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ال َهام
أَ َد َواتُ الٌَّفي في ( ُهسٌَذ ِ
ال َّرتِيع تي َحثِية)
سة ًَح ِىيَّة"
" ِد َرا َ
صىل علً َد َر َجة ال َوا ِجس َتير
ستك َوال هُ َت َط َّلث َات ال ُح ُ
رِ َ
سا َلة هُ َق َّذ َهة ال ِ
في الل َغة العَ َرت ِي َّة
سات الل َغ ِىيَّة ال َع َرتِيَّة
التَّ َخصص /الذ َرا َ

سالِن تي َح َوذ تي ُه َح َّوذ ال َوح ُروقِ ّي
إِع َذاد الطَّالِة َ /
الجا ِه ِع ّي )63883380( /
ال َّرقن َ
ستَّة
تإِ َ
شراف الذكتُىر  /إِي َهاب ُه َح َّوذ أتى ِ
6380هـ – 5663م

سالَة
ص الر َ
ُملَخ ُ
أَد ََو ُ
ٌع بن َح ِبٌب)
ات النفًِ فً ( ُمس َن ِد اإلِ َم ِام الر ِب ِ
حوٌ ٌة"
"د َِرا َ
س ٌة َن ِ
سالِم بن َح َمد بن ُمحمد ال َمح ُروقِ ًّ .
إِعدَ اد َ :
شراف الدُّك ُتور /إٌِ َهاب ُم َحمد أَ ُبو سِ تة .
ِبإِ َ
ٌَ َّت ِجه هذا ال َبحث إلى د َِر َ َ
اسة
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب) د َِر َ
اسة أدَ َوات ال َّنفً الص َِّرٌح فً (مُس َند ِ
استِه َهذِه على سِ ِّ
ْس َ ،ما ََ ،ل  ،لَنْ  ،لَ ْم َ ،ؼٌْر) ،
ت أَدَ َوا ٍ
ت لل َّنفً هً ( :لٌَ َ
حوٌَّة  ،وٌ َُر ِّكز فً د َِر َ
َن ِ
برى ؛
اسة إِ ََّل لِ َما ٌُ َم ِّثلُه أ ُسلُوب ال َّنفً من أَه ِم ٌَّ ٍة ُك َ
اردَ ة فً (المُس َند)  ،و َما هذه ال ِّد َر َ
وهًِ األَدَ َوات َ
الو ِ
خبر إِث َباتا و َنفٌا ،
لح َ
إِذ ه َُو من األَع َمال اللُّ َؽ ِوٌَّة األَ َساسِ ٌَّة لإلنسان ؛ َ
ُخبر أو ٌَس َت ِ
اجتِه ال َّدا ِب َمة فً أَن ٌ ِ
بـاإل َمام الرَّ ِبٌع وبمُس َنده َ ،ك َما َتهدِؾ إلى َب ٌَان َمدَى ال َّت َوافُق
عرٌؾ
و َتهدِؾ د َِر َ
ِ
اس ُت َنا هذه إلى ال َّت ِ
اسة
للحدٌِث ال َّش ِرٌؾ من خ ََِلل د َِر َ
الوصفٌَِّة َ
الع َر ِبًّ واللُّ َؽة َ
ٌرٌَّة لل َّنحو َ
واَلخت ََِلؾ َ
بٌن اللُّ َؽة ال َّتنظِ ِ
ٌع ُة ال َبحث أَن ٌَ ُكون َتقسِ ٌ ُمه على ال َّنحو اآل ِتً :
أَدَ َوات ال َّنفً فً (المُس َند) ال َمذ ُكور  ،وقد اقتضت َط ِب َ
َ
َ
ار ال َموضُوع  ،و َب ٌَان َمن َهج
 ال ُم َقد َمة  :واشتملت على ذكر األس َباب الَّتً أ َّدت إلى اختِ ٌَ ِ
صعُو َبات الَّتً َش َّك َلت َت َح ِّدٌا لل َباحِث فً أَث َناء ِك َتا َبتِه  ،وأَ َه ِّم
برز ال ُّ
ال َبحث  ،وأَهدَ افِه  ،وأَ َ
العامَّة .
صاد ِِره َ ،م َع َسر ٍد ل َم ََلمِح ُخ َّطتِه َ
َم َ
 الـتــمـ ِهــٌـد  ،و ٌَش َتمِل على َم َ
دخلٌَن :
 ال َم َ
وبمُس َن ِده .
عرٌؾُ باإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب ِ
دخل األول  :ال َّت ِ
دخل الثانًِ َ :مفهُو ُم ال َّنفً وأَ َنوا ُعه و َع ََل َق ُته ِب َّ
 ال َم َ
الز َمن .
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
 ال َفصل ُ األَول ( :لٌَ َ
ْس) ال َّنافِ ٌَة فً مُس َند ِ
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
 ال َفصل ُ الثانًِ َ ( :ما) ال َّنا ِف ٌَة فً مُس َند ِ
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
 ال َفصل ُ الثالِث ََ ( :ل) ال َّنا ِف ٌَة فً مُس َند ِ
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
 ال َفصل ُ الرابِع ( :لَنْ ) ال َّنا ِف ٌَة فً مُس َند ِ
 ال َفصل ُ َ
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
الخا ِمس ( :لَ ْم) ال َّنا ِف ٌَة فً مُس َند ِ
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
 ال َفصل ُ السا ِدس َ ( :ؼٌْر) ال َّنا ِف ٌَة فً مُس َند ِ
َ
بالجانِب
الخاتِ َمة  :واش َت َملَت على أَ َه ِّم ال َّن َتابِج الَّتً َخلَص إلٌها ال َبحث َ ،بع ُ

ض َها ٌَ َت َعلَّق َ
ض َها َ
حويِّ .
حصابًِِّ  ،و َبع ُ
اإل َ
اآلخر ٌَ َت َعلَّق بال َجانِب ال َّن ِ
ِ
أ

Abstract

Negation Tools in (Musnad Imam Rabeea Bin Habeeb)
"A Grammatical Study"
Prepared by : Salim Hamed Moh'd AL Mahrouqi .
Supervised by : Dr. Ehab Moh'd Abu Sitta .
This research aims to study the tools of explicit negation grammatically in
a book called (Musnad Imam A'rabeea Bin Habeeb). It focuses on six tools
of negation ('laysa', 'Ma', 'La', 'Lan', 'Lam', and 'Ghayr'). These tools are the
only ones that were included in "Almusnad". This study aims to introduce
Imam Rabeea and his book " Almusnad " , and shows the compatibility and
the disagreement between the grammatical language and the descriptive
language of the prophetic sayings through studying the negation in the
book mentioned above . The research subject has been chosen because of
its great importance and because it's a basic linguistic need, due to the
humans' need to tell and inquire either by proof or negation. The research is
divided into the following :

1) The Introduction : The introduction consists of the reasons that led to
choosing this subject, the objectives of the research, the approach
followed in writing this research, some challenges the writer has
encountered, the main references, and narration of writer's general plan .

2) The Preface : The preface is divided into two aspects :
The First Aspect: Introduction about Imam Rabeea and his book
(Almusnad).
The Second Aspect: Definition of negation, its types, and its relationship
with time .

3) The First Section : 'Laysa' in (Musnad Imam A'rabeea Bin Habeeb).
4) The Second Section : 'Ma' in (Musnad Imam A'rabeea Bin Habeeb).
5) The Third Section : 'La' in (Musnad Imam A'rabeea Bin Habeeb).

ب

6) The Fourth Section : 'Lan' in (Musnad Imam A'rabeea Bin Habeeb).
7) The Fifth Section : 'Lam' in (Musnad Imam A'rabeea Bin Habeeb).
8) The Sixth Section : 'Ghayr' in (Musnad Imam A'rabeea Bin Habeeb).

9) The Conclusion : The conclusion consists of the writer's main findings,
some of them are statistical and the others are grammatical .

ج

ِهرس ال ُمح َت َو ٌَات
ف ِ
الصفحة

الموضوع
الع َربٌِة .
سالَة باللُّ َغة َ
ص الر َ
ُ ملَخ ُ

أ

ٌِزٌة .
ص الر َ
ُ ملَخ ُ
سالَة باللُّ َغة اإلِنجل ِ

ب

هرس ال ُمح َت َو ٌَات .
 فِ ِ

د

 ال ُم َقد َمة .

ٔٙ-

 التم ِهٌد .

ٕ٘-8

 ال َم َ
عرٌف باإلمام الربٌِع بن َحبٌِب وبِ ُمس َنده .
دخل األَول  :الت ِ

8

 ال َم َ
وع ََل َق ُته ِبالز َمن .
نوا ُعه َ
دخل الثانًِ َ :مف ُهو ُم النفً وأَ َ

ٔ1

س) النافِ ٌَة فً ُمس َند اإلِ َمام الربٌِع بن َح ِبٌب :
 ال َفصل األَول ( :لَ ٌْ َ

ٗ٘-ٕ1

َ تم ِهٌد .

ٕ1

اردَ ِة فً (ال ُمس َند) .
س) َ
لجملَ ِة ال َمنفٌِ ِة بــ(لَ ٌْ َ
 الَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌ ُة ل ُ
الو ِ

ٖٓ

عرابِ ًّ .
 ال َموقِ ُع اإلِ َ

ٔٗ

 الد َللَة الز َمنٌِة .

ٕٗ

 ال َفصل الثانًِ َ ( :ما) النافِ ٌَة فً ُمس َند اإلِ َمام الربٌِع بن َحبٌِب :
َ تم ِهٌد .

ٙ٘-ٗ1
ٗ1

د

اردَ ِة فً (ال ُمس َند) .
لجملَ ِة ال َمنفٌِ ِة بــ( َما) َ
 الَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌ ُة ل ُ
الو ِ

ٗ٘

عرابِ ًّ .
 ال َموقِ ُع اإلِ َ

ٔٙ

 الد َللَة الز َمنٌِة .

ٕٙ

 ال َفصل الثالِث َ ( :ل) النافِ ٌَة فً ُمس َند اإلِ َمام الر ِبٌع بن َح ِبٌب :

6ٙ-ٙ1

َ تم ِهٌد .

ٙ1

اردَ ِة فً (ال ُمس َند) .
لجملَ ِة ال َمنفٌِ ِة بــ( َل) َ
 الَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌ ُة ل ُ
الو ِ

٘1

عرابِ ًّ .
 ال َموقِ ُع اإلِ َ

86

 الد َللَة الز َمنٌِة .

ٖ6

 ال َفصل الر ِابع ( :لَنْ ) النافِ ٌَة فً ُمس َند اإلِ َمام الر ِبٌع بن َح ِبٌب :
َ تم ِهٌد .

ٔٓ٘-68
68

اردَ ِة فً (ال ُمس َند) .
لجملَ ِة ال َمنفٌِ ِة بــ(لَنْ ) َ
 الَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌ ُة ل ُ
الو ِ

ٓٓٔ

عرابِ ًّ .
 ال َموقِ ُع اإلِ َ

ٖٓٔ

 الد َللَة الز َمنٌِة .

٘ٓٔ

 ال َفصل َ
الخا ِمس ( :لَ ْم) النافِ ٌَة فً ُمس َند اإلِ َمام الربٌِع بن َحبٌِب :

ٔٔ1-ٔٓ1

َ تم ِهٌد .

ٔٓ1

اردَ ِة فً (ال ُمس َند) .
لجملَ ِة ال َمنفٌِ ِة بــ(لَ ْم) َ
 الَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌ ُة ل ُ
الو ِ

ٔٓ8

ه

عرابِ ًّ .
 ال َموقِ ُع اإلِ َ

ٔٔٔ

 الد َللَة الز َمنٌِة .

٘ٔٔ

 ال َفصل السا ِدس َ ( :غ ٌْ ٌر) النافِ ٌَة فً ُمس َند اإل َمام الر ِبٌع :

ٕٔٗ-ٔٔ6

َ تم ِهٌد .

ٔٔ6

اردَ ِة فً (ال ُمس َند) .
لجملَ ِة ال َمنفٌِ ِة بــ( َغ ٌْر) َ
 الَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌ ُة ل ُ
الو ِ

ٕٕٔ

عرابِ ًّ .
 ال َموقِ ُع اإلِ َ

ٕٗٔ

َ 
الخاتِ َمة و َن َتائِج ال َبحث .

ٕٔ8-ٕٔٙ

صا ِدر وال َم َرا ِجع .
َ كشف ال َم َ

ٖٔٗ-ٕٔ6

و

هللا الرح َم ِن الرحٌِم
سم ِ
ِب ِ

الـــ ُمــ َقــد َمــة
رسلٌِن ،
العالَ ِمٌن  ،وال َّ
وص َفوة َخلق للاِ
َ
ص ََلةُ وال َّس ََل ُم على َخا َتم األنبٌاء وال ُم َ
الحم ُد هلل َربِّ َ
َ
ص ََلة وأَز َكى ال َّتسلٌِم  ،و َمن
فضل ال َّ
حبه أَ َ
أج َم ِعٌن َ ،س ٌِّدنا ُمح َّمد بن َعبدللا َعلٌه وعلى آلِه و َ
ص ِ
ان إلى ٌَوم ال ِّدٌن  ،أَ َّما َبعد :
تبعهم بإِ َ
حس ٍ
وسلَّم -
صلَّى للا ُ َعلٌَه َ
َفإِنَّ َخٌر ال َك ََلم بع َد َك ََلم للا َت َعالى ُهو َح ِدٌث َر ُسولِه ال َك ِرٌم َ -
الح ِدٌث ال َّشرٌؾ ُ
صا ِح ُبه فً
ظ ُهورا ؛ إِذ َد َّو َنه َ
ٌعة ُك ُتب َ
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب) فً َطلِ َ
ِ
و ٌُ َع ُّد ( ُمس َند ِ
ال َقرن َّ
جريّ  ،ولَ َّما َكان ال َّنفً من أَكثر األَ َسالٌِب اللُّ َؽ ِو ٌَّة الَّتً َو َردَ ت فً أَ َحا ِدٌ ِثه ال َّش ِرٌ َفة؛
الثا ِنً ِ
اله ِ
ص ِرٌح فٌه ،
اسة أَدَ َوات ال َّنفً ال َّ
َجاء هذا ال َبحث ل ٌُ َسلِّ َط ال َّ
العظِ ٌم من ِخ ََلل ِد َر َ
ضوء على هذا ال ِّسفر َ
وال َّنفً أ ُسلُوب َب ِدٌع ٌَ ُ
كثر دَ َو َرا ُنه فً ال َك ََلم ؛ ألَ َّنه من األَع َمال اللُّ َؽ ِو ٌَّة األَ َساسِ ٌَّة لإلنسان ؛ لحاجته
َ
ِّ
اإلث َبات .
خبر أو ٌَس َت ِ
ال َّدا ِب َمة فً أَن ٌُ ِ
خبر إِث َباتا و َنفٌا  ،فال َّنفً ٌُمثل َشطر ال َك ََلم أل َّنه فً ُم َق ِابل ِ
ُ
ان َعا َّم ٍة َتخ َتلِؾ
وعلى الرُّ ؼم من األَه ِم ٌَّة ال َك ِب َ
ٌرة لهذا األسل ُوب ـ َن َظرا إلى َما ٌُ َإ ِّدٌه ِمن َم َع ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ب
فر ُدوه ِب َبا ٍ
باخ ِت ََلؾ أدَ َوا ِته  ،وأن َماطِ َها ال ُم َت َع ِّددَ ة الَّتً َتؤ ِتً َعلٌَها ـ إِ ََّل أ َّن َنا َن ِجد أنَّ ال ُّن َحاة األ َوا ِبل لَ ْم ٌُ ِ
ضوا ألَدَ َوا ِته و َما ٌَ َت َعلَّق بها ِمن َم َسا ِبل فً أَ َبواب ُم َت َفرِّ َقة ب َحسب َما
ص َّن َفا ِت ِهم  ،بل َع َر ُ
ُمس َت ِقل فً ُم َ
ان وأَ َخ َوا ِت َها ُ ،ث َّم َت ََل َها َما حُ ِم َل َعلٌَ َها فً
س) فً َباب َك َ
العا ِمل عِ ندَ ُهم ؛ َف َجا َءت (لَ ٌْ َ
اقتضته َن َظ ِر ٌَّة َ
ت  ،وإِنْ ) ال ُم َش َّب َهات بها  ،و َتؤتً بعدَ ذلك َ
وَل َ ،
الع َمل  ،وهً َ ( :ما َ ،
وَل َ
(َل) ال َّنا ِف ٌَة لل ِجنس
َ
از ِمه َح ُ
الع َمل ُ ،ث َّم ٌؤتً َبابُ َن َواصِ ب ال ِفعل َح ُ
ٌث
ٌث َ
ال ُم َش َّب َهة بـ(إِنَّ ) فً َ
الحرؾ (لَنْ )  ،و َبابُ َج َو ِ
ص ِرٌح أم
الحر َفان (لَ ْم  ،ولَ َّما) ُ ،ث َّم َتؤتً بعدَ َذلِك ( َؼ ٌْر) َم َع اخ ِت ََل ِف ِهم ِألَيِّ َنو َعً ال َّنفً َتت َبع ال َّ
َ
ضم ِنًّ  ،ولو أَنَّ هذه األَ َد َوات ـ َك َما ٌَقُول األ ُستاذ إبراهٌم ُم َ
ب وقُ ِر َنت
صط َفى ـ "جُ ِم َعت فً َبا ٍ
ال ِّ
الحال و َما ٌَنفً اَلس ِتق َبال و َما ٌَنفً المَاضِ ً  ،و َما
أَ َسالٌِ ُب َها ُ ،ث َّم وُ و ِز َن َبٌ َن َها  ،و ُب ٌِّ َن منها َما ٌَنفً َ
ُفر ٍد ،و َما ٌ ُكون َنفٌا لِجُ ملَ ٍة  ،و َما ٌَ ُخصُّ اَلسم و َما ٌَ ُخصُّ الفِعل  ،و َما ٌَ َت َكرَّ ر ؛ َألَحط َنا
ٌ ُكون َنفٌا لِم َ
الع َر ِبٌَّة و ِد َّق ِت َها فً األَدَ ا ِء َشًء َكثٌِر"(ٔ) .
صابِص َ
بؤَح َكام ال َّنفً و َفقِه َنا أَ َسالٌِ َب َها  ،ولَ َظ َه َر لَ َنا من َخ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برا ِهٌم مُص َط َفى  ،طٕ ،ال َقاهرة ٔ99ٕ ،م .
(ٔ) إِح ٌَاء ال َّنحو ص٘  ،إِ َ
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ضوع :
ار ال َمو ُ
 أَس َب ُ
اب اختِ ٌَ ِ
ار َكة ِم ِّنً فً َكشؾ اللِّ َثام عن
صلَّى للا ُ َعلٌَه َو َسلَّم ـ و ُم َش َ
للا ـ َ
لح ِدٌث َر ُسول ِ
ِٔ -خد َمة َ
ُعرؾ فً أَؼلَب أَ َ
اإل َ
سَل ِمًّ  ،على
قطار َ
اإل َمام الرَّ ِبٌع)  ،الَّذي ََل ٌَ َكاد ٌ َ
العالَم ِ
( ُمس َند ِ
الح ِدٌث ال َّن َب ِويِّ ال َّش ِرٌؾ .
الرُّ ؼم من أَ َّنه ٌ َُع ُّد من أَقدَ م َما ُدوِّ َن من ُك ُتب َ
اسات اللُّ َؽ ِو ٌَّة َعا َّمة ـ من
َٕ -مو ُ
اسة من َقب ُل َ ،ب ْل إِنَّ ال ِّد َر َ
طرق بال ِّد َر َ
ضوع هذا ال َبحث لَ ْم ٌُ َ
ور َسا ِبل َجا ِم ِع ٌَّة ـ فً (ال ُمس َند) َما َت َزال ِبكرا .
ُبحُ وث َ

َاف ال َبحث :
 أَهد ُ
اسة أَد ََوات ال َّنفً فٌه .
صاح ِِبه من خ ََِلل د َِر َ
عرٌؾ بـ(مُس َند الرَّ ِبٌع) و َ
ٔ -ال َّت ِ
بٌن اللُّ َؽة
اسة هذه األَد ََوات  -عن َمدَ ى ال َّت َوافُق واَلخت ََِلؾ َ
ٕ -ال َكشؾ  -من خ ََِلل د َِر َ
للحدٌِث ال َّش ِرٌؾ فً (المُس َند) .
الوص ِفٌَّة َ
الع َربًِّ واللُّ َؽة َ
ٌرٌَّة لل َّنحو َ
ال َّتنظِ ِ

َ من َه ُج ال َبحث :
الوصفًَِّ ال َّتحلٌِلًَِّ َ ،م َع
استِ َنا لل َّنفً فً ( ُمس َند الرَّ ِبٌع) ُهو ال َمن َه َج َ
َس ٌَ ُكون ال َمن َه ُج ال ُم َّت َب ُع فً ِد َر َ
اردَ ة فً (ال ُمس َند)  ،ودَ َر َجة
حصاء أَ َسالٌِب ال َّنفً ال َّ
ص ِرٌح َ
حصابًِِّ فً إِ َ
اَلس ِت َعا َنة بال َمن َهج اإلِ َ
الو ِ
صاء األَن َماط ال ُمخ َتلِ َفة الَّتً َو َردَ ت فً اس ِتع َمال
اس ِتع َمال ُك ِّل أَدَ ا ٍة من أَدَ َوات ال َّنفً  ،وكذلك إِح َ
الوا ِحدَ ة َ ،
صا َءات الَّتً َقد ٌَ َت َطلَّ ُب َها ال َبحث .
اإلح َ
األَدَ اة َ
وؼٌرها من ِ

اج َهت ال َبا ِحث :
ص ُعو َبات التً َو َ
بر ُز ال ُّ
 أَ َ
وع
اسة َمو ُ
ٌن ِمن َقب ُل إلى ِد َر َ
َ ل ْم ٌَ َت َطرَّ ق أَ َحد ِمن ال َبا ِحثِ َ
ض ٍ
ص َّعب ُم ِه َّمة ال َبا ِحث َ ،ب ْل إِنَّ
ال َّنفً فً ( ُمس َند الرَّ ِبٌع) ِ ،م َّما َ
َما َت َزال ِبكرا فً (ال ُمس َند) َك َما أَ َش ُ
ٌِل .
رت َقب َل َقل ٍ
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ُوعات
أَو أَك َث َر ِمن َموض َ
اسات اللُّ َؽ ِو ٌَّة ُع ُموما
ال ِّد َر َ

اب َقة :
 أَ َه ُّم الد َرا َ
سات الس ِ
سات اللُّ َغ ِوٌة التً َت َن َاو َلت أ ُسل ُوب النفً :
أَو ًل  :أَ َه ُّم الد َرا َ
ََل َن َكاد َن ِجد ِك َتابا من ُك ُتب ال َّنحو ال َق ِدٌ َمة ٌَخل ُو من ُم َنا َق َش ٍة ألَدَ َوات ال َّنفً َتر ِكٌبا ودَ ََللَة  ،ف َقد
الح ِدٌث عنها عندَ
ذكرها سٌبوٌه (تٓٔ8هـ) فً (ال ِك َتاب) فً أَك َثر من َموضِ ع ُ ،ث َّم تتابع َ
صول) َ ،
وؼٌرهما
ضب)  ،وابن ال َّسرَّ اج (تٖٔٙهـ) فً (األ ُ ُ
ال ُم َبرِّ د (تٕ٘8هـ) فً (ال ُمق َت َ
ب َوا ِح ٍد ٌَج َمع َش َتا َت َها َ ،ب ْل َن ِج ُد َها َمفرُو َشة
لحظ أَ َّن ُهم لَ ْم ٌَدرُ ُسو َها فً َبا ٍ
ِم َّمن أتى َبع ُد  ،إِ ََّل أَ َّن َنا َن َ
ضعُوه مُندَ ِرجا َت َ
بحث
حت َم َ
الع َر ِبًّ )  ،فمنها َما َو َ
ٌح ٍة ِج ّدا من ( َم َباحِث ال َّنحو َ
اح ٍة َفسِ َ
على َم َس َ
َ
وجزما ،
درجُ وه
ال َّن َواسِ خ الفِعلٌَِّة
عراب ال ِفعل َنصبا َ
بحث إِ َ
تحت َم َ
والحر ِفٌَّة  ،ومنها َما أَ َ
َ
و َؼٌرها من ال َم َباحِث ال ُمخ َتلِ َفة الَّتً َظ ِف َرت منها ِب َنصِ ٌب .
ح ِثٌن  ،وأَلَّفُوا فٌه ُك ُتبا
الح ِدٌث َف َقد لَ ِق ًَ أ ُسل ُوب ال َّنفً اه ِت َماما َكبٌِرا من ال َبا ِ
العصر َ
أَ َّما فً َ
ٌرة  ،فمنهم َمن أَ َ
اس ٍة ُمس َت ِقلَّ ٍة  ،ومن ال ُك ُتب
من َم َبا ِحث ال ِك َتاب  ،ومنهم َمن أفرده بدَ َر َ
دخلَه ضِ َ
َك ِث َ
الح ِدٌ َثة التً َت َ ر َقت للنفً ضِ منَ َم َبا ِحثِ َها :
َ
اره ِمن
الع َر ِب ٌَّة لل ُّدك ُتور ُمح َّمد َح َم َ
 ِب َنا ُء الجُ م َل ِة َاسة َعبد اللَّطِ ٌؾ َ ،و َقد َنا َق َشه باعتِ َب ِ
الع َر ِب ٌَّة .
عرض ِلب َنا ِء الجُ ملَة َ
َ
ارض ال ُم ِه َّمة الَّتً َت ِ
الع َو ِ
ث مُس َتقِل ،
بح ٍ
ض له فً َم َ
صالِح ال َّسا ِمرَّ ا ِبًّ َ ،و َقد َت َعرَّ َ
 َم َعا ِنً ال َّنحو لل ُّدك ُتور َفاضِ ل َبر َز فٌه دَ ََل ََلتِه  ،وال َف َ
ٌن اَلستِع َم َاَلت المُخ َتلِ َفة الَّتً َتؤتًِ علٌها
رق فً ال َمع َنى َب َ
أَ َ
أَدَ َوا ُته .
س فً
حويُّ و َش َوا ِه ُده ال ُقرآ ِن ٌَّة لل ُّدك ُتور ُمح َّمد أبو ال ُف ُتوح َش ِرٌؾ َ ،و َقد دَ َر َ
 ال َّتر ِكٌبُ ال َّن ِش فٌه
بحثا ُمس َت ِق َّل َنا َق َ
وع َقد لل َّنفً َم َ
الع َر ِب ٌَّة َ ،
حو ٌَّة ال ُمخ َتلِ َفة فً َ
ِك َت ِابه هذا ال َّت َرا ِكٌب ال َّن ِ
الع ِزٌز .
شهدا لها بآٌا ٍ
أَ َسالٌِ َبه ال َّ
للا َ
ت ِمن ِك َتاب ِ
ص ِر َ
ٌحة والضِ منِ ٌَّة ُ ،مس َت ِ
طبٌقُه على ال َّتو ِكٌد اللُّ َؽ ِوي وال َّنفً اللُّ َؽ ِويِّ
 فً ال َّتحلٌِل اللُّ َؽ ِويِّ ( َمن َهج َوص ِفً َتحلٌِلًِ و َت ِاس ِته لل َّنفً اللُّ َؽ ِويِّ
اٌره َ ،و َقد َن َه َج فً ِد َر َ
وأ ُسلُوب اَلستِف َهام) لل ُّدك ُتور َخلٌِل أحمد َع َم َ
ضو ِء ال َّن َظ ِرٌَّة
الوصفًَِّ ال َّتحلٌِلًَِّ  ،وذلك فً َ
ـ َو َقد َع َقدَ له َفصَل مُس َتق َِّل ـ ال َمن َهج َ
حوٌلٌَِّة .
ال َّتولٌِ ِدٌَّة ال َّت ِ
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س ًة ُمس َتقِل ًة :
فردَ ت له ِد َرا َ
سائِل ال ِعل ِمٌة التً أَ َ
ومن ال ُك ُتب والر َ
َ
قري  ،وهً ِر َسالَة قُ ِّد َمت َعام
 أ َسالٌِب ال َّنفً فً القُرآن ألحمد َما ِهر َمح ُمود ال َب ِجستٌر فً اآلداب بكلٌة اآلداب
ٔ9ٙ9م َلس ِتك َمال ُم َت َطلَّ َبات الحُ ُ
صول على دَ َر َجة ال َما ِ
وعٌه
اسة أَ َسالٌِب ال َّنفً ـ ب َن َ
حصا ِء ود َِر َ
ـ جامعة اإلسكندرٌة َ ،و َقد َقا َم ال َباحِث بإِ َ
وع قِسما مُس َتق َِّل َ ،وأَ َه ُّم
رآن ال َك ِرٌم َ ،
ٌح والضِ منًَِّ ـ َ
الص َِّر َ
اردَ ة فً القُ ِ
الو ِ
وع َقد لِ ُك ِّل َن ٍ
فً
الحدٌِ َثة الَّتً َت َن َاولَت ال َّن َ
اسات العِل ِمٌَّة َ
اسة أَ َّن َها مِن أَ َوابِل ال ِّد َر َ
َما ٌُ َمٌِّز هذه ال ِّد َر َ
اضة وال َّتفصِ ٌل .
باإل َف َ
الضِ منًَِّ ِ

-

ص ِحٌح
حو ٌَّة فً َ
بٌن ال َّتوصِ ٌؾ وال َّتنظِ ٌر " ِد َر َ
الح ِدٌث ال َّش ِرٌؾ َ
َظا ِه َرة ال َّنفً فً َ
اسة َن ِ
حٌم  ،وهً ِر َسالَة قُ ِّد َمت َعام ٕٔٓٓم
العاطِ ً َر ِ
روت ال َّس ٌِّد َعبد َ
اري" ل َث َ
ال ُب َخ ِ
صول على دَ َر َجة ال َما ِجستٌر فً ُكلِّ ٌَّة دَ ار ال ُعلُوم ب َجا ِم َعة
َلس ِتك َمال ُم َت َطلَّ َبات الحُ ُ
حوٌَّة ِمن خ ََِلل َتقسِ ٌ ِم َها إلى
اسة ال َّنفً د َِر َ
ال َقا ِه َرة  ،و َقد َقا َم فٌها ال َبا ِحث ب ِد َر َ
اسة َن ِ
س فٌه
سم َوص ِفً َتحلٌِلًِ دَ َر َ
سم َن َظ ِري دَ َر َ
س فٌه ال َّنفً عِ ندَ ال ُّن َحاة  ،و ِق ٍ
ِقس َمٌن ِ :ق ٍ
جع الَّتً اس َت ُ
فدت
ال َّنفً فً َ
اريّ  ،ولَ َقد َكا َنت هذه الرِّ َسالَة من أَك َثر ال َم َرا ِ
ص ِ
حٌح ال ُب َخ ِ
فسه فً ِكتا َ َبٌن ُمخ َتلِ َفٌن من ُك ُتب
ور َسالَتًِ هذه َتدرُ َسان ال َمو ُ
ضوع َن َ
منها ؛ َكو َن َها ِ
ال ُّس َنة ال َّن َب ِو ٌَّة .

نحى َوظِ ٌ ِفً و َتع ِلٌ ِمً) ل َتو ِفٌق َجع َمات  ،وهً ِر َسالَة قُ ِّد َمت
الع َر ِبً ( َم َ
 ال َّنفً فً ال َّنحو َصول على دَ َر َجة ال َما ِجستٌر فً َجام َِعة َقاصِ دِي
َعام ٕٓٓٙم َلس ِتك َمال ُم َت َطلَّ َبات الحُ ُ
الوظِ ٌفٌَِّة
الج َزا ِبر َ ،و َقد َر َّك َز ال َباحِث فً هذه الرِّ َسالَة على الفُرُوق َ
مِر َباح َو َرقلَة ب َ
ض َّم َن ُه مُق َت َر َحاتِه عن
بحثا َخا ّ
صا ب َتعلٌِ ِمٌَّة ال َّنفً َ
الع َر ِب ٌَّة َ ،ك َما َع َقد َم َ
ألَدَ َوات ال َّنفً فً َ
درٌس ال َّنفً فً مُخ َتلؾ َم َراحِل ال َّتعلٌِم .
َكٌ ِفٌَّة َت ِ
ٌن
ورة ال َب َق َرة لل ُّدك ُتور َسعد َمن ُ
صور َع َر َفة َ ،و َقد َج َم َع فٌه َب َ
 أَ َسالٌِب ال َّنفً فً ُس َاسة تِلك األَ َسالٌِب
ٌن د َِر َ
الع َر ِب ٌَّة  ،و َب َ
اسة ال َّن َظ ِرٌَّة ألَ َسالٌِب ال َّنفً َك َما َو َردَت فً َ
ال ِّد َر َ
ُورة ال َب َق َرة .
طبٌقِ ٌَّة َعلَى س َ
د َِر َ
اسة َت ِ
س) لل ُّدك ُتور َع َّباس ُمح َّمد ال َّسا ِمرَّ ا ِبًّ َ ،و َقد َع َقد
العا ِملَة َع َم َل (لَ ٌْ َ
 األَحرُ ؾ ال َّنا ِف ٌَة َاسة و َتم ِحٌص ال َّش َوا ِهد
ال َبا ِحث لِ ُك ِّل َحر ٍ
ؾ منها َفصَل مُس َتق َِّل َ ،و َخلَص َبعدَ ِد َر َ
الع َمل  ،واس َتث َنى ( َما) من هذا الحُ كم َبعدَ
جٌح َع َدم إِع َمالِ َها هذا َ
َ
اردَ ة فٌها إلى َتر ِ
الو ِ
استٌِ َفاء ُ
شرُوط َع َملِ َها .
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سات اللُّ َغ ِوٌة التً َت َن َاو َلت ( ُمس َند الر ِبٌع) :
َثانِ ًٌا  :أَ َه ُّم الد َرا َ
ب لُ َؽ ِوي أَو أَك َث َر فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) َ -قب َل هذه
اسة َجا ِن ٍ
اسة ُعنِ ٌَت ِبد َِر َ
وجد ِد َر َ
ََل ُت َ
ُنوان (أ ُسلُوب األَمر فً
اسة ٌَ َتٌ َمة َقا َم بها َخالِد بن َزاهِر ال ِ
اريّ بع َ
الرِّ َسالَة – إِ ََّل د َِر َ
خ ٌَ ِ
ص ٌَػ
اسة فً ال ِّ
الجا ِمع ال َّ
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب " ِد َر َ
الح ِدٌث ال َّش ِرٌؾ – َ
َ
ص ِحٌح مُس َند ِ
ؼراض" )  ،وأَصلُها َبحث َمش ُروع َت ّخرُّ ج َب ِدٌل للرِّ َسالَة قُ ِّد َم َعام ٕٔٔٓم َلستِك َمال
واألَ َ
وآداب َها فً ُكلِّ ٌَّة ال ُعلُوم
الع َربِ ٌَّة
ُم َت َطلَّ َبات الحُ صُول على دَ َر َجة ال َما ِجستٌر فً اللُّ َؽة َ
ِ
زوى – َس َ
لط َنة ُع َمان .
بجا ِم َعة َن َ
واآلدَ اب َ

ُ خ ُة ال َبحث :
اقتضت َط ِبٌ َعة ال َبحث أَن أَقُوم ب َتقسِ ٌ ِمه على ال َّنحو اآل ِتً :
 ال ُم َقد َمة .
 الـتــمـ ِهــٌـد  ،و ٌَش َت ِمل على َم َ
دخلٌَن :
 ال َم َ
وبمُس َن ِده .
عرٌؾُ باإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب ِ
دخل األول  :ال َّت ِ
دخل الثانًِ َ :مفهُو ُم ال َّنفً وأَ َنوا ُعه و َع ََل َق ُته ِب َّ
 ال َم َ
الز َمن .
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
 ال َفصل ُ األَول ( :لٌَ َ
ْس) ال َّنافِ ٌَة فً مُس َند ِ
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
 ال َفصل ُ الثانًِ َ ( :ما) ال َّنا ِف ٌَة فً مُس َند ِ
 ال َفصل ُ الثالِث ََ ( :ل) ال َّنا ِف ٌَة فً مُس َند اإلِ َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
 ال َفصل ُ الر ِابع ( :لَنْ ) ال َّنا ِف ٌَة فً مُس َند ِ
 ال َفصل ُ َ
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
الخا ِمس ( :لَ ْم) ال َّنا ِف ٌَة فً مُس َند ِ
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب .
 ال َفصل ُ السا ِدس َ ( :ؼٌْر) ال َّنا ِف ٌَة فً مُس َند ِ
َ
الخاتِ َمة  ،وتشتمل على أَهَم َنـَتـائِـج الـ َبـحـث .

ُورة على أَ َقوال ال َّن ِبًِّ ال َك ِرٌم ـ َ
اس َت َنا هذه َس َت ُكون َمقص َ
هذا و ِممَّا ٌَن َبؽًِ ال َّت ِنبٌه علٌه أَنَّ د َِر َ
صلَّى للا ُ
ضوعِ َها ؛ لت ُكون أَكثر ِد َّقة فً َن َتا ِب ِج َها َ ،ك َما أَ َّن َها َس َتق َتصِ ر على أَد ََوات
وسلَّم ـ َتخصِ ٌصا لِ َمو ُ
علٌه َ
اردَ ة فً تلك األَ َقوال ال َك ِرٌ َمة لل ِعلَّة َذا ِت َها .
ال َّنفً ال َّ
ص ِرٌح َ
الو ِ
٘

اسة ـ على ُن َ
سخ ٍة إِلكترُو ِن ٌَّ ٍة
ضبط األَ َحادٌِث ال َّش ِرٌ َفة ـ َم َح ِّل ال ِّد َر َ
حصاء و َ
وقد اعتمدت فً إِ َ
لـ(مُس َند الرَّ ِبٌع) من إِعدَ اد ال َفاضِ ل م َ
بعة َمك َتبة اَلس ِت َقا َمة
ُصطفى بن مُحمَّد َش ِرٌفًِ  ،وعلى َط َ
بٌن ال َّناس .
وسع ان ِت َشارا و َتدَ اوُ َل َ
فرة فً ال َمك َت َبات  ،واألَ َ
لـ(المُس َند) ؛ َكو َن َها األَك َثر َو َ
ٌِر مِن ُك ُتب ال َّنحو ال َقدٌِم منها
صادِر هذا ال َبحث و َم َرا ِجعِه ف َقد َش ِم َل ال َكث َ
أَمَّا فٌما ٌَ َت َعلَّق ب َم َ
والحدٌِث  ،واألُصُول  ،و َم َعا ِجم اللُّ َؽة  ،وال َّت َرا ِجم  ،و ُك ُتب
والحدٌِث  ،و َطا ِب َف ٍة مِن ُك ُتب ال َّتفسِ ٌر ،
َ
َ
اسة .
عرٌ َفات واَلصطِ ََلح َ ،ف َجا َءت ُم َت َع ِّددَ ة و ُم َت َنوِّ َعة َت َنوُّ َع َم َباحِث ال ِّد َر َ
ال َّت ِ
َ
وعظِ ٌم اَلم ِت َنان لألُستاذ ال ُّدك ُتور
وَل ٌَفُوتنًِ ـ فً مُخ َت َتم هذه ال ُم َق ِّد َمة ـ أَنْ أَ َت َوجَّ َه ِب َخالِص ال ُّشكر َ
َّ
شرافِه على هذه الرِّ َسالَة
صح وإِر َشا ٍد و َتو ِجٌ ٍه طِ ٌلَة إِ َ
َؼالِب َفاضِ ل المُطل ِِبًّ على َما َز َّودَ نًِ به من ُن ٍ
فً َم َرا ِحلِ َها األُولَى  ،وأ ُ َث ِّنً بال ُّشكر َّ
والث َناء ألُستاذي ال ُّدك ُتور إٌِ َهاب مُحمَّد أبو سِ َّتة على َقبُولِه
جٌ َهاتِه ال َّسدٌِدَ ة و َتش ِجٌعِه المُس َتمِرِّ
شراؾ على َما َت َب َّقى من م َ
اإل َ
ِشوار َبحثً العِلمًِّ  ،الَّذي َكان ل َتو ِ
ِ
ٌرة هذا ال َبحث  ،وال ُّشكر َموصُول لألُستاذ
األَ َثر ال َك ِبٌر فً السٌَّر ب ُخ َطى َوا ِث َق ٍة َنحو إِت َمام مَسِ َ
ال ُّدك ُتور َسعٌِد ُّ
ت دَ قٌِ َق ٍة
ُشرؾ ال َّثانًِ على هذه الرِّ َسالَة على َما أَبدَ اه لً مِن م ََُل َح َظا ٍ
الز َبٌدِيّ الم ِ
ت َق ٌِّ َم ٍة .
و َتو ِجٌ َها ٍ
َّ
الع َمل ال ُم َت َواضِ ع ؛ ََل أ ُ َبرِّ ئ َنفسِ ً مِن َ
هو فً
الخ َطؤ
َوإِ ِّنً إِذ أ ُ َق ِّدم هذا َ
والز َلل َ ،فإِن َكان من َس ٍ
سبً صِ دق
ار ٍة  ،أو ُؼم ٍ
هلل َوحدَه َ ،
ُذري أَنَّ ال َك َمال ِ
ُوض فً ف َ
عِ َب َ
وح ِ
اج َ ،فع ِ
ِكر ٍة  ،أو َخلَ ٍل فً استِن َت ٍ
ب.
كر ُم َحسِ ٌ ٍ
ِفراغ الجُ هد  ،وللا ُ أَع َظ ُم َرقٌِ ٍ
ب  ،وأَ َ
ال َّتوجُّ ه  ،واست َ

ٙ

الـتـمـ ِهـٌـد
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ال َم َ
دخل ُ األَول ُ
وب ُمس َندِه)
عر ُ
ٌع بن َحبٌِب ِ
(الت ِ
ٌف باإلِ َم ِام الربِ ِ

ٌع بن َح ِبٌب)
عر ُ
أَو ًل  :الت ِ
ٌف بـ(اإلِ َم ِام الر ِب ِ

(ٔ)

س ُب ُه َو َمولِدُه :
َ ن َ
اإل َمام أبو َعمرو الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب بن َعمرو بن الرَّ ِبٌع بن َراشد بن َعمرو
هُو ِ
ابعة
ض َفان ال َّت َ
ال َف َراهٌِدِيّ ؛ نِس َبة إلى َف َراهٌِد بن َمالك بن َفهْم  ،وُ لِد ب ُع َمان فً منطقة َؼ َ
لوَلٌة ل َِوى على ال َّسهْل السَّاحِلًّ لم َُحا َف َظة َش َمال البَاطِ َنة  ،وقد اختلؾ الم َُإرِّ ُخون فً
جريّ  ،والَّذي َرجَّ َحه ال َّشٌخ َسعٌد
َتارٌخ ِو ََلدته ؛ َم َع ا ِّت َفاقهم أَ َّنه وُ لِد فً ال َقرن األَ َّول ِ
اله ِ
العقد َّ
وبًّ – َحف َِظه للا ُ– أَ َّنه وُ لِد فً ال ِّنصؾ َّ
الثامِن من ال َقرن
الثانًِ من َ
ابن َمبْرُ وك ال َق ُن ِ
بٌن َس َن َتً ٘ 8ٓ-7هـ(ٕ) .
األَ َّول  ،أي َ :

َ نشؤ َ ُته :
وص ََل ٍح  ،فقد كان أبوه ال َّشٌخ َحبٌب بن َعمرو أحد
اإل َمام الرَّ ِبٌع فً َبٌت عِ ٍلم َ
َن َشؤ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اريّ (تٕ٘ٙهـ) ،
(ُ )1تنظر َت َ
اإل َمام مُحمَّد بن إِسمَاعِ ٌل الب َُخ ِ
ارٌخ ال َك ِبٌر ِٖ ، ٕ77/
رجم ُته فً (ال َّت ِ
عَلم َٖ ، ٔٗ/خٌر ال ِّدٌن ِّ
دَ ار الفِكر  ،بٌروت ( ،د.ط) ٔ98ٙ ،م)  ،و(األَ َ
الز ِر ْكلًِ  ،ط٘  ،دار
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َحبٌب َم َكا َن ُت ُه ومُس َن ُده ٘ٔ ، ٕٓ-ال َّشٌخ
العِلم لل َم ََلٌٌن  ،بٌروت ٔ98ٓ ،م)  ،و( ِ
الحدٌِث عن َد
َّامريّ  ،مسقط ٔ99٘ ،م)  ،و( ِر َوا ٌَة َ
َسعٌد بن َمبرُوك ال َق ُّن ِ
وبًّ  ،طٔ َ ،مكتبة الض ِ
الواعد  ،مسقط ،
ُوسعٌِدِيّ  ،طَٔ ،دار ال ِجٌل َ
صالح بن أحمد الب َ
اإلبَاضِ ٌَّة صَ ، ٘9-ٗ9
ِ
رجمة
ٕٓٓٓم)  ،و(بٌبلٌوؼرافٌا اإلِبَاضِ ٌَّة ـ قِسم ال َمشرق  ، ٗٓٓ/ٕ -تؤلٌؾ أم أس كاسترس َ ،ت َ
ار َ
جَلنًِّ  ،طٔ،
براهٌِم َ
الحا ّج ُسلٌَ َمان بن إِ َ
اج َعة و َتصحٌِح َ
مو حمد إمادي وخدٌجة كرٌر  ،م َُر َ
الو ِ
َو َزارة األَوقاؾ وال ُّشإُ ون ال ِّدٌ ِنٌَّة  ،مسقط ٕٕٓٔ،م) .
اإل َمام الرَّ ِبٌع َم َكا َن ُت ُه ومُس َن ُده ص. ٔٙ
(ٌُ )2نظر كتابه ِ
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(ٔ)
َ
اإل َمام الرَّ ِبٌع ُعلُو َمه األُولَى فً
اإل َمام ال َكبٌر َجابر بن َزٌد األزدِيّ  ،وقد َت َعلَّم ِ
َت ََلمٌذ ِ
ُ
ُ
وحٌث َمن َبع
حٌث َقومُه األَزد ،
بلده ُع َمان َمسقط َرأسه ُ ،ث َّم َسافر بعدَ ذلك إلى ال َبصرة

العِلم فً ذلك َّ
بٌر ٍة من ال َّتابعٌن و ِك َبار ال ُعلَ َماء ،
الز َمان  ،فقد اشتهرت آنذاك بوُ جُود ُثلَّة َك َ
ُ
ِلم وال ُم َت َعلِّمٌِن(ٕ) .
فاؼترؾ ِ
اإل َمام الرَّ ِبٌع من َبحر ُعلوم ِِهم َما َج َعلَه َنبعا َفٌَّاضا للع ِ

َ ح ٌَا ُت ُه العِلمٌِة :
أ َ -لَ ُب ُه لِل ِع ِلم :
اإل َمام الرَّ ِبٌع ُعلُو َمه األُولَى على ٌَد َوالده َر َحل إلى ال َبصرة ـ وهُو فً
بعدَ أن َتلَ َّقى ِ
وط ِرٌ َقه َ
ِراس َته َ
لطلَب العِلم  ،ولَ َع َّل هذا َكان ب َتوجٌ ٍه من
ٌعان َش َبابه ـ لٌُِواصِ ل د َ
َر َ
اإل َمام َج ِابر بن َزٌد  ،وقد التقى ُه َناك ب َف َطاحِل
َوالده ال َّشٌخ َحبٌب الَّذي َت َتل َمذ على ٌَد ِ
والحدٌِث والفِقه  ،وقد َب َرع
ال ُعلَماء و ِك َبار ال َّتابعٌن الَّذٌن استقى منهم ُعلُوم ال َّتفسِ ٌر
َ
فٌها َجمٌعا َ ،
ص َبات السَّبق(ٖ) .
الحدٌث والفِقه ؛ فإِ َّنه أحرز فٌهما َق َ
وَل سِ ٌَّ َما َ
ش ٌُ ُ
بُ -
وخ ُه :
ض َمام،
اإل َمام الرَّ بٌع عن َنفسِ ه " :إِ َّن َما َحفِظت الفِقه عن َث ََل َث ٍة  :أبً ُع َبٌدَ ة  ،و ُ
َقال ِ
شٌُوخِه ؛ ِألَنَّ الَّذي ٌ َ
وأبً ُنوح"(ٗ)  ،وهُو ٌعنً أَنَّ هإَلء هُم ِك َبار ُ
ُطالِع (مُس َنده)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلبَاضِ ًّ  ،وُ لِدَ فً
اإل َمام أبو ال َّشع َثاء َجابر بن َزٌد األَزدِيّ ال ُع َمانًِّ  ،الم َُإسِّس َ
الحقٌِقًِ لل َمذ َهب ِ
( )1هُو ِ
ور َحل إلى الح َِجاز فؤ َ َخذ عن الص ََّحابة الكِرام من أمثال
ُع َمان ُ ،ث َّم انتقل إلى ال َبصرة ل َطلَب العِلم َ ،
والحدٌِث والفِقه ُ ،توُ ِّفً َس َنة
َعا ِب َشة وابن َعبَّاس وؼٌرهم َرضِ ً للا ُ َعنهم َجمٌِعا َ ،كان إِ َماما فً ال َّتفسِ ٌر
َ
رجم ُته فً ( َّ
برى  ، ٔ8ٕ-ٔ79/7مُحمَّد بن َسعد ُّ
هريّ (تٖٕٓهـ) َ ،دار
الط َب َقات ال ُك َ
ٖ9هـ ُ .تن َظر َت َ
الز ِ
عَلم ال ُّن َب ََلء ٗ ، ٗ8ٖ-ٗ8ٔ/مُحمَّد بن أَحمد َّ
بٌروت  ،بٌروت ( ،د.ط) ٔ98٘ ،م)  ،و(سِ ٌَر أَ َ
الذ َه ِبًّ
(ت7ٗ8هـ)  ،ط ،7م َُإ َّس َسة الرِّ َسالة  ،بٌروت ٔ99ٓ ،م) .
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َحبٌب صٕٔ َ ،جمْع و َترتٌِب َف َهد بن َعلً السَّعدِيّ ،
(ٌُ )2نظر كتاب َحاشِ ٌَة على مُس َند ِ
طَٔ ،مكتبة األَن َفال  ،مسقط ٕٓٓٙ ،م .
(ٌُ )3نظر اإل َمام الرَّ بٌع بن َحبٌب َمكا َن ُت ُه ومُس َن ُده ص. ٔ9
َّ
والثقافة  ،مسقط ،
( )4ال ِّس ٌَر ٔ ، 9ٙ/أحمد بن َسعٌد ال َّشمَّاخًِ (ت9ٕ8هـ) َ ،و َزارة ال ُّت َراث ال َقومً
ٔ987م( ،د.ط) .

9

س
بٌر ٍة من ُعلَ َماء األُمَّة  ،وأَ َّنه قد َجا َل َ
ٌجد فٌه أَ َّنه قد أَ َخذ العِلم عن َطا ِب َف ٍة َك َ
ُوخه َّ
شٌ ُ
َكثٌرا من الم َُح ِّدثٌِن  ،أَمَّا ُ
الثَل َثة َفهُم :
بالو َلءـ :
 -6اإلِ َمام أبو ُع َبٌدَ ة ُمسلِم بن أبً َك ِرٌ َمة الت ِمٌ ِم ًّ ـ َ
هُو أك َبر َت ََلم َِذة
بعدَ َو َفاته " ،وقد

اإل َمام َجابر بن َزٌد  ،وإلٌه انتقلت إِ َما َمة ال َمذ َهب اإلِبَاضِ ًِّ
ِ
َ
ارسِ ًّ  ،وقٌِل :
اخ ُتل َ
ِؾ فً أصلِه  ،فقٌِل َحبَشِ ًّ  ،وقٌِل َ :ف ِ
ب
ور َّت َ
وعلَّ َم َها َ ،
عنه ال َع ََّلمة الدَّرْ ِجٌنًِّ َ " :ت َعلَّ َم ال ُعلُوم َ

ُكردِيّ "(ٔ) َ ،قال
األَحاد َ
ٌِث وأَح َك َم َها َ ...كان َعالِما َم َع ُّ
الزه ِد فً ال ُّدن ٌَا  ،وال َّتواضُع َم َع َنٌل
ال َّد َر َجات العُل ٌَا"(ٕ)  ،وقد ُتوُ فًِّ َس َنة (ٓ٘ٔهـ) أو بعدَ ها ب َقلٌل(ٖ) .
 -5اإلِمام أبو ُنوح الدهان :
صالِح بن ُنوح ال َّدهَّان  ،أَ َخذ العِلم عن َج َماعة ؛ منهُم
اإل َمام أبو ُنوح َ
هُو ِ
اإل َمام َج ِابر بن َزٌد َ ،قال عنه الدَّرْ ِجٌنًِّ فً ( َّ
الط َب َقات)َ " :شٌ ُخ ال َّتحقٌِق ،وأُس َتاذ
ِ
(ٗ)
أهل َّ
هلل ُ
وخضُوع" ،
الحدٌث والفُرُوع  ،و َكان َذا َخش ٌَ ٍة ِ
الط ِرٌق  ...أُخِذ عنه َ
الو َرع َؼ ِزٌ ُر العِلم"(٘) َ ،
عرؾ بال َّتحدٌِد
وَل ُت َ
ووصفه ال َبدر ال َّشمَّاخًِّ بؤ َ َّنه " َشدٌِ ُد َ
َس َنة َو َفاتِه .
ي ال ُع َمانِ ًّ :
ض َمام بن السائِب األَز ِد ّ
 -8اإلِ َمام أبو َعبدهللا ُ
وسم ُ
ِعت
او ٌَة َجابر بن َزٌد) ؛ ألَنَّ
أكثر َف َتواه َ ،قا َل َجابرَ ،
َ
َكان ٌ َُسمَّى ( َر ِ
()ٙ
َ
اإل َمام أبً ُع َبٌدَ ة َ ،قال عنه ال َّشمَّاخًِّ " :من
َج ِابرا  ،و َكان ِممَّن أ َخ َذ عنه ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٌُ )1نظر اإل َمام الرَّ بٌع بن َحبٌب َمكا َن ُت ُه ومُس َن ُده ص. ٕٙ
(َ )2ط َب َقات ال َمشاٌخ بال َمؽرب ٕ ، ٕٖ8/أحمد بن َسعٌد الدَّرْ ِجٌنً ال ُم َت َو َّفى َحوالً (ٓٙ7هـ)،
تحقٌق إِبراهٌم َط ََّلي َ ،مكتبة اَلس ِت َقامة  ،مسقط ( ،د.ط.ت) .
(ٌُ )3نظر اإل َمام الرَّ بٌع بن َحبٌب َمكا َن ُت ُه ومُس َن ُده صٖ٘ .
ؽرب ٕ. ٕ٘٘-ٕ٘ٗ/
(َ )4ط َب َقات ال َمشاٌخ بال َم ِ
( )5ال ِّس ٌَر ٔ. 8ٕ/
ؽرب ٕ. ٕٔٔ/
(َ )6ط َب َقات ال َمشاٌخ بال َم ِ

ٓٔ

مر المُعضِ ََلت عندَ َحصر َذ ِوي الضٌِّق"
أهل العِلم وال َّتحقٌِق  ،وال َكاشِ ؾ أَ َ
ِ
وبًّ " :ولَ ْم أَ ِجد دَ لٌَِل ٌُعٌِّن
ُت َ
عرؾ ـ أٌَضا ـ بال َّتحدٌِد َس َنة َو َفاتِه ٌ ،قُول ال َّشٌخ ال َق ُّن ِ
(ٔ)

َ ،
وَل

ض َمام َ
ٌه َما"(ٕ) .
الس َنة الَّتً ُتوُ ِّفً فٌها ُ
وَل أبو ُنوح ال َّدهَّان ِر َ
َ
ضوانُ للاِ َعلَ ِ
جَ -ت ََل ِمٌ ُذهُ :
اإل َمام الرَّ ِبٌع َعدَد َك ِبٌر من َطلَبة العِلم منهُم أبو سُفٌان َمحبُوب بن
َح َمل العِلم عن ِ
(ٖ)
اإلز َك ِويّ (ٗ)  ،و َبشٌر بن المُنذِر
صريّ  ،ومُو َسى بن أبً َجابر ِ
الرُّ َحٌل القُ َرشِ ًّ ال َب ِ
(٘)
ُفرة(َ ، )ٙ
وؼٌ ُرهُم من ال ُعلَ َماء .
ُفرة َعبدال َملِك بن ص َ
زوانًِّ  ،وأبو ص َ
ال َّن َ

ارهُ ال ِعل ِمٌة :
د -آ َث ُ
َت َرك اإل َمام الرَّ ِبٌع َعدَدا من اآل َثار  ،منها َما د ََّو َنه ب َنفسِ ه  ،ومنها َما َك َتبه َت ََلم ُ
ٌِذه ،
ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ال ِّس ٌَر ٔ. 8ٔ/
(ٕ) اإل َمام الرَّ بٌع بن َحبٌب َمكا َن ُت ُه ومُس َن ُده صٓٗ .
اإلبَاضِ ٌَّة
(ٖ) هُو ال َع ََّل َمة الم َُح ِّدث أبو ُسف ٌَان َمح ُبوب بن الرُّ َحٌل ال َمخ ُزو ِمًّ القُ َرشِ ًّ ،من ُعلَ َماء ِ
األَ َوابِل ُ ،توُ ِّفً فً أَ َواخِر ال َقرن َّ
رجم ُته فً ( َط َب َقات ال َمشاٌخ بال َمؽرب
الهجري ُ .تنظر َت َ
الثانً ِ
َ
بعض ُعلَ َماء ُع َمان َٔ ، ٔٙٗ/سٌؾ بن ُحمُود
ارٌخ
للدَّر ِجٌنًِ ٕ ، ) ٕ78/و(إِ َ
ِ
تحاؾ األع ٌَان فً َت ِ
ال َب َّطاشِ ًّ  ،طٔ  ،مسقط ٔ99ٕ ،م) .
اإلبَاضِ ٌَّة ب ُع َمان ،
اإلز َك ِويّ (نِس َبة إلى ِو ََلٌة إِزكًِ)  ،من ُعلَ َماء ِ
(ٗ) هُو ال َع ََّل َمة مُو َسى بن أبً َج ِابر ِ
َكان له دَور َك ِبٌر فً إِدَارة ُ
رجم ُته فً ( َدلٌل
البَلد فً َز َمانه ُ ،توُ ِّفً َس َنة ٔٔ8هـ ُ .تنظر َت َ
شإُ ون ِ
أَ َ
عَلم ُع َمان ص٘٘ٔ  ،تؤلٌؾ َمجمُو َعة من ال َباحثٌن  ،طٔ َ ،جا ِم َعة السُّل َطان َقابُوس ٔ99ٔ ،م)،
تحاؾ األَع ٌَان لل َب َّطاشِ ً ٔ. )ٔٙ8/
و(إِ َ
اإلبَاضِ ٌَّة األَ َوابِل ،
زوا ِنًّ ( ِنس َبة إلى ِو ََل ٌَة َن َ
(٘) هُو ال َع ََّل َمة بَشِ ٌر بن ال ُمن ِذر ال َّن َ
زوى) ،من ُعلَ َماء ِ
ُعجم أَس َماء
رجم ُته فً (م َ
و ِممَّن َح َملُوا العِلم من ال َبصرة إلى ُع َمان ُ ،توُ ِّفً َس َنة ٔ78هـ ُ .تنظر َت َ
الع َرب ٔ ، ٔ87/تؤلٌؾ َمجمُو َعة من ال َباحثٌن  ،طٔ َ ،جا ِم َعة السُّل َطان َقابُوس ٔ99ٔ ،م) ،
َ
و(دَ لٌل أَ َ
تحاؾ األَع ٌَان لل َب َّطاشِ ً ٔ. )ٔٙٙ/
عَلم ُع َمان صٖٗ)  ،و(إِ َ
ُفرة ال ُع َمانًِّ  ،من ُعلَ َماء ُع َمان فً أَ َوابِل ال َقرن
ُفرة َعبدالملك بن ص َ
الحافِظ ال َفقٌِه أبو ص َ
( )ٙهُو َ
َ
َّ
اإل َمام الرَّ ِبٌع عن َشٌخِه ُ
ض َمام
جري  ،أَلَّ َ
الثالِث ِ
ؾ ِك َتابا أسماه (آ َثار الرَّ ِبٌع) َج َمع فٌه ِر َواٌات ِ
اله ِ
رجم ُته فً (ال ِّس ٌَر لل َّشمَّاخًِ ٔ. )ٔٓ9/
بن السَّابِب ُ .تنظر َت َ

ٔٔ

بر ِز َها(ٔ) :
ومن أَ َ
للا
اإل َمام الرَّ ِبٌع َطا ِب َفة من َحدٌِث َرسُول ِ
 -1ال ُمس َند ِ :ك َتاب ِر َوا ٌَة َ ،ج َمع فٌه ِ
بعماب ٍة واثنٌن وأَ
ربعٌن َحدٌِثا  ،وهًِ َما
َ
حوي (َٕٗ )7س َ
صلَّى للا ُ َعلٌه َ
َ
وسلَّم ،و ٌَ ِ
اسة  ،وسٌؤتً َتفصِ ٌل ال َك ََلم َعلٌه .
انبنى َعلٌها َموضُوع هذه ال ِّد َر َ
وأربعٌن َحدٌِثا وأَ َثرا  ،و َق َّس َمه
ض ُّم َحوالً (ٓٗٔ) مابة
العقٌِدَ ة  :وهُو ٌَ ُ
َ
ِ -2ك َتاب َ
ثٌن َبابا .
إلى أَ َبوا ٍ
ب َبلَػ َمجمُو ُع َها (َ )ٖ7سبعة و َث ََل َ
ُفرة َج َمع فٌه ِر َواٌات
ُفرة َعبد ال َملِك بن ص َ
ار الر ِبٌع  :وهُو ِك َتاب أَلَّ َفه أبو ص َ
 -3آ َث ُ
ض َمام بن السَّابِب .
اإلِ َمام الرَّ ِبٌع عن َشٌخِه ُ

َ م َكا َن ُت ُه َبٌنَ ال ُم َحدثٌِنَ :
ٌع َعدَد من الم َُح ِّدثٌِن َ ،ف َقال عنه ابنُ َشاهٌِن
اإل َما َم الرَّ ِب َ
َذ َكر ِ
ارقُ ْطنًِّ (ٗ):
الدَ َ

(ٕ)

ِ :ث َقة

(ٖ)

 ،و َقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإل َمام الرَّ ِبٌع
اإلبَاضِ ٌَّة للبُو َسعٌِدِيّ صَ ، ٘ٙ
(ٌُ )1نظر ِر َواٌة َ
وحاشِ ٌة على مُس َند ِ
الحدٌِث عن َد ِ
ابن َح ِبٌب للسَّعدِيّ صٖٓ .
الحدٌِث و ُح َّفاظِ ه َ ،كان َكثٌر
الحافِظ الم َُح ِّدث ُع َمر بن أَحمد بن عُثمان بن َشاهٌِن  ،أَ َحد ُعلَ َماء َ
( )2هُو َ
ال َّتؤلٌِؾ َ ٌُ ،قال أَنَّ له َنحو َث ُ
ارٌخ َبؽداد
َلثمابة م َُإلَّؾ ُ ،توُ ِّفً َس َنة ٖ٘8هـ ُ .تنظر َت َ
رجم ُته فً ( َت ِ
ٔٔ ، ٕٙ٘/أحمد بن َعلً َ
الخطِ ٌب ال َبؽدادي (تٖٗٙهـ)  ،دَار ال ُك ُتب العِلمٌَّة  ،بٌروت ،
(د.ط.ت))  ،و( َتذك َِرة ال ُح َّفاظ ٖ ، 987/مُحمَّد بن أحمد َّ
الذ َه ِبً (ت7ٗ8هـ)  ،دَار ال ُك ُتب العِل ِمٌَّة،
بٌروت ( ،د.ط.ت))  ،و(لِ َسان الم َ
ٌِزان ٘ ، ٔٗ٘/أحمد بن َعلً بن َح َجر ال َعس َق ََلنًِّ (تٕ٘8هـ)،
الع َر ِبً  ،بٌروت ٔ99٘ ،م) .
طٔ ،دَ ار إِح ٌَاء ال ُّت َراث َ
(ٌُ )3نظر َتارٌخ أَس َماء ِّ
الث َقات َلبن َشاهٌن ص ، ٕ7الدَّار ال َّسلَ ِفٌَّة  ،ال ُك َوٌت ٔ98ٗ ،م ( ،د.ط) .
َّارقُط ِن ًّ (نِس َبة إلى َدار قُطن من أَحٌاء
الح َسن َعلً بن ُع َمر بن أحمد الد َ
الحافظ أبو َ
( )4هُو اإل َمام َ
صانٌِؾ منها (ال ِعلَل) و(ال ُّس َنن) ُ ،توُ ِّفً َس َنة
الحدٌِث  ،له َع َدد من ال َّت َ
َبؽداد) َ ،كان إَ َمام َعصره فً َ
رجم ُته فً ( َتارٌخ َبؽداد لل َبؽ َدادِي ٕٔ ، )ٖٗ/و( َتذك َِرة ال ُح َّفاظ َّ
للذ َه ِبً ٖ. )99ٔ/
ٖ٘8هـُ .تنظر َت َ
ِ

ٕٔ

َ
ُترك"
صريّ َف ََل ٌ َ
" َوأمَّا الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب ال َب ِ
(ٗ)
ارٌخ ال َك ِبٌر)(٘)  ،ولَ ْم ٌَذ ُكر فٌه َجرحا َ
وَل َتعدٌَِل(.)ٙ
اريّ فً (ال َّت ِ
والب َُخ ِ
(ٔ)

حبَّان(ٕ) فً ( ِّ
الث َقات)(ٖ) ،
َ ،ك َما َذ َكره ابنُ ِ

َ و َفا ُت ُه :
وذلك بع َد
ض َفان على َسا ِحل ُع َمان ،
َ
اإل َمام الرَّ ِبٌع إلى ِج َوار َر ِّبه فً َبلدَ ة َؼ َ
انتقل ِ
ضاها فً ال ِعلم وال َّت َعلُّم  ،واختلؾ ال َباحثون فً
رُ جُ وعِ ه إلٌ َها فً أَ َوا ِخر َحٌا ِته بعدَ َح ٌَا ٍة َق َ
بٌن َس َن َتً ٘ٔ7هـ ٔ8ٓ -هـ(. )7
وبًّ أَ َّنه ُتوُ ِّف ًَ َ
َس َنة َو َفاته  ،و ٌُ َرجِّ ح ال َّشٌ ُخ ال َق ُّن ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عارؾ  ،الرِّ ٌَاض ٔ98ٗ ،م .
(ٌُ )1نظر ال ُّ
ض َع َفاء وال َمترُو ُكون للد َ
َّارقُطنًِ ص ، ٕٓ8طَٔ ،مكتبة ال َم ِ
الحدٌِث
( )2هُو ال َع ََّل َمة الم َُإرِّ خ أبو َحاتم مُحمَّد بن ِحبَّان بن أَحمد ال َّتمٌِ ِمً ال َبستًِ  ،أَ َح ُد ُعلَ َماء َ
صحٌِح ابن ِحبَّان)،
ص َّن َفاتِه (األَ َنواع وال َّت َقاسِ ٌم) ال َمعرُوؾ بـ( َ
و ُح َّفاظِ هَ ،كان َكثٌر ال َّتؤلٌِؾ  ،من ُم َ
و( ِّ
رجم ُته فً ( َتذك َِرة ال ُح َّفاظ َّ
للذ َه ِبً
الث َقات)  ،و(ال َمجرُوحٌِن) ُ ،توُ ِّفً َس َنة ٖٗ٘هـ ُ .تنظر َت َ
ٖ ، )9ٕٓ/و(لِ َسان الم َ
ٌِزان َلبن َح َجر . )9/ٙ
(ٌُ )3نظر ِّ
َلبن ِحبَّان  ، ٕ99/ٙدَ ار الفِكر  ،بٌروت ٔ97٘ ،م ( ،د.ط) .
الث َقات
ِ
صحٌِح)
الجامِع ال َّ
صاحِب ( َ
اريّ َ ،
الحافِظ الم َُح ِّدث ال ُح َّجة مُحمَّد بن إِسمَاعِ ٌل بن إِ َ
( )4هُو َ
براهٌِم الب َُخ ِ
الح ِدٌث ُ ،توُ ِّفً
برحلَ ٍة َط ِوٌلَ ٍة فً َطلَب َ
اريّ )  ،وُ لِد ِب ُب َخ َ
ال َمعرُوؾ بـ( َ
ارى  ،و َقام ِ
صحٌِح ال ُب َخ ِ
رجم ُته فً ( َتارٌخ َبؽ َداد لل َبؽ َدادِيّ ٕ ، )ٗ/و( َتذك َِرة ال ُح َّفاظ َّ
للذ َه ِبًّ
ب َس َمر َق ْند َس َنة ٕ٘ٙهـ ُ .تنظر َت َ
ِ
ٕ )٘٘٘/و( األَ َ
عَلم . )ٖٗ/ٙ
ارٌخ ال َك ِبٌرٖ. ٕ77/
(ٌُ )5نظر ال َّت ِ
َ
وع َدم َّ
الطعن فٌه هُو حُكم
الحدٌِث َ
اوي َ
( )6اح َت َّج َكثٌِر من ُعلَ َماء َ
اريّ َعن َر ِ
الحدٌِث بؤنَّ ُس ُكوت الب َُخ ِ
الجرح وال َمجرُوحٌِن ٌُ .نظر اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َحبٌب َمكا َن ُته
منه ب َتعدٌِلِه ؛ ألَنَّ من َعا َدتِه ذِكر َ
ومُس َن ُده ص. 79
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ٌع)
عر ُ
َثانِ ًٌا  :الت ِ
ٌف بـِ( ُمس َن ِد الر ِب ِ
َ وصفُ ُه :
دوٌ ُنه ِب َمرا ِح َل ُم َت َع ِّددَ ة  ،ومن أُولَى تلك
من ال َمعلُوم أَنَّ َ
الحدٌِث ال َّن َب ِويَّ ال َّش ِرٌؾ َمرَّ َت ِ
ُ
الحدٌِث
ال َمراحِل َتدوٌ ُنه على أَس َماء الرُّ َواة ،
اإل َمام الرَّ ِبٌع من أَ َوابِل من دَوَّ َن َ
وحٌث إِنَّ ِ
الطرٌ َقة ؛ َفدَ َّو َن مُس َنده على َم َسانٌِد الص ََّحابة  ،وهً َّ
فقد َسلَك هذه َّ
الط ِرٌ َقة الَّتً َكانت
ِ
صره(ٔ) .
َسابِدة عندَ أَك َثر أَ ِ
هل َع ِ
ٌِن
مسة وأَر َبع َ
اإل َمام الرَّ ِبٌع (٘ٗ) َخ َ
"وقد َبلَ َؽت َم َسانٌِد الص ََّحابة الَّذٌن َر َوى لَهُم ِ
ص َحابِ ٌّا  ،وأكثر َما فٌه ِر َواٌته عن َشٌخِه أبً ُع َبٌدَ ة مُسلِم بن أَبً َك ِرٌ َمة عن شٌخه أبً
َ
(ٕ)
شرق
ال َّشع َثاء َج ِابر بن َزٌد"  ،وقد َر َوى (المُس َند) عنه جُملَة من َح َملَة العِلم إلى ال َم ِ
ؽرب  ،و َتدَ َاوله ال ُعلَ َماء فٌما بٌ َنهم  ،واش َت َهر عندَ َ
والعا ِّم(ٖ) .
الخاصِّ
َ
وال َم ِ
وح ُ
صعبا لمن
الحدٌِث فٌه َ
ٌث إِنَّ (المُس َند) َكان م َُر َّتبا على ال َم َسانٌِد  ،و َكان ال َبحث عن َ
َ
ِقهٌَّة  ،وقد َقام بهذا
عرؾ اسم الص ََّح ِابً  ،فقد احتاج إلى أَنْ ٌ َُر َّتب على األَ َبواب الف ِ
لَ ْم ٌَ ِ
ار َ
جَلنًِّ (ٗ) (تٓ٘7هـ) ؛ َف َق َّس َم ُه على (٘ٔ)
براهٌِم َ
الع َمل أبو ٌَعقُوب ٌُوسُؾ بن إِ َ
َ
الو ِ
َّ
ارة  ،الص َََّلة  ،الصَّوم َّ ،
الز َكاة ،
اإلٌ َمان ،
الط َه َ
َخ َ
مس َة َع َش َر ِك َتابا  ،هًِ ( :
َ
َ
َ
َّ
شر َبة ،
الحجَُّ ،
الصَّدَ َقة َ ،
الج َنابِز  ،األذ َكار  ،ال ِّن َكاح  ،الط ََلق  ،ال ُبٌُوع  ،األح َكام  ،األ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٌُ )1نظراإل َمام الرَّ بٌع بن َحبٌب َمكا َن ُت ُه ومُس َن ُده ص. ٗ9
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب صٔٗ .
(َ )2حاشِ ٌة على مُس َند ِ
(ُ )3تنظر ُم َق ِّد َمة ال َباحِث سُل َطان بن ُم َبارك بن َح َمد ال َّشٌ َبانًِ فً َتحقٌِقِه لكتاب (ال َّترتٌِب) ص ، ٙوهُو
ار َ
جَلنًِ  ،طٔ َ ،مكتبة مسقط َ ،سلطنة ُع َمان ،
اإل َمام أبو ٌَعقُوب َ
الو ِ
(مُس َند الرَّ ِبٌع) الَّذي َر َّت َبه ِ
ٖٕٓٓم .
ار َ
ار َ
جَلن َبلدة فً
براهٌِم َ
( )4هُو اإلِ َمام األُصُولًِّ أبو ٌَعقُوب ٌُوسُؾ بن إِ َ
جَل ِن ًّ (نِس َبة إلى َو ِ
الو ِ
ُص َّن َفاتِه
والحدٌِث واألُصُول والفِقه
الجزابِر) َ ،كان َعالِما بال َّتفسِ ٌر
وؼٌَر َها  ،من أَش َهر م َ
َ
َج ُنوب َ
ِ
رجم ُته فً ( َط َب َقات ال َمشاٌخ بال َمؽرب
كتاب (ال َعدل
صاؾ) ُ ،توُ ِّفً َس َنة ٓ٘7هـ ُ .تنظر َت َ
واإلن َ
ِ
للدَّر ِجٌنًِ ٕ ، )ٗٔ9/و(ال ِّس ٌَر لل َّشمَّاخًِ ٕ. )ٔٓ٘/

ٗٔ

َ
ب
تحت ُك ِّل َبا ٍ
ض َع
ب إلى أَ َبوا ٍ
األٌَ َمان وال ُّن ُذور  ،اآلدَاب)  ،و َقام ب َتقسِ ٌم ُك ِّل ِك َتا ٍ
ب َ ،و َو َ
عض األَ َحادٌِث فً أَك َثر من مَوضِ ٍع ل َت َعلُّ ِق َها
األَ َحادٌِث المُخ َت َّ
ِكر َب ِ
ص َة به  ،وهذا دَ َف َعه إلى ذ ِ
(ٔ)
ُقبل ال َّناس
بتلك المَواضِ ع َ ،
وسمَّى َع َملَه هذا ِك َتاب (ال َّترتٌِب)  ،و َشاء للا ُ َت َعالى أن ٌ ِ
ور
على َع َمل أبً ٌُعقُوب هذا ؛ لِ ُسهُولَة ال َّت َعامُل َم َعه و َت َر ُكوا األَص َل َ ،ف َذ َه َ
ب َم َع مُرُ ِ
(ٕ)
َ
َ
صحٌِح) ،
الجامِع ال َّ
اإل َمام ُنورُ ال ِّدٌن السَّالِمًِّ اسم ( َ
ارحُ ه ِ
األٌَّام  ،وقد أطلَق َعلٌه َش ِ
وقٌِل َ :بل َسمَّاه بذلك م َُر ِّتبُه أَبو ٌَعقُوب(ٖ) .

الحدٌِ ِ
َ م َكا َن ُت ُه َبٌنَ ُك ُت ِ
ث:
ب َ
الس َند  ،وٌُعرؾ هذا ال َّس َند عندَ
ٌَ َت َمٌَّز مُس َند اإلِ َمام الرَّ ِبٌع ِبؤَنَّ أَؼلَب ِر َوا ٌَاتِه ُث ََلثٌَِّة َ
(ٗ)
َّ
ص ُّح األَ َحادٌِث
اإل َمام القُ ْطب (تٕٖٖٔهـ) َ " :وأَ َ
ُعلَ َماء َ
الحدٌِث بالسِّلسِ لَة الذ َه ِبٌَّة ٌ ،قُول ِ
ُول للاِ
َما َر َواه الرَّ ِبٌع بن َحبٌب عن أبً ُع َبٌدَ ة عن َج ِابر بن َزٌد عن الص ََّح ِابًِّ عن َرس ِ
صلَّى للا ُ َعلٌه َو َسلَّم  -ل َم ِزٌد َو َرع هذا ال َّس َند وضَبطِ ه"(٘) .
 َوهذه م َ
ون الم َُإلَّ َفات فٌ َها َ ،فإِنَّ َكون ال َّس َند
ٌِزة عَظِ ٌ َمة َما َفت َِا ال ُعلَ َماء ٌُشِ ٌ ُدون ب َها  ،وٌ َُإلِّفُ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلبَاضِ ٌَّة ص٘. ٙ
(ٌُ )1نظر ِر َواٌة َ
الحدٌث عن َد ِ
( )2هُو أبو مُحمَّد َعبد للا بن ُح َمٌد بن ُسلُوم السَّالِمًِّ  ،وُ لِ َد فً َبلدة الحُو َقٌن من أعمال ِو ََلٌة
الذا ِك َرة َّ
ضرٌرا َق ِويَّ َّ
والذ َكاء  ،له
الرُّ سْ َتاق ،انتهت إلٌه ِر َبا َسة ال ِعلم فً ُع َمان فً َز َمانه َ ،كان َ ِ
ار
تآلٌؾ َجمَّة فً ُمخ َتلَؾ الفُ ُنون ال َّشرعِ ٌَّة
ارق َ
َ
أنو ِ
ارج اآل َمال  ،و َم َش ِ
والع َر ِبٌَّة  ،منها َ :م َع ِ
وجو َهر ال ِّن َظام  ،وال َم ْن َهل الصَّافًِ على َفا ِتح ال َعرُوض وال َق َوا ِفً ُ ،توُ ِّفً َس َنة ٕٖٖٔهـ .
العُقولَ ،
ضة األَع ٌَان ِبحُرِّ ٌَّة
شرق  ، )٘ٔ9/ٕ -و( َنه َ
ُتنظر َت َ
رجم ُته فً (بٌبلٌوؼرافٌا اإل َباضِ ٌَّة – ِقسم ال َم ِ
ُع َمان ص ، ٔٔ8أبو َبشٌر مُحمَّد بن َعبدللا بن ُح َمٌد السَّالِ ِم ًّ َ ،مكتبة ال ُّت َراث  ،ال َقاهرة ،
(د.ط.ت)) .
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب صٓٗ .
(ٌُ )3نظر َحاشٌة على مُس َند ِ
َ ْ
َ
ْ
َ
ؽرب
اإلبَاضِ ٌَّة بال َم ِ
اإل َمام ال َع ََّل َمة قُطبُ األ ِبمَّة مُحمَّد بن ٌُوسُؾ أط َفٌِّش  ،من أ َك ِابر ُعلَ َماء ِ
( )4هُو ِ
بالج َزابِر َس َنة ٕٖٔٙهـ  ،وهُو مُكثِر ِج ّدا فً ال َّتؤلٌِؾ فً َش َّتى العُلُوم  ،من م َُإلَّ َفاتِه
الع َر ِبًّ  ،وُ لِ َد َ
َ
رجم ُته فً
العلٌِل ) ُ ،توُ ِّفً َس َنة ٕٖٖٔهـ ُ .تنظر َت َ
( َتٌسِ ٌر ال َّتفسِ ٌر)  ،و( َشرح ال ِّنٌل وشِ َفاء َ
عَلم ِّ
(األَ َ
ؽرب . )ٔٓٔ-98/ٔ-
للز ِركلًِ  ، )ٔ٘7-ٔ٘ٙ/7و(بٌبلٌوؼرافٌا اإل َباضِ ٌَّة ِ -قسم ال َم ِ
ارة ال ُّتراث ال َقومًِ
(َ )5و َفا ُء ال َّ
لإل َمام القُ ْطب َٔ ، 7/و َز َ
ض َما َنة بؤَدَا ِء األَ َما َنة فً َ
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ ِ
َّ
والث َقا َفة  ،مسقط ٔ98ٙ ،م ( ،د.ط) .
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ُث ََل ِث ٌّا ٌ َُسهِّل ح َ
ِفظه  ،و ٌُ َقلِّل اح ِت َمال َ
للا
اإلس َناد إلى َرسُول ِ
الخ َطؤ فٌه ؛ وذلك ِلقُرب ِ
اوي َمه َما
الحلَ َقات المُو ِّ
صلَّى للا ُ َعلٌه َو َسلَّم  -و ِقلَّة َ
 َصلَة إلٌه  ،فإِ َّنه من ال َمعلُوم أَنَّ الرَّ ِ
الو َسابِط َق َّل اح ِت َمال َ
الخ َطؤ أو
ُرضة لل ِّنس ٌَان  ،ولذلك ُكلَّ َما َقلَّت َ
َبلَػ من قُ َّوة الضَّبط ع َ
()ٙ
(٘)
اإلس َناد من َ
جُل من
الخلَل ؛ ألَنَّ ُك َّل َر ٍ
ال ِّنس ٌَان ٌ ،قُول ابنُ الص َََّلح " :ال ُعل ُ ُّو ٌُبعِد ِ
الخ َطؤ ُ من ِج َهتِه َسهوا أو ع َمدا  ،ففً ِقلَّت ِِهم ِقلَّة ِج َهات َ
ِر َجاله ٌُح َت َمل أَنْ ٌَ َقع َ
الخلَل ،
ثرة ِج َهات َ
الخلَل  ،وهذا َجلًِ َواضِ ح"(. )7
ثرت ِِهم َك َ
وفً َك َ
(ٔ)
اإل َمام السَّالِمًِّ :
ص َّح ِك َتا ٍ
اإلبَاضِ ٌَّة أَ َ
ب بع َد ِك َتاب للاِ َع َّز َو َج َّل ٌ ،قُول ِ
ولهذا فقد َع َّده ِ
الحدٌِث ِر َواٌة  ،وأَ َ
وجمٌع
عَل َها َس َندا َ ،
ص ُّح ُك ُتب َ
"اعلم أَنَّ هذا المُس َند ال َّش ِرٌؾ أَ َ
ص ُّح
والعدَ الَة وال ِّ
والو َرع والضَّبط واألَ َما َنة
ص ٌَا َنة  ...فهُو أَ َ
َ
ِر َجاله َمشهُورُون بالعِلم َ
الحدٌِث"(ٕ) .
ِك َتا ٍ
الع ِزٌز  ،و ٌَلٌِه فً الرُّ ت َبة الص َِّحاح من ُك ُتب َ
رآن َ
ب بعدَ القُ ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلبَاضِ ٌَّة صٔ. 7
(ٌُ )1نظر ِر َواٌة َ
الحدٌث عن َد ِ
وريّ ال ُكردِيّ َ ،عالِم
ص ََلح ال ِّدٌن بن عُث َمان ال َّش َ
( )2هُو اإلِ َمام أبو َعمرو عُث َمان بن َعبد الرَّ ح َمن َ
هر ُز ِ
الحدٌِث) ال َمشهُور بـ( ُم َق ِّد َمة ابن الص َََّلح) ُ ،توُ ِّفً
بالفِقه
عر َفة أَ َنواع ُعلُوم َ
َ
والحدٌِث  ،له ِك َتاب ( َم ِ
الوهَّاب بن
برى َ ، ٖٕٙ/8عبـد َ
رجم ُته فً ( َط َب َقات ال َّشا ِف ِعٌَّة ال ُك َ
ب ِد َمشق َس َنة ٖٗٙهـ ُ .تنظر َت َ
الع َر ِبٌَّة  ،بٌروت ( ،د.ط.ت))  ،و( َو َف ٌَات األَع ٌَان
َعلً السُّبكًِّ (تٔ77هـ)  ،دَار إِح ٌَاء ال ُك ُتب َ
وأَن َباء أَب َناء َّ
الز َمانٖ ، ٕٖٗ/أبو العبَّاس أحمد بن مُحمَّد بن أبً بكر بن َخلِّ َكان (تٔٙ8هـ) ،
صادر  ،بٌروت ٔ977 ،م).
تحقٌق د /إِح َسان عبَّاس  ،دَار َ
(ُ )3م َق ِّد َمة ابن الص َََّلح صٖٓٔ  ،دَار الفِكر  ،بٌروت ٔ988 ،م ( ،د.ط) .
الح ِّق واَلس ِت َقا َمة ص ، ٔٙ7مُحمَّد َنمِر ال َم َدنًِ  ،طٔ َ ،دار ِد َمشق
اإلبَاضِ ٌَّة أَه ُل َ
(ٌُ )4نظر ِك َتاب ِ
ارق بن ِزٌاد لل َّنشر وال َّتوزٌع ِ ،د َمشق ٕٓٔٔ ،م .
لل َّنشر وال َّتوزٌع  ،ودَ ار َط ِ
اإل َمام الرَّ ِبٌع) ال َّشٌخ السَّالِمًِ فً ُم َق ِّد َمتِه
( )5ال َّت ِنبٌه األَوَّ ل من َت ِنبٌ َهات م َ
ارح (مُس َند ِ
ُصحِّ ح و َش ِ
لـ(المُس َند) صٖ  ،ط٘ َ ،مكتبة اَلس ِت َقامة  ،مسقط ( ،د.ت) .
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ال َم َ
دخل ُ الثانًِ
نوا ُع ُه َو َع ََل َق ُت ُه ِبالز َمن)
( َمف ُهو ُم النفً وأَ َ
أَو ًل َ :مف ُهو ُم النفً

َّ
ح ٌَة
الجحْ د ،
والطرد  ،وال َّت ْن ِ
ان ؛ منها َ
النفً فً اللُّ َغة ِ ٌَ :رد ال َّنفً فً ال َع َر ِب ٌَّة على عِ َّدة َم َع ٍ
ٌت الرَّ ُج َل َ
واإلخ َبار ِب َعدَم الوُ قُوع َ ،جا َء فً ِك َتاب (ال َعٌن) َ " :ن َف َ
ٌره َنفٌا :
وؼ َ
واإلب َعاد  ،وال َّت َساقُط ِ ،
ِ
(ٔ)
وجا َء فً
ض}[ال َمابِدَ ة َ ، "]ٖٖ /
إذا َط َرد َته َ ،فهُو َمنفًِّ َ ،قا َل للا ُ َت َعالى { :أَ ْو ٌُن َف ْو ْا م َِن األَرْ ِ
(أَ َساس ال َب ََل َؼة) َ " :ن َفٌ ُته مِن ال َم َكان َ :نحَّ ٌ ُته َعنه َفان َت َفى َ ...وان َت َفى َشعرُه َ :ت َسا َقط"(ٕ)  ،وفً (ل َِسان
الع َرب) َ " :ن َفى ال َّشً َء َنفٌا َ :ج َحدَ هُ  ،و َن َفى اب َنه َج َحدَ هُ  ،وهُو َنفًِ مِنه َفعٌِل ب َمع َنى َمفعُول  ...وفً
َ
(ٖ) َ
خر ُج ُه َعن َها"(ٗ)  ،وفً ( َتاج ال َعرُ وس) َ " :ن َفى
َ
ٌِر َتنفًِ َخ َب َث َها»  ،أي ُت ِ
الحدٌِث « :ال َمدٌِ َن ُة َكالك ِ
ار َها لَلن ِت َقاد َ ،قال ال َّشاعِ ر :
ال َّد َرا ِه َم َنفٌا  :أَ َث َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(َ )1ترتٌِب ِك َتاب ال َعٌن (َٖ ، )ٔ8ٕٙ/
الخلٌِل بن أحمد ال َف َراهٌِدِيّ َ ،تحقٌق دَ /مهدِي ال َم ْخ ُزومًِّ ود /إبراهٌم
السَّامِرَّ ابًِّ َ ،تصحٌِح األُستاذ أَسعد َّ
الطٌِّب  ،طٔ ،مُإ َّس َسة المٌَِلد  ،قُ ّم  ،إٌران ٔٗٔٗ ،هـ .
( )2أَ َساس ال َب ََلؼة ص ، ٗٙ8أَبو ال َقاسِ م َمحمُود بن ُع َمر َّ
الز َم ْخ َش ِريّ (تٖ٘8هـ) َ ،تحقٌق َعبد الرَّ ح َمن
َمحمود ،دَ ار ال َمعر َفة ِّ
للط َبا َعة وال َّنشر ،بٌروت  ،لُبنان ( ،د،ت) .
ِ
الجامِع َ ،باب َما َجا َء
ٌعة ( ، )ٗٗ7و َمالِك فً كتاب َ
خر َج ُه الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب فً كتاب ال ِج َهاد َ ،باب فً ال َب َ
( )3أَ َ
ضابِل ال َمدٌِ َنة َ ،باب ال َمدٌِ َنة َتنفًِ َ
الخ َبث
اريّ فً كتاب َف َ
فً سُك َنى ال َمدٌِ َنة وال ُخرُوج منها ( ، )ٖٖٓٙوالب َُخ ِ
ٌعة َ ،باب اس ِت َقالَة
ار َها (ٖ ، )ٖٔ8وال َّن َسابًِّ فً ال َب َ
الح ّج َ ،باب ال َمدٌِ َنة َتنفًِ شِ َر َ
(ٖ ، )ٔ88ومُسلِم فً كتاب َ
ال َبٌ َعة (٘. )ٗٔ8
الع َرب (َٗٔ )ٖٗ7/مادَّة ( َن َف ًَ)  ،مُحمَّد بن مُك ّرم بن َم ُ
الوهَّاب ومُحمَّد
نظور َ ،تحقٌق أَمٌِن مُحمَّد َعبد َ
( )4لِ َسان َ
الع َر ِبًّ  ،بٌروت ٔ98ٙ ،م .
الصَّادِق ال ُع َبٌدِيّ  ،طٖ  ،دَ ار إِح ٌَاء ال ُّت َراث َ
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ارٌْؾِ "
فً ال َّد َرا ِهٌ ِْم َت ْن َقا ُد ال َّ
َن َ
ص ٌَ ِ

صى فًِْ ُك ِّل َها ِج َر ٍة
الح َ
َت ْنفًِ ٌَدَ ا َها َ

(ٔ) (ٕ)

اب َنفٌا و َن َف ٌَانا:
الوسِ ٌط) َ " :ن َفى ال َّشً َء أَخ َب َر أَ َّنه لَ ْم ٌَ َقع  ،و َن َفت الرِّ ٌ ُح ال ُّت َر َ
ُعجم َ
وجا َء فً (الم َ
َ
ارت ُه "(ٖ) .
أَ َط َ
حوي  :هُو َسلب َمع َنى الجُملَة ِبإِحدَى أَدَ َوات ال َّنفً
والن ُ
فً فً الص ِ ََلح الن ِ
َ
واإلث َبات(٘)  ،وٌُس َتخدَم لِدَفع َما ٌَ َت َر َّدد فً ذِهن
ٌجاب
الخ َبر ،
اإل َ
ِ
واإلخ َبار ِب َعدَم وُ قُوعِ ه َ ،فهُو ضِ ُّد ِ
ِ
الم َُخ َ
اطب بإِ َفاَدة َعدَم ُثبُوت نِس َبة المُس َند إلى المُس َند إلٌه فً الجُ ملَة الفِعلٌَِّة واَلس ِمٌَّة على الس ََّواء(.)ٙ
(ٗ)

َُ ٌ ،راد به إِن َكار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌِوانه
( )1ال َبٌت من البَسِ ٌط  ،وٌَنسِ بُه ال ُّن َحاة إلى ال َف َرزدَق من َك ََل ٍم له ٌَصِ ؾ َنا َقة بالسُّر َعة والقُوَّ ة  ،وهُو فً د َ
َّاوي  ،ال َقاهرة ٖٔ٘ٗ ،هـ  ،وال َبٌت من َش َواهِد سٌبوٌه فً (الكتاب) ٔ، ٕ8/
صَٓ ، ٘7طبعة مُحمَّد أَحمد الص ِ
َتحقٌق َعبد الس َََّلم َهارُون  ،طٗ َ ،مك َت َبة َ
عراب)
الخان ِجً  ،ال َقاهرة ٕٓٓٗ ،م ،
اإل َ
وابن ِج ِّنً فً (سِ ّر صِ َن َ
ِ
اع ِة ِ
وضح
اوي  ،طٕ  ،دَ ار ال َقلَم ِ ،د َمشق ٔ99ٖ ،م ،
اريّ فً (أَ َ
وابن ِه َشام األَن َ
ِ
َٔ ، ٕ٘/تحقٌق دَ /ح َسن هِن َد ِ
ص ِ
الحمٌِد َ ،دار َّ
الط ََلبِع لل َّنشر
ال َم َسالِك إلى أَل ِفٌَّة ابن َمالِك) َٗ ، ٖٕٔ/تحقٌق ال َّشٌخ مُحمَّد مُحًِ ال ِّدٌن َعبد َ
وزٌع  ،ال َقاهرةٕٓٓٗ ،م  ،والبَؽدَ ادِيّ فً (خ َِزا َنة األَدَب ولُبُّ لُ َباب لِ َسان ال َع َرب) َٗ ، ٕٗٙ/تحقٌق
وال َّت ِ
َعبد الس َََّلم َهارُون  ،طٗ َ ،مك َت َبة َ
الخان ِجً ،ال َقاهرة ٔ997 ،م .
ضى ال ُح َسٌنًِّ ُّ
الز َبٌدِيّ َ ،طبعة
(َ )2تا ُج ال َعرُوس مِن َج َواهِر ال َقامُوس (ٓٗ )ٔٔ7/ماَدَّة ( َن َف ًَ)  ،ال َّسٌِّد مُحمَّد مُر َت َ
الو َطنًِّ َّ
للث َقا َفة والفُ ُنون واآل َداب  ،دَولَة ال ُك َوٌت ( ،د.ط.ت) .
ال َمجلِس َ
خرا ِجه إبراهٌم م َ
َ
الع َر ِبٌَّة
ُصط َفى
وآخرُون َ ،مج َمع اللُّؽَة َ
الوسِ ٌط (َٕ )9ٖٗ/مادَّة ( َن َف ًَ) َ ،قا َم بإِ َ
ُعجم َ
( )3الم َ
بال َقاهرة( ،د.ط.ت).
اريّ " ص٘ٔ،
حوٌَّة فً َ
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ َب َ
(ٌُ )4نظر َظاه َِرة ال َّنفً فً َ
ص ِ
ٌن ال َّتوصِ ٌؾ وال َّتنظِ ٌر "د َِرا َسة َن ِ
حٌح الب َُخ ِ
روت ال َّسٌِّد َعبد ال َعاطِ ً َرحٌِم ُ ،كلٌَِّّة َدار العُلُوم َ ،جا ِم َعة ال َقاهرة ٕٓٓٔ ،م ،
( َر َسالَة َما ِجستٌر)  ،إِع َداد َث َ
ْسَ -ما ََ -لََ -لتَ -
احة ََل ضِ منا َوهًِ [ :لٌَ َ
ص َر َ
وال َمقصُود بؤَد ََوات ال َّنفً ُه َنا هً تِلك األَد ََوات الَّتً َت ُد ُّل علٌه َ
إِنْ َ -لنْ  -لَ ْم  -لَمَّا َ -ؼٌْر] َو َسٌؤتًِ َب ٌَا ُن َها بال َّتفصِ ٌل بمَشِ ٌ َبة للا َت َعالَى .
ٌجاب ِ ،ألَ َّنه إِ َ
كذاب له َف ٌَن َبؽًِ أَن
(َ )5جا َء فً َشرح ال ُم َفصَّل َلبن ٌَعٌِش " :اعلَم أَنَّ ال َّنفً إِ َّن َما ٌَ ُكون على َح َسب اإلِ َ
َ
ٌجاب" َ .شرح ال ُم َفصَّل (٘ ، )ٖٔ/م َُو َّفق
ٌَ ُكون على وفق لَفظِ ه ََ ،ل َفرقَ َبٌ َن ُه َما إِ ََّل أَنَّ أَ َحدَ ُه َما َنفً ،
واآلخر إِ َ
ال ِّدٌن ٌَعٌِش بن َعلًِ بن ٌَعٌِش المُوصِ لًِّ (تٖٗٙهـ) َ ،تحقٌق د /إِمٌل َبدٌِع ٌَعقُوب  ،طٔ َ ،دار ال ُك ُتب العِلمِ ٌَّة ،
بٌروت ٕٓٓٔ ،م .
تشرٌن
(ٌُ )6نظر الجُملَة ال َمن ِفٌَّة فً شِ عر ابن ال ُّد َمٌ َنة ص٘ ، 9د /إبراهٌم ال َبب وهِند َسلٌِم َخٌر بك َ ،م َجلَّة َجام َِعة ِ
الع َدد(ٗ) ٕٓٔٓ ،م َّ ،
الَل ِذ ِقٌَّة ،
لل ُبحُوث وال ِّد َرا َسات العِل ِمٌَّة  ،سِ لسِ لَة اآل َداب وال ُعلُوم اإلِن َسا ِنٌَّة  ،الم َُجلَّد(ٕٖ) َ ،
سُورٌا .
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الجحْ د)(ٔ) م َُرادِفا ِلم َ
َو َكثٌِرا َما ٌَ ِرد م َ
الع َر ِبٌَّة  ،إِ ََّل أَنَّ
ُصطلَح (ال َّنفً) فً ُك ُتب َ
ُصطلَح ( َ
جريّ (تٕٗ٘هـ)(ٕ) ٌَ َرى أَنَّ َثمَّة َفرقا َبٌ َن ُه َما  ،وذلك بال َّن َظر إلى صِ دق ال َّنافًِ و َكذِبِه فٌِ َما
َ
ابن ال َّش ِ
ان ٌَعلَم أَ َّنه َكاذِب فٌِ َما َن َفاه ُسمًِّ
صادِقا فٌِ َما َقالَه ُسمًِّ َك ََلمُه َنفٌا  ،وإِن َك َ
ان " َ
َن َفاه  ،فال َّنافًِ إِن َك َ
ان مُحمَّد أَ َبا أَ َح ٍد مِنْ ِر َجالِ ُك ْم} [األَ َ
حزابَ ، ]ٗ/ومِن
ذلك ال َّنفًُ َجحْ دا َ ،فمِن ال َّنفً َقوله َت َعالى َ { :ما َك َ
ُوسى فً َقوله َت َعالى َ { :فلَمَّا َجا َء ْت ُه ْم آ ٌَا ُت َنا ُمبْصِ َرة ـ أَيْ َواضِ َحة
الجحْ د َنفً فِر َعون و َقومِه آل ٌَا ِ
تم َ
َ
ـ َقالُ ْوا َه َذا سِ حْ ر م ُِبٌْن َو َج َح ُد ْوا ِب َها َواسْ َت ٌْ َق َن ْت َها أَ ْنفُ ُس ُه ْم ُ
ظ ْلما َو ُعلُوّ ا}[ال َّنمْل ]ٔٗ-ٖٔ/ال َمع َنى َ :ج َح ُد ْوا
ِب َها ُ
ُوسى َ ،ف َقولُهُم َ { :ه َذا سِ حْ ر م ُِبٌْن} َخ َبر
ظ ْلما َو ُعلُوّ ا  ،أَيْ َ :ترُ ُّفعا َعن اإلٌِ َمان ِب َما َجا َء به م َ
ُون أَ َّن َها
ُوجب َُ ٌ ،راد به ال َّنفً  ،أَيْ َ :ما َه َذا َحق  ،فلذلك َقالَ { :و َج َح ُد ْوا ِب َها} أَيْ َ :ن َفو َها َوهُم ٌَعلَم َ
م َ
مِن عِ ن ِد للاِ"(ٖ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اابَل لمُصا َ
اطلَح (ال َّنفااً) عناادَ
الجحْ ااد) ماان مُص ا َطلَ َحات ال ُكااو ِفٌٌِّن َ ،
ااع عن ا َد َكثٌِا ٍار ماان ال َباااحثٌن أَنَّ ( َ
(َ )1شا َ
وج َعلُااوه ُم َقا ِ
صرٌٌِّن  ،لكنَّ الدُّك ُتور َساعٌد ُّ
ْس
ٌِار مان ُك ُتاب ال َف ِارٌ َقٌن ـا إلاى أَنَّ األَمار لَاٌ َ
الز َبٌادِيّ ٌَخلُاص ـا بعا َد اسات َ
ِقرا ٍء ل َكث ٍ
ال َب ِ
وج َعلُااوه بااإِزاَء مُصا َ
اطلَح (ال َّنفااً) عناادَ
ب ال َباااحثون علااى َوصااؾ هااذا المُصا َطلَح بااـ (ال ُكااوفًِّ ) َ
كاذلكٌَ ،قُااول َ " :دأَ َ
الجحْ د) ـ وإِنْ َكان م َّ
ُط ِردا عِ ن َد ال ُكو ِفٌٌِّن ـ َف َقد اس َتع َملُوا (ال َّنفاً) إلاى َجانباه ِ ،ممَّاا ٌُارجح لَادٌَنا أَنَّ
صرٌٌِّن  ،و( َ
ال َب ِ
الخلٌِل" ٌُ ،نظر (مُصا َطلَ َحات لَ ٌْ َسات ُكو ِفٌَّاة) صٕٖ ـا ٓٗ  ،دَ /ساعٌد َجاسِ ام ُّ
المُص َطلَ َحٌن من َوضع َ
الز َبٌادِيّ ،
ُ
وزٌع ٔ998 ،م .
دَ ار أ َسا َمة لل َّنشر وال َّت ِ
اج َر ٍة
اج ِريّ نِسا َبة إلاى َش َ
الح َسنًِّ ال َعلَ ِويّ ال َبؽ َدادِيّ ال َمعرُوؾ بابن ال َّش َ
( )2هُو أبو ال َّس َعا َدات ِه َبة للا بن َعلًِ بن مُحمَّد َ
َ
شاعار ال َع َارب
اإل َما ِمٌَّاة  ،ومان أَ ِبمَّاة ال َّنحاو واللُّ َؽاة وأَ َ
ص َ
من قُ َرى ال َمدٌِ َنة  ،وُ لِ َد ب َبؽ َداد و َ
اار فٌهاا مان أك َبار ُعلَ َمااء ِ
ص ا َّنؾ فااً َمااا ا َّت َفااقَ علٌااه لَ ُ
فظااه
صااانٌِفِه األَ َمااالًِ  ،و َشاارح ال َّتصا ِارٌؾ ال ُملَااوكًِ َلباان ِج ِّنااً  ،و ُم َ
وأٌََّا ِم َهااا  ،ماان َت َ
رج َم ُتااه فااً ( ُنز َهااة األَلِ َّباااء فااً َط َب َقااات األُدَ َباااء ص،ٕ99
اؾ َمع َناااه ُ ،تااوُ ِّفً َس ا َنة ٕٗ٘ للهجاارة ُ .تنظاار َت َ
واخ َتلَا َ
َ
ااريّ (ت٘77هاـ) َ ،تحقٌاق مُحمَّاد أباو ال َفضال إباراهٌم  ،طٔ ،ال َمكتباة
أبو ال َب َر َكات َعباد الارَّ ح َمن بان مُحمَّاد األن َب ِ
صااٌدا -بٌااروت ٕٖٓٓ ،م)  ،و( َو َف ٌَااات األَع ٌَااان وأَن َباااء أَب َناااء َّ
الع َّباااس أحمااد
الز َمااان  ، ٗ٘/ٙأبااو َ
ال َعصا ِارٌَّة َ ،
صاادِر  ،بٌاروت ٔ977 ،م) ،
ابن مُحمَّد بن أَبً َبكر بن َخلِّ َكاان (تٔٙ8هاـ) َ ،تحقٌاق د /إِح َساان َعبَّااس َ ،دار َ
و(األَعَلم ل َخٌر ال ِّدٌن ِّ
َّسة الرِّ َسالة ،
ضا َك َحالَة  ،طٔ ،م َُإس َ
ُعجم الم َُإلِّفٌِن ُٗ ، ٘8/ع َمر ِر َ
الز ِر ْكلًِ  ، )7ٗ/8و(م َ
بٌروت ٔ99ٖ ،م) .
العلَ ِويّ َ ،تحقٌق دَ /محمُاود مُحمَّاد َّ
الط َنااحًِ ،
الح َسنًِّ َ
( )3أَ َمالًِ ابن ال َّش َج ِريّ ِٔ ، ٖ9ٔ/ه َبة للا بن َعلًِ بن مُحمَّد َ
طٔ َ ،مكتبة َ
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ ص. ٔٙ
الخان ِجً  ،القاهرة ٔ99ٕ ،م  ،وٌُنظر َظاه َِرة ال َّنفً فً َ
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(ٔ)
ٌن الم َ
ُصطلَ َحٌن ُعمُوما ُ
وخصُوصا مُطلَقا(ٕ)،
رجانًِّ (ت8ٔٙهـ) َف ٌُ َقرِّ ر أَنَّ َب َ
أَمَّا ال َّش ِرٌؾ الجُ َ
الجحْ د) ٌَخ َتصُّ باإلِخ َبار َعن َهذا ال َّترك
َفك ََِل ُه َما ٌَؤ ِت ٌَان عِ ندَه ب َمع َنى اإلِخ َبار َعن َترك الفِعل  ،لَكِنَّ ( َ
الجحْ د) ٌَ ،ب ُدو
ؽرق المَاضِ ً
والحاضِ ر  ،ومِن َث َّم ٌَ ُكون أَ َع َّم مِن ( َ
َ
فً المَاضِ ً َ ،بٌ َن َما (ال َّن ْفً) ٌَس َت ِ

اإلخ َبار
انج َز َم ِبـ(لَ ْم) لِ َنفً المَاضِ ً َ ،وهُو عِ َب َ
الجحْ د) ِبؤ َ َّنه " َما َ
َهذا َواضِ حا عِ ندَ َما ٌ َُعرِّ ؾ ( َ
ارة َعن ِ
َعن َترك الفِعل فً المَاضِ ً َ ،ف ٌَ ُكون ال َّنف ًُ أَ َع َّم مِنه"(ٖ) .
َ
قريّ ـ مِن المُحدَ ثٌِن ـ أَنَّ م َ
ُصطلَح (ال َّنفً) َقد َو َر َد فً اَلستِع َمال
َو ٌَ َرى ال ُّدك ُتور أح َمد َماهِر ال َب ِ
القُرآنًِِّ َخاصَّة ـ لل َّنفً ال َما ِّديّ َ ،بٌ َن َما َو َر َد م َ
الجحْ د) فٌِه لل َّنفً ال َمعْ َن ِويّ (ٗ) .
ُصطلَح ( َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُعرؾ بال َّسٌِّد ال َّش ِرٌؾ ألَنَّ َن َس َبه ٌَر ِجع إلى مُحمَّد بن َزٌد
ُسٌنًِّ  ،وٌ َ
ُرجانًِّ الح َ
( )1هُو َعلًِ بن مُحمَّد بن َعلًِ الج َ
استرا َباد َ ،عالِم
ُرجان بإٌران  ،وقٌِل فً َتا ُكو قُرب
َ
شراؾ آل ال َبٌت  ،وُ لِد ب َمدٌِ َنة ج َ
ُسٌنًِّ من أَ َ
ال َّداعِ ً الح َ
ٌراز َس َنة
اش و َت َعلَّم فً َه َراة  ،و ُتوُ ِّفً بشِ َ
ص َّنفا َ ،ع َ
ٌن ُم َ
ٌِرة َت ِزٌد على َخمسِ َ
َحكٌِم  ،أَلَّؾ ُك ُتبا َع َر ِبٌَّة َكث َ
وحاشِ ٌَة على َشرح ال َّتنقٌِح لل َّتف َت َ
ازانًِّ فً
عرٌ َفات َ ،
جرة على أَش َهر األَ َقوال  ،من َت َ
لله َ
ِ 8ٔٙ
صانٌِفِه كتاب ال َّت ِ
رج َم ُته فً (الضَّوء َّ
الَل ِمع ألَهل
ٌرات ال ِّن َساء ُ .تنظر َت َ
اويّ  ،وسِ ٌَر َش ِه َ
وحاشِ ٌَة على َتفسِ ٌر ال َبٌ َ
األُصُول َ ،
ض ِ
اوي (تٕٓ9هـ) َ ،دار ال ِجٌل  ،بٌروت(د.ت))  ،و(ال َبدر
ال َقرن ال َّتاسِ ع ٘ ، ٖٕ8/مُحمَّد بن َعبد الرَّ ح َمن الس ََّخ ِ
َّ
َّابع ٔ ، ٗ88/مُحمَّد بن َعلًِ ال َّشو َكانًِّ (تٕٓ٘ٔهـ)  ،طَٔ ،مط َب َعة
الطالِع ب َم َحاسِ ن من َبعد ال َقرن الس ِ
ال َّس َعادَة ،القاهرة ٖٔٗ8 ،هـ)  ،و(األَ َ
ُعجم الم َُإلِّفٌِن ٕ. )٘ٔ٘/
عَلم ٘ ، )7/و( م َ
بٌن ال َمفهُو َمٌن اللَّ َذٌن ٌَص ُدق أَ َح ُد ُه َما على
(( )2ال ُعمُوم وال ُخصُوص المُطلَق) من مُص َطلَ َحات أَهل المَنطِ ق و ٌَ ُكون َ
اآلخر وعلى ؼٌَره  ،و ٌُ َقال لألَوَّ ل  :األَ َع ُّم مُطلَقا َّ ،
َجمٌِع َما ٌَص ُدق علٌه َ
كالح ٌَ َوان
وللثانًِ  :األَ َخصُّ مُطلَقا ،
َ
ِ
الح ٌَ َوان َ ،
الح ٌَ َوان ِب ُدون
وَل َعكس َ ،فإِ َّنه ٌَص ُدق َ
صدَ قَ علٌه اإلِنسان ٌَص ُدق علٌه َ
واإلِن َسان َ ،ف ُك ُّل َما َ
ُوعات ،
ضا ال ُم َظ َّفر  ،طٖ َ ،دار ال َّت َعارُؾ لل َمطب َ
نسانٌُ ،نظر كتاب (المَنطِ ق) ص ، ٙ7ال َّشٌخ مُحمَّد ِر َ
اإل َ
ِ
بٌروت ٔ99٘ ،م .
ُرجانًِّ  ،دَار ال ُك ُتب العِل ِمٌَّة  ،بٌروت ٔ99٘ ،م .
عرٌ َفات صَٗ ، 7علًِ بن مُحمَّد الج َ
( )3ال َّت ِ
َ
َ
ارؾ  ،ال َقاهرة ٔ98ٓ ،م ،
(ٌُ )4نظر أ َسالٌِب ال َّنفً فً القُرآن صٕٔ  ،إِع َداد أحمد َماهِر ال َب ْق ِريّ  ،دَار ال َم َع ِ
الع َر ِبٌَّة ،
وري َ ،عمَّان  ،األردن ،ال َطبعة َ
وكتاب ال َّت َراكٌِب اللُّؽ َِوٌَّة للدّك ُتور َهادِي َن َهر ص ، ٕٙ7دَار ال ٌَا ُز ِ
ٕٗٓٓم .
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نوا ُع النفً
َثانِ ًٌا  :أَ َ

وعان :
النفً َن َ
ُوضع لل َّنفً أَصَل َ ،بل
شعر من ال ِّس ٌَاق َ ،فهُو لَ ْم ٌ َ
األَول  :النفً الضمن ًِّ َ ،وهُو الَّذي ٌُل َمح وٌُس َت َ
ضراب  ،أو
ٌِب مُع ٌَّ َن ٍة  ،كاَلستِف َهام وال َّت َعجُّ ب واَلستِث َناء
واإل َ
ٌِب و َت َراك َ
ٌُف َهم ضِ منا من خ ََِلل أَ َسال َ
ِ
ضمَّن صِ َ
ضا ِّد واَلم ِت َناع
ُفردَ ا ٍ
ت َخا َّ
ُعج ِمٌَّة َمع َنى ال َّنفً َ ،كؤَل َفاظ ال َّت َ
ٌؽ ُت َها الم َ
ص ٍة َت َت َ
من خ ََِلل م َ
والرَّ فض واإلِ َباء(ٔ) .
الع َر ِبٌَّة فً
ٌجاز الَّذي ٌُحد ُِثه فً الجُملَة َ
و َتر ِجع قٌِ َمة األُسلُوب الَّذي ٌ َُعبِّر عن ال َّنفً ضِ منا إلى اإلِ َ
ٌِبه ؛ ألَ َّنه ـ َك َما ٌَ ُد ُّل من م َ
صرٌح بها
حوى ُم َت َ
ُصطلَحِه ـ ٌَحتِوي على َف َ
أَك َثر َت َراك ِ
ض َّم َنة َقد ٌَح َتاج ال َّت ِ
ٌِر(ٕ) .
إلى َك ََل ٍم َكث ٍ
َ
ب  ،هً على ال َّنحو اآلتًِ(ٖ) :
مسة أَ َبوا ٍ
قريّ ب َتقسِ ٌ ِمه على َخ َ
هذا َو َقد َقا َم ال ُّدك ُتور أحمد َماهِر ال َب ِ
ِدراك والرَّ دع :
ضراب واَلست َ
اب األَول  :فً اإلِ َ
ال َب ُ
 -1ال َّنفً ِب َو َس َ
ضراب  ،وأَدَ ا ُته ( َب ْل) .
اطة اإلِ َ
 -2ال َّنفً ِب َو َس َ
ِدراك  ،وأَدَ ا ُته (لَكِنَّ ) .
اطة اَلست َ
 -3ال َّنفً ِب َو َس َ
اطة الرَّ دع  ،وأَدَ ا ُته ( َك ََّل) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
قري ص، ٖٓٙ –ٕٔ7
(ٌُ )1نظر َظاه َِرة ال َّنفً فً َ
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ ص ، ٔٙوأ َسالٌِب ال َّنفً فً القُرآن لل َب ِ
حوي و َش َوا ِه ُده القُرآ ِنٌَّة
وال َّت َراكٌِب اللُّؽ َِوٌَّة للدّك ُتور َهادِي َن َهر صٖٖٓ –  ، ٖٔٙوال َّتركٌِب ال َّن ِ
وزٌع ُ ،د َبًّ ٔ989 ،م .
ٖ ، ٘ٓٙ-ٕ٘ٓ/د /مُحمَّد أبو الفُ ُتوح َش ِرٌؾ  ،طٔ َ ،دار ال َقلَم لل َّنشر وال َّت ِ
الحمٌِد مُص َط َفى
حوي ٕ ، ٕٖٖ/دَ /عبد َ
طبٌق ال َّن ِ
(ٌُ )2نظر ال َّت َراكٌِب اللُّؽ َِوٌَّة للدّك ُتور َهادِي َن َهر صٖٖٓ  ،وال َّت ِ
ال َّسٌِّد  ،طَٕ ،عمَّان ٕٖٓٓ ،م .
(ٌُ )3نظر ِك َتابُه أَ َسالٌِب ال َّنفً فً القُرآن ص. ٕٔ8
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ِبعاد :
اب الثانًِ  :فً اَلست َ
ال َب ُ
 -1ال َّنفً ِب َو َس َ
اطة ال َّشرط  ،وأَدَا ُته (لَو) .
 -2ال َّنفً ِب َو َس َ
اطة ال َّت َم ِّنً  ،وأَدَ ا ُته (لٌَ َ
ْت) .
 -3ال َّنفً ِب َو َس َ
اطة اسم الفِعل  ،وأَدَ ا ُته ( َهٌ َه َ
ات) .
 -4ال َّنفً ِب َو َس َ
اطة الفِعل (أَ َبى) ال َّدال على الرَّ فض واَلم ِت َناع .
(ٔ)
ون) .
اب الثالِث  :فً اَلستِث َناء  ،وأَدَ َوا ُته (إِ ََّل)  ،و( َؼٌْر)  ،و( ُد َ
ال َب ُ

ك للا ُ) ،
ار َ
للا)  ،و ( َت َب َ
ان ِ
ُبح َ
هلل)  ،و (س َ
اش ِ ِ
نزٌه واَلست َِع َاذة  ،وأَدَ َوا ُته ( َح َ
ال َب ُ
اب الرابِع  :فً ال َّت ِ
ئ) .
للا)  ،والفِعل ( َب ِر َ
( َم َع َاذ ِ
اب َ
اريِّ (ٕ) فً عِ لم ال َب ََل َؼة .
ال َب ُ
اإلن َك ِ
الخامِس  :ال َّنفً ال َب ََلؼِ ًّ  ،وهُو َما ٌ َُسمَّى باَلستِف َهام ِ
نواع النفً  :النفً الص ِرٌح  ،وهُو ال َّنف ًُ اَلصطِ ََلحًُِّ عِ ندَ ال ُّن َحاة(ٖ)  ،وهُو
والنوع الثانًِ من أَ َ
الع َر ِبٌَّة ألَدَ اء هذا َ
الؽ َرض ،
ان إِخ َبارا عن َترك الفِعل بإِحدَى أَدَ َوات ال َّنفً الَّتً اص َط َن َعت َها َ
َما َك َ
ْس)  ،و( َما)  ،و( ََل)  ،و( ََل َ
ت)  ،و(إِنْ )  ،و(لَنْ ) ،و(لَ ْم)  ،و(لَمَّا)  ،و( َؼٌْر) .
وهً (لٌ َ
لح ُ
ْس َع َبثا  " ،ألَ َّنه لَو َكا َنت هذه األَدَ َوات
ظه فً أَدَ َوات ال َّنفً الص َِّرٌح لٌ َ
وهذا ال َّت َع ُّدد الَّذي َن َ
ان َت َع ُّد ُد َها إِ َذنْ َع َبثا  ،ولَ ِك َّن َها َت َت َع َّدد ولِ ُكل منها َمعنى ٌَ ُخصُّه و ٌَن َف ِرد
او ٌَة فً ُك ِّل َشً ٍء لَ َك َ
َجمٌِعا ُم َت َس ِ
به َ ،
خرى فً َوج ٍه ؛ َخالَ َفت َها فً َوج ٍه َ
آخ َر
وَل ٌُؽنًِ َؼٌرُ ه فٌه َؼ َناءه  ،وإذا اش َت َر َكت إِحدَ ا َها َم َع األ ُ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قري د َََل َلة ( َؼٌْر) على ال َّنفً د َََل َلة ضِ م ِنٌَّة َ ،بٌ َد أَنَّ َكثٌِرا من ال ُم َت َق ِّدمٌِن وال ُم َتؤ َ ِّخ ِرٌن من
(َ )1ع َّد الدُّك ُتور ال َب ِ
ٌحة ـ وهُو َما َج َرى علٌه ال َباحِث فً هذه الرِّ َسالَة ـ َ ٌَ ،قول ابنُ ال َّش َج ِريّ
ص ِر َ
ال ُّن َحاة َعدُّوا د َََللَ َت َها علٌه د َََللَة َ
عِ ن َد َتعدَ ادِه ألَد ََوات ال َّنفً الص َِّرٌح " :ومِن أَد ََوات ال َّنفً (ؼَ ٌْر) ألَ َّن َها لِلم َُخالَ َفة  ،فهً َنقٌِض (م ِْثل) َ ،تقُول :
ك"  ،أَ َمالًِ ابن ال َّش َج ِريّ ٔ. ٖ9ٔ/
ك  ،أَيْ َُ ٌ :خالِفُ َ
ك َ ،و َرجُل َؼ ٌْ ُر َ
ك  ،أَيْ َ ٌُ :ش ِاب ُه َ
َجا َءنًِ َرجُل مِثل ُ َ
ٌَر َواق ٍِع َ ،
وَل ٌُمكِن أَن ٌَحصُل  ،و ُم َّدعِ ٌه
ان َمضمُو ُنه ؼ َ
(اإلب َطالًِ)  :هُو َما َك َ
اري و ٌُ َسمَّى ِ
اإلن َك ِ
( )2اَلستِف َهام ِ
َكاذِب َ ،ك َقولِه َت َعالَى َ { :و َمنْ أَصْ د ُ
الوافًِ ل َعبَّاس َح َسن ٖ،ٖٗٓ/
للا ِقٌَْل}[ال َّن َساءٌُ ، ]ٕٕٔ/نظر ال َّنحو َ
َق م َِن ِ
ال َهامِش رقم (٘)  ، ،طَٔ ،مكتبة الم َُح َّمدِي  ،بٌروت ٕٓٓ7 ،م .
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ ص. ٔٙ
(ٌُ )3نظر َظاه َِرة ال َّنفً فً َ
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(ٔ)

اس ُت َنا هذه
 ،وهذا ال َّنوع من ال َّنفً هُو الَّذي َس َتق َتصِ ر علٌه د َِر َ

من وُ جُوه َمع َنا َها أو استِع َما ِل َها "
َتخصِ ٌصا ل َموضُوعِ َها ؛ لت ُكون أَكثر ِد َّقة فً َن َتابِ ِج َها .

َثالِ ًثا َ :ع ََل َق ُة النفًِ ِبالز َمن
الع َر ِبٌَّة
ٌن َظاه َِرة ال َّنفً فً َ
لحظ أَنَّ َثمَّة َع ََل َقة َوطِ ٌدَ ة َب َ
إِنَّ ال ُم َت َتبِّع ل ُك ُتب ُن َحا ِت َنا القُدَ ا َمى ٌَ َ
الع َر ِبًّ  ،فال َمع َنى َّ
َّ
الز َمنًِّ للفِعل َقد
الحدَث َمفهُوم الفِعل فً ال َّنحو َ
والز َمن الَّذي ٌَ ْخلُص منه َم َع َ
ٌَ َت َؽٌَّر ـ فً سِ ٌَاق ال َّنفً ـ َت َبعا ألَدَ اة ال َّنفً ال َّدا ِخلَة علٌه  ،و َقد َقرَّ ر َه َ
إَل ِء ال ُّن َحاة أَنَّ ُك َّل أَدَ ا ٍة َت َ
شؽل َم َع
الحاضِ ر
الحاضِ ر  ،و( َما) ل َنفً َ
ْس) و(إِنْ ) ل َنفً َ
َمن ِف ٌِّ َها َم َجاَل َز َمنِ ٌّا ٌَ َكاد ٌَ ُكون َؼالِبا َ ،فـ(لٌَ َ
ٌر ُت َها فً َنفً المُس َتق َبل  ،و َقد َتؤتًِ ل َنفً
والمَاضِ ً ال َق ِرٌب منه  ،و(لَنْ ) ل َنفً المُس َتق َبل  ،و( ََل) َنظِ َ
الحاضِ ر  ،وٌُمكِن أَن َتنفًِ المَاضِ ً ب َشرط أَن َت َت َكرَّ ر  ،و(لَ ْم) و(لَمَّا) ل َنفً المَاضِ ً َم َع أَ َّن ُه َما ََل
َ
َت ُ
ارع(ٕ) .
دخ ََلن إِ ََّل على الفِعل ال ُم َ
ض ِ
ٌن ال َّنفً َّ
ٌِن ٌَقُول فً َباب
ارة سِ ٌ َب َوٌه (تٓٔ8هـ) ح َ
والز َمن َت َّتضِ ح لَ َنا َجلٌَِّة فً عِ َب َ
الع ََل َقة َب َ
وهذه َ
( َنفً الفِعل) " :وإذا َقال َ :ف َع َل َفإِنَّ َنف ٌَه لَ ْم ٌَ ْف َع ْل  ،وإذا َقال  :لَ َقد َف َع َل َفإِنَّ َنف ٌَه َما َف َع َل  ،وإذا َقال :
ِعل ـ َفإِنَّ َنف ٌَه َما ٌَ ْف َع ُل  ،وإذا َقال  :هُو ٌَ ْف َع ُل ـ ولَ ْم ٌَ ُكن الفِعل َواقِعا ـ
هُو ٌَ ْف َع ُل ـ أَي  :هُو فً َحال ف ٍ
َف َنف ٌُ ُه ََل ٌَ ْف َع ُل  ،وإذا َقال  :لَ ٌَ ْف َعلَنَّ َف َنف ٌُ ُه ََل ٌَ ْف َع ُل َ ،كؤ َ َّنه َقال َ :وللاِ لَ ٌَ ْف َعلَنَّ َ ،فقُ ْل َ
للا ََل ٌَ ْف َع ُل ،
ت َ :و ِ
وؾ ٌَ ْف َع ُل َفإِنَّ َنف ٌَه لَنْ ٌَ ْف َع َل "(ٖ) .
وإذا َقال َ :س َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ِ )1ب َنا ُء الجُم َلة ال َع َر ِبٌَّة ص٘ ، ٕ8د /مُحمَّد َح َما َسة َعبد اللَّطِ ٌؾ َ ،دار َؼرٌب ِّ
للط َبا َعة وال َّنشر وال َّتو ِزٌع ،
ِ
ال َقاهرة ٕٖٓٓ ،م .
(ٌَ )2قُول َّ
اآلن  ،و َماا َف َعا َل ،
الحال  ،والمَاضِ ً ال َق ِرٌب منها َنحو َ :ما ٌ َف َعل َ
الز َم ْخ َش ِريّ (تٖ٘8هـ) َ " :ما ل َنفً َ
الحال َ ،
اارع ،
كرٌر  ...ولَ ْم ولَمَّا ل َنفاً الم َ
ٌر ُت َها فً َنفً َ
وإِنْ َنظِ َ
ُض ِ
وَل ل َنفً المُس َتق َبل  ،والمَاضِ ً ب َشرط ال َّت ِ
ٌارة ََل فاً َنفاً المُسا َتق َبل ولَ ِكانْ علاى
و َقل ِ
ب َمع َناه إلاى َمع َناى المَاضِ اً  ،وفاً لَمَّاا َت َو ُّقاع وان ِت َظاار  ،ولَانْ َنظِ َ
للع ََّل َمااة َّ
الز َم ْخ َشا ِاريّ ص ، ٔ9ٓ-ٔ88ب َشاارح َج َمااال ال ا ِّدٌن مُح َّمااد
ال َّتؤكٌِااد" َ ،شاارح األُن ُمااو َذج فااً ال َّنحااو َ
الجلٌِاال ٌُوسُاؾَ ،مك َت َبااة اآلدَ اب  ،ال َقاااهرة ،
ابان َعبااد الؽَ نِاًّ األَرد َِبٌ ِلااًّ (تٙٗ7هاـ) َ ،تحقٌااق د /حُسانًِ َعباد َ
(د.ط.ت) .
( )3كتاب سِ ٌ َب َوٌه ٖ. ٔٔ7/
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ض سِ ٌ َب َوٌه فً هذا ال َباب أَدَ َوات ال َّنفً  ،و َبٌ ََّن َوظِ ٌ َفة ُك ِّل أَدَ ا ٍة ودَ ََللَ َت َها فً ال َّتركٌِب الَّذي
َف َقد َع َر َ
الز َمنًِّ َ ،ك َما أَنَّ َك ََل َمه ٌُفٌِد "أَنَّ أَدَ َوات ال َّنفً َم َواد ُم َقٌِّدَ ة  ،وهً مِن َّ
ص َها َّ
الز َوابِد
ص ُ
ٌُف َهم منه َت َخ ُّ
الحدَث إلى َز َم ٍن و ُت َر ِّ
شحُ ه له"(ٔ) .
الَّتً ُتخلص َ
َو ٌُل ِِّخص ال ُّدك ُتور َمالِك الم َّ
ارة سِ ٌَ َبوٌه ـ فً َع ََل َقة َنفً الفِعل َّ
دول
الج َ
بالز َمن ـ فً َ
ُطل ِِبًّ عِ َب َ
اآلتًِ(ٕ) :

الص َ
ٌغة

َف َع َل

ٌَ ْف َع ُل

النفً

اإلِث َبات
َف َع َل

لَ ْم ٌَ ْف َع ْل

َقد َف َع َل

لَمَّا ٌَ ْف َع ْل

لَ َقد َف َع َل

َما َف َع َل

ه َُو ٌَ ْف َع ُل

َما ٌَ ْف َع ُل

ه َُو ٌَ ْف َع ُل ولَ ْم ٌَ ُكن الفِعل

ََل ٌَ ْف َع ُل

َواقِعا
لٌفعلنَّ

ََل ٌَ ْف َع ُل

وؾ ٌَ ْف َع ُل
َس َ

لَنْ ٌَ ْف َع َل

َس ٌَ ْف َع ُل

لَنْ ٌَ ْف َع َل

ان َس ٌَ ْف َع ُل
( َك َ

ان لِ ٌَ ْف َع َل
َما َك َ

وؾ ٌَ ْف َع ُل
ان َس َ
َك َ

ان لِ ٌَ ْف َع َل)
َما َك َ

(ٖ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّساااة الرِّ َساااالَة ِّ
للط َبا َعاااة وال َّنشااار
( )1الفِعااال َز َما ُناااه وأَب ِن ٌَ ُتاااه ص ، ٕ7د /إباااراهٌم ال َّساااامِرَّ ابًِّ  ،طٖ  ،م َُإس َ
وزٌع  ،بٌروت ٔ98ٖ ،م .
وال َّت ِ
َّ
(َّ )2
ِصرٌَّة ال َعامَّة لل ِك َتاب ٔ98ٙ ،م .
الز َمن واللُّ َؽة ص ، 99دَ /مالِك ٌُوسُؾ المُطل ِِبًّ  ،ال َهٌ َبة الم ِ
(ٌُ )3نظر ِك َتاب سِ ٌ َب َوٌه ٖ. 7/

ٕٗ

َفال َّد ََللَة َّ
الز َم ِنٌَّة للصٌِّ َؽة الصَّر ِفٌَّة للفِعل ََل َت َتؤ َ َّثر – َك َما هُو َواضِ ح – إِ َذا َحلَّت فً ِبن ٌَ ِة جُ م َل ٍة
نح ِرؾ َنحو َز َم ٍن
َخ َب ِر ٌَّ ٍة  ،مُث َب َت ٍة أَو م َُإ َّكدَ ٍة  ،ل ِك َّن َها َقد َت َتؤ َ َّثر إِ َذا َحلَّت فً بِن ٌَ ِة جُ ملَ ٍة َخ َب ِر ٌَّ ٍة َمنفِ ٌَّ ٍة َف َت َ
(ٔ)
الوحٌِدَ ة مِن َبٌن الجُ َمل َ
َ
الخ َب ِرٌَّة الَّتً ََل َت َّتفِق فٌها الصٌِّ َؽة َم َع
وعلٌَه َفإِنَّ جُ ملَة ال َّنفً هً َ
آخ َر َ ،
الز َم ِنٌَّة ِّ
ال َّد ََللَة َّ
باط َرا ٍد(ٕ) .
ب ال ُّن َحاة َّ
زم
الز َمن إلى األَدَ اة َ ،ف َقالُوا فً (لَ ْم) و (لَمَّا) بؤ َ َّن ُه َما َحر َفا َنفًٍ َ
وفً الجُ ملَة ال َمن ِفٌَّة َن َس َ
وج ٍ
ب َ ،ح ُ
عراب  ،وال َقلب لل َّد ََللَة َّ
الز َم ِنٌَّة  ،وهذا ٌَعنًِ ـ فً َن َظ ِرهِم ـ
ٌث ال َّنفً لل َمع َنى ،
و َقل ٍ
لإل َ
َ
والجزم ِ
ار ُتهُم إلى
ارع إلى المَاضِ ً  ،ومِن ُه َنا َجا َءت إِ َش َ
أَنَّ األَدَ ا َة هً الَّتً َتقلِب َز َمن الفِعل الم َ
ُض ِ
اض فً َمع َناه(ٖ).
ارع بلَفظِ ه َم ٍ
َموضُوع اللَّفظ وال َمع َنى فً الفِعل ؛ َف َقالُوا فً مِثل (لَ ْم ٌَحضُرْ ) ُ :م َ
ض ِ
وسوؾ َت َّتضِ ح ال َّد ََل َلة َّ
اإل َمام الرَّ ِبٌع)
الز َم ِنٌَّة لِ ُك ِّل أَدَ ا ٍة مِن أَدَ َوات ال َّنفً َ
َهذا َ
اردَ ة فً (مُس َند ِ
الو ِ
للا َت َعالى .
ب َشً ٍء أَك َثر َتفصِ ٌَل فً مَوضِ ِع َها مِن ال َبح ِ
ث ِبمَشِ ٌ َبة ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الز َمن واللُّ َؽة للم َّ
(ٌُ )1نظر َّ
ُطل ِِبً صٕٓٔ  ،واللُّ َؽة ال َع َر ِبٌَّة َمع َنا َها و َمب َنا َها صٕ٘ٗ  ، ٕٗ8 -دَ /تمَّام َحسَّان ،
طَ ، ٙعالَم ال ُك ُتب  ،ال َقاهرة ٕٓٓ9 ،م .
حويّ فً اللُّؽَة ال َع َر ِبٌَّة صٖٕ٘  ،دَ /ك َمال َعبد الرَّ حٌِم َرشِ ٌد َ ،دار َعالَم َّ
(ٌُ )2نظر َّ
الثقافة لِل َّنشر
الز َمن ال َّن ِ
وزٌع َ ،عمَّان ٕٓٓ8 ،م .
وال َّت ِ
فحة ال َّس ِاب َقة .
(ٌُ )3نظر ال َمص َدر َنف ُسه ِب َنفس ال َّ
ص َ
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ال َفصل ُ األَول ُ
س) النافِ ٌَ ُة فًِ ُمس َند اإلِ َمام الر ِبٌع بن َح ِبٌب
(لَ ٌْ َ

ٕٙ

ال َفصل ُ األَول ُ
ُ
ٌع بن َح ِبٌب
(لَ ٌْ َ
س) النافِ ٌَة فً ُمس َن ِد اإلِ َم ِام الربِ ِ
َ تم ِهٌد :
فعاال المَاضِ ا ٌَة  ،ف َقاالُوا  :لَسْ ُ
ات ولسْ ا َنا
الع َربُ اساتعمال األَ َ
ْس) كلمة َت ُد ُّل على ال َّنفً  ،استعملها َ
(لٌَ َ
ْس ْ
حوها(ٔ) .
ْس زٌد حاضرا و َن َ
ت ولٌَ َ
ولَسْ ُت ْم ولَ ٌْس ُْوا ولٌَ َ
طر َحت ال َه َ ُ
الخلٌِل(ٕ) أنَّ أَصلَها ( ََل أٌَ َ ُ
لز َقت َّ
وذكر َ
الَلم بال ٌَاء  ،وال َّدلٌل علاى ذلاك َقاو ُل
مزةُ وأ ِ
ْس) ِ
(ٖ)
ْس) أَي ِ :ماان َحٌا ُ
العا َارب ( :ابتنااً بااه ِماانْ َحٌا ُ
وجااا َء فااً (لِسااان
ْس ُها َاو َ ،
اث ُها َاو ولَاٌ َ
اس َولَاٌ َ
اث أَ ٌْا َ
َ
ْس) كلمة قد أُمٌِ َتت َّ ،إَل أَنَّ َ
الع َرب َتقُول ِ ( :جً َء باه مِانْ
الخلٌِل َذ َك َر أنَّ َ
الع َرب) " :قال اللٌَّث ( :أٌَ َ
َ
ُ
َح ُ
حٌاث هُاو فاً َحاال
ْس) َّإَل فً هذه ال َكلِ َماة  ،وإِ َّنماا َمعناهاا ك َمعناى
ْس) لم َتس َتعمِل (أٌَ َ
ْس ولٌَ َ
ٌث أٌَ َ
ْس) أي ََ :ل وُ ِجدَ "(ٗ) .
ال َكٌ ُنونة والوُ جْ د  ،و َقال  :إنَّ َمعنى ( ََل أٌَ َ
ْس) على الجُ ملَة اَلس ِمٌَّة  ،لك َّنها َقاد َت ُ
وأكثر َما َت ُ
ادخل علاى الجُ ملَاة الفِعلٌَِّاة وحٌِ َنبِا ٍذ تكاون
دخل (لٌَ َ
َحرفا مُه َمَل ََل أَ َث َر له فٌما َبعدَ ه(٘)  ،واختلؾ ال ُّن َحاة فٌها أَهًِ فِعل أو َحارؾ ؛ فاذهب الجُ مهُاور إلاى
ان) ؛ فترفع المُب َتدأ تشبٌها له
أَ َّنها ِفعل َم ٍ
صرَّ ؾ  ،تعمل َع َمل ( َك َ
اض َ ،ناسِ خ َ ،ناقِص َ ،جامِد ََل ٌَ َت َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صالِح السَّامِرَّ ابًِّ  ،طَٔ ،دار إِح ٌَاء ال ُت َراث ال َع َر ِبًّ  ،بٌروت ٕٓٓ7 ،م.
(ٔ) ٌُنظر َم َعانًِ ال َّنحؤ ، ٕٕ8/د /فاضل َ
(ٕ) هُو َ
ِخراج َم َساابِل
اان الؽَ ا ٌَاة فاً اسات َ
الخلٌِل بن أحمد األُزدِيّ ال َف َراهٌِادِيّ َ ،ساٌِّد أَهال األَدَب َقاطِ َباة فاً علماه َ ،ك َ
العٌن) وهُاو
ال َّنحو و َتصحٌِح ال ِق ٌَاس فٌه  ،وهُو أَوَّ ل َمن استخرج ال َعرُوض  ،ومِن أَش َهر َت ََلمٌِذِه سِ ٌ َب َوٌه  ،له كتاب ( َ
الواحِاد
حاوٌٌِّن ص٘ٗ َ ،عباد َ
أَوَّ ل َقامُوس َع َر ِبً ُ ،توُ ِّفً فً ال َب َ
صارة َعاام ٓٔ7هاـ ُ .تنظار َترجم ُتاه فاً ( َمراتِاب ال َّن ِ
ابن َعلًِ ال َمعرُوؾ بؤبً َّ
صارٌَّة ،
ؽَويّ (تٖٔ٘هـ) َ ،تحقٌق مُحمَّد أباو ال َفضال إباراهٌم  ،طٔ ،ال َمكتباة َ
الطٌِّب اللُّ ِ
الع ِ
صٌدا  -بٌروت ٕٕٓٓ ،م)  ،و(األَ َ
ُعجم الم َُإلِّفٌِن ٔ. )ٙ78/
عَلم ٕ ، )ٖٔٗ/و(م َ
َ
س) .
(ٖ) ٌُنظر َترتٌِب كتاب ال َعٌن (َٖ )ٔٙٙٙ/مادَّة (لَ ٌَ َ
س) .
الع َرب ( )9٘/8ماَدَّة (لَ ٌَ َ
(ٗ) لِ َسان َ
(٘) ٌُنظر كتاب سٌبوٌه ٔ ،ٔٗ7/و ٌَ َرى َبعضُ ال ُّن َحاة أَ َّنها َتخ َتصُّ بال ُّد ُخول على الجُملَة اَلس ِمٌَّة  ،وإذا َبا َش َر َها فِعل
ـ مِن َحٌث َّ
ض ِمٌر ال َّشؤن مُست ِك ّنا فٌها  ،و ٌَ ُكون َخ َب ُر َها هُو الجُملَة الفِعلٌَّة ،
الظاهِر ـ فإِنَّ اس َمها ٌَ ُكون حٌِ َن ِب ٍذ َ
وفً هذا مِن ال َّت َكلُّؾ َما ََل ٌَخ َفى .
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(ٔ)

بال َفاعل وٌُسمَّى اسمُها  ،و َتنصب َ
الخ َبر تشبٌها له بال َمفعُول به وٌُسمَّى َخ َبرُها
عِ ندَ هُم م ََُل َز َم ُت َها ل َِرفع اَلسم و َنصب َ
صال ُ َها ب َتا ِء ال َّتؤنٌِث
فعال  ،وا ِّت َ
ان) وهًِ أَ َ
الخ َبر مِثل أَ َخ َوات ( َك َ
ْس ْ
ت هِند َقا ِب َمة ،
فعال َ ،ف َتقُول  :لٌَ َ
ض َمابِر الرَّ فع  ،وهًِ ََل َت َّتصِ ل إِ ََّل باألَ َ
وب َ
َوصَل َو َوقفا ِ ،
 ،ودَ لٌِل فِع ِل ٌَّ ِت َها

َّ
َّ
ْس َقابِما  ،ك َما تقُول َ :ك ْ
ٌِن َ ،
ِمٌن ،
انت هِند َقا ِب َمة ،
ون َكا ُنوا َقاب َ
والزٌ ُد َ
وزٌد لٌَ َ
ون لَ ٌْسُوا َقا ِبم َ
والزٌ ُد َ
ان َزٌد َقابِما(ٕ) .
و َك َ
()ٙ
(٘)
(ٗ)
(ٖ)
وذهب ابن ُ
وج َماعة
ارسِ ًّ (تٖ77هـ) فً أَ َحد َقولٌَه َ ،
ش َقٌر (تٖٔ7هـ)  ،وأبو علًّ ال َف ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األول شٌبا ،وإ َّنما هو
(ٔ) هذا هو َمذهب ال َبصرٌٌّن  ،أمَّا جُمهور ال ُكوفٌٌّن فٌرون أ َّنها ََل تعمل فً الجُزء َّ
َمرفُوع بما َكان مرفوعا به قبل ُد ُخول ال َّناسِ خ  ،وأنَّ الجُزء َّ
ْس َخ َبرا ،
الحال  ،ولٌَ َ
الثانً َمنصُوب على َ
و ٌَ َرى ال َفرَّ ا ُء  -من ُن َحاة ال ُكو َفة  -أنَّ اَلسم ارتفع لشِ بهه بال َفاعل وأنَّ َ
ان
بالحال  ،فـَ( َك َ
الخ َبر انتصب لشِ بهه َ
ضاحِكا) ٌُ .نظر ار ِت َشاؾ الض ََّرب من لِسان ال َع َرب ٕ ، 7ٕ/أبو َحٌَّان
ضاحِكا) ُم َشبَّه عندَه بـِ( َجا َء َزٌد َ
َزٌد َ
األَن َدلُسِ ًّ (ت٘ٗ7هـ)  ،تحقٌق د /مُصطفى أحمد ال َّنمَّاس  ،طٔ ،مكتبة َ
الخانجً  ،القاهرة ٔ987 ،م ،
الجوا ِمع ٕ ،ٙٗ-ٖٙ/جَلل ال ِّدٌن ال ُّس ٌُوطِ ًّ (تٔٔ9هـ)  ،تحقٌق
و َهمْ ع ال َهوامِع فً شرح َجمْ ع َ
د /عبد ال َعال سالم مُكرم َ ،عالم ال ُك ُتب  ،القاهرة ٕٓٓٔ ،م .
(ٕ) ٌُنظر َرصؾ ال َم َبانً فً َشرح ُحرُوؾ ال َم َعانً ص ، ٖٓٙاإلمام أحمد بن َعبد ال ُّنور ال َمالَقًِّ (تٕٓ7هـ)،
َتحقٌق أحمد مُحمَّد َ
ُوعات َمج َمع اللُّ َؽة ال َع َر ِبٌَّة ب ِد َمشق ( ،د.ط.ت)  ،ومُؽنًِ اللَّ ِبٌب عن ُك ُتاب
الخرَّ اط َ ،مطب َ
َ
ااريّ (تٔ7ٙهاـ)َ ،تحقٌاق
ِصاريّ ال َمعارُوؾ
باابن ِه َشاام األَ َ
ِ
نص ِ
ارٌب َٖ ، ٘٘ٙ/عبدللا بان ٌُوسُاؾ الم ِ
األ َع ِ
الخطِ ٌااب  ،طٔ ،ال َمجلِااس الا َاو َطنًِّ َّ
دَ /عبااد اللَّطِ ٌااؾ مُح َّمااد َ
للث َقا َفااة والفُ ُنااون واآلدَ اب  ،ال ُك َوٌاات ٕٓٓٓ ،م ،
نحاى َوظِ ٌفِاً و َتعلٌِمِاً) صٖٗ ،
وأَ َسالٌب ال َّنفً فً القُرآن لل َبقري ص٘ ، 7وال َّنفً فاً ال َّنحاو ال َع َر ِباً ( َم َ
الجزابر ٕٓٓٙ ،م .
إعداد َتوفٌِق َجعْ َمات  ،رسالة ماجستٌر َ ،جا ِم َعة َقاصِ دِي مِر َباح َو َرقلَة َ ،
الح َسن بن ال َف َرج بن ُ
ش َقٌر ال َبؽ َدادِيّ َ ،كان َعالِما باال َّنحو علاى َماذهب ال ُكاو ِفٌٌِّن  ،مان
(ٖ) هُو أبو َبكر أحمد بن َ
آثااره كتاااب ال َمق ُ
صااور وال َمما ُدود  ،وكتاااب فااً المُا َذ َّكر والم َُإ َّنااث  ،وؼٌَرهااا ُ ،تااوُ ِّفً َعااام ٖٔ7هااـ ُ .تنظاار
رجم ُته فً ( ُنز َهة األَلِبَّاء فً َط َب َقات األ ُ َد َباء صٕٕٔ)  ،و(إِن َباه الرُّ َواة على أَن َباه ال ُّن َحاة ٔ. )7ٓ-ٙ9/
َت َ
(ٗ) ٌُنظاار الم َُحلَّااى "وُ ُجااوه ال َّنصااب" َلباان ُ
َّسااة
اارس  ،طٔ  ،م َُإس َ
ش ا َقٌر ال َّنحا ِاويّ صَٗ ، ٕ8تحقٌِااق دَ /فااابِز َفا ِ
ِّ
وزٌع – لبنان  ،و َدار األَ َمل – األردن ٔ987 ،م .
الرِّ َسالَة للط َبا َعة وال َّنشر وال َّت ِ
حاوٌٌِّن َ ،ت َخارَّ ج علاى ٌدٌاه َمجمُو َعاة مان
(٘) هُو َ
اابر أَ ِبمَّاة ال َّن ِ
ارسِ ًّ  ،مان أَ َك ِ
الح َسن بن أحمد بن َعبد ال َؽ َّفار ال َف ِ
ٌضاح فً ال َّنحو  ،والحُجَّ اة فاً
اإل َ
ص َّنؾ ُك ُتبا َكث َ
ُعلَ َماء ال َع َر ِبٌَّة من أبرزهم أبو ال َفتح ابن ِج ِّنً َ ،
ٌِرة منها ِ :
رجم ُته فً ( ُنز َهاة األَلِبَّااء صٗ ،)ٕ7و(إِن َبااه
عِ لَل الق َِرا َءات السَّبع  ،وؼٌَرها ُ ،توُ ّفً َعام ٖ77هـ ُ .تنظر َت َ
الرُّ َواة ٔ ، )ٖٔٓ-ٖٓ8/و(بُؽ ٌَة الوُ َعاة ٔ. ) ٗ98-ٗ9ٙ/
ارسِ ًّ  ،تحقٌق دَ /ح َسن هِن َداوي  ،طَٔ ،دار ال َقلَم – ِد َمشق،
(ٌُ )ٙنظر ال َمسابل َ
الحلَ ِبٌَّات صٕٓٔ ،أبو َعلً ال َف ِ
ودَ ار ال َم َنارة – بٌروت ٔ987 ،م .
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من أصحابه إلى أَ َّنها َحرؾ  ،و َهذا ال َقول َن َس َبه َكثٌِر مِن ال ُّن َحاة إلى أبً َبكر
صرَّ ؾ َ ،
ابن السَّرَّ اج(ٔ)(تٖٔٙهـ)(ٕ)  ،وحُ جَّ ُتهم أَ َّنها ََل َمصدَ ر لها َ ،
وَل َت ُد ُّل على َّ
الز َمان ،
وَل َت َت َ
فعال ؛ وال ِفعل ََل ٌَ ُ
َك َما أَ َّنها َت ُ
ْس) كلمة
عل مثله  ،إضافة إلى هذا ُكلِّه أنَّ (لٌَ َ
دخل على األَ َ
دخل على ِف ٍ
ْس)
ب أنْ َت ُكون (لٌَ َ
فاق َو َج َ
َت ُد ُّل على ال َّنفً  ،فهً مثل ( َما) فً ذلك  ،ولمَّا كانت ( َما) َحرفا با ّت ٍ
كذلك(ٖ) .
ُخرجُ َها من دَ ابرة
وعدَ م َت َ
ْس) َ
صحابُ ال َقول األَ َّول بؤَنَّ جُ مُود (لٌَ َ
وهإَلء َر َّد علٌهم أَ َ
صرُّ ِف َها ََل ٌ ِ
س)  ،وأٌَضا فإِنَّ َمقُولَة (الفِعل ََل ُ
ٌدخل على
فعال َما هُو َجامِد مثل ( :نِعْ َم) و( ِب ْب َ
فعال  ،فمن األَ َ
األَ َ
ان) ُ
فعال  ،وهً من األَف َعال با ِّت َفاق(ٗ) َ ،ك َما أَ َّنه ََل
تدخل على األَ َ
ِعل مِثلِه) َؼٌر م َُسلَّ َمة  ،فإِنَّ ( َك َ
ف ٍ
ٌَ َ
لزم أن ت ُكون ال َكلِم َتان اللَّ َتان َت ُد ََّلن على َمعنى َوا ِح ٍد ُم َّتحِدَ َتٌن فً ال َّنوع  ،فكم من األَس َماء َما ٌَ ُد ُّل
فعال َما ٌَ ُد ُّل على َمعنى ٌَ ُد ُّل علٌه َحرؾ(٘) .
على َمعنى الحُرُ وؾ  ،وكم من األَ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صا َّن َفات َح َسانة أَشاه ُر َها
(ٔ) هُو أبو َبكر مُحمَّد بن الس َِّري بن َسهْل بن ال َسرَّ اج  ،أَ َح ُد أَ ِبمَّة األَدَب واللُّ َؽاة  ،لاه ُم َ
رجم ُتاه فاً ( ُنز َهاة األَلِبَّااء صٕٕٓ)  ،و(إِن َبااه
كتاب (األُصُول فاً ال َّنحاو) ُ ،تاوُ ِّفً َعاام ٖٔٙهاـ ُ .تنظار َت َ
الرُّ َواة على أَن َباه ال ُّن َحاة َٖ ، ٔٗ9-ٔٗ٘/علاً بان ٌُوسُاؾ القِفطِ اًّ (تٕٗٙهاـ) َ ،تحقٌاق مُحمَّاد أباو ال َفضال
إِبا َاراهٌم  ،طٔ ،دَ ار الفِكاار ال َع َر ِبااًّ  -القاااهرة  ،وم َُإ َّس َسااة ال ُك ُتااب َّ
الث َقا ِف ٌَّااة  -بٌااروت ٔ98ٙ ،م)  ،و(بُؽ ٌَااة
الوُ َعاة فً َط َب َقاات اللُّؽَ ِاوٌٌِّن وال ُّن َحااة َٔ ، ٔٔٓ-ٔٓ9/عباد الارَّ ح َمن بان أباً َبكار السُّاٌُوطِ ًّ (تٔٔ9هاـ) ،
براهٌم  ،طٕ  ،دَ ار الفِكر ٔ979 ،م) .
َتحقٌق مُحمَّد أبو ال َفضل إِ َ
ْس) فالا َّدلٌِل علاى
ب إِلٌَه ٌَ ،قُاول َ " :فؤَمَّاا (لَاٌ َ
(ٕ) َجا َء فً ِك َت ِابه (األُصُول فً ال َّنحو) َما ٌَ ُد ُّل على خ ََِلؾ َما ُنسِ َ
ضارب ُ
صرُّ ؾ الفِعل – َقولك  :لَسْ ُ
ض َار ْب ُت َما ،
ْت  ،ولَسْ ا ُت َما َك َ
ت َك َماا َتقُاول َ
صرَّ ؾ َت َ
أَ َّن َها فِعل  -وإِن َكا َنت ََل َت َت َ
للا
ضا َار َبت أَ َم ا ُة ِ
للا َذا ِه َبااة َك َقولِااك َ :
ضا َاربُوا  ،ولَ ٌْ َساات أَ َم ا ُة ِ
ضا َارب َْن  ،ولَ ٌْ ُسااوا َك َ
ضا َار ْب َنا  ،ولَسْ ا َان َك َ
ولَسْ ا َنا َك َ
ُ
َّاري بان َساهْل بان السَّارَّ اج (تٖٔٙهاـ) ،
َزٌدا" .األصُاول فاً ال َّنحاو ٔ ، 8ٖ-8ٕ/أباو بكار مُحمَّاد بان الس ِ
َتحقٌق د /عبد الحُسٌن ال َفتلًِ  ،طٖ ،م َُإسَّسة الرِّ ساَلة  ،بٌروت ٔ99ٙ ،م .
َّااارب ٕ ، 7ٕ/ومُؽ ِناااً اللَّ ِبٌاااب ٖ ، ٘٘٘/واألشاااباه وال َّن َظاااا ِبر فاااً ال َّنحاااو ٖ، 78/
(ٖ) ٌُنظااار ار ِت َشااااؾ الض َ
َج ََلل ال ِّدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر ال ُّسٌُوطِ ً(تٔٔ9هـ)  ،تحقٌق ُمح َّمد عباد القاادر الفاضالً  ،المكتباة
َ
كااارم  ،طَٔ ،دار
ال َعصا ِار ٌَّة  ،صااٌدا – بٌااروت ٕٓٓ9 ،م  ،وإِعا َاراب األف َعااال ص ، ٖ9دَ /علااً أبااو ال َم ِ
ِّ
وزٌع  ،القاهرة ٕٓٓ9 ،م .
َؼ ِرٌب للط َبا َعة وال َّنشر وال َّت ِ
الع َر ِبً ل َتوفٌِق َجعْ َمات صٕٗ .
(ٗ) ٌُنظر ال َّنفً فً ال َّنحو َ
ش ُذور َّ
(٘) ٌُنظر مُن َت َهى األَ َرب ب َتحقٌق َشرح ُ
الذ َهب  ،ال َهامش رقم (ٔ) ص٘ٗ  ،ال َّشٌخ مُحمَّد مُحًِ ال ِّدٌن
صٌدا -بٌروت ٔ998،م .
صرٌَّة َ ،
الحمٌد ،ط ٔ ،ال َمكتبة َ
َعبد َ
الع ِ
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ُجحا َنه  ،وأرى أن ٌ َ
ُإخ َذ به فً ال َم َناهِج ال َّتعلٌِ ِمٌَّة ؛
وهذا ال َقول األَخٌِر هُو الَّذي ٌَظ َهر لً ر َ
صابِصُ
فعال  ،وهً َحرؾ َم َتى َما وُ ِجدَت فٌها َخ َ
صابِصُ األَ َ
ْس) فِعل َم َتى َما وُ ِجدَت فٌها َخ َ
فـ(لٌَ َ
نسان ٌَب َقى َحابِرا أَ َما َم هذا
والحقٌِ َقة أَنَّ اإلِ َ
الحُرُ وؾ ٌ ،قُول ال ُّدكتور أحمد ُسلٌَمان ٌَاقُوت َ " :
بحر ِف ٌَّ ِت َها أو بفِعلِ ٌَّتِ َها  ...هُنا ََل ُب َّد من الوُ قُوؾ َموقِفا َو َسطا
ْس من السَّهل أَ َبدا ال َقول َ
اإلش َكالَ ،فلٌَ َ
ِ
(ٔ)
ٌَ َت َما َشى َم َع استِع َمالِ َها َ ،
عراب األُسلُوب الَّذي َت َقع فٌه" .
ارض َم َع َكٌ ِفٌَّة إِ َ
وَل ٌَ َت َع َ



(ٕ)
ار َدة فً ( ُمس َند الر ِبٌع) :
س) َ
األَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌة لل ُجملَة ال َمنفٌِة بـ(لَ ٌْ َ
الو ِ

ٌن مَوضِ اعا
شار َ
وسالَّم ـ فاً ( )ٕ9ت َ
صالَّى للا علٌاه َ
ْس) فاً َكا ََلم ال َّنباً ـ َ
َو َردَ ت (لَاٌ َ
ِساع ٍة وعِ ِ

(ٖ)

َجا َءت َناسِ َخة فً َجمٌ ِع َها إِ ََّل مَوضِ اعا َواحِادا َجاا َءت فٌاه مُه َملَاة ََل َع َما َل لَ َهاا  ،و َقاد َت َعا َّددَ ت الص َُّاور
اام
ْس) فااً كَلم اه  -علٌااه ال َّ
الَّتااً وردت بهااا الجُ ملَ اة ال َمن ِف ٌَّااة بااـ(لٌَ َ
صا َاَلة وال َّسا َاَلم  -فااً (مُس ا َن ِد ِ
اإل َما ِ
ٌع) ؛ َف َجا َءت على َن َم َطٌن لُ َؽ ِوٌٌَّن اثنٌن َتوضِ ٌحُ َها على ال َّنحو اآلتً :
الرَّ ِب ِ
س ُ +جملَة اسمٌِة
الن َم األَول  :لَ ٌْ َ
وسالَّم ـ َح ُ
ٌاث َو َردَ فاً
صالَّى للا علٌاه َ
ٌ َُع ُّد هذا ال َّن َمط هُو أكثر ال َّن َم َطاٌن وُ رُ ودا فاً َكا ََلم ال َّن ِباًِّ ـ َ
ٌن َموضِ عا م ِّ
ثرة وُ رُ و ِد َها فً (المُس َند) :
ُتمثَل فً الص َُّور اآل ِت ٌَة م َُر َّت َبة َحسب َك َ
شر َ
(َ )ٕ8ث َما ِن ٌَ ٍة وعِ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحر ِفٌَّة صٕٕٔ  ،د /أحمد ُسلٌَمان ٌَاقُوت َ ،دار ال َمعارؾ  ،القاهرة ٔ98ٗ ،م .
(ٔ) ال َّنواسِ خ الفِع ِلٌَّة
َ
َ
(ٕ) األَن َم ُ
جرٌدا وأَك َثرُ
اط َجمع م َ
جرٌ ِدٌَّة َعامَّة َت َتفرَّ ع عنه ص َُور ُم َت َع ِّددَة و ُم َت َن ِّو َعة  ،أ َق ُّل َت ِ
ُفر ُده َن َمط  ،وهُو ِبن ٌَ ُة َت ِ
نحى
َور َها ٌُمكِنُ أَن َت َتفرَّ ع أٌَضا ُكلَّ َما أَوؼَ ل َنا فً ال َّتفصِ ٌل ٌُ .ن َظر ال َّنفً فً ال َّنحو ال َع َر ِبًّ " َم َ
َتحدٌِدا  ،وهذه بد ِ
َوظِ ٌفًِ و َتعلٌِمًِ" ص. ٙ7
ص َف َحات اآل ِت ٌَة ( ٖ9 ، ٖ8 ، ٖٙ :مَوضِ َعان) ، 9ٗ ، 7ٕ ، ٘9 ،
(ٖ) َو َردَت َهذِه ال َم َواضِ ع فً (المُس َند) فً ال َّ
َ ٖٔ٘ ،ٕٔ٘ ، ٔٔٙ
حدٍ) ( ٖٔ٘ ، ٔٗٓ ، ٖٔ8 ، ٖٔ7 ،مَوضِ َعان) ، ٔٙٙ ،
(خم َسة َم َواضِ ع فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِ
ث َوا ِحدٍ) .ٕ7ٗ ،
ٓ( ٕٖٔ ، ٕٕٕ ، ٕٔ9 ، ٕٔٗ ، ٔ89 ، ٔ8ٓ ، ٔ7مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
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حض ٌة).
ور) ُم َقد ٌم  +اس ُمها َظا ِه ٌر ( َنك َِرةٌ َم َ
جر ٌ
ار و َم ُ
س َ +خ َب ُرها شِ به ُجملَة ( َج ٌّ
ورة األ ُولَى  :لَ ٌْ َ
ص َ
ال ُّ
ُّورة هً أكثر ص َُور هذا ال َّن َمط وُ رُ ودا ؛ َح ُ
ٌث وردت فً (المُس َند) فً (ٔٔ)
وهذه الص َ
ث َوا ِح ٍد  ،هً كاآلتً :
مسة منها فً َح ِدٌ ٍ
أَ َحدَ َع َش َر َموضِ عا َخ َ
س أل ُ ْولَئِك ََ َعلَك ٌْ ُك ْم
ون َما ُت ْنكِرُ َ
ون َ ،و ٌَعْ َملُ َ
ون َك َما َت ْق َرإُ َ
 « َس ٌَ ُكونُ مِنْ َبعْ دِي أ ُ َم َرا ُء ٌَ ْق َرإُ َون َ ،فلَ ٌْ َ
اع ٌة»(ٔ) .
َ َ
(ٕ)
س َعلَكككى َمكككنْ َمكككس َع ْجككك َم الكككذ َن ِ
ااع اَلِسْ اااتِحْ دَ ا ِد
ضكككو ٌء َ ،و ََل َعلَاااى َمااانْ َماااسَّ َم ْوضِ ا َ
ب ُو ُ
« -لَككك ٌْ َ

وُ ضُوء»(ٖ).
س فٌِ َمككا دُونَ عِ ْ
شك ِكرٌنَ
صككدَ َق ٌة َواألُو ِق ٌَا ُة أَرْ َب ُعا َ
اون دِرْ َهمااا َ ،ولَك ٌْ َ
اَ َ
 «لَك ٌْ َس فٌِ َمككا دُونَ َخ ْمك ِ
كس أَ َو ٍ
س فٌِ َمكا دُونَ
اس أَ ْبع َ
صكدَ َق ٌة ٌَ -عْ نِاً َخمْ َ
ِار ٍة َ -ولَك ٌْ َ
كس ُذو ٍد َ
صدَ َق ٌة َ ،ولَ ٌْ َ
ِم ْث َقالً َ
س فٌِ َمكا دُونَ َخ ْم ِ
أَ ْر َبعٌِنَ َ
صدَ َق ٌة»(ٗ) .
س ٍَ َ
س ِة أَ ْو ُ
س فٌِ َما دُونَ َخ ْم َ
صدَ َق ٌة َ ،ولَ ٌْ َ
شا ًة َ
صدَ َق ٌة(٘)»(. )ٙ
س فًِ ا ْل َجار ِة َولَ فًِ ا ْل ُك ْس َع ِة َولَ فًِ النخ ِة َولَ فًِ ا ْل َج ْب َه ِة َ
 «لَ ٌْ َصدَ َق ٌة»(. )7
س َعلَى الر ُج ِل فًِ َع ْب ِد ِه َو َل فًِ َف َرسِ ِه َ
 «لَ ٌْ َح ْ :ال ُؽ َارابُ َو ْالحِادَ أَةُ َو ْال َفاؤْ َرةُ َو ْال َع ْق َاربُ
س َعلَى ا ْل ُم ْح ِر ِم فِكً َقك ْتلِ ِهن ُج َنكا ٌ
 « َخمْ س م َِن ال َّد َوابِّ لَ ٌْ ََو ْال َك ْلبُ ْال َعقُورُ »(. )8
س لَ ُه َج َزا ٌء إِ ََّل ْال َج َّن ُة»(. )9
 « ْالعُمْ َرةُ إِلَى ْالعُمْ َر ِة َك َّف َارة ِل َما َب ٌْ َن ُه َما َ ،و ْال َح ُّج ْال َمبْرُ ورُ لَ ٌْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارة. )ٗٙ/
واإل َم َ
(ٔ) ( َباب فً ِ
الو ََل ٌَة ِ
(ٕ) ال َعجْ م (ب َفتح ال َعٌن و ُس ُكون ال ِجٌم)  :هُو َعظم لَطِ ٌؾ فاً أَصال الص ُّْالب  ،وهُاو َرأس العُصْ اعُص  ،وهُاو َم َكاان
َ
َ
َّ
صاحٌِح
ااري َشارح َ
َرأس الذ َنب من َذ َوات األر َبع  ،و ٌُ َقال له ( َعجْ ب) بال َباء أٌضا عِ َوض المٌِم ٌُ .نظر َفاتح ال َب ِ
وزٌااع ،
ااري  ، 7ٕٓ/8أحمااد باان َعلِااً باان َح َجاار ال َعسْ ا َق ََلنًِّ (تٕ٘8هااـ)  ،طٔ  ،دَ ار ال َّسا َاَلم لل َّنشاار وال َّت ِ
الب َُخا ِ
الرِّ ٌَاض ٕٓٓٓ ،م .
(ٖ) ( َبابُ َما ٌَ ِجبُ مِنه الوُ ضُوء. )ٕٔٔ/
صاب. )ٖٖٕ/
(ٗ) ( َباب فً ال ِّن َ
(٘) َقا َل الرَّ ِبٌ ُع ْ :ال َجارَّ ةُ  :اإلِ ِب ُل التًِ ُت َجرُّ ِب ِّ
ت َ ،و ْال ُكسْ َع ُة ْ :ال َحمٌِ ُر َ ،وال َّن َّخا ُة:
ت أَهْ ِل ْال َب ٌْ ِ
الز َم ِام َو َت ْذ َهبُ َو َترْ ِج ُع ِبقُو ِ
الرَّ ق ُ
ٌِق َ ،و ْال َج ْب َه ُة ْ :ال َخ ٌْ ُل .
(َ ( )ٙبابُ َما ُعف ًَِ َعن َز َكاتِه. )ٖٖ8/
(َ ( )7بابُ َما ُعف ًَِ َعن َز َكاتِه. )ٖٖ9/
ُحر ُم و َما ََل ٌَ َّتقًِ. )ٗٓ7/
(َ ( )8بابُ َما ٌَ َّتقًِ الم ِ
ُمرة. )ٖٗٗ/
الح ِّج والع َ
ضل َ
(َ ( )9باب فً َف ِ
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ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
أَو ًل ُ ٌَ :
ضااة  ،ألنَّ فٌهااا َمعنااى ال َّنفااً الم َُسااوِّ غ
ْس) َن ِكا َارة َمحْ َ
الع َر ِبااًّ وُ قُااوع اسا ِام (لَ اٌ َ
كثاارُ فااً ال َّنحااو َ
لَلبتداء بال َّنك َِرة(ٔ)  ،ك َقول ال َّشاعِ ر :
َك ْم َق ْد َرأٌَ ُ
ْس َشًء َباقٌا
ْت ولٌَ َ

ْؾ ال َه َوى َو َم ُز ْو ِر
مِنْ َزاب ٍِر َطٌ َ

(ٕ)

ْس)
ُّورة  ،فقد وقع اسم (لٌَ َ
وهذا ما نلحظه َجلِ ٌّا فً جُ ملَة األحادٌث ال َّش ِرٌفة ال َمذ ُك َورة فً هذه الص َ
(الجارّ وال َمجرُ ور) ال ُم َق َّدم .
حضة َخ َبرُ ه شِ به الجُ ملَة َ
فٌها جمٌعا َنك َِرة َم َ
ص ِارٌح
ْس) فٌها علاى اسا ِم َها  ،وهاذا دَ لٌِال َ
َثانِ ًٌا  :لقد وردت هذه األحادٌث ال َّش ِرٌفة ُم َت َق ِّدما َخ َبر (لٌَ َ
ُ
حٌاث ٌجُ اوز َتقادٌِم َ
الخ َبار علاى
ْس) علاى اسا ِم َها
صارٌٌِّن الَّاذٌن أجاازوا َتقادٌِم َخ َبار (لَاٌ َ
ٌ َُإ ٌِّ ُد َقاو َل ال َب ِ
المُب َتدَ أ(ٖ)  ،ومن ذلك َقول ال َّشاعر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الح َسان الرَّ ضاًّ اإلسات َِرا َباذِيّ (تٙ88هاـ) ،
الح َسن مُحمَّد بن َ
(ٌُ )1نظر َشرح الرَّ ضِ ً على ال َكافٌة ٗ ، ٕٓ9/أبو َ
ضا َارب ٕ ، 9ٖ/و َهمْ ااع
َتحقٌااق ٌُو ُسااؾ َح َساان ُع َماار َ ،جامعااة َقااارٌُونس – بنؽااازي ٔ978 ،م  ،وار ِت َشاااؾ ال َّ
الجوامع ٕ. 98/
ال َهوامِع فً شرح َجمْ ع َ
( )2ال َبٌت من ال َكامِل  ،وهُو ِب ََل نِس َب ٍة فً ار ِت َشاؾ الض ََّرب ٕ ، 9ٖ/وال َهمْع ٕ ، 98/والد َُّرر اللَّ َوامِع على َهمْع
ال َهوامِع ٔ ، ٕٕٙ/أحمد بن األَمٌن ال َّشنقٌِطِ ًّ (تٖٖٔٔهـ) َ ،تحقٌق مُحمَّد بَاسِ ل ُعٌُون السُّود  ،طٔ  ،دَار
ُ
حٌث وقعت فٌه كلمة " َشًء"
ْس َشًء َباقٌِا" ،
ال ُك ُتب العِل ِمٌَّة  ،بٌروت ٔ999 ،م  ،وال َّشاهِد فٌه َقوله " :لٌَ َ
ض ُة .
ْس) وهً َنكِرة َمحْ َ
اسما لِـ(لٌَ َ
(ٌُ )3نظر َهمْ ع ال َهوامِع لل ُّسٌُوطِ ًّ ٕ ، 87/و ُتنظر َم َواضِ ع َج َواز َتقدٌِم َ
َّارب
الخ َبار علاى المُب َتا َدأ فاً (ار ِت َشااؾ الض َ
ألبااً َح ٌَّااان األَن َدلُسِ ااًّ (٘ٗ7هااـ) ٕ ، )ٗٔ/و( َتوضااٌح المَقاصِ ااد وال َمسااالك ب َشاارح ألف ٌَّااة اباان َمالااك ٔ، ٔ7ٓ/
الح َسن بن َقاسم الم َُرادِي (7ٗ9هـ)  ،تحقٌق أحمد مُحمَّد َع ُّزوز  ،طٔ  ،ال َمكتبة ال َعصرٌَّة  ،صاٌدا-
َبدر ال ِّدٌن َ
العقٌلاً
بٌروت ٕٓٓ٘ ،م)  ،و( َشرح ابن عقٌل على أَل ِف ٌَّة ابن َمالِاك ٔ ، ٕٕٔ/بهااء الا ِّدٌن َعباد للا بان َعقٌال َ
صٌدا – بٌروت ٔ99ٙ ،م) ،
صرٌَّة َ ،
(ت7ٙ9هـ)  ،تحقٌق ال َّشٌخ مُحمَّد مُحً ال ِّدٌن َعبد َ
الحمٌد  ،ال َمكتبة ال َع ِ
ص ابَّان علااى َشاارح األَش امُونً علااى ألف ٌَّااة اباان َمالااك ٔ ، ٖٓٙ/مُح َّمااد
و( َه ْمااع ال َهوا ِمااع ٕ ، )ٖٙ/و( َحاشااٌة ال َّ
صاٌدا – بٌااروت ،
اباان َعلااً ال َّ
الحمٌااد هنااداوي  ،ال َمكتبااة ال َعصا ِارٌَّة َ ،
صابَّان (تٕٔٓٙهااـ)  ،تحقٌااق دَ /عبااد َ
الوا ِفً َلعبَّاس َح َسن ٔ. )ٖٗٓ/
ٕٓٓ9م)  ،و(ال َّنحو َ
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اس َع َّنا َو َع ْن ُه ُم
َسلًِ إِنْ َج ِهل ِ
ت ال َّن َ

س َس َـواء َعـالِـم َو َجـهُـو ُل
فلَـٌ ْـ َ

(ٔ)

الج َواز بجُ مُود َ
وعلَّلُاوا ذلاك بكاون
الخ َبار  ،أَمَّاا إذا َكاان مُشا َت ّقا َف َماذ َه ُبهُم ال َم ْناع َ ،
وال ُكو ِفٌُّون َق ٌَّ ُدوا َ
َ
ضمٌِر ََل ٌَصِ ُّح أن ٌَ َت َق َّدم على َما ٌَعُود إلٌه(ٕ)  ،وقد
ضمٌر اَلسم  ،وهذا ال َّ
الخ َبر حٌِ َن ِب ٍذ ٌشتمل على َ
الع َارب َف َاَل
ْس) َف َث ِابت مان َك َاَلم َ
أي ال َمانِعٌن ب َقوله " :وأَمَّا َتوسِ ٌط َخ َبر (لٌَ َ
َر َّد أبو َحٌَّان األَ َندَ لُسِ ًّ َر َ
ال ِت َف َ
ات لِ َمن َم َن َع ذلك"(ٖ) .
ور) .
جر ٌ
ار و َم ُ
ٌِر ُمس َتتِ ٌر َ +خ َب ُرها شِ به ُجملَة ( َج ٌّ
ضم ٌ
س  +اس ُمها َ
ورة الثانِ ٌَة  :لَ ٌْ َ
ص َ
ال ُّ
مسة َم َواضِ ع اثنان منها
ُّورة فً َك ََلم ال َّن ِبًِّ ـ صلَّى للا علٌه وسلَّم  -فً (٘) َخ َ
َو َردَ ت هذه الص َ
ث َوا ِح ٍد :
فً َح ِدٌ ٍ
للا َف َماا َوا َف َقا ُه َف َع ِّناً َو َماا
ون مِانْ َبعْ ادِي َف َماا َجاا َء ُك ْم َع ِّناً َفاعْ ِرضُاوهُ َعلَاى ِك َتاا ِ
ب َّ ِ
 «إِ َّن ُك ْم َس َت ْخ َتلِفُ َس َعنً»(ٗ).
َخالَ َف ُه َفلَ ٌْ َ
س مِنا»(٘) .
 « َمنْ َح َم َل َعلَ ٌْ َنا ال ِّسَلَ َح َفلَ ٌْ َصاَلَ َة َ ،وإِ َذا
ْضا ُة َفااا ْترُ كًِ لَ َهااا ال َّ
ضك ِة َ ،فااإِ َذا أَ ْق َبلَا ِ
ت ْال َحٌ َ
 «إِ َّن َمااا َذلِا َس ِبا ْل َح ٌْ َ
اك دَ ُم عِ اارْ ٍق َن ِجااس لَك ٌْ َ
ب َق ْدرُ َها َف ْ
أَ ْد َب َر ْ
صلًِّ»(. )ٙ
اؼسِ لًِ ال َّد َم َع ْنكِ َو َ
ت َو َذ َه َ
س مِنا»(. )7
ٌِر َنا َولَ ْم ٌ َُو ِّقرْ َك ِب َ
صؽ َ
س مِنا َ ،و َمنْ لَ ْم ٌَرْ َح ْم َ
ٌر َنا َفلَ ٌْ َ
 «أََلَ َو َمنْ َؼ َّش َنا َفلَ ٌْ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ال َبٌت من َّ
الط ِوٌل  ،وهُاو مان َقصاٌد ٍة للسَّا َم ْوأَل بان َعادٌِااء ال َؽسَّاانً الٌهاودي  ،ال َمضارُوب باه ال َم َثال فاً
الورد َ ،تقدٌم و َشرح َك َرم بُستانً وعٌساى
ُروة بن َ
الوفاء  ،وهُو فً دٌوانه صَٕ ، 9مطبُوع َم َع دٌِوان ع َ
َ
صاااادر  ،بٌاااروت ( ،د.ط.ت)  ،وقاااد ورد فاااً َشااارح ابااان َعقٌااال ٔ ، ٕٖ٘/وخ َِزاناااة األَدَب
َساااابا  ،دَ ار َ
ُ
ْس) الَّاذي هُاو " َس َاواء"
ْس َس َواء َعالِم" ،
حٌاث قادَّم َخ َبار (لَاٌ َ
لل َبؽدادي ٓٔ ، ٖٖٔ/وال َّشاهد فٌه َقوله َ " :فلٌَ َ
على اسمها وهُو " َعالِم" .
السلسِ اٌلً (تٓ77هاـ) ،
ضاح ال َّتساهٌل ٔ ، ٖٔٗ/أباو َعباد للا مُحمَّاد بان عٌساى َ
العلٌل فً إٌِ َ
(ٕ) ٌُنظر شِ َفاء َ
صالٌَِّة َ ،م َّكاة ال ُم َكرَّ َماة ٔ98ٙ ،م ،
ُساٌنًّ ال َب َر َكااتً  ،طٔ ،ال َمكتباة ال َفٌ َ
تحقٌق د /ال َّشرٌؾ َعبدللا َعلًّ الح َ
و َهمْ ع ال َهوامِع ٕ. 87/
(ٖ) ار ِت َشاؾ الض ََّرب ٕ. 8ٙ/
صلَّى للا علٌه و َسلَّم. )ٗٓ/
(ٗ) ( َباب فً األ ُ َّم ِة أ ُ َّم ِة مُح َّم ٍد َ
ٌل للا. )ٗٙ٘/
(٘) ( َبابُ َجامِع الؽَ زو فً َس ِب ِ
ض ِة. )ٕ٘٘/
(َ ( )ٙباب فً المُس َت َحا َ
اخ والؽِشِّ . )٘8ٕ/
(َ ( )7باب فً الرِّ َبا واَلن ِف َس ِ
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ور لَ ً
بحكرف
ٌِرا َ
فظكا أو َتقكد ً
جكر ٌ
فكر ٌد َم ُ
عر َف ٌكة) َ +خ َب ُرهكا ُم َ
ورة الثالِ َثة  :لَ ٌْ َ
ص َ
ال ُّ
س  +اس ُمها َظكا ِه ٌر ( َم ِ
الجر الزائِد لِلتوكٌِد .
َ
ُّورة َو َردَت فً َك ََلمه  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم  -فً (ٕ) مَوضِ َعٌن ُ ،ه َما :
وهذه الص َ
الط َّااواؾِ الااذِي ٌَ ُ
ِسكككٌِنُ ِب َه َككذا َّ
اارةُ
ااان َوال َّتمْ َ
س ا ْلم ْ
 «لَكك ٌْ َاااس َتاارُ ُّدهُ اللُّ ْق َماا ُة َواللُّ ْق َم َت ِ
طااوؾُ َعلَااى ال َّن ِ
للا ؟ َقا َل « :الَّذِي ََل ٌَ ِجا ُد َؼ َناا َء َمانْ ٌ ُْؽنٌِا ِه َ ،و ََل
ان» ؛ َقالُوا َ :ف َم ِن ْالمِسْ كٌِنُ ٌَا َرسُو َل َّ ِ
َوال َّتمْ َر َت ِ
اس»(ٔ) .
ٌُ ْف َطنُ ِب ِه َفٌُعْ َطى َ ،و ََل ٌَقُو ُم َف ٌَسْ ؤ َ َل ال َّن َ
ب»(ٕ) .
ص َر َع ِة  ،إِ َّن َما ال َّشدٌِ ُد الذِي ٌَمْ لِ ُ
ض ِ
ك َن ْف َس ُه عِ ْندَ ْال َؽ َ
س الشدٌِ ُد ِبال ُّ
 «لَ ٌْ َضكوع) وهُاو أَن ٌَ ُكاون اللَّ ُ
فاظ َموضُاوعا
و ٌَبرُ ُز لناا فاً َهاذٌن المَوضِ َاعٌن َماا ٌ َُسامَّى باـ( َنفكً ال َمو ُ
فاإلنساان
ٌاره مِان َبااب ال ُم َبالَ َؽاة فاً ا ِّد َعااء ذلاك الحُ كام(ٖ) ،
َ
لِ َمع َنى َ ،فٌ َ
ُصرَّ ح ب َنفٌه َعناه  ،وٌُث َبات َلؽ ِ
ُوصؾ بؤ َ َّنه َشدٌِد من َح ُ
ٌره عِ ندَ َ
ٌث األَصل  ،ولَكِن عُا ِد َل عان هاذا ال َمع َناى
ضب ٌ َ
الؽ َ
صرع َؼ َ
الَّذِي ٌَ َ
الوصؾ  ،وكاذلك
وصُرِّ ح ب َنفٌه عنه ُم َبالَ َؽة فً إِث َبات َمن هُو ال َّشدٌِ ُد الفِعلًُِّ الَّذِي ٌَج ُدر َوصفُه بهذا َ
الحدٌِث َ
اآلخر الَّذي ٌُ َبٌِّن َمن هُو المِسكٌِنُ َحقٌِ َقة .
ٌُ َقال فً َ
ور لَ ً
الجر
بحرف َ
فظا َ
جر ٌ
فر ٌد َم ُ
ضمٌِ ٌر ُمتصِ ل ٌ َ +خ َب ُرها ُم َ
س  +اس ُمها َ
ورة الر ِاب َعة  :لَ ٌْ َ
ص َ
ال ُّ
الزائِد لِلتوكٌِد .
وسلَّم – أٌَضا فً (ٕ) مَوضِ َعٌن ُ ،ه َما :
صلَّى للا علٌه َ
ُّورة فً َك ََلم ال َّن ِبًِّ ـ َ
َو َردَ ت هذه الص َ
اس  ،أَلَ ْس َ
ت بِ َر ُج ٍل ُم ْسل ٍِم؟»(ٗ) .
 « َما َم َن َع َك أَنْ ُت َصلِّ ًَ َم َع ال َّن ِ
للا ؟ َقا َل « :لَ ْس ُ
ت بِآ ِكلِ ِه َوَلَ م َُحرِّ ِم ِه»(٘) .
 َما َتقُو ُل فًِ الضَّبِّ ٌَا َرسُو َل َّ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص َد َقة. )ٖٗ9/
(ٔ) ( َباب فً ال َّ
(ٕ) ( َبابُ َنسْ َمة المُإمِن ْ
ومِثله. )7ٔٓ/
(ٖ) ٌُنظر َموسُو َعة ُعلُوم اللُّؽَة ال َع َر ِبٌَّة  ، ٖٖٖ/9د /إمٌل ٌعقوب َ ،دار ال ُك ُتب العِل ِمٌَّة ( ،د.ط.ت) .
ضاء فً الص َََّلة. )ٕٔ9/
الج َما َعة وال َق َ
ص ََلة َ
(ٗ) ( َباب فً َ
ب َّ
ب. )ٖ8ٙ/
الط َع ِام وال َّش َرا ِ
(٘) ( َبابُ أَ َد ِ
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ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
ْس) مُق َت ِر َنة ب َه َ
مزة اَلستِف َهام فً المَوضِ ع األَ َّول  ،و َت َح َّول ال َمع َنى فٌه من ال َّنفً إلى
أَو ًل َ :جا َءت (لٌَ َ
ال َّتقرٌر(ٔ) ؛ لكنَّ وظٌفتها اإلعرابٌَّة لَ ْم َت َت َؽٌَّار َبعادَ ُد ُخولِهاا علٌهاا َ ،ك َماا لحقتهاا َتاا ُء ال َفاعِ ال فاً ك َِاَل
المَوضِ َعٌن جاءت فً أَ َح ِد ِه َما للم َُخ َ
اطب وفً َ
اآلخر لل ُم َت َكلِّم .
الحادٌِ َثٌن ال َّشا ِارٌ َفٌن مُق َت ِرنااا بال َبااء َّ
الزا ِباادَ ة  ،وٌُعلِّاال اباانُ ال َّساارَّ اج
ْس) فااً هااذٌن َ
َثانِ ًٌككا َ :و َردَ َخ َباارُ ( َلاٌ َ
(تٖٔٙهـ) هذه ِّ
ْس) َتو ِكٌادا لل ّنفاً َ ،تقُاول  :أَلَسْ َ
ات
الز ٌَادَ ة ب َقولاه " :وقاد أدخلاوا ال َبااء فاً َخ َبار (لَاٌ َ
ِب َزٌ ٍدَ ،ولَسْ ُ
ت ِب َقاب ٍِم"(ٕ)  ،هذا وقد َنصَّ ال ُّن َحاة بؤَنَّ ال َباء ُت َزاد َك ِثٌرا فً َ
ْس)(ٖ)  ،مان
الخ َبر ال َمن ِفًّ بـ(لٌَ َ
ْس للاُ ِب َكاااؾٍ َع ْباادَ هُ}[ ُّ
ْس ِب َظا َّاَل ٍم
للا لَ اٌ َ
ذلااك َقولااه تعااالى { :أَلَ اٌ َ
الز َماار ، ]ٖٙ/و َقولااه َج ا َّل َشااؤ ُنه { َوأَنَّ َ
الحا ِك ِمٌ َْن}[ال ِّتٌن ، ]8/لَكِا َّنهم اساتثنوا مان ذلاك َماا إذا
ْس للاُ ِبؤَحْ َك ِم َ
ل ِْل َع ِب ٌْ ِد}[األَن َفال  ، ]٘ٔ/و َقوله {أَلٌ َ
ْس َزٌد َّإَل َقابِماا  ،ألنَّ ( َّإَل) اساتِث َناء ،
ان َنف ٌُ َها مُن َتقِضا بـ(إِ ََّل) َفإِنَّ ِز ٌَادَ َت َها َتم َت ِنعُ حٌِ َن ِب ٍذ َ ،نحو  :لٌَ َ
َك َ
واَلستِث َناء من ال ّنفً إِث َبات  ،وال َباء إ َّنما َت ُ
اإلث َبات(ٗ) ،
دخل على َخ َبر(لٌَ َ
ْس) َتوكٌدا لل ّنفً ََل ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحقٌِ َقااة اس اتِف َهام
مر َقااد اس ا َت َقرَّ عِ ناادَه َ ،
(ٔ) َمعنااى ال َّتقرٌاار  :حماال الم َُخا َ َط اب علااى اإلِقا َارار واَلع ِتا َاراؾ ِبااؤ َ ٍ
َ
واإلن َكار َنفً  ،و َقاد دَ َخال علاى ال َّنفاً  ،و َنفا ًُ ال َّنفاً إِث َباات  ،ولاذلك ٌَصِ ا ُّح
قرٌر أ َّنه استِف َهام إِن َكار ِ ،
ال َّت ِ
صا ْ
اااك
ضااااعْ َنا َعنا َ
ك َو َو َ
اااد َر َ
اااك َ
ااارحْ لَا َ
ٌجاااااب  ،ك َقولااااه َت َعااااالى { :أَلَاااا ْم َن ْشا َ
اإل َ
ال َعطااااؾُ علٌااااه َ
ااارٌح ِ
بصا ِ
اإلت َقان فً ُعلُوم القُرآن َٖ ، ٕٖٔ/ج ََلل ال ِّدٌن السُّا ٌُوطِ ًّ (تٔٔ9هاـ) ،
ِو ْز َر َ
ك}[ال َّشرحٌُ . ]ٕ-ٔ/ن َظر ِ
تحقٌق سعٌد المندوه  ،طٔ ُ ،م َإ َّس َسة ال ُك ُتب َّ
الث َقا ِف ٌَّة  ،بٌروت ٔ99ٙ ،م  ،و َشرح الرَّ ضِ ًّ على ال َكافٌة
الح َسن الرَّ ضًّ اإلست َِرا َباذِيّ (تٙ88هـ) َ ،تحقٌق ٌُوسُاؾ َح َسان ُع َمار ،
الح َسن مُحمَّد بن َ
ٗ ، 8ٖ/أبو َ
َجامعة َقارٌُونس – بنؽازي ٔ978 ،م  ،و َج َواهِر األَدَب صٕ٘ٔ.
(ٕ) األ ُ ُ
صااول فااً ال َّنحااو ٔ ، 9ٓ/أبااو بكاار مُح َّمااد باان ال َّسا ِاري باان َساهْل باان ال َّساارَّ اج (تٖٔٙهااـ) َ ،تحقٌااق
د /عبد الحُسٌن ال َفتلًِ  ،طٖ ،م َُإسَّسة الرِّ ساَلة  ،بٌروت ٔ99ٙ ،م .
اااهٌل ٔ ، ٖ8ٕ/مُح َّمااااد باااان َعباااادللا باااان َمالااااك األندَ لُسااااًّ (تٕٙ7هااااـ)  ،تحقٌااااق
(ٖ) ٌُنظاااار َشاااارح ال َّتسا ِ
د /عبدالرَّ حمن السَّاٌِّد ود /مُحمَّاد َبادَوي المّخ ُتاون  ،طَٔ ،ه َجار ِّ
للطباعاة وال َّنشار وال َّتوزٌاع واإلعاَلن ،
ااري ٔ ، ٕ٘8/وأَ َساالٌِب ال َّتوكٌِاد فاً
ضاح ال َم َساالِك َلبان ِه َشاام األَن َ
ال ِجٌزة  ،مصر ٔ99ٓ ،م .وأَو َ
ص ِ
واإل َ
عَلن،
طردِي  ،طٔ  ،الدَّار َ
القُرآن ال َك ِرٌم صَ ، ٖ٘9عبد الرَّ ح َمن ال َم َ
وزٌع ِ
ٌِرٌَّة لل َّنشر وال َّت ِ
الج َماه ِ
ِصرا َتة  ،لٌبٌأ98ٙ ،م .
م َ
(ٗ) ٌُنظر َشرح الرَّ ضِ ًّ على ال َكافٌِة ٕ.ٔ89/
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َقال ابنُ َما ِلك(ٔ)(تٕٙ7هـ) فً (ال َكا ِف ٌَة ال َّشا ِف ٌَة) :
َ
والخ َبرُ ال َمنفًُِّ ِبال َبا َق ْد ٌ َُجرّ

ـت ِبا ْبنًِْ َحٌ ُ
َكلَـسْ َ
ْث لَ ْم َتـ ُكنْ ِبـ َبـرّ

وذ ِْكرُ إِ ََّل َمـانِـع َكلَـٌْـَس َذا

إِ ََّل امرُ إ لَ ْم ٌَ ْخ ُل مِنْ َكؾِّ األَ َذى(ٕ) .

ور) .
ار و َمج ُر ٌ
عر َف ٌة) َ +خ َب ُرها شِ به ُجملَة ( َج ٌّ
ِسة  :لَ ٌْ َ
ورة ال َخام َ
ص َ
ال ُّ
س  +اس ُمها َظا ِه ٌر ( َم ِ
ْس) بـ َتا ِء ال َّتؤنٌِث
ُّورة فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) َّإَل فً َموضِ ٍع َوا ِح ٍد ُكسِ َعت فٌه (لٌَ َ
لَم َت ِرد هذه الص َ
السَّا ِك َنة وهُو َقولُه  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -
ض ُتَِ فًِ ٌَدَِِ »(ٖ) .
س ْت َح ٌْ َ
« -لَ ٌْ َ

س  +اس ُمها ُمب َه ٌم (اس ُم إِ َ
ار
فردٌ(اس ُم َتفضِ ٌل) َ +ج ٌّ
ارة) َ +خ َب ُرها ُم َ
ش َ
ِسة  :لَ ٌْ َ
ورة الساد َ
ص َ
ال ُّ
و َمج ُرو ٌر ُم َت َعل ٌَ َ
بالخ َبر .
ْس) َمسابُو َقة ب َه َ
مازة
ُّورة لَم َت ِرد أٌَضا فً (المُس َند) َّإَل فً َموضِ ا ٍع َواحِا ٍد َجاا َءت فٌاه (لَاٌ َ
وهذه الص َ
اَلستِف َهام :
ب َّ
س ه ََذا َخ ٌْ ًرا لَ ُه؟!»(ٗ) .
ض َر َ
 « َما لَ ُه َللاُ ُع ُن َق ُه  ،أَلَ ٌْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) هُو أبو َعبدللا مُحمَّد بن َعبدللا بن َمالك َّ
الطابًِّ األندَ لُسِ ًّ  ،وُ لِ َد فً َجٌَّان باألن َدلُس  ،وهُو من أبرز األَ ِبمَّاة
األفعااال) و(ال َكا ِف ٌَ اة
فااً ُعل ُاوم ال َع َر ِب ٌَّااة  ،علَّاام فااً دمشااق وكاااد ٌُنااازع سااٌبوٌه شااهرته  ،ماان آثاااره ( ََل ِم ٌَّااة
َ
صا َتها فاً (أَل ِفٌَّتاه) ال َمشاهُورة فاً ال َّنحاو والصَّارؾ  ،وكانات وفاتاه َعاام ٕٙ7هاـ.
ال َّشا ِف ٌَة) الَّتً أودع ُخَل َ
بالو َف ٌَاات ٖ، ٕ89-ٕ8٘/
الاوافً َ
رجم ُته فاً (البُل َؽاة فاً َت َارا ِجم أَ ِبمَّاة ال َّنحاو واللُّ َؽاة ص ، )ٕٙ9و( َ
ُتنظر َت َ
صَلح ال ِّدٌن َخلٌل بن أٌبك الصَّفدي (تٗ7ٙهـ)  ،تحقٌق أحمد األَر َناإُ وط و ُتركاً مُصا َطفى  ،طٔ َ ،دار
َ
الع َر ِبًّ  ،بٌروت ٕٓٓٓ ،م) .
إِح ٌَاء ال ُّت َراث َ
اادري ،
(ٕ) َشرح ال َكافٌِة ال َّشافٌِة ٔ ، 8ٓ/مُحمَّد بان َعباد للا بان َمالاك األن َدلُسِ اًّ َ ،تحقٌاق أحماد بان ٌُوسُاؾ ال َق ِ
صادر  ،بٌروت ٕٓٔٓ ،م .
طٕ ،دَ ار َ
الحٌض. )٘ٗ٘/
(ٖ) ( َباب فً َ
(ٗ) ( َباب فً ِّ
الث ٌَاب والص َََّلة فٌها و َما ٌُس َت َحبُّ مِن ذلك. )ٕ77/

ٖٙ

ور) .
جر ٌ
ار و َم ُ
ٌِر ُمن َفصِ ل ٌ َ +خ َب ُرها شِ به ُجملَة ( َج ٌّ
ضم ٌ
س  +اس ُمها َ
اب َعة  :لَ ٌْ َ
ص َ
ال ُّ
ورة الس ِ
ُّورة َو َردَ ت أٌَضا فً (المُس َند) فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد َف َقط  ،و ٌَ َت َم َّثل فً َما ٌلً :
وهذه الص َ
 َقا َل َخالِد َ :فقُ ْل ُض َق ْومًِ َف َت ِج ُدنًِ
س ه َُو ِبؤ َ ْر ِ
ت  :أَ َح َرام ه َُو ٌَا َرسُو َل َّ ِ
للا ؟ َقا َل ََ « :ل َ ،ولكِنْ لَ ٌْ َ
أَ َعافُ ُه»(ٔ) .
فر ٌد َمج ُرو ٌر َل ً
الجر الزائِد
بحرف َ
فظا َ
ضمٌِ ٌر ُمس َتتِ ٌر َ +خ َب ُرها ُم َ
س  +اس ُمها َ
ورة الثا ِم َنة  :لَ ٌْ َ
ص َ
ال ُّ
لِلتوكٌِد .
ْس) باـ َتا ِء ال َّتؤنٌِاث السَّاا ِك َنة  ،وهُاو َقولُاه
ُّورة فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد ُكسِ َاعت فٌاه (لَاٌ َ
و َقد َو َردَ ت هذه الص َ
 علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -ٌِن َو َّ
ًِ م َِن َّ
ت َعلَ ٌْ ُك ْم»(ٕ) .
الط َّوا َفا ِ
الط َّواف َ
س ٍة  ،إِ َّن َما ه َ
س ْت بِ َن ِج َ
« -إِ َّن َها لَ ٌْ َ

عر َف ٌة) .
جر ٌ
ار و َم ُ
س َ +خ َب ُرها شِ به ُجملَة ( َج ٌّ
ورة التاسِ َعة  :لَ ٌْ َ
ص َ
ال ُّ
ور) ُم َقدم  +اس ُمها َظا ِه ٌر ( َم ِ
ولَم َت ِرد فً (المُسند) َّإَل فً َموضِ ٍع َوا ِح ٍد ُ ،هو َقولُه  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -
س َعلَ ٌْ ِه أَ ْم ُر َنا َفه َُو َرد»(ٖ) .
 « َمنْ َع ِم َل َع َمَل لَ ٌْ َس َ +خ َب ُرها شِ به ُجملَة َ
عر َف ٌة) +
ورة ال َعاشِ َرة  :لَ ٌْ َ
ص َ
ال ُّ
(ظرفٌِة) ُم َقدم ( +إِل) +اس ُمها َظا ِه ٌر ( َم ِ
جرو ٌر ُم َت َعل ٌَ بالسم .
ار و َم ُ
َج ٌّ
اورة َو َردَ ت أٌَضااا فااً (المُسا َند) فااً مَوضِ ا ٍاع َوا ِحا ٍد َف َحسْ اابُ َ ،جاا َء اَلسا ُم فٌااه َمسا ُبوقا
وهااذه ال ُّ
صا َ
وسلَّم ـ :
صلَّى للا علٌه َ
الحصر  ،و ُهو َقولُه ـ َ
بـ(إِ ََّل) اَلستِث َنا ِبٌَّة إلِ َفادَ ة َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب َّ
ب. )ٖ8٘/
الط َع ِام وال َّش َرا ِ
(ٔ) ( َبابُ أَ َد ِ
(ٕ) ( َباب فً أَح َكام ال ِم ٌَاه. )ٔ٘9/
ارة. )ٗ9/
واإل َم َ
(ٖ) ( َباب فً ِ
الو ََل ٌَة ِ
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صَلَ ِة»(ٔ) .
س َب ٌْنَ ْال َع ْب ِد َو ْال ُك ْف ِر إِل َت ْر ُك ُه لِل َّ
 «لَ ٌْ َور) ُم َقدم  +اسك ُمها َظكا ِه ٌر ( َنك َِكرةٌ
لحا ِد ٌَة َع َ
جر ٌ
ار و َم ُ
س َ +خ َب ُرها شِ به ُجملَة ( َج ٌّ
ش َرة  :لَ ٌْ َ
ورة ا َ
ص َ
ال ُّ
ورةٌ لَ ً
فظا بِمِنْ ال ِجنسِ ٌة الزائِدَ ة لِلتوكٌِد) .
جر َ
َم ُ
ُّورة إِ ََّل فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد دَ َخلَت فٌه علاى اَلسام (مِانْ ) ال ِجنسِ اٌَّة َّ
الزابِادَ ة الم َُإ ِّكادَ ة
لَ ْم َت ِرد هذه الص َ
ِؽراق وال ُّشمُول :
ال َّدالَّة على اَلست َ
 َطلَّا ٌَِر ،
اق أَ ُبااو َعمْ ا ٍارو ْباانُ َح ْفا ٍ
اص َز ْو َج َت ا ُه َو ُها َاو َؼا ِبااب َطَلَقااا َبا ّتااا َ ،فؤَرْ َس ا َل إِلَ ٌْ َهااا َوكٌِلَ ا ُه ِب َش اع ٍ
صلَّى َّ
َف َسخ َ
للا َما لَكِ َعلَ ٌْ َنا َشًْ ء َ ،ف َجا َء ْ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم -
للا َ -
ُول َّ ِ
ِط ْت ُه َ ،ف َقا َل  :أَ َما َو َّ ِ
ت إِلَى َرس ِ
َف َذ َك َر ْ
س لََِ َعلَ ٌْ ِه مِنْ َن َف َق ٍة»(ٕ) .
ت َذل َِك لَ ُه َف َقا َل « :لَ ٌْ َ
كورة الثانِ ٌَككة َع َ
وف ( +إِل) +
ور) ُم َقككدم َمحك ُذ ٌ
ار و َمجك ُكر ٌ
س َ +خ َب ُرهككا شِ ككبه ُجملَككة ( َجك ٌّ
شك َكرة  :لَك ٌْ َ
صك َ
ال ُّ
صو َف ٌة) .
اس ُمها َظا ِه ٌر ( َنك َِرةٌ َمو ُ
َ
إل َفادَ ة
ُّورة فً َم
و َقد َو َردَ ت هذه الص َ
وضع َوا ِح ٍد أٌضا َ ،جا َء اَلس ُم فٌه َمس ُبوقا بـ(إِ ََّل) اَلستِث َنا ِبٌَّة ِ
ٍ
وسلَّم ـ :
صلَّى للا علٌه َ
الحصر  ،و ٌَ َت َم َّثل فً َقولِه ـ َ
َ
س
ب َن ْخ َو َة ْال َجا ِهلِ ٌَّ ِة َو َت َكب َُّر َها ِباآل َبا ِء ُ ،كلُّ ُك ْم آلدَ َم َوآدَ ُم ِمنْ ُت َرا ٍ
للا َت َعالَى َق ْد أَ ْذ َه َ
ب  ،لَ ٌْ َ
 «أَ ََل َوإِنَّ َّ َ(ٖ)
إِل ُم ْإمِنٌ َتق ًٌِّ  ،أَ ْو َفا ِج ٌر َ
ْس فِاٌ ُكم إِ ََّل
للا أَ ْت َقاا ُك ْم»  ،وال َّتقادٌِر فٌاه (لَاٌ َ
شكق ًٌِّ َ ،وأَ ْك َار ُم ُك ْم عِ ْنادَ َّ ِ
م ُْإمِن َتقًِ  ،أَ ْو َفا ِجر َشقًِ) .

ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
وص ِرٌحا على َج َواز َحذؾ َخ َبر
ُّورة دَ لٌَِل َواضِ حا َ
ارد فً هذه الص َ
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ َ
ٌ َُع ُّد هذا َ
الو ِ
ْس) إذا دَ َّل علٌه دَ لٌِل فً ال َك ََلم  ،ومنه َقول ال َّشاعِ ر :
(لٌَ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َبابُ َجامِع الص َََّلة. )ٖٖٓ/
َّ
لع وال َّن َف َق ِة. )ٖٕ٘/
(ٕ) ( َباب فً الط ََلق وال ُخ ِ
روة. )ٗٔ9/
(ٖ) ( َباب فً ال َكع َبة وال َمس ِجد وال َّ
ص َفا وال َم َ
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َفإِ َذا أ ُ ْق ِرضْ َ
ت َقرْ ضا َفاجْ ِز ِه

الج َم ُل
ْس َ
إِ َّن َما ٌَجْ ِزيْ ال َف َتى لٌَ َ

(ٔ)

ْس) هُنا َعاطفة ب َمع َنى ( ََل)  ،فكؤ َّنه
ازٌا  ،وقد رُ ِوي عن ال ُكو ِفٌٌِّن أ َّنهم جعلوا (لٌَ َ
ْس َ
أي  :لٌَ َ
الج َم ُل َج ِ
الج َم ُل(ٕ) .
قال ََ :ل َ
(ٖ)
وأَ َج َ
اذؾ َخ َبرهاا اخ ِت ٌَاارا ولاو لام
از ال َفرَّ ا ُء (تٕٓ7هـ) ِ -من ال ُكو ِفٌٌِّن ـ وابنُ َمالِك(تٕٙ7هـ) َح َ

وجد َق ِرٌنة َت ُد ُّل علٌه  ،وذلك إذا كان اس ُم َها َنكِارة َعامَّاة ؛ أل َّناه حٌِ َنبِا ٍذ ٌُشابه اسام ( ََل)  ،فٌجُ اوز أن
ُت َ
ٌساوٌه فً اَلستِؽ َناء به عن َ
الخ َبر(ٗ)  ،ك َقول ال َّشاعر :
ٌحكِ َن ِّب ِب ٌْ َنا
أَ ََل ٌَا لَ ٌْ ُل َو َ

ْس جُ و ُد
َفؤَمَّا الجُ و ُد ِم ْنكِ َفلٌَ َ

(٘)

ْس عِ ندَكِ جُ ود .
ْس ِم ْنكِ جُ ود  ،أو  :لٌَ َ
أي َ :فلٌَ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ال َبٌت من الرَّ َمل  ،وهُو لِلَبٌد بن َر ِبٌ َعة  ،وهُو فً دٌوانه ص ، ٔ79تحقٌق د /إحسان عبَّاس  ،وزارة
اإلرشاد واألنباء بال ُك َوٌت ٔ9ٕٙ ،م  ،وقد ورد فً الكتاب ٕ ، ٖٖٖ/و َم ُنثور ال َفوابِد ص، ٖ9
صالِح الضَّامِن  ،طَٔ ،دار الرَّ ابِد ال َع َر ِبًّ ،
أبو ال َبركات األنباريّ (ت٘77هـ)  ،تحقٌق الدّكتور َحاتم َ
الج َم ُل"  ،وال َّتقدٌِر فٌه :
ْس َ
ُوزٌتَ َقرضا"  ،وال َّشاهد فٌه َقوله " :لٌَ َ
بٌروت ٔ99ٓ ،م .وٌُروى "وإذا ج ِ
ُ
حٌث َح َذؾ ال َّشاعِ ر َ
الج َمل" وعلٌها
ازٌا ؛
ور َوا ٌَة سٌبوٌه "ؼَ ٌْ ُر َ
ْس َ
لٌَ َ
الخ َبر لد َََللَة ال َك ََلم علٌه ِ ،
الج َم ُل َج ِ
َف ََل َشاهِد فٌه هُنا .
َّاب َقة .
(ٕ) ٌُنظر َم ُنثور ال َفوابِد ب َنفس الص َ
َّفحة الس ِ
(ٖ) هُو أبو َز َك ِرٌَّا ٌَحٌى بان ِز ٌَااد الادٌَّلَمًِّ ال َمعارُوؾ باال َفرَّ اء َ ،ماولى بناً أَ َساد َ ،كاان تلمٌاذا للك َِساابًِّ  ،وإلٌاه
الجماع
صاادِر فاً القُارآن)  ،و( َ
انتقلت إِ َما َم ُة ال َمذ َهب ال ُكوفًِّ بع َد َو َفاتِه  ،من آثاره ( َم َعانً القُارآن)  ،و(ال َم َ
رج َم ُتااه فااً ( َو َف ٌَااات األَع ٌَااان وأَن َباااء أَب َناااء َّ
الز َمااان
وال َّتث ِن ٌَااة فااً القُاارآن) ُ ،تااو ِّفً َعااام ٕٓ7هااـ ُ .تنظاار َت َ
ُعجم الم َُإلِّفٌِن ٗ. )9ٙ-9٘/
 ، )ٔ8ٕ-ٔ7ٙ/ٙو(م َ
(ٗ) ٌُنظر َم َعانً القُرآن ٕ ، 8ٖ/أبو َز َك ِرٌَّا ٌَحٌى بن ِز ٌَاد ال َفرَّ اء (تٕٓ7هـ) َ ،تحقٌق مُحمَّد علً ال َّنجَّ ار
وأحمد ٌُوسؾ َن َجاتً  ،طٖ  ،عالم ال ُك ُتب  ،بٌروت ٔ98ٖ ،م  ،وشرح ال َّتسهٌل َلبن َمالك ٔ، ٖ٘8/
وال َهمْ ع لل ُّسٌُوطِ ً ٕ. 8٘/
الوافِر  ،وهُو َلعبد الرَّ ح َمن بن َحسَّان بن َثابت  ،وقد ورد فً  :الكتاب ٔ ، ٖ8ٙ/و َشرح
(٘) ال َبٌت من َ
ْس
سهٌل َلبن َمالك ٔ ، ٖ٘9/وال َهمْ ع ٕ ، 8٘/والد َُّرر اللَّ َوامع ٔ ، ٕٔ7/وال َّشاهد فٌه َقوله َ " :فلٌَ َ
ال َّت ِ
ُ
ْس مِنكِ أو عِ ندَكِ ج ُْو ُد.
ج ُْو ُد"،
ْس) وهُو هُنا َنكِرة َعامَّة َ ،تشبٌها بـ( ََل)  ،وال َّتقدٌر َ :فلٌَ َ
ؾ َخ َبر (لٌَ َ
حٌث َح َذ َ
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(ٔ)
ْس ُه َنا أَ َحد(ٕ) .
ْس أَ َحد"  ،أي  :لٌَ َ
الع َرب َقولهم " :لٌَ َ
وٌإٌِّد ذلك ما حكاه سٌبوٌه عن َ
(ٖ)
صحا ُبه فذهبوا إلى أَنَّ َ
الخ َبر ََل ٌجُ وز َحذفُاه
وخالؾ فً ذلك أبو َحٌَّان األَندَ لُسِ ًّ (ت٘ٗ7هـ) وأَ َ

ورة ال ِّشعر ٌ ،قُول َ " :
ورة  ،وذلاك أ َّناه ََل ٌجُ اوز
وَل ٌ ُكاون عنادَ أصاحابنا َّإَل فاً الضَّارُ َ
ضرُ َ
َّإَل فً َ
ِصارا َ
عندَ هم َحذؾ اَلسم َ
ِصارا َّ ،إَل أ َّناه قاد ٌَ ِارد َحاذؾ َ
وَل َحذؾ َ
الخ َبار فاً
وَل اخت َ
الخ َبر ََ ،ل اقت َ
ال ِّشعر"(ٗ)  ،و َقولُهُم هذا َمرجُ وح بما َس َب َق ذِكرُ ه من ال َّنقل الص َِّرٌح .
س ُ +جملَة فِعلٌِة
الن َم الثانًِ  :لَ ٌْ َ
ُور ٍة َواحِدَ ٍة َت َت َم َّثل فٌما ٌلً :
لَ ْم ٌَ ِرد هذا ال َّن َمط إِ ََّل فً ص َ
ار ٌع ( +إِل) .
س  +فِعل ٌ ُم َ
لَ ٌْ َ
ض ِ
صااورة لَا ْم َتا ِارد أٌَضااا فااً (مُسا َند الرَّ ِبٌااع) إِ ََّل فااً مَوضِ ا ٍاع َوا ِحا ٍد َف َقاط َ ،جااا َءت فٌااه (إِ ََّل)
وهااذه ال ُّ
الحصْ اار ؛ َف َت َحا َّاو َل فٌااه ال َّنفااً إلااى إِث َبااات  ،وهااذا المَوضِ ااع ُهااو َقولُااه
إل َفااادَ ة َ
اَلس اتِث َنا ِبٌَّة َبعاادَ (لَ اٌ َ
ْس) ِ
 علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الكتاب ٕ. ٖٗٙ/
سهٌل َلبن مالك ٔ. ٖ٘9/
(َ )2شرح ال َّت ِ
فزيّ األَن َدلُسِ اًّ الؽِر َنااطِ ًّ ال َمولِاد وال َّنشاؤَة  ،مان ال ُعلَ َمااء األَ ِج ّاَلء
( )3هُو أبو َحٌَّان مُحمَّد بن ٌُوسُؾ بن َعلً ال َّن ِ
صا َّنفا فااً ُعلُااوم َشا َّتى ؛ منهااا َتفسِ ااٌر
ارة العِلاام فااً َز َمانااه  ،زادت م َُإلَّ َفا ُتااه علااى َخمسااٌن ُم َ
ال َمعارُوفٌِن ب َؽا َاز َ
ضا َارب ماان ل َِسااان
القُاارآن ال َكا ِارٌم ال ُم َسامَّى (ال َبحاار ال ُم ِحااٌط)  ،وكتاااب (ال َّتااذك َِرة فااً ال َّنحااو)  ،و(ار ِت َشاااؾ ال َّ
رجم ُتاه فاً (البُل َؽاة صٕٓ٘ ، )ٕٕ٘-و(بُؽ ٌَاة
الع َرب)  ،وؼٌَرها ُ ،توُ ِّفً فً ال َقاهرة َعام ٘ٗ7هـ ُ .تنظر َت َ
َ
الوُ َعاة ٔ ، )ٕ8٘-ٕ8ٓ/و(األَ َ
عَلم . )ٕٔ٘/7
ت فااً
الحااذؾ المُخا َتصُّ ب َك ِل َم ا ٍة أو َك ِل َمااا ٍ
صككار ُهااو َ
ف القتِ َ
وحك ْكذ ُ
( )4اَلر ِت َشاااؾ ٕ ، 9٘/وٌُنظاار ال َه ْمااع َٕ ، 8ٗ/
ون َن َظابِر َها و َمث َ
ٌه َماا ال ُم َشاار إلٌهماا
أَ َماك َِن ُم َع ٌَّ َن ٍة ُد َ
ٌَِلت َها  ،وذلك نحو َحذؾ أَلِ َفً ال َكلِ َم َتٌن اآلتٌتٌن فاً َمكا َن ِ
َف َحسْ اابُ فااً الرَّ ساام العُث َمااانًِ للقُاارآن ال َكاارٌم { :المٌِ َع ا ُد}[األَن َفااال{ ، ]ٕٗ/ال ُك َّف ا ُر}[الرَّ عْ ااد ، ]ٕٗ/أ َّمااا َحككذف
الحذؾ الَّذي ََل ٌَخ َتصُّ ب َكلِ َم ٍة ُدون ُم َماثِل َها  ،بل ٌَشامل َماا َك ُثار د ََو َرا ُناه َّ
ْس
واط َاردَ  ،و َماا لَاٌ َ
صار فهُو َ
الختِ َ
ٌِن} أٌَ َن َما َو َرد َرس ُم َها فً القُرآن ال َكرٌم،
كذلك  ،وذلك نحو َحذؾ أَلؾ َجمع ال ُم َذ َّكر السَّالِم فً نحو { :ال َعلَم َ
الخٌار ِّ
الجرمِاً َ ،دار َ
للطباعاة وال َّنشار وال َّتوزٌاع ،
ُعجم ُعلُوم القُرآن صٕٓٔ  ،د /إِبراهٌم مُحمَّاد َ
ٌُنظر م َ
سُورٌا ِ -د َمشق  ،لُبنان – بٌروت ٕٖٓٔ ،م ( ،د.ط) .
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س ٌَ ْب َقى مِنْ َبعْ دِي م َِن ال ُّنب َُّو ِة إِ ََّل الرُّ ْإ ٌَا الصَّال َِح ُة»(ٔ) .
« -إِ َّن ُه لَ ٌْ َ

ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
الو ِحٌاد الَّاذي
ُورة هذا ال َّن َمط وقاد َو ِل ٌَ َهاا ِفعال ُم َباشِ ار  ،وهاذا هُاو ال َموضِ اع َ
ْس) فً ص َ
َو َردَ ت (لٌَ َ
ْس) على الجُ ملَة الفِع ِلٌَّة(ٕ)  ،وفً مثل هذه
َو َردَ كذلك فً (المُس َند)  ،وهُو دَ لٌِل على َج َواز ُد ُخول (لٌَ َ
(ٖ)
ْس) َحرفا مُه َمَل ب َمع َنى ( َما) ََل َع َم َل له فٌما َبعدَ ه " ،وقد أشار ساٌبوٌه
الحالَة األَك َثر أن َت ُكون (لٌَ َ
َ
ْس)
اون (لَاٌ َ
ْس َخلَ َق للاُ أَ ْش َع َر ِم ْن ُه) َك َ
إلى َج َواز ذلك فً َبعض ال َك ََلم  ،وأجاز فً َقول َمن َقال ( :لٌَ َ
ضمٌِر ال َّشؤن اسما  ،و َكو َن َها َحرفا مُه َمَل"(ٗ) .
فِعَل مُح َتمَِل َ

عر ِاب ًُّ :
 ال َموقِ ُع اإلِ َ
ْس) فااً (مُسا َند الرَّ ِبٌااع) ؛ َف َجاا َءت
عر ِاب ٌَّااة الَّتااً شااؽلتها الجُ ملَاة ال َمن ِف ٌَّااة بااـ(لٌَ َ
اإل َ
اختلفاات ال َموا ِقاع ِ
ثرة وُ رُ و ِد َها  -على ال َّنحو اآلتً :
 م َُر َّت َبة َحسب َك َْس) مُسا َتؤْ َنفة فاً (ٖٔ) َث ََل َثاة َع َشار مَوضِ اعا  ،منهاا
ٔ -أَول ُ ال ُجملَة ال ُمس َتؤْ َن َفة َ :و َق َعات جُ ملَاة (لَاٌ َ
وسلَّم ـ :
صلَّى للا علٌه َ
قولُه ـ َ
س َعلَى َمنْ َمس َع ْج َم الذ َن ِ
ضو ٌء َ ،وَلَ َعلَى َمنْ َمسَّ َم ْوضِ َع اَلِسْ تِحْ دَ ا ِد وُ ضُوء» .
ب ُو ُ
 «لَ ٌْ َْس) َم ُ
عطوفاة علاى َماا َقبلَ َهاا فاً ( )ٙسِ ا َّتة َم َواضِ اع ،
ٕ -أَول ُ ال ُجملَة ال َمع ُ و َفة َ :و َق َعت جُ ملَاة (لَاٌ َ
منها قولُه  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -
ش ِرٌنَ ِم ْث َقالً
س فٌِ َما دُونَ عِ ْ
صدَ َقة َواألُو ِق ٌَ ُة أَرْ َبع َ
اق َ
ْس فٌِ َما ُد َ
 «لٌَ َُون دِرْ َهما َ ،ولَ ٌْ َ
س أَ َو ٍ
ون َخمْ ِ
س فٌِ َمكا دُونَ أَ ْر َبعِكٌنَ
اس أَ ْبع َ
صدَ َق ٌة ٌَ -عْ نِاً َخمْ َ
ِار ٍة َ -ولَك ٌْ َ
س ُذو ٍد َ
صدَ َق ٌة َ ،ولَ ٌْ َ
َ
س فٌِ َما دُونَ َخ ْم ِ
َ
صدَ َق ٌة» .
س ٍَ َ
س ِة أَ ْو ُ
س فٌِ َما دُونَ َخ ْم َ
صدَ َق ٌة َ ،ولَ ٌْ َ
شا ًة َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َباب فً الرُّ إ ٌَا)٘ٓ/
ارعا  ،و ٌَ َرى األُستاذ َعبَّااس َح َسان أَنَّ ُد ُخولَ َهاا علاى المَاضِ اً رُؼا َم َكوناه
ان فِعل ُ َها مَاضِ ٌا أَم ُم َ
(ٕ) َسواء أَ َك َ
ض ِ
الاوافًِ ٔ ، ٗ٘ٙ/ال َهاامِش
ابع فً ال َكَلم ال َقادٌم َ ،ف َاَل َداعاً لم َُحا َكاتاه ٌُ .نظار ال َّنحاو َ
َ
صحٌِحا لك َّنه ؼٌَر َش ٍ
رقم (ٕ) .
(ٖ) ٌُنظر الكتاب ٔ. ٔٗ7/
َلبن َمالك ٔ. ٖ79/
سهٌل
(ٗ) َشرح ال َّت ِ
ِ
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ْس) فً جُ ملَة َ
مسة َم َواضِ ع كما ٌلً :
الخ َبر فً (٘) َخ َ
ٖ -فً ُجملَة ال َخ َبر َ :و َردَ ت (لٌَ َ
وسلَّم ـ :
صلَّى للا علٌه َ
 وقعت خبرا للمبتدأ فً (ٖ) ثَلثة مَواضِ ع  ،منها قولُه ـ َ
ح ْ :ال ُؽ َارابُ َو ْالحِادَ أَةُ َو ْال َفاؤْ َرةُ َو ْال َع ْق َاربُ
س َعلَى ا ْل ُم ْح ِر ِم فِكً َقك ْتلِ ِهن ُج َنكا ٌ
 « َخمْ س م َِن ال َّد َوابِّ لَ ٌْ ََو ْال َك ْلبُ ْال َعقُورُ » .
َ و َق َعت خبرا لـ(إِنَّ ) ال َّناسِ َخة فً (ٕ) مَوضِ َعٌن هُما :
س ٌَ ْب َقى مِنْ َبعْ دِي م َِن ال ُّنب َُّو ِة إِ ََّل الرُّ ْإ ٌَا الصَّال َِح ُة» .
 «إِ َّن ُه لَ ٌْ ٌَِن َو َّ
ًِ م َِن َّ
ت َعلَ ٌْ ُك ْم» .
الط َّوا َفا ِ
الط َّواف َ
س ٍة  ،إِ َّن َما ه َ
س ْت ِب َن ِج َ
 «إِ َّن َها لَ ٌْ َٗ -فً ُجملَة َج َوا ِ
ْس) مُق َت ِرنة بال َفاء فً جُ ملَة َج َواب ال َّشرط فاً (ٗ) أَر َب َعاة
ب الشر َ :جا َءت (لٌَ َ
َم َواضِ ع  ،مثالُها َقوله  -علٌه الس َََّلم : -
س مِنا» .
ٌِر َنا َولَ ْم ٌ َُو ِّقرْ َك ِب َ
صؽ َ
س مِنا َ ،و َمنْ لَ ْم ٌَرْ َح ْم َ
ٌر َنا َفلَ ٌْ َ
 «أََلَ َو َمنْ َؼ َّش َنا َفلَ ٌْ َوسالَّم ـ فاً مَوضِ ا ٍع
صالَّى للا علٌاه َ
ْس) َنعتاا فاً َك ََلمِاه ـ َ
٘ -فً ُجملَة الن ْعكت َ :و َردَ ت جُ ملَاة (لَاٌ َ
َوا ِح ٍد َف َحسْ بُ  ،هُو َقولُه :
س َعلَ ٌْ ِه أَ ْم ُر َنا َفه َُو َرد» .
َ « -منْ َع ِم َل َع َمَل لَ ٌْ َ

 الد َللَ ُة الز َمنٌِة :
ْس َخلَ َ
اق
الع َرب ل َنفً المَاضِ ً َ ،نحاو َقاول ِِهم ( :لَاٌ َ
ْس ) َقد َتؤتًِ فً َك ََلم َ
أشار سٌبوٌه إلى أنَّ ( لٌَ َ
(ٔ)
الحال(ٕ)  ،وأَ َج َ
از ال ُم َبرِّ د(ٖ)(تٕ٘8هـ) ،
للاُ مِثلَهُ)  ،وجُمهُور ال ُّن َحاة على أ َّنها مُخ َتصَّة ب َنفً َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ٌُنظر الكتاب (ٗ. )ٕٖٖ/
(ٕ) ٌُنظااار َحاشِ اااٌة ال ُّد ُساااوقًِ علاااى مُؽناااً اللَّ ِبٌاااب ٕ ، ٖٖٕ/مُح َّماااد بااان أحماااد بااان َع َر َفاااة ال ُّد ُساااوقًِ ال َماااالِكًِ
(تٖٕٓٔهـ)  ،تحقٌق ال َّشٌخ أحماد عا ّزو عِ ناٌاة  ،طٔ ،دار إحٌااء ال ُّتاراث العرباً  ،بٌاروت ٕٓٓ9 ،م ،
و َهمْ ع ال َه َوامِع لل ُّسٌُوطِ ً ٕ. 79/
(ٖ) هُو أبو ال َعبَّاس مُحمَّد بن ٌَ ِزٌد ال َمعرُوؾ باال ُم َبرِّ د َ ،كاان مان أَهال ال َبصارة  ،وإلٌاه انتهاى عِ لا ُم ال َع َر ِبٌَّاة فاً
رجم ُتاه
ضب) و(ال َكامِل فً اللُّ َؽة واألَدَب) ُ ،توُ ِّفً َعام ٕ٘8هاـ ُ .تنظار َت َ
ص َّن َفاته (المُق َت َ
َز َمانِه  ،من أشهر ُم َ
حوٌٌِّن ص ، )98و( ُنز َهة األَلِبَّاء صٖ ، )ٔ9و(بُؽ ٌَة الوُ َعاة ٔ. )ٕ7ٔ-ٕٙ٘/
فً ( َم َراتِب ال َّن ِ
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ص ٌْ َم ِريّ (ٕ) َنف ٌَ َها فاً َماا ٌُسا َتق َبل مِان
وابن السَّرَّ اج (تٖٔٙهـ)  ،وابن دَ َرسْ َت َوٌه(ٔ)(تٖٗ7هـ)  ،وال َّ
َّ
الز َمان(ٖ)  ،ومِنه َقول ال َّشاعِ ر :
لَ ُه َناف ََِلت َما ٌُؽِبُّ َن َوالُ َها

َولٌَ َ َ
وم َمان َِع ُه َؼدَ ا
ْس َعطا ُء ال ٌَ ِ

(ٗ)

ان  ،أَمَّاا ال ُم َقٌَّادة َ
الحال فً الجُ َمل َؼٌار ال ُم َقٌَّادة َ
ان فتنفٌاه علاى َحساب ذلاك
وقٌل بؤنها لنفً َ
بز َما ٍ
بز َما ٍ
َ
ارسِ اًّ (تٖ77هااـ)
ال َقٌااد  ،وهااذا ال َقااول حكاااه أبااو َح ٌَّااان األندَ لُسِ اًّ (ت٘ٗ7هااـ) عاان أبااً َعلِاً ال َف ِ
وصحَّ َحه(٘) .
َ
ْس ) لل َّنفً فً َك ََل ِمه ـ علٌه الص َََّلة والس َ
َّاَلم ـ فاً أَز ِم َنا ٍة
أَما فً ( ُمس َند الر ِبٌع ) فقد َو َردَت ( لٌَ َ
مُختلف ٍة َ ،ب ٌَان ذلك على ال َّنحو اآلتً :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) هُو أبو مُحمَّد َعبد للا بن َجعفر بن دَ َرسْ ا َت َوٌه  ،أَ َحا ُد ال ُّن َحااة ال َمشاهُورٌن َ ،فارساًّ األَصال  ،أقاام فاً بَؽادَ اد إلاى
ص َّنفاته كتاب (اإلِر َشاد فً ال َّنحو)  ،وكتاب ( َتصاحٌِح ال َفصِ اٌح) ؛ َش َارح فٌاه ( َفصِ اٌح َثعْ لَاب)
حٌن َوفاته  ،من ُم َ
رجم ُتاه فاً ( ُنز َهاة األَلِبَّااء ص ، )ٕٗ7و( َو َف ٌَاات األَع ٌَاان
(تٕٕ9هـ)  ،وافته ال َم ِنٌَّة فً َعام ٖٗ7هاـ ُ .تنظار َت َ
ٖ ، )ٗ٘-ٗٗ/و(إِن َباه الرُّ َواة ٕ. )ٔٔٗ-ٖٔٔ/
عارؾ –
(ٕ) هُو أبو مُحمَّد َعبد للا بن َعلًّ بن إسحاق ال َّ
الهجاري  ،إِ ََّل أ َّناه ََل ُت َ
ص ٌْ َمريّ  ،من ُعلَمااء ال َقارن الرَّ اباع ِ
بال َّتحدٌِد – َس َنة َمولِده َ
ص َّنؾ ِك َتابا فً ال َّنحو َسمَّاه ( َتبصِ َرةُ المُب َتدِي و َتذك َِرة
وَل َس َنة َو َفاتِه َ ،كان َف ِهما َعاقَِل  ،و َ
َ
رجم ُتاه فاً (البُل َؽاة فاً َتاراجم أَ ِبمَّاة ال َّنحاو واللُّ َؽاة
صارٌٌِّن ُ .تنظار َت َ
المُن َت ِهً) أح َس َن فٌه ال َّتعلٌِل علاى َماذ َهب ال َب ِ
صٕ ، )ٔ7و(إِن َباه الرُّ َواة ٕ ، )ٕٖٔ/و(بُؽ ٌَة الوُ َعاة ٕ. )ٗ9/
ضب ٗ ، 87/أبو ال َع َّباس مُحمَّد بن ٌَ ِزٌد ال ُم َبرِّ د (تٕ٘8هـ)  ،تحقٌاق مُحمَّاد َعباد َ
ُضاٌمة ،
الخاالق ع َ
(ٖ) ٌُنظر المُق َت َ
اإلسَل ِمٌَّة  ،القاهرة ٔ979 ،م ،واألُصُول فً ال َّنحو َلبن السَّرَّ اج ٔ.8ٖ/
طٕ َ ،طبعة ال َمجلس األعلى لل ُّشإُ ون ِ
(ٗ) ال َبٌت من َّ
صادَ َقات َماا
ُاروى "لَا ُه َ
وسلَّم  ،وٌ َ
صلَّى للا ُ َعلٌَه َ
الط ِوٌل  ،وهُو من َقصِ ٌ َد ٍة لألَع َشى فً َمدح الرَّ سُول َ
َتؽِبُّ و َنابِل"  ،و َقوله َ " :ما ٌُؽِبُّ " أي َ :ما ٌَن َقطِ ُع  ،وال َّناف ََِلت  :ال َع َطا ٌَا َّ
الوا ِجاب  ،وهُاو فاً دٌواناه
الزا ِبدَة علاى َ
صَ ، ٘7شاارح و َتقاادٌم دٌ /حٌااى َشااامًِ  ،دَ ار الفِكاار ال َع َر ِبااً  ،بٌااروت  ،طٕٔٓٓٗ ،م  ،وقااد َو َرد فااً مُؽ ِن اً
ُ
ان مُسا َتق َب ٍل،
وم َما ِن َع ُه ؼَ دا" ،
حٌث َجا َءت (لٌَ َ
اللَّ ِبٌب ٖ ، ٘٘ٗ/وال َّشاهِد فٌه َقوله " :ولٌَ َ
ْس) ل َنفً َز َم ٍ
ْس َع َطا ُء ال ٌَ ِ
وهُو هُنا َكلِ َمة " َؼدا" .
(٘) ٌُنظر ار ِت َشاؾ الض ََّرب ٕ. 79/
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الحال :
 فً ال َماضِ ً ال ُم ْم َتد إلى َ
صالَّى
الحال فً َموضِ ٍع َوا ِح ٍد َف َقط  ،هُو َجوابُه ـ َ
ْس) َنا ِف ٌَة فً المَاضِ ً المُمْ َت ِّد إلى َ
َو َردَ ت (لٌَ َ
وسلَّم ـ لخالد بن الولٌد عِ ندَ َما سؤله عن حُ كم الضَّبّ أَ َح َرام هُو ؟ :
للا علٌه َ
ض َق ْومًِ َف َت ِج ُدنًِ أَ َعافُ ُه» .
س ه َُو بِؤ َ ْر ِ
 َقا َل ََ « :ل َ ،ولكِنْ لَ ٌْ َالحال :
 فً َ
الحااال فااً (ٖ) َث ََل َثاة َم َواضِ اع  ،منهااا َقولُاه َ -علٌَااه ال َّسا َاَلم -
ْس) َنا ِف ٌَاة فااً َز َمان َ
َو َردَ ت (لَاٌ َ
َ
لزو ِجه َعا ِب َشة ـ َرضِ ًَ للا َعنها ـ :
ض ُتَِ فًِ ٌَدَِِ » .
س ْت َح ٌْ َ
 «لَ ٌْ َالحال ال ُم ْم َتدّ إلى ال ُمس َتق َبل :
 فً َ
الحاال المُمْ َتا ّد إلاى المُسا َتق َبل فاً (ٗٔ) أَر َب َعا َة َع َشا َر مَوضِ اعا  ،وهُاو
ْس) َنا ِف ٌَة فً َ
َو َردَ ت (لٌَ َ
وسلَّم ـ :
صلَّى للا علٌه َ
ْس)  ،ومن أمثلتها َقولُه ـ َ
أَك َثرُ األَز ِم َنة اس ِتع َماَل َم َع (لٌَ َ
س َعلَ ٌْ ِه أَ ْم ُر َنا َفه َُو َرد» .
 « َمنْ َع ِم َل َع َمَل لَ ٌْ َ َطلَّا ٌَِر ،
اق أَ ُبااو َعمْ ا ٍارو ْباانُ َح ْفا ٍ
اص َز ْو َج َت ا ُه َو ُها َاو َؼا ِبااب َطَلَقااا َبا ّتااا َ ،فؤَرْ َس ا َل إِلَ ٌْ َهااا َوكٌِلَ ا ُه ِب َش اع ٍ
صلَّى َّ
َف َسخ َ
للا َما لَكِ َعلَ ٌْ َنا َشًْ ء َ ،ف َجا َء ْ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم -
للا َ -
ُول َّ ِ
ِط ْت ُه َ ،ف َقا َل  :أَ َما َو َّ ِ
ت إِلَى َرس ِ
َف َذ َك َر ْ
س لََِ َعلَ ٌْ ِه مِنْ َن َف َق ٍة» .
ت َذل َِك لَ ُه َف َقا َل « :لَ ٌْ َ
 فً ال ُمس َتق َبل :
بعة َم َواضِ اااع  ،ومااان أمثلتهاااا َقولُاااه
ْس) َنا ِف ٌَاااة فاااً َز َمااان اَلساااتِق َبال فاااً (َ )7سااا َ
َجاااا َءت (لَاااٌ َ
 علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -س ٌَ ْب َقى مِنْ َب ْعدِي م َِن ال ُّنب َُّو ِة إِ ََّل الرُّ ْإ ٌَا الصَّال َِح ُة» .
 «إِ َّن ُه لَ ٌْ َس أل ُ ْولَئِ ََ َعلَك ٌْ ُك ْم
ون َما ُت ْنكِرُ َ
ون َ ،و ٌَعْ َملُ َ
ون َك َما َت ْق َرإُ َ
س ٌَ ُكونُ مِنْ َب ْعدِي أ ُ َم َرا ُء ٌَ ْق َرإُ َ
ون َ ،فلَ ٌْ َ
 « َاع ٌة» .
َ َ
 فً ُم لََ الز َمن :
ْس) لل َّنفً المُطلَق َز َم ِن ٌّا فً (ٗ) أَر َب َعة مَواضِ اع ؛ َح ُ
ٌاث ٌَصا ُدق حُ كام ال َّنفاً علاى
َو َق َعت (لٌَ َ
وسلَّم ـ :
صلَّى للا علٌه َ
عٌٌن  ،ومن أمثلتها َقولُه ـ َ
ان ُد َ
ال َمنفًِّ فً أيِّ َز َم ٍن َك َ
ون َت ِ
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ِسكككٌِنُ ِب َه َككذا ال ككوافِ الااذِي ٌَ ُ
اارةُ
ااان َوال َّتمْ َ
س ا ْلم ْ
 «لَكك ٌْ َاااس َتاارُ ُّدهُ اللُّ ْق َماا ُة َواللُّ ْق َم َت ِ
طااوؾُ َعلَااى ال َّن ِ
ان» .
َوال َّتمْ َر َت ِ
ب» .
ص َر َع ِة  ،إِ َّن َما ال َّشدٌِ ُد الذِي ٌَمْ لِ ُ
ض ِ
ك َن ْف َس ُه عِ ْندَ ْال َؽ َ
س الشدٌِ ُد بِال ُّ
« -لَ ٌْ َ
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ال َفصل ُ الثانًِ
( َما) النافِ ٌَة فًِ ُمس َند اإلِ َمام الر ِبٌع بن َح ِبٌب
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ال َفصل ُ الثانًِ
ُ
ٌع بن َح ِبٌب
( َما) النافِ ٌَة فً ُمس َن ِد اإلِ َم ِام الربِ ِ
َ تم ِهٌد :
ُت َع ُّد ( َما) من الكلمات األكثر استعماَل فً اللُّ َؽة  ،ولع َّل هذا ٌرجع إلى تع ُّدد معانٌها ال ِّس ٌَا ِقٌَّة،
والحر ِفٌَّة(ٕ)  ،و َما ٌَ ُه ُّم َنا فً
الوظِ ٌفٌَِّة(ٔ) ؛ فهً من األلفاظ ال ُمش َت َر َكة بٌن اَلس ِمٌَّة
َ
واختَلؾ مواقعها َ
حت القِسم َّ
اسة هُو ( َما ال َّنا ِف ٌَة) الَّتً َتندَ ِرج َت َ
الثانًِ  ،وهً َتن َقسِ م  -بال َّنظر إلى ُد ُخولِ َها على
هذه ال ِّد َر َ
الع َر ِبٌَّة  -إلى قِس َمٌن :
الجُ ملَة َ

القِس ُم األَول  :الدا ِخلَة َعلى ال ُجملَة السمٌِة :
ُد ُخول ( َما) على الجُ ملَة اَلس ِم ٌَّة ُهو َ
الع َرب ؛ فهاً تطلاب اَلسا َم أكثار مان طلبهاا
الؽالِبُ فً لُ َؽة َ
(ٗ)
ذلك اإل َما ُم َّ
ب  -حٌِ َن ِب ٍذ  -لُ َؽ َتان فً استِع َمالِ َها :
الط َب ِريّ (ٖ) فً
الع َر ِ
تفسٌره  ،ولَدَ ى َ
ِ
ال ِفع َل كما ٌقرِّ ر َ ِ
ازٌة :
عر ُ
األُولَى  :لُ َغ ُة اإلِع َمال  ،و ُت َ
ف بِـ( َما) الح َِج ِ
وهً لُ َؽة أَهل الح َِجاز و ِت َها َمة و َنجْ د(٘) َ ،ف ٌَر َفعُون بها المُبتدَأ اسما لها  ،وٌَنصِ بُون َخ َبره َخ َبرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ صٖٓٔ.
(ٔ) ٌُنظر َظاهرة ال َّنفً فً َ
(ٕ) ٌُنظر ال َج َنى الدَّانً صٕٕٖ .
َّ
ُقرئ  ،مُح ِّدث  ،مُإرِّ خ َ ،فقٌه  ،أُصُولً ،
(ٖ) هُو أبو جعفر مُحمَّد بن َجرٌر بن ٌَزٌد الطبريّ  ،مُفسِّر  ،م ِ
ؤوٌل آيِ القُرآن)،
ٌان عن َت ِ
م ِ
ُجتهد  ،له كثٌر من المص َّنفات أشهرُها تفسٌر القُرآن الكرٌم المُسمَّى( َجا ِم ُع ال َب ِ
و(تارٌ ُخ األ ُ َمم والمُلُوك) ال َمعرُوؾ بـ( َتارٌخ َّ
رجم ُته فً (األَ َ
عَلم
الط َب ِريّ ) ُ ،توُ ِّفً َس َنة ٖٓٔهـ ُ .تنظر َت َ
ِ
ل ِّ
ُعجم المُإلِّفٌن لِ ُع َمر َك َحالة ٖ. )ٔ9ٓ/
ِلز ِركلًِ  ، )ٙ9/ٙو(م َ
(ٗ) ٌُنظر َجا ِمع ال َب ٌَان عن َتؤوٌل آي القُرآن ٕ ، ٖ7ٗ/أبو جعفر مُحمَّد بن َجرٌر َّ
الط َب ِريّ  ،تحقٌق َمحمُود
ِ
مُحمَّد َشاكر  ،طٕ  ،مكتبة ابن تٌمٌة  ،القاهرة ( ،د.ت) .
(٘) هكذا نسبها ابن ِه َشام فً المُؽنً ٗ ، ٕٗ/وحكى ال َفرَّ اء أنَّ أهل َنجْ د ٌُهملونها كبنً َتمٌم ٌ ،قول " :وأمَّا
الخ َبر  -فإذا أَس َق ُ
أهل َنجْ د فٌتكلَّمون بال َباء وؼٌَر ال َباء  -أي فً َ
طو َها َر َفعُوا" َ ،م َعا ِنً القُرآن ٕ. ٕٗ/
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ْس) فً ال َمعنى(ٔ)  ،إذ هاً ل َنفاً
نزلَة (لٌَ َ
لها فٌقُولُون َ :ما َزٌد َقابما  ،و َما َعب ُد للا َراكِبا ؛ أل َّنها ب َم ِ
ُ
ُ
َ
وتادخل ال َبااء فاً َخ َبرهاا
والخ َبر مثلها كاذلك  ،وزاد بعضُاهم :
وتدخل على المُب َتدأ
الحال مثلها(ٕ) ،
َ
َك َما ُ
ْس َزٌد ِب َقاب ٍِم(ٖ) .
ْس) فتقُول َ :ما َزٌد ب َقاب ٍِم َ ،ك َما تقُول  :لٌَ َ
تدخل فً َخ َبر (لٌَ َ
(ٗ)
الع ِزٌز
الجٌِّدَ ة  ،وبها نزل ال ِك َتاب َ
ْس) هً اللُّؽة َ
وإِع َمالُ َها َع َمل (لٌَ َ
َب َشرا}[ٌُوسُؾ ، ]ٖٔ/و َقال َج َّل َشؤ ُنه َ { :ما هُنَّ أ ُ َّم َهات ِِه ْم}[الم َُجا ِدلَة ، ]ٕ/أَمَّا فً ال ِّ
شعر َفإِع َمالُ َها هذا
ُعرؾ(ٌَ ، )ٙقُول أَ ُبو َحٌَّان األَندَ لُسِ ًّ َ " :
وَل ٌُح َفظ ال َّنصب فً َك ََل ِم ِهم فً ال ِّشعر إِ ََّل
الع َمل ََل ٌَ َكاد ٌ َ
َ
(٘)

َ ،قال َت َعالى َ { :ما َه َذا

فً َقوله :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ٌُنظر كتاب سٌبوٌه ٗ. ٕٕٔ/
الحال ؛ وكذا عندهم ( َما) ال َمحمُولة علٌها ،
ْس) َموضُوعة ل َنفً َ
(ٕ) هذا بناء على قول الجُمهور من أنَّ (لٌَ َ
ُوص َف ِب َح َس ِبه  ،وسٌؤتً َب ٌَان ذلك
ان َمخص ٍ
وال َّتحقٌق أنَّ كَلهما لنفً َ
الحال عند اإلطَلق  ،وإذا قٌُِّدَ َتا ِب َز َم ٍ
عن َد ال َحدٌِث عن الد َََّللَة َّ
الز َم ِنٌَّة لـ( َما) ال َّنا ِف ٌَة .
(ٖ) ٌُنظر َرصؾ ال َم َبانً صٖٓٔ .
براهٌم بن الس َِّري ال َمعرُوؾ َّ
بالزجَّ اج (تٖٔٔهـ) ،
عرابُه ٖ ، ٔٓ8/أبو إسحاق إِ َ
(ٗ) ٌُنظر َم َعانً ال ُقرآن وإِ َ
الجلٌل َعب ُده َشلَبً  ،طٔ َ ،عالم ال ُك ُتب  ،بٌروت ٔ988 ،م .
َتحقٌق دَ /عبد َ
لإل َمام َّ
الز َم ْخ َش ِريّ (تٖ٘8هـ) َٖ ، ٕ8ٓ/تحقٌق َعادل أحمد َعبد ال َموجُود و َعلً
(٘) ٌُنظر َتفسِ ٌر ال َك َّشاؾ ِ
الرٌاض ٔ998 ،م  ،ود َِرا َسات ألُسلُوب القُرآن ال َكرٌم جٖ القِسم
مُحمَّد ُم َع َّوض  ،طٔ َ ،مكتبة ال ُع َبٌكان ِ ،
األَوَّ ل ص  ،ٔٔٙمُحمَّد َعبد َ
الحدٌث  ،القاهرة (،د.ت)  ،وأسالٌب ال َّنفً فً القُرآن
ضٌمة  ،دَ ار َ
الخالق ُع َ
لل َب ْقريّ ص. 8ٙ
مرٌن اثنٌن :
(َ )ٙقد ٌَرجع َس َبب ذلك إلى أَ َ
ؼلب الرِّ َوا ٌَات الَّتً استشهد بها ال ُّن َحاة فً هذه ال َمسؤلة َجاء َ
الخ َبر فٌها َمسبُوقا بال َباء ؛ ِألَنَّ
ٔ -أَنَّ أَ َ
ون ٌَنطِ قُو َنه إِ ََّل بها .
ازٌٌِّن ََل ٌَ َكا ُد َ
الح َِج ِ
ٕ -أَنَّ مُع ِملٌِ َها من أَهل الح َِجاز أَؼلَ ُبهُم قُ َرشِ ٌُّون  ،وقُ َرٌش لَ ْم َتشتهر ب َكثرة ال ُّش َع َراء َ ٌُ ،علِّل ذلك ابن َس ََّلم
ال ُج َمحًِّ ِب َقولِه َ " :وإِ َّنما ُ
ٌكثر ال ِّ
َ
زرج،
بٌن األَحٌاء  ،نحو َحرب األَوس
والخ َ
شعر بال ُحرُوب الَّتً ت ُكون َ
َ
اربُوا" ،
أو قوم ٌُؽٌِرُون و ٌُ َؽار َعلٌهم  ،والَّذي َقلَّ َل شِ عر قُ َرٌش أ َّنه لَ ْم ٌ ُكن بٌ َنهم َناب َِرة  ،ولَ ْم ٌ َُح ِ
بٌن ال َقوم ف ُتثٌِر ُ
ُورهُم ٌُ .نظر َط َب َقات فُحُول ال ُّش َع َراء ٔ، ٕ٘9/
شر َ
وال َّناب َِرة  :الحِقد وال َع َد َاوة َت َقع َ
مُحمَّد بن َس ََّلم ال ُج َمحًِّ (تٖٕٔهـ) َ ،ق َرأه و َش َرحه َمحمُود مُحمَّد َشاكِر َ ،مطبعة ال َمدَنً
اإل َ
سَلم
ارٌخ ال َع َرب قب َل ِ
– الم َُإ َّس َسة ال ُّسعُو ِدٌَّة بمِصر  ،ال َقاهرة ٔ97ٗ ،م ( ،د.ط)  ،وال ُم َفصَّل فً َت ِ
 ، ٙ٘٘/9دَ /ج َواد َعلً  ،طٕ َ ،سا َعدَت َجامعة َبؽداد على َنشره ٔ99ٖ ،م  ،ول ُ َؽة قُ َرٌش صٖ،ٔ7
ِعراج الدَّولٌَِّة لل َّنشر  ،الرِّ ٌَاض ٔ997 ،م .
مُخ َتار الؽَوث  ،طٔ  ،دَ ار الم َ
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ـون أَ َبـاهُـ ُم
أَبـ َناإُ َهـا مُـ َتـ َك ِّنـفُ َ

ور َو َما ُه ُم أَ َ
وَلدَ َها
َح ِنقُو ال ُّ
ص ُد ِ

(ٔ)

(ٕ)
ب َنصب أَ َ
صارٌٌِّن  ،أمَّاا أَها ُل ال ُكو َفاة َف ٌَ َارون أنَّ َ
ْس مُنتصِ ابا
الخ َبار لَاٌ َ
وَلدها"  ،وهذا هُو َمذ َهب ال َب ِ
بـ( َما)  ،وإ َّنما بإسقاط َ
الخاافض وهُاو ال َبااء ؛ ألنَّ أَهال الح َِجااز ََل ٌكاادون ٌَنطِ قُاون َّإَل بهاا(ٖ)  ،وأنَّ

اق على َما كان قب َل ُد ُخولِ َها .
ال َمرفُوع بعدَ ها َب ٍ
ُوعة من ال ُّشرُوط :
ْس) َمجم َ
حوٌُّون إلِع َمالِ َها َع َم َل (لٌَ َ
وقد اشتر ال َّن ِ
وجبا  ،وزال شبهها
ار ال َك ََل ُم ُم َ
ص َ
ِض َنف ًُ َخ َب ِرهَا بِـ(إِل)  ،فإذا انتقض َ
الشر ُ األَول  :أَل ٌَن َتق َ
ْس) من ِج َهة ال َّنفً ؛ فٌبطل عملُها وٌجبُ َرفع َ
الخ َبر(ٗ)  ،وهذا ال َّشرط َواضِ ح فً
بـ(لٌَ َ
القُرآن ال َكرٌم(٘) َ ،نحو َقوله َت َعالى َ { :و َما م َُحمَّد إِ ََّل َرسُول }[آل عمران ، ]ٔٗٗ/و َقوله
ب
صص ، ]ٖٙ/و َذ َه َ
َج َّل َشؤ ُنه َ { :قالُوا َما َه َذا إِ ََّل سِ حْ ر ُم ْف َت َرى َو َما َسمِعْ َنا ِب َه َذا فًِْ آ َبابِ َنا األَ َّولٌِ َْن}[ال َق َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ال َبٌت من ال َكامِل وهُو ِب ََل نِس َب ٍة فً َتفسٌر ال َبحر ال ُمحِاٌط ٘ ، ٖٓ٘/أباو َحٌَّاان مُحمَّاد بان ٌُوسُاؾ األَندَ لُسِ اًّ
(ت٘ٗ7هـ) َ ،تحقٌق َعادل أحمد َعبد ال َموجُود و َعلً مُحمَّد ُم َع َّوض  ،طٔ َ ،دار ال ُك ُتب العِلمٌَّة  ،بٌروت،
ساهٌل ألباً َحٌَّاان األَندَ لُسِ اًّ
ٖٔ99م  ،وار ِت َشاؾ الض ََّرب ٕ ،ٖٔٓ/وال َّتذٌٌل وال َّتكمٌل فً َشارح ِك َتااب ال َّت ِ
َٗ ، ٕ٘٘/تحقٌااق دَ /ح َساان هِنا َداوي  ،طٔ  ،دَ ار ال َقلَاام ِ ،د َمشااق ٕٓٓٓ ،م  ،و َشاارح اباان َعقٌاال ٕ، ٕ79/
وال َّشاهد فٌه قوله َ " :و َما هُا ُم أَ ْو ََل َد َهاا "َ ،ح ُ
ْس) فرفاع بهاا اَلسا َم َم َح ّاَل  ،ونصاب
ٌاث أعمال ( َماا) عمال (لَاٌ َ
َخ َب َر َها لَفظا .
الحدٌِث ال َّ
ش ِرٌؾ ص ٖٓٔ.
(ٕ) ارتشاؾ الض ََّرب ٕ ، ٖٔٓ/وٌُنظر َظاهرة ال َّنفً فً َ
(ٖ) ٌُنظر َم َعانً القُرآن للفرَّ اء ٕ. ٕٗ/
ُرجانًِّ (تٔٗ7هـ) َ ،تحقٌق
(ٗ) ٌُنظر َشرح الجُمل فً ال َّنحو صَ ، ٔ79عبد ال َقاهِر بن َعبد الرَّ ح َمن الج َ
دَ /خلٌل َعبد ال َقادر عٌسى  ،طٓٔ  ،الدَّار العُث َما ِنٌَّة َ -عمَّان َ ،دار ابن َحزم – بٌروت ٕٓٔٔ ،م ،
والج َنى الدَّانً للم َُرادِي صٕٖٗ  ،و َشرح ابن َعقٌل ٔ، ٕ8ٓ/
ورصؾ ال َم َبانً لل َمالَقًِ صٖٔٔ ،
َ
َ
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ ص ٖٖٔ.
و َظاهرة ال َّنفً فً َ
(٘) ٌُنظر أسالٌب ال َّنفً فً القُرآن ص. 87
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ٌُو ُنس بن َح ِبٌب(ٔ) (تٕٔ8هـ) وال َّشلَوبٌن(ٕ) (ت٘ٗٙهـ) وتبعهما ابن َمالك (ت ٕٙ7هـ) إلى َجواز
ْس) فً نقض ال َّنفً  ،كما أُل ِح َقت بها فً َعادَ م الا َّنقض(ٖ) ،
لحاقا لـ( َما) بـ(لٌَ َ
ال َّنصب َم َع (إِ ََّل) مُطلَقا إِ َ
قال ال َّشاعر :
َو َما الـدَّهْ رُ إِ ََّل َمـ ْن َج ُنونا ِبؤَهْ ـلِ ِه

ت إِ ََّل م َُع َّذ َبا
اجا ِ
الح َ
صاحِبُ َ
َو َما َ

(ٗ)

و َقال َقوم ٌ :جُ وز نصب َ
الخ َبر إِنْ كان هُو اَلسم فً ال َمعنى  ،نحاو َ :ماا َزٌاد َّإَل أَ َخااك  ،وقٌِال:
ٌجُ وز إِنْ كان َوصفا  ،نحو َ :ما َزٌد إِ ََّل َقابِما(٘) .
ْس)
الشككر ُ الثككانًِ  :أَل ٌَ َت َقككدم َخ َب ُر َهككا َعلَككى اس ك ِم َها  ،فااإذا تق ا َّدم ارتفااع  ،ألنَّ ( َمااا) َفاارع علااى (لَ اٌ َ
()ٙ
ب إلى ال َفرَّ اء(تٕٓ7هـ) ال َقول ب َج َواز َنصب
فً العمل  ،وال َفرع َل ٌقوى قُ َّوة األَصل  ،و ُنسِ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) هو ٌونس بن َحبٌب ال َبصْ ريّ  ،من أكابر النحوٌٌّن  ،أخذ عن أبً َعمرو بن ال َعَلء  ،وسمع من العرب ،
وأخذ عنه سٌبوٌه والكسابًّ وال َفرَّ اء  ،وكان له َمذاهب وأقٌسة ٌتفرَّ د بها ُ ،تو ّفً عام ٕٔ8هـ ُ .تنظر
ٌِّرا ِفًّ (تٖٙ8هـ) ،
الح َسن بن َعبد للا الس َ
صرٌٌّن صٖ ، 8ٙ-8أبو سعٌد َ
َت َ
رجم ُته فً (أخبار ال َّن ِ
حوٌٌّن ال َب ِ
تحقٌق د /مُحمَّد عبد المنعم َخفاجً  ،طٔ  ،دار الجٌل  ،بٌروت ٕٓٓٗ ،م )  ،و( ُنزهة األلبَّاء صٕ٘) ،
و(الب ُْل َؽة فً َت َرا ِجم أَ ِبمَّة ال َّنحو واللُّ َؽة صٖٕٖ. ) ٖٕٗ-
ُعرؾ بال َّشلَوبٌن أو ال َّشلَوبٌنًّ  ،من ِك َبار ال ُعلَ َماء بال َّنحو
(ٕ) هُو أبو َعلِ ًّ ُع َمر بن مُحمَّد بن ُع َمر األز ِد ّ
ي  ،وٌ َ
شبٌلٌَِّة باألَن َدلُس  ،وال َّشلَوبٌن نِس َبة إلى حِصن (ال َّ
شلَوبٌن) أو ( َشلَوبٌنٌَّة) ِب َج ُنوب
واللُّ َؽة َ ،مولِ ُده َو َو َفا ُته بإِ ِ
األَن َدلُس  ،ومن الم َُإرِّ خٌِن َمن ٌ ُقول إنَّ َمعنى هذه الكلمة (األَب ٌَض األَش َقر) فً ل ُ َؽة أَهل األَندَ لُس  ،من ُك ُتبه
رجم ُته فً
الج ُزولٌَِّة) فً ال َّنحو ُ ،توُ ِّفً َعام ٘ٗٙهـ ُ .تنظر َت َ
(ال َق َوانٌن) فً عِ لم ال َع َر ِبٌَّة  ،و( َشرح ال ُم َق ِّد َمة َ
(إن َباهُ الرُّ َواة ٕ ، )ٖٖ٘-ٖٖٕ/و( َو َف ٌَات األَع ٌَان ٖ ، )ٕٗ٘-ٗ٘ٔ/و(األَ َ
عَلم ٘. )ٕٙ/
(ٖ) ٌُنظر الجنى الدَّانً صٕٖ٘  ،وشرح ال َّتسهٌل َلبن مالك ٔ ، ٖ7ٗ/والهمع ٕ.ٔٔٓ/
(ٗ) ال َبٌت من َّ
والج َنى الدَّانً
ابل مُعٌ ٍَّن فً َشرح ال َّتسهٌل َلبن َمالِك ٔ، ٖ7ٗ/
َ
الط ِوٌل  ،وهُو ِب ََل نِس َب ٍة إلى َق ٍ
صٕٖ٘  ،وال َهمْ ع ٕ ، ٔٔٔ/وخِزا َنة األَدَب لل َبؽ َدادِي ٗ ، ٖٔٓ/وال َم ْن َج ُنون هو ال ُدوَلب الذي ٌُستقى
ُ
ْس) على الرّ ؼم من
علٌه ،وال َّشاهد فٌه َقوله" :إِ ََّل َم ْن َج ُنونا" و "إِ ََّل ُم َع َّذبا"
حٌث أعمل فٌهما ( َما) َع َم َل (لٌَ َ
ؤوٌل  ،ومن أشهر ما َّأولوه به
انتقاض َنفٌها بـ(إِ ََّل)  ،والجُمهور َح َكمُوا على هذا ال َبٌت بال ُّش ُذوذ  ،أو بال َّت ِ
ؼٌَر ذلك ،
ان َم ْن َج ُنون  ،و ٌُ َع َّذبُ ُم َع َّذبا  ،أي َ :تعذٌِبا  ،وقٌل َ
ال َّنصب على ال َمصدر  ،وال َّتقدٌر ُ ٌَ :دو ُر د ََو َر َ
الج َنى الدَّانًِ صٕٖ٘ – . ٖٕٙ
ُتنظر تفصٌَلت هذه األقوال فً َ
(٘) ٌُنظر ال َهمْ ع ٕ.ٔٔٔ/
(ٌُ )ٙنظر َرصؾ ال َم َبانً صٕٔٔ ،و َشرح لُ َمع ابن ِجنًّ ص ، ٕٔ9ال َّشرٌؾ عُمر بن إبراهٌم َّ
الزٌديّ
ُسٌنًّ (تٖ٘9هـ)  ،تحقٌق َمحمُود بن مُحمَّد المُوصلًّ  ،طٔ ،هٌبة أبو ظبً َّ
للثقافة وال ُّتراث ،
الح َ
أبو ظبً ٕٓٔٓ ،م .

ٓ٘

(ٕ)
(ٔ)
َ
ب"(ٖ) .
وح َكى َ :ما مُسِ ٌْبا َمنْ أَعْ َت َ
الجرمًِّ (تٕٕ٘هـ)  :هً لُ َؽة َ ،
الخ َبر " ،و َقال َ
وأَ َج َ
الع َمل إنْ كان َظرفا أو َجارّ ا و َمجرُ ورا ؛ ألَ َّن ُهم ٌَ َت َو َّس ُعون
از َبعضُ ال ُّن َحاة َتو ُّس َطه َم َع َب َقاء َ

ٌر ِه َما  ،وإنْ كان َؼٌر ذلك لَم ٌَجُز
فٌهما َما ََل ٌَ َت َو َّس ُعون فً َؼ ِ

(ٗ)

 ،وهذا ال َقول َح َكاهُ ابنُ

(٘)
صحَّ َحه .
عُصفُور (تٙٙ9هـ) و َ

الشر ُ الثالِث  :أَل ٌَق َت ِكرنَ اسك ُم َها ِبكـ(إِنْ ) الزائِكدَ ة( ، )ٙفاإنْ ِزٌادَ ت بطال عملهاا عناد الجُ مهُاور "ألَنَّ
ْس) َف َبعُادَت عان ال َّشا َبه"( ، )7وهاً "وإن كانات َزابِادة لَ ِك َّن َهاا تشاابه (إنْ ) ال َّنا ِف ٌَاة
(إِنْ ) ََل ُت َزاد بعدَ (لٌَ َ
َ
َ
ارت (إِنْ )
ص َ
ٌجاب َ ،ف َ
اإل َ
لفظا َ ،ف َكؤنَّ ( َما) ال َّنا ِف ٌَة دَ َخلَت على َنفً  ،وال َّنفً إذا دَ َخ َل على ال َّنفً أ َفاد ِ
ِضاااة ل َنفاااً ( َماااا) فاااً َنحاااو َ :ماااا َزٌاااد إِ ََّل م َ
ُنطلِاااق"( ، )8وأجااااز ال ُكو ِف ٌُّاااون ال ّنصاااب ،
كاااـ(إِ ََّل) ال َّناق َ
ٌن (إِنْ ) و ( َّ
الَلم) ل َتو ِكٌد
ٌن ( َما) ل َتو ِكٌد ال ّنفًَ ،ك َما جُ مِع َب َ
واحتجُّ وا بؤنَّ (إِنْ ) قد "جُ مِع َبٌ َنها و َب َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بجواز ال َّنصب لَ ْم أَ ِج ْدهُ فً ( َم َعانً القُرآن).
(ٔ) ٌُنظر ار ِت َشاؾ الض ََّرب ٕ ،ٖٔٓ/وال َقول ال َمنسُوب إلى ال َفرَّ اء َ
الح َسان األَ ْخ َفاش وؼٌاره  ،ولقاً
الجرماًّ  ،ال َّنحاوي  ،أخاذ ال َّنحاو عان أباً َ
صالح بان إساحاق َ
(ٕ) هُو أبو ُع َمر َ
ٌُو ُنس بن َح ِبٌب  ،ولم ٌلقَ سٌبوٌه  ،وكان مع أبً عُثمان ال َماازنًّ ساببا فاً إظهاار كتااب ساٌبوٌه  ،صا َّنؾ
رجم ُتااه فااً ( ُنز َهااة األَلِ َّباااء
ُك ُتبااا كثٌاارة منهااا مختصااره ال َمش اهُور فااً ال َّنحااو ُ ،تااوُ ِّفً َس ا َنة ٕٕ٘هااـ ُ .تنظاار َت َ
ص ، )ٕٔ7و(إِن َباه الرُّ َواة ٕ ، )8ٖ-8ٓ/و(البُل َؽة ص٘٘ٔ) .
ب"
َّاب َقة  ،والجُمهور ٌَروُ ْو َن ال َم َثل ال َمذ ُكور " َما مُسِ ًء َمنْ أَعْ َت َ
(ٖ) ار ِت َشاؾ الض ََّرب ب َنفس الجُزء والص َ
َّفحة الس ِ
برفع َ
الخ َبر .
َ
(ٗ) ٌُنظاار َشارح ُج َمال َّ
الح َساان َعلِااًّ باان ُمااإمِن باان مُح َّمااد
الزجَّ اا ِجًّ ال ُم َسامَّى بااـ(ال َّشاارح ال َك ِبٌاار) ٔ ، ٘9٘/أَ ُبااو َ
ارة األَو َقااؾ ـا َبؽاداد َ ،دار
صااحِب أَبُاو َج َنااح َ ،و َز َ
شبٌلًِّ (تٙٙ9هـ) َ ،تحقٌق دَ /
اإل ِ
ابن َعلًِّ بن عُصفُور ِ
ال ُك ُتب ِّ
والج َنى الدَّا ِنً صٕٖٗ .
للط َبا َعة وال َّنشر َ ،جا ِم َعة المُوصِ ل ( ،د.ت) ،
َ
شبٌلًِّ َ ،حامل ل َِواء ال َع َر ِبٌَّة فاً
الح َ
الح َسن َعلًّ بن مُإمِن بن مُحمَّد بن علً بن عُصْ فور َ
(٘) هُو أبو َ
اإل ِ
ضرمًِّ ِ
صارٌؾ)  ،و(ال ُم َقارَّ ب فاً ال َّنحاو) وؼٌَرهاا ُ ،تاو ّفً َعاام
َز َمانه باألَن َدلُس  ،له من ال ُم َ
ص َّن َفات (ال ُم ْمتِع فاً ال َّت ِ
بالو َف ٌَااات ٕٕ ، )ٔٙٙ-ٔٙ٘/و(البُلؽَ ااة ص، )ٕٔ8
رجم ُتااه فااً (الا َاوافًِ َ
ٖٙٙهااـ  ،وقٌاال ٙٙ9هااـ ُ .تنظاار َت َ
و(بُؽ ٌَة الوُ َعاة ٕ. )ٕٔٓ/
(ٌُ )ٙنظر شرح ابن َعقٌل ٔ ، ٕ8ٓ/وأوضح ال َمسالك ٔ. ٕٕٗ/
(َ )7شرح ال َم ُكودِيّ على ألفٌّة ابن مالك ٔ ، ٕٓ7/أبو زٌد عبد الرَّ حمن بن علً ال َم ُكودِيّ (ت8ٓ7هـ)  ،تحقٌق
د /فاطمة بنت راشد الرَّ ا ِج ِحٌّة َ ،جامعة ال ُكوٌت ٔ99ٖ ،م ( ،د.ط) .
(َ )8شرح الرَّ ضِ ًّ على ال َكافٌة ٕ. ٔ8٘/

ٔ٘

اإلث َبات"(ٔ) َ ،ح َكى ذلك ٌَعقُوبُ بن ال ِّس ِّكٌت(ٕ)(تٕٗٗهـ)(ٖ) وأنشد :
ِ
ص ِرٌفا َولَكِنْ أَ ْن ُت ُم َ
الخ َزؾُ
َو ََل َ

بنً ُؼدَ ا َن َة َما إِنْ أَ ْن ُت ُم َذ َهبا

(ٗ)

ص ِرٌفا" .
بنصب " َذ َهبا"  ،و" َ
وأ ُ ِجٌب  :باؤنَّ رواٌاة ال َبٌات " َماا إِنْ أَ ْنا ُت ُم َذ َهاب" باالرَّ فع علاى إهماال ( َماا)  ،وأمَّاا رواٌاة ال َّنصاب
" َف ُت َخرَّ ُج على أَنَّ (إِنْ ) َنا ِف ٌَة م َُإ ِّكدَ ة لـ( َما) ََ ،ل َزا ِبدَ ة"(٘) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌن ال َّنحا ِاوٌٌِّن ال َبصا ِارٌٌِّن وال ُكااو ِفٌٌِّن ٕ ، ٔ7٘/أَبااو ال َب َر َكااات َعبااد الاارَّ ح َمن
ص ااؾ فااً َمسااا ِبل ال ِخا َاَلؾ َبا َ
اإلن َ
(ِ )1
َ
َّ
وزٌاع ،
اريّ (ت٘77هـ) َ ،تحقٌاق مُحمَّاد ُمحاً الا ِّدٌن َعباد َ
الحمٌِاد َ ،دار الط ََلبِاع لل َّنشار وال َّت ِ
ابن مُحمَّد األن َب ِ
ال َقاهرة ٕٓٓ٘ ،م .
( )2هااو أبااو ٌوسااؾ ٌعقااوب باان إسااحاق ال َمع ا ُروؾ بااابن ال ِّس ا ِّكٌت  ،كااان راوٌااة ماان رُواة ال َع ا َرب  ،أخااذ عاان
األصمعًّ  ،وأبً عبٌدة  ،وؼٌرهم  ،من أشاهر مصا َّنفاته كتااب إصاَلح ال َم ْنطِ اق  ،وكتااب األل َفااظ ُ ،تاوُ ِّفً
َعام ٕٗٗهـ ُ .تنظر ترجمته فً( َو َف ٌَات األعٌان  ، )ٖ9٘/ٙو(بُؽٌة الوُ َعاة ٕ. )ٖٗ9/
(ٌُ )3نظر ال َّتذٌٌل وال َّتكمٌل ألبً َحٌَّان األَن َدلُسِ ًّ ٗ ، ٕ٘8/وال َهمع لل ُّسٌُوطِ ًّ ٕ. ٕٔٔ/
صبَّان ٔ،ٖٙٙ/
( )4ال َبٌت من ال َبسِ ٌط  ،و ُهو ِب ََل ِنس َب ٍة إلى َقا ِب ٍل ُم َعٌ ٍَّن فً َشرح األَش ُمو ِنً على األَل ِف ٌَّة ِب َحاشِ ٌَة ال َّ
وض اح ال َم َس االِك ٔ ، ٕٕٗ/و َش ارح ُ
ااري صٕٕٓ  ،وال َهمااع ٕ،ٕٔٔ/
ش ا ُذور الا َّاذ َهب َلباان هشااام األن َ
وأَ َ
صا ِ
والخ َزؾ َ :ماا ُعمِال مان ِّ
الطاٌن و ُ
َ
ي فاً ال َّناار
وخِزانة األدب لل َبؽ َدادِي ٗ ،ٔٔ9/والصَّرٌؾ  :ال ِفضَّة ،
ش ِاو َ
ُ
لٌس) فنصب " َذ َهباا"
فصار َف َّخارا ،وال َّشاهد فٌه قولهَ " :ما إِنْ أَ ْن ُت ُم َذ َهبا" ،
حٌث أع َمل ال َّشاعر ( َما) عمل ( َ
َ
ص ِرٌفا" بال َّنصب .
على أ َّنه خبرُها على ال ّرؼم مِن ِز ٌَا َدة (إنْ ) َبع َدها  ،وعطؾ علٌه " َ
صاد باه
اريّ ٔ ، ٕٖٗ/ونحان إذا أَ ْن َعمناا ال َّنظار فاً هاذا ال َّشااهد  -الَّاذي َق َ
ضح ال َم َسالِك َلبن ِه َشام األَن َ
( )5أَو َ
ص ِ
اله َجاء  -نجد أَنَّ َمعناه ََل ٌَس َتقٌِم إذا جعلنا (إنْ ) َنا ِف ٌَة لل ّنفً األَ َّول ؛ إذ ال َمعنى َس ٌَن َتقِل من ال َّنفً إلاى
َ
صا ِحبُه ِ
ٌجاب  ،ولَ َكان َمعنى ال ّ
شطر األَوَّ ل لل َبٌت َ :بنًِ ُؼدَ ا َن َة أَ ْنا ُت ُم َذ َهاب  ،وهاذا َمادح َل ه َِجااء  ،فكٌاؾ  -إذنْ -
اإل َ
ِ
ٌُكمِل ال َّشاعر َبٌ َته وٌقُول  :ولكنْ أَ ْن ُت ُم َ
الخ َزؾُ ؟! َ ،ف ٌَ َت َعٌَّن بهاذا أن ت ُكاون (إِنْ ) َنا ِف ٌَاة م َُإ ِّكادَة لل َّنفاً ال ُم َت َقا ِّدم ،
ولَ ٌْ َس ْ
الجمٌع  ،بل هُو ال ُم َت َعٌِّن َ -ك َما َت َقدَّم  -ولبن َكان
ازه َ
ت مُنشِ َبة ل َنفًٍ َجدٌِ ٍد  ،وهذا ال َمعنى ا َّت َفقَ على َج َو ِ
األَم ُر َكاذلك ؛ فال ِعلّاة الَّتاً مان أجلهاا َم َناع الجُمهاور َم ِجاًء (إنْ ) بعا َد ( َماا) ؼٌَار َموجُاودَ ٍة فاً هاذا ال َبٌات ،
والحاصِ ُل أنَّ الخ ََِلؾ فً إِعمال ( َما) فً هذه ال َمسؤلة ٌنبؽً أن ٌ ُكون م َُر َّتبا على أصل الخ ََِلؾ فً (إنْ ) ،
َ
بٌن ال َف ِرٌ َقٌن ََل ٌع ُدو أَنْ ٌ ُكون َ
خَلفا لَفظِ ٌّا ؛ ألَنَّ
ًِ َزا ِبدَة َكا َّفة ؟ أَ ْم َنا ِف ٌَة م َُإ ِّكدَة ؟ وبهذا ٌبدو أنَّ الخ ََِلؾ َ
أَه َ
بجواز َنصب َ
الخ َبر ََل ٌقُولُاون  -أَصاَل  -باؤَنَّ (إِنْ ) َزابِادة َكا َّفاة فاً هاذا المَوضِ اع  ،واألَولَاى  -فاً
ال َقابلٌن َ
َن َظ ِري  -أَنْ ٌُ َعا َّد اإلِعماا ُل ل ُ َؽاة لاوُ رُود ال َّنقال  ،ولك َّن َهاا ل ُ َؽاة َقلٌِلَاة ٌُ ،نظار ال َهماع ٕ ، ٕٔٔ/وال َّن َواسِ اخ ال ِفعلٌَِّاة
والحر ِفٌَّة لل ُّدكتور أحمد سلٌمان ٌاقوت صٕٕٕ .
َ
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الشر ُ الر ِابع  :أَل ٌَ َت َقد َم َمع ُمول ُ َخ َب ِرهَا َعلَى اس ِم َها  ،فإنْ َت َق َّدم بطل عملها َ ،نحوَ :ما َط َعا َم َك َزٌاد
آ ِكل َّ ،إَل إذا كان ال َمع ُمو ُل َظرفا أو َجارّ ا و َمجرُ ورا َفإِنَّ عملها ِحٌ َن ِب ٍذ ََل ٌبطل لل َّت َو ُّسع فٌهما َ ،نحو:
َما عِ ندَك َزٌد ُم ِقٌما  ،و َما ِبً أَ ْن َ
ت َمع ِن ٌّا(ٔ) .
ف ِبـ( َما) التمٌِمٌِة :
عر ُ
ال  ،و ُت َ
اللُّ َغ ُة الثانِ ٌَة  :لُ َغ ُة اإلِه َم ِ
( َما) ال َّتمٌِ ِمٌَّة هذه هً عٌ ُنها ( َما) الح َِجازٌَّة َّ ،إَل أنَّ بنً تمٌم َل ٌنصبون َخ َب َر ها  ،فاَلسمان
وعان على األَصل  ،أي على أ َّنهما ُمب َتدَ أ َ
وخ َبر ٌ ،قول ابن ال َّش َج ِريّ " :وبنو َت ِم ٌٍم لزموا
بعدها َمرفُ َ
وح ُّق َما ٌَ ُ
دخل
فٌها القِ ٌَاس ؛ أل َّنها من ال ُحرُ وؾ ال َّدا ِخلَة على الجُ ملَ َتٌن اَلس ِمٌَّة وال ِفعلٌَِّة  ،ك َه ْل َ ،
عل"(ٕ) .
العا ِمل ٌَ ِجب أَنْ ٌَ ُكون ُمخ َت ّ
على الجُ ملَ َتٌن أَنْ ََل ٌَع َمل ؛ ألَنَّ َ
اسم أو ِف ٍ
صا بما ٌَع َمل فٌه من ٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٌُ )1نظر شرح ابن َعقٌل على األلفٌّة ٔ. ٕ8ٕ/
( )2أمااالً اباان ال َّشااجريّ ٕ ، ٘٘ٙ/وهااذا الَّااذي ذهااب إلٌااه ٌسااتدعً الوقااوؾ عنااده ومناقشااته  ،فتقرٌاار أنَّ اللُّؽااة
هجا ٍة
الواقِاع اللُّ َؽا ِويّ ؛ ذلاك أَنَّ لكا ِّل لَ َ
ال َّتمٌمٌَّة فً ( َما) ال َّنا ِف ٌَة هً التً ٌقتضٌها القٌااس ٌبتعاد بناا عان حقٌقاة َ
طبٌعتها الَّتً تصدر عنها فً أسالٌبها  ،فال َع َر ِبًُّ  -كما ٌقول ال َمالَقًّ – "َل ٌقاٌس  ...وَل ٌتف َّقاه  ،وإ َّنماا ذلاك
حظ ال َّنحويّ  ،وإ َّنما ٌنطق ال َع َر ِبًُّ بلؽته ّ
ُّ
الطبٌعٌّة  ،وإ َّنما ٌسامع وَل ٌقاول شاٌبا َل ٌقولاه قوماه وأهال لؽتاه ،
قٌااس أو
اساتعمال َ ،ل أمار
استعمال أو عادم
وَل ؼٌر أهل لؽته"(رَ صؾ ال َمبَانً صٖٖٔ)  ،فاألمر إذن أمر
ٍ
ٍ
ٍ
قٌاس  ،كما أنَّ الرَّ ب َط بٌن اَلختصاص والعمل  ،وبٌن اَلشتراك واإلهمال  ،و َعا َّدهُ أصاَل ٌجاب ا ِّتباعاه
عدم
ٍ
فً باب عمل الحروؾ ُهو َبعٌِد عن َواقِع اللُّ َؽة ال َع َر ِبٌَّاة أٌضاا ؛ فادعوى اَلختصااص ؼٌار محصَّان ٍة باألدلَّاة
والبراهٌن  ،فحرؾ ال ِّنداء ( ٌَا) مُختص باَلسم  ،ومع ذلاك َل ٌُجماع ال ُّنحااة علاى عملاه فاً المُناادى  ،و( َماا)
لاٌس) أحٌاناا  ،وقاد
حرؾ ؼٌر مُختص ٌدخل علاى اَلسام والفعال علاى السَّاواء  ،وٌعمال فاً اَلسام عمال ( َ
ك حُارُوؾ َتخا َتصُّ بالفِعال وَل
ٌُهمل  ،وٌعمال فاً الفعال المضاارع الجازم أحٌاناا  ،وقاد ٌُهمال أٌضاا  ،و ُه َناا َ
صارٌٌِّن
ور َف َ
مار مان األَقادَ مٌِن َ ،
برز َمن َت َنبَّه لهاذا األَ َ
وؾ  ،و َكان من أَ َ
تعمل نحو  :السٌِّن و َس َ
اض ال َّتسالٌِم لل َب ِ
اإل َمام َعبد اللَّطِ ٌؾ بن أبً َبكر َّ
الز ِبٌدِيّ ٌ ،قُول فً ِك َتابه (ابت ََِلؾ ال ُّنصرَ ة فً اخات ََِلؾ ُنحَ ااة ال ُكو َفاة
ب َهذا ال َكَلم ِ
ضاة العَرَ بٌَّاة  ،بٌاروت ٔ987 ،م) :
اابً  ،طٔ َ ،عاالم ال ُك ُتاب ومَكتباة ال َّنه َ
اارق الجَ َن ِ
والبَصرَ ة ص٘ ، ٔٙتحقٌق دَ /ط ِ
صا أَصاَل"  .وٌُنظار فاً ال َمساؤَلَة (لهجاة تماٌم وأثرهاا
الحرؾ إِ َّنما ٌعمل إذا َكان مُخ َت ّ
صرٌٌِّن أَنَّ َ
" َو ََل ُن َسلِّم لل َب ِ
ش اورَ ات وزارة َّ
فااً ال َعرَ ِب ٌَّااة ال ُم َوحَّ ا َدة ص ، ٕٗ7ال ادّكتور َؼالِ اب َفاضِ ال ال ُم َّطلِبااً َ ،من ُ
ور ٌَّااة
الث َقا َف اة والفُ ُن اون  ،ال ُجم ُه ِ
ال ِعرَ اقِ ٌَّااة  ،دَار الحُرِّ ٌَّااة ِّ
للطبَاعااة  ،بَؽااداد ٔ978 ،م)  ،و(ال َّن َواسِ ااخ الفِعل ٌَّااة والحَ رف ٌَّااة لل ادُّكتور أحمااد ُس الٌَ َمان ٌَ ااقُوت
ص ، )ٕٔ9و( َن َظ ِرٌَّاة األَصاال وال َفارع فااً ال َّنحااو العَرَ بِاً صٖ ، ٔ9د /حَ َساان َخماٌس ال َم ْلااخ  ،طٔ َ ،دار ال ُ
شا ُروق ،

َعمَّان  ،األردن ٕٓٓٔ ،م )  ،و(إِعراب األَفعال للدّكتور عَلً أبو المَكارم ص. )ٕٔ9-ٕٔٙ
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القِس ُم الثانًِ  :الدا ِخلَ ُة َعلَى ال ُجملَ ِة الفِعلٌِة
ُ
ارع على الس ََّواء  ،وت ُكون حٌِ َن ِب ٍذ َؼٌر َعا ِملَ ٍة با ّتفاق
تدخل ( َما) ال َّنافٌة على الفِعل المَاضِ ً والم َ
ُض ِ
العا ِملَة فهً ال َّدا ِخلَة على الفِعل  ،نحو َ :ما َقاا َم َزٌاد ،
الج َنى ال َّدا ِنً) " :وأَمَّا َؼٌر َ
ال ُّن َحاة َ ،جا َء فً ( َ
و َما ٌَقُوم َعمْ رو  ،فهذه ََل خ ََِلؾ َبٌ َنهم فً أ َّنها ََل َع َم َل لها"(ٔ) .
وٌفرِّ ق ال ّدكتور َمهدِي ال َم ُ
ٌن ( َما) ال َّنا ِف ٌَة عِ ندَ ُد ُخولِ َها على الفِعال  ،و َبٌ َن َهاا عنادَ ُد ُخولِ َهاا
خزومًِّ َب َ
علااى اَلساام  ،فٌقُااول " :إذا كااان ال ُم َخ َ
ال َمااا منااك  ،أو فااً َع ادَ م وُ قُوعِ اه ،
اطاب َشااا ّكا فااً وُ قُااوع فِعا ٍ
ت  ،وإذا كان ال ُم َخ َ
وأردت أَنْ ُت ِزٌل ال َّشك عن نفسه قلت َ :ما َف َع ْل ُ
اطب قد اعتقد أَنَّ ِفعَل ما قد وقع ،
عنك فعله قلتَ :ما أنا َف َع ْل ُ
َ
األول تنفً
أردت أن تنفً
ُث َّم
ت  ،وبٌن ال َّتعبٌرٌن َفرق َواضِ ح ؛ فؤنت فً َّ
َ
وأَل ٌكون قد فُعِل أَصاَل  ،وأنات فاً َّ
عنك ِفعَل ٌَجُ وز أن ٌكون َؼٌرك قد فعله َّ ،
الثاا ِنً تنفاً عناك
ات و َت َح َّقا َ
ِفعااَل كااان قااد َث َبا َ
اق وُ قُو ُعااه  ،ولك َّنااك أردت ب َقولِ اك أَنْ تنفااً أن تكااون أناات ال َفاعِ ال  ،ولااو
استعملت َّ
األول  ،أو َع َك َ
َ
ُك"(ٕ) .
الثا ِنً َم َكان َّ
ست لم ٌُف َهم َك ََلم َ

ار َدة فً ( ُمس َند الر ِبٌع) :
 األَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌة لل ُجملَة ال َمنفٌِة بـ( َما) َ
الو ِ
ابع َة َع َش َار مَوضِ اعا(ٖ)  ،وٌمكان
وسالَّم ـ فاً (َ )ٔ7س َ
صلَّى للا علٌاه َ
َو َردَ ت ( َما) فً َك ََلم ال َّن ِبًِّ ـ َ
اردَ ة فً هذه المَواضِ ع من خ ََِلل تقسٌمها إلى َن َم َطٌن لُ َؽ ِوٌٌَّن اثنٌن ،
َوصؾ الجُ ملَة ال َمن ِفٌَّة بـ( َما) َ
الو ِ
وذلك على ال َّنحو اآلتً :
الن َم األَول َ :ما ُ +جملَة اسمٌِة
ابعة مَواضِ اع م ِّ
ُتماثَل فاً الص َُّاور
وسالَّم ـ فاً (َ )7س َ
صالَّى للاُ علٌاه َ
َو َردَ هذا الا َّن َمط فاً كَلماه ـ َ
اآلتٌة م َُر َّت َبة َحسب َكثرة وُ رُ و ِد َها فً (المُس َند) :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الج َنى الدَّا ِنً للم َُرادِي ص. ٖٕ9
(ٔ) َ
(ٕ) فً ال َّنحو العربًّ نقد وتوجٌه ص ،ٕٗٙدَ /مهدي ال َمخ ُزومًِّ  ،طٕ ،دار الرَّ ابد العربًّ  ،بٌروت ،
ٔ98ٙم .
ص َف َحات اآل ِت ٌَة (ٕٔٓ ، ٔٔ7 ، 7ٙ ، ٗٗ ، ٖٙ :مَوضِ َعان) ،
(ٖ) َو َردَت َهذِه ال َم َواضِ ع فً (المُس َند) فً ال َّ
ث َوا ِح ٍد) ، ٕ٘ٙ ، ٕٗٙ ، ٕٔٗ ،
ٓ( ٕٕٔ ، ٕٖٓ ، ٕٓٓ ، ٔ97 ،ٔ9مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) .
(ٕ78مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
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ورةٌ لَ ً
فظككا بككـ(مِن) ال ِجنسِ ككٌة الزائِككدَ ة
صككو َف ٌة َمجك ُكر َ
كورة األ ُولَ كى َ :مككا  +اس ك ُمها َظ كا ِه ٌر ( َن ِكك َكرةٌ َمو ُ
صك َ
ال ُّ
اض .
للتوكٌِد) ( +إِل) َ +خ َب ُرها ُجملَ ٌة فِعلٌِ ٌة فِعلُ َها َم ٍ
ُّورة هً أكثر ص َُور هذا ال َّن َمط وُ رُ ودا ؛ َح ُ
ٌث َو َردَ ت فً (المُس َند) فً (ٕ) مَوضِ َعٌن ،
وهذه الص َ
ت  ،و َه َذان
الحصر َ ،ف َت َح َّو َل ال َّنفً فٌهما إلى إِث َبا ٍ
إل َفادَ ة َ
َجا َء ال َخ َبر فٌهما َمس ُبوقا بـ(إِ ََّل) اَلستِث َنا ِبٌَّة ِ
المَوضِ َعان ُه َما َقولُه  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -
اان
صكَلَتِ ِه َ ،و َك َ
ب هللاُ لَك ُه أَ ْج َكر َ
صَلَةٌ فًِ الل ٌْ ِل َف ٌَ ْؽلِ ُب ُه َعلَ ٌْ َها َن ْوم إِل َك َت َ
ئ ٌَ ُكونُ لَ ُه َ
ِن ْ
ام ِر ٍ
 « َما م ِصدَ َقة»(ٔ) .
َن ْو ُم ُه َذل َِك َعلَ ٌْ ِه َ
ِب مِنَ الذاك ِِرٌنَ »(ٕ) .
صلً َعلًََّ مِا َب َة َمرَّ ٍة إِل ُكت َ
َ « -ما مِنْ أَ َح ٍد ٌُ َ

ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
(ٖ)
ِارة
أَو ًل  :تدخل ( َماا) ال َّنا ِف ٌَاة علاى ال َّنكارة والمعرفاة كماا َقارَّ ر ال ُّن َحااة  ،لكانْ إذا َو َق َعات بعادَ ها َنك َ
فرا ِد َهاذِه
الحال فً َجمٌِع َم َواضِ ِع َها فً (المُس َند)  -فإ َّنها حٌِ َن ِب ٍذ َت ُد ُّل على استؽراق َج ِمٌع أَ َ
َ -ك َما هُو َ

ال َّنك َِرة فً الحُ كم ال َمذ ُكور َبعدَ َها ؛ ألنَّ ال َّنك َِرة فً سِ ٌَاق ال َّنفً ُتفٌ ُد ال ُعمُوم(ٗ) ٌ ،قُول ال َّشٌخ السَّالِمًِّ :
"ال َّنك َِرة إذا وقعت فً مَوضِ ٍع فٌه ال ّنفً  ،وانسحب علٌها حُ كمه  ،فهً من صِ ٌَػ ال ُعمُوم "(٘)  ،وهذا
ُّورة .
ورٌن فً هذه الص َ
ُوح فً المَوضِ َعٌن ال َمذ ُك َ
ال َمع َنى ٌَ َت َجلَّى بوُ ض ٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضل الص َََّلة و ُخ ُ
شوعِ َها. )ٕ87/
(ٔ) ( َباب فً َف ِ
صلَّى للا ُ َعلٌَه َو َسلَّم. )٘ٓٗ/
سبٌح والص َََّلة على َرسُول للا َ
(ٕ) ( َباب فً ال َّت ِ
(ٖ) ٌُنظر شرح الرَّ ضِ ًّ على ال َكا ِف ٌَة ٔ ، ٕ9ٖ/ومُجٌب ال ِّن َدا فً شرح َق ْطر ال َّن َدى صَٓ ،ٕٙج َمال ال ِّدٌن عبد للا
ابن أحمد ال َفا ِك ِهًّ (تٕ97هـ)  ،تحقٌق دُ /مإ ِمن ُع َمر مُحمَّد  ،طٔ ،ال َّدار العُث َما ِنٌَّة َ ،عمَّان ٕٓٓ8 ،م ،
وأَ َسالٌِب ال َّنفً فً القُرآن صٖ.8
(ٗ) ٌُنظر البُر َهان فً ُعل ُوم ال ُقرآن ٗ ، ٕ٘ٙ/مُحمَّد بن عبدللا َّ
الزرْ َكشًّ (تٗ79هـ) َ ،تحقٌق مُحمَّد أبو ال َفضل
صٌدا – بٌروت ٕٓٓ9 ،م  ،ود َََللَة َت َراكٌِب ال ُج َمل عِ ن َد األُصُولٌٌِِّن صٗ٘ٔ ،
صرٌَّة َ ،
إِبراهٌم  ،ال َمكتبة َ
الع ِ
َ
والخ َد َمات ِّ
د /مُو َسى بن م َ
َ
الطبَاعِ ٌَّة  ،دمشق ٕٕٓٓ ،م .
وزٌع
ُصط َفى ال ُعبٌَدَ ان  ،طٔ  ،األ َوابِل لل َّنشر وال َّت ِ
(٘) َطل َعة ال َّشمس َشرح َم ُ
نظو َمة َشمس األُصُول فً أُصُول الفِقه ٔ ، ٕٕٔ/أبو مُحمَّد عبد للا بن حُمٌد السَّالمًّ
اإل َمام السَّالِمًِّ  ،وَلٌة ِب ِدٌَّة  ،سلطنة عُمان ٕٓٔٓ ،م .
(تٕٖٖٔهـ) َ ،تحقٌق ُع َمر َح َسن ال َقٌَّام َ ،مكتبة ِ
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َّابق – ُعمُوم ال َّنفً – من خ ََِلل اقت َِران اس ِم َها – فً أؼلب َم َواضِ ِع َها فً
َثانِ ًٌا َ ٌَ :تؤ َ َّكد ال َمع َنى الس ِ
جنسِ ٌَّة َّ
فراد
ِؽراق َجمٌِع أَ َ
ِؽرا ِقٌَّة) الَّتً ُتفٌد ال َّتنصِ ٌص على است َ
الزابِدَ ة (اَلست َ
(المُس َند)  -بـ(من) ال ِ
ِجنس اَلسم و َنفٌه من َمضمُون َ
الخ َبر عِ ندَ ُد ُخولِ َها على الجُ ملَة اَلس ِمٌَّة  ،وٌ َّتضِ ح هذا أٌَضا فً
ورٌن .
الحدٌِ َثٌن ال َّش ِرٌ َفٌن ال َمذ ُك َ
َ
َثالِ ًثا َ :و َردَت َكلِ َمة (أَ َحد) – فً المَوضِ ع َّ
ُصا ِح َبة لـ( َما) ال َّنا ِف ٌَة  ،وهً من ال َكلِ َمات الَّتً
الثانًِ – م َ
نس ال ُع َق ََلء ؛ َف ََل ُتس َتع َمل حٌِ َن ِب ٍذ إِ ََّل فً ال َّنفً(ٔ).
َتخ َتصُّ عِ ندَ ال ُّن َحاة ِب َؽٌر الم َ
ُوجب إذا َكا َنت لِ ُعمُوم ِ
ج ِ
ورةٌ لَ ً
فظا بـ(مِن) ال ِجنسِ ٌة الزائِدَة
جر َ
صو َف ٌة َم ُ
ورة الثانِ ٌَة َ :ما  +اس ُمها َظا ِه ٌر ( َنك َِرةٌ َمو ُ
ص َ
ال ُّ
ار ٌع .
للتوكٌِد) َ +خ َب ُرها ُجملَ ٌة فِعلٌِ ٌة فِعلُ َها ُم َ
ض ِ
وقد وردت هذه الصُّاورة فاً (مُسا َند الرَّ ِبٌاع) فاً مَوضِ ٍاع َواحِا ٍد َف َقاط  ،هاو َقولاه  -علٌاه الص َ
َّاَلة
والس َََّلم : -
 « َما مِنْ َن ِبً ٌَ ُم ُوت َحتى ٌُ َخٌ َر»(ٕ) .
ورةٌ لَ ً
فظككا بككـ(مِن) ال ِجنسِ ككٌة الزائِككدَ ة
صككو َف ٌة َمجك ُكر َ
كورة الثالِ َثككة َ :مككا  +اس ك ُمها َظ كا ِه ٌر ( َن ِكك َكرةٌ َمو ُ
صك َ
ال ُّ
للتوكٌِد) ( +إِل) َ +خ َب ُرها ُجملَ ٌة اسمٌِ ٌة .
ُّورة َو َردَت فً َك ََل ِمه  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم  -أٌَضا فاً مَوضِ ٍاع َواحِا ٍد َ ،جاا َء ال َخ َبار
وهذه الص َ
ت:
الحصر َ ،ف َت َح َّو َل ال َّنفً فٌه إلى إِث َبا ٍ
إل َفادَ ة َ
فٌه َمس ُبوقا بـ(إِ ََّل) اَلستِث َنا ِبٌَّة ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان أَ َحد من
ض َعه فً مَوضِ ِع َوا ِج ٍ
ب  ،لو قُلتَ َ ( :ك َ
"و ََل ٌَجُوز لـ(أَ َحد) أَن َت َ
(ٔ) َجا َء فً ِك َتاب سٌبوٌه َٔ : ٘ٗ/
آل فُ ََلن) لَ ْم ٌَجُز ؛ ألَ َّنه إِ َّنما َو َق َع فً َ
كَلم ِِهم َنفٌا َعا ّما"  ،و ٌُ َعلِّق األُس َتاذ َعبد الس َََّلم َهارُون ـ ُم َح ِّقق
ضع َته
ان ب َمع َنى ال ُعمُوم  ،وأَمَّا إذا َو َ
ال ِك َتاب ـ على هذه ال ِع َبارة فً ال َهامِش رقم (ٗ) ب َقولِه " :هذا إذا َك َ
الوا ِجب وال َمنفًِِّ َ ،نحو  :أَ َحد وعِ شر َ
(واحِد) فً ال َع َدد اس ُتع ِمل فً مَوضِ ع َ
مَوضِ ع َ
ُون  ،و{قُ ْل ه َُو للاُ
أَ َحد}"  ،وٌ َ
الجامع الصَّحٌح ص، ٕٔٙ
ُنظر فً ال َمسؤَلَة ٌُنظر َشواهد ال َّتوضٌح وال َّتصحٌح لمُشك ََِلت َ
َج َمال ال ِّدٌن مُحمَّد بن عبدللا بن َمالك األندلسًّ (تٕٙ7هـ)  ،تحقٌق مُحمَّد فُ َإاد َعبد ال َباقً  ،طٖ  ،عالم
ال ُك ُتب  ،بٌروت ٔ98ٖ ،م  ،و َشرح الرَّ ضِ ًّ على ال َكا ِف ٌَة ٕ ، ٖٔٔ/و َم َعانًِ ال َّنحو للسَّامِرَّ ابًِّ ٗ.ٔ97/
(ٕ) ( َباب فً ال ُّد َعاء. )ٗ9ٗ/

٘ٙ

(ٔ)
ًِ َكائِ َن ٌة إِلَى ٌَ ْو ِم ْال ِق ٌَا َم ِة»(ٕ) .
َ « -ما َعلَ ٌْ ُك ْم أَنْ َلَ َت ْف َعلُوا َ ،ف َما مِنْ َنس َم ٍة َكائِ َن ٌة إِل َوه َ

ور ٌة لَ ً
فظا بـ(مِن) ال ِجنسِ ٌة الزائِدَ ة للتوكٌِد) +
ورة الر ِاب َعة َ :ما  +اس ُمها َظا ِه ٌر ( َنك َِرةٌ َمج ُر َ
ص َ
ال ُّ
(إِل) َ +خ َب ُرها ُجملَ ٌة اسمٌِ ٌة .
ُّاورة فاً (مُسا َند الرَّ ِبٌاع) إِ ََّل فاً مَوضِ ٍاع َواحِا ٍد َف َحسابُ َ ،جاا َء ال َخ َبار فٌاه َمسا ُبوقا
ولَم َت ِرد هذه الص َ
َ
وسلَّم – :
صلَّى للا علٌه َ
الحصر  ،وهُو َقول ال َّن ِبًِّ ال َك ِرٌم ـ َ
إل َفادَ ة َ
أٌضا بـ(إِ ََّل) اَلستِث َنا ِبٌَّة ِ
ًِ ُمسِ َ
َّااع ِة  ،إِ ََّل ْال ِجانَّ
ِان الس َ
ٌخ ٌة لَ ٌْلَ َة ْالجُ م َُع ِة َح َّتى َت ْطلُ َع ال َّشمْ سُ إِ ْش َفاقا م َ
 « َو َما مِنْ دَاب ٍة إِل َوه َس»(ٖ) .
اإل ْن َ
َو ِ
ورةٌ
جر َ
جرو ٌر) ُم َقد ٌم  +اس ُمها َظا ِه ٌر ( َنك َِرةٌ َم ُ
ار و َم ُ
ِسة َ :ما َ +خ َب ُرها شِ به ُجملَة ( َج ٌّ
ورة ال َخام َ
ص َ
ال ُّ
لَ ً
فظا بـ(مِن) ال ِجنسِ ٌة الزائِدَة للتوكٌِد) .
لَم َت ِرد هذه الصُّورة كذلك فً (المُس َند) َّإَل فً َموضِ ٍع واح ٍد هُو :
صلَّى َّ
ك
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -امْ َرأَة ٌُ َقا ُل لَ َها َعمْ َرة َ ،ف َطلَّ َق َها َولَ ْم ٌَ ْب َت ِن ِب َها َ ،و َذل َ
للا َ -
 َت َز َّو َج َرسُو ُل َّ ِمْرضْ َق ُّط َ ،ف َقا َل َ « :ما لِ َه ِذ ِه عِ ْندَ هللاِ مِنْ َخ ٌْ ٍر» َف َطلَّ َق َها(ٗ) .
أَنَّ أَ َبا َها َقا َل لَ ُه  :إِ َّن َها لَ ْم َت َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفس
ض َرر فً ترك َ
اإل َمام ال َّن َو ِويّ َ " :ما علٌكم َ
(ٔ) ال َّتقدٌر فٌه َ ( :ما علٌكم َ
الع ْزل ؛ ألنَّ ك َّل ٍ
ضرر ) ٌ ،قُول ِ
قدَّر للا تعالى َخ ْلق َها َل ُب َّد أن ٌخلقها سواء عزلتم أم ََل  ،و َما لَ ْم ٌُق ِّدر َخ ْلق َها ََل ٌقع سواء عزلتم أم ََل َ ،
فَل
صحٌح مُسلِم ب َشرح ال َّن َو ِوي ٘ ، ٕٖ8/أبو زكرٌا ٌحٌى بن َش َرؾ ال ِّدٌن ال َّن َو ِوي (ت
فابدة فً عزلكم" َ ،
ٙ7ٙهـ)  ،تحقٌق مُحمَّد مُحمَّد تامر  ،طٔ  ،دار ال َفجر لل ُّتراث  ،القاهرة ٔ999 ،م،وٌُنظر َحاشِ ٌَة
صحٌِح ٖ ، 9ٔ/لل َّشٌخ مُحمَّد بن َعمرو بن أبً سِ َّتة َ ،تحقٌق إبراهٌم مُحمَّد َط ََّلي،
الجامِع ال َّ
ال ّترتٌِب على َ
دَ ار ال َبعث ِّ
للط َبا َعة وال َّنشر  ،قسنطٌنة ـ الجزابر ( ،د.ط.ت) .
(ٕ) ( َباب فً ال َّس َبا ٌَا والعُزلَة. )ٕ٘7/
ضل ٌَو ِم َها. )ٕ79/
(ٖ) ( َباب فً َ
ص ََلة ال ُج ُم َعة و َف ِ
َّ
لع وال َّن َف َق ِة. )ٖٖ٘/
(ٗ) ( َباب فً الط ََلق ال ُخ ِ
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ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
ُ
حٌث
ٌحة على َج َواز َتقدٌِم َخ َبر ( َما) ال َّنا ِف ٌَة على اس ِم َها
ص ِر َ
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ ال َمذ ُكور دَ ََللَة َ
فً َ
ٌجُ وز َتقدٌِم َ
ْس)  ،وهذه ٌَجُوز أن ٌَ َت َق َّدم َخ َبرُ َها على
الع َمل بـ(لٌَ َ
الخ َبر على المُب َتدَ أ ؛ أل َّنها مُشبَّهة فً َ
(ٔ)
ُّورة اآلتِ ٌَة .
اس ِم َها  ،وال َك ََلم َنفسُه ٌُ َقال فً الص َ

ور) ُم َقد ٌم  +اس ُمها َمصدَ ٌر ُم َإول ٌ .
ار و َمج ُر ٌ
ِسة َ :ما َ +خ َب ُرها شِ به ُجملَة ( َج ٌّ
ورة الساد َ
ص َ
ال ُّ
صلَّى للا
وهذه الصُّورة َك َس ِاب َقا ِت َها لَم َت ِرد فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) َّإَل فً َموضِ ٍع َوا ِح ٍد َف َقط  ،هُو َقوله َ -
وسلَّم : -
علٌه َ
ًِ َكا ِب َنة إِلَى ٌَ ْو ِم ْال ِق ٌَا َم ِة»(ٕ) .
 « َما َعلَ ٌْ ُك ْم أَنْ لَ َت ْف َعلُوا َ ،ف َما مِنْ َنس َم ٍة َكا ِب َنة إِ ََّل َوه َالن َم الثانًِ َ :ما ُ +جملَة فِعلٌِة
وسالَّم ـ َف َقااد َجااا َء فاً (ٓٔ) َعشا َارة
صالَّى للاُ علٌااه َ
هااذا الا َّن َمط ُهااو األَك َثاار وُ رُ ودا فااً َك ََل ِماه ـ َ
ثرة وُ رُ و ِد َها فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) :
مَواضِ عُ ،م َت َم ِّثَل فً الص َُّور اآل ِت ٌَة م َُر َّت َبة َحسب َك َ
اض ( َناسِ ٌخ) .
ورة األ ُولَى َ :ما  +فِعل ٌ َم ٍ
ص َ
ال ُّ
صا َاور هااذا الا َّن َمط وُ رُ ودا فااً (المُسا َند) ؛ َحٌا ُ
اث َو َردَ ت فااً (ٗ) أَر َب َعااة
اورة هااً أكثاار ُ
وهااذه ال ُّ
صا َ
ث َواحِا ٍد  ،وس ُِاب َقت ( َماا) فاً َواحِا ٍد منهاا ب َه َ
مازة اَلساتِف َهام الَّتاً
مَواضِ َع َ ،جاا َء اثناان منهاا فاً َحادٌِ ٍ
اإلن َكار وال َّت َعجُّ ب :
جاءت فٌه ل َمع َنى ِ
 « َما َكانَ َّضَلَ ٍل»(ٖ) .
للاُ لِ ٌَجْ َم َع أ ُ َّمتًِ َعلَى َ
ات أَنَّ َّ
صلَّى َّ
او ٌَ َتًْ َخمْ ٍر َف َقا َل لَ ُه « :أَ َما َعلِمْ َ
للا ـ َ
ُول َّ ِ
 أَهْ دَ ى َرجُ ل إِلَى َرس ِللاَ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ـ َر ِ
َحرَّ َم َها؟!»(ٗ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌع بن َح ِبٌب].
ُّورة األُولَى من ال َّن َمط األَوَّ ل من ال َفصل األَ َّول [(لٌَ َ
(ٔ) ُتنظر الص َ
ْس) ال َّنا ِف ٌَ ُة فً مُس َن ِد ِ
اإل َم ِام الرَّ ِب ِ
(ٕ) ( َباب فً ال َّس َبا ٌَا والعُزلَة. )ٕ٘7/
وسلَّم. )ٖ9/
صلَّى للاُ علٌه َ
(ٖ) ( َباب فً األُمَّة أُمَّة مُحمَّد َ
حرٌم َبٌع و ُ
شرب َ
الخمر وال َّن ِبٌذ. )ٕٙٗ/
(ٗ) ( َبابُ َت ِ
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للا َما َكانَ ٌَ ُ
اب َّ
ظنُّ أَنْ َت ْبلُ َاػ َماا َبلَ َؽ ْ
للاُ لَا ُه ِب َهاا
ات َ ،ف ٌَ ْك ُت َ
ان َّ ِ
 «إِنَّ الرَّ جُ َل لَ ٌَ َت َكلَّ ُم ِب ْال َك ِل َم ِة مِنْ ِرضْ َو ِللا َما َكانَ ٌَ ُ
ظنُّ أَنْ َت ْبلُ َػ َما َبلَ َؽ ْ
ت
ِرضْ َوا َن ُه إِلَى ٌَ ْو ِم ٌَ ْل َقاهُ َ ،وإِنَّ الرَّ جُ َل لَ ٌَ َت َكلَّ ُم ِب ْال َكلِ َم ِة مِنْ َس َخطِ َّ ِ
ب َّ
للاُ لَ ُه ِب َها َس َخ َط ُه إِلَى ٌَ ْو ِم ْال ِق ٌَا َم ِة»(ٔ) .
َف ٌَ ْك ُت َ
ار ٌع .
ورة الثانِ ٌَة َ :ما  +فِعل ٌ ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ـ فً (ٕ) مَوضِ َاعٌن  ،اق َت َر َنات ( َماا) ب َه َ
مازة
ُّورة فً َك ََلمه ـ َ
َو َردَت هذه الص َ
اَلستِف َهام فً َوا ِح ٍد منهما  ،وأفادت فٌه َمع َنى ال َّت َعجُّ ب  ،والمَوضِ َعان هُما :
صالَّى َّ
ْات َف َت َمع َّْكا ُ
ْان ٌَاسِ ٍار َقاا َل  :اجْ َت َنب ُ
للاُ َعلَ ٌْا ِه
ات فِاً ال ُّت َارا ِ
للا ـا َ
ب َ ،ف َقاا َل َرسُاو ُل َّ ِ
َّاار ب ِ
 َعانْ َعم ِْن(ٕ) .
َو َسلَّ َم ـ « :أَ َما ٌَ ْكفٌِ ََ َه َك َذا؟!» َ ،ف َم َس َح َوجْ َه ُه َو ٌَدَ ٌْ ِه إِلَى الرُّ سْ َؽٌ ِ
صلَّى َّ
ان
للا ـ َ
ُول َّ ِ
 َبلَ َؽ َنا َعنْ َرس ِْار َف َقاا َل َُ ٌ« :ع َّاذ َب ِ
ْن ٌ َُع َّذ َب ِ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ـ أَ َّن ُه َمرَّ ِب َرجُ لٌَ ِ
ان فًِ ْال َقب ِ
ِان ْال َب ْاو ِل َ ،وأَمَّاا َ
اان ٌَمْ شِ اً
اآلخارُ َف َق ْاد َك َ
ان ََل ٌَسْ َتب ِْرئُ م َ
ٌر ٍة  ،أَمَّا أَ َح ُد ُه َما َف َق ْد َك َ
ان ِب َك ِب َ
َو َما ٌُ َعذ َب ِ
اس ِبال َّنمٌِ َم ِة»(ٖ) .
َبٌ َْن ال َّن ِ
(جملَة َج َواب الشر ) .
(جملَة الشر ) َ +ما  +فِعل ٌ َم ٍ
اض ُ
ورة الثالِ َثة  :لَ ْو ُ
ص َ
ال ُّ
ح ٍد فقط  ،هُو كاآلتً :
ُّورة َجا َءت فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) فً مَوضِ ٍع َوا ِ
هذه الص َ
صلَّى َّ
ضى َ ،و َقا َل َ « :ل ْو
ار ِة ْال َق َرا َب ِة َوعِ ٌَادَ ِة ْال َمرْ َ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ـ فًِ ِز ٌَ َ
للا ـ َ
ب َرسُو ُل َّ ِ
 َر َّؼ ََعل ِْم ُت ْم َما فٌِ ِه َما مِنَ األَ ْج ِر َما َت َخل ْف ُت ْم َع ْن ُه َما َ ،و َّ
ت»(ٗ) .
للا ُ ٌَ ْك ُتبُ ِب ُك ِّل ُخ ْط َو ٍة مِنْ َذل َِك َح َس َنا ٍ
اض .
س ٌم) َ +ما  +فِعل ٌ َم ٍ
ورة الر ِاب َعة َ ( :ق َ
ص َ
ال ُّ
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ـ فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد كذلك  ،هُو َقولُه :
وقعت هذه الصُّورة فً كَلمه ـ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َبابُ اآلدَ اب. )7ٕٗ/
(ٕ) ( َبابُ َفرض ال َّت ٌَمُّم والعُذر الَّذي ٌُو ِجبُه. )ٔ7ٓ/
(ٖ) ( َباب فً القُبُور. )ٗ87/
والوعْ ك. )ٖٙ٘/
(ٗ) ( َباب فً ال ُحمَّى َ
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ت م َِن األَصْ َنام َشٌْبا َح َّتى أَ ْك َر َمنًِ َّ
 « َوهللاِ َما دَ َن ْو ُللا ُ ِبال ُّنبُوَّ ِة»(ٔ) .
ِ

ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
ان جُ ملَة فِعلٌَِّة َمن ِفٌَّة فال َقاعِ دَة فٌه َك َما ٌلً(ٕ) :
َج َواب ال َق َسم إِن َك َ
ان مَاضِ ٌا َمن ِف ٌّا َت َعٌ ََّن أَن َت ُكون أَدَ اةُ ال َّنفً هً ( َما) َ ،ك َما فً هذا المَوضِ ع مِن َحدٌِثِه
ٔ -إِن َك َ
ال َّش ِرٌؾ  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم . -
ان َنفٌُه بـ( َما)  ،أو (إِنْ )  ،أو َ
(َل)  ،ولَم ٌَ ِرد كذلك فً (مُس َند
ارعا َمنفِ ٌّا َك َ
ان م َ
ٕ -وإِن َك َ
ُض ِ
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ـ َ « :ه ْل
الرَّ ِبٌع) إِ ََّل َمن ِف ٌّا بـ( َما) فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد َف َقط  ،هُو قولُه ـ َ
للا َما ٌَ ْخ َفى َعلًََّ ُخ ُ
شو ُع ُك ْم َوَلَ رُ ُكو ُع ُك ْم َ ،وإِ ِّنً ألَ َرا ُك ْم مِنْ َو َرا ِء
َت َر ْو َن ِق ْبلَتًِ َها ُه َنا ؟ َف َو َّ ِ
ُّورة ال َّتالِ ٌَة .
َظه ِْري» وسٌؤتً ذِكرُه فً الص َ
ار ٌع .
س ٌم) َ +ما  +فِعل ٌ ُم َ
ِسة َ ( :ق َ
ورة ال َخام َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ـ فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد أٌَضا  ،هُو َقولُه :
ُّورة فً كَلمه ـ َ
وقعت هذه الص َ
 « َه ْل َت َر ْو َن قِ ْبلَتًِ َها ُه َنا ؟ َف َوهللاِ َما ٌَ ْخ َفى َعلًََّ ُخ ُشو ُع ُك ْم َوَلَ رُ ُكو ُع ُك ْم َ ،وإِ ِّنً ألَ َرا ُك ْم مِنْ
َو َرا ِء َظه ِْري(ٖ)»(ٗ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َباب فً ذِكر ال ِّشرك وال ُكفر. )ٖٙ/
َ
َ
الع َر ِبًّ ص  ، ٔ7ٓ-ٔٙ9األُس َتاذ َعبد الس َََّلم
اإلن َشا ِبٌَّة فً ال َّنحو َ
(ٕ) ٌُن َظر َتفصِ ٌل ال َمسؤلَة فً كتاب األ َسالٌِب ِ
مُحمَّد َهارُون  ،طٕ َ ،مك َت َبة َ
الخان ِجً  ،ال َقاهرة ٔ979 ،م .
بالعٌن َحقٌِ َقة ،
ص ِرٌَّة َ
اردَة فً َقولِه َ « :وإِ ِّنً ألَ َرا ُك ْم ِمنْ َو َرا ِء َظه ِْري» رُإ ٌَة َب َ
(ٖ) مِن المُمكِن أَن َت ُكون الرُّ إ ٌَة َ
الو ِ
َف َقد ُخ ِر َقت ال َعادَة له  ،و َممكِن أَن َت ُكون رُإ ٌَة َمع َن ِوٌَّة أَ َرا َد بها َتو ِجٌه األَمر بإِت َمام الص َََّلة ب ُخ ُ
شوع  ،وال ِح َفاظ
َ
العب ُد دَ َر َجة .
وع و ُسجُو ٍد  ،وبذلك ٌَ َت َح َّق ُق ال َه َدؾ منها وه َُو َطلَب األَجر  ،وأَن ٌُر َف َع بها َ
على أر َكا ِن َها من ُر ُك ٍ
صحٌِح
صحٌح مُسلِم ب َشرح ال َّن َو ِوي ٕ ، ٖٙٔ/وأُسلُوب ال َّنفً فً َبعض األَ َحادٌِث ال َّن َب ِوٌَّة ال َّش ِرٌ َفة – َ
ٌُنظر َ
مُسلِم أُنمُو َذجا صٕٔٓ  ،م  .أسماء َعبد ال َباقًِ مُحمَّد َ ،بحث َمن ُ
العدَ د ٕٓٔ ،
شور فً َم َجلَّة ُكلٌَِّّة اآلدَ اب َ ،
الجا ِم َعة المُس َتنصِ ِرٌَّة ببؽ َداد  ،قِسم اللُّؽَة ال َع َر ِبٌَّة ( ،د.ت) .
َ
ضل الص َََّلة و ُخ ُ
شوعِ َها. )ٕ8ٙ/
(ٗ) ( َباب فً َف ِ

ٓٙ

ار ٌع ( +إِل) .
ِسة َ :ما  +فِعل ٌ ُم َ
ورة الساد َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
َّاَلة والس َ
ُّورة أٌَضا لَم َت ِرد فً َك ََلمِه ـ علٌاه الص َ
َّاَلم ـ َّإَل فاً مَوضِ ٍاع َواحِا ٍد  ،أ ُ ِتباع فٌاه
وهذه الص َ
ت:
الحصر َ ،ف َت َح َّو َل ال َّنفً فٌه إلى إِث َبا ٍ
الفِعل بـ(إِ ََّل) اَلستِث َنا ِبٌَّة إلِ َفادَ ة َ
ُس َوه َُو َمرْ ُدود فٌِ ُك ْم»(ٔ) .
َ « -ما ٌَ ِحل ُّ لًِ مِنْ َؼ َنا ِب ِم ُك ْم َما ٌَ ِزنُ َه ِذ ِه إِل ْال ُخم ِ

عرابِ ًُّ :
 ال َموقِ ُع اإلِ َ
عر ِابٌَّة الَّتً َو َردَت فٌها ( َما) ال َّنافٌاة فاً (مُسا َند الرَّ ِبٌاع) َ ،ف َجاا َءت  -م َُر َّت َباة
اختلفت المَواضِ ع اإلِ َ
حسب َكثرة وُ رُ و ِد َها  -على ال َّنحو اآلتً :
الجملَككة ال ُم ْسك َتؤْ َن َفة  :وقعاات ( َمااا) ال َّنا ِف ٌَااة فااً َّأول الجُ ملَااة المُسْ ا َتؤْ َن َفة فااً (ٔٔ) أَ َحاادَ َع َشا َار
ٔ -أول ُ ُ
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ـ :
مَوضِ عا  ،منها قولُه ـ َ
ًِ مُسِ َ
َّااع ِة  ،إِ ََّل ْال ِجانَّ
ِان الس َ
ٌخة لَ ٌْلَ َة ْالجُ م َُع ِة َح َّتى َت ْطلُ َع ال َّشمْ سُ إِ ْشا َفاقا م َ
 « َو َما مِنْ دَاب ٍة إِ ََّل َوه َس» .
اإل ْن َ
َو ِ
 « َما مِنْ َن ِبً ٌَم ُُوت َح َّتى ٌ َُخٌ ََّر» .
ِب م َِن َّ
ٌن» .
الذاك ِِر َ
ُصلًِّ َعلًََّ مِا َب َة َمرَّ ٍة إِ ََّل ُكت َ
 « َما مِنْ أَ َح ٍد ٌ َٕ -فً َج َوا ِ
ب ال َق َسم فً (ٕ) مَوضِ َعٌن ُه َما :
سم  :جاءت ( َما) ال َّنا ِف ٌَة فً جُ ملَة َج َوا ِ
ب ال َق َ
ت م َِن األَصْ َنام َشٌْبا َح َّتى أَ ْك َر َمنًِ َّ
 « َوهللاِ َما دَ َن ْو ُللاُ ِبال ُّنب َُّو ِة» .
ِ
 « َه ْل َت َر ْو َن ِق ْبلَتِاً َها ُه َناا ؟ َف َكوهللاِ َمكا ٌَ ْخ َفكى َعلَاًَّ ُخ ُشاو ُع ُك ْم َوَلَ رُ ُكاو ُع ُك ْم َ ،وإِ ِّناً ألَ َرا ُكا ْم مِانْ
َو َرا ِء َظه ِْري» .
ث َواحِا ٍد  ،هُاو
الحال فً (ٕ) مَوضِ َعٌن من َحادٌِ ٍ
الحال  :تص َّدرت ( َما) ال َّنا ِف ٌَة جُ مل َة َ
ٖ -فً ُجملَة َ
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ـ :
قولُه ـ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َبابُ َجامِع ال َؽزو فً َس ِبٌل للا. )ٗٙ9/
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اب َّ
للا َما َكانَ ٌَ ُظنُّ أَنْ َت ْبلُ َكَ َمكا َبلَ َغ ْ
للاُ لَا ُه ِب َهاا
كت َ ،ف ٌَ ْك ُت َ
ان َّ ِ
 «إِنَّ الرَّ جُ َل َل ٌَ َت َكلَّ ُم ِب ْال َك ِل َم ِة مِنْ ِرضْ َو ِِرضْ َاوا َن ُه إِلَاى ٌَ ْاو ِم ٌَ ْل َقااهُ َ ،وإِنَّ الرَّ جُ ا َل لَ ٌَا َت َكلَّ ُم ِب ْال َكلِ َما ِة مِانْ َس َ
للا َمككا َككانَ ٌَ ُظكنُّ أَنْ َت ْبلُ َكَ َمككا
اخطِ َّ ِ
ب َّ
للاُ لَ ُه ِب َها َس َخ َط ُه إِلَى ٌَ ْو ِم ْال ِق ٌَا َم ِة» .
َبلَ َغ ْتَ ،ف ٌَ ْك ُت َ
صاادر الجُ ملَااة ال َم ُ
عطو َفااة فااً مَوضِ ا ٍاع َوا ِح ا ٍد
الجملَككة ال َمع ُ و َفككة  :جاااءت ( َمااا) ال َّنا ِف ٌَااة فااً َ
ٗ -أول ُ
َف َحسْ بُ  ،هُو َقولُه ـ علٌه الص َََّلة والس َََّلم ـ :
ًِ َكائِ َن ٌة إِلَى ٌَ ْو ِم ا ْلقِ ٌَا َم ِة» .
س َم ٍة َكائِ َن ٌة إِل َوه َ
 « َما َعلَ ٌْ ُك ْم أَنْ َلَ َت ْف َعلُوا َف َما مِنْ َن َ٘ -فً ُجملَة َج َوا ِ
ب ال َّشارط أٌَضاا فاً مَوضِ ٍاع
صدر جُ ملَة َج َوا ِ
ب الشر  :وقعت ( َما) ال َّنافٌة فً َ
رضى:
عرض َترؼِ ٌبه فً زٌارة أُولً القُربى وعِ ٌَادَ ة ال َم َ
َوا ِح ٍد  ،هُو قولُه ـ علٌه الس َََّلم ـ فً َم ِ
صلَّى َّ
ضاى َ ،و َقاا َل « :لَ ْاو
اار ِة ْال َق َرا َبا ِة َوعِ ٌَاادَ ِة ْال َمرْ َ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسالَّ َم ـ فِاً ِز ٌَ َ
للا ـ َ
ب َرسُو ُل َّ ِ
 َر َّؼ ٌَِه َما م َِن األَجْ ِر َما َت َخل ْف ُت ْم َع ْن ُه َما َ ،و َّ
ت» .
للاُ ٌَ ْك ُتبُ ِب ُك ِّل ُخ ْط َو ٍة مِنْ َذل َِك َح َس َنا ٍ
َعلِمْ ُت ْم َما ف ِ

 الد َللَ ُة الز َمنٌِة :
الحاال(ٔ)  ،والصَّا ِحٌح
ب أَك َثرُ ال ُّن َحاة القُدَ ا َمى إلاى أَنَّ ( َماا) ال َّدا ِخلَاة علاى اَلسام مُخ َتصَّاة ب َنفاً َ
َذ َه َ
الحااال  ،و َمااا فااً ال َماضااً  ،و َمااا فااً
 َك َمااا ٌقُااول اباان َمالِااك(تٕٙ7هااـ)  -أ َّن َهااا َتنفِااً َمااا فااً َ(ٕ)
اآلن  ،ومثالهاا فاً المُسا َتق َبل َقولاه
الحاضر قولك َ ( :ما َزٌد م َُساافِرا) أي َ :
اَلستِق َبال  ،فمثالها فً َ

اارة ، ]ٔٙ7/و َقولاااه َجااا َّل َشاااؤ ُنه َ { :و َماااا ُهااا ْم َعن َهاااا
ااار}[ال َب َقا َ
ااار ِجٌ َْن ِما َ
اان ال َّنا ِ
َت َعاااالى َ { :و َماااا ُهااا ْم ِب َخا ِ
ِبٌن}[اَلنف َِطااار ، ]ٔٙ/فهااً فااً اآلٌتااٌن لَلس اتِق َبال ؛ ألنَّ ال َمن ِفااًَّ بهااا َسااوؾ ٌقااعُ ٌااو َم القٌِا َمااة ،
ِب َؽاااب َ
ٌار ُم َقٌَّادَ ٍة
للح ِقٌ َقاة َؼ َ
ومثالها فً المَاضِ ً نحو َقولناَ ( :ما ساعٌد َظلَ َمناً َح ِّقاً َبا ْل َخالاد)  ،و َقاد َت ُكاون َ
ِب َز َم ٍن م َُع ٌَّ ٍن  ،ك َقوله َت َعالى َ { :ما هُنَّ أ ُ َّم َهات ِِه ْم}[الم َُجا ِدلَة. )ٖ(]ٕ/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ٌُنظر َشرح ال ُم َفصَّل َلبن ٌَعٌِش ٔ. ٖٙ8/
سهٌل َلبن َمالِك ٔ. ٖ8ٓ/
(ٕ) ٌُنظر َشرح ال َّت ِ
(ٖ) ٌُنظر َم َعا ِنً ال َّنحو ٗ.ٔٙٗ/
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أَمَّا ال َّدا ِخلَة على الفِعل فهً إِنْ "دَ َخلَت على ال َماضِ ً تركتاه علاى َمع َنااه مان المُضاًّ "(ٔ) ٌ ،قاول
سٌبوٌه فً ( َباب َنفً ال ِفعل) " :وإذا قال لَ َق ْد َف َع َل فإنَّ نفٌه َما َف َع َل ؛ أل َّنه كؤ َّنه قال  :وللا لَ َق ْاد َف َعا َل ،
فقال  :وللا َما َف َع َل"(ٕ)  ،وكَلمُه ٌُوحً بؤنَّ َث َّم ّة تؤكٌدا فٌها  ،جااء فاً (اإلتقاان) " :ومُقتضاى كاَلم
سٌبوٌه أنَّ فٌها معنى ال َّتؤكٌد  ،أل َّنه جعلها فً ال َّنفً جوابا لِـ( َق ْد)(ٖ) فً اإلثبات  ،فكما أنَّ ( َق ْاد) فٌهاا
والز َم ْخ َش ِاريّ (٘) ٌارى أ َّنهاا ََل ُ
َمعنى ال َّتؤكٌد  ،فكذلك َما جُ عِل َجواباا لهاا"(ٗ) َّ ،
ااض
تادخل إِ ََّل علاى َم ٍ
الحال(" ، )ٙوالحقٌقة أنَّ الكثٌر فٌها أَنْ ت ُكون كذلك  ،وقد تؤتً ل َنفً ال َماضً ال َبعٌِد َ ،قال
قرٌ ٍ
ب م َِن َ
ض َو َما َب ٌْ َن ُه َما ََلعِ ِبٌ َْن}[األَ ِنب ٌَاء ... ]ٔٙ/وقاد ت ُكاون لَلساتِق َبال فاً
َت َعالى َ { :و َما َخلَ ْق َنا ال َّس َما َء َواألَرْ َ
َجواب ال َّشرط أو َؼٌره قلٌَل َ ،قال َت َعالى َ { :ولَ ْاو أَ َّناا َك َت ْب َناا َعلَاٌ ِْه ْم أَ ِن ا ْق ُتلُ ْاوا أَ ْنفُ َسا ُك ْم أَ ِو ْ
اخرُ جُ ْاوا مِانْ
ار ُك ْم َما َف ُعلُ ْوهُ إَ ََّل َقلٌَْل ِم ْن ُه ْم}[ال ِّن َساء. )7("]ٙٙ/
ِد ٌَ ِ
ال عند الجُم ُهور( ، )8قال سٌبوٌه " :وإذا قاال ه َُاو ٌَ ْف َعا ُل ،
ارع َخلصته َ
وإِنْ دَ َخلَت على الم َ
للح ِ
ُض ِ
()9
ارع ،
الحاال إذا دَ َخلَات علاى الم َ
ال فِعْ ٍل َ ،فإِنَّ َنف ٌَ ُه َما ٌَ ْف َع ُل"  ،فذكر أَ َّنهاا لنفاً َ
أَيْ  :ه َُو فًِ َح ِ
ُضا ِ
واعتاارض اباان َمالِ اك علااى هااذا ب َنحااو َقولااه َت َع االَى { :قُ ا ْل َمااا ٌَ ُكا ْاونُ لِااًْ أَنْ أ ُ َب ِّدلَ ا ُه ِماانْ ت ِْل َقااا ِء َن ْفسِ ااًْ }
ارع ال َّدال على ال ُمس َتق َبل(ٓٔ) ،
[ ٌُو ُنس ، ]ٔ٘/فقد َجا َء ال َّنفً بـ( َما)  -فً اآلٌة ال َك ِرٌ َمة  -للم َ
ُض ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) َرصؾ ال َم َبا ِنً صٖٖٔ .
(ٕ) الكتاب ٖ. ٔٔ7/
صواب لِـ(لَ َق ْد) .
(ٖ) كذا فً األَصل  ،ولع َّل ال َ
اإلت َقان فً ُعل ُوم القُرآن َٕ ،٘ٔٗ/ج ََلل ال ِّدٌن ال ُّس ٌُوطِ ًّ (تٔٔ9هـ) َ ،تح ِقٌق َس ِعٌد ال َمن ُدوه  ،طٔ ُ ،م َإ َّس َسة
(ٗ) ِ
ال ُك ُتب َّ
الث َقا ِف ٌَّة  ،بٌروت ٔ99ٙ ،م .
ارزمًِّ َّ
(٘) هُو أبو ال َقاسم َمحمُود بن ُع َمر َ
الز َمخ َش ِريّ  ،من أَ ِبمَّة العِلم بال ِّدٌن وال َّتفسِ ٌر واللُّؽَة واألَدَب  ،وُ لِد
الخ َو ِ
ار ْزم  ،من
فً َز َم ْخ َشر  ،و َسافر إلى َم َّكة فجاور بها َز َمنا َفل ُ ِّقب ِب َجار للا ُ ،توُ ّفً فً الج َ
ُرجا ِنٌَّة من قُ َرى َخ َو ِ
رجم ُته فً ( ُنز َهة األَلِبَّاء
آثاره ال َّتفسِ ٌر ال َمعرُوؾ بـ(ال َك َّشاؾ) و(أَ َساس ال َب ََل َؼة) و (ال ُم َفصَّل فً ال َّنحو)ُ .تنظر َت َ
بالو َف ٌَات للصَّفدِي ٕ٘ ، )ٔٗٓ-ٖٖٔ/و(البُل َؽة فً َترا ِجم أَ ِبمَّة ال َّنحو واللُّؽَة صٓ. )ٕ9
الوافًِ َ
ص ، )ٖٖ8و( َ
(ٌُ )ٙنظر َشرح ال ُم َفصَّل َلبن ٌَعٌِش ٘ ،ٖٔ/واأل ُ ْنمُو َذج فً ال َّنحو َّ
للز َمخشريّ ب َشرح األَرْ د َِبٌلًِّ (تٙٗ7هـ)
ص. ٔ88
(َ )7م َعا ِنً ال َّنحو ٗ. ٔٙٗ/
(ٌُ )8نظر مُؽنً اللَّ ِبٌب ٗ ، ٗ٘/وال َّت َرا ِكٌب اللُّؽوٌة لل ُّدكتور هادي نهر صٗ. ٕ8
( )9الكتاب ٖ. ٔٔ7/
(ٓٔ)

َّاب َقة .
ٌُنظر مُؽ ِنً اللَّ ِبٌب ب َنفس الجُزء والص َ
َّفحة الس ِ

ٖٙ

ُ
َ
َّار َفة له إلى اَلس ِتق َبال"(ٔ)  ،وال َق ِرٌ َنة ُهنا هً اق ِت َران
"وأ ِجٌب بؤ َّنه َمش ُروط ِب َت َجرُّ دِه من ال َق َرا ِبن الص ِ
ال ِفعل {أ ُ َب ِدلَ ُه} بـ(أَنْ ) ال َمصْ د َِرٌَّة  ،وال َّتق ِدٌر َ :ما ٌَ ُكونُ ل ًَِ ال َّتب ِدٌل  ،أَيْ  :فً َما ٌُس َت ْق َب ُل مِن َّ
الز َمان .
ت فً َك ََلمه ـ علٌه الص َََّلة والس َََّلم ـ مُخ َتصَّة بال َّنفً فً َز َم ٍن
أَما فً ( ُمس َند الربٌِع ) َفلَم َتؤ ِ
م َُعٌ ٍَّن َ ،بل َو َردَت َنافِ ٌَة فً األَز ِم َن ِة المُخ َتلِ َفة ؛ َف َجا َءت َنا ِف ٌَة فً َّ
الز َمن المَاضِ ً فً (ٕ) مَوضِ َعٌن،
الحال المُمْ َت ِّد إلى المُس َتق َبل فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد ،
الحال فً (ٗ) أَر َب َعة َم َواضِ ع  ،وفً َ
وفً َز َمن َ
ال فً (ٕ) مَوضِ َعٌن َ ،و َو َردَت فً أَك َثر َم َواضِ ِع َها لم ْ
ُطلَق َّ
الز َمن ؛
َ
وجا َءت َنا ِف ٌَة فً َز َمن اَلستِق َب ِ
ِ
َح ُ
ٌث َجا َءت َك َذلِك فً (َ )8ث َما ِن ٌَة َم َواضِ ع  ،وهذه أمثل ُتها :
 فً ال َماضِ ً :
ت م َِن األَصْ َنام َشٌْبا َح َّتى أَ ْك َر َمنًِ َّ
للا َما دَ َن ْو ُ
للا ُ ِبال ُّنبُوَّ ِة» .
 « َو َّ ِِ
الحال :
 فً َ
صلَّى َّ
ك
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -امْ َرأَة ٌُ َقا ُل لَ َها َعمْ َرة َ ،ف َطلَّ َق َها َولَ ْم ٌَ ْب َت ِن ِب َها َ ،و َذل َ
للا َ -
 َت َز َّو َج َرسُو ُل َّ ِللا مِنْ َخٌ ٍْر» َف َطلَّ َق َها .
مْرضْ َق ُّط َ ،ف َقا َل َ « :ما ِل َه ِذ ِه عِ ْندَ َّ ِ
أَنَّ أَ َبا َها َقا َل لَ ُه  :إِ َّن َها لَ ْم َت َ
صلَّى َّ
ان
للا َ -
ُول َّ ِ
 َبلَ َؽ َنا َعنْ َرس ِان فًِ ْال َقب ِْر َف َقا َل َُ ٌ« :ع َّذ َب ِ
ْن ٌ َُع َّذ َب ِ
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -أَ َّن ُه َمرَّ ِب َرجُ لٌَ ِ
َ
ان ٌَمْ شِ ً
ئ م َِن ْال َب ْو ِل َ ،وأَمَّا
ان ََل ٌَسْ َتب ِْر ُ
اآلخ ُر َف َق ْد َك َ
ٌر ٍة  ،أَمَّا أَ َح ُد ُه َما َف َق ْد َك َ
ان ِب َك ِب َ
َو َما ٌ َُع َّذ َب ِ
اس ِبال َّنمٌِ َم ِة» .
َبٌ َْن ال َّن ِ
الحال ال ُم ْم َتد إلى ال ُمس َتق َبل :
 فً َ
ان َّ
ضَلَ ٍل» .
للاُ لِ ٌَجْ َم َع أ ُ َّمتًِ َعلَى َ
 « َما َك َ فً ال ُمس َتق َبل :
ًِ َكا ِب َنة إِلَى ٌَ ْو ِم ْال ِق ٌَا َم ِة» .
 « َف َما مِنْ َن َس َم ٍة َكابِ َنة إِ ََّل َوه َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ااابٌح ال َم َؽاااا ِنً فاااً ُحااارُوؾ ال َم َعاااا ِنً ص  ،ٗ79مُح َّماااد بااان علاااً بااان إباااراهٌم بااان َ
ااوزعًّ
(ٔ) َم َ
صا ِ
الخطِ ٌاااب ال ُما ِ
َّ
وزٌااع  ،القاااهرة ،
(تٕ٘8هااـ)  ،تحقٌااق د /عااابض باان نااافع ال َعمااريّ  ،طٔ  ،دار ال َمنااار للطبااع وال َّنشاار وال َّت ِ
والج َنى الدَّانً ص. ٖٕ9
ٖٔ99م  ،وٌُنظر مُؽنً اللَّبٌب ٗ، ٗٙ/
َ
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 فً ُم ْ لََ الز َمن :
ب َّ
ان
صَلَتِ ِه َ ،و َك َ
للاُ لَ ُه أَجْ َر َ
صَلَة فًِ اللٌَّ ِْل َف ٌَ ْؽلِ ُب ُه َعلَ ٌْ َها َن ْوم إِ ََّل َك َت َ
ئ ٌَ ُكونُ لَ ُه َ
ِن امْ ِر ٍ
 « َما م ِصدَ َقة» .
َن ْو ُم ُه َذل َِك َعلَ ٌْ ِه َ
 « َما مِنْ َنبًِ ٌَم ُُوت َح َّتى ٌ َُخٌ ََّر» .
ِب م َِن َّ
ٌن» .
الذاك ِِر َ
ُصلًِّ َعلًََّ مِا َب َة َمرَّ ٍة إَِلَّ ُكت َ
َ « -ما مِنْ أَ َح ٍد ٌ َ

٘ٙ

ال َفصل ُ الثال ُ
ِث
( َل) النافِ ٌَة فًِ ُمس َند اإلِ َمام الر ِبٌع بن َح ِبٌب

ٙٙ

ال َفصل ُ الثال ُ
ِث
ُ
ٌع بن َح ِبٌب
( َل) النافِ ٌَة فً ُمس َن ِد اإلِ َم ِام الر ِب ِ
َ تم ِهٌد :
( ََل) هً أقد ُم أدوات ال َّنفً فً العربٌَّة(ٔ)  ،تدخ ُل على األسماء واألفعاال(ٕ)  ،لكانَّ اساتعمالها َما َع
(ٖ)
وص اللُّ َؽ ِوٌَّا ِة الَّتاً تارد فٌهاا
أكثر منه َم َع اَلسم ََل سِ ٌَّما ال ِفعال ال ُم َ
ال ِفعل َ
ارع  ،وال ُم َت َتبِّاعُ لل ُّنصُا ِ
ضا ِ
هذه األَدَ اة ؛ ٌَ ُ
الوظِ ٌفٌَّة الَّتً تإ ِّدٌها بحسب َماا َتا ُد ُّل علٌاه ال َقارابن دَ اخِا َل السِّاٌاق ،
لحظ َت َع ُّددَ ال َمعا ِنً َ
عر ِاب ٌَّة على اَلسم الَّذي ٌلٌها ؛ ُهو األَمر الَّذي َج َع َل ال ُّن َحاة
اإل َ
و ٌَب ُدو أَنَّ هذا ال َّت َع ُّدد َم َع َت َن ُّوع َ
الح َر َكة ِ
الع َر ِبًّ (ٗ)  ،وٌرى ال ُّدكتور َمهدِي ال َم ُ
خزومًّ أَنَّ
ٌَدرُ ُسو َن َها فً أكثر من َموضِ ع من َم َواضِ ٌع ال َّنحو َ
حرؾ َّ
الَلم  -فً أّ َّولِ َها – هو عما ُد دَ َللتها على ال َّنفً  ،وهو ٌُضفً علٌها مان ال ِخ َّفاة والسُّاهولة َماا
َ
خارج أصاوات َّ
ت َّ
لَ ْم َت َ
حظ به أُختها ( َما) ال َّنافٌة  ،ذلك "ألَنَّ َّ
الذ ََل َقاة
الَلم هو أَ َح ُد أصوا ِ
الذ ََل َقة  ،و َم َ
الحاا ّد َ ،
وذلَاق
– وهً أٌسرُ األصوا ِ
ت ُنطقاا وأَ َخ ُّف َهاا علاى اللِّساان– مِانْ َذلَاق اللِّساان  ،وهاو َط َرفُاه َ
ض ِل ال ُّنطق َح َر َكة  ،وأَ َش ُّد َها سُرْ َعة  ،وأَو َفا َها مُرُ و َنة"(٘).
اللِّسان أكثرُ َع َ
قس ٍام :
وتنقسم ( ََل) ال َّنافٌة  -بال َّنظر إلى ُد ُخولِ َها على
عل  -إلى َث ََلث ِة أَ َ
اَلسم وال ِف ِ
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بر ِجسْ َت َرا َشار  ،تصاحٌح وتعلٌاق دَ /ر َمضاان َعباد ال َّتاوَّ اب ،
(ٔ) ٌُنظر ال َّتطوّ ر ال َّنحوي للُّ َؽة ال َعربٌَّة صِ ، ٔٙ8
طٕ َ ،مكتبة َ
الخا ْنجً  ،ال َقاهرة ٔ99ٗ ،م .
(ٕ) ٌُنظر َمعانً ال َّنحو ٗ. ٔ7٘/
(ٖ) ٌُنظر إِح ٌَاء ال َّنحو إلبراهٌم مُص َط َفى صٖٗٔ ، ٖٔ٘-وأَسالٌب ال َّنفً فً القُرآن لل َبقري صٕٓ .
(ٗ) ٌُنظر فً ال َّتحلٌال اللُّؽاوي " َمانهج َوصافًِ َتحلٌِلاً و َتطبٌقاه علاى ال َّتوكٌاد اللُّؽاوي وال َّنفاً اللُّؽاوي وأُسالوب
اَلستِف َهام" ص ، ٔٙ7د /خلٌل أحمد َعماٌره  ،طَٔ ،مكتبة ال َمنار  ،األردن ٔ987 ،م .
الع َر ِبااًّ  ،بٌااروت ،
(٘) فااً ال َّنحااو ال َع َر ِب اًّ َنقااد و َتو ِجٌااه ص ، ٕٗ8دَ /مهاادي ال َمخ ُزو ِمااًّ  ،طَٕ ،دار الرَّ ابااد َ
ٔ98ٙم .
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الع َرب لها – على َنوعٌن :
السم  ،وهً – بال َّنظر إلى
القِس ُم األَول  :الدا ِخلَ ُة على
إعمال َ
ِ
ِ
س)  :وهً الَّتً َت ُد ُّل على َنفً َمعنى َ
الواحِاد َف َحسْ ابُ ،
الخ َبر عن ال َفرد َ
العا ِملَ ُة َع َمل (لَ ٌْ َ
أو ًل َ ( :ل) َ
ْاره(ٔ)  ،نحاو ََ :ل ُؼاَلم َساقٌما  ،ولاذا فهاً ُت َسامَّى ( ََل)
ب َمعناى أنَّ َنف ٌَ َهاا َخااص باه ََل ٌَ َت َعا َّداهُ إلاى َؼٌ ِ
ْس) َقول ال َّشاعر :
الواحِد  ،و ِممَّا اس َتدَ َّل به الجُ مهُور على َج َواز َع َملِ َها َع َم َل (لٌَ َ
للوحدَ ة أو َ
ال َّنافٌة ِ
(ٕ)
ضى للاُ َواقٌِا
ض َباقٌِا
َو ََل َو َزر ِممَّا َق َ
َت َع َّز َف ََل َشًء َعلَى األَرْ ِ
و َقول َ
اآلخر :
ٌِرا ِن َها
ص َّد َعن ن َ
َمنْ َ

ٌس ََل َب َراح
َفؤ َنا ابنُ َق ٍ

(ٖ)

(ٗ)
الح َسن ْ
الع َمل(٘) ،وهُو َما ارتضاه الرَّ ضِ ًُّ اَلست َِرا َباذِيّ
ار هذا َ
األخ َفش إِن َك َ
ب إلى أبً َ
و ُنسِ َ

()ٙ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوافً صٓ. ٗ9
(ٔ) ٌُنظر ال َّنحو َ
(ٕ) ال َبٌات مان َّ
الطوٌال  ،وهُاو ِبا َاَل نِساب ٍة فاً َشارح ال َّتسااهٌل َلبان َمالاك ٔ ، ٖ7ٙ/وال َّتاذٌٌل وال َّتكمٌاال ٗ،ٕ8ٕ/
ض َباقٌِاا"  ،وكاذلك َقولاه ََ " :ل َو َزر ِممَّاا
ومُؽنً اللَّبٌب ٖ ، ٕ9ٖ/وال َّشاهد فٌه َقوله ََ " :ل َشاًء َعلَاى األَرْ ِ
ُ
صب َ
الخ َبر .
ضى للا ُ َباقٌِا" ،
ْس) َفر َفع اَلس َم و َن َ
حٌث أَ َع َم َل ( ََل) َع َم َل (لٌَ َ
َق َ
ٌِرا ِن َهاا"  ،وقاد ورد فاً
(ٖ) ال َبٌت من َمج ُزوء ال َكامِل  ،و َقابلاه َساعد بان َمالاك ال َقٌساً  ،وٌُاروى " َمانْ َفارَّ َعانْ ن َ
الكتاااب ٔ ، ٘8/و َشاارح ال َّتسااهٌل َلباان َمالااك ٔ ، ٖ7ٙ/و َشاارح ُج َماال َّ
اااري
الز َجااا ِجً َلباان ِه َشااام
َ
األنص ِ
ص ، ٖٔٙتحقٌق د /علً مُحسِ ن عٌسى َمال للا  ،طٔ َ ،عالم ال ُك ُتب  ،بٌروت ٔ98٘ ،م  ،وخِزانة األَدَب
ُ
ْس) َف َر َفاع بهاا اَلسا َم بعادَها ،
لل َبؽ َدادِيّ ٔ ، ٗٙ7/وال َّشاهد فٌه َقولاه " ََل َب َاراح" ،
حٌاث أَع َما َل ( ََل) َع َما َل (لَاٌ َ
ب َم ُ
َ
ؾ وال َّتقدٌِر ََ :ل َب َراح لًِ .
حذو ٍ
والخ َبر فً َم َح ِّل َنص ٍ
بالوَلء  ،ال َمعرُوؾ باألَخ َفش األَو َسط  ،وإذا أُطلِاق لَ َقاب األَخ َفاش
الح َسن َسعٌد بن َمسْ َعدة المُجاشعً َ
(ٗ) هُو أبو َ
العرب ٌّااة عاان
ماان َؼ ٌْاار َتقٌٌا ٍد انصاارؾ إلٌااه  ،ماان أَ َكااابر أَ ِب َّمااة ال َّنحا ِاوٌٌّن ال َبصا ِارٌٌّن  ،سااكن ال َبصاارة  ،وأخااذ َ
ُص َّن َفاته ( َم َعانً القُرآن) و (اَلش ِت َقاق) وؼٌرهاا،
سٌبوٌه و َعمَّن أخذ عنه سٌبوٌه ؛ أل َّنه كان أسنُّ منه  ،من م َ
حاوٌٌّن
اخ ُتلِؾ فً سنة َو َفاته فقٌل ٕٓٔهـ  ،وقٌل ٕ٘ٔهـ  ،وقٌال ٕٕٔهاـ ُ .تنظار َت َ
رجم ُتاه فاً ( َمراتاب ال َّن ِ
صٓ ، )8و( ُنزهة األلبَّاء صٕٓٔ ، )ٕٔٔ-و(بُؽٌة الوُ َعاة ٔ. )٘9ٔ-٘9ٓ/
(٘) ٌُنظر َشرح ال ُم َفصَّل َلبن ٌَعٌِش ٔ. ٕ7ٓ/
الح َسان الرَّ ضاًّ اَلسات َِرا َباذي  ،نسابة إلاى (اسات َِرا َباذ) إحادى قُارى ( ُ
طبرُسا َتان) ،
الح َسن مُحمَّاد بان َ
( )ٙهُو أبو َ
الحا ِجاب) فاً
صرفًِ  ،مُت َكلِّم  ،مَنطِ قًِ  ،ل ُ ِّقب بـ(نجم األبمَّة )  ،من أشهر آثاره ( َشارح َكا ِف ٌَاة ابان َ
حوي َ ،
َن ِ
صرٌؾ ُ ،تو ّفً َعاام ٙ8ٙهاـ وقٌال ؼَ ٌْار
ال َّنحو و ( َشرح مُق ِّدمة ابن َ
الحا ِجب) ال ُم َسمَّاة بـ(ال َّشا ِف ٌَة) فً علم ال َّت ِ
رج َم ُته فً (األَ َ
ُعجم المُإلِّفٌن ٖ. )ٕٖٔ/
عَلم  )8ٙ/ٙو (م َ
ذلك ُ .تنظر َت َ
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(ٔ)
ذٌٌل وال َّتك ِمٌل)(ٕ) .
فً ( َشرح ال َكا ِف ٌَة) َ ،
وح َّس َنه أبو َحٌَّان األندَ لُسِ ًّ فً (ال َّت ِ
الع َمل أَر َب َع َة ُ
شرُ وطٍ :
واشتر الم َُجوِّ زون إلِع َمالِ َها هذا َ
 -1أَن ٌَ ُكونَ اس ُم َها َ
وخ َب ُرهَا َنك َِكر َتٌن  ،نحاو ََ :ل َماال َباقٌِاا َم َاع ال َّتباذٌِر  ،فاإِنْ كاان أحا ُدهما

ُ
فؤجاازوا إعمالهاا فاً
عرفة أو كَلهماا لَا ْم َتع َمال(ٖ)  ،ولَا ْم ٌشاترط َبعضُاهم هاذا ال َّشارط
َم ِ
(ٗ)
الجعْ دِيّ :
ال َمعارؾ  ،واستدلُّوا بقول ال َّنابؽة َ
(٘)
َو َحلَّ ْ
ب ََل أَ َنا بَاؼِ ٌا سِ َوا َها َو ََل َعنْ حُ ِّب َها ُم َت َراخٌِا
ت َس َوادَ ال َق ْل ِ

باٌن َمعمُولٌَهاا َ ،ف َاَل ٌَصِ ا ُّح أَنْ
َ -2عدَ ُم ال َفصل َبٌ َن َها و َبٌنَ اسك ِم َها  ،وهاذا ٌَساتلزم ال َّت
رتٌاب َ
َ
الع َمال  ،وال َفارع ََل
ْس) فاً َ
ٌَتق َّدم َخ َبرُ ها على اسمِها ؛ ألنَّ ( ََل) مِثل ( َما) َفرع على (لَاٌ َ
ٌقوى قُ َّوة األَصل ِ ،م َثال َما اس َتو َفى هذا ال َّشرط ََ :ل حِصْ ن َواقٌا َّ
الظالِ َم(. )ٙ
ْس)
 -3أَل ٌَ
ُوجبا  ،وزال َش َب ُه َها بـ(لَاٌ َ
ار ال َك ََل ُم م َ
ص َ
فً َخ َب ِرها بـ(إل)  ،فإذا انتقض َ
نتقض َن ُ
َ
من ِج َهة ال َّنفً َ ،فعِنادَ َقولناا ََ ( :ل َساعْ ً إَل مُثمِار) ََل ٌَصِ ا ُّح َنصاب َ
الخ َبار َلخاتَلل هاذا
ال َّشرط(. )7
 -4أَل ٌَ َت َقد َم َمع ُمول ُ َخ َب ِرهَا َعلَى اس ِم َها  ،فإنْ تق َّدم َب َطل عملها َّ ،إَل إذا كان ال َمعمُو ُل َظرفا
ُ
ار َك َرجُ ال
أو َجارّ ا و َمجرُ ورا فإنَّ َع َملَ َها حٌِ َن ِب ٍذ ََل ٌَبطل لل َّت َوسُّاع فٌهماا َ ،نحاو ََ :ل فاً دَ ِ
دَ اخَِل(. )8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ٌنظر َشرح الرَّ ضِ ًّ على ال َكا ِف ٌَة ٔ. ٕ9ٖ/
ذٌٌل وال َّتك ِمٌل ٗ.ٕ8ٗ/
(ٕ) ٌنظر ال َّت ِ
(ٖ) ٌنظر ال َمص َدر َنفسُه ٗ. ٕ8٘/
(ٗ) ٌنظر َهمْ ع ال َهوامِع ٕ. ٕٔٓ/
(٘) ال َبٌت من َّ
الجعْ ادِيّ  ،وهُاو فاً دٌِواناه صٔ ،ٔ7تحقٌاق
الط ِوٌل  ،وقابله َقٌس بن عبدللا ال َمعرُوؾ بال َّن ِاب َؽاة َ
عبد ال َعزٌز َر َباح  ،ال َمكتب اإلسَلمً  ،بٌاروت  ،طٔٔ9ٙٗ ،م  ،وقاد َو َرد فاً َشارح ال َّتساهٌل َلبان َمالاك
ٔ ، ٖ77/وال َّتذٌٌل وال َّتكمٌل ٗ ، ٕ8ٙ/و َشرح ابن َعقٌل على األلفٌّاة ٔ ،ٕ9ٓ/وال َه ْماع ٕ ، ٕٔٓ/وال َّشااهد
ُ
حٌث َ
دَخلت ( ََل) على َمعرفا ٍة و َعملات فٌهاا علاى خِاَلؾ َماا علٌاه جُمهاور
فٌه َقولهََ " :ل أَ َنا بَاؼِ ٌا سِ َوا َها" ،
إلع َما ِل َها .
ال ُّن َحاة من اشتراط َتنكٌر َمعمُولٌ َها َشرطا ِ
الوافً ٔ. ٗ9ٔ/
(ٌُ )ٙنظر ال َّنحو َ
( )7ال َمرجع السَّابق ب َنفس الجُزء والصَّفحة السَّابقة .
ش ُذور َّ
(ٌُ )8نظر َشرح ُ
الذ َهب َلبن ِه َشام ص . ٕٕٕ ، ٕٔ9
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َثانِ ًٌا َ ( :ل) النافِ ٌَة لل ِجنس(ٔ)  :وهً الَّتاً َتنفاً الحُ كام عان َجمٌاع أفاراد ِجانس اسامها علاى َسابٌل
ُ
ِب جُ او ٍد َممقُاوت َ ،
وَل َرجُ ا َل
ال َّتنصٌص ،
صااح َ
ِؽراقٌَّة  ،نحاو ََ :ل َ
ضمَّن َمعنى (مِنْ ) اَلست َ
بحٌث َت َت َ
ِؽراق باالتزام ال َّتنكٌِار
ُفاردَ ة "فإ َّناه ٌُشاار إلاى اَلسات َ
ُفاردَ ة و ُم َكارَّ َرة  ،فاإِنْ كانات م َ
فً ال َّدار  ،وتاؤتً م َ
ُاااراد مااان ال ُّشااامُول
كااارار فاااً ال َّد ََللَاااة علاااى َماااا ٌ َ
وعااادَ م ال َّتناااوٌن  ،وإِنْ كانااات ُم َكااارَّ َرة كفاااى ال َّت َ
َ
ِؽراق"(ٕ)  ،و ُتسمَّى أٌضا ( ََل)ال َّت (ٖ) َ
بر َباة ِجانس اسا ِم َها ُكلِّاه مان َمع َناى
واَلست َ
بر َبة ؛ أل َّن َها َت ُد ُّل علاى َت ِ
ِ
(ٗ)
َ
وح ُّقها "أَنْ َتص ُدق على ( ََل) ال َّنا ِف ٌَة َكا ِب َناة َماا َكا َنات ؛ ألنَّ ُكا َّل َمان برَّ أتاه فقاد َن َ
فٌات عناه
الخ َبر َ ،
ٌر َها"(٘) .
بر َبة فٌها أَ َ
َشٌبا  ،ولك َّنهم َخصُّو َها َ
مكن منها فً َؼ ِ
بالعاملة َع َمل (إِنَّ ) فإنَّ ال َّت ِ
ٌن ( ََل) هذه و َب َ ُ
للوحدَ ة " ٌَظهر فً َتؤكٌد ال َّنفً  ،فتقُول فً الَّتً لل َّتنصِ ٌص:
وال َفرق َب َ
ٌن أخ ِت َها ال َّنا ِف ٌَة ِ
امارأة َ ،
وَل ٌجُ اوز أن تقُاول َ :بال َرجُ َاَلن ؛ أل َّناك َن َ
فٌات ِجانس الرِّ جاال علاى
ََل َرجُ َل فً الا َّدار َبال َ
املت َجمٌِاع أفارادهم ِّ
َسبٌل ال َّتنصٌص  ،فكؤ َّنك َش َ
الوحادة ََ :ل
بالاذكر  ،وتقُاول فاً َتوكٌاد الَّتاً ل َنفاً ِ
َرجُ ل فً ال َّدار  -بالرَّ فع َ -بل َر َ
ون َؼٌ ِْره"(.)ٙ
جَُلن ؛ أل َّنك لَ ْم َتنؾ َّإَل الرَّ جُ ل َوحدَ ه ُد َ
وهً َتع َمل – عِ ندَ ال ُّن َحاة َ -ع َم َل (إِنَّ ) ال َّناسِ َخة ؛ ف َتنصِ ب اَلسم و َتر َفع َ
الخ َبر( ، )7وإ َّنما أَعملُوهاا
ُ
َّ
اإلث َبات  ،وهذا من َباب َحمل
َع َملَ َها ل ُم َشابهتها لها فً ال َّتوكٌد  ،فاألولَى ل َتوكٌد ال َّنفً والثا ِن ٌَة ل َتو ِكٌد ِ
در ال َكَلم  ،وألَنَّ ( ََل) ل َنفً ال ِّنسبة و(إِنَّ ) إلثباتها ،
ص َ
ال َّنظٌر على ال َّنظٌر ،وألنَّ لكلٌهما َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبٌار عنهاا باـ( ََل) ال َمحمُولَاة علاى (إِنَّ ) ه َُاو
عبٌر ال َمشهُور  ،و ٌَ َرى َج َاَلل الا ِّدٌن السُّاٌُوطِ ًّ أَنَّ ال َّت ِ
(ٔ) هذا ه َُو ال َّت ِ
َ
ٌَاره
فرٌاق َب َ
األَولَى ؛ ألَنَّ ( ََل) ال ُم َش َّب َهة بـ(لٌَ َ
اٌن إِ َرادَة ال ِجانس وؼ ِ
ْس) َقد َت ُكون َنا ِف ٌَة لل ِجانس أٌضاا  ،و ٌَا ِت ُّم ال َّت ِ
صالِح
هجة المَرضِ ٌَّة) صٗ ، ٔ7ب َتحقٌق مُحمَّد َ
بال َق َرابِن ٌُ ،نظر َشرح ال ُّسٌُوطِ ًّ على األَل ِفٌَّة ال ُم َسمَّى بـ(ال َب َ
ِّ
وزٌع  ،ال َقاهرة ٕٓٓٓ ،م .
ال َؽرسِ ً  ،طٔ  ،دَ ار الس َََّلم للط َبا َعة وال َّنشر وال َّت ِ
(ٕ) إِح ٌَاء ال َّنحو صٓٗٔ .
بر َبة .
(ٖ) هذا من إضافة الدَّا ِّل إلى ال َمدلُول  ،أي ََ ( :ل) الَّتً َت ُد ُّل على ال َّت ِ
الح ِدٌث ال َّش ِرٌؾ صٖٗٔ .
(ٗ) ٌُنظر َظاهرة ال َّنفً فً َ
صرٌح ب َمض ُمون ال َّتوضِ ٌح فً ال َّنحو ٔ ، ٖٖٙ/ال َّشٌخ خالد بان عبادللا األزهاريّ (ت٘ٓ9هاـ)  ،تحقٌاق
(٘) ال َّت ِ
ُمح َّمد باسل ُع ٌُون السُّود  ،طَٔ ،دار ال ُك ُتب ال ِعل ِمٌَّة  ،بٌروت ٕٓٓٓ ،م .
ص ِابٌح ال َمؽا ِنً فً ُح ُروؾ ال َم َعا ِنً َلبن َ
ُوزعِ ًّ ص. ٖٗ7
(َ )ٙم َ
الخطِ ٌب الم ِ
ُرجانًِ صٓ. ٔ8
(ٌُ )7نظر الكتاب ٕ ، ٕ7ٗ/و َشرح ال ُج َمل فً ال َّنحو َلعبد ال َقا ِهر الج َ
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ظٌره(ٔ) .
وال َّشً ُء ٌُح َمل عندَ هم على َنقٌضِ ه كما ٌُح َمل على َن ِ
الع َمل ََل ُب َّد أن َت َتو َّفر فٌها عِ َّدة ُ
شرُ وطٍ (ٕ) :
و َحتى َتعمل هذا َ
سككبٌل التنصكٌص َل احتمكال التخصككٌص َّ ،
وإَل َعمِلات َع َما َل
كنس بؤكملككه علكى َ
 -6أن َتنفكً ال ِج َ
ْس) .
(لٌَ َ
 -5أن ت ُكون لها الصدارة فً ُجملتها َ ،
ُذر ؛
فَل َت َتوسَّط عامَل و َمعمُوله  ،ك َقولك  :تؽٌ َ
َّب ِب ََل ع ٍ
ألنَّ َع َملَ َها "إ َّنما َكان ل ُم َشاابهتها (إِنَّ )  ...وبتوسُّاطِ َها ٌَبطال ال َّشا َبه ؛ ألنَّ (إِنَّ ) َل بُا َّد لهاا مان
ص ُّدر"(ٖ).
ال َّت َ
 -8أن ٌ ُكون اس ُمها َ
ؼٌر أنَّ َثمَّاة أمثلاة فصاٌحة َعمِلات فٌهاا ( ََل) َع َما َل (إِنَّ )
وخ َبرها َنكِرتٌن َ ،
واسمها َمعرفة  ،ومنها َقول ال َّشاعر :
ََل َه ٌْ َث َم اللٌَّل َة ل ِْلمَطِ ًِّ

(ٗ)

ِّاٌن  ،أَ َرادَ ََل
وأ ُ ِجٌب َعنه بؤ َنَّ م َُراد ال َّشاعِ ر ُه َنا ال ُعمُوم وال َّتن ِكٌر  ،ف َكؤ َّنه َقال ََ :ل َهٌا َث َم مِان ال َهٌ َث ِمٌ َ
(٘)
العلَا ُم
أَم َثا َل َهٌ َث َم ِممَّن ٌَقُو ُم َم َقا َمه فً َجودَ ة الحُدَ ا ِء للمَطِ ًّ ٌَ ،قُول الرَّ ضِ ًُّ " :واعلم أَ َّنه َقاد ٌ َُاإ َّول َ
بر َباة( ، )ٙوٌ َ
عرٌاؾ إِن َكا َنات
المُش َت ِهر ِبا َبعض الخ َِاَلل ِب َنك َ
ُنازع مناه ََل ُم ال َّت ِ
ِار ٍة َ ،ف ٌَن َتصِ ابُ ِباـ( ََل ِء) ال َّت ِ
فٌه"(. )7
اب َتكرارُ هاا َ ،ك َماا فاً اآلٌاة
اصكل َ ،فاإِنْ وُ جاد أُهْ ِملَات َو َو َج َ
 -3أل ٌُ َ
فصل بٌ َنها وبكٌن اسكمها ب َف ٍ
ون}[الصَّا َّفات. ]ٗ7/
ال َك ِرٌ َمة ََ { :ل فٌِ َها َؼ ْول َو ََل ُه ْم َعن َها ٌُ ْن َزفُ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع َربااً لِ َتوفٌِااق
(ٔ) ٌُنظاار ال َّتصا ِارٌح ب َمضا ُمون ال َّتوضِ اٌح ب ا َنفس ال ُجاازء وال َّ
ااب َقة  ،وال َّنفااً فااً ال َّنحااو َ
صا َ
افحة ال َّسا ِ
َجعْ َمات صٖٗ .
(ٕ) ٌُنظر أَ َسالٌب ال َّنفً فً القُرآن صٖٗ .
(ٖ) َشرح الرَّ ضً على ال َكافٌة ٕ. ٔ٘8/
(ٗ) ال َبٌت من الرَّ جز و َع ُج ُزه " َو ََل َف َتى إِ ََّل ابنُ َخ ٌْ َب ِريّ "  ،وهُو ِب ََل نِس َب ٍة فً الكتااب ٕ ، ٕ9ٙ/و َشارح ال ُم َفصَّال
َلبن ٌَعٌش ٕ ، 97/وار ِت َشاؾ الضَّرب ٕ ، ٔ7ٓ/وخِزانة األَدَب ٗ ، ٘7/وال َّشاهد فٌه َقولهَ " :و ََل َه ٌْ َث َم " ،
ُ
عرفة .
حٌث َن َ
صب ( َه ٌْ َث َم) بـ( ََل) وهُو اسم َم ِ
(٘) ٌُنظر َشرح ال ُم َفصَّل َلبن ٌَعٌش ٕ. 97/
(ٌ )ٙقُول األستاذ ٌُوسؾ حسن عمر  -مح ِّقق الكتاب  -معلِّقا على هاذه العباارة فاً ٕ ٔٙ٘/ال َهاامش رقام (ٗ) :
عر َب َهاا َ ،ف ِز ْ
ٌادَت فاً
صاد لَف َظ َهاا وأَ َ
آخر َها َ ،و َوجهُا ُه أ َّناه َق َ
" َتقع كلمة ( ََل) فً َكَلم الرَّ ضًّ َكثٌرا ب َهمز ٍة فً ِ
آخرها ألؾ لل َّتضعٌؾ وقُلِ َبت َه َ
عرابه" .
الوضع إذا انتقل إلى اَلسمٌَّة وقُصِ دَ إِ َ
مزة َ ،ك َما هُو حُكم ك ِّل ثنابًّ َ
ِ
(َ )7شرح الرَّ ضِ ًّ على ال َكا ِف ٌَة ٕ. ٔٙ٘/
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وعٌن :
القِس ُم الثانًِ  :الدا ِ
خلَ ُة على الفِعل  ،و َتؤتًِ على َن َ
الج َو ِابٌة  :وهً الَّتً ت ُكون َج َوابا ُم َناقِضاا لاـ( َن َعا ْم)  ،ك َقولاك ( ََل) فاً َج َاواب َ :هال َقاا َم
أو ًل َ ( :ل) َ
(ٔ)
اب الجُ ملَاة ،
َزٌد ؟  ،و ُتحذؾ الجُ مل ُة الفِعلٌَِّة َبعدَ ها َكثٌرا لدَ ََللَة الس َُّاإال علٌهاا َ ،ف َت ُناوبُ حٌِ َنبِا ٍذ َم َنا َ
ٌُقال  :أَ َجا َء َك َزٌد ؟ َف َتقُول ََ ( :ل)  ،واألَصل ََ ( :ل) لَ ْم ٌَ ِجاْ (ٕ) .
َثانِ ًٌا َ ( :ل) ال َمح ُذو َفة  :أَ َج َ
ذؾ ( ََل) ال َّنا ِف ٌَة – َت َوسُّعا – إذا أُمِن اللَّبس بؤَنْ دَ َّل دَ لٌِل علاى
از ال ُّن َحاةُ َح َ
(ٖ)
الحذؾُ ٌقعُ كثٌرا فً َج َواب
أكثر من َؼٌرها من أَدَ َوات ال َّنفً  ،وهذا َ
َحذ ِف َها ؛ ألَ َّنهُم َتصرَّ فُوا فٌها َ
اض أ ُ ِّكدَ بـ( َق ْد) أو ( َّ
الاَلم و َق ْاد )
ِعل َم ٍ
ال َق َسم ال َمنفًِّ بها ؛ "ألَنَّ َج َواب ال َق َسم المُث َبت إذا كان َمب ُدوءا بف ٍ
ارعا دَ ا َّل على
هلل لَ َق ْد أَرْ َس ْل َنا إِلَى أ ُ َم ٍم مِنْ َق ْبل َِك} [ال َّنحل ، ]ٖٙ/وإذا كان ال ِفعل م َ
كما فً اآلٌة َ { :تا ِ
ُض ِ
هلل
هلل لَ ُتسْ ؤَلُنَّ َعمَّا ُك ْن ُت ْم َت ْف َترُ ْو َن}[ال َّنحلَ { ، ]٘ٙ/وتاا ِ
بَلم ال َق َسم َ { :تا ِ
اَلستقبال أ ُ ِّكد بـ(ال ُّنون) إذا ا َّت َ
ص َل ِ
َألَ ِكٌْدَ نَّ أَصْ َنا َم ُك ْم َبعْ دَ أَنْ ُت َولُّ ْوا م ُْد ِب ِرٌ َْن}[األَ ِنب ٌَاء ، ]٘7/أمَّا َج َوابُ ال َق َسم ال َمنفًِِّ ف ٌَمتنعُ َتوكٌا ُده َ ،فاإِ ْذ
ٌر أَداة نفًٍ  ،ومن ذلك اآلٌ ُة الكرٌم ُة :
ؼٌر م َُإ َّك ٍد ُندر ُ
َنج ُد الفع َل فً جواب ال َق َسم َ
ك أ َّن ُه َمنفً مِنْ َؼ ِ
ُؾ}[ٌُوسُؾ ، )ٗ("]8٘/أَيْ ََ :ل َت ْف َتؤ ُ .
هلل َت ْف َتؤ ُ َت ْذ ُكرُ ٌ ُْوس َ
{ َتا ِ
ومن َشواهد َحذؾ األَدا ِة فً َؼٌر ال َق َسم قو ُل َعمرو بن ُك ُلثوم :
َن َز ْل ُت ْم َم ْن ِز َل األَضْ ٌَاؾِ ِم َّنا

َف َعجَّ ْل َنا الق َِرى أَنْ َت ْش ِتم ُْو َنا

(٘)

وال َّتقدٌر فٌه ِ :ل َب ََّل َت ْش ِتمُو َنا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الج َنى الدَّانًِ ص. ٕ9ٙ
(ٔ) ٌُنظر مُؽنً اللَّبٌب ٖ ، ٖٓٗ/و َ
(ٕ) ٌُنظر َرصؾ ال َم َبانً ص. ٕ٘8
الحدٌث ال َّشرٌؾ صٔ. ٔٙ
(ٖ) ٌُنظر َظاهرة ال َّنفً فً َ
(ٗ) أَ َسالٌب ال َّنفً فً القُرآن ص ، ٗ7وٌُنظر َرصؾ ال َم َبانً ب َنفس الصَّفحة السَّابقة .
وح َّق َقااه و َشا َارحه د /إمٌاال
(٘) ال َبٌاات ماان الا َاوافِر  ،و َقابلااه َعماارو باان ُك ُلثااوم  ،و ُهااو فااً دٌِوانااه صَٖ ، 7ج َم َعااه َ
الع َربااً  ،بٌاااروت ٔ99ٙ ،م  ،وقاااد َو َرد فااً َشااارح الم َُعلَّ َقااات ال َّسااابع ال ِّطا َااوال
ٌعقُااوب ،طٕ ،دار ال ِك َتااااب َ
وزنااً (تٗ8ٙهااـ)  ،تحقٌااق دُ /ع َماار َفااارُوق َّ
صٕٔٓ  ،أبااو عباادللا ال ُح َسااٌن باان أحمااد ُّ
الز َ
الط َّباااع  ،دَ ار
ِارى أَنْ َت ْشا ِتمُو َنا" ،
األَرقم ،بٌروت ( ،د.ت.ط)  ،ومُؽنً اللَّ ِبٌاب ٔ ، ٕٕ٘/وال َّشااهد فٌاه َقولاه َ " :ف َعجَّ ل َناا الق َ
حٌا ُ
اث َح ا َذؾ ( ََل) ال َّنافٌااة فااً َؼ ٌْاار أُساالُوب ال َق َساام و َتقاادٌر ال َكااَلم  :أَنْ ََل َت ْش ا ِتمُو َنا ،وجُمهااور ال َبصاارٌٌِّن ََل
َّااواب عِ ناادَهم أَنَّ (أَنْ ) هُنااا
بالحااذؾ ؛ ألنَّ ( ََل) ََل ُتحاا َذؾ عناا َدهم فااً مِثاال هااذا المَوضِ ااع  ،والص َ
ٌَقُولااون َ
سو ُغ وأَش ٌَ ُع من َحذؾ ( ََل) .
ضاؾ أَ َ
َمص َد ِرٌَّة  ،و َتقدٌر ال َك ََلم َ :م َخا َف َة أَنْ َت ْش ِتمُو َنا ؛ ألَنَّ َحذؾ ال ُم َ
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َ
اع َث ََل َث ٍة :
القِس ُم الثالِث  :الدا ِخلَ ُة على
السم والفِعل  ،وهً على أ َنو ٍ
ِ
شرك مُتعاطفٌها
العا ِ َفة  :وهً الَّتً ُتفٌد َ
أو ًل َ ( :ل) َ
العطؾ إلى َجانب إِ َفادَ ِت َها ال َّنفً  ،ب َمعنى أ َّنها ُت ِ
عطوؾ علٌه  ،و َنفٌاه فاً ال َم ُ
فً اإلعراب  ،وتقضً ُبثبوت الحُ كم فً ال َم ُ
عطاوؾ(ٔ)  ،فهاً َتنفاً َماا
ِ
)
ٕ
(
اَلسم  ،والفِعل علاى
بعدَ ها ُلثبوت َما َقبلَها َ ،جاء فً َرصؾ ال َم َبانًِ " :هً الَّتً َترُ ُّد اَلس َم على
ِ
الفِعل  ،ف َت ُ
ب َ
ازم واسا ِم ٌَّ ٍة وفِعلٌَِّا ٍة  ،و ُت َخاالِؾ
فع و َنص ٍ
وخ ٍ
فاض َ
وج ٍ
دخل بٌ َنهما ُم ْش ِر َكة فً اللَّفظ من َر ٍ
بٌ َنهما فً ال َمعنى"(ٖ) .
ولكً ُت َإ ِّدي هذا ال َمعنى اشترط ال ُّن َحاة لها َثَلث َة ُ
شرُ وطٍ (ٗ) :
اضربْ زٌدا ََل عمارا  ،أو نِادَ اء
 -6أَنْ ٌَ َت َق َّد َم َها إِث َبات َنحو َ :جا َء زٌد ََل َعمرو  ،أو أَمْ ر نحو :
ِ
ابن َعمًِّ َ " ،و ََل ٌ َ
ُعطؾُ بها بعد َنفًٍ َ
وَل َنهًٍ"(٘) .
نحو ٌَ :ابن أَخًِ ََل َ
َ
قتر َن بعاطؾٍ َ
فالعااطِ ؾ( َبا ْل)  ،و( ََل) َرد لِ َماا
آخ َر  ،فإذا قٌِل َ :جا َء َزٌاد ََل َبا ْل َعمارو َ ،
 -5أ ََّل َت ِ
ْس ْ
ت َعاطِ فة .
َقبلَها ولٌَ َ
 -8أَنْ ٌَتعا َ َندَ مُتعاطِ َفا َها  ،أَيْ  :أَن ٌَ ُكون فٌهما نوع من ال َّت َقابُل وال َّتعاارُض  ،وعلٌاه فاَل ٌَجُ اوز
مثَل أَن َنقُول َ :جاا َءنًِ َرجُ ال ََل َزٌاد ؛ أل َّناه ٌَصا ُدق علاى َزٌا ٍد اسا ُم الرَّ جُ ال  ،ولَكِانْ َنقُاول :
َجا َءنًِ َرجُ ل ََل امْ َرأَة .
اض ؛ ل َّ
ِابَل ٌلتابس َ
َ
الخ َبارُ
فعاال علاى َما ٍ
وزادَ َبعضُهم َشرطا َر ِابعا و ُهو َّأَل َتعطِ اؾ َماضِ اٌا مان األَ َ
َّ
بالطلَب  ،فَل ٌَصِ ُّح عِ ندَ هإَلء أَن َتقُول  :قا َم زٌد ََل َق َعدَ ( ، )ٙوأَ َج َ
ازه َبعضُ ال ُّن َحاة إذا وُ ِجدَت َق ِرٌ َنة
َت ُد ُّل على أَ َّنه إِخ َبار ََل ُد َعاء(. )7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحدٌث ال َّشرٌؾ ص. ٔ٘ٙ
(ٔ) ٌُنظر َظاهرة ال َّنفً فً َ
الع َربً،
صر ِف َها ٕ ،ٕ9ٕ/مُحمَّد األنطاكً  ،طٗ ،دار ال َّشرق َ
حو َها و َ
(ٕ) ٌُنظر المُحٌط فً أصوات ال َع َربٌَّة و َن ِ
بٌروت ( ،د.ت) .
(ٖ) َرصؾ ال َمبانً لل َما َلقًِّ ص. ٕ٘7
(ٗ) ٌُنظر مُؽنً اللَّبٌب ٖ ، ٖٖٓ-ٖٓٔ/وال َّنفً فً ال َّنحو ال َع َربً ص. ٖ8
الج َنى الدَّانً صٗ. ٕ9
(٘) َ
(ٌُ )ٙنظر َرصؾ ال َم َبانً ص.ٕ٘8
الج َنى الدَّانً ص٘. ٕ9
(ٌُ )7نظر َ
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قس ٍام(ٔ) :
َثانِ ًٌا َ ( :ل) الزائِدَ ة  :وهً على َث ََل َثة أَ َ
وؼضِ ُ
ون َزا ِبدَ ة من ِج َهة اللَّفظ َف َقط  ،ك َقولهمِ :ج ُ
بت ِب ََل َزا ٍد َ ،
بت مِنْ ََل َشً ٍء ،
األول  :أَنْ َت ُك َ
ْسات َزابِادَ ة مان
فـ( ََل) فً ذلك َزا ِبدَ ة من ِج َهة اللَّفظ  ،لوُ صُول َع َمل َما َقبلهاا إلاى َماا َبعادها  ،ولٌَ َ
ِج َهة ال َمع َنى ؛ ألَ َّن َها ُتفٌد ال َّنفً .
ون َزا ِبدَ ة ل َتو ِكٌد ال َّنفً  ،نحو َ :ما ٌستوي َزٌد َ
وَل َعمرو .
الثانًِ  :أَنْ َت ُك َ
ون َزابِدَ ة ُد ُخولُ َها َك ُخرُ و ِج َها  ،ومنه َقول ال َّشاعِ ر :
الثالِث  :أَنْ َت ُك َ
َت َذ َّكرْ ُ
ص َبا َبة
ت لَ ٌْلَى َفاعْ َت َر ْتنًِْ َ

ب ََل ٌَ َت َق َّطعُ
ض ِمٌْرُ ال َق ْل ِ
َو َكادَ َ

(ٕ)

ِعل  ،مِن َؼٌْر أن ُتحد َ
ٌر َقٌ ٍد  :و َت ُ
عر ِاباً
دخل على
ِث أيَّ أَ َث ٍر إِ َ
اَلسم وعلى الف ِ
َثالِ ًثا َ ( :ل) النافِ ٌَ ُة بِ َغ ِ
ِ
مس ص َُو ٍر :
علٌهما  ،و َتؤ ِتً على َخ ِ
ٔ -ال َّداخلة على ال َمعرفة  ،فٌجبُ حٌنب ٍذ "الرَّ فع وال َّتكرٌر  ،نقول ََ :ل زٌد فً ال َّدار َ
وَل ُع َمرُ ،
أ َّمااا الرَّ فااع فااألنَّ ( ََل) َل تعما ُل فااً ال َمعااارؾ ؛ ألنَّ موضِ ا َاعها لنفااً ال َّنكاارات فااَل تعما ُل َّإَل
فٌها ،وأمَّا ال َّتكرٌر فأل َّنه َمب ِنً على َج َواب س َُإال َسا ِب ٍل سؤل فقال  :أَ َزٌد فً ال َّدار أَ ْم ُع َمرُ ؟
لٌكون ُم َط ِابقا للس َُّإال"(ٖ) .
الج َواب ؛
َ
كرٌر فً َ
فوجب ال َّت ِ
كرارُ َها(ٗ) َ ،نحو َقولاه َت َعاالى ََ { :ل ِف ٌْ َهاا َؼ ْاول
ٕ -ال َّدا ِخلَة على ال َّن ِك َرة ولَ ْم تعم ْل فٌها  ،فٌجبُ َت َ
َو ََل ُه ْم َع ْن َها ٌُ ْن َزفُ ْو َن}[الصَّا َّفات. ]ٗ7/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الج َنى الدَّانً صٖٓٓ. ٖٕٓ-
(ٔ) َ
(ٕ) ال َبٌت من َّ
والج َنى الادَّانً صٕٖٓ  ،وال َّشااهد فٌاه
الطوٌل  ،وهُو ِب ََل نِسب ٍة فً َرصؾ ال َم َبانً صٗ، ٕ7
َ
ُ
حٌث وردت ( ََل) َزابِدَة ََل أَ َثر لَ َهاا فاً ال َمعناى َ
عاراب ،
ب ََل ٌَ َت َق َّط ُع" ،
ضمٌِ ُر ال َقل ِ
اإل َ
َقولهَ " :و َكا َد َ
وَل فاً ِ
ب ٌَ َت َق َّط ُع .
ضمٌِ ُر ال َقل ِ
وال َّتقدٌر َ :و َكاد َ
العلَوي (ت ٘ٔ7هاـ)  ،تحقٌاق
الوافٌة فً َشرح ال َكافٌة صُ ، ٔٗ7ر ْكنُ ال ِّدٌن مُحسِ ن بن مُحمَّد بن َش َرؾ َ
(ٖ) َ
عبد الحفٌظ شلبً  ،وزارة ال ُّت َراث ال َقو ِمً وال َّث َقا َفة  ،سلطنة عُمان ٔ98ٖ ،هاـ ( ،د.ط)  ،وأجااز َبعضُاهُم
َّأَل َت َت َكرَّ ر  ،ك َقول ال َّشاعِ ر :
ت َح َّتى ََل أَ َزا ُل لِ َما
أَ َشا ُء َما شِ ْب ِ

ت َشا ِب ٌَة ِمنْ َشؤْ ِن َنا َشا ِنًْ
ََل أَ ْن ِ
ك أَنْ َت ْف َع َل َك َذا)  ،أَيْ ََ :ل ٌَنبؽًِ أَنْ
وحمله الجُمهُور على ال َّ
ُورة  ،وقد اس ُت ْثنًِ من ذلك قولُهُم ( ََل َن ْولُ َ
ضر َ
َ

ضب ٗ ، ٖٙٓ/و َمعَانًِ ال َّنحو ٗ. )ٔ77/
َت ْف َع َل َك َذا ٌُ( .نظر َهمْع الهَوامِع ٕ ، ٕٓ7/والمُق َت َ
ضب ٗ. )ٖ٘9/
كرار ٌُ( .نظر المُق َت َ
الج َنى الدَّانً ص ، ٕ99وأجاز المُبرِّ د َع َدم ال َّت َ
(ٗ) ٌُنظر َ
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كرارُ َهااا
الوا ِقاع َخ َباارا  ،أو َحاااَل  ،أو َباادَ َل  ،أو َنعتااا  ،فٌجاابُ َت َ
ٖ -ال َّدا ِخلَاة علااى اَلساام المُفا َارد َ
ات ََل مُسْ ا ِارعا َ
االخ َبرُ نحااو ُ :ها َاو ََل َشاااعِ ر َ
والحااا ُل نحااو ِ :ج ْبا ُ
كااذلك(ٔ)  ،فا َ
وَل
وَل َكا ِتااب ،
َ
شربْ َشٌبا ََل َماء َو ََل َع َسَل  ،وال َّنعْ ُ
ات َنحاو َقولاه َت َعاالَى ُْ ٌ{ :و َقا ُد
ُمبْطِ با ،وال َبدَ ُل َنحو  :لَ ْم أَ َ
ار َك ٍة َز ٌْ ُتو َن ٍة ََل َشرْ ِق ٌَّ ٍة َو ََل َؼرْ ِب ٌَّ ٍة} [ال ُّنورَ ، ]ٖ٘/
وَل ٌَ َقاعُ مان حُ ارُ وؾ ال َّنفاً
مِنْ َش َج َر ٍة ُم َب َ
َؼٌرُ ( ََل) فً هذه ال َم َواضِ ع(ٕ) .
(ٖ)
صا َّد َق َو ََل
كرارُ َهاا َ ،قاال َت َعاالى َ " :ف َاَل َ
ٗ -ال َّداخلة على الفِعل ال َماضاً َ ،ف ٌَ ِجابُ إِهمالُهاا و َت َ
ُصا ِّل(ٗ) " ،وقاد
ُصا ِّد ْق  ،ولَا ْم ٌ َ
صلَّى"[ال ِق ٌَا َمة ، ]ٖٔ/وت ُكونُ َحٌ َن ِب ٍذ ب َمعناى (لَا ْم)  ،أَيْ  :لَا ْم ٌ َ
َ

ار َها َحرؾُ َنفًٍ َ
َ
آخ َر  ،وهاذا َقلٌال  ،مثال ََ :ل َ
ظهارْ
أنات
أبادٌت َر َ
ٌُؽنً عن َت َ
أٌاك ولَا ْم ُت ِ
كر ِ
(٘)
كرارُ َها ؛ أل َّنه "مُس َتق َبل فً ال َمعنى.
ضك"  ،أمَّا إِنْ قُصِ د من الفِعل ال ُّد َعاء َف ََل ٌَلز ُم َت َ
َؼ َر َ
آخر فً َتكرار ( ََل) ال َّداخلة علاى الفعال ال َماضاً ٌ ،قاول :
ولل ُّدكتور َخلٌل َع َماٌ َْرة رأي َ

ون فً تركٌبها مُكارَّ َرة خَِلفاا لِ َماا علٌاه جُمهُاور ال ُّن َحااة َ ،فهُام علاى
ورة أَنْ ت ُك َ
ْس بالضَّرُ َ
"لٌَ َ
أ َّنها إِنْ دخلت على المَاضِ ً َو َجب أَنْ ُت َكرَّ ر  ،وٌبا ُدو أنَّ كثار َة اَلساتعمال ب َتكارار ( ََل) هُاو
()ٙ
ٌل ال َّتوكٌِاد ،
الَّذي دَ َفع ال ُّن َحاة إلى هذا الرَّ أي"  ،وقد َعلَّل َتكرارها مع ال َماضً بؤ َّنه من ق َب ِ

ال َعطااؾ الجُ ملَاة ال َمن ِف ٌَّااة علااى
صا َّد َق َو ََل َ
َك َمااا فااً َقولااه َت َعااالى َ { :فا َاَل َ
ص الَّى}  ،أو ماان َقبٌا ِ
الجُ ملَة ال َمن ِفٌَّة(. )7
ارع  ،و ُهو َ
فعاال( ، )8وفاً
الؽالِبُ فً ُد ُخاول ( ََل) ال َّنا ِف ٌَاة علاى األَ َ
٘ -ال َّدا ِخلَة على ال ِفعل الم َ
ُض ِ
الحالَة تكونُ مُه َملة َ
وَل ٌَ َ
كرارُ َها .
لز ُم َت َ
هذه َ

 األَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌة لل ُجملَة ال َمنفٌِة َ
ار َدة فً ( ُمس َند الر ِبٌع) :
بـ(ل) َ
الو ِ
وسلَّم ـ فً (مُس َند
صلَّى للا علٌه َ
ُت َع ُّد ( ََل) ال َّنا ِف ٌَة هً أكثر أَدَ َوات ال َّنفً وُ رُ ودا فً َك ََلم ال َّن ِبًِّ ـ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الح ِدٌث ال َّش ِرٌؾ ص. ٔ٘8
(ٌُ )1نظر مُؽنً اللَّ ِبٌب ٖ ، ٖٖٔ/و َم َعا ِنً ال َّنحو ٗ ، ٔ7ٙ/و َظا ِه َرة ال َّنفً فً َ
َّاب َقة .
(ٌُ )2نظر َم َعا ِنً ال َّنحو ب َنفس الجُزء والص َ
َّفحة الس ِ
ص ِابٌح ال َم َؽا ِنً ص. ٖٗ9
(ٌُ )3نظر مُؽ ِنً اللَّ ِبٌب ٖ ، ٖٓٙ/و َم َ
(ٌُ )4نظر البُر َهان فً ُعلُوم القُرآن ٗ. ٕٔ7/
الوافًِ ٔ. ٘8ٓ/
( )5ال َّنحو َ
اٌرة صٕٔٓ .
ؽَوي للدُّك ُتور َخلٌِل أحمد َع َم َ
( )6فً ال َّتحلٌِل اللُّ ِ
(ٌُ )7نظر ال َمر ِجع َنفسُه صٕٕٓ .
والج َنى الدَّانًِ ص. ٕ9ٙ
(ٌُ )8نظر َرصؾ ال َم َبا ِنً ص، ٕ٘8
َ
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الرَّ ِبٌع) ؛ َح ُ
ٌِن َمرَّ ة بال ُم َكرَّ ر  ،وفً ( )ٕٓ8مِاب َتٌن و َث َما ِن ٌَة
ٌث َو َردَت (ٕٗٗ) مِاب َتٌن وأَر َب َعة وأَر َبع َ
كرار(ٔ)  ،وٌُمكن َوصؾ الجُ ملَة ال َمن ِفٌَّة َ
اردَ ة فاً هاذه ال َم َواضِ اع مان خ َِاَلل
بـ(َل) َ
ون َت َ
َم َواضِ َع ُد َ
الاو ِ
َتقسِ ٌ ِم َها إلى قِس َمٌن اث َنٌن َ ،ك َما ٌَلًِ :

القِس ُم األَول ُ  :النافِ ٌَة لِ َما َقبلَ َها
َو َردَت َ
صا َاَلة وال َّسا َاَلم  -فااً ( )9تِسا َاعة َم َواضِ ااع ،
(َل) َنا ِف ٌَااة لِ َمااا َقبلَ َهااا(ٕ) فااً َك ََل ِمااه  -علٌااه ال َّ
وجا َءت فٌها على (ٕ) َن َم َطٌن :
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ث َوا ِح ٍد) َ (ٖٔ ، ٖٓ ،ث ََل َثة
ص َف َحات اآل ِت ٌَة (ٕٙ :مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
(ٗ) َو َردَت َهذِه ال َم َواضِ ع فً (المُس َند) فً ال َّ
ث َوا ِح ٍد) (ٖ7 ،مَوضِ َعان) (ٖ9 ،مَوضِ َعان فً
ث َوا ِح ٍد) (ٖٗ ، ٖٕ ،سِ َّتة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) ، ٗ8 ،
ث َوا ِح ٍد) َ (ٗ7 ، ٗٙ ،ث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) َ (ٗٔ ،ث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) (٘9 ، ٘7 ،مَوضِ َعان) (7ٔ ، ٙ9 ،مَوضِ َعان) ،
مسة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ٖ٘( َث ََل َثة َم َواضِ َع) َ (٘ٗ ،خ َ
ث َوا ِح ٍد) ، ٔٓٗ ، 97 ، 9ٓ ،
ث َوا ِح ٍد) (8٘ ، 8ٓ ،مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
َ (78ث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) َ (ٖٔٔ ، ٔٓ8 ،ٔٓٙ ،ث ََل َثة َم َواضِ َع) (ٔٔٗ ،مَوضِ َعان) ،
٘ٓٔ(مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
٘ٔٔ(مَوضِ َعان) (ٕٕٔ ، ٕٔٓ ، ٔٔ8 ، ٔٔ7 ،سِ َّتة َم َواضِ َع) َ (ٕٖٔ ،ث ََل َثة َم َواضِ َع) (ٕٔٗ ،مَوضِ َعان) ،
ث َوا ِح ٍد) ،
ث َوا ِح ٍد) (ٖٔ8 ،مَوضِ َعان) َ (ٔٗٓ ،ث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ٖٓٔ َ (ٖٔ7 ،ث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد)،
ث َوا ِح ٍد) (ٔٙٔ ، ٔٙٓ ، ٖٔ٘ ، ٔٗ7 ، ٔٗٙ ،أَر َب َعة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ٗٗٔ( َث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) ،
ث َوا ِح ٍد) َ (ٔٙ٘ ،سب َعة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ٕ(ٔٙأَر َب َعة َم َواضِ َع) َ (ٔٙٗ ،ث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) (ٔ77 ،ٔ7٘ ،مَوضِ َعان فً
ث َوا ِح ٍد) َ (ٔ7ٕ ، ٔ7ٓ ،ث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
(ٔٙ8مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
ث
ث َوا ِح ٍد) َ (ٔ8ٗ ، ٔ79 ، ٔ78 ،ث ََل َثة َم َواضِ َع) (ٔ8٘ ،مَوضِ َعان) َ (ٔ8ٙ ،ث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) ،ٕٖٓ ،
َوا ِح ٍد) (ٔ97 ، ٔ9ٔ ، ٔ88 ، ٔ87 ،مَوضِ َعان) (ٔ99 ، ٔ98 ،مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
ث
ث َوا ِح ٍد) (ٕٓ8 ، ٕٓ7 ،مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) (ٕٓٙ ،أَر َب َعة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ٕٗٓ(مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) ، ٕٔٙ ،
ث َوا ِح ٍد) (ٕٔٗ ، ٕٕٔ ، ٕٔٔ ،مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
َوا ِح ٍد) َ (ٕٓ9 ،ث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) ،
ث َوا ِح ٍد) َ (ٕٖ7 ،ث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
َ (ٕٔ9 ، ٕٔ7ث ََل َثة َم َواضِ َع) َ (ٕٖٕ ،ث ََل َثة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) َ (ٕٙٔ ،ث ََل َثة َم َواضِ َع) ،
ٕٔٗ (ٕٙٓ ، ٕ٘8 ، ٕ٘٘ ، ٕٗ٘ ، ٕٖٗ ،أَر َب َعة َم َواضِ َع فً َحدٌِ ٍ
ث
ث َوا ِح ٍد) (ٕٙ٘ ، ٕٙٗ ،مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
ث َوا ِح ٍد) (ٕٖٙ ،مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
ٕ(ٕٙمَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
َوا ِح ٍد) (ٕٙٙ ،أَر َب َعة َم َواضِ َع) (ٕٙ8 ، ٕٙ7 ،أَر َب َعة َم َواضِ َع) (ٕ7ٓ ، ٕٙ9 ،مَوضِ َعان) (ٕ7ٔ ،مَوضِ َعان
ث َوا ِح ٍد) َ (ٕ7٘ ، ٕ7ٗ ، ٕ7ٖ ، ٕ7ٕ ،خم َسة َم َواضِ َع) ، ٕ8ٕ ، ٕ8ٓ ، ٕ79 ، ٕ78 ، ٕ77 ،
فً َحدٌِ ٍ
ٗ. ٕ8
(٘) هً الَّتً ٌُطلِق علٌها ال ُّن َحاة َ
الج َو ِابٌَّة .
(َل) َ

7ٙ

الن َم األَول ُ :جملَة إِن َ
شاء (استِف َهام) َ +ل
وسالَّم  -فاً (َ )8ث َما ِن ٌَاة َم َواضِ اع َ ،جاا َءت َ
(َل) فاً
صالَّى للا علٌاه َ
َو َردَ هذا الا َّن َمط فاً َك ََلمِاه َ -
ُور َتٌن :
َّابق علٌها  ،و ٌَ َت َم َّثل فً ص َ
َجمٌِ ِع َها َنا ِف ٌَة لَلستِف َهام الس ِ
ورة األ ُولَى ُ :جملَة إِن َ
شاء (استِف َهام) َ +ل :
ص َ
ال ُّ
ُّورة هً أكثر ص َُور هذا ال َّن َمط وُ رُ ودا ؛ َح ُ
مسة
ٌث َو َردَ ت فً (المُس َند) فً (٘) َخ َ
وهذه الص َ
َم َواضِ ع  ،ومن أمثلتها :
 َقا َل َخالِد َ :فقُ ْل ُض َق ْومًِ َف َت ِج ُدنًِ
سول َ هللاِ ؟ َقا َل َ « :ل َ ،ولكِنْ لٌَ َ
ت  :أَ َح َرا ٌم ه َُو ٌَا َر ُ
ْس ه َُو ِبؤَرْ ِ
أَ َعافُ ُه»(ٔ) .
صالَّى َّ
للاُ َعلٌَْا ِه َو َسالَّ َم ٌَ -عُاو ُدنًِ مِانْ َو َج ٍاع
ْن أَ ِبً َو َّق ٍ
للا َ -
اص َقا َل َ :جا َءنًِ َرسُو ُل َّ ِ
 َعنْ َسعْ ِد ب ِال َ ،وَلَ ٌَ ِر ُثنِاً إَِلَّ
ا ْش َت َّد ِبً َ ،فقُ ْل ُ
ت ٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
للا َ ،ق ْد َبلَ َػ ِبً م َِن ْال َو َج ِع َما َت َرى َ ،وأَ َنا ُذو َم ٍ
صد َُ ِب ُثلُ َث ًْ َمالًِ ؟ َقا َل َ :ف َقا َل َ « :ل» َ ،قا َل  :قُ ْل ُ
ت َ :ف ِبالش ْ ِر ؟ َقا َل َ « :ل» َقا َل:
ُب َنٌَّة لًِ أَ َفؤ َ َت َ
ث ؟ َقا َل َ « :ن َعا ْم َ ،و ُّ
ت َ :ف ِب ُّ
الثلُا ُ
قُ ْل ُ
اك أَ ْؼ ِن ٌَاا َء َخٌْار مِانْ أَنْ َت َاذ َر ُه ْم
الثلُ ِ
اك إِنْ َت َاذرْ َو َر َث َت َ
ث َكثٌِار ،إِ َّن َ
للا إَِلَّ أ ُ ِجرْ َ
ت ِب َهاا َح َّتاى َماا َتجْ َعا ُل فِاً
اس َ ،وإِ َّن َك لَنْ ُت ْنف َِق َن َف َقة ُت ِرٌ ُد ِب َها َوجْ َه َّ ِ
ون ال َّن َ
َعالَة ٌَ َت َك َّففُ َ
ِك»َ ،ف ُق ْل ُ
اؾ َف َتعْ َما َل َع َماَل
للا أ ُ َخلَّؾُ َبعْ دَ أَصْ َح ِابً ؟ َف َقا َل « :إِ َّن َك َلنْ ُت َخلَّ َ
ت ٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
فًِ امْ َرأَت َ
صااا ِلحا إَِلَّ ْ
از ْ
دَد َ
اك
ُضاارَّ ِبا َ
اك أَ ْقا َاوام َوٌ َ
اؾ َح َّتااى ٌَ ْن َت ِفا َاع ِبا َ
اك أَنْ ُت َخلَّا َ
ت ِب ا ِه دَ َر َجااة َو ِر ْف َعااة َ ،ولَ َعلَّا َ
َ
َ
ون»(ٕ) .
آخرُ َ
ورة الثانِ ٌَة ُ :جملَة إِن َ
شاء (استِف َهام) َ +ل ( +إِل) :
ص َ
ال ُّ
َو َردَ ت َ
َّابق علٌها و َبعدَ َها (إِ ََّل) اَلستِث َنابٌَِّة فً ال َم َواضِ ع
(َل) فً هذه الص َ
ُّورة َنا ِف ٌَة لَلستِف َهام الس ِ
َّ
ث َوا ِح ٍد :
الث ََل َثة ال ُم َت َب ِّق ٌَة  ،و ُكلُّ َها فً َحدٌِ ٍ
صلَّى َّ
ال َنجْ ا ٍد
للا َ -
ُول َّ ِ
ْن ُع َب ٌْ ِد َّ ِ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -مِانْ أَهْ ِ
للا َقا َل َ :جا َء َرجُ ل إِلَى َرس ِ
 َعنْ َط ْل َح َة ب ِْ
َ
اإلسْ َلَ ِم َ ،ف َقا َل
س ٌُ ،سْ َمعُ دَ ِويُّ َ
َثابِرُ الرَّ أ ِ
ص ْو ِت ِه َ ،وَلَ ٌُ ْف َق ُه َق ْولُ ُه َ ،ح َّتى دَ َنا َفإِ َذا ه َُو ٌَسْ ؤ ُل َع ِن ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب َّ
ب. )ٖ8٘/
الط َع ِام وال َّش َرا ِ
(ٔ) ( َبابُ أَ َد ِ
الوصِ ٌَّة. )ٙ8ٓ/
(ٕ) ( َبابُ َ
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صلَّى َّ
ت فِاً ْال ٌَ ْاو ِم َواللَّ ٌْلَا ِة» َ ،قاا َل  :هَكلْ َغ ٌْ ُرهَكا؟
صالَ َوا ٍ
للاُ َع َل ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ « : -خمْ اسُ َ
للا َ -
لَ ُه َرسُو ُل َّ ِ
صلَّى َّ
اان» ،
ض َ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ « : -وصِ ٌَا ُم َشاه ِْر َر َم َ
للا َ -
َقا َل َ « :ل إِل أَنْ َت َط َّو َع» َف َقا َل لَ ُه َرسُو ُل َّ ِ
صااالَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْااا ِه َو َسااالَّ َم : -
للا َ -
ككرهُ؟ َقاااا َل َ « :ل إِل أَنْ َت َطا َّااو َع» ُ ،ثااا َّم َقاااا َل َر ُساااو ُل َّ ِ
َقاااا َل َ :هكككلْ َغ ٌْك ُ
« َو َّ
الز َكاةُ» ُ ،ث َّم َقا َل َ :هلْ َغ ٌْ ُرهَا ؟ َقا َل َ « :ل إِل أَنْ َت َط َّو َع»(ٔ) .

سم
سم ُ +جملَة َج َواب ال َق َ
الن َم الثانًِ ُ :جملَة إِخ َبار َ +ل َ +ق َ
لَم ٌَ ِرد هذا ال َّن َمط فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) إِ ََّل فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد ٌَ َت َم َّثل فٌما ٌلً :
صالَّى َّ
للاُ َعلٌَْا ِه َو َسالَّ َم -
 أَهْ دَ ى َرجُ ل مِنْ َبنًِ ال ُّض َب ٌْ ِ
للا َ -
ُاول َّ ِ
ب ٌُ َقا ُل لَ ُه ِر َف َ
اع ُة بْنُ َز ٌْ ٍد إِلَاى َرس ِ
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -إِلَاى َوادِي ْالقُ َارى َح َّتاى
للا َ -
ُؼَلَما أَسْ َودَ ٌُ َقا ُل لَ ُه م ِْد َعم َ ،ف َوجَّ َه َرسُو ُل َّ ِ
صلَّى َّ
صاا َب ُه
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -إِ ْذ َجا َء َسهْم َؼارْ ب َفؤ َ َ
للا َ -
ُول َّ ِ
إِ َذا ُك َّنا َب ٌْ َن َما م ِْد َعم ٌَحُ ُّط ِر َحا َل َرس ِ
صالَّى َّ
للاُ َعلٌَْا ِه َو َسالَّ َم َ « : -ل َوالكذِي َن ْفسِ كً
َف َق َتلَ ُه َف َقا َل ال َّناسُ َ :هنٌِ ًئا لَ ُه ا ْل َجن ُة َ ،ف َقا َل ال َّن ِباًُّ َ -
ِب ٌَ ِد ِه  ،إِن الش ْملَ َة التًِ أَ َخ َذهَا مِنَ ا ْل َم َغان ِِم ٌَ ْو َم َخ ٌْ َب َر لَ ْم ُتصِ ْب َها ا ْل َم َقاسِ ُم لَ َت ْ
ارا»(ٕ).
ش َت ِعل ُ َعلَ ٌْ ِه َن ً
ومن هذا المَوضِ ع َنس َتخلِصُ أنَّ َم ِجًء َ
اابق علٌهاا هُاو َ
حوالِ َهاا ،
الؽالِاب فاً أَ َ
(َل) َج َوابا لس ٍ
ُاإال َس ٍ
َّ
وإَل فهً قد َتؤتً َج َوابا لِ َنفً َ
الحادٌث ال َماذ ُكور  ،وقاد تاؤتً أٌضاا َج َواباا
الخ َبر َك َما هُاو َواضِ اح فاً َ
بـ(َل) لِ َمن أَ َم َر َك ِب ُ
ِعل على َسبٌل األَمر ،مثال ذلك َجوابك َ
ب مان ال َمااء
شرب ُكو ٍ
لِ َنفً ام ِت َثال َطلَب ف ٍ
ِشرب(ٖ) .
َقابَِل لك  :ا َ

القِس ُم الثانًِ  :النافِ ٌَ ُة لِ َما َبع َدهَا
َو َردَت َ
ٌِن مَوضِ ااعا  ،ودَ َخلَاات علااى اَلساام
(َل) َنا ِف ٌَااة لِ َمااا َبعاادَ ها فااً ( )ٔ99مِا َب ا ٍة وتِسا َاع ٍة وتِس اع َ
والفِعل َك َما ٌلً :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َباب فً اإلٌِ َمان واإلِ َ
سَلم وال َّش َرابِع. )٘٘/
ٌل للا. )ٗ7ٓ/
(ٕ) ( َبابُ َجامِع ال َؽزو فً َس ِب ِ
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ ص٘. ٙ
(ٖ) ٌُنظر ظاَه َِرة ال َّنفً فً َ
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أَو ًل  :الدا ِخلَ ُة َعلَى ال ُجملَة السمٌِة
دَ َخلَت َ
ابع ٍة َ
اٌن مَوضِ اعا  ،وهاً فاً َجمٌِ ِع َهاا
وخمسِ َ
(َل) ال َّنا ِف ٌَة على الجُ ملَاة اَلسا ِمٌَّة فاً (َ )٘7س َ
وجا َءت على الص َُّور اآلتٌة :
لِ َنفً ال ِجنس َ ،
ار ٌع .
فر ٌد َنك َِرةٌ َ +خ َب ُرهَا ُجملَ ٌة فِعلٌِ ٌة فِعلُ َها ُم َ
ورة األ ُولَى َ :ل  +اس ُم َها ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
ث َواحِا ٍد هُاو َقولُاه
ُّورة فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) فً (ٕ) مَوضِ َعٌن  ،وقد وقعا فً َحادٌِ ٍ
َو َردَت هذه الص َ
 علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -ار َك َه ٌْ َب ِة ٌَ ْو َم َخلَ َق َّ
 «أَ ٌُّ َها ال َّناسُ إِنَّ َّض َ ،ف ََل َ
سكى ،
للاُ ال َّس َم َاوا ِ
ت َواألَرْ َ
ان َق ِد اسْ َتدَ َ
الز َم َ
شك ْه َر ٌُ ْن َ
صى  ،أََلَ َوإِنَّ ْال َح َّج فًِ ذِي ْالحِجَّ ِة إِلَى ٌَ ْو ِم ْال ِق ٌَا َم ِة»(ٔ) .
َو َل عِ د َة ُت ْح َ

ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
ُضافا َ
ُفرد – فً َباب َ
ُضاؾ(ٕ) ؛
وَل َش ِبٌها بالم َ
ْس م َ
(َل) ال َّنا ِف ٌَة لل ِجنس َ -ما لٌَ َ
ال َمقصُود باَلسم الم َ
الحالَة(ٖ) ؛ فذهب ال ُكو ِفٌُّون إلاى
فٌدخل فٌه المُث َّنى وال َمجمُوع  ،وقد اختلؾ ال ُّن َحاة فً حُ كمِه فً هذه َ
ان م َ َ
صرٌُّون فحُكمُه عِ ندَ ُهم أن ٌُب َنى على َما
ُعرب َمنصُوب َك َما لَو َك َ
أ َّنه م َ
ُضافا أو َش ِبٌها به  ،أمَّا ال َب ِ
مسا َة َع َش َار  ،فهاو َمبنِاً علاى
ناوٌن  ،وٌ ُكاون َحٌ َنبِا ٍذ م َُر َّكباا َم َاع ( ََل) َت
ُنصب به من َؼٌ ِْر َت
ركٌاب َخ َ
َ
ٌ َ
ٍ
ب ََل ُم َقا َم لَ ُك ْم َفارْ ِجعُوا}[األَ َ
حزاب ، ]ٖٔ/و َمب ِنً على ال ٌَاء
ال َفتح فً َنحو َقوله َت َعالى ٌَ { :ا أه َل ٌَ ْث ِر َ
اٌن عِ نادَ نا َ ،
در َساة  ،و َمبنِاً
ٌِن فاً ال َم َ
وَل َماذمُوم َ
فً المُث َّنى َ
وجمع الس َََّل َمة للم َُذ َّكر َ ،نحاو ََ :ل َرجُ لَ ِ
سر فً َجمع الس َ
ت َمحبُو َباات  ،وٌجُ اوز بنااإُ ه علاى ال َفاتح
َّاَل َمة للم َُإ َّناث َ ،نحاو ََ :ل َماذمُو َما ِ
على ال َك ِ
ٌن َقو ُل ال َّشاعِ ر :
ي َ
أٌَضا  ،وقد رُ ِو َ
بالوج َه ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َباب فً َع َر َفة والمُز َدلِ َفة و ِم َنى . )ٕٕٗ/
بعمل  ،نحوَ :ل طالعا جابَل َظااهر  ،وَل خٌارا مان زٌا ٍد
اسم له تعلُّق بما بعده  :إمَّا
ٍ
(ٕ) عرَّ فه ابن َعقٌل بؤنه "ك ُّل ٍ
َلثٌن عِ ن َد َنا" ٌُ ،نظر َشرح ابن َعقٌل على األَل ِفٌَّة ٔ. ٖٕٙ/
راكب  ،وإمَّا بعط ٍ
ؾ  ،نحو َ :ل َثَلث َة و َث َ
َ
اريّ ٔ. ٖٖٔ/
اإلن َ
صاؾُ فً َم ِ
سابل الخ ََِلؾ ألبً ال َب َر َكات األن َب ِ
(ٖ) ٌُنظر ِ
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اب الَّذِي َمجْ د َع َوا ِق ُب ُه
إِنَّ ال َّش َب َ
روى بال َكسر وبال َفتح(ٕ) .
فإِنَّ َكلِ َمة "لَ َّذات" ُت َ

ب
ت لِل ِّش ٌْ ِ
فٌِ ِه َنلَ ُّذ َو ََل لَ َّذا ِ

(ٔ)

فر ٌد َنك َِرةٌ َ +خ َب ُرهَا شِ ب ُه ُجملَ ٍة .
ورة الثانٌة َ :ل  +اس ُم َها ُم َ
ص َ
ال ُّ
وسالَّم َ -ح ُ
ٌاث َو َردَت فاً
صالَّى للاُ علٌاه َ
ُّورة هً أكثر الص َُّور وُ رُ ودا فً َك ََلمِاه َ -
ُت َع ُّد هذه الص َ
ٌن مَوضِ عا  ،ومن أمثلتها :
شر َ
(َ )ٕ8ث َما ِن ٌَ ٍة وعِ ِ
 «أَ ٌُّ َها ال َّناسُ  ،إِ َّن ُه َل َمان َِع لِ َما أَ ْع َ ى هللاُ َ ،ولَ ُم ْع ٍ لِ َما َم َن َع هللاُ َ ،و ََل ٌَ ْن َفعُ َذا ْالجَّ ِّد ِم ْن ُه ْالجَّ ا ُّد ،َمنْ ٌ ُِر ِد َّ
ٌن»(ٖ) .
للاُ ِب ِه َخٌْرا ٌُ َف ِّق ْه ُه فًِ ال ِّد ِ
اادَؾ ِب ْبارا
ص َ
ض َف َ
 « َمنْ أَ ْف َتى َمسْ ؤَلَة أَ ْو َفس ََّر رُ ْإٌا ِب َؽٌ ِْر عِ ْل ٍم َك َان َك َمنْ َو َق َع م َِن ال َّس َما ِء إِلَى األَرْ ِ
اب ْال َح َّق»(ٗ) .
ص َ
َل َق ْع َر لَ ُه َولَ ْو أَ َّن ُه أَ َ
للا َعلَ ٌْ ِه»(٘) .
وء لِ َمنْ لَ ْم ٌَ ْذ ُك ِر اسْ َم َّ ِ
ض َ
 « َل ُو ُث»(. )ٙ
ار ٍ
 «لَ َوصِ ٌ َة ل َِو ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ال َبٌت من البَسِ ٌط  ،و َقا ِبلُه َس ََل َمة بن َج ْن َدل ال َّتمٌمًِ أَ َح ُد فُر َسان ال َع َرب  ،وهو فً دٌِوانه صٔ ، 9تحقٌاق َفخار
ال ِّدٌن َق َب َاوة  ،ط ٕ  ،دَ ار ال ُك ُتب العِلمٌَّة  ،بٌروت ٔ987 ،م  ،وقد َو َرد فاً َشارح ابان َعقٌال ٔ ، ٖٙٗ/و َشارح
ال ُّش ُذور َلبن ِه َشام ص ، ٔٔ8و َهمْ ع ال َهوامِع ٕ ، ٕٓٔ/والخِزانة ٗ ، ٕ7/وٌُروى أٌَضا " :أَودَ ى ال َّش َبابُ الَّ ِذي
ب  ،و"ال َّش َباب"  :ال َف َتاء  ،و" َمجْ د" َ :ك َرم  ،و " َع َوا ِقبُه"  :أَ َواخِارُه  ،أَي :
َمجد َع َوا ِق ُب ُه"  ،و َمعنى "أَو َدى" َ :ذ َه َ
إذا ُت ُع ِّق َبت أُمُورُه وُ ِج َد فً َع َواق ِِبه َ
الخٌر إمَّا ب َؽزو أو ِرحلَ ٍة ِممَّا ٌُف َعل فً َوقت ال َّش َباب  ،و َقوله " :فٌِه َنلَ ُّاذ" ب َفاتح
ِّ
َّ
والطٌاب فاً ال َّشا َباب  ،و "ال ِّشاٌب" بال َكسار َ :جماع أَ ْشا ٌَب  ،وهُاو الَّاذي اب ٌَضَّات
الَلم ؛ أَي  :إ َّن َما ت ُكاون اللَّ َاذا َذة
ُ
ْس فً ال ّ
حٌاث
شٌب َما ٌُن َتفع به  ،إ َّنماا فٌِاه ال َه َارم وال ِعلَال  ،وال َّشااهد فٌاه َقولاه َ " :و ََل لَ َّاذات" ،
لِح ٌَ ُته ٌُ ،رٌد  :لٌَ َ
ر ُِو ٌَت كلمة "لَ َّذات" بالبناء على ال َكسر وعلى ال َفتح .
ش ُذور َّ
(ٕ) ٌُنظر َشرح ُ
الذ َهب َلبن ِه َشام ص.ٔٔ9
(ٖ) ( َباب فً العِلم و َطلَ ِبه و َفضلِه. )ٕٙ/
للا َع َّز َو َج َّل و ُعلَ َماء السُّو ِء. )ٖ٘/
ٌَر ِ
(ٗ) ( َباب فً َطلَب العِلم لؽ ِ
(٘) ( َباب فً آ َداب الوُ ضُوء و َفرضِ ه. )88/
ارٌث . )ٙٙ7/
(َ ( )ٙباب فً ال َم َو ِ
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وف .
فر ٌد َنك َِرةٌ َ +خ َب ُرهَا َمح ُذ ٌ
ورة الثالِ َثة َ :ل  +اس ُم َها ُم َ
ص َ
ال ُّ
شرٌن مَوضِ عا  ،ومن
ُّورة فً َك ََلمِه  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم  -فً (َ )ٕ7س َ
َجا َءت هذه الص َ
بع ٍة وعِ ِ
أمثلتها :
 « َسب َْعة ٌُظِ لُّ ُه ُم َّللاُ فًِ ظِ لِّ ِه ٌَ ْو َم َل ظِ ل إِل ظِ لُّ ُه»(ٔ)  ،وال َّتقدٌِرُ فٌِه ْ ٌَ ( :و َم ََل ظِ َّل َكابِن إِ ََّل ظِ لُّ ُه ).
 « ٌَقُو ُل َُّّون ألَجْ لًِ ْال ٌَ ْو َم أُظِ لُّ ُه ْم فًِ ظِ لِّاً ٌَ ْاو َم َل ظِ كل
ار َك َو َت َعالَى ٌَ ْو َم ْال ِق ٌَا َم ِة  :أٌَ َْن ْال ُم َت َحاب َ
للاُ َت َب َ
(ٕ)
َّابق .
إِل ظِ لً»  ،وال َّتقدٌِرُ فٌِه َك َما فً المَوضِ ع الس ِ
ْ
صلَّى
للا َ -
ُول َّ ِ
 َعنْ َع ْب ِد َّ ِْن ْال َع ِ
اع  :إِنَّ َرجَُل َجا َء إِلَى َرس ِ
ْن َعمْ ِرو ب ِ
للا ب ِ
اص َقا َل فًِ َحجَّ ِة ال َودَ ِ
َّ
للا لَ ا ْم أَ ْش اعُرْ َف َحلَ ْقا ُ
احَ ،ف َقااا َل لَ ا ُه « :ا ِْذ َبااحْ َو َل
ات َق ْب ا َل أَنْ أَ ْذ َبا َ
للاُ َعلَ ٌْ ا ِه َو َس الَّ َم َ -ف َقااا َل ٌَ :ااا َر ُسااو َل َّ ِ
للا لَ ْم أَ ْشاعُرْ َف َن َحارْ ُ
َح َر َج» َ ،ف َجا َءهُ َ
ِاً َف َقاا َل « :اِرْ ِم َو َل
ت َقبْا َل أَنْ أَرْ م َ
آخرُ َف َقا َل لَ ُه ٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
(ٖ)
ٌك) .
َح َر َج»  ،وال َّتقدٌِرُ فٌِه َ ( :و ََل َح َر َج َعلَ َ
صالَّى َّ
للاُ َعلٌَْا ِه َو َسالَّ َم  -إِ َذا َرأَى ْال ِهاَلَ َل َقاا َل :
ْن الصَّا ِم ِ
للا َ -
ان َرسُاو ُل َّ ِ
ت َقا َل َ :ك َ
 َعنْ ُع َبادَ َة ب ِللاُ أَ ْك َبرُ َّ
« َّ
ْار َه َاذا
هلل َل َح ْول َ َو َل قُكو َة إِل ِبكاِّ  ،اللَّهُا َّم إِ ِّناً أَسْ اؤَلُ َك َخٌ َ
ْن « ْال َحمْ ُد ِ َّ ِ
للاُ أَ ْك َبرُ » َمرَّ َتٌ ِ
ال َّشهْر َ ،وأَع ُ
ُوذ ِب َك مِنْ سُو ِء ْال َقدَ ِر َ ،ومِنْ َشرِّ ٌَ ْو ِم ْال َمحْ َش ِر»(ٗ)  ،وال َّتقدٌِرُ فٌِاه ََ ( :ل َح ْاو َل َو ََل
ِ
اهلل) .
ان أَو َحاصِ ََل ِن إَِلَّ ِب َّ ِ
قُ َّو َة َكا ِب َن ِ

ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
ُّورة َم ُ
أَو ًل َ :و َردَت َ
حذو َفة َ
الخ َبر فً َجمٌِع ال َم َواضِ ع ال َّدا ِخلَة َتح َت َها،
(َل) ال َّنا ِف ٌَة لل ِجنس فً هذه الص َ
حوٌُّون ؛ إِذ األَك َثر عِ ندَ هُم َحذفُه إذا ُعلِم(٘) َ ،نحو ََ :ل إلَ َه َّإَل للا ،
وهذا ٌَ َت َوا َفق َم َعه َما َقا َل به ال َّن ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارة. )ٗ8/
واإل َم َ
(ٔ) ( َباب فً ِ
الو ََل ٌَة ِ
(ٕ) ( َباب فً الحُبِّ . )ٙ8/
صة. )ٖٗ٘/
فراد والق َِران والرُّ خ َ
(ٖ) ( َباب فً ال َّت َم ُّتع واإلِ َ
(ٗ) ( َباب فً ال ُّد َعاء. )ٗ9ٕ/
(٘) ٌُنظر المُؽنً ٕ. ٕ9ٔ/
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ُاراد لا ْم
ٌِم ٌُو ِجبُون حذ َفه  ،فإنْ ل ْم ٌظهار الم َ
وال َّتقدٌر فٌه ََ :ل إلَ َه َموجُ ود أو َمعبُود َّإَل للا " ،وبنو َتم ٍ
الحذؾ عندَ أَ َح ٍد َفضَل عنْ أنْ ٌَ ِجب" (ٔ) .
ٌجُز َ
َ
واإل َلؽاء ،
َثانِ ًٌا  :إذا َتكرَّ َرت ( ََل) َم َع ال َّن ِك َرة – َك َما فً المَوضِ ع األخٌِر َ -فإِ َّنه ٌَ ُجوز فٌها اإلِع َمال ِ
ففً عبارة ( ََل َحو َل َ
وَل قُ َّو َة إِ ََّل باهلل)  ،أَ َج َ
مس َة أَو ُج ٍه فً َمجمُوع ال َّتر ِكٌب " َفتح
از ال ُّن َحاة َخ َ
الثانً  ،و َعكسه  ،و َفتح األَ َّول و َنصب َّ
ورفع َّ
الثانًِ"(ٕ) .
ورفعهما  ،و َفتح َّ
األول َ
اَلس َمٌن َ ،

َثانِ ًٌا  :الدا ِخلَ ُة َعلَى ال ُجم َلة الفِعلٌِة
دَ َخلَاات َ
(َل) علااى الجُ ملَااة الفِعلِ ٌَّااة فااً (٘ٔٔ) مِا َب ا ٍة َ
مس ا َة َع َشا َار مَوضِ ااعا َ ،جااا َءت فٌهااا علااى
وخ َ
(ٕ) َن َم َطٌن :
اض
الن َم األَول َ :ل  +فِعل ٌ َم ٍ
ُور ٍة َواحِدَ ٍة فقط  ،هً كاآلتً :
َت َم َّثل هذا ال َّن َمط فً ص َ
َمنْ ُ +جم َلة الشر ( +ال َفـَاء) الر ِاب َ ة ل َِج َواب الشر َ +
(جملَة َج َواب الشر ).
(ل)  +فِعل ٌ َم ٍ
اض ُ
وسلَّم  -فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد َف َحسْ بُ  ،هُو َقولُه :
صلَّى للا علٌه َ
ُّورة فً َك ََلمِه َ -
وقد َو َردَت هذه الص َ
 « َمنْ أَ ْد َر َك َوالِدَ ٌْ ِه َولَ ْم ٌَ ْد ُخ ْل ِب ِه َما ْال َج َّن َة َفَلَ أَدْ َر َك ُه َما»(ٖ) .ارة عن َنفً اَلن ِت َفاع بهما  ،و َمعنااه إِنْ
ُدركهُما  ،وهُو عِ َب َ
و َمعنى « َف ََل أَ َ
در َك ُه َما» "أي َ :ف َكؤ َّنه لَ ْم ٌ ِ
وعدَ مُه َس َواء"(ٗ) .
درا ُك ُه َما َ
دراك ِِه َما ؛ فإِ َ
لَ ْم ٌَنتفِع بإِ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هجة المَرضِ ٌَّة) صٔ ، ٔ8وٌُنظر َرصؾ ال َم َبانً
(ٔ) َشرح السٌُّوطً على ألفٌَّة ابن َمالك المعروؾ بـ(ال َب َ
لل َمالَقًِ ص٘. ٕٙ
ي (تٔ7ٙهـ) َ ،تحقٌق مُحمَّد مُحً ال ِّدٌن
األنصار ّ
صدَى صٔ ، ٔ9ابن هِشام
(ٕ) َشرح َق ْط ِر ال َّن َدى و َب ِّل ال َّ
َ
صٌ َدا -بٌروتٔ998 ،م  ،وٌُنظر َشرحُه لل ُّش ُذور صٕٓٔ .
صرٌَّة َ ،
الح ِمٌد  ،طٖ  ،ال َمك َت َبة َ
َعبد َ
الع ِ
(ٖ) ( َبابُ اآل َداب. )7ٕ٘/
ص ِحٌح (مُس َند اإل َمام الرَّ بٌع بن َحبٌب) ٖ ، ٘7ٓ/ال َّشٌخ ُنور ال ِّدٌن َعبدللا بن ُح َمٌد
الجامِع ال َّ
(ٗ) َشرح َ
السَّا ِل ِمًّ (تٕٖٖٔهـ)  ،ال َّناشر ُسعُود بن َحمد السَّالمً َ ،سلطنة عُمان ( ،د.ط.ت) .
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ار ٌع
الن َم الثانًِ َ :ل  +فِعل ٌ ُم َ
ض ِ

فضل الص َََّلة والس َََّلم َ -ح ُ
وهذا ال َّن َمط هُو َ
ٌاث َجاا َء فاً (ٗٔٔ)
الؽالِب وُ رُ ودا فً َك ََلمِه  -علٌه أَ َ
ثرة وُ رُ و ِد َها فً (المُس َند) :
مِا َب ٍة وأَر َب َع َة َع َش َر مَوضِ عا  ،و ٌَ َت َم َّثل فً الص َُّور اآل ِت ٌَة م َُر َّت َبة َحسب َك َ
ار ٌع .
ورة األ ُولَى َ :ل  +فِعل ٌ ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
ٌِن مَوضِ ااعا ،
َو َردَت هااذه ال ُّ
وس الَّم  -فااً (ٗ )8أَر َب َع ا ٍة و َث َمااان َ
ص الَّى للا علٌااه َ
اورة فااً َك ََل ِمااه َ -
صا َ
َجا َءت َ
(َل) َمسبُوقة ب َهمزة اَلستِف َهام فً َوا ِح ٍد منها  ،وأ ُ ِتب َعت ِب َكلِ َمة (أَ َحد) فً (َ )8ث َما ِن ٌَة َم َواضِ ع ،
ومن أمثلتها :
-

صدَ َقة»(ٔ) .
للا َع َّز َو َج َّل َ ،و َتعْ لٌِ َم ُه لِ َمنْ َل ٌَ ْعلَ ُم ُه َ
« َت َعلَّمُوا ْالع ِْل َم َ ،فإِنَّ َت َعلُّ َم ُه قُرْ َبة إِلَى َّ ِ
ف َخ ٌْلَ ُه ؟»(ٕ) .
«أَ َرأَ ٌْ ُت ْم لَ ْو َك َ
ان ل َِرجُ ٍل َخٌْل ُؼر م َُحجَّ لَة فًِ َخٌ ٍْل ُدهْ ٍم ُبه ٍْم  ،أَ َل ٌَ ْع ِر ُ
صاهُ َعنْ َعا ِت ِق ِه»(ٖ) .
ض ُع َع َ
«أَمَّا أَبُو َجه ٍْم َف ََل ٌَ َ
« َل ٌَم ُ
ُوت ألَ َح ٍد َثَلَ َثة م َِن ْال َولَ ِد َف َت َم َّس ُه ال َّنارُ »(ٗ) .

ار ٌع ( +إِل) .
ورة الثانِ ٌَة َ :ل  +فِعل ٌ ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
َ
ٌن مَوضِ اعا ،
شار َ
صالَّى للاُ علٌاه َ
ُّورة َو َردَت فً َك ََلمِه َ -
وهذه الص َ
وسالَّم  -فاً (ٕٗ) أر َب َعا ٍة وعِ ِ
وجاا َءت َ
َجا َءت فٌها (إِ ََّل) اَلستِث َنا ِبٌَّة َبعدَ َ
(َل)
الحصْ ر ؛ َف َت َح َّو َل فٌهاا ال َّنفاً إلاى إِث َباات َ ،
إل َفادَ ة َ
(َل) ِ
فً أَ َح ِد َها َمسبُوقة بال َق َسم  ،ومن أمثلتها :
صَلَةُ إِل ِب ِه»(٘) .
 « َه َذا وُ ضُوء َل ُت ْق َبل ُ ال َّس ُه إِل َما َؼٌ ََّر لَ ْو َن ُه أَ ْو َطعْ َم ُه أَ ْو َراب َِح َت ُه»(. )ٙ
 « ْال َما ُء َطهُور َل ٌُ َنج ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َباب فً العِلم و َطلَ ِبه و َفضلِه. )ٕٕ/
وسلَّم. )ٖٗ/
صلَّى للاُ علٌه َ
(ٕ) ( َباب فً األُمَّة أُمَّة مُح َّم ٍد َ
َّ
لع وال َّن َف َق ِة. )ٖٕ٘/
(ٖ) ( َباب فً الط ََلق وال ُخ ِ
(ٗ) ( َبابُ َنسْ َمة المُإمِن وم ِْثله. )7ٓ8/
(٘) ( َباب فً آ َداب الوُ ضُوء و َفرضِ ه. )89/
(َ ( )ٙباب فً أَح َكام ال ِم ٌَاه. )ٔ٘ٙ/
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ٌِن ٌَجْ ِلااسُ أَ َح ا ُد ُه ْم ٌَ َت َح ا َّد ُ
ت ال َّشاامْ سُ َو َكا َنا ْ
ث َح َّتااى إِ َذا اصْ ا َفرَّ ِ
ص اَلَةُ ْال ُم َنااا ِفق َ
اك َ
 «ت ِْلا َات َب اٌ َْن َقرْ َنااًِ
ان ُث َّم ٌَقُو ُم َف ٌَ ْنقُرُ أَرْ َبعا َل ٌَ ْذ ُك ُر َّ
ال َّشٌ َ
للاَ فٌِ َها إِل َقلٌَِل»(ٔ) .
ْط ِ
للا َ -و َّ
للاُ أَعْ لَا ُم ِب َمانْ ٌ ُْكلَا ُم فِاً َس ِابٌلِ ِه ـ إِل َجاا َء ٌَ ْاو َم
ٌل َّ ِ
 « َوالذِي َن ْفسِ ً بِ ٌَ ِد ِه َل ٌُ ْكلَ ُم أَ َحد فِاً َس ِاب ِْال ِق ٌَا َم ِة َوجُ رْ حُ ُه ٌَ ْث َعبُ دَ ما  ،اللَّ ْونُ لَ ْونُ ال َّد ِم َوالرِّ ٌ ُح ِرٌ ُح ْالمِسْ كِ »(ٕ) .
 « َت َك َّف َل َّللا َو َتصْ اد ُ
ٌِق َكلِ َماتِا ِه
ٌل َّ ِ
ٌل َّ ِ
للا َو َل ٌُ ْخ ِر ُج ُه مِنْ َب ٌْ ِت ِه إِل ْال ِج َها ُد فًِ َس ِاب ِ
للاُ ل ِْلم َُجا ِه ِد فًِ َس ِب ِ
أَنْ ٌ ُْد ِخلَ ُه ْال َج َّن َة»(ٖ) .
ار ٌع ( َناسِ ٌخ) .
ورة الثالِ َثة َ :ل  +فِعل ٌ ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
اورة فااً (المُس ا َند) فااً (ٗ) أَر َب َعااة َم َواضِ ااع َ ،جااا َءت فٌهااا َ
ُصااا ِح َبة للفِعاال
َو َردَت هااذه ال ُّ
(َل) م َ
صا َ
ِمرار  ،وهذه ال َم َواضِ ع هً :
( ٌَ َزالُ) الَّذِي أَ َفادَت َم َعه َمع َنى اَلست َ
للا َ ،و َل ٌَ َزال ُ ٌَ َنا ُل ِب ِه األَجْ َار
 « َرسْ ُم ْالمِدَ ا ِد فًِ َث ْو ِان ٌَ ْك ُتبُ عِ ْلما َكال َّد ِم فًِ َس ِبٌل َّ ِ
ب أَ َح ِد ُك ْم إِ َذا َك َ
َما دَ ا َم َذل َِك ْالمِدَ ا ُد فًِ َث ْو ِب ِه»(ٗ) .
اار ِبإِصْ ِاب َع ٌْ ِه َ -ولَكِانَّ
ِاٌه ْم َرجُ اَلَ ِن َ -وأَ َش َ
ْش َماا دَ ا َم ف ِ
 « َل ٌَ َزال ُ األَمْ رُ ٌَ -عْ نِاً ْال ِوَلَ ٌَا َة  -فِاً قُ َارٌ ٍْال َو ٌْ َل لِ َمنْ ا ْف َت َت َن ِب ْالم ُْلكِ »(٘) .
صَلَةُ َتحْ ِب ُس ُه»(. )ٙ
ت ال َّ
 « َل ٌَ َزال ُ أَ َح ُد ُك ْم فًِ ال َّصَلَ ِة َما دَ ا َم ِ
ُ
ور»(. )7
ار َوأَ َّخرُ وا السَّحُ َ
اإل ْف َط َ
 «لَ َت َزال ُ أ َّمتًِ ِب َخٌ ٍْر َما َعجَّ لُوا ِار ٌع ( +أَ َبدًا) .
ورة الر ِاب َعة َ :ل  +فِعل ٌ ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
ُّورة فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) فً (ٕ) مَوضِ َعٌن اث َناٌن  ،أ ُ ِتب َعات فٌهماا َ
(َل) ِب َكلِ َماة (أَ َبادا)
َت َم َّثلَت هذه الص َ
وسلَّم : -
صلَّى للاُ علٌه َ
الم َُإ ِّكدَ ة لِل َّنفً  ،و ُه َما َقولُه َ -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َباب فً أَو َقات الص َََّلة. )ٔ8ٖ/
(ٕ) ( َباب فً َفضل ال َّش َهادَة. )ٖٗ٘/
(ٖ) ( َباب فً َفضل ال َّش َهادَة. )ٗ٘ٙ/
(ٗ) ( َباب فً العِلم و َطلَ ِبه و َفضلِه. )ٕ7/
ارة. )ٗٗ/
واإل َم َ
(٘) ( َباب فً ِ
الو ََل ٌَة ِ
(َ ( )ٙباب فً َفضل الص َََّلة و ُخ ُ
شوعِ َها. )ٕ9ٓ/
ِّ
اإلف َطار وال ُّسحُور. )ٖٕٓ/
(َ ( )7بابُ َما ٌُ َفطر الصَّابِم َو َوقت ِ
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اهلل َو ْال ٌَ ْو ِم اآلخ ِِر َف ْل ٌَقُ ْل َخٌْرا أَ ْو ِل ٌَصْ م ْ
ارهُ أَ َبدًا»(ٔ) .
ُت َ ،و َل ٌ ُْإذِي َج َ
ان ٌ ُْإمِنُ ِب َّ ِ
 « َمنْ َك َاق ْال َممْ لُااوكِ َح َّتااى َظ َن ْنا ُ
ات أَنَّ ا ْبا َان آدَ َم َل ٌُسْ ا َت ْخدَ ُم
 «أَ ْو َصااانًِ َح ِب ٌِبااً ِجب ِْرٌ ا ُل َعلَ ٌْ ا ِه ال َّس اَلَ ُم ِب ِر ْفا ِ
أَ َبدًا»(ٕ) .

ِعل
َثالِ ًثا  :الدا ِخلَ ُة َعلَى
السم والف ِ
ِ
و َت َت َم َّثل فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) فً ال َّنوع الذي ٌُطلِق علٌه ال ُّن َحاة َ
(َل) ال َّنا ِف ٌَة َّ
الزابِدَ ة  ،وقاد دَ َخلَات فاً
َّاَلة والس َ
َك ََلمِاه  -علٌاه الص َ
ٌن
شار َ
َّاَلم  -علاى كِاَل القِسا َمٌن ـ اَلسام والفِعال ـ فاً (َ )ٕ7س َ
ابع ٍة وعِ ِ
ُورتٌن :
مَوضِ عا َ ،جا َءت فٌها على ص َ
(ل) الزائِدَ ة لَ ً
الع ف) َ +
فظا لِ َتوكٌِد النفً  +ال َمع ُ وف.
(واو َ
ورة األ ُولَى  :ال َمع ُ وف علٌه َ +
ص َ
ال ُّ
ُّورة فً أؼلب مَواضِ ع هذا القِسم َ ،ح ُ
ٌث َجا َءت َزابِدَ ة لَفظا لِ َتوكٌِد َمع َنى ال َّنفً فً
َو َردَت هذه الص َ
ٌن مَوضِ عا  ،ومن أمثلتها :
شر َ
( )ٕٙسِ َّت ٍة وعِ ِ
للا َما ٌَ ْخ َفى َعلًََّ ُخ ُ
شو ُع ُك ْم َو َل ُر ُكو ُع ُك ْم َ ،وإِ ِّنً ألَ َرا ُك ْم مِنْ َو َرا ِء
 « َه ْل َت َر ْو َن ِق ْبلَتًِ َها ُه َنا ؟ َف َو َّ َِظه ِْري»(ٖ) .
صدَ َقة»(ٗ) .
ْس َعلَى الرَّ جُ ِل فًِ َع ْب ِد ِه َو َل فًِ َف َرسِ ِه َ
 «لٌَ َصلَّى َّ
للا ؟
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َل َ :ماا َتقُاو ُل فِاً الضَّابِّ ٌَاا َرسُاو َل َّ ِ
للا َ -
ُول َّ ِ
 َجا َء َرجُ ل إِلَى َرس َِقا َل « :لَسْ ُ
ت ِبآ ِكلِ ِه َو َل ُم َحر ِم ِه»(٘) .
 « ََل ٌُ ْج َم ُع َب ٌْنَ ا ْل َم ْرأَ ِة َو َعمتِ َها َ ،و َل َب ٌْنَ ا ْل َم ْرأَ ِة َو َخالَتِ َها»(. )ٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َباب فً ال ِّ
ض ٌَا َفة وال ِج َوار و َما َملَ َكت ال ٌَمٌِن وال ٌَتٌِم. )ٙ8ٖ/
(ٕ) ( َباب فً ال ِّ
ض ٌَا َفة وال ِج َوار و َما َملَ َكت ال ٌَمٌِن وال ٌَتٌِم. )ٙ8ٗ/
ضل الص َََّلة و ُخ ُ
شوعِ َها. )ٕ8ٙ/
(ٖ) ( َباب فً َف ِ
(ٗ) ( َبابُ َما ُعف ًَِ َعن َز َكاتِه. )ٖٖ9/
ب َّ
ب. )ٖ8ٙ/
الط َع ِام وال َّش َرا ِ
(٘) ( َبابُ أَ َد ِ
(َ ( )ٙباب فً األَولِ ٌَاء. )٘ٔ7/
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ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
للا َمااا ٌَ ْخ َفااى َعلَااًَّ ُخ ُ
شككو ُع ُك ْم َو َل ُر ُكككو ُع ُك ْم »  -فااً
فااً َقولِااه  -علٌااه ال َّ
صا َاَلة وال َّسا َاَلم َ « -فا َاو َّ ِ
المَوضِ ع األَ َّول ٌَ -ظ َهر اخت ََِلؾ األَدَ ا َتٌن ( َماا) و َ
العطاؾ ؛ َف َقا َّد َم ( َماا) ُثا َّم
(َل) فاً َحالَاة ال َّنفاً عِ نادَ َ
الخ ُ
بـ(َل) ل َِعدَ م َقصد ال َم ِعٌَّة َ ،فهُو لَم ٌَقصِ د به ُ
ؾ َ
الجماع المُطلَاق
شوع َم َع الرُّ ُكاوع  ،وإِ َّن َماا أَ َرادَ َ
َع َط َ
ُإت َ
َبٌ َن ُه َما(ٔ)  ،أَمَّا "إِن قُصِ دَت ال َم ِعٌَّة لَم ٌ َ
الواو"(ٕ)  ،و َك َذا ٌُ َقال فً َب ِقٌَّة ال َم َواضِ ع .
بـ(َل) َبعدَ َ
(ل) الزائِدَ ة لَ ً
الج ّر(ال َباء) َ +
جرور .
فظا  +السم ال َم ُ
ورة الثانِ ٌَة َ :حرف َ
ص َ
ال ُّ
ُّورة فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد فقط  ،هُو َقوله  -علٌه الس َََّلم : -
َو َردَت هذه الص َ
ار َ ،ف ْال َتمِسْ َشٌْبا َ
ار َك َجلَسْ َ
آخ َر َؼٌ َْرهُ»(ٖ) .
 «إِنْ أَعْ َط ٌْ َت َها إِ َز َت ِب ََل إِ َز ٍ

ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
صلَّى َّ
ِز ٌَادَ ة َ
ار َك َجلَسْ َ
ار» إِ َّن َما هً مِن
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم « -إِنْ أَعْ َط ٌْ َت َها إِ َز َ
(َل) فً َقولِه َ -
ت ِب ََل إِ َز ٍ
ْسات ب َزابِادَ ٍة ؛
ِج َهة اللَّفظ َف َحسْ بُ ؛ لوُ صُول عمل َماا قبلَهاا إلاى َماا بعادَ ها  ،أَمَّاا مِان ِج َهاة ال َمعناى َفلٌَ َ
ضااهم عاان ال ُكااو ِفٌٌِّن أَنَّ ( ََل) فااً مِثاال هااذا المَوضِ ااع اساام ب َمعنااى ( َؼ ٌْاار)
وحكااى َبع ُ
إل َفادَ ِت َهااا ال َّنفااً َ ،
ِِ
الجارِّ علٌهماا  ،ورُ َّد
الجرِّ علٌها َ ،ك َما جُ عِلت ( َعنْ ) و( َعلَاى) اسامٌن إذا دَ َخال َحارؾ َ
ل ُد ُخول َحرؾ َ
بؤنَّ ( َعنْ ) و( َعلَى) لم َتثبُت ل ُه َما ِّ
َّته َما ِ ،بخِاَلؾ ( ََل) فإ َّنهاا قاد َثبتات لَ َهاا
الزٌادة ؛ فلاذلك حُ كِام باسامٌ ِ
ِّ
الزٌادة(ٗ) .
والح ُّق – كما ٌقول ال ُّدك ُتور َفاضِ ل السَّامِرَّ ابًِ  -أ َّنها ََل ُتطابق ( َؼٌْرا)  ،فإنَّ استعمال ( َؼٌْر)
َ
فؤنت تقُول مثَل ِ :ج ْب ُ
َ
ت ِب ََل سِ ََل ٍح  ،أَي :
أكثر من َمعنى ِ ،بخ ََِلؾ استعمال ( ََل) ،
ٌُمكن أن ٌُعطٌنا َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحٌِح مُسالِم أُنم َ
ُوذجااا صٕٔٓ َ ،بحااث ألسااماء
(ٔ) ٌُنظار أُسالُوب ال َّنفااً فااً َبعاض األَ َحادٌِااث ال َّن َب ِو ٌَّااة ال َّشا ِارٌ َفة – َ
َعبد ال َباقًِ مُحمَّد .
الج َنى الدَّانًِ صٔ. ٔٙ
(ٕ) َ
(ٖ) ( َبابُ َما ٌَجُوز مِن ال ِّن َكاح َو َما ََل ٌَجُوز. )٘ٔ٘/
الج َنى الدَّانًِ صٖٔٓ .
(ٗ) ٌُنظر َ
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ك  ،وتقُول ِ :ج ْب ُ
ت ِب َؽٌ ِْر سِ ََل ٍح  ،وهذا ٌَحتمل َمع َن ٌٌَن :
جٌ ِب َ
ََل سِ ََل َح َم َعك عندَ َم ِ
اس ِب َؽٌ ِْر
ال َمع َنى األَول  :هُو َنفً وُ جُود الس ََِّلح َم َعك َكاألُولى  ،وهُو َنظٌر َقوله َت َعالى { :لٌُِضِ َّل ال َّن َ
نعام. ]ٔٗٗ/
عِ ْل ٍم} [األَ َ
ت بِسِ ََل ٍح َ
وال َمع َنى َ
اآلخر  :أَ َّنك ِج ْب َ
آخر َؼٌ َْر ذلك الس ََِّلح .
عبٌُر بـ( ََل) ََل ٌَح َت ِم ُل إِ ََّل َمعنى َواحِدا  ،وأمَّا ال َّتعبٌر بـ( َؼٌْر) فقد ٌَح َت ِم ُل أك َث َر من َمعنى ُ ،ث َّم إِنَّ
فال َّت ِ
( ََل) فً َنحو هذا ََل َت ُ
ج ْب ُ
ت ِب ََل الس ََِّلح  ،أَي ِ :ب َؽٌ ِْر الس ََِّلح ،
دخ ُل إِ ََّل على ال َّنك َِرات َ ،ف ََل تقُول ِ :
وأمَّا ( َؼٌْر) ف َت ُ
ض ِب َؽٌ ِْر
ارؾ وال َّنك َِرات وذلك َك َقوله َت َعالى َ { :فاسْ َت ْك َبر ُْوا فًِ األَرْ ِ
دخ ُل على ال َم َع ِ
صلَت. )ٔ(]ٔ٘/
الح ِّق}[فُ ِّ
َ
ورة أَنَّ َ
(َل) ال َّنا ِف ٌَة َقد َجا َءت
وٌُم ِك ُن َنا أَن َنس َتخلِص مِن خ ََِلل َجمٌِع هذه األَن َماط والص َُّور ال َمذ ُك َ
ان ُم َت َع ِّددَ ة  ،هًِ َك َما ٌَلًِ :
فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) دَ الَّة على َم َع ٍ
َٔ -نافِ ٌَ ٌة لل ِج ْنس َ :و َردَت َ
جنس َما بعدَها فً (َ )٘7سب َع ٍة َ
ٌن
وخمسِ َ
(َل) ال َّدا ِخلَة على اَلسم َنا ِف ٌَة ل ِ
مَوضِ عا  ،ومن أمثلتها َما ٌلً :
صَلَ َة ِل َمان ِِع َّ
الز َكا ِة»(ٕ) .
 « َل َللا َف ْلٌُطِ عْ ُه َ ،و َمنْ َن َذ َر أَنْ ٌَعْ صِ ٌَ ُه َف ََل ٌَعْ صِ ِه ؛ َفإِ َّن ُه َل َن ْذ َر فًِ َمعْ صِ ٌَ ِة
 « َمنْ َن َذ َر أَنْ ٌُطِ ٌَع َّ َ
للا»(ٖ) .
َّ ِ
س ٌة ل َمع َنى النفً َ :و َردَت َ
ِّسة ل َمع َنى ال َّنفً فً ()8ٙ
(َل) ال َّدا ِخلَة على الفِعل م َُإس َ
ُٕ -م َإس َ
ٌِن مَوضِ عا  ،ومن أمثلتها َما ٌلً :
س َّت ٍة و َث َمان َ
صاهُ َعنْ َعا ِتقِ ِه» .
ض ُع َع َ
 «أَمَّا أَبُو َجه ٍْم َف ََل ٌَ َللا َ ،و َّ
للا ُ َل ٌُضِ ٌ ُع أَجْ َر َمنْ أَحْ َس َن
هلل َو َق َع أَجْ رُ هُ َعلَى َّ ِ
هلل َو َقا َم ِب ِه احْ ت َِسابا ِ َّ ِ
 « َمنْ َآوى ٌَتٌِما ِ َّ َِع َمَل»(ٗ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ٌُنظر َم َعانً ال َّنحو ٗ. ٔ77/
الوعِ ٌد فً َم ْن ِع َّ
الز َكاة. )ٖٕٗ/
(ٕ) ( َبابُ َ
(ٖ) ( َبابُ األٌَ َمان. )ٙ٘8/
(ٗ) ( َباب فً ال ِّ
ض ٌَا َفة وال ِج َوار و َما َملَ َكت ال ٌَمٌِن وال ٌَتٌِم. )ٙ88/
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ًِ؟»(ٔ) .
ِن ْالمُسْ ل ِِم َ ،ف َح ِّد ُثونًِ َما ه َ
 «إِنَّ م َِن ال َّش َج ِر َش َج َرة َل ٌَ ْسقُ ُ َو َرقُ َها َ ،وه ًَِ ِمث ُل ْالم ُْإم ِ
ُٖ -م َإكدَ ةٌ ل َمع َنى النفً َ :و َردَت َ
ٌن مَوضِ عا  ،ومن
شر َ
(َل) م َُإ ِّكدة ل َمع َنى ال َّنفً فً ( )ٕٙسِ َّت ٍة وعِ ِ
أمثلتها ما ٌلً :
صدَ َقة» .
ْس َعلَى الرَّ جُ ِل فًِ َع ْب ِد ِه َو َل فًِ َف َرسِ ِه َ
 «لٌَ َصلَّى َّ
للا ؟ َقا َل :
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل َ :ما َتقُو ُل فًِ الضَّبِّ ٌَا َرسُو َل َّ ِ
للا َ
ُول َّ ِ
 َجا َء َرجُل إِلَى َرس ِ«لَسْ ُ
ت ِبآ ِكلِ ِه َو َل ُم َحر ِم ِه» .
َٗ -نافِ ٌَ ٌة ب َمع َنى النا ِه ٌَة َ :و َردَت َ
ٌِن مَوضِ عا َ ،جا َء
(َل) َنافِ ٌَة ب َمع َنى ال َّنا ِه ٌَة فً (ٖٗ) أَر َب َع ٍة و َث ََلث َ
َ
َ
الفِعل َبعدَها "لَفظه لَفظ َ
ارع ََل
الخ َبر والم َُراد به ال َّنهً  ،وهُو أبلَػ فً ال َّنهً ؛ ألنَّ َخ َبر ال َّش ِ
ص َّور وُ قُوع خ ََِلفه  ،وال َّنهً َقد َت َقع مُخالَ َف ُته َ ،ف َكان ال َمع َنى َ :عا ِملُوا هذا ال َّنهً م َُعا َملَة َ
الخ َبر
ٌُ َت َ
ال ُم َت َح ِّتم"(ٕ)  ،ومن أمثلتها َما ٌلً :
صلَّى َّ
ار ٍة :
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -فًِ ْالجُ ُن ِ
ٌِن لَ ْم ٌَ ُكو ُنوا َعلَى َط َه َ
ِض َوالَّذ َ
للا َ -
 َقا َل َرسُو ُل َّ ِب َو ْال َحاب ِ
ٌِن(ٖ)»(ٗ) .
ٌِه ْم َح َّتى ٌَ ُكو ُنوا ُم َت َو ِّ
ضب َ
« َل ٌَ ْق َرإُ ونَ ْالقُرْ َ
آن َ ،و َل ٌَ َ إُ ونَ مُصْ َحفا ِبؤ َ ٌْد ِ
 « َل ٌَ ِر ُد َهابِم َعلَى مُصِ ح(٘)»(. )َٙ
َّام ،
ض ٌْ َف ُه َ ،جاب َِز ُت ُه ٌَ ْوما َولَ ٌْلَة َ ،وال ِّ
اهلل َو ْال ٌَ ْو ِم اآلخ ِِر َف ْلٌ ُْك ِر ْم َ
ان ٌ ُْإمِنُ ِب َّ ِ
 « َمنْ َك َض ٌَا َف ُة َثَلَ َث َة أٌ ٍ
ي عِ ْندَ هُ َح َّتى ٌُحْ ِر َج ُه»(. )7
صدَ َقة َ ،و َل ٌَ ِحل ُّ لَ ُه أَنْ ٌَ ْث ِو َ
ان َبعْ َد َذل َِك َفه َُو َ
َو َما َك َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َبابُ َنسْ َمة المُإمِن وم ِْثله. )7ٖٓ/
صحٌح مُسلِم ب َشرح ال َّن َو ِوي ٘. ٔ8٘/
(ٕ) َ
عض ال ُّن َسخ ََ « ...ل
(ٖ) َقال م َُح ِّشً (ال َّترتٌِب) َ " :قوله ََ « :ل ٌَ ْق َرإُ وا ْال ُقرْ َ
آن َ ،و ََل ٌَ َطإُ وا مُصْ َحفا»  ،وفً َب ِ
َ
اإلن َشاء َ ،على
آن َ ،و ََل ٌَ َطإُ َ
ون ْالقُرْ َ
ٌَ ْق َرإُ َ
ون مُصْ َحفا» ِبال ُّنون َ ،و ََل ُم َنا َفا َة َبٌ َن ُه َما ؛ أل َّنه وإِن َكان َخ َبرا َف َمع َناهُ ِ
صحٌِح
الجامِع ال َّ
للا}[ال َب َق َرةَ ، " ]8ٖ/حاشِ ٌَة ال َّترتٌِب َعلى َ
َح ِّد { َوإِ ْذ أَ َخ ْذ َنا ِم ٌْ َثاقَ َب ِنًْ إِسْ َرا ِب ٌْ َل ََل َتعْ ُب ُد َ
ون إِ ََّل َ
ارة ال ُّت َراث ال َقومًِ َّ
والث َقا َفة َ ،مسقط ٔ98ٕ ،م ( ،د.ط) .
ٔ ، ٖٔ/أبو َعبدللا مُحمَّد بن َعمرو بن أبً سِ َّتة َ ،و َز َ
ِكر القُرآن. )ٔٔ/
(ٗ) ( َباب فً ذ ِ
ض ْ
(٘) َقا َل الرَّ ِبٌ ُع ْ :ال َها ِب ُم الَّذِي َج ِر َب ْ
ْس فًِ مَاشِ ٌَ ِت ِه َما ٌُ ْك َرهُ ٌَ ،عْ نًِ َ :لَ ٌَ ْن ِز ُل
ت َ ،و ْالمُصِ ُّح الَّذِي لٌَ َ
ت مَاشِ ٌَ ُت ُه أَ ْو َم ِر َ
ِبمَاشِ ٌَ ِت ِه َعلَ ٌْ ِه َف ٌَ ُ
ض َّر ِب ِه َ ،والض ََّر ُر َلَ ٌَ ِح ُّل .
والح َذر وال َّت َطٌُّر. )7ٗ/
(َ ( )ٙباب فً ال َق َدر
َ
(َ ( )7باب فً ال ِّ
ض ٌَا َفة وال ِج َوار و َما َملَ َكت ال ٌَمٌِن وال ٌَتٌِم. )ٙ8ٔ/
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عر ِاب ًُّ :
 ال َموقِ ُع اإلِ َ
َو َردَت َ
عر ِابٌَّة المُخ َتلِ َفة َ ،توضِ ٌحُ ها على ال َّنحو اآلتً :
(َل) ال َّنا ِف ٌَة فً ال َم َواضِ ع اإلِ َ
الجملَة ال َمع ُ و َفة :
ٔ -أَول ُ ُ
(َل) فً أَ َّول الجُ ملَة ال َم ُ
َو َردَت َ
ٌِن مَوضِ عا  ،منها َقولُه
عطو َفة فً (َٖ )8ث ََل َث ٍة و َث َمان َ
وسلَّم : -
صلَّى للا ُ علٌه َ
 َار ِم
ان لِ َمنْ َلَ َ
 «َلَ إٌِ َم َصَلَ َة لِ َمنْ َلَ وُ ضُو َء لَ ُه َ ،ولَ َ
صَلَ َة لَ ُه َ ،ولَ َ
ص ْو َم إَِلَّ ِب ْال َكؾِّ َعنْ َم َح ِ
للا»(ٔ) .
َّ ِ
 « ََل ٌُجْ َم ُع َبٌ َْن ْال َمرْ أَ ِة َو َع َّم ِت َها َ ،و َل َب ٌْنَ ْال َمرْ أَ ِة َو َخالَ ِت َها»(ٕ) .ب»(ٖ) .
ََ « -ل ٌَ ْن ِك ُح ْالمُحْ ِر ُم َ ،و َل ٌُ ْن ِك ُح َ ،و َل ٌَ ْخ ُ ُ

الجملَة ال ُمس َتؤ َن َفة :
ٕ -أَول ُ ُ
َو َق َعت َ
ٌن مَوضِ عا  ،منها َقولُه
ٌن وسِ ِّت َ
(َل) الناَّفِ ٌَة فً أَ َّول الجُ ملَة المُس َتؤ َن َفة فً (ٕ )ٙاث َن ِ
وسلَّم : -
صلَّى للا ُ علٌه َ
 َ « َل ٌُ َت َوضؤ ُ مِنْ َط َعام أَ َح َّل َّللاُ أَ ْكلَ ُه»(ٗ) .
ٍ
(٘)
ار ْال َمسْ ِج ِد إِ ََّل فًِ ْال َمسْ ِج ِد» .
 « َل َصَلَ َة ل َِج ِ
صَلَ َة لِ َمان ِِع َّ
الز َكا ِة» .
 « َل َٖ -فً ُجملَة َ
الخ َبر :
َجا َءت َ
(َل) النا َّ ِف ٌَة فً جُ ملَة َ
ٌن مَوضِ عا  ،و َت َت َو َّزع كاآلتًِ  :فً
شر َ
الخ َبر فً (ٕٕ) اث َن ِ
ٌن وعِ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب الوُ ضُوء و َفرضِ ه. )9ٔ/
(ٔ) ( َباب فً آ َدا ِ
(ٕ) ( َبابُ َما ٌَجُوز مِن ال ِّن َكاح َو َما ََل ٌَجُوز. )٘ٔ7/
(ٖ) ( َبابُ َما ٌَجُوز مِن ال ِّن َكاح َو َما ََل ٌَجُوز. )٘ٔ9/
(ٗ) ( َبابُ َما ٌَ ِجبُ منه الوُ ضُوء. )ٔٓٗ/
وسلَّم . )ٕ٘ٙ/
صلَّى للا علٌه َ
(٘) ( َباب فً ال َم َسا ِجد و َفضل َمس ِجد َرسُول للا َ
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َخ َبر المُب َتدَ أ فً (َ )8ث َما ِن ٌَة َم َواضِ ع  ،وفً َخ َبر (إِنَّ ) فً (ٔٔ) أَ َحدَ َع َش َر مَوضِ عا  ،وفً َخ َبر
ان) فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد َف َقط  ،وهذه أمثلتها :
أُخ ِت َها (أَنَّ ) فً (ٕ) مَوضِ َعٌن  ،وفً َخ َبر ( َك َ
ان الصَلَ َة َ ،فإِ َذا ا ْن َفلَ َ
صَلَ ِت ِه» .
صلًِّ ِب ِه َما َت َوضَّؤ َ َو َب َنى َعلَى َ
ت ْال ُم َ
اف َل ٌَ ْنقُ َ
الر َع ُ
 «ا ْل َق ًْ ُء َو ُّض ِ
 «ا ْل َم ْق ُتول ُ فًِ ا ْل َم ْع َر َك ِة لَ ٌُ َغسل ُ َ ،فإِنَّ دَ َم ُه ٌَعُو ُد مِسْ كا ٌَ ْو َم ْال ِق ٌَا َم ِة»(ٔ) .ٌع َّ
للاَ َف ْلٌُطِ عْ ُه َ ،و َمنْ َن َذ َر أَنْ ٌَعْ صِ ٌَ ُه َف ََل ٌَعْ صِ ِه ؛ َفإِن ُه َل َن ْذ َر فًِ َم ْعصِ ٌَ ِة
 « َمنْ َن َذ َر أَنْ ٌُطِ َهللاِ».
-

«إِن ا ْل َمَلَئِ َك َة لَ َتدْ ُخل ُ َب ٌْ ًتا فٌِ ِه َت َماثٌِ ُل أَ ْو ص َُور»(ٕ) .
«إِ َذا اسْ َت ٌْ َق َظ أَ َح ُد ُك ْم مِنْ َن ْو ِم ِه َفَلَ ٌَ ْؽمِسْ ٌَدَ هُ فًِ اإلِ َنا ِء َح َّتى ٌَ ْؽسِ لَ َها َثَلَثا  ،ألَن ُه لَ ٌَدْ ِري أٌَ َْن
َبا َت ْ
ت ٌَ ُدهُ»(ٖ) .
صانًِ َح ِب ٌِبً ِجب ِْرٌ ُل َ -علَ ٌْ ِه ال َّسَلَ ُم ِ -ب ِر ْف ِق ْال َممْ لُوكِ َح َّتى َظ َن ْن ُ
ت أَنَّ اب َْن آدَ َم َل ٌُسْ َت ْخدَ ُم
«أَ ْو َ
أَ َبدًا» .
صلَّى َّ
ان
للا َ -
ُول َّ ِ
َبلَ َؽ َنا َعنْ َرس ِ
ان فًِ ْال َقب ِْر َف َقا َل َُ ٌ« :ع َّذ َب ِ
ْن ٌ َُع َّذ َب ِ
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -أَ َّن ُه َمرَّ ِب َرجُ لٌَ ِ
َ
ان ٌَمْشِ ً
ئ مِنَ ا ْل َب ْو ِل َ ،وأَمَّا
اآلخ ُر َف َق ْد َك َ
ان ِب َك ِب َ
ٌر ٍة  ،أَمَّا أَ َح ُد ُه َما َف َق ْد َكانَ َل ٌَ ْس َت ْب ِر ُ
َو َما ٌ َُع َّذ َب ِ
اس ِبال َّنمٌِ َم ِة»(ٗ) .
َبٌ َْن ال َّن ِ

الحال :
ٗ -فً ُجملَة َ
وردت َ
الحال فً ( )9تسعة َم َواضِ ع  ،ومن أمثلتها :
(َل) ال َّنافِ ٌَة فً جُ ملَة َ
ٌِن ٌَجْ لِسُ أَ َح ُد ُه ْم ٌَ َت َح َّد ُ
ت ال َّشمْ سُ َو َكا َن ْ
ث َح َّتى إِ َذا اصْ َفرَّ ِ
صَلَةُ ْال ُم َنا ِفق َ
 «ت ِْل َك َت َبٌ َْن َقرْ َنًِ
ال َّشٌ َ
ان ُث َّم ٌَقُو ُم َف ٌَ ْنقُ ُر أَرْ َبعا َل ٌَ ْذ ُك ُر هللاَ فٌِ َها إِ ََّل َقلٌَِل» .
ْط ِ
ت َب َش ٍر َو ََل ل َِح ٌَا ِت ِه َ ،فإِ َذا
ان لِ َم ْو ِ
ان مِنْ آ ٌَا ِ
ت َّ ِ
 «إنَّ ال َّش َللا َع َّز َو َج َّل َ ،ل ٌَ ْخسِ َف ِ
مْس َو ْال َق َم َر آ ٌَ َت ِ
للا»(٘) .
َرأَ ٌْ ُت ْم َذل َِك َف ْاذ ُكرُ وا َّ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َباب فً َفضْ ل ال َّش َهادَة. )ٗ٘8/
(ٕ) ( َبابُ اآلدَ اب. )7ٕٖ/
ب الوُ ضُوء و َفرضِ ه. )87/
(ٖ) ( َباب فً آ َدا ِ
(ٗ) ( َباب فً القُبُور. )ٗ87/
ص ََلة ال ُكسُوؾ. )ٔ9ٗ/
(٘) ( َباب فً َ
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٘ -فً ُجملَة الص َفة :
َجا َءت َ
بعة َم َواضِ ع  ،ومن أمثلتها :
(َل) الناَّفِ ٌَة فً جُملَة ال ِّ
ص َفة فً (َ )7س َ
ادَؾ بِ ْبرا
ص َ
ض َف َ
 « َمنْ أَ ْف َتى َمسْ ؤَلَة أَ ْو َفس ََّر ر ُْإٌا ِب َؽٌ ِْر عِ ْل ٍم َك َان َك َمنْ َو َق َع م َِن ال َّس َما ِء إِلَى األَرْ ِ
اب ْال َح َّق» .
ص َ
َل َق ْع َر لَ ُه َولَ ْو أَ َّن ُه أَ َ
او ٌَ ُة َفصُعْ لُوك َل َمال َ لَ ُه»(ٔ) .
 « َوأَمَّا ُم َع ٌِراط(ٕ)»(ٖ) .
ص مِنْ أَجْ ِر ِه ُك َّل ٌَ ْو ٍم قِ َ
ِضرْ ٍع َن َق َ
 « َم ِن ا ْق َت َنى َك ْل ًبا َل ل َِز ْر ٍع َو ََل ل َ -ٙفً ُجملَة الصلَة :
َو َردَت َ
بعة َم َواضِ ع  ،ومن أمثلتها :
(َل) الناَّفِ ٌَة فً َجملَة ال ِّ
صلَة أٌَضا فً (َ )7س َ
 «إِ َّن َما ٌَ ْل ِبسُ َه ِذ ِه َمنْ َل َخَلَ ََ لَ ُه فًِ اآلخ َِر ِة»(ٗ) .الطوَّ اؾِ الذِي ٌَ ُ
ْس ْالمِسْ كٌِنُ ِب َه َذا َّ
ان َوال َّتمْ َرةُ
 «لٌَ َاس َترُ ُّدهُ اللُّ ْق َم ُة َواللُّ ْق َم َت ِ
طوؾُ َعلَى ال َّن ِ
للا ؟ َقا َل « :الذِي َل ٌَ ِج ُد َغ َنا َء َمنْ ٌُ ْغنٌِ ِه َ ،و ََل
ان» ؛ َقالُوا َ :ف َم ِن ْالمِسْ كٌِنُ ٌَا َرسُو َل َّ ِ
َوال َّتمْ َر َت ِ
اس»(٘) .
ٌُ ْف َطنُ ِب ِه َفٌُعْ َطى َ ،و ََل ٌَقُو ُم َف ٌَسْ ؤ َ َل ال َّن َ
صدَ َقة َ ،وإِنَّ ْالع ِْل َم
للا َع َّز َو َج َّل َ ،و َتعْ لٌِ َم ُه لِ َمنْ لَ ٌَ ْعلَ ُم ُه َ
 « َت َعلَّمُوا ْالع ِْل َم ؛ َفإِنَّ َت َعلُّ َم ُه قُرْ َبة إِلَى َّ ِصاح ِِب ِه فًِ َم ْوضِ ِع ال َّش َرؾِ َوالرِّ ْف َع ِة َ ،و ْالع ِْل ُم َزٌْن ألَهْ لِ ِه فًِ ال ُّد ْن ٌَا َواآلخ َِر ِة»(. )ٙ
لَ ٌَ ْن ِز ُل ِب َ
صدر ُجملَة َج َواب الشر :
 -1فً َ
َو َق َعت َ
صدر جُ ملَة َج َواب ال َّشرط فً (ٖ) َث ََل َثة َم َواضِ ع  ،هً :
(َل) النا َّ ِف ٌَة فً َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ
لع وال َّن َف َق ِة. )ٖٕ٘/
(ٔ) ( َباب فً الط ََلق وال ُخ ِ
ب صِ َفة
رع) ؛ فت ُكون الجُملَة الفِعلٌَِّة ال َمن ِفٌَّة فً َم َح ِّل َنص ٍ
رع َو ََل لِ َ
(ٕ) ال َّتقدٌِر فً َ
ض ٍ
الحدٌِث ( ََل ٌُؽنٌِه ل َِز ٍ
الحدٌِث .
اردَة فً َ
لـ َكلِ َمة ( َك ْلب) َ
الو ِ
روٌع والك ََِلب وإِف َشاء السِّرِّ وال َّشٌ َطان. )7ٕٔ/
(ٖ) ( َباب فً ال َّت ِ
(ٗ) ( َباب فً ِّ
الث ٌَاب والص َََّلة فٌها و َما ٌُس َت َحبُّ مِن َذلك. )ٕ7ٔ/
ص َد َقة. )ٖٗ9/
(٘) ( َباب فً ال َّ
(َ )ٙباب فً العِلم و َطلَ ِبه و َفضلِه. )ٕٕ/
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صاهُ َعنْ َعا ِت ِق ِه» .
ض ُع َع َ
 «أَما أَبُو َجه ٍْم َف ََل ٌَ َصاح ِِب ِه َ ،ف َّ
 « ُّالذ ْنبُ الذِي َبٌ َْن
ْن َ :ذ ْنب َبٌ َْن ْال َع ْب ِد َو َر ِّب ِه َ ،و َذ ْنب َبٌ َْن ْال َع ْب ِد َو َ
الذ ُنوبُ َعلَى َوجْ َهٌ ِ
صاح ِِب ِه َف ََل َت ْو َب َة لَ ُه َح َّتى
ب لَ ُه َ ،وأَما َذ ْنب َب ٌْ َن ُه َو َبٌ َْن َ
ان َك َمنْ َلَ َذ ْن َ
اب ِم ْن ُه َك َ
ْال َع ْب ِد َو َر ِّب ِه إِ َذا َت َ
ٌَرُ َّد ْال َم َظالِ َم إِلَى أَهْ لِ َها»(ٔ) .
 « َمنْ أَ ْد َر َك َوالِدَ ٌْ ِه َولَ ْم ٌَ ْد ُخ ْل ِب ِه َما ْال َج َّن َة َفَلَ أَدْ َر َك ُه َما» .صدر ُجملَة َمقُول ال َقول :
 -8فً َ
َو َق َعت َ
صدر جُ ملَة َمقُول ال َقول فً (ٕ) مَوضِ َعٌن ُ ،ه َما َقولُه
(َل) النا َّ ِف ٌَة فً َ
صلَّى َّ
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم : -
 َك َولَ ُه ْال َحمْ ُد َوه َُو َعلَى ُك ِّل َشًْ ٍء َقدٌِر  ،فًِ
ٌك لَ ُه  ،لَ ُه ْالم ُْل ُ
 « َمنْ َقال َ َل إِلَ َه إِل هللاُ َوحْ دَ هُ َلَ َش ِر َِب لَ ُه مِا َب ُة َح َس َن ٍة َ ،و ُم ِح ٌَ ْ
ٌَ ْو ٍم مِا َب َة َمرَّ ٍة َكا َن ْ
ت َع ْن ُه مِا َب ُة َس ٌِّ َب ٍة ،
ت لَ ُه عِ ْد َل َع ْش ِر ِر َقا ٍ
ب َ ،و ُكت َ
َو َكا َن ْ
ض َل ِممَّا َجا َء ِب ِه إَِلَّ َمنْ
ان ٌَ ْو َم ُه َذل َِك َح َّتى ٌُمْ سِ ًَ َ ،ولَ ْم ٌَؤْ ِ
ت أَ َحد ِبؤ َ ْف َ
ت حِرْ زا م َِن ال َّش ٌْ َط ِ
َع ِم َل أَ ْك َث َر مِنْ َذل َِك»(ٕ) .
 «أُمِرْ ُصمُوا ِم ِّنً ِد َما َء ُه ْم َوأَمْ َوالَ ُه ْم
اس َح َّتى ٌَقُولُوا لَ إِلَ َه إِل هللا ُ َ ،فإِ َذا َقالُو َها َع َ
ت أَنْ أ ُ َقا ِت َل ال َّن َ
إَِلَّ ِب َح ِّق َها»(ٖ) .
سم :
صدر ُجملَة َج َواب ال َق َ
 -6فً َ
َو َق َعت َ
صدر جُ ملَة َج َواب ال َق َسم فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد َف َحسبُ  ،هُو َقولُه
(َل) النا َّ ِف ٌَة فً َ
 علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -للا َ -و َّ
للا ُ أَعْ لَ ُم ِب َمنْ ٌ ُْكلَ ُم فًِ َس ِبٌلِ ِه ـ إِ ََّل َجا َء ٌَ ْو َم
ٌل َّ ِ
 « َوالذِي َن ْفسِ ً بِ ٌَ ِد ِه َل ٌُ ْكلَ ُم أَ َح ٌد فًِ َس ِب ِْال ِق ٌَا َم ِة َوجُرْ حُ ُه ٌَ ْث َعبُ دَ ما  ،اللَّ ْونُ لَ ْونُ ال َّد ِم َوالرِّ ٌ ُح ِرٌ ُح ْالمِسْ كِ » .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موال. )ٙ9ٔ/
الوعِ ٌد واألَ َ
(ٔ) ( َباب فً َ
وسلَّم. )٘ٓٙ/
صلَّى للا علٌه َ
سبٌح والص َََّلة على َرسُول للا َ
(ٕ) ( َباب فً ال َّت ِ
ٌل للا. )ٗٙٗ/
(ٖ) ( َبابُ َجامِع ال َؽزو فً َس ِب ِ
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ضة :
الجملَة ال ُمع َت ِر َ
صدر ُ
ٓٔ -فً َ
لَم َت ِرد َ
ضة إِ ََّل فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد أٌَضا  ،هُو َقولُه
صدر الجُ ملَة المُع َت ِر َ
(َل) النا َّ ِف ٌَة فً َ
صلَّى َّ
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم : -
 َ « َت َك َّف َل َّصد ُ
ٌَِ
ٌل َّ ِ
ٌل هللاِ َو َت ْ
للا َ -و َل ٌُ ْخ ِر ُج ُه مِنْ َب ٌْتِ ِه إِل ا ْل ِج َها ُد فًِ َ
سبِ ِ
للاُ ل ِْلم َُجا ِه ِد فًِ َسبِ ِ
َكلِ َماتِ ِه  -أَنْ ٌ ُْد ِخلَ ُه ْال َج َّن َة  ،أَ ْو ٌَرُ َّدهُ إِلَى َمسْ َك ِن ِه الذِي َخ َر َج ِم ْن ُه َم َع َما َنا َل مِنْ أَجْ ٍر أَ ْو َؼنٌِ َم ٍة».

 الد َللَ ُة الز َمنٌِة :
ارع  -و ُهو َ
الؽالِبُ فً ُد ُخولِ َها على
أكثرُ ال ُّن َحاة على أَنَّ ( ََل) ال َّنا ِف ٌَة إذا دَ َخلَت على ال ِفعل الم َ
ُض ِ
ص ُه لَلس ِتق َبال(ٕ) َ ،قال سٌبوٌه " :وإذا َقا َل ( َه َو ٌَ ْف َع ُل) ولَ ْم ٌكن الفع ُل َوا ِقعا فنفٌُه
فعال(ٔ) ُ -ت َخلِّ ُ
األَ َ
( ََل ٌَ ْف َع ُل)  ،وإذا َقا َل (لَ ٌَ ْف َعلَنَّ ) فنفٌُه ( ََل ٌَ ْف َع ُل)  ،كؤ َّنه َقا َل َ ( :وللاِ لَ ٌَ ْف َعلَنَّ ) َفقُ َ
لت َ ( :وللاِ ََل
ٌَ ْف َع ُل)"(ٖ).
حٌح أ َّنها لمُط َلق َّ
ال  ،ك َقولِه
وال َّ
ص ِ
الز َمن  ،وإِنْ قٌُِّدت ِب َز َم ٍن مُعٌ ٍَّن فبحسب ِه  ،فهً " َقد َت ُكونُ َ
للح ِ
َت َعالَى َ { :ما لَ ُك ْم ََل َت ْنطِ قُ ْو َن}[الصَّا َّفات ، ]9ٕ/و{ َماْ ل ًَِ ََل أَ َرى اله ُْدهُدَ }[ال َّنمْ ل ، ]ٕٓ/و َقد َت ُكونُ
ال َ ،نحو َقولِه َت َعالَى َ { :و ََل ٌُ َكلِّ ُم ُه ُم للاُ ٌَ ْو َم ال ِق ٌَا َم ِة َو ََل ٌ َُز ِّكٌ ِْه ْم}[ال َب َق َرة ، ]ٔ7ٗ/و َقد َت ُكونُ
لَلستِق َب ِ
ار  ،وذلك َنحو َقولِه َت َعالَى ََ { :ل َتؤْ ُخ ُذهُ سِ َنة َو ََل َن ْوم}[ال َب َق َرة. )ٗ("]ٕ٘٘/
لَلست َ
ِمر ِ
و ِممَّا ٌُ َقوِّ ي هذا ال َك ََلم وُ رُ و ُد َها فً ( ُمس َند الر ِبٌع ) َنا ِف ٌَة للجُ ملَة فً أَز ِم َن ٍة مُخ َتلِف ٍة  ،و َتوضِ ٌحُ َها
على ال َّنحو اآلتًِ :
 فً ال َماضِ ً :
َجا َءت َنا ِف ٌَة فً المَاضِ ً فً (ٕ) مَوضِ َعٌن اث َنٌن ُ ،ه َما :
صلَّى َّ
ان
للا َ -
ُول َّ ِ
 َبلَ َؽ َنا َعنْ َرس ِان فًِ ْال َقب ِْر َف َقا َل َُ ٌ« :ع َّذ َب ِ
ْن ٌ َُع َّذ َب ِ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -أَ َّن ُه َمرَّ ِب َر ُجلٌَ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والج َنى الدَّانًِ ص. ٕ9ٙ
(ٔ) ٌُنظر َرصؾ ال َم َبا ِنً ص، ٕ٘8
َ
(ٕ) ٌُنظر المُؽ ِنً َلبن ِه َشام ٖ. ٖٔٗ/
(ٖ) الكتاب ٖ.ٔٔ7/
(ٗ) َم َعانًِ ال َّنحو ٗ ، ٔ7ٙ/وٌُنظر البُر َهان فً ُعلُوم القُرآن ٗ. ٕٔ٘/
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َ
ان ٌَمْشِ ً َبٌ َْن
ئ مِنَ ا ْل َب ْو ِل َ ،وأَمَّا
اآلخ ُر َف َق ْد َك َ
ان ِب َك ِب َ
ٌر ٍة  ،أَمَّا أَ َح ُد ُه َما َف َقدْ َكانَ َل ٌَ ْس َت ْب ِر ُ
َو َما ٌ َُع َّذ َب ِ
اس ِبال َّنمٌِ َم ِة» .
ال َّن ِ
س
جُل سِ ْترَ ،و َعلَى َرجُ ٍل ِو ْزر َ ...و َرجُل َر َب َط َها َت َؽ ِّنٌا َو َت َع ُّففا َولَ ْم ٌَ ْن َ
 « ْال َخ ٌْ ُل ل َِرجُ ٍل أَجْ ر َول َِر ٍورهَا َف ِه ًَ لَ ُه سِ ْتر»(ٔ) .
َح َّق َّ ِ
للا فًِ ِر َق ِاب َها َولَ فًِ ُظ ُه ِ
الحال :
 فً ال َماضِ ً ال ُم ْم َت ّد إلى َ
َجا َءت َنا ِف ٌَة فً هذا َّ
الز َمن فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد َف َقط  ،هُو َقولُه  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -
مْت أَنْ أَ ْن َهى َع ِن ْالؽٌِلَ ِة َح َّتى َذ َكرْ ُ َ
 «لَ َق ْد َه َم ُض ُّر
س ٌَصْ َنع َ
ار َ
ُون َذل َِك َو َل ٌَ ُ
ت أنَّ الرُّ و َم َو َف ِ
ِبؤ َ ْو َل ِد ِه ْم َ
ش ٌْ ًئا(ٕ)»(ٖ) .
الحال :
 فً َ
َجا َءت َ
ٌن مَوضِ عا  ،ومن أمثلتها :
شر َ
(َل) َنافِ ٌَة فً َز َمن َ
الحال فً (ٕٓ) عِ ِ
صَلَ ٍة َو َل صِ ٌَ ٍام َحتى
ٌل َّ ِ
للا َك َم َث ِل الصَّاب ِِم ْال َقاب ِِم الذِي َل ٌَ ْف ُت ُر َعنْ َ
 « َم َث ُل ْالم َُجا ِه ِد فًِ َس ِب ٌَِ ْر ِج َع»(ٗ) .
صاهُ َعنْ َعاتِقِ ِه» .
ض ُع َع َ
 «أَمَّا أَبُو َجه ٍْم َف ََل ٌَ َصلَّى َّ
صلَّى َذ َ
س َف َقا َل :
ات ٌَ ْو ٍم َف َجلَ َ
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -
للا َ -
ْن َمالِكٍ َقا َل  :إِنَّ َرسُو َل َّ ِ
سب ِ
 َعنْ أَ َن ِس:
« َسلُونًِ َعمَّا شِ ْب ُت ْم َولَ ٌَ ْسؤَلَنً أَ َحد ِم ْن ُك ْم َعنْ َشًْ ٍء إَِلَّ أَ ْخ َبرْ ُت ُه ِب ِه» َ ،قا َل األَ ْق َر ُع بْنُ َح ِاب ٍ
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم -
للا َ -
ب َرسُو ُل َّ ِ
للا ْال َح ُّج َعلَ ٌْ َنا َوا ِجب فًِ ُك ِّل َع ٍام ؟ َف َؽضِ َ
ٌَا َرسُو َل َّ ِ
ت َ ،ولَ ْو َو َج َب ْ
ت َن َع ْم لَ َو َج َب ْ
َح َّتى احْ َمرَّ ْ
ت َوجْ َن َتاهُ َو َقا َل َ « :والذِي َن ْفسِ ً ِب ٌَ ِد ِه لَ ْو قُ ْل ُ
ت لَ ْم َت ْف َعلُوا ،
َولَ ْو لَ ْم َت ْف َعلُوا لَ َك َفرْ ُت ْم َ ،ولَكِنْ إِ َذا َن َه ٌْ ُت ُك ْم َعنْ َشًْ ٍء َفا ْن َتهُوا َ ،وإِ َذا أَ َمرْ ُت ُك ْم ِب َشًْ ٍء َفؤْ ُتوا ِم ْن ُه َما
اسْ َت َطعْ ُت ْم»(٘) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌل للا. )ٗٙٗ/
(ٔ) ( َبابُ َجامِع ال َؽزو فً َس ِب ِ
ًِ ُترْ ضِ ُع .
(ٕ) َقا َل الرَّ ِبٌ ُع ْ :الؽٌِلَ ُة َح ْم ُل ْال َمرْ أَ ِة َوه َ
ضاع. )ٕ٘٘/
(ٖ) ( َباب فً الرَّ َ
(ٗ) ( َباب فً َفضل ال َّش َهادَة. )ٗ٘ٗ/
الح ِّج. )ٖ9ٗ/
رض َ
(٘) ( َباب فً َف ِ
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الحال ال ُم ْم َت ّد إلى ال ُمس َتق َبل :
 فً َ
َجا َءت َ
ٌِن مَوضِ عا  ،وه َُو أَك َثر
الحال المُمْ َت ّد إلى المُس َتق َبل فً ( )89تِس َع ٍة و َث َمان َ
(َل) َنا ِف ٌَة فً َ
األَز ِم َنة وُ رُودا َم َع َها  ،ومِن أَم ِثلَة َذل َِك :
ان الصَلَ َة َ ،فإِ َذا ا ْن َفلَ َ
صَلَ ِت ِه» .
صلًِّ ِب ِه َما َت َوضَّؤ َ َو َب َنى َعلَى َ
ت ْال ُم َ
 « ْال َقًْ ُء َوالرُّ َعاؾُ َل ٌَ ْنقُ َض ِ
ص َف َر(ٔ)»(ٕ) .
 «لَ هَا َم َة َولَ َعدْ َوى َولَ َصلَّى َّ
 َعنْ َعا ِب َش َة َ -رضِ ًَ َّللا ُ َع ْن َها َ -قالَ ْ
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -فًِ ْال َوَلَ ِء :
للا َ -
ت َ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
ب»(ٖ) .
َب َ ،وه َُو َكال َّن َس ِ
اع َولَ ٌُوه ُ
«لَ ٌُ َب ُ
 فً ال ُمس َتق َبل :
َجا َءت َ
ح ٍد َ
ٌن مَوضِ عا  ،ومن أمثلتها :
(َل) َنافِ ٌَة فً َز َمن اَلستِق َبال فً (ٔ٘) َوا ِ
وخمسِ َ
اع ُة َح َّتى ٌَمُرَّ َرجُ ل ِب َقب ِْر الرَّ جُ ِل َف ٌَقُو ُل ٌَ :ا لَ ٌْ َتنًِ ُك ْن ُ
ت َم َكا َن ُه»(ٗ) .
 « َل َتقُو ُم الس َ « َل ٌُ َقس ُم َو َر َثتًِ دٌِ َنارا َوَلَ دِرْ َهما َ ،ما َت َر ْك ُصدَ َقة»(٘) .
ت َبعْ دَ َن َف َق ِة ن َِسابًِ َوم ُْإ َن ِة َعا ِملًِ َفه َُو َ
جُل ٌَجُرُّ َث ْو َب ُه ُخ ٌََلَ َء»(. )ٙ
 «لَ ٌَ ْن ُظ ُر هللا ُ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة إِلَى َر ٍ فً ُم لَ َِ الز َمن :
وجا َءت َنا ِف ٌَة ل َِحقٌِ َق ٍة َث ِاب َت ٍة فً مُطلَق َّ
ٌِن مَوضِ عا  ،ومن أمثلتها :
الز َمن فً (ٖٗ) َث ََل َث ٍة َوأَر َبع َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان أَهْ ُل
ض إِلَى َؼٌ ِْر ِه َف ٌَعْ ُد َو َ « ،وَلَ َها َم َة» َ :ك َ
(ٔ) َقا َل الرَّ ِبٌ ُع َ« :لَ َع ْد َوى»  :أَيْ َلَ ٌَ َت َحوَّ ُل َشًْ ء م َِن ْال َم َر ِ
اإل ْن َسانُ َخ َر َج ْ
ص َف َر» َ :كا ُنوا فًِ ْال َجا ِهلِ ٌَّ ِة
ًِ التًِ َت ْق ُتل ُ ُه َ « ،وَلَ َ
ت ِمنْ َر ْأسِ ِه َها َمة َوه َ
ْال َجا ِهلِ ٌَّ ِة ٌَقُولُ َ
ون إِ َذا َماتَ ِ
صلَّى َّ
ك
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -عنْ َذ ِل َ
للا َ -
ُون َشهْر م َُحرَّ ٍم َعاما َف َن َها ُه ْم َرسُو ُل َّ ِ
ص َف ٍر َعاما َوٌ َُحرِّ م َ
ُون َشه َْر َ
ٌ َُحرِّ م َ
صلَّى َّ
ُكلِّ ِه َ ،و َقا َل َ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم -
ًِ التًِ َت ْق ُتل ُ ُه َف َن َهى ال َّن ِبًُّ َ -
ص َفر َوه َ
ُون  :إِ َذا َماتَ أَ َح ُد ُه ْم فًِ ْال َجا ِهلِ ٌَّ ِة ِب ِه َ
آخر َ
ك.
َعنْ َذلِ َ
والح َذر وال َّت َطٌُّر. )7ٖ/
(ٕ) ( َباب فً ال َق َدر
َ
ِتق. )ٙ7٘/
(ٖ) ( َباب فً الع ِ
(ٗ) ( َباب فً القُبُور . )ٗ89/
ارٌث. )ٙ7ٓ/
(٘) ( َباب فً ال َم َو ِ
(َ ( )ٙباب فً ِّ
الث ٌَاب والص َََّلة فٌها َو َما ٌُس َت َحبُّ مِن َذلِك. )ٕ7٘/

٘9

 «أَ ٌُّ َها ال َّناسُ  ،إِ َّن ُه َل َمان َِع لِ َما أَ ْع َ ى هللا ُ َ ،و َل ُم ْع ٍ لِ َما َم َن َع هللاُ» .سنَ
هلل َو َق َع أَجْ رُ هُ َعلَى َّ ِ
هلل َو َقا َم ِب ِه احْ ِت َسابا ِ َّ ِ
 « َمنْ َآوى ٌَتٌِما ِ َّ ِللا َ ،وهللا ُ َل ٌُضِ ٌ ُع أَ ْج َر َمنْ أَ ْح َ
َع َم ًَل» .
 «إِنَّ ْال َبٌ َاوٌرُ لَ َتدْ ُخلُ ُه ا ْل َمَلَئِ َك ُة َ -علٌَ ِْه ُم ال َّسَلَ ُم . )ٔ(»-
ْت الذِي فٌِ ِه َت َ
ص ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َباب فً ِّ
الث ٌَاب والص َََّلة فٌها َو َما ٌُس َت َحبُّ مِن َذلِك. )ٕ7ٗ/

9ٙ

ال َفصل ُ الر ِاب ُع
( َلنْ ) النافِ ٌَة فًِ ُمس َند اإلِ َمام الر ِبٌع بن َح ِبٌب
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ال َفصل ُ الر ِاب ُع
ُ
ٌع بن َح ِبٌب
(لَنْ ) النافِ ٌَة فً ُمس َن ِد اإلِ َم ِام الربِ ِ
َ تم ِهٌد :
َ ،تقُول ( :لَنْ أُكلِّم بكرا َبعدَ ال ٌَوم) ،

(لَنْ ) أَدَ ا ُة َنفًٍ َ ،ت ُ
ارع َف َتنصِ به
دخل على ال ِفعل الم َ
ُض ِ
ؾ ٌَ ْف َع ُل) أو ( َس ٌَ ْف َع ُل)(ٕ)  ،فإذا قُ َ
لت َ ( :سوؾ أذهبُ إلٌه) أو ( َسؤذهبُ إلٌه)  ،فإنَّ
"وهً َنفً لـ( َس ْو َ
(ٔ)

وَل ٌُج َمعُ َبٌ َن ُه َما َ ،
أذهب إلٌه) َ ،
فَل ٌُ َقال َ ( :سوؾ لَنْ
نف ٌَه (لَنْ
لإلثبات،
أذهب إلٌه) ؛ فإنَّ ( َس ْو َ
َ
َ
ؾ) ِ
و(لَنْ ) لل َّنفً"(ٖ) .
ال َثَل َث ٍة :
واختلؾ ال ُّن َحاةُ فً َحقٌقتِها على َ
أقو ٍ
األَول  :أ َّنها مُر َّكبة من (أَنْ ) و ( ََل)  ،فحُ ِذ َفت الهمزةُ تخفٌفا واأللؾُ َللتقاء السَّاكنٌن  ،وهذا هُو
الخلٌل َ
الخلٌل  ،و ُنسِ ب إلى الك َِسابًِّ (ٗ)  ،قال سٌبوٌه " :فؤمَّا َ
قو ُل َ
فز َع َم أ َّنها ( ََل أَنْ )  ،ولك َّنهم َح َذفُوا
َلمهم ك َما قالوا َ :و ٌْلُ ِّم ِه ٌُ ،رٌدون َ :ويْ ِأل ُ ِّم ِه  ،وكما قالُوا ٌَ :و َم ِب ٍذ  ،وجُ ِعلَت بمنزلة
لكثرته فً َك ِ
َحرؾٍ واح ٍد َ ،ك َما َج َعلُوا َّ
ؾ واح ٍد  ،فإ َّنما هً ( َه ْل) و ( ََل)"(٘) .
هَل بمنزلة َحر ٍ
ورد هذا ال َقو ُل ِب ِع َّدة أَوجُ ٍه منها(: )ٙ
ُ
ٔ -أنَّ ال َب َس َ
ركٌب َفرْ ع َعلٌَ َها َ ،
لٌل َقاطِ ٍع .
اط َة هً األَصْ ل  ،وال َّت
َ
فَل ٌُ َّد َعى إِ ََّل بدَ ٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حو ٌٌِّن أَنَّ مِن ال َع َرب َمن ٌَجز ُم بها تشبٌها لهاا
(ٔ) َنصبُها ال ُم َ
ار َع ُهو األَص ُل والؽَ الِبُ  ،ول ِكنْ َذ َكر َبعضُ ال َّن ِ
ض ِ
ْن َبعْ دَكِ َم ْن َظ ُر)  ،لكنَّ هذه اللُّؽة قلٌلة  ،ومن قلَّتهاا
بـ(لَ ْم)  ،واستشه ُدوا ب َنحْ ِو قول ال َّشاعر َ ( :فلَنْ ٌَحْ َل ل ِْل َع ٌْ َنٌ ِ
ْس مِن المُناسِ اب الٌاو َم مُحا َكااة هاذه اللُّؽاة ؛ حرصاا علاى
عرؾ ٌ ،قول األستاذ عبَّاس َح َسن " :ولٌَ َ
ََل تكا ُد ُت َ
اإلِ َبانة  ،وإبعادا َ
الوا ِفً ٗ. ٕٕ7/
ْس"  ،ال َّنحو َ
للخ ْلطِ واللَّب ِ
(ٕ) ٌُنظر كتاب سٌبوٌه ٔ. ٔٔ7/ٖ ، ٖٔ٘/
(ٖ) َم َعا ِنً ال َّنحو للسَّامرَّ ابًّ ٗ. ٖٔٙ/
(ٗ) ٌُنظر مُؽنً اللَّ ِبٌب ٖ. ٕ٘ٓ/
(٘) الكتاب ٖ. ٘/
والج َنى الدَّا ِنً للم َُرادِي صٔ ، ٕ7ومُؽنً اللَّ ِبٌب
َّاب َقة ،
َ
(ٌُ )ٙنظر كتاب سٌبوٌه ب َنفس الجُزء والص َ
َّفحة الس ِ
الح ِدٌث ال َّش ِرٌؾ صٕ. ٔ8
ٖ ، ٖ٘ٓ-ٕ٘ٓ/و َظاهرة ال َّنفً فً َ
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ٕ -أ َّنها لو كان أصلُها ( ََل أَنْ ) لَ ْم ٌَجُ ز تقدٌ ُم َمعمُول َمعمُولِها علٌها ٌ ،قول سٌبوٌه "ولو كانت
على ما ٌقول َ
الخلٌل لَ َما قُ ْل َ
ب ؛ ألنَّ هذا اسم وال ِفع ُل صِ لَة  ،فكؤ َّنه
ت  :أمَّا زٌدا َفلَنْ أَضْ ِر َ
قال  :أَمَّا َزٌدا َ
فَل الضَّرب له"(ٔ)  ،وتوضٌح ذلك أ َّنه لو كان أصلُها ( ََل أَنْ ) لَ ْم ٌَجُز تقدٌ ُم
َمعمُول َمعمُولِها علٌها  ،وبذلك ٌتق َّدم َمعمُول الصِّلة على ال َموصُول  ،وهذا مُمتنِع ؛ ألنَّ
الصِّلة ََل ُت َق َّدم على َموصُولِ َها  ،ومن َباب أَولَى أَنْ ٌكون َمعمُول الصِّلة مُم َتنِعا من
ال َّتق ِدٌم(ٕ) .
ُفر ٍد َ ،
فَل ٌكون قولنا :
ٖ -أ َّنه ٌلز ُم من ال َقول بال َّتركٌب أن تكون (أَنْ ) وما بعدَها فً تقدٌر م َ
ِس َزٌْد) َكَلما ؛ ألنَّ (لَنْ ) مع الفعل وال َفاعل َكَلم َتام  ،فلو كان أصلُها ( ََل أَنْ )
(لَنْ ٌَجل َ
ُفرد  ،وهذا م َُحال .
لكان الكَل ُم َتا ّما بالم َ
َ
َّ
ب َ
بالظا ِهر  ،و ُهو َقول سٌبوٌه  ،وعلٌه
ال َع َمَل
الثانً  :أ َّنها بسٌطة  ،من َؼٌ ِْر َتر ِكٌ ٍ
وَل إِبدَ ٍ
جُم ُهور ال ُّن َحاة .
الثالث  :أنَّ أصلَها ( ََل) ال َّنافٌة  ،أُب ِدلَت ألفُها ُنونا  ،وهذا هُو َمذ َهبُ ال َفرَّ اء  ،ولَ َع َّل الذي َح َملَ ُه علٌه
(ٖ)
وج َع َل ( ََل) أصَل أل َّنها أَ ْق َع ُد فً
– َك َما ٌقُول ال ُّسٌُوطِ ًّ – هُو ا ِّتفاق األَداتٌن فً َنفً المُستق َبلَ ،
ُضارع(ٗ) .
ال َّنفً من (لَنْ ) ؛ ألنَّ (لَنْ ) ََل َتنفً َّإَل الم ِ

وجد َناصِ َبة َق ُّط فً َموضِ ٍع دَ َخلَت فٌه
وهذا ال َقو ُل رُ َّد بؤ َّنه دَعْ َوى ََل دَ لٌِ َل علٌها  ،وأَنَّ ( ََل) لَ ْم ُت َ
(٘)
العكس َ ،نحو { :لَ َنسْ َفعا} فً َقوله َت َعالَى :
عل  ،وألنَّ ال َمعرُوؾ إ َّنما ُهو إبدا ُل ال ُّنون ألفا ََل َ
على ِف ٍ
العلَق. )ٙ(]ٔ٘/
{ َك ََّل َلبِنْ لَ ْم ٌَ ْن َت ِه لَ َنسْ َفعا ِبال َّناصِ ٌَ ِة}[ َ
َّ
ْس له َث َم َرة فً ال َّدرس اللُّ َؽ ِوي ،
والظا ِهر ـ َك َما ٌقُول أَ َح ُد ال َباحثٌن المُحدَثٌن ـ "أنَّ هذا الخَِلؾ لٌَ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) الكتاب ٖ. ٘/
(ٕ) ٌُنظر َحاشٌة ال ُّدسُو ِقًّ على مُؽ ِنً اللَّ ِبٌب ٕ. ٖٔٓ/
صاريّ  ،إِ َماام َحاا ِفظ م َُاإرِّ خ
(ٖ) هُو َج ََلل ال ِّدٌن َعبد الرَّ ح َمن بن أباً بكار بان مُحمَّاد ال ُخ َ
اٌريّ السُّاٌُوطِ ًّ ال ِم ِ
ض ِ
اإلت َقاان فاً ُعلُاوم القُارآن) و( َهمْ اع ال َه َوامِاع فاً
صانٌِؾ ال َكث َ
صا ِحب ال َّت َ
أَ ِدٌب َ ،
ٌِرة فً َش َّتى ال ُعلُوم  ،منها ( ِ
اارٌخ ال ُخلَ َفاااء) وؼٌَرهاا ال َكثٌاار ،
الج َوا ِمااع) و(بُؽ ٌَاة الوُ َعاااة فاً َط َب َقااات اللُّؽَ ِاوٌ َ
َشارح َجمْ اع َ
ٌِّن وال ُّن َحاااة) و( َت ِ
رجم ُته فً (األَ َ
ُعجم الم َُإلِّفٌِنٕ. ) 8٘-8ٕ/
عَلم ٖ ، )ٖٕٓ-ٖٓٔ/و(م َ
ُتوُ ّفً َس َنة ٔٔ9هـ ُ .تنظر َت َ
(ٗ) ٌُنظر َهمع ال َهوامع ٗ ،9ٗ/وأسالٌبُ ال َّنفً فً سُورة ال َب َق َرة ص ، 9ٓ-89دَ /سعد َمنصُور عرفة  ،طٔ ،
دَ ار ِّ
الط َباعة الم َُح َّم ِدٌَّة  ،القاهرة ٔ98ٖ ،م .
الجنى الدَّانً صٕ. ٕ7
(٘) ٌُنظر َ
( )ٙالمُؽنً ٖ. ٘ٓٔ/
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َخاصَّة وأَنَّ ال ِفعل بعدَ ها ََل ٌَ َّ
تؤثر بكونِها م َُر َّكبة أو بَسِ َ
ٌطة  ،وكذلك دَ َلل ُتها على ال َّنفً ََل َت َتؽٌَّر ،
وراء َّ
حوٌَّة َ ،
وَل ٌ َُإ ٌِّ ُده َوا ِق ُع اللُّ َؽة"(ٔ) .
افتراضِ ً َعقلًِ فٌ َما َ
َفهُو َبحث َ
الظا ِه َرة ال َّن ِ

ار َدة فً ( ُمس َند الر ِبٌع) :
 األَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌة لل ُجملَة ال َمنفٌِة بـ(لَنْ ) َ
الو ِ
ِسعة َم َواضِ ع(ٕ)  ،وقد َجا َءت فٌهاا علاى
وسلَّم ـ فً ( )9ت َ
صلَّى للاُ علٌه َ
وردت (لَنْ ) فً كَلمه ـ َ
َن َمطٍ َوا ِح ٍد َف َحسْ بُ  ،ه َُو كاآلتًِ :
ار ٌع
لَنْ ُ +جملَ ٌة فِعلٌِ ٌة فِعلُ َها ُم َ
ض ِ
و ٌَ َت َم َّثل َهذا ال َّن َمط فً الص َُّور اآل ِت ٌَة م َُر َّت َبة َحسب َكثرة وُ رُ و ِد َها فً (المُس َند) :
ار ٌع .
ورة األ ُولَى  :لَنْ  +فِعل ٌ ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
ُّورة هً أكثر ص َُور هذا ال َّن َمط وُ رُ ودا ؛ َح ُ
ٌث َو َردَ ت فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) فً (ٗ) أَر َب َعة
هذه الص َ
ث َوا ِح ٍد :
َم َواضِ َع  ،اثنان منها فً َحدٌِ ٍ
َ َ
للا َو ْالحُ لُ ُم م َِن ال َّشٌ َ
ار ِه َثَلَ َ
ت إِ َذا
ث َمرَّ ا ٍ
 «الرُّ ْإ ٌَا م َِن َّ ِْط ِ
ان َفإِ َذا َرأى أ َح ُد ُك ْم َما ٌَ ْك َرهُ َف ْل ٌَ ْتفُ ْل َعنْ ٌَ َس ِ
ضر ُه إِنْ َشا َء َّ
للاُ»(ٖ) .
اسْ َت ٌْ َق َظ َ ،و ْل ٌَ َت َع َّو ْذ ِب َّ ِ
اهلل مِنْ َشرِّ َها َ ،فإِ َّن َها َلنْ َت ُ
للا» َقا َل:
ان َح َّتى ُت ْإم َِن ِب ْال َقدَ ِر َخٌ ِْر ِه َو َشرِّ ِه أَ َّن ُه م َِن َّ ِ
اإلٌ َم ِ
 «إِ َّن َك لَنْ َت ِجدَ َولَنْ ُت ْإمِنَ َو َت ْبلُ ََ َحقٌِ َق َة ِقُ ْلا ُ
اؾ لِااً أَنْ أَعْ لَا َم َخ ٌْا َار ْال َقاادَ ِر َو َشاارَّ هُ َقااا َل َ « :تعْ لَا ُم أَنَّ َمااا أَ ْخ َطااؤ َ َك لَا ْم ٌَ ُكاانْ
للا َك ٌْا َ
ات ٌَااا َر ُسااو َل َّ ِ
صا َب َك لَ ْم ٌَ ُكنْ ِلٌ ُْخطِ َب َك َ ،فإِنْ م َّ
ُت َعلَى َؼٌ ِْر َذل َِك دَ َخ ْل َ
ار»(ٗ) .
ت ال َّن َ
ِلٌُصِ ٌ َب َك َ ،و َما أَ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحدٌث ال َّشرٌؾ صٖ. ٔ8
(ٔ) َظاهرة ال َّنفً فً َ
ث َواحِادٍ) ،
ص َف َحات اآل ِت ٌَة ( ٗ7 ، ٗٓ ، ٖ8 ، ٖٖ :مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
(ٕ) َو َردَت َهذِه ال َم َواضِ ع فً (المُس َند) فً ال َّ
ث َوا ِحدٍ) . ٕ8ٕ ،
ٗٗٔ (ٕٙ٘ ،مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
(ٖ) ( َباب فً الرُّ إ ٌَا. )ٕ٘/
والح َذر وال َّت َطٌُّر. )7ٕ/
(ٗ) ( َباب فً ال َق َدر
َ
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للاُ َ ،و َمانْ ٌَسْ ا َت ْؽ ِن ٌ ُْؽنِا ِه َّ
 « َما ٌَ ُكونُ عِ ْندِي مِنْ َخٌ ٍْر َفلَنْ أَدخ َِر ُه َع ْن ُك ْم َ ،و َمنْ ٌَسْ َتعْ فِؾْ ٌُ ِع َّف ُه َّللاُ،
ُصبِّرْ هُ َّ
صب ِْر»(ٔ) .
للاُ َ ،و َما أُعْ طِ ًَ أَ َحد َع َطاء ه َُو لَ َخٌْر لَ ُه َوأَ ْو َسعُ م َِن ال َّ
صب ََّر ٌ َ
َو َمنْ َت َ

ورة :
ص َ
عرابٌِة ال ُم َت َعل َقة بال ُّ
ال َم َسائِل اإلِ َ
فً َقوله  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم  -فاً المَوضِ اع َّ
اك لَكنْ َت ِجكدَ َولَكنْ ُت ْكإمِنَ َو َت ْبلُ َكَ َحقٌِ َقا َة
الثاانًِ «إِ َّن َ
للا» َمسؤَلَ َتان :
ان َح َّتى ُت ْإم َِن ِب ْال َقدَ ِر َخٌ ِْر ِه َو َشرِّ ِه أَ َّن ُه م َِن َّ ِ
اإلٌ َم ِ
ِ
األُولَى َ :جاا َء الفِعال األَ َّول ( َت ِجاد) َم ُ
عطوفاا علٌاه الفِعال َّ
كارار (لَانْ ) َ ،بٌ َن َماا لَام
الثاانًِ ( ُت ْاإم َِن) َم َاع َت َ
َت َت َكرَّ ر األَدَ اة َم َع الفِعل َّ
صالَّى للاُ علٌاه
الثالِث ( َت ْبلُ َػ) ؛ ولَ َع َّل ذلك ٌَعُود  -وللاُ أَعلَام  -إلاى إِ َرادَ تِاه ـ َ
وسلَّم – َتوكٌِد ال َمع َنى و َترسِ ٌخه فً َنفس ال ُم َتلَ ِّقً فً مُب َتدَ أ ال َك َاَلم َ ،خاصَّاة أَ َّناه ٌَ َت َحا َّدث عان َقضِ ا ٌَّ ٍة
َ
َ
ضاء وال َقدَ ر َ ،فلَمَّا َظ َه َر لاه َت َح ُّقاق ال َمقصُاود وحُ صُاول َ
الؽا ٌَاة
اإلٌ َمان بال َق َ
َع َق ِد ٌَّ ٍة م ُِه َّم ٍة ِج ّدا أ ََل وهًِ ِ
َ
َّ
اإلس َهاب ال ُم ِخ ِّل ِب َب ََل َؼاة ال َك َاَلم َ ،
وَل ٌَصِ ا ُّح
َعدَ َل عن َت َ
كرار األدَ اة َم َع الفِعل الثالِث ؛ إِذ َس ٌَ ُكون من ِ
أَن ُن َقاا ِّدر (لَاانْ ) َم ُ
ااارع ِب َنفسِ اا َها ََل َتصِ اال إِلٌَاااه إِ ََّل
حذو َفااة َقبلَاااه ؛ ِألَنَّ ال َّن َواصِ ااب الَّتااً َتنصِ ااب الم َ
ُضا ِ
َظاه َِرة(ٕ) ِ ،بخ ََِلؾ (أَنْ )  ،و( َكًْ ) – عِ ندَ ال ُكو ِفٌٌِّن َ -ف ُه َما َتع َم ََلن ال َّنصب َظاه َِرة و ُم َق َّد َرة(ٖ) .
اارع
اار َعٌن ( ُتا ْاإم َِن) و( َت ْبلُا َاػ) َمعااا ماان َؼٌاار َتكا َارار (لَاانْ ) َقب ا َل الفِعاال الم َ
الثانِ ٌَككة َ :نصاابُ الم َ
ُضا ِ
ُضا ِ
ال َم ُ
ِعال َوحادَ ه َ
ِعال َوحادَ ه َك َاذلِك ،
الع َ
عطوؾ ؛ فٌه دَ ََللَة علاى أَنَّ َ
بؽٌار َمرفُوعِ اه علاى ف ٍ
طاؾ َعطاؾُ ف ٍ
طاؾ الجُ ملَاة الفِعلٌَِّاة علاى الفِعلٌَِّاة َ
كارار أَدَ اة ال َّنصاب
بؽٌار َت َ
طؾ جُ ملَ ٍة علاى جُ ملَا ٍة ؛ ِألَنَّ َع َ
ٌس َع َ
ولَ َ
َ
ُضارع ال َم ُ
ب ؛ إِذ َنصبُه ٌُو ِجاب أَن ٌَ ُكاون َعطاؾ
ٌر َمنصُو ٍ
عطوؾ َؼ َ
لزم َ -حتما  -أن ٌَ ُكون الم َ ِ
ٌَس َت ِ
ِعل َك َذلِك(ٗ) .
ِعل َوحدَ ه على ف ٍ
ف ٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص َد َقة وال َمسؤَلَة. )ٖ٘7/
كرهُ لَ ُه ال َّ
(ٔ) ( َبابُ َمنْ ُت َ
الجارِّ
ضعٌِؾ إِ َّن َما َس ِبٌلُه أَن ٌَع َمال َماذ ُكورا ،
ازم  ،وال َعامِل ال َّ
َ
ضعٌِؾ َك َ
(ٕ) َعلَّ َل ال ُّن َحاة ذلك ِبؤَنَّ ال َّناصِ ب َ
والج ِ
َفإِن ُحذِؾ لَم ٌَبقَ له َع َمال ٌُ .نظار مُن َت َهاى األَ َرب ب َتحقٌِاق َشارح ُ
الع َارب لل َّشاٌخ مُحمَّاد مُحاًِ الا ِّدٌن
ش ُاذور َ
الحمٌِد صٖٖٔ  ،ال َهامِش رقم (ٔ) .
َعبد َ
الوافًِ ٗ. ٕٔ٘/
(ٖ) ٌُنظر ال َّنحو َ
(ٗ) ٌُنظر ال َمص َدر َنفسُه ٖ. ٗٙٔ/
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ار ٌع ( +إِل) .
ورة الثانِ ٌَة َ :لنْ  +فِعل ٌ ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
ث َوا ِح ٍد ،
وسلَّم  -فً (ٕ) َموضِ َعٌن من َح ِدٌ ٍ
صلَّى للاُ علٌه َ
ُّورة فً َك ََلم ال َّن ِبًِّ ـ َ
َو َردَ ت هذه الص َ
ت:
الحصْ ر ؛ َف َت َح َّو َل ال َّنفً فٌهما إلى إِث َبا ٍ
اق َت َر َنت فٌهما (لَنْ ) بـ( َّإَل) اَلستِث َنا ِبٌَّة إلِ َفادَ ة َ
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَ -عُو ُدنًِ مِنْ َو َج ٍع
ْن أَ ِبً َو َّق ٍ
للا َ -
اص َقا َل َ :جا َءنًِ َرسُو ُل َّ ِ
 « َعنْ َسعْ ِد ب ِال َ ،وَلَ ٌَ ِر ُثنًِ إَِلَّ
ا ْش َت َّد ِبً َ ،فقُ ْل ُ
ت ٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
للا َ ،ق ْد َبلَ َػ ِبً م َِن ْال َو َج ِع َما َت َرى َ ،وأَ َنا ُذو َم ٍ
ص َّد ُق ِب ُثلُ َثًْ َمالًِ ؟ َقا َل َ :ف َقا َل ََ « :ل» َ ،قا َل  :قُ ْل ُ
ت َ :ف ِبال َّش ْط ِر ؟ َقا َل ََ « :ل» َقا َل :
ُب َنٌَّة لًِ أَ َفؤ َ َت َ
ث ؟ َقا َل َ « :ن َع ْم َ ،و ُّ
ت َ :ف ِب ُّ
الثلُ ُ
قُ ْل ُ
ك أَ ْؼ ِن ٌَا َء َخٌْر مِنْ أَنْ َت َذ َر ُه ْم
الثلُ ِ
ك إِنْ َت َذرْ َو َر َث َت َ
ث َكثٌِر  ،إِ َّن َ
للا إِ ََّل أ ُ ِجرْ َ
ت ِب َها َح َّتى َما َتجْ َع ُل فًِ
ك لَنْ ُت ْنف ََِ َن َف َقة ُت ِرٌ ُد ِب َها َوجْ َه َّ ِ
اس َ ،وإِ َّن َ
ون ال َّن َ
َعالَة ٌَ َت َك َّففُ َ
ِك» َ ،فقُ ْل ُ
ف َف َتعْ َم َل َع َمَل
تٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
فًِ امْ َرأَت َ
للا أ ُ َخلَّؾُ َبعْ دَ أَصْ َح ِابً ؟ َف َقا َل « :إِ َّن َك لَنْ ُت َخل َ
صالِحا إِ ََّل ْ
از ْ
دَد َ
ُضرَّ ِب َك
ك أَ ْق َوام َوٌ َ
ؾ َح َّتى ٌَ ْن َتف َِع ِب َ
ك أَنْ ُت َخلَّ َ
ت ِب ِه دَ َر َجة َو ِر ْف َعة َ ،ولَ َعلَّ َ
َ
َ
ون»(ٔ) .
آخرُ َ
ار ٌع ( َناسِ ٌخ) .
ورة الثالِ َثة  :لَنْ  +فِعل ٌ ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
ُصاا ِح َبة للفِعال
ُّورة فً (مُس َند الرَّ ِبٌاع) َّإَل فاً َموضِ ا ٍع َواحِا ٍد َ ،جاا َءت فٌاه (لَانْ ) م َ
لَم َت ِرد هذه الص َ
وسلَّم ـ :
صلَّى للاُ علٌه َ
ِمرار  ،وهذا المَوضِ ع هُو َقولُه ـ َ
( ٌَ َزال) الَّذِي أَ َفادَت َم َعه َمع َنى اَلست َ
 «لَنْ ٌَ َزال َ َه َذا األَمْ ُر فٌِ ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم وُ َلَ ُت ُه َما لَ ْم ُتحْ د ُِثوا َ ،فإِ َذا َف َع ْل ُت ْم َسلَّ َط َّار َخ ْل ِق ِه
للا ُ َعلَ ٌْ ُك ْم شِ َر َ
َف ٌَ ْلحُ و َن ُك ْم َك َما ٌ ُْل َحى َه َذا ْال َقضِ ٌبُ »(ٕ) .
ار ٌع ( +أَ َبدًا) .
ورة الر ِاب َعة  :لَنْ  +فِعل ٌ ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
ُّورة لَم َت ِرد َكذلك َّإَل فً َموضِ ٍع واح ٍد  ،و َقاد َجاا َءت فٌاه (لَانْ ) َمصاحُ و َبة ب َكلِ َماة (أَ َبادا)
وهذه الص َ
الَّتً ُتفٌِد َتؤ ِكٌد ال َّنفً فً المُس َتق َبل  ،و َهذا المَوضِ ع هُو َقولُه  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوصِ ٌَّة. )ٙ8ٓ/
(ٔ) ( َبابُ َ
ارة. )ٗ٘/
الو ََل ٌَة واإلِ َم َ
(ٕ) ( َباب فً ِ
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اب َّ
 « َخلَّ ْف ُللا
للا َع َّز َو َج َّل َ ،ف َما لَ ْم َت ِج ُدوهُ فِاً ِك َتاا ِ
ب َّ ِ
ت فٌِ ُك ْم َما إِنْ َت َمس َّْك ُت ْم ِب ِه لَنْ َتضِ لُّوا أَ َبدًا ِك َت َ
َففًِ ُس َّنتًِ َ ،ف َما لَ ْم َت ِج ُدوهُ فًِ ُس َّنتًِ َ ،فإِلَى أ ُ ْولًِ األَمْ ِر ِم ْن ُك ْم»(ٔ) .
ار ٌع ( +أَ َحدٌ) .
ِسة  :لَنْ  +فِعل ٌ ُم َ
ورة ال َخام َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
ُّورة َو َردَت أٌَضا فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) فً َموضِ ٍع َوا ِح ٍد َف َقاط  ،هُاو َقولُاه  -علٌاه الص َ
َّاَلة
وهذه الص َ
والس َََّلم : -
 «لَنْ ٌَدْ ُخل َ ْال َج َّن َة أَ َح ٌد ِب َع َملِ ِه»  ،قٌِ َل َ :وَلَ أَ ْن َللا ؟ َقا َل َ « :و ََل أَ َنا  ،إِ ََّل أَنْ ٌَ َت َؽمَّدَ نًِ
ت ٌَا َرسُو َل َّ ِ
َّ
للاُ ِب َرحْ َم ِت ِه»(ٕ) .
تحة َّ
الظا ِه َرة على آخره فً َج ِمٌع
ارع َبع َد (لَنْ ) َو َردَ َمنصُوبا بال َف َ
و ٌُ ََل َحظ أَنَّ ال ِفعل الم َ
ُض ِ
فعال َ
مسة ،
الخ َ
بحذؾ ال ُّنون َكو َنه من األَ َ
ورة َّإَل فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد ؛ َجا َء َمنصُوبا َ
المَواضِ ع ال َمذ ُك َ
ُّورة الرَّ ِاب َعة َ « :خلَّ ْف ُ
ت فٌِ ُك ْم َما إِنْ َت َمس َّْك ُت ْم ِب ِه لَنْ َتضِ لُّوا
ارد فً الص َ
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ َ
و ٌَ َت َم َّثل فً َ
الو ِ
أَ َبدا» .

عر ِاب ًُّ :
 ال َموقِ ُع اإلِ َ
ثرة
عر ِاب ٌَّ ٍة مُخ َتلِ َف ٍة ؛ َف َجا َءت  -م َُر َّت َبة َحسب َك َ
َو َردَ ت ( َلنْ ) ال َّنافٌة فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) فً َم َواق َِع إِ َ
وُ رُ و ِد َها  -على ال َّنحو اآلتًِ :
ص ِّدرة َخ َبر (إنَّ ) فً (ٗ) أَر َب َعة َم َواضِ ع  ،اثنان منها فً
صدر َخ َبر (إِن) َ :جا َءت (لَنْ ) ُم َت َ
ٔ -فً َ
ث َوا ِح ٍد  ،وهً كاآلتًِ :
َح ِدٌ ٍ
َ َ
للا َو ْالحُ لُ ُم م َِن ال َّشٌ َ
ار ِه َثَلَ َ
ت إِ َذا
ث َمرَّ ا ٍ
 «الرُّ ْإ ٌَا م َِن َّ ِْط ِ
ان َفإِ َذا َرأى أ َح ُد ُك ْم َما ٌَ ْك َرهُ َف ْل ٌَ ْتفُ ْل َعنْ ٌَ َس ِ
ضرهُ إِنْ َشا َء َّ
للاُ» .
اسْ َت ٌْ َق َظ َ ،و ْل ٌَ َت َع َّو ْذ ِب َّ ِ
اهلل مِنْ َشرِّ َها َ ،فإِن َها لَنْ َت ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َباب فً العِلم َ
وطلَ ِبه و َفضلِه. )ٖٓ/
(ٕ) ( َبابُ اآل َداب. )7ٖٙ/
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للا» َقا َل :
ان َح َّتى ُت ْإم َِن ِب ْال َقدَ ِر َخٌ ِْر ِه َو َشرِّ ِه أَ َّن ُه م َِن َّ ِ
اإلٌ َم ِ
 «إِن ََ َلنْ َت ِجدَ َو َلنْ ُت ْإم َِن َو َت ْبلُ َػ َحقٌِ َق َة ِقُ ْلا ُ
اؾ لِااً أَنْ أَعْ لَا َم َخ ٌْا َار ْال َقاادَ ِر َو َشاارَّ هُ َقااا َل َ « :تعْ لَا ُم أَنَّ َمااا أَ ْخ َطااؤ َ َك لَا ْم ٌَ ُكاانْ
للا َك ٌْا َ
ات ٌَااا َر ُسااو َل َّ ِ
صا َب َك لَ ْم ٌَ ُكنْ لٌِ ُْخطِ َب َك َ ،فإِنْ م َّ
ُت َعلَى َؼٌ ِْر َذل َِك دَ َخ ْل َ
ار» .
ت ال َّن َ
لٌُِصِ ٌ َب َك َ ،و َما أَ َ
اس َ ،وإِن ََ لَنْ ُت ْنف ََِ َن َف َقة ُت ِرٌ ُد
ون ال َّن َ
 «إِ َّن َك إِنْ َت َذرْ َو َر َث َت َك أَ ْؼ ِن ٌَا َء َخٌْر مِنْ أَنْ َت َذ َر ُه ْم َعالَة ٌَ َت َك َّففُ َِك» َ ،فقُ ْل ُ
للا إِ ََّل أ ُ ِجرْ َ
للا أ ُ َخلَّاؾُ َبعْ ادَ
ات ٌَ :اا َرسُاو َل َّ ِ
ت ِب َها َح َّتى َما َتجْ َع ُل فًِ فًِ امْ َرأَت َ
ِب َها َوجْ َه َّ ِ
صاالِحا إِ ََّل ْ
از ْ
دَد َ
اك
ت ِبا ِه دَ َر َجاة َو ِر ْف َعاة َ ،ولَ َعلَّ َ
ف َف َتعْ َم َل َع َماَل َ
أَصْ َح ِابً ؟ َف َقا َل « :إِن ََ لَنْ ُت َخل َ
ُضرَّ ِب َك َ
ون» .
آخرُ َ
ؾ َح َّتى ٌَ ْن َتف َِع ِب َك أَ ْق َوام َوٌ َ
أَنْ ُت َخلَّ َ
الجملَة ال ُمس َتؤ َن َفة  :وقعت (لَنْ ) فً َّأول الجُ ملَة المُس َتؤ َن َفة فً (ٕ) مَوضِ َعٌن ُ ،ه َما َقولُه
ٕ -أَول ُ ُ
وسلَّم : -
صلَّى للا علٌه َ
 َ «لَنْ ٌَ َزال َ َه َذا األَمْ رُ فٌِ ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم وُ َلَ ُتا ُه َماا لَا ْم ُتحْ اد ُِثوا َ ،فاإِ َذا َف َع ْلا ُت ْم َسالَّ َط َّار َخ ْلقِا ِه
للاُ َعلَا ٌْ ُك ْم شِ َار َ
َف ٌَ ْلحُ و َن ُك ْم َك َما ٌ ُْل َحى َه َذا ْال َقضِ ٌبُ » .
 «لَنْ ٌَدْ ُخل َ ْال َج َّن َة أَ َحد ِب َع َملِ ِه»  ،قٌِ َل َ :وَلَ أَ ْن َللا ؟ َقا َل َ « :و ََل أَ َنا  ،إِ ََّل أَنْ ٌَ َت َؽمَّدَ نًِ
ت ٌَا َرسُو َل َّ ِ
َّ
للاُ ِب َرحْ َم ِت ِه» .
ص ْدرا لجُ ملَة َج َواب ال َّشرط فً (ٕ) مَوضِ ا َعٌن ،
صدْ ر ُجملَة َج َواب الشر  :وردت (لنْ ) َ
ٖ -فً َ
َقارنتها ال َفاء فً أحدهما  ،و َهذان المَوضِ َعان ُه َما :
اب َّ
 « َخلَّ ْف ُللا
للا َع َّز َو َج َّل َ ،ف َما لَ ْم َت ِج ُدوهُ فًِ ِك َتا ِ
ب َّ ِ
ت فٌِ ُك ْم َما إِنْ َت َمس ْك ُت ْم ِب ِه لَنْ َتضِ لُّوا أَ َبدا ِك َت َ
َففًِ ُس َّنتًِ َ ،ف َما لَ ْم َت ِج ُدوهُ فًِ ُس َّنتًِ َ ،فإِلَى أ ُ ْولًِ األَمْ ِر ِم ْن ُك ْم» .
للاُ َ ،و َمانْ ٌَسْ ا َت ْؽ ِن ٌ ُْؽنِا ِه َّ
 « َما ٌَ ُكونُ عِ ْندِي مِنْ َخ ٌْ ٍر َفلَنْ أَدخ َِرهُ َع ْن ُك ْم َ ،و َمنْ ٌَسْ َتعْ فِؾْ ٌُ ِع َّف ُه َّللاُ،
ُصبِّرْ هُ َّ
صب ِْر» .
للاُ َ ،و َما أُعْ طِ ًَ أَ َحد َع َطاء ه َُو لَ َخٌْر لَ ُه َوأَ ْو َسعُ م َِن ال َّ
صب ََّر ٌ َ
َو َمنْ َت َ
الجملَة ال َمع ُ و َفة  :جااءت (لَانْ ) فاً َّأول الجُ ملَاة ال َم ُ
عطو َفاة فاً مَوضِ ا ٍع َواحِا ٍد َف َقاط ،
ٗ -فً أَول ُ
ٌَ َت َم َّثل فً َقولِه  -علٌه الص َََّلة والس َََّلم : -
للا» َقا َل:
ان َح َّتى ُت ْإم َِن ِب ْال َقدَ ِر َخٌ ِْر ِه َو َشرِّ ِه أَ َّن ُه م َِن َّ ِ
اإلٌ َم ِ
 «إِ َّن َك لَنْ َت ِجدَ َولَنْ ُت ْإمِنَ َو َت ْبلُ ََ َحقٌِ َق َة ِقُ ْلا ُ
اؾ لِااً أَنْ أَعْ لَا َم َخ ٌْا َار ْال َقاادَ ِر َو َشاارَّ هُ َقااا َل َ « :تعْ لَا ُم أَنَّ َمااا أَ ْخ َطااؤ َ َك لَا ْم ٌَ ُكاانْ
للا َك ٌْا َ
ات ٌَااا َر ُسااو َل َّ ِ
صا َب َك لَ ْم ٌَ ُكنْ لٌِ ُْخطِ َب َك َ ،فإِنْ م َّ
ُت َعلَى َؼٌ ِْر َذل َِك دَ َخ ْل َ
ار» .
ت ال َّن َ
لٌُِصِ ٌ َب َك َ ،و َما أَ َ
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 الد َللَ ُة الز َمنٌِة :
ارع ؛ َفٌَنصِ اابه وٌُخلِّصااه
َذ َكا َار ال ُّن َحاااة أَنَّ (لَاانْ ) َح ارؾُ َنفااًٍ ٌَخ ا َتصُّ بال ا ُّد ُخول علااى ال ِفعاال الم َ
ُض ا ِ
لَلس ِتق َبال (ٔ) ال َمحْ ض َؼالِبا(ٕ)  ،وفً ( ُمس َند الر ِبٌع ) لَم َتخ َتلِؾ دَ ََللَ ُت َها َّ
الز َما ِنٌَّة َعمَّاا أَ َقارَّ ه ال ُّن َحااة ،
وسلَّم ـ َنافٌة للجُ ملَة َبعادَ َها فٌماا ٌُسك َتق َبل ُ مكن الز َمكان فاً
صلَّى للا علٌه َ
فقد َو َردَت فً َك ََلم ال َّن ِبًِّ ـ َ
ورة آنِفا .
اردَ ة فً (المُس َند) ال َمذ ُك َ
سعة َ
َج ِمٌع مَواضِ ِع َها ال ِّت َ
الو ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجنى الدَّانً للم َُرادي صٓ. ٕ7
(ٔ) ٌُنظر َ
بالحال  ،كقوله تعالى { َفلَنْ أ ُ َكلِّ َم ال ٌَ ْو َم إِ ْن َس ٌّا}[ َمرْ ٌَم ، ]ٕٙ/فقد َنفى
(ٕ) أل َّنه قد ٌَنفً َز َم َنه المُستقبل ال ُم َّتصِ ل َ
الوافً ٗ ٕٕ٘/ال َهامش رقم (ٗ) .
الحال المُمْ َت ّد إلى المُستق َبلٌُ .نظر ال َّنحو َ
َ
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ال َفصل ُ َ
ِس
الخام ُ
( َل ْم) النافِ ٌَة فًِ ُمس َند اإلِ َمام الر ِبٌع بن َح ِبٌب
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ال َفصل ُ َ
ِس
الخام ُ
ُ
ٌع بن َح ِبٌب
(لَ ْم) النافِ ٌَة فً ُمس َن ِد اإلِ َم ِام الربِ ِ
َ تم ِهٌد :
جز ُم ُه(ٔ)  ،وهً لِ َنفً ( َف َع َل)  ،فإذا قُ َ
ض َر مُحمَّد)
لت َ ( :ح َ
(لَ ْم) أَدَ اةُ َنفًٍ ؛ َتنفً الفِع َل الم َ
ارع و َت ِ
ُض ِ
َفإِنَّ َنف ٌَه (لَ ْم ٌَحضُرْ )(ٕ) .
ون َب َس َ
ب َ
ال(ٖ) َّ ،إَل أ َّناه ُنقِال عان ال َفارَّ اء ال َقاو ُل
اط َت َها ِمن َؼٌْر َتركٌِ ٍ
حوٌٌِّن ٌَ َر َ
وَل إِبادَ ٍ
وجُ مهُور ال َّن ِ
بؤنَّ أَصلَ َها َ
صارت (لَ ْم)(ٗ)  ،ورُ َّد باؤنَّ إبادا َل األلاؾ مٌِماا َؼٌْار َمعارُ وؾٍ
(َل) ُ ،ث َّم أُبدِلت أَلِفُ َها مٌِما َف َ
(٘)
صرٌح ب َمضمُون ال َّتوضِ ٌح) -
فً لُ َؽة ا َلع َرب  ،ولَ َع َّل الَّذي َح َمله على هذاَ -ك َما ٌقُول َ
صا ِحب (ال َّت ِ
أ َّنها قد ُته َمل أحٌانا َحمَل على َ
(َل) َف ٌَرتفع الفِعل بعدَ ها(. )ٙ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعض ال َع َرب قد ٌَنصب بها  ،وبعضا َ
آخ َر قد ٌُهملها َف ََل َتنصاب
(ٔ) هذا هُو األص ُل وال َؽالِب  ،ول ِكنْ ر ُِوي أنَّ
َ
َ
ااك
اار َح لَا َ
اارأ { :أَلَااا ْم َن ْشا َ
وَل َتجااازم  ،وإ َّنماااا َت َتجااارَّ د لل َّنفاااً ال َمحْ اااض  ،فمثاااال ال َّنصاااب بهاااا قاااراءة َمااانْ َقا َ
اإله َمال َقول ال َّشاعر :
ك}[ال َّشرْ ح ]ٔ/ب َفتح َ
ص ْد َر َ
َ
الحاء  ،ومثال ِ
لَ َ
ار
ارسُ ِمنْ ُذهْ ٍل َوأُسْ َرت ِِه ْم ٌَو َم ال ُّ
ون ِب َ
اء لَ ْم ٌُوفُ َ
صلَ ٌْ َف ِ
الج ِ
وَل َف َو ِ
اآلن ـ َك َما ٌقُول األستاذ َعبَّاس َح َسن ـ اَلنصراؾ َعن َهذٌن الرَّ أٌٌن ،
بإثبات ال ُّنون  ،ومن المُس َتح َسن َ
الج َنى الدَّانً
وضى ال َبٌانٌَّة الضَّارَّة ٌُ .نظر تفصٌل ال َمسؤلة فً َ :
وعدم م َُحاكاة َواح ٍد منهُما  ،منعا لل َف َ
الوافً ٗ. ٖٔٗ/
ص ، ٕٙ7-ٕٙٙومُؽنً اللَّبٌب ٖ ، ٗ7ٗ-ٗٙ7/وال َهمْع ٗ ، ٖٖٔ/وال َّنحو َ
(ٕ) ٌُنظر كتاب سٌبوٌه ٖ ، ٔٔ7/و َم َعانً ال َّنحو للسَّامِرَّ ابًِ ٗ.ٕٔٙ/
ربلِاًّ  ،تحقٌاق د /إمٌال
(ٖ) ٌُنظر َجواهر األَدَب فاً َمعرفاة َكاَلم َ
اإل ِ
الع َارب صٕ٘٘ َ ،عاَلء الا ِّدٌن بان َعلاًّ ِ
ٌعقُوب  ،طَٔ ،دار ال َّنفابس  ،بٌروت ٔ99ٔ ،م .
(ٗ) ٌُنظر المُؽنً ٖ. ٘ٓٔ/
(٘) ُتنظر َحاشٌة ال ِّشمنً على مُؽنً اللَّبٌب َٕ ، ٙ8/تقًُِّ ال ِّدٌن أحمد بن مُحمَّاد ال ِّشامنً  ،مطبعاة مُحمَّاد أفنادي
مُصطفى  ،مصر ( ،د.ط.ت) .
صرٌح ب َمضمُون ال َّتوضِ ٌح َ
لخالد األَز َه ِري ٕ. ٖ98/
(ٌُ )ٙنظر ال َّت ِ
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َ
ب المُستشرق األَلمانًّ (برجستراشر) إلى أ َّنها قد ت ُكون َمنحُ و َتة من َ
(َل) و ( َماا) َّ
الزابادة ،
وذ َه َ
ٌقُول " :رُ بَّما كانت مُر َّكبة من َ
(َل) و( َماا) َّ
الزابادة  ،فحُ اذِفت ال َفتحاة ال َمما ُدودَ ة اَلنتها ِبٌَّاة فاً بعاض
الحركاة للسَّااكن بعادَ ها"(ٔ) ،
صاارت(ُ ، )Lamثا َّم قُصِ ارت َ
أَحوال ال َّتركٌب اللَّفظًِّ فاً الجُ ملاة َ ...ف َ
ار اللُّ َؽة)(ٕ)  ،وهُاو افتاراض َعقلِاً
براهٌم أَنٌس فً كتابه (مِن أَ َ
وهذا ال َقول َتابعه علٌه ال ُّدكتور إِ َ
سر ِ
ََل دَ لٌ َل َعلٌه(ٖ) .

ار َدة فً ( ُمس َند الر ِبٌع) :
 األَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌة لل ُجملَة ال َمنفٌِة بـ(لَ ْم) َ
الو ِ
ِاٌن َمارَّ ة
ابعة وأَر َبع َ
وسالَّم ـا فاً (مُسا َند الرَّ ِبٌاع) (َ )ٗ7س َ
صالَّى للا علٌاه َ
وردت (لَ ْم) فً َك ََلمِاه ـا َ
(ٗ)
كارار َ ،و َقاد َجاا َءت فاً هاذه المَواضِ اع ُكلِّ َهاا
ون َت َ
ِاٌن مَوضِ اعا ُد َ
بال ُم َكرَّ ر  ،وفً ( )ٗٙسِ َّت ٍة وأَر َبع َ
على َن َمطٍ َوا ِح ٍد َف َقط  ،ه َُو كاآلتًِ :
ار ٌع
لَ ْم ُ +جملَ ٌة فِعلٌِ ٌة فِعلُ َها ُم َ
ض ِ
ُّور َتٌن اآل ِت ٌَ َتٌن :
و ٌَ َت َم َّثل َهذا ال َّن َمط فً الص َ
ار ٌع .
ورة األ ُولَى  :لَ ْم  +فِعل ٌ ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
ُور َتً هذا ال َّن َمط وُ ُرودا فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) ؛ َح ُ
ٌث َو َردَ ت فً (ٔٗ)
ُّورة هً أكثر ص َ
هذه الص َ
مس ٍة منها  ،واق َت َر َنت (لَ ْم) ب َه َ
مزة اَلستِف َهام
ٌِن مَوضِ عا َ ،جا َء الفِعل ( َناسِ خا) فً (٘) َخ َ
َوا ِح ٍد وأَر َبع َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ال َّتطور ال َّنحوي للُّؽة ال َعربٌَّة ص. ٔٙ9
(ٕ) ٌُنظر رأٌه فً الكتاب ال َمذ ُكور صٗ ، ٔ8ط ، ٙمكتبة األنجلو ال َمصرٌَّة  ،القاهرة ٔ978 ،م .
(ٖ) ٌُنظر أَسالٌب ال َّنفً فً القُرءان صٔٓٔ .
ث َوا ِح ٍد) ( ٖٗ ،مَوضِ َعان فً
ص َف َحات اآل ِت ٌَة ( ٖٖ :مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
(ٗ) َو َردَت َهذِه ال َم َواضِ ع فً (المُس َند) فً ال َّ
ث َوا ِح ا ٍد) َ ( 8ٖ ، 8ٕ ، 7٘ ، 7ٔ ، ٖ٘ ،ث ََل َثااة
ث َوا ِح ا ٍد) ( ٗ7 ، ٕٗ ، ٖ8 ، ٖ٘ ،مَوضِ ا َعان فااً َح ادٌِ ٍ
َح ادٌِ ٍ
ث
ث َوا ِح ا ٍد) ( ٔٙٓ ، ٖٔ9 ، ٕٔ7 ، ٕٕٔ ، ٕٔٔ ، 9٘ ، 9ٔ ، 9ٓ ،مَوضِ ا َاعان فااً َح ادٌِ ٍ
َم َواضِ ا َاع فااً َح ادٌِ ٍ
ث َوا ِح ا ٍد) ٕٕٓ ، ٔ9ٔ ،
َوا ِح ا ٍد) ( ٔ87 ، ٔ8ٖ ، ٔ79 ، ٔ77 ، ٔ7ٓ ، ٔٙ7 ، ٔٙ٘ ،مَوضِ ا َعان فااً َح ادٌِ ٍ
ث َوا ِح ا ٍد) ، ٕٗ7 ،
ث َوا ِح ا ٍد) ( ٕٖٔ ، ٕٕ7 ، ٕٔ9 ، ٕٔ٘ ، ٕٓٗ ،مَوضِ ا َعان فااً َحادٌِ ٍ
(مَوضِ ا َعان فااً َحادٌِ ٍ
. ٕ79 ،ٕ7ٕ ، ٕ٘ٙ
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فً (ٖ) َث ََل َثة َم َواضِ ع َجا َء الفِعل فً أَ َح ِد َها ( َناسِ خا)  ،ومن أمثلتها :
ْن»(ٔ) .
 « َوٌْل لِ َمنْ لَ ْم ٌَ ْعلَ ْم َمرَّ ة َو َوٌْل لِ َمنْ ٌَعْ لَ ُم َولَ ْم ٌَعْ َم ْل َمرَّ َتٌ ِاك لَ ُه ا ُم
اون ِبااؤَمْ ِري َولَ ك ْم ٌَ َر ْونِككً َفؤ ُ ْولَ ِبا َ
اون ِبااً َو ٌَعْ َملُا َ
ون ِماانْ َبعْ ادِي ٌ ُْإ ِم ُنا َ
 « َخ ٌْاارُ أ ُ َّم ِتااً َقا ْاوم ٌَااؤْ ُت َال َّد َر َج ُ
ات ْال ُعلَى إِ ََّل َمنْ َت َعم ََّق فًِ ْال ِف ْت َن ِة»(ٕ) .
 «لَنْ ٌَ َزا َل َه َذا األَمْ رُ فٌِ ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم وُ َلَ ُت ُه َماا لَك ْم ُت ْحك ِد ُثوا َ ،فاإِ َذا َف َع ْلا ُت ْم َسالَّ َط َّار َخ ْلقِا ِه
للاُ َعلَا ٌْ ُك ْم شِ َار َ
َف ٌَ ْلحُ و َن ُك ْم َك َما ٌ ُْل َحى َه َذا ْال َقضِ ٌبُ »(ٖ) .
للا» َقا َل :
ان َح َّتى ُت ْإم َِن ِب ْال َقدَ ِر َخٌ ِْر ِه َو َشرِّ ِه أَ َّن ُه م َِن َّ ِ
اإلٌ َم ِ
 «إِ َّن َك لَنْ َت ِجدَ َولَنْ ُت ْإم َِن َو َت ْبلُ َػ َحقٌِ َق َة ِقُ ْل ُ
ْار ْال َقادَ ِر َو َشارَّ هُ ؟ َقاا َل َ « :تعْ لَا ُم أَنَّ َماا أَ ْخ َطاؤ َ َك لَك ْم ٌَ ُككنْ
ْاؾ لِاً أَنْ أَعْ لَا َم َخٌ َ
للا َكٌ َ
ت ٌَا َرسُو َل َّ ِ
صا َب َك لَ ْم ٌَ ُكنْ لٌِ ُْخطِ َب َك َ ،فإِنْ م َّ
ُت َعلَى َؼٌ ِْر َذل َِك دَ َخ ْل َ
ار»(ٗ) .
ت ال َّن َ
لٌُِصِ ٌ َب َك َ ،و َما أَ َ
اب َّ
 « َخلَّ ْف ُللا
للا َع َّز َو َجا َّل َف َماا لَك ْم َت ِجكدُوهُ فِاً ِك َتاا ِ
ب َّ ِ
ت فٌِ ُك ْم َما إِنْ َت َمس َّْك ُت ْم ِب ِه لَنْ َتضِ لُّوا أَ َبدا ِك َت َ
َففًِ ُس َّنتًِ َ ،ف َما لَ ْم َت ِجدُوهُ فًِ ُس َّنتًِ َ ،فإِلَى أ ُ ْولًِ األَمْ ِر ِم ْن ُك ْم»(٘) .
للا َس الَّ َط َّ
للا َك َفاااهُ َّ
ااس
للاُ َعلَ ٌْ ا ِه ال َّنا َ
ان ا َّت َقااى ال َّنا َ
كَ َّ َ
ان ا َّت َقااى َّ َ
ااس َولَ ك ْم ٌَتك ِ
ااس َ ،و َما ِ
للاُ م ُْإ َن ا َة ال َّنا ِ
 « َما َِو َخ َذلَ ُه»(. )ٙ
 «ألَ ْم أَ َر ْالبُرْ َم َة َتفُورُ ِباللَّحْ ِم ؟»(. )7ار ٌع ( +إِل) .
ورة الثانِ ٌَة  :لَ ْم  +فِعل ٌ ُم َ
ص َ
ال ُّ
ض ِ
مسة َم َواضِ ع ؛
الحصْ ر فً (٘) َخ َ
إل َفادَة َ
ُّورة َمتب َ
َو َردَ ت (لَ ْم) فً هذه الص َ
ُوعة بـ( َّإَل) اَلستِث َنابٌَِّة ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌَر للا َع َّز َو َج َّل و ُعلَ َماء السُّوء. )ٖٕ/
(ٔ) ( َباب فً َطلَ ِ
ب العِلم لؽ ِ
صلَّى للا علٌه و َسلَّم. )ٖ8/
(ٕ) ( َباب فً األ ُ َّم ِة أ ُ َّم ِة مُح َّم ٍد َ
ارة. )ٗ٘/
واإل َم َ
(ٖ) ( َباب فً ِ
الو ََل ٌَة ِ
والح َذر وال َّت َطٌُّر. )7ٕ/
(ٗ) ( َباب فً ال َق َدر
َ
(٘) ( َباب فً العِلم َ
وطلَ ِبه و َفضلِه. )ٖٓ/
(َ ( )ٙبابُ َنسْ َمة المُإمِن وم ِْثله. )7ٓٗ/
َّ
لع وال َّن َف َق ِة. )ٖ٘٘/
(َ ( )7باب فً الط ََل ِق وال ُخ ِ
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ارع َبعدَ َها ( َناسِ خا) فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد  ،واق َت َر َنت
َف َت َح َّو َل ال َّنفً فٌها إلى إِث َبا ٍ
وجا َء الفِعل الم َ
تَ ،
ُض ِ
فً َ
آخ َر ب َكلِ َمة (أَ َحد)  ،و َهذِه ال َم َواضِ ع هًِ :
صلَّى َّ
صالَّى
صاَلَ ِت ِه َنااس َكثٌِار ُ ،ثا َّم َ
صالَّى ِب َ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -فًِ ْال َمسْ ا ِج ِد َف َ
للا َ -
ان َرسُو ُل َّ ِ
 « َك َالثا ِن ٌَ ا َة َف َك ُثا َار ال َّناااسُ ُث ا َّم َت َج َّم ُعااوا ِفااً اللَّ ٌْلَ ا ِة َّ
اللَّ ٌْلَ ا َة َّ
للا
الثالِ َث ا ِة َوالرَّ ِاب َع ا ِة َفلَ ا ْم ٌَ ْخاارُ جْ إِلَ اٌ ِْه ْم َر ُسااو ُل َّ ِ
صلَّى َّ
صا َنعْ ُت ْم َفلَك ْم ٌَ ْم َن ْعنِكً م َ ْ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -فلَمَّا أَصْ َب َح َقا َل َ « :ق ْاد َرأٌَ ُ
وج
ْات الَّاذِي َ
 َِان ال ُخارُ ِ
إِلَ ٌْ ُك ْم إِل أَ ِّنً َخشِ ُ
ض َعلَ ٌْ ُك ْم»(ٔ) .
ٌت أَنْ ٌُ ْف َر َ
صااؾِّ األَ َّو ِل ُث ا َّم لَ ك ْم ٌَ ِج كدُوا إِل أَنْ ٌَ َت َسااا َهمُوا َعلَ ٌْ ا ِه لَ َت َسااا َهمُوا َ ،ولَا ْاو
 «لَا ْاو ٌَعْ لَ ا ُم ال َّناااسُ َمااا ِفااً ال َّْح ألَ َت ْو ُه َمااا َولَا ْاو
اون َمااا ِفااً ْال َع َت َم ا ِة َوال ُّ
اون َمااا ِفااً ال َّت ْه ِجٌا ِار َلَسْ ا َت َبقُوا إِلَ ٌْ ا ِه َ ،ولَا ْاو ٌَعْ لَ ُما َ
ٌَعْ لَ ُما َ
ص اب ِ
َحبْوا»(ٕ) .
 « َمنْ َقا َل َلَ إِلَ َه إَِلَّ َّك َولَ ُه ْال َحمْ ُد َوه َُو َعلَى ُك ِّل َشًْ ٍء َقدٌِر  ،فًِ
ٌك لَ ُه  ،لَ ُه ْالم ُْل ُ
للاُ َوحْ دَ هُ َلَ َش ِر َ
ِاب لَا ُه مِا َبا ُة َح َسا َن ٍة َ ،و ُم ِح ٌَ ْ
ٌَ ْو ٍم مِا َب َة َمرَّ ٍة َكا َن ْ
ات َع ْنا ُه مِا َبا ُة َسا ٌِّ َب ٍة ،
ت لَ ُه عِ ْد َل َع ْش ِر ِر َقا ٍ
ب َ ،و ُكت َ
ت حِرْ زا م َِن ال َّشٌ َ
َو َكا َن ْ
ضا َل ِممَّاا َجاا َء ِبا ِه إِل َمانْ
ان ٌَ ْو َم ُه َذل َِك َح َّتى ٌُمْ سِ ًَ َ ،ولَ ْم ٌَؤْ ِ
ت أَ َحك ٌد ِبؤ َ ْف َ
ْط ِ
َع ِم َل أَ ْك َث َر مِنْ َذل َِك»(ٖ) .
 «إِنْ لَ ْم ٌَ ُك ِن ال ُّش َهدَ ا ُء مِنْ أ ُ َّمتًِ إِل َمنْ قُ ِت َل ِبال َّسٌْؾِ َف ُه ْم إِ َذنْ َقلٌِل»(ٗ) .صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِ -ح َمارا َوحْ شِ ٌّا ِباألَب َْوا ِء ٌَ -عْ نًِ َم ْوضِ عا -
للا َ -
ُول َّ ِ
 أَهْ دَ ى َرجُ ل إِلَى َرس ِصلَّى َّ
للا ـ َ
َفرُ َّد َعلَ ٌْ ِه َ ،فلَمَّا َرأَى َرسُو ُل َّ ِ
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ـ ْال َك َرا َه َة فًِ َوجْ ِه ِه َقا َل « :إِ َّنا لَ ْم َن ُردهُ
ُون»(٘) .
ْك إِل أَ َّنا مُحْ ِرم َ
َعلٌَ َ
ارع َبع َد (لَ ْم) قد َو َردَ َمج ُزوما فً َجمٌع ال َمواضع
ُّور َتٌن أَنَّ الم َ
لح ُظ ُه فً َها َتٌن الص َ
َومِما َن َ
ُض ِ
جزوما بالسُّكون فً جُ لِّ َها َ ،بٌ َن َما َجا َء َم ُ
اردَ ة ؛ َف َجا َء َم ُ
ِسعة مَواضِ ع
بحذؾ ال ُّنون فً ( )9ت َ
جزوما َ
َ
الو ِ
وبحذؾ َحرؾ ال ِعلَّة فً (ٗ) أَر َب َعة مَواضِ ع  ،و َقد َت َق َّد َمت أَم ِثلَة َذلك ُكلِّه .
منها َ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإل َما َمة فً ال َّن َوافِل. )ٕٓٗ/
(ٔ) ( َبابُ ِ
ضل الص َََّلة و ُخ ُ
شوعِ َها. )ٕ9ٕ/
(ٕ) ( َباب فً َف ِ
وسلَّم. )٘ٓٙ/
صلَّى للا علٌه َ
سبٌح والص َََّلة على َرسُول للا َ
(ٖ) ( َباب فً ال َّت ِ
(ٗ) ( َباب فً عِ دَّة ال ُّش َه َداء. )ٗ٘ٔ/
ُحرم. )ٖٗٙ/
(٘) ( َباب فً الصٌَّ ِد لِلم ِ
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عر ِاب ًُّ :
 ال َموقِ ُع اإلِ َ
ثرة
عر ِاب ٌَّ ٍة مُخ َتلِ َف ٍة ؛ َف َجا َءت  -م َُر َّت َبة َحسب َك َ
َو َردَ ت (لَ ْم) ال َّنافٌة فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) فً َم َواق َِع إِ َ
وُ رُ و ِد َها  -على ال َّنحو اآلتًِ :
ُ
حٌث وردت َم َعه فً
وب ال َّشرط فً أكثر مَواضِ ِع َها ؛
َٔ -م َع الشر  :صاحبت (ل ْم) أُسلُ َ
(ٗٔ) أَر َب َع َة َع َش َر مَوضِ عا  ،جاءت قب َل فِعل ال َّشرط فً (ٔٔ) أَ َحدَ َع َش َر مَوضِ عا منها ،
اح َبة أدوات
ُص َ
وجاءت قب َل َجوابه فً (ٖ) َثَلثة مَواضِ ع  ،وقد اختلفت َكثرة و ِقلَّة فً م َ
ال َّشرط؛ َف َك ُث َر َمجٌ ُب َها َم َع (إنْ ) َ ،ح ُ
بعة مَواضِ ع  ،وكلُّها فً جُ ملَة
ٌث جاءت َم َعها فً (َ )7س َ
الج َواب ،و( َما)
ال َّشرط ٌ ،لٌها (لَ ْو) فً (ٖ) َثَلثة مَواضِ ع ؛ واحد فً جُملَة ال َّشرط واثنان فً َ
فً (ٕ) مَوضِ َعٌن من مَواضِ ع جُ م َلة ال َّشرط  ،ث َّم ( َمنْ ) فً مَوضِ ٍع واح ٍد  ،و كذا ال َّشؤن فً
(إِ َذا) ؛ إِ ََّل أَنَّ األُولَى َقد َو َر َدت فً جُ ملَة ال َّشرط َّ ،
والثانٌة فً َج َو ِابه .
ومن أمثلة َمجٌئِ َها قبل َ فِعل الشر :
اب َّ
 « َخلَّ ْف ُللا
للا َع َّز َو َج َّل َف َمكا لَك ْم َت ِجكدُوهُ فِاً ِك َتاا ِ
ب َّ ِ
ت فٌِ ُك ْم َما إِنْ َت َمس َّْك ُت ْم ِب ِه لَنْ َتضِ لُّوا أَ َبدا ِك َت َ
َففًِ ُس َّنتًِ َ ،ف َما لَ ْم َت ِجدُو ُه فًِ ُس َّنتًِ َ ،فإِلَى أ ُ ْولًِ األَمْ ِر ِم ْن ُك ْم» .
ث َ ،فإِنْ لَ ْم َت ْس َت َ ْع َف ِب َواحِدَ ٍة َ ،فإِنْ لَ ْم َت ْس َت َ ْع َف ُتومًِ
س َ ،فإِنْ لَ ْم َت ْس َت َ ْع َف ِب َثَلَ ٍ
 «أَ ْوتِرْ ِب َخمْ ٍإٌِ َماء»(ٔ) .
ْس ِم َّنا»(ٕ) .
ٌر َنا َفلٌَ َ
ٌِر َنا َولَ ْم ٌُ َوق ْر َك ِب َ
صؽ َ
ْس ِم َّنا َ ،و َمنْ لَ ْم ٌَ ْر َح ْم َ
 «أَ ََل َو َمنْ َؼ َّش َنا َفلٌَ َالج َواب :
ومن أمثلة َمجٌئِ َها َقبل َ َ
ْن لَ ْم ٌَ ْح َت ِملْ َخ َب ًثا»(ٖ) .
 «إِ َذا َك َان ْال َما ُء َق ْد َر قُلَّ َتٌ ِ
جب فًِ ُك ِّل َع ٍام ؟
س ٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
للا ْال َح ُّج َعلَ ٌْ َنا َوا ِ
 َقا َل األَ ْق َر ُع بْنُ َح ِاب ٍصلَّى َّ
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َح َّتى احْ َمرَّ ْ
ت َوجْ َن َتاهُ َو َقا َل َ « :والذِي َن ْفسِ ً بِ ٌَ ِد ِه لَ ْو
َ

ب َرسُو ُل َّ
للاِ
َف َؽضِ َ
ت َن َع ْم لَ َو َج َب ْ
قُ ْل ُ
ت،

َولَ ْو َو َج َب ْ
ت لَ ْم َت ْف َعلُوا َ ،ولَ ْو لَ ْم َت ْف َعلُوا لَ َك َفرْ ُت ْم َ ،ولَكِنْ إِ َذا َن َه ٌْ ُت ُك ْم َعنْ َشًْ ٍء َفا ْن َتهُوا َ ،وإِ َذا أَ َمرْ ُت ُك ْم
ِب َشًْ ٍء َفؤْ ُتوا ِم ْن ُه َما اسْ َت َطعْ ُت ْم»(ٗ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضر وال َّس َفر. )ٔ9ٔ/
الح َ
(ٔ) ( َباب فً َفرض الص َََّلة فً َ
اخ والؽِشِّ . )٘8ٕ/
(ٕ) ( َباب فً الرِّ َبا واَلن ِف َس ِ
(ٖ) ( َباب فً أَح َك ِام ال ِم ٌَاه. )ٔ٘7/
الح ّج. )ٖ9ٗ/
(ٗ) ( َباب فً َفرض َ
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ْت  :أَع ُ
ٌِن أَمْ َسٌ َ
ك لَ ْو قُ ْل َ
ضر ََ
ت ْال َعامَّا ِ
للا ال َّتامَّا ِ
ُوذ ِب َك ِل َما ِ
ت َّ ِ
تح َ
 «أَ َما إِ َّن َت َمنْ َشرِّ َما َخ َل َق َل ْم ٌَ ُ
َشًْ ء إِنْ َشا َء َّ
للاُ»(ٔ) .
الجملَككة ال َمع ُ و َفككة  :جاااءت (لَ ا ْم) فااً َّأول الجُ ملَااة ال َم ُ
عطو َفااة فااً (ٖٔ) َث ََل َث ا َة َع َشا َار
ٕ -فككً أَو ِل ُ
مَوضِ عا  ،ومن أمثلتها :
صااؾِّ األَ َّو ِل ُثككم َل ك ْم ٌَ ِج كدُوا إِ ََّل أَنْ ٌَ َت َسااا َهمُوا َعلَ ٌْ ا ِه لَ َت َسااا َهمُوا َ ،ولَا ْاو
 « َلا ْاو ٌَعْ َل ا ُم ال َّناااسُ َمااا ِفااً ال َّْح ألَ َت ْو ُه َما َولَ ْو َحبْوا».
ُون َما فًِ ْال َع َت َم ِة َوال ُّ
ٌر َلَسْ َت َبقُوا إِلَ ٌْ ِه َ ،ولَ ْو ٌَعْ لَم َ
ٌَعْ لَم َ
ُون َما فًِ ال َّت ْه ِج ِ
صب ِ
ًِ لَ ُه أَجْ ر َف َرجُ ل َر َب َط َها فِاً
 « ْال َخ ٌْ ُل ل َِرجُ ٍل أَجْ ر َول َِرجُ ٍل سِ ْتر َ ،و َعلَى َرجُ ٍل ِو ْزر َ ،فؤَمَّا الَّتًِ ه َصا َب ْ
ان
ض ِة َك َ
ت فًِ طِ ٌَلِ َها َذل َِك م َِن ْال َمرْ ِج أَ ِو الرَّ ْو َ
ض ٍة َف َما أَ َ
للا َفؤ َ َطا َل لَ َها فًِ َمرْ ٍج أَ ْو َر ْو َ
ٌل َّ ِ
َس ِب ِ
ْن َكا َنا ْ
اك َفاسْ ا َت َّن ْ
ت َ ،ولَا ْاو أَ َّن َهااا َق َط َعا ْ
ات آ َثارُ َهااا َوأَرْ َو ُاث َهااا
لَ ا ُه َح َس ا َنا ٍ
ات طِ ٌَلَ َهااا َذلِا َ
ت َشا َارفا أَ ْو َشا َار َفٌ ِ
ت ِب َنه ٍْر َف َش ِر َب ْ
ت لَ ُه َ ،ولَ ْو أَ َّن َها َمرَّ ْ
ت َف ِه ًَ
ان لَ ُه َذل َِك َح َس َنا ٍ
َح َس َنا ٍ
ب ِم ْن ُه َك َ
ت ِم ْن ُه َولَ ْم ٌُ ِردْ أَنْ َت ْش َر َ
ُ
س َح َّ
اً لَا ُه
ُور َهاا َف ِه َ
اق َّ ِ
لَ ُه أَجْ ر َ ،و َرجُ ل َر َب َط َها َت َؽ ِّنٌا َو َت َع ُّففاا َولَك ْم ٌَك ْن َ
للا فِاً ِر َق ِاب َهاا َو ََل فِاً ظه ِ
َ
اإلسْ َلَ ِم َف ِه ًَ َعلَى َذل َِك ِو ْزر(ٕ)»(ٖ) .
سِ ْتر َ ،و َرجُ ل َر َب َط َها َف ْخرا َو ِر ٌَاء َون َِواء ألهْ ِل ِ
ُصا ِح َبة لِـ( َما) ال َّدالَّة على َّ
الظر ِفٌَّة َّ
الز َما ِنٌَّة فً ( )ٙسِ َّتة مَواضِ ع ،
َٖ -م َع الظرف َ :و َردَت (لَ ْم) م َ
هً كاآلتًِ :
 «لَنْ ٌَ َزا َل َه َذا األَمْ رُ فٌِ ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم وُ َلَ ُت ُه َمكا لَك ْم ُت ْحك ِد ُثوا َ ،فاإِ َذا َف َع ْلا ُت ْم َسالَّ َط َّار َخ ْلقِا ِه
للاُ َعلَا ٌْ ُك ْم شِ َار َ
َف ٌَ ْلحُ و َن ُك ْم َك َما ٌ ُْل َحى َه َذا ْال َقضِ ٌبُ » .
ؾ ُك ِّل َبار َو َفا ِج ٍر َ ،ما لَ ْم ٌُدْ ِخلْ فٌِ َها َما ٌُ ْفسِ ُد َها»(ٗ) .
 «ال َّصَلَةُ َجاب َِزة َخ ْل َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والوعْ ك. )ٕٙ٘/
(ٔ) ( َباب فً ال ُحمَّى َ
بل فً َمرْ ٍج َفؤ َ َطا َل لَ َها ح َّتى تتم َّكن من الرَّ عً  ،فاست َّنت  :أي َم ِر َحت
(ٕ) َقا َل الرَّ ِبٌع  :أَ َطا َل لَ َها  :إذا َر َب َط َها َ
بح ٍ
َ
اإل َ
اإل َ
حق للا  :أي لَ ْم ٌتركْ َّ
ٌنس َّ
سَلم .
تجري  ،ولَ ْم َ
حق للا  ،ون َِواء ألَ ِ
سَلم  :أي َعدَ َاوة ألهل ِ
هل ِ
(ٖ) ( َباب فً َ
الخٌل. )ٖٗٙ/
اإل َما َمة والخ ََِل َفة فً الص َََّلة. )ٕٓ8/
(ٗ) ( َباب فً ِ
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صلَّى فٌِ ِه َما لَ ْم ٌُ ْحد ْ
ِث َ ،و َتقُو ُل :
ُصَلَّهُ الذِي َ
ون َعلَى أَ َح ِد ُك ْم َما دَ ا َم فًِ م َ
ُصلُّ َ
 «إِنَّ ْال َمَلَ ِب َك َة لٌَ َاللَّ ُه َّم ْ
اؼفِرْ لَ ُه  ،اللَّ ُه َّم ارْ َحمْ ُه»(ٔ) .
 «ٌُسْ َت َجابُ ألَ َح ِد ُك ْم َما لَ ْم ٌُ َعجلْ»(ٕ) .ض ِة َّ
الثالِ َث ِة»(ٖ) .
 «الرَّ جُ ُل أَ َح ُّق ِبامْ َرأَتِ ِه َما لَ ْم َت ْغ َتسِ لْ م َِن ْال َح ٌْ َار َما لَ ْم ٌَ ْف َت ِر َقا»(ٗ) .
ان ِب ْال ِ
 « ْال َبٌ َِّع ِخ ٌَ ِ
الخ َبر َ :و َردَت (لَ ْم) فً جُ ملَة َ
ٗ -فً ُجملَة َ
الخ َبر فً (ٗ) أَر َب َعة مَواضِ ع  ،مَوضِ َعٌن منها فً
َخ َبر (أَنَّ )  ،ومَوضِ ع َواحِد فً َخ َبر المُب َتدَ أ  ،و َ
آخر فً َخ َبر(إِنَّ )  ،وهذه المَواضِ ع هً :
للا» َقا َل :
ان َح َّتى ُت ْإم َِن ِب ْال َقدَ ِر َخٌ ِْر ِه َو َشرِّ ِه أَ َّن ُه م َِن َّ ِ
اإلٌ َم ِ
 «إِ َّن َك لَنْ َت ِجدَ َولَنْ ُت ْإم َِن َو َت ْبلُ َػ َحقٌِ َق َة ِقُ ْل ُ
ْؾ لًِ أَنْ أَعْ لَ َم َخٌ َْر ْال َقادَ ِر َو َشارَّ هُ ؟ َقاا َل َ « :تعْ لَا ُم أَنَّ َماا أَ ْخ َطاؤ َ َك لَك ْم ٌَ ُككنْ
للا َ :كٌ َ
ت ٌَا َرسُو َل َّ ِ
صا َب َك لَ ْم ٌَ ُكنْ لٌِ ُْخطِ َب َك َ ،فإِنْ م َّ
ُت َعلَى َؼٌ ِْر َذل َِك دَ َخ ْل َ
ار» .
ت ال َّن َ
لٌُِصِ ٌ َب َك َ ،و َما أَ َ
 « ٌَ ْو ُم َعا ُورا َء لَ ْم ٌَ ْك ُت ِ
ص ْم َ ،و َمنْ َشا َء َف ْل ٌُ ْفطِ رْ ،
صا ِب ُم ُه َ ،ف َمنْ َشا َء َف ْل ٌَ ُ
ص ْو َم ُه َوأَ َنا َ
ش َ
ب هللا ُ َعلَ ٌْ ُك ْم َ
َولَكِنْ فًِ صِ ٌَا ِم ِه َث َواب عَظِ ٌم َوأَجْ ر َك ِرٌم»(٘) .
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِ -ح َمارا َوحْ شِ ٌّا ِباألَب َْوا ِء ٌَ -عْ نًِ َم ْوضِ عا -
للا َ -
ُول َّ ِ
 أَهْ دَ ى َرجُ ل إِلَى َرس ِصلَّى َّ
للا ـ َ
َفرُ َّد َعلَ ٌْ ِه َ ،فلَمَّا َرأَى َرسُو ُل َّ ِ
للا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ـ ْال َك َرا َه َة فًِ َوجْ ِه ِه َقا َل « :إِ َّنا لَ ْم َن ُردهُ
ُون» .
َعلَ ٌْ ََ إِ ََّل أَ َّنا مُحْ ِرم َ
الحال فً (ٖ) َث ََل َثة مَواضِ ع  ،هً كما ٌلً :
الحال  :وردت (ل ْم) فً جُ ملَة َ
٘ -فً ُجملَة َ
ت َك َت َبهُنَّ َّ
ضكٌ ْع مِانْ
صلَوا ٍ
 « َخمْ سُ َللاُ َعلَى عِ َبا ِد ِه فِاً ْال ٌَ ْاو ِم َواللَّ ٌْلَا ِة َ ،ف َمانْ َجاا َء ِب ِهانَّ َتامَّاة لَك ْم ٌُ َ
للا َعهْاد أَنْ
ص مِنْ َح ِّق ِهنَّ َشٌْبا َفلَا ُه عِ ْنادَ َّ ِ
للا َعهْد أَنْ ٌ ُْد ِخلَ ُه ْال َج َّن َة َ ،ومنْ َن َق َ
َح ِّق ِهنَّ َشٌْبا َفلَ ُه عِ ْندَ َّ ِ
ار»(. )ٙ
ٌ ُْد ِخلَ ُه ال َّن َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضل الص َََّلة و ُخ ُ
شوعِ َها. )ٕ88/
(ٔ) ( َباب فً َف ِ
(ٕ) ( َبابُ أَدَب ال ُّد َعاء و َفضِ ٌلَ ُته. )ٕ٘ٓ/

الحٌض. )ٕ٘ٗ/
(ٖ) ( َباب فً َ
(ٗ) ( َباب فً َبٌع ال ِخ ٌَار و َبٌع ال َّشرْ ط. )٘ٙ8/
صوم ٌَوم َعا ُ
وراء وال َّن َوافِل و ٌَوم َع َر َفة. )ٖٔٓ/
ش َ
(٘) ( َبابُ َ
ضر وال َّس َفر. )ٔ89/
الح َ
(َ ( )ٙباب فً َفرض الص َََّلة فً َ
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 « َم َّك ُة َح َرام َحرَّ َم َها َّللاُ َت َعالَى إِلَى ٌَ ْو ِم ْال ِق ٌَا َم ِة  ،لَ ْم َتحِل ألَ َح ٍد َق ْبلًِ َو ََل َت ِح ُّل ألَ َح ٍد َبعْ دِي َ ،وإِ َّن َما
أ ُ ِحلَّ ْ
ار»(ٔ) .
ت لًِ َس َ
اعة مِنْ َن َه ٍ
صالَّى َّ
للاُ َعلٌَْا ِه َو َسالَّ َم -
 أَهْ دَ ى َرجُ ل مِنْ َبنًِ ال ُّض َب ٌْ ِ
للا َ -
ُاول َّ ِ
ب ٌُ َقا ُل لَ ُه ِر َف َ
اع ُة بْنُ َز ٌْ ٍد إِلَاى َرس ِ
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -إِلَاى َوادِي ْالقُ َارى َح َّتاى
للا َ -
ُؼَلَما أَسْ َودَ ٌُ َقا ُل لَ ُه م ِْد َعم َ ،ف َوجَّ َه َرسُو ُل َّ ِ
صلَّى َّ
صاا َب ُه
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -إِ ْذ َجا َء َسهْم َؼارْ ب َفؤ َ َ
للا َ -
ُول َّ ِ
إِ َذا ُك َّنا َب ٌْ َن َما م ِْد َعم ٌَحُ ُّط ِر َحا َل َرس ِ
صلَّى َّ
للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ََ « : -ل َوالذِي َن ْفسِ ً ِب ٌَ ِد ِه
َف َق َتلَ ُه َف َقا َل ال َّناسُ َ :هنٌِبا لَ ُه ْال َج َّن ُة َ ،ف َقا َل ال َّن ِبًُّ َ -
إِنَّ ال َّشمْ لَ َة التًِ أَ َخ َذ َها م َِن ْال َم َؽان ِِم ٌَ ْو َم َخ ٌْ َب َر لَ ْم ُتصِ ْب َها ْال َم َقاسِ ُم لَ َت ْش َت ِع ُل َعلَ ٌْ ِه َنارا»(ٕ) .
الجملَة ال ُمس َتؤ َن َفة  :وقعت (ل ْم) فً َّأول الجُ ملَة المُس َتؤ َن َفة فً (ٖ) َث ََل َثة مَواضِ ع  ،هً كما
 -ٙأَول ُ ُ
ٌلً :
ٌِن َ -رضِ ًَ للاُ َع ْن َها َ -قالَ ْ
صالَّى للاُ َعلٌَْا ِه َو َسالَّ َم : -
للا َ -
ت َ :قا َل َرسُو ُل ِ
 َعنْ َعا ِب َش َة أ ُ ِّم ْالم ُْإ ِمن َللا  ،أََلَ
صرُ وا َعلَى َق َواعِ ِد إِب َْراهٌِ َم ؟» َف َقالَ ْ
ٌِن َب َنوُ ا ْال َبٌ َ
ت ٌَ :اا َرسُاو َل ِ
ْت ا ْق َت َ
«أَلَ ْم َت َر ْي َق ْومَكِ ح َ
َترُ ُّد َها إِلَى َق َواعِ ِد إِب َْراهٌِ َم ؟ َقا َل « :لَ ْوَلَ ح ِْد َثانُ َق ْومِكِ ِب ْال ُك ْف ِر»(ٖ) .
 َعنْ َعا ِب َش َة َ -رضِ ًَ للاُ َع ْن َها َ -قالَ ْت  :قُ ْل ُ
صا ِف ٌَّ َة
صالَّى للاُ َعلٌَْا ِه َو َسالَّ َم  : -إِنَّ َ
للا َ -
ُاول َّ ِ
ت ل َِرس ِ
اض ْ
ِب ْن َ
صالَّى للاُ َعلٌَْا ِه َو َسالَّ َم « : -لَ َعلَّ َهاا َح ِاب َسا ُت َنا  ،أَلَك ْم
للا َ -
ت َ ،ف َقا َل لَ َهاا َرسُاو ُل َّ ِ
ت حُ ًٌَ َق ْد َح َ
ت َ :بلَى َ ،قا َل َ « :ف ْ
َت ُكنْ َق ْد َطا َف ْ
ت ؟» قُ ْل ُ
اخرُ جْ َن»(ٗ) .
ت َم َع ُكنَّ ِب ْال َب ٌْ ِ
 «ألَ ْم أَ َر ْالبُرْ َم َة َتفُورُ ِباللَّحْ ِم ؟» .صلَة فً (ٕ) مَوضِ َعٌن ُ ،ه َما :
صدر جُ ملَة ال ِّ
صدر ُجملَة الصلَة  :وردت (ل ْم) فً َ
 -1فً َ
ْن» .
 « َوٌْل لِ َمنْ لَ ْم ٌَ ْعلَ ْم َمرَّ ة َو َوٌْل ِل َمنْ ٌَعْ لَ ُم َولَ ْم ٌَعْ َم ْل َمرَّ َتٌ ِللا َعلَ ٌْ ِه»(٘) .
 «َلَ وُ ضُو َء لِ َمنْ لَ ْم ٌَ ْذ ُك ِر اسْ َم َّ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روة. )ٗٔ9/
(ٔ) ( َباب فً ال َكع َبة وال َمس ِجد وال َّ
ص َفا وال َم َ
ٌل للا. )ٗ7ٓ/
(ٕ) ( َبابُ َجامِع ال َؽزو فً َس ِب ِ
روة . )ٗٔٓ/
(ٖ) ( َباب فً ال َكع َبة وال َمس ِجد وال َّ
ص َفا وال َم َ
الح ّج. )ٖٗ9/
الحابِضُ فً َ
(ٗ) ( َبابُ َما َتف َع ُل َ
(٘) ( َباب فً آ َداب الوُ ضُوء و َفرضِ ه. )88/
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 -8فً أَول ُجملَة الصك َفة َ :و َردَ ت (لا ْم) فاً أَ َّول جُ ملَاة الصِّا َفة فاً مَوضِ ٍاع َواحِا ٍد َف َقاط فاً (مُسا َند
صلَّى للاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم : -
الرَّ ِبٌع)  ،هُو َقولُه َ -
ُ
آن َف ِه ًَ خِدَ اج(ٔ)»(ٕ) .
 « َمنْ َصلَّى َ
صَلَ ًة لَ ْم ٌَ ْق َر ْأ فٌِ َها ِبؤ ِّم ْالقُرْ ِ

 الد َللَ ُة الز َمنٌِة :
جزمُا ُه و َتقلِابُ
َتخ َتصُّ (لَ ْم)  -عِ ندَ ُن َحا ِت َنا األَقدَ مٌِن – بال ُّد ُخول على الفِع َل الم َ
اارع ؛ َف َتنفٌِاه و َت ِ
ُض ِ
ت َما ُث َّم ان َق َط َع
َز َم َنه إلى المَاضِ ً(ٗ)  ،وقد ٌ ُكون ال َّنفً بها مُنقطِ عا ـ أي  :انتفى حُ ُدوث الفِعل فً َوق ٍ
ال َّنفً ـ وذلك َنحو َقو ِلك ( :لَا ْم ٌَ ْ
حفاظ مُحمَّاد ال َقصِ اٌدَ ة أَماس وإِ َّنماا َحف َِظهاا ال ٌَاو َم)  ،و َقاد ٌَ ُكاون ال َّنفاً

(ٖ)

ُم َّتصِ َل إلى َز َمن ال ُم َتكلِّم َ ،نحو ( :لَ ْم ٌَع ُْد َخالِد من َس َفره إلى ال ٌَوم)  ،وقاد ٌ ُكاون مُسا َتمِرا لَا ْم ٌَنقطاع
َ
وَل ٌَنقطع  ،وذلك نحو َقوله َت َعاالى { :لَا ْم ٌَل ِْاد َولَا ْم ٌُولَ ْاد َولَا ْم ٌَ ُكانْ لَا ُه ُكفُاوا أَ َحاد}[اإلِ ْخ َاَلص، ]ٗ-ٖ/
ون فٌِ َها أَ ْن َهار مِنْ َما ٍء َؼٌ ِْر آسِ ٍن َوأَ ْن َهار مِنْ لَ َب ٍن لَ ْم ٌَ َت َؽٌَّرْ
وك َقوله َت َعالى َ { :م َث ُل ْال َج َّن ِة الَّتًِ وُ عِ دَ ْال ُم َّتقُ َ
َطعْ ُم ُه}[مُحمَّد. )٘(]ٔ٘/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صة  ،وهً َؼ ٌْ ُر ال َّت َمام .
(ٔ) َقا َل الرَّ ِبٌع  :ال ِخ َداج ال َّنا ِق َ
(ٕ) ( َباب فً الق َِرا َءة فً الص َََّلة. )ٕٕٕ/
(ٖ) اع َت َرض بعضُ المُحدَثٌن على لفظ (ال َق ْلب) الَّذي َن َعت به األقدمون أداتً ال َّنفً (لَ ْم) و(لَمَّا) عندَ ُد ُخولهما على
ضااارع إلااى ال َماضااً َرهاان بال َّتساالٌم بااؤنَّ
ضااارع  ،وتعلٌ ا ُل ذلااك عنا َدهم أنَّ كو َنهمااا تقلبااان َز َماان ال ُم َ
الفِعاال ال ُم َ
والواقِاع اللُّ َؽا ِويّ ََل ٌ َُإٌِّاد ذلاك  ،بال
الحاال  ،و َقاد ٌَم َتا ُّد إلاى َز َمان اَلساتِق َبال َ ،
ُضارع َز َمنا أَصلِ ٌّا ُهو َز َمان َ
للم َ
بح ُ
ٌث ٌ ُكون مان َقبٌال ال َّتعسُّاؾ َّ
ٌ ُِثب ُ
الازعم باؤنَّ َز َمناا منهاا
صَلحٌة الصٌِّ َؽة الفِعلٌَِّة ل َتقبُّل األَز ِم َنة المُخ َتلِ َفة َ ،
ت َ
أَصلًِ ُتفٌده الصٌِّؽة بذاتها  ،وأزمانا أُخرى تؤ ُخ ُذ َها من ؼٌَرها  ،لَكِنَّ َهذا اَلع ِت َراض ٌُمكِن أَن ٌ َُر َّد علٌاه ِباؤَنَّ
حاوي َ
(ز َمنُ الصٌِّ َؽة الفِعلٌَّاة الم َُجارَّ دة) َ ،
صرْ فًِ َ
(ز َمانُ
صِ ٌ َؽة الفِعل عن َد األق َد ِمٌن ل َها َز َمنان َ :ز َمن َ
وز َمان َن ِ
الصٌِّ َؽة َداخل السٌِّاق)  ،وهُم ٌع ُنون بلفظ (ال َق ْلب) هُنا وُ قُوعه على َّ
حويّ  ،أي أنَّ (لَ ْم) و(لَمَّا) َتقلبان
الز َمن ال َّن ِ
الاز َمن ال َّنحاويّ للفِعال َ ،
ـ فقاط ـ َّ
وَل د َْخال لهاذا (ال َق ْلاب) فاً َز َمناه الصَّارفًِّ الم َُجارَّ د ٌُ .نظار اَلعتِا َراض فاً
َ
ارم .
(إِ َ
عراب األف َعال صٕٓٔ) للدُّك ُتور علً أبو ال َم َك ِ
سب َق َها إِح َدى األَد ََوات ال َّشرطِ ٌَّة ؛ ألَنَّ أَ َدا َة ال َّشرط إذا َ
ار ال َّتؤثٌِر
ص َ
ارع َ
ِعل الم َ
دَخلَت على الف ِ
(ٗ) هذا ب َشرط أَ ََّل َت ِ
ُض ِ
الوافًِ ٗ. ٖٕٔ/
فً َز َمنِه َمقصُورا علٌها َوح َد َها ؛ َف ُت َخلِّصُه للمُس َتق َبل ال َمحْ ض ٌُ .نظر ال َّنحو َ
(٘) ٌُنظر َم َعا ِنً ال َّنحو للسَّامِرَّ ا ِبً ٗ.ٕٔٙ/

٘ٔٔ

وسلَّم ـ َنا ِف ٌَة للجُ ملَة َبعدَها فً
صلَّى للا علٌه َ
أَما فً ( ُمس َند الربٌِع ) َف َقد َو َردَ ت (لَ ْم) فً َك ََل ِمه ـ َ
أَز ِم َن ٍة مُخ َتلِ َف ٍة  ،و َتوضِ ٌ ُح ذلك على ال َّنحو اآلتًِ :
 فً ال َماضِ ً َ :جا َءت (لَ ْم) َنا ِف ٌَة فً َّ
ِسع َة َع َش َر مَوضِ عا  ،وه َُو أَك َث ُر
الز َمن المَاضِ ً فً ( )ٔ9ت َ
األَز ِم َنة وُ ُرودا َم َع َها  ،ومن أمثلتها َما ٌلً :
صلَّى للا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -فًِ ْال َمسْ ِج ِد
للا َ -
ان َرسُو ُل ِ
 َك َالثانِ ٌَ َة َف َك ُث َر ال َّناسُ ُث َّم َت َج َّمعُوا فًِ اللَّ ٌْلَ ِة َّ
اللَّ ٌْلَ َة َّ
الثالِ َث ِة

صلَّى
صَلَتِ ِه َناس َكثٌِر ُ ،ث َّم َ
صلَّى ِب َ
َف َ
َوالرَّ ِاب َع ِة َفلَ ْم ٌَ ْخرُ جْ إِلٌَ ِْه ْم َرسُو ُل للاِ

صلَّى للا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -فلَمَّا أَصْ َب َح َقا َل َ « :ق ْد َرأٌَ ُ
وج
ْت الذِي َ
 َص َنعْ ُت ْم َف َل ْم ٌَ ْم َن ْعنًِ مِنَ ا ْل ُخ ُر ِ
إِلَ ٌْ ُك ْم إِ ََّل أَ ِّنً َخشِ ُ
ض َعلَ ٌْ ُك ْم» .
ٌت أَنْ ٌُ ْف َر َ
ُ
آن َف ِه ًَ خِدَ اج» .
صلى َ
 « َمنْ َصَلَ ًة لَ ْم ٌَ ْق َر ْأ فٌِ َها ِبؤ ِّم ْالقُرْ ِ
الحال المُمْ َت ّد إلى المُس َتق َبل فً (ٖ) َث ََل َثة
الحال ال ُم ْم َتدّ إلى ال ُمس َتق َبل  :و َجا َءت َنافِ ٌَة فً َ
 فً َ
َم َواضِ ع  ،هً :
ٌِن»(ٔ) .
اء َع ْش َر سِ ن َ
 ال َّت ٌَ ُّم ُم ٌَ ْكفٌِ َك إِنْ لَ ْم َت ِج ِد ا ْل َم َ
 «ٌُسْ َت َجابُ ألَ َح ِد ُك ْم َما لَ ْم ٌُ َعجلْ» .ار َما لَ ْم ٌَ ْف َت ِر َقا» .
ان ِب ْال ِ
 « ْال َبٌ َِّع ِخ ٌَ ِ
 فً ال ُمس َتق َبل َ :جا َءت (لَ ْم) َنافِ ٌَة فً َز َمن اَلستِق َبال فً (٘ٔ) َخم َس َة َع َش َر مَوضِ عا  ،ومن
أمثلتها َما ٌلً :
ك لَ ُه ُم
ون ِبؤَمْ ِري َولَ ْم ٌَ َر ْونًِ َفؤ ُ ْولَ ِب َ
ون ِبً َو ٌَعْ َملُ َ
ون مِنْ َبعْ دِي ٌ ُْإ ِم ُن َ
 « َخ ٌْ ُر أ ُ َّمتًِ َق ْوم ٌَؤْ ُت َال َّد َر َج ُ
ات ْال ُعلَى إِ ََّل َمنْ َت َعم ََّق فًِ ْال ِف ْت َن ِة» .
ض ِة َّ
الثا ِل َث ِة» .
 «الرَّ جُ ُل أَ َح ُّق ِبامْ َرأَ ِت ِه َما لَ ْم َت ْغ َتسِ لْ م َِن ْال َح ٌْ َلحقٌِ َق ٍة َث ِاب َت ٍة فً م ْ
ُطلَ ِق َّ
الز َمن فً ( )9تِس َعة
 فً ُم ْ لَ َِ الز َمن َ :و َو َردَت فً (المُس َند) َنافِ ٌَة َ
َم َواضِ ع  ،ومن أمثلتها :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ( َبابُ َفرض ال َّت ٌَمُّم والع ُْذر الَّذِي ٌُو ِجبُه. )ٔٙ9/

ٔٔٙ

ؾ ُك ِّل َبار َو َفا ِج ٍر َ ،ما لَ ْم ٌُدْ ِخلْ فٌِ َها َما ٌُ ْفسِ ُدهَا» .
 «ال َّصَلَةُ َجاب َِزة َخ ْل َ
 «إِنْ لَ ْم ٌَ ُك ِن ال ُّش َهدَا ُء مِنْ أُمتًِ إِ ََّل َمنْ قُ ِت َل ِبال َّسٌْؾِ َف ُه ْم إِ َذنْ َقلٌِل» .
اك» .
هلل َكؤ َ َّن َك َت َراهُ َفإِنْ لَ ْم َت ُكنْ َت َراهُ َفإِ َّن ُه ٌَ َر َ
« -اإلِحْ َسانُ أَنْ َتعْ َم َل َّ ِ

ٔٔ7

ال َفصل ُ السادِس
( َغ ٌْ ٌر) النافِ ٌَة فًِ ُمس َند اإلِ َمام الر ِبٌع بن َح ِبٌب

ٔٔ8

ال َفصل ُ السادِس
ُ
ٌع بن َح ِبٌب
( َغ ٌْ ٌر) النافِ ٌَة فً ُمس َن ِد اإلِ َم ِام الربِ ِ
َ تم ِهٌد :
(ؼٌْر) هً اسم ٌد ُّل على الم َُؽاا ٌَرة(ٔ)  ،ولَ ُ
ُفارد م َُاذ َّكر دَ ا ِبماا  ،وإذا أ ُ ِرٌاد بهاا الم َُإ َّناث َجا َ
َ
از
فظهاا م َ
(ٕ)
ُ
ضاا َفة إلاى المُفارد
لإل َ
َتذ ِكٌرُ ال ِف ِ
عل َحمَل على اللَّفظ  ،و َتؤ ِنٌثه َحمَل علاى ال َمع َناى  ،وهاً مَُلزماة ِ
(ٖ)
َ
َ
ور َهاا ل َموصُاو ِف َها إِمَّاا َذاتاا أو صِ ا َفة ،
لفظا أو َمعنى " ،وأصلُها أن َت ُكون صِ َفة ُت ِفٌاد م َُؽاا ٌَر َة َمجرُ ِ
فالم َُؽا ٌَ َرة َّ
براهٌِ َم)  ،و( َم َر ُ
برجُ ٍل َؼٌ ِْر َعلًِ)  ،ف َشخصُ م َُح َّم ٍد َؼٌْرُ
رت َ
بالذات َنحو ( :م َُحمَّد َؼٌْرُ إِ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) تؤتً ( َؼٌْر) فً ال َع َر ِبٌَّة على َث ََل َثة أَو ُج ٍه :
الوجاه هُاو
احة  ،وهذا هُو األَص ُل فٌها  ،نحو  :هذا َقلَم ؼَ ٌْ ُر َج ٌِّ ٍد  ،وهذا َ
ص َر َ
األَول  :أَن َت ُكون صِ َفة َدالَّة على ال َّنفً َ
الَّ ِذي سنؤتً علٌه بال َّشرح وال َب ٌَان فً هذه ال ِّد َرا َسة َكون ُه ال َمقصُود فٌها .
عرا ُب َهاا كاإعراب
الثانًِ  :أَن َتخ ُر َج عن أَصلِها السَّابق  ،ف ُتح َمل على (إِ ََّل) فً اَلسا ِتث َناء ؛ ل َكو ِن َهاا ُتفٌاد ال ُم َؽاا ٌَ َرة ،وإِ َ
(جا َء ال َقو ُم َؼٌ َْر َز ٌْدٍ) بال َّنصب على اَلستثناء  ،و( َما َجا َء أَ َحاد ؼَ ٌْار َزٌْادٍ) بال َّنصاب
الواقع َبعدَ (إِ ََّل)  ،فتقُول َ :
اَلسم َ
الحالَ اة علااى ال َّنفااً ضِ امنا ََل
علااى اَلسااتثناء  ،والرَّ فااع علااى ال َب َدل ٌَّااة و ُهااو األرجااح عنا َد ال ُّن َحاااة  ،وهااً تااد ُّل فااً هااذه َ
احة ؛ ألَنَّ اَلس ِتث َناء ـ فً َحقٌِ َقتِه ـ َما هُو إِ ََّل َنفً وإِثبات .
ص َر َ
َ
وض ِاب ُ
ٌن ضِ دٌَّن ،
ون لم َُجرَّ د ال ُم َؽا ٌَرة َف َحسْ بُ  ،من َؼٌْر د َََلل ٍة على َنفًٍ أو اس ِتث َنا ٍء ،
ط َها أَن َت َق َع َب َ
َ
الثالِث  :أَن َت ُك َ
للا لَ َو َج ُدوا ِف ٌْ ِه ْ
اخت ََِلفا َك ِثٌْرا}[ال ِّن َساء، ]8ٕ/
ان ِمنْ عِ ْن ِد َؼٌ ِْر ِ
آن َولَ ْو َك َ
ومنه َقولُه َت َعالَى  { :أَ َفَلَ ٌَ َت َد َّبر ُْو َن ْالقُرْ َ
ٌِل) ٌُ .نظر األَز ِه ٌَة فً ِعلم ال ُحرُوؾ صَ ، ٔ8ٕ-ٔ79علًِ
وكقولك ( :الصَّا ِل ُح ؼَ ٌْ ُر ال َفاسِ دِ) ،
َ
و(الج َوا ُد َؼ ٌْ ُر ال َبخ ِ
الع َر ِبٌَّة بدمشق،
ابن مُحمَّد ال َه َر ِوي (ال ُم َت َو َّفى َنحو ٘ٔٗهـ) َ ،تحقٌِق َعبد ال ُمعٌِن ال َملُّوحًِ  ،طٕ َ ،طب َعة َمج َمع اللُّؽَة َ
َ
ِّ
وزٌع ،
ٔٔ98م  ،ومُفردات ألفاظ القُرآن للرَّ اؼب األص َفهانًّ ص  ، ٘ٓ9طٔ َ ،دار األمٌرة للط َبا َعة وال َّنشر وال َّت ِ
بٌروت ٕٓٔٓ ،م  ،واَلستؽناء فً اَلستثناء ص ٕ٘٘ ،ٕ٘8-لشهاب ال ِّدٌن أحمد بن إدرٌس ال َق َرا ِفً (تٗٙ8هـ) ،
تحقٌق مُحمَّد عبدال َقادر َع َطا  ،طٔ َ ،دار ال ُك ُتب العِل ِمٌَّة  ،بٌروت ٔ98ٙ ،م  ،والمُؽنً َلبن ِه َشام ٕ، ٗٙ٘-ٗ٘ٙ/
ص ِابٌح ال َم َؽانً َلبن َ
الع َرب َما َّدة ( َؼ ٌَ َر) ٓٔ ، ٔ٘ٗ/و َم َعا ِنً ال َّنحو
ُوزعِ ًّ ص ، ٖٕٓ-ٕ99ولِ َسان َ
و َم َ
الخطِ ٌب الم ِ
ٗ. ٔ8ٓ/
ُستقصاى فاً َمعاانً األَدَ َوات
(ٕ) ٌُنظر الكتاب ٖ ، ٗ79/و َتفساٌر ال َبحار ال ُمحِاٌط ألباً حٌَّاان األندلُساًّ ٔ ، ٔٗ8/والم
َ
وزٌع  ،ال َقاهرة ٕٓٓ9 ،م .
عر ِاب َها ص ، ٔٙٙد /مسعد زٌاد  ،طٔ  ،دار الص َ
حو ٌَّة وإِ َ
ال َّن ِ
َّحوة لل َّنشر وال َّت ِ
(ٖ) ٌُنظر َتفسٌر ال َبحر ال ُم ِحٌط ٔ.ٔٗ8/

ٔٔ9

جُل الَّ ِذي َم َر ُ
ص َفة َنحو
رت به َؼٌر َشخص َعلًِّ  ،والم َُؽا ٌَ َرة بال ِّ
خص إِ َ
َش ِ
براهٌِ َم  ،وكذلك َشخصُ الرَّ ِ
ٌل
ون م َِن ْالم ُْإ ِم ِنٌ َْن َؼ ٌْ ُر أ ُ ْولًِْ الض ََّر ِر َوالم َُجا ِه ُد َ
َقوله َت َعالَى ََ { :ل ٌَسْ َت ِويْ ْال َقاعِ ُد َ
ون فًِ َس ِب ِ
صالِحا َؼٌ َْر الَّذِيْ ُك َّنا
للا}[ال ِّن َساء ، ]9٘/بالرَّ فع على أ َّنه صِ َفة لل َقاعِ ِدٌن  ،و َك َقولِه { َنعْ َم ْل َ
ِ
ُ
ٌل)"(ٔ) .
َنعْ َم ُل}[ َفاطِ ر ، ]ٖ8/و(هذا دِر َهم َؼٌْرُ َج ٌِّ ٍد)  ،و( َم
ررت ِب َرجُ ٍل َؼٌ ِْر َط ِو ٍ
ص ِرٌح ل َمدلُول
ض ُهم من األَدَ َوات الَّتً َت ُد ُّل على ال َّنفً ضِ منا(ٕ) ،
وع َّدها بع ُ
والح ُّق أنَّ َنف ٌَها َ
َ
َ
الم َُخالَ َفة(ٖ) ٌ ،قُول ابنُ ال َّش َجريّ عِ ندَ َتعدَ ا ِده ألَ َد َوات ال َّنفً الص َِّرٌح " :ومن أَدَ َوات ال َّنفً ( َؼٌْر)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوٌَّة ص٘ٗٔ ،دٌ /حٌى ال َب َر َكاتً  ،طَٔ ،دار َجلٌِس َّ
الز َمان
(ٔ) َم َعانً ال َّنحو ٕ ، ٕٕٙ/وٌُنظر األَ َد َوات ال َّن ِ
وزٌع َ ،عمَّان  ،األردن ٕٕٓٔ ،م .
لل َّنشر وال َّت ِ
(ٕ) ٌُنظر على َسبٌل المِثال  :أَسالٌب ال َّنفً فً القُرآن ألحمد َماهر ال َبقري ص ، ٕٗ٘-ٕٖ8و َت ِقٌٌد ال َّنفً فً
(ر َسالَة َما ِجستٌر) َ ،جام َِعة
القُرآن ال َك ِرٌم "د َِرا َسة َب ََلؼِ ٌَّة" صٖٗ  ،إِعدَاد ٌَاسِ ر بن مُحمَّد بابطٌن ِ ،
أ ُ ّم القُ َرى  ،ال َمملَ َكة ال َع َر ِبٌَّة ال ُّسعُو ِدٌَّة ٕٔٗ٘ ،هـ .
مرٌن :
(ٖ) َتم َتاز ( َؼٌْر) عن َب ِقٌَّة أَد ََوات ال َّنفً بؤ َ َ
الو ِحٌد فً َهذا ال َباب  ،وقد َم َّثل السٌُّوطِ ًّ بها فً (ال َهمْع) عن َد َحدٌثه عن ال َّنفً باَلسم
ٔ -أَ َّنها اَلس ُم َ
ُستشهدا ب َقول ال َّشاعِ ر :
ان وأَ َخ َوا ِت َها) م
فً ( َباب َك َ
ِ
َؼ ٌْ ُر ُم ْن َفك أَسِ ٌْر َه َوى

ْس ٌَعْ َت ِب ُر
ان لٌَ َ
ُك ُّل َو ٍ

ٕ -أ َّنها َتختصُّ بال ُّد ُخول على األَسماء  ،بل هً أَوسع استعماَل فً َنفً اَلسم مِن ( َما) و( ََل) ؛ ذلك
ُفرد َّإَل بقٌُُود ؛ ألَنَّ لَ َها
ألنَّ ( َما) تنفً األَف َعال  ،وتنفً ال ُج َمل اَلس ِمٌَّة  ،ولك َّنها ََل َتنفً اَلس َم الم َ
صدر ال َك ََلم َ ،
صدر
فَل ٌَصِ ُّح أن تقُول مثَل ( :مُحمَّد َما َحاضِ ر) بل ُتق ِّدم ( َما) َمع َمنفٌِّها إلى َ
َ
ال َكَلم  ،فتقُول َ ( :ما َحاضِ ر م َُحمَّد) وال َمعنى فً ال َّتقدٌم ٌَخ َتلِؾُ عنه فً ال َّتؤ ِخٌر  ،وأمَّا (ؼَ ٌْر)
َفٌَصِ ُّح تقدٌمُها وتؤخٌرُها  ،فتقُول ( :مُحمَّد َؼ ٌْ ُر َقاب ٍِم)  ،و (ؼَ ٌْ ُر َقاب ٍِم مُحمَّد) َ
وَل ٌُمكن نفً ال ِّ
ص َفة
مثَل بـ( َما) ؛ ألنَّ الصِّفة ََل َت َتق َّدم فً أَوَّ ل ال َكَلم َك َما هُو َمعلُوم  ،وكذلك ( ََل) فإ َّنها َتنفً األفعا َل
ُفر َد  ،ول ِكنْ ََل َتنفٌه َّإَل ب َقٌ ٍد أٌَضا  ،فهً ََل َتنفً َ
الخ َبر
و َتنفً ال ُج َمل اَلسم ٌَّ َة  ،وقد َتنفً اَلس َم الم َ
وَل الصِّفة َ ،
ُفرد َ ،
شرا ُ
ك أكثر من ِج َه ٍة فً
ار َها ؛ أل َّنه ٌ َُرا ُد بها إِ َ
الحال َّ ،إَل ب َشرط َت َ
وَل َ
الم َ
كر ِ
ال َّنفً  ،بخ ََِلؾ ( َؼٌْر) فإ َّنه ََل ٌُش َت ُ
رط أن َت َتكرَّ ر َك َما هُو َواضِ ح فً األَمثلة هذا من َناحٌة  ،ومن
كر ُ
اإلكرام
مت) فإ َّنه ٌُفٌد َن َ
خرى إنَّ (ؼَ ٌْرا) اسم ٌُفٌد ال ُم َؽا ٌَرة فإِذا قُلتَ مثَل َ ( :ما مُحمَّدا أَ َ
َناحٌ ٍة أ ُ َ
فً ِ
كرمتَ َؼٌ َْر
عن مُح َّم ٍد ُخصُوصا  ،وب َنفً هذا ال ُخصُوص عن مُح َّم ٍد ٌَ ُد ُّل ال َّتعبٌر استِن َتاجا على أ َّنك أَ َ
كر ُ
خص ؼَ ٌ ِْر مُح َّم ٍد  ،وبلفظ
كرام ل َش ٍ
مُح َّم ٍد  ،وأمَّا َقولُك ( َؼ ٌْ ُر مُح َّم ٍد أَ َ
مت) فإ َّنه ٌُفٌد إِثباتَ ِ
اإل ِ
واإلثباَتٌُ .نظر
كر ِام لمُح َّم ٍد  ،ف ُه َما َط ِرٌ َق َتان مُخ َتلِف َتان فً ال َّنفً
اإل َ
ِ
ال ُم َؽا ٌَرة َد َّل ال َّتعبٌر على َنفً ِ
الهَمع ٕ ، ٙ٘/و َمعَانًِ ال َّنحوٗ ،ٔ8ٕ -ٔ8ٔ/وجَ امِع ال ُّدرُوس العَرَ ِبٌَّة ٕ ، ٕ97/ال َّشٌخ مُص َط َفى الؽ َََل ٌٌِنًِ ،
َصرٌَّة  ،صٌَدَا -بٌروت ٕٓٓ9 ،م .
طٔ  ،المَكتبة الع ِ

ٕٓٔ

ٌارُك ،
ورجُ ال َؼ َ
ُك َ ،
اابه َ
أل َّنها للم َُخالَ َفة  ،فهً َن ِقٌضُ (م ِْثل)  ،تقُول َ :جا َء ِنً َرجُ ال مِثلُ َ
اك  ،أي َ ٌُ :ش ِ
(ٔ)
ٌن أَدَ َوات ال َّنفً
حويّ ) " :وممَّا ٌ ُْظ ِهرُ أَنَّ ( َؼٌْر) ُت َع ُّد َب َ
أي َُ ٌ :خالِفُ َك" َ ،
وجا َء فً كتاب (ال َّت َط ُّور ال َّن ِ
(و ََل) َعلٌَ َها َ ،نحو َ :
ٌن}[ال َفات َِحة. )ٕ("]7/
ٌر ال َم ْؽضُو ِ
ب َعلٌَ ِْه ْم َو ََل الضَّالِّ َ
َعطؾ َ
{ؼ ِ
بعٌنااه  ،ماان أَجاال ذلااك ََل ُتفٌااد َها
وهااً اساام مُوؼِ اال فااً اإلبهااام وال َّتنكٌِاار ؛ أل َّنهااا ََل َت ُخااصُّ شااٌبا َ
(ٖ)
وصااؾُ بهااا ال َّن ِكاارة مااع إضااافتِها إلااى َمعرفا ٍة(ٗ)  ،نحااو:
إضاااف ُتها إلااى ال َمعرفااة َتعرٌفااا " ،ولهااذا ُت َ

ْرُك)"(٘) ولهذا أٌضا َ
عرٌفا
"َل ٌ َ
(جا َءنًِ َرجُ ل َؼٌ َ
َ
ُوصؾُ بها َّإَل َنك َِرة  ...أو شِ به ال ِّنك َِرة ِممَّا ََل ٌُ ِفٌد َت ِ
عر َفاة لفظاا ـ فهُاو فاً حُ كام
فً ال َمع َنى  ،كالم َُعرَّ ؾ بـ(أَلْ) ال ِجنسِ ٌَّة  ،فإِنَّ الم َُعارَّ ؾ بهاا ـ وإن َك َ
اان َم ِ
ال َّنك َِرة َمع َنى ؛ ألَ َّنه ََل ٌَ ُد ُّل علاى ُم َعاٌَّن  ،فاإن قُ َ
ُارا ُد ِر َجااَل
ْس الم َ
ْارُك َك ِثٌار) ؛ فلَاٌ َ
لات ( :الرِّ َجاا ُل َؼٌ َ
()ٙ
َ
َ
عرٌؾ علٌها(، )7
م َُع ٌَّ ِنٌن"  ،ولِشِ َّدة إب َها ِم َها َح َكم ُن َحا ُت َنا األقدَ ُمون ِب َعدَ م صِ حَّ ة ُد ُخول (ألْ) ال َّت ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) أَ َمالً ابن ال َّشجريّ ٔ.ٖ9ٔ/
طور ال َّنحوي لبرجستراشر صٔ. ٔ7
(ٕ) ال َّت ُّ
(ٖ) ٌُنظاار األ ُ ُ
اٌن
اب بعااضُ ال ُّنحاااة إلااى أنَّ (ؼَ ٌْاارا) إذا َو َقعاات با َ
ان ال َّساارَّ اج ٔ ، ٖٔ٘/و َذ َها َ
صااول فااً ال َّنحااو َلبا ِ
َّ
عرفاة ؛ ألنَّ الؽٌَرٌَّاة َتنحصار حٌنبا ٍذ و ٌَضاعُؾُ
ضا ِّدٌن فإ َّنها َت َتعرَّ ؾ بإ َ
ُم َت َ
ضا َف ِت َها إلى الثانً مِن ُه َما إذا َكاان َم ِ
إِب َها ُم َها  ،ومن ذلك َقولك َ :ع ِج ُ
ْار السُّا ُكون ٌُ .نظار ال ِّتبٌاان فاً إِعاراب القُارآن ٔ، ٔٓ/
بت مان َ
الح َركاة َؼٌ ِ
ااوي  ،طٕ  ،دار ال ِجٌال ،
ألبً ال َبقاء عبدللا بان ال ُح َساٌن ال ُع ْكب ُِاريّ (تٙٔٙهاـ)  ،تحقٌاق علاً مُحمَّاد ال َب َج ِ
الوافً ٖ.ٕٕ/
بٌروت ٔ987 ،م  ،ومُؽنً اللَّبٌب ٕ ، ٗ٘7/وال َّنحو َ
ك) ألنَّ ُم َؽا ٌَرة الم َُخا َطب لَ ٌْ َسات صِ افة َت ُخاصُّ ذاتاا
اإلمام الرَّ ضِ ًّ ب َقوله " :وإ َّنما لم ٌَتعرَّ ؾ ( َؼ ٌْ ُر َ
(ٗ) ٌُ َعلِّل ذلك ِ
ُدون أُخرى  ،إذ ُك ُّل َما فً الوُ جُود َّإَل َذا ُته َموصُوؾ بهذه الصِّفة" َ ،شرح الرَّ ضًّ على ال َكافٌة ٕ.ٕٔٓ/
(٘) َجااا ِمع ال ا ُّدرُوس ال َع َر ِب ٌَّااة ٖ ، ٖ٘ٓ/وٌُنظاار الكتاااب ٔ ، ٕٖٗ/ود َِرا َس اات ألُساالُوب القُاارآن ال َكا ِارٌم لمُح َّمااد
َعبد َ
ضٌ َمة الجُزءٖ  ،القِسمٖ . ٖٓٙ-ٖٓ٘ /
الخالق ُع َ
العربٌَّة بنفس الجُزء والصَّفحة .
(َ )ٙجامع ال ُّدرُوس َ
(ٌُ )7نظار الكتااب ٖ ، ٗ79/و َتفسااٌر ال َبحار المُحااٌط ٔ ، ٔٗ8/هاذا وقااد اساتثنى َبعااضُ ال ُّن َحااة ماان ذلاك َمااا إذا
َ
ضاادٌَّن ؛ فإ َّناه ٌَصِ ا ُّح
باٌن ُم َت َ
عرفاة  ،ماع َتوسُّاطِ َها َ
إل َ
ضاافة (ؼَ ٌْار) إلاى َم ِ
َكانت (ألْ) َت َق ُع فاً ال َكاَلم ُم َعا ِق َباة ِ
الحالاة الَّتاً تعرَّ فات
ضا َفة أن َتق َت ِر َن بـ(أَلْ) ف َتستفٌد ال َّتعرٌؾ فً مثل َ
بٌن ضِ دٌَّن ولَ ٌْ َست ُم َ
أٌضا عندَما َت َق ُع َ
َور ِته َ
الخا ِم َسة
الع َر ِبٌَّة بال َقاه َِرة فً د َ
ضافة إِذا َقامت َق ِرٌنة َعلى ال َّتعبٌر  ،وهذا َما أَقرَّ ه َمجْ َمع اللُّ َؽة َ
باإل َ
فٌ َها ِ
َّ
والث ََل ِثٌن ( َ
الوافًِ ٖ ٕٔ/الهَا ِمش رقم (ٗ) .
شهر فبراٌر ٔ9ٙ9م) ٌُ .نظر َقرَ ار ال َمجْ مَع فً ال َّنحو َ

ٕٔٔ

َ
وأَ َج َ
اق
وض َّم ُنو َها َمع َناى َك ِل َماة
ؤوٌال أَنَّ (أَلْ) فٌهاا َلسا ِت َ
ازه َبعضُ ال ُم َتؤ َ ِّخ ِرٌن َ ،
ؽر ِ
(اآلخار)  ،علاى َت ِ
ال ِجنس(ٔ) .

ار َدة فً ( ُمس َند الر ِبٌع) :
 األَن َما ُ اللُّ َغ ِوٌة لل ُجملَة ال َمنفٌِة بـ( َغ ٌْر) َ
الو ِ
ُت َع ُّد ( َؼٌْر) أَ َق ُّل أَدَ َوات ال َّنفً وُ رُ َودا فً (مُس َند اإلِ َمام الرَّ ِبٌع) َ ،ح ُ
صالَّى
ٌاث لَام َت ِارد فاً َك ََلمِاه َ -
ث َوا ِح ٍد  ،و َقد َجاا َءت فٌهاا علاى
وسلَّم  -إِ ََّل فً (ٗ) أَر َب َعة مَواضِ ع(ٕ) ؛ اثنان منها فً َحدٌِ ٍ
للا علٌه َ
ُّورة اآل ِت ٌَة :
َن َمطٍ َوا ِح ٍد َف َحسْ بُ ٌَ َت َم َّثل فً الص َ
الجر  +لَفظ َ
ضاف إلٌه .
ضاف  +الس ُم ال ُم َ
(غ ٌْر) ال ُم َ
رف َ
َح ُ
ومَواضِ ُع َها األَر َب َع ُة فً (المُس َند) هً :
اادَؾ
ص َ
ض َف َ
ان َك َمانْ َو َق َاع م َ
 « َمنْ أَ ْف َتى َمسْ ؤَلَة أَ ْو َفس ََّر رُ ْإٌا ِب َغ ٌْ ِر عِ ْل ٍم َك َِان السَّا َما ِء إِلَاى األَرْ ِ
اب ْال َح َّق»(ٖ) .
ص َ
ِب ْبرا ََل َقعْ َر لَ ُه َولَ ْو أَ َّن ُه أَ َ
ٌن»(ٗ) .
ْن َف َكؤ َ َّن َما َذ َب َح َن ْف َس ُه ِب َغ ٌْ ِر سِ ك ٍ
 « َمنْ َح َك َم َبٌ َْن ْاث َنٌ ِ « ََل ٌَحْ لِ َبنَّ (٘) أَ َح ُد ُك ْم مَاشِ ٌَ َة أَ َح ٍد ِب َغ ٌْ ِر إِ ْذنِ ِه  ،أَ ٌُحِبُّ أَ َح ُد ُك ْم أَنْ ُت ْإ َتى َم ْشرُ َب ُت ُه َف ُت ْك َس َر خ َِزا َن ُت ُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عراب َمادَّة ( َؼ ٌَ َر) صٖٕٔ ،د /ناٌؾ َمعرُوؾ ود /م َ
ُصطفى الجُو ُزو  ،طٗ،
اإل َ
ُعجم َ
(ٌُ )1نظر الم َ
الوسِ ٌط فً ِ
َدار ال َّن َفا ِبس  ،بٌروت ٕٓٔٓ ،م .
ث َوا ِح ٍد) .
ص َف َحات اآل ِت ٌَة (ٕٙ9 ، ٕٖٗ ، ٖٗ :مَوضِ َعان فً َحدٌِ ٍ
(َ )2و َردَت َهذِه ال َم َواضِ ع فً (المُس َند) فً ال َّ
للا َع َّز َو َج َّل و ُعلَ َماء السُّو ِء. )ٖ٘/
ٌَر ِ
(َ ( )3باب فً َطلَب العِلم لؽ ِ
(َ ( )4بابُ األَح َكام. )٘9ٓ/
َ
خر َجنَّ َحلٌِ َب َها من ُ
ضرُوعِ َها،
(َ )5قال ال َّشٌخ السَّالِمًِّ فً ( َشرح المُس َند) َٖ " : ٘ٓٔ/قولُه « ََل ٌَحْ لِ َبنَّ » أي ََ :ل ٌَس َت ِ
ض ِّم الرَّاء و َقد ُتف َتح  :ال ُؽر َفة ،
اإل ِبل وال َب َقر والؽَ َنم ولَ ِك َّنه فً الؽَ َنم أَك َثر  ،وال َم ْش ُر َبة ِب َ
والمَاشِ ٌَة َ :ت َقع َعلَى ِ
والخ َِزا َنة بال َكسر  :ال َم َ
الو َعاء الَّذي ٌُخزن
خزن  ،وهُو ال َم َكان الَّذي ٌُخزن فٌِه ال َّشًء  ،و ُتطلَق الخ َِزا َنة َعلَى ِ
فٌِه َما ٌ َُرا ُد ح ُ
ِفظه" .
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ااب مَاشِ اا ٌَ ُة أَ َحاا ٍد
اازنُ لَهُاا ْم ضُاارُ وعُ مَاشِ اا ٌَت ِِه ْم أَ ْط ِع َماا َت ُه ْم َ ،و ََل ٌَحِاا ُّل أَنْ ُتحْ لَ َ
َف ٌُ ْن َقاا َل َط َعامُاا ُه ؟ َفإِ َّن َمااا َت ْخ ِ
مِنْ َغ ٌْ ِر إِ ْذنِ ِه»(ٔ) .
ورة  -علاااى
اعتماااد ن َِظاااا ُم الجُ ملَاااة ال َمن ِف ٌَّاااة باااـ( َؼ ٌْااار) َ -ك َماااا ُهاااو َواضِ اااح فاااً ال َم َواضِ اااع ال َماااذ ُك َ
ضاااا َفة
الجااارِّ و ُم َ
أساسِ ااا ٌَّ ٍة َوا ِحااادَ ٍة َف َحسْ ااابُ َ ،ت َت َم َّثااال فاااً أَدَ اة ال َّنفاااً ( َؼ ٌْااار) َمسااابُوقة ِب َحااارؾِ َ
ِوحْ اااد ٍة َ
الحااادٌِث َّ
األول َّ
الثالاااث َجاااا َءت
والثاااانً والمَوضِ اااع َّ
الحااادٌِث َّ
األول مااان َ
إلاااى اَلسااام َبعااادَ َها  ،ففاااً َ
الجااارِّ
ااـحرؾ َ
ورة با َ
ورة باااـ( َحااارؾ ال َبااااء)  ،أَ َّماااا فاااً المَوضِ اااع األَ ِخٌااار فقاااد َجاااا َءت مُجااارُ َ
َمجااارُ َ
َُلز َماااة
الجااارَّ فاااً اَلسااام الم َ
(مِااانْ ) َ ،ك َماااا أَ َّنهاااا َع ِملَااات َ
ُضااااؾ إلٌهاااا َ -كو َنهاااا مااان األساااماء الم ِ
سااارة َّ
الظااااه َِرة علاااى آخِااا ِره فاااً ال َم َواضِ اااع األَر َب َعاااة ،
ضاااا َفة  -إِذ َجاااا َء َمجااارُ ورا َبعااادَ ها بال َك َ
لإل َ
ِ
اااعٌ َها األَ َّول َّ
اااار  ،وكااااذلك ال َّشااااؤن فااااً
اااب َقت فااااً مَوضِ ا َ
وٌ َ
والثااااانًِ بجُ ملَااااة إِخ َبا ٍ
َُلحااااظ أَ َّنهااااا قااااد ُسا ِ
صا َ
المَوضِ اااع الرَّ ِاباااع  ،إِ ََّل أَ َّناااه مااان َق ِبٌااال َ
ااَلة
اإلن َشااااء ؛ ف َقولُاااه  -علٌاااه ال َّ
الخ َبااار الَّاااذي ٌُا َ
ااراد مناااه ِ
وال َّسا َ
ككر إِ ْذنِككك ِه» إ َّنماااا ُهاااو مااان بااااب ال َّنهاااً فاااً
ااَلم ََ « : -ل ٌَ ِحااا ُّل أَنْ ُتحْ لَا َ
ااب مَاشِ ااا ٌَ ُة أَ َحااا ٍد ِمكككنْ َغ ٌْك ِ
صاااورة ال َّنفاااً  ،و ُها َااو َماااا ٌُم ِك ُن َناااا أن ُنطلِا َ
ااق علٌاااه َت َجا ُّااوزا م َُسااامَّى (ال َّنفاااً اإلن َشاااابًِّ ) أو (ال َّنفاااً
ُ
الطلَ ِباااًّ )  ،أَ َّماااا فاااً المَوضِ اااع َّ
َّ
وسااالَّم ََ « : -ل ٌَحْ لِااا َبنَّ أَ َحااا ُد ُك ْم
صااالَّى للاُ علٌاااه َ
الثالِاااث و ُها َااو َقولُاااه َ -
صااا َّدرُ َها
ُاااب َق بجُ ملَااا ٍة إنشااااب ٌَّ ٍة َت َت َ
مَاشِ ااا ٌَ َة أَ َحااا ٍد ِب َغ ٌْ ِ
كككر إِ ْذنِككك ِه» فٌ َّتضِ ااا ُح َجلِ ٌّاااا أنَّ َنفاااً ( َؼٌْااار) قاااد س ِ
( ََل) ال َّنا ِه ٌَة .
ااااحة فاااااً َجمٌِاااااع َم َواضِ ااااا ِع َها
ودَ ََللَاااااة الم َُؽاااااا ٌَ َرة (الم َُخالَ َفاااااة) الَّتاااااً تقتضاااااٌها ( َؼ ٌْااااار) َواضِ ا َ
الح ادٌِث األَ َّول ـ ا
اردَ ة فااً َ
ورة ،فعلااى َسا ِابٌل ال ِم َثااال َمع َنا َهااا فااً عِ َب ا َ
ال َمااذ ُك َ
ارة « ِب َؽ ٌْا ِار عِ ْلا ٍام» ـ ا الا َاو ِ
ْاال)  ،أي
م َُخااالِؾ لكلمااة (عِ ْلاام) الَّتااً أُضِ ااٌ َفت إلٌهااا ؛ وعلااى هااذا ٌَ ُكااون َمع َنااى ال ِع َباا َ
ارة هُااو ( ِب َجه ٍ
اااوى أو َتفسِ ااااٌر الرُّ إ ٌَااااا  ،وأثبتاااات فااااً ال ُم َق ِاباااال
أَنَّ ( َؼ ٌْاااارا) َن َفاااات ال َّتلَاااابُّس بااااالعِلم فااااً َوقاااات ال َفتا َ
ااَلة وال َّسا َ
صا َ
ااَلم َ « : -مااانْ
الجهااال)  ،أَ َّماااا فاااً َقولِاااه  -علٌاااه ال َّ
ال َمع َناااى الم َُخاااالِؾ لاااـ(العِلااام) و ُهاااو ( َ
ٌن» َف ٌَح َت ِماال َماادلُو ُل الم َُؽااا ٌَ َرة فٌااه أَ َحاادَ َوج َهااٌن(ٕ) :
ْن َف َكؤ َ َّن َمااا َذ َبا َ
اح َن ْف َس ا ُه ِب َغ ٌْ ك ِر سِ ككك ٍ
َح َك ا َم َب اٌ َْن ْاث َن اٌ ِ
األَول  :أَنَّ الا َّ
اااذبح فااااً ال ُعاااارؾ إِ َّن َمااااا ٌَ ُكااااون بال ِّساااا ِّكٌن  ،و َقااااد َعاااادَ ل َعنااااه لِااااٌُعلَم أَنَّ الَّااااذي أَ َرادَ ه
ون َها َ
ٌخااااؾ َعلٌَاااه مااان َها َ
صااالَّى للاُ َعلٌَاااه َو َسااالَّم  -بهاااذا ال َقاااول إِ َّن َماااا ُهاااو َماااا َ
ااَلك
ااَلك دٌِ ِناااه ُد َ
 ََبدَ نِه .
ــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ
ال. )ٙ9ٖ/
الوعِ ٌ ِد واألَ َ
(ٔ) َباب فً َ
مو ِ
الج َزابر .
(ٕ) ٌُنظر َحاشِ ٌَة ال َّترتٌِب ألبً س َّتة َٖ ، ٕٔ7/طب َعة دَ ار ال َبعث َ ،
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احاااة َّ
ٌحاااة َ ،
صااا َها مااان
وخ ََل ُ
الذ ِب َ
الو ِجٌاااه ُهاااو الَّاااذي ٌَ َقاااع باااه إِز َهااااق الااا َّنفس وإِ َر َ
الثكككانًِ  :أَنَّ الا َّااذبح َ
ُ
العا َااذاب إِ َّن َماااا ٌَ ُكاااون بال ِّسااا ِّكٌن ؛ ألَ َّناااه ٌَ ُمااارُّ فاااً َحلاااق ال َماااذبُوح وٌَمضِ اااً فاااً
طاااول األَلَااام وشِ ااا َّدة َ
ضااارب باااه ال َم َثااال
ااان َذبحُ اااه َخنقاااا و َتعاااذٌِبا َ ،ف َ
ااح ِب َؽ ٌْااار سِ ااا ِّكٌن َكا َ
ُجهاااز َعلٌَاااه ،وإذا َذ َبا َ
َم َذ ِاب ِحاااه َفٌ ِ
الح َذر من الوُ قُوع فٌِه  ،وأَ َش ُّد فً ال َّت َو ِّقً مِنه .
ون أَبلَ ُػ فً َ
ل ٌَ ُك َ

عر ِاب ًُّ :
 ال َموقِ ُع اإلِ َ
َّابق أَنَّ َ
اإل َمام الرَّ ِبٌع) إِ ََّل فً
ٌَ َتبٌَّن لنا مِن خ ََِلل َ
العرض الس ِ
(ؼٌْرا) ال َّنافِ ٌَة لَ ْم َت ِرد فً(مُس َند ِ
عر ِابً َوا ِح ٍد ٌَ َت َّ
الع َر ِبٌَّة فً ال َمواطن
بالحرؾ  ،لَ ِك َّن َها قد َتؤتًِ فً َ
ورة َ
مثل فً وُ قُوعِ َها َمجرُ َ
َموق ٍِع إِ َ
عرابٌَّة المُختلِ َفة َ ،ف َت َقعُ مُب َتدأ وذلك فً نحو َقول ال َّشاعر :
اإل َ
ِ
ْ (ٔ)
اك َف َّ
ض سِ ل ِم
اط ِر ِح اللَّهْـ
َؼ ٌْ ُر ََل ٍه عِ دَ َ
ار ِ
َـو َو ََل َت ْؽ َت ِررْ ِب َع ِ
ِص ِام َؼ ٌْ ُر
و َت َقعُ َخ َبرا للمُب َتدأ  ،ك َقولِه َت َعالَى { :أَ َو َمن ٌُ َن َّشؤ ُ فًِ ْالح ِْل ٌَ ِة َوه َُو فًِ ْالخ َ
للا ُ إِحْ دَى َّ
{وإِ ْذ ٌَ ِع ُد ُك ُم ّ
ٌن ُّ
ْن أَ َّن َها لَ ُك ْم
}[الزخرُؾ ، ]ٔ8/واسما لـ(أَنَّ )  ،ك َقولِه َت َعالَى َ :
م ُِب ٍ
الطا ِب َف ِتٌ ِ
ت ال َّش ْو َك ِة َت ُكونُ لَ ُك ْم}[األَن َفالَ ، ]7/
اب
ون أَنَّ َؼٌ َْر َذا ِ
وخ َبرا لـ(إِنَّ )  ،ك َقولِه َت َعالَى { :إِنَّ َع َذ َ
َو َت َو ُّد َ
ْ
َ
َّام
َرب ِِّه ْم َؼٌْرُ َمؤم ٍ
ارج ،]ٕ8/و َنعتا  ،ك َقولِه َت َعالَى َ { :ف َع َقرُو َها َف َقا َل َت َم َّتعُو ْا فًِ د ِ
ُون}[ال َم َع ِ
َار ُك ْم َث ََل َث َة أٌ ٍ
ُ
اغ َوَلَ َعا ٍد َفإِنَّ
َذل َِك َوعْ د َؼ ٌْ ُر َم ْك ُذوبٍ}[هُودَ ، ]ٙ٘/
وحاَل  ،ك َقولِه َت َعا َلى َ { :ف َم ِن اضْ طرَّ َؼٌ َْر َب ٍ
ك َؼ ٌْ ُر َشاعِ ٍر) ،
اك ُؼ ٌْ ُر َر ٍام) و( َه َجا َ
(ر َم َ
نعام ، ]ٔٗ٘/و َفاعِ َل َ ،نحو َقولِك َ :
َّك َؼفُور رَّ حٌِم}[األَ َ
َرب َ
ٌت َؼٌ َْر َع ُدوِّ َك) َ ،
و َمفعُوَل ِبه َ ،نحو َ :
(ور َم َ
ص َ
وظرفا  ،ك َقولِه َع َّز َو َج َّل :
مْت َؼٌ َْر ُكؾ ٍء) و َ
(خا َ
{ َف َم َك َ
ث َؼٌ َْر َبعٌِ ٍد َف َقا َل أَ َح ُ
ٌِن}[ال َّنمْل ، ]ٕٕ/و َؼٌ َْر َذ ِلك(ٕ).
ج ْب ُت َ
طت ِب َما لَ ْم ُتح ِْط ِب ِه َو ِ
ك مِن َس َبإ ٍ ِب َن َبإٍ ٌَق ٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) ال َبٌت من َ
َلبن َمالاك ٔ ، ٕ7٘/و َشارح األَشامُونً ٔ ،ٕ79/و َشارح
الخفٌؾ  ،وهو ِب ََل نسب ٍة فً َشرح ال َّتسهٌل
ِ
َّ
طرأ ُ َ
وَل َث َباتَ له،
ارض َ :ما ٌَ َ
ِ
ابن َعقٌل ٔ ، ٔ79/والمُؽنً  ، ٖٖٙ/ٙو"اط ِرح" ـ بال َّتشدٌد ـ أي  :اترُك  ،وال َع ِ
ض الم َُخ َ
الحازم فاً
اب علاى َ
اط َ
ُارا ُد ال َّشااعر أن ٌُحارِّ َ
سار السِّاٌن أو َفت ِح َهاا ـ  :ص ُْالح وم َُوا َد َعاة  ،وم َ
و"سِ ْلم" ـ ب َك ِ
اارض ل َمصالَ َحة َ
ٌِعاة
الخد َ
األُمُور  ،و ٌَهدٌه بالفِكر إلى َسَل َمة ال َعا ِق َبة  ،وٌ َُح ِّذ َرهُ من اَلؼت َ
ِارار بص ُْال ِح األعا َداء ال َع ِ
ُ
اك" َفاعِ ال
ك" ،
حٌاث َجااءت َكلِما ُة ( َؼٌْار) مُب َتا َدأ َمرفُوعاا  ،و"عِ ادَ َ
وال َم ْكر  ،وال َّشااهد فٌاه َقولُاه " :ؼَ ٌْا ُر ََل ٍه عِ ا َدا َ
بالوصْ ؾِ َ
"َلهٍ" وقد َس َّد َم َس َّد َخ َبر المُب َتدَ أ .
َ
(ٕ) ٌُنظار أَساالٌب ال َّنفااً فاً القُارآن لل َبقااري ص ٕ٘ٗ  ،و َم َعاانً ال َّنحاو لل َّسااامِرَّ ابً ٗ ، ٔ8ٔ-ٔ8ٓ/و(فاً أ ُ ُ
صااول
الثامناة واألربعاٌن إلاى َّ
ص َد َرت فً الادَّورات مان َّ
الثامناة والسِّا ِّتٌن  ،مان بحاث
اللُّؽة) ٗ - ٖٓ7/ال َقرارات الَّتً َ
خراج " َؼٌْر" و"س َُوى" من َباب اَلستِث َناء) َ ،تقادٌم ومُراجعاة أ.د /أحماد مُختاار
ضٌؾ بعُنوان (إِ َ
للدُّكتور َشوقً َ
ُع َمر  ،طٔ َ ،مجْ َمع اللُّؽة ال َعربٌَّة  ،ال َقاهرة ٕٖٓٓ ،م .
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الـ َخـا ِتـ َمـة

ٕ٘ٔ

َ
الخاتِ َمة َو َن َتائِج ال َبحث

الح ِدٌث ُ
صا ِحبُه فً ال َقرن
ظ ُهورا  ،إِذ دَوَّ َنه َ
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب) ِمن أَ َوا ِبل ُك ُتب َ
ٌُ َع ُّد (مُس َند ِ
َّ
بـ(عصر اَلحتِ َجاج اللُّ َؽ ِويّ ) ؛ لِ َذا َف ََل
ُعرؾ
َ
دوٌ َنه ت َّم فً َما ٌ َ
الثانًِ ِ
جريّ  ،و َمع َنى َهذا أَنَّ َت ِ
اله ِ
ٌحة ا َّت َف َقت َم َع َها ـ فً َ
ٌرٌَّة
الحدٌِثٌَِّة لـ(المُس َند) لُ َؽة َفصِ َ
َؼ َرا َبة أَن َت ُكون اللُّ َؽة َ
الؽالِب ـ ال َق َواعِ د ال َّتنظِ ِ
رسى دَ َعا ِب َم َها ال ُّن َحاة ِفٌ َما َبعد َ ،ف ََل َن َكاد َن ِجد فٌه ـ فٌِ َما ٌَ َت َعلَّق بؤُسلُوب ال َّنفً ـ لُ َؽة َقلٌِلَة أَو
الَّتً أَ َ
وسلَّم-
صلَّى للاُ علٌه َ
اسة الَّتً ُتع َنى بـ(أَد ََوات ال َّنفً) فً َك ََل ِم ِه َ -
ِعراضِ َنا ل َهذه ال ِّد َر َ
َش َّاذة  ،و َبعدَ است َ
فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) ؛ ٌُم ِك ُن َنا أَن َنس َتخلِص ال َّن َتابِج اآل ِت ٌَة :
فضل الص َََّلة والس َََّلم  -فً (مُس َند الرَّ ِبٌع) فً ( )ٙسِ ِّ
ت
َ ت َم َّثل ال َّنفً الص َِّرٌح فً َك ََل ِم ِه  -علٌه أَ َ
ثرة وُ رُ و ِد َها ـ على ال َّنحو اآلتًِ :
أَدَ َوا ٍ
ت َ ،توضِ ٌحُ َها ـ َحسب َك َ
(َل)  ،وهً أَك َثر أَدَ َوات ال َّنفً وُ رُ ودا فً (ال ُمس َند) َ ،ح ُ
َٔ -
ٌث َو َردَ ت (ٕٗٗ) ِما َب َتٌن و أَر َب َعة
كرار .
ون َت َ
ٌِن َمرَّ ة بال ُم َكرَّ ر  ،وفً (ِ )ٕٓ8ما َب َتٌن و َث َما ِن ٌَة َم َواضِ ع ُد َ
وأَر َبع َ
ٌِن َمرَّ ة بال ُم َكرَّ ر  ،وفً ( )ٗٙسِ َّت ٍة
بعة وأَر َبع َ
ٕ( -لَم)  ،و َقد َو َردَت فً (ال ُمس َند) (َ )ٗ7س َ
ون ال ُم َكرَّ ر .
ٌِن َموضِ عا ُد َ
وأَر َبع َ
ٌن َموضِ عا .
شر َ
ْس) َ ،و َردَت فً (ال ُمس َند) فً ( )ٕ9ت َ
ٖ( -لٌَ َ
ِسع ٍة وعِ ِ
بع َة َع َش َر َموضِ عا .
َٗ ( -ما) َ ،و َردَت فً (ال ُمس َند) فً (َ )ٔ7س َ
ِسع ِة َم َواضِ ع .
٘( -لَنْ ) َ ،و َردَت فً (ال ُمس َند) فً ( )9ت َ
َ -ٙ
(ؼٌْر) َ ،و َردَت فً (ال ُمس َند) فً (ٗ) أَر َب َع ِة َم َواضِ ع .
ٌِرة لَ ْم ٌَ َت َكرَّ ر َشًء من َم َواضِ ِع َها فً (المُس َند) .
و َهذه األَدَ َوات األَر َبع األَخ َ
 لَ ْم َت ِرد أَدَ َوات ال َّنفً َ
(َل َ
وسلَّم  -فً
صلَّى للا ُ علٌه َ
ت)  ،و(إِنْ )  ،و(لَمَّا) فً َك ََلمِه َ -
(مُس َند الرَّ ِبٌع) .
اردَة فً (المُس َند) فً َم ُ
دخولِ َها ؛ َف َكان منها َما دَ َخل على اَلسم َف َقط ،
 اخ َتلَ َفت أَدَ َوات ال َّنفً َ
الو ِ
(ؼٌْر)  ،ومنها َما َ
وهً َ
دَخل على الفِعل َف َقط  ،وهً (لَنْ  ،ولَ ْم)  ،ومنها َما دَ َخل على اَلسم
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وَل)  ،و َكا َنت َ
ْس  ،و َما َ ،
(َل) أَك َث َر َها ُد ُخوَل على الفِعل ؛ إِذ دَ َخلَت علٌه
والفِعل كلٌهما  ،وهً (لٌَ َ
بع ٍة َ
فً (٘ٔٔ) مِا َب ٍة َ
ٌن َموضِ عا ،
وخمسِ َ
مس َة َع َش َر َموضِ عا  ،ودَ َخلَت على اَلسم فً (َ )٘7س َ
وخ َ
بعة
شرة َم َواضِ ع  ،ودَ َخلَت على اَلسم فً (َ )7س َ
َتلَت َها ( َما) الَّتً دَ َخلَت على الفِعل فً (ٓٔ) َع َ
ْس) َف َقد دَ َخلَت على اَلسم فً َجمٌِع َم َواضِ ِع َها إِ ََّل مَوضِ عا َواحِدا دَ َخلَت فٌه على
َم َواضِ ع  ،أَمَّا (لٌَ َ
ب إلٌه َبعضُ ال ُّن َحاة من أَ َّن َها
الفِعل ؛ َف َجا َءت مُه َملَة ََل َع َم َل لَ َها فٌِ َما َبعدَ َها  ،وهُو م َُخالِؾ لِ َما َذ َه َ
مُخ َتصَّة بال ُّد ُخول على الجُ ملَة اَلس ِمٌَّة .
ارع
اوتا فً َشكل َما َبعدَ ها ؛ َف َجاء الم َ
َ جا َء َتؤثٌِ ُر األَد ََوات ال َّنافِ ٌَة َ
اردَ ة فً (المُس َند) ُم َت َف ِ
ُض ِ
الو ِ
َم ُ
ارع
اردَ ة  ،و َك َذلك ال َّشؤن فً (لَنْ ) الَّتً َو َرد الم َ
جزوما َبع َد (لَ ْم) فً َجمٌِع ال َم َواضِ ع َ
ُض ِ
الو ِ
َمنصُوبا بها فً َجمٌِع َم َواضِ ِع َها  ،أَمَّا َ
ُضاؾ
(ؼٌْر) َف َقد َجا َء َتؤثٌِ ُر َها َواضِ حا فً َجرِّ اَلسم الم َ
سرة َّ
الظاه َِرة فً َجمٌِع َم َواضِ ِع َها َك َذلِك َ ،
ْس) فً
وظ َه َرت َع ََل َمة ال َّنصب على َخ َبر (لٌَ َ
إلٌها بال َك َ
(ٕ) اثنٌن مِن َم َواضِ ِع َها .
ٌر ال َّنفً ؛ َف َقد َو َردَت َ
(َل) َنا ِف ٌَة ب َمع َنى ال َّنا ِه ٌَة فً
خرى َؼ َ
ان أ ُ َ
 أَ َفادَت َبعضُ َهذِه األَد ََوات َم َع ٍ
ٌِن مَوضِ عا َجا َء ال ِفعل َبعدَها َلفظه لَفظ َ
وجا َءت
الخ َبر والم َُراد به ال َّنهً َ ،
(ٖٗ) أَر َب َع ٍة و َث ََلث َ
َ
(ؼٌْر) دَ الَّة على الم َُؽا ٌَ َرة  -الَّتً َتق َتضِ ً أَن ٌَ ُكون َمع َنا َها م َُؽ ِاٌرا وم َُخالِفا لل َّشً ِء الَّذي أُضِ ٌ َفت
إلٌه  -فً َجمٌِع َم َواضِ ِع َها فً (المُس َند) .
اردَ َة فً (المُس َند) – َمجمُو َعة مِن الم َُإ ِّكدَ ات ؛ منها َ
(َل) َّ
الزابِدَ ة الَّتً

اح َبت جُ ملَ َة ال َّنفً – َ
ص َ
َ
الو ِ
ٌن مَوضِ عا  ،ومنها ال َّتؤكٌِد بـ(ال َق َسم) الَّذي
شر َ
َو َردَ ت م َُإ ِّكدة ل َمع َنى ال َّنفً فً ( )ٕٙسِ َّت ٍة وعِ ِ
جنسِ ٌَّة َّ
ِؽرا ِقٌَّة) الَّتً
الزابِدَ ة (اَلست َ
اق َت َر َن بؤَدَ اة ال َّنفً فً (٘) َخ َ
مس ِة َم َواضِ ع  ،ومنها (مِنْ ) ال ِ
اَلسم مِن َمضمُون َ
الخ َبر فً
جنس
أَ َّكدَت  -عِ ندَ ُد ُخولِ َها على الجُ ملَة اَلس ِمٌَّة َ -ن َ
فً ُعمُوم ِ
ِ
بع ِة َم َواضِ ع  ،ومنها َكلِ َمة (أَ َبدا) الَّتً أَ َّكدَت ال َّنفً فً َز َمن اَلستِق َبال فً (ٖ) َث ََل َث ِة
(َ )7س َ
َم َواضِ ع .

ثرة وُ رُ و ِد َها فً
عر ِابٌَّة الَّتً َش َؽلَت َها األَدَ َوات ال َّنا ِف ٌَة ؛ َف َجا َء َترتٌِ ُب َها ـ َحسب َك َ
 اخ َتلَ َفت ال َم َواقِع اإلِ َ
(المُس َند) ـ على ال َّنحو اآلتًِ :
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ٔ -فً الجُ ملَة ال َم ُ
عطو َفة فً (ٗٓٔ) مِا َب ٍة وأَر َب َع ِة َم َواضِ ع .
ٌِن مَوضِ عا .
ٕ -فً الجُ ملَة المُس َتؤ َن َفة فً (َٔ )9وا ِح ٍد وتِسع َ
ٖ -فً جُ ملَة َ
ٌِن مَوضِ عا .
مس ٍة و َث ََلث َ
الخ َبر فً (ٖ٘) َخ َ
َ
ٌن مَوضِ عا .
شر َ
ٗ -فً جُ ملَة ال َّشرط َ
وج َو ِابه فً (ٕٗ) أر َب َع ٍة وعِ ِ
الحال فً (ٗٔ) أَر َب َع َة َع َش َر مَوضِ عا .
٘ -فً جُ ملَة َ
ِسعة َم َواضِ ع .
 -ٙفً جُ ملَة ال ِّ
ص َفة فً ( )9ت َ
ِسعة َم َواضِ ع .
 -1فً جُ ملَة ال ِّ
صلَة فً ( )9ت َ
 -8فً الجُ ملَة َّ
الظر ِفٌَّة فً ( )ٙسِ َّتة َم َواضِ ع .
 -6فً جُ ملَة َج َواب ال َق َسم فً (ٖ) َث ََل َثة َم َواضِ ع .
ٓٔ-

فً جُملَة َمقُول ال َقول فً (ٕ) مَوضِ َعٌن .

ٔٔ-

ضة فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد َف َقط .
فً الجُ ملَة ال ُمع َت ِر َ

 دَ َخلَت َ
ون أَن َت َت َكرَّ ر فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد من
(َل) ال َّنافِ ٌَة على الفِعل ال َماضِ ً لِ َؽٌر ال ُّد َعاء ُد َ
ازه فً اللُّ َؽة ِ ،خ ََلفا لل ُّنحا َة الَّذٌن
َم َواضِ ِع َها َ
اردَ ة فً (المُس َند)  ،وفً َهذا دَ لٌِل على َج َو ِ
الو ِ
الج َواز على ال َماضِ ً الَّذي ٌُ َراد منه ال ُّد َعاء َ ،نحو َقول ِِهم فً ال َم َثل َ :
وك) ،
(َل فُضَّ فُ َ
صرُ وا َ
َق َ
َك َما َو َردَت َج َوابا ل َِخ َب ٍر َت َق َّد َم َها فً مَوضِ ٍع َوا ِح ٍد أٌَضا  ،وفٌه دَ لٌِل على َج َواز وُ رُ و ِد َها َج َوابا
ل َِؽٌر الس َُّإال .
الواحِدَة َقد َت َت َع َّدد دَ ََللَ ُت َها َّ
الز َمنٌَِّة َت َبعا لل َّس ٌَاق الَّذي َت ِرد
اسة أَنَّ أَدَ ا َة ال َّنفً َ
َ ت َبٌ ََّن مِن خ ََِلل هذه ال َّد َر َ
الحدٌِثٌَِّة فً (المُس َند) لِ َقول أَك َثر ال ُّن َحاة األَقدَ مٌِن الَّذي ٌَ َت َم َّثل
فٌه  ،وب َه َذا ٌَ َّتضِ ح َعدَ م م َُوا َف َقة اللُّ َؽة َ
ٌره .
فً َربط ُك ِّل أَدَ ا ٍة مِن أَدَ َوات ال َّنفً ِب َز َم ٍن َمخص ٍ
ُوص ََل َت َت َع َّداهُ إلى َؼ ِ
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صا ِد ُر وال َم َرا ِجع
ال َم َ
أَو ًل  :القُرآن ال َك ِرٌم .
وعة :
َثانِ ًٌا  :ال ُك ُتب ال َم ُب َ
صرة َ ،عبد اللَّطِ ٌؾ بن أبً َبكر
صرة فً اخت ََِلؾ ُن َحاة ال ُكو َفة وال َب َ
 -6ابت ََِلؾ ال ُّن َ
ا َّ
الج َن ِابً  ،طٔ َ ،عالم ال ُك ُتب  ،و َمكتبة
ارق َ
لز ِبٌدِيّ (تٕٓ8هـ) َ ،تحقٌق دَ /ط ِ
الع َربٌَّة  ،بٌروت ٔ987 ،م .
هضة َ
ال َّن َ
الح ِّق واَلس ِت َقا َمة  ،مُحمَّد َنمِر ال َمدَ نًِ  ،طٔ  ،دَار ِد َمشق لل َّنشر
اإلبَاضِ ٌَّة أَه ُل َ
ِ -5
ارق بن ِزٌاد لل َّنشر وال َّتوزٌع ِ ،د َمشق ٕٓٔٔ ،م .
وال َّتوزٌع  ،ودَار َط ِ
َ
بعض ُعلَ َماء ُع َمان َ ،سٌؾ بن حُ مُود ال َب َّطاشِ ًّ ،
ارٌخ
 -8إ ِ َ
ِ
تحاؾ األع ٌَان فً َت ِ
طٔ ،مسقط ٔ99ٕ ،م .
اإلت َقان فً ُعل ُوم ال ُقرآن َ ،عبد الرَّ ح َمن بن أبً َبكر ال ُّس ٌُوطِ ًّ (تٔٔ9هـ) ،
ِ -3
َتحقٌق َس ِعٌد ال َمن ُدوه  ،طٔ ُ ،م َإ َّس َسة ال ُك ُتب َّ
الث َقا ِف ٌَّة  ،بٌروت ٔ99ٙ ،م .
 -3إحٌاء ال َّنحو  ،إبراهٌم مُصطفى  ،طٕ  ،القاهرة ٔ99ٕ ،م .
ٌِّرافًِّ
الح َسن بن َعبد للا الس َ
صرٌٌّن  ،أبو َسعٌد َ
 -0أخبار ال َّن ِ
حوٌٌّن ال َب ِ
(تٖٙ8هـ) َ ،تحقٌق د /مُحمَّد َعبد المنعم َخفاجً  ،طٔ  ،دَ ار الجٌل  ،بٌروت،
ٕٗٓٓم .
َ
حوٌَّة  ،دٌ /حٌى ال َب َر َكاتً  ،ط  ،دَ ار َجلٌس َّ
الزمان لل َّنشر وال َّتوزٌع،
 -7األدَ َوات ال َّن ِ
عمَّان  ،األردن ٕٕٓٔ ،م .
الع َرب  ،أبو َحٌَّان مُحمَّد بن ٌُو ُسؾ األَندَ لُسِ ًّ
 -3ار ِت َشاؾ الض ََّرب من لِ َسان َ
(ت٘ٗ7هـ)  ،تحقٌق د /مُصطفى أحمد ال َّنمَّاس  ،طٔ ،مكتبة َ
الخانجً ،
القاهرة ٔ987 ،م .
 -9األَز ِه ٌَة فً عِ لم الحُرُ وؾ َ ،علًِ بن مُحمَّد ال َه َر ِوي (ال ُم َت َو َّفى َنحو ٘ٔٗهـ) ،
الع َر ِبٌَّة بدمشق ،
بعة َمج َمع اللُّ َؽة َ
َتحقٌِق َعبد ال ُمعٌِن ال َملُّوحًِ  ،طٕ َ ،ط َ
ٔٔ98م .
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أساس ال َبَلؼة  ،أبو القاسم َمحمود بن ُع َمر َّ
الز َم ْخ َش ِريّ (تٖ٘8هـ) ،
-66
َ
تحقٌق عبد الرَّ حمن َمحمود  ،دار ال َمعرفة ِّ
للطباعة وال َّنشر ،بٌروت  ،لبنان ،
(د.ت) .
َ
الع َر ِبًّ  ،األُس َتاذ َعبد الس َََّلم مُحمَّد َهارُون،
اإلن َشابٌَِّة فً ال َّنحو َ
 -66األ َسالٌِب ِ
طٕ َ ،مك َت َبة َ
جً  ،ال َقاهرة ٔ979 ،م .
الخان ِ
َ
طردِي  ،طٔ  ،ال َّدار
-65
أ َسالٌِب ال َّتوكٌِد فً القُرآن ال َك ِرٌم َ ،عبد الرَّ ح َمن ال َم ِ
وزٌع واإلِ َ
ِصرا َتة  ،لٌبٌا ٔ98ٙ ،م .
عَلن  ،م َ
َ
ٌِرٌَّة لل َّنشر وال َّت ِ
الج َماه ِ
 -68أَ َسالٌب ال َّتوكٌد من خَِلل القُرآن ال َكرٌم  ،د /أحمد مُختار ال َب َ
رزة  ،طٔ ،
َّسة عُلوم القُرآن (دمشق – بٌروت) ٔ98٘ ،م .
مُإس َ
-63

أسالٌبُ ال َّنفً فً سُورة ال َب َق َرة  ،دَ /سعد َمنصُور عرفة  ،طٔ  ،دار

ِّ
الطباعة الم َُح َّم ِدٌَّة ،القاهرة ٔ98ٖ ،م .
 -63أَ َسالٌِب ال َّنفً فً القُرآن  ،إِعداد أحمد َماهر ال َب ْق ِريّ َ ،طب َعة دَ ار
ارؾ ،ال َقاهرة ٔ98ٓ ،م .
ال َم َع ِ
-60

اَلس ِتؽ َناء فً اَلستِث َناء  ،أحمد بن إدرٌس ال َق َرا ِفً (تٗٙ8هـ) َ ،تحقٌِق

مُحمَّد َعبد ال َقا ِدر َع َطا  ،طٔ  ،دَ ار ال ُك ُتب العِل ِمٌَّة  ،بٌروت ٔ98ٙ ،م .
-67

األشباه وال َّنظابر فً ال َّنحو  ،عبد الرحمن بن أبً بكر ال ُّس ٌُوطِ ً

(تٔٔ9هـ)  ،تحقٌق محمد عبد القادر الفاضلً  ،المكتبة العصرٌة  ،صٌدا –
بٌروت ٕٓٓ9 ،م .
 -63األُصُول فً ال َّنحو  ،أبو بكر مُحمَّد بن الس َِّري بن َسهْل بن السَّرَّ اج
(تٖٔٙهـ) َ ،تحقٌق د /عبد الحُسٌن ال َفتلًِ  ،طٖ  ،م َُإسَّسة الرِّ سالة  ،بٌروت،
ٔ99ٙم .
فعال  ،دَ /علً أبو ال َمكارم  ،طٔ ،دَار َؼرٌب ِّ
اعة وال َّنشر
للط َب َ
عراب األَ َ
 -69إِ َ
ِ
ِ
وزٌع  ،القاهرة ٕٓٓ9 ،م .
وال َّت ِ
عَلم َ ،خٌر ال ِّدٌن ِّ
 -56األَ َ
الز ِر ْكلًِ (تٖٔ9ٙهـ)  ،ط٘  ،دار العِلم لل َم ََلٌٌن ،
بٌروت ٔ98ٓ ،م .
 -56أَل ِفٌَّة ابن َمالك فً ال َّنحو والصَّرؾ  ،مُحمَّد بن َعبد للا بن َمالك األَندَ لُسِ ًّ
َّسة ُعلُوم القُرآن َ ،عجمان ٔ99ٓ ،م .
(تٕٙ7هـ)  ،طٗ  ،م َُإس َ
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العلَ ِويّ
الح َس ِنًّ َ
 -55أَ َمالًِ ابن ال َّش َج ِريّ ِ ،ه َبة للا بن َعلً بن ُمح َّمد َ
(تٕٗ٘هـ)َ ،تحقٌق دَ /مح ُمود ُمح َّمد َّ
الط َنا ِحً  ،طَٔ ،مكتبة َ
الخانجً ،
ال َقاهرةٔ99ٕ ،م .
-58

اإل َمام الرَّ بٌِع بن َحبٌِب َم َكا َن ُت ُه ومُس َن ُده  ،أبو َعبد الرَّ ح َمن َسعٌد بن َمبرُ وك
ِ

وبًّ  ،طَٔ ،مكتبة الضَّا ِم ِريّ َ ،مسقط ٔ99٘ ،م .
ال َق ُّن ِ
الح َسن َعلً بن ٌُو ُسؾ ال ِقفطًّ
 -53إِن َباه الرُّ َواة على أنباه ال ُّن َحاة  ،أبو َ
الع َر ِبًّ
(تٕٗٙهـ)َ ،تحقٌق ُمح َّمد أبو ال َفضل إبراهٌم  ،طٔ ،دَ ار ال ِفكر َ
بال َقاهرة  ،و ُم َإ َّس َسة ال ُك ُتب َّ
الث َقا ِف ٌَّة ببٌروت ٔ98ٙ ،م .
صرٌٌِّن وال ُكو ِفٌٌِّن ،
-53
نصاؾ فً َم َسابِل الخ ََِلؾ َب َ
اإل َ
ٌن ال َّن ِ
حوٌٌِّن ال َب ِ
ِ
َ
َ
اريّ (ت٘77هـ) َ ،تحقٌق مُحمَّد
أبو ال َب َر َكات َعبد الرَّ ح َمن بن مُحمَّد األن َب ِ
َّ
وزٌع  ،ال َقاهرة ٕٓٓ٘ ،م .
محً ال ِّدٌن َعبد َ
الحمٌِد  ،دَار الط ََلبِع لل َّنشر وال َّت ِ
َ
ي
صر ّ
 -50أَ َ
وض ُح ال َم َسالِك إلى ألفٌَِّة ابن َمالك َ ،عبدللا بن ٌُو ُسؾ ال ِم ِ
اريّ (تٔ7ٙهـ) َ ،تحقٌق ُمح َّمد محً ال ِّدٌن
ال َمعرُ وؾ بابن ِه َشام األَ َ
نص ِ
َّ
وزٌع  ،ال َقاهرة ٕٓٓٗ ،م .
َعبد الحمٌد  ،دَ ار الط ََل ِبع لل َّنشر وال َّت ِ
 -57ال َبحر ال ُمحٌِط  ،أبو َحٌَّان مُحمَّد بن ٌُو ُسؾ األَندَ لُسِ ًّ (ت٘ٗ7هـ) َ ،تحقٌق
وعلً مُحمَّد ُم َع َّوض  ،طٔ  ،دَار ال ُك ُتب العِلمٌَّة ،
َعادل أحمد َعبد ال َموجُ ود َ
بٌروت ٔ99ٖ ،م .
 -53ال َبدر َّ
َّابع  ،مُحمَّد بن َعلًِ ال َّشو َكانًِ
الطالِع ب َم َحاسِ ن َمن َبعد ال َقرن الس ِ
(تٕٓ٘ٔهـ)  ،طٔ َ ،مط َب َعة الس ََّعادة  ،ال َقاهرة ٖٔٗ8 ،هـ .
-59

البُر َهان فً ُعلُوم القُرآن  ،مُحمَّد بن عبدللا َّ
الزرْ َكشًّ (تٗ79هـ) ،

صٌدا – بٌروت ،
صرٌَّة َ ،
َتحقٌق مُحمَّد أبو ال َفضل إِبراهٌم  ،ال َمكتبة َ
الع ِ
ٕٓٓ9م .
ُبؽ ٌَة الوُ َعاة فً َط َب َقات اللُّ َؽ ِو ٌٌِّن وال ُّن َحاة َ ،عبد الرَّ ح َمن بن أبً َبكر
-86
براهٌم  ،طٕ  ،دَ ار ال ِفكر ،
ال ُّس ٌُوطِ ًّ (تٔٔ9هـ) َ ،تحقٌق ُمح َّمد أبو ال َفضل إِ َ
ٔ979م .
 -86الب َ
جم أَ ِبمَّة ال َّنحو واللُّ َؽة  ،مُحمَّد بن ٌعقُوب الفٌروزآبادي
ُلؽة فً َترا ِ
(ت8ٔ7هـ) َ ،تحقٌق مُحمَّد ال َمصري  ،طٔ ،دَ ار َسعد ال ِّدٌن ِ ،د َمشق ،
ٕٓٓٓم .
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اسة َعبد اللَّطِ ٌؾ  ،دَار َؼرٌب ِّ
اعة
-85
للط َب َ
الع َربٌَِّة  ،د /مُحمَّد َح َم َ
ِب َناء الجُ ملَة َ
ِ
وزٌع ،ال َقاهرة ٕٖٓٓ ،م .
وال َّنشر وال َّت ِ
-88

رجمة مو حمد إمادي
اإلبَاضِ ٌَّة  ،تؤلٌؾ أم أس كاسترس َ ،ت َ
بٌبلٌوؼرافٌا ِ

ار َ
جَلنًِّ ،
براهٌِم َ
الحا ّج ُسلٌَ َمان بن إِ َ
اج َعة و َتصحٌِح َ
وخدٌجة كرٌر  ،م َُر َ
الو ِ
طٔ َ ،و َزارة األَوقاؾ وال ُّشإُ ون ال ِّدٌنٌَِّة  ،مسقط ٕٕٓٔ،م .
-83
ضى الحُ َسٌ ِنًّ
العرُ وس من َج َوا ِهر ال َقا ُموس  ،ال َّس ٌِّد ُمح َّمد ُمر َت َ
َتاج َ
الو َطنًِ َّ
ُّ
للث َقافة والفُ ُنون واآلدَ اب َ ،دولة
الز َبٌ ِديّ (تٕ٘ٓٔهـ) َ ،طبعة ال َمجلس َ
ال ُك َوٌت ( ،د.ط.ت) .
َتارٌخ أَس َماء ِّ
الث َقات ُ ،ع َمر بن أحمد ال َمشهُور بابن َشاهٌن (تٖ٘8هـ) ،
-83
ال َّدار ال َّسلَ ِفٌَّة  ،ال ُك َوٌت ٔ98ٗ ،م ( ،د.ط) .
اريّ (تٕ٘ٙهـ)  ،دَار
اإل َمام مُحمَّد بن إِسمَاعِ ٌل الب َُخ ِ
ارٌخ ال َك ِبٌر ِ ،
 -80ال َّت ِ
الفِكر  ،بٌروت ٔ98ٙ ،م ( ،د.ط) .
ارٌخ َبؽداد  ،أحمد بن َعلً ال َمعرُ وؾ ِب َ
الخطِ ٌب ال َبؽدَ ا ِديّ (تٖٗٙهـ) ،
-87
َت ِ
دَار ال ُك ُتب العِل ِمٌَّة  ،بٌروت ( ،د.ط.ت) .
 -83ال ِّتبٌان فً إِعراب القُرآن  ،أبو ال َب َقاء َعبدللا بن الحُ َسٌن ال ُع ْكب ُِريّ
اوي  ،طٕ  ،دَ ار ال ِجٌل  ،بٌروت ،
(تٙٔٙهـ)َ ،تحقٌق َعلً مُحمَّد ال َب َج ِ
ٔ987م .
-89

َتذك َِرة الحُ َّفاظ  ،مُحمَّد بن أحمد َّ
الذ َه ِبً (ت7ٗ8هـ)  ،دَار ال ُك ُتب العِل ِمٌَّة ،

بٌروت ( ،د.ط.ت) .
-36

سهٌل  ،أبو َحٌَّان مُحمَّد بن ٌُوسُؾ
ذٌٌل وال َّتك ِمٌل فً َشرح ِك َتاب ال َّت ِ
ال َّت ِ

األَندَ لُسِ ًّ (ت٘ٗ7هـ) َ ،تحقٌق دَ /ح َسن هِندَ اوي  ،طٔ  ،دَار ال َقلَم ِ ،د َمشق ،
ٕٓٓٓم .
 -36ال َّت َرا ِكٌب اللُّ َؽ ِو ٌَّة  ،د /هادي نهر  ،دَ ار الٌازوري َ ،ع َّمان  ،األردن ،
الع َر ِب ٌَّة ٕٓٓٗ ،م .
الطبعة َ
 -35ترتٌب كتاب ال َعٌن َ ،
الخلٌل بن أحمد ال َفرا ِهٌ ِديّ (تٓٔ7هـ) َ ،تحقٌق
دَ /مهدِي ال َم ْخ ُزومًِ ود /إبراهٌم السَّامِرَّ ابًِ  ،تصحٌح األستاذ أسعد َّ
الطٌِّب ،
طٔ ،مُإسَّسة المٌَِلد  ،قُ ّم  ،إٌران ٔٗٔٗ ،هـ .

ٕٖٔ
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حوي و َش َوا ِه ُده القُرآ ِنٌَّة  ،مُحمَّد أبو الفُ ُتوح َش ِرٌؾ  ،طٔ  ،دَار
ال َّتركٌِب ال َّن ِ

وزٌع ُ ،د َبًّ ٔ989 ،م .
ال َقلَم لل َّنشر وال َّت ِ
صرٌح ب َمضمُون ال َّتوضِ ٌح فً ال َّنحو  ،الشٌخ خالد بن عبدللا األزهريّ
 -33ال َّت ِ
(ت٘ٓ9هـ)  ،تحقٌق محمد باسل عٌون السُّود  ،طٔ ،دار الكتب العلمٌَّة ،
بٌروت ٕٓٓٓ ،م .
الح ِمٌد ُمص َط َفى ال َّسٌِّد  ،طَٕ ،عمَّان ٕٖٓٓ ،م.
حوي  ،دَ /عبد َ
طبٌق ال َّن ِ
 -33ال َّت ِ
اض َرات أَل َقا َها الم
ُستشرق األَل َما ِنًّ
الع َر ِبٌَّة (م َُح َ
حوي للُّ َؽة َ
 -30ال َّت َط ُّور ال َّن ِ
ِ
وعلَّق
صحَّ َحه َ
خر َجه و َ
ِصرٌَّة َعام ٔ9ٕ9م)  ،أَ َ
بر ِجسْ ت َرا َشر فً َ
الجا ِم َعة الم ِ
ِ
ضان َعبد ال َّت َّواب  ،طٕ َ ،مكتبة َ
الخانجً  ،ال َقاهرة ٔ99ٗ ،م .
علٌه دَ /ر َم َ
رجا ِنًّ (ت8ٔٙهـ)  ،دَ ار ال ُك ُتب ال ِعل ِم ٌَّة ،
عرٌ َفات َ ،علً بن ُمح َّمد الجُ َ
 -37ال َّت ِ
بٌروت ٔ99٘ ،م .
ابن َمالك  ،الحسن بن قاسم
-33
َتوضٌح المَقاصِ د وال َم َسالك ب َشرح أَلفٌَِّة ِ
صرٌَّة ،
الم َُرا ِديّ (ت7ٗ9هـ) َ ،تحقٌق أحمد مُحمَّد َع ُّزوز  ،طٔ  ،ال َمكتبة َ
الع ِ
صٌدا – بٌروت ٕٓٓ٘ ،م .
َ
ِّ
الث َقات  ،مُحمَّد بن ِحبَّان ال َبستً (ت7ٗ9هـ)  ،دَار الفِكر  ،بٌروت ،
-39
٘ٔ97م ( ،د.ط) .
ؤوٌل آي القُرآن  ،أبو َجع َفر مُحمَّد بن َجرٌر َّ
ي
-36
الط َب ِر ّ
َجا ِمع ال َب ٌَان َعن َت ِ
ِ
(تٖٓٔهـ)  ،تحقٌق َمحمُود مُحمَّد َشاكر  ،طٕ  ،مكتبة ابن تٌمٌة  ،القاهرة ،
(د.ت) .
-36

الع َر ِبٌَّة  ،الشٌخ م َ
ُصطفى َ
َلٌٌنً  ،طٔ ،ال َمكتبة
َجا ِمع ال ُّدرُ وس َ
الؽ ِ

صٌدَا -بٌروت ٕٓٓ9 ،م .
صرٌَّة َ ،
َ
الع ِ
حٌح (مُس َند الرَّ ِبٌع بن َح ِبٌب)  ،ب َترتٌِب أبً ٌَعقُوب ٌُوسُؾ
-35
الجا ِمع ال َّ
ص ِ
َ
ار َ
جَلنًِّ (تٓ٘7هـ) :
براهٌم َ
ابن إِ َ
الو ِ
َ
ض َب َط َها َ
درٌس  ،ط٘ ،
 َطبعة مكتبة اَلس ِت َقامة َ ،وخرَّ َج أ َحادٌِ َث َها مُحمَّد إِ ِ
َمسقط ( ،د.ت) .
ار َ
جَلنًِّ ،
 َطبعة مكتبة الضَّام ِِريّ  ،إِعدَ اد و َتنسٌق ُسلٌَمان بن إِبراهٌم َالو ِ
طٔ َ ،مسقط ٕٖٓٓ ،م .

ٖٖٔ

 َطبعة مكتبة َمسقط  ،إِعدَ اد و َتنسٌق س َُبارك ال َّشٌ َبانًِّ  ،طٔ ،
ُلطان بن م َ
َمسقط ٕٖٓٓ ،م .
 َطبعة َو َزارة األَو َقاؾ وال ُّشإُ ون ال ِّدٌنٌَِّة  ،طٔ َ ،مسقط ٕٓٔٔ ،م .ص َها م َ
 ُن َُصطفى بن مُحمَّد َش ِرٌفً ( ِب ََل
سخة إِلِك ُترُو ِنٌَّة  ،أَ َع َّد َها
وض َب َط َن َّ
َ
خرى) .
َب ٌَا َنات أ ُ َ
-38

الح َسن بن َقاسِ م الم َُرا ِديّ (ت7ٗ9هـ)،
الج َنى ال َّدا ِنً فً حُ ُروؾ ال َم َعا ِنً َ ،
َ

تحقٌق فخر ال ِّدٌن َق َب َاوة وم َُحمَّد َن ِدٌم َفاضِ ل  ،طٔ  ،دَ ار ال ُك ُتب ال ِعل ِم ٌَّة ،
بٌروتٔ99ٕ ،م .
َ
ربلًِّ ،
-33
عر َفة َك ََلم َ
اإل ِ
الع َرب َ ،ع ََلء ال ِّدٌن بن َعلًِّ ِ
َج َوا ِهر األدَب فً َم ِ
َتحقٌق د /إمٌل ٌَعقُوب  ،طٔ ،دَار ال َّن َفا ِبس  ،بٌروت ٔ99ٔ ،م .
حٌح  ،مُحمَّد بن َعمرو بن أبً سِ َّتة ،
-33
الجا ِمع ال َّ
ص ِ
َحاشِ ٌَة ال َّتر ِتٌب على َ
َتحقٌق إبراهٌم مُحمَّد َط ََّلي  ،دَ ار ال َبعث ِّ
الج َزابر،
للطباعة وال َّنشر  ،قسنطٌنة ـ َ
(د.ط.ت) .
حٌح  ،مُحمَّد بن َعمرو بن أبً سِ َّتة ،
-30
الجا ِمع ال َّ
ص ِ
َحاشِ ٌَة ال َّتر ِتٌب على َ
َطبعة َو َزارة ال ُّت َراث ال َقومًِ َّ
والث َقافة َ ،مسقط ٔ98ٖ ،م ( ،د.ط) .
َحاشِ ٌة ال ُّدسُوقًِ على مُؽنً اللَّ ِبٌب  ،مُحمَّد بن أحمد بن َع َر َفة ال ُّدسُوقًِ
-37
ال َمالِكًِ (تٖٕٓٔهـ) َ ،تحقٌق أحمد عِ ُّزو عِ َناٌة  ،طٔ ،دَار إِح ٌَاء ال ُّت َراث
الع َر ِبً  ،بٌروت ٕٓٓ9 ،م .
َ
َحاشٌة ال ِّشمنً على مُؽنً اللَّ ِبٌب َ ،تقًُِّ ال ِّدٌن أحمد بن مُحمَّد ال ِّشمنً ،
-33
مطبعة مُحمَّد أفندي مُصطفى  ،مصر ( ،د.ط.ت) .
صبَّان على َشرح األَشمُونً على أَل ِفٌَّة ابن َمالك  ،مُحمَّد بن َعلً
-39
َحاشٌة ال َّ
العصرٌَّة ،
ال َّ
اوي  ،ال َمكتبة َ
صبَّان (تٕٔٓٙهـ) َ ،تحقٌق دَ /عبد َ
الحمٌد ِهندَ ِ
صٌدا – بٌروت ٕٓٓ9 ،م .
اإل َمام الرَّ ِبٌع بن َحبٌب َ ،جمْع و َترتٌِب َف َهد بن َعلً
-06
َحاشِ ٌَة على مُس َند ِ
السَّعدِيّ  ،طَٔ ،مكتبة األَن َفال  ،مسقط ٕٓٓٙ ،م .
الع َرب َ ،عبد ال َقادر بن ُع َمر ال َبؽدَ ا ِديّ
 -06خ َِزانة األَدَب ولُبُّ ل ُ َباب لسان َ
(تٖٔٓ9هـ)  ،تحقٌق َعبد السََّلم مُحمَّد َهارُون  ،طٗ َ ،مكتبة َ
الخانجً ،
القاهرة ٕٓٓٓ ،م .

ٖٗٔ

-05

اسات ألُسلُوب القُرآن ال َك ِرٌم  ،مُحمَّد َعبد َ
ُضٌ َمة ،
الخالِق ع َ
د َِر َ

الح ِدٌث  ،ال َقاهرة ( ،د.ط.ت) .
دَار َ
-08

ال ُّد َرر اللَّ َوامِع على َهمْع ال َهوامِع  ،أحمد بن األَمٌن ال َّشنقٌِطِ ًّ

(تٖٖٔٔهـ) َ ،تحقٌق م َُحمَّد بَاسِ ل ُعٌُون السُّود  ،طٔ  ،دَار ال ُك ُتب العِل ِمٌَّة ،
بٌروت ٔ999 ،م.
 -03دَ ََللَة َت َراكٌِب الجُ َمل عِ ن َد األُصُولٌٌِِّن  ،د /مُو َسى بن م َ
ُصط َفى ال ُع َبٌدَ ان ،
َ
والخدَ َمات ِّ
َ
الطبَاعِ ٌَّة  ،دمشق ٕٕٓٓ ،م .
وزٌع
طٔ ،األ َوابِل لل َّنشر وال َّت ِ
عَلم ُع َمان  ،تؤلٌؾ َمجمُو َعة من ال َباحثٌن  ،طٔ َ ،جام َِعة الس َ
 -03دَ لٌل أَ َ
ُّلطان
َقابُوس ٔ99ٔ ،م .
الع َر ِبً ،
 -00دٌوان األعشى َ ،شرح و َتقدٌم دٌ /حٌى َشامًِ  ،دَار الفِكر َ
بٌروت  ،طٕٔٓٓٗ ،م .
 -07دٌوان ال َّس َموأَل بن َعا ِد ٌَاء َ
الورد ،
ُروة بن َ
الؽسَّا ِنًّ َ ،مطبُوع َم َع دٌِوان ع َ
صادر ،بٌروت ( ،د.ط.ت) .
َتقدٌم و َشرح َك َرم بُستانً وعٌسى َسابا  ،دَار َ
َّاوي  ،ال َقاهرة ٖٔ٘ٗ ،هـ .
 -03دٌِوان ال َف َرزدَ ق َ ،ط َ
بعة مُحمَّد أَحمد الص ِ
العزٌز َر َباح  ،ال َمكتب اإلسَلمً ،
الجع ِديّ َ ،تحقٌق َعبد َ
 -09دٌِوان ال َّن ِاب َؽة َ
بٌروت ،طٔٔ9ٙٗ ،م .
-76

دٌِوان َس ََل َمة بن َجندَ ل َ ،تحقٌق َفخر ال ِّدٌن َق َب َاوة  ،ط ٕ  ،دَار ال ُك ُتب

العِل ِمٌَّة  ،بٌروت ٔ987 ،م .
وح َّق َقه و َش َرحه د /إمٌل ٌَعقُوب  ،طٕ ،دَ ار
 -76دٌِوان َعمرو بن ُك ُلثوم َ ،ج َم َعه َ
الع َر ِبً  ،بٌروت ٔ99ٙ ،م .
ال ِك َتاب َ
 -75دٌِوان لَبٌد بن َر ِبٌ َعة تحقٌق د /إحسان عبَّاس  ،وزارة اإلرشاد واألنباء
بال ُك َوٌت ٔ9ٕٙ ،م .
-78

َرصؾ ال َم َبانً فً َشرح حُرُ وؾ ال َم َعانً  ،أحمد بن َعبد ال ُّنور ال َمالَقًِّ

(تٕٓ7هـ) َ ،تحقٌق أحمد مُحمَّد َ
الع َر ِبٌَّة
ُوعات َمج َمع اللُّ َؽة َ
الخرَّ اط َ ،مطب َ
ب ِد َمشق  ،سُورٌا ( ،د.ت) .
-73

صالح بن أحمد البُو َسعٌِدِيّ  ،طٔ ،دَار
الحدٌِث عندَ اإلِبَاضِ ٌَّة َ ،
ِر َوا ٌَة َ

الواعد َ ،مسقط ٕٓٓٓ ،م .
ال ِجٌل َ
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-73

َّ
الز َمن ال َّنحوي فً اللُّؽة العربٌَّة  ،د /كمال عبد الرَّ حٌم رشٌد  ،دار عالم

َّ
الثقافة للنشر والتوزٌع  ،عمّان ٕٓٓ8 ،م .
َّ
َّ
العا َّمة لل ِك َتاب ،
-70
صر ٌَّة َ
الز َمن واللُّ َؽة  ،دَ /مالِك ٌُو ُسؾ ال ُمطلِ ِبًّ  ،ال َهٌبة ال ِم ِ
ٔ98ٙم .
عراب أبو ال َفتح عُث َمان بن ِج ِّنً (تٕٖ9هـ) َ ،تحقٌق د/
اإل َ
 -77سِ رُّ صِ َن َ
اعة ِ
اوي  ،طٕ  ،دَ ار ال َقلَم ِ ،د َمشق ٔ99ٖ ،م .
َح َسن ِهندَ ِ
-73

ال ِّس ٌَر  ،أحمد بن َسعٌد ال َّشمَّاخًِ (ت9ٕ8هـ) َ ،و َزارة ال ُّت َراث ال َقومً

َّ
والثقافةَ ،مسقط ٔ987 ،م ( ،د.ط) .
عَلم ال ُّن َب ََلء  ،مُحمَّد بن أَحمد َّ
 -79سِ ٌَر أَ َ
َّسة
الذ َه ِبًّ (ت7ٗ8هـ)  ،ط ،7م َُإس َ
الرِّ َسالة  ،بٌروت ٔ99ٓ ،م .
-36
العقٌِلًِّ
َشرح ابن َعقٌل على أَل ِف ٌَّة ابن َمالك َ ،عبد للا بن َعقٌل َ
صٌدا
صرٌَّة َ ،
الح ِمٌد  ،ال َمك َت َبة َ
(ت7ٙ9هـ) َ ،تحقٌق م َُحمَّد ُمحًِ ال ِّدٌن َعبد َ
الع ِ
– بٌروت ٔ99ٙ ،م .
َشرح األُن ُم َ
وذج فً ال َّنحو َّ
للز َم ْخ َشريّ ُ ،مح َّمد بن َعبد َ
-36
الؽ ِنً األَردَ ِبٌلًِّ
الجلٌِل ٌُو ُسؾ َ ،مكتبة اآلدَ اب  ،ال َقاهرة ،
(تٙٗ7هـ) َ ،تحقٌق د /حُ س ِنً َعبد َ
(د.ط.ت) .
سهٌل  ،مُحمَّد بن َعبدللا بن َمالك األندَ لُسًّ (تٕٙ7هـ)  ،تحقٌق
-35
َشرح ال َّت ِ
د /عبدالرَّ حمن ال َّسٌِّد ود /مُحمَّد َبدَوي المّخ ُتون  ،طَٔ ،ه َجر ِّ
للطباعة وال َّنشر
وال َّتوزٌع واإلعَلن  ،ال ِجٌزة  ،مصر ٔ99ٓ ،م .
-38

الجامِع الصَّحٌح (مُس َند اإل َمام الرَّ بٌع بن َحبٌب)  ،أبو مُحمَّد َعبدللا
َشرح َ

ابن حُمٌد السَّالِ ِمًّ (ت ٕٖٖٔهـ)  ،ال َّناشر ُسعُود بن َحمد السَّالمً َ ،سلطنة
عُمان ( ،د.ط.ت) .
َشرح جُ َمل َّ
الح َسن َعلًِّ بن
-33
جً ال ُم َسمَّى بـ(ال َّشرح ال َك ِبٌر)  ،أَبُو َ
الزجَّ ا ِ
شبٌلًِّ (تٙٙ9هـ) َ ،تحقٌق
اإل ِ
مُإمِن ابن مُحمَّد بن َعلًِّ بن عُصفُور ِ
ارة األَو َقاؾ ـ َبؽداد  ،دَار ال ُك ُتب ِّ
اعة وال َّنشر ،
للط َب َ
صاحِب أَبُو َج َناح َ ،و َز َ
دَ /
َجام َِعة المُوصِ ل ( ،د.ط.ت)
-33

َشرح جُ َمل َّ
الز َجا ِجً َ ،عبد للا بن ٌُوسُؾ ال َمعرُ وؾ بابن ِه َشام

اريّ (تٔ7ٙهـ)  ،تحقٌق د /علً مُحسِ ن عٌسى َمال للا  ،طٔ َ ،عالم
األَ َ
نص ِ
ال ُك ُتب  ،بٌروت ٔ98٘ ،م .
ٖٔٙ

-30

رجانًِّ
َشرح الجُ َمل فً ال َّنحو َ ،عبد ال َقاهِر بن َعبد الرَّ ح َمن الجُ َ

(تٔٗ7هـ) َ ،تحقٌق دَ /خلٌل َعبد ال َقادر عٌسى  ،طٓٔ ،ال َّدار العُث َمانٌَِّة -
َعمَّان  ،دَار ابن َحزم – بٌروت ٕٓٔٔ ،م .
-37

الح َسن الرَّ ض ًّ
الح َسن مُحمَّد بن َ
َشرح الرَّ ضِ ًّ على ال َكا ِف ٌَة  ،أبو َ

اإلست َِرا َباذِيّ (تٙ88هـ) َ ،تحقٌق ٌُوسُؾ َح َسن ُع َمر َ ،جامعة َقارٌُونس –
بنؽازي ٔ978 ،م .
-33

هجة المَرضِ ٌَّة) ،
َشرح السٌُّوطً على ألفٌَّة ابن َمالك ال َمعرُ وؾ بـ(ال َب َ

صالح بن أحمد
َعبد الرَّ ح َمن بن أبً َبكر ال ُّس ٌُوطِ ًّ (تٔٔ9هـ) َ ،تحقٌق مُحمَّد َ
ِّ
َ
وزٌع  ،ال َقاهرة ٕٓٓٓ ،م .
الؽرسِ ً  ،طٔ ،دَ ار الس َََّلم للط َبا َعة وال َّنشر وال َّت ِ
َشرح ال َكافٌِة ال َّشافٌِة  ،مُحمَّد بن َعبد للا بن َمالك األندَ لُسِ ًّ (تٕٙ7هـ) ،
-39
صادر  ،بٌروت ٕٓٔٓ ،م .
ادري  ،طٕ ،دَار َ
َتحقٌق أحمد بن ٌُوسُؾ ال َق ِ
َشرح الم َُعلَّ َقات السَّبع ِّ
الطوال  ،أبو عبدللا الحُ َسٌن بن أحمد ُّ
الز َ
وزنً
-96
(تٗ8ٙهـ) َ ،تحقٌق دُ /ع َمر َفارُ وق َّ
الطبَّاع  ،دَ ار األَر َقم  ،بٌروت ،
(د.ت.ط).
-96

َشرح ال ُم َفصَّل ُ ،م َو َّفق ال ِّدٌن ٌَ ِعٌش بن َعلًِ بن ٌَ ِعٌش المُوصِ ِلًّ

(تٖٗٙهـ) َ ،تحقٌق د /إمٌل ٌَعقُوب  ،طٔ ،دَ ار ال ُك ُتب ال ِعل ِمٌَّة  ،بٌروت ،
ٕٔٓٓم .
-95

َشرح ال َم ُكودِيّ على ألفٌّة ابن مالك  ،أبو زٌد عبد الرَّ حمن بن علً

ال َم ُكودِيّ (ت8ٓ7هـ) َ ،تحقٌق د /فاطمة بنت َراشد الرَّ ا ِج ِحٌّة َ ،جامعة ال ُكوٌت،
ٖٔ99م( ،د.ط) .
َشرح ُ ُ
َّ
ي
-98
ار ّ
الع َرب  ،ابن ِه َشام األَ َ
عر َفة َك ََلم َ
نص ِ
شذور الذ َهب فً َم ِ
صرٌَّة ،
الحمٌد  ،طٔ  ،ال َمكتبة َ
(تٔ7ٙهـ)َ ،تحقٌق مُحمَّد مُحًِ ال ِّدٌن َعبد َ
الع ِ
صٌدا -بٌروت ٔ998 ،م .
َ
األنصاريّ (تٔ7ٙهـ) ،
َشرح َق ْط ِر ال َّندَ ى و َب ِّل الصَّدَ ى  ،ابن هِشام
-93
َ
صٌدا-
العصرٌَّة َ ،
َتحقٌق مُحمَّد مُحً ال ِّدٌن عبد الحمٌد  ،طٖ  ،ال َمكتبة َ
بٌروتٔ998 ،م .
َشرح لُ َمع ابن ِجنًّ  ،ال َّشرٌؾ عُمر بن إبراهٌم َّ
الزٌديّ الحُ َسٌن ًّ
-93
(تٖ٘9هـ)َ ،تحقٌق َمحمُود بن مُحمَّد المُوصلًّ  ،طٔ ،هٌبة أبو ظبً َّ
للثقافة
وال ُّتراث  ،أبو ظبً ٕٓٔٓ ،م .
ٖٔ7
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السلسِ ٌلً
ٌضاح ال َّتسهٌل  ،أبو َعبد للا مُحمَّد بن عٌسى َ
العلٌل فً إِ َ
شِ َفاء َ

(تٓ77هـ)  ،تحقٌق د /ال َّشرٌؾ َعبدللا َعلًّ الحُ َسٌنًّ ال َب َر َكاتً  ،طٔ ،ال َمكتبة
ٌصلٌَِّة َ ،م َّكة ال ُم َكرَّ َمة ٔ98ٙ ،م .
ال َف َ
الجامع الصَّحٌح
-97
َش َوا ِهد ال َّتوضٌح وال َّتصحٌح لمُشك ََِلت َ
ابن َعبدللا بن َمالِك األَندَ لُسِ ًّ (تٕٙ7هـ) َ ،تحقٌق مُحمَّد فُ َإاد َعبد ال َبا ِقً ،
 ،مُحمَّد

طٖ َ ،عالَم ال ُك ُتب  ،بٌروت ٔ98ٖ ،م .
اريّ (تٕ٘ٙهـ) َ ،ترتٌِب
-93
َ
اري  ،مُحمَّد بن إِسمَاعِ ٌل الب َُخ ِ
صحٌِح الب َُخ ِ
و َترقٌِم األُس َتاذ مُحمَّد فُ َإاد َعبد ال َباقًِ  ،طٔ  ،دَار ابن َحزم  ،ال َقاهرة ،
ٕٓٔٓم .
ص ِحٌح مُسلِم ب َشرح ال َّن َو ِوي  ،أبو َز َك ِر ٌَّا ٌَح ٌَى بن َش َرؾ ال ِّدٌن ال َّن َو ِوي
-99
َ
(تٙ7ٙهـ)َ ،تحقٌق مُحمَّد مُحمَّد تامر  ،طٔ  ،دَ ار ال َفجر لل ُّت َراث  ،ال َقاهرة ،
ٔ999م .
ارقُطنًِّ (تٖ٘8هـ) ،
 -666الض َُّع َفاء وال َمترُو ُكون َ ،علً بن ُع َمر بن أحمد ال َّد َ
عارؾ  ،الرِّ ٌَاض ٔ98ٗ ،م .
طَٔ ،مكتبة ال َم ِ
َ
ضوء َّ
اوي
 -666ال َّ
الَل ِمع ألهل ال َقرن ال َّتاسِ ع ُ ،مح َّمد بن َعبد الرَّ ح َمن ال َّس َخ ِ
جٌل  ،بٌروت ( ،د.ت) .
(تٕٓ9هـ)  ،دَ ار ال ِ
الوهَّاب بن َعلً السُّبكًِّ (تٔ77هـ) ،
برى َ ،عبـد َ
َ -665ط َب َقات ال َّشا ِف ِعٌَّة ال ُك َ
الع َر ِبٌَّة  ،بٌروت ( ،د.ط.ت) .
دَار إِح ٌَاء ال ُك ُتب َ
َّ
برى  ،مُحمَّد بن َسعد ُّ
هريّ (تٖٕٓهـ)  ،دَار بٌروت ،
-668
الط َب َقات ال ُك َ
الز ِ
بٌروت ٔ98٘ ،م ( ،د.ط) .
ؽرب  ،أحمد بن َسعٌد الدَّرْ ِجٌنً ال ُم َت َو َّفى َح َوالً
َ -663ط َب َقات ال َمشاٌخ بال َم ِ
(ٓٙ7هـ) ،تحقٌق إِبراهٌم َط ََّلي َ ،مكتبة اَلستِ َقامة َ ،مسقط ( ،د.ط.ت) .
َ -663ط َب َقات فُحُ ول ال ُّش َع َراء ٔ ، ٕ٘9/مُحمَّد بن َس ََّلم الجُ َمحًِّ (تٖٕٔهـ) ،
َّسة ال ُّسعُو ِدٌَّة
َق َرأه و َش َرحه َمحمُود مُحمَّد َشاكِر َ ،مطبعة ال َمدَ نً – الم َُإس َ
بمِصر  ،ال َقاهرة ٔ97ٗ ،م ( ،د.ط) .
َ -660ط َلعة ال َّشمس َشرح َم ُ
نظو َمة َشمس األُصُول فً أُصُول الفِقه  ،أبو مُحمَّد
َعبد للا بن حُ َمٌد السَّالِ ِمًّ (تٕٖٖٔهـ) َ ،تحقٌق ُع َمر َح َسن ال َقٌَّام َ ،مكتبة
اإل َمام السَّالِمًِّ  ،وَلٌة ِب ِدٌَّة  ،سلطنة عُمان ٕٓٔٓ ،م .
ِ
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العسْ َق ََلنًِّ
اري  ،أحمد بن َعلًِ بن َح َجر َ
اري َشرح َ
صحٌِح الب َُخ ِ
َ -667فتح ال َب ِ
وزٌع  ،الرِّ ٌَاض ٕٓٓٓ ،م .
(تٕ٘8هـ)  ،طٔ  ،دَ ار الس َََّلم لل َّنشر وال َّت ِ
 -663ال ِفعل َز َما ُنه وأَب ِن ٌَ ُته  ،د /إبراهٌم ال َّسا ِمرَّ ابًِّ  ،طٖ ُ ،م َإ َّس َسة الرِّ َسالة
ِّ
وزٌع  ،بٌروت ٔ98ٖ ،م .
للط َب َ
اعة وال َّنشر وال َّت ِ
 -669فً ال َّتحلٌل اللُّؽوي " َمنهج َوصفًِ َتحلٌِلً و َتطبٌقه على ال َّتوكٌد اللُّؽوي
وال َّنفً اللُّؽوي وأُسلوب اَلستِف َهام"  ،د /خلٌل أحمد َعماٌره  ،طَٔ ،مكتبة
ال َمنار  ،األردن ٔ987 ،م .
جٌه  ،دَ /مهدي ال َم ُ
خزومًِّ  ،طٕ ،دَ ار الرَّ ابد
 -666فً ال َّنحو العربًّ َنقد و َتو ِ
الع َر ِبًّ  ،بٌروت ٔ98ٙ ،م .
َ
 -666كتاب سٌبوٌه  ،أبو ِبشر َعمرو بن ُعث َمان بن َقن َبر (تٓٔ8هـ) َ ،تحقٌق
َعبد ال َّس ََلم ُمح َّمد َها ُرون  ،ط٘ َ ،مكتبة َ
جً  ،ال َقاهرة ٕٓٓ9 ،م .
الخان ِ
َ
ؤوٌل ،
اوٌل فً وُ جُوه ال َّت ِ
نزٌل و ُعٌُون األ َق ِ
 -665ال َك َّشاؾ عن َح َقابِق َؼ َوامِض ال َّت ِ
أبو ال َقاسِ م َمحمُود بن ُع َمر َّ
الز َم ْخ َش ِريّ (تٖ٘8هـ) َ ،تحقٌق َعادل أحمد
وعلً مُحمَّد م َُع َّوض  ،طٔ َ ،مكتبة ال ُع َبٌكان  ،الرِّ ٌَاض ،
َعبد ال َموجُ ود َ
ٔ998م .
الع َرب  ،مُحمَّد بن مُكرّ م ال َمشهُور بابن َم ُ
نظور (تٔٔ7هـ) ،
 -668ل َِسان َ
َتحقٌق أمٌن مُحمَّد عبد الوهَّاب ومُحمَّد الصَّادق العُبٌدي  ،طٖ ،دار إحٌاء
الع َربً  ،بٌروت ٔ98ٙ ،م .
ال ّتراث َ
 -663ل َِسان الم َ
العس َق ََلنًِّ (تٕ٘8هـ)  ،طٔ،
ٌِزان  ،أحمد بن َعلً بن َح َجر َ
الع َر ِبً  ،بٌروت ٔ99٘ ،م .
دَار إِح ٌَاء ال ُّت َراث َ
 -663اللّؽة العربٌة معناها ومبناها  ،دَ /ت َّمام َح َّسان  ،طَ ، ٙعالَم ال ُك ُتب ،
القاهرة ٕٓٓ9 ،م .
 -660لُ َؽة قُ َرٌش  ،مُخ َتار َ
ِعراج ال َّدولٌَِّة لل َّنشر  ،الرِّ ٌَاض،
الؽوث  ،طٔ  ،دَار الم َ
ٔ997م .
هجة َت ِمٌم وأَ َث ُر َها فً ال َع َر ِبٌَّة ال ُم َوحَّ دَ ة  ،دَ /ؼالِب َفاضِ ل ال ُم َّطلِ ِبً ،
 -667لَ َ
الث َقا َفة والفُ ُنون  ،الجُ م ُهورٌَّة ال ِع َرا ِقٌَّة  ،دَار الحُ رِّ ٌَّة ِّ
ورات َو َزارة َّ
َمن ُ
للط َباعة ،
ش َ
ِ
َبؽداد ٔ978 ،م .
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 -663مُجٌب ال ِّندا فً شرح َق ْطر ال َّندَ ى َ ،عبد للا بن أحمد ال َفا ِك ِهًّ (تٕ97هـ)،
َتحقٌق دُ /مإ ِمن ُع َمر مُحمَّد  ،طٔ ،ال َّدار العُث َمانٌَِّة َ ،عمَّان ٕٓٓ8 ،م .
الح َسن بن ال َف َرج بن ُ
ش َقٌر
 -669الم َُحلَّى "وُ جُوه ال َّنصب"  ،أبو َبكر أحمد بن َ
َّسة الرِّ َسالَة ِّ
اعة
للط َب َ
ارس  ،طٔ  ،م َُإس َ
ال َبؽدَ ادِيّ (تٖٔ7هـ) َ ،تحقٌِق دَ /فابِز َف ِ
وزٌع – لبنان  ،ودَ ار األَ َمل – األردن ٔ987 ،م .
وال َّنشر وال َّت ِ
وصر ِف َها  ،مُحمَّد األَ َ
نطا ِكً  ،طٗ،
حو َها
َ
 -656المُحٌط فً أصوات َ
الع َر ِبٌَّة و َن ِ
الع َر ِبً ،بٌروت ( ،د.ت) .
دَ ار ال َّشرق َ
َ -656مراتب ال َّنحوٌٌِّن  ،أبو َّ
الوا ِحد بن َعلًِ اللُّ َؽ ِوي (تٖٔ٘هـ)،
الط ٌِّب َعبد َ
صٌدا  -بٌروت ،
صر ٌَّة َ ،
َتحقٌق مُحمَّد أبو ال َفضل إبراهٌم  ،طٔ ،ال َمكتبة َ
الع ِ
ٕٕٓٓم .
الح َسن بن أحمد بن َعبد َ
ارسِ ًّ
الحلَ ِبٌَّات  ،أبو َعلًِ َ
 -655ال َم َسا ِبل َ
الؽ َّفار ال َف ِ
اوي  ،طٔ ،دَار ال َقلَم – ِد َمشق ،
(تٖ77هـ) َ ،تحقٌق دَ /ح َسن هِندَ ِ
ودَار ال َم َنارة – بٌروت ٔ987 ،م .
َ
عر ِابها  ،د /مسعد زٌاد  ،طٔ ،
 -658الم
حو ٌَّة وإِ َ
َ
ُستقصى فً َم َعانً األدَ َوات ال َّن ِ
وزٌع  ،ال َقاهرةٕٓٓ9 ،م .
دَ ار الص َ
َّحوة لل َّنشر وال َّت ِ
صابٌح ال َم َؽانً فً حُرُوؾ ال َم َعانً  ،مُحمَّد بن علً بن إبراهٌم
َ -653م َ
ابن َ
العمريّ  ،طٔ،
ُوزعِ ًّ (تٕ٘8هـ) َ ،تحقٌق د /عابض بن نافع َ
الخطِ ٌب الم ِ
دار ال َمنار َّ
للطبع وال َّنشر وال َّتوزٌع  ،القاهرة ٔ99ٖ ،م .
 -653مصطلحات لٌست كوفٌّة  ،د /سعٌد جاسم ُّ
الزبٌديّ  ،دار أسامة للنشر
والتوزٌعٔ998 ،م .
َ -650م َعانً القُرآن  ،أبو َز َك ِرٌَّا ٌَحٌى بن ِز ٌَاد ال َفرَّ اء (تٕٓ7هـ) َ ،تحقٌق
مُحمَّد علً ال َّنجَّ ار وأحمد ٌُوسؾ َن َجاتً  ،طٖ  ،عالم ال ُك ُتب  ،بٌروت ،
ٖٔ98م .
براهٌم بن الس َِّري ال َمعرُوؾ
عرابُه ٖ ، ٔٓ8/أبو إسحاق إِ َ
َ -657م َعانً القُرآن وإِ َ
َّ
الجلٌل َعب ُده َشلَبً  ،طٔ َ ،عالم ال ُك ُتب ،
بالزجَّ اج (تٖٔٔهـ) َ ،تحقٌق دَ /عبد َ
بٌروت ٔ988 ،م .
صالِح السَّامِرَّ ابًِ  ،طٔ ،دَ ار إحٌاء ال ُت َراث
َ -653م َعا ِنً ال َّنحو ،دَ /فاضِ ل َ
الع َر ِبً  ،بٌروت ٕٓٓ7 ،م .
َ
ٓٗٔ
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ضا َك َحالَة  ،طُٔ ،م َإ َّس َسة الرِّ َسالَة  ،بٌروت ،
ُعجم ال ُم َإلِّفٌِن ُ ،ع َمر ِر َ
م َ

ٖٔ99م .
خرا ِجه إبراهٌم ُم َ
صط َفى وآخ ُرون َ ،مج َمع اللُّ َؽة
الوسِ ٌط َ ،قا َم بإِ َ
عجم َ
 -686ال ُم َ
الع َر ِب ٌَّة بال َقاهرة ( ،د.ط.ت) .
َ
اإلعراب  ،دَ /ناٌؾ َمعرُ وؾ ود /م َ
ُصطفى الج ُ
ُوزو ،
ُعجم َ
 -686الم َ
الوسِ ٌط فً ِ
طٗ  ،دَ ار ال َّن َفا ِبس  ،بٌروت ٕٓٔٓ ،م .
الخٌر ِّ
الجرمًِ  ،دَار َ
للطباعة
ُعجم ُعلُوم القُرآن  ،د /إِبراهٌم مُحمَّد َ
 -685م َ
وال َّنشر وال َّتوزٌع ،سُورٌا ِ -د َمشق  ،لُبنان – بٌروت ٕٖٓٔ ،م ( ،د.ط) .
 -688مُؽنً اللَّبٌب عن ُكتب األَعارٌب  ،عبدللا بن ٌوسؾ المصريّ المعروؾ
بابن ِه َشام األنصاريّ (تٔ7ٙهـ)  ،تحقٌق دَ /عبد اللَّطِ ٌؾ مُحمَّد َ
الخطِ ٌب ،
الو َط ِنً َّ
للث َقا َفة والفُ ُنون واآلداب  ،ال ُكوٌت ٕٓٓٓ ،م .
طٔ ،ال َمجلِس َ
ٌرة ِّ
اعة
للط َب َ
ُفردَ ات أَل َفاظ القُرآن للرَّ اؼِ ب األَص َف َهانًِّ  ،طٔ  ،دَ ار األَ ِم َ
 -683م َ
وزٌع  ،بٌروت ٕٓٔٓ ،م .
وال َّنشر وال َّت ِ
اإل َ
اعدَت
سَلم  ،دَ /ج َواد َعلً  ،طٕ َ ،س َ
ارٌخ َ
الع َرب قب َل ِ
 -683ال ُم َفصَّل فً َت ِ
َجامعة َبؽداد على َنشره ٔ99ٖ ،م .
العبَّاس مُحمَّد بن ٌَ ِزٌد ال ُم َبرِّ د (تٕ٘8هـ) َ ،تحقٌق
ضب  ،أبو َ
 -680المُق َت َ
مُحمَّد َعبد َ
اإلسَل ِمٌَّة ،
الخالق ُع َ
ضٌمة  ،طٕ َ ،طبعة ال َمجلس األعلى لل ُّشإُ ون ِ
القاهرة ٔ979 ،م .
ُ -687م َق ِّد َمة ابن الص َََّلح  ،عُث َمان بن َعبد الرَّ ح َمن (تٖٗٙهـ)  ،دَار الفِكر ،
بٌروت ٔ988 ،م ( ،د.ط) .
صرٌَّة ،
 -683من أَ َ
سرار اللُّ َؽة  ،د /إبراهٌم أنٌس  ،ط ، ٙمكتبة األنجلو ال ِم ِ
القاهرة ٔ978 ،م .
ش ُذور َّ
 -689مُن َت َهى األَ َرب ب َتحقٌق َشرح ُ
الحمٌد،
الذ َهب  ،مُحمَّد مُحًِ ال ِّدٌن َعبد َ
صٌدا  -بٌروت ٔ998 ،م .
صرٌَّة َ ،
ط ٔ  ،ال َمكتبة َ
الع ِ
ُ
اريّ (ت٘77هـ)،
َ -636منثور ال َفوابد  ،أبو ال َب َركات َعبد الرَّ ح َمن بن مُحمَّد األن َب ِ
الع َر ِبًّ  ،بٌروت ،
صالِح الضَّا ِمن  ،طٔ ،دَ ار الرَّ ابِد َ
تحقٌق ال ّدك ُتور َحا ِتم َ
ٓٔ99م .

ٔٗٔ

ضا الم َ
ُظ َّفر  ،طٖ  ،دَ ار ال َّت َعارؾ لل َمط ُبوعا َت ،
 -636ال َمنطِ ق ُ ،مح َّمد ِر َ
بٌروتٔ99٘ ،م .
الع َربٌَِّة  ،د /إمٌل ٌعقوب  ،دَار ال ُك ُتب العِل ِمٌَّة ،
ُوعة ُعلُوم اللُّ َؽة َ
َ -635موس َ
(د.ط.ت) .
الوافً  ،عبَّاس َح َسن  ،طَٔ ،مكتبة المُحمَّدي  ،بٌروت ٕٓٓ7 ،م .
 -638ال َّنحو َ
 -633نزهة األلّباء فً طبقات األدباء  ،أبو البركات عبد الرّ حمن بن محمّد
األنباريّ (ت٘77هـ) َ ،تحقٌق ُمح َّمد أبو ال َفضل إبراهٌم  ،طٔ ،ال َمكتبة
صٌدا -بٌروت ٕٖٓٓ،م .
صر ٌَّة َ ،
َ
الع ِ
الع َر ِبً َ ،ح َسن َخمٌس ال َم ْلخ  ،طٔ ،
َ -633ن َظ ِرٌَّة األَصل وال َفرع فً ال َّنحو َ
دار ال ُّشرُ وق َ ،عمَّان  ،األردن ٕٓٓٔ ،م .
هضة األَع ٌَان ِبحُرِّ ٌَّة ُع َمان  ،أبو َبشٌر مُحمَّد بن َعبدللا بن حُ َمٌد
َ -630ن َ
السَّالِمًِّ َ ،مكتبة ال ُّت َراث  ،ال َقاهرة ( ،د.ط.ت) .
والحر ِفٌَّة  ،د /أحمد ُسلٌَمان ٌَاقُوت  ،دَار ال َمعارؾ ،
 -637ال َّنواسِ خ الفِعلٌَِّة
َ
القاهرة ٔ98ٗ ،م .
الج َوا ِمع َ ،عبد الرَّ ح َمن بن أبً َبكر
َ -633همْ ع ال َه َوامِع فً َشرح َجمْ ع َ
العال َسالم مُكرم َ ،عالم ال ُك ُتب ،
ال ُّس ٌُوطِ ًّ (تٔٔ9هـ) َ ،تحقٌق د /عبد َ
ال َقاهرةٕٓٓٔ ،م .
صَلح ال ِّدٌن َخلٌل بن أٌبك الصَّف ِدي (تٗ7ٙهـ) ،
بالو َف ٌَات َ ،
الوافً َ
َ -639
َتحقٌق أحمد األَر َناإُ وط و ُتركً م َ
الع َربًِّ ،
ُصطفى  ،طٔ  ،دَ ار إِح ٌَاء ال ُّت َراث َ
بٌروت ٕٓٓٓ ،م .
ي
العلَ ِو ّ
الوا ِف ٌَة فً َشرح ال َكا ِف ٌَة  ،رُ ْكنُ ال ِّدٌن مُحسِ ن بن مُحمَّد بن َش َرؾ َ
َ -636
الح ِفٌظ َشلَ ِبً َ ،و َزارة ال ُّت َراث ال َقو ِمً َّ
والث َقا َفة ،
(ت٘ٔ7هـ) َ ،تحقٌق َعبد َ
سلطنة عُمان ٔ98ٖ ،هـ ( ،د.ط) .
الحدٌِث ال َّش ِرٌؾ  ،مُحمَّد بن ٌُوسُؾ
َ -636و َفا ُء ال َّ
ض َما َنة بؤَدَ ا ِء األَ َما َنة فً َ
ارة ال ُّت َراث ال َقومًِ َّ
والث َقا َفة َ ،مسقط ٔ98ٙ ،م ،
أَط َفٌِّش (تٕٖٖٔهـ) َ ،و َز َ
(د.ط) .
َ -635و َف ٌَات األَع ٌَان وأَن َباء أَب َناء َّ
العبَّاس أحمد بن مُحمَّد
الز َمان  ،أبو َ
صا ِدر ،
حسان عبَّاس  ،دَار َ
ابن أبً بكر بن َخلِّ َكان (تٔٙ8هـ) َ ،تحقٌق د /إِ َ
بٌروت ٔ977 ،م .
ٕٗٔ

سائِل وال ُب ُحوث ال ِعل ِمٌة :
َثالِ ًثا  :الر َ
صحٌِح مُسلِم
 -638أُسلُوب ال َّنفً فً َبعض األَ َحادٌِث ال َّن َب ِوٌَّة ال َّش ِرٌ َفة – َ
أُنم َ
ُوذجا ،م  .أسماء َعبد ال َباقًِ مُحمَّد َ ،بحث َمن ُ
شور فً َم َجلَّة ُكلٌَِّّة اآلدَ اب ،
الجام َِعة المُس َتنصِ ِرٌَّة ببؽدَ اد  ،قِسم اللُّ َؽة ال َع َر ِبٌَّة ( ،د.ت) .
العدَد ٕٓٔ َ ،
َ
اسة َب ََلؼِ ٌَّة"  ،إِعدَاد ٌَاسِ ر بن مُحمَّد
قٌٌد ال َّنفً فً القُرآن ال َك ِرٌم "د َِر َ
َ -633ت ِ
الع َر ِبٌَّة ال ُّسعُو ِدٌَّة ،
(ر َسالَة َما ِجستٌر) َ ،جا ِم َعة أ ُ ّم القُ َرى  ،ال َمملَ َكة َ
بابطٌن ِ ،
ٕ٘ٗٔهـ .
 -633الجُ ملَة ال َمنفٌَِّة فً شِ عر ابن ال ُّد َمٌ َنة  ،د /إبراهٌم ال َبب و ِهند َسلٌِم
َخٌر بك َ ،بحث َمن ُ
اسات ال ِعل ِم ٌَّة ،
شور فً َم َجلَّة َجا ِم َعة تشرٌن لل ُب ُحوث وال ِّد َر َ
العدَ د(ٗ) ٕٓٔٓ،م َّ ،
الَل ِذ ِق ٌَّة،
اإلن َسا ِن ٌَّة  ،ال ُم َجلَّد(ٕٖ) َ ،
سِ لسِ لَة اآلدَ اب وال ُعلُوم ِ
ُسورٌا .
حو ٌَّة
بٌن ال َّتوصِ ٌؾ وال َّتنظِ ٌر " ِد َر َ
الح ِدٌث ال َّش ِرٌؾ َ
َ -630ظا ِه َرة ال َّنفً فً َ
اسة َن ِ
العاطِ ً
روت ال َّس ٌِّد َعبد َ
اري" ( ِر َسالَة َما ِجستٌر)  ،إِعداد َث َ
فً َ
ص ِحٌح ال ُب َخ ِ
َر ِحٌم ُ ،كلِّ ٌَّة دَ ار ال ُعل ُوم َ ،جا ِم َعة ال َقاهرة ٕٓٓٔ ،م .
ورات من َّ
الثامنة
صدَ َرت فً ال َّد َ
ارات الَّتً َ
 -637فً أُصُول اللُّ َؽة  -ال َق َر َ
واألربعٌن إلى َّ
خراج
ضٌؾ بعُنوان (إِ َ
الثامنة وال ِّس ِّتٌنَ ،بحث لل ُّدكتور َشوقً َ
" َؼٌْر" و"س َُوى" من َباب اَلستِث َناء) َ ،تقدٌم ومُراجعة أ.د /أحمد مُختار ُع َمر ،
الع َر ِبٌَّة  ،ال َقاهرة ٕٖٓٓ ،م .
طٔ َ ،مجْ َمع اللُّؽة َ
نحى َوظِ ٌفًِ و َتعلٌِمًِ" ( ِر َسالَة َما ِجستٌر) ،
الع َر ِبًّ " َم َ
 -633ال َّنفً فً ال َّنحو َ
الج َزا ِبر ٕٓٓٙ ،م .
إِعداد َتوفٌِق َجعْ َمات َ ،جا ِم َعة َقاصِ دِي مِر َباح َو َرقلَة َ ،
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