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 : قال تعالى
 

ن اْْلَْرضِّ  فِّي أَنََّما َولَوْ ] ََلم   َشَجَرة   مِّ  يَُمدُّهُ  َوالْبَْحرُ  أَْق

ن ا أَْبُحر   سَْبعَةُ  بَْعدِّهِّ  مِّ ِّ  كَلَِّماتُ  نَفِّدَتْ  مَّ َ  إِّنَّ  اّللَّ يز   اّللَّ  َعزِّ

يم    [َحكِّ
 (27: ) ور  لقمان
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  وشعبها المرابط على أرض الجهاد والرباط..  فل ط ن الح    إلى . 

  هللا عمرهما وال يَّ أطالإلى . 

  وجي الح  بإلى رفيق دربي  . 

  إلى ّّ  . -رحمه هللا–العزيز مصطفى  ول ّي

  أ نائي األع اءإلى . 

  نالصام  أ راناإلى  . 

  شه ائنا األ رارإلى . 

 
 ُّ ُ   جه ه ي هذا الإلى هؤالء أ

ّ       ائل  لوجهه الكر   المولى ع  وجل أن  جعله خالصا 

 فاهلل هو الموفق والها ي إلى  واء ال   ل

 
  ةثالباح

 رندا محمد حمودة
 

 اإلهــداء
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 أحمد ربي وأشككر ضلك و ونهمكو، هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا الحمد
إن لسكاني لعهزكأ أن يزكد . النور والهادي إلى، مه م البشرية، --أس م ع ى سيدنا محمد و  أص يو 

ضي هكذا الهمكل المتوالك   شاركالك مات التي عهبر بها عن شكري وامتناني وعظعم تقديري لكل من 
 . حتى عليف قطرة ضي محعط اله م

الككذي ، جهتت يلس ستتعلاك  جتت :لاألستتذ الاكتتد ذ  : بإشككرا  لقككد تمككت هككذا الدراسككة
رشككادا، وكككان كريمكا ضككي نصككحو، وزهككدا، ووقتككو، ر مككن ع مككوأعطكاني الكييكك لتخككرج هككذا ، وعطائككو، وا 

لكو منكي عظكعم ، يرز  إلعو الفلكل بهكد هللا بخكروج هكذا الرسكالة إلكى النكور، و الرسالة ضي أبهى صورة
 . وزه و هللا دائمًا وأبدًا عونًا لطالبو ع ى طريق اله م، أطال هللا ضي عمرا، التقديرو  الشكر

وأبككدأ شكككري وامتنككاني ، عطيككب لككي ضككي هككذا المقككام أن أعتككر  لكككل ذي ضلككل بفلكك ووكمككا 
لمكا ، متمي ة ضي إدارتها وزمع  الهام ين ضيهكا، موئل اله م واله ماء، وعرضاني ل زامهة اإلسالمعة بغأة

، قدمتككو وتقدمككو مككن بككرامة ته عمعككة راقعككة ومميككأة ربنككاء ارمككة الهربعككة واإلسككالمعة ولف سككطين الغالعككة
 . مكرسة لذلك كل اإلمكانات والطاقات المتوضرة

إبتتت اه  للأحمتتتدل:كلتتتد ذ  لاكل  تتت وأتقككدم بمسككمى  عككات الشككككر والهرضككان والتقككدير 

نو لعسكرني ، لتفل هما بمناقشة رسالتي هذا،   م لشه ان:لاكل   لواكد ذ  ،  اكجدبة وا 
 . أن استأيد من ع مهما ومالحظاتهما القعمة

م لككي عونككًا وأخككذ بيككدي إلنزككاأ هككذا زأيككل إلككى كككل مككن سككاعدني أو قككد  كمككا أتقككدم بالشكككر ال
ََ إِّلَنْيُكْم َمْعُروفًنا  َمـن   ": --ض هم منكي خكالا الكدعاء ضكي ظهكر الغيكب لقولكو ، الهمل المتوال  َصننَ

دُوا ، فََكافِّئُوهُ  افَاْدُعوا لَهُ  َما تَُكافِئُونَهُ  فَإِّْن لَْم تَجِّ  . (1)" َكافَأْتُُموهُ  أَنَُّكْم قَدْ  َحتَّى تََرو 

                                                           

 . 3610، حديث رقم 187، ا13البغوي: شرح السنة، ج ،( الحديث رواا عبد هللا بن عمر1)

 شكـ لوع ف ن
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 : المقدمـة
، أضلالو ضاتح البركات لمن انتصب لشكرو ، الحمد هلل راض  الدرزات لمن انخفض لزاللو

المنأل ع عو قر نا عربعا ، المبهوث باآلعات الباهرة والحزة --سيدنا محمد  والصالة والسالم ع ى
 : وبهد، اً وكرم اً ين شرضوع ى  لو الهادين وأصحابو الذين شادوا الد، غير ذي عوج

ومن ، ومن أحب النبي الهربي أحب الهرب، --من أحب هللا أحب رسولو المصطفى 
ومن أحب ، ب ع ى أضلل الهرب والهزمتأحب الهرب أحب ال غة الهربعة التي نأل بها أضلل الك

 أعقنعمان الهربعة يابر ع يها وعني بها وصر  همتو ع يها ومن هداا هللا لإلسالم وشرح صدرا لإل
والهربعة خير ال غات ، واإلسالم خير الم ل والهرب خير ارمم، خير الرسل -- أن محمداً 
إذ هي أداة اله م ومفتاح التفقو ضي الدين وسبب إصالح  ؛واإلقبال ع ى تفهمها من الدعانة، وارلسنة

وعهد  .أنواع المناقبوسائر ، ع ى المروءة واالحتواءإحراأ الفلائل أساس يم هي ، المهاش والمهاد
وال هو مهرضة  ،لعس النحو الهربي هو ع م اإلعراب ضحسبو ، ع م النحو أحد أهم ضروع ال غة الهربعة

نو إ؛ أو المبنعات والمتحركات واختال  داللة المشتقات ،المرضوع والمنصوب والمزرور والمزأوم
ردوات والحرو  والوظائف ضيتناول ا ،اله م الذي يهتم وعحرا ع ى صحة تمليف الكالم بهامة

وقد عكون من مولوعات النحو  ،المناسبة وتركيب الزم ة وول  كل ك مة ضي مكانها الصحعح
 . المطابقة النحوعة ضي ع ومهاأو ، الهربي تقدعم ك مة ع ى أخرى أو ول  أداة مكان غيرها
حاء سمت كالم انت "النحو هو و. با وبناءاعر إ النحو ع م يبحث ضعو عن أحوال أواخر الك م 

الهرب ضي تصرضو من إعراب وغيرا كالتينعة والزم  والتكسير واإللاضة والنسب والتركيب وغير 
ن لم عكن منهم  ،لي حق من لعس من أهل ال غة الهربعة بمه ها ضي الفصاحة ،ذلك ن  ،ضينطق بها وا  وا 

 ، ى ضهم كالم الهرب االستهانة بو عبوتكمن أهميتو أعلا . (1) (1)"شذ بهلهم عنها رد بو إليها
رنها تفيد ضي ؛ كما أن ع م النحو وقواعدا ال عمكن االستغناء عنها. واالحتراأ عن الخطم ضي الكالم
مقعاس دقيق : ضالنحو ،وتساعد ضي التمييأ بين ارلفاظ المتكاضئة ،لبط الكالم لفظا وقراءة وكتابة

 . ىالمهن تقاس بو الك مات أيناء ولهها ضي الزمل كي عستقعم
تقنعة الحركات  إلىإلاضة ، ضالنحو الهربي هو هندسة ال غة من زمع  زوانبها ونواحيها

 . والهالمات اإلعرابعة والهناعة بالنطق والداللة
 
 

                                                           

، تحقيككق : محمككد ع ككي النزككار ، دار الهككدى ل طباعككة  (هككك 392ت )أبككو الفككتح عيمككان بككن زنككي ،  :الخصككائا (1)
 .34،ا: 1، )د.ت(،ج، بيروت  2والنشر ، ط / 



 

 و                                                   

قد بذلوا زهودا مخ صة ضي  -رحمهم هللا-ومما ال نأاع ضعو ضإن النحاة واله ماء اروائل 
أساسًا بقدر ما أدى إلعو ازتهادهم وضهمهم ضتنوعت وولهوا  ،استقرار المسائل والزأئعات واآلراء

ضكانت مؤلفاتهم كالشرايين  ،وانتهوا إلى أضكار قعمة ضي هذا اله م القعم،  راؤهم واخت فت وتزادلوا ضيها
وبما أن مولوعات . التي تمد الزسم بالدم والحيوعة وطرق التفكير حتى الهصر الذي نهعش ضعو

نحن ضي زامهاتنا نتوزو إلى هذا ض، قناعل تطور والمناقشة والمحاورة واالالنحو الهربي وقلاعاا قاب ة 
ضقد ، الحدييةوت ك اآلراء حبعسة المؤلفات القدعمة أو  مداً االتطور والتزديد لكي ال يبقي هذا التراث ز

المطابقة النحوية في صحيح وهو )، ستو  نصيبو من البحثعومولوعا لم ت قلعة انتقي
 . الكتاب الياني بهد القر ن الكريموهو ، (وية دالليةالبخاري دراسة نح

"وتطابق الشيئان : زاء ضي ال سان، التمايل والتساوي ؛ وعقصد ب فظ المطابقة ضي ال غة
وطابقت بين الشيئين إذا زه تهما ع ى حذٍو واحِد ، والتطابق االتفاق، والمطابقة المواضقة، تساوعا

بمهنى ، قُو وطباقُو وطابقُو وطبقُو وطبعقُو ومطبقُو وقالبوُ وهذا الشيء وضق هذا ووضا، وألصقتهما
 ":وقال الراغب، وقد طابقو مطابقة طباقاً ، والمطابقة المواضقة: وزاء ضي تاج الهروس، (1)واحٍد"

ومن المزاأ المطابقة ، وهو أن يزهل الشيء ضوق  خر بقدرا، المطابقة من ارسماء المتلاعفة
ول  الفرس رز عو مول  : المطابقة هو: وهو ممخوذ من قولهم، الخطو)مشي المقيد( وهو مقاربة 

 . (2)"وكذلك البهير، و الالحق من الخيلوه، يدعو
إال أنني لم أزد لو تهريفًا ، وع ى الرغم من أن هذا المصط ح مستهمل متداول عند النحاة 
التشابو ضي : نهاالمطابقة بمتهر  الباحية ، ومن خالل تتب  هذا المصط ح ضي كتبهم، يخصو

، أو تدل ع ى مهاٍن نحوعةٍ ، مزموعة من الهناصر ال غوعة التي تؤدي وظائف متماي ة أو متشابهة
وكالزنس ، وكالتهريف والتنكير، وكالهدد من إضراٍد وتينعٍة وزم ٍ ، كاإلعراب من رضٍ  ونصٍب وزرٍ 

 . وكالشخا من تك ٍم وخطاٍب وغيبةٍ ، من تذكير وتمنيث
 : التطابق كما يأتيوتكون مجاالت 

وضي ، وضي الحالة اإلعرابعة، وضي اإلضراد والتينعة والزم ، المطابقة ضي التذكير والتمنيث
 . وضي الشخا من تك م وخطاب وغيبة، التهريف والتنكير

ضاإلخالل بالمطابقة ضي زهة واحدة من هذا الزهات أو من زهات متهددة من شمنو أن 
ع ى الفائدة من التهبير ضي حين تكون مراعاة المطابقة مساعدة وعقلي ، يذهب بهالئق الك مات

وعكون عدم المطابقة ، ع ى إدراك الهالئق بين المتطابقين ومعسرة ل وصول إلى ضهم المهنى المراد
 . ضي بهض ارحعان إلى زانب المهنى

                                                           

 . 10/209م، مادة )طبق(، 1955دار بيروت ل طباعة، )د. ط(، ( لسان الهرب، ابن منظور، 1)
( تاج الهروس من زواهر القاموس، محمد مرتلى الحسيني الأبيدي، تحقيق: عبد الكريم الهأباوي، مطبهة 2)

 . 6/417م، ضصل )الطاء م  القا (، 1990الحكومة، )د. ط(، 
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 وعدمها أو عدم، إن وزود المطابقة عحقق ولوحا ضي المهنى وارتباطا بين أزأاء النا
أو يؤدي إلى التقدير ، ظهورها ضعما عست أمها يؤدي إلى اختال  التح يل النحوي ع ى وضق ذلك

 . أير ضي توزعو صحة التركيب والمهنى أو عدما تكون قرينة ذا ت اضالمطابقة وزود، والتمويل
والبد من اإلشارة إلى أن عدم تحقق المطابقة أو وزود عارض من عوارض التركيب ضيها ال 

ضقد ، إلى ضساد المهنى أو انهدام االنسزام ضي التركيب بين أزأاء الزم ة أو البنعة النحوعةيؤدي 
 . بدونها عكون هذا لتحقيق أغراض يتط بها المقام وال يتمتى المهنى

تؤدي قرينة أخرى من القرائن إلى أمن ال بس وعصل  إذضالمهنى ال ينهدم بهدم تحققها 
وأخيرا أحب أن أليف أعلا لما يترتب ع ى " :دكتور تمام حسانعقول ال، المهنى بدون المطابقة

ضإذا كان من الممكن . تلاضر القرائن من أن بهض القرائن قد عغني عن بهض عند أمن ال بس
ومنها –الوصول إلى المهنى بال لبس م  عدم تواضر إحدى القرائن ال فظعة الدالة ع ى هذا المهنى

رن أمن ال بس ؛ أحعانا ضي هذا القرينة ال فظعة اإللاضعةضإن الهرب كانت تترخا –المطابقة 
ولقد وزدنا ضي مميور التراث الهربي الكيير من الشواهد وارمي ة ع ى هذا . يتحقق بوزودها وبهدمو

 . (1)"الظاهرة
ضهو أعًلا من الحقائق التي ال يتطر ق إليها ، أير الحديث ضي ع وم الهربعةبالنسبة إلى م ا أ
كانت ، ذلك أن  الناس لما ابتهدوا عن الهصر الذي نأل ضعو القر ن وقيل ضعو الحديث ،أدنى شك

ة لشرح كلٍ  منهما  .ومن هنا بدأ الهمل ضي ميدان الهربعة ومهازمها، الحازة تبدو ُمِ ح 
 

ع ى وعحوي الياني ، مبحيينع ى عحوي ارول منها ، وسعكون البحث ضي أربهة ضصول
وقائمة والفهارس يم الخاتمة ، والراب  مبحيًا واحداً ، ليالث أعلًا أربهة مباحثوعحوي ا، أربهة مباحث

 . المصادر والمراز 
 
 
 
 
 
 

 : عنوان البحث
 . المطابقة النحوعة ضي صحعح البخاري )دراسة نحوعة داللعة(

                                                           

 . 233م، ا: 1994المغرب، )د. ط(،  -ن، دار اليقاضة ( ال غة الهربعة مهناها ومبناها، تمليف: د. تمام حسا1)
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 : وسبب االختيار، أهمية الموضوع

 . كريمأهمعة صحعح البخاري ضهو عهد الكتاب الياني بهد القر ن ال -1
  .--نيل ارزر واليواب من هللا  -2
 . ندرة المولوع وأهميتو وعدم التطرق لدراستو من قبل من ِقبل أي باحث -3
 . حبي وانتمائي إلى ال غة الهربعة لغة القر ن الكريم -4
 . مما يأيد هذا الدراسة أهمعة كونها محاولة ل كشف عن المطابقة ضي صحعح البخاري  -5

 
 : الدراسات السابقة

 ةراسالد بهذا الً مستق كتاباً  أزد يه ل الكتب بين وتكراراً  مراراً  المكتبات ضي أبحث كنت
الشريف خاصة ع ى كتاب )صحعح البخاري( إال أنني  النبوي  الحديثالمطابقة النحوعة ضي  الً متناو 

 يتصد ولم، ضقط الكريمر ن الق صوب اتزهت قد دباءارو  الباحيين مالاق نأ وزدت لكنني، لم أزد
  إبداعو روائ  عظهر متخصا كتاب ضي الشريف النبوي  الحديث لدراسةالء هؤ  من حدأ
-- ،بيد، العرب أفصح أنا": القائلضهو ، ضعو الخوض أراد لمن المولوع هذا يراء من الرغم ع ى 

إال أنني وزدت بهض الدراسات القريبة الشبو من . (1)"سعد بني في واسترضعت، قريش من أني
  :وهي، المولوع

أعدها ارستاذ ، رسالة دكتوراا، القر نيظاهرة المطابقة النحوعة ضي لوء االستهمال  -1
 . م1988/هك1408، زامهة القاهرة –بك عة دار اله وم ، طو الزندي: الدكتور

نزالء محمد : أعدتها الدكتورة، رسالة مازستير، الهدول عن المطابقة بين أزأاء الزم ة -2
 . م1994/هك1415، ك عة ال غة الهربعة –أم القرى  زامهة –نور عبد الغفور عطار 

محمد : إعداد، رسالة دكتوراا، دراسة نحوعة داللعة –المطابقة ضي المفل عات وارصمهعات  -3
 . ك عة دار اله وم، زامهة القاهرة، عوعس زمهة

 : هي، كما حظيت ظاهرة المطابقة بدراسات أشارت لبهض مولوعات المطابقة

. زامهة القاهرة. رسالة دكتوراا إعداد عيمان الفكي بابكر. لنحو الهربيقرينة الربط ضي ا  -1
 . م1978ك عة دار اله وم 
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محمد : إعداد الدكتور، الهالقة بين المطابقة الهددعة والسعاق ضي الدراسات ال غوعة والقر نعة -2
  .م1993-دعسمبر ، (60زامهة القاهرة الهدد )، مقال بمز ة ك عة اآلداب، أحمد خلير

السيد أحمد ع ي : إعداد الدكتور، قلعة التغ يب ضي المطابقة النحوعة بين المذكر والمؤنث -3
 . م1997 -وهك يوني1418صفر ، (21الهدد )، مقال ضي مز ة ك عة دار اله وم، محمد
دراستي )المطابقة النحوعة ضي صحعح البخاري دراسة نحوعة داللعة( ضهي ب ما يته قأما 

رنها تدرس المطابقة ضي الحديث النبوي ؛ السابقة لمولوع المطابقة وذلكتخت ف عن الدراسات 
رن كل الدراسات السابقة ؛ م  اله م أن هذا المولوع لم يتم تناولو ع ى الحديث الشريف؛ الشريف

ولم تتم أي دراسة ع ى الحديث النبوي ، لمولوع المطابقة كانت تقتصر ع ى القر ن الكريم والشهر
ع ى كتاب )صحعح البخاري( لذلك تناولت هذا المولوع حتى تكون هي بداعة الشريف خاصة 

بها ضي شتى  االستهانةالتي عمكن ، وتقصي أسرارا ال غوعة، لدراسة الحديث النبوي الشريف؛ ةالمسير 
 . موالع  ع م ال غة

 
 : الصعوبات التي واجهتني

ة ضي الهيور ع ى كتب وع ى الرغم من وضرة المصادر والمراز  إال أنني وازهت صهوب -1
، ومراز  تناولت الحديث النبوي الشريف وعنيت بدراستو عناعة خاصة بملمونو ال غوي 

تناولتو من دراسة لكتب الحديث  خاصة مولوع المطابقة النحوعة ، ضالمزاالت اروضر
 . حيث متنو ورواتو وشروحو من الناحعة الدينعة والفقهعة

خاصة مشك ة االنقطاع المستمر ، ووطننا المحتلالظرو  الصهبة التي نتهاعشها ضي  -2
إال أن س بعاتها تتفاوت بالتميير من شخا ، م  اله م بمنها مشك ة عامة، ل تعار الكهربائي

 . هذا وهللا المستهان، آلخر
 

 : منهج الدراسة
المنهة الوصفي  المنهة الذي سرت ع عو هويراد بالمنهة الطريق الذي عسير ع عو الباحث و 

أما المنهة  ،وامتاأ المنهة الوصفي باستقراء ارحكام النحوعة المتهددة لكل مولوع، ي يالتح 
والوقوف م الهالقات النحوية التي تربط بين هذا المولوعات كد أهكضي تحديل التح ي ي ضقد تمي

. مولوعل ي تميز ضيما بينها مستشهدا بالشواهد النحوية التي تدعم كع ى الظواهر النحوية الت
 . ُعهنى بدراسة المطابقة النحوعة والداللعة ضي صحعح البخاري  وهو

 : الهدف من الدراسة
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صحعح  وهي المطابقة وتطبعقها ع ى، عقوم البحث بشكل أساسي ع ى ظاهرة نحوعة
 . ومهرضة أوزو التشابو واالختال  ومهرضة أنماط المطابقة، البخاري 

 : خطة البحث
 المقدمة : 

o والنتائة والتوصعات، هة الدراسة والدراسات السابقةوتشمل أهمعة المولوع ومن . 
 لى مبحثينإوينقسم : التمهيد:  

o والمطابقة بين الفصاحة والنحو، تهريف المطابقة لغة واصطالحًا وأقسامها: ارول. 

o نبذة عن البخاري وصحعحو: الياني . 
 هماو ، وينقسم إلى مبحثين، المطابقة بين المسند والمسند إليه: الفصل األول : 

o وينقسم إلى قسمين، المطابقة بين المبتدأ والخبر: المبحث ارول : 
 . التهريف والتنكير(، الزنس، )الهدد، مبتدأ لو خبر: القسم ارول -
 . مبتدأ لو مرضوع سد مسد الخبر )الهدد(: القسم الياني -

o بين الفهل والفاعل )الهدد والزنس(: المبحث الياني . 
 وهي، وينقسم إلى أربعة مباحث، ين التابع والمتبوعلمطابقة با: الفصل الثاني : 

o وينقسم إلى، النهت والمنهوت: المبحث ارول : 
 . حقعقي )اإلعراب والهدد والزنس والتهريف والتنكير(: القسم ارول -
 . (سببي )اإلعراب والتهريف والتنكيرال: القسم الياني -

o قسمينوينقسم إلى ، المهطو  والمهطو  ع عو: المبحث الياني : 
 . والتهريف والتنكير(، والزنس، والهدد، )اإلعراب عطف البعان: القسم ارول -
 . عطف النسق )اإلعراب(: القسم الياني -

o وينقسم إلى قسمين، المؤكد والمؤكد: المبحث اليالث : 
 . الزنس(، الهدد، توكيد مهنوي )اإلعراب: القسم ارول -
 . توكيد لفظي )اإلعراب(: القسم الياني -

o وهي، وينقسم إلى أربهة أقسام، البدل والمبدل منو: بحث الراب الم : 
 . والزنس(، والهدد، بدل مطابق )اإلعراب: القسم ارول -
 . )اإلعراب( بدل بهض من كل: القسم الياني -
 . )اإلعراب( بدل اشتمال: القسم اليالث -

 . بدل مباين )اإلعراب(: القسم الراب  -
 
 وهي، ينقسم إلى أربعة مباحثو ، الضمير ومرجعه: الفصل الثالث : 



 

 ك                                                   

o المطابقة بين اللمير ومرزهو ضي اإلضراد: المبحث ارول . 
o المطابقة بين اللمير المينى ومرزهو: المبحث الياني . 
o المطابقة بين لمير الزم  ومرزهو: المبحث اليالث . 
o  المطابقة بين لميري الفصل والشمن ومرزهيهما: المبحث الراب . 

 لمطابقة بين العدد وتمييزه )عالقة العدد مع تمييزه(ا: الفصل الرابع . 
 وأير شبهة عدم المطابقة ، وضيها النتائة والتوصعات التي توص ت إليها هذا الدراسة، الخاتمة

 . ضي صحعح البخاري 

 
 ...وبعد

ض و ، ضإن كنت قد أصبت ضمن هللا وحدا وبتوضعقو، حاولت ما استطهت، ضهذا زهد المقل 
ن كانت ارخرى ضحسبي أني ازتهدت ،الفلل والمنة وعذري أني واحدة من البشر الذين ، وا 

 . رن الكمال هلل وحدا؛ وال أدعي الكمال، يخطئون وعصيبون 
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 ْلولالمبحث ا
 المطابقة تعريفها و مجاالتها –أوالً 

 
ذلك رنها تحقق االنسزام والترابط ؛ ل مطابقة أهمعة كبيرة ضي النظام النحوي ل زم ة الهربعة

بين هذا المكونات  ومن دونها تنفك الهالقة، ق الص ة بين أزأائهايكما أنها تو ، بين عناصرها
 . وعلطرب المهنى

لقعو اإلعراب من عناعة  لم ت ق المطابقة من النحاة القدامى ما وع ى الرغم من هذا ارهمعة
 . ضاقت كل اعتبار
 : المطابقة لغة

 : للمطابقة في المعاجم اللغوية معنيان أساسيان
 ول  رز و ضي مول  : والبهير "وطابق الفرس :(1)زاء ضي تاج الهروس، لمواضقةا: أحدهما

 . يدا"
وطابقت المرأة . َلِبَس أحدهما ع ى اآلخر، ين قمعصين"طابق ب: (2)وميل هذا المهنى قولهم

 . "وطابق الغطاء اإلناء واضقو، ك هاأوزها إذا واضقتو ع ى أمورا 
الذي ورد ضي ، ومن ارضهال التي زاءت ع ى وأن الفهل )طابق( لفظًا ومهنى الفهل )واضق(

 . اتالذي علرب ل متواضقين ضي الصف، (3))واضق شُن طبقة(: الميل المشهور
وقال ، (4)بمهنى أنهن ع وعات بهلهن ع ى بهض". .."أي طبقة بهد طبقة: قال ابن كيير

 . (5)"...مطبق بهلها ع ى بهض: ومهنى طباقاً ": الأزاج
 (6)ع ى حذو واحد( ا)طابقت بين الشيئين إذا زه ته، التمايل والتساوي : وثانيهما . 

                                                           

 . 6/416تاج الهروس:  (1)
 .6/416السابق:  (2)
مزم  ارميال، أحمد بن محمد الميداني، تحقيق: محمد أبو الفلل، دار الزيل، بيروت، لبنان، )د. ت(،  (3)

 . 418ا: ، 3)د.ط(، ج
 ن، دار الحديث، القاهرة، يتفسير القر ن الهظعم، الحاضظ بن كيير، تحقيق، د. السيد محمد السيد و خر  (4)

 . 1511، ا: 8م، ج 2001هك/ 1423)د. ط(، 
مهاني القر ن وا عرابو، أبو إسحاق إبراهعم بن السري الأزاج، تحقيق: د. عبد الز يل عبدا ش بي، دار الحديث،  (5)

 . 155، ا: 5م، ج2004-ه1424ة، )د. ط(، القاهر 
 .209-1/208لسان الهرب:  (6)
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وطابقت بين الشيئين إذا زه تهما ع ى حذو تساوعا : )تطابق الشيئان: (1)وزاء ضي لسان الهرب
وهو الالحق من الخيل ، والمطابقة أن عل  الفرس رز و ضي مول  يدا،  واحد وألأقتهما(

 . (2)ول  رز عو مول  يدعو: ومطابقة الفرس ضي زريو
 

 : المطابقة اصطالحاً 
التواضق بين مصط ح )المطابقة( ل تهبير عن خصائا االنسزام والتملف و  (3)ةعستهمل النحا

ويبدو أن هناك عالقة والحة بين المهنى ال غوي والحد ، الهناصر ال غوعة ضي الزم ة الهربعة
 . االصطالحي الذي نقل إلعو ال فظ

ذا كان نحاتنا القدماء قد أشاروا إليها إال أنهم لم علهوا لها تهريفًا محدداً   . وا 
شريك ع ى الشريك والبدل ع ى ضي باب مزرى النهت ع ى المنهوت وال (4)عقول سيبوعو

"مررت برزل ظريف : ضقولك، هوتضمما النهت الذي زرى ع ى المن ":المبدل منو وما أشبو ذلك
 . "رنهما كاالسم الواحد؛ ميل المنهوت، ضصار النهت مزروراً ، قبل

ضقد يواضق الشيء الشيء يم ، وها هو عهبر بصورة عامة عن مهنى المطابقة والمخالفة لقولو
 . (5)رنو لعس مي و؛ لفويخا

تواب  : ال  ارسماء ضي إعرابها هذا تواب": ضي باب (6)وذكر ابن السراج ضي كتابو ارصول
وهذا الخمسة أربهة تتب  بغير ، التوكيد والنهت وعطف البعان والبدل والهطف بالحرو : خمسة
ى الياني ما زرى ضزمع  هذا تزري ع ، والخامس وهو الهطف ال يتب  إال بتوسط حر ، متوسط

 . "ع ى ارول من الرض  والنصب والخفض
"التواضق بين زأأين من أزأاء : (7)اصطالحا هو تهريفها بمنها ةولهل ما عحدد المطابق

والرض  ، واإلضراد والتينعة والزم ، ضالحكم كالتذكير والتمنيث، الزم ة ضي حكم لوزود عالقة بينهما
 . "سناد وكون أحدهما حاال من صاحبولتبهعة واإلوالهالقة كا، والنصب والزر والزأم

                                                           

 .208-1/209لسان الهرب:  (1)
 .4/2636السابق:  (2)
، 1الهدول عن المطابقة ضي الهربعة، تمليف: نزالء محمد نور عبد الغفور عطار، دار ابن كيير، ط (3)

 .19م، ا: 1998ك/ه1418
مر بن عيمان بن قمبر، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، دار الكتب الكتاب، سيبوعو؛ أبو بشر بن ع (4)

 .421، ا: 1م، ج1988ك/ه1408، 3بيروت، ط -اله معة 
 .128/ 2السابق:  (5)
، 1ارصول ضي النحو، ابن السراج النحوي البغدادي، تحقيق: د. عبد الحسين الفت ي، مؤسسة الرسالة، ط (6)

 .19، ا: 2م، ج1985ك/ه1405
 1564م، ا: 2009مصر، )د. ط(،  -نظرات النحويين ضي اإلعراب والهوامل، تمليف: صالحة حاج عهقوب  (7)
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بين  االسعم، ول مطابقة أهميتها ضي تقوعة الص ة بين أزأاء التركيب ضي الزم ة الواحدة"
المطابقة قرينة  ن وقد تكو ، المتطابقين حيث إنها تكون قرينة ع ى ما بينهما من ارتباط ضي المهنى

وبدونها ، لتي تتط بهاا بة تويق الص ة بين أزأاء التركيضبالمطابق، لفظعة ع ى الباب الذي تق  ضعو
 . (1)"المنال بهض وعصبح المهنى عسير نبهلها ع ى وتصبح الك مات المتراصة منهأالً تتفكك الهر 

 
 : ومن النحاة الذين استعملوا مصطلح المطابقة صراحة

هو عقول عند رلي الدين محمد بن الحسن اإلستراباذي ضي شرحو لكاضعة ابن الحازب ضها  -1
، أي القصة؛ "ويختار تمنيث اللمير لرزوعو إلى المؤنث: الحديث عن لمير الشمن والقصة
ى مَ عْ  تَ ا الَ هَ نَّ إِّ فَ ]: -تهالى -كقولو . ،..(2)لقصد المطابقة، إذا كان ضي الزم ة المفسرة مؤنث

 . (3)[ارصَ بْ اْلَ 
 : (4)دأ والخبروهو عقول ضي باب المبت، ابن عقيل ضي شرحو رلفعة ابن مالك -2

 . أو ال يتطابقا"، إما أن يتطابقا إضراد أو تينعو أو زمها: "الوصف م  الفاعل
اتفاق ك متين : عمكن أن نهر  المطابقة بمنها، ومن خالل تتب  هذا المصط ح ضي كتب النحو

، تمنيثوالتذكير أو ال، أو التينعة أو الزم  دواإلضرا، من حيث إضادة التك م أو الخطاب أو الغيبة
وعفهم من هذا أن المطابقة تهني أن تتواضق ك متان من ناحعة البنعة ضي ، والتهريف أو التنكير

باإللاضة إلى تشابهها ضي الهالمة ، إضادة وزو من كل أمر من ارمور ارربهة السابقة
 . اإلعرابعة

 
 : مجاالت المطابقة

ضمزاالتها ، يفها االصطالحيعمكننا استخالا مزاالت المطابقة من خالل ما ورد ضي تهر 
 : (5) خمسة

 : العالمة األعرابية -1
                                                           

 .213ال غة الهربعة مهناها ومبناها: ا:  (1)
شرح كاضعة ابن الحازب، رلي الدين محمد بن الحسين اإلسترابادي، تحقيق: أحمد السيد، المكتبة التوضعقعة،  (2)

 .200، ا: 1ج مصر، )د. ط(، )د. ت(،
 . 46الحة: سورة  (3)
شرح ابن عقيل ع ى ألفعة ابن مالك، بهاء الدين عبد هللا بن عقيل، أبو عبد هللا محمد بن زمال الدين بن  (4)

، 6(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر ل طباعة والنشر والتوأي ، طكه769مالك، )ت 
 .159، ا: 1م، ج1974هك/1394

 .1564 ا:رات النحويين ضي اإلعراب:نظ (5)
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واإلعراب هو دال ، كما ضِهم ال غويون  –كوسي ة إلقامتها  – ال غة الهربعة تهتمد ع ى اإلعراب
ن و حركة، ع ى المهاني  . (1)داخ ة ع ى الكالم بهد كمال بنائو وا 

وذلك الحر  هو حر  ، الملارعوالفهل  واإلعراب يدخل ع ى  خر حر  ضي االسم المتمكن 
 وزم  وذلك ضي تينعة، اإلعراب حرضاً  وضي بهض الكالم لرورة دعت إلى زهل، اإلعراب

ورأى سيبوعو أن  ذلك . وتفه ينوتفه ون  عفهالن وتفهالن وعفه ون ؛ ارضهال الملارعة وهي
حر  ض و زه ت الن ون ، النون  و خر حر  ضي هذا ارضهال، الحر  عسمى حر  اإلعراب

وكان ي أم من ذلك أن ُتسك ن ، النصب وضتحها ضي حال، اإلعراب لوزب لم ها ضي حال الر ض 
إلى : ضريقضذهب ، اخت ف ضي حقعقة اإلعراب": (3)( *)وكما قال ابن ضالح. (2)ضي حال الزْأم

: وذهب يالث، إلى أن اإلعراب عبارة عن الحركات وهو الحق: وذهب يانٍ ، أن اإلعراب مهنىً 
 . "الحركة إن حديت بهامل ضهي لإلعراب رن؛ أنها حركات اإلعرابإلى 

اإلعراب عند المحق قين من النحويين عبارة عن المزهول  خر ": (4)قائالً ، ابن مالكوعرضو 
وذلك ، ل مهنى الحادث ضيها بالتركيب من حركة أو سكون أو ما عقوم مقامها الك مة مبنع اً 
واتفق النحاة ع ى . "و وهو اركير كاللمة والفتحة والكسرةيتغي ر لتغي ر مدلول المزهول قد

 يم، اإلعراب إنما يدخل لمهاٍن تهتوُر الحركات والهرب قد نطقت بو أمانًا غير مهربٍ  غرض
 . (5)أدخ ت ع عو اإلعراب

ت اإلعراب هي الرض  والنصب والزر والزأم ضي  خر الك مة ضعميل أيٌد مزتهٌد ومررت الوحا
. وهذا السبب من الهامل. شيء غير بسببتتال ضي ك مة "أيد" دضال. مرو أيداً بأيٍد ولرب ع

                                                           

ارشباا والنظائر ضي النحو، ل سيوطي، تحقيق: عبد الهال سالم مكرم، بيروت، مؤسسة الرسالة، )د. ط(،  (1)
 .188، ا: 1م، ج1985هك/1406

 .191-1/190ارشباا والنظائر: ، 1/14انظر: الكتاب :  (2)
بن َمْهَمرالعمنُي النحوُي، اشتهر بابت ضالح ولو شهرة أخرى هو الشيخ منصور بن ضالح بن محمد بن س عمان  (*)

ه ، أما تاريخ والدتو ، لم عصرح بو أحد وع ى هذا عصح 680"أبو الخير" ، لقب بالشيخ تقي الدين ، توضي 
-ه680ه، انظر: المغني ضي النحو، ابن ضالح النحوي )ت7الحكم ع ى ابن ضالح بمنو من ع ماء القرن 

 .8-7، ا:1م، ج1984-ه1404: عبد الأاق عبد الرحمن أحمد السهدي ،)د.ط( ، م( ، تحقيق1281
 .1/178: ارشباا والنظائر (3)
 .1/175: نفسو (4)
 .185-1/184: نفسو (5)
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اللمة  ورضهعالمة  (أيد)ضك، (مزتهدٌ  أيدٌ )والهامل هو الذي يؤير ع ى ك مة "أيد" ضفي ميل 
 . (1)ضيرون أن  "أيد" يرتف  بالخبر أي مزتهدٌ  وأم ا الكوضيون . وعام و االبتداء وهذا عند البصريين

 

 : )التعريف والتنكير( التعيين -2
: أي؛ وعر ضتو بأيد، أع مو بمكانو: وعر ضو بيتو، أع مو إعاا: عر ضو ارمر: (2)زاء ضي لسان الهرب

 . وهو كل ما تهرُضو النفس من الخبر، والُهر  لد النُّكر، سم يتو بأيد
 . (3)وأشار بهض النحويين إلى أن المهرضة اسم مصدر الفهل )ع ر  (

واإلعالم والماهعة ، وحقعقة الشيء عالمتو. لمهرضة أو التهريف بالولوح والبعانط اتبوتر 
 . (4)وكل ذلك يرتبط بالتهيين والتحديد الداللي، والتس عة والفهم

 . والتهريف مه ق بمهرضة المخاطب دون المتك م
المتك م  وقد يذكر، "اع م أن التهريف مه ق بمهرضة المخاطب دون المتك م: (5)قال السيراضي -

، ولي بستان، ضي داري رزل: كقولك ل مخاطب، ما عهرضو هو وال عهرضو المخاطب ضعكون نكوراً 
ضقول ، ال عهر -أعلاً  –ويزوأ أن عكون المتك م . وهو ال عهر  الرزل بهينو وال البستان

 . وال عكون قصدا شيء بهينو"، ودار اكتريها، أنا ضي ط ب غالم اشتريو: الرزل لمخاطبو
إذ ارصل ضي الكالم هو نقل المهنى ؛ ا عهني أن تته ق المهرضة بالمخاطب أكير من المتك موهذ

 . (6)ل مخاطب تهريفًا أو تنكيراً 
 . "المهرضة ضما خا  الواحد من زنسو"وأما : (7)وقال ابن زني -
 . ما ول  لشيء بهينو": "المهرضة: (1)وقال ابن الحازب -

                                                           

اإلنصا  ضي مسائل الخال  بين النحويين البصريين والكوضيين، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن  (1)
(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، كه577ري النحوي، )تمحمد بن أبي سهيد ارنعا

  .184، وانظر: ارشباا والنظائر:ا: 41-40، ا: 1)د. ط(، )د. ت(، ج
 . 9/236لسان الهرب: انظر: (2)
الغرب شرح المفصل ضي صنهة اإلعراب، صدر ارضالل الخوارأمي، تحقيق: د. عبد الرحمن الهيعمين، دار  (3)

، وانظر: ال باب ضي ع ل البناء واإلعراب، أبو البقاء الهكبري، 85، ا: 2م، ج1990، 1اإلسالمي بيروت، ط
 .471، ا: 1م، ج1995هك/1416، 1تحقيق: غاأي مختار ط عمات، دار الفكر المهاصر، بيروت، ط

 19م، ا: 1992هك/ 1413، 1رة، طالتهريف والتنكير ضي النحو، د. أحمد عفعفي، دار اليقاضة الهربعة، القاه (4)
، 1شرح المفصل ل أمخشري، البن عهعش، تحقيق: د. إميل بدع  عهقوب، دار الكتب اله معة بيروت، لبنان، ط (5)

 .347، ا: 3م، ج2001هك/ 1422
 .20-19-18التهريف والتنكير: ا:  (6)
 .3/347: البن عهعش شرح المفصل (7)
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ضإن مهناها ؛ أن مفهومها مههود مه وم بوزو ما بخال  النكرةوالمهرضة ضي لفظها إشارة إلى 
ن كان مه ومًا ل سام  أعلًا لكنها لعست ضي لفظها إشارة إلى ت ك المه ومع ة وبهذا عظهر ، وا 
وبين كون ، الفرق بين كون اللمائر الرازهة إلى النكرة مهرضة م  كون المرزوع إلعو نكرة

 . (2)المههود نكرةالمهر  بالم الههد مهرضة م  كون 
 : تعريف النكرة

، ُنكرًا ونكوراً  -بالكسر –وقد نِكرت الرزل ، النكرة لد المهرضة: (3)زاء ضي الصحاح -
 . أي غيرا ضتغير إلى مزهول؛ وقد نكرا ضتنكر، وأنكرت واستنكرت

 . والنكرة خال  المهرضة، وهو نقعض المهرضة، إنكارك الشيء: النكرة: (4)وضي ال سان -
رتو( والنكرة - ومصدر ل)نكرت ، إذا زه تو نكرة -بالتشديد -ضي ارصل اسم مصدر ل)نك 

يم نقل ضزهل وصفًا لالسم الذي ال يخا ، إذا زه تو -بالتخفيف -(اً الشيء نكرة ونكر 
 . (5)هذا االسم النكرة وهذا اسم نكرة: ولذلك نقول، واحدًا بهينو

إن اتفق أن ، أن عكون شائهًا ضي زنسو النكرة بمنها االسم المولوع ع ى(6)وعر   أبو حعان -
 . يوزد لو زنس

رن ال فظ ؛ وقد ذكر ابن مالك وواضقو السيوطي ضي عدم تحديد شكل مهين ل مهرضة أو النكرة -
ارلف والالم  ضإن من المهار  ما يدخل ع عو؛ عكفي ل تفرقة بين المهرضة والنكرة وحدا ال

 . (7))رب( أو الالم  عوومن النكرات ما ال يدخل ع، كالفلل والهباس
 
 
 : والجمع(، والمثنى، العدد )المفرد -3

                                                                                                                                                                          

، ا:  )د.ت(، (ط)د.، القاهرة، المنارة، مطبهة دار داوودحقيق: محمد شرح الكاضعة، محمد بن زماعة، ت (1)
234. 

الك عات، مهزم ضي المصط حات والفروق ال غوعة، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، تحقيق: د. عدنان  (2)
 .724م، ا: 1998هك/1419، 2دروعش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

صحاح الهربعة، إسماعيل الزوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار اله م ل ماليين، الصحاح تاج ال غة و  (3)
 .837-836، ا: 2، جكه1404، 3بيروت، ط

 .233/ 5لسان الهرب:  (4)
 .471/ 1ال باب ضي ع ل البناء واإلعراب:  (5)
هنداوي، دار الق م دمشق،  التذييل والتكميل ضي شرح كتاب التسهيل، أبو حعان ارندلسي، تحقيق: د. حسن (6)

 .102، ا: 2م، ج1998هك/ 1419، 1ط
أولح المسالك إلى ألفعة ابن مالك، ابن هشام ارنصاري، تحقيق: ، وانظر:  322-1/320ارشباا والنظائر:  (7)

 .83، ا: 1م، ج1979هك/ 1399، 5محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الزيل، بيروت، ط
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 . ينقسم االسم من حيث الهدد إلي مفرد وميني وزم 
 هو ما دل ع ي واحد أو واحدة: المفرد . 

 . أحمد، محمد، ضتاة، ضتي، ورقة، ق م: ميل
 . وعالمات إعراب االسم المفرد هي الفتحة واللمة والكسرة

 
 ل ع ي اينين أو اينتين م  أيادة ألف ونون أو عاء ونون هو ما د: (1)المثني . 

 . أهرتين، قب تين، ق مان، كتابان، بحران، ضتعان: ميل
 . وعالمات إعراب االسم الميني يرض  بارلف وينصب ويزر بالعاء

 هو ما دل ع ي أكير من اينتين أو اينين: (2)الجمع . 
 . زبال، رسل، تمهذبا، ضنانات، ضتعات، منتصرين، مزتهدون : ميل

 : ولالسم الزم  أنواع ومن أهم ت ك ارنواع ما ي ي
o (3)زم  المذكر السالم : 

، كالأيدون  لفظ دل ع ى أكير من اينين بأيادة واو ونون ع ى مفردا ضي حالة الرض  هو
 . عاء ونون ضي حالة النصب والزر كالأيدين أو

ويزر بالعاء ، ابة عن الفتحةالعاء نعبوينصب ، وحكمو يرض  بالواو نعابة عن اللمة
 . نعابة عن الكسرة

o (4)زم  المؤنث السالم : 
هو لفظ دل ع ى أكير من اينتين بأيادة ألف وتاء ع ى مفردا كمس مات وصالحات 

إذا كان ممنوع من  ويزر بالكسرة، وينصب بالكسرة، أن يرض  باللمة: حكمو. وضاطمات
 . الصر 

o (5)زم  التكسير : 
اينتين م  تغير ضي بناء مفردا كمسازد ومدارس  ير من اينين أولفظ دل ع ى أك هو

 . وأقالم وكتب ورسل ورزال
 . ويزر بالكسرة، وينصب بالفتحة، وحكمو أن يرض  باللمة

 : والغائب(، والمخاطب، الشخص )المتكلم -4
َم النحاة اللميَر   .ولمير غيبة، ولمير خطاب، لمير تك م: يالية أقسام إلىقس 

                                                           

 .1/49شرح ابن عقيل:  (1)
 .1/55السابق:  (2)
 .1/54السابق:  (3)
 .1/62السابق:  (4)
 .4/84، وانظر: شرح ابن عقيل: 4/276أولح المسالك:  (5)
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حد وال وال عحتاُج إلى ، وعسمعو الكوضيون الكناعَة والمكنى، وهذا تسمعة البصريين، مر" باب المل
 . (1)"ينقسم إلى متك ٍم ومخاطٍب وغائبٍ و ، رنو محصور؛ رسمٍ 

كما ضي ، ويرض  عنو هذا اإلبهامَ ، ضإن ُو عحتاُج إلى ما ُعفسرا؛ ورن  اللمير من ارشعاء المبهمة
 . وزُد زم ُة الص ة التي ُتأيُل إبهاَم ت ك ارسماءِ إذ تُ ، ارسماء الموصولة

ال عحتاُج إلى ما ، ضلمير المتك م أو المخاطب، ولعس هذا بزاٍر ع ى كل أقسام اللمير اليالية
ضخاٍل من ، ر الغائبوأما لمي، رن  حلوَر صاحبو أو المشاهدة تؤدي ذلك؛ ُيولحُو أو ُعفسراُ 

ِر أو المرز ال اضاحتاج إلى هذ؛ هذا المشاهدة ، " وارحواُل المقترنة بها: (2)عقوُل ابُن عهعشٍ ، ُمَفسِ 
ُم ِذكِر الغائب الذي عصيُر بمنألة الحالر ، والمشاهدة لهما، حلور المتك م والمخاطب وَتَقدُّ

 . الشاهد"
ضهاٍر عن ، وأما لمير الغائب، لمير التك م والخطاب ُعفسرهما المشاهدة": (3)وعقوُل السيوطيُّ 

 . ضاحتيَة إلى ما ُعفسرُا"؛ مشاهدةال
ر   : ضنقولُ ، (4)عكون اسمًا ظاهرًا مقدمًا ع ى لميرا –ضي ارعم ارغ ب–وهذا المفسِ 

ضالهاُء عائدٌة ع ى ، ()لربُت َأيدًا وعمرًا أوزهُتوُ : نقولُ ، وأن عكون ارقرب إلعو، (محمٌد َلَربُتوُ )
 . عائٌد ع ى غير ارقرب)عمرًا( إال إذا وزد دليٌل ع ى أن  اللميَر 

وزب ، ضإذا كان المرز  مفردًا مذكراً ، وال ُبد  لهذا اللمير من مطابقة مرزهو ضي الهدد وضي الزنس
ذا كان المرز  مفردًا مؤنياً ، أن عكون اللمير مفردًا مذكراً  ، وزب أن عكوَن اللميُر مفردًا مؤنياً ، وا 

ذا كان المرزُ  مينىً  ذا كان المرزُ  زمهًا مذكراً ، مينىً وزب أن عكون اللمير ، وا  وزب أن ، وا 
ذا كان المرزُ  زمهًا مؤنياً ، عكون اللمير زمهًا مذكراً  " ، وزب أن عكون اللمير زمهًا مؤنياً ، وا 

م النحويون لميَر الغيبة إلى أقسام أن عهود إلى شيٍء سبق ذكرا  –وهو ارصل  –أحدها : وقد قس 
 . (5)"ضي ال فظ بالمطابقة

 
 : ع )المذكر والمؤنث(النو  -5

                                                           

ه(، تصحعح 688شرح الرلي ع ى الكاضعة، رلي الدين اإلستراباذي، )ت ، وانظر:2/911ارتشا  اللرب :(1)
 .401، ا: 2ج وته يق: يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، طهران، )د. ط(، )د. ت(،

 .2/83: ضي صنهة اإلعراب شرح المفصل (2)
هم  الهوام  ضي شرح الزوام ، زالل الدين السيوطي، تحقيق: عبد الهال سالم مكرم، البحوث اله معة، الكويت،  (3)

 .216، ا: 1م، ج1980هك/ 1400، 1ط
 .2/404شرح الرلي ع ى الكاضعة:  (4)
، 95م، ا: 1983هك/ 1403، 1د عبد هللا زبر، دار المهار ، بيروت، طاللمائر ضي ال غة الهربعة، د. محم (5)

 .1/218وهم  الهوام : 
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ما  ن عكون مذكراً أاالسم ضي الهربعة إما  وهناك بهض االسماء قد تهامل مهام ة . ن عكون مؤنياً أوا 
ح أن ُتشير إلعو بقولك "هذا" وهو قسمان. (1)المؤنث  . حقعقي ومزاأي : ضالمذكر هو ما عص 
 . (2)سد"أ، "رزل: ميل، ما يدل ع ى َذكر من الناس أو الحيوان: األولالنوع 

 . قمر"، بدر، "ليل: ميل، ذكر ولعس منوموهو ما ُعهامل مهام ة ال: هو المزاأي  والنوع الثاني
 . (3)ضهو ما عصح أن تشير إلعو بقولك "هذا": أما المؤنث

 : والمؤنث أعًلا نوعان
ومهعار اله ماء ضي هذا الصنف ، (4)ما عقاب و ذكٌر ِمْن كل ذي روح: المؤنث الحقعقي وهو -1

وهو ُعهر  قعاًسا وسماًعا كانت ضعو . رن ذلك مرتبط بالزانب المادي؛ ح ومنلبطوال
والهاري من الهالمة عهر  تمنييو  (ضال ة)، (امرأة)، (أينب)، (سهاد)ميل ، عالمة أو لم تكن

بهدة أمور منها االستدالل باإلشارة إلى مسم اا ضي القرب بك )ذي( وضي البهد بك )ت ك( أو 
 . (5)ئدباللمير الها

، (حرب)، (شمس): ما عام تو الهرب مهام ة المؤنيات الحقعقعة ميل: مزاأي وهوالمؤنث ال -2
اللمير الهائد : وعستدل ع ى ذلك بهدة أمور منها، والمدار ضي هذا ع ى النقل (نار)

. رنو ال يدل ع ى ذات حقعقعة أو محسوسة؛ والُ مكَميِ أ لهذا النوع وال لابط لو. (6)ع عو
وقد أشكل ع ى . ضهو موقو  ع ى الول  واالصطالح، بالمؤنث ع ى سبيل المزاأ وُألحق

رغبة ضي لبطو وتقييدا حتى عظن الباحث أن مسملة ، ال غويين والنحويين ضمضردوا لو الرسائل
صت ل مزاأي   . (7)ضالمؤنث الحقعقي مه وم من ال غة باللرورة، التذكير والتمنيث قد ُخصِ 

 : والتمنيث ضعو التذكير عستوي ما 
 : وهي، هناك خمسة أوأان عستوي ضيها المذكر والمؤنث

 . "كف خليب": ميل، "ضهيل" بمهنى مفهول -
 . وشكور"، " صبور: نحو، "ضهول" بمهنى ضاعل -
 . ِمْكسال"، " ِمكهذار: نحو، "ِمفهكال" -

                                                           

الكامل، أبو الهباس محمد بن يأيد المبرد، تحقيق: د. رملان عبد التواب، مكتبة دار التراث، القاهرة )د. ط(،  (1)
بدع  عهقوب، دار الكتب الهربعة، ، وانظر: المهزم المفصل ضي المذكر والمؤنث، تمليف: إميل 115م، ا: 1975

 . 9-8م، ا: 2001، 2بيروت، ط
المهزم الوسعط، تمليف: إبراهعم مصطفى، وأحمد الأيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النزار، تحقيق: مزم  ال غة  (2)

 . 313م، ا: 2004هك/ 1425، 4الهربعة، مكتبة الشروق الدولعة، ط
 . 98، ا:1م، ج1993، 28المكتبة الهصرية، ط طفى الغالييني،مص تمليف: زام  الدروس الهربعة، (3)
 . 132-131ا:  م1968 -هك 1406(، 1ط ، )دار الدقر مهزم القواعد الهربعة، تمليف: د. عبد الغني الدقر، (4)
 . 55م، ا: 2002، 1ال غة والزنس، تمليف: ععسى برهومة، دار الشوط ل نشر والتوأي ، بيروت، ط (5)
 .56 :االسابق: (6)
 .138 ا:مهزم القواعد الهربعة: (7)
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 . وِمكئشير من اَرَشر وهو الِكبر"، " ِمهطير: نحو، "ِمكفهيل" -
 . (1)كْغشم""ِ م: نحو، "ِمكفهل" -

 
ضتكون ، ال شك أن المطابقة ضي أعة واحدة من هذا المزاالت الخمسة تقوي الص ة بين المتطابقين

ق  عوتكون قرينة لفظعة ع ى الباب الذي ، ضي نفسها قرينة ع ى ما بينهما من ارتباط ضي المهنى
 . (2)ضعو وعهبر عنو كل منهما

 ً  المطابقة في البَلغة العربية -ثانيا
بقة ضي االصطالح البالغي هي المهعار الذي عقاس بو الكالم وتحدد بو درزة المطا

، ومن ارب غ إلى اإلعزاأ، لذلك وزد التفاوت والتدرج ضي البالغة من الب عغ إلى ارب غ؛ توبالغ
ومزيئو ، لعست البالغة هي مطابقة الكالم لمقتلى الحال ض  مطابقة ارتباط وعالقة بالبالغة أو

 . (3)من أزل مطابقة مهاني وأغراض مهينة، رة مهينةبكعفعة وصو 
لقد تب ور مفهوم المطابقة م  تب ور مفهوم البالغة ع ى أيدي دارسين شغفوا بالبحث عن 

 . هك(255ومن بين هؤالء الزاحظ )، مناب  الزمال والبالغة واإلعزاأ
: الغة المتك موب، (5)"هي مطابقتو لمقتلى الحال م  ضصاحتو": (4)ضبالغة الكالم عندا

 . "مَ َكة عقتدر بها ع ى تمليف كالم ب عغ"
 : (6)المطابقة عند الجاحظ

، أن تب غ بتهبيرك ما ُتفِهم بو الهامة مهانَي الخاصة: (7)ُعهر  الزاحظ بالغة المتك م بمنها
 . ومهناا ضي طبقة لفظو"، والب عغ َمن كان "لفظو ضي وأن إشارتو، ضإن استطهَت ذلك ضمنت ب عغ

                                                           

 .139-138 ا::مهزم القواعد الهربعة (1)
مناهة البحث ضي ال غة، د. تمام حسان، دار اليقاضة ل نشر انظر: ، و 214-213ا:ال غة الهربعة مهناها ومبناها:  (2)

 .257 -249م، ا: 1986هك/1407والتوأي ، الدار البعلاء، )د. ط(، 
م، 1998هك/1418، 7تبيين ل زاحظ، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانزي، مصر، طالبعان وال (3)

 . 96ا: 
 .49/ 2السابق:  (4)
 .41، ا: م1985، 1اإلعلاح ضي ع وم البالغة، تمليف: الخطيب القأويني، دار الكتب اله معة، بيروت ط (5)
َة نتوٌء والٌح ضي حدقتعو ض قب بالحدقي ولكن  هو عمرو بن بحر الكناني البصري المكن ى بمبي عيم (6) ان، كان َيم 

، لو مؤلفات عديدة، كه160ال قب الذي التصق بو أكير وبو طارت شهرتو ضي اآلضاق هو الزاحظ، ولد عام 
اردباء إرشاد ارريب إلى  مهزم ، انظر: كه 255منها: الحيوان، البخالء، البعان والتبين، توضي بالبصرة سنة 

، 16، ج م1993، 1رضة ارديب، تمليف: عاقوت الحموي، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، طمه
، ووضعات ارععان وأنباء أبناء الأمان، تمليف: أحمد بن محمد بن أبيب بكر خ كان أبو الهعاش شمس 75ا: 

 . 240ا:   3م، ج 1972، 1الدين، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط
 .1/111،136البعان والتبيين:  (7)
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ن أصل المطابقة "إ: قالحينما ، أعطى الزاحظ لمفهوم المطابقة مهنى أدق وأقربقد ل
وأن ، الذي عحسن لربة المفصل ضعصيب م تقى الهظمين، ممخوذ من حرضة الزأار الحاذق

ينبغي ل متك م أن عهر  أقدار و ، الوصول إلى مرتبة اإلصابة البد لو من مراعاة أقدار مهينة
ضيزهل لكل طبقة من ذلك ، وبين أقدار الحاالت، ا وبين أقدار المستمهينويواأن بينه، المهاني
وعقسم أقدار المهاني ، حتى عقسم أقدار الكالم ع ى أقدار المهاني، ولكل حالة من ذلك مقاما، اً كالم
 . (1)وأقدار المستمهين ع ى أقدار ت ك الحاالت"، المقامات أقدارع ى 

لى عالقة البالغة بالمت قِ ي، عتوضمشار بذلك إلى زهد المبدع ضي صنا وبالغة المتك ِ م ، وا 
حداث التواأن بين السعاق ال غوي والسعاق الموقفي، ضي تقدعم الصعاغة ضي مهرض حسن لكن ، وا 

دة ل مفردة ، هذا ال يتحق ق ل ب عغ إال  بإيارة ضاع عة السعاق ال غوي  إذ ينبغي أن ُعمِسك بالمهاني المتهدِ 
دة التي ضي وسهها أن ، قعمة واحدة بهينها ع ى الك مةمن أزل أن عفرض  بالرغم من المهاني المتهدِ 

 . (2)تدل  ع يها
 : (3)المطابقة عند عبد القاهر الجرجاني

ضاهتدى إلى ضكرة ، بمسرار البالغة ومناب  اإلعزاأ (4)اهتم اإلمام عبد القاهر الزرزاني
 ضما هو النظم؟ وما عالقتو بالمطابقة؟النظم التي زهل منها مصدرا ل بالغة واإلعزاأ 

لقد صاغ عبد القاهر الزرزاني ضكرة النظم ع ى شكل نظرية والحة المهالم مستفيدا من 
)البنعة ال فظعة( بحسب ترتيب  ضالنظم ضي نظرا ناتة عن ترتيب ارلفاظ ضي النطق، كل ما دار قب و

                                                           

 .1/93البعان والتبيين:  (1)
شرح اإلعلاح ل خطيب القأويني ضي المهاني والبعان والبدع ، تمليف: عبد المتهال الصهيدي، المطبهة  (2)

  .42ا: ، 1جم، 1935المحمودعة القاهرة، مصر، )د. ط(، 
 مصطفى، مؤسسة العمامة الصحفعة، )د. ط(، نظرية السعاق السببي ضي المهزم الهربي، تمليف: عبدهللا (3)

 .196، ا: 2005
هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الزرزاني، ولد ضي مط   القرن لخامس ل هزرة. أقبل ع ى  (4)

كتب  الكتب والدروس، خاصة كتب النحو واردب والفقو، أصبح عبد القاهر عالًما وأستاًذا، واشتهر شهرة كبيرة،
ضي النحو عدة كتب؛ منها: المغني، والمقتصد، والتكم ة، والزمل. وترز  شهرة عبد القاهر إلى كتاباتو ضي 
البالغة، ضهو عهد مؤسس ع م البالغة، أو أحد المؤسسين لهذا اله م، وعهد كتاباا: )دالئل اإلعزاأ(، و)أسرار 

، وبغعة 14/ 16ه، انظر: مهزم اردباء: 471البالغة( من أهم الكتب التي ُألفت ضي هذا المزال. وتوضي سنة 
ه(، 911الوعاة ضي طبقات ال غويين والنحاة المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، زالل الدين السيوطي، )ت 

، وضوات الوضعات، تمليف: 206، ا: 2صيدا، ج –تحقيق: محمد أبو الفلل إبراهعم، المكتبة الهصرية، لبنان 
 .613-613، ا: 1م، ج1973، 1بيروت، ط –: إحسان عباس، دار صادر محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق
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"وأما نظم الك م ض عس ارمر ضعو : (1)ولووهذا الذي ولحو ق، )البنعة المهنوعة( المهاني ضي النفس
ولعس ، وترتيبها ع ى حسب ترتيب المهاني ضي النفس، رنك تقتفي ضي نظمها  يار المهاني؛ كذلك

"وأن اله م : كما قال ضي مول   خر. (2)الشيء كيف زاء واتفق" النظم الذي مهناا لم الشيء إلى
 . (3)الدالة ع يها ضي النطق"ع م بمواق  ارلفاظ ، بمواق  المهاني ضي النفس

ل أشار عبد القاهر الزرزاني إلى أن اإلخالل بترتيب ارلفاظ وته يق بهلها ببهض إخالو 
، وتستوضي مهناها، ذلك رن كل بنعة مهنوعة لها بنعة لفظعة تناسبها وتقاب ها؛ وتبالمهنى المراد تمدي

وأبط ت ، دا كيف زاء واتفقضصل نير ضهددت كل ك ماتو ع ض و أنك عمدت إلى بيت شهر أو
 وغيرت ترتيبو الذي بخصوصيتو أضاد، وضعو أضرغ المهنى وأزري ، نلدا ونظامو الذي ع عو بني

" منأل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنأل ": نحو أن تقول ضي، وبنسقو المخصوا أبان المراد، مهنى
ضالبنعة المهنوعة الهمعقة  قفا ذكرى مكن نبكي حبيب" أخرزتو من كمال البعان إلى محال الهذعان"

وارتباطا بالبنعة ، لكن الصعاغة ارقرب واركير عمقا، السطحعة أو ال فظعة متهددة عةأما البن، واحدة
 . (4)الهمعقة هي التي يزب ع ى الناظم اختعارها من بين كل ت ك البنى

، اللة وتمامهاوذلك بحسن الد، مطابقة الكالم ال فظي ل كالم النفسي": هي -عندا–والبالغة 
وال زهة الستهمال هذا ، أبهى صورة وأزم هاضي كون يم تبرزها ضي صورة تستنطقها وتطابقها ضتُ 

الخصال غير أن يؤتى بالمهنى من الزهة التي هي أصح لتمديتو ويختار لها ال فظ الذي هو أخا 
كون المطابقة عند ضبهذا ت، (5)وأحرى بمن عكسبو نبال وعظهر ضعو مأية"، وأكشف عنو وأتم لو، بو

ضالنظم هو ميدان التناضس ، عدمها عبد القاهر الزرزاني هي أساس حكمو ع ى الكالم بالبالغة أو
؛ رن المطابقة ضي الكالم درزات متفاوتة؛ ولكن لعس كل الناظمين مطابقين، وكل القائ ين ينظمون 

تتفاوت القعم التفاوت  وحتى، والمزانس لو درزات كييرة، ض ذلك كانت البالغة درزات متفاوتة
يم يأداد من ضل و ذلك ويترقى ، ويتقدم منو الشيء الشيء، الشديد كذلك عفلل بهض الكالم بهلا

حتى ينتهي إلى حيث تنقط  ارطماع وتحسر الظنون وتسقط القوى وتسوى ، منألة منألة ضوق 
 . (6)ارقدام ضي الهزأ"

                                                           

دالئل اإلعزاأ، تمليف: عبد القاهر الزرزاني، تحقيق: د. محمد رلوان الداعة، د. ضايأ الداعة، دار الفكر،  (1)
 .44م، ا: 2008هك/1428، 1ط

 .196نظرية السعاق السببي ضي المهزم الهربي، ا:  (2)
 .44 :ادالئل اإلعزاأ: (3)
، )د.ت(، (ط)د.، دار المدني بزدةأسرار البالغة، تمليف: عبد القاهر الزرزاني، ته يق: محمود محمد شاكر،  (4)

 .5ا: 
 .35 ا:دالئل اإلعزاأ: (5)
 .39 ا: السابق: (6)
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والبنعة ، بين البنعة المهنوعة والبنعة ال فظعةقائمة  (1)إن المطابقة عند عبد القاهر الزرزاني
"اع م أن الكالم ، ال فظعة هي الطر  الظاهر البائن الذي عكشف عن ت ك البنعة المهنوعة الهمعقة

ض والا لم تكن لتتهدى ضوائد اله م ، هو الذي عهطي اله وم مناألها ويبين مراتبها وعكشف عن صورها
قوى الخواطر  رن ذلك يؤدي إلى تهطيل؛ ق عن أأاهير الهقلوال عصح من الهاقل أن عفت، عالمو

 . القلعة ضي موزودها وضانيها" اءواستو ، وارضكار من مهانيها
وهو أحد ع وم البالغة ، المقصود بالتراكيب النحوعة من الوزهة البالغعة هو ع م المهاني

لمباحث هذا اله وم بال تحديد أو اليالية لمهروضة وقد كانت البالغة الهربعة أول ارمر وحدة شام ة 
 . تمييأ

والتي ، وسماها نظرية النظم، وقد ربط اإلمام عبد القاهر الزرزاني ع م النحو به م البالغة
نما ضي نظم الكالم، تت خا ضي أن زمال البالغة لعس ضي ال فظ وال ضي المهنى ، أي ارس وب؛ وا 

 . مطابقة الكالم لمقتلى الحالولرورة ، ومواق  اإليزاأ واإلطناب، وبناء الزم ة
"واع م أنك إذا رزهت إلى نفسك ع مت ع ما ال : (2)وعقول اإلمام عبد القاهر الزرزاني

حتى عه ق بهلها ببهض ويبنى بهلها ع ى ، عهترلو الشك أنو ال نظم ضي الكالم وال ترتيب
 . الناس" يزه و عاقل وال يخفى ع ى أحد من هذا ما ال، وتزهل هذا بسبب ضي ت ك، بهض

 
 : (3)المطابقة عند القزويني

  -هو كذلك–زاعال منها ، لقد صرح القأويني بمفهوم المطابقة تصريحا والحا مباشرا
وذهب ، "وأما بالغة الكالم ضهي مطابقتو لمقتلى الحال": (4)ل بالغة إذ قال ومصدراً  منبهاً 

 وهذا أعني تطبيق ": قولو إلى أن المطابقة هي ما أسماا عبد القاهر الزرزاني بالنظم ضي
: (1)حيث عقول، عسمعو الشيخ عبد القاهر الزرزاني بالنظم، الكالم ع ى مقتلى الحال

ضالكالم . النظم تآخي مهاني النحو ضعما بين الك م ع ى حسب ارغراض التي عصاغ لها الكالم""

                                                           

 .6-5 ا:أسرار البالغة: (1)
 .41دالئل االعزاأ :ا:  (2)
مد بن عبد الكريم بن الحسن بن ع ي إبراهعم بن ع ي بن هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن مح (3)

ه بالموصل. أتقن ارصول والهربعة والمهاني 666أحمد بن دلف بن أبي دلف الهز ي القأويني، ولد سنة
ه، انظر: 739والبعان، لو مصنفات كييرة، منها: الت خعا، واإلعلاح. توضي ضي منتصف زمادي ارول سنة 

، والدرر الكامنة ضي أععان المائة اليامنة، البن حزر الهسقالني، )د. ط(، 157-1/156الوعاة:  وبغعة
 .192، ا: 6م، ج1980بنان، )د. ط(، ارعالم، ل أرك ي بيروت، لو  ،3/4، ا: 4ه، ج1348

شرح اإلعلاح ل خطيب القأويني ضي المهاني والبعان والبدع ، تمليف: عبد المتهال الصهيدي، المطبهة  (4)
  .42ا: ، 1جم، 1935القاهرة، مصر، )د. ط(، المحمودعة 
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والتفاوت ضي ، ناسبالب عغ عند القأويني هو الكالم الذي عطابق مقتلى الحال أو االعتبار الم
"وارتفاع شمن الكالم ضي الحسن والقبول (2)راز  إلى درزة هذا المطابقة  -ضي نظرا -الكالم 

إن مطابقة الكالم عند القأويني هي أن ، بمطابقتو لالعتبار المناسب وانحطاطكو بهدم مطابقتو لو"
ل متك م إلى إيراد الكالم  والحال هو الداعي": (3)عشتمل الكالم ع ى خصوصعة ما استدعتها الحال

ع ى وزو مخصوا أي إلى أن عهتبر م  الكالم الذي يؤدي بو أصل المهنى خصوصعة ما وهي 
 . مقتلى الحال"

" ضمقام التنكير ُيباِين مقام (4)ضإن مقامات الكالم متفاوتة ؛ ومقتلى الحال مخت ف
ومقام اإليزاأ ُيباِين ، ُيباِين مقام الحذ ومقام الذكر ، ومقام التقدعم ُيباِين مقام التمخير. ..التهريف

ولكلِ  ، وكذا لكلِ  ك مة م  صاحبتها مقام، وكذلك خطاب الذكي ُيباِين خطاب الغبي، مقام اإلطناب
وانحطاطو ضي ذلك بحسب ، وارتفاع شمن الكالم ضي باب الحسن والقبول، حدٍ  ينتهي إلعو الكالم مقام
عو مقتلى الحال"وهو ا، مصادضة الكالم لما ي يق بو  . لذي نسمِ 

و تطبعق: أما ع م البدع  ضهو عند القأويني "ع م عهر  بو وزوا تحسين الكالم بهد رعاعة
ضالمحسنات البدعهعة تحسينها عرلي عمتي بهد رعاعة ، (5)"ع ى مقتلى الحال وولوح الداللة

 . راإلى  خ، واإلرصاد والمأاوزة، رومراعاة النظي، الطباق: المطابقة ومنها
 هذا الهالقة ال عمكن ، المؤكد أن هناك عالقة ويعقة قوعة بين النحو والبالغةمن 

ضكل منهما عكمل اآلخر ضإذا كان النحو يتناول ارس وب من ناحعة ؛ ضص ها بسبب تالأمهما
ارس وب من قعم  يضإن البالغة تتناولو من زهة ما يتحقق ض؛ ولبط أواخر الك مات، التكوين
وهو ما عهر  عند البالغيين )بمطابقة الكالم لمقتلى ، عة تزه و موائما لما دل ع عووضن، زمالعة
 . الحال(

زنب م  دراستهم إلى لذا نزد أن ع ماء البالغة وزهوا عنايتهم بدراسة النحو ودرسو زنبا 
 . ضنيتو وسالستو وزمالو ضيقوة ارس وب وأير البالغة  ضيل بالغة مولحين مكانة النحو 

 كيير رنها تحدد المهنى النحوي ضي؛ ن المطابقة وسي ة من وسائل أمن ال بس وذلككما أ 
ضي أمن ال بس  ةمن الوسائل التي تصطنهها ال غ: التطابق: إذ عمكن القول بمن. من أبواب النحو

                                                                                                                                                                          

 .80 ا:دالئل اإلعزاأ: .(1)
 .1/44: اإلعلاح (2)
 .1/43السابق:  (3)
 .43/ 1: السابق (4)
  .4/ 2السابق:  (5)
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، والتواب ، والحال، والخبر، والمبتدأ، ضالتطابق عغطي أبواب الفاعل، من أبواب النحو ضي كيير
 . (1)سخ الداخ ة ع ى المبتدأ والخبروالنوا

 . ""لربت موسى هدى: ضهند قولنا
ودلت المطابقة بين الفهل والفاعل الحقعقي ضي النوع ، دل تمنيث الفهل ع ى أن الفاعل مؤنث

ضلاًل عن تحديد المهنى  – ولعس االسم الواق  بهد الفهل ضالمطابقة، هو الفاعل ع ى أن االسم المتمخر
 . (2)قد أغنت عن قرينة الرتبة ضي الداللة ع ى الفاعل – النحوي لالسم

، يدل ع عو وزه ت لكل شخا منهم لميًرا، وضرقت ال غة بين المتك م والمخاطب والغائب
وضرقت ال غة كذلك ضي الهدد بين المفرد . المنفص ة اللمائر أو، سواء كان من اللمائر المتص ة

وعام ت الفهل . منهما صعغ محددة ولكل، ق ة وزموع كيرةوقسمت الزموع إلى زموع ، والمينى والزم 
، "الرزال عكتبون : (3)عفيد إسنادا إلى زم  كقولنا ميالً  التقسعم ضالفهل عشمل ما وضًقا لهذا- ميالً  -والصفة

 . "والصفة تتغير صعغتها إلى صعغة من صعغ الزم  ضنقول الرزال الكرام المهذبون 
تظهر ت ك ": (4)مخت فة عن المذكر عقول الدكتور إبراهعم أنعس عام ت ال غة المؤنث مهام ة كما

وأسماء ، ةسماء الموصولارو ، ال غوعة القدعمة كاللمائر المهام ة ال غوعة والحة ز عة ضي الهناصر
ضالمؤنث عهود ع ى لمير مغاير للمير المذكر وعشار ، وارعداد بل وضي ارضهال والصفات، اإلشارة

ارضهال والصفات ضتتط ب  أما، نرى لو بين الموصوالت صعغة مهينة كما، صة بوإلعو باسم إشارة خا
يدل  وهكذا نرى ال غات ع ى وزو الهموم تهالة ما. م  المذكر عالمات خاصة م  المؤنث ال نراها

 . ع ى التمنيث عالزًا مباينا لما يدل ع ى التذكير"
عارض من عوارض التركيب ضيها ال  والبد من اإلشارة إلى أن عدم تحقق المطابقة أو وزود

ضقد عكون ، يؤدي إلى ضساد المهنى أو انهدام االنسزام ضي التركيب بين أزأاء الزم ة أو البنعة النحوعة
 . يتمتى المهنى بدونها هذا لتحقيق أغراض يتط بها المقام وال

بس وعصل المهنى أخرى من القرائن إلى أمن ال  تحققها ضقد تؤدي قرينة مينهدم بهد ضالمهنى ال
 . بدون المطابقة

 
القرائن من  يترتب ع ى تلاضر لما أحب أن أليف أعلاً  "وأخيراً : (5)تمام حسان عقول الدكتور

 كان من الممكن الوصول إلى المهنى بال ضإذا. أن بهض القرائن قد عغني عن بهض عند أمن ال بس
ضإن الهرب كانت  -المطابقة ومنها -المهنىإحدى القرائن ال فظعة الدالة ع ى هذا  لبس م  عدم تواضر

                                                           

 .13 ا:الهدول عن المطابقة: (1)
 .15 ا:الهدول عن المطابقة: (2)
 .156، ا: م1966من أسرار ال غة، د. إبراهعم أنعس، القاهرة، )د. ط(،  (3)
 .158 ا:السابق: (4)
 .233 ا:ال غة الهربعة مهناها ومبناها:انظر:  (5)
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ولقد وزدنا . رن أمن ال بس يتحقق بوزودها وبهدمو؛ تترخا أحعانا ضي هذا القرينة ال فظعة اإللاضعة
 . "الظاهرة ع ى هذا من الشواهد وارمي ة ضي مميور التراث الهربي الكيير
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 المبحث الثاني
 حهينبذة عن البخاري وصح

 : البخاري  -أوالً 
 اسمه ونسبه : 

-محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهعم بن المغيرة بن بردأبة الزهفي  عبد هللاهو أبو 
وبردأبة ؛ أن ابن خ كان يذكر أن اسم والد المغيرة هو ارحنف بردأبة ونرى البخاري  -موالهم

إلعو  ضنسب، لي بخارى اس م ع ى يد عمان الزهفي و أوابنو المغيرة ، مزوسي مات ع ى دعانتو
ووالد البخاري أبو الحسن إسماعيل بن إبراهعم كان من اله ماء ، سالمرنو موالا والء اإل؛ البخاري 
 . (1)ويروتو الطائ ة التي زمهها نقعة خالصة استيمرها ضي الخير، وكان يبتهد عن الشبهات، الورعين

 (2)لدهمو : 
شوال سنة أرب    ة خ ت منولد اإلمام البخاري يوم الزمهة بهد صالتها ليالث عشرة لي

وقد دون والد البخاري هذا المه ومات التي ، وكانت والدتو ضي مدينة بخارى ، وتسهين ومئة ل هزرة
 . البخاري بيدا ةتخا والد

 نشأته ونبوغه : 

                                                           

وضعات ارععان وأنباء أبناء الأمان، تمليف: أحمد بن محمد بن أبيب بكر خ كان أبو الهعاش شمس الدين،  (1)
قالي أبي ، وطبقات الحناب ة، ل 576، ا: 1م ج1972، 1بيروت، ط-صادر تحقيق: إحسان عباس، دار

ه(، تحقيق وتقدعم: د. عبد الرحمن بن 526-451الحسن محمد بن أبي عه ى الفراء البغدادي الحنب ي، )
وطبقات الشاضهعة الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب  ، 274، ا: 1، ج2005هك/ 1425، 1س عمان الهيعمين، ط

فتاح محمد الح و، هزر ل طباعة (، د. محمود محمد الطنازي، د. عبد الكه771بن تقي الدين السبكي، )ت
-701والبداعة والنهاعة، ل حاضظ بن كيير القرشي الدمشقي، ) ،216، ا: 2ه، ج1413، 2والنشر، ط

م، 1988هك/ 1408، 1ه(، تحقيق: د. عبدهللا بن عبد المحسن التركي، دار أحعاء التراث الهربي، ط774
عبد الغني عبد الخالق، دار المنارة ل نشر، واإلمام البخاري وصحعحو، تمليف الدكتور:  96، ا: 11ج

، وتاريخ بغداد، تمليف: الخطيب البغدادي، تحقيق: بشار عواد مهرو ، الناشر دار 115السهودعة زدة، ا: 
:أبو أكريا يب ارسماء وال غات، تمليف ، وتهذ322، ا: 2م، ج2001هك/ 1422، 1الغرب اإلسالمي، ط

،  73، ا: 1، دار الكتب اله معة، بيروت، )د. ط(، )د. ت( ج(676محيي الدين عحيى بن شر  النووي )ت
، 131م، ا: 2007هك/ 1428وأعالم الفكر اإلسالمي، إشرا  وتقدعم ا.د: محمود حمدي قأوق، القاهرة: 

(، تمليف: تقي الدين النووي كه256 -194وأعالم المس مين اإلمام البخاري سيد الحفاظ والمحديين، )
  .20الحسن ع ي الحسيني النووي، )د.ط(، )د. ت(، ا:  السيد ارستاذ: أبو المظاهري، قدم لو

ه(، دار التقوى، 852 -773هدي الساري مقدمة ضتح الباري، لإلمام الحاضظ، أحمد بن ع ي بن حزر الهسقالني، ) (2)
يخ بغداد: ا: وتار ، 11/25، وانظر: ، والبداعة والنهاعة: 622مكتبة اله م عين شمس، )د. ط(، )د. ت(، ا: 

 . 20، وأعالم المس مين: ا: 117 ا: ، واإلمام البخاري وصحعحو:22 ا:أعالم الفكر اإلسالمي:، و  324
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ومن اله ماء ، سماعيل من أهل الصالحإترعرع ضي بيت تقوى وع م حيث كان والدا 
مو إلى أضاتزهت ، موأوالبخاري صغير ضي حزر  يأن والدا توضإال ، الهام ين والنبالء الورعين
وما أن شب البخاري وب غ . ع ى البخاري بصرا الذي ضقدا بهد والدتو --الته عم بهد أن رد هللا 

لهم حفظ الحديث النبوي مض، الهاشرة حتى ظهرت بوادر نبوغو اله مي المبكر بصورة الضتة ل نظر
"كيف كان بدء أمرك ضي ط ب : اري هذا عندما سئل عن ذلك ضقيل لوالشريف وقد بين اإلمام البخ

عشر : كم أتى ع عك إذ ذاك ؟ قال: قال. ؟اب نا ضي الكت  أهمت حفظ الحديث و "ُأل: (1)قال ؟الحديث
 . سنين أو أقل"

وضي هذا الرواعة يتلح أن نشمة اإلمام البخاري كانت ع معة إذ بدأ حعاتو اله معة والفكرية 
 . (2)وهو ضي سن مبكرة، لتومنذ طفو 

من خالل رؤيتنا لحال أصحابو عندما احتاروا ضي أمرا حين كانوا  : إن نشمة اإلمام البخاري 
يذهبون مهو إلى مشايخ البصرة ضقد كانوا عكتبون وهو ال عكتب وقد ألح ع عو اينان من أصحابو كي 

كيرتما ع ي وألححتما ضمعرلوا ع ي "إنكما أ: عهرضا سبب عدم كتابتو ضقال لهم بهد ستة عشر يوماً 
  حديث ضقرأها ك ها عن ظهر ق ب حتى زه نا ال  ةضمخرزنا ما كان عندنا ضأاد ع ى عشر ، ما كتبتم

عامي؟ ضهرضوا أنو ال يتقدمو أترون أني اخت ف هدرًا وألع  أ": يم قال، نحكم كتبنا ع ى حفظو
 . (3)"أحد

عة اله معة التي تركت  يارها بارأة ضي من ذلك نستطع  أن ندرك مدى عظمة هذا الشخص
 . اإلسالمعةالحلارة الهربعة 

 (4)أخالقه : 
ن بو وينق ون حتى أوصاضو إن شهرة اإلمام البخاري وسمو مكانتو زه ت الناس يهتمو 

نحيف الزسم لعس  اً "رأيت محمد بن إسماعيل بن إبراهعم شيخ: ضعقول أحد الذين رأوا ؟قعة ْ الخَ 
 رد ع عو -عأ وزل-وكان البخاري قد ضقد بصرا بهد والدتو إال أن هللا . ير"بالطويل وال بالقص

 . (5)"بصرا
 ارمي ةذلك أنو لرب لنا بمخالقو أروع ؛ أما أخالق اإلمام البخاري ضهي ضوق أن توصف

ضقد كان لألسرة التي خرج منها ولتربيتو الدينعة ومهرضتو بمحكام ، عن أخالق اله ماء الورعين
                                                           

 .134ا:أعالم الفكر اإلسالمي:  (1)
  .13 4و أعالم الفكر اإلسالمي: ،  11/25البداعة والنهاعة:  ،642 ا:هدي الساري مقدمة ضتح الباري: (2)
 .624، وانظر: هدي الساري مقدمة ضتح الباري: ا: 325-2/324يب البغدادي: تاريخ بغداد، الخط (3)
ه(، مؤسسة 748سير أعالم النبالء، تصنيف: اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عيمان الذهبي، ) (4)

 .330/ 2، وانظر: تاريخ بغداد: 308، ا: 10الرسالة، )د. ط(، )د. ت(، ج
 .2/216ر: طبقات الشاضهعة الكبرى: ، وانظ1/274طبقات الحناب ة:  (5)
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والخ ق الهالي ع ى شخا اإلمام ، والصفاء الق بي، فاء النور الربانيلب غ ارير ضي إة أهيالشر 
وسنتطرق إلى بهض خصالو ضه ى سبيل الميال عندما كان عمتهن التزارة حم ت إلعو ، البخاري 

ضقال لهم انصرضوا ، ال  درهمأاعة ضازتم  بهض التزار إلعو بالهشعة ضط بوها منو بربح خمسة لب
: وقال، ضزاءا ضي الغد تزار  خرون ضط بوا منو ت ك البلاعة بربح عشرة أال  درهم ضردهم، ال ي ة

دض  إلى الذين ط بوا أمس بما ط بوها أول مرة ضدضهها إلى الذين ط بوها أول أ"إني نويت البارحة أن 
 . ال أحب أن انقض نيتي"": وقال، مرة بارمس بربح خمسة أال  درهم

: ضعقول، ري أنو كان شديد الحفظ ل سانو ضكان يتزنب الغيبة والنمعمةوعر  عن اإلمام البخا
 . (1)"إني أرزو أن ألقى هللا وال عحاسبني أني اغتبت أحدًا"

 (2)تقواه وورعه : 
سنتطرق هنا إلى زأء ، إن الخصال الحميدة التي تمت  بها اإلمام البخاري عديدة وكييرة

اإلمام  اهتم بوكونو اله م الز يل الذي ؛ ل حديث الشريفعسير منها وأول ما نذكرا هنا هو روايتو 
ض م عكن يروي كل ما عحفظو من ارحاديث الشريفة إذا ما رأى أن ضي بهض ما عحفظو . البخاري 

ضقال البخاري ، ع عو ضي رواعة ارحاديث الشريفة شيئًا يخالف منهزو اله مي الرصين الذي سار
رزل لي ضعو لال  حديث  تركت أنا عشرة  ن تراني أدلس؟"عا ضال: عندما سئل ذات مرة عن حديث

إن هذا الرواعة تبين لنا أن تقوى البخاري هي ، وتركت مي و أو أكير منو لغيرا لي ضعو نظر "، نظر
نما يروي ، بحق تقوى اله ماء حيث ال يروي أي حديث عحفظو كي يبين سهة ع مو وبراعتو وا 

 . لعو الشكالحديث الذي عكون صحعحًا وال يرقى إ
. كان ربي عبدهللا غريم قط  ع عو مااًل كييراً ": (3)حيث قال، ومن تقواا وورعو ما رواا وراقو

لعس أن نروعو يم ب غ : ضقال، ينبغي أن تهبر وتمخذا بما لك: ضق نا لو، (5)ونحن بفربر، (4)ضب غ  مل
، امل خوارأم لعمخذ حقكينبغي أن تكتب إلى ع: غريمو مكانو بفربر ضخرج إلى خوارأم ضق نا لو

                                                           

 .332/ 2تاريخ بغداد:  (1)
، اإلمام البخاري محديا وضقيها، تمليف: د. الحسيني 65 ا:، انظر: أعالم المس مين:346/ 2تاريخ بغداد:  (2)

 . 64و61عبد المزيد هاشم، المكتبة الهصرية صيدا، بيروت، )د. ت(، )د. ط(، ا: 
هاب الدين أبي عبدهللا عاقوت بن عبدهللا الحموي الرومي البغدادي، دار صادر بيروت، مهزم الب دان، تمليف ش (3)

 . 241، ا: 4م، ج1977هك/1397
مدينة مشهورة غربي زعحون ضي طريق بخارى من مرو، وعقاب ها ضي شرقي زعحون ضربر، مهزم الب دان:  (4)

4/240 . 
 . 4/245ضرسخ، انظر: مهزم الب دان:  ضربر ب دة بين زعحون وبخارى، تبهد عن زعحون نحو (5)
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يم صالح غريمو ع ى ، "أخذت منهم كتابًا طمهوا مني بكتاب ولن أبع  ديني بدنعاي "إن : (1)ضقال
 . وذهب ذلك المال ك و وكان المب غ عقدر بخمسة وعشرين ألفاً ، كل شهر عشرة دراهم أن عهطعو

ي أنو لم عكن يرغب إن ضي هذا النا أكير من إشارة إلى تقوى اإلمام البخاري وورعو وه
والزانب اآلخر الذي عمكن أن ن مسو هو أن البخاري لم عكن . ضي تروع  المدين واإللحاح ع عو

 . يرغب بالذهاب إلى الوالة حتى ال عمخذوا منو كتابًا أو إزاأة ضي رواعة الحديث عنو دون حق
وانشغالو  وعر  البخاري بالصفات الحميدة التي تدل ع ى ورع صاحبها وأهدا بالدنعا

ويبتهد عن م ذات ، عطم  بما عند غيرا ضكان البخاري عفعفًا ال؛ بالحديث الشريف والسنة النبوعة
ضكان عه م الناس حسبة ، ضي اله م -تهالى  -ضكان يبتغي وزو هللا، موالالدنعا ويهزرها وال عغتر بار

 . (2)-تهالى-هلل 
 شيوخه وتالميذه : 

ين " كتبت عن ألف ويمان: (3)ن أبي حاتم عنو أنو قالحدث محمد ب، أما شيوخو ضهم كير
 : وأهمعة الشيخ تخت ف بحسب االعتبار. "لعس ضيهم إال صاحب حديث، نفسا

وقد تكون بسبب إكيار البخاري ، ضقد تكون ارهمعة بسبب مكانة الشيخ اله معة الرضعهة 
وقد يزتم  ضي الشيخ ، يراوقد تكون بسبب تمير البخاري بو كي، وقد تكون بسبب ع و سندا، عنو

 . (4)أكير من اعتبار واحد
 : (5)"إنهم ينحصرون ضي خمس طبقات: حيث قال، وقد رتبهم الحاضظ ابن حزر ترتيبًا مفيداً 

o محمد بن عبد هللا ارنصاري حديو عن حميد: ميل؛ من حديو عن التابهين: الطبقة األولى ،
بي عاصم النبيل حديو عن يأيد بن أبي وأ، ومكي بن إبراهعم حديو عن يأيد بن أبي عبيد

 . وشيوخ هؤالء ك هم من التابهين، عبيد أعلا
o كآدم بن أبي : من كان ضي عصر هؤالء لكن لم عسم  من يقات التابهين: الطبقة الثانية

وأيوب بن س عمان بن بالل ، وسهيد بن أبي مريم، إعاس وأبي مسهر عبد ارع ى بن مسهر
 . وأميالهم

o بل أخذ عن كبار تب  ، وهم من لم ي ق التابهين، هي الوسطى من مشايخو: ثةالطبقة الثال
وعحيى بن ، وع ي بن المديني، ونهعم بن حماد، وقتيبة بن سهيد، كس عمان بن حرب، ارتباع

                                                           

 .10/304سير أعالم النبالء:  (1)
 .10/308السابق:  (2)
 . 479، وانظر: هدي الساري: ا: 12/295: السابق (3)
 .479 ا:هدي الساري: (4)
 .12/296، وانظر: سير أعالم النبالء: 42 ا:أعالم المس مين: (5)
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سحاق بن راهوعو، مهين وأحمد بن حنبل ، وأبي بكر وعيمان ابني أبي شيبة وأميال هؤالء، وا 
 . م ضي ارخذ عنهموهذا الطبقة قد شاركو مس 

o وأبي حاتم ، كمحمد بن عحيى الذه ي، ومن سم  قب و ق عال، رضقاؤا ضي الط ب: الطبقة الرابعة
وأحمد بن النلر وزماعة من ، وعبد بن حميد، ومحمد بن عبد الرحعم صاعقة، الراأي 
نما يخرج عن هؤالء ما ضاتو عن مشايخو، نظرائهم  . أو ما لم يزدا عند غيرهم، وا 

o كهبد هللا بن : سم  منهم ل فائدة، قوم ضي عداد ط بتو ضي السن واإلسناد: ة الخامسةالطبق
 . حماد اآلم ي وعبد هللا بن أبي الهاا الخوارأمي وحسين بن محمد القباني وغيرهم

 تالميذه : 
سم  " أنو قال الفربري عن  الخطيب البغداديوقد روى ، روى عنو خالئق وأمم كييرون 

ويرى ابن . (1)من تالميذا لم يبَق منهم أحد غيري" ي نحٌو سبهين ألًفاالصحعح من البخاري مه
وكان يزتم  ضي مز سو ببغداد أكير من "، (2)أكير من ذلك ا عنو ا ورو حزر أنو سم  الصحعح 
 . (3)عشرين ألفا عمخذون عنو"

يتت مذ لو  مس م بن الحزاجوكان اإلمام ، وممن روى عن البخاري مس م ضي غير الصحعح
 . (4)ضي سننو ضي قول بهلهم والنسائي، ضي زامهو ترمذيالوروى عنو ، وعهظمو

 تعالى -عبادته وخشيته هلل- : 
 . (5)تمةوعقوم بهد التراوعح كل يالث لعال بخ، كان يختم ضي رملان ضي النهار كل يوم ختمة

 قوة حفظه وذاكرته : 
ما ، عن كل واحد منهم عشرة  ال  وأكير، " كتبت عن ألف شيخ وأكير(6): قال البخاري 

مَ -اِ َماُ  ا  ُن ُخَ   َم َ  قَالَ . عندي حديث إال أذكر إسنادا " تحت أدعم السماء أع م  ما:"(7) -هللِا  هَرح 
 . "بالحديث من محمد بن إسماعيل

قوة ضي والحفظ من خالل ذاكرة قوعة تحدى بها  و ذكاءً ام البخاري منذ طفولتو وهب هللا اإلم
 . أقوى االختبارات التي تهرض لها ضي عدة مواقف

                                                           

 .2/366تاريخ بغداد:  (1)
 .44 ا:مين:أعالم المس  (2)
 . 1/73، وانظر: تهذيب ارسماء وال غات: 491، ا: هدي الساري  (3)
 .73-1/70تهذيب ارسماء وال غات:  (4)
 .12/439سير أعالم النبالء: ل ذهبي:  (5)
 .12/407السابق ( 6)
 .485، هدي الساري: ا: 1/70تهذيب ارسماء وال غات:  (7)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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ولما ، وكان عمرا حينذاك عشر سنين .لهمت حفظ الحديث وأنا ضي الكت ابأُ : عقول البخاري 
 . (1)ب غ البخاري ست عشرة سنة كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووكع 

 تفوقه على أقرانه في الحديث : 
وعحتفون بو ضي ، وصاروا يتت مذون ع ى يدعو، ضتفوق ع ى أقرانو، ظهر نبوغ البخاري مبكًرا

ضقد ُروَي أن أهل المهرضة من البصريين عهدون خ فو ضي ط ب الحديث وهو شاب حتى . الب دان
 . (2)أكيرهم ممن عكتب عنو،  ضيزتم  ع عو ألو ، عغ  بوا ع ى نفسو وُيز سوا ضي بهض الطريق

سمهت عدة مشايخ عحكون أن محمد بن إسماعيل : قال أبو أحمد عبد هللا بن عدي الحاضظ
ضق بوا متونها ، ضسم  بو أصحاب الحديث ضازتمهوا وعمدوا إلى مائة حديث، البخاري قدم بغداد

سناد هذا لمتن هذا، وزه وا متن هذا إلسناد هذا، وأسانيدها إلى كل واحٍد عشرة أحاديث ودضهوا ، وا 
ضسمل البخاري عن حديٍث من ، وُانُتدب أحدهم، ضازتم  الناس. لي قوها ع ى البخاري ضي المز س

وكذلك حتى ضرغ من عشرتو ضكان ، ال أعرضو: ضقال، وسملو عن  خر، ال أعرضو: ضقال، عشرتو
قلى ع ى البخاري  ومن كان ال يدري ، الرزل ضهم: وعقولون ، الفقهاء ي تفت بهلهم إلى بهض

لى تمام الهشرة ، يم ُانُتدب  خر ضفهل كما ضهل ارول والبخاري عقول ال أعرضو، بالهزأ يم اليالث وا 
أما حدييك ارول ضكذا والياني كذا واليالث كذا : ضقال، ض ما ع م أنهم قد ضرغوا التفت إلى ارول منهم

 . (3)ضمقر  لو الناس بالحفظ، ل ذلكضرد كل متن إلى إسنادا وضهل باآلخرين مي، إلى الهشرة

 (4)مصنفاته : 
ا؛ تهعمت أسباب كييرة رن عكير البخاري من التمليف ، وذاكرة قوعة، ضقد منحو هللا ذكاًء حادًّ

وخبرة تامة ، ومهرضة واسهة بالحديث النبوي وأحوال رزالو، وصبًرا ع ى اله م وميابرة ضي تحصي و
التمليف  ضيذكر البخاري أنو بدأ، لى ذلك أنو بدأ التمليف مبكًراألف إ. صحعحها وضاسدها، بارسانيد

وقد صن ف البخاري ما يأيد عن عشرين ، وهو ال يأال عاض  السن ضي اليامنة عشرة من عمرا
 : منها، مصنًفا
 المهرو  بك الزام  الصحعح ، الزام  الصحعح المسند من حديث رسول هللا وسننو وأعامو

 . صحعح البخاري أو 

                                                           

 .134 ا:أعالم الفكر اإلسالمي: (1)
 .78-68 ا:اإلمام البخاري محديا وضقيها: (2)
 .134ا:المرز  السابق:  (3)
، وهدي الساري: ا: 135 ا:، وانظر: أعالم الفكر اإلسالمي:149-147 ا:اإلمام البخاري وصحعحو: (4)

 .12/400، وسير أعالم النبالء: 492

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 رتب ضعو أسماء رواة الحديث ع ى حرو  ، الترازموهو كتاب كبير ضي : التاريخ الكبير
 . المهزم

 التاريخ اروسط . 
 وهو تاريخ مختصر ل نبي : التاريخ الصغير--  وأصحابو ومن زاء بهدهم من الرواة إلى

 . م(870 -هك 256سنة )
 خ ق أضهال الهباد . 
 رض  اليدين ضي الصالة . 
 الكنى . 
 الصغير  اللهفاء.  
 اله ل . 
 بر الوالدين . 

 اردب المفرد . 
 

  (1)محنة اإلمام البخاري : 
الس طان خالد بن أحمد الذه ي  -كان البخاري شريف النفس ضقد بهث إلعو بهض السالطين

" إن كنتم تريدون : عو ضمرسل إلعو ضي بيتو ضقاللعمتعو حتى عسم  أوالدا ع  -نائب الظاهرية ببخارى 
 . وأبى أن يذهب إليهم ضبقى ضي نفس الس طان من ذلك، ذلك ضه مو إلي"

ضحسدا بهض ، نعسابور سنة مائتين وخمسين ضازتم  الناس عندا -: -دخل البخاري 
، بمن القر ن مخ وق : إلى أن زاء كتاب من محمد بن عحيى الذه ي بمن البخاري عقول، شيوخ الوقت

وصنف البخاري ضي ذلك ، وكان قد وق  بين محمد بن عحيى الذه ي وبين البخاري ضي ذلك كالم
ضمراد أن عصر  الناس عن السماع من البخاري وقد كان الناس عهظمونو زدا ، ادكتاب أضهال الهب

وكان لو مز س ، وحين رز  إليهم نيروا ع ى رأسو الذهب والفلة يوم دخل بخارى عائدا إلى أه و
لفظي بالقر ن : إن محمد بن إسماعيل عقول: ضقال رصحاب الحديث، يز س ضعو لإلمالء بزامهها 
مخ وق : تقول ضي ال فظ بالقر ن ما، عا أبا عبدهللا: ر المز س قام إلعو رزل ضقالض ما حل، مخ وق 

 .ضملح ع عو، هو أو غير مخ وق ؟ ضمعرض عنو البخاري ولم يزبو ياليا
ضشغب ، (2)واالمتحان بدعة"، وأضهال الهباد مخ وقة، "كالم هللا غير مخ وق : ضقال البخاري  

 "من أعم أني ق ت لفظي بالقر ن : وقال البخاري . مخ وق لفظي بالقر ن : قد قال: الرزل وقال

                                                           

 . 68: ا: ، وانظر: اإلمام البخاري محديا وضقيها171اإلمام البخاري وصحعحو: ا:  (1)
 .490هدي الساري: ا:  (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2455
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86


 التمهيـد
 

25 

وبهد أن ظهر الحسد ، (1)" أضهال الهباد مخ وقة ": ضإني لم أق و إال أني ق ت؛ مخ وق ضهو كذاب
ضممر عند ذلك بنفعو من ت ك ، ضي نعسابور خرج منها ورز  إلى وطنو لغ بة المخالفين -:–ل بخاري 

الد بن أحمد ض م عمض شهر حتى أمر ابن الظاهر بمن ينادى ع ى ودعا ع ى خ، البالد ضخرج منها
ولم يبق أحد عساعدا ع ى ذلك إال ، حتى مات بغدادخالد بن أحمد ع ى أتان وأال م كو وسزن ضي 

، (سمرقندعقال لها )خرتنك( ع ى ضرسخين من )خاري من ب دا إلى ب دة ضنأح الب، ابت ي ببالء شديد
ضنأل عند أقارب لو بها وزهل يدعو هللا أن عقبلو إلعو حين رأى الفتن ضي الدين ولما زاء ضي 

ذا   . ولقي اإلمام ربو بهد هذا المحنة، أردت بقوم ضتنة ضتوضنا إلعك غير مفتونين(الحديث )وا 
 (2)وفاته : 

وكان لي ة السبت عند صالة الهشاء وص ى ، هك(256كانت وضاتو لي ة عيد الفطر سنة )
ما  قوض، وكفن ضي يالية أيواب بعض لعس ضيها قمعا وال عمامة، ع عو يوم الهيد بهد الظهر

 . أوصى بو
 
 : صحيح البخاري  -نياً ثا

بذل ضعو صاحبو زهًدا . بل هو أشهر كتب الحديث النبوي قاطبة، هو أشهر كتب البخاري 
هي مدة رح تو الشاقة ضي ط ب ، ضي تملعفو وزمهو وترتيبو وتبويبو ستة عشر عاًما أملى، خارًقا

 . الحديث
 عنوان الكتاب : 

وقد اشتهر الكتاب قدعًما وحديًيا ضي  ،ويتبي ن رْسُمو، الكتاب ُعهَر  مولوعو من عنوان 
حعح): وقد ُذِكر باسم، (صحعح البخاري ) وع ى ألسنة ُزلِ  اله ماء باسم، الفنون  أكير ، (الزام  الص 

 : ضقد اخت ف ضعو ع ى قولين متقاربين، أم ا اسُمو الذي سم اا بو مؤلِ فو
o ل حعح": ارو   . (3)"وُسَننو وأعامو –– المختصر من أمور رسول هللا الزام  المسند الص 

o حعح المسند من حديث رسوِل هللا  "الزام : الي اني  . (4)وأع امو" وُسَننو –-الص 

 تصنيفه سبب: 

   كاري "الزامكف البخكن حزر ياليًة من ارسباب الباِعية لتصنيكظ ابكالحاض رَ كَذكَ 
حعح"  : (1)وهي، تصنعفو لدى البخاري  تكون ك ُّها مزتمهًة هي التي حر كت بواعث قد وال، الص 

                                                           

 . 491السابق: ا:  (1)
 . 78، وأعالم المس مين: ا: 131، وانظر: أعالم الفكر اإلسالمي: ا: 8: ا: السابق (2)
 .6، وانظر: هدي الساري: ا: 1/73تهذيب ارسماء وال غات:  (3)
 .6هدي الساري: ا:  (4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
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o  ًوكان ، ضإن و ضي  خر عصر الت ابهين ابتدأ تدوين الحديث الن بوي : تزريد الحديث الن بوي ِ  :أو ال
حابة والت ابهين التدوين ممأوًزا و كانت ، باإللاضة ل حديث، وغيرها، بمقوال وضتاوى الص 

حعح وال هذا هيف والمه ول وغيرهالت آليف زامهًة بين الحديث الص   ضكان هذا، احسن والل 
حعح من  . غيرا سبًبا من ارسباب التي حر كت هم ة أبي عبد هللا لتْزريد الحديث الص 

o لو : عقول، الحديث إسحاق بن راهوعو سم  البخاري شيخو ومه ِ مو أمير المؤمنين ضي :يانًعا"
"ضوق  ذلك ضي ق بي : قال البخاري ، "--زمهُتم كتاًبا مختصًرا لصحعح سن ة رسول هللا

حعح" ضمخذُت ضي زم  الزام   . (2)الص 
o رأيُت الن بي  : -: – قال الُبخاريُّ  :يالًيا"––  ٌوِبيدي ، بين يدْعو ضي المنام وكمن ني واقف

ضهو ، "َتُذبُّ عنو الكِذب أنتَ ": لي واضقال، ضسملُت بهض المهبِ رين، مروحٌة َأُذبُّ بها عنو
حعح" َحم ني ع ى إخراج الزام ال ذي   . (3)الص 

 (4)موضوع الكتاب: 
حعح حت ى، إال  ما صح   (الزام )"ما أدخ ُت ضي كتابي : البخاريُّ  قال ال  وتركُت من الص 

حعح، "لم أخرِ ج ضي هذا الكتاب إال  صحعًحا: وقال، عطول"  . أكير" وما تركُت من الص 
 تأليفه مدى عنايته في : 

الهناعة  يت ِلح مدى هذا، زهًدا ضي الهناعة بهذا المؤل ف الهظعم -: -البخاري  لم َعْملُ 
َتُو"، وص  يُت ركَهَتين، -تهالى –"ما أدخ ُت ضعو حديًيا إال  بهد ما استخرُت هللا : بقوِلو ، وتعق نُت صح 
حعح "ما: وقوِلو : وقوِلو، ركهَتين" وص  يتُ ، حديًيا إال  اغتس ُت قبل ذلك ولهُت ضي كتابي الص 

حعح)"صن فُت كتابي ًة ضعما، لست  عشرة سنة خر زُتو من ستِ مائة ألف حديثٍ  (الص  بيني  وزه ُتو حز 
 . (5)"-تهالى–وبين هللا 

 حيح شرط  :اإلمام البخارّي في كتابه "الجامع الصَّ

                                                                                                                                                                          

 .180ري وصحعحو: ا: ، وانظر: اإلمام البخا4: ا: هدي الساري  (1)
 .5هدي الساري: ا:  (2)
 .181اإلمام البخاري وصحعحو: ا:  (3)
 .7-5هدي الساري: ا:  (4)
 .7: ا: هدي الساري  (5)
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روط حعح أْن عكون ": (1)لضقا، و ذكر ابن حزر الشُّ وأْن عكون ، مت صالً إسنادا  إن  شرط الص 
س عم ، متحف ًظا، لابًطا، مت صًفا بصفات الهدالة، وال مختِ طٍ ، غير مدلِ سٍ ، صادًقا، راوعو مس ًما

 . "االعتقاد س عم، ق يل الوهم، الذ هن
 )(2)منهج البخاري في كتابه )الجامع : 

مختِتًما ، ء الوحيَبد: الزام " بكتاب" رت ب اإلمام البخاري ارحاديث ع ى الكُتب مفتتًحا
وتحت كلِ  باٍب ، كلٌّ منها ع ى أبواٍب متناسقٍة ضي إيرادها يم  إن  هذا الكتب عحتوي ، الت وحيد: بكتاب

 . ارحاديث عدٌد من
؛ ضهقد ترازم اربواب، واستنباط الفوائد منو، إبراأ ضقو الحديث وقصد الُبخاري ضي صحعِحو

حابة، الترازم ارحاديَث المه  قةوَذَكَر ضي هذا  عناوين اربواب: أي  وكييًرا من اآلعات وضتاوى الص 
 --حفظ سن ة رسول هللا  وبهذا عكون قد زمَ  بين، ليبيِ َن بها ضْقو الباب واالسِتدالل لو؛ والت ابهين
 . وضْهِمها

 الجامع عدد أحاديث : 
رةا ( حديًيا بارحاديث7124زم ة ما ضي صحعح البخاري من ارحاديث ) وأم ا بدون ، لمكر 

رات ضهي ) ضي عَدد أحاديث البخاري إلى  وهذا الرقم هو أْقرب ما قيل، ...( حديًيا4000المكر 
واب"  . (3)الص 
 
 

 مكانة الجامع الّصحيح العلمية : 
ل حعح المزر د هو أو   إال  أن  بهلهم كمبي ع ي، يم تبهو مس م، ُمَصن ٍف ُصنِ ف ضي الص 

ما ضي هذا ": (5)وقال الن سائي، (4)وبهض شيوخ المغرب َحَكى تفليل صحعح مس مالنعسابوري 
 ."ي البخار  الكتب ك ِ ها أزود من كتاب

                                                           

، وانظر: ضتح الباري شرح صحعح البخاري، تمليف: اإلمام الحاضظ أحمد بن ع ي بن حزر 9السابق: ا:  (1)
السالم شاهين، دار الكتب الهالمعة بيروت، )د.ط(،  (، لبطو وصححو: محمد عبدكه852الهسقالني، )
 .8، ا: 1)د.ت(، ج

 .470-498هدي الساري: ا:  (2)
 .465السابق: ا:  (3)
 .94-92أعالم المس مين: ا:  (4)
 .10هدي الساري: ا:  (5)
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عهني بالَزودة إال  زودة ارسانيد كما هو المتبادر إلى الفْهم  "والن سائي ال: (1)قال ابن حزر
يو وتوقِ عووميل هذا من ميل الن سائي غاعٌة ض، الحديث من اصطالح أهل ة تحرِ   ي الوصف م  شد 

مو ضي ذلك" وتيبُّتو ضي  . نقد الرِ زال وتقدُّ
حعح قد  "وقد رأيُت اإلماَم أبا عبد هللا: (2)قال الحاضظ ابن حزر البخاري ضي زامهو الص 

ن ة  عهني الكتاب -تصد ى لالقتباس من أنوارهما البهعة  ه هما وَكَرَع من منا، تقريًرا واستنباًطا -والس 
وع ة انتأاًعا وت ق ى كالَمو ضي ، حت ى َأْذَعَن لو المخالف والمواضق، وُرِأَق بحسن ني تو ضعما َزَم َ ، الر 

حعح  . "بالت س عم المطاوُع والمفارق  الص 

 الّصحيح رواة الجامع : 
حعح من البخاري تسهون ألَف رُزل": (3)الَفَرْبِري  قال  ."سم  الص 
يو   مالئواهتم  المحدِ  ي ي أهم  رواة  وسمذكر ضعما، ضَكُيَر رواتو، ون بسماع صحعح البخاري وا 

 :(4)صحعح البخاري 
من البخاري  (الزام )سم   هك(320) المتوض ى سنة، محم د بن يوُسف بن َمَطر الَفَربري  -1

 . مرتين
حعح، الزرزاني، محم د بن محم د بن يوُسف -2  . هك(374)المتوض ى سنة  عن الَفربري  راوي الص 

حعح من الَفَرْبِري ، هك(381المتوض ى سنة )، عبد هللا بن أحمد بن َحمُّوعو -3 وحد ث ، سم  الص 
 . ذر الَهَروي  عنو أبو

كتب بمك ة صحعح ، هك(392المتوض ى سنة )، عبد هللا بن إبراهعم بن محم د ارصي ي المالكي -4
 . البخاري عن أبي أيد المروأي عن الفربري 

، كان لريًرا، هك(403المتوض ى سنة )، القابسي، القيرواني بن خ ف المهاضري ع ي بن محم د  -5
 . كتب لو يقات أصحابو

، هك(434المتوض ى سنة )، الَهَروي  أبو ذر ارنصاري الخراساني، بن أحمد بن محم دهللا  عبد -6
 . والُكْشِميَهني، والحموي ، الُمْسَتم ي: روى صحعح البخاري عن مشايخو اليالية

  ّالجامع شروح أهم : 

                                                           

 .8: ا: هدي الساري  (1)
 .6السابق: ا:  (2)
 .398/ 2سير أعالم النبالء:  (3)
، وانظر: ارعالم، تمليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن ضارس الأرك ي، 10/ 15المرز  السابق:  (4)

 .17/158، وسير أعالم النبالء: 145، ا: 5)د.ت(، )د. ط(، ج
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وتك ًُّما ع ى ، واستنباًطا رحكامو، لو َحِظَي صحعح الُبخاري بهناعة اله ماء والمؤلِ فين شرًحا
 : (1)منها، ض ذلك َكُيَرت شروُحو، ذلك إلى غير، وبعاًنا لمشكالت إعرابو، رزاِلو
 . (كه 388المتوض ى سنة )، َحمد بن محم د الَخط ابي ربي س عمان: (أعالم الحديث) -1
المتوض ى سنة ، خ ف المالكي وهو أبو الحسن ع ي  بن: (شرح صحعح البخاري البن بط ال) -2

 . (كه444)

حعح) -3 ين: (التنقعح رلفاظ الزام  الص  ركشي لبدر الد   . (كه794المتوض ى سنة )، الأ 

 قالنيابن حزر الهس، لإلمام أحمد بن ع يِ  بن محم د: (الباري بشْرح صحعح البخاري  ضتح) -4
اضهي  . ه(852)تالش 

ين محمود بن: (عمدة القاري شرح صحعح البخاري ) -5 المتوض ى سنة ، أحمد الهيني لبدر الدِ 
 . (هك 855)

اري لشرح صحعح البخاري ) -6 يخ شهاب: (إرشاد الس  ين أحمد بن محم د الخطيب  ل ش  الد 
 .(923)تالقسطالني

 
 

                                                           

هك/ 1269كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تمليف: مصطفى بن عبد هللا، لندن، )د. ط(، سنة  (1)
 .545، ا: 1م، ج1851
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 المطابقة بين المسند والمسند إليه
 

وهما عمدتا الكالم وال عمكن أن ، تتملف الزم ة من ركنين أساسيين هما المسند والمسند إلعو
وهما المبتدأ والخبر وما أص و مبتدأ  -كما يرى النحاة  -ير مسند ومسند إلعو تتملف الزم ة من غ

 . (1)وي حق بالفهل اسم الفهل، والفهل والفاعل ونائبو، وخبر
 
 : السند لغة

دت إلعو نَ أسْ  ءوكل شي. ادنَ والزم  إسْ ، ل الزبل أو الواديبُ هو ما ارتف  من اررض ضي قُ 
تو إلى دْ سانَ : وعقال. د غيرانَ اند وأسْ د وتسَ نَ واستَ  د سنوداً نِ سْ عَ  ءالشي وقد سند إلى. دنَ سْ شيئا ضهو مُ 

  . وزمهو الَمساند، د إلعو عسمى ِمسندا وُمسنداوما عسنَ ، دتو إلعوأي أسنَ ، اند إلعوضهو يتسَ  ءالشي
نَ   . (2)صهودهم :أي  ،أي يصعدن رأيت النساء يسندن في الجبل : أحد وفي حديث  ،القوم ضي الزبل ُسنود دُ الس 

 . (3)وعال ضعو، ما قاب ك من الزبل: وهو وصهد ضع: د الزبلنَ أسْ : تقول. دنَ مصدر أسْ 
 

 : السند اصطالحا
وهو  وال عكون إال اسماً ، المتحد ث عنو بتهبير سيبوعو أوث عنو د إلعو هو المتحد ِ نَ سْ ضالمُ 

ث حد  تث بو أو الممسند هو المتحد ِ وال، المبتدأ الذي لو خبر وما أص و ذلك والفاعل ونائب الفاعل
د من ارسماء سنَ والمُ ، د ع ى وزو الدوام وال عكون إال كذلكسنَ ضالفهل هو مُ ، واسماً  وعكون ضهالً  (4)بو

" نحو "أقائم الرزالن" ضك "قائمهو خبر المبتدأ وما أص و ذلك والمبتدأ الذي لو مرضوع أغنى عن الخبر 
قد ذكر النحاة المسند والمسند إلعو منذ وقت مبكر ضقد ذكرهما سيبوعو و . " مسند إلعوالرزالنسند و"مُ 

" وهما ما ال عستغني واحد منهما ع ى اآلخر وال سند إلعوسند والمُ "هذا باب المُ : وعقد لهما بابا ضقال
ن ال بد أ   " وال يزد المتك م منو بدا" أن الكالم : وقد بين سيبوبو بقولو، (5)يزد المتك م منو بدا "

                                                           

: زوأيف ضندريس، تهريب: عبد الحميد الدواخ ي، ومحمد القصاا، مكتبة ارنز و المصرية، )د. ال غة، تمليف (1)
 .101م، ا: 1950هك/ 1370ط(، 

 .17/2115لسان الهرب:  انظر:  (2)
القاموس المحعط: ل فيروأ أبادي الهالمة مزد الدين محمد بن عهقوب الفيروأ أبادي الشيراأي، الهيئة المصرية  (3)

 .730 ا: ،كه1301، 3ل كتاب، طالهامة 
هك/ 1427، 2الزم ة الهربعة تملعفها وأقسامها، د. ضالل صالح السامرائي، دار الفكر ناشرون وموأعون، ط (4)

 .1/14، والكتاب: 16م، ا: 2007
 .225/ 1الكتاب:  (5)
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ن كان أحعاناً ، (1)وقد تكرر ذكرهما ضي الكتاب مرات عديدة، يتملف منهما عهكس التسمعة ضعسمى  وا 
 . (2)المبتدأ مسند والمبنى ع عو مسندًا إلعو

الحاصل أن : زاء ضي )الهم (، وقد أولح النحاة بصورة كاضعة رأيهم ضي تمليف الزم ة
 ين وال من حرضين وال اسم وحر  ه عمتي من ضالكالم ال عمتي إال من اسمين أو من اسم وضهل ضال

مسند : رن اإلضادة إنما تحصل باإلسناد وهو البد لو من طرضين؛ وال ضهل وحر  وال ك مة واحدة
 ال مسنداً  والفهل لكونو مسنداً ، إلعو ومسنداً  ومسند إلعو واالسم بحسب الول  عص ح أن عكون مسنداً 

ضي  أبو ع ي الفارسي أن االسم م  الحر  عكون كالماً وأعم ، إلعو والحر  ال عص ح رحدهما
وأعم بهلهم أن الفهل ، وأزيب بمن )عا( سدت مسد الفهل وهو أدعو وأنادي )عا أيد( :نحو، النداء

 . (3)م  الحر  عكون كالما ضي نحو )ما قام( بناء ع ى أن اللمير المستتر ال عهد ك مة

لكالم ما تلمن ك متين باإلسناد وال يتمتى ذلك "ا: (4) وزاء ضي )شرح الرلي ع ى الكاضعة(
وزأءا الكالم عكونان م فوظين كأيد قائم وقام أيد ومقدرين كك )نهم( ضي ، إال ضي اسمين أو ضهل واسم

وهو إما ضهل كما ضي )إن أيد  دون اآلخر أو احدهما مقدراً ، أأيد قائم أو أقام أيد ؟: زواب من قال
فصبر ]: -تهالى –كما ضي قولو ، أو المبتدأ أو الخبر، قام( أو الفاعل كما ضي )أيد، (قام

 . (5)"[جميل

وكذا . إلعو واآلخر مسنداً  لكون أحدهما مسنداً  " ضاالسمان عكونان كالماً : وزاء ضعو أعلاً 
إذا لو  إلعو واالسم م  الحر  وال عكون كالماً  واالسم مسنداً  االسم م  الفهل لكون الفهل مسنداً 

) عا أيد( ض سد )عا( : وأما نحو، إلعو ضال مسند ضال مسند إلعو ولو زه تو مسنداً  سنداً زه ت االسم م
 . "والفهل م  الفهل أو الحر  ال عكون كالما لهدم المسند إلعو، مسد دعوت اإلنشائي

؛ وال يتمتى: ضظهر بهذا المهنى قولو، وأما الحر  م  الحر  ضال مسند ضيهما وال مسند إلعو
 .(6)سناد إال ضي اسمين أو ضهل واسمتعسر اإل: أي

نما كان ارصل ضي اإلسناد الفهل دون االسم"(7) وزاء أعلاً  رن االسم عص ح لكونو ؛ وا 
 . ال غير ضصار اإلسناد الأما لو دون االسم " والفهل مختا بكونو مسنداً ، إلعو ومسنداً  مسنداً 

                                                           

 .1/7، والكتاب: 16 ا:الزم ة الهربعة تملعفها وأقسامها: (1)
 .256/ 1الكتاب:  (2)
 .34-1/33هم  الهوام : انظر: (3)
 .22/ 1شرح الرلي ع ى الكاضعة:  انظر:  (4)
 .83يوسف: سورة  (5)
 .15 ا:الزم ة الهربعة تملعفها وأقسامها: (6)
 .15 ا:، والزم ة الهربعة تملعفها وأقسامها:1/22شرح الرلي ع ى الكاضعة:  انظر:  (7)
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ين أسندت إحداهما إلى الكالم هو المركب من ك مت": (1) وزاء ضي) شرح ابن عهعش(
نحو ، هل واسمضأو ضي ، وبشر صاحبك، أيد أخوك: ارخرى وذلك ال يتمتى إال ضي اسمين كقولك

وتركيب اإلسناد أن تركب ك مة م  ك مة تنسب إحداهما إلى ، لرب أيد وانط ق بكر: قولك
" بل تركيب  أنو لم يرد مط ق التركيب، إلى ارخرى" ا" أسندت إحداهم: ضهرضك بقولو، ارخرى 

الك مة م  الك مة إذا كان رحدهما ته ق بارخرى ع ى السبيل الذي بو عحسن موق  الخبر وتمام 
 . الفائدة"

والمراد باإلسناد أن ُيخبر ضي ": (2)عقول الرلي، ضائدةواإلسناُد ضي حقعقة أمرا نسبٌة تفيد 
بر عنو أهم ما ُيخبر عنو بذلك ع ى أن عكون الُمخ، الحال أو ضي ارصل بك مة أو أكير عن ُأخرى 

 . الخبر ضي الذكر وأخا بو"
، واإلسناد هو الهالقة النحوعة الرابطة بينهما، مسند إلعو ومسند، وطرضا اإلسناد مهروضان

المبتدأ والخبر ضي : والتي تتكون من ركنين نحويين هما، وهو بدورا عميل البناَء النحوي ل زم ة
وهما ، باب المسند والمسند إلعو": ول سيبوعوعق، عل ضي الزم ة الفه عةوالفهل والفا، الزم ة االسمعة

 . (3)"آلخر وال يزد المتك ُم منو ُبداً ما ال َعغنى واحد منهما عن ا
الزنس من تذكير : وتتميل ضي، المطابقةَ ، من أبرأ الهالقات بين المسند والمسند إلعو إن  

أما ، هذا ضي المبتدأ والخبر، ضي التهريف والتنكيرو ، وضي الهدد من إضراد وتينعة وزم ، وتمنيث
 . وضي الهدد ضقط، الزنس: المطابقة بين الفهل والفاعل ضتتميل ضي

 
 

 

                                                           

 16 ا:الزم ة الهربعة تملعفها وأقسامها: (1)
، والمقتلب، أبو الهباس محمد بن يأيد المبرد، 1/23، وانظر: الكتاب: 1/22شرح الرلي ع ى الكاضعة:  (2)

، ا: 4، جم1979 -هك 1399(،3(، تحقيق محمد عبد الخالق علعمة، عالم الكتب، بيروت، )طكه285)ت
126. 

 256/ 1الكتاب:  (3)
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 ولم عشترطوا ذلك ضي التهريف، اشترَط النحاُة التطابَق بين المبتدأ والخبر ضي الزنس والهدد
 . سيزيئوهو ارصل كما ، وقد يخت فان، إذ قد يتفقان، والتنكير

أي الخبر طبق المبتدأ ضي التذكير والتمنيث واإلضراد ، هو ويزب أن عكون ": (1)عقول الدماميني
 . والتينعة والزم  مدة )ما أمكن( ذلك"

، قام أيد: لكعن صاحبو ضمن ذ عستغني كل واحد ال ما وهما": (2)بقولو وأاد المبرد إعلاحاً  
ضإذا ، أيد: نحو قولك، ضاالبتداء، وأضهال الشك واله م نكان أو إ: نحو ،دخل ع عو ما هو واالبتداء وخبر

منط ق أو ما أشبهو صح مهنى الكالم : ضإذا ق ت، ل سام  ليتوق  ما تخبرا بو عنو ذكرتو ضإنما تذكر
تهرضو ولوال ذلك لم نقل لو أيد ولكنت  مارنو قد كان عهر  أيدًا ك؛ وكانت الفائدة ل سام  ضي الخبر

؛ تخبرا بو عنو أضدت الخبر ضصح الكالم ويزهل ما ض ما كان عهر  أيد اً ، رزل عقال لو أيد: قائاًل لو
ذا أقرنتها بما عص ح حدث مهنى واستغنى الكالم رن ال فظة الواحدة من االسم والفهل ال  . "تفيد شيئًا وا 

مهنوعة  بوزود قرينة لفظعة أو يتم الحذ  إال وال، إلعو من الزم ة دالمسن عحذ  المسند أو وقد 
 . (3)يوزد ضي الذكر تدل ع ى مهنى المحذو  ضعكون من الحذ  مهنى ال

وحذ  عامل المفهول ، لتحذيرريو الحذ  وزوبا كحذ  الفهل ضي اوكل عنصر إسناد عهت 
وعهتريو الحذ  زواأًا عند قعام دليل ، بروكما ضي مواطن حذ  المبتدأ والخ، المط ق النائب عن ضه و

وسواء دلت ع عو قرينة لفظعة ، سواء أكان مهنوًعا عقتلعو المهنى أم صناععًا تقتلعو الصناعة النحوعة
 . أم دلت ع عو قرينة المقام
 إذا دل ع يها دليل كحذ  المفهول بو أو اإلسنادعة ضتحذ  حذًضا زائأاً  غير أما الهناصر

 . الملا  وغيرها الموصو  أو أو يأالتمي الحال أو
وأهم  لفظعة أعلاً  عكون بقرينة قرينة لفظعة والحذ  إنما كرضالذ ِ ": (4)تمام حسان عقول الدكتور 

 . "وكالهما من القرائن ال فظعة، كروسبق الذ ِ ، هي االست أام: المحذو  ع ى القرائن الدالة
البنعة  تالأم بين عناصر: (5)بمنومحمد حماسة المقصود باالست أام  وقد ولح الدكتور

م   نأحد الهنصري إلعو لما أمكن قبول ذكر لم عكن هناك تالأم بين المسند والمسند ض و، ارساسعة
،  يدل م  القرائن ارخرى ع ى الهنصر المحذو  المذكور ضالهنصر، مط ًقا اآلخر تزاهل الهنصر

                                                           

ن تغري بردي ارنا بكي زمال الدين أبو المحاسن، تحقيق: المنهل الصاضي والمستوضي بهد الواضي، تمليف: يوسف ب (1)
 .244، ا: 1م، ج1984محمد محمد أمين، الهيئة المصرية الهامة ل كتاب، )د. ط(، 

 .126 /4:المقتلب (2)
بناء الزم ة الهربعة، تمليف: د. محمد حماسة عبد ال طيف، دار غريب ل طباعة والنشر، القاهرة، )د. ط(، )د. ت(،  (3)

 .259 ا:
 .221 ا:ال غة الهربعة مهناها ومبناها:انظر:  (4)
 .261ا:بناء الزم ة الهربعة:  (5)
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مكان ذكر  أو ضي ما عماي و تماما يزهل الحذ  زائأاً ، المنطوق نفسو المحذو  ضي التهبير الهنصر وا 
 . يوزد مان  تركيبي ضي بناء الزم ة من ذكرا حيث ال

: (1)خبرا قال الواسطي المبتدأ أو و اخت ف النحاة ضي المفال ة بين كون المحذو  هو
 . محط الفائدة ومهتمدها" رن الخبر؛ "ارولى كون المحذو  المبتدأ

رن الحذ  ؛ الخبر ذهب إلى أن ارولى بالحذ  هو (3)يأن الهبد (2)السيوطي وذكر
مشتقًا وعكون  ضعكون مفردا زامدا أو دون المبتدأ إذ يتنوع الخبر اتساع وتصر  وذلك ضي الخبر

 . عكون إال اسمًا مفرداً  والمبتدأ ال، زم ة بتنوع أقسامها
 وراحة والخبر مالمبتدأ مول  استزما بمن   ع ل حذ  الخبر (5)النحاس أن   (4)وألا 

أن ، أن بهلهم يزيأ حذ  المبتدأ والمهول ع عو (6)وذكر أعلا، مول  تهب وط ب استراحة
عهتريهما الحذ  إذا وزدت قرينة لفظعة أ وحالعة أغنت عن النطق بمحدهما وكان  الخبر المبتدأ أو

 . ضي ذلك ضهم ل مهنى
تحصل الفائدة بمزموعهما ضالمبتدأ  زم ة مفيدة "اع م أن المبتدأ والخبر: (7)عقول ابن عهعش 

 حالعة تغني عن إال أنو قد توزد قرينة لفظعة أو؛ مهتمد الفائدة والخبر محل الفائدة ضال بد منهما
                                                           

 .2/128، وانظر: هم  الهوام : 3/105ارشباا والنظائر ضي النحو:  (1)
 .3/105ارشباا والنظائر: ( 2)
لنحوي، أحد ارئمة النحاة المشهورين، بن أحمد بن بقعة الهبدي أبو طالب ا أحمد بن بكرهو: أبو طالب الهبدي النحوي:  (3)

صاحب شرح اإلعلاح، وغيرا من المصنفات، قرأ النحو ع ى أبي سهيد السيراضي، ورأى الرماني، وأبا ع ي الفارسي، 
ابن  محمد بن الهباسالأاهد، ودع زا السزأي، وأبا بكر ابن شاذان، وأبا عمر  محمد بن عبد الواحدوسم  أبا عمر 

محمد ربي عبيد، روى عنو أبو الفلل  بكتاب )غريب الحديث(المخ ا، وحدث عن أبعو وعن دع ة  رطاهحيوعو، وأبا 
الوراق،  محمد بن محمد بن ع يالطبري، وأبو الحسين  طاهربن المهدي الخطيب، والقالي أبو الطيب  بن عبد الهأيأ
 .15/104: ، وسير اعالم النبالء11/251، انظر: البداعة والنهاعة: هك406وتوضي سنة 

 .3/107ارشباا والنظائر:  (4)
المرادي النحاس، النحوي المصري. كان من الفلالء، ولو تصانيف  هو: أبو زهفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس(5)

مفيدة منها: كتاب ضي النحو اسمو التفاحة وكتاب ضي االشتقاق، وتفسير أبعات سيبوعو، ولم عسبق إلى مي و، وكتاب 
المه قات السب ، وكتاب طبقات الشهراء وغير ذلك، وروى عن أبي عبد الرحمن  ضي النحو، وكتاب ضي شرحالكاضي 

النسائي، وأخذ النحو عن ابي الحسن ع ي بن س عمان ارخفش النحوي، وأبي إسحاق الأزاج، وابن ارنباري، ونفطوعو، 
الواضي بالوضعات: صالح الدين ، انظر:  هـ 338ط عا  توفي  الف طا ،الهراق، وكان قد رحل إليهم من مصر وأععان أدباء

ه (، تحقيق: أحمد اررناؤرط، وتركي مصطفى، دار أحعاء التراث، 764خ يل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي، )ت 
، وانظر: الكامل ضي التاريخ، عأ الدين أبو الحسن ع ي بن محمد 166، ا: 2م، ج2000هك/ 1420بيروت، )د. ط(، 

، 8م، ج1987هك/ 1407ريم بن اريير، تحقيق: أبو الفداء عبد هللا القالي، دار الكتب اله معة، )د. ط(، بن عبد الك
  .630ا: 

 
 .3/106ارشباا والنظائر:  (6)
 .1/239شرح المفصل:  (7)
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ضإذا ضهم ، زيء بها ل داللة ع ى المهنى رن ارلفاظ إنما؛ ع عو لنطق بمحدهما ضعحذ  لداللتهاا
ادًا حكمًا وتقديرًا وقد زاء ذلك مزيًئا صالًحا ضحذضوا تمتي بو وعكون مر  المهنى بدون ال فظ زاأ أال

رن المبتدأ عين الخبر ؛ أولى إلى أن حذ  الخبر (1)وذهب ابن هشام. أخرى" المبتدأ مرة والخبر
 . ال حذ تضالمحذو  عين اليابت ضعكون حذضًا 

الب عغة  بمن ارسس التي بنيت ع يها ارسالي إلعو )المبتدأ( عشكل أساساً  وحذ  المسند 
االنتباا لعق  السم  ع ى مراد الكالم  باإللاضة إلى أن كل حذ  يبهث الفكر وينشط الخعال وييير

وأضلل الكالم ما يدعو إلى التفكير وعستنفذ الحس والم كات ، وعستنبط مهناا من القرائن وارحوال
هويل ضعو ع ى الهقل النفس حيث عكون الت وينشط القدرات مما يزه و أدخل ضي الق ب وأمس بسرائر

ور ضداللة والحس خالًضا لذكرا حيث عكون التهويل ع ى ال فظ المذك رضي إدراك الداللة مما ييير الفك
 . (2)ل فظالهقل أقوى من داللة ا

 : والمبتدأ في العربية على ضربين
عكون وغالبًا ما ، مبتدأ لو ضاعٌل عسد مسد الخبر: والياني، مبتدأ يتبهو خبرٌ : ارول منهما

 . (3)هذا المبتدأ مسبوقًا بنفي أو استفهام
أو الصفُة ، ضالمبتدأ هو االسُم المزرُد عن الهوامل ال فظعة مسندًا إلعو": (4)عقول ابُن الحازب

ئٌم الأيداِن( و)أقائٌم ميل )أيٌد قائٌم( و)ما قا، راضهًة لظاهر، االستفهامالواقهُة بهد حر  النفي وألف 
 . "الأيدان(

مبتدأ لو : وهو نوعان، )وأقول اليالث من المرضوعات المبتدأ: (5)شرح شذور الذهب وزاء ضي
 . لكن لو مرضوع عغني عن الخبر(، ومبتدأ لعس لو خبر، وهو الغالب، خبر

ضمصل الكالم ع ى ، أْن عكونا متطابقين ضي التهريف والتنكير ُعشترط ضي المبتدأ والخبر وال
" رن االبتداء إنما هو : (6)قال، ازتم  نكرة ومهرضة ارعر  إذانا ع عو سيبوعو أْن يبتدأ ب ما

                                                           

، 1مغني ال بيب، تمليف: زمال الدين بن هشام ارنصاري، دار إحعاء الكتب الهربعة، )د. ط(، )د. ت(، ج (1)
 .163ا: 

، 4خصائا التراكيب دراسة تح ي عة لمسائل ع م المهاني، د. محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط (2)
 .161-160م، ا: 1996

شرح شذور الذهب ضي مهرضة كالم الهرب، أبوعبدهللا زمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدهللا بن هشام  (3)
،  )د. ت( (،ط)د. ، دار الطالئ ق: محمد محيي الدين عبد الحميد، (، تحقيكه761ارنصاري المصري، )ت

 .210ا: 
 .189-1/180شرح الرلي ع ى الكاضعة:  (4)
 .210شرح شذور الذهب: ا:  (5)
، وانظر: شرح التسهيل البن مالك، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، 1/328الكتاب:  (6)

 .289، ا: 1م، ج1996هك/ 1410، 1هزر ل طباعة والنشر، ط
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لكن البد من تحق ق ، أصل الكالم " وهو؛ ازتم  نكرة ومهرضة أن يبتدئ بارعر  وأحسنو إذا، خبر
 . (1)عهدل عنهما إالضي الظاهر المطابقة بينهما ضي النوع والهدد وال

 
 : القسم األول

 : المبتدأ الذي له خبر
 : ابقة ضي هذا النوع كما عمتيوالمط

كَ ]: -تهالى -قولو  ميل، تذكيرًا وتمنيياً ، المطابقة ضي اإلضراد -أ  . (2)[َمتَاعُ اْلَحيَاةِّ الدُّنْيَا ذَلِّ
 . (3)[َمانِّ اْختََصُموا فِّي َربِِّّهِّمْ َهذَانِّ َخصْ ]: -تهالى-قولو ميل ، تذكيرًا وتمنيياً ، المطابقة ضي التينعة -ب
دُوا فِّي اْْلَْرضِّ ]: -تهالى  -قولو ميل، تذكيرًا وتمنيياً ، المطابقة ضي الزم  -ت َوإِّذَا قِّيَل لَُهْم ال تُفْسِّ

ْصلُِّحونَ   . (4)[قَالُوا إِّنََّما نَْحُن ُم
 . مؤمن خيٌر من كاضر، أنت المقدم أنت المؤخر: ميل: المطابقة ضي التهريف والتنكير -ث
 

 : وتأنيثاً تذكيرًا ، المطابقُة في اإلفراد -أوال
ما بين أحاديث ؛ سبهين حديياً  عقرب منورد هذا النوع ضي كتاب )صحعح البخاري( ما 

 وضي الزم  تمنيياً ، وتمنيياً  وضي التينعة تذكيراً ، وتمنيياً  تطابق ضيها المبتدأ م  الخبر ضي اإلضراد تذكيراً 
ومبتدأ ، مفرد مؤنثومبتدأ مفرد مؤنث وخبرا ، وما بين مبتدأ مفرد مذكر وخبرا مفرد مذكر، وتذكيراً 

، ومبتدأ مهرضة وخبرا مهرضة، ومبتدأ مينى مؤنث وخبرا مينى مؤنث، مينى مذكر وخبرا مينى مذكر
لعكم التمييل لهذا ، ومبتدأ نكرة وخبرا مهرضة، ومبتدأ مهرضة وخبرا نكرة، ومبتدأ نكرا وخبرا نكرا وا 

 : ارحاديث
 
 : المبتدأ مفرٌد مذكٌر والخبُر مفرٌد مذكرٌ  -1

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( : بتدأ لمير منفصل متك م والخبر اسم مفردالم -أ
 : منها، خمسة أحاديث عقرب ما
 . (1)"  بَْينََما أَنَا نَائِّم   ": --وقال  -

                                                           

 .415، ا:كه1424، 1داللة السعاق، ردة هللا بن ردة بن ليف هللا الط حي، زامهة أم القرى، السهودعة، ط (1)
 .14 ل عمران: سورة  (2)
 .19الحة: سورة  (3)
 .11البقرة: سورة  (4)
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ثْلُكْم أَْنَسى َكَما تَْنَسْونَ   ": --وقال  -  . (2)" إِّنََّما أَنَا بِّْشر مِّ
 . بشر( ضي اإلضراد والتذكير -الخبر)نائم وصل المتك م طابق)المبتدأ )أنا( اللمير المنف   

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : المبتدأ لمير منفصل مخاطب والخبر اسم مفرد -ب
 : نهام، البخاري( ما خمسة أحاديث

. ... أَْنتَ  اللَُّه َّ لََك ال َحم  ُ  ": --وقال  - ِض َوَمن  فِ ِهنَّ َر  ِفر  ِلي َما  قَ ُِّ  ال ََّمَواِ  َواأل  فَاغ 

لَن ُ ، ُ  َوَما أَع  َرر  ُ ، َوَما أَ   ر  ُ  َوَما أَخَّ رُ  قَ َّم  ِّ ُِّم َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ أَو  اَل  أَْنتَ  ، اَل إِلَهَ ِإالَّ أَْنَت اْلُمقَدِّ

 . (3)" إِلَهَ َغ  ُركَ 
اد المؤخر( ضي اإلضر  –الخبر )المقدم  والمبتدأ )أنت( اللمير المنفصل المخاطب طابق

 . والتذكير
المبتدأ لمير منفصل غائب والخبر اسم مفرد وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري(  -ت

 : منها، خمسة أحاديث عقرب منما 
 . (4)"انيط  و ش  ما هُ فإنَّ ": --قال  -

 . الخبر )الشعطان( ضي اإلضراد والتذكير والمبتدأ )هو( اللمير المنفصل طابق
وقد ورد ذلك ضي كتاب : لخبر شبو زم ة زار ومزروروا المبتدأ لمير منفصل غائب -ث

 : منها، خمسة أحاديث عقرب من )صحعح البخاري( ما
خ": --وقال  -  . (5)"ارن   ن  مِ  )*(احض  هو ِفي ض 

الخبر شبو الزم ة بتقدير)كائن أو موزود(  والمبتدأ )هو( اللمير المنفصل الغائب طابق
 . ضي اإلضراد والتذكير

وقد ورد ذلك ضي كتاب : فصل غائب والخبر اسم من ارسماء الخمسةالمبتدأ لمير من -ج
 : وهي، )صحعح البخاري( مرة واحدة

 . (6)" َزْمعَةَ    نَ هللا َع   ُ  ُهَو أَُخوَك يَا ": --قال  -
 . الخبر)أخوك( ضي اإلضراد والتذكير و)هو( اللمير المنفصل الغائب طابق المبتدأ

                                                                                                                                                                          

عيل بن إبراهعم بن المغيرة الزهفي البخاري، صحعح اإلمام البخاري، لإلمام الحاضظ، أبي عبد هللا محمد بن إسما (1)
(، قام ع ى نشرا: ع ي بن حسن بن ع ي بن عبد الحميد الح بي اريري، شركة القدس ل نشر كه256)ت 

 .1/23، حديث رقم: 1والتوأي ، )د. ط(، )د. ت(؛ ج
 .1347، 1403، 1343، 1344رقم:  ، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث1/128السابق: حديث رقم:  (2)
 .7499، 7442، 385، 6317، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1120/ 1السابق: حديث رقم:  (3)
 .2311، 242، 2732، 751، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/509: حديث رقم: السابق (4)

َق ف هلخلاح: )*(   .قل ل ال ُعم 

 .2054، 156، 844واهد انظر: حديث رقم: ، ولمأيد من الش3883/ 2السابق: حديث رقم:  (5)
 .4303/ 3: حديث رقم: صحعح البخاري  (6)
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 ؟ما ظاهره عدم المطابقة
 : تدأ لمير منفصل غائب والخبر مفردالمب -1

َما أُْهدِّي إِنَّ ِلي َجاَر  نِ  ا ر ول هللا إن  :"عن عائش  قال  -أ ْنكِّ  ": قَالَ  ؟ فَإِّلَى أَيِِّّهِّ َما مِّ إِّلَى أَْقَربِّهِّ

 . (1)" "بَابًا
: ويزوأ الرض  ع ى تقدير، لعكون الزواب كالسؤال؛ ع ى تقدير إلى أقربهما أقربهما بالزر

 . (2)( تمييأو)باباً ، والنصب ع ى تقدير ص ي أقربهما، ماهو أقربه
ا تَُصوُمهُ قَُر  ٌش فِي ال َجاِهِل َِّ  ، ": حديث صعام عاشوراء -ب م  ِ  َوَكانَ  َعاُشوَراَء  َو   --َرُ وُل اَّللَّ

هِّ   َُصوُمهُ ، يَامِّ ينَةَ َصاَمهُ َوأََمَر بِّصِّ َم اْلَمدِّ ا قَدِّ  . (3)" فَلَمَّ
والزم ة مول  نصب ، الرض  ع ى أن عكون هو مبتدأ والفريلة خبرا لك ضي )الفريلة(

ولك النصب ع ى أن عكون هو ضصال ال مول  لو والفريلة خبر ، أنو خبر كان ع ى
 . (4)كان

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما : المبتدأ اسم ظاهر مهر  بمل والخبر اسم مفرد -  
 : منها، عشرة أحاديث عقرب من
رٌ  َوبَْينَُهَما، بَيِِّّن   الَحَرامُ و،  بَيِِّّن   الَحَللُ   ": --ال ق -  . (5)" ت  ُمْشتَبَِّها أُُمو 
ُن ُجبَار   ، والبـِّئُْر ُجبَار   ، و(7)العَْجَماُء ُجبَار   ": --وقال  - َكاِ  الَمْعدِّ  الُخُمس     ، و في الِرّ
"(8) . 

 . زبار( ضي اإلضراد والتذكير –الخبر)بين والهزماء( المفرد المذكر طابق -المبتدأ )الحالل
وقد ورد ذلك ضي كتاب : زم ة زار ومزرور والمبتدأ اسم ظاهر مهر  بمل والخبر شب -ت

 : منها، عشرة أحاديث عقرب من)صحعح البخاري( ما 
ِلَماِن  َِ   فَ  ِهَما  ": --قال  -  . (1)" ارِّ َواْلَمْقتُوُل في النَّ  فَال قَاتِلُ ، إذا ال تَقَى ال ُم  

                                                           

 .6020/ 4السابق: حديث رقم:  (1)
إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي، ل شيخ االمام الهالمة: محب الدين أبي البقاء عبد هللا بن الحسين  (2)

القاهرة،  –د الهنداوي، مؤسسة المختار ل نشر والتوأي  ه (، تحقيق: عبد الحمي616 -538الهكبري الحنب ي، )
 .197)د. ط(، )د. ت(: ا: 

 .2002 /2صحعح البخاري: حديث رقم: (3)
 .202إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي: ا:  (4)
 .1/52: حديث رقم: صحعح البخاري  (5)
ا  إِذَا أَت لَفَ   :َه ٌَر ، أَي   : َِضِ ّ ال ِج ِ  أَي  (   7) ال  َِه َم ُ َش  ئ ا َولَ    َُكن  َمعََها قَائِ ٌ َواَل َ ائٌِق َوَكاَن نََهار 

ت َ َف َحَصَل  ِتَق ِص ِرِه ، َوَكذَا إِذَا َكاَن لَ  ِ      فََ  َضَماَن ، َوإِن  َكاَن َمعََها أََح ٌ فَُهَو َضاِمٌن أِلَنَّ ا  
َر فِي َر  ِطَها إِ  ا ، َكذَا ذََكَرهُ الِطّ  ِيُّ أِلَنَّ ال َماِلَك قَصَّ َرَح نََهار  ُ أَن  تُر  ََط ال ََّوابُّ لَ     َوتَ   ذ  ال عَا َ 

 . َوا  ُن ال َمِلِك 

 .5740، 2626، 210، 9، ولم    من الشواه  انظر: ح  ث رق : 1/1499: حديث رقم:صحعح البخاري ( 8)
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 . (2)" أََحبَّ  َمَع َمن   اْلَمْرءُ  ": --وقال  -
 . أو موزود( ضي اإلضراد والتذكيرالزم ة بتقدير)كائن  الخبر شبو وطابقالمرء( -المبتدأ )القاتل

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : لمبتدأ اسم ظاهر مهر  بمل والخبر اسم موصولا -ث
 : هامن، يالية أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

هِّ  ِمن   َسلََم اْلُمْسلُِّمونَ  َمن   اْلُمْسلِّمُ  ": --قال  - رُ  ،لَِّسانِّهِّ َويَدِّ ُ  ِمن   َواْلُمَهاجِّ َهَجَر َما نََهى اّللَّ

 . (3)" َعْنهُ 
ضي اإلضراد الهائد ع ى المس م المفرد المذكر )االسم الموصول( الخبر والمبتدأ )المس م( طابق

 . والتذكير
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : مهر  بمل والخبر زم ة ضه عةالمبتدأ اسم ظاهر  -ج

 : منها، عشرة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 
ِمنُ  ": --قال  -  . (4)" أَْمعَاء   فِي َ   عَ ِ  يَأُْكلُ  فِي ِمع ى َواِحٍ ، َوالَكافِرُ  يَأُْكلُ  الُمؤ 
هِّ بَِّما نِّيحَ  فِي اْلَميُِِّّت يُعَذَّبُ  ": --وقال  -  . (5)" َعلَْيهِّ  قَْبرِّ

 . اللمير )هو( ضي اإلضراد والتذكيرالخبرالزم ة الفه عة بتقدير  والميت( طابق-المبتدأ )المؤمن
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : المبتدأ اسم إشارة م  هاء التنبعو والخبر اسم مفرد)نكرة( -ح

 : منها، عشرة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 
ْرق  َهذَا  ": --قال  - تَِ ِلي ث  َصلّي، فعِّ  . (6)" اغ 
َجاٍر ، فََوَج  ُ  َحَجَر  ِن َولَ   أَِجِ  الثَّاِلَث ، إلَى الغَائِط ذَهَب الرو ولُ "- َوأََمَرنِي أَن  آتِ َهُ  ِثَ ثَِ  أَح 

ثَ َ ، َ  و  ثَ   ، َوأَل قَى الرَّ ْكس  " : :--وقال  ، فَأََخذ ُ  َرو   . (8)"(7)  َهذَا رِّ
 . ضي اإلضراد والتذكير (ركس -الخبر )عرق  وسم اإلشارة طابق)هذا( ا المبتدأ

 : ما ظاهره عدم المطابقة
 : المبتدأ اسم إشارة مع هاء التنبيه والخبر اسم مفرد)نكرة( -1

                                                                                                                                                                          

 .31/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
، 2168، 2589، 2134، 3601، 2446، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 4/6168حديث رقم: السابق:  (2)

1804 ،5353. 
 .6611، 6114، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم : 1/10السابق: حديث رقم:  (3)
 .4/5393السابق: حديث رقم:  (4)
 .6512ث رقم: ، ولمأيد من الشواهد انظر: حدي1/1292السابق: حديث رقم:  (5)
 .327/ 1: حديث رقم: السابق (6)
 .  الر ِّ والقلب( ركس أي: 7)
، 4380، 4041، 2732، 2350ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: ،1/156صحعح البخاري: حديث رقم:( 8)

5091 ،952 ،1379. 
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هِّ  فِي --)*(دَْدنَاهُ لَ  ": قالت عائشة -أ يُر إِّلَْينَا أَْن اَل ، َمَرضِّ فََجعََل يُشِّ

يَةُ  : فَقُْلنَا ، تَلُدُّونِّي يضِّ لِّلدََّواءِّ  َكَراهِّ  . (1)"اْلَمرِّ
وعحتمل النصب ع ى أن . هذا االمتناع كراهعة: أي؛ )كراهعة( بالرض  خبر مبتدأ محذو 

 . نهانا لكراهيتو الدواء: أي ؛لو عكون مفهوالً 
 . (2)كرهو كراهعة الدواء: أي؛ ويزوأ أن عكون مصدراً 

وقد ورد ذلك ضي : ه ها ماضضه عة ض ةالمبتدأ اسم إشارة م  هاء التنبعو والخبر زم  -ب
 : منها، عشرة أحاديث عقرب منكتاب )صحعح البخاري( ما 

َ  َهذَا ": --قال  - دَ اّللَّ َ  ، َحمِّ  . (3)" َوَهذَا لَْم يَْحَمْد اّللَّ
َ   َ  رٍ  --وقال  - هِّ  َهذَا ":  َو  ذ  بَِّرأْسِّ فََرسِّ يُل آخِّ ْبرِّ بِ ، جِّ  . (4)" َعلَ  ِه أَ َا ُ ال َحر 
الخبر الزم ة الفه عة بتقدير اللمير )هو( ضي اإلضراد  وتدأ)هذا( اسم اإلشارة طابقالمب

 . والتذكير
وقد ورد : ضه عة ضه ها ملارع مزأوم ب م ةالمبتدأ اسم إشارة م  هاء التنبعو والخبر زم  -ت

 : ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( مرة واحدة
َ  ": --قال  -   .(5)" َهذَا لَْم يَْحَمْد اّللَّ

الخبر الزم ة الفه عة بتقدير اللمير )هو( ضي اإلضراد  و)هذا( اسم اإلشارة طابق المبتدأ
 . والتذكير

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : موصول مالمبتدأ اسم إشارة م  هاء التنبعو والخبر اس -ث
 : البخاري( مرة واحدة

 . (6)" أَْوفَى اّللَّ لَهُ بِّإِّْذنِّهِّ  َهذَا اَلذي  ": --قال  -
 . المبتدأ )هذا( اسم اإلشارة طابق الخبر )اسم الموصول( ضي اإلضراد والتذكير

وقد ورد ذلك ضي كتاب : المبتدأ اسم إشارة م  الم البهد وكا  الخطاب والخبر اسم مفرد -ج
 : )صحعح البخاري( مرتين

ْرق    ": --قال -  . ةالخبر اسم مفرد نكر  (1)" َولَْيَس بَِّحْيض  ، إِّنََّما ذَلِّكِّ عِّ

                                                           

 .َصف َحتَا العُنُِق  ُوَن األُذُنَ  نِ )*( لددناا: 
 .5712/ 4م: : حديث رقصحعح البخاري  (1)
 .200عراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي، ا: إ  (2)
 .6221/ 4: حديث رقم: صحعح البخاري (3)
 .4041/ 3السابق: حديث رقم: ( 4)
 .6221/ 4السابق: حديث رقم:  (5)
 .4/4906السابق: حديث رقم:  (6)
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 . الخبر )عرق( ضي اإلضراد والتذكير وقالمبتدأ )ذلك( اسم اإلشارة المفرد المذكر طاب
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : المبتدأ اسم موصول والخبر زم ة ضه عة ضه ها ملارع -ح

 : وهي، البخاري( مرة واحدة
ي يَْخنُق نَْفسه يَْخنُقَها ": --قال  -  . (2)"النَّار فِي يَْطعَنَها يَْطعَنَها َواَلَّذِّي ، النَّار فِي الَّذِّ

الخبر الزم ة الفه عة بتقدير اللمير )هو(  ووالمبتدأ )الذي( اسم الموصول المفرد طابق
 . ضي اإلضراد والتمنيث

المبتدأ اسم ظاهر مهرضة من ارسماء الخمسة ملا  إلى لمير والخبر اسم مفرد  -خ
 : وهي، رة واحدةوقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( م: ع م
ِ  ،أَبُوَك ُحذَافَةُ " : --قال  -  َسالِّم        أَبُوَك  فَقَالَ  !؟فَقَاَ  آَخُر فَقَاَل َمن  أَ ِي  َا َرُ وَل اَّللَّ
"(3) . 

سالم( ضي اإلضراد  -اله م المفرد )حذاضة مالخبر اس والمبتدأ )أبوك( المفرد المذكر طابق
 . والتذكير

ضي صحعح ، والخبر المفرد المذكر، ابقة ضي المبتدأ المفرد المذكررأينا مما سبق أن المط
ما بين مبتدأ لمير منفصل وخبرا ، تصل إلى أربهين حديياَ ، البخاري لها موال  كييرة

، (رشبو زم ة )زار ومزرو  أوزم ة ضه عة  أو لماسم ظاهر مهر  بأو  اسم مفرد
شبو زم ة  أوزم ة ضه عة  أو لم  باسم ظاهر مهر أو  ومبتدأ اسم إشارة وخبرا اسم مفرد

اسم ظاهر مهر  أو  ومبتدأ اسم ظاهر مهر  بمل وخبرا اسم مفرد، (ر)زار ومزرو 
 ومبتدأ اسم موصول وخبرا اسم مفرد، (رشبو زم ة )زار ومزرو  أوزم ة ضه عة  أو لمب

وقد طابقت ، (رشبو زم ة )زار ومزرو  أوزم ة ضه عة  أو لماسم ظاهر مهر  بأو 
 . ضي اإلضراد والتذكير أالمبتد

الال بد  من أن ُعحمل المفرد المذكر ع ى المفرد المذكر حتى تحدث المطابقة  ال  وا 
 بموزويخرج  وما يذكر وعكون لعس مطابقاً ، يتطابق المفرد وعفقد مطابقتو ضي الهدد

ُر لِّلنَّ ]: -تهالى–ميال قولو ، نحوعة تولح الغموض وتبين وزو المطابقة َصائِّ اسِّ َهذَا بَ

ضقد أخبر عن اسم اإلشارة المفرد المذكر )َهَذا( بزمٍ  ، (4)[َوَرْحَمة  لِّقَْوم  يُوقِّنُونَ  َوهُدىً 
ضإن ؛ لما كان القر ن عحوي سورًا و عاٍت وبراهيَن كييرة: وتمويل ذلك، مؤنث )َبَصاِئر(

                                                                                                                                                                          

 .1/228: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
 .1365/ 1: حديث رقم: السابق (2)
 .92/ 1السابق: حديث رقم:  (3)
 .20الزايعة: سورة  (4)
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بقة بين ومن خالل هذا التمويل تتم المطا، ولذلك زاأ اإلخبار عنو بالزم ؛ مهناا الزم 
 . المبتدأ والخبر تذكيرًا وتمنيياً 

 . ضي ولوح المهنى وترابط الزم ة يتبين بذلك أن  ل مطابقة بين المسند والمسند إلعو أيراً 
، أو مثنىً ، عن المفرد المؤنث بمفرٍد مذكرٍ  فال يخبر: المبتدأ مفرد مؤنث والخبر مفرد مؤنث -2

 . أو جمٍع مذكٍر أو مؤنث
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : زم ة شبو رضة ع م والخبرالمبتدأ اسم ظاهر مه -أ

 : وهي، البخاري( مرة واحدة
نِّي فاِطَم  ": --قال   .(1)" ،  ُر  ُنِي ما را َها، َو ُؤِذ ني ما آذاَهابَْضعَة  مِّ

( ضي كائنةالزم ة بتقدير )شبو الخبر  والمبتدأ )ضاطمة( االسم اله م المفرد المهرضة طابق
 . منيثاإلضراد والت

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : المبتدأ لمير منفصل غائب والخبر اسم مفرد ع م -ب
 : وهي، البخاري( مرة واحدة

يَّةُ بِّْنُت ُحيَي ِّ  ": --قال  َي َصفِّ  . (2)" إِّنََّما هِّ

الخبر )صفعة(اله م ضي اإلضراد  والمبتدأ )هي( اللمير المنفصل المفرد الغائب طابق
 .والتمنيث

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : لمير منفصل غائب والخبر اسم مفردالمبتدأ  -ت
 : منها، خمسة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

ثُونِّي َما  ": --قال - مِّ ، فََحدِِّّ ثُْل اْلُمْسلِّ َن الشََّجرِّ َشَجَرة  ال يَْسقُُط َوَرقَُها ، َوإِّنََّها مِّ إِّنَّ مِّ

ََ النَّاُس فِّي َشَجرِّ اْلبَ  َي ؟  فََوقَ ي أَنََّها النَّْخلَةُ ، هِّ ََ فِّي نَْفسِّ ِّ : َوَوقَ ي ، قَاَل َعْبدُ اّللَّ َوادِّ

ِّ ؟ قَالَ  َي يَا َرُسوَل اّللَّ ثْنَا َما هِّ َي النَّْخلَةُ  --فَاْستَْحيَْيُت ، ثُمَّ قَالُوا : َحدِِّّ  . (3) ": " هِّ
اإلضراد الخبر )النخ ة( ضي  والمبتدأ )هي( اللمير المنفصل المفرد الغائب طابق

 . والتمنيث
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : زم ةشبو المبتدأ لمير منفصل غائب والخبر  -ث

 : وهي، البخاري( مرة واحدة

 
 

نِّي ": --قال  - َي بَْضعَة  مِّ  . (4)" إِّنََّما هِّ
                                                           

 .112، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 3767/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .2/2035: حديث رقم: السابق (2)
 .1468، 2458، 5230، 4474، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/61السابق: حديث رقم:  (3)
 .3/5230: حديث رقم: اري صحعح البخ (4)
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الزم ة الزار والمزرور بتقدير  والخبر شب والمبتدأ )هي( اللمير المنفصل الغائب طابق
 . دة( ضي اإلضراد والتمنيثموزو  –)كائنة 

 : ما ظاهره عدم المطابقة
يَة   ُربَّ فَ  ": --قال  - يَة   ،الدُّْنيَا فِي َكاسِّ َرةِّ  فِي َعارِّ  . (1)" اآلخِّ

( لعست ؛ وأما الرض  ضلهيف، (ع ى أنو نهت ل مزرور )برب (ةزر )عاري: الزيد رن )ُرب 
ن قدر الرض ؛   زرر بل هي ح، اسما يخبر عنو  ؛ندنا ع ى تقدير حذ  مبتدأوهو ع، وا 

 . (2)ةعاري يه: أي
وقد ورد : المبتدأ اسم إشارة م  الم البهد وكا  الخطاب والخبر اسم مفرد مهر  بمل -ج

 : وهي، ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( مرة واحدة
 . (3)" ُعْرَوةُ اْلُوثْقَى)*(تِّْلَك اْلعُْرَوةُ   ": - -قال 

 .الخبر)الهروة( ضي اإلضراد والتمنيث وفرد المؤنث طابقالمبتدأ )ت ك( اسم اإلشارة الم
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : ل والخبر اسم مفردمالمبتدأ اسم ظاهر مهر  ب -ح

 : وهي، البخاري( مرة واحدة
 . (4)" اْلعُْمَرى َجائَِّزة   ": --قال 

 . تمنيثالخبر)زائأة( ضي اإلضراد وال والمبتدأ )الهمرى( االسم الظاهر المفرد طابق
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : المبتدأ لمير منفصل مخاطب والخبر اسم مفرد -خ

 : وهي، البخاري( مرة واحدة
بَة َوأَن  ِ  َوَراءِّ النَّاسِّ  ِمن   ُطوفِّي ": --قال   . (5)" َراكِّ

الخبر )راكبة( ضي  والمبتدأ )أنت( اللمير المنفصل المفرد المؤنث المخاطب طابق
 . ثاإلضراد والتمني

وقد ورد ذلك ضي كتاب : ل والخبر زم ة ضه عة ضه ها ملارعمالمبتدأ اسم ظاهر مهر  ب -د
 : وهي، )صحعح البخاري( مرة واحدة

ُكْم َما دَامَ  ": --قال ِّي َعلَى أََحدِّ ي َصلَّى فِّيهِّ  فِي اْلَمَلئَِّكةُ تَُصلِّ ، َوتَقُوُل : اللَُّه َّ  ُمَصَلهُ الَّذِّ

ِفر  لَهُ ، اللَُّه َّ  هُ  اغ  َحم  ثْ  ار   . (1)" َما لَْم يُْحدِّ

                                                           

 .1/115: حديث رقم: السابق (1)
 .209إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي: ا:  (2)

 )*( الهروة: اإلسالم.
 .3813/ 3: حديث رقم: صحعح البخاري  (3)
 .2/2626السابق: حديث رقم:  (4)
 .1/464: حديث رقم: السابق (5)
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الخبر الزم ة الفه عة بتقدير )هي(   و)المالئكة( االسم الظاهر الزم  المؤنث طابق المبتدأ
، ضهي ال ت د وال تولد؛ وهي مؤنث مزاأي ، وهي تهود ع ى المالئكة. ضي الزم  والتمنيث

، ط   الشمس: كير الفهلتذ: ميال، والمؤنث المزاأي عستخدم كاستخدام المؤنث المفرد
 . ط هت الشمس: تمنيث الفهل

، قرةوالب، ضاطمة: ميل، نيى من الناس أو الحيوانأهو ما دل ع ى : الحقيقيالمؤنث 
 . زاءت ضاطمة: يزب تمنييو م  ضه و، (2)وناقة

، مسالش: ميل، هو ما عهامل مهام ة ارنيى من الناس أو الحيوان: المجازي المؤنث 
أو حكم ، حكمت المحكمة ضي القلعة: يزوأ تمنييو م  ضه و، (3)المدرسة، الوأارة، المحكمة

 . المحكمة ضي القلعة
وقد ورد ذلك ضي كتاب : ل والخبر شبو زم ة زار ومزرورمالمبتدأ اسم ظاهر مهر  ب -ذ

 : منها، خمسة أحاديث عقرب من)صحعح البخاري( ما 
َِّ الَحَسنَة بعَشرِّ أم ": --قال  ْعف   ثالِّها إلى َسْب   .(4)" مئِّة ضِّ

( ةأو موزود ةالزم ة بتقدير )كائن والخبر شب واالسم المفرد الظاهر طابق (المبتدأ ) الحسنة
 . ضي اإلضراد والتمنيث

ل موصو  باسم ظاهر مهر  بمل والخبر زم ة ضه عة ضه ها مالمبتدأ اسم ظاهر مهر  ب -ر
 : منها، خاري( مرتينوقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح الب: ملارع
يضِّ ( 5)التَّْلبِّينَةُ  ": --قال  فَُؤادِّ اْلَمرِّ ة  لِّ مَّ  .(6)" تَْذَهُب بِّبَْعضِّ اْلُحْزنِّ  ، ُمجِّ

 . زم ة ضه عة ضه ها ملارع: والياني، اسم مفرد: ارول، )الت بينة( لو خبران المبتدأ
اب )صحعح البخاري( ما وقد ورد ذلك ضي كت: المبتدأ اسم اشارة والخبر اسم مفرد )نكرة( -أ

 : منها، يالية أحاديث عقرب من
هِّ َطابَةُ  ": حين أشر  ع ى المدينة --قال  بُّهُ  ، َوُهوَ  َوَهذَا أُُحد  ،َهذِّ بُّنَا َونُحِّ  َجبَل  يُحِّ

"(5).  

                                                                                                                                                                          

 .1/445: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
 ،الفاخوري حنا: تحقيق ،(م1395-كه761 ت) يوسف بن اهللا عبد ،هشام بن ،الذهب شذور (2)

 .1/92 ا:زام  الدروس الهربعة:، وانظر:286،ا: م1988 )د.ط(،،بيروت ل،الزي دار
 .1/93السابق:  (3)
 .2794، 2699، 2647، 1883، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/41صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)

)5( والت بينة : حساء ُعهمل من م هقتين من مطحون الشهير بنخالتو ، يم علا  لهما كوب من الماء ، وتطهى ع ى نار 
 هادئة وسمِ يت " ت بينة " تشبيهًا لها بال بن ضي بعالها ورقتها.

 .5755 حديث رقم:، ولمأيد من الشواهد انظر:5417/ 4: حديث رقم: صحعح البخاري ( 6)
 .298،  1556 ، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم:1/1481ق: حديث رقم: الساب (5)

http://www.badr1.com/vb/showthread.php?30415-الفرق-بين-المؤنث-الحقيقي-والمؤنث-المجازي&s=5ac2d5f390b808dc1e85bf2ea9974d1d
http://www.badr1.com/vb/showthread.php?30415-الفرق-بين-المؤنث-الحقيقي-والمؤنث-المجازي&s=5ac2d5f390b808dc1e85bf2ea9974d1d
http://www.badr1.com/vb/showthread.php?30415-الفرق-بين-المؤنث-الحقيقي-والمؤنث-المجازي&s=5ac2d5f390b808dc1e85bf2ea9974d1d
http://www.badr1.com/vb/showthread.php?30415-الفرق-بين-المؤنث-الحقيقي-والمؤنث-المجازي&s=5ac2d5f390b808dc1e85bf2ea9974d1d
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 . ( ضي اإلضراد والتمنيثطابةالخبر) والمبتدأ )هذا( اسم اإلشارة المفرد المؤنث طابق
ضي صحعح البخاري ، والخبر المفرد المؤنث، المبتدأ المفرد المؤنث بين رأينا أن المطابقة

أو  ما بين مبتدأ لمير منفصل وخبرا اسم مفرد، تصل إلى عشرين حديياً ، موال  كييرة وردت ضي
ومبتدأ اسم إشارة وخبرا اسم ، (رشبو زم ة )زار ومزرو  أو زم ة ضه عة  أو لماسم ظاهر مهر  ب

ومبتدأ اسم ظاهر ، (رشبو زم ة )زار ومزرو أو زم ة ضه عة  أو لمر  باسم ظاهر مهأو  مفرد
شبو زم ة )زار  أو زم ة ضه عة  أو  لماسم ظاهر مهر  بأو  مهر  بمل وخبرا اسم مفرد

 . الخبر ضي اإلضراد والتمنيث هاوقد طابق، (رومزرو 
 ، خبرا ضي اإلضراد والتينعة والزم  ونالحظ أن المبتدأ الذي لو خبر عطابق

 وكذا المبتدأ المفرد المؤنث ، اً مذكر  اً ضالمبتدأ المفرد المذكر عكون خبرا مفرد، والتذكير والتمنيث
 . وهذا ال يتم إال بمطابقة الخبر ل مبتدأ، حتى عكتمل المهنى الحقعقي ل زم ة اً مؤني اً ال عكون خبرا إال مفرد

 : ما ظاهره عدم المطابقة

 : مؤنثالمبتدأ مفرد مؤنث والخبر مفرد 
  قال-- :"  ُاْلَحنِّيفِّيَّةُ السَّْمَحة ِّ ِّينِّ إلى اّللَّ  . (1)" أََحبُّ الدِّ

ال مطابقة بين المبتدأ : ن ق تإض، بمهنى المحبوب ال بمهنى المحب: "أحب: (2)قال الكرماني
 ىالم ة الحنعفعة كمنها غ بت ع يها االسمعة حت: ق ت، رن المبتدأ مذكر والخبر مؤنث؛ والخبر
الملا  لقصد الأيادة ع ى من  )أحب( أو أن أضهل التفليل، بمهنى الدين ت ع ماً صار 

 . (3)أليف إلعو يزوأ ضعو اإلضراد والمطابقة"
 ر )الحنعفعة( ضي اإلضراد كى ذلك عكون المبتدأ )أحب( المفرد المؤنث طابق الخبكوع 

 . والتمنيث
 قال -- :"   َن َخانَ  ، َوإِّذَا َوَعدَ أَْخلَفَ  ، َكذَبَ  إِّذَا َحدَّثَ  ، آيَةُ اْلُمنَافِّقِّ ثََلث  . (4)" َوإِّذَا اْؤتُمِّ

                                                           

 .38/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
هبة هللا بن محمد بن ع ي بن الحسن بن المط ب الكرماني أبو المهالي ابن أبي سهد الكاتب، كان كاتبا مزيدا هو:  (2)

ر اللعاع، ولي ديوان الأمام ضي أعام المستظهر، وق دا الوأارة سنة حاسبا سديدا، تفرد ضي أمانو بكتابة الحساب وتدبي
خمسمائة، ضمقام وأيرا سنتين وأربهة عشر يوما، وعأل، وكان قد تفقو ل شاضهي، وسم  من محمد بن ع ي بن المهتدي، 

كان كيير الصدقة والتواريخ، و  حمد بن محمد بن النقور وغيرهم، وكان عحفظ السيرأوعبد الصمد بن ع ي بن المممون و 
 رالدر ، و 120والمهرو ، حدث بالعسير، وتوضي أبو المهالي سنة يالث وخمسمائة، انظر: بغعة الوعاة: ا: 

 .4/310الكامنة: 
ه (، حققو وقدم لو: د. س مان 911عقود الأبرزد ضي إعراب الحديث النبوي، لزالل الدين السيوطي، )ت (3)

 .6، ا: 2م، ج1994هك/1414القلاة، دار الزيل بيروت، )د. ط(، 
 .33/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
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كل من اليالث بهض : ق ت إما أن عقال. أن عقال اآلعات يالث رضالظاه، اآلعة مفردة: ضإن ق ت
وهو أن . وع ى الياني، المراد منها زنس اآلعة: ضه ى ارول. إذا ازتمهت تكون  عة واحدة ة ع

 .  عة حتى ازتمهت تكون  عة واحدة عقال كل من اليالث
اآلعة إذا حدث كذب ضما : وعصح أن عقال، الزمل الشرطعة بعان ليالث أو بدل: ضإن ق ت

 . (1)مهناا  عة المناضق كذبو عند تحديو: وزهو؟ ق ت
 . الخبر )المناضق يالث( ضي اإلضراد والتمنيث ووع ى ذلك عكون المبتدأ ) عة( المفرد المؤنث طابق

 
 : تدأ مثنى مذكر والخبر مثنى مذكرالمب -3

ضكما ال ، المبتدأ والخبر ال ُبد  لهما من التطابق ضي اإلضراد والتينعة والزم  والتذكير والتمنيث إن
 –ُمذكرِا ومؤنيِو  –ضال ُيخبر عن المينى ، إال بما ُعطابقوُ  -مذكرا ومؤنيو  -ُيخبر عن المفرد 

 . إال بما ُعطابقو
تطابق ضيها المبتدأ م  الخبر ؛ يالية أحاديث عقرب منحعح البخاري( ما وقد ورد ذلك ضي )ص
لعكم التمييل لهذا ارحاديث، ضي التينعة والتذكير  : وا 

؛ المبتدأ اسم نكرة مينى والخبر اسم نكرة مينى زم ة ضه عة ضاع ها مينى مذكر )مهرضة( -أ
  :وهي، وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرة واحدة: ألف االينين

قَا َعلَْيهِّ ، ي هللاابا فِ ح  الن ت  جُ ر  ": --قال    .(2)" اْجتََمعَا َعلَْيهِّ َوتَفَرَّ
الخبر الزم ة الفه عة ضاع ها مينى) ألف االينين( ضي  والمبتدأ )رزالن( مينى مذكر طابق

 . التينعة والتذ كير
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : المبتدأ لمير منفصل غائب مينى والخبر اسم مينى -ب

 : وهي، البخاري( مرة واحدة
 .(3)"انم  ائِ ا ن  م  هُ ": --قال 

الخبر )نائمان( ضي التينعة  والمبتدأ )هما( اللمير المنفصل المينى المذكر طابق
 . والتذكير

وقد ورد ذلك في )صحيح البخاري( ما يزيد عن : المبتدأ مثنى مؤنث والخبر مثنى مؤنث -4
ليكم التمثيل لهذه األ، ثالثة أحاديث  : حاديثوا 

وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( : المبتدأ لمير منفصل غائب والخبر اسم مينى -أ
 : منها، مرتين

                                                           

 .2/486عقود الأبرزد:  (1)
 .1/660صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)
 .2/2215السابق: حديث رقم:  (3)
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 .(1)"ات هللان آي  ان مِ ت  ي  آا م  هُ ": --قال 
الخبر ) يتان( ضي  والمؤنث طابق الدال ع ى المبتدأ )هما( اللمير المنفصل المينى

 . التينعة والتمنيث
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : والخبر اسم إشارة مينى المبتدأ لمير منفصل غائب -ب

 : وهي، البخاري( مرة واحدة
ْكعَتَْينِّ اللَّتَْينِّ بَْعدَ الظُّْهرِّ ، َعْبدِّ اْقَْيسِّ  ِمن   إِّنَّهُ أَتَانِّي نَاس   ": --قال  ، فََشغَلُونِّي َعْن الرَّ

 .(2)" فَُهَما َهاتَانِّ 

الخبر )هاتان( اسم  وطابق ل ع ى المؤنثالدا المبتدأ )هما( اللمير المنفصل المينى
 . اإلشارة ضي التينعة والتمنيث

 

 : المبتدأ جمع مذكر والخبر جمع مذكر -5
وقد ورد ذلك ضي) صحعح البخاري( : ال يخبر عن المبتدأ الزم  المذكر إال بخبر زم  مذكر

لعكم التمييل لهذا ارحاديث، ما يأيد عن عشرة أحاديث  : وا 
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : ل زم  )متك م( والخبر زم  مذكرالمبتدأ لمير منفص -أ

 : وهي، البخاري( مرة واحدة

ُروَن  ": --قال   .(3)" السَّابِّقُونَ  نَْحُن اآلخِّ
الخبر)اآلخرون السابقون(ضي  والمبتدأ )نحن( اللمير المنفصل الزم  المذكر طابق

 .الزم  والتذكير
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : م  مذكرالمبتدأ لمير منفصل زم  )غائب( والخبر ز -ب

 : وهي، البخاري( مرة واحدة
 .(4)"وهم ظاهرون ؛ حتى يأتيهم أمر هللا، ال يزال ناٌس من ُأمتي ظاهرين": --قال 

 .الخبر)ظاهرون( ضي الزم  والتذكير والمبتدأ )هم( اللمير المنفصل الزم  طابق
وقد ورد ذلك ضي  :المبتدأ لمير منفصل غائب والخبر اسم موصول زم  مذكر -ت

 : وهي، )صحعح البخاري( مرة واحدة
 .-–وهم أمة سيدنا محمد . (5)"هم الذين ال يسترقون ": --قال 

                                                           

 .3753: حديث رقم: ميال  خر انظر.، و 1/1063: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
 .1/1233: حديث رقم: السابق (2)
  .238/ 1: حديث رقم: السابق (3)
 .2/3640السابق: حديث رقم:  (4)
 .5705/ 4: حديث رقم: صحعح البخاري  (5)
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الخبر)االسم الموصول( ضي الزم   والمبتدأ )هم( اللمير المنفصل الزم  المذكر طابق
 .والتذكير

ضي )صحعح البخاري(  وقد ورد ذلك: المبتدأ اسم إشارة م  هاء التنبعو والخبر اسم موصول -ث
 : وهي، مرة واحدة

 .(1)"فاحذرهم؛ أولئك الذين سمى هللا؛ فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه": --قال 
الخبر)الذين( اسم الموصول ضي الزم   و)أولئك( اسم اإلشارة الزم  المذكر طابق المبتدأ

 .والتذكير
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : رورالمبتدأ لمير منفصل غائب والخبر شبو زم ة زار ومز -ج

 : وهي، البخاري( مرة واحدة
نَتِّنَ  ِمن   ُهمْ ، كرهم وُتن  ن  ف مِ عرِ ت  ، ييِ د  ه   يرِ غ  ون بِ دُ ه  ي   ومٌ ق  ": --قال  ْلدَتِّنَا َويَتََكلَُّموَن بِّأَْلسِّ  اجِّ

"(2). 
 الزم ة الزار والمزرور بتقدير والخبر شب والمبتدأ)هم( اللمير المنفصل الزم  طابق

 . ( ضي الزم  والتذكيرون أو موزود ون )كائن
وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( : ضه ها ماض، المبتدأ اسم إشارة والخبر زم ة ضه عة -ح

 : وهي، مرة واحدة
كَ   ": --قال   .(3)"  َهُؤالءِّ نََزلُوا َعلَى ُحْكمِّ

التي ضه ها ماض الفه عة  ةالخبر الزم  والمبتدأ )هؤالء( اسم اإلشارة الزم  المذكر طابق
 . ي الزم  والتذكيرضوضاع ها واو الزماعة 

وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرة : المبتدأ اسم إشارة زم  والخبر اسم موصول -خ
 : وهي، واحدة
ْنهُ  فَإِذَا َرأَ   ِ  ": --قال  يَن يَتَّبِّعُوَن َما تََشابَهَ مِّ ُ فَاحْ  ،الَّذِّ ى اّللَّ يَن َسمَّ  ذَُروهُمْ فَأُولَئَِّك الَّذِّ

"(4) . 
الخبر)الذين( اسم الموصول ضي الزم   والمبتدأ )أولئك( اسم اإلشارة الزم  المذكر طابق

 . والتذكير
وقد ورد ذلك ضي : المبتدأ اسم إشارة زم  والخبر زم  مذكر )زم  تكسير( ملا  -د

 : وهي، )صحعح البخاري( مرة واحدة

                                                           

 .3/4547السابق: حديث رقم:  (1)
 .2/3606السابق: حديث رقم:  (2)
 .3/4121: حديث رقم: السابق (3)
 .4547/ 3السابق: حديث رقم:  (4)



 : المطابقة بين المسند والمسند إليهالفصل األول
 

51 

ُروا أُولَئَِّك إِّذَا َكاَن فِّيهِّ  إِنَّ  ": - -قال دًا َوَصوَّ هِّ َمْسجِّ ُح فََماَت بَنَْوا َعلَى قَْبرِّ الِّ ُجُل الصَّ ْم الرَّ

َورَ  َراُر اْلَخْلقِّ  ،فِّيهِّ تِّْلَك الصُّ  . (1)" فَأُولَئَِّك شِّ
 . الخبر)شرار( ضي الزم  والتذكير والمبتدأ )أولئك( اسم اإلشارة الزم  طابق

وقد ورد ذلك ضي : ومزرور ل والخبر شبو زم ة زارمالمبتدأ اسم ظاهر مهر  ب -ذ
 : وهي، )صحعح البخاري( مرة واحدة

ئَة ": --قال  بِّلِّ اْلمِّ  .(2)" نََّما النَّاس َكاْْلِّ
 رالخبر شبو الزم ة الزار والمزرور بتقدي والمبتدأ )الناس( االسم الظاهر الزم  طابق

 .( ضي الزم  والتذكيرون أو موزود ون )كائن
ضي صحعح البخاري لو ، والخبر الزم  المذكر، الزم  المذكر رأينا أن المطابقة ضي المبتدأ

 ما بين مبتدأ لمير منفصل زم  مذكر وخبرا زم  مذكر، تصل إلى عشرين حديياً ، موال  كييرة
ومبتدأ اسم إشارة زم  ، (رشبو زم ة )زار ومزرو  أو  زم ة ضه عة  أو لماسم ظاهر مهر  بأو 

، (رشبو زم ة )زار ومزرو  أوزم ة ضه عة  أو لمر  باسم ظاهر مهأو  مذكر وخبرا زم  مذكر
زم ة  أو لماسم ظاهر مهر  ب أو ومبتدأ اسم ظاهر زم  مذكر مهر  بمل وخبرا زم  مذكر

 . الخبر ضي الزم  والتذكير وقد طابقها، (رشبو زم ة )زار ومزرو  أو ضه عة 
، والتذكير والتمنيث، م ضي اإلضراد والتينعة والز و نالحظ أن المبتدأ الذي لو خبر عطابق

وكذا المبتدأ الزم  المؤنث ال عكون خبرا إال ، عكون خبرا زم  مذكر  ضالمبتدأ المفرد المذكر الزم
 . أحتى تتم المطابقة بين الخبر والمبتد؛ زم  مؤنث

 : المطابقة في التعريف والتنكير -ثانياً 
إن  غاعَة ، وكما هو مهرو ، الخبرال ُتشترُط المطابقُة ضي التهريف والتنكير بين المبتدأ و 

يبدأ  حوال أنضإنو يتحتم ع ى المتك م ضي أغ ب ار، وا عالمو بو، الكالم وهدَضو إضهاُم السام  ما يزهلُ 
 . وهذا ال عكون إال بالمهرضة أو ما ُيزاريها، كالَمو بما عهرضُو السامُ  وعفهموُ 

ضك " االبتداء إنما ، وُيخبر عنها بالنكرة، ضةوارصُل ضي باب المبتدأ والخبر أن  ُيبتدأ بالمهر 
 . (3)" وهو أصُل الكالم، ُيبتدأ بارعر  سنو إذا ازتم  نكرٌة ومهرضٌة أنوأح، هو خبرٌ 

أال ترى ، " ضمما المبتدأ ضال عكون إال مهرضًة أو ما قارَب المهرضَة من النكرات: عقول المبردُ 
رن  هذا ال ُعستنكر أن عكوَن ميُ و ؛ لم ُتفد السامَ  شيئاً ، (أو )رزٌل ظريفٌ ، )رزل قائٌم(: أنك لو ق تَ 

 . (1)كييرًا "

                                                           

 .427/ 1: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
 .6498/ 4حديث رقم:  السابق: (2)
 .1/328الكتاب:  (3)
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أن عكون المبتدأ : " الياني: زاء ضي كتاب ارصول، وقد ُعطابق المبتدأ الخبَر ضي التهريف
وهذا ونحوا إنما يزوأ إذا ، وأنَت ُتريُد أنو أخوا من النسب، أيٌد أخوكَ : نحو، مهرضًة والخبُر مهرضة

أنَت أيٌد : ضتقول لو، أيٌد هذا وال يدري أنو، وال عه م أنو أخوا، كان المخاطُب عهر  أيدًا ع ى انفرادا
وذلك هو ، ضتكون الفائدة ضي ازتماعهما، هذا الذي عرضتو هو أخوَك الذي ُكنَت ع متو :أي؛ أخوكَ 

 . (2)ئدة ضي مزموعهما "ضمتى كان الخبُر عن المهرضِة مهرضًة ضإنما الفا، الذي استفادا المخاطبُ 
)رزٌل من قبي ِة كذا عالٌم( ضهي مزيء المبتدأ : كقولك، أن عكونا نكرتين: أما الصورة اليالية

ن كان ، وهذا الصورة أعلا مظهٌر من مظاهر المطابقة بين المبتدأ والخبر، نكرًة وكذا خبرا وهذا وا 
واإلخبار بالنكرة عن النكرة غيُر ، لنكرةإال أنو يزوأ إذا ُوزَد تخصعٌا ل مبتدأ ا؛ أص و غير زائأ

ضإنما تمتي النكرتان إذا ُوزَد ، إذ إسناُد المزهوِل ال نصيَب لُو ضي اإلضادةِ ؛ مستقعم ضي ارصل
 . (3)بقولَك )من قبي ِة كذا( "، كما ضه َت ضي تخصعصَك )رزٌل(، تخصٌا 

هو ، مبتدأ والخبِر أو تنكيرهماضمداُر الحديِث حوَل ما يزوُأ وما ال يزوُأ من تهريِف ال، إذن
 . زاَأ الكالمُ ، ضمتى ما حص ْت الفائدةُ ، ضائدُة السام ِ 

                                                                                                                                                                          

، وانظر: ارصول ضي النحو، ا بن السراج النحوي البغدادي، تحقيق: د. عبد الحسين 4/127المقتلب:  (1)
 .59، ا: 1م، ج1985هك/ 1405، 1الفت ي، مؤسسة الرسالة، ط

 .1/98، وانظر: شرح المفصل: 66-1/65ارصول ضي النحو:  (2)
بن مالك "، تمليف: محمد محيي الدين عبد اي ع ى ألفعة ابن مالك "منهة المسالك إلى ألفعة شرح ارشمون (3)

 .266، ا: 1، )د. ت(، ج3الهربي ل طباعة، ط اإليزادالحميد، دار 
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 : أ ن يكون معرفًة مرفوعاً  المبتدأ فاأل صل في

لكن النكرة ِإذا ، )رزٌل عالٌم(: ميل، ِإذ ال مهنى َرن تتحدث عن مزهول؛ وال عق  نكرة
: وكَمن تقول، )رزٌل عندك عالم(: مهرو  عند السام كَمن تقول عن رزل ، االبتداُء بها َأضادت زاأ

يِ،  لَّ   على العموِ  والشُُّموِل.  النَّكرةُ  إذَا جاَء ِ  ،، )عندي مال(  ع َ النَّفيِ، أَو  جاء    ع  َ النَّه 

 .في   اِق النَّف ي)الَ إلهَ إالَّ هللاُ( نف   كلَّ إلٍه في ال َّماِء واألرِض  النَّكرةِّ  فمثالُ 
ل ضي إضادة النكرة ع ى الم كة والس عقةوال إال أن النحاة حاولوا حصر ارحوال التي ؛ مهو 

وال بمس ضي إيراد كيير من ارحوال لما ، وزاوأ بها بهلهم الياليين حاالً . تكون ضيها النكرة مفيدة
 . (1)ضقد أزاأوا، عكون ضي عرلها من المرانة واالطالع

 
 : (2)وهي ،ولكن بمسوغات االبتداء بالنكرة

 . نائب أمير قادم: إذا ألعفت ميل -1
أمر عظعم أتى : ضالتقدير، أمٌر أتى بك: أو تقديرًا ميل وق  مهمحادٌث : إذا وصفت لفظًا ميل -2

 . بك
 . ولك هدعة، عندي ليف: إذا تقدمها الخبر الظر  أو الزار والمزرور -3
 هل أحد ضي، حد ساضرما أ: ميل، إذا دل ت ع ى عموم وذلك ضي سعاق النفي أو االستفهام -4

 القاعة؟
 . خرزت ضإذا شرطي واقف -لوال برٌد لحلرت : الفزائعة بهد لوال أو إذا -5
ما : ميل، إذا كانت من ارلفاظ المبهمة كمسماء الشرط واالستفهام و)ما التهزبعة وكم الخبرية -6

 كم عبرٍة ضي التاريخ!، ما أكرمك!، من عندك؟، تفهْل تزد عاقبتو
 . أمٌر بمهرو  صدقة، إكراٌم ضقيرًا حسنة: ميل، عما بهدهاإذا كانت عام ة ض -7
 . ويٌل ل ظالمين، رحمٌة لك: ميل، إذا دلت ع ى دعاء -8
محسٌن أضلل من : ميل، إذا قامت مقام الموصو  أو أريد بها الزنس ال ضرٌد منو ضقط -9

 . رزٌل أقوى من امرأة، بخيل
 . صبرًا ضيوٌم لك ويوٌم ع عك: ميل، إذا دلت ع ى تفصيل -10
 . دخ ت السوق وديناٌر بيدي: ميل، إذا وقهت صدر زم ة حالعة -11

                                                           

، 1، ودليل السالك شرح ألفعة ابن مالك، تمليف: عبد هللا الفوأان، دار المس م، ط2/124ارشباا والنظائر:  (1)
 .178-177، ا: 1م، ج1999

 .2/125، وارشباا والنظائر: 1/217، وانظر: زام  الدروس الهربعة: 1/174شرح ابن عقيل: ( 2)
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 عهدد النحويون المواطن التي يزوأ ضيها االبتداء بالنكرة والتي تأيد ع ى عشرين موطناً و 
أن تكون النكرة مفيدة  :أي؛ نو يزوأ االبتداء بالنكرة إذا أدت م  الخبر مهنًى مفيداً أولكنهم يرون 

 . مبتدأً وعندئذ يزوأ أن تكون 
 : (1)هي، "سبعة"وُتحصر أسماء المعرفة بأنواع 

وهو االسم الذي يدل ع ى اسم مسمى شخا أو شيء مهين ضعسمى الشخا أو : اسم اله م -1
: ميل، ومنو أسماء ارعالم والب دان والدول والقبائل وارنهار والبحار والزبال وغيرها، الشيء بو

 . وأوراس وغيرها، ودز ةسوريا وأميركا وتمعم ، َمي  وسهاد وسهد
 . الزبل وغيرها، الرزل، المدرسة: ميل، االسم المهر   بكِ )أل( التهريف -2
هذا  :ميل، وهو كل اسم نكرة قبل إلاضتو إلى واحد من المهار ، االسم المهر   باإللاضة -3

 . ُأرُت بيت الرزل، ُأرُت بيت الذي تهرضو، ُأرُت بيت هذا البنت، هذا بيُت خالدٍ ، بيتي
 . الملا  إلعو اكتسب التهريف منوبهد اإللاضة ، قبل إلاضتها نكرة كانت ك مة)بيت(ض

اختصارا لتكرار ذكر ، وهي أسماء ُتذكر لتدل ع ى اسم ُمسمى مه وم عند السام : اللمائر -4
 . الخ. ..هن، هي، أنت، هو: ميل، االسم

 كر بهدها بواسطة زم ة تذ، وهي تدل ع ى شخا أو شيء مهين: ارسماء الموصولة -5
 . وَنَزَح َمْن َصَبرَ ، وال ذان شاركا ضي السباق أخوان، التي ساضرت مريمُ : ميل، تكمل المهنى

بواسطة اإلشارة الحسعة إلعو باليد أو ، مهين –شيء–وهي ما يدل ع ى شخا : أسماء اإلشارة -6
ن ارشعاء أو بإشارة مهنوعة إن كان المشار إلعو م، هذا بلاعة: ميل، إن كان موزودا، غيرها

 . هذا ُظْ مٌ  :ميل، المهنوعة
 ، وقد تم تهريفو عن طريق النداء، وهو اسم نكرة قبل النداء: المنادى المقصود بالنداء -7

 ، أو بائها مهيًنا عمر أمامك، إن كنت تقصد رزال بذاتو، عا سائقُ ، عا بائ ُ ، عا رزلُ : ميل
 . أو سائقا واقفا ضي مكان ما

، ءواسطة الندا ضاالسمان مهرضتان من غير، وعا خ يلُ ، عا سهيدٌ  :ميل ،ضةأما إذا كان المنادى مهر 
 . ارشخاا –وهما لعسا من باب النكرة المقصودة بل من باب أسماء ارعالم 

، وقد ورد ذلك في )صحيح البخاري( ما يزيد عن خمسة أحاديث: معرفة والخبر معرفة المبتدأ -1
 : منها

، وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرة واحدة: مفردالمبتدأ لمير منفصل والخبر اسم  -أ
 : وهي

                                                           

، ومهاني النحو، د. ضالل صالح السامرائي، 1/134، وانظر: زام  الدروس الهربعة: 1/74شرح ابن عقيل:  (1)
 .41: ، ا1م، ج2000 -هك1420، 1دار الفكر ل طباعة والنشر والتوأي ، ط
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يَّةُ بِّْنُت ُحيَي ِّ  ": --قال  - َي َصفِّ  . (1)" إِّنََّما هِّ
 . )صفعة( ضي المهرضة عساوي الخبر اسم اله م المبتدأ اللمير المنفصل )هي(

 وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري(: لمالمبتدأ لمير منفصل والخبر اسم ظاهر مهر  ب -ب
 : منها، ثأحادي ةأربه عقرب منما 
ِ أن    - اِبُقوَن َيْوَم اْلِقَعاَمِة، َبْيَد َأن ُهْم ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن   ": قال --َرُسوَل َّللا  َنْحُن اآلِخُروَن الس 

، َضالن اُس َلَنا ِضعِو َتَبٌ ، اْلَيُهوُد َغًدا َقْبِ َنا، ُيم  َهَذا َيْوُمُهُم ال ِذي ُضِرَض َعَ ْيِهْم َضاْخَتَ ُفوا ِضعِو، َضَهَداَنا َّللا ُ 
 . المبتدأ لمير منفصل متك م )زم (. (2)"َوالن َصاَرى َبْهَد َغدٍ 

 . )اآلخرون( ضي التهريف المبتدأ )نحن( اللمير المنفصل المهرضة طابق الخبر
 . مهرضة من الخبرضالمبتدأ أكير ؛ والخبر مهر  بمل، المبتدأ اللمير المنفصل )المتك م(

مفرد: وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري(  مهرضةالمبتدأ اسم ظاهر مهر  بمل والخبر اسم  -أ
 مرتين، منها: 

ي َوَعْيبَتِّي : "--قال  - شِّ لُّوَن  َوإِنَّ  ،اْْلَْنَصاُر َكرِّ ْم  ِمن   فَاْقبَلُوا،النَّاَس َسيَْكثُُروَن َويَقِّ نِّهِّ ُمْحسِّ

ي مْ َوتََجاَوُزوا َعْن ُمسِّ  . (3)" ئِّهِّ
 

وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرة : لمالمبتدأ اسم إشارة والخبر اسم ظاهر مهر  ب -ت
 : وهي، واحدة

ْسَلمُ  ": --قال  - ْوَضةُ اْلِّ ْسَلمِّ  ، تِّْلَك الرَّ َوتِّْلَك اْلعُْرَوةُ ُعْرَوةُ  ، َوذَلَِّك اْلعَُمودُ َعُمودُ اْلِّ

سْ  ، فَأَن َ  َعلَى اْلُوثْقَى  . (4)" َحتَّى تَُمو َ  َلمِّ اْلِّ
الهروة( ضي  -الهمود -ذلك( اسم اإلشارة المهرضة طابق الخبر)الرولة -)ت ك المبتدأ

 . التهريف
 .ضالمبتدأ أكير مهرضة من الخبر ؛ والخبر مهر  بمل، المبتدأ اسم إشارة

 : والخبر نكرة نكرةالمبتدأ  -2
ضكل نكرة . تداء بالنكرة إال حصول الفائدةلم عشترط سيبوعو والمتقدمون من النحاة لزواأ االب 

ولهذا لم يزأ االبتداء بالنكرة الموصوضة أو التي خبرها ؛ أضادت إن ابتدئ بها صح أن تق  مبتدأ
وال عند . رزل من الناس عندنا: ضال عقال. إن لم تفد: ظر  أو زار ومزرور مقدمان ع يها

                                                           

 .2035/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .61، 4474، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 876/ 1: حديث رقم: صحعح البخاري  (2)
 .1894، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 3801/ 3: حديث رقم: السابق (3)
 .3813/ 3: حديث رقم: السابق (4)



 : المطابقة بين المسند والمسند إليهالفصل األول
 

56 

؛ م الخبر ضي الياني لم عفد التخصعارن الوصف ضي ارول وتقد؛ لهدم الفائدة، رزل مال
 . (1)رنهما لم عق ال من شيوع النكرة وعمومها

وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : زم ة زار ومزرور والمبتدأ اسم مفرد والخبر شب -أ
 : منها، يالية أحاديث عقرب من

 . (2)" النَّارِّ  ِمنَ  َوْيل  لِّألَْعقَابِّ  ": --وقال  -
ن كان نكرةزاأ االبتداء بك) ضي مول  : ومن النار، خبرا: ولألعقاب، رنو دعاء؛ ويل( وا 

 . (3)لحصول الفائدة، صفة لويل بهد الخبر
وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : ضه عة ضه ها ملارع ةزم  المبتدأ اسم مفرد والخبر -ب

 : منها، يالية أحاديث عقرب من
ُ  ": --وقال  - لُُّهْم اّللَّ ِّهِّ  فِي َسْبعَة  يُظِّ لِّ َ  ال ِظلَّ إاِل ظِّ لُّهُ   َو   . (4)" ظِّ

 .الخبر الزم ة الفه عة ضي التنكير و( المفرد النكرة طابقالمبتدأ )سبهة
 : ما ظاهره عدم المطابقة

وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرة : ضه عة ضه ها ملارع ةالمبتدأ اسم مفرد والخبر زم  -أ
 : وهي، واحدة
ْنَث إال أْدَخَل هللا عزِّ وَجلَّ أبَوْيهُم  ِمن  َولَِ ه ثَلثة   لهُ موُ    ْسلِّممُ  ِمن   ما ": --قال  لم يَْبلُغوا الحِّ

 . (5)" اهمالَجنِّةَ بفْضل رحمتِّه إيَ 
الزنة  م"إال أدخل هللا أبويه: والخبر قولو، "لم يب غوا الحنث " صفة ل مبتدأ: وقولو، أائدة و)الناس( مبتدأ)ضمن( 

هو  أن الرزل المس م الذي: هنا زم ة ولعس ضيها لمير عهود منها إلى المبتدأ ؟ ضالزواب برالخ: ضإن قيل. "
وهو ؛ المبتدأ هو أحد أبوي المولود وهو المذكور ضي خبر المبتدأ ضقد ول  الظاهر مول  الملمر لغرض

َ  َمن   إِنَّهُ  ضهو كقولو تهالى :" (6)م إلعوإلاضة ار ِ نِ نَ  َتَِّق َو َص  ِر  فَإِنَّ اَّللَّ َر ال ُمح   . (6") اَل  ُِض ُع أَج 

 : منها، وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرتين: المبتدأ نكرة ملا  والخبر نكرة -ب
د  " : --قال  م  َشْيء  َواحِّ  . (7)" إِّنََّما بَنُو اْلُمطَّلِّبِّ َوبَنُو َهاشِّ

                                                           

 .2/219زام  الدروس الهربعة:  (1)
 .4479حديث رقم:، ولمأيد من الشواهد انظر: 60/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)
 .297/ 1عقود الأبرزد:  (3)
 .2369، 2358، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 660/ 1: حديث رقم: صحعح البخاري  (4)
 .1381/ 1: حديث رقم: السابق (5)
 .38ا: إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي:  (6)
 .90( يوسف: 6)
 .2742، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم : 2/3140( صحعح البخاري : حديث رقم: 7)
 .54( إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي : ا: 8)
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بنو( ولعس هنا خبر الرض  ع ى أنو خبر ): والوزو، رويت بالنصب وهو خطم من الراوي 
 . (8)غيرا
 

 

 : المبتدأ معرفة والخبر نكرة -3
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : المبتدأ اسم ظاهر مهر  بكمل والخبر شبو زم ة زار ومزرور -ب

 : وهي، البخاري( مرة واحدة
 . (1)"انط  ي  الش   ن  م مِ ل  والحُ ، هللا ن  ا مِ ؤي  الرُ ": --قال  -
 

 :م نكرة مفردوالخبر اس مستتر هم المبتدأ لمير  -أ
ْنهُ   ": --قال  يح  َوُمْستََراح  مِّ  . (2)"  ُمْستَرِّ

 . (3)مستريح ومستراح منو هم :التقدير
 . (4)"أال أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيٍف متضعف": --قال 

 . (5)هم كل لهيف: أي؛ )كل( مرضوع ال غير
ي )صحعح البخاري( مرة وقد ورد ذلك ض: المبتدأ نكرة ملا  والخبر مهرضة )اسم مهر  بمل( -ب

 : وهي، واحدة
 . (6)"اُص ص  هللا القِ  ابُ ت  كِ ": --قال 

، والياني نكرة، ضارول مهرضة، وع ى الرغم من أن  ارصل تخالف المبتدأ والخبر تهريفًا وتنكيراً 
 رن النحاة زوأوا االبتداء؛ ُعهدُّ مظهرًا من مظاهر المطابقة، ضإن  مزيئهما مهرضتين أو نكرتين
 . حصول الفائدة والتخصعاوذلك ل؛ بالنكرة بمسوغات قد ذكرناها سابقا

 : ما ظاهره عدم المطابقة
 : المبتدأ نكرة والخبر معرفة -

ِليَن َن ارَ َأن  ُعَمَر ْبَن اْلَخط اِب َبْيَنَما ُهَو َقاِئٌم ِضي اْلُخْطَبِة َيْوَم اْلُزُمَهِة ِإْذ َدَخَل َرُزٌل ِمَن اْلُمَهاِزِري  " -أ و 
ُ َعَ ْعِو َوَس  َم َضَناَداُا ُعَمرُ  َقاَل: ِإنِ ي ُشِغْ ُت َضَ ْم َأْنَقِ ْب ِإَلى  ؟ َأع ُة َساَعٍة َهِذاِ  :ِمْن َأْصَحاِب الن ِبيِ  َص  ى َّللا 

                                                           

 .6984/ 4: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
 .6512/ 4صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)
 .70النبوي: ا:  إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث (3)
 .3/4918صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
 .72إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي: ا:  (5)
 .2703/ 2: حديث رقم: صحعح البخاري  (6)
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ْمُت. َضَقاَل َواْلُوُلوُء َأعْ  ُ أَْهِ ي َحت ى َسِمْهُت الت ْمِذيَن، َضَ ْم َأِأْد َأْن َتَول  ِ َص  ى َّللا  ًلا َوَقْد َعِ ْمَت َأن  َرُسوَل َّللا 
 . (1)" .َعَ ْعِو َوَس  َم َكاَن َعْمُمُر ِباْلُغْسلِ 

 . ع ى الظر ، ( خبرهااو)هذ، ضالرض  ع ى االبتداء؛ يزوأ رض  أعة ونصبها
 ويزوأ أن  أو هذا الزيئة ضي )أعة ساعة(، هذا الأيارة: والخبر محذو  تقديرا، أو )هذا( مبتدأ

 
 . (2)عكون الخبر )أعة ساعة( وهو ظر  أمان وق  خبرا عن المصدر

 (: عةالخبر شبو زم ة )ظرضالمبتدأ اسم ظاهر مهر  بمل و  -ب
 : -ع يهما السالم-حديث موسى م  الخلر 

َك السَََّلمُ   : "--قال   "أنى" ههنا ضيها وزهان:  (3)" أَنَّى بِّأَْرضِّ
 هي ظر  مكان، و)السالم( مبتدأ، والظر  خبر عنو. ارول: بمهنى )من أين( ض 
 (4)الياني: بمهنى )كيف( أي: كيف بمرلك السالم ؟ . 
 

 

 : المبتدأ وخبره من الجملة الشرطية ءمجي
وهي من ارسماء ال من ، وهو مزيئو من "من" الشرطعة وهي من أدوات الزأاء الزاأمة

 . (5)ا عهقل ضي الزأاءاختصت بالهاقل وتكون لم، الحرو  وال من الظرو 

وهي مصنفو ، (6)أط ق سيبوعو مصط ح )حر  الزأاء( ضي كالمو ع ى ارداة )من(وقد  
وعهني هذا أن الك مة )حر ( مستخدمة عندا بمهنى من . (7) يزاأى بها( عندا ضي )ارسماء التي

غير أنو ؛ الحيأو بمهناها االصط، )حر  = ك مة(: أي ،إما بمهناها ال غوي وهو )ك مة(: مهنيين
 . عمم ضي استخدامو ضشمل االسم والحر 

)حر  : وهو ،هذا ما نفهمو من تهريف الحر  عند سيبوعو، المهنى ارولالباحية رزح ت 
 . ك مة زاءت لمهنى لعس باسم وال ضهل :أي؛ (8)باسم وال ضهل(  زاَء لمهنى لعس

                                                           

 .878/ 1: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
 .128إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي: ا:  (2)
 .3401 /2السابق: حديث رقم: (3)
 .15إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي: ا:  (4)
 .2/97ارصول:  (5)
 .82، 3/70 :الكتاب (6)
 .3/56السابق:  (7)
 .1/12السابق:  (8)
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وينسزم هذا المهنى ، زأاءإن مصط ح )حر  الزأاء( عهنى أداة ال -إذن-ستطع  القول ِ وا
 . (1))حرو  الزأاء( الذي عط ق ع ى مزموعة اردوات الشرطعة م  المصط ح
 وهو ، من( مبتدأضك). مو( وما أشبو ذلك)من عِكرِمنيُ أِكر : كقولك، تكون زأاء": عقول الهروي 
 . (2)( "من)وهما زمعها خبر ، أْ ِكرمو( زوابو)وُ ، بالشرط زأم( ِمنير عكِ )و، شرط
ما ، وقد وردت ما يأيد عن خمسين حديياَ ، عديدة شكل م  "من" ضي ارحاديث الشريفة صوروت
، ضهل ماض مبني ل مزهول أو ضهل ماض أو المبتدأ )من( الشرطعة والزواب ضهل ملارع ءبين مزي

 : كل ذلك عمتي بعانو ضعما عمتي، ضهل ملارع م  ضهل أمر، ضهل ملارع مبني ل مزهول
وقد ورد ذلك ضي : رطعة والخبر ضهل الشرط )ملارع( وزوابو )ملارع(الش المبتدأ )من(
 : منها، أحاديث يالية عقرب من)صحعح البخاري( ما 

واللمير  )هو( ستترالمبتدأ "من" الشرطعة والخبر بتقدير اللمير المفرد المذكر اللمير الم -1
 : المتصل الهاء

ُ  وَمن   ": --قال  فَّهُ اّللَّ ُ  ،يَْستَْعفِّْف يُعِّ  . (3)" َوَمْن يَْستَْغنِّ يُْغنِّهِّ اّللَّ
وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( : الم ارمر + ضهل ملارع ضهل ملارع + + من -أ

 : منها، مرتين
ْد نَْعلَْينِّ فَْليَْلبَسِّ اْلُخفَّْينِّ َمن   ": --قال   . (4)"  لَْم يَجِّ
ضهل الشرط ضهل ملارع و ، )من( الشرطعة والخبر ضهل الشرط )ملارع( مزأوم ب م المبتدأ

 . وهذا أدى إلى اتصالو بالفاء؛ مسبوق بالم ارمر
 : ، منهاوقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرتين: من + ضهل ماض +ضهل ماض -ب

ْنهُ ُعْضًوا َمن   ": --قال  ِّ ُعْضو  مِّ ُ بُِّكلِّ  . (5)" النَّارِّ  ِمن   أَْعتََق َرقَبَةً ُمْسلَِّمةً أَْعتََق اّللَّ
وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( : ماض + ضهل ماض مبني ل مزهولمن + ضهل  -ت

 : منها، مرتين
َر ُصوَرةً  َمن   ": --قال  وَح َولَْيَس  فِي َصوَّ يَاَمةِّ أَْن يَْنفَُخ فِّيَها الرُّ َِّف يَْوَم اْلقِّ    الدُّْنيَا ُكلِّ

 . (6)" بِّنَافِّخ  

                                                           

 .60-3/59، 1/133السابق:  (1)
 ،، تحقيق: عبد المهين الم وحي هك(415) الحسن ع ى بن محمد الهروي  ارأهعة ضي ع م الحرو ، تمليف: أبو (2)

 .100م، ا: 1993 -هك1413  اله مي بدمشق، )د. ط(،المزم
 .5645، 7312، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/1427صحعح البخاري: حديث رقم:  (3)
 .1788، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/1841السابق: حديث رقم:  (4)
 .2356رقم:  ، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث4/6715السابق: حديث رقم:  (5)
 .1403، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 4/5963السابق: حديث رقم:  (6)



 : المطابقة بين المسند والمسند إليهالفصل األول
 

60 

وقد ورد ذلك ضي )صحعح : من + ضهل ماض مبني ل مزهول + ضهل ماض مبني ل مزهول -ث
 : منها، البخاري( مرتين

 . (1)" نِّيَح َعلَْيهِّ يُعَذَُّب بَِّما نِّيَح َعلَْيهِّ  َمن   ": --قال 
، وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرتين: من+ ضهل ماض + ضهل ملارع مزأوم ب م -ج

 :منها

يرَ  َمن   ": --قال  َرةِّ  فِي الدُّْنيَا لَْم يَْلبَْسهُ  فِي لَبَِّس اْلَحرِّ  . (2)"  اآْلخِّ
 :اقتران جواب الشرط بالفاء

ارصل ضعو أن عكون صالحا رن  :أي؛ ارصل ضي زواب الشرط أن عكون كفهل الشرط
 –حينئذ  –ضيزب . غير أنو قد عق  زوابا ما هو غير صالح رن عكون شرطا، عكون شرطا

وتكون الزم ة . نئذ بينهمابسبب ضقد المناسبة ال فظعة حي، اقترانو بالفاء لتربطو بالشرط
 . برمتها ضي محل زأم ع ى أنها زواب الشرط

لربطها الزواب ، و)ضاء الربط(، لوقوعها ضي زواب الشرط، (وتسمى هذا الفاء )ضاء الزواب
 . (3)بالشرط

 :(4)يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في الحاالت اآلتية
 : ميل، ن أو إحدى أخواتهامصدرة بم إذا كان زواب الشرط زم ة اسمعة أ وزم ة  -1

 . ِإْن َتْنُصُروا َّللا َ ضاهلُل ناصُرُكم
 : -تهالى–قولو : ميل، إذا الفزائعة االسمعةوقد تحل محل الفاء ضي الزم ة  -
بُْهْم سَيِّئَة  بِّما قَدًَمْت أَْيدِّهمْ ]  . (5)[إِّذا هُْم يَقْنَطُونَ  َوإن تُصِّ

: ميل، االستفهام( –النهي  -)ارمر  يإذا كان زواب الشرط زم ة ضه عة ضه ها ط ب -2
ُ ]: -تهالى–قولو  َ فاتَّبِّعُوني يُْحبِّْبكُُم اّللَّ بُّوَن اّللَّ  . (6)[قل إْن كُنْتُْم تُحِّ
 . رددْ مهما توازو من مصاعب ضال تت -
 .لو خرزت ضهل ستهود سريهًا ؟ -

 : ميل، ضه ها ملارعًا منفعًا ب ن ةزم ة ضه عإذا كان زواب الشرط  -3

                                                           

 .6536، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1291/ 1السابق: حديث رقم:  (1)
 .3166، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 5833/ 4: حديث رقم: صحعح البخاري  (2)
 ،.2/165زام  الدروس الهربعة: ، و  29-4/28انظر: شرح ابن عقيل:  (3)
ارساليب اإلنشائعة ضي النحو الهربي، تمليف: عبد السالم انظر:  ، و167-3/166: زام  الدروس الهربعة( 4)

 .3/56، ودليل السالك: 188م، ا: 2001هك/ 1421، 5محمد هارون، مكتبة الخانزي بالقاهرة، ط 
 .36الروم: سورة  (5)
 .31ن:  ل عمراسورة  (6)



 : المطابقة بين المسند والمسند إليهالفصل األول
 

61 

 .ْن تلبْط نفسك عند الغلب ض ْن علع  ارمر من يِدكَ إ -
 : ميل، إذا كان زواب الشرط زم ة ضه عة منفعة بما -4

 . من عهِا هللا ضما نال رلاا -
 : ميل، إذا كان زواب الشرط زم ة ضه عة مسبوقة بقد -5

 . مْن أطاَع هواا ضقد لل   -
حب ذا  -بْئَس  -نْهَم  - لعَس  -إذا كان زواب الشرط زم ة ضه عة ضه ها زامد كك )عسى  -6

 : ميل، ال حب ذا( -
 . مْن يتراز  عن الحق  ضبئس ما صن  -
 . متى تستقم ضهسى أن عحالفك التوضيكق -

 : ميل، إذا كان زواب الشرط زم ة ضه عة مسبوقة بالسين أو سو  -7
 . مْن سل  سيف البغي ضسُعقتل بكو -
 . عكسُب خبرًة ومهرضةً و  مْن يرتحل ضس -
االسمعة  حظ أنو حين تقترن الفاء بزواب الشرط الزاأم تكون الزم ة الفه عة أونال

والفهل الملارع الواق  ضي زواب ، المتص ة بها الفاء ضي محل زأم زواب الشرط
 : ميل، الشرط المقترن بالفاء عهرب حسب موقهو ضي الزم ة

 . متى تزتهد ضسو  تسمو -
 . ضهل ملارع مرضوع باللمة: تسمو

 : ضهل ماض + زم ة اسمعة مقترنة بالفاءمن+  -ح
" م  نَّ ه  ج   ارِ ي ن  اه فِ سَّ ح  ت  ي   هِ دِ في ي   هُ م  سُ ف   ؛هُ س  ف  ن   ل  ت  ق  ف   اً مّ ى سُ سَّ ح  ت   ن  م   ": --قال 

(1) . 
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : من+ ضهل ماض مبني ل مزهول + زم ة اسمعة مقترنة بالفاء -خ

 : منها، البخاري( مرتين
يد   ن  مَ  ": --قال  ِلهِ  قُتَِّل دُوَن َمالِّهِّ فَُهَو َشهِّ يد   ، َوَمن  قُتَِل  ُوَن أَه  ، َوَمن  قُتَِل  ُوَن  فَُهَو َشهِّ

يد   ِ  نِهِ   . (2)" فَُهَو َشهِّ
وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( : من+ ضهل ماض + زم ة منسوخة بإًن مقترنة بالفاء -د

 : منها، مرتين
يَة   أو   َعَملِّهِّ قِّيَراط  إِّالَّ َكْلَب َحْرث   ِمن   اً فَإنَّهُ يَْنقُُص ُكلَّ يَْوم  أْمَسَك َكْلبَمن   ": --قال   . (3)" َماشِّ

                                                           

 .3892ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: ، 5778/ 1 :صحعح البخاري: حديث رقم( 1)
 .2298، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2480/ 2السابق: حديث رقم:  (2)
 .47، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2322/ 2: حديث رقم: صحعح البخاري (3)
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، وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرة واحدة: من + ضهل ماض +ضهل أمر مقترن بالفاء -ذ
 : وهي
ينَهُ فَاْقتُلُوهُ  َمن   ": --قال   . (1)"  بَدََّل دِّ

وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( : بالم ارمر مقترن بالفاء من+ ماض + ملارع مقترن  -ر
 : منها، مرتين
ْلبََصرِّ  َمن    ": --قال  نَّهُ أََغضُّ لِّ ْج فَإِّ ْنُكْم اْلبَاَءةَ فَْليَتََزوَّ ْلفَْرجِّ  ، اْستََطاَع مِّ  . (2)" َوأَْحَصُن لِّ

لبخاري( مرة وقد ورد ذلك ضي )صحعح ا: من+ ضهل ماض + زم ة اسمعة مقترنة بالفاء -أ
 : واحدة
 . (3)"دو رُ هُ ف  ، هن  س مِ ي  ل   اا م  ذ  ا ه  ن  رِ م  ي أ  دث فِ ح  أ    ن  م  ": -- قال

وقد ورد ذلك ضي )صحعح : من+ ضهل ملارع + ضهل ماض مقترن بالفاء لسبقو بقد -س
 : منها، البخاري( مرتين

َ  َمن    ": -- قال َ  نِياصَ عَ  َوَمنْ ،أََطاَعنِّي فَقَْد أََطاَع اّللَّ يَر فَقَدْ ، فَقَْد َعَصى اّللَّ َْ اْْلَمِّ َوَمْن يُطِّ

يَر فَقَْد َعَصانِّي، أََطاَعنِّي   . (4)" َوَمْن يَْعصِّ اْْلَمِّ
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : من+ ضهل ملارع مزأوم ب م + زم ة ط بعة مقترنة بالفاء -ش

 : منها، البخاري( مرتين
ْنُكْم اْلبَاءَ  َمن   ": --قال  ْلبََصرِّ اْستََطاَع مِّ نَّهُ أََغضُّ لِّ ْج فَإِّ ْلفَْرجِّ  ، ةَ فَْليَتََزوَّ َوَمْن لَْم  ، َوأَْحَصُن لِّ

َجاء   نَّهُ لَهُ وِّ ْومِّ فَإِّ َْ فَعَلَْيهِّ بِّالصَّ  . (5)" يَْستَطِّ
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : من+ ضهل الشرط +حر  ناسخ مكفو  بما مقترن بالفاء -ا

 : وهي، البخاري( مرة واحدة
َب َبَدَنًة، َوَمْن َراَح ِضي  ": --قال  َمِن اْغَتَسَل َيْوَم اْلُزُمَهِة ُغْسَل اْلَزَناَبِة ُيم  َراَح َضَكَمن َما َقر 

َب َكْبًشا  اَعِة الي اِلَيِة َضَكَمن َما َقر  َب َبَقَرًة، َوَمْن َراَح ِضي الس  اَعِة الي اِنَعِة َضَكَمن َما َقر  َراَح َأْقَرَن، َوَمْن الس 
َب َبعْ  اَعِة اْلَخاِمَسِة َضَكَمن َما َقر  اَعِة الر اِبَهِة َضَكَمن َما َقر َب َدَزاَزًة، َوَمْن َراَح ِضي الس  َلًة، َضِإَذا ِضي الس 

 . (6)" َخَرَج اإِلَماُم َحَلَرِت اْلَماَلِئَكُة َعْسَتِمُهوَن الذِ ْكرَ 
 

                                                           

 .6922/ 4السابق: حديث رقم:  (1)
 .5985، 136، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1905/ 2: حديث رقم: السابق (2)
 .2/2697حديث رقم: :السابق (3)
 .35، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2957/ 2حديث رقم: السابق:  (4)
 .1841، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2/1905السابق: حديث رقم:  (5)
 .1/881بق: حديث رقم: السا (6)
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 : شروط عمل " إن " وأخواتها -
وأال اختصاصها ، ضإذا اتص ت بها كفتها عن الهمل، ل بها )ما( الحرضعة الأائدةأال تتص 

وتصبح صالحة ل دخول ع ى الزمل بنوعيها اسمعة ، ضي الدخول ع ى الزمل االسمعة
ما عدا )ليت( ضإنو يزوأ ضيها إذا اتص ت بها )ما( أن تهمل ضي الزم ة ، ضه عة كانت أم
 : ميل، (1)أو ال تهمل، االسمعة
o وله ما ينظر ضي ارمر، ه ما المريُض عشفىل . 
o  ٌالزو داضئ لكنما ارمطاُر غأيرة . 
o أو ال تكفها كما ذكرنا  نفا، أما )ليت( ضيزوأ ضي )ما( أن تكفها عن الهمل . 
o ن شئت نصبت ضق ت، (قائم ليتما أيدٌ ): تقول  ."ليتما أيدًا قائم": وا 

وقائم خبر ليت ، ل نصب اسم ليتائم( أن عكون أيد ضي محقأيد ): ضيزوأ ضي قولنا
 . قائم( خبرا)و، ضي محل رض  مبتدأ (ويزوأ أن عكون )أيد، مرضوع

وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( : من+ ضهل الشرط + ضهل ناسخ )لعس( مقترن بالفاء -ض
 : منها، مرتين
ورِّ َواْلعََمَل بِّهِّ  َمن   ": --قال  لَ  لَْم يَدَْع قَْوَل الزُّ أَْن يَدََع َطعَاَمهُ  فِي َحاَجة   َّلِلَِّ  ْيسَ فَلَ  ،َوال َجه 

 . (2)" َوَشَرابَهُ 
)من(  دوات استهماالً السنة النبوعة تحث ع ى الترهيب والترغيب، وكان أكير ار أن  نالحظ 

 والفاء(.  -وقد ورد الربط ضي ارحاديث المته قة بها )بالزأم
 طعا لهذا ارداة.وقد أحصينا ضي هذا المولوع أهاء أحد عشر تركيبا شر 

المطابقة بين المبتدأ والخبر تظهر ضي صور النوع، والهدد، والتهريف أو أن   نالحظو 
أو مشتقا أو  زامداً  التنكير، واإلعراب وهذا الصورة وازبة دائما، سواء أكان الخبر مفرداً 

تى ال لروري ضي الخبر الزم ة؛ إذ عقوم بالربط بين المبتدأ والخبر حوصفا أو زم ة وهو 
الحديث النبوي تلمن مهظم اردوات  أن  و  . عفهم من زم ة الخبر أن ها مستق ة عن المبتدأ

 .الشرطعة

  

                                                           

 .296-1/295شرح ابن عقيل:  (1)
 .273، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1903/ 2: حديث رقم: صحعح البخاري  (2)
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 القسم الثاني
 المبتدأ الذي له فاعل  يسدُ مسدَّ الخبر

 
 : المبتدأ على قسمين

د أيد عاذر من اعتذر( والمرا)ضميال ارول ، ومبتدأ لو ضاعل سد مسد الخبر، مبتدأ لو خبر"
، خبرا: وعاذر، مبتدأ: ضأيد، ما لم عكن المبتدأ ضعو وصفا مشتمال ع ى ما يذكر ضي القسم الياني: بو

: وذان، مبتدأ: وسار، لالستفهام: وميال الياني )أسار ذان( ضالهمأة، مفهول لهاذر: ومن اعتذر
أو نفي ، مكل وصف اعتمد ع ى استفها: وهو، وعقاس ع ى هذا ما كان مي و، ضاعل سد مسد الخبر

وهذا مذهب ، ضإن لم عهتمد الوصف لم عكن مبتدأ -وما قائم الأيدان ، أقائم الأيدان: نحو -
أقائم أنتما( ): نحو، (1)أو لميرا منفصال، كما ميل، ورض  ضاعال ظاهرا -البصريين إال ارخفش 

: وقائم، مبتدأ مؤخر: أيد)أقائم أبواا أيد( ض: نحو، ضإن لم يتم بو الكالم لم عكن مبتدأ، وتم الكالم بو
إذ ال ، رنو ال عستغنى بفاع و حينئذ؛ وال يزوأ أن عكون )قائم( مبتدأ، ضاعل بقائم: وأبواا، خبر مقدم

ضال ، وكذلك ال يزوأ أن عكون الوصف مبتدأ إذا رض  لميرا مستترا، عقال )أقائم أبواا( ضيتم الكالم
؛ واللمير المستتر ضعو ضاعل أغنى عن الخبر، مبتدأإن )قاعدا( : (عقال ضي )ما أيد قائم وال قاعد 

كما ميل  وال ضرق بين أن عكون االستفهام بالحر ، ع ى أن ضي المسملة خالضا، رنو لعس بمنفصل
، كما ميل، كيف زالس الهمران ؟ وكذلك ال ضرق بين أن عكون النفي بالحر : أو باالسم كقولك، 

ضاعل سد : والأيدان، اسمو: وقائم، (ناقا)ضهل ماض : ض عس)لعس قائم الأيدان( : أو بالفهل كقولك
: والأيدان، مخفوض باإللاضة: وقائم، مبتدأ: )غير قائم الأيدان( ضغير: وتقول، مسد خبر لعس

 . "(هومل )غير قائم( مهام ة )ما قائمن المهنى )ما قائم الأيدان( ضر؛ ضاعل بقائم سد مسد خبر غير
أن هذا الوصف ال عكون مبتدأ إال إذا اعتمد ع ى  -خفش إال ار -ومذهب البصريين " 

: ضمزاأوا )قائم الأيدان( ضقائم، وذهب ارخفش والكوضيون إلى عدم اشتراط ذلك، نفي أو استفهام
 . (2)"ضاعل سد مسد الخبر: والأيدان، مبتدأ

ر قال الدكتو ، راعترض بهُض الدارسين ع ى زهل هذا التركيب من باب المبتدأ والخبو  
وال داللَة لُو ، ضرضهُو ال عهني شيئاً ، أقائٌم الرزالن ؟ أو قائٌم الرزالن: "أما قولنا: (3)مهدي المخأومي

                                                           

 .1/154شرح ابن عقيل: انظر:  (1)
 .1/156: نفسو (2)
هك/ 1384، 1طضي النحو الهربي نقد وتوزعو، د. مهدي المخأومي، منشورات المكتبة الهصرية، بيروت،  (3)

 .140 -139م، ا: 1964
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كما أعم ، ولهذا كان من السخِف القوُل بمنو مرضوٌع ع ى االبتداء، ع ى مهنًى إعرابي عقتلي الرض َ 
 . "خبراِ  وأنو مبتدأ سد  ضاعُ ُو مسد  ، البصريون 
، من االعتقاد بمن صعغة )ضاعل( ضه عٌة ضي ال فظ والمهنى زاءور المخأومي ورأي الدكت 

ن وقهت ضي سعاق النفي أو االستفهام ومن ، ضإن  كنهها وحقعقتها ال تتغير وال تتبدل، وهذا الصعغة وا 
رنهم لم عهدوا هذا الصعغة لمن أبنعة ؛ هذا المنط ق تحامل الدكتور المخأومي ع ى البصريين

 . (1)ارضهال
ضالكوضيون كما ذكر النحاُة ال يخت فون م  البصريين ضي أصل ، وال نؤيُد ما ذهَب إلعو

" ومذهب : عقول ابُن عقيل، والمرضوع ضاعاًل عسُد مسدُّ الخبر، لكون الوصف مبتدأ، المسملة
، إال إذا اعتمد ع ى نفي أو استفهام، أن هذا الوصف ال عكون مبتدأ -إال ارخفش  -البصريين 

: والأيدان، مبتدأ: ضقائم، ضمزاأوا )قائٌم الأيدان(، وذهب ارخفُش والكوضيون إلى عدم اشتراط ذلك
 : (3)واستشهدوا ع ى ذلك بقول الشاعر، (2)ضاعٌل سد  مسد  الخبر "

 خبيككككككككككككٌر بنككككككككككككو ِلْهككككككككككككٍب ضككككككككككككال تككككككككككككُك ُمْ ِغعككككككككككككاً 
 

 مقالكككككككككككككككككككَة ِلْهِبكككككككككككككككككككيٍ  إذا الطيكككككككككككككككككككر َمكككككككككككككككككككر تِ  
 

أغنى ، وذلك أن المبتدأ إذا كان مشتقا. عل سد مسد الخبرضا: وبنو لهب، مبتدأ: ضخبير
وما بهدا ضاعل ، أن عكون الوصف مبتدأ: أحدهما، زاأ ضعو وزهان، مهمولو عن الخبر وسد مسدا

إذن ضالخالُ  ، وعكون الوصف خبرا مقدما، أن عكون ما بهدا مبتدأ مؤخرا: والياني، سد مسد الخبر
لحاق التنوين لهذا اأال وهو ، أمٌر  خرٌ ، ل عهتمُد ؟ أو ال عهتمُد ؟بين الفريقين ضي شكِل التركيب ه

إخراُج هذا  :أي؛ والتنوين داخٌل ع يها، مكان إلحاق هذا الصعغة بارضهالإضمن الصهوبة ب، الصعغة
 . (4)التركيب من نطاق الزم ة االسمعة إلى نطاق الزم ة الفه عة

" ضإن : كتاب سيبوعوزاء ضي ، التذكير والتمنيث وهذا النوع من المبتدأ ُعطابق مرضوَعُو ضي
، ؟أذاهبٌة زاريتاكَ : وذلك قولكَ ، إال أنَك ُتدخل الهاءَ ، بدأَت بنهٍت بمؤنٍث ضهو يزري مزرى المذكر

قالت نساؤكم وذهبت : ضصارت الهاُء ضي ارسماء بمنألة التاء ضي الفهل إذا ق تَ ، وأكريمٌة نساؤكم ؟
 . وقد ال يتطابقان، ضقد يتطابق المرضوُع ووصُفوُ ، بقُة ضي اإلضراُد وضرععوأما المطا. (5)"زاريتاكَ 

 : الوصُف مفرٌد ومرفوُعُه مفردٌ 
                                                           

 .119 ، ا:ضي النحو الهربي نقد وتوزعو (1)
 .151 ا::السابق (2)
، البيت ينسب يريد أَن بني ِلْهٍب ُعحسنون أْزَر الطير، تفاؤاًل وتشاؤمًا، ضُخْذ برأيهم إذا قالوا، ضإن  قولهم هو القول (3)

شرح ا ن الناظ   ، و1/173وشرح التسهيل : ،1/158الى رزل طائي، انظر: حاشعة شرح ابن عقيل: 

 .191 /1:، وأوضح الم الك 106:ص:

 .159 -1/158شرح ابن عقيل: انظر:  (4)
 .2/36الكتاب:  (5)
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وهذا ، )وأذاهبٌة هنٌد(، )أذاهٌب أيٌد(: وذلَك نحو قولنا، يتطابق الوصُف م  مرضوعِو إضراداً 
بهدا  ضعو مبتدأ وما عكون الوصفُ : ارول منهما، التطابُق يؤدي إلى زواأ نوعين من اإلعراب

 . (1)مؤخراً  والمرضوُع مبتدأ، ضعكون ضعو الوصُف خبرًا مقدماً : أما الياني، ضاعاًل عسد مسد الخبر

 قال- - :"  َ(2)"؟ أََحابَِّستُنَا هِّي . 

 . الوصف )أحابستنا( المفرد طابق مرضوعو المفرد )هي( اللمير المنفصل
 قال- - :"  َالنَّبِّيِِّّ  عَ مَ  َكاَن النَّاُس يَُصلُّون - -  ُ ِمْ  يَعاق هِّ  . (3)" أُْزرِّ

: بتقدير، وهو حال سدت مسد الخبر المسند إلى )هم(، )عاقدي أأرهم( منصوبة ع ى الحال
 . (4)وهم مؤتأرون عاقدي أأرهم

 قال- - :"  ا ا َكاَن النَّبِّيُّ  َكثِ ر  مَّ ِّبِّ اْلقُلُوبِّ - - مِّ  . (5)" يَْحلُِّف ال َوُمقَلِّ
والخبر) عح ف( زم ة ضه عة ضه ها ، )وكان( تامة، أ و)ما( مصدرية والوقت مقدر)أكير( مبتد

: ونظيرا قولك، وقولو )ال ومق ب الق وب( إنشاء قسم. وهي حال سدت مسد الخبر، ملارع
 . (6)أخطب ما عكون ارمير قائما

 قال- - :"  ُّب رِّ  َجْوفِّ اللَّْيلِّ  فِي اْلعَْبدِّ  ِمن   أَْقَرُب َما يَُكوُن الرَّ  . (7)" اآْلخِّ
حال سدت ، قائال ضي زو  ال يل يدعوني ضمستزيب لو: أي؛ )ضي زو  ال يل( حاال من الرب

لربني : ع ى نحو قولك، قائما ضي زو  ال يل داععا مستغفرا: أي؛ أو من الهبد، مسد الخبر
 . وعحتمل أن عكون خبرا رقرب. أيدا قائما

 . ل يل ويزهل لكل نصف زو )اآلخر( صفة لزو  ع ى أن ينصف ا: وقولو
 قال- - :"  ِّ(8)" أوُل ما فُرَضت الصَلةُ َرْكعَتَْين . 

 
ضي  :أي؛ ويزوأ النصب ع ى الظر ، )أول( مرضوع ع ى أنو بدل من )الصالة( أو مبتدأ يان 

 . ()أول

                                                           

(، دراسة وتحقيق: كه898الدين عبد الرحمن الزامي، )تالفوائد اللعائعة شرح كاضعة ابن الحازب، نور  (1)
 .278، ا: 1م، ج 1982 –هك  1402الشؤون الدينعة، بغداد، ُأسامة طو الرضاعي، وأارة اروقا  و د.

 .1/1757صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)
 .1/362: حديث رقم: السابق( 3)
 .1/389عقود الأبرزد: ( 4)
 .4/6616صحعح البخاري: حديث رقم: ( 5)
 .2/49عقود الأبرزد: ( 6)
 .2/201السابق: ( 7)
 .1/1090صحعح البخاري: حديث رقم: ( 8)
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 . (1)وبالعاء ع ى أنو حال سد مسد الخبر، و)ركهتان( روي بارلف ع ى أنو خبر المبتدأ
 قال- - :"  ًيَاَمةِّ ُحفَاةً ُعَراةً ُغْرال ِّ  : قُْلتُ  ،  "يُْحَشُر النَّاُس يَْوَم اْلقِّ َجاُل  ،يَا َرُسوَل اّللَّ ِّ النَِِّّساُء َوالرِّ

يعًا يَْنُظُر بَْعُضُهْم إِّلَى بَْعض    . (2)" َجمِّ
عكون  ويزوأ أن، مخت طون : أي، )زمعها( حال سدت مسد الخبر، و)الناس والرزال( مبتدأ

 . (3)وضعو مهنى االستفهام، وهو الهامل ضي الحال قدم اهتماما، ()ينظر بهلهم إلى بهض الخبر

 : الخالصة
من الهوامل  اً مزرد، وعق  ضي أول الزم ة غالباً ، اسم مرضوع يبتدأ بو الكالم: (4)المبتدأأنَّ 

تم، بمرضوعو ضي إضادة المهنى عاً مستغن، أو استفهام، بنفي اً أو مسبوق، ال فظعة  . ام الزم ةوا 
ينقسم المبتدأ بالنسبة رخذا خبرا إلى . اسمان مرضوعان يؤل فان زم ة مفيدة: والمبتدأ والخبر

 : نوعين

 . الحكمة لالة المؤمن: نحو، مبتدأ لو خبر -1

. وما محمود البخل، أنائم الطفل: نحو، ولكن لو مرضوع عسد مسد الخبر، مبتدأ لعس لو خبر -2
عشترط ضي الخبر أصاًل أن و  ولكن قد عكون الهكس؛ ت وا الخبروارصل أن يتقدم المبتدأ وي

، مشتق اً وعستينى من ذلك أن عكون المبتدأ . وتذكيرًا وتمنيياً ، إضرادًا وتينعة وزمهاً ، عطابق المبتدأ
ا، نائب ضاعلأو  ضاعلضإن مهمولو من  وما ، أنازٌح أخواك؟: نحو. عغني عن الخبر وعسد  مسد 
 . مؤتمٌن الغادرون 

ما عدا المهتمدة ع ى ، ون مهرضة كما مر مهنا ضي زمع  ارمي ةارصل ضي المبتدأ أن عكو 
إذا تمت الفائدة بشبو الزم ة : أي؛ مهنى تغير أنو يزوأ االبتداء بالنكرة إذا أضاد. أو استفهام، نفي

وبالمسوغات التي ، ضي البيت رزلٌ و ، عندنا رزلٌ : نحو، كان هو الخبر )الظر  أو الزار  والمزرور(
 . والتي تؤدي إلى إضادة المهنى، اة االبتداء بالنكرة وقد ذكرناها سابقاأزاأ بها النح
المطابقة كان  من عناصر أكير أو عنصر حصل التطابق بين الركنين ال ذين ُعشتَرط ضيهما إذا

ضي – إلى التطابق عشار ولذلك ال، ته  ق المهنى بالمطابقة بقدر الك أدعى إلى أْن عكون النا مفهومذ
 ظاهرة صار غير كانت المطابقة ما والهكس صحعح ضإذا، التح يل وبعان المهنى الوظعفي دعن -الغالب
 . ل مطابقة من أير ضيتبين عندئذ ما، إلى الته يل والبعان محتازاً  هذا

                                                           

 .3/223عقود الأبرزد: ( 1)
 .4/6572صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)
 .3/256عقود الأبرزد: ( 3)
 .1/289شرح التسهيل:  (4)

http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/JamidMushtaq.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/JamidMushtaq.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/Fael.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/Fael.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/NaebFael.htm
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/NaebFael.htm
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ضمصل الكالم ع ى ، أْن عكونا متطابقين ضي التهريف والتنكير عشترط ضي المبتدأ والخبر وال
، خبر إنما هو رن االبتداء: "(1)قال، إذا ازتم  نكرة ومهرضة المهرضةدأ بما نا ع عو سيبوعو أْن يبت

لكن البد من تحق ق ، أصل الكالم " وهو؛ وأحسنو إذا ازتم  نكرة ومهرضة أن يبتدئ بارعرا 
ضولح بذلك أن  ل مطابقة بين ، ضي الظاهر عهدل عنهما إال المطابقة بينهما ضي النوع والهدد وال

 . إلعو أيرا ضي ولوح المهنى وترابط الزم ة دالمسند والمسن
 

                                                           

 .1/329الكتاب: ( 1)
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 المبحث الثاني
 المطابقـة بين الفعـل وفاعلـه

 
 : الفعـل -أوالً 

 : الفعل لغة
. )اضتهل( الشيء اخت فو وأورا عقال اضتهل الحديث واضتهل الكذب. الشيء ضهال وضهاال عم و 

 . (1))تفاعال( أير كل منهما ضي اآلخر. )انفهل( مطاوع ضه و ضهو منفهل

 .كل ما حدث متزددًا ُعسمى ضهالً  :الحدث. (2)تهني أنو ُعحدث لربا: لرب: ميل
  :اصطالحاً الفعل 

 . (3)(أمر، ملارع،  قترنت بمحد ارأمنة اليالية )ماضٍ ك مة دلت ع ى مهنى ضي ذاتها وا

وما هو ، ولما عكون ولم عق ، لفظ أحداث االسماء وبنيت لما ملىأمي ة أخذت من وهي 
 . (4)كائن لم ينقط 

 : (5)الفعل على ثالثة أنواع
َماِن الذي قبل أمان التك ُّموهو : الماضي -1 ، وَخَرجَ ، َضِهمَ : نحو، ما َدل  ع ى َحَدٍث َوَقَ  ضي الأ 

 . كَ ْشَتر َوا، َواْسَتْغَفرَ ، َوَتَك  مَ ، َوَأْبَصرَ ، َوَسِم َ 
، كتبتِ ، كتبتَ : نحو، أو تاء اللمير، كتبْت : ميل، وعالمتو أن عقبل تاء التمنيث الساكنة

 . كتبتُ ، كتبتن  ، كتبتم، كتبتما

، وَيْخُرجُ ، وَعْفَهمُ ، َعْكُتبُ : نحو، َما َدل  ع ى حدٍث عق  ضي أمان التك ُّم أو بهداوهو : المضارع -2
 . كُ َوَعْشَترِ ، َوَعْسَتْغِفرُ ، َوَيَتك مُ ، َوَيْنُصرُ ، َوَعْسَم ُ 

 .لن أتمخرَ ، لم أكسلْ ، سو  يزئُ ، سعقول: ميل، وعالمتو أن عقبل السين وسو  أو لم أو لن

، واْخُرجْ ، َواْضَهمْ ، اْكُتْب : نحو، ما َدل  ع ى َحَدٍث ُعْطَ ُب ُحصولو بهد أمان التك ُّموهو : األمر -3
  .كْ َواْشَترِ ، َتْغِفْر َواسْ ، َوَتَك  مْ ، َواْنُصْر ، واْسَم ْ 

                                                           

 .3/169المهزم الوسعط:  (1)
 السهودعة، )د. ط(،  شرح اآلزرومعة، تمليف: محمد بن صالح الهيعمين، مكتبة الرشد بالمم كة الهربعة (2)

 .148: ا:  ،. ت()د
، وانظر: زام  52م، ا: 1979(، 3االعلاح ضي ع ل النحو، ل أزازي، تحقيق: ماأن المبارك، القاهرة، )ط (3)

 .148 ا: ، شرح ارزرومعة:1/37الدروس الهربعة: 
 12/ 1، وانظر: سيبوعو: 1/15شرح التسهيل:  (4)
، وشرح ارزرومعة: 1/37زام  الدروس الهربعة: ، و  25/ 1، وانظر: وشرح ابن عقيل: 1/15شرح التسهيل:  (5)

149،. 
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 . ازتهدي: ميل، م  قبولو عاء المؤنية المخاطبة، وعالمتو أن يدل ع ى الط ب بالصعغة
، وهو اللرب، لَرَب دل ع ى حدث: ضالفهل. حدث مقترن بأمن ىدل ع  ما ضالفهل هو

وهوما ، الحال وهو، وأمن، اللرب وهو، والفهل َعْلِرُب دل ع ى حدث، المالي وهو، وأمن
 وهو، وأمن، اللرب وهو، حدث والفهل اْلِرْب دل ع ى، اصط ح ع عو النحاة بالملارع

، ماض: حيث الأمن إلى نإًذن ينقسم الفهل م، والفهل الرْب مقترن بط ب ضسمي أمرا، المستقبل
 . وملارع وأمر

 
 : الفاعل-ثانياً 

 : لغة الفاعل
 . (1)حفر ونحوهماالهامل والقادر والنزار ومن عستمزر رعمال البناء وال

ذا. ضاعلٌ : ال غة ضي ضهو، قائمُ  أيدٌ : ق ت ضإذا بالفهل قام منو   ضأيدٌ ، " مي تٌ  أيدٌ " : ق ت وا 
 بو قام من كلُّ  ال غة ضي ضالفاعل؛ االصطالح ضي الفاعل من أعمُّ  ال غة ضي الفاعل رن؛ لماذا؟ ضاعل
 . (2)إن اسم أو كان اسم أو ضاعال أو مبتدأ سواء الفهل

 : اصطالحا اعلالف

 . ِضهَ وُ  َقْبَ وُ  المذكور المرضوعاالسم  هو

، ضال عكون ضاعال خرج بو المنصوب والمزرور: المرضوع، خرج بو الفهل والحر : ضاالسم
 . (3)بهدا ضه و ضال عكون ضاعال خرج بو ما ذكر: المذكور قب و ضه و

، ِشبهو أو، َضَهلَ  طريقة ع ى، لٌ ضه إلعو المسنداالسم : ضهو الفاعل ضمم ا": (4)عقيل ابن قال
ل، أيدٌ  َقام: نحو، الصريح عشمل ما: باالسم المراد، الرض  وحكمو ؛ تقوم أن عهزبني: نحو، بو والمؤو 

 . قعامك: أي

، أبوا قام أيدٌ : نحو، زم ة أو، أخوك أيدٌ : نحو، غيرا إلعو أسند ما ضهلُ  إلعو المسندب ضخرج 
: ولناقب وخرج، هو: أي؛ قائمٌ  أيدٌ  أو َغالمو قائمُ  أيدٌ : نحو، لزم ةا قوة ضي هو ما أو، قام أيدٌ  أو

. أيدٌ  ُلرب: نحو، علاالف عن النائب وهو، لُضهِ  طريقة ع ى ضهل إلعو أسند ما َضَهلَ  ةقطري ع ى
 َحَسنٌ  أيدٌ : نحو، المشبهة والصفة، الأ يدان أقائمٌ : نحو، الفاعل اسمُ : المذكور الفهل بشبو رادموال

 والظر ُ ، الهقيقُ  هيهات: نحو، الفهلاسم و ، َعمراً  َأيدٍ  َلربِ  من عزبتُ : نحو، والمصدر، وزهوُ 
                                                           

 .3/169 :المهزم الوسعط (1)
 1427، 1القاهرة: ط–ابن الزوأي  الدرة النحوعة ضي شرح ارزرومعة، تمليف: محمد بن صالح الهيعمين، دار (2)

 .190م، ا:  2006 -هك
 .192 ا: :السابق (3)
 .54-53/  2ألفعة ابن مالك:  شرح ابن عقيل ع ى (4)
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 مررت: نحو، التفليل وأضهلُ ، ُغالماا الدار ضي أو، أبواُ  عندك أيدٌ : نحو، والمزرور والزار
لى، بارضلل مرضوع: ضمبوا، أبوا بارضلل   المصنف أشار ذكر ما وا 

 عشبو بما أو بالفهل مرضوعا كان ما بالمرضوعين والمراد، " إلخ...متىوع عكمرض" : بقولو –مالك ابن–
 أيد أتى: نحو، متصر  بفهلٍ  رض  ما أحدهما: بميالين بالفهل ل مرضوع وُميِ ل ذكرا تقدم كما، الفهل
 . وزهوُ  منيراً : بقولو الفهل عشبو ل مرضوع وميل الفتى ِنهمَ : نحو، متصر  غير بفهل رض  ما والياني

واع م أن  الفاعَل ضي عر  " : زاء ضي شرح المفصل، ضالفهُل مسنٌد والفاعُل مسنٌد إلعو
 . (1)وأسندَت ونسبَت ذلك الفهَل إلى ذلك االسم"، كُل اسم ذكرَتو بهد ضهلٍ ، النحويين

ع ى زهة قعامو ، وُقدم ع عو، شبهو أو، هوما أسند إليها لفهلُ " : وعهرُضُو ابُن الحازب بقولو 
 . (2)قاَم أيٌد وأيٌد قاَم أبوُا": ميل، بو

 

 : النحويين عند والفاعل
مو اسم كل  ر ضهل تقد   الحقعقة ع ى ضه و سواء عنو حدييا الفهل وزهل صعغتو ع ى مقر 
، شيئا عفهل أولم، الحر واشتد الأرع نبت: كقولك، مزاأا ضه و أو عمرو وقهد، أيد قام: كقولك
نما، عمرو خرج وال أيد قام ما: كقولك  مهنى وهو صعغتو ع ى مقررا عكون  أن الفهل ضي ُشرط وا 
 . (3)عسم ضاع و لم ما وبين بينو لعفصل؛ البناء سالم قولنا

أ تقدعم الفاعل و لعو مهنى واستهماال ضال يزرن الفهل عفتقر إ؛ الفاعل كالزأء من الفهل 
 .الفهل ضهو مبتدأضان وق  االسم قبل ، ع عو كما لم يزأ تقدعم عزأ الك مة ع ى صدرها

، لكونهما متالأمين؛ يتبهها تطابٌق بين هذين الطرضين، إن  عم عة اإلسناد بين الفهل والفاعل
ن  مداَر الحديث حول المطابقة بينهما عكون ضي محورين  : وا 

 التذكير والتمنيث :أي؛ المطابقة بين الفهل والفاعل ضي الزنس: ارول . 

 اإلضراد والتينعة والزم  :أي؛ الفاعل ضي الهددالمطابقة بين الفهل و : الياني . 

 

 : المطابقة في الجنس -أوالً 

َر الفهُل رز و، ضإذا زاء الفاعُل مذكراً  ذا زاء الفاعل ، كتَب محمدٌّ الدرَس : نحو، ُذكِ  وا 
 . كتبتْ هنٌد الدرَس : نحو، هذا هو ارصلُ ، ألحقْت عالمة التمنيث بالفهل، مؤنياً 

                                                           

 .1/200شرح المفصل:  (1)
حاشعة ، و 43-2/42، وشرح ارشموني: 2/53، وانظر: شرح ابن عقيل: 2/83شرح الرلي ع ى الكاضعة:  (2)

م( ع ى شرح ابن عقيل ع ى ألفعة ابن مالك، شرحها وع ق ع يها: تركي ضرحان 1870الخلري، )ت
 .358، ا: 1م، ج1998 – كه1419، 1المصطفى، دار الكتب اله معة، بيروت، ط 

شرح ُم حة اإلعراب، تمليف: أبو محمد القاسم ابن ع ي بن محمد الحريري البصري،. تحقيق: بركات يوسف  (3)
 .151م، ا: 1997-كه1418، 1بيروت: ط-هود،. المكتبة الهصرية
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ضال ُيؤنث ضهٌل وضاعُ ُو ، ل المطابقة بين الفهل وضاع و المذكر ال إشكاَل ضعوإن  الحديَث حو  
، المذكر ردفضميال الفاعل الم، زاء ضي القر ن الكريم يؤيُد هذا وما، زمٌ  سالمٌ  ومفرٌد أو مينًى أ مذكرٌ 
م]: -تهالى–قولو  ُ عَلَى قُلُوبِّهِّ يَْوَم الْتَقَى ]: -تهالى–لو قو ، وميال الفاعل المينى المذكر، (1)[َختََم اّللَّ

نُون]: -تهالى-قولو، وميال الفاعل الزم  المذكر السالم، (2)[اْلَجْمعَان عِّ  . (3)[َويَْلعَنُُهُم الَلَّ

، أم مينىً ، سواٌء كان الفاعُل مفرداً ، والتمنيث نالحظ أن  الفهل قد طابق ضاعَ و ضي التذكير 
 . أم مزموعًا زمَ  مذكٍر سالما

لحاق عالمة التمنيث بفه و والفاعلُ  اع م أنو ": عقول الرلي، ضعو تفصيل أمرٌ ، المؤنث وا 
لالتصال الذي ؛ المسند إلعو دون المسند م  أن  المؤنث هو، إلحاُق عالمة التمنيث بالمسند إنما زاأ
، وذلك االتصال من زهة احتعازو إلى الفهل، وبين الفاعل –ارصل ضي اإلسناد وهو– بين الفهل

 . (4)"ن الفاعل زأءًّا من أزأاء الفهلوكو 

زأءًا  ولكون ارخير، المتميل ضي احتعاج الفهل لفاع و، االتصال بين الفهل والفاعل، إذن
 . سبُب إلحاق عالمة التمنيث بالفهل إذا كان ضاع و مؤنياً  هو، من أزأاء ارول

ضالوازُب ضي ، زائأٌ  و خرُ ، ضهناك إلحاٌق وازبٌ ، إال أن  هذا اإللحاَق لعس ع ى إطالقو
 :موطنين

 أولهما : 

سواٌء أكان ذلك المؤنث ، سندًا إلى ضه و المتصل بتاء التمنيث أن عكون الفاعُل لميرًا مؤنيًا م
 .الشمُس ط هْت  ،هنٌد قامْت : نحوأم مزاأي التمنيث؛ ، (5)حقعقي التمنيث

 ثانيهما : 

َقامْت : وذلك نحو قولنا، مفصول عن عام و أن عكون الفاعُل اسمًا ظاهرًا حقعقي  التمنيث غيرَ 
 . هنٌد وزاءْت أينب

رن تمنيَث هذا ؛ زائأٍ  ضغيرُ ، ضمما َلَرَب زاريُتَك أيدًا وزاَء أَمُتَك وقاَم هندٌ ": (6)عقول المبردُ  
الداُر انهدمْت وموعظٌة : نحو، مؤنثٍ  ضإن أسندَت إلى ملمرٍ ": (1)وعقول ابُن عهعش، "تمنيٌث حقعقيٌّ 

                                                           

 .7البقرة: اآلعة سورة  (1)
 .155 ل عمران: سورة  (2)
 .159البقرة: سورة  (3)
 .109-2/108ى الكاضعة: شرح الرلي ع  (4)
م  ضه و: : هو ما دل ع ى انيى من الناس أو الحيوان، ميل: ضاطمة، والبقرة، وناقة يزب تمنييو الحقعقيالمؤنث  (5)

: هو ما عهامل مهام ة ارنيى من الناس أو الحيوان، ميل: الشمس، المحكمة، المزاأي زاءت ضاطمة. المؤنث 
 شذور ،انظر:المحكمة ضي قلعة رسة يزوأ تمنييو م  ضه و: حكمت المحكمة ضي القلعة، أو حكمالوأارة، المد

 .93-1/92 ا:زام  الدروس الهربعة:، وانظر:287 -286ا: ،الذهب
 .2/146المقتلب:  (6)

http://www.badr1.com/vb/showthread.php?30415-الفرق-بين-المؤنث-الحقيقي-والمؤنث-المجازي&s=5ac2d5f390b808dc1e85bf2ea9974d1d
http://www.badr1.com/vb/showthread.php?30415-الفرق-بين-المؤنث-الحقيقي-والمؤنث-المجازي&s=5ac2d5f390b808dc1e85bf2ea9974d1d
http://www.badr1.com/vb/showthread.php?30415-الفرق-بين-المؤنث-الحقيقي-والمؤنث-المجازي&s=5ac2d5f390b808dc1e85bf2ea9974d1d
http://www.badr1.com/vb/showthread.php?30415-الفرق-بين-المؤنث-الحقيقي-والمؤنث-المجازي&s=5ac2d5f390b808dc1e85bf2ea9974d1d
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لئال ؛ يرز  إلعو وذلك رن الرازَ  ينبغي أن عكون ع ى حسب ما؛ لم عكن بدٌّ من إلحاق التاء، زاءْت 
ض ذلك لأم إلحاُق الهالمِة لقط  هذا ، َضُينَتَظُر ذلك الفاعلُ ، من سببو شيءٍ ُيتوهم أن الفهَل مسنٌد إلى 

 . الحقعقي" وسواٌء كان ذلك ضي الحقعقيِ  وغيرِ ، التوهم

حيُث زاء ، لمطابقة قد تمت بين الفهل وضاع و ضي ك تا الحالتين ال تين ذكرناهمانالحظ أن  ا 
وقد ُأنَث هذا الفهُل ، م  ضه و –مزاأية  وة حقعقع– الفاعُل المؤنث الملمر، ضي كتاب هللا الهأيأ

ا مَّ لَ فَ ]: -تهالى- ضمن ذلك قولو، ومواطنو كييرٌة زدا ضي القر ن الكريم، بإلحاق عالمة التمنيث بو

ِّ رَ  تْ الَ ا قَ هَ تْ عَ ضَ وَ  َوَمْن ]: -تهالى–ضنحو قولو ، وأما المزاأي ، هذا ضي الحقعقي (2)[ىثَ نْ ا أُ هَ عتُ ضَ ي وَ نِِّّ إِّ  بِّ

ْل نِّعَْمةَ  ْن بَْعدِّ َما َجاَءتْه يُبَدِِّّ ِّ مِّ  . (3)[اّللَّ

 

 : المطابقة في العدد – ثانياً 

وأخذت حظًا واضرًا من ،  ت النحويينإن  ظاهرَة المطابقة بين الفهل وضاع و ضي الهدد شغ 
بل هو كالم ، لعس كككالم عامة الهرب، تينعًة وزمهاً ، ضهم عهدون المطابقة بين الفهل وضاع و، كتبهم

 . (4)الحارث بن كهب بنو: وقيل، هم أأد شنوءة: وقيل، وهم طيء، طائفة مخصوصة منهم
قاما الأيدان : نقول وال، يدون وقاَم الهنداتُ الهندان وقاَم الأ  قاَم أيٌد وقاَم الأيدان أو": ضنقول

لغة أك وني : وقد سم اا النحاةُ ، ع ى هذا ال غة إال، وقامتا الهندان وقاموا الأيدون وُقْمَن الهنداُت"
 . (5)لغة يتهاقبون ضعكم مالئكة: وقد سم اها ابُن مالك، البراغيثُ 

ويتمول ، ضسيبوعو ينهتها بالق ي ة، راٍد لها و، وقد ترددت هذا ال غة ضي كتب النحاة بين  خٍذ بها
و]: -تهالى–قولو  يَن ظَلَُموا ا َوأََسرُّ  . (8)لعةع ى البد (6)[النَّْجَوى الَّذِّ

َأ الفراُء هذا ال غة وهي لغٌة ": وعقول ابُن عهعش (1)،وواضقو الأمخشريُّ ع ى ذلك، وقد زو 
 . (2)كييرٌة ضي كالمهم وأشهارهم"، ضاشعٌة لبهض الهرب

                                                                                                                                                                          

 الفرائد الزديدة، عبد و ،2/51، وارشموني: 171-169، وانظر: شرح شذور الذهب: 95-2/94شرح المفصل:  (1)
 –كه 1397(، تحقيق: الشيخ عبد الكريم المدرس، مطبهة اإلرشاد، بغداد، )د. ط(، كه 911الرحمن السيوطي، )ت 

 .811، ا: 2م، ج 1977
 .36 ل عمران: سورة  (2)
 .211البقرة: سورة  (3)
، 2/47، وشرح ارشموني: 2/57، وشرح ابن عقيل: 1/225، وشرح الرلي ع ى الكاضعة: 3/87شرح المفصل:  (4)

، والمدخل إلى ع م ال غة ومناهة البحث ال غوي، د. رملان عبد التواب، مكتبة الخانزي، 2/256وهم  الهوام : 
 .299م، ا:  1997 – 1417، 3القاهرة، ط / 

 .2/61شرح ابن عقيل:  (5)
 .3ارنبعاء: اآلعة سورة ( 6)
 .235-2/233( الكتاب:8)
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عُونَ  ،يَتَعَاقَبُوَن فِّيُكْم َمََلئَِّكة  بِّاللَّْيلِّ َوَمََلئَِّكة  بِّالنََّهارِّ  ": --قال َصََلةِّ اْلفَْجرِّ َوَصََلةِّ  فِي َويَْجتَمِّ

يَن بَاتُوا فِّيُكمْ  ،اْلعَْصرِّ  مْ  -فَيَْسأَلُُهمْ  ،ثُمَّ يَْعُرُج الَّذِّ بَادِّي- َوُهَو أَْعلَُم بِّهِّ تََرْكنَاهُْم :فَيَقُولُونَ  ؟َكْيَف تََرْكتُْم عِّ

 . (3)" َوأَتَْينَاهُْم َوُهْم يَُصلُّونَ  ،َوُهْم يَُصلُّونَ 

 . (4) (لغة يتهاقبون ضعكم مالئكةٌ ) وبهذا الحديث سمى ابُن مالك هذا ال غة بقولو

ضشبهوا ، لربوني قوُمَك ولرباني أخواكَ : واع ْم أن  من الهرب من عقول": زاَء ضي الكتاب
وكمنهم أرادوا أن يزه وا ل زم  عالمًة كما زه وا ، لتاِء التي ُعظهرونها ضعقال ْتفالنةُ هذا با
 . (5)ل مؤنث"

ذا ُق تَ ": وعقول ابُن عهعش  وكذلك ، ضارلُف حرٌ  مؤذٌن بمن  الفهَل الينين، الأيدانقاما : وا 
 . (6)ضالواو حرٌ  مؤذٌن بمن الفهَل لزماعة، قاموا: إذا ُق َت 

وتمتي ضي إطار المحاضظة ع ى المطابقة بين ، إن  هذا ال غَة لغة صحعحة: لقولَ نستطعُ  ا
ضظاهرُة التطابُق عم عٌة تكاُد تكون عم عًة الشهوريًة  – ومؤنيو مذكرا – الفهل والفاعل ضي الهدد

المطابقة بين الفهل والفاعل ضي  وقد وردت، المنطق والحس ال غويين تتم ضي إطار، ضطريًة ساذزةً 
لعكم التمييل لهذا التطابق من كتاب ، صحعح البخاري( ضي الهدد والزنس ما يأيد عن مئة حديث) وا 

 :)صحعح البخاري(
ما وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( : ضهل أمر والفاعل مفرد مذكر لمير مستتر -أ

 : منها، ربهةأخمسة  عقرب من

ًما ": --قال   .(7)" اَمْظلُومً  أَو   اْنُصْر أََخاَك َظالِّ

 . )انصر( ضهل ارمر والفاعل لمير مستتر تقديرا )أنت(

وقد ورد ذلك ضي كتاب : ضهل ملارع والفاعل مفرد مذكر والفاعل لمير مستتر غائب -ب
 : منها، عشرة أحاديث عقرب منما )صحعح البخاري( 

 .(1)"َخْرًجا َمْعلُوًما َهاَعلَ    أَْن يَأُْخذَ  ِمن   يَْمنَُح أََحدُُكْم أََخاهُ َخْير  لَهُ  أن": --قال 

                                                                                                                                                                          

الأمخشري  القاسم زارهللا محمود بن عمر ويل ضي وزوا التنأيل، أبوالكشا  عن حقائق التنأيل وعيون ارقا (1)
 –هك  1367ط( ه(، شركة مكتبة ومطبهة مصطفى البابي الح بي وأوالدا، مصر، )د.  538الخوارأمي، )ت 

 .2/111، وانظر: مهاني القر ن: 320، ا: 2م، ج 1984
 .3/87شرح المفصل:  (2)
 .555 /1صحعح البخاري: حديث رقم: (3)
 .3/30، وانظر: عقود الأبرزد: 2/61شرح ابن عقيل:  (4)
 .2/78الكتاب  (5)
، وشرح ارشموني: 2/58، وشرح ابن عقيل: 179-167، وانظر: شرح شذور الذهب: 3/87شرح المفصل:  (6)

 .257-2/256، وهم  الهوام : 2/46-48
 .4347،757، 1153حديث رقم: ، ولمأيد من الشواهد انظر:  2443/ 2م: قصحعح البخاري: حديث ر  (7)
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لِّيب ": --قال  ر الصَّ ير ، فَيَْكسِّ ْنزِّ ْزيَة ، َويَْقتُل اْلخِّ  .(2)"  َويََضَ اْلجِّ
 . عكسر( ضهل ملارع والفاعل مفرد مذكر والفاعل لمير مستتر غائب تقديرا )هو( -)عمنح

 : ما ظاهره عدم المطابقة

ُل َما َمسَّ اْلَمْرأَةَ  ": --قال  أُ ُوُضوَءهُ ِللصَّ  ِ  يَْغسِّ  . (3)" ِمن هُ ، ثُ َّ  َتََوضَّ

(، )ما( بمهنى الذي (، وص تها )مس  وال يزوأ أن ترض  المرأة بمس ع ى ، والمرأة مفهول) مس 
 : مهنى ما مست المرأة لوزهين

 ضال وزو لحذ  التاء؛ بينها وبين الفهل عفصل  أن تمنيث المرأة حقعقي ولم: أحدهما . 

 لى أبهالو حقعقة :والياني  . (4)أن إلاضة ال مس إلى الرزل وا 
 .(5)تخرج نار من أرض الحزاأ تلئ أعناق اإلبل ببصرى ": --قال 

أي تزهل ع ى أعناق اإلبل ؛ والفاعل) النار(، و)تليء( هنا متهد، )أعناق( هنا بالنصب
حديث  خر " كما زاء ضي . تلئ أعناق اإلبل بو: أي؛ ولو كان بالرض  لكان أوزو؛ لوءاً 

 . (6)ألاءت منو قصور الشام"

 : ما ظاهره عدم المطابقة

 .(7)"كام  الصالُة أم  ": --قال 

، أريد الصالة أو تص ي الصالة: الوزو النصب ع ى تقدير: ما مهناا --ضقال لو الرسول 
 . تؤخرها إلى أن تمتي بها م  الهشاء ارخيرة بالمأدلفة بل. اآلن ال

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : مفرد مذكر اسم ظاهر مهر  بملضهل ملارع والفاعل  -ت
 : منها، عشرة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

 
ينَةِّ   ": --قال  م  َعلَْيهِّ أَْن يَْدُخَل نِّقَاَب اْلَمدِّ اُل َوُهَو ُمَحرَّ  . (8)" يَأْتِّي الدَّجَّ

 . الدزال( -)الناس عمتي( ضهل ملارع والفاعل مفرد مذكر اسم ظاهر مهر  بمل –)عه م 

                                                                                                                                                                          

 .2/2330السابق: حديث رقم:  (1)
، 3036، 2764، 213، 6783، 2330، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2222/ 2السابق: حديث رقم:  (2)

6077 ،6655 ،118. 
 .1/293: حديث رقم: السابق (3)
 15إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي: ا:  (4)
 .4/7118خاري: حديث رقم: صحعح الب (5)
 .142إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي: ا:  (6)
 .23إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي: ا:  (7)
، 6231، 5666، 3517، 1402، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1882/ 1السابق: حديث رقم:  (8)

6514 ،6532 ،3210 ،3269. 
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ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما  وقد: مفرد مذكر ضهل ملارع والفاعل اسم ظاهر -ث
 : منها، خمسة أحاديث عقرب من

ِّي أََحدُُكمْ  ": --قال  دِّ لَْيَس َعلَى َعاتِّقَْيهِّ َشْيء   فِي اَل يَُصلِّ  .(1)" الثَّْوبِّ اْلَواحِّ
 . )أحد( الفاعل اسم ظاهر مفرد)عص ي( ضهل ملارع والفاعل مفرد مذكر و 

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : ضهل ملارع والفاعل مفرد مؤنث لمير مستتر غائب -ج
 : منها، خمسة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

وع ل نقصان الدين بمنها إذا حالت لم ، وصف النساء بمنهن ناقصات عقل ودين --النبي 
ضإنها تمتن  عن الصالة وال عحل لها أن تصوم ، ضأنو إذا أتاها الحع: عهني، تصل ولم تصم

 . ولكنها تقلي الصوم وال تقلي الصالة، وال عحل لها أن تص ي

ِّ َولَْم تَُصمْ  إح  َاُكنَّ  أَلَْيسَ " : --قال   .(2)" فَذَِلَك ِمن  نُق َصاِن ِ  نَِها ، إذَا َحاَضْت لَْم تَُصلِّ

 . مير مستتر غائب تقديرا )هي(تصم( ضهل ملارع والفاعل مفرد مؤنث ل -)تص ي
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( : ضهل ملارع والفاعل مفرد مؤنث اسم ظاهر مهر  بمل -ح

 : منها، مرتين

ْت اْلَجنَّةُ َوالنَّارُ  ": --قال  ُ   ِال ُمتََك ِِّر َن َوال ُمتََج ِِّر َن  ،تََحاجَّ  ُ َما ِلي َوقَالَ   ال َجنَّ ،فَقَالَ   النَّاُر أُوثِر 

 .(3)" اَل  َ  ُخلُنِي إاِلَّ ُضعَفَاُء النَّاِس َوَ قَُطُه   

 . )تحازت( ضهل ملارع والفاعل مفرد مؤنث اسم ظاهر مهر  بمل )الزنة(
 
 
 

 : وهي، وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( مرة واحدة: ضهل ملارع والفاعل مينى مذكر -خ

ِ نَهُ  دُوَن اآْلَخرِّ  َرُجََلنِّ  اَل  َتَنَاَجى ": --قال  َل أَن   ُح  تَِلُطوا  ِالنَّاِس أَج    .(4)" َحتَّى تَخ 

 . يتنازى( ضهل ملارع والفاعل مينى مذكر )رزالن()
، وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( مرة واحدة: ضهل أمر والفاعل مينى مذكر لمير متصل -د

 : وهي

َغا َعلَ  ": --قال  ْنهُ َوأَْفرِّ ُكَمااْشَربَا مِّ  .(1)" َونُُحوِرُكَما ى ُوُجوهِّ

                                                           

، 946، 2897، 2463 359، 2897، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 359/ 1: : حديث رقمالسابق (1)
1914 ،2330. 

 .324، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 304/ 1السابق: حديث رقم:  (2)
 .7118، 3517، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 4850/ 3: حديث رقم: صحعح البخاري  (3)
 .6290/ 4 السابق: حديث رقم: (4)
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 . )اشربا( ضهل أمر والفاعل مينى مذكر لمير متصل )ألف االينين(

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : ضهل مالي والفاعل زم  مذكر اسم ظاهر مهر  بمل -ذ
 : منها، يالية أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

نُوَن يَْوَم الْ   ": --قال  َُ اْلُمْؤمِّ يَاَمةِّ يَْجتَمِّ  .(2)"  قِّ

 .)المؤمنون( يزتم ( ضهل مالي والفاعل زم  مذكر اسم ظاهر مهر  بمل)
 وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري(: ضهل ملارع والفاعل زم  مذكر لمير متصل -ر

 : منها، خمسة أحاديث عقرب منما 

ِ َل إِلَ  ُك    وا َمَكانَُكمْ فََل تَْبَرحُ  ،)*(إِّْن َرأَْيتُُمونَا تَْخَطفُنَا الطَّْيرُ  ": --قال    .(3)" َهذَا َحتَّى أُر 

 . (الواو( ضهل ملارع والفاعل زم  مذكر لمير متصل )تبرحوا) 
 : ما ظاهره عدم المطابقة

  .(4)" اْستَْوُصوا بِّالنَِِّّساءِّ َخْيًرا ": --قال 

ي نصب) ضه ى هذا ض، اقب وا وصيتي: أي؛ ضاستوصوا، أوصعكم بالرضق بهن :أي؛ المهنى
 : خيرا( وزهان

 اضه وا بهن خيرا: رن المهنى؛ هو مفهول استوصوا: أحدهما . 
 والفاعل  ضهو منصوب بفهل محذو ، مهناا اقب وا وصيتي وأتوا بذلك خيرا: والياني

 . (5)لمير مستتر تقديرا أنتم

ما  وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري(: لمضهل ملارع والفاعل اسم ظاهر مهر   ب -أ
 : منها، يالية أحاديث عقرب من

لُ   ": --قال  تَِرقُ  ،َوهَُو ال ََّحابُ  اْلعَنَانِّ  فِي إِّنَّ اْلمَلئَِّكةَ تَْنزِّ َر قُِضَي فِي ال ََّماِء فَتَ     فَتَذ ُكُر األَم 
 . (6)"انِ هَّ ى الكُ ل  إِ  يهِ وحِ تُ ف  ، ع  م  السَّ  ينُ اطِ يّ الشَّ 

 .   بمل)الشعاطين()تسرق( ضهل ملارع والفاعل اسم ظاهر مهر  

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما : ضهل أمر والفاعل زم  مذكر لمير متصل -س
 : منها، خمسة أحاديث عقرب من

                                                                                                                                                                          

 .188/ 1: حديث رقم: السابق (1)
 .1896، 2890، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 4476/ 3: حديث رقم: صحعح البخاري  (2)

 : الهأيمة.تَْخَطفُنَا الطَّْيرُ )*(
 .3445، 4485، 4479، 2150حديث رقم:  :، ولمأيد من الشواهد انظر3039/ 2: حديث رقم: السابق (3)
 .3/5186ق: حديث رقم: الساب (4)
 .141عراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي: ا: إ  (5)
 .5666حديث رقم:  :، ولمأيد من الشواهد انظر2/3210: حديث رقم: صحعح البخاري  (6)
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يقُوا َعلَى بَْولِّهِّ َسْجَلً  ": --قال    .(1)" َماء   أَو  ذَنُو  ا ِمن  ، َماء   ِمن   دَُعوهُ َوَهرِّ

 . مذكر لمير متصل )واو الزماعة(ضهل أمر والفاعل زم   هريقوا( -دعوا  )

 :ضهل أمر والفاعل مينى مذكر لمير مخاطب الفعل  :ما ظاهره عدم المطابقة
 : ضهل أمر والفاعل مينى مذكر لمير مخاطب -أ

ُِّروا: ألبي موسى ومعاذ حين أرسلهم إلى اليمن --قال " ُِّروا َواَل تُعَسِّ ، َو َِشُّروا َواَل  يَسِّ

 .(2)" تُنَِفُّروا
 : ضعو زوابان: عسروا ع ى الزم  ؟ قيل: ل المخاطب اينان ضكيف قالإن قي

 إذ الزم  ؛ رن االينين زم  ضي الحقعقة؛ أنو خاطب االينين بخطاب الزم : أحدهما
 . إلى  خر يءلم ش

 (3)وارمير إذا قال شيئا ُتوب  ضيئول ارمر إلى الزم ، أن االينين هنا أميران: الياني . 

 

)كتاب  وقد ورد ذلك ضي: زم  مخاطب لمير متصل ضهل أمر والفاعل  -
 : وهي، صحعح البخاري( مرة واحدة

َرُحوهُ  أَْلقُوَها َوَما َحْولََها ": --قال    .(4)" َوُكلُوا َسْمنَُكمْ  ، فَاط 

 . (5) (الواو) زم  مخاطب)القوها( ضهل أمر والفاعل لمير متصل 
 

 : ما ظاهره عدم المطابقة

تُ ": --قال  ن    .الصواب َبيِ َنَتك بالفتح. (6)"ك أو يمينهب يِّ

 . وأنها بالفتح ال غير، َبيِ َنَتك بالنصب ع ى تقدير هات أو أحلر: الوزو

يرِّ   ُرَوْيدَكَ  ": --قال   .(7)" َسْوقََك بِّاْلقََوارِّ

ورويد يتهدى ، والكا  حر  خطاب ولعست اسما، أمهل سوقك: والتقدير، الوزو النصب برويد
 . (8)هول واحدإلى مف

                                                           

، 628، 342، 18، 373حديث رقم:  :، ولمأيد من الشواهد انظر220 /1:: حديث رقمصحعح البخاري  (1)
719 ،1900 ،2461 ،1918. 

 .4/6124صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)
 .125إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي: ا:  (3)
 .1/235صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
 .28اعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي: ا:  (5)
 .3/4550صحعح البخاري: حديث رقم:  (6)
 .4/6203السابق: حديث رقم:  (7)
 .37من ألفاظ الحديث: ا:  إعراب ما عشكل (8)
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وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( : لمضهل ماٍض والفاعل مفرد مذكر اسم ظاهر مهر  ب -
 : منها، يالية أحاديث عقرب منما 

  .(1)"القٍ  ت  ا أن  م  بِ  مُ ل  الق   فَّ ج  ": --قال 

 . )الق م( )زف( ضهل ماٍض والفاعل مفرد مذكر اسم ظاهر مهر  بمل

عقرب وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما : م ظاهر لفظ الزاللةضهل ماٍض والفاعل اس -ب
 : منها، عشرة أحاديث من

ُ آدَمَ  َخلَقَ  ": --قال  َراًعا َعلَى ُصوَرتِهِ  اّللَّ تُّوَن ذِّ ا َخلَقَهُ  ،ُطولُهُ سِّ ِّْم َعلَى :قَاَل  فَلَمَّ اْذَهْب فََسلِّ

 .(2)" اْلَمَلئَِّكةِّ  النَّفَِر ِمن   أُولَئِّكَ 
 . (3)"ةل  اِص الو   هللاُ  ن  ع  ل  ": --ال ق

 . )هللا( ضهل ماٍض والفاعل اسم ظاهر لفظ الزاللة لهن( –خ ق )

مرة وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( : ضهل ماٍض والفاعل مفرد مذكر اسم ظاهر ع م -ت
 : وهي،واحدة 

  .(4)"كة  م   إبراهيمُ  م  رَّ ا حم  ك   ة  ين  دِ الم   تُ م  رَّ وح  ا،   ه  ا ل  ع  د  و   ة  مكَّ م   ر  ح   يم  إبراهِ  أنَّ ": --قال 

 . (إبراهعمضهل ماٍض والفاعل مفرد مذكر اسم ظاهر ع م ) (محر  )

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( : ضهل ماٍض والفاعل مفرد مذكر لمير مستتر غائب -ث
 : منها، خمسة أحاديث عقرب منما 

أن  جعل منه ش ئا على أي:  .(5)" د  فَْليَُخالِّْف بَْيَن َطَرفَْيهِّ ثَْوب  َواحِّ  فِي َصلَّى َمن   ": --قال 

 .عاتقه

 . )هو( ضهل ماٍض والفاعل مفرد مذكر لمير مستتر غائب تقديرا )ص ى(

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : ضهل ماٍض والفاعل مفرد مذكر لمير متصل مخاطب -ج
 : منها، يالية أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

 

هِّ  ،َوإِّذَا أََكَل فََلَ تَأُْكلْ  ،أَْرَسْلَت َكْلبََك اْلُمعَلََّم فَقَتََل فَُكلْ  إِذَا " :--قال  نََّما أَْمَسَكهُ َعلَى نَْفسِّ  .(6)" فَإِّ

                                                           

 .3803، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 5076/ 3صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .2/3326: حديث رقم: صحعح البخاري  (2)
، 36، 4073، 6659، 6000، 349، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 4887/ 3السابق: حديث رقم:  (3)

104 ،67883 ،470. 
 .3394 ، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم:2129/ 2ق: حديث رقم: الساب (4)
 .175، 6502، 6655، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 360/ 1: حديث رقم: السابق (5)
 .636، 6368، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1758/ 1السابق: حديث رقم:  (6)
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 . )أرس ت( ضهل ماٍض والفاعل مفرد مذكر لمير متصل مخاطب )تاء الفاعل(

 . (أنا) راتقدي متك م مستتر)أراني( ضهل ماٍض والفاعل مفرد مذكر لمير  

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( : ضهل ماٍض والفاعل مفرد مذكر لمير مستتر متك م -ح
 : منها، خمسة أحاديث عقرب منما 

  .(1)" اْلَكْعبَةِّ  ِعن  َ  اْلَمنَامِّ  فِي أََرانِّي اللَّْيلَةَ  "": --قال 
 ا(.تقديرا )أن ضهل ماٍض والفاعل مفرد مذكر لمير مستتر متك م )أرى(

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما : ضهل ماٍض والفاعل زم  مذكر لمير متصل -خ
 : منها، يالية أحاديث عقرب من

 .(2)" إِّنَّ إِّْخَوانَُكْم قَدْ َجاُءونَا تَائِّبِّينَ   ": --قال 

 . (الواو) ضهل ماٍض والفاعل لمير متصل )زاءونا(

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : غائبضهل ماٍض والفاعل مفرد مؤنث لمير مستتر  -د
 : منها، يالية أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

نََّها ألهتني آنِّفا َعن ": --قال    .(3)"  َصَ تي فَإِّ

 

ا  َئَِس ِمن  ال َح َا  اْلَمْوت َرُج   َحَضَرهُ  نَّ أ ": --قال  قِ ُوا  أَْوَصى أَْهله إِّذَا أَنَا فَلَمَّ ُمّ  ... ثُ َّ أَو 

ا َحتَّىفِ  ي  ِه نَار  ي َوَخلََصْت إِّلَى َعْظمِّ   .(4)"  إِّذَا أََكلَْت لَْحمِّ
 ( ضهل ماٍض والفاعل مفرد مؤنث لمير مستتر غائب تقديرا )هي(. ، خ صت )ألهتني

  
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( مرة : ضهل مالي والفاعل مفرد مؤنث اسم ظاهر -ذ

 : وهي، واحدة

  .(5)"  اْلَْنبِّيَاءِّ  ِمنَ  ْت نَْملَة  نَبِّيًّاقََرصَ   ": --قال 

 . )نم ة( ضهل مالي والفاعل مفرد مؤنث اسم ظاهر )قرصت(
وقد ورد ذلك ضي كتاب : ضهل مالي مبني ل مزهول ونائب الفاعل اسم ظاهر مهر  بمل -ر

 : منها، يالية أحاديث عقرب من)صحعح البخاري( ما 

                                                           

، 3241، 3231، 6502ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: ، 3440/ 2: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
4232 . 

 .7276، 1797، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 3/4319: حديث رقم: السابق (2)
 .304، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/373السابق: حديث رقم:  (3)
 .2/3452: حديث رقم: السابق (4)
 .3019/ 2رقم: صحعح البخاري: حديث  (5)
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َمامُ  إنََّما ": --قال  َل اْلِّ يُْؤتَمَّ بِّهِّ  ُجعِّ تَِلفُوا َعلَ  ِه ، فَإِذَا َك ََّر فََك ُِّروا  لِّ َكعُوا ،فَ  تَخ   َوإِذَا َرَكَع فَار 
"(1).  

 . )اإلمام( )زهل( ضهل مالي مبني ل مزهول ونائب الفاعل اسم ظاهر مهر  بمل
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : ضهل مالي مبني ل مزهول ونائب الفاعل لمير متصل -أ

 : ميل، يالية أحاديث عقرب منبخاري( ما ال

يُت النَّاَر فَلَمْ  ": --قال  ا أُرِّ ََ  قَطُّ  َكاْليَْومِّ  أََر َمن َظر   .(2)" أَْفَظ

 . )التاء( )أريت( ضهل مالي مبني ل مزهول ونائب الفاعل لمير متصل
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : ضهل مالي مبني ل مزهول ونائب الفاعل لمير مستتر -س

 : منها، يالية أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

ْيَطاُن َولَهُ ُضَراط  إ ": --قال  َي بِّالصََّلةِّ أَْدبََر الشَّ َمَع األَذَانَ  ،ذَا نُودِّ   .(3)" َحتَّى ال  َ  

 هو شبو الزم ة الزار والمزرور)نودي( ضهل مالي مبني ل مزهول ونائب الفاعل 
 . (ل صالة)

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : نائب الفاعل اسم مفردضهل ماٍض مبني ل مزهول و  -ش
 : وهي، البخاري( مرة واحدة

ِّبَْت اْمَرأة   ": --قال  ة   في ُعذِّ رَّ ف ََخل   ف ها الناَر ؛ ال هَي أطعَمت ها  ماتَتْ  َ َجنَت ها حتى هِّ

ِض  َحبََستْها وَ قَت ها إذ     .(4)" ، وال ِهَي تََرَكت ها تأُكُل ِمن  َخشاِش األر 

 . عذبت( ضهل ماٍض مبني ل مزهول ونائب الفاعل اسم مفرد )امرأة()

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : ضهل ماٍض مبني ل مزهول ونائب الفاعل لمير متصل -ا
 : ميل، يالية أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

ْلتَ  : "--قال  ْطتَ  ، أَو   إِّذَا أُْعجِّ   .(5)" فَعَلَْيَك اْلُوُضوءُ  ، قُحِّ

 . ُقحطت( ضهل ماٍض مبني ل مزهول ونائب الفاعل لمير متصل)التاء( -ت )أُعز 

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : ضهل ماٍض مبني ل مزهول ونائب الفاعل لمير مستتر -ض
 : منها، سبهة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

لا  ُيجَاءج  ": --قال  لرَّجج ْلَقى اْلقاَياَمةا  يَ ْومَ  ِبا َتابجهج  ْنَدلاقج فَ ت َ  النَّارا، فا  فَ ي ج ورج  ،)*(َأق ْ َا فَ َيدج ورج  َكَما  ِبا  َيدج
ْن  باَرَحاهج، اْلْاَمارج  ، َما َلقايَت؟ َأَلَْ َتكج عجوَن َلهج فَ يَ قجولجوَن َلهج: ََي فجََلنج فَ يَ ْفزَعج َلهج َأْهلج النَّارا فَ َيْجَتما

                                                           

 .8، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 378/ 1: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
 .335، 1035، 392، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 431/ 1: حديث رقم: السابق (2)
 .6548، 1897، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 608/ 1السابق: حديث رقم:  (3)
 .2365/ 2ديث رقم: : حالسابق (4)
 .5610، 3895، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 180/ 1السابق: حديث رقم:  (5)
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ْنَكرا؟، َقاَل: بَ َلى، َهى َعنا اْلمج ْلَمْعرجوفا َوتَ ن ْ ْلَمْعرجوفا َوََل آتايها،   ََتْمجرج ِبا ْنتج آمجرج ِبا َعنا  َوأَنْ َهىكج
ْنَكرا وَ   . (1)" ها تيأَ  اْلمج

 . (بالرزل) شبو الزم ة الزار والمزرور ضهل ماٍض مبني ل مزهول ونائب الفاعل  )يزاء(

وهذا ، إن ل فهل صورة يابتة ال تتغير م  تغير حاالت ضاع و من حيث التينعة أو الزم 
 . ن مزردة من عالمة التينعة أو الزم الصورة تكو 

وزب تزريدا من عالمٍة تدل  –مينى أو مزموع  –أنو إذا أسند الفهل إلى ظاهر ونالحظ 
وال ، قاما الأيدان: قام أيد وال تقول): ضتقول، ضعكون كحالِو إذا أسند إلى مفرد، ع ى التينعة أو الزم 

ع ى أن عكون ما بهد ، ة ضي الفهل الراض  ل ظاهرضتمتي بهالم، (ال قمن الهندات، و قاموا الأيدون 
حرو  تدل  ع ى تينعة الفاعل أو  –من ارلف والواو والنون  -وما اتصل بالفهل، الفهل مرضوعا بو

ضي مول   والفهل المتقدم وما اتصل بو اسماً  اً الظاهر مبتدأ مؤخر  االسمبل ع ى أن عكون ، زمهو
 . المتمخر االسمعن  والزم ة ضي مول  رض  خبراً ، رض  بو

وما بهدا بدٌل مما ، وهو أن عكون ما اتصل بالفهل مرضوعا بو كما تقدم، وعحتمل وزها  خر
 .-ارلف الواو والنون –اتصل بالفهل من ارسماء الملمرة 

رن الفهل عفتقر العو مهنى واستهماال ضال يزأ تقدعم الفاعل ؛ الفاعل كالزأء من الفهل 
 . ضان وق  االسم قبل الفهل ضهو مبتدأ، م عزأ الك مة ع ى صدرهاع عو كما لم يزأ تقدع

 
 
 

                                                           

َتابجهج  فَ تَ ْنَدلاقج )*(  تخرج من  طنه من ش   ا لقاء: أمعاءه  َأق ْ
 .2764، 12، 4730، 4487، 2118، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 3267/ 2السابق: حديث رقم:  (1)
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 الفصل الثاني 
 المطابقة بين التابَ والمتبوع 

 
: والتواب  خمسة. (1)"االسم المشارك لما قب و ضي إعرابو مط قًا ": ُعهر  النحاُة التاب  بمنو

توابُ  ارسماء ضي  " هذا: زاء ضي ااُلصول، نهٌت وتوكيٌد وعطُف بعاٍن وعطٌف بحرٍ  وبدلٌ 
 . (2)"إعرابها

، ال يتب  إال بتوسط حر ٍ ، والخامُس وهو الهطفُ ، أربهٌة تتب  بغير متوسط، التوابُ  وهذا 
 . (3)"ضزمع  هذا تزري ع ى الياني ما زرى ع ى ارول من الرض  والنصب والزر

ضي اإلعراب  لالتواب  هي اليواني المساوية لألو": (كه643ت) ابن يهيش لويقو
رنها لم تكن ؛ ضروع ضي استحقاق اإلعراب: أي؛ ولنا يوانيومهنى ق. لي الهوامكبمشاركتيها ض

ارتف  : ضزيد: " لالهاق زيد قام" : قولك نحو، لو كم ةلّتكا لي من لوازم اروكوإنما ه؛ ةالمقصود
لتكم ة كا لزيد() ن تابهًاكاأيلًا من حيث   ارتف  بما قب و: لوالهاق، المسند إليو لبما قب و من الفه

 . (4)" وصفو ضكانا لذلك اسمًا واحدًا ضي الحكم لإلى االسم ضي حان كاإذ اإلسناد ، لو
 : الترتيب التالي نت علىكاوإذا اجتمعت 

 " : ابن مالك ذلك الترتيب لع  وقد. ضهطف النسق، لضالبد، ضالتمكيد، ضهطف البيان، النهت
، رااكمز اركرنو ز؛ يم بهطف البيان، من متبوعو كزأءرنو ؛ ويبدأ ازتماع التواب  بالنهت

، كالمستقللكونو تابهًا ؛ ليم بالبد، رنو شبيو بهطف البيان ضي زريانو مزرى النهت؛ بالتمكيد مكي
 . (5)" رنو تاب  بواسطة؛ م بهطف النسقكي

 . آخرل صالح ورزل مررت بمخيك الكريم محمد نفسو رز: تقول 
، (كه316 )ت وقد قدم باب التوكيد ع ى باب النهت ابن السراج": (6)ارشموني لوقا
والنهت ، لرن التوكيد بمهنى ارو؛ حسن وهو" : ذلك بقولو لوع . "(كه 538)ت والزمحشري

 :أي؛ ليهني بحقيقة ارو، (7)" وحاال من أحوالو لرنو يتلمن حقيقة ارو؛ ع ى خ ف مهناا
 . هوتنالم

                                                           

 .1/217، وانظر: شرح ارزرومعة: 3/145شرح ابن عقيل:  (1)
 .2/19اُرصول ضي النحو:  (2)
 2/277، وشرح الرلي ع ى الكاضعة: 3/39، وانظر: شرح المفصل: 2/19السابق:  (3)
 .2/279ارتشا  اللرب: ( 4)
 .3/342: لتسهيلشرح ا( 5)
 .4/296: شرح ارشموني(6)
 .4/296ارشموني: شرح  (7)
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، وعطف بحرف لتمكيد وصفة وعطف بيان وبد: والتواب  خمسة" : ابن يهيش لويقو 
ع ى خالف  لضي مهناا والنهت هوارو لرنو ارو؛ كيدوإنما رّتبنا هذا الترتيب ضَتَقدم التم: ليقو

-أي المتبوع - يتلمن حقيقتو كيدوالتم، وحاال من أحوالو لرن النهت يتلمن حقيقة ارو؛ مهناا
؛ وَتَقدم النهت ع ى عطف البيان. ..وقد يكون النهت بالزم ة. الداللة لو ضي ان مخالفًاكضك، الغير

 قد يكون لرن البد؛ لوَقدم عطف البيان ع ى البد. رن عطف البيان لرب من النهت
 . (1)" رنو تب  بواسطة؛ ف بالحرفكالهط وأّخر. لغيرارو
بالدرزة  ستقراءيهتمدون ضي قواعدهم ع ى اال: ال غة والنحو ماءع  مه وم ضإن هو كماو
 . (2)ارولى

يسمى ، د ضيحركة إعرابو بمتقدم ع يويتقي أن التاب  لفظ متمخر: (3)حسن عباس ويرى
ون كوزب أن يك؛ أوالزر، أوالنصب، الرض : )المتبوع( ضإن كانت الحركة اإلعرابية ضي المتبوع

 : كب لوتمي. اب  مسايرًا لوكالت
 .ارخ الوضي لأقب -1
 .أكبرت سيبويو الوضي -2

 .ضعاءأضرح وأطرب برؤية ارو -3

 
 
 
 
 

سيبويو  يك  المبنكوتب، ةكوتب  الفتى ضي الياني، ًاه)الوضي( نهت قد تب  ارخ رض: حسن أراد عباس
لك كذو بواسطة حرف الواو لضي رضهو لتبهيتو لألو لالياني ارو لوتب  الفه، بنصبو لع ى المح

 . لب الهالم أبوااانحو تفوق الط: ارمر ضي تبهية النهت السببي
 

 : فمنهم من رأى: التابع لواخُتلف فيعام
                                                           

 .3/38ل: المفص شرح (1)
وهذا ، قنينة 15وأنفذ ، البوادي ه( الذي خرج إلى177وهذا الكسائي )ت، ه(170)ت ل ضذلك الخ ي (2)

 ع ي وهذا أبو، ألف أرزوزةعشر  المبالغة: بمنو يحفظ خمسةل ى سبيع ل الذي قي ه(213)ت ، ارصمهي
يد الذي زاء بمنو أم ى زمهرتو مشاضهة وابن در، تَمُّي و واستشهاداكتاب يقرأ من  كمنوول: الفارسي الذي قي

 .97 - 82 - 63غير مسبوق لذلك: الفهرست: ص: 
 .3/434النحو الواضي:  (3)
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 . (1)ضي المتبوع لمضي التاب  هو الها لالهام -1
 . محذوف لضي البد لالهام -2
 . منو لضي المبد لهو الهام لضي البد لالهام -3
 . (2)ضي التاب  لالهام ضي هذا المتبوعات هو لالهام: والزمهور، وابن مالك، سيبويو -4
  . (3)ضي المتبوع بواسطة حرف الهطف لضي عطف النسق ضهو الهام لوأما الهام -5

ي كإن كان من الوازب اتفاق التاب  والمتبوع ض" : لضيقو عباس حسن رأيا آخر ويرى
 اءدكة أو االبتكون الفاع يكضسببو ضي المتبوع قد يك، ضمن الوازب اختالضها ضي سببو، اإلعرابع وكن
ذلك من ارسباب المؤدية إلى  غير أو. ..باإللاضة أو، بالحرف الزر أو المفهولية أو، الخبرية أو

 عطف أو رنو نهت أو؛ التبهية وهو، ما ضي التاب  ضسببو واحدوأ، الزر النصب أو أو، الرض 
 . (4)"لأو بدكيد تو
 

 

                                                           

 .3/38شرح المفصل:  (1)
(، دار إحعاء كه1206 حاشعة الصبان ع ى شرح ارشموني ع ى ألفعة ابن مالٍك ومهو شرح الشواهد ل هيني، )ت (2)

 .85، ا: 3ج الكتب الهربعة، )د. ط(، )د. ت(،
 .3/85السابق:  (3)
 .3/435النحو الواضي:  (4)
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 المبحث الأول

 المطابقة بين النعت والمنعوت
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 المبحث اْلول
 المطابقة بين النعت والمنعوت

 : (1)النعت لغة
 .ما ُنهَت بو: والنهت؛ تنهَتُتو بما ضعو وُتبالُغ ضي وصِفوِ ، الشيءوصُفَك : النهت

 ونهتُّ الشئ  َوَتَنهتُُّو إذا َوَصفَتوُ . ورزٌل ناعٌت من قوٍم ُنهاتٍ . َوَصَفوُ : نهتُو ينُهُتُو َنهتاً 
 . اسَتوَصَفوُ : َواستنَهَتوُ . استوَصفُتوُ : أي؛ استنهتُّوُ 

 : اصطالحا
صفات  أو من، مررُت برزلٍ  كريمٍ : نحو، هو التاب  المكمل متبوعو ببعان صفة من صفاتو

 . (2)مررت برزٍل كريٍم أبوا: نحو، -وهو سببو–ما ته ق بو 
 : نوعين إلىالعلماُء النعت   يقسم

وهو التاب  الذي عقوم بإتمام متبوعو بالداللة ع ى : الحقعقيالنهت  ارول منهما عسمونو
 . (3)زاء محمٌد الطويلُ : وذلك كقولنا، وصف يابت ضعو

وهو التاب  الذي عقوم بإتمام متبوعو بوصف يابت : بيأما النوع اآلخر ضهو النهت السب
"والصفُة لفٌظ يتبُ  : (4)عقول ابُن عهعش، زاَء محمٌد الفالُل أبواُ : كقولنا، مته ق بالمنهوت

، شيء من سببوِ  أو ضي، الموصوَ  ضي إعرابو تح عًة وتخصعصًا لو بذكر مهنًى ضي الموصو 
وُيوَصُف بحال الموصو  وحال ": ول ابُن الحازكبوعق، "وذلك المهنى عرٌض ل ذات الأٌم لو

وهذا المطابقة ، وال بد  ل نهت من مطابقة منهوتو، (5)برزل حسٍن غالمُو  مررتُ : نحو، مته قو
 . تخت ف بحسب نوعي النهت

 
 
 
 
 

                                                           

 .5/4470لسان الهرب:  (1)
 .140/ 3 :شرح ابن عقيل (2)
 .3/307: شرح التسهيل (3)
 .298/ 4، وانظر: شرح ارشموني: 47/ 3شرح المفصل:  (4)
 .302/  2شرح الرلي ع ى الكاضعة:  (5)
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 : المطابقة في النعت الحقيقي -أوالً 
وضي اإلضراد والتينعة ، تنكيروضي التهريف وال، ضالنهُت الحقعقيُّ عطابق منهوتو ضي اإلعراب

ن  أكما ، وأع ْم أن  المهرضَة ال توصُف إال بمهرضةٍ ": سيبوعو عقول، وضي التذكير والتمنيث، والزم 
قد تقدم قولنا إن الصفة تابهة : " قال الشارح: وزاء ضي شرح المفصل، (1)"النكرة ال توصف إال بنكرةٍ 

ضرادُا وتينيتُو وزمهوُ ، رضهو ونصبو وخفلو، ل موصو  ضي أحوالو وزم ُتها عشرة أشعاءٍ  وتنكيرُا ، وا 
 . (2)"وتذكيرُا وتمنييوُ ، وتهريفوُ 

نما : عقول ابن عهعش، (3) (ن  النهت والمنهوت )كاالسم الواحدأ؛ وسبب هذا التطابق " وا 
، واحدمن ِقَبِل أن  النهت والمنهوت كالشيء ال، وزب ل نهت أن عكون تابهًا ل منهوت ضعما ذكرناا

نما ق نا أنهما كالشيء الواحد، ضصار ما ي حُق االسَم ي حُق النهتَ  أن  النهَت ُيخِرُج  من ِقَبلِ ، وا 
 ضالنهُت والمنهوُت بمنألِة نوٍع أخا  من نوِع المنهوِت وحدا، المنهوَت من نوٍع إلى نوٍع أخا  منوُ 

"(4) . 
وضي الهدد وضي ، زبٌة ضي اإلعرابمما تقدم يتلح لنا أن المطابقة بين النهت ومنهوتو وا 

وكذلك إذا ، بل بمرضوٍع مي و، ضال ُيوصُف مرضوٌع بمنصوٍب أو مزرورٍ ، الزنس وضي التهريف والتنكير
بل بمفرٍد ، وال يوصف المفرد بمينًى أو زم ٍ ، ضينهت بما عطابقو إعراباً ، كان منصوبًا أو مزروراً 

، وال يوصف مذكٌر بمؤنٍث وال الهكس، بما عطابقو عدداً وكذلك إذا كان مينًى أو زمهًا ضينهت ، مي و
وال ، ضال توصف المهرضة إال بمهرضٍة مي ها، وكذا ارمر ضي التهريف والتنكير، بل كٌل بما عطابقوُ 

ع ى كتاب )صحعح البخاري( وحاضظ ، توصف النكرة إال بنكرة مي ها وهذا ك و ضي النهت الحقعقي
 : تو كما عمتيت ك المطابقة بين النهت ومنهو 

 : في اإلعراب -أ 
قد طابق منهوتو رضهًا ونصبًا ضي كتاب )صحعح البخاري( نزُد النهَت ضي مواطَن ورودِا 

 : نحو، ضميال التطابق رضهاً ، وزراً 
 وقد ورد ذلك ضي صحعح : والمنهوت مفرد مذكر نكرة مرضوع، النهت مفرد مذكر نكرة مرضوع

  :يالية أحاديث عقرب منالبخاري ما 

                                                           

، والمقتصد ضي شرح اإلعلاح، عبد القاهر الزرزاني، )ت 32 - 21/ 2، وانظر: ارصول: 6/ 2 :الكتاب (1)
كاظم بحر المرزان، دار الرشيد ل نشر، منشورات وأارة اليقاضة واإلعالم / الزمهورية  .(، تحقيق: دكه 471

 .156/ 4، وارشباا والنظائر: 900، ا: 2م، ج 1982 –هك  1402الهراقعة، )د. ط(، 
  .3/142، وشرح ابن عقيل: 302/ 2شرح الرلي ع ى الكاضعة:  ، وانظر:3/54شرح المفصل:  (2)
 .2/8الكتاب:  (3)
 .55/ 3شرح المفصل:  (4)
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 . (1)" فََهلُمَّ فََصلُّوا َعلَْيهِّ  ، اْلَحبَشِّ  ِمنَ  تُُوفَِِّّي اْليَْوَم َرُجل  َصالِّح   قَ     ": - -قال 
 : نحو، أما ميال التطابق بينهما نصباً 

  وقد ورد ذلك ضي : والمنهوت مفرد مذكر نكرة منصوب، مذكر نكرة منصوب مفردالنهت
 : منها: مرتين (صحعح البخاري )

ِ  َوالصَّ َ ِ ال قَائَِمِ  آِ  ُمَحمَّ  ا " :--قال  َو ِ التَّامَّ َمُع النِّ َاَء اللَُّه َّ َربَّ َهِذِه ال َّع   َمن  قَاَل ِح َن  َ  

ي َوَعدْتَهُ  ال َوِ  لَ َ َوال فَِض لَ َ  يَاَمةِّ  ،َواْبعَثْهُ َمقَاًما َمْحُمودًا الَّذِّ  . (2)" َحلَّْت لَهُ َشفَاَعتِّي يَْوَم اْلقِّ
 . والمنهوت مفرد مذكر نكرة منصوب )مقاما(، )محمودا( النهت مفرد مذكر نكرة منصوب

 : نحو قولوض، وأما مياُل التطابق بينهما زراً 
 وقد ورد ذلك : والمنهوت مفرد مذكر مهر  بمل مزرور، ل مزرورمالنهت مفرد مذكر مهر  ب

 : وهي، مرة واحدة (صحعح البخاري )ضي 
َ لَيَُؤيِِّّدُ إِّنَّ   ": --قال  َمة  َوإِّنَّ اّللَّ رِّ  َهذَا هُ اَل يَدُْخُل اْلَجنَّةَ إِّالَّ نَْفس  ُمْسلِّ ُجلِّ اْلفَاجِّ ِّيَن بِّالرَّ  .(3)" الدِّ

 والمنهوت مفرد مذكر مهر  بمل مزرور، ل مزرورمالنهت مفرد مذكر مهر  ب )الفازر(
 . )الرزل(

 
 : النعت المقطوع

، وهذا ما ُعهر  ضي الهربعة بظاهرة القط ، حركتو اإلعرابعةقد يخالُف النهُت منهوَتُو ضي  
ع ى ما سنهر  . (4)وهذا الظاهرة تق  ضي الهطف أعلاً ، وعقصد بها مغايرة النهِت لمنهوِتِو إعراباً 

 . الحقاً 
ن شئَت زه تو صفةً ، هذا باب ما ينتصب ع ى التهظعم والمدح": زاء ضي الكتاب  ، وا 

ن شئتَ ، ضزرى ع ى ارول الحمُد هلِل الحميَد هو والحمُد هلِل أهَل : وذلك قولك، قطهتو ضابتدأتو وا 
 : (6)كما قال ارخطل، (5)ولو ابتدأتو ضرضهتو كان أحسن، والم ُك هلِل أهَل الم كِ ، الحمدِ 

  َنفِسككككككككككككككككككككي ِضككككككككككككككككككككَداُء أِميككككككككككككككككككككِر الُمؤِمِنكككككككككككككككككككككينَ 
 

  إذا أبكككككككككككَدى النوازككككككككككككَذ َيككككككككككككوٌم باسككككككككككككٌل َذَكككككككككككككرُ  
 

                                                           

 .431، 160، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/1320صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .3185، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 614/ 1: حديث رقم: صحعح البخاري  (2)
 .3062/ 2لسابق: حديث رقم: ا (3)
 .185/ 3مهاني النحو:  (4)
، وشرح ارشموني: 404/ 2، وشرح ابن عقيل: 434 ا:، وانظر: شرح شذور الذهب:70، 62/ 2الكتاب:  (5)

4 /298. 
والبيت ضي شهر ارخطل من قصيدة لو عمدح ضيها عبد الم ك بن مروان: ديوان ارخطل، شرح: رازي ارسمر،  (6)

، بيروت،  ، دار1ط  .169-167م، ا: 1992الكتاب الهربي 
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، ن نهتو ال عميأا عن غيراِ أو ، ذا كان المنهوُت مهروضًا لدى السام وهذا الظاهرُة تزوُأ إ
نما زيء بو لمزرد المدح أو الذم ضال بد  ، ضإذا كان المنهوت مبهمًا لدى السام  من دون النهت، وا 

سم الذي ُقط  هو نهُت أي أن  اال؛ ضالنهُت ضي ميل هذا مهنوي ال لفظي، من اتباع النهت لمنهوتو
 . (1)أم ا من ناحعة اإلعراب ض و حكم  خرضي المهنى 
براأ المهنى الموزود ضي ، إن  غاعة هذا الظاهرة تركيأ ذهن المت قي ع ى النهت المقطوع  وا 
والهرب تهترض من صفات ، وذلك رهمعٍة محددٍة توزد ضعو استدعت هذا التركيأ؛ هذا النهت

ضكمنهم ، ان االسُم رضهًا وينصبون بهَض المدحضيرضهون إذا ك، الواحد إذا تطاولت بالمدِح أو الذم ِ 
 . (2)ينوون إخراج المنصوب بمدٍح مزدٍد غير ُمْتَبٍ  رول الكالم

إذا  ":قال الفارسيُّ ، "قطُ  النهوِت ضي مقاِم المدِح والذمِ  أب ُغ من إزرائها": وعقول السيوطيُّ 
رن  المقاَم عقتلي ؛ ضي إعرابهاضارحسُن أن يخالف ، ُذكرْت صفاٌت ضي مهرض المدِح أو الذم ِ 

، رن المهاني عند االختال  تتنوُع وتتفنن؛ ضإذا ُخوِلف ضي اإلعراب كان المقصوُد أكملَ ، اإلطنابَ 
 . (3)"وعند االتحاد تكون نوعًا واحداً 

 : في العدد -ب

ضميال ، إضرادًا وتينعًة وزمهاً ، ذكرنا أنو ال بد  من التطابق بين النهت والمنهوت ضي الهدد 
 : نحو، التطابق إضراداً 

صحعح )وقد ورد ذلك ضي: والمنهوت مفرد مذكر مهر  بمل، النهت مفرد مذكر مهر  بمل
 : منها، يالية أحاديث عقرب منما  (البخاري 

  قال- - : " ِ(4)"انِ ر  أج   الحِ الصَّ  المملوكِ  للعبد . 
 . رد مذكر مهر  بمل )الهبد(والمنهوت مف، النهت مفرد مذكر مهر  بمل (المم وك -)الصالح

 : ما ظاهره عدم المطابقة

 : النعت مفرد مذكر والمنعوت مفرد مذكر -1

  قال- - :"  َاْْلَْمر ُ قَْولِّهِّ َكأَنَّهُ فِي ذَا قََضى اّللَّ السََّماءِّ َضَربَْت اْلَمََلئَِّكةُ بِّأَْجنَِّحتَِّها ُخْضعَانًا لِّ

لَة  َعلَى َصْفَوان   ْلسِّ  . (1)"  سِّ
                                                           

هي ي، نتائة الفكر ضي النحو، أبو القاسم عبد الرح (1) ، تحقيق: محمد إبراهعم البنا، ك(ه581ت )من بن عبد هللا السُّ
 .237مطاب  الشروق، بيروت، )د. ط(، )د. ت(، ا: 

ب، تصدير: محمد أبو الفلل إبراهعم، عالم الكت (،كه207ريا عحيى بن أياد الفراء، )ت مهاني القر ن، أبو أك (2)
 .237، وانظر: نتائة الفكر: 105، ا: 1م، ج1980 –هك  1400، 2 .بيروت، ط

هك 1415، 1ي، القاهرة، ط /(، تحقيق: محمد الهربكه 911اإلتقان ضي ع وم القر ن، زالل الدين السيوطي، )ت  (3)
 .188، ا: 2م، ج1995 –

 .1534، 188، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2548/ 2رقم:  صحعح البخاري: حديث (4)
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ذا كان مصدرا زاأ أن عكون مفهواًل مط قًا لما ضي ، إذا كان زمها كان حاالً  خلهاناً  وا 
وذلك رن الطائر إذا استشهر خوضا ؛ أو مفهوال لو، لرب ارزنحة من مهنى الخلوع

 . (2) وكمنو حال منو، لقولو: واللمير كمنو راز  إلى قولو، أرخى زناحو مرتهداً 
 : رالنعت مفرد مذكر والمنعوت مفرد مذك -2

  قال-- :" هِّ  ِمن   أَْن يَأُْكلَ ِمن   َما أََكَل أََحد  َطعَاًما قَطُّ َخْيًرا ِ  َاُو َ  َعَملِّ يَدِّ َعلَ  ِه -َوإِنَّ نَ ِيَّ اَّللَّ

هِّ  ِمن   يَأُْكلُ  َكانَ  -ال ََّ     . (3)"  َعَملِّ يَدِّ
 . (4)الماليويراد بها الأمان ، وقط مبنعة ع ى اللم، )خيرا( منصوب ع ى الصفة لطهام

  قال-- :"  دَانِّهِّ ،َعلَى اْلفِّْطَرةِّ د ول  ود إال يُ ولُ م   ن  ا مِ م َرانِّهِّ  أَو   فَأَبََواهُ يَُهوِِّّ ِّ َسانِّهِّ َكَما  أَو   يُنَصِّ ِّ يَُمجِّ

يَمةً َجْمعَاءَ  يَمةُ بَهِّ سُّوَن فِّيَها َهل   ،تُْنتَُج اْلبَهِّ  . (5)" )*(َجْدَعاءَ  ِمن   تُحِّ
: والفاء، من مولود يوزد ع ى أمر إال ع ى الفطرة: دأ و)يولد( خبرا وتقديرا)من( أائدة و)مولود( مبت
ما ل سببعة إما ، تقرر ذلك من تغير كان بسبب أبوعو: أي؛ أو زأاء شرط مقدر، إما ل تهقيب وا 

 . أو كونو تبها لهما ضي الدين، أو ترغيبهما، بته عمهما إعاا
 . (6)تنتة نتازا، الناقة ع ى ما لم عسم ضاع وتنزب : قال الزوهري ، وتنتة ع ى بناء المفهول

يهودان المولود بهد ان خ ق ع ى : أي؛ ولفظ )كما( إما حال من اللمير المنصوب ضي يهودانو
 . الفطرة تشبيها بالبهعمة التي زدعت بهد أن خ قت س عمة

ما صفة مصدر محذو   . عغيرانو تغييرا ميل تغييرهم البهعمة الس عمة: أي؛ وا 
 . ال اليالية تناأعت ضي كما ع ى التقديرين وبهعمة مفهول تان لقولو تنتةوارضه

كل من نظر إليها قال هذا : أي؛ بهعمة مقوال ضيها هذا القول: أي، صفة أو حال، وهل تحسون 
 . (7)القول لظهور سالمتها

 قال -- :" َن اْلعََطشِّ ، فَ  )*(أَنَّ َرُجًَل َرأَى َكْلبًا يَأُْكُل الثََّرى ُف مِّ ُجُل ُخفَّهُ ، فََجعََل يَْغرِّ أََخذَ الرَّ

ُ لَهُ ، فَأَْدَخلَهُ اْلَجنَّةَ   . (8)" لَهُ بِّهِّ َحتَّى أَْرَواهُ ، فََشَكَر اّللَّ

                                                                                                                                                                          

 .3/4800السابق: حديث رقم:  (1)
 .32/ 3عقود الأبرزد:  (2)
 .2072/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (3)
 .178إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث: ا:  (4)

 .ال َمق طوُع األَن فِ : َجْدَعاءَ )*(
 .4/6599م: صحعح البخاري: حديث رق (5)
 .31إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث: ا:  (6)
 .27عقود الأبرزد:  (7)

 .التُّراب النَِّ ي : الثََّرى)*(
 .173 /1:صحعح البخاري: حديث رقم (8)
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 . رن الرؤعة بمهنى اإلبصار؛ مفهول يانٍ  ال، وحالصفة أ عمكل إما
 . بمهنى طفق زهل هنا: ضزهل عغر  لو: وقولو
 . وبالالم أضصح، ال شكرت لو وشكرتوعق: هللا لو ضشكر: وقولو
 . (1)الفاء تفسيرية: ضمدخ و الزنة: وقولو

  قال-- :"  ِّ ةَ إِّال بِّاّللَّ ْن تَْحتِّ اْلعَْرشِّ ال َحْوَل َوال قُوَّ ْن ُكنُوزِّ اْلَجنَّةِّ مِّ  . (2)"أاَل أَدُلَُّك َعلَى َكْنز  مِّ
 .ناشئة من تحت الهرش: أي؛ ويزوأ أن تكون من ابتدائعة، )من تحت الهرش( صفة ك مة

 . (3)كائنة من تحت الهرش ومستقرة ضعو: أي؛ وبعانو
أيها : ضقال عبد هللا بن أبي، قرأ ع ى مز س ضعو أخالط من الناس القر ن --ن رسول هللا أ -

ضمن ، ضال تؤذن بو ضي مز سنا ! وارز  إلى رح ك؛ إن كان حقا؛ المرء ! إنو ال أحسن مما تقول
 . (4)صا ع عو"زاءك منا ضاق

 ءال شي: واالسم محذو  تقديرا، أنو خبر ال أي؛ الرض : أحدهما: ال أحسن من هذا ضعو وزهان
 . (5)أحسن من هذا 
 : وف ه وجهان، والثاني النصب

، ويزوأ أن عكون الخبر محذوضا، ومن هذا خبر ال، أنو صفة السم ال المحذوضة: أحدهما
 . أو ضي الدنعا، أحسن من كالم هذا ضي الكالم ءال شي: أي؛ وتكون )من( مته قة بمحسن

إال ضه ت أحسن من هذا ؟! وحذ  همأة : أن عكون منصوبا بفهل محذو  تقديرا: والثاني
 . (6)االستفهام لظهور مهناها 

  قال- - :" قون قَتِّيلُكم نُكم - أو قال - أَتستَحِّ بُكم بَأيَمان َخمسين مِّ  . (7)"؟ َصاحِّ
 وضعو " ضتبرئكم يهود بخمسين عمين".، ان()خمسين( بدل من )أعم

 .رنو تمييأ ل هدد وال وزو ل زر؛ عمينا بالنصب: الصواب
رن المهتبر عدد ؛ ولعس المراد بمعمان خمسين ع ى اإللاضة، )منكم( نهت رعمان: وقولو

 . (1)ارعمان ال عدد الحالفين
                                                           

 .3/44الأبرزد:  عقود (1)
 .4205/ 3صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)
 .72/ 3عقود الأبرزد:  (3)
 .3/4566 صحعح البخاري: حديث رقم: (4)
 .21إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث: ا:  (5)
 .21-20السابق:  (6)
 .4/6143صحعح البخاري: حديث رقم:  (7)
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 : المطابقة في التثنية
، )صحعح البخاري( مرة واحدة وقد ورد ذلك ضي: نثوالمنهوت مينى مؤ ، النهت مينى مؤنث

 : وهي
 ال ق-- :"   ً ينا ً َسمِّ دُ َعْرقا هِّ لَْو يَْعلَُم أََحدُهُْم أَنِّهُ يَجِّ ْرَماتَْينِّ  أَو   ،َوالِّذي نَْفسي بيَدِّ َحَسنَتَْينِّ  )*(مِّ

َشاءَ  دَ اْلعِّ  . (2)" لََشهِّ
 . ين(والمنهوت مينى مؤنث )مرمات، )حسنتين( النهت مينى مؤنث

 : المطابقة في الجمع
صحعح )وقد ورد ذلك ضي : والمنهوت زم  مذكر مهر  بمل، النهت زم  مذكر مهر  بمل

 : ، وهيمرة واحدة (البخاري 
  قال-- :" ُ(3)"ون قُ ابِ الس   رون  اآلخِ  نحن . 

 .والمنهوت زم  مذكر مهر  بمل )اآلخرون(، )السابقون( النهت زم  مذكر مهر  بمل
 

 : المطابقة ما ظاهره عدم
  قال-- :"   ُل َوَّ ُل فَاأل  َوَّ اِلُحوَن اأَل  رِ  ،َوتَ  قَى ُحفَالَ ٌ  ، َذ َهُب اَلصَّ  . (4)" َكُحفَالَِ  اَلشَِّع ِر َوالتَّم 

ن كان ضعو ارلف ، وزاأ ذلك، أو النصب ع ى الحال، يزوأ رضهو ع ى البدل أو الصفة وا 
 . (5)ذهبوا مترتبين: لتقديروا، رن الحال ما يت خا من المكرر؛ واالم

 : النعت جمع مؤنث والمنعوت جمع مؤنث -
  قال- - : " ِّنَات َ ِن َشا ٍ  ال تُْحقَِّرنَّ َجاَرة  لَِّجاَرتَِّها ، يَا نَِّساَء اْلُمْؤمِّ  . (6)" *(( َوال  ِفَر 

 ضرواة بهلهم برض  النساء ورواا بهلهم بنصبو واالختعار الرض  ع ى طريق، اخت ف الرواة ضعو
ويزوأ ضي المس مات ، ويزوأ عا مس مات، عا أيد وعا عمرو: ارتفاع المنادى المفرد ضي قولك

، عا أيد الهاقل برض  الهاقل ونصبو: الرض  صفة ع ى ال فظ والنصب صفة ع ى المول  كقولك
وال ، إال أن زم  المذكر السالم عستوي نصبو وخفلو ع ى ما عر  ضي صناعة النحو

ن كان غير ع معستحيل ارتفاع الم وأما من روى عا نساء بالنصب وألاضهن إلى . نادى وا 
                                                                                                                                                                          

 .86 ا:إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث: (1)
ما  رمى  ه، وهو ال ه  لو وج  من هذا النوع شيء ح ن لشه  العشاء،  عني لو وج  ما )*( مرماتين: 

 . ا ألق ل عل ه  فعه من أمور ال ن
 .1/644صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)
 .1/228السابق: حديث رقم:  (3)
 .4/6434صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
 .171 ا:، وانظر: إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث:2/217عقود الأبرزد:  (5)

 .الشاة  ك ر الفاء و كون الراء وك ر المهمل  ث  نون : حافر)*( ضرسن شاا: 
 .2/2566صحعح البخاري: حديث رقم: :  (6)
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مما أليف ضعو الموصو  ، وصالة ارولى، مسزد الزام : المس مات ضهو بمنألة قول الهرب
 . (1)إلى الصفة ضي ال فظ

قامة صفتو مقامو . ضالبصريون يتمولون ما زاء من هذا ارشعاء ع ى حذ  الموصو  وا 
؛ ولدار اآلخرة، وصالة الساعة ارولى من أوال الشمس، سزد اليوم الزام م: والتقدير عندهم

وعا نساء الزماعات ، وحب النبات الحصيد، الحعاة اآلخرة رن اإلنسان لو حعاتان: أي
رنهم ال يزيأون إلاضة الموصو  إلى ؛ إنما عفه ون ذلك؛ ونحو ذلك من التقدير ، المس مات

إنما زاأت إلاضة الموصو  : ون ضيها شيئا محذوضا وعقولون وأما الكوضيون ضال عقدر . صفتو
: ع ى لفظو ال ع ى مهناا كقولهم ءرن الهرب قد تحمل الشي؛ إلى صفتو الختال  ارلفاظ
 . (2)ضيؤيرون الهدد ع ى ال فظ والواحد سزل مذكر، كتب لي ضالن يالث سزالت

 نَاتِّ  ": قال ابن مالك ضي حديث ِّ  َمعَ  يَْشَهدْنَ ُكنَّ نَِّساُء اْلُمْؤمِّ َصَلَةَ  - - َرُسولِّ اّللَّ

َ )*(ُمتَلَِفّعَاٍ   ُِمُروِطِهنَّ  اْلفَْجرِّ  ضعو إلاضة ، (3)" ، ثُ َّ  َن قَِل  َن إِلَى  ُ ُوتِِهنَّ ِح َن  َق ِض َن الصَّ َ 
 : رن ارصل؛ الموصو  إلى الصفة عند أمن ال بس

وصالة ارولى ، ومسزد الزام ، ودار اآلخرة، حبة الحمقاء: كن النساء المؤمنات وهو نظير
وهو من باب ، نصب النساء وزر المس مات ع ى اإللاضة: أشهرها وأصحها: ضيها يالية أوزو

عا نساء ارنفس : نحو، وال بد عند البصريين من تقدير، إلاضة الموصو  إلى صفتو
 .  ماتعا ضالالت المس: تقديرا، وقيل، أو الزماعات المس مات، المس مات
 . ورض  المس مات ع ى أنو صفة ع ى ال فظ، رض  النساء ع ى النداء: والياني
، ع ى أنو منصوب ع ى الصفة ع ى المحل، رض  النساء وكسر التاء من المس مات: واليالث
 . (4)برض  أيد وبنصب الهاقل، عا أيد الهاقل: نحو
 

 : النعت جمع مؤنث والمنعوت جمع مؤنث -1
  قال-- :"  َِّخَر ِ ُرب  . (5)" َكاِ  ٍَ  فِي ال ُّن  َا َعاِر ٍَ  فِي اآل 

رن رب لعست اسما ؛ وأما الرض  ضلهيف، ع ى أنو نهت ل مزرور برب الزيد زر عارية
ن قدر الرض ، بل هي حر  زر، يخبر عنو : أي؛ وهو عندنا ع ى تقدير حذ  مبتدأ، وا 

 . (1)ةعاري هي
                                                           

 .135/ 3عقود الأبرزد:  (1)
 .135/ 3: عقود الأبرزد (2)
  .578 /1:صحعح البخاري: حديث رقم (3)

 .أو قال ال  عرف  عضهن  عضا ،الغلس  ما  عرفن من   مروطهن:  )*(
حعح، تمل (4) بن عبدهللا، ابن مالك الطائي الزعائي، أبوعبدهللا،  يف: محمدَشَواِهد الت ولعح َوالت صحعح لمشكالت الزام  الص 

 .248ه، ا: 1405، 1ه(، تحقيق: د. َطو ُمحِسن، م كتبة ابن تعمعة، ط672زمال الدين، )ت: 
 .1/115صحعح البخاري: حديث رقم  (5)
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 : في الجنس -ج

كتاب وهذا ما زاء ع عو ، والمؤنث ُيوصُف بمؤنٍث مي و، مي و ضالمذكُر ُيوصُف بمذكرٍ 
 : نحو، ضمياُل وصِف المذكِر بالمذكر، (صحعح البخاري )

 عقرب منما  (صحعح البخاري )ورد ذلك ضي : النهت مفرد مذكر والمنهوت مفرد مذكر
 : منها، خمسة أحاديث

  قال-- :"  ي ُظْلًما ْر لِّي . َواَل يَْغفُِّر الذُّنُوَب إِّالَّ أَْنتَ  ،َكثِّيًرااللَُّهمَّ إِّنِِّّي َظلَْمُت نَْفسِّ فَاْغفِّ

كَ  ِمن   َمْغفَِّرةً  ْندِّ يمُ  أَن  َ َواْرَحْمنِّي إِّنَّكَ  ،عِّ حِّ  . (2)" اْلغَفُوُر الرَّ
 . (كييراً ( النهت مفرد مذكر والمنهوت مفرد مذكر )ظ ماً )

ستة  عقرب منما  (بخاري صحعح ال)ورد ذلك ضي : النهت مفرد مؤنث والمنهوت مفرد مؤنث
 : منها، أحاديث

  قال-- :"   يدَة يح  َشدِّ فََ   َقُوَمنَّ أََح ٌ ، َوَمن  َكاَن َمعَهُ  َِع ٌر فَل  َع ِقل هُ ،  أََما إِّنََّها َستَُهبُّ اللَّْيلَةَ رِّ

يدَة   فَعَقَل نَاَها ، َوَه َّ    يح  َشدِّ  . (3)" رِّ
 . (ريحفرد مؤنث )ة( النهت مفرد مؤنث والمنهوت مديد)ش

 

 : في التعريف والتنكير – د
من الشواهد ضي  زاء الكيير، وال يزوأ خال  ذلك، والنكرة بنكرة، توصف المهرضة بمهرضةٍ 

 . ووصف النكرة بالنكرة، من وصِف المهرضِة بالمهرضةِ ( صحعح البخاري ) كتاب

                                                                                                                                                                          

 .209عشكل من ألفاظ الحديث: ا:  اعراب ما (1)
، 3185، 935، 3062، 2548أيد من الشواهد انظر: حديث رقم: ، ولم834/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)

1534. 
، 491، 482، 1348، 1535، 447، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1481/ 1السابق: حديث رقم:  (3)

512. 
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 : معرفةبالمعرفة وصف ال
عقرب ما  (صحعح البخاري )وقد ورد ذلك ضي  :والمنهوت مهرضة مذكر النهت مهرضة مذكر

 : منها، سبهة أحاديث من
 

  قال-- :"  ِّالِّح الِّحِّ َوالنَّبِّيِِّّ الصَّ  . (1)" َمْرَحبًا بِّاْْلَخِّ الصَّ
 . النبي(ارخ و  والمنهوت مهرضة مذكر ) النهت مهرضة مذكر )الصالح(

عقرب ما  (ح البخاري صحع )وقد ورد ذلك ضي: النهت مهرضة مؤنث والمنهوت مهرضة مؤنث
 : منها، خمسة أحاديث من

  قال-- :"   ٍار يَةُ يَدُْعوُهْم إِّلَى اْلَجنَّةِّ َويَدُْعونَهُ إِّلَى النَّارِّ  ! َو  َح َعمَّ ئَةُ اْلبَاغِّ  . (2)" تَْقتُلُهُ اْلفِّ
 . النهت مهرضة مؤنث والمنهوت مهرضة مؤنث )الفئة( )الباغعة(

 
 : نكرةبالكرة وصف الن

 عقرب من ما  (صحعح البخاري )وقد ورد ذلك ضي : نكرة مؤنث والمنهوت نكرة مؤنثالنهت 
 : منها، أحاديثعشرة 
  قال-- :" َكبِّد  َرْطبَة  أَْجر   في ِّ  . (3)" ُكلِّ
  قال-- :" ي ُظْلًما َكثِّيًرا لِّي  فَاْغفِّرْ . َواَل يَْغفُِّر الذُّنُوَب إِّالَّ أَْنتَ  ،اللَُّهمَّ إِّنِِّّي َظلَْمُت نَْفسِّ

كَ  ِمن   َمْغفَِّرةً  ْندِّ يمُ  أَن  َ  َواْرَحْمنِّي إِّنَّكَ  ،عِّ حِّ  . (4)" اْلغَفُوُر الرَّ
 (. كييراً  -النهت نكرة مؤنث والمنهوت نكرة مؤنث )كبد (ظ ماً  -)رطبة 
 : المطابقة في النعت السببي -ثانياً 

سببي يواضق ضالنهت ال، إن  المطابقة ضي النهت السببي تخت ف عنو ضي النهت الحقعقي 
ضإنو ، أم ا ضي اإلضراد وضرععو وضي التذكير والتمنيث، منهوتو ضي اإلعراب وضي التهريف والتنكير ضقط

كما ُعفهل م  ، ُأضرد النهتُ ، ضإن كان ل مفرد أو ل مينى أو ل زم ، ل شبو الذي بينهما؛ عكون كالفهل
 . َسٍن أبواهما ومررُت برزاٍل َحَسٍن  باؤهمومررُت برز ين حَ ، مررُت برزٍل َحَسٍن أبواُ : ضنقولُ ، الفهل

                                                           

، 744، 3062، 4548، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2/3393صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
4626 ،334 ،614 ،427. 

 .85، 850، 614، 492، 2481، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/614السابق: حديث رقم:  (2)
 .2363/ 2: حديث رقم: صحعح البخاري  (3)
، 491، 482، 395، 1481 ، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم:834/ 1السابق: حديث رقم:  (4)

512،451 ،644 ،682 ،755. 
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َر رز و، وكذا الحاُل ضي التذكير والتمنيث  ن كان مؤنيًا ، ضإن كان مرضوُعُو مذكرًا ذكِ  وا 
ن كان مرضوعو مؤنيًا غير حقعقي، ُأنِ َث رز و، حقعقعًا غير مفصوٍل عن عام و أو حقعقعًا مفصواًل ، وا 

ر وُأنِ َث زوا، عن عام و : كما نقولُ ، مررُت برزٍل قاعٍد أبوا وبامرأة قاعدٍة ُأُمها: ضنقولُ . (1)أاً ُذكِ 
: كما نقولُ ، مررُت برزٍل ُهِدَم داُرُا وُهِدَمْت َداُراُ : ونقول، مررُت برزٍل َعقُهُد أبوا وبامرأٍة َتقُهُد ُأُمَها

 . ُهِدَم الداُر وُهِدمِت الدارُ 
صفات غير الهمل ع ى االسم ارول إذا كان "هذا باب ما زرى من ال: زاء ضي الكتاب 

نما ُازريْت هذا الصفاُت ع ى ارول حتى ، مررُت برزٍل َحَسٍن أُبواُ : وذلك قولك. من سببو لشيء وا 
والنهُت ، ضعكون منصوبًا ومزرورًا ومرضوعاً ، رن َك قد َتلهها ضي مولِ  اسمو؛ صارت كمنها لو

ضالذي أتاَك ، و َلِقيُت موسهًا ع عو الدنعا وأتاني الَحَسَنُة أخالُقوُ ُا و مررُت بالكريِم أبُ : وذلك قولك، لغيرا
: وكمن َك ق تَ ، وعمل ضعو ما كان عاماًل ضعو، وقد وق  موق  اسمو، والذي أتيَت غير صاحِب الصفةِ 

هًا ع عو، مررُت بالكريمِ  كذلك زرى مزرى ، زرى اسمومضكما زرى ، وأتاني الَحَسنُ ، ولقيُت موس 
 . (2)توصف

عهني أن  الصفة إذا رضهِت ، إال إذا كان ضهُل ما هو من سببو: وقولو": وعقوُل ابُن عهعشٍ  
وكذلك ال ، ضإن  الصفة تكون موحدة ع ى كلِ  حالٍ ، وكان الظاهر من سبب الموصو ، رالظاه

 . (3)"ُيؤنيان إال أن عكون المرضوع بها مؤنياً 
َل إِّنَّهُ ]: -تهالى-من ذلك قولو  ينَ  قَا رِّ َ  لَْونَُها تَُسرُّ النَّاظِّ َراُء فَاقِّ َرة  صَْف ضك ، (4)[يَقُوُل إِّنََّها بَقَ

أم ا ، وكالهما نكرةٌ ، ضالوصُف مرضوٌع كموصوضو، وقد طابقو ضي اإلعراب (صفراءُ )ضاقٌ ( صفٌة لك )
ضقد طابق ، الزنسوأم ا ، وهو ها هنا مفردٌ ، ضكما ق نا ُعفرد الوصُف ع ى كلِ  حالٍ ، بالنسبة ل هدد

رٌ ، لونها، ضاقٌ  مرضوَعوُ  الوصفُ   . ضكالهما مذك 
َن ]: وقال تهالى ً أَْلَوانَُها َومِّ َن السََّماءِّ َماًء فَأَْخَرْجنَا بِّهِّ ثََمَرات  ُمْختَلِّفا َزَل مِّ َ أَْن أَلَْم تََر أَنَّ اّللَّ

بَالِّ ُجدَد  بِّيض  َوُحْمر  ُمْختَلِّف  أَْلَوانَُها َوغَ  وقد ، (يمراتٍ ) مخت فًا( صفٌة لك)ضك ، (5)[َرابِّيُب سُود  اْلجِّ
وأم ا ضي ، ضالوصُف مفرٌد كالفهلِ ، أم ا ضي الهدد، ضكالهما منصوٌب نكرةٌ ، تطابقا إعرابًا وتنكيراً 

رن  ؛ ولعس كذلك، ضالوصف مذكٌر مخت فًا ولفُظ مرضوعو مؤنٌث ألوانها، ضالظاهر المخالفةُ ، الزنس

                                                           

 .155/ 4المقتلب:  (1)
 .4/155، وانظر: المقتلب: 2/22الكتاب:  (2)
، واللمير ضي )وكذلك ال يؤنيان( عقصد بو اسم الفاعل والمفهول، وانظر: شرح الرلي 3/55شرح المفصل:  (3)

-37/ 2، والفوائد اللعائعة: 143/ 2، و: شرح ابن عقيل: 855، ومغني ال بيب: 308-2/307ع ى الكاضعة: 
 .61/ 3: ، وشرح ارشموني38

 .69البقرة: سورة  (4)
 27ضاطر: سورة  (5)
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)زدٌد( ومخت ٌف ألوُنها تمت  وضي وهو مما يزوأ ضعو التذكير والتمنيث     ، ركسيألوانها زم  ت
 . (1)وبين الوصف ومرضوعو من زهٍة ُأخرى ، المطابقة بين الوصف وموصوضو من زهةٍ 

ضاستهنت بممي ة من )القر ن ، لم أعير ع ى أمي ة ل نهت السببي ضي كتاب )صحعح البخاري(
 . ورودا أعلا ضي )القر ن الكريم(الكريم( م  اله م أنو عقل 

وضي التذكير ، عطابقو ضي اإلعرابو  إذا ته ق النهت بمتبوعو مباشرة ضهو نهت حقعقي
 . وضي اإلضراد والتينعة والزم ، وضي التهريف والتنكير، ثوالتْمني

وت ك طالبة مزتهدة تراضقها زارتان ، رَأيت الرضعقين النازحين وهؤالِء رضقاُء نازحون : ميل
 . وأولئك خعاطات ماهرات، ذكيتان

؛ ضعكون نهتًا سببعاً ، هذا رزٌل حسنٌة أخالُقو: ميل، َأما ِإذا ته ق النهت بما يرتبط بالمنهوت 
نما صفة لما يرتبُط بو وهو ارخالق، َرن الحسن لعس صفة ل متبوع وهو الرزل وهو يتب  ما . وا 
 . قب و ضي اإلعراب وضي التهريف والتنكير ضقط

ميل مررت بنزاٍر حسنٍة ، ويبقى مفردًا دائماً ، ضي التذكير والتْمنيث ضيراعي ما بهدا أما 
 . وبمه متين حسٍن بعاُنهما، وبشهراَء رنانٍة قصائُدهم، مهام ُتو

أما النهت السببي ضالبد  ، ونالحظ أن ضي النهت الحقعقي لميرًا مستترًا عهود ع ى المنهوت 
ع ى المنهوت ضاللمير ضي )قصائدهم( مياًل عهود ع ى  من لمير ظاهر ضي مهمولو عهود

 . المنهوت وهو )شهراء(
 

 
 

                                                           

 .29/  9البحر المحعط:  (1)
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 المبحث الثاني
 المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه

 
 : العطف لغة

َيناها : وَعَطَف الِوساَدةَ ، لُهْوَد ضاْنَهَطفَ َعُطْفُت ا: ضعقال، إذا مال: من َعطَف َعْهُطُف َعْطَفاً 
يء انهاج، َأَمْ ُتو: الشيءَ  "َعَطْفتُ : قال الخ يل. (1)كَهط َفها َتْهِطيف : وَعَطْفُت ع عو، وانهطف الش 

 . (2)َلَوْيُت": الَخَشَبِة أي وَعَطْفُت رأَس ، انصرضت
كمنو أميل بو إلى حيأ  ؛الميل وأص و، االشتراك ضي تميير الهامل: ااصطالح الهطف

 : وهو ع ى نوعين. (3)ارول
 : عطف البيان: األول

ضهو  حاتل: أي؛ بعاناً  ءالشيوبان ، من داللة وغيرها يءما ُبيِ َن بو الش: البعان ضي ال غة
أالة ، إلعلاح ما يزري ع عو ما كان مزراا مزرى النهت يؤتى بو: وضي االصطالح. (4)َبيِ نٌ  وا 

 . (5)المنهوت كما أن النهت من تمام، ضعو من تمامواالشتراك الكائن 
زامدا أو ، وضي التولعح والتخصعا، وهو التاب  الزاري مزرى النهت ضي ظهور المتبوع

خالضا ، وضي التهريف والتنكير، وضي التذكير والتمنيث، ويواضق المتبوع ضي اإلضراد ولدعو. بمنألتو
 .(6)وال عمتن  كونو أخا من المتبوع ع ى ارصح ،ولمن أزاأ تخالفهما، لمن التأم تهريفهما

، أقسم باهلل أبو حفا عمر: ميل، يولح متبوعو، وعطف البعان هو تاب  غير صفة
 . (7)أنا ابن التارك البكري بشر: ضي ميل، وضص و من البدل لفظا
 ، (8)"هو التاب  الزامد الُمشبو ل صفة ضي إعلاح متبوعو وعدم استقاللو": ضهطف البعان

 
 . (1)ويزُئ ل تمكيد والمدح، ويخصُا عطُف البعاِن متبوعو أعلاً 

                                                           

 .1405/ 4، وانظر: الصحاح: 6027/ 1تاج الهروس:  (1)
ه(، تحقيق: د. مهدي المخأومي، د. إبراهعم 175-100الهين، ربي عبد الرحمن الخ يل بن أحمد الفراهيدي، ) (2)

 .17، ا: 2: جه1409، 2السامرائي، مؤسسة دار الهزرة ط
 .6 3/2شرح المفصل:  (3)
 .17/ 13لسان الهرب:  (4)
 .3/72شرح المفصل:  (5)
 .3/325شرح التسهيل:  (6)
 .2/394شرح الرلي:  (7)
 .160/ 3شرح ابن عقيل: ( 8)
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وال ، ال بمهنًى ضي المتبوع، من حيُث أن ُو عكشُف المتبوَع بنفسوِ ؛ إال أن ُو يخت ُف عن النهت 
 . (2) ضي سببو

وال هو ، رنو اسم غير مشتق منفهل؛ واله ة وراء تسميتو بك)عطف البعان( ولعس النهت
 . (3)ن تسميتو نهتاً عن و ضهدل النحوي، وب الصفاتلرب من لر 

لتكون والدتو  حمد الفراهيديأعهد هذا المصط ح من بنات أضكار شيخ النحاة الخ يل بن  
الكوضيون ضقد ذكر  ولم عستهم و. (4)ومن يم نما وتطور ع ى يد ت ميذا سيبوعو، بصرية بحتة

لذا ضقد اهتم بو . (5)الكوضيون  ترزم لووال ي، إن عطف البعان يترزم لو البصريون : السيوطي
 . والبعان، التبيين: نحو من، البصريون وأوردوا لو مصط حات ردعفة

 : (6)قول الشاعر لىقال المبرد في تعليقه ع
 َوأْسككككككككككككككككككككطاٍر ُسككككككككككككككككككككِطْرَن َسككككككككككككككككككككْطرا  إنِ ككككككككككككككككككككي

 

 لقاِئكككككككككككككككُل: عكككككككككككككككا نصكككككككككككككككُر نصكككككككككككككككٌر َنْصكككككككككككككككرًا  
 

وهو الذي عسمعو ، ن تبينًا لملمومنو زهل المنصوبيإنْصرًا نصرًا ض عا نصرُ ": ضمن قال
وتقديرا تقدير ، عا أيد الظريفَ : ضمزراا ع ى قولك، ومزراا مزرى الصفة، البعان ن عطفو النحوي
 . (7)زه ت أيدا بعانا ل رزل ع ى قول من نصب الصفة". رزل أيدا أقبل عا: قولك

عا أخانا : منك ق تضك، ن البعان يزري مزرى النهتر؛ أخانا أيدًا أقبل " عا: وقال أعلا
 . (8)وال ضي أيد إذا كان تبيينًا"، عكون ضي الظريف إال النصب ال، الظريف أقبل

                                                                                                                                                                          

 .86– 85/  3حاشعة الصبان:  (1)
 .409/  4شرح ارشموني:  (2)
 .2/45ارصول ضي النحو:  (3)
 .2/186الكتاب:  (4)
 .95/ 2ارشباا والنظائر  (5)
البيت لذي الرمة، وقيل لرؤبة بن الهزاج، ديوان رؤبة بن الهزاج، المؤلف: رؤبة بن الهزاج، بهناعة وتصحعح:  (6)

، المقتلب: 1/304، وشواهد سيبوعو: 174ولعم بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة، )د. ط(، )د. ت(، ا: 
4/209. 

 .209/ 4المقتلب:  (7)
 .211/ 4السابق:  (8)
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ضتزُب المطابقُة ، كالمطابقة بين النهت ومنهوتو، إن  المطابقة بين عطف البعان ومهطوضو
َزَب كلُّ هذا كما وَ ، وضي الهدد، وضي التذكير والتمنيث، وضي التهريف والتنكير، بينهما ضي اإلعراب
 . بين النهت والمنهوت

 
وهي ، "وحكم المهطو  أن و يتب  المهطوَ  ع عو ضي أربهٍة من عشرةٍ : )*(عقول ابُن هشام

، وواحٌد من اإلضراد والتينعة والزم ، وواحٌد من التهريف والتنكير، واحٌد من الرضِ  والنصب والزر
 . (1)" وواحٌد من التذكير والتمنيث

، "لم ا كان عطُف البعان ُمشِبَهًا ل صفة َلِأَم ضعو مواضقُة المتبوِع كالنهتِ : عقيلٍ  وعقوُل ابنُ 
ضرادا أو تينيتو أو زمهو، وتذكيرا أو تمنييو، ضيواضقو ضي إعرابو وتهريفو أو تنكيرا  . (2)" وا 

 : المطابقة بين عطف البيان ومعطوفه في اإلعراب  -1
 : م ظاهر مرضوعالهطف اسم ظاهر مرضوع والمهطو  ع عو اس -أ

ِّ ]: قال تهالى يُح عِّيَسى ابُْن َمْريََم َرسُوُل اّللَّ  . (3)[إِّنََّما الْمَسِّ
وقد ورد ذلك ضي كتاب : مرضوع الهطف اسم ظاهر مرضوع والمهطو  ع عو اسم ظاهر -ب

 : منها، يالية أحاديث عقرب منما )صحعح البخاري( 
- "  ِّ ُ َعلَ  هِ  أَنَّ َرُسوَل اّللَّ ْلَكْعبَةِّ  َوَ لَّ َ  َصلَّى اَّللَّ َجاَرةَ لِّ َوَعلَ  ِه إَِ اُرهُ فَقَاَل ،  َكاَن يَْنقُُل َمعَُهْم اْلحِّ

هُ  َجاَرةِّ   َا ا  َن أَِخي لَو  َحلَل َ  إَِ اَرَك فََجعَل َ  َعلَى َمن ِك َ  َك  ُونَ : لَهُ ال عَ َّاُس َعمُّ  . (4)"؟!  اْلحِّ
 . عو اسم ظاهر مرضوع )الهباس()عمو( الهطف اسم ظاهر مرضوع والمهطو  ع 

 : الهطف منصوب والمهطو  ع عو منصوب -
يَسى ابَْن َمْريَمَ ]: تهالى قال - يَح عِّ  . (5)[إِّنَّا قَتَلْنَا الْمَسِّ

                                                           

 .441 ا:شرح شذور الذهب: (1)
ضي ذي ،هللا زمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام، ارنصاري، المصري  عبد محمد هو أبو)*( 

، منها: اإلعراب عن قواعد  مصنفات كييرة لو(. م 1309القهدة من عام يمان وسبهمائة من الهزرة )سنة 
وقيل لي ة  – ةلغاأ، وأولح المسالك إلى ألفعة ابن مالك، والتذكرة، وتوضي رحمو هللا ضي لي ة الزمهعراب، واراإل

، وبغعة الوعاة 417 -2/415الكامنة:  ، انظر: الدرره( 761)ذي القهدة  الخامس من شهر –الخمعس 
 .70 -2/68: ل سيوطي

 
 .722/  2، والفرائد الزديدة: 409/  4، وانظر: شرح ارشموني: 161/ 3شرح ابن عقيل:  (2)
 .171النساء: سورة  (3)
 .555، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/364صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
 .157النساء: سورة  (5)
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ورد ذلك ضي كتاب  وقد: الهطف اسم ظاهر منصوب والمهطو  ع عو اسم ظاهر منصوب -ت
 : منها، )صحعح البخاري( مرتين

ِّ  َرُسولُ  َعنَّا تََخلَّفَ   - َهقَت نَا الصَّ  ُ ، َص  ُ  فَأَْدَرَكنَا ، َسفَر  َسافَْرنَاهُ  فِي --  اّللَّ َوقَ   أَر 

ُجِلنَا َ ُح َعلَى أَر  ُ ، فََجعَل نَا نَم  أ ُن نَتََوضَّ ِر ، َونَح  َوْيل   : فَنَادَى بِّأَْعلَى َصْوتِّهِّ ،  ال عَص 

 . (1)" النَّارِّ  ِمنَ  لِّألَْعقَابِّ 
هطف اسم ظاهر منصوب والمهطو  ع عو اسم ظاهر منصوب )صالة الهصر( ال

 . )الصالة(
 

وقد ورد : مزرور بالكسرة الهطف اسم ظاهر مزرور بالكسرة والمهطو  ع عو اسم ظاهر -ث
 : منها، يالية أحاديث عقرب منذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما 

َ لَيَُؤيِِّّدُ ، َمة  إِّنَّهُ اَل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ إِّالَّ نَْفس  ُمْسلِّ  ": --قال  - ُجلِّ  َهذَا َوإِّنَّ اّللَّ ِّيَن بِّالرَّ الدِّ

رِّ   . (2)" اْلفَاجِّ
الهطف اسم ظاهر مزرور بالكسرة والمهطو  ع عو اسم ظاهر مزرور )الفازر(
 . )الرزل( بالكسرة

 : ما ظاهره عدم المطابقة
ِ ِمن  ا َحيَّ َعلَى الطَُّهورِّ اْلُمبَاَركِّ َواْلبََرَكةُ  ": --قال  حي ع ى ": ضي لفظ  خر. "-تعالى– َّللَّ

 . (3)" والبركة ضي صحعح البخاري مرضوعة والبركة الولوء
وهي الأيادة : وصفهما بالبركة ضيهما، ضي هذين المولهين مزرورة عطفا ع ى الطهورالبركة "

 . (4)وال مهنى ل رض  هنا، والكيرة ل ق يل
 : التطابق بينهما تعريفًا وتنكيراً  -2

 : ة والمعطوف نكرةالعطف نكر 
َركَة  َزيْتُونَة  ]: -تهالى -قولو نحو ْن َشَجَرة  ُمبَا  . (5)[يُوقَدُ مِّ

يد  ]: -تهالى–وقولو  ْن َماء  َصدِّ ْن َوَرائِّهِّ َجَهنَُّم َويُسْقَى مِّ  . (6)[مِّ

                                                           

 .1506رقم:  انظر: حديث الشواهد من ، ولمأيد1/96صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .555، 122 حديث رقم: انظر:و ، ولمأيد من الشواهد 3062/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)
 .4/5639السابق: حديث رقم:  (3)
 .130إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي الشريف: ا:  (4)
 .35النور: سورة  (5)
 .16إبراهعم: سورة  (6)
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يالية  عقرب منما  (د ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري وق: نكرة والمهطو  نكرة الهطف
  :منها، أحاديث

ً   َا َربِّ  اْشتََكْت النَّاُر إِّلَى َربَِِّّها فَقَالَتْ  ": --قال - ي بَعضا َن لََها  أََكَل بَْعضِّ فَأَذِّ

ِّتَاءِّ  فِي نَفَس  : بِّنَفََسيْنِّ  ْيفِّ  فِي َونَفَس  ،الشِّ دُونَ  الصَّ ِّ  ِمن   فَُهَو أََشدُّ َما تَجِّ َوأََشدُّ َما  ،اْلَحرِّ

دُونَ  يرِّ  ِمن   تَجِّ ْمَهرِّ  . (1)" الزَّ

 . ونفس ضي الصيف( الهطف نكرة والمهطو  نكرة )نفسين(، )نفس ضي الشتاء
وتبههم أبو ع يٍ  ، وأزاأا الكوضيون ، وقد من  البصريون وقوَع عطِف البعان ضي النكرات

 . (2)والسيوطيُّ ، وابُن عصفورٍ ، والأمخشريُّ ، وابُن زني ِ ، الفارسيُّ 
احتزوا بمن  البعان بعاٌن ؛ بعان بالمهار ()ويخصون عطف ال ":قولو: وضي حاشعة الصب ان

وُرد  بمن  بهَض النكراِت أخاُّ من ، والمزهوُل ال يبين المزهولَ ، والنكرُة مزهولةٌ ، كاسمو
 ٍ  . (3)"وارخاُّ ُيبيُن ارعم  ، بهض 

 : التطابق بين عطف البيان ومعطوفه في العدد -3
ك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما وقد ورد ذل: مفرد الهطف اسم اشارة والمهطو  ع عو -أ

 : منها، يالية أحاديث عقرب من
َباُر َواْلَهَرُق، َكاَن الن اُس َيْنَتاُبوَن َيْوَم اْلُزُمَهِة ِمْن َمَناِأِلِهْم َواْلَهَواِلي، َضَعْمُتوَن ِضي اْلُغَباِر، ُعِصيُبُهُم اْلغُ   "    

ِ َضَيْخُرُج ِمْنُهُم اْلَهَرُق، َضَمَتى َرُسوَل  ْرُتْم ِلَيْوِمُكْم َهذَ " : -- قالِإْنَساٌن ِمْنُهْم َوْهَو ِعْنِدي، --َّللا   اَلْو َأن ُكْم َتَطه 
"(4) . 

 مفرد )يوم( الهطف اسم اشارة والمهطو  ع عو)هذا( 
 : ما ظاهرا عدم المطابقة

حدينا قتيبة بن سهيد قال عن عبدهللا بن أبي بكر سم  عباد بن تمعم عن عمو أن 
دَاَءهُ   : "--النبي   . (5)" اْستَْسقَى فََصلَّى َرْكعَتَْينِّ َوقَلََب رِّ

والتقدير صالة ركهتين ضي ، هو مزرور ع ى البدل من صالة المزرور باإللاضة
 . رأو هو عطف بعان أو منصوب بمقد، االستسقاء

                                                           

 .122، 126، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/537صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
، 743، ومغني ال بيب: 419/  6، والبحر المحعط: 72/ 3، وانظر: شرح المفصل: 175-174/ 2الكشا :  (2)

/  2، والفرائد الزديدة: 411/ 4، وشرح ارشموني: 220/ 2، و شرح ابن عقيل: 298وشرح قطر الندى: 
 .167/ 18، وروح المهاني: 190/  2، واإلتقان ضي ع وم القر ن: 723

 .86/  3صبان: حاشعة ال (3)
 .540، 374انظر: حديث رقم:  ولمأيد من الشواهد،902/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
 .1026/ 1: حديث رقم: السابق (5)
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 : الهطف مينى والمهطو  ع عو مينى -ب
 َل عَلَى الْمَ ] :تهالى  قال  . (1)[لَكَيْنِّ بِّبَابَِّل َهاُروَت َوَماُروتَ َوَما أُْنزِّ

 . كتاب )صحعح البخاري( ع ى شاهد من هذا النوع ضيلم أعير 
 : الهطف مذكر والمهطو  ع عو مذكر -ت

 يلَة]: تهالى قال ُم اْلَوسِّ يَن يَدْعُوَن يَبْتَغُوَن إِّلَى َربِِّّهِّ َك الَّذِّ  . (2)[أُولَئِّ
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( : ذكرالهطف مفرد مذكر والمهطو  ع عو مفرد م -ث

 : منها، يالية أحاديث عقرب منما 
  قال- - :" يبًا  :فَقَالَ  فَُسئَِّل أَيُّ النَّاسِّ أَْعلَمُ ، بَنِّي إِّْسَرائِّيَل  فِي قَاَم ُموَسى النَّبِّيُّ َخطِّ

ُ ... فِي أَْعلَمُ  أَنَا ْكتَل   فَعَتََب اَّللَّ ََ ْبنِّ نُون   َو ثَ َّ فَإِذَا فَقَ  تَهُ فَهُ  مِّ فَاْنَطلََق َواْنَطلََق بِّفَتَاهُ يُوَش

ْكتَل   فِي َوَحَمََل ُحوتًا  . (3)"  مِّ
 . )موسى(الهطف مفرد مذكر والمهطو  ع عو مفرد مذكر )النبي(

 : مثاُل التطابِق بين عطف البيان ومعطوفه في الجنس -4
وقد ورد ذلك ضي كتاب : مفرد مذكر والمهطو  ع عو الهطف اسم اشارة مفرد مذكر -أ

 : منها، يالية أحاديث عقرب من)صحعح البخاري( ما 
  قال-- :" ا   ...ثم صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه هذا توضأ وضوئي من و  نَح 

َ ُوُضوئِّي َمن  : ثُ َّ قَاَل ، َهذَا  ُوُضوئِّي ِمن   أ َما  َهذَا تََوضَّ ُِّث فِّيهِّ ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَْينِّ اَل يَُحدِّ

 . (4)" ذَْنبِّهِّ  ِمن   ُغفَِّر لَهُ َما تَقَدَّمَ ،نَْفَسهُ 
 . مفرد مذكر )ولوئي( والمهطو  ع عو الهطف اسم اشارة مفرد مذكر )هذا(

وقد ورد ذلك ضي كتاب : مفرد مؤنث والمهطو  ع عو الهطف اسم إشارة مفرد مؤنث -ب
 : منها، يالية أحاديث عقرب من)صحعح البخاري( ما 

  قال-- :"  َهِّ أَر ْن ُهَو َعلَى َظْهرِّ ، أَْيتُْم لَْيلَتَُكْم َهذِّ مَّ ائَةِّ َسنَة  ال يَْبقَى مِّ فَإِّنَّ َعلَى َرأْسِّ مِّ

 . (5)" اْلَْرضِّ أََحد  
 . )هذا( الهطف اسم إشارة مفرد مؤنث والمهطو  ع عو مفرد مؤنث )لي ة(

ينهما ضي كلِ  قد تمت ب، مما تقدَم نخ ُا إلى أن المطابقة بين عطف البعان ومهطوضو
 . الموال  التي ورد ضيها عطُف البعانِ 

                                                           

 .102البقرة: سورة  (1)
 .57اإلسراء: سورة  (2)
 .537، 364، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/122صحعح البخاري: حديث رقم:  (3)
 .2/1934ق: حديث رقم: الساب (4)
 373، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/564السابق: حديث رقم:  (5)



 المطابقة بين التابع والمتبوع: الفصل الثاني
 

 

108 

 عطف النسق  -ثانيا 
: قال ابن منظور. (1) تتابها نْسقًا إذا  تيت بهم ءالشينسقت : عقال، التتاب : النسق لغة

 . (2)بهلو ع ى بهض" الن سق بالتسكين مصدر من نسقت الكالم إذا عطفت"
 . (3)الحرو  و وبين متبوعو أحدهو التاب  المتوسط بين: ااصطالح النسق

، ولعس، ال وهي الواو والفاء ويم وحتى وأم وبل و، وهو المزهول تابها بمحد حروضو
 . (4)ولكن

إذا تساوت  يغر نسق: عقال، لمساواتو ارول ضي اإلعراب، لو نسقٌ : "وقيل: قال ابن عهعش
زاءني : نحو ،حر  سطةاإال بو  إذا كان ع ى نظام واحد وال يتب  هذا اللرب: وكالم نسق، أسنانو

وكذلك النصب ، الواو ضهمرو تاب  لأيد ضي اإلعراب بواسطة حر  الهطف الذي هو، أيد وعمرو
نما، رأيت أيدًا وعمرًا ومررت بأيٍد وعمرو: قولك: نحو، والزر كان هذا اللرب من التواب  ال  وا 

وأما ما كان الياني ، صل إال بحر ض م يت، ارول يتب  إال بتوسط حر  من قبل أن الياني ضعو غير
 . (5)البعان والتمكيد والبدل" ضعو ارول ضيتصل بغير حر  كالنهت وعطف

ن الشيء إذا عطفتو ع ى شيء صار ر؛ بالنسق أما سبب تسمعة هذا النوع من الهطف
ابن عهعش من أن "الهطف من عبارات البصريين  ولعس صحعحا ما ذهب إلعو. (6)نظاما واحدا

 ، وسيبوعو، المصط ح حين زرى نظامو عند الخ يل نر؛ (7)ق من عبارات الكوضيين"والنس
 

                                                           

ه(، تحقيق:  761شرح قطر الندى وبل الصدى، أبو محمد عبد هللا زمال الدين بن هشام ارنصاري، )ت  (1)
، وانظر: 301 م، ا: 1963 –هك  1383، 11محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبهة السهادة، مصر، ط 

شرح التصريح ع ى التولعح أو التصريح بملمون التولعح ضي النحو، تمليف: خالد بن عبد هللا بن أبي بكر 
 بيروت–ه(، دار الكتب اله معة 905، )ت تحقيق: محمد باسل عيون السودالزرزاوي  ارأهري،  بن محمد
 .153، ا: 2م، ج2000 -كه1421، 1لبنان، ط

 .2/45لسان الهرب:  (2)
 .153/ 2شرح التصريح ع ى التولعح:  (3)
 .343/ 3شرح التسهيل:  (4)
 .3/72شرح المفصل:  (5)
محمد  -تحقيق: عبد السالم هارون ه (، 370هك/ 282محمد بن أحمد ارأهري، ) تهذيب ال غة، ربي منصور (6)

رية ل تمليف والترزمة، )د. ط(، عبد الكريم الهأباوي، وغيرهم، الدار المص -عبد الح عم النزار  -ع ي النزار 
 .411، ا: 8م، ج1967-م1964، كه1387هك/ 1384

 .3/74شرح المفصل:  (7)
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إبراهعم السامرائي . وهو ما أكدا د. (1)الكوضيين واستهم وا وابن السراج قد زرى ع ى، والمبرد
وقد التأم بو الكوضيون كما استهم و البصريون لعفرقوا ضي باب الهطف  " إن النسق قدعم: حين قال

 . (2)وعطف النسق" عطف البعانبين 
 

 : (3)ضربين ويكون هذا العطف على
 : ما يعطف مطلقا: األول

 : وعكون ع ى نوعين، وهو ما عشترك ضي اإلعراب والمهنى 
أو ، أو يم أيد، وأيد زاء القوم: عقال. وحتى، والفاء، ويم  ، الواو: وعشمل حرو : مط ق دون قيد -1

 . وهو المزيء وضي المهنى، قوم ضي ال فظ باللمةضكأيد شارك ال. أو حتى أيد، ضأيد
ن ر؛ أن ال عقتلعا إلرابا إذ عهطف هذان الحرضان مط قا بشرط وأم، أو: وعشمل حرو : مقيد -2

أحد المذكورين وغير عالم بهينو  ضته م أن الذي ضي الدار هو، أأيد ضي الدار أم عمرو: القائل
وحصول ، ليبوت االستقراء ضي الدار ي الصالحعةمساٍو ل ذي قب ها ض ضالذي بهد )أم(، تحديدا

وكذلك )أو( ، كما شركتهما ضي ال فظ المساواة إنما هو بواسطة)أم( ضقد شركتهما ضي المهنى
ن اقتلعا إض، شك أو تخيير أو غيرهما مشركة ما بهدها لما قب ها ضعما يزاء بها رز و من

 . ائماد ِرِكْين ضي ال فظ ال ضي المهنىتإلرابا كانا ُمشْ 
 وألا  الكوضيون من هذا. أو ال عمٌرو، أو لكن عمٌرو، ما قام أيٌد بل عمٌرو: عقال

 : (4)اللرب )لعس( محتزين بقول الشاعر
 الط اِلككككككككككككككككككككككُب  أْيككككككككككككككككككككككَن اْلَمَفككككككككككككككككككككككرُّ واإلَلككككككككككككككككككككككوُ 

 

 َواَرْشككككككككككككككككَرُم الَمْغُ ككككككككككككككككوب َلككككككككككككككككْعَس الَغاِلككككككككككككككككُب  
 

 و" وال حزة ضع: ن الناظم قائالوقد ردا اب. (5)اسمها والخبر محذو  وخرج ع ى أن الغالب
، يم حذ  التصالو وخبرها لمير متصال عائدا ع ى ارشرم، اسم لعس الغالب لزواأ أن يزهل

 . (6)َأْيٌد َلرب َعْمٌرو": إذا ق ت، َأْيٌد َلَرَبُو َعمٌرو: نحو ضي، كما عحذ 

                                                           

(، كه291-200، وانظر: مزالس يه ب، أبي الهباس أحمد بن عحيى يه ب، )2/70، 1/44مهاني القر ن ل فراء:  (1)
 .146، ا: 1م، ج1960شرح وتحقيق: عبد السالم هارون، دار المهار  بمصر، )د. ط(، 

 .136، ا: 1987، 1المدارس النحوعة أسطورة وواق ، تمليف: إبراهعم السامرائي، دار الفكر: ط (2)
 154-153/ 2، وشرح التصريح ع ى التولعح: 133-3/132، وانظر: حاشعة الصبان: 4/409شرح ارشموني: ( 3)
تمليف: ابن الناظم أبو عبدهللا بدر الدين،  ،ظمشرح ابن النا(، انظر:  نف ل  ن ح  ب ) الخثعمي  قائل البيت : (4)

 .371، ا: م2000هك/ 1420تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب اله معة، 
 .371/ 1: السابق (5)
 .371 السابق:ا: (6)
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لتطابُق م  ضُعشترُط ضعو ا، وهذا النوُع من نوعي الهطف لعس كسابقو ضي أمر المطابقة
ض عس الهطف ضيها ، أو الزنس، الهدد أو، وأم ا بالنسبة ل تهريِف والتنكير، مهطوضو ضي اإلعراب ضقط
 . زاريًا ع ى المهطو  ع عو

: عقول سيبوعو، ضحرُ  الهطِف ُعشرُك المهطوَ  م  المهطوِ  ع عو ضي الحكم اإلعرابي 
مررُت برزٍل وحماٍر : وذلك قولكَ ، زريا ع عو"هذا باُب ما أشرَك بين االسمين ضي الحر  الزار ض

 . (1)"ضزريا ع عو، ضالواو أشركْت بينهما ضي الباء، َقبلُ 
وال ضهاًل ع ى ضهٍل ضي مولٍ  من ، ن َك ال تهطُف اسمًا ع ى اسمٍ اع م أ": وعقول المبردُ  
وال تذهْب ، نا  تعَك وُأكرُمكَ وأ، ورأيُت أيدًا وعمراً ، مررُت بأيٍد وعمٍرو: تقولُ ، إال كان مي و، الهربعةِ 
 . (2)"ولْم ُيَرِد الزوابُ ، وال تندمْ 

: وقد ع  َل ابُن عهعٍش عدَم التطابِق بين المهطو  والمهطوِ  ع عو ضي غير اإلعراب بقولو 
ن ما كان هذا اللرُب من التوابِ  ال يتبُ  إال بتوسِط حر ٍ "  ض مْ ، من ِقَبِل أن  الياني ضعو غير ارولِ ؛ وا 

ض ْم يتصْل إال ؛ وهو غيُر ارول، إذ كان عمتي بهد أن عستوضي الهامُل عمَ وُ ؛ يتصْل إال بحر ٍ 
 . (3)"بحر ٍ 

 : النوع ارول
 . وحتى(، والفاء، ويم  ، )الواو: وعشمل حرو : مط ق دون قيد

، اعشرين حديي عقرب منوقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما : العطف بحرف الواو -1
 : منها
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : زم ة شرطعة والمهطو  ع عو زم ة شرطعةالهطف  -أ

 : وهي، مرة واحدةالبخاري( 
ُعوا ": --قال  ينَةِّ َواْلَوقَارِّ َوال تُْسرِّ قَاَمةَ فَاْمُشوا إِّلَى الصََّلةِّ َوَعلَْيُكْم بِّالسَّكِّ ْعتُْم اْلِّ ،  ذَا َسمِّ

تُ    َ م فَ كُ تَ الوا وما فَ صَ فَ   فََما أَ  َرك   . (4)" تمواأ
 . )ما أدركتم( زم ة شرطعة والمهطو  ع عو زم ة شرطعةالهطف  )ما ضاتكم(

 

                                                           

 .437/ 1الكتاب:  (1)
عصفور، )ت  ، والُمقرب، ع ي بن مؤمن المهرو  بابن74/ 3، وانظر: شرح المفصل: 387/ 4المقتلب:  (2)

م،  1986 –هك  1406ه(، تحقيق: أحمد عبد الستار الزواري وعبد هللا الزبوري، مطبهة الهاني، بغداد،  669
 .259ا: 

 .74/ 3شرح المفصل:  (3)
 .1297، 392، 220، 2488، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/636صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
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وقد ورد ذلك ضي كتاب : الهطف اسم ظاهر مرضوع والمهطو  ع عو اسم ظاهر مرضوع -ب
 : منها، يالية أحاديث عقرب من)صحعح البخاري( ما 

ِّيًرا اَل يَُرىُموَسى َكاَن َرُجًَل َحيِّيًّا سِّ  أنَّ  ": --قال  ْنهُ  ِمن   تِّ هِّ َشْيء  اْستِّْحيَاًء مِّ ْلدِّ جِّ

ا بََرص   ِمن   التََّستَُّر إِّالَّ  َهذَا َما يَْستَتِّرُ  : فَقَالُوا ، بَنِّي إِّْسَرائِّيلَ  ِمن   آذَاهُ  َمن   فَآذَاهُ  هِّ إِّمَّ ْلدِّ َعْيب  بِّجِّ

ا أُْدَرة  ،   . (1)"، وأم ا أضةٌ  َوإِّمَّ
 . )برا( م ظاهر مرضوع والمهطو  ع عو اسم ظاهر مرضوعأضٌة( الهطف اس-)أدرة

وقد ورد ذلك ضي كتاب : الهطف اسم ظاهر منصوب والمهطو  ع عو اسم ظاهر منصوب -ت
 : منها، يالية أحاديث عقرب منما )صحعح البخاري( 

يَر َواْلخَ  ِمن   لَيَُكونَنَّ أَْقَوام  : --قال  َر َواْلَحرِّ لُّوَن اْلحِّ تِّي يَْستَحِّ فَ أُمَّ  . (2)" ْمَر َواْلَمعَازِّ
المهاأ ( الهطف اسم ظاهر منصوب والمهطو  ع عو اسم ظاهر  -الخمر -)الحرير

 . منصوب )الحر(
وقد ورد ذلك ضي : أمر هاضه  زم ة ضه عةأمر والمهطو  ع عو  هاضه  زم ة ضه عة الهطف -ث

 : منها، خمسة أحاديث عقرب منكتاب )صحعح البخاري( ما 
ْلقُوَها َوَما َحْولََها فَاْطَرُحوهُ َوُكلُوا  ا": --: ضقال، وقهت ضي السمن عن ضمرة --سئل 

 . (3)"  َسْمنَُكمْ 
أمر  هاضه  زم ة ضه عةأمر والمهطو  ع عو  هاضه  زم ة ضه عة الهطفك وا(  -)اطرحوا
 . )القوها(

ضي  وقد ورد ذلك: ملارع هاضه  زم ة ضه عةوالمهطو  ع عو  ملارع هاضه  زم ة ضه عة -ج
 : منها، سبهة أحاديث عقرب منكتاب )صحعح البخاري( ما 

بُّ اْلعَُطاَس َويَْكَرهُ التَّثَاُؤبَ  ": --قال  - َ يُحِّ  . (4)" إِّنَّ اّللَّ
ِّي فِّيهِّ  ،ثُمَّ تَْنَضُحهُ  ، ثُمَّ تَْقُرُصهُ بِّاْلَماءِّ  ، ُحتُّهُ ت ": --قال  -  . (5)" ثُمَّ تَُصلِّ

 . ملارع والمهطو  ع عو ضهل ملارع )عحب الهطاس( الهطف ضهل )عكرا التياؤب(
 . الهطف ضهل ملارع والمهطو  ع عو ضهل ملارع )تحتو( )تقرصو(

 

                                                           

 .5891، 246، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 3404/ 2 : حديث رقم:صحعح البخاري (1)
 .5891، 3450، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 4/5590السابق: حديث رقم: ( 2)
 .392، 757، 220، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/235: حديث رقم: السابق (3)
 .2823، 4730، 5426، 2488، 293انظر: حديث رقم: ، ولمأيد من الشواهد 1/227السابق: حديث رقم:  (4)
 .392، 319، 1460، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2/3039السابق: حديث رقم:  (5)
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، اعشرين حديي عقرب منوقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما : بحرف الفاء العطف -2
 : منها
اب وقد ورد ذلك ضي كت: الهطف اسم ظاهر مرضوع والمهطو  ع عو اسم ظاهر مرضوع -أ

 : منها، يالية أحاديث عقرب من)صحعح البخاري( ما 
الِّ إِّذَا َخَرَج َماًء َونَاًرا  َمعَ  إِّنَّ  ": --قال  د  ، الدَّجَّ ي يََرى النَّاُس أَنََّها النَّاُر فََماء  بَارِّ ا الَّذِّ  ،فَأَمَّ

قُ  د  فَنَار  تُْحرِّ ي يََرى النَّاُس أَنَّهُ َماء  بَارِّ ا الَّذِّ َْ فَمَ  ،َوأَمَّ ْنُكْم فَْليَقَ ي يََرى أَنََّها  فِي ْن أَدَْرَك مِّ الَّذِّ

د   فَإِنَّهُ َعذ بٌ  نَار    . (1)"  بَارِّ
 . نار(والمهطو  ع عو اسم ظاهر مرضوع ))ماء( الهطف اسم ظاهر مرضوع 

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما : الهطف ضهل أمر والمهطو  ع عو ضهل أمر -ب
 : منها، يثأربهة أحاد عقرب من

وإذا أدبرت  ،فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصَِّلة ،إنِّما ذلك عرق وليس بحيض ": --قال 

 . (2)" صَلة توّضأي لكلّ  ثمِّ ،فاغسلي عنك الدِّم ثمِّ صلِّي
 . )ص ي( الهطف ضهل أمر والمهطو  ع عو ضهل أمر )اغس ي(

)صحعح وقد ورد ذلك ضي كتاب : الهطف ضهل ملارع والمهطو  ع عو ضهل ملارع -ت
 : منها، أربهة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

ثْلُُكْم أَْنَسى َكَما ، الصََّلةِّ َشْيء  لَنَبَّأْتُُكْم بِّهِّ  فِي إِّنَّهُ لَْو َحدَثَ  ": --قال  ْن إِّنََّما أَنَا بََشر  مِّ َولَكِّ

ُِّرونِّي  يُت فَذَكِّ َواَب فَْليُتِّمَّ َعلَْيهِّ ثُمَّ  َصَلتِّهِّ  فِي َوإِّذَا َشكَّ أََحدُُكمْ ،تَْنَسْوَن فَإِّذَا نَسِّ فَْليَتََحرَّ الصَّ

ِّْم ثُمَّ يَْسُجدُ  يَُسلِّ  . (3)" َ ج  َتَ  نِ  لِّ
 . الهطف ضهل ملارع والمهطو  ع عو ضهل ملارع )عس م( )عسزد(

 : ما ظاهرا عدم المطابقة
َطَها ": --قال  ينَار  فَيَتََسخَّ ُجُل أَْلَف دِّ  . (4)لبخاري ضعظل ساخطاً " ضي ا َوأَْن يُْعَطى الرَّ

 . (5)ضهو يتسخطها: ويزوأ الرض  ع ى تقدير، الزيد نصب )ضيتسخطها( عطفا ع ى عهطي
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( : الهطف ضهل ماض والمهطو  ع عو ضهل ماض -ث

 : منها، مرتين

 

                                                           

 .929، 2488، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2/3450: حديث رقم: السابق (1)
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ُل ُعْريَانًا فََخرَّ َعلَْيهِّ جَ  ": --وقال  تَثِي فِي ثَو  ِهِ  أَيُّوبُ  فََجعَلَ  ذََهب   ِمن   َراد  بَْينَا أَيُّوُب يَْغتَسِّ   َح 
"(1) . 

 . )زهل( الهطف ضهل ماض والمهطو  ع عو ضهل ماض )خر(
 : منها، اعشرين حديي عقرب منوقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما : الهطف بيم

ب )صحعح وقد ورد ذلك ضي كتا: اسم ظاهر منصوب والمهطو  ع عو اسم ظاهر منصوب -ج
 : منها، يالية أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

دا  ": --قال  َعةا َوقَ َفْت اْلَمََلئاَكةج َعَلى َِببا اْلَمْسجا بجوَن اْْلَوََّل فَاْْلَوََّل َوَمَثلج ،إاَذا َكاَن يَ ْومج اْْلجمج َيْكت ج
ي َبَدنًَة  ي ي جْهدا را َكَمَثلا الَّذا َهجاِّ ي ي جْهدا ، اْلمج َذا َخَرَج  ،ُثجَّ بَ ْيَضةً ،ُثجَّ َدَجاَجةً ،ُثجَّ َكْبًشا ،ي بَ َقَرًة ُثجَّ َكالَّذا فَإا

عجوَن الذاِّْكرَ  ْم َوَيْسَتما َفهج َمامج َطَوْوا صجحج  . (2)" اْْلا
 . بعلة( -دزازة-كبشاً  اسم ظاهر منصوب والمهطو  اسم ظاهر منصوب ) )بقرة(

ي كتاب )صحعح البخاري( ما وقد ورد ذلك ض: الهطف ضهل أمر والمهطو  ع عو ضهل أمر -ح
 : منها، خمسة أحاديث عقرب من

ََلةِّ إذَ  ": --قال  - أْ ُوُضوَءَك لِّلصَّ َِّك  ، ا أَتَْيَت َمْضَجعََك فَتََوضَّ قِّ َْ َعلَى شِّ  اْْلَْيَمنِّ    ثُمَّ اْضَطجِّ
"(3) . 
 . الهطف ضهل أمر والمهطو  ع عو ضهل أمر )تولم( الطز ()
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : ع عو ضهل ملارع الهطف ضهل ملارع والمهطو  -خ

 : منها، خمسة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 
ي في ال يَبُولَنَّ أََحدُُكم  ": --قال  لُ  ،الماءِّ الدائمِّ الذي ال يَْجرِّ  . (4)" ِمن هُ  ثم يَْغتَسِّ

 
 . الهطف ضهل ملارع والمهطو  ع عو ضهل ملارع )يب ن( )عغتسل(

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( : لمهطو  ع عو ضهل ماضالهطف ضهل ماض وا -د
 : منها، يالية أحاديث عقرب منما 

يبَ   ": --قال  ايَةَ َزْيد  فَأُصِّ يبَ  ، أََخذَ الرَّ ِّ ْبُن  ، ثُمَّ أََخذََها َجْعفَر  فَأُصِّ ثُمَّ أََخذََها َعْبدُ اّللَّ

يبَ  دُ  ، َرَواَحةَ فَأُصِّ يدِّ ثُمَّ أََخذََها َخالِّ ُ َعلَ  هِ  َغْيرِّ إِّْمَرة  فَفَتَحَ  ِمن   ْبُن اْلَولِّ  . (5)" اَّللَّ
 . )أصيب(الهطف ضهل ماض والمهطو  ع عو ضهل ماض )أخذ(

                                                           

 .2798حديث رقم:  ، ولمأيد من الشواهد انظر:279/ 1: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
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 : وأم(، ) أو: وعشمل حرو : مقيكد -ذ
، اعشرين حديي عقرب منوقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما : الهطف بمو  -1

 : منها
وقد ورد ذلك ضي : طو  ع عو اسم ظاهر منصوبالهطف اسم ظاهر منصوب والمه -أ

 : منها، كتاب )صحعح البخاري( مرتين
ْقًصا َمن   ": - -قال  ْرًكا أَو   َعْبد   ِمن   لَهُ  )*(أَْعتََق شِّ يبًا : قَالَ  ، أَو   شِّ َوَكاَن لَهُ َما  ، نَصِّ

ْنهُ َما َعتَقَ َوإِّالَّ فَقَْد عَ  ، يَْبلُُغ ثََمنَهُ بِّقِّيَمةِّ اْلعَْدلِّ فَُهَو َعتِّيق    . (1)" تََق مِّ
) شركا( الهطف اسم ظاهر منصوب والمهطو  ع عو اسم ظاهر منصوب 

 .)شقصا(
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : الهطف ضهل أمر والمهطو  ع عو ضهل أمر -ب

 : منها، يالية أحاديث عقرب منالبخاري( ما 
ْبلَةَ إِّذَا أَتَْيتُُم اْلغَائَِّط فََلَ تَْستَْقبِّ  ": --قال  قُوا ، لُوا اْلقِّ ِّ ْن َشرِّ ،  َوالَ تَْستَدْبُِّروَها َولَكِّ

بُوا أَو   ِّ  . (2)" َغرِّ
 . )غربوا( الهطف ضهل أمر والمهطو  ع عو ضهل أمر)شرقوا(

 : ما ظاهره عدم المطابقة     
ينِّي   ": --قال  -أ ينِّي َما يَْكفِّ يح  َوإِّنَّهُ اَل يُْعطِّ فََهل  َعلَيَّ ُجنَاٌح أَن  آُخذَ  َوبَنِّيَّ إِّنَّ أَبَا ُسْفيَاَن َرُجل  َشحِّ

ي َما يَْكفِّيكِّ َوبَنِّيكِّ بِّاْلَمْعُروفِّ  ِمن  َماِلِه َش  ئ ا  . (3)" قَاَل ُخذِّ
بني مهطو  ع ى العاء ضي : عطف ع ى اللمير المتصل المنصوب من غير ضاصل ضإن قولها

: ضإن ق ت؛ ائأ ضي الهربعةوهو ز، )وبنعك( مهطو  ع ى الكا  ضي عكفعك --وقولو . عكفيني
وامتن  الهطف ع ى اللمير ، كيف زاأ الهطف ع ى اللمير المرضوع والمنصوب من غير تكرير

زاأ ، أنو لما زاأ أن تهطف ذانك اللمير ع ى االسم الظاهر: ضالزواب، المزرور إال بالتكرار
: لحال ضي قولكولما لم يزأ أن عهطف الظاهر ع ى الملمر إال بتكرير ا. أن عهطف ع يهما
 . (4)ولم يزأ أن عهطف الظاهر ع ى الملمر إال بتكريرا أعلا ، مررت بأيد وبك

                                                           

ق ُص والشَّق ُص الطائف  من الشيء والقط ع ُ من األَرض تقول أَعطاه ِشق صا  من ماله وق ل هو قل ٌل )*( شقصًا:  الّشِ

قاٌص  فُه ونَِص فُه والجمع من كل ذلك أَش  من كث ر وق ل هو الَحظُّ ولك ِشق ُص هذا وَشِق ُصه كما تقول نِص 
 .وِشقاصٌ 
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االً  َوَمثَلُ  َوإِّنَِّما َمثَلَُكمْ  ": --قال  -ب  . (1)"اْليَُهودِّ والنَِّصاَرى َكَرُجلِّ اْستَْعَمَل ُعمِّ
بصريين إال وهو ممنوع عند ال، تلمن هذا الحديث الهطف ع ى لمير الزر بغير إعادة الزار

وصحة استهمالو ، والزواأ أصح من المن  للهف احتزاج المانهين. يونس وقطرب وارخفش
 . (2)نيرا ونظما

 . (3)[امرَ الحَ  دِّ جِّ سْ المَ وَ  هِّ بِّ  ر  فْ كُ وَ   هللا لِّ يْ بِّ سَ  نْ عَ  د  صَ وَ ]: -تهالى –ومن مؤيدات الزواأ قولو 
زو أخر وهو عطف )كفر( ع ى و . (4)ضزر المسزد بالهطف ع ى الهاء المزرور بالباء

 )سبيل(.
ْم فَلَْم  ": --قال  -ت ََ َوأَنَا فِّيهِّ هِّ فَتََكنَّفَهُ النَّاُس يَدُْعوَن َويَُصلُّوَن قَْبَل أَْن يُْرفَ يرِّ ََ ُعَمُر َعلَى َسرِّ ُوضِّ

بِّي ، فَإِّذَا ذ  َمْنكِّ َم َعلَى ُعَمَر ، َوقَاَل : َما َخلَّْفَت أََحدًا  َطالِّب   أَبِّي ْبنُ  َعلِّيُّ  يَُرْعنِّي إِّالَّ َرُجل  آخِّ فَتََرحَّ

ْنَك  ثْلِّ َعَملِّهِّ مِّ َ بِّمِّ ِّ إِّْن ُكْنُت َْلَُظنُّ أَْن يَْجعَ  ،أََحبَّ إِّلَيَّ أَْن أَْلقَى اّللَّ بَْيَك َواْيُم اّللَّ ََ َصاحِّ ُ َم لََك اّللَّ

َُ النَّبِّيَّ  ْبُت إِّنِِّّي ُكْنُت َكثِّيًرا أَْسَم َوُعَمُر َودََخْلُت أَنَا  ،، يَقُوُل : " ذََهْبُت أَنَا َوأَبُو بَْكر  --َوَحسِّ

 . (5)" ماهُ ع  نك هللا م  ل  جع  لي   نت  ن كُ فإ، َوُعَمُر َوَخَرْجُت أَنَا َوأَبُو بَْكر   َوُعَمرُ  ،َوأَبُو بَْكر  
وهما  ،ضعو صحة الهطف ع ى لمير الرض  المتصل غير مفصول بتوكيد أو غيرا: وق  ضي رواعة

زواأا نظما : ويأعمون أن بابو الشهر والصحعح، مما ال يزيأا النحويين ضي النير إال ع ى لهف
 . (6)كنت وزاري من ارنصار: ومنو قول عمر. ونيرا

 . (7)ضهر  أن الذي ضي البخاري من تصر  الرواة. لرواعة بمناوقد تبين وزود الفصل ضي هذا ا
تَاب اّللَّ أ ": --قال  -ث يث كِّ ا بَْعد فَإِّنَّ َخْير اْلَحدِّ د، مَّ َوَشرِّ اْْلُُمور  ، َوَخْير اْلَهْدي َهدْي ُمَحمَّ

 . (8)"  ُمْحدَثَاتَها
 . (9)اسمهاروي شر ارمور بالنصب عطفا ع ى اسم إن وبالرض  عطفا ع ى محل إن م  

، (10)"يكمرا فِ دد ب  هِ ش   ن  مِ  ون  دُ عُ ا ت  م  : ال  ق  ف   --ي بِ ى النَّ اء إل  ج   ك  ل  أو م   بريل  جِ  إنَّ ": --قال  -ج
 ."أو م ك –"إن زبريل  --زاء زبريل إلى النبي : وورد ضي كتاب )البخاري( ب فظ

                                                           

 .2/3459صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .57-53شواهد التولعح: ا:  (2)
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http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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 . والزيد النصب عطفا ع ى اسم إن. وق  ضي هذا الرواعة م ك بالرض 
 : ا الرض  ض و وزهانأم

أو م ك ، وخبر إن محذو  دل ع عو زاء تقديرا زبريل زاء، أن عكون مبتدأ وزاء خبرا :ارول
 . زاء

 . (1)قوم تهدون أهل بدر ضعكم أي: والتقدير، ما هنا اسم استفهام: وقولو ما تهدون من شهد بدرا
 . (2)مول  اسم إنضإنهم يزيأون الهطف ع ى ؛ أن يخرج ع ى مذهب الكوضيين: الياني

 المهطو  ع عو اسم ظاهر مفرد مذكر.الهطف اسم ظاهر مفرد مذكر و 
َل النَّارِ  يَا أَْهَل اْلَجنَّةِّ ُخلُود  اَل َمْوتَ  ": --قال  -ح  . (3)" ُخلُود  اَل َمْوتَ  َو َا أَه 

ع ى والرض  . ضالنصب ع ى تقدير ضاخ دوا خ ودا، وقد زاء ضي مول  أخر بالنصب، خ ود بالرض 
والرض  ، وال موت ويزوأ بالفتح ع ى مهنى ال موت عندكم أو لكم. هنا خ ود: أو، أنتم خ ود: تقدير

 .(4)ع ى أنو مهطو  ع ى خ ود أو ع ى تقدير غير موت

                                                           

 .1/353عقود الأبرزد:  (1)
 .87من ألفاظ الحديث النبوي الشريف: ا: إعراب ما عشكل  (2)
 .4/6545صحعح البخاري: حديث رقم:  (3)
 .120إعراب ما عشكل من ألفاظ الحديث النبوي الشريف: ا:  (4)
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 المبحث الثالث
دِّ والمَؤكَّ   دِّ المطابقة بين الُمَؤكِِّّ

 
 : التوكيد لغةً 
د الهقَد والههدَ   ، أوكدت و وأك دت و و كدت و إعكاداً : عقال، والهمُأ ضعو لغة، أويقو: مصدر وك 

د الرحَل والسرَج توكيداً . شددتو: أي؛ وبالواو أضصح ا: ووك   . (1)شد 
 : التوكيد اصطالحاً 

دة قبل أن عستقر  لفظ التوكيد عنوانًا ل مهنى االصطالحي النحوي است همل النحاة ألفاظًا متهد 
 . (2)التشديدب: عنو الفر اء ضهب ر، ل تهبير عن هذا المهنى

 : هوف، االصطالحي للتوكيد المعنىوأّما 
أالة االت ساع  د لرض  ال بس وا  لفظ يراد بو تمكين المهنى ضي أو ، (3)لفظ يتب  االسَم المؤك 

: ضالذي يراد بو تمكين المهنى ضي النفس، وأو المحد ث عن، أو إأالة الشك  عن الحديث، النفس
مات أيٌد موتًا : ضإذا ق ت، التمكيد بالمصدر: والذي يراد بو إأالة الشك  عن الحديث، التمكيد ال فظي
ب لها ضي : والذي يراد بو إأالة الشك  عن المحد ث عنو، ارتف  المزاأ التمكيد بارلفاظ التي يبو 

ُر أأو هو ، (4)فُسُو وعيُنُو وك ُّون: ل واحد المذك ر: وهي، النحو مَر المتبوع ضي النسبة أو تاب  عقر 
اا يابتًا ضي المتبوع. (5)الشمول  ، وعكون لفظ المتبوع يدل  ع عو صريحاً ، أن عكون مفهوم التمكيد ومؤد 

 
 
 
 
 

                                                           

مهزم مقايعس ال غة، ربي الحسين أحمد بن ضارس بن أكريا، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر  (1)
ة وكد، (ت.ل طباعة والنشر، )د. ط(، )د  .6/138، ماد 

 .3/122مهاني القر ن:  (2)
 .105 /3، 342، 4/210المقتلب:  (3)
تحقيق: ضواأ  شرح زمل الأزازي، تمليف: ع ي بن مؤمن بن محمد بن ع ي ابن عصفور اإلشبي ي أبو الحسن (4)

 ا: :، وانظر: المقر ب234 - 232، ا: 1م، ج1998- 1419الكتب اله معة، )د. ط(،  الشهار، دار
316. 

 .2/56، وانظر: الفوائد اللعائعة: 2/357شرح الرلي  ع ى الكاضعة:  (5)
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يم  إن  ، إذ عفهم من أيٍد نفس أيد؛ زاَءني أيٌد نفسو: نفسو يابتًا ضي قولك كما كان مهنى
ُر ذلك ارمرَ   . (1)يزه و مستقر ًا متحق قًا بحيث ال عظن  بو غيرا: أي؛ التمكيد عقر 

ُم اله ماُء التوكيد و  ، عكوُن بتكراِر لفِظ المتبوعِ : ضال فظيُّ ، لفظيٍ  ومهنوي ٍ ؛ نوعين إلىُعقسِ 
إرادِة غير الظاهِر من  ضهو الذي ُيأيُل احتمالَ : وأم ا التوكيُد المهنوي ، زاَء أيٌد أيدٌ : وذلك نحو قولنا

ولهل  ابن . (2)لو أو كتابٍ ، عبٍد لأيدٍ  مزيءأأال احتمال  (عينو)ضك ، زاَء أيٌد عيُنوُ : كقولنا، ال فظِ 
م التوكيد إلى لفظي  ومهنوي  643عهعش )ت  ل من قس  وذلك ، وأن  ال فظي  عكون بتكرير ال فظ، هك( أو 
: نحو قولك، المهنوي ضعكون بتكرير المهنى دون لفظو كيدو وأم ا الت. لربُت أيدًا أيداً : نحو قولك

 . (3)ومررت بكم ك  كم، رأيت أيدًا نفَسو
ل: التوكيد نوعان د مفردًا أو زم ة: ارو  بملفاظ  عحصل: والياني، عحصل بتكرار لفظ المؤك 

 . النفس والهين وكل  وكال وك تا وزمع  وأزم  وزم  وأزمهون وزمهاء: وهي، مخصوصة
م التوكيد أو اًل إلى مهنوي ولفظيوأم ا ا  ين ل توكيد المهنوي ، بن مالك ضإن و قس  ، وطرح حد 
لهما َقتَل ارميُر نفُسو : ضإن  ذكر النفس ضي قولك؛ تاب  عهتلد بو كون المتبوع ع ى ظاهرا "أن و : أو 

ذا ارتف  احتمال التمويل اعتل، كاضرًا يرض  احتمال كون القتل بارمر ال بالمباشرة وكذا ، رد الظهو وا 
 . (4) "زاء بنو ضالٍن ك ُّهم يرض  احتمال ول  الهام ضي مول  الخاا  : ذكر ك  هم ضي قولك

ا ابن مالك بمن و  ووزو ، (5)"ة ال فظ أو تقويتو بمواضقو مهنىً إعاد": وأم ا التوكيد ال فظي ضقد حد 
د الذي ، اللهف ضعو أن و حد  ل توكيد بمهناا المصدري الذي هو ضهل المتك  م ًا ل فظ المؤك  ولعس حد 

تقويتو  التوكيد ال فظي هو إعادة ال فظ أو ": وقد أخذ بو ارشموني وقال ضي شرحو، هو أحد التواب 
ل عكون ضي االسم والفهل والحر  والمرك ب غير الزم ة والزم ة، مهنىً  بمواضقة زاَء أيٌد : نحو، ضارو 

لُ : كقولوو ، وَنَهم َنَهم، وقاَم قاَم أيدٌ ، أيدٌ  ، ُأدرزي ُأدرزي: والزم ة كقولكَ ، ضحت اَم حت اَم الهناُء المطو 
 . (6)"أنَت بالخيِر حقيق َقِمنٌ : والياني كقولو
 

 : المطابقة في التوكيد المعنوي  -أوالً 

                                                           

 .2/57الفوائد اللعائع ة:  (1)
ل:  (2)  .40 - 3/39شرح المفص 
 .2/357شرح الرلي  ع ى الكاضعة:  (3)
 .3/300: التسهيلشرح  (4)
 .301 /3:السابق (5)
 .408/ 2شرح ارشموني ع ى ارلفعة:  (6)



 المطابقة بين التابع والمتبوع: الفصل الثاني
 

 

120 

 . (1)النفس والهين وكال وك تا وكل وزمع  وعامة: ميل، وعكوُن بملفاٍظ مخصوصةٍ  
ِد وقد ورد توكيد  دِ الُمَؤكِ  تسهين  عقرب منضي )صحعح البخاري( ما  مهنوعاً  توكيداً  والمَؤك 

 : ميل، متمي ة ضي ألفاظ التوكيد المهنوي ك ها، حدييا
 : النفس والعين -1

َد ضي إعرابو، (2)وحقعقتو الشيءوُعستهمالن ضي التوكيد إلرادة زم ة  ، (3)وهما عطابقان المَؤك 
 . ومررُت بأيٍد نفِسِو أو عيِنوِ  ،ورأيُت أيدًا نفَسُو أو عيَنوُ ، زاَء أيٌد نفُسُو أو عيُنوُ : ضنقولُ 

دِ ، وأم ا المطابقُة ضي الهدِد والزنِس ضتكوُن بتغيير صعغِة النفِس أو الهين ، حسَب المَؤك 
ِد لميٌر م  ، وُيزمهان م  الُمينى والزم  ع ى وأن أْضَهل، ضُعفردان م  المفردِ  وُعهاُد ع ى المؤك 

ِد ضي اإلضراِد والتينعِة الزم ِ ، أو الهينالنفِس   : نقولُ ، وضي التذكيِر والتمنيثِ ، مطابٌق ل مَؤك 
، وزاَء الأيدان أنُفُسهما أو أعُيُنهما، وزاءْت هنٌد نفُسها أو عيُنها، زاَء أيٌد نفُسُو أو عيُنوُ 

وزاءِت الهنداُت أنُفُسُهن  أو ، ُهموزاَء الأيدون أنُفُسُهم أو أعينُ ، اءِت الهندان أنُفُسهما أو أعُيُنهماوز
 . أعُيُنُهن  

باختالِ  ، والمذكِر والمؤنثِ ، النفس والهين عقهان ع ى الواحِد والمينى والمزموعِ ض فظ 
دِ ، صعغتهما إضرادًا وتينعًة وزمهاً  نفُسُو ضي : تقولُ ، واختالِ  لميرهما الهائد إلى المتبوِع المَؤك 

، أنُفُسهما بإيراد صعغة الزمِ  ضي تينعة المذكر والمؤنث، ي المؤنِث الواحدةنفُسها ض، المذكر الواحدِ 
 : وعن بهض الهرب

أنفسهن ضي زم  المؤنث وغير الهاقل ، أنفسهم ضي زم  المذكر الهاقل، نفساهما وعيناهما 
 . (4)من المذكر

وقد ورد ذلك  :لمير غائب متصل بنفسملا  إلى مفرد مذكر  دوالمَؤك ِ مفرد مذكر  دالُمَؤك   -أ
 : وهي، مرة واحدةضي )صحعح البخاري( 

 
ْرقِّ الَّذِّي َوأَنَّ : --قال  - ِّي إِّلَى اْلعِّ َحاِء  اْبَن ُعَمَر َكاَن يَُصلِّ و  ِعن  َ ُمن َصَرِف الرَّ

ْرقُ  َوذَِلكَ  دِّ الَّ الذي عن  منصرف الروحاء  ان تَِهاُء َطَرفِهِ  اْلعِّ يقِّ دُوَن اْلَمْسجِّ ي َعلَى َحافَةِّ الطَّرِّ ذِّ
د   ِّ ، بَْينَهُ َوبَْيَن اْلُمْنَصَرفِّ َوأَْنَت ذَاهِّب  إِّلَى َمكَّةَ َوقَْد اْبتُنَِّي ثَمَّ َمْسجِّ   ُن  فَلَْم يَُكْن َعْبدُ اّللَّ

                                                           

، وشرح 3/152، وشرح ابن عقيل: 2/363، وانظر: شرح الرلي ع ى الكاقعة: 3/40المفصل:  شرح (1)
 .75– 73/ 3ارشموني: 

 .2/57حاشعة الخلري:  (2)
م،  1984 –هك  1404، 1أساليب التمكيد ضي ال غة الهربعة، العاس ديب، دار الفكر ال بناني، بيروت، ط /  (3)

 .21-17ا: 
أساليب  و، 2/58حاشعة الخلري:  و، 74-3/73، وانظر: شرح ارشموني: 59-58/ 2الفوائد اللعائعة:  (4)

 21-17 ا:التمكيد ضي ال غة الهربعة:
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ِّي ُعَمرَ  هِّ  فِي يَُصلِّ دِّ َكاَن يَتُْرُكهُ َعْن يََسارِّ   هف ِ نَ رقِ ه إلى العِ امَ مّ ي أَ لِ صَ و  ُ  َوَوَراَءهُ  ذَلَِّك اْلَمْسجِّ
"(1). 

  مفرد مذكر لمير غائب متصل بنفس )نفسو(. دالُمَؤك ِ و  مفرد مذكر ِ  دالمَؤك   (الهرق ) 
 

وقد ورد ذلك ضي )صحعح : زم  مذكر لمير غائب متصل بنفس دِ والمَؤك  زم  مذكر ِد الُمَؤك   -ب
 : وهي، مرة واحدةالبخاري( 

ار ص  ف  ، ةين  فِ موا س  ه  ت  م اس  و  ثل ق  م   ؛ايه  ع فِ والواقِ ، ود هللادُ ي حُ ن فِ دهِ مثل المُ ": --قال  -
اء الم  ون بِ مرُ لها ي  ف  ي أس  ي فِ ذِ ان ال  ك  ف  ، اه  ال  ع  ي أ  ضهم فِ ع  ب   ار  وص  ، لهاف  ي أس  ضهم فِ ع  ب  

: هوا ل  الُ فق  ، وهأت  ف  ، ينةفِ ل الس  ف  ر أس  نقُ ل ي  ع  ج  ف  ، اً أس  ذ ف  خ  أ  ف  ، هبِ  اأذو ت  ا ف  ه  ال  ين في أع  لذِ ى اعل  
، سهمجوا أنفُ وه ون  ج  أن  ؛ ديهى ي  وا عل  ذُ أخ   فإن  ، اءن الم  ي مِ د لِ وال بُ ، ييتم بِ أذ  ت  : ال؟ ق  كا ل  م  

ن    . (2)"سهمنفُ أوا هلكُ أو وه أهلكُ ؛ وهركُ ت   وا 

 .  )أنفسهم( زم  مذكر لمير غائب متصل بنفس دِ والمَؤك  زم  مذكر  دَ الُمَؤك   (نزوا)
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : مؤنث لمير غائب متصل بنفسمفرد  دِ والمَؤك  مفرد مؤنث ِد الُمَؤك   -ت

 : منها، خمسة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 
، ثم ركب، فقال:" هللا أكبر، خربت (3)الصبح بغلس صلى --أن الرسول ": --قال  -

د  : ال عَِ  ِ  ِلثَا ِ ٍ  ." فقال عبدخيبر .. قَاَل  )*(َما أَْمَهَرَها أَنََس   َن َماِلكٍ أَْنَت َسأَْلتَ  !يَا أَبَا ُمَحمَّ

 . (4)"  أَْمَهَرَها نَْفَسَها فَتَبَسَّمَ 

 . مفرد مؤنث لمير غائب متصل بنفس )نفسها( دِ والمَؤك  مفرد مؤنث ِد الُمَؤك  ( أمهرها)
رن ؛ ضال يؤكد بالتوكيد المهنوي إال المهار  ع ى الصحعح، أم ا المطابقُة ضي التهريف والتنكير

" واع ْم أن  هذا : عقوُل سيبوعو عند حدييو عن الوصف باللمائر، لمهنوي مهار ٌ ألفاظ التوكيد ا
كما كرهوا أن عكوَن أزمهون ، كراهعَة أن عصفوا الُمظَهَر بالُملمر؛ الحروَ  ال تكوُن وصفًا ل مظهر

 . (5)"مررُت برزٍل نفِسِو ومررُت بقوٍم أزمهين: ونفسو مهطوضًا ع ى النكرة ضي قولهم

                                                           

 .1/486: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
 .2686/ 2السابق: حديث رقم:  (2)
 .لغَلَس : ظلمة آخر الليل( ا3)

رَ أمهرها:  )*( ُهُرها َمه  َهُرها و َم  َرا    :وأَْمَهرها ا  َمنَع ونََصَر  َم   .َجعََل لها َمه 
 .1/947صحعح البخاري: حديث رقم: ( 4)
 … (.نحن  –أنت  –، وعقصد بالحرو ، لمائَر الرض  المنفص ة: )أنا 2/386الكتاب: ( 5)
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نما لم ُتؤكِد النكراِت بالتوكيِد المهنوي : ابُن عهعٍش عدَم الزواِأ هذا بقولو وعه لُ   رن  النكرَة ؛ " وا 
وتمكيُن ما لم ييبْت ، إنما هو لتمكين مهنى االسم وتقرير حقعقتو، والتمكيُد المهنوي ، لم َييُبْت لها حقعقة
 . رأي زمهور البصريين اوهذ، (1)" ضي النفِس محالٌ 

شرَط أن تكوَن هذا النكرُة ، ضمزاأوا توكيَد النكرِة توكيدًا مهنوعاً ، شوارخفوضي ون أم ا الك 
عقول أبو . (2)مدٍة مه ومِة المقدار كك الشهر واليوم وال ي ة وغيرها من ارلفاِظ التي تدُل ع ى، محدودةً 
اأ ذلك بهُض الكوضيين وأز، من ألفاظ التوكيد بشيء" وال يزوأ عند البصريين أن تؤكَد النكرُة : حعانٍ 
 : ضمزاأ، واختارا ابُن مالكٍ ، أم غيَر مؤقتةٍ ، سواٌء أكانْت مؤقتةً ، مط قاً 

 . (3) "و)هذا أسٌد نفُسُو(، ) ُصمُت شهرًا ك  ُو (
 
 : )كال وكلتا وكل وجميع وعامة( -2

وقوع  ُصحُ ال ُيؤكْد بهن إال ما لو أزأاء عو  (4)الشمولوهذا ارلفاُظ ترضُ   توهم عدم إرادة 
ُتطابُق  وهي (5)الشمولزمع  وعامة ضترضُ  هذا ارلفاُظ احتماَل إرادة عدِم كل و وأم ا  بهلها موقهو،
ِدها إعراباً  ، ورأيُت الركَب ك  ُو أو زمعَهُو أو عاَمَتوُ ، زاَء الركُب ك ُُّو أو زمعُهُو أو عامُتوُ : ضنقولُ ، ُمَؤك 

 . و عامِتوِ ومررُت بالركِب ك ِ ِو أو زمعِهِو أ
ضالمطابقُة حاص ٌة ، ولفظ عامة مفرٌد مؤنثٌ ، وبالرغِم من أن  لفظي كل وزمع  مفرٌد مذكرٌ 

دها د، بين هذا ارلفاظ ومؤك  ُتطابقُو ضي الهدد وضي ، حيُث ُتلاُ  إلى لمائَر تهوُد ع ى المؤك 
، الداَر ُك  ها أو زمعَهها أو عامَتها واشتريتُ ، قرأُت الكتاَب ك  ُو أو زمعَهُو أو عامَتوُ : ضنقولُ ، الزنس

 . رأيُت الهنداِت ك  ُهن  أو زمعَهُهن  أو عامَتُهن   ،عامُتُهم  وأوزاَء المحمدون ك ُُّهم أو زمعُهُهم 

                                                           

، وشرح شذور 373/ 2، وشرح الرلي ع ى الكاضعة: 263 ا:، وانظر: المقرب:3/44شرح المفصل:  (1)
 .429الذهب: 

نصا  ضي مسائل الخال  بين النحويين البصريين والكوضيين، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن اإل (2)
ه(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر،  577محمد بن أبي سهيد ارنباري النحوي، )ت 

، وشرح 3/55 ، وشرح ابن عقيل:45-3/44، وانظر: شرح المفصل:  362بيروت، )د. ط(، )د. ت(، ا:
 .2/725، والفرائد الزديدة: 78-3/77ارشموني: 

ه(، تحقيق وته يق: د. مصطفى أحمد  754ارتشا  اللرب من لسان الهرب، أبو حعان ارندلسي، )ت  (3)
 .613- 612، ا: 2مة 1988 –هك  1408، 1النماس، مطبهة المدني، القاهرة، ط / 

 .2/725الزديدة:  ، وانظر: الفرائد3/153شرح ابن عقيل:  (4)
، واإلتقان ضي ع وم القر ن، زالل الدين 74/  3، وانظر: شرح ارشموني: 153/  3شرح ابن عقيل:  (5)

 .177، ا: 2م، ج 1995 –هك  1415، 1ه(، تحقيق: محمد الهربي، القاهرة، ط / 911السيوطي، )ت 
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 ملى: ضنقولُ ، (1)لرض  احتمال تقدير بهض ملاٍ  إلى متبوعهن؛ وقوع بهلها موقهوأو 
وأم ا المطابقُة . بهِلوِ  وإلأالة احتمال ُمِلي ِ ، الركِب قد ملى زمع َ  ل تمكيد ع ى أن  ، الركُب ك ُّوُ 

ُد هذا ارلفاظ مهرضٌة ُمطابٌق لها كما هو والٌح من ارمي ةِ ، ضي التهريف والتنكير زاَء ضي ، َضُمَؤك 
دَ : شرح ابن عقيل  . (2)"" وال ُبد  من إلاضتها ك ِ ها إلى لميٍر ُعطابُق المَؤك 

وقد زاَء التوكيد ضي هذا المواطِن ك ِ ها ، ظم القر ني التوكيُد بك )كل وزمع (وقد وق  ضي الن
ِد ضي اإلعراب وضي الهدد وضي الزنس وضي التهريف  -قولو، ضمياُل التوكيد بك )كل(، مطابقًا ل مَؤك 

ِّ فَ ]: -تهالى َّ َ بَِّما يَعَْملُوَن َوقَاتِّلُوهُْم َحتَّى ال تَكُوَن فِّتْنَة  َويَكُوَن الدِِّّيُن كُلُّهُ ّللِّ إِّنِّ انْتََهْوا فَإِّنَّ اّللَّ

ير   َل أَنْبِّئُونِّي بِّأَْسَماءِّ ]: -تهالى–وقولو ، (3)[بَصِّ َوعَلََّم آدََم اْْلَْسَماَء كُلََّها ثُمَّ َعَرضَُهْم عَلَى الَْمَلئِّكَةِّ فَقَا

ُ يَعْلَُم َما  َوال يَْحَزنَّ ]: -تهالى–وقولو ، (4)[َهُؤالءِّ إِّْن كُنْتُْم َصادِّقِّينَ  ْرَضيَْن بَِّما آتَيْتَُهنَّ كُلُُّهنَّ َواّللَّ َويَ

ً فِّي قُلُوبِّكُْم وَ  ُ عَلِّيماً َحلِّيما  . (5)[َكاَن اّللَّ
د )الدين  د) ك و -ارسماء –المؤك   ك هن(. –ك ها  -اللمير المتصل هن( طابقو المؤكِ 

وقد ورد ذلك ضي : متصل بكل لميرملاضًا إلى  مذكر مفرد دِ والمَؤك  مفرد مذكر ِد الُمَؤك   -أ
 : منها، أربهة أحاديث عقرب من)صحعح البخاري( ما 

 ال ق-- :"  َُّم النَّبِّي ِّيَن بِّاْلَحجِِّّ -- فَقَدِّ لِّ  َرابِّعَة  ُمهِّ
فَأََمَرُهْم أَْن يَْجعَلُوَها  ، َوأَْصَحابُهُ َصبِّيَحةَ

ْندَُهمْ  ، ُعْمَرةً  ِّ يَ  : فَقَالُوا ، فَتَعَاَظَم ذَلَِّك عِّ لِّ ِّ أَيُّ اْلحِّ لُّ ُكلُّهُ  :" قَالَ  ؟ ا َرُسوَل اّللَّ  . (6)"  اْلحِّ
 . متصل بكل )ك و( مفرد مذكر لمير  دوالمَؤك ِ مفرد مذكر  دالُمَؤك   )الحل(

وقد ورد ذلك ضي )صحعح : مؤنث لمير متصل بكل زم  دوالمَؤك ِ مؤنث  زم  دالُمَؤك   -ب
  :منها، عشرة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

   َا دََخل َِّها فِي اْلبَْيَت دََعا-- النبي لَمَّ يهِّ ُكلِّ ِّ  ، نََواحِّ ََ  ، َخَرجَ فِ ِه َحتَّى َولَْم يَُصلِّ ا َخَرَج َرَك فَلَمَّ

ْبلَةُ  " : َوقَالَ  ، قِّبَلِّ اْلَكْعبَةِّ  فِي َرْكعَتَْينِّ  هِّ اْلقِّ  . (7)" َهذِّ

    ِ أَلُوَن َرُ وَل اَّللَّ ّرِ َمَخافَ َ أَن   ُ  ِرَكنِي،  َعن   --َكاَن النَّاُس  َ   أَلُهُ َعن  الشَّ ال َخ  ِر َوُكن ُ  أَ  

ُ  َِهذَا ال َخ  ِر فََهل   َع  َ هَ  ِ إِنَّا ُكنَّا فِي َجاِهِل ٍَّ  َوَشّرٍ فََجاَءنَا اَّللَّ ذَا ال َخ  ِر ِمن  فَقُل ُ  : "  َا َرُ وَل اَّللَّ
 نَعَْم، َوفِّيهِّ دََخن   :  "" َوَهل   َع  َ ذَِلَك الشَّّرِ ِمن  َخ  ٍر ؟ "، قَالَ  ، قُل ُ  : "نَعَمْ  :  "َشّرٍ ؟ "، قَالَ 

                                                           

 .75/  3شرح ارشموني:  (1)
، 3/75ك ها عهود ع ى كال وك تا وزمع ، وانظر: شرح ارشموني: ، واللمير ضي 3/154شرح ابن عقيل:  (2)

 .2/725والفرائد الزديدة: 
 .39ارنفال: سورة  (3)
 .31البقرة: سورة  (4)
 .51ارحأاب: سورة  (5)
 .2503، 426، 52، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1564/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (6)
 .1/398السابق: حديث رقم:  (7)
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رُ  :  "، قُل ُ  : " َوَما  ََخنُهُ ؟ "، قَالَ " ْنُهْم َوتُْنكِّ ُف مِّ ، قُل ُ  : "  "قَْوم  يَْهدُوَن بِّغَْيرِّ َهدْيِّي تَْعرِّ
نَعَْم، دَُعاة  َعلَى أَْبَوابِّ َجَهنََّم َمْن أََجابَُهْم إِّلَْيَها قَذَفُوهُ  :  "فََهل   َع  َ ذَِلَك ال َخ  ِر ِمن  َشّرٍ ؟ "، قَالَ 

ِ ِصف ُه   لَنَا "، قَالَ  "فِّيَها نَتِّنَا :  "، قُل ُ  : "  َا َرُ وَل اَّللَّ ْلدَتِّنَا، َويَتََكلَُّموَن بِّأَْلسِّ ْن جِّ ،  "ُهْم مِّ
يَن َوإَِّماَمُهمْ  :  "ي ذَِلَك ؟ "، قَالَ قُل ُ  : " فََما تَأ ُمُرنِي إِن  أَ  َرَكنِ  ، قُل ُ  :  "تَْلَزُم َجَماَعةَ اْلُمْسلِّمِّ

ْل تِّْلَك اْلفَِّرَق ُكلََّها َولَْو أَْن تَعَضَّ بِّأَْصلِّ  :  "" فَإِن  لَ    َُكن  لَُه   َجَماَع ٌ َواَل إَِماٌ  ؟ "، قَالَ  فَاْعتَزِّ

َكَك اْلَمْوُت وَ    .(1)"  " .أَْنَت َعلَى ذَلِّكَ َشَجَرة  َحتَّى يُْدرِّ

 )كلها(.مؤنث لمير متصل بكل زم  دوالمَؤك ِ مؤنث  زم  الفرق( -) نواحعو دالُمَؤك  
ِد  -ت دِ مذكر  زم الُمَؤكِ  وقد ورد ذلك ضي )صحعح : زم  مذكر لمير غائب متصل بكل والمَؤك 

 : منها، عشرة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 
  َََلةُ فَق ِّ  َمن   امَ َحَضَرْت الصَّ يَب الدَّارِّ إِّلَى أَْهلِّهِّ َوبَقَِّي قَْوم  فَأُتَِّي َرُسوُل اّللَّ ُ َعلَ  ِه  َكاَن قَرِّ َصلَّى اَّللَّ

ْخَضب   َوَ لَّ َ  ْخَضبُ  ِمن   بِّمِّ َجاَرة  فِّيهِّ َماء  فََصغَُر اْلمِّ َ ؛ أَن   َ  ُ َط فِ ِه َكفَّهُ  حِّ أ  القومُ   فَتََوضَّ
 . (2)ملهُ كُ 

  قال-- :" فَبَْينَا ُهْم َكذَلَِّك  ، يَْبلَُغ اْلعََرُق نِّْصَف اْلُذُنِّ  َحتَّى نَّ الشَّْمَس تَْدنُو يَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ أ

ُ   َِصاِحِب ذَِلَك ، اْستَغَاثُوا بِّآدَمَ  د   ، فَ َقُوُل َكذَِلَك ، ثُمَّ بُِّموَسى ، فَ َقُوُل : لَ   " - - ثُمَّ بُِّمَحمَّ
يفَيَْشفَ " : زاد عبد هللا ُ  َحتَّى َُ لِّيُقَْضى بَْيَن اْلَخْلقِّ فَيَْمشِّ يَأُْخذَ بَِّحْلقَةِّ اْلبَابِّ فَيَْوَمئِّذ  يَْبعَثُهُ اّللَّ

َِّ ُكلُُّهمْ   . (3)" َمقَاًما َمْحُمودًا يَْحَمدُهُ أَْهُل اْلَجْم

  .لمير غائب متصل بكل )ك هم(ب كل متص ة دوالمَؤك ِ زم  مذكر  دالُمَؤك  الزم (  -)القوم
وقد ورد ذلك : زم  مذكر لمير مخاطب دوالمَؤك ِ زم  مذكر لمير مخاطب متصل  دالُمَؤك   -ث

 : منها، خمسة أحاديث عقرب منضي )صحعح البخاري( ما 
 قال - - :"   َّْنهُ  إِّن ُ مِّ ََ َعلَيَّ َصَلتِّي ، فَأَْمَكنَنِّي اّللَّ يَْقَط َحةَ لِّ نِِّّ تَفَلََّت اْلبَارِّ َن اْلجِّ يتًا مِّ ْفرِّ عِّ

دِّ َحتَّى تَْنُظُروا إِّلَْيهِّ ُكلُُّكْم َحتَّ  ي اْلَمْسجِّ ْن َسَوارِّ يَة  مِّ ى فَأََخْذتُهُ ، فَأََرْدُت أَْن أَْربَِّطهُ إِّلَى َسارِّ
ي ُسلَْيَمانَ  ي " ذََكْرُت دَْعَوةَ أَخِّ ْن بَْعدِّ ي ْلََحد  مِّ ْر لِّي َوَهْب لِّي ُمْلًكا ال يَْنبَغِّ ِّ اْغفِّ ُ  ،َربِّ فََردَّهُ اّللَّ

ئًا  . (4)" َخاسِّ

لمير  دِ والمَؤك  زم  مذكر لمير مخاطب متصل ِد ك  الُمؤَ  )اللمير واو الزماعة بتقدير أنتم(
 . مخاطب متصل بكل )ك كم(

وقد ورد ذلك ضي )صحعح : زم  مؤنث لمير غائب متصل بكل دِ والمَؤك  زم  مؤنث  دِ الُمَؤك   -ج
 : منها، عشرة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

                                                           

، 2781، 6251، 1785، 1602، 789، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2/3606السابق: حديث رقم:  (1)
1897. 

 .1/195السابق: حديث رقم:  (2)
، 1475، 526، 944، 195، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/1475: حديث رقم: صحعح البخاري  (3)

1824 ،3039 ،3575 ،3701 ،962. 
 .2409، 3507، 3373، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 461/ 1: حديث رقم: السابق (4)
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 قال--:" ق  يُْقتَْلنَ مس من خ دَأَةُ ،اْلَحَرمِّ اْلغَُراُب  فِي الدََّوابِِّّ ُكلُُّهنَّ فَاسِّ َواْلعَْقَرُب ،َواْلحِّ

 . (1)"  َواْلَكْلُب اْلعَقُورُ ،َواْلفَأَْرةُ ،

زم  مؤنث لمير غائب متصل بكل  دوالمَؤك ِ زم  مؤنث  دالُمَؤك   خمس من الدواب()
 . )ك هن(

عقرب وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : زم  مذكر أزمهين دِ لمَؤك  وازم  مذكر ِد الُمَؤك   -ح
 : منها، خمسة أحاديث من
 قال -- :"  ُْن أََحدُُكم ينَ  ِمن   أَُكوَن أََحبَّ إِّلَْيهِّ  َحتَّى ال يُْؤمِّ هِّ َوالنَّاسِّ أَْجَمعِّ هِّ َوَولَدِّ دِّ  .(2)" َوالِّ

 . )أزمهين(زم  مذكر  دِ والمَؤك  زم  مذكر ِد الُمَؤك  )الناس( 
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : زم  مذكر )أزمهون( دِ والمَؤك  زم  مذكر لمير متصل  دِ الُمَؤك   -خ

 : منها، خمسة أحاديث عقرب منالبخاري( ما 
  قال-- :" يُْؤتَمَّ بِّهِّ إ َماُم لِّ َل اْْلِّ ََ فَاْرَكعُو ،فَإِّذَا َصلَّى قَائًِّما فََصلُّوا قِّيَاًما،نََّما ُجعِّ  ،افَإِّذَا َرَك

فَعُوا َوإِّذَا  َوإِّذَا َصلَّى قَائًِّما فََصلُّوا قِّيَاًما َوإِّذَا َصلَّى َجالًِّسا فََصلُّوا ُجلُوًسا أَْجَمعُونَ  ، َرفََع فَار 
"(3) . 

زم  مذكر  دِ والمَؤك  زم  مذكر لمير متصل ِد الُمَؤك   أنتم( )اللمير المتصل الواو بتقدير
 . ()أزمهون 

عقرب وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : )عامة( زم  مذكر دِ َؤك  والمزم  مذكر ِد الُمَؤك   -د
 : منها، أربهة أحاديث من
 قال -- :" يُت َخْمًسا لَْم يُْعَطُهنَّ أََحد  أ َن  ِ َاءِ  ْعطِّ يَرةَ َشْهر   ؛ قَْبلِّي ِمَن األ  ْعبِّ َمسِّ ْرُت بِّالرُّ ، نُصِّ

فَاقَْبلِّي ... لِّيَ  َوُجِعلَ    ِط ُ  الشَّ ِمِه َخاصَّ  ، َو ُِعث  ُ  إِّلَى َع َ، َوَكاَن النَّ ِيُّ  ُ  عَثُ ، َوأُع  إِّلَى  قَو 

ةً   . (4)"  النَّاسِّ َعامَّ

 . )عامة( زم  مذكر دِ والمَؤك  زم  مذكر ِد الُمَؤك  )الناس( 
 

 : المطابقة في التوكيد اللفظي -ثانياً 

                                                           

، 5191، 4148، 2819، 1608ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم:  ،1/1829: حديث رقم: السابق (1)
3265 ،4793. 

 .3179، 3172، 1867، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/15: حديث رقم: صحعح البخاري  (2)
 .2618، 722، 602، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/689: حديث رقم: السابق (3)
 .5119، 1386، 695، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 335/ 1: حديث رقم: السابق (4)
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االسم والفهل والحر  ضي " وعكون ، كما ق نا إن  التوكيد ال فظي عكون بتكرار لفظ المتبوع
و)هللُا ، (إن  أيدًا قائمٌ  و)إن  ، (و)زاَء زاَء الزعُش ، ()زاَء أيٌد أيدٌ : والزم ة والمظهر والملمر ضنقولُ 

 . و)ما أعزبني إال أنتما أنتما(، (ناصُر الحقِ  هللُا ناصُر الحق ِ 
د من دون تغيير لو إن  مظهر المطابقة ضي هذا النوع من التوكيد يتميُل ضي تكرار لف ظ المَؤك 

 . مط قاً 
ْن فِّضَّة  ]: -تهالى-قولو ، االسم ضي القر ن الكريمضمياُل توكيد  ْم بِّآنِّيَة  مِّ َويَُطاُف عَلَيْهِّ

ْت  يراَوأَْكَواب  َكانَ يراً ، قََوارِّ ْن فِّضَّة  قَدَُّروَها تَْقدِّ يَر مِّ د)قوارير( (1)[قََوارِّ يد أم ا مياُل توك ، االسم المؤكِ 
يدُ ]: -تهالى–ضنحو قولو ، الفهل َلُل الْبَعِّ َك هَُو الضَّ هُ َوَما ال يَنْفَعُهُ ذَلِّ ُضرُّ ِّ َما ال يَ ْن دُونِّ اّللَّ ، يَدْعُو مِّ

يرُ  ْن نَْفعِّهِّ لَبِّئَْس الَْمْولَى َولَبِّئَْس اْلعَشِّ َرُب مِّ هُ أَْق د )يدعو( (2)[يَدْعُو لََمْن َضرُّ  . الفهل المؤكِ 
 : ظي باالسمالتوكيد اللف -1

،  (3)ضاالسم هو ما دل ع ى مهنى مفرد. إن التوكيد بهذا ارس وب عكون بتكرار االسم ب فظو
 . ضإذا تكرر االسم مرتين أو يالث مراٍت تمكد المهنى ضي الذهن وتحقق

، ديثاحعشرة أإذ ب غ عددها ضي )صحعح البخاري( ولقد وردت أحاديث عدة من هذا النوع 
 : نهام، ىتهبر عن هذا المهن

 . (4)"  يَْقلَعَُها َحَجًرا َحَجًرا ، أَْسَودَ أَْفَحجَ  أَن ُظُر إِلَى َكأَنِِّّي ": --قال  -
يَ  ، َمثْنَى َمثْنَى  ": --قال  - دَةً  أََح ُُك    فَإِّذَا َخشِّ ْبَح َصلَّى َواحِّ  . (5)"  فَأَْوتََرْت لَهُ َما َصلَّى ، الصُّ

د )حزراً   مينى(. -االسم المؤكِ 
 
 
 
 

 : التوكيد بالحرف -2

                                                           

 .16-15اإلنسان: سورة  (1)
 .13-12الحة: سورة  (2)
، )د. ط(، عحيى مراده(، تحقيق: 521، تمليف: البط يوسي )تالح ل ضي إصالح الخ ل من كتاب الزمل (3)

 .61ا:  م،2003 -هك 1424
 .1/1595صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
، 1081، 1036، 701، 185، 3071، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 472/ 1السابق: حديث رقم:  (5)

3340 ،3459 ،2097. 
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ينَ ]: ل تهالىاق  ْن قَبْلِّهِّ لَُمبْلِّسِّ ْم مِّ َل عَلَيْهِّ زَّ ْن قَْبلِّ أَْن يُنَ د )ِمن( (1)[َوإِّْن َكانُوا مِّ  ، الحر  المؤكِ 
ينَ ]: -تهالى–وقولو  َك َجَزاُء الظَّالِّمِّ َكاَن َعاقِّبَتَُهَما أَنَُّهَما فِّي النَّارِّ َخالِّدَيْنِّ فِّيَها َوذَلِّ الحر   (2)[فَ

د )ضي(  . المؤكِ 
، عشرة أحاديثإذ ب غ عددها ضي )صحعح البخاري( ولقد وردت أحاديث عدة من هذا النوع 

 : نهام، المهنى تهبر عن هذا
إِّنِِّّي لَْم ": ضر ها ع عو ضقال، بح ة حرير أو سيراء -رضي هللا عنه–أرسل النبي إلى عمر  -

تَْلبََسَها إِّ  ْل بَِّها إِّلَْيَك لِّ ََ  َمن   نََّما يَْلبَُسَهاأُْرسِّ تَْستَْمتِّ  . (3)" َِها ال َخَلَق لَهُ إِّنََّما بَعَثُْت إِّلَْيَك لِّ
د )إلعك(  .الحر  المؤكِ 

 : التوكيد اللفظي بالضمائر -3
توكيد اللمير المتصل : وهي، ع ى يالية أنواع، لقد ورد توكيد اللمائر ضي صحعح البخاري  

وتوكيد اللمير المتصل ، المنفصل باللمير المنفصلتوكيد اللمير ، و باللمير المنفصل
 . والتمكيد إن توكيد اللمائر عمتي للرب من المبالغة. باللمير المتصل

ئْتَُما]: ل تهالىاق نَْها َرَغداً َحْيُث شِّ َت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوكَُل مِّ –وقولو ، (4)[َوقُلْنَا يَا آدَُم اْسكُْن أَْن
َر ]: -تهالى ِّ َوظَنُّوا أَنَُّهْم إِّلَيْنَا ال يُْرَجعُونَ َواْستَْكبَ  . (5)[هَُو َوُجنُودُهُ فِّي اْْلَْرضِّ بِّغَْيرِّ اْلَحقِّ
ضي )صحعح البخاري( ما  ذلك ورد: صلتصل باللمير المتومن توكيد اللمير الم -أ

 : منها، خمسة أحاديث عقرب من
و كنت أنا لم حرق قومًا ضب غ ذلك ابن عباس ضقال ل -رضي هللا عنه–أن ع عًا -

 ": --ولقت تهم كما قال النبي. "ال تهذبوا بهذاب هللا": قال--رن النبي؛ أحرقهم
ينَهُ فَاْقتُلُوهُ  َمن    . (6)" بَدََّل دِّ

ضي )صحعح البخاري( مرة  ذلك ورد: توكيد اللمير المنفصل باللمير المنفصل أماو  -ب
 : وهي، واحدة

باب النبي الكريم ضمزاب  -هللا عنهرضي –ما زاء عن لرب زابر بن عبد هللا م-
 . (1)"كأنه كرهها؛ "!أنا أنا ": --ضقال النبي ، أنا: حين سئل من الطارق بقولو

                                                           

 .49الروم: سورة  (1)
 .17ر: الحشسورة  (2)
 .2/2104صحعح البخاري: حديث رقم:  (3)
 .35البقرة: سورة  (4)
 .39: سورة القصا (5)
، 3094، 1215، 153، 30، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 3017/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (6)

3051. 
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، تين ذلك ضي )صحعح البخاري( مر  ورد: وأما توكيد اللمير المتصل باللمير المتصل -ت
 : منها

 . (2)[اً رَ بْ صَ  يَ عِّ مَ  ََ يْ طِّ تَ سْ تَ  نْ لَ  كَ نَّ إِّ  كَ لَ  لْ قُ أَ  مْ لَ أَ ]: -تهالى–ضي قولو و  -
ضقال نبي هللا موسى أقت ت نفسًا ، أن الهبد الصالح الخلر قتل غالماً ، نزد ضي هذا النا

حظ أن الهبد الصالح قد أكد اللمير المتصل ضنال. (3)بغير نفس وأنكر ع عو هذا الفهل
عاك أعني، لك أقول: كما تقول لمن توبخو، لك إنك: باللمير المتصل ضي قولو اء ضز. وا 

وهكذا نرى أن هذا ارس وب . والوسم بهدم الصبر، هذا التوكيد ل أيادة ضي مكاضحة الهتاب
 . استطاع أن عحقق هدضو من التميير عبر توكيد اللمائر القر ني

 : االسمية والفعلية: التوكيد بالجملة على نوعيها -4
 : االسميةالجملة بتوكيد ال -أ

ََ اْلعُْسرِّ يُ ]: -تهالى -قولو ِّنَّ َم ََ اْلعُْسرِّ يُْسراً  * ْسراً فَإ  . (4)[إِّنَّ َم
 : منها، عشرين حديياً  عقرب منضي )صحعح البخاري( ما  ذلك ورد: االسمعةالزم ة بتوكيد ال
ِّ أَذَانَْينِّ َصََلة   ": - -قال  - ِّ أَذَانَْينِّ َصََلة   ، بَْيَن ُكلِّ  . (5)"  بَْيَن ُكلِّ
 . (6)هللا أكبر هللا أكبر": قال مهاوعة، رهللا أكبر هللا أكب: قال، أذن المؤذن  - 
ْعُت َما قُْلتَ ،ذَلَِّك َمال  َرابِّح  ، بَْخ ذَلَِّك َمال  َرابِّح   ": - -قال  -  . (7)" َوقَْد َسمِّ
 . (8)" اللَُّهمَّ َعلَْيَك بِّقَُرْيش  اللَُّهمَّ َعلَْيَك بِّقَُرْيش  اللَُّهمَّ َعلَْيَك بِّقَُرْيش   ": - -قال  -
 
 

 : الفعليةالجملة بتوكيد لا -ب
 : منها، عشرة أحاديث عقرب منضي )صحعح البخاري( ما  ذلك ورد

                                                                                                                                                                          

 .4/6250: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
 .75الكهف: سورة  (2)
 .3017، وحديث رقم : 2/3401حديث رقم: صحعح البخاري:  (3)
 .6-5الشرح: سورة  (4)
 .1/627صحعح البخاري: حديث رقم:  (5)
 .914/ 1السابق: حديث رقم:  (6)
 .1461/ 1السابق: حديث رقم:  (7)
، 914، 1722، 610، 5518، 3651، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 520/ 1السابق: حديث رقم:  (8)

1461 ،2312، 2652 ،3774 ،4450 ،4640 ،4711 ،3650 ،3383 ،1739. 
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ْيَطاُن َولَهُ ُضَراط   ": --قال  - ََلةِّ أَْدبََر الشَّ َي لِّلصَّ َي  َحتَّى إذَا نُودِّ يَن فَإِّذَا قُضِّ ََ التَّأْذِّ اَل يَْسَم

بَ  َحتَّى النِِّّدَاُء أَْقبَلَ  َ  ِ  إذَا ثُوِِّّ يَب أَْقبَلَ  ، َحتَّى ْدبَرَ أ  ِالصَّ َر بَيَْن اْلَمْرءِّ  َحتَّى إِّذَا قََضى التَّثْوِّ يَْخطِّ

هِّ  َما لَْم يَُكْن يَْذُكرُ  ، َونَْفسِّ ي َكْم َصلَّى َحتَّى يَقُوُل اْذُكْر َكذَا اْذُكْر َكذَا لِّ ُجُل اَل يَْدرِّ  . (1) !؟"يََظلَّ الرَّ
بَِّك قََطْعَت ُعنُ  !كَ لَ َويْ  ": - -قال  - بِّكَ ،َق َصاحِّ  . (2)" قََطْعَت ُعنَُق َصاحِّ

 : التوكيُد اللفظي  في اسم الفعل -5
؛ وهو ال عسمى اسمًا ضقط، ضاسم الفهل ك مة تدل ع ى ضهل مهين وتحمل مهناا وأمنو وعم و

رنو ال عقبل ؛ كما ال عسمى ضهاًل ضقط، رنو ال يدل ع ى مهنى ضي نفسو غير مقترن بأمن
 . (3)ضمسماء ارضهال مبنعة ال محل لها من اإلعراب، وهو ال يتمير بالهوامل ،عالمات الفهل

 . (4)[هَيَْهاَت هَيَْهاَت لَِّما تُوَعدُونَ ]: قال تهالى
، خمسة أحاديث عقرب منذلك ضي )صحعح البخاري( ما  ورد: التوكيُد ال فظيُّ ضي اسم الفهل

 : منها
َكاَن  قَاَل بََِّلل   ِمن  أَ  َن َهذَا --لَهُ النَّ ِيُّ  ر  بَْرنِّي ِّ فَقَالَ بِّتَمْ  -- َجاَء بََِّلل  إِّلَى النَّبِّيِِّّ 

ِعَ  النَّ ِيَّ  تَْمر   ِعن  َنَا  --، فقال النبي--َرِ يٌّ فَ ِع ُ  ِمن هُ َصاَع  ِن  َِصاعٍ ِلنُط 
دنا من أين هذا؟ قال بالل كان عن--بتمر برني فقال له النبي--جاء بالل إلى النبي  -

ْه ": ن  َ ذَِلكَ ع --فقال النبي، --تمر رديء فبعت منه صاعين بصاٍع لنطعم النبي ْه أَوَّ أَوَّ

بَا ال تَْفعَلْ  ِّ بَا َعْيُن الرِّ ِّ  . (5)" َعْيُن الرِّ
 : التوكيد اللفظي بالمصدر -6

إما حقعقة أو مزاأًا أو ، "اسم دال بارصالة ع ى مهنى قائم بالفاعل أو صادر عنو: ضالمصدر
 . (6)ع ى المفهول اً واقه

حيث عقتلي المقام تنبعو المخاطب بوساطة  مهمةولم يرد هذا ال ون من التوكيد إال ضي أمور 
 ، ضنزد هذا ارساليب النبوعة مؤيرة ضي النفوس لما ضيها من تهبير، تكرار الك مة أو تكرار الزم ة

 

                                                           

 .1/608صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
، 1013، 663، 662، 3137، 3، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2662/ 2: حديث رقم: السابق (2)

2597 ،2657 
 .56. ط(، )د. ت(، ا: التطبيق النحوي، تمليف: عبدا الرازحي، دار المسيرة ل طباعة والنشر، )د (3)
 .36المؤمنون: سورة  (4)
 .1491، 4848، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2312/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (5)
، 2شرح الحدود النحوعة، تمليف: عبد هللا بن أحمد الفاكهي، تحقيق: المتولي رملان الدميري، مكتبة وهبة، ط (6)

 .160  :  ص  ،  مالك  ا ن  ألف    شرح: ، وانظر183، ا: 1994
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 . االستزابة والفائدة المتوخاة وتتحقق، ضيتمير السام ، إذ تدخل ضي الق وب وتخاطب الهواطف
 : وهي، في )صحيح البخاري( مرة واحدة ذلك ورد: بالمصدرالتوكيُد اللفظي  

ْنهُ  ، فََمن   أَنَا فََرُطُكْم َعلَى اْلَحْوضِّ  ": --الق َب مِّ ْنهُ لَْم يَْظَمأْ بَْعدَهُ  ، َوَردَهُ َشرِّ َب مِّ َوَمْن َشرِّ

دُ َعلَيَّ أَْقَوا ، أَبَدًا فُونِّيلَيَرِّ فُُهْم َويَْعرِّ نِِّّيإ … ثُمَّ يَُحاُل بَْينِّي َوبَْينَُهمْ  ، م  أَْعرِّ ي :فَيُقَالُ  ،نَُّهم مِّ إِّنََّك اَل تَدرِّ

 . (1)" بَعدِّي َغ َّرَ  لَِّمن،ُسحقًا ،ُسحقًا: فَأَقُولُ  ،بَعدَكَ  أَح َثُوا َما
د ، متنوعة ومؤك وهكذا رأينا أن أساليب التوكيد ال فظي ضي الصحعح كانت  كما دة ل مؤك 

وأن هذا المهاني التي نزد ضي التقاطها ، أداة توصيل ل مهاني وارغراض المخت فة والمنوعة أن ها
نما كان السعاق عشير إليها وي فت ارنظار نحوها، لعست مما يزهر بو هذا التهبير وهذا ضي ، وا 

 . ة ذاتها قعمة بالغعة كبير 
بل عهطينا إعاها من خالل هذا ، قعقة مزردة زاضةكما أن هذا التهبير ال عهطينا الح 
ضتتحقق المشاركة ، تهمل ع ى تيبيت المفهوم، غنعة بالمهاني، تراكيب رائهة خالبة، ارساليب

 . والتميير واالستزابة
 

                                                           

 .6576/ 4: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
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 المبحث الرابَ
 البــدل

 : البدل لغةً 

َ بِّنَ ى رَ سَ عَ ]: -تهالى–ومنو قولو ، الِهَوض  .(1)[اهَ نْ راً مِّ يْ ا خَ نَ لَ دِّ بْ يُ  نْ ا أ
هذا َبَدُل ": عقال، قعام الشيء مقاَم الشيء الذاهب: وهو، الباء والدال والالم أصل واحد

لُت الشيءَ ": وعقولون ، الشيء وبدي و ن لم تمت لو ببدلو، إذا غي رتو، بد  وأبدلتو إذا أتيَت لو ، وا 
 .(2)"ببدل

 .(3)والزم  أبدال، الَخَ ُف منو: ِبْدُل الشيِء وبَدلو وبدي و، اوَبَدُل الشيء غير 
 : البدل اصطالحاً 

الترزمة والمترزم والتبيين والتكرير : بك ل بدل الكوضي ون عن المهنى االصطالحي عب ر
 .(4)والمردود
 وقال. (أيدٌ )زاَء أخوَك : وذلك نحو قولنا ،(5)التابُ  المقصوُد بالنسبة بال واسطة هو و

يم  يبدل مكان ذلك االسم ، هذا باب من الفهل عستهمل ضي االسم": (6)سيبوعو بشمن التهريف بالبدل
 ."رأيت قوَمَك أكيَرهم: وذلك قولك، ارولضعهمل ضعو كما عمل ضي ، اسم  خر

، (7)"قد صار عهمل ضعو بمن ُضرِ غ لو، اَلن  الذي عمل ضي الذي قب و؛ بدل: قيل": وقال المبر د
مررُت ": وذلك قولك، اع م أن  البدل ضي زمع  أبواب الهربعة عحل  محل  المبدل منو": علاً وقال أ

 .(8)عبد هللا"ومررُت بمبي ، مررُت بأيدٍ : ضكمن َك ق ت، عبد هللاوبمخعك أبي ، برزٍل أيدٍ 

                                                           

 .32 :سورة الق م (1)
ة بدل،  (2)  .1/211مهزم مقايعس ال غة: ماد 
ة بدل (3)  .495،ا:2،جلسان الهرب، ماد 
، 3/123 ، وشرح ااَلشموني ع ى ااَللفع ة:1/20، وانظر: مزالس يه ب: 179، 168 - 1/167مهاني القر ن:  (4)

 .2/155وشرح التصريح ع ى التولعح: 
 646اإلعلاح ضي شرح المفصل، أبو عمرو عيمان بن عمرو المهرو  بابن الحازب النحوي، )ت انظر:  (5()5)

، 449، ا: 1م، ج 1982 – كه1402موسى بناي اله ي ي، مطبهة الهاني، بغداد، )د. ط(،  .(، تحقيق: دكه
 .439 ا: ، وشرح شذور الذهب:379/ 2شرح الرلي ع ى الكاضعة:  و

 .182/ 2شرح ابن عقيل:  ، وانظر: 1/150الكتاب:  (6)
 .4/295المقتلب: ( 7)
 .211/ 4السابق:  (8)
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ا ابن برهان الهكبري بقولو ، ارصلإال  أن و ضي تقدير زم تين ضي ، البدل من التواب ": وحد 
وانتصب ، ضحذضت لربُت اليانعة، لربُت أيدًا لربُت رأَسو: ضارصل، لربُت أيدًا رأَسو: ذا ق تإ

 . (1)ارولى"لربت ب رأُسو
ا الأمخشري بقولو ن ما يذكر ، هو الذي عهتمد بالحديث": وحد  ، لنحٍو من التوطئة ارولوا 

إيذان ، ارولإن و ضي حكم تنحعة  :وقولهم، اإلضرادعكون ضي  ولعفاد بمزموعهما ضلل تمكيد وتبيين ال
أن عهنوا إهدار  ال؛ تين ِلما يتبهانومتم  ممنهم باستقاللو بنفسو ومفارقتو التمكيد والصفة ضي كونهما 

د لم عس، ارولض و ذهبت تهدر ، أيٌد رأيُت غالَمُو رزاًل صالحاً : أال تراك تقول، واطراحو ارول
 .(2)"كالُمك

ا ابن عهعش  ، بمخعك أيدٍ  مررتُ : نحو قولك، ارولياٍن عقد ر ضي مول  : بدلُ ال": ضقال وحد 
حت ى كمن ك ، ارولواعتبارا بمن عقد ر ضي مول  ، ضي إعرابو لألولضأيٌد ياٍن من حيث كان تابهًا 

 .(3)ارول"ضعهمل ضعو الهامل كمن و خاٍل من ، مررُت بأيدٍ : ق ت
ضمخرزناا ، دخل ضعو المهطو ؛ مقصود: اوقولن، عشمل التواب  ك  ها؛ تاب "وقال ضي شرحو 

، منسوب إلى الحسن ضاإلعزاب، أعزبني أيٌد ُحْسُنوُ : ضإذا ق نا، عهني دون المتبوع؛ دونو: بقولنا
ن ما ذكر أيد ل توطئة والتمهيد والمهطو  دخَل م  المهطو  ع عو ضي المهنى الذي سيق ، وا 

؛ شركت بين أيد وعمرٍو ضي القعام بما هو قعام، قام أيد وعمرو: ضإن  قولنا، رز والمهطو  ع عو 
ن ما التشريك ضي مهقول القعام، عستحيل أن عكون قعام أيٍد قعاَم عمروٍ  رنو ال ضي القعام الملا  ، وا 

 .(4)"إلى أيد
إذ بدل الغ ط ؛ هذا الحد  إن ما عكون شاماًل لغير بدل الغ ط"وقد أشار ابن الحازب إلى أن  

وُذكر المتبوع ولعس هو : ضإن قصدت دخولو ضي الحد  ق ت، طئة وال لتمهيدلم يذكر ما قب و لتو 
ن كان ، المقصود ن ما ذكرا النحويون ضي باب البدل وا  اَلن  ؛ ال يبوت لها وارغالطغ طًا  ارولوا 

 .(5)"الكالم وق  ع ى الياني ولعس بغ ط
 
 

                                                           

، 1م، ج1984هك/ 1404شرح ال م ، البن برهان الهكبري، تحقيق: د. ضائأ ضارس، الس س ة الترايعة، )د. ط(،  (1)
 .229ا: 

بي القاسم محمود بن عمر الأمخشري، دار الزيل بيروت، )د. ط(، )د. ت(، ا: المفصل ضي ع م الهربعة، ر (2)
121. 

ل:  (3)  .3/63شرح المفص 
ل:  (4)   .2/379شرح الرلي  ع ى الكاضعة: ، و 1/449انظر: اإلعلاح ضي شرح المفص 
ل:  (5)  .1/449اإلعلاح ضي شرح المفص 
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 : أربعِة أقسامٍ  إلىوهو ينقسُم 
 . مررُت بمخعَك أيدٍ : كقولنا، و البدُل مساوعًا ل مبدِل منو ضي المهنىوهو ما عكوُن ضع: بدٍل مطابقٍ  -1
 . أك ُت الرغيَف ُيُ َيوُ : كقولنا، وهو ما عكوُن ضعو البدُل زأءًا من المبدِل منو: بعٍض من كلٍّ  وبدلِ  -2
كمعزبني ، عشتمُل عام و ع ى مهناا بطريق اإلزمالشيٍء من  شيءٍ "وهو بدُل : وبدِل االشتمالِ  -3

 . ع ُمُو أو حسُنُو أو كالُموُ  أيدٌ 
 :(1)وهذا ينقسُم يالية أقسام: والبدل المباين -4

وعكون البدُل تصحعَح ، وهو ما عكوُن ضعو ذكُر المبدِل منو غ طًا بال سان: بدل الغلط: أولها -
 . رأيُت حصانًا حماراً : كقولنا، ذلك الغ طِ 

يم يتبين لو عدَم ، من المتك ِم عمداً وهو الذي عكون ضعو ذكُر البدِل : بدل النسيان: ثانيها -
 . ويذكُر البدلَ ، ضيتركو، صحة قصدا

، أك ُت خبأًا لحماً : نحو، وهو ما ُعقَصُد متبوُعُو كما ُعقَصُد هو": بدل اإلضراب: ثالثها -
 . يم بدا لَك أنَك ُتخبُر أنَك أك َت لحمًا أعلاً ، قصدَت أواًل اإلخباَر بمن َك أك َت خبأاً 

وضي كالم ، رن ها الزارية ضي القر ن الكريم؛ ضي البدِل تكوُن ضي أقسامو اليالية والمطابقةُ  
ضهذا ياليُة أوزو تكوُن ضي القر ن وضي الشهر وضي كل كالم ": عقوُل المبردُ ، شهرهم ونيرهم، الهرب
نما عمتي ضي ل، ووزٌو رابٌ  ال عكوُن مي و ضي القر ن وال شهر وال كالم مستقعم، مستقعم فظ الناسي أو وا 
 . (2)"الغالط

 : المطابقة بين البدل والمبدل منه في اإلعراب -1
زاَء أخوَك : نقول، ضي اإلعراب، ضالمطابقُة زاريٌة بينو وبين المبدل منو؛ وكون البدل من التواب 

ِب بدُل ُعهرُب بإعراوال": عقوُل أبو ع يٍ  الفارسي ِ ، ومررُت بمخعَك أيدٍ ، ورأيُت أخاَك أيداً ، أيدٌ 
مررُت بمخعَك : نحو قولكَ ، البدُل ياٍن ُعقدُر ضي مول  ارول": وعقوُل ابُن عهعش، (3)"المبدِل منو

 . (4)واعتبارا بمن ُعقدَر ضي مول  ارول، أيٍد ضك )أيٌد( ياٍن من حيُث كان تابهًا لألول ضي إعرابو
 
 

 : امنه، عشرة أحاديث عقرب منوقد ورد ذلك في كتاب )صحيح البخاري( ما 

                                                           

، وشرح المفصل: 298-295/  4، والمقتلب: 440-439/   1، وانظر: الكتاب: 183/  3شرح ابن عقيل:  (1)
 .126-124/  3، وشرح ارشموني: 429-428 ا:، وشرح شذور الذهب:63-66/  3

 (: بدل المطابقة، والبهض من الكل، وبدل االشتمال.، وعقصد ب )يالية أوزو297/  4ب: المقتل (2)
 .929/  2المقتصد ضي شرح اإلعلاح:  (3)
 .127/  3، وانظر: شرح ارشموني: 63/  3شرح المفصل:  (4)
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 عقرب منوقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما : المبدل منو مرضوع والبدل مرضوع -أ
 : منها، خمسة أحاديث

يَها فِي َمْعقُود   ال َخ  لُ   ": --قال  - يَاَمةِّ اْْلَْجُر َواْلَمْغنَمُ  )*(نََواصِّ  . (1)" اْلَخْيُر إِّلَى يَْومِّ اْلقِّ
 . وع )المغنم()االزر( المبدل منو مرضوع والبدل مرض

عقرب ما  وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري(: المبدل منو منصوب والبدل منصوب -ب
 : منها، خمسة أحاديث من
ائَةً إِّال إِنَّ  إن ": --قال  - يَن اْسًما مِّ ِّ تِّْسعَةً َوتِّْسعِّ َّ  . (2)" أَْحَصاَها دََخَل اْلَجنَّةَ  َمن  ،َواِح  ا  ّللِّ

 . (منصوب والبدل منصوب )مئة مبدل منوال )تس  وتسهين(
 عقرب منما  وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري(: المبدل منو مزرور والبدل مزرور -ت

 : منها، يالية أحاديث
ْسََلُم َعلَى َخْمس   ": --قال  - ُ  ؛بُنَِّي اْْلِّ  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ  ا َرُ وُل اَّللَِّ  َشَهادَةِّ أَْن اَل إِّلَهَ إِّالَّ اّللَّ

َ  ِ َوإِقَ   . (3)"،... اِ  الصَّ
 . )خمس( المبدل منو مزرور والبدل مزرور )شهادة أن ال إلو إال هللا(

 : المطابقة بين البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير -2
 : إبدال المهرضة من المهرضة -

َراَط الْ ]: -تهالى–قولو ، بداًل مطابقاً ، ضمياُل إبدال المهرضة من المهرضة نَا الصِِّّ ، مُْستَقِّيمَ اْهدِّ

الِِّّينَ  ْم َوال الضَّ ْم غَْيرِّ الَْمْغُضوبِّ عَلَيْهِّ يَن أَْنعَْمَت عَلَيْهِّ َراَط الَّذِّ إِّذْ َجعََل ]: -تهالى–وقولو ، (4)[صِّ

يَّةَ اْلَجاهِّلِّيَّةِّ  يَّةَ َحمِّ ُم اْلَحمِّ ُروا فِّي قُلُوبِّهِّ يَن كَفَ  . (5)[الَّذِّ
 الحمعة( -)الصراطحمعة الزاه عة( والمبدل منو  -البدل )صراط

 : المبدل منو مهرضة والبدل مهرضة -أ
 بدل مطابقة كل من كل : 

َُ َخْلقُهُ  ": --قال  ً نُْطفَةً  فِي   إِّنَّ أََحدَُكْم يُْجَم ْيَن يَْوَما هِّ أَْربَعِّ ِّ َعلَقَ   ِمث َل  ثُمَّ يَُكْونُ  ،بَْطنِّ أُمِّ

غَ   ِمث َل ذَِلَك،ثُ َّ  ُر  َ  ثُمَّ يَُكْونُ ذَِلَك، َح،َو َؤ  َ ُمض  و  َمُر  ِأَر  َعِ ؛  ُل إِلَ  ِه الَملَُك فَ َنفُُخ فِ  ِه الرٌّ َو ُؤ 

ُرهُ إنَّ أَ  ِ الَِّذي اَل إلَهَ َغ   قِِه، َوأََجِلِه، َوَعَمِلِه، َوَشِقيٍّ أَ   َ ِع ٍ ؛ فََواَّلَلَّ َح َُك   لَ َع َمُل َكِلَماٍ :  َِكت ِب ِر  
ِل ال َجنَِّ  حَ  نََها إالَّ ِذَراٌع  ِعََمِل أَه  ِه ال ِكتَاُب ،تَّى َما  َُكوُن  َ  نَهُ َو َ   ِ ُق َعلَ   ِل النَّاِر ،فََ    َف َع َمُل  ِعََمِل أَه 

                                                           

 .م  مته لها كأنه معقو  ف ها: أي )*( بنواصيها: 
 .7 ،87، 112، 99، 6434ر: حديث رقم: ، ولمأيد من الشواهد انظ2/2852صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .96، 29، 3950، 1586، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 4/7392السابق: حديث رقم:  (2)
 .46، 47، 4242، 3455، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/8السابق: حديث رقم: ( 3)
 .7-6الفاتحة: سورة  (4)
 .26الفتح: سورة  (5)



 المطابقة بين التابع والمتبوع: الفصل الثاني
 

 

136 

نَهُ َوَ   نََها إالَّ ِذَراٌع  ِل النَّاِر َحتَّى َما  َُكوُن  َ   ِه  َف َ   ِقُ ،فَ َ  ُخلَُها. َوإِنَّ أََح َُك   َل َع َمُل ِ عََمِل أَه  َعَل  

َجنَِّ  فَ َ  ُخلَُها ِل ال  ِكتَاُب َف َع َمُل  ِعََمِل أَه   . (1)" ال 
 المبدل منو )أرب ( والبدل ) رأقو وعم و و أز و وشقي أو سهيد(.

  قال-- :"(2)"مر بالتمرالت . 
 . (3)وهي بع  التمر بالتمر، النصب ع ى إلمار ضهل، الزر ع ى البدل

نُْهْم ]: -تهالى -قولو، كلمن  وميالو ضي بدل البهض  َن الثََّمَراتِّ َمْن آَمَن مِّ َواْرُزْق أَْهلَهُ مِّ

رِّ  ِّ َوالْيَْومِّ اآْلخِّ ً إِّالَّ ]: -تهالى–وقولو ، (4)[بِّاّللَّ دُ الظَّالُِّموَن بَْعضُُهْم بَْعضا ْل إِّْن يَعِّ بَ

 ً  . (5)[ُغُرورا
ْل إِّنَّ ] :-تهالى–ضنحو قولو ، االشتمالوأما ميالو ضي بدل  َش َما ظََهَر قُ َم َربَِِّّي الْفََواحِّ َما َحرَّ

نَْها َوَما بَطَن َل أَْصَحاُب اْْلُْخدُودِّ ]: -تهالى–وقولو ، (6)[مِّ  . (7)[النَّارِّ ذَاتِّ اْلَوقُودِّ  * قُتِّ
 -الفواحش -الظالمون  -النار ( والمبدل منو ) أه و -ما ظهر منها –بهلهم  -البدل )َمنْ 
 ارخدود (.

  من النكرةإبدال النكرة : 
ُر عَلَى َشْيء  ]: -تهالى–قولو ، بداًل مطابقاً  ُ َمثََلً عَْبداً َمْملُوكاً ال يَْقدِّ  .(8)[َضَرَب اّللَّ

 البدل ) عبدًا( المبدل منو )مياًل(.
 ما ظاهرا عدم المطابقة : 

يَام   ِمن   َما أَْعدَْدُت لََها " َ  َكبِّيرِّ َصَلة  َوال صِّ أَن َ  َمَع  " : --قال  - َوَرُ ولَهُ. إاِل أَنِّي أُِحبُّ اَّللَّ

 . (9)" َمن  أَح  َ   َ 

                                                           

 .2/3208: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
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 . (1)يروى بالزر ع ى البدل من عمل أو من كبير
َي َكْنز   ": --قال  - ِّ  : ُكنُوزِّ اْلَجنَّةِّ  ِمن   أاََل أَدُلَُّك َعلَى َكلَِّمة  هِّ ةَ إِّالَّ بِّاّللَّ  . (2)" اَل َحْوَل َواَل قُوَّ

 . (3)اعني: والنصب ع ى تقدير، (هو) والرض  ع ى تقدير، ر من كنأ)ال حول( بدل مزرو 
 بدل اشتمال : 

: قال، عهودني وأنا بمكة --زاء النبي : قال، -رضي هللا عنه–عن سهد بن أبي وقاا 
ُ اْبَن َعْفَراَء قُْلتُ  " ِّهِّ  :يَْرَحُم اّللَّ ي بَِّمالِّي ُكلِّ ِّ أُوصِّ رُ : قُْلتُ  الَ  :قَالَ  ،يَا َرُسوَل اّللَّ قَاَل  ،فَالشَّط 

نِ َاَء َخ  ٌر ِمن  أَن  تَ ََعُه   َعالَ    ،فَالثُّلُُث َوالثُّلُُث َكثِ رٌ :قَاَل  ،الثُّلُثُ : قُْلتُ ، الَ :  إِنََّك أَن  تَ ََع َوَرثَتََك أَغ 
 . (4)"مهِ ديِ اس في أيِ ون النَّ فُ ف  ك  ت  ي  

 . إنك تركك: التقدير، المصدر بدل اشتمال
 المطابقة ما ظاهرا عدم : 

ينَار    ": --قال  ي َكاَن أَْسلَفَهُ فَأَتَى بِّاْْلَْلفِّ دِّ َم الَّذِّ  . (5)" ثُمَّ قَدِّ
ع ى إبدال ألف ، أن عكون أراد بارلف ألف دينار: أحدها، ضي إعراب )دينار( يالية أوزو

لداللة المبدل منو ، يم حذ  الملا  وهو البدل، الملا  من المهر  بارلف والالم
، وأبقى الملا  إلعو ع ى ما كان ع عو من الخبر كما حذ  المهطو  الملا ، عوع 

ما كل سوداء تمرة : ضي نحو، وترك الملا  إلعو ع ى ما كان ع عو من الخبر قبل الحذ 
 . (6)وال بعلاء شحمة

  نكرةوالمبدل منو ، مهرضةالبدل : 
نْ ]: -تهالى–نحو قولو   يَن كَفَُروا مِّ يَن َحتَّى تَأْتِّيَُهُم  لَْم يَكُنِّ الَّذِّ يَن ُمنْفَكِِّّ كِّ تَابِّ َوالْمُْشرِّ أَْهلِّ اْلكِّ

َرةً  * الْبَيِِّّنَة ِّ يَتْلُو ُصُحفاً ُمطَهَّ َن اّللَّ  . (7)[َرسُول  مِّ
 البينة(.البدل )رسوٌل( المبدل منو )

 : منها، خمسة أحاديث عقرب منوقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( ما 
 : منها، وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح البخاري( يالية أحاديث: النكرةمن  لمهرضةإبدال ا -ب

                                                           

 .37لفاظ الحديث: ا: عشكل من أ إعراب ما( 1)
 .4/6384صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)
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 --ن رسول هللاكض م ع، احُزب نساءك: --عقول ل نبي  -رضي هللا عنه–كان عمر 
َرأَ   َطِو لَ   ، ِعَشاء  لي ة من ال عالي  --ضخرزت سودة بنت أمهة أوج النبي، عفهل َوَكانَ   ام 

ُ ،  قَْد َعَرْفنَاكِّ يَا َسْودَةُ أاَلَ  ،فَنَا َاَها ُعَمرُ  َجاُب فَأَْنَزَل اّللَّ َل اْلحِّ ْرًصا َعلَى أَْن يَْنزِّ َجابِّ  آ َ َ  حِّ اْلحِّ
 

(1) . 
 . )أوج النبي( من النكرة مهرضةإبدال ال )سودة بنت أمهة(

ائَةِّ َسنَة  ال يَْبقَ ": --قال  هِّ فَإِّنَّ َعلَى َرأْسِّ مِّ ْن ُهَو َعلَى َظْهرِّ اْلَْرضِّ أََرأَْيتُْم لَْيلَتَُكْم َهذِّ مَّ ى مِّ

 . (2)"أََحد  
 المبدل منو )لي تكم( والبدل  اسم االشارة )هذا(.

 

 : المطابقة في العدد والجنس -3
، "وأما اإلضراُد والتذكير وألدادهما: عقول ارشموني، لعَس غيرُ ، َضت أُم إذا كان البدُل مطابقاً 

، (3)لكون أحدهما مصدراً ؛ ما لم عمنْ  مانٌ  من التينعة والزم واضَق متبوعو ضيها ، ضإن كان بدَل كل ٍ 
َّقِّيَن َمفَازاً ]: -تهالى–قولو  نحو ً  * إِّنَّ لِّلُْمت  . (4)[َحدَائَِّق َوأَْعنَابا
 المبدل منه مفرد مذكر والبدل مفرد مذكر : 

َراَط الْمُْستَقِّيمَ ]: -تهالى- قولو نَا الصِِّّ يَن أَْنعَ  * اْهدِّ َراَط الَّذِّ مْ صِّ : -تهالى–وقولو  ،(5)[ْمَت عَلَيْهِّ
تَاُب ال َرْيَب فِّيهِّ هُدًى لِّلُْمتَّقِّينَ ] َك اْلكِّ  . (6)[ذَلِّ

 ذلك(. –الكتاب( والمبدل منو ) الصراط  -البدل ) صراط
وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : المبدل منو مفرد مذكر والبدل اسم إشارة مفرد مذكر -أ

 : منها، ثيالية أحادي  عقرب منالبخاري( ما 

َ  َمن   ": --قال  أ وَ  تََوضَّ اَل  َُحِ ُّث فِ ِهَما نَف َ هُ ُغِفَر لَهُ  َرْكعَتَْينِّ  قَاَ  فََرَكعَ  ثُمَّ  َهذَا ُوُضوئِّي نَح 

 . (7)"َذنبو َما تَقَ ََّ  ِمن  
 . )هذا( )ولوئي( المبدل منو مفرد مذكر والبدل اسم إشارة مفرد مذكر

                                                           

 .1409، 402، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/146صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
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َربَا َهذِّهِّ الشََّجَرةَ ]: -تهالى–قولو ميل ، دل مفرد مؤنثمفرد مؤنث والب منوالمبدل  -ب َوال تَْق

ينَ  َن الظَّالِّمِّ ِّ كُْفراً َوأََحلُّوا ]: -تهالى -وقولو، (1)[فَتَكُونَا مِّ يَن بَدَّلُوا نِّعَْمَت اّللَّ أَلَْم تََر إِّلَى الَّذِّ

َر الْبََوار ْصلَْونََها َوبِّئَْس الْ ، قَْوَمُهْم دَا َرارُ َجَهنََّم يَ  . (2)[قَ

 دار البوار(. –زهنم( والمبدل منو ) هذا  –البدل ) الشزرة 

وقد ورد ذلك ضي كتاب )صحعح : منو مفرد مؤنث والبدل اسم إشارة مفرد مؤنث المبدل -ت
 : منها، يالية أحاديث عقرب منالبخاري( ما 

ائَ  ": --قال  هِّ فَإِّنَّ َعلَى َرأْسِّ مِّ ْن ُهَو َعلَى َظْهرِّ اْلَْرضِّ أََرأَْيتُْم لَْيلَتَُكْم َهذِّ مَّ ةِّ َسنَة  ال يَْبقَى مِّ

 . (3)" أََحد  
 . )لي تكم(المبدل منو مفرد مؤنث والبدل اسم إشارة مفرد مؤنث )هذا(

يَن ]: -تهالى–قولو ميل ، منو زم  مذكر والبدل زم  مذكر المبدل -ث ُ قَْوَل الَّذِّ ََ اّللَّ لَقَدْ سَمِّ

َ فَقِّ  ْْلَنْبِّيَاَء بِّغَْيرِّ َحقِّ  َونَقُوُل ذُوقُوا قَالُوا إِّنَّ اّللَّ ير  َونَْحُن أَْغنِّيَاُء سَنَْكتُُب َما قَالُوا َوقَتْلَُهُم ا
يقِّ  َب اْلَحرِّ م  لِّْلعَبِّيدِّ ، َعذَا َ لَيَْس بَِّظَلَّ يكُْم َوأَنَّ اّللَّ َك بَِّما قَدََّمْت أَْيدِّ دَ ، ذَلِّ َ عَهِّ يَن قَالُوا إِّنَّ اّللَّ الَّذِّ

ْن قَبْلِّي بِّالْ إِّلَيْ  ْل قَدْ َجاَءكُْم ُرُسل  مِّ ْربَان  تَأْكُلُهُ النَّاُر قُ َرسُول  َحتَّى يَأْتِّيَنَا بِّقُ َن لِّ بَيِِّّنَاتِّ نَا أَالَّ نُْؤمِّ

نُوَن الَّذِّ ]: -تهالى -وقولو، (4)[َوبِّالَّذِّي قُلْتُْم فَلَِّم قَتَلْتُُموهُْم إِّْن كُنْتُْم َصادِّقِّينَ  يَن إِّذَا إِّنََّما الُْمْؤمِّ

ْم يَتََوكَّلُو ً َوعَلَى َربِِّّهِّ ْم آيَاتُهُ َزادَتُْهْم إِّيَمانا ْت عَلَيْهِّ ْت قُلُوبُُهْم َوإِّذَا تُلِّيَ لَ ُ َوجِّ َر اّللَّ يَن ، نَ ذُكِّ الَّذِّ

ا َرَزقْنَاهُْم يُنْفِّقُونَ  مَّ َلةَ َومِّ  . (5)[يُقِّيُموَن الصَّ

 المؤمنون(. –الذين( المبدل منو ) الذين  –البدل ) الذين 

 . لهدم ايزاد شواهد ع عو من الحديث النبوي الشريف؛ بشواهد من القر ن الكريم استهنت

لَُها بَيَْن ]: -تهالى-قولو ميل ، المبدل منو زم  مؤنث والبدل زم  مؤنث -ج َك اْْلَيَّاُم نُدَاوِّ َوتِّْل

َسان  ]: -تهالى–وقولو ، (6)[النَّاسِّ  ِّ ، فِّيهِّنَّ َخْيَرات  حِّ بَــانفَبِّأَيِّ ُحور  ، آالءِّ َربِِّّكَُما تَُكذِِّّ

يَامِّ   .(7)[َمْقُصوَرات  فِّي اْلخِّ

 خيراٌت(. –حوٌر( والمبدل منو ) ت ك  –البدل ) ارعام 
المطابقة بين البدل والمبدل منو ضي اإلضراد والتذكير وضروعهما تتمير بنوع البدل ضإن كان بدل 

ضنقول ضي ، وتكون هذا المطابقة وازبة، وعهماكل من كل طابق متبوعو ضي اإلضراد والتذكير وضر 

                                                           

 .35البقرة: سورة  (1)
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ونقول ضي . والأيدون إخوتك، والأيدان أخواك، هذا أيد أخوك: حالة اإلضراد والتذكير وضروعهما
والمالحظ  .والهندات أخواتك، والهندان أختاك، هذا هند أختك: حالة اإلضراد والتمنيث وضروعهما

وعحصل هذا إذا لم عمن  ، والتذكير والتمنيث، الزم أن المطابقة حاص ة ضي اإلضراد والتينعة و 
 .مان  من التينعة أو الزم 

، والتهريف والتنكير، اإلعراب أن  المطابقَة حاص ٌة بين البدل والمبدل منو ضي ضي البحث حظُ عال
ضي ارحاديث النبوعة الشريفة الواردة ضي كتاب )صحعح البخاري( ورأينا أن ، وضي الزنس، الهددو 
اإلضراُد وذكرنا أنو ضي ، لعَس غيرُ ، ت أُم إذا كان البدُل مطابقاً طابقة ضي الهدد والزنس الم

؛ واضَق متبوعو ضيها ما لم عمنْ  مانٌ  من التينعة والزم ، كان بدَل كل ٍ إذا ، والتذكير وألدادهما
 . لكون أحدهما مصدراً 
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 الفصل الثالث
 بقة بين الضمير ومرجعهالمطا

 
، والتينعة، ضي اإلضراد، سمتناول ضي هذا الفصل دراسة المطابقة بين اللمير ومرزهو

مستشهدة بشواهد ل مطابقة ع ى كتاب ، والمطابقة بين لميري الفصل والشمن ومرزهيهما، والزم 
 : وذلك كما ي ي، )صحعح البخاري (

 : الضمير لغة
وهما أصالن ، أخفيتو: وألمرُت الشيء، خل الخاطرالسر  ودا؛ (ر –م  –ض )من  
ومنو ألمرت ضي ، ويدل ارخر ع ى غيبة وتستر، يدل أحدهما ع ى دقة ضي الشيء: صحعحان

واللمير . (1)"بحيث عصهب الوقو  ع عو، إذا غيبتو ضي ق بي وصدري وأخفيتو، لميري شيئا
 . (2)مهقود: يأ؛ عقدُت الهسَل ضهو عقيد: ع ى حْد قولهم، الملمر بمهنى

 : الضمير اصطالحاً 
: هي، مصط حاتهك( عن المهنى االصطالحي ل لمير بمربهة 180عب ر سيبوعو )ت 

وأم ا  ": ضقال، وقد عر   سيبوعو اللمير بالميال. (3)واالسم المبهم، اللمير، الملمر، اإللمار
ع اا وأنت وأنا ونحن: اإللمار ضنحو  . (4)"هو وا 

بالمكني  والكناعة: هك( 208وعب ر عنو الفر اء )ت 
(5). 

والكناعة تقابل ، لعس باالسم الصريح": والوزو ضي تسمعة الكوضي كين ل لمير كناعة ومكنع ًا أن و
رن  الكناعة تشمل كل  ما عكن ى بو من ؛ ن  اصطالح اللمير أدق  من اصطالح المكنيإ، الصريح

 . (6)ل ضعو شيء من ذلكضإن و ال يدخ؛ بخال  اللمير، إشارة أو موصول أو عدد
ا المبر د )ت  ؛ (7)"ذكر التي ال تكون إال  بهد: وهي، مرةارسماُء المل": هك( بقولو285وحد 

وعالحظ ع ى هذا الحد  أن كو غير شامل ِلما يزكيأا الهرب من مزيء . بهد اسم ظاهر تهود إلعو: أي

                                                           

ة )لمر(،  (1)  .3/371مهزم مقايعس ال غة، ماد 
 .1/97شرح التصريح ع ى التولعح:  (2)
 .79 - 78 -1/77الكتاب:  (3)
 .2/6: السابق (4)
 .50، 19، 1/5مهاني القر ن:  (5)
 .410/ 2شرح الرلي: ، و 123/ 1 :، واإلعلاح ضي شرح المفصل1/149انظر: اُرصول ضي النحو:  (6)
 .3/186المقتلب:  (7)
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 لوقو  نحو، لمير الشمن: وهي، (1)اللمير قبل الذكر ضي خمسة موال 
ة، (2)[د  حَ هللا أَ  وَ قُْل هُ ]: -تهالى - ، (3)[ارصَ بْ ى اْلَ مَ عْ  تَ إنِّها الَ فَ ]: -تهالى–قولو نحو ، والقص 

وضي باب عطف الفهل ع ى ، وبئَس رزاًل عمروٌ ، نهَم رزاًل أيدٌ : نحو، والملمر ضي ِنْهَم وبئَس 
ل ضاعالً  الفهل أو مفهواًل لم ُعَسم  ، ربُت أيداً لربني ول: نحو، عند إعمال الياني ضي ما عط بو ارو 
 . (4)أهيَن وأكرمُت أيداً : نحو، ضاع و

ا ابن الحازب )ت  ، ما ول  لمتك  م أو مخاطب أو غائب: الملمر": هك( بقولو646وحد 
م ذكرا لفظًا ومهنىً  إال أنو يبقى ضعو ، ما ولح لمدلولو بقرينٍة غير اإلشارةأو "، (5)"أو حكماً ، تقد 

 . (6)"عو ل تفصيل الذي ضعوبوضي ذلك تن ،إبهام لحم تو
دخال اللمائر التي يتمخ ر ، وغرلو من القيدين ارخيرين دض  مالحظة عدم شمول الحد           وا 

رها عنها ر ": إذ قال؛ ح من شرح الرلي لهذا الحد  كما يت ل، مفسِ  م المهنوي أال  عكون المفسِ  والتقد 
ر قبل مول  اللميربل هناك شيء  خر غ، مصر حًا بتقدعمو ، ير ذلك اللمير عقتلي كون المفسِ 
، كلرَب غالَمُو أيدٌ ، كمهنى الفاع عة المقتلي كون الفاعل قبل المفهول رتبة، وذلك لروب

م، ضي داِرا أيدٌ : نحو، ومهنى االبتداء المقتلي لكون المبتدأ قبل الخبر الحكمي أن عكون  والتقد 
رًا لفظاً  ر مؤخ  مو ع ىولعس هنا، المفسِ  : ضنقول، إال  ذلك اللمير، محل  اللمير ك ما عقتلي تقد 

م لفظًا وال مهنىً  ن لم يتقد  م، إن و وا  ن ما ، نظرًا إلى ول  لمير الغائب؛ إال  أن و ضي حكم المتقدِ  وا 
ر ع عو م المفسِ  رن و ولهو الوال  مهرضًة ال بنفسو بل بسبب ما عهود ؛ عقتلي لمير الغائب تقد 

را بهداضإن ، ع عو را بقي مبهمًا منكرًا ال عهر  المراد بو حت ى عمتي مفس  م ع عو مفس  ، ذكرتو ولم يتقد 
ل ": هك( ضقد حد  اللمير بمن و 669أم ا ابن عصفور )ت . (7)"وتنكيرا خال  ولهو  ما ُع  َق ضي أو 

                                                           

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تمليف: ، و 143 - 142/ 2، وانظر: المقتلب: 177 - 1/175الكتاب:  (1)
، ا: كه1319، 1ك، المطبهة الميرية، بمكة، طشيخ النحاة اإلمام الهالم زمال الدين أبي عبدهللا محمد بن مال

28. 
 .1اإلخالا: سورة  (2)
: سورة  (3)  .46الحة 
، دار عكاظ، )د. ط(، )د. ت(، ا: التوطئة، ربي ع ي الش وبيني، دراسة وتحقيق: د. يوسف احمد المطوع (4)

172  173. 
 .2/401الكاضعة:  الرلي ع ى  شرح (5)
 .5/86، وانظر شرح المفصل: 459 /1 :اإلعلاح ضي شرح المفصل (6)
 .406  2/404شرح الرلي ع ى الكاضعة:  (7)
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كًة كك هو ًة كك )أنتَ ، أحوالكو ع ى شكيٍء بهينو ضي حال غيبٍة خاص  كًة ، (أو خطاٍب خاص  أو تك  م خاص 
 . (1)("كك )أنا

رن و لم يؤخذ ضعو عود لمير الغائب ع ى ذكر ؛ وال يرد ع ى هذا الحد  ما ورد ع ى سابقعو
م ع عو  . متقد 

 : وحّده ابن مالك بحّدين
يخرج بذكر ، (2)"مو أو بخطابو أو غيبتووع لتهيين مسم اا مشهرًا بتك   المول": أن و -ماأّوله
وارشهار بالتك  م والخطاب أو ،   المنادى والملا  وذو ارداةالولويخرج ب، تالتهيين النكرا

رن  كل  واحد منها ال يختا  بواحدة من ارحوال ؛ ولمخرج ل ه م واسم اإلشارة والموصالغيبة 
ضإن  المشهر ضيها ، بخال  الملمر، بل هو صالح لكل  واحدة منها ع ى سبيل البدل، اليالث

 686ن الناظم )ت وقد أخذ بملمون هذا الحد  كل  من اب (3)اليالث ال عص ح لغيرهابإحدى ارحوال 
 .(5)ما دل  ع ى متك  م أو مخاطب أو غائب: ضهر ضوا اللمير بمن و،  هك( 761وابن هشام )ت ، (4) هك(

 
 
 
 
 
 
 : (6)وهو ما ذكرا ضي ألفي كتو بقولو، أن و ما دل  ع ى غيبٍة أو حلور: وثانيهما

                                                           

 .298المقرِ ب: ا:  (1)
ه(، 672، وانظر: شرح عمدة الحاضظ وعدة الالضظ، زمال الدين محمد بن مالك، )22تسهيل الفوائد: ا:  (2)

ة الهراقعة، إحعاء التراث دراسة وتحقيق: د. عدنان عبد الرحمن الدوري، طب  وأارة اروقا  بالزمهوري
 .142اإلسالمي، )د. ط(، )د. ت(، ا: 

، تحقيق: د. الشريف عبد )770 – 715تمليف: محمد بن ععسى الس سي ي )، شفاء اله يل ضي إعلاح التسهيل (3)
 .173، ا: 1م، ج1986، 1دار الفعص عة، مكة المكرمة، ط، هللا ع ي الحسيني البركاتي

بن عبد هللا بن مالك بدر الدين الشاضهي الطائي، ُعر  باسم ابن  د بن محمد بن عبد هللاهو أبو عبد هللا محم (4)
كذلك ب "الشارح" عند طائفة من شراح ارلفعة كالمكودي  وُعر  ة، وعند شراح ارلفعة خاصة.الناظم عند النحا

ارلفعة، وبغعة ارريب  وارشموني، توضي سنة ست ويمانين وست مائة، ومن مؤلفاتو: الذرة المليئة ضي شرح
 .1/225، وبغعة الوعاة: 5/64وغنعة ارديب، شرح الحازبعة، وشرح التسهيل، انظر: ارْعاَلم، ل أرك ي : 

 .34شرح ابن الناظم ع ى ارلفع ة: ا:  (5)
 .1/74شرح ابن عقيل:  (6)
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 ي غيبككككككككككككككككككككككٍة أو حلككككككككككككككككككككككوٍر ضمكككككككككككككككككككككا لكككككككككككككككككككككذ
 

  كمنكككككككككككككككككككككككَت وهكككككككككككككككككككككككو َسككككككككككككككككككككككمِ  باللكككككككككككككككككككككككمير 
 

م ع عو رن  ما دل  ع ى الحلور شامل لكلٍ  من لكمير المتك  م ؛ وهو اختصار ل حد  المتقد 
 ": قائالً ، هك( إلى أن  اللمير مستغٍن عن التهريف 911وقد ذهب السيوطي )ت . والمخاطب

ا استغنينا، ولكونو ألفاظًا محصورة بالهد ِ  . (1)"كحرو  الزر ، كما هو الالئق بكل  مهدود، عن حد 
، " وال عحتاج إلى حدٍ : وعه  ل أبو حعان ذلك بقولو، وبهض النحاة يرى أن اللمير ال عحتاج إلى حدٍ 

 ،(3)كما هو الالئق بكل مهدوٍد كحرو  الزر، ضاستغنى بالهد  من الحد  ، (2)رنو محصور "؛ وال رسم

 . مهنوي وألفاظ التوكيد ال
َم النحاة اللميَر ع ى يالية أقسام عقول ، ولمير غيبة، ولمير خطاب، لمير تك م: قس 

وال عحتاُج ، وعسمعو الكوضيون الكناعَة والمكنى، وهذا تسمعة البصريين، " باب الملمر: أبو حعانٍ 
رشعاء ورن  اللمير من ا؛ (4)"وينقسم إلى متك ٍم ومخاطٍب وغائبٍ ، رنو محصور؛ إلى رسمٍ 
إذ ُتوزُد ، كما ضي ارسماء الموصولة، ويرض  عنو هذا اإلبهامَ ، ضإن ُو عحتاُج إلى ما ُعفسرا؛ المبهمة

، ولعس هذا بزاٍر ع ى كل أقسام اللمير اليالية. زم ُة الص ة التي ُتأيُل إبهاَم ت ك ارسماءِ 
رن  حلوَر صاحبو أو  ؛ال عحتاُج إلى ما ُيولحُو أو ُعفسراُ ، ضلمير المتك م أو المخاطب

ِر أو  اضاحتاج إلى هذ؛ ضخاٍل من هذا المشاهدة، وأما لمير الغائب، المشاهدة تؤدي ذلك الُمَفسِ 
، والمشاهدة لهما، حلور المتك م والمخاطب، وارحواُل المقترنة بها": عقوُل ابُن عهعشٍ ، المرز 

ُم ِذكِر الغائب الذي عصيُر بمنألة الحالر الشاه " لمير التك م : وعقوُل السيوطيُّ . (5)"دوَتَقدُّ
. (6)"ضاحتيَة إلى ما ُعفسراُ ؛ ضهاٍر عن المشاهدة، وأما لمير الغائب، والخطاب ُعفسرهما المشاهدة

ر  إذ قد يتقدُم اللميُر ، عكون اسمًا ظاهرًا مقدمًا ع ى لميرا –ضي ارعم ارغ ب  –وهذا المفسِ 
ضاللميُر ضي أخاا عائٌد ع ى ، "خاُا محمدٌ أكرَم أ": نقولُ  كما، ع ى مرزهو ضي ال فظ دون المهنى

ن تقدَم ع ، محمدٌ  وأن عكون ، محمٌد َلَربُتوُ : ضنقولُ . (7)رن ارصَل أكرَم محمٌد أخاا؛ مرزهو ىوا 
ضالهاُء عائدٌة ع ى عمرًا إال إذا وزد دليٌل ع ى أن  ، لربُت َأيدًا وعمرًا أوزهُتوُ : نقولُ ، ارقرب إلعو

َوَوهَبْنَا لَهُ إِّْسَحاَق َويَعْقُوَب َوَجعَلْنَا فِّي ]: -تهالى -كما ضي قولو ، يَر عائٌد ع ى غير ارقرباللم

                                                           

 .194/ 1هم  الهوام :  (1)
 .2/911االرتسا :  (2)
 .194/ 1هم  الهوام :  (3)
 .2/6، والفوائد اللبائعة: 2/401، وانظر: شرح الرلي ع ى الكاضعة: 1/462ارتشا  اللرب:  (4)
 ، واللمير ضي )بها(، عقصد بو اللمائر.84/ 3شرح المفصل:  (5)
 .95، وانظر: اللمائر ضي ال غة الهربعة: ا: 1/227هم  الهوام :  (6)
 .2/76، والفوائد اللبائعة: 2/404اضعة: ، وانظر: شرح الرلي ع ى الك481/ 1ارتشا  اللرب:  (7)
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تَابَ  ةَ َواْلكِّ يَّتِّهِّ النُّبُوَّ رن ُو ؛ وهو غير ارقرب، ذريتو عائٌد ع ى إبراهعم: )الهاء( ضيضلمير، (1)[ذُرِِّّ
ُث عنو من أول القصة إلى  خرها   .(2)الُمَحد 

 ولوقضي كما ، لوزود ما يدُل ع عو حساً ؛ وقد ال ُعصرُح ب فظ المرز  ضي بهض ارحعان
ْره]: -تهالى- ن لم ُعصرح ، -ع عو السالم-والمقصود موسى ، (3)[يَا أَبَتِّ اْستَأْجِّ  وا 

َزلْنَاهُ ]: -تهالى -كما ضي قولو، أو ُوِزَد ما يدل ع عو ع ماً ، لكونو حالراً ، ب فظو فِّي لَيْلَةِّ إِّنَّا أَْن

رِّ  ُر زأءًا من مدلول مرزهو، القر ن الكريم :أي؛ (4)[الْقَدْ : -تهالى–كما ضي قولو ، أو عكون المفسِ 
َرُب لِّلتَّْقَوى] لُوا هَُو أَْق والهدُل زأٌء ، (اعدلوا) ضاللمير )هو( عهود ع ى الهدل المفهوم من، (5)[اْعدِّ

وال  ،ضي حين يدُل ارول ع ى المصدر ضقط، مانالمصدر والأ  رن ارخير يدُل ع ى؛ (اعدلوا) من
وزب أن ، ضإذا كان المرز  مفردًا مذكراً ، ُبد  لهذا اللمير من مطابقة مرزهو ضي الهدد وضي الزنس

ذا كان المرز  مفردًا مؤنياً ، عكون اللمير مفردًا مذكراً  ذا ، وزب أن عكوَن اللميُر مفردًا مؤنياً ، وا  وا 
ذا كان المرزُ  زمهًا مذكراً ، أن عكون اللمير مينىً  وزب، كان المرزُ  مينىً  وزب أن عكون ، وا 

ذا كان المرزُ  زمهًا مؤنياً ، اللمير زمهًا مذكراً  عقول ، وزب أن عكون اللمير زمهًا مؤنياً ، وا 
م النحويون لميَر الغيبة إلى أقسام": (6)الأركشيُّ  أن عهود إلى شيٍء  –وهو ارصل–أحدها : وقد قس 
َونَادَى نُوح  ]، (7)[َوَعَصى آدَُم َربَّهُ فَغََوى]: -تهالى-قولو نحو، ا ضي ال فظ بالمطابقةسبق ذكر 

 . (8)[ابْنَهُ 
 

                                                           

 .27الهنكبوت: سورة  (1)
 .96، و اللمائر ضي ال غة الهربعة: ا: 1/66، وانظر: مهاني النحو: 1/219هم  الهوام :  (2)
 .26القصا: سورة  (3)
 .1القدر: سورة  (4)
 .8المائدة: سورة  (5)
ه(، تحقيق: محمد أبو  794هاد بن عبد هللا الأركشي، )ت البرهان ضي ع وم القر ن، أبو عبد هللا محمد بن ب (6)

 .25، ا: 4م، ج 1971 –ه 1391الفلل إبراهعم، دار المهرضة، بيروت، )د. ط(، 
 .121: سورة طو (7)
 .42هود: سورة  (8)
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 المبحث الأول

 في الإفراد الضمير ومرجعه بينالمطابقة 
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 المبحث اْلول
 المطابقة بين الضمير ومرجعه

 
 : المطابقة بين الضمير ومرجعه في اإلفراد -أوالً 

مذكر المفرد الاللمير ما بين ، مائة حديث عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما  
مفرد ال لميرو ، المتك م مذكرالمفرد اللمير و ، المخاطبمذكر ال مفرداللمير ومن ، الغائب

متمي ة ضعما ، ؤنث المتك ممالمفرد اللمير و ، ؤنث الغائبمالمفرد اللمير و ، ؤنث المخاطبمال
 : ي ي
، ياليين حدييا عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : غائباً ان اللمير مفردًا مذكرًا إذا ك -1

 : منها
َر لَهُ َما تَقَدَّمَ  لَ  لَ َ  يَقُمْ  َمن   ": --قال  -  . (1)" ذَْنبِّهِّ  ِمن   اْلقَدْرِّ إِّيَمانًا َواْحتَِّسابًا ُغفِّ
ة  قَاَل اَل إِّلَ  َمن   النَّارِّ  ِمن   يَْخُرجُ  ": --قال  - ُ َوفِّي قَْلبِّهِّ َوْزُن بُرَّ ، َخْير   ِمن   هَ إِّالَّ اّللَّ

ُ َوفِّي قَْلبِّهِّ َوْزنُ  َمن   النَّارِّ  ِمن   َويَْخُرجُ   . (2)"  َخْير   ذَرَّ ٍ ِمن   قَاَل اَل إِّلَهَ إِّالَّ اّللَّ
تَ  قََظ أََح ُُك   ِمن  " :--قال  - هِّ  إِذَا ا   ْل يَدَهُ قَْبَل  ، نَْومِّ لََهافَْليَْغسِّ نَاِء ، أَْن يُْدخِّ ِ فَإِّنَّ أََحدَُكْم  فِي ا  

يال   . (3)" بَاتَْت يَدُه أَ  نَ  يَْدرِّ
يَّ  ،،بَْينَا أَنَا نَائِّم    ": --قال  - ْنَها َما يَْبلُُغ الثُّدِّ ْم قُُمص  مِّ َرأَْيُت النَّاَس يُْعَرُضوَن َعلَيَّ َوَعلَْيهِّ

ْنَها َما دُوَن ذَلِّكَ  يص   لَيَّ ُعَمُر   ُن ال َخطَّاِب َوَعلَ  هِ َوُعِرَض عَ  ،َومِّ هُ  قَمِّ وقالوا ما أولت ، " َُجرُّ
 . (4)"دين"الِّ : ذلك يا رسول هللا ؟! قال

ََ اْلقَْطرِّ يَفِّرُّ ي ": --قال  - بَالِّ َوَمَواقِّ َُ بَِّها َشعََف اْلجِّ مِّ َغنَم  يَتْبَ ُك أَْن يَُكوَن َخْيَر َمالِّ اْلُمْسلِّ وشِّ

ينِّهِّ   . (5)" اْلفِّتَن ِمن   بِّدِّ

 
 
 

ُظ أََخاهُ  ِمن   َمرَّ َعلَى َرُجل   ": - -قال  - دَْعهُ فَإِّنَّ  :"- -فَقَاَل  ،اْلَحيَاءِّ فِي اْْلَْنَصارِّ َوُهَو يَعِّ

ِ َمانِ  اْلَحيَاءَ   . (1)" ِمن  ا  

                                                           

 .1/35صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .1/44السابق: حديث رقم:  (2)
 .1/162السابق: حديث رقم:  (3)
 .23/ 1: حديث رقم: ابقالس (4)
 .19/ 1السابق: حديث رقم:  (5)
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عمر بن -أحد -ق ب -غائب متصل )الهاء( طابق مرزهو )ذنب اللمير مفرد مذكر
 رزل( طابق مرزهو ضي اإلضراد والتذكير - ممال المس -الخطاب

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير المفرد الغائب المذكر ومرزهو ضي اإلضراد
خمسة  عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : مخاطبمفردًا مذكرًا  اللميرإذا كان  -2

 : منها، عشر حديياً 
ُ السََّلَم : قَالَ  ،؟ َخْير   أَيُّ اْلْسَلمِّ : --أن رزال سمل رسول هللا  - ُم الطَّعَاَم َوتَْقَرأ تُْطعِّ

فْ  َمن   َعلَى  . (2)"َعَرْفَت َوَمْن لَْم تَْعرِّ

 ؟ أَْهلَْلتَ   ِ َ   ": - -ضقال ، من العمن --ع ى النبي  -رضي هللا عنه–قدم ع ي  -

لُّ بَِّما أََهلَّ بِّهِّ  اللَُّه َّ إنِّي  :قُْلتُ  : قَالَ "   ي  د  ي اله  عِ م   " لوال أنَّ : -- الّ فق، - - أُهِّ
 . (3)"تُ ل  ل  ألح  

لَْم أُْخبَْر أَنََّك تَقُوُم اللَّْيَل َوتَُصوُم  " -رلي هللا عنهما-لهبد هللا بن عمر:--قال  -

نََّك إِّذَا فَعَْلَت ذَلَِّك َهَجَمْت َعْينُكَ  : قُْلُت : إِّنِِّّي أَْفعَُل ذَلَِّك . قَالَ  ؟ النََّهارَ  نَف ُ َك ، َوإِنَّ  فَِّهتْ َونَ  ، فَإِّ

 . (4)"نم  و   م  وقُ ، وأفطر   م  فُص ؛ حقاً  ك  وألهلِ ، حقاً  ِلنَف ِ كَ 

ََلةِّ إذَ  ": --قال  - أْ ُوُضوَءَك لِّلصَّ َِّك اْْلَْيَمنِّ  ،ا أَتَْيَت َمْضَجعََك فَتََوضَّ قِّ َْ َعلَى شِّ ثُمَّ  ،ثُمَّ اْضَطجِّ

ه  ُ ، َووَ إِّلَْيكَ  نَف ِ ي اللهم أَْسلَْمتُ : قُلْ  ي جَّ ي إِّلَْيكَ  ،َوْجهِّ ي ،َوأَْلَجأُْت َظْهرِّ ْضُت أَْمرِّ َوفَوَّ

ْنَك إِّالَّ إِّلَْيكَ  ،َرْغبَةً َوَرْهبَةً إِّلَْيكَ  ؛إِّلَْيكَ  ، ت  ي أنزل  ذِ الَّ  ابك  ت  كِ بِ  نتُ آم   مَّ هُ اللَّ ،  اَل َمْلَجأَ َواَل َمْنَجا مِّ
 مُ تكلَّ ا ت  م   ر  آخِ  نَّ هُ واجعل  ، ةرِ ط  ى الفِ عل   ت  فأن  ؛ ك  ليلتِ  ن  مِ  تَّ مُ  فإن  ؛ ت  ذي أرسل  الَّ  ك  وبنبيِّ 
 . (5)"بهِ 

رزل( ضي  -عبد هللا -ع ي -)التاء( طابق مرزهو )رزالً  مخاطب مفرد مذكر اللمير
 اإلضراد والتذكير 

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير المفرد المخاطب المذكر ومرزهو ضي اإلضراد
عشرين  عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : متك مٍ لمذكرًا إذا كان اللمير مفردًا  -3

 منها:، حدييا
                                                                                                                                                                          

، 1751، 1266،، 556، 552، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 24/ 1: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
1804 ،1915 ،2102 ،2767 ،2786 ،2946 ،3435 ،،6031 ،،6497 ،6626 ،21 ،27 ،73 ،
378 ،،1115. 

 .1/28: حديث رقم: السابق (2)
 .1558/ 1السابق: حديث رقم:  (3)
 .1/1153السابق: حديث رقم:  (4)
، 78، 1968،، 1153، 30، 25، 175، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 247/ 1السابق: حديث رقم:  (5)

3813 ،389. 
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أن ؛ وتصديق برس ي، ال يخرزو إال إعمان بي، "انتدب هللا لمن خرج ضي سبي و: -- قال -
           ؛ ولوال أن أشق ع ى أمتي، أو أدخ و الزنة، أرزهو بما نال من أزر أو غنعمة

يم ، يم أحعا، يم أقتل، يم أحعا، أني أقتل ضي سبيل هللا ولوددت، ما قهدت خ ف سرية
 . (1)"أقتل

ي ِّ َحيًّا  ": قال ضي أسارى بدر - -أن النبي  - ُم ْبُن َعدِّ َهُؤالَءِّ  فِي ثُمَّ َكلََّمنِّي ، لَْو َكاَن اْلُمْطعِّ

 . (2)" لَتََرْكتُُهْم لَهُ  ، النَّتْنَى

هِّ  ": --قال  - يَصتِّي َهذِّ نََّها أَْلَهتْنِّي  اْذَهبُوا بَِّخمِّ إِّلَى أَبِّي َجْهم  َوأْتُونِّي بِّأَْنبَِّجانِّيَّةِّ أَبِّي َجْهم  فَإِّ

 . (3)" آنِّفًا َعْن َصََلتِّي

يُت َخْمًسا لم يُْعَطُهنَّ أََحد  قَْبلِّي ": --قال  - يَرةَ َشْهر  :أُْعطِّ ْعبِّ َمسِّ ْرُت بِّالرُّ لَْت لي  ،نُصِّ َوُجعِّ

دًا َوَطُهوًرا تِّي أَْدَرَكتْهُ  من فَأَيَُّما َرُجل   اْْلَْرُض َمْسجِّ َ الَغَنائامج َوَلَْ َتَالَّ  ؛ أُمَّ لَّْت ِلا ، َوأجحا الصََّلَةج فَ ْليجَصلِّا
ها َخاصًَّة َوبجعاْثتج إاََل النَّاسا َعا َعثج إاََل قَ ْوما ُّ ي جب ْ َفاَعَة، وََكاَن النَِّبا يتج الشَّ ََحٍد قَ ْبلاي، َوأجْعطا  . (4)" مَّةً ْلا

قب ي( ضي اإلضراد -خمعصتي -ك مني -)العاء( طابق مرزهو)بي متك م مذكر ير مفرداللم
 والتذكير.

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير المفرد المتك م المذكر ومرزهو ضي اإلضراد
عشرة  عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : اً مخاطب اً ؤنيإذا كان اللمير مفردًا م -4

 : منها، أحاديث
أضمدع ؛ عا رسول هللا ! إني ال أطهر: - -قالت ضاطمة بنت أبي زحش لرسول هللا  -

ْرق  َولَْيَسْت بِّاْلَحْيَضةِّ إ ": - -؟ ضقال رسول هللا الصالة فَإِّذَا أَْقبَلَتِّ اْلَحْيَضةُ  ، نََّما ذَلَِّك عِّ

ي الصََّلةَ  لِّي َعْنكِّ الدَّ  ، فَاتُْركِّ ِّيفَإِّذَا ذََهَب قَْدُرَها فَاْغسِّ  . (5)" َم َوَصلِّ

تبرق أسارير ؛ دخل ع يها مسرورا --ن رسول هللا أ: -رضي هللا عنها–ن عائشة ع -
ي َما ": --قال ، وزهو َزْيد  َوأَُساَمةَ َوَرأَى أَْقدَاَمُهَما إِّنَّ بَْعَض  : قَالَ  ، أَلَْم تَْسَمعِّ يُّ لِّ  اْلُمْدلِّجِّ

-  

هِّ اْْلَْقدَامِّ  -  . (1)" بَْعض   ِمن   َهذِّ

                                                           

 .36/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .2/3139السابق: حديث رقم:  (2)
 .1/373السابق: حديث رقم:  (3)
، 279، 155، 61، 49، 27، 25، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 335/ 1السابق: حديث رقم:  (4)

349 ،373 ،521 ،540 ،637 ،744 ،745 ،،1145 ،1237 ،،3139 ،3219 ،3481 
 .306/ 1السابق: حديث رقم:  (5)
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تسمهي( ضي اإلضراد  -مستتر تقديرا) أنت( طابق مرزهو) اتركي ؤنث مخاطبم  مير مفردالل
 والتمنيث.

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير المفرد المخاطب المؤنث ومرزهو ضي اإلضراد

، أربهين حدييا عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : اً غائب اً ؤنيإذا كان اللمير مفردًا م -5
 : امنه

ُ َعْنهُ ُكلَّ َسيِِّّئَة  َكاَن َزلَفََها َوَكاَن بَْعدَ ذَلَِّك إ ": --قال  - ُِّر اّللَّ ذَا أَْسلََم اْلعَْبدُ فََحُسَن إِّْسََلُمهُ يَُكفِّ

َها َها إِّالَّ أَْن يَتَجَ   اْلقَِّصاُص اْلَحَسنَةُ بِّعَْشرِّ أَْمثَالِّ ثْلِّ يِِّّئَةُ بِّمِّ ْعف  َوالسَّ ائَةِّ ضِّ َِّ مِّ ُ َعْنَهالَى َسْب  اَوَز اّللَّ
"(2) . 

ُ بِّهِّ  ": --قال  - ْلمِّ َكَمثَلِّ اْلغَْيثِّ اْلَكثِّيرِّ أََصاَب أَْرًضا فََكاَن  ِمن   َمثَُل َما بَعَثَنِّي اّللَّ اْلُهدَى َواْلعِّ

ْنَها نَقِّيَّة  قَبِّلَْت اْلَماءَ  ْنَها أَجَ  فَأَن  َتَ   ال َكََلَ َوال عُش بَ مِّ ُب أَْمَسَكْت اْلَماءَ اْلَكثِّيَر َوَكانَْت مِّ ُ  ادِّ فَنَفََع اَّللَّ

 . (3)"  َِها

ُن بِّاهللِّ ": --قال  - ئ  يُْؤمِّ ل الْمرِّ ْمَها النَّاُس فََل يَحِّ ِّ َمَها هللاُ َولْم يَُحرِّ إِّنَّ َمكَّةَ َحرَّ

ا َوال  َع ُض َ  َِها َشَجَر    أَنْ  اآلِخرِ  َواليَْومِّ  ِفَك  َِها  َم   هللا َص لِقتَال َرُ ولأََح ٌ تََرخَّ  فَإِّنْ   َ  
َ قَ   أَِذَن ِلَرُ وِلِه َولَ    َأ ذَن  لَُك    ،فِّيَها َن لِّي فِّيَها َساَعةً  فَقُولُوا إِنَّ اَّللَّ نََهار  ثُمَّ َعادَْت  ِمن   َوإِّنََّما أَذِّ

دُ اْلغَائِّبَ  ِّْغ الشَّاهِّ  . (4)" ُحْرَمتَُها اْليَْوَم َكُحْرَمتَِّها بِّاْْلَْمسِّ َوْليُبَلِّ

َِّها َظْهَرهُ  ": --قال  - ْبلَةَ َواَل يَُولِّ قُوا ، إِّذَا أَتَى أََحدُُكُم اْلغَائَِّط فَََل يَْستَْقبِّل اْلقِّ ِّ بُوا أَو   َشرِّ ِّ  . (5)"َغرِّ

يئَة   فِي اْلبَُزاقُ  ": - -قال  - دِّ َخطِّ  . (6)"  َوَكفَّاَرتَها دَْفنَها،  اْلَمْسجِّ

خطيئة( ضي  -القب ة-مكة -أرض-رزهو ) سيئة)الهاء( طابق م ؤنث غائبم للمير مفردا
 اإلضراد والتمنيث.

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير المفرد الغائب المؤنث ومرزهو ضي اإلضراد

، عشرة أحاديث عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : متك مٍ ل اً ؤنيإذا كان اللمير مفردًا م -6
 : منها

: كمنها تقول، رأيت إن زئت ولم أزدكأ: قالت، أن ترز  إلعو ضممرها، --أتت امرأة النبي  -
ينِّي فَأْتِّي أَبَا بَْكر   ": - –الموت ؟ قال  دِّ  . (7)" فَإِّْن لَْم تَجِّ

                                                                                                                                                                          

، 2753،، 317، 306، 29قم: ولمأيد من الشواهد انظر: حديث ر  ،3555 /2: حديث رقم:صحعح البخاري (1)
2907 ،3555 ،5228. 

 .1/41رقم:  حديث :السابق (2)
 .1/79السابق: حديث رقم:  (3)
 .1/104السابق: حديث رقم:  (4)
 .1/144السابق: حديث رقم:  (5)
 .1/415السابق: حديث رقم:  (6)
 .3659/ 2السابق: حديث رقم:  (7)
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هِّ َوَطيَّْبتُهُ  -- َطيَّْبُت النَّبِّيَّ طيبت النبي  ": قالت، -رلي هللا عنها-عن عائشة - ي لُِّحْرمِّ بِّيَدِّ

نًى قَْبَل أَْن يُفِّيضَ   .(1)" بِّمِّ

رلي هللا عنها( ضي اإلضراد  -عائشة -)التاء( طابق مرزهو )  امرأة ؤنث متك مم اللمير مفرد
 والتمنيث.

 .نالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير المفرد المتك م المؤنث ومرزهو ضي اإلضراد

                                                           

، 5666، 5417، 3775، 3700، 3659ن الشواهد انظر: حديث رقم: ، ولمأيد م5922/ 4السابق: حديث رقم:  (1)
5922 ،3926 ،3991 
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 المبحث الثانـي

 المطابقة بين الضمير المثنى ومرجعه
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 المبحث الثاني
 بقة بين الضمير المثنى ومرجعهالمطا

 
ينى مالاللمير ما بين ، خمسين حديياً  عقرب منوقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما 

اللمير و ، ؤنث المخاطبمال ينىمال اللميرو  ،المخاطبمذكر ينى المالاللمير و ، الغائبمذكر ال
 : وذلك كما ي ي، ؤنث الغائبمال ينىمال
ياليين  عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : غائبلمذكرًا  ينىإذا كان اللمير م -1

 : منها، حدييا
َما  أَو  ُجنَّتَاِن ِمن  لَ ُن   َعلَْيهِّ ُجبَّتَانِّ  َوال ُمتََصِ ِّق َكَمثَِل َرُجلٍ  اْلُمْنفِّقِّ  َمثَلُ ": - -قال  - يِِّّهِّ ثُدِّ

يلِّ  ،تََراقِ ِهَما  إِّلَى َماَكَمثَلِّ رَ  َوال ُمتََصِ ّقِ  َمثََل اْلبَخِّ يد   ُجنَّتَاِن ِمن   ُجلَْينِّ َعلَْيهِّ قَ   َه َّ ال  َِخ ُل  َحدِّ

و فهُ ، هاكان  م  ،   إِّلَى َوان قَ ََض   ُكلُّ َحل قَ ٍ  إِّلَى تََراقِّيهِّ  َوان َضمَّ    َ َاهُ  َعلَْيهِّ   َِص َقٍَ  تَقَلََّص   
 . (1)"عتِس ا وال ت  عه  يوِس 

يَمانِّ ُكنَّ فِّيهِّ َوجَ  َمن   ثَََلث   ": - -قال  - ا  ، َمن  دَ َحََلَوةَ اْْلِّ مَّ ُ َوَرُسولُهُ أََحبَّ إِّلَْيهِّ مِّ َكاَن اّللَّ

َواُهَما ِّ  ،سِّ َّ بُّهُ إِّالَّ ّللِّ ، َوَمْن أََحبَّ َعْبدًا اَل يُحِّ اْلُكْفرِّ بَْعدَ إِّْذ أَْنقَذَهُ  فِي َوَمْن يَْكَرهُ أَْن يَعُودَ  َع َّ َوَجلَّ

 ُ  . (2)"ضي النارِ  ى ُل قَ  أَنْ  يَْكَرهُ  ِمن هُ َكَما اّللَّ
َما ": --قال  -  . (3)" النَّارِّ  فِي فَاْلقَاتُِّل َواْلَمْقتُولُ  ، إِّذَا اْلتَقَى اْلُمْسلَِّمانِّ بَِّسْيفَْيهِّ
ا أََحدُُهَما،َكبِّير   فِي َوَما يُعَذَّبَانِّ  ،إِّنَُّهَما لَيُعَذَّبَانِّ  ": --ضقال ، بقبرين --مر النبي  - فََكاَن : أَمَّ

يَمةِّ  ي بِّالنَّمِّ ا اآلَخرُ  ،يَْمشِّ ِلهِ  فََكاَن ال يَْستَتِّرُ : َوأَمَّ  . (4)" ِمن   َو 

 -المس مان -هللا ورسولو -)هم( طابق مرزهو ) البخيل والمنفق غائب مذكر ينىاللمير م
 قبرين( ضي التينعة والتذكير.

 . ضي التينعةالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير المينى الغائب المذكر ومرزهو ع
يالية  عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : لمخاطبٍ مذكرًا ينى إذا كان اللمير م -2

 : منها، أحاديث
َمةَ َعلَْيَها السَََّلم اْشتََكْت َما تَْلقَى - ا تَْطَحُن  ِمنَ  أَنَّ فَاطِّ مَّ َحى مِّ ِّ ، الرَّ  -- فَبَلَغََها أَنِّ َرُسوَل اّللَّ

 : َ ًما فَلَْم تَُوافِّْقهُ فَذََكَرْت لِّعَائَِّشةَ فََجاَء النَّبِّيُّ أُتَِّي بَِّسْبي  فَأ ذلك  فذكرت   -- تَتْهُ تَْسأَلُهُ َخادِّ
                                                           

 .1/1443السابق" حديث رقم:  (1)
 .1/21السابق: حديث رقم:  (2)
 .1/31السابق: حديث رقم:  (3)
، 366، 218، 159، 141، 134، 52، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 218/ 1السابق: حديث رقم:  (4)

721، 1156 ،1301 ،1338 ،1443 ،1581 ،1813 ،1874 ،1904 ،2082 ،2826 ،3121 ،3735 ،
5564 ،5826 ،7037 ،3141 ،3394. 
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َحتَّى  َوقَ    ََخل نَا َمَضاِجعَنَا فَذََه  نَا ِلنَقُوَ  ، فَقَاَل : " َعلَى َمَكانُِكَما ،فأتانا "، عائشة له

ا َسأَْلتَُماهُ إِّذَا أََخْذتَُما  أَ ُلُُّكَما أاَلَ  :، فَقَالَ  َر  َ قَ ََم  ِه َعلَى َص  ِري  َوَجدْتُ  مَّ َعلَى َخْير  مِّ
َ أَْربَعًا َوثَََلثِّينَ  عَُكَما فََكبَِِّّرا اّللَّ فَإِّنَّ ذَلَِّك  ، َوَسبَِِّّحا ثَََلثًا َوثَََلثِّينَ ، َواْحَمدَا ثَََلثًا َوثَََلثِّينَ  ، َمَضاجِّ

ا َسأَْلتُمَ  لَُكَما َخْير   مَّ اهُ مِّ
 "(1). 

 

 ( .أخذتما –اللمير التاء المينى الخاطب  ضي ) سملتماا       

 . الحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير المينى المخاطب المذكر ومرزهو ضي التينعةع
 : وهي، ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرة واحدة: ؤنث مخاطبم ينىإذا كان اللمير م -3

ِّ  ِمن   َمنَاف  اْشتَُروا أَْنفَُسُكمْ  يَا بَنِّي َعْبدِّ  قَالَ ": -- قال - َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ اْشتَُروا   َا  َنِي اّللَّ

ِّ  ِمن   أَْنفَُسُكمْ  تَِر َا أَن فَُ ُكَما ِمن   اّللَّ ٍ  اش  ِّ   َا أُ َّ ...  ِن َ  ُمَحمَّ ِلُك لَُكَما ِمن   اّللَّ ِّ  اَل أَم  َش  ئ ا َ َ نِي  اّللَّ

ئْتَُما ِمن  َماِلي   .(2)"َما شِّ

 سالني(. –ألف االينين ضي )اشتريا  ا للمير المتصل المينى 

 . المطابقة قد تمت بين اللمير المينى المخاطب المؤنث ومرزهو ضي التينعة الحظ أن  ع
خمسة عشر  عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : ؤنث غائبم ينىإذا كان اللمير م -4

 : منها، حدييا
، ضمهويت رنأع خفعو؛ ضي سفر --كنت م  النبي : قال، أبعو عن، عن عروة بن المغيرة -

رتَينْ ؛ دَْعُهما   ": ضقال  . (3)" فإنيِِّّ أَْدَخْلتُُهما َطاهِّ

فَانِّ لَِّمْوتِّ أََحد   أنَّ  ": --قال  - َوال ِلَح َاتِِه ، َولَِكنَُّهَما آ َتَاِن ِمن  آ َاِ   ، الشَّْمَس َواْلقََمَر ال يَْنَكسِّ

 . (4)"  يُْكَشَف َما بُِّكمْ  َحتَّى َواْدُعوا،  فََصلُّوا فَقُوُموا ،إِّذَا َرأَْيتُُموُهَمافَ ، اَّللَِّ 

 
 
 
 
 
 

يَن َواْلَمََلئَِّكةُ  ": --قال  - َر لَهُ َما  فِي قَاَل أََحدُُكْم آمِّ يَن فََوافَقَْت إِّْحدَاُهَما اْْلُْخَرى ُغفِّ السََّماءِّ آمِّ

 . (1)" ذَْنبِّهِّ  ِمن   تَقَدَّمَ 

                                                           

 .3113، 188، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 3113/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .2/3527 :صحعح البخاري: حديث رقم (2)
 .1/206السابق: حديث رقم:  (3)
 .1/1040سابق: حديث رقم: ال (4)
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 أحداهما( –رأيتموهما  –أدخ تهما  –المتصل ضي ) دعهما  ؤنث غائبم ينىلمير مال
 

ضي  المطابقة قد تمت بين لمير المينى ومرزهو ضي )صحعح البخاري(  أن   ضي البحث الحظع
 التينعة.

                                                                                                                                                                          

، 1641، 1579، 1233، 1040، 949، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/781السابق: حديث رقم:  (1)
1643 ،3427 ،5653 ،،4161. 
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 المبحث الثالث
 مير ومرجعه في الجمَالمطابقة بين الض

 
مذكر الزم  الاللمير ما بين ، تسهين حدييا عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما 

الزم   اللمير، المتك م مذكرالزم  الاللمير و ، المخاطبمذكر الزم  الاللمير و ، الغائب
 : كما ي ي وذلك، ؤنث المتك ممالزم  الاللمير ، ؤنث الغائبمالزم  الاللمير ، ؤنث المخاطبمال
 عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : متصالً  لمخاطبٍ مذكرًا  اً هاللمير زمإذا كان  -1

 : منها، خمسة عشر حديياً 
 . (1)"  َصَلة  َما اْنتََظْرتُُم الصََّلةَ  فِي َوإِّنَُّكْم لَْن تََزالُوا ، النَّاَس قَْد َصلَّْوا َوَرقَدُواإِنَّ  ": --قال  -
يقُوا َعلَى  ": --ضقال لهم النبي ، ضتناولو الناس، ال ضي المسزدضب، قام أعرابي - دَُعوهُ َوَهرِّ

ينَ  ،َماء   ِمن   ذَنُوبًا ، أَو  َماء   ِمن  بَْولِّهِّ َسْجَلً  ِّرِّ ثْتُْم ُميَسِّ نََّما بُعِّ ينَ  ،فَإِّ ِّرِّ  . (2)" َولَْم تُْبعَثُوا ُمعَسِّ
ثْ إذَ  ": --قال  - ْعتُُم النِِّّدَاَء فَقُولُوا مِّ ِّنُ ا َسمِّ  . (3)" َل َما يَقُوُل اْلُمَؤذِّ

 سمهتم (. –بهيتم  –ضي)انتظرتم  مخاطب متصل مذكر  زمالتاء اللمير   

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير الزم  المخاطب المذكر ومرزهو ضي الزم 
 عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : لغائٍب متصلٍ مذكرًا زمهًا إذا كان اللمير  -2

 : ميل، عشرين حدييا
ْرُت أَْن أُقَاتَِّل النَّاسَ  ": --قال  - دَاً َرُسْوُل هللاِّ  َحتَّى أُمِّ يَْشَهدُوا أَْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ هللاُ َوأَنَّ ُمَحمَّ

َكاةَ فَإِّذَا فَعَلُوا ذَلِّكَ  ْيُمْوا الصََّلةَ َويُْؤتُوا الزَّ ماءهُْم وأْموالُهْم إِّالِّ ؛  َويُقِّ نِِّّي دِّ  بِّحقِِّّ عصُموا مِّ

ْسَلمِّ  ِّ  ،اْلِّ سابُُهْم على اّللِّ  . (4)" وحِّ
ْم قُُمص  بينا أنا نائم،  " : --قال  - ْنَها َما يَْبلُُغ  ، َرأَْيُت النَّاَس يُْعَرُضوَن َعلَيَّ َوَعلَْيهِّ مِّ

ْنَها َما يَْبلُُغ دُوَن ذَلِّكَ  ، الثَّْديَ   . (5)" َومِّ

مْ  فِي اْدفِّنُوُهمْ  ": - -قال  - َمائِّهِّ َ  أُُحٍ  ، َولَ    ُغَِ ّل ُه    ؛دِّ -شهداء يوم أحد : عهنى –"   َع نِي  َو 
 . (6)ولم عغس هم، 

                                                           

 .1/847صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .1/220السابق: حديث رقم:  (2)
، 611، 567، 536، 90، 69، 67ر: حديث رقم: ، ولمأيد من الشواهد انظ611/ 1السابق: حديث رقم:  (3)

628 ،636 ،1742 ،،1909 ،1941 ،2465 ،2721 ،3158. 
 .25/ 1السابق: حديث رقم:  (4)
 .1/23السابق: حديث رقم:  (5)
 .1/1346: حديث رقم: صحعح البخاري  (6)
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ا بَْعدُ فَإِّنَّ ! إِّلَيَّ  ": - -قال  - لُّوَن َويَْكثُُر النَّاُس  من اْلَحيَّ  َهذَا فَثَابُوا إِّلَْيهِّ ثُمَّ قَاَل أَمَّ اْْلَْنَصارِّ يَقِّ

د  أُمَّ  ِمن   فََمْن َولَِّي َشْيئًا ََ فِّيهِّ أََحدًا  أَو   اْستََطاَع أَْن يَُضرَّ فِّيهِّ أََحدًا، - - ةِّ ُمَحمَّ يَْنفَ

مْ  ِمن   فَْليَْقبَلْ  يئِّهِّ ْم َويَتََجاَوْز َعْن ُمسِّ نِّهِّ  . (1)" ُمْحسِّ

 -ادضنوهم -ع يهم -حسابهم -أموالهم -غائب متصل ضي ) دماءهم مذكر هم زم اللمير 
 مسيئهم(. -محسنهم

 . المطابقة قد تمت بين اللمير الزم  الغائب المذكر ومرزهو ضي الزم  نالحظ أن
عشرة  عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : لمتك م متصلمذكرًا  زمهاً إذا كان اللمير  -3

 : منها، أحاديث
ْرُت أَْن أُقَاتَِّل النَّاسَ  ": --قال  - ُ  َحتَّى أُمِّ َوَصلَّْوا  ،ذَا قَالُوَهافَإِّ  ،يَقُولُوا الَ إِّلَهَ إِّالَّ اّللَّ

َماُؤُهْم َوأَْمَوالُُهمْ  ،َوذَبَُحوا ذَبِّيَحتَنَا ،َواْستَْقبَلُوا قِّْبلَتَنَا ،َصَلَتَنَا َِّها  ،فَقَْد َحُرَمْت َعلَْينَا دِّ إِّالَّ بَِّحقِّ

 ِّ َسابُُهْم َعلَى اّللَّ  . (2)" َوحِّ
 ضقال النبي ، رضزاء ورأسو عقط، أرسل إلى رزل من ارنصار --أن رسول هللا  -

-- :"  نَعَْم فَقَالَ  :فَقَالَ ؛لَعَلَّنَا أَْعَجْلنَاَك:  ِّ ْلتَ   --َرُسوُل اّللَّ ْطتَ  أَو   إِّذَا أُْعجِّ فعليك ؛  قُحِّ
 . (3)"الوضوء

 أعز ناك(. -ع ينا -ذبعحتنا -قب تنا ضي ) متك م متصل مذكر نا زم  اللمير 

 . المتك م المذكر ومرزهو ضي الزم  نالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير الزم 
 عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : ستترؤنيًا لمخاطب مم زمهاً  إذا كان اللمير -4

 : منها، عشرة أحاديث
         لهن ضي غسل  --قال النبي : قالت، عن أم عطعة، عن حفصة بنت سيرين -

َِّ اْلُوضُ  ": ابنتو نَِّها َوَمَواضِّ ْنَهااْبدَأَْن بَِّميَامِّ  . (4)" وءِّ مِّ
َن أَْن تَْخُرْجنَ  ": --قال  -  . البراأ: عهني: قال هشام، (5)" َحاَجتُِّكنَّ  فِي قَْد أُذِّ

 حازتكن(. –تخرزن  -مستتر ضي ) ابدأنمخاطب ؤنث م أنتن زم  اللمير 

 

                                                           

، 1588، 1346، 903، 25، 23انظر: حديث رقم:  ، ولمأيد من الشواهد1/927السابق: حديث رقم:  (1)
1875 ،2118 ،2130 ،2244 ،2493 ،2933 ،2942 ،3611 ،6543. 

 .392/ 1السابق: حديث رقم:  (2)
، 952، 951، 854، 557، 392، 180، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 180/ 1السابق: حديث رقم:  (3)

1746 ،1821 ،2839 ،6314 ،6549. 
 .167/ 1السابق: حديث رقم:  (4)
، 979، 678، 362، 304، 167، 147، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 147/ 1سابق: حديث رقم: ال (5)

5391. 
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 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير الزم  المخاطب المؤنث ومرزهو ضي الزم 
 عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : متصل ؤنيًا لغائبم زمهاً لمير إذا كان ال -5

 : منها، عشرين حدييا
يقُوا َعلَيَّ  ": قال بهدما دخل بيتو واشتد وزهو --أن النبي  - َِّ قَِّرب  لَْم تُْحلَْل  ِمن   َهرِّ َسْب

ِّي أَْعَهدُ إِّلَى النَّاسِّ  يَتُُهنَّ لَعَلِّ  . (1)" أَْوكِّ
ذا صلى الغداة، يعتكف في كل رمضان --كان رسول هللا  - دخل مكانه الذي اعتكف ؛ وا 

فضربت فيه ، أن تعتكف ؟ فأذن لها -رضي هللا عنها –فاستأذنته عائشة : قال، فيه
ا  فضربت قبة ، وسمعت زينب بها، فضربت قبة، فسمعت بها حفصة، قبة َرى، فَلَمَّ أخ 

ََ قِّباب الغَ َا ِ ان َصَرَف َرُ وُل هللا صلى هللا عل ه و ل  ِمَن  َما » :فَقال ،أْبَصَر أْربَ

، فَأْخبِّرَ .«َهذَا ُعوَها فََل أَراَها ؟آْلبِّرُّ  َما َحَملَُهنَّ َعلَى َهذَا؟» :فَقال َخ ََرُهنَّ فلم ، " فنزعت اْنزِّ
 . (2)حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، يعتكف في رمضان

 . (3)"ِبال  ْيِل ِإَلى اْلَمْسِزِد َضْمَذُنوا َلُهن  ِإَذا اْسَتْمَذَنُكْم ِنَساُؤُكْم ": --قال  -
َها النَِِّّساُء يَْكفُْرنَ  ": --قال  - يُت النَّاَر فَإِّذَا أَْكثَُر أَْهلِّ ِ ، قَالَ  أُرِّ َن  ِاَّللَّ فُر  َويَْكفُْرَن  ... ، قِ َل : أَ َك 

ْحَساَن لَْو أَْحَسْنَت إِّلَى إِّْحدَاُهنَّ الدَّْهرَ  ْنَك َشْيئًاثُمَّ  ، اْْلِّ ْنَك َخْيًرا قَطُّ  : قَالَتْ  ، َرأَْت مِّ   َما َرأَْيُت مِّ
"(4) . 

 إحداهن(. -لهن –ضي )خبرهن  غائب متصلؤنث م هن زم اللمير 

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير الزم  المؤنث الغائب ومرزهو ضي الزم 
يالية  عقرب من)صحعح البخاري( ما  ورد ذلك ضي: ؤنيًا لمتك م متصلم زمهاً إذا كان اللمير  -6

 : منها، أحاديث
ينَةِّ  قِ َلَ  َهاَجرَ  فََهاَجَر َمن   - ِض ال َح ََش ِ  َهاَجرَ  َوَرَجَع َعامَّ ُ َمن  َكانَ  اْلَمدِّ ينَةِّ   ِأَر  قَاَل  ... إِّلَى اْلَمدِّ

لَتَيَّ َهاتَ  ، ن"م  " بالثَّ : -- ْينِّ قَاَل َرُسوُل هللاأَبُو بَْكر  فَُخْذ بِّأَبِّي أَْنَت يَا َرُسوَل هللاِّ إِّْحدَى َراحِّ
َهازِّ َوَصنَْعنَا لَُهَما ُسْفَرةً :قَالَْت .  ْزنَاُهَما أََحثَّ اْلجِّ َراب  فَقََطعَْت أَْسَماُء بِّْنُت  فِي َعائَِّشةُ فََجهَّ جِّ

َرابِّ فَبِّذَلِّكَ  ِمن   أَبِّي بَْكر  قِّْطعَةً  يَْت ذَاَت النَِِّّطاقَْينِّ  نَِّطاقَِّها فََربََطْت بِّهِّ َعلَى فَمِّ اْلجِّ ِّ  . (5)" ُسمِّ

 ضي )ضزهأناهما(. متك م متصلؤنث م زم  نا  اللمير

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين اللمير الزم  المتك م المؤنث ومرزهو ضي الزم 
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 الرابَالمبحث 
 بين ضميري الفصل والشأن ومرجعهماالمطابقة 

 
 : المطابقة بين ضمير الفصل ومرجعه –أواًل 

مما كان  –ُعهرُ  اله ماُء لميَر الفصِل بمن و لميٌر عقُ  بين المبتدأ والخبر أو شبههما  
وعمتي بصعغة التك م والخطاب ، إذا كانا مهرضتين –وخبرًا يم تغير بدخول الناسخ  مبتدأً أص و 
عسمى لمير ، بهدا تفسرا الزم ة من عادة الهرب أنهم قد عقدمون ع ى الزم ة لميراً  .والغيبة
هو أيد : عقولون ، ن لمير المزهول وذلك ضي موال  التفخعم والتهظعموعسمعو الكوضيو ، الشمن
: ضعكون المهنى هكذا، مهنى اللمير )هو( مهنى الزم ة :أي؛ أيد منط ق ومهنى )هو (، منط ق

ضال ، ضي المهنى هانفسهي والزم ة . وعهني ارمر ما بهدا، أو ارمر أيد منط ق،  قالشمن أيد منط
ضهو مبتدأ و)هللا ، " هو هللا أحد " إذا قدر )هو( لمير الشمن :نحو، تحتاج لرابط يربطها بالمبتدأ

الشمن هللا : أي ،والمفسر عين المفسر، رنها مفسرة لو؛ وهي عينو ضي المهنى، أحد( زم ة خبرا
نما عكون لمير غيبة مفسراً ؛ وال عكون لمير الشمن لحالر. أحد بزم ة بهدا خبرية مصرح  وا 

ن كان ب فظ التمنيث، سمي لمير الشمن، ضإن كان ب فظ التذكير، بزأء منها سمي لمير ، وا 
" اع م : زاء ضي )شرح المفصل(. وال عكون ذلك إال ضي موال  التفخعم. (1)القصة وقد عسمى بهما

عكون كناعة عن  أو الفه عة ضقد عقدمون قب ها لميراً ، أرادوا ذكر زم ة من الزمل االسمعة تىنو مأ
رنهم يريدون ؛ لو ويوحدون اللمير وتفسيراً ، عن ذلك اللمير وتكون الزم ة خبراً ، ت ك الزم ة

، وال عفه ون ذلك إال ضي موال  التفخعم والتهظعم، رن كل زم ة شمن وحديث؛ ارمر والحديث
وضسرا ما ، إنما هو لمير الشمن والحديث، ضهو لمير لم يتقدمو ظاهر، هو أيد قائم: ذلك قولكو 

رنها هو ضي المهنى ؛ ولم عمت ضي هذا الزم ة بهائد إلى المبتدأ، أيد قائم: وهو، بهدا من الخبر
ويزيء  ،رنو لم يتقدمو ما عهود إلعو؛ وعسمعو الكوضيون اللمير المزهول ،ولذلك كانت مفسرة لو

وكان ، وظن وأخواتها، إن وأخواتها: نحو، هذا اللمير م  الهوامل الداخ ة ع ى المبتدأ والخبر
وأيد ذاهب ضي ، ضالهاء لمير ارمر، إنو أيد ذاهب: تقول، وتهمل ضعو هذا الهوامل، وأخواتها

 . (2)موال  خبر ارمر"
، وعكون منفصالً ،  ة بهداعفسر بالزم، ويتقدم قبل الزم ة لمير غائب عسمى لمير الشمن

ضي أمو اإلضراد ، والمراد بهذا اللمير الشمن والقصة، الهوامل الختال وبارأًا ، مستتراً  ومتصالً 
وهذا اللمير كمنو راز  ضي . كما يزئ أو مؤنياً ، وهو ارغ ب إما مذكراً ، والغيبة كالمهود إلعو
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كمنو سم  لولاء وز بة ، رمير مقبلهو ا: تقول ميالً ، الحقعقة إلى المسؤول عنو بسؤال مقدر
والقصد بهذا . الشمن هذا :أي؛ هو ارمير مقبل: ضق ت، ضعسمل ما الشمن والقصة ؟، ضاستبهم ارمر

ضه ى هذا ال بد أن عكون ملمون الزم ة المفسرة ، تهظعم ارمر وتفخعم الشمن، يم التفسير، اإلبهام
 . (1)لذباب عطيرهو ا: ضال عقال ميالً ، عهتني بو عظعماً  شيئاً 

إنما يرد ع ى زهة المبالغة ضي تهظعم ت ك ، ن لمير الشمن والقصة ع ى اختال  أحوالوإ
رن الشيء إذا ؛ من زهة إلمارا أوال وتفسيرا يانعا، وتحصيل البالغة ضعو، وتفخعم شمنها، القصة

أيد : بين قولنا ضهناك ضرق ضي المهنى. (2)كان مبهما ضالنفوس متط هة إلى ضهمو ولها تشوق إلعو
واليانعة ضيها مهنى ، ضالزم ة ارولى إخبار أولي. وهو أيد منط ق، وأيد هو منط ق، منط ق

نما ضيها مهنى التفخعم والتهظعم، ولعس ضي اليالية مهنى التخصعا، التخصعا ، أنا أيد: تقول. وا 
وأما زم ة ، عشك ضي أنك أيدواليانعة توكيد لمن ، ضارولى إخبار ابتدائي، وهو أنا أيد، وأنا أنا أيد

هو ضتزهل السام  يذهب ضي الظن كل مذهب ضي هذا اللمير : تقول، )هو أنا أيد( ض تفخعم ارمر
 . الذي ال يدري عالم عهود وتزه و متشوقا لخبرا يم تمتي بزم ة تفسرا

أن ُهن    ماع. "" هذا باُب ما عكوُن ضعو هو وأنَت وأنا ونحُن وأخواتهن ضصالً : (3)عقول سيبوعو 
، االسُم بهدا بمنألتو ضي حال االبتداء، وال َعكن  كذلك إال ضي ُكلِ  ضهلٍ ، ال َعُكن  ضصاًل إال ضي الفهلِ 

، إعالمًا بمن ُو قد َضَصَل االسمَ ، ضزاأ هذا ضي هذا ارضهال التي ارسماء بهدها بمنألتها ضي االبتداء
ُث ويتوقهو م ِث ، نووأن ُو ضعما َينتظُر المحد  ، رن َك إذا ابتدأَت االسم؛ مما ال ُبد  لو أن يذكرا ل محد 

ال ضسد الكالُم ولْم ، ضإذا ابتدأَت ضقد وزَب ع عَك مذكوٌر بهد المبتدأ ال ُبد  منو، ضإنما تبتدئو لما بهدا وا 
ُث أن ما بهد االسم ما ُيخرزو مما وزب ع ع؛ ضكمن و َذَكَر هو، عسْغ لكَ  وأن  ما بهد ، ولعستدل المحد 

  .هذا تفسيُر الخ يِل ، االسم لعس منو
( وأخواتها ضصاًل وضي االبتداء)" واع ْم أنها تكون ضي : وزاء ضي الكتاب أعلاً  ولكن ما ، إن 

بهدها مرضوٌع قبل أن تذكَر الفصَل واع م أن هو ال عحسن أن تكون ضصاًل حتى عكون ما بهدها 
خيٌر منَك : نحو، طال ولم تدخ و ارلُف والالُم ولارَع أيدًا وعمراً  أو ما أشبو المهرضة مما، مهرضةً 

كذلك ، كما إنها ال تكون ضي الفصل إال وقب ها مهرضٌة أو ما لارعها، ومي َك وأضلل منَك وشٌر منكَ 
أن  اللميَر الذي عقُ   اع م": (5)وعقول ابُن عهعش. (4)ال عكون ما بهدها إال مهرضًة أو ما لارعها

وعكون هو ، أن عكون من اللمائر المنفص ة المرضوعة المول : أحدها: طو لو يالُث شر  ضصالً 
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أو هو ما داخٌل ع ى المبتدأ وخبرا من ، أن عكون بين المبتدأ وخبرا: الياني، ارول ضي المهنى
( وأخواتها) نحو، ارضهال والحرو  بين أن عكون : اليالث، وأخواتها (وظننتُ )، وأخواتها (كان)و، إن 

 . أو مهرضة وما قاربها من النكرات، مهرضتين
أو ؛ أو رنو ضصل بين الخبر والنهت؛ رنو بين المبتدأ الخبر؛ وعسمعو البصريون ضصالً 

كمنو عمد االسم ارول وقواا بتحقيق ، وأما الكوضيون ضعسمونو عماداً . (1)رنو ضصل بين الخبر والتاب 
" كمن ُو ضصل االسم ارول عم ا : هذا اللميِر ضصالً  تسمعةِ عقول ابُن عهعٍش ضي سبب ، الخبر بهدا

ْن لْم يبَق منو بقعٌة من نهٍت وال بدلٍ ، و ذَن بتماموِ ، بهدا ومظهر . (2)"ال غيُر ، إال الخبر، وا 
ضُعشترُط أن عكون مطابقًا ل مبتدأ ضي الهدد وضي الزنس وضي ، المطابقة ضي لمير الفصل موزودٌ 

، ضي اإلضراد وضرععو ")مطابٌق ل مبتدأ(: وعقول الدماميني، خطاب والغيبة (الشخا )التك م وال
، وعقُ  ب فظ المرضوع المنفصل": وعقول السيوطيُّ . (3)"والتك م والخطاب والغيبة ، والتذكير وضرعو

 . (4)"والتك م والخطاب والغيبة، والتذكير والتمنيث، مطابقًا ما قب و ضي اإلضراد والتينعة والزم 
 

 : الفصل ومرجعه في اإلفرادضمير المطابقة بين  -ثانياً 
مفرد الاللمير ما بين ، ستين حديياً  عقرب منوقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما 

مفرد ال اللمير، المتك م مذكرالمفرد الاللمير و ، المخاطبمذكر ال مفردالاللمير و ، الغائبمذكر ال
متمي ة وذلك ، ؤنث المتك ممالمفرد الاللمير ، لغائبؤنث امالمفرد الاللمير ، ؤنث المخاطبمال

 : كما ي ي
، الكريم وقد ورد لميُر الفصل ضي القر ن: لغائب منفصالً  إذا كان اللمير مفردًا مذكراً 

 : ومن أمي ة ورودا
َ ]: -تهالى-قولو  -أ ُ َوإِّنَّ اّللَّ الَّ اّللَّ ْن إِّلَه  إِّ َصُص اْلَحقُّ َوَما مِّ يمُ إِّنَّ َهذَا لَُهَو الْقَ يُز اْلَحكِّ زِّ ، (5)[ لَُهَو اْلعَ

هذا( ضي الهدد والزنس )مطابٌق لك  )هو( ضارول، (إن  )ضلميرا الفصل مطابقان السم 
وذلك ضي ، مطابٌق لك فظ الزاللة )هللا ( )هو( والياني، ضكالهما مفرٌد مذكٌر غائبٌ ، والشخا

 . ضكالهما مفرٌد مذكٌر غائبٌ ، الهدد والزنس والشخا

ِّ شَيْئاً إِّْن ]: -تهالى -ولو وق -ب َن اّللَّ ُك مِّ يُح اْبُن َمْريََم قُْل فََمْن يَْملِّ َ هَُو الْمَسِّ يَن قَالُوا إِّنَّ اّللَّ َر الَّذِّ لَقَدْ كَفَ

ِّ ُمْلُك السََّماَواتِّ وَ  َّ يعاً َوّللِّ يَح ابَْن َمْريََم َوأُمَّهُ َوَمْن فِّي اْْلَْرضِّ َجمِّ َك الْمَسِّ اْْلَْرضِّ َوَما أََرادَ أَْن يُْهلِّ
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ير   ُ عَلَى ُكلِِّّ َشْيء  قَدِّ وقد تمت المطابقُة هنا أعلًا بين لمير ، (1)[بَيْنَُهَما يَْخلُُق َما يََشاُء َواّللَّ
( لفظ، الفصل )هو( ضكالهما مفرٌد ، وذلك ضي الهدد والزنس والشخا، الزاللة )هللا ( واسم )إن 
 . مذكٌر غائبٌ 

 : ميل، رود ضي )القران الكريم(وقد و : لمير الفصل المخاطب -1
يمُ ]: -تهالى -قولو  -أ َت اْلعَلِّيُم اْلَحكِّ َك أَْن لَْم لَنَا إِّالَّ َما عَلَّْمتَنَا إِّنَّ َك ال عِّ ، (2)[قَالُوا سُْبَحانَ

وذلك ضي الهدد والزنس ، والكا  ضي إن كَ ، والمطابقُة حاص ٌة بين لمير الفصل أنتَ 
 . اطبٌ ضكالهما مفرٌد مذكٌر مخ، والشخا

راً فَتَقَبَّْل ]: -تهالى -ولو وق -ب ْطنِّي ُمَحرَّ َك َما فِّي بَ ِّ إِّنِِّّي نَذَْرُت لَ ْمَراَن َربِّ َرأَُت عِّ إِّذْ قَالَتِّ اْم

َُ اْلعَلِّيمُ  ي َت السَّمِّ َك أَْن نِِّّي إِّنَّ والكا  من ، وقد تمت المطابقُة بين لمير الفصل أنتَ ، (3)[مِّ
 . ضكالهما مفرٌد مذكٌر مخاطبٌ  ،وذلك ضي الهدد والزنس والشخا، إن كَ 

 
 : منها،  مرتينورد ذلك ضي )صحعح البخاري( : لمخاطبإذا كان اللمير مفردًا مذكرًا  -2

ي أَْخَرَجتَْك  : فَقَاَل لَهُ ُموَسى ، اْحتَجَّ آدَُم َوُموَسى ": --قال  -أ أَْنَت آدَُم الَّذِّ

يئَتُكَ  هِّ أَنْ  : فَقَاَل لَهُ آدَمُ  ، اْلَجنَّةِّ ِمنَ  َخطِّ َسااَلتِّهِّ َوبَِّكََلمِّ ُ بِّرِّ ي اْصَطفَاَك اّللَّ ثُمَّ  ، َت ُموَسى الَّذِّ

فََحجَّ آدَُم  ": - -فقال رسول هللا ، أمر قدر علي قبل أن أخلق !" تَلُوُمنِّي َعلَى

تَْينِّ  ، فََحجَّ آدَُم ُموَسى ، ُموَسى َمرَّ
 (4) . 

 

 ( ضي اإلضراد والتذكير.هللا -طابق مرزهو ) موسى مخاطب مفرد مذكرأنت اللمير 
 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الفصل المذكر المخاطب ومرزهو ضي اإلضراد

 : ميل، وقد ورود ضي )القر ن الكريم(: لمير الفصل المتك م -3
َركَ ]: -تهالى -قولو -أ ئِّ اْلَوادِّ اْْلَيَْمنِّ فِّي الْبُْقعَةِّ الُْمبَا ْن َشاطِّ َي مِّ ا أَتَاَها نُودِّ َن الشََّجَرةِّ أَْن فَلَمَّ ةِّ مِّ

ينَ  ُ َربُّ اْلعَالَمِّ وهو العاء ، (أنا( مطابٌق السم )إن  ) ضلمير الفصل، (5)[يَا ُموَسى إِّنِِّّي أَنَا اّللَّ
 . ضكالهما مفرٌد مذكٌر متك مٌ ، وذلك ضي الهدد وضي الزنس وضي الشخا، (إن ي)من 
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عشرين  عقرب منصحعح البخاري( ما ورد ذلك ضي ): لمتك مإذا كان اللمير مفردًا مذكرًا  -4
 : منها، حدييا

ِّ َزَكاتَهُ  هللا آتَاهُ  من ": --قال  - يَاَمةِّ ُشَجاًعا أَْقَرَع له َزبِّيبَتَانِّ  ،َمااًل فلم يَُؤدِّ َِّل له يوم اْلقِّ ُمثِّ

يَاَمةِّ  قُهُ يوم اْلقِّ  . (1)"  أنا َكْنُزكَ  أنا َمالُكَ :ثُمَّ يقول ،يَْعنِّي شدقيه  :ثُمَّ يَأُْخذُ بلهزميه، يَُطوَّ
ب  َعلَى بَقََرة  اْلتَفَتَْت إِّلَْيهِّ  ": --قال  - ْقُت  : فَقَالَتْ  ، بَْينََما َرُجل  َراكِّ لَْم أُْخلَْق لَِّهذَا ُخلِّ

َراثَةِّ   . (2)" َوُعَمرُ  ، َوأَبُو بَْكر   ، آَمْنُت بِّهِّ أَنَا : قَالَ  ، لِّْلحِّ

 
 ضي اإلضراد والتذكير. (رزل -) شزاعًا أقرع طابق مرزهو متك م مفرد مذكر أنا  اللمير

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الفصل المذكر المتك م ومرزهو ضي اإلضراد
 عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : ؤنيًا منفصاًل لمخاطبإذا كان اللمير مفردًا م -5

 : منها، عشرة أحاديث
: --قال ، وت إلى رسول هللا أني اشتكيشك: قالت، -رضي هللا عنها – س مة معن أ -

 . (3)وأنت راكبة "، طوضي من وراء الناس"
ضهل ع ي زناح أن ؛ إن أبا سفعان رزل شحعح: --لرسول هللا  –م مهاوعةأ–قالت هند  -

ي أَْنتِّ َوبَنُوكِّ َما يَْكفِّيكِّ بِّاْلَمْعُروفِّ  ": -- خذ من مالو سرا ؟ قال   . (4)" ُخذِّ

هند( ضي اإلضراد  -طابق مرزهو ) أم س مة مخاطبؤنث منفصل م مفردأنت اللمير 
 والتمنيث.

 . الفصل المؤنث المخاطب ومرزهو ضي اإلضراد نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير
 : ميل، وقد ورود ضي )القران الكريم(: الفصل الغائب المفرد المؤنثلمير  -6

َرارِّ يَا قَْومِّ إِّنََّما َهذِّهِّ اْلَحيَ ]: -تهالى -قولو - ُر الْقَ َي دَا َرةَ هِّ ضلمير ، (5)[اةُ الدُّنْيَا َمتَاع  َوإِّنَّ اآْلخِّ
( اآلخرة)هي( مطابٌق السم )الفصل  ضكالهما مفرٌد ، وذلك ضي الهدد والزنس والشخا، إن 

 . مؤنٌث غائبٌ 

 . الفصل المؤنث الغائب ومرزهو ضي اإلضراد لمير نالحظ أن المطابقة قد تمت بين
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 عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : لغائبٍ  ؤنيًا منفصالً مير مفردًا مإذا كان الل -7
 : منها، عشرة أحاديث

قَةُ هي َواْليَدُ اْلعُْليَا ، اْليَدِّ السُّْفلَى  ِمنَ  اْلعُْليَا َخْير   اليدُ  ": --قال  -أ  هي َوالسُّْفلَى، اْلُمْنفِّ

 . (1)"  السَّائِّلَةُ 

 
ْرُت بِّقَْريَ أ ": --قال  -ب ينَةُ تَْنفِّي النَّاَس َكَما يَْنفِّي ، ة  تَأُْكُل اْلقَُرى مِّ َي اْلَمدِّ َب َوهِّ يَقُولُوَن يَثْرِّ

يدِّ  يُر َخبََث اْلَحدِّ  . (2)" اْلكِّ

ييكككرب( ضكككي اإلضكككراد  -طكككابق مرزهكككو )اليكككد اله عكككا غائكككب ؤنكككث منفصكككلم مفكككردهكككي اللكككمير 
 والتمنيث.

 . نث الغائب ومرزهو ضي اإلضرادالفصل المؤ  لمير نالحظ أن المطابقة قد تمت بين
 عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : متك مٍ لؤنيًا منفصاًل كان اللمير مفردًا م إذا -8

 : منها، خمسة أحاديث
ضمتيت ، ضخرزت وأنا متم: قالت، أنها حم ت بهبد هللا بن الأبير -رضي هللا عنه–أسماء  عن -

 . (3)وكان أول مولود ولد ضي اإلسالم، ،...ضولدتو بقباء، ضنألت بقباء، المدينة

 طابق مرزهو ) أسماء ( ضي اإلضراد والتمنيث. متك م ؤنث منفصلم مفردأنا اللمير 

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الفصل المؤنث المتك م ومرزهو ضي الزم 
 
 
 

 : المطابقة بين الضمير المنفصل المثنى ومرجعه -ثالثاً 
ينى مالاللمير ما بين ، عشرين حديياً  عقرب منعح البخاري( ما وقد ورد ذلك ضي )صح

اللمير ، ؤنث المخاطبمال ينىمال اللمير ،المخاطبمذكر ينى المالاللمير و ، الغائبمذكر ال
 : وذلك كما ي ي، ؤنث الغائبمال ينىمال
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 نعقرب مورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : منفصاًل لغائبٍ مذكرًا  ينىإذا كان اللمير م -1
 : منها ،خمسة أحاديث

قال انظروا ، من أهل الهراق: ؟ ضقالممن أنت: ؟ ضقالسمل رزل ابن عمر عن دم البهوض -
 ؟! وسمهت النبي  --النبي  ابنة وقد قت وا ابن؛ إلى هذا عسملني عن دم البهوض

-- (1)"  الدُّْنيَا ِمنَ  ُهَما َرْيَحانَتَايَ  ": عقول. 
 وابنها( والتينعة. --طابق مرزهو ) ابنة رسول هللا  غائب منفصل مذكر ينىمهما  اللمير 

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الفصل المينى الغائب المؤنث ومرزهو ضي التينعة
 : وهي، ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرة واحدة: اً مخاطبمذكرًا ينى إذا كان اللمير م -2

ِّنَاإ ": - -لنبيضقال ا، يريدان السفر --أتى رزالن النبي  - ثُمَّ  ، ذَا أَْنتَُما َخَرْجتَُما فَأَذِّ

ُكَما أَْكبَُرُكَما ، أَقِّيَما يَُؤمَّ   .(2)"  ثُمَّ لِّ

 طابق مرزهو ) رزالن( ضي التينعة والتذكير.  مخاطب مذكرينى م أنتما اللمير

  .نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الفصل المينى المخاطب ومرزهو ضي التينعة
يالية  عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : لغائب ذكراً م ينىإذا كان اللمير م -3

 : منها، أحاديث
دَ  ": حديهم عن لي ة أسري  --أن نبي هللا  -  :قِّيلَ  ،فَاْستَْفتَحَ  ،السََّماَء الثَّانِّيَةَ  حتى أتى ثُمَّ َصعِّ

َل  : قِّيلَ ،  ٌ َوَمن  َمعََك؟ قال: ُمَحمَّ  :قِّيلَ  من هذا؟ قال: ِج  ِر ُل، َوقَد أُرسِّ

ا َخلَصتُ   ِِه ، فَنِعَ  الَمِجيُء َجاَء . فَفُتَِح ، َمرَحبًا : قِّيلَ  . نَعَم : قَالَ  ؟ إِّلَيهِّ  يَحيَى  إِذَافَلَمَّ
يَسى يَسى ، قَاَل : َهذَا - َوُهَما ابنَا الَخالَةِّ  - َوعِّ َما ، يَحيَى َوعِّ َِّم َعلَيهِّ ثُمَّ  ، افََردَّ ؛ فََسلَّمتُ  ؛ فََسلِّ

الِّحِّ  : قَاال الِّحِّ َوالنَّبِّيِِّّ الصَّ  . (3)" َمرَحبًا بِّاْلَخِّ الصَّ

 عحيى وععسى( ضي التينعة والتذكير.طابق مرزهو )  غائبؤنث م ينىمهما  اللمير 

 . الغائب ومرزهو ضي التينعة ذكرنالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الفصل المينى الم
 

 : ضمير الفصل الجمع ومرجعهالمطابقة بين  - اً رابع
 الزم اللمير ما بين ، ياليين حديياً  عقرب منوقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما 

اللمير ، المتك م مذكرالزم  الاللمير و ، المخاطبمذكر الزم  الاللمير و ، الغائبمذكر ال
 : وذلك كما ي ي، ؤنث المتك ممال الزم اللمير ، ؤنث الغائبمال الزم 
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 عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : لمخاطبٍ  منفصالً  مذكر زم َ  اللمير إذا كان -1
 : منها، عشرة أحاديث

، بني حارية - -وأتى النبي : قال، "ال بتي المدينة على لساني ما بين   م  رِ حُ ": --قال  -
 . (1)بل أنتم ضعو " -ضقال، يم التفت –أراكم عا بني حارية ! وقد خرزتم من الحرم ": ضقال

 . (2)"فصوموه أنتم": --كان يوم عاشوراء تهدا اليهود عيدا ! قال النبي  -

ل ناس(. ضي الزم   -طابق مرزهو ) بني حارية مخاطب منفصل مذكر زم َ  أنتم اللمير
 والتذكير .

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الفصل الزم  المذكر المخاطب ومرزهو ضي الزم 
 : ميل، وقد ورود ضي )القر ن الكريم(: الزم  المذكرلمير الفصل الغائب  -2

َك هُُم الُْمفْلُِّحونَ ]: -تهالى -قولو - ْم َوأُولَئِّ ْن َربِِّّهِّ َك عَلَى هُدًى مِّ  ضلمير الفصل ، (3)[أُولَئِّ
ضكالهما زمٌ  مذكٌر ، وذلك ضي الهدد والزنس والشخا، ()هم( مطابٌق ل مبتدأ )أولئكَ 

 . غائبٍ ل

َك هُُم الْفَاسِّقُونَ فَ ]: -تهالى -ولو وق - َك فَأُولَئِّ ، والمطابقُة حاص ٌة هنا أعلاً ، (4)[َمْن تََولَّى بَْعدَ ذَلِّ
ضكالهما زمٌ  ، وذلك ضي الهدد والزنس والشخا، (والمبتدأ )أولئكَ ، هم بين لمير الفصل

 . مذكٌر غائبٌ 
عشرة  عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : لغائب مذكرٍ  زم َ إذا كان اللمير  -3

 : منها، أحاديث
فَارُ  ، َوأَْسلَمُ  ، َرأَْيتُْم إِّْن َكاَن ُجَهْينَةُ  ": --النبيقال  - ِ ِمن   َوُمَزْينَةُ َخْيًرا ، َوغِّ بَنِّي  ِعن  َ اَّللَّ

يم   ، أََسد   ِّ ْبنِّ َغَطفَانَ  ، َوَمْن بَنِّي تَمِّ رِّ ْبنِّ َصْعَصعَةَ  ، َوَمْن بَنِّي َعْبدِّ اّللَّ ، ؟!" َوَمْن بَنِّي َعامِّ
ُروا فَقَاَل ُهْم َخْير   ْن بَنِّي أََسد   ِمن   فَقَاَل َرُجل  َخابُوا َوَخسِّ يم  َومِّ ومن بني عامر بن ،  بَنِّي تَمِّ

 . (5)"صعصعة

اْدُعُهْم إِّلَى َشَهادَةِّ أَْن اَل  ": --ضقال ، إلى العمن -رضي هللا عنه– مهاذاً  --بهث النبي  -

 ُ ِّ  َوأَنِِّّي ، إِّلَهَ إِّالَّ اّللَّ مْ  ، َرُسوُل اّللَّ َ قَدِّ اْفتََرَض َعلَْيهِّ ْمُهْم أَنَّ اّللَّ ذَلَِّك فَأَْعلِّ  فَإِّْن ُهْم أََطاُعوا لِّ
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ْم  فِي َخْمَس َصلََوات   َ اْفتََرَض َعلَْيهِّ ْمُهْم أَنَّ اّللَّ َك فَأَْعلِّ ذَلِّ ْن ُهْم أََطاُعوا لِّ ِّ يَْوم  َولَْيلَة  فَإِّ ُكلِّ

مْ  فِي َصدَقَةً  مْ  ِمن   تُْؤَخذُ  أَْمَوالِّهِّ ْم َوتَُردُّ َعلَى فُقََرائِّهِّ  . (1)" أَْغنِّيَائِّهِّ

أهل العمن( ضي  -طابق مرزهو ) زهينة ومأينة وأس م وغفار غائب مذكرٍ  زم َ هم اللمير 
 الزم  والتذكير.

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الفصل الزم  المذكر الغائب ومرزهو ضي الزم 
 : ميل، وقد ورود ضي )القران الكريم(: تك م الزم  المذكرلمير الفصل الم -4

ْرعَْوَن قَالُوا إِّنَّ لَنَا]: -تهالى  -قولو - ً إِّْن كُنَّا نَْحُن اْلغَالِّبِّينَ  َوَجاَء السََّحَرةُ فِّ ، (2)[َْلَْجرا
وذلك ضي الهدد وضي الزنس وضي ، امطابٌق لمرزهو )نا( من كن   (ضلمير الفصل )نحنُ 

 . هما زمٌ  مذكٌر متك مٌ ضكال، الشخا
 عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : لمتك م منفصالً  مذكر زم إذا كان اللمير  -5

 : منها، خمسة أحاديث
نَانَةَ َحْيُث تَقَاَسُموا َعلَى اْلُكْفرِّ  ": --قال  - لُوَن َغدًا بَِّخْيفِّ بَنِّي كِّ  . (3)" نَْحُن نَازِّ

وأصحابو بالحة وهم  --ابق مرزهو ) الرسول ط متك م منفصل مذكر زم نحن اللمير 
 بمنى(.

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الفصل الزم  المذكر المتك م ومرزهو ضي الزم 
 عقرب منورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : ؤنث منفصاًل لغائبم زم إذا كان اللمير  -6

 : منها، يالية أحاديث
م لهُ  هن  ": - -وقال ، والشرب ضي  نعة الذهب والفلة ،والديباج، نهانا النبي عن الحرير -

 . (4)"رةم في اآلخِ وهي لكُ ، افي الدني  

طابق مرزهو ) الحرير والديباج والذهب( ضي  غائبؤنث منفصل م زم هن اللمير 
 التمنيث والزم  .

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الفصل الزم  المؤنث الغائب ومرزهو ضي الزم 
 : وهي، ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرة واحدة: ؤنث منفصاًل لمتك مم زم َ ا كان اللمير إذ -7

؛ وأنا أبكي ":قالت، أثناء مرضها من حادثة اإلفك -رضي هللا عنها–ن عائشة ع -
ي َمعِّي ، اْلَْنَصارِّ  ِمنَ  فَاْستَأْذَنَْت َعلَيَّ اْمَرأَة   ْنُت لََها فََجلََسْت تَْبكِّ نَا نَْحُن َعلَى ذَلَِّك دََخَل فَبَيْ  ، فَأَذِّ

ِ  َرُسولُ   . (1)" فََسلََّم ثُمَّ َجلَسَ  --اَّللَّ

                                                           

، 3606، 3013، 2253، 2240، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1395/ 1السابق: حديث رقم:  (1)
5466 ،6408 ،3965. 

 .113ارعرا : سورة  (2)
 .6068، 238، 238، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1590/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (3)
 .2033، 1925، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 4/5632: حديث رقم: صحعح البخاري  (4)
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 طابق مرزهو ) عائشة والمرأة ارنصارية(. متك مؤنث منفصل م زم َ نحن اللمير 

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الفصل الزم  المؤنث المتك م ومرزهو ضي الزم 
ؤنث مال الزم  لميرمل ع ى تبخاري( ع ى أحاديث تشلم أعير ضي كتاب )صحعح ال

قد تمت ضي ، مما تقدَم نستطعُ  القوَل بمن  المطابقَة بين لمير الفصل وما عاد ع عو، المخاطب
 . وقد تمي ت هذا المطابقُة ضي الهدد والزنس والشخا، )صحعح البخاري(مواطِن ورودا ك ِ ها ضي 

 : ِن ومرجعهالمطابقُة بين ضميِر الشأ – خامساً 
عسمعو ، ُعقصُد بو التفخعُم والتهظعمُ ، يتقدُم الزم َة ضي بهض التراكيب لميٌر مفرٌد غائبٌ  

وأما الكوضيون ضعسمونو اللمير ، وهذا تسمعة البصريين لو، لمير الشمن أو القصة: النحاةُ 
وا ِذكَر زم ٍة من الزمِل أن هم إذا أراد اع م": عقوُل ابُن عهعشٍ . (2)لهدِم تقدِم شيٍء ع عو؛ المزهول

وتكون الزم ُة خبرًا عن ، ضقد ُعقدمون قب ها لميرًا عكون كناعًة عن ت ك الزم ة، االسمعة أو الفه عة
رن  كل  زم ٍة شمٌن ؛ رن هم يريدون ارمَر والحديثَ ؛ ويوحدون اللميرَ ، ذلك اللميِر وتفسيرًا لو

"وهذا اللميُر كمن و : وعقول الرليُّ . (3)"خعم والتهظعموال عفه ون ذلك إال ضي موال  التف، وحديثٌ 
كمن و سم  لولاًء ، هو ارميُر مقبلٌ : تقوُل ميالً ، ول عنو بسؤاٍل مقدرئرازٌ  ضي الحقعقة إلى المس

والقصُد بهذا ، أي الشمُن هذا؛ هو ارميُر مقبلٌ : ضاستبهم ارمَر ضسمل ما الشمُن ؟ ضقيل لو؛ وز بةً 
رة ، تهظعُم ارمِر وتفخعُم الشمن: لتفسيراإلبهام يم ا ضه ى هذا ال ُبد  أن عكون ملموُن الزم ة المفس 

ضإن  مظهَر ؛ وكون ُو مفردًا غائبًا دائماً . (4)"هو الذباُب عطيرُ : ضال ُعقاُل ميالً ، شيئًا عظعمًا ُعهتنى بو
" وربما : عقول ابُن عهعشٍ ، قطالمطابقِة ضي هذا اللميِر م  الزم ة التي بهدا يتميُل ضي الزنس ض

لمارها م  ، وأكيُر ما يزيء إلمار القصِة م  المؤنثِ ، القصة ةإرادأن يوا ذلك اللميَر ع ى  وا 
ضزائٌأ إلماُر ، وهو ارمُر والحديثُ ، رن  التذكير ع ى إلمار المذكرِ ؛ المذكر زائٌأ ضي القعاس

 . (5)"القصِة والتمنيِث لذلك
ضرادا الأمٌ  :وعقوُل ابُن مالكٍ  أو ، أو مذكٌر شبعٌو بو مؤنثٌ ، وكذا تذكيرُا ما لْم َيِ ِو مؤنثٌ ، "وا 

وترزعُح تمنيِث . (6)ضيُرزُح تمنييُو باعتبار القصة ع ى تذكيرا باعتبار الشمن، ضهٌل بهالمِة تمنيثٍ 

                                                                                                                                                                          

 .4141/ 3: حديث رقم: السابق (1)
، 464/ 2، وشرح الرلي ع ى الكاضعة: 486-485/ 1، وانظر: ارتشا  اللرب: 114/ 3شرح المفصل:  (2)

 .1/232وهم  الهوام : 
 .114/ 3شرح المفصل:  (3)
 .465-464/ 2ع ى الكاضعة:  شرح الرلي (4)
 .3/116شرح المفصل:  (5)
 .28ا:تسهيل الفوائد: ( 6)
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التمنيَث ضُيوزبون التذكيَر م  المذكر و ، وأما الكوضيون ، لميِر الشمن م  المؤنث مذهُب البصريين
 . (1)م  المؤنث
 : المطابقة بين ضمير الشأن ومرجعه -سادسًا 

 المفرداللمير ما بين ، عشرين حديياً  عقرب منوقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما 
المتصل ، الغائب -القصة -ؤنثمال المفرداللمير و ، المتصل والمنفصل، الغائبمذكر ال

 : متمي ة ضعما ي ي، والمنفصل
 : مثل، وقد ورود في )القرآن الكريم(: المتصل المذكر أنضميُر الش -1

ِّنَّ لَهُ َجَهنََّم ال يَُموُت فِّيَها َوال يَْحيَى]: -تهالى-قولو  ً فَإ ما ْتِّ َربَّهُ ُمْجرِّ عقوُل ، (2)[إِّنَّهُ َمْن يَأ
 . (3)" والكناعُة ترزُ  إلى ارمِر والشمن: القرطبيُّ 

، عشرة أحاديث عقرب منك في )صحيح البخاري( ما ورد ذل: متصلالالمذكر  ضميُر الشأن -2
ٌر فََرُجٌل َر ََطَها: منها ا الَِّذي لَهُ أَج  ٌر فَأَمَّ ٌر َوِلَرُجٍل ِ ت ٌر َوَعلَى َرُجٍل ِو   ِ فَأََطالَ  َ  ِ لِ  فِي ال َخ  ُل ِلَرُجٍل أَج   اَّللَّ

جٍ   َِهافِي َض ٍ  أَو   َمر  جِ  ِمن   ِلكَ ِط َِلَها ذَ  فِي فََما أََصا َ    َرو  َمر 
َض ِ  أَو   ال  و   . (4)" َحَ نَا ٍ  لَهُ  َكانَ    الرَّ

م  إِّيَمانًا َواْحتَِّسابًا َوَكاَن َمعَهُ  َمن   ": --قال  ََ َجنَاَزةَ ُمْسلِّ  يَُصلَّى َعلَْيَها  َحتَّى اتَّبَ

 
َُ  ، دَْفنَِّها ِمن   َويَْفُرغَ  نَّه يَْرجِّ يَراَطْينِّ كُ  ِمن   فَإِّ ََ اْْلَْجرِّ بِّقِّ ثُْل أُُحد  َوَمْن َصلَّى َعلَْيَها ثُمَّ َرَج لُّ قِّيَراط  مِّ

 َُ نَّهُ يَْرجِّ  . (5)"بقيراط قَْبَل أَْن تُْدفََن فَإِّ
 طابق مرزهو )رزل ( ضي اإلضراد والتذكير.المذكر متصل الهاء في أنَّه  ضميُر الشأن

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الشمن المذكر ومرزهو
، خمسة أحاديث عقرب منما  ورد ذلك في )صحيح البخاري(: المذكر المنفصل الشأن ضميرُ  -3

 : منها
ا َحَضَرهُ اْلَمْوتُ  ": --قال  هِّ فَلَمَّ ُف َعلَى نَْفسِّ قُونِّي  : قَالَ  ، َكاَن َرُجل  يُْسرِّ بَنِّيهِّ إِّذَا أَنَا ُمتُّ فَأَْحرِّ لِّ

ونِّي يحِّ  فِي ثُمَّ اْطَحنُونِّي ثُمَّ ذَرُّ ِّ ِّبَنِِّّي َعذَابًاالرِّ ِّ لَئِّْن قَدََر َعلَيَّ َربِِّّي لَيُعَذِّ ا  ، َعذَّبَهُ أََحدًا  َما فََواّللَّ فَلَمَّ

                                                           

، الزام  الصغير ضي النحو، أبو محمد زمال الدين بن عبد هللا بن يوسف 488-486/ 1:ارتشا  اللرب ( 1)
أحمد محمود الهرميل، مكتبة الخانزي،  .ه(، تحقيق وته يق: د 761بن هشام ارنصاري المصري، )ت 

 .234-233/ 1، وهم  الهوام : 23م، ا:  1980 –هك  1400القاهرة، )د. ط(، 
 .74طو: سورة  (2)
ه(، تحقيق: أحمد  761الزام  رحكام القر ن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكٍر بن ضرج القرطبي، )ت  (3)

 .226، ا: 11م، ج 1952 –هك  1372، 2عبد اله عم البردوني، دار الشهب، القاهرة، ط / 
 .2/2371صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
، 2458، 6320، 2371، 1402، 349، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/47السابق: حديث رقم:  (5)

2441 ،6306 ،601. 
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ُ اْْلَْرضَ  َل بِّهِّ ذَلَِّك فَأََمَر اّللَّ ْنهُ فَفَعَلَْت فَإِّذَا ُهَو قَائِّم   : فَقَالَ  ، َماَت فُعِّ ي َما فِّيكِّ مِّ َما  : فَقَالَ  ، اْجَمعِّ

 . (1)" فغفر لهُ   ياربِِّّ َخْشيَتُكَ يا! : ؟! قال َصنَْعتَ  َحَملََك َعلَى َما
 هو طابق مرزهو ) رزل ( ضي اإلضراد والتذكير. المذكر المنفصل ضميُر الشأن

 . ومرزهو نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الشمن المذكر
 : مثل، وقد ورود في )القران الكريم(: القصة المؤنث المتصلضميُر  -4

ِّنََّها ] :وقال تهالى يُروا فِّي اْْلَْرضِّ فَتَكُوَن لَُهْم قُلُوب  يَعْقِّلُوَن بَِّها أَْو آذَان  يَْسَمعُوَن بَِّها فَإ أَفَلَْم يَسِّ

ْن تَعَْمى الْقُلُوُب الَّتِّي فِّي الصُّدُورِّ  َصاُر َولَكِّ "اللميُر ضي ضإن ها : عقوُل النسفيُّ ، (2)[ال تَعَْمى اْْلَْب
 . (3)لميُر القصةِ 

 
ثالثة  عقرب منما  ورد ذلك في )صحيح البخاري(: القصة المؤنث المتصليُر ضم -

 : منها، أحاديث
، - -عند النبي  بَْينََما ُهَو َجالِّس  ه أنَّ  -رضي هللا عنها– عن أبي سعيد الخدري ": --قال 
ِّ  : قَالَ  بُّ اْلَثَْمانَ  ، يَا َرُسوَل اّللَّ يُب َسْبيًا فَنُحِّ تَْفعَلُوَن  ... ؟ اْلعَْزلِّ  فِي َف تََرىفََكيْ  ، إِّنَّا نُصِّ
ُكمْ  ال ال َعلَْيُكُم أَنْ  ، ذَلِّكَ  ُ  ، تَْفعَلُوا ذَلِّ نََّها لَْيَسْت نََسَمة  َكتََب اّللَّ َوِهَي  أَْن تَْخُرَج إِّال َع َّ َوَجلَّ  فَإِّ

 . (4)"  َخاِرَج ٌ 
 
 مان(  في ا فرا  والتأن ث.الهاء في فإنَّها طا ق مرجعه )األث القص  المؤنث المتصلضم ُر 

 . نالحظ أن المطابقة قد تمت بين لمير الشمن المؤنث ومرزهو
 : مثل، وقد ورود في )القران الكريم(: القصة المؤنث المنفصلضميُر  -5

ُروا يَا َويْلَنَ ]: -تهالى -قولو يَن كَفَ َصاُر الَّذِّ َصة  أَْب َي َشاخِّ ِّذَا هِّ ََرَب الَْوْعدُ اْلَحقُّ فَإ ا قَدْ كُنَّا فِّي َواقْت

ينَ  ْن َهذَا بَْل كُنَّا َظالِّمِّ  . (6)لميُر القصة، " وهي: عقوُل الهكبريُّ ، (5)[غَفْلَة  مِّ
خمسة  عقرب منما ورد ذلك في )صحيح البخاري( : القصة المؤنث المنفصلضميُر  -

 : منها، أحاديث
                                                           

 .3365، 3481، 3406، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 3481/ 2: حديث رقم: السابق  (1)
 .46الحة: سورة  (2)
(، دار الكتاب الهربي، بيروت، )د. كه 710تفسير النسفي، أبو البركات عبد هللا أحمد بن محمود النسفي، )ت  (3)

 .105، ا: 3ط(، )د. ت(، ج
 .2371، 22، 667، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2229/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
 .97ارنبعاء: سورة  (5)
اب القر ن، أبو البقاء محب الدين عبد هللا بن أبي عبد هللا الحسين بن أبي البقاء الهكبري، التبعان ضي إعر  (6)

 .137، ا: 2تحقيق: ع ي محمد البزاوي، دار إحعاء الكتب الهربعة، )د. ط(، )د. ت(، ج
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َي تَْهتَزُّ أَنَّهُ َجلََس َعلَى فَْرَوة  بَ ؛ -–الخضر : إنما سمي": - -قال  َخْلفِّهِّ  ِمن   ْيَضاَء فَإِّذَا هِّ

 . (1)" َخْضَراءَ 
 هي طا ق مرجعه ) فرو  ( في ا فرا  والتأن ث. القص  المؤنث المنفصلضم ُر 

 . تمت المطابقة بين لمير الشمن المؤنث ومرزهو
ي مواطِن قد تمت ض، وما عاد ع عو شمنمما تقدَم نستطعُ  القوَل بمن  المطابقَة بين لمير ال

 . الغيبةوقد تمي ت هذا المطابقُة ضي الهدد والزنس و ، )صحعح البخاري(ورودا ك ِ ها ضي 
وما تهود ع عو ضي ، ومما سبق يتلح لنا أن المطابقة يزب أن تتم بين اللمائر بمنواعها

 . الهدد والزنس والشخا )التك م والخطاب والغيبة(
 

 

                                                           

، 3365،، 3402، 3365، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 3402/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
1429 ،2346. 
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 الفصل الرابَ
 

 وتمييزه المطابقة بين العدد

 : ويشتمل على

  العدد تعريف – الً أو. 

 والرقم العدد واسم العدد -اً ثاني. 

 النحوية واستعماالتها العدد ألفاظ -اً ثالث. 

 عرابها االصطالحية العدد أقسام -عاً راب  .وا 

 العدد تمييز -مساً خا. 

 وتذكيره العدد تأنيث –دساً سا . 

 وتنكيره العدد تعريف – بعاً سا. 

 (الوصفي) لترتيبيا العدد – ناً ثام. 

 كذا كأي، كم،: وأشهرها: العدد كنايات – سعاً تا. 
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 الفصل الرابَ
 المطابقة بين العدد وتمييزه

 

 : تعريف العدد – أوالً 
وأن  اإلنسان ، ضيها كغيرا من ال غات )*(إن  المتتب  لنشمة ال  غة الهربعة يزد أن  الهَدد ضطر 

ضي الهالم هذا اررقام  قبل أن تظهر، وشهرًا ضي لغتو نيراً  الهربي قد استهمل أسماء الهدد وصاغها
ومن ارمي ة الشهرية التي ، (1)التي هي من صمعم البحث الريالي، (. ،..4، 3، 2، 1والرموأ )

 : (2)بن أبي ربعهة ورد ضيها الهدد قول عمر
  وُقميكككككككككككككر َبكككككككككككككَدا ابكككككككككككككَن خْمكككككككككككككٍس َوِعْشكككككككككككككِرينَ 

 

  َلكككككككككككككككككككككككُو َقاَلكككككككككككككككككككككككِت الَفتَكككككككككككككككككككككككاَت اِن ُقوًمكككككككككككككككككككككككا 
 

 : العدد لغة
دا اعد   عدُا عهدا عدا وتهداًد أو الشيء الهد إحصاءُ   :أي؛ وأحصى كل شيء عدداً ، وعد 

؛ مراتالذكر الحكعم عدة ضي  كلمة العدد وردت كما .(3)رن و بمهناا؛ ضمقام عددًا مقام اإلحصاء، إحصاءً 
ْم فِّي اْلكَهْ ]: -تهالى -من ذلك قولو َضَربْنَا عَلَٰى آذَانِّهِّ نِّيَن َعدَدًافَ قاَل َكْم لَبِّثْتُْم ]: -تهالى-وقولو، (4)[فِّ سِّ

نِّينَ  عددت  "اع م أن  الهدد مصدر: والمهنى نفسو نزدا ضي قول ابن عهعش، (5)[فِّي اْلرض َعدَدَ سِّ
سملت  ةمن أن  امرأ ، ومن ذلك ما رواا ابن ارعرابي، (6)"الشيء أعدا عدا إذا أحصيتو والهدد االسم

من طال أُمُدا وَكيُر ولُدا وَرق عددا ذهب : ضقال، شبابك وز ُدك؟ أين: عهدتو شاَبا ز ًدارزال كانت قد 
 . (7)عقاضسن و وق ما بقي عندا ر  سنوا التي بهدَها ذهب أكير: أي؛ رق عددا: قولو. زَ ُدا
 : اصطالحا العدد

وأن  ، تهريفتحتاج إلى  وال تهاأن  ك مة الهدد والحة ضي ذايرى بهض ال غويين المحديين  
عحم و كل تهريف ل بِدعِو  م مابهاهريُفو حاماًل من الغموض والخفاء واإلتالقدماء لما عر ضوا الهدد زاء 

                                                           

ضَ  : النَّ َا ُ  فََطرَ )*(    َونَ ََ  ِمن َها َشقَّ األَر 

 .17م، ا:  1979دراسة لغوعة ونحوعة، مصطفى النحاس، مكتبة الفالح، الكويت، ط–الهدد ضي ال غة (1)
، انظر: الكتاب: 369ط(، ا:  -د (ت(،  -د (بيروت، لبنان،  صادر بن أبي ربعهة، الديوان، دار عمر (2)

2/152. 
 .3/281لسان الهرب: مادة: عدد:  (3)
 .11الكهف: سورة  (4)
 .112المؤمنون: سورة  (5)
ل:  (6)  .3/4شرح المفص 
 .18الهدد ضي ال غة: ا:  (7)
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التي عقتليها المنهة  ولكن  تهريف المصط حات وتحديدها من ارمور، (1)ك تولعح ل والحذلو 
ُوِل  لكمع ة  هو ما: احيث قالو ، تهريف القدماء ل هدد ولذلك أزد من اللروري ذكر، اله مي
ومهنى ذلك ، (2)وأن  من خواصو مساواتو لنصف مزموع حاشيتعو المتقاب تين، اإلضراد: أي؛ اآلحاد

عساوي نصف  دوأن هذا الهد، عدد قب و وعدد بهدا: أي؛ أن كل عدد من ارعداد تحعط بو حاشيتان
 . مزموعو هذين الهددين

 

 : العدد واسم العدد والرقم -ثانياً 
ضيرى زمع  النحاة أن ؛  ع ى مدلول واحد واسم الهدد والرقم ل داللة دتهمل مصط حات الهدتس 
 . (3)وارلفاظ الدالة ع ى الكمعة بحسب الول  تسمى أسماء الهدد، الكمعة: الهدد هو
" الهدد واسم الهدد   )ارول( عند زمع  النحاة هو : ضعقول، وعفر ق النحاس بين المصط حين 
ومهنى هذا أن الهدد ضكرة يدل ، (4)لفاظ الدالة ع ى الكمعة بحسب الول  تسمى أسماء الهدد"الكمعة وار

ولذا نزد ابن عهعش ضي شرح ، وأن لفظ عدد عط ق وُيراد منو اسم الهدد تزاوأاً ، ع يها باسم الهدد
ل يخالف النحاة ضي تسمعة هذا ا الباب ضفي حين أط ق النحاة ع ى هذ، الباب من أبواب النحو المفص 

الرموأ : أم ا المقصود باررقام ضهي، أسماء الهدد( ) باب الهدد( أط ق ع عو هو )بابتهم ضي مصن فا
، التي تميل ارعداد من الرموأ كل رمأ " هو: عقول النحاس ضي تهريف لفظ رقم، (. ،..3، 2، 1)

 باررقام مرح ة الكتابة ضهو وعميل التهبير، ( ضي ال غات ارخرى 3والرمأ)، ضي ال غة الهربعة (3كالرمأ)
زنًبا إلى زنٍب م  المهنى  ولهل هذا عسيرُ ، بالنسبة السم الهدد الذي عميل مرح ة ال  فظ ال غوي ، الحق

 . (5)"الكتابة ال غوي لك مة رقم وهو
 

 : ألفاظ العدد واستعماالتها النحوية-ثالثاً 
 : ألفاظ العدد في الّلغة صنفان

وسُميت ، ما تشه ب عنها وكل، وعشرة ومائة وألف. ...د واينان وياليةوهي واح: ارعداد الصريحة -1
الهدد : هي، وعقسمها النحاة ع ى أربهة أقسام اصطالحعو، بالصَريحة ل تصريح ضيها ب فظ الهدد

 . (6)والهقد، والمهطو ، والمركب، المفرد
 . ل تصريح ضعو ب فظ الهدد، القسم لمن هذا يوعمكن عد الهدد الترتيب

                                                           

ع ي التهانوي، تحقيق: رضيق الهزم، وع ي دحروج، مكتبة  كشا  اصطالحات الفنون واله وم، تمليف: محمد (1)
 .939، ا: 4، ج1996، 1لبنان، ط

 .2/269شرح التصريح ع ى التولعح:  (2)
 .20الهدد ضي ال غة: ا:  (3)
 .20السابق: ا:  (4)
 .21السابق: ا:  (5)
 .128: ا: السابق (6)
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 :(1)وهي قسمان: الصريحة غير عدادار -2
عددي مهين ب فظ  ت ك التي تدل ع ى مقدار: وهي، ع ى مه وم دالة صريحة غير أعداد -أ

 عم يأ هذا ارسماء هو وما، الَفرق ، النش، اروقعة، النواة: ميل، صريح ضي الهدد غير
المقدار  :أي؛ لهدداأي اسم منها عر   ذكر ابحيث إذ، مهي ن اختصاا كل  منها بمقدار

 . ع ى مه وم صريحة دالة ولذلك أط ق ع يها اسم أعداد غير، الذي تدل ع عو مباشرة

لهدم ( كناعات الهدد) وهوما أط ق ع عو النحاة مصط ح: ع ى مبهم صريحة دالة غير عدادأ  -ب
 . كذا، كمي ن، كم: وأشهرها، التصريح ضيها ب فظ الهدد

 
عرابها-رابعاً    :أقسام العدد االصطالحية وا 

، اينان، واحد: هي، عشرة ك مة ن  أسماء الهدد ارص عة اينتاإ: الأمخشري ضي مفص  و ذكر
عداها من أسماء  أما ما، مائة وألف، عشرة، تسهة، يمانعة، سبهة، ستة، خمسة، أربهة، يالية
م هذا ارعداد ع ، (2)ضمتشهب منها دارعدا  : هي، يالث مراتب ىوقس 
 . إلى التسهة من الواحد -1

 . هشرةال -2

 . المائة وارلف -3
ضاآلحاد تسهة عقود ، رن  كل مرتبة ضيها تسهة عقود": بقولو، وع  ل ابن عهعش لهذا التقسعم

ممخوذة من المراتب : أي؛ وارلو  متشهبة منها، عقود والمئات تسهة عقود والهشرات تسهة
 . (3)" نهاعة لووألو  ألو  إلى ماال، وعشرات ألو  ومئات ألو ،  حاد ألو : ضهي، اليالية

ويرى أن  باقي ، أما المب رد ضنراا عحصر ارعداد ارص عة ما بين الواحد إلى الهشرة ضقط
زم  : هي، ضاليالية عشر، التلهيف أو عن طريق الزم  ارعداد ارخرى ك  ها ترز  إليها إم ا

 . (4)إلخ. ..وارلف ملاعف المئات، والمائة ملاعف الهشرات، يالية وعشرة
اس أن  رأي الأمخشري ضي هذا المسملةوي  رن  المائة وارلف بناء ؛ اررزح هو رى النح 

وتستهمل أسماء ارعداد ضي ، (5)ارولى ضهما لذلك أص عان زديد ال نظير لو ضي ارعداد الهشرة
 : هي، الهربعة ع ى أربهة أقسام

عرابه -أوالً   : العدد المفرد وا 
                                                           

 .165-164الهدد ضي ال غة: ا:  (1)
ل ضي صنهة اإلعراب: ا:  (2)  .262المفص 
ل ل أمخشري:  (3)  .3/4شرح المفص 
 .22الهدد ضي ال غة: ا:  (4)
 .22: ا: ابقالس (5)
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حد واالينين واليالية وارربهة والخمسة والستة والسبهة الوا: وعلم هذا القسم من ارعداد
رن و لعس ؛ عالمة التينعة أو الزم  بهما ولو اتص ت، واليمانعة والتسهة والهشرة والمائة وارلف

بل المراد منو أن و لعس من ارقسام ، المينى والزم  لمفرد هنا غيراالمراد من مصط ح 
، بل  ومؤنيو بلهة: ميل، ك مات- أعًلا-القسم بهذا وي حق، االصطالحعة اليالية ارخرى 

 : ولكن النحاة لم يتركوا هاتين الك متين دون تحديد، وك تاهما تدالن ع ى عدد مبهم، (1)وني ف
ها الحرضي ع ى عدد مبهم ال (2)ضيرى النحاة أن  ك مة بل  -  تحديد وال تدل  بصعغتها ونص 

أيد ع ى تسهة ضقد عكون المراد من ك مة بل  إذا ي عقل  عن يالية وال لكن و ال، تهيين ضعو
ينصر  ذهن المت قي إلى عدد  وال، (9أو 8أو 7أو 6أو 5أو  4أو 3) ذكرت ضي الكالم إم ا

ن ما يدرك بمن  المقصود منها مبهم، مهي ن منها قد عصدق ع ى الهدد يالية كما قد ، وا 
 . السالفة الذكر لمزموعةعصدق ع ى غيرا من أعداد ا

أقبل بلهة رزال : نحو، ( 9-3ستهمل ك مة بل  استهمال ارعداد المفردة من )قد ت -
 . وبل  ضتعاتٍ 

 . رزاًل وبل  عشرة ضتاة أقبل بلهة عشر: نحو، وقد تركب م  عشرة تركيبًا مأزعاً  -
أقبل بلهة وعشرون : نحو، أحد إخوتو من الهقود وقد عكون مهطوضا ع يها عشرون أو -

  .رزاًل وبل  وعشرون ضتاة
وقد ورد ذلك ضي )صحعح : (9-3استهمال ك مة بل  استهمال ارعداد المفردة من )

 : منها، البخاري( مرتين
لُ  َرأَْيُت بِّْضعَةً َوثَََلثِّيَن َملًَكا ": --قال  - تُ َُها أَوَّ  . (3)"  َ  تَِ ُرونََها أَ ُُّه    َك 

والهقد من ، والهدد المركب، الهدد المفرد :أي؛ وتمخذ ك مة بل  أحكام ارقسام المذكورة
 . -كما سنرى الحقاً  -والتمنيث ومن حيث التذكير، حيث اإلعراب

م ا ك مة ني فأ
، صعغة عددعة تدل بنصها الحرضي ع ى عدد مبهم: ضهي تدل ع ى، (4)

أن  مدلولها قد عصدق : أي؛ ينطبق ع ى الواحد كما ينطبق ع ى التسهة وع ى كل  عدد بينهما
حصر ضي عدد من هذا ارعداد  من غير تهيين وال 9)أو 8أو 7أو 6أو5أو 4أو 3أو 2أو (1ع ى

والبد  أن تسبق ك مة ني ف ، ت حقو تاء التمنيث وك مة ني ف لفظها مفرد دائًما وال. التسهة دون غيرا
، عشرة ونيف: ضعقال، ع يها عصح  عطف الهقد وتهطف ع عو وال، (90-10) بهقد من الهقود

                                                           

 .208ا:  الهدد ضي ال غة، (1)
 .209-208السابق: ا:  (2)
 .1982، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/799صحعح البخاري: حديث رقم:  (3)
 208الهدد ضي ال غة: ا:  (4)
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عن أهم  ارحكام المته  قة بك بل  وني ف  هذا، ني ف وعشرون ، نيف وعشرة: عقال وال، عشرون وني ف
 . باعتبارهما من م حقات هذا القسم من ارعداد

 : حكم إعراب األعداد المفردة -1
 : مثال ذلك، (1)فيكون بالحركات الظاهرة على آخرها

 ِّيُق أَفْتِّنَا فِّي سَ ]: -تهالى –قولو دِّ ِّ َمان  يُوُسُف أَيَُّها الصِّ َرات  سِّ  . (2)[ْبَِّ بَقَ
 َمان  ]: -تهالى-وقولو َرات  سِّ ََ بَقَ ُك إِّنِِّّي أََرٰى سَْب َل الَْملِّ َجاف  ي]، (3)[َوقَا َ  عِّ  . (4)[أْكُلُُهنَّ سَْب

 وضي اآلعة، وعالمة زر ا الكسرة الظاهرة (ضي)ب اسم مزرور: ضك مة سب  ضي اآلعة ارولى 
ضاعل مرضوع : وضي اليالية، صبو الفتحة الظاهرةمفهول بو منصوب وعالمة ن: اليانعة

كان داخاًل ضي حكم المينى  وعستينى من ذلك ما. وعالمة رضهو اللمة الظاهرة ع ى  خرا
 . (5)وألفين ومائتين نكايني بهماضعهرب إعرا، الزم  أو

 : إعراب العدد المفرد -2
، سبهة أحاديث عقرب منما وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( : المفرد بالرض  الهدد إعراب -أ

 : منها
ِّ بَاب  َملََكانِّ  ": --قال  - يحِّ لََها يَْوَمئِّذ  َسْبعَةُ أَْبَواب  َعلَى ُكلِّ  ُرْعُب اْلَمسِّ

ينَةَ  اَل يَدُْخُل اْلَمدِّ
"(6) . 

 . ك مة )سبهة( مبتدأ مؤخر مرضوع باللمة
يَاَمةِّ " : --قال  - َطى  ِي ثُ َّ َغ ََر َرجُ  ثَََلثَة  أَنَا َخْصُمُهْم يَْوَم اْلقِّ ا ،ٌل أَع  َوَرُجٌل  َاَع ُحرًّ

فَى ِمن هُ َولَ   ، فَأََكَل ثََمنَهُ  تَو  ا فَا   تَأ َجَر أَِج ر   . (7)" عهطو أزرة َوَرُجٌل ا  
 . ك مة )يالية( مبتدأ مرضوع باللمة

خمسة  عقرب منوقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : إعراب الهدد المفرد بالنصب -ب
 : منها، حدييا عشر

 

                                                           

 .209ا:  الهدد ضي ال غة، (1)
 .46يوسف: سورة  (2)
 .43يوسف: سورة  (3)
 .46يوسف سورة  (4)
 .209هدد ضي ال غة: ا: ال (5)
 .1879/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (6)
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ْيَطاُن َعلَى قَافِّيَةِّ ي ": --قال  - ُكْم ثَََلَث ُعقَد   َرأ ِس  ْعقِّدُ الشَّ  . (1)" أََحدِّ
 . ك مة )يالث( مفهول بو منصوب بالفتحة

الُ  ِمن   لَْيسَ  ": --قال  ينَةَ لَْيَس  ، إِّالَّ َمكَّةَ  ، بَلَد  إِّالَّ َسيََطُؤهُ الدَّجَّ َواْلَمدِّ

ُجفُ ، هاون  حرسُ ين ي  افِ ة ص  ك  إال عليه المالئِ ؛ نقب َعلَ  هِ  إِّالَّ  نَق بٌ  ابَِّهانِّقَ  ِمن   لَهُ  ثََلَث َرَجفَات   فَتَر 

 . (2)"ُكلُّ َكافِّر  َوُمنَافِّق   إِلَ  هِ  فَيَْخُرجُ 
 . منصوب بالفتحة نائب عن المفهول المط قك مة )يالث( 

عشرة  عقرب منبخاري( ما وقد ورد ذلك ضي )صحعح ال: زرإعراب الهدد المفرد بال -ت
 : منها، أحاديث

ْرُت أَْن أَْسُجدَ َعلَى َسْبعَةِّ أَْعُظم  أُ  ": --قال  - هِّ َعلَى أَْنفِّهِّ َوأََشارَ  - َعلَى اْلَجْبَهةِّ  : مِّ  -بِّيَدِّ

ْكبَتَْينِّ َوأَْطَرافِّ اْلقَدََمْينِّ   ِّيَاَب َوالشَّعَرَ  ، َواْليَدَْينِّ َوالرُّ   .(3)" َواَل نَْكفَِّت الثِّ
 . ك مة )سبهة( اسم مزرور بالكسرة

 . (4)ِ  أرلين"بطوقو من س، " من ظ م قيد شبرٍ : --قال  -
 . ك مة )سب ( اسم مزرور بالكسرة

 : إعراب العدد المفرد المثنى -ثانياً 
يَن اْلوَ ]: -تهالى–ضإن و يرض  بارلف، ميل قولو  -ميال–ضإن كان مينى يَّةِّ إِّذَا َحَضَر أََحدَكُُم الَْمْوُت حِّ صِّ

 . (5)[اثْنَانِّ 
ُم اثْنَيْنِّ ]: -تهالى-قولو  -النصب–ويزر  وينصب بالعاء، وميال هذا ارخير  إِّذْ أَْرسَلْنَا إِّلَيْهِّ

َكذَّبُوهَُما  ، وهذا النوع من ارعداد عطابق مهدودا ضي التمنيث والتذكير. (6)[فَ
خمسة  عقرب منبخاري( ما وقد ورد ذلك ضي )صحعح ال: إعراب الهدد المفرد المينى بالرض  -أ

 : منها، أحاديث
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ِ نُهُ  ثَََلثَةً فَََل يَتَنَاَجى اثْنَانِّ دُوَن الثَّالِّثِّ  ُكن تُ    إِّذَا ": --قال -  . (1)"  ، إاِلَّ  ِإِذ نِِه ، فَإِنَّ ذَِلَك  ُح 
 . رنو مينى؛ ك مة )اينان( ضاعل مرضوع بارلف

يالية  عقرب منما د ورد ذلك ضي )صحعح البخاري(وق: إعراب الهدد المفرد المينى بالنصب -ب
 : منها، أحاديث

: ضق ت البن عباس، ضكبر ينتين وعشرين تكبيرةً ، ص يت خ ف شيخ بمكة: عن عكرمة قال -
 . (2)سنة أبي القاسم؛ يك تك امك: إنو أحمق ! ضقال

 . رنو مينى؛ منصوب بالعاء مط ق مفهول نائب عن ك مة )اينين(
أربهة  عقرب منوقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : المفرد المينى بالزر الهداد إعراب -ت

 : منها، أحاديث
ُ َماالً  فِي اَل َحَسدَ إِّالَّ  ": --قال  - ُ  اثْنَتَْينِّ َرُجل  آتَاهُ اّللَّ فَُ ِلَّط َعلَى َهلََكتِِه فِي ال َحِقّ َوَرُجٌل آتَاهُ اَّللَّ

َم َ فَُهَو  َق ِضي  َِها   . (3)" َو ُعَِلُّمَهاال ِحك 
 . رنو مينى؛ ك مة )اينين( اسم مزرور بالعاء

 
 : ضبط الشين في العدد عشرة -خامساً 
" أما : عقول ابن عهعش، عشرة ضفعو لغات لشين ضي الهدداأم ا ضعما يخا  مسملة لبط  
سكا: ضفي شينها لغتان، عشرة  نهاي ن ويزه و تمعم عفتحون الهين وعكسرون الش ضبنو، نهاكسُر الشين وا 

ين ويزه و  وأهُل الحزاأ، بمنألة َكِ َمة ويِفَنة : تمعم ضعقول بنو، (4)بمنألة لْرَبٍة  نهاعسكنون الش 
بمن  أشهر ال  غات ضي : ضيرى ، عب اس حسن " يالث عْشرة" أم ا: وعقول الحزاأيون ، "يالث عِشرَة"

وتسكين  كان المهدود مذكراً  هو ضتح الشين إن، لبط شين عشرة سواء أكانت مفردة أم مركب ة
 : ميل، (5)الشين إن كان المهدود مؤنًيا 

 . اشتريت يالث َعْشَرة قصة، السنة اينا َعَشَر شهراً 
 : منها، عشرة أحاديث عقرب منوقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : تسكين سين عشرة

ِر أمث  بِ  نةُ س  الح  ": --قال  -  . (6)"اه  الِ ع ش 
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ِّي ي --كان رسول هللا  - ِّي بِّاللَّْيلِّ ثَََلَث َعْشَرةَ َرْكعَةً ثُمَّ يَُصلِّ ْبحِّ -َصلِّ ََ النِِّّدَاَء بِّالصُّ َرْكعَتَْينِّ -إِّذَا َسمِّ

َخفِّيفَتَْينِّ 
 (1) . 

-  

 . رن المهدود مؤنث؛ واليانعة، )عْشر( تسكين الشين ضي عْشر ارولى
عرابه العدد -ثالثاً   : المركب وا 

عان  ترك ب تركيًبا مأزًعا من عددين ال ما: ادا القسم من ارعدبهذ وعقصد  ضاصل بينهما يؤد 
 وارول، مًها بهد تركيبهما وامتأازهما مهًنى واحدًا زديدًا لم عكن لواحد منهما قبل هذا التركيب

 . (2)سمى عزأاعُ  المَرك ب والياني سمى صدرعُ 
، (19، 18، 17 ،16، 15، 14، 13، 12، 11ومهنى ذلك أن  هذا القسم علم ارعداد ) 
يرى النحاة أن  ارصل ضي يالية  إذ؛ ك مة بل  وبلهة إذا ركبا تركيبًا مأزعًا م  الهشرةبها  وي حق
يم ُركَب الزأءان تركيًبا ، الهطف ضمرادوا االختصار ضحذضوا واو يالية وعشر: ميالً ، التي ل مذكر عشر

أم ا حكمو من حيث ، يدل ع ى مهنى زديدضصارت الك متان اسًما واحدًا ، مأزعًا إلبهاد مهنى الهطف
ع ى حسب موقهو  زر   نصب أو وعكون ضي محل رض  أو، الك متين ع ى الفتح بناء  خر ضهو، اإلعراب

ُت أََحدَ عََشَر َكْوكَبًا يُوُسفُ  قَالَ  إِّذْ ]: -تهالى -وميال ذلك قولو، (3)من الزم ة َبِّيهِّ يَا أَبَتِّ إِّنِِّّي َرأَْي ، (4)[ْلِّ
 . ضتح الزأأين ضي محل نصب مفهول بو ىمبني ع ( شرع ضك )أحد

 : منها، أربهة أحاديث عقرب منوقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما 
 كيف كانت صالة الرسول : -رضي هللا عنها-عن أبي س مة بن عبد الرحمن أنو سمل عائشة

-- (5)ًة"وال غيرا ع ى إحَدى عشرَة ركه، ما كان يأيد ضي رملان: ضي رملان؟ قالت . 
 . بحر  الزر )ع ى( هنا مبني ع ى ضتح الزأأين ضي محل  زر   عشَرة( ى)أحدَ 
عشر( هنا مبني ع ى ضتح الزأأين ضي محل رض   العبًا )أحد عشر ضريق كرة القدم أحد: وتقول

 . خبر ل مبتدأ
 ضي محل   هنا مبني ع ى ضتح الزأأين عشَر( )أحدَ ، محسناً  عشرَ  أينيت ع ى أحدَ : وتقول
ماعدا حالتين ، ينطبق هذا اإلعراب ع ى زمع  ارعداد المركبة، بحر  الزر )ع ى( زر  

 : اينتين
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عشرة ضهذان التركيبان لهما حكم  اينتا أو، عشر اينا: المركب هو أن عكون الهدد: (1)ارولى
 التركيب اينان واينتان عمخذ حكم المينى ضي ضالهدد الذي عميل صدر؛ خاا ضي اإلعراب

اسم مبني ع ى الفتح : وعشرة عشر وتهرب ك مة، بالعاء ضيرض  بارلف وينصب ويزر  ، باإلعرا
 : وميال ذلك، محل  لو من اإلعراب بدل نون المينى ال

ً ]: -تهالى -قولو - نْهُ اثْنَتَا عَْشَرةَ عَيْنا  . (2)[فَانْفََجَرْت مِّ
يثَاَق بَنِّي إِّسْ ]: -تهالى -قولو - ُ مِّ نُْهُم اثْنَْي عََشَر نَقِّيبًاَولَقَدْ أََخذَ اّللَّ  . (3)[َرائِّيَل َوبَعَثْنَا مِّ

ِّ ]: -تهالى -قولو - تَابِّ اّللَّ ًرا فِّي كِّ ِّ اثْنَا عََشَر شَْه ْندَ اّللَّ دَّةَ الشُُّهورِّ عِّ  . (4)[إِّنَّ عِّ
ضي اآلعة  (ايني)و، رنو مينى؛ وعالمة رضهو ارلف، ارولى ضاعل مرضوع ضي اآلعة (اينتا) ضك

إن   خبر: ضي اآلعة اليالية (اينا)و، رن و مينى؛ مفهول بو منصوب وعالمة نصبو العاء: نعةاليا
ضي هذا اآلعات ضهي اسم مبني ع ى  (وعشرة )عشر رن و مينى أم ا؛ وعالمة رضهو ارلف، مرضوع

 . الفتح بدل نون المينى
 عقرب منالبخاري( ما وقد ورد ذلك ضي )صحعح : الهدد المركب )اينا عشر( ضي حالة الرض  -أ

 : منها، خمسة أحاديث
َماَن قَدِّ اْستَدَاَر َكَهْيئَتِّهِّ يَْوَم َخلَقَ  نَّ إ ": --قال - ُ  الزَّ السَّنَةُ اثْنَا َعَشَر . السََّمَواتِّ َواْْلَْرضَ  اَّللَّ

 . (5)"  َشْهًرا
 . رنو مينى؛ )اينا( خبر المبتدأ مرضوع وعالمة رضهو ارلف

وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( عن أربهة : اينا عشر ضي حالة النصبالهدد المركب -ب
 : منها، أحاديث

ضقدمت ، كنا نمن  عواتقنا أن يخرزن ضي الهيدين: قالت -رضي هللا عنها–عن حفصة  -
ينتي  --ضحديت عن أختها وكان أوج أختها غأا م  النبي ، ضنألت قصر بني خ ف، امرأة
اْلعََواتُِّق ، أَوِ  يَْخُرُج اْلعََواتُِّق َوذََواُت اْلُخدُورِّ   ": --قال  ،...وكانت أختي مهو، عشرة

نِّينَ  ، ذََواُت اْلُخدُورِّ َواْلُحيَّضُ   . (6)" َوْليَْشَهْدَن اْلَخْيَر َودَْعَوةَ اْلُمْؤمِّ
 . رنو مينى؛ )ينتي( مفهول بو منصوب وعالمة نصبو العاء
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، خمسة أحاديث عقرب منضي )صحعح البخاري( ما  وقد ورد ذلك: الهدد المركب غير ايني-ج
 : منها
ي : --قالت امرأة للنبي - ِّ  . (1)  َوَعلَْيَها َصْوُم َخْمَسةَ َعَشَر يَْوًما؛ َماتَْت أُمِّ

بناؤا ع ى ضتح : ضعصح  ، ايني واينتي ملاضاً  أن عكون الهدد المركب غير: (2)اليانعةالحالة 
 : ضنقول، الزأأين م  إلاضتو

مبني ع ى ضتح الزأأين ضي محل رض   عشر خمسة: ضالهدد، عندي محم د عشرَ  ةَ خمس-
 . وهو ملا  و)محمد( ملا  إلعو، مبتدأ

 : العقود -
 : حكم العقود من حيث اإلعراب أّما -1

وقد ذُكَرْت ، (3)م حقة بو نهار؛ السالم ضي زمع  الحاالت ضهي تهرب إعراب زم  المذكر
ة مرات ضي الق الهقود نِّيَن عَلَى  يَا]: -تهالى–ومن ذلك قولو، ر ن الكريمعد  ضِّ الُْمْؤمِّ ِّ أَيَُّها النَّبِّيُّ َحرِّ

ائَتَيْنِّ  ْنكُْم عِّْشُروَن َصابُِّروَن يَغْلِّبُوا مِّ  . (4)[الْقِّتَالِّ إِّْن يَكُْن مِّ
يَن  َوَواَعدْنَا ُموَسٰى ثَََلثِّيَن لَيْلَةً َوأَتَْمْمنَاَها بِّعَْشر  فَتَمَّ ]: -تهالى- قولو ُت َربِِّّهِّ أَْربَعِّ يقَا مِّ

 . (5)[لَيْلَةً 
 اً ضنراا مرضوع، ضنزد كل  عقد من هذا الهقود مهربًا بالحرو  كما عهرب زم  المذكر السالم

منصوبًا  الهقد أربهين الذي وق  مفهوال بو و، عشرون الذي وق  اسمًا ل ناسخ )عكن(: ميل، بالواو
 . بالعاء

، عشرة أحاديث عقرب من) صحعح البخاري( ما  د ورد ذلك ضيوق: ميال ذلك ضي حالة الرض  -أ
 : منها
َ ُهنَّ  أَْربَعُوَن َخْصلَةً  ": --قال - ْنَها َرَجاَء  ِمن   َما ؛)*(َمنِّيَحةُ اْلعَْنزِّ  أَع  ل  يَْعَمُل بَِّخْصلَة  مِّ َعامِّ

َها  يَق َمْوُعودِّ ُ بَِّها اْلجَ ؛ثََوابَِّها َوتَْصدِّ  . (6)" نَّةَ إِّالَّ أَْدَخلَهُ اّللَّ
يُء ُوُجوُهُهْم إَِّضاَءةَ اْلقََمرِّ  ِمن   يَْدُخُل اْلَجنَّةَ  ": --قال - َي َسْبعُوَن أَْلفًا تُضِّ تِّي ُزْمَرة  هِّ  . (1)" أُمَّ

                                                           

 .2483، 5423، 4492، 2631، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1953/ 1: حديث رقم: السابق (1)
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: واليانعة، رنو زم  مذكر سالم؛ مبتدأ مرضوع وعالمة رضهو الواو: سبهون( ارولى -)أربهون 
 . رنو زم  مذكر سالم؛ واوخبر المبتدأ مرضوع وعالمة رضهو ال

، سبهة أحاديث عقرب من)صحعح البخاري( ما  وقد ورد ذلك ضي: وميال ذلك ضي حالة النصب -ب
 : منها

عَِ  قَالَ  ك  دَهُ  : ِمَن الرَّ َمْن َحمِّ ُ لِّ ََ اّللَّ َحْمدًا َكثِّيًرا َطيِِّّبًا  ، اْلَحْمدُ  َولَكَ َربَّنَا : قَاَل َرُجل  َوَراَءهُ  . َسمِّ
 ا فِّيهِّ ُمبَاَركً 

دَهُ  ": حين يرفع رأسه من الصالة يقول --كان  - َمْن َحمِّ ُ لِّ ََ اّللَّ َرُجل   :قَالَ  " َسمِّ

ا اْنَصَرفَ ، َحْمدًا َكثِّيًرا َطيِِّّبًا ُمبَاَرًكا فِّيهِّ  ، اْلَحْمدُ  َولَكَ  َربَّنَا : َوَراَءهُ  قَاَل : َمِن ال ُمتََكِلُّ  ؟ قَاَل : أَنَا  فَلَمَّ

لُ . قَاَل : رَ  تُ َُها أَوَّ عَ   َوثَ َثِ َن َملَك ا  َ  تَِ ُرونََها ، أَ ُُّه    َك   . (2)"أَ  ُ   ِض 
 . رنو زم  مذكر سالم؛ منصوب وعالمة نصبو العاء )ياليين( مهطو  ع ى

، ستة أحاديث عقرب من)صحعح البخاري( ما  وقد ورد ذلك ضي: وميال ذلك ضي حالة الزر -ت
 : منها
نَا َوتَْكثَُر النَِِّّساءُ  ن  مِ  ": --قال  - ِّ ْلُم َويَْظَهَر اْلَجْهُل َويَْظَهَر الزِّ َويَقِّلَّ  ،أَْشَراطِّ السَّاَعةِّ أَْن يَقِّلَّ اْلعِّ

َجالُ  ِّ دُ  َحتَّى الرِّ يَن اْمَرأَةً اْلقَيُِِّّم اْلَواحِّ  . (3)" يَُكوَن لَِّخْمسِّ
 . رنو زم  مذكر سالم؛ )خمسين( اسم مزرور وعالمة زرا العاء

من  نارعداد المحصورة بين عقدي القسم هو ابهذوالمقصود : الهدد المهطو  وا عرابو
: ومنو، ...وأربهين بين ياليين أو، كارعداد المحصورة بين عشرين وياليين، السالفة الذكر الهقود

ستة ، خمسة وست ون ، أربهة وخمسون ، يالية وأربهون ، اينان وياليون ، واحد وعشرون 
 . (4).،..وسبهون 

ل منو، حكم الهدد المهطو  من حيث اإلعراب أم ا – أي المهطو  ع عو؛ ضإن  الزأء ارو 
وعكون إعرابو بالحركات الظاهرة ، ضعهرب ع ى حسب موقهو من الزم ة -وهو المفرد المسمى الني ف

 ضيرض  بارلف وينصب ويزر  ، إال  إذا كان دااًل ع ى التينعة ضإن و عهرب إعراب المينى، ع ى  خرا
 . بالعاء

 : وهي، وقد ورد مرة واحدة: ) صحيح البخاري( ومثال ذلك في

                                                                                                                                                                          

، 3207، 3548، 3578، 2631، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 5811/ 4السابق: حديث رقم:  (1)
5811 ،6520 ،3362 ،3243. 
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إنو : ضق ت البن عباس، ضكبر ينتين وعشرين تكبيرةً ، ص يت خ ف شيخ بمكة: عن عكرمة قال -
 . (1)سنة أبي القاسم؛ يك تك أمك: أحمق ! ضقال

الهدد  يزتأأ بمميأالهكس  أو أي قراءة ارعداد من العمين إلى العسار؛ وضي ك تا الحالتين
وتمنييو وتهريفو  الهدد والمته قة بتذكير، ويزب تطبيق ارحكام التي عرضناها، ارخير من زم تها

 . وتنكيرا وضي نوع التمييأ ولبطو

ضيْتَبُهُو ضي اإلعراب ولكن إعرابو  -والذي هومن نوع الهقود–المهطو  الياني وهو الزأء أم ا -
نَّ إ]: -تهالى- قولو وميالو، (2)السالم المذكر رن و م حق بزم ؛ عكون بالحرو 

ذَا ي َهٰ َ   لَهُ  أَخِّ دَة   نَْعَجة   َولِّيَ  نَْعَجةً  َوتِّْسعُونَ  تِّْس َطابِّ  أَكْفِّلْنِّيَها فَقَالَ  َواحِّ نِّي فِّي اْلخِّ  . (3)[َوَعزَّ
 : منها، صحعح البخاري( مرتين) وقد ورد ذلك ضي: وميال ذلك ضي حالة الرض  -أ

ْشُرونَ  الشَّْهرَ إنَّ  ": --قولو  - َ  َوعِّ هُ َوال تُف ِطُروا تِّْس  . (4)" فَ  تَُصوُموا َحتَّى تََرو 
صحعح البخاري( ما يأيد عن ستة   وقد ورد ذلك ضي: وميال ذلك ضي حالة النصب -ب

 : منها، أحاديث
دًا إِنَّ  ": --قولو  - ائَةً إِّال َواحِّ يَن اْسًما مِّ ِّ تِّْسعَةً َوتِّْسعِّ َّ  . (5)"  أَْحَصاَها دََخَل اْلَجنَّةَ  َمن   ّللِّ

، سبهة أحاديثعقرب من وقد ورد ذلك ضي) صحعح البخاري( : وميال ذلك ضي حالة الزر -ت
 : منها
ِّ  من صَلةُ الَجَماَعةِّ أَْفَضلُ  ": --قولو  - شرين دَرَ  )*(َصَلَةِّ الفَذِّ َ  وعِّ  . (6)" َجةبَِّسْب

 : المهطوضة ع ى الهقود ارعدادقراءة  -ث
، كيف تقرأ ارعداد المهطوضة ع ى الهقود قراءة إعرابعة س عمة؟ هو ود من هذاوالمقص

ْم ثَََلَث ]: -تهالى– قولو ( وعشير1000، 100، 90 -10والمقصود بالهقود هنا ) َولَبِّثُوا فِّي كَْهفِّهِّ

 ً نِّيَن َواْزدَادُوا تِّْسعا ئَة  سِّ دأ بالهدد الملا  قراءة ارعداد المهطوضة ضي ارضلل أْن تب: إلى أن   (7)[مِّ
تس  –القر ن وعصح أن تقرأ ضي غير، ياليمائة وتس  سنين: ضعقول، إلى المائة وتنتهي باآلحاد
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إم ا أْن ُتقَرَأ من العمين إلى ، (1)أن  هناك طريقتين ضي قراءة ارعداد المهطوضة: أي؛ وياليمائة سنة
ياليون ، تسهة ومائة، هة وأربهون سب، يالية وعشرون  1030)، 109، 47، (23: ضُعَقاُل ضي، العسار
 . وألف

أربهون ، عشرون ويالية: ضعقال ضي ارعداد نفسها، إلى العمين من العسار أن تُقرأَ  أو
 . ألف وياليون ، مائة وتسهة، وسبهة

 

 : العدد تمييز -خامساً 
 : مفهومه -1

ح نفسو بنفسو إن  الهدد لفظ مبهم ال ضإن  ، اً شتريت خمسا: ضإذا ق ت؛ عهي ن نوع مهدودا وال، يول 
، خمس در ازات؟: إذ هل المقصود بخمس، مهنى الزم ة يبقى غاملًا ولفظ خمس يبقى مبهماً 

ضنالحظ بمن  ، اشتريت خمس رواعات: ق ت ؟ ض و.،..أم خمس كر اسات؟، أم خمس رواعات؟
 . م الهدد خمس وبي نت لنا المراد منوبهاك مة رواعات قد أأالت إ
مو وغمولو بهاالك مة التي تمتي بهد الهدد لتأيل إ هو: الهدد ن  تمييأومن يم عمكن القول بم

 . (2)مو التمييأبهاالهدد مبهم يأيل إ: ولذلك عقال، سواء أكانت منصوبة أم مزرورة
 : المعدود العدد حكم تمييز -2

 وقد زم ، أعًلا يخت ف باختال  هذا ارقسام ضإن  التمييأ، كما أن  أسماء الهدد أقسام مخت فة
ل هذا ارحكام ضعقول ع ى  ورلمزر ضا، ع ى لربين مزرورو منصوب والممي أ: "صاحب المفص 

، اليالية إلى الهشرة ممي أ لمزموعوا، المائة وارلف ضالمفرد ممي أ، مفرد ومزموع: لربين
لعك تفصيل حكم ممي أ، (3)مفرداً  إلى تسهٍة وتسهين وال عكون إال   عشر أحد والمنصوب ممي أ  وا 

 : م من أقسام الهددكل قس
 وارعداد المفردة بحسب نوع ممي أها يالية أنواع: الهدد المفرد تمييأ : 

ر الهدد أو ممي أ أو، المهدود: وعط ق ع عو بهلهم  . الهدد مفس 
، (4)اينا رز ين واحد رزل وال: تقولُ  ال، الواحد واالينان أصاًل وهو عحتاج إلى تمييأ ال ما -أ

من أغراض اإللاضة  ولكنهما قد علاضان لغرض  خر. نتا ضتاتينواحدة ضتاة وي: تقول وال
م بهارن و لم يزئ بقصد إأالة اإل؛ عسمى الملا  إلعو تمييأًا لهما االستحقاق ضال وهو

                                                           

 .567 -566/ 4الواضي:  النحو( 1)
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يزم  بينهما وبين  أال  ، ضارصل ضي الواحد واالينين إذن، (1)والغموض عن نوع مهدودهما
: ميل، والعن طريق الوصفعة، رزٍل وينتا امرأتينواحُد : ميل، المهدود العن طريق اإللاضة

المهدود  ذكر رن  ؛ ضيها ذلك "إن ما لم يزأ: عقول ابن عصفور، رزل واحد وامرأتان اينتان
إال  إذا كان إلاضتهما إلى المهدود ، ذكرتو م  المهدود لكان ِععا ض و، الهدد عغني عن ذكر

 . (2)"تحقاقلغرض بالغي مهي ن كالتخصعا واالس أو، ل لرورة

 
َرُجل  آتَاهُ : اثْنَتَيْنِّ  فِي ال َحَسدَ إِّال ": --قولو ، )صحعح البخاري( ضي اينين وميال ذلك ضي

ُ َماالً فََسلََّطهُ َعلَى َهلََكتِّهِّ  ْكَمةً ،  اْلَحقِِّّ  فِي اّللَّ ُ حِّ ُِّمَها؛َوَرُجل  آتَاهُ اّللَّ ي بَِّها َويُعَلِّ  . (3)"  فَُهَو يَْقضِّ
إناٍء  ن  مِ  -–كنت أغتسل أنا ورسول هللا : عن عائشة قالت: ك ضي واحدوميال ذل -

 . (4)"يعاً مِ ج   ف منهُ رِ غ  ن  ، واحدٍ 
ح  ضالبد  أن تلم  ، عددت نوعًا من ارنواع "ضإذا: ضعقول رلمسملة أكياولهل  ابن عهعش يول 

وا ضي الواحد رزل لكن هم قال، يدل  ع ى نوع المهدود لعفيد المقدار والنوع إلى اسم الهدد ما
، رزالن وضرسان: ق ت، ضازتم  ضعو مهرضة النوع والهدد وكذلك إذا ينيت، وضرس ونحوهما

أربهة : ضإذا ق ت ميالً ، ع ى خال  ارعداد ارخرى  وهذا، (5)ازتم  ضعو الهدد والنوع" ضقد
كان ضي  وبالتالي، إلى النوع ُعشير ضإن  لفظ أربهة بمفردا يدل ع ى الهدد ضقط وال؛ رزالٍ 

 . الممي أ رزال يدل ع ى نوع المهدود وهو حازة إلى أن علم إلعو ما
 : منها، تسهة أحاديث عقرب منما : وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري(-
ْرُت أَْن أَْسُجدَ َعلَى َسْبعَةِّ أَْعُظم    ": --قال - هِّ َعلَى أَْنفِّهِّ َوأََشارَ  - َعلَى اْلَجْبَهةِّ  : أُمِّ  -بِّيَدِّ

ْكبَتَْينِّ َوأَْطَرافِّ اْلقَدََمْينِّ َوالْ   ِّيَاَب َوالشَّعَرَ  ، يَدَْينِّ َوالرُّ  . (6)" َواَل نَْكفَِّت الثِّ
 . (7)"هللا حدودِ  ن  مِ  في حدٍ  ال يُْجلَدُ فَْوَق َعْشرِّ َجْلدَات  إِّال ": --قال -

 . ز دات( ملا  إلعو مزرور بالكسرة -)أعظم
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ومين اهما  (1)المائة وارلف باإللاضة وهو رمفرد مخفوض مزرو  عحتاج إلى تمييأ ما -ب
ائَةَ َعام  ثُمَّ بَعَثَهُ ]: -تهالى –وميالو قولو، وزمههما ُ مِّ َولَقَْد ]-تهالى-وقولو، (2)[فَأََماتَهُ اّللَّ

يَن َعاًما الَّ َخْمسِّ ْم أَْلَف سَنَة  إِّ َث فِّيهِّ هِّ فَلَبِّ  . (3)[أَْرسَلْنَا نُوًحا إِّلَٰى قَْومِّ
 . اآليتين وق  ملاضًا إلعو مزرورا يالمائة وارلف ض ي أضنزد بمن مم

 : منها، عشرة أحاديث عقرب منما : وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( -أ
ِّ  فِي اْشتََرَط َشْرًطا لَْيسَ  َمن   ": --قال - تَابِّ اّللِّ ائَةَ  َكانَ  َوإِّنْ  فَُهَو  َاِطلٌ  كِّ مِّ

ِّ  قََضاءُ  َشْرط    . (4)"وأوثق أََحقّ  اّللِّ
بَنِّي إِّْسَرائِّيَل َسأََل بَْعَض بَنِّي إِّْسَرائِّيَل أَْن  ِمن   أَنَّهُ ذََكَر َرُجَلً : --عن رسول هللا  -

 . (5)دينار يُْسلِّفَهُ أَْلفَ 
 . ألف( ملا  إلعو مزرور بالكسرة -)شرط

 : منها، ضي حالة الزر مرتين: )صحعح البخاري( وقد ورد ذلك ضي -ب
َي الَّتِّي يَْدُعو النَّاُس  -–هللا صلى لنا رسول : عن عبدان قال - َشاءِّ َوهِّ َصََلةَ اْلعِّ

ائَةِّ أ ": -- اْلعَتََمةَ ثُمَّ اْنَصَرَف فَأَْقبََل َعلَْينَا فَقَالَ  هِّ فَإِّنَّ َعلَى َرأْسِّ مِّ َرأَْيتُْم لَْيلَتَُكْم َهذِّ

ْن ُهَو َعلَى َظْهرِّ اْلَْرضِّ أََحد   مَّ  . (6)"  َسنَة  ال يَْبقَى مِّ
 . ٍة( ملا  إلعو مزرور بالكسرة)سن

ْم ثَلـَث ]: -تهالى -كما ورد تمييأها زمهًا مزرورًا كقراءة من قرأ قولو َولَبِّثُوا فِّى كَْهفِّهِّ

اْئَة   ً  مِّ نِّيَن َواْزدَادُواْ تِّْسعا  . (7)[سِّ
 . (8)عقاس ع عو ضي ال غة ولكن يبقى هذا االستهمال من الشاذ الذي ال

، (9)اليالية والهشرة وما بينهما وهذا النوع هو، مخفوض مزموع إلى تمييأ عحتاج ما -ت
ََ آيَات  ]: -تهالى–وميال ذلك قولو، وكذا بل  ومؤنيها بلهة َولَقَدْ آتَيْنَا ُموَسٰى تِّْس

َِّن اْلَْنعَامِّ ثََمانِّيَةَ أَْزَواج  ]، (1)[بَيِِّّنَات   َزَل لَكُم مِّ  . (2)[َوأَن

                                                           

 .464ا:  ،الذهب شرح شذور (1)
 .259البقرة: سورة  (2)
 .14الهنكبوت: سورة  (3)
 .2/2561صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
، 2272، 2215، 3348، 2734، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2291/ 2: السابق: حديث رقم (5)

2561 ،3274 ،2686 ،3039 ،3577 ،3247. 
 .3020، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم 564/ 1: حديث رقم: السابق (6)
 25الكهف: سورة  (7)
 .465ا:  :شرح شذور الذهب (8)
 .464ا:السابق:  (9)
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 : منها، عشرين حدييا من عقربصحعح البخاري( ما ) وقد ورد ذلك ضي
ِ ": --قال  -  . (3)" َعَ ى ُكلِ  ُمْسِ ٍم َحقٌّ َأْن َعْغَتِسَل ِضي ُكلِ  َسْبَهِة َأع اٍم َيْوًما -َتَهاَلى–ّلِل 
فُ  --كان النبي - ِّ َرَمَضان  َعْشَرةَ أَيَّام   فِي يَْعتَكِّ ي قُبَِّض فِّيهِّ ، ُكلِّ ا َكاَن اْلعَاُم الَّذِّ فَلَمَّ

يَن يَْوًمااْعتَ  ْشرِّ  . (4) َكَف عِّ
يُل َعلَى َحْرف  أ ": --قال  - ْبرِّ يدُهُ  فََراَجع تُهُ  ْقَرأَنِّي جِّ َو َِ   ُنِي  فَلَْم أََزْل أَْستَزِّ

 . (5)" اْنتََهى إِّلَى َسْبعَةِّ أَْحُرف   َحتَّى
مْ  -–أن النبي : قالت -رضي هللا عنها–وعن عائشة  - ُكُسوفِّ  فِي َصلَّى بِّهِّ

ََ َرَكعَات  الشَّ  ُل  ؛َسْجدَتَْينِّ  فِي ْمسِّ أَْربَ ُل أَْطَولُ ،فاْْلَوَّ اْْلَوَّ
 (6) . 

 . ركهات( ملا  إلعو مزرور بالكسرة -أحر  -)أعامٍ 
ذا ألعفت هذا ارعداد المفردة ) ( إلى المائة وزب حذ  تائها سواء أكان مهدودها 9-3وا 

أما إذا ألعفت إلى  ال  وزب إيبات تائها . رأةياليمائة رزل وياليمائة ام: ميل، مذكرًا أم مؤن يا
 . ويالية  ال  امرأة، يالية  ال  رزل: ميل، سواء أكان المهدود مذكرًا أم مؤنياً 

 : منها، أربهة أحاديث عقرب منوقد ورد ذلك ضي) صحعح البخاري( ما 
يِِّّئَاتِّ  " :--قال َ َكتََب اْلَحَسنَاتِّ َوالسَّ يَْعَمْلَها َكتَبََها  فَلَ    فََمْن َهمَّ بَِّحَسنَة   : َن ذَلِّكَ ثُمَّ بَيَّ  ، إِّنَّ اّللَّ

لَةً  ْندَهُ َحَسنَةً َكامِّ ُ لَهُ عِّ ْندَهُ َعْشَر َحَسنَات   ، َوإِن   اّللَّ ُ لَهُ عِّ لََها َكتَبََها اّللَّ إلى سبعمائة ،  َهمَّ بَِّها فَعَمِّ
 .  (7)"ضعف

 . ئةرنها ألعفت إلى ما؛ )سبهمائة( حذضت تاء سبهة
 أن عكون زمَ  تكسيرٍ : هي، هذا النوع من ارعداد يزب أن يتوض ر ضعو أربهة شروط وتمييأ

 . مزرورًا باإللاضة، ل ق ة
أم ا كونو زمهاً  -1

وقد عغنينا عن الزم  ، ليتطابق المهدود والهدد ضي الداللة ع ى الهدد الكيير، (8)
، نحل: ميل؛ واسم الزنس الزمهيأ، كك قوم ورهط، ا لزم  اسم: ميل، يدل ع ى الزمهعة ما
 . بقر

                                                                                                                                                                          

 .101: االسراءسورة  (1)
 .6الأمر: سورة  (2)
 .1/898صحعح البخاري: حديث رقم:  (3)
 .2/2044السابق: حديث رقم:  (4)
 .2/3219السابق: حديث رقم:  (5)
، 2508، 2473، 2452، 2419، 2168، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1064/ 1: حديث رقم: السابق (6)

2628 ،2678 ،2700 ،3219 ،3591 ،3532 ،1536 ،1351 ،1264 ،1189 ،1064. 
 .2683، 2296، 3348، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 6491/ 4: حديث رقم: صحعح البخاري  (7)
 .4/527النحو الواضي:  (8)
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 وخمساً ، يالية من القوم ضاأوا: ميل، من( (وحكم هذين النوعين أن عكونا مزرورين بحر  الزر  
كقولو ، ع ى المسموع ضقط ضارحسن أن عقتصر، أم ازر هما باإللاضة، من النحل زمهت الهسل

ينَةِّ تِّْسعَةُ َرْهط  يُ ]: -تهالى – دُوَن فِّي اْْلَْرضِّ َوَكاَن فِّي الَْمدِّ  : (2)ومنو أعلا قول الشاعر ،(1)[فْسِّ
  َياليكككككككككككككككككككة أنُفكككككككككككككككككككس َويكككككككككككككككككككالُث ذوٍد َلقككككككككككككككككككككد

 

  َزككككككككككككككككككككككاَر الأمكككككككككككككككككككككككان َع كككككككككككككككككككككككى ِععكككككككككككككككككككككككاليِ  
 

 : منها، وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرتين: اسم الزم  رهط
 . (3). ،..عشرة  رهٍط سريًة عيناً  -–ول هللا سُ ر   ث  ع  ب  : حدثنا أبو اليمان

وذلك ، هذا ارعداد زم  تصحعح أن عكون ممي أ ولكن يزوأ، ارضصح ضهو، ل تكسير كونو أم ا -2
 : (4)ضي حالتين

 وسب  سنين، خمس ص واتٍ : ميل، إذا لم عكن ل ك مة زم  مستهمل ل تكسير: ارولى . 
 ورتو ما لمزا إذا كان ل ك مة زم  تكسير مستهمل ولكن ُعهَدل عنو إلى زم  التصحعح: اليانعة

َ  ]: -تهالى–قولو: ذلك لوميا، ِهمل تكسيرا ضي الكالمأُ  َمان  يَأْكُلُُهنَّ سَْب َرات  سِّ ََ بَقَ إِّنِِّّي أََرٰى سَْب

ََ سُنْبََُلت   َجاف  َوسَْب : استهمل زم  المؤن ث السالم ضي قولو الحِكعم قد ضنزد أن  الذكر، (5)[عِّ
ومناسبتها لبقرات التي ُتِرك  لمزاورتها وذلك، سنابل سنبالت ضهدل بذلك عن زم  التكسير

، ل كيرة هذا النوع من ارعداد زم  تكسير أن عكون ممي أ كما يزوأ، زم  تكسيرها ضي اآلعة
 : وذلك ضي حالتين أعلا

 . وخمسة دراهم، وأربهة رزالٍ ، يالُث زوار: نحو، أن ُيهمل بناُء الق  ة: ارولى -

، (6)َضَينأل لذلك منألة المهدوم، سماعاً  عاًسا أوولكن و شاٌذ ق، أن عكون لو بناء ق  ة: واليانعة -
ْصَن بِّأَنْفُسِّهِّنَّ ثَََلثَةَ قُُروء  ] :-تهالى- قولو: وميالو ََربَّ ُت يَت والقروء كما ترى ، (7)[َوالُْمطَلَّقَا

ولكن لما كان زم  الق  ة هذا ق يل االستهمال ُعِدَل ، ارقراء هو ولها زم  ق  ة، زم  كيرة
"ولهل  القروء كانت أكير استهمااًل ضيزم  : وضي ذلك عقول الأمخشري ، الكيرةعنو إلى زم  

                                                           

 .48النمل: سورة  (1)
ر: الهدد ضي وهول أعرابي من أهل البادعة، والشاهد ضعو: إلاضة الهدد إلى اسم الزم  ذوٍد، انظ البيت من الواضر (2)

 .249ال غة، ا: 
 .3045، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 3045/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (3)
 .2/114، وانظر: أولح المسالك إلى ألفعة ابن مالك: 528-4/527النحو الواضي:  (4)
 .43يوسف: سورة  (5)
 .2/114اولح المسالك:  (6)
 .228البقرة: سورة  (7)



 فصل الرابع: المطابقة بين العدد وتمييزهال
 

194 

ع عو تنأياًل لق يل االستهمال منألة المهمل ضعكون ميل قولهم يالية  قرء من ارقراء ضموير
 . (1)أشساع: شسوع بدل

زمهان زم   كان ل ك مة من الكالم الذي يدل ع ى أن و إذا ضمراعاة ل مميور، (2)كونو ل ق  ة أم ا -3
، أضه ة، أضهال: هي، وزموع الق ة، ارعم هو كيرة وزم  ق ة عكون تمييأ الهدد بزم  الق  ة

خت ف النحاة حول هذا وقد ا، بو صح  التمييأ، أم ا إذا كان ل ك مة زم  كيرة ضقط. ضه  ة، أضهل
مى أن ضفي حين رضض القدا؛ ل ق  ة زم  تكسير( 10-3) الهدد من كون مميأ: أي؛ المسملة

، والصفات، تهيين الزنس رن  المط وب من التمييأ؛ -نادراً  إال –ل هدد عق  الزم  السالم ممي أاً 
يالية : ةً صف تقول ضي الزم  المكسور ض ذا ال، قاصرة ضي هذا الفائدة إذ أكيرها ل هموم

 . (3)ظرضاء
وعحدث ، أعلاً  ركيرارعم ا ضهو: مزرورًا باإللاضة أن عكون التمييأ أم ا الشرط الراب  وهو -4

عصح الفصل بينو وبين الهدد إال  بما عصح  تخفعفًا ضي الهدد بحذ  التنوين منو إللاضتو وال
 : ميل، (4)الفصل بو بين المتلاعفين

 . )كتٍب( مزرورة باإللاضة، عندي يالث كتبٍ 
زم ة أم ا إذا تقدم وزب إعراُبو ع ى حسب موقهو من ال، عن الهدد التمييأ هذا إذا تمخ ر

 : ميل، وا عراب الهدد نهتًا مؤو اًل لو
 . أو نهت مؤول بمهنى مسماة أيواب،  )أيواٌب( عطف بعان، ياليٌة أيواٌب عندي 

ارعداد المركبة والمهطوضة والهقود وما ألحق بالمركب : المركب والهقد والمهطو  الهدد تمييأ -5
مفصول عن  منصوب غيرمفرد  والمهطو  ع عو من ك متي بل  وبلهة عحتاج إلى تمييأ

يقَاتِّنَا]: -تهالى- كما ضي قولو، (5)الهدد بفاصل يَن َرُجًَل لِّمِّ ذَا ]، (6)[َواْختَاَر ُموَسٰى قَْوَمهُ سَْبعِّ َهٰ

دَة   َ  َوتِّْسعُوَن نَْعَجةً َولَِّي نَْعَجة  َواحِّ ي لَهُ تِّْس  . (7)[أَخِّ

 : هامن، سبهة أحاديث عقرب منما )صحعح البخاري( وقد ورد ذلك ضي
                                                           

عن حقائق التنأيل وعيون ارقاويل ضي وزوا التمويل، الأمخشري، تحقيق: يوسف الحمادي، مكتبة  الكشا  (1)
 .246، ا: 1، ج)ت.ط (، )د.مصر، )د

 .4/528النحو الواضي:  (2)
 .246الهدد ضي ال غة: ا:  (3)
 .4/528النحو الواضي:  (4)
 .4/529الواضي:  ، وانظر: النحو402الذهب: ا:  شرح شذور (5)
 .155ارعرا : سورة  (6)
 .23ا: سورة  (7)

ُف )*( ِن : الَجو  ُف  اِطُن ال َط  ُف ا ن ان  طنه معروف ا ن    ه الَجو  المطمئن من األَرض وَجو 

ق  ِن وجمعها أَجوافٌ  ُف ما ان َط َقَ   عل ه الَكتِفان والعَُض ان واألَض  ُع والصُّ  .والَجو 
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فَة   ": --قال  ة  ُمَجوَّ يَلً  فِي ُطولَُها)*( اْلَخْيَمةُ دُرَّ نِّ  فِي السََّماءِّ ثَََلثُوَن مِّ ْلُمْؤمِّ ْنَها لِّ يَة  مِّ ِّ َزاوِّ ُكلِّ

 . (1)"  أَْهل  اَل يََراُهُم اآْلَخُرونَ 
 . )معاًل( تمييأ منصوب بالفتحة

 : منها، ثستة أحادي عقرب من)صحعح البخاري( ما  وقد ورد ذلك ضي
يَن يَْوًما ": --قال  ْشرِّ  . (2)" إِّنَّ الشَّْهَر يَُكوُن تِّْسعَةً َوعِّ

 . )يومًا( تمييأ منصوب بالفتحة
قد ورد ض: ايني عشر أو عشر كان الهدد أحد والتمنيث إذا الهدد المركب ضي التذكير أما صدر

 : منها، سبهة أحاديث عقرب من)صحعح البخاري( ما  ضي
ُل َطعَاًما إذا أقبلت ؛ --بينما نحن نصلي مع النبي : قال، بدهللاعن زابر بن ع ير  تَْحمِّ عِّ

 . (3)  إاِلَّ اث نَا َعَشَر َرُج   -- َمعَ  َما بَقِّيَ  َحتَّى فَاْلتَفَتُوا إِّلَْيَها
 
عْنَاهُُم اثْنَتَْي عَْشَرةَ أَْسبَاطًا أَُمًما] :-تهالى- قولوو  طَّ ول ك مة أسباطًا ضقد اخت ف النحاة ح (4)[َوقَ

الهدد المركب أن  وعشترط ضي تمييأ، رن  أسباطا وردت ب فظ الزم ؛ هل هي تمييأ أم ال؟
المرك ب أن يناسب  وعشترط ضي تمييأ زاءت ب فظ التذكير نهاكما أ -كما ذكرنا–عكون مفرداً 

يرى بمن  ضهناك من، عشر أو ايني عشر كان الهدد أحد والتمنيث إذا الهدد المركب ضي التذكير
 نهت لك( أمماً )و،  محذوف؛ لفه  المعنى تق  ره: اثنتي عشر  فرق ال للتم   أسباطا نهت 

 . (5)بدل من اينتي عشرة (أسباطاً )محذو  و وهناك من يرى بمن  التمييأ، أسباطًا()
"لما كان أصل الهدد الوصفعة وأصل المهدود : عقول النحاس، الذي يخا المهدود  ي أيمتنهت ال -6

، ضال يوصف ضي الغالب إال  المهدود، ضإن و يراعى ذلك عند ارتباط زم ة الهدد بنهت، وصوضعةالم
َمان  يَأْكُلُُهنَّ ]: -تهالى–قولو  ونحو، عندي عشرون رزاًل شزاعاً : نحو ََ بَقََرات  سِّ إِّنِِّّي أََرى سَْب

  َ  . (7)يوصف الهدد ولكن ع ى ق  ة وقد، (6)[سَْب

                                                           

، 6520، 5811، 3326ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم:  ،2/3243صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
3265 ،1451 ،7225 ،3243 ،775 ،1118. 

، 3705، 3265، 843، 378، 2468، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/1910السابق: حديث رقم  (2)
3265. 

 .1188، 1995، 234، 602، 7222، 3176، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/936: حديث رقم: السابق (3)
 .160ارعرا : سورة  (4)
 .148/149، وانظر: الهدد ضي ال غة: ا: 2/128شرح زمل الأزازي:  (5)
 43يوسف: سورة  (6)
 .267الهدد ضي ال غة: ا:  (7)
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ياليون رزاًل : ميل، المهنى أو، ياليون رزاًل ظريفاً : ميل، ال فظ تباراع ضي نهت الممي أ ويزوأ
 . (1)ظرضاء

: عقول الرلي، تحم و ألفاظ الهدد من مهنى الوصف لما، بالهدد وقد ورد عن الهرب نهت الممي أ
، رزال يالية: نحو، تابهة رلفاظ المهدود تكييراً  "ض ما يبت مهنى الوصف ضي ألفاظ الهدد زرت

ئَة   ": --وقولو بِّل  مِّ ُجُل فِ َها َراِحلَ    ؛إِّنَِّما النَّاُس َكإِّ  . (2)" الَ  َِج ُ الرَّ
مخالفة الهدد لمهدودا من حيث  ضعما يخا مواضقة أو، المقررة وضي هذا الحالة تطبق القواعد

 . كما سعمتي تولعحو الحقا – التذكير والتمنيث
الفة والمطابقة إذا تقدم المهدود ع ى اسم الهدد ووق  ضقد أزاأ المخ، ال غوي بالقاهرةلمزم  أم ا ا

لم عفرض لمزم  ع مًا أن ا، التفسير ضي الكتابة اله معة والهد  من ذلك هو، الهدد بهدا صفة لو
 . (3)ارصل صورة مهي نة ل حفاظ ع ى

 
 
 
 
 
 
 

 : تأنيث العدد وتذكيره – سادسا
نمتي اآلن إلى الحديث ، ن حيث اإلعرابوحكم كل قسم م، بهد أن  تهر ضنا ع ى أقسام الهدد

ها النحاة أكير المسائل تهقيدًا ضي هذا الباب، دزدا تته ق بمولوع الهد عن مسملة مهمة ؛ بل عهد 
 . الهدد وتمنييو تذكير: وهي مسملة أال
 : وقد سبقت اإلشارة إلى أّن العدد المفرد ثالثة أقسام: تأنيث العدد المفرد وتذكيره -أوالً 
حازة إلى مهدود بهدهما ضصعغتهما تذكر  وهما يذكران ويؤن يان مباشرة بغير: واالينان الواحد -1

 ومنو قولو، (4)ينتان طبقا لمدلولها، اينتان، إحدى، وتؤن ث واحدة، اينان، أحد، واحد
د  ]: -تهالى- ه  َواحِّ ُهكُْم إِّلَٰ

ِّْن َكانَتَا اثْنَتَْينِّ فَلَُهَما ال]-تهالى-وقولو، (5)[إِّلَٰ ا تََركَ فَإ مَّ : أي؛ (1)[ثُّلُثَانِّ مِّ
 . واالينين يراعى ضيهما القعاس أن الواحد

                                                           

 .4/530الواضي:  ، وانظر: النحو268السابق: ا:  (1)
 .4/240شرح الكاضعة ضي النحو:  (2)
 .222ة: ا: الهدد ضي ال غ (3)
 .2/110: وانظر: أولح المسالك: 4/536النحو الواقي:  (4)
 22النحل: سورة  (5)
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يالية أحاديث  عقرب منما وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( : الواحد ضي حالة التذكير -أ
 : منها، ضي حالة الرض 

دِّ ُهَو َجاِلٌس فِي ْينََماب - ، -- فَأَْقبََل اثْنَانِّ إِّلَى َرُسولِّ هللاِّ  ٍر،ثَ َثَ ُ نَفَ  أَْقبَلَ  َوالنَّاُس َمعَهُ إِذ   الَمْسجِّ
 . (2)واحدٌ  وذهبَ 

 . )واحد( ضاعل مرضوع وعالمة رضهو اللمة
يالية أحاديث  عقرب منما )صحعح البخاري(  وقد ورد ذلك ضي: الواحد ضي حالة التذكير -ب

 : منها، ضي حالة النصب
 . (3)"ةنَّ الج   ل  خ  ا د  اه  ص  من أح  ؛ مئًة إال واحداً ؛ إن هلل تسعًة وتسعين اسماً ": -–قال -

 . )واحدًا( مستينى منصوب بالفتحة
عشرة أحاديث  عقرب من)صحعح البخاري( ما  ووقد ورد ذلك ضي: الواحد ضي حالة التذكير -ت

 : منها، ضي حالة الزر
ِّي أََحدُُكمْ  ": --قال - دِّ لَْيَس َعلَى َعاتِّقَْيهِّ شَ  فِي اَل يَُصلِّ  . (4)" ْيء  الثَّْوبِّ اْلَواحِّ
ِمنُ   ": --قال -  . (5)" أَْمعَاء   فِي َ   عَ ِ  يَأُْكلُ  فِي ِمع ى َواِحٍ ، َوالَكافِرُ  يَأُْكلُ  الُمؤ 

 )واحٍد( ملا  إلعو مزرور بالكسرة
، وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرة واحدة ضي حالة الرض : الواحدة ضي حالة التمنيث -ث

 : وهي

تَِل ُ  اْمَرأَة    ِِمائَ ِ  ْلَُطوفَنَّ اللَّْيلَةَ : -عليه السالم-بن داودقال سليمان ": --قال -

ا اْمَرأَة   ُكلُّ  ْنُهنَّ إِّال اْمَرأَة    َقُل  ، َونَِ َي فَأََطاَف  ِِهنَّ َولَ   تَِل    فَلَمْ  ... ُغ م   . (6)"واحدةٌ  مِّ
 . )واحدٌة( صفة مرضوعة باللمة

ستة أحاديث  عقرب مند ذلك ضي )صحعح البخاري( ما وقد ور : الواحدة ضي حالة التمنيث -ج
 : منها، ضي حالة النصب

                                                                                                                                                                          

 .176النساء: سورة  (1)
 465، 1414، 3140، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/474صحعح البخاري: حديث رقم:  (2)
 .465، 6000، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2736/ 2السابق: حديث رقم:  (3)
 .1/359السابق: حديث رقم:  (4)
، 1929، 942، 913، 465، 584، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 4/5393: حديث رقم: السابق (5)

1991 ،2145 ،2979 ،3141 ،6133 ،3729 
 .2819/ 2: حديث رقمالسابق( 6)

 .أي  قوطها  فع  واح  :انجعافها)*(
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نِّ  ": --قال - ْرعِّ  ِمنَ  اْلَخاَمةِّ  َكَمثَلِ  َمثَُل اْلُمْؤمِّ يحُ  ،الزَّ ِّ َرُعَهاتُفِّيئَُها الرِّ ةً  ، تَص  لُ ،َمرَّ ،  هاَوتَْعدِّ
عَافَُها يَُكونَ  َحتَّى الَ تََزالُ  ،َمثَُل الُمنَافِّقِّ َكاْلَْرَزةِّ ، مرةً  دَةً  )*(اْنجِّ ةً َواحِّ  . (1)" َمرَّ

  . )واحدًة( صفة منصوبة بالفتحة
، وقد ورد ذلك ضي) صحعح البخاري( مرة واحدة ضي حالة الزر: الواحدة ضي حالة التمنيث -ح

 : وهي
 . (2)ع ى نسائو ضي الساعة الواحدِة من ال يل والنهار يدور -–كان النبي -

 . ر بالكسرة)الواحدِة( ملا  إلعو مزرو 
يالية أحاديث  عقرب منما وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( : ن ضي حالة التمنيثتااالين -خ

 : منها، ضي حالة الزر
ُ َماالً فََسلََّطهُ َعلَى َهلََكتِّهِّ : اثْنَتَْينِّ  فِي ال َحَسدَ إِّال ": --قال  - ،   اْلَحقِِّّ  فِي َرُجل  آتَاهُ اّللَّ

 ُ ْكَمةً َوَرُجل  آتَاهُ اّللَّ ُِّمَها؛ حِّ ي بَِّها َويُعَلِّ  . (3)"  فَُهَو يَْقضِّ
 . رنو مينى؛ )اينتين( اسم مزرور وعالمة زرا العاء

يالية أحاديث  عقرب منوقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : ن ضي حالة التذكيرااالين -د
 : منها، ضي حالة الرض 

ِ نُهُ  اَجى اثْنَانِّ دُوَن الثَّالِّثِّ فَََل يَتَنَ ؛ ثَََلثَةً  ُكن تُ    إِّذَا ": --قال -  . (4)" ، إاِلَّ  ِإِذ نِِه ، فَإِنَّ ذَِلَك  ُح 
 . رنو مينى؛ )اينان( ضاعل مرضوع وعالمة رضهو ارلف

عند إلحاقها  مؤنث دائمًا إال)مائة(  ض فظ، يابتة الصعغة ع ى حالتها ال  فظعة: المائة وارلف -2
 وقد -غالباً - مفرد مخفوض وهما عحتازان إلى تمييأ، اً ولفظ ألف مذكر دائم، المذكر  بزم

ومائة ، زاء مائة رزل: نحو، (5)مؤنًيا ع ى حسب الدواعي المهنوعة مذكرًا أو عكون هذا التمييأ
 . ضتاة
 : منها، أحاديث يالية عقرب منما )صحعح البخاري(  وقد ورد ذلك ضي: المائة وارلف -أ

تًّا بَْيَن  ": --قال  - سِّ ثُمَّ ُمْوتَان  يَأُْخذُ  :يَدَْي السَّاَعةِّ اْعدُْد سِّ َمْوتِّي ثُمَّ فَتُْح بَْيتِّ اْلَمْقدِّ

ًطا َحتَّى اْلغَنَمِّ ثُمَّ اْستِّفَاَضةُ اْلَمالِّ  َكقُعَاِص فِّيُكمْ  ينَار  فَيََظلُّ َساخِّ ائَةَ دِّ ُجُل مِّ  . (6)" يُْعَطى الرَّ

                                                           

، 6520، 347، 472، 990، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 5643/ 4: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
5643 ،3319 ،2560 

 .268/ 1السابق: حديث رقم:  (2)
 .1378، 3581، 602، 3653، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 73/ 1السابق: حديث رقم:  (3)
 .602، 3501، 6522، 474، 66رقم: ، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث 6288/ 4السابق: حديث رقم:  (4)
 .4/536الواقي:  النحو (5)
 .1/602صحعح البخاري: حديث رقم:  (6)
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تَ  فِي اْشتََرَط َشْرًطا لَْيسَ  َمن   ": --قال  - ِّ كِّ  . (1)"  َشْرط   ِمائَ َ  اْشتََرطَ  ، َوإِن   فَلَْيَس لَهُ  : ابِّ اّللَّ

 . وشرط( ملا  إلعو مزرور -)دينارٍ 

 ضنالحظ بمن المائة وردت مؤنية م  المهدود المذكر. وألف طالبة، ألف زندي حلر -
 .والمؤنث وكذلك ارلف

  وبلهة تخالف المهدود بل: ميل، من ك مات بهاوما ألحق : اليالية والهشرة وما بينهما  -
التمنيث  ضإن  الهدد منها ت حقو تاء، ضإذا كان المهدود مذكراً ؛ والتمنيث من حيث التذكير

ذا "اع م أن عدد : عقول ابن عهعش، (2)التمنيث كان مؤنيًا وزب تزريد الهدد من تاء وا 
، اللع وعشر، وأرب  زوار، يالث نسوة: هاء كقولك من يالية إلى عشرة بغير ثالمؤن

 . (3)أبعات وسبهة دراهم وعشرة دنانير" خمسة: نحو، بالهاء وعدد المذكر

عقرب وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : بإيبات التاءمن يالية إلى عشرة  ذكرعدد الم -ب
 : منها، عشرين حدييا من

ْرُت أَْن أَْسُجدَ َعلَى َسْبعَةِّ أَْعُظم  ": --قولو  - هِّ َعلَى أَْنفِّهِّ أََشارَ وَ  - َعلَى اْلَجْبَهةِّ  : أُمِّ  -بِّيَدِّ

ْكبَتَْينِّ َوأَْطَرافِّ اْلقَدََمْينِّ   ِّيَاَب َوالشَّعَرَ  ، َواْليَدَْينِّ َوالرُّ  . (4)"رَواَل نَْكفَِّت الثِّ

 

اعِّ إِّلَى َخْمَسةِّ أَْمدَاد   --كان النبي  - ُل بِّالصَّ ِّ َويَْغتَسِّ أُ بِّاْلُمدِّ  . (5) يَتََوضَّ

 َوَزَسَداُ   ُكلِ  ُمْسِ ٍم َأْن َعْغَتِسَل ِضي ُكلِ  َسْبَهِة َأع اٍم َيْوًما َعْغِسُل ِضعِو َرْأَسُو َحقٌّ َعَ ى  ": --قولو  -
"(6) . 

ِّ بَاب  َملََكانِّ   ": --قولو  - يحِّ لََها يَْوَمئِّذ  َسْبعَةُ أَْبَواب  َعلَى ُكلِّ  ُرْعُب اْلَمسِّ
ينَةَ  اَل يَْدُخُل اْلَمدِّ

"(7) . 
وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : التاء إيباتدون ية إلى عشرة بمن يال ؤنثعدد الم -ت

 : منها، أحاديث عشرة عقرب من

                                                           

 .2272، 2215واهد انظر: حديث رقم: ، ولمأيد من الش2/2561السابق: حديث رقم:  (1)
، 4/537الواضي:  ، والنحو123/ 2، وشرح زمل الأزازي: 2/110، وانظر: أولح المسالك: 3/557الكتاب:  (2)

 .137-136والهدد ضي ال غة: ا: 
ل ل أمخشري:  (3)  .4/6شرح المفص 
 .810/ 1رقم:  صحعح البخاري: حديث (4)
 .1/201السابق: حديث رقم:  (5)
 .1/897السابق: حديث رقم:  (6)
، 1262، 1086، 506، 492، 156، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/1879السابق: حديث رقم:  (7)

1264، 1572 ،3570 ،3727 ،2333 ،2419 ،2628 ،2709. 
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يقُوا َعلَيَّ  ": ضي وزهو --قولو  - َِّ قَِّرب   ِمن   َهرِّ يَتُُهنَّ ، َسْب ِّي أَْعَهدُ إِّلَى ؛لَْم تُْحلَْل أَْوكِّ لَعَلِّ

 . (1)" النَّاسِّ 

ْيَطاُن َعلَ ي ": --قال  - ُكْم   ى قَافِّيَةِّ ْعقِّدُ الشَّ  . (2)" ثَََلَث ُعقَد  ام ن   إذا هو  أََحدِّ

 والمهدود إذا المطابقة بين الهدد أن  هناك من ال  غويين من أزاأ غير. عكس القعاس وهذا
 عكون بالنظر والتمنيث ال ضي التذكير واالعتبار، (3)الهدد وصفًا لو ع ى الهدد وصار تقدم المهدود

ن ما  ، مؤنث وأ مذكر هل هو: أي؛ عكون بالر زوع إلى مفردا والتهر   ع ى زنسوإلى لفظ الزم  وا 
: ضتقول، (4)الهدد وتمنييو دون االلتفات إلى لفظ المهدود إذا كان زمهاً  يم مراعاة ذلك أيناء تذكير

ضوزب ، مذكر رن مفرد أدوعة دواء وهو؛ ضي الزم  تهايالية أدوعة بإيبات التاء ضي الهدد رغم يبو 
 . الهدد تمنيث

–خاٍل من عالمة التمنيث رغم أن الزم  زوار، الهدد ضقد ذكر يالث زوارٍ : أعلا ضتقول
إذن إذا كان الملا  إلعو الهدد . الهدد ولذا وزب تذكير، مؤنث رن  مفرد زوار زارية وهو؛ -التاء

ن ما يراعى مفردا الممي أ زمهًا حقعقعًا ال ضما الذي يراعى إذا ، ُيراعى لفظو أيناء التذكير والتمنيث وا 
 . أواسم زنس زمهي؟-الذي لعس لو مفرد من زنسو وهو–اسم زم  كان الممي أ
أو  تذكير ع عو من تمنيث أو هما أي صعغتهما وما؛ الذي يراعى ضي هذا الحالة لفظهماو  

 . (5)صالح لألمرين
ن كان مذكرًا ال، حذضت التاء، غير "ضإن كان مؤنيًا ال: قال الرلي يبتها إلحاقًا غير أ وا 

ر، المؤنث ل مؤنث من هذا الزنس بزم  ن، منو بزم  المذكر ول مذك  زاء تذكيرا وتمنييو كالبط  وا 
 . (6)إلحاق التاء نظرًا إلى تذكيرا وحذضها نظرًا إلى تمنييو والد زاج زاأ

أما  كعفعة التهر   ع ى تذكير وتمنيث اسم الزم  أواسم الزنس الزمهي ضعكون باالعتماد  
، من بينها اللمير الهائد ع يهما، وباالعتماد ع ى بهض القرائن ال فظع ة، سم  عن الهرب  ى ماع

ط بين  أال، وعشتر ط ضي هذا الحالة (7)تمنيث الفهل وتذكيرا أو، أواسم اإلشارة المستهمل مههما يتوس 
ط هذا النهت وزب مرا ؛ التذكير والمهدود نهت يدل ع ى التمنيث أو الهدد عاة المهنى الذي ضإن توس 

                                                           

 .1142/ 1السابق: حديث رقم:  (1)
، 1211، 284، 248، 194، 117، 46، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/198: حديث رقم: السابق (2)

1064 ،327 ،2168 ،2264 ،2952. 
 .122مصطفى النحاس، الهدد ضي ال غة، ا:  (3)
ل ل  (4)  .4/538الواضي،  ، والنحو2/112، وانظر: أولح المسالك: 4/6أمخشري: شرح المفص 
 .4/543النحو الواضي:  (5)
 .246-245/ 4الكاضعة:  الرلي ع ى شرح (6)
 .453/ 4النحو الواضي:  (7)
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، ضي الماء خمٌس إناٌث من البط: نحو، اسم الهدد أو يؤنث تبهًا لو ضيذكر، ويدل ع عو، عقتلعو
 . (1)من الب ط أعلًا  وع ى مقربة منها خمسٌة ذكورٌ 

ضإن  هذين التمييأين قد عفصالن ؛ مؤنث إذا كان ل هدد المفرد تمييأان أحدهما مذكر واآلخر
لعك حكم كل حالة، عفصالن عن الهدد بفاصل وقد ال  : وا 
ضالغ بة حينئذ تكون  ()بين: ميل، إذا ضصل بين الهدد والمهدود بفاصل: الحالة األولى

كان  إال  إذا، عشرة بين رزل وامرأة: ضتقول شاهدت، وحينئٍذ تيبت تاء التمنيث ضي الهدد، ل مذكر
 : (3)ومنو قول الشاعر ،(2)عغ بون التمنيث ع ى التذكير نهمضإ، يومًا ولي ة الممي أ

  َضَطاَضككككككككككككككككْت َياَليًككككككككككككككككا بككككككككككككككككَيَن يككككككككككككككككَوٍم َوَلْيَ ككككككككككككككككةٍ 
 

  َوَككككككككككككككككاَن الَنِكْيكككككككككككككككُر َأْن ُتِلكككككككككككككككيَف َوَتزكككككككككككككككَمرَ  
 

ولعالي غ ب زانب ال عالي لسبق ال ي ة اليوم عند  كان المهدود أعاماً  ا"إذ: عقول النحاس
، ارعام وال ال عالي إذ أبهمت ولم تذكرأم ا ، (4)"اليوم كمن و مندرج تحت ال  ي ة وزأء منها ضصار بالهر 

ََربَّْصَن ]: -تهالى–ومنو قولو، زرى ال فظ ع ى التمنيث ْنكُْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا يَت يَن يُتََوفَّْوَن مِّ َوالَّذِّ

ُحذضت ، المهدود ولم يذكربهم اض ما ، أقام ضالن خمسا: ومنو قولك، (5)[بِّأَنْفُسِّهِّنَّ أَْربَعَةَ أَشُْهر  َوعَْشًرا
 . (6)التاء من الهدد تغ يبًا ل فظ ال عالي المؤنث ع ى ارعام المذكر

عكون الهدد ملاضًا إلى ، إذا لم عفصل بين الهدد المفرد ومهدودا بفاصل: الحالة الثانية
: ميل، (7)ضيراعى ضي تذكير الهدد وتمنييو السابق منهما سواء أكان المهدود عاقاًل أم ال، المهدود

عندي عشرة زمال ، نوق وزمال عندي عشر، رأيت خمس نساء ورزال، ة رزال ونساءخمس ترأي
 . ونوق 

عصح  تذكير الهدد وتمنييو إذا كان المهدود محذوضًا م  مالحظتو ضي المهنى وته  ق الغرض 
 . بو

 : منها، عشرة أحاديث عقرب منما  وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري(
يَمانِّ ُكنَّ فِّ  َمن   ثَََلث   ": --قال - ا : يهِّ َوَجدَ َحََلَوةَ اْْلِّ مَّ ُ َوَرُسولُهُ أََحبَّ إِّلَْيهِّ مِّ أَْن يَُكوَن اّللَّ

َواُهَما  . (8)"...سِّ

                                                           

 .545/ 4السابق:  (1)
 .257الهدد ضي ال غة: ا:  (2)
 ا؛ رن  الهرب عغ بون ال ي ة ع ى اليوم.البيت ل نابغة الزهدي، والشاهد ضعو: تذكير الهدد يالي (3)
 .257الهدد ضي ال غة: ا:  (4)
 .234البقرة: سورة  (5)
 .258الهدد ضي ال غة: ا:  (6)
 .258السابق: ا:  (7)
 .16/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (8)
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تُهُ  ثَََلثَة  أَنَا َخْصُمُهْم يَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ   ": --قولو - َمهُ َخَصم  َرُجل  أَْعَطى بِّي ثُمَّ : ، َوَمن  ُكن ُ  َخص 

يًرا فَاْستَْوفَىَغدََر َوَرُجل  بَاَع حُ  ا فَأََكَل ثََمنَهُ َوَرُجل  اْستَأَْجَر أَجِّ هِّ أَْجَرهُ  َعَملَهُ  رًّ  . (1)"  َولَْم يُْعطِّ

ضتقول صمت ، ذكر ضارضصح أن عكون كما لو، "ضإن قصد ولم يذكر ضي ال فظ: عقول الصبان
 . (2)تريد لعالي"، وسرت خمساً ، تريد أعاما، خمسة

 
 : لمركب وتذكيرها تأنيث العدد -ثانيا

أم ا اآلن ضنريد التهر   ع ى ، ا النوع من ارعداد وبعان حكمو اإلعرابيبهذسبق التهريف 
المركب وعقصد  الهدد عزأ: وعمكن ت خعصو ضعما ي ي، والتمنيث حكم هذا ارعداد من حيث التذكير

وخمس عشرة ، الرأيت خمسة عشر رز: ضتقول، والتمنيث بو عشرة عطابق المهدود من حيث التذكير
 . (3)امرأة

 ، أربهة أحاديث عقرب منما  وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ضي حالة تمنيث المهدود
 : منها

ضممر ، بهيًا ِقَبَل الساحل --بهث رسول هللا: قال -رضي هللا عنه–بن عبد هللا  عن زابر -
ضإذا حوٌت ميل ؛ ينا إلى البحريم انته، ...وأنا ضيهم، وهم ياليمائةٍ ؛ ع يهم أبا عبيدة بن الزراح

 . (4)ضمكل منو ذلك الزعش يماني عشرة لي ًة ، الظرب
 . )عشرة( طابق )لي ة( ضي التمنيث

 : منها، خمسة أحاديث عقرب منما  )صحعح البخاري( ضي حالة تذكير المهدود وقد ورد ذلك ضي
وع يها صوم ؛ ماتت أمي: -–قالت امرأٌة ل نبي : قال -رضي هللا عنه -عن ابن عباس -

 . (5)خمسَة عشَر يوماً 
 . )عشر( طابق )يوم( ضي التذكير

 
 : (6)فله حكمان ، العدد المرّكب أّما صدر

                                                           

، 1182، 335، 186، 128، 33، 21، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2227/ 2: حديث رقم: السابق( 1)
2358 ،1979 ،50 ،2459 ،2598 ،2272 ،523 ،1174 ،1328 ،2369 ،1995. 

 .8/ 4حاشعة الصبان: ( 2)
 .17-4/16 ، وشرح المفصل ل أمخشري 141ضي ال غة: ا:  ، وانظر: الهدد4/547النحو الواضي: ( 3)
 .2483، 2560، 3576، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2483/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)
 .2983، 3700، 3652، 399، 40، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1952/ 2: حديث رقم: السابق (5)
 .142، وانظر: الهدد ضي ال غة: ا: 7/ 4الواضي:  النحو (6)

جار   في ناح   ال    . وق ل :  ر   ا  كار المحتج ا  . قال : وال ِخ  ر : ِ تر  كون لل :اْلعََواتُِّق َوذََواُت اْلُخدُورِّ )*(

  . ر ر عل ه  تر
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، ق ماً  راشتريت أحد عش: ضتقول، اينتي وزب مطابقتو ل مهدود، ايني، إحدى، إذا كان لفظو أحد -أ
حدى عشرة رواعة  . ق ما واينتا عشرة رواعة عشر عندي اينا: وتقول، وا 

ر  ولما كان المهدود رواعة، عشر بزأأعو الهدد أحد عشر واينا ض  ما كان المهدود ق مًا مذكرا ذكُّ
 . بزأأعو مؤن يا أنْ َث الهدد إحدى عشرة واينتا عشرة

 : منها، وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرتين: عشرة مؤنيا الهدد اينتا
ضنألت قصر ، ضقدمت امرأة، ضي الهيدينكنا نمن  عواتقنا أن يخرزن : قالت -ل–عن حفصة  -

وكانت أختي ، ينتي عشرة --ضحديت عن أختها وكان أوج أختها غأا م  النبي ، بني خ ف
َوْليَْشَهْدَن اْلَخْيَر َودَْعَوةَ  ، َواْلُحيَّضُ ، (*) يَْخُرُج اْلعََواتُِّق َوذََواُت اْلُخدُورِّ  ": --قال ، ...مهو

نِّينَ   . (1)" اْلُمْؤمِّ
 يالية أحاديث عقرب منما  وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري(: عشر مذكرا دد اينااله ،

 : منها
 . (2)" اثْنَا َعَشَر َشْهًراة السن  ": --قال -

 أربهة أحاديث عقرب منما  وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري(: الهدد إحدى عشرة مؤنيا ،
 : منها
 كيف كانت صالة الرسول: –ل -عن أبي س مة بن عبد الرحمن أنو سمل عائشة -
-- (3)ةً كهَ شرَة رَ يرا ع ى إحَدى عَ وال غَ ، انَل مَ ي رَ أيد ضِ يَ  ما كانَ : ضي رملان؟ قالت . 

وزب مخالفة صدر المركب : ما بينهما أو بل  وبلهة تسهة أو إذا كان لفظُو يالية أو -ب
 : ضتقول، (9-3) ل مهدود كما ضي ارعداد من
 . يالية عشر رزالو ، شاهدُت يالث عشرة امرأة

 : منها، عشرة أحاديث عقرب منوقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ما : تسهة يالية أو -
 : في حالة تأنيث المعدود -

ِّي بِّاللَّْيلِّ ثَََلَث َعْشَرةَ َرْكعَةً ثُمَّ  --كان رسول هللا: قالت -رضي هللا عنها–عن عائشة  يَُصلِّ

ِّي ََ النِِّّدَاَء  إِذَا- يَُصلِّ ْبحِّ َسمِّ  . (4) .َرْكعَتَْينِّ َخفِّيفَتَْينِّ  -بِّالصُّ
 : في حالة تذكير المعدود -

ي : -–قالت امرأٌة للنبي : عن ابن عباس قال ِّ  . (1)  َوَعلَْيَها َصْوُم َخْمَسةَ َعَشَر يَْوًما؛َماتَْت أُمِّ
                                                           

 .1995، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 324/ 1صحعح البخاري: حديث رقم:  (1)
 .936، 7222، 3176، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 3167/ 2: حديث رقم: السابق (2)
 .268، 1980، 3129هد انظر: حديث رقم: ، ولمأيد من الشوا 3569/ 2: حديث رقم: صحعح البخاري  (3)
، 506، 897، 156، 201، 1879، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1170/ 1السابق: حديث رقم:  (4)

1264. 
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 : (2)ض و حكمان، إذا كان ل هدد المركب تمييأان أحدهما مذكر واآلخر مؤنث
ر أو ضالغ بة لو تقدم، من الممي أين عاقالً  إذا كان المذكر -األول وسواء كان المؤنث  تمخ 

 هنا خمسة عشر: ضتقول، تيبت تاء التمنيث ضي الهدد ضي ك تا الحالتين: أي؛ غَير عاٍقل أو عاقالً 
 . ناقة ورزالً  هنا خمسة عشر، امرأة ورزال

والتمنيث السابق منهما  عي ضي التذكيررو ، عاقل إذا كان المذكر من الممي أين غير -الثاني
 . يالث عشرة ناقة وزمالً ، يالية عشر زمال وناقة: ضتقول، عاٍقل غير وأ عاقالً  سواء أكان المميأ

 . أرب  عشرة ت ميذة وكتاباً ، كتابا وت ميذة أربهة عشر
 . (3)روعي المؤن ث، مهاً هما بين أو  أو من: ميل، أم ا إذا ضصل بينهما بفاصل

، (90-20) لقد سبقت اإلشارة إلى أن مصط ح الهقود عط ق ع ى ارعداد: الهقود تذكير
 رننا ق نا ؛ اإلعرابعة سواء أكان ممي أها مذكرًا أم مؤن يا تهازمع  حاال وت أم الهقود صعغة التذكير ضي

 
، (4)عصح اتصال تاء التمنيث بو السالم وبالتالي ال بمن هذا النوع م حق بزم  المذكر

 "وما: وضي ذلك عقول الأمخشري ، ياليون رزاًل وياليون ناقة، عشرون رزاًل وعشرون امرأة: لضعقا
سبيل  الهشرين والياليين عستوي ضعو المذك ر والمؤن ث وذلك ع ى: نحو، لحق بآخرا الواو والنون 

 : (5)كقولو من الطويل، التغ يب
 دعتنككككككككككي أخاهككككككككككا بهككككككككككد مككككككككككا كككككككككككان بيننككككككككككا

 

 خكككككككككككككوانمكككككككككككككن ارمكككككككككككككر مكككككككككككككا ال عفهكككككككككككككل ار 
 

عن نفسو وعنها  ترى أن و عب ر أال؛ "والشاهد أن و غ  ب المذك ر: وعقول ابن عهعش ضي البيت  
ولم عقل )ارختان( يريد أن  هذا المرأة سم تو أخًا بهد ما كان بينهما ما ال عكون بين ، بارخوين
 . (6)"يريد ما عكون بين المحب ين، ارخوين

، عشرة أحاديث عقرب من)صحيح البخاري( ما  د ورد ذلك فيوق: ومثال ذلك في حالة الرفع -
 : منها

                                                                                                                                                                          

،، 2983، 3700، 3652، 399، 40، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1952/ 2السابق: حديث رقم:  (1)
2483. 

 .258وانظر: الهدد ضي ال غة، ا:  ،4/548النحو الواضي: ( 2)
 .261-260الهدد ضي ال غة: ا: ( 3)
 .4/548الواضي:  النحو (4)
/ 4، وانظر: أولح المسالك: 265اإلعراب: ا:  المفصل ضي صنهةالبيت : لم أعير ع ى اسم قائ و،   (5)

262. 
ل ل أمخشري:  (6)  .4/19شرح المفص 
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  قال-- :"دَقَةِّ  ؛َعلَى النَّاسِّ َزَمان   ليأتين ُجُل فِّيهِّ بِّالصَّ دُ أََحدًا  ِمن   يَُطوُف الرَّ الذََّهبِّ ثُمَّ اَل يَجِّ

ْنهُ  دُ  ، يَأُْخذَُها مِّ ُجُل اْلَواحِّ َجالِّ َوَكثَْرةِّ  ِمن   ؛أَةً يَلُْذَن بِّهِّ يَتْبَعُهُ أَْربَعُوَن اْمرَ  ؛َويَُرى الرَّ ِّ قِّلَّةِّ الرِّ

 . (1)" النَِِّّساءِّ 

  قال-- :" َيُء ُوُجوُهُهْم إَِّضاَءةَ اْلقََمرِّ  ِمن   يَْدُخُل اْلَجنَّة َي َسْبعُوَن أَْلفًا تُضِّ تِّي ُزْمَرة  هِّ  . (2)"أُمَّ
، يزيد عن ستة أحاديث)صحيح البخاري( ما  وقد ورد ذلك في: ومثال ذلك في حالة النصب -

 : منها
  كان رسول هللا--  ًفَيَْسُجدُ ، -بال يل–كانت ت ك صالتو ، عص ي إحدى عشرة ركهة

ََ َرأَْسهُ ؛ذَلَِّك  ِمن   السَّْجدَةَ  يَن آيَةً قَْبَل أَْن يَْرفَ قَْدَر َما يَْقَرأُ أََحدُُكْم َخْمسِّ
 (3) . 

، عشرة أحاديث عقرب منح البخاري( ما )صحي وقد ورد ذلك في: ومثال ذلك في حالة الجر -
 : منها
 كان النبي-- ضإذا كان حين عمسي من ، يزاور ضي رملان الهشر التي ضي وسط الشهر

 . (4)ورز  من كان مهو، رز  إلى مسكنو؛ وعستقبل إحدى وعشرين، عشرين لي ة تملي

  قال-- :" ْلُم وَ  ن  إنَّ م نَا َوتَْكثَُر أَْشَراطِّ السَّاَعةِّ أَْن يَقِّلَّ اْلعِّ ِّ يَْظَهَر اْلَجْهُل َويَْظَهَر الزِّ

َجالُ  ،النَِِّّساءُ  ِّ دُ  َحتَّى َويَقِّلَّ الرِّ يَن اْمَرأَةً اْلقَيُِِّّم اْلَواحِّ  . (5)" يَُكوَن لَِّخْمسِّ
 

 : تأنيث العدد المعطوف وتذكيرهثالثًا: 
بين عشرين ميل يالية وعشرون المحصورة  -كما ذكرنا–وهي ارعداد المحصورة بين عقدين

 .      ..،.المحصورة بين ياليين وأربهين، وأربهة وياليون ، وياليين
 : كاآلتي ضهو، والتمنيث أم ا حكم هذا الصنف من ارعداد من حيث التذكير

الهقد ضصعغتو مالأمة التذكير دائمًا مهما كان نوع : أي؛ ما عسمى المهطو  الياني أو الزأء -أ
ضال عصح ، وضيها عالمتاا، صعغتو تهرب إعراب زم  المذكر السالمرن  ؛ امذكرا أو مؤني الممي أ

 . (6)مزيء عالمة تمنيث مههما منهًا ل تهارض
                                                           

 .1/1414: حديث رقم: صحعح البخاري  (1)
، 3578، 3207، 3243، 2631، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 5811/ 4: حديث رقم: السابق (2)

6520 ،5811 ،3326 ،1148 ،3247 ،1414 ،3578 ،4814. 
، 3207، 3548، 799، 1370، 3039، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/994: حديث رقم: السابق (3)

3470. 
 .2/2018رقم: : حديث صحعح البخاري  (4)
، 1454، 1366، 3176، 3265، 1366، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 81/ 1السابق: حديث رقم:  (5)

3634 ،2814 ،3584 ،1118 ،7225 ،1366 ،2801 ،1454 ،3548. 
  .549/ 4الواضي:  النحو (6)
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 : منها، خمسة أحاديث عقرب منوقد ورد ذلك في )صحيح البخاري( في حالة النصب ما 
 قال-- :"   َيَن إِّْنسَ  فِي َكان بًا  ،انًا ثُمَّ َخَرَج يَْسأَلُ بَنِّي إِّْسَرائِّيَل َرُجل  قَتََل تِّْسعَةً َوتِّْسعِّ فَأَتَى َراهِّ

،  فَقَاَل لَهُ َرُجل  ائْتِّ قَْريَةَ َكذَا َوَكذَا ،فََجعََل يَْسأَلُ  ،فَقَتَلَهُ  .تَْوبَة  قَاَل الَ  َهل  ِمن   فَقَاَل لَهُ  ،فََسأَلَهُ 
هِّ نَْحَوَها فَاْختََصَمْت فِّيهِّ  ُ إِّلَى  فَأَْدَرَكهُ اْلَمْوُت فَنَاَء بَِّصْدرِّ ْحَمةِّ َوَمََلئَِّكةُ اْلعَذَابِّ فَأَْوَحى اّللَّ َمََلئَِّكةُ الرَّ

بِّي هِّ أَْن تَقَرَّ هِّ أَْن تَبَاَعدِّي ، َهذِّ ُ إِّلَى َهذِّ هِّ أَْقَرَب : َوقَالَ  ، َوأَْوَحى اّللَّ دَ إِّلَى َهذِّ قِّيُسوا َما بَْينَُهَما فَُوجِّ

ْبر  فَغُفِّرَ   . (1)" لَهُ  بِّشِّ
لار الزأء أم ا -ب  : (2)المهطو  ع عو إذا كان: أي؛ و 

 واحد وعشرون رزال: ميل، وزب مطابقتهما ل مهدود ضي التذكير والتمنيث: واحدًا أو اينين ،
حدى وعشرون ضتاة   .      ...وا 

 وهي، وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرة واحدة: الهدد اينين : 

o ضق ت البن ، ين تكبيرةضكبر ينتين وعشر ، ص يت خ ف شيخ بمكة: عن عكرمة قال
 . -(3)-سنة أبي القاسم ؛ يك تك أمك: إنو أحمق ! ضقال: عباس

 منها، وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( مرتين: الهدد واحد : 

o  كان رسول هللا--ضإذا كان ، يزاور ضي رملان الهشر التي ضي وسط الشهر
، لى مسكنورز  إ؛ وعستقبل إحدى وعشرين، حين عمشي من عشرين لي ة تملي

 . (4)ورز  من كان يزاور مهو

 تذكيرها إن كان : أي؛ وزب مخالفتها ل مهدود: تهماام حق عددًا بينهما أو تسهة أو يالية أو
َ  ه]: -تهالى -قولو: ميل، المهدود مؤنيا وتمنييها إن كان المهدود مذكراً  ي لَهُ تِّْس ذَا أَخِّ

دَة    . (5)[َوتِّْسعُوَن نَْعَجةً َولَِّي نَْعَجة  َواحِّ

 : منها، خمسة أحاديث عقرب منما  وقد ورد ذلك في )صحيح البخاري(
ْشُروَن فَََل تَُصوُمواالشهر ": --قال  َ  َوعِّ فَإِّْن ُغمَّ ،تََرْوهُ  َواَل تُف ِطُروا َحتَّى، تََرْوهُ  َحتَّى تِّْس

ُروا لَهُ   . (6)" َعلَْيُكْم فَاْقدِّ
ارعداد المركبة نفسها من حيث التذكير حكم عمخذ ضإن و ؛ إذا كان ل هدد المهطو  ممي أان

 ن ضي المستشفى يالية وعشرو ، ضي المستشفى يالية وعشرون ممرلًا وممرلة: ضنقول، (1)والتمنيث
                                                           

 .775، 2736، 1454، 3705، 1910، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 2/3470صحعح البخاري:  (1)
 .4/549النحو الواضي:  (2)
 .1/788م: قصحعح البخاري: حديث ر ( 3)
 .1454رقم:  ، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث2018/ 2السابق: حديث رقم:  (4)
 .23ا: سورة  (5)
، 3700، 3705، 2736، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1907/ 2صحعح البخاري: حديث رقم:  (6)

3470 ،3265 ،1454. 
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 قرأت يالياً ، ومز  ة قرأت يالية وعشرين كتاباً : وتقول، الهاقل مراعاة ل مذكر، ممرلة وممرلاً 
 . منهمامراعاة لألسبق ، وعشرين مز  ة وكتاباً 

 
 

                                                                                                                                                                          

 .160الهدد ضي ال غة: ا:  (1)
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 : تعريف العدد وتنكيره – سابعاً 
ليك ملّخص هذه األحكام، لكل قسم من أقسام العدد أحكامه من حيث التعريف والتنكير  : وا 

 وكل نوع له حكمه الخاص به، وهو أنواع: العدد المفرد: القسم االول : 
هذان ، ضي قومو الواحد هو: ضتقول، التهريف ع يهما )أل( عهر ضان بدخول: لواحد واالينانا -أ

 . االينان ماهران

ضتهريفهما عكون بإدخال )أل( ع ى الملا  إلعو وهذا بإزماع : اليالية والهشرة وما بينهما -ب
إذ ، وباب الدار، يالية اريواب قعاسًا ع ى غالم الرزل: ضعقال، أهل البصرة والكوضة

 . (1)الملا  عكتسب التهريف من الملا  إلعو

اليالية الرزال قعاسًا ع ى : ضعقال، ع ى الهدد والمهدود مهاً )أل(  خالالكوضي ون إد وقد أزاأ
 . (2)المذهب هذا ارنصاري ضساد وقد بي ن، الحسن الوزو

 . زائأ بإزماع البصريين والكوضيين غير ضهو، الياليُة رزال: قولهم أم ا
د المفردة من حكم ارعدا هو حكم هذين الهددين من حيث التهريف والتنكير: المائة وارلف -ت

 . (3)مائة الدرهم وألف الدينار: ضعقال، (3-10)
 وفي تعريفه مذاهب ثالثة: العدد المرّكب: القسم الثاني : 

عندي ارحَد عشر : نحو، المرك ب ضقط يرى البصريون إدخال )أل( التهريف ع ى صدر -أ
ضي  (أل) دخالرن  الزأأين صارا بهد التركيب بميابة اسم واحد ضكان تهريفهما بإ؛ درهماً 

ل منهما كما تدخل  . (4)التهريف ع ى أول االسم ضقط( أل) ارو 

 )أل( التهريف ع ى الزأأين الصدر إدخال -وارخفش من البصريين- ويرى الكوضيون  -ب
 . (5)عندي ارحد الهشر درهماً : نحو، والهزأ

ى زأأي وهو إدخال )أل( التهريف ع ، مذهب الكوضيين أعلاً  وهو: أم ا المذهب اليالث -ت
رن  التمييأ ؛ المرك ب وع ى تمييأا أعلًا وهذا خطم ضاحش كما أولح المبرد وابن عصفور

 : ميل، (6)عكون إال  نكرة ال

إذ ارصل ؛ ولعست محلة، وذلك رن الكوضيين يزه ون اإللاضة لفظعة؛ اليالية اريواب
 . (1) )اريواب اليالية(

                                                           

 .4/27ا لمفصل ل أمخشري:  ، وانظر: وشرح2/132شرح زمل الأزازي: ( 1)
 .132/ 2، وانظر: شرح زمل الأزازي: 274الهدد ضي ال غة: ا:  (2)
 .4/28، وانظر: شرح المفصل ل أمخشري: 277الهدد ضي ال غة: ا:  (3)
 .228، والهدد ضي ال غة: ا: 4/27ا لمفصل ل أمخشري:  ، وانظر: شرح2/133شرح زمل الأزازي:  (4)
 .278، والهدد ضي ال غة: ا: 4/27ا لمفصل ل أمخشري:  ، وانظر: شرح133-2/132شرح زمل الأزازي:  (5)
 .278الهدد ضي ال غة: ا: و ، 2/133وانظر: شرح زمل الأزازي: ، 4/276المقتلب :   (6)
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 ريفهما يكون بإدخال )أل( التعريف على العدد كلهتع: العدد المعطوف والعقد: القسم الثالث ،
 . العشرون درهماً ، الثالثة والثالثون ديناراً : فيقال

التهريف ع ى صدر الهدد )أل(  كما أزاأ بهلهم إدخال، وهذا زائأ بإزماع من النحويين
 . (2)مذهب ضاسد وهو. عندي ارحد وعشرون درهماً : ضعقال، المهطو  وتركها ضي الهقد

 . أعير ضي صحعح البخاري ع ى أحاديث من هذا القبيللم 
 

 : العدد الترتيبي )الوصفي( -ثامنا
 : مفهومه
ضعمخذ ، عمكن صعاغة اسم الفاعل من لفظ الهدد كما عصاغ اسم الفاعل من لفظ الفهل 

يؤكدا  هذا ما، ضيزري صفة ع ى ما قب و يذكر م  المذكر ويؤنث م  المؤنث، حكم اسم الفاعل
، تصوغو من ضهل كما، أن تصوغ من اينين وعشرة وما بينهما اسم ضاعل "ويزوأ: ن هشامقول اب
ويزب ضعو أبًدا أن يذكر م  المذكر ، لارب وقاعد: تقول كما، يان ويالث وراب  إلى الهاشر: ضتقول

 . (3)كما يزب ذلك ضي لارب ونحوا"، ويؤنث م  المؤنث
: ميل، عشرة أحاديث عقرب منلتمنيث ما ضي حالة ا: وقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري(

اَعِة  ": --قال  َب َبَدَنًة، َوَمْن َراَح ِضي الس  الي اِنَعِة َمِن اْغَتَسَل َيْوَم اْلُزُمَهِة ُغْسَل اْلَزَناَبِة ُيم  َراَح َضَكَمن َما َقر 
اَعِة الي اِلَيةِ  َب َبَقَرًة، َوَمْن َراَح ِضي الس  اَعِة الر اِبَهِة َضَكَمن َما  َضَكَمن َما َقر  َب َكْبًشا َأْقَرَن، َوَمْن َراَح ِضي الس  َضَكَمن َما َقر 

َب َبْعَلًة، َضِإَذا َخَرَج اإِلَماُم َحَلَرِت  اَعِة اْلَخاِمَسِة َضَكَمن َما َقر  َب َدَزاَزًة، َوَمْن َراَح ِضي الس  اْلَماَلِئَكُة َقر 
 . (4)"َعْسَتِمُهوَن الذِ ْكرَ 

: منها، أربهة أحاديث عقرب منذكير ما توقد ورد ذلك ضي )صحعح البخاري( ضي حالة ال
ْندَهُ َطعَاُم اثْنَْينِّ فَْليَْذَهْب بِّثَالِّث   َمن    ": --قال أَْربَعَة  فَْليَْذَهْب  َوَمن  َكاَن ِعن  َهُ َطعَا ُ  َكاَن عِّ

س   س   أَو   بَِّخامِّ  . (5)" َسادِّ
  :صياغته وأحكامه

 : كاآلتي، يبنى اسم الفاعل من الهدد ضي ال غة الهربعة

                                                                                                                                                                          

 .274 الهدد ضي ال غة: ا: (1)
 .4/28، وانظر: شرح المفصل ل أمخشري: 133/ 2شرح زمل الأزازي:  (2)
، 34، والهدد ضي ال غة: ا: 555/ 4الواضي:  النحو ، وانظر4/262ألفعة ابن مالك:  أولح المسالك إلى (3)

 .2/134، وشرح زمل الأزازي: 29-28/ 4وشرح المفصل ل أمخشري: 
، 2021، 3700، 3، 779ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم:  ،1/881صحعح البخاري: حديث رقم:  (4)

547 ،3206 ،2289 ،3023 ،2152 ،2012 ،1058 
 .653، 66، 912، ولمأيد من الشواهد انظر: حديث رقم: 1/602: حديث رقم: السابق (5)
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 : ولو يالية أوزو: بناؤا من اآلحاد إلى الهشرة
 يالث أو يان أو هذا: ضتقول، (1)أن تستهم و مفرًدا لعفيد االتصا  بمهناا مزرًدا: الوزو ارول 

 . وحكمو من حيث التذكير والتمنيث دائمًا مطابق لمهدودا، …خامس راب  أو
 ة المه ينة ال: الوزو الياني  أن تستهم و م  أص و لعفيد أن الموصو  بو بهض صفات ت ك الهد 

خمسة ويزب حينئٍذ إلاضتو إلى  بهض زماعة منحصرة ضي: أي؛ خامس خمسة: ضتقول، غير
ُث ثََلثَة  ]: -تهالى- ومنو قولو، (2)أص و َ ثَالِّ يَن قَالُواْ إِّنَّ اّللَّ َر الَّذِّ  .(3)[لَّقَدْ كَفَ

والتمنيث ميل حكمها ضي الوزو  ومن حيث التذكير، من حيث اإلعراب وحكم هذا الصعغة
ل ارو 
أ، (4) بو  مفهوال إم ا ملاضًا إلعو أو( يانعة، يان) النحاة إعراب الهدد ارص ي بهد لقد زو 
بإلاضة صعغة اسم الفاعل إلى ، هل كان ضالن ياني اينين قاد زعشهما ل نصر؟: ضعقال، منصوبا

 : هنا( اينين) هل كان ضالن يانعًا اينين قادا زعشهما ل نصر ضتهرب ك مة، الهدد ارص ي اينين
ويزب ضي هذا الحالة أن تسبق الصعغة بنفي أو استفهام وغيرها ، بو السم الفاعل ياني مفهوال

 . (5)من شروط إعمال اسم الفاعل
 أي ؛ هذا راب  يالية: ضتقول، لتصييردون أص و لعفيد مهنى ا أن  تستهم و م  ما: الوزو اليالث

َ يَعْلَُم َما فِّي السََّماَواتِّ َوَما ]: -تهالى -ومنو قولو، (6)زاعل اليالية بنفسو أربهة: أَلَْم تََر أَنَّ اّللَّ

الَّ هَُو َسادِّسُهُ  ْن نَْجَوى ثَََلثَة  إِّالَّ هَُو َرابِّعُُهْم َواَل َخْمسَة  إِّ  هو: أي؛ (7)[مْ فِّي اْْلَْرضِّ َما يَكُوُن مِّ
 . (8)ويزهل الخمسة بانلمامو إليهم ستة، الذي يزهل اليالية بانلمامو إليهم أربهةً 

 : وهي، )صحعح البخاري( مرة واحدة وقد ورد ذلك ضي
يا رسول : في الغار فرأيت آثار المشركين قلت--كنت مع النبي ": قال -ا–بكر  يأب عن
 . (9)"اثهم  الِ ين هللا ث  اثن  بِ  ك  نَّ ما ظ  ": --لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قال، هللا

الحكم نفسو ضي  ومن حيث تذكيرها وتمنييها هو بهاأم احكم صعغة ضاعل هنا من حيث إعرا
 . (10)الوزهين السابقين

                                                           

 .4/262أولح المسالك:  (1)
 .252/ 4: أولح المسالك (2)
 .73المائدة: سورة  (3)
 .556/ 4لواضي: ا النحو (4)
 .38، وانظر: الهدد ضي ال غة: ا: 556/ 4السابق:  (5)
 .4/263أولح المسالك:  (6)
 7المزادلة: سورة  (7)
 .558-4/557الواضي:  النحو (8)
 .3/4663بخاري: حديث رقم: لصحعح ا (9)
 .558/ 4النحو الواضي:  (10)
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 : بناؤه مصاحبًا العشرة-1

 : فيستعمل على ثالثة أوجه، يبنى اسم الفاعل مصاحبًا العشرة
 ل لعفيد االتصا  بمهناا مِقي دًا بمصاحبة الهشرة ول داللة ، الهشرة أن تستهم و م : الوزو ارو 

 . (1)عشرة وخامس عشر وخامسة، وحادعة عشرة حادي عشر: ضتقول، ع ى الترتيب

ضي محل  رض  أو نصب  عشرة، البناء ع ى ضتح الزأأين مهاً  هو: حكمو من حيث اإلعراب أما  
 الزأأين لمهدودهما من حيث التذكيرم  مطابقة ، ع ى حسب موقهو من الزم ة زر   أو

 . وهذا المخطوطة الرابهة عشرة الكتاب الراب  عشر هذا: ضتقول، (2)والتمنيث

 خمسَة  هذا خامَس عشرَ : وميالو، (3)أن تستهم و مهها لعفيد مهنى ياني اينين: الوزو الياني
 . (4)ضنحصل ع ى مركبين عدديين مبنيين ع ى الفتح ضي زأأيهما، عشرَ 

ل منهماالزأ  - ع ى حسب  زر أو، رض  أو، مبني ع ى ضتح الزأأين ضي محل نصب: ء ارو 
 . ملا  ووه، موقهو من الزم ة

ماعدا ايني عشر ، ضمبني ع ى ضتح الزأأين ضي محل  زر  باإللاضة: الزأء الياني أم ا -
 . ضهو بدل من نون المينى، إلعو أما الهزأ واينتي عشرة التي عهرب صدرها ضقط ملاضا

ل بزأأعو يواضق مهدودا من حيث التذكير: ما  من حيث التذكير والتمنيثأ -  ضالمركب ارو 
نطبق ع ى يضصدرا ينطبق ع عو ضي التذكير والتمنيث ما : المركب الياني أما  ، والتمنيث
هذا حادي عشر : ضعقال، (5)أما  عزأا ضيواضق المهدود ضي التذكير والتمنيث، المفردة ارعداد

 . يالث عشر يالية عشر: وعقال. ايني عشر ني عشريا، عشر أحد

 ن ، راب  ياليةً : أن تستهم و م  الهشرة إلضادة مهنىً : (6)الوزو اليالث ضنحصل ع ى تركيب مكو 
 . والتحويل ل داللة ع ى التصيير، عكون اليالث منها دون ما أشتق منو الوصف، من أربهة ألفاظ

 ضعكون المركبان مبنيين ع ى . امسة عشرة أرب  عشرةوهذا خ، يالية عشر هذا راب  عشر: ضتقول
 : ضتح الزأأين

  ل ضي محل رض ، ع ى حسب حازة الزم ة وهو ملا  زر   أو، نصب أو، المركب ارو 
 . ملا  إلعو المركب الياني ضي محل زر  

                                                           

 .4/254أولح المسالك:  (1)
 .2/112السابق:  (2)
 .2/112: السابق (3)
 .40، وانظر: الهدد ضي ال غة: ا: 4/559الواضي:  النحو (4)
 .560/ 4الواضي:  النحو (5)
 .561-560/ 4السابق:  (6)



 فصل الرابع: المطابقة بين العدد وتمييزهال
 

212 

 ل  ضصدرا يخالف المهدود: أم ا الياني، بزأأعو يواضق المهدود من حيث التذكير والتمنيث: وارو 
 . وعزأا يواضقو من حيث التذكير والتمنيث

 

 : بناؤه من العشرين وأخواتها والمائة واأللف-2
ويذكر بهدها صعغة الهقد مهطوضة ( 9-1) صعاغة اسم الفاعل من أحد ارعداد المفردة من يزوأ

والهشرون ضتقدم صعغة  ليالثا، الحادي والهشرون ، الواحد والهشرون : نحو، الواو ع يها بحر 
والمهطو  الهقد يتبهو ضي  –ماعدا يانٍ  –وتهرب بالحركات حسب موقهها، عل ع ى الهقدضا

عالأم التذكير  وهو، السالم رنو م حق بزم  المذكر؛ بالحركات اإلعراب ولكن و عهرب بالحرو  ال
 . (1)الني ف تطابق المهدود من حيث التذكير والتمنيث: أي؛ دائمًا ضي حين أن صعغة ضاعل

 
 

 

                                                           

 .42، والهدد ضي ال غة: ا562-561/ 4الواضي:  ، وانظر: النحو267/ 4أولح المسالك:  (1)
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للـةاكخ تمــ

لنذ ئـجلاكبحـثلواكذ ص ـ تو
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 النتائـج والتوص ا الخاتم  و

ضي  ظاهرة لغوعة متمي ة وهي ، إن ظاهرة المطابقة مظهر من مظاهر التزانس ضي الهربعة
وأكير ما تكون المطابقة التي . ،..والفهل والفاعل والمبتدأ والخبر، التزانس بين الصفة والموصو 

أيادة ع ى الحركة ، والتمنيث،والتذكير ، والزم ،والتينعة ، الهرب ضي اإلضراد  الحظها النحاة
 . والتهريف والتنكير، اإلعرابعة

والم تـ أ ، هـذا التطـا ق  ـ ن أركـان الجملـ  كالفعـل والفاعـل  ظهـر ف هـاوق  اختلف  األ ـال ب التـي 

 القواعـ    ور  ف هـا مـا  خـالفقـ، أو العـ   وتم  ـ ه، أو الضم ر ومرجعـه، التوا عأو   ن ، روالخ 

: فعم وا إلى أ ال ب مختلفـ  لكـ   تتعـارض مـع القواعـ  التـي قرروهـا، النحو   التي قررها النحا 

 - والتغل ب، للمطا ق  ومر  تكون المجاور     ا  ، فمر   لجأ النحا  إلى الحمل على اللفظ أو المعنى

 في رلصوا منها تي ولص؛اللغ ا انــــبوج فتلــــمخ في ءشياأ أو ءشي على ءشياأ أو ءشيتغل ــــب هو

 لسن ا على رشتهوا عشا ما مع نسجاماأو ا ،نطـقلا في رلتيسيوا ل وللسه را   ثاا ،اللي وال    حولنوا

وإن اختلفـ  األ ـال ب ، لكـن الغا ـ  واحـ  . أ ضا  أخذ  وره فـي إظهـار هـذا التطـا ق  ،-للغ ا أهل

 ،من أجل ا فها  وأمن الل س،  ق  على أطراف الجمل وهي إضفاء المجان   والمطا، التي  ع ر  ها

عالما  في اللغ  ف تعتق  أنّه  م ح؛ أّمـا إذا كـان قل ـل   إن كن : نشر   مجل َ العر يِّ مقال ٌ؟مثل قول

العل  ف ها أو جاه   لها ف تضحك منه أو ترثي له. لكن  تُفاجأ أك ر المفاجأ  حـ ن  ؤّكـ  لـك لغـوّي 

وأنّها مّما أقّر  عض النحا  ا تعماله. وح ن ،لل قواه العقل ّ ، أّن الع ار  صح ح ك  ر، وهو في كام

 عِطَي لفٌظ من األلفاظ حكَمه في الرفع أو النصب للفٍظ آخر ل س  أي: هو أن ، تت  ّن أّن ك مه  ق ق

 ذلك حكمه، و أخذ هو حك  ذلك اللفظ، وكأنّهما  ت ا الن قَرضا .

ـن اللـ س»  عنـ ه ومن ذلك التقارض الم عـو ؛ «إعطـاء الفاعـل إعـراب المفعـول وعك ـه، عنـ  أم 

موح ـا  أّن الم ـلّ  «. َخَرَق الثوُب الم ماَر؛ وَكَ ـَر ال جـاُج الحجـرَ »و مثِّل ا ن هشا  لذلك  ع ار : 

ًّ كانـ    ه عن  الناس أّن الم مار هو الذي  خرق الثـوب، وأّن الحجـر هـو الـذي  ك ـر ال جـاج، أ ـا

اب التي نجعلها على ذ نك اللفظ ن، فاألمر ال  مكن أن  لت س علـى القـارأ أو ال ـامع حرك  ا عر

 أ   ا.

وقد الحظنا أن ، كييرة كيرة بالغة أحاديث البخاري ضيها المطابقة ضي وردت التي  حاديثوار
ة باستيناء بهض الحاالت التي يتوهم ل قارئ أنها مخالفة ل وه ، المطابقة تمت ضي زمع  مزاالتها

 . ها مخالفةضيوال يوزد  ،االولى يم يتبين بهد تقصي أطراضها وعناصرها أنها مطابقة
وبهد أن من  هللا ع ي  بإتمام هذا الهمل أشير ضي الخاتمة إلى النتائة والتوصعات التي 

 : وهي، توص ت إليها ضي هذا البحث
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 ج:ـالنتائ -أوالً 
ال غوعة ضكذلك هو من المصادر ؛ ي  بال مناأعالحديث النبوي كما أنو المصدر الياني ل تشر  -1

وسيبقى الحديث إلى زانب القر ن ضي االستدالل واالحتزاج حتى يرث هللا اررض  ،بال شك
 .ضالتمسك بهما سر نزاح ارمة اإلسالمعة وتقدمها ،ومن ع يها

وضق القواعد النحوعة الصحعحة التي عرضها النحاة من  ع ى أن الحديث الشريف سار -2
 . وأن القواعد ال غوعة لم تخالف الحديث، صوا ال غوعة الفصعحةالن

 ،أن الحديث النبوي الشريف ميل كل أنواع الزمل والتراكيب ال غوعة التي ذكرها ع ماء النحو -3
وضه و وتقريرا ضفعو ارمي ة المستزدة ضي حعاة الناس  --ضالحديث هو قول الرسول 

 . زاتهم اليومعةوالتزارب الواقهعة بينهم ومطالبهم وحا
أن الدراسة النحوعة ال تقتصر ع ى أواخر الك مات وما عطرأ ع يها من تغيير ضي الحركة أو  -4

نما تتس  لتشمل كل ما يتصل بتكوين الزم ة من ظواهر، يبوت  . وا 
ضهي ال تقل أهمعة عن الهالمة ، أن المطابقة عنصر مهم من عناصر الولوح ضي الزم ة -5

ضي لغة القر ن الكريم وقراءاتو الظواهر النحوعة التي عكير دورانها  وهي من أبرأ، اإلعرابعة
 ،. وأشهارهم، وأميالهم، ضي كالم الهربو المخت فة، وارحاديث النبوعة الشريفة 

)اإلضراد والتينعة  الهدد، المطابقة ضي التذكير والتمنيث: وهي، أن وسائل المطابقة خمسة -6
 . )تك م وخطاب وغيبة( الشخا من، )التهريف والتنكير( التهيين، الحالة اإلعرابعة، والزم (

واإلعراب ، والتهريف أو التنكير، والهدد، المطابقة بين المبتدأ والخبر تظهر ضي صور النوع -7
أو زم ة وهو  أو وصفاً  مشتقاً  مأ زامداً  سواء أكان الخبر مفرداً ، وهذا الصورة وازبة دائما
ربط بين المبتدأ والخبر حتى ال عفهم من زم ة الخبر إذ عقوم بال؛ لروري ضي الخبر الزم ة

 . أن ها مستق ة عن المبتدأ
، بين الفهل والفاعل بوصفهما طرضا اإلسناد ضي الزم ة تمخذ صورتين اينتين المطابقةوظاهرة  -8

 . والمطابقة الهددعة ضي اإلضراد والتينعة والزم ، المطابقة النوععة ضي التذكير والتمنيث: هما
قة بين البدل والمبدل منو ضي اإلضراد والتذكير وضروعهما تتمير بنوع البدل ضإن كان بدل المطاب -9

ضنقول ، وتكون هذا المطابقة وازبة، كل من كل طابق متبوعو ضي اإلضراد والتذكير وضروعهما
ونقول . والأيدون إخوتك، والأيدان أخواك، هذا أيد أخوك: ضي حالة اإلضراد والتذكير وضروعهما

. والهندات أخواتك، والهندان أختاك، هذا هند أختك: حالة اإلضراد والتمنيث وضروعهماضي 

وعحصل هذا ، والتذكير والتمنيث، والمالحظ أن المطابقة حاص ة ضي اإلضراد والتينعة والزم 
 . إذا لم عمن  مان  من التينعة أو الزم 
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رن ذلك عحصل ؛ واإلضراد وضروعونما يتب  ما بهدا ضي التذكير والتمنيث إأن النهت السببي  -10
وكذلك ، ضي االسم المشتق باعتبار ضاع و ضي الحقعقة هو المتمخر ال باعتبار الموصو 

 . اإلضراد والتينعة والزم  ضي ارسماء المشتقة إنما باعتبار ضاع ها
ضرادا وتينعة وزمها، تذكيرا وتمنييا، عطابق منهوتو تهريفا وتنكيرا النهت الحقعقي -11 ؛ عراباوا  ، وا 

 . رنو هو المنهوت ضي المهنى ضوزب مطابقتو ضعما ذكر

 .واإلعراب ضقط، ال عطابق منهوتو إال ضي التهريف أو التنكير يت السببهالن -12
إذا كان المرز  مفردا مذكرا أو : التطابق بين لمير الغائب ومرزهو عكون ع ى النحو اآلتي -13

طابق اللمير مرزهو إذا كان زمها وع، أن عكون اللمير الغائب مطابقا لو ضيزبمؤنيا 
 . ضعكون اللمير ضي صورة واو الزماعة، مذكرا سالما

فلل حينئذ أن عكون موال، مؤنياً  زمهاً  اللمير مرزهو إذا كان مزموعاً  عطابقوكذلك  -14
ضالمطابقة حاص ة ضي صورة الزم  ، واللمير نون زم  المؤنث السالم ضي زمع  حاالت

 . ووالتمنيث بين اللمير ومرزه
واحد واينان ويؤنيان م  : تقول، لفظ )واحد واينان(: ضي المهدود تمنييًا وتذكيراً  الهددعطابق  -15

ضي المركبة يالية عشر : تقول، عشر ضي حالة التركيب ولفظ، واحدة واينتان: ضتقول، المؤنث
 . ةوالمرأة الخامس، الرزل السادس: تقول، ضاعل أن و و ، ويالث عشرة امرأة، بالتاء ضي يالية

ضي  عشر ولفظ، (9-3الهدد من يالية حتى التسهة ): ضي المهدود تمنييًا وتذكيراً  الهدديخالف  -16
 . حالة اإلضراد

ويالث مائة إلى تس   لفظ مائةو ، ألفاظ الهقود: ضي وال تمنيياً ، الهدد أبدًا ال تذكيراً  يتغيرال  -17
 . ويالية أال  إلى تسهة أال  ألف ولفظ مائة،

 : وطنو من اإلعراب م  مراعاة ما ي يعهرب الهدد حسب م -18
وارعداد المركبة ، وألفاظ الهقود ت حق بزم  المذكر السالم، واينتين ي حق بالمينى، لفظ اينين

 . تبنى ع ى ضتح الزأأين
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيـات: -ثانياً 
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الواس  القعم الغني ، وضي الختام أوصي الباحيين بالتبحر ضي مزال الحديث النبوي الشريف 
االستشهاد واالحتزاج بالحديث النبوي اليابت كما أوصي ب، الخصيب بالقواعد النحوعة الصحعحة

؛ ويأيدها قوة وصالبة وعصبح النحو بو خصيباً ، قواعد ال غة  يدعمرن ذلك ؛ --عن الرسول 
قد الحظنا أن كتاب . خير البرية؛ --رن ذلك مصدر من مصادر االستشهاد ضهو قول الرسول 

ضقد حظيت المطابقة النحوعة ع ى اللمير ، البخاري( غني بمحاديث المطابقة النحوعة )صحعح
يم الهطف ، يم ي عو المطابقة ضي المسند والمسند إلعو، ومرزهو بنسبة كبيرة زدا من ارحاديث

د، والمهطو  ع عو د والمؤك  دل والبدل والمب، وتقل ضي النهت والمنهوت، يم الهدد والمهدود، يم المؤكِ 
مما ، رنني لم أعير وال ع ى شاهد واحد ضي هذا المولوع؛ وتكاد تنهدم ضي النهت السببي، منو

 . الطرني لالستشهاد ع عو من القر ن الكريم
ضهو عفيد الكيير ضي  ،ضهو مي و ،ومما ال شك ضعو أن نحو الحديث ال يخت ف عن نحو القر ن -

وهو زدير بالدراسة والتح يل  ،اديثالتطبيق وعحل الكيير من ال بس ضي ضهم بهض ارح
 . واالهتمام
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 الصفحة رقمهـا يــةاآل م
 الفاتحـة

1  
َراَط الْمُْستَقِّيمَ ] نَا الصِِّّ يَن أَْنعَْمَت عَلَيْهِّْم غَْيرِّ ، اْهدِّ َراَط الَّذِّ صِّ

الِِّّينَ  ْم َوال الضَّ  141،  137 7-6 [الَْمْغُضوبِّ عَلَيْهِّ
 البقــرة

َب فِّيهِّ ُهدًى لِّْلُمتَّقِّينَ ]  2 ُب ال َرْي تَا َك اْلكِّ  140 2 [ذَلِّ
َك ُهُم اْلُمْفلُِّحونَ أُولَ ]  3 ْم َوأُولَئِّ ْن َربِِّّهِّ َك َعلَى ُهدًى مِّ  172 5 [ئِّ
م[  4 ُ َعلَى قُلُوبِّهِّ  74 7 ]َختََم اّللَّ
5  

ْْلَْرضِّ قَنننالُوا إِّنََّمنننا نَْحنننُن ] ننندُوا فِّننني ا َل لَُهنننْم ال تُفْسِّ َوإِّذَا قِّيننن
ْصلُِّحونَ   38 11 [ُم

6  
ْْلَْسننَماَء كُلََّهننا ثُننمَّ عَ ] َكننةِّ فَقَنناَل َوَعلَّننَم آدََم ا َضننُهْم َعلَننى اْلَمَلئِّ َر

قِّينَ   [أَْنبِّئُونِّي بِّأَْسَماءِّ َهُؤالءِّ إِّْن ُكْنتُْم َصادِّ
31 125 

7  
ننيُم ] َت اْلعَلِّ َك أَْننن الَّ َمننا َعلَّْمتَنَننا إِّنَّنن ْلننَم لَنَننا إِّ َك ال عِّ قَننالُوا ُسننْبَحانَ

يمُ   [اْلَحكِّ
32 168 

8  
َت َوَزوْ ] ُث َوقُلْنَا يَا آدَُم اْسُكْن أَْن نَْها َرَغداً َحْي ُجَك اْلَجنَّةَ َوُكَل مِّ

ئْتَُما  [شِّ
35 129 

ينَ ]  9 َن الظَّالِّمِّ َربَا َهذِّهِّ الشََّجَرةَ فَتَُكونَا مِّ  141 35 [َوال تَْق
10  [ ً نْهُ اثْنَتَا عَْشَرةَ َعْينا  187 60 [فَانْفََجَرْت مِّ
11  [  َ َراُء فَاقِّ َرة  َصْف ينَ  قَاَل إِّنَّهُ يَقُوُل إِّنََّها بَقَ رِّ  100 69 [لَْونَُها تَُسرُّ النَّاظِّ
َل َهاُروَت َوَماُروتَ ]  12 َكْينِّ بِّبَابِّ َل َعلَى اْلَملَ زِّ  108 102 [َوَما أُْن
رِّ ]  13 ِّ َواْليَْومِّ اآْلخِّ نُْهْم بِّاّللَّ َن الثََّمَراتِّ َمْن آَمَن مِّ  138 126 [َواْرُزْق أَْهلَهُ مِّ
نُون[  14 عِّ  74 159 ]َويَْلعَنُُهُم الَلَّ
ْعدِّ َما َجاَءتْه[  15 ْن بَ ِّ مِّ ْعَمةَ اّللَّ ْل نِّ  75 211 ]َوَمْن يُبَدِِّّ
دِّ الَحَرام[  16 ر  بِّهِّ َوالَمْسجِّ َصد  َعْن َسبِّْيلِّ هللا َوكُْف  117 217 ]َو
ُروء  ]  17 نَّ ثَََلثَةَ قُ ْصَن بِّأَنْفُسِّهِّ َطلَّقَاُت يَتََربَّ  196 228 [َواْلُم
18  

ن] يَن يُتََوفَّنْوَن مِّ نَّ َوالَّنذِّ ننهِّ ْصنَن بِّأَنْفُسِّ ُروَن أَْزَواًجنا يَتََربَّ ْنُكْم َويَنذَ
ًرا عَةَ أَْشُهر  َوعَْش  [أَْربَ

234 202 
عَثَهُ ]  19 ائَةَ َعام  ثُمَّ بَ ُ مِّ  193 259 [فَأََماتَهُ اّللَّ

 آل عمـران
َك َمتَاُع اْلَحيَاةِّ الدُّْنيَا]  20  37 14 [ذَلِّ
21  [ َ بُّوَن اّللَّ ُ قل إْن ُكْنتُْم تُحِّ  61 31 [فاتَّبِّعُوني يُْحبِّْبُكُم اّللَّ

22  
ْطنِّني ] َك َمنا فِّني بَ ْرُت لَن ِّ إِّنِِّّني نَنذَ ْمَراَن َربِّ َرأَُت عِّ تِّ اْم إِّْذ قَالَ

َُ اْلعَلِّيمُ  ي َت السَّمِّ َك أَْن نِِّّي إِّنَّ ْل مِّ راً فَتَقَبَّ  168 35 [ُمَحرَّ
ِّ إِّنِِّّي َوَضعتَُها أُْنثَ   23 ْت َربِّ َضعَتَْها قَالَ ا َو  75 36 ى[]فَلَمَّ
24  

َ لَُهَو ] ُ َوإِّنَّ اّللَّ الَّ اّللَّ ْن إِّلَه  إِّ َصُص اْلَحقُّ َوَما مِّ إِّنَّ َهذَا لَُهَو الْقَ
يمُ  يُز اْلَحكِّ زِّ  167 62 [اْلعَ

أوالً:لفه سلاآلس تل

 اكق آن ة
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َك ُهُم الْفَاسِّقُونَ ]  25 َك فَأُولَئِّ ْعدَ ذَلِّ  172 82 [فََمْن تََولَّى بَ
لَُها بَْيَن النَّ ]  26 ْْلَيَّاُم نُدَاوِّ َك ا  142 140 [اسِّ َوتِّْل
 74 155 ]يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَان[  27

28  

ر  َونَْحننُن أَْغنِّيَنناُء ] َ فَقِّينن يَن قَننالُوا إِّنَّ اّللَّ ُ قَننْوَل الَّننذِّ ََ اّللَّ لَقَننْد َسننمِّ
َب  غَْيرِّ َحقِّ  َونَقُوُل ذُوقُوا َعذَا ْْلَنْبِّيَاَء بِّ ْكتُُب َما قَالُوا َوقَتْلَُهمُ ا َسنَ

يقِّ  كَ ، اْلَحرِّ م  لِّْلعَبِّيندِّ  ذَلِّ َظنَلَّ َ لَنيَْس بِّ يُكْم َوأَنَّ اّللَّ ، بَِّما قَدََّمْت أَْيدِّ
َرُسنول  َحتَّنى يَأْتِّيَنَنا  َن لِّ ندَ إِّلَْينَنا أَالَّ نُنْؤمِّ َ عَهِّ يَن قَنالُوا إِّنَّ اّللَّ الَّذِّ

نْن قَْبلِّني بِّاْلبَيِِّّنَنا ْل قَنْد َجناَءُكْم ُرُسنل  مِّ ْربَان  تَأْكُلُنهُ النَّناُر قُن تِّ بِّقُ
قِّينَ  ي قُْلتُْم فَلَِّم قَتَْلتُُموُهْم إِّْن ُكْنتُْم َصادِّ  [َوبِّالَّذِّ

181-183 141 

 النسـاء
يَسى اْبَن َمْريَمَ ]  29 يَح عِّ  105 157 [إِّنَّا قَتَْلنَا اْلَمسِّ
30  [ ِّ يَسى اْبُن َمْريََم َرُسوُل اّللَّ يُح عِّ  105 171 [إِّنََّما اْلَمسِّ
ا تََركَ  فَإِّْن َكانَتَا اثْنَتَْينِّ ]  31 مَّ  199 176 [فَلَُهَما الثُّلُثَانِّ مِّ

 المائـدة
َرُب لِّلتَّْقَوى]  32 لُوا ُهَو أَْق  148 8 [اْعدِّ
33  

َر ] ننُْهُم اثْنَنْي عََشن عَثْنَنا مِّ َرائِّيَل َوبَ يثَاَق بَنِّني إِّْسن ُ مِّ َولَقَْد أََخذَ اّللَّ
 187 12 [نَقِّيبًا

34  

[ َ يَن قَالُوا إِّنَّ اّللَّ َر الَّذِّ ْل فََمنْن لَقَْد كَفَ ْريََم قُن نيُح اْبنُن َمن  ُهنَو اْلَمسِّ
نهُ  ْريََم َوأُمَّ يَح اْبَن َمن َك اْلَمسِّ ِّ َشْيئاً إِّْن أََرادَ أَْن يُْهلِّ َن اّللَّ ُك مِّ يَْملِّ
ْْلَْرضِّ َوَمنا  نَماَواتِّ َوا ُك السَّ ِّ ُمْلن َّ يعاً َوّللِّ ْْلَْرضِّ َجمِّ َوَمْن فِّي ا

 ُ ير  بَْينَُهَما يَْخلُُق َما يََشاُء َواّللَّ  [ َعلَى ُكلِِّّ َشْيء  قَدِّ
17 168 

ُث ثََلثَة  ]  35 َ ثَالِّ يَن قَالُواْ إِّنَّ اّللَّ َر الَّذِّ  212 73 [لَّقَْد كَفَ
يَّةِّ اثْنَانِّ ]  36 يَن اْلَوصِّ  184 106 [إِّذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَمْوُت حِّ

 األعـراف
َش َما ظََهرَ ]  37 َم َربَِِّّي الْفََواحِّ ْل إِّنََّما َحرَّ َطن قُ نَْها َوَما بَ  138 33 [مِّ
38  

ْرَعننْوَن قَننالُوا إِّنَّ لَنَننا] ننَحَرةُ فِّ َْلَْجننراً إِّْن ُكنَّننا نَْحننُن  َوَجنناَء السَّ
 173 113 [اْلغَالِّبِّينَ 

39  
يقَاُت َربِِّّهِّ ] َوَواعَدْنَا ُموَسٰى ثَََلثِّيَن لَْيلَةً َوأَتَْمْمنَاَها بِّعَْشر  فَتَمَّ مِّ

يَن لَْيلَةً  عِّ  188 142 [أَْربَ
يقَاتِّنَا]  40 يَن َرُجًَل لِّمِّ َر ُموَسٰى قَْوَمهُ َسْبعِّ  197 155 [َواْختَا
ْعنَاُهُم اثْنَتَْي عَْشَرةَ أَْسبَاًطا أَُمًما]  41 طَّ  197 160 [َوقَ

 األنفـال

42  
ْت ] ْت قُلُنوبُُهْم َوإِّذَا تُلِّيَن لَن ُ َوجِّ َر اّللَّ ن يَن إِّذَا ذُكِّ نُوَن الَّذِّ إِّنََّما اْلُمْؤمِّ

يَن يُقِّيُموَن َعلَيْ  ْم يَتََوكَّلُوَن، الَّذِّ َزادَتُْهْم إِّيَماناً َوعَلَى َربِِّّهِّ ْم آيَاتُهُ  هِّ
َلةَ   [..الصَّ

2-3 141 

43  
ِّ فَإِّنِّ اْنتََهْوا ] َّ يُن كُلُّهُ ّللِّ ُكوَن الدِِّّ َوقَاتِّلُوهُْم َحتَّى ال تَُكوَن فِّتْنَة  َويَ

ير   صِّ ْعَملُوَن بَ َ بَِّما يَ  [فَإِّنَّ اّللَّ
39 125 

44  
نْنُكْم  يَا] ُكنْن مِّ نِّيَن َعلَنى الْقِّتَنالِّ إِّْن يَ ضِّ اْلُمنْؤمِّ ِّ رِّ أَيَُّهنا النَّبِّنيُّ َحن

ائَتَْينِّ  ْغلِّبُوا مِّ ُروَن يَ  188 65 [عِّْشُروَن َصابِّ
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45  [ ِّ تَابِّ اّللَّ ًرا فِّي كِّ ِّ اثْنَا عََشَر شَْه ْندَ اّللَّ دَّةَ الشُُّهورِّ عِّ  187 36 [إِّنَّ عِّ
 هـود

 148 42 [َونَادَى نُوح  اْبنَهُ ]  46
 يوسـف

ُت أََحدَ عََشَر َكْوَكبًا يُوُسفُ  قَالَ  إِّذْ ]  47 تِّ إِّنِِّّي َرأَْي َبِّيهِّ يَا أَبَ  186 4 [ْلِّ
َمان  ]  48 َرات  سِّ ََ بَقَ ُك إِّنِِّّي أََرٰى َسْب  183 43 [َوقَاَل اْلَملِّ
49  

ننَمان  يَننأْكُلُُهنَّ َسننبْ ] َرات  سِّ ََ بَقَنن ََ إِّنِِّّنني أََرٰى َسننْب َجنناف  َوَسننْب َ  عِّ
ََلت    [ُسْنبُ

43 192 ،195 
َمان  ]  50 َرات  سِّ ِّيُق أَْفتِّنَا فِّي َسْبَِّ بَقَ دِّ ِّ  183 46 [يُوُسُف أَيَُّها الصِّ
َجاف  ]ي  51 َ  عِّ  183 46 [أْكُلُُهنَّ َسْب
 32 83 ]فصبر جميل[  52

 إبراهيـم
يد  ]  53 ْن َماء  َصدِّ ْن َوَرائِّهِّ َجَهنَُّم َويُْسقَى مِّ  106 16 [مِّ
54  

َر ] ِّ كُْفنراً َوأََحلُّنوا قَنْوَمُهْم دَا َت اّللَّ ْعَمن يَن بَدَّلُوا نِّ أَلَْم تََر إِّلَى الَّذِّ
َرارُ ، اْلبََوار ْصلَْونََها َوبِّئَْس الْقَ  141 29-28 [َجَهنََّم يَ

 النحـل
د  ]  55 ه  َواحِّ ُهُكْم إِّلَٰ

 199 22 [إِّلَٰ
َر لِّتُبَيَِِّّن للنَّ   56 ْك َك الذِِّّ []وأنَزلنا إلَي  أ 44 اسِّ
ُر َعلَى َشْيء  ]  57 ُ َمثََلً َعْبداً َمْملُوكاً ال يَْقدِّ  138 75 [َضَرَب اّللَّ

 اإلسراء
يلَة]  58 ُم اْلَوسِّ يَن يَْدُعوَن يَْبتَغُوَن إِّلَى َربِِّّهِّ َك الَّذِّ  108 57 [أُولَئِّ
ََ آيَات  بَيِِّّنَات  ]  59  194 101 [َولَقَْد آتَْينَا ُموَسٰى تِّْس

 الكهف
َضرَ ]  60 نِّيَن َعدَدًافَ ْم فِّي اْلكَْهفِّ سِّ ٰى آذَانِّهِّ  179 11 [ْبنَا َعلَ
61  [ ً نِّيَن َواْزدَادُوا تِّْسعا ئَة  سِّ ْم ثَََلَث مِّ  191، 188 25 [َولَبِّثُوا فِّي كَْهفِّهِّ
 130 75 [اً رَ بْ صَ  يَ عِّ مَ  ََ يْ طِّ تَ سْ تَ  نْ لَ  كَ نَّ إِّ  كَ لَ  لْ قُ أَ  مْ لَ أَ ]  62

 طـه
 148 121 [ىَوَعَصى آدَُم َربَّهُ فَغَوَ ]  63
64  

ِّنَّ لَهُ َجَهنََّم ال يَُموُت فِّيَها َوال ] ماً فَإ إِّنَّهُ َمْن يَأْتِّ َربَّهُ ُمْجرِّ
 [يَْحيَى

74 
175 

 األنبيـاء
يَن َظلَُموا[  65 و ا النَّْجَوى الَّذِّ  76 3 ]َوأََسرُّ
66  

يَن كَ ] َصاُر الَّذِّ َصة  أَْب َي َشاخِّ ُروا َواْقتََرَب اْلَوْعدُ اْلَحقُّ فَإِّذَا هِّ فَ
ينَ  ْل ُكنَّا َظالِّمِّ ْن َهذَا بَ  177 97 [يَا َوْيلَنَا قَْد ُكنَّا فِّي غَْفلَة  مِّ
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67  
َلُل ] َك ُهَو الضَّ هُ َوَما ال يَنْفَعُهُ ذَلِّ ُضرُّ ِّ َما ال يَ ْن دُونِّ اّللَّ يَدْعُو مِّ

يدُ  عِّ نهِّ لَبِّنئَْس اْلَمن، اْلبَ ْن نَْفعِّ َرُب مِّ هُ أَْق ْولَى َولَبِّنئَْس يَدُْعو لََمْن َضرُّ
يرُ   [اْلعَشِّ

12-13 128 

مْ ]  68  38 19 [َهذَانِّ َخْصَمانِّ اْختََصُموا فِّي َربِِّّهِّ
 145، 4 46 ]فأنها ال تعمى اْلبصار[  69

70  

عْقِّلُنوَن بَِّهنا أَْو ] ْْلَْرضِّ فَتَُكنوَن لَُهنْم قُلُنوب  يَ يُروا فِّني ا أَفَلَْم يَسِّ
ْن تَْعَمى الْقُلُوُب آذَان  يَْسَمعُوَن بَِّها فَإِّنََّها ال تَعْ  َصاُر َولَكِّ ْْلَْب َمى ا

دُورِّ   [الَّتِّي فِّي الصُّ
46 176 

 المؤمنون 
 131 36 [َهيَْهاَت َهيَْهاَت لَِّما تُوَعدُونَ ]  71
نِّينَ ]  72  179 112 [قاَل َكْم لَبِّثْتُْم فِّي اْلرض َعدَدَ سِّ

 النـور
ْن َشَجَرة  ُمبَاَركَة  َزْيتُونَة  ]  73  106 35 [يُوقَدُ مِّ

 النمـل
ْْلَْرضِّ ]  74 دُوَن فِّي ا َرْهط  يُفْسِّ ينَةِّ تِّْسعَةُ   195 48 [َوَكاَن فِّي اْلَمدِّ

 القصص
ْره]  75 تِّ اْستَأْجِّ  148 26 [يَا أَبَ
76  

ْْلَْيَمنِّ فِّي اْلبُْقعَةِّ اْلُمبَاَرَكةِّ ] ئِّ اْلَوادِّ ا ْن َشاطِّ َي مِّ ا أَتَاَها نُودِّ فَلَمَّ
َن الشََّجَرةِّ أَْن يَا ُموَسى ينَ  مِّ ُ َربُّ اْلعَالَمِّ  [إِّنِِّّي أَنَا اّللَّ

30 169 

77  
ِّ َوَظنُّنوا أَنَُّهنْم ] رِّ اْلَحنقِّ غَْين ْْلَْرضِّ بِّ َر ُهَو َوُجنُودُهُ فِّي ا َواْستَْكبَ

ْرَجعُونَ   129 39 [إِّلَْينَا ال يُ
 العنكبوت

78  
ْم أَْلَف َسنَة  ] َث فِّيهِّ هِّ فَلَبِّ ٰى قَْومِّ يَن  َولَقَدْ أَْرسَلْنَا نُوًحا إِّلَ الَّ َخْمسِّ إِّ

 193 14 [َعاًما

79  
ةَ ] يَّتِّنننهِّ النُّبُنننوَّ رِِّّ عْقُنننوَب َوَجعَْلنَنننا فِّننني ذُ َوَوَهْبنَنننا لَنننهُ إِّْسنننَحاَق َويَ

تَابَ   148 27 [َواْلكِّ

80  
ْرُزقَُهننا َوإِّيَّنناُكم َوُهننَو  ْزقَهنا هللاُ يَ ْل رِّ نن ننْن دَابَّننة  اَل تَْحمِّ ]َوَكنأَيِِّّْن مِّ

َُ العَليم[ ْي  214 60 السَّمِّ
 لروما

همْ ]  81 ْت أَْيدِّ بُْهْم َسيِّئَة  بِّما قَدًَم ُطونَ  َوإن تُصِّ  61 36 [إِّذا ُهْم يَْقنَ
ينَ ]  82 ْن قَْبلِّهِّ لَُمْبلِّسِّ ْم مِّ َل َعلَيْهِّ زَّ لِّ أَْن يُنَ ْن قَْب  129 49 [َوإِّْن َكانُوا مِّ

 لقمـان
83  

ْْلَْرضِّ  فِّي أَنََّما َولَوْ ] ن ا ََلم   َشَجَرة   مِّ ن ُمدُّهُ يَ  َواْلبَْحرُ  أَْق ْعدِّهِّ  مِّ  بَ
ا أَْبُحر   َسْبعَةُ  ِّ  َكلَِّماتُ  نَفِّدَتْ  مَّ َ  إِّنَّ  اّللَّ يز   اّللَّ يم   َعزِّ  [َحكِّ

 ب 27
 األحـزاب
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84  

ْعلَننُم َمننا فِّنني ] ُ يَ َضننْيَن بَِّمننا آتَْيننتَُهنَّ كُلُُّهنننَّ َواّللَّ ْر َزنَّ َويَ َوال يَْحنن
 ً ُ َعلِّيماً َحلِّيما ُكْم َوَكاَن اّللَّ  125 51 [قُلُوبِّ

 فاطـر
الَّ ُغُروراً ]  85 ُضُهْم بَْعضاً إِّ ْع دُ الظَّالُِّموَن بَ عِّ ْل إِّْن يَ  138 40 [بَ

86  
َرات  ُمْختَلِّفاً ] َرْجنَا بِّهِّ ثََم َن السََّماءِّ َماًء فَأَْخ َزَل مِّ َ أَْن أَلَْم تََر أَنَّ اّللَّ

بَالِّ ُجدَد  بِّيض  َوُحْمر  ُمْختَلِّف  أَلْ  َن اْلجِّ ُب أَْلَوانَُها َومِّ َوانَُها َوَغَرابِّي
 [ُسود  

27 100 

 يـس
َكذَّبُوُهَما]  87 ُم اثْنَْينِّ فَ  184 14 [إِّْذ أَْرَسْلنَا إِّلَيْهِّ

 ص

دَة  ]إنَّ   88 َ  َوتِّْسعُوَن نَْعَجةً َولَِّي نَْعَجة  َواحِّ ي لَهُ تِّْس ذَا أَخِّ ، 197، 190 23 [َهٰ
209 

 الزمـر
َن اْلَْنعَامِّ ثَمَ ]  89 ِّ ُكم مِّ َزَل لَ  194 6 [انِّيَةَ أَْزَواج  َوأَن

 غافـر
90  

ُر ] ننَي دَا َرةَ هِّ نن يَننا قَننْومِّ إِّنََّمننا َهننذِّهِّ اْلَحيَنناةُ النندُّْنيَا َمتَنناع  َوإِّنَّ اآْلخِّ
َرارِّ   170 39 [الْقَ

 الجاثيـة
ُر لِّلنَّاسِّ َوُهدًى َوَرْحَمة  لِّقَْوم  يُوقِّنُونَ ]  91 َصائِّ  44 20 [َهذَا بَ

 الفتـح
ي]  92 َل الَّذِّ لِّيَّةِّ إِّْذ َجعَ يَّةَ اْلَجاهِّ يَّةَ َحمِّ ُم اْلَحمِّ ُروا فِّي قُلُوبِّهِّ  137 26 [َن كَفَ

 القمـر
93  

ر  ] ننيَن فِّنني َجنَّننات  َونََهنن ْننندَ َملِّيننك  ، إِّنَّ اْلُمتَّقِّ نندْق  عِّ فِّنني َمْقعَنندِّ صِّ
ر    139 55-54 [ُمْقتَدِّ

 الرحمـن
94  

ُكَمننا تُكَ ] ِّ آالءِّ َربِِّّ ، فَبِّننأَيِّ َسننان  َرات  حِّ نَّ َخْينن بَـننـان، ُحننور  فِّننيهِّ ذِِّّ
يَامِّ  ُصوَرات  فِّي اْلخِّ  142 72-70 [َمْق

 المجادلـة

95  
ْْلَْرضِّ َمنا ] نَماَواتِّ َوَمنا فِّني ا ْعلَنُم َمنا فِّني السَّ َ يَ َر أَنَّ اّللَّ أَلَْم تَن

الَّ ُهننَو  عُُهننْم َواَل َخْمَسننة  إِّ الَّ ُهننَو َرابِّ ننْن نَْجننَوى ثَََلثَننة  إِّ ُكننوُن مِّ يَ
 [َسادِّسُُهمْ 

7 212 

 حشـرال
96  

َزاُء ] َك َجنن نن نندَْينِّ فِّيَهننا َوذَلِّ َكنناَن َعاقِّبَتَُهَمننا أَنَُّهَمننا فِّنني النَّننارِّ َخالِّ فَ
ينَ   129 17 [الظَّالِّمِّ

 القلـم
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 134 32 [اهَ نْ راً مِّ يْ ا خَ نَلَ دِّ بْ يُ  نْ ا أَ بِّنَى رَ سَ عَ ]  97

 النبـأ
ً *  إِّنَّ لِّْلُمتَّقِّيَن َمفَازاً ]  98  140 32-31 [َحدَائَِّق َوأَْعنَابا

 البـروج
ْْلُْخدُودِّ ]  99 ْصَحاُب ا َل أَ  138 5-4 [النَّارِّ ذَاتِّ اْلَوقُودِّ *  قُتِّ

 الشـرح
ََ اْلعُْسرِّ يُْسراً ]  100 ََ اْلعُْسرِّ يُْسراً *  فَإِّنَّ َم  130 6-5 [إِّنَّ َم

 القـدر
رِّ ]  101 َزْلنَاهُ فِّي لَْيلَةِّ الْقَْد  148 1 [إِّنَّا أَْن

 البينـة
102  

ينَ ] ُكنِّ الَّذِّ نيَن  لَْم يَ كِِّّ يَن ُمنْفَ كِّ رِّ تَنابِّ َواْلمُْشن لِّ اْلكِّ نْن أَْهن ُروا مِّ كَفَن
َرةً  * َحتَّى تَأْتِّيَُهُم اْلبَيِِّّنَة ِّ يَتْلُو ُصُحفاً ُمطَهَّ َن اّللَّ  139 2-1 [َرُسول  مِّ

 اإلخـالص
ْل هُ ]  103  145 1 [د  حَ هللا أَ  وَ قُ
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 رقم الصفحة الحديـث #

1  
ضكاضئوا، ضإن لم تزدوا، ضادعوا لو حتى ته موا  من أتى إلعكم مهروضًا،

 أنكم قد كاضمتموا
 د

 39 بينما أنا نائم  2
 39 إنما أنا بشر مي كم  3
 39 ضإنما هو شعطان  4
 39 هو ضي لحلاح من نار  5
 40 هو أخوك عا عبد هللا بن أمهة  6
 40 ضإلى أيهما أهدى ؟ قال: أقربهما منك بابا  7

8  
نة صامو وأمر بصعامو، ض ما نأل رملان المدي -النبي -ض ما قدم 

 كان هو الفريلة
40 

 40 الحالل بين والحرام بين وبينهما مشبهات  9
 40 الهزماء زبار والبئر زبار والمهدن زبار  10
 41 القاتل والمقتول ضي النار  11
 41 المرء م  من أحب  12
 41 المس م من س م المس مون من لسانو ويدا  13
 41 حد، والكاضر عمكل ضي سبهة أمهاءالمؤمن عمكل ضي مهي وا  14
 41 الميت عهذب ضي قبرا  15
 41 هذا عرق ضكانت تغتسل لكل صالة  16
 41 هذا ركس  17

18  
ضي مرلو، ضزهل عشير إلينا؛ أن ال ت دوني؛ ضق نا: كراهعة  --لددناا 

 المريض ل دواء
42 

 42 هذا حمَد هللا، وهذا لم عحمْد هللا  19
 42 هذا زبريل أخذ برأس ضرسو  20
 42 هذا الذي أوضى هللا لو بإذنو  21

 يسثلث ن  ً:لفه سلاألح

 اكش سلة
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 43 إنما ذلك عرق   22
 43 الذي يخنق نفسو يخنقها ضي النار، والذي عطهنها عطهنها ضي النار  23
 43 أبوك حذاضة، أبوك سالم  24
 44 ضاطمة بلهًة مني  25
 54، 44 إنما هي صفعة بنت حيي  26

27  

نها ميل المس م ضحديوني م ا إن من الشزر شزرة ال عسقط ورقها، وا 
ووق  ضي نفسي أنها : قال عبد هللا، ضوق  الناس ضي شزر البوادي؟ هي

هي )قال: ؟ يم قالوا: حدينا ما هي عا رسول هللا، النخ ة ضاستحييت
 (النخ ة

44 

 45 إنما هي بلهة مني  28
 45 ضرب كاسعة ضي الدنعا عارية ضي االخرة  29
 45 ت ك الهروة عروة الويقى  30
 45 الهمرى زائأة  31
 45 وراء الناس وأنت راكبة طوضي من  32

33  
المالئكة تص ي ع ى أحدكم مادام ضي مصالا الذي ص ى ضعو، مالم 

 عحدث
46 

 46 الحسنة بهشر أميالها إلى سب  مئة لهف  34
 47 الت بينة مزمة لفؤاد المريض، تذهب ببهض الحأن   35
 47 هذا مكاُن عمرتك  36
 47 أحب الدين إلى هللا الحنعفعة السمحة  37
ذا اؤ  عة المنا  38 ذا وعد أخ ف، وا   48 تمن خانضق يالث، إذا حدث كذب، وا 
 48 رزالن تحابا ضي هللا، ازتمها ع عو وتفرقا ع عو  39
 49 هما نائمان  40
 49 هما ايتان من  عات هللا  41

42  
أنو أتاني ناٌس من عبد قعس، ضشغ وني عن الركهتين ال تين بهد 

 الظهر؛ ضهما هاتان
49 

 50 نحن اآلخرون السابقون   43
 50 ال يأال ناٌس من ُأمتي ظاهرين، حتى عمتيهم أمر هللا؛ وهم ظاهرون   44
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 رقم الصفحة الحديـث #
 50 هم الذين ال عسترقون   45
 50 ضإذا رأيت الذين يتبهون ما تشابو منو؛ أولئك الذين سمى هللا؛ ضاحذرهم  46

47  
قوم يهدون بغير هديي، تهر  منهم وُتنكر، هم من ز دتنا ويتك مون 

 بملسنتنا
50 

 51 حكمك هؤالء نألوا ع ى  48

49  
ضإذا رأيت الذين يتبهون ما تشابو منو؛ أولئك الذين سمى هللا؛ 

 ضاحذروهم
51 

50  
إذا كان ضيهم الرزل الصالح ضمات؛ بنوا ع ى قبرا مسزدا، وصوروا ضعو 

 ت ك الصور، ضمولئك شرار الخ ق
51 

 51 إنما الناس كاإلبل المئة  51
 56 نحن اآلخرون السابقون   52

53  
، والناس سعكيرون وعق ون، ضاقب وا من ارنصار كرشي وعيبتي

 محسنهم، وتزاوأوا عن مسيئهم
56 

54  
ت ك الرولة اإلسالم، وذلك الهمود عمود اإلسالم، وت ك الهروة عروة 

 الويقى
56 

 57 ويل لألعقاب من النار  55
 57 سبهة عظ هم هللا بظ و يوم ال ظل إال ظ و  56

57  
يب غوا الحنث إال أدخل ما من الناس مس م عموت لو يالية من الولد لم 

 أبويهم الزنة بفلل رحمتو إعاهم -عأ وزل –هللا 
57 

 57 إنما بنو هاشم وبنو المط ب شيٌء واحدٌ   58
 58 الرؤعا من هللا، والح م من الشعطان  59
 58 أنى بمرلك السالم  60
 58 مستريح ومستراح منو  61
 58 أال أخبركم بمهل الزنة ؟ كل لهيٍف متلهف  62
 58 صااكتاب هللا الق  63
 58 أعة ساعة أيارة هذا  64
 60 من عستهفف عهفو هللا، ومن عستغن عغنو هللا  65
 60 من لم يزد النه ين ض ي بس الخفين  66
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 رقم الصفحة الحديـث #
 60 من أعتق رقبة مس مة أعتق هللا بكل علو منو علو من النار  67

68  
من صور صورة ضي الدنعا ك ف يوم القعامة أن ينفخ ضيها الروح ولعس 

 بناضخ
60 

 61 ع عو ُعهذب بما نعح ع عومن ِنعح   69
 61 من لبس الحرير ضي الدنعا لم ي بسو ضي اآلخرة  70
 62 من تحسى سما ضقتل نفسو ضسمو ضي يدا يتحساا ضي نار زهنم  71
 62 من قتل دون مالو ضهو شهيد  72

73  
من أمسك ك با ضإنو ينقا كل يوم من عم و قيراط، إال ك ب حرث أو 

 ماشعة
63 

 63 من بدل دينو ضاقت وا  74
 64، 63 من استطاع منكم الباءة ض يتأوج؛ ضإنو أغض ل بصر، وأحصن ل فرج  75
 63 من أحدث ضي أمرنا هذا ما لعس منو، ضهو رد  76

77  
من أطاعني أطاع هللا ومن عصاني ضقد عصى هللا، ومن عط  ارمير 

 ضقد أطاعني، ومن عها ارمير ضقد عصاني
63 

78  
ح ضكمنما قرب بدنة، ومن من اغتسل يوم الزمهة غسل الزنابة يم را

 راح ضي الساعة اليانعة ضكمنما قرب بقرة
63 

79  
من لم يدع قول الأور والهمل بو ض عس لو حازة أن يدع طهامو أو 

 شرابو
64 

 67 أحابستنا هي ؟  80
 67 كان الناس عص ون م  النبي وهم عاقدي أأرهم  81
 67 أكير ما كان النبي عح ف ال ومق ب الق وب  82
 67 ن الرب من الهبد ضي زو  ال يل اآلخرأقرب ما عكو   83
 67 الصالة أول ما ضرلت ركهتان  84

85  
عحشر الناس يوم القعامة حفاًة عراًة غرال، ق ت: عا رسول هللا النساء 

 والرزال زمعها ينظر بهلهم إلى بهض
68 

86  
يتهاقبون ضعكم مالئكٌة بال يل ومالئكٌة بالنهار، ويزتمهون ضي صالة 

، يم عهرُج الذين باتوا ضعكم، ضعسملهم وهو أع ُم الفزر وصالة الهصر
 ...تركناهم وهم عص ون : بهم، كيَف تركتم عبادي؟ ضعقولون 

76 
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 رقم الصفحة الحديـث #
 77 انصر أخاك ظالما أو مظ وما  87
 
 77 أن عمنح أحدكم أخاا؛ خيٌر لو من أن عمخذ ع عو خرزًا مه وماً   88
 77 عكسر الص يب، وعقتل الخنأير، وعل  الزأية  89
 77 س المرأةعغسل ما م  90
 
 77 الصالُة أمامك  91
 
 78 عمتي الدزال وهو محرم ع عو أن يدخل نقاب المدينة  92
 78 ال عص ي أحدكم ضي اليوب الواحد، لعس ع ى عاتقعو شيء  93
 78 ألعس إذا حالت لم تصل ولم تصم  94
 78 تحازت الزنة والنار  95
 
 78 ال يتنازى رزالن دون اآلخر  96
 79 وزوهكمااشربا منو واضرغا ع ى   97
 
 
 79 يزتم  المؤمنون يوم القعامة  98
 79 إن رأيتمونا تخطفنا الطير؛ ضال تبرحوا مكانكم هذا  99
 79 استوصوا بالنساء خيرا  100

101  
، ضتذكر ارمر ُقلي ضي -وهو السحاب-إن المالئكة تنأل ضي الهنان 

 السماء، ضتسرق الشعاطين السم ، ضتوحعو إلى الكهان
80 

 80  ى بولو سزال من ماءدعوا وهريقوا ع  102

103  
ربي موسى ومهاذ حين أرس هم إلى العمن: عسروا وال  --قال 
 تهسروا

80 

 80 القوها وما حولها، وك وا سمنكم  104
 80 َبيِ َنُتك أو عمينو  105
 81 رويدك سوَقك بالقوارير  106
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 رقم الصفحة الحديـث #
 81 زف الق م بما أنت الق  107

108  
ع ى أولئك من  خ ق هللا  دم؛ وطولو ستون ذراعًا، يم قال: اذهب ضس م

 المالئكة
81 

 81 لهن هللا الواص ة  109
 
 81 من ص ى ضي يوب واحد؛ ض يخالف بين طرضعو  110

111  
ذا أكل ضال تمكل، ضإنما أمسكو  إذا أرس ت ك بك المه م ضقتل؛ ضكل وا 

 ع ى نفسو
82 

 82 أراني ال ي ة عند الكهبة ضي المنام  112
 
 82 إن إخوانكم قد زاءونا تائبين  113
 82 ي أنفا عن صالتيإنها ألهتن  114

115  
أوصى رزل أه و أن عحرقوا عند موتو. قال: "... حتى إذا أك ت 

 وخ ا إلى عظمي –عهني النار-لحمي 
82 

 83 قرصت نم ة نبعًا من ارنبعاء  116
 83 زهل اإلمام ليؤتم بو  117
 83 أريت النار ض م أرى منظرها كاليوم أضظ   118
 83 إذا نودي ل صالة أدبر الشعطان ولو لراط  119
 83 عذبت امرأة؛ ضي هرة حبستها حتى ماتت  120
 83 إذا أعز ت أو قحطت ع عك بالولوء  121
 84 يزاء بالرزل يوم القعامة، ضي قى ضي النار  122
 91 قد توضي اليوم رزل صالح من الحبش ضه م ضص وا ع عو  123
 92 وابهيو مقاما محمودا الذي وعدتو ح ت لو شفاعتي يوم القعامة  124

125  
إال نفس مس مة وأن هللا ليؤيد هذا الدين بالرزل  أنو ال يدخل الزنة

 106، 92 الفازر

 93 ل هبد المم وك الصالح أزران  126

127  
إذا قلى هللا ارمر ضي السماء لربت المالئكُة بمزنحتها خلهانًا 

 لقولو كمنو س س ٌة ع ى صفوانٍ 
93 
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 رقم الصفحة الحديـث #
 94 ما أكل أحد طهام قط خيرًا من أن عمكل من عمل يدا  128

129  
ال يولد ع ى الفطرة، ضمبواا يهودانو أو ينصرانو أو ما من مولود إ

 عمزسانو، كما تنتة البهعمة بهعمة زمهاء هل تحسون ضيها من زدعاء
94 

 94 إن رزال رأى ك با عمكل اليرى من الهطش  130
 95 أال أدلك ع ى ك مة من تحت الهرش من كنوأ الزنة  131
 95 ؟بمعمان خمسين منكم -أوقال: صاحبكم-اتستحقون قتي كم   132

133  
والذي نفسي بيدا؛ لو عه م أحدهم أنو يزد عرقا سمينا أو مرماتين 

 حسنتين لشهد الهشاء
96 

 96 نحن اآلخرون السابقون   134
 
 96 يذهب الصالحون ارول ضارول  135
 96 عا نساء المؤمنات ال تحقرن زارة لزارتها ولو ِضْرِسن شاةٍ   136
 97 ة الفزرصال --كن نساء المؤمنات عشهدن م  رسول هللا   137
 97 رب كاسعة ضي الدنعا عارية ضي اآلخرة  138

139  
ال هم إني ظ مت نفسي ظ ما كييرا وال عغفر الذنوب إال أنت ضاغفر لي 

 مغفرة من عندك وارحمني إنك الغفور الرحعم
98 

 98 إما أنها ستهب ال ي ة ريح شحعحة  140
 99 مرحبا بارخ الصالح والنبي الصالح  141
 99 ة الباغعة، يدعوهم إلى الزنة ويدعونو إلى الناروعح عمار! تقت و الفئ  142
 99 ضي كل كبٍد رطبٍة أزرٌ   143

144  
ال هم إني ظ مت نفسي ظ مًا كييرًا وال عغفر الذنوب إال أنت ضاغفر لي 

 مغفرة من عندك وارحمني إنك الغفور الرحعم
99 

 
 

145  
واشتكت النار إلى ربها، ضقالت: عا رب! أكل بهلي بهلا، ضمذن لها 

فسين؛ نفس ضي الشتاء، ونفس ضي الصيف؛ ضهو أشد ما تزدون من بن
 الحر، وأشد ما تزدون من الأمهرير

107 

ْرُتْم ِلَيْوِمُكْم َهَذا  146  107 َلْو َأن ُكْم َتَطه 
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 رقم الصفحة الحديـث #
 107 استسقى ضص ى ركهتين وق ب رداءا  147

148  
قام موسى النبي خطيبا ضي بني إسرائيل؛ ضسئل: أي الناس أع م...، 

 ا يوش  بن نون، وحمال حوتا ضي مكتلوانط ق بفتا
108 

149  
من تولم ولوئي هذا، يم ص ى ركهتين ال عحدث نفسو ضيهما 

 غفر لو ما تقدم من ذنبوإال ، بشيء
108 

150  
أرأيتم لي تكم هذا؟ ضإن رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو ع ى ظهر 

 اررض أحد
108 

151  
بالسكينة والوقار، وال إذا سمهتم اإلقامة؛ ضامشوا إلى الصالة، وع عكم 

 تسرعوا؛ ضما أدركتم ضص وا، وما ضاتكم ضمتموا
112 

152  
؛ استحعاء ءإن موسى كان رزال حيعا ستيرا، ال يرى من ز دا شي

منو، ضمذاا من أذاا من بني إسرائيل، ضقالوا: ما عستتر هذا التستر إال 
ما  ضة ما أدرة، وا   من عيب بز دا؛ إما برا، وا 

113 

 113 تي أقوام عستح ون الحر، والحرير، والخمر، والمهاأ لعكونن من أم  153
 113 القوها وما حولها، ضاطرحوا، وك وا سمنكم  154
 113 إن هللا عحب الهطاس، وعكرا التياؤب  155
 113 تحتو، يم تقرصو بالماء، وتنلحو، وتص ي ضعو  156
 

157  
إن م  الدزال إذا خرج ماء ونارا؛ ضمما الذي يرى الناس أنها النار؛ 

ما الذي يرى الناس أنو ماء بارد؛ ضنار تحرق، ضمن أدرك ضما ء بارد، وا 
 منكم؛ ض عق  ضي الذي يرى أنها نار

114 

158  
ال؛ إنما ذلك عرق، ولعس بحعض، ضإذا أقب ت حعلتكي؛ ضدعي 

ذا أدبرت؛ ضاغس ي عنك الدم، يم ص ي  الصالة، وا 
114 

159  
شر مي كم؛ لنبمتكم بو، ولكن إنما أنا ب ءأنو لو حدث ضي الصالة شي

ذا شك أحدكم ضي صالتو؛  أنسى كما تنسون، ضإذا نسيت ضذكروني، وا 
 ض يتحرى الصواب؛ ض يتم ع عو، يم لعس م، يم عسزد سزدتين

114 

 114 وأن عهطى الرزل ألف دينار ضيتسخطها  160

161  
بينا أيوب عغتسل عريانا؛ ضخر ع عو زراد من ذهب، ضزهل أيوب 

 عحتيعو ضي يوبو، ضناداا ربو
114 
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 رقم الصفحة الحديـث #

162  

باب المسزد؛ عكتبون ارول  ىإذا كان يوم الزمهة؛ وقفت المالئكة ع 
ضارول، وميل المهزر كميل الذي يهدي بدنة، يم كالذي يهدي بقرة، يم 
كبشا، يم دزازة، يم بعلة، ضإذا خرج اإلمام طووا صحفهم، 

 وعستمهون الذكر

115 

163  
إذا أتيت ملزهك؛ ضتولم ولوئك ل صالة، يم الطز  ع ى شقك 

 رعمنا
115 

 115 لن أحدكم ضي الماء الدائم الذي ال يزري، يم عغتسل ضعوو ال يب  164

165  
 أخذ الراعة أيد ضمصيب، يم أخذها زهفر ضمصيب، يم أخذها عبد هللا
 بن رواحة ضمصيب، يم أخذها خالد بن الوليد، عن غير إمرة، ضفتح لو

115 

166  
، وكان لو -أو قال: نصيبا  –من اعتق ِشْقصا لو من عبد، أو شركا 

ال ضقد عتق منو ما عتق  ما يب غ يمنو بقعمة الهدل؛ ضهو عتيق، وا 
116 

167  
إذا أتيتم الغائط ضال تستقب وا القب ة، وال تستدبروها، ولكن شرقوا، أو 

 غربوا
116 

 
 

168  
إن أبا سفعان رزل شحعح، وأنو ال عهطيني ما عكفيني وبني، قال: 

 خذي ما عكفعك وبنعك بالمهرو 
116 

 116 ا مي كم واليهود والنصارى كرزل استهمل عماالإنم  169
 

170  
 –أما بهد ضإن خير الحديث كتاب هللا، وخير الهدي هدي نبي هللا 

 ، وشر ارمور محدياتها-محمد 
117 

171  
ضقال: ما تهدون من شهد بدرا  --إن زبريل أو م ك زاء إلى النبي 

 ضعكم
117 

 118 عا أهل الزنة خ ود، وال موت  172
 
 

 
 123ميل المدهن ضي حدود هللا، والواق  ضيها؛ ميل قوم استهموا سفينة،   173



 الفهـارس العامـة
 

234 

 رقم الصفحة الحديـث #
ضصار بهلهم ضي أسف ها، وصار بهلهم ضي أعالها، ضكان الذي ضي 

بو، ضمخذ ضمسا،  اأسف ها عمرون بالماء ع ى ال ذين ضي أعالها ضتمذو 
ضزهل ينقر أسفل السفينة، ضمتوا، ضقالوا لو: ما لك؟ قال: تمذيتم بي، وال 

ن بد ل ي من الماء، ضإن أخذوا ع ى يدعو؛ أنزوا ونزوا أنفسهم، وا 
 نفسهمأه كوا أ و تركوا؛ أه كوا 

174  
عا أيها الناس! أربهوا ع ى أنفسكم؛ ضإنكم ال تدعو أصم وال غائبا، إنو 

 –تبارك اسمو، وتهالى زدا –مهكم؛ إنو سمع  قريب 
122 

175  

ضدخ وا، ، ا المبيَت إلى غارٍ انط ق ياليُة رْهٍط مم ن كان قب كم، حت ى أَوو 
ضسد ت ع يهم الغار، ضقالوا: إن و ال ُينزعكم ؛ ضانحدرْت صخرٌة من الزبل

خرة إال  أن تدعوا هللا بصاِلح أعمالكم وقال اآلَخر: ال  ُهم   !من هذا الص 
، ضمردُتها عن نفِسها،  كانْت لي بنُت عم ، كانت أحب  الن اس إلي 

ضمعطيُتها ، ضزاءْتني؛ ت ى ألم ت بها َسنٌة من السنينح، ضامتنهْت منِ ي
ع ى أن ُتخ ي بْيني وبين نفِسها، ضفه ْت، حت ى ؛ عشرين ومائة دينار
! قالت: ال أحل  لك أن تفض  الخاتم إال  بحقِ و؛ إذا قدرُت ع ْيها

، ؛ ضتحر زت من الوقوع ع ْيها، ضانصرضُت عْنها وهي أحبُّ الن اس إلي 
؛ إن كنُت ضه ت ابتغاء وزِهك!الذ َهب ال ذي أعطيُتها، ال  ُهم   وتركت
 عن ا ما نحن ضعو ضمضرج

123 

 

176  
البيت؛ دعا ضي نواحعو ك ها، ولم ُعصل حتى خرج  --دخل النبي لما

 منو، ض ما خرج؛ رك  ركهتين ضي ُقُبل الكهبة. وقال: "هذا القب ة"
125 

177  

عن الخير، وكنت اسملو عن  --لون رسول هللا مكان الناس عس
إنا كنا ضي زاه عة  !هللا ق ت: عا رسولضأن يدركني،  مخاضة؛ الشر
ضهل بهد هذا الخير من شر؟ قال: ؛ ضزاءنا هللا بهذا الخير، وشر

"، وضعو دخن نهم"، ق ت: وهل بهد ذلك الشر من خير؟ قال: "نهم"
"، تنكرمنهم و  ، تهر هدييبغير يهدون  قوم"قال:  ؟ق ت: وما دخنو

نهم، دعاة ع ى أبواب "ق ت: ضهل بهد ذلك الخير من شر؟ قال: 
صفهم لنا،  !، ق ت: عا رسول هللا"أزابهم إليها قذضوا ضيها زهنم، من

، ق ت: ضما تممرني إن أدركني "ويتك مون بملسنتنا هم من ز دتنا"قال: 
مامهم ت أم زماعة المس مين"ذلك؟ قال:  ق ت: ضإن لم عكن لهم "، وا 

125 
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 رقم الصفحة الحديـث #
عض بمصل  اعتأل ت ك الفرق ك ها، ولو أنت"عة وال إمام؟ قال: زما
 "وأنت ع ى ذلك؛ حتى يدركك الموت، شزرة

178  
الصالة، ضقام من كان قريب الدار لي أه و، وبقي قوم، ضمتى  حلرت

بمخلب من حزارة؛ ضعو ماء، ضصغر المخلب أن  --رسول هللا 
 يبسط ضعو كفو؛ ضتولم القوم ك هم

126 

179  

شمس تدنو يوم القعامة، حتى يب غ الهرق نصف ارذن، ضبينا هم إن ال
" أاد عبد هللا: " - -كذلك؛ استغايوا بآدم، يم بموسى، يم بمحمد

ضعشف  لعقلي بين الخ ق، ضعمشي حتى عمخذ بح قة الباب، ضيومئذ 
 يبهيو هللا مقاما محمودا، عحمدا أهل الزم  ك هم

126 

180  
ت هن ضي الحرم: الغراب، والحدأة، خمس من الدواب؛ ك هن ضاسق، عق

 والهقرب، والفارة، والك ب الهقور
127 

 
 127 ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلعو من والدا وولدا، والناس أزمهين  181

182  
إنما زهل اإلمام ليؤتم بو، ضإذا ص ى قائما ضص وا قعاما، ضإذا رك  

ذا ص ى زالسا ضص وا ز وسا أزمهون   ضاركهوا،...، وا 
127 

183  
أعطيت خمسا لم عهطهن أحد من قب ي: نصرت بالرعب مسيرة 

 شهر،...، وبهث إلى الناس عامة
127 

 129 كمني بو أسود أضحة، عق هها حزرا حزرا  184
 129 مينى مينى، ضإذا خشي الصبح؛ ضص ي واحدة، ضموترت لو ما ص ى  185

186  
إني لم أرسل بها إلعك لت بسها؟ إنما ي بسها من ال خالق لو؛ إنما بهث 

 إلعك؛ لتستمت  بها
129 

 
 129 ضاقت وامن بدل دينو   187
 

 130 بين كل أذانين صالة، بين كل أذانين صالة  188
 130 بخ !ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمهت ما ق ت  189
 130 ال هم ع عك بقريش، ال هم ع عك بقريش، ال هم ع عك بقريش  190
 131عسم  التمذين،  إذا نودي لصالة أقبل الشعطان ولو لراط، حتى ال  191
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 رقم الصفحة الحديـث #
ضإذا قلى النداء أقبل، حتى إذا يوب بالصالة أدبر، حتى إذا قلى 
التيويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسو، عقول: اذكر كذا، اذكر 

 كذا؛ لما لم عكن يذكر! حتى عظل الرزل ال يدري كم ص ى !؟
 

192  

؟ من أين هذا--بتمر برني ضقال لو النبي--زاء بالل إلى النبي 
قال بالل كان عندنا تمر رديء ضبهت منو صاعين بصاٍع لنطهم 

: "أوا أوا!، عين الربا، عين الربا! عند ذلك--، ضقال النبي--النبي
 ال تفهل

131 

193  

أنا ضرطكم ع ى الحوض، من وردا شرب منو ومن شرب منو لم عظمم 
بهدا أبدًا، ليرد ع ي أقوام أعرضهم وعهرضوني يم عحال بيني وبينهم 

إنهم مني، ضعقال: إنك ال تدري ما بدلوا بهدك، ضمقول: سحقًا سحقًا …
 لمن بدل بهدي

132 

 137 ؛ ارزر والمغنمالخيل مهقود ضي نواصيها الخير إلى يوم القعامة  194
 137 إن هلل تس  وتسهين اسما؛ مئة إال واحد؛ من أحصاها دخل الزنة  195
 137 بني اإلسالم ع ى خمس: شهادة أن ال إلو إال هللا  196

197  

إن أحدكم يزم  خ قو ضي بطن أمو أربهين يوما نطفة، يم عكون ع قة 
ميل ذلك، يم عكون ملغة ميل ذلك، يم يرسل هللا إلعو الم ك، ضينفخ 

رأقو وعم و وأز و وشقي أو سهيد، ضوهللا ؛ بضعو الروح ويؤمر بمرب 
و الذي ال إلو غيرا إن أحدكم لعهمل بهمل أهل الزنة حتى ما عكون بين

وبينها إال ذراع، ضعسبق ع عو الكتاب ضعهمل بهمل أهل النار ضيدخ ها، 
ن أحدكم لعهمل بهمل أهل النار حتى ما عكون بينو  ...وا 

138 

 
 138 ما أعددت لها من كبير عمل صعام وال صالة  198
 139 أال أدلك ع ى ك مة هي كنأ من كنوأ الزنة: ال حول وال قوة إال باهلل  199

200  
عفراء !"، ق ت عا رسول هللا ! أوصي بمالي ك و؟...، يرحم هللا ابن 

: "إن تدع وريتك أغنعاء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون  -قال 
 الناس ضي أيديهم

139 

 139 يم قدم الذي كان أس فو، ضمتى بارلف دينار  201
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 رقم الصفحة الحديـث #

202  
أرأيتم لي تكم هذا؟ ضإن رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو ع ى ظهر 

 اررض أحد
140 

203  
من تولم ولوئي هذا، يم ص ى ركهتين ال عحدث نفسو ضيهما 

 غفر لو ما تقدم من ذنبوإال ، ءبشي
140 

204  
لي تكم هذا؟ ضإن رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو ع ى ظهر  أرأيتم

 اررض
141 

 150 من عقم لي ة القدر إعمانا واحتسابا؛ غفر لو ما تقدم من ذنبو  205

206  
إلو إال هللا، وضي ق بو وأن شهيرة من خير،  يخرج من النار من قال ال

 ..ويخرج من النار من قال: ال إلو إال هللا وضي ق بو وأن 
150 

 

207  
بينا أنا نائم؛ رأيت الناس عهرلون ع ي، وع يهم قما؛ منها ما يب غ 
اليدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض ع ي عمر بن الخطاب وع عو 

 رسول هللا ؟! قال: "الدين"قمعا يزرا"، وقالوا ما أولت ذلك عا 
150 

208  
يوشك أن عكون خير مال المس م غنم، يتب  بها شغف الزبال ومواق  

 القطر، عفر بدينو من الفتن
150 

 

209  
مر رسول هللا ا ع ى رزل من ارنصار؛ وهو عهظ أخاا ضي الحعاء، 

 : "دعو؛ ضإن الحعاء من اإلعمانضقال رسول هللا 
151 

210  
 عرضتل: " تطهم الطهام، وتقرأ السالم ع ى من أي اإلسالم خير ؟ قا

 ومن لم تهر 
151 

211  
: " لوال أن مهي --، ضقال - -بما أه  ت؟"، قال: بما أهل بو النبي 

 الهدي رح  ت
151 

212  
ألم أْخَبْر أنك تقوم ال يل، وتصوم النهار؟" ق ت: إني أضهل ذلك، قال: 

ن لنفسك حقا، "ضإنك إذا ضه ت ذلك؛ هزمت عينك، ونفهت نفسك، و  ا 
 وره ك حقا؛ ضصم وأضطر، وقم ونم

151 

213  
إذا أتيت ملزهك؛ ضتولم ولوئك ل صالة، يم الطز  ع ى شقك 
ارعمن، يم قل: ال هم أس مت وزهي إلعك، وضولت أمري إلعك، 
وألزمت ظهري إلعك؛ رغبة ورهبة إلعك ال م زم وال منزا منك إال إلعك، 

151 
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 رقم الصفحة الحديـث #
نبعك الذي أرس ت؛ ضإن مت من ال هم  منت بكتابك الذي أنألت، وب

 لي تك؛ ضمنت ع ى الفطرة، وازه هن  خر ما تتك م
 152 لو كان المطهم بن عدي حعا، يم ك مني ضي هؤالء النتنى، لتركتهم لو  214

215  
اذهبوا بخمعصتي هذا إلى أبي زهم، وأتوني بمن بزانعة أبي زهم؛ 

 ضإنها ألهتني  نفا عن صالتي
152 

216  

هن أحد قب ي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أعطيت خمسا لم عهط
وزه ت لي اررض مسزدا وطهورا؛ ضمعما رزل من أمتي أدركتو 
الصالة؛ ض عصل، وأح ت لي الغنائم ولم تحل رحد قب ي، وأعطيت 
 الشفاعة، وكان النبي يبهث إلى قومو خاصة، وبهيت إلى الناس عامة

152 

217  
حعلة؛ ضاتركي الصالة، إنما ذلك عرق، ولعس بالحعلة، ضإذا أقب ت ال
 ضإذا ذهب قدرها؛ ضاغس ي عنك الدم وص ي

152 

218  
ألم تسمهي ما قال المد لزي لأيد وأسامة؛ ورأى أقدامهما ؟ إن بهض 

 هذا ارقدام من بهض
153 

219  
إذا اس م الهبد ضحسن إسالمو: عكفر هللا عنو كل سيئة كان ألفها، 

سب  مئة لهف،  وكان بهد ذلك القصاا؛ الحسنة بهشر أميالها إلى
 والسيئة بمي ها؛ إال أن يتزاوأ هللا عنها

153 

220  
ميل ما بهيني هللا بو من الهدى واله م، كميل الغيث الكيير أصاب 
أرلا؛ ضكان منها نقعة قب ت الماء،...، وكان منها أزادب أمسكت 

 الماء
153 

221  

إن مكة حرمها هللا، ولم عحرمها الناس، ضال عحل رمرئ يؤمن باهلل 
ليوم اآلخر أن عسفك بها دما، وال عهلد بها شزرة،...، إنما أذن لي وا

ضيها ساعة من نهار، يم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بارمس، وليب غ 
 الشاهد الغائب

153 

222  
إذا أتى أحدكم الغائط؛ ضال عستقبل القب ة وال يولها ظهرا؛ شرقوا أو 

 غربوا
153 

 153 ضنهاالبأاق ضي المسزد خطيئة، كفارتها د  223
 
 154 إن لم تزديني؛ ضمتي أبا بكر  224
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 رقم الصفحة الحديـث #
 154 بيدي لحرمو، وطيبتو بمنى قبل أن عفعض --طيبت النبي   225

226  

ميل البخيل والمنفق؛ كميل رز ين ع يهما زبتان من حديد؛ من ُيِديِ هما 
ع ى  –أو وضرت  –إلى تراقيهما، ضمما المنفق؛ ضال ينفق إال سبغت 

فو أيرا، وأما البخيل؛ ضال يريد أن ينفق ز دا، حتى تخفي بنانو، وته
 شيئا، إال لأقت كل ح قة مكانها، ضهو يوسهها وال تتس 

156 

227  
يالث من كن ضعو وزد حالوة اإلعمان: من كان هللا ورسولو أحب إلعو 
مما سواهما، ومن أحب عبدا ال عحبو إال هلل، ومن عكرا أن عهود ضي 

 ي قى ضي النار الكفر بهد إذ أنقذا هللا؛ كما عكرا أن
156 

 156 إذا التقى المس مان بسعفيهما؛ ضالقاتل والمقتول ضي النار  228

229  
إنهما لعهذبان، وما عهذبان ضي كبير؛ أما أحدهما؛ ضكان ال عستتر من 

 البول، وأما ارخر؛ ضكان عمشي بالنمعمة
156 

230  

ما ت قى من الرحى مما تطحن، ضب غها  -ع يها السالم–ضاطمة  اشتكت
أتى بسبي، ضمتتو تسملو خادما، ض م تواضقو، ضذكرت  ول هللا أن رس

ضذكرت ذلك عائشة لو، ضمتانا وقد دخ نا  --لهائشة، ضزاء النبي 
: "ع ى مكانكما "؛ حتى وزدت برد --ملازهنا، ضذهبنا لنقوم، ضقال 

: " أال أدلكم ع ى خير مما سملتماا ؟ - -قدمعو ع ى صدري، ضقال 
كما؛ ضكبرا هللا أربها وياليين، واحمدا ياليا وياليين، إذا أخذتما ملازه

 وسبحا ياليا وياليين؛ ضإن ذلك خير لكم مما سملتماا

157 

231  

عا بني عبد منا  ! اشتروا أنفسكم من هللا، وبابني عبد المط ب ! 
اشتروا أنفسكم من هللا، عا أم الأبير بن عمة رسول هللا ! عا ضاطمة بنت 

ما من هللا؛ ال أم ك لكما من هللا شيئا، سالني من محمد ! اشتريا أنفسك
 مالي ما شئتما

157 

 157 دعهما؛ ضإني أدخ تهما طاهرتين  232

233  
إن الشمس والقمر ال ينكسفان لموت أحد، ضإذا رأيتموهما؛ ضص وا، 

 وادعوا، حتى عكشف ما بكم
157 

234  
إذا قال أحدكم:  مين، وقالت المالئكة ضي السماء:  مين، ضواضقت 

 اهما ارخرى؛ غفر لو ما تقدم ذنبوأحد
158 

نكم لن تأالوا ضي صالٍة ما انتظرتم   235  160إن الناس قد ص وا، ورقدوا، وا 
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 رقم الصفحة الحديـث #
 الصالة

236  
؛ ضإنما -أو ذنوبًا من ماء-دعوا، وهريقوا ع ى بولو سزاًل من ماء 

 بهيتم معسرين، ولم تبهيوا مهسرين
160 

 160 نإذا سمهتم النداء؛ ضقولوا ميل ما عقول المؤذ  237

238  
أمرت أن أقاتل الناس، حتى عشهدوا أن ال إلو إال هللا، وأن محمد 
رسول هللا، وعقعموا الصالة، ويؤتوا الأكاة، ضإذا ضه وا ذلك؛ عصموا مني 

 دماءهم وأموالهم؛ إال بحق اإلسالم، وحسابهم ع ى هللا
160 

239  
، وع يهم قما؛ منها ما يب  غ بينا انا نائم؛ رأيت الناس عهرلون ع ي 

 اليدي، ومنها ما دون ذلك
160 

 161 ادضنوهم ضي دمائهم  240

241  

أيها الناس !إلي " ضيابوا إلعو، يم قال: " أما بهد؛ ضإن هذا الحي من 
، - -ارنصار عق ون، وعكير الناس، ضمن ولي شيئا من أمة محمد 

ضاستطاع أن علر ضعو أحدا، أو ينف  ضعو أحدا؛ ض عقبل من محسنهم، 
 ئهمويتزاوأ عن مسي

161 

242  
أمرت أن أقاتل الناس حتى عقولوا: ال إلو إال هللا؛ ضإذا قالوها، وص وا 
صالتنا، واستقب وا قب تنا، وذبحوا ذبعحتنا؛ ضقد حرمت ع ينا دماءهم 

 وأموالهم؛ إال بحقها، وحسابهم ع ى هللا
161 

243  
: "إذا أعز ت أو --له نا أعز ناك"، ضقال: نهم، ضقال رسول هللا 

 عك الولوءقحطت؛ ضه 
161 

 161 ابدأن بمعامينها، وموال  الولوء منها  244
 162 قد أذن أن تخرزن ضي حازتكن  245
 162 هريقوا ع ي من سب  قرب، لم تح ل أوكيتهن؛ له ي أعهد إلى الناس  246

247  

ذا ص ى الغداة؛ دخل  --كان رسول هللا  عهتكف ضي كل رملان، وا 
أن تهتكف ؟  -ل – مكانو الذي اعتكف ضعو، قال: ضاستمذنتو عائشة

ضمذن لها، ضلربت ضعو قبة، ضسمهت بها حفصة، ضلربت قبة، 
 - -وسمهت أينب بها، ضلربت قبة أخرى، ض ما انصر  رسول هللا

من الغد؛ أبصر أرب  قباب ضقال: " ما هذا؟ "، ضمخبر خبرهن، ضقال: " 
 ما حم هن ع ى هذا؛  لبرُّ ؟ ! أنأعوها، ضال أراها " ضنأعت، ض م عهتكف

162 
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 رقم الصفحة الحديـث #
 ضي رملان، حتى اعتكف ضي  خر الهشر من شوال

 162 إذا استمذنكم نساؤكم بال يل إلى المسزد؛ ضمذنوا لهن    248

249  
أريت النار، ضإذا أكير أه ها من النساء: عكفرن "، قيل أعكفرن باهلل؟ 

: " عكفرن الهشير، وعكفرن اإلحسان، لو أحسنت إلى - -قال 
 قالت: ما رأيت منك خيرا قط إحداهن الدهر، يم رأت منك شيئا،

162 

250  

: ضخذ بمبي - –إلى المدينة، قال أبو بكر  --عندما هازر النبي 
: " --أنت عا رسول هللا ! إحدى راح تي هاتين، قال رسول هللا 

باليمن"، قالت عائشة: ضزهأناهما أحث الزهاأ، وصنهنا لهما سفرة ضي 
قها، ضربطت بو زراب، ضقطهت أسماء بنت أبي بكر قطهة من نطا

 ع ى ضم الزراب؛ ضبذلك سميت ذات النطاقين

162 

251  

احتة  دم وموسى، ضقال لو موسى: أنت  دم الذي أخرزتك خطيئتك 
من الزنة ! ضقال لو  دم: أنت موسى الذي اصطفاك هللا برساالتو، 
وبكالمو، يم ت ومني ع ى أمر قدر ع ي قبل أن أخ ق !"، ضقال رسول 

 موسى"، مرتين : "ضحة  دم- -هللا 

168 

 

252  
من  تاا ماال ض م يؤد أكاتو؛ ُميِ َل لو مالو يوم القعامة شزاعًا أقرع لو 

، يم -عهني: ِشدقعو  -أبيبتان، عطوقو يوم القعامة، يم عمخذ ِبِ هِأَمعوِ 
 عقول: أنا مالك، أنا كنأك

169 

253  
ت بينما رزل راكب ع ى بقرة؛ التفتت إلعو، ضقالت: لم أخ ق لهذا ! خ ق

 ل حراية"، قال: "  منت بو أنا، وأبو بكر، وعمر
169 

 169 خذي أنت وبنوك ما عكفعك بالمهرو   254

255  
اليد اله عا خير من اليد السف ى، ضاليد اله عا هي المنفقة، والسف ى هي 

 السائ ة
170 

256  
أمرت بقرية تمكل القرى؛ عقولون: ييرب ! وهي المدينة، تنفي الناس 

 حديدكما ينفي الكير خبث ال
170 

 171 هما ريحانتاي من الدنعا  257
 171 إذا أنتما خرزتما؛ ضمذنا، يم أقعما، يم ليؤمكما أكبركما  258
 171يم صهد حتى السماء اليانعة؛ ضاستفتح، قيل من هذا ؟ قال: زبريل،   259
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 رقم الصفحة الحديـث #
قيل ومن مهك ؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إلعو؟ قال: نهم، ض ما 

وقال: هذا عحيى وععسى، ، -وهما ابنا خالة–خ صت؛ عحيى وععسى 
ضس م ع يهما؛ ضس مت؛ ضردا، يم قاال: مرحبا بارخ الصالح والنبي 

 الصالح
 172 حرم ما بين ال بتي المدينة ع ى لساني  260
 172 ضصوموا أنتم  261

262  

أرأيتم إن كان زهينة، ومأينة، وأس م، وغفار؛ خيرًا من بني تمعم، وبني 
ن بني عامر بن صهصهة؟!"، أسد، ومن بني عبدهللا بن غطفان، وم

ضقال رزل: خابوا وخسروا! ضقال: "هم خيٌر من بني تمعم، ومن بني 
 أسد، ومن بني عامر بن صهصهة

173 

263  

ادعهم إلى شهادة أن ال إلو إال هللا، وأني رسول هللا، ضإن هم أطاعوا 
لذلك، ضمع مهم أن هللا قد اضترض ع يهم خمس ص وات ضي كل يوم 

اعوا لذلك؛ ضمع مهم أن هللا اضترض ع يهم صدقة ضي ولي ة، ضإن هم أط
 أموالهم، تؤخذ من أغنعائهم، وترد ع ى ضقرائهم

173 

 173 نحن ناألون غدا بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا ع ى الكفر  264
 173 هن لهم ضي الدنعا، وهي لكم ضي اآلخرة  265

266  
أيناء مرلها من حادية اإلضك، قالت: وأنا أبكي؛  -ل-عن عائشة 

ضاستمذنت ع ي امرأة من ارنصار، ضمذنت لها، ضز ست تبكي مهي، 
 ع ينا، ضس م يم ز س --قالت: ضبينا نحن ع ى ذلك؛ دخل رسول 

174 

267  

الخيل لرزل أزر، ولرزل ِستٌر، وع ى رزٍل وأٌر: ضمما الذي لو أزر؛ 
ضرزٌل ربطها ضي سبيل هللا، ضمطال بها ضي مرج أو رولٍة، ضما أصابت 

ذلك من المرج أو الرولة؛ كانت لو حسنات، ولو أنو ضي طي ها 
انقط  طي ها، ضاسَتن ْت شرقًا أو شرقين؛ كانت  يارها وأورايها حسنات 

 لو

175 

268  
من اتب  زناأة مس م إعمانا واحتسابا، وكان مهو حتى عص ى ع يها، 
وعفرغ من دضنها؛ ضإنو يرز  من ارزر بقيراطين؛ كل قيراط ميل أحد، 

  يها يم رز  قبل أن تدضن؛ ضإنو يرز  بقيراطومن ص ى ع
175 

 176كان رزل عسر  ع ى نفسو، ض ما حلرا الموت؛ قال لبنعو: إذا أنا   269
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 رقم الصفحة الحديـث #
مت؛ ضمحرقوني، يم اطحنوني، يم ذروني ضي الريح، ضوهللا لئن قدر 
ع ي ربي؛ لعهذبني عذابا ما عذبو أحدا، ضعما مات؛ ضهل بو ذلك، 

ا ضعك منو، ضفه ت؛ ضإذا هو قائم، ضممر هللا اررض، ضقال: ازمهي م
 ضقال ما حم ك ع ى ما صنهت ؟! قال: عا رب! خشيتك، ضغفر لو

270  

، - -أنو بينما هو زالس عند النبي  - -عن أبي سهيد الخدري 
قال: عا رسول هللا! إنا نصيب سبعا، ضنحب اريمان؛ ضكيف ترى ضي 

ن تفه وا ذلكم؛ ضإنها الهأل؟ ضقال: " أو إنكم تفه ون ذلك ؟ ال ع عكم أ
 لعست نسمة كتب هللا أن تخرج؛ إال هي خارزة

176 

271  
؛ أنو ز س ع ى ضروة بعلاء؛ ضإذا هي تهتأ -–إنما سمي: الخلر 
 من خ فو خلراء

177 

 182 رأيت بلهة وياليين م كاً   272

273  
ال يدخل المدينة رعب المسعح الدزال؛ لها يومئذ سبهُة أبواِب، ع ى 

 كل باب م كان
183 

 183 قال هللا: ياليٌة أنا خصمهم يوم القعامة  274
 184 عهقد الشعطان ع ى قاضعة أحدكم إذا هو نام يالَث عقدٍ   275

276  
لعس من ب د إال سعطؤا الدزال؛ إال مكة والمدينة، لعس لو من نقابها 
نقب؛ إال ع عو المالئمة صاضين عحرسونها، يم ترزف المدينة بمه ها 

 كاضر ومناضق يالَث رزفات، ضيخرج هللا كل
184 

277  
أشار بيدا ع ى -أمرت أن أسزد ع ى سبهِة أعظٍم: ع ى الزبهة 

 ، واليدين، والركبتين، وأطرا  القدمين، وال نكفت اليعاب والشهر-أنفو
184 

 185 إذا كانوا ياليٌة؛ ضال يتنازى ايناِن دون اليالث  278
 185 ال حسد إال ضي اينتين: رزل  تاا هللا مااًل ؛...  279
 186 سنة بَهْشِر أميالهاالح  280

281  
إذا –عص ي بال يل يالث َعْشَرة ركهًة، يم عص ي  --كان رسول هللا 

 ركهتين خفعفتين –سم  النداء بالصبح
186 

282  
الأمان قد استدار كهيئة يوم خ ق السماوات واررض؛ السنة اينا عشَر 

 شهراً 
187 

 188ودعوة يخرج الهواتق، وذوات الخدور، والحعض؛ ولعشهدن الخير،   283
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 رقم الصفحة الحديـث #
 المؤمنين

 188 : ماتت أمي؛ وع يها صوم خمسَة عشَر يوماً --قالت امرأة ل نبي  284
 

285  
؛ ما من عامل عهمل بخص ة -أعالهن منعحة الهنأ-أربهون خص ة 

 ؛ إال أدخ و هللا بها الزنة-رزاء يوابها، وتصديق موعودها -منها 
189 

286  
ء وزوههم إلاءة يدخل الزنة من أمتي أمرة؛ هي سبهون ألفًا، تلي

 القمر
 

189 

287  

حين يرض  رأسو من الصالة عقول: "سم  هللا لمن حمدا"،  --كان 
قال رزل وراءا: ربنا لك الحمد حمدًا كييرًا طيبًا مباركًا ضعو، ض ما 
انصر  قال: "من المتك م؟"، قال أنا، قال: "رأيت بلهة وياليين م كا 

 يبتدرونها؛ أيهم عكتبها أول

189 

288  
اط الساعة أن عقل اله م، وعظهر الزهل، وعظهر الأنا، وتكير من أشر 

 النساء، وعقل الرزال، حتى عكون لخمسيَن امرأة القعم الواحد
189 

 190 إن الشهر تسٌ  وعشرون   289
 190 إن هلل تسهًة وتسهين اسمًا؛ مئًة إال واحدًا، من أحصاها دخل الزنة  290
 190 درزة صالة الزماعة تفلل صالة الفذ بسبٍ  وعشرين  291

292  
ال حسد إال ضي اينتين: رزل  تاا هللا ماال؛ ضس ط ع ى ه كتو ضي 

 الحق، ورزل  تاا هللا الحكمة؛ ضهو عقلي بها وعه مها
192 

293  
من إناٍء واحٍد،  -–عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول هللا 

 نغر  منو زمعهاً 
192 

294  
بيدا ع ى  أشار-أمرت أن أسزد ع ى سبهِة أعظٍم: ع ى الزبهة 

 ، واليدين، والركبتين، واطرا  القدمين، وال نكفت اليعاب والشهر-أنفو
193 

 193 ال يز د ضوق عشر ز دات إال ضي حد من حدود هللا  295

296  
ن شرط مئَة شرط؛  من اشترط شرطا لعس ضي كتاب هللا؛ ض عس لو؛ وا 

 شرط هللا أحق وأويق
193 

297  
ي إسرائيل أن عس فو أنو ذكر رزال من بني إسرائيل، سمل بهض بن

 ألف دينار
193 
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 رقم الصفحة الحديـث #

298  
صالة الهشاء، وهي التي يدعو الناس  -–ص ى لنا رسول هللا 

: "أرأيتم لي تكم هذا؟ --الهتمة، يم انصر ، ضمقبل ع ينا، ضقال قولو 
 ضإن رأس مائة سنٍة منها؛ ال يبقى ممن هو ع ى ظهر االرض أحدٌ 

193 

 194 ضي كل سبهِة أعاٍم يوماً ع ى كل مس م حق، أن عغتسل -تهالى-هلل   299

300  
عهتكف ضي كل رملان عشرة أعاٍم، ض ما كان الهام  --كان النبي

 الذي ُقبض ضعو؛ اعتكف عشرين يوماً 
194 

301  
أقرأني زبريل ع ى حرٍ ، ض م أأل أستأيدا، حتى انتهى إلى سبهِة 

 أحر 
194 

302  
ص ى بهم ضي كسو  الشمس  -–قالت: أن النبي  -ل–عن عائشة 

 ركهاٍت ضي سزدتين؛ ارول، ارول أطول أرب 
194 

303  
إن هللا كتب الحسنات والسيئات، يم بين ذلك، ضمن هم بحسنة ولم 
عهم ها كتبها هللا لو عندا حسنة كام ة، إن هو هم بها ضهم ها؛ كتبها 

 هللا لو عندا عشر حسنات، إلى سبهمائة لهف
195 

 195 هٍط سريًة عينًا،..عشرَة ر  -–حدينا أبو العمان: بهث رسول هللا   304

305  
الخعمة درة مزوقة، طولها ضي السماء ياليون معاٌل؛ ضي كل أاوعة منها 

 ل مؤمن أهل، ال يراهم اآلخرون 
197 

 197 إن الشهر عكون تسهًة وعشرين يوماً   306

307  
؛ إذا أقب ت عير تحمل طهاما ضالتفتوا --بينما نحن نص ي م  النبي 
 إال اينا عشر رزال -–إليها، حتى ما بقي م  النبي 

197 

 198 إنما الناس كإبل مئة؛ ال تكاد تزد ضيها راح ة  308
 198 إن هلل تسهًة وتسهين اسمًا؛ مئًة إال واحدًا؛ من أحصاها دخل الزنة  309
 199 ال عص ي أحدكم ضي اليوب الواحد، لعس ع ى عاتقعو شيءٌ   310
 199 المؤمن عمكل ضي مهي واحٍد، والكاضر عمكل ضي سبهِة أمهاءٍ   311

312  
: رطوضن ال ي ة ع ى مائة امرأٍة...، -ع عو السالم-قال س عمان بن داود

 ض م عقل إن شاء هللا، ض م عحمل منهن إال امرأٌة واحدةٌ 
200 

313  
ميل المؤمن كالخامة من الأرع؛ تفيئها الريح مرًة، وتهدلها مرًة، وميل 

 المناضق كاررأة، ال تأال حتى عكون انزهاضها مرًة واحدةً 
200 

 200ال حسد إال ضي اينتين: رزل  تاا هللا ماال؛ ضس ط ع ى ه كتو ضي   314
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 رقم الصفحة الحديـث #
 الحق، ورزل  تاا هللا الحكمة؛ ضهو عقلي بها وعه مها

 
 200 إذا كانوا ياليٌة؛ ضال يتنازى ايناِن دون اليالث  315

 

316  
اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، يم ضتح بيت المقدس، يم موتان 

  ...غنم، يم استفالة المال، حتى عهطى الرزلعمخذ ضعكم كهقاا ال
201 

317  
ن شرط مائَة شرط؛  من اشترط شرطا لعس ضي كتاب هللا؛ ض عس لو؛ وا 

 شرط هللا أحق وأويق
201 

318  
أشار بيدا ع ى أنفو، -أمرت أن أسزد ع ى سبهِة أعظٍم: ع ى الزبهة 

 واليدين، والركبتين، وأطرا  القدمين، وال نكفت اليعاب والشهر
201 

319  
بالصاع إلى خمسة أمداٍد،  -أو عغتسل -عغسل --كان النبي 
 ويتولم بالمد

201 

320  
"حق ع ى كل مس م، أن عغتسل ضي كل سبهة أعام يومًا؛ عغسل ضعو 

 رأسو وزسدا
202 

321  
ال يدخل المدينة رعب المسعح الدزال؛ لها يومئٍذ سبهُة أبواٍب، ع ى 

 كل باٍب م ك
202 

؛ له ي أعهد إلى الناسهريقوا ع ي  من سبِ  قر   322  202 ٍب، لم تح ل أوكيتهن 
 202 عهقد الشعطان ع ى قاضعة أحدكم إذا هو نام يالَث عقدٍ   323

324  
يالث من كن ضعو وزد حالوة اإلعمان: أن عكون هللا ورسولو أحب إلعو 

 مما سواهما..
204 

325  
ياليٌة أنا خصمهم يوم القعامة: رزل أعطى بي يم غدر ورزل باع حرا 

 نو، ورزل استمزر أزيرا، ضاستوضى منو ولم عهط أزراضمكل يم
204 

326  
يخرج الهواتق، وذوات الخدور، والحعض؛ ولعشهدن الخير، ودعوة 

 المؤمنين
205 

 205 السنة اينا عشر شهراٌ   327

328  
عص ي بال يل يالث عشرَة --قالت: كان رسول هللا -ل–عن عائشة 

 خفعفتين ركهتين -أذا سم  النداء بالصبح-ركهًة، يم عص ي 
206 

 206 : ماتت أمي؛ وع يها صوم خمسَة عشَر يوماً -–قالت امرأٌة ل نبي   329
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330  
لعمتين ع ى الناس أمان؛ عطو  الرزل ضعو بالصدقة من الذهب، يم ال 
يزد أحدًا عمخذها منو، ويرى الرزل الواحد؛ يتبهو أربهون امرأة ي ذن 

 بو؛ من ق ة الرزال وكيرة النساء
207 

331  
من أمتي أمرة؛ هي سبهون ألفًا، تليء وزوههم إلاءة  يدخل الزنة

 القمر
207 

332  
من أشراط الساعة أن عقل اله م، وعظهر الزهل، وعظهر الأنا، وتكير 

 النساء، وعقل الرزال، حتى عكون لخمسيَن امرأة القعم الواحد
208 

333  

كان ضي بني إسرائيل رزٌل، قتل تسهًة وتسهين إنسانًا، يم خرج عسمل 
هبًا ضسملو، ضقال لو: هل من توبٍة ؟ قال: ال، ضقت و؛ ضزهل عسمل ضمتى را 

؟ ضقال لو رزلٌ : ائت قرية كذا وكذا، ضمدركو الموت، ضناء بصدرا 
نحوها؛ ضاختصمت ضعو مالئكة الرحمة، ومالئكة الهذاب، ضموحى هللا 
إلى هذا أن تقر بي، وأوحى هللا لهذا أن تباعدي، وقال: قعسوا ما 

 إلى هذا أقرب بشبٍر؛ ضغفر لو بينهما، ضوزد

208 

334  
الشهر تسٌ  وعشرون لي ًة، ضال تصوموا حتى تروا، ضإن غم ع عكم 

 ضاقدروا لو
209 

335  
من اغتسل يوم الزمهة غسل الزنابة، يم راح؛ ضكمنما قرب بدنة، ومن 
راح ضي الساعة اليانعة؛ ضكمنما قرب بقرة، ومن راح ضي الساعة اليالية؛ 

 أقرن،..ضكمنما قرب كبشا 
211 

336  
ن أربٌ ؛ ضخامٌس، أو  من كان عندا طهام اينين! ض يذهب بيالٍث، وا 

 سادٌس 
211 

337  
ضي الغار ضرأيت  يار المشركين ق ت: عا رسول --كنت م  النبي 

 ما ظنك باينين هللا ياليهما: "--هللا، لو أن أحدهم رض  قدمو ر نا قال
212 
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  الصفح ال حر  القائل  القاف   #

 103 الطو ل رؤ    ن العجاج  نصرا 1

ـــــل  ـــــن ح  ـــــب  الغالب 2 نف 

 الخثعمي

 109 ال   ط

 193 الوافر أعرا ي  ع الي 3

 205 الطو ل     ن    األخوان 4

 65 الطو ل رجل طائي مر  5

 201 الطو ل النا غ  الجع ي وتجأر 6

 91    ط األخطل ذكر 8

ـــ  المغـــوار  قوما 9 ا ـــن ج ل

 قا ن األعن

 177 الرج 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ث كث ً:لفه سلأب  تلاكش  
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 القائم  مرت   ح ب الترت ب الهجائي

 رقم الصفحة االسـم #
 18 البخاري   1
 11 الزاحكظ  2
 36 الهبدي  3
4 
5 

 عبد القاهر الزرزاني
 ابن ضالح

12 
5 

 14 القأويني  6
 47 الكرماني 7
 145 ابن الناظم 8
 36 النحاس 9
 104 ابن هشام 10

 
 
 
 
 
 
 

 اب  ً:لفه سل

 األعـالم
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 . م 1995-هك 1415، 1ط، القاهرة

. د: تحقيق وته يق، (هك 754ت )، أبو حعان ارندلسي، اللرب من لسان الهرب ارتشا  -2
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 الحسين عبد. د: تحقيق ه(،340،)تالبغدادي النحوي  السراج ابن، النحو ضي ارصول -9
 . م1985 - هك1405، 1ط، الرسالة مؤسسة، الفت ي

 البقاء أبي الدين محب: الهالمة االمام ل شيخ، النبوي  الحديث ألفاظ من عشكل ما إعراب -10
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 . (ت. د)، (ط. د)، والتصدير والتوأي  نشرل  الطالئ  دار، الهباس أبو ع ي محمد: إعداد

المصادر : سا  ماخ

 والمراجع
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، بيروت (،هـ 1396)،الأرك ي ضارس بن محمد بن محمود بن خيرالدين: تمليف ،ارعالم -12
 ، لبنان

 . م1980، (ط. د)
، (ط. د)، القاهرة، قأوق  حمدي محمود .د.أ: وتقدعم إشرا  ،اإلسالمي الفكر أعالم -13
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المكتبة الهصرية ، الحسيني عبد المزيد هاشم. د: تمليف، اإلمام البخاري محديا وضقيها -16

 . (ط. د)، (ت. د)، بيروت، صيدا
، دار المنارة ل نشر ،عبد الغني عبد الخالق: ليف الدكتورمت، مام البخاري وصحعحواإل -17
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 –لبنان ، المكتبة الهصرية، محمد أبو الفلل إبراهعم: تحقيق، (هك911 ت)، السيوطي
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شيخ النحاة اإلمام الهالم زمال الدين أبي عبد هللا : تمليف، وتكميل المقاصد تسهيل الفوائد -33

 . هك1319، 1ط، بمكة، المطبهة الميرية(،ه 769ت  )،محمد بن مالك
 -هك 1422، 2ط، دار المسيرة ل طباعة والنشر، عبدا الرازحي. د: تمليف، التطبيق النحوي  -34

 . م2000
 -هك 1413، 1ط، القاهرة، دار اليقاضة الهربعة، أحمد عفعفي. د: التهريف والتنكير ضي النحو -35

 . م1992
، نيالسيد محمد السيد و خر . د، تحقيقته(، 767ت)، الحاضظ بن كيير، الهظعم تفسير القر ن -36

 . هك1423، ط(. )د، القاهرة، دار الحديث
دار الكتاب ، ( هك 710 ت)، البركات عبد هللا أحمد بن محمود النسفي أبو، النسفي تفسير -37

 . (ت. د)، (ط. د)، بيروت، الهربي
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 هـ 676   ،)ال مشقي النووي أ ي  كر اء  ح ى  ن شرف: تمليف، تهذيب ارسماء وال غات -38
 . ت(. )د، ط(. )د، بيروت، دار الكتب اله معة، (

عبد : تحقيق، ( هك370 - هك282)، محمد بن أحمد ارأهري  ربي منصور، ةتهذيب ال غ -39
، وغيرهم، عبدالكريم الهأباوي  – عبد الح عم النزار – ع ي النزار محمد – السالم هارون 

 . م1967-م1964، هك1387 - هك1384، (ط. د)، المصرية ل تمليف والترزمة الدار
دار ، يوسف احمد المطوع. د: دراسة وتحقيق ه(، 645 )ت،يالش وبين يع  يرب، التوطئة -40

 ، عكاظ
 . ت(. )د، ط(. )د

المكتبة ، عبدالمنهم خفازة. د: رازهو، الشيخ مصطفى الغالييني، زام  الدروس الهربعة -41
 . م 1993 - هك 1414، 28ط، بيروت، الهصرية

محمد زمال الدين بن عبد هللا بن يوسف بن هشام  أبو، ضي النحو الزام  الصغير -42
مكتبة ، أحمد محمود الهرميل .د: تحقيق وته يق، هك( 761 )ت، نصاري المصري ار

 . م 1980 – هك 1400، (ط. د)، القاهرة، الخانزي

 ، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكٍر بن ضرج القرطبي، الزام  رحكام القر ن -43
 -هك 1372، 2 ط ،القاهرة، دار الشهب، أحمد عبد اله عم البردوني: تحقيق، هك( 761 )ت

 . م 1952

، ناشرون وموأعون  الفكر دار، ضالل صالح السامرائي. د، الزم ة الهربعة تملعفها وأقسامها -44
 . م2007 - هك1427، 2ط

شرحها وع ق ، م( ع ى شرح ابن عقيل ع ى ألفعة ابن مالك1870ت )، حاشعة الخلري  -45
 . م1998 –هك  1419 ،1ط، بيروت، دار الكتب اله معة، تركي ضرحان المصطفى: ع يها

 ، حاشعة الصبان عل شرح ارشموني ع ى ألفعة ابن مالٍك ومهو شرح الشواهد ل هيني -46
 . (ت. د)، (ط. د)، دار إحعاء الكتب الهربعة، (هك1206 ت)

عحيى : تحقيق، (هك521ت)، البط يوسي: تمليف، الح ل ضي إصالح الخ ل من كتاب الزمل -47
 م.2003-هك 1424، (ط. د)، مراد 

، تحق ق : محم  علي النجار ،  ار  (هـ 392  )أ و الفتح عثمان  ن جني ،  ،خصائص ال -48

 ، ) . (، ،   رو  2اله ى للط اع  والنشر ، ط / 

، مكتبة وهبة، محمد أبو موسى. د، خصائا التراكيب دراسة تح ي عة لمسائل ع م المهاني -49
 . م1996، 4ط، القاهرة

مؤسسة شباب الزامهة ، البقري  أحمد ماهر، زروراتالهدد والم، دراسات نحوعة ضي القر ن -50
 . 1986، 3ط، اإلسكندرية، والتوأي  ل طباعة والنشر
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، (ط. د) ه(،852)ت،الهسقالني البن حزر، الكامنة ضي أععان المائة اليامنة الدرر -51
 . هك1348

-ابن الزوأي  دار، محمد بن صالح الهيعمين: تمليف، الدرة النحوعة ضي شرح ا رزرومعة -52
 . م2006 - هك 1427، 1ط، لقاهرةا

محمد رلوان . د: تحقيق ه(،471)ت،الزرزاني عبد القاهر: تمليف، دالئل اإلعزاأ -53
 . م2008- هك1428، 1ط، الفكر دار، ضايأ الداعة. د، الداعة

، 1ط، السهودعة، زامهة أم القرى ، ردة هللا بن ردة بن ليف هللا الط حي، داللة السعاق -54
 . هك1424

 . م1999، 1ط، دار المس م، عبد هللا الفوأان: تمليف، ك شرح ألفعة ابن مالكدليل السال -55

 . م1992، ط(. )د، بيروت، دار الكتاب الهربي  ، 1ط، رازي ارسمر: شرح، ديوان ارخطل -56

 ولعم بن الورد: بهناعة وتصحعح، رؤبة بن الهزاج: المؤلف، ديوان رؤبة بن الهزاج -57
 . (ت. د) ،(ط. د)، ابن قتيبة دار، البروسي

 . )ط. د(، )ت. د (، لبنان، بيروت رصاد دار، بن أبي ربعهة ديوان عمر -58

، اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عيمان الذهبي: تصنيف، أعالم النبالء سير -59
 . (ت. د)، (ط. د)، مؤسسة الرسالة، (هك748)

بد هللا محمد بن أبو ع، بن عقيل بهاء الدين عبد هللا، شرح ابن عقيل ع ى ألفعة ابن مالك -60
الفكر  دار، دمحمد محي الدين عبد الحمي: تحقيق، (هك 672ت )، زمال الدين بن مالك

 . م1974-هك 1394، 6ط، ل طباعة والنشر والتوأي 
، ابن الناظم أبو عبدهللا بدر الدين: تمليف، شرح ابن الناظم ع ى ألفعة ابن مالك -61

 . م2000 -هك 1420، لكتب اله معةدار ا، محمد باسل عيون السود: تحقيقه(، 688)ت

، مكتبة الرشد بالمم كة الهربعة السهودعة: تمليف، محمد بن صالح الهيعمين، ارزرومعةشرح  -62
 . ت(. )د، ط(. )د

(، ه 769ت  )،"كشرح ارشموني ع ى ألفعة ابن مالك "منهة المسالك إلى ألفعة لبن مال -63
 . ت(. )د، 3ط، الهربي ل طباعة اإليزاددار ، محمد محيي الدين عبد الحميد: تمليف

عبد : تمليف ه(،739)ت،عان والبدع شرح اإلعلاح ل خطيب القأويني ضي المهاني والب -64
 . م1935، (ط. د)، مصر، المطبهة المحمودعة القاهرة، المتهال الصهيدي

محمد بدوي . د، عبد الرحمن السيد. د: تحقيق (، ه 672ت )،شرح التسهيل البن مالك -65
 . م1996 -هك 1410، 1ط، هزر ل طباعة والنشر، المختون 

http://www.islamhouse.com/6842/ar/ar/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.islamhouse.com/6842/ar/ar/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.islamhouse.com/314802/ar/ar/source/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.islamhouse.com/314802/ar/ar/source/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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خالد بن : تمليف، بملمون التولعح ضي النحو التصريح شرح التصريح ع ى التولعح أو -66
 دار، (هك905 ت)، أين الدين المصري ، بن محمد الزرزاوي  ارأهري  عبد هللا بن أبي بكر

 . م2000 -هك1421، 1ط، بيروت لبنان -الكتب اله معة

 اإلشبي ي أبو ع ي بن مؤمن بن محمد بن ع ي بن عصفور: تمليف ،شرح زمل الأزازي -67
 . م1998- 1419، (ط. د)، الكتب اله معة دار، ضواأ الشهار: تحقيق ه(،969)ت،الحسن

، المتولي رملان الدميري : تحقيق، عبدهللا بن أحمد الفاكهي: تمليف، شرح الحدود النحوعة -68
 . م1994، 2ط، مكتبة وهبة

 ،الفاخوري حنا: تحقيق ،(م1395-كه761 ت) يوسف بن اهللا عبد ،هشام بن ،الذهب شذور -69
 .286،ا: م1988 )د.ط(،،وتبير ل،الزي دار -70

أبو عبد هللا زمال الدين بن يوسف بن أحمد بن ، ضي مهرضة كالم الهربشرح شذور الذهب  -71
، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، هك(761)ت، عبد هللا بن هشام ارنصاري المصري 

 . )د.ت(، (ط)د.، مصر، دار الطالئ  

يوسف : تصحعح وته يق، هك(688)ت، باذيرلي الدين اإلسترا، شرح الرلي ع ى الكاضعة -72
 . ت(. )د، ط(. )د، طهران، مؤسسة الصادق، حسن عمر

. د: دراسة وتحقيق، (هك672)، زمال الدين محمد بن مالك، مدة الحاضظ وعدة الالضظشرح ع -73
إحعاء التراث ، طب  وأارة اروقا  بالزمهورية الهراقعة، عدنان عبد الرحمن الدوري 

 . ت(. )د ،ط(. )د، اإلسالمي

 ، أبو محمد عبد هللا زمال الدين بن هشام ارنصاري ، شرح قطر الندى وبل الصدى -74
، 11ط ، مصر، مطبهة السهادة، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، (هك761ت )

 . م 1963 –هك 1383

 )د.ط،القاهرة، المنارمطبهة ، داوودمحمد : تحقيق، محمد بن زماعة، شرح الكاضعة -75
 . (،)د.ت(

: تحقيق ه(،688ت )،رلي الدين محمد بن الحسين اإلسترابادي، شرح كاضعة ابن الحازب -76
 . ت(. )د، ط(. )د، مصر، المكتبة التوضعقعة، أحمد السيد

. د)، الس س ة الترايعة، ضارس ضائأ. د: تحقيق ه(،616)ت،البن برهان الهكبري ، شرح ال م  -77
 . م1984 - هك1404، (ط

عبد الرحمن . د: تحقيق، صدر ارضالل الخوارأمي، رابضي صنهة اإلع شرح المفصل -78
 . م1990، 1ط، دار الغرب اإلسالمي بيروت، الهيعمين

 دار، إميل بدع  عهقوب. د: تحقيق، البن عهعشه (538 )ت،شرح المفصل ل أمخشري  -79
 م2001 - هك1422، 1ط، لبنان، بيروت الكتب اله معة
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،. ابن ع ي بن محمد الحريري البصري  أبو محمد القاسم: تمليف، شرح ُم حة اإلعراب -80
 . م1997-هك1418، 1ط: بيروت - المكتبة الهصرية، بركات يوسف هود: تحقيق

، هك (770-715)، محمد بن ععسى الس سي ي: تمليف، شفاء اله يل ضي إعلاح التسهيل -81
، 1ط، مكة المكرمة، الفعص عة دار، الشريف عبد هللا ع ي الحسيني البركاتي. د: تحقيق
 . م1986

حعح -82 ابن مالك ، محمد بن عبد هللا: تمليف، َشَواِهد الت ولعح َوالت صحعح لمشكالت الزام  الص 
مكتبة ابن ، َطو ُمحِسن. د: تحقيق، (هك672 ت)، زمال الدين، أبو عبد هللا، الطائي الزعائي

 . هك 1405، 1ط، تعمعة

أحمد عبد : تحقيق (،ه393)ت،إسماعيل الزوهري ، ال غة وصحاح الهربعة الصحاح تاج -83
 . هك1404، 3ط، بيروت، دار اله م ل ماليين، الغفور عطار

بن إسماعيل بن إبراهعم بن المغيرة  أبي عبدهللا محمد: لإلمام الحاضظ، صحعح اإلمام البخاري  -84
 الحميد ع ي بن حسن بن ع ي بن عبد: قام ع ى نشرا، هك(256 )ت، الزهفي البخاري 
 . (ت. د)، (ط. د)، والتوأي  ل نشر شركة القدس، الح بي اريري 

 -هك 1403، 1ط، بيروت، دار المهار ، محمد عبد هللا زبر. د، اللمائر ضي ال غة الهربعة -85
 . م1983

-451)، ل قالي أبي الحسن محمد بن أبي عه ي الفراء البغدادي الحنب ي، طبقات الحناب ة -86
 . م2005 - هك1425، 1ط، عبدالرحمن بن س عمان الهيعمين. د: تحقيق وتقدعم، (هك526

. د، (هك771ت)، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، طبقات الشاضهعة الكبرى  -87
 . هك1413، 2ط، ل طباعة والنشر هزر، عبد الفتاح محمد الح و. د، محمود محمد الطنازي

، (1ط)، الكويت، مكتبة الفالح، مصطفى النحاس، دراسة لغوعة ونحوعة -الهدد ضي ال غة -88
 . م1979

دار ابن ، عطار عبد الغفور رنزالء محمد نو : تمليف، الهدول عن المطابقة ضي الهربعة -89
 . م1998-هك 1418، 1ط، كيير

حققو وقدم ، (هك911)ت، لزالل الدين السيوطي، عقود الأبرزد ضي إعراب الحديث النبوي  -90
 . م1994-هك 1414، ط(. )د، دار الزيل بيروت، س مان القلاة. د: لو

مهدي . د: تحقيق، هك(175-100)، ربي عبد الرحمن الخ يل بن أحمد الفراهيدي، هينال -91
 . هك1409، 2مؤسسة دار الهزرة ط، إبراهعم السامرائي. د، المخأومي

، الهسقالني اإلمام الحاضظ أحمد بن ع ي بن حزر: تمليف، ضتح الباري شرح صحعح البخاري  -92
. د)، الكتب الهالمعة بيروت دار، هينمحمد عبد السالم شا: لبطو وصححو، (هك852)
 . (ت. د)، (ط
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، الشيخ عبد الكريم المدرس: تحقيق، هك( 911 )ت، عبد الرحمن السيوطي، الفرائد الزديدة -93
 . م 1977 – هك 1397، (ط. د)، بغداد، اإلرشاد مطبهة

ة ه(، دار المهرض385الفهرست البن الندعم ،تمليف :أبي الفرج محمد بن اسحاق الندعم،)ت -94
 ل طباعة والنشر،)د.ط(، )د. ت(.

، (هك 898ت)، نور الدين عبد الرحمن الزامي، الفوائد اللعائعة شرح كاضعة ابن الحازب -95
، ط(. )د، بغداد، وأارة اروقا  والشؤون الدينعة، ُأسامة طو الرضاعي. د: دراسة وتحقيق

 . م1982 –هك  1402

دار ، إحسان عباس: قيحقت ه(،764)،محمد بن شاكر الكتبي: تمليف، ضوات الوضعات -96
 . م1973، 1ط، بيروت –صادر 

، بيروت، منشورات المكتبة الهصرية، مهدي المخأومي. د، الهربي نقد وتوزعو ضي النحو -97
 . م1964 - هك1384، 1ط

ل فيروأ أبادي الهالمة مزد الدين محمد بن عهقوب الفيروأ أبادي ، القاموس المحعط -98
 . هك1301، 3ط، رية الهامة ل كتابالهيئة المص ه(،817)،الشيراأي 

، رملان عبد التواب. د: تحقيق (،هك285)ت،محمد بن يأيد المبرد أبو الهباس، الكامل -99
 . م1975، ط(. )د، القاهرة، مكتبة دار التراث

تحقيق (،   796 -هـ    180j)،بن عمر بن عيمان بن قمبر رأبو بش ،سيبوعو، الكتاب -100
 . م1988-هك 1408، 3ط، بيروت -دار الكتب اله معة ، عبد السالم محمد هارون : وشرح

القاسم زارهللا  أبو، الكشا  عن حقائق غوامض التنأيل وعيون ارقاويل ضي وزوا التنأيل -101
شركة مكتبة ومطبهة مصطفى ، هك( 538 )ت، الأمخشري الخوارأمي محمود بن عمر

 . م 1984 – هك 1367، (ط. د)، مصر، البابي الح بي وأوالدا

، ط(. )د، لندن، مصطفى بن عبدهللا: تمليف، عن أسامي الكتب والفنون  الظنون كشف  -102
 . م1851 -هك 1269

أبو البقاء أيوب بن موسى ، ضي المصط حات والفروق ال غوعة الك عات مهزم -103
، مؤسسة الرسالة، ومحمد المصري ، عدنان دروعش. د: تحقيق ه(،1331)ت،الكفوي 
 . م1998-هك 1419، 2ط، بيروت

غاأي مختار : تحقيقه(، 616)ت، أبو البقاء الهكبري ، ضي ع ل البناء واإلعراب ال باب -104
 . م1995-هك 1416، 1ط، بيروت، دار الفكر المهاصر، ط عمات

 . م1955، ط(. )د، دار بيروت ل طباعة ه(، 711)ت،ابن منظور، لسان الهرب -105
مكتبة ، لقصااومحمد ا، عبد الحميد الدواخ ي: تهريب، زوأيف ضندريس: تمليف، ال غة -106

 . م1950 - هك1370، (ط. د)، المصرية ارنز و
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، (ط. د)، المغرب - اليقاضة دار، تمام حسان. د: تمليف، ال غة الهربعة مهناها ومبناها -107
 . م1994

 . م2002، 1ط، بيروت، دار الشوط ل نشر والتوأي ، ععسى برهومة: تمليف، ال غة والزنس -108

: شرح وتحقيق، هك (291-200)، يى يه بأبي الهباس أحمد بن عح، مزالس يه ب -109
 . م1960، ط(. )د، دار المهار  بمصر، عبدالسالم هارون 

، بيروت، دار الزيل، محمد أبو الفلل: تحقيق، أحمد بن محمد الميداني، مزم  ارميال -110
 . ط(. )د، ت(. )د، لبنان

 . 1987، 1ط: الفكر دار، إبراهعم السامرائي: تمليف، المدارس النحوعة أسطورة وواق  -111

، مكتبة الخانزي، رملان عبد التواب .د، المدخل إلى ع م ال غة ومناهة البحث ال غوي  -112
 . م 1997 – 1417، 3ط، القاهرة

 ، القاهرة، محمد أبو الفلل إبراهعم: تحقيق، ربي الطيب ال غوي ، مراتب النحويين -113
 . م1950، ط(. )د

 ه(،911)،دالرحمن زالل الدين السيوطيالهالمة عب: تمليف، المأهر ضي ع وم ال غة الهربعة -114
 ، 3ط، التراث مكتبة دار، ع ي البزاوي ، محمد أبو الفلل، محمد أحمد زاد المولى: تحقيق

 . (ت. د)
الفلل  محمد أبو: تصدير، هك( 207 )ت، أبو أكريا عحيى بن أياد الفراء، مهاني القر ن -115

 . م1980 –هك 1400، 2 ط، بيروت، عالم الكتب، إبراهعم
عبد . د: تحقيق ه(،340)ت،إبراهعم بن السري الأزاج قأبو إسحا، اني القر ن وا عرابومه -116

 . م2004-هك1424، ط(. )د، القاهرة، ثدار الحدي، الز يل عبدا ش بي

، 1ط، الفكر ل طباعة والنشر والتوأي  دار، ضالل صالح السامرائي. د، مهاني النحو -117
 . م2000- هك1420

: تحقيق ه(،626)ت،عاقوت الحموي : تمليف، إلى مهرضة ارديب إرشاد ارريب اردباء مهزم -118
 . م1993، 1ط، دار الغرب اإلسالمي، إحسان عباس

شهاب الدين أبي عبد هللا عاقوت بن عبد هللا الحموي الرومي : تمليف، مهزم الب دان -119
 . م1977- هك1397، ط(. )د، دار صادر بيروت ه(،626)،البغدادي

 ، ط(. )د، مكتبة مشكاة اإلسالمعة، عبد الغني الدقر. د: مليفت، مهزم القواعد الهربعة -120
 . ت(. )د

، دار الكتب الهربعة، إميل بدع  عهقوب: تمليف، المهزم المفصل ضي المذكر والمؤنث -121
 . م2001، 2ط، بيروت



 الفهـارس العامـة
 

259 

عبد السالم محمد : تحقيق، ربي الحسين أحمد بن ضارس بن أكريا، مهزم مقايعس ال غة -122
 . (ت. د)، (ط. د)، ل طباعة والنشرالفكر  دار، هارون 

، ومحمد النزار، وحامد عبد القادر، وأحمد الأيات، إبراهعم مصطفى: تمليف، المهزم الوسعط -123
 . م2004 -هك1425، 4ط، مكتبة الشروق الدولعة، مزم  ال غة الهربعة: تحقيق

ب دار إحعاء الكت ه(،761)ت،زمال الدين بن هشام ارنصاري : تمليف، مغني ال بيب -124
 . ت(. )د، ط(. )د، الهربعة

الأمخشري ، القاسم محمود بن عمرو بن أحمد أبو: تمليف، صنهة اإلعراب المفصل ضي -125
 . 1993، 1ط، بيروت، مكتبة الهالل، ع ي بوم حم. د: تحقيق، هك(538 ت)، زارهللا

دار الزيل  (، ه538)،ربي القاسم محمود بن عمر الأمخشري ، المفصل ضي ع م الهربعة -126
 . (ت. د)، (ط. د)، تبيرو 

كاظم بحر  .د: تحقيق، (هك 471ت )، عبد القاهر الزرزاني، المقتصد ضي شرح اإلعلاح -127
، ط(. )د، الزمهورية الهراقعة، منشورات وأارة اليقاضة واإلعالم، دار الرشيد ل نشر، المرزان
 . م 1982 –هك  1402

محمد عبد الخالق : يقتحق، (هك285ت)، الهباس محمد بن يأيد المبرد أبو، المقتلب -128
  م.1979-ه1399، 3ط، بيروت، عالم الكتب، علعمة

أحمد عبد الستار : تحقيق، (هك 669ت )، ع ي بن مؤمن المهرو  بابن عصفور، لُمقربا -129
 . م1986 -هك 1406، )ط(، بغداد، مطبهة الهاني، الزواري وعبد هللا الزبوري 

 . م1966، (ط. د)، القاهرة، إبراهعم أنعس. د، ال غة من أسرار -130

 ، البعلاء الدار، اليقاضة ل نشر والتوأي  دار، تمام حسان. د، مناهة البحث ضي ال غة -131
 . م1986- هك1407، (ط. د)

يوسف بن تغري بردي ارنابكي زمال الدين : تمليف، المنهل الصاضي والمستوضي بهد الواضي -132
 . م1984، (ط. د)،  كتابالمصرية الهامة ل الهيئة، محمد محمد أمين: تحقيق، المحاسن أبو

هي ي، نتائة الفكر ضي النحو -133 : تحقيق، (هك581ت )، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا السُّ
 . ت(. )د، ط(. )د، بيروت، مطاب  الشروق ، محمد إبراهعم البنا

 . (ت. د)، 3ط، المهار  دار، عباس حسن: تمليف، النحو الواضي -134
، محمد أبو الفلل إبراهعم: تحقيق، بي البركات ارنباري ر، ضي طبقات اردباء نأهة ارلباء -135

 . م1985، (3)ط، القاهرة

، ط(. )د، مصر -صالحة حاج عهقوب : تمليف، نظرات النحويين ضي اإلعراب والهوامل -136
 . م2009



 الفهـارس العامـة
 

260 

مؤسسة العمامة ، عبدهللا مصطفى: تمليف، نظرية السعاق السببي ضي المهزم الهربي -137
 . 2005، ط(. )د، الصحفعة

، أحمد بن ع ي بن حزر الهسقالني: لإلمام الحاضظ، دي الساري مقدمة ضتح الباري ه -138
 . (ت. د)، (ط. د)، مكتبة اله م عين شمس، التقوى  دار، (هك852 -773)

عبد الهال : تحقيقه(، 911)ت، زالل الدين السيوطي، هم  الهوام  ضي شرح الزوام  -139
 . م1980 - هك1400، 1ط، الكويت، البحوث اله معة، سالم مكرم

: تحقيق، (هك764 ت)، صالح الدين خ يل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي، الواضي بالوضعات -140
 - هك1420، (ط. د)، بيروت، دار أحعاء التراث، وتركي مصطفى، أحمد اررناؤرط

 . م2000

بكر خ كان أبو الهعاش  أحمد بن محمد بن أبي: تمليف، أبناء الأمان وضعات ارععان وأنباء -141
 . م1972، 1ط، بيروت - صادر دار، إحسان عباس: تحقيق ه(،681)ت،الدينشمس 

 

 

 



 الفهـارس العامـة
 

261 

 
 

 
 
 
 

 

 رقم الصفحة الموضوع
  أ افتتاحية 
 ب اإلهـداء 
 ت شكر وعرفان 
 ث المقدمـة 
 ج عنوان البحث 
 ح أهمية الموضوع وسبب االختيار 
 خ الدراسات السابقة 
 د الصعوبات التي واجهت الباحثة 
 ذ منهج الدراسة 
 ر الهدف من الدراسة 
 أ خطة البحث 

 (28-1) التمهيـد
المبحككث ارول: تهريككف المطابقككة لغككة واصككطالحًا وأقسككامها، والمطابقككة  -

 بين الفصاحة والنحو
2 

 18 المبحث الياني: نبذة عن البخاري وصحعحو -
 الفصل األول 

 (84-30) المطابقة بين المسند والمسند إليه

 34 قة بين المبتدأ والخبرالمبحث األول: المطاب 

 38 القسم ارول: مبتدأ لو خبر )الهدد، الزنس، التهريف والتنكير( -
 65 القسم الياني: مبتدأ لو مرضوع سد مسد الخبر )الهدد( -

 )70 المبحث الثاني: بين الفعل والفاعل )العدد والجنس 
 الفصل الثاني

 (143-85) المطابقة بين التابع والمتبوع

  89 ول: النعت والمنعوتالمبحث األ 

 91 القسم ارول: حقعقي )اإلعراب والهدد والزنس والتهريف والتنكير( -

فه سلس يس ً:ل

 اكم   ع ت
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 110 القسم الياني: عطف النسق )اإلعراب( -
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 122 القسم ارول: توكيد مهنوي )اإلعراب، الهدد، الزنس( -
 128 القسم الياني: توكيد لفظي )اإلعراب( -
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 الفصل الثالث

 (175-143) المطابقة بين الضمير ومرجعه 
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 159 المبحث الثالث: المطابقة بين ضمير الجمع ومرجعه 
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 الفصل الرابع

 (214-178) دد وتمييزه  المطابقة بين الع

  ً179 العدد تعريف – أوال 
  ً178 والرقم العدد واسم العدد -ثانيا 
  ً180 النحوية واستعماالتها العدد ألفاظ -ثالثا 
  ًعرابها االصطالحية العدد أقسام -رابعا  181 وا 
  ً191 العدد تمييز -خامسا 
  ً199  وتذكيره العدد تأنيث –سادسا 
  ً210 وتنكيره العدد تعريف – سابعا 
  211 (الوصفي) الترتيبي العدد –ثامنًا 
  ً212 كذا كأي، كم،: وأشهرها: العدد كنايات – تاسعا 

 (219-215) الخاتمـة

 216 النتائة -أوالً  -

 219 التوصعات -يانعاً  -

 (269-220) الفهـارس
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 221 أواًل: ضهرس اآلعات القر نعة -
 229 يانعًا: ضهرس ارحاديث الشريفة -
 252 ضهرس أبعات الشهرًا: يالي -
 253 ضهرس ارعالمرابهًا:  -
 254 خامسًا: المصادر والمراز  -

 265 سادسًا ضهرس المولوعات -
 268 ملخص الدراسة باللغة العربية 

 ( ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزيةAbstract) 269 
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 ملخص الر ال   اللغ  العر   

 

ضهي ال تقل أهمعة عن الهالمة ، وح ضي الزم ةإن المطابقة عنصر مهم من عناصر الول
والدراسة النحوعة ال تقتصر ع ى أواخر الك مات وما عطرأ ع يها من تغيير ضي الحركة أو ، اإلعرابعة
نما تتس  لتشمل كل ما يتصل بتكوين الزم ة من ظواهر، اليبوت  . وا 

وقد ، ة نحوعة داللعةوقد تناولت ضي هذا البحث المطابقة النحوعة ضي صحعح البخاري دراس
تناولت ضيها مولوع المطابقة النحوعة ضي زمع  ، إلى تمهيد وأربهة ضصول ا الرسالةقسمت هذ

التهيين )التهريف ، زر(، نصب، )رض  الهالمة ارعرابعة: وهي، مزاالت المطابقة الخمسة
النوع ، غائب(وال، والمخاطب، الشخا )المتك م، والزم (، والمينى، الهدد )المفرد، والتنكير(

والتهريف بكتاب ، والتهريف بالبخاري ، تناولت ضي البحث التهريف بالمطابقة، و )المذكر والمؤنث(
والمطابقة بين ، والمطابقة بين التاب  والمتبوع، والمطابقة بين المسند والمسند إلعة، )صحعح البخاري(
 ماء النحو ضي االستشهاد وقد ذكرت موقف ع، والمطابقة بين الهدد وتمييأا، اللمير ومرزهو

ومنهم من عقف ، ومنهم من يزيأ ولكن بشروط، ورأينا أن منهم من عمن  االستشهاد بو، بالحديث
، وع ى الرغم من أن  ارصل تخالف المبتدأ والخبر تهريفًا وتنكيراً ، موقفا وسطا بين المن  والزواأ

وال ، ُعهدُّ مظهرًا من مظاهر المطابقة، نكرتينضإن  مزيئهما مهرضتين أو ، والياني نكرة، ضارول مهرضة
كما نستطعُ  أن ، ةخالفمالتي ظاهرها ال ارحاديثبد  لنا من مراعاة السعاق والمهنى الهام عند تمويل 

وال ُمسوِ غ لردها ضي بهض ، الحديث النبوي الشريف ت ضيلغة )أك وني البراغيُث( ورد إننقوَل 
 . مظهر المطابقةرن ها زارية ع ى ؛ ارحاديث
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ABSTRACT 

 

Correspondence is an important element of clarity in a sentence. It is as 

important as the syntactic marks. Grammatical studies are not limited to end word 

endings and the change in vowels or consonants، but they include all matters relating to 

the composition of a sentence. 

In this study، I address grammatical correspondence in Sahih al-Bukhari. The 

study is divided into a preface and four chapters، dealing with five areas of grammatical 

correspondence، namely: the syntactic mark (accusative، genitive، or nominative)، 

definition (definite and indefinite)، number (singularity، duality، and plurality)، person 

(speaker، addressee، and absentee)، and gender (masculine and feminine). 

The study introduces correspondence، al-Bukhari، and the book (Sahih 

alBukhari). The study also tackles the issue of correspondence between Musnad (a 

supported hadith) and the ascribed thereto، between the follower and the followed، and 

between pronouns and their references، as well as between number and its definite noun 

that refers to it. 

The study also shows the position of grammar scholars as to quote hadith in 

terms of grammar or not. Some of them prevent this and some others conditionally 

permit so. Some other scholars are in between. A subject and a predicate should be 

different، i. e. the former should be definite and the latter should be indefinite. 

However، if they appear identical، then this is a manifestation of correspondence. We 

must take into account the context and meaning when interpreting hadith. 

 

 


