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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

سان، وعلمنا ما لم نكن نعلم من حـسن البيـان،           الحمد هللا رب العالمين، الذي أنطقنا بأفصح ل       

  .وصلى اهللا وسلم على سيد األنام، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام

لقد طرقت أبواب البحث باباً باباً، فوجدت له موارد كثيرة، كنت قد طرقت بعـضها كـالقرآن                 

، الحـديث   اصـة الكريم والشعر العربي، أما الحديث الشريف فلم يظفر مني بدراسة نحوية خ           

 بدارسة نحوية، فمددت له يدي، وأسرعت نحوه الخطـا،          - فيما أعرف  -القدسي الذي لم يحظ   

 القدسية مدار بحثي في محاولة لدراسة الظـواهر         األحاديثفعقدت العزم والنية على أن تكون       

التركيبية من خالل هذا المصدر الذي هو بين القرآن الكريم والحديث الشريف، والذي نطمئن              

  . إعطاء الحكم اللغوي من خاللهإلى

حامد أحمد الطـاهر؛ ألنـه      . د: اسة وتحقيق در"  القدسية األحاديثصحيح  "وقد اخترت كتاب    

خيل كتبهم، فنقل عن العلماء الثقات، وجمع أكبر قـدر     على منهج السلف في تمحيص وتن      يسير

السلف لشرح الحديث،    أقوالممكن من الروايات لألحاديث القدسية، وحشد أكبر قدر ممكن من           

  .اإلمكانوبسط المعنى قدر 

 أنه يشتمل على معاني رقيقة تهتم بحمل النفوس على القرب           إلى الحديث القدسي    أهميةوترجع  

 على قبوله وااللتفاف حولـه      اآلراءمن اهللا تعالى، فالسنة النبوية تمثل المصدر الذي ال تختلف           

لى اهللا عليه وسلم، والحديث القدسي فـرع         رسول اهللا ص   إلىعند ثبوت النص صحة في سنده       

 يتوسط بين القرآن الكريم، وحديث النبي صلى اهللا عليـه   - كما أسلفنا  -من السنة النبوية، الذي   

  .وسلم

وهو ما رواه النبي صلى اهللا عليه وسلم عن ربه عز وجل، فالمعنى من اهللا تعالى، واللفظ من                  

  . بتالوتهالرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهو غير متعبد

 يـرون فيـه     أوعتاده الناس وال يستنكرونه     أما الظاهرة، فهي الشيء المتكرر المألوف، الذي ي       

 بهـذا   ها خروجاً عن المألوف، وفي البحث عن معنى الظاهرة عند الدارسين نجد أن            أوشذوذاً  

العـرب   وإن كان فيها معنى المداومة واالعتياد ففي لسان          -العربيةالمعنى لم ترد في المعاجم      

 أن ترد كل يوم     أوعند العصر،   نصف النهار وتصدر    ترد اإلبل كل يوم     : الورد، أي : )1(معناها

  .)2(ظهراً، ووردت بالمعنى نفسه في القاموس المحيط

                                                            
 لسان العرب للعالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري، دار الفكـر،                  )1(

  .529-528:، ص4بيروت، م
 .557: صم، 1987، 2، مؤسسة الرسالة، ط)هـ817ت ( القاموس المحيط للفيروز أبادي )2(
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 عنـد   )ظـاهرة (والظاهرة يبدو أنها مصطلح حديث في اللفظ ال في المعنى، وقد وردت لفظة              

ما دراسة الظواهر في الحديث القدسي فشملت       بعض الدارسين دون تعرض لتعريف الظاهرة، أ      

  . تركيب يندرج في هذا البحثأوكل استعمال 

والكلمة في هذه الدراسة ليست أساساً بذاتها، بل بمقدار ما تشكله من عالقات مع ما قبلها وما                 

كون المـسمى    ب  القدسية يعطي إحساساً   األحاديث من خالل    )ما(بعدها، وإن الشيوع الستخدام     

 بناء كبير في نظـام الكـالم        األسلوب؛ ألن   األساليب، لذلك تركز هذه الدراسة على       )ظاهرة(

 في وضوح أحكامها، وهذا يبين أن الداللة تعتبر         األخرىالعربي، فتستفيد من المعارف اللغوية      

  .مطلباً عند التحليل النحوي

، ولهذا لم يكن هناك مـا       وقد اهتممت بالناحية الشكلية، مع ربط االستعمال ربطاً وثيقاً بالتقعيد         

 األحاديـث يمنع من تقديم القاعدة أوالً ثم االستعمال ثانياً، وذلك من أجل كشف االستعمال في               

  .القدسية عن حدود القاعدة النحوية

 من اهللا ومنة، وإن كانت األخرى، فحـسبي أننـي           د، فهذا جهدي، فإن أحسنت فذلك فضل      وبع

  .مد هللا رب العالمينبذلت ما في وسعي، وآخر دعوانا أن الح

  : القدسيةاألحاديثظاهرة القسم في : أوالً
إن القسم من خصائص الحديث المميزة له، التي لها حضور واضح فيه، مثلما هو في القـرآن                 

  .)1(جملة إنشائية تؤكد بها جملة أخرى: الكريم، وقد عرفه النحاة بأنه

دة هـي   أو جحد، فالجملة المؤكَّ    إيجابن  وهو يمين يقسم به الحالف ليؤكد بها شيئاً يخبر عنه م          

وهو ،  )2(المقسم عليه، والجملة المؤكدة هي القسم، واالسم الذي يدخل عليه القسم هو المقسم به             

أقسم، أو أحلف باهللا، أو بأمانة اهللا، أو بعهد اهللا، أبو بحياتك، أو             : ظم عند المقسم كقولك   اسم مع 

وترتبط الجملتان ارتباط جملتـي الـشرط والجـزاء،         ،  )3(بك، أو به، أو قسماً، أو حقاً ألفعلن       

  .)4(باًاجوؤكِّدة هي الثانية، وهي المسماة ، والماألولى هي والمؤكَّدة

                                                            
 -570( اإليضاح في شرح المفصل ألبي عمرو عثمان بن عمـر المعـروف بـابن الحاجـب النحـوي                    )1(

   .322: ، ص2موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، ج. د: ، تحقيق)هـ646
ن بد المنعم أحمـد هريـدي، دار المـأمو        . د:  شرح الكافية الشافية، جمال الدين ابن مالك الطائي، تحقيق         )2(

عـودة  . وبناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين، د        . 834: ، ص 2للتراث، مكة المكرمة، ج   

 .490، 489: م، ص1994، 2خليل أبو عودة، دار البشير، عمان، ط
سعد كريم الدرعمي، دار ابـن خلـدون،   :  مفتاح اإلعراب، محمد بن علي عبد الرحمن األنصاري، تحقيق       )3(

 .73 :اإلسكندرية، ص
  .2/834:  شرح الكافية الشافية)4(
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، أو  )لقـد (، أو   )ألفعلـن (وذكر ابن هشام أن حذف جملة القسم كثير جداً، وهي تحذف قبـل              

  .)1()لئن(

سم في جوابه عمل، فجـاز حـذف        وقد علل بعض النحاة جواز حذف جملة القسم بأنه ليس للق          

 كثر الشيء في كالمهم خففوه، ليخفَّ على ألسنتهم         إذا عنه من غير شرط، وكان العرب        األول

كما فعلوا في النداء وأشباهه؛ ألن الكثرة تناسب التخفيف، ولذلك خففوا جملة القسم من غيـر                

  .)2(وجه

زيـد قـائم   : حذف واجب، نحو تقدم عليه ما يغني عن الجواب، وهو    إذاويحذف جواب القسم    

  .)3(واهللا

باب حروف اإلضـافة إلـى المحلـوف بـه          : "أما حروف القسم فذكرها سيبويه تحت عنوان      

والقسم والمقسوم به أدوات في حروف الجر، وأكثرها الواو ثم الباء، يدخالن            : ، قال "وسقوطها

 ألفعلن، وباهللا ألفعلن،    واهللا: على كل محلوف به، ثم التاء، وال تدخل إال في واحد وذلك قولك            

هذه الحروف خافضة   : الالم، وقال :  وزاد صاحب الجمل   .)4("تاهللا ألكيدن أصنَامكم  ": قال تعالى 

  .)5()ال(، وفي النفي )الالم(، و)إن (اإليجابوجوابه في . للقسم، والبد له من جواب

بعـض وفيـه    وذكر سيبويه في موضع آخر أدوات أخرى للقسم في باب ما عمل بعضه في               

ايمن الكعبة ألفعلـن، كأنـه      : بعض العرب يقول  لعمر اهللا ألفعلن، و   : معنى القسم، وذلك قولك   

  .)6 (لعمر اهللا المقسم به، وكذلك أيم اهللا، وايمن اهللا: قال

  : القدسية بالحروف والتراكيب التاليةاألحاديثوقد ورد القسم في 

   . واهللا-

  . فواهللا-

  . فواهللا لئن-
                                                            

ـ 761ت  ( مغني اللبيب عن كتب األعاريب، جمال الدين ابن هشام األنصاري            )1( مـازن  . د: ، تحقيـق  )هـ

  .486: م، ص1979، 5سعيد األفغاني، دار الفكر، بيروت، ط: المبارك، ومحمد علي حمد اهللا، راجعه
  .2/323:  اإليضاح في شرح المفصل)2(
  .846: اللبيب مغني )3(
عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت،       :  كتاب سيبويه، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق          )4(

  .4/238: ، وهمع الهوامع496: ، ص3م، ج1991، 1ط
ـ 761-708( شرح جمل الزجاجي، لإلمام أبي محمد عبد اهللا جمال الدين ابن هـشام األنـصاري                 )5( ، )هـ

همع الهوامع  :  وانظر .158: م، ص 1986،  2حسن عيسى مال اهللا، عالم الكتب، بيروت، ط       علي م . د: تحقيق

عبد العال سـالم مكـرم، دار       . د: ، تحقيق )هـ911ت(في شرح جمع الجوامع لإلمام جالل الدين السيوطي         

  .232، ص4، ج1979البحوث العلمية، الكويت، 
 .503، 3/502: الكتاب )6(
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  .عزتك و-

  . فوالذي-

  . والذي-

 ألن المتكلم هو اهللا عز وجل، ولذلك جاء القسم فـي             القدسية ليس شائعاً؛   األحاديثوالقسم في   

  .كالمه قليالً

  . القسم بالواو-1

والواو من حروف القسم التي تختص بالظاهر، فتجره، وال تجـر ضـميراً، وهـي تتعلـق                 

ولـم  قـومن،   ألحلفت واهللا   :  الفعل معها فيقال   بمحذوف، خالفاً البن كيسان الذي يجيز إظهار      

) واهللا(كالم تام، ثم أتى بعده بالقسم، وال تتعلـق          ) حلفت(يحفظ ذلك، فإن جاء فمؤول على أن        

 أو  ،)اهللا(بلفظ الجاللة   : ها القدسية بعدة أنماط من    األحاديث، وقد جاء القسم بالواو في       )1(بحلقت

  :كما يلي، وذلك )بالذي نفسي بيده (أو ،)بعزتك(

  : واهللا، وقد ورد هذا النمط بعدة صور منها-أ

  :نوقد ورد مرتي): ال(قها حرف النفي واهللا يسب -1

  .)2(ال واهللا ما رأوك: فيقولون -

  .)3(ال واهللا يا رب ما رأوها: يقولون -

  :ن وجوابها منفي بال، وقد ورد مرتيواهللا -2

  .)4(واهللا ال يغفر لفالن -

  .)5(هللا لكواهللا ال يغفر ا -

 بـه   والمقـسم ،  )الواو(وقد اكتملت أركان القسم في المواضع السابقة، حيث جاء حرف القسم            

، وجواب القسم منفياً    )ال(، وجواب القسم، وكانت جملة القسم منفية في موضعين فسبقتها           )اهللا(

فعليـة   أو كان جملة اسمية     إذا، وقد ذكر النحاة أن جواب القسم        )ال(في موضعين حيث سبقته     

                                                            
محمـد  . فخر الدين قباوة، أ   . د: حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق      الجني الداني في    :  راجع )1(

: ، ومغني اللبيـب   4/236، وهمع الهوامع    854: ، ص 1983،  2نديم فاضل، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط      

473.  
: م، ص 2003،  1ط: حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة      . د: صحيح األحاديث القدسية، تحقيق    )2(

107.  
  .107:  السابق)3(
  .169:  السابق)4(
  .170:  السابق)5(
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 كان  إذاواهللا ال قام، ويجوز أن يكون جواب القسم منفياً بال           : فعلها ماٍض ال تنفى بال، فال تقول      

  .)1(مضارعاً

  : مرة واحدة)لقد(واهللا وجوابها  -3

، وجاء الجواب مصدراً بـالالم المقترنـة بقـد، قـال            )واهللا(وقد اجتمع في نمط واحد القسم       

  .)2(لو مقدرة في ماٍض مثبت غير جامد، و)قد(مع الالم السيوطي، وتلزم 

  .)3(نعم واهللا لقد أدركتم الجاهلية -

ولعل االرتباط بين معنى القسم الذي هو التوكيد، وداللة الالم على التوكيد جعل كثيـراً مـن                 

  .في القسم المضمر أمر الزم) لقد(النحاة يذكرون أن وجود 

  : مرة واحدة)الفاء(واهللا المسبوقة بحرف العطف  -4

  .)4( ..... الرجل يعمل بعمل أهل النارأوكم دفواهللا إن أح -

  : مرة واحدة)لئن(فواهللا مسبوقة بالفاء وجوابها  -5

  .)5(واهللا لئن قدر علي ربي ليعذبنيف -

، وهي التي تدخل على حرف الشرط، فـإن         )الالم الموطئة (وتسمى هذه الالم في جواب القسم       

 ألنها  باً، وإنما سميت هذه الالم موطئة؛     ن كان محذوفاً لزمت غال    كان القسم مذكوراً لم تلزم، وإ     

  . الشرطية وقد تدخل على غيرها من أدوات الشرط)إن(وطّأت للجواب، وأكثر ما تكون مع 

د اجتمع في الحديث السابق القسم والشرط، وقد اختلف النحاة في الجواب،            قومن المالحظ أنه    

واهللا إن أتيتني ال أفعل، ال يكـون إال معتمـدةً عليـه             : يه للشرط؟، قال سيبو   أمهل هو للقسم    

 فإن الجـواب للمتقـدم منهمـا،         اجتمع الشرط والقسم   إذا، وذكر غيره من النحاة أنه       )6(اليمين

  .)7(ويحذف جواب  المتأخر منهما؛ ألن السابق يغني عنه ويدل عليه

  : وعزتك، وقد ورد هذا النمط بعدة صور منها-ب

  :اإليجاب أوي نف مجردة من ال-1

  .)8(وعزتك ال يسمع بها أحد إال دخلها -

                                                            
  .244، 4/243:  همع الهوامع)1(
  .4/247:  السابق)2(
  .252:  صحيح األحاديث القدسية)3(
  .323:  السابق)4(
  .137، 136:  الجني الداني)5(
  .3/84 الكتاب )6(
، والنحو الوافي، 382: ، ص2 عبد الحميد، جمحمد محيي الدين  : ، تحقيق )هـ769-698( شرح ابن عقيل     )7(

  .488: ، ص4عباس حسن، دار المعارف بمصر، ج
 .223:  صحيح األحاديث القدسية)8(
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  : بالةمنفي وعزتك -2

  .)1(ال وعزتك ما رأيت شيئاً أكرهه قط -

  : وعزتك مسبوقة باإليجاب-3

  .)2(قال بلي وعزتك، ولكن ال غنى -

ـ     ،)بال(ية   وجوابه جملة فعلية منف    األول الحديث في   )بالعزة(فجاء القسم    سم  وفي الثاني جاء الق

يـا  : ياً بال تسبقه، وفي الثالث جاء القسم بالعزة وجوابه محذوف، يفسره الجملة السابقة له             فمن

 بلى وعزتك أغنيتني، فحـذف الجـواب لداللـة          :أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟، والجواب      

  .المتقدم عليه

  : والذي نفسي بيده-ج

انتشرت على لسان النبي صلى     فقد  وربما يكون هذا التعبير في القسم خاصاً بالحديث الشريف،          

اهللا عليه وسلم، فإن استعملها غيره، فهي من قبيل التأثر واالقتداء بالنبي صلى اهللا عليه وسلم،                

  :وقد وردت هذه الصيغة في حديثين هما

  .)3(ون في رؤية ربكمفوالذي نفسي بيده ال تضار -

  .)4( المسكوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح -

ومن الواضح أن هذه الصورة تتألف من واو القسم ثم المقسم به وهو االسم الموصـول، ثـم                  

ال ) بال( جملة فعلية منفية     األول المقسم عليه، وقد جاء في الحديث        أويأتي بعدها جواب القسم     

  ).لخلوف(ون، وفي الثاني جملة اسمية مؤكدة بالم االبتداء تضار

  : على أسلوب القسم في األحاديث القدسيةويمكن مالحظة ما يلي

القسم بالبـاء والتـاء،     :  القدسية أنماط متعددة، وكثيرة من القسم، منها       األحاديث لم ترد في     -

 بيت اهللا والجد، ولم يرد حذف أداة القسم والمقسم به والداللة عليه             أو اهللا   أيموالقسم بعمرك أو    

  .بالالم

تلتزم بمرتبة معينة، فهو حر الحركة داخل الجملـة، فيـأتي            التي ال    األساليب أن القسم من     -

  . متوسطاًأومتقدماً 

 التي هي نص صريح في القسم أكثر من غيرها المعبرة عن القسم، وهذا يتناسب               األلفاظ أن   -

  . الصريح المباشراألسلوبمع لغة الحديث الشريف الذي ينبني على 

  .يف اجتمع القسم مع الشرط في لغة الحديث الشر-
                                                            

 .302: ، وانظر279:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .341:  السابق)2(
 .291:  السابق)3(
 .404:  السابق)4(
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أكثر من غيرها في لغة الحديث القدسي؛ ألن لغة الحديث لغـة            ) واهللا( القسم بالواو بصيغة     -
  .خاصة ال تنبني على العواطف والمشاعر، بل على المصارحة والمكاشفة

  : القدسيةاألحاديثظاهرة النداء في : ثانياً
 لإلنـسان  إذ ال بد     إن الحديث عن النداء، هو حديث عن ظاهرة انتشرت على اللسان العربي،           

 التي تنادى والتي    األشياء والصديق والمحبوبة والراحلة والشجر وغير ذلك من         األخمن مناداة   
  .ال تنادى
: عاء، وقد ناداه ونادى به مناداة وِنداء، أي       الدعاء والر : الصوت مثل :  والنُّداء في اللغة   والنداء

 تبدل الهمزة ياء تخفيفاً، وهي لغة بعض        الدعاء بأرفع الصوت، وقد   : صاح به، والنداء، ممدود   
  .)1("وأودى سمعه إال ِندايا"العرب، كما جاء في حديث ابن عوف 

، هو طلب إقبال المخاطب بأحد حروف النداء، والمراد باإلقبـال مطلـق             )2(والنداء عند النحاة  
ـ        : ، وقد شرحه نحاة آخرون بقولهم     اإلجابة ، أو  )3(هتصويت المرء باسم من يناديه ليـستجيب ل

  .)4(توجيه الدعوة للمخاطب، وتنبيهه لإلصغاء، وسماع ما يريده المتكلم
أنـادي عبـَد    :يا عبَد اهللا، مساٍو لقولك :  به الذي حذف فعله، فقولك     والمنادى نوع من المفعول   

 األسـاليب أدعو، وأنادى وهو من     :  أن الفعل المحذوف يقدر    ،)6(الهوامع، وجاء في همع     )5(اهللا
  .)7(ز إظهارهو، التي تنصب بفعل مضمر ال يجيةاإلنشائ

: نداء القريب، وهو الهمزة، ونداء البعيد، وهـي       :  قسمين إلى فهي تنقسم    ،)8(أما حروف النداء  
  ).وا(ندوباً فله أي، أيا، هيا، يا، فإن كان م

ه بها المـدعو  ند سيبويه في باب الحروف التي ينب وقد وردت ع،)9()آ(وأضاف صاحب الهمع  
حـاربَن  : يا، أيا، هيا، أي، واأللف، وقد أجاز حذفهن كلهن استغناء، كقولـك           : ها خمسة وعدد
  .)10(كعٍب

                                                            
 .316، 315: 15 لسان العرب البن منظور، دار صادر، بيروت، )1(
، 71: ، ص2م، ج1978 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الفكر، بيـروت،              )2(

 .2/220: واإليضاح في شرح المفصل
م، 1996،  2محمود أبو كتة الدراويش، جامعة بيت لحم، ط       .  مدخل إلى علم النحو وقواعد اللغة العربية، د        )3(

 .191: ص
 .4/1:  النحو الوافي)4(
 .118: ، ص7 المنهاج في القواعد واإلعراب، محمد األنطاكي، مكتبة دار الشرق، بيروت، ط)5(
 .2/182: ، وراجع حاشية الكتاب3/32:  همع الهوامع للسيوطي)6(
 .69:  مفتاح اإلعراب)7(
 .118: ، المنهاج في القواعد واإلعراب4/1: ، النحو الوافي2/255 شرح ابن عقيل )8(
 .3/32: وامع همع اله)9(
 .230، 2/229:  الكتاب)10(
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  :)1(واالسم المراد نداؤه البد أن يكون على حالة من خمس حاالت، وهي

  . معرفة مفرد، وهو ما ليس مضافاً وال شبيهاً بالمضاف-1

  .يا رجُل:  أمامك نحوأن تنادي رجالً نكرة مقصودة، وهي النكرة المعينة، ك-2

أن تنادي رجالً غير معين مـن النـاس         غير المعينة، ك    نكرة غير مقصودة، وهي النكرة     -3

  .يا رجالً خذ بيدي: نحو

  .عبد اهللا:  المضاف، نحو-4

. يا راكب الـسيارة   :  الشبيه بالمضاف، وهو االسم الذي يتعلق بشيء من تمام معناه، نحو           -5

  .يا خيراً من زيد: أو

  :ورد النداء في الحديث القدسي كما يليوقد 

  . منادى مضاف-1

  . منادى مفرد-2

  :أما حروف النداء في الحديث القدسي فهي كما يلي

  . يا-1

  . أي-2

  . أيا-3

  . أيها-4

  . اللهم-5

  . محذوف حرف النداء-6

وقد ورد في الحديث القدسي المنادى مضافاً سبعين مرة، تنـوع فيهـا             :  المنادى المضاف  -1

لنداء بين، يا رب، يا ابن آدم، يا رسول اهللا، يا أهل الجنة، يا أهل النار، يـا نبـي اهللا، ولـم                   ا

 عز وجل   اهللا، إما من    ءفالندا ،يخرج عن ذلك؛ ألن النصوص التي بين أيدينا هي حديث قدسي          

  . اهللا عز وجلإلى عباده ورسوله أو موجه من عباد اهللا إلى

  :في أربع وأربعين موضعاً، منها) يا رب(تكلم بصيغة وقد ورد النداء مضافاً لياء الم

  .)2(ال واهللا يا رب ما رأوها: يقولون -

  .)3(ةيا رب ما هذه البطان: فيقول -

  .)4(قتلنييا رب هذا : فيقول -
                                                            

 .4/9: ، والنحو الوافي38، 3/37: همع الهوامع:  راجع)1(
 .107:  صحيح األحاديث القدسية)2(
 .127:  السابق)3(
 .267:  السابق)4(
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  .)1(يا رب أصحابي: فأقول -

  : ثالثة مواضع، منهافي) يا ربنا(وورد مضافاً لنا المتكلمين بصيغة 

  .)2(عطشنا يا ربنا فاسقنا: لونفيقو -

مـي الغـرض منـه       اهللا عز وجل، وهو نداء حك      إلىوفيما سبق كان النداء موجهاً من العباد        

 وطلب مغفرته ورضـاه،     إليه استجابته للدعاء والتوسل     إلىالتقرب من اهللا عز وجل للوصول       

  . عن الدعاءاإلجابةحضور، بل فليس القصد من الدعاء هنا هو اإلقبال وال

  : عباده بصور شتى منهاإلىوقد ورد النداء موجهاً من اهللا عز وجل 

  .، وقد ورد عشر مرات)3( يا عبادي-1

  :اثني عشرة مرة من ذلك يا ابن آدم، وقد ورد -2

  .)4("أنفق يا ابن آدم ُأنفق عليك" -

  .)5( يا رسول اهللا، وقد ورد خمسة مرات-3

  :لكوقد ورد ثالث مرات، من ذ:  يا أهل الجنة-4

  .)6(يا أهل الجنة: إن اهللا يقول ألهل الجنة -

  . يا أهل النار، وقد وردت مرة واحدة-5

  .)7("ويا أهل النار ال موت" -

  .)8(وقد وردت مرة واحدة:  يا أبا هريرة-6

  .)9( يا نبي اهللا، وردت مرة واحدة-7

ن آدم لعلي إن أعطيـتُ  يا اب": والنداء في ذلك ليس نداء حقيقياً، فهو إما بغرض التحذير، نحو      

يا ابن آدم ألم تعاهـدني أن ال تـسألني          ":  أو بغرض االستنكار نحو    .)10("لها سألتني غيرها  

  .إليها النداءخرج ، أو غيرها من األغراض التي )11("غيرها
                                                            

، 289،  275،  267،  255،  189،  180،  163،  127،  108: ، وانظـر  317:  صحيح األحاديث القدسـية    )1(
292 ،299 ،303 ،313 ،333 ،341 ،241 ،342 ،315 ،318 ،317 ،339 ،393. 

 .306، وانظر، 304:  السابق)2(
 .7: السابق )3(
 .241، 235، 213، 302، 279، 255، 271: ، وانظر403:  السابق)4(
 .306، 305، 301، 304، 175: السابق:  انظر)5(
 .281: ، وانظر233:  السابق)6(
 .281:  السابق)7(
 .180:  السابق)8(
 .317:  السابق)9(
 .241:  السابق)10(
 .241:  السابق)11(
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 المنادى المفرد، وقد ورد في الحديث الشريف المنادى المفرد موجهـاً إلـى األنبيـاء أو                 -2

  :أفراد أعالم بعينهم، وقد ورد في سبعة عشر موضعاً، منهاالمالئكة، أي إلى 

  :، منهاراتأربع م يا آدم، وقد وردت -

  .)1("لبيك وسعديك: يا آدم، يقول": يقول اهللا عز وجل يوم القيامة

  :)2(، منهاراتثالث موقد ورد :  يا محمد-

 يا محمد إني لم أبعث      :وإن اهللا أيقظني فقال   " ما ورد على لسان محمد صلى اهللا عليه وسلم           -

  ".نبياً وال رسوالً إال وقد سألني مسألةً أعطيتها إياه

  :)3( يا موسى، وردت مرتين، منها-

يا موسى إني على علم من علم اهللا علمنيه اهللا          : قال": ما ورد على لسان الخضر عليه السالم      

  .....".ال تعلمه

  :)4( يا جبريل، وردت مرتين، منها-

  . اذهب فانظر إليها، أي إلى الجنة أو الناريا جبريل: ثم قال

  :)5(مرة واحدة:  يا إبراهيم-

  يا إبراهيم ما تحت رجليك؟: ثم يقال -

  .)6( يا نوح، مرة واحدة-

  .يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل األرض: فيأتون فوجاً، فيقولون

  :)7( يا أيوب، مرة واحدة-

  ترى؟يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما : فناداه ربه

  :)8( يا هذا، مرة واحدة-

  .وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة، فأنت ثالثهما في الجنة

: من اسم جنس أو موصول، نحو     ) ال( وجب وصفه بما فيه      اإلشارةإذا نودي اسم    : قال النحاة 

  .)9(يا هذا الرجل، أو يا هذا الذي قام أبوه، ويجب رفع هذا االسم

                                                            
 .339، 304، 299:  وانظر289:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .300: ، وانظر299:  السابق)2(
 .346: ، وانظر325:  السابق)3(
 .223:  السابق)4(
 .189:  السابق)5(
 .300:  السابق)6(
 .341:  السابق)7(
 .383:  السابق)8(
 .3/49: الهوامع همع )9(
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ء المفرد أنه مبني في محل نصب، وهو موجه في معظمه مـن اهللا عـز                ومن الواضح في ندا   

وجل إلى أنبيائه ومالئكته، التي ظلت بدون وصف بل هي مفردة، وقد جاء النداء للعلم لمعاني                

يـا، أي،  :  القدسية فلم تخرج عناألحاديثالتنبيه والتوكيد، أما حروف النداء في  : مختلفة منها 

  .أيا، أيها، اللهم

 وينادى بها   ،يا زيد : وهي حرفٌ لتنبيه المنادى ينادى بها البعيد حقيقة أو حكماً، نحو          : )1( يا -1

بينهما وبين المتوسـط، وهـي      : هي مشتركة بين القريب والبعيد، وقيل     : القريب توكيداً، وقيل  

 أكثر أحرف النداء استعماالً، فهي أم الباب، فدخلت في جميع أبوابه، ولذلك ينادى بها اسـم اهللا  

 وأيها وأيتها، وقد رأينا فيما سبق أنها استعملت في نداء المـضاف             غاثعز وجل واالسم المست   

يا رب، يا ربنا، وكذلك القريب، يا عبادي، يـا          : ل وقد نودي بها البعيد حكماً من مث       والمفرد،

رسول اهللا، يا جبريل؛ فاهللا عز وجل قريب منا، وهي من أكثر حروف النداء اسـتعماالً فـي                  

  .ديث القدسيالح

 َبعدت  إذا المتوسط، وقد تُمد ألفها، فيقال آي،        أو القريب   أووهي حرف نداء للبعيد     : )2( أي -2

  .المسافة، فالمد فيها دليالً على البعد

وال غرابة في ذلك؛ ألن هذه الحروف تتبادل المواقع فيما بينها فقد ينادى بالهمزة ما ينادى بيا،                 

  .ى بالهمزة وهكذاوقد ينادى بأي ما يناد

مـاً  رخم، و )رب( القدسية، وفي معظمها كان المنادى مضافاً        األحاديثوقد ورد النداء بأي في      

  :وقد ورد زهاء ستة وعشرين حديثاً شريفاً من ذلك

  .)3(أحد إال دخلها) الجنة(أي رب وعزتك ال يسمع بها : فقال -

أي رّب زده فـي     : قـال . ربعون سـنة  أي رّب هذا ابنك داوود، وقد كتب له عمره أ         : قال -

  .)4(ذاك الذي كتبتُ له: عمره، قال

وإن شـئت   : ، قال سيبويه  )يرب(اء المتكلم المحذوفة على تقدير       ي إلىهنا مضافة   ) رب(وكلمة  

 من سـت لغـات للمنـادى        األولى، وهذه هي اللغة     )5(حذفوا الياء لكثرة هذا في كالمهم     : قلت

بقاؤها مع بنائها   : ، ومنها )6(ف الياء مع كسر الحرف السابق لها      المضاف لياء المتكلم، وهي حذ    

   . يا جنوديباإلضافة لى السكون في محل جرع

                                                            
 .354: ، والجني الداني488:  مغني اللبيب)1(
 .233: ، والجني الداني106: مغني اللبيب )2(
 . 223:  صحيح األحاديث القدسية)3(
 .345، 339، 291، 302، 301، 256، 241، 223: ، وانظر339:  السابق)4(
 .2/214: الكتاب )5(
 .4/59:  النحو الوافي)6(
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، بناؤها على الفتح بعد فـتح مـا          يا جنودي  باإلضافةوبقاؤها مع بنائها على الفتح في كل جر         

ق وحذف األلف، وتـرك    قلب الياء ألفاً، على الوجه الساب     ويا حسرتا،   : قبلها، ثم قبلها ألفاً، نحو    

 األخيرة فمهملة ال تخلو من لبس، وهي حذف         ةيا فرَح، أما اللغ   : الً عليها، نحو  الفتحة قبلها دلي  

  .يا رب: الياء، وبناء المنادى على الضم وتقع في األسماء التي يشيع إضافتها، نحو

  ":أي عبدي" النداء بها مرة واحدة وقد ورد

  ؟)1(على أن فعلت ما فعلتأي عبدي ما حملك : قال اهللا -

  :للترخيم في موضعين، من ذلك) بأي(وقد ورد النداء 

أي فل، ألم أكرمك وأسودك، وأزوجك، وأسخر لـك الخيـل واإلبـل، وأذرك              ): اهللا(فيقول   -

  .)2(بلى: ترأس وتربع، فيقول

  .لرأفة واإلشفاقفالن، والقصد من الترخيم هنا هو اهي ترخيم من ) فل(و

حذفوا غير ذلك مـن   المفردة تخفيفاً كما األسماءهو حذف أواخر : )3(قال سيبويه والترخيم كما   

م  الترخيم حذف آخر المنادى وال يرخ      :وخصه النحاة بالنداء، فقد جاء في الهمع      كالمهم تخفيفاً،   

  .)4(التسهيل: غيره إال ضرورة إن صلح له، وهو لغة

وهمـا كنايـة عـن      : قال الزمت النداء،    في األسماء التي  ) فل(في الهمع   )5(د ذكر السيوطي  قو

ترخيم فالن وفالنة، وهي ال تستعمل مبتدأ وال فاعالً، وال مفعـوالً،            : علم، وقيل : كرة، وقيل ن

  . بل ال تستعمل إال في النداء،وال مجروراً

هما منقوصان من فالن، وفالنة بحذف األلـف والنـون ترخيمـاً،            : واختلف النحاة فيهما فقيل   

  .  عن علم َمن يعقل، يا رجل، ويا امرأةكنايتان: وقيل

 ألنه حديث مـن اهللا عـز         من فالن، حذفت منه األلف والنون؛      في الحديث هي ترخيم   ) فل(و

 بهذا  واإلشفاقوجل، لرجل قابله، أي يعرفه ويعرف اسمه، ويريد من حديثه التقرب منه للرأفة              

فاهللا عز وجل يقـول      سيالقي اهللا،    ونسي أنه   كثيرة، لكنه أبى الطاعة    أشياءالرجل الذي أعطاه    

  .فإني أنساك كما نسيتني: له

 وال يجـوز حـذفها وإبقـاء        والقريب،ف النداء، وهي للبعيد     وهي حرف من أحر   ،  )6( أيا -3

  .المنادي

                                                            
 .163:  القدسية صحيح األحاديث)1(
 .291:  السابق)2(
 .251: ، وشرح جمل الزجاجي2/239:  الكتاب)3(
 .3/76:  همع الهوامع)4(
 .60، 3/59:  همع الهوامع)5(
 .2: ، والنحو الوافي419: ، والجني الداني29: ، ومغني اللبيب3/33:  همع الهوامع)6(
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أيـا  ": وقد وردت في األحاديث القدسية مرة واحدة، ينادي بها اهللا عز وجل مالئكتـه، يقـول               

، ومن الواضح أن النداء هنا يـراد بـه          )1("ن فراشه ووطائه  مالئكتي انظروا إلى عبدي ثار م     

التفاخر، فاهللا عز وجل يتفاخر أمام المالئكة أن رجاالً ممن خلقهم يتركون فراشهم طمعاً فيمـا                

  .عنده من جنة وشفقة مما عنده من نار وعذاب

  :حذف حرف النداء

، وهو حذف لفظي    )2("يوسف أعرض عن هذا   ": يجوز حذف حرف النداء اختصاراً، قال تعالى      

ـ  : قولكوإن شئت حذفهن كلهن استغناء ك     : "هفقط مع مالحظة تقديره، قال سيبوي      ب، حاربن كع

  .)3(قبل عليه بحضرته يخاطبهوذلك أنه جعلهم بمنزلة من هو م

رب، ربنـا، محمـد،   (نـادى   والم، القدسية محذوف حرف النداءاألحاديثوقد ورد النداء في   

  :لي، وذلك كما ي)اللهم، أي

  :النداء زهاء ثالث عشرة مرة منها فوقد حذف منه حر) رب(المنادي  وقد ورد  رب،-1

  .)4(رب أذنبت ذنباً: فقال -

  .)5( ال أراها ها هناأشياءرب، قد علمت : فيقول -

  : وقد وردت هذه الصيغة سبع مرات، منها ربنا،-2

  .)6(ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا: يقولون -

  :وردت هذه الصيغة ثالث مرات، منها وقد مد، مح-3

  .)7(ارفع محمد، وقل تُسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع: فيقال -

 هو بمنزلة الخطاب، فأنت تشعر بمدى قرب        - الذي حذف فيه حرف النداء     -والنداء فيما سبق  

  . سواء أكان المنادى هو اهللا عز وجل أو أحد أنبيائه-المخاِطب من المخاطَب

اللهم نداء والمـيم    : قال الخليل رحمه اهللا   : هي نداء، وفي المعنى دعاء، قال سيبويه      ،   اللهم -4

 ألنه وقع عليهـا     فان أو لهما مجزوم والهاء مرتفعة؛     هاهنا بدل من يا، فالميم في هذا االسم حر        

 الميم لم تصف االسم، من قبل أنه صار مع الميم عندهم بمنزلة طبعـاً               ألحقتاإلعراب، وإذا   

  .)8( ياهناه:كقولك

                                                            
 .406:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .29:  يوسف)2(
 .4/3: ، والنحو الوافي3/43: ، وهمع الهوامع2/230الكتاب : ع راج)3(
 .85:  صحيح األحاديث القدسية)4(
 .379، 303، 247، 239، 235، 108، 85: ، وانظر156:  السابق)5(
 .306، 305:  صحيح األحاديث القدسية)6(
 .303:  السابق)7(
 .2/196:  الكتاب)8(
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نداء، فهي منادى مبني فـي  ) اللهم(، أن كلمة )1( في هذا المسألة التي اختلف فيها النحاة  والرأي

  .ل نصبمحمحل نصب مثل األعالم المنادى عليها مبنية في 

 وهو التركيب الشائع في أسـلوب        القدسية مرتين، وبعدها فعل أمر،     األحاديثوقد وردت في    

 اهللا عـز    إلى ألنه من الرسل      فهو دعاء؛  األسفل إلى األمر من األدنى     الدعاء باللهم، وقد توجه   

  .وجل

  .)2("اللهم سلِّم سلِّم): يوم القيامة(ودعوى الرسل يومئذ " -

والنداء باللهم وبعده فعل األمر هو دعاء له خصوصية وداللة عميقة، فهي تشعرك بالقرب من               

  .ء، أن يستجيب اهللا الدعاء ويحقق الرجاءاهللا عز وجل، فتهتف به جل شأنه بثقة وأمان ورجا

 نداء االسم المعرف بأل غيـر اسـم اهللا          إلىالذي وصل به    ) أي(وهو االسم المبهم    :  أيها -5

، وقد اتفق البصريون والكوفيون جميعاً علـى جـواز          )3(أيها الرجل، أيتها المرأة   : تعالى، نحو 

  .)4( بوساطتهما معاً، وهذا قليلأو شارةاإل، أو اسم )أي(نداء المعرف باأللف والالم بوساطة 

، أما من الناحيـة الدالليـة،       اإلعرابيةفي هذا التركيب اللغوي، هي المنادى من الناحية         ) فأي(

  .فهي وصلة لنداء المعرف بأل وهو المنادى حقيقة

، )أي( النحاة إلى أنه نعت للمنـادى        جمهورأما إعراب االسم المعرف بأل بعد أي، فقد ذهب          

  .)5( هي اسم مبهم بمنزلة هذاالتي

  :وقد ورد هذا التركيب مرة واحدة، وقد حذفت منه حرف النداء

  .)6( أيها الشيخ، حدثنا حديثاً سمعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-

  : القدسية، ولنا عليه المالحظات التاليةاألحاديثهذا هو النداء في 

يـا،  :  القدسية، فقد ورد من حروف النـداء       اديثاألح لم ترد كل أساليب وحروف النداء في         -

رد الشبيه بالمـضاف،    د المنادى مضافاً، ومفرداً، ولم ي     أي، ولم ترد باقي األدوات، وكذلك ور      

د  االسـتغاثة، وإن ور    أوندبـة    ال رد نـداء  و غير المقصودة، كذلك لم ي     وال النكرة المقصودة أ   

ي الحديث الشريف الذي يكون فيـه النـداء         ألن البحث كان ف   الترخيم، فقد كان وروده قليالً؛      

  .كالدعاء، وال يجتمع الدعاء مع الندبة واالستغاثة، والتي يكون من حروفها الهمزة ووا

                                                            
 .462، 461: بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف. 65، 64، 3/63: همع الهوامع:  راجع في ذلك)1(
 .35: ، وانظر301:  صحيح األحاديث القدسية)2(
 .70:  مفتاح اإلعراب)3(
 .474:  بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف)4(
 .1/306: الكتاب:  راجع)5(
 .179:  صحيح األحاديث القدسية)6(
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 لم يكن النداء في الحديث القدسي نداء حقيقياً، فالمنادى قد يكون حقيقياً وقد يكـون حكميـاً                  -
يلبي النداء، بل إن جل ما جاء في النداء         ، وحتى المنادي الحقيقي ليس القصد منه أن         )مجازياً(

  .القصد منه الدعاء
التمني والتقـرب، والرجـاء     :  امتزجت أساليب النداء في الحديث القدسي بمعان متعددة مثل         -

 جانب االختصار براعـة فـي األداء،        إلىوغيرها من المعاني، وهذا ما أعطى تركيب النداء         
  .وبالغة في التصوير، وقوة في المعنى

 ألن القصد من النداء هنا المعاني الكامنة في داخل المنـادي، ومـن     داء؛لم تكتمل أركان الن    -
  .هنا جاء حذف حرف النداء

  

  : القدسيةاألحاديثظاهرة االستفهام في : ثالثاً
: استفهمه: لم عن شيء يريد معرفته، جاء في اللسان       ، يستفهم به المتك   إنشائيأسلوب  االستفهام  

  .)2(السؤال عن الخبر: ، واالستخبار والتخبر)خبر(، وأيضاً في مادة )1(هسأله أن يفَهم
هو طلـب حـصول     : هو استعالم ما في ضمير المخاطب، وقيل      : بقوله. )3(وعرفه الجرجاني 

صورة الشيء في الذهن، فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بـين الـشيئين أو ال وقوعهـا،                  
  .فحصولها هو التصديق، وإال فهو التصور

 ألغـراض   األصـلي  لالستفهام هو طلب المعرفة، لكنه يخرج عن غرضه          األصليفالغرض  
  .التقرير، واإلنكار، والنفي، والتوبيخ، والتهكم، وغير ذلك: بالغية، مثل

الهمزة، وهل، ومن، ومن ذا، وما، وماذا، ومتى، وأيـان،          : ولالستفهام ثالث عشرة أداة، هي    
  .وأين، وأي، وكيف، وكم، وأي

وأدوات  الهمزة وهل، والباقي أسماء   :  حروف وأسماء، فالحروف منها، هي     - كما نرى  –فهي  
الهمزة، هل، ما، من، أين، أي، كيف، ماذا،        :  القدسية، هي  األحاديث التي وردت في     ماالستفها
  .ِلَم، أنى

  :  الهمزة-1
الفعل جائز كما   وأما األلف فتقديم االسم فيها قبل       : وقد عدها سيبويه األصل في االستفهام، قال      

وليس لالستفهام  "جاز ذلك في َهال؛ وذلك ألنها حرف االستفهام الذي ال يزول عنه إلى غيره،               
، وسيبويه يسمي الهمزة    )5("واأللف في االستفهام  : "، وقال في موضع آخر    )4("في األصل غيره  

  .ألفاً
                                                            

 .12/459:  لسان العرب)1(
 .4/227: ق الساب)2(
عبد المـنعم الحفنـي، دار      . د:  كتاب التعريفات، للعالمة على بن محمد السيد الشريف الجرجاني، تحقيق          )3(

 .31: الرشاد، القاهرة، ص
 .1/99:  الكتاب)4(
 .19: مغني اللبيب:  وانظر4/217:  السابق)5(
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 وردت سـتاً    ذة، إ  القدسـي  األحاديـث  أكثر أدوات االستفهام وروداً في       االستفهامجاءت همزة   

وأربعين مرة، متنوعة التراكيب واالستخدامات والمعاني، وكانت صور ورودها على النحـو            

  :التالي

  . وعشرين مرةإحدى داخلة على حروف النفي، وجاءت -أ

  : داخلة على الجملة الفعلية، وجاءت في ستة عشرة مرة على النحو التالي-ب

  . على الفعل-

  .متعلق بالفعل على الجار والمجرور ال-

  . على الجملة االسمية، وذلك مرة واحدة-ج

  . على حرف عطف، وذلك مرة واحدة-د

  : عشرة مرة، من ذلكإحدى) لم(أما الداخلة على حروف النفي، فقد دخلت على 

  .)1("ألم أعلمك ما أنزلتُ على رسوله" -

  .)2(" أحدإلىألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج " -

  :ست مرات، من ذلك) ما(ستفهام على حرف النفي وقد دخلت همزة اال

  .)3(أما علمت أن عبدي فالناً مرض فلم تعده؟: قال -

  :ثالث مرات، من ذلك) ال(وعلى حرف النفي 

  .)4(أال أعطيكم أفضل من ذلك؟: فيقول -

التذكير والتنبيه، أو التعجب، قـال      : وحروف النفي إذا دخلت عليها همزة االستفهام فإنها تفيد        

هذا : "، فقال "ألم تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فتصبح األرض مخضرة          "وسألته عن   : سيبويه

، وقد أشار صاحب الجني أن التقرير مما تنفرد به الهمزة، دون غيرهـا              )5("واجب، وهو تنبيه  

  .)6(من أدوات االستفهام

لالستفهام، والمعنى  ) ةالهمز(، أن األلف    )7("ألم نشرح لك صدرك   "وقال النحاس في قوله تعالى      

 التقرير والتوقيف، فيصير النفـي إيجابـاً،    ىنب؛ ألن ألف االستفهام ههنا يؤدي مع      على اإليجا 

                                                            
 .180:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .346، 341، 292، 291، 241، 189: ، وانظر180:  السابق)2(
 .302، 213: ، وانظر213:  السابق)3(
 .407، 406:  وانظر233:  السابق)4(
 .3/40:  الكتاب)5(
 .345:  الجني الداني)6(
 ).1(اآلية :  الشرح)7(
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إذا دخلت همزة االستفهام علـى أداة نفـي         : ، وقال الشيخ عبد الخالق عضيمة     )1(واإليجاب نفياً 

  .)2(كان معنى االستفهام هو اإلنكار والتقرير
  : التقرير، من ذلكإلى القدسية األحاديثام عن معنى االستفهام في ت همزة االستفهوقد خرج

  .)3(ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ -

  .)4(أما علمت أنه قد استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه؟: قال -

  .)5(" من وصلك وأقطع من قطعكأصلأن ) للرحم(أال ترضين " -

  . على حروف النفي، وهو التقريرهذا هو المعنى الرئيسي لهمزة االستفهام الداخلة

  : داخلة على الجملة الفعلية-ب

ماضـياً  ( مـرة    ة عـشر   داخلة على الفعل خمس    االستفهاموقد وردت همزة     على الفعل،    -1

  :، وذلك كما يلي)ومضارعاً وناقصاً

  :وذلك في ست مرات:  الماضي-

  .)6(كتبتي الحافظون؟أظلمك  -

  :ة ماضي مبني للمجهول، وذلك مرة واحد-

  .)7("أبعثت علي رقيبا؟" -

  : المضارع، وذلك في سبع مرات-

  .)8(أتنكر من هذا شيئاً؟ -

  : ناقص، وذلك مرة واحدة-

  .)9(أكنت بي عالماً؟ -

  : ناقص يفيد النفي، وذلك مرتين-

  .)10(أليس قد أعطيت عهودك؟ -

                                                            
زهير غازي زاهـد، عـالم      . د: ، تحقيق )هـ338ت  ( إعراب القرآن ألبي جعفر أحمد بن محمد النحاس          )1(

 .251: ، ص5 جم،1985، 2الكتب، ط
 .610:  دراسات ألسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، ص)2(
 .346:  صحيح األحاديث القدسية)3(
 .213:  السابق)4(
 .407:  السابق)5(
 .346، 345، 183، 167: ، وانظر127:  السابق)6(
 .170:  السابق)7(
 .317، 242، 241، 239، 141: ، وانظر127:  السابق)8(
 .170:  السابق)9(
 .302، 301:  السابق)10(
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  : بالفعل، مرة واحدةاً  متعلقاًوجاء مجرور

  .)1(ألحياة تريد؟ -

 مرة واحدة، وفي هذه المرة قد دخلت علـى          سميةاالت همزة االستفهام على الجملة      ل دخ -ج

  :الجار والمجرور خبراً مقدماً

  .)2(أفلك عذر؟ -

، فاالسـتفهام   )ما لـك  ( في التركيب    األصلويفيد االستفهام في هذا التركيب التهديد، وقد كان         

مل، ولكن خُصت الهمزة بالتقديم     ما قبلها من الج   معطوفة على   جزء من جملة االستفهام، وهي      

  . أصل أدوات االستفهام الذي له صدر الكالمأنهاعلى العاطف تنبيهاً على 

  :وقد تحدث النحاة عن دخول الهمزة على فعل الرؤية المنفي بلم

  .)3(ألم تروها؟ -

ل معناه ألم تجد، ألم تعلم، وهو ليس من رؤية العـين، قـا            ) ألم تر (إن كل ما ورد من      : فقالوا

، )4("اء ماء فتـصبح األرض مخـضرة      مسألم تر أن اهللا أنزل من ال      ": الىالنحاس في قوله تع   

المعنى انتبه أنزل من السماء ماء فكان كـذا         : فتصبح ليس بجواب، وإنما هو خبر، قال الخليل       

  .)5(وكذا

ـ                  شاهداً والرؤية هنا وإن كانت بمعنى العلم إال أن فيها ما يحتم على السامع أن يجعل الحدث م

  .ألم تعلم: حاضراً، وإال يقال

هذا باب  : "وقد تحدث النحاة عن دخول همزة االستفهام على حرف العطف الواو، قال سيبويه            

أو هو  : هل وجدت فالن عند فالن؟ فيقول     :  وذلك قولك  ،"الواو التي تدخل عليها ألف االستفهام     

  : على الواو مرة واحدةاالستفهام، وقد دخلت همزة )6(ممن يكون ثَم؟ أدخلت ألف االستفهام

  .)7(أو لست فيما اشتهيت؟ -

  :حذف همزة االستفهام

 جواز حذف همزة االستفهام، ألمن اللبس، وهذا ظاهر كالم سيبويه، وذهـب             إلىذهب النحاة   

 األحاديـث  همزة االستفهام محذوفة فـي       ، وقد وردت  )8( جواز حذفها في االختيار    إلىاألخفش  

  :وذلك ما يليالقدسية عشر مرات، 

                                                            
 .379:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .127:  السابق)2(
 .307:  السابق)3(
 .63:  الحج)4(
 .3/105:  إعراب القرآن)5(
 .3/187:  الكتاب)6(
 .235:  صحيح األحاديث القدسية)7(
 .34:  الجني الداني)8(
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  : قبل الفعل، وذلك في تسع مرات، نحو-1

  .أكنت: ، أي)1(" من شيء كنت تفتدي به؟األرضلو أن لك ما في " -

  : قبل االسم، وذلك مرة واحدة-2

  .، أي أموسى)2(موسى بن إسرائيل؟: قال -

ا من  ومن المالحظ أن النحاة قد عدوا ما ورد من نصوص فصيحة تفيد االستفهام دون أداة أنه               

  :)3(قبيل حذف همزة االستفهام وحدها دون أدوات االستفهام، قال سيبويه في قول األخطل

  غَلَس الظالم من الرباب خياال    كذبتك عينك أم رأيت بواسط

 االسـتفهام  ، والدليل على أنه يفيد)4(ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك االستفهام ويحذف األلف   

  .عينك أم رأيت بواسطأكذبتك : ، فكأنه قال)أم(مجيء 

، ولكننـي   )أم(ومن المالحظ أن النحاة قد قصروا حذف همزة االستفهام على وقوعهـا قبـل               

، بل ورد في سـياقات أخـرى     )أم( القدسية أن حذف الهمزة لم يرد قبل         األحاديثالحظت في   

  ).أم(ليس فيها 

 إفادة االسـتفهام    ة، ألن ون أداة غير الهمز   ومن المالحظ أن تقدير األداة المحذوفة يمكن أن يك        

مأخوذ من ظالل الموقف وإيماءاته، وهذا هو أحد سمات اللغة المنطوقة التي تفسر كثيراً مـن                

لو أن لك ما في األرض من شيء، كنت         ": القضايا اللغوية، ولتأكيد ذلك أمثل بالحديث القدسي      

  . أو هل كنت؟أكنت؟: ، أي"تفتدي به

  : هل-2

هـل ليـست   : ل، وقد فرق بينها وبين همزة االستفهام، قـا )5("هامهل وهي لالستف  "قال سيبويه   

هل تضرب زيداً، فال يكون أن تدعي أن الضرب واقع،          :  ألنك إذا قلت   بمنزلة ألف االستفهام؛  

أتضرب زيداً وأنت تدعي أن الضرَب واقع، ومما يدلك على أن ألـف االسـتفهام               : وقد تقول 

ـ       :  للرجل ، أنك تقول  )هل(ليست بمنزلة    ه وتقـرره، وال    أطرباً، وأنت تعلم أنه قد طرَب لتوبخ

  .)6(تقول هذا بعد هل

                                                            
 .387، 386، 299: ، وانظر183:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .345:  السابق)2(
 .239: م، ص1995، 1مجيد طراد، دار الجيل، لبنان، ط:  ديوان األخطل، شرح)3(
 .3/174:  الكتاب)4(
 .4/220:  الكتاب)5(
 .176-3/175:  السابق)6(
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هل قـام زيـد؟،     :  لطلب التصديق الموجب ال غير، نحو      واألفعال األسماءعلى  ) هل(وتدخل  

وهي حرف استفهام موضوع أصالً له، إذ ال معنى لها غير االستفهام، ولكنها             . وهل زيد قام؟  

، باإلثبات، التقرير   )إن(النفي، أن تكون بمعنى قد، أو بمعنى        : ية متعددة، منها  ترد لمعاٍن بالغ  

  .)1(مراأل

فعلية، ومرة واحدة علـى الجملـة        كثيراًً على الجملة ال    القدسية األحاديثفي  ) هل(وقد دخلت   

 واحدة على الجملة    ، حيث دخلت على الجملة الفعلية ثمان وعشرين مرة في مقابل مرة           االسمية

إال " في حروف االستفهام أال يليها إال الفعل،         األصلإن  : ، وهذا ما أكده النحاة، إذ قالوا      سميةاال

هل زيـد   : أنهم توسعوا فيها فابتدأوا بعدها األسماء، واألصل غير ذلك، أال ترى أنهم يقولون            

  .)2(؟منطلق؟، وهل زيد في الدار

  : داخلة على جملة فعلية-1

  :ثالث عشرة مرةي،  الماض-أ

  .)3(هل رأوني؟: فيقول -

  .)4(هل بلغكم؟: فيقال ألمته -

  : عشر مرات المضارع،-ب

  .)5("هل تجدون عندهم جزاء" -

  :وقد وردت هل وبعدها جار ومجرور متعلق بفعل مضارع

ال، غير أني أحببته في اهللا عز       :  قال ،)قوم إليه بسببها  ت(هل لك عليه من نعمة تربُّها       : قال -

  .)6(وجل

  .وذلك مرة واحدة، تقدم فيها الخبر وهو شبه جملة على المبتدأ على جملة اسمية،  داخلة-2

  .)7("هل بينكم وبينه آيةٌ" -

  : القدسية ما يلياألحاديثفي ) هل(ومن المالحظات على ورود 

، وقد تساوي في ذلك الفعل      االسمية وندرته مع الجملة     الفعلية مع الجملة    )هل( كثرة ورود    -1

  .ارع، إذ الفرق بينهما ليس كثيراًالماضي والمض

                                                            
 .346-343:  راجع الجني الداني)1(
 .99-1/98:  الكتاب)2(
 .107:  صحيح األحاديث القدسية)3(
 .315، 305، 302، 301، 279، 230، 108، 107: ، وانظر315:  السابق)4(
 .346، 318، 317، 304، 300، 299، 291، 281، 255: ، وانظر175:  السابق)5(
 .205:  السابق)6(
 .305:  السابق)7(
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، مع أن النحاة قد ذكروا أن توكيد المضارع بعـد هـل       )هل( لم يؤكد الفعل المضارع بعد       -2

 أن التوكيد أمر معنـوي ولـم يؤكـد          إلى، ولعل ذلك يعود     )1(يأتي كثيراً، وجوزه فريق منهم    

  .)2("ن كيده ما يغيظهل يذهب": في القرآن الكريم إال في قوله تعالى) هل(المضارع بعد 

  :معنى النفي وتعامل معاملته، كما جاء في الحديث القدسي) هل( تفيد -3

لـن  : ، أي )3(" الذين كنتم تراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عنـدهم جـزاء            إلىاذهبوا  "

  . ألن الجزاء فقط هو بيد اهللا يوم القيامة؛تجدوا عندهم جزاء؟

بمعنـى  ) هل(، وقد اختلف النحاة في ورود       )قد(قدسية بمعنى    ال األحاديثفي  ) هل( لم ترد    -4

 ال تقـع إال فـي       )هـل (، وتركوا األلف بينها، إذ كانـت        )قد(، فهي عند سيبويه بمنزلة      )قد(

إال في االستفهام فكيف تكون بمنزلة قد؟، ويرى المرادي          ال تقع    ) هل(، وما دامت    )4(االستفهام

  .)5()قد(م، وأن من معانيها أن تكون بمعنى كون لالستفهاأن ت) هل( في األصلأن 

أصل في االستفهام، وإن أفادت غير ذلك فتلك إضافة على معناها األصـلي،             ) هل(إن  : ونقول

وقد فهمنا من كالم سيبويه أنها ال تكون لغير االستفهام فكيف تستخدم في لغة القرآن الكـريم                 

لها معنى في التركيب، ولم ترد في        حشواً دون أن يكون      - وهي أسمى لغة   -والحديث والشعر 

اة والمفسرين علـى كونهـا      إال مرة واحدة، ولم تنل إجماعاً من النح       ) قد(القرآن الكريم بمعنى    

  . لتحقيق أمر ثابت، فالمعنى بينهما متباعد)قد(؛ ألن االستفهام شك أكبر منه يقين، وبمعنى قد

  :االستفهامية) ما (-3

أي (وعلـى هـذا الحـد       :  سـيبويه  دوات االستفهام، قـال   ؛ أداة من أ   )شيءأي  (وهي بمعنى   

 بخالف الهمزة وهل، قال     األسماء وهي من    ،)6("ما ومتى وكيف وكم وأين    : "يجري) االستفهام

  .)7(" وذاكهذاوليست أي ومن وما ومتى بمنزلة األلف، وإنما هي أسماء بمنزلة : "سيبويه

 وأجناس العقالء وصفاتهم وأنواعهم، قـال       قل وأجناسه وصفاته،  ويسئل بها عن أعيان ما ال يع      

، وال يسئل بها عن أعيان أولـي العلـم          )10("وما تلك بيمينك  " )9("ما لونها "،  )8("ما هي ": تعالى
                                                            

 .143:  الجني الداني)1(
 .15:  الحج)2(
 .175:  صحيح األحاديث القدسية)3(
 ..460: مغني اللبيب:  وانظر،3/189:  الكتاب)4(
 .344:  الجني الداني)5(
 .3/175:  الكتاب)6(
 .2/189:  السابق)7(
 .68:  البقرة)8(
 .69:  البقرة)9(
 .17:  طه)10(
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جهالً، ولهذا أجابـه موسـى      ، فإنه قاله    "وما ربُّ العالمين  "خالفاً لمن أجازه، أما قول فرعون       

  .بالصفات

زيد وال عمـرو، ولكـن      : ر أو متاع، ال يكون الجواب     فرس أو بعي  : ما عندك؟ قلت  :  قلت فإذا

  .طويل أو قصير، أو عاقل أو جاهل: ما زيد؟، تقول: يجوز أن يقول

فـيَم وإالَم، وعـالَم،     :  سبقها حرف جر، وتبقى الفتحة دليالً عليها، نحو        إذا) ما(وتحذف ألف   

 لـم "،  "فيم أنت من ذكراها   " ،"عم يتساءلون ": ، قال تعالى  الموصلةوبَم، وذلك فرقاً بينها وبين      

عالمـه وفيمـه    : وأما قولهم : ؛ قال سيبويه  " يرجع المرسلون  بم"،  "تقولون على ما ال تعلمون    

) مـا ( ألنك حذفت األلـف مـن         وقفت؛ إذاولمه وبمه وحتامه، فالهاء في هذه الحروف أجود         

  .)2(اص بالشعرلِِم، وهذا خ: وقد تحذف الفتحة فتقول، )1(فصار آخره كآخر اريه واغزه

 في حكم واحـد،     ا معاً م؛ ألن النحاة جعلوه   )ماذا(أن نتحدث عن    ) ما( عن   الحديث دنوال بد ع  

  :)3(تأتي في العربية على أوجه) ماذا(علم أنها جاء في المغني، وا

  ".واني؟ماذا الت: "، نحوإشارةاسم ) ذا(استفهامية، و) ما(أن تكون  -1

"  يحاول المرء أن يفعل في الدنيا؟      ماذا"اسم موصول، نحو    ) ذا(استفهامية، و ) ما( أن تكون    -2

  ).يحاول المرء(اسم موصول وصلته جملة ) ذا(مبتدأ، و) فما(

  .لماذا جئت؟: كلمة استفهام، كقولك) ماذا (-3

 وخبره جار ومجرور، أو      القدسية داخلة على جملة فعلية، ومبتدأ      األحاديثفي  ) ما(وقد وردت   

فة، كما وردت مجرورة بالالم أو بفي، وكـذلك وردت          مبتدأ اسم معر  والر مقدم،   ظرف، أو خب  

  . مضارعأويتبعها فعل ماض ) ماذا(على صيغة 

  :، منها، وذلك عشر مراتبعدها جملة فعلية) ما (-1

  .)4("ما يقول عبدي" -

  .)5("ما كنتم تعبدون" -

  .كون فعلها ماضياً أو مضارعاً يأن إما االستفهاميةومن المالحظ أن الجملة الفعلية التابعة لما 

  : ما يليإلى، وهي تنقسم اً موضعبعدها جملة اسمية في ثالثة عشر) ما (-2

  .إشارة خبر مقدم، والمبتدأ اسم -أ

  .)6("هؤالء؟ما " -
                                                            

 .4/164:  الكتاب)1(
 .393:  مغني اللبيب)2(
 .396-395:  مغني اللبيب)3(
 .107:  صحيح األحاديث القدسية)4(
 .404، 346، 304، 289، 163، 179، 107: ، وانظر304:  السابق)5(
 .407، 346، 339: ، وانظر141:  السابق)6(
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  : خبر مقدم والمبتدأ اسم معرف بأل-ب

  .)1(وما الشرك األصغر يا رسول اهللا؟ -

  . خبر مقدم والمبتدأ ضمير متصل-ج

  .)2(ما هي؟ -

  : مبتدأ وخبره ظرف-د

  .)3(يا إبراهيم ما تحت رجليك؟: ثم يقال -

  .ه جار ومجرور مبتدأ وخبر-هـ

  .)4(مالي؟ -

:  القدسية بعدة حروف منها    األحاديثاالستفهامية المجرورة، وقد وردت مجرورة في       ) ما (-و

  :من، الالم، في

  :ا مضارع من، وقد وردت مرتين وما بعدها جملة فعلية وفعله-1

  .)5(فمم يتعوذون -

  : في، وقد وردت مرتين وما بعدها جملة فعلية فعلها ماض-2

  .)6(م قتلني؟في -

  : الالم، وقد وردت مرتين وما بعدها جملة فعلية فعلها ماض-3

  .)7( قتلته؟مِل -

 القدسية، إذ وردت ست مرات فقط، وجـاء         األحاديث في    االستفهام بماذا، وقد وردت قليالً     -د

  :بعدها جملة فعلية

  : وبعدها جملة فعلية فعلها مضارع)ماذا( -1

  .)8(وماذا يسألونني -

  : وبعدها جملة فعلية فعلها ماض)ماذا( -2

  .)9(فماذا عملت فيما علَّمت؟: قال -
                                                            

 .305: ، وانظر175:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .386:  السابق)2(
 .239: ، وانظر189:  صحيح األحاديث القدسية)3(
 .275:  السابق)4(
 .108: ، وانظر107:  السابق)5(
 .367: ، وانظر267:  السابق)6(
 .267: ، وانظر267:  السابق)7(
 .304: ، وانظر108:  السابق)8(
 .180: ، وانظر180:  السابق)9(
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  : مرة واحدة ولم يأِت بعدها شيء)ماذا(وردت  -3

  .)1(؟أي رب ثم ماذا: قال -

اذا تفعل بعد ذلك؟، أو ماذا يكون بعد ذلك، أو ال تقدر بعدها فعل              وتقدر بعدها جملة فعلية؛ ثم م     

  .ثم بعد ذلك الموتُ: ثم الموتُ، أي: بل ظرف؛ ثم ماذا بعد ذلك؟ والجواب

حرف ) ما( الصواب هو أن نجعل      إلى، ولعل أقرب األوجه     )ماذا(وسبق أن فصلنا الحديث في      

اسـتفهامية فإنـه    )ماذا( الموصول، أما جعلها     اسم موصول، والجملة بعده صلة    ) ذا(استفهام، و 

  . مستقلة بذاتهاأداةمن أن تكون ) ما(يمنعها أي 

  : من االستفهامية-4

وهي للمسألة عن األناس فيكون الجـزاء       : اسم استفهام يسئل بها عن العاقل، قال سيبويه       "وهي  

كمـا يـا    بفمـن ر  "،  )3("نامن بعثنا من مرقد   ": ، كما جاء في قوله تعالى     )2("بها الجزاء لألناس  

  .)4("موسى

 أو القدسية مبتدأ وخبره ظرف، وخبره جملة فعلية فعلها ماض،           األحاديثفي  ) َمن(وقد وردت   

 ال  إشـارة  ضمير منفصل، أو داخلة على اسـم         أو إشارةفعلها مضارع، أو خبر والمبتدأ اسم       

  :، وذلك كما يليإجابة إلىتحتاج 

  :إشارةداخلة على اسم ) من (-أ

  .)5(من ذا الذي يتألى علي على أن ال أغفر لفالن؟ -

وفي هذا السؤال استنكار من اهللا عز وجل لوجود من يمكن أن يتقول على لسانه ما ال يستطيع                  

  .تحقيقه، فالغفران والرحمة بيد اهللا، وليست بيد أحد من البشر

  :داخلة على جملة فعلية فعلها ماض) من (-ب

  .)6( باهللاتآمن: وجد من ذلك شيئاً فليقلفمن خلق اهللا؟، فمن  -

  :داخلة على جملة فعلية فعلها مضارع) من (-ج

  .)7(محمد وأمته: من يشهد لك؟ فيقول -

                                                            
 .379:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .233، 4/228:  الكتاب)2(
 .52:  يس)3(
 .49:  طه)4(
 .291: ، وانظر169:  صحيح األحاديث القدسية)5(
 .399:  السابق)6(
 .315:  السابق)7(
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  ):جار ومجرور(مبتدأ وخبره ) من (-د

  .)1("ومن لي به" على لسان موسى عليه السالم يذكر الخضر عليه السالم -

  :مبتدأ وخبره ظرف) من (-هـ

  .)2(ن معكوم: قيل -

  :إشارةخبر مقدم، والمبتدأ اسم ) من (-و

  .)3(من هذا؟: قال -

  :خبر مقدم، والمبتدأ ضمير منفصل) من (-ز

  .)4(فمن أنت ال أم لك؟ -

 األسـماء  القدسي قد دخلت على      الحديثفي لغة   ) من( االستفهام بـ    أساليبومن الواضح أن    

، ولم يجب بعدها بجـواب إال فـي حالـة           )الظرف والجار والمجرور  ( وشبه الجملة    واألفعال

 إفـادة  إلـى واحدة وتقدم على كثير منها فعل القول، فوقعت محكية بالقول، وهذا يميـل بهـا            

 غير ذلك من معاني، وهي لم تفد        إلىالمعاني البالغية من توجع وتحسر وعتاب وتنبيه وتهكم         

  .النفي

  :االستفهامية) كيف (-5

رف يكثـر أن    ه ح ، وهي عند  )5("على أي حال؟  : وكيف: "يهسؤال عن الحال، قال سيبو    ) كيف(

سم وفعٌل،  هل وكيف ومن ا   :  اجتمع بعد حروف االستفهام، نحو     إذاواعلم أنه    ":يليها فعل، قال  

 من الحروف التي يـذكر      األصلاالستفهام أولى؛ ألنها عندهم في       فوكان الفعل بأن يلي حر    

  .)6("بعدها الفعُل

كيـفَ تبيـع    " تأويل فـي قـولهم        هو اسم لدخول الجار عليه بال      :وقال ابن هشام في المغني    

 معهكيف أنت؟ أصحيح أم سقيم؟، ولإلخبار به        "، وإلبدال االسم الصريح منه، نحو       "األحمرين

كيف كنت؟، فباإلخبار به انتفت الحرفيـة، وبمباشـرة الفعـل انتفـت             : مباشرته الفعل، نحو  

  .)8(أو تخرج مخرج التعجب، وهي إما لالستفهام الحقيقي )7(الفعلية

                                                            
 .345: ديث القدسية صحيح األحا)1(
 .387، 381:  السابق)2(
 .387، 386، 385: ، وانظر385:  السابق)3(
 .387، 386: ، وانظر383:  السابق)4(
 .4/233:  الكتاب)5(
 .3/115:  السابق)6(
 .270:  مغني اللبيب)7(
 .271:  السابق)8(
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، وهي جزء من تركيـب الجملـة        ة مرة  عشر ىحد القدسية إ  األحاديثفي  ) كيف(وقد وردت   

 في موقع الخبر المقدم أو الواجب التقـديم، أو          االسميةرد حاالً، أو من تركيب الجملة       الفعلية فت 

  :إلفادة االستفهام الحقيقي، وذلك كما يلي

  :لية وجملة فع)لو( يليها )كيف( -أ

  .)1(وكيف لو رأوني؟: فيقول -

 التعظيم، فالعباد يطيعـون اهللا      إلى عن حقيقته    االستفهامفكيف هنا في موقع الحال، وقد خرج        

  .وكيف لو رأوني؟، أي لو رأوه لزادهم ذلك طاعة ومخافة: عز وجل، واهللا عز وجل يقول

  :بعدها جملة فعلية) كيف (-ب

  .)2(يا رب كيف أعودك؟: قال -

  .)3(رب كيف وقد نزل الناس منازلهم: ولفيق -

  .)4(وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر -

 معنى التعجب، وقد وردت بمعنى االستفهام الحقيقي مـرة          إلىوقد خرج االستفهام عن حقيقته      

  :واحدة

  .)5(كيف وجدت منزلك؟ -

  :االستفهامية) أي (-6

ة موصوفة ودالة على الكمال، وزاد      نكر شرطية واستفهامية وموصولة و    العربيةفي  ) أي(تأتي  

  .)6( الرجُلأيهايا :  نداء ما فيه أل، نحوإلىابن هشام أنها قد تأتي وصلة 

أي يا هذا؟، وهـي     :  رجل، فتقول  جاءني: إال في النداء والحكاية، تقول    ) أي (إضافةوالبد من   

زلة َمن، أال ترى أنـك  اعلم أن أيا مضافاً وغير مضاف بمن     : " قال سيبويه  )ما( أو) َمن(بمنزلة  

، )7(أي أفضل؟ وأي القوم أفضل؟ فصار المضاف وغير المضاف يجريان مجرى َمـن            : تقول

وقال في موضع آخر، وأي مسألة ليبين له بعض الشيء، وهي تجري مجرى مـا فـي كـل                   

  .)8(شيء

                                                            
 .108، 107: ، وانظر107:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .213:  السابق)2(
 .307، 213: ، وانظر239:  السابق)3(
 .346:  السابق)4(
 .255:  السابق)5(
 .109-107: ، ومغني اللبيب5/270الكتاب : انظر )6(
 .109: ، ومغني اللبيب2/398: الكتاب )7(
 .4/233: الكتاب )8(
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فة  القدسية مضا  األحاديث وقد وردت في     أخرى، المعرفة تارة    وإلى النكرة تارة،    إلىتضاف  و

  : المعرفة، وذلك كما يليإلى النكرة خمس مرات، ومرة واحدة مضافة إلى

  : نكرةإلى مضافة -أ

  .)1(أيُّ أب كنتُ لكم؟ -

  .)2(فأيُّ شيء أفضل من هذا؟ -

  .)3(؟تشهيوأي شيء  -

 المنسوخة بكان، فهي خبر كان مقدم،       االسمية ركن من أركان الجملة      األولوهي في التركيب    

كن من أركان الجملة الفعلية، فهي      ، وفي الثالث ر   )فضلأ( مقدم للمبتدأ المؤخر     وفي الثاني خبر  

  .في محل نصب مفعول به مقدم

  : مضاف إلى المعرفة-ب

  .)4(أيُّ الناس أعلم؟ -

  :االستفهامية) أين (-7

ـ األمـن   ) متى(ونظير  : "ويستفهم بأين عن المكان، قال سيبويه      ، وال يكـون إال     )أيـن  (ناكم

سير عليه مكان   : أي سير عليه؟، قيل   : ا ال يكون متى إال لأليام والليالي، فإن قلت        لألماكن، كم 

  .)5("كذا وكذا

  : القدسية ست مرات، وذلك كما يلياألحاديثفي ) أين(وقد وردت 

  : خبراً مقدماً أربع مرات وقد وردت خبر مقدم،-أ

  .)6(أين المتحابون بجاللي؟ -

لمبتدأ، وهذه من أحوال وجوب تقديم الخبر على المبتـدأ          فقد وقعت خبراً واجب التقديم على ا      

  .عندما يكون الخبر مما له الصدارة كأسماء االستفهام

  .وبعدها فعل مضارع، وذلك مرة واحدة) أين (-ب

  .)7(أين تريد؟: قال -

                                                            
 .163: صحيح األحاديث القدسية )1(
 .306:  السابق)2(
 .233، 189: ، وانظر255:  السابق)3(
 .345:  السابق)4(
 .4/233، 3/99: ، وكذلك220 -1/219:  الكتاب)5(
 .285: ، وانظر205:  صحيح األحاديث القدسية)6(
 .205:  السابق)7(
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  ):ِمن( وقد وقعت مرة واحدة مسبوقة بحرف الجر -ج

  .)1(من أين جئتم؟ -

  :االستفهامية) أنى (-9

أي حين  :  به من الظروف   وما يجازى : عنى الشرط، قال سيبويه    من الظروف التي تفيد م     وهي

، وقال إنها تكون في معنى كيـف وأيـن، أي إنهـا مـن أدوات                )2(ومتى وأين وأنى وحيثما   

  .)3(االستفهام

  : في األحاديث القدسية مرة واحدة، بمعنى كيف)أنى(وقد وردت 

  .)4(وأنى بأرضك السالم -

  ).كيف بأرضك السالم( بمعنى اإلسالميةت على الجملة فقد دخل

 وسبعين بعد المائة، وقد تصدرت أدوات       اًنالحظ أن االستفهام ورد في األحاديث القدسية أربع       

ورد االستفهام في األحاديث القدسية بسمة خاصة،        في أكثر من نصف هذه المرات، و       االستفهام

 ورد ألداء معني وأغـراض أخـرى تكتـسب          حيث ورد في الغالب، ال ليكون له جواب، بل        

متى وكـم   : باالستفهام قوة وجماالً، ومع ذلك لم ترد أدوات استفهام في األحاديث القدسية مثل            

إن األصل في أدوات االستفهام أن يليها األفعـال، إال أن           : وأيان، وبالرغم من أن النحاة قالوا     

  .ية وقد دخلت على األسماء واألفعاللغة الحديث القدسي قد وردت فيها األدوات االستفهام

  : القدسيةاألحاديثظاهرة الجزاء في : رابعاً

  :أجزاء يتكون من ثالثة أسلوب الشرط هو أوالجزاء 

  . أداة الشرط-

  . فعل الشرط-

  . جواب الشرط-

 إذا أوالفـاء، أو أمـا   : وهناك جزء آخر، وهو الرابط بين الشرط والجزاء، وهو إما أن يكون          

  .الفجائية

فما يجازى بـه مـن      :  الجزاء في باب خاص به قال في بدايته        أووتحدث سيبويه عن الشرط     

أي حين، ومتى، وأيـن،      :َمن وما وأيهم، وما يجازى به من الظروف       :  غير الظروف  األسماء

                                                            
 .108:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .3/56:  الكتاب)2(
 .5/235:  السابق)3(
 .345:  صحيح األحاديث القدسية)4(
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الغالبة ، إال أن القارئ لكتاب سيبويه يجد أن التسمية          )1(وأنى، وحيثما، وِمن غيرهما إن وإذ ما      

أئتني آتك، فتجزم على ما وصـفنا،       : وتقول: ، ويطلق عليه التعليق، يقول    )2(ه هي الجزاء  عند

  .)3(ن ال تجعله معلقاً باألولوإن شئت رفعت على أ
: وإنما جاز ذلك ألن قولـه     :  من الجملة، قال   األول عند سيبويه يطلق على الجزء       الجزاءولعل  

، )4(لفاء في خبره، كما تدخل في خبر الجزاء       الذي يأتيني فله درهم، في معنى الجزاء، فدخلت ا        

  .)5( عنده جزاء والثاني خبر وجواب أحياناًاألولفكان الجزء 

 :الجرجانيالقاهر  وقد حاول النحاة أن يبينوا العالقة السببية بين فعل الشرط وجوابه، قال عبد              

دة من حيـث    إن حكمهما حكم جملة واح    : ووازن هذا أن الشرط والجزاء جملتان، ولكنا نقول       

 باألخرى حتى صارت الجملة لذلك بمنزلة االسم المفـرد          إحداهمادخل في الكالم معنى يربط      

" زيـد "إن تأتني وسكت لم يفد، كما ال تفيد إذا قلت           : في امتناع أن تحصل به الفائدة، فلو قلت       

  .)6(الوسكت فلم تذكر اسماً آخر وال فعالً وال كان منوياً في النفس ومعلوماً من دليل الح

واعلم أن سبيل الجملتين في هذا، وجعلهما بمنزلة الجملـة الواحـدة            : اإلعجازوقال في دالئل    

 حـاالً فـي مجمـوع       أوسبيل الجزئين تعقد منهما الجملة، ثم يجعل الموضوع خبراً أو صفة            

 في العطف، فإنـك تجـده مثلـه         حتذهحداهما، وإذا علمت ذلك في الشرط، فا      الجملتين ال في إ   

  .)7(سواء

وهو : ن حرف الشرط  قال ع وقد ذكر ابن الحاجب أن جملة فعل الشرط هي سبب في الجواب،             

  .)8( سبباً للثانيةاألولىكل حرف دخل على جملتين فعليتين فجعل 

 والشرط والجزاء مجزومان،    : فعل الشرط وجوابه، فقال ابن جني      وقد اختلف النحاة في جازم    

 أن كلمـة    إلـى وذهب الخليل والمبـرد     : رح الكافية ، وجاء في ش   )9(ولم يفصل القول في ذلك    

                                                            
حامد المؤمن،  : ، تحقيق )هـ792ت  (أبي الفتح عثمان بن جني      : ة تأليف ، واللمع في العربي   3/56:  الكتاب )1(

 .193: م، ص1980، 2عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط
 .103-56: 3: الكتاب:  انظر)2(
 .96، 3/95:  السابق)3(
 .140، 1/139:  السابق)4(
 .3/102:  السابق)5(
السيد محمد رشيد رضا، مكتبة مطبعة      : جرجاني، صححها وعلق عليها    أسرار البالغة، اإلمام عبد القاهر ال      )6(

 .81: م، ص1959، 6محمد علي صبيح وأوالده، األزهر، مصر، ط
، 1980محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبـة القـاهرة،         :  دالئل اإلعجاز، اإلمام عبد القاهر الجرجاني، تعليق       )7(

 .259: ص
 .2/241:  اإليضاح في شرح المفصل)8(
 .193:  اللمع في العربية)9(
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 الرتباطهما، وحرف الشرط ضعيف ال      ؛الشرط تعمل في الشرط، وهما معاً تعمالن في الجزاء        

  .)1(يقدر على عملين مختلفين، وهذا كما قيل إن االبتداء والمبتدأ يعمالن في الخبر

انها، فأداة الشرط لها الـصدارة،      وقد تحدث النحاة عن نظام الجملة الشرطية، وعن ترتيب أرك         

، ثم يأتي فعل الشرط؛ ألنـه عالمـة علـى     )2(وال يعمل فعل الشرط وال جوابه فيما قبل األداة        

؛ األعمـال  تشبيهاً له بجواب السؤال وجـزاء        )جواباً وجزاء (وجود الثاني، وهذا الثاني يسمى      

كما يقع الجـزاء بعـد الفعـل         كما يقع الجواب بعد السؤال، و      األولوذلك ألنه يقع بعد وقوع      

  .)3(المجازى عليه

 الشرط وفعله وجوابـه، تـسمى الجملـة الـشرطية           أداة الشرطية التامة المكونة من      والجملة

، فـإن    وفعل الـشرط   األداة حذف جواب الشرط لداللة ما يتقدم على         إذا أماالمحفوظة الرتبة،   

  .لة الشرطية غير المحفوظة الرتبةالجمتسمى الجملة حينئذ للنحاة أقواالً متعددة في ذلك و

مما سبق يتضح أن جواب الشرط تابع لفعل الشرط؛ ألن العالقة بين الجملتين عالقة ارتبـاط                

  .الجملة المحفوظة الرتبة: وسبب، وهذه العالقة هي ما سماها النحاة

لـشرط   سابقاً لفعل ا   - أحياناً - ورد في كالم العرب ما يخالف هذا الترتيب، فورد الجواب          وقد

واألداة معاً، وقد يحذف جواب الشرط لداللة السياق عليه، وربما حذف فعل الشرط أيضاً ورد               

، وقـد اختلـف   )شعراً ونثـراً (ذلك في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف وفي كالم العرب       

 أم لفظه ونصه دون قيود أو شـروط؟ بالنحاة في تسمية ما تقدم أداة الشرط وفعله أهو الجواب      

  دليل على جواب الشرط المقدر؟ أم هو جواب الشرط بشروط محددة؟هو 

، وذهب  )4( أن ما سبق أداة الشرط وفعله هو دليل على جواب الشرط المحذوف            إلىذهب نحاة   ف

  .)5( أن السابق على أداة الشرط هو الجواب، وليس دليالً عليهإلىآخرون 

 كـان   إذاان فعل الشرط مضارعاً، أما       فقد رأى أن المتقدم هو جملة الجواب إن ك         المازنيأما  

إنه يجوز أن يتقـدم     : فعل الشرط ماضياً فيمتنع في رأيه تقدم الجواب عليه، أما السيوطي فقال           

  .)6(الجواب على فعل الشرط إن كان كالهما ماضياً

                                                            
، شرح الشيخ رضى الـدين االسـتراباذي        )هـ646 -570( كتاب الكافية في النحو البن الحاجب النحوي         )1(

 .254، ص2، دار الكتب العلمية، بيروت، م)هـ686ت(
 .135، 1/132:  الكتاب)2(
 .340: ، صمحمد محي الدين عبد الحميد: ، تحقيق)هـ761 -708( شذور الذهب البن هشام )3(
 .347: ، وشرح شذور الذهب3/66:  الكتاب)4(
 .4/333:  همع الهوامع)5(
 .4/333:  السابق)6(
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 ألنه ال يحـسن أن      فعله هو دليل على الجواب المحذوف؛      الشرط و  أداةوأرى أن المتقدم على     

كور جواباً للشرط؛ ألنه بذلك يفسد بعض أحكام الشرط، ويكون في أحيـان أخـرى               يكون المذ 

      ال يمنع أن يكون المتقدم صالحاً ألن يكون جواباً           هذا غير صالح لكي يقدر هو الجواب، ولكن 

  .للشرط بالتقدير

  :)1(وقد تحدث النحاة عن نوعين من أدوات الشرط

  .، ما، متى، أين، أيإن، إذ ما، َمن:  أدوات شرط جازمة، وهي-

  .، لو، لو ما، لوال، لماإذا:  أدوات شرط غير جازمة، وهي-

القدسي؛ ألن طبيعة الحديث ووظيفته تؤيدان ورود هذا         في الحديث    وقد وردت الجملة الشرطية   

 المـسلم،   إلى توجيهاً مباشراً    األمر فيه، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم لم يكن يوجه           األسلوب

حرية الـرأي، واسـتقالل     بين الحكم العام، ليتيح لإلنسان      ضح الحقيقة المجردة، وي   إنما كان يو  

 التي تساعد على ذلـك؛      األساليبالتفكير؛ ليتحمل كلُّ فرد مسؤولية أعماله، والشرط من أكثر          

  :ومثال ذلك

  .)2(فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اهللا له عنده حسنة كاملة -

  .)3(وإن سألني ألعطينه -

  .)4( أحب عبدي لقائي أحببت لقاءهإذا -

 موجه لكل امرئ مسلم،     األمرفاهللا عز وجل ورسوله من بعده لم يأمر أحداً معيناً بذلك، بل إن              

  .فمن شاء فعل ومن لم يشأ لم يفعل

، أداة الشرط، ومن خالل كل      أدوات عن جملة الشرط من خالل الحديث عن         - هنا -وسأتحدث

غوية التي ورد فيها فعل الشرط وجوابه، وما وقع فيها من حذف            سأعرض فروع التراكيب الل   

 حـسب ورودهـا فـي       األدوات غير ذلك، وسـأرتب      أو اقتران بالفاء    أو تأخير،   أو تقديم   أو

  : القدسيةاألحاديث

  :الشرطية) إذا (-1

هـا   من الدهر، وفي   ما يستقبلُ  فل إذاوأما  : "عما قال سيبويه  ) إذا(لم يخرج النحاة في حديثهم عن       

ط، وهـي   ، وكثير من النحاة لم يوردها عند حديثه عن أدوات الـشر           )5("مجازاة، وهي ظرف  

                                                            
 .292: شرح جمل الزجاجي:  راجع)1(
 .53:  صحيح األحاديث القدسية)2(
 .31:  السابق)3(
 .195:  السابق)4(
 .4/232:  الكتاب)5(
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تكون ظرفاً لما يستقبل من الزمان، تتضمنه معنى الشرط، ولذلك تجب بما تجاب             "عندهم دائماً   

  .)1("إذا جاء زيد فقم إليه: به أدوات الشرط، نحو
 دعاكم دعوة من    إذاثم  ": تمعا في قوله تعالى    بالدخول على الجملة الفعلية، وقد اج      إذاوتختص  

 فـإذا ، )3(، ويكون الفعل بعدها ماضياً كثيراً ومضارعاً دون ذلك     )2(" أنتم تخرجـون   إذا األرض

فاعالً لفعل محذوف يفسره الفعل الذي يليـه،        :  ضمير للغائب أعرب   أوجاء بعدها اسم مرفوع     

 الجملة الفعلية   إلى، فهي إذن مضافة     )4( للمجهول  كان الفعل بعدها مبنياً    إذاأو نائباً عن الفاعل،     

: جملة الشرط، وتتعلق بجواب الشرط، وهذا معنى قـول بعـض المعـربين            : التي بعدها؛ أي  

  .)5(ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه

 وذلك ألنهـا تخـالف      ا معنى الشرط إال في ضرورة الشعر؛      الجزم مع تضمنه  ) إذا(وال تعمل   

)مواضع الشك  فإنها تكون في    ) إن(الشرطية، فإذا للشرط اليقيني الذي البد أن يتحقق، أما          ) إن

  .)6(واليقين، وقد أجاز الكوفيين الجزم بها مطلقاً

 القدسية ما يقارب الخمسين مرة، وفي معظم هذه المواضع داخلة           األحاديث في   إذاوقد وردت   

لمضارع إال مرة واحدة، وقد سبق هذا الفعل بلـم،          على الفعل الماضي، ولم تدخل على الفعل ا       

واعتقد أن كالم النحاة عن الكثير مع الماضي والقليل مع المضارع ال يصور الواقع بدقـة، إذ                 

إن ورودها مرة واحدة مع المضارع مقابل خمسين مرة مع الماضي تجعل المقارنة بين الكثير               

  .والنادر

وهو نمط شائع، وقد تنوعت جملة الجـواب بـين          ،   ماض وجوابها فعل ماضٍ    ها فعل )إذا( -1

  :الفعل الماضي، والماضي المبني للمجهول والماضي الناسخ

 شيوعاً فـي    األنماطوهو أكثر    إذ ورد أكثر من ثالثين مرة         الفعل ماٍض، والجواب ماٍض؛    -أ

  :، ومن ذلك)إذا( بتركي

  .)7(فإذا وجودا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم -

  .)8(ي لقائي أحببتُ لقاءه أحب عبدإذا -
                                                            

، 13: م، ص 1979،  6محمد التـونجي، دار الفكـر، ط      . ، معجم األدوات النحوية، د    367:  الجني الداني  )1(
 .127: ، ومغني اللبيب181: ، والمنهاج في القواعد واإلعراب298: وشرح جمل الزجاجي

 .25:  الروم)2(
 .127:  مغني اللبيب)3(
 .14: ، ومعجم األدوات النحوية127:  ومغني اللبيب368:  الجني الداني)4(
 .181: منهاج في القواعد واإلعراب، وال370، 369:  الجني الداني)5(
 .127: ، ومغني اللبيب368، 367:  الجني الداني)6(
 .108:  صحيح األحاديث القدسية)7(
، 303،  302،  302،  302،  301،  301،  201،  201،  175،  151،  108،  107: ، وانظـر  195:  السابق )8(

304 ،305 ،345 ،345 ،346 ،385 ،403. 
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  : الفعل ماٍض، والجواب ماضِي مبني للمجهول، ومن ذلك-ب

 ممـا   إليـه  حضره الموت بشر برضوان اهللا وكرامته، فليس شيء أحب           إذاولكن المؤمن    -

  .)1( مما أقامهإليه حضر بشر بعذاب اهللا وعقوبته فليس شيء أكره إذاأقامه، فإن الكافر 

  :الجواب ماٍض ناسخ، ومن ذلك الفعل ماٍض و-ج

  .)2(فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به -

 وهو نمط قليل الـشيوع وجـاء علـى           النمط الثاني الفعل ماٍض، والجواب فعل مضارع،       -2

  :صور مختلفة منها

  : الجواب مضارع منفي بال، وقد اقترن بالفاء-أ

  .)3(ملها أراد عبدي أن يعمل سيئة فال تكتبوها عليه حتى يعإذا -

  : الجواب مضارع-ب

  .)4( العبادإلى كان يوم القيامة ينزُل إذا -

  :الجواب فعل أمر مقترن بالفاء:  النمط الثالث-3

  .)5( أنا متُّ فاحرقوني ثم اطحنونيإذا -

  : الفعل ماٍض مسبوق بما-4

  .)6( فقالإليها ما جاوزها التفت فإذا -

  : الفعل مضارع مجزوم بلم-5

  .)7( يبق ال من كان يعبد اهللا من بر وفاجٍر وغُبٍر أهل الكتاب، فيدعى اليهودحتى إذا لم -

  : وبعدها ضمير منفصل والجواب أمر مقترن بالفاءإذا -6

  .)8( أنا متُّ فاحرقوني ثم اطحنونيإذا -

  أن يكون فعلها ماضياً وخبرها ماضياً      )إذا( تواتراً مع    األنماطومن الواضح مما سبق أن أكثر       

 فهي أقـل تـواتراً      األنماطويأتي في المرتبة الثانية ما كان جوابه فعل ماٍض ناسخ، أما باقي             

 القدسية، ويالحظ أن الفاء قد الزمت جواب الشرط عندما جـاء جملـة              األحاديثووروداً في   

                                                            
 .281، 265: ، وانظر195 : صحيح األحاديث القدسية)1(
 .31:  السابق)2(
 .168:  السابق)3(
 .179:  السابق)4(
 .168، 163: ، وانظر163:  السابق)5(
 .241:  السابق)6(
 .304:  السابق)7(
 .163:  السابق)8(
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 األنمـاط ، ومـن    )1(الفاءب؛ ألن الجملة الطلبية من المواضع التي يجب أن يقترن           )أمر(طلبية  

يلة التي وردت أن ترد جملة الشرط فعل مضارع، ولم يكن الفعل المضارع خالصاً، بـل،                القل

 كذلك ورود فعـل     األنماط الماضي، ومن    إلىهو مسبوق بلم الجازمة التي تقلب داللته وزمنه         

علـى أنـه    الشرط جملة اسمية، وقد اختلف النحاة في إعراب االسم الواقع بعد إذا، فالجمهور              

ف يفسره المذكور، خالفاً لألخفش الذي يعربه مبتدأ وخبره الجملـة الواقعـة          فاعل بفعل محذو  

  . زائدة تفيد توكيد معنى الشرطهي، فإذابعد ) ما( جاءت إذاأما . )2(بعده

  . القدسية تقدم ما يدل على جوابها المحذوفاألحاديث التي ذكرت في )إذا(ومن أنماط 

  .)3( فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ذكرني،إذاأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه  -

، وهذا الجواب يفهم من السياق، ويستدل       )فأنا معه (أو  ) كنت معه (فإن تقدير الجواب المحذوف     

  .عليه من الموقف

  : ظرفية ليس فيها معنى الشرط، ومن ذلك)إذا(ووردت 

 إنـسان ل  لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت ك             -

  .)4( أدخل البحرإذايط ص ذلك مما عندي إال كما ينقص المخمسألته ما نق

  :الشرطية) إن (-2

حـرف  ) إن(وقد أجمع النحاة علـى أن       ،  )5(هي أم أدوات الشرط أم الجزاء كما سماها سيبويه        

فعل؛ ألن  واعلم أنه ال ينتصب شيء بعد إن وال يرتفع إال ب          : "وأنه ال يليها إال فعل، قال سيبويه      

فعـل الـشرط وجوابـه      : ، وتدخل إن على فعلـين     )6("إن من الحروف التي يبنى عليها الفعل      

 وليها اسم مرفوع كان فاعالً لفعل محذوف وجوباً يفسره الفعـل المـذكور              فإذا،  )7(فتجزمهما

، هذا مذهب جمهـور     )9("وإن أحد من المشركين استجارك    ": ، كما جاء في قوله تعالى     )8(بعده

ين، أما أهل الكوفة فيرون أن هذا االسم فاعل للفعل المذكور بعده، على اعتبار أنهـم                البصري

الـشرطية  ) إن(يجيزون تقديم الفاعل على الفعل، أما مذهب األخفش، فاالسم المرفـوع بعـد              

  .)10(مبتدأ، وخبره الجملة الواقعة بعده
                                                            

 .2/375:  شرح ابن عقيل)1(
 .368، 127:  مغني اللبيب)2(
 .89:  صحيح األحاديث القدسية)3(
 .175: وانظر، 7:  السابق)4(
 .208: ، والجني الداني1/134:  الكتاب)5(
 .1/263:  الكتاب)6(
 .202: ، والمنهاج في القواعد واإلعراب3: ، ومعجم األدوات النحوية207: الجني الداني:  انظر)7(
 .202:  المنهاج في القواعد واإلعراب)8(
 .9:  التوبة)9(
 .522، 1/475:  شرح ابن عقيل)10(
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)لها شذوذاً، كما جـاء فـي       الشرطية ال تهمل فيرفع ما بعدها، وأجاز بعض النحاة إهما         ) وإن

  .)1("أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإنك إال تراه فإنه يراك"الحديث 

 القدسية أكثر من عشرين مرة بأنماط متعددة ومختلفة، وذلك كما           األحاديثفي  ) إن(وقد وردت   

  :يلي

  . فعلها ماٍض، وجوابها ماٍض-أ

  : مرات، من ذلكيوقد ورد هذا النمط ثمان

نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم، وإن              فإن ذكرني في     -

أتاني يمشي   باعاً، وإن    إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت        إليهتقرب إلي بشبر تقربت     

  .)2(أتيته هرولة

  :وقد يأتي فعل الشرط ماضياً مبنياً للمجهول

  .)3(أكملوا به الفريضة:  له تطوع قالفإن وجد -

  :، من ذلك، وجوابها مضارع مقترن بالالم فعلها ماٍض-ب

  .)4(وإن سألني ألعطينه -

حكام عامة توضـح    أ الشريف؛ ألن الحديث     الحديثوهذا التركيب متسق ومتفق مع خصائص       

للناس أمور دينهم، فمن الطبيعي أن يكون تعليق القيام بأمر ما على قيام المرء بعمل ما، وهذه                 

  .ية بين فعل الشرط وجوابه، فسؤال المرء هللا هو سبب لالستجابةهي العالقة السبب

 شيوعاً في لغة الحديث الشريف، وقد جرى على ما قرره النحاة من أن              األنماطوهو من أكثر    

الفعلين في جملة الشرط يكونا ماضيين أحياناً ويكونا مضارعين، ويكـون أحـدهما ماضـياً               

 مثبتان، ولذا لم يقرن الجواب بالفاء، وقد تنوع هـذا           واآلخر مضارعاً والفعالن في هذا النمط     

التركيب، فقد ورد الفعالن مثبتان، أو ورد جواب الشرط ماضياً ومؤكداً بقد، وقد اقترن بالفاء               

  .ألنه مبدوء بقد

  : فعلها ماٍض، وجوابها أمر مقترن بالفاء، من ذلك-ج

جلي فاكتبوها له حسنة، فإن عملها      ، وإن تركها من أ    )السيئة(فإن عملها فاكتبوها بمثلها      -

  .)5(فاكتبوها له بعشر أمثال، إلى سبعمائة) الحسنة(

                                                            
 .208، 207: ، والجني الداني4/320: مع همع الهوا)1(
 .299: ، وانظر89:  صحيح األحاديث القدسية)2(
 .406:  السابق)3(
 .31: ، وانظر31:  السابق)4(
 .379: ، وانظر168:  السابق)5(
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  : فعلها ماٍض، وجوابها مضارع منفي بال مقترن بالفاء-د

  .)1(إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبني: قال -

وتأتي الفاء في جواب الشرط ألن الجزاء شيء مضمون فعله بعد الشرط، فإن جـاء جـواب                 

لشرط جملة اسمية أو طلبية أو منفية، فإن حرف الشرط ال يؤثر فيها فأتوا بالفاء، ليقوى بهـا                  ا

)و ) الـواو (دون  ) الفـاء (ويصل بها إلى العمل في التقدير دون اللفظ، وقد اختار النحاة            ) إن

)2(؛ ألن الفاء يجوب التعقيب من غير تراخ وال مهلة)ثم(.  

 الشريف، وورد المضارع إما مقترناً بـالم األمـر، أو           حديثالورد هذا التركيب اللغوي في      

وجه ترن بالفاء، وهذا فيه اتساق مع لغة الحديث الشريف، حيث ال ي           مجزوم بال الناهية، وقد اق    

 لكل مـن فـي      بإتباعه فرد بعينه، بل يذكر الحكم بأسلوب َمن، ويأتي األمر           إلىاألمر مباشرة   

  . والقيام بواجباتهاألمر إتباع

  :ابها مضارعو فعلها مضارع، وج-هـ

  .)3(إن يقدر اهللا عليه يعذبه -

وقد ذكر النحاة أن الشرط والجزاء إن كانا فعلين، فاألحسن أن يكونا مضارعين لظهور تأثير               

، يلي ذلك أن يكونا ماضيين للمشاركة في عدم التأثر بالعامل، ثم أن يكون              )الجزم(العمل فيهما   

مضارعاً؛ ألن فيه الخروج من األضعف إلى األقوى؛ أي من عدم التأثر            األول ماضياً، والثاني    

في الماضي إلى التأثر في المضارع، ثم أن يكون األول مضارعاً والثـاني ماضـياً، والبـد                 

للفعلين أن يدال على االستقبال، فأدوات الشرط تقلب الماضي إلى المستقبل وتخلص المضارع             

  .)4(له

الجملـة الـشرطية غيـر      : الـشرطية،؛ أي  ) إن(دسية الحذف مـع     وقد ورد في األحاديث الق    

المحفوظة الرتبة، ووقع الحذف في فعل الشرط وبقاء فاعله مع اختالف النحاة في االسم هـل                

  :هو فاعل أم مبتدأ؟، أو حذف جواب الشرط مع وجود دليل عليه

فعملها كتبهـا اهللا لـه      فإن هم بها فعملها كتبها اهللا عنده عشر حسنات، فإن هو همَ بها               -

  .)5(سيئة واحدة

فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده علـى رأي جمهـور            ) هو(فالضمير المنفصل   

  . مبتدأ على رأي األخفشأو للفعل المذكور على رأي الكوفيين أوالبصريين، 
                                                            

 .346:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .195:  اللمع في العربية)2(
 .163:  صحيح األحاديث القدسية)3(
 .323، 4/322: مع همع الهوا)4(
 .53:  صحيح األحاديث القدسية)5(
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  .)1(فهل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره -

  .)2(ره فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غي-

) إن(، الذي يدل عليه ما تقدم على حرف الشرط          )هل عسيت (فقد حذف جواب الشرط وتقديره      

  .وفعله

  .)3(ن تطوعدي ِمبعانظروا ل:  وإال قال اهللا عز وجلفإن كان أكملها -

الـشرطية فـي    ) نإ ( من موضع للحذف، فقد حذف جواب الشرط مـع         ففي هذا الحديث أكثر   

 الثانيـة المقترنـة بـال       )إن(فإن كان أكملها دخل الجنة، وحذف من        :  والتقدير األولالموضع  

  .النافية فعل الشرط والتقدير، وإن لم يكملها

، أي )إال( أم الباب، وذلك بعـد  اعلى كونه الشرطية جائز اعتماداً )إن(وحذف فعل الشرط مع     

  .)4( المحذوفالنافية المسبوقة بما يدل على الشرط) ال( الشرطية التي تتبعها )إن(بعد 

 إلى اكتنفه ما يدل على الجواب، وذهب بعض النحاة          أو تقدم عليه    إذاأما جواب الشرط فيحذف     

 في الترتيب أن تقع جملة الجواب بعـد جملـة الـشرط،             األصلوجوبه، وهذا مبني على أن      

  )5( .)5(وأدوات الشرط ال تعمل فيما قبلها

  :الشرطية) لو (-3

: ، وقد شاع على ألسنة النحـاة أنهـا        )6(على الزمن الماضي  حرف شرط غير جازم تدل      ) لو(

، المتناع  )الجواب(، أي امتناع الثاني     )7(حرف امتناع المتناع، فيمتنع بها الشيء المتناع غيره       

لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليـه، فتـدل   : ، قال ابن مالك   )الفعل (األول

فلما كان سـيقع    ) لو(وأما  : ، وقال )8(م امتناعه امتناع التالي   على امتناع ما دخلت عليه، ويستلز     

  .)9(لوقوع غيره

                                                            
 .301:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .302:  السابق)2(
 .406:  السابق)3(
: ، والجني الـداني   253،  252: ، ص 2 شرح التصريح على التوضيح لألزهري، دار الفكر، بيروت، ج         )5()4(

 -847: ، ومغني اللبيب  15:، ص 4العربية، ج ، وحاشية الصبان على شرح األشموني، دار إحياء الكتب          532
: ، ص 1999 اإلسكندرية،   –، وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، طاهر سليمان حمودة، الدار الجامعية            851
284- 286. 

 

 .337: ، ومغني اللبيب273، 272:  انظر الجني الداني)6(
، 104: جـم األدوات النحويـة    ، ومع 212، المنهاج في القواعد واإلعـراب،       376:  شرح جمل الزجاجي   )7(

 .273، 272: والجني الداني
 .188: ، ص3، ج1984محمد كامل بركات، دار المدني، جدة، . د:  شرح التسهيل البن عقيل، تحقيق)8(
 .3/1630:  شرح الكافية الشافية)9(
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 إنمـا زيـدت عليهـا       )لوال( لما كان سيقع لوقوع غيره، وهي عنده أصل          )لو(: يقول سيبويه 

  .)1()ال(

  .)2(ويرى ابن هشام أن قول سيبويه وقول ابن مالك هو العبارة الجيدة في أقوال النحاة

: قـال ) حرف امتناع المتناع  (ام فساد غيره من األقوال وخاصة قول النحاة         وقد أظهر ابن هش   

أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً، وهذا هو القول الجاري علـى ألـسنة         : والثاني

، وبعد عرض مفصل    )3(، وهو باطل بمواضع كثيرة    ن، ونص عليه جماعة من النحويين     المعربي

امتناع المتناع، وقد    فحر: قول من قال  ) لو(اتضح أن أفسد تفسير لـ      وقد  : قال) لو(لمعاني  

ال يقتصر على أنها حـرف امتنـاع        ) لو(ساق أمثلة من القرآن الكريم تدعم رأيه وتبين معنى          

  .)4(المتناع

  :)5( واحد من أمور ثالثة)لو(وجواب 

  .، وهو الغالب عند ابن مالك)بلم( مضارع مجزوم -1

  .ا ماٍض منفي بم-2

 ماٍض مثبت مقترن بالالم، حيث ال تحذف عنده إال في صلة، ويغلب علـى المنفـي بمـا                   -3

  .التجرد منها، وهذا قليل عند ابن مالك

  : القدسية عشرين مرة، بأنماط متعددة، وذلك كما يلياألحاديثفي ) لو(وقد وردت 

  ).أن( وفعلها جملة )لو( -1

، فلو ال تقع إال على فعـل،        )لو( وجملتها بعد    )أن(ورود  وقد أجاز النحاة من الناحية التركيبية       

 :قال سيبويه ) أن(، وفي إعراب جملة     )6(فإن قدمت االسم قبل الفعل فيها كان على فعل مضمر         

 أنها فاعـل لفعـل      إلى، وذهب كثير من النحاة      )7( خبره محذوف  أوإنها في موضع رفع مبتدأ      

  .)8(أن أو لو كان ،)لو ثبت أن(مقدر تقديره 

                                                            
 .4/224:  الكتاب)1(
 .342:  مغني اللبيب)2(
 .339:  السابق)3(
 .340 -339:  السابق)4(
 .283:  والجني الداني195-3/194: شرح التسهيل: انظر )5(
 .2/391:  الكافية)6(
 .3/77:  الكتاب)7(
 .281:  الجني الداني)8(
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  :، وجوابها منفي بما)أن(وقد وردت لو وبعدها جملة 

مـا  يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم                 -1

، وقد ورد هذا التركيب ثالث مرات، وقد استدل النحاة بهذا التركيب            )1(زاد ذلك في ملكي شيئاً    

امتناع المتناع؛ ألن فعلها مثبت وجوابها منفي، فلـو كانـت           على فساد قول النحاة إنها حرف       

لم يقـم عمـرو،     لم يقم زيد    لو  : حرف امتناع المتناع لدخلت على جملتين منفيتين، نحو قولك        

  .ولذلك فهي في هذا الحديث حرف وجوب لوجوب

  .، وخبرها فعل ماٍض ناسخ مسبوق باستفهام مقدر)أن( فعلها جملة )لو( -2

  .)2( من شيء كنت تفتدي بهاألرضما في لو أن لك  -

  .أكنت تفتدي به: والتقدير

  . لو فعلها ماٍض، وجوابها ماٍض مقترن بالم التوكيد-3

   : دخلت على فعلين مثبتينإذا) لو( في جملة األصلوهذا التركيب هو 

رابها  خطايا، ثم لقيتني ال تشرك بي شيئاً ألتيتك بق         األرضيا ابن آدم إنك لو أتيني بقراب         -

  .)3(مغفرة

  .)4(لو كنت ثم ألرتيكم قبره -

  .)5(بر لقص علينا من أمرهماصيرحم اهللا موسى لو كان  -

  : فعلها ماٍض وخبرها ماٍض ناسخ)لو( -4

  .)6(اًكانوا أشد عليها حرص) الجنة(ها لو رأو: يقولون -

  .)7(كانوا أشد منها فراراً) النار(لو رأوها : يقولون -

  : فعلها ماٍض، وخبرها مضارع منصوب،)لو( -5

  .)8( ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاإلىلو استشفعنا : فيقولون -

الشرطية بين ما ذكره النحاة، وما ورد من تراكيـب          ) لو(ومن الواضح االختالف في تركيب      

ارع جوابها المض :  تراكيب لم يذكرها النحاة ومنها     األحاديث القدسية، إذ ورد في      األحاديثفي  

                                                            
 .7:  صحيح األحاديث القدسية)1(
 .183:  السابق)2(
 .71:  السابق)3(
 .213، 346: ، وانظر379:  السابق)4(
 .107:  السابق)5(
 .107:  السابق)6(
 .107: السابق )7(
 . 302: السابق )8(
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: ، وقد يفسر ذلك على أن الجواب محذوف، تقـديره         )رة بعد حتى  أن المضم (المسبوق بناصب   

لكان ذلك أفضل، وكذلك الناسخ المسبوق باستفهام، أما باقي تراكيبها فقد ذكرها النحـاة بـل                

  .)1(األحاديثزادوا عليها ما لم يذكر في 

4-) نالشرطية) م:  

  .)2( غير الظروفاألسماءن ما يجازي به من ذكرها سيبويه ضمهي اسم يجازي به، 

، وقد سـميت    )3(ابن جني، وابن هشام وغيرهم    : وسار على دربه في ذلك كثير من النحاة منهم        

 فعلين فتجزمهما، أو يكونا في محل جزم بها         إلىبالشرطية؛ ألنها ربطت الحدثين، فهي تحتاج       

 العلم، فتقع على    أوليهي لتعميم   :  مالك لما يعقل، قال ابن   ) نَم(وتستخدم  . )4(إن كانا ماضيين  

  .)5( والشيطانواإلنسانالملك 

 القدسية أربع عشرة مـرة، وقـد جـاء فعالهـا ماضـيين أو          األحاديثفي  ) ِمن(وقد وردت   

  :مضارعين جوابهما مقرون بالفاء، وذلك على النحو التالي

  : وجوابها ماضفعلها ماض، -أ

الحديث القدسي، وقد جرى على ما قرره النحاة مـن أن           وهو من أكثر األنماط شيوعاً في لغة        

الفعلين في جملة الشرط يكونان ماضيين أحياناً ويكونان مضارعين، ويكون أحـدهما ماضـياً              

واآلخر مضارعاً، والفعالن في هذا النمط مثبتان، ولذا لم يقرن الجواب بالفاء، وقد تنوع هـذا                

لجواب ماضياً ومؤكداً بقد، وقد اقترن بالفاء، فمـن         التركيب، فقد ورد الفعالن مثبتان، وورد ا      

  .والجواب ماضياً الفعل ماضياً هورود

 بسيئة فلـم يعملهـا      اهللا له عنده حسنة كاملة، ومن هم      فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها        -

  .)6(كتبها اهللا له حسنة كاملة

  : فعلها ماض وجوابها مضارع مقترن بالم األمر وبالفاء-ب

ا التركيب اللغوي في الحديث الشريف، وورد المضارع إما مقترناً بـالم األمـر، أو               ورد هذ 

 يتوجه   ال مجزوم بال الناهية، وقد اقترن بالفاء، وهذا فيه اتساق مع لغة الحديث الشريف، حيث             

، ويأتي األمر باتباعـه لكـل مـن         )َمن(األمر مباشرة إلى فرد بعينه، بل يذكر الحكم بأسلوب          

  .باع األمر والقيام بواجباتهيرغب في ات

                                                            
 . 107: صحيح األحاديث القدسية )1(
 .69، 3/56: الكتاب )2(
 .431: ، ومغني اللبيب193: اللمع: انظر )3(
 .330: ، والمنهاج في القواعد واإلعراب113: ، ومعجم األدوات النحوية433: مغني اللبيب )4(
 .3/133: شرح التسهيل )5(
 .299، 195، 175: وانظر، 53: صحيح األحاديث القدسية )6(
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  .)1(فمن وجد خيراً فليحمد اهللا -

  :فاءمر وبال فعلها ماض ناسخ وجوابها مقترن بالم األ-ج

  .)2(من كان أشرك في عمل عمله هللا فليطلب ثوابه من عند غير اهللا -

  : فعلها ماض وجوابها مضارع منفي ومقترن بالفاء-د

  .)3( نفسهومن وجد غير ذلك فال يلومن إال -

  : فعلها ماض وجوابها مسبوق بقد ومقترن بالفاء-هـ

  .)4(من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب -

  : فعلها مضارع وجوابها ماض-و

  .فمن ينازعني عذبته -

  . أن هذا النمط مختص بالضرورة الشعريةإلىوهو نمط قليل الورود، وقد ذهب بعض النحاة 

  :الشرطية) لما (-5

لألمر الذي وقوعه لوقوع غيره، وإنما تجيء بمنزلة لـو، فإنمـا همـا البتـداء                 )لما(وتأتي  

  .)5(وجواب، هذا ما قاله سيبويه

إنها ظرف بمعنى حين، وجمـع      : آخرون حرف، وقال    نهاإفيها فقال بعضهم    )6(النحاة فواختل

فهي ظرف  فعل ماٍض لفظاً ومعنى     ) لما( ولي   إذا: )7(ابن مالك في التسهيل بين المذهبين، فقال      

  .فيه معنى الشرط، أو حرف يقتضي فيما مضى وجوباً لوجوب) إذ(بمعنى 

) لما: ( يسميها النحاة  حرف وجود لوجود، ولذلك   : وهي حرف وجوب لوجوب، وبعضهم يقول     

  .)8( أي التي يتعلق وجود جوابها بوجود شرطهاالتعليقية؛

 لفظاً، أو يليها    ال يليها إال المضارع   النافية، ف ) لما(وال يليها إال فعل ماض مثبت، احترازاً من         

 )الفاء( أو المفاجأة،   )إذا( جملة اسمية مع     أوالمنفي بلم، ويأتي جوابها فعل ماض لفظاً ومعنى         

  .)9(، وقد يكون مضارعاً)بالفاء( ماضياً مقروناً أو

                                                            
 .299: ، وانظر107: صحيح األحاديث القدسية )1(
 .175: السابق )2(
 .7: السابق )3(
 .31: السابق )4(
 .4/234: الكتاب )5(
 .369: ، ومغني اللبيب594: الجني الداني )6(
 .369: ، ومغني اللبيب594: ، وانظر الجني الداني3/197: شرح التسهيل )7(
 .594: ، الجني الداني369: يبمغني اللب )8(
 .370 -369: ، ومغني اللبيب596، 595:  والجني الداني201 -3/199: شرح التسهيل )9(
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ـ             ) لما(وقد وردت    ا الشرطية سبع عشرة مرة، وقد ورد فعلها فعالً ماضياً مثبتاً، أمـا جوابه

  :، وذلك كما يلي) للمجهولأومبنياً للمعلوم (فورد ماضياً 

  : فعلها ماض وجوابها ماض-أ

  .)1(فلما حضره الموت قال لبنيه -

  : فعلها ماض، وجوابها ماض مبني للمجهول-ب

  .)2(فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا -

د في صحيح األحاديث    لم تر  األنماطهذه التراكيب التي وردت بعد لما، ومن الواضح أن باقي           

، أو الماضـي    )الفـاء ( أو المفاجـأة    )إذا(وخاصة في الجواب سواء جملة اسمية مع        القدسية  

  . المضارعأوالمقرون بالفاء 

  :الشرطية) كلما( -6

كـل  : كلما تأتيني آتيك، فاإلتيان صلة لما، كأنه قال       : لم يجعل فيها سيبويه معنى الجزاء يقول      

اً على الحين، كما كان ما تأتيني يقـع علـى الحـين، وال              ي يقع أيض  اتيانك آتيك، وكلما تأتين   

إنما رتبت مـع جملتيهـا ترتيـب        "، وقال ابن الحاجب     )3(يستفهم بكلما كما ال يستفهم بما تدوم      

كلمات الشرط مع الشرط والجزاء لما ذكرنا من لزوم مضمون الثانية لألولى لـزوم الجـزاء                

  .)5( الجوابإلىإن فيه معنى الشرط فهي تحتاج : ، وقال مكي بن أبي طالب)4(للشرط

  : مرة واحدة، جاء فعل الشرط ماضياً وكذلك الجواب)كلما(وقد وردت 

  .)6(كلما أراد أن يسجد خر على قفاه -

، )7(بمعنـى المـستقبل   ) كلما(جاز وقوع الماضي بعد     : "وهذا ما قرره النحاة، قال ابن الحاجب      

كن الزماً لها؛ ذلك أن التكرر يقتضي التجدد حيناً بعـد حـين،             ولعل ذلك الغالب عليها إن لم ي      

ففي الحديث الفعل ماض، لكنه مع تكراره يفيد معنى االستقبال كل ما كان منه الـسجود كـان       

  .منه الوقوع على قفاه

                                                            
 .385، 379، 346، 255، 223، 205، 163: ، وانظر163: صحيح األحاديث القدسية )1(
 .255: السابق )2(
 .31: السابق )3(
 .3/102: الكتاب )4(
 .2/104: الكافية )5(
ياسين محمد الـسواس، دار     : ، تحقيق )هـ437 -355(شكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي         م )6(

 .82: ، ص1، ج2المأمون التراث، دمشق، ط
 .305:  صحيح األحاديث القدسية)7(
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  : عند النحاةاألسلوبمالحظات عامة على أسلوب الشرط ووضعه إزاء التقعيد العام لهذا 

  .رون بالجزاء، وقد يقع على كل حال، سواء وقع الشرط أم لم يقع جواب الشرط مق-1

على االسم، وبذلك خالفت ما قرره النحاة من دخـول أدوات الجـزاء علـى               ) إذا( دخلت   -2

، إال في مواطن قليلة دخلت فيها على        األفعال فالتزمت الدخول على     األدوات؛ أما بقية    األسماء

  .األسماء

  . إفادتها الشرطيةإلى باإلضافة الشرط بمعان جزئية  تختص كل أداة من أدوات-3

  . القدسية اجتماع أداتي شرطاألحاديث لم يرد في صحيح -4

 باب الجزاء، فتحللت من معنـى       إلى المنقولة من باب الموصول      األدوات استعملت بعض    -5

  ).َمن(الوصل في أكثر مواضعها كما ورد مع 

  :عند النحاة الصيغ المذكورة األحاديث وردت في -6

  . األداة، الفعل مضارع، الجواب مضارع-

  . األداة، الفعل ماض، الجواب مضارع-

  . األداة، الفعل ماض، الجواب ماض-

  . األداة، الفعل مضارع، الجواب ماض-

  . كالهما بحرف نفيأون يسبق أحد الفعلين ا صيغ أخرى كأهوقد تفرع عن

  . وقعت الجملة االستفهامية جواباً للشرط-7

  . يتقدم ما يشبه الجواب في تراكيب الشرط، ويتوسط الجزاء أجزاء الجملة-8

 غيـر   الجـزاء أم أدوات   ) إذا(أم أدوات الجزاء الجازمـة، وأن       ) إن( يمكن أن نعتبر أن      -9

  .الجازمة

 الشرط ما يفيد الزمن المستقبل، ومنها ما يفيد الماضي، ومنها ما يدل علـى               أدوات من   -10

  .تراكيبالحال في بعض ال

 إذا، ولذلك قال النحاة بحذف الجواب       األداة الشرط رتبة خاصة تتصدر فيه       أسلوب يلتزم   -11

  . أو اكتنفها ما يشبه الجواباألداةتقدم على 

  . جعل النحاة الجزم قرينة الجزاء، ولذلك قيدوا أفعاله بالمضارعة-12

  .ة فيهما قرره النحامع  غالباً األحاديث اتفقت قضايا الشرط في -13

أي حين، ومتى، وأيـن،     :  الشرط، مثل  أدوات القدسية جميع    األحاديث  لم ترد في صحيح    -14

  .وأنى، وحيثما، وإذ ما

ما، فأعطى ذلك إضافة جديـدة للمعنـى     :  مثل األدوات زيدت بعض الحروف بعد بعض       -15

  . لهااألساسي
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   القدسيةاألحاديثظاهرة النفي في : خامساً
 شتى حسب عمل كـل منهـا،        أبوابي باباً مستقالً، فأدوات النفي مفرقة في        لم يفرد النحاة للنف   

  . أقساماً عدة باعتبار الحدث والجنس والوحدةاألدواتوقد قسمت هذه 

وسيبدأ الحديث عن تعريف النفي، فالنفي له مسميات عدة، فرق بعض الدارسين بين كل منها،               

  .رئةالنفي، الجحد، اإلنكار، التب: ومن تلك المسميات

، )2(تنحـى : ونفي الشيء ينفي نفياً   ،  )1(نحاه: نفاه ينفيه وينفوه  : وفي معنى النفي في اللغة، قالوا     

هو ما ال ينجزم بال، وهو عبارة عن اإلخبـار عـن تـرك              : وقال الجرجاني في تعريفه للنفي    

ما نجد  يراً  ، وكث )4(جحده: ونفي الشيء : ، وقد جاء في التعريف أن النفي بمعنى الجحد        )3(الفعل

ما انجزم بلم   : في معنى الجحد  )5( ويقصد بها النفي، قال الجرجاني     )الجحد(في كتب النحو كلمة     

              منـه،   لنفي الماضي، وهو عبارة عن اإلخبار عن ترك الفعل في الماضي، فيكون النفي أعـم 

  .وهذا يدل على مدى اقتراب مفهوم النفي من مفهوم الجحد

إن كان النافي صادقاً فيمـا قالـه، فيـسمى          : النفي والجحد، فقال  بين  )6(وقد فرق ابن الشجري   

ما كان محمد أبا    "كالمه نفياً، وإن كان يعلم كذب ما نفاه كان جحداً، فمن األول قول اهللا تعالى                

فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبـين وجحـدوا           "، ومن الثاني    )7("أحد من رجالكم  

  .)8("بها

النافية كائنـة مـا     ) ال(التبرئة أن تصدق على     ) ال(وحق  : ح في التبرئة  وقال صاحب التصري  

  .، فيفهم من كالمه التسوية بين النفي والتبرئة)9( ألن كل من برأته فقد نفيت عنه شيئاً؛كنت؟

:  والنكـرة  ،)10(حـده ي الشيء نفياً جحده، ونفى ابنه ج      وانتفى منه تبرأ، ونف   : وجاء في اللسان  

  .)11(قيض المعرفة، ونكر األمر نكيراً وأنكره إنكاراً ونكراً جهلهإنكارك الشيء، وهو ن
                                                            

، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط    )هـ817ت(مجد الدين محمد بن يعقوب      ( القاموس المحبط للفيروز أبادي      )1(
 .1726م، ص1987

 .15/336باب نفى، : لسان العرب )2(
 .273: التعريفات )3(
 .1726: القاموس المحيط )4(
 .85: التعريفات )5(
محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار      : بدر الدين محمد بن عبد اهللا، تحقيق      :  البرهان في علوم القرآن للزركشي     )6(

 . 376: ، ص2المعرفة، ط
 .40اآلية :  سورة األحزاب)7(
 .13اآلية :  سورة النمل)8(
 .1/235:  شرح التصريح)9(
 .15/337:  لسان العرب)10(
 .5/232:  لسان العرب)11(
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  .)2("ال يصالها إال األشقى"في قوله تعالى . )1(وقد جعل ابن خالويه النفي بما وال جحداً

  . غير علمأو بعلم إنكار إلى، دونما نظر )3("ما ألحد عنده من نعمة تجزى": وقوله

وأي منفي، كل اسم من هذه التسميات فتفـصيل ابـن           ولعلنا نستطيع أن نطلق على أي ناف،        

 قرينة، وهي العلم بالنافي أصادق أم كاذب؟ أما قول صـاحب التـصريح              إلى يحتاج   الشجري

، إذ قال كل من برأته      )ال(فيؤخذ منه أن التبرئة تطلق على كل أدوات النفي، وال تقتصر على             

أكثـر  ) النفـي (ت كلمة   لما كان  بال، و  من شرط هذا النفي أن يكون     فقد نفيت عنه شيئاً، فليس      

  .ؤثرها لذلك في هذا البحثاستعماالً فن

 االسم نفياً صريحاً، والقدماء لم ترد       أو التي تنفي حدوث الفعل      األدواتهي تلك   : وأدوات النفي 

صفة لهذا النوع من النفي؛ ألن موضوع النفي في ذاته لـيس مـن              ) الصريح(في كتبهم كلمة    

 سواء أفادت النفي أم غيره، فال عجـب إذن أن           واألفعالها ألواخر الكلمات     التي جعلو  األهمية

  :نجدهم قد تناولوا أدوات النفي وفق ما يلي

  .)4( ال، ما، الت، إن، وهي الحروف العاملة عمل ليس-1

الحـال  نفي  ، وهي تفيد    .)5(التي ترفع االسم وتنصب الخبر    ) كان( ليس، وهي من أخوات      -2

  .هافي غالب استعماالت

  .)6( لم، لما، وهما حرفا جزم للفعل المضارع-3

  .)7( لن، وهي حرف ينصب الفعل المضارع-4

منها العامل والمهمل، ومنها ما يعمل بشروط ومنها ما يعمـل           : ث العمل يح من   األدواتوهذه  

  .تارة ويهمل أخرى

  .األسماءلى ، ومنها ما يقع نفيه عاألفعالمنها ما ينفي ف غير الحدث، أووهي تنفي الحدث 

 هـو   األدوات معنى عام، ومعنى خاص، فمعناها العام الذي تندرج تحته كـل             األدواتولهذه  

  . ذلكإلىالنفي، والخاص هو تلك التفريعات من نفي الوحدة والجنس وما 

                                                            
، مكتبـة المتنبـي،   )أبو عبد اهللا الحسين بـن أحمـد  ( إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم البن خالويه        )1(

 .124، 123: القاهرة، ص
 .19اآلية :  سورة الليل)2(
 .1/301 : شرح ابن عقيل)3(
 .1/261:  السابق)4(
 .15اآلية :  سورة الليل)5(
 .2/364:  السابق)6(
 .2/341:  السابق)7(
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درس كلَّ  واحد، ن  في قسم    ا نحوية شتى، فقد جمعناه    أبوابولما كانت هذه األدوات متفرقة في       

  . القدسيةاألحاديث خالل كتب النحاة، وكتاب صحيح أداة في إفاضة من

، ) النـون  أو المـيم    أوالـالم   (ونالحظ أن أدوات النفي ال تخلو إحداها من حرف أو أكثر من             

 النفي ذات الصوت األنفي، فالمتكلم بحروف النفي، وهو يحـرص علـى             أدواتوالتي توافق   

تجاجاً فيؤدي عنـه التعبيـر أقـرب        الرفض يستعيض عن المخرج األكثر استعماالً لأللفاظ اح       

 عنـد   -زاً، ولهذا كان ارتفاعـه     هو أكثر أعضاء الرأس برو     الذي،  األنف وهو   إليه األعضاء

ألصق بـالتراث للتعبيـر عـن       : رغم أنفه؛ أي  :  دليل الشمم واإلباء، ويقال بالعكس     -العربي

  .اإلذالل

  النافية) ال(: أوالً
 القدسية، ولها صور شتى، فمنهـا مـا         األحاديث  استعماالً في صحيح   األدواتوهي من أكثر    

يدخل على الجملـة    دخل على الماضي، ومنها ما      ييدخل على المضارع، وهو كثير، ومنها ما        

  . االسم بعدها من رفع ونصب، منوناً وغير منونأشكال، مع تعدد االسمية

ديثنا في هذا المبحـث     نافية وناهية وزائدة، وسنركز ح    :  ثالثة أقسام  إلى) ال ()1(قسم النحاة وقد  

  :أقسام ثالثة إلىعلى النافية، وقد قسمها النحاة 

، وهي ال تعمل إال في نكرة، وال يتقـدم خبرهـا علـى              )إن( العاملة عمل     النافية للجنس؛  -أ

 علم، وهـي تنفـي الجـنس،        إذا تكررت، ويكثر حذف خبرها      إذااسمها، ويجوز إلغاء عملها     

  .)2()تبرئة(نئذ استغراقاً وتخصيصاً، وتسمى حي

 علـى   أو تعمل في النكرات، وال يتقدم خبرهـا عليهـا           - أيضاً - وهي : العاملة علم ليس   -ب

 ، وال ينتقض نفي خبرها بإال     )إن(اسمها، وال يفصل بينها وبين اسمها فاصل، وال تزاد بعدها           

  :)3(ليس في أمور؛ وهي) ال(وتخالف 

العاملـة  ) ال( للجـنس، و   النافية) ال(رق بين   أن عملها قليل، وأن ذكر خبرها قليل كذلك، والف        

لـيس  ( كان مفـرداً     إذا تنصب االسم وترفع الخبر، ويكون اسمها مبنياً         األولىعمل ليس، أن    

) ال( شبيهاً بالمـضاف، أمـا       أو كان مضافاً    إذا، ويكون منصوباً    )مضافاً وال شبيهاً بالمضاف   

  .العاملة عمل ليس، فهي ترفع االسم وتنصب الخبر

  :)4( ثالثة أقسامإلى وتنقسم النافية غير العاملة، -ج
                                                            

 . وما بعدها313: ، ومغني اللبيب290: الجني الداني: راجع )1(
 -305: ، والمنهاج 316: ، وشرح جمل الزجاجي   291 -290: ، والجني الداني  315 -313:  مغني اللبيب  )2(

 .99 -98: ت النحوية، ومعجم األدوا306
 .315:  مغني اللبيب)3(
 .299 -294:  الجني الداني)4(
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يقـوم زيـد ال     : ، نحو اإليجاب، دون المعنى، وتعطف     باإلعراك في    عاطفة، وهي تُشرِ   -1

  .عمرو

  .؟هل قام زيداً: ال في جواب: ، كقولك)نعم( الجوابية، وهي نقيضة -2

، فإذا دخلت على الفعل،     عالواألف األسماء النافية، وهي غير العاطفة والجوابية، تدخل على         -3

ال :  فيليها مبتدأ، نحو   األسماءفالغالب أن يكون مضارعاً وعلى الماضي قليالً، وإذا دخلت على           

ال فيهـا غـوٌل وال هـم عنهـا          ": زيد في الدار وال عمر، أو خبر مقدم، نحو قولـه تعـالى            

  .)1("ينزفون

  :األفعال الداخلة على -1

  :مع المضارع) ال (-أ

  :، وذلك على صورتيناً وسبعين مرةأربعالفعل المضارع ) ال(فقد نفت 

  : وستين موضعاًة المضارع المرفوع؛ وذلك في خمس-

  .)2(ك على اهللا إال هالكوال يهل -

  .)3(هم القوم ال يشقى بهم جليسهم: قال -

  .)4(فال يثقل مع اسم اهللا شيء -

  .وذلك في تسعة مواضع:  المضارع المنصوب-

  .)5(ال يسأله غيرهاويعاهده أن  -

  : المضارع الناقص-

  .)6(فال يزال يدعو اهللا -

النافية على الفعل الماضـي     ) ال( لم تدخل    إذا وهي قليلة جداً بل نادرة،       مع الماضي، ) ال (-ب

  :إال مرة واحدة

  .)7(وال خطر على قلب بشر -

                                                            
 .47اآلية :  سورة الصافات)1(
 .53:  صحيح األحاديث القدسية)2(
 .108:  السابق)3(
، 156، 242، 241، 233، 235، 233، 229، 127، 139، 108، 107، 71: ، وانظــر127:  الــسابق)4(

168  ،169  ،170  ،183  ،189  ،213  ،247  ،252  ،275  ،291  ،292  ،299  ،300  ،301  ،302  ،304 ،

305 ،306 ،317 ،346 ،379 ،379 ،386 ،387 ،403. 
 .225، 223، 289، 169، 241: ، وتنظر241:  السابق)5(
 .399: ، وانظر302:  السابق)6(
 .229:  السابق)7(
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 إلـى  تنقـسم     أكثر من عشرين مرة، وهي     األسماءوقد دخلت على    : األسماء الداخلة على    -2

  :قسمين

  : وذلك كما يلي نافية للجنس،-أ

  .)1(فإنه ال ظلم عليك اليوم -

  :نافية للجنس وخبرها محذوف ثالث مرات بصيغة واحدة) ال(وقد وردت 

ال موت بعد ذلـك، أو      : ، أي )2(يا أهل الجنَّة ال موت، يا أهل النار ال موت         : ثم ينادي منادٍ   -

  .اآلنهنا، أو 

عاملة علم ليس بصورة واضحة بمعنى أنها ترفع االسـم          ) ال( لم ترد    ليس، عاملة عمل    -ب

 أن تكون عاملة    ما خبرها فجاء جملة، ولذلك هي إما      وتنصب الخبر، بل وردت رافعة لالسم أ      

  :وما بعدها اسمها مرفوع، أو مهملة وما بعدها مبتدأ

- ما ال عين3( سمعت رأت وال أذن(.  

  .)4(ولكن ال غني بي عن بركتك -

  :وقد وردت تحتمل أنها عاملة عمل ليس، ونافية للجنس في عدة مواضع، منها

  .)5( أنا وال حول وال قوة إال بيإالال اله  -

بنى االسم بعدها في محـل       للجنس في  نافية) ال(، أن تعرب    )ال قوة (و) ال حول (حيث يجوز في    

غيـر عاملـة    ) ال( تكـون    ، أو أن  رتفع االسم الواقع بعدها   عاملة عمل ليس، في   ) ال(، و نصب

  .)6(فيرتفع ما بعدها على االبتداء، وذلك لتكرارها مع العطف

  : عاطفة-ج

  .)7(ال يبغون أهالً وال ماالً -

  : عشرة مرة، ومن ذلك الجوابية وقد وردت أربع-3

  .)8(ال واهللا ما رأوك): المالئكة(فيقولون : هل رأوني؟، قال) اهللا(فيقول : قال -

                                                            
 .383، 303، 301، 205، 175، 139، 241، 139، 127: ، وانظر199:  صحيح األحاديث)1(
 .281:  السابق)2(
 .229:  السابق)3(
 .341:  السابق)4(
 .406: ، وانظر139:  السابق)5(
 .399:  شرح ابن عقيل)6(
 .306، 299: ، وانظر252:  صحيح األحاديث القدسية)7(
 .304، 302، 299، 291، 279، 205، 167، 241، 127، 108: ، وانظر107:  السابق)8(
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 قال هو يفعل    إذا: "عندما نفت المضارع نفته في المستقبل، يقول سيبويه       ) ال(ومن المالحظ أن    

واهللا لـيفعلن،   : ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه ال يفعل، وإذا قال ليفعلن، فنفيه ال يفعل، كأنه قـال               

  .)1("واهللا ال يفعل: فقلت

 غير المستقبل،    القدسية نالحظ أن النفي بال للمضارع يشمل أزمنة أخرى         األحاديثومن خالل   

 إلىفهي تفيد مطلق الزمن، إذ المعاني المذكورة معها تدل على الماضي والحاضر والمستقبل              

، فهذا حديث ليوم القيامة، وعدم الـشرك        )2("ثم لقيتني ال تشرط بي شيئاً     ": يوم القيامة من ذلك   

 النحاة، إذ إنهم    باهللا متحقق في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا ما وجدنا عليه أكثر           

  .)3(ال يجعلون النفي مستقبلياً فقط، بل يتعدى هذا الزمن

وال خطـر؟ أي لـم يخطـر،        : ، فتقوله )لم( الداخلة على الماضي، فهي بمعنى       النافية) ال(أما  

في قوله  ) لم(بمعنى  ) ال(، وقد ذكروا أن     )4(له حديث متسع عند النحاة    ) لم(بمعنى  ) ال(ومجيء  

، وأبـو  )7(، وأبو جعفر النحـاس    )6(مكي بن أبي طالب   : ، ومنهم )5("وال صلى فال صدق   ": تعالى

  .)8(حيان

، بل فيه إحالل صيغة مكـان أخـرى،         أخرى مقتصراً على إحالل أداة مكان أداة        األمروليس  

  .داخلة على الماضي) ال(قلة مجيء  ذلك هو إلىولعل الذي دفعهم 

لم تخرج عـن كونهـا فـصلت بـين أن           ) أن(عد  النافية ب ) ال(وفي المواضع القليلة التي جاء      

  .ومنصوبها، أو بين أن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أو القصة

  :والجملة بعدها خبرها

  .)9(ه غيرهاويعاهده أن ال يسأل -

  :وقد سبقت أن الناصبة بالم القسم

  .)10(لئال يزهدوا في الجهاد -
                                                            

 .71: القدسية صحيح األحاديث )1(
 . 1/12: ، وشرح التسهيل296: الجني الداني: ، وانظر30/117:  الكتاب)2(
 21: ، ص 1980، وأساليب النفي في القرآن، أحمد ماهر البقري، والمعـارف،           296: انظر الجني الداني   )3(

 .وما بعدها
 .295: الجني الداني: انظر )4(
 .31: سورة القيامة )5(
 .2/432: مشكل إعراب القرآن )6(
 .5/93: إعراب القرآن )7(
م، 1992صدقي محمد جميل، دار الفكر،      : ، مراجعة )هـ754 -654(البحر المحيط ألبي حيان األندلسي       )8(
 .353: ، ص10:ج
 .241: صحيح األحاديث القدسية )9(
 .255: السابق )10(
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ال (ومـاً فـي قولـه        فعلية، وجاراً ومجروراً ومجز     للجنس فجاء خبرها جملة    النافية) ال(أما  

  .)1(، وحذف الخبر معلوم يلتزمه التميميون والطائيون، ويغلب على لغة الحجازيين)موت

  )لم: (ثانياً
 أن أصل   إلى، ويرجع إحساس النحاة     )2(فأبدلت األلف ميماً  ) ال) (لم( أصل   نالنحاة أ ذكر بعض   

لم يؤدي، ولم يـستثني،     : يقع مرفوعاً لغة ال ضرورة فتقول      أن الفعل بعدها قد      إلى،  )ال(،  )لم(

  :فلم يرى، لم يسوي، لم يعفو، قال الشاعر

  .)3(يوم الصليفاء لم يوفون بالجار     الفوارس من ذهل وأسرتهملوال

وهـذا  . )4( الماضـي  إلى فتصرف معناه    المضارعوهي حرف نفي في الماضي، تدخل على        

 أنها تدخل على ماضـي اللفـظ        إلى آخرونأخرين، وذهب   مذهب سيبويه والمبرد وأكثر المت    

  .)5( المبهم دون معناهإلىفتصرف لفظه 

وهناك أقوال تجعلها ناصبة حيناً، وغير عاملة حيناً آخر، واختلفوا في ذلك فمنهم مـن جعلـه                 

  .)6(ضرورة، ومنهم من جعله لغة

  لك في صـيغ مختلفـة       وأربعين مرة، وذ   اً خمس  القدسية األحاديثفي صحيح   ) لم(وقد وردت   

  :كما يلي

وهذا هو الغالب عليهـا،      نصب،   أداة أو استفهام   أو نفت المضارع دون أن يكتنفها شرط        -1

  :من ذلك

  .)7(ربي غضب غضباً لم يغصب قبله مثله -

  ):بما( سبقت -2

  .)8(ما لم أنزل به سلطانا -

  ):الفاء( سبقت بحرف العطف -3

  .)9(اهللا له عنده حسنة كاملةمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها  -
                                                            

 .2/202: ، همع الهوامع279، 2/275: الكتاب: انظر )1(
 .2/247: شرح التصريح )2(
 .365: راجع مغني اللبيب )3(
 .267: ، والجني الداني365: مغني اللبيب )4(
 .267: ، والجني الداني4/220: الكتاب: راجع )5(
 .267: ، والجني الداني365: مغني اللبيب )6(
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التي من الواجـب    ) لم يعملها (وهذه الفاء هي الواقعة في جواب الشرط، فجواب الشرط جملة           

  .أن تتصل بالفاء

  .)1(مرضت فلم تعدني -

  .وهذه الفاء في هذا التركيب هي حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب

  : مسبوقة بهمزة االستفهام-4

  .)2(ى رسوليألم أعلمك ما أنزلت عل -

  :الناسخ) إن( مسبوقة بحرف -5

  .)3( عند اهللا خيراً- أو لم يبتئز-فإنه لم يبتئز: قال -

  .خبر إن) لم يبتئز(فجملة 

  : مسبوقة بإذا-6

  .)4( لم يبق إال من كان يعبد اهللا من بر وفاجرإذاحتى  -

  :إذ مسبوقة ب-7

  .)5(إذ لم يرد العلم إليه -
  

  افيةالن) ما: (ثالثاً
 ال  األفعـال وهي من أدوات النفي التي تدخل على الفعل كما تدخل على االسم، والداخلة على               

  . تهمل وتعملاألسماءعمل لها، والداخلة على 

، ما قام زيـد، ومـا يقـوم         )6( الفعلية، فهي حرف نفي ال عمل له       على الجملة ) ما(فإذا دخلت   

 وهي تنفي الحال عند الجمهور وقد يراد بها         عمرو، وتدخل على المضارع فال تعمل فيه شيئاً،       

، )7("ما يفعـل  "فتقول  حال الفعل،    كان في    إذاهو يفعل   : فهي نفي لقوله  "االستقبال، قال سيبويه    

: وليس كذلك، بل قد يكون مستقبالً على قلة، لقوله تعـالى          :  لنفي الحال، قال ابن مالك     فجعلها

، وقد اعترض بأنهم إنما جعلوها مخلّصة للحـال        )8("قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي        "

  .)9( لم يوجد قرينة غيرها، تدل على غير ذلكإذا
                                                            

 .404، 346، 335، 213: ، وانظر213: صحيح األحاديث القدسية )1(
 .346، 341، 291، 241، 180: ، وانظر180: السابق )2(
 .317، 299، 292: ، وانظر163: السابق )3(
 .304: السابق )4(
 .345: السابق )5(
 .109: ، ومعجم األدوات النحوية321: المنهاج في القواعد واإلعراب، و329 :الجني الداني  )6(
 .4/221: الكتاب )7(
 .15: سورة يونس )8(
 .329: ، والجني الداني399: مغني اللبيب )9(



 52

وإذا قال  :  مؤكداً، يقول  كالمافإذا دخلت على الماضي بقي على مضيه، وهي عند سيبويه تنفي            

علهـا  ، وقـد ج   )1(واهللا ما فعـل   : لقد فعل، فإن نفيه ما فعل؛ ألنه كأنه قال واهللا لقد فعل، فقال            

  .)2(الزمخشري لنفي الماضي المقرب من الحال

، فمن النحاة من يعملها ومنهم من يهملها وهـي تعمـل   االسميةعلى الجملة ) ما( دخلت   إذاأما  

 ال يتقدم خبرها على اسمها، وأن ال ينتقض نفيها بإال، أن ال تزاد بعدها               أن: عمل ليس بشروط  

  .)3( أن ال تتكرر، أن ال يبدل من خبرها موجب، أن ال يتقدم معمول خبرها على اسمها،)إن(

على الجملة الفعلية عشرين مرة، منها ما دخلت على الفعل الماضي، ومنها ما             ) ما(وقد دخلت   

دخلت على الماضي الناقص، ومنها ما دخلت على الفعل المضارع، فقد دخلت علـى الفعـل                

  :الماضي حوالي ست عشرة مرة

  .)4(ما زاد ذلك في ملكي شيئاً -

  :تنفي الفعل الماضي بعد فعل القول) ما (وقد وردت

  .)5(ما تركت من سبيل تحبُّ أن ينفق فيها إال أنفقتُ فيها لك: قال -

  :تنفي الماضي بعد القسم) ما(وقد وردت 

  .)6(ال واهللا ما رأوك: فيقولون -

  :الناسخة) إن(تنفي الماضي خبراً عن ) ما(وقد وردت 

  .)7(تنيإنك ما دعوتني ورجو -

  :أربع مرات) ما(وعلى المضارع دخلت 

ما تضارون في رؤية اهللا تبارك وتعالى يوم القيامة إال كما تضارون في رؤيـة أحـدهما                  -

  .)8()الشمس والقمر(

  :على المضارع الناقص) ما(وقد دخلت 

  .)9(حتى ما يكون بينه وبينها غير باع -
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 ولم يظهر فيها أهي عاملـة أم مهملـة؛ ألن            مرة واحدة،  االسميةعلى الجملة   ) ما(خلت  وقد د 

  : واإلعمالاإلهمالخبرها مجرور بحرف جر زائد، فيجوز فيها 

  .)1(وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد -

 عمـل لـيس،     العاملة) ما(أن يكون في محل رفع مبتدأ، وفي محل رفع اسم           ) هم(فيجوز في   

  .العاملة عمل ليس) ما(أ، أو خبر إما خبر المبتد) سكارى(و

ال تـزاد مـع التميميـة       و الحجازية العاملة،    )ما(إنما تزاد مع    ) الباء( أن   إلىوقد ذهب نحاة    

الحجازية والتميمية، وقد ذكر ابن عقيل أنه       ) ما( أن الباء تزاد بعد      آخرون، وقد رد    )2(المهملة

 وأن هـذا الـرأي فيـه اضـطراب؛ ألن            رأي من منع زيادة الباء مع التميمية،       إلىال يلتفت   

  .)3(تزاد في الخبر المنفي: ال تزاد الباء إال بعد الحجازية، ومرة قال: الفارسي مرة يقول

  :ليس: رابعاً
  .وهي من أدوات النفي التي تنفي الحال، وقد اختلف النحاة فيها، هل هي حرف، أم فعل؟

ها اتصالها بعالمات الفعل الماضي من       فعليت ليلمذهب جمهور النحاة أنها فعل ال يتصرف، ود       

: ، لستم، لستما، لستن، وتاء التأنيـث الـساكنة، نحـو          ، لستَ لستُ، لستِ : ائر الرفع، نحو  ضم

، وذهب ابن السراج، الفارسي، وجماعة من أصحابه، وابن شقير إلى أنها حرف بمنزلة              ليستْ

  .)4(، والصواب الوجه األول أنها فعل)ما(

  :عشرة مرة بأنماط تركيبية مختلفة، منها القدسية تسع األحاديثحيح في ص) ليس(وقد وردت 

  : وقد وردت مرتين اسمها وخبرها نكرتان،-أ

- فليس شيء 5( مما أمامهإليه أحب(.  

  : اسمها نكرة وخبرها جار ومجرور مؤخر-ب

  .)6(كليس أحد من خلق -

 اً أو جـار   اًالمقدم ظرف  ربوقد ورد ذلك خمس مرات، وجاء الخ        خبرها مقدم على اسمها،    -ج

  .اًومجرور

- ليقفثم 7( أحدكم بين يدي اهللا ليس بينه وبينه حجاب وال ترجمان يترجم لهن(.  

                                                            
 .289: صحيح األحاديث القدسية )1(
 .54: ، والجني الداني437، 1/436: شرح الكافية الشافية )2(
 .1/309: شرح ابن عقيل )3(
 .494 -493: ، والجني الداني387: مغني اللبيب: انظر )4(
 .195: صحيح األحاديث القدسية )5(
 .393: السابق )6(
 .304، 300: ، وانظر292: السابق )7(



 54

- 1(وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب(.  

ى هم الجلساء ال يشق   : فيهم ثالث ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال       : يقول ملك من المالئكة    -

  .)2(بهم جليسهم

  ).هو( يؤخر عن اسمها الذي هو ضمير مستتر تقديره اً ومجروراًجار) منهم(فجاء الخبر 

  :واسمها ضمير متصل) ظرف( خبرها مؤخر -هـ

لـستُ هنـاك،    :  ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقـول        إلىاشفع لنا   : يقول الناس آلدم   -

  .)3(ويذكر لهم خطيئته التي أصابها

  : همزة االستفهام على ليسدخول -و

  .)4(؟أليس قد أعطيتك عهودك -

  :العطف الواو فام داخلة على ليس وفصل بينهما حروقد وردت همزة االستفه

  .)5(أو لست فيما اشتهيت؟ -

  .وهمزة االستفهام متى دخلت على ليس أفادت التقرير وليس النفي

  : الالم في خبر ليس-ز

 لـيس ألحـد     نعم لكم سيما  : ، قال )يوم القيامة (اهللا أتعرفنا؟   يا نبي   ): مد له أمة مح (وا  قال -

  .)6(غيركم

وتزاد الالم توكيداً في خبر ليس، كما زيدت الباء، ومما يدل على أن الباء زائدة لتوكيد النفـي                  

جيء الالم مؤكدة أمر ثابت، وفي الحديث جاءت الالم بـدالً مـن             مالتبادل بينها وبني الالم، و    

  .ي نفس المعنى وهو التوكيدالباء، ألنها تؤد

  لن: خامساً
، )لـن (، وقد اختلف النحاة في      )7(وهي حرف نفي، ينصب الفعل المضارع ويخلصه لالستقبال       

  .)8( ال؟ مفردة؟، وهل تفيد نفي التأبيد أمهل هي مركبة أم

  : القدسية خمس مرات، بأنماط مختلفةاألحاديثفي صحيح ) لن(وقد وردت 
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  .)1(عونيلن تبلغوا نفعي فتنف -

  .الناسخة، وقد وقعت وفعلها المنصوب بها خبراً للناسخ) إن(كما وردت يسبقها 

  .)2(ري فتضرونيإنكم لن تبلغوا ض -

 للشرط وللقسم، وغيـر     اًومما سبق يتضح أن الجمل المنفية تقع أخباراً وصفاتاً وأحواالً وجواب          

، إال أن   األدواتأداة مـن    ن على   ، وأنه مع غلبة النفي في زمن معي       اإلعرابيةذلك من المواقع    

، وذلـك   األخـرى يمكن أن تحل أدوات النفي إحداها مكـان         والمعنى يبقى قيداً إلفادة الزمن،      

 مـا   بعد ذلك كل أداة بأمور خاصة، وأن      الندراجها تحت معنى واحد وهو النفي، ثم تخصص         

ك على سبيل المثال كثرة      القدسية متفق في أغلبه مع ما قرره النحاة ومثال ذل          األحاديثجاء في   

الت، إن،  :  القدسية منها  األحاديثعلى الماضي، وأن هناك أدوات نفي لم ترد في          ) ما(دخول  

  .لما
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  الخاتمة

: مـن خـالل كتـاب     ) الظواهر التركيبية في األحاديث القدسية    (دار هذا البحث حول دراسة      

م ونداء وجزاء ونفي واسـتفهام      َسصحيح األحاديث القدسية، وقد تناولت فيه عدة أساليب من قَ         

التحليل لكـل مـن     بمبيناً معنى كل أسلوب وأدواته واستخداماته، وقد تناولت جملة كل أسلوب            

ي هذه الدراسة مـا ورد عنـد النحـاة والمفـسرين            داة والزمن والتركيب، وقد عرضتُ ف     األ

  .د النحويوالدارسين من محاولة لوضع رؤية واضحة للمطابقة بين االستعمال والتقعي

 لألساليب النحوية، إال أن نظام الجملة االسـمية         ةالصورة العام ومع كون البحث قد ركز على       

 القسم والنداء واالستفهام كانت ذات      أساليبال من   لية قد ظهر واضحاً، ويمكن القول إن ك       والفع

 يـستفهم   سمات خاصة في الحديث القدسي في الغالب، فهو ال يقسم ليلزم، وال ينادي ليلبي وال              

 النفي والقسم   أساليب االختصار من خالل ورود الحذف في        إلىليجاب، وقد مالت لغة الحديث      

 مع ما قرره النحاة في الغالـب، وخـالف          الحديثوالنداء وغيرها، وقد تطابق االستعمال في       

  .منظورهم في أمور قليلة أحياناً، وقد ذكرتها في مواضعها في البحث

، األداة النفي والشرط قيد االستعمال ال قيـد         أدواتيث أن الزمن في     اتضح من خالل لغة الحد    

فاالستعمال والسياق هما اللذان يحددانه، وإن غلب على أداة ما زمن معـين، وكـذلك الـشك                 

  .واليقين مع أدوات الشرط محددة االستعمال

) إذا(مال   فقد غلب استع   األدوات، قد غلب استعمالها على باقي       األدواتواتضح كذلك أن بعض     

 أدواتفـي   ) يـا ( االستفهام، و  أدواتفي أدوات النفي، والهمزة في      ) ال( الشرط، و  أدواتفي  

  .النداء

ولما كان الحديث القدسي هو كالم اهللا عز وجل نطقه وقال به رسوله صلى اهللا عليه وسلم فقد                  

  :تحصلت من خالل هذه الدراسة جملة من الخصائص سأعرضها باختصار، ومنها

ياة بكل وقائعهـا  ديث الشريف يتميز بالحياة المتدفقة التي تقدم لنا صورة صادقة عن الح     أن الح 

قد تميز بسمة السؤال والحوار، المرتبطة ارتباطاً منطقيـاً بـسمات الحيـاة             في عهد النبوة، ف   

ـ           ويجيـب أسـئلتهم ويـصحح    مالمشهودة؛ ألنه حديث من اهللا ثم من رسوله إلى قومه، يعلمه

 بسمة الحـذف لداللـة الـسياق        - أيضاً -دعواتهم، وقد تميز الحديث الشريف    أخطاءهم ويلبي   

عليه، وهو ما يسميه النحاة بالحال المشاهدة، وكذلك التقديم والتأخير والتي لها فوائد كبيرة في               

قوانين البالغة العربية، وشاع في الحديث أسلوب التوكيد، وهي سمة تتفق مع مهمـة التبليـغ                

ـ            والتعليم المأخوذة  شريع فقـد    من الحديث الشريف، ولما كان الحديث هو أصل من أصول الت

 ألن عمل المسلم في أحواله كلها مرتبط بجـزاء ثوابـاً كـان أم               تميز بشيوع أسلوب الشرط؛   

عقاباً، وللقسم حضور واضح في لغة الحديث الشريف، أما الدعاء فقد شاع استعماله، ليـصنع               
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 بالغته وبيانه وسحر ألفاظه وعمق معانيه، ومن خـالل          عالماً من الجالل والخشوع من خالل     

  .السمات السابقة يتضح سمو لغة الحديث القدسي فوق مستوى كل بيان

اة بين مانع    بالحديث بشكل عام فقد انقسم النح      وأخيراً هناك قضية مهمة، وهي مسألة االحتجاج      

 القرن السابع الهجري،    لالحتجاج بالحديث الشريف ومساند لالحتجاج، وهذه القضية بدأت في        

 لم تنقـل، وإنمـا      األحاديث، وحجة المانعين أن     يالنحو العرب أي بعد خمسة قرون من وضع       

  .رويت بالمعنى، وأن أئمة النحاة المتقدمين لم يحتجوا بشيء منه

إذن فهذه القضية لم تنشأ إال في القرن السابع الهجري، ولم يكن على دراسات واقعيـة، بـل                  

ادات نظرية، فالحديث الشريف هو كالم اهللا أو كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه              قامت على اجته  

وسلم له نسق خاص ونظام متبع وخصائص مستمرة وروح سائدة وحوادث متداخلة مرتبطـة              

طيعون لو نظروا إلـى      إنسان أن يصنع مثلها، والنحاة يست      بواقع اجتماعي محدد، يستحيل على    

كنوزا من العلوم اللغوية، فالحديث الشريف لم يكـن حاضـراً           ستخرجوا منها   لغة الحديث أن ي   

 يطرحوا  ولذلك فهم في مؤلفاتهم الكبرى، لم     عند النحاة األوائل حضور القرآن الكريم والشعر،        

قضية االحتجاج به، بل إنهم في كتبهم تمثلوا بالحديث الشريف، ثم إن النحـاة فـي العـصر                  

االحتجاج بالحديث، فـإن كـان عـصر        إلى  عون  الحديث يرفضون أن تثار هذه القضية ويد      

 ألن فيه األمثلة الحيـة      ؛االحتجاج قد ولى، فليعودوا إلى التمثيل واالستشهاد بالحديث الشريف        

  .التي تجعل النحو ساطعاً مشرقاً يؤدي الفكرة ويقوم اللسان

 األحاديثوإني أرجو اهللا عز وجل أن أكون قد وفقت في التعريف بمصادر الثروة اللغوية في                

 اللغوية المتنوعة، وأن أكون قد قدمت صورة        ثيفتح باباً واسعاً للدراسات والبحو    الذي  القدسية  

 دراسات أكثر تخصصاً، وأن يجعل اهللا عملي هذا         إلىتدفع الباحثين   اضحة لبناء الجملة فيه،     و

رب ب، إنـه سـميع مجيـب، والحمـد هللا           خالصاً لوجهه الكريم، وأن يلهمنا السداد والصوا      

  .العالمين
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  المصادر والمراجع
 .1980المعارف، ي في القرآن، أحمد ماهر البقري، دار  أساليب النف-

محمد رشـيد رضـا، مكتبـة       : تعليقعبد القاهر الجرجاني،     في علم البيان،      أسرار البالغة  -

 .م1959، 6عة محمد علي صبيح وأوالده، القاهرة، طمطبو

أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد، مكتبـة        : لكريم، ابن خالويه   إعراب ثالثين سورة من القرآن ا      -

 .المتنبي، القاهرة

زهير غـازي   . د: ، تحقيق )هـ338ت  (إعراب القرآن ألبي جعفر أحمد بن محمد النحاس          -

 .م1985، 2مكتبة النهضة العربية، طزاهد، عالم الكتب، 

 -570(ن بـن عمـر      أبو عمرو عثمـا   : ، ابن الحاجب النحوي   اإليضاح في شرح المفصل    -

  . اي العليلي، مطبعة العاني، بغدادموسى بن. د: ، تحقيق)هـ646

 يصـدق : ، مراجعة )هـ754 -654 (محمد بن يوسف  : ان األندلسي ي ح ، أبو البحر المحيط  -

 .م1992، دار الفكر، محمد جميل

، عودة خليل أبو عـودة، دار البـشير، عمـان         .  بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف، د       -

  .م1990

 أبـو   محمـد   :  بدر الدين محمد بن عبد اهللا، تحقيـق        :لزركشي البرهان في علوم القرآن، ا     -

 . 2إبراهيم، دار المعرفة، طالفضل 

عبد المـنعم الحفنـي،     . د: ، تحقيق )هـ816 -740(علي بن محمد    :  التعريفات، الجرجاني  -

  .دار الرشاد، القاهرة

. فخر الدين قباوة، أ   . د: سن بن قاسم المرادي، تحقيق    لح، ا الجني الداني في حروف المعاني     -

  .2آلفاق الجديدة، بيروت، طمحمد نديم فاضل، دار ا

  . م1978ر الفكر، بيروت، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دا -

 شرح الشواهد للعيني، دار   :  حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، ومعه          -

  .إحياء الكتب العربية

 .، دار الحديث، القاهرةدراسات ألسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة -

اجي، مكتبـة القـاهرة،     محمد عبد المنعم خف   : عبد القاهر الجرجاني، تعليق    دالئل اإلعجاز،    -

1980.  

 .م1995، 1مجيد طراد، دار الجيل، لبنان، ط:  ديوان األخطل، شرح-

: ، ومعه كتاب  )هـ761 -708(ذهب في معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري          شذور ال  -

 .محمد محي الدين عبد الحميدى األرب بتحقيق شرح شذور الذهب، منته
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 .1984محمد كامل بركات، دار المدني، جدة، . د:  شرح التسهيل، ابن عقيل، تحقيق-

  .م1980، دار الفكر، دمشق،  شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد اهللا األزهري-

علي محسن عيسى مال اهللا،     . د:  شرح جمل الزجاجي، ابن هشام األنصاري دراسة وتحقيق        -

  .م1986، 2عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط

ابن منحة الجليل بتحقيق شرح     : ، ومعه كتاب  ابن عقيل ، بهاء الدين عبد اهللا      شرح ابن عقيل   -

  . الدين عبد الحميدمحمد محيي ، عقيل

بـد المـنعم أحمـد      ع. د: ، تحقيـق  أبو عبد اهللا ابن مالك    ية، جمال الدين    فية الشاف شرح الكا  -

 .دار المأمون للتراث، مكة المكرمةهريدي، 

لفجـر للتـراث،    حامد أحمد الطـاهر، دار ا     . د: دراسة وتحقيق صحيح األحاديث القدسية،     -

  .م2003، 1ط: القاهرة

 اإلسـكندرية،   هر سليمان حمودة، الـدار الجامعيـة،       الدرس اللغوي، طا   ظاهرة الحذف في   -

1999.   

ـ 817ت( الدين محمد بن يعقـوب       محيي: ط للفيروز أبادي  القاموس المحي  - ، مؤسـسة   )هـ

 .م1987، 2الرسالة، بيروت، ط

عبد السالم محمـد    : ، تحقيق )هـ180ت( كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر           -

 .م1991، 1ر الجيل، بيروت، طهارون، دا

  .جمال الدين محمد بن مكرم، دار الفكر، بيروت:  لسان العرب، ابن منظور-

ـ 792ت  ( اللمع في العربية، ابن جني       - حامد المؤمن، عـالم الكتـب، مكتبـة        : ، تحقيق ) ه

  .م1980، 2النهضة العربية، بيروت، ط

ود أبو كتة الدراويش، المكتبة الوطنيـة،  محم.  مدخل إلى علم النحو وقواعد اللغة العربية، د        -

 .م1993، 2رام اهللا، ط

ياسين محمـد   : ، تحقيق )هـ437 -355( مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي          -

 .أمون التراث، دمشقالسواس، دار الم

  .م1979، 6محمد التونجي، دار الفكر، ط.  معجم األدوات النحوية، د-

: ، تحقيـق  )هـ761ت(عاريب، جمال الدين ابن هشام األنصاري        مغني اللبيب عن كتب األ     -

، 5سعيد األفغاني، دار الفكـر، بيـروت، ط       : مازن المبارك، ومحمد علي حمد اهللا، راجعه      . د

  .م1979

  م1979، 6محمد التونجي، دار الفكر، ط.  معجم األدوات النحوية، د-

دار سعد كريم الـدرعمي،  : يقمفتاح اإلعراب، محمد بن علي عبد الرحمن األنصاري، تحق         -

 .ابن خلدون، اإلسكندرية
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 .7تبة دار الشرق، بيروت، طالمنهاج في القواعد واإلعراب، محمد األنطاكي، مك -

 .3سن، دار المعارف، مصر، طالنحو الوافي، عباس ح -

عبـد  . د: تحقيق،  )هـ911ت(يوطي  ل الدين الس  الع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج       هم -

  .م1987، 2عبد السالم محمد هارون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. لم مكرم، وأالعال سا


