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 ةالَ سَ الر   صُ خ  لَ مُ 

فًِ أََدَواُت  بٌِعِ  اإلَِمامِ  ُمسَندِ )فً  الن   (بن َحبٌِب الر 

ةٌ ِدَرا"  ٌ  "َسٌة َنحِو

 . ًّ وقِ حرُ د المَ حم  د بن مُ مَ م بن حَ الِ اد : سَ عدَ إِ 

كُتور/ إِ شرَ إِ بِ   ة . ت  و سِ بُ د أَ م  حَ اب مُ ٌهَ اف الدُّ

تَِّجه    ِرٌح  هذا الَبحث إلى ِدَراَسة أََدَوات النَّفً ٌَ بٌِعالصَّ  ِدَراَسة  بن َحِبٌب(  فً )ُمسَند اإلَِمام الرَّ

ة   ٌَّ ٌَُركِّز فً ِدَراَستِه  ، َنحِو َس ، َما ، ََل : هً  للنَّفًأََدَواٍت  على ِستِّ َهِذه و ٌْ ر(، لَْن ، لَْم )لَ ٌْ ،  ، َؼ

َراَسة إِ  وِهً األََدَوات الَواِرَدة فً )الُمسَند( لُه أُ مَ  لِ َلَّ ، وَما هذه الدِّ ٌَُمثِّ ٍة ُكبَرى ؛ النَّفً سلُوب ا  ٌَّ من أَهِم

  ٌ ا وَنف ٌَسَتخبِر إِثَبات  ٌُخبِر أو  اِبَمة فً أَن  ٌَّة لإلنسان ؛ لَحاَجِته الدَّ ٌَّة األََساِس ا ، إِذ ُهَو من األَعَمال اللَُّؽِو

ٌَان َمَدى ا ٌؾعرِ التَّ وَتهِدؾ ِدَراَسُتَنا هذه إلى  ِبٌع وبُمسَنده ، َكَما َتهِدؾ إلى َب َوافُق بـاإلَِمام الرَّ لتَّ

ٌَّة لل نِظٌِر ًّ وواَلخِتََلؾ بٌَن اللَُّؽة التَّ ٌَّة للَحِدٌث الشَِّرٌؾ من ِخََلل ِدَراَسة نَّحو الَعَرِب اللَُّؽة الَوصفِ

 : ًحو اآلتِ ه على النَّ ٌمُ قسِ تَ  ٌَُكونن حث أَ البَ  ةُ ٌعَ بِ اقتضت طَ ، وقد  الَمذُكور (الُمسَند)النَّفً فً  أََدَوات

  ُارِ ت إلى دَّ تً أَ الَّ  ر األَسَبابواشتملت على ذك : ةمَ د  قَ الم ٌَ ٌَان َمنَهج  الَموُضوع اختِ ، وَب

ُعوَبات أَبَرزالَبحث ، وأَهَداِفه ، و ا الَّتً الصُّ  ٌ لَت َتَحدِّ أَثَناء ِكَتاَبِته ، وأََهمِّ فً  لَباِحثل َشكَّ

ة . ِته الَعامَّ  َمَصاِدِره ، َمَع َسرٍد لَمََلِمح ُخطَّ

  : ٌَشَتِمل على َمدَخلٌَن مـِهــٌـد ، و  الـتــ 

  َل لالَمدخ بٌِع بن َحبٌِب وِبُمسَندِ باإلمَ  التَّعِرٌؾُ :   األو   . هام الرَّ

  َانِ  لالَمدخ َمنَعََلَقُته بِ و هاعُ نوَ أَ و النَّفً َمفُهومُ :  ًالث   .  الزَّ

  َلالَفصلُ األ ٌْسَ ):  و  ٌَة فً ( لَ افِ بٌِعُمسَند اإلَِمام النَّ  . َحِبٌب بن الرَّ

  ٌَُة( َما):  ًانِ الث   الَفصل اِف ِبٌع فً النَّ   . َحِبٌب بن ُمسَند اإلَِمام الرَّ

  ٌَُة( ََل ):  ثالِ الث   الَفصل اِف ِبٌع فً النَّ   . َحِبٌب بن ُمسَند اإلَِمام الرَّ

  ٌَُة( لَنْ ):  عابِ الر   الَفصل اِف ِبٌع فً النَّ   . َحِبٌب بن ُمسَند اإلَِمام الرَّ

  ٌَُة( لَمْ ):  سامِ الخَ  الَفصل اِف بٌِع فً النَّ   . َحِبٌب بن ُمسَند اإلَِمام الرَّ

  ُر  ):  سادِ الس   الَفصل ٌْ ة( َؼ ٌَ اِف ِبٌع فً النَّ  . َحِبٌب بن ُمسَند اإلَِمام الرَّ

  ََتاِبج الَّتً َخلَ  واشَتَملَت على ة :مَ اتِ الخ َتَعلَّق بالَجانِب  ص إلٌها الَبحث ، َبعُضَهاأََهمِّ النَّ ٌَ

َتَعلَّق بال ٌَ ًِّ ، وَبعُضَها اآلَخر   . َجاِنب النَّحِويِّ اإلِحَصاِب
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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).            



 ج 
 

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 .                          
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ات فِهِرس ٌَ  الُمحَتَو

 

 الصفحة                                                                                         الموضوع

  ُص َسالَة ُملَخ  ة باللَُّغة الر   ٌ  أ                                                             .  الَعَربِ

 

  ُص َسالَة ُملَخ  ٌ ة باللَُّغة الر   ب                                                         . اإلِنجلٌِِز

 

  ِد                                                                           . اتٌَ وَ حتَ المُ  سهرِ ف 

 

  ُةمَ د  قَ الم .                                                                                    ٔ-ٙ 

 

 8                                                                                    . ٌدمهِ ت  ال-ٕ٘ 

 

  َبٌِع باإلمام الت عِرٌف :  لو  األَ  لدخَ الم   8                           . وبُِمسَنده َحبٌِب بن الر 

                            

  ََمن  َمفُهوُم الن فً وأَنَواُعه : ًانِ الث   لدخَ الم  1ٔ                               .وَعََلَقُته بِالز 

 

 ٌَة( سَ ٌْ لَ : ) لو  األَ  َفصلال افِ بٌِعُمسَند اإلِ  فً الن   ٘ٗ-1ٕ                    : بن َحبٌِب َمام الر 

 

                                                                . 1ٕ           َتمِهٌد           

 

  َ(دسنَ المُ )فً  ةِ دَ ارِ الوَ  (سَ ٌْ لَ )بــ ةِ ٌ  نفِ المَ  ةِ ملَ لجُ ل ةُ ٌ  وِ غَ اللُّ  نَما ُ ال .            ٖٓ            

 

  َاإلِ  عُ وقِ الم ًّ  ٔٗ                                                              . عَرابِ

 

   ةٌ  نِ مَ الز   ةلَ َل الد .                                                                ٕٗ 

 

 ٌَة( امَ : ) ًانِ الث   َفصلال افِ بٌِعُمسَند اإلِ  فً الن   ٘ٙ-1ٗ                      :بن َحبٌِب  َمام الر 

 

 1ٗ                                                                          . َتمِهٌد 
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  ُ ُة ل الَنَما  ٌ  ٗ٘               .الَواِرَدِة فً )الُمسَند( ( امَ )بــ ةِ ٌ  نفِ المَ  ةِ ملَ لجُ اللَُّغِو

 

  َاإلِ  عُ وقِ الم ًّ  ٔٙ     .                                                           عَرابِ

 

   ةٌ  نِ مَ الز   ةلَ َل الد .                                                                 ٕٙ 

 

 بٌِعُمسَند اإلِ  فً ةٌَ افِ الن  ( َل : ) ثالِ الث   َفصلال                  6ٙ-1ٙ                       :بن َحبٌِب  َمام الر 

 

 1ٙ                                                                           . َتمِهٌد 

 

  ُ ُة ل الَنَما  ٌ  1٘                .الَواِرَدِة فً )الُمسَند( ( َل )بــ ةِ ٌ  نفِ المَ  ةِ ملَ لجُ اللَُّغِو

 

  َاإلِ  عُ وقِ الم ًّ  86          .                                                      عَرابِ

 

   6ٖ                                                                 . ةٌ  نِ مَ الز   ةلَ َل الد 

 

 بٌِعُمسَند اإلِ  فً ةٌَ افِ الن  ( نْ لَ : ) عابِ الر   َفصلال                             ٘ٓٔ-68                    :بن َحبٌِب  َمام الر 

 

 68                                                                           . َتمِهٌد 

 

  ُ ُة ل الَنَما  ٌ  ٓٓٔ            .الَواِرَدِة فً )الُمسَند( ( لَنْ )بــ ةِ ٌ  نفِ المَ  ةِ ملَ لجُ اللَُّغِو

 

  َاإلِ  عُ وقِ الم ًّ  ٖٓٔ      .                                                        عَرابِ

 

   ةٌ  نِ مَ الز   ةلَ َل الد .                                                               ٔٓ٘ 

 

 بٌِعُمسَند اإلِ فً  ةٌَ افِ الن  ( مْ لَ : ) سامِ الخَ  َفصلال                                1ٔٔ-1ٓٔ                :بن َحبٌِب  َمام الر 

 

 1ٓٔ                                                                         . َتمِهٌد 

 

  ُ ُة ل الَنَما  ٌ  8ٓٔ             .الَواِرَدِة فً )الُمسَند( ( لَمْ )بــ ةِ ٌ  نفِ المَ  ةِ ملَ لجُ اللَُّغِو
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  َاإلِ  عُ وقِ الم ًّ  ٔٔٔ        .                                                      عَرابِ

 

   ةٌ  نِ مَ الز   ةلَ َل الد .                                                               ٔٔ٘ 

 

 بٌِع فً ةٌَ افِ الن  ( رٌ ٌْ غَ : ) سادِ الس   َفصلال  ٕٗٔ-6ٔٔ                         : ُمسَند اإلَمام الر 

 

 6ٔٔ                                                                         . َتمِهٌد 

 

  ُ ُة ل الَنَما  ٌ  ٕٕٔ           .الَواِرَدِة فً )الُمسَند( ( رٌْ غَ )بــ ةِ ٌ  نفِ المَ  ةِ ملَ لجُ اللَُّغِو

 

  َاإلِ  عُ وقِ الم ًّ  ٕٗٔ    .                                                          عَرابِ

 

  َ8ٕٔ-ٕٙٔ                                                              . حثالبَ  جائِ تَ ونَ  ةمَ اتِ الخ 

 

  َ6ٕٔ                                                          . عاجِ رَ والمَ  رادِ صَ المَ  شفك-ٖٔٗ 
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ِحٌم حَمِن الر   بِسِم هللاِ الر 

 

 ــةمَ د  ــــقَ مُ ـالــ                                     

 

 لق للاِ ة خَ فوَ ٌن ، وصَ لِ رسَ لمُ األنبٌاء وا ماتَ على خَ  مُ ََل والسَّ  ةُ ََل ٌن ، والصَّ مِ الَ العَ  بِّ  رَ هلل مدُ الحَ    

ن ٌم ، ومَ سلِ ى التَّ زكَ ة وأَ ََل ل الصَّ فضَ أَ وَصحِبه ه لٌه وعلى آلِ بدللا عَ د بن عَ حمَّ دنا مُ ٌِّ ، سَ ٌن عِ أجمَ 

 عد :بَ ا مَّ أَ ٌن ، وم الدِّ إلى ٌَ  انٍ حسَ تبعهم بإِ 

          -م لَّ ٌه وسَ لَ عَ  ى للاُ لَّ صَ  -ٌم رِ ه الكَ ولِ سُ ٌث رَ دِ و حَ الى هُ عَ م للا تَ ََل كَ  م بعدَ ََل ٌر الكَ خَ  نَّ إِ فَ    

ه فً بُ احِ ه صَ نَ وَّ دَ  إِذا ؛ ور  هُ ٌؾ ظُ رِ ٌث الشَّ دِ ب الحَ تُ ة كُ ٌعَ لِ ٌب( فً طَ بِ ٌع بن حَ بِ ام الرَّ مَ د اإلِ سنَ )مُ  دُّ عَ وٌُ 

؛ ةٌفَ رِ ه الشَّ ٌثِ ادِ حَ ت فً أَ دَ رَ تً وَ ة الَّ ٌَّ وِ ؽَ اللُّ ٌب الِ سَ كثر األَ فً من أَ ان النَّ ا كَ مَّ لَ ، و يّ جرِ ً الهِ انِ رن الثَّ القَ 

، فٌه ٌح رِ الصَّ فً النَّ أََدَوات ة اسَ رَ ل دِ ََل ٌم من خِ ظِ فر العَ وء على هذا السِّ الضَّ  طَ لِّ سَ حث لٌُ اء هذا البَ جَ 

؛ لحاجته  ة لإلنسانٌَّ اسِ سَ ة األَ ٌَّ وِ ؽَ ال اللُّ عمَ من األَ  هنَّ ألَ  ؛ مََل ه فً الكَ انُ رَ وَ ر دَ كثُ ٌَ  ٌع  دِ بَ  وب  لُ سأُ  والنَّفً

ٌ  ا ونَ ات  ثبَ ر إِ خبِ ستَ ر أو ٌَ خبِ ن ٌُ ة فً أَ مَ ابِ الدَّ   .ات ثبَ ل اإلِ ابِ قَ ه فً مُ نَّ م ألَ ََل طر الكَ ل شَ مثِّ فً ٌُ ا ، فالنَّ ف

ؾ لِ ختَ تَ  ةٍ امَّ عَ  انٍ عَ ن مَ ٌه مِ دِّ إَ ا ٌُ مَ ا إلى ر  ظَ ـ نَ وب سلُ ة لهذا األُ ٌرَ بِ ة الكَ ٌَّ همِ ؼم من األَ وعلى الرُّ    

 ابٍ بَ وه بِ دُ فرِ ٌُ  مْ ل لَ ابِ وَ اة األَ حَ النُّ  نَّ د أَ جِ ا نَ نَ نَّ  أَ َلَّ ٌها ـ إِ لَ ً عَ ؤتِ تً تَ ة الَّ دَ دِّ عَ تَ ا المُ هَ طِ انمَ ه ، وأَ اتِ وَ دَ ؾ أَ ََل باختِ 

ا سب مَ حَ بة قَ رِّ فَ تَ اب مُ بوَ فً أَ ل ابِ سَ ن مَ ق بها مِ لَّ عَ تَ ا ٌَ ه ومَ اتِ وَ دَ وا ألَ ضُ رَ م ، بل عَ هِ اتِ فَ نَّ صَ فً مُ  ل  قِ ستَ مُ 

فً  ُحِمَل َعلٌََهاا مَ  ََلَهاتَ  مَّ ، ثُ  َكاَن وأََخَواِتَهااب بَ  فً( سَ ٌْ )لَ  م ؛ َفَجاَءتهُ ندَ ل عِ امِ ة العَ ٌَّ رِ ظَ اقتضته نَ 

نس ة للجِ ٌَ افِ ( النَّ ذلك )ََل  ؤتً بعدَ ات بها ، وتَ هَ بَّ شَ لمُ ا (نْ ، وإِ  تَ  ، وََل ا ، وََل ل ، وهً : )مَ مَ العَ 

َحٌُث  همِ ازِ وَ جَ َباُب ( ، ونْ )لَ  َحٌُث الَحرؾعل الفِ  َنَواِصب ابُ ٌؤتً بَ  مَّ ل ، ثُ مَ ( فً العَ نَّ ة بـ)إِ هَ بَّ شَ المُ 

ٌح أم رِ ع الصَّ تبَ فً تَ ً النَّ وعَ نَ  يِّ م أِلَ هِ فِ ََل اختِ  عَ ( مَ ر  ٌْ )ؼَ بعَد َذلِك ؤتً تَ  مَّ ا( ، ثُ مَّ ، ولَ  مْ )لَ الَحرَفان 

ت نَ رِ وقُ  ابٍ ت فً بَ عَ مِ "جُ ى ـ فَ صطَ إبراهٌم مُ ستاذ األُ ول قُ ا ٌَ مَ ـ كَ ات وَ دَ هذه األَ  نَّ ، ولو أَ  ًّ منِ الضِّ 

الَماِضً ، وَما  نفًا ٌَ ال ومَ قبَ نفً اَلستِ ا ٌَ ال ومَ نفً الحَ ا ٌَ منها مَ  نَ ٌِّ ا ، وبُ هَ ٌنَ بَ  نَ زِ ووُ  مَّ ا ، ثُ هَ ٌبُ الِ سَ أَ 

ر ؛ أَلَحطَنا  َتَكرَّ ٌَ ٌَُخصُّ الِفعل ، وَما  ٌَُخصُّ اَلسم وَما  ٌ ا لُِجملٍَة ، وَما  ا لُِمفَرٍد ،وَما ٌُكون َنف  ٌ ٌُكون َنف

ٌَّة وِدقَِّتَها فً األََداِء َشًء  كَ بؤَحَكام النَّفً وَفِقهَنا أََسالٌَِبَها ، ولََظَهَر لََنا من َخَصابِص  "الَعَرِب  . (ٔ)ِثٌر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . م99ٕٔ ، اهرةالقَ  ،ٕط ، ىفَ ُمصطَ  ٌماهِ برَ إِ  ، ٘ص النَّحو اءحٌَ إِ  (ٔ)
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  َوع :                                                  وضُ المَ  ارِ ٌَ اختِ  ابُ سبَ أ 

 

ام عن ثَ شؾ اللِّ ً فً كَ نِّ مِ  ة  كَ ارَ شَ ومُ  ـم لَّ سَ ٌه وَ لَ عَ  ى للاُ لَّ صَ ـ  ول للاِ سُ ٌث رَ دِ لحَ  ة  دمَ خِ  -ٔ

ٌُعَرؾ فً كَ  ٌَ ذي ََل ٌع( ، الَّ بِ ام الرَّ مَ د اإلِ سنَ )مُ  على ،  ًّ مِ سََل م اإلِ الَ ار العَ قطَ ب أَ ؼلَ أَ اد 

ؼم من   . ٌؾ رِ الشَّ  يِّ وِ بَ النَّ ٌث دِ ب الحَ تُ من كُ  نَ وِّ ا دُ م مَ قدَ من أَ ٌَُعدُّ ه نَّ أَ الرُّ

ـ  من  ة  امَّ عَ ة ٌَّ وِ ؽَ ات اللُّ اسَ رَ الدِّ  نَّ إِ  لْ ، بَ  بلُ ة من قَ اسَ رَ ق بالدِّ طرَ ٌُ  مْ حث لَ وع هذا البَ وضُ مَ  -ٕ

 ا .كر  ال بِ زَ ا تَ مَ  (دسنَ المُ )فً  ة ـٌَّ عِ امِ ل جَ ابِ سَ وث ورَ حُ بُ 

 

  ُحث :البَ  أَهَداف 

 

ِبٌع( و ٌؾعرِ التَّ  -ٔ  النَّفً فٌه . أََدَواتَصاِحِبه من ِخََلل ِدَراَسة بـ)ُمسَند الرَّ

َوافُق واَلخِتََلؾ بٌَن اللَُّؽة ى دَ عن مَ  -من ِخََلل ِدَراَسة هذه األََدَوات  -شؾ الكَ  -ٕ التَّ

ًّ واللَُّؽة  ٌَّة للنَّحو الَعَربِ نِظٌِر ٌَّة للَحِدٌث الشَِّرٌؾالتَّ  .فً )الُمسَند(  الَوصِف

 

  َحث :البَ  جُ نهَ م 

 

 عَ ، مَ  ًَّ ٌلِ حلِ التَّ  ًَّ صفِ الوَ  جَ نهَ و المَ هُ ع( ٌبِ د الرَّ سنَ فً فً )مُ ا للنَّ نَ تِ اسَ رَ دِ فً  عُ بَ تَّ المُ  جُ نهَ ون المَ كُ ٌَ سَ       

ة جَ رَ د( ، ودَ سنَ ة فً )المُ دَ ارِ ٌح الوَ رِ فً الصَّ النَّ ٌب الِ سَ اء أَ حصَ فً إِ  ًِّ ابِ حصَ ج اإلِ نهَ ة بالمَ انَ عَ اَلستِ 

ال عمَ ت فً استِ دَ رَ تً وَ ة الَّ فَ لِ ختَ اط المُ نمَ اء األَ حصَ فً ، وكذلك إِ ات النَّ وَ دَ من أَ  اةٍ دَ أَ  لِّ ال كُ عمَ استِ 

 حث .ا البَ هَ بُ لَّ طَ تَ د ٌَ تً قَ ات الَّ اءَ حصَ ٌرها من اإلِ ة ، وؼَ دَ احِ اة الوَ دَ األَ 

 

  َثاحِ ت البَ هَ اجَ تً وَ ات ال  وبَ عُ الصُّ  زُ برَ أ : 

 

  َوُضوَعاتن مَ مِ  رَ كثَ و أَ أَ  وعٍ وضُ ة مَ اسَ رَ إلى دِ  بلُ ن قَ مِ  ٌنَ ثِ احِ ن البَ مِ  د  حَ ق أَ رَّ طَ تَ ٌَ  مْ ل 

ا وم  مُ عُ ة ٌَّ وِ ؽَ ات اللُّ اسَ رَ الدِّ  نَّ إِ  لْ ث ، بَ حِ اة البَ مَّ هِ ب مُ عَّ ا صَ مَّ ٌع( ، مِ بِ د الرَّ سنَ فً فً )مُ النَّ 

  َكَما أََشرُت َقبَل َقلٌٍِل .د( سنَ فً )المُ ا كر  ال بِ زَ ا تَ مَ 
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  َة :قَ ابِ ات الس  اسَ رَ الد   مُّ هَ أ 

 

ٌ ة ات اسَ رَ الد   مُّ هَ أَ  : ًل و  أَ   فً :وب الن  سلُ أُ ت لَ اوَ نَ تً تَ ال  اللَُّغِو

 

د ، فقَ  ة  لَ ََل ا ودَ ٌب  ركِ فً تَ ات النَّ وَ دَ ألَ  ةٍ شَ اقَ نَ و من مُ خلُ ٌَ  ةٌمَ دِ قَ حو الب النَّ تُ ا من كُ اب  تَ د كِ جِ اد نَ كَ  نَ ََل    

 ٌث عنها عندَ دِ تتابع الحَ  مَّ ، ثُ  عوضِ ر من مَ كثَ فً أَ  اب(تَ فً )الكِ  (هـ8ٓٔت) ذكرها سٌبوٌه

ٌرهما ، وؼَ  (ولصُ األُ )فً ( هـٖٙٔت)اج رَّ ، وابن السَّ  (بضَ قتَ المُ فً ) (هـ8ٕ٘ت)د رِّ بَ المُ 

َبْل َنِجُدَها َمفُروَشة  ا ، هَ اتَ تَ ع شَ جمَ ٌَ  دٍ احِ وَ  ابٍ ا فً بَ وهَ سُ درُ ٌَ  مْ م لَ هُ نَّ ظ أَ لحَ ا نَ نَ نَّ أَ  َلَّ ، إِ  عدُ ن أتى بَ مَّ مِ 

ا َتحَت َمبَحث  ( ، فمنها َما َوَضُعوه ُمنَدِرج  ًّ ا من )َمَباِحث النَّحو الَعَربِ على َمَساَحٍة َفِسٌَحٍة ِجّد 

ٌَّة  ٌَّة والَحرِف َواِسخ الِفعلِ ا ،  علالفِ َمبَحث إِعَراب  وه تحتَ جُ درَ ا أَ ومنها مَ ، النَّ ا وَجزم  َنصب 

 ٌب .صِ نَ ت منها بِ رَ فِ تً ظَ ة الَّ فَ لِ ختَ المُ  وَؼٌرها من الَمَباِحث

ا ب  تُ وا فٌه كُ فُ لَّ ٌن ، وأَ ثِ احِ ا من البَ ٌر  بِ ا كَ ام  مَ فً اهتِ وب النَّ سلُ أُ  ًَ قِ د لَ قَ ٌث فَ دِ صر الحَ ا فً العَ مَّ أَ    

ب تُ ومن الكُ ،  ةٍ لَّ قِ ستَ مُ  ةٍ اسَ رَ ن أفرده بدَ اب ، ومنهم مَ تَ ث الكِ احِ بَ مَ  منَ ه ضِ لَ دخَ من أَ ، فمنهم َ ة  ٌرَ ثِ كَ 

 ا :هَ ثِ احِ بَ مَ  منَ فً ضِ ت للن  قَ ر   َ تً تَ ة ال  ٌثَ دِ الحَ 

ن ه مِ ارِ بَ ه باعتِ شَ اقَ د نَ قَ وَ  ، ٌؾطِ بد اللَّ ة عَ اسَ مَ د حَ حمَّ مُ ور كتُ لدُّ ة لٌَّ بِ رَ العَ  ةِ ملَ الجُ  اءُ نَ بِ  -

 ة .ٌَّ بِ رَ ة العَ ملَ الجُ  اءِ نَ ض لبِ عرِ تً تَ ة الَّ مَّ هِ ض المُ ارِ وَ العَ 

َض له فً َمبَحٍث ُمسَتِقل  ،  ، ًّ ابِ رَّ امِ ح السَّ الِ ل صَ اضِ فَ ور كتُ لدُّ حو لً النَّ انِ عَ مَ  - َوَقد َتَعرَّ

أَبَرَز فٌه َدََلََلِته ، والَفرَق فً الَمعَنى َبٌَن اَلسِتعَماََلت الُمخَتلَِفة الَّتً َتؤِتً علٌها 

 أََدَواُته .

فً  سَ رَ َوَقد دَ  ، ٌؾرِ وح شَ تُ د أبو الفُ حمَّ مُ ور كتُ لدُّ ة لٌَّ رآنِ ه القُ دُ اهِ وَ وشَ  يُّ حوِ النَّ  ٌبُ ركِ التَّ  -

فٌه  شَ اقَ  نَ َّل  قِ ستَ ا مُ ث  بحَ فً مَ د للنَّ قَ ة ، وعَ ٌَّ بِ رَ ة فً العَ فَ لِ ختَ ة المُ ٌَّ حوِ ٌب النَّ اكِ رَ ه هذا التَّ ابِ تَ كِ 

 ٌز . زِ العَ  اب للاِ تَ ن كِ مِ  ا لها بآٌاتٍ د  شهِ ستَ ة ، مُ ٌَّ منِ ة والضِ ٌحَ رِ ه الصَّ ٌبَ الِ سَ أَ 

 يِّ وِ ؽَ فً اللُّ ي والنَّ وِ ؽَ ٌد اللُّ وكِ ه على التَّ ٌقُ طبِ ً وتَ ٌلِ حلِ ً تَ صفِ ج وَ نهَ )مَ  يِّ وِ ؽَ ٌل اللُّ حلِ فً التَّ  -

اللَُّؽِويِّ  فً ه للنَّ تِ اسَ رَ فً دِ  جَ هَ د نَ قَ وَ  ، هاٌرَ مَ ٌل أحمد عَ لِ خَ ور كتُ للدُّ  ام(فهَ اَلستِ  وبسلُ وأُ 

 ، ًَّ ًَّ التَّحلٌِلِ ٌَّة ـ َوَقد َعَقَد له َفصَل  ُمسَتقَِّل  ـ الَمنَهج الَوصِف وذلك فً َضوِء النََّظِر

ٌَّة ٌَّة التَّحِوٌلِ ولٌِِد   . التَّ
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 : ةً ل  قِ ستَ مُ  ةً اسَ رَ ت له دِ دَ فرَ تً أَ ال  ة ٌ  لمِ ل العِ ائِ سَ والر  ب تُ ومن الكُ  

َعام ت مَ دِّ ة قُ الَ سَ رِ ، وهً  يقرِ ود البَ حمُ ر مَ اهِ حمد مَ رآن ألفً فً القُ ٌب النَّ الِ سَ أَ  -

اآلداب بكلٌة اآلداب  ستٌر فًاجِ ة المَ جَ رَ ول على دَ صُ ات الحُ بَ لَّ طَ تَ ال مُ كمَ َلستِ م 9ٙ9ٔ

النَّفً ـ بَنوَعٌه  أََسالٌِبوِدَراَسة َوَقد َقاَم الَباِحث بإِحَصاِء ـ جامعة اإلسكندرٌة ، 

ًَّ ـ الَواِرَدة فً القُرآِن الَكِرٌم ،  ِرٌَح والِضمنِ  ، َوأََهمُّ الصَّ
ا ُمسَتِقَّل  وَعَقد لُِكلِّ َنوٍع ِقسم 

َراَسات  َراَسة أَنََّها ِمن أََواِبل الدِّ ٌِّز هذه الدِّ ٌَُم ٌَّة َما  ًَ الِعلِم الَحِدٌَثة الَّتً َتَناَولَت النَّف

ًَّ باإلَِفاَضة والتَّفِصٌل .  الِضمِن

 ٌححِ صَ  فً ةٌَّ حوِ نَ  ةاسَ رَ دِ " ٌرنظِ والتَّ  ٌؾوصِ التَّ  بٌنَ  ٌؾرِ الشَّ  ٌثدِ الحَ  فً فًالنَّ  ةرَ اهِ ظَ   -

  مَٕٔٓٓعام ت مَ دِّ ة قُ الَ سَ رِ وهً ،  ٌمحِ رَ  ًاطِ العَ  بدعَ  دٌِّ السَّ  تروَ ثَ ل" يارِ خَ البُ 

 ةعَ امِ جَ ب وملُ العُ  اردَ  ةٌَّ لِّ كُ  ستٌر فًاجِ ة المَ جَ رَ ول على دَ صُ ات الحُ بَ لَّ طَ تَ ال مُ كمَ َلستِ 

ٌَّة  فً ة النَّ اسَ رَ بدِ ث احِ البَ فٌها  امَ د قَ ، وقَ  ةرَ اهِ القَ  إلى ٌِمَها قسِ تَ ِخََلل ن مِ ِدَراَسة  َنحِو

َدَرَس فٌه  ً  ٌلِ حلِ تَ  ً  صفِ وَ  سمٍ اة ، وقِ حَ النُّ  ندَ عِ فً النَّ فٌه  سَ رَ دَ  ي  رِ ظَ نَ  سمٍ ٌن : قِ سمَ قِ 

 فدتُ تً استَ ع الَّ اجِ رَ ر المَ كثَ ة من أَ الَ سَ ت هذه الرِّ انَ د كَ قَ ، ولَ  يّ ارِ خَ ح البُ حٌِ فً صَ النَّفً 

ب تُ ٌن من كُ فَ لِ ختَ ٌن مُ بَ تاَ ه فً كِ فسَ وع نَ وضُ ان المَ سَ درُ ً هذه تَ تِ الَ سَ ا ورِ هَ ونَ كَ منها ؛ 

 . ةٌَّ وِ بَ ة النَّ نَ السُّ 

ت مَ دِّ ة قُ الَ سَ رِ ، وهً ات عمَ ٌق جَ وفِ ً( لتَ ٌمِ علِ ً وتَ ٌفِ ظِ ى وَ نحَ مَ ) ًبِ رَ حو العَ فً فً النَّ النَّ  -

 َقاِصِدي َجاِمَعة ستٌر فًاجِ ة المَ جَ رَ ول على دَ صُ ات الحُ بَ لَّ طَ تَ ال مُ كمَ َلستِ م َٕٙٓٓعام 

ٌَّة  ، رابِ الَجزَ ب َوَرقلَة ِمرَباح َسالَة على الفُُروق الَوِظٌفِ َز الَباِحث فً هذه الرِّ َوَقد َركَّ

َنُه ُمقَتَرَحاتِه عن  ةٌَّ بِ رَ العَ ألََدَوات النَّفً فً  ٌَّة النَّفً َضمَّ ا بَتعلٌِِم ا َخاّص  ، َكَما َعَقد َمبَحث 

ٌَّة َتدِرٌس النَّفً فً ُمخَتلؾ َمَراِحل التَّعلٌِم .  َكٌِف

َوَقد َجَمَع فٌه َبٌَن  ة ،فَ رَ ور عَ نصُ عد مَ ور سَ كتُ ة للدُّ رَ قَ ة البَ ورَ فً فً سُ ٌب النَّ الِ سَ أَ  -

َراَسة النََّظرِ  ، وَبٌَن ِدَراَسة ِتلك األََسالٌِب  ةٌَّ بِ رَ العَ ٌَّة ألََسالٌِب النَّفً َكَما َوَرَدت فً الدِّ

 ٌَّ  ة . ى ُسوَرة الَبَقرَ لَ عَ  ة  ِدَراَسة  َتطِبٌقِ

َعَقد  َوَقد ، ًّ ابِ رَّ امِ د السَّ حمَّ اس مُ بَّ ور عَ كتُ ( للدُّ سَ ٌْ )لَ  لَ مَ ة عَ لَ امِ ة العَ ٌَ افِ ؾ النَّ حرُ األَ  -

د اهِ وَ ٌص الشَّ محِ ة وتَ اسَ رَ دِ  عدَ ص بَ لَ خَ ، وَ لُِكلِّ َحرٍؾ منها َفصَل  ُمسَتقَِّل  ث احِ البَ 

َبعَد  كما( من هذا الحُ ى )مَ ثنَ ل ، واستَ مَ هذا العَ  اهَ الِ عمَ م إِ دَ ٌح عَ رجِ إلى تَ فٌها ة دَ ارِ الوَ 

 اسِتٌَفاء ُشُروط َعَملَِها . 
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ٌ ةات اسَ رَ الد   مُّ هَ ا : أَ ًٌ انِ ثَ   : (ٌعبِ د الر  سنَ مُ )ت لَ اوَ نَ تً تَ ال   اللَُّغِو

  

ٌَت بِِدَراَسة َجانٍِب لَُؽِوي   اَسة  رَ د دِ وجَ  تُ ََل     ِبٌع ُمسَند)أَو أَكَثَر فً  ُعنِ َقبَل هذه  -( الرَّ

َسالَة  َتٌَمة  َقاَم بها  –الرِّ ٌَ اِرّي إَِلَّ ِدَراَسة   ٌَ  مر فًوب األَ سلُ أُ بُعنَوان )َخالِد بن َزاِهر الِخ

بٌِع ٌح حِ ع الصَّ امِ الجَ  –ٌؾ رِ ٌث الشَّ دِ الحَ  ػ ٌَ فً الصِّ  ة  اسَ رَ ٌب "دِ بِ بن حَ ُمسَند اإلَِمام الرَّ

َلسِتكَمال م َٕٔٔٓعام  مَ دِّ ة قُ الَ سَ ٌل للرِّ دِ ج بَ رُّ خّ وع تَ شرُ حث مَ بَ  هاوأَصلُ ، ( اض" ؼرَ واألَ 

وم لُ ة العُ ٌَّ لِّ ا فً كُ هَ ة وآدابِ ٌَّ بِ رَ العَ ة ؽَ ستٌر فً اللُّ اجِ ة المَ جَ رَ دَ  ُمَتَطلََّبات الُحُصول على

 ان .مَ ة عُ نَ لطَ سَ  –ى زوَ ة نَ عَ امِ اب بجَ واآلدَ 

    

  ُحث :البَ  ةُ    خ 

 

 ً :         حو اآلتِ ه على النَّ ٌمِ قسِ وم بتَ قُ ن أَ حث أَ ة البَ ٌعَ بِ اقتضت طَ       

 . َمة  الُمَقد 

  ٌَمـِهــٌـد ، و  :  ٌنلَ َمدخَ ل على مِ شتَ الـتــ 

  َل لالَمدخ بٌِع بن َحبٌِب وِبُمسَندِ باإلمَ  التَّعِرٌؾُ :   األو   . هام الرَّ

  َانِ  لالَمدخ َمنَعََلَقُته بِ و هاعُ نوَ أَ و النَّفً َمفُهومُ :  ًالث   .  الزَّ

  ُلاألَ  الَفصل ٌْسَ ):  و  ٌَة فً ( لَ افِ بٌِعالنَّ  . َحِبٌب بن ُمسَند اإلَِمام الرَّ

  ٌَُة( َما):  ًانِ الث   الَفصل اِف ِبٌع فً النَّ   . َحِبٌب بن ُمسَند اإلَِمام الرَّ

  ٌَُة( ََل ):  ثالِ الث   الَفصل اِف ِبٌع فً النَّ   . َحِبٌب بن ُمسَند اإلَِمام الرَّ

  ٌَُة( لَنْ ):  عابِ الر   الَفصل اِف ِبٌع فً النَّ   . َحِبٌب بن ُمسَند اإلَِمام الرَّ

  ٌَُة( لَمْ ):  سامِ الخَ  الَفصل اِف بٌِع فً النَّ   . َحِبٌب بن ُمسَند اإلَِمام الرَّ

  ُر  ):  سادِ الس   الَفصل ٌْ ة( َؼ ٌَ اِف ِبٌع فً النَّ  . َحِبٌب بن ُمسَند اإلَِمام الرَّ

 . الَخاتَِمة ، وتشتمل على أََهم  َنـَتـائِـج الـَبـحـث 

 

نِبٌه علٌه أَنَّ            نَبِؽً التَّ ٌَ ا  ًِّ الَكِرٌم ـ صَ  َسَتُكون َمقُصوَرة  علىِدَراَسَتَنا هذه هذا وِممَّ ِب لَّى للاُ أَقَوال النَّ

اعلٌه وَسلَّم ـ  َها َسَتقَتِصر على أََدَواتأَكثر ِدقَّة  فً َنَتاِبِجَها ، كَ  ؛ لتُكون َهاوعِ لَِموضُ  َتخِصٌص   َما أَنَّ

  ا .هَ اتِ ة ذَ لَّ للعِ  الَكِرٌَمة تلك األَقَوالفً  ةدَ ارِ ٌح الوَ رِ الصَّ  النَّفً
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ٍة     ٌَّ َراَسة ـ على ُنسَخٍة إِلكتُرونِ ِرٌَفة ـ َمَحلِّ الدِّ وقد اعتمدت فً إِحَصاء وَضبط األََحاِدٌث الشَّ

د َشِرٌِفً ، وعلى َطبَعة َمكَتبة اَلسِتَقاَمة  ِبٌع( من إِعَداد الَفاِضل ُمصَطفى بن ُمحمَّ لـ)ُمسَند الرَّ

ا وَتَداُوَل  بٌَن النَّاس .   لـ)الُمسَند( ؛ َكوَنَها األَكَثر َوفرَ   ة  فً الَمكَتَبات ، واألَوَسع انِتَشار 

َتَعلَّق بَمَصاِدر هذا الَبحث وَمَراِجِعه فَقد َشِمَل     ٌَ ا فٌما  ُكُتب النَّحو الَقِدٌم منها الَكِثٌَر ِمن أَمَّ

فِسٌر ، والَحِدٌث ، واألُُصول ، وَطاِبَفٍة ِمن والَحِدٌث ، و َراَمَعاِجم اللَُّؽة ، ُكُتب التَّ وُكُتب ِجم ، والتَّ

َراَسة .  َع َمَباِحث الدِّ َعة  َتَنوُّ َدة  وُمَتَنوِّ  التَّعِرٌَفات واَلصِطََلح ،  َفَجاَءت ُمَتَعدِّ

َه بَِخالِص الشُّكر وَعِظٌم اَلمِتَنان لألُستاذ     َمة ـ أَْن أََتَوجَّ فُوتنًِ ـ فً ُمخَتَتم هذه الُمَقدِّ ٌَ كُتور وََل  الدُّ

َسالَة  َدِنً به من ُنصٍح وإِرَشاٍد وَتوِجٌٍه ِطٌلَة إِشَراِفه على هذه الرِّ ًّ على َما َزوَّ لِِب َؼالِب َفاِضل الُمطَّ

د أبو ِستَّة على َقُبولِه  كُتور إٌَِهاب ُمحمَّ َناء ألُستاذي الدُّ فً َمَراِحلَِها األُولَى ، وأَُثنًِّ بالشُّكر والثَّ

ِدٌَدة وَتشِجٌِعه الُمسَتِمرِّ اإلِشَراؾ عل ًّ ، الَّذي َكان لَتوِجٌَهاتِه السَّ ى َما َتَبقَّى من ِمشَوار َبحثً الِعلِم

ٌر بُخَطى  َواِثَقٍة َنحو إِتَمام َمِسٌَرة هذا الَبحث ، والشُّكر َموُصول  لألُستاذ  األََثر الَكِبٌر فً السَّ

َبٌِدّي الُمشِرؾ ال كُتور َسِعٌد الزُّ َسالَة على َما أَبَداه لً ِمن ُمََلَحَظاٍت َدِقٌَقٍة الدُّ اِنً على هذه الرِّ ثَّ

ٌَِّمٍة .       وَتوِجٌَهاٍت َق

لَل ،  َفإِن َكان من َسهٍو فً     ئ َنفِسً ِمن الَخَطؤ والزَّ م هذا الَعَمل الُمَتَواِضع ؛ ََل أَُبرِّ َوإِنًِّ إِذ أَُقدِّ

، أو َخلٍَل فً اسِتنَتاٍج ، َفُعذِري أَنَّ الَكَمال هللِ َوحَده ، وَحسبًِ ِصدق  ِعَباَرٍة ، أو ُؼُموٍض فً ِفكَرةٍ 

ه ، واستِفَراغ الُجهد ، وللاُ أَعَظُم َرقٌٍِب ، وأَكَرُم َحِسٌٍب .  التَّوجُّ
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لُ  الَمدَخلُ   األَو 

عِرٌفُ ) بٌِعِ  باإلَِمامِ  الت   (وبُِمسَنِده َحبٌِب بن الر 

 

 (ٔ)(ٌببِ حَ  بن ٌعِ بِ الر   امِ مَ اإلِ )ـب ٌفُ عرِ الت  :  ًل و  أَ 

 

  َُوَمولُِده َنَسُبه : 

ِبٌع َعمرو أبو اإلَِمام ُهو    ِبٌع بن َعمرو بن َحبٌِب بن الرَّ  َعمرو بن َراشد بن الرَّ

 التَّابَعة َؼَضَفان منطقة فً بُعَمان ُولِد ، َفْهم بن َمالك بن َفَراِهٌد إلى نِسَبة   ؛ الَفَراِهٌِديّ 

ْهل على لَِوى لوَلٌة ًّ  السَّ اِحل ُخون اختلؾ وقد ، الَباِطَنة َشَمال لُمَحاَفَظة السَّ  فً الُمَإرِّ

ل الَقرن فً ُولِد أَنَّه اتَِّفاقهم َمعَ  ؛ ِوََلدته َتارٌخ َحه والَّذي ، الِهجِريّ  األَوَّ  َسعٌد الشٌَّخ َرجَّ

ًّ  َمْبُروك بنا انًِ النِّصؾ فً ُولِد أَنَّه –للاُ  َحِفَظه –الَقُنوِب  الَقرن من الثَّاِمن الَعقد من الثَّ

ل  . (ٕ)هـ 8ٓ-7٘ َسَنَتً بٌنَ :  أي ، األَوَّ

 

 َنشؤَُته : 

بٌِع اإلَِمام َنَشؤ      أحد َعمرو بن َحبٌب الشٌَّخ أبوه كان فقد ، وَصََلحٍ  ِعلمٍ  َبٌت فً الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِرٌخ) فً َترَجمُته ُتنظر (1) د اإلَِمام ، 77ٕ/ٖ الَكِبٌر التَّ  ،( هـٕٙ٘ت) الُبَخاِريّ  إِسَماِعٌل بن ُمحمَّ

ٌن َخٌر ، ٗٔ/ٖ األَعََلم)و ، (م98ٙٔ ،( ط.د) ، بٌروت ، الِفكر َدار ِرْكلًِ الدِّ  دار ، ٘ط ، الزِّ

ِبٌع اإلَِمام)و ،( م98ٓٔ ، بٌروت ، للَمََلٌٌن الِعلم  الشٌَّخ ، ٕٓ-٘ٔ وُمسَنُده َمَكاَنُتهُ  َحبٌب بن الرَّ

ًّ  َمبُروك بن َسعٌد وِب امِريّ  َمكتبة ، ٔط ، الَقنُّ ة)و ، (م99٘ٔ ، مسقط ، الضَّ ٌَ  عندَ  الَحِدٌث ِرَوا

ٌَّة   ، مسقط ، الَواعد الِجٌل َدار ،ٔط ، الُبوَسِعٌِديّ  أحمد بن َصالح ، 9٘-9ٗص اإلَِباِض

ٌَّة بٌبلٌوؼرافٌا)و ،( مٕٓٓٓ  َترَجمة ، كاسترس أس أم تؤلٌؾ ، ٓٓٗ/ٕ - الَمشرق قِسم ـ اإلَِباِض

ًّ  إِبَراِهٌم بن ُسلٌََمان الَحاجّ  وَتصِحٌح ُمَراَجَعة ، كرٌر وخدٌجة إمادي حمد مو  ،ٔط ، الَواِرجََلِن

ٌَّة والشُُّإون األَوقاؾ َوَزارة ٌِن  ( .مٕٕٔٓ، مسقط ، الدِّ

ِبٌع اإلَِمام كتابه ٌُنظر (2)  . ٙٔص وُمسَنُده َمَكاَنُتهُ  الرَّ
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بٌِع اإلَِمام َتَعلَّم وقد ، (ٔ)زِديّ األَ  َزٌد بن َجابر الَكبٌر اإلَِمام َتََلمٌذ  فً األُولَى ُعلُوَمه الرَّ

 َمنَبع وحٌثُ  ، زداألَ  َقوُمه حٌثُ  الَبصرة إلى ذلك بعدَ  َسافر ُثمَّ  ، َرأسه َمسقط ُعَمان بلده

َمان ذلك فً الِعلم ابعٌن من َكبٌَرةٍ  ُثلَّة بُوُجود آنذاك اشتهرت فقد ، الزَّ  ، الُعلََماء وِكَبار التَّ

ِبٌع اإلَِمام فاؼترؾ ا َجَعلَه َما ُعلُوِمِهم َبحر من الرَّ ا َنبع  ٌَّاض   .   (ٕ)والُمَتَعلِِّمٌن للِعلمِ  َف

 

  ُاُته ٌَ ة َح  ٌ  :  الِعلِم
 

 : لمِ لعِ لِ  هُ بُ لَ  َ  - أ

بٌِع اإلَِمام َتلَقَّى أن بعدَ     فً وُهو ـ الَبصرة إلى َرَحل َوالده ٌَد على األُولَى ُعلُوَمه الرَّ

ٌُواِصل ـ َشَبابه َرٌَعان  من بَتوجٌهٍ  َكان هذا ولََعلَّ  ، الِعلم لَطلَب وَطِرٌَقه ِدراَسَته لِ

 بَفَطاِحل ُهَناك التقى وقد ، َزٌد بن َجابِر اإلَِمام ٌَد على َتَتلَمذ الَّذي َحبٌب الشٌَّخ َوالده

فِسٌر ُعلُوم منهم استقى الَّذٌن التَّابعٌن وِكَبار الُعلَماء  َبَرع وقد ، والِفقه والَحِدٌث التَّ

ا فٌها ٌََّما وََل  ، َجمٌع  بق َقَصَبات فٌهما أحرز فإِنَّه ؛ والِفقه الَحدٌث ِس السَّ
(ٖ) . 

 

 :  هُ وخُ ٌُ شُ  - ب

بٌع اإلَِمام َقال   َما: " َنفِسه عن الرَّ  وُضَمام، ، ُعَبٌَدة أبً:  َثََلَثةٍ  عن الفِقه َحِفظت إِنَّ

ٌُوِخه ِكَبار ُهم هإَلء أَنَّ  ٌعنً وُهو ، (ٗ)"ُنوح وأبً  ( ُمسَنده) ٌَُطالِع الَّذي أِلَنَّ  ؛ ُش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًّ  زِديّ األَ  َزٌد بن َجابر الشَّعَثاء أبو اإلَِمام ُهو (1) ًّ  للَمذَهب الَحِقٌِقً الُمَإسِّس ، الُعَماِن  فً ُولِدَ  ، اإلَِباِض

َحابة عن فؤََخذ الِحَجاز إلى وَرَحل ، الِعلم لَطلَب الَبصرة إلى انتقل ُثمَّ  ، ُعَمان  أمثال من الِكرام الصَّ

ا َعنهم للاُ  َرِضً وؼٌرهم َعبَّاس وابن َعاِبَشة ا َكان ، َجِمٌع   َسَنة ُتُوفًِّ ، والِفقه والَحِدٌث التَّفِسٌر فً إَِمام 

َبَقات) فً َترَجمُته ُتنَظر.  هـ9ٖ د ، 8ٕٔ-79ٔ/7 الُكبَرى الطَّ هِريّ  َسعد بن ُمحمَّ  َدار ،( هـٖٕٓت) الزُّ

ٌَر)و ،( م98٘ٔ،  (ط.د) ، بٌروت ، بٌروت َبََلء أَعََلم ِس د ، 8ٖٗ-8ٔٗ/ٗ النُّ ًّ  أَحمد بن ُمحمَّ َهِب  الذَّ

َسة ،7ط ،( هـ7ٗ8ت) َسالة ُمَإسَّ  .  ( م99ٓٔ ، بٌروت ، الرِّ

ة كتاب ٌُنظر (2) ٌَ ِبٌع اإلَِمام ُمسَند على َحاِش عِديّ  َعلً بن َفَهد وَترِتٌب َجْمع ، ٕٔص َحبٌب بن الرَّ  ، السَّ

 . مٕٙٓٓ ، مسقط ، األَنَفال َمكتبة ،ٔط

 . 9ٔص وُمسَنُده َمكاَنُتهُ  َحبٌب بن بٌعالرَّ  اماإلمَ  نظرٌُ  (3)

ٌَرال (4) اِخً َسعٌد بن أحمد ، 9ٙ/ٔ سِّ  ، مسقط ، والثَّقافة الَقومً التَُّراث َوَزارة ،( هـ9ٕ8ت) الشَّمَّ

 ( .ط.د) م،987ٔ
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ة ُعلََماء من َكبٌَرةٍ  َطاِبَفةٍ  عن الِعلم أََخذ قد أَنَّه فٌه ٌجد  َجالَسَ  قد وأَنَّه ، األُمَّ

ا ِثٌن من َكثٌر  ا ، الُمَحدِّ ٌُوُخه أَمَّ  : َفُهم الثََّلَثة ُش

 

 : ءـَل بالوَ  ـ ًّ ٌمِ مِ الت   ةٌمَ رِ كَ  أبً بن مسلِ مُ  ةٌدَ بَ عُ  أبو اممَ اإلِ   -6

ًِّ  الَمذَهب إَِماَمة انتقلت وإلٌه ، َزٌد بن َجابر اإلَِمام َتََلِمَذة أكَبر ُهو    اإلَِباِض

ًّ  فقٌِل ، أَصلِه فً اخُتلِؾَ  وقد" ، َوَفاته بعدَ  ًّ :  وِقٌل ، َحَبِش :  وقٌِل ، َفاِرِس

مة عنه َقال ، (ٔ)"ُكرِديّ  ًّ  الَعَلَّ ْرِجٌِن  وَرتَّبَ  ، وَعلََّمَها الُعلُوم َتَعلَّمَ : " الدَّ

ا َكان...  وأَحَكَمَها األَحاِدٌثَ  هدِ  َمعَ  َعالِم  ا فً الزُّ ٌَ ن  َنٌل َمعَ  والتَّواُضع ، الدُّ

َرَجات ا الدَّ ٌَ  . (ٖ)بَقلٌل بعَدها أو( هـٓ٘ٔ) َسَنة ُتُوفًِّ وقد ، (ٕ)"الُعل

 

 :  انه  الد   وحنُ  أبو ماماإلِ  -5

ان ُنوح بن َصالِح ُنوح أبو اإلَِمام ُهو   هَّ  منُهم ؛ َجَماعة عن الِعلم أََخذ ، الدَّ

ًّ  عنه َقال ، َزٌد بن َجاِبر اإلَِمام ْرِجٌِن َبَقات) فً الدَّ  وأُسَتاذ التَّحِقٌق، َشٌخُ (: "الطَّ

ِرٌق أهل ةٍ  َذا وَكان ، والفُُروع الَحدٌث عنه أُِخذ...  الطَّ ٌَ  ، (ٗ)"وُخُضوع هللِ  َخش

ًّ  الَبدر ووصفه اِخ مَّ  بالتَّحِدٌد ُتعَرؾ وََل  ، (٘)"الِعلم َؼِزٌرُ  الَوَرع َشِدٌدُ " بؤَنَّه الشَّ

 .   َوَفاِته َسَنة

 

 : ًّ انِ مَ العُ  يّ زدِ األَ  بائِ الس   بن اممَ ضُ  بدهللاعَ  أبو اممَ اإلِ  -8

ى َكان   ٌَة) ٌَُسمَّ ، َقالَ  ، َفتَواه أكثرَ  ألَنَّ  ؛( َزٌد بن َجابر َراِو  وَسِمعتُ  َجابر 

ا ًّ  عنه َقال ، ُعَبٌَدة أبً اإلَِمام عنه أََخذَ  ِممَّن وَكان ، (ٙ)َجاِبر  اِخ مَّ   من: " الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٕٙص وُمسَنُده َمكاَنُتهُ  َحبٌب بن بٌعالرَّ  اماإلمَ  نظرٌُ  (1)

ْرِجٌنً َسعٌد بن أحمد ، 8ٖٕ/ٕ ؽرببالمَ  شاٌخالمَ  اتقَ بَ طَ  (2)  ،(هـ7ٓٙ) َحوالً الُمَتَوفَّى الدَّ

ي إِبراهٌم تحقٌق  ( .ت.ط.د) ، مسقط ، اَلسِتَقامة َمكتبة ، َطَلَّ

 . ٖ٘ص وُمسَنُده َمكاَنُتهُ  َحبٌب بن بٌعالرَّ  اماإلمَ  نظرٌُ  (3)

 .  ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٕ بؽرِ بالمَ  شاٌخالمَ  اتقَ بَ طَ  (4)

ٌَرال (5)  .  8ٕ/ٔ سِّ

 .  ٕٔٔ/ٕ بؽرِ بالمَ  شاٌخالمَ  اتقَ بَ طَ  (6)

 



ٔٔ 
 

ٌق َذِوي َحصر عندَ  الُمعِضََلت أَمرَ  والَكاِشؾ ، والتَّحِقٌق الِعلم أهلِ   وََل  ، (ٔ)"الضِّ

ا ـ ُتعَرؾ ًّ  الشٌَّخ ٌقُول ، َوَفاِته َسَنة بالتَّحِدٌد ـ أٌَض  ٌِّن َدلٌَِل   أَِجد ولَمْ : " الَقنُّوِب  ٌُع

ان ُنوح أبو وََل  ُضَمام فٌها ُتُوفًِّ الَّتً الَسَنة هَّ  . (ٕ)"َعلٌَِهَما للاِ  ِرضَوانُ  الدَّ

 : هُ ٌذُ مِ ََل تَ  -ج

بٌِع اإلَِمام عن الِعلم َحَمل    بن َمحُبوب ُسفٌان أبو منُهم الِعلم َطلَبة من َكِبٌر   َعَدد   الرَّ

َحٌل ًّ  الرُّ  الُمنِذر بن وَبشٌر ، (ٗ)اإلِزَكِويّ  َجابر أبً بن وُموَسى ، (ٖ)الَبصِريّ  القَُرِش

 ًّ  . الُعلََماء من وَؼٌُرُهم ، (ٙ)ُصفَرة بن َعبدالَملِك ُصفَرة وأبو ،( ٘)النَّزَواِن

 

 : ةٌ  لمِ العِ  هُ ارُ آثَ  -د

ِبٌع اإلَِمام َتَرك    ا الرَّ َنه َما منها ، اآلَثار من َعَدد    ، َتََلِمٌُذه َكَتبه َما ومنها ، بَنفِسه َدوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَرال (ٔ)  .  8ٔ/ٔ سِّ

 . ٓٗص وُمسَنُده َمكاَنُتهُ  َحبٌب بن بٌعالرَّ  اماإلمَ  (ٕ)

َمة ُهو (ٖ) ث الَعَلَّ ٌَّة ُعلََماء من، ًّ شِ رَ القُ  ًّ ومِ خزُ المَ  ٌلحَ الرُّ  بن وبحبُ مَ  انفٌَ سُ  أبو الُمَحدِّ  اإلَِباِض

 بالَمؽرب الَمشاٌخ َطَبَقات) فً َترَجمُته ُتنظر.  الِهجري الثَّانً الَقرن أََواِخر فً ُتُوفًِّ ، األََواِبل

رِجٌِنً ان إِتَحاؾ)و ،(  78ٕ/ٕ للدَّ ٌَ  ُحُمود بن ٌؾسَ  ، ٗٙٔ/ٔ ُعَمان ُعلََماء بعِض  َتاِرٌخ فً األَع

 ًّ اِش  ( .م99ٕٔ ، مسقط ، ٔط ، الَبطَّ

َمة ُهو (ٗ) ٌَّة ُعلََماء من ،( إِزِكً ِوََلٌة إلى ِنسَبة  ) اإلِزَكِويّ  َجاِبر أبً بن ُموَسى الَعَلَّ  ، بُعَمان اإلَِباِض

 َدلٌل) فً هَترَجمتُ  ُتنظر.  هـ8ٔٔ َسَنة ُتُوفًِّ ، َزَمانه فً الِبَلد ُشُإون إَِدارة فً َكِبٌر   َدور   له َكان

لَطان َجاِمَعة ، ٔط ، الَباحثٌن من َمجُموَعة تؤلٌؾ ، ٘٘ٔص ُعَمان أَعََلم  ،(م99ٔٔ ، َقاُبوس السُّ

ان إِتَحاؾ)و ٌَ اِشً األَع  ( . 8ٙٔ/ٔ للَبطَّ

َمة ُهو (٘) ٌَّة ُعلََماء من،( ىزوَ نَ  ةٌَ ََل وِ  إلى ة  سبَ نِ ) ًّ انِ زوَ النَّ  رنذِ المُ  بن َبِشٌر الَعَلَّ  ، األََواِبل اإلَِباِض

ن  أَسَماء ُمعَجم) فً َترَجمُته ُتنظر.  هـ78ٔ َسَنة ُتُوفًِّ ، ُعَمان إلى الَبصرة من الِعلم َحَملُوا وِممَّ

لَطان َجاِمَعة ، ٔط ، الَباحثٌن من َمجُموَعة تؤلٌؾ ، 87ٔ/ٔ الَعَرب  ،( م99ٔٔ ، َقاُبوس السُّ

ان إِتَحاؾ)و ،( ٖٗص ُعَمان أَعََلم َدلٌل)و ٌَ اِشً األَع  ( . ٙٙٔ/ٔ للَبطَّ

ًّ  ُصفَرة بن َعبدالملك ُصفَرة أبو الَفِقٌه الَحاِفظ ُهو (ٙ)  الَقرن أََواِبل فً ُعَمان ُعلََماء من ، الُعَماِن

الِث ا أَلَّؾَ  ، الِهجِري الثَّ ِبٌع آَثار) أَسماه ِكَتاب  ِبٌع اإلَِمام ِرَواٌات فٌه َجَمع( الرَّ  ُضَمام َشٌِخه عن الرَّ

اِبب بن ٌَر) فً َترَجمُته ُتنظر.  السَّ اِخً السِّ  ( . 9ٓٔ/ٔ للشَّمَّ

 

 

 



ٕٔ 
 

 : (ٔ)أَبَرِزَها ومن

 

ٌَة ِكَتاب : دسنَ المُ  -1 بٌِع اإلَِمام فٌه َجَمع ، ِرَوا  للاِ  َرُسول َحِدٌث من َطاِبَفة   الرَّ

ٌَحِوي وَسلَّم، َعلٌه للاُ  َصلَّى ا وأَربعٌنَ  واثنٌن ةٍ مابَسبعَ ( 7ٕٗ) و  َما وِهً ، َحِدٌث 

َراَسة هذه َموُضوع َعلٌها انبنى  .  َعلٌه الَكََلم َتفِصٌل وسٌؤتً ، الدِّ

 

ا وأربعٌنَ  مابة( ٓٗٔ) َحوالً ٌَُضمُّ  وُهو : ةٌدَ قِ العَ  ابتَ كِ  -2 ا َحِدٌث  َمه ، وأََثر   وَقسَّ

ا وَثََلثٌنَ  َسبعة  ( 7ٖ) َمجُموُعَها َبلَػ أَبَوابٍ  إلى  . َباب 

 

 ِرَواٌات فٌه َجَمع ُصفَرة بن الَملِك َعبد ُصفَرة أبو أَلََّفه ِكَتاب   وُهو : ٌعبِ الر   ارُ آثَ  -3

ِبٌع اإلَِمام اِبب بن ُضَمام َشٌِخه عن الرَّ  .  السَّ

 

  ُثٌِنَ  َبٌنَ  َمَكاَنُته  : الُمَحد 

 

بٌِعَ  اإلَِمامَ  َذَكر    ثٌِن من َعَدد   الرَّ  وَقال ، (ٖ)ِثَقة:  (ٕ)َشاِهٌن ابنُ  عنه َفَقال ، الُمَحدِّ

 ًّ  :(ٗ)الَداَرقُْطِن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّة عندَ  الَحِدٌث ِرَواٌة ٌُنظر (1) ِبٌع اإلَِمام ُمسَند على وَحاِشٌة ، ٙ٘ص للُبوَسِعٌِديّ  اإلَِباِض        الرَّ

عِديّ  َحِبٌب ابن  . ٖٓص للسَّ

ث الَحاِفظ ُهو (2)  َكثٌر َكان ، وُحفَّاِظه الَحِدٌث ُعلََماء أََحد ، َشاِهٌن بن ُعثمان بن أَحمد بن ُعَمر الُمَحدِّ

ؤلٌِؾ  َبؽداد َتاِرٌخ) فً َترَجمُته ُتنظر.  هـ8ٖ٘ َسَنة ُتُوفًِّ ، ُمَإلَّؾ َثَلُثمابة َنحو له أَنَّ  ٌَُقال ، التَّ

ٌَّة الُكُتب َدار ،( هـٖٙٗت) الَبؽدادي الَخِطٌب َعلً بن أحمد ، ٕ٘ٙ/ٔٔ  ، بٌروت ، الِعلم

د ، 987/ٖ الُحفَّاظ َتذِكَرة)و ،(( ت.ط.د) َهِبً أحمد بن ُمحمَّ ٌَّة، الُكُتب َدار ،( هـ7ٗ8ت) الذَّ  الِعلِم

ًّ  َحَجر بن َعلً بن أحمد ، ٘ٗٔ/٘ الِمٌَزان لَِسان)و ،(( ت.ط.د) ، بٌروت  ،(هـ8ٕ٘ت)الَعسَقََلِن

اء َدار ،ٔط ٌَ  . (م99٘ٔ ، بٌروت ، الَعَرِبً التَُّراث إِح

َقات أَسَماء َتارٌخ ٌُنظر (3) ار ، 7ٕص َشاهٌن َلبن الثِّ ٌَّة الدَّ لَِف  ( . ط.د) ، م98ٗٔ ، الُكَوٌت ، السَّ

ًّ  أحمد بن ُعَمر بن َعلً الَحَسن أبو الَحافظ اإلَمام ُهو (4) اَرقُطِن  أَحٌاء من قُطن َدار إلى ِنسَبة  ) الدَّ

َنن)و( الِعلَل) منها التََّصاِنٌؾ من َعَدد   له ، الَحِدٌث فً َعصره إََمام َكان ،( َبؽداد  َسَنة ُتُوفًِّ ،( السُّ

َهِبً الُحفَّاظ َتذِكَرة)و ، (ٖٗ/ٕٔ للَبؽَداِدي ؽدادبَ  ٌخارِ تَ ) فً َترَجمُته ُتنظر. هـ8ٖ٘  .  (99ٔ/ٖ للذَّ

 



ٖٔ 
 

ا" ِبٌع َوأَمَّ ِحبَّان ابنُ  َذَكره َكَما ، (ٔ)"ٌُتَرك َفََل  الَبصِريّ  َحِبٌب بن الرَّ
 ، (ٖ)(الثَِّقات) فً (ٕ)

اِرٌخ) فً (ٗ)والُبَخاِريّ  ذُكر ولَمْ  ، (٘)(الَكِبٌر التَّ ا فٌه ٌَ  . (ٙ)َتعِدٌَل   وََل  َجرح 

 

  َُوَفاُته : 

 بعدَ  وذلكَ  ، انمَ عُ  لاحِ سَ  على انفَ ضَ ؼَ  ةلدَ بَ  فً هبِّ رَ  اروَ جِ  إلى ٌعبِ الرَّ  اممَ اإلِ  انتقل   

 فً احثونالبَ  واختلؾ ، ملُّ عَ والتَّ  لمالعِ  فً اهاضَ قَ  اةٍ ٌَ حَ  بعدَ  هٌاتِ حَ  راخِ وَ أَ  فً اإلٌهَ  هوعِ جُ رُ 

 . (7)هـ8ٓٔ - هـ7٘ٔ ًتَ نَ سَ  بٌنَ  ًَ فِّ وُ تُ  هنَّ أَ  ًّ وبِ نُّ القَ  ٌخُ الشَّ  حجِّ رَ وٌُ  ، اتهفَ وَ  ةنَ سَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَرقُطِنً والَمتُروُكون اءفَ عَ الضُّ  ٌُنظر (1) ٌَاض ، الَمعاِرؾ َمكتبة ،ٔط ، 8ٕٓص للدَّ  . م98ٗٔ ، الرِّ

َمة ُهو (2) خ الَعَلَّ د َحاتم أبو الُمَإرِّ ِمٌِمً أَحمد بن ِحبَّان بن ُمحمَّ  الَحِدٌث ُعلََماء أََحدُ  ، الَبسِتً التَّ

ؤلٌِؾ َكثٌر َكان وُحفَّاِظه، َفاِته من ، التَّ َقاِسٌم األَنَواع) ُمَصنَّ  ،(ِحبَّان ابن َصِحٌح)بـ الَمعُروؾ( والتَّ

َهِبً الُحفَّاظ َتذِكَرة) فً َترَجمُته ُتنظر.  هـٖٗ٘ َسَنة ُتُوفًِّ ،( الَمجُروِحٌن)و ،( الثَِّقات)و  للذَّ

 . (9/ٙ َحَجر َلبن الِمٌَزان لَِسان)و ،( 9ٕٓ/ٖ

 ( .ط.د) ، م97٘ٔ ، بٌروت ، الِفكر َدار ، 99ٕ/ٙ ِحبَّان َلبنِ  اتقَ الثِّ  ٌُنظر (3)

ث الَحاِفظ ُهو (4) ة الُمَحدِّ د الُحجَّ ِحٌح الَجاِمع) َصاِحب ، الُبَخاِريّ  إِبَراِهٌم بن إِسَماِعٌل بن ُمحمَّ ( الصَّ

 ُتُوفًِّ ، ٌثدِ الحَ  بلَ طَ  فً ةٍ ٌلَ وِ طَ  ةٍ حلَ برِ  اموقَ  ، ىارَ خَ بُ بِ  ُولِد ، (يّ ارِ خَ البُ  َصِحٌح)بـ الَمعُروؾ

ًّ  الُحفَّاظ َتذِكَرة)و ، (ٗ/ٕللَبؽَداِديّ  ادؽدَ بَ  ٌخارِ تَ ) فً َترَجمُته ُتنظر.  هـٕٙ٘ َسَنة بَسَمرَقْند َهِب  للذَّ

 ( .ٖٗ/ٙ األَعََلم) و( ٘٘٘/ٕ

اِرٌخ ٌُنظر (5)  . 77ٕ/ٖالَكِبٌر التَّ

عن وَعَدم الَحِدٌث َراِوي َعن الُبَخاِريّ  ُسُكوت بؤَنَّ  الَحِدٌث ُعلََماء من َكِثٌر   احَتجَّ  (6)  ُحكم   ُهو فٌه الطَّ

 َمكاَنُته َحبٌب بن ٌعبِ الرَّ  اماإلمَ  ٌُنظر.  والَمجُروِحٌن الَجرح ِذكر َعاَدِته من ألَنَّ  ؛ بَتعِدٌلِه منه

 . 79ص وُمسَنُده

 . 9ٔص نفُسه الَمرجع (7)
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 (ٌعِ بِ الر   دِ سنَ مُ )بـِ  ٌفُ عرِ الت  :  اًٌ انِ ثَ 

 

  َُوصفُه : 

َبِويَّ  الَحِدٌث أَنَّ  الَمعلُوم من    َدة بَِمراِحلَ  َتدِوٌُنه َمرَّ  الشَِّرٌؾ النَّ  تلك أُولَى ومن ، ُمَتَعدِّ

َواة أَسَماء على َتدوٌُنه الَمراِحل ِبٌع اإلَِمام إِنَّ  وحٌثُ  ، الرُّ نَ  من أََواِبل من الرَّ  الَحِدٌث َدوَّ

ِرٌَقة هذه َسلَك فقد نَ  ؛ الطَّ َحابة َمَساِنٌد على ُمسَنده َفَدوَّ ِرٌَقة وهً ، الصَّ  َكانت الَّتً الطَّ

 . (ٔ)َعصِره أَهلِ  أَكَثر عندَ  َساِبدة  

َحابة َمَسانٌِد َبلََؽت وقد"    ِبٌع اإلَِمام لَُهم َرَوى الَّذٌن الصَّ  وأَرَبِعٌنَ  َخمَسة  ( ٘ٗ) الرَّ

ٌّ ا  أبً شٌخه عن َكِرٌَمة أَبً بن ُمسلِم ُعَبٌَدة أبً َشٌِخه عن ِرَواٌته فٌه َما وأكثر ، َصَحابِ

 الَمشِرق إلى الِعلم َحَملَة من ُجملَة   عنه( الُمسَند) َرَوى وقد ، (ٕ)"َزٌد بن َجابِر الشَّعَثاء

والَعامِّ  الَخاصِّ  عندَ  واشَتَهر ، بٌَنهم فٌما الُعلََماء وَتَداَوله ، والَمؽِرب
(ٖ) . 

ا َكان( الُمسَند) إِنَّ  ٌثُ وحَ     ب  ا فٌه الَحِدٌث عن الَبحث وَكان ، الَمَسانٌِد على ُمَرتَّ  لمن َصعب 

َحابًِ اسم ٌَعِرؾ لَمْ  ٌَّة األَبَواب على ٌَُرتَّب أَنْ  إلى احتاج فقد ، الصَّ  بهذا َقام وقد ، الفِقِه

ًّ  إِبَراِهٌم بن ٌُوُسؾ ٌَعقُوب أبو الَعَمل َمهُ  ؛( هـ7ٓ٘ت) (ٗ)الَواِرجََلِن ( ٘ٔ) على َفَقسَّ

ا َعَشرَ  َخمَسةَ  َهاَرة ، اإلٌَِمان: )هً ، ِكَتاب  ََلة ، الطَّ وم ، الصَّ َكاة ، الصَّ            ، الزَّ

َدَقة ، ، الصَّ ََلق ، النَِّكاح ، األَذَكار ، الَجَناِبز الَحجُّ ٌُوع ، الطَّ   ، األَشِرَبة ، األَحَكام ، الُب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9ٗص وُمسَنُده َمكاَنُتهُ  َحبٌب بن بٌعالرَّ  اماإلمَ نظرٌُ  (1)

ِبٌع اإلَِمام ُمسَند على َحاِشٌة (2)  . ٔٗص َحِبٌب بن الرَّ

َمة ُتنظر (3) ٌَباِنً َحَمد بن ُمَبارك بن ُسلَطان الَباِحث ُمَقدِّ  وُهو ، ٙص( التَّرِتٌب) لكتاب َتحِقٌِقه فً الشَّ

ِبٌع ُمسَند) َبه الَّذي( الرَّ عقُوب أبو اإلَِمام َرتَّ  ، ُعَمان َسلطنة ، مسقط َمكتبة ، ٔط ، الَواِرجََلِنً ٌَ

 .  مٖٕٓٓ

ًّ  اإلَِمام ُهو (4) ًّ  إِبَراِهٌم بن ٌُوُسؾ ٌَعقُوب أبو األُُصولِ  فً َبلدة َواِرجََلن إلى ِنسَبة  ) الَواِرجََلِن

ا َكان ،( الَجزاِبر َجُنوب َفاتِه أَشَهر من ، وَؼٌِرَها الِفقهو واألُُصول والَحِدٌث بالتَّفِسٌر َعالِم   ُمَصنَّ

 ؽرببالمَ  شاٌخالمَ  اتقَ بَ طَ ) فً َترَجمُته ُتنظر.  هـ7ٓ٘ َسَنة ُتُوفًِّ ،( واإلِنَصاؾ الَعدل) كتاب

رِجٌِنً ٌَر)و ،( 9ٔٗ/ٕ للدَّ اِخً السِّ  ( .٘ٓٔ/ٕ للشَّمَّ
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 َبابٍ  ُكلِّ  تحتَ  َوَوَضعَ  ، أَبَوابٍ  إلى ِكَتابٍ  ُكلِّ  بَتقِسٌم وَقام ،( اآلَداب ، والنُُّذوراألٌََمان 

ةَ  األََحاِدٌث  لَتَعلُِّقَها َموِضعٍ  من أَكَثر فً األََحاِدٌث َبعِض  ِذكرِ  إلى َدَفَعه وهذا ، به الُمخَتصَّ

 النَّاس ٌُقِبل أن َتَعالى للاُ  وَشاء ، (ٔ)(التَّرِتٌب) ِكَتاب هذا َعَملَه وَسمَّى ، الَمواِضع بتلك

َعاُمل لُِسُهولَة ؛ هذا ٌُعقُوب أبً َعَمل على  ُمُرورِ  َمعَ  َفَذَهبَ  ، األَصلَ  وَتَرُكوا َمَعه التَّ

ٌَّام ٌن ُنورُ  اإلَِمام َشاِرُحه َعلٌه أَطلَق وقد ، األَ ًّ  الدِّ الِِم السَّ
ِحٌح الَجاِمع) اسم (ٕ)  ،( الصَّ

اه َبل:  وِقٌل ُبه بذلك َسمَّ ٌَعقُوب أَبو ُمَرتِّ
(ٖ) . 

  ُالَحِدٌثِ  ُكُتبِ  َبٌنَ  َمَكاَنُته : 

 

ٌَّز    َتَم ِبٌع اإلَِمام ُمسَند ٌَ اِته أَؼلَب ِبؤَنَّ  الرَّ ٌَ ٌَّة ِرَوا ٌُعرؾ ، الَسَند ُثََلثِ َند هذا و  عندَ  السَّ

لِسلَة الَحِدٌث ُعلََماء ٌَّة بالسِّ َهِب  األََحاِدٌث َوأََصحُّ ( : "هـٕٖٖٔت)(ٗ)القُْطب اإلَِمام ٌقُول ، الذَّ

ِبٌع َرَواه َما ًِّ  عن َزٌد بن َجاِبر عن ُعَبٌَدة أبً عن َحبٌب بن الرَّ َحابِ     للاِ  َرُسولِ  عن الصَّ

َند هذا َوَرع لَمِزٌد - َوَسلَّم َعلٌه للاُ  َصلَّى -  . (٘)"وَضبِطه السَّ

ٌَُإلِّفُونَ  ، بَها ٌُِشٌُدون الُعلََماء َفِتاَ  َما َعِظٌَمة   ِمٌَزة   وهذه َند َكون َفإِنَّ  ، فٌَها الُمَإلََّفات و   السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّة عندَ  الَحدٌث ِرَواٌة ٌُنظر (1)  . ٘ٙص اإلَِباِض

د أبو ُهو (2) ًّ  ُسلُوم بن ُحَمٌد بن للا َعبد ُمحمَّ الِِم  ٌةََل وِ  أعمال من الُحوَقٌن َبلدة فً ُولِدَ  ، السَّ

ْسَتاق، ارِ ضَ  انكَ  ، انهمَ زَ  فً انُعمَ  فً لمالعِ  ةاسَ ِربَ  إلٌه انتهت الرُّ اكِ  َقِويَّ  ٌر  كَ  ةرَ الذَّ  له ، اءوالذَّ

ةجَ  تآلٌؾ  أنَوارِ  وَمَشاِرق ، اآلَمال َمَعاِرج:  منها ، ٌَّةبِ رَ والعَ  ٌَّةرعِ الشَّ  وننُ الفُ  ؾلَ ختَ مُ  فً مَّ

افًِ والَمْنَهل ، النَِّظام وَجوَهر الُعقول، .  هـٕٖٖٔ َسَنة ًفِّ ُتوُ  ، ًافِ والَقوَ  الَعُروض حَفاتِ  على الصَّ

 ٌَّةُحرِّ بِ  انعٌَ األَ  ةهضَ نَ )و ،( 9ٔ٘/ٕ - الَمشِرق سمقِ  – ٌَّةاضِ اإلبَ  بٌبلٌوؼرافٌا) فً همتُ رجَ تَ  ُتنظر

د شٌربَ  أبو ، 8ٔٔص انُعمَ  الِ  ٌدُحمَ  بن بدللاعَ  بن ُمحمَّ  ، اهرةالقَ  ، اثالتُّرَ  كتبةمَ  ، ًّ مِ السَّ

 . ((ت.ط.د)

ِبٌع اإلَِمام ُمسَند على َحاشٌة ٌُنظر (3)  . ٓٗص َحِبٌب بن الرَّ

َمة اإلَِمام ُهو (4) ة قُْطبُ  الَعَلَّ د األَِبمَّ ٌِّشأَ  ٌُوُسؾ بن ُمحمَّ ٌَّة ُعلََماء أََكاِبر من ، ْطَف  بالَمؽِرب اإلَِباِض

 ًّ ا ُمكِثر   وُهو ، هـٖٕٙٔ َسَنة بالَجَزاِبر ُولِدَ  ، الَعَرِب ؤلٌِؾ فً ِجّد   ُمَإلََّفاِته من ، الُعلُوم َشتَّى فً التَّ

 فً َترَجمُته ُتنظر.  هـٕٖٖٔ َسَنة ُتُوفًِّ ،(  الَعلٌِل وِشَفاء النٌِّل َشرح)و ،( التَّفِسٌر َتٌِسٌر)

ِركلًِ األَعََلم)  ( .ٔٓٔ-98/ٔ- ؽِربالمَ  سمقِ  - ٌَّةاضِ اإلبَ  بٌبلٌوؼرافٌا)و ،( 7٘ٔ-ٙ٘ٔ/7 للزِّ

َماَنة َوَفاءُ  (5)  الَقوِمً التُّراث َوَزاَرة ، 7/ٔ القُْطب لإِلَمام الشَِّرٌؾ الَحِدٌث فً األََماَنة بؤََداءِ  الضَّ

َقاَفة  ( .ط.د) ، م98ٙٔ ، مسقط ، والثَّ

 



ٔٙ 
 

ا  ٌّ َقلِّل ، ِحفَظه ٌَُسهِّل ُثََلِث ٌُ        للاِ  َرُسول إلى اإلِسَناد لِقُرب وذلك ؛ فٌه الَخَطؤ احِتَمال و

لَة الَحلََقات وِقلَّة - َوَسلَّم َعلٌه للاُ  َصلَّى - اِوي أَنَّ  الَمعلُوم من فإِنَّه ، إلٌه الُموصِّ  َمهَما الرَّ

ة من َبلَػ بط قُوَّ ٌَان ُعرَضة   الضَّ  أو الَخَطؤ احِتَمال َقلَّ  الَوَسابِط َقلَّت ُكلََّما ولذلك ، للنِّس

ٌَانالنِّ  س
ََلح ابنُ  ٌقُول ، (٘)  من َرُجلٍ  ُكلَّ  ألَنَّ  ؛ الَخلَل من اإلِسَناد ٌُبِعد الُعلُوُّ : " (ٙ)الصَّ

َقع أَنْ  ٌُحَتَمل ِرَجاله ٌَ  ُ ا ِجَهِته من الَخَطؤ ا أو َسهو   ، الَخلَل ِجَهات ِقلَّة ِقلَّتِِهم ففً ، عَمد 

ً   وهذا ، الَخلَل ِجَهات َكثَرة َكثَرتِِهم وفً  . (7)"َواِضح   َجلِ

ه فقد ولهذا   ٌَّة َعدَّ َوَجلَّ  َعزَّ  للاِ  ِكَتاب بعدَ  ِكَتابٍ  أََصحَّ  اإلَِباِض
ًّ  اإلَِمام ٌقُول ، (ٔ) الِِم : السَّ

ا وأَعََلَها ، ِرَواٌة   الَحِدٌث ُكُتب أََصحُّ  الشَِّرٌؾ الُمسَند هذا أَنَّ  اعلم"  وَجمٌع ، َسَند 

بط والَوَرع بالِعلم َمشُهوُرون ِرَجاله اَنة والَعَدالَة واألََماَنة والضَّ ٌَ  أََصحُّ  فُهو...  والصِّ

لٌِه ، الَعِزٌز القُرآنِ  بعدَ  ِكَتابٍ  ٌَ تَبة فً و َحاح الرُّ  . (ٕ)"الَحِدٌث ُكُتب من الصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّة عندَ  الَحدٌث ِرَواٌة ٌُنظر (1)  . 7ٔص اإلَِباِض

حَمن َعبد بن ُعثَمان َعمرو أبو اإلَِمام ُهو (2) ٌن َصََلح الرَّ  َعالِم   ، الُكرِديّ  هَرُزوِريّ الشَّ  ُعثَمان بن الدِّ

َمة)بـ الَمشُهور( الَحِدٌث ُعلُوم أَنَواع َمعِرَفة) ِكَتاب له ، والَحِدٌث بالِفقه ََلح ابن ُمَقدِّ  ُتُوفًِّ ،( الصَّ

ٌَّة َطَبَقات)  فً َترَجمُته ُتنظر.  هـٖٗٙ َسَنة بِدَمشق اِفِع اب َعبـد ، ٕٖٙ/8 الُكبَرى الشَّ  بن الَوهَّ

ًّ  َعلً بِك اء َدار ،( هـ77ٔت) السُّ ٌَ ٌَّة الُكُتب إِح ٌَات)و ،(( ت.ط.د) ، بٌروت ، الَعَرِب ان َوَف ٌَ  األَع

َمان أَبَناء وأَنَباء د بن أحمد العبَّاس أبو ، ٖٕٗ/ٖالزَّ  ،( هـ8ٔٙت) َخلَِّكان بن بكر أبً بن ُمحمَّ

 (. م977ٔ ، بٌروت ، َصادر َدار ، عبَّاس إِحَسان/ د تحقٌق

َمة (3) ََلح ابن ُمَقدِّ  ( .ط.د) ، م988ٔ ، بٌروت ، الِفكر َدار ، ٖٓٔص الصَّ

ٌَّة ابتَ كِ  نظرٌُ  (4) د ، 7ٙٔص واَلسِتَقاَمة الَحقِّ  أَهلُ  اإلَِباِض  ِدَمشق َدار ، ٔط ، الَمَدِنً َنِمر ُمحمَّ

 . مٕٔٔٓ ، ِدَمشق ، والتَّوزٌع للنَّشر ِزٌاد بن َطاِرق وَدار ، والتَّوزٌع للنَّشر

نِبٌه (5) ل التَّ ح َتنِبٌَهات من األَوَّ ِبٌع اإلَِمام ُمسَند) وَشاِرح ُمَصحِّ الِِمً الشٌَّخ( الرَّ َمِته فً السَّ  ُمَقدِّ

 ( .ت.د) ، مسقط ، اَلسِتَقامة َمكتبة ، ٘ط ، ٖص( الُمسَند)لـ
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انًِ الَمدَخلُ     الث 

َمن( الن فً َمفُهومُ )   وأَنَواُعُه َوَعََلَقُتُه بِالز 

 

ًل   الن فً َمفُهومُ :  أَو 

 

رد ، الَجْحد منها؛  انٍ عَ ة مَ دَّ ة على عِ ٌَّ بِ رَ عَ ال فً النَّفً ِردٌَ  : اللَُّغة فً الن فً    ٌَة ، والطَّ ْنِح  والتَّ

َساقُط ، واإلِبَعاد ُجلَ  َنَفٌتَ ( : "الَعٌن) ِكَتاب فً َجاءَ  ،واإلِخَبار ِبَعَدم الُوقُوع   ، والتَّ ا وَؼٌَره الرَّ  ٌ :  َنف

ًّ  َفُهو ، َطَردَته إذا  فً وَجاءَ  ، (ٔ)"[ٖٖ/  الَماِبَدة{]األَْرِض  ِمنَ  ٌُنَفْواْ  أَوْ : } َتَعالى للاُ  َقالَ  ، َمنِف

ٌُته:  الَمَكان ِمن َنَفٌُته( : "الَبََلَؼة أََساس)  لَِسان) وفً ، (ٕ)"َتَساَقط:  َشعُره َوانَتَفى...  َفانَتَفى َعنه َنحَّ

ا الشًَّءَ  َنَفى( : "الَعَرب  ٌ ً   وُهو ، َجَحَدهُ  ابَنه وَنَفى ، َجَحَدهُ :  َنف  وفً...  َمفُعول بَمعَنى َفِعٌل ِمنه َنِف

 َنَفى( : "الَعُروس َتاج) وفً ، (ٗ)"َعنَها ُتخِرُجهُ  أَي ، (ٖ)«َخَبَثَها َتنفًِ َكالِكٌرِ  الَمِدٌَنةُ »:  الَحِدٌث

َراِهمَ  ا الدَّ  ٌ  : الشَّاِعر َقال ، لَلنِتَقاد أََثاَرَها:  َنف

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًّ  َمهِدي/ د َتحقٌق ، الَفَراِهٌِديّ  أحمد بن الَخلٌِل ،( 8ٕٙٔ/ٖ) الَعٌن ابتَ كِ  َترِتٌب (1)  إبراهٌم/ ود الَمْخُزوِم

 ًّ اِب اِمرَّ ٌِّب أَسعد األُستاذ َتصِحٌح ، السَّ َسة ،ٔط ، الطَّ  . هـٗٔٗٔ ، إٌران ، قُمّ  ، الِمٌَلد ُمإسَّ

َمْخَشِريّ  ُعَمر بن َمحُمود الَقاِسم أَبو ، 8ٙٗص الَبََلؼة َساسأَ  (2) حَمن َعبد َتحقٌق ،( هـ8ٖ٘ت) الزَّ  الرَّ

َباَعة الَمعِرَفة َدار َمحمود،  ( .د،ت) ، لُبنان ، بٌروت والنَّشر، للطِّ

ِبٌع أَخَرَجهُ  (3)  َجاءَ  َما َباب ، الَجاِمع كتاب فً وَمالِك ،( 7ٗٗ) الَبٌَعة فً َباب ، الِجَهاد كتاب فً َحِبٌب بن الرَّ

 الَخَبث َتنِفً الَمِدٌَنة َباب ، الَمِدٌَنة َفَضاِبل كتاب فً والُبَخاِريّ  ،( ٖٖٙٓ) منها والُخُروج الَمِدٌَنة ُسكَنى فً

ًّ  ،( 8ٖٖٔ) ِشَراَرَها َتنِفً الَمِدٌَنة َباب ، الَحجّ  كتاب فً وُمسلِم ،( 88ٖٔ) َساِب  اسِتَقالَة َباب ، الَبٌَعة فً والنَّ

 ( . 8٘ٔٗ) الَبٌَعة

ة( 7ٖٗ/ٗٔ) الَعَرب لَِسان (4) ًَ ) َمادَّ د ،( َنَف د أَِمٌن َتحقٌق ، َمنُظور بن ُمكّرم بن ُمحمَّ اب َعبد ُمحمَّ د الَوهَّ  وُمحمَّ

اِدق اء َدار ، ٖط ، الُعَبٌِديّ  الصَّ ٌَ ًّ  التَُّراث إِح  . م98ٙٔ ، بٌروت ، الَعَرِب
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َداَها َتْنِفً                ًْ  الَحَصى ٌَ ًَ       َهاِجَرةٍ  ُكلِّ  ِف مِ  َنف ٌْ َراِه ؾِ  َتْنَقادُ  الدَّ ٌْ اِر ٌَ   (ٕ)"(ٔ)الصَّ

َقع لَمْ  أَنَّه أَخَبرَ  الشًَّءَ  َنَفى( : " الَوِسٌط الُمعَجم) فً وَجاءَ     ٌحُ  وَنَفت ، ٌَ ا التَُّرابَ  الرِّ  ٌ ا َنف ان  ٌَ : وَنَف

 . (ٖ)" أََطاَرتهُ 

    ًُ ف  إِنَكار به ٌَُراد ، (ٗ)النَّفً أََدَوات ِبإِحَدى الُجملَة َمعَنى َسلب ُهو : الن حِوي   الصِ ََلح فً والن 

ٌُسَتخَدم ، (٘)واإلِثَبات اإلٌَِجاب ِضدُّ  َفُهو ، ُوقُوِعه ِبَعَدم واإلِخَبار ، الَخَبر د َما لَِدفع و َتَردَّ  ِذهن فً ٌَ

ٌَّة الُجملَة فً إلٌه الُمسَند إلى الُمسَند نِسَبة ُثُبوت َعَدم بإَِفاَدة الُمَخاَطب ٌَّة الِفعلِ َواء على واَلسِم السَّ
(ٙ)                                       . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نِسُبه ، الَبِسٌط من الَبٌت  (1) ٌَ َحاة و رَعة َناَقة   ٌَِصؾ له َكََلمٍ  من لَفَرزَدقإلى ا النُّ ة بالسُّ       ِدٌَوانه فً وُهو ، والقُوَّ

د َطبعة ، 7ٓ٘ص اِوي أَحمد ُمحمَّ  ، 8ٕ/ٔ( الكتاب) فً سٌبوٌه َشَواِهد من والَبٌت ، هـٖٗ٘ٔ ، الَقاهرة ، الصَّ

ََلم َعبد َتحقٌق ( اإلِعَراب ِصَناَعةِ  ِسرّ ) فً ِجنًِّ وابنِ  ، مٕٗٓٓ ، الَقاهرة ، الَخانِجً َمكَتَبة ، ٗط ، َهاُرون السَّ

 أَوَضح) فً األَنَصاِريّ  ِهَشام وابنِ  ، م99ٖٔ ، ِدَمشق ، الَقلَم َدار ، ٕط ، ِهنَداِوي َحَسن/ د َتحقٌق ، ٕ٘/ٔ

ٌَّة ابن َمالِك الَمَسالِك د الشٌَّخ َتحقٌق ، ٕٖٔ/ٗ( إلى أَلِف ٌن ُمحًِ  ُمحمَّ ََلِبع َدار ، الَحِمٌد َعبد الدِّ  للنَّشر الطَّ

       َتحقٌق ، ٕٙٗ/ٗ( الَعَرب انسَ لِ  لَُباب ولُبُّ  األََدب ِخَزاَنة) فً والَبؽَداِديّ  ، مٕٗٓٓ الَقاهرة، ، والتَّوِزٌع

ََلم َعبد  . م997ٔ ، الَقاهرة الَخانِجً، َمكَتَبة ، ٗط ، َهاُرون السَّ

ة( 7ٔٔ/ٓٗ) الَقاُموس َجَواِهر ِمن الَعُروس َتاجُ   (2) ًَ ) ماَدَّ ٌِّد ،( َنَف د السَّ ًّ  ُمرَتَضى ُمحمَّ َبٌِديّ  الُحَسٌِن  َطبعة ، الزُّ

ًّ  الَمجلِس َقاَفة الَوَطِن  ( .ت.ط.د) ، الُكَوٌت َدولَة ، واآلَداب والفُُنون للثَّ

ة( 9ٖٗ/ٕ) الَوِسٌط الُمعَجم  (3) ًَ ) َمادَّ ٌَّة اللَُّؽة َمجَمع ، وآَخُرون ُمصَطَفى إبراهٌم بإِخَراِجه َقامَ  ،( َنَف  الَعَرِب

 (.ت.ط.د) بالَقاهرة،

ة   ِدَراَسة  " والتَّنِظٌر التَّوِصٌؾ َبٌنَ  الشَِّرٌؾ الَحِدٌث فً النَّفً َظاِهَرة ٌُنظر  (4) ٌَّ ٌِح فً َنحِو  ،٘ٔص" الُبَخاِريّ  َصح

ٌِّد َثرَوت إِعَداد ،( َماِجستٌر َرَسالَة) ٌَّة ، َرِحٌم الَعاِطً َعبد السَّ  ، مٕٔٓٓ ، الَقاهرة َجاِمَعة ، الُعلُوم َدار ُكلِّ

ا ََل  َصَراَحة   علٌه َتُدلُّ  الَّتً األََدَوات ِتلك هً ُهَنا النَّفً بؤََدَوات والَمقُصود ٌْسَ : ] َوِهً ِضمن   - ََلتَ  -ََل  - َما -لَ

ا - لَمْ  - لَنْ  - إِنْ  ر - لَمَّ ٌْ اُنَها َوَسٌؤِتً[ َؼ ٌَ فِصٌل َب  . َتَعالَى للا بَمِشٌَبة بالتَّ

ل َشرح فً َجاءَ   (5) ِعٌش َلبن الُمَفصَّ َما النَّفً أَنَّ  اعلَم: " ٌَ ُكون إِنَّ نَبِؽً له إِكَذاب   أِلَنَّه ، اإلٌَِجاب َحَسب على ٌَ ٌَ  أَن َف

ُكون ً   أََحَدُهَما أَنَّ  إَِلَّ  َبٌَنُهَما َفرقَ  ََل  ، لَفِظه وفق على ٌَ ل َشرح" . إٌَِجاب   واآلَخر ، َنف  ُمَوفَّق ،( ٖٔ/٘) الُمَفصَّ

ٌن ِعٌش الدِّ ِعٌش بن َعلًِ بن ٌَ ٌَ  ًّ عقُوب َبِدٌع إِمٌل/ د َتحقٌق ،( هـٖٗٙت) الُموِصلِ ٌَّة الُكُتب َدار ، ٔط ، ٌَ  ، الِعلِم

 . مٕٔٓٓ ، بٌروت

ٌَّة الُجملَة ٌُنظر (6) َمٌَنة ابن ِشعر فً الَمنِف  تشِرٌن َجاِمَعة َمَجلَّة ، بك َخٌر َسِلٌم وِهند الَبب إبراهٌم/ د ، 9٘ص الدُّ

َراَسات للُبُحوث ٌَّة والدِّ ٌَّة والُعلُوم اآلَداب ِسلِسلَة ، الِعلِم ٌَّة ، مٕٓٔٓ ،( ٗ)الَعَدد ،( ٕٖ)الُمَجلَّد ، اإلِنَساِن ِذِق  ، الَلَّ

 . ُسورٌا
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ا    ِرد َما َوَكِثٌر  ٌَّة ُكُتب فً( النَّفً) لُِمصَطلَح ُمَراِدف ا( ٔ)(الَجْحد) ُمصَطلَح ٌَ           أَنَّ  إَِلَّ  ، الَعَرِب

ة أَنَّ  ٌََرى( ٕ)(هـٕٗ٘ت) الشَّجِريّ  ابنَ   فٌَِما وَكِذبِه النَّاِفً ِصدق إلى بالنََّظر وذلك ، َبٌَنُهَما َفرق ا َثمَّ

اِفً ، َنَفاه ٌ ا َكََلُمه ُسمًِّ َقالَه ِفٌَما َصاِدق ا" َكانَ  إِن فالنَّ علَم َكانَ  وإِن ، َنف  ُسمًِّ َنَفاه ِفٌَما َكاِذب   أَنَّه ٌَ

ًُ  ذلك ف ا النَّ د   َكانَ  َما: } َتَعالى َقوله النَّفً َفِمن ، َجْحد   َوِمن ،[ ٗ/األَحَزاب{ ]ِرَجالُِكمْ  ِمنْ  أََحدٍ  أََبا ُمحمَّ

اتِ  وَقوِمه ِفرَعون َنفً الَجْحد ٌَ ا: } َتَعالى هَقول فً ُموَسى آل اُتَنا َجاَءْتُهمْ  َفلَمَّ ٌَ  َواِضَحة   أَيْ  ـ ُمْبِصَرة   آ

ن   ِسْحر   َهَذا َقالُْوا ـ ٌْ َقَنْتَها ِبَها َوَجَحُدْوا ُمِب ٌْ ا أَْنفُُسُهمْ  َواْسَت ا ُظْلم   َجَحُدْوا:  الَمعَنى[ ٗٔ-ٖٔ/النَّْمل{]َوُعلُّو 

ا ِبَها ا ُظْلم  ا:  أَيْ  ، َوُعلُّو  ن   ِسْحر   َهَذا: } َفَقولُُهم ، ُموَسى به َجاءَ  ِبَما اإلٌَِمان َعن َتُرفُّع  ٌْ  َخَبر  { ُمبِ

علَُمونَ  َوُهم َنَفوَها:  أَيْ { ِبَها َوَجَحُدْوا: }َقال فلذلك ، َحق   َهَذا َما:  أَيْ  ، النَّفً به ٌَُراد ، ُموَجب   َها ٌَ  أَنَّ

"للاِ  ِعندِ  ِمن
(ٖ)    . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌٌِّن ُمصااَطلََحات ماان( الَجْحااد) أَنَّ  الَباااحثٌن ماان َكِثٌاارٍ  عناادَ  َشاااعَ  (1) فااً) لُمصااَطلَح ُمَقاااِبَل   وَجَعلُااوه ، الُكااوِف  عناادَ ( النَّ

ٌٌِّن كُتور لكنَّ  ، الَبصِر َبٌاِديّ  َساعٌد الدُّ ٌْسَ  األَمار أَنَّ  إلاى ـا الَفاِرٌَقٌن ُكُتاب مان لَكِثٌارٍ  اساِتقَراءٍ  بعادَ  ـا ٌَخلُاص الزُّ  لَا

قُااول كاذلك، ًّ ) بااـ الُمصااَطلَح هااذا َوصااؾ علااى الَباااحثون َدأَبَ : " ٌَ فااً) ُمصااَطلَح بااإِزاَء وَجَعلُااوه( الُكااوِف  عناادَ ( النَّ

ٌٌِّن ا َكان وإِنْ  ـ( الَجْحد)و ، الَبصِر ِرد  ٌٌِّن ندَ عِ  ُمطَّ اا ، َجانباه إلاى( النَّفاً) اسَتعَملُوا َفَقد ـ الُكوِف  أَنَّ  لَاَدٌنا ٌُارجح ِممَّ

َسات ُمصاَطلََحات) ٌُنظر  ،" الَخلٌِل َوضع من الُمصَطلََحٌن ٌْ اة لَ ٌَّ َبٌاِديّ  َجاِسام َساعٌد/ د ، ٓٗ ـا ٕٖص( ُكوِف  ، الزُّ

 . م998ٔ ، والتَّوِزٌع للنَّشر أَُساَمة َدار

َعاَدات أبو ُهو (2) د بن َعلًِ بن للا ِهَبة السَّ ًّ  ُمحمَّ اَجِريّ  بابن الَمعُروؾ الَبؽَداِديّ  الَعلَِويّ  الَحَسِن  َشاَجَرةٍ  إلاى ِنساَبة   الشَّ

اة ُعلََمااء أَكَبار مان فٌهاا وَصاارَ  بَبؽَداد ُولِدَ  ، الَمِدٌَنة قَُرى من ٌَّ اة ومان ، اإلَِماِم  الَعاَرب وأَشاَعار واللَُّؽاة النَّحاو أَِبمَّ

اِمَهااا ٌَّ ااً َلباان الُملَااوِكً التَّصااِرٌؾ وَشاارح ، األََمااالًِ َتَصاااِنٌِفه ماان ، وأَ َفااقَ  َمااا فااً وُمَصاانَّؾ ، ِجنِّ  لَفُظااه علٌااه اتَّ

اااء ُنزَهااة) فااً َترَجَمُتااه ُتنظاار.  للهجاارة ٕٗ٘ َسااَنة ُتااُوفًِّ ، َمعَناااه واخَتلَااؾَ          ،99ٕص األَُدَباااء َطَبَقااات فااً األَلِبَّ

حَمن َعباد الَبَرَكات أبو اد بان الارَّ اد َتحقٌاق ،( هاـ77٘ت) األَنَبااِريّ  ُمحمَّ  الَمكتباة ،ٔط ، إباراهٌم الَفضال أباو ُمحمَّ

ٌَّة ااات)و ،( مٖٕٓٓ ، بٌااروت -َصااٌدا ، الَعصااِر ٌَ ااان َوَف ٌَ َمااان أَبَناااء وأَنَباااء األَع اااس أبااو ، ٘ٗ/ٙ الزَّ         أحمااد الَعبَّ

د ابن ااس إِحَساان/ د َتحقٌاق ،( هاـ8ٔٙت) َخلَِّكاان بن َبكر أَبً بن ُمحمَّ    ،( م977ٔ ، بٌاروت ، َصااِدر َدار ، َعبَّ

ٌن َخٌرل األَعَلم)و ِرْكلًِ الدِّ َسة ،ٔط ، َكَحالَة ِرَضا ُعَمر ، 8٘/ٗ الُمَإلِِّفٌن ُمعَجم)و ،( 8/7ٗ الزِّ َسالة ُمَإسَّ  ، الرِّ

 ( .م99ٖٔ ، بٌروت

د بن َعلًِ بن للا ِهَبة ، 9ٖٔ/ٔ الشََّجِريّ  ابن أََمالًِ (3) ًّ  ُمحمَّ اد َمحُماود/ د َتحقٌق ، الَعلَِويّ  الَحَسِن َنااِحً ُمحمَّ  ، الطَّ

 .  ٙٔص الشَِّرٌؾ الَحِدٌث فً النَّفً َظاِهَرة ٌُنظر، و م99ٕٔ ، القاهرة ، الَخانِجً َمكتبة ، ٔط

 

 



ٕٓ 
 

ا    ًّ  الشَِّرٌؾ أَمَّ ر( ٔ)(هـ8ٔٙت) الُجرَجاِن ٌَُقرِّ ا الُمصَطلََحٌن َبٌنَ  أَنَّ  َف ا ُعُموم   ،(ٕ)ُمطلَق ا وُخُصوص 

ٌَان َفِكََلُهَما ؤِت  التَّرك َهذا َعن باإلِخَبار ٌَخَتصُّ ( الَجْحد) لَِكنَّ  ، الِفعل َترك َعن اإلِخَبار بَمعَنى ِعنَده ٌَ

بُدو ،( الَجْحد) ِمن أََعمَّ  ٌَُكون َثمَّ  وِمن ، والَحاِضر الَماِضً ٌَسَتؽِرق( النَّْفً) َبٌَنَما ، الَماِضً فً ٌَ 

ا َهذا ؾ ِعنَدَما َواِضح   اإلِخَبار َعن ِعَباَرة   َوُهو ، الَماِضً لَِنفً( لَمْ )ِبـ انَجَزمَ  َما" ِبؤَنَّه( الَجْحد) ٌَُعرِّ

ُكون ، الَماِضً فً الِفعل َترك َعن ٌَ ًُ  َف ف  .( ٖ)"ِمنه أََعمَّ  النَّ

ٌََرى    كُتور َو  اَلسِتعَمال فً َوَردَ  َقد( النَّفً) ُمصَطلَح أَنَّ  ـ الُمحَدثٌِن ِمن ـ الَبقِريّ  َماِهر أَحَمد الدُّ

 ًِّ ة   القُرآِن يّ  للنَّفً ـ َخاصَّ  .  (ٗ)الَمْعَنِويّ  للنَّفً ِفٌه( الَجْحد) ُمصَطلَح َوَردَ  َبٌَنَما ، الَمادِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د بن َعلًِ ُهو (1) ًّ  َعلًِ بن ُمحمَّ ًّ  الُجرَجاِن ٌُعَرؾ ، الُحَسٌِن ٌِّد و د إلى ٌَرِجع َنَسَبه ألَنَّ  الشَِّرٌؾ بالسَّ  َزٌد بن ُمحمَّ

اِعً ًّ  الدَّ  َعالِم   ، استَراَباد قُرب َتاُكو فً وِقٌل ، بإٌران ُجرَجان بَمِدٌَنة ُولِد ، الَبٌت آل أَشَراؾ من الُحَسٌِن

ا أَلَّؾ ، َحِكٌم   ة   ُكُتب  ٌَّ ف ا َخمِسٌنَ  على َتِزٌد َكِثٌَرة   َعَرِب       َسَنة بِشٌَراز وُتُوفًِّ ، َهَراة فً وَتَعلَّم َعاشَ  ، ُمَصنَّ

ٌَة ، التَّعِرٌَفات كتاب َتَصاِنٌِفه من ، األَقَوال أَشَهر على للِهجَرة 8ٔٙ نِقٌح َشرح على وَحاِش ًّ  التَّ  فً للتَّفَتاَزاِن

ة ، األُُصول ٌَ ٌَر ، الَبٌَضاِويّ  َتفِسٌر على وَحاِش وء) فً َترَجَمُته ُتنظر.  النَِّساء َشِهٌَرات وِس مِ  الضَّ  ألَهل عالَلَّ

اِسع الَقرن د ، 8ٕٖ/٘ التَّ حَمن َعبد بن ُمحمَّ َخاِوي الرَّ  الَبدر)و ،(( ت.د)بٌروت ، الِجٌل َدار ،( هـ9ٕٓت) السَّ

الِع اِبع الَقرن َبعد من بَمَحاِسن الطَّ د ، 88ٗ/ٔ السَّ ًّ  َعلًِ بن ُمحمَّ  َمطَبَعة ،ٔط ،( هـٕٓ٘ٔت) الشَّوَكاِن

َعاَدة،  ( .     ٘ٔ٘/ٕ الُمَإلِِّفٌن ُمعَجم) و ،( 7/٘ األَعََلم)و ،( هـ8ٖٗٔ ، القاهرة السَّ

ُكون الَمنِطق أَهل ُمصَطلََحات من( الُمطلَق والُخُصوص الُعُموم) (2) ٌَ  على أََحُدُهَما ٌَصُدق اللََّذٌن الَمفُهوَمٌن بٌنَ  و

ٌَُقال ، َؼٌِره وعلى اآلَخر علٌه ٌَصُدق َما َجِمٌع ل و اِنً ، ُمطلَق ا األََعمُّ :  لألَوَّ َوان ، ُمطلَق ا األََخصُّ :  وللثَّ ٌَ  كالَح

َوان علٌه ٌَصُدق اإلِنسان علٌه َصَدقَ  َما َفُكلُّ  ، واإلِنَسان ٌَ َوان ٌَصُدق َفإِنَّه ، َعكس وََل  ، الَح ٌَ  ِبُدون الَح

د الشٌَّخ ، 7ٙص( الَمنِطق) كتاب ٌُنظر اإلِنَسان،  ، للَمطُبوَعات التََّعاُرؾ َدار ، ٖط ، الُمَظفَّر ِرَضا ُمحمَّ

 .                                                 م99٘ٔ ، بٌروت

د بن َعلًِ ، 7ٗص التَّعِرٌَفات (3) ًّ  ُمحمَّ ة الُكُتب َدار ، الُجرَجاِن ٌَّ  . م99٘ٔ ، بٌروت ، الِعلِم

 ، م98ٓٔ ، الَقاهرة ، الَمَعاِرؾ َدار ، الَبْقِريّ  َماِهر أَحمد إِعَداد ، ٕٔص القُرآن فً النَّفً أََسالٌِب ٌُنظر (4)

َراِكٌب وكتاب ٌَّة التَّ اُزوِري َدار ، 7ٕٙص َنَهر َهاِدي للّدكُتور اللَُّؽِو ٌَ ان ، ال ٌَّة الَطبعة األردن، ، َعمَّ  ، الَعَرِب

 .    مٕٗٓٓ

 

 

 

    



ٕٔ 
 

فً أَنَواعُ ا : ًٌ انِ ثَ   الن 

 

 :  َنوَعان الن فً   

ل ًّ  الن فً:  األَو  منِ ٌُسَتشَعر ٌُلَمح الَّذي َوُهو ، الض  اق من و ٌَ  َبل ، أَصَل   للنَّفً ٌُوَضع لَمْ  َفُهو ، السِّ

ا ٌُفَهم َنةٍ  وَتَراِكٌبَ  أََسالٌِبَ  ِخََلل من ِضمن  ٌَّ ب كاَلسِتفَهام ، ُمع  أو ، واإلِضَراب واَلستِثَناء والتََّعجُّ

ةٍ  ُمفَرَداتٍ  ِخََلل من ن َخاصَّ ٌَّة ِصٌَؽُتَها َتَتَضمَّ  واَلمِتَناع التََّضادِّ  َكؤَلَفاظ ، النَّفً َمعَنى الُمعَجِم

فض  . (ٔ)واإلَِباء والرَّ

ا النَّفً عن ٌَُعبِّر الَّذي األُسلُوب ِقٌَمة وَترِجع    ٌَّة الُجملَة فً ٌُحِدُثه الَّذي اإلٌَِجاز إلى ِضمن   فً الَعَربِ

ُدلُّ  َكَما ـ ألَنَّه ؛ َتَراِكٌبِه أَكَثر َنة َفحَوى على ٌَحِتوي ـ ُمصَطلَِحه من ٌَ  بها التَّصِرٌح ٌَحَتاج َقد ُمَتَضمَّ

َكثٌِرٍ  َكََلمٍ  إلى
(ٕ)  . 

كُتور َقامَ  َوَقدهذا     اآلتًِ النَّحو على هً ، أَبَوابٍ  َخمَسة على هبَتقِسٌمِ  الَبقِريّ  َماِهر أَحمد الدُّ
(ٖ) : 

ل الَبابُ  دع واَلسِتدَراك اإلِضَراب فً : األَو   :  والرَّ

 ( . َبلْ ) وأََداُته ، اإلِضَراب بَِوَساَطة النَّفً -1

 ( .لَِكنَّ ) وأََداُته ، اَلسِتدَراك بَِوَساَطة النَّفً -2

دع بَِوَساَطة النَّفً -3  ( .                                                َكَلَّ ) وأََداُته ، الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٖٙٓ –7ٕٔص للَبقِري القُرآن فً النَّفً أََسالٌِب، و ٙٔص الشَِّرٌؾ الَحِدٌث فً النَّفً َظاِهَرة ٌُنظر (1)

َراِكٌبو ٌَّة التَّ ٌَّة وَشَواِهُده النَّحِوي والتَّرِكٌب ، ٖٙٔ – ٖٖٓص َنَهر َهاِدي للّدكُتور اللَُّؽِو       القُرآِن

د/ د ، ٙٓ٘-ٕٓ٘/ٖ ًّ  ، والتَّوِزٌع للنَّشر الَقلَم َدار ، ٔط ، َشِرٌؾ الفُُتوح أبو ُمحمَّ  .  م989ٔ ، ُدَب

َراِكٌب ٌُنظر (2) ٌَّة التَّ  ُمصَطَفى الَحِمٌد َعبد/ د ، ٖٖٕ/ٕ النَّحِوي والتَّطِبٌق ، ٖٖٓص َنَهر َهاِدي للّدكُتور اللَُّؽِو

ٌِّد ان ،ٕط ، السَّ  . مٖٕٓٓ ، َعمَّ

 .  8ٕٔص القُرآن فً النَّفً أََسالٌِبِكَتاُبه  ٌُنظر (3)

    

 

 



ٕٕ 
 

انًِ الَبابُ   : اَلستِبَعاد فً : الث 

 ( .لَو) وأََداُته ، الشَّرط بَِوَساَطة النَّفً -1

َمنًِّ بَِوَساَطة النَّفً -2 تَ ) وأََداُته ، التَّ ٌْ  ( .لَ

 ( .َهٌَهاتَ ) وأََداُته ، الِفعل اسم بَِوَساَطة النَّفً -3

ال( أََبى) الِفعل بَِوَساَطة النَّفً -4 فض على الدَّ  . واَلمِتَناع الرَّ

 

الِث الَبابُ  ر)و ،( إَِلَّ ) وأََدَواُته ، اَلستِثَناء فً : الث  ٌْ  ( .ُدونَ )و ، (ٔ)(َؼ

ابِع الَبابُ  نِزٌه فً : الر   ،( للاُ  َتَباَركَ ) و ،( للاِ  ُسبَحانَ ) و ،( هلِلِ  َحاشَ ) وأََدَواُته ، واَلسِتَعاَذة التَّ

 ( .َبِرئَ ) والِفعل ،( للاِ  َمَعاذَ )

ًّ  النَّفً : الَخاِمس الَبابُ  اإلِنَكاِريِّ  باَلستِفَهام ٌَُسمَّى َما وُهو ، الَبََلِؼ
 . الَبََلَؼة ِعلم فً (ٕ)

انًِ والن وع    ِرٌح الن فً:  الن فً أَنَواع من الث  ًُ  وُهو ، الص  ف ًُّ  النَّ َحاة ِعندَ  اَلصِطََلِح  وُهو ،( ٖ)النُّ

ا َكانَ  َما ٌَّة اصَطَنَعتَها الَّتً النَّفً أََدَوات بإِحَدى الفِعل َترك عن إِخَبار   ، الَؽَرض هذا ألََداء الَعَربِ

ٌْسَ ) وهً ا)و ،( لَمْ )و ،(لَنْ )و ،( إِنْ )و ،( ََلتَ )و ،( ََل )و ،( َما)و ،( ل ر)و ،( لَمَّ ٌْ  . (َؼ

د وهذا    َعدُّ ِرٌح النَّفً أََدَوات فً َنلَحُظه الَّذي التَّ ٌْسَ  الصَّ ا ل  األََدَوات هذه َكاَنت لَو ألَنَّه"  ، َعَبث 

ا ة   َجِمٌع  ٌَ ُدَها لََكانَ  َشًءٍ  ُكلِّ  فً ُمَتَساِو ا إَِذنْ  َتَعدُّ َها ، َعَبث  د ولَِكنَّ ه َمعنى   منها ولُِكل   َتَتَعدَّ نَفِرد ٌَُخصُّ ٌَ  و

  آَخرَ  َوجهٍ  فً َخالََفتَها ؛ َوجهٍ  فً األُخَرى َمعَ  إِحَداَها اشَتَرَكت وإذا ، َؼَناءه فٌه َؼٌُره ٌُؽنًِ وََل  ، به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كُتور َعدَّ  (1) ر) َدََللَة الَبقِري الدُّ ٌْ ٌَّة َدََللَة   النَّفً على( َؼ ا أَنَّ  َبٌدَ  ، ِضمِن ِمٌن من َكِثٌر  ِرٌن الُمَتَقدِّ  من والُمَتؤَخِّ

وا النَُّحاة َسالَة هذه فً الَباِحث علٌه َجَرى َما وُهو ـ َصِرٌَحة   َدََللَة   علٌه َدََللََتَها َعدُّ َقول ، ـ الرِّ  الشََّجِريّ  ابنُ  ٌَ

ِرٌح النَّفً ألََدَوات َتعَداِده ِعندَ  ر) النَّفً أََدَوات وِمن: " الصَّ ٌْ َها( َؼ :  َتقُول ،( ِمْثل) َنِقٌض فهً ، لِلُمَخالََفة ألَنَّ

ُركَ  َوَرُجل   ، ٌَُشاِبُهكَ :  أَيْ  ، ِمثلُكَ  َرُجل   َجاَءِنً ٌْ  . 9ٖٔ/ٔ الشََّجِريّ  ابن أََمالًِ ،" ٌَُخالِفُكَ :  أَيْ  ، َؼ

ى )اإلِبَطالًِ (2) ٌَُسمَّ ِعٌه اَلسِتفَهام اإلِنَكاِري و ٌَحُصل ، وُمدَّ ٌُمِكن أَن  ( : ُهو َما َكاَن َمضُموُنه َؼٌَر َواِقٍع ، وََل 

َل  }َكاِذب  ، َكَقولِه َتَعالَى :  ٌْ ٌُنظر النَّحو الَواِفً ٕٕٔالنََّساء/]{َوَمْن أَْصَدُق ِمَن للِا ِق ، ٖٓٗ/ٖلَعبَّاس َحَسن [ ، 

ِدي َمكتبة ،ٔط ،،  (٘الَهاِمش رقم )  .   م7ٕٓٓ ، بٌروت ، الُمَحمَّ

 . ٙٔص الشَِّرٌؾ الَحِدٌث فً النَّفً َظاِهَرة ٌُنظر (3)
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 الَّذي َسَتقَتِصر علٌه ِدَراَسُتَنا هذه ُهو النَّفً من النَّوع وهذا،  (ٔ)" اسِتعَمالَِها أو َمعَناَها ُوُجوه من

ا لَموُضوِعَها   . ؛ لتُكون أَكثر ِدقَّة  فً َنَتابِِجَهاَتخِصٌص 

 

  َمنز  البِ  فًِ الن  َعََلَقُة َثالًِثا : 

 

لَحظ القَُداَمى ُنَحاِتَنا ُكُتبل الُمَتَتبِّع نَّ إِ     ة أَنَّ  ٌَ ٌَّة فً النَّفً َظاِهَرة َبٌنَ  َوِطٌَدة   َعََلَقة   َثمَّ           الَعَرِب

َمن ْخلُص الَّذي والزَّ ًّ  النَّحو فً الِفعل َمفُهوم الَحَدث َمعَ  منه ٌَ ًّ  فالَمعَنى ، الَعَرِب َمِن  َقد للِفعل الزَّ

ٌَّر َتَؽ ٌَاق فً ـ ٌَ ا ـ النَّفً ِس اِخلَة النَّفً ألََداة َتَبع  ر وَقد ، علٌه الدَّ َحاة َهإََلءِ  َقرَّ  َمعَ  َتشَؽل أََداةٍ  ُكلَّ  أَنَّ  النُّ

ٌَِّها ٌّ ا َمَجاَل   َمنِف َكاد َزَمنِ ا ٌَُكون ٌَ ٌْسَ )َفـ ، َؼالِب   الَحاِضر لَنفً( َما)و ، الَحاِضر لَنفً( إِنْ )و( لَ

 لَنفً َتؤِتً وَقد ، الُمسَتقَبل َنفً فً َنِظٌَرُتَها( ََل )و ، الُمسَتقَبل لَنفً( لَنْ )و ، منه الَقِرٌب والَماِضً

ٌُمِكن ، الَحاِضر ر أَن بَشرط الَماِضً َتنفًِ أَن و ا)و( لَمْ )و ، َتَتَكرَّ ُهَما َمعَ  الَماِضً لَنفً( لَمَّ  ََل  أَنَّ

 . (ٕ)الُمَضاِرع الِفعل على إَِلَّ  َتدُخََلن

َمن النَّفً َبٌنَ  الَعََلَقة وهذه    ٌَّة   لََنا َتتَِّضح والزَّ قُول ِحٌنَ ( هـ8ٓٔت) ِسٌَبَوٌه ِعَباَرة فً َجلِ  َباب فً ٌَ

ٌَه َفإِنَّ  َفَعلَ :  َقال وإذا( : "الفِعل َنفً) ْفَعلْ  لَمْ  َنف ه َفإِنَّ  َفَعلَ  لََقد:  َقال وإذا ، ٌَ ٌَ :  َقال وإذا ، َفَعلَ  َما َنف

ْفَعلُ  ُهو ٌَه َفإِنَّ  ـ ِفعلٍ  َحال فً ُهو:  أَي ـ ٌَ ْفَعلُ  َما َنف ْفَعلُ  ُهو:  َقال وإذا ، ٌَ ُكن ولَمْ  ـ ٌَ ا الِفعل ٌَ  ـ َواِقع 

ٌُهُ  ْفَعلُ  ََل  َفَنف ْفَعلَنَّ :  َقال وإذا ، ٌَ ٌَ ٌُهُ  لَ ْفَعلُ  ََل  َفَنف ْفَعلَنَّ  َوللاِ :  َقال َكؤَنَّه ، ٌَ ٌَ ْفَعلُ  ََل  َوللاِ :  َفقُْلتَ  ، لَ ٌَ ، 

ْفَعلُ  َسوؾَ :  َقال وإذا ٌَه َفإِنَّ  ٌَ ْفَعلَ  لَنْ  َنف ٌَ "(ٖ ) . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّة الُجملَة ِبَناءُ  (1) د/ د ، 8ٕ٘ص الَعَرِب َباَعة َؼِرٌب َدار ، اللَِّطٌؾ َعبد َحَماَسة ُمحمَّ  ، ِزٌعوالتَّو والنَّشر للطِّ

 . مٖٕٓٓ ، الَقاهرة

قُول (2) َمْخَشِريّ  ٌَ  ، َفَعالَ  وَماا ، اآلنَ  ٌَفَعل َما:  َنحو منها الَقِرٌب والَماِضً ، الَحال لَنفً َما: " (هـ8ٖ٘ت) الزَّ

ا ولَمْ ...  التَّكِرٌر بَشرط والَماِضً ، الُمسَتقَبل لَنفً وََل  ، الَحال َنفً فً َنِظٌَرُتَها وإِنْ   ، الُمَضااِرع لَنفاً ولَمَّ

اا وفاً ، الَماِضاً َمعَناى إلاى َمعَناه وَقلبِ   علاى ولَِكانْ  الُمساَتقَبل َنفاً فاً ََل  َنِظٌاَرة ولَانْ  ، وانِتَظاار   َتَوقُّاع   لَمَّ

ؤِكٌااد َمااة النَّحااو فااً األُنُمااوَذج َشاارح ،" التَّ َمْخَشااِريّ  للَعَلَّ ٌن َجَمااال  بَشاارح ، 9ٓٔ-88ٔص الزَّ ااد الاادِّ       ُمحمَّ

ًّ  َعبااد بانا ًّ  الَؽِنا  ، الَقاااهرة ، اآلَداب َمكَتَبااة ٌُوُساؾ، الَجلٌِاال َعباد ُحسااِنً/ د َتحقٌااق ،( هاـ7ٗٙت) األَرَدِبٌلِاا

 ( . ت.ط.د)

 . 7ٔٔ/ٖ ِسٌَبَوٌه كتاب  (3)
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ٌَّنَ  ، النَّفً أََدَوات الَباب هذا فً ِسٌَبَوٌه َعَرضَ  َفَقد      الَّذي التَّرِكٌب فً وَدََللََتَها أََداةٍ  ُكلِّ  َوِظٌَفة وَب

ُصَها منه ٌُفَهم ًّ  َتَخصُّ َمنِ َدة   َمَواد   النَّفً أََدَوات أَنَّ " ٌُفٌِد َكََلَمه أَنَّ  َكَما ، الزَّ ٌِّ َوابِد ِمن وهً ، ُمَق  الزَّ

 . (ٔ)"له وُتَرشُِّحه َزَمنٍ  إلى الَحَدث ُتخلص الَّتً

ٌُلِخِّص    كُتور َو ًّ  َمالِك الدُّ لِِب بَوٌه ِعَباَرة الُمطَّ ٌَ َمن الِفعل َنفً َعََلَقة فً ـ ِس  الَجدَول فً ـ بالزَّ

 : (ٕ)اآلِتً

     

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُتاااه َزَماُناااه الِفعااال (1) ٌَ ًّ  إباااراهٌم/  د ، 7ٕص وأَبِن اِب ااااِمرَّ َساااة ، ٖط ، السَّ َساااالَة ُمَإسَّ َباَعاااة الرِّ  والنَّشااار للطِّ

 . م98ٖٔ ، بٌروت ، والتَّوِزٌع

َمن (2) ًّ  ٌُوُسؾ َمالِك/ د ، 99ص واللَُّؽة الزَّ لِِب ٌَّة الَهٌَبة ، الُمطَّ ة الِمصِر  . م98ٙٔ ، للِكَتاب الَعامَّ

 .  7/ٖ ِسٌَبَوٌه ِكَتاب ٌُنظر (3)

 

 

           

ٌَغة              الص 

           

 اإلِثَبات             

              

 الن فً              

 

            

 َفَعلَ              

 

  َفَعلَ 

  َفَعلَ  َقد

  َفَعلَ  لََقد

 

ْفَعلْ  لَمْ  ٌَ  

ا ْفَعلْ  لَمَّ ٌَ 

 َفَعلَ  َما

 

 

 

 

ْفَعلُ               ٌَ 

 

ْفَعلُ  ُهوَ  ٌَ  

ْفَعلُ  ُهوَ   الِفعل ٌَُكن ولَمْ  ٌَ

ا  َواِقع 

  لٌفعلنَّ 

ْفَعلُ  َسوؾَ  ٌَ 

ْفَعلُ  ٌَ   َس

ْفَعلُ  َكانَ ) ٌَ  َس

ْفَعلُ  َسوؾَ  َكانَ  ٌَ 

 

ْفَعلُ  امَ  ٌَ   

ْفَعلُ  ََل  ٌَ  

 

ْفَعلُ  ََل  ٌَ  

ْفَعلَ  لَنْ  ٌَ  

ْفَعلَ  لَنْ  ٌَ  

ْفَعلَ  َكانَ  َما ٌَ  لِ

ْفَعلَ  َكانَ  َما ٌَ  (ٖ)(لِ
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ََللَةفَ     ٌَّة الدَّ َمنِ ٌَّة للِفعل ََل َتَتؤَثَّر  الزَّ رِف ٌَؽة الصَّ ِة ُجملٍَة  –َكَما ُهو َواِضح   –للصِّ ٌَ إَِذا َحلَّت فً ِبن

ٍة َفتَ  ٌَّ ٍة َمنفِ ٌَّ ِة ُجملٍَة َخَبِر ٌَ ر إَِذا َحلَّت فً بِن
َها َقد َتَتؤَثَّ َدٍة ، لِكنَّ ٍة ، ُمثَبَتٍة أَو ُمَإكَّ ٌَّ نَحِرؾ َنحو َزَمٍن َخَبِر

ٌَؽة َمَع ، وَعلٌَه َفإِنَّ ُجملَة النَّفً هً الَوِحٌَدة ِمن َبٌن الُجَمل الَخبَ  (ٔ)آَخرَ  ٌَّة الَّتً ََل َتتَِّفق فٌها الصِّ ِر

ََللَةا ٌَّة لدَّ َمِن َرادٍ  الزَّ   .    (ٕ)باطِّ

ٌَّة    َحاة  وفً الُجملَة الَمنِف َمنَنَسَب النُّ ا) و( لَمْ )، َفَقالُوا فً  األََداة إلى الزَّ ُهَما( لَمَّ  وَجزمٍ  َنفًٍ  َحرَفا بؤَنَّ

ََللَة والَقلب ، لإِلعَراب والَجزم ، للَمعَنى النَّفً َحٌثُ  ، وَقلبٍ  ٌَّة للدَّ َمِن  ـ َنَظِرِهم فً ـ ٌَعِنً وهذا ، الزَّ

وِمن ُهَنا َجاَءت إَِشاَرُتُهم إلى  ،  الَماِضً إلى الُمَضاِرعالِفعل  َزَمن َتقلِب الَّتً هً األََداةَ  أَنَّ 

ٌَحُضْر( : ُمَضاِرع  بلَفِظه َماٍض فً َمعَناهَموُضوع اللَّفظ والَمعَنى فً الِفعل ؛ َفَقالُوا فً  ِمثل )لَْم 
(ٖ). 

ََللَةا َتتَِّضح وَسوؾ ذاهَ     ٌَّة لدَّ َمِن ِبٌع(  النَّفً أََدَواتُكلِّ أََداٍة ِمن لِ  الزَّ الَواِرَدة فً )ُمسَند اإلَِمام الرَّ

 . َتَعالى للاِ ِبَمِشٌَبة  الَبحثِ  َموِضِعَها ِمن فً َتفِصٌَل   أَكَثر بَشًءٍ 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمن (1) لِِبً  واللَُّؽة ٌُنظر الزَّ ٌَّة اللَُّؽة، و ٕٓٔصللُمطَّ ام/ د ، 8ٕٗ - ٕ٘ٗص وَمبَناَها َمعَناَها الَعَرِب ان َتمَّ  ، َحسَّ

 . م9ٕٓٓ ، الَقاهرة ، الُكُتب َعالَم ، ٙط

َمن (2) ٌَّة اللَُّؽة فً النَّحِويّ  ٌُنظر الزَّ ِحٌم َعبد َكَمال/ د ، ٖٕ٘ص الَعَرِب  لِلنَّشر الثَّقافة َعالَم َدار ، َرِشٌد الرَّ

ان ، والتَّوِزٌع  .  م8ٕٓٓ ، َعمَّ

 .    ة قَ ابِ ة السَّ فحَ فس الصَّ نَ ه بِ فسُ ر نَ صدَ المَ  ٌُنظر (3)
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لُ  الَفصلُ   األَو 

َس( ٌْ ةُ  )لَ ٌَ افِ بٌِع اإلَِمام ُمسَند فًِ الن    بن َحبٌِب الر 
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لُ   الَفصلُ األَو 

ُة سَ ٌْ )لَ  ٌَ افِ بٌِعِ  اإلَِمامِ  ُمسَندِ فً ( الن   بن َحبٌِب الر 

 

 : َتمِهٌد 

 

ٌْسَ )   ة األَفَعاال اساتعمال الَعَربُ  استعملها،  النَّفً على َتُدلُّ  كلمة  ( لَ ٌَ  ولْساَنا لَْساتُ :  فَقاالُوا،  الَماِضا

ُسْوا ولَْسُتمْ  ٌْ َستْ  ولَ ٌْ ٌْسَ  ولَ ا زٌد   ولَ  . (ٔ)وَنحَوها حاضر 

الَخلٌِل وذكر  
ٌْسَ  ََل ) أَصلَها أنَّ  (ٕ) م وأُلِزَقت الَهمَزةُ  ُطِرَحت( أَ اء الَلَّ ٌَ لٌل،  بال  َقاولُ  ذلاك علاى والدَّ

ااسَ  َحٌااثُ  ِماانْ  بااه ابتنااً: ) الَعااَرب ٌْ سَ  أَ ٌْ سَ  ُهااوَ  َحٌااثُ  ِماان:  أَي( َولَاا ٌْ  لِسااان) فااً، وَجاااَء  (ٖ)ُهااوَ  ولَاا

ث قال: " (الَعَرب ٌْسَ : ) اللٌَّ  ِمانْ  باه ِجًءَ : ) َتقُول الَعَرب أنَّ  َذَكرَ  الَخلٌِل أَنَّ  إَلَّ  ، أُِمٌَتت قد كلمة  ( أَ

ٌْسَ  َحٌثُ  سَ  أَ ٌْ ٌْسَ ) َتسَتعِمل لم( ولَ  َحاال فاً ُهاو حٌاثُ  كَمعناى َمعناهاا وإِنَّماا،  الَكلَِماة هذه فً إَلَّ ( أَ

ٌْسَ  ََل ) َمعنى إنَّ :  وَقال،  والُوْجد الَكٌُنونة  . (ٗ)"ُوِجدَ  ََل :  أي( أَ

ٌْسَ )وأكثر َما َتدُخل     ٌَّة الُجملَة على( لَ اة وِحٌَنِباٍذ تكاون  الُجملَاة، لكنَّها َقاد َتادُخل علاى  اَلسِم ٌَّ الِفعلِ

َحاة، واختلؾ  (٘)عَدهبَ  فٌما له أََثرَ  ََل َحرف ا ُمهَمَل   فٌها أَِهً ِفعل  أو َحارؾ  ؛ فاذهب الُجمُهاور إلاى  النُّ

ؾ ََل  َجاِمد  ،  َناِقص  ،  َناِسخ  ،  َماٍض  عل  نَّها فِ أَ  َتَصرَّ ا الُمبَتدأ فترفع ؛( َكانَ ) ، تعمل َعَمل ٌَ   له تشبٌه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًّ  َصالِح فاضل/ د ، 8ٕٕ/ٔالنَّحو َمَعاِنً ٌُنظر( ٔ) اِب اِمرَّ اء َدار ،ٔط ، السَّ ٌَ ًّ  الُتَراث إِح                                                                                                                 .م7ٕٓٓ ، بٌروت ، الَعَرِب

ٌِّد ، الَفَراِهٌاِديّ  األُزِديّ  أحمد بن الَخلٌِل ُهو( ٕ) اة َكاانَ  ، علماه فاً َقاِطَباة   األََدب أَهال َسا ٌَ  َمَسااِبل اساِتخَراج فاً الَؽا

ٌَاس وَتصِحٌح النَّحو ل وُهو ، فٌه الِق  وُهاو( الَعٌن) كتاب له ، ِسٌَبَوٌه َتََلِمٌِذه أَشَهر وِمن ، الَعُروض استخرج َمن أَوَّ

ل ٌٌِّن َمراِتاب) فاً َترجمُتاه ُتنظار.  هاـ7ٓٔ َعاام الَبصاَرة فً ُتُوفًِّ ، َعَرِبً َقاُموس أَوَّ    الَواِحاد َعباد ، ٘ٗص النَّحاِو

ٌِّب َعلًِ بنا د َتحقٌق ،( هـٖٔ٘ت) اللَُّؽِويّ  الَمعُروؾ بؤبً الطَّ ٌَّة الَمكتباة ،ٔط ، إباراهٌم الَفضال أباو ُمحمَّ  ، الَعصاِر

 ( .78ٙ/ٔ الُمَإلِِّفٌن ُمعَجم)و ،( ٖٗٔ/ٕ األَعََلم)و ،( مٕٕٓٓ ، بٌروت - َصٌدا

ة( ٙٙٙٔ/ٖ) الَعٌن كتاب َترِتٌب ٌُنظر( ٖ) ٌَسَ ) َمادَّ  ( .لَ

ة( 8/9٘) الَعَرب لَِسان( ٗ) ٌَسَ ) ماَدَّ  ( .لَ

ٌَّة ، وإذا َباَشَرَها ِفعل  ، و7ٗٔ/ٔ سٌبوٌه كتاب ٌُنظر (٘) ُخول على الُجملَة اَلسِم َحاة أَنَّها َتخَتصُّ بالدُّ ٌََرى َبعُض النُّ

ُكون ِحٌَنِبٍذ  ٌَ اِهر ـ فإِنَّ اسَمها  ُكون و ، فٌها اُمستِكّن   الشَّؤن ٌرمِ ضَ ـ ِمن َحٌث الظَّ ٌَّة الُجملَةَها ُهو رُ بَ خَ ٌَ  ، الِفعل

ٌَخَفى . َكلُّؾ َما ََل     وفً هذا ِمن التَّ
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ٌُسمَّى بالَفاعل ا الَخَبر وَتنصب،  اسُمها و ٌُسمَّى به بالَمفُعول له تشبٌه  ِتَها  ، (ٔ)َخَبُرها و ٌَّ وَدلٌِل ِفعلِ

ؤنٌِث بَتاءِ  اتَِّصالَُهاِعنَدُهم ُمََلَزَمُتَها لَِرفع اَلسم وَنصب الَخَبر ِمثل أََخَوات )َكاَن( وِهً أَفَعال  ، و  التَّ

فع ، وِهً ََل َتتَِّصل إَِلَّ باألَفَعال ، َوصَل  َوَوقف ا  َستْ :  َتقُولفَ ، وِبَضَماِبر الرَّ ٌْ ،  َقاِبَمة   ِهند   لَ

ٌُدونَ  ُسوا والزَّ ٌْ ٌْسَ  وَزٌد  ،  َقابِِمٌنَ  لَ ا لَ ٌُدونَ ،  َقاِبَمة   ِهند   َكانتْ :  تقُول كَما،  َقاِبم  ،  َقابِمٌنَ  َكاُنوا والزَّ

ا َزٌد   وَكانَ     . (ٕ)َقابِم 

ًّ  وأبو،  (ٗ)(هـ7ٖٔت)(ٖ)ٌرُشقَ  ابن ذهبو      اعة  مَ وجَ ، (ٙ)ٌهولَ قَ  دحَ أَ  فً( هـ77ٖت)(٘)ًّ سِ ارِ الفَ  عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌٌّن َمذهب هو هذا (ٔ) ا،  الَبصر ٌٌّن ُجمهور أمَّ ل الُجزء فً تعمل ََل  أنَّها فٌرون الُكوف ا األوَّ  هو وإنَّما، شٌب 

ا َكان بما َمرفُوع   ٌْسَ ،  الَحال على َمنُصوب   الثَّانً الُجزء وأنَّ ،  النَّاِسخ ُدُخول قبل به مرفوع  ا ولَ ،  َخَبر 

ٌََرى اءُ  و  َكانَ )فـَ ،  بالَحال لِشبهه انتصب الَخَبر وأنَّ  بالَفاعل لِشبهه ارتفع اَلسم أنَّ  - الُكوَفة ُنَحاة من - الَفرَّ

ا َزٌد   ه  (َضاِحك  ا َزٌد   َجاءَ )بـِ  عنَده ُمَشبَّ َرب ارِتَشاؾ نظرٌُ  ( .َضاِحك  ٌَّان أبو ، 7ٕ/ٕ الَعَرب لِسان من الضَّ  َح

 ًّ اس أحمد ُمصطفى/ د ، تحقٌق( هـ7ٗ٘ت)األَنَدلُِس ،  م987ٔ ، القاهرة ، الَخانجً مكتبة ،ٔط ، النَّمَّ

ٌن جَلل ،ٗٙ-ٖٙ/ٕ عالَجوامِ  َجْمع شرح فً الَهواِمع وَهْمع ٌُ  الدِّ              تحقٌق ،( هـ9ٔٔت) ًّ وطِ السُّ

 . مٕٔٓٓ ، القاهرة ، الُكُتب َعالم ، ُمكرم سالم الَعال عبد/ د

ًّ  النُّور َعبد بن أحمد اإلمام ، ٖٙٓص الَمَعانً ُحُروؾ َشرح فً الَمَبانً َرصؾ ٌُنظر (ٕ)  ،(هـ7ٕٓت)الَمالَِق

د أحمد َتحقٌق اط ُمحمَّ ٌَّة اللَُّؽة َمجَمع َمطُبوَعات ، الَخرَّ  ُكُتاب عن اللَِّبٌب وُمؽِنً ،( تط..د) ، بِدَمشق الَعَرِب

    َتحقٌاق ،(هاـ7ٙٔت) األَنَصااِريّ  ِهَشاام باابنِ  الَمعاُروؾ الِمصاِريّ  ٌُوُساؾ بان َعبدللا ، ٙ٘٘/ٖ األََعاِرٌب

ااد اللَِّطٌااؾ َعبااد/ د ًّ  الَمجلِااس ،ٔط ، الَخِطٌااب ُمحمَّ َقاَفااة الااَوَطِن ،  مٕٓٓٓ ، الُكَوٌاات ، واآلَداب والفُُنااون للثَّ

 ، ٖٗص( وَتعلٌِِماً َوِظٌِفاً َمنَحاى) الَعَرِباً النَّحاو فاً النَّفً، و 7٘ص للَبقري القُرآن فً النَّفً وأََسالٌب

 . مٕٙٓٓ ، الَجزابر ، َوَرقلَة ِمرَباح َقاِصِدي َجاِمَعة ، ماجستٌر رسالة ، َجْعَمات َتوِفٌق إعداد

ا َكان ، الَبؽَداِديّ  ٌرُشقَ  بن الَفَرج بن الَحَسن بن أحمد َبكر أبو ُهو (ٖ) ٌٌِّن َماذهب علاى باالنَّحو َعالِم   مان ، الُكاوِف

ر فااً وكتاااب ، والَممااُدود الَمقُصااور كتاااب آثااره ااث الُماَذكَّ  ُتنظاار.  هااـ7ٖٔ َعااام ُتااُوفًِّ ، وَؼٌرهااا ، والُمَإنَّ

َواة إِنَباه)و، ( ٕٕٔص األَُدَباء َطَبَقات فً األَلِبَّاء ُنزَهة)  فً َترَجمُته َحاة أَنَباه على الرُّ  ( .7ٓ-9ٙ/ٔ النُّ

َسااة  ٔ، َتحِقٌااق د/ َفاااِبز َفاااِرس ، ط 8ٕٗالنَّحااِوّي ص ٌرُشااقَ الُمَحلَّااى "ُوُجااوه النَّصااب" َلباان  ٌُنظاار (ٗ) ، ُمَإسَّ

َباَعة والنَّشر والتَّوِزٌع  َسالَة للطِّ  م .987ٔاألردن ،  –َمل لبنان ، وَدار األَ  –الرِّ

ًّ  الَؽفَّار َعبد بن أحمد بن الَحَسن ُهو (٘) اة أََكااِبر مان ، الَفاِرِس ٌٌِّن أَِبمَّ ج ، النَّحاِو  مان َمجُموَعاة   ٌدٌاه علاى َتَخارَّ

ٌَّة ُعلََماء ا َصنَّؾ ، ِجنًِّ ابن الَفتح أبو أبرزهم من الَعَرِب اة ، النَّحو فً اإلٌَِضاح:  منها َكِثٌَرة   ُكُتب   فاً والُحجَّ

بع الِقَراَءات ِعلَل ااء ُنزَهاة) فً َترَجمُته ُتنظر.  هـ77ٖ َعام ُتُوّفً ، وَؼٌرها ، السَّ  إِنَبااه)و ،(7ٕٗص األَلِبَّ

َواة ة)و ،( ٖٓٔ-8ٖٓ/ٔ الرُّ ٌَ  ( . 98ٗ-9ٙٗ/ٔ الُوَعاة ُبؽ

ٌَّات الَمسابل ٌُنظر (ٙ) ًّ  َعلً أبو ،ٕٓٔص الَحلَِب  ِدَمشق، – الَقلَم َدار ،ٔط ، ِهنَداوي َحَسن/ د تحقٌق ، الَفاِرِس

 . م987ٔ ، بٌروت – الَمَنارة وَدار
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وَهذا الَقول َنَسَبه َكِثٌر  ِمن النَُّحاة إلى أبً َبكر                        ،  رؾ  حَ  نَّهاأَ  إلى أصحابه من

اج رَّ ابن السَّ
ؾصَ تَ تَ  وََل ،  لها رصدَ مَ  ََل  نَّهاأَ  همتُ جَّ وحُ ،  (ٕ)(هـٖٙٔت)(ٔ) َمان على َتُدلُّ  وََل ،  رَّ ،  الزَّ

ٌْسَ ) أنَّ  ُكلِّه هذا إلى إضافة   ، مثله علٍ فِ  على لدخُ ٌَ  ََل  علوالفِ  ؛ الفعَ األَ  على َتدُخل نَّهاأَ  َكَما  كلمة  ( لَ

ا،  ذلك فً( َما) مثل فهً،  النَّفً على َتُدلُّ  ٌْسَ ) ونكُ تَ  أنْ  بَ جَ وَ  باّتفاقٍ  رف احَ ( َما) كانت ولمَّ ( لَ

 . (ٖ)كذلك

ل الَقول أَصَحابُ  ٌهمعل َردَّ  وهإَلء    ٌْسَ ) ُجُمود بؤَنَّ  األَوَّ ِفَها وَعَدم( لَ  َدابرة من ٌُخِرُجَها ََل  َتَصرُّ

ا( ، ِبْبسَ )و( ِنْعمَ : ) مثل َجاِمد   ُهو َما األَفَعال فمن،  األَفَعال  على ٌدُخل ََل  الفِعل) َمقُولَة فإِنَّ  وأٌَض 

 ََل  أَنَّه َكَما ، (ٗ)باتَِّفاق األَفَعال من وهً،  األَفَعال على تدُخل( َكانَ ) فإِنَّ ،  ُمَسلََّمة َؼٌر( ِمثلِه ِفعلٍ 

لَزم ن اللََّتان الَكلِمَتان تُكون أن ٌَ ِحَدَتٌن َواِحدٍ  َمعنى   على َتُدَلَّ ُدلُّ  َما األَسَماء من فكم،  النَّوع فً ُمتَّ ٌَ 

ُدلُّ  َما األَفَعال من وكم،  الُحُروؾ َمعنى على ُدلُّ  َمعنى   على ٌَ  . (٘)َحرؾ   علٌه ٌَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د َبكر أبو ُهو (ٔ) ِري بن ُمحمَّ اج بن َسْهل بن السَّ ة أََحدُ  ، الَسرَّ َفات لاه ، واللَُّؽاة األََدب أَِبمَّ  أَشاهُرَها َحَسانة ُمَصانَّ

ااء ُنزَهاة) فاً َترَجمُتاه ُتنظار.  هاـٖٙٔ َعاام ُتاُوفًِّ ،( النَّحاو فاً األُُصول) كتاب  إِنَبااه)و ،( ٕٕٓص األَلِبَّ

َواة على َحاة أَنَباه الرُّ ًّ  ٌُوُساؾ بان َعلاً،  9ٗٔ-٘ٗٔ/ٖ النُّ اد َتحقٌاق ، (هاـٕٗٙت)الِقفِطا  الَفضال أباو ُمحمَّ

ًّ  الِفكاار َدار ،ٔط ، إِبااَراهٌم َسااة ، القاااهرة - الَعَرِباا ااة الُكُتااب وُمَإسَّ ٌَّ َقاِف ااة)و ،( م98ٙٔ ، بٌااروت - الثَّ ٌَ  ُبؽ

ٌٌِّن َطَبَقاات فً الُوَعاة َحااة اللَُّؽاِو حَمن َعباد،  ٓٔٔ-9ٓٔ/ٔ والنُّ ًّ  َبكار أباً بان الارَّ ٌُوِط ا  ،( هاـ9ٔٔت) السُّ

د َتحقٌق  ( . م979ٔ ، الِفكر َدار ، ٕط ، إِبَراهٌم الَفضل أبو ُمحمَّ

لٌِل علاى  (النَّحو فً األُُصولَجاَء فً ِكَتاِبه ) (ٕ) َس( فالادَّ ٌْ اا )لَا قُاول : " َفؤَمَّ ٌَ ُدلُّ على ِخََلؾ َما ُنِسَب إِلٌَه ،  ٌَ َما 

َها ِفعل   ؾ الِفعل  -أَنَّ ؾ َتَصرُّ َقولك : لَْسُت َكَماا َتقُاول َضارْبُت ، ولَْساُتَما َكَضاَرْبُتَما ،  –وإِن َكاَنت ََل َتَتَصرَّ

َساات أََمااُة للِا َذاِهَبااة  َكَقولِااك : َضااَرَبت أََمااُة للِا  ولَْسااَنا َكَضااَرْبَنا ، ولَْسااَن َكَضااَرْبنَ  ٌْ ُسااوا َكَضااَرُبوا ، ولَ ٌْ ، ولَ

ا".  اد بكار أباو،  8ٖ-8ٕ/ٔ النَّحاو فاً األُُصاولَزٌد  اِري بان ُمحمَّ اج بان َساْهل بان السَّ ارَّ  ،( هاـٖٙٔت) السَّ

سة ،ٖط ، الَفتلًِ الُحسٌن عبد/ د َتحقٌق ساَلة ُمَإسَّ  . م99ٙٔ ، بٌروت ، الرِّ

اااَرب ارِتَشااااؾ ٌُنظااار (ٖ) َظااا األشاااباهو ، ٘٘٘/ٖ اللَِّبٌاااب ًوُمؽِنااا ، 7ٕ/ٕ الضَّ        ،  78/ٖ النَّحاااو فاااً رابِ والنَّ

ٌن  ٌُوِطً بكر أبً بن الرحمن عبدَجََلل الدِّ  المكتباة ، الفاضالً القاادر عباد دحمَّ مُ  تحقٌق ،( هـ9ٔٔت)السُّ

 َدار ،ٔط ، الَمكاااِرم أبااو َعلااً/ د ، 9ٖص األَفَعااال وإِعااَراب،  م9ٕٓٓ ، بٌااروت – صااٌدا ، ةٌَّ صاارِ العَ 

َباَعة َؼِرٌب  . م9ٕٓٓ ، القاهرة ، والتَّوِزٌع والنَّشر للطِّ

 . ٕٗص َجْعَمات َتوفٌِقل الَعَرِبً النَّحو فً النَّفً ٌُنظر (ٗ)

َهب ُشُذور َشرح بَتحقٌق األََرب ٌُنظر ُمنَتَهى (٘) د الشٌَّخ ، ٘ٗص( ٔ) رقم الَهامش ، الذَّ ٌن ُمحًِ  ُمحمَّ          الدِّ

ٌَّة الَمكتبة ،ٔ ط الَحمٌد، َعبد  . م998ٔ، بٌروت -َصٌدا ، الَعصِر
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ٌَّة الَمَناِهج فً به ٌُإَخذَ  أن وأرى،  ُرجَحاَنه لً ٌَظَهر الَّذي ُهو األَِخٌر الَقول وهذا    علٌِِم  ؛ التَّ

ٌْسَ )فـ  َخَصابِصُ  فٌها ُوِجَدت َما َمَتى َحرؾ   وهً،  األَفَعال َخَصابِصُ  فٌها ُوِجَدت َما َمَتى ِفعل  ( لَ

كتور ٌقُول،  الُحُروؾ اقُوت ُسلٌَمان أحمد الدُّ بَقى اإلِنَسان أَنَّ  والَحِقٌَقة: " ٌَ ا ٌَ  هذا أََمامَ  َحاِبر 

ٌْسَ ، اإلِشَكال هل من َفلَ ا السَّ ِتَها الَقول أََبد  ٌَّ ٌَّتَِها أو بَحرِف ا َموِقف ا الُوقُوؾ من ُبدَّ  ََل  ُهنا...  بِفعلِ  َوَسط 

َتَماَشى َتَعاَرض وََل ،  اسِتعَمالَِها َمعَ  ٌَ ٌَّة َمعَ  ٌَ  . (ٔ)"فٌه َتَقع الَّذي األُسلُوب إِعَراب َكٌِف

 

  ُ األَنَما
(ٕ)

بٌِع( :  َس( الَواِرَدة فً )ُمسَند الر  ٌْ ة بـ)لَ  ٌ ة للُجملَة الَمنفِ  ٌ  اللَُّغِو

 

َس( فاً َكات دَ رَ وَ     ٌْ باً ـ َصالَّى للا علٌاه وَسالَّم ـ فاً )ََل )لَا ا9ٕم النَّ  (ٖ)( ِتساَعٍة وِعشاِرٌَن َموِضاع 

ا َجااَءت فٌاه ُمهَملَاة  ََل َعَماَل لََهاا  َهامٌعِ فً جَ  ة  خَ اسِ نَ  َجاَءت ا َواِحاد  دَ َعاتَ وَقاد ، إَِلَّ َموِضاع  اوَ دَّ ر ت الصُّ

ااةة ُجملَااال وردت بهاااتااً الَّ  ٌَّ َس( فااً كَلماابااـ الَمنِف ٌْ ااََلم  -ه )لَ ااََلة والسَّ  اإلَِمااامِ  ُمسااَندِ فااً ) -علٌااه الصَّ

ِبٌعِ  ٌٌَّن اثنٌن َتوِضٌُحَها على النَّحو اآلتً  ٌنطَ مَ على نَ  تاءَ جَ فَ ؛  (الرَّ  :لَُؽِو

 

ل :  َم  األَو  ٌْسَ الن  ٌ ة لَ  + ُجملَة اسِم

 

َمَطا ُهوٌَُعدُّ هذا النََّمط     ا فاً َكا ٌنأكثر النَّ ِباََل ُوُرود  فاً  دَ رَ وَ  ٌاثُ لَّم ـ حَ لَّى للا علٌاه وَساـ َصا ًِّ م النَّ

ٍة وِعشِرٌنَ ( 8ٕ) ٌَ وَ وضِ مَ  َثَماِن ا ُمتمثَِّل  فً الصُّ َبة  َحسب َكثَرة ُوُروِدَها ة ٌَ ر اآلتِ ع   : د(فً )الُمسنَ ُمَرتَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّة النَّواِسخ (ٔ) ٌَّة الِفعلِ اقُوت ُسلٌَمان أحمد/ د ، ٕٕٔص والَحرِف  . م98ٗٔ ، القاهرة ، الَمعارؾ َدار ، ٌَ

ة   (ٕ) ٌَّ ُة َتجِرٌِد ٌَ عاألَنَماُط َجمع  ُمفَرُده َنَمط  ، وُهو ِبن ة  َتَتفرَّ ا وأَكَثُر  َعامَّ َعة  ، أََقلُّ َتجِرٌد  َدة  وُمَتَنوِّ عنه ُصَور  ُمَتَعدِّ

ٌُنَظر  ا ُكلََّما أَوَؼلَنا فً التَّفِصٌل .  ع أٌَض  ٌُمِكُن أَن َتَتفرَّ ا ، وهذه بَدوِرَها  ًّ  النَّحو فً النَّفًَتحِدٌد   َمنَحى" الَعَرِب

 . 7ٙص "وَتعلٌِِمً َوِظٌِفً

َفَحات فً( الُمسَند) فً الَمَواِضع َهِذه َوَرَدت (ٖ) ة الصَّ ٌَ  ، 9ٗ ، 7ٕ ، 9٘ ، )َموِضَعان( 9ٖ ، 8ٖ ، ٖٙ:  اآلِت

 ، ٙٙٔ ، )َموِضَعان( ٖ٘ٔ ، ٓٗٔ ، 8ٖٔ ، 7ٖٔ ،  )َخمَسة َمَواِضع فً َحِدٌٍث َواِحٍد(ٖ٘ٔ ،ٕ٘ٔ ، ٙٔٔ

 .7ٕٗ ، َحِدٌٍث َواِحٍد( )َموِضَعان فً ٖٕٔ ، ٕٕٕ ، 9ٕٔ ، ٕٗٔ ، 89ٔ ، 8ٓٔ ، 7ٓٔ
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ورَ  َس ولَ ة األُ الصُّ ٌْ مٌ ارٌّ وَمجُرورٌ جَ ِشبه ُجملَة )ُرها َخبَ  +ى : لَ  .)َنِكَرةٌ َمحَضٌة( رٌ اهِ اسُمها ظَ  + ( ُمَقد 

ورَ     ا ؛ حَ رُ ط وُ ر هذا النَّمَ ة هً أكثر ُصوَ وهذه الصُّ         ( ٔٔد( فً )وردت فً )الُمسنَ  ٌثُ ود 

ا خَ وضِ مَ  رَ شَ عَ  دَ حَ أَ   : هً كاآلتًٍد ، احِ ٌٍث وَ دِ ة  منها فً حَ مسَ ع 

ْعَملُوَن َما ُتْنِكُروَن ، » - ٌَ ْقَرُإوَن َكَما َتْقَرُإوَن ، َو ٌَ ُكوُن ِمْن َبْعِدي أَُمَراُء  ٌَ ُكْم َس ٌْ ََ َعلَك َس ألُْولَئِك ٌْ َفلَ

 . (ٔ)«َ اَعةٌ 

َنبِ » - َس َعلَكككى َمكككْن َمكككس  َعْجكككَم الكككذ  ٌْ لَككك
، َوََل َعلَاااى َماااْن َماااسَّ َمْوِضاااَع اَلِْساااِتْحَداِد  ُوُضكككوءٌ  (ٕ)

 .(ٖ)«ُوُضوء  

ٍَ َصككَدَقةٌ » - َس فٌَِمككا ُدوَن َخْمككِس أََوا ٌْ ااا ،  لَكك ااُة أَْرَبُعااوَن ِدْرَهم  ٌَ َس فٌَِمككا ُدوَن ِعْشككِرٌَن َواألُوِق ٌْ َولَكك

َس فٌَِمكا ُدوَن َخْمكِس ُذوٍد َصكَدَقةٌ ،  ِمْثَقالً َصَدَقةٌ  ٌْ ْعِناً خَ  - َولَ َس فٌَِمكا ُدوَن  -ْماَس أَْبِعاَرٍة ٌَ ٌْ َولَك

ٍَ َصَدَقةٌ ، أَْرَبِعٌَن َشاًة َصَدَقٌة  َس فٌَِما ُدوَن َخْمَسِة أَْوُس ٌْ  . (ٗ)«َولَ

ِة َولَ فًِ اْلَجْبَهِة َصَدَقةٌ » - خ  ِة َولَ فًِ اْلُكْسَعِة َولَ فًِ الن  َس فًِ اْلَجار  ٌْ  . (ٙ)«(٘)لَ

ُجِل » - َس َعلَى الر  ٌْ  . (7)«فًِ َعْبِدِه َوَل فًِ َفَرِسِه َصَدَقةٌ لَ

َوابِّ » - َس َعلَى اْلُمْحِرِم فِكً َقكْتلِِهن  ُجَنكاحٌ َخْمس  ِمَن الدَّ ٌْ : اْلُؽاَراُب َواْلِحاَدأَةُ َواْلَفاؤَْرةُ َواْلَعْقاَرُب  لَ

 . (8)«َواْلَكْلُب اْلَعقُورُ 

َس لَُه َجَزاءٌ َنُهَما ، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر اْلُعْمَرةُ إِلَى اْلُعْمَرِة َكفَّاَرة  لَِما َبٌْ » - ٌْ ةُ  لَ  . (9)«إَِلَّ اْلَجنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (ٙٗة/ارَ مَ ة واإلِ ٌَ الِوََل َباب  فً ) (ٔ)

اْلب ، وُهاو َرأس الُعْصاُعص ، وُهاو َمَكاان  (ٕ) الَعْجم )بَفتح الَعٌن وُسُكون الِجٌم( : ُهو َعظم  لَِطٌؾ  فاً أَصال الصُّ

ٌُنظر َفاتح الَبااِري َشارح َصاِحٌح  ا ِعَوض الِمٌم .  ٌَُقال له )َعْجب( بالَباء أٌَض  َنب من َذَوات األَرَبع ، و َرأس الذَّ

ًّ )ت، أ 8/7ٕٓالُبَخاااِري  ااََلم للنَّشاار والتَّوِزٌااع ،  ٔهااـ( ، ط8ٕ٘حمااد باان َعلِااً باان َحَجاار الَعْسااَقََلِن ، َدار السَّ

ٌَاض ،   م . ٕٓٓٓالرِّ

ِجُب ِمنه الُوُضوء)  (ٖ) ٌَ  . (ٕٔٔ/َباُب َما 

 . (ٕٖٖ/النَِّصابَباب  فً ) (ٗ)

َماِم  (٘) ةُ : اإلِِبُل الِتً ُتَجرُّ ِبالزِّ ِبٌُع : اْلَجارَّ ِت ، َواْلُكْسَعُة : اْلَحِمٌرُ َقاَل الرَّ ٌْ اُة:  َوَتْذَهُب َوَتْرِجُع ِبقُوِت أَْهِل اْلَب ، َوالنَّخَّ

ُل . ٌْ ِقٌُق ، َواْلَجْبَهُة : اْلَخ  الرَّ

ًَ َعن َزَكاِتهَباُب َما ) (ٙ)  . (8ٖٖ/ُعِف

ًَ َعن َزَكاِتهَباُب َما ) (7)  . (9ٖٖ/ُعِف

تَِّقًَباُب َما ) (8) ٌَ تَِّقً الُمحِرُم وَما ََل  ٌَ/ٗٓ7) . 

 . (ٖٗٗ/والُعمَرة الَحجِّ َباب  فً َفضِل ) (9)
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وَرة : َقة بالصُّ ٌ ة الُمَتَعل  ِ  الَمَساِئل اإلِعَراب

 

ًل :  كُثاارُ أَو  ٌَ  ًّ ٌْسَ ) اساامِ  ُوقُااوعفااً النَّحااو الَعَرِباا فااً َمعنااى فٌهااا ألنَّ ،  َمْحَضااة   َنِكااَرة  ( لَاا غ النَّ  الُمَسااوِّ

ِكَرة لَلبتداء  : رالشَّاعِ  كَقول،  (ٔ)بالنَّ

تُ  َقدْ  َكمْ                  ٌْ سَ  َرأَ ٌْ ا َشًء   ولَ  ٌ ؾَ  َزاِبرٍ  ِمنْ          َباق ٌْ  (ٕ)َوَمُزْورِ   الَهَوى َط

َس(    ٌْ وَرة ، فقد وقع اسم )لَ ِرٌفة الَمذُكَورة فً هذه الصُّ ا فً ُجملَة األحادٌث الشَّ  ٌّ وهذا ما نلحظه َجلِ

ا َنِكَرة  َمحَضة   م . فٌها جمٌع   َخَبُره ِشبه الُجملَة )الَجاّر والَمجُرور( الُمَقدَّ

ا : ًٌ ا َثانِ م  ِرٌفة ُمَتَقدِّ ٌْسَ ) َخَبر لقد وردت هذه األحادٌث الشَّ ، وهاذا َدلٌِال  َصاِرٌح   اساِمَها علاىفٌها ( لَ

ُد َقاولَ  ٌِّ َإ ٌْسَ ) َخَبار َتقاِدٌم ٌٌِّن الَّاذٌن أجاازواالَبصارِ  ٌُ  علاى الَخَبار َتقاِدٌم ٌُجاوز حٌاثُ  اساِمَها علاى( لَا

 : الشَّاعر ولقَ ومن ذلك ،  (ٖ)الُمبَتَدأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِضً َشرح نظرٌُ  (1) د الَحَسن أبو ، 9ٕٓ/ٗ الَكافٌة على الرَّ ًّ  الَحَسان بن ُمحمَّ ضا  ، (هاـ88ٙت) اإلساِتَراَباِذيّ  الرَّ

ٌُونس َجامعااة ، ُعَماار َحَساان ٌُوُسااؾ َتحقٌااق ااَرب وارِتَشاااؾ،  م 978ٔ ، بنؽااازي – َقااار  وَهْمااع ، 9ٖ/ٕ الضَّ

 . 98/ٕ الَجوامع َجْمع شرح فً الَهواِمع

َرب ارِتَشاؾ فً ِنسَبةٍ  ِبََل  وُهو ، الَكاِمل من الَبٌت (2) َرر ، 98/ٕ والَهْمع ، 9ٖ/ٕ الضَّ  َهْمع على اللََّواِمع والدُّ

ًّ  األَمٌن بن أحمد ، ٕٕٙ/ٔ الَهواِمع نِقٌِط د َتحقٌق ،( هـٖٖٔٔت)الشَّ ٌُون َباِسل ُمحمَّ ود ُع  َدار ، ٔط ، السُّ

ٌَّة الُكُتب اِهد ، م999ٔ ، بٌروت ، الِعلِم ٌْسَ : " َقوله فٌه والشَّ ا َشًء   لَ  ٌ " َشًء  " كلمة فٌه وقعت حٌثُ  ،" َباِق

ا ٌْسَ )لِـ اسم   . َمْحَضةُ  َنِكرة   وهً( لَ

ًّ  الَهواِمع َهْمعٌُنظر  (3) ٌُوِط اَرب ارِتَشااؾ) فاً الُمبَتاَدأ علاى الَخَبار َتقِدٌم َجَواز َمَواِضع وُتنظر ، 87/ٕ للسُّ  الضَّ

ااان ألبااً ٌَّ ًّ  َح ااة بَشاارح والَمسااالك الَمقاِصااد َتوضااٌح)و، ( ٔٗ/ٕ( هااـ7ٗ٘) األَنَدلُِساا ٌَّ      ، 7ٓٔ/ٔ َمالااك اباان ألف

ٌن َبدر د أحمد تحقٌق ،( هـ7ٗ9) الُمَراِدي َقاسم بن الَحَسن الدِّ وز ُمحمَّ ٌَّة الَمكتبة ، ٔط ، َعزُّ  -صاٌدا ، الَعصر

ٌن بهااء ، ٕٕٔ/ٔ كالِامَ  ابن ةٌَّ لفِ أَ  على عقٌل ابن َشرح)و ،( مٕ٘ٓٓ ، بٌروت  الَعقٌلاً َعقٌال بان للا َعباد الادِّ

د الشٌَّخ تحقٌق ، (هـ7ٙ9ت) ٌن ُمحً ُمحمَّ  ، (م99ٙٔ ، بٌروت – ٌداصَ  ، ٌَّةالَعصرِ  الَمكتبة ، الَحمٌد َعبد الدِّ

اابَّان َحاشااٌة)و ،( ٖٙ/ٕ الَهواِمااع َهْمااع)و ااة علااى األَشااُمونً َشاارح علااى الصَّ ٌَّ ااد ، ٖٙٓ/ٔ َمالااك اباان ألف       ُمحمَّ

اابَّان َعلااً باانا  ، بٌااروت – ٌداَصاا ، ٌَّةالَعصاارِ  الَمكتبااة ، هنااداوي الَحمٌااد َعبااد/ د تحقٌااق ،( هااـٕٙٓٔت) الصَّ

 ( .ٖٓٗ/ٔلَعبَّاس َحَسن  ًالَوافِ  النَّحو)و، ( م9ٕٓٓ
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ا النَّاسَ  َجِهلتِ  إِنْ  َسلًِ  (ٔ)َوَجـُهـولُ  َعـالِـم   َسـَواء   فلَـٌـْسَ           َوَعْنُهمُ  َعنَّ

ٌُّونو    ُدوا  الُكوِف ٌَّ اا،  الَخَبار الَجَواز بُجُمودَق  وَعلَّلُاوا ذلاك بكاون ، الَمْناع َفَماذَهُبُهم ُمشاَتّق ا َكاان إذا أَمَّ

ِمٌر وهذا،  اَلسم َضمٌر على ٌشتمل ِحٌَنِبذٍ  الَخَبر م أن ٌَِصحُّ  ََل  الضَّ َتَقدَّ ُعود َما على ٌَ  وقد ، (ٕ)إلٌه ٌَ

ٌَّان أبو َردَّ  ًّ  َح ا: " بَقوله الَماِنعٌن َرأيَ  األََنَدلُِس ٌْسَ ) َخَبر َتوِسٌط وأَمَّ  َفاََل  الَعاَرب َكاََلم مان َفَثاِبت  ( لَ

 . (ٖ)"ذلك َمَنعَ  لَِمن الِتَفاتَ 

ورَ  ٌَةة الالصُّ انِ َس  ث  ٌْ  .( ارٌّ وَمجُرورٌ جَ ِشبه ُجملَة )ُرها َخبَ  َضِمٌٌر ُمسَتتٌِر +اسُمها  +: لَ

ورَ دَ رَ وَ     بِ م ََل كَ ة فً ت هذه الصُّ اثنان منها  عاضِ وَ مَ  َخمَسة( ٘)فً  -ـ صلَّى للا علٌه وسلَّم  ًِّ النَّ

 : دٍ احِ ٌٍث وَ دِ حَ  فً

ِ َفَماا َواَفَقاُه َفَعنِّاً َوَما» - ُكْم َسَتْخَتلِفُوَن ِماْن َبْعاِدي َفَماا َجااَءُكْم َعنِّاً َفاْعِرُضاوهُ َعلَاى ِكَتااِب للاَّ ا إِنَّ

َس َعن ًَخالََفُه  ٌْ  .(ٗ)«َفلَ

َلََح » - َنا السِّ ٌْ اَمْن َحَمَل َعلَ َس ِمن  ٌْ  . (٘)«َفلَ

َمااا َذلِااَك َدُم ِعااْرٍق َنِجااس  » - َضككةِ إِنَّ ٌْ َس بِاْلَح ٌْ ااَلََة ، َوإَِذا  لَكك َضااُة َفاااْتُرِكً لََهااا الصَّ ٌْ ، َفااإَِذا أَْقَبلَااِت اْلَح

َم َعْنِك َوَصلًِّ  . (ٙ)«أَْدَبَرْت َوَذَهَب َقْدُرَها َفاْؼِسلًِ الدَّ

َنا » - اأََلَ َوَمْن َؼشَّ َس ِمن  ٌْ ٌَُوقِّْر َكِبٌَرَنا  َفلَ ْرَحْم َصِؽٌَرَنا َولَْم  ٌَ ا، َوَمْن لَْم  َس ِمن  ٌْ  . (7)«َفلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِوٌل من لَبٌتا (ٔ) اَمْوأَل َقصاٌدةٍ  مان وُهاو ، الطَّ اانً َعاِدٌااء بان للسَّ  فاً الَمَثال باه الَمضاُروب ، الٌهاودي الَؽسَّ

 وعٌساى ُبستانً َكَرم وَشرح َتقدٌم ، الَورد بن ُعرَوة ِدٌوان َمعَ  َمطُبوع ، 9ٕص دٌوانه فً وُهو ، الَوفاء

 األََدب وِخَزاناااة ، ٖٕ٘/ٔ َعقٌااال ابااان َشااارح فاااً ورد وقاااد ،( ت.ط.د) ، بٌاااروت ، َصاااادر َدار ، َساااابا

ٌْسَ : " َقوله فٌه والشَّاهد ، ٖٖٔ/ٓٔلَبؽدادي ل م حٌاثُ  ،" َعالِم   َسَواء   َفلَ ٌْسَ ) َخَبار قادَّ " َساَواء  " ُهاو الَّاذي( لَا

 " .    َعالِم  " وُهو اسمها على

اد للا َعباد أباو ، ٖٗٔ/ٔ التَّساهٌل إٌَِضاح فً الَعلٌل ِشَفاء نظرٌُ  (ٕ)  ،( هاـ77ٓت) الَسلِساٌلً عٌساى بان ُمحمَّ

ًّ  َعبدللا الشَّرٌؾ/ د تحقٌق ًّ  َعل ٌَّة الَمكتباة ،ٔط ، الَبَرَكااتً الُحَساٌن اة ، الَفٌَصالِ َماة َمكَّ  ، م98ٙٔ ، الُمَكرَّ

 . 87/ٕ الَهواِمع وَهْمع

َرب رِتَشاؾا (ٖ)  . 8ٙ/ٕ الضَّ

ِة أُ ) (ٗ) ةِ َباب  فً األُمَّ دٍ  مَّ  . (ٓٗلَّم/لَّى للا علٌه وسَ صَ  ُمحمَّ

 . (٘ٙٗ/َباُب َجاِمع الَؽزو فً َسِبٌِل للا) (٘)

 . (ٕ٘٘/َباب  فً الُمسَتَحاَضةِ ) (ٙ)

َبا واَلنِفَساِخ والِؽشِّ ) (7)  . (8ٕ٘/َباب  فً الرِّ
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ورَ  الَِثةة الالصُّ َس  ث  ٌْ لَفًظكا أو َتقكِدًٌرا بَحكرف  َمجكُرورٌ ُمفكَرٌد ُرهكا َخبَ  )َمعِرَفكٌة( + رٌ اهِ اسُمها َظك +: لَ

وِكٌد  ائِد لِلت   .الَجر  الز 

ورَ و    ََلم  - همََل كَ فً َوَرَدت ة هذه الصُّ ََلة والسَّ  :  امَ هُ َموِضَعٌن ،  (ٕ)فً  -علٌه الصَّ

َس اْلِمْسككِكٌُن بَِهككَذا» - ٌْ ْمااَرةُ  لَكك هُ اللُّْقَمااُة َواللُّْقَمَتاااِن َوالتَّ اااِس َتااُردُّ ُطااوُؾ َعلَااى النَّ ٌَ اِؾ الااِذي  ااوَّ الطَّ

ْمَرَتانِ  ا َرُسوَل للاَِّ  ؛ َقالُوا «َوالتَّ ٌَ ِجاُد َؼَنااءَ ِذي ََل الَّ : » ؟ َقالَ  : َفَمِن اْلِمْسِكٌُن  ٌَ ٌُْؽِنٌاهِ     ، َوََل  َماْن 

ٌُْعَطى ْسؤََل النَّاسَ ، َوََل  ٌُْفَطُن ِبِه َف ٌَ قُوُم َف ٌَ  »(ٔ) . 

َرَعةِ » - ِدٌُد بِالصُّ َس الش  ٌْ ْملُِك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَؽَضبِ  لَ ٌَ ِدٌُد الِذي  َما الشَّ  . (ٕ)«، إِنَّ

ى باـ    ٌَُسامَّ بُرُز لناا فاً َهاذٌن الَموِضاَعٌن َماا  ٌَ ا  )َنفكً الَموُضكوع(و ُكاون اللَّفاُظ َموُضاوع  ٌَ وُهاو أَن 

َعااء ذلاك الُحكام ٌُثَبات لَؽٌاِره ِمان َبااب الُمَبالََؽاة فاً ادِّ ح بَنفٌه َعناه ، و ٌَُصرَّ ، فاإلنَساان  (ٖ)لَِمعَنى ، َف

ٌُوَصؾ بؤَنَّه َشِدٌد  من َحٌُث األَصل ، ولَِكن ُعاِدَل عان هاذا الَمعَناى  ٌَصَرع َؼٌَره ِعنَد الَؽَضب  الَِّذي 

ٌَجُدر َوصفُه بهذا الَوصؾ ، وكاذلك و ًُّ الَِّذي  ِدٌُد الِفعلِ ح بَنفٌه عنه ُمَبالََؽة  فً إِثَبات َمن ُهو الشَّ ُصرِّ

ٌِّن َمن ُهو الِمسِكٌُن َحِقٌَقة  . َب ٌُ  ٌَُقال فً الَحِدٌث اآلَخر الَّذي 

 

ورَ  ابَِعةة الالصُّ َس  ر  ٌْ لَفًظا بَحرف الَجر       َمجُرورٌ ُمفَرٌد ُرها َخبَ  َضِمٌٌر ُمت ِصلٌ +اسُمها  +: لَ

وِكٌد  ائِد لِلت   .الز 

ورَ دَ رَ وَ   بِ ََل كَ ة فً ت هذه الصُّ ا فً  –لَّم لَّى للا علٌه وسَ ـ صَ  ًِّ م النَّ  : امَ هُ َموِضَعٌن ،  (ٕ)أٌَض 

ًَ َمَع النَّاِس ، » -  . (ٗ)«أَلَْسَت بَِرُجٍل ُمْسلٍِم؟َما َمَنَعَك أَْن ُتَصلِّ

ِ ؟ َقاَل : َما  - ا َرُسوَل للاَّ ٌَ بِّ  ِمهِ  لَْسُت بِآِكلِهِ »َتقُوُل ِفً الضَّ  . (٘)«َوَلَ ُمَحرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َدَقةَباب  فً ) (ٔ)  . (9ٖٗ/الصَّ

 . (7ٔٓ/َباُب َنْسَمة الُمإِمن وِمْثله)  (ٕ)

ٌَّة  (ٖ) ٌَّة ، )د.ط.ت( . ٖٖٖ/9ٌُنظر َموُسوَعة ُعلُوم اللَُّؽة الَعَرِب  ، د/ إمٌل ٌعقوب ، َدار الُكُتب الِعلِم

ََل َباب  فً َصََلة الَجَماَعة والَقَضاء فً ) (ٗ)  . (9ٕٔة/الصَّ

َعاِم ) (٘)  . (8ٖٙ/والشََّرابِ َباُب أََدِب الطَّ
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وَرة : َقة بالصُّ ٌ ة الُمَتَعل  ِ  الَمَساِئل اإلِعَراب

 

ًل : َس(َجاَءت  أَو  ٌْ ل ،  ُمقَتِرَنة  بَهمَزة اَلسِتفَهام )لَ ل الَمعنَ حَ وتَ فً الَموِضع األَوَّ  من النَّفً إلى فٌه ى وَّ

ٌَّة لَ ؛  (ٔ)التَّقرٌر اؽَ تَ تَ  مْ لكنَّ وظٌفتها اإلعراب فاً ِكاََل ل اِعااُء الفَ َتاتهاا لحقعلٌهاا ، َكَماا ُدُخولِهاا  عادَ بَ ر ٌَّ

 . ملِّ كَ اَطب وفً اآلَخر للُمتَ ا للُمخَ مَ هِ دِ حَ جاءت فً أَ  الَموِضَعٌن

ككا : ًٌ ٌْسَ )َوَرَد َخَباارُ  َثانِ ااا ب( لَاا ااِرٌَفٌن ُمقَتِرن  اِبااَدة ،  اءالَباافااً هااذٌن الَحااِدٌَثٌن الشَّ ٌُعلِّاالالزَّ اج اباانُ  و اارَّ  السَّ

اَدة( هـٖٙٔت) ٌَ ٌْسَ ) رَباخَ  فاً اءالَبا أدخلاوا وقاد: " بَقولاه هذه الزِّ اوكِ تَ ( لَا  أَلَْساتَ :  قُاولتَ ،  للّنفاً ٌاد 

َحاة بؤَنَّ  (ٕ)"ِبَقاِبمٍ  َولَْستُ ، ِبَزٌدٍ  اثِ كَ  ادُتزَ  اءالبَ  ، هذا وقد َنصَّ النُّ ٌْسَ )بـ ًّ نفِ المَ  ربَ الخَ  فً ٌر  مان ، ( ٖ)(لَ

ٌْسَ : } تعااالى ولااهقَ  ذلااك َماار{]َعْبااَدهُ ِبَكاااؾٍ  للاُ  أَلَاا ٌْسَ  للاَ  َوأَنَّ } َشااؤُنه َجاالَّ  وَقولااه[ ، ٖٙ/الزُّ مٍ  لَاا  ِبَظااَلَّ

دِ  ٌْ ٌْسَ } وَقوله[ ، ٔ٘/ األَنَفال{]لِْلَعِب نَ  للاُ  أَل ٌْ ، لَِكانَّهم اساتثنوا مان ذلاك َماا إذا [ 8/التٌِّن{]ِبؤَْحَكِم الَحاِكِم

ا بـ ٌَُها ُمنَتِقض  ٌْسَ :  حونَ  ِحٌَنِبٍذ ، عُ نِ متَ تَ  اهَ تَ ادَ ٌَ زِ  َفإِنَّ  (إَِلَّ )َكاَن َنف اا إَلَّ  َزٌد   لَ ،  اساِتثَناء  ( إَلَّ ) ألنَّ ،  َقاِبم 

ٌْسَ )َخَبر على َتدُخل إنَّما والَباء،  ات  ثبَ إِ  الّنفً من واَلسِتثَناء ا( لَ  ،  (ٗ)اتثبَ اإلِ  ََل  للّنفً َتوكٌد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَحِقٌَقااة اسااِتفَهام ،  َقااد اسااَتَقرَّ ِعنااَدهمٍر ِبااؤَ واَلعِتااَراؾ اإلِقااَرار  علااىب الُمَخاََطاا حماالَمعنااى التَّقرٌاار :  (ٔ)

ًُ النَّفاً إِثَباات ،  ِصاحُّ التَّقِرٌر أَنَّه اسِتفَهام إِنَكار ، واإلِنَكار َنفً ، وَقاد َدَخال علاى النَّفاً ، وَنفا ٌَ ولاذلك 

ٌح اإلٌَِجاااااب ، كَقولااااه َتَعااااالى : }أَلَااااْم َنْشااااَرْح لَااااَك َصااااْدَرَك َوَوَضااااْعَنا َعنااااَك علٌااااه بَصاااارِ  الَعطااااؾُ 

ٌُنَظر  [ٕ-ٔ/ِوْزَرَك{]الشَّرح ا ٌنالدِّ  لََل جَ  ، ٖٕٔ/ٖاإلِتَقان فً ُعلُوم القُرآن .   ،( هاـ9ٔٔت) ًّ وطِ ٌُ السُّ

ًّ على الَكافٌة ، و م99ٙٔ ، بٌروت ، ةٌَّ افِ قَ الثَّ  بتُ الكُ  ةسَ سَّ إَ مُ  ، ٔط ، المندوه سعٌد تحقٌق ِض َشرح الرَّ

د الَحَسن أبو ، 8ٖ/ٗ ًّ  الَحَسن بن ُمحمَّ ض  ، ُعَمار َحَسان ٌُوُساؾ َتحقٌق ، (هـ88ٙت) اإلسِتَراَباِذيّ  الرَّ

ٌُونس َجامعة  .ٕ٘ٔاِهر األََدب صَجوَ ،  و م978ٔ ، بنؽازي – َقار

ااد بكاار أبااو،  9ٓ/ٔ النَّحااو فااً األُُصااول (ٕ) ااِري باان ُمحمَّ اج باان َسااْهل باان السَّ اارَّ        َتحقٌااق ،( هااـٖٙٔت) السَّ

سة ،ٖط ، الَفتلًِ الُحسٌن عبد/ د ساَلة ُمَإسَّ  . م99ٙٔ ، بٌروت ، الرِّ

ااااد ، 8ٕٖ/ٔ التَّسااااِهٌل َشاااارح ٌُنظاااار (ٖ) ًّ  َمالااااك باااان َعباااادللا باااان ُمحمَّ                تحقٌااااق ،( هااااـ7ٕٙت) األنَدلُساااا

حمن/ د ٌِّد عبدالرَّ ا اد/ ود السَّ باعاة َهَجار ،ٔط ، الّمخُتاون َباَدوي ُمحمَّ  ، واإلعاَلن والتَّوزٌاع والنَّشار للطِّ

 فاً التَّوِكٌاد وأََساالٌِب ، 8ٕ٘/َٔلبان ِهَشاام األَنَصااِري  الَمَساالِك وأَوَضاح. م99ٓٔ ، مصر ، الِجٌزة

حَمن َعبد ، 9ٖ٘ص الَكِرٌم القُرآن ار ، ٔط ، الَمطَرِدي الرَّ ٌَّة الدَّ  واإلِعََلن، والتَّوِزٌع للنَّشر الَجَماِهٌِر

 .  م98ٙٔ لٌبٌا، ، ِمصَراَتة

ًّ  َشرح ٌُنظر (ٗ) ِض  .89ٔ/ٕ الَكاِفٌة على الرَّ
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افِ  ةٌَ الَكافِ ) فً( هـ7ٕٙت)(ٔ)كَمالِ  ابنُ  َقال                   ( :ةٌَ الشَّ

ًُّ  والَخَبرُ                        ًْ  َكلَـْسـتَ          ٌَُجرّ  َقدْ  ِبالَبا الَمنِف ثُ  ِباْبِن ٌْ  ِبـَبـرّ  َتـُكنْ  لَمْ  َح

ـَس َمـاِنـع   إَِلَّ  وِذْكرُ                       ٌْ ْخلُ  لَمْ  امُرإ   إَِلَّ           َذا َكلَـ  . (ٕ)األََذى َكؾِّ  ِمنْ  ٌَ

 

ورَ  َس َخاِمَسة ة الالصُّ ٌْ  .( ارٌّ وَمجُرورٌ جَ ِشبه ُجملَة )ُرها َخبَ  )َمعِرَفٌة( + رٌ اهِ اسُمها ظَ  +: لَ

ورَ رِ تَ لَم     بِ )ُمسنَ فً ة د هذه الصُّ ؤِنٌث  دٍ احِ ٍع وَ وضِ ٌع( إَلَّ فً مَ د الرَّ َس( بـَتاِء التَّ ٌْ ُكِسَعت فٌه )لَ

اِكَنة و ََل  -ُهو َقولُه السَّ ََل علٌه الصَّ  : -م ة والسَّ

- « َِ ِد ٌَ َِ فًِ  َضُت ٌْ َسْت َح ٌْ  . (ٖ)«لَ

 

ورَ  اِدَسةة الالصُّ َس  س  ٌْ           ارٌّ جَ  ُمفَرٌد)اسُم َتفِضٌل( +ُرها َخبَ  ُمبَهٌم )اسُم إَِشاَرة( +اسُمها  +: لَ

ٌَ بالَخَبر  وَمجُرورٌ   .ُمَتَعل 

ورَ و   ا فً د رِ تَ لَم ة هذه الصُّ َس(َجااَءت فٌاه ٍد اِحاٍع وَ وِضاد( إَلَّ فً مَ ُمسنَ ال)أٌَض  ٌْ َمساُبوَقة  بَهماَزة  )لَا

 :اَلسِتفَهام 

ُ ُعُنَقُه ، » - ًرا لَُه؟!َما لَُه َضَرَب للاَّ ٌْ َس َهَذا َخ ٌْ  . (ٗ)«أَلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د َعبدللا أبو ُهو (ٔ) ًّ  َمالك بن َعبدللا بن ُمحمَّ اِب ًّ  الطَّ ٌَّان فً ُولِدَ  ، األنَدلُِس اة أبرز نم وُهو ، باألنَدلُس َج  األَِبمَّ

ااةالَعَربِ  وملُااعُ  فااً ااةمِ ََل ) آثاااره ماان ، شااهرته سااٌبوٌه ٌُنااازع وكاااد دمشااق فااً علَّاام ، ٌَّ ااالَكافِ )و( األفَعااال ٌَّ  ةٌَ

افِ  تاهلفِ أَ ) فاً ُخَلَصاَتها أودع تًالَّ ( ةٌَ الشَّ ارؾ النَّحاو فاً الَمشاُهورة( ٌَّ . هاـ7ٕٙ َعاام وفاتاه وكانات ، والصَّ

اة َتاَراِجم فاً الُبلَؽاة) فاً َترَجمُته ُتنظر اات الاَوافً)و ،( 9ٕٙص واللَُّؽاة النَّحاو أَِبمَّ ٌَ  ، 89ٕ-8ٕ٘/ٖ بالَوَف

ٌن َصَلح فدي أٌبك بن َخلٌل الدِّ  َدار ، ٔط ، ُمصاَطفى وُتركاً األَرَناُإوط أحمد تحقٌق ،( هـ7ٙٗت) الصَّ

اء ٌَ ًّ  التَُّراث إِح  ( .    مٕٓٓٓ ، بٌروت ، الَعَرِب

اِفٌة الَكاِفٌة َشرح (ٕ) د ، 8ٓ/ٔ الشَّ ًّ  َمالاك بان للا َعباد بان ُمحمَّ  ، الَقاادِري ٌُوُساؾ بان أحماد َتحقٌاق ، األنَدلُِسا

 .  مٕٓٔٓ ، بٌروت ، َصادر َدار ،ٕط

 . (٘ٗ٘/الَحٌضَباب  فً ) (ٖ)

ٌَاب و) (ٗ) ََل َباب  فً الثِّ ٌُسَتَحبُّ ِمن ذلك ةالصَّ  . (77ٕ/فٌها وَما 
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ورَ  ابَِعةة االصُّ َس  لس  ٌْ  .( ارٌّ وَمجُرورٌ جَ ِشبه ُجملَة )ُرها َخبَ  َضِمٌٌر ُمنَفِصلٌ +اسُمها  +: لَ

ورَ    ا فً )ت أَ دَ رَ ة وَ وهذه الصُّ   ا ٌلً :ثَّل فً مَ مَ تَ ط ، وٌَ قَ ٍد فَ احِ ُمسَند( فً َموِضٍع وَ الٌض 

ِ ؟ َقاَل :  - ا َرُسوَل للاَّ ٌَ َس ُهَو بِؤَْرِض َقْوِمًََل ، َولِكْن »َقاَل َخالِد  : َفقُْلُت : أََحَرام  ُهَو  ٌْ َفَتِجُدِنً  لَ

 . (ٔ)«أََعافُهُ 

 

ورَ  اِمَنةة الالصُّ َس  ث  ٌْ ائِد  َمجُرورٌ ُمفَرٌد ُرها َخبَ  َضِمٌٌر ُمسَتتٌِر +اسُمها  +: لَ لَفًظا بَحرف الَجر  الز 

وِكٌد   .لِلت 

ورَ دَ رَ وَ َقد و   ااِكَنة ، وُكِساَعت فٌاه ٍد احِ ة فً َموِضٍع وَ ت هذه الصُّ ؤِنٌاث السَّ َس( باـَتاِء التَّ ٌْ     ُهاو َقولُاه )لَا

ََل  - ََل علٌه الصَّ  : -م ة والسَّ

َها » - َسْت بَِنِجَسةٍ إِنَّ ٌْ ُكمْ  لَ ٌْ اَفاِت َعلَ وَّ اِفٌَن َوالطَّ وَّ ًَ ِمَن الطَّ َما ِه  .  (ٕ)«، إِنَّ

 

ورَ  اِسَعةة الالصُّ َس  ت  ٌْ م +وَمجُرورٌ ارٌّ جَ ِشبه ُجملَة )ُرها َخبَ  +: لَ  .)َمعِرَفٌة(  رٌ اهِ اسُمها ظَ  ( ُمَقد 

ََل  -ه و َقولُ ٍد ، هُ احِ ٍع وَ وضِ د فً )الُمسند( إَلَّ فً مَ رِ م تَ ولَ    ََل علٌه الصَّ  : -م ة والسَّ

ِه أَْمُرَناَمْن َعِمَل َعَمَل  » - ٌْ َس َعلَ ٌْ  . (ٖ)«َفُهَو َرد   لَ

 

ورَ  َس  َعاِشَرةة الالصُّ ٌْ م +ُرها َخبَ  +: لَ ٌ ة( ُمَقد  ( + ِشبه ُجملَة )َظرفِ  )َمعِرَفٌة( + رٌ اهِ اسُمها ظَ )إِل 

ٌَ بالسم  وَمجُرورٌ  ارٌّ جَ   .ُمَتَعل 

ااورَ     ااا فااً )ت أَ دَ رَ ة وَ وهااذه الصُّ وق ا ساابُ فٌااه مَ  اَلساامُ  اءَ َجااَفَحْسااُب ، ٍد اِحااُمسااَند( فااً َموِضااٍع وَ الٌض 

( بـ)إِ  ٌَّة إلَِفاَدة الَحصر َلَّ  :ـ لَّم لَّى للا علٌه وسَ صَ ـ ه ولُ و قَ ، وهُ اَلسِتثَناِب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعاِم والشَّ ) (ٔ)  . (8ٖ٘/َرابِ َباُب أََدِب الطَّ

اه) (ٕ) ٌَ  . (9٘ٔ/َباب  فً أَحَكام الِم

 . (9ٗة/ارَ مَ ة واإلِ ٌَ الِوََل َباب  فً ) (ٖ)
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نَ » - ٌْ َس َب ٌْ َلَةِ  إِل  َتْرُكهُ اْلَعْبِد َواْلُكْفِر  لَ  . (ٔ)«لِلصَّ

 

ورَ  ة َعَشَرةة االصُّ ٌَ َس  لَحاِد ٌْ م + ارٌّ وَمجُرورٌ جَ ِشبه ُجملَة )ُرها َخبَ  +: لَ )َنِككَرةٌ  رٌ اهِ اسكُمها َظك( ُمَقد 

وِكٌد( . ائَِدة لِلت  ة الز   ٌ  َمجُروَرةٌ لَفًظا بِِمْن الِجنِس

ورَ رِ تَ  مْ لَ      ٌَّةَدَخلَت فٌه علاى اَلسام )ِماْن( ٍد احِ َموِضٍع وَ َلَّ فً ة إِ د هذه الصُّ اِباَدة الِجنِسا اَدة  الزَّ الُمَإكِّ

الَّة على اَلسِتؽَراق والشُُّمول   :الدَّ

َهااا َوِكٌلَااُه ِبَشااِعٌٍر ،  - ٌْ ااا ، َفؤَْرَسااَل إِلَ ااا َباّت  َطلَّااَق أَُبااو َعْمااٍرو ْبااُن َحْفااٍص َزْوَجَتااُه َوُهااَو َؼاِبااب  َطَلَق 

 ِ ء  ، َفَجاَءْت إِلَى َرُسوِل للاَّ ًْ َنا َش ٌْ ِ َما لَِك َعلَ ِه َوَسلََّم  -َفَسِخَطْتُه ، َفَقاَل : أََما َوللاَّ ٌْ ُ َعلَ -َصلَّى للاَّ

ِه ِمْن َنَفَقةٍ »َفَذَكَرْت َذلَِك لَُه َفَقاَل :  ٌْ َِ َعلَ َس لَ ٌْ  . (ٕ)«لَ

 

ككورَ  ككة َعَشككَرةة االصُّ ٌَ انِ َس  لث  ٌْ م َمحككُذوٌف +ارٌّ وَمجككُرورٌ َجككِشككبه ُجملَككة )ُرهككا َخبَ  +: لَكك ( +  ( ُمَقككد  )إِل 

  )َنِكَرةٌ َموُصوَفٌة( . رٌ اهِ اسُمها ظَ 

ورَ دَ رَ د وَ وقَ      اأَ  دٍ احِ ة فً َموضٍع وَ ت هذه الصُّ ( وق ا بـ)إِ سبُ فٌه مَ  اَلسمُ  اءَ ، جَ  ٌض  ٌَّة إلَِفاَدة َلَّ اَلسِتثَناِب

َتَمثَّل ٌَ  :ـ لَّم لَّى للا علٌه وسَ صَ ـ ه ولِ قَ فً  الَحصر ، و

َرَها ِباآلَباِء ، ُكلُُّكْم آلَدَم َوآَدُم مِ » - ِة َوَتَكبُّ ٌَّ َ َتَعالَى َقْد أَْذَهَب َنْخَوَة اْلَجاِهلِ َس ْن ُتَراٍب ، أَََل َوإِنَّ للاَّ ٌْ لَ

 ًٌّ ًٌّ ، أَْو َفاِجٌر َشكقِ ِ أَْتَقااُكمْ  إِل  ُمْإِمٌن َتقِ قاِدٌر  (ٖ)«، َوأَْكاَرُمُكْم ِعْناَد للاَّ سَ فٌاه )، والتَّ ٌْ  إَِلَّ ِفاٌُكم  لَا

ً   ُمْإِمن   ً   َفاِجر   أَوْ  ، َتِق  ( .َشِق

 

وَرة : َقة بالصُّ ٌ ة الُمَتَعل  ِ  الَمَساِئل اإلِعَراب

ا على َجَواز َحذؾ     ا وَصِرٌح  وَرة َدلٌَِل  َواِضح   َخَبرٌَُعدُّ هذا الَحِدٌث الشَِّرٌؾ الَواِرد فً هذه الصُّ

ٌْسَ )  ، ومنه َقول الشَّاِعر :  مالَكََل  فً علٌه َدلٌِل   َدلَّ  إذا( لَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََل َباُب َجاِمع ) (ٔ)  . (ٖٖٓة/الصَّ

ََلق )  (ٕ) َفَقةِ َباب  فً الطَّ  . (ٕٖ٘/والُخلِع والنَّ

َفا والَمرَوة)  (ٖ)  . (9ٔٗ/َباب  فً الَكعَبة والَمسِجد والصَّ
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ا أُْقِرْضتَ  َفإَِذا                     َما       َفاْجِزهِ  َقْرض  ْجِزيْ  إِنَّ سَ  الَفَتى ٌَ ٌْ  (ٔ)الَجَملُ  لَ

ٌْسَ :  أي ا الَجَملُ  لَ  ٌ ٌٌِّن عن ُرِوي وقد ، َجاِز ٌْسَ ) جعلوا أنَّهم الُكوِف  فكؤنَّه ،( ََل ) ىبَمعنَ  َعاطفة   ُهنا( لَ

 . (ٕ)الَجَملُ  ََل :  قال

اءُ  وأََجازَ  الَفرَّ
ٌٌِّن نمِ  -( هـ7ٕٓت) (ٖ) ا َخَبرهاا َحاذؾَ ( هـ7ٕٙت)كَمالِ  وابنُ  ـ الُكوِف اار  ٌَ ولاو لام  اخِت

اة   َنِكارة   اسُمَها كان إذا َتُدلُّ علٌه ، وذلك ٌنة  َقرِ ُتوَجد  اه ؛ َعامَّ  أن فٌُجاوز ،( ََل ) اسام ٌُشابه ِحٌَنِباذٍ  ألنَّ

 :   الشَّاعر كَقول ، (ٗ)الَخَبر عن به اَلسِتؽَناء فً ٌساوٌه

ا أَََل                        لُ  ٌَ ٌْ َنا َوٌَحكِ  لَ ٌْ ِب ا       َنبِّ سَ  ِمْنكِ  الُجودُ  َفؤَمَّ ٌْ  (٘)ُجودُ  َفلَ

ٌْسَ :  أي ٌْسَ :  أو ، ُجود   ِمْنكِ  َفلَ  .                                           ُجود   ِعنَدكِ  لَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمل من الَبٌت (ٔ)  وزارة ، عبَّاس إحسان/ د تحقٌق ، 79ٔص دٌوانه فًوُهو  ، ٌَعةَربِ  بن لِلَبٌد وُهو ، الرَّ

،            9ٖص الَفواِبد وَمنُثور ، ٖٖٖ/ٕ الكتاب فً ورد وقد ، م9ٕٙٔ ، بالُكَوٌت واألنباء اإلرشاد

اِمن َصالِح َحاتم الّدكتور تحقٌق ،( هـ77٘ت) األنباريّ  الَبركات أبو اِبد َدار ،ٔط ، الضَّ ًّ  الرَّ  ، الَعَرِب

ٌُروى. م99ٓٔ ، بٌروت ا ُجوِزٌتَ  وإذا" و ٌْسَ : " َقوله فٌه ، والشَّاهد" َقرض   ، والتَّقِدٌر فٌه : "الَجَملُ  لَ

ٌْسَ  ا الَجَملُ  لَ  ٌ اِعر الَخَبر لَدََللَة الَكََلم علٌه ،  حٌثُ ؛  َجاِز رُ " سٌبوٌه ةاٌَ وَ ورِ َحَذؾ الشَّ ٌْ  وعلٌها" الَجَمل َؼ

 . ُهنا فٌه َشاِهد َفََل 

اِبَقة الَفواِبد َمنُثور ٌُنظر (ٕ) فَحة السَّ  . بَنفس الصَّ

ا أبو ُهو (ٖ) ٌَّ ااد بان ٌَحٌى َزَكِر ٌَ ًّ  ِز ٌلَِم اء الَمعاُروؾ الادَّ ا َكاان ، أََساد بناً َماولى ، باالَفرَّ ًّ  تلمٌاذ   وإلٌاه ، للِكَسااِب

ًّ  الَمذَهب إَِماَمةُ  انتقلت  الَجماع)و ،( القُارآن فاً الَمَصااِدر)و ،( القُارآن َمَعانً) آثاره من ، َوَفاِته بعدَ  الُكوِف

ااة ٌَ ثِن ااات) فااً َترَجَمُتااه ُتنظاار.  هااـ7ٕٓ َعااام ُتااوفًِّ ،( القُاارآن فااً والتَّ ٌَ ااان َوَف ٌَ َمااان أَبَناااء وأَنَباااء األَع   الزَّ

 ( .9ٙ-9٘/ٗ الُمَإلِِّفٌن ُمعَجم)و، ( 8ٕٔ-7ٙٔ/ٙ

ا أبو ، 8ٖ/ٕ القُرآن َمَعانً ٌُنظر (ٗ) ٌَّ اد بن ٌَحٌى َزَكِر ٌَ اء ِز د َتحقٌق ،( هـ7ٕٓت) الَفرَّ ار علً ُمحمَّ  النَّجَّ

  ، 8ٖ٘/ٔ َمالك َلبن التَّسهٌل وشرح ، م98ٖٔ ، بٌروت ، الُكُتب عالم ، ٖط ، َنَجاتً ٌُوسؾ وأحمد

ٌُوِطً والَهْمع  . 8٘/ٕ للسُّ

حَمن لَعبد وُهو ، الَواِفر من الَبٌت (٘) ان بن الرَّ  وَشرح ، 8ٖٙ/ٔ الكتاب:  فً ورد وقد ، َثابت بن َحسَّ

َرر ، 8٘/ٕ والَهْمع ، 9ٖ٘/ٔ َمالك التَّسِهٌل َلبن ٌْسَ : " َقوله فٌه والشَّاهد ، 7ٕٔ/ٔ اللََّوامع والدُّ  َفلَ

ٌْسَ ) َخَبر َحَذؾَ  حٌثُ  ،"ُجْودُ  ة   َنِكرة   ُهنا وُهو( لَ ا ، َعامَّ ٌْسَ :  والتَّقدٌر ،( ََل )بـ َتشبٌه   .ُجْودُ  ِعنَدكِ  أو ِمنكِ  َفلَ
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ٌِّد ٌْسَ : " َقولهم الَعَرب عن سٌبوٌه حكاه ما ذلك وٌإ ٌْسَ :  أي ،( ٔ)"أََحد   لَ  . (ٕ)أََحد   ُهَنا لَ

ٌَّان أبو خالؾ فً ذلكو    ًّ  َح  َحذفُاه ٌُجوز ََل  الَخَبر نَّ أَ  إلىفذهبوا  هابُ صحَ وأَ ( هـ7ٗ٘ت)(ٖ)األَنَدلُِس

اُروَرة فاً إَلَّ  أصاحابنا عنادَ  ٌُكاون وََل : " ٌقُول ، الشِّعر َضُروَرة فً إَلَّ  اه وذلاك ، الضَّ  ٌُجاوز ََل  أنَّ

ا ََل  ، الَخَبر َحذؾ وََل  اَلسم َحذؾ عنَدهم ا وََل  اقِتَصار  اه إَلَّ  ، اخِتَصار  اِرد قاد أنَّ  فاً الَخَبار َحاذؾ ٌَ

ِرٌح ( ٗ)"الشِّعر  .، وَقولُُهم هذا َمرُجوح  بما َسَبَق ِذكُره من النَّقل الصَّ

 

انًِ :  َم  الث  ٌْسَ الن  ٌ ة لَ  + ُجملَة فِعلِ

 

ِرد       ٌَ  ثَّل فٌما ٌلً :مَ تَ تَ فً ُصوَرٍة َواِحَدٍة  إَِلَّ  هذا النََّمط لَْم 

َس  ٌْ (  +لَ  .فِعلٌ ُمَضاِرٌع + )إِل 

ااورة     ِبٌااع( أَ  لَااْم َتااِردوهااذه الصُّ ااا فااً )ُمسااَند الرَّ ( إَِلَّ )فٌااه  َجاااَءتط ، َقااٍد فَ اِحاافااً َموِضااٍع وَ إَِلَّ ٌض 

ٌَّة َبعااَد ) ٌْسَ اَلسااِتثَناِب فااً إلااى إِثَبااات ، لَاا َل فٌااه النَّ         ُهااو َقولُااه وهااذا الَموِضااع ( إلَِفاااَدة الَحْصاار ؛ َفَتَحااوَّ

ََل  - ََل علٌه الصَّ  :  - مة والسَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٖٙٗ/ٕ الكتاب (1)

 . 9ٖ٘/ٔ َلبن مالك التَّسِهٌل َشرح (2)

ٌَّان أبو ُهو (3) د َح ًّ  النَّفِزيّ  َعلً بن ٌُوُسؾ بن ُمحمَّ ًّ  األَنَدلُِسا  األَِجاَّلء الُعلََمااء مان ، والنَّشاؤَة الَمولِاد الِؽرَنااِط

ف ا َخمسااٌن علااى ُمَإلََّفاُتااه زادت ، َزَمانااه فااً الِعلاام بَؽااَزاَرة الَمعاُروِفٌن  َتفِسااٌر منهااا ؛ َشااتَّى ُعلُااوم فااً ُمَصاانَّ

ى الَكااِرٌم القُاارآن ااذِكَرة) وكتاااب ،( الُمِحااٌط الَبحاار) الُمَساامَّ ااَرب ارِتَشاااؾ)و ،( النَّحااو فااً التَّ  لَِسااان ماان الضَّ

اة)و ،( ٕٕ٘-ٕٓ٘ص الُبلَؽاة) فاً َترَجمُتاه ُتنظر.  هـ7ٗ٘ َعام الَقاهرة فً ُتُوفًِّ ، وَؼٌرها ،( الَعَرب ٌَ  ُبؽ

 ( .  ٕ٘ٔ/7 األَعََلم)و ،( 8ٕ٘-8ٕٓ/ٔ الُوَعاة

ٌُنظاار ، 9٘/ٕ اَلرِتَشاااؾ (4)  فااً َكلَِماااتٍ  أو بَكلَِمااةٍ  الُمخااَتصُّ  الَحااذؾ ُهااو القتَِصككار وَحككْذفُ  ، 8ٗ/ٕ الَهْمااع و

َنةٍ  أََماِكنَ  ٌَّ  إلٌهماا الُمَشاار َمكاَنٌِهَماا فاً اآلتٌتٌن الَكلَِمَتٌن أَلَِفً َحذؾ نحو وذلك ، وَمِثٌََلتَها َنَظاِبرَها ُدونَ  ُمَع

ساام فااً َفَحْساابُ  ْعااد{]الُكفَّاارُ } ،[ ٕٗ/األَنَفااال{]الِمٌَعاادُ : } الَكاارٌم للقُاارآن الُعثَماااِنً الرَّ ااا ،[ ٕٗ/الرَّ  َحككذف أمَّ

اَردَ  َدَوَراُناه َكُثار َماا ٌَشامل بل ، ُمَماِثلَها ُدون بَكلَِمةٍ  ٌَخَتصُّ  ََل  الَّذي الَحذؾ فُهو الختَِصار ٌْسَ  وَماا ، واطَّ  لَا

ر َجمع أَلؾ َحذؾ نحو وذلك ، كذلك الِم الُمَذكَّ  الَكرٌم، القُرآن فً َرسُمَها َوَرد أٌََنَما{ الَعلَِمٌنَ : } نحو فً السَّ

اد إِبراهٌم/ د ، ٕٓٔص القُرآن ُعلُوم ُمعَجم ٌُنظر باعاة الَخٌار َدار ، الَجرِماً ُمحمَّ  ، والتَّوزٌاع والنَّشار للطِّ

 ( . ط.د) ، مٖٕٔٓ ، بٌروت – لُبنان ، ِدَمشق - ُسورٌا
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ْبَقى إِنَُّه » - ٌَ َس  ٌْ ِة لَ ُبوَّ الَِحةُ ِمْن َبْعِدي ِمَن النُّ ا الصَّ ٌَ ْإ  . (ٔ)«إَِلَّ الرُّ

 

وَرة : َقة بالصُّ ٌ ة الُمَتَعل  ِ  الَمَساِئل اإلِعَراب

ٌْسَ ) تدَ رَ وَ      َهاا ( لَ ٌَ الَّاذي ٌاد حِ ع الوَ وِضاو المَ وهاذا ُها، اِشار  عال  ُمبَ فِ فً ُصوَرة هذا النََّمط وقاد َولِ

ٌْسَ )، وُهو َدلٌِل  على َجَواز ُدُخول ُمسَند( ال)فً َوَرَد كذلك  ٌَّةعلى الُجملَة ( لَ الِفعلِ
، وفً مثل هذه  (ٕ)

ٌْسَ )الَحالَة األَكَثر أن َتُكون   (ٖ)ساٌبوٌه أشار وقد" ،ََل َعَمَل له فٌما َبعَده ( َما) ىبَمعنَ  َحرف ا ُمهَمَل  ( لَ

ٌْسَ : ) َقال َمن َقول فً وأجاز ، مالَكََل  عضبَ  فً ذلك ازوَ جَ  إلى ٌْسَ ) َكاونَ ( ِمْنهُ  أَْشَعرَ  للاُ  َخلَقَ  لَ ( لَا

ا الشَّؤن َضِمٌر ُمحَتِمَل   ِفعَل    . (ٗ)"ُمهَمَل   َحرف ا وَكوَنَها ، اسم 

  

 : ًُّ  الَموقُِع اإلِعَرابِ

ااةع اختلفاات الَمواِقاا    ٌَّ ااة بااـة ُجملَااالالَّتااً شااؽلتها  اإلِعَراِب ٌَّ َس( الَمنِف ٌْ بِ )ُمساانَ فااً )لَ      ت اءَ َجاا؛ فَ   ٌااع(د الرَّ

بَ ُمرَ  -  : على النَّحو اآلتً - ة ُوُروِدَهاسب َكثرَ ة  حَ تَّ

لُ ال -ٔ َس( ُمساَتؤَْنفة  فاً )ت ُجملَاَعاقَ وَ  ُمسَتؤَْنَفة :الة ُجملَ أَو  ٌْ ا ، منهاا ٖٔة )لَا ( َثََلَثاة َعَشار َموِضاع 

 :ـ لَّم لَّى للا علٌه وسَ صَ ـ قولُه 

َس َعلَى َمْن َمس  » - ٌْ َنِب ُوُضوءٌ لَ  .  «، َوَلَ َعلَى َمْن َمسَّ َمْوِضَع اَلِْسِتْحَداِد ُوُضوء   َعْجَم الذ 

 

لُ ال -ٕ َس( َمعُطوفاة  علاى َماا قَ ت ُجملَاعَ قَ وَ  َمعُ وَفة :الة ُجملَ أَو  ٌْ ع ، اِضاتَّة َموَ ( ِساٙا فاً )َهابلَ ة )لَا

ََل  -منها قولُه  ََل علٌه الصَّ  : -م ة والسَّ

ا ، » - ُة أَْرَبُعوَن ِدْرَهم  ٌَ َس ِفٌَما ُدوَن َخْمِس أََواٍق َصَدَقة  َواألُوِق ٌْ َس فٌَِما ُدوَن ِعْشِرٌَن ِمْثَقالً لَ ٌْ َولَ

َس فٌَِما ُدوَن َخْمِس ُذوٍد َصَدَقٌة ،  َصَدَقةٌ  ٌْ ْعِناً َخْماَس أَْبِعاَرٍة  -َولَ َس فٌَِمكا ُدوَن أَْرَبِعكٌَن  -ٌَ ٌْ َولَك

ٍَ َصَدَقةٌ ،  َصَدَقةٌ َشاًة  َس فٌَِما ُدوَن َخْمَسِة أَْوُس ٌْ  . «َولَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إٌَ َباب  فً ) (ٔ)  (ٓ٘ا/الرُّ

(ٕ)   ٌ ااس َحَسان أَنَّ ُدُخولََهاا علاى الَماِضاً َسواء أََكاَن ِفعلَُها َماِض ٌََرى األُستاذ َعبَّ ا ، و  َكوناه ُرؼامَ ا أَم ُمَضاِرع 

ا    الَهااِمش ، ٙ٘ٗ/ٔ الاَواِفً النَّحاو ٌُنظار.  لُمَحاَكاتاه َداعاً َفاََل ،  الَقادٌم الَكَلم فً َشابعٍ  َؼٌر لكنَّه َصِحٌح 

 ( .ٕ) رقم

 . 7ٗٔ/ٔ الكتابٌُنظر  (ٖ)

 . 79ٖ/ٔ َمالك َلبنِ التَّسِهٌل  َشرح (ٗ)
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َس( فً ُجملَ دَ رَ وَ  َخَبر :الة ُجملَ فً  -ٖ ٌْ  ع كما ٌلً :اضِ ة َموَ مسَ ( خَ ٘ة الَخَبر فً )ت )لَ

 ( ًا للمبتدأ ف  :ـ لَّم لَّى للا علٌه وسَ صَ ـ ع ، منها قولُه ( ثَلثة َمواضِ ٖوقعت خبر 

َوابِّ » - َس َعلَى اْلُمْحِرِم فِكً َخْمس  ِمَن الدَّ ٌْ : اْلُؽاَراُب َواْلِحاَدأَةُ َواْلَفاؤَْرةُ َواْلَعْقاَرُب  َقكْتلِِهن  ُجَنكاحٌ لَ

 . «َواْلَكْلُب اْلَعقُورُ 

  َا لـ)إِ عَ قَ و ( النَّاسِ ت خبر   ٌن ُهما :عَ ( َموضِ ٕة فً )خَ نَّ

ْبَقىإِنَُّه » - ٌَ َس  ٌْ الَِحةُ  لَ ا الصَّ ٌَ ْإ ِة إَِلَّ الرُّ ُبوَّ  . «ِمْن َبْعِدي ِمَن النُّ

َها » - َسْت بَِنِجَسةٍ إِنَّ ٌْ ُكمْ  لَ ٌْ اَفاِت َعلَ وَّ اِفٌَن َوالطَّ وَّ ًَ ِمَن الطَّ َما ِه  . «، إِنَّ

 

َس( ُمقَتِرنة  بالفَ اءَ جَ  ر  :ش  الة َجَواِب ُجملَ فً  -ٗ ٌْ  أَرَبَعاة( ٗاب الشَّرط فاً )ة َجوَ اء فً ُجملَ ت )لَ

ََل  -وله ع ، مثالُها قَ اضِ َموَ   : -م علٌه السَّ

َنا » - اأََلَ َوَمْن َؼشَّ َس ِمن  ٌْ ٌَُوقِّْر َكِبٌَرَنا  َفلَ ْرَحْم َصِؽٌَرَنا َولَْم  ٌَ ا، َوَمْن لَْم  َس ِمن  ٌْ  . «َفلَ

 

َس( نَ ت ُجملَادَ رَ وَ  : ْعكتن  الة ُجملَ فً  -٘ ٌْ اا فاً كَ ة )لَا ٍع فاً َموِضاـ لَّم لَّى للا علٌاه وَساَصاـ ه ِماََل عت 

 : َقولُه ، ُهو َفَحْسبُ  ٍد احِ وَ 

ِه أَْمُرَنا َمْن َعِمَل َعَمَل  » - ٌْ َس َعلَ ٌْ  . «َفُهَو َرد   لَ

 

 : ة ٌ َمنِ َللَُة الز   الد 

 

ٌْسَ )  أنَّ سٌبوٌه إلى  أشار    َس َخلَاَق (  لَ ٌْ َقد َتؤِتً فً َكََلم الَعَرب لَنفً الَماِضً ، َنحاو َقاولِِهم : )لَا

َحاة ُجمُهور، و (ٔ)للاُ ِمثلَُه( ة  ب هاأنَّ  على النُّ د أََجازَ و،  (ٕ)الَحال َنفًُمخَتصَّ           ،( هـ8ٕ٘ت)(ٖ)الُمَبرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (ٖٖٕ/ٗ)ٌُنظر الكتاب  (ٔ)

ُساااوِقً َحاِشاااٌة ٌُنظااار (ٕ) اااد ، ٕٖٖ/ٕ اللَِّبٌاااب ُمؽناااً علاااى الدُّ ُساااوِقً َعَرَفاااة بااان أحماااد بااان ُمحمَّ  الَماااالِِكً الدُّ

اراث إحٌااء دار ،ٔط ، ِعناٌاة عاّزو أحماد الشٌَّخ تحقٌق ،( هـٖٕٓٔت)  ، م9ٕٓٓ ، بٌاروت ، العرباً التُّ

ٌُوِطً الَهَواِمع وَهْمع  . 79/ٕ للسُّ

د الَعبَّاس أبو ُهو (ٖ) ِزٌد بن ُمحمَّ د الَمعُروؾ ٌَ اة ِعلامُ  انتهاى وإلٌاه ، الَبصارة أَهال مان َكاان ، باالُمَبرِّ ٌَّ  فاً الَعَرِب

َفاته أشهر من ، َزَماِنه  َترَجمُتاه ُتنظار.  هاـ8ٕ٘ َعام ُتُوفًِّ ،( واألََدب اللَُّؽة فً الَكاِمل)و( الُمقَتَضب) ُمَصنَّ

ٌٌِّن َمَراِتب) فً ة)و ،( 9ٖٔص األَلِبَّاء ُنزَهة)و ،( 98ص النَّحِو ٌَ  ( . 7ٕٔ-ٕ٘ٙ/ٔ الُوَعاة ُبؽ
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اج وابن رَّ السَّ
َمِريّ  ،( هـ7ٖٗت)(ٔ)َدَرْسَتَوٌه وابن ،( هـٖٙٔت)  ٌْ َها (ٕ)والصَّ ٌَ ٌُساَتقَبل ِمان  فاً َنف َماا 

َمان اِعر :،  (ٖ)الزَّ  وِمنه َقول الشَّ

ٌْسَ        َنَوالَُها ٌُِؽبُّ  َما َناِفََلت   لَهُ                       ومِ  َعَطاءُ  َولَ ٌَ  (ٗ)َؼَدا َماِنَعهُ  ال

ادةقَ المُ  ٌارؼَ  لالُجمَ  فً الالحَ  لنفًوقٌل بؤنها  اا  ، انٍ َمابزَ  ٌَّ ادةقَ المُ أَمَّ ذلاك  سابحَ  علاى تنفٌاهف انٍ َمابزَ  ٌَّ

ااانحَ  أبااو، وهااذا الَقااول حكاااه   الَقٌااد ( هااـ77ٖت) ًّ ِسااارِ الفَ  ًلِااعَ  أبااً عاان( هااـ7ٗ٘ت) ًّ ِساالُ ندَ األَ  ٌَّ

َحه  .( ٘)وَصحَّ

بٌِع (    ا فً )ُمسَند الر  ٌْسَ ) فقد َوَرَدت  أَم  ََل ـ ه مِ ََل فً كَ  للنَّفً(  لَ اََل علٌه الصَّ ٍة َنازمِ فاً أَ ـ م ة والسَّ

ان  ُمختلفةٍ  ٌَ  على النَّحو اآلتً : ذلك، َب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د أبو ُهو (ٔ) َحااة أََحادُ  ، َدَرْساَتَوٌه بن َجعفر بن للا َعبد ُمحمَّ ًّ  ، الَمشاُهورٌن النُّ  إلاى َبؽاَداد فاً أقاام ، األَصال َفارسا

( َثْعلَاب َفِصاٌح) فٌاه َشاَرح ؛( الَفِصاٌح َتصاِحٌح) وكتاب ،( النَّحو فً اإلِرَشاد) كتاب ُمَصنَّفاته من ، َوفاته حٌن

ٌَّة وافته ،( هـ9ٕٕت) ااء ُنزَهاة) فاً َترَجمُتاه ُتنظار.  هاـ7ٖٗ َعام فً الَمِن اات)و ،( 7ٕٗص األَلِبَّ ٌَ اان َوَف ٌَ  األَع

َواة إِنَباه)و ،( ٘ٗ-ٗٗ/ٖ  ( .ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٕ الرُّ

د أبو ُهو (ٕ) ًّ  بن للا َعبد ُمحمَّ َمريّ  إسحاق بن َعل ٌْ اباع الَقارن ُعلَمااء من ، الصَّ اه إَِلَّ  ، الِهجاري الرَّ  – ُتعاَرؾ ََل  أنَّ

ا َكان ، َوَفاِته َسَنة وََل  َمولِده َسَنة – بالتَّحِدٌد ا وَصنَّؾ ، َعاِقَل   َفِهم  اه النَّحو فً ِكَتاب   وَتذِكَرة الُمبَتِدي َتبِصَرةُ ) َسمَّ

ٌٌِّن َماذَهب علاى التَّعلٌِل فٌه أَحَسنَ ( الُمنَتِهً اة َتاراجم فاً الُبلَؽاة) فاً َترَجمُتاه ُتنظار.  الَبصاِر  واللَُّؽاة النَّحاو أَِبمَّ

َواة إِنَباه)و ،( 7ٕٔص ة)و ،( ٖٕٔ/ٕ الرُّ ٌَ  ( .9ٗ/ٕ الُوَعاة ُبؽ

د اسالَعبَّ  أبو ، 87/ٗ الُمقَتَضب ٌُنظر (ٖ) ِزٌد بن ُمحمَّ د ٌَ اد تحقٌاق ،( هـ8ٕ٘ت) الُمَبرِّ  ، ُعَضاٌمة الَخاالق َعباد ُمحمَّ

ٌَّة للشُُّإون األعلى الَمجلس َطبعة ، ٕط اج  النَّحو فً ،واألُُصول م979ٔ ، القاهرة ، اإلِسَلِم رَّ  .8ٖ/َٔلبن السَّ

ِوٌل من الَبٌت (ٗ) ُسول َمدح فً لألَعَشى َقِصٌَدةٍ  من وُهو ، الطَّ ٌُارَوى ، وَسلَّم َعلٌَه للاُ  َصلَّى الرَّ  َماا َصاَدَقات   لَاهُ " و

نَقِطعُ  َما:  أي" ٌُِؽبُّ  َما: " وَقوله ،" وَناِبل   َتِؽبُّ  اِفََلت ، ٌَ ا:  والنَّ ٌَ اِبَدة الَعَطا  دٌواناه فاً وُهاو ، الَواِجاب علاى الزَّ

 ًُمؽِناا فااً َوَرد وقااد ، مٕٗٓٓ ،ٔط ، بٌااروت ، الَعَرِبااً الِفكاار َدار ، َشاااِمً ٌحٌااى/ د وَتقاادٌم َشاارح ، 7٘ص

اِهد ، ٗ٘٘/ٖ اللَِّبٌب ٌْسَ : " َقوله فٌه والشَّ ٌَومِ  َعَطاءُ  ولَ ا َماِنَعهُ  ال ٌْسَ ) َجاَءت حٌثُ  ،" َؼد   ُمساَتقَبٍل، َزَمانٍ  لَنفً( لَ

ا" َكلَِمة ُهنا وُهو  " .َؼد 

َرب ارِتَشاؾٌُنظر  (٘)  . 79/ٕ الضَّ
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  ِد  إلى الَحال : ً الُمْمتَ فً الَماض 

َس( نَ دَ رَ وَ      ٌْ لَّى َصاـ ، ُهو َجواُبه َفَقط ٍد احِ ٍع وَ وضِ دِّ إلى الَحال فً مَ ً الُمْمتَ ة  فً الَماضِ ٌَ افِ ت )لَ

ّب أََحَرام  ُهومَ ندَ لخالد بن الولٌد عِ ـ لَّم للا علٌه وسَ   ؟ : ا سؤله عن ُحكم الضَّ

َس ََل ، َولِكْن »َقاَل :  - ٌْ  . «ُهَو بِؤَْرِض َقْوِمً َفَتِجُدنًِ أََعافُهُ لَ

 

 : فً الَحال 

َس( نَ دَ رَ وَ      ٌْ ااافِ ت )لَاا ااََل لَ عَ  -ه ع ، منهااا َقولُاااِضااة َموَ َثااََل ( ثَ ٖن الَحااال فااً )َمااة  فااً زَ ٌَ  -م ٌااه السَّ

 نها ـ :للا عَ  ًَ ضِ ة ـ رَ شَ ابِ ه عَ وجِ لزَ 

- « َِ ِد ٌَ َِ فًِ  َضُت ٌْ َسْت َح ٌْ  . «لَ

 

  ل :الُمْمَتّد إلى الُمسَتقبَ فً الَحال 

َس( نَ دَ رَ وَ      ٌْ ا ، وُهاَموِضا رَ َشاعَ  ةَ َعاربَ ( أَ ٗٔل فاً )ّد إلاى الُمساَتقبَ ة  فً الَحاال الُمْمَتاٌَ افِ ت )لَ و ع 

َس( ، ومن أمثلتها قَ  عَ اَل  مَ عمَ ة استِ نَ زمِ ُر األَ كثَ أَ  ٌْ  :ـ لَّم لَّى للا علٌه وسَ صَ ـ ه ولُ )لَ

ِه أَْمُرَناَمْن َعِمَل َعَمَل  » - ٌْ َس َعلَ ٌْ  . «َفُهَو َرد   لَ

َهااا َوِكٌلَااُه ِبَشااِعٌٍر ،  - ٌْ ااا ، َفؤَْرَسااَل إِلَ ااا َباّت  َطلَّااَق أَُبااو َعْمااٍرو ْبااُن َحْفااٍص َزْوَجَتااُه َوُهااَو َؼاِبااب  َطَلَق 

ء  ، َفَجاَءْت إِلَى َرُسولِ  ًْ َنا َش ٌْ ِ َما لَِك َعلَ ِ  َفَسِخَطْتُه ، َفَقاَل : أََما َوللاَّ ِه َوَسلَّمَ  -للاَّ ٌْ ُ َعلَ   - َصلَّى للاَّ

ِه ِمْن َنَفَقةٍ »َفَذَكَرْت َذلَِك لَُه َفَقاَل :  ٌْ َِ َعلَ َس لَ ٌْ  .  «لَ

 

  َل :فً الُمسَتقب 

َس( نَ اءَ َجااا     ٌْ اااافِ ت )لَااا            ه ولُاااع ، ومااان أمثلتهاااا قَ اِضاااة َموَ بعَ ( َسااا7فاااً ) َزَمااان اَلساااِتقَبالة  فاااً ٌَ

ََل علٌه  - ََل الصَّ  : - مة والسَّ

ْبَقى ِمْن َبْعِديإِنَُّه » - ٌَ َس  ٌْ الَِحةُ  لَ ا الصَّ ٌَ ْإ ِة إَِلَّ الرُّ ُبوَّ  . «ِمَن النُّ

ُكوُن ِمْن َبْعِدي» - ٌَ ْعَملُوَن َما ُتْنِكُروَن ،  َس ٌَ ْقَرُإوَن َكَما َتْقَرُإوَن ، َو ٌَ ُكْم أَُمَراُء  ٌْ ََ َعلَك َس ألُْولَئِ ٌْ َفلَ

 . «َ اَعةٌ 

 

 : َمن  فً ُم لََ الز 

ا  فً )عَ قَ وَ       ٌّ َس( للنَّفً الُمطلَق َزَمِن ٌْ فاً علاى صاُدق حُ ٌَ  ٌاثُ ع ؛ حَ ة َمواِضاعَ ربَ ( أَ ٗت )لَ كام النَّ

ًِّ فً أيِّ َزَمٍن  ٌٌِن الَمنف  :ـ لَّم لَّى للا علٌه وسَ صَ َقولُه ـ ، ومن أمثلتها َكاَن ُدوَن َتع
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َس اْلِمْسككِكٌُن بَِهككَذا » - ٌْ افِ لَكك ككو  ْمااَرةُ  ال   هُ اللُّْقَمااُة َواللُّْقَمَتاااِن َوالتَّ اااِس َتااُردُّ ُطااوُؾ َعلَااى النَّ ٌَ الااِذي 

ْمَرَتانِ   . «َوالتَّ

َرَعةِ » - ِدٌُد بِالصُّ َس الش  ٌْ ْملُِك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَؽَضبِ  لَ ٌَ ِدٌُد الِذي  َما الشَّ  . «، إِنَّ
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ٗ7 
 

انًِ  الَفصلُ الث 

ُة ) ٌَ افِ بٌِعِ  اإلَِمامِ  ُمسَندِ فً َما( الن   بن َحبٌِب الر 

 

 : َتمِهٌد 

   

د إلى ٌرجع هذا ولعلَّ  ، ةاللُّؽَ  فً استعماَل   األكثر الكلمات من( َما) ُتَعدُّ      ٌَ  معانٌها تعدُّ  ٌَّة،اقِ السِّ

ٌَّةٌفِ ظِ الوَ  مواقعها واختَلؾ
ٌَّةرفِ والحَ  ٌَّةاَلسمِ  بٌن ةكَ رَ شتَ المُ  األلفاظ من فهً ؛ (ٔ)

َنا فً  ، (ٕ) ُهمُّ ٌَ وَما 

انًِ ، وهً َتنَقِسم  ٌَة( الَّتً َتنَدِرج َتحَت الِقسم الثَّ اِف َراَسة ُهو )َما النَّ  على ُدُخولَِها إلى بالنَّظر -هذه الدِّ

ٌَّة الُجملَة  : ِقسَمٌن إلى - الَعَرِب

ل القِسمُ  اِخلَة : األَو  ٌ ة الُجملَة َعلى الد   : السِم

 طلبهاا مان أكثار اَلسامَ  تطلاب فهاً ؛ برَ العَ  ةلُؽَ  فً بُ الِ الؽَ  وهُ  ةٌَّ اَلسمِ  ةملَ الجُ  على( َما) ولخُ دُ    

ر كما علَ الفِ  بَ  امُ مَ اإلِ  ذلكَ  ٌقرِّ     :    اسِتعَمالَِها فً لَُؽَتان - ِحٌَنِبذٍ  - الَعَربِ  ىدَ ولَ  ، (ٗ)تفسٌِره فً (ٖ)يّ رِ الطَّ

ة( َما)بِـ وُتعَرفُ  ، الاإلِعمَ  لَُغةُ :  األُولَى  ٌ  : الِحَجاِز

ٌَرَفُعون ، (٘)وَنْجد وِتَهاَمة الِحَجاز أَهل لَُؽة وهً       ا الُمبتَدأ بها َف نِصُبون ، لها اسم  ٌَ ا َخَبره و   َخَبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٖٓٔص الشَِّرٌؾ الَحِدٌث فً النَّفً هرةَظا ٌُنظر (ٔ)

انً َجَنىال ٌُنظر (ٕ)  . ٕٕٖص الدَّ

د جعفر أبو ُهو (ٖ) بريّ  ٌَزٌد بن َجرٌر بن ُمحمَّ ر   ، الطَّ ث   ، ُمقِرئ   ، ُمفسِّ خ   ، ُمحدِّ ً   ، َفقٌه   ، ُمإرِّ  ، أُُصول

ى الكرٌم القُرآن تفسٌر أشهُرها المصنَّفات من كثٌر   له ، ُمجتِهد    ،(القُرآن آيِ  َتؤوٌلِ  عن الَبٌانِ  َجاِمعُ )الُمسمَّ

َبِريّ  َتاِرٌخ)بـ الَمعُروؾ( والُملُوك األَُمم تارٌخُ )و  األَعََلم) فً َترَجمُته ُتنظر.  هـٖٓٔ َسَنة ُتُوفًِّ ،( الطَّ

ِركلًِ  ( .   9ٓٔ/ٖ َكَحالة لُِعَمر الُمإلِّفٌن ُمعَجم)و ،( 9ٙ/ٙ لِلزِّ

د جعفر أبو ، 7ٖٗ/ٕ القُرآن آي َتؤوٌل عن انالَبٌَ  عَجامِ  ٌُنظر (ٗ) َبِريّ  َجِرٌر بن ُمحمَّ  َمحُمود تحقٌق ، الطَّ

د  ( . ت.د) ، القاهرة ، تٌمٌة ابن مكتبة ، ٕط ، َشاكر ُمحمَّ

اء وحكى ، ٕٗ/ٗ الُمؽنً فً ِهَشام ابن نسبها هكذا (٘) ا: " ٌقول ، َتمٌم كبنً ٌُهملونها َنْجد أهل أنَّ  الَفرَّ  وأمَّ

 .  ٕٗ/ٕ القُرآن ًَمَعانِ ، " َرَفُعوا أَسَقُطوَها فإذا - الَخَبر فً أي -  الَباء وَؼٌر بالَباء فٌتكلَّمون َنْجد أهل
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ا َزٌد   َما:  فٌقُولُون لها   ا للا َعبدُ  وَما ، َقابم  ٌْسَ ) بَمنِزلَة ألنَّها ؛ َراِكب   لَنفاً هاً إذ ، (ٔ)الَمعنى فً( لَ

 َخَبرهاا فاً الَبااء وتادُخل:  بعُضاهم وزاد ، كاذلك مثلها والَخَبر الُمبَتدأ على وتدُخل ، (ٕ)مثلها الَحال

ٌْسَ ) َخَبر فً تدُخل َكَما ٌْسَ :  تقُول َكَما ، بَقاِبمٍ  َزٌد   َما:  فتقُول( لَ  .  (ٖ)ِبَقاِبمٍ  َزٌد   لَ

ٌْسَ ) َعَمل وإِعَمالَُها    ٌَِّدة اللُّؽة هً( لَ  َهَذا َما: } َتَعالى َقال ، (٘)الَعِزٌز الِكَتاب نزل وبها ، (ٗ)الَج

ا َهاتِِهمْ  ُهنَّ  َما: } ؤُنهشَ  َجلَّ  وَقال ،[ ٖٔ/ٌُوُسؾ{]َبَشر  اأَ  ،[ ٕ/الُمَجاِدلَة{]أُمَّ هذا  َفإِعَمالَُها الشِّعر فً مَّ

َكاد ََل  الَعَمل ٌَّان وبُ أَ  قُولٌَ  ، (ٙ)ٌُعَرؾ ٌَ ًّ  َح  َلَّ إِ  الشِّعر فً مهِ َكََلمِ  فً النَّصب ٌُحَفظ وََل : " األَنَدلُِس

 : َقوله فً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٕٕٔ/ٗ سٌبوٌه كتاب ٌُنظر (ٔ)

ٌْسَ ) أنَّ  من الُجمهور قول على بناء هذا (ٕ)  ، علٌها الَمحُمولة( َما) عندهم وكذا ؛ الَحال لَنفً َموُضوعة  ( لَ

َدَتا وإذا ، اإلطَلق عند الَحال لنفً كَلهما أنَّ  والتَّحقٌق ٌِّ ان وسٌؤتً ، هبِ سَ حَ بِ فَ  َمخُصوٍص  ِبَزَمانٍ  قُ ٌَ  ذلك َب

ٌَّة عن َحِدٌثال عندَ  َمِن ََللَة الزَّ ة ( َما)ـل الدَّ ٌَ اِف  .النَّ

 . ٖٓٔص الَمَبانً َرصؾ ٌُنظر (ٖ)

ِري بن إِبَراهٌم إسحاق أبو ، 8ٓٔ/ٖ وإِعَراُبه القُرآن َمَعانً ٌُنظر (ٗ) اج الَمعُروؾ السَّ جَّ  ،( هـٖٔٔت) بالزَّ

 . م988ٔ ، بٌروت ، الُكُتب َعالم ، ٔط ، َشلَبً َعبُده الَجلٌل َعبد/ د َتحقٌق

َمْخَشِريّ  لإِلَمام الَكشَّاؾ َتفِسٌر ٌُنظر (٘)  وَعلً الَموُجود َعبد أحمد َعادل َتحقٌق ، 8ٕٓ/ٖ( هـ8ٖ٘ت) الزَّ

د ض ُمحمَّ  الِقسم ٖج الَكرٌم القُرآن ألُسلُوب وِدَراَسات   ، م998ٔ ، الِرٌاض ، الُعَبٌكان َمكتبة ، ٔط ، ُمَعوَّ

ل د ،ٙٔٔ ص األَوَّ  القُرآن فً النَّفً وأسالٌب ،( ت.د)، القاهرة ، الَحدٌث َدار ، ُعَضٌمة الَخالق َعبد ُمحمَّ

 . 8ٙص للَبْقريّ 

 : اثنٌن أَمَرٌن إلى ذلك َسَبب ٌَرجعَقد  (ٙ)

ٌَات أَؼلبَ  أَنَّ  -ٔ َوا َحاة بها استشهد الَّتً الرِّ  أِلَنَّ  ؛ بالَباء َمسُبوق ا فٌها الَخَبر َجاء الَمسؤلة هذه فً النُّ

ٌٌِّن َكاُدونَ  ََل  الِحَجاِز نِطقُوَنه ٌَ  . بها إَِلَّ  ٌَ

ٌُّون أَؼلَُبُهم الِحَجاز أَهل من ُمعِملٌَِها أَنَّ  -ٕ َعَراء بَكثرة َتشتهر لَمْ  وقَُرٌش ، قَُرِش م ابن ذلك لَعلِّ ٌُ  ، الشُّ  َسَلَّ

 ًّ  والَخزَرج، األَوس َحرب نحو ، األَحٌاء بٌنَ  تُكون الَّتً بالُحُروب الشِّعر ٌكُثر َوإِنَّما: "ِبَقولِه  الُجَمِح

ٌَُؽار ٌُِؽٌُرون قوم أو  ،" ٌَُحاِرُبوا ولَمْ  ، َناِبَرة بٌَنهم ٌُكن لَمْ  أَنَّه قَُرٌش ِشعر َقلَّلَ  والَّذي ، َعلٌهم و

اِبَرة َعَراء فُُحول َطَبَقات ٌُنظر.  ُشُروَرُهم فُتِثٌر الَقوم بٌنَ  َتَقع والَعَداَوة الِحقد:  والنَّ  ، 9ٕ٘/ٔ الشُّ

د م بن ُمحمَّ ًّ  َسَلَّ د َمحُمود وَشَرحه َقَرأه ،( هـٖٕٔت) الُجَمِح              الَمَدنً َمطبعة ، َشاِكر ُمحمَّ

َسة – ٌَّة الُمَإسَّ ُعوِد ل، ( ط.د) ، م97ٗٔ ، الَقاهرة ، بِمصر السُّ  اإلِسََلم قبلَ  الَعَرب َتاِرٌخ فً والُمَفصَّ

 ،7ٖٔص قَُرٌش ولَُؽة ، م99ٖٔ ، َنشره على َبؽداد َجامعة َساَعَدت ، ٕط ، َعلً َجَواد/ د ، ٘٘ٙ/9

ٌَّة الِمعَراج َدار ، ٔط ، الَؽوث ُمخَتار ولِ ٌَاض ، للنَّشر الدَّ  . م997ٔ ، الرِّ
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ُدورِ  َحِنقُو    أََبـاُهـمُ  ُمـَتـَكنِّـفُـونَ  أَبـَناُإَهـا                    (ٔ)أَوََلَدَها ُهمُ  َوَما الصُّ
 

ٌٌِّن َمذَهب ُهو وهذا ، (ٕ)"أَوََلدها بَنصب اا ، الَبصاِر اَرون الُكوَفاة أَهالُ  أمَّ ٌَ سَ  الَخَبار أنَّ  َف ٌْ ا لَا ِصاب   ُمنت 

نِطقُاون ٌكاادون ََل  الِحَجااز أَهال ألنَّ  ؛ الَبااء وُهاو الَخاافض بإسقاط وإنَّما ،( َما)بـ  وأنَّ  ، (ٖ)بهاا إَلَّ  ٌَ

 .  ُدُخولَِها قبلَ  كان َما على َباقٍ  بعَدها الَمرفُوع

ٌُّون اشتر وقد    ٌْسَ ) َعَملَ إلِعَمالَِها  النَّحِو  :  الشُُّروط من َمجُموَعة  ( لَ

ل الش ر ُ  نَتقِضَ  أَل  :  األَو  ٌَ  ًُ  شبهها وزال ، ب اوجَ مُ  مُ الَكََل  ارَ صَ  انتقض فإذا ،( إِل  )بِـ َخَبِرَها َنف

ٌْسَ )بـ           فً َواِضح   الشَّرط وهذا ، (ٗ)الَخَبر َرفع وٌجبُ  عملُها فٌبطل ؛ النَّفً ةهَ جِ  من( لَ

د   َوَما: } َتَعالى َقوله حونَ  ، (٘)الَكرٌم القُرآن            وَقوله ،[ ٗٗٔ/عمران آل{] َرُسول   إَِلَّ  ُمَحمَّ

ًْ  ِبَهَذا َسِمْعَنا َوَما ُمْفَتَرى ِسْحر   إَِلَّ  َهَذا َما َقالُوا: } َشؤُنه َجلَّ  نَ  آَبابَِنا ِف ٌْ لِ      بَ هَ وذَ  ،[ ٖٙ/الَقَصص{]األَوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اان أباو ، ٖ٘ٓ/٘ الُمِحاٌط الَبحر َتفسٌر فً ةٍ ِنسبَ  ِبََل  وُهو الَكاِمل من الَبٌت (ٔ) ٌَّ اد َح ًّ  ٌُوُساؾ بان ُمحمَّ  األَنَدلُِسا

د وَعلً الَموُجود َعبد أحمد َعادل َتحقٌق ،( هـ7ٗ٘ت) ض ُمحمَّ ٌَّة الُكُتب َدار ، ٔط ، ُمَعوَّ  بٌروت، ، الِعلم

َرب وارِتَشاؾ، م 99ٖٔ ًّ  ًباألٌل التَّساهِ  ابَتاكِ  َشارح فً والتَّكمٌل والتَّذٌٌل ،ٖٓٔ/ٕ الضَّ اان األَنَدلُِسا ٌَّ  َح

 ، 79ٕ/ٕ َعقٌاال اباان وَشاارح،  مٕٓٓٓ ، ِدَمشااق ، الَقلَاام َدار ، ٔط ، ِهنااَداوي َحَساان/ د َتحقٌااق ، ٕ٘٘/ٗ

ٌْسَ ) عمال( َماا) أعمال ٌاثُ حَ  ،" أَْوََلَدَهاا ُهامُ  َوَما: " قوله فٌه والشَّاهد  ونصاب ، َمَحاَّل   اَلسامَ  بهاا فرفاع( لَا

ا َخَبَرَها  . لَفظ 

َرب ارتشاؾ (ٕ)  . ٖٓٔ ص الشَِّرٌؾ الَحِدٌث فً النَّفً هرةَظا ٌُنظر، و ٖٓٔ/ٕ الضَّ

اء القُرآن َمَعانً ٌُنظر (ٖ)  . ٕٗ/ٕ للفرَّ

حَمن َعبد بن الَقاِهر َعبد ، 79ٔص النَّحو فً الُجمل َشرح ٌُنظر (ٗ) ًّ  الرَّ       َتحقٌق ،( هـ7ٔٗت) الُجرَجاِن

ار ، ٓٔط ، عٌسى الَقادر َعبد َخلٌل/ د ٌَّة الدَّ ان - الُعثَماِن ،  مٕٔٔٓ ، بٌروت – َحزم ابن َدار ، َعمَّ

انً والَجَنى ، ٖٔٔصللَمالَِقً  الَمَبانً وَرصؾ ،  8ٕٓ/ٔ َعقٌل ابن وَشرح ، ٕٖٗصللُمَراِدي  الدَّ

 .ٖٖٔ ص الشَِّرٌؾ الَحِدٌث فً النَّفً هرةوَظا

 . 87ص القُرآن فً النَّفً أسالٌبٌُنظر  (٘)
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لَوبٌن( هـ8ٕٔت) (ٔ)َحِبٌب بن ٌُوُنس  َجواز إلى( هـ7ٕٙ ت) َمالك ابن وتبعهما( هـ٘ٗٙت) (ٕ)والشَّ

ٌْسَ )بـلـ)َما(  ُمطلَق ا إِلَحاق ا( إَِلَّ ) َمعَ  النَّصب  ، (ٖ)الانَّقض َعاَدم فً بها أُلِحَقت كما ، النَّفً نقض فً( لَ

 : الشَّاعر قال

ْهرُ  َوَما                  ا إَِلَّ  الـدَّ َبا إَِلَّ  الَحاَجاتِ  َصاِحبُ  َوَما      ِبؤَْهـلِهِ  َمـْنَجُنون   (ٗ)ُمَعذَّ

: وِقٌال ، أََخااك إَلَّ  َزٌاد   َماا:  نحاو ، الَمعنى فً اَلسم ُهو كان إِنْ  الَخَبر نصب ٌُجوز:  َقوم   وَقال   

ا إَِلَّ  َزٌد   َما:  نحو ، َوصف ا كان إِنْ  ٌُجوز  . (٘)َقاِبم 

ككر ُ  ككانًِ الش  م أَل   : الث  َتَقككد  م فااإذا ، اسككِمَها َعلَككى َخَبُرَهككا ٌَ ٌْسَ ) علااى َفاارع  ( َمااا) ألنَّ  ، ارتفااع تقاادَّ       ( لَاا

ة ٌقوى َل والَفرع ، العمل فً اء وُنِسَب إلى ، (ٙ)األَصل قُوَّ   َنصب زاوَ جَ ب الَقول( هـ7ٕٓت)الَفرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌٌّن أكابر من ، الَبْصريّ  َحبٌب بن ٌونس هو (ٔ)  ، العرب من وسمع ، الَعَلء بن َعمرو أبً عن أخذ ، النحو

ًّ  سٌبوٌه عنه وأخذ اء والكساب د وأقٌسة َمذاهب له وكان ، والَفرَّ  ُتنظر.  هـ8ٕٔ عام ُتوّفً ، بها ٌتفرَّ

ٌٌّن أخبار) فً َترَجمُته ٌٌّن النَّحِو ٌرَ  للا بدعَ  بن نسَ الحَ  سعٌد أبو ، 8ٙ-8ٖص الَبصِر  ، (هـ8ٖٙت) ًّ افِ السِّ

د/ د تحقٌق ،   ( ٕ٘ص األلبَّاء ُنزهة)و، (  مٕٗٓٓ ، بٌروت ، الجٌل دار ، ٔط ، َخفاجً المنعم عبد ُمحمَّ

ةبِ أَ  ماجِ رَ تَ  فً الُبْلَؽة)و  ( .  ٕٖٗ-ٖٕٖص ةواللُّؽَ  النَّحو مَّ

ًّ  أبو ُهو (ٕ) د بن ُعَمر َعلِ ٌُعَرؾ ، األزِديّ  ُعَمر بن ُمحمَّ لَوبٌن و ًّ  أو بالشَّ لَوبٌن  بالنَّحو الُعلََماء ِكَبار من ، الشَّ

ٌَّة َوَوَفاُته َمولُِده ، واللَُّؽة لَوبٌن ، باألَنَدلُس بإِشِبٌلِ ٌَّة) أو( الشَّلَوبٌن) ِحصن إلى ِنسَبة   والشَّ  ِبَجُنوب( َشلَوبٌن

ِخٌن ومن ، األَنَدلُس ٌَض) الكلمة هذه َمعنى إنَّ  ٌُقول َمن الُمَإرِّ  ُكُتبه من ، األَنَدلُس أَهل لَُؽة فً( األَشَقر األَب

ٌَّة ِعلم فً( الَقَوانٌن) َمة َشرح)و ، الَعَرِب ٌَّة الُمَقدِّ  فً َترَجمُته ُتنظر.  هـ٘ٗٙ َعام ُتُوفًِّ ، النَّحو فً( الَجُزولِ

َواة إنَباهُ ) ٌَات)و ،( ٖٖ٘-ٕٖٖ/ٕ الرُّ ان َوَف ٌَ  ( .   ٕٙ/٘ األَعََلم)و ،( ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٖ األَع

انً الجنى ٌُنظر (ٖ)  .ٓٔٔ/ٕ والهمع ، 7ٖٗ/ٔ مالك َلبن التَّسهٌل وشرح ، ٕٖ٘ص الدَّ

ِوٌل من الَبٌت (ٗ) ٌَّنٍ  َقابلٍ  إلى ِنسَبةٍ  ِبََل  وُهو ، الطَّ انً والَجَنى ، 7ٖٗ/َٔلبن َمالِك  التَّسهٌل َشرح فً ُمع  الدَّ

 ٌُستقى الذي الُدوَلب هو والَمْنَجُنون ، ٖٓٔ/ٗ للَبؽَداِدي األََدب وِخزاَنة ، ٔٔٔ/ٕ والَهْمع ، ٕٖ٘ص

ا إَِلَّ : "َقوله فٌه والشَّاهد علٌه، ا إَِلَّ " و" َمْنَجُنون  ب  ٌْسَ ) َعَملَ ( َما) فٌهما أعمل حٌثُ " ُمَعذَّ  من الّرؼم على( لَ

ُذوذ الَبٌت هذا على َحَكُموا والُجمهور ،( إَِلَّ )بـ َنفٌها انتقاض ؤِوٌل أو ، بالشُّ لوه ما أشهر ومن ، بالتَّ  به أوَّ

ُدورُ :  والتَّقدٌر ، الَمصدر على النَّصب بُ  ، َمْنَجُنون َدَوَرانَ  ٌَ ٌَُعذَّ ا و ب  ا:  أي ، ُمَعذَّ  ، ذلك َؼٌرَ  وقٌل ، َتعِذٌب 

اِنً الَجَنى فً األقوال هذه تفصٌَلت ُتنظر  . ٕٖٙ – ٕٖ٘ص الدَّ

 .ٔٔٔ/ٕ الَهْمع ٌُنظر (٘)

ًّ  ابن لَُمع وَشرح ،ٕٔٔص الَمَبانً َرصؾ ٌُنظر (ٙ) ٌديّ  إبراهٌم بن ُعمر الشَّرٌؾ ، 9ٕٔص ِجن  الزَّ

 ًّ د بن َمحُمود تحقٌق ،( هـ9ٖ٘ت) الُحَسٌن ًّ  ُمحمَّ          ، والتُّراث للثَّقافة ظبً أبو هٌبة ،ٔط ، الُموصل

 . مٕٓٔٓ ، ظبً أبو
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ًّ  وَقال، " (ٔ)الَخَبر ا َما:  وَحَكى ، لَُؽة   هً( : هـٕٕ٘ت)(ٕ)الَجرِم ب  ٌْ  . (ٖ)"أَْعَتبَ  َمنْ  ُمِس

َحاة     ا أو َظرف ا كان إنْ  الَعَمل َبَقاء َمعَ  هطَ وسُّ تَ وأََجاَز َبعُض النُّ ا َجاّر    ونعُ سَّ وَ تَ ٌَ  مهُ نَّ ألَ  ؛ وَمجُرور 

 ابنُ وهذا الَقول َحَكاهُ  ، (ٗ)ُجزٌَ  ملَ  ذلك َؼٌر كان وإنْ  ، امَ هِ ٌرِ ؼَ  فً ونعُ سَّ وَ تَ ٌَ  ََل  امَ  فٌهما

حَ وصَ  (هـ9ٙٙت) (٘)ورُعصفُ   .  هحَّ

الِث الش ر ُ  قَتكِرنَ  أَل   : الث  ائِكَدة( إِنْ )بِكـ اسكُمَها ٌَ  نَّ ألَ " ورمُهاالجُ  عناد عملهاا بطال تٌادَ زِ  فاإنْ  ، (ٙ)الز 

ٌْسَ ) بعدَ  ُتَزاد ََل ( إِنْ ) اَبه عان َفَبُعاَدت( لَ افِ ( إنْ ) تشاابه اَهانَّ كِ لَ  َزاِبادة كانات وإن" وهاً ، (7)"الشَّ االنَّ  ةٌَ

ا ة( َما) َفَكؤَنَّ  ، لفظ  ٌَ اِف ( إِنْ ) تارَ صَ فَ  ، اإلٌَِجاب أََفاد النَّفً على لَ خَ دَ  إذا والنَّفً ، َنفً على تلَ خَ دَ  النَّ

اِقَضاااة( إَِلَّ )كاااـ اااون وأجااااز ، (8)"ُمنَطلِاااق   إَِلَّ  َزٌاااد   َماااا:  حاااونَ  فاااً( َماااا) لَنفاااً النَّ ٌُّ       ، الّنصاااب الُكوِف

وا م) و( إِنْ ) ٌنَ بَ  ُجِمع امَ كَ  الّنفً، ٌدوكِ لتَ ( َما) ٌنَ وبَ  هاٌنَ بَ  ُجِمع" قد( إِنْ ) بؤنَّ  واحتجُّ   ٌدوكِ لتَ ( الَلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َرب ارِتَشاؾٌُنظر  (ٔ) اء إلى الَمنُسوب والَقول ،ٖٓٔ/ٕ الضَّ  .(القُرآن َمَعانً) فً أَِجْدهُ  لَمْ  النَّصب بَجواز الَفرَّ

ًّ  إساحاق بان َصالح ُعَمر أبو ُهو (ٕ)  ولقاً ، وؼٌاره األَْخَفاش الَحَسان أباً عان النَّحاو أخاذ ، النَّحاوي ، الَجرما

ًّ  ُعثمان أبً مع وكان ، سٌبوٌه ٌلقَ  ولم ، َحِبٌب بن ٌُوُنس ا الَماازن  صانَّؾ ، ساٌبوٌه كتااب إظهاار فاً سابب 

ااا اااء ُنزَهااة) فااً َترَجمُتااه ُتنظاار.  هااـٕٕ٘ َسااَنة ُتااُوفًِّ ، النَّحااو فااً الَمشااُهور مختصااره منهااا كثٌاارة   ُكُتب   األَلِبَّ

َواة إِنَباه)و، ( 7ٕٔص  .  (٘٘ٔص الُبلَؽة)و، ( 8ٖ-8ٓ/ٕ الرُّ

َرب ارِتَشاؾ (ٖ) اِبَقة ،  الضَّ فَحة السَّ " أَْعَتبَ  َمنْ  ُمِسًء   َما" الَمذُكور الَمَثل ٌَرُوْونَ  والُجمهوربَنفس الُجزء والصَّ

 . الَخَبر بَرفع

اا لُجَماا رحَشاا ٌُنظاار (ٗ) جَّ ى ًّ اجِ الزَّ اارح)بااـ الُمَساامَّ ًّ  الَحَساان أَُبااو ، 9٘٘/ٔ( الَكِبٌاار الشَّ ااد باان ُمااإِمن باان َعلِاا       ُمحمَّ

ًّ  بنا ًّ  ُعصفُور بن َعلِ  َدار ، َبؽاداد ـا األَوَقااؾ َوَزاَرة ، َجَنااح أَُباو َصااِحب/ د َتحقٌق ،( هـ9ٙٙت)اإلِشِبٌلِ

َباَعة الُكُتب انِ  ىنَ والجَ ، ( ت.د) ، الُموِصل َجاِمَعة ، والنَّشر للطِّ  . ٕٖٗص ًالدَّ

ًّ  الَحَسن أبو ُهو (٘) د بن ُمإِمن بن َعل ًّ  ُعْصفور بن علً بن ُمحمَّ ًّ  الَحضَرِم ٌَّة لَِواء َحامل ، اإلِشِبٌلِ  فاً الَعَرِب

ب)و، ( التَّصاِرٌؾ فاً الُمْمِتع) الُمَصنََّفات من له ، باألَنَدلُس َزَمانه  َعاام ُتاوّفً ، وَؼٌرهاا( النَّحاو فاً الُمَقارَّ

ااات الااَواِفً) فااً َترَجمُتااه ُتنظاار.  هااـ9ٙٙ وقٌاال،  هااـٖٙٙ ٌَ  ،( 8ٕٔص الُبلَؽااة)و ،( ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٕٕ بالَوَف

ة)و ٌَ  ( .   ٕٓٔ/ٕ الُوَعاة ُبؽ

 . ٕٕٗ/ٔ الَمسالك وأوضح ، 8ٕٓ/ٔ َعقٌل ابن شرح ٌُنظر (ٙ)

ٌّة على الَمُكوِديّ  َشرح (7) حمن عبد زٌد أبو ، 7ٕٓ/ٔ مالك ابن ألف  تحقٌق ،( هـ8ٓ7ت) الَمُكوِديّ  علً بن الرَّ

ٌّة راشد بنت فاطمة/ د اِجِح  .  (ط.د) ، م99ٖٔ ، الُكوٌت َجامعة ، الرَّ

ًّ  َشرح (8) ِض  . 8٘ٔ/ٕ الَكافٌة على الرَّ
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عقُوبُ  ذلك ىكَ حَ  ، (ٔ)"اتثبَ اإلِ  ٌت بن ٌَ كِّ  : وأنشد (ٖ)(هـٕٗٗت)(ٕ)السِّ

ا أَْنُتمُ  إِنْ  َما ُؼَداَنةَ  بنً                    (ٗ)الَخَزؾُ  أَْنُتمُ  َولَِكنْ  ٌف ارِ صَ  َوََل          َذَهب 

ا" بنصب  . "َصِرٌف ا"و ،" َذَهب 

اا ،( َماا) إهماال علاى فعباالرَّ " َذَهاب   أَْناُتمُ  إِنْ  َماا" ٌاتالبَ  رواٌاة باؤنَّ :  ٌبوأُجِ      النَّصاب رواٌاة وأمَّ

جُ " دَ ُمإَ  ة  ٌَ َنافِ ( إِنْ ) نَّ أَ  على َفُتَخرَّ  . (٘)"ة  دَ َزابِ  ََل  ،( َما)لـ ة  كِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌٌِّن َبااٌنَ  ؾالِخااََل  لَمسااابِ  فااً اؾاإلِنَصاا (1) ٌٌِّن النَّحااِو ٌٌِّن الَبصااِر حَمن َعبااد الَبَرَكااات أَبااو ، 7٘ٔ/ٕ والُكااوِف      الاارَّ

د بنا اد َتحقٌاق ،( هـ77٘ت) األَنَباِريّ  ُمحمَّ ٌن حاًمُ  ُمحمَّ ََلِباع َدار ، الَحِمٌاد َعباد الادِّ  ، والتَّوِزٌاع للنَّشار الطَّ

 . مٕ٘ٓٓ ، الَقاهرة

ٌت بااابن وؾعاارُ المَ  إسااحاق باان ٌعقااوب ٌوسااؾ أبااو هااو (2) ااكِّ  عاان أخااذ ، برَ الَعاا ُرواة ماان راوٌااة   كااان ، السِّ

 ًّ  ًفِّ ُتاوُ  ، األلَفااظ وكتااب ، الَمْنِطاق إصاَلح كتااب مصانَّفاته أشاهر من ، وؼٌرهم ، عبٌدة وأبً ، األصمع

ٌَات)فً ترجمته ُتنظر.  هـٕٗٗ امعَ   . (9ٖٗ/ٕ الُوَعاة ُبؽٌة)و، ( 9ٖ٘/ٙ األعٌان َوَف

ًّ  ًبأل كمٌلوالتَّ  ذٌٌلالتَّ  ٌُنظر (3) ٌَّان األَنَدلُِس ًّ  معوالهَ  ، 8ٕ٘/ٗ َح ٌُوِط  . ٕٔٔ/ٕللسُّ

بَّان  ةٌَّ لفِ األَ  على ًونِ شمُ األَ  رحشَ  فً ٌَّنٍ عَ مُ  لٍ ابِ قَ  إلى ةٍ سبَ نِ  ََل بِ  ووهُ  ، ٌطسِ البَ  من ٌتالبَ  (4) ة الصَّ ٌَ  ،ٖٙٙ/ِٔبَحاِش

هَ  ورذُ ُشاا رحوَشاا ، ٕٕٗ/ٔ كالِ الَمَساا حوَضااوأَ   ،ٕٔٔ/ٕ مااعوالهَ  ، ٕٕٓص األنَصاااِري هشااام َلباان بالااذَّ

رٌؾ  ،9ٔٔ/ٗللَبؽَداِدي  األدب وِخزانة ة:  والصَّ اٌن مان ُعِمال َماا:  والَخَزؾ ، الِفضَّ اار فاً وُشاِويَ  الطِّ  النَّ

ا، فصارَ  ار  ا أَْنُتمُ  إِنْ  َما:  "قوله فٌه والشَّاهد َفخَّ اا" فنصب( لٌسَ ) عمل( َما) الشَّاعر أعَمل حٌثُ  ،" َذَهب  " َذَهب 

 .   بالنَّصب" َصِرٌف ا" علٌه وعطؾ ، هاعدَ بَ ( إنْ ) ةادَ ٌَ زِ ِمن  ؼمرّ على ال خبُرها أنَّه على

ااهد هاذا فاً النَّظار أَْنَعمناا إذا، ونحان  ٖٕٗ/َٔلبن ِهَشام األَنَصاِرّي  كالِ الَمسَ  حوضَ أَ  (5)  باه َقَصاد الَّاذي - الشَّ

ة  ( إنْ ) جعلنا إذا ٌَسَتِقٌم ََل  َمعناه أَنَّ  نجد - الِهَجاء َصاِحُبه ٌَ ل للّنفً َناِف نَتِقل الَمعنى إذ ؛ األَوَّ ٌَ  إلاى النَّفً من َس

ل الّشطر َمعنى ولََكان ، اإلٌَِجاب  - إذنْ  - فكٌاؾ ، ِهَجااء   َل َمادح   وهاذا ، َذَهاب   أَْناُتمُ  ُؼَداَنةَ  َبِنً:  للَبٌت األَوَّ

ٌَّن ، !؟ الَخَزؾُ  أَْنُتمُ  ولكنْ :  وٌقُول َبٌَته الشَّاعر ٌُكِمل َتَع ٌَ اة  ( إِنْ ) تُكاون أن بهاذا َف ٌَ اَدة   َناِف م للنَّفاً ُمَإكِّ  ، الُمَتَقادِّ

َستْ  ٌْ ٌِّن ُهو بل ، الَجمٌع َجَواِزه على اتََّفقَ  الَمعنى وهذا ، َجِدٌدٍ  لَنفًٍ  ُمنِشَبة   ولَ م َكَما -   الُمَتَع  َكان ولبن - َتَقدَّ

 ، الَبٌات هاذا فاً َموُجاوَدةٍ  َؼٌار( َماا) بعادَ ( إنْ ) َمِجاًء الُجمهاور َمَناع أجلهاا مان الَّتاً لّاةفالعِ  ؛ َكاذلك األَمرُ 

ا ٌُكون أن ٌنبؽً الَمسؤلة هذه فً( َما) إِعمال فً الِخََلؾ أنَّ  والَحاِصلُ  ب   ،( إنْ ) فً الِخََلؾ أصل على ُمَرتَّ

 ًَ ة   أَمْ  ؟ َكافَّة   َزاِبَدة   أَِه ٌَ َدة   َناِف ٌّ ا خََلف ا ٌُكون أَنْ  ٌعُدو ََل  الَفِرٌَقٌن بٌنَ  الِخََلؾ أنَّ  ٌبدو وبهذا ؟ ُمَإكِّ  ألَنَّ  ؛ لَفِظ

 فاً - واألَولَاى ، عالَموِضا هاذا فاً َكافَّاة َزاِبادة  ( إِنْ ) باؤَنَّ  - أَصاَل   - ٌقُولُاون ََل  الَخَبر َنصب بَجواز الَقابلٌن

َهاا ، النَّقال لاُوُرود لَُؽاة   اإلِعماالُ  ٌَُعادَّ  أَنْ  - يَنَظرِ  اةعلِ الفِ  خاِساوالنَّوَ ،  ٕٔٔ/ٕ ماعٌُنظار الهَ ،  َقلٌِلَاة   لَُؽاة   ولكنَّ ٌَّ 

 . ٕٕٕص ٌاقوت سلٌمان أحمد كتورللدُّ  ٌَّةرفِ والحَ 
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ابِع الش ر ُ  مَ  أَل   : الر  َتَقد  مقَ تَ  فإنْ  ، اسِمَها َعلَى َخَبِرَها َمعُمولُ  ٌَ  ٌاد  زَ  اَمكَ عَ طَ  َما: حونَ  ، عملها بطل دَّ

اجرُ ومَ  ااّر  جَ  أو رف اظَ  ولُ عمُ المَ  كان إذا إَلَّ  ، ل  آكِ  : حونَ  ، فٌهما عسُّ وَ للتَّ  ٌبطل ََل  ذٍ بِ ٌنَ حِ  عملها نَّ إِ فَ  ور 

اقِ مُ  ٌد  زَ  ِعنَدك َما اَمعنِ  ْنتَ أَ  ًبِ  وَما ، ٌم   ٌّ
(ٔ) .  

 

ة اللَُّغةُ  ٌَ انِ ة( َما)بِـ وُتعَرفُ  ، اإلِهَمالِ  لَُغةُ :  الث   ٌ ِمٌِم  : الت 

     

ٌَّة( َما)    ِمٌِم ٌَّة( َما) عٌُنها هً هذه التَّ  فاَلسمان ، ها رَ بَ خَ  ٌنصبون َل تمٌم بنً أنَّ  إَلَّ  ، الِحَجاز

 لزموا ٌمٍ مِ تَ  وبنو: " يّ رِ الشَّجَ  ابن ٌقول ، ر  بَ وخَ  أ  دَ بتَ مُ  أنَّهما على أي ، صلاألَ  على انوعَ رفُ مَ  بعدها

اخِ  وؾرُ الحُ  من ألنَّها ؛ اسٌَ القِ  فٌها  لدخُ ٌَ  امَ  وَحقُّ  ، كَهلْ  ، ٌَّةعلِ والفِ  ٌَّةاَلسمِ  ٌنتَ ملَ الجُ  على ةلَ الدَّ

اختَ مُ  ونكُ ٌَ  أَنْ  بجِ ٌَ  لامِ العَ  نَّ ألَ  ؛ لعمَ ٌَ  ََل  أَنْ  ٌنتَ ملَ الجُ  على  . (ٕ)"علٍ فِ  أو اسمٍ  من ل فٌهعمَ ٌَ  بما ّص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌّة على َعقٌل ابن شرح ٌُنظر (1)  . 8ٕٕ/ٔ األلف

ااجريّ  اباان أمااالً (2)  اللُّؽااة أنَّ  فتقرٌاار ، ومناقشااته عنااده الوقااوؾ ٌسااتدعً إلٌااه ذهااب الَّااذي وهااذا،  ٙ٘٘/ٕ الشَّ

ٌَّة افِ ( َما) فً التَّمٌم  ةٍ هَجالَ  لكالِّ  نَّ أَ  ذلاك ؛ يّ وِ اللَُّؽا عاِقاالوَ  حقٌقاة عان بناا ٌبتعاد القٌااس ٌقتضٌها التً هً ةٌَ النَّ

ًّ  ٌقول كما - ًُّ بِ رَ فالعَ  ، أسالٌبها فً عنها تصدر تًالَّ  طبٌعتها  ذلاك وإنَّماا ، ٌتفقَّاه وَل...  ٌقاٌس َل" – الَمالَق

ٌّة بلؽته ًُّ بِ رَ العَ  ٌنطق وإنَّما ، النَّحويّ  حظُّ  ا ٌقاول وَل ٌسامع وإنَّما ، الّطبٌع  ، لؽتاه وأهال قوماه ٌقولاه َل شاٌب 

 أو قٌااسٍ  أمار َل ، اساتعمالٍ  عادم أو استعمالٍ  أمر إذن فاألمر ، (ٖٖٔص الَمَبانً َرصؾ)"لؽته أهل ؼٌر وَل

بطَ  أنَّ  كما ، قٌاسٍ  عدم هُ  ، واإلهمال اَلشتراك وبٌن ، والعمل اَلختصاص بٌن الرَّ  اتِّباعاه ٌجاب أصاَل   وَعادَّ

اا اللَُّؽة َواِقع عنَبِعٌد   وهُ  الحروؾ عمل باب فً اة أٌض  ٌَّ انةٍ  ؼٌار اَلختصااص دعوىفا ؛ الَعَرِب  باألدلَّاة محصَّ

ا) النِّداء فحرؾ ، والبراهٌن ( َماا)و ، الُمناادى فاً عملاه علاى النُّحااة ٌُجماع َل ذلاك ومع ، باَلسم ُمختص  ( ٌَ

اواء علاى والفعال اَلسام علاى ٌدخل ُمختص   ؼٌر حرؾ   اا (لاٌسَ ) عمال اَلسام فاً وٌعمال ، السَّ  وقاد  ، أحٌان 

اا الجازم المضاارع الفعال فاً وٌعمال ، ٌُهمل اا ، ٌُهمال وقاد ، أحٌان   وَل بالِفعال َتخاَتصُّ  ُحاُروؾ   ُهَنااكَ و أٌض 

ٌن:  نحو تعمل ٌٌِّن التَّسالٌِم وَرَفاضَ  ، األَقاَدِمٌن مان األَمارَ  لهاذا َتَنبَّه َمن أَبَرز من وَكان،  وَسوؾَ  السِّ  للَبصاِر

ِبٌِديّ  َبكر أبً بن اللَِّطٌؾ َعبد اإلَِمام الَكَلم بَهذا  الُكوَفاة ُنَحااة اخاتََِلؾ فً النُّصَرة ابتََِلؾ) ِكَتابه فً ٌقُول ، الزَّ

اة النَّهَضاة وَمكتباة الُكُتاب َعاالم ، ٔط ، الَجَناابًِ َطااِرق/ د تحقٌق ، ٘ٙٔوالَبصَرة ص ٌَّ :  (م987ٔ ، بٌاروت ، الَعَرب

ٌٌِّن ُنَسلِّم َوََل " ا َكان إذا ٌعمل إِنَّما الَحرؾ أَنَّ  للَبصِر ٌُنظار " .أَصاَل   ُمخَتّص   وأثرهاا تماٌم لهجاة)فاً الَمساؤَلَة  و

ااةبِ رَ العَ  فااً اادَ وَ المُ  ٌَّ لِ المُ  لاِضاافَ  بالِااؼَ  الااّدكتور ، 7ٕٗص ةحَّ ااةورِ مهُ الجُ  ، ونُنااوالفُ  ةاَفااقَ الثَّ  وزارة اتورَ نُشاامَ  ، بااًطَّ ٌَّ 

ااةاقِ رَ العِ  ااة َدار ، ٌَّ ٌَّ َباعااة الُحرِّ َواِسااخ( ، و)م978ٔ ، َبؽااداد ، للطِّ ااة النَّ ٌَّ ااة الفِعل ٌَّ كتور والَحرف اا انٌمَ لَ ُساا أحمااد للاادُّ وت اقُ ٌَ

اة( ، و)9ٕٔص ٌَّ  ، وقالُشاارُ  اردَ  ، ٔط ، الَمْلااخ َخماٌس َحَساان/ د،  9ٖٔص الَعَربِاً النَّحااو فااً والَفارع األَصاال َنَظِر

ان  . (9ٕٔ-ٕٙٔص الَمكارم أبو َعلً للّدكتور األَفعال إِعراب)و ،(  مٕٔٓٓ ، األردن ، َعمَّ
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انًِ القِسمُ  اِخلَةُ :  الث  ة الُجملَةِ  َعلَى الد   ٌ  الفِعلِ

 

افٌة( َما) تدُخل    َواء ،  على النَّ  باّتفاق َعاِملَةٍ  َؼٌر ِحٌَنِبذٍ  وتُكونالِفعل الَماِضً والُمَضاِرع على السَّ

َحاة انِ  الَجَنىَجاَء فً ) ، النُّ اوأَ : " (ًالدَّ اخِ  فهً ةلَ الَعامِ  ٌرؼَ  مَّ  ، َزٌاد   َقاامَ  َما:  نحو ، الِفعل على ةلَ الدَّ

قُوم وَما  . (ٔ)"لها َعَملَ  ََل  أنَّها فً همٌنَ بَ  ِخََلؾ ََل  فهذه ، َعْمرو   ٌَ

ق    ًّ  َمهِدي الّدكتور وٌفرِّ افِ ( َما) ٌنَ بَ  الَمخُزوِم  اَهاُدُخولِ  عنادَ  اَهاٌنَ وبَ  ، الِفعال على اهَ ُدُخولِ  ندَ عِ  ةٌَ النَّ

 ، هُوقُوِعاا مدَ َعاا فااً أو ، منااك َمااا ِفعاالٍ  ُوقُااوع فااً اَشاااّك   باَطااخَ المُ  كااان إذا: " فٌقُااول ، اَلساام علااى

 ، وقع قد ما عَل  فِ  نَّ أَ  اعتقد قد باطَ خَ المُ  كان وإذا ، َفَعْلتُ  َما:  قلت نفسه عن الشَّك ُتِزٌل أَنْ  وأردت

ل فً فؤنت ؛ ح  اضِ وَ  رق  فَ  التَّعبٌرٌن وبٌن ، َفَعْلتُ  أنا َما: قلت فعله عنكَ  تنفً أن أردتَ  مَّ ثُ   تنفً األوَّ

اانِ  فاً وأنات،  صاَل  أَ  فُِعل قد ٌكون وأَلَّ  ، فعله قد ٌركؼَ  ٌكون أن وزجُ ٌَ  عَل  فِ  عنك  عناك تنفاً ًالثَّ

ااك ، ُوقُوُعااه قَّااقَ حَ وتَ  َثَبااتَ  قااد كااان عااَل  فِ   ولااو ، لاِعااالفَ  أناات تكااون أن تنفااً أَنْ  كولِاابقَ  أردت ولكنَّ

انِ  استعملتَ  ل انكَ مَ  ًالثَّ  . (ٕ)"ُمكَ ََل كَ  مٌُفهَ  لم ستَ كَ عَ  أو ، األوَّ

 

 ة ٌ بٌِع( : األَنَماُ  اللَُّغِو ة بـ)َما( الَواِرَدة فً )ُمسَند الر   ٌ  للُجملَة الَمنفِ

 

بِ ََل ( فً كَ َمات )دَ رَ وَ     ا َسابَعَة َعَشارَ ( 7ٔـ َصلَّى للا علٌاه وَسالَّم ـ فاً ) ًِّ م النَّ ، وٌمكان  (ٖ)َموِضاع 

ٌَّة بـ)َما( الَواِرَدة فً هذه الَمواِضع من ِخََلل تقسٌمها  ٌٌَّن اثنٌن ،  ٌنطَ مَ نَ  إلىَوصؾ الُجملَة الَمنِف لَُؽِو

 :وذلك على النَّحو اآلتً 

ل :  َم  األَو  ٌ ة َماالن   + ُجملَة اسِم

اوَ ( َسابَعة َمواِضاع 7ً )فاـ م لَّ علٌاه وَسا ى للاُ لَّ َصاـ ط فاً كَلماه مَ هذا الانَّ َرَد وَ     ر ُمتماثَِّل  فاً الصُّ

َبة  َحسب َكثرة ُوُروِدَها اآلتٌة   : د()الُمسنَ فً ُمَرتَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انِ  الَجَنى (ٔ)  . 9ٕٖصللُمَراِدي  ًالدَّ

ًّ  النَّحو فً (ٕ) ًّ  َمهدي/ د ،ٕٙٗص وتوجٌه   نقد   العرب ابد دار ،ٕط ، الَمخُزوِم ًّ  الرَّ  ، بٌروت ، العرب

 . م98ٙٔ

َفَحات فً( الُمسَند) فً الَمَواِضع َهِذه َوَرَدت (ٖ) ة الصَّ ٌَ  ، (َموِضَعان)ٕٓٔ ، 7ٔٔ ، 7ٙ ، ٗٗ ، ٖٙ:  اآلِت

 ، ٕٙ٘ ، ٕٙٗ ، ٕٗٔ ، (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان) ٕٕٔ ، ٖٕٓ ، ٕٓٓ ، 97ٔ ،9ٓٔ

 . (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)78ٕ
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ككورَ  ائِككَدة  رٌ اهِ اسككُمها َظكك + َمككاى : ولَككة األُ الصُّ ة الز   ٌ )َنِكككَرةٌ َموُصككوَفٌة َمجككُروَرةٌ لَفًظككا بككـ)ِمن( الِجنِسكك

وِكٌد( ( +  + للت  ٌة فِعلَُها َماٍض ُرها َخبَ )إِل   ٌ  .ُجملٌَة فِعلِ

ورَ     ا ؛ حَ رُ ط وُ ر هذا النَّمَ ة هً أكثر ُصوَ وهذه الصُّ َموِضَعٌن ، ( ٕد( فً )ت فً )الُمسنَ دَ رَ وَ  ٌثُ ود 

( وق ا بـ)إِ سبُ مَ  مافٌه َخَبرال اءَ جَ  ٌَّة إلَِفاَدة الَحصر َلَّ َل النَّفً فٌهما إلى إِثَباٍت ، وَهَذان اَلسِتثَناِب ، َفَتَحوَّ

ََلم  -الَموِضَعان ُهَما َقولُه  ََلة والسَّ  : -علٌه الصَّ

ُكوُن لَُه » - ٌَ لِ َما ِمِن اْمِرٍئ  ٌْ َها َنْوم   َصَلَةٌ فًِ الل  ٌْ ْؽلُِبُه َعلَ ٌَ ُ لَكُه أَْجكَر َصكَلَتِهِ إِل  َف ، َوَكااَن   َكَتَب هللا 

ِه َصَدَقة   ٌْ  . (ٔ)«َنْوُمُه َذلَِك َعلَ

ٌَُصل ً» - ٍة  َما ِمْن أََحٍد  ًَّ ِماَبَة َمرَّ اِكِرٌنَ إِل  َعلَ  . (ٕ)« ُكتَِب ِمَن الذ 

 

وَرة :الَمَساِئل  َقة بالصُّ ٌ ة الُمَتَعل  ِ  اإلِعَراب

 

ًل : افِ ( َماا) تدخل أَو  االنَّ ر كماا والمعرفاة النَّكارة علاى ةٌَ َحااة َقارَّ       َنِكاَرة   بعاَدها تَعاقَ وَ  إذا لكانْ  ، (ٖ) النُّ

َهاِذه  أَفَرادِ  ٌعَجمِ  استؽراق على َتُدلُّ  ِحٌَنِبذٍ  فإنَّها -د( )الُمسنَ َكَما ُهو الَحال فً َجِمٌع َمَواِضِعَها فً  -

ِكَرة ِكَرة ألنَّ  فً الُحكم الَمذُكور َبعَدَها ؛ النَّ اق فً النَّ ٌَ ًّ  الشٌَّخ ٌقُول ، (ٗ)الُعُموم ُتفٌدُ  النَّفً ِس الِِم :  السَّ

ِكَرة" ٌَػ من فهً ، ُحكمه علٌها وانسحب ، الّنفً فٌه َموِضعٍ  فً وقعت إذا النَّ ، وهذا  (٘)" الُعُموم ِص

وَرة .  َتَجلَّى بُوُضوٍح فً الَموِضَعٌن الَمذُكوَرٌن فً هذه الصُّ ٌَ  الَمعَنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََل  (ٔ)   .( 87ٕة وُخُشوِعَها/)َباب  فً َفضِل الصَّ

ََلة على َرُسول للا َصلَّى للاُ َعلٌَه َوَسلَّم/ (ٕ)  . (ٗٓ٘)َباب  فً التَّسِبٌح والصَّ

ضِ  شرح ٌُنظر (ٖ) دَ  وُمجٌب ، 9ٖٕ/ٔ ةٌَ افِ الكَ  على ًّ الرَّ  للا عبد ٌنالدِّ  المَ جَ  ،ٕٓٙص النََّدى َقْطر شرح فً االنِّ

د رمَ عُ  نإمِ مُ / د تحقٌق ،( هـ97ٕت) ًّ هِ اكِ الفَ  أحمد بنا ان ، ٌَّةانِ الُعثمَ  ارالدَّ  ،ٔط ، ُمحمَّ  ، م8ٕٓٓ ، َعمَّ

 .8ٖص القُرآن فً النَّفً ٌبالِ سَ وأَ 

د،  ٕٙ٘/ٗ القُرآن وملُ عُ  فً انالُبرهَ  ٌُنظر (ٗ) ًّ  عبدللا بن ُمحمَّ ْرَكش د َتحقٌق ،( هـ79ٗت) الزَّ  الَفضل أبو ُمحمَّ

ٌَّة الَمكتبة ، إِبراهٌم ٌٌِّن ص م9ٕٓٓ ، بٌروت – َصٌدا ، الَعصِر ،  ٗ٘ٔ، وَدََللَة َتَراِكٌب الُجَمل ِعنَد األُُصولِ

ٌَّة ، دمشق ،  ٔد/ ُموَسى بن ُمصَطَفى الُعَبٌَدان ، ط َباِع  .م ٕٕٓٓ، األََواِبل للنَّشر والتَّوِزٌع والَخَدَمات الطِّ

د أبو ، ٕٕٔ/ٔ الِفقه أُُصول فً األُُصول َشمس َمنُظوَمة َشرح الشَّمس َطلَعة (٘) ًّ  ُحمٌد بن للا عبد ُمحمَّ الم  السَّ

ام َحَسن ُعَمر َتحقٌق ،( هـٕٖٖٔت) ٌَّ ًّ  اإلَِمام َمكتبة ، الَق الِِم ٌَّة وَلٌة ، السَّ  .    مٕٓٔٓ ، ُعمان سلطنة ، ِبِد
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ا : ًٌ ابِق  َثانِ د الَمعَنى السَّ َتؤَكَّ فً أؼلب َمَواِضِعَها فً  –من ِخََلل اقِتَران اسِمَها  –ُعُموم النَّفً  –ٌَ

ٌَّة  -د( )الُمسنَ  اِبَدةبـ)من( الِجنِس ٌَّة( الَّتً ُتفٌد التَّنِصٌص على اسِتؽَراق َجِمٌع أَفَراد  الزَّ )اَلسِتؽَراِق

ا فً  ٌَّة ، وٌتَِّضح هذا أٌَض  ِجنس اَلسم وَنفٌه من َمضُمون الَخَبر ِعنَد ُدُخولَِها على الُجملَة اَلسِم

 الشَِّرٌَفٌن الَمذُكوَرٌن .الَحِدٌَثٌن 

(  َثالًِثا : افِ  ُمَصاِحَبة  لـ)َما( –فً الَموِضع الثَّاِنً  –َوَرَدت َكلَِمة )أََحد   ، وهً من الَكلَِمات الَّتً  ةٌَ النَّ

 .(ٔ)إَِلَّ فً النَّفًَتخَتصُّ ِعنَد النَُّحاة ِبَؽٌر الُموَجب إذا َكاَنت لُِعُموم ِجنِس الُعَقََلء ؛ َفََل ُتسَتعَمل ِحٌَنِبٍذ 

ورَ  ٌَةة الالصُّ انِ ائَِدة  رٌ اهِ اسُمها ظَ  + َما:  ث  ٌ ة الز  )َنِكَرةٌ َموُصوَفٌة َمجُروَرةٌ لَفًظا بـ)ِمن( الِجنِس

وِكٌد( +  ٌة فِعلَُها ُمَضاِرٌع ُرها َخبَ للت   ٌ  .ُجملٌَة فِعلِ

ِبٌاع( فاً َموِضاٍع َواِحاٍد َفَقاط ، هاو َقولاه     اورة فاً )ُمساَند الرَّ اََلة  -وقد وردت هذه الصُّ علٌاه الصَّ

ََلم   : -والسَّ

رَ  ً  َما ِمْن َنبِ » -  ٌ ٌَُخ ُموُت َحت ى  ٌَ»(ٕ) . 

 

ككورَ  الَِثككةة الالصُّ ائِككَدة  رٌ اهِ اسككُمها َظكك + َمككا:  ث  ة الز   ٌ )َنِكككَرةٌ َموُصككوَفٌة َمجككُروَرةٌ لَفًظككا بككـ)ِمن( الِجنِسكك

وِكٌد( ( +  + للت  ٌة ُرها َخبَ )إِل   ٌ  .ُجملٌَة اسِم

ورَ و    ََلم  - همِ ََل كَ فً َوَرَدت ة هذه الصُّ ََلة والسَّ ا فاً  -علٌه الصَّ  َخَبارال اءَ َجاَموِضاٍع َواِحاٍد ، أٌَض 

( وق ا بـ)إِ سبُ فٌه مَ  ٌَّة إلَِفاَدة الَحصرَلَّ َل النَّفً فٌه إلى إِثَباٍت : اَلسِتثَناِب  ، َفَتَحوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُجوز لـ)أََحد( أَن َتَضَعه فً َموِضِع َواِجٍب ، لو قُلَت : )َكاَن أََحد  من  ٗ٘/َٔجاَء فً ِكَتاب سٌبوٌه  (ٔ) ٌَ : "َوََل 

ََلم َهاُرون ـ مُ  ٌَُعلِّق األُسَتاذ َعبد السَّ ا" ، و ا َعاّم   ٌ ُجز ؛ ألَنَّه إِنَّما َوَقَع فً كََلِمِهم َنف ٌَ َحقِّق آل فََُلن( لَْم 

ا إذا َوَضعَته ٗـ على هذه الِعَبارة فً الَهاِمش رقم )الِكَتاب  ( بَقولِه : "هذا إذا َكاَن بَمعَنى الُعُموم ، وأَمَّ

ًِّ ، َنحو : أََحد  وِعشُروَن ، و}قُْل ُهَو للاُ  َموِضع )َواِحد( فً الَعَدد اسُتعِمل فً َموِضع الَواِجب والَمنِف

ٌُنَظر فً الَمسؤَلَة  {" ، و حٌح الَجامع لُمشِكََلت والتَّصحٌح التَّوضٌح َشواهد ٌُنظرأََحد   ، ٕٙٔص الصَّ

ٌن َجَمال د الدِّ ًّ  َمالك بن عبدللا بن ُمحمَّ د تحقٌق ،( هـ7ٕٙت) األندلس  عالم ، ٖط ، الَباقً َعبد فَُإاد ُمحمَّ

ة   م98ٖٔ ، بٌروت ، الُكُتب ٌَ ًّ على الَكاِف ِض ًّ  ٖٔٔ/ٕ، وَشرح الرَّ اِب اِمرَّ  .97ٔ/ٗ، وَمَعاِنً النَّحو للسَّ

َعاء/ (ٕ)  ( .9ٗٗ) َباب  فً الدُّ
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ُكمْ  َما» - ٌْ ًَ َكائَِنةٌ َكائَِنٌة إِل   َنسَمةٍ ِمْن َفَما ،  (ٔ)َتْفَعلُوا َلَ  أَنْ  َعلَ اَمةِ   َوِه ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ  . (ٕ)«إِلَى 

 

ورَ  ابَِعةة الالصُّ وِكٌد( رٌ اهِ اسُمها ظَ  + َما:  ر  ائَِدة للت  ٌ ة الز   + )َنِكَرةٌ َمجُروَرةٌ لَفًظا بـ)ِمن( الِجنِس

 + ) ٌة ُرها َخبَ )إِل   ٌ  .ُجملٌَة اسِم

اورَ  لَم َتِردو  ِبٌاع( إَِلَّ فاً َموِضاٍع َواِحاٍد ة فاً هذه الصُّ وق ا سابُ فٌاه مَ  َخَبارال اءَ َجاَفَحساُب ، )ُمساَند الرَّ

ا  ( بـ)إِ أٌَض  ٌَّة إلَِفاَدة الَحصر ، وُهو َقولَلَّ بِ  اَلسِتثَناِب  : –لَّم لَّى للا علٌه وسَ ـ صَ الَكِرٌم  ًِّ النَّ

ٍة إِل  » - ًَ ُمِسٌَخةٌ َوَما ِمْن َداب  ااَعةِ   َوِه ْمُس إِْشَفاق ا ِماَن السَّ لََة اْلُجُمَعِة َحتَّى َتْطلَُع الشَّ ٌْ   اْلِجانَّ ، إَِلَّ  لَ

 . (ٖ)«َواإلِْنسَ 

 

ورَ  ٌم + ارٌّ وَمجُرورٌ جَ ِشبه ُجملَة )ُرها َخبَ  + َما: َخاِمَسة ة الالصُّ )َنِكَرةٌ َمجُروَرةٌ  رٌ اهِ اسُمها ظَ ( ُمَقد 

وِكٌد(  ائَِدة للت  ٌ ة الز   .لَفًظا بـ)ِمن( الِجنِس

ورة رِ تَ لَم      : ُهو ٍع واحدٍ وضِ د( إَلَّ فً مَ ُمسنَ ال)كذلك فً د هذه الصُّ

-  ِ َج َرُسوُل للاَّ ِه َوَسلَّمَ  -َتَزوَّ ٌْ ُ َعلَ ٌَُقاُل لََها عَ  - َصلَّى للاَّ ْبَتِن بَِها ْمَرة  اْمَرأَة   ٌَ ، َوَذلَك  ، َفَطلََّقَها َولَْم 

َها لَْم َتْمَرْض َقطُّ  أَنَّ أََباَها َقاَل لَهُ  ِ ِمْن : » ، َفَقالَ  : إِنَّ رٍ َما لَِهِذِه ِعْنَد هللا  ٌْ  . (ٗ)َفَطلََّقَها« َخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفسٍ  كلَّ  ألنَّ  ؛ الَعْزل ترك فً َضَرر   علٌكم َما: " النََّوِويّ  اإلَِمام ٌقُول ،(  َضرر   علٌكم َما: ) فٌه التَّقدٌر (ٔ)

ر ر لَمْ  وَما ، ََل  أم عزلتم سواء   ٌخلقها أن ُبدَّ  َل َخْلقَها تعالى للا قدَّ  فََل  ، ََل  أم عزلتم سواء   ٌقع ََل  َخْلقَها ٌُقدِّ

ٌن َشَرؾ بن ٌحٌى زكرٌا أبو ، 8ٖٕ/٘ النََّوِوي بَشرح ُمسلِم َصحٌح ،" عزلكم فً فابدة  ت) النََّوِوي الدِّ

د تحقٌق ،( هـ7ٙٙ د ُمحمَّ ٌُنظر999ٔ ، القاهرة ، للتُّراث الَفجر دار ، ٔط ، تامر ُمحمَّ ة م،و ٌَ  َحاِش

ِحٌح الَجاِمع على الّترِتٌب د للشٌَّخ ، 9ٔ/ٖ الصَّ د إبراهٌم َتحقٌق ، ِستَّة أبً بن َعمرو بن ُمحمَّ ي، ُمحمَّ  َطَلَّ

َباَعة الَبعث َدار  ( .ت.ط.د) ، الجزابر ـ قسنطٌنة ، والنَّشر للطِّ

ا والُعزلَة/ (ٕ) ٌَ َبا  . (7ٕ٘)َباب  فً السَّ

 ( .79ٕ/ٌَوِمَها وَفضلِ  الُجُمَعة َصََلة فً َباب  ) (ٖ)

َفَقةِ ) (ٗ) ََلق الُخلِع والنَّ  .( ٖٖ٘/َباب  فً الطَّ
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وَرة : َقة بالصُّ ٌ ة الُمَتَعل  ِ  الَمَساِئل اإلِعَراب

ٌَة على اسِمَها     اِف  حٌثُ فً الَحِدٌث الشَِّرٌؾ الَمذُكور َدََللَة  َصِرٌَحة  على َجَواز َتقِدٌم َخَبر )َما( النَّ

ٌْسَ )بـ لمَ العَ  فً ُمشبَّهة ألنَّها؛  الُمبَتَدأ على الَخَبر َتقِدٌم ٌُجوز م َخَبُرَها على  (لَ َتَقدَّ ٌَ ٌَُجوز أن  ، وهذه 

ٌَة . (ٔ)اسِمَها وَرة اآلتِ ٌَُقال فً الصُّ  ، والَكََلم َنفُسه 

ورَ  اِدَسةة الالصُّ ٌم + ارٌّ وَمجُرورٌ جَ ِشبه ُجملَة )ُرها َخبَ  + َما:  س  لٌ  اسُمها( ُمَقد   .َمصَدٌر ُمَإو 

ورة و   ِبٌع د)ُمسنَ فً د رِ تَ َكَساِبَقاِتَها لَم هذه الصُّ َصلَّى للا  -ُهو َقوله  َفَقط ،ٍد احِ ٍع وَ وضِ ( إَلَّ فً مَ الرَّ

 : -علٌه وَسلَّم 

ُكمْ  َما» - ٌْ اَمةِ َكاِبَنة  إَِلَّ  َنسَمةٍ ِمْن َفَما ،  َتْفَعلُوا لَ  أَنْ  َعلَ ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ ًَ َكاِبَنة  إِلَى   . (ٕ)« َوِه

 

انًِ :  َم  الث  ٌ ةَما الن   + ُجملَة فِعلِ

 

ا ط مَ هااذا الاانَّ     ( َعشااَرة ًٓٔ )فااـ َفَقااد َجاااَء م لَّ علٌااه وَساا ى للاُ لَّ َصااـ  هِمااََل فااً كَ ُهااو األَكَثاار ُوُرود 

وَ مَ ُمتَ َمواِضع،  َبة  َحسب َكثَرة ُوُروِدَها ة ٌَ ر اآلتِ ثَِّل  فً الصُّ ِبٌع دفً )ُمسنَ ُمَرتَّ  : (الرَّ

ورَ   .فِعلٌ َماٍض )َناِسٌخ(  + َماى : ولَ ة األُ الصُّ

ااورَ    ا فااً )الُمساانَ رُ ط وُ ر هااذا الاانَّمَ ة هااً أكثاار ُصااوَ وهااذه الصُّ أَرَبَعااة ( ٗت فااً )دَ رَ وَ  ٌااثُ د( ؛ حَ ود 

َمواِضَع ، َجااَء اثناان منهاا فاً َحاِدٌٍث َواِحاٍد ، وُساِبَقت )َماا( فاً َواِحاٍد منهاا بَهماَزة اَلساِتفَهام الَّتاً 

ب :  جاءت فٌه لَمعَنى اإلِنَكار والتََّعجُّ

ِتً َعلَى َضَلَلٍ  َما َكانَ » - ْجَمَع أُمَّ ٌَ ُ لِ  . (ٖ)«للاَّ

-  ِ ِه َوَسلََّم ـ أَْهَدى َرُجل  إِلَى َرُسوِل للاَّ ٌْ ُ َعلَ ًْ َخْمٍر َفَقاَل لَهُ ـ َصلَّى للاَّ َت ٌَ َ : » َراِو أََما َعلِْماَت أَنَّ للاَّ

َمَها؟  . (ٗ)«!َحرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ] (ٔ) ل من الَفصل األَوَّ وَرة األُولَى من النََّمط األَوَّ ٌْسَ )ُتنظر الصُّ ةُ ( لَ ٌَ اِف ِبٌعِ  اإلَِمامِ  ُمسَندِ  فً النَّ  [.َحِبٌب بن الرَّ

ا والُعزلَة/  (ٕ) ٌَ َبا  ( .7ٕ٘)َباب  فً السَّ

د َصلَّى للاُ علٌه وَسلَّم/ (ٖ) ة ُمحمَّ ة أُمَّ  ( .9ٖ) َباب  فً األُمَّ

ِبٌذ/ (ٗ)  ( .ٕٗٙ)َباُب َتحِرٌم َبٌع وُشرب الَخمر والنَّ
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- « ِ َتَكلَُّم ِباْلَكلَِمِة ِمْن ِرْضَواِن للاَّ ٌَ ُجَل لَ ُظنُّ أَْن َتْبلُاَػ َماا َبلََؽاتْ  َما َكانَ إِنَّ الرَّ ُ لَاُه ِبَهاا  ٌَ ْكُتاَب للاَّ ٌَ ، َف

ْلَقاهُ ٌَ ْوِم  ٌَ ِ  ِرْضَواَنُه إِلَى  َتَكلَُّم ِباْلَكلَِمِة ِمْن َسَخِط للاَّ ٌَ ُجَل لَ ُظنُّ أَْن َتْبلَُػ َما َبلََؽْت  َما َكانَ ، َوإِنَّ الرَّ ٌَ

ُ لَُه ِبَها َسَخَطُه إِ  ْكُتَب للاَّ ٌَ اَمةِ َف ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ  . (ٔ)«لَى 

 

ورَ  ةة الالصُّ ٌَ انِ  .فِعلٌ ُمَضاِرٌع  + َما:  ث 

وَرة فً َكََلمه    ُ  ـ َصلَّىَوَرَدت هذه الصُّ هِ  للاَّ ٌْ ( َموِضاَعٌن ، اقَتَرَنات )َماا( بَهماَزة ٕفً )َوَسلََّم ـ  َعلَ

ب  ، والَموِضَعان ُهما : اَلسِتفَهام فً َواِحٍد منهما ، وأفادت فٌه َمعَنى التََّعجُّ

اارِ  َعانْ  - اِسارٍ  ْبانِ  َعمَّ ْكااتُ  اْجَتَنْباتُ : َقااَل  ٌَ اَراِب ، ِفاً َفَتَمعَّ ُ  ـا َصالَّى للاَِّ  َرُساولُ  َفَقاالَ  التُّ ااهِ  للاَّ ٌْ    َعلَ

ََ َهَكَذا: »َوَسلََّم ـ  ْكفٌِ ٌَ نِ  «!؟أََما  ٌْ ْسَؽ ِه إِلَى الرُّ ٌْ َد ٌَ ، َفَمَسَح َوْجَهُه َو
(ٕ)

 . 

-  ِ ُ  ـ َصلَّىَبلََؽَنا َعْن َرُسوِل للاَّ هِ  للاَّ ٌْ َباِن ِفً اْلَقْباِر َفَقاالَ َوَسلََّم ـ  َعلَ ٌَُعذَّ ِن  ٌْ ُه َمرَّ ِبَرُجلَ َباِن : » أَنَّ ٌَُعاذَّ

َبانِ  ٌَُعذ  ا أََحُدُهَما َفَقْد َكاَن ََل  ِبَكِبٌَرةٍ  َوَما  ْسَتْبِرُئ ِماَن اْلَباْولِ ، أَمَّ ٌَ اا    ْمِشاً ، َوأَمَّ ٌَ اآلَخاُر َفَقاْد َكااَن 

ِمٌَمةِ  اِس ِبالنَّ َن النَّ ٌْ  . (ٖ)«َب

 

ورَ  الَِثةة الالصُّ  فِعلٌ َماٍض )ُجملَة َجَواب الش ر ( . + + َمالَْو )ُجملَة الش ر ( :  ث 

ِبٌع( فً َموِضٍع َواِحٍد فقط ، ُهو كاآلتً :   وَرة َجاَءت فً )ُمسَند الرَّ  هذه الصُّ

-  ِ َب َرُسوُل للاَّ ُ  ـ َصلَّىَرؼَّ هِ  للاَّ ٌْ اَدِة اْلَمْرَضىَوَسلََّم ـ  َعلَ ٌَ اَرِة اْلَقَراَبِة َوِع ٌَ لَْو : » ، َوَقالَ  ِفً ِز

ْكُتُب ِبُكلِّ ُخْطَوٍة ِمْن َذلَِك َحَسَناتٍ  َعلِْمُتْم َما فٌِِهَما ِمَن األَْجِر َما َتَخل ْفُتْم َعْنُهَما ٌَ  ُ  . (ٗ)«، َوللاَّ

 

ورَ  ابَِعةة الالصُّ  . فِعلٌ َماٍض  + )َقَسٌم( + َما:  ر 

ورة فً كَلمه    ُ  ـ َصلَّىوقعت هذه الصُّ هِ  للاَّ ٌْ  فً َموِضٍع َواِحٍد كذلك ، ُهو َقولُه :َوَسلََّم ـ  َعلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .7ٕٗ)َباُب اآلَداب/ (ٔ)

ٌُوِجُبه/ (ٕ) م والُعذر الَّذي  مُّ ٌَ  ( . 7ٓٔ)َباُب َفرض التَّ

 ( .87ٗ)َباب  فً القُُبور/ (ٖ)

ى والَوْعك/ )َباب    (ٗ)  ( .ٖ٘ٙفً الُحمَّ
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ِ َما َدَنْوتُ » - ةِ  َوهللا  ُبوَّ ُ ِبالنُّ ا َحتَّى أَْكَرَمِنً للاَّ ب  ٌْ  . (ٔ)«ِمَن األَْصَناِم َش

 

وَرة : َقة بالصُّ ٌ ة الُمَتَعل  ِ  الَمَساِئل اإلِعَراب

 

ة   ُجملَة   َكانَ  إِن الَقَسم َجَواب   ٌَّ ٌَّة   ِفعلِ  : (ٕ)ٌلً َكَما فٌه فالَقاِعَدة َمنِف

ٌََّن أَن َتُكون أََداةُ النَّفً هً )َما( ، َكَما فً هذا الَموِضع ِمن َحِدٌثِه  -ٔ ا َتَع  ٌّ ا َمنفِ  ٌ إِن َكاَن َماِض

ََلم  -الشَِّرٌؾ  ََلة والسَّ  . -علٌه الصَّ

ِرد كذلك فً )ُمسَند  -ٕ ٌَ ٌُه بـ)َما( ، أو )إِْن( ، أو )ََل( ، ولَم  ا َكاَن َنف  ٌّ ا َمنفِ وإِن َكاَن ُمَضاِرع 

ٌّ ا بـ)َما( فً َموِضٍع َواِحٍد َفَقط ،  ِبٌع( إَِلَّ َمنِف ُ  َصلَّى ـ قولُه ُهوالرَّ هِ  للاَّ ٌْ َهْل » : ـ َوَسلَّمَ  َعلَ

ًَّ ُخُشوُعُكْم َوَلَ ُرُكوُعُكمْ ؟ فَ  َتَرْوَن ِقْبلَتًِ َهاُهَنا ْخَفى َعلَ ٌَ ِ َما  ، َوإِنًِّ ألََراُكْم ِمْن َوَراِء  َوللاَّ

ٌَة .  «َظْهِري الِ وَرة التَّ  وسٌؤتً ِذكُره فً الصُّ

 

ورَ   . فِعلٌ ُمَضاِرعٌ  + )َقَسٌم( + َما:  َخاِمَسةة الالصُّ

وَرة فً كَلمه  ُ  ـ َصلَّىوقعت هذه الصُّ هِ  للاَّ ٌْ ا ، ُهو َقولُه :َوَسلََّم ـ  َعلَ  فً َموِضٍع َواِحٍد أٌَض 

ْخَفى؟  َهْل َتَرْوَن قِْبلَِتً َهاُهَنا» - ٌَ ِ َما  ًَّ ُخُشوُعُكْم َوَلَ ُرُكوُعُكمْ  َفَوهللا  ، َوإِنًِّ ألََراُكْم ِمْن  َعلَ

 . (ٗ)«(ٖ)َوَراِء َظْهِري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .ٖٙ) َباب  فً ِذكر الشِّرك والُكفر/ (ٔ)

ٌَّة فً النَّحو (ٕ) ًّ ص  ٌُنَظر َتفِصٌل الَمسؤَلَة فً كتاب األََسالٌِب اإلِنَشاِب ََلم  7ٓٔ-9ٙٔالَعَرِب ، األُسَتاذ َعبد السَّ

د َهاُرون ، ط  م .979ٔ، َمكَتَبة الَخانِجً ، الَقاهرة ،  ُٕمحمَّ

ة َتُكون أَن الُممِكن ِمن (ٖ) ٌَ إ ة   «َظْهِري َوَراءِ  ِمنْ  ألََراُكمْ  َوإِنًِّ: » َقولِه فً الَواِرَدة الرُّ ٌَ ٌَّة   ُرإ  ، َحِقٌَقة   بالَعٌن َبَصِر

ة   َتُكون أَن وَممِكن ، له الَعاَدة ُخِرَقت َفَقد ٌَ ة   ُرإ ٌَّ ََلة بإِتَمام األَمر َتوِجٌه بها أََرادَ  َمعَنِو  والِحَفاظ ، بُخُشوع الصَّ

َتَحقَّقُ  وبذلك ، وُسُجودٍ  ُرُكوعٍ  من أَرَكاِنَها على .  َدَرَجة   الَعبدُ  بها ٌُرَفعَ  وأَن ، األَجر َطلَب وُهوَ  منها الَهَدؾ ٌَ

ٌَّة األََحاِدٌث َبعض فً النَّفً وأُسلُوب ، ٖٔٙ/ٕ النََّوِوي بَشرح ُمسلِم َصحٌح ٌُنظر َبِو ِرٌَفة النَّ  َصِحٌح – الشَّ

ا ُمسلِم د الَباِقً َعبد أسماء.  م ، ٕٔٓص أُنُموَذج  ٌَّة َمَجلَّة فً َمنُشور َبحث ، ُمحمَّ  ، ٕٓٔ الَعَدد ، اآلَداب ُكلِّ

ٌَّة الَجاِمَعة ٌَّة اللَُّؽة قِسم ، ببؽَداد الُمسَتنِصِر  ( .ت.د) ، الَعَرِب

ََلة وُخُشوِعَها/ (ٗ)  ( .8ٕٙ)َباب  فً َفضِل الصَّ
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ورَ  اِدَسةة الالصُّ (  + َما:  س   .فِعلٌ ُمَضاِرٌع + )إِل 

اََلم ـ إَلَّ فاً َموِضاٍع َواِحاٍد ،    اََلة والسَّ ا لَم َتِرد فً َكََلِمه ـ علٌاه الصَّ وَرة أٌَض  فٌاه أُتِباع وهذه الصُّ

( بـ)إِ  الِفعل ٌَّة إلَِفاَدة الَحصرَلَّ َل النَّفً فٌه إلى إِثَباٍت : اَلسِتثَناِب  ، َفَتَحوَّ

ِحلُّ لًِ» - ٌَ ِزُن َهِذِه  َما  ٌَ  . (ٔ)«اْلُخُمِس َوُهَو َمْرُدود  ِفٌُكمْ  إِل  ِمْن َؼَناِبِمُكْم َما 

 

 : ًُّ  الَموقُِع اإلِعَرابِ

افٌاة فاً اختلفت     ٌَّة الَّتً َوَرَدت فٌها )َما( النَّ بِ )ُمسانَ الَمواِضع اإلِعَراِب َباُمرَ  -ت اءَ َجافَ ،  ٌاع(د الرَّ ة  تَّ

 : على النَّحو اآلتً - ة ُوُروِدَهاحسب َكثر

لُ الُجملَككة الُمْسككَتؤَْنَفة : -ٔ ل الُجملَااة الُمْسااَتؤَْنَفة فااً ) أو  ااة فااً أوَّ ٌَ اِف ( أََحااَد َعَشااَر ٔٔوقعاات )َمااا( النَّ

ا ، منها قولُه  ُ  ـ َصلَّىَموِضع  هِ  للاَّ ٌْ  : َوَسلََّم ـ َعلَ

ةٍ » - لََة إَِلَّ  َوَما ِمْن َداب  ٌْ ًَ ُمِسٌَخة  لَ ااَعةِ  َوِه ْمُس إِْشاَفاق ا ِماَن السَّ  اْلِجانَّ ، إَِلَّ  اْلُجُمَعِة َحتَّى َتْطلَُع الشَّ

 . «َواإلِْنسَ 

ٌَّرَ  ً  َما ِمْن َنبِ » - ٌَُخ ُموُت َحتَّى  ٌَ» . 

ٍة إَِلَّ  َما ِمْن أََحدٍ » - ًَّ ِماَبَة َمرَّ اِكِرٌنَ ٌَُصلًِّ َعلَ  . « ُكِتَب ِمَن الذَّ

 

ة فً ُجملَة َجَواِب الَقَسم فً )جاءت  فً َجَواِب الَقَسم : -ٕ ٌَ اِف  ( َموِضَعٌن ُهَما :ٕ)َما( النَّ

ِ َما َدَنْوتُ » - ةِ  َوهللا  ُبوَّ ُ ِبالنُّ ا َحتَّى أَْكَرَمِنً للاَّ ب  ٌْ  . «ِمَن األَْصَناِم َش

ْخَفكى؟  َهْل َتَرْوَن ِقْبلَِتاً َهاُهَناا» - ٌَ ِ َمكا  ًَّ ُخُشاوُعُكْم َوَلَ ُرُكاوُعُكمْ  َفكَوهللا  ، َوإِنِّاً ألََراُكاْم ِماْن  َعلَا

 . «َوَراِء َظْهِري

 

ة ُجملَة الَحال فً ) فً ُجملَة الَحال : -ٖ ٌَ اِف رت )َما( النَّ ( َموِضَعٌن من َحاِدٌٍث َواِحاٍد ، ُهاو ٕتصدَّ

ُ  ـ َصلَّىقولُه  هِ  للاَّ ٌْ  : َوَسلََّم ـ َعلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .9ٙٗ)َباُب َجاِمع الَؽزو فً َسِبٌل للا/  (ٔ)

 

 



ٕٙ 
 

- « ِ َتَكلَُّم ِباْلَكلَِمِة ِمْن ِرْضَواِن للاَّ ٌَ ُجَل لَ ُظنُّ إِنَّ الرَّ ٌَ ََ َمكا َبلََغكتْ َما َكاَن  ُ لَاُه ِبَهاا  أَْن َتْبلُك ْكُتاَب للاَّ ٌَ ، َف

ْلَقااهُ ٌَ اْوِم  ٌَ ِ  ِرْضاَواَنُه إِلَاى  اَتَكلَُّم ِباْلَكلَِماِة ِماْن َساَخِط للاَّ ٌَ ُجااَل لَ ََ َمككا ، َوإِنَّ الرَّ ُظكنُّ أَْن َتْبلُك ٌَ َمككا َككاَن 

وْ  ،َبلََغتْ  ٌَ ُ لَُه ِبَها َسَخَطُه إِلَى  ْكُتَب للاَّ ٌَ اَمةِ َف ٌَ  . «ِم اْلِق

 

ل الُجملَككة الَمعُ وَفككة : -ٗ ااة فااً َصاادر الُجملَااة الَمعُطوَفااة فااً َموِضااٍع َواِحااٍد  أو  ٌَ اِف جاااءت )َمااا( النَّ

ََلم ـ : ََلة والسَّ  َفَحْسُب ، ُهو َقولُه ـ علٌه الصَّ

ُكمْ  َما » - ٌْ ًَ إِل   َكائَِنةٌ  َنَسَمةٍ ِمْن َفَما  َتْفَعلُوا َلَ  أَنْ  َعلَ اَمةِ  َوِه ٌَ ْوِم اْلقِ ٌَ  . «َكائَِنٌة إِلَى 

 

اا فاً َموِضاٍع  فً ُجملَة َجَواِب الش ر  : -٘ ارط أٌَض  افٌة فً َصدر ُجملَة َجَواِب الشَّ وقعت )َما( النَّ

اَدة الَمرَضى: ٌَ ََلم ـ فً َمعِرض َترِؼٌبه فً زٌارة أُولً القُربى وِع  َواِحٍد ، ُهو قولُه ـ علٌه السَّ

َب َرُسوُل للاَِّ  - ِه َوَسالََّم ـ  َرؼَّ ٌْ ُ َعلَ ااَدِة اْلَمْرَضاىـ َصلَّى للاَّ ٌَ ااَرِة اْلَقَراَباِة َوِع ٌَ لَاْو : » ، َوَقاالَ  ِفاً ِز

ْكُتُب ِبُكلِّ ُخْطَوٍة ِمْن َذلَِك َحَسَناتٍ  َما َتَخل ْفُتْم َعْنُهَماَعلِْمُتْم َما ِفٌِهَما ِمَن األَْجِر  ٌَ  ُ  .  «، َوللاَّ

 

  َُللَة ٌ ة : الد  َمنِ  الز 
 

َحاة رُ كثَ أَ  بَ هَ ذَ     اِخلَاة( َماا) نَّ أَ  إلاىالقَُداَمى  النُّ اة   اَلسام علاى الدَّ احِ  ، (ٔ)الَحاال بَنفاً ُمخَتصَّ      ٌحوالصَّ

َهااا -( هااـ7ٕٙت)كَمالِاا اباان ٌقُااولَكَمااا  -  فااً وَمااا ، فااً الَماضااً وَمااا ، الَحااال فااً َمااا ًنِفااتَ  أنَّ

ا َزٌد   َما: ) قولك الَحاضر فً ، فمثالها(ٕ)اَلسِتقَبال  َقولاه الُمساَتقَبل فاً ومثالهاا ، اآلنَ :  أي( ُمَسااِفر 

نَ  ُهااامْ  َوَماااا: } َتَعاااالى ٌْ اااارِ  ِمااانَ  ِبَخااااِرِج  َعنَهاااا ُهااامْ  َوَماااا: } َشاااؤُنه َجااالَّ  وَقولاااه ،[ 7ٙٔ/الَبَقاااَرة{]النَّ

ًَّ  ألنَّ  ؛ لَلسااِتقَبال اآلٌتااٌن فااً فهااً ،[ ٙٔ/اَلنِفَطااار{]ِبَؽاااِببٌنَ   ، الِقٌاَمااة ٌااومَ  ٌقااعُ  َسااوؾ بهااا الَمنِفاا

ادَ قَ مُ  َؼٌارَ  ةٌَقاقِ للحَ  ُكاونتَ  دوَقا ،( َخالاد   َبالْ  َحقِّاً َظلََمناً ساعٌد   َما: )َقولنا نحو ًالَماضِ  فً ومثالها  ةٍ ٌَّ

َهاِتِهمْ  ُهنَّ  َما: } َتَعالى كَقوله ، نٍ ٌَّ ُمعَ  ِبَزَمنٍ   .     (ٖ)[ٕ/الُمَجاِدلَة{]أُمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفَ المُ  رحشَ  ٌُنظر (ٔ) ٌَِعٌش صَّ  . 8ٖٙ/ٔ َلبن 

 . 8ٖٓ/ٔ َلبن َمالِك ٌلالتَّسهِ  رحٌُنظر شَ  (ٕ)

 .ٗٙٔ/ٗ النَّحو ًانِ عَ مَ  ٌُنظر (ٖ)

 

 

 



ٖٙ 
 

اِخلَة على الِفعل فهً إِنْ     ا الدَّ ًّ  مان اهعَنامَ  علاى تركتاه ًاضِ المَ  على تلَ خَ دَ " أَمَّ  ٌقاول ، (ٔ)"الُمضا

 ، َفَعالَ  لََقادْ  وللا:  قال كؤنَّه ألنَّه ؛ َفَعلَ  َما نفٌه فإنَّ  َفَعلَ  لََقدْ  قال وإذا( : "علالفِ  فًنَ  اببَ ) فً سٌبوٌه

ةّ  بؤنَّ  ٌُوحً وكَلُمه ،( ٕ)"َفَعلَ  َما وللا:  فقال ا َثمَّ  كاَلم وُمقتضاى( : "اإلتقاان) فاً جااء ، فٌها تؤكٌد 

ؤكٌد معنى فٌها أنَّ  سٌبوٌه ا النَّفً فً جعلها ألنَّه ، التَّ  فٌهاا( َقادْ ) أنَّ  فكما ، اإلثبات فً (ٖ)(َقدْ )لِـ جواب 

ؤكٌد َمعنى اا ُجِعل َما فكذلك ، التَّ َمْخَشاِريّ  ، (ٗ)"لهاا َجواب   َمااٍض  علاى إَِلَّ  تادُخل ََل  أنَّهاا ٌارى (٘)والزَّ

 َقال ، الَبِعٌد الَماضً لَنفً تؤتً وقد ، كذلك تُكون أَنْ  فٌها الكثٌر أنَّ  والحقٌقة" ، (ٙ)الَحال ِمنَ  قرٌبٍ 

َماءَ  َخلَْقَنا َوَما: } َتَعالى َنُهَما َوَما َواألَْرضَ  السَّ ٌْ نَ  َب ٌْ اء{]ََلِعِب ٌَ  فاً لَلساِتقَبال تُكاون وقاد[ ... ٙٔ/األَنِب

اا َولَاوْ : } َتَعالى َقال ، قلٌَل   َؼٌره أو الشَّرط َجواب ِهمْ  َكَتْبَناا أَنَّ ٌْ  ِمانْ  اْخُرُجاْوا أَوِ  أَْنفَُساُكمْ  اْقُتلُاْوا أَنِ  َعلَا

اِرُكمْ  ٌَ ل   إََلَّ  َفُعلُْوهُ َما ِد ٌْ  .( 7)["ٙٙ/النَِّساء{]ِمْنُهمْ  َقلَ

ْفَعالُ  ُهاوَ  قاال وإذا: " سٌبوٌه قال ، (8)ورالُجمهُ  عند للَحالِ  َخلصته عارِ الُمضَ  على تلَ خَ دَ  نْ وإِ     ٌَ ، 

هُ  َفإِنَّ  ، ِفْعلٍ  َحالِ  ِفً ُهوَ :  أَيْ  ٌَ ْفَعلُ  َما َنف هااأَ  فذكر ، (9)"ٌَ  ، عارِ الُمَضا علاى تلَاخَ دَ  إذا الَحاال لنفاً نَّ

ُكااْونُ  َمااا قُاالْ }:  ىالَ َعااتَ  ولااهقَ  حااوبنَ  هااذا علااى كالِاامَ  اباان واعتاارض ٌَ  ًْ لَااهُ  أَنْ  لِاا ًْ  ِتْلَقاااءِ  ِماانْ  أَُبدِّ { َنْفِساا

ال عارِ للُمضَ  - ةٌمَ رِ الكَ  اآلٌة فً -( َما)بـ النَّفً اءَ جَ  فقد ، [٘ٔ/سونُ ٌُ ]     ، (ٓٔ)لقبَ ستَ المُ  على الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٖٖٔص ًالَمَبانِ  َرصؾ (ٔ)

 . 7ٔٔ/ٖ الكتاب (ٕ)

 . (لََقدْ )لِـ الَصواب ولعلَّ  ، األَصل فً كذا (ٖ)

 ةسَ سَّ إَ مُ  ، ٔط ، وهندُ المَ  ٌدعِ سَ  ٌقحقِ تَ  ،( هـ9ٔٔت) ًّ وطِ ٌُ السُّ  ٌنالدِّ  لََل جَ  ،ٗٔ٘/ٕ رآنالقُ  وملُ عُ  فً انتقَ اإلِ  (ٗ)

 . م99ٙٔ ، بٌروت ، ةٌَّ افِ قَ الثَّ  بتُ الكُ 

ًّ  ُعَمر بن َمحُمود الَقاسم أبو ُهو (٘) َمخَشِريّ  الَخَواِرزِم ة من ، الزَّ ٌن الِعلم أَِبمَّ  ُولِد ، واألََدب واللَُّؽة والتَّفِسٌر بالدِّ

ة إلى وَسافر ، َزَمْخَشر فً ا بها فجاور َمكَّ ٌَّة فً ُتُوّفً ، للا ِبَجار َفلُقِّب َزَمن   من ، َخَواِرْزم قَُرى من الُجرَجاِن

ل) و( الَبََلَؼة أََساس)و( الَكشَّاؾ)بـ الَمعُروؾ التَّفِسٌر آثاره  األَلِبَّاء ُنزَهة) فً َترَجمُته ُتنظر(. النَّحو فً الُمَفصَّ

ٌَات الَواِفً)و ،( 8ٖٖص فِدي بالَوَف ة َتراِجم فً الُبلَؽة)و ،( ٓٗٔ-ٖٖٔ/ٕ٘ للصَّ  ( .   9ٕٓص واللَُّؽة النَّحو أَِبمَّ

ل َشرح ٌُنظر (ٙ) ِعٌش الُمَفصَّ ٌَ َمخشريّ  النَّحو فً واألُْنُموَذج ،ٖٔ/٘ َلبن  ًّ  بَشرح للزَّ ( هـ7ٗٙت) األَْرَدِبٌلِ

 . 88ٔص

 . ٗٙٔ/ٗ النَّحو ًَمَعانِ  (7)

 . 8ٕٗص نهر هادي كتورللدُّ  اللُّؽوٌة ٌباكِ والتَّرَ  ، ٘ٗ/ٗ ٌباللَّبِ  ُمؽنً ٌُنظر (8)

 . 7ٔٔ/ٖ الكتاب (9)

فحَ  الُجزء فسبنَ  ٌباللَّبِ  ًُمؽنِ  ٌُنظر (ٓٔ) ابِ  ةوالصَّ  . ةقَ السَّ

 

 



ٙٗ 
 

ِدهجَ تَ بِ  وط  َمشرُ  نَّهبؤَ  ٌبوأُجِ "  ارِ  نابِ رَ القَ  من رُّ  انرَ اقتِ  هً ناهُ  ةٌنَ رِ والقَ  ، (ٔ)"القبَ اَلستِ  إلى له ةفَ الصَّ

ٌَّة( أَنْ )بـ {أَُبِدلَهُ } علالفِ  ًَ  ونُ كُ ٌَ  َما:  ٌروالتَّقدِ  ، الَمْصَدِر بدِ  لِ مَ  ِمن ٌُسَتْقَبلُ  َما فً:  أَيْ  ، ٌلالتَّ  . انالزَّ

بٌِع (    ا فً )ُمسَند الر  ََلم أَم  ََلة والسَّ ة  بالنَّفً فً َزَمٍن  َفلَم َتؤِت فً َكََلمه ـ علٌه الصَّ ـ ُمخَتصَّ

َمن الَماِضً فً ) ة  فً الزَّ ٌَ ة  فً األَزِمَنِة الُمخَتلَِفة ؛ َفَجاَءت َناِف ٌَ ٌٍَّن ، َبل َوَرَدت َنافِ ( َموِضَعٌن، ُٕمَع

،  ( أَرَبَعة َمَواِضع ، وفً الَحال الُمْمَتدِّ إلى الُمسَتقَبل فً َموِضٍع َواِحدٍ ٗوفً َزَمن الَحال فً )

ة  فً َزَمن اَلستِقَباِل فً ) ٌَ َمن ؛ ٕوَجاَءت َناِف ( َموِضَعٌن ، َوَوَرَدت فً أَكَثِر َمَواِضِعَها لُمْطلَق الزَّ

ٌَة َمَواِضع ، وهذه أمثلُتها :8َحٌُث َجاَءت َكَذلِك فً )  ( َثَماِن

  : ًفً الَماِض 

ِ َما َدَنْوتُ » - ا َحتَّى أَكْ  َوللاَّ ب  ٌْ ةِ ِمَن األَْصَناِم َش ُبوَّ ُ ِبالنُّ  . «َرَمِنً للاَّ

 

  : فً الَحال 

-  ِ َج َرُسوُل للاَّ ِه َوَسلََّم  -َتَزوَّ ٌْ ُ َعلَ ٌَُقاُل لََها عَ  -َصلَّى للاَّ ْبَتِن بَِها ْمَرة  اْمَرأَة   ٌَ ، َوَذلَك  ، َفَطلََّقَها َولَْم 

َها لَْم َتْمَرْض َقطُّ  أَنَّ أََباَها َقاَل لَهُ  رٍ : » َفَقالَ ،  : إِنَّ ٌْ ِ ِمْن َخ  . َفَطلََّقَها« َما لَِهِذِه ِعْنَد للاَّ

-  ِ ِه َوَسلََّم  -َبلََؽَنا َعْن َرُسوِل للاَّ ٌْ ُ َعلَ َباِن ِفً اْلَقْبِر َفَقالَ  -َصلَّى للاَّ ٌَُعذَّ ِن  ٌْ ُه َمرَّ بَِرُجلَ َباِن : » أَنَّ ٌَُعذَّ

َباِن بَِكِبٌَرةٍ  ٌَُعذَّ ا أَ  َوَما  ْسَتْبِرُئ ِمَن اْلَبْولِ َحُدُهَما َفَقْد َكاَن ََل ، أَمَّ ٌَ ْمِشً    ٌَ ا اآلَخُر َفَقْد َكاَن  ، َوأَمَّ

ِمٌَمةِ  َن النَّاِس ِبالنَّ ٌْ  . «َب

 

 : فً الَحال الُمْمَتد  إلى الُمسَتقَبل 

تًِ َعلَى َضَلَلٍ » - ْجَمَع أُمَّ ٌَ ُ لِ  . «َما َكاَن للاَّ

 

 : فً الُمسَتقَبل 

اَمةِ َكابَِنة  إَِلَّ  َنَسَمةٍ ِمْن َفَما » - ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ ًَ َكاِبَنة  إِلَى   . « َوِه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اااد ،79ٗ ص ًالَمَعاااانِ  ُحاااُروؾ فاااً ًالَمَؽاااانِ  ٌحَمَصاااابِ  (ٔ) ًّ  الَخِطٌاااب بااان إباااراهٌم بااان علاااً بااان ُمحمَّ  الُماااوِزع

بااع الَمنااار دار ، ٔط ، الَعمااريّ  نااافع باان عااابض/ د تحقٌااق ،( هااـ8ٕ٘ت)  ، القاااهرة ، ٌااعوالتَّوزِ  والنَّشاار للطَّ

ٌُنظر ، م99ٖٔ انً والَجَنى ، ٙٗ/ٗ اللَّبٌب ُمؽنً و  .  9ٕٖص الدَّ
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 : َمن  فً ُمْ لََ الز 

َها َنْوم  إَِلَّ َما » - ٌْ ْؽلُِبُه َعلَ ٌَ ِل َف ٌْ ُكوُن لَُه َصَلَة  ِفً اللَّ ٌَ ُ لَُه أَْجَر َصَلَتِهِ ِمِن اْمِرٍئ  ، َوَكاَن   َكَتَب للاَّ

ِه َصَدَقة   ٌْ  . «َنْوُمُه َذلَِك َعلَ

ٌَّرَ  ً  َما ِمْن َنبِ » - ٌَُخ ُموُت َحتَّى  ٌَ» . 

ًَّ ِماَبةَ » - ٌَُصلًِّ َعلَ اِكِرٌنَ  َما ِمْن أََحٍد  ٍة إَِلَّ ُكِتَب ِمَن الذَّ  . «َمرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٙٙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الِثُ  الَفصلُ   الث 

ة َل( ) ٌَ افِ ِبٌع اإلَِمام ُمسَند فًِالن    بن َحِبٌب الر 
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الِثُ   الَفصلُ الث 

ُة ) ٌَ افِ بٌِعِ  اإلَِمامِ  ُمسَندِ فً َل( الن   بن َحبٌِب الر 

 

 : َتمِهٌد 

   

ٌَّة فً النَّفً أدوات أقدمُ  هً( ََل )    العرب
 عَ َما اساتعمالها لكانَّ  ،( ٕ)واألفعاال األسماء على تدخلُ  ، (ٔ)

اعُ  ، (ٖ)عارِ َضاالمُ  عالالفِ  ٌَّماسِ  ََل  اَلسم عَ مَ  منه أكثرَ  علالفِ  اوِ اللُّؽَ  وِص للنُُّصا والُمَتَتبِّ  فٌهاا تارد تاًالَّ  ةِ ٌَّ

دَ عَ تَ  ٌَلحظُ  ؛ األََداة هذه ٌَّة ًالَمعانِ  دُّ ٌها تًالَّ  الَوِظٌف اٌاق لَ اِخادَ  الَقارابن علٌاه لُّ دُ َتا اَما بحسب تإدِّ  ، السِّ

 اةحَ النُّ  لَ عَ جَ  ذيالَّ  مراألَ  وهُ  ؛ ٌلٌها ذيالَّ  اَلسم على ةٌَّ ابِ عرَ اإلِ  ةكَ رَ الحَ  عوُّ نَ تَ  عَ مَ  ددُّ عَ التَّ  هذا نَّ أَ  وبدُ وٌَ 

كتور وٌرى ، (ٗ)ًّ بِ رَ العَ  حوالنَّ  ٌعاضِ وَ مَ  من عوضِ مَ  من أكثر فً اهَ ونَ سُ درُ ٌَ  ًّ  َمهِدي الدُّ  أَنَّ  الَمخُزوم

م حرؾَ  لَِها فً - الَلَّ اهولة الِخفَّاة مان علٌها ٌُضفً وهو ، النَّفً على َدَللتها عمادُ  هو – أّوَّ  َماا والسُّ

افٌة( َما) أُختها به َتحظَ  لَمْ  م ألَنَّ " ذلك  ، النَّ ََلَقة أصواتِ  أََحدُ  هو الَلَّ ََلَقاة أصاوات وَمخاَرج ، الذَّ  الذَّ

 وَذلَاق ، الَحاادّ  َطَرفُاه وهاو ، اللِّساان َذلَاق ِمانْ  –اللِّساان علاى وأََخفَُّهاا ُنطق اا األصواتِ  أٌسرُ  وهً –

َها ، َحَرَكة   النُّطق َعَضلِ  أكثرُ  اللِّسان  . (٘)"ُمُروَنة   وأَوَفاَها ، ُسْرَعة   وأََشدُّ

افٌة( ََل ) تنقسمو     : امٍ أَقسَ  ثةِ َثََل  إلى - علِ والفِ  اَلسمِ  على اولِهَ ُدخُ  إلى بالنَّظر - النَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّة للَُّؽة النَّحوي التَّطّور ٌُنظر (ٔ) اب َعباد َرَمضاان/ د وتعلٌاق تصاحٌح ، بِرِجْسَتَراَشار ، 8ٙٔص الَعرب اوَّ  ، التَّ

 . م99ٗٔ ، الَقاهرة ، الَخاْنجً َمكتبة ، ٕط

 . 7٘ٔ/ٗ النَّحو َمعانً ٌُنظر (ٕ)

 .  ٕٓص للَبقري القُرآن فً النَّفً وأَسالٌب ، ٖ٘ٔ-ٖٗٔص ىفَ ُمصطَ  براهٌمإلالنَّحو  اءحٌَ إِ  ٌُنظر (ٖ)

ً   َمانهج  " اللُّؽاوي التَّحلٌال فً ٌُنظر (ٗ) ً   َوصاِف  وأُسالوب اللُّؽاوي والنَّفاً اللُّؽاوي التَّوكٌاد علاى وَتطبٌقاه َتحلٌِلا

 . م987ٔ ، األردن ، الَمنار َمكتبة ،ٔط ، َعماٌره أحمد خلٌل/ د ، 7ٙٔص" اَلسِتفَهام

ًّ  َمهاادي/ د،  8ٕٗص ٌااه  وَتوجِ  قااد  نَ  ًّ ِباارَ العَ  النَّحااو فااً (٘) ابااد َدار ،ٕط ، الَمخُزوِماا ًّ  الرَّ  ، بٌااروت ، الَعَرِباا

 . م98ٙٔ
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ل القِسمُ  اخِ :  األَو   : َنوعٌن على – لها الَعَرب إعمالِ  إلى بالنَّظر – وهً ، السمِ  على ةُ لَ الد 

ًل   ٌْسَ ) َعَمل الَعاِملَةُ ( َل : ) أو   َفَحْساُب، دالَواِحا الَفرد عن الَخَبر َمعنى َنفً على َتُدلُّ  الَّتً هًو : (لَ

اهُ ََل  باه َخااص   اَهافٌَ نَ  أنَّ  بَمعناى َتَعادَّ اِرهإلاى  ٌَ ٌْ ا ُؼاَلم   ََل :  نحاو ، (ٔ)َؼ ى فهاً ولاذا ، َساقٌم  ( ََل ) ُتَساامَّ

افٌة ا،  الَواِحد أو للِوحَدة النَّ ٌْسَ ) َعَملَ الُجمُهور على َجَواز َعَملَِها  به اسَتَدلَّ  وِممَّ  : الشَّاعر َقول( لَ

ا األَْرِض  َعلَى َشًء   َفََل  َتَعزَّ                ٌ ا َوَزر   َوََل        َباِق ا للاُ  َقَضى ِممَّ  ٌ  (ٕ)َواِق

 :                اآلَخر وَقول

 (ٖ)َبَراح   ََل  َقٌسٍ  ابنُ  َفؤَنا       ِنٌَراِنَها َعن َصدَّ  َمنْ                       

ًُّ  ارتضاه َما وُهو ،(٘)الَعَمل هذا ارَ نكَ إِ (ٗ)األْخَفش الَحَسن أبً إلى بَ سِ ونُ     ِض   (ٙ)اَلسِتَراَباِذيّ  الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9ٓٗص الَوافً النَّحو ٌُنظر (ٔ)

وٌال مان الَبٌات (ٕ) اذٌٌل ، 7ٖٙ/ٔ َمالاك َلبان التَّسااهٌل َشارح فاً ِنسابةٍ  ِبااََل  وُهاو ، الطَّ  ،8ٕٕ/ٗ والتَّكمٌاال والتَّ

اا األَْرِض  َعلَاى َشاًء   ََل : " َقوله فٌه والشَّاهد ، 9ٖٕ/ٖ اللَّبٌب وُمؽنً  ٌ اا َوَزر   ََل : "  َقولاه وكاذلك ،" َباِق  ِممَّ

ا للاُ  َقَضى  ٌ ٌْسَ ) َعَملَ ( ََل ) أََعَملَ  حٌثُ  ،" َباِق  . الَخَبر وَنَصب اَلسمَ  َفرَفع( لَ

ٌُاروى ، الَقٌساً َمالاك بان َساعد وَقابلاه ، الَكاِمل َمجُزوء من الَبٌت (ٖ)  فاً ورد وقاد ،" ِنٌَراِنَهاا َعانْ  َفارَّ  َمانْ " و

َجاااِجً ُجَماال وَشاارح ، 7ٖٙ/ٔ َمالااك َلباان التَّسااهٌل وَشاارح ، 8٘/ٔ الكتاااب  األنَصاااِري ِهَشااام َلباان الزَّ

 األََدب وِخزانة ، م98٘ٔ ، بٌروت ، الُكُتب َعالم ، ٔط ، للا َمال عٌسى ُمحِسن علً/ د تحقٌق ، ٖٙٔص

ٌْسَ ) َعَمالَ ( ََل ) أَعَمالَ  حٌاثُ  ،" َباَراح   ََل " َقولاه فٌه والشَّاهد ، 7ٙٗ/ٔللَبؽَداِديّ   ، بعاَدها اَلسامَ  بهاا َفَرَفاع( لَا

 .  لًِ َبَراح   ََل :  والتَّقِدٌر َمحُذوؾٍ  َنصبٍ  َمَحلِّ  فً والَخَبر

 األَخَفاش لََقاب أُطلِاق وإذا ، األَوَسط باألَخَفش الَمعُروؾ ، بالَوَلء الُمجاشعً َمْسَعدة بن َسعٌد الَحَسن أبو ُهو (ٗ)

اار ماان ٌْ ااة أََكااابر ماان ، إلٌااه انصاارؾ َتقٌٌاادٍ  َؼ ٌٌّن أَِبمَّ ٌٌّن النَّحااِو ااة وأخااذ ، الَبصاارة سااكن ، الَبصااِر ٌّ  عاان الَعرب

ن سٌبوٌه َفاته من ، منه أسنُّ  كان ألنَّه ؛ سٌبوٌه عنه أخذ وَعمَّ  وؼٌرهاا،( اَلشِتَقاق) و( القُرآن َمَعانً) ُمَصنَّ

ٌٌّن َمراتاب) فاً َترَجمُتاه ُتنظار.  هاـٕٕٔ وقٌال ، هـٕ٘ٔ وقٌل ، هـٕٓٔ فقٌل َوَفاته سنة فً اخُتلِؾ  النَّحاِو

 ( .9ٔ٘-9ٓ٘/ٔ الُوَعاة ُبؽٌة)و ،( ٕٔٔ-ٕٓٔص األلبَّاء ُنزهة)و ،( 8ٓص

ل َشرح ٌُنظر (٘) ِعٌش الُمَفصَّ ٌَ  . 7ٕٓ/ٔ َلبن 

اد الَحَسن أبو ُهو (ٙ) ًّ  الَحَسان بان ُمحمَّ ضا  ،( ُطبُرساَتان) قُارى إحادى( اساِتَراَباذ) إلاى نسابة   ، اَلساِتَراَباذي الرَّ

ً   ، َنحِوي   ً   ، ُمتَكلِّم   ، َصرِف ة نجم)بـ لُقِّب ، َمنِطِق اة َشارح) آثاره أشهر من ،(  األبمَّ ٌَ  فاً( الَحاِجاب ابان َكاِف

مة َشرح) و النَّحو اة( الَحاِجب ابن ُمقدِّ ة)بـ الُمَسمَّ ٌَ اِف ار وقٌال هاـ8ٙٙ َعاام ُتوّفً ، التَّصِرٌؾ علم فً( الشَّ ٌْ  َؼ

 ( . ٖٕٔ/ٖ الُمإلِّفٌن ُمعَجم) و( 8ٙ/ٙ األَعََلم) فً َترَجَمُته ُتنظر.  ذلك
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َنه  ، (ٔ)(ةٌَ الَكافِ  َشرح) فً ٌَّان أبووَحسَّ  . (ٕ)(ٌلوالتَّكمِ  ٌلالتَّذٌِ ) فً ًّ األنَدلُسِ  َح

زون اشتر و     : ُشُروطٍ  أَرَبَعةَ هذا الَعَمل  َهاالِ عمَ إلِ  الُمَجوِّ

ُكونَ  أَن -1 اا َماال   ََل :  نحاو ، َنِككَرَتٌن وَخَبُرَها اسُمَها ٌَ  ٌ باِذٌر َماعَ  َباِق  أحاُدهما كاان فاإِنْ  ، التَّ

ارط هاذا عُضاهمبَ  ٌشاترط ولَامْ  ، (ٖ)َتعَمال لَامْ  كَلهماا أو َمعِرفة    فاً إعمالهاا فؤجااُزوا الشَّ

ابؽة بقول واستدلُّوا ، (ٗ)الَمعارؾ  : الَجْعِديّ  النَّ

ا أََنا ََل  الَقْلبِ  َسَوادَ  َوَحلَّتْ               ٌ ا ُحبَِّها َعنْ  َوََل  ِسَواَها     َباِؼ  ٌ  (٘)ُمَتَراِخ

ِصاحُّ  َفاََل  ، َمعُمولٌَهاا باٌنَ  التَّرتٌابَ  ٌَساتلزم وهاذا ، اسكِمَها وَبٌنَ  َبٌَنَها الَفصل َعَدمُ  -2  أَنْ  ٌَ

م تقدَّ ٌْسَ ) على َفرع  ( َما) ِمثل( ََل ) ألنَّ  ؛ اسِمها على َخَبُرها ٌَ  ََل  والَفارع ، الَعَمال فاً( لَا

ة ٌقوى ا ِحْصن   ََل :  الشَّرط هذا اسَتوَفى َما ِمَثال ، األَصل قُوَّ  ٌ الِمَ  َواق الظَّ
(ٙ) . 

نتقضَ  أَل   -3 ٌَ  ًُ ا الَكََلمُ  َصارَ  انتقض فإذا ، (إل  )بـ َخَبِرها َنف ٌْسَ )بـ َشَبُهَها وزال ، ُموَجب  ( لَا

ً   ََل : ) َقولناا َفِعنادَ  ، النَّفً ِجَهة من ِصاحُّ  ََل ( ُمثِمار   إَل َساْع  هاذا َلخاتَلل الَخَبار َنصاب ٌَ

 . (7)الشَّرط

مَ  أَل   -4 َتَقد  م فإنْ  ، اسِمَها َعلَى َخَبِرَها َمعُمولُ  ٌَ  َظرف ا الَمعُمولُ  كان إذا إَلَّ  ، عملها َبَطل تقدَّ

ا أو ا َجاّر  بُطل ََل  ِحٌَنِبذٍ  اهَ لَ مَ عَ  فإنَّ  وَمجُرور  اع ٌَ َوسُّ  َرُجال   َداِركَ  فاً ََل :  َنحاو ، فٌهماا للتَّ

 . (8)َداِخَل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضِ  َشرحٌنظر  (ٔ)  . 9ٖٕ/ٔ ةٌَ الَكافِ  على ًّ الرَّ

ذٌِ  ٌنظر (ٕ)  .8ٕٗ/ٗ ٌلوالتَّكمِ  ٌلالتَّ

 . 8ٕ٘/ٗ ٌنظر الَمصَدر َنفُسه (ٖ)

 . ٕٓٔ/ٕ الَهواِمع َهْمعٌنظر  (ٗ)

ِوٌل من الَبٌت (٘) اِبَؽاة الَمعُروؾ عبدللا بن َقٌس وقابله ، الطَّ  تحقٌاق ،7ٔٔص ِدٌواناه فاً وُهاو ، الَجْعاِديّ  بالنَّ

 َمالاك َلبان التَّساهٌل َشارح فاً َوَرد وقاد ، م9ٙٗٔ ،ٔط ، بٌاروت ، اإلسَلمً الَمكتب ، َرَباح الَعزٌز عبد

ٌّاة على َعقٌل ابن وَشرح ، 8ٕٙ/ٗ والتَّكمٌل والتَّذٌٌل ، 77ٖ/ٔ ااهد ، ٕٓٔ/ٕ والَهْماع ،9ٕٓ/ٔ األلف  والشَّ

ا أََنا ََل : "َقوله فٌه  ٌ  ُجمهاور علٌاه َماا ِخاَلؾ علاى فٌهاا وَعملات َمعرفاةٍ  على( ََل ) َدَخلت حٌثُ  ،" ِسَواَها َباِؼ

َحاة ا َمعُمولٌَها َتنكٌر اشتراط من النُّ  . إلِعَمالَِها َشرط 

 . 9ٔٗ/ٔ الَوافً النَّحو ٌُنظر (ٙ)

ابق الَمرجع (7) فحة الُجزء بَنفس السَّ ابقة والصَّ  . السَّ

َهب ُشُذور َشرح ٌُنظر (8)  . ٕٕٕ ، 9ٕٔ ص ِهَشام َلبن الذَّ
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ا  ًٌ ة (َل : ) َثانِ ٌَ افِ  َسابٌل علاى اسامها ِجانس أفاراد َجمٌاع عان الُحكام َتنفاً هً الَّتاًو : (ٔ)للِجنس الن 

ن بحٌثُ  ، التَّنصٌص ٌَّة( ِمنْ ) َمعنى َتَتَضمَّ  َرُجالَ  وََل  ، َممقُاوت   ُجاودٍ  َصااِحبَ  ََل :  نحاو ، اَلسِتؽَراق

ار فً َرة   ُمفاَرَدة   وتاؤتً ، الدَّ اه" ُمفاَرَدة   كانات فاإِنْ  ، وُمَكارَّ نِكٌار باالتزام اَلساِتؽَراق إلاى ٌُشاار فإنَّ  التَّ

ناااوٌن وَعاااَدم َرة   كانااات وإِنْ  ، التَّ كاااَرار كفاااى ُمَكااارَّ ََللَاااة فاااً التَّ اااَراد َماااا علاااى الدَّ اااُمول مااان ٌُ  الشُّ

ى ، (ٕ)"واَلسِتؽَراق ا وُتسمَّ بِرَبة(ََل ) أٌض  َها ؛ (ٖ)التَّ  َمعَناى مان ُكلِّاه اساِمَها ِجانس َتبِرَباة علاى َتُدلُّ  ألَنَّ

ة( ََل ) على َتصُدق أَنْ " وَحقُّها ، (ٗ)الَخَبر ٌَ اِف أتاه َمان ُكالَّ  ألنَّ  ؛ َكاَنات َماا َكاِبَناة   النَّ  عناه َنفٌاتَ  فقاد برَّ

ا وَها ولكنَّهم ، َشٌب  بِرَبة فإنَّ ( إِنَّ ) َعَمل بالَعاملة َخصُّ  . (٘)"َؼٌِرَها فً منها أَمكنَ  فٌها التَّ

ة أُخِتَها وَبٌنَ  هذه( ََل ) َبٌنَ  والَفرق ٌَ اِف : للتَّنِصٌص الَّتً فً فتقُول ، النَّفً َتؤكٌد فً ٌَظهر" للِوحَدة النَّ

ار فً َرُجلَ  ََل  اك ؛ َرُجاََلن َبال:  تقُاول أن ٌُجاوز وََل  ، اماَرأة   َبال الادَّ جاال ِجانس َنفٌاتَ  ألنَّ  علاى الرِّ

كر أفارادهم َجِمٌاع َشاملتَ  فكؤنَّك ، التَّنصٌص َسبٌل  ََل :  الِوحادة لَنفاً الَّتاً َتوكٌاد فاً وتقُاول ، بالاذِّ

ار فً َرُجل   فع - الدَّ ُجل إَلَّ  َتنؾ لَمْ  ألنَّك ؛ َرُجََلن َبل - بالرَّ ِره ُدونَ  َوحَده الرَّ ٌْ  .(ٙ)"َؼ

َحاة ندَ عِ  – لعمَ تَ  وهً    اِسَخة( إِنَّ ) َعَملَ  - النُّ  أَعملُوهاا وإنَّما ، (7)الَخَبر عرفَ وتَ  اَلسم بنصِ فتَ  ؛ النَّ

انِ  النَّفً لَتوكٌد ىفاألُولَ  ، التَّوكٌد فً لها لُمَشابهتها َعَملََها  َحمل َباب من وهذا ، اتثبَ اإلِ  ٌدلَتوكِ  ةٌَ والثَّ

 ، إلثباتها( إِنَّ )و النِّسبة لَنفً( ََل ) نَّ وألَ  ، الَكَلم َصدرَ  لكلٌهما وألنَّ  النَّظٌر، على النَّظٌر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌََرى ، الَمشُهور التَّعِبٌر ُهوَ  هذا (ٔ) ٌن َجاََلل و ًّ  الادِّ ٌُوِط ا  ُهاوَ ( إِنَّ ) علاى الَمحُمولَاة( ََل )باـ عنهاا التَّعِبٌار أَنَّ  السُّ

ٌْسَ )بـ الُمَشبََّهة( ََل ) ألَنَّ  ؛ األَولَى ة   َتُكون َقد( لَ ٌَ اا للِجانس َناِف اِتمُّ  ، أٌَض  ٌَ  وَؼٌاِره الِجانس إَِراَدة َباٌنَ  التَّفِرٌاق و

ًّ  َشرح ٌُنظر ، بالَقَراِبن ٌُوِط ٌَّة على السُّ ى األَلِف ٌَّة الَبهَجة)بـ الُمَسمَّ د بَتحقٌق ، 7ٗٔص( الَمرِض  َصالِح ُمحمَّ

ََلم َدار ، ٔط ، الَؽرِسً َباَعة السَّ  .  مٕٓٓٓ ، الَقاهرة ، والتَّوِزٌع والنَّشر للطِّ

 . ٓٗٔص النَّحو اءحٌَ إِ   (ٕ)

الِّ  إضافة من هذا (ٖ)  . التَّبِرَبة على َتُدلُّ  الَّتً( ََل : ) أي ، الَمدلُول إلى الدَّ

 . ٖٗٔص ٌؾالشَّرِ  ٌثالَحدِ  فً النَّفً َظاهرة ٌُنظر (ٗ)

 تحقٌاق ،( هاـ9ٓ٘ت) األزهاريّ  عبادللا بان خالد ٌخالشَّ ،  ٖٖٙ/ٔ النَّحو فً ٌحالتَّوضِ  ونضمُ بمَ  ٌحالتَّصرِ  (٘)

ود ونٌُ عُ  باسل دحمَّ مُ   . مٕٓٓٓ ، بٌروت ، ٌَّةلمِ العِ  بتُ الكُ  اردَ  ،ٔط ، السُّ

 . 7ٖٗص ًّ عِ الُموزِ  ٌبطِ الخَ  َلبن ًانِ الَمعَ  وؾرُ حُ  فً ًالَمؽانِ  ٌحابِ َمصَ  (ٙ)

 . 8ٓٔص الُجرَجاِنً رالَقاهِ  لَعبد النَّحو فً الُجَمل َشرح، و 7ٕٗ/ٕ ٌُنظر الكتاب (7)
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  .  (ٔ)َنظٌِره على ٌُحَمل كما َنقٌِضه على عنَدهم ٌُحَمل والشًَّءُ 

ةفٌها  َتَتوفَّر أن ُبدَّ  ََل  هذا الَعَمل َتعمل ت ىحَ و        : (ٕ)ُشُروطٍ  ِعدَّ

 َعَماالَ  َعِملات وإَلَّ  ، الت خصككٌص احتمكال َل  الت نصكٌص َسككبٌل علكى بؤكملككه الِجكنسَ  َتنفكً أن -6

ٌْسَ )  ( .لَ

دارة لها تُكون أن -5 ط فََل  ، ُجملتها فً الص  ٌَّبَ :  كَقولك ، وَمعُموله عامَل   َتَتوسَّ  ؛ ُعذرٍ  ِبََل  تؽ

اِطَها( ... إِنَّ ) لُمَشاابهتها َكان إنَّما" َعَملََها ألنَّ  بطال وبتوسُّ اَبه ٌَ  مان لهاا ُبادَّ  َل( إِنَّ ) ألنَّ  ؛ الشَّ

ر  .(ٖ)"التََّصدُّ

اة أنَّ  ؼٌرَ  ، َنِكرتٌن وَخَبرها اسُمها ٌُكون أن -8 ( إِنَّ ) َعَمالَ ( ََل ) فٌهاا َعِملات فصاٌحة   أمثلاة   َثمَّ

 : الشَّاعر َقول ومنها ، َمعرفة   واسمها

َثمَ  ََل                                    ٌْ لةَ  َه ًِّ  اللٌَّ  (ٗ)لِْلَمِط

نكِ  الُعُموم اُهنَ  رالشَّاعِ  ادُمرَ  نَّ بؤَ  َعنه وأُِجٌب    اٌنَ  ِمان مَ َهٌاثَ  ََل :  َقال فَكؤنَّه ، ٌروالتَّ ٌِّ  ََل  ادَ رَ أَ  ، الَهٌَثِم

نمِ  مَ َهٌثَ  الَ مثَ أَ  ًّ  اءِ الُحدَ  ةودَ جَ  فً هامَ َمقَ  ومُ قُ ٌَ  مَّ ضِ  ولقُ ٌَ  ، (٘)للَمِط هأَ  واعلم: " ًُّ الرَّ ل دَقا نَّ  الَعلَامُ  ٌُاَإوَّ

برِ  (ََلءِ ـ)ِبا بُ ِصانتَ ٌَ فَ  ، ِبَنِكاَرةٍ  لالِخاََل  عضبَ ِبا رهِ الُمشتَ  ٌُنازَ  ، (ٙ)ةَباالتَّ  تاَناكَ  نإِ  ٌاؾالتَّعرِ  مُ ََل  مناه عو

 . (7)"فٌه

 اآلٌاة فاً َكَماا ، َتكراُرهاا َوَوَجابَ  أُْهِملَات ُوجاد َفاإِنْ  ، بَفاصكلٍ  اسكمها وبكٌن بٌَنها ٌُفَصل أل   -3

ْنَزفُونَ  َعنَها ُهمْ  َوََل  َؼْول   ِفٌَها ََل : } ةٌمَ الَكرِ  افَّ {]ٌُ  [ .7ٗ/اتالصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اافحَ  الُجاازء فسباانَ  ٌحالتَّوِضاا ونضاامُ بمَ  ٌحالتَّصاارِ  ٌُنظاار (ٔ) ااابِ  ةوالصَّ فااً ، ةقَ السَّ  َتوِفٌااقلِ  الَعَربااً النَّحااو فااً والنَّ

 . ٖٗص َجْعَمات

 . ٖٗص القُرآن فً النَّفً أََسالٌب ٌُنظر (ٕ)

ضً َشرح (ٖ)  . 8٘ٔ/ٕ الَكافٌة على الرَّ

جز من الَبٌت (ٗ) َبِريّ  ابنُ  إَِلَّ  َفَتى َوََل " وَعُجُزه الرَّ ٌْ ال وَشارح ، 9ٕٙ/ٕ الكتااب فً ِنسَبةٍ  ِبََل  وُهو ،" َخ  الُمَفصَّ

رب وارِتَشاؾ ، 97/ٕ ٌَعٌش َلبن َثمَ  َوََل : "َقوله فٌه والشَّاهد ، 7٘/ٗ األََدب وِخزانة ، 7ٓٔ/ٕ الضَّ ٌْ  ،"  َه

َثمَ ) َنَصب حٌثُ  ٌْ  .  َمعِرفة   اسم   وُهو( ََل )بـ( َه

ل َشرح ٌُنظر (٘)  . 97/ٕ ٌَعٌش َلبن الُمَفصَّ

( : ٗ) رقام الَهاامش ٘ٙٔ/ٕ فاً العباارة هاذه على معلِّق ا - الكتاب محقِّق - عمر حسن ٌُوسؾ األستاذ ٌقُول (ٙ)

ًّ  َكَلم فً( ََل ) كلمة َتقع" ض ا الرَّ اه َوَوجُهاهُ  ، آخِرَها فً بَهمزةٍ  َكثٌر   فاً َفِزٌاَدتْ  ، وأَعَرَبَهاا لَفَظَهاا َقَصاد أنَّ

ًّ  كلِّ  ُحكم ُهو َكَما ، َهمَزة   وقُلَِبت للتَّضعٌؾ ألؾ آخِرها ٌَّة إلى انتقل إذا الَوضع ثناب  .  "إِعَرابه وقُِصدَ  اَلسم

ضِ  َشرح (7)  . ٘ٙٔ/ٕ ةٌَ الَكافِ  على ًّ الرَّ
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انًِال القِسمُ  اخِ :  ث   : ٌنَنوعَ  علىَتؤتًِ و ، فِعلال على ةُ لَ الد 

ًل  ة (َل : ) أو   ٌ اَجوَ  تُكون الَّتً وهً : الَجَوابِ اا اب   َقاامَ  َهال : ابَجاوَ  فاً( ََل ) ، كَقولاك( َنَعامْ )لاـ ُمَناِقض 

ةالِفعلِ  الُجملةُ  وُتحذؾ ، (ٔ)؟ َزٌد   ا عَدهابَ  ٌَّ اإَ  ةلَدََللَ  َكثٌر   ، ةالُجملَا ابَ َمَنا ِحٌَنِباذٍ  وبُ ُناتَ فَ  ، علٌهاا الالسُّ

ِجاْ  لَمْ ( ََل : ) صلواألَ  ،( ََل : ) قُولتَ فَ  ؟ َزٌد   أََجاَءكَ :  ٌُقال ٌَ
(ٕ) . 

ا ًٌ افِ ( ََل ) ذؾَ حَ  اةُ النُّحَ  أََجازَ  : الَمحُذوَفة (َل : ) َثانِ اوَ تَ  – ةٌَ النَّ ع   علاى َدلٌِل   َدلَّ  بؤَنْ  اللَّبس أُِمن إذا – سُّ

ُهم ؛ اهَ َحذفِ  فُوا ألَنَّ ا ٌقعُ  الَحذؾُ  وهذا ، (ٖ)النَّفً أََدَوات من َؼٌرها من أكثرَ  فٌها َتصرَّ  َجَواب فً كثٌر 

ًِّ  الَقَسم ا كان إذا الُمثَبت الَقَسم َجَواب ألَنَّ " ؛ بها الَمنف دَ  َماٍض  بِفعلٍ  َمبُدوء  م) أو( َقدْ )بـ أُكِّ (  وَقادْ  الاَلَّ

اارِ ُمضَ  علالفِ  كان وإذا ،[ ٖٙ/النَّحل{ ]َقْبلِكَ  ِمنْ  أَُممٍ  إِلَى أَْرَسْلَنا لََقدْ  َتاهللِ : } اآلٌة فً كما  على َّل  ادَ  ع 

د اَلستقبال ا لَُتْسؤَلُنَّ  َتاهللِ : } الَقَسم بَلمِ  اتََّصلَ  إذا( النُّون)بـ أُكِّ  َوتااهللِ } ، [ٙ٘/النَّحل{]َتْفَتُرْونَ  ُكْنُتمْ  َعمَّ

َدنَّ  ٌْ نَ  ُتَولُّْوا أَنْ  َبْعدَ  أَْصَناَمُكمْ  أَلَِك ٌْ اء{]ُمْدِبِر ٌَ ا ،[ 7٘/األَنِب ًِّ  الَقَسم ابُ َجوَ  أمَّ متنعُ  الَمنِف ٌَ  َفاإِذْ  ، َتوكٌاُده ف

دٍ  ؼٌرَ  الَقَسم جواب فً الفعلَ  َنجدُ  هُ  ُندركُ  ُمَإكَّ ً   أنَّ :  الكرٌمةُ  اآلٌةُ  ذلك ومن ، نفًٍ  أَداة َؼٌرِ  ِمنْ  َمنف

ُ  َتاهللِ } ُ  ََل :  أَيْ  ، (ٗ)["8٘/ٌُوُسؾ{]ٌُْوُسؾَ  َتْذُكرُ  َتْفَتؤ  . َتْفَتؤ

 : ُكلُثوم بن َعمرو قولُ  الَقَسم َؼٌر فً األَداةِ  َحذؾ َشواهد ومن  

ٌَاؾِ  َمْنِزلَ  َنَزْلُتمْ                     ْلَنا    ِمنَّا األَْض  (٘)َتْشتُِمْوَنا أَنْ  القَِرى َفَعجَّ

قدٌر    . َتْشِتُموَنا لَِبَلَّ :  فٌه والتَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِنً الَجَنى و ، ٖٗٓ/ٖ اللَّبٌب ُمؽنً ٌُنظر (ٔ)  . 9ٕٙص الدَّ

 . 8ٕ٘ص الَمَبانً َرصؾ ٌُنظر (ٕ)

 . ٔٙٔص الشَّرٌؾ ثالَحدٌ فً النَّفً َظاهرة ٌُنظر (ٖ)

ٌُنظر ، 7ٗص القُرآن فً النَّفً أََسالٌب (ٗ) فحة بَنفس الَمَبانً َرصؾ و ابقة الصَّ  . السَّ

 إمٌاال/ د وَشااَرحه وَحقََّقااه َجَمَعااه ، 7ٖص ِدٌوانااه فااً وُهااو ، ُكلُثااوم باان َعماارو وَقابلااه ، الااَواِفر ماان الَبٌاات (٘)

ااابع الُمَعلََّقااات َشااارح فااً َوَرد وقاااد ، م99ٙٔ ، بٌاااروت ، الَعَربااً الِكَتااااب دار ،ٕط ٌعقُااوب، اااوَ ال السَّ  الطِّ

وَزنااً أحمااد باان الُحَسااٌن عباادللا أبااو ، ٕٔٓص اااع َفاااُروق ُعَماار/ د تحقٌااق ،( هااـ8ٙٗت) الزُّ بَّ  اردَ  ، الطَّ

ااهد ، ٕٕ٘/ٔ ٌاباللَّبِ  وُمؽنً ،( ط.ت.د) ، بٌروت األَرقم، لَناا: " َقولاه فٌاه والشَّ  ،" َتْشاِتُموَنا أَنْ  الِقاَرى َفَعجَّ

افٌااة( ََل ) َحااَذؾ حٌااثُ  اار فااً النَّ ٌْ ٌٌِّن وُجمهااور َتْشااِتُموَنا، ََل  أَنْ :  الَكااَلم وَتقاادٌر الَقَساام أُساالُوب َؼ  ََل  الَبصاار

قُولااون ااوَ  ، عالَموِضاا هااذا ِمثاال فااً عنااَدهم ُتحااَذؾ ََل ( ََل ) ألنَّ  ؛ بالَحااذؾ ٌَ  ُهنااا( أَنْ ) نَّ أَ  نااَدهمعِ  ابوالصَّ

ٌَّة عُ  أَسَوغُ  الُمَضاؾ َحذؾ نَّ ألَ  ؛ َتْشِتُموَنا أَنْ  َمَخاَفةَ :  مالَكََل  وَتقدٌر ، َمصَدِر ٌَ  ( .   ََل ) َحذؾ من وأَش
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الِثال القِسمُ  اخِ :  ث   : وهً على أَنَواٍع َثََلَثةٍ  ، فِعلالالسِم و على ةُ لَ الد 

ًل   ُمتعاطفٌها ُتشِرك أنَّها بَمعنى ، النَّفً إَِفاَدِتَها َجانب إلى الَعطؾ ُتفٌد الَّتً وهً : الَعاِ َفة (َل : ) أو 

 َماا َتنفاً فهاً ،( ٔ)الَمعُطاوؾ فاً وَنفٌاه ، علٌه الَمعُطوؾ فً الُحكم بُثبوت وتقضً ، اإلِعراب فً

 علاى والِفعل ، اَلسمِ  على اَلسمَ  َتُردُّ  الَّتً هً: " الَمَباِنً َرصؾ فً َجاء ، (ٕ)َقبلَها َما لُثبوت بعَدها

ٌَّةٍ  وَجازمٍ  وَخفاٍض  وَنصبٍ  َرفعٍ  من اللَّفظ فً ُمْشِرَكة   بٌَنهما فَتدُخل ، الِفعل اةٍ  واساِم ٌَّ  وُتَخاالِؾ ، وِفعلِ

 .  (ٖ)"الَمعنى فً بٌَنهما

ي ولكً    َحاة اشترط الَمعنى هذا ُتَإدِّ  : ( ٗ)ُشُروطٍ  َثَلثةَ  لها النُّ

َمهَ قَ تَ ٌَ  أَنْ  -6 ا اضِربْ :  نحو أَْمر   أو ، َعمرو   ََل  زٌد   َجاءَ :  حونَ  ات  إِثبَ  ادَّ ا ََل  زٌد   ِناَداء   أو ، عمار 

ابن:  نحو  . (٘)"َنهًٍ  وََل  َنفًٍ  بعد بها ٌُعَطؾُ  َوََل " ، َعمًِّ ابنَ  ََل  أَِخً ٌَ

 لَِماا َرد  ( ََل )و ،( َبالْ )فالَعااِطؾ ، وَعمار   َبالْ  ََل  ٌاد  زَ  َجاءَ :  ِقٌل فإذا ، آَخرَ  بعاطؾٍ  َتقتِرنَ  أََلَّ  -5

َستْ  َقبلَها ٌْ  . َعاِطفة   ولَ

تعاََندَ  أَنْ  -8 َقاُبل من نوع   فٌهما ونكُ ٌَ  نأَ :  أَيْ  ، ُمتعاِطَفاَها ٌَ  وزُجاٌَ  فاَل وعلٌاه ، والتَّعااُرض التَّ

اه ؛ َزٌاد   ََل  َرُجال   ِنًَجااءَ :  ولقُ نَ  نأَ  مثَل   ُجال اسامُ  ٌادٍ زَ  علاى ٌَصاُدق ألنَّ :  ولقُانَ  ولَِكانْ  ، الرَّ

 . اْمَرأَة   ََل  َرُجل   َجاَءِنً

اشَ  عُضهمبَ  ادَ وزَ     اابِ رَ  رط  ااِضامَ  َتعِطاؾ أَلَّ  ووهُ  ع   الَخَبارُ  ٌلتابس لِابَلَّ  ؛ اٍض َما علاى الفَعااألَ  مان ٌ 

لَب َحاة َبعضُ  هازَ جَ وأَ  ، (ٙ)َقَعدَ  ََل  زٌد   قامَ :  ولقُ تَ  نأَ  هإَلء ندَ عِ  ٌَِصحُّ  فَل ، بالطَّ  َقِرٌَنة   ُوِجَدت إذا النُّ

 . (7)ُدَعاء   ََل  إِخَبار   أَنَّه على َتُدلُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٙ٘ٔص الشَّرٌؾ الَحدٌث فً النَّفً َظاهرة ٌُنظر  (ٔ)

ٌَّة أصوات فً الُمحٌط ٌُنظر (ٕ) د ،9ٕٕ/ٕ وَصرِفَها وَنحِوَها الَعَرب  الَعَربً، الشَّرق دار ،ٗط ، األنطاكً ُمحمَّ

 .  (ت.د) ، بٌروت

ًّ  الَمبانً َرصؾ (ٖ)  . 7ٕ٘ص للَمالَِق

 . 8ٖص الَعَربً النَّحو فً والنَّفً ، ٖٖٓ-ٖٔٓ/ٖ اللَّبٌب ُمؽنً ٌُنظر (ٗ)

انً الَجَنى (٘)  . 9ٕٗص الدَّ

 .8ٕ٘ص الَمَبانً َرصؾ ٌُنظر (ٙ)

انً الَجَنى ٌُنظر (7)  . 9ٕ٘ص الدَّ
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ا ًٌ ائَِدة (َل : ) َثانِ  : (ٔ)أَقَسامٍ  ةثَ َثََل وهً على  : الز 

ل   ، َشًءٍ  ََل  ِمنْ  وَؼِضبتُ  ، َزادٍ  ِبََل  ِجبتُ : كَقولهم ، طقَ فَ  اللَّفظ ةهَ جِ  من ة  دَ ابِ زَ  َتُكونَ  أَنْ  : األو 

َسات ، عادهابَ  َماا إلاى بلهااقَ  َما لمَ عَ  لُوُصول ، اللَّفظ ةهَ جِ  من ة  دَ ابِ زَ  ذلك فً( ََل )فـ ٌْ  مان ة  دَ َزاِبا ولَ

 . النَّفً ُتفٌد انَّهَ ألَ  ؛ ىالَمعنَ  ِجَهة

انِ           . َعمرو   وََل  َزٌد   ٌستوي َما:  نحو ، النَّفً ٌدلَتوكِ  ة  دَ ابِ زَ  َتُكونَ  أَنْ  : ًالث 

الِ      :  رالشَّاعِ  َقول ومنه،  َكُخُروِجَها ُدُخولَُها َزاِبَدة   َتُكونَ  أَنْ  : ثالث 

ْرتُ                  لَى َتَذكَّ ٌْ ًْ  لَ رُ  َوَكادَ        َصَباَبة َفاْعَتَرْتِن ٌْ عُ  ََل  الَقْلبِ  َضِم َتَقطَّ ٌَ
(ٕ) 

ةُ  (َل : ) َثالًِثا ٌَ افِ ر ِمن ، الِفعلِ  وعلى اَلسمِ  على لَتدخُ و : َقٌدٍ  بَِغٌرِ  الن  ٌْ  ً  إِعَراِبا أََثرٍ  أيَّ  ُتحِدثَ  أن َؼ

 : ُصَورٍ  َخمسِ  على ًؤتِ وتَ  ، علٌهما

اخلة -ٔ فع" حٌنبذٍ  فٌجبُ  ، الَمعرفة على الدَّ ار فً زٌد   ََل :  نقول ، والتَّكرٌر الرَّ  ، ُعَمرُ  وََل  الدَّ

ااا فااع أمَّ  إَلَّ  تعماالُ  فااَل النَّكاارات لنفااً موِضااَعها ألنَّ  ؛ الَمعااارؾ فااً تعماالُ  َل( ََل ) فااألنَّ  الرَّ

ا ار فً ٌد  أَزَ :  فقال سؤل لٍ ابِ سَ  ُسَإال ابوَ جَ  على ً  بنِ مَ  فألنَّه التَّكرٌر فٌها، وأمَّ  ُعَمُر؟ أَمْ  الدَّ

إَ  ق اابِ طَ مُ  لٌكونَ  ؛ ابالَجوَ  فً ٌرالتَّكرِ  فوجب  . (ٖ)"الللسُّ

اخِ  -ٕ َهاا ََل : } َتَعاالى َقولاه حونَ  ، (ٗ)اهَ ارُ َتكرَ  فٌجبُ  ، فٌها تعملْ  ولَمْ  ةرَ النَّكِ  على ةلَ الدَّ ٌْ  َؼاْول   ِف

ْنَزفُْونَ  َعْنَها ُهمْ  َوََل  افَّات{]ٌُ  . [7ٗ/الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انً الَجَنى (ٔ)  . ٕٖٓ-ٖٓٓص الدَّ

وٌل من الَبٌت (ٕ) انً والَجَنى ، 7ٕٗص الَمَبانً َرصؾ فً ِنسبةٍ  ِبََل  وُهو ، الطَّ ااهد ، ٕٖٓص الادَّ  فٌاه والشَّ

عُ  ََل  الَقلبِ  َضِمٌرُ  َوَكادَ : "َقوله َتَقطَّ  ، اإلِعاَراب فاً وََل  الَمعناى فاً لََهاا أََثر ََل  َزاِبَدة  ( ََل ) وردت حٌثُ  ،" ٌَ

عُ  الَقلبِ  َضِمٌرُ  َوَكاد:  والتَّقدٌر َتَقطَّ ٌَ . 

ٌن ُرْكنُ  ، 7ٗٔص الَكافٌة َشرح فً الَوافٌة (ٖ) د بن ُمحِسن الدِّ  تحقٌاق ،( هاـ7ٔ٘ ت) الَعلَوي َشَرؾ بن ُمحمَّ

 َبعُضاُهم وأجااز ، (ط.د، ) هاـ98ٖٔ ، ُعمان سلطنة ، ةافَ ثَّقَ وال ًالَقومِ  اثالتُّرَ  وزارة ، شلبً الحفٌظ عبد

رَتَتكَ  أَلَّ   : رالشَّاعِ  ولكقَ  ، رَّ

ة   أَْنتِ  ََل      لَِما أََزالُ  ََل  َحتَّى ِشْبتِ  َما أََشاءُ                          ٌَ ًْ  َشؤِْنَنا ِمنْ  َشاِب  َشاِن

ُروَرة على الُجمُهور وَحمله نبِؽً ََل :  أَيْ  ،( َكَذا َتْفَعلَ  أَنْ  َنْولُكَ  ََل ) قولُُهم ذلك من اسُتْثِنً وقد ، الضَّ  أَنْ  ٌَ

   . (77ٔ/ٗ النَّحو ، وَمَعانًِ ٖٓٙ/ٗ والُمقَتَضب ، 7ٕٓ/ٕ الَهواِمع َهْمع ٌُنظر).  َكَذا َتْفَعلَ 

انً الَجَنى ٌُنظر (ٗ) د وأجاز،  99ٕص الدَّ  . (9ٖ٘/ٗ الُمقَتَضب ٌُنظر) . التَّكَرار َعَدم الُمبرِّ
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اخِ  -ٖ ا عالَواِقاا الُمفااَرد اَلساام علااى ةلَااالدَّ ااا أو ، َبااَدَل   أو ، َحاااَل   أو ، َخَباار   َتكَراُرَهااا فٌجاابُ  ، َنعت 

ا ََل  ِجْبااتُ :  نحااو والَحااالُ  ، َكاِتااب   وََل  َشاااِعر   ََل  ُهااوَ :  نحااو فااالَخَبرُ  ،( ٔ)كااذلك  وََل  ُمْسااِرع 

ا، ا أَشَربْ  لَمْ :  حونَ  والَبَدلُ  ُمْبِطب  ْعاتُ  ، َعَسَل   َوََل  َماء   ََل  َشٌب  ْوَقادُ : } ىَتَعاالَ  َقولاه حاونَ  والنَّ ٌُ 

ُتوَنةٍ  ُمَباَرَكةٍ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  ٌْ ةٍ  ََل  َز ٌَّ ةٍ  َوََل  َشْرِق ٌَّ َقاعُ  وََل  ،[ ٖ٘/النُّور{ ]َؼْرِب فاً ُحاُروؾ مان ٌَ  النَّ

 . (ٕ)اِضعالَموَ  هذه فً( ََل ) َؼٌرُ 

اخلة -ٗ ِجابُ  ، الَماضاً الِفعل على الدَّ ٌَ قَ  َفاََل : " َتَعاالى َقاال ،( ٖ)وَتكَراُرَهاا إِهمالُهاا َف  َوََل  َصادَّ

اَمة"]َصلَّى ٌَ قْ  لَامْ :  أَيْ  ،( لَامْ ) بَمعناى َحٌَنِبذٍ  وتُكونُ  ، [ٖٔ/الِق  وقاد" ، (ٗ)ٌَُصالِّ  ولَامْ  ، ٌَُصادِّ

 ُتظِهارْ  ولَامْ  َرأٌاكَ  أبادٌتَ  أناتَ  ََل :  مثال ، َقلٌال   وهاذا ، آَخرَ  َنفًٍ  َحرؾُ  َتكَراِرَها ٌُؽنً عن

ا،  (٘)"َؼَرَضك َعاء الِفعل من قُِصد إِنْ  أمَّ لزمُ  َفََل  الدُّ      .الَمعنى فً ُمسَتقَبل  " ألنَّه ؛ َتكَراُرَها ٌَ

كتور             َرة َخلٌل وللدُّ ٌْ اخلة( ََل ) َتكرار فً آخرَ  رأي   َعَما :  ٌقاول ، الَماضاً الفعال علاى الدَّ

ٌْسَ " ُروَرة لَ َرة   تركٌبها فً تُكونَ  أَنْ  بالضَّ اا ُمكارَّ َحااة ُجمُهاور علٌاه لَِماا ِخَلف   علاى َفُهام ، النُّ

ر أَنْ  َوَجب الَماِضً على دخلت إِنْ  أنَّها  ُهاو( ََل ) بَتكارار اَلساتعمال كثارةَ  أنَّ  وٌباُدو ، ُتَكرَّ

َحاة َدَفع الَّذي أي هذا إلى النُّ  ، التَّوِكٌاد قَبٌلِ  من بؤنَّه الَماضً مع َتكرارها َعلَّل وقد ، (ٙ)"الرَّ

قَ  َفااََل : } َتَعااالى َقولااه فااً َكَمااا ااة ةالُجملَاا َعطااؾ َقبٌاالِ  ماان أو ،{ َصاالَّى َوََل  َصاادَّ ٌَّ  علااى الَمنِف

ٌَّة ةالُجملَ  الَمنِف
(7)  . 

اخِ  -٘ افِ ( ََل ) ولُدُخا فً الَؽالِبُ  ووهُ  ، عارِ الُمضَ  علالفِ  على ةلَ الدَّ االنَّ  وفاً ،( 8)الفَعااألَ  علاى ةٌَ

 . ااُرهَ َتكرَ  مُ لزَ ٌَ  وََل  ُمهَملة   تكونُ  ةالَ الحَ  هذه

 

   ُبٌِع( :األَنَما ٌ ة بـ)َل( الَواِرَدة فً )ُمسَند الر  ة للُجملَة الَمنفِ  ٌ  اللَُّغِو

    

ا فً( ََل )ُتَعدُّ     ٌَة هً أكثر أََدَوات النَّفً ُوُرود  اِف  فً )ُمسَند  م ـلَّ ى للا علٌه وسَ لَّ ـ صَ  ًِّ بِ م النَّ ََل كَ  النَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8٘ٔص ٌؾالشَّرِ  ٌثالَحدِ  فً النَّفً ةرَ وَظاهِ  ، 7ٙٔ/ٗ النَّحو ًوَمَعانِ  ، ٖٖٔ/ٖ ٌباللَّبِ  ُمؽنً ٌُنظر (1)

فحَ  الُجزء فسبنَ  النَّحو ًانِ َمعَ  ٌُنظر (2) ابِ  ةوالصَّ  . ةقَ السَّ

 . 9ٖٗص ًالَمَؽانِ  ٌحوَمَصابِ  ، ٖٙٓ/ٖ ٌباللَّبِ  ًُمؽنِ  ٌُنظر (3)

 . 7ٕٔ/ٗ القُرآن ُعلُوم فً انالُبرهَ  ٌُنظر (4)

 . 8ٓ٘/ٔ الَواِفً النَّحو (5)

كُتور  اللَُّؽِوي التَّحلٌِل فً (6)  . ٕٔٓص ةَعَماٌرَ  أحمد َخلٌِلللدُّ

 . ٕٕٓص فُسهنَ  عالَمرجِ  ٌُنظر (7)

اِنً والَجَنى ، 8ٕ٘ص ًالَمَبانِ  َرصؾ ٌُنظر (8)  . 9ٕٙص الدَّ
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ِبٌع( ؛ َحٌُث َوَرَدت ة   ِمابَتٌن وأَرَبَعة  وأَرَبِعٌنَ ( ٕٗٗ) الرَّ ر  َمرَّ ة 8ٕٓوفً )، بالُمَكرَّ ٌَ ( ِمابَتٌن وَثَماِن

ٌَّة بـ)ََل( الاَواِرَدة فاً هاذه الَمَواِضاع مان ِخاََلل  (ٔ)َمَواِضَع ُدوَن َتكَرار ٌُمكن َوصؾ الُجملَة الَمنِف ، و

لًِ ٌَ   : َتقِسٌِمَها إلى ِقسَمٌن اثَنٌن ، َكَما 

ٌَة لَِما َقبلََها افِ لُ : الن   القِسُم األَو 

 

ااة  لَِمااا َقبلََهااا    ٌَ ااََلة وال -فااً َكََلِمااه  (ٕ)َوَرَدت )ََل( َناِف ااََلم علٌااه الصَّ ( ِتسااَعة َمَواِضااع ، 9فااً ) -سَّ

 ( َنَمَطٌن :ٕوَجاَءت فٌها على )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفَحات فً( الُمسَند) فً الَمَواِضع َهِذه َوَرَدت (ٗ) ة الصَّ ٌَ َثََلَثة )ٖٔ،  ٖٓ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)ٕٙ:  اآلِت

 فً َموِضَعان)9ٖ،  (َموِضَعان)7ٖ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ ِستَّة )ٖٗ،  ٕٖ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ 

،  8ٗ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )7ٗ،  ٙٗ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )ٔٗ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ 

،  (َموِضَعان)7ٔ،  9ٙ، ( َموِضَعان)9٘،  7٘،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َخمَسة )ٗ٘،  (ِضعَ اَموَ َثََلَثة )ٖ٘

،  ٗٓٔ،  97،  9ٓ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)8٘،  8ٓ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )78

،   (َموِضَعان)ٗٔٔ،  (ِضعَ اَموَ َثََلَثة )ٖٔٔ،  8ٓٔ، ٙٓٔ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)٘ٓٔ

،  (َموِضَعان)ٕٗٔ،  (ِضعَ اَموَ َثََلَثة )ٖٕٔ،  (ِضعَ اَموَ ِستَّة )ٕٕٔ،  ٕٓٔ،  8ٔٔ،  7ٔٔ،   (َموِضَعان)٘ٔٔ

،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )ٓٗٔ،  (َموِضَعان)8ٖٔ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )7ٖٔ،  ٖٓٔ

، (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ أَرَبَعة )ٔٙٔ،  ٓٙٔ،  ٖ٘ٔ،  7ٗٔ،  ٙٗٔ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )ٗٗٔ

،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َسبَعة )٘ٙٔ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )ٗٙٔ،  (ِضعَ اَموَ أَرَبَعة )ٕٙٔ

 فً َموِضَعان)77ٔ، 7٘ٔ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )7ٕٔ،  7ٓٔ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)8ٙٔ

 َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )8ٙٔ،  (َموِضَعان)8٘ٔ،  (ِضعَ اَموَ َثََلَثة )8ٗٔ،  79ٔ،  78ٔ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ 

،  ٖٕٓ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)99ٔ،  98ٔ،  (َموِضَعان)97ٔ،  9ٔٔ،  88ٔ،  87ٔ،  (َواِحدٍ 

 َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)8ٕٓ،  7ٕٓ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ أَرَبَعة )ٕٙٓ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)ٕٗٓ

،  ٕٙٔ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)ٕٗٔ،  ٕٕٔ،  ٕٔٔ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )9ٕٓ،  (َواِحدٍ 

،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )7ٖٕ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ َثََلَثة )ٕٖٕ،  (ِضعَ اَموَ َثََلَثة )9ٕٔ،  7ٕٔ

،  (ِضعَ اَموَ َثََلَثة )ٕٔٙ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً ِضعَ اَموَ أَرَبَعة )ٕٓٙ،  8ٕ٘،  ٕ٘٘،  ٕ٘ٗ،  ٖٕٗ،  ٕٔٗ

 َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)ٕ٘ٙ،  ٕٗٙ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)ٖٕٙ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان)ٕٕٙ

 َموِضَعان)7ٕٔ،  (َموِضَعان)7ٕٓ،  9ٕٙ،  (ِضعَ اَموَ أَرَبَعة )8ٕٙ،  7ٕٙ،  (ِضعَ اَموَ أَرَبَعة )ٕٙٙ،  (َواِحدٍ 

،  8ٕٕ،  8ٕٓ،  79ٕ،  78ٕ،  77ٕ،  (ِضعَ اَموَ َخمَسة )7ٕ٘،  7ٕٗ،  7ٖٕ،  7ٕٕ،  (َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً

ٕ8ٗ . 

ٌَّة . (٘) َحاة )ََل( الَجَواِب ٌُطلِق علٌها النُّ  هً الَّتً 
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 ُجملَة إِنَشاء )استِفَهام( + َل :  لو    األَ مَ الن  

اة َمَواِضاع ، َجااَءت )ََل( فاً 8ً )فا -م لَّ ى للا علٌاه وَسالَّ َصا -ه ِماََل ط فاً كَ مَ هذا الانَّ َرَد وَ     ٌَ ( َثَماِن

َتَمثَّل فً ُصوَرَتٌن : ٌَ اِبق علٌها ، و ة  لَلسِتفَهام السَّ ٌَ  َجِمٌِعَها َناِف

ورَ   :ُجملَة إِنَشاء )استِفَهام( + َل ى : ولَ ة األُ الصُّ

ورَ    ا ؛ حَ رُ ط وُ ر هذا النَّمَ ة هً أكثر ُصوَ وهذه الصُّ َخمَسة ( ٘د( فً ))الُمسنَ ت فً دَ رَ وَ  ٌثُ ود 

 َمَواِضع ، ومن أمثلتها :

ِ ؟َقاَل َخالِد  : َفقُْلُت :  - ا َرُسولَ هللا  ٌَ َس ُهَو ِبؤَْرِض َقْوِمً َفَتِجُدِنً  َل : » َقالَ  أََحَراٌم ُهَو  ٌْ ، َولِكْن لَ

 . (ٔ)«أََعافُهُ 

ِ  َقالَ  َعْن َسْعِد ْبِن أَِبً َوقَّاٍص  - اِه َوَسالََّم  -: َجاَءِنً َرُسوُل للاَّ ٌْ ُ َعلَ ُعاوُدِنً ِماْن َوَجاٍع  -َصالَّى للاَّ ٌَ

ا َرُسوَل للاَِّ  ، َفقُْلتُ  اْشَتدَّ ِبً ٌَ ِرُثِناً إَِلَّ  ، َوأََنا ُذو َمالٍ  ، َقْد َبلََػ ِبً ِمَن اْلَوَجِع َما َتَرى :  ٌَ ، َوَلَ 

ة  لًِ ٌَّ َُ بِثُ  ُبَن ًْ َمالًِأََفؤََتَصد  ْ رِ :  : قُْلتُ  ، َقالَ  «َل : » : َفَقالَ  َقالَ  ؟ لَُث َقاَل: « َل : » َقالَ  ؟ َفبِالش 

لُثِ  قُْلتُ  ار  ِماْن أَْن َتاَذَرُهْم ، َكِثٌار   ثُ لُا، َوالثُّ  َنَعامْ : » ؟ َقالَ  : َفِبالثُّ ٌْ ااَء َخ ٌَ اَك إِْن َتاَذْر َوَرَثَتاَك أَْؼِن إِنَّ

َتَكفَّفُوَن  ٌَ اى َماا َتْجَعاُل ِفاً  النَّاسَ َعالَة   ِ إَِلَّ أُِجْرَت ِبَهاا َحتَّ َك لَْن ُتْنِفَق َنَفَقة  ُتِرٌُد ِبَها َوْجَه للاَّ ، َوإِنَّ

ِ أَُخلَُّؾ َبْعَد أَْصَحاِبً ، َفقُْلتُ «ِفً اْمَرأَِتكَ  ا َرُسوَل للاَّ ٌَ َك لَْن ُتَخلَّاَؾ َفَتْعَماَل َعَماَل  : » ؟ َفَقالَ  :  إِنَّ

ا إَِلَّ اْزَدْدَت ِبااِه َدَرَجااة  َوِرْفَعااة  َصااالِ  ٌَُضاارَّ ِبااَك  ح  ْنَتِفااَع ِبااَك أَْقااَوام  َو ٌَ ااى  ، َولََعلَّااَك أَْن ُتَخلَّااَؾ َحتَّ

 . (ٕ)«آَخُرونَ 

ورَ  ةة الالصُّ ٌَ انِ ( :  ث   :ُجملَة إِنَشاء )استِفَهام( + َل + )إِل 

ورَ )ََل( فً هذه  تدَ رَ وَ    ٌَّة فً الَمَواِضع  ةالصُّ ( اَلسِتثَنابِ اِبق علٌها وَبعَدَها )إَِلَّ ة  لَلستِفَهام السَّ ٌَ َناِف

ٌَة ، وُكلَُّها فً َحِدٌٍث َواِحٍد : ََلَثة الُمَتَبقِّ  الثَّ

دِ  ْبنِ  َطْلَحةَ  َعنْ  - ٌْ ُ  َصلَّى - للاَِّ  َرُسولِ  إِلَى َرُجل   َجاءَ :  َقالَ  للاَِّ  ُعَب هِ  للاَّ ٌْ  َنْجادٍ  أَْهالِ  ِمانْ  - َوَسلَّمَ  َعلَ

ْأسِ  َثاِبرُ  ْفَقهُ  َوَلَ  ، َصْوِتهِ  َدِويُّ  ٌُْسَمعُ  ، الرَّ ْسؤَلُ  ُهوَ  َفإَِذا َدَنا َحتَّى ، َقْولُهُ  ٌُ   َفَقالَ ،  اإلِْسَلَمِ  َعنِ  ٌَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعاِم والشََّرابِ ) (ٔ)  . (8ٖ٘/َباُب أََدِب الطَّ

ٌَّة َبابُ ) (ٕ)  . (8ٓٙ/الَوِص
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ُ  َصلَّى - للاَِّ  َرُسولُ  لَهُ  هِ  للاَّ ٌْ اْومِ  ِفاً َصالََواتٍ  َخْماسُ : » - َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ لَاةِ  اْل ٌْ ُرَهكا؟ :  الَ َقا ، «َواللَّ ٌْ َهكلْ َغ

عَ   إِل  َل : » َقالَ  ُ  َصلَّى - للاَِّ  َرُسولُ  لَهُ  َفَقالَ  «أَْن َتَطوَّ هِ  للاَّ ٌْ امُ : » - َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ  ، «َرَمَضاانَ  َشاْهرِ  َوِص

كككُرهُ؟ َهكككلْ :  َقاااالَ  ٌْ عَ   إِل  َل : » َقاااالَ  َغ ُ  َصااالَّى - للاَِّ  َرُساااولُ  َقاااالَ  ُثااامَّ  ، «أَْن َتَطاااوَّ اااهِ  للاَّ ٌْ :  - َوَسااالَّمَ  َعلَ

َكاةُ » ُرَها:  الَ قَ  ُثمَّ  ، «َوالزَّ ٌْ عَ   إِل  َل : » َقالَ ؟  َهلْ َغ  . (ٔ)«أَْن َتَطوَّ

 

انًِ   المَ الن    ُجملَة إِخَبار + َل + َقَسم + ُجملَة َجَواب الَقَسم : ث 

َتَمثَّل فٌما ٌلً :    ٌَ ِبٌع( إَِلَّ فً َموِضٍع َواِحٍد  ِرد هذا النََّمط فً )ُمسَند الرَّ ٌَ  لَم 

-  ِ ٍد إِلَاى َرُساوِل للاَّ ٌْ َقاُل لَُه ِرَفاَعُة ْبُن َز ٌُ ِب  ٌْ َب اِه َوَسالََّم  -أَْهَدى َرُجل  ِمْن َبِنً الضُّ ٌْ ُ َعلَ -َصالَّى للاَّ

َقاُل لَ  ٌُ ا أَْسَوَد  ِ  ُه ِمْدَعم  ُؼَلَم  َه َرُسوُل للاَّ ِه َوَسلََّم  -، َفَوجَّ ٌْ ُ َعلَ اى  -َصلَّى للاَّ إِلَاى َواِدي اْلقُاَرى َحتَّ

 ِ ُحطُّ ِرَحاَل َرُسوِل للاَّ ٌَ َنَما ِمْدَعم   ٌْ ا َب ِه َوَسلََّم  -إَِذا ُكنَّ ٌْ ُ َعلَ إِْذ َجاَء َسْهم  َؼاْرب  َفؤََصااَبُه  -َصلَّى للاَّ

ةُ  : َفَقاَل النَّاسُ  َفَقَتلَهُ  ًُّ  َهنًٌِئا لَُه اْلَجن  ِبا اِه َوَسالَّمَ  - ، َفَقاَل النَّ ٌْ ُ َعلَ  َوالكِذي َنْفِسكً َل : » - َصالَّى للاَّ

ِدِه  ٌَ ِه ، بِ ٌْ َبَر لَْم ُتِصْبَها اْلَمَقاِسُم لََتْشَتِعلُ َعلَ ٌْ ْوَم َخ ٌَ ْملََة التًِ أََخَذَها ِمَن اْلَمَغانِِم   .(ٕ)«َناًراإِن  الش 

ا لُساإاٍل َساابٍق علٌهاا ُهاو الَؽالِاب فاً أَحَوالَِهاا ،    ومن هذا الَموِضع َنسَتخلُِص أنَّ َمِجًء )ََل( َجَواب 

اا  اا َجَواب  ا لَِنفً الَخَبر َكَما ُهاو َواِضاح  فاً الَحادٌث الَماذُكور ، وقاد تاؤتً أٌض  وإَلَّ فهً قد َتؤتً َجَواب 

ألَمر، مثال ذلك َجوابك بـ)ََل( لَِمن أََمَرَك ِبُشرب ُكوٍب مان الَمااء لَِنفً امِتَثال َطلَب ِفعٍل على َسبٌل ا

 . (ٖ)َقاِبَل  لك : ِاشَرب

 

ُة لَِما َبعَدَها  ٌَ افِ انًِ : الن   القِسُم الث 

 

ااة  لَِمااا َبعااَدها فااً )    ٌَ ا ، وَدَخلَاات علااى اَلساام 99َٔوَرَدت )ََل( َناِف ( ِماَبااٍة وِتسااَعٍة وِتسااِعٌَن َموِضااع 

 والِفعل َكَما ٌلً :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َراِبع/ (ٔ)  ( .٘٘)َباب  فً اإلٌَِمان واإلِسََلم والشَّ

 . (7ٓٗ/للا َسِبٌلِ  فً الَؽزو َجاِمع َبابُ ) (ٕ)

 . ٘ٙص الشَِّرٌؾ الَحِدٌث فً النَّفً ظاَِهَرة ٌُنظر (ٖ)

 

 

 



79 
 

ٌ ة  اِخلَُة َعلَى الُجملَة السِم ًل : الد   أَو 

 

ٌَّة فاً )    ٌَة على الُجملَاة اَلساِم اِف ا ، وهاً فاً َجِمٌِعَهاا 7َ٘دَخلَت )ََل( النَّ ( َسابَعٍة وَخمِساٌَن َموِضاع 

َور اآلتٌة :  لَِنفً الِجنس ، وَجاَءت على الصُّ

 

وَرةال ٌة فِعلَُها ُمَضاِرعٌ : ولَى األُ  صُّ  ٌ  . َل + اسُمَها ُمفَرٌد َنِكَرةٌ + َخَبُرَها ُجملٌَة فِعلِ

   

ِبٌع( فً )    وَرة فً )ُمسَند الرَّ ( َموِضَعٌن ، وقد وقعا فً َحاِدٌٍث َواِحاٍد ُهاو َقولُاه     َٕوَرَدت هذه الصُّ

ََلم  - ََلة والسَّ  :  -علٌه الصَّ

َماَواِت » - ُ السَّ ْوَم َخلََق للاَّ ٌَ َبِة  ٌْ َماَن َقِد اْسَتَداَر َكَه اُس إِنَّ الزَّ َها النَّ ٌُّ ٌُْنَسكىَفََل ،  َواألَْرضَ أَ   ،  َشكْهَر 

َة ُتْحَصىَوَل  اَمةِ   ِعد  ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ ِة إِلَى   . (ٔ)«، أََلَ َوإِنَّ اْلَحجَّ ِفً ِذي اْلِحجَّ

 

وَرة : َقة بالصُّ ٌ ة الُمَتَعل  ِ  الَمَساِئل اإلِعَراب

 

ة للِجنس  – ُمفَردالَمقُصود باَلسم ال    ٌَ اِف سَ  َما -فً َباب )ََل( النَّ ٌْ ا وََل  ُمَضاف ا لَ  ؛ (ٕ)بالُمَضاؾ َشِبٌه 

َحاة اختلؾ وقد ، والَمجُموع الُمثنَّى فٌه فٌدخل  إلاى ٌُّونالُكوفِ  فذهب ؛ (ٖ)ةالَحالَ  هذه فًفً ُحكِمه  النُّ

ا أَوُمَضاف ا َكَما لَو َكاَن  َمنُصوب   ُمعَرب   أنَّه ا ،به  َشِبٌه   َما على ٌُبَنى أن منَدهُ عِ  فُحكُمه ٌُّونالَبصرِ  أمَّ

رِ  من به ٌُنَصب ٌْ اا َحٌَنِباذٍ  وٌُكاون ، َتناوٌنٍ  َؼ ب   علاى ً  َمبِنا فهاو ، َعَشارَ  َخمَساةَ  َتركٌابَ ( ََل ) َماعَ  ُمَركَّ

ا: }  َتَعالى َقوله حونَ  فً الَفتح ْثِربَ  أهلَ  ٌَ اء على ً  وَمبنِ  ،[ ٖٔ/األَحَزاب{]َفاْرِجُعوا لَُكمْ  ُمَقامَ  ََل  ٌَ ٌَ  ال

ََلَمة وَجمع الُمثنَّى فً ر السَّ  ً  وَمبِنا ، ةَساالَمدرَ  فاً َماذُموِمٌنَ  وََل  ، ِعناَدنا َرُجلَاٌنِ  ََل :  حاونَ  ، للُمَذكَّ

اََلَمة َجمع فً الَكسرِ  على اث السَّ  الَفاتح علاى بنااُإه وٌُجاوز ، َمحُبوَباات   َماذُموَماتِ  ََل :  حاونَ  ، للُمَإنَّ

اأَ   : رالشَّاعِ  َقولُ  ٌنِ بالَوجهَ  ُرِويَ  وقد ، ٌض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .ٕٕٗ)َباب  فً َعَرَفة والُمزَدلَِفة وِمَنى / (ٔ)

فه (ٕ) ا:  بعده بما تعلُّق له اسمٍ  كلُّ " بؤنه َعقٌل ابن عرَّ ا َل: نحو ، بعملٍ  إمَّ ا وَل ، َظااهر   جابَل   طالع   زٌادٍ  مان خٌار 

ا ، راكب   ٌَّة َعقٌل ابن َشرح ٌُنظر ،" ِعنَدَنا وَثَلثٌنَ  َثَلثةَ  َل:  نحو ، بعطؾٍ  وإمَّ  . ٕٖٙ/ٔ على األَلِف

 . ٖٖٔ/ٔ ألبً الَبَرَكات األَنَباِريّ  الِخََلؾ َمسابلِ  فً اإلِنَصاؾُ  ٌُنظر (ٖ)
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َبابَ  إِنَّ                         اتِ  َوََل  َنلَذُّ  ِفٌهِ     َعَواِقُبهُ  َمْجد   الَِّذي الشَّ بِ  لَذَّ ٌْ  ( ٔ)لِلشِّ

اتلَ " ةمَ لِ كَ  نَّ فإِ   . (ٕ)وبالَفتح بالَكسر ىُتروَ " ذَّ

 

انٌة ال وَرة الث   َنِكَرةٌ + َخَبُرَها ِشبُه ُجملٍَة .َل + اسُمَها ُمفَرٌد : صُّ

 

ا فً َكََلِماه     َور ُوُرود  وَرة هً أكثر الصُّ َحٌاُث َوَرَدت فاً    -َصالَّى للاُ علٌاه وَسالَّم  -ُتَعدُّ هذه الصُّ

ا ، ومن أمثلتها :8ٕ) ٍة وِعشِرٌَن َموِضع  ٌَ  ( َثَماِن

َها النَّاسُ » - ٌُّ ُه  أَ ُ   َمانَِع لَِما أَْعَ ىَل ، إِنَّ
ُ ، وَ  هللا 

ْنَفُع َذا الْ ، َوََل  لَ ُمْعٍ  لَِما َمَنَع هللا  ٌَ ادِّ ِمْنُه الْ جَّ    ، دُّ جَّ

ٌنِ  َفقِّْهُه ِفً الدِّ ٌُ ا  ر  ٌْ ُ ِبِه َخ ٌُِرِد للاَّ  . (ٖ)«َمْن 

ِر ِعْلٍم » - ٌْ ا ِبَؽ  ٌ َر ُرْإ ا َكاَن َمْن أَْفَتى َمْسؤَلَة أَْو َفسَّ َماِء إِلَى األَْرِض َفَصااَدَؾ ِبْبار  َكَمْن َوَقَع ِمَن السَّ

ُه أََصاَب اْلَحقَّ   َقْعَر لَهُ َل   . (ٗ)«َولَْو أَنَّ

هِ   ُوُضوَء لَِمنْ َل » - ٌْ ِ َعلَ ْذُكِر اْسَم للاَّ ٌَ  . (٘)«لَْم 

َة لَِواِرثٍ » -  ٌ  . (ٙ)«لَ َوِص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َفخار تحقٌاق ، 9ٔص ِدٌوانه فً وهو ، الَعَرب فُرَسان أََحدُ  التَّمٌِمً َجْنَدل بن َسََلَمة وَقاِبلُه ، الَبِسٌط من الَبٌت (ٔ)

ٌن ٌَّة الُكُتب َدار ، ٕ ط ، َقَباَوة الدِّ  وَشارح ، ٖٗٙ/ٔ َعقٌال ابان َشارح فاً َوَرد وقد ، م987ٔ ، بٌروت ، الِعلم

ٌُروى ، 7ٕ/ٗ والِخزانة ، ٕٔٓ/ٕ الَهواِمع وَهْمع ، 8ٔٔص ِهَشام َلبن الشُُّذور ا و َبابُ  أَوَدى: " أٌَض   الَِّذي الشَّ

:  أَي ، أََواِخاُره" : َعَواِقُبه" و ، َكَرم" : َمْجد"و  ، الَفَتاء" : الشََّباب"و ، َذَهبَ " : أَوَدى" وَمعنى ،" َعَواِقُبهُ  َمجد  

ا الَخٌر َعَواِقِبه فً ُوِجدَ  أُُموُره ُتُعقَِّبت إذا ا ِرحلَةٍ  أو بَؽزو إمَّ  بَفاتح" َنلَاذُّ  ِفٌه: " وَقوله ، الشََّباب َوقت فً ٌُفَعل ِممَّ

م َما:  أَي ؛ الَلَّ ٌاب اللَّاَذاَذة تُكاون إنَّ اَباب فاً والطِّ اٌب" و ، الشَّ ٌَب َجماع:  بالَكسار" الشِّ ات الَّاذي وُهاو ، أَْشا ٌَضَّ  اب

ُته ٌَ ٌْسَ :  ٌُرٌد ، لِح ااهد ، والِعلَال الَهاَرم ِفٌاه إنَّماا ، به ٌُنَتفع َما الّشٌب فً لَ ات َوََل : " َقولاه فٌاه والشَّ  حٌاثُ  ،" لَاذَّ

ٌَت ات" كلمة ُرِو  . الَفتح وعلى الَكسر على بالبناء" لَذَّ

َهب ُشُذور َشرح ٌُنظر (ٕ)  .9ٔٔص ِهَشام َلبن الذَّ

 ( .ٕٙ)َباب  فً الِعلم وَطلَِبه وَفضلِه/ (ٖ)

وءِ  َوَجلَّ  َعزَّ  للاِ  لَؽٌرِ  الِعلم َطلَبَباب  فً ) (ٗ)  . (ٖ٘/وُعلََماء السُّ

 . (88/وَفرِضه الُوُضوء آَداب فً َباب  ) (٘)

 ( .7ٙٙ/ الَمَواِرٌث فً َباب  ) (ٙ)
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الَِثة ال وَرة الث   َل + اسُمَها ُمفَرٌد َنِكَرةٌ + َخَبُرَها َمحُذوٌف .: صُّ

 

وَرة فً َكََلِمه    ََلم  -َجاَءت هذه الصُّ ََلة والسَّ ا ، ومن 7ٕفً ) -علٌه الصَّ ( َسبَعٍة وِعشِرٌن َموِضع 

 أمثلتها :

ْوَم » - ٌَ ُ ِفً ِظلِِّه  ٌُِظلُُّهُم للاَّ قِدٌُر ِفٌه : ) (ٔ)« ِظلُّهُ  ِظل  إِل  َل َسْبَعة   ْوَم ََل ، والتَّ  (.  ِظلُّهُ إَِلَّ َكاِبن   ِظلَّ ٌَ

اَمةِ » - ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى  قُوُل للاَّ اْوَم  ٌَ ٌَ ْوَم أُِظلُُّهْم ِفً ِظلِّاً  ٌَ َن اْلُمَتَحابُّوَن ألَْجلًِ اْل ٌْ  ِظكل  َل : أَ

قِدٌُر ،  (ٕ)« ِظل ًإِل   اِبق .والتَّ  ِفٌه َكَما فً الَموِضع السَّ

ِة اْلَوَداِع  - ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َقاَل ِفً َحجَّ ِ : َعْن َعْبِد للاَّ َصلَّى  -إِنَّ َرُجَل  َجاَء إِلَى َرُسوِل للاَّ

ااِه َوَساالََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ لَااْم أَْشااُعْر َفَحلَْقااُت َقْبااَل  َفَقااالَ  -للاَّ ااا َرُسااوَل للاَّ ٌَ  َل ِاْذَبااْح وَ » : أَْن أَْذَبااَح، َفَقاااَل لَااهُ : 

ًَ َفَقاالَ  ، َفَجاَءهُ آَخُر َفَقاَل لَهُ  «َحَرجَ  ِ لَْم أَْشاُعْر َفَنَحاْرُت َقْباَل أَْن أَْرِما ا َرُسوَل للاَّ ٌَ  َل ِاْرِم وَ : » : 

قِدٌُر ِفٌه : ) ، (ٖ)«َحَرجَ   َعلٌََك( .  َحَرجَ َوََل والتَّ

اِمِت َقالَ َعْن ُعَباَدَة ْبِن ا - ِ  لصَّ اِه َوَسالََّم  -: َكاَن َرُساوُل للاَّ ٌْ ُ َعلَ :  إَِذا َرأَى اْلِهاَلََل َقاالَ  -َصالَّى للاَّ

ُ أَْكَبرُ » ُ أَْكَبُر للاَّ نِ « للاَّ ٌْ َت ِ » َمرَّ ِ  َحْولَ َوَل َل اْلَحْمُد هلِلَّ  ّ َة إِل  بِكا اَر   قُكو  ٌْ َهاَذا ، اللَُّهامَّ إِنِّاً أَْساؤَلَُك َخ

ْهرِ  ْوِم اْلَمْحَشرِ  ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ُسوِء اْلَقَدرِ  الشَّ ٌَ قِدٌُر ِفٌاه : ) ، (ٗ)«، َوِمْن َشرِّ    َحاْوَل َوََل ََل والتَّ

َة   ( .إَِلَّ ِباهللَِّ َكاِبَناِن أَو َحاِصََلِن قُوَّ

 

وَرة : َقة بالصُّ ٌ ة الُمَتَعل  ِ  الَمَساِئل اإلِعَراب

 

ًل : وَرة َمحُذوَفة  أَو  ٌَة للِجنس فً هذه الصُّ اِف اِخلَة َتحَتَها،  الَخَبرَوَرَدت )ََل( النَّ فً َجِمٌع الَمَواِضع الدَّ

ٌُّون ؛ إِذ  َتَواَفق َمَعه َما َقاَل به النَّحِو ٌَ ُعلِم إذا َحذفُهِعنَدُهم  ركثَ األَ وهذا 
  ، للا إَلَّ  إلَهَ  ََل :  حونَ  ، (٘)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة واإلَِماَرة/ فً َباب  )  (ٔ) ٌَ  . (8ٗالِوََل

/ فً َباب  ) (ٕ)  ( .8ٙالُحبِّ

َمتُّع واإلِفَراد والِقَران  فً َباب  ) (ٖ) خَصة/التَّ  ( .ٖ٘ٗوالرُّ

َعاء فً َباب  ) (ٗ)  ( .9ٕٗ/الدُّ

 . 9ٕٔ/ٕ الُمؽنً ٌُنظر (٘)
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 لامْ  الُماَراد ٌظهار لمْ  فإنْ  ، حذَفه ٌُوِجُبون َتِمٌمٍ  وبنو" ، للا إَلَّ  َمعُبود   أو َموُجود   إلَهَ  ََل :  فٌه والتَّقدٌر

 . (ٔ) "ٌَِجب أنْ  عنْ  َفضَل   أََحدٍ  عندَ  الَحذؾ ٌُجز

ا : ًٌ رَ  إذا َثانِ هإِ فَ  -َكَما فً الَموِضع األَِخٌر  – ةرَ النَّكِ  عَ مَ ( ََل ) تَتكرَّ  ، اءلؽَ واإلِ  العمَ اإلِ  فٌها وزجُ ٌَ  نَّ

ةَ  وََل  َحولَ  ََل ) ففً عبارة َحاة ، (باهلل إَِلَّ  قُوَّ  َفتح" ٌبالتَّركِ  َمجُموع فً أَوُجهٍ  ةَ مسَ خَ  أََجاَز النُّ

ل وَفتح ، وَرفعهما ، ٌناَلسمَ  لاألَ  وَفتح ، وَعكسه ، الثَّانً وَرفع األوَّ انِ  وَنصب وَّ  . (ٕ)"ًالثَّ

 

ٌ ة  اِخلَُة َعلَى الُجمَلة الفِعلِ ا : الد  ًٌ  َثانِ

   

ااة فااً )    ٌَّ ا ، َجاااَءت فٌهااا علااى        َ٘ٔٔدَخلَاات )ََل( علااى الُجملَااة الِفعلِ ( ِماَبااٍة وَخمَسااَة َعَشااَر َموِضااع 

 ( َنَمَطٌن :ٕ)

 

ل   األَ مَ الن    فِعلٌ َماٍض  َل +: و 

 

 َتَمثَّل هذا النََّمط فً ُصوَرٍة َواِحَدٍة فقط ، هً كاآلتً :   

                

ابَِ ة لَِجَواب الش ر  + )َل( +  فِعلٌ َماٍض)ُجملَة َجَواب الش ر (. َمْن + ُجملَة الش ر  + )الَفـَاء( الر 

وَرة ف    فً َموِضٍع َواِحٍد َفَحْسُب ، ُهو َقولُه : -َصلَّى للا علٌه وَسلَّم  -ً َكََلِمه وقد َوَرَدت هذه الصُّ

ْدُخْل ِبِهَما اْلَجنََّة » - ٌَ ِه َولَْم  ٌْ  . (ٖ)«َفَلَ أَْدَرَكُهَماَمْن أَْدَرَك َوالَِد

ٌُدِركُهما ، وُهو ِعَباَرة  عن َنفً اَلنِتَفاع بهما ، وَمعنااه إِْن     «َفََل أَدَرَكُهَما»وَمعنى    "أي : َفَكؤنَّه لَْم 

" نتِفع بإِدَراِكِهَما ؛ فإِدَراُكُهَما وَعَدُمه َسَواء  ٌَ لَْم 
(ٗ) . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌوطً َشرح (ٔ) ٌَّة على السُّ ٌَّة الَبهَجة)بـ المعروؾ َمالك ابن ألف ٌُنظر ، 8ٔٔص( الَمرِض  الَمَبانً َرصؾ و

 . ٕ٘ٙص للَمالَِقً

َدى وَبلِّ  النََّدى َقْطرِ  َشرح (ٕ) د َتحقٌق ،( هـ7ٙٔت) األنَصاريّ  ِهشام ابن ، 9ٔٔص الصَّ ٌن ُمحً ُمحمَّ  الدِّ

ٌُنظر،  م998ٔ بٌروت، -اَصٌدَ  ، ٌَّةالَعصرِ  ةبَ الَمكتَ  ، ٖط ، ٌدمِ الحَ  بدعَ   . ٕٓٔص للشُُّذور َشرُحه و

 ( .7ٕ٘/اآلَداب َبابُ ) (ٖ)

حِ  الَجاِمع َشرح (ٗ) بٌع اإلَمام ُمسَند) ٌحالصَّ ٌن ُنور الشٌَّخ ، 7ٓ٘/ٖ( َحبٌب بن الرَّ  ٌدُحمَ  بن بدللاعَ  الدِّ

الِ  المً َحمد بن ُسُعود النَّاشر ،( هـٕٖٖٔت) ًّ مِ السَّ  ( .ت.ط.د) ، ُعمان َسلطنة ، السَّ
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انًِ   المَ الن    فِعلٌ ُمَضاِرعٌ  َل +: ث 

    

ا فً َكََلِمه     ََلم  -وهذا النََّمط ُهو الَؽالِب ُوُرود  ََلة والسَّ ( َٗٔٔحٌاُث َجااَء فاً ) -علٌه أَفَضل الصَّ

ة  ٌَ َور اآلِت َتَمثَّل فً الصُّ ٌَ ا ، و َبة  َحسب َكثَرة ُوُروِدَها ِماَبٍة وأَرَبَعَة َعَشَر َموِضع   : د(فً )الُمسنَ ُمَرتَّ

 

وَرةال  + فِعلٌ ُمَضاِرٌع .َل : ولَى األُ  صُّ

ااوَرة فااً َكََلِمااه     ا ، 8ٗفااً ) -َصاالَّى للا علٌااه وَساالَّم  -َوَرَدت هااذه الصُّ ( أَرَبَعااٍة وَثَماااِنٌَن َموِضااع 

ة َمَواِضع ، 8فً )( أََحد  )َجاَءت )ََل( َمسُبوقة  بَهمزة اَلسِتفَهام فً َواِحٍد منها ، وأُتِبَعت ِبَكلَِمة  ٌَ ( َثَماِن

 : ومن أمثلتها

ِ َعزَّ َوَجلَّ  َتَعلَُّموا اْلِعْلمَ » - ْعلَُمُه َل ، َوَتْعلٌَِمُه لَِمْن  ، َفإِنَّ َتَعلَُّمُه قُْرَبة  إِلَى للاَّ ٌَ   . (ٔ)«َصَدَقة   

ٍل ُدْهمٍ » - ٌْ لَة  ِفً َخ ل  ُؼر  ُمَحجَّ ٌْ ُتْم لَْو َكاَن لَِرُجٍل َخ ٌْ ْعِرفُ أََل ،  ُبْهمٍ  أََرأَ ٌَ لَهُ    ٌْ  . (ٕ)«؟ َخ

ا أَُبو َجْهٍم » - ٌََضعُ َفََل أَمَّ  . (ٖ)«َعَصاهُ َعْن َعاِتِقهِ   

ُموُت  َل » - ارُ ألََحٍد ٌَ ُه النَّ  . (ٗ)«َثَلََثة  ِمَن اْلَولَِد َفَتَمسَّ

 

وَرةال ةا صُّ ٌَ انِ ( .:  لث   َل + فِعلٌ ُمَضاِرٌع + )إِل 

وَرة َوَرَدت فً َكََلِمه    ا ، ٕٗفاً ) -َصالَّى للاُ علٌاه وَسالَّم  -وهذه الصُّ ( أَرَبَعاٍة وِعشاِرٌَن َموِضاع 

فاً إلاى إِثَباات ، وَجااَءت )ََل( ( إَِلَّ )فٌها  َجاَءت َل فٌهاا النَّ ٌَّة َبعَد )ََل( إلَِفاَدة الَحْصر ؛ َفَتَحوَّ اَلسِتثَناِب

 َسم ، ومن أمثلتها :فً أََحِدَها َمسُبوقة  بالقَ 

َلَةُ   ُتْقَبلُ َل َهَذا ُوُضوء  » -  . (٘)«ِبهِ  إِل   الصَّ

ُسُه إِل  َل اْلَماُء َطُهور  » - ٌَُنج  َر لَْوَنُه أَْو َطْعَمُه أَْو َراِبَحَتهُ    ٌَّ  . (ٙ)«َما َؼ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .ٕٕ)َباب  فً الِعلم وَطلَِبه وَفضلِه/ (ٔ)

ٍد َصلَّى للاُ علٌه وَسلَّم/ (ٕ) ة ُمحمَّ ة أُمَّ  ( .ٖٗ)َباب  فً األُمَّ

َفَقةِ ) (ٖ) ََلق والُخلِع والنَّ  . (ٕٖ٘/َباب  فً الطَّ

 ( .7ٓ8)َباُب َنْسَمة الُمإِمن وِمْثله/ (ٗ)

 ( .89آَداب الُوُضوء وَفرِضه/ فً َباب  ) (٘)

اه فً َباب  ) (ٙ) ٌَ  . (ٙ٘ٔ/أَحَكام الِم
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ااْمسُ » - ِت الشَّ ااى إَِذا اْصااَفرَّ ُث َحتَّ َتَحاادَّ ٌَ ْجلِااُس أََحااُدُهْم  ٌَ َن َقْرَنااًِ  ِتْلااَك َصااَلَةُ اْلُمَناااِفِقٌَن  ٌْ َوَكاَنااْت َباا

ا  ْنقُُر أَْرَبع  ٌَ قُوُم َف ٌَ َطاِن ُثمَّ  ٌْ ْذُكرُ َل الشَّ ٌَ َ ِفٌَها     . (ٔ)«َقلٌَِل   إِل  للاَّ

ِدِه َل » - ٌَ ٌُْكلَمُ َوالِذي َنْفِسً بِ    ِ ٌُْكلَاُم ِفاً َساِبٌلِِه  -أََحد  ِفاً َساِبٌِل للاَّ ُ أَْعلَاُم ِبَماْن  اْوَم  إِل  ـ َوللاَّ ٌَ َجااَء 

ا ْثَعُب َدم  ٌَ اَمِة َوُجْرُحُه  ٌَ ٌُح ِرٌُح اْلِمْسكِ  اْلِق ِم َوالرِّ  . (ٕ)«، اللَّْوُن لَْوُن الدَّ

ِ وَ » - ُ لِْلُمَجاِهِد ِفً َسِبٌِل للاَّ ٌُْخِرُجهُ َل َتَكفََّل للاَّ ِتِه    ٌْ ِ َوَتْصاِدٌُق َكلَِماِتا إِل  ِمْن َب ِه اْلِجَهاُد ِفً َساِبٌِل للاَّ

ةَ  ٌُْدِخلَُه اْلَجنَّ  . (ٖ)«أَْن 

 

وَرةال الَِثةال صُّ  فِعلٌ ُمَضاِرٌع )َناِسٌخ( . َل + : ث 

ااوَرة فااً )الُمسااَند( فااً )   ( أَرَبَعااة َمَواِضااع ، َجاااَءت فٌهااا )ََل( ُمَصاااِحَبة  للِفعاال َٗوَرَدت هااذه الصُّ

َزاُل( الَِّذي أََفاَدت َمَعه َمعَنى اَلسِتمَرار ، وهذه الَمَواِضع هً : ٌَ ( 

مِ » - ا َكالدَّ ْكُتُب ِعْلم  ٌَ َزالُ َوَل ،  ِفً َسِبٌل للاَِّ  َرْسُم اْلِمَداِد ِفً َثْوِب أََحِدُكْم إَِذا َكاَن  ٌَ َناُل ِبِه األَْجاَر    ٌَ

 . (ٗ)«َما َداَم َذلَِك اْلِمَداُد ِفً َثْوِبهِ 

َزالُ َل » - ٌَ اَة  -األَْمُر    ٌَ ْعِناً اْلِوَلَ ٍش َماا َداَم ِفاٌِهْم َرُجاَلَِن  -ٌَ ٌْ ِه  -ِفاً قُاَر ٌْ َولَِكانَّ  -َوأََشااَر ِبإِْصاِبَع

َل لَِمْن اْفَتَتَن ِباْلُمْلكِ  ٌْ  . (٘)«اْلَو

َزالُ َل » - ٌَ َلَةُ َتْحِبُسهُ    َلَِة َما َداَمِت الصَّ  . (ٙ)«أََحُدُكْم ِفً الصَّ

ُحورَ  لَ َتَزالُ » - ُروا السَّ لُوا اإلِْفَطاَر َوأَخَّ ٍر َما َعجَّ ٌْ ِتً ِبَخ  . (7)«أُمَّ

 

وَرةال ابَِعة ال صُّ  َل + فِعلٌ ُمَضاِرٌع + )أََبًدا( .: ر 

ِبٌع( فً )   وَرة فً )ُمسَند الرَّ ا( َٕتَمثَّلَت هذه الصُّ ( َموِضَعٌن اثَناٌن ، أُتِبَعات فٌهماا )ََل( ِبَكلَِماة )أََباد 

َدة لِلنَّفً ، وُهَما َقولُه   : -َصلَّى للاُ علٌه وَسلَّم  -الُمَإكِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََلة/أَوَقات  فً َباب  ) (ٔ)  ( .8ٖٔالصَّ

َهاَدة فً َباب  ) (ٕ)  ( .ٖ٘ٗ/َفضل الشَّ

َهاَدة فً َباب  ) (ٖ)  ( .ٙ٘ٗ/َفضل الشَّ

 ( .7ٕ)َباب  فً الِعلم وَطلَِبه وَفضلِه/ (ٗ)

ة واإلَِماَرة فً َباب  ) (٘) ٌَ  . (ٗٗ/الِوََل

ََلة وُخُشوِعَها/َفضل  فً َباب  ) (ٙ)  ( .9ٕٓالصَّ

ُحور/ (7) اِبم َوَوقت اإلِفَطار والسُّ ر الصَّ ٌَُفطِّ  ( .ٕٖٓ)َباُب َما 
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ٌَْصُمتْ » - ا أَْو لِ ر  ٌْ قُْل َخ ٌَ ْوِم اآلِخِر َفْل ٌَ ِ َواْل ٌُْإِمُن ِباهللَّ  . (ٔ)«أََبًداٌُْإِذي َجاَرهُ  َل ، وَ  َمْن َكاَن 

ااى َظَنْنااُت أَنَّ اْبااَن آَدَم » - ااَلَُم ِبِرْفااِق اْلَمْملُااوِك َحتَّ ااِه السَّ ٌْ ٌُْسااَتْخَدُم  َل أَْوَصاااِنً َحِبٌِبااً ِجْبِرٌااُل َعلَ

 . (ٕ)«أََبًدا

 

اِخلَُة َعلَى السِم والفِعِل   َثالًِثا : الد 

    

اِبَدة ، وقاد َدَخلَات فاً     ة الزَّ ٌَ اِف َحاة )ََل( النَّ ٌُطلِق علٌه النُّ ِبٌع( فً النَّوع الذي  وَتَتَمثَّل فً )ُمسَند الرَّ

اََلم  -َكََلِماه  اََلة والسَّ ( َسابَعٍة وِعشاِرٌَن 7ٕعلاى ِكاَل الِقساَمٌن ـ اَلسام والِفعال ـ فاً ) -علٌاه الصَّ

ا ، َجاَءت فٌها على ُصورَ   تٌن :َموِضع 

وَرةال ائَِدة لَفًظا: ولَى األُ  صُّ  لَِتوِكٌد الن فً + الَمعُ وف. الَمعُ وف علٌه + )َواو الَع ف( + )َل( الز 

 

ا لَِتوِكٌد َمعَنى النَّفً فً    وَرة فً أؼلب َمواِضع هذا الِقسم ، َحٌُث َجاَءت َزاِبَدة  لَفظ  َوَرَدت هذه الصُّ

ٍة وِعشِرٌَن َموضِ ٕٙ) ا ، ومن أمثلتها :( ِستَّ  ع 

ًَّ  َهْل َتَرْوَن ِقْبلَِتً َهاُهَنا» - ْخَفى َعلَ ٌَ ِ َما  ، َوإِنًِّ ألََراُكْم ِمْن َوَراِء   ُرُكوُعُكمْ ُخُشوُعُكْم َوَل ؟ َفَوللاَّ

 . (ٖ)«َظْهِري

ُجِل » - َس َعلَى الرَّ ٌْ  . (ٗ)«َصَدَقة    فًِ َفَرِسهِ فًِ َعْبِدِه َوَل لَ

-  ِ ِه َوَسلََّم  -َجاَء َرُجل  إِلَى َرُسوِل للاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ ؟  َقالَ  -َصلَّى للاَّ اا َرُساوَل للاَّ ٌَ ابِّ  : َماا َتقُاوُل ِفاً الضَّ

ِمهِ بِآِكلِِه َوَل لَْسُت : » َقالَ   . (٘)« ُمَحر 

تَِها ََل » - َن اْلَمْرأَِة َوَعم  ٌْ َن اْلَمْرأَِة ، َوَل  ٌُْجَمُع َب ٌْ  . (ٙ)«َوَخالَتَِها َب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِتٌم فً َباب  ) (ٔ) ٌَ ِمٌن وال ٌَ اَفة والِجَوار وَما َملََكت ال ٌَ  ( .8ٖٙ/الضِّ

ِتٌم فً َباب  ) (ٕ) ٌَ ِمٌن وال ٌَ اَفة والِجَوار وَما َملََكت ال ٌَ  ( .8ٗٙ/الضِّ

ََلة وُخُشوِعَها/ (ٖ)  ( .8ٕٙ)َباب  فً َفضِل الصَّ

ًَ َعن َزَكاِتهَباُب َما ) (ٗ)  . (9ٖٖ/ُعِف

َعاِم والشََّرابِ ) (٘)  . (8ٖٙ/َباُب أََدِب الطَّ

اء/ َباب  فً) (ٙ) ٌَ  . (7ٔ٘األَولِ
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ٌ ة  ِ وَرة :الَمَساِئل اإلِعَراب َقة بالصُّ  الُمَتَعل 

 

ااََلم  -فااً َقولِااه     ااََلة والسَّ ًَّ »  -علٌااه الصَّ ْخَفااى َعلَاا ٌَ ِ َمااا  فااً  - «  ُرُكككوُعُكمْ ُخُشككوُعُكْم َوَل َفااَوللاَّ

ل  َم )َماا( ُثامَّ  -الَموِضع األَوَّ فاً ِعناَد الَعطاؾ ؛ َفَقادَّ ٌَظَهر اخِتََلؾ األََداَتٌن )َماا( و )ََل( فاً َحالَاة النَّ

َماا أََراَد الَجماع الُمطلَاق  ُكاوع ، وإِنَّ قِصد به الُخُشوع َمَع الرُّ ٌَ ٌَّة ، َفُهو لَم  َعَطَؾ بـ)ََل( لَِعَدم َقصد الَمِع

ٌُإَت بـ)ََل( َبعَد الَواو" (ٔ)َبٌَنُهَما ٌَّة لَم  ا "إِن قُِصَدت الَمِع ، أَمَّ
ٌَّة الَمَواِضع .    (ٕ) ٌَُقال فً َبِق  ، وَكَذا 

 

وَرةال ة ال صُّ ٌَ انِ ائَِدة لَفًظا: ث   السم الَمجُرور . + َحرف الَجّر)الَباء( + )َل( الز 

 

ِبٌع( فً َموِضٍع َواِحٍد فقط ، ُهو َقوله    وَرة فً )ُمسَند الرَّ ََلم  -َوَرَدت هذه الصُّ  : -علٌه السَّ

َتَها إَِزاَرَك َجلَْسَت » - ٌْ َرهُ  إَِزارٍ بََِل إِْن أَْعَط ٌْ ا آَخَر َؼ ب  ٌْ  . (ٖ)«، َفاْلَتِمْس َش

 

وَرة : َقة بالصُّ ٌ ة الُمَتَعل  ِ  الَمَساِئل اإلِعَراب

 

اَدة )ََل( فً َقولِه     ٌَ ِه َوَسلََّم  -ِز ٌْ ُ َعلَ َتَها إَِزاَرَك َجلَْسَت » -َصلَّى للاَّ ٌْ َما هً ِمن  « إَِزارٍ بََِل إِْن أَْعَط إِنَّ

اا ، بعاَدها َماا إلاى قبلَهاا َماا عمل لُوُصولِجَهة اللَّفظ َفَحْسُب ؛  َساتفَ الَمعناى  ِجَهاة نِما أَمَّ ٌْ  ؛ ةٍ دَ َزاِباب لَ

فااً َفاَدِتَهاااإِلِ  ٌٌِّن عاان عُضااهمبَ  وَحكااى،  النَّ اار) بَمعنااى اساام   ِمثاال هااذا الَموِضااع فااً( ََل ) أَنَّ  الُكااوِف ٌْ ( َؼ

        وُردَّ  ، علٌهماا الَجارِّ  َحارؾ َدَخال إذا اسامٌن( َعلَاى)و( َعنْ ) ُجِعلت َكَما ، علٌها الَجرِّ  َحرؾ لُدُخول

ٌادة لُهَما َتثُبت لم( َعلَى)و( َعنْ ) بؤنَّ  تِهَما ُحِكام فلاذلك ؛ الزِّ ٌَّ  لََهاا َثبتات قاد فإنَّهاا( ََل ) ِبِخاَلؾ ، باسام

ٌادة  . (ٗ)الزِّ

كتُ كما ٌقول ا – والَحقُّ     اِبً َفاِضل ورلدُّ اِمرَّ ا) ُتطابق ََل  أنَّها - السَّ ر  ٌْ ر) استعمال فإنَّ  ،( َؼ ٌْ ( َؼ

 :  أَي ، ِسََلحٍ  بََِل  ِجْبتُ :  مثَل   تقُول فؤنتَ  ،( ََل ) استعمال بِِخََلؾ ، َمعنى من أكثرَ  ٌُعطٌنا أن ٌُمكن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ااِرٌَفة  (ٔ) ااة الشَّ ٌَّ َبِو فااً فااً َبعاض األََحاِدٌااث النَّ ااا ص َصاِحٌح ُمساالِم –ٌُنظار أُساالُوب النَّ    سااماء أل ، َبحااث   ٕٔٓأُنُموَذج 

د   .َعبد الَباِقً ُمحمَّ

اِنً ص (ٕ)  . ٔٙٔالَجَنى الدَّ

ٌَُجوز ِمن ) (ٖ) ُجوز/َباُب َما  ٌَ  ( .٘ٔ٘النَِّكاح َوَما ََل 

اِنً ص (ٗ)  . ٌُٖٔٓنظر الَجَنى الدَّ
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رِ  ِجْبتُ :  وتقُول ، َمِجٌبِكَ  عندَ  َمَعك ِسََلحَ  ََل  ٌْ ٌٌَن ٌَحتمل وهذا ، ِسََلحٍ  بَِؽ  : َمعَن

ل الَمعَنى ََلح ُوُجود َنفً ُهو : األَو  ٌُِضلَّ : } َتَعالى قَوله َنظٌر وُهو ، َكاألُولى َمَعك السِّ رِ  النَّاسَ  لِ ٌْ  ِبَؽ

 . [ٗٗٔ/األَنَعام{ ]ِعْلمٍ 

رَ  آَخر بِِسََلحٍ  ِجْبتَ  أَنَّك : اآلَخر والَمعَنى ٌْ ََلح ذلك َؼ  . السِّ

ٌُر عِب ا َمعنى   إَِلَّ  ٌَحَتِملُ  ََل ( ََل )بـ فالتَّ ا ، َواِحد  ر)بـ التَّعبٌر وأمَّ ٌْ  إِنَّ  ُثمَّ  ، َمعنى من أكَثرَ  ٌَحَتِملُ  فقد( َؼ

ِكَرات على إَِلَّ  َتدُخلُ  ََل  هذا حونَ  فً( ََل ) ََلح ِبََل  ِجْبتُ :  تقُول َفََل  ، النَّ رِ :  أَي ، السِّ ٌْ ََلح ِبَؽ  ، السِّ

ا ر) وأمَّ ٌْ ِكَرات الَمَعاِرؾ على فَتدُخلُ ( َؼ رِ  األَْرِض  فًِ َفاْسَتْكَبُرْوا: } َتَعالى َكَقوله وذلك والنَّ ٌْ  ِبَؽ

لَت{]الَحقِّ   . (ٔ)[٘ٔ/فُصِّ

 

ٌَة َقد َجاَءت     اِف َور الَمذُكوَرة أَنَّ )ََل( النَّ ٌُمِكُنَنا أَن َنسَتخلِص ِمن ِخََلل َجِمٌع هذه األَنَماط والصُّ و

ِبٌع( فً  لًِ)ُمسَند الرَّ ٌَ َدة ، ِهً َكَما   : َدالَّة  على َمَعاٍن ُمَتَعدِّ

 

ٌة للِجْنس : -ٔ ٌَ ة  لِجنس َما بعَدها فً ) َنافِ ٌَ اِخلَة على اَلسم َناِف ( َسبَعٍة وَخمِسٌَن 7َ٘وَرَدت )ََل( الدَّ

ا ، ومن أمثلتها َما ٌلً :  َموِضع 

َكاةِ   َصَلَةَ َل » -  . (ٕ)«لَِماِنِع الزَّ

ٌُِطْعهُ » - َ َفْل ٌُِطٌَع للاَّ ُه َفََل  َمْن َنَذَر أَْن  ٌَ ْعِص ٌَ ْعِصِه ، َوَمْن َنَذَر أَْن  ٌَ ُه ؛   ِة   َنْذرَ َل َفإِنَّ ٌَ فًِ َمْعِص

 . (ٖ)«للاَِّ 

َسٌة لَمعَنى الن فً :  -ٕ َسة  لَمعَنى النَّفً فً )ُمَإس  اِخلَة على الِفعل ُمَإسِّ        ( 8َٙوَرَدت )ََل( الدَّ

ا ، ومن أمثلتها َما ٌلً : ٍة وَثَمانٌَِن َموِضع   ستَّ

ا أَُبو َجْهٍم » -  . «َعَصاهُ َعْن َعاِتقِهِ  ٌََضعُ  َفََل أَمَّ

ِ َوَقَع أَْجُرهُ َعلَى للاَِّ » - ا هلِلَّ ِ َوَقاَم ِبِه اْحِتَساب  ا هلِلَّ تٌِم  ٌَ ُ  َمْن آَوى  ٌُِضٌُع َل ، َوللاَّ أَْجَر َمْن أَْحَسَن  

 . (ٗ)«َعَمَل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 77ٔ/ٗ حوالنَّ  َمَعانًٌُنظر  (ٔ)

َكاة/ (ٕ)  ( .ٕٖٗ)َباُب الَوِعٌد فً َمْنِع الزَّ

 ( .8٘ٙ)َباُب األٌََمان/ (ٖ)

ِتٌم فً َباب  ) (ٗ) ٌَ ِمٌن وال ٌَ اَفة والِجَوار وَما َملََكت ال ٌَ  ( .88ٙ/الضِّ
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ٌَْسقُ ُ َل َشَجَرة   إِنَّ ِمَن الشََّجرِ » - ًَ مِ  َوَرقَُها   ؟ ثُل اْلُمْإِمِن اْلُمْسلِمِ ، َوِه ًَ ُثوِنً َما ِه  . (ٔ)«، َفَحدِّ

 

َدةٌ لَمعَنى الن فً : -ٖ دة  لَمعَنى النَّفً فً ) ُمَإك  ا ، ومن َٕٙوَرَدت )ََل( ُمَإكِّ ٍة وِعشِرٌَن َموِضع  ( ِستَّ

 أمثلتها ما ٌلً :

ُجِل ِفً َعْبِدِه » - َس َعلَى الرَّ ٌْ  . «َصَدَقة    فًِ َفَرِسهِ َوَل لَ

ِه َوَسلََّم َقالَ  - ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى للاَّ ِ  : َما َتقُولُ  َجاَء َرُجل  إِلَى َرُسوِل للاَّ ا َرُسوَل للاَّ ٌَ بِّ  :  ؟ َقالَ  ِفً الضَّ

ِمهِ َوَل لَْسُت ِبآِكلِِه »  . « ُمَحر 

 

ٌَة : -ٗ اِه ٌة بَمعَنى الن  ٌَ ة فً ) َنافِ ٌَ اِه ة  بَمعَنى النَّ ٌَ ا ، َجاَء َٖٗوَرَدت )ََل( َنافِ ( أَرَبَعٍة وَثََلثٌَِن َموِضع 

اِرع ََل ه ابالِفعل َبعَدها "لَفظه لَفظ الَخَبر والُمَراد  لنَّهً ، وُهو أَبلَػ فً النَّهً ؛ ألَنَّ َخَبر الشَّ

ر ُوقُوع ِخََلفه ، والنَّهً َقد َتَقع ُمخالََفُته ، َفَكان الَمعَنى : َعاِملُوا هذا النَّهً ُمَعاَملَة الَخَبر  ٌَُتَصوَّ

 ، ومن أمثلتها َما ٌلً :( ٕ)الُمَتَحتِّم"

ِ  َقاَل َرُسولُ  - ِه َوَسلََّم  -للاَّ ٌْ ُ َعلَ ُكوُنوا َعلَى َطَهاَرةٍ ِفً اْلُجُنِب َواْلَحابِِض َوالَّ  -َصلَّى للاَّ ٌَ :  ِذٌَن لَْم 

ْقَرُإونَ َل » ٌَ ٌََ ُإوَن َل ، وَ  اْلقُْرآنَ    ِبٌنَ   ُكوُنوا ُمَتَوضِّ ٌَ ِدٌِهْم َحتَّى  ٌْ َ  . (ٗ)«(ٖ)ُمْصَحف ا ِبؤ

ِردُ َل » - ٌَ َهاِبم  َعلَى ُمِصح    
(٘)»(ٙ) . 

َفهُ » - ٌْ ٌُْكِرْم َض ْوِم اآلِخِر َفْل ٌَ ِ َواْل ٌُْإِمُن ِباهللَّ لَة   َمْن َكاَن  ٌْ ا َولَ ْوم  ٌَ ٌَّامٍ  ، َجابَِزُتُه  اَفُة َثَلََثَة أَ ٌَ ،  ، َوالضِّ

ِحلُّ َل ، وَ  َوَما َكاَن َبْعَد َذلَِك َفُهَو َصَدَقة   ٌَ ٌُْحِرَجهُ    ْثِوَي ِعْنَدهُ َحتَّى  ٌَ  . (7)«لَُه أَْن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7ٖٓ)َباُب َنْسَمة الُمإِمن وِمْثله/ (ٔ)

 . 8٘ٔ/٘ النََّوِوي بَشرح ُمسلِم َصحٌح (ٕ)

ْقَرُإوا ََل : » َقوله( : " التَّرِتٌب) ُمَحشًِّ َقال (ٖ) َطُإوا َوََل  ، اْلقُْرآنَ  ٌَ  ََل ... » النَُّسخ َبعِض  وفً ، «ُمْصَحف ا ٌَ

ْقَرُإونَ  َطُإونَ  َوََل  ، اْلقُْرآنَ  ٌَ ا َكان وإِن ألَنَّه ؛ َبٌَنُهَما ُمَناَفاةَ  َوََل  ، ِبالنُّون «ُمْصَحف ا ٌَ  َعلى  ، اإلِنَشاء َفَمعَناهُ  َخَبر 

َثاقَ  أََخْذَنا َوإِذْ } َحدِّ  ٌْ ًْ  ِم لَ  َبِن ٌْ ٌَة ،[ " 8ٖ/الَبَقَرة{]للاَ  إَِلَّ  َتْعُبُدونَ  ََل  إِْسَراِب ِحٌح الَجاِمع َعلى التَّرِتٌب َحاِش  الصَّ

د َعبدللا أبو ، ٖٔ/ٔ َقاَفة الَقوِمً التَُّراث َوَزاَرة ، ِستَّة أبً بن َعمرو بن ُمحمَّ  ( . ط.د) ، م98ٕٔ ، َمسقط ، والثَّ

 . (ٔٔ)َباب  فً ِذكِر القُرآن/  (ٗ)

ِبٌعُ  َقالَ  (٘) ُتهُ  َجِرَبتْ  الَِّذي اْلَهاِبمُ :  الرَّ ٌَ ٌْسَ  الَِّذي َواْلُمِصحُّ  ، َمِرَضتْ  أَوْ  َماِش ِتهِ  ِفً لَ ٌَ ْعِنً ، ٌُْكَرهُ  َما َماِش ْنِزلُ  َلَ :  ٌَ ٌَ 

ِتهِ  ٌَ هِ  ِبَماِش ٌْ ٌَُضرَّ  َعلَ َررُ  ، ِبهِ  َف ِحلُّ  َلَ  َوالضَّ ٌَ   . 

ٌُّر/َباب  فً ) (ٙ) َط  ( .7ٗالَقَدر والَحَذر والتَّ

ِتٌم فً َباب  ) (7) ٌَ ِمٌن وال ٌَ اَفة والِجَوار وَما َملََكت ال ٌَ  ( .8ٔٙ/الضِّ
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 : ًُّ  الَموقُِع اإلِعَرابِ

ٌَّة الُمخَتلَِفة ، َتوِضٌُحها على النَّحو اآلتً :    ٌَة فً الَمَواِضع اإلِعَرابِ اِف  َوَرَدت )ََل( النَّ

لُ الُجملَة الَمعُ وَفة : -ٔ  أَو 

ل الُجملَة الَمعُطوَفة فً )     ا ، منها َقولُه              8َٖوَرَدت )ََل( فً أَوَّ ( َثََلَثٍة وَثَمانٌَِن َموِضع 

 : -َصلَّى للاُ علٌه وَسلَّم  -

 َمَحاِرمِ  َعنْ  بِاْلَكؾِّ  إَِلَّ  َصْومَ  َولَ  ، لَهُ  ُوُضوءَ  َلَ  لَِمنْ  َصَلَةَ  َولَ  ، لَهُ  َصَلَةَ  َلَ  لَِمنْ  إٌَِمانَ  َلَ » -

 . (ٔ)«للاَِّ 

تَِهاََل » - َن اْلَمْرأَِة َوَعمَّ ٌْ ٌُْجَمُع َب نَ َوَل  ،   ٌْ   . (ٕ)«اْلَمْرأَِة َوَخالَِتَها  َب

ْنِكُح اْلُمْحِرمُ ََل » - ٌَ ٌُْنِكحُ ، َوَل    ْخُ بُ ، َوَل    ٌَ  »(ٖ) . 

 

لُ الُجملَة الُمسَتؤَنَفة : -ٕ  أَو 

ل الُجملَة الُمسَتؤَنَفة فً )     ة فً أَوَّ ٌَ َّفِ ا ، منها َقولُه             َٕٙوَقَعت )ََل( النا ( اثَنٌِن وِستٌَِّن َموِضع 

  : -َصلَّى للاُ علٌه وَسلَّم  -

ُ َل » - ؤ ٌَُتَوض  ُ أَْكلَهُ     . (ٗ)«ِمْن َطَعاٍم أََحلَّ للاَّ

 . (٘)« فًِ اْلَمْسِجدِ لَِجاِر اْلَمْسِجِد إَِلَّ   َصَلَةَ َل » -

َكاةِ   َصَلَةَ َل » -  . «لَِماِنِع الزَّ

 

 فً ُجملَة الَخَبر : -ٖ

ٌَة فً ُجملَة الَخَبر فً )  َِّف ع كاآلِتً : فًَٕٕجاَءت )ََل( النا ا ، وَتَتَوزَّ  ( اثَنٌِن وِعشِرٌَن َموِضع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .9ٔ)َباب  فً آَداِب الُوُضوء وَفرِضه/ (ٔ)

ٌَُجوز ِمن )  (ٕ) ُجوز/َباُب َما  ٌَ  ( .7ٔ٘النَِّكاح َوَما ََل 

ٌَُجوز/ُجوز ِمن َباُب َما ٌَ ) (ٖ)  ( .9ٔ٘النَِّكاح َوَما ََل 

ِجُب منه الُوُضوء/ (ٗ) ٌَ  ( .ٗٓٔ)َباُب َما 

 ( .ٕٙ٘/ وَسلَّم علٌه للا َصلَّى للا َرُسولالَمَساِجد وَفضل َمسِجد  فً َباب  ) (٘)
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( فً )8َخَبر الُمبَتَدأ فً ) ٌَة َمَواِضع ، وفً َخَبر )إِنَّ أٔ( َثَمانِ ، وفً َخَبر  ( أََحَد َعَشَر َموِضع 

( فً )  ( َموِضَعٌن ، وفً َخَبر )َكاَن( فً َموِضٍع َواِحٍد َفَقط ، وهذه أمثلتها :ٕأُخِتَها )أَنَّ

 

َعاُف َل » - ُء َوالرُّ ًْ َلَةَ اْلَق ْنقَُضاِن الص  ٌَ ؤَ َوَبَنى َعلَى َصَلَِتهِ     . «، َفإَِذا اْنَفلََت اْلُمَصلًِّ ِبِهَما َتَوضَّ

لُ  لَ  اْلَمْعَرَكةِ  فًِ اْلَمْقُتولُ » - ُعودُ  َدَمهُ  َفإِنَّ  ، ٌَُغس  ا ٌَ ْومَ  ِمْسك  اَمةِ  ٌَ ٌَ  . (ٔ)«اْلِق

ٌُِطْعهُ » - َ َفْل ٌُِطٌَع للاَّ ُه َفََل  َمْن َنَذَر أَْن  ٌَ ْعِص ٌَ ْعِصِه ، َوَمْن َنَذَر أَْن  ٌَ ُه َل ؛   ِة َفإِن  ٌَ  َنْذَر فًِ َمْعِص

 ِ  .«هللا 

ًتا َتْدُخلُ  لَ  اْلَمَلَئَِكةَ  إِن  » - ٌْ  . (ٕ)«ُصَور   أَوْ  َتَماِثٌلُ  فٌِهِ  َب

َقظَ  إَِذا» - ٌْ ْؽِمسْ  َفَلَ  َنْوِمهِ  ِمنْ  أََحُدُكمْ  اْسَت َدهُ  ٌَ ْؽِسلََها َحتَّى اإلَِناءِ  ِفً ٌَ ْدِري لَ  ألَن هُ  ، َثَلَثا   ٌَ نَ  ٌَ ٌْ  أَ

ُدهُ َباَتتْ  ٌَ»(ٖ) . 

َلَُم  -أَْوَصاِنً َحبٌِبًِ ِجْبِرٌُل » - ِه السَّ ٌْ ٌُْسَتْخَدُم  َل ِبِرْفِق اْلَمْملُوِك َحتَّى َظَنْنُت أَنَّ اْبَن آَدَم  -َعلَ

 . «أََبًدا

-  ِ ِه َوَسلََّم  -َبلََؽَنا َعْن َرُسوِل للاَّ ٌْ ُ َعلَ َباِن ِفً اْلَقْبِر َفَقالَ  -َصلَّى للاَّ ٌَُعذَّ ِن  ٌْ ُه َمرَّ بَِرُجلَ َباِن : » أَنَّ ٌَُعذَّ

َباِن بَِكبٌَِرةٍ َومَ 
ٌَُعذَّ ا أََحُدُهَما َفَقْد  ا  ْسَتْبِرُئ ِمَن اْلَبْولِ َكاَن َل ، أَمَّ ٌَ ْمِشً    ٌَ ا اآلَخُر َفَقْد َكاَن  ، َوأَمَّ

ِمٌَمةِ  َن النَّاِس ِبالنَّ ٌْ  . (ٗ)«َب

 

 فً ُجملَة الَحال : -ٗ

ة فً ُجملَة الَحال فً )      ٌَ افِ  ( تسعة َمَواِضع ، ومن أمثلتها :9وردت )ََل( النَّ

َن َقْرَنًِ » - ٌْ ْمُس َوَكاَنْت َب ِت الشَّ ُث َحتَّى إَِذا اْصَفرَّ َتَحدَّ ٌَ ْجلُِس أََحُدُهْم  ٌَ ِتْلَك َصَلَةُ اْلُمَناِفِقٌَن 

ا  ْنقُُر أَْرَبع  ٌَ قُوُم َف ٌَ َطاِن ُثمَّ  ٌْ َ َل الشَّ
ْذُكُر هللا  ٌَ  . « َقلٌَِل  ِفٌَها إَِلَّ   

ِ َعزَّ َوَجلَّ » - اِت للاَّ ٌَ َتاِن ِمْن آ ٌَ ْمَس َواْلَقَمَر آ ْخِسَفانِ َل ،  إنَّ الشَّ ٌَ اِتهِ لَِمْوِت َبَشٍر َوََل    ٌَ ، َفإَِذا   لَِح

 َ ُتْم َذلَِك َفاْذُكُروا للاَّ ٌْ  . (٘)«َرأَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َهاَدة/ (ٔ)  . (8٘ٗ)َباب  فً َفْضل الشَّ

 ( .7ٕٖ)َباُب اآلَداب/ (ٕ)

 ( .87)َباب  فً آَداِب الُوُضوء وَفرِضه/ (ٖ)

 ( .87ٗالقُُبور/)َباب  فً  (ٗ)

 . (9ٗٔ)َباب  فً َصََلة الُكُسوؾ/ (٘)
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َفة : -٘  فً ُجملَة الص 

َفة فً )      ٌَة فً ُجملَة الصِّ َّفِ  ( َسبَعة َمَواِضع ، ومن أمثلتها :7َجاَءت )ََل( النا

ِر ِعْلٍم » - ٌْ ا بَِؽ  ٌ َر ُرْإ ا َكاَن َمْن أَْفَتى َمْسؤَلَة أَْو َفسَّ َماِء إِلَى األَْرِض َفَصاَدَؾ بِْبر  َكَمْن َوَقَع ِمَن السَّ

ُه أََصاَب اْلَحقَّ   َقْعَر لَهُ َل   . «َولَْو أَنَّ

ُة َفُصْعلُوك  » - ٌَ ا ُمَعاِو  . (ٔ)« َمالَ لَهُ َل َوأَمَّ

ْوٍم قِ   لَِضْرعٍ َوََل  لَِزْرٍع َكْلًبا َل َمِن اْقَتَنى » - ٌَ  . (ٖ)«(ٕ)ٌَراط  َنَقَص ِمْن أَْجِرِه ُكلَّ 

 

لَة : -ٙ  فً ُجملَة الص 

ا فً )وَ       لَة أٌَض  ة فً َجملَة الصِّ ٌَ َّفِ  ( َسبَعة َمَواِضع ، ومن أمثلتها :7َرَدت )ََل( النا

ْلبُِس َهِذِه » - ٌَ َما  ََ لَهُ َل  َمنْ إِنَّ  . (ٗ)«فًِ اآلِخَرةِ   َخَلَ

ٌَُطوؾُ » - اِؾ الِذي  وَّ َس اْلِمْسِكٌُن ِبَهَذا الطَّ ٌْ ْمَرةُ  لَ هُ اللُّْقَمُة َواللُّْقَمَتاِن َوالتَّ َعلَى النَّاِس َتُردُّ

ْمَرَتانِ  ِ  ؛ َقالُوا «َوالتَّ ا َرُسوَل للاَّ ٌَ ِجُد َغَناءَ الِذي َل : » ؟ َقالَ  : َفَمِن اْلِمْسِكٌُن  ٌَ ٌُْغنٌِهِ     َوََل ،  َمْن 

ٌُْعَطى ْسؤََل النَّاسَ ، َوََل  ٌُْفَطُن ِبِه َف ٌَ قُوُم َف ٌَ  »(٘) . 

ِ  إِلَى قُْرَبة   َتَعلَُّمهُ  َفإِنَّ  ؛ اْلِعْلمَ  َتَعلَُّموا» - ْعلَُمهُ  لَ  لَِمنْ  َوَتْعلٌَِمهُ  ، َوَجلَّ  َعزَّ  للاَّ  اْلِعْلمَ  َوإِنَّ  ، َصَدَقة   ٌَ

ْنِزلُ  ٌَ ْفَعةِ  الشََّرؾِ  َمْوِضعِ  ِفً ِبَصاِحِبهِ  لَ ن   َواْلِعْلمُ  ، َوالرِّ ٌْ ا ِفً ألَْهلِهِ  َز ٌَ ْن  . (ٙ)«َواآلِخَرةِ  الدُّ

 

 فً َصدر ُجملَة َجَواب الش ر  : -1

ٌَة فً  َِّف  ( َثََلَثة َمَواِضع ، هً :ٖفً ) الشَّرط َجَواب ُجملَة درصَ َوَقَعت )ََل( النا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفَقةِ ) (ٔ) ََلق والُخلِع والنَّ  . (ٕٖ٘/َباب  فً الطَّ

ٌَّة الُجملَة فتُكون ؛( لَِضرعٍ  َوََل  لَِزرعٍ  ٌُؽِنٌه ََل ) الَحِدٌث فً قِدٌرلتَّ ا (ٕ) ٌَّة الِفعلِ  ِصَفة   َنصبٍ  َمَحلِّ  فً الَمنِف

 .  الَحِدٌث فً الَواِرَدة( َكْلب) ةمَ لِ لـكَ 

رِّ والشٌََّطان)  (ٖ)  ( .7ٕٔ/َباب  فً التَّرِوٌع والِكََلب وإِفَشاء السِّ

ٌَاب و ) (ٗ) ٌُسَتَحبُّ ِمن َذلك/َباب  فً الثِّ ََلة فٌها وَما   ( .7ٕٔالصَّ

َدَقة َباب  فً) (٘)  . (9ٖٗ/الصَّ

 ( .َٕٕباب  فً الِعلم وَطلَِبه وَفضلِه/ (ٙ)
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ا» -  . «َعاِتقِهِ  َعنْ  َعَصاهُ ٌََضعُ  َفََل  َجْهمٍ  أَُبو أَم 

نِ » - ٌْ ُنوُب َعلَى َوْجَه َن اْلَعْبِد َوَربِّهِ  الذُّ ٌْ َن اْلَعْبِد َوَصاِحِبهِ  : َذْنب  َب ٌْ َن  ، َوَذْنب  َب ٌْ ْنُب الِذي َب ، َفالذَّ

ا ، اْلَعْبِد َوَربِِّه إَِذا َتاَب ِمْنُه َكاَن َكَمْن َلَ َذْنَب لَهُ  َن َصاِحِبِه  ْنب  ذَ  َوأَم  ٌْ َنُه َوَب ٌْ َحتَّى   َتْوَبَة لَهُ َفََل َب

ُردَّ اْلَمَظالَِم إِلَى أَْهلَِها ٌَ»(ٔ) . 

َة  َمنْ » - ْدُخْل ِبِهَما اْلَجنَّ ٌَ ِه َولَْم  ٌْ  . «أَْدَرَكُهَماَفَلَ أَْدَرَك َوالَِد

 

 فً َصدر ُجملَة َمقُول الَقول : -8

ٌَة فً   َِّف                         ( َموِضَعٌن ، ُهَما َقولُه ٕفً ) الَقول َمقُول ُجملَة درصَ َوَقَعت )ََل( النا

ِه َوَسلََّم  - ٌْ ُ َعلَ  : -َصلَّى للاَّ

ُ َقالَ َل َمْن » - ٍء َقِدٌر   َشِرٌَك لَهُ َوْحَدهُ َلَ  إِلََه إِل  هللا  ًْ ، ِفً  ، لَُه اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ َش

ٍة َكاَنْت لَُه ِعْدَل َعْشِر ِرَقابٍ  ْوٍم ِماَبَة َمرَّ ٌَِّبةٍ  ، َوُكتَِب لَُه ِماَبُة َحَسَنةٍ  ٌَ ٌَْت َعْنُه ِماَبُة َس ،  ، َوُمِح

َطاِن ٌَ  ٌْ ا ِمَن الشَّ ًَ َوَكاَنْت ِحْرز  ٌُْمِس ا َجاَء ِبِه إَِلَّ َمْن ، ْوَمُه َذلَِك َحتَّى  ؤِْت أََحد  ِبؤَْفَضَل ِممَّ ٌَ َولَْم 

 . (ٕ)«َعِمَل أَْكَثَر ِمْن َذلِكَ 

قُولُوا َحتَّى النَّاسَ  أَُقاِتلَ  أَنْ  أُِمْرتُ » - ُ  إِل   إِلَهَ  لَ  ٌَ
 َوأَْمَوالَُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمنًِّ َعَصُموا َقالُوَها َفإَِذا ، هللا 

  . (ٖ)«بَِحقَِّها إَِلَّ 

 

 فً َصدر ُجملَة َجَواب الَقَسم : -6

ٌَة فً  َِّف                  فً َموِضٍع َواِحٍد َفَحسُب ، ُهو َقولُه  الَقَسم َجَواب ُجملَة درصَ َوَقَعت )ََل( النا

ََلم  - ََلة والسَّ  :  -علٌه الصَّ

ِدهِ » - ٌَ ِ  ٌُْكلَُم أََحدٌ  َل  َوالِذي َنْفِسً بِ ٌُْكلَُم ِفً َسبٌِلِِه  -ِفً َسبٌِِل للاَّ ُ أَْعلَُم بَِمْن  ْوَم  إَِلَّ ـ َوللاَّ ٌَ َجاَء 

ا ْثَعُب َدم  ٌَ اَمِة َوُجْرُحُه  ٌَ ٌُح ِرٌُح اْلِمْسكِ  اْلِق ِم َوالرِّ  . «، اللَّْوُن لَْوُن الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (9ٔٙ/الَوِعٌد واألَمَوال فً َباب  ) (ٔ)

ََلة التَّسِبٌح فً َباب  ) (ٕ)  . (ٙٓ٘/وَسلَّم علٌه للا َصلَّى للا َرُسول على والصَّ

 . (ٗٙٗ/للا َسِبٌلِ  فً الَؽزو َجاِمع َبابُ ) (ٖ)
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 فً َصدر الُجملَة الُمعَتِرَضة : -ٓٔ

ة فً  ٌَ َِّف ا ، ُهو َقولُه  درصَ لَم َتِرد )ََل( النا            الُجملَة الُمعَتِرَضة إَِلَّ فً َموِضٍع َواِحٍد أٌَض 

ِه َوَسلََّم  - ٌْ ُ َعلَ  : -َصلَّى للاَّ

- « ِ ُ لِْلُمَجاِهِد ِفً َسبٌِِل للاَّ َُ  َوَل  -َتَكفََّل للاَّ ِ َوَتْصِدٌ تِِه إِل  اْلِجَهاُد فًِ َسبٌِِل هللا  ٌْ ٌُْخِرُجُه ِمْن َب

ٌُْدِخلَُه اْلَجنَّةَ  - َكلَِماتِهِ  هُ إِلَى َمْسَكِنِه الِذي َخَرَج ِمْنُه َمَع َما َناَل ِمْن أَْجٍر أَْو َؼِنٌَمةٍ  أَْن  ُردَّ ٌَ  .«، أَْو 

 

 : ة ٌ َمنِ َللَُة الز   الد 

افِ ( ََل )على أَنَّ  النَُّحاة أكثرُ      علىلَِها وُدخُ  فً الَؽالِبُ  وهُ و - عارِ الُمضَ  علالفِ إذا َدَخلَت على  ةٌَ النَّ

ْفَعلُ  َهوَ ) َقالَ  وإذا: " سٌبوٌه القَ  ، (ٕ)القبَ لَلستِ  ُتَخلُِّصهُ  - (ٔ)الفعَ األَ  ااقِ وَ  الفعلُ  ٌكن ولَمْ ( ٌَ ٌُه ع   فنف

ْفَعلُ  ََل ) ْفَعلَنَّ ) َقالَ  وإذا ،( ٌَ ٌَ ٌُه( لَ ْفَعلُ  ََل ) فنف ْفَعلَنَّ  َوللاِ : ) َقالَ  كؤنَّه ،( ٌَ ٌَ  ََل  َوللاِ : ) َفقُلتَ ( لَ

ْفَعلُ  ٌَ")(ٖ). 

حِ     َمن لُمطلَق أنَّها ٌحوالصَّ ٌِّدت وإِنْ  ، الزَّ ٌَّنٍ  ِبَزَمنٍ  قُ  هولِ كقَ  ، للَحالِ  ونُ كُ تَ  دقَ " فهً ، فبحسبهِ  ُمع

افَّ {]َتْنِطقُْونَ  ََل  لَُكمْ  َما: } ىالَ عَ تَ  ًَ  َماْ }و ،[ 9ٕ/اتالصَّ  ونُ كُ تَ  دوقَ  ،[ ٕٓ/لالنَّمْ {]الُهْدُهدَ  أََرى ََل  لِ

ْومَ  للاُ  ٌَُكلُِّمُهمُ  َوََل : } ىالَ عَ تَ  هولِ قَ  حونَ  ، لَلسِتقَبالِ  اَمةِ  ٌَ ٌَ ِهمْ  َوََل  الِق ٌْ  ونُ كُ تَ  دوقَ  ،[ 7ٗٔ/الَبَقَرة{]ٌَُزكِّ

 . (ٗ)["ٕ٘٘/الَبَقَرة{]َنْوم   َوََل  ِسَنة   َتؤُْخُذهُ  ََل : } ىالَ عَ تَ  هولِ قَ  حونَ  وذلك ، لَلسِتمَرارِ 

ي هذا الَكََلم ُوُروُدَها فً    ٌَُقوِّ ا  بٌِع ( وِممَّ ة  للُجملَة فً أَزِمَنٍة ُمخَتلِفٍة ، وَتوِضٌُحَها  )ُمسَند الر  ٌَ َناِف

 على النَّحو اآلِتً :

  : ًفً الَماِض 

ة  فً الَماِضً فً )       ٌَ  ( َموِضَعٌن اثَنٌن ، ُهَما : َٕجاَءت َناِف

-  ِ ِه َوَسلََّم  -َبلََؽَنا َعْن َرُسوِل للاَّ ٌْ ُ َعلَ َباِن ِفً اْلَقْبِر َفَقالَ  -َصلَّى للاَّ ٌَُعذَّ ِن  ٌْ ُه َمرَّ ِبَرُجلَ َباِن : » أَنَّ  ٌَُعذَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِنً والَجَنى ، 8ٕ٘ص ًالَمَبانِ  َرصؾ ٌُنظر (ٔ)  . 9ٕٙص الدَّ

 . ٖٗٔ/َٖلبن ِهَشام  ًالُمؽنِ  ٌُنظر (ٕ)

 .7ٔٔ/ٖ الكتاب (ٖ)

ٌُنظر ، 7ٙٔ/ٗ النَّحو ِنًَمَعا (ٗ)  . ٕ٘ٔ/ٗ القُرآن ُعلُوم فً الُبرَهان و
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َباِن ِبَكبٌَِرةٍ 
ٌَُعذَّ ا أََحُدُهَما  َوَما  ْسَتْبِرُئ ِمَن اْلَبْولِ َفَقْد َكاَن َل ، أَمَّ ٌَ َن    ٌْ ْمِشً َب ٌَ ا اآلَخُر َفَقْد َكاَن  ، َوأَمَّ

ِمٌَمةِ  اِس ِبالنَّ  . «النَّ

ُل » - ٌْ ، َوَعلَى َرُجٍل ِوْزر  اْلَخ ا َوَتَعفُّف ا ...  لَِرُجٍل أَْجر  َولَِرُجٍل ِسْتر   ٌ ْنسَ َوَرُجل  َرَبَطَها َتَؽنِّ ٌَ  َولَْم 

ِ ِفً ِرَقاِبَها  ًَ لَُه ِسْتر   َولَ فًِ ُظُهوِرَهاَحقَّ للاَّ  . (ٔ)«َفِه

 

  : فً الَماِضً الُمْمَتّد إلى الَحال 

َمن فً َموِضٍع َواِحٍد َفَقط ،        ة  فً هذا الزَّ ٌَ ََلم  -ُهو َقولُه َجاَءت َناِف ََلة والسَّ  : -علٌه الصَّ

ٌَْصَنُعوَن َذلَِك » - وَم َوَفاِرَس  ٌَُضرُّ َوَل لََقْد َهَمْمُت أَْن أَْنَهى َعِن اْلِؽٌلَِة َحتَّى َذَكْرُت أَنَّ الرُّ  

ًئابِؤَْوَل  ٌْ  . (ٖ)«(ٕ)ِدِهْم َش

 

  : فً الَحال 

ة  فً َزَمن الَحال فً )       ٌَ ا ، ومن أمثلتها :َٕٓجاَءت )ََل( َنافِ  ( ِعشِرٌَن َموِضع 

اِبِم اْلَقاِبِم الِذي » - ِ َكَمَثِل الصَّ ْفُتُر َعْن َصَلٍَة َوَل َل َمَثُل اْلُمَجاِهِد ِفً َسبٌِِل للاَّ ٌَ امٍ   ٌَ َحت ى   ِص

ْرِجعَ  ٌَ»(ٗ) . 

ا أَُبو َجْهٍم » - َضُع َعَصاهُ َعْن َعاتِقِهِ َفََل أَمَّ ٌَ  » . 

ُ  َصلَّى - للاَِّ  َرُسولَ  إِنَّ :  َقالَ  َمالِكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  - هِ  للاَّ ٌْ ْومٍ  َذاتَ  َصلَّى - َوَسلَّمَ  َعلَ :  َفَقالَ  َفَجلَسَ  ٌَ

ا َسلُوِنً» ْسؤَلَن ً َولَ  ِشْبُتمْ  َعمَّ ءٍ  َعنْ  ِمْنُكمْ  أََحد   ٌَ ًْ :  َحاِبسٍ  ْبنُ  األَْقَرعُ  َقالَ  ، «ِبهِ  أَْخَبْرُتهُ  إَِلَّ  َش

ا َنا اْلَحجُّ  للاَِّ  َرُسولَ  ٌَ ٌْ ُ  َصلَّى - للاَِّ  َرُسولُ  َفَؽِضبَ  ؟ َعامٍ  ُكلِّ  ِفً َواِجب   َعلَ هِ  للاَّ ٌْ  - َوَسلَّمَ  َعلَ

تْ  َحتَّى ِدهِ  َنْفِسً َوالِذي: » َوَقالَ  َوْجَنَتاهُ  اْحَمرَّ ٌَ  ، َتْفَعلُوا لَمْ  َوَجَبتْ  َولَوْ  ، لََوَجَبتْ  َنَعمْ  قُْلتُ  لَوْ  بِ

ُتُكمْ  إَِذا َولَِكنْ  ، لََكَفْرُتمْ  َتْفَعلُوا لَمْ  َولَوْ  ٌْ ءٍ  َعنْ  َنَه ًْ ءٍ  أََمْرُتُكمْ  َوإَِذا ، َفاْنَتُهوا َش ًْ  َما ِمْنهُ  َفؤُْتوا ِبَش

 . (٘)«اْسَتَطْعُتمْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (ٗٙٗ/للا َسِبٌلِ  فً الَؽزو َجاِمع َبابُ ) (ٔ)

ِبٌعُ  َقالَ  (ٕ) ًَ  اْلَمْرأَةِ  َحْملُ  اْلِؽٌلَةُ :  الرَّ  . ُتْرِضعُ  َوِه

َضاع/ فً َباب  ) (ٖ)  ( .ٕ٘٘الرَّ

َهاَدة فً َباب  ) (ٗ)  ( .ٗ٘ٗ/َفضل الشَّ

 ( .9ٖٗ/َفرِض الَحجِّ  فً َباب  ) (٘)
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 : فً الَحال الُمْمَتّد إلى الُمسَتقَبل 

ة  فً الَحال الُمْمَتّد إلى الُمسَتقَبل فً )   ٌَ ا ، وُهَو أَكَثر ( ِتسَعٍة وَثمَ 89َجاَءت )ََل( َناِف اِنٌَن َموِضع 

ا َمَعَها ، وِمن أَمِثلَة َذلَِك :  األَزِمَنة ُوُرود 

َعاُؾ » - ُء َوالرُّ ًْ َلَةَ َل اْلَق ْنقَُضاِن الص  ٌَ ؤَ َوَبَنى َعلَى َصَلَِتهِ     . «، َفإَِذا اْنَفلََت اْلُمَصلًِّ ِبِهَما َتَوضَّ

  . (ٕ)«(ٔ)َصَفرَ  َولَ  َعْدَوى َولَ  َهاَمةَ  لَ » -

ًَ  - َعاِبَشةَ  َعنْ  - ُ  َرِض ِ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَتْ  - َعْنَها للاَّ ُ  َصلَّى - للاَّ هِ  للاَّ ٌْ :  اْلَوَلَءِ  فًِ - َوَسلَّمَ  َعلَ

 . (ٖ)«َكالنََّسبِ  َوُهوَ  ، ٌُوَهبُ  َولَ  ٌَُباعُ  لَ »

 

 : فً الُمسَتقَبل 

ة  فً َزَمن اَلستِقَبال فً )       ٌَ ا ، ومن أمثلتها :َٔ٘جاَءت )ََل( َنافِ  ( َواِحٍد وَخمِسٌَن َموِضع 

اَعةُ َل » - قُولُ   َتقُوُم الس  ٌَ ُجِل َف ُمرَّ َرُجل  بَِقْبِر الرَّ ٌَ ٌَا َحتَّى  َتِنً ُكْنُت َمَكاَنهُ  :  ٌْ  . (ٗ)«لَ

ُم َوَرَثتًَِل » - ٌَُقس  ا َوَلَ    اِدٌَنار   . (٘)«، َما َتَرْكُت َبْعَد َنَفَقِة نَِساِبً َوُمْإَنِة َعاِملًِ َفُهَو َصَدَقة   ِدْرَهم 

اَمةِ » - ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  ُ ْنُظُر هللا  ٌَ ٌََلَءَ  لَ  ُجرُّ َثْوَبُه ُخ ٌَ  . (ٙ)«إِلَى َرُجٍل 

 

 : َمن َِ الز   فً ُم لَ

َمن فً )        ة  لَِحِقٌَقٍة َثاِبَتٍة فً ُمطلَق الزَّ ٌَ ا ، ومن أمثلتها :ٖٗوَجاَءت َناِف  ( َثََلَثٍة َوأَرَبِعٌَن َموِضع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِبٌعُ  َقالَ  (ٔ) لُ  َلَ  أَيْ :  «َعْدَوى َلَ : » الرَّ َتَحوَّ ء   ٌَ ًْ ِرهِ  إِلَى اْلَمَرِض  ِمنَ  َش ٌْ ْعُدوَ  َؼ ٌَ  أَْهلُ  َكانَ :  «َهاَمةَ  َوَلَ » ، َف

ٌَّةِ  قُولُونَ  اْلَجاِهلِ ًَ  َهاَمة   َرأِْسهِ  ِمنْ  َخَرَجتْ  اإلِْنَسانُ  َماتَ  إَِذا ٌَ ٌَّةِ  ِفً َكاُنوا:  «َصَفرَ  َوَلَ » ، َتْقُتلُهُ  الِتً َوِه  اْلَجاِهلِ

ُمونَ  ا َصَفرٍ  َشْهرَ  ٌَُحرِّ ُمونَ  َعام  ٌَُحرِّ مٍ  َشْهر َو ا ُمَحرَّ ُ  َصلَّى - للاَِّ  َرُسولُ  َفَنَهاُهمْ   َعام  هِ  للاَّ ٌْ  َذلِكَ  َعنْ  - َوَسلَّمَ  َعلَ

ةِ  ِفً أََحُدُهمْ  َماتَ  إَِذا:  آَخُرونَ  َوَقالَ  ، ُكلِّهِ  ٌَّ ًَ  َصَفر   ِبهِ  اْلَجاِهلِ ًُّ  َفَنَهى َتْقُتلُهُ  الِتً َوِه ِب ُ  َصلَّى - النَّ هِ  للاَّ ٌْ  - َوَسلَّمَ  َعلَ

 . َذلِكَ  َعنْ 

ٌُّر/)َباب  فً  (ٕ) َط  ( .7ٖالَقَدر والَحَذر والتَّ

 ( .7٘ٙ/الِعتقِ  فً َباب  ) (ٖ)

 . (89ٗ/القُُبور  فً َباب  ) (ٗ)

 . (7ٓٙ/الَمَواِرٌث فً َباب  ) (٘)

ٌُسَتَحبُّ ِمن َذلِك فً َباب  ) (ٙ) ََلة فٌها َوَما  ٌَاب والصَّ  . (7ٕ٘/الثِّ
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َها النَّاسُ » - ٌُّ ُه  أَ ُ  َمانَِع لَِما أَْعَ ى َل ، إِنَّ
ُ َوَل ،  هللا 

 . « ُمْعٍ  لَِما َمَنَع هللا 

- « ِ ِ َوَقَع أَْجُرهُ َعلَى للاَّ ا هلِلَّ ِ َوَقاَم ِبِه اْحتَِساب  ا هلِلَّ تٌِم  ٌَ ُ َل ،  َمْن آَوى 
ٌُِضٌُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َوهللا   

 . «َعَمًَل 

َت الِذي ِفٌِه َتَصاِوٌُر » - ٌْ َلَمُ  -لَ َتْدُخلُُه اْلَمَلَئَِكُة إِنَّ اْلَب ِهُم السَّ ٌْ  . (ٔ)«- َعلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُستَ  فً َباب  ) (ٔ) ََلة فٌها َوَما  ٌَاب والصَّ  . (7ٕٗ/َحبُّ ِمن َذلِكالثِّ
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اِبعُ  الَفصلُ   الر 

ة ْن( )لَ  ٌَ افِ ِبٌع اإلَِمام ُمسَند فًِالن    بن َحِبٌب الر 
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ابِعُ   الَفصلُ الر 

ُة )لَ  ٌَ افِ بٌِعِ  اإلَِمامِ  ُمسَندِ فً ْن( الن   بن َحبٌِب الر 

 

 : َتمِهٌد 

 

ا أُكلِّم لَنْ : ) ولقُ تَ  ، (ٔ)َفَتنِصبه اِرعالُمضَ  علالفِ على  َتدُخل،  َنفًٍ  أََداةُ  (لَنْ )    ٌَوم عدَ بَ  بكر   ،( ال

ً   وهً" ْفَعلُ  َسْوؾَ )لـ َنف ْفَعلُ ) أو( ٌَ ٌَ  فإنَّ  ،( إلٌه َسؤذهبُ ) أو( إلٌه أذهبُ  َسوؾ: ) قُلتَ  فإذا ، (ٕ)(َس

ٌَه  لإِلثبات،( َسْوؾَ ) فإنَّ  ؛( إلٌه أذهبَ  لَنْ  َسوؾ: ) الٌُقَ  فََل  ، امَ هُ ٌنَ بَ  ٌُجَمعُ  وََل  ،( إلٌه أذهبَ  لَنْ ) نف

 . (ٖ)"للنَّفً( لَنْ )و

َحاةُ  اختلؾو     : َثَلَثةٍ  أقَوالٍ  على َحقٌقتِها فً النُّ

لاألَ  بة   أنَّها : و  اكنٌن َللتقاء واأللؾُ  تخفٌف ا الهمزةُ  فُحِذَفت ،( ََل ) و( أَنْ ) من ُمركَّ  ُهو وهذا ، السَّ

ًّ  إلى وُنِسب ، الَخلٌل قولُ  ا: " سٌبوٌه قال ، (ٗ)الِكَساِب  َحَذفُوا ولكنَّهم ،( أَنْ  ََل ) أنَّها فَزَعمَ  الَخلٌل فؤمَّ

هِ :  قالوا كَما َكَلمِهم فً لكثرته لُمِّ ٌْ هِ  َويْ :  ٌُرٌدون ، َو وَمِبذٍ :  قالُوا وكما ، أِلُمِّ  بمنزلة وُجِعلَت ، ٌَ

 .  (٘)("ََل ) و( َهلْ ) هً فإنَّما ، واحدٍ  َحرؾٍ  بمنزلة هَلَّ  َجَعلُوا َكَما ، واحدٍ  َحرؾٍ 

ةعِ بِ  ولُ القَ  هذا وُرد      : (ٙ)منها أَوُجهٍ  دَّ

عَ  فََل  ،َعلٌََها  َفْرع   والتَّركٌبَ  ، ْصلهً األَ  ةَ اطَ الَبسَ  أنَّ  -ٔ  . َقاِطعٍ  بَدلٌلٍ  َلَّ إِ  ىٌُدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا بها ٌَجزمُ  َمن الَعَرب ِمن نَّ أَ  ٌنٌِّ النَّحوِ  عضُ بَ  َذَكر ولِكنْ  ، بُ والَؽالِ  صلُ األَ  وهُ  عَ ارِ الُمضَ  َنصُبها (ٔ)  لهاا تشبٌه 

ْحلَ  َفلَنْ : ) الشَّاعر قول بَنْحوِ  واستشهُدوا ،( لَمْ )بـ نِ  ٌَ ٌْ َن ٌْ  قلَّتهاا ومن ، قلٌلة   اللُّؽة هذه لكنَّ  ،( َمْنَظرُ  َبْعَدكِ  لِْلَع

ٌْسَ : " َحَسن عبَّاس األستاذ ٌقول ، ُتعَرؾ تكادُ  ََل  اا ؛ اللُّؽاة هاذه ُمحاَكااة الٌاومَ  الُمناِساب ِمن ولَ  علاى حرص 

ا ، اإلَِبانة  . 7ٕٕ/ٗ ًافِ الوَ  حوالنَّ  ،" واللَّْبسِ  للَخْلطِ  وإبعاد 

 .  7ٔٔ/ٖ ، ٖ٘ٔ/ٔ سٌبوٌه كتاب ٌُنظر (ٕ)

ًّ  النَّحو ًانِ َمعَ  (ٖ) اب امرَّ  . ٖٙٔ/ٗ للسَّ

 . ٕٓ٘/ٖ ٌباللَّبِ  ُمؽنً ٌُنظر (ٗ)

 . ٘/ٖ الكتاب (٘)

فحَ  الُجزء فسبنَ  سٌبوٌه كتاب ٌُنظر (ٙ) ابِ  ةوالصَّ انِ  والَجَنى ، ةقَ السَّ       ٌبوُمؽنً اللَّبِ  ، 7ٕٔص للُمَراِدي ًالدَّ

 . 8ٕٔص ٌؾالشَّرِ  ٌثالَحدِ  فً النَّفً َظاهرة ، و ٖٓ٘-ٕٓ٘/ٖ
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ُجز لَمْ ( أَنْ  ََل ) أصلُها كان لو أنَّها -ٕ  كانت ولو" سٌبوٌه ٌقول ، علٌها َمعُمولِها َمعُمول تقدٌمُ  ٌَ

ا:  قُْلتَ  لََما الَخلٌل ٌقول ما على ا أمَّ  فكؤنَّه ، ِصلَة   علُ والفِ  اسم   هذا ألنَّ  ؛ أَْضِربَ  َفلَنْ  زٌد 

اأَ :  قال ازَ  مَّ رب فََل  ٌد  ُجز لَمْ ( أَنْ  ََل ) أصلُها كان لو أنَّه ذلك وتوضٌح ، (ٔ)"له الضَّ  تقدٌمُ  ٌَ

م وبذلك ، علٌها َمعُمولِها َمعُمول لة َمعُمول ٌتقدَّ  ألنَّ  ؛ ُممتِنع   وهذا ، الَموُصول على الصِّ

لة م ََل  الصِّ لة َمعُمول ٌكون أَنْ  أَولَى َباب ومن ، اَموُصولِهَ  على ُتَقدَّ انِ ُممتَ  الصِّ  من ع 

قدِ   .  (ٕ)ٌمالتَّ

:  قولنا ٌكون فََل  ، ُمفَردٍ  تقدٌر فً بعَدها وما( أَنْ ) تكون أن بالتَّركٌب ولالقَ  من ٌلزمُ  أنَّه -ٖ

د   ٌَجلِسَ  لَنْ ) ٌْ ا( َز ( أَنْ  ََل ) أصلُها كان فلو ، َتام   َكَلم   والَفاعل الفعل مع( لَنْ ) ألنَّ  ؛ َكَلم 

ا الكَلمُ  لكانَ   . ُمَحال   وهذا ، بالُمفَرد َتاّم 

رِ  من ، بسٌطة   أنَّها : الث انً ٌْ اهِ  َعَمَل   الٍ بدَ إِ  وََل  ٌبٍ َتركِ  َؼ           وعلٌه ، سٌبوٌه ولقَ  ووهُ  ، ربالظَّ

 . اةالنُّحَ  ورُجمهُ 

افٌة( ََل ) أصلَها أنَّ :  الث الث ا ألفُها أُبِدلَت ، النَّ اء َمذَهبُ  ُهو وهذا ، ُنون     علٌه َحَملَهُ  الذي لَّ عَ ولَ  ، الَفرَّ

ًّ  ٌقُول َكَما – ٌُوِط السُّ
 فً أَْقَعدُ  ألنَّها أصَل  ( ََل ) وَجَعلَ  الُمستقَبل، َنفً فً األَداتٌن اتِّفاق ُهو – (ٖ)

 . (ٗ)الُمضاِرع إَلَّ  َتنفً ََل ( لَنْ ) ألنَّ  ؛( لَنْ ) من النَّفً

 فٌه تلَ خَ دَ  عٍ وضِ مَ  فً َقطُّ  ة  بَ اصِ نَ  ُتوَجد لَمْ ( ََل ) نَّ وأَ  ، علٌها ٌلَ لِ دَ  ََل  َدْعَوى بؤنَّه ُردَّ  ولُ القَ  وهذا   

ا: } َنحو ، الَعكس ََل  ألف ا النُّون إبدالُ  وهُ  إنَّما الَمعُروؾ وألنَّ  ،( ٘)علٍ فِ  على   فً َقوله َتَعالَى : {لََنْسَفع 

ْنَتهِ  لَمْ  لَبِنْ  َكَلَّ } ا ٌَ ةِ  لََنْسَفع  ٌَ  . (ٙ)[٘ٔ/الَعلَق{]ِبالنَّاِص

اهِ     ٌْسَ  الِخَلؾ هذا أنَّ " ـ الُمحَدثٌن الَباحثٌن أََحدُ  ٌقُول َكَما ـ روالظَّ رس فً َثَمَرة   له لَ   ، اللَُّؽِوي الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٘/ٖ الكتاب (ٔ)

ُسوقِ  َحاشٌة ٌُنظر (ٕ)  . ٖٓٔ/ٕ ٌباللَّبِ  ًُمؽنِ  على ًّ الدُّ

حمَ  بدعَ  ٌنالدِّ  لَجََل  ُهو (ٖ) اد بان بكار أباً بن نالرَّ ٌُوطِ  يّ الُخَضاٌرِ  ُمحمَّ ا خ   ظ  افِ َحا ام  َماإِ  ، يّ صارِ المِ  ًّ السُّ  ُماَإرِّ

 فاً الَهَواِماع َهْماع)و( القُارآن ُعلُاوم فاً اإلِتَقاان) منها ، الُعلُوم َشتَّى فً الَكِثٌَرة التََّصاِنٌؾ بَصاحِ  ، ٌب  دِ أَ 

اة)و( الَجَواِمااع َجْماع َشارح ٌَ ٌٌِّنَ  َطَبَقااات فاً الُوَعاااة ُبؽ َحاااة اللَُّؽاِو  ، الَكثٌاار وَؼٌرهاا( الُخلََفاااء َتااِرٌخ) و( والنُّ

 ( . 8٘-8ٕ/ٕالُمَإلِِّفٌن ُمعَجم)و ،( ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٖ األَعََلم) فً َترَجمُته ُتنظر.  هـ9ٔٔ َسَنة ُتُوّفً

 ، ٔط ، عرفة َمنُصور َسعد/ د ، 9ٓ-89ص الَبَقَرة ُسورة فً النَّفً وأسالٌبُ  ،9ٗ/ٗ الَهوامع َهمع ٌُنظر (ٗ)

َباعة َدار ٌَّة الطِّ ِد  . م98ٖٔ ، القاهرة ، الُمَحمَّ

انً الَجنى ٌُنظر (٘)  . 7ٕٕص الدَّ

 . ٔٓ٘/ٖ الُمؽنً (ٙ)

 



ٔٓٓ 
 

ة   تؤثَّر ََل  بعَدها علالفِ  نَّ وأَ  َخاصَّ بةُمرَ  بكونِها ٌَ ٌَّر ََل  النَّفً على َدَللُتها وكذلك ، ٌَطةَبسِ  أو كَّ  ، َتَتؽ

ً   حث  بَ  َفُهو ً   افتَراِض اهِ  وَراء فٌَما َعقلِ ٌَّة ةرَ الظَّ ٌُِّده وََل  ، النَّحِو  . (ٔ)"ةاللُّؽَ  عُ اقِ وَ  ٌَُإ

 

 : )بٌِع ة بـ)لَْن( الَواِرَدة فً )ُمسَند الر   ٌ ة للُجملَة الَمنفِ  ٌ  األَنَماُ  اللَُّغِو

 

 علاى فٌهاا َجاَءت وقد ، (ٕ)اِضعَموَ  ِتسَعة( 9) فً ـ لَّموسَ  علٌه للاُ  لَّىصَ  ـ كَلمه فً( لَنْ ) وردت   

 : كاآلِتً ُهوَ  ، َفَحْسبُ  دٍ احِ وَ  َنَمطٍ 

 

ٌة فِعلَُها ُمَضاِرعٌ  لَنْ    ٌ  + ُجملٌَة فِعلِ

 

َتَمثَّل       ٌَ وَ هَ  و َبة  َحسب َكثرة ُوُروِدَها ة ٌَ ر اآلتِ ذا النََّمط فً الصُّ  : د(فً )الُمسنَ ُمَرتَّ

ورَ   . + فِعلٌ ُمَضاِرعٌ  لَنْ ى : ولَ ة األُ الصُّ

ورَ     ا ؛ حَ رُ ط وُ ر هذا النَّمَ ة هً أكثر ُصوَ هذه الصُّ بٌِع دت فً )ُمسنَ دَ رَ وَ  ٌثُ ود  أَرَبَعة ( ٗ) ( فًالرَّ

 : َمَواِضَع ، اثنان منها فً َحِدٌٍث َواِحدٍ 

ٌَا» - ْإ َطانِ  ِمنَ  َواْلُحلُمُ  للاَِّ  ِمنَ  الرُّ ٌْ ْكَرهُ َما أََحُدُكمْ  َرأَى َفإَِذا الشَّ ْتفُلْ  ٌَ ٌَ َساِرهِ  َعنْ  َفْل اتٍ  َثَلَثَ  ٌَ  إَِذا َمرَّ

َقظَ  ٌْ ذْ  ، اْسَت َتَعوَّ ٌَ َها ِمنْ  ِباهللَِّ  َوْل َها ، َشرِّ هُ  لَنْ  َفإِنَّ ُ  َشاءَ  إِنْ  َتُضر  «للاَّ
(ٖ)

 . 

ََ  ُتْإِمنَ  َولَنْ  َتِجدَ  لَنْ  إِنَّكَ » - ِرهِ  ِباْلَقَدرِ  ُتْإِمنَ  َحتَّى اإلٌَِمانِ  َحِقٌَقةَ  َوَتْبلُ ٌْ هِ  َخ هُ  َوَشرِّ : َقالَ « للاَِّ  ِمنَ  أَنَّ

ااا قُْلااتُ  ااؾَ  للاَِّ  َرُسااولَ  ٌَ ٌْ اارَ  أَْعلَاامَ  أَنْ  لِااً َك ٌْ هُ اْلَقااَدرِ  َخ ُكاانْ  لَاامْ  أَْخَطااؤَكَ  َمااا أَنَّ  َتْعلَاامُ : » َقااالَ  َوَشاارَّ ٌَ 

ٌُِصٌَبكَ  ُكنْ  لَمْ  أََصاَبكَ  َوَما ، لِ ٌُْخِطَبكَ  ٌَ رِ  َعلَى ُمتَّ  َفإِنْ  ، لِ ٌْ ارَ  َدَخْلتَ  َذلِكَ  َؼ  . (ٗ)«النَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8ٖٔص الشَّرٌؾ الَحدٌث فً النَّفً َظاهرة (ٔ)

َفَحات فً( الُمسَند) فً الَمَواِضع َهِذه َوَرَدت (ٕ) ة الصَّ ٌَ  ،)َموِضَعان فً َحِدٌٍث َواِحاٍد(  7ٗ ، ٓٗ ، 8ٖ ، ٖٖ:  اآلِت

 .  8ٕٕ ،)َموِضَعان فً َحِدٌٍث َواِحٍد( ٕ٘ٙ ، ٗٗٔ

ا فً َباب  ) (ٖ) ٌَ إ  . (ٕ٘/الرُّ

ٌُّر والَحَذر الَقَدر فً َباب  ) (ٗ) َط  . (7ٕ/والتَّ

 

 

 



ٔٓٔ 
 

ُكونُ  َما» - رٍ  ِمنْ  ِعْنِدي ٌَ ٌْ ِخَرهُ  َفلَنْ  َخ ْسَتْعِفؾْ  َوَمنْ  ، َعْنُكمْ  أَد  ُ  ٌُِعفَّهُ  ٌَ ْساَتْؽنِ  َوَمانْ  ، للاَّ ُ، ٌُْؽِناهِ  ٌَ  للاَّ

ُ  ٌَُصبِّْرهُ َتَصبَّرَ  َوَمنْ  ًَ  َوَما ، للاَّ ر   ُهوَ  َعَطاء   أََحد   أُْعِط ٌْ ْبرِ  ِمنَ  َوأَْوَسعُ  لَهُ  لََخ  . (ٔ)«الصَّ

 

وَرة :الَمَساِئل  َقة بالصُّ ٌ ة الُمَتَعل  ِ  اإلِعَراب

 

ََلم  - َقوله فً    ََلة والسَّ ااِنً  -علٌه الصَّ اكَ »فاً الَموِضاع الثَّ ََ  ُتكْإِمنَ  َولَكنْ  َتِجكدَ  لَكنْ  إِنَّ  َحِقٌَقاةَ  َوَتْبلُك

ِرهِ  ِباْلَقَدرِ  ُتْإِمنَ  َحتَّى اإلٌَِمانِ  ٌْ هِ  َخ هُ  َوَشرِّ  َمسؤَلََتان : «للاَِّ  ِمنَ  أَنَّ

ل ) األُولَى : ااِنً )َتِجادَجااَء الِفعال األَوَّ ( َماَع َتكاَرار )لَاْن( ، َبٌَنَماا لَام ُتاْإِمنَ ( َمعُطوف اا علٌاه الِفعال الثَّ

الِث ر األََداة َمَع الِفعل الثَّ ُعود   (َتْبلُػَ ) َتَتَكرَّ ٌَ علٌاه  لَّى للاُ ـ َصاإلاى إَِراَدِتاه  -وللاُ أَعلَام  -؛ ولََعلَّ ذلك 

ٍة  –لَّم وسَ  ٌَّ ث عان َقِضا َتَحادَّ ٌَ اه  اة  أَنَّ َتوِكٌد الَمعَنى وَترِسٌخه فً َنفس الُمَتلَقًِّ فً ُمبَتَدأ الَكاََلم ، َخاصَّ

اة ٌَ ا َظَهَر لاه َتَحقُّاق الَمقُصاود وُحُصاول الَؽا ا أَََل وِهً اإلٌَِمان بالَقَضاء والَقَدر ، َفلَمَّ
ٍة ِجّد  ٍة ُمِهمَّ ٌَّ  َعَقِد

ِصاحُّ َعَدَل عن َتكَرار  ٌَ ُكون من اإلِسَهاب الُمِخلِّ ِبَبََلَؼاة الَكاََلم ، وََل  ٌَ الِث ؛ إِذ َس األََداة َمَع الِفعل الثَّ

َواِصااب الَّتااً َتنِصااب الُمَضااااِرع ِبَنفِسااَها ََل َتِصاال إِلٌَاااه إَِلَّ  ر )لَااْن( َمحُذوَفااة  َقبلَاااه ؛ أِلَنَّ النَّ أَن ُنَقاادِّ

(  ، ِبِخََلؾ )أَْن( ، (ٕ)َظاِهَرة   ًْ ٌٌِّن  –و)َك َرة   -ِعنَد الُكوِف  . (ٖ)َفُهَما َتعَمََلن النَّصب َظاِهَرة  وُمَقدَّ

ككة : ٌَ انِ ااا ماان َؼٌاار َتكااَرار  (َتْبلُااػَ )( وُتااْإِمنَ َنصااُب الُمَضاااِرَعٌن ) الث  َقبااَل الِفعاال الُمَضاااِرع )لَااْن( َمع 

ه بَؽٌار َمرفُوِعاه علاى ِفعاٍل َوحاَده َكاَذلِك ، الَمعُطوؾ ؛ فٌه َدََللَة  علاى أَنَّ الَعطاَؾ َعطاُؾ ِفعاٍل َوحادَ 

اة بَؽٌار َتكاَرار أََداة النَّصاب  ٌَّ اة علاى الِفعلِ ٌَّ ولٌََس َعطَؾ ُجملٍَة علاى ُجملَاٍة ؛ أِلَنَّ َعطاَؾ الُجملَاة الِفعلِ

ا  -ٌَسَتلِزم  ٌُوِجاب أَن ٌَ   -َحتم  ُكون الُمَضاِرع الَمعُطوؾ َؼٌَر َمنُصوٍب ؛ إِذ َنصُبه  ٌَ ُكاون َعطاؾ أَن 

 .      (ٗ)ِفعٍل َوحَده على ِفعٍل َكَذلِك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َدَقة لَهُ  ُتكَرهُ  َمنْ  َبابُ ) (ٔ)  . (7ٖ٘/والَمسؤَلَة الصَّ

َحاة ذلك ِبؤَنَّ النَّاِصب َضِعٌؾ   (ٕ) ا ،  َعلََّل النُّ ٌَعَمال َماذُكور  َما َسِبٌلُه أَن  ِعٌؾ إِنَّ َكالَجارِّ والَجاِزم ، والَعاِمل الضَّ

ٌن     اد ُمحاًِ الادِّ اٌخ ُمحمَّ ٌُنظار ُمنَتَهاى األََرب بَتحِقٌاق َشارح ُشاُذور الَعاَرب للشَّ بَق له َعَمال  .  ٌَ َفإِن ُحِذؾ لَم 

 ( .ٔ، الَهاِمش رقم ) ٖٖٔالَحِمٌد صَعبد 

 . ٕ٘ٔ/ٌُٗنظر النَّحو الَواِفً  (ٖ)

 . ٔٙٗ/ٖالَمصَدر َنفُسه  ٌُنظر (ٗ)

 

 

 



ٕٔٓ 
 

ورَ  ةة الالصُّ ٌَ انِ ( لَنْ :  ث   . + فِعلٌ ُمَضاِرٌع + )إِل 

ورَ دَ رَ وَ     بِ ََل كَ ة فً ت هذه الصُّ ،  دٍ احِ ٌٍث وَ دِ حَ  ٌن منعَ وضِ ( مَ ٕ)فً  -لَّم علٌه وسَ  لَّى للاُ ـ صَ  ًِّ م النَّ

ٌَّة( إَلَّ )اقَتَرَنت فٌهما )لَْن( بـ َل النَّفً فٌه اَلستِثَناِب  : ا إلى إِثَباتٍ مإلَِفاَدة الَحْصر ؛ َفَتَحوَّ

ِ  َقالَ  َعْن َسْعِد ْبِن أَبًِ َوقَّاٍص »  - ِه َوَسلََّم  -: َجاَءِنً َرُسوُل للاَّ ٌْ ُ َعلَ ُعوُدنًِ ِمْن َوَجٍع  -َصلَّى للاَّ ٌَ

ا َرُسوَل للاَِّ  ، َفقُْلتُ  اْشَتدَّ بًِ ٌَ ِرُثِنً إَِلَّ  ، َوأََنا ُذو َمالٍ  ، َقْد َبلََػ ِبً ِمَن اْلَوَجِع َما َتَرى :  ٌَ ، َوَلَ 

ة  لًِ  ٌَّ ًْ َمالًُِبَن ُق بُِثلَُث :  َقالَ  «ََل : » ؟ َقالَ  : َفبِالشَّْطرِ  : قُْلتُ  ، َقالَ  «ََل : » : َفَقالَ  ؟ َقالَ  أََفؤََتَصدَّ

لُثِ  قُْلتُ  ر  ِمْن أَْن َتَذَرُهْم ،  َكثٌِر   ثُ لُ ، َوالثُّ  َنَعمْ : » ؟ َقالَ  : َفبِالثُّ ٌْ اَء َخ ٌَ إِنََّك إِْن َتَذْر َوَرَثَتَك أَْؼِن

َتَكفَّفُوَن النَّاسَ  ٌَ ََ  لَنْ  َوإِنَّكَ ،  َعالَة   ِ  َوْجهَ  ِبَها ُتِرٌدُ  َنَفَقة   ُتْنفِ  ِفً َتْجَعلُ  َما َحتَّى بَِها أُِجْرتَ  إَِلَّ  للاَّ

ا: َفقُْلتُ  ،« اْمَرأَِتكَ  ِفً ِ  َرُسولَ  ٌَ  َعَمَل   َفَتْعَملَ  ُتَخل فَ  لَنْ  إِنَّكَ : » َفَقالَ  ؟ أَْصَحابًِ َبْعدَ  أَُخلَّؾُ  للاَّ

ا ْنَتفِعَ  َحتَّى ُتَخلَّؾَ  أَنْ  َولََعلَّكَ  ، َوِرْفَعة   َدَرَجة   ِبهِ  اْزَدْدتَ  إَِلَّ  َصالِح  ٌَُضرَّ  أَْقَوام   بِكَ  ٌَ  ِبكَ  َو

 . (ٔ)«آَخُرونَ 

 

ورَ  الَِثةة الالصُّ  . + فِعلٌ ُمَضاِرٌع )َناِسٌخ( لَنْ :  ث 

ورَ رِ تَ لَم    بِ )ُمسنَ فً ة د هذه الصُّ ، َجااَءت فٌاه )لَاْن( ُمَصااِحَبة  للِفعال  دٍ اِحاٍع وَ وِضاٌاع( إَلَّ فاً مَ د الرَّ

َزال( الَِّذي أََفاَدت َمَعه َمعَنى اَلسِتمَرار ٌَ  : ـ لَّموسَ  علٌه للاُ  لَّىصَ  ـُهو َقولُه ، وهذا الَموِضع  )

َزالَ  لَنْ » - ُ  َسلَّطَ  َفَعْلُتمْ  َفإَِذا ، ُتْحِدُثوا لَمْ  َما ُوَلَُتهُ  َوأَْنُتمْ  ِفٌُكمْ  األَْمرُ  َهَذا ٌَ ُكمْ  للاَّ ٌْ  َخْلِقهِ  ِشَرارَ  َعلَ

ْلُحوَنُكمْ  ٌَ  . (ٕ)«اْلَقِضٌبُ  َهَذا ٌُْلَحى َكَما َف

 

ورَ  ابَِعةة الالصُّ  . + فِعلٌ ُمَضاِرٌع + )أََبًدا( لَنْ :  ر 

ورَ و    ا) ةَماَكلِ َمصاُحوَبة  ب( لَانْ ) َقاد َجااَءت فٌاهو،  ٍع واحدٍ وضِ إَلَّ فً مَ َكذلك  درِ تَ لَم ة هذه الصُّ ( أََباد 

ََل  -ُهو َقولُه الُمسَتقَبل ، وَهذا الَموِضع  فً النَّفً ٌدَتؤكِ الَّتً ُتِفٌد  ََل علٌه الصَّ  : - مة والسَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّة َبابُ ) (ٔ)  ( .8ٓٙ/الَوِص

ة فً َباب  ) (ٕ) ٌَ  . (٘ٗ/واإلَِماَرة الِوََل

 

 



ٖٔٓ 
 

ْكُتمْ  إِنْ  َما ِفٌُكمْ  َخلَّْفتُ » -  للاَِّ  ِكَتاابِ  ِفاً َتِجُدوهُ لَمْ  َفَما،  َوَجلَّ  َعزَّ  للاَّ  ِكَتابَ  أََبًدا َتِضلُّوا لَنْ  ِبهِ  َتَمسَّ

ِتً َفِفً ِتً ِفً َتِجُدوهُ لَمْ  َفَما ، ُسنَّ  . (ٔ)«ِمْنُكمْ  األَْمرِ  أُْولًِ َفإِلَى ، ُسنَّ

 

ورَ   . + فِعلٌ ُمَضاِرٌع + )أََحٌد( لَنْ :  َخاِمَسةة الالصُّ

ورَ و    ا فً ة هذه الصُّ ِبٌع د)ُمسنَ َوَرَدت أٌَض  اََل  -ُهاو َقولُاه َفَقاط ،  دٍ احِ ٍع وَ وضِ ( فً مَ الرَّ ة علٌاه الصَّ

ََل   : - موالسَّ

ْدُخلَ  لَنْ » - ةَ  ٌَ ا أَْنتَ  َوَلَ :  ِقٌلَ  ،« ِبَعَملِهِ  أََحدٌ  اْلَجنَّ َدِنً أَنْ  إَِلَّ  ، أََنا َوََل : » َقالَ  ؟ للاَِّ  َرُسولَ  ٌَ َتَؽمَّ ٌَ 

 ُ  . (ٕ)«ِبَرْحَمِتهِ  للاَّ

ٌََُلَحظ     ا)لَْن( َوَرَد َبعَد  الُمَضاِرع علالفِ أَنَّ و اهِ  ةتحَ بالفَ  َمنُصوب   ٌعمِ جَ  فً آخره على ةرَ الظَّ

ا اءَ جَ  ؛ دٍ احِ وَ  عٍ َموضِ  فً إَلَّ الَمذُكوَرة  عالَمواضِ   ، ةالَخمسَ  الفعَ األَ  من َكوَنه النُّون بَحذؾ َمنُصوب 

اِبَعة فً ثَّلمَ تَ وٌَ  وَرة الرَّ ْكُتمْ  إِنْ  َما ِفٌُكمْ  َخلَّْفتُ »:  الَحِدٌث الشَِّرٌؾ الَواِرد فً الصُّ  َتِضلُّوا لَنْ  ِبهِ  َتَمسَّ

ا  . «أََبد 

 

 : ًُّ  الَموقُِع اإلِعَرابِ

افٌة( لَنْ ) تدَ رَ وَ     بِ )ُمسنَ فً  النَّ ةٍ اَموَ  فً ٌع(د الرَّ ٌَّ بَ ُمرَ  -ت اءَ جَ فَ  ؛ ُمخَتلَِفةٍ  ِقَع إِعَراِب ة سب َكثرَ ة  حَ تَّ

 : على النَّحو اآلِتً - ُوُروِدَها

رة  ( لَنْ ) تاءَ جَ  ( :ن  إِ ) َخَبر َصدر فً -ٔ  فً منها اثنان ، عاضِ َموَ  ةعَ ربَ أَ ( ٗ) فً( إنَّ ) َخَبر ُمَتَصدِّ

 :  ًكاآلتِ  وهً ، دٍ احِ وَ  ٌثٍ دِ حَ 

ٌَا» - ْإ َطانِ  ِمنَ  َواْلُحلُمُ  للاَِّ  ِمنَ  الرُّ ٌْ ْكَرهُ َما أََحُدُكمْ  َرأَى َفإَِذا الشَّ ْتفُلْ  ٌَ ٌَ َساِرهِ  َعنْ  َفْل اتٍ  َثَلَثَ  ٌَ  إَِذا َمرَّ

َقظَ  ٌْ ذْ  ، اْسَت َتَعوَّ ٌَ َها ِمنْ  ِباهللَِّ  َوْل َها ، َشرِّ هُ  لَنْ  َفإِن  ُ  َشاءَ  إِنْ  َتُضر   . «للاَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (ٖٓ/وَفضلِه وَطلَِبه الِعلم فً َباب  ) (ٔ)

 . (7ٖٙ/اآلَداب َبابُ ) (ٕ)

 

 

 



ٔٓٗ 
 

- « ََ ِرهِ  ِباْلَقَدرِ  ُتْإِمنَ  َحتَّى اإلٌَِمانِ  َحِقٌَقةَ  َوَتْبلُػَ  ُتْإِمنَ  َولَنْ  َتِجدَ  لَنْ  إِن  ٌْ هِ  َخ هُ  َوَشرِّ :  َقالَ « للاَِّ  ِمنَ  أَنَّ

ااا قُْلااتُ  ااؾَ  للاَِّ  َرُسااولَ  ٌَ ٌْ اارَ  أَْعلَاامَ  أَنْ  لِااً َك ٌْ هُ اْلَقااَدرِ  َخ ُكاانْ  لَاامْ  أَْخَطااؤَكَ  َمااا أَنَّ  َتْعلَاامُ : » َقااالَ  َوَشاارَّ ٌَ 

ٌُِصٌَبكَ  ُكنْ  لَمْ  أََصاَبكَ  َوَما ، لِ ٌُْخِطَبكَ  ٌَ رِ  َعلَى ُمتَّ  َفإِنْ  ، لِ ٌْ ارَ  َدَخْلتَ  َذلِكَ  َؼ  . «النَّ

اءَ  َوَرَثَتكَ  َتَذرْ  إِنْ  إِنَّكَ » - ٌَ ر   أَْؼِن ٌْ َتَكفَّفُونَ  َعالَة   َتَذَرُهمْ  أَنْ  ِمنْ  َخ ََ  ، النَّاسَ  ٌَ ََ  لَنْ  َوإِن   ُتِرٌدُ  َنَفَقة   ُتْنفِ

اا:  َفقُْلاتُ  ،« اْمَرأَِتكَ  ِفً ِفً َتْجَعلُ  َما َحتَّى ِبَها أُِجْرتَ  إَِلَّ  للاَِّ  َوْجهَ  ِبَها  َبْعادَ  أَُخلَّاؾُ  للاَِّ  َرُساولَ  ٌَ

ََ : » َفَقالَ  ؟ أَْصَحاِبً ا َعَماَل   َفَتْعَملَ  ُتَخل فَ  لَنْ  إِن   َولََعلَّاكَ  ، َوِرْفَعاة   َدَرَجاة   ِباهِ  اْزَدْدتَ  إَِلَّ  َصاالِح 

ْنَتِفعَ  َحتَّى ُتَخلَّؾَ  أَنْ  ٌَُضرَّ  أَْقَوام   ِبكَ  ٌَ  . «آَخُرونَ  ِبكَ  َو

 

لُ  -ٕ ل فً( لَنْ ) وقعت : الُمسَتؤَنَفة الُجملَة أَو    َقولُه ُهَما ، ٌنعَ َموضِ ( ٕ) فً الُمسَتؤَنَفة الُجملَة أوَّ

 : - وَسلَّم علٌه للا َصلَّى -

َزالَ  لَنْ » - ُ  َسالَّطَ  َفَعْلاُتمْ  َفاإَِذا ، ُتْحاِدُثوا لَامْ  َماا ُوَلَُتاهُ  َوأَْنُتمْ  ِفٌُكمْ  األَْمرُ  َهَذا ٌَ ُكمْ  للاَّ ٌْ  َخْلِقاهِ  ِشاَرارَ  َعلَا

ْلُحوَنُكمْ  ٌَ  . «اْلَقِضٌبُ  َهَذا ٌُْلَحى َكَما َف

ْدُخلَ  لَنْ » - ةَ  ٌَ ا أَْنتَ  َوَلَ :  ِقٌلَ  ،« ِبَعَملِهِ  أََحد   اْلَجنَّ َدِنً أَنْ  إَِلَّ  ، أََنا َوََل : » َقالَ  ؟ للاَِّ  َرُسولَ  ٌَ َتَؽمَّ ٌَ 

 ُ  . «ِبَرْحَمِتهِ  للاَّ

 

اَصدْ ( لنْ ) وردت : الش ر  َجَواب ُجملَةَصْدر  فً -ٖ  ، ٌنعَ َموِضا( ٕ) فً الشَّرط َجَواب لُجملَة ر 

 : ُهَماَهذان الَموِضَعان و ، أحدهما فً الَفاء َقارنتها

ْكُتمْ  إِنْ  َما ِفٌُكمْ  َخلَّْفتُ » - ا َتِضلُّوا لَنْ  بِهِ  َتَمس   للاَِّ  ِكَتابِ  ِفً َتِجُدوهُ لَمْ  َفَما،  َوَجلَّ  َعزَّ  للاَّ  ِكَتابَ  أََبد 

ِتً َفِفً ِتً ِفً َتِجُدوهُ لَمْ  َفَما ، ُسنَّ  . «ِمْنُكمْ  األَْمرِ  أُْولًِ َفإِلَى ، ُسنَّ

ُكونُ  َما» - رٍ  ِمنْ  ِعْنِدي ٌَ ٌْ ِخَرهُ  َفلَنْ  َخ ْسَتْعِفؾْ  َوَمنْ  ، َعْنُكمْ  أَد  ُ  ٌُِعفَّهُ  ٌَ ْساَتْؽنِ  َوَمانْ  ، للاَّ ُ، ٌُْؽِناهِ  ٌَ  للاَّ

ُ  ٌَُصبِّْرهُ َتَصبَّرَ  َوَمنْ  ًَ  َوَما ، للاَّ ر   ُهوَ  َعَطاء   أََحد   أُْعِط ٌْ ْبرِ  ِمنَ  َوأَْوَسعُ  لَهُ  لََخ  . «الصَّ

 

ل فً -ٗ ل فاً( لَانْ ) جااءت : الَمعُ وَفة الُجملَة أَو   ،َواِحاٍد َفَقاط  عٍ َموِضا فاً الَمعُطوَفاة الُجملَاة أوَّ

َتَمثَّل فً  ََلة علٌه - هَقولِ ٌَ ََلم الصَّ  : - والسَّ

ََ  ُتْإِمنَ  َولَنْ  َتِجدَ  لَنْ  إِنَّكَ » - ِرهِ  ِباْلَقَدرِ  ُتْإِمنَ  َحتَّى اإلٌَِمانِ  َحِقٌَقةَ  َوَتْبلُ ٌْ هِ  َخ هُ  َوَشرِّ : َقالَ « للاَِّ  ِمنَ  أَنَّ

ااا قُْلااتُ  ااؾَ  للاَِّ  َرُسااولَ  ٌَ ٌْ اارَ  أَْعلَاامَ  أَنْ  لِااً َك ٌْ هُ اْلَقااَدرِ  َخ ُكاانْ  لَاامْ  أَْخَطااؤَكَ  َمااا أَنَّ  َتْعلَاامُ : » َقااالَ  َوَشاارَّ ٌَ 

ٌُِصٌَبكَ  ُكنْ  لَمْ  أََصاَبكَ  َوَما ، لِ ٌُْخِطَبكَ  ٌَ رِ ؼَ  َعلَى ُمتَّ  َفإِنْ  ، لِ ارَ  َدَخْلتَ  َذلِكَ  ٌْ  . «النَّ

 



ٔٓ٘ 
 

 : ة ٌ َمنِ َللَُة الز   الد 

َحاااة أَنَّ     ُخول علااى َنفااًٍ  رؾُ َحاا( لَاانْ )َذَكااَر النُّ نِصاابهارِ الُمَضاا عاالالفِ  ٌَخااَتصُّ بالاادُّ ٌَ ٌُخلِّ  ع ؛ َف  صااهو

االِ ؼَ  الَمْحض (ٔ) القبَ لَلستِ  ب 
بٌِع (،  (ٕ) ه  وفً )ُمسَند الر  اا أََقارَّ ٌَّة َعمَّ َماِن َحااةلَم َتخَتلِؾ َدََللَُتَها الزَّ ،  النُّ

بِ  مَكََل  فً فقد َوَرَدت َمكان مكن ٌُسكَتقَبلُ  فٌماا َبعاَدَها للُجملَة َنافٌة   ـ وَسلَّم علٌه للا َصلَّى ـ ًِّ النَّ  فاً الز 

  . آِنف ا الَمذُكوَرة( ُمسَندال) فً الَواِرَدة تِّسَعةال َهاَمواِضعِ  ٌعَجمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انً الَجنىٌُنظر  (ٔ)  . 7ٕٓصللُمَرادي  الدَّ

نفً قد ألنَّه (ٕ) ْومَ  أَُكلِّمَ  َفلَنْ } تعالى كقوله ، بالَحال الُمتَِّصل الُمستقبل َزَمَنه ٌَ ٌَ ا ال  ٌّ م{]إِْنَس ٌَ  َنفى فقد ،[ ٕٙ/َمْر

 . (ٗ) رقم الَهامش ٕٕ٘/ٗ الَوافً النَّحو ٌُنظر. الُمستقَبل إلى الُمْمَتدّ  الَحال
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 الَخاِمسُ  الَفصلُ 

ة ْم( )لَ  ٌَ افِ ِبٌع اإلَِمام ُمسَند فًِالن    بن َحِبٌب الر 
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 الَفصلُ الَخاِمسُ 

ُة )لَ  ٌَ افِ بٌِعِ  اإلَِمامِ  ُمسَندِ فً ْم( الن   بن َحبٌِب الر 

 

 : َتمِهٌد 

 

د   َحَضرَ : ) قُلتَ  فإذا ،( َفَعلَ ) لَِنفً وهً ، (ٔ)وَتجِزُمهُ  الُمَضاِرع الِفعلَ  َتنفً؛  َنفًٍ  اةُ أَدَ ( لَمْ )    ( ُمحمَّ

ه نَّ إِ فَ  ٌَ  . (ٕ)(ٌَحُضرْ  لَمْ ) َنف

َروَن بَ     ٌَ ٌٌِّن  ر َترِكٌٍب وََل إِباَدالٍ مِ َتَها َساطَ وُجمُهور النَّحِو ٌْ اء الَقاوُل  (ٖ)ن َؼ اه ُنِقال عان الَفارَّ ، إَلَّ أنَّ

ا َفَصارت )لَْم( بؤنَّ أَصلََها )ََل( ، ُثمَّ أُبِدلت أَلِفَُها ِمٌم 
ار َمعاُروٍؾ  (ٗ) ٌْ اا َؼ ، وُردَّ باؤنَّ إباداَل األلاؾ ِمٌم 

 - ٌح(ٌح بَمضُمون التَّوضِ )التَّصرِ  بَكَما ٌقُول َصاحِ  -، ولََعلَّ الَّذي َحَمله على هذا (٘)لَعَربفً لَُؽة ا

ٌَرتفع الِفعل بعَدها ا َحمَل  على )ََل( َف أنَّها قد ُتهَمل أحٌان 
(ٙ) . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُهملها َفََل َتنصاب  (ٔ) ا آَخَر قد  ٌَنصب بها ، وبعض  هذا ُهو األصُل والَؽالِب ، ولِكْن ُرِوي أنَّ بعَض الَعَرب قد 

فاااً الَمْحاااض ، فمثاااال النَّصاااب بهاااا قاااراءة َماااْن َقاااَرأ :  د للنَّ }أَلَاااْم َنْشاااَرَح لَاااَك وََل َتجااازم ، وإنَّماااا َتَتجااارَّ

 [ بَفتح الَحاء ، ومثال اإلِهَمال َقول الشَّاعر :َٔصْدَرَك{]الشَّْرح/

ٌُوفُوَن ِبالَجارِ                       َفاِء لَْم  ٌْ لَ ٌَوَم الصُّ  لَوََل َفَواِرُس ِمْن ُذْهٍل َوأُْسَرِتِهْم    

أٌٌن ،  بإثبات النُّون ، ومن الُمسَتحَسن اآلَن ـ َكَما ٌقُول األستاذ َعبَّاس َحَسن ـ اَلنصراؾ َعن َهذٌن الرَّ

ة ارَّ ٌَّة الضَّ ا للَفوَضى الَبٌان انً  وعدم ُمَحاكاة َواحٍد منُهما ، منع  ٌُنظر تفصٌل الَمسؤلة فً : الَجَنى الدَّ  .

 . ٖٗٔ/ٗ، والنَّحو الَوافً  ٖٖٔ/ٗ، والَهْمع  7ٗٗ-7ٙٗ/ٖ، وُمؽنً اللَّبٌب  7ٕٙ-ٕٙٙص

اِبً النَّحو وَمَعانً ، 7ٔٔ/ٖ سٌبوٌه كتاب ٌُنظر (ٕ) اِمرَّ  .ٕٙٔ/ٗ للسَّ

ًّ ، تحقٌاق د/ إمٌال  ٌُٕ٘٘نظر َجواهر األََدب فاً َمعرفاة َكاَلم الَعاَرب ص (ٖ) ًّ اإلِرِبلِا ٌن بان َعلا ، َعاَلء الادِّ

 م .99ٔٔ، َدار النَّفابس ، بٌروت ، ٌٔعقُوب ، ط

 . ٔٓ٘/ٌُٖنظر الُمؽنً  (ٗ)

اد أفنادي  8ٙ/ُٕمؽنً اللَّبٌب  ُتنظر َحاشٌة الشِّمنً على (٘) امنً ، مطبعاة ُمحمَّ اد الشِّ ٌن أحمد بن ُمحمَّ ًُّ الدِّ ، َتِق

 ُمصطفى ، مصر ، )د.ط.ت( . 

 . 98ٖ/ٕي ٌح لَخالد األَزَهرِ وضِ ٌح بَمضُمون التَّ ٌُنظر التَّصرِ  (ٙ)
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ًّ )برجستراشر( إلى أنَّها قد تُكون َمنُحوَتة  من       ابادة ، وَذَهَب الُمستشرق األَلمان )ََل( و )َماا( الزَّ

اة فاً بعاض  ٌَّ ابادة ، فُحاِذفت الَفتحاة الَمماُدوَدة اَلنتهاِب بة  من )ََل( و)َماا( الزَّ ٌقُول : "ُربَّما كانت ُمركَّ

ًِّ فاً الُجملاة ... َفَصاارت) ااكن بعاَدهاLamأَحوال التَّركٌب اللَّفظ ،  (ٔ)"( ، ُثامَّ قُِصارت الَحركاة للسَّ

كتور إِبَراهٌم أَنٌس فً كتابه )ِمن أَسَراِر اللَُّؽة( ً   (ٕ)وهذا الَقول َتابعه علٌه الدُّ ، وُهاو افتاراض  َعقلِا

 . (ٖ)ََل َدلٌَل َعلٌه

 

 : )بٌِع ة بـ)لَْم( الَواِرَدة فً )ُمسَند الر   ٌ ة للُجملَة الَمنفِ  ٌ  األَنَماُ  اللَُّغِو

 

ِبٌاع ُمساَند) فاً ـا وَسالَّم علٌاه للا َصالَّى ـا هِماََل كَ  فً( لَمْ ) وردت    ة   وأَرَبِعاٌنَ  َسابَعة  ( 7ٗ( )الرَّ  َمارَّ

ر ا وأَرَبِعاٌنَ  ِستَّةٍ ( ٙٗ) وفً ، بالُمَكرَّ  ُكلَِّهاا الَمواِضاع هاذه فاً َجااَءت َوَقاد ، َتكاَرار ُدونَ  (ٗ)َموِضاع 

 : كاآلِتً ُهوَ  ، َقطفَ  دٍ احِ وَ  َنَمطٍ  على

ٌة فِعلَُها ُمَضاِرعٌ ْم + ُجملٌَة لَ    ٌ  فِعلِ

 

َتَمثَّل       ٌَ ورَ هَ  و  :َتٌن ٌَ اآلتِ  َتٌنذا النََّمط فً الصُّ

ورَ   . ْم + فِعلٌ ُمَضاِرعٌ لَ ى : ولَ ة األُ الصُّ

ورَ     ا فً )ُمسنَ رُ ط وُ هذا النَّمَ  َتًة هً أكثر ُصورَ هذه الصُّ ِبٌع دود  ( ٔٗ) ت فًدَ رَ وَ  ٌثُ ( ؛ حَ الرَّ

ا( فً )َواِحٍد  ا ، َجاَء الِفعل )َناِسخ    اَلسِتفَهام ةبَهمزَ ( لَمْ ) تنَ رَ اقتَ ( َخمَسٍة منها ، و٘وأَرَبِعٌَن َموِضع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّة ص (ٔ)  . 9ٙٔالتَّطور النَّحوي للُّؽة الَعرب

ٌَّة ، القاهرة ،  ٙ، ط 8ٌُٗٔنظر رأٌه فً الكتاب الَمذُكور ص (ٕ)  م .978ٔ، مكتبة األنجلو الَمصر

 . ٌُٔٓٔنظر أَسالٌب النَّفً فً القُرءان ص (ٖ)

َفَحات فً( الُمسَند) فً الَمَواِضع َهِذه َوَرَدت (ٗ) ة الصَّ ٌَ  فً َموِضَعان) ٖٗ ،( َواِحدٍ  َحِدٌثٍ  فً َموِضَعان) ٖٖ:  اآلِت

 َثََلَثااة)  8ٖ ، 8ٕ ، 7٘ ، 7ٔ ، ٖ٘ ،( َواِحاادٍ  َحااِدٌثٍ  فااً َموِضااَعان) 7ٗ ، ٕٗ ، 8ٖ ، ٖ٘ ،( َواِحاادٍ  َحااِدٌثٍ 

 َحااِدٌثٍ  فااً َموِضااَعان) ٓٙٔ ، 9ٖٔ ، 7ٕٔ ، ٕٕٔ ، ٕٔٔ ، 9٘ ، 9ٔ ، 9ٓ ،( َواِحاادٍ  َحااِدٌثٍ  فااً َمَواِضااعَ 

 ٕٕٓ ، 9ٔٔ ،( َواِحاادٍ  َحااِدٌثٍ  فااً َموِضااَعان) 87ٔ ، 8ٖٔ ، 79ٔ ، 77ٔ ، 7ٓٔ ، 7ٙٔ ، ٘ٙٔ ،( َواِحاادٍ 

 ، 7ٕٗ ،( َواِحاادٍ  َحااِدٌثٍ  فااً َموِضااَعان) ٖٕٔ ، 7ٕٕ ، 9ٕٔ ، ٕ٘ٔ ، ٕٗٓ ،( َواِحاادٍ  َحااِدٌثٍ  فااً َموِضااَعان)

ٕ٘ٙ ، ٕ7ٕ، ٕ79 . 
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ا( ، ومن أمثلتها  ةثَ َثََل ( ٖ) فً  :َمَواِضع َجاَء الِفعل فً أََحِدَها )َناِسخ 

ل  » - ٌْ ْعلَمْ  لَمْ  لَِمنْ  َو ة   ٌَ ل   َمرَّ ٌْ ْعلَمُ  لَِمنْ  َوَو ْعَملْ  َولَمْ  ٌَ نِ  ٌَ ٌْ َت   . (ٔ)«َمرَّ

اارُ » - ٌْ ِتااً َخ ااؤُْتونَ  َقااْوم   أُمَّ ْإِمُنااونَ  َبْعااِدي ِماانْ  ٌَ ْعَملُااونَ  ِبااً ٌُ ٌَ َرْونِككً َولَككمْ  ِبااؤَْمِري َو  لَُهاامُ  َفؤُْولَِبااكَ  ٌَ

َرَجاتُ  قَ  َمنْ  إَِلَّ  اْلُعلَى الدَّ   . (ٕ)«اْلِفْتَنةِ  ِفً َتَعمَّ

َزالَ  لَنْ » - ُ  َسالَّطَ  َفَعْلاُتمْ  َفاإَِذا ، ُتْحكِدُثوا لَكمْ  َماا ُوَلَُتهُ  َوأَْنُتمْ  ِفٌُكمْ  األَْمرُ  َهَذا ٌَ ُكمْ  للاَّ ٌْ  َخْلِقاهِ  ِشاَرارَ  َعلَا

ْلُحوَنُكمْ  ٌَ   . (ٖ)«اْلَقِضٌبُ  َهَذا ٌُْلَحى َكَما َف

ِرهِ  ِباْلَقَدرِ  ُتْإِمنَ  َحتَّى اإلٌَِمانِ  َحِقٌَقةَ  َوَتْبلُػَ  ُتْإِمنَ  َولَنْ  َتِجدَ  لَنْ  إِنَّكَ » - ٌْ هِ  َخ هُ  َوَشرِّ :  َقالَ « للاَِّ  ِمنَ  أَنَّ

ا قُْلتُ  اؾَ  للاَِّ  َرُسولَ  ٌَ ٌْ ارَ  أَْعلَامَ  أَنْ  لِاً َك ٌْ هُ اْلَقاَدرِ  َخ ُككنْ  لَكمْ  أَْخَطاؤَكَ  َماا أَنَّ  َتْعلَامُ : » َقاالَ  ؟ َوَشارَّ ٌَ 

ٌُِصٌَبكَ  ُكنْ  لَمْ  أََصاَبكَ  َوَما ، لِ ٌُْخِطَبكَ  ٌَ رِ  َعلَى ُمتَّ  َفإِنْ  ، لِ ٌْ ارَ  َدَخْلتَ  َذلِكَ  َؼ  .  (ٗ)«النَّ

ْكُتمْ  إِنْ  َما ِفٌُكمْ  َخلَّْفتُ » - ا َتِضلُّوا لَنْ  ِبهِ  َتَمسَّ  للاَِّ  ِكَتاابِ  ِفاً َتِجكُدوهُ  لَكمْ  َفَماا َوَجالَّ  َعزَّ  للاَّ  ِكَتابَ  أََبد 

ِتً َفِفً ِتً ِفً َتِجُدوهُ  لَمْ  َفَما ، ُسنَّ  . (٘)«ِمْنُكمْ  األَْمرِ  أُْولًِ َفإِلَى ، ُسنَّ

َقااى َماانِ » - َ  اتَّ ُ  َكَفاااهُ للاَّ اااسِ  ُمْإَنااةَ  للاَّ َقااى َوَماانِ  ، النَّ اااسَ  اتَّ َِ  َولَككمْ  النَّ كك ت  ٌَ  َ ُ  َساالَّطَ  للاَّ ااهِ  للاَّ ٌْ اااسَ  َعلَ  النَّ

  . (ٙ)«َوَخَذلَهُ 

 . (7)«؟ ِباللَّْحمِ  َتفُورُ  اْلُبْرَمةَ  أَرَ  ألَمْ » -

 

ورَ  ةة الالصُّ ٌَ انِ (لَ :  ث   . ْم + فِعلٌ ُمَضاِرٌع + )إِل 

ورَ )لَْم( فً ت دَ رَ وَ     ٌَّة( إَلَّ )َمتُبوَعة  بـة هذه الصُّ  َخمَسة َمَواِضع ؛ ( ٘فً )إلَِفاَدة الَحْصر  اَلستِثَنابِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وء وُعلََماء َوَجلَّ  َعزَّ  للا لَؽٌرِ  الِعلم َطلَبِ  فً َباب  ) (ٔ)  .  (ٕٖ/السُّ

ةِ  فً َباب  ) (ٕ) ةِ  األُمَّ دٍ  أُمَّ  . (8ٖ/وَسلَّم علٌه للا َصلَّى ُمحمَّ

ة فً َباب  ) (ٖ) ٌَ  . (٘ٗ/واإلَِماَرة الِوََل

ٌُّر والَحَذر الَقَدر فً َباب  ) (ٗ) َط  . (7ٕ/والتَّ

 . (ٖٓ/وَفضلِه وَطلَِبه الِعلم فً َباب  ) (٘)

 . (7ٓٗ/وِمْثله الُمإِمن َنْسَمة َبابُ ) (ٙ)

ََلقِ  فً َباب  ) (7) َفَقةِ  والُخلعِ  الطَّ  . (ٖ٘٘/والنَّ

 

 

 



ٔٔٓ 
 

َل النَّفً فٌها إلى إِثَباتٍ  ا( فً َموِضٍع َواِحٍد ، واقَتَرَنت  َفَتَحوَّ ، وَجاَء الِفعل الُمَضاِرع َبعَدَها )َناِسخ 

( ، وَهِذه الَمَواِضع ِهً   :فً آَخَر بَكلَِمة )أََحد 

ُ  َصلَّى - للاَِّ  َرُسولُ  َكانَ » - هِ  للاَّ ٌْ  َصالَّى ُثامَّ  ، َكِثٌار   َنااس   ِبَصاَلَِتهِ  َفَصالَّى اْلَمْساِجدِ  ِفً - َوَسلَّمَ  َعلَ

لَااةَ  ٌْ ااةَ  اللَّ ٌَ اِن اااسُ  َفَكُثاارَ  الثَّ ُعااوا ُثاامَّ  النَّ لَااةِ  ِفااً َتَجمَّ ٌْ الَِثااةِ  اللَّ اِبَعااةِ  الثَّ ْخااُرجْ  َفلَاامْ  َوالرَّ ِهمْ  ٌَ ٌْ          للاَِّ  َرُسااولُ  إِلَاا

ُ  َصلَّى - هِ  للاَّ ٌْ ا - َوَسلَّمَ  َعلَ اتُ  َقادْ : » َقالَ  أَْصَبحَ  َفلَمَّ ٌْ ْمَنْعنِكً َفلَكمْ  َصاَنْعُتمْ  ِذيالَّا َرأَ  اْلُخاُروجِ  ِمانَ  ٌَ

ُكمْ  ٌْ ُكمْ  ٌُْفَرضَ  أَنْ  َخِشٌتُ  أَنًِّ إِل   إِلَ ٌْ   . (ٔ)«َعلَ

ْعلَاامُ  لَااوْ » - اااسُ  ٌَ ااؾِّ  ِفااً َمااا النَّ لِ  الصَّ ِجككُدوا لَككمْ  ُثاامَّ  األَوَّ َتَساااَهُموا أَنْ  إِل   ٌَ ااهِ  ٌَ ٌْ  َولَااوْ  ، لََتَساااَهُموا َعلَ

ْعلَُمااونَ  ْهِجٌاارِ  ِفااً َمااا ٌَ ااهِ  َلَْسااَتَبقُوا التَّ ٌْ ْعلَُمااونَ  َولَااوْ  ، إِلَ ااْبحِ  اْلَعَتَمااةِ  ِفااً َمااا ٌَ  َولَااوْ  ألََتْوُهَمااا َوالصُّ

ا   . (ٕ)«َحْبو 

ُ  إَِلَّ  إِلَهَ  َلَ  َقالَ  َمنْ » - ءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُهوَ  اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلُمْلكُ  لَهُ  ، لَهُ  َشِرٌكَ  َلَ  َوْحَدهُ للاَّ ًْ  ِفً ، َقِدٌر   َش

ْومٍ  ةٍ  ِماَبةَ  ٌَ اتْ  ، َحَساَنةٍ  ِماَباةُ  لَاهُ  َوُكِتابَ  ، ِرَقابٍ  َعْشرِ  ِعْدلَ  لَهُ  َكاَنتْ  َمرَّ ٌَ َبةٍ  ِماَباةُ  َعْناهُ  َوُمِح ٌِّ  ، َسا

ا َوَكاَنتْ  َطانِ  ِمنَ  ِحْرز  ٌْ ْوَمهُ  الشَّ ًَ  َحتَّى َذلِكَ  ٌَ ؤْتِ  َولَمْ ،  ٌُْمِس اا ِبؤَْفَضالَ  أََحكدٌ  ٌَ  َمانْ  إِل   ِباهِ  َجااءَ  ِممَّ

  . (ٖ)«َذلِكَ  ِمنْ  أَْكَثرَ  َعِملَ 

ُكنِ  لَمْ  إِنْ » - َهَداءُ  ٌَ ِتً ِمنْ  الشُّ ؾِ  قُِتلَ  َمنْ  إِل   أُمَّ ٌْ  . (ٗ)«َقلٌِل   إَِذنْ  َفُهمْ  ِبالسَّ

ُ  َصلَّى - للاَِّ  َرُسولِ  إِلَى َرُجل   أَْهَدى - هِ  للاَّ ٌْ ا - َوَسلَّمَ  َعلَ ا ِحَمار   ٌّ ْعِنً - ِباألَْبَواءِ  َوْحِش ا ٌَ  - َمْوِضع 

هِ  َفُردَّ  ٌْ ا ، َعلَ ِ  َرُسولُ  َرأَى َفلَمَّ ُ  َصلَّى ـ للاَّ هِ  للاَّ ٌْ ا: » َقالَ  َوْجِههِ  ِفً اْلَكَراَهةَ  ـ َوَسلَّمَ  َعلَ هُ  لَمْ  إِنَّ  َنُرد 

كَ  ٌْ  . (٘)«ُمْحِرُمونَ  أَنَّا إِل   َعلَ

 

ا َنلَحُظُه     وَرَتٌنَوِمم  ا)لَْم( قد َوَرَد َبعَد  الُمَضاِرعأَنَّ  فً َهاَتٌن الصُّ  الَمواضع َجمٌع فً َمجُزوم 

ا اءَ جَ فَ  ؛ ةدَ الَوارِ  كون َمجُزوم  ا اءَ جَ  اٌَنمَ بَ  ، اُجلِّهَ  فً بالسُّ  َمواِضع ِتسَعة( 9) فً النُّون بَحذؾ َمجُزوم 

َمت أَمِثلَة َذلك ُكلِّه .َمواِضع  أَرَبَعة( ٗ) فً الِعلَّة َحرؾ وبَحذؾ ، منها  ، وَقد َتَقدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َوافِل فً اإلَِماَمة َبابُ ) (ٔ)  . (ٕٗٓ/النَّ

ََلة َفضلِ  فً َباب  ) (ٕ)  . (9ٕٕ/وُخُشوِعَها الصَّ

ََلة التَّسِبٌح فً َباب  ) (ٖ)  . (ٙٓ٘/وَسلَّم علٌه للا َصلَّى للا َرُسول على والصَّ

ة فً َباب  ) (ٗ) َهَداء ِعدَّ  . (ٔ٘ٗ/الشُّ

ٌدِ  فً َباب  ) (٘)  . (ٖٙٗ/لِلُمحِرم الصَّ

 

 



ٔٔٔ 
 

 : ًُّ  الَموقُِع اإلِعَرابِ

افٌة( مْ لَ ) تدَ رَ وَ     بِ )ُمسنَ فً  النَّ ٌَّةٍ اَموَ  فً ٌع(د الرَّ بَ ُمرَ  -ت اءَ جَ فَ  ؛ ُمخَتلَِفةٍ  ِقَع إِعَراِب ة سب َكثرَ ة  حَ تَّ

 : على النَّحو اآلِتً - ُوُروِدَها

      فً َمَعه وردت حٌثُ  ؛ َمواِضِعَها أكثر فً الشَّرط أُسلُوبَ ( لمْ ) صاحبت:  الش ر  َمعَ  -ٔ

ا رَ شَ عَ  ةَ عَ ربَ أَ ( ٗٔ) ا َعَشرَ  أََحدَ ( ٔٔ) فً الشَّرط ِفعل قبلَ  جاءت ، َموِضع   ، منها َموِضع 

 أدوات ُمَصاَحَبة فً وِقلَّة   َكثرة   اختلفت وقد ، َمواِضع َثَلثة( ٖ) فً َجوابه قبلَ  وجاءت

 ُجملَة فً وكلُّها ، َمواِضع َسبَعة( 7) فً َمَعها جاءت َحٌثُ  ،( إنْ ) َمعَ  َمجٌُبَها َفَكُثرَ  الشَّرط؛

( َما)و الَجَواب، فً واثنان الشَّرط ُجملَة فً واحد   ؛ َمواِضع َثَلثة( ٖ) فً( لَوْ ) ٌلٌها ، الشَّرط

 فً الشَّؤن كذا و ، واحدٍ  َموِضعٍ  فً( َمنْ ) ثمَّ  ، الشَّرط ُجملَة َمواِضع من َموِضَعٌن( ٕ) فً

انٌة ، الشَّرط ُجملَة فً تدَ رَ وَ  دقَ  األُولَى أَنَّ  إَِلَّ  ؛( إَِذا)  . َجَواِبه فً والثَّ

 :  الش ر  فِعل قبلَ  َمجٌئَِها أمثلة ومن   

ْكُتمْ  إِنْ  َما ِفٌُكمْ  َخلَّْفتُ » - ا َتِضلُّوا لَنْ  ِبهِ  َتَمسَّ  للاَِّ  ِكَتاابِ  ِفاً َتِجكُدوهُ  لَكمْ  َفَمكا َوَجلَّ  َعزَّ  للاَّ  ِكَتابَ  أََبد 

ِتً َفِفً ِتً ِفً َتِجُدوهُ  لَمْ  َفَما ، ُسنَّ  . «ِمْنُكمْ  األَْمرِ  أُْولًِ َفإِلَى ، ُسنَّ

 َفُتوِمً َتْسَتَ عْ  لَمْ  َفإِنْ  ، َفِبَواِحَدةٍ  َتْسَتَ عْ  لَمْ  َفإِنْ  ، َفِبَثَلَثٍ  َتْسَتَ عْ  لَمْ  َفإِنْ  ، ِبَخْمسٍ  أَْوِترْ » -

 . (ٔ)«إٌَِماء  

َنا َوَمنْ  أَََل » - ٌْسَ  َؼشَّ ا َفلَ ْرَحمْ  لَمْ  َوَمنْ  ، ِمنَّ ٌْسَ  َكبٌَِرَنا ٌَُوق رْ  َولَمْ  َصِؽٌَرَنا ٌَ ا َفلَ  . (ٕ)«ِمنَّ

 : الَجَواب َقبلَ  َمجٌئَِها أمثلة ومن   

نِ  َقْدرَ  اْلَماءُ  َكانَ  إَِذا» - ٌْ ْحَتِملْ  لَمْ  قُلََّت  . (ٖ)«َخَبًثا ٌَ

ا:  َحابِسٍ  ْبنُ  األَْقَرعُ  َقالَ   - َنا اْلَحجُّ  للاَِّ  َرُسولَ  ٌَ ٌْ ِ  َرُسولُ  َفَؽِضبَ  ؟ َعامٍ  ُكلِّ  ِفً َواِجب   َعلَ  للاَّ

ُ  َصلَّى هِ  للاَّ ٌْ تْ  َحتَّى َوَسلَّمَ  َعلَ ِدهِ  َنْفِسً َوالِذي: » َوَقالَ  َوْجَنَتاهُ  اْحَمرَّ ٌَ  ، لََوَجَبتْ  َنَعمْ  قُْلتُ  لَوْ  بِ

ُتُكمْ  إَِذا َولَِكنْ  ، لََكَفْرُتمْ  َتْفَعلُوا لَمْ  َولَوْ  ، َتْفَعلُوا لَمْ  َوَجَبتْ  َولَوْ  ٌْ ءٍ  َعنْ  َنَه ًْ  أََمْرُتُكمْ  َوإَِذا ، َفاْنَتُهوا َش

ءٍ  ًْ  . (ٗ)«اْسَتَطْعُتمْ  َما ِمْنهُ  َفؤُْتوا ِبَش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََلة َفرض فً َباب  ) (ٔ) َفر الَحَضر فً الصَّ  . (9ٔٔ/والسَّ

َبا فً َباب  ) (ٕ)  . (8ٕ٘/والِؽشِّ  واَلنِفَساخِ  الرِّ

اه أَحَكامِ  فً َباب  ) (ٖ) ٌَ  . (7٘ٔ/الِم

 . (9ٖٗ/الَحجّ  َفرض فً َباب  ) (ٗ)



ٕٔٔ 
 

ٌْتَ  ِحٌنَ  قُْلتَ  لَوْ  إِنَّكَ  أََما» - ِ  ِبَكلَِماتِ  أَُعوذُ :  أَْمَس اتِ  للاَّ امَّ اتِ  التَّ ََ  لَمْ  َخلَقَ  َما َشرِّ  َمنْ  اْلَعامَّ  ٌَُضر 

ء   ًْ ُ  َشاءَ  إِنْ  َش «للاَّ
(ٔ) . 

 

لِ  فككً -ٕ ل فااً( لَاامْ ) جاااءت : الَمعُ وَفككة الُجملَككة أَو   َعَشاارَ  َثََلَثااةَ ( ٖٔ) فااً الَمعُطوَفااة الُجملَااة أوَّ

ا  : أمثلتها ومن ، َموِضع 

ْعلَاامُ  لَااوْ » - اااسُ  ٌَ ااؾِّ  ِفااً َمااا النَّ لِ  الصَّ ِجككُدوا لَككمْ  ُثككم   األَوَّ َتَساااَهُموا أَنْ  إَِلَّ  ٌَ ااهِ  ٌَ ٌْ  َولَااوْ  ، لََتَساااَهُموا َعلَ

ْعلَُمونَ  ْهِجٌرِ  ِفً َما ٌَ هِ  َلَْسَتَبقُوا التَّ ٌْ ْعلَُمونَ  َولَوْ  ، إِلَ ْبحِ  اْلَعَتَمةِ  ِفً َما ٌَ ا َولَوْ  ألََتْوُهَما َوالصُّ  .«َحْبو 

لُ » - ٌْ ا ، ِوْزر   َرُجلٍ  َوَعلَى ، ِسْتر   َولَِرُجلٍ  أَْجر   لَِرُجلٍ  اْلَخ ًَ  الَِّتً َفؤَمَّ  ِفاً َرَبَطَها َفَرُجل   أَْجر   لَهُ  ِه

لَِها ِفً أََصاَبتْ  َفَما َرْوَضةٍ  أَوْ  َمْرجٍ  ِفً لََها َفؤََطالَ  للاَِّ  َسِبٌلِ  ٌَ ْوَضةِ  أَوِ  اْلَمْرجِ  ِمنَ  َذلِكَ  ِط  َكانَ  الرَّ

َهااا َولَااوْ  ، َحَسااَناتٍ  لَااهُ  لََهااا َقَطَعااتْ  أَنَّ ٌَ نِ  أَوْ  َشااَرف ا َفاْسااَتنَّتْ  َذلِااكَ  ِط ٌْ  َوأَْرَواُثَهااا آَثاُرَهااا َكاَنااتْ  َشااَرَف

َها َولَوْ  ، لَهُ  َحَسَناتٍ  تْ  أَنَّ ًَ  َحَسَناتٍ  َذلِكَ  لَهُ  َكانَ  ِمْنهُ  َتْشَربَ  أَنْ  ٌُِردْ  َولَمْ  ِمْنهُ  َفَشِرَبتْ  ِبَنْهرٍ  َمرَّ  َفِه

ا َرَبَطَها َوَرُجل   ، أَْجر   لَهُ   ٌ اا َتَؽنِّ كْنسَ  َولَكمْ  َوَتَعفُّف  ًَ  ُظُهوِرَهاا ِفاً َوََل  ِرَقاِبَهاا ِفاً للاَِّ  َحاقَّ  ٌَ  لَاهُ  َفِها

ا َرَبَطَها َوَرُجل   ، ِسْتر   اء   َفْخر  ٌَ ًَ  اإلِْسَلَمِ  ألَْهلِ  َوِنَواء   َوِر  . (ٖ)«(ٕ)ِوْزر   َذلِكَ  َعلَى َفِه

 

رفال َمعَ  -ٖ ٌَّة فً ( لَمْ ) َوَرَدت : ظ  َماِن ٌَّة الزَّ رِف الَّة على الظَّ ،  َمواِضع ِستَّة( ٙ)ُمَصاِحَبة  لِـ)َما( الدَّ

 هً كاآلِتً : 

َزالَ  لَنْ » - ُ  َسالَّطَ  َفَعْلاُتمْ  َفاإَِذا ، ُتْحكِدُثوا لَكمْ  َمكا ُوَلَُتهُ  َوأَْنُتمْ  ِفٌُكمْ  األَْمرُ  َهَذا ٌَ ُكمْ  للاَّ ٌْ  َخْلِقاهِ  ِشاَرارَ  َعلَا

ْلُحوَنُكمْ  ٌَ   . «اْلَقِضٌبُ  َهَذا ٌُْلَحى َكَما َف

َلَةُ » -  . (ٗ)«ٌُْفِسُدَها َما فٌَِها ٌُْدِخلْ  لَمْ  َما ، َوَفاِجرٍ  َبار   ُكلِّ  َخْلؾَ  َجاِبَزة   الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى فً َباب  )  (ٔ)  . (ٕ٘ٙ/والَوْعك الُحمَّ

ِبٌع َقالَ  (ٕ) ن حتَّى لََها َفؤََطالَ  َمْرجٍ  فً بَحبلٍ  َرَبَطَها إذا:  لََها أََطالَ :  الرَّ عً من تتمكَّ  َمِرَحت أي:  فاستنَّت ، الرَّ

 . اإلِسََلم ألَهل َعَداَوة   أي:  اإلِسََلم ألَهلِ  وِنَواء  ،  للا حقَّ  ٌتركْ  لَمْ  أي:  للا حقَّ  ٌنسَ  ولَمْ  ، تجري

 . (ٖٙٗ/الَخٌل فً َباب  ) (ٖ)

ََلة فً والِخََلَفة اإلَِماَمة فً َباب  ) (ٗ)  . (8ٕٓ/الصَّ

 

 

 



ٖٔٔ 
 

ٌَُصلُّونَ  اْلَمَلَبَِكةَ  إِنَّ » - :  َوَتقُولُ  ، ٌُْحِدثْ  لَمْ  َما ِفٌهِ  َصلَّى الِذي ُمَصَلَّهُ  ِفً َدامَ  َما أََحِدُكمْ  َعلَى لَ

 . (ٔ)«اْرَحْمهُ  اللَُّهمَّ  ، لَهُ  اْؼِفرْ  اللَُّهمَّ 

لْ  لَمْ  َما ألََحِدُكمْ  ٌُْسَتَجابُ » -  . (ٕ)«ٌَُعج 

ُجلُ » - َضةِ  ِمنَ  َتْغَتِسلْ  لَمْ  َما ِباْمَرأَتِهِ  أََحقُّ  الرَّ ٌْ الَِثةِ  اْلَح  . (ٖ)«الثَّ

ٌَِّعانِ » - ارِ  اْلَب ٌَ ْفَتِرَقا لَمْ  َما ِباْلِخ ٌَ»(ٗ) . 

 

 فً َموِضَعٌن منها ، َمواِضع أَرَبَعة( ٗ) فً الَخَبر ُجملَة فً( لَمْ ) َوَرَدت : الَخَبر ُجملَة فً -ٗ

 : هً عالَمواضِ  وهذه ،( إِنَّ )َخَبر فًآَخر و ، أدَ الُمبتَ  َخَبر فًَموِضع  َواِحد  و ،( أَنَّ ) َخَبر

ِرهِ  ِباْلَقَدرِ  ُتْإِمنَ  َحتَّى اإلٌَِمانِ  َحِقٌَقةَ  َوَتْبلُػَ  ُتْإِمنَ  َولَنْ  َتِجدَ  لَنْ  إِنَّكَ » - ٌْ هِ  َخ  : َقالَ « للاَِّ  ِمنَ  أَنَّهُ  َوَشرِّ

ا قُْلتُ  ٌْؾَ :  للاَِّ  َرُسولَ  ٌَ رَ  أَْعلَمَ  أَنْ  لًِ َك ٌْ هُ اْلَقاَدرِ  َخ ُككنْ  لَكمْ  أَْخَطاؤَكَ  َماا أَنَّ  َتْعلَامُ : » َقاالَ  ؟ َوَشارَّ ٌَ 

ٌُِصٌَبكَ  ُكنْ  لَمْ  أََصاَبكَ  َوَما ، لِ ٌُْخِطَبكَ  ٌَ رِ  َعلَى ُمتَّ  َفإِنْ  ، لِ ٌْ ارَ  َدَخْلتَ  َذلِكَ  َؼ  . «النَّ

ْومُ » - ْكُتبِ  لَمْ  َعاُشوَراءَ  ٌَ ٌَ  ُ
ُكمْ  هللا  ٌْ ٌَُصمْ  َشاءَ  َفَمنْ  ، َصاِبُمهُ  َوأََنا َصْوَمهُ  َعلَ ٌُْفِطْر، َشاءَ  َوَمنْ  ، َفْل  َفْل

اِمهِ  ِفً َولَِكنْ  ٌَ   . (٘)«َكِرٌم   َوأَْجر   َعِظٌم   َثَواب   ِص

ُ  َصلَّى - للاَِّ  َرُسولِ  إِلَى َرُجل   أَْهَدى - هِ  للاَّ ٌْ ا - َوَسلَّمَ  َعلَ ا ِحَمار   ٌّ ْعِنً - ِباألَْبَواءِ  َوْحِش ا ٌَ  - َمْوِضع 

هِ  َفُردَّ  ٌْ ا ، َعلَ ِ  َرُسولُ  َرأَى َفلَمَّ ُ  َصلَّى ـ للاَّ هِ  للاَّ ٌْ ا: » َقالَ  َوْجِههِ  ِفً اْلَكَراَهةَ  ـ َوَسلَّمَ  َعلَ هُ  لَمْ  إِنَّ  َنُرد 

 ََ ٌْ ا إَِلَّ  َعلَ  . «ُمْحِرُمونَ  أَنَّ

 

 : ٌلً كما هً ، َمواِضع َثََلَثة( ٖ) فً الَحال ُجملَة فً( لمْ ) وردت : الَحال ُجملَة فً -٘

ُ  َكَتَبُهنَّ  َصلَواتٍ  َخْمسُ » - اْومِ  ِفاً ِعَباِدهِ  َعلَى للاَّ ٌَ لَاةِ  اْل ٌْ اة   ِبِهانَّ  َجااءَ  َفَمانْ  ، َواللَّ عْ  لَكمْ  َتامَّ  ٌ  ِمانْ  ٌَُضك

ا َحقِِّهنَّ  ب  ٌْ ةَ  ٌُْدِخلَهُ  أَنْ  َعْهد   للاَِّ  ِعْندَ  َفلَهُ  َش ا َحقِِّهنَّ  ِمنْ  َنَقصَ  َومنْ  ، اْلَجنَّ ب  ٌْ  أَنْ  َعْهاد   للاَِّ  ِعْنادَ  َفلَاهُ  َش

ارَ  ٌُْدِخلَهُ   . (ٙ)«النَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََلة َفضلِ  فً َباب  ) (ٔ)  . (88ٕ/وُخُشوِعَها الصَّ

َعاء أََدب َبابُ ) (ٕ)  . (ٕٓ٘/وَفِضٌلَُته الدُّ

 . (ٕٗ٘/الَحٌض فً َباب  ) (ٖ)

ار َبٌع فً َباب  ) (ٗ) ٌَ  . (8ٙ٘/الشَّْرط وَبٌع الِخ

َواِفل َعاُشوَراء ٌَوم َصوم َبابُ ) (٘) ٌَوم والنَّ  . (ٖٓٔ/َعَرَفة و

ََلة َفرض فً َباب  ) (ٙ) َفر الَحَضر فً الصَّ  . (89ٔ/والسَّ

 



ٔٔٗ 
 

ةُ » - َمَها َحَرام   َمكَّ ُ  َحرَّ ْومِ  إِلَى َتَعالَى للاَّ اَمةِ  ٌَ ٌَ َما ، َبْعِدي ألََحدٍ  َتِحلُّ  َوََل  َقْبلًِ ألََحدٍ  َتِحل   لَمْ  ، اْلِق  َوإِنَّ

 . (ٔ)«َنَهارٍ  ِمنْ  َساَعة   لًِ أُِحلَّتْ 

بِ  - ٌْ َب ِ  أَْهَدى َرُجل  ِمْن َبِنً الضُّ ٍد إِلَاى َرُساوِل للاَّ ٌْ َقاُل لَُه ِرَفاَعُة ْبُن َز اِه َوَسالََّم  -ٌُ ٌْ ُ َعلَ -َصالَّى للاَّ

َقاُل لَُه ِمْدَعم   ٌُ ا أَْسَوَد  ِ  ُؼَلَم  َه َرُسوُل للاَّ ِه َوَسلََّم  -، َفَوجَّ ٌْ ُ َعلَ اى  -َصلَّى للاَّ إِلَاى َواِدي اْلقُاَرى َحتَّ

َنَما ِمدْ  ٌْ ا َب ِ إَِذا ُكنَّ ُحطُّ ِرَحاَل َرُسوِل للاَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  -َعم   ٌْ ُ َعلَ إِْذ َجاَء َسْهم  َؼاْرب  َفؤََصااَبُه  -َصلَّى للاَّ

ةُ  : َفَقَتلَُه َفَقاَل النَّاسُ  ا لَُه اْلَجنَّ ًُّ  َهِنٌب  ِب ِه َوَسلَّمَ  - ، َفَقاَل النَّ ٌْ ُ َعلَ دِ  َنْفِسً َوالِذي ََل »:  - َصلَّى للاَّ ٌَ  هِ ِب

ْملَةَ  إِنَّ  ْومَ  اْلَمَؽاِنمِ  ِمنَ  أََخَذَها الِتً الشَّ َبرَ  ٌَ ٌْ هِ  لََتْشَتِعلُ  اْلَمَقاِسمُ  ُتِصْبَها لَمْ  َخ ٌْ ا َعلَ  . (ٕ)«َنار 

 

لُ  -ٙ ل فً( لمْ ) وقعت : الُمسَتؤَنَفة الُجملَة أَو   كما هً ، َمواِضع َثََلَثة( ٖ) فً الُمسَتؤَنَفة الُجملَة أوَّ

 : ٌلً

ًَ  - اْلُمْإِمِنٌنَ  أُمِّ  َعاِبَشةَ  َعنْ  - اهِ  للاُ  َصالَّى - للاِ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَتْ  - َعْنَها للاُ  َرِض ٌْ :  - َوَسالَّمَ  َعلَ

تَ  َبَنُوا ِحٌنَ  َقْوَمكِ  َتَريْ  أَلَمْ » ٌْ اا:  َفَقالَتْ « ؟ إِْبَراِهٌمَ  َقَواِعدِ  َعلَى اْقَتَصُروا اْلَب  أََلَ  ، للاِ  َرُساولَ  ٌَ

َها  . (ٖ)«ِباْلُكْفرِ  َقْوِمكِ  ِحْدَثانُ  لَْوَلَ : » َقالَ  ؟ إِْبَراِهٌمَ  َقَواِعدِ  إِلَى َتُردُّ

ًَ  - َعاِبَشةَ  َعنْ  - اهِ  للاُ  َصالَّى - للاَِّ  لَِرُساولِ  قُْلتُ :  َقالَتْ  - َعْنَها للاُ  َرِض ٌْ ةَ  إِنَّ :  - َوَسالَّمَ  َعلَ ٌَّ  َصاِف

ً   ِبْنتَ  ٌَ اهِ  للاُ  َصالَّى - للاَِّ  َرُساولُ  لََهاا َفَقالَ  ، َحاَضتْ  َقدْ  ُح ٌْ  أَلَكمْ  ، َحاِبَساُتَنا لََعلََّهاا: » - َوَسالَّمَ  َعلَ

تِ  َمَعُكنَّ  َطاَفتْ  َقدْ  َتُكنْ  ٌْ  . (ٗ)«َفاْخُرْجنَ : » َقالَ  ، َبلَى:  قُْلتُ «  ؟ ِباْلَب

 .« ؟ ِباللَّْحمِ  َتفُورُ  اْلُبْرَمةَ  أَرَ  ألَمْ » -

 

لَة َصدر ُجملَة فً -1 لَة ُجملَة َصدر فً( لمْ ) وردت : الص   : امَ هُ  ، ٌنعَ َموضِ ( ٕ) فً الصِّ

ل  » - ٌْ ْعلَمْ  لَمْ  لَِمنْ  َو ة   ٌَ ل   َمرَّ ٌْ ْعلَمُ  لَِمنْ  َوَو ْعَملْ  َولَمْ  ٌَ نِ  ٌَ ٌْ َت  . «َمرَّ

ْذُكرِ  لَمْ  لَِمنْ  ُوُضوءَ  َلَ » - هِ  للاَِّ  اْسمَ  ٌَ ٌْ  . (٘)«َعلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفا والَمسِجد الَكعَبة فً َباب  ) (ٔ)  . (9ٔٗ/والَمرَوة والصَّ

 ( .7ٓٗ/للا َسِبٌلِ  فً الَؽزو َجاِمع َبابُ )  (ٕ)

َفا والَمسِجد الَكعَبة فً َباب  ) (ٖ)  . (ٓٔٗ/ والَمرَوة والصَّ

 . (9ٖٗ/الَحجّ  فً الَحاِبضُ  َتفَعلُ  َما َبابُ ) (ٗ)

 ( .88/وَفرِضه الُوُضوء آَداب فً َباب  ) (٘)

 

 



ٔٔ٘ 
 

ل ُجملَةأَ  فً -8 كَفة و  لأَ  فاً( لامْ ) تدَ رَ وَ  : الص  اَفة ُجملَاة وَّ  ُمساَند) فاً طَقافَ  دٍ اِحاوَ  َموِضاعٍ  فاً الصِّ

ِبٌع هِ  للاُ  َصلَّى - هَقولُ  ُهو ، (الرَّ ٌْ  : - َوَسلَّمَ  َعلَ

ْقَرأْ  لَمْ  َصَلَةً  َصلَّى َمنْ » - ًَ  اْلقُْرآنِ  ِبؤُمِّ  فٌَِها ٌَ  . (ٕ)«(ٔ)ِخَداج   َفِه

 

 : ة ٌ َمنِ َللَُة الز   الد 

 

ُخول على –األَقَدِمٌن  ِعنَد ُنَحاِتَنا -( لَمْ )َتخَتصُّ     وَتقلِابُ  وَتجِزُماهُ ؛ َفَتنِفٌاه  الُمَضااِرع الِفعلَ  بالدُّ
(ٖ) 

ا بها النَّفً ٌُكون وقد ، (ٗ)ًالَماضِ  إلى َزَمَنه  انَقَطعَ  ُثمَّ  َما َوقتٍ  فً الِفعل ُحُدوث انتفى:  أي ـ ُمنقِطع 

اد   ٌَحفاظْ  لَامْ : ) كَقولِ  حونَ  وذلك ـ النَّفً اومَ  َحِفَظهاا نَّمااوإِ  أَماس ةٌدَ الَقِصا ُمحمَّ ٌَ فاً ُكاونٌَ  دوَقا ،( ال  النَّ

ُعدْ  لَمْ : ) حونَ  ، الُمَتكلِّم َزَمن إلى ُمتَِّصَل   ٌَوم إلى َسَفره من َخالِد   ٌَ ا ٌُكاون وقاد ،( ال نقطاع لَامْ  ُمساَتِمر  ٌَ 

نقطع وََل  لِادْ  لَامْ : } َتَعاالى َقوله نحو وذلك ، ٌَ ُكانْ  َولَامْ  ٌُولَادْ  َولَامْ  ٌَ ا لَاهُ  ٌَ  ،[ ٗ-ٖ/اإلِْخاََلص{]أََحاد   ُكفُاو 

ةِ  َمَثلُ : } َتَعالى وكَقوله قُونَ  ُوِعدَ  الَِّتً اْلَجنَّ رِ  َماءٍ  ِمنْ  أَْنَهار   ِفٌَها اْلُمتَّ ٌْ ٌَّرْ  لَمْ  لََبنٍ  ِمنْ  َوأَْنَهار   آِسنٍ  َؼ َتَؽ ٌَ 

د{]َطْعُمهُ   .( ٘)[٘ٔ/ُمحمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِبٌع َقالَ  (ٔ) اِقَصة الِخَداج:  الرَّ رُ  وهً ، النَّ ٌْ َمام َؼ  . التَّ

ََلة فً الِقَراَءة فً َباب  ) (ٕ)  ( .ٕٕٕ/الصَّ

ا( عنَد ُدُخولهما على  (ٖ) اعَتَرض بعُض الُمحَدثٌن على لفظ )الَقْلب( الَّذي َنَعت به األقدمون أداتً النَّفً )لَْم( و)لَمَّ

الِفعاال الُمَضااارع ، وتعلٌااُل ذلااك عنااَدهم أنَّ كوَنهمااا تقلبااان َزَماان الُمَضااارع إلااى الَماضااً َرهاان  بالتَّساالٌم بااؤنَّ 

ا هُ   ٌّ ا أَصلِ مَتادُّ إلاى َزَمان اَلساِتقَبالو َزَمان الَحاال للُمَضارع َزَمن  ٌَ ٌُإَ  يّ وِ ع اللَُّؽا، والَواِقا ، وَقاد  اد ذلاك ، بال ََل  ٌِّ

ٌؽَ  اا منهاا ة ، بحَ فَ لِ ٌَّة لَتقبُّل األَزِمَنة الُمختَ ة الِفعلِ ٌُثِبُت َصَلحٌة الصِّ عم باؤنَّ َزَمن  اؾ الازَّ ٌُث ٌُكون مان َقبٌال التَّعسُّ

ٌؽة ً  ُتفٌده الصِّ ا أُخرى تؤُخُذَها من َؼٌرها ،  أَصلِ ٌَُردَّ علٌاه ِباؤَنَّ اض رَ عتِ لَِكنَّ َهذا اَلبذاتها ، وأزمان   ٌُمِكن أَن 

دة( ، وَزَمان  َنحاِوي  )َزَماُن مِ ة الِفعل عنَد األقدَ ِصٌؽَ  اة الُمَجارَّ ٌَّ ٌَؽة الِفعل ً  )َزَمُن الصِّ ٌن لَها َزَمنان : َزَمن  َصْرِف

ٌ ٌَؽة َداخل السِّ َمن النَّحوِ الصِّ ا( َتقلبان  يّ اق( ، وُهم ٌعُنون بلفظ )الَقْلب( ُهنا ُوقُوعه على الزَّ ، أي أنَّ )لَْم( و)لَمَّ

ٌُنظار اَلعِتا د .  ًّ الُمَجارَّ ارِف َمن النَّحاوّي للِفعال ، وََل َدْخال لهاذا )الَقْلاب( فاً َزَمناه الصَّ اض فاً رَ ـ فقاط ـ الازَّ

كتُ ٕٓٔال صفعَ اب األَ )إِعرَ   . مارِ علً أبو الَمكَ  ور( للدُّ

ٌَّة ؛ ألَنَّ أََداَة الشَّرط إذا َدَخلَت على الِفعِل الُمَضاِرع َصاَر  (ٗ) ؤِثٌر هذا بَشرط أََلَّ َتسِبَقَها إِحَدى األََدَوات الشَّرِط التَّ

ا علٌها َوحَدَها ؛ َفُتَخلُِّصه للُمسَتقَبل الَمْحض .   . ٕٖٔ/ٗالنَّحو الَواِفً   ٌُنظرفً َزَمِنه َمقُصور 

ابِ ٌُنظر َمَعانِ  (٘) اِمرَّ  .ٕٙٔ/ًٗ ً النَّحو للسَّ
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بٌِع (    ا فً )ُمسَند الر   فً عَدهابَ  للُجملَة ة  ٌَ َنافِ  ـ لَّموسَ  علٌه للا لَّىصَ  ـه مِ ََل كَ  فً( لَمْ ) تدَ رَ وَ َفَقد  أَم 

 :  ، وَتوِضٌُح ذلك على النَّحو اآلتًِ ُمخَتلَِفةٍ  أَزِمَنةٍ 

 ًَمن فً ة  ٌَ َنافِ ( لَمْ ) تاءَ جَ :  الَماِضً ف ا َعَشرَ  ِتسَعةَ ( 9ٔ) فً الَماِضً الزَّ  أَكَثرُ  وُهوَ  ، َموِضع 

ارُ وُ  األَزِمَنة  :  ٌلً امَ  أمثلتها ومن ، َمَعَها ود 

هِ  للا َصلَّى - للاِ  َرُسولُ  َكانَ  - ٌْ  َصلَّى ُثمَّ  ، َكِثٌر   َناس   ِبَصَلَتِهِ  َفَصلَّى اْلَمْسِجدِ  ِفً - َوَسلَّمَ  َعلَ

لَةَ  ٌْ ةَ  اللَّ ٌَ انِ ُعوا ُثمَّ  النَّاسُ  َفَكُثرَ  الثَّ لَةِ  فًِ َتَجمَّ ٌْ الَِثةِ  اللَّ اِبَعةِ  الثَّ ْخُرجْ  َفلَمْ  َوالرَّ ِهمْ  ٌَ ٌْ           للاِ  َرُسولُ  إِلَ

هِ  للا َصلَّى - ٌْ ا - َوَسلَّمَ  َعلَ تُ  َقدْ : » َقالَ  أَْصَبحَ  َفلَمَّ ٌْ ْمَنْعنًِ َفلَمْ  َصَنْعُتمْ  الِذي َرأَ  اْلُخُروجِ  ِمنَ  ٌَ

ُكمْ  ٌْ ُكمْ  ٌُْفَرضَ  أَنْ  َخِشٌتُ  أَنًِّ إَِلَّ  إِلَ ٌْ  . «َعلَ

ْقَرأْ  لَمْ  َصَلَةً  َصل ى َمنْ » - ًَ  اْلقُْرآنِ  ِبؤُمِّ  فٌَِها ٌَ  « .ِخَداج   َفِه

 

 ًَثةَثََل ( ٖ) فً الُمسَتقَبل إلى الُمْمَتدّ  الَحال فً ة  ٌَ َنافِ  تاءَ جَ و:  الُمسَتقَبل إلى الُمْمَتدّ  الَحال ف 

 : هً ، اِضعَموَ 

مُ  - مُّ ٌَ ْكِفٌكَ  التَّ  . (ٔ)«ِسِنٌنَ  َعْشرَ  اْلَماءَ  َتِجدِ  لَمْ  إِنْ  ٌَ

لْ  لَمْ  َما ألََحِدُكمْ  ٌُْسَتَجابُ » -  . «ٌَُعج 

ٌَِّعانِ » - ارِ  اْلَب ٌَ ْفَتِرَقا لَمْ  َما ِباْلِخ ٌَ» . 

 

 ًا َعَشرَ  ةَ سَ َخم( ٘ٔ) فً اَلسِتقَبال َزَمن فً ة  ٌَ َنافِ ( لَمْ ) تاءَ جَ  : الُمسَتقَبل ف  ومن ، َموِضع 

 : ٌلً َما أمثلتها

رُ » - ٌْ ِتً َخ ؤُْتونَ  َقْوم   أُمَّ ْعَملُونَ  بًِ ٌُْإِمُنونَ  َبْعِدي ِمنْ  ٌَ ٌَ َرْونًِ َولَمْ  بِؤَْمِري َو  لَُهمُ  َفؤُْولَبِكَ  ٌَ

َرَجاتُ   . «اْلفِْتَنةِ  ِفً َتَعمَّقَ  َمنْ  إَِلَّ  اْلُعلَى الدَّ

ُجلُ » - َضةِ  ِمنَ  َتْغَتِسلْ  لَمْ  َما ِباْمَرأَتِهِ  أََحقُّ  الرَّ ٌْ الَِثةِ  اْلَح  . «الثَّ

 

 ًف  َِ َمن ُمْ لَ َمن ُمْطلَقِ  فًلَحقٌَِقٍة َثابَِتٍة  ة  ٌَ َنافِ  (ُمسَندال)فً  َوَرَدتوَ  : الز   ِتسَعة( 9) فً الزَّ

 : أمثلتها ومن ، َمَواِضع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م َفرض َبابُ ) (ٔ) مُّ ٌَ  . (9ٙٔ/ٌُوِجُبه الَِّذي والُعْذر التَّ
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َلَةُ » -  . «ٌُْفِسُدَها َما فٌَِها ٌُْدِخلْ  لَمْ  َما ، َوَفاِجرٍ  َبار   ُكلِّ  َخْلؾَ  َجاِبَزة   الصَّ

ُكنِ  لَمْ  إِنْ » - َهَداءُ  ٌَ تًِ ِمنْ  الشُّ ؾِ  قُِتلَ  َمنْ  إَِلَّ  أُم  ٌْ  . «َقلٌِل   إَِذنْ  َفُهمْ  ِبالسَّ

هُ  َتَراهُ  َتُكنْ  لَمْ  َفإِنْ  َتَراهُ َكؤَنَّكَ  هللَِّ  َتْعَملَ  أَنْ  اإلِْحَسانُ » - َراكَ  َفإِنَّ ٌَ» . 
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اِدس الَفصلُ   الس 

ٌر( ) ٌْ ٌَة َغ افِ بٌِع اإلَِمام ُمسَند فًِالن    بن َحبٌِب الر 
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اِدس  الَفصلُ الس 

ُة ) ٌَ افِ ٌر( الن  ٌْ بٌِعِ  اإلَِمامِ  ُمسَندِ فً َغ  بن َحبٌِب الر 

 

 : َتمِهٌد 

 

ٌَرة    ( هً اسم  ٌدلُّ على الُمَؽاا ر  ٌْ )َؼ
ر  دَ فُظهاا ُمفاَرد  ُماذَ ، ولَ  (ٔ) اا ، وإذا أُرِ ابِ كَّ اث َجام   ازَ ٌاد بهاا الُمَإنَّ

 إلاى الُمفارد ةَضاافَ لإلِ  ُمَلزماة   وهاً ، (ٕ)ىمَل  علاى الَمعَناٌُثه حَ ؤنِ مَل  على اللَّفظ ، وتَ عِل حَ ٌُر الفِ ذكِ تَ 

ا ٌَرةَ  ٌادُتفِ  ة  فَ صِ  ُكونتَ  نأَ  صلُهاوأَ " ، (ٖ)َمعنى   أو لفظ  ااإِ  َهالَموُصاوفِ  َهااَمجُرورِ  ُمَؽاا ااذَ  مَّ  ، ة  فَ ِصا أو ات 

ات ةرَ فالُمَؽاٌَ  د  ُمحَ : ) حونَ  بالذَّ رُ  مَّ ٌْ رِ  بَرُجلٍ  َمَررتُ )و ،( بَراِهٌمَ إِ  َؼ ٌْ ً   َؼ دٍ ُمحَ  فَشخصُ  ، (َعلِ رُ  مَّ ٌْ  َؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر( تؤتً  (ٔ) ٌْ  : ة أَوُجهٍ ثَ ٌَّة على َثََل بِ فً الَعرَ )َؼ

ل : ٍد ، وهذا الَوجاه ُهاو  ُهو األَصُل فٌها ة  ، وهذاالَّة  على النَّفً َصَراحَ ُكون ِصَفة  دَ ن تَ أَ  األَو  ٌِّ ُر َج ٌْ ، نحو : هذا َقلَم  َؼ

رَ ي سنؤتً علٌه بالشَّرح والَبٌَ الَّذِ   .  ة َكونُه الَمقُصود فٌهااسَ ان فً هذه الدِّ

انِ ابق ، فُتحَمل على )إِ أَ  ً :الث  ( فً اَلساتِ ن َتخُرَج عن أَصلِها السَّ ٌَرَ اء ؛ لَكوِنَهاا ُتفٌاد المُ ثنَ َلَّ ا كاإعراب اُبَهاعرَ ة، وإِ َؽاا

اٍد( بالنَّصاب عَد )إِ اَلسم الَواقع بَ  ٌْ ار َز ٌْ ٍد( بالنَّصب على اَلستثناء ، و)َما َجاَء أََحاد  َؼ ٌْ َر َز ٌْ ( ، فتقُول : )َجاَء الَقوُم َؼ َلَّ

َحاااة ااة وُهااو األرجااح عنااَد النُّ ٌَّ فااع علااى الَبَدل فااً ِضااالَحالَاا، وهااً تاادلُّ فااً هااذه  علااى اَلسااتثناء ، والرَّ ا ََل ة علااى النَّ من 

ً  وإِثبات  .اء ـ فً َحِقٌَقِته ـ َما ُهو إِ ثنَ نَّ اَلستِ َصَراَحة  ؛ ألَ   َلَّ َنف

الِ  ر َدََللٍة على َنفًٍ أو استِ ن تَ أَ  ث :الث  ٌْ ٌَرة َفَحْسُب ، من َؼ د الُمَؽا ٌن ، َع بَ قَ ن تَ ا أَ هَ طُ اٍء ، وَضابِ ثنَ ُكوَن لُمَجرَّ ٌَن ِضدَّ

ا{]النِّ ولُه َتَعالَ ه قَ ومن ر  ٌْ ِه اْخِتََلف ا َكِث ٌْ ِر للِا لََوَجُدوا ِف ٌْ ُرْوَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َؼ َتَدبَّ ٌَ [ ، 8َٕساء/ى : } أََفَلَ 

ُر الَبِخٌِل( . ٌْ ُر الَفاِسِد( ، و)الَجَواُد َؼ ٌْ الُِح َؼ ة فً عِ ٌُنظر األَ  وكقولك : )الصَّ ٌَ َعلًِ ،  8ٕٔ-79ٔلم الُحُروؾ صزِه

د اا ٌَّة بدمشق، َطبَعة َمج ٕ، َتحِقٌق َعبد الُمِعٌن الَملُّوِحً ، ط هـ(٘ٔٗ)الُمَتَوفَّى َنحو  يلَهَروِ بن ُمحمَّ ، َمع اللَُّؽة الَعَرِب

ًّ ص م ، 98ٔٔ اؼب األَصَفهان بَ ، دَ  ٔ، ط 9ٓ٘وُمفردات ألفاظ القُرآن للرَّ ٌع ، لنَّشر والتَّوزِ ة وااعَ ار األمٌرة للطِّ

( ، هـ8ٗٙت) ًافِ ٌن أحمد بن إدرٌس الَقرَ ، لشهاب الدِّ 8ٕ٘-ٕ٘٘م ، واَلستؽناء فً اَلستثناء ص ٕٓٔٓبٌروت ، 

د عبدالَقادر َعَطا ، ط ،  ٘ٙٗ-ٙ٘ٗ/ٕم ، والُمؽنً َلبن ِهَشام 98ٌَّٙٔة ، بٌروت ، ب الِعلمِ ار الُكتُ ، دَ  ٔتحقٌق ُمحمَّ

َر( ادَّ لَِسان الَعَرب مَ و،  ٕٖٓ-99ًّٕ صٌب الُموِزعِ َلبن الَخطِ  ٌح الَمَؽانًوَمَصابِ  ٌَ ً النَّحو وَمَعانِ ،  ٗ٘ٔ/ٓٔة )َؼ

ٗ/ٔ8ٓ . 

ًّ ، وَتفساٌر الَبحار الُمِحا 79ٗ/ٌُٖنظر الكتاب  (ٕ) اان األندلُسا ٌَّ ات وَ ، والُمستقَصاى فاً َمعاانً األَدَ  8ٗٔ/ٌٔط ألباً ح

حوَ  ٔزٌاد ، ط، د/ مسعد  ٙٙٔا صاِبهَ عرَ ة وإِ ٌَّ النَّحوِ   م .9ٕٓٓ،  ٌع ، الَقاهرةة للنَّشر والتَّوزِ ، دار الصَّ

 . 8ٗٔ/ٔ ٌطالُمحِ  الَبحر َتفسٌر ٌُنظر (ٖ)
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ُجلِ  َشخصُ  وكذلك ، اِهٌمَ إِبرَ  َشخِص  ًّ  َشخص َؼٌر به َمَررتُ  يالَّذِ  الرَّ ٌَرَ  ، َعلِ فَ  ةوالُمَؽا  حونَ  ةبالصِّ

ْسَتِويْ  ََل : } ىَتَعالَ  َقوله نَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  ٌَ ٌْ رُ  اْلُمْإِمِن ٌْ ًْ  َؼ َررِ  أُْولِ  َسِبٌلِ  ِفً َوالُمَجاِهُدونَ  الضَّ

فع ،[ 9٘/النَِّساء{]للاِ  ا َنْعَملْ } هَقولِ وكَ   ، ٌندِ للَقاعِ  ة  فَ صِ  أنَّه على بالرَّ رَ  َصالِح  ٌْ ا الَِّذيْ  َؼ  ُكنَّ

رُ  ِدرَهم   هذا)و ،[ 8ٖ/َفاِطر{]َنْعَملُ  ٌْ ٌِّدٍ  َؼ رِ  ِبَرُجلٍ  َمررتُ )و ،( َج ٌْ  . (ٔ)("ٌلٍ َطوِ  َؼ

ها    ا النَّفً على َتُدلُّ  الَّتً اتوَ دَ األَ  من مبعُضهُ  وَعدَّ ها أنَّ  والَحقُّ  ، (ٕ)ِضمن  ٌَ  لَمدلُول َصِرٌح   َنف

ِرٌح النَّفً اتوَ دَ ألَ  هادِ َتعدَ  ندَ عِ  الشََّجريّ  ابنُ  ٌقُول ، (ٖ)الُمَخالََفة ر  ) النَّفً اتوَ دَ أَ  ومن: " الصَّ ٌْ  (َؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌُنظر ، ٕٕٙ/ٕ النَّحو َمَعانً (ٔ) مَ  ٌسَجلِ  اردَ  ،ٔط ، الَبَرَكاتً ٌحٌى/ د ،٘ٗٔص ٌَّةالنَّحوِ  اتوَ األَدَ  و  انالزَّ

انعَ  ، ٌعوالتَّوزِ  للنَّشر  . مٕٕٔٓ ، األردن ، مَّ

ٌد النَّفً فً ، وَتقٌِ  ٕ٘ٗ-8ٌُٖٕنظر على َسبٌل الِمثال : أَسالٌب النَّفً فً القُرآن ألحمد َماهر الَبقري ص (ٕ)

ٌَّة" ٌمالقُرآن الَكرِ  د بابطٌناسِ ٌَ ، إِعَداد  ٖٗص "ِدَراَسة َبََلِؼ     ، )ِرَسالَة َماِجستٌر( ، َجاِمَعة  ر بن ُمحمَّ

ٌَّة ،  ُعوِد ٌَّة السُّ  .هـ ٕ٘ٗٔأُّم القَُرى ، الَمملََكة الَعَرِب

ر) ازمتَ تَ  (ٖ) ٌْ  : ٌنبؤَمرَ  النَّفً اتأََدوَ  ٌَّةقِ بَ  عن (َؼ

ًّ  لثَّ مَ  وقد ، الَباب َهذا فً ٌدالَوحِ  اَلسمُ  نَّهاأَ  -ٔ ٌوِط  باَلسم النَّفً عن َحدٌثه عندَ  (الَهْمع) فً بها السُّ

ا( وأََخَواِتَها َكانَ  َباب) فً  : رالشَّاعِ  ولبقَ  ُمستشِهد 

رُ                                             ٌْ ر ُمْنَفك   َؼ ٌْ ٌْسَ  َوانٍ  ُكلُّ      َهَوى   أَِس ْعَتِبرُ  لَ ٌَ 

ُخول َتختصُّ  أنَّها -ٕ  ذلك ؛ (ََل )و( َما) ِمن اَلسم َنفً فً استعماَل   أَوسع هً بل ، األَسماء على بالدُّ

ٌُود إَلَّ  الُمفَرد اَلسمَ  َتنفً ََل  ولكنَّها ، ٌَّةاَلسمِ  الُجَمل وتنفً ، الفعَ األَ  تنفً( َما) ألنَّ   لََها نَّ ألَ  ؛ بقُ

د  : ) مثَل   تقُول أن ٌَِصحُّ  فََل  ، مالَكََل  َصدر م بل( َحاِضر   َما ُمحمَّ ٌِّها َمع( َما) ُتقدِّ  َصدر إلى َمنف

د   َحاِضر   َما: ) فتقُول ، الَكَلم ا ، ٌرالتَّؤخِ  فً عنه ٌَخَتِلؾُ  التَّقدٌم فً والَمعنى( ُمَحمَّ ر) وأمَّ ٌْ ( َؼ

ٌَِصحُّ  د  : ) فتقُول ، وتؤخٌُرها تقدٌُمها َف رُ  ُمحمَّ ٌْ رُ ) و ،( َقاِبمٍ  َؼ ٌْ د   َقاِبمٍ  َؼ فَ  نفً ٌُمكن وََل ( ُمحمَّ  ةالصِّ

فة ألنَّ  ؛ (َما)بـ مثَل   م ََل  الصِّ ل فً َتَتقدَّ  األفعالَ  َتنفً فإنَّها( ََل ) وكذلك ، َمعلُوم   ُهو َكَما الَكَلم أَوَّ

ةَ  الُجَمل وَتنفً ٌَّ ا بَقٌدٍ  إَلَّ  َتنفٌه ََل  ولِكنْ  ، الُمفَردَ  اَلسمَ  َتنفً وقد ، اَلسم  الَخَبر َتنفً ََل  فهً ، أٌَض 

فة وََل  ، الُمفَرد  فً ِجَهةٍ  من أكثر إِشَراكُ  بها ٌَُرادُ  ألنَّه؛  َتكَراِرَها بَشرط إَلَّ  ، الَحال وََل  ، الصِّ

ر) بِخََلؾ ، النَّفً ٌْ ر أن ٌُشَترطُ  ََل  فإنَّه( َؼ  ومن ، َناحٌة من هذا األَمثلة فً َواِضح   ُهو َكَما َتَتكرَّ

ا) إنَّ  أُخَرى َناحٌةٍ  ر  ٌْ ٌَرة ٌُفٌد اسم  ( َؼ ا َما: ) مثَل   قُلتَ  فإِذا الُمَؽا د  ًَ  ٌُفٌد فإنَّه( أَكَرمتُ  ُمحمَّ  اإلِكرام َنف

دٍ  عن ا ُمحمَّ دٍ  عن الُخُصوص هذا وبَنفً ، ُخُصوص  ُدلُّ  ُمحمَّ ا التَّعبٌر ٌَ رَ  أَكَرمتَ  أنَّك على اسِتنَتاج  ٌْ  َؼ

دٍ  ا ، ُمحمَّ رُ )  َقولُك وأمَّ ٌْ دٍ  َؼ رِ  لَشخٍص  اإِلكرامِ  إِثباتَ  ٌُفٌد فإنَّه( أَكَرمتُ  ُمحمَّ ٌْ دٍ  َؼ  وبلفظ ، ُمحمَّ

ٌَرة دٍ  اإلِكَرامِ  َنفً على التَّعبٌر َدلَّ  الُمَؽا  نظرٌُ  .واإلِثباَت النَّفً فً ُمخَتلِفَتان َطِرٌَقَتان فُهَما ، لُمحمَّ

ُروس وَجاِمع، 8ٕٔ -8ٔٔ/ًٗ النَّحوَمَعانِ ، و ٘ٙ/ٕالَهمع   ، ًٌٌِنِ الَؽََل  ىُمصَطفَ  ٌخالشَّ ،  97ٕ/ٕ ٌَّةبِ الَعرَ  الدُّ

ٌَّة الَمكتبة ، ٔط  . م9ٕٓٓ ، بٌروت -َصٌَدا ، الَعصِر



ٕٔٔ 
 

 ، َؼٌاُركَ  وَرُجال  ،  ٌَُشااِبُهكَ :  أي ، ِمثلُاكَ  َرُجال   ًنِ اءَ جَ :  تقُول ،( ِمْثل) ٌضُ َنقِ  فهً ، ةالَفَ للُمخَ  ألنَّها

رالتَّطَ ) كتاب فً اءَ وجَ  ، (ٔ)"ٌَُخالِفُكَ :  أي ا( : "النَّحِويّ  وُّ ر) نَّ أَ  ٌُْظِهرُ  وممَّ ٌْ ات النَّفً وَ دَ أَ  ٌنَ بَ  ُتَعدُّ ( َؼ

َن{]الَفاِتَحة/ا ، نَ ٌهَ لَ طؾ )َوََل( عَ عَ  الٌِّ ِهْم َوََل الضَّ ٌْ  . (ٕ)["7حو : }َؼٌِر الَمْؽُضوِب َعلَ

ا بَعٌنااه ، ماان أَجاال ذلااك ََل ُتفٌاادَهاو    هااا ََل َتُخااصُّ شااٌب  نِكٌاار ؛ ألنَّ  هااً اساام  ُموِؼاال  فااً اإلبهااام والتَّ

ااا ِكاارة مااع إضااافِتها إلااى َمعرفااةٍ  (ٖ)إضااافُتها إلااى الَمعرفااة َتعرٌف  ، نحااو:  (ٗ)، "ولهااذا ُتوَصااُؾ بهااا النَّ

ُرَك(" ٌْ ٌُوَصُؾ بها إَلَّ َنِكرَ  (٘))َجاَءِنً َرُجل  َؼ ا "ََل  ٌُفِ ة مِ ... أو ِشبه النِِّكرَ  ةولهذا أٌض  ا ََل  ٌف ا ٌد َتعرِ مَّ

ؾ بـ)أَ ى ، كالُمعَ فً الَمعنَ  ؾ بهاا ـ وإن َكاانَ نَّ الُمَعاٌَّة ، فإِ ْل( الِجنسِ رَّ اا ـ فُهاو فاً ُحكام َفاَمعرِ  رَّ ة  لفظ 

ِكرَ  اُرَك َكثِ  ٌَّنَعالُّ علاى مُ دُ نَّه ََل ٌَ ى ؛ ألَ ة َمعنَ النَّ ٌْ َجااُل َؼ َس الُمارَ ، فاإن قُلاَت : )الرِّ ٌْ ( ؛ فلَا اَل  َجااُد رِ ٌار 

نِ ُمعَ  ة إبَهاِمَها َحَكم شِ ولِ ،  (ٙ)ٌن"ٌَّ ة ُدخُ دَ عَ ون بِ مُ قدَ ا األَ اُتنَ ُنحَ دَّ  ، ( 7)ٌؾ علٌهاول )أَْل( التَّعرِ م ِصحَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٖٔ/َٔمالً ابن الشَّجرّي أَ  (ٔ)

ر النَّحوي لبرجستراشر ص (ٕ)  . 7ٔٔالتَّطوُّ

اج  (ٖ) اارَّ ا( إذا َوَقعاات بااٌَن  ٖ٘ٔ/ٌُٔنظاار األُُصااول فااً النَّحااو َلبااِن السَّ اار  ٌْ ، وَذَهااَب بعااُض النُّحاااة إلااى أنَّ )َؼ

اة َتنحصار  ٌَّ ؾ بإَضاَفِتَها إلى الثَّانً ِمنُهَما إذا َكاان َمعِرفاة ؛ ألنَّ الَؽٌر ٌن فإنَّها َتَتعرَّ ٌَضاُعُؾ ُمَتَضادِّ حٌنباٍذ و

بٌاان فاً إِعاراب القُارآن  ٌُنظار التِّ اُكون .  اِر السُّ ٌْ ،  ٓٔ/ٔإِبَهاُمَها ، ومن ذلك َقولك : َعِجبُت مان الَحَركاة َؼ

اد الَبَجااِوي ، ط (هاـٙٔٙتألبً الَبقاء عبدللا بان الُحَساٌن الُعْكُباِرّي ) ، دار الِجٌال ،  ٕ، تحقٌاق علاً ُمحمَّ

 .ٕٕ/ٖ، والنَّحو الَوافً  7٘ٗ/ٕللَّبٌب م ، وُمؽنً ا987ٔبٌروت ، 

ا (ٗ) َسات ِصافة  َتُخاصُّ ذات  ٌْ ٌَرة الُمَخاَطب لَ ُرَك( ألنَّ ُمَؽا ٌْ ؾ )َؼ ٌَتعرَّ ًّ بَقوله : "وإنَّما لم  ِض ا ٌَُعلِّل ذلك اإلِمام الرَّ

 ًّ ض فة" ، َشرح الرَّ  .ٕٓٔ/ٕعلى الَكافٌة ُدون أُخرى ، إذ ُكلُّ َما فً الُوُجود إَلَّ َذاُته َموُصوؾ  بهذه الصِّ

ُروس الَعرَ َجااامِ  (٘) ااة بِ ع الاادُّ ٌُنظاار الكتاااب  ٖٓ٘/ٌَّٖ ااد  ٌمات ألُساالُوب القُاارآن الَكاارِ اَساا، وِدرَ  ٖٕٗ/ٔ، و     لُمحمَّ

 . ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/  ٖ، الِقسم ٖبد الَخالق ُعَضٌَمة  الُجزءعَ 

فحة . (ٙ) ٌَّة بنفس الُجزء والصَّ ُروس الَعرب  َجامع الدُّ

َحا، هاذا وقااد اساتثنى بَ  8ٗٔ/ٔوَتفسااٌر الَبحار الُمحااٌط ،  79ٗ/ٌُٖنظار الكتااب  (7) اة ماان ذلاك َمااا إذا عااُض النُّ

ِصاحُّ  ٌَ اه  ٌن ؛ فإنَّ اِطَها باٌَن ُمَتَضاادَّ ار( إلاى َمعِرفاة ، ماع َتوسُّ ٌْ  إلَِضاافة )َؼ
َكانت )أَْل( َتَقُع فاً الَكاَلم ُمَعاِقَباة 

َست ُمَضاَفة  أن  ٌْ ٌن ولَ ا عنَدما َتَقُع بٌَن ِضدَّ فات أٌض  َتقَتِرَن بـ)أَْل( فَتستفٌد التَّعرٌؾ فً مثل الَحالاة الَّتاً تعرَّ

ه َمْجَمع اللُّؽَ  ة سَ ه الَخامِ تِ ة فً َدورَ ٌَّة بالَقاِهرَ بِ ة الَعرَ فٌَها باإلَِضافة إِذا َقامت َقِرٌنة  َعلى التَّعبٌر ، وهذا َما أَقرَّ

 . (ٗش رقم )الَهامِ  ٕٔ/ًٖ ْجَمع فً النَّحو الَوافِ ار المَ ٌُنظر َقرَ  م( .9ٙ9ٌٔن )َشهر فبراٌر ثِ والثَََّل 
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رِ ؤَ عُض الُمتَ ه بَ ازَ جَ وأَ  ُنوهَ خِّ اِق ؽرَ نَّ )أَْل( فٌهاا َلساتِ أَ  ٌالة )اآلَخار( ، علاى َتؤوِ َماى َكلِ ا َمعَناٌن ، وَضمَّ

 . (ٔ)الِجنس

 

  ًر( الَواِرَدة ف ٌْ ة بـ)َغ  ٌ ة للُجملَة الَمنفِ  ٌ بٌِع( :األَنَماُ  اللَُّغِو  )ُمسَند الر 

     

ر) ُتَعدُّ     ٌْ ا النَّفً أََدَوات أََقلُّ ( َؼ ِبٌع اإلَِمام ُمسَند) فً ُوُرَود   َصالَّى - هِماََل كَ  فاً َتاِرد لَام َحٌاثُ  ،( الرَّ

 علاى فٌهاا َجااَءت دوقَ  ، دٍ احِ وَ  َحِدٌثٍ  فً منها اثنان ؛ (ٕ)َمواِضع أَرَبَعة( ٗ) فً إَِلَّ  - وَسلَّم علٌه للا

ة َفَحْسبُ  دٍ احِ وَ  َنَمطٍ  ٌَ وَرة اآلِت َتَمثَّل فً الصُّ ٌَ : 

    

ر( الُمَضاف                        ٌْ  .إلٌه  الُمَضاف+ السُم  َحرُف الَجر  + لَفظ )َغ

 

 :  هًاألَرَبَعُة فً )الُمسَند(  َهاَمواِضعُ و  

 

رَ  أَوْ  َمْسؤَلَة أَْفَتى َمنْ » - ا َفسَّ  ٌ رِ  ُرْإ ٌْ اَماءِ  ِمانَ  َوَقاعَ  َكَمانْ  َكانَ  ِعْلمٍ  بَِغ  َفَصااَدؾَ  األَْرِض  إِلَاى السَّ

ا هُ  َولَوْ  لَهُ  َقْعرَ  ََل  ِبْبر   . (ٖ)«اْلَحقَّ  أََصابَ  أَنَّ

نَ  َحَكمَ  َمنْ » - ٌْ نِ  َب ٌْ َما اْثَن رِ  َنْفَسهُ  َذَبحَ  َفَكؤَنَّ ٌْ ٌنٍ  بَِغ  . (ٗ)«ِسك 

ْحلَِبنَّ  ََل » - ٌَ
ةَ  أََحُدُكمْ  (٘) ٌَ رِ  أََحدٍ  َماِش ٌْ ٌُِحبُّ  ، إِْذنِهِ  بَِغ   ِخَزاَنُتهُ  َفُتْكَسرَ  َمْشُرَبُتهُ  ُتْإَتى أَنْ  أََحُدُكمْ  أَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َر( صٌط فً اإلِعرَ م الَوسِ ٌُنظر الُمعجَ  (1) ٌَ ة )َؼ    ، ٗ، د/ ناٌؾ َمعُروؾ ود/ ُمصَطفى الُجوُزو ، طٖٕٔاب َمادَّ

فَ دَ   . مٕٓٔٓس ، بٌروت ، ابِ ار النَّ

َفَحات فً( الُمسَند) فً الَمَواِضع َهِذه َرَدتوَ  (2) ة الصَّ ٌَ  . (فً َحِدٌٍث َواِحدٍ  )َموِضَعان9ٕٙ ، ٖٕٗ ، ٖٗ:  اآلِت

وءِ  َوَجلَّ  َعزَّ  للاِ  لَؽٌرِ  الِعلم َطلَبَباب  فً ) (3)  . (ٖ٘/وُعلََماء السُّ

 . (9ٓ٘/األَحَكامَباُب ) (4)

ًّ  الشٌَّخ القَ  (5) الِِم ْحلَِبنَّ  ََل » َقولُه: " ٔٓ٘/ٖ(  الُمسَند َشرح) فً السَّ  ُضُروِعَها، من َحلٌَِبَها ٌَسَتخِرَجنَّ  ََل :  أَي «ٌَ

ة ٌَ اء ِبَضمِّ  والَمْشُرَبة ، أَكَثر الَؽَنم فً ولَِكنَّه والَؽَنم والَبَقر اإلِِبل َعلَى َتَقع:  والَماِش  ، الُؽرَفة:  ُتفَتح وَقد الرَّ

 ٌُخزن الَّذي الِوَعاء َعلَى الِخَزاَنة وُتطلَق ، الشًَّء ِفٌه ٌُخزن الَّذي الَمَكان وُهو ، الَمخَزن:  بالَكسر والِخَزاَنة

 " .ِحفُظه ٌَُرادُ  َما ِفٌه

    



ٕٖٔ 
 

ْنَقاالَ  ٌُ َمااا ؟ َطَعاُمااهُ  َف ِتِهمْ  ُضااُروعُ  لَُهاامْ  َتْخااِزنُ  َفإِنَّ ٌَ ِحاالُّ  َوََل  ، أَْطِعَمااَتُهمْ  َماِشاا ةُ  ُتْحلَاابَ  أَنْ  ٌَ ٌَ  أََحاادٍ  َماِشاا

رِ  ِمنْ  ٌْ  . (ٔ)«إِْذنِهِ  َغ

اااة الُجملَاااة ِنَظاااامُ  اعتماااد    ٌَّ ااار)باااـ الَمنِف ٌْ  علاااى -فاااً الَمَواِضاااع الَماااذُكوَرة  َواِضاااح   ُهاااو َكَماااا -( َؼ

ةٍ  ِوْحااادةٍ  ٌَّ ااال ، َفَحْسااابُ  َواِحاااَدةٍ  أَساِسااا فاااً أََداة فاااً َتَتَمثَّ ااار) النَّ ٌْ  ةافَ َضاااومُ  الَجااارِّ  ِبَحااارؾِ  َمساااُبوقة  ( َؼ

ل الَحاااِدٌث ففاااً ، اهَ عااادَ بَ  اَلسااام إلاااى اااانً األوَّ ل عوالَموِضااا والثَّ الاااث الَحاااِدٌث مااان األوَّ  َجااااَءت الثَّ

ااااأَ  ،( الَبااااء َحااارؾ)باااـ َمجاااُروَرة    الَجااارِّ  باااـَحرؾ ُمجاااُروَرة   َجااااَءت فقاااد ٌااارخِ األَ  الَموِضاااع فاااً مَّ

هااااَكَماااا  ،( ِمااانْ )  الُمَلِزَماااة األساااماء مااان َكوَنهاااا - إلٌهاااا الُمَضااااؾ َعِملَااات الَجااارَّ فاااً اَلسااام أَنَّ

ا َجااااءَ  إِذ - لإِلَضااااَفة ااااِهَرة عاااَدها بالَكساااَرةبَ  َمجاااُرور   ، رَبَعاااةاألَ  اِضاااعالَموَ  فاااً هرِ آِخااا علاااى الظَّ

ٌَُلَحااااظ هااااا و ل َموِضااااَعٌَها فااااً ُسااااِبَقت قااااد أَنَّ اااااِنً األَوَّ ااااؤن ، إِخَبااااارٍ  بُجملَااااة والثَّ  فااااً وكااااذلك الشَّ

اِباااع الَموِضاااع اااه إَِلَّ  ، الرَّ اااَراد الَّاااذي الَخَبااار ٌااالبِ قَ  مااان أَنَّ اااََلة علٌاااه - فَقولُاااه ؛ اإلِنَشااااء مناااه ٌُ  الصَّ

اااََلم ِحااالُّ  ََل » : - والسَّ ةُ  ُتْحلَااابَ  أَنْ  ٌَ ٌَ كككرِ  ِمكككنْ  أََحااادٍ  َماِشااا ٌْ ماااا« إِْذنِكككهِ  َغ هاااً بااااب مااان ُهاااو إنَّ  فاااً النَّ

فاااً ُصاااورة ا علٌاااه ُنطلِاااقَ  أن ٌُمِكُنَناااا َماااا وُهاااوَ  ، النَّ ز  ى َتَجاااوُّ فاااً) ُمَسااامَّ ًّ  النَّ فاااً) أو( اإلنَشااااِب  النَّ

 ًّ لَِبااا اااا ،( الطَّ الِااا الَموِضاااعفاااً  أَمَّ ْحلِاااَبنَّ  ََل : » - وَسااالَّم علٌاااه للاُ  َصااالَّى - ولُاااهقَ  وُهاااوَ  ثالثَّ  أََحاااُدُكمْ  ٌَ

ةَ  ٌَ كككرِ  أََحااادٍ  َماِشااا ٌْ اااا فٌتَِّضاااحُ « إِْذنِكككهِ  بَِغ  ٌّ ااار) َنفاااً أنَّ  َجلِ ٌْ ةٍ  بُجملَاااةٍ  ُساااِبقَ  قاااد( َؼ ٌَّ ُرَها إنشااااب     َتَتَصااادَّ

ة( ََل ) ٌَ اِه  . النَّ

َرة َدََللَاااااةو    ٌَ ااااار))الُمَخالََفاااااة( الَّتاااااً تقتضاااااٌها  الُمَؽاااااا ٌْ َواِضاااااَحة  فاااااً َجِمٌاااااع َمَواِضاااااِعَها ( َؼ

اارِ » ةارَ َبااعِ  فااً َمعَناَهااا الِمَثااال َسااِبٌل فعلااىالَمااذُكوَرة،  ٌْ لاألَ  الَحااِدٌث فااً ةدَ ارِ الااوَ  ـاا «ِعْلاامٍ  ِبَؽ  ـاا وَّ

ُكااون هااذا وعلااى ؛ إلٌهااا أُِضااٌَفت الَّتااً( ِعْلاام) لكلمااة ُمَخااالِؾ    أي ،( ِبَجْهاالٍ ) وُهاا ةارَ الِعَباا َمعَنااى ٌَ

اااار  ) أَنَّ  ٌْ لَاااابُّس َنَفاااات( اَؼ ااااا َتفِسااااٌر أو الَفتااااَوى َوقاااات فااااً بااااالِعلم التَّ ٌَ إ  الُمَقاِباااال فااااً وأثبتاااات ، الرُّ

اااا فاااً َقولِاااه  (الَجهااال) وُهاااو( الِعلااام)لاااـ الُمَخاااالِؾ الَمعَناااى اااََلم  -، أَمَّ اااََلة والسَّ  َمااانْ »:  -علٌاااه الصَّ

نَ  َحَكاامَ  ٌْ نِ  َباا ٌْ َمااا اْثَناا كك َنْفَسااهُ  َذَبااحَ  َفَكؤَنَّ ٌْ ٌنٍ  رِ بَِغ َرةَماادلُوُل  حَتِماالفٌََ  «ِسككك  ٌَ  :  (ٕ)َوجَهااٌنفٌااه أََحااَد  الُمَؽااا

ل بح أَنَّ  : األَو  َمااااا الُعاااارؾ فااااً الااااذَّ ُكااااون إِنَّ ٌن ٌَ ااااكِّ ٌُعلَم َعنااااه َعااااَدل وَقااااد ، بالسِّ        أََراَده الَّااااذي أَنَّ  لِاااا

َماااا الَقاااول بهاااذا - َوَسااالَّم َعلٌَاااه للاُ  َصااالَّى -  َهاااََلك ُدونَ  ِدٌِناااه َهاااََلك مااان َعلٌَاااه ٌَخااااؾ َماااا ُهاااو إِنَّ

 . َبَدِنه

 ــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ

 . (9ٖٙ/الَوِعٌِد واألَمَوالِ َباب  فً ( ٔ)

ةٌُنظر ( ٕ) ٌَ  . الَجَزابر،  الَبعث َدار، َطبَعة  7ٕٔ/ٖ ألبً ستَّة  التَّرِتٌب َحاِش

 

 



ٕٔٗ 
 

كككانًِ بح أَنَّ  : الث  َقاااع الَّاااذي ُهاااو الَوِجٌاااه الاااذَّ ِبٌَحاااة وإَِراَحاااة الااانَّفس إِزَهااااق باااه ٌَ  مااان وَخََلُصاااَها ، الذَّ

ة األَلَااام ُطاااول َماااا الَعاااَذاب وِشااادَّ ُكاااون إِنَّ ٌن ٌَ اااكِّ اااه ؛ بالسِّ ُمااارُّ  ألَنَّ ٌَمِضاااً الَماااذُبوح َحلاااق فاااً ٌَ  فاااً و

ٌُجِهاااز َمَذاِبِحاااه ااار َذَباااحَ  وإذا َعلٌَاااه، َف ٌْ ٌن ِبَؽ اااا َذبُحاااه َكاااانَ  ِساااكِّ ا َخنق   الَمَثااال باااه َفَضااارب ، وَتعاااِذٌب 

ُكونَ  ٌَ َوقًِّ فً وأََشدُّ  ، ِفٌه الُوقُوع من الَحَذر فً أَبلَػُ  ل  . ِمنه التَّ

 

 : ًُّ  الَموقُِع اإلِعَرابِ

 

ابِق أَنَّ     ٌَّن لنا ِمن ِخََلل الَعرض السَّ َتب ر  ٌَ ٌْ افِ ا)َؼ ِبٌع اإلَِمام ُمسَند)لَْم َتِرد فًة ٌَ ( النَّ إَِلَّ فً ( الرَّ

ٌَّة  َتمثَّل فً ُوقُوِعَها َمجُروَرة  بالَحرؾ ، لَِكنََّها قد َتؤِتً فً الَعَرِب ٌَ ً  َواِحٍد  فً الَمواطن َموِقٍع إِعَرابِ

ٌَّة الُمختلَِفة ، فَ   ول الشَّاعر :نحو قَ وذلك فً دأ  ُع ُمبتَ قَ تَ اإلِعَراب

رِ                       ُر ََلٍه ِعَداَك َفاطَّ ٌْ    (ٔ)ِح اللَّْهـ    ـَو َوََل َتْؽَتِرْر ِبَعاِرِض ِسْلمِ َؼ

ا للُمبتَ  عُ قَ وتَ  ُر  ى :ه َتَعالَ دأ ، كَقولِ َخَبر  ٌْ ِة َوُهَو ِفً اْلِخَصاِم َؼ ٌَ ُ ِفً اْلِحْل ؤ ٌَُنشَّ }أََوَمن 

خُرؾ/ ا لـ)أَ 8ُٔمِبٌٍن{]الزُّ ( ، كَقولِ [ ، واسم  ِعُدُكُم ه َتَعالَ نَّ ٌَ َها لَُكْم ى : }َوإِْذ  ِن أَنَّ ٌْ اِبَفِت للّاُ إِْحَدى الطَّ

َر َذاِت الشَّْوَكِة َتُكوُن لَُكْم{]األَنَفال/ ٌْ وَن أَنَّ َؼ ا لـ)إِ بَ [ ، وخَ 7َوَتَودُّ ( ، كَقولِ ر  ى : }إِنَّ َعَذاَب ه َتَعالَ نَّ

ُر َمؤُْموٍن{]الَمَعاِرج/ ٌْ ِهْم َؼ ا ، كَقولِ [، ونَ 8َٕربِّ ٌَّاٍم ى : }َفعَ ه َتَعالَ عت  َقُروَها َفَقاَل َتَمتَُّعوْا ِفً َداِرُكْم َثََلَثَة أَ

ُر َمْكُذوٍب{]ُهود/ ٌْ َر َباٍغ َوَلَ َعاٍد َفإِنَّ ه َتَعالَ اَل  ، كَقولِ [ ، وحَ َ٘ٙذلَِك َوْعد  َؼ ٌْ ى : }َفَمِن اْضُطرَّ َؼ

ِحٌم {]األَنَعام/ ُر َشاِعٍر( ، ك : )رَ حو َقولِ َل  ، نَ اعِ [ ، وفَ َ٘ٗٔربََّك َؼفُور  رَّ ٌْ ُر َراٍم( و)َهَجاَك َؼ ٌْ َماَك ُؼ

َك( ، وَظرف ا ، كَقولِ وَمفُعوَل  ِبه ، نَ  َر َعُدوِّ ٌْ َر ُكؾٍء( و )وَرَمٌَت َؼ ٌْ ه َعزَّ َوَجلَّ : حو : )َخاَصْمَت َؼ

َر َبِعٌٍد َفَقاَل أََحطُت ِبَما لَْم ُتِحْط ِبِه َوِجْبُتَك ِمن َسَبإٍ بَِنبَ  ٌْ قٌٍِن{]النَّْمل/}َفَمَكَث َؼ ٌَ َر ذَ ٕٕإٍ  ٌْ كلِ [ ، وَؼ
(ٕ). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وَشارح 79ٕ/ٔ، وَشارح األَشاُمونً  7ٕ٘/ٔالَبٌت من الَخفٌؾ ، وهو ِبََل نسبٍة فً َشرح التَّسهٌل َلبِن َمالاك  (ٔ)

ٌَطَرأُ وََل َثَباَت له،  ٖٖٙ/ٙ، والُمؽنً  79ٔ/ٔابِن َعقٌل  ِرح" ـ بالتَّشدٌد ـ أي : اتُرك ، والَعاِرض : َما  ، و"اطَّ

اٌن أو َفتِحَها َض الُمَخاَطاَب علاى الَحازم فاً و"ِسْلم" ـ بَكساِر السِّ ٌُحارِّ ااعر أن  ا ـ : ُصاْلح  وُمَواَدَعاة  ، وُماَراُد الشَّ

َرهُ من اَلؼِتاَرار بُصاْلِح األعاَداء الَعااِرض لَمصالََحة الَخِدٌَعاة ٌَُحذِّ ٌَهدٌه بالِفكر إلى َسَلَمة الَعاِقَبة ، و  األُُمور ، و

اُر ََلهٍ  ٌْ ااهد فٌاه َقولُاه : "َؼ اا ، و"ِعاَداَك" َفاِعال   والَمْكر ، والشَّ ار( ُمبَتاَدأ  َمرفُوع  ٌْ ِعاَداَك" ، حٌاُث َجااءت َكلِماُة )َؼ

 .    بالَوْصِؾ "ََلٍه" وقد َسدَّ َمَسدَّ َخَبر الُمبَتَدأ

فااً فاً القُارآن للَبقااري ص  (ٕ) ابً  ٌُٕ٘ٗنظار أَساالٌب النَّ اااِمرَّ ، و)فاً أُُصااول  8ٔٔ-8ٓٔ/ٗ، وَمَعاانً النَّحاو للسَّ

اتٌِّن - 7ٖٓ/ٗاللُّؽة(  امناة والسِّ ورات مان الثَّامناة واألربعاٌن إلاى الثَّ ، مان بحاث  الَقرارات الَّتً َصَدَرت فً الادَّ

ر" و"ُسَوى" من َباب اَلسِتثَناء( ، َتقادٌم وُمراجعاة أ.د/ أحماد ُمختاار  ٌْ كتور َشوقً َضٌؾ بُعنوان )إِخَراج "َؼ للدُّ

ٌَّة ، ال ُٔعَمر ، ط  م .َٖٕٓٓقاهرة ، ، َمْجَمع اللُّؽة الَعرب
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 ةـمَ ـاتِ ـخَ ـال
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 َوَنَتائِج الَبحث ةمَ اتِ الخَ 

 

بٌِع بن َحبٌِب(  دُّ عَ ٌُ     َنه َصاِحُبه فً الَقرن  إِذ ا ،ور  هُ ٌث ظُ دِ ب الحَ تُ ل كُ ابِ وَ ن أَ مِ )ُمسَند اإلَِمام الرَّ َدوَّ

اِنً الِهجِريّ  ٌُعَرؾَنى َهذا أَنَّ َتدِوٌَنه ع، ومَ  الثَّ  ََل ا فَ ذَ ( ؛ لِ يّ وِ ؽَ اج اللُّ جَ صر اَلحتِ بـ)عَ  تمَّ فً َما 

ٌَّة لؽَ ون اللُّ كُ ن تَ ة أَ ابَ رَ ؼَ  َفَقت (لُمسَندـ)اة الَحِدٌثِ ٌَّة عَ مَ  لَُؽة  َفِصٌَحة  اتَّ نِظٌِر َها ـ فً الَؽالِب ـ الَقَواِعد التَّ

َتَعلَّق بؤُسلُوب ََل عد ، فَ ا بَ ٌمَ اة فِ حَ النُّ  الَّتً أَرَسى َدَعاِبَمَها ٌَ و أَ  ة  ٌلَ لِ قَ  ة  ؽَ فً ـ لُ النَّ  َنَكاد َنِجد فٌه ـ ِفٌَما 

َراَسةوَبعَد اسِتعَراضِ  ، ة  اذَّ شَ   -َصلَّى للاُ علٌه وَسلَّم -( فً َكََلِمِه النَّفًأََدَوات الَّتً ُتعَنى بـ) َنا لَهذه الدِّ

ٌُمِكُنَنا أَن َنسَتخلِص النَّ  ِبٌع( ؛  ٌَة :فً )ُمسَند الرَّ  َتابِج اآلتِ

 ِرٌح فً َكََلِمِه  َتَمثَّل ََلم أَفَضل علٌه  -النَّفً الصَّ ََلة والسَّ بٌِع( فً ) -الصَّ ( ِستِّ ٙفً )ُمسَند الرَّ

 أََدَواٍت ، َتوِضٌُحَها ـ َحسب َكثَرة ُوُروِدَها ـ على النَّحو اآلِتً :

ا فً )المُ رُ فً وُ ات النَّ وَ دَ ر أَ كثَ ( ، وهً أَ )ََل  -ٔ  أَرَبَعة   ٌن وتَ ابَ ( مِ ٕٗٗ) تدَ رَ وَ  ٌثُ د( ، حَ سنَ ود 

ة  مَ وأَرَبِعٌَن  ٌَةتَ ابَ ( مِ 8ٕٓر ، وفً )رَّ كَ بالمُ  رَّ  . اركرَ تَ ُدوَن َمَواِضع  ٌن وَثَماِن

ة  مَ وأَرَبِعٌَن  ( َسبَعة  7ٗد( )سنَ فً )المُ )لَم( ، وَقد َوَرَدت  -ٕ ر ، وفً )رَّ ( ِستٍَّة ٙٗبالُمَكرَّ

 . ررَّ كَ المُ ا ُدوَن ع  وضِ مَ وأَرَبِعٌَن 

َس( ، َوَرَدت  -ٖ ٌْ  ا .ع  وضِ مَ ( ِتسَعٍة وِعشِرٌَن 9ٕفً )د( سنَ فً )المُ )لَ

 ا .ع  وضِ مَ  رَ شَ عَ  ةَ بعَ سَ ( 7ٔفً )د( سنَ فً )المُ )َما( ، َوَرَدت  -ٗ

 ( ِتسَعِة َمَواِضع .9فً )د( سنَ فً )المُ )لَْن( ، َوَرَدت  -٘

ر( ، َوَرَدت  -ٙ ٌْ   أَرَبَعِة َمَواِضع .( ٗفً )د( سنَ فً )المُ )َؼ

ر َشًء  من َمَواِضِعَها فً )الُمسَند( .      َتَكرَّ ٌَ  وَهذه األََدَوات األَرَبع األَِخٌَرة لَْم 

   

  ا( فً َكََلِمه فً ات النَّ وَ دَ أَ لَْم َتِرد        فً  -َصلَّى للاُ علٌه وَسلَّم  -)ََلَت( ، و)إِْن( ، و)لَمَّ

بٌِع( .   )ُمسَند الرَّ

 

  الَواِرَدة فً )الُمسَند( فً َمدُخولَِها ؛ َفَكان منها َما َدَخل على اَلسم َفَقطفً ات النَّ وَ دَ أَ اخَتلََفت  ،

ر( ، ومنها َما َدَخل على الِفعل َفَقط ، وهً )لَْن ، ولَْم( ، ومنها َما َدَخل على اَلسم ٌْ  وهً )َؼ
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َس ، وَما ، وََل( ، وَكا والِفعل ٌْ َدَخلَت علٌه  إِذَنت )ََل( أَكَثَرَها ُدُخوَل  على الِفعل ؛ كلٌهما ، وهً )لَ

ا ، ع  وضِ مَ  ٌنَ مسِ وخَ ( َسبَعٍة 7٘ا ، وَدَخلَت على اَلسم فً )ع  وضِ مَ  رَ شَ عَ ( ِماَبٍة وَخمَسَة ٘ٔٔفً )

( َسبَعة 7( َعشَرة َمَواِضع ، وَدَخلَت على اَلسم فً )َٓٔتلَتَها )َما( الَّتً َدَخلَت على الِفعل فً )

ا َدَخلَت فٌه على  ا َواِحد  َس( َفَقد َدَخلَت على اَلسم فً َجِمٌع َمَواِضِعَها إَِلَّ َموِضع  ٌْ ا )لَ َمَواِضع ، أَمَّ

َها ؛ َفَجاَءت ُمهَملَة  ََل َعمَ الِفعل  َحاة من أَنَّ َل لََها ِفٌَما َبعَدَها ، وُهو ُمَخالِؾ  لَِما َذَهَب إلٌه َبعُض النُّ

ٌَّة .  ُخول على الُجملَة اَلسِم ة  بالدُّ  ُمخَتصَّ

 

  ٌََة الَواِرَدة فً )الُمسَند(  َجاء افِ َفَجاء الُمَضاِرع  ُمَتَفاِوت ا فً َشكل َما َبعَدها ؛َتؤثٌُِر األََدَوات النَّ

ا بَ مَ  عَد )لَْم( فً َجِمٌع الَمَواِضع الَواِرَدة ، وَكَذلك الشَّؤن فً )لَْن( الَّتً َوَرد الُمَضاِرع جُزوم 

ا فً َجرِّ اَلسم الُمَضاؾ  ر( َفَقد َجاَء َتؤِثٌُرَها َواِضح  ٌْ ا )َؼ ا بها فً َجِمٌع َمَواِضِعَها ، أَمَّ َمنُصوب 

اِهَرة  َس( فً َواِضِعَها َكَذلِك َجِمٌع مَ فً إلٌها بالَكسَرة الظَّ ٌْ ، وَظَهَرت َعََلَمة النَّصب على َخَبر )لَ

 اثنٌن ِمن َمَواِضِعَها .( ٕ)

 

 ٌَة)ََل(  أََفاَدت َبعُض َهِذه األََدَوات َمَعاٍن أُخَرى َؼٌَر النَّفً ؛ َفَقد َوَرَدت اِه ة  بَمعَنى النَّ ٌَ فً  َناِف

ا (ٖٗ) وَجاَءت  ه النَّهً ،باد فظ الَخَبر والُمرَ فظه لَ لَ عَدها عل بَ الفِ  اءَ جَ  أَرَبَعٍة وَثََلثٌَِن َموِضع 

ر   ٌْ َرة )َؼ ٌَ ا وُمَخالِف ا للشًَِّء الَّذي أُِضٌَفت  -( َدالَّة  على الُمَؽا ٌِر  ٌَُكون َمعَناَها ُمَؽا    الَّتً َتقَتِضً أَن 

 .فً )الُمسَند(  َهاَمَواِضعِ َجِمٌع فً  -إلٌه 

 

  ََدات ؛  َمجُموَعة   –فً )الُمسَند(  الَواِرَدةَ  –النَّفً  َصاَحَبت ُجملَة اِبَدة)ََل( منها ِمن الُمَإكِّ الَّتً  الزَّ

دة   تدَ رَ وَ  ا  ( ِستَّةٍ ٕٙلنَّفً فً )الَمعَنى ُمَإكِّ ؤِكٌد بـ)الَقَسم( الَّذي ، ووِعشِرٌَن َموِضع  منها التَّ

اِبَدة  ِة َمَواِضع( َخمسَ ٘فً )اقَتَرَن بؤََداة النَّفً  ٌَّة الزَّ ٌَّة( ، ومنها )ِمْن( الِجنِس الَّتً )اَلستِؽَراِق

َدت  ٌَّة  -أَكَّ ًَ  -ِعنَد ُدُخولَِها على الُجملَة اَلسِم      ِجنس اَلسِم ِمن َمضُمون الَخَبر فً ُعُموم  َنف

َدت النَّفً فً َزَمن 7) ا( الَّتً أَكَّ  ( َثََلَثةِ ًٖ )اَلستِقَبال ف( َسبَعِة َمَواِضع ، ومنها َكلَِمة )أََبد 

 .َمَواِضع 

 

  ٌََّةاخت ٌَة ؛ َفَجاَء َترتٌُِبَها ـ َحسب َكثَرة ُوُروِدَها فً  لََفت الَمَواِقع اإلِعَرابِ اِف الَّتً َشَؽلَتَها األََدَوات النَّ

 )الُمسَند( ـ على النَّحو اآلِتً :
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 .وأَرَبَعِة َمَواِضع  ( ِماَبةٍ ٗٓٔفً )الَمعُطوَفة فً الُجملَة  -ٔ

ا .َواِحٍد وِتسِعٌَن ( 9ٔفً الُجملَة الُمسَتؤَنَفة فً ) -ٕ  َموِضع 

ا .َخمسَ ( ٖ٘فً ُجملَة الَخَبر فً ) -ٖ  ٍة وَثََلثٌَِن َموِضع 

ا .ٕٗفً ُجملَة الشَّرط وَجَواِبه فً ) -ٗ  ( أَرَبَعٍة وِعشِرٌَن َموِضع 

ا .( أَرَبَعَة َعَشَر َموضِ ٗٔفً ُجملَة الَحال فً ) -٘  ع 

َفة فً ) -ٙ  ( تِسَعة َمَواِضع .9فً ُجملَة الصِّ

لَة فً  -1  .( تِسَعة َمَواِضع 9)فً ُجملَة الصِّ

ٌَّة فً ) -8 رِف  ( ِستَّة َمَواِضع .ٙفً الُجملَة الظَّ

 ( َثََلَثة َمَواِضع .ٖفً ُجملَة َجَواب الَقَسم فً ) -6

 ( َموِضَعٌن .ٕفً ُجملَة َمقُول الَقول فً )  -ٓٔ

 عَتِرَضة فً َموِضٍع َواِحٍد َفَقط .فً الُجملَة المُ  -ٔٔ

 

  ٌَِة على الف افِ من َموِضٍع َواِحٍد ر فً رَّ كَ تَ ن تَ أَ  ونَ دُ اء عَ ٌر الدُّ ؽَ ً لِ اضِ عل المَ َدَخلَت )ََل( النَّ

ذٌن ة الَّ حاَ ا للنُّ ف  ََل ة ، خِ ؽَ فً اللُّ َدلٌِل  على َجَواِزه ذا هَ  ة فً )الُمسَند( ، وفًدَ ارِ ا الوَ هَ عِ اضِ وَ مَ 

، ( وكَ فُ  ضَّ  فُ : )ََل فً الَمَثل َقولِِهم حو اء ، نَ عَ اد منه الدُّ رَ ذي ٌُ ً الَّ اضِ على المَ  الَجَوازوا رُ صَ قَ 

ا َوَرَدتَكَما  َمَها لَِخَبرٍ  َجَواب  ا ،  َواِحدٍ  َموِضعٍ  فً َتَقدَّ ا ُوُروِدَها َجَواز على َدلٌِل   وفٌهأٌَض   َجَواب 

َإال لَِؽٌر   .  السُّ

 

  ٌََّن ِمن ِخََلل ٌَاق الَّذي َتِرد هذه َتَب ا للسَّ ٌَّة َتَبع  َمنِ د َدََللَُتَها الزَّ َراَسة أَنَّ أََداَة النَّفً الَواِحَدة َقد َتَتَعدَّ الدَّ

ٌَّة فً )الُمسَند( لَِقول أَكَثر النَُّحاة األَقَدِمٌن  تَِّضح َعَدم ُمَواَفَقة اللَُّؽة الَحِدٌثِ ٌَ َتَمثَّل فٌه ، وبَهَذا  ٌَ الَّذي 

اهُ إلى َؼٌِره  . فً َربط ُكلِّ أََداٍة ِمن أََدَوات النَّفً ِبَزَمٍن َمخُصوٍص ََل َتَتَعدَّ
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 عاجِ رَ والمَ  رُ ادِ صَ المَ 

 

ًل   . الَكِرٌم القُرآن:  أَو 

 : ةوعَ  بُ المَ  بتُ الكُ :  اًٌ انِ ثَ 

 َبكر أبً بن اللَِّطٌؾ َعبد ، والَبصَرة الُكوَفة ُنَحاة اخِتََلؾ فً النُّصَرة ابِتََلؾ -6

ِبٌِديّ ا  وَمكتبة ، الُكُتب َعالم ، ٔط ، الَجَناِبً َطاِرق/ د حقٌقتَ  ،( هـ8ٕٓت) لزَّ

ٌَّة النَّهَضة  . م987ٔ ، بٌروت ، الَعَرب

ٌَّة -5 د ، واَلسِتَقاَمة الَحقِّ  أَهلُ  اإلَِباِض  للنَّشر ِدَمشق َدار ، ٔط ، الَمَدِنً َنِمر ُمحمَّ

 . مٕٔٔٓ ، ِدَمشق ، والتَّوزٌع للنَّشر ِزٌاد بن َطاِرق وَدار ، والتَّوزٌع

ٌَان إِتَحاؾ -8 ًّ  ُحُمود بن َسٌؾ ، ُعَمان ُعلََماء بعِض  َتاِرٌخ فً األَع اِش  ، الَبطَّ

 . م99ٕٔ ، مسقط ،ٔط

حَمن َعبد ، رآنالقُ  وملُ عُ  فً انتقَ اإلِ  -3  ،( هـ9ٔٔت) ًّ وطِ ٌُ السُّ  َبكر أبً بن الرَّ

 . م99ٙٔ ، بٌروت ، ةٌَّ افِ قَ الثَّ  بتُ الكُ  ةسَ سَّ إَ مُ  ، ٔط ، وهندُ المَ  ٌدعِ سَ  حقٌقتَ 

 . م99ٕٔ ، القاهرة ، ٕط ، ُمصطفى إبراهٌم ، النَّحو إحٌاء -3

ٌٌّن أخبار  -0 ٌٌّن النَّحِو ٌرَ  للا بدعَ  بن نسَ الحَ  عٌدسَ  أبو ، الَبصِر  ًّ افِ السِّ

د/ د حقٌقتَ  ، (هـ8ٖٙت)  بٌروت، ، الجٌل اردَ  ، ٔط ، َخفاجً المنعم بدعَ  ُمحمَّ

 . مٕٗٓٓ

مان َجلٌس اردَ  ، ط ، الَبَرَكاتً ٌحٌى/ د ، ٌَّةالنَّحوِ  اتوَ األَدَ  -7  والتَّوزٌع، للنَّشر الزَّ

ان  . مٕٕٔٓ ، األردن ، عمَّ

َرب ارِتَشاؾ -3 ٌَّان أبو ، بالَعرَ  انلِسَ  من الضَّ د َح ًّ  ؾٌُوسُ  بن ُمحمَّ  األَنَدلُِس

اس أحمد ُمصطفى/ د  تحقٌق ،( هـ7ٗ٘ت)  ، الَخانجً مكتبة ،ٔط ، النَّمَّ

 .  م987ٔ ، القاهرة

ة فً عِ األَ   -9 ٌَ د الم الُحُروؾ ، زِه ،  هـ(٘ٔٗ)الُمَتَوفَّى َنحو  يلَهَروِ َعلًِ بن ُمحمَّ

ٌَّة بدمشق ،  َٕتحقٌِق َعبد الُمِعٌن الَملُّوِحً ، ط ، َطبَعة َمجَمع اللَُّؽة الَعَرِب

 . م98ٔٔ

 



ٖٔٓ 
 

َمْخَشِريّ  ُعَمر بن َمحمود القاسم أبو ، الَبَلؼة أَساس -66  ،( هـ8ٖ٘ت) الزَّ

حمن عبد تحقٌق باعة الَمعرفة دار ، َمحمود الرَّ  ، لبنان ، بٌروت والنَّشر، للطِّ

 ( . ت.د)

ٌَّة األََسالٌِب -66 ًّ  النَّحو فً اإلِنَشابِ ََلم َعبد األُسَتاذ ،  الَعَرِب د السَّ  َهاُرون، ُمحمَّ

 . م979ٔ ، الَقاهرة ، الَخانِجً َمكَتَبة ، ٕط

حَمن َعبد ، الَكِرٌم القُرآن فً التَّوِكٌد أََسالٌِب  -65 ار ، ٔط ، الَمطِرِدي الرَّ  الدَّ

ٌَّة  .  م98ٙٔ ، لٌبٌا ، ِمصَراَتة ، واإلِعََلن والتَّوِزٌع للنَّشر الَجَماِهٌِر

 ، ٔط ، الَبرَزة ُمختار أحمد/ د ، الَكرٌم القُرآن ِخَلل من التَّوكٌد أََسالٌب -68

َسة  . م98٘ٔ ،( بٌروت – دمشق) القُرآن ُعلوم ُمإسَّ

 دار ، ٔط ، عرفة َمنُصور َسعد/ د ، الَبَقَرة ُسورة فً النَّفً أسالٌبُ  -63

باعة دِ  الطِّ  . م98ٖٔ ، القاهرة ٌَّة،الُمَحمَّ

 اردَ  ةبعَ طَ  ، يّ الَبْقرِ  اهرمَ  أحمد عدادإِ  ، رآنالقُ  فً النَّفً ٌبالِ سَ أَ  -63

 . م98ٓٔ ، اهرةالقَ  ؾ،ارِ عَ المَ 

 ٌقحقِ تَ  ،(  هـ8ٗٙت) ًافِ الَقرَ  إدرٌس بن أحمد ، اءثنَ اَلستِ  فً اءؽنَ اَلستِ  -60

د  . م98ٙٔ ، بٌروت ، ٌَّةالِعلمِ  بالُكتُ  اردَ  ، ٔط ، َعَطا رالَقادِ  بدعَ  ُمحمَّ

ٌُ  بكر أبً بن الرحمن عبد ، النَّحو فً والنَّظابر األشباه -67  ًوطِ السُّ

 – صٌدا ، العصرٌة المكتبة ، الفاضلً القادر عبد محمد تحقٌق ، (هـ9ٔٔت)

 .  م9ٕٓٓ ، بٌروت

د بكر أبو ، النَّحو فً األُُصول -63 ِري بن ُمحمَّ اج بن َسْهل بن السَّ رَّ  السَّ

سة ، ٖط ، الَفتلًِ الُحسٌن عبد/ د َتحقٌق ،( هـٖٙٔت) سالة ُمَإسَّ  بٌروت، ، الرِّ

 . م99ٙٔ

َباَعة َؼِرٌب َدار ،ٔط ، الَمكاِرم أبو َعلً/ د ، األَفَعال إِعَراب -69  والنَّشر للطِّ

 . م9ٕٓٓ ، القاهرة ، والتَّوِزٌع

ٌن َخٌر ، األَعََلم -56 ِرْكلًِ الدِّ  ، للَمََلٌٌن الِعلم دار ، ٘ط ،( هـ9ٖٙٔت) الزِّ

 . م98ٓٔ ، بٌروت

ةلفِ أَ  -56 رؾ النَّحو فً َمالك ابن ٌَّ د ، والصَّ ًّ  َمالك بن للا َعبد بن ُمحمَّ  األَنَدلُِس

َسةُمإَ  ، ٗط ،( هـ7ٕٙت)  .  م99ٓٔ ، َعجمان ، القُرآن ُعلُوم سَّ
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 يّ وِ لَ العَ  ًّ نِ سَ الحَ  دحمَّ مُ  بن لًعَ  بن للا ةبَ هِ  ،  يّ رِ جَ الشَّ  ابن ًالِ مَ أَ  -55

 ، انجًالخَ  كتبةمَ  ،ٔط ، ًاحِ نَ الطَّ  دحمَّ مُ  ودحمُ مَ / د حقٌقتَ  ،(هـٕٗ٘ت)

 .  م99ٕٔ اهرة،القَ 

بٌِع اإلَِمام -58 حَمن َعبد أبو ، وُمسَنُده َمَكاَنُتهُ  ٌبَحبِ  بن الرَّ  َمبُروك بن َسعٌد الرَّ

 ًّ امِ  َمكتبة ،ٔط ، الَقنُّوِب  . م99٘ٔ ، سقطمَ  ، ِريّ الضَّ

ًّ القِ  ؾوسُ ٌُ  بن لًعَ  نسَ الحَ  أبو ، اةحَ النُّ  أنباه على اةوَ الرُّ  اهنبَ إِ  -53  فط

 ًّ بِ رَ العَ  كرالفِ  اردَ  ،ٔط ، إبراهٌم ضلالفَ  أبو دحمَّ مُ  حقٌقتَ  ،(هـٕٗٙت)

 . م98ٙٔ ، ببٌروت ةٌَّ افِ قَ الثَّ  بتُ الكُ  ةسَ سَّ إَ ومُ  ، اهرةبالقَ 

ٌٌِّن َبٌنَ  الِخََلؾ َمَساِبل فً اإلِنَصاؾ -53 ٌٌِّن النَّحِو ٌٌِّن الَبصِر            ، والُكوِف

حَمن َعبد الَبَرَكات أَبو د بن الرَّ د َتحقٌق ،( هـ77٘ت) األَنَباِريّ  ُمحمَّ     ُمحمَّ

ٌن محً ََلِبع َدار ، الَحِمٌد َعبد الدِّ  . مٕ٘ٓٓ ، الَقاهرة ، والتَّوِزٌع للنَّشر الطَّ

ٌَّة إلى كالِ سَ المَ  حُ وضَ أَ  -50  يّ صرِ المِ  ؾوسُ ٌُ  بن بدللاعَ  ، َمالك ابن أَلفِ

      ٌنالدِّ  محً دحمَّ مُ  حقٌقتَ  ،( هـ7ٙٔت) يّ ارِ نصَ األَ  ِهَشام بابن وؾعرُ المَ 

 .  مٕٗٓٓ ، اهرةالقَ  ، ٌعوزِ والتَّ  شرللنَّ  عبِ ََل الطَّ  اردَ  ، الحمٌد بدعَ 

ٌَّان أبو ، الُمِحٌط الَبحر -57 د َح ًّ  ؾٌُوسُ  بن ُمحمَّ  َتحقٌق ،( هـ7ٗ٘ت) األَنَدلُِس

د وَعلً الَموُجود َعبد أحمد َعادل ض ُمحمَّ ٌَّة الُكُتب َدار ، ٔط ، ُمَعوَّ  ، الِعلم

 . م99ٖٔ ، بٌروت

الِع الَبدر -53 اِبع الَقرن َبعد َمن بَمَحاِسن الطَّ د ، السَّ  الشَّوَكاِنً َعلًِ بن ُمحمَّ

َعادة َمطَبَعة ، ٔط ،( هـٕٓ٘ٔت)  . هـ8ٖٗٔ ، الَقاهرة ، السَّ

د ، القُرآن ُعلُوم فً انالُبرهَ  -59 ًّ  عبدللا بن ُمحمَّ ْرَكش  ،( هـ79ٗت) الزَّ

د حقٌقتَ   ، بٌروت – ٌداصَ  ، ٌَّةالَعصرِ  الَمكتبة ، براهٌمإِ  الَفضل أبو ُمحمَّ

 . م9ٕٓٓ

حَمن َعبد ، اةحَ والنُّ  ٌنٌِّ وِ ؽَ اللُّ  اتقَ بَ طَ  فً اةعَ الوُ  ةؽٌَ بُ  -86  َبكر أبً بن الرَّ

 ، كرالفِ  اردَ  ، ٕط ، اهٌمبرَ إِ  ضلالفَ  أبو دحمَّ مُ  حقٌقتَ  ،( هـ9ٔٔت) ًّ وطِ ٌُ السُّ 

 . م979ٔ

ة مَتراجِ  فً ةالُبلؽَ  -86 د ، ةواللُّؽَ  النَّحو أَِبمَّ  الفٌروزآبادي ٌعقُوب بن ُمحمَّ

د حقٌقتَ  ، (هـ8ٔ7ت) ٌن َسعد اردَ  ،ٔط ، الَمصري ُمحمَّ  ، شقمَ دِ  ، الدِّ

 . مٕٓٓٓ
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ٌَّة الُجملَة ِبَناء -85 د/ د ، الَعَربِ َباَعة َؼِرٌب َدار ، اللَِّطٌؾ َعبد َحَماَسة ُمحمَّ  للطِّ

 . مٖٕٓٓ ، الَقاهرة والتَّوِزٌع، والنَّشر

ٌَّة بٌبلٌوؼرافٌا -88  إمادي حمد مو َترَجمة ، كاسترس أس أم تؤلٌؾ ، اإلَِباِض

ًّ  إِبَراِهٌم بن ُسلٌََمان الَحاجّ  وَتصِحٌح ُمَراَجَعة ، كرٌر وخدٌجة  ، الَواِرجََلِن

ٌَّة والشُُّإون األَوقاؾ َوَزارة ، ٔط ٌنِ  . مٕٕٔٓ، مسقط ، الدِّ

 ًّ ٌنِ سَ الحُ  ىضَ رتَ مُ  دحمَّ مُ  دٌِّ السَّ  ، وسامُ القَ  راهِ وَ جَ  من سورُ العَ  اجتَ  -83

 ولةدَ  ، ابواآلدَ  وننُ والفُ  افةقَ للثَّ  ًنِ طَ الوَ  جلسالمَ  بعةطَ  ، (هـٕ٘ٓٔت) يّ ٌدِ بَ الزُّ 

 ( .ت.ط.د) ، ٌتوَ الكُ 

 ،( هـ8ٖ٘ت) َشاهٌن بابن الَمشُهور أحمد بن ُعَمر ، الثَِّقات أَسَماء َتارٌخ -83

ار ٌَّة الدَّ لَِف  .( ط.د) ، م98ٗٔ ، الُكَوٌت ، السَّ

اِرٌخ -80 د اإلَِمام ، الَكِبٌر التَّ  َدار ،( هـٕٙ٘ت) الُبَخاِريّ  إِسَماِعٌل بن ُمحمَّ

 ( . ط.د) ، م98ٙٔ ، بٌروت ، الِفكر

 ،( هـٖٙٗت) يّ ادِ الَبؽدَ  الَخِطٌببِ  الَمعُروؾ َعلً بن أحمد ، َبؽداد َتاِرٌخ -87

 . (ت.ط.د) ، بٌروت ، ٌَّةالِعلمِ  الُكُتب َدار

 الُعْكُبِريّ  الُحَسٌن بن بدللاعَ  اءالَبقَ  أبو ، القُرآن إِعراب فً التِّبٌان -83

د لًعَ  حقٌقتَ  ،(هـٙٔٙت)  ، بٌروت ، الِجٌل اردَ  ، ٕط ، الَبَجاِوي ُمحمَّ

 . م987ٔ

د ، الُحفَّاظ َتذِكَرة -89 َهِبً أحمد بن ُمحمَّ ٌَّة الُكُتب َدار ،( هـ7ٗ8ت) الذَّ  ، الِعلِم

 . (ت.ط.د) ، بٌروت

ذٌِ  -36 ٌَّان أبو ، ٌلالتَّسهِ  ابتَ كِ  َشرح فً ٌلوالتَّكمِ  ٌلالتَّ د َح  ٌُوُسؾ بن ُمحمَّ

 ًّ  ، ِدَمشق ، الَقلَم َدار ، ٔط ، ِهنَداوي َحَسن/ د َتحقٌق ،( هـ7ٗ٘ت) األَنَدلُِس

 . مٕٓٓٓ

 ، األردن ، انمَّ عَ  ، الٌازوري اردَ  ، نهر هادي/ د ، ةٌَّ وِ ؽَ اللُّ  ٌباكِ رَ التَّ  -36

 . مٕٗٓٓ ، ةٌَّ بِ رَ العَ  الطبعة

         حقٌقتَ  ،( هـ7ٓٔت) يّ ٌدِ الَفراهِ  أحمد بن الَخلٌل ، الَعٌن كتاب ترتٌب -35

اِبً إبراهٌم/ ود الَمْخُزوِمً َمهِدي/ د اِمرَّ ٌِّب أسعد األستاذ تصحٌح ، السَّ  ، الطَّ

سة ،ٔط  . هـٗٔٗٔ ، إٌران ، قُمّ  ، الِمٌَلد ُمإسَّ
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ٌَّة وَشَواِهُده النَّحِوي التَّرِكٌب -38 د ، القُرآِن  َدار ، ٔط ، َشِرٌؾ الفُُتوح أبو ُمحمَّ

ًّ  ، والتَّوِزٌع للنَّشر الَقلَم  . م989ٔ ، ُدَب

 األزهريّ  عبدللا بن خالد الشٌخ ، النَّحو فً التَّوِضٌح بَمضُمون التَّصِرٌح -33

ود عٌون باسل محمد تحقٌق ،( هـ9ٓ٘ت) ٌَّة الكتب دار ،ٔط ، السُّ  ، العلم

 .  مٕٓٓٓ ، بٌروت

انعَ  ،ٕط ، ٌِّدالسَّ  ىفَ صطَ مُ  ٌدمِ الحَ  بدعَ / د ، يالنَّحوِ  ٌقالتَّطبِ  -33  .مٖٕٓٓ ، مَّ

 ًّ انِ األَلمَ  قلُمستشرِ ا أَلَقاَها ُمَحاَضَرات) ٌَّةبِ الَعرَ  ةللُّؽَ  يالنَّحوِ  روُّ التَّطَ  -30

ٌَّة الَجاِمَعة فً َراَشربِرِجْست حَ وصَ  هجَ خرَ أَ  ، (م9ٕ9ٔ َعام الِمصِر  لَّقوعَ  هحَّ

 . م99ٗٔ ، اهرةالقَ  ، الَخانجً كتبةمَ  ، ٕط ، ابالتَّوَّ  بدعَ  انضَ مَ رَ / د علٌه

 ، ةٌَّ لمِ العِ  بتُ الكُ  اردَ  ، (هـ8ٔٙت) ًّ انِ الُجرجَ  دحمَّ مُ  بن لًعَ  ، اتٌفَ عرِ التَّ  -37

 . م99٘ٔ ، بٌروت

 قاسم بن الحسن ، َمالك ابنِ  ٌَّةلفِ أَ  بَشرح والَمَسالك الَمقاِصد َتوضٌح -33

د أحمد حقٌقتَ  ، (هـ7ٗ9ت) يّ ادِ الُمرَ  وز ُمحمَّ ٌَّة الَمكتبة ، ٔط ، َعزُّ  ، الَعصِر

 .  مٕ٘ٓٓ ، بٌروت – َصٌدا

قَ  -39 د ، اتالثِّ  ، بٌروت ، الِفكر َدار ، (هـ7ٗ9ت) الَبستً ِحبَّان بن ُمحمَّ

 ( .ط.د) ، م97٘ٔ

د رعفَ جَ  أبو ، القُرآن آي ٌلَتؤوِ  نعَ  انالَبٌَ  عَجامِ  -36 َبِريّ  َجِرٌر بن ُمحمَّ  الطَّ

د َمحُمود تحقٌق ، (هـٖٓٔت)  ، القاهرة ، تٌمٌة ابن مكتبة ، ٕط ، َشاكر ُمحمَّ

 ( .   ت.د)

ُروس عَجامِ  -36  الَمكتبة ،ٔط ، ٌنًالَؽَلٌِ  فىُمصطَ  الشٌخ ، ٌَّةالَعَربِ  الدُّ

 . م9ٕٓٓ ، بٌروت -َصٌَدا ، ٌَّةالَعصرِ 

بٌِع ُمسَند) ٌححِ الصَّ  عامِ الجَ  -35        ٌُوُسؾ ٌَعقُوب أبً بَترِتٌب ،( ٌببِ حَ  بن الرَّ

ًّ  إِبَراهٌم ابن   ( :هـ7ٓ٘ت) الَواِرجََلِن

جَ  َضَبَطَها ، اَلسِتَقامة مكتبة َطبعة - د أََحاِدٌَثَها وَخرَّ  ، ٘ط ، إِدِرٌس ُمحمَّ

 ( .ت.د) ، َمسقط

اِمِريّ  مكتبة َطبعة - ًّ  إِبراهٌم بن ُسلٌَمان وَتنسٌق إِعَداد ، الضَّ  ، الَواِرجََلنِ

 . مٖٕٓٓ ، َمسقط ، ٔط
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ًّ  ُمباَرك بن ُسلَطان وَتنسٌق إِعَداد ، سقطمَ  كتبةم َطبعة - ٌَباِن  ، ٔط ، الشَّ

 . مٖٕٓٓ ، َمسقط

ٌَّة والشُُّإون األَوَقاؾ َوَزارة َطبعة - ٌنِ  . مٕٔٔٓ ، َمسقط ، ٔط ، الدِّ

ٌَّة ُنسَخة - َها ، إِلِكُتُروِن َها وَضَبطَ  أََعدَّ د بن ُمصَطفى َنصَّ  بََِل ) َشِرٌفً ُمحمَّ

اَنات ٌَ  ( .أُخَرى َب

انِ  ىالَجنَ  -38  ،(هـ7ٗ9ت) يّ ادِ الُمرَ  ماسِ قَ  بن نسَ الحَ  ، ًالَمَعانِ  وؾُحرُ  فً ًالدَّ

ٌن فخر تحقٌق دوُمحَ  ةاوَ َقبَ  الدِّ  ، ةٌَّ لمِ العِ  بتُ الكُ  اردَ  ، ٔط ، لاضِ فَ  ٌمَندِ  مَّ

 . م99ٕٔ بٌروت،

ٌن ءَعََل  ، الَعَرب مَكََل  ةفَ َمعرِ  فً األََدب راهِ َجوَ  -33 ًّ  ًّ َعلِ  بن الدِّ  ، اإلِرِبلِ

فَ  َدار ،ٔط ، عقُوبٌَ  إمٌل/ د حقٌقتَ   . م99ٔٔ ، بٌروت ، سابِ النَّ

حِ  عامِ الجَ  على ٌبرتِ التَّ  ةٌَ اشِ حَ  -33 د ، ٌحالصَّ  ، تَّةسِ  أبً بن مروعَ  بن ُمحمَّ

د إبراهٌم حقٌقتَ  ي ُمحمَّ  ،الَجَزابر ـ قسنطٌنة ، والنَّشر باعةللطِّ  عثالبَ  اردَ  ، َطَلَّ

 ( . ت.ط.د)

حِ  عامِ الجَ  على ٌبرتِ التَّ  ةٌَ اشِ حَ  -30 د ، ٌحالصَّ  ، تَّةسِ  أبً بن مروعَ  بن ُمحمَّ

َقافة الَقوِمً التَُّراث َوَزارة َطبعة     ( .ط.د) ، م98ٖٔ ، َمسقط ، والثَّ

ُسوِقً َحاِشٌة  -37 د ، اللَِّبٌب ُمؽنً على الدُّ ُسوِقً َعَرَفة بن أحمد بن ُمحمَّ  الدُّ

و أحمد َتحقٌق ،( هـٖٕٓٔت) الَمالِِكً اء َدار ،ٔط ، ِعَناٌة ِعزُّ ٌَ  التَُّراث إِح

 . م9ٕٓٓ ، بٌروت ، الَعَرِبً

ًُّ  ،  ٌباللَّبِ  ُمؽنً على الشِّمنً َحاشٌة -33 ٌن َتقِ د بن أحمد الدِّ  ، الشِّمنً ُمحمَّ

د مطبعة  ( .ت.ط.د) ، مصر ، ُمصطفى أفندي ُمحمَّ

بَّان َحاشٌة -39 د ، َمالك ابن ٌَّةلفِ أَ  على األَشُمونً َشرح على الصَّ  َعلً بن ُمحمَّ

بَّان ٌَّة الَمكتبة ، ياوِ ندَ هِ  الَحمٌد َعبد/ د حقٌقتَ  ،( هـٕٙٓٔت) الصَّ  ، الَعصر

 . م9ٕٓٓ ، بٌروت – صٌدا

ٌَة -06 ِبٌع اإلَِمام ُمسَند على َحاِش  َعلً بن َفَهد وَترِتٌب َجْمع ، َحبٌب بن الرَّ

عِدّي،  . مٕٙٓٓ ، مسقط ، األَنَفال َمكتبة ،ٔط السَّ

 يّ ادِ الَبؽدَ  ُعَمر بن الَقادر َعبد ، الَعَرب لسان لَُباب ولُبُّ  األََدب ِخَزانة -06

َلم َعبد تحقٌق ،( هـ9ٖٓٔت) د السَّ  ، الَخانجً َمكتبة ، ٗط ، َهاُرون ُمحمَّ

 .     مٕٓٓٓ ، القاهرة
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د ، ٌمالَكرِ  القُرآن ألُسلُوب ِدَراَسات   -05            ، ةُعَضٌمَ  قالَخالِ  َعبد ُمحمَّ

 ( .تط..د) ، اهرةالقَ  ، ٌثالَحدِ  َدار

َرر -08 ًّ  األَمٌن بن أحمد ، الَهواِمع َهْمع على اللََّواِمع الدُّ نقٌِِط  الشَّ

دُمحَ  َتحقٌق ،( هـٖٖٔٔت) ٌُون َباِسل مَّ ود ُع ٌَّة الُكُتب َدار ، ٔط ، السُّ  ، الِعلِم

 .م999ٔ ، بٌروت

ٌٌِّن ، د/ ُموَسى بن ُمصَطَفى الُعَبٌدَ  -03 ان ، َدََللَة َتَراِكٌب الُجَمل ِعنَد األُُصولِ

ٌَّة ، دمشق ، ٔط َباِع  .م ٕٕٓٓ، األََوابِل للنَّشر والتَّوِزٌع والَخَدَمات الطِّ

لَطان َجاِمَعة ، ٔط ، الَباحثٌن من َمجُموَعة تؤلٌؾ ، ُعَمان أَعََلم َدلٌل -03  السُّ

 . م99ٔٔ ، َقاُبوس

 ، الَعَرِبً الِفكر َدار ، َشاِمً ٌحٌى/ د وَتقدٌم َشرح ، األعشى دٌوان -00

 . مٕٗٓٓ ،ٔط ، بٌروت

َموأَل دٌوان -07 اء بن السَّ ٌَ انِ  َعاِد  ، الَورد بن ُعرَوة ِدٌوان َمعَ  َمطُبوع ، ًّ الَؽسَّ

 ( .ت.ط.د) ، بٌروت َصادر، َدار ، َسابا وعٌسى ُبستانً َكَرم وَشرح َتقدٌم

د ةَطبعَ  ،الَفَرزَدق  ِدٌوان -03 اِوي أَحمد ُمحمَّ  . هـٖٗ٘ٔ ، الَقاهرة ، الصَّ

 ، اإلسَلمً الَمكتب ، َرَباح الَعزٌز بدعَ  حقٌقتَ  ، يّ عدِ الجَ  ةؽَ ابِ النَّ  ِدٌوان -09

 . م9ٙٗٔ ،ٔط بٌروت،

ٌن َفخر حقٌقتَ  ، لندَ جَ  بن ةمَ ََل سَ  ِدٌوان -76  الُكُتب َدار ، ٕ ط ، َقَباَوة الدِّ

 . م987ٔ ، بٌروت ، ٌَّةالِعلمِ 

 اردَ  ،ٕط ، عقُوبٌَ  إمٌل/ د وَشَرحه وَحقََّقه َجَمَعه ، وملثُ كُ  بن مروعَ  ِدٌوان -76

 . م99ٙٔ ، بٌروت ، ًالَعَربِ  الِكَتاب

 واألنباء اإلرشاد وزارة ، عبَّاس إحسان/ د تحقٌق ٌَعةَربِ  بن لَبٌد ِدٌوان -75

 . م9ٕٙٔ ، بالُكَوٌت

ًّ  النُّور َعبد بن أحمد ، الَمَعانً ُحُروؾ َشرح فً الَمَبانً َرصؾ  -78  الَمالَِق

د أحمد َتحقٌق ،( هـ7ٕٓت) اط ُمحمَّ ٌَّة اللَُّؽة َمجَمع َمطُبوَعات ، الَخرَّ  الَعَرِب

 ( .ت.د) ، ُسورٌا ، بِدَمشق

ٌَة -73 ٌَّة عندَ  الَحِدٌث ِرَوا  َدار ،ٔط ، الُبوَسِعٌِديّ  أحمد بن َصالح ، اإلَِباِض

 . مٕٓٓٓ  ، سقطمَ  ، الَواعد الِجٌل
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َمن -73 ٌَّة اللُّؽة فً النَّحوي الزَّ حٌم عبد كمال/ د ، العرب  عالم دار ، رشٌد الرَّ

قافة  . م8ٕٓٓ ، عّمان ، والتوزٌع للنشر الثَّ

 ، ابتَ للكِ  ةامَّ العَ  ةٌَّ صرِ المِ  ٌبةالهَ  ، ًّ بِ لِ طَّ المُ  ؾوسُ ٌُ  كالِ مَ / د ، ةؽَ واللُّ  نمَ الزَّ  -70

 . م98ٙٔ

 /د حقٌقتَ  ،( هـ9ٕٖت) ًنِّ جِ  بن ُعثَمان الَفتح أبو ابعرَ اإلِ  ةاعَ نَ صِ  رُّ سِ  -77

 .  م99ٖٔ ، شقمَ دِ  ، ملَ القَ  اردَ  ، ٕط ، ياوِ ندَ هِ  نسَ حَ 

ٌَر -73 اِخً َسعٌد بن أحمد ، السِّ مَّ  الَقومً التَُّراث َوَزارة ،( هـ9ٕ8ت) الشَّ

قافة،  ( .ط.د) ، م987ٔ ، سقطمَ  والثَّ

ٌَر -79 َبََلء أَعََلم ِس د ، النُّ ًّ  أَحمد بن ُمحمَّ َهِب َسة ،7ط ،( هـ7ٗ8ت) الذَّ  ُمَإسَّ

َسالة  .  م99ٓٔ ، بٌروت ، الرِّ

 ًّ ٌلِ الَعقِ  َعقٌل بن للا َعبد ، الكمَ  ابن ةٌَّ لفِ أَ  على قٌلعَ  ابن َشرح -36

دُمحَ  حقٌقتَ  ، (هـ7ٙ9ت) ٌن حًِ مُ  مَّ  ٌداصَ  ، ٌَّةالَعصرِ  ةبَ الَمكتَ  ، ٌدالَحمِ  َعبد الدِّ

 .  م99ٙٔ ، بٌروت –

َمْخَشريّ  النَّحو فً جوذَ األُنمُ  رحشَ  -36  ًّ ٌلِ بِ ردَ األَ  ًنِ الؽَ  بدعَ  بن دحمَّ مُ  ، للزَّ

 ، اهرةالقَ  ، اباآلدَ  كتبةمَ  ، ؾوسُ ٌُ  ٌللِ الجَ  بدعَ  ًسنِ حُ / د حقٌقتَ  ،( هـ7ٗٙت)

 ( .ت.ط.د)

د ، التَّسِهٌل َشرح -35 ًّ  َمالك بن َعبدللا بن ُمحمَّ      تحقٌق ،( هـ7ٕٙت) األنَدلُس

حمن/ د ٌِّد عبدالرَّ د/ ود السَّ باعة َهَجر ،ٔط ، الّمخُتون َبَدوي ُمحمَّ  والنَّشر للطِّ

 . م99ٓٔ ، مصر ، الِجٌزة ، واإلعَلن والتَّوزٌع

حٌح الَجاِمع َشرح -38 بٌع اإلَمام ُمسَند) الصَّ د أبو ،( َحبٌب بن الرَّ      بدللاعَ  ُمحمَّ

الِ  ُحمٌد بنا المً َحمد بن ُسُعود النَّاشر ،( هـٕٖٖٔ ت) ًّ مِ السَّ  َسلطنة ، السَّ

 ( .ت.ط.د) ، ُعمان

اِجً ُجَمل َشرح -33 جَّ ى الزَّ ًّ  الَحَسن أَُبو ،( الَكِبٌر الشَّرح)بـ الُمَسمَّ  بن َعلِ

د بنا ُمإِمن ًّ  بن ُمحمَّ ًّ  ُعصفُور بن َعلِ            َتحقٌق ،( هـ9ٙٙت) اإلِشِبٌلِ

َباَعة الُكُتب َدار ، َبؽداد ـ األَوَقاؾ َوَزاَرة ، َجَناح أَُبو َصاِحب/ د  ، والنَّشر للطِّ

 (تط..د) ، الُموِصل َجاِمَعة

َجاِجً ُجَمل َشرح -33  ِهَشام بابن الَمعُروؾ ٌُوُسؾ بن للا َعبد ، الزَّ

 َعالم ، ٔط ، للا َمال عٌسى ُمحِسن علً/ د تحقٌق ،( هـ7ٙٔت) األَنَصاِريّ 

 . م98٘ٔ ، بٌروت ، الُكُتب
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حَمن َعبد بن الَقاِهر َعبد ، النَّحو فً الُجَمل َشرح -30 ًّ  الرَّ  الُجرَجاِن

ار ،ٓٔط ، عٌسى الَقادر َعبد َخلٌل/ د َتحقٌق ، (هـ7ٔٗت) ٌَّة الدَّ  - الُعثَمانِ

ان  . مٕٔٔٓ ، بٌروت – َحزم ابن َدار ، َعمَّ

ًّ  َشرح -37 ِض د الَحَسن أبو ، ةٌَ الَكافِ  على الرَّ ًّ  الَحَسن بن ُمحمَّ ض  الرَّ

ٌُونس َجامعة ، ُعَمر َحَسن ٌُوُسؾ َتحقٌق ، (هـ88ٙت) اإلسِتَراَباِذيّ   – َقار

 . م978ٔ ، بنؽازي

ٌوطً َشرح -33 ٌَّة على السُّ ٌَّة الَبهَجة)بـ وؾعرُ المَ  َمالك ابن ألف          ،( الَمرِض

حَمن َعبد ٌُ  َبكر أبً بن الرَّ د حقٌقتَ  ، (هـ9ٔٔت) ًّ وطِ السُّ  أحمد بن الحصَ  ُمحمَّ

ََل  اردَ  ،ٔط ، ًالَؽرسِ  بَ  مالسَّ  . مٕٓٓٓ ، اهرةالقَ  ، ٌعوالتَّوزِ  والنَّشر ةاعَ للطِّ

اِفٌة الَكاِفٌة َشرح -39 د ، الشَّ ًّ  َمالك بن للا َعبد بن ُمحمَّ  ،( هـ7ٕٙت) األنَدلُِس

 . مٕٓٔٓ ، بٌروت ، َصادر َدار ،ٕط ، الَقادِري ٌُوُسؾ بن أحمد َتحقٌق

بع الُمَعلََّقات َشرح -96 وال السَّ وَزنً أحمد بن الُحَسٌن عبدللا أبو ،  الطِّ  الزُّ

بَّاع َفاُروق ُعَمر/ د حقٌقتَ  ،( هـ8ٙٗت)  ، بٌروت ، ماألَرقَ  اردَ  ، الطَّ

 .(ط.ت.د)

لالُمفَ  رحشَ  -96  ًّ الُموِصلِ  ٌشعِ ٌَ  بن ًلِ عَ  بن ٌشعِ ٌَ  ٌنالدِّ  قفَّ وَ مُ  ، صَّ

 ، بٌروت ، ٌَّةلمِ العِ  بتُ الكُ  اردَ  ،ٔط ، وبعقُ ٌَ  إمٌل/ د حقٌقتَ  ،( هـٖٗٙت)

 . مٕٔٓٓ

ٌّة على الَمُكوِديّ  َشرح -95 حمن عبد زٌد أبو ، مالك ابن ألف  علً بن الرَّ

ٌّة اشدرَ  بنت فاطمة/ د حقٌقتَ  ،( هـ8ٓ7ت) الَمُكوِديّ  اِجِح  الُكوٌت، َجامعة ، الرَّ

 ( . ط.د) م،99ٖٔ

َهب ُشُذور َشرح -98  األَنَصاِريّ  ِهَشام ابن ، الَعَرب َكََلم َمعِرَفة فً الذَّ

د َتحقٌق ،(هـ7ٙٔت) ٌن ُمحًِ  ُمحمَّ ٌَّة الَمكتبة ، ٔط ، الَحمٌد َعبد الدِّ  ، الَعصِر

 . م998ٔ ، بٌروت -َصٌدا

َدى وَبلِّ  النََّدى َقْطرِ  َشرح -93  ،( هـ7ٙٔت) األنَصاريّ  ِهشام ابن ، الصَّ

د حقٌقتَ  ٌن ُمحً ُمحمَّ ٌَّة الَمكتبة ، ٖط ، الحمٌد عبد الدِّ  -َصٌدا ، الَعصر

 . م998ٔ بٌروت،

ًّ  ابن لَُمع َشرح -93 ٌديّ  إبراهٌم بن ُعمر الشَّرٌؾ ، ِجن ًّ  الزَّ  الُحَسٌن

د بن َمحُمود حقٌقتَ  ،(هـ9ٖ٘ت) ًّ  ُمحمَّ  للثَّقافة ظبً أبو هٌبة ،ٔط ، الُموصل

 . مٕٓٔٓ ، ظبً أبو ، والتُّراث
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د للا َعبد أبو ، التَّسهٌل إٌَِضاح فً الَعلٌل ِشَفاء -90  الَسلِسٌلً عٌسى بن ُمحمَّ

ًّ  َعبدللا الشَّرٌؾ/ د تحقٌق ، (هـ77ٓت) ًّ  َعل  الَمكتبة ،ٔط ، الَبَرَكاتً الُحَسٌن

ٌَّة ة ، الَفٌَصلِ َمة َمكَّ  . م98ٙٔ ، الُمَكرَّ

حٌح الَجامع لُمشِكََلت والتَّصحٌح التَّوضٌح داهِ َشوَ  -97 د ،  الصَّ          ُمحمَّ

د حقٌقتَ  ،( هـ7ٕٙت) ًّ سِ لُ ندَ األَ  كَمالِ  بن بدللاعَ  بنا  ، ًالَباقِ  َعبد فَُإاد ُمحمَّ

 . م98ٖٔ ، بٌروت ، الُكُتب مالَ عَ  ، ٖط

د ، الُبَخاِري َصِحٌح -93  َترتٌِب ،( هـٕٙ٘ت) الُبَخاِريّ  إِسَماِعٌل بن ُمحمَّ

د األُسَتاذ وَترِقٌم  ، الَقاهرة ، َحزم ابن َدار ، ٔط ، الَباقًِ َعبد فَُإاد ُمحمَّ

  .   مٕٓٔٓ

ٌن َشَرؾ بن ىحٌَ ٌَ  اٌَّ رِ كَ زَ  أبو ،  النََّوِوي بَشرح ُمسلِم ٌحَصحِ  -99  النََّوِوي الدِّ

د حقٌقتَ  ،(هـ7ٙٙت) د ُمحمَّ  ، اهرةالقَ  ، اثللتُّرَ  الَفجر اردَ  ، ٔط ، تامر ُمحمَّ

 . م999ٔ

َعَفاء -666 ًّ  أحمد بن ُعَمر بن َعلً ، والَمتُروُكون الضُّ اَرقُطِن  ،( هـ8ٖ٘ت) الدَّ

ٌَاض ، الَمعاِرؾ َمكتبة ،ٔط  . م98ٗٔ ، الرِّ

 ياوِ خَ السَّ  نحمَ الرَّ  بدعَ  بن دحمَّ مُ  ، عاسِ التَّ  رنالقَ  هلألَ  عمِ الَلَّ  وءالضَّ  -666

 ( . ت.د) ، بٌروت ، ٌلالجِ  اردَ  ،( هـ9ٕٓت)

ٌَّة َطَبَقات -665 افِِع اب َعبـد ، الُكبَرى الشَّ ًّ  َعلً بن الَوهَّ بِك  ،( هـ77ٔت) السُّ

اء َدار ٌَ ٌَّة الُكُتب إِح  . (ت.ط.د) ، بٌروت ، الَعَربِ

َبَقات -668 د ، الُكبَرى الطَّ هِريّ  َسعد بن ُمحمَّ  ، بٌروت َدار ،( هـٖٕٓت) الزُّ

 . (ط.د) ، م98٘ٔ ، بٌروت

ْرِجٌنً َسعٌد بن أحمد ، ببالَمؽرِ  الَمشاٌخ َطَبَقات -663  الًَحوَ  الُمَتَوفَّى الدَّ

ي إِبراهٌم تحقٌق ،(هـ7ٓٙ)  ( .ت.ط.د) ، سقطمَ  ، اَلستَِقامة َمكتبة ، َطَلَّ

َعَراء فُُحول َطَبَقات -663 د ، 9ٕ٘/ٔ الشُّ م بن ُمحمَّ ًّ  َسَلَّ  ،( هـٖٕٔت) الُجَمِح

د َمحُمود وَشَرحه َقَرأه َسة – الَمَدنً َمطبعة ، َشاِكر ُمحمَّ ٌَّة الُمَإسَّ ُعوِد  السُّ

 ( .ط.د) ، م97ٗٔ ، الَقاهرة ، بِمصر

د أبو ، الِفقه أُُصول فً األُُصول َشمس َمنُظوَمة َشرح الشَّمس َطلَعة -660  ُمحمَّ

الِ  ٌدُحمَ  بن للا بدعَ  ٌَّام َحَسن ُعَمر َتحقٌق ،( هـٕٖٖٔت) ًّ مِ السَّ  َمكتبة ، الَق

ًّ  اإلَِمام الِِم ٌَّة وَلٌة ، السَّ  .    مٕٓٔٓ ، ُعمان سلطنة ، ِبِد



ٖٔ9 
 

667-  ًّ َفتح الَباِري َشرح َصِحٌح الُبَخاِري ، أحمد بن َعلًِ بن َحَجر الَعْسَقََلِن

ٌَاض ،  ٔهـ( ، ط8ٕ٘)ت ََلم للنَّشر والتَّوِزٌع ، الرِّ  . مٕٓٓٓ، َدار السَّ

 الةسَ الرِّ  ةسَ سَّ إَ مُ  ، ٖط ، ًّ ابِ رَّ امِ السَّ  إبراهٌم/ د ، هتُ ٌَ بنِ وأَ  هانُ مَ زَ  علالفِ  -663

 . م98ٖٔ ، بٌروت ، ٌعوزِ والتَّ  شروالنَّ  ةاعَ بَ للطِّ 

ً   َمنهج  " اللُّؽوي التَّحلٌل فً -669 ً   َوصفِ  اللُّؽوي التَّوكٌد على وَتطبٌقه َتحلٌِل

 َمكتبة ،ٔط ، َعماٌره أحمد خلٌل/ د ،"  اَلسِتفَهام وأُسلوب اللُّؽوي والنَّفً

 . م987ٔ ، األردن ، الَمنار

ًّ  النَّحو فً -666 ًّ  َمهدي/ د ، ٌه  وجِ وتَ  قد  نَ  العرب ابد اردَ  ،ٕط ، الَمخُزوِم  الرَّ

 . م98ٙٔ ، بٌروت ، ًّ بِ رَ العَ 

     حقٌقتَ  ، (هـ8ٓٔت) رنبَ قَ  بن انثمَ عُ  بن مروعَ  شربِ  أبو ، سٌبوٌه كتاب -666

 . م9ٕٓٓ ، اهرةالقَ  ، ًانجِ الخَ  كتبةمَ  ، ٘ط ، ونارُ هَ  دحمَّ مُ  مََل السَّ  بدعَ 

ٌُون التَّنِزٌل َؼَواِمض َحَقابِق عن الَكشَّاؾ -665  ، التَّؤِوٌل ُوُجوه فً األََقاِوٌل وُع

َمْخَشِريّ  ُعَمر بن َمحُمود ماسِ القَ  أبو       أحمد َعادل َتحقٌق ،( هـ8ٖ٘ت) الزَّ

د وَعلً الَموُجود بدعَ  ض ُمحمَّ  ، اضٌَ الرِّ  ، الُعَبٌكان َمكتبة ، ٔط ، ُمَعوَّ

 .  م998ٔ

د ، الَعَرب لَِسان -668  ، (هـ7ٔٔت) َمنُظور بنبا الَمشُهور ُمكّرم بن ُمحمَّ

د أمٌن حقٌقتَ  اب عبد ُمحمَّ د الوهَّ ادق وُمحمَّ  إحٌاء دار ،ٖط ، الُعبٌدي الصَّ

 .  م98ٙٔ ، بٌروت ، الَعَربً الّتراث

ًّ  َحَجر بن َعلً بن أحمد ، الِمٌَزان لَِسان -663  ،ٔط ، (هـ8ٕ٘ت) الَعسَقََلنِ

اء َدار ٌَ  . م99٘ٔ ، بٌروت ، الَعَرِبً التَُّراث إِح

 ، بتُ الكُ  مالَ عَ  ، ٙط ، انسَّ حَ  اممَّ تَ /  د ، ومبناها معناها العربٌة اللّؽة -663

 . م9ٕٓٓ ، القاهرة

ٌَّة الِمعَراج َدار ، ٔط ، الَؽوث ُمخَتار ، قَُرٌش لَُؽة -660 ولِ ٌَاض، ، للنَّشر الدَّ  الرِّ

 . م997ٔ

دَ وَ المُ  ٌَّةبِ رَ العَ  فً اهَ رُ ثَ وأَ  ٌممِ تَ  ةهجَ لَ  -667 لِ المُ  لاضِ فَ  بالِ ؼَ  /د ، ةحَّ  ، ًبِ طَّ

ٌَّة َدار ، ٌَّةاقِ رَ العِ  ٌَّةورِ مهُ الجُ  ، وننُ والفُ  ةافَ قَ الثَّ  ارةزَ وَ  اتورَ نشُ مَ   ، َباعةللطِّ  الُحرِّ

 . م978ٔ ، َبؽداد

 



ٔٗٓ 
 

 ،(هـ97ٕت) ًّ هِ اكِ الفَ  أحمد بن للا بدعَ  ، النََّدى َقْطر شرح فً النِّدا ُمجٌب -663

د رمَ عُ  نإمِ مُ / د حقٌقتَ  ان ، ٌَّةانِ الُعثمَ  ارالدَّ  ،ٔط ، ُمحمَّ  . م8ٕٓٓ ، َعمَّ

 ٌرُشقَ  بن الَفَرج بن الَحَسن بن أحمد َبكر أبو، الُمَحلَّى "ُوُجوه النَّصب"  -669

َباَعة  ٔ، َتحِقٌق د/ َفاِبز َفاِرس ، ط (هـ7ٖٔ)ت الَبؽَداِديّ  َسالَة للطِّ َسة الرِّ ، ُمَإسَّ

 . م987ٔاألردن ،  –لبنان ، وَدار األََمل  –والنَّشر والتَّوِزٌع 

د ، وَصرِفَها وَنحِوَها ٌَّةالَعَربِ  أصوات فً الُمحٌط -656  ،ٗط ، ًاكِ نطَ األَ  ُمحمَّ

 ( . ت.د) ، بٌروت ً،الَعَربِ  الشَّرق اردَ 

ٌٌِّن َمراتب -656  ،(هـٖٔ٘ت) يوِ اللُّؽَ  ًلِ عَ  بن داحِ الوَ  بدعَ  بٌِّ الطَّ  أبو ، النَّحو

د حقٌقتَ   ، بٌروت - ٌداصَ  ، ةٌَّ الَعصرِ  كتبةالمَ  ،ٔط ، إبراهٌم ضلالفَ  أبو ُمحمَّ

 . مٕٕٓٓ

ٌَّات لابِ الَمسَ  -655 ًّ  الَؽفَّار َعبد بن أحمد بن الَحَسن ًَعلِ  أبو ، الَحلَِب  الَفاِرِس

          ، ِدَمشق – الَقلَم َدار ،ٔط ، يِهنَداوِ  َحَسن/ د حقٌقتَ  ،( هـ77ٖت)

 . م987ٔ ، بٌروت – الَمَنارة وَدار

 ، ٔط ، زٌاد مسعد/ د ، ابِهاعرَ وإِ  ةٌَّ النَّحوِ  اتوَ األَدَ  انًَمعَ  فً الُمستقَصى -658

حوَ  اردَ   . م9ٕٓٓ الَقاهرة، ، ٌعوالتَّوزِ  للنَّشر ةالصَّ

د ، الَمَعانً ُحُروؾ فً الَمَؽانً َمَصابٌح -653          إبراهٌم بن علً بن ُمحمَّ

 ،ٔط ، الَعمريّ  نافع بن عابض/ د حقٌقتَ  ،( هـ8ٕ٘ت) ًّ الُموِزعِ  الَخِطٌب بنا

بع الَمنار دار  . م99ٖٔ ، القاهرة ، والتَّوزٌع والنَّشر للطَّ

ٌّة لٌست مصطلحات -653 بٌديّ  جاسم سعٌد/ د ، كوف  للنشر أسامة دار ، الزُّ

 . م998ٔ والتوزٌع،

ٌَّا أبو ، القُرآن َمَعانً -650 اد بن ٌَحٌى َزَكِر ٌَ اء ِز  َتحقٌق ،( هـ7ٕٓت) الَفرَّ

د ار علً ُمحمَّ  ، بٌروت ، الُكُتب عالم ، ٖط ، َنَجاتً ٌُوسؾ وأحمد النَّجَّ

 . م98ٖٔ

ِري بن إِبَراهٌم إسحاق أبو ، 8ٓٔ/ٖ وإِعَراُبه القُرآن َمَعانً -657  الَمعُروؾ السَّ

اج جَّ  ، الُكُتب َعالم ، ٔط ، َشلَبً َعبُده الَجلٌل َعبد/ د َتحقٌق ،( هـٖٔٔت) بالزَّ

 . م988ٔ ، بٌروت

اِبً حَصالِ  لاضِ فَ / د النَّحو، ًانِ َمعَ  -653 اِمرَّ  اثالُترَ  إحٌاء اردَ  ،ٔط ، السَّ

 . م7ٕٓٓ ، بٌروت ، ًبِ الَعرَ 



ٔٗٔ 
 

  ، بٌروت ، ةالَ سَ الرِّ  ةسَ سَّ إَ مُ  ،ٔط ، ةالَ حَ كَ  اضَ رِ  رمَ عُ  ، ٌنفِ لِّ إَ المُ  مُمعجَ   -659

 . م99ٖٔ

 ةؽَ اللُّ  عجمَ مَ  ، ونوآخرُ  ىفَ صطَ مُ  إبراهٌم هاجِ خرَ بإِ  امَ قَ  ، ٌطسِ الوَ  معجَ المُ  -686

 ( .ت.ط.د) ، اهرةبالقَ  ةٌَّ بِ رَ العَ 

 ، الُجوُزو ُمصَطفى/ ود َمعُروؾ اٌؾنَ / د ، اإلِعراب فً ٌطالَوسِ  الُمعَجم -686

فَ  اردَ  ، ٗط  . مٕٓٔٓ ، بٌروت ، سابِ النَّ

د إِبراهٌم/ د ، القُرآن ُعلُوم ُمعَجم -685 باعة الَخٌر َدار ، الَجرِمً ُمحمَّ  للطِّ

 ( .  ط.د) ، مٖٕٔٓ ، بٌروت – لُبنان ، ِدَمشق - ُسورٌا والتَّوزٌع، والنَّشر

 المعروؾ المصريّ  ٌوسؾ بن عبدللا ، األَعارٌب ُكتب عن اللَّبٌب ُمؽنً -688

د ٌؾاللَّطِ  بدعَ / د تحقٌق ،( هـ7ٙٔت) األنصاريّ  ِهَشام بابن  ، ٌبالَخطِ  ُمحمَّ

قَ  ًنِ الَوطَ  سالَمجلِ  ،ٔط  . مٕٓٓٓ ، وٌتالكُ  ، واآلداب ونوالفُنُ  ةافَ للثَّ

اؼِ  القُرآن اظلفَ أَ  اتدَ ُمفرَ  -683 بَ  ةٌرَ مِ األَ  اردَ  ، ٔط ،  ًّ انِ األَصَفهَ  بللرَّ  ةاعَ للطِّ

 . مٕٓٔٓ ، بٌروت ، ٌعوالتَّوزِ  والنَّشر

ل -683  َساَعَدت ، ٕط ، َعلً َجَواد/ د ، اإلِسََلم قبلَ  الَعَرب َتاِرٌخ فً الُمَفصَّ

 . م99ٖٔ ، َنشره على َبؽداد َجامعة

د الَعبَّاس أبو ، الُمقَتَضب -680 ِزٌد بن ُمحمَّ د ٌَ     حقٌقتَ  ،( هـ8ٕ٘ت) الُمَبرِّ

د ٌَّة للشُُّإون األعلى الَمجلس َطبعة ، ٕط ، ُعَضٌمة الَخالق َعبد ُمحمَّ  ، اإلِسَلِم

 .  م979ٔ ، القاهرة

َمة -687 ََلح ابن ُمَقدِّ حَمن َعبد بن ُعثَمان ، الصَّ  ، الِفكر َدار ،( هـٖٗٙت) الرَّ

 ( .ط.د) ، م988ٔ ، بٌروت

 ، ٌَّةصرِ المِ  األنجلو مكتبة ، ٙط ، أنٌس إبراهٌم/ د ، اللَُّؽة أَسَرار من -683

 . م978ٔ ، القاهرة

َهب ُشُذور َشرح بَتحقٌق األََرب ُمنَتَهى -689 د ، الذَّ ٌن ُمحًِ  ُمحمَّ  الَحمٌد، َعبد الدِّ

ٌَّة الَمكتبة ، ٔ ط  . م998ٔ ، بٌروت - َصٌدا ، الَعصِر

حَمن َعبد الَبَركات أبو ، الَفوابد َمنُثور -636 د بن الرَّ  ،(هـ77٘ت) األنَباِريّ  ُمحمَّ

امِ  حَصالِ  مَحاتِ  ورالّدكتُ  تحقٌق  ، بٌروت ، ًّ بِ رَ العَ  دابِ الرَّ  اردَ  ،ٔط ، نالضَّ

 . م99ٓٔ
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 ، توعاَ طبُ للمَ  ارؾعَ التَّ  اردَ  ، ٖط ، رفَّ الُمظَ  اضَ رِ  دحمَّ مُ  ، قنطِ المَ  -636

 . م99٘ٔ بٌروت،

ٌَّة اللَُّؽة ُعلُوم َموُسوَعة -635 ٌَّة الُكُتب َدار ، ٌعقوب إمٌل/ د ،  الَعَربِ  ، الِعلِم

 ( .ت.ط.د)

 . م7ٕٓٓ ، بٌروت ، الُمحمَّدي َمكتبة ،ٔط ، َحَسن عبَّاس ، الَوافً النَّحو -638

 محّمد بن الّرحمن عبد البركات أبو ، األدباء طبقات فً األلّباء نزهة -633

 كتبةالمَ  ،ٔط ، إبراهٌم ضلالفَ  أبو دحمَّ مُ  حقٌقتَ  ، (هـ77٘ت) األنباريّ 

 .  مٖٕٓٓ، بٌروت -ٌداصَ  ، ةٌَّ صرِ العَ 

ٌَّة -633    ، ٔط ، الَمْلخ َخمٌس َحَسن ، الَعَرِبً النَّحو فً والَفرع األَصل َنَظِر

ان ، وقرُ الشُّ  دار  . مٕٔٓٓ ، األردن ، َعمَّ

ٌَان َنهَضة -630 ٌَّة األَع د َبشٌر أبو ، ُعَمان ِبُحرِّ  ُحَمٌد بن َعبدللا بن ُمحمَّ

 ًّ الِِم  .( ت.ط.د) ، الَقاهرة ، التَُّراث َمكتبة ، السَّ

ٌَّة النَّواِسخ -637 ٌَّة الِفعلِ اقُوت ُسلٌَمان أحمد/ د ، والَحرِف  ، الَمعارؾ َدار ، ٌَ

 . م98ٗٔ ، القاهرة

حَمن َعبد ، عامِ الَجوَ  َجْمع رحشَ  فً اِمعالَهوَ  َهْمع -633  َبكر أبً بن الرَّ

 ٌُ  ، بالُكتُ  َعالم ، ُمكرم المسَ  الَعال عبد/ د حقٌقتَ  ،( هـ9ٔٔت) ًّ وطِ السُّ

 .  مٕٔٓٓ اهرة،القَ 

ٌَات الَوافً -639 ٌن َصَلح ، بالَوَف فدِ  أٌبك بن َخلٌل الدِّ  ،( هـ7ٙٗت) يالصَّ

 ، ًّ بِ الَعرَ  اثالتُّرَ  اءحٌَ إِ  اردَ  ، ٔط ، فىُمصطَ  وُتركً األَرَناُإوط أحمد حقٌقتَ 

 .  مٕٓٓٓ ، بٌروت

ٌن ُرْكنُ  ، ةٌَ الَكافِ  َشرح فً ةٌَ الَوافِ  -636 د بن ُمحِسن الدِّ              يّ الَعلَوِ  َشَرؾ بن ُمحمَّ

قَ  ًالَقومِ  اثالتُّرَ  ارةزَ وَ  ، ًبِ لَ شَ  ٌظفِ الحَ  بدعَ  حقٌقتَ  ،( هـ7ٔ٘ت)  ، ةافَ والثَّ

 ( .ط.د) ، هـ98ٖٔ ، ُعمان سلطنة

َماَنة َوَفاءُ  -636 د ، الشَِّرٌؾ الَحِدٌث فً األََماَنة بؤََداءِ  الضَّ  ٌُوُسؾ بن ُمحمَّ

ٌِّشأَ  َقاَفة الَقوِمً اثالتُّرَ  َوَزاَرة ، (هـٕٖٖٔت) طَف  ، م98ٙٔ ، سقطمَ  ، والثَّ

 ( .ط.د)

ٌَات -635 ٌَان َوَف َمان أَبَناء وأَنَباء األَع د بن أحمد بَّاسالعَ  أبو ، الزَّ           ُمحمَّ

 ، رَصادِ  َدار ، عبَّاس إِحَسان/ د حقٌقتَ  ،( هـ8ٔٙت) َكانَخلِّ  بن بكر أبً بنا

 . م977ٔ ، بٌروت



ٖٔٗ 
 

 : ةٌ  لمِ العِ  وثحُ والبُ  لائِ سَ الر  :  اثً الِ ثَ 

ِرٌَفة  -638 ٌَّة الشَّ َبِو َصِحٌح ُمسلِم  –أُسلُوب النَّفً فً َبعض األََحاِدٌث النَّ

ٌَّة اآلَداب ،  د ، َبحث َمنُشور فً َمَجلَّة ُكلِّ ا، م . أسماء َعبد الَباِقً ُمحمَّ أُنُموَذج 

ٌَّة ، )د.ت( ٕٓٔالَعَدد  ٌَّة ببؽَداد ، ِقسم اللَُّؽة الَعَرِب  . ، الَجاِمَعة الُمسَتنِصِر

ٌَّة" ٌمٌد النَّفً فً القُرآن الَكرِ َتقٌِ  -633 د اسِ ٌَ ، إِعَداد  "ِدَراَسة َبََلِؼ ر بن ُمحمَّ

ٌَّة ،  بابطٌن ُعوِد ٌَّة السُّ ، )ِرَسالَة َماِجستٌر( ، َجاِمَعة أُّم القَُرى ، الَمملََكة الَعَربِ

 . هـٕ٘ٗٔ

َمٌَنة ابن عرشِ  فً ٌَّةنفِ المَ  ةملَ الجُ  -633         ٌملِ سَ  ندوهِ  بالبَ  إبراهٌم/ د ، الدُّ

 ، ةٌَّ لمِ العِ  اتاسَ رَ والدِّ  وثحُ للبُ  تشرٌن ةعَ امِ جَ  ةلَّ جَ مَ  فً َمنُشور َبحث ، بك ٌرخَ 

ذِ  ، مٕٓٔٓ،( ٗ)ددَ العَ  ،( ٕٖ)دلَّ جَ المُ  ، ةٌَّ انِ نسَ اإلِ  وملُ والعُ  اباآلدَ  ةلَ لسِ سِ   ،ةٌَّ قِ الَلَّ

 . ورٌاسُ 

 ةٌَّ حوِ نَ  ةاسَ رَ دِ " ٌرنظِ والتَّ  ٌؾوصِ التَّ  بٌنَ  ٌؾرِ الشَّ  ٌثدِ الحَ  فً فًالنَّ  ةرَ اهِ ظَ  -630

 ًاطِ العَ  بدعَ  دٌِّ السَّ  تروَ ثَ  عدادإِ  ،( َماِجستٌر ِرَسالَة)" يارِ خَ البُ  ٌححِ صَ  فً

 . مٕٔٓٓ ، اهرةالقَ  ةعَ امِ جَ  ، وملُ العُ  اردَ  ةٌَّ لِّ كُ  ، ٌمحِ رَ 

ورَ  فً َصَدَرت الَّتً اتارَ الَقرَ  -  ةاللُّؽَ  أُُصول فً -637  الثَّامنة من اتالدَّ

امنة إلى واألربعٌن تٌِّن، الثَّ كتور حثبَ  والسِّ  إِخَراج) بُعنوان َضٌؾ َشوقً للدُّ

ر" ٌْ  ، ُعَمر ُمختار أحمد/ د.أ وُمراجعة َتقدٌم ،( اَلستِثَناء َباب من" ُسَوى"و" َؼ

 . مٖٕٓٓ ، الَقاهرة ، ٌَّةبِ الَعرَ  اللُّؽة َمْجَمع ، ٔط

ًّ  النَّحو فً النَّفً -633  ، ( َماِجستٌر ِرَسالَة) "وَتعلٌِِمً َوِظٌِفً َمنَحى" الَعَرِب

 . مٕٙٓٓ ، رابِ الَجزَ  ، َوَرقلَة ِمرَباح َقاِصِدي َجاِمَعة ، َجْعَمات َتوفٌِق عدادإِ 

 

 


