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اإلهداء
 إلى والدي الحبيب الذي غرس في فؤادي بذرة حب العلم والعلماء حىاى
أينعت وأثمارت ،إليا ياء ماا اءا لا الي ار فاي غارس باذور النحاو فاي

عقلي ،ف ءا نعم المؤسس والمعلم والمرشد.
 إلااى مااا غمرىنااء بحبلااء تاوار حيءىلااء ،إلااى مااا أعتىنااء با حاادود ،إلااى
الوالدة الحبيبة أتءر اهلل عمرهء في تءعى .

 إلى زوجىي الغءلية أنءر اهلل دربلء وأعلى مراىبلء وحقق للاء منءللاء ،فللاء
مني ر الحب والىقدير.

 إلى ابني الحبيبيا جءبر وآسر ،جعللمء اهلل قرة عيني.
 إلى أخي الحبيب أبي أنس وزوج وأبنءئ .
 إلى أخواىي ال ريمءت أدام اهلل عليلا الخير والسعءدة.

 إلى عمي الغءلي أبي رامي وزوج وأبنءئ  ،وبنءى وأحيءده األحبءب.
 إلى عمي الغءلي أبي مءزا وزوج الحنونة وأبنءئ الرائعيا.
 إلااى اار مااا ل ا الي اار بعااد اهلل ىعااءلى بنراايحة ءوارشااءد ودعااء حىااى
ورلت إلى هذه المرحلة.

إليهم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

ت

شكر وعرفان
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
اف ُئوه ،فَِإ ْن لَم تَ ِج ُدوا ما تُ َك ِ
ِ
َن قَ ْد
اف ُئوَن ُه فَ ْاد ُعوا اللَّ َه لَ ُه َحتَّى تََر ْوا أ ْ
ص َن َع إِلَ ْي ُك ْم َم ْع ُروفًا فَ َك ُ
( َم ْن َ
ْ
َ
َكافَأْتُ ُموهُ) .صحيح ابن حبان.199/8 :
لذلك فإا الواجب يق ي ش ر الخءلق قبر المخلوق أولا ،فل الحمد في األولى ،واآلخرة على

مء أنعم ب علينء ما نعمة اإلس م ،واإليمءا قبر ر شي .

وما ثم فإا الواجب يق ي بأا أىقدم بش ري الجزير وعرفءني بءلي ر إلى رءحب الخلق
ت ما معين العذب،
السءمي ،والعلم الغزير ،أستاذي الدكتور :فضل محمد النمس الذي نلل ُ
فىعلدني برعءيى األبوية منذ اللحظءت األ َُور لنبثءق الي رة ،فأمدني بوافر علم  ،فلم يبخر علي
بمعلومة أهىدي بلء ،أو نرح ءوارشءد ،فقد غمرني بآرائ الرءئبة الدقيقة ،و أسعينى بىوجيلءى الرائعة

السديدة ،لىرر دراسىي إلى النور ،مىع اهلل بءلرحة والعءفية .

وما ثم فإا الواجب يق ي بأا أىقدم بخءلص الش ر والعرفءا ألستاذي الدكتور :عبداهلل

عبدالجليل على ىوا ع  ،وىي ل بقبور منءقشة هذا البحث ،ءوابدا ملحوظءى القيمة والسديدة ،وأسأر
اهلل العلي القدير ل وافر الرحة والعءفية ،وأا يسدد ختءه ول مني ر الش ر والىقدير .

مء يتيب لي أا أىقدم بخءلص الش ر والىقدير ألسىءذي الد ىور :محمد سالم أبو غفرة

الذي شرفني بقبور منءقشة هذا البحث ،ءوابدا ملحوظءى القيمة والسديدة ،وأسأر اهلل العلي القدير ل
وافر الرحة والعءفية ،وأا يسدد ختءه ول مني ر الش ر والىقدير .

و الش ر مورور إلى أسءىذىي بقسم اللغة العربية ر بءسم وريى ولقب  ،والش ر مورور

إلى جءمعة األزهر ،ءوادارىلء ،ورئيسلء ،وعمءدة لية اآلداب ،وعمءدة الدراسءت العليء ،و قسم اللغة
العربية ،وعمءدة القبور والىسجير ،ودائرة المءلية ،جزاهم اهلل جميعءا ر خير.

والش ر مورور لمدير مدرسىي األسىءذ :محمد ديب محءرب ،على مء بذل ما جلد لىدلير
العقبءت ي أىم ا ما إنجءز هذه الدراسة ،ول ييوىني أا أش ر زم ئي تلبة الدراسءت العليء على
حسا رحبىلم ،أش رهم جميعءا وأش ر ر ما مد لي يد العوا والمسءعدة في سبير إنجءز هذه

الدراسة.

جميعا كل الشكر والتقدير والوفاء
لكم مني
ً
ث

الملخص
ىلدف هذه الدراسة إلى دراسة ىءب في إعراب الحديث النبوي الشريف للع مة أبي البقء
الع بري ،الذي حرص ر الحرص على ىقديم مءدة علمية مليئة بءلمعءني؛ ليسلر فلم الحديث النبوي
الشريف ،فنقر عن جلءبذة شراح الحديث ،مسىشلديا بىأوي ى النحوية المىعددة؛ ليرلوا إلى المعءني
الدقيقة ال ءمنة في هذه األحءديث ،واسىنبءت القواعد األرولية؛ ليسلر فلم األح ءم الشرعية.
وقد وقعت الدراسة في مقدمة ،وىمليد ،وث ثة فرور ،وخءىمة
حيث ى منت المقدمة أسبءب اخىيءر المو وع ،وأهميى  ،ومنلج البحث ،وبعض الدراسءت
السءبقة ،وختة الدراسة.
 أمء الىمليد فىنءور الحديث عا أبي البقء الع بري ومذهب النحوي ،و ىءب . وى ما اليرر األور أثر المعنى في ىأوير الع بري مش ر إعراب الجملة السمية ،و ءاوأخواىلء ،ءواا وأخواىلء.
 وى ما اليرر الثءني أثر المعنى في ىأوير الع بري مش ر إعراب الجملة اليعلية،وأر ءنلء ،واألدوات الىي ىدخر على هذه األفعءر ،والميءعير الخمسة.
 وى ما اليرر الثءلث أثر المعنى في ىأوير الع بري مش ر إعراب م م ت الجملةءلحءر ،و الرية ،و العتف و الىو يد و البدر.
وانىلى البحث بءلخءىمة الىي ى منت خ رة البحث ،وأهم نىءئج  ،والمرءدر والمراجع.

ج

Abstract
This study aims to study the first book in the Arabic case system of the
Prophet's Hadith to the mark of Abi Al-Baqa'a Al-okbari,s who was interest
to provide a scientific material which is full of meanings.
Therefore: It is easy to understand the Prophet's Hadith, and wellknown religious and scholarly figures of Hadith have relied on his book , and
Citing numerous grammatical interpretations.
Therefore; we can reach the precise meanings in these Hadiths, and
devising the rules of Shariah to make it easier to understand the Shariah
rulings.
This study is consist of The introduction, Preface, three chapters, and a
conclusion. Whereas the introduction included the reasons for choosing the
topic, its importance, its methodology, some previous studies, and the study
plan.The preface to take up the simple talk about Abi Al-Baqa'a Al-Okbari.
The first chapter included the impact of meaning in Al-'Akbari 's
interpretation, the problem Issues and Insights of Arabic case system of the
nominal sentence, where it spoke about the definition of the nominal
sentence, the first subject (the Mubtada), and kāna and her sisters, Inna and its
sisters.
The second chapter includes impact of meaning in Al-'Okbari's
interpretation, the problem Issues and Insights of Arabic case system of
verbal sentence, where it spoke about the definition of the verabl sentence, its
elements, the tools that apply to these verbs, and the five objects effects.
The third chapter included includes impact of meaning in Al-'Okbari's
interpretation, the problem Issues and Insights of Arabic case system of
complement sentence, where it spoke about the case, adjectives, adverbs,
conjunctions, tag questions, and the apposition.
The study ended with a conclusion that included the research abstract,
the most important results, and the sources and references.

ح

احملتويات

اإلهداء  ........................................................................................ت
شكر وعرفان  ...................................................................................ث
الملخص  ........................................................................................ج
 .....................................................................................Abstractح
المقدمة  .........................................................................................خ
التمهيد :أبو البقاء العكبري ومذهبه وكتابه 2 ......................................................
الفصل األول :أثر المعنى في تأويل العكبري مشكل إعراب الجملة االسمية 8 ........................
المبتدأ 8 ..........................................................................................
الخبـــــر 39 .......................................................................................
كان وأخواتها49 ..................................................................................
إن وأخواتها 60 ...................................................................................
َّ
الفصل الثاني :أثر المعنى في تأويل العكبري مشكل إعراب الجملة الفعلية 68 ......................
الفعل الماضي68 .................................................................................
الفعل المضارع 70 ................................................................................
الفاعل 89 ........................................................................................
المفعول به94 ....................................................................................
المفعول المطلق115 .............................................................................
المفعول له128 ..................................................................................
المفعول فيه134 .................................................................................
الفصل الثالث :أثر المعنى في تأويل العكبري مشكل إعراب مكمالت الجملة 142 ...................
الحال 142 .......................................................................................
التوابع 175 ......................................................................................
النعت 175 .......................................................................................
خ

التوكيد184 ......................................................................................
العطف188 ......................................................................................
البدل198 ........................................................................................
الخاتمة 216 .....................................................................................
المصادر والمراجع218 ..........................................................................:

د

المقدمة
ٍ
وهدى ورحمة للمؤمنيا،
الحمد هلل الذي أنزر القرآا
بلسءا عربي مبيا ،شيء لمء في الردور ا
وأشلد أا ل إل إل اهلل وحده ل شريك ل  ،وأا محمدا عبده ورسول  ،وأرلي وأسلم علي  ،وعلى آل
وأرحءب التيبيا التءهريا.

وبعد...
أربحت ف رة الربت بيا النحو والدللة ىنمو وىىعزز في ميءديا الدراسءت اللغوية الحديثة،

حىى بءت ما غير المم ا اليرر بيا علمي الدللة و النحو في أي نظرية نحوية؛ ألا مثر هذا
اليرر ما شأن أا يسي إلى النحو ،وييقده قيمى  ،وي يي علي الجمود ،وي عف روح اإلقنءع في ،

فءلمىأمر في نشأة النحو العربي يدرك أن و ع لخدمة المعنى ما خ ر ىرحيح النتق الذي يىرىب

علي ىرحيح اليلم وىورير المعنى دوا لبس أو فسءد ول شك في ذلك ،فءإلعراب – مء يقولوا–
فرع المعنى ،فءلذي ل يسىتيع فلم المعنى ما الىر يب ل يسىتيع إعراب لمءى  ،وهذا يؤ د اقىراا

النحو بءلمعنى الدللي اقىرانءا يزيد ما قيمة النحو و ي شف عا أهميى  ،ويبرز دوره اليعءر في ىورير

المعءني ال ءمنة في نيس المى لم إلى ذها السءمع لييلملء فلمء رحيحء ل لبس في ول غموض ،وقد
أشءر الد ىور محمد حمءسة عبد اللتيف إلى عظم هذه الع قة حيث يقور :وأا " ر ظءهرة قد ينظر
إليلء ما جلة الش ر الخءرجي أو ما جلة المعنى الداخلي ،والش ر الخءرجي هو ريغة ال لمءت

ومواقعلء ،والداخلي هو المعءني واألغراض"(.)1

ونظ ار لمء بيا النحو والدللة ما ع قة ارىبءت ،فقد ظلرت دراسة النروص القرآنية أو النثرية

أو الشعرية دراسة نحوية دللية؛ لىؤ د عمق الع قة بيا النحو والدللة ،لىربح حينئذ دراسءت ىىعءمر
مع الواقع والم موا في النص محءولة إبراز دللى الخيية و شف معءني الدقيقة ،وما هذا المنتلق
ءا ىوجلي للغوص في رحءب األحءديث النبوية الشريية ،وفي ىءب يعىبر أور ال ىب الىي رنيت

في إعراب الحديث النبوي الشريف( ،)2فقد اقىررت الدراسءت اللغوية في مجءر الحديث النبوي الشريف
على الهىمءم بغريب الحديث اهىمءمءا واسعءا ىمثر في إقبءر العلمء على الىأليف في  ،والسىغراق في

شرح وىرنيي  ،مء ألمت الدراسءت اللغوية إلمءمءا سريعءا بإعراب الحديث النبوي ،إذ ىبت في

ىب

) (1النحو والدللة " مدخر لدراسة المعنى النحوي الدللي" :د /محمد حمءسة عبد اللتيف ،ص ،39دار غريب،
القءهرة ،ت1999 ،2م.

) (2ينظر مقدمة ىحقيق د /حسا موسى الشءعر ل ىءب إعراب الحديث النبوي للع بري ،ص  ، 46دار المنءرة ،جدة،
السعودية ،ت1408 ،2ها1987 -م.
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ث ثة معدودة( ،)1وما هذا المنتلق رأى البءحث أا ي وا مو وع رسءلى في ىءب إعراب الحديث
النبوي للع بري ،فءلع بري هو مؤلف نحوي مشلور ىب في إعراب القرآا ال ريم والحديث النبوي
الشريف .و ىءب إعراب الحديث النبوي و ِ ع مء و ح في مقدمى بنء على ٍ
تلب ما تلبة الحديث،
ُ
حىى يىجنبوا األختء الىي وقعت ما قبر الرواة وأا الرسور رلى اهلل علي وسلم بري ما هذه

األختء  ،فقد و ع هذا ال ىءب و اعىنى في بىوجي مء يش ر ما إعراب للحديث ،وقد ءا للمعنى
أثر بءرز في هذا الىأوير ،حيث ءا يسىشلد على ذلك بءلقرآا والشعر ،وقد يىعرض للخ فءت بيا

البررييا وال وفييا وغيرهم ،مرجحءا لمذهب يراه ،وقد يذ ر الع بري للرواية أ ثر ما إعراب ،لذلك
وما بءب اإليمءا بءلي رة الىي ىقوم على الدراسة الىتبيقية للنروص للورور إلى الظواهر اللغوية في

الىر يب ورولا إلى المعنى ،ءا إيمءني بءلبحث عا أثر المعنى في ىعدد وجوه اإلعراب في هذا

ال ىءب القيم والذي حقق محققوا مخىليوا على النحو الىءلي:

 .1إعراب الحديث النبوي للع بري ،ىحقيق :عبداإلل نبلءا.
.2إعراب الحديث النبوي للع بري ،ىحقيق ودراسة :حسا موسى الشءعر.
.3إعراب مء يش ر ما أليءظ الحديث النبوي للع بري ىحقيق :عبدالحميد هنداوي
حيث آثرت العىمءد على ىحقيق الد ىور حسا الشءعر وسأجعل األرر الذي اعىمد علي ؛

ألن حقق للحرور على شلءدة الد ىوراه ،وبذلك قد ي وا أ ثر علمية ما غيره ،دوا أا أغير بقية

الىحقيقءت ،الىي ذ رىلء ألنلء قد ىنير لي جوانب أخرى ما جوانب البحث ،وبذلك أ وا قد و عت
لمسءىي األولى لل شف عا عظمة الحديث النبوي ءواعجءزه وأح ءم  ،ابىغء األجر والثواب ،واهلل اسأر

أا ينيع بلذا العمر ،وأا يجعل خءلرء لوجل ال ريم ،راجيءا ما اهلل ىعءلى المغيرة ما الختأ والزلر،
إن نعم المولى ونعم النرير.

أسباب اختيار الموضوع:
و قد دعءني إلى خوض غمءر هذا البحث أسبءب عديدة ،ألخص أهملء فيمء يلي:
 .1إا علم الحديث الشريف بعد القرآا ال ريم هو أف ر العلوم ،وأع هء منزلة ،وهاو األرر
الثءني ما أرور الىشريع اإلس مي ،و أا أعلى العلمء قد ار وأعظملم منزلة هم علمء
الحديث ،ول يجوز العدور عنلم في النقر إلى غيرهم .

) (1المرجع السءبق ،ص ،46وال ىب هي :إعراب الحديث النبوي للع بري ،و شواهد الىو يح والىرحيح لمش ت
الجءمع الرحيح لإلمءم ابا مءلك ،وعقود الزبرجد على مسند اإلمءم أحمد للسيوتي.
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 .2مدى أهمية علم إعراب الحديث في فلم الحديث ،وىدبره ،والوقوف على معءني  ،مء أا إعراب
الحديث ل أثر في ىيسيره ،والىأثير في معنءه.

 .3الرغبة في زيءدة اليءئدة على البءحث في علمي النحو والدللة.
 .4البحث يظلر بعض اإلعجءز في اليلم الشرعي لألحءديث النبوية ما النءحية اللغوية.
 .5القنءعة الشخرية بأا العلوم العربية واإلس مية مء هي إل علوم ي مر بع لء بع ء ،ف بد
ما ررد أوج هذه الع قة ،والدراسة إنمء ىُشرف بشرف مو وعلء ومرمءهء.
 .6إا الىعرض للظواهر النحوية و محءولة ربتلء بءلدللة ،سي وا مقرونء ببعض نروص النحءة
واللغوييا – مء أم ا ذلك -وذلك محءولة ليلم هذه الظواهر و ربتلء بءلمعنى الدللي ما

خ ر السيءق.

 .7خدمة اللغة العربية ءواحيءؤهء عبر العرور لىوا ب الحداثة وى وا في مقدمة اللغءت.
 .8ىشجيع أسىءذنء الد ىور ف ر محمد النمس للبحث في الحديث الشريف ،ودراسى  ،وىحليل لمء
يحىوي ما نوز و عظمة و إعجءز.

 .9قلة الدراسءت اللغوية في علم الحديث وخءرة في جءمعءىنء ،وافىقءر الم ىبة العربية إلى رسءلة
علمية مح مة ىىنءور أثر المعنى في اإلعراب.

أهمية الدراسة :
 -1اسىقرء ظواهر ىعدد وجوه اإلعراب ومنءقشة الخى ف فيلء بيا النحءة والرجوع ل ىب الىيسير
والنحو للورور إلى فلم عميق للنص والمعنى .
 -2ىحلير الظواهر اللغوية في الىر يب الجملي وذلك بىوظيف معتيءت الىر يب للء ما ىرىيب

وزيءدة وحذف وحر ة إعرابية و ييية أدائلء ما غير إخ ر بءلحر ة اإلعرابية ودورهء في الىر يب

الجملي دلليءا.
 -3الربت بيا قواعد النحو وعلم الحديث ،إلظلءر الدور المنوت بءلنحو في فلم النص ،للورور إلى
المعني المراد ،واإلعجءز اللغوي في عر

للق ءيء والمقءرد الشرعية.

 -4الربت بيا علمي النحو والدللة ءوازالة الجمود عا علم النحو.

منهج الدراسة:
المنلج الوريي الىحليلي الذي يقوم على ررد ىعدد وجوه اإلعراب في أبواب المرفوعءت

والمنروبءت والىوابع في هذا ال ىءب مراعيءا الىءلي:
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أولا :سأقىرر في هذا البحث على اخىيءر بعض األحءديث في الجملة اإلسمية والجملة اليعلية و

بعض م م ت الجملة ممء يمثر الخ ف فيلء ىداخ ا بيا بءبيا أو أ ثر ما أبواب النحو المىقءربة

لبيءا عنءرر اليرر بينلمء نحوا ودللةا.

ثءنيءا :إيراد أقوار أبي البقء في ىعدد وجوه اإلعراب في الجملة اإلسمية ،والجملة اليعلية وبعض

م م ت الجملة.

ثءلثءا :و ع عنواا رئيس ل ر مسألة .
رابعءا :منءقشة األوج اإلعرابية منءقشة علمية مبينءا أي وج أقرب للمعنى الذي يىتءبق مع اإلعراب

اعىمءدا على مء قءل علمءؤنء المىقدموا وال حقوا.

خءمسءا :إبدا الرأي في مء ىمت منءقشى ومعءر ى ؛ رغبة ما البءحث في ابدا الرأي بتريقة علمية
حسب قدراى .

الدراسات السابقة:
 الىأوير النحوي في ىب إعراب الحديث النبوي ،رسءلة مءجسىير ،إعداد البءحثة :عءئشة بنتمرزوق با حءمد اللليبي ،جءمعة أم القرى 1423 -1422 ،ه.

 الىأوير النحوي في الحديث الشريف ،رسءلة د ىوراه ،إعداد البءحث :ف ح إبراهيم نريف
اليلدي ،جءمعة بغداد ،العراق1427 ،،ه2006 ،م.

خطة الدراسة:
انىظمت هذه الدراسة في مقدمة ،وىمليد ،وث ثة فرور ،ىلىلء الخءىمة و الىي ى منت

ملخص المو وع ،وأهم النىءئج الىي ىم الىورر إليلء ،ثم المرءدر والمراجع ،وهي على النحو اآلىي:

المقدمة :وقد ى منت أسبءب اخىيءر البءحث مو وع الدراسة ،وأهميى  ،ومنلج الدراسةا وأهم الدراسءت
السءبقة الىي ىنءولت المو وع ،والرعوبءت وختة عمر الدراسة.

التمهيد :وىحدثت في عا أبي البقء الع بري :اسم  ،ولقب  ،وحيءى  ،ومرنيءى  ،ومذهب النحوي.
أما الفصل األول :أثر المعنى في ىأوير الع بري مش ر إعراب الجملة اإلسمية ،ويدرس المبىدأ وأنواع

ومجيئ مرد ار مؤولا ،وجواز البىدا بءلن رة ،والىقديم والىأخير ،وحذف المبىدأ جوا از ووجوبءا ،ثم الخبر

وأنواع  ،وحذف جوا از ووجوبءا ،ثم ما النواسخ اليعلية ءا وأخواىلء ما حيث الىررف والجمود،
والىقديم والىأخير ،والحذف ،و ءا الىءمة والنءقرة والزائدة ،ثم ما النواسخ الحرفية ،إا وأخواىلء،

ودخور مء ال ءفة عليلء وفىح و سر همزة إا مع ىو يح أثر المعنى في الخ ف اإلعرابي في ر قسم

ما هذه األقسءم.
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أما الفصل الثاني :أثر المعنى في ىأوير الع بري مش ر إعراب الجملة اليعلية ويدرس الجملة اليعلية،
وأر ءنلء ،واليءعر وحذف عءمل  ،واليعر الم ءرع والق ءيء المش لة في  ،ودخور األدوات النءربة

والجءزمة علي  ،ثم الميعور ب وحذف عءمل جوا از و وجوبءا ،ثم الميعور المتلق وحذف عءمل  ،ونءئب
الميعور المتلق ،ثم الميعور مع  ،والميعور ألجل وحذف عءمل  ،والميعور في  ،وبعض ق ءيءه ،مع

ىو يح أثر المعنى في اإلعراب.

أما الفصل الثالث :أثر المعنى في ىأوير الع بري مش ر إعراب م م ت الجملة ويدرس الحءر
وأنواع  ،ورءحب  ،ومجي رءحب ن رة ،وحذف عءمل  ،ثم الىوابع وأقسءملء :النعت ،وعتف البيءا،
وعتف النسق ،والىو يد ،والبدر ،مع ىو يح الخ ف النحوي في ر قسم منلء ،وىيسير الىوجيلءت

اإلعرابية الىي ذ رهء الع بري -رحم اهلل -مع بيءا أثرهء في المعنى.

أما الخاتمة :فقد ى منت خ رة البحث ،وأهم نىءئج الىي ىورر إليلء البءحث ،والىوريءت وىلىلء
المرءدر والمراجع.
وختاماً أقول :هذه ثمرة جلدي وىعبي وربري ،فإا أربت فما اهلل ،ءواا أختأت فما نيسي المختئة
والشيتءا ،فحسبي أنني اجىلدت ،واهلل ولي الىوفيق.
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التمهيد
أبو البقاء العكبري ومذهبه النحوي وكتابه
إعراب الحديث النبوي
-

اسمه ولقبه

-

مصنفاته

-

-

حياته

مذهبه النحوي

 موضوع الكتاب -مادة الكتاب

 -الغاية من تأليف الكتاب

 -اسمه ولقبه:

أبو البقاء العكبري

الع بري( )1عبد اهلل با اْل ُح َس ْيا با عبد اهلل با اْل ُح َس ْيا ِ
اإل َمءم محب الديا أَُبو اْل َبقَء الع بري
اْل َب ْغ َد ِادي ال ِرير الن ْح ِوي اْل َح ْنَبلِي( ،)2البغدادي األرر ،المولد األزجي(.)3
حدة وفى آخرَهء َار َهِذه ِّ
الن ْس َبة إِلَى ع بر ،و
والع بري بِ َ م اْلعيا َو ُس ُوا اْل َ ءف َوفىح اْل َبء اْل ُم َو َ
بليدة ِع ْند دجلة فَوق َب ْغ َداد بِع ْش َرة فراسخ(.)4
هي َ

 -حياته:

ِ
ِ
ِ
ِ
َحد ثءما ربيع اآلخر سنة ِست
يا َو َخ ْمسمءئة بَِب ْغ َدادَ ،و َمءت لَْيلَة ْاأل َ
ُولد في أ ََوائر سنة ثَ َمءا َوثَ َ ث َ
وس ِ
عشرة ِ
ىم َءئة(.)5
َ
شيخ زمءن  ،وفرد أوان  ،منحة الدهر ،وحسنة العرر ،إمءم في ر علم ما النحو واللغة واليق
واليرائض وال مُ ،يقرئ ذلك ل وهو
ببغداد بءلريحءنييا ومىقدم الق ار ب (.)6

رير ،أ ر وهو في ربءه بءلجدري ،إمءم مسجد ابا حمدوا

ءا رقيق القلب سريع الدمعة ،ثقة ردوقء فيمء ينقل ويح ي غزير الي ر ءمر األورءف ثير

()7
رءحب ِْ
اإل ْع َراب ،قَ َأَر بءلروايءت على أبي اْلحسا البتءئحي ،وىيق
المحيوظ مىدينء حسا األخ ق َ .
ِ
ِ
ُرورَ ،وقَ َأَر اْل َع َربية على يحيى
بِءْلقَء ي أبي يعلى اْلي ار  ،ولزم َحىى برع في اْل َم ْذ َهب َواْلخ ف َو ْاأل ُ
ر َءر ِفيلَء ما الرؤسء اْل ُمىَقَ ِّدميا ،وقرده النءس
با نجءح َو ْابا الخشءب؛ َحىى َحءز قرب السبقَ ،و َ
الحِديث ما أبي اْليَىْح با
ما األقتءر ،وأق أر الن ْحو واللغة َواْلمذهب اْلخ ف واليرائض والحسءبَ ،وسمع َ

) (1ينظر ىرجمى  :إنبءه الرواة على أبنء النحءة ،38/2 :معجم األدبء  ،1515/4 :ىءريخ اإلس م َوَوفيءت المشءهير
َواألع م ،471/13 :سير أع م النب  ،130/17 :الوافي بءلوفيءت ،37/17 :بغية الوعءة في تبقءت اللغوييا
والنحءة ،37/2 :الثقءت مما لم يقع في ال ىب السىة ،508/5 :تبقءت الميسريا للداوودي ،231/1 :معجم حيءظ

القرآا عبر الىءريخ ،98/2 :إعراب الحديث النبوي :للع بري ،ىحقيق د /حسا الشءعر ،إعراب الحديث النبوي :ىحقيق
د /عبداإلل نبلءا.

) (2ينظر بغية الوعءة ،37/2:الثقءت مما لم يقع في ال ىب السىة.509/5 :
) (3معجم األدبء .1515/4 :
) (4الجواهر الم ية في تبقءت الحنيية.329/2 :
) (5ينظر ىءريخ اإلس م َوَوفيءت المشءهير َواألع م.471/13 :
) (6معجم األدبء .1515/4 :
) (7ينظر الوافي بءلوفيءت.74/17 :
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ِِ
ءا إِذا أ ََر َاد الىرنيف
زرَعة اْل َم ْقدسي وخْلقَ ،ول ىردد ِإلَى الرؤسء لىعليم ْاأل ََدبَ َ ،
البتي َوأبي ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ءا َل ىم ى
أح رت إِلَ ْي مرنيءت َذلك اْليَا ،وقرئت َعلَ ْي فَِإذا حرر َمء ُيريدهُ في خءتره أم ه؛ َو َ َ
ِ ِ
ِ
ءعة ما الش ِءف ِعية أَا ْينىَقر إِلَى َم ْذ َهب الش ِءف ِعي،
جم َ
َعلَ ْي َس َ
ءعة ما لير أَو َنلَءر إل في اْلعلم؛ َسأَلَ ُ َ
ءر :لَو أقمىموني ورببىم َعلي الذ َهب َحىى واريىموني َمء رجعت
ويعتوه ىدريس الن ْحو بءلنظءمية ،فَقَ َ
َعا مذهبي(.)1

 -مصنفاته

()2

رنف الع بري -رحم اهلل  -في مؤليءت ثيرة بلغ ىعدادهء خمسة وخمسيا مؤليءا

منلء:

"ىيسير القرآا" ،و ىءب "إعراب القرآا العزيز" ،و ىءب "اللبءب في النحو" ،و ىءب "إعراب الشواذ

" ،و ىءب "مىشءب القرآا" ،و ىءب "عدد اآلي " ،و ىءب "إعراب الحديث" ،و ىءب "شرح أبيءت سيبوي "،

و شرح "اإلي ءح والى ملة" ،و ىءب "شرح اللمع" ،و ىءب "الىلقيا في النحو" ،و شرح  ،و ىءب

"الىلخيص في النحو" ،و ىءب "اإلشءرة في النحو" ،ورنف " ىعليقء "في الخ ف ،ورنف "شرح
الم ْذهب ،وث ثة مرنيءت في اليرائض ،و ىءب "شرح
اللداية" ألبي َ
"المرام" في َ
الختءب ،و ىءب ُ
اليريح " ،و ىءب "شرح الحمءسة" ،و ىءب " شرح المقءمءت الحريرية" ،ول حواش أي ءا على
"المقءمءت" ،و ىءب شرح "ختب ابا ُن َبءىة وغيرهء ،ول في الحسءب وغيره "(.)3

 -مذهبه النحوي:

اخىلف البءحثوا حور مذهب الع بري – رحم اهلل -النحوي ،فقد ألحق الد ىور شوقي

يف

بءلمذهب البغدادي؛ ألن يقوم على الخىيءر والنىخءب ما آ ار البررييا وال وفييا ،حيث يقور" :
بغدادي مثر سءليي  ،ورلى بءلشيخيا أبي علي اليءرسي وابا جني ىى ح في شرح إلي ءح األور

ولمع الثءني ،وأي ء في مرنيءى " :اإلفرءح عا معءني أبيءت اإلي ءح "و"ىلخيص أبيءت الشعر ألبي

علي "و"ىلخيص الىنبي لبا جني "و"المنىخب ما ىءب المحىسب"(.)4

أمء الشيخ التنتءوي فيلحق بءلمذهب ال وفي حيث يقور" :فقد ألف بعد األنبءري أبو البقء
الع بري ىءب " الىبييا في مسءئر الخ ف بيا البررييا وال وفييا" ،ولم نعثر على هذا ال ىءب إل أا
المعروف عا الع بري أن

وفي النزعة مء يى ح جليء ما مؤليءى  ،وممء ل مرية في أن قد اتلع

) (1بغية الوعءة.39-38/2 :
) )2إعراب الحديث النبوي ،ىحقيق د/عبداإلل نبلءا.14 :
) (3ينظر ىءريخ اإلس م َوَوفيءت المشءهير َواألع م ،471/13 :البداية والنلءية ،84/17 :الوافي بءلوفيءت،74/17 :
تبقءت الميسريا للداوودي.231/1 :
) )4المدارس النحوية ،شوقي

يف.279 :
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على ىءب اإلنرءف ،وشءهد هذا أن في شرح لديواا أبي التيب المىنبي قد ينقر عبءرة اإلنرءف
بنرلء عند ذ ر الخ ف بيا اليريقيا ،أو يلخرلء ىلخيرء ل يذهب مع ىعرف األرر المأخوذ

من "(.)1

أمء اآلخروا فيلحقون بءلمذهب البرري ومنلم الد ىور حسا الشءعر ،وعبداإلل نبلءا ،والد ىور

غءزي تليمءت وغيرهم ،فلو عندهم برري المذهب و النزعة في النحو؛ ألن سلك تريقلم وسءر على
دربلم ،فءسىخدم مرتلحءىلم النحوية ،واىبع مقءييسلم الىي و عوهء ،ف ءا نءقدا فذا لل وفييا ،وغيرهم

 ،إذ ءا منلج منلجءا ىعليليءا ،حيث ءا يذ ر العلر ويوجللء الوج الرحيح الذي اسىند علي شيخ

ي المذهب ويرفض
النحءة سيبوي  -رحم اهلل -حيث يرى الد ىور غءزي تليمءت إلى أا الع بري برر ُّ
نسبى إلى ر ما المذهب ال وفي أو البغدادي حيث يقور " :واليوم بعد وقوفنء على ىءب الىبييا

وىحقيقنء ىءب اللبءب ،أوسع مء ورر إلينء ما ىب الشيخ في النحو ،و أوفءهء بءإلفرءح عا مذهب ،
نسىتيع أا ندرس هذه الق ية درسءا مير ا ،نزعم أن قءدر على ىقديم رورة أقرب إلى الو وح عا

مذهب  ،وو ع في مو ع أو في مو ع يجب أا ي ع نيس في ما مدارس النحو ،و أسءس هذا

الدرس اإلحرء والسىقرء  ،ل الظا الذي يحوت النىءئج بسحب الىخميا ،وسيظلر للقءرئ بعد

وقوف على مء نسوق ما أدلة أا الع بري نحوي برري مخلص لسيبوي في النحو إخ ر ألحمد با

حنبر في اليق "(.)2

والبءحث أي ءا في ىءب إعراب الحديث النبوي للع بري -رحم اهلل -يرى ىأثره بمذهب

البررييا إلى حد بير ،فلو في الغءلب يىبنى آ ار هم ويسوق حججلم ،ويأخذ بأدلىلم دوا ىعرب،

وقد قءم أي ءا بشرح عدد ما مرنيءىلم ،وما ذلك شرح اإلي ءح والى ملة ألبي علي اليءرسي ،و شرح
اللمع لبا جني ،و شرح الميرر للزمخشري ،مء اخىرر بعض مرنيءىلم ومنلء لبءب ال ىءب،

(ويبدو أن يقرد ىءب سيبوي ) و مخىرر أرور ابا السراج ،والمنىخب ما ىءب المحىسب،

وىلخيص الىنبي لبا جني ،وىعرض أي ءا لبعض شواهدهم ،وما ذلك شرح أبيءت ىءب سيبوي ،
واإلفرءح عا معءني أبيءت اإلي ءح ،وىلخيص أبيءت الشعر ألبي علي( ،)3وبذلك يرجح البءحث مء

ذهب إلي اليريق الثءلث بأا الع بري -رحم اهلل -برري المذهب والنزعة في النحو.

) )1نشأة النحو وىءريخ أشلر النحءة ،محمد التنتءوي.128 :

) (2مجلة لية الدراسءت اإلس مية والعربية ،العدد  ،3مذهب أبي البقء الع بري في النحو ،غءزي تليمءت208/207:
) (3ينظر إعراب الحديث النبوي.34 :
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 -موضوع الكتاب:

فلو إعراب الحديث النبوي الشريف ،حيث أعرب األحءديث الىي أش لت على ى مذى  ،فقد ىنءور
بتلء على تلبة الحديث ،أو وجد

بتلء

في ال ىءب األليءظ الذي أعىقد أنلء قد ُيش َ ر فلملء و
مخءليءا لقواعد النحو العربي ،فقلب هذه األليءظ على عدة أوج  ،م ِ
وجدا ىأوي ت نحوية مىعددة حسب
ُ
المعنى؛ لىبيءا الوج الرحيح للرواية ،ءواذا ىعذر الىأوير نسب هذا الختأ إلى الراوي ،ولم ي ىف
الع بري -رحم اهلل -على اإلعراب فقت ،ل ن يعرض لمسءئر ررفية ،ولغوية ،وق ار ات قرآنية ،ونقد
للروايءت في بعض األحءديث الشريية ،ولغءت بعض العرب.

 -مادة الكتاب:

اعىمد الع بري -رحم اهلل -على ىءب جءمع المسءنيد لبا الجوزي حيث يقور ":واعىمدت

على أىم المسءنيد وأقربلء إلى السىيعءب ،وهو (جءمع المسءنيد) لإلمءم الحءفظ أبي اليرج عبدالرحما

با الجوزي -رحم اهلل ىعءلى -فذ رت ذلك من "(.)1

وقد رىب ىءب حسب أسمء الرحءبة -ر ي اهلل عنلم" -مرىب على حروف المعجم ،ثم

ذ ر مسءنيد أقوام لم يعرفوا بآبءئلم ول بأبنءئلم ل ن يشءر إلى أقءربلم ،ثم انىقر إلى ذ ر أقوام عرفوا
بءلقرب ما غيرهم ،ثم ذ ر أقوامءا عرفوا بءلنسب إلى قبءئللم ،ثم ذ ر المجلوليا ،حىى إذا انىلى ما
ذ ر مسءنيد الرجءر انىقر إلى مسءنيد النسء مرىبة على الحروف األبجدية ،ول ي ءد ينىلي منلء حىى

نءها ،ثم يخىم ىءب بذ ر مسءنيد نسء ل ُيعرْفا!"(.)2
يىردى لذ ر المعروفءت ب ُ ُ

وقد ءا يعىمد في جمع مءدى على ق ار ة أحد ى ميذه في جءمع المسءنيد ،و لمء مرت بلم

عبءرة أو لمة مش لة ىحىءج إلى شرٍح شرحلء وقلبلء على أوجللء المىعددة ،واسىشلد على ىأويل
ءواعراب بءلقرآا ال ريم ،واألحءديث ،والشعر ،واألمثءر ،واألقوار المشلورة للنحءة.

 -الغاية من تأليف الكتاب:

فلي غءية ىعليمية إذ يسوق الع بري  -رحم اهلل -في مقدمى السبب الذي دعءه إلى إم

هذا

ال ىءب على ى مذى فيقور" :فإا جمءعة ما تلبة الحديث الىمسوا مني أا أملي مخىر ار في إعراب
مء يش ر ما األليءظ الواقعة في األحءديث الشريية ،وأا بعض الرواة قد يختئ فيلء ،والنبي رلى اهلل

علي وسلم وأرحءب بريئوا ما اللحا"(.)3
) )1إعراب الحديث النبوي.93 :

) )2إعراب مء يش ر ما أليءظ الحديث النبوي ،ىحقيق د /عبدالحميد هنداوي.6 :
) )3إعراب الحديث النبوي ،ىحقيق د /حسا الشءعر.93 :
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بءإل ءفة إلى دوافع أخرى لم يذ رهء مثر :السلءم في خدمة الحديث الشريف ورون ما اللحا،

ومسءعدة الرواة في

بت األحءديث الشريية ،ومعرفة مواتا اللحا فيلء ،ومعرفة ما سبب هذا اللحا؛

حىى يسلر عليلم اسىنبءت األح ءم الشرعية.

 -األحاديث المشكلة:

عدد األحءديث الىي ىنءوللء الع بري -رحم اهلل -مء يقءرب أربعمءئة وثمءنية وعشروا حديثءا

مش ا وجللء جميعءا ىوجيلءت ىرفع عنلء رية اللحا بءسىثنء سبعة أحءديث نسب الختأ فيلء إلى
الراوي ،ولم يجد للء وجلء ما وجوه اإلعراب.
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الفصل األول
أثر المعنى في تأويل العكبري مشكل إعراب
الجملة االسمية
-

المبتدأ

-

كان وأخواتها

-

-

الخبر

إن وأخواتها
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أثر المعنى في تأويل العكبري مشكل إعراب الجملة االسمية
ويىنءور هذا اليرر أثر المعنى في ىأوير الع بري إعراب الجملة السمية ،ما خ ر دراسة
المبىدأ ،وأنواع  ،وجواز البىدا بءلن رة ،و الىقديم والىأخير ،وحذف المبىدأ جوا از ووجوبءا ،ثم يدرس

الخبر وأنواع  ،وحذف جوا از ووجوبءا؛ ثم ما النواسخ اليعلية ءا وأخواىلء فيدرسلء ما حيث الىررف
والجمود ،والىقديم والىأخير فيلء ،ثم نىعرف على ءا الىءمة ،والزائدة ،ثم ننىقر إلى النواسخ الحرفية،

لنىعرف على إا وأخواىلء ،ودخور مء ال ءفة عليلء ،ثم فىح همزة إا و سرهء ،مع ىبيءا أثر المعنى

في ر بءب ما هذه األبواب ما خ ر ىأوير الع بري -رحم اهلل -للء ما خ ر الشرح والىحلير،
لنرر إلى المعءني الدقيقة ل ر وج ما أوج اإلعراب.

المبتدأ:

ىى وا الجملة السمية ما ر نيا أسءسييا همء المبىدأ والخبر ،أمء المبىدأ فقد َحده سيبوي بقول :
"فءلمبىدأ ر اسم ابىدئ ليبني علي  .والمبىدأ والمبني علي رفع  .فءلبىدا ل ي وا إل بمبني علي .
فءلمبىدأ األور والمبني مء بعده علي فلو مسند ومسند إلي "

()1

ىقديراُ ،م َعرى ما
و جء في شرح الجمر لبا عريور" :هو جعر السم أور ال م ليظاء أو
ا
()2
العوامر الليظية لىخبر عن "

أمء في شرح األشموني "المبىدأ :فلو السم العءري عا العوامر الليظية غير الزائدة :مخب ار عن أو
()3

لمسىغنى ب "
وريءا رافعءا
ا
ويظلر ما خ ر هذه الىعرييءت وغيرهء أا المبىدأ على نوعيا:
 .1مبتدأ له خبر:

ومثل مء أعرب الع بري في حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية -ر ي اهلل عنلء -زوج النبي
النس ِ
اء ِش ْبرُ ،ق ْل ُ ِ
ام ُه َّن َيا
رلى اهلل علي وسلم قول رلى اهلل علي وسلامُ ( :ذ ُيو ُل ِّ َ
ت :إ َذ ْن تَ ْب ُد َو أَق َْد ُ
ول ِ
اهلل؟ قَا َل  :فَِذ َراعاً َال َي ِزْد َن َعلَ ْي ِه ).
س َ
َر ُ
يقور الع بري -رحم اهلل :-رفع (شب ارً) على أن خبر المبىدأ ،ونرب ذراعء بيعر محذوف؛ أي

فليجعلن ذراعء"(.)4

( )1ال ىءب ،سيبوي  ،126/1:ىحقيق :عبدالس م هءروا ،م ىبة الخءنجي -القءهرة ،ت  1408 ،3ها  1988 -م.
( )2شرح الجمر الزجءجي 340/1 :لبا عريور ،ىحقيق :رءحب أبو جنءح ،د .ت ،د .ت.
( )3شرح األشموني على أليية ابا مءلك ،236/1 :ىحقيق :محمد محيي عبدالحميد ،متبعة مرتيى الحلبي وأولده،

ت1358 ،2ها 1939-م.

( )4إعراب الحديث النبوي.347 :
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حيث جء ت (ذيول النساء) معرفة بءإل ءفة ،وىعرب ذيور :مبىدأ مرفوع وع مة رفع ال مة،

وهي م ءف والنسء  :م ءف إلي وخبره( :شبر) مرفوع وع مة رفعة ال مة ،وقد جء ت الجملة ما
الر نيا األسءسييا للجملة السمية ،المبىدأ والخبر.

ومثل مء ورد في حديث معءذ با أنس الجلني -ر ي اهلل عن  -عا النبي رلى اهلل علي وسلم
ِ
اق ،م ْن ِ
أن قءر( :ا ْلجفَاء ُك ُّل ا ْلجفَ ِ
اءَ ،وا ْل ُك ْف ُرَ ،و ِّ
الص َال ِة َي ْد ُعو إِلَى
ي اللَّ ِه ُي َن ِادي ِب َّ
َ
سم َع ُم َناد َ
النفَ ُ َ َ
َ ُ
()1
يب ُه) .
ا ْلفَ َال ِحَ ،وَال ُي ِج ُ
قءر الع بري -رحم اهلل( :-الجفاء) في األرر مردر وهو هلنء مبىدأ( ،وكل الجفاء ) ىو يد،

(والكفر والنفاق ) معتوفءا على الجيء  ،و (من سمع) خبر المبىدأ ،ول بد في ما حذف م ءف،
ىقديره إعراض ما سمع ،ألا (من) جثة بمعنى شخص أو إنسءا  .والجيء ليس بءإلنسءا ،والخبر

يجب أا ي وا هو المبىدأ في المعنى ،واإلعراض هنء جيء "(.)2

مردر ،وقد جء ت معرفة وابىدأ بلء ال م فلي مبىدأ ،ومء بعدهء ( كل
ا
حيث جء ت (الجفاء)

الجفاء) ىو يد ،وخبرهء السم المورور ( من) الذي في محر رفع خبر المبىدأ ،والجملة الىي بعدهء
ىسمى رلة المورور ل محر للء ما اإلعراب ،حيث و ح الع بري -رحم اهلل -أا الخبر هو

المبىدأ في المعنى؛ ألا الجيء ليس بإنسءا ،ول ا لىردرهء الجملة وألنلء معرفة ،فقد جء ت مبىدأ

(م ْن) ،وليوافق اإلعراب المعنى بموافقة الخبر المبىدأ قدر الع بري -رحم
وخبرهء السم المورور َ
اهلل -م ءفءا محذوفءا قبر الخبر ،والىقدير :الجيء  ...إعراض ما سمع منءدي اهلل ينءدي بءلر ة....

ومثل في حديث أم أيوب امرأة أبي أيوب األنرءري -ر ي اهلل عنلمء -قوللء :قءر رسور اهلل
آن علَى س ْبع ِة أ ْ ٍ
َك)(.)3
َج َأز َ
ُّها قَ َأر َ
ْت أ ْ
رلى اهلل علي وسلمَ ( :ن َز َل ا ْلقُ ْر ُ َ
َح ُرف ،أَي َ
َ َ
أي) هنء
يقور الع بري -رحم اهلل :-يجوز النرب في (أيها) وهو األقوى ،والنءرب ل قرأت .و( َّ

شرتية ،والنءرب ألداة الشرت هو الشرت ل الجواب .وأجءز قوم الرفع في مثر هذا ،ويجعل مبىدأ،
و(قرأت) نعىء ل  ،و (أجزأك) الخبر(.)4

حيث ىأور الع بري -رحم اهلل -مجي ( أي) بءلرفع ،وقد وردت في مسند أحمد ابا حنبر

بءلرفع( ،)5والنرب( ،)6فءلرفع على أا الجملة جملة اسمية م ونة ما المبىدأ والخبر ،فءلمبىدأ ( أي)
) )1مسند أحمد.390/24 :
( )2إعراب الحديث النبوي302 :
) (3مسند أحمد مخرجء.431/45 :
( )4ينظر إعراب الحديث النبوي :ص.348-347
) (5مسند أحمد مخرجءا.431/45 :
) (6مسند أحمد مخرجءا.595/45 :
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وما المعلوم أنلء ىعءمر معءملة المعرب ،فى وا مبىدأ مرفوعءا وع مة رفع ال مة ،وقد جء مء بعدهء

رية للء ( قرأت) ،وخبرهء جملة فعلية ( أجزأك).

أي)
أمء النرب وهو األقوى عند الع بري -رحم اهلل -على أنلء جملة شرتية ىى وا ما ( َّ

ٍ
مءض مبني على الس وا في محر جزم ،والىء :
المعربة ،وفعر الشرت ( قرأت) وهو فعر

مير

مىرر مبني في محر رفع فءعر ،و ألا اليعر ( قرأ) ي وا في لغة العرب مىعديءا ولم ينرب في

الحديث بعده ميعولا ب  ،فأي الشرتية الىي للء مو ع الردارة في جملة الشرت ىُنرب بءليعر ( قرأ)
ٍ
مءض مبني على اليىح في محر
ميعول ب  ،و (أجزأك) جملة جواب الشرت ،حيث ىعرب أجزأ :فعر
جزم واليعر

مير مسىىر ىقديره أنت ،وال ءف

مير مىرر مبني في محر نرب ميعور ب .

ومثل في حديث عمراا با ُحريا -ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم:

اك؟).
ون أ ُّ
َي َي ْوٍم َذ َ
(أَتَ ْد ُر َ

()1
أي) خبر،
أي ) مرفوع البىة مبىدأ ،و(ذاك) خبره .وقير ( ُّ
يقور الع بري -رحم اهللُّ ( : -

(وذاك) مبىدأ .ول يجوز نرب بأىدروا ألا السىيلءم ل يعمر في فعر قبل  ،ومثل   :ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ

الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً.)2(
أي) مبىدأ مرفوعءا وع مة رفعة ال مة الظءهرة على آخره؛ ألنلء معربة ،ومء بعدهء
حيث جء ت ( ُّ

م ءف إلي  ( ،ذاك) في محر رفع خبر المبىدأ .ومثل في شرح القست ني :في الحديث الشريف

َعلَ ُم) ،برفع أي والجملة مقور القور (قءلوا :اهلل ورسول
ون أ ُّ
قول (:أَتَ ْد ُر َ
سولُ ُه أ ْ
َي َي ْوٍم َه َذا؟ قَالُوا :اللَّ ُه َو َر ُ

أعلم) بذلك(.)3

ومثل في حديث أبي محمد تلحة با عبيد اهلل -ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى اهلل علي
السم ِ
اء َو ْاأل َْر ِ
ض)(.)4
وسلمَ ( :فلَ َما َب ْي َن ُه َما أ َْب َع ُد َما َب ْي َن َّ َ
قءر الع بري -رحم اهلل( :-الالم) هء هنء لم البىدا و (ما) بمعنى الذي ،ومو علء رفع

مبىدأ ،و (أبعد) خبره"(.)5

( )1إعراب الحديث النبوي.285 -284 :
( )2سورة ال لف :اآلية .12
) (3شرح القست ني.243/3 :
) )4مسند أحمد.21/3 :

( )5إعراب الحديث النبوي.220 :

10

حيث جء ت ( ما) المورولة في محر رفع مبىدأ ،ومء بعدهء ( بينهما) شب الجملة الظرفية ىىعلق

بيعر محذوف ىقديره :اسىقر ،ورلة المورور ميسرة لا (ما) المورولة ،وخبر مء المورولة (أبعد)
وهو مرفوع وع مة رفع ال مة .والىقدير فلمء بينلمء اسىقر ما السقوت أبعد مء بيا السمء واألرض.

ومثل مء ىأول الع بري –رحم اهلل -حيث وج رواية (اثنين بواحد) في حديث جءبر با عبداهلل
ِ
ِ
سلَّ َم َع ْن َب ْي ِع ا ْل َح َي َو ِ
ان
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
األنرءري– ر ي اهلل عن  -حيث يقورَ ( :ن َهى َر ُ
يئ ًة :اثْ َن ْي ِن ِبو ِ
ِبا ْل َح َي َو ِ
اح ٍد)(.)1
ان َن ِس َ
َ
حيث قءر الع بري -رحم اهلل" :-ولو روى بءلرفع جءز على أن مبىدأ ،و (بواحد) خبره ،أن

قءر :كل اثنين بواحد ،وى وا الجملة حءلا.

ونظيره :خلق اهلل الزرافة يديلء أتور ما رجليلء ويداهء أتور ما رجليلء ،بءلرفع والنرب"(.)2

فقد وج الع بري -رحم اهلل رواية (اثنين بواحد) حيث يرى جواز رفع ( اثنين) على أنلء جملة
ٍ
حينئذ ( اثنان) بءأللف على أنلء مبىدأ مرفوع وع مة
اسىئنءفية جديدة ،فىنقتع عا ( نسيئة) ،و ىرفع
رفع األلف ،وخبرهء (بواحد) في محر رفع شب الجملة ما الجءر والمجرور.
 مجيء المبتدأ مجرو ارً لفظاً مرفوعاً محالًومثل في حديث أنس با مءلك-ر
وت لَ ُه ثََال ثَة ِم ْن َولَِد ِه لَ ْم
سلٍِم َي ُم ُ
َر ُج ٍل ُم ْ
َّاه ْم)(.)3
َر ْح َم ِت ِه إِي ُ

ي اهلل عن  -عا النبي رلى اهلل علي وسلم قءرَ ( :ما ِم ْن
عز َّ
ث ،إَِّال أ َْد َخ َل اللَّ ُهَّ -
ض ِل
َي ْبلُ ُغوا ا ْل ِح ْن َ
وجل -أ ََب َوْي ِه ا ْل َج َّن َة ِبفَ ْ

قءر الع بري -رحم اهلل(" :-من) زائدة و (رجل) مبىدأ ،ومء بعده إلى قول ( :لم يبلغوا ِ
ث)
الح ْن َ

رية للمبىدأ ،والخبر قول ( :إال أدخل اهلل أبويهم الجنة) .فإا قير الخبر هنء جملة ،وليس فيلء
مير يعود منلء إلى المبىدأ ،فءلجواب أا الرجر المسلم الذي هو المبىدأ ،هو أحد أبوي المولود ،وهو

المذ ور في خبر المبىدأ ،فقد و ع الظءهر مو ع الم مر لغرض ،وهو إ ءفة األم إلي  ،فلو قور

اهلل ىعءلى :إِنَّهُ مَنْيَتَّقِ ويَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِنيَ.)4( 
ومثل قور الشءعر(:)5

) )1مسند أحمد.234/22 :
( )2إعراب الحديث النبوي144:
) )3مسند أحمد ،14/20 :المسند الجءمع.402/1 :
( )4سورة يوسف :اآلية .90

( )5إعراب الحديث النبوي129-128 :

11

ال أرى الموت يسبق الموت شيء

الموت ذا الغنى والفقي ار
ص
ُ
َن َّغ َ

حيث جء ت ( رجل) اسمءا مجرو ار ليظءا مرفوع مح ا على أن مبىدأ ألن سبق بحرف جر زائد

(من) وقد جء ن رة ،وبسبق بءلنيي با (مء) وبوري سوغ ل البىدا ب .

فقد ورف المبىدأ بقول ( :مسلم يموت له ثالثة من ولده لم يبلغوا الحنث) وجء اإلخبءر عا
هذا الرجر المسلم الرءبر بأا اهلل سيدخل الجنة.
وقد جء الحديث بريغة أسلوب القرر ،فجء الخبر ليخرص ج از هذا الرجر ،فى وا جملة

(أدخل اهلل أبويه الجنة) في محر رفع خبر المبىدأ.

لشي ِ
ِ
اط ِ
ين ِم ْن ِس َال ٍح أ َْبلَغُ
ومثل في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ما ل َّ َ
النس ِ
الصالِ ِح َ ِ
ون ِم َن ا ْل َخ َنا)(.)1
ِفي َّ
ون ا ْل ُم َب َّرُء ُ
ين ،أُولَ ِئ َك ا ْل ُمطَ َّه ُر َ
اء إَِّال ا ْل ُمتََزِّو ِج َ
ين م َن ِّ َ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-أبلغ) يجوز أا ييىح ،وي وا في مو ع جر رية لس ح على الليظ،
وأا يرفع رية ل على المو ع؛ ألاا ما ( زائدة)( .)2ومثل قول ىعءلى  :مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ.)3(
مجرور ليظءا مرفوع مح ا على أن مبىدأ مؤخر؛ ألن سبقت بحرف
ا
حيث جء ت (سالح) اسمءا

الجر الزائد (ما) ،وخبره شب الجملة ( للشيءتيا) الم وا ما الجءر والمجرور.

ومثل مء ورد في حديث أنس با مءلك –ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم :
ِ
(ما ِم ْن أ ٍ
ام ِة َغ ِن ٍّي َوَال فَ ِق ٍ
ان أُوِتي ِم َن ُّ
الد ْن َيا)(.)4
ير ،إَِّال َوَّد أَنَّ َما َك َ
َ
َحد َي ْوَم ا ْلق َي َ
َ
َ
قءر الع بري -رحم اهلل( :-في قوله ما من أحد)( ،من) زائدة و(غني) بءلرفع رية ألحد على

المو ع؛ ألا الجءر والمجرور في مو ع رفع .ونظيره قول ىعءلى  :مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ )5(بءلرفع على
المو ع وبءلجر على الليظ .
(غني وال ٍ
فقير) بءلجر على الليظ أي ءا(.)6
ويجوز في الحديث
ٍ

) (1جءمع المسءنيد والسنا ،503/9 :الخنء :اليحش :ينظر فىح البءري لبا حجر.589/10 :
) (2إعراب الحديث النبوي.171 :
) (3سورة األعراف.59 :
) )4مسند أحمد.205/19:
) (5سورة األعراف.59 :

) (6إعراب الحديث النبوي .125 :
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مجرور ليظءا مرفوعءا مح ا على أن مبىدأ؛ ألنلء سبقت بحرف جر زائد
ا
حيث جء ت ( أحد) اسمءا

(ما) ،وخبره الجملة اليعلية ( إال ود أنما كان أوتي من الدنيا قوتا).
 -مجيء المبتدأ مصد ارً مؤوالً

يأىي المبىدأ مرد ار مؤولا ،ويؤور هذا المردر بءلرريح ،و قد ورد في عدة موا ع ىأوللء الع بري-
ول اللَّ ِه َما
س َ
رحم اهلل-منلء مء ورد في حديث أبي بليسة اليزاري -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :يا َر ُ
َّ
َن تَ ْف َع َل ا ْل َخ ْي َر َخ ْير لَ َك)(.)1
الش ْي ُء الَِّذي َال َي ِح ُّل َم ْن ُع ُه؟ قَ َ
ال :أ ْ

يقور الع بري -رحم اهلل (" :-أن) ميىوحة اللمزة وهي مردرية ،ومو علء ومو ع اليعر رفع

بءلبىدا "( ،)2و( خير) خبره ،ومثل قول ىعءلى  :وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. )3(
حيث جء المردر المؤور في هذا الحديث ( أن تفعل) وهو م وا ما أا مع اليعر الم ءرع
المنروب ،والىقدير :فعر الخير خير لك ،حيث إا المردر المؤور في محر رفع مبىدأ ،مء في اآلية
ال ريمة والىي ىقدر :ريءم م خير ل م.
س ِ
ول اللَّ ِه
ومثل مء جء في حديث سعد با أبي وقءص –ر ي اهلل عن  : -قول ( قَ َ
الُ :ك ْن ُ
ت َم َع َر ُ
ِ
ت علَى ا ْلمو ِت ،فَع َ ِ
صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم ِفي حج ِ
صلَّى
َّة ا ْل َوَد ِ
ضا أَ ْ
ضُ
اع ،فَ َم ِر ْ
ت َم َر ً
شفَ ْي ُ َ
َ
َْ
سو ُل اللَّه َ
ادني َر ُ
َ
َ
ُ َ َ ََ
ير ولَ ْيس ي ِرثُِني إِال ْاب َنة لِي ،أَفَأ ِ
ِ
ِ
ت :يا رس َ ِ
ِ
ُوصي ِبثُلُثَ ْي
ول اللَّه ،إِ َّن لي َم ًاال َكث ًا َ َ َ
سلَّ َم ،فَ ُق ْل ُ َ َ ُ
اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ث َك ِثير ،إِ َّن َك َيا
ثَ ،والثُّلُ ُ
ال :الثُّلُ ُ
ت :فَثُلُ ُ
ث َمالِي؟ قَ َ
ش ْط ِر َمالِي؟ قَ َ
َمالِي؟ قَ َ
تِ :ب َ
الَ« :ال» ُق ْل ُ
الَ« :ال» ُق ْل ُ
ِ
ون َّ
ق َنفَقَ ًة
اء َخ ْير لَ َك ِم ْن أ ْ
س ْع ُد أ ْ
س ْع ُد لَ ْن تُْن ِف َ
َن تَ َد َ
َن تَ َد َع ُه ْم َعالَ ًة َيتَ َكفَّفُ َ
اس ،إِ َّن َك َيا َ
الن َ
ع َو َرثَتَ َك أَ ْغن َي َ
َ
()4
ِ ِ
ُّ
تَ ْبتَِغي ِب َها َو ْج َه اللَّ ِه إِال أ ِ
ام َأرَِت َك) .
ُج ْر َ
ت َعلَ ْي َهاَ ،حتَّى الل ْق َم َة تَ ْج َعلُ َها في في ْ
قءر الع بري -رحم اهلل ( :-أن تدع) اللمزة ميىوحة ،وهي أا النءربة لليعر ،ومو ع المردر
على وجليا :أحدهمء :هو بدر الشىمءر ،أي إا الىقدير :إنك ىَْرَ ك ،والثءني :أا ي وا في مو ع
رفع بءلبىدا و خير خبره(.)5
حيث جء المردر المؤور ( أن تدع) على وجليا :أحدهمء في محر نرب بدر الشىمءر ما

المبدر من اسم ( إا)

()6

مير ال ءف ،واآلخر :أا ىأىي ( أن تدع) مرد ار مؤولا

) )1مسند أحمد مخرجءا.293/25 :

( )2إعراب الحديث النبوي.319-318 :
( )3سورة البقرة :اآلية .184
) (4مسند أحمد مخرجءا.109/3 :

) (5إعراب الحديث النبوي.201 :
) (6ينظر :عمدة القءري شرح رحيح البخءري ،14/21 :شرح القست ني.354/8 :
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في محر رفع

مبىدأ ،وخبرهء (خير) ،والىقدير :ىرُ ك ورثىك أغنيء خير ما أا ىدعلم فق ار  ،و قد فرر أبو محمد
العيني في إعراب هذا الحديث " :قَول ( :أَن تدع) ،أَي :أَا ىىْرك ،وأَا مر َد ِرية محللء رفع بِ ِءل ْبىِ َدا ِ
َ َ ْ
َ
ْ
ِ
َغن َيء خير ما أَا ىَدعلُ ْم َعءلَةَ ،و ُه َو جمع
َو َخبرهُ .ه َو قَ ْول ( :خير) َوالى ْقِديرَ :ودعك أَي :ىَر ك َورثىك أ ْ
ِ
وا النءس) أَي :يمدوا إِلَى النءس أ يلم للسؤار"(.)1
عءئر َو ُه َو اْليَقير .قَ ْول َ :
(يىَ َ ييُ َ
()3
()2
لمة :أَا ،يجوز ِفيلَء
وقد جء الحديث بليظيا سر وفىح همزة إا ،وفي يقور العينيَ " :و َ
ِ
َغنَِيء .
ر َد ِرية ىَ ْقِديره :بِأَا يىْرك ،أَي :ىَر ورثى أ ْ
فىح اْل َ
لمزة َو سرَهء ،فَيي اْليَىْح ي وا :أَاَ ،م ْ

فَقَول أَا يىْرك ِفي َمحر الرْفع على ِال ْبىِ َدا بءلىقدير اْل َم ْذ ُ ورَ ،وقَول  :خيرَ ،خبرهَ ،وِفي اْل سر
َغنَِيء فَلُ َو خير(.")4
ى وا :إِ ْا َش ْر ِتية وجزاؤهء َم ْح ُذوف ىَ ْقِديره :إِا يىْرك ورثى أ ْ
 .2مبتدأ يكتفي بمرفوعة عن الخبر:
وهو النوع الثءني ما المبىدأ" ،ويأىي هذا النوع وريءا مشىقءا ،ويقرد بءلورف المشىق :مء در على

الحدث ورءحب  .وأو ح الرور الىي يأىي عليلء المبىدأ الورف الذي ي ىيي بمرفوع عا الخبر

اسم اليءعر ،واسم الميعور ،وريغة المبءلغة ،والرية المشبلة بءسم اليءعر ،وقد ي وا اسمءا منسوبء
ألن يعءمر معءملة المشىق"(.)5

ومثل في رواية أحمد ما حديث أُبي با عب األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي
ش ِ
ش ِ
ش ِ
اهد فَُال ن فَقَالُوا:
وسلامُّ ( :
اهد فَُال ن؟ فَقَالُواَ :ال .فَقَ َ
اهد فَُال ن؟ فَقَالُواَ :ال .فَقَ َ
الص ْب َح فَقَ َ
الَ :
الَ :
ال َ
ات علَى ا ْلم َن ِ
الص َال تَ ْي ِن ِم ْن أَثْ َق ِل َّ ِ
ون َما ِفي ِه َماَ ،ألَتَْو ُه َما َولَ ْو
ال :إِ َّن َهاتَ ْي ِن َّ
َال .فَقَ َ
ينَ ،ولَ ْو َي ْعلَ ُم َ
اف ِق َ
الصلَ َو َ
ُ

َح ْب ًوا).

يقور الع بري -رحم اهلل (:-شاهد فالن؟)" يريد اللمزة فحذفلء للعلم بلء ،وهو مرفوع ألن خبر

مقدم و ف ا مبىدأ ،ويجوز أا ي وا (شاهد) مبىدأ .ألا همزة السىيلءم في مراده ،ولو ظلرت ل ءا

مبىدأ البىة ،و ف ا فءعر سد مسد الخبر"(. )6

وهذا مذهب البررييا إل األخيش ،فقد اشىرتوا في المبىدأ الذي يرفع فءع ا سد مسد الخبر أا

يعىمد على نيي أو اسىيلءم ،ولم يشىرت ذلك ال وفيوا واألخيش (.)7
) (1عمدة القءري شرح رحيح البخءري.14/21 :

) (2السنا ال برى للنسءئي ،103/6 :مسند أبي يعلى المورلي.128/2 :
) (3مسند أحمد مخرجءا ،83/3 :رحيح البخءري.3/4 :
) (4عمدة القءري شرح رحيح البخءري.32/14 :

( )5الجملة السمية ومء اعىلق بلء ما نواسخ.5 :
( )6إعراب الحديث النبوي.103 :

( )7ينظر شرح األشموني ،90 :همع اللوامع ،ىحقيق أحمد شمس الديا ،309/1 :إعراب الحديث النبوي.103 :
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وىأخير؛ ألا
ا
أمء الوج األور :فيرى الع بري -رحم اهلل -في ( شاهد فالن؟) أا هنءك ىقديمءا

مؤخر ،و شءهد :خبر مقدم.
ا
الجملة منزوعة السىيلءم ،و بءلىءلي ى وا ف ا :مبىدأ

حيث يشىرت ىىتءبق المبىدأ والخبر ليحرر الىقديم والىأخير ،وبءلىءلي في قول  ( :شاهد فالن؟)
ىتءبقت ال لمىءا في اإلفراد ،وحرر الىقديم والىأخير يقور الشيخ مرتيى الغ ييني " :فإا لم يقع
الورف بعد نيي أو اسىيلءم ،ف

يجوز في هذا السىعمءر ،ف

يقءر :مجىلد غ مءك ،بر ىجب

المتءبقة ،نحو :مجىلداا غ مءك ،وحينئذ ي وا خب ار لمء بعده مقدمءا علي "(.)1

أمء الوج الثءني :فقد ورد عند الرواة بليظ ( أشاهد)( ،)2وبذلك ي وا الع بري -رحم اهلل -بنى

المعنى على معرفى السءبقة بلذه الرواية ،فى وا الجملة (أشاهد فالن؟) ،حيث إا اللمزة حرف
اسىيلءم ل محر ل ما اإلعراب ،و شءهد :مبىدأ مرفوع وع مة رفع ال مة ،وهو ورف؛ أي اسم

فءعر  ،وبءلىءلي ي وا المبىدأ ورف بمنزلة اليعر ،فيحىءج إلى فءعر ،وى وا ( فالن) ،فءعر سد مسد
الخبر مرفوع وع مة رفع ال مة الظءهرة ،ومثل قولنء :أقءئم زيد؟ حيث إا زيدا فءعر سد مسد الخبر،
يقور الشيخ مرتيى الغ ييني في هذه المسألة" :قد يرفع الورف بءلبىدا  ،إا لم يتءبق موروف

ىثنية أو جمعءا ،ف يحىءج إلى خبر ،بر ي ىيي بءليءعر أو نءئب  ،في وا مرفوعءا ب  ،سءدا مسد خبر،

بشرت أا يىقدم الورف نيي أو اسىيلءم .وى وا الرية حينئذ بمنزلة اليعر ،ولذلك ل ىثنى ول ىجمع

ول ىورف ول ىرغر ول ىعرف ،ولم يشىرت األخيش وال وفيوا ذلك ،فأجءزوا أا يقءر :نءجح والداك،
وممدوح أبنءؤك(.)3

وبذلك نرى أا الع بري -رحم اهلل -وفق في ىأويل على الوجليا ،مسىندا بذلك على آ ار جملور

البررة.

 االبتداء بالنكرةاألرر في المبىدأ أا ي وا معرفة ف معنى للحديث عا مجلور ،ول ا قد يأىي المبىدأ ن رة

وذلك في أحوار مخرورة ي وا فيلء قريبء ما المعرفة ويييد مع الخبر معنى ميلومءا.

"والسبب في ذلك أا الخبر ح م على المبىدأ ،والن رة مجلولة ،والح م على المجلور ل يييد،
والن رة ىدر على غير معيا واإلخبءر عا غير المعيا ل يييد ،ءواذا أُخبر عا معيا معرفة خرلت

) (1جءمع الدروس العربية.270/2 :

) (2مسند الشءمييا للتبراني ،262/2 :مسند أبي داود التيءلسي. 499/1 :
) (3جءمع الدروس العربية.269/2 :

15

اليءئدة الىي هي الغرض ما ال م ،ولعل ألجر ذلك ءا األرر في المبىدأ الىعريف ،أمء الخبر فعلى
ع س إذ األرر في الىن ير حىى ل يىلبس ال م بءلنعت والمنعوت"

()1

.

حيث عدد النحويوا المواتا الىي يجوز فيلء البىدا بءلن رة والىي ىزيد على عشريا موتنءا منلء

مء ذ ره الع بري-رحم اهلل -في إعراب للحديث النبوي حيث جوز:
أوال :االبتداء بالنكرة الموصوفة وهي في موضعين:
أحــدهما :البىاادا بن ارة مورااوفة بظااءهر

قول ا ىعااءلى(  :)3ولَعَبْدددٌ مُددِْمِنٌ خَيْددرٌ مِددنْ مُشْددرِ ٍ وَلَددوْ

()2

أَعْجَبَكُمْ ، )4(وفي الحديث(( :)5شوهاء ولود خير من حسناء عقيم).
ُمة
ف تَقُو ُل ِفي الض ِّ
ال :أ َّ
َّب؟ قَ َ
ومثل يقور :في حديث َس ُمرةَ با ُج ْن َدب –ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ك ْي َ
ِ ِ
ِ
اب ُم ِس َخ ْت؟)(.)6
َّو ِّ
يل ،فََال أ َْد ِري أ َّ
س َرِائ َ
ُمس َخ ْت م ْن َبني إِ ْ
َي الد َ
يقور الع بري -رحم اهلل :-قول (أمة مسخت) هو مبىدأ ،ومء بعده الخبر .فإا قير فأمة ن رة

ف يف يبىدأ بلء؟ قير :في جوابءا:

أحدهما :أا (مسخت) نعت ألمة و(من بني إسرائيل) خبره ،والن رة إذا وريت جءز البىدا بلء.
والثاني :أا (مسخت) الخبر ،ألا أمة ءواا ءنت ن رة فقد أفءد اإلخبءر عنلء ،فلو في المعنى
قول مسخت أمة"(.)7
حيث جء ت ( أمة) ن رة ،وقد سوغ البىدا بلء لسببيا منلء أنلء موروفة بظءهر؛ وهي جملة

(مسخت) حيث ىعرب جملة فعلية في محر رفع نعت.
ومثل في ىوجي حديث
ت َوأ َِئ َّم ًة ِم ْن
الس مَ ( :ك ْي َ
ف أَ ْن َ

أبي ذر ُجندب با ُجنءدة-ر ي اهلل عن  -يف أنت وأئمة ،قءر علي
ِ
ون ِب َه َذا ا ْلفَ ْي ِء؟)(.)8
ستَأ ِْث ُر َ
َب ْعدي َي ْ

( )1الجملة السمية ومء اعىلق بلء ما نواسخ .44 :
( )2همع اللوامع  ،226/1ينظر شرح الىسلير.290/1 :
( )3المرجعءا نيسلمء.

( )4سورة البقرة :اآلية .221
( )5ينظر شرح الىسلير.290/1 :
) )6مسند أحمد.367/33 :

( )7إعراب الحديث النبوي.212 :
) )8مسند أحمد.442/35 :
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يقور الع بري -رحم اهلل" :-يجوز رفع (أئمة) على أن مبىدأ ،و( من بعدي) رية ل ،

و(يستأثرون) الخبر.

و ءا الرفع أجود ألن ليس قبل فعر ،فى وا الواو بمعنى مع ،فىقوي اليعر فىنرب ،ويجوز

النرب على ىقدير :يف ىرنع أنت مع أئمة هذه ريىلم ،في وا ميعول مع "(.)1

حيث جء ت شب الجملة ( من بعدي) لىرف الن رة ( أئمة) ،لذلك سوغ البىدا بءلن رة؛ ألنلء
موروفة بظءهر ،وبذلك ى وا الن رة أئمة :مبىدأ مرفوع وع مة رفع ال مة ،وشب الجملة في محر

رفع رية ،و الجملة اليعلية ( يستأثرون) في محر رفع خبر المبىدأ.

ومثل في القرآا ال ريم ،قول ىعءلى :وَال تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُِْمِنَّ وَألَمَةٌ مُِْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ولَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ وَال تُنكِحُوا الْمُشْرِكِنيَ حَتَّى يُِْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُِْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِ ٍ ولَوْ أَعْجَبَكُمْ .)2(
ف لمة (أَ َمة) ن رة جء ت موروفة با (مؤمنة) وهو مء سوغ البىدا بلء ،و ذلك قول ىعءلى
(ولعبد) فقد وقعت الن رة عبد مبىدأ ل ونلء موروفة با (مؤمن) وقول ( :خير) هو خبر المبىدأ.

الثاني :البىدا بن رة موروفة بمقدر:

()3

ومن قوللم" :السما منواا بدرهم" ،أي :منواا من بدرهم ،فمنواا ن رة ابىدئ بلء ألنلء موروفة
بورف مقدر ،ومن قول ىعءلى  :يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ " )4(فءلواو واو الحءر،
وتءئية مبىدأ خبره مء بعده ،وجءز البىدا بلء ألنلء موروفة بمقدر"(.)5

السلَمي أبي الوليد -ر ي اهلل عن  -عا النبي رلى اهلل علي
مثل في حديث عىبة با عبد ُّ
وسلم قءر( :ما ِم ْن َع ْب ٍد َي ْخ ُر ُج ِم ْن َب ْي ِت ِه ،إِلَى ُغ ُد ٍّو ،أ َْو َرَو ٍ
س ِج ِد ،إَِّال َكا َن ْت ُخطَاهُ َخ ْط َوةً
اح إِلَى ا ْل َم ْ
َكفَّ َارةًَ ،و َخ ْط َوةً َد َر َج ًة)(.)6
يقور الع بري -رحم اهلل" :-الجيد نرب (خطوة) على أا ي وا خبر ءا ،و ( يءرة) نعت
لختوة ،ولو رفع على أن مبىدأ و يءرة خبره جءز ،وهذا جءئز ءواا ءنت ختوة ن رة ،ألا الىقدير ختوة
( )1إعراب الحديث النبوي160 :
( )2سورة البقرة :اآلية .221
( )3ينظر شرح الىسلير ،290/1:همع اللوامع .226/1
( )4سورة آر عمراا :اآلية .154

( )5شرح الىسلير لبا مءلك.290/1 :
) )6مسند أحمد ،201/29 :جءمع السنا والمسءنيد.23/6:

17

منلء يءرة وختوة منلء ،درجة فحذف الرية للعلم بلء ،ويجوز أا ي وا ختوة مع ىن يرهء في مو ع

بع لء يءرة وبع لء درجة"(.)1

حيث ىأور الع بري -رحم اهلل -قول  ( :خطوة كفارة) على النرب والرفع ،أمء الرفع على اعىبءر

أا (خطوة) مبىدأ ن رة مرفوعة وريت بموروف مقدر ىقديره (منلء) وىُ ْيلَ ُم الرية ما خ ر سيءق
الحديث ،لذلك يسوغ البىدا بلء ،فى وا بذلك (خطوة) :مبىدأ مرفوع وع مة رفع ال مة ،وخبره (
يءرة) ،والجملة مء بعدهء معتوفة عليلء ،فىعءمر ختوة في الجملة الثءنية على أنلء مبىدأ و( درجة)

خبرهء.

ثانياً :االبتداء بالمصدر الذي في معنى الفعل:
حيث يجوز البىدا بءلمردر الن رة الىي بمعنى اليعر ،ومثل مء وجل الع بري -رحم اهلل -في

الرَبيع بنت معوذ با عي ار -ر ي اهلل عن  -على اعىبءر مء زائدة ونءفية واسىيلءمية ،فقءرَ ( :يا
حديث ُ
ُس َوة َما لَ َك ِب َنا)(.)2
ول اللَّ ِه ،قَ َ
س َ
ان ،أَتُ ْؤ ِم ُن ِب َما نُ ْؤ ِم ُن ِب ِه؟ قَ َ
ُعثْ َم ُ
ال :فَأ ْ
الَ :ن َع ْمَ ،يا َر ُ

يقور الع بري -رحم اهلل (" :-مء) هء هنء زائدة والىقدير فأسوة لك بنء ،وهو قول ىعءلى  :لَقَدْ كَانَ
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  .)3( ويجوز أا ي وا اسىيلءمء ،وى وا ( مء ) نءفية ،والىقدير :أفمء لك
()4

بنء أسوة .وجءز البىدا هنء بءلن رة ألنلء مردر في معنى اليعر أي ىأس بنء"

حيث ىأور الع بري -رحم اهلل -قول  ( :أسوة) في اإلعراب األور مبىدأ ن رة سوغ البىدا بلء؛
أل نلء مردر بمعنى اليعر ( ىأس بنء) ،وفق قءعدة أا المردر الن رة الذي يأىي بمعنى اليعر يجوز
البىدا ب .

ومثل مء ىأول الرءبوني في قول ىعءلى :إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْر.)5( 
حيث يقور (" :إصالح لهم خير) إر ح مبىدأ ،و (خير) خبره ،وجءز البىدا بءلن رة هنء؛ ألنلء

في معنى اليعر ىقديره :أرلحوهم"(.)6
( )1إعراب الحديث النبوي.270 -269 :
) )2مسند أحمد.373/41 :
( )3سورة األحزاب :اآلية .21
( )4إعراب الحديث النبوي :ص342
( )5سورة البقرة :اآلية 220

( )6روائع البيءا ىيسير آيءت األح ءم ما القرآا ،الرءبوني.272/1 :
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ثالثاً :أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور:
يىقدم شب الجملة الجءر والمجرور أو الظرف على المبىدأ الن رة ونحو ذلك:
" (في الدار رجر) ،و(عند زيد َن ِمرة)( .)1ومن قول ىعءلى " :وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة  ،)2(حيث
الجءر والمجرور (على أبرءرهم) يىعلقءا بمحذوف خبر مقدم ،والن رة (غشءوة) مبىدأ مؤخر ،والذي

سوغ البىدا بءلن رة ىقدم خبرهء الجءر ،والمجرور عليلء"(.)3

ومثل مء ىأول الع بري في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة-ر ي اهلل عن  :-قءر رسور اهلل رلى
ِ
ِ
اهلل علي وسلم( :وُن ِ
ش ْه ٍر)(.)4
ت ِب ُّ
يرة َ
ص ْر ُ
الر ْع ِب ،فَ ُي ْر َع ُ
َ
ب ا ْل َع ُد ُّو َو ُه َو م ِّني َمس َ
قءر الع بري -رحم اهلل( : -مسيرة) بءلرفع على أن مبىدأ ،و (مني) خبره .والىقدير :بيني وبين

مسيرة شلر ،ومثل قور العرب :هو مني فرسخءا"(.)5

حيث سوغ البىدا بءلن رة في هذا الحديث ىقدم خبرهء شب الجملة الجءر والمجرور (مني) وجوبءا،

على المبىدأ ( مسيرة)؛ ألن ن رة ول يجوز البىدا ب في هذا المو ع ،ويعرب المبىدأ على أن مبىدأ
مؤخر ،وشب الجملة في محر رفع خبر لمبىدأ مقدم.
رابعاً :أن يتقدم على النكرة نفي:

يجوز البىدا بن رة إذا ىقدم عليلء نيي نحو :مء رجر في الدار( ،)6ومء ٌّ
خر لنء( ،)7ولعر الىأوير
النحوي لذلك أا" الوج في النيي هو ريرورة الن رة عءمة"

()8

بغيرهء لسبقلء بءلنيي.

ومثل مء ىأول الع بري-رحم اهلل -في مجي اسم (مء) ن رة ،مع ىقدم وحمر (مء) على (ل) ،فيي
ِ
ِ
ال:
سلَّ َم َع ِن ا ْل ُم َزفَّتَ ِةَ ،وقَ َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
حديث أنس با مءلك -ر ي اهلل عن َ ( :-ن َهى َر ُ

( )1شرح ابا عقير.217-216/1 :
( )2سورة البقرة :اآلية .7
( )3الجملة السمية ومء اعىلق بلء ما نواسخ.44 :
)( )4مسيرة) بءلنرب ،وهي الوج اآلخر الذي ىأول الع بري -رحم اهلل -حيث يقور :ويحىمر النرب على ىقدير:
هو مني على مسيرة شلر ،فلمء حذف حرف الجر نرب ،ينظر :إعراب الحديث النبوي ،162 :ينظر مسند أحمد:

.242/35
( )5إعراب الحديث النبوي.162-161 :
( )6شرح الىسلير ،293/1:همع اللوامع.327/1 :
( )7شرح ابا عقير217/1 :
( )8المرجع نيس .217/1:
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الَ :ما َبأْس
ت :فَ َّ
ورةُ؟ قَ َ
ال :ا ْل ُمقَي ََّرةُ ،قَ َ
تَ :و َما ا ْل ُم َزفَّتَ ُة؟ قَ َ
س ِك ٍر َح َرام ،قَ َ
الُ :ق ْل ُ
الُ :ق ْل ُ
ُك ُّل ُم ْ
ص ُ
الر َ
اص َوا ْلقَ ُار َ
ِب ِه َما)(.)1
قءر الع بري -رحم اهلل :-قول  ( :ما بأس بهما) جعر اسم (مء) ن رة والخبر جءر ومجرور،

واأل ثر في

()2

ملم أا يقدم هء هنء الخبر فيقءر :مء بلمء بأس .وىقديم المبىدأ جءئز

ألا البأس

مردر ،وىعريف المردر وىن يره مىقءربءا ،وقد قءلوا ل رجر في الدار فرفعوا ب (ل) الن رة و مء

قريب منلء ،ويجوز أا ىحمر (مء) على (ل)(.)3

حيث يجوز البىدا بءلن رة في هذا الحديث؛ ألن جء في سيءق النيي فقد سبقت ( بأس) بحرف

نيي (ما) ،فى وا (بأس) :مبىدأ مرفوع ،وخبره شب الجملة (بهما).
 -التقديم والتأخير:

األرر في الجملة السمية "ىقديم المبىدأ وىأخير الخبر( ،)4وذلك ألا الخبر ورف في المعنى

الىأخير ءلورف ،ويجوز ىقديم إذا لم يحرر بذلك لبس أو نحوه"
للمبىدأ ،فءسىحق
َ
المبىدأ على الخبر وجوبءا في موا ع( )6منلء:

()5

حيث يىقدم

أا ُيوهم الىقديم ابىدائية الخبر ،بأا ي ونء معرفىيا ،أو ن رىيا مىسءوييا ول قرينة نحو :زيد أخوك،
وأف ر منك اف ر مني .فإا ءا قرينة جءز الىقديم"(.)7
فلو " ءا المبىدأ والخبر معرفىيا أو ن رىيا وجب ىقديم المبىدأ ،ألن ل يىميز ما الخبر إل

بذلك"

()8

وقد ذ ر الع بري-رحم اهلل -في إعراب مء ىسءوى في المبىدأ والخبر في الىعريف.

) )1مسند أحمد.149/19 :

) )2في بعض النسخ (غير جءئز) ،وهي مقحمة على النص مء يقور الد ىور عبداإلل نبلءا في ىحقيق ل ىءب إعراب
الحديث النبوي ،100 :ويذ ر ذلك أي ء الد ىور حسا الشءعر في ىحقيق ل ىءب عقود الزبرجد على مسند اإلمءم أحمد
في إعراب الحديث للسيوتي ،109 :منشورات الجءمعة اإلس مية – المدينة المنورة "(غير جءئز) والرحيح أن جءئز
امء علل هنء ،وذ ره في إعراب الحديث.

( )3إعراب الحديث النبوي122 :
( )4همع اللوامع.329/1
( )5شرح ابا عقير .227/1

( )6ينظر شرح الىسلير ،296/1 :شرح ابا عقير ،227 /1 :همع اللوامع.329/1:
( )7همع اللوامع.329/1 :

( )8شرح الىسلير.296 /1 :
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حيث يىقدم المبىدأ على خبره إذا ىسءوى المبىدأ وخبره في الىعريف؛ أي أا ي وا

همء معرفة،

ومن مء ورد في مسند أُبي با عب األنرءري -ر ي اهلل عن  ،-في الرحيحيا حديث توير ،قول :

(أنت موسى بني إسرائيل؟)

يقور الع بري –رحم اهلل" :-فا(أنت) مبىدأ ،و(موسى) خبره"( ،)1حيث يىوجب ىقديم المبىدأ إا
ىسءوى هو والخبر في الىعريف.
فقد ىقدم المبىدأ ( أنت) وهو

مير مبني في محر رفع مبىدأ ،على خبره (موسى) وهو اسم علم،

وال مءئر هي أعرف المعءرف ،وأسمء العلم هي األدنى معرفة ،ف ءا األولى أا يىقدم المعرفة األولى

(ال مير) وجوبءا ،على المعرفة الثءنية( اسم العلم).

ومثل قولنء :هو مسرى الرسول .فقد ىسءوى المبىدأ (هو) والخبر( مسرى الرسول ) في الىعريف،
فوجب ىقديم األعرف على األدنى معرفة.
حذف المبتدأ:
ي ثر حذف المبىدأ أ ثر ما حذف الخبر؛ ألا المعنى يحىءج إلى ىقدير واحد في حذف  ،وألا
اليءئدة ما ال م إنمء ى وا في الخبر ،يقور علي با سليمءا الحيدرة اليمني" :وجواز الحذف في

المبىدأ والخبر على ث ثة أ رب :حذف المبىدأ وذ ر الخبر ،وهو ثير ألن يىقدر ىقدي ار واحدا قءر اهلل

ىعءلى :سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا  ،)2(والىقدير :هذه سورة… وحذف الخبر وذ ر المبىدأ وهو قلير ،ألا اليءئدة
إنمء ى وا في الخبر ،وذلك مثر قول ىعءلى  :طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ  ،)3(ىقديره :تءعة أمثر مء
ىعلموا وقور معروف أحسا مء ىقولوا .ول يجوز ذلك إل إذا عرف المعنى ،وىقدر ىقدي ار واحدا.
(الب ُّر ُم ٌّد بدينءر) والىقديرُ :مد من بدينءر .و ذلك مء أشبل "(.)4
ُ
وحذف بعض الخبر نحو قولكُ :
أمء الع بري -رحم اهلل -فقد أعتى هذه الظءهرة أولوية عظمى ما خ ر ىقدير ال م المحذوف

والىأوير حسب القواعد النحوية ،ليرر إلى المعءني المىعددة ليلم هذه األحءديث.

( )1ينظر في إعراب مء يش ر ما أليءظ الحديث النبوي ،16 :إعراب الحديث النبوي.97 :
( )2سورة النور :اآلية. 1

( )3سورة محمد :اآلية.21
( )4شف المش ر في النحو.323 ،322/1 :
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أوالً :حذف المبتدأ جوا ازً:

 .1في جواب االستفهام:

حيث يجوز حذف المبىدأ إذا ءا جوابءا لسىيلءم قولنء:
()1

( يف زيد)؟ فىقور( :رحيح) أي( :هو رحيح)

ومثر ذلك مء ورد في القرآا ال ريم ،قول

ىعءلى:
 وَمَا أَدْرَا َ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ )2(أي :الحتمة نءر اهلل الموقدة .
ومثل مء ورد عند الع بري –رحم اهلل -في ىوجي قول (هل من داع فأستجيب له) فيي حديث
عثمءا با أبي العءص الثقيي -ر ي اهلل عن  -عا النبي رلى اهلل علي وسلم ،قءر:
ِ
ِ
ٍ
ِ
يه؟ َه ْل ِم ْن
يها ُم َن ٍادَ :ه ْل ِم ْن َد ٍ
ُع ِط ُ
س ِائ ٍل فَأ ْ
َستَ ِج ُ
س َ
اع فَأ ْ
اع ًة ف َ
يب لَ ُه؟ َه ْل م ْن َ
( ُي َنادى ُك َّل لَ ْيلَة َ
ستَ ُغ ِف ٍر فَأَ ْغ ِف َر لَ ُه؟)(.)3
ُم ْ
قءر الع بري -رحم اهلل -في هذه األفعءر (فأستجيب)( ،فأعطيه)(،فأغفر)" :الجيد نرب هذه
األفعءر؛ ألنلء جواب السىيلءم ،فلو قول ىعءلى :فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا .)4(و يجوز الرفع
على ىقدير مبىدأ؛ أي فأنء أعتي  ،فأنء أجيب "(.)5
فأستجيب) بءلرفع ،حيث إا رفعلء يوافق المعنى،
فقد ورد في جءمع المسءنيد والسنا لبا ثير( :
ُ
فى وا الجملة واقعة في جواب السىيلءم ،وما المعلوم أا الجملة السمية الىي ىقع في جواب

السىيلءم قد يحذف فيلء المبىدأ جوا از ،فىقدر الجملة( :أنا أستجيب) ،وبذلك ىعرب أسىجيب :خبر

جملة فعلية لمبىدأ محذوف جوا از ىقديره ( أنء) ،ومثللء في اليعليا( فأعطيه) و (فأغفر).
ومثل مء ورد في حديث جءبر با عبد اهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -أن قءر:

ِ
ِ
(قَ َ ِ
تَ :ال
تَ :ن َع ْم ،فَقَ َ
ال :أَِب ْك ًار أ َْم ثَِّي ًبا؟ فَ ُق ْل ُ
ت؟ فَ ُق ْل ُ
سلَّ َم :أَتََزَّو ْج َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
ال لي َر ُ
َب ْل ثَِّي ًبا)(.)6

( )1ينظر شرح ابا عقير .246 /1
( )2سورة اللمزة :ما اآلية .6-5
) (3جءمع المسءنيد والسنا.50/6 :
( )4سورة األعراف :اآلية .53

( )5إعراب الحديث النبوي.270 :
) )6مسند أحمد.36/22 :
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يقور الع بري -رحم اهلل :-ىقديره :أىزوجت ب ار أم ثيبءا ،وقور جءبر في الجواب( :بل ثيب)

يروون بءلرفع ،ووجل

بر هي ثيب ،أو بر زوجىي ثيب(.)1
()2

حيث وردت ( ثيب) بءلرفع

والنرب( ،)3يقور الم القءري-رحم اهلل :-في شرح هذا الحديث":

(قلت :نعم ،قءر :أب ر) أي :أهي ب ر (أم ثيب؟) وفي نسخة بءلنرب فيلمء أي :أىزوجت ب ار أم ثيبءا
(قلت :بر ثيب) بءلرفع والنرب (قءر) أي :للىوبيخ والىندم.

( فل ب ار ) أي :ىزوجت ب ار ثم علل بقول ( :ى عبلء وى عبك) ،في أا ىزوج الب ر أولى،

وأا الم عبة مع الزوج مندوب إليلء.

قءر التيبي" :وهو عبء رة عا األلية الىءمة فإا الثيب قد ى وا معلقة القلب بءلزوج األور ،فلم ى ا

محبىلء ءملة بخ ف الب ر"(.)4

أمء الىأوير على الرفع في قول  ( :بل ثيب) فقد حذف المبىدأ جوا از لوقوع في جواب السىيلءم

وبذلك ي وا الىقدير :هي ثيب ،أو زوجىي ىيب.

ِ
اصر َّ
الن ِب ِّي
ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -حديث قءرُ ( :ك ْن ُ
ت ُم َخ َ
ُم ِتي ِم َن الدَّج ِ
س ِم ْعتُ ُه َيقُو ُلَ :غ ْير الدَّج ِ
َّال،
ف َعلَى أ َّ
َّال أ ْ
َخ َو ُ
فَ َ
ُ
ُم ِت َك ِم َن الدَّج ِ
الْ :األ َِئ َّم َة
اللَّ ِه ،أ ُّ
ف َعلَى أ َّ
ش ْي ٍء أ ْ
َّال؟ قَ َ
َي َ
َخ َو ُ

ومثل في مسند أبي ذر ُجندب با
ِ
سلَّ َم َي ْو ًما إِلَى َم ْن ِزلِ ِه،
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َ
ول
س َ
يت أ ْ
َن َي ْد ُخ َلُ ،ق ْل ُ
َفلَ َّما َخ ِش ُ
تَ :يا َر ُ
ا ْلم ِ
ين)(.)5
ضلِّ َ
ُ
يقور الع بري -رحم اهلل" :-وقول ( :األئم َة المضلين) ذا وقع في هذا الرواية بءلنرب،
والوج في أا ي وا الىقدير :ما ىعني بغير الدجءر ،فقءر أعني األئمة .ءواا جء بءلرفع ءا ىقديره:
غير الدجءر األئمة الم لوا"(.)6
األئمة الم لوا أخوف ما الدجءر ،أو ُ
حيث وردت ( األئم ُة المضلون) بءلرفع( ،)7والىقدير هم األئمة الم لوا ،فىعرب :األئمة خبر

لمبىدأ محذوف جوا از ىقديره (هو)؛ ألن واقع في الجواب عا السؤار ،والم لوا :نعت مرفوع وع مة

رفع ال مة.

( )1إعراب الحديث النبوي.136 :
) (2مرنف ابا أبي شيبة ،539/5 :رحيح مسلم ،1089-1087/2 :السنا ال برى للنسءئي.153/5 :

) (3مرنف ابا أبي شيبة ،52/4:مسند أحمد ،52/4 :ت الرسءلة ،36/22 :رحيح البخءري ،62/3 :مسند أبي
يعلى المورلي.466/3 :
) (4مرقءة الميءىيح شرح مش ءة المرءبيح.2046/5 :
) )5مسند أحمد.222/35 :

( )6إعراب الحديث النبوي.161 :
) (7مسند أبي داود التيءلسي ،321/2 :مسند أحمد ،478/45 :جءمع المسءنيد والسنا.358/9 :
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َن
ومثل مء ورد في حديث معءذ با أنس الجلني -ر ي اهلل عن  -عا النبي رلى اهلل علي وسلم( :أ َّ
ي ا ْلمجا ِ
َج ًرا؟
َي َّ
ال :فَأ ُّ
ال :أَ ْكثَُرُه ْم لِلَّ ِه ِذ ْك ًار ،قَ َ
َج ًرا؟ قَ َ
سأَلَ ُه فَقَ َ
الص ِائ ِم َ
هد َ
َعظَ ُم أ ْ
ين أ ْ
َعظَ ُم أ ْ
ين أ ْ
ال :أَ ُّ ُ َ
َر ُج ًال َ
ِ
الص َالةََ ،و َّ
سو ُل اللَّ ِه :أَ ْكثَُرُه ْم
الزَكاةََ ،وا ْل َحجََّ ،و َّ
ال :أَ ْكثَُرُه ْم لِلَّ ِه ِذ ْك ًرا ،ثُ َّم َذ َك َر لَ َنا َّ
قَ َ
الص َدقَ َة ُك ُّل َذل َك َيقُو ُل َر ُ
ِ
الذ ِ
ص َذ َهب َّ
ال أ َُبو َب ْك ٍر لِ ُع َم َرَ :يا أ ََبا َح ْف ٍ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
ون ِب ُك ِّل َخ ْي ٍر ،فَقَ َ
لِلَّ ِه ِذ ْك ًار ،فَقَ َ
اك ُر َ
َ
سو ُل اللَّه َ
ال َر ُ
َج ْل)(.)1
سلَّ َم :أ َ
َو َ
يقور الع بري -رحم اهلل(" :-أي) مبىدأ واسىيلءم ( ،وأعظم ) خبر المبىدأ (،وأج ار ) ىمييز،

و ذلك (أكثرهم ذك ارً) و ذلك بءقي الحديث"(.)2

يقور الد ىور حسا الشءعر( :أكثرهم ذك ارً ) خبر مبىدأ محذوف ،أي أعظملم أج ار أ ثرهم ذ ار،

ويجوز الع س(.)3

فقد جء ت (أكثرهم هلل ذك ارً) ،جوابءا لسؤار ،وفي يحذف المبىدأ أو الخبر جوا از ،وييلم ذلك ما

خ ر السيءق ،فيجوز الوجلءا أا نقور :أعظملم أج ار أ ثرهم هلل ذ ار ،أو الع س ،فءلمىقدم على

الىقدير يعرب مبىدأ حيث إا (أعظم) اسم ىي ير م ءف إلى المعرفة ،أي معرف بءإل ءفة حيث إا

ال مير المىرر مبني في محر جر م ءف إلي  ،وهو المميز و( ذ ار) الىمييز ،و ذلك (أ ثر) اسم
ىي ير معرفة ،وهي أعظملم معرفة بءإل ءفة ،وهو وبعدهء (ذ ار) الىمييز ،فءلمىقدم حسب الىقدير

يعرب مبىدأ ،ومء بعده الخبر.
 .2بعد القول:

يجوز حذف المبىدأ جوا از بعد القور ،ولعر هذا الحذف" ي وا في الغءلب لدللة المقءم على

المحذوف ،وما ذلك قول ىعءلى  :سَيَقُولُونَ ثَالثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ويَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ

ويَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ )4(فءلمقءم يدر أا الحديث عا أرحءب ال لف ،فعندمء يأىي قول ( :سيقولوا
ث ثة رابعلم لبلم) ي وا الىقدير :هم أي أرحءب ال لف ث ثة ،خبر لمبىدأ محذوف جوا از بعد اليعر

يقولوا ،ومثل (خمسة ،سبعة)"

()5

) )1جءمع المسءنيد والسنا.442/7 :
( )2إعراب الحديث النبوي.301 :
( )3المردر نيس .301 :

( )4سورة ال لف :اآلية .22
( )5الجملة السمية ومء اعىلق بلء ما نواسخ.85 :
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ومثل مء ورد في قول ىعءلى  :وَقَالُوا أَسَاطِريُ األَوَّلِنيَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيالً  )1(؛ أي:
وقءلوا :هي أسءتير األوليا.
َن رس َ ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
ول اللَّه َ
ومثل مء ورد في حديث عبداهلل با عبءس -ر ي اهلل عن  -قول ( :أ َّ َ ُ
فص ٍ ِ
ض َ ِ
ش ِع ٍ
صاع ِم ْن تَ ْم ٍر).
صاع ِم ْن َ
سلَّ َم فَ َر َ
ص َدقَ َة َرَم َ
ان ن ْ
ير ،أ َْو َ
اع م ْن ُبٍّر ،أ َْو َ
صَ َ
ض َ
َو َ
يقور الع بري – رحم اهلل -في رفع لمة (صاع) :وقع في هذه الرواية بءلرفع ،والجيد النرب
عتيءا على نرف ،و(نرف) منروب بيرض.
وفي نرب وجلءا :أحدهما :أا ي وا بدل ما ردقة ،والثاني :أا ي وا حءل ما ردقة.
وأمء الرفع في (صاع ) فيي وجلءا :أحدهمء :أا يروى نرف رءع بءلرفع ،وهو األوج إذا رفعت
رءعءا ،وي وا الىقدير هي نرف رءع ،فحذف المبىدأ وبقي الخبر.
والثءني :أا ىنرب نريءا ،وي وا الىقدير أو قءر :هي رءع ،فىحمر فرض على معنى القور،

وىح ي بلء الجملة بعدهء ،ويجوز أا ي وا الىقدير على الشك ما الراوي،

رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم (رءع) على الشك"(.)2

أا الراوي قءر :أو قءر

في هذا الحديث ىأور الع بري -رحم اهلل( -صاع) بءلرفع والنرب ،أمء الرفع على اعىبءر أنلء
جملة ابىدائية فى وا (رءع) خبر لمبىدأ محذوف جوا از ىقديره ( هو)مرفوع وع مة رفع وقد حذف

المبىدأ جوا از؛ ألن واقع بعد قور ،والىقدير :قءر :هي رءع ما شعير أو هي رءع ما ثمر.
والنرب أوج في ( رءع) على العتف وهو مء ُذ ر في المسءنيد(.)3

الرَبيع بنت معوذ با عي ار  -ر ي اهلل عن  -أا رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم
ومثل في حديث ُ
تْ :اب ُن َع ِّم َك
تُ :ع َم ُر؟ قَ َ
ت :أ َُبو َب ْك ٍر؟ قَ َ
الَ :الُ .ق ْل ُ
الَ :الُ ،ق ْل ُ
َص َحا ِبيُ ،ق ْل ُ
قءرْ ( :اد ُعوا لِي َب َ
عض أ ْ
الَ :ن َع ْم).
ان؟ قَ َ
َعلِيا؟ قَ َ
الَ :ال .قَالَ ْتُ :ق ْل ُ
تُ :عثْ َم ُ
يقور الع بري -رحم اهلل :-ذا وقع في هذه الرواية ،رفع (أبي بكر) ونرب (علي) ،ووج الرفع
في األور أا ىقدر المدعو أبو ب ر أو المتلوب أبو ب ر أو هو ،وأمء نرب علي فعلى ىقدير :أدعو

ابا عمك عليءا .فعلي بدر ما ابا عمك ولو رفع الجميع أو نرب جءز"(.)4

( )1سورة اليرقءا :اآلية .5
( )2إعراب الحديث النبوي.228 :

) (3ينظر في مسند أحمد ،323/5 :سنا الدار قتني ،88/3 :حيث ورد ( رءعءا ) منروبة.
( )4إعراب الحديث النبوي338:
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()1
ابا عمك
فقد وردت في ىب األحءديث ( علي) بءلرفع  ،وبذلك ي وا ىقدير ال م :المدعو ُ
علي ،حيث ىعرب ( ابا) خبر لمبىدأ محذوف جوا از؛ ألن واقع بعد قور ،و (علي) :بدر متءبق ( ر
ٌّ

ما ر) ما مرفوع وع مة رفع ال مة.

ومثل في حديث عءئشةَ ِّأم المؤمنيا -ر ي اهلل عنلء -قءلت( :لَ َد ْد َنا رس َ ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
ول اللَّه َ
َ ُ
()2
يض لِلدَّو ِ
ِ
وسلَّم ِفي مر ِ
اء)(.)3
ض ِه ،فَأَ َ
ش َار :أ ْ
َن َال تَلُدُّوِني ُق ْل َناَ :ك َراه َي ُة ا ْل َم ِر ِ َ
ََ
َ ََ
يقور الع بري – رحم اهلل (" :-كراهية) بءلرفع خبر مبىدأ محذوف ،أي هذا المىنءع راهية"(.)4

حيث جء ت (كراهية) بعد قور ،والواقع بعد قور يجوز أا يؤور على أن خبر لمبىدأ محذوف

جوا از ،والىقدير :هذا المىنءع راهية.

أمء العيني -رحم اهلل -فيعلق على رفع ( راهية) حيث يقور " :قَول َ ( :كر ِ
ءر
اه َية ا ْل َم ِريض)  ،قَ َ
َ
ْ
ِعيءض :بتنءه بِءلرْفع( )5أَي :ه َذا ِم ْن َ ر ِ
ءر أَُبو اْل َبقَء ُ :ه َو خبر ُم ْبىَدأ َم ْح ُذوف،
اه َية اْل َم ِريضَ ،وقَ َ
َ
َ
ُ َ
أَي :ه َذا ِالمىَِنءع َ ر ِ
ءدة فَءئِ َدة ِألَا َمء قَءلَ مثر َمء قَءلَ ِع َيءضَ ،ويجوز النرب
اه َية .قلت :لَ ْي َس ِفي ِ ِزَي َ
َ
ْ
َ
اهية اْلم ِريض ،ويجوز انىرءب على المردرية أَي :ره َ ر ِ
ِ
اه َية
َ
على أَن ميعور ،أَي :ألجر َ َر َ َ
َ

اْل َم ِريض الد َوا "(.)6

()7

أمء قول ( :كراهية) بءلنرب فقد وردت في رحيح ابا حبءا

ورحيح مسلم( ،)8ويجوز ىأويللء

على أنلء ميعور متلق وعءمل محذوف جوا از ،أو على الميعولية مء وردت عند العيني -رحم اهلل.-

) (1مسند أحمد ،297/40 :مرنف أبي يعلى المورلي ،234/8 :المسىدرك على الرحيحيا للحء م.106/3 :
ر ُّ
بءلم ْس ُعت ما الس ْقي والدوا في أَحد ِشقي اليم فََي ُمُّر على اللديد .ينظر في لسءا العرب ،مءدة لدد.
( )2الل ُد ُ
ود مء ُي َ
ب ُ
اللدود :هو الدوا الذي يرب في أحد جءنبي فم المريض و يسقءه ،أو يدخر بأربع وغيرهء ويحنك ب  .ينظر في
إعراب الحديث النبوي ،ىحقيق د/حسا الشءعر.333 :
) )3مسند أحمد ،308/40 :رحيح البخءري.8/9 :
( )4إعراب الحديث النبوي.334 :

) (5ينظر :مشءرق األنوار على رحءح اآلثءر :أبو الي ر عيءض ،362/2 :حيث يقور " :ذا
من

راهية وهو أوج ما النرب على المردر".

) (6عمدة القءري شرح رحيح البخءري.73/18 :
) (7ينظر رحيح ابا حبءا مخرجءا.554/14 :
) )8رحيح مسلم1733/4 :
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بتنءه بءلرفع أي هذا

 .3بعد فاء الجزاء أو ما في حكمها:
حيث يحذف المبىدأ جوا از بعد فء الج از  ،و يرى النحءة أا "ما القرائا المحسنة لحذف المبىدأ

وجود فء الج از داخلة على مء ل يرلح أا ي وا مبىدأ ،قول ىعءلى  :مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ
أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)1( 
يقور ابا مءلك

وما ذلك قولنءَ :م ْا

في شرح الىسلير في ىيسير هذه اآلية؛ أي "فر ح لنيس  ،ءواسء ى علي "(.)2
نجح في عمل فل ؛ أي :فنجءح ل .

ومثل مء وجل الع بري-رحم اهلل -في الحديث القدسي ( فـأغفر له) ،فيي حديث ِرفءعة با
ِ
ستَ ْغ ِف ُرِني
َع َرابةَ الجلني -ر ي اهلل عن  -في نزور الحق عز وجر إلى سمء الدنيء فيقورَ ( :م ْن َذا َي ْ
ُع ِط ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْب ُح)(.)3
يهَ ،حتَّى َي ْنفَ ِج َر ُّ
سأَلُِني فَأ ْ
فَأَ ْغف َر لَ ُهَ ،م ِن الَّذي َي ْد ُعوِني فأَستَ ِج ُ
يب لَ ُهَ ،م ْن َذا الَّذي َي ْ
أغير ل  ،والنرب على
يقور الع بري -رحم اهلل" :-في (أغفر) وجلءا :الرفع على ىقدير :فأنء ُ

جواب السىيلءم .ونظيره قول ىعءلى  :مَنْ ذَاالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً )4( ثم قءر  :فَيُضَاعِفَهُ لَهُ )5(
قرئ بءلرفع والنرب .وقول ( :فأستجيب وأعطي) مثل "(.)6
حيث ىأور مجي ( أغفر) بءلرفع على أنلء خبر لمبىدأ محذوف جوا از ىقديره (أنء)؛ أي فأنء أغير

ل  ،وما المعلوم عند النحءة أا المبىدأ قد يحذف جوا از إذا وقع بعد فء الج از .

ومثل ( فأستجيب وأعطي) ىعرب ا( أغير) ،و يجوز حذف المبىدأ؛ ألنلء واقعة في جواب الشرت
بعد فء الج از  ،وىقدير ال م :فاأنء أسىجيب ل  ،وأنء أعتي .
و مثل إ مءر المبىدأ في مسند األشعث با قيس ال ِ ندي -ر ي اهلل عن  -ما حديث أن خءرم
رج في بئر فقءر ل رسور اهلل رلى اهلل علي وسلمَ ( :ب ِّي َنتُ َك أ ََّن َها ِب ْئ ُر َك َوِاَّال فَ َي ِمي ُن ُه)(.)7

( )1سورة فرلت :اآلية .46
( )2شرح الىسلير.287/1 :

) )3مسند أحمد ،152/26 :جءمع المسءنيد والسنا.760/2 :
( )4سورة الحديد :اآلية .11
( )5سورة الحديد :اآلية .11

()6إعراب الحديث النبوي.197 :
) )7مسند أحمد ،167/36 :رحيح البخءري ،137/8 :رحيح مسلم ،124/1 :جءمع المسءنيد والسنا.301/1 :
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قءر الع بري -رحم اهلل" :-وقول ( :واال فيمينه) يجوز في النرب على ىقدير ءوال فءسىوف
يمين  ،والرفع على ىقدير ءوال فلك يمين على البىدا والخبر"(.)1
حيث وردت ( يمين) بءلرفع( ،)2وهي واقعة في جواب الشرت ،وعلى الىقدير :ءوا ْا ل فءلواجب
يمين  ،المحذوف ( الواجب) وهو مبىدأ ،و (يميا) خبر لمبىدأ محذوف جوا از مرفوع وع مة رفع
ال مة الظءهرة ،وهو م ءف واللء :

مير مىرر مبني في محر جر م ءف إلي  ،وعلة حذف

المبىدأ في هذا الحديث وقوع بعد فء الج از  ،وقد ُيؤور ( واال فلك يمينه) فى وا ( يميا) المبىدأ
والخبر محذوف جوا از ىقديره ( لك).
يقور الد ىور حسا الشءعر في حءشيى ىعليقءا على هذا الحديث:
"إل هذه ليست حرف اسىثنء ءوانمء هي حرف شرت ،وهي إا الشرتية ر بت مع ل ،وهي ما
الموتا الىي يحذف فيلء الشرت سمءعءا ،والىقدير فإا لم ىح ر بينىك فءل زم يمين  ،والرفع في

مىحىم ،وليس للنرب في فءئدة ،خرورءا إذا قدر العءمر في النرب اسىوف ،مء قدر المؤلف ،ألا

اليميا ل يسىوفى ،ءوانمء ىلزم عند عدم البينة ،واهلل أعلم"(.)3
 .4بعد ما الخبر صفة له في المعنى:

يجوز حذف المبىدأ إذا ءا الخبر ورف ل في المعنى ،فءلورف "يدر في المعنى على الحدث

ورءحب  ،ءواذا ءا الخبر نيس يدر على المبىدأ الذي هو المىحدث عن بءلخبر ،أو الذي هو رءحب
الخبر ،فقد جءز ألجر ذلك للمى لم حذف المبىدأ لدللة الخبر علي "(.)4

ومن في القرآا ال ريم :قول ىعءلى  :اَّلذِي جَعَلَ لَكُمْ األَرْضَ فِرَاشاً .)5(
"حيث (الذي) خبر لمبىدأ محذوف جوا از ،وىقدير ال م :هو الذي جعر ل م األرض فراشءا ،وجءز

حذف المبىدأ هنء ألن معلوم ما المقءم ،فءآلية ىىحدث عا اهلل ىعءلى ،و ذلك فإا بءعىبءره وريءا
(.)6
للمبىدأ في المعنى فلو ُّ
يدر علي  ،فءهلل الذي جعر ل م األرض فراشءا"

( )1إعراب الحديث النبوي.115 :
) (2مسند أحمد ،167/36 :جءمع المسءنيد والسنا ،301/1 :ىيسير ابا ثير ،ت العلمية.55/2 :
( )3إعراب الحديث النبوي.115 :
( )4الجملة السمية ومء اعىلق بلء ما نواسخ.85 :
( )5سورة البقرة :اآلية .22

()6الجملة السمية ومء اعىلق بلء ما نواسخ.85 :
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فقد وردت هذه الظءهرة ثي ار في إعراب لألحءديث النبوية الشريية معىمدا بذلك على فلم وىقديره
ِ
صلَّى
وىحليل لألحءديث ومنلء حديث جءبر با عىيك -ر ي اهلل عن  -قول  (" :فَ َن َه ُ
سو ُل اللَّه َ
اه ْم َر ُ
الشر ِب ِفي ْاألَو ِعي ِة الَِّتي س ِمعتُم الدُّب ِ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ َّ
َّاء(َ ،)1وا ْل َح ْنتَِم(َ ،)2و َّ
الن ِق ِ
ير(َ ،)3وا ْل ُم َزفَّ ِت(.)5())4
ْ َ
سل َم َع ِن ُّ ْ
ُ
َ ْ ُ
يقور الع بري – رحم اهلل" -يجوز الجر على البدر ما أوعية والرفع على ىقدير هي"(.)6

حيث يجوز في (الدباء وما بعدها) الرفع أو الجر ،فءلرفع على أا الخبر رية للمبىدأ في المعنى،
فىقدر الجملة  :هي الدبء والحنىم والنقير والمزفت ،حيث يحذف المبىدأ جوا از ويعتف مء بعدهء عليلء،
أو الجر على البدر الميرر.

ومثل في ىوجي حديث حذييةَ ِ
با أَسيد -ر ي اهلل عن  :-قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم:
شر آي ٍ
ات:
وم َّ
اع ُة َحتَّى تََر ْو َن َع ْ َ َ
الس َ
(َال تَقُ ُ
ِ
يسى ْاب ِن َم ْرَي َم
وجَ ،و ُخ ُر ُ
ْج َ
وجَ ،و َمأ ُ
ْج َ
َيأ ُ
وج ع َ
ش ِر ِ
يرِة ا ْل َع َر ِبَ ،وَنار تَ ْخ ُر ُج
ِبا ْل َم ْ
قَ ،و َخ ْ
سف ِب َج ِز َ
ث قَالُوا)(.)7
ث َباتُواَ ،وتَ ِقي ُل َم َع ُه ْم َح ْي ُ
َح ْي ُ

الش ْم ِ
ع َّ
وج
انَ ،والد َّ
س ِم ْن َم ْغ ِرِب َهاَ ،والد َ
طُلُو ُ
ُّخ ُ
َّاب ُةَ ،و ُخ ُر ُ
ث ُخ ٍ
َوالدَّج ِ
سف
َّالَ ،وثََال ُ
سف ِبا ْل َم ْغ ِر ِبَ ،و َخ ْ
سوفَ :خ ْ
ُ
ِ
شر َّ
ت َم َع ُه ْم
اس ،تَِبي ُ
س ُ
الن َ
م ْن قَ ْع ِر َع َد ٍن تَ ُ
وق ،أ َْو تَ ْح ُ ُ

الدبء القَرعُ على وزا الم ء ِ  ،و ِ
احدى ُدبء َة .أو القرع اليءبس أي الوعء من  .ينظر لسءا العرب :مءدة دبي،
(ْ ُ ُّ )1
ُ
إعراب الحديث النبوي.149 :
الخمر فيلء إلى المدينة ،ثم
الح ْنىَ ُم جرار مدهونة خ ر ءنت ىُ ْح َم ُر
الجرةُ َ
الخ ْ ار  ،وفي لسءا العربَ :
الح ْنىَ ُمَ :
( َ )2
ُ
للخ َزف لِّ َح ْنىم ،واحدىلء َح ْنىَمة ،ءوِانمء نلى عا النىبءذ فيلء ألَنلء ىُ ْس ِرعُ الشدةُ فيلء ألَجر دهنلء ،قءر
اىُّ ِس َع فيلء فقير َ
الخمر .ينظر لسءا العرب ،القءموس المحيت ،الرحءح في
أَبو عبيد :هي ِجرار ُح ْمر ءنت ىُ ْح َم ُر إِلى المدينة فيلء
ُ
اللغة :مءدة حنىم.

ٍ
ُّ
النلي عن  ،قءر ابا األَثير :النِق ُير أَرر النخلة ُي ْنقَُر
خشبة ُي ْنقَ ُر ُفي ْنَب ُذ في
قير أرر
فيشىد نبي ُذهُ ،وهو الذي ورد َ
( َ )3
الن ُ
وستُ ثم ينبذ في الىمر ويلقى علي المء فيرير نبيذا مس ار ،والنلي واقع على مء يعمر في ل على اىخءذ النقير.
َ
ينظر لسءا العرب ،الرحءح في اللغة :مءدة نقر.
تلِية ِ
بءلزْف ِت .ءوانمء خرت هذه بءلنلي ألن يسرع إليلء األس ءر .ينظر الرحءح
ت؛ ىَقورَ :جرة ُم َزفىَة ،أي َم ْ
الم َزفِّ ُ
( ُ )4
في اللغة :مءدة زفت.
ينظر إعراب الحديث النبوي.149 :
) )5مسند أحمد.164/39 :

( )6إعراب الحديث النبوي.149 :
) )7مسند أحمد.67/26 :
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يقور الع بري -رحم اهلل :-أمء (عشر و ث ث) فبءلنرب ل غير ،وأمء (طلوع و خسف

بالمغرب) فيجوز في الرفع على ىقدير هي ،والنرب على البدر ما عشر و ث ث"(.)1

فقد ورد عند الرواة ( طلوع ) بءلرفع( ،)2وبءلنرب( ،)3أمء الرفع على أا الجملة اسىئنءفية جديدة،
فى وا تلوع خبر لمبىدأ محذوف جوا از ىقديره :هي.
ويرجع السبب في ذلك أا الخبر رية للمبىدأ في المعنى ،ومثللء ىعءمر ( خسف) فلي أمء

مرفوعة أو منروبة ،فءلرفع على أنلء خبر لمبىدأ محذوف جوا از ىقديره (هو).

ِ
صلَّى
سو ُل اللَّه َ
ومثل في حديث شداد با أسءمة با اللءد -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :خ َر َج َعلَ ْي َنا َر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّم
ص َال تَ ِي ا ْل َعش ِّي ،الظُّ ْه ِر أ َِو ا ْل َع ْ
س َن  ،أ َِو ا ْل ُح َ
ص ِر َو ُه َو َحامل ا ْل َح َ
سلَّ َم في إِ ْح َدى َ
اهللُ َعلَ ْيه َو َ
س ْي َن ،فَتَقَد َ
ِِ
ضع ُه ،ثُ َّم َكبَّر لِ َّ ِ
ِ
َّ
س َج َد َب ْي َن َ
س ْج َدةً
ص َال تهَ ،
ظ ْه َار َن ْي َ
صلَّى ،فَ َ
لص َالة ،فَ َ
سلَّ َم فَ َو َ َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ُّي َ
َ
ِ
ظه ِر رس ِ ِ
ت أر ِ
س ِ
طالَ َها فَقَ َ ِ
اجد،
ْسي ،فَِإ َذا َّ
أَ َ
سلَّ َمَ ،و ُه َو َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
الص ِب ُّي َعلَى َ ْ َ ُ
ال :إ ِّني َرفَ ْع ُ َ
فَرجع ُ ِ
س ُج ِ
ودي)(.)4
ََْ
ت في ُ
يقور الع بري -رحم اهلل ( :-الظهر) "بءلجر على البدر ما إحدى ،ويجوز الرفع على ىقدير

هي ر ة الظلر .ويجوز النرب على إ مءر أعنى"(.)5
()6

حيث وردت ( الظهر) عند الرواة بءلجر

()7

والنرب

ويجوز فيلء الرفع على أا ى وا خب ار لمبىدأ

محذوف جوا از ىقديره :هي ر ة الظلر وهو مء ىأوللء الع بري -رحم اهلل-؛ألا الخبر رية للمبىدأ

في المعنى.

الرَبيع بنت معوذ با عي ار  -ر ي اهلل عن  -في ذ ر خديجة -ر ي اهلل عنلء:
ومثل في حديث ُ
اء ِّ
الش ْدقَ ْي ِن) (.)8
(فقلت ما أكثر ما تَ ْذ ُك ُرها حمر ُ

( )1إعراب الحديث النبوي.179-178:
) (2ينظر مسند أحمد ،67/26 :السنا ال برى للنسءئي ،209/10:رحيح ابا حبءا.200/15 :
) (3ينظر سنا الىرمذي ،ىحقيق شء ر.477/4 :

) )4مسند أحمد ،419/25 :جءمع المسءنيد والسنا.217/4 :
( )5إعراب الحديث النبوي.214 :
) (6ينظر مسند أحمد مخرجء ،419/25:سنا الدار قتني.191/2 :
) (7ينظر شرح معءني اآلثءر ،444/1 :المعجم األوست ،329/3 :المعجم الرغير للتبراني.185/1 :

) (8ينظر رحيح ابا حبءا ،468/15 :وفي " :حم ار الشدقيا" ىريلء بأنلء عجوز بيرة جدا حىى سقتت أسنءنلء
ما ال بر ،ولم يبق لشدقيلء بيءض شي ما األسنءا ،إنمء بقي فيلمء حمرة لثءىلء.
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قءر الع بري -رحم اهلل -في (حمراء)":األقوى أا ى وا بءلرفع على معنى هي حم ار  ،وليس
المعنى ىذ رهء في حءر حمرة شدقيلء ،إذ لو ءا ذلك ل ءا النرب على الحءر أولى"

(.)1

حيث يرى الع بري -رحم اهلل -ورف النبي رلى اهلل علي وسلم لخديجة بحم ار الشدقيا على

معنى هي حم ار  ،في وا الخبر وريءا للمبىدأ بءلمعنى ،وبذلك ىعرب ( حمراء) حسب المعنى على أنلء

خبر لمبىدأ محذوف جوا از ىقديره (هو).

ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
ومثل مء ورد في حديث أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -قول ( :أ َّ
سو َل اللَّه َ
َن َر ُ
وسلَّم رمى ا ْلجمرةَ ،ثُ َّم َنحر ا ْلب ْد َن وا ْلحجَّام جالِس ،ثُ َّم قَ َ ِ
ِ
ف ِه َ
صَ
شام َذلِ َك َو َو َ
ض َع َي َدهُ
ََ ُ َ َ ُ َ
ال ل ْل َحجَّام َ -و َو َ
َ َْ
َ َ َ ََ
()2
ق أ ِ َّ ِ
ِِ
سم ُه َب ْي َن َّ
الن ِ
َعطَاهُ أ ََبا طَ ْل َح َة) .
اسَ ،و َحلَ َ
ق ْاْل َخ َر ،فَأ ْ
َعلَى ُذ َؤ َابته ،فَ َحلَ َ َ
َح َد شق ْيه ْاأل َْي َم َنَ ،وقَ َ َ
يقور الع بري – رحم اهلل(":-األيمن) بءلنرب بدر ما أحد ،أو على إ مءر أعني .والرفع

جءئز على ىقدير هو األيما"(.)3

حيث يجوز رفع (األيمن) على ىقدير هو األيما ،فيحذف المبىدأ جوا از؛ ألا الخبر رية ل في

المعنى.

ومثل مء ورد في حديث أسءمة با شريك العءمري -ر ي اهلل عن  -عا النبي رلى اهلل علي
اء و ِ
ٍ
اح ٍد ا ْل َه َرُم )(.)4
اء إَِّال َو َ
وسلم قءر( :فَِإ َّن اللَّ َه لَ ْم َي َ
اء َغ ْي َر َد َ
ض َع لَ ُه َد َو ً
ض ْع َد ً
قءر الع بري -رحم اهلل :-ل يجوز في (غير) هنء إل النرب على السىثنء ما دا  .وأمء

(الهرم) فيجوز في الرفع على ىقدير هو اللرم(.)5

حيث ىأور الع بري -رحم اهلل ( :-الهرم) على عدة وجوه منلء الرفع ،حيث يجوز رفعلء على
ىقدير هو اللرم ،فيحذف المبىدأ جوا از؛ ألا الخبر رية ل في المعنى.
ت َّ
الن ِب َّي
ومثل مء ورد في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -قول ( :قَ َ
سأَْل ُ
الَ :
ال :و ِ
صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم ع ْن ُك ِّل َ ٍ
ع)(.)6
اح َدةً أ َْو َد ْ
ُ َ َ َ َ َ
سأَْلتُ ُه َع ْن َم ْ
صى؟ فَقَ َ َ
س ِح ا ْل َح َ
ش ْيء َحتَّى َ
َ

( )1إعراب الحديث النبوي.342 :
) )2مسند أحمد.404-403/20 :
( )3إعراب الحديث النبوي.132 :
) )4مسند أحمد ،395-394/30 :جءمع المسءنيد والسنا.247/1 :
( )5ينظر إعراب الحديث النبوي.111 :
) )6مسند أحمد.351/35 :
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قءر الع بري -رحم اهلل :-الجيد أا ي وا (واحدة) منروبء ،أي امسح مسحة واحدة .أو افعر

ذلك مرة واحدة .ولو رفع على أا ي وا خبر مبىدأ محذوف أي الجءئز مرة واحدة ل ءا وجلءا"(.)1

فقد ىأور القست ني هذا الحديث فيقور ":قءر علي الر ة والس م( :إا نت فءع ا) أي :مسويءا

الىراب (فواحدة) بءلنرب ،بىقدير فءمسح واحدة .أو :اليعر واحدة ،أو :فلي ا واحدة ،أو :بءلرفع مبىدأ
وحذف خبره أي :فواحدة ى ييك ،أو :خبر مبىدأ محذوف أي :المشروع فعلة واحدة أي :لئ يلزم العمر

ال ثير المبتر ،أو عدم المحءفظة على الخشوع ،أو لئ يجعر بين وبيا الرحمة الىي ىواجل حءئ ا.
وأبيح ل المرة لئ يىأذى ب في سجوده"(.)2

وبءلنظر إلى الىأويليا نرى جواز رفع (واحدة) على أن خبر لمبىدأ محذوف ىقديره (:المشروع ،أو
الجءئز) ،حيث جوز النحءة حذف المبىدأ في هذا المو ع إا ءا الخبر رية ل في المعنى.
ومثل مء ورد في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة  -ر ي اهلل عن -قءر ،قءر رسور اهلل رلى اهلل
علي وسلم( :أََال أ َُدلُّ َك َعلَى َك ْن ٍز ِم ْن ُك ُن ِ
وز ا ْل َج َّن ِة؟ َال َح ْو َل َوَال قُ َّوةَ إَِّال ِباللَّ ِهَ ،وَال َم ْل َجأَ ِم َن اللَّ ِه إَِّال
إِلَ ْي ِه)(.)3
قءر الع بري -رحم اهلل" :-يحىمر مو ع (ل حور) الجر بدل ما نز ،والنرب على ىقدير

أعني ،والرفع على ىقدير هو"(.)4

حيث ىأور الع بري – رحم اهلل -جواز رفع جملة (ال حول وال قوة إال باهلل) على الح ءية ،في وا
إعرابلء خب ار لمبىدأ محذوف جوا از ىقديره ( هو ،أو ال نز)
وقد فلم المعنى ما خ ر سيءق الجملة ،وما المعلوم أا الخبر يحذف جوا از إا ءا رية

للمبىدأ في المعنى .

ومثل مء ورد في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر
يك ج ِ
ِ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ َّ
اهلِيَّة ،إِ ْخ َوا ُن ُك ْم إِ ْخ َوا ُن ُك ْم
ام ُرؤ ف َ َ
سل َم :إِ َّن َك ْ
ُ
ِ ِ ()5
ت َيده) .
تَ ْح َ

( )1إعراب الحديث النبوي163 :
) )2شرح القست ني.355/3 :
) )3مسند أحمد.464/16 :

( )4إعراب الحديث النبوي.161 :
( )5ينظر المردر نيس .168 :
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ي اهلل عن  -قول ( :فَقَا َل لَ ُه َّ
صلَّى
الن ِب ُّي َ
َج َعلَ ُه ُم اللَّ ُه تَ ْح َ
ت أ َْي ِدي ُك ْم ،فَ َم ْن َك َ
ان أَ ُخوهُ

قءر الع بري -رحم اهلل(" :-إخوانكم إخوانكم) بءلنرب أي احيظوا إخوان م ،ويجوز الرفع على

معنى هم إخوان م ،والنرب أجود"(.)1

فقد ورد عند الرواة بءلرفع( ،)2وهو مء ىأول الع بري -رحم اهلل -حيث يىم ىأوير ال م على أا
(إخوانكم) هي خبر لمبىدأ محذوف جوا از ىقديره (هم).
ورفع إخوان م الثءنية على الىبعية ،فى وا ىو يدا ليظيءا مرفوعءا وع مة رفع ال مة وهو م ءف

وال ءف

مير مىرر مبني في محر جر م ءف إلي  ،والميم للجمع ،أمء جواز حذف المبىدأ في هذا

الحديث يرجع إلى أا الخبر رية للمبىدأ في المعنى.

ومثل في حديث جءبر با عبد اهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم:
ِ
ِ
( َّ
اس َغ ِاد َي ِ
س ُه فَ ُموِبقُ َها)(.)3
س ُه فَ ُم ْعتقُ َهاَ ،وَبائع َن ْف َ
ان :فَ ُم ْبتَاع َن ْف َ
الن ُ
س ُه فَ ُم ْع ِتقُ َها)" :ىقديره :أحدهمء مبىءع
يقور الع بري -رحم اهلل – في هذا الحديث (فَ ُم ْبتَاع َن ْف َ
نيس  ،واآلخر بءئع"( .)4فقد حذف المبىدأ للعلم ب .
حيث يجوز رفع (مبتاع) على أنلء خبر لمبىدأ محذوف ىقديره( :أحدهمء) ،وحذف المبىدأ؛ ألا
الخبر رية ل في المعنى.
بعي -ر ي اهلل عن  -قول ( :إِ ْذ َم َر ْت ِب ِه ِج َن َازٍة
ومثل مء ورد في حديث أبي قىءدة الحءرث با ر ِّ
ال :مستَ ِريح ،ومستَراح ِم ْن ُه .قَالُوا :يا رس َ ِ
الم ْؤ ِم ُن
اح ِم ْن ُه؟ قَ َ
ستََر ُ
ستَ ِر ُ
يح؟ َوا ْل ُم ْ
ول اللَّهَ ،ما ا ْل ُم ْ
قَ َ ُ ْ
ال :ا َ
َ َ ُ
َُ ْ َ
لع ْب ُد ُ
اجر يستَ ِريح ِم ْن ُه ِ
ِ ِ
يستَ ِر ِ
اد َوال ِبالَ ُدَ ،و َّ
ص ِب ُّ
الش َج ُر
الد ْن َيا َوأَ َذ َ
الع َب ُ
الع ْب ُد الفَ ِ ُ َ ْ ُ
َْ ُ
اها إِلَى َر ْح َمة اللَّهَ ،و َ
يح م ْن َن َ
()5
اب) .
َّو ُّ
َوالد َ
يقور الع بري – رحم اهلل ":-الىقدير :النءس أو الموىى مسىريح ومسىراح من "(.)6
حيث حذف مبىدأ (مستريح) للعلم ب  ،والىقدير :الميت مسىريح و مسىراح من  ،فقد جء ت (الواو)
بمعنى (أو) ،وفد حذف مبىدأ (مسىريح) جوا از ،وىعرب مسىريح األولى على أنلء خبر لمبىدأ محذوف

جوا از ىقديره (الميت)؛ فقد حذف المبىدأ جوا از؛ ألا الخبر رية ل في المعنى.

( )1إعراب الحديث النبوي.168 :
) (2ينظر مسند أحمد مخرجءا ،341/35 :رحيح البخءري ،15/1 :مسىخرج أبي عوانة.72/4 :
) )3مسند أحمد.332/22

( )4إعراب الحديث النبوي.140 :

) (5رحيح البخءري ،107/8 :رحيح مسلم.656/2 :
( )6إعراب الحديث النبوي.174 :
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ومثل مء ورد في حديث حءرثة با وهب الخزاعي -ر ي اهلل عن  -عا النبي رلى اهلل علي
يف متَ َ ٍ
ض ِع ٍ
َه ِل
ْس َم َعلَى اللَّ ِه َأل ََب َّرهُ .أََال أَُن ِّب ُئ ُك ْم ِبأ ْ
وسلم قءر( :أََال أَُن ِّب ُئ ُك ْم ِبأ ْ
َه ِل ا ْل َج َّن ِة؟ ُك ُّل َ
ض َّعف لَ ْو أَق َ
ُ
ٍ
َّ
الن ِ
ستَ ْك ِب ٍر)(.)1
ار؟ ُك ُّل ُعتُ ٍّل َج َّواظ ُم ْ
يقور الع بري –رحم اهلل ( : -كل) مرفوع ل غير ،أي هم ر
حيث حذف المبىدأ جوا از على ىقدير(هم) و خبره ( ر

عيف(.)2

عيف) حيث إا ( ر) :خبر ال مير

مرفوع وع مة رفع ال مة وهو م ءف و عيف :م ءف إلي مجرور وع مة جره ال سرة ،وقد

حذف المبىدأ جوا از في هذا الحديث؛ ألن رية للخبر في المعنى.

ُّها
ومثل مء في وجل الع بري في حديث أبي سعيد الخدري سعد با مءلك -ر ي اهلل عن ( :-أَي َ
َن ِفي ِذر ِ
َّ
اعي ِس َو َارْي ِن ِم ْن َذ َه ٍب ،فَ َك ِرْهتُ ُه َما
ت أ َّ
يت لَ ْيلَ َة ا ْلقَ ْد ِر ثُ َّم أُْن ِسيتُ َهاَ ،و َأر َْي ُ
اس إِ ِّني قَ ْد أ ُِر ُ
الن ُ
َ
ط َارا ،فَأ ََّوْلتُ ُه َما َه َذا ِن ا ْل َك َّذ َابا ِن)(.)3
فَ َنفَ ْختُ ُه َما فَ َ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-إنمء رفع (هذان الكذابان) ألن أراد فيسرت مء رأيت ،ثم اسىأنف فقءر:

همء هذاا ،فحذف المبىدأ لدللة ال م علي وي وا الىقدير ىأويللمء هذاا"(.)4

فقد ىأور الع بري -رحم اهلل ( -هذان) على أنلء خبر لمبىدأ محذوف مرفوع وع مة رفع األلف
ىقديره :فأولىلمء( :همء هذاا ال ذابءا)؛ أي يقرد بلمء ُم َسْيلِ َمةَ َواْل َع ْن ِسي( ،)5فقد حذف المبىدأ؛ ألا
الخبر رية ل في المعنى.
(فأخرج لنا كفَّه كف ضخمة).
ومثل في ىوجي حديث َسلَ َمةَ با األ ْ وع -ر ي اهلل عن  -قول :
َ
قءر الع بري -رحم اهلل " :-ذا هو في هذه الرواية بءلرفع ،ووجل أن حذف المبىدأ ،أي هي ف

خمة .والنرب أوج على البدر"(.)6

حيث وردت عند الع بري -رحم اهلل -بءلرفع ،وبءلرجوع إلى الروايءت والمسءنيد الىي بيا يدي،
وجدىلء بءلنرب ،ومنلء ىءب جءمع المسءنيد والسنا لبا ثير -رحم اهلل ،ومسند أحمد اإلمءم أحمد

با حنبر – رحم اهلل

()7

.

) )1مسند أحمد ،29/31 :جءمع المسءنيد والسنا.253/2 :
( )2إعراب الحديث النبوي.176 :

) )3ورد (هذيا ال ذابيا) في مسند أحمد.335/18 :
( )4إعراب الحديث النبوي204 :
) (5ينظر مرنف ابا أبي شيبة175/6 :
( )6إعراب الحديث النبوي208 :

) (7جءمع المسءنيد والسنا ،582/3:مسند أحمد مخرجء ،83/27 :مسند أحمد ،ت الرسءلة.146/19:
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أمء ىأوير الع بري-رحم اهلل -على أا ( ٌّ
كف) خبر لمبىدأ محذوف جوا از مرفوع وع مة رفع

ال مة ،فلو ىأوير جءئز ،حيث ى وا هذه الجملة جملة اسىئنءفية جديدة ،حذف منلء المبىدأ جوا از؛ ألا
الخبر رية ل في المعنى ،والنرب هو األرجح عندي ،على أنلء بدر متءبق ( ر ما ر) ما

المبدر من ( ي ) والىي هي ميعور ب منروب وع مة نرب اليىحة الظءهرة.
ومثل مء ورد في
ِ
سلَّ َم
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َ

س ِ
ول اللَّ ِه
حديث الح م با حزا ال ُ ليي -ر ي اهلل عن  -قول ( :قَِد ْم ُ
ت َعلَى َر ُ
ِ ِ
ٍ
س َع ٍة)(.)1
س ْب َعة ،أ َْو تَاس َع ت ْ
سا ِب َع َ
َ

حيث يرى الع بري -رحم اهلل أا الجيد في سءبع سبعة أو ىءسع ىسعة " الرفع على ىقدير :وأنء

سءبع سبعة ،في وا خبر مبىدأ محذوف ،والجملة حءر"(.)2
يجوز رفع (سابع) ،أو ( تاسع) على أا

ا منلمء خبر لمبىدأ محذوف جوا از ىقدير :أنء سءبع

سبعة ،وأنء ىءسع ىسعة؛ حيث يجوز حذف المبىدأ في هذا المو ع؛ ألا الخبر رية ل في المعنى

والجملة ما المبىدأ المحذوف وخبره ( سءبع) في محر نرب حءر ،والجملة الىي بعدهء معتوفة على
الحءر.
ُّما قَ ْوٍم اتَّ َخ ُذوا
ومثل مء ىأول الع بري في حديث عبد اهلل با ُم َغير -ر ي اهلل عن  :-قولُ ( :وأَي َ
ِ
َك ْلبا لَ ْيس ِب َك ْل ِب حر ٍث ،أو ص ْي ٍد ،أَو َزر ٍع ،أَو م ِ
اش َي ٍة نُ ِقصوا ِم ْن أُ ُج ِ ِ
يراط).
َ
ً َ
ْ
وره ْم ُك َّل َي ْوٍم ق َ
ْ ْ ْ َ
والرواب (قيراطا)

قءر الع بري -رحم اهلل :-ه ذا وقع في هذه الرواية (قيراط) بءلرفع،
بءلنرب؛ ألا (ُن ِقروا) قد ى ما مي ار يقوم مقءم اليءعر وهو الواو ،فقيراتء هو الميعور الثءني .وقد
وقع في هذا المسند معنى هذا الحديث بأليءظ أُخر ،وفيلء ( ُن ِقص من أجره كل ٍ
يوم قيراط) والرفع على
هذا جءئز على أن يقوم مقءم اليءعر .وأمء الرفع في هذا الحديث فيوج على أن خبر مبىدأ محذوف،

أي قَ ْد ُر النقص قيرات ،وهو على بعده جءئز(.)3

و ما خ ر بحثي عا سند هذا الحديث بليظ ( ُنقصوا) لم َأر ل سندا في ال ىب الىي بيا يدي،
أمء المسءنيد األخرى فقد وجدت للحديث أليءظءا أُخر( ،)4حيث جء بريغة المبني للمعلوم والمجلور

) )1مسند أحمد ،399/29 :جءمع المسءنيد والسنا.506/2 :
( )2ينظر إعراب الحديث النبوي.188 :

( )3إعراب الحديث النبوي.247-246 :
) (4وردت (نقص) ريغة المبني للمعلوم :في سنا ابا مءج  ،1069/2 :رحيح مسلم  ،1204/3رحيح البخءري:
 ،131/4مسند أحمد .247/36 :مء وردت (ينقص) :في مسند أحمد ،184/34 :السنا ال برى للنسءئي،465/4 :
رحيح مسلم ،1203/3 :سنا ابا مءج  ،1069/2 :رحيح البخءري ،130/4مء وردت (انىقص) :سنا الىرمذي،

(ينىقَص) :مسند أحمد.180/34 :
ىحقيق شء ر ،80/4 :رحيح مسلم ،1203/3 :مء وردت ُ
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يقور الم القءري-رحم اهلل(":-إل نقص)  :بريغة المجلور ،وفي نسخة بءلمعلوم أي :انىقص (ما

عمللم)"(.)1

وأمء الرفع على مء ىأول الع بري -رحم اهلل -في هذا الحديث يقور الد ىور حسا الشءعر:

يم ا ىوجي الرفع على أا ال م ىم بقول  :نقروا ما أجورهم ،ىم اسىأنف بجملة أخرى ىبيا مقدار

النقص فقءر:

ر يوم قيرات .فءلرفع على البىدا  ،وهو ظءهر ل ى لف ب ( .)2و على هذا الىأوير

الذي سءق الد ىور حسا الشءعر ،نرر إلى نىيجة أا ( قيرات) خبر لمبىدأ محذوف جوا از ىقديره :ر

يوم قيرات ،فيحذف المبىدأ جوا از في هذا الىأوير؛ ألا خبره رية ل في المعنى.

ومثل في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي -ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى اهلل علي
ِ ِ
ِ
ش ْهر م َبارك ،افْتَر َ َّ
ق
اب ا ْل َج َّن ِةَ ،وتُ ْغلَ ُ
ض ُ
اء ُك ْم َرَم َ
ام ُه ،تُ ْفتَ ُح فيه أ َْب َو ُ
وسلم ( :قَ ْد َج َ
َ
انَ ُ َ ،
ض الل ُه َعلَ ْي ُك ْم ص َي َ
الشي ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ين)(.)3
اط ُ
اب ا ْل َجحيمَ ،وتُ َغ ُّل فيه َّ َ
فيه أ َْب َو ُ
يقور الع بري -رحم اهلل (": -شهر) بدر ما رم ءا .ويجوز أا ي وا خبر مبىدأ محذوف ،أي

هو شلر مبءرك(.)4

حيث جء ت ( شهر) مرفوعة ويجوز ىأويللء على أنلء خبر لمبىدأ محذوف جوا از ىقديره :هو شلر

مبءرك؛ حيث حذف المبىدأ؛ ألا خبره رية ل في المعنى.

ومثل مء وجل في حديث علي با أبي تءلب -رم اهلل وجل  -عا النبي رلى اهلل علي وسلم

قءر:

(َال ي ِح ُّل لِ ْل َخلِيفَ ِة ِم ْن م ِ ِ
ص َعتَ ِ
ض ُع َها َب ْي َن َي َد ِي
ص َعة َيأْ ُكلُ َها ُه َو َوأ ْ
ص َعة َي َ
َ
َهلُ ُهَ ،وقَ ْ
ان :قَ ْ
ال اللَّه إِال قَ ْ
َ
()5
َّ
الن ِ
اس) .
يقور الع بري – رحم اهلل(" : -قصعة) مرفوع على أن خبر مبىدأ محذوف ،أي إحداهمء قرعة،

ويجوز نرب على بعد ،وي وا ىقديره أعني قرعة"(.)6

أمء الرفع في ( قصعة) فلو مرفوع على أن خبر لمبىدأ محذوف جوا از ،ىقديره :أحداهمء قرعة ،حيث

حذف المبىدأ؛ ألا خبره رية ل في المعنى .ويجوز الرفع على البدر الميرر على اعىبءر أا القرعة
) (1مرقءة الميءىيح شرح مش ءة المرءبيح.2662/7 :
( )2إعراب الحديث النبوي247 :
) )3مسند أحمد.541/14 :
( )4إعراب الحديث النبوي.259:
) )5مسند أحمد.19/2 :

( )6إعراب الحديث النبوي.277 -276 :
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هي جز ما القرعىيا ،فى وا (قصعة) بدر ىيرير مرفوع ،وهو الىأوير الذي لم يذ ره الع بري في ىأوير
هذا الحديث ،بءلرغم أن ىأور ثي ار ما األحءديث المشءبلة للذا الحديث.

حذف المبتدأ وجوباً:

يجب حذف المبىدأ في ٍ
خبر نعى مقتوع لمدح ،أو ذم ،أو ىرحم ،أو مردر بدر ما الليظ بيعل ،

أو مخروص نعم ،أو رريح قسم ( .)1وممء ذ ر في ىأوير الع بري – رحم اهلل -في حذف المبىدأ
وجوبء.
ا
-

أوالً :النعت المقطوع:

يحذف المبىدأ وجوبءا مع النعت المقتوع عا الىبعية للمنعوت ،وذلك برفع ؛ إلفءدة المدح
الحمد ِ
عدو المؤمنيا) أو ىرحم نحو ( :مررت
هلل
العظيم) ،أو ذم نحو( :أعوذ بءهلل ما إبليس ُّ
نحوُ ( :
ُ
يا) ؛ فءلنعت المقتوع في ٍّر منلء خبر لمبىدأ محذوف ىقديره (هو)(.)2
بعبدك المس ُ
" ءوانمء الىزم في الحذف ،ألنلم لمء قتعوا هذه النعوت إلى النرب الىزموا إ مءر النءرب أمءرة
على أنلم قردوا إنشء المدح ،والذم ،والىرحم ،مء فعلوا في الندا  ،إذ لو أظلروا ألوهم اإلخبءر،

وأجري الرفع مجرى النرب .أمء غير الث ثة ما النعوت فيجوز في الحذف والذ ر :نحو "مررت بزيد
(.)3

الخيءت ،أي هو الخيءت"

ومثل مء ورد في حديث أبي ذر واسم ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -أن قءرَ ( :ن َزْل َنا َعلَى
ال لَ َنا ذو م ٍ
َخ ٍ
ال َوذو َه ْي َئ ٍة)(.)4
َ
يقور الع بري – رحم اهلل " -ذا وقع في هذه الرواية ،والوج في أا يقدر ل مبىدأ ،أي هو

ذو مءر"(.)5

حيث جء ت ( ذو) بمعنى رءحب وهي خبر لمبىدأ محذوف وجوبءا ىقديره ( هو) مرفوع وع مة

رفع الواو؛ ألن ما األسمء السىة ،وقد انقتع النعت؛ إلفءدة المدح.

( )1ينظر همع اللوامع.335/1:
( )2ينظر في أو ح المسءلك  ،217/1همع اللوامع .335/1
( )3همع اللوامع.335/1 :

ءر لََنء ِذي م ٍ
) )4ورد في مسند أحمدَ( ،413/35 :ن َزْلَنء َعلَى َخ ٍ
ءر َوِذي َه ْيَئ ٍة).
َ
( )5إعراب الحديث النبوي.158 :
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 ثانياً :حذف المبتدأ إذا أخبر عنه بمصدر ،هو بدل من اللفظ بفعله:حيث يحذف المبىدأ وجوبءا إا ُحذف المبىدأ وأخبر عن بمردر ،هو بدر ما الليظ بيعل  ،نحو
قولك( :سمع وتءعة) ،أي أمري سمع .واألرر في هذا النرب ،ألن جي ب بدلا ما الليظ بيعل ،
فلم يجز إظلءر نءرب  ،لئ ي وا جمعءا بيا البدر والمبدر من  ،ثم حمر الرفع على النرب ،فءلىزم
إ مءر المبىدأ(.)1

ومثل مء ورد في ىءب الىبيءا في إعراب القرآا للع بري-رحم اهلل -قول ىعءلى  :ويَقُولُونَ طَاعَةٌ
فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِ َ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ .)2( 
يقور الع بري –رحم اهلل -قول ىعءلى ( :طاعة) خبر مبىدأ محذوف؛ أي أمرنء تءعة .ويجوز أا
()3

ي وا مبىدأ ؛ أي عندنء أو منء تءعة"

ومثل في الىبيءا يقور الع بري -رحم اهلل -في إعراب اآلية ال ريمة  :فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
عَلَى مَا تَصِفُونَ ،)4(حيث يقور – رحم اهلل ( :-صبر جميل) "أي فشأني ،فحذف المبىدأ ،ءواا شئت
ءا المحذوف الخبر ،أي فلي ،أو عندي"(.)5
ٍ
ال رسول اهلل صلى اهلل عليه
و مثل في حديث ُد َ يا با
الخثْعمي -ر ي اهلل عن ( :-قَ َ
سعيد َ
ال عمر :يا رس َ ِ
وسلم لعمر :قُم فَأ ْ ِ
اعة)(.)6
س ْمع َوطَ َ
ول اللَّهَ ،
َعط ِه ْم ،قَ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ْ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-وقع في هذه الرواية بءلرفع ،والوج في أن حذف الخبر .والىقدير:

عندي سمع وتءعة ،وأنء ذو سمع وتءعة"(.)7

و أرجح مء نقل الد ىور عبءس حسا في ىءب النحو الوافي قريبءا للذا الحديث حيث يقور مثل :
()8

وأا يقور الوالد لوالده الذي يتلب شيئء :سمع وتءعة ...أي :أمري وحءلي سمع وتءعة"

( )1ينظر همع اللوامع.335/1:
( )2سورة النسء  :اآلية .81

( )3الىبيءا في إعراب القرآا ،الع بري ،ىحقيق :على البجءوي ،375/1 :همع اللوامع،335/1:
( )4سورة يوسف :اآلية .18
( )5الىبيءا في إعراب القرآا.726/2 :
) )6وردت (سمعءا وتءعةا) في مسند أحمد.117/29 :
( )7إعراب الحديث النبوي.191 :
( )8النحو الوافي.514/1 :
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ثم يعلق الد ىور عبءس حسا على المسألة حيث يقور" :إنمء ي وا المحذوف وجوبء هو المبىدأ

حيا ي وا المقرود قيءم المردر مقءم فعل نلءئيء على الوج السءلف ،ووجود قرينة ىدر على هذا.
فإا لم ي ا المقرود مء سبق نحو( :ربر جمير) ،وأمر تيب ،وبءقي األمثلة األخرى  -ىغير الح م؛
فجءز أا ي وا المحذوف هو المبىدأ ،أي :ربري ربر جمير ...وأا ي وا المحذوف هو الخبر؛ أي:

ربر جمير أحسا ما غيره ،أو أنسب لي ،أو أليق بك ....ءواذا جءز في المحذوف أا ي وا هو

المبىدأ أو الخبر فأيلمء أولى الذ ر؟ .أتءر النحءة ما غير داع ،واألولى بلذا أو ذاك مء ل سبب
لذ ره ،أو لحذف "(.)1

الخبـــــر:

وحده النحءة" :هو الجز المسىيءد الذي يسىييده السءمع ،ويرير مع المبىدأ
()3

ىم اليءئدة"
الم ُّ
الجز ُ
هذه الجملة إنمء هو اإلخبءر عا زيءد بءلقيءم"(.)4

()2

مءا ىءمءا"

أو "هو

أو "هو الجز المسىيءد ما الجملة وذلك أنك إذا قلت :زيد قءئم ،فإا المسىيءد ما

(.)5

وهو ثالثة أقسام ":ميرد ،و جملة ،وشب جملة"
أوال :الخبر المفرد:

حيث يقرد بءلخبر الميرد :مء ليس جملة أو شب جملة ،ومثل مء ورد في الرحيحيا عا أسءمة

با زيد -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم:

ام ُة م ْن َد َخلَها ا ْلمس ِ
َّ ِ ِ
ِ
ون ،إَِّال
(قُ ْم ُ
وس َ
اك ُ
َص َح ُ
ينَ ،وِا َذا أ ْ
اب ا ْل َج ِّد َم ْح ُب ُ
َ َ َ
ت َعلَى َباب ا ْل َجنة ،فَإ َذا َع َّ َ
اب َّ
الن ِ
ار)(.)6
َص َح َ
أ ْ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-والجيد هءهنء أا يرفع (المساكين) على أن خبر عءمة ما يدخللء،

و ذلك يرفع (محبوسون) على أن خبر و(إذا) ظرف للخبر"(.)7

( )1المرجع نيس .514/1 :

( )2شرح الميرر للزمخشري .227 /1
( )3شرح األشموني.254/1:
( )4شرح جمر الزجءجي لبا عريور.340/1 :
( )5النحو الوافي.461/1:

) )6رحيح مسلم.2096/4 :
( )7إعراب الحديث النبوي.109 – 108 :
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في هذا الحديث جء ت (إذا) اليجءئية مخىرة بءلجملة السمية ،و ىلىلء ( عامة) وهي مبىدأ

مرفوع وع مة رفع ال مة ،و قد جء ت لمة (المساكين) خب ار للء ،ميردا مرفوعءا وع مة رفع

ال مة الظءهرة؛ و الخبر الميرد هو مء ليس جملة أو شبللء.
ثانياً :الخبر الجملة:

وهو على قسميا :خبر جملة اسمية ،وخبر جملة فعلي  ،فقد جء في حديث أبي ذر ُجندب با
ِ
ف أَ ْن َ ِ ِ
ون
ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -يف أنت وأئمة ،قءر علي الس مَ ( :ك ْي َ
ستَأ ِْث ُر َ
ت َوأَئ َّم ًة م ْن َب ْعدي َي ْ
ِب َه َذا ا ْلفَ ْي ِء)(.)1

قءر الع بري -رحم اهلل" :-يجوز رفع (أئمة) على أن مبىدأ ،و( من بعدي) رية ل ،

و(يستأثرون) الخبر ،و ءا الرفع أجود ألن ليس قبل فعر "(.)2

في هذا الحديث جء المبىدأ ( أئمة) ن رة موروفة ،وقد جء خبره ( يستأثرون) جملة فعلية في
محر رفع خبر المبىدأ ،والجملة اليعلية هنء م ونة ما اليعر يسىأثروا وهو فعر م ءرع مرفوع وع مة

رفع ثبوت النوا ،والواو :و هو ال مير المىرر في محر رفع فءعر.
ثالثاً :الخبر شبه جملة:

حيث إا شب الجملة بنوعي  :الجءر والمجرور أو الظرف ي ونءا مىعلقءا بخبر محذوف

َن
وجوبءا ىقديره ،ءئا أو مسىقر ،ومثل مء ورد في حديث ُحذيية با اليمءا -ر ي اهلل عن ( :-أ َّ
ِ
رس َ ِ
س ْب َع ٍة)(.)3
سلَّ َم أَ ْ
سلِ ِم َ
ش َر َك َب ْي َن ا ْل ُم ْ
ين ا ْل َبقَ َرةَ َع ْن َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
َ ُ
يقور الع بري -رحم اهلل -في الىقدير اإلعرابي ل لمة( البقرة) :
"يجوز في الرفع على معنى :فقءر :البقرة عا سبعة ،والنرب على ىقدير جعر البقرة عا

سبعة"(.)4

أمء الرفع في ( البقرة) على أنلء مبىدأ مرفوع وع مة رفع ال مة ،وشب الجملة ( عن سبعة) ما
الجءر والمجرور في محر رفع خبر المبىدأ.

) )1مسند أحمد.442/35 :
( )2إعراب الحديث النبوي160 :
) )3مسند أحمد.437/38 :

( )4إعراب الحديث النبوي.186 :
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 حذف الخبرأوالً :حذف الخبر جوا ازً:
يحذف الخبر جوا از

مء هو المبىدأ لوجود قرينة ىدر علي  ،ولعر حذف المبىدأ أ ثر ما الخبر؛

وذلك أا الجملة ل يسىيءد منلء إل بءلخبر المىمم لل م وقد برز في إعراب الع بري -رحم اهلل

موا ع للحذف جوازا:

 .1إذا َّ
دل عليه دليل:
يحذف الخبر جوا از إذا در علي دلير ما خ ر سيءق ال م ،ومثل مء ورد في القرآا ال ريم ،قول

ىعءلى  :أُكُلُهَا دَائمٌ وَظُِّلهَا  )1(؛ أي :وظلُّلء دائم.

ٍ
سو ُل اللَّ ِه َ َّ
ومثل في حديث ُد َ يا با
سعيد َ
الخثْعمي -ر ي اهلل عن  -قول ( :قال َر ُ
صلى اهللُ
ال عمر :يا رس َ ِ
علَ ْي ِه وسلَّم لعمر :قُم فَأ ْ ِ
اعة)(.)2
س ْمع َو َ
ط َ
ول اللَّهَ ،
َعط ِه ْم ،قَ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ْ
َ َ ََ
قءر الع بري -رحم اهلل" : -وقع في هذه الرواية بءلرفع ،والوج في أن حذف الخبر .والىقدير:

عندي سمع وتءعة ،وأنء ذو سمع وتءعة"(.)3

حيث يجوز ىأوير قول  ( :سمع وطاعة) على ىقدير :عندي سمع وتءعة ،في وا بذلك المبىدأ
(سمع) ن رة ،و( عندي) خبره وهو شب جملة م وا ما الجءر والمجرور ،وما المعلوم أا المبىدأ ل
يأىي شب جملة ،فى وا حق هذه ال لمة ( سمع) ما اإلعراب أا ىعرب على أنلء مبىدأ لخبر محذوف

جوا از ىقديره (عندي) ،وما المعلوم أن يجوز حذف الخبر إا در علي دلير مء هو الحءر في هذا

الحديث.

ومثل في ىوجي هذا الحديث حيث حذفت في اليء المنقورة في حءلة النرب بحءر ول ا
الع بري وجد ىبري ار للذا الحديث ميس ار ل و لمعنءه بحيث ىىوافق مع أسس النحو ،فقد ورد في حديث
النبي َ َّ
لها
أم لثوم بنت أبي سلمة عبداهلل با عبد األسد القرشي -ر ي اهلل عنلءَ ( :-
ُّ
قال َ
صلى اهللُ
اش ِّي حلَّ ًة وأَوا ٍ ِ ِ
النج ِ
ِ
س ٍك)(.)4
سلَّ َم إِ ِّني قَ ْد أ ْ
َه َد ْي ُ
ت إِلَى َّ َ
ق م ْن م ْ
ُ ََ
َعلَ ْيه َو َ

( )1سورة الرعد :اآلية .35
) )2وردت (سمعءا وتءعةا) في مسند أحمد.117/29 :
( )3إعراب الحديث النبوي.191 :
) )4وردت (أ ََو ِاقي) في مسند أحمد.246/45 :
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اقي) بيىح اليء وىشديدهء ،ألا الواحدة أوقية بءلىشديد ،وقد
يقور الع بري -رحم اهلل" :الوج (أو َّ
الوجليا ينبغي أا ى ىب بءليء  ،وىيىح في الورر،
سمع ىخييف اليء  ،قءلوا أوقية وأواقي .وعلى

ألن منروب معتوف على حلة ف وج لحذف اليء بحءر.

فإا قير لم ل ي وا مبىدأ والخبر محذوف ،وي وا الىقدير :ومعلء أواق فعند ذلك يجوز أا ى ىب

ب غير يء ؟ قير :هذا إ مءر وىأوير ل يحىءج إلي مع

عي في المعنى ،ألنك إذا قدرت ذلك لم يلزم

أا ى وا األواقي هدية ما الرسور رلى اهلل علي وسلم مء ءنت الحلة من  ،بر يجوز أا ى وا

رحبت الحلة ولم ى ا هدية"(.)1

حيث يرى الع بري -رحم اهلل -جواز ىأوير ( أواق) مبىدأ خبره شب الجملة ما الجءر والمجرور
(معلء) ،على اعىبءر أا ىقدير ال م ( :معلء أواق) و ل ا يراه ىأوي ا

في أا ى ىب بءليء  ،ف حءجة لحذفلء وهو مء ورد عند ثير ما الرواة(.)2

عييءا ،والىأوير القوي ي ما

ومثل وفي حديث حنظلة با الربيع األُسيدي -ر ي اهلل عن -قول رلى اهلل علي وسلمَ ( :يا
اع ًة)(.)3
َح ْن َ
س َ
س َ
اع ًة َو َ
ظلَ ُة َ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-يجوز النرب على المعنى ىَ ْذ ُ ر سءعة وىللو سءعة ،والرفع على
ىقدير :لنء سءعة وهلل سءعة"(.)4
فقد وج الع بري -رحم اهلل( -ساعة) بءلرفع والنرب ،فءلرفع على أنلء مبىدأ ،وخبره شب الجملة

الجءر والمجرور( لنء) أو ( هلل) ،في وا حينئذ الخبر مقدمءا ،و (ساعة) مبىدأ مؤخر ،أمء النرب فلي

ميعور في .

ومثل ىوجي رواية غير الدجءر أخوف على أمىي وبيءا المراد ما الجملة فيي مسند أبي ذر
ِ
ِ
اصر َّ
سلَّ َم َي ْو ًما إِلَى
ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -حديث قءرُ ( :ك ْن ُ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ِّي َ
ت ُم َخ َ
ِ
ُم ِتي ِم َن الدَّج ِ
س ِم ْعتُ ُه َيقُو ُلَ :غ ْير الدَّج ِ
تَ :يا
ف َعلَى أ َّ
َّال أ ْ
َخ َو ُ
يت أ ْ
َن َي ْد ُخ َلُ ،ق ْل ُ
َّالَ ،فلَ َّما َخ ِش ُ
َم ْن ِزلِه ،فَ َ
ُ
الْ :األ َِئ َّم َة ا ْلم ِ
ُم ِت َك ِم َن الدَّج ِ
ين)(.)5
ول اللَّ ِه ،أ ُّ
ف َعلَى أ َّ
ش ْي ٍء أ ْ
َّال؟ قَ َ
س َ
َي َ
َخ َو ُ
ضلِّ َ
َر ُ
ُ

( )1إعراب الحديث النبوي.349 :
) (2ينظر :مسند أحمد ،246/45 :رحيح ابا حبءا ،246/11 :اىحءف الملرة لبا حجر ،224/18 :المسند
الجءمع ،773/20 :غءية المقرد في زوائد المسند.309/3 :
) )3مسند أحمد ،150/29 :رحيح مسلم.2017-2016/4 :
( )4إعراب الحديث النبوي.189 :
) )5مسند أحمد.222/35 :
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ِ
أخوف) ظءهر الليظ يدر على أا غير الدجءر هو
الدجال
غير
ُ
قءر الع بري -رحم اهلل :-قول ( ُ
الخءئف ،ألنك إذا قلت :زيد أخوف على ذا ،در على أا زيدا هو الخءئف ،وليس معنى الحديث على
هذا.

ءوانمء المعنى إني أخءف على أمىي ما غير الدجءر أ ثر ما خوفي عليلم .فعلى هذا ي وا في
ىأوي ا :أحدهما :أا (غير) مبىدأ ،و (أخوف) خبر مبىدأ محذوف ،أي :غير الدجءر أنء أخوف
على أمىي من .
ٍ
ٍ
شديد على أمىي مء
خوف
والتأويل الثاني :أا ي وا أخوف على النسب ،أي غير الدجءر ذو
ىقور ف نة تءلق ،أي ذات ت ق.

()1

فقد ىأور الع بري -رحم اهلل -قول  ( :غير الدجال) على أنلء خبر لمبىدأ محذوف جوا از در

علي سيءق الحديث ،و لو قلنء أا الىقدير ( :األشيء الىي أخءف منلء غير الدجءر) فى وا األشيء

هي المبىدأ ،وما هذه األشيء األئمة الم لوا.
 .2في جواب االستفهام:

حيث يجوز حذف المبىدأ في جواب السىيلءم فما "القرائا المجوزة لحذف الخبر ،السىيلءم عا
الم ْخ َبر عن ،
ُ

قولك :زيد ،لما قءرَ :م ْا عندك؟ أي :زيد عندي"

(.)2

ال َر ُجل
ومثل مء ورد في ىوجي حديث أبي سعيد الخدري سعد با مءلك -ر ي اهلل عن ( :-قَ َ
ِ
ت َه ِذ ِه ْاألَمر َ ِ
ِ
لِرس ِ ِ
الَ :كفَّ َارات قَا َل
سلَّ َم :أ َأ
يب َنا َما لَ َنا ِب َها؟ قَ َ
َر َْي َ
اض الَّتي تُص ُ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
َ ُ
َْ
()3
ش ْو َك ًة فَ َما فَ ْوقَ َها) .
أ َُب ٌّيَ :وِا ْن َقلَّ ْت؟ قَ َ
الَ :وِا ْن َ
قءر الع بري -رحم اهلل )-:كفارات( في وجلءا:
"أحدهمء هو مبىدأ والخبر محذوف ،أي ل م بلء يءرات.
والثءني :خبر مبىدأ محذوف ،أي هي يءرات"(.)4
فقد جء ت (كفارات) في جواب السىيلءم ،وعند مجيئ في جواب السىيلءم يجوز في حذف الخبر
أو المبىدأ ،أو ابقءؤهمء معءا ،وبذلك يجوز أا ى وا يءرات :مبىدأ وخبره محذوف جوا از ىقديره( :ل م)؛

( )1ينظر المرجع نيس 161 :
( )2شرح الىسلير ،275/1:ينظر :شرح ال ءفية الشءفية.354-353/1:
( )3مسند أحمد.276/17 :

( )4إعراب الحديث النبوي.206-205 :
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أي ل م بلء يءرات ،على اعىبءر أا المبىدأ ل يأىي شب جملة ،بر الخبر ما شروت أن قد يقع شب

جملة.

بعد فاء الجزاء:
وهي اليء الىي ىأىي في جواب الشرت ،حيث يجوز حذف الخبر في جوا از" ،فقد حذف الخبر جوا از

في جواب الشرت بعد فء الج از

ثي ار في القرآا ال ريم ،وذلك لدللة جملة فعر الشرت علي .

ومثل في القرآا ال ريم :قول ىعءلى  :فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر.)1(
حيث "جء ت لمة (عدة) بعد فء الج از مرفوعة على أنلء مبىدأ لخبر محذوف جوا از؛ ألن ييلم

ما سيءق ال

م ،وىقديره :فعلي عدة ما أيءم أخر"(.)2

ال:
ومثل في حديث أبي هريرة – ر ي اهلل عن  -عا النبي رلى اهلل علي وسلم قءرَ ( :م ْن قَ َ
س ْبح َ ِ
س ِّي َئ ًةَ ،و َم ْن قَا َل :اللَّ ُه أَ ْك َب ُر ،فَ ِم ْث ُل
س َن ًة ،أ َْو َحطَّ َع ْن ُه ِع ْ
ب اللَّ ُه لَ ُه ِع ْ
ش ِر َ
ش ِر َ
ان اللَّهَ ،كتَ َ
ُ َ
ين َ
ين َح َ
ِ ()3
الَ :ال إِلَ َه إَِّال اللَّ ُه ،فَ ِم ْث ُل َذل َك) .
َذلِ َكَ ،و َم ْن قَ َ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-يجوز الرفع في (مثل) على أا ي وا الخبر محذوفء ،أي فل مثر

ذلك .ويجوز النرب على ىقدير :فيعتي مثر ذلك"(.)4

الجز مرفوعة على أنلء مبىدأ لخبر محذوف جوا از؛ ألن ييلم ما
ا
فقد جء ت لمة ( مثل) بعد فء

سيءق ال م ،وىقديره :فمثر ذلك ل ؛ أي ل عشروا حسنة.
 .3بعد إذا الفجائية:

وما الحذف الجءئز "الحذف بعد إذا الميءجأة ،نحو :خرجت فإذا السبع .والحذف بعد إذا

قلير( ،)5ولذا لم يرد في القرآا مبىدأ بعد إذا إل وخبره ثءبت غير محذوف"( .)6قول ىعءلى :ونَزَعَ يَدَهُ

( )1سورة البقرة :اآلية .184
( )2ينظر في الجملة اإلسمية ومء اعىلق بلء ما نواسخ.88 :
) )3مسند أحمد.387/13 :
( )4إعراب الحديث النبوي.266 :
( )5ينظر همع اللوامع.334/1 :

( )6شرح الىسلير.276-275/1 :
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فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ .)1( و  ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ  )2( و  فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى  )3(و إِنْ
كَانَتْ إِالَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.)4( 
وفي ىءب الع بري في إعراب لألحءديث النبوية لم يرد مبىدأ بعد إذا اليجءئية إل وخبره ثءبت.
ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
فيي حديث جءبر با عبد اهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ك َ
سو ُل اللَّه َ
ان َر ُ
الَ :ه ِذ ِه لِمو ِت م َن ِ
ِ
اف ٍ
الَ :فلَ َّما قَِد ْم َنا ا ْل َم ِدي َن َة إِ َذا ُه َو قَ ْد
ق ،قَ َ
يدة ،فَقَ َ
سفَ ٍر ،قَ َ
َّت ِريح َ
ال :فَ َهب ْ
ش ِد َ
سلَّ َم في َ
َو َ
َْ ُ
اء ا ْلم َن ِ
افق ع ِظيم ِم ْن عظَم ِ
ات م َن ِ
ين)(.)5
اف ِق َ
َ
ُ
ُ َ
َم َ ُ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-قول (إذا) هي للميءجأة ،قول ىعءلى  :ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ األَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ

تَخْرُجُونَ )6( وهي ظرف م ءا عند المحققيا ،و(هو) هنء

مير الشأا إذ لم يىقدم قبل ظءهر يرجع

إلي  ،ويسمي ال وفيوا المجلور ،وهو مبىدأ ومء بعده الخبر"(.)7
حيث جء ت الجملة السمية ( هو قد مات عظيم) بعد إذا اليجءئية ،وهي م ونة ما المبىدأ ( هو)
وهو

مير مبني على اليىح في محر رفع مبىدأ ،وخبره الجملة اليعلية ( قد مءت عظيم) وهي في

محر رفع خبر المبىدأ.
أحد ُهمء
اسىُشلد ُ
ومثل في حديث تلحة با عبيد اهلل -ر ي اهلل عن  -حديث األخويا اللذيا ْ
الن ِائم َكأ َِّني ِع ْن َد َب ِ
ت ِفيما َيرى َّ
اب ا ْل َج َّن ِة ،إِ َذا أََنا ِب ِه َما َوقَ ْد َخ َر َج
وعءش اآلخر بعده حولا ،قول ( :فَ َأر َْي ُ َ َ
ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
َخ ِ ِ
ِّ
ش ِه َد)(.)8
استُ ْ
ارج م َن َ
الج َّنة ،فَأَذ َن للَّذي تُُوف َي ْاْلخ َر م ْن ُه َما ،ثُ َّم َخ َر َج فَأَذ َن للَّذي ْ
قءر الع بري -رحم اهلل : -قول  ( :إذا) هء هنء هي للميءجأة ،وهي ظرف م ءا ،والىقدير فءجأني

رؤيىلمء .والىقدير في اإلعراب فبءلم ءا همء .وأ ثر مء يسىعمر بءليء
جء ت بغير فء في جواب الشرت

()9

قول ىعءلى:

قولك :خرجت فإذا زيد وقد

وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ .)10(

( )1سورة األعراف :اآلية .108
( )2سورة الزمر  :اآلية .68
( )3سورة ت  :اآلية .20
( )4سورة يس :اآلية .53

) )5مسند أحمد.276/22 :
( )6سورة الروم :اآلية.25 :
( )7إعراب الحديث النبوي.139 :
) )8مسند أحمد.21/3 :

( )9إعراب الحديث النبوي.220 :
( )10سورة الروم :اآلية .36

45

حيث جء ت الجملة السمية ( أنا بهما) بعد إذا اليجءئية ،والىقدير :إذا أنء ءئا بلمء ،فا(أنء)
مير مبني على الس وا في محر رفع مبىدأ ،وخبره مىعلق الجءر والمجرور ( بلمء).
ت َعلَى
ومثل في الرحيحيا عا أسءمة با زيد -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم( :قُ ْم ُ
ام ُة م ْن َد َخلَها ا ْلمس ِ
َّ ِ ِ
ِ
اب ال َّن ِ
ار)(.)1
وس َ
اك ُ
َص َح َ
َص َح ُ
ون ،إَِّال أ ْ
ينَ ،وِا َذا أ ْ
اب ا ْل َج ِّد َم ْح ُب ُ
َ َ َ
َباب ا ْل َجنة ،فَإ َذا َع َّ َ
قءر الع بري -رحم اهلل(" :-إذا) هء هنء للميءجأة ،وهي ظرف م ءا .والجيد هءهنء أا يرفع
(المسء يا) على أن خبر عءمة ما يدخللء ،و ذلك يرفع (محبوسوا) على أن خبر و(إذا) ظرف
للخبر.
ويجوز أا ىنرب (محبوسيا) على الحءر ،وىجعر (إذا) خبرا ،والىقدير فبءلح رة أرحءب الجد،

في وا محبوسيا (حءل) والرفع أجود "(.)2
 -ثانياً حذف الخبر وجوباً:

قءر النحويوا بحذف الخبر بعد لول غءلبءا ،وبعد قَ َسم رريح … بر ما الواجب حذف في هذه
الموا ع(.)3
أوًال :القسم الصريح:
يحذف الخبر وجوبءا إذا وقع خبر قسم رريح نحو(" :)4لعمرك ،وأيما اهلل ،وأمءنة اهلل .ءوانمء وجب
حذف  ،ل ون معلومءا ،وقد سد الجواب مسده ،بخ ف غير الرريح ،ف يجب حذف خبره ،بر يجوز
إثبءى نحو :علي علد اهلل ألفعلا ،ألن ل يشعر بءلقسم حىى يذ ر المقسم علي  ،ومء ىقدم ل يسىعمر
(.)5

إل في القسم"

الر ُج ُل
ال :فَا ْن َ
ق َّ
ومثل في حديث أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -في قرة جليبيب قول ( :قَ َ
طلَ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
سلَّ َم إَِّال
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
ام َأرَته فَ َذ َك َر َذل َك لَ َها ،فَقَالَ ْتَ :ال َها اللَّ ُه إِ ًذاَ ،ما َو َج َد َر ُ
إِلَى ْ
يبا)(.)6
ُجلَ ْي ِب ً

) )1رحيح مسلم.2096/4 :
( )2إعراب الحديث النبوي.109 – 108 :
( )3ينظر أو ح المسءلك  ،156/1شرح الميرر .95/1
( )4ينظر :أو ح المسءلك ،324-323/1:همع اللوامع ،338/1 :شرح األشموني  ،299/1شرح الىسلير.275/1 :
( )5همع اللوامع .338/1

) )6مسند أحمد.385/19 :
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يقور الع بري -رحم اهلل" :-الجيد( :ال ها ِ
اهلل ذا) ،والىقدير هذا واهلل ،فأخر (ذا) ،ومنلم ما
يقور (هء) بدر ما همزة القسم المبدلة ما الواو ،و (ذا) مبىدأ والخبر محذوف ،أي هذا مء أحلف ب ،

وقد روي في الحديث (إذا) وهو بعيد ،ويم ا أا يوجد ل وج ىقديره :ل واهلل ل أزوجلء إذا"(.)1

يقور ابا مءلك في شرح هذا الحديث" :وفي (ال ها اهلل) شءهد على جواز السىغنء عا واو القسم
بحرف الىنبي  ،ول ي وا هذا السىغنء إل مع (اهلل") ،وفي الليظ با (هء اهلل) أربعة أوج :
أحدهء :أا يقءر :هءهلل .با(هء ) ىليلء ال م ،وألف هء غير منتوق بلء هنء.
()2

والثءني :أا يقءر( :هء اهلل) بألف ثءبىة قبر ال م .وهو شبي بقوللم( :الىقت حلقىء البتءا)

بألف

ثءبىة بيا الىء وال م .
والثءلث :أا يجمع بيا ثبوت األلف وقتع همزة ( أهلل ).
والرابع :أا ىحذف األلف وىقتع همزة (أهلل) .والمعروف في

هذا الحديث (إذا) وليس ببعيد"(.)3

م العرب (هء اهلل ذا) .قد وقع في

إذا اسىغني عا واو القسم با ( هء) والىقدير مء ورد عند الع بري -رحم اهلل ( -هذا واهلل إذا)،

فقد حذف خبر (ذا) وجوبءا ،والىقدير هذا قسمي واهلل(.)4
ثانياً :أن َّ
يدل على صفة مطلقة:

الرية المتلقة ىعني أا ى وا دالة على وجود عءم ،وذلك بأا ى وا بمعنى ءئا أو موجود أو

()5
اء؟
الم ُ
مسىقر أو حءرر  .و مثل في حديث توير عا عمراا با حريا قول ( :فَقَاالَ لَ َها :أ َْي َن َ
قَالَ ْت :عه ِدي ِبا ْلم ِ
اء أ َْم ِ
اع َة)(.)6
س َه ِذ ِه َّ
الس َ
َْ
َ

( )1إعراب الحديث النبوي.133-132 :

تءا للقَىَب خءرة ،وجمع أ َْب ِتنة ،والحز ُام للس ْرج .ابا شمير :يقءر أ َْبتَ َا ِح ْم َر
) (2لسءا العرب :مءدة (بتا) .البِ ُ
ِ
ِ
تءا للقَىَب الحز ُام الذي
البعير ووا َ َع حىى يى ِ ع أَي حىى َي ْس ْىرخي على َب ْ
تن ويىم ا الح ْمر من  .الجوهري :البِ ُ
ت َح ْلقَىء البتءا لألَمر إذا اشىد ،وهو بمنزلة الىردير للر ْحر ،يقءر
يجعر ىحت بتا البعير .يقءر :الىَقَ ْ
تءن .
ت
ت بِ َ
البعير إِ ْبتءنءا إذا َش َد ْد َ
من  :أ َْبتَ ْن ُ
َ
) (3شواهد الىو يح والىرحيح لمش ت الجءمع الرحيح.224-223 :

) (4للىيرير في إعراب( :هء اهلل ذا) الجز  ، 388/2ما ىءب عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي :لإلمءم
السيوتي ،ىحقيق :د /سليمءا الق ءة ،دار الجير  ،بيروت1414 ،ه1994 -م.

( )5ينظر جءمع الدروس العربية.261/2:
) )6رحيح البخءري.76/1 :
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يقور الع بري-رحم اهلل(" :-عهدي) مبىدأ ،و( بءلمء ) يىعلق ب ( ،وأمس) ظرف لعلدي،
(وهذه السءعة) بدر ما أمس ،بدر بعض ما ر .وخبر المبىدأ محذوف ىقديره علدي بءلمء حءرر،
أو نحو ذلك ويجوز أا ي وا ( أمس ) خبر (علدي) .ألا المردر يخبر عن بظرف الزمءا"(.)1

حيث جء ت( :عهدي) مرد ار وهو مبىدأ مرفوع وع مة رفع ال مة المقدرة منع ما ظلورهء

اشىغءر المحر بحر ة المنءسبة ،وهو م ءف واليء م ءف إلي  ،وقد أخبر عا المردر بواستة

ظرف الزمءا ،وخبره محذوف وجوبءا ىقديره (حءرر).
 -تعدد الخبر:

قد "يىعدد األخبءر عا المبىدأ الواحد في وا للمبىدأ خبراا أو أ ثر نحو قوللم( :الرمءا حلو
حءمض)"

()2

و قول ىعءلى :وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ ذُو العَرْشِ)3( وبءلرغم ما اخى فلم في جواز ىعدد الخبر

ل ا األرجح عندهم الجواز( .)4ول ا يشىرت ثير ما النحءة أل ييرر بينلء حروف عتف ف نقور:
( الرمءا حلو وحءمض) فلنء (حلو) خبر المبىدأ و( حءمض) ىءبع للء ويعرب اسم معتوف.
أمء الع بري فيرى جواز ذلك فيي حديث الشيءعة في مسند أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -قول :
ون ِفي ا ْل َع َر ِ
ق)(.)5
(فَا ْل َخ ْل ُ
ق ُم ْل َج ُم َ
قءر الع بري -رحم اهلل :-في قول ( :ملجمون) و ( في العرق):
يجوز "أا ي وا المعنى أنلم في العرق ملجموا بغيره ،في وا (في العرق) خب ار عا الخلق ،و
(.)6

(ملجموا) خب ار آخر ،ويجوز أا ى وا (في) بمعنى البء  ،وي وا العرق ألجملم"

ىأور الع بري ىعدد الخبر في هذا الحديث على ىقدير :أنلم في العرق ملجوموا بغيره ،حيث يرى

أا للمبىدأ خبريا:

الخبر األور( :في العرق) وهو شب الجملة الم وا ما الجءر والمجرور وهو في محر رفع خبر

لا(الخلق) .والخبر الثءني ( :ملجموا)وهو خبر ميرد مرفوع وع مة رفعة الواو؛ ألن جمع مذ ر
سءلم.
( )1إعراب الحديث النبوي.286 -285 :
( )2معءني النحو .203/1
( )3سورة البروج :اآلية .15-14
( )4شرح ابا عقير.257/1 :
) )5مسند أحمد.209/20 :

( )6إعراب الحديث النبوي.119 :
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كان وأخواتها:
هي أفعءر نءقرة واخىلف في سبب ىسميىلء ذلك

()1

" فقير لعدم دللىلء على الحدث( ،)2بنء على

أنلء ل ىييده ،وقير وهو األرح لعدم ا ىيءئلء بءلمرفوع ،ألا فءئدىلء ل ىىم ب فقت ،بر ىيىقر إلى

المنروب( ،)3وأغلب اآل ار ىؤ د أا سبب ىسميىلء بذلك؛ هو أنلء ل ى ىيي بءلمرفوع للحرور على
معنى ىءم للجملة 0
عدهء النحءة على النحو الىءلي " :ءا وأمسى وأربح وأ حى وظر وبءت ورءر وليس ومء زار
(.)4

ومء انيك ومء فىئ ومء برح ومء دام"
()5

وىحور وغدا

وألحق النحءة بلء " آض ورجع واسىحءر وعءد وحءر وارىد

وانقلب وىبدر) بمعنى ( رءر) فإا أىت بمعنءهء فللء ح ملء"( ،)6أمء ح ملء فىرفع

المبىدأ ويسمى اسملء وىنرب الخبر ويسمى خبرهء.

وقد ى رر إعراب ءا وأخواىلء عند الع بري –رحم اهلل -في ىءب في موا ع عديدة ىأوللء

حسب المعنى.

ومن مء ورد في حديث توير عا عمراا با حريا -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي
َعطَى الَِّذي أَصابتْ ُه ا ْلج َناب ُة إِ َناء ِم ْن م ٍ
ان ِ
اء)(.)7
آخ ُر َذلِ َك أ ْ
وسلمَ ( :و َك َ
َن أ ْ
َ َ
ََ
ً
َ
قءر الع بري -رحم اهلل (" :-آخر) بءلنرب أقوى على أن خبر ءا مقدم ،و(أن أعطى ) في
مو ع رفع اسم ءا؛ ألا (أا واليعر) أعرف ما السم الميرد .ويجوز رفع (آخر) ونرب (أا

أعتى) ألا ليلمء معرفة .وقد جء القرآا بلمء في نحو قول ىعءلى :وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِالَّ أَنْ قَالُوا)8(
بءلنرب والرفع"(.)9

( )1ينظر :شرح الىسلير لبا مءلك ،337/1 :همع اللوامع.368/1:
( )2ينظر همع اللوامع ،368/1 :األشبءه والنظءئر.339/3 :
( )3همع اللوامع ،368/1 :جءمع الدروس العربية.271/2 :
( )4شرح الىسلير 333/1 :جءمع الدروس العربية ،272/2 :الىتبيق النحوي.111 :
( )5ينظر :إعراب الحديث النبوي ،103-102 :حيث يقور الع بري -رحم اهلل : -في إعراب الحديث (فرجعت بلء
أغدو رقة على الرغير ورحمة لل بير) .قءر الشيخ " :ىقديره ذا رقة وذا رحمة .وهو منروب على أن خبر أغدو.

وهي ما أخوات ءا
( )6جءمع الدروس  ،272/2ينظر شرح الىسلير ،344/1:همع اللوامع.352/1
) )7مسند أحمد ،130-129/33 :جءمع المسءنيد والسنا.448/6 :
) (8سورة األعراف :اآلية .82

( )9إعراب الحديث النبوي.287 -286 :
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يقور الزجءج( -)1رحم اهلل ":-وقول جر وعز :وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )2( ىق أر (قَ ْولَلُ ْم) بءلنرب وي وا السم( :إل أا قءلوا) في وا المعنى

اسىغيءرهم ،أي قوللم اغير لنء  -وما قرأهء بءلرفع جعر خبر ءا مء بعد إل،
للم إل
ُ
مء ءا قَ ْو ْ
السم هو مء بعد إل  -قءر الل عز وجر :وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِالَّ أَنْ قَالُوا،)3(
واأل ثر في ال م أا ي وا
ُ

مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا.)4(

إذا قول رلى اهلل علي وسلم( :و كان ِ
آخر ذلك أن أعطي) يجوز فيلء رفع (آخر) ونربلء،

فءلرفع على أنلء اسم ءا مرفوع وع مة رفع ال مة ،وخبرهء المردر المؤور ( :أن أعطي) في
محر نرب خبر ءا ،والىقدير :إعتءؤهم آخر ذلك ،أمء ما ينرب وهو األ ثر مء نقر عا

الزجءجي -رحم اهلل -على اعىبءر الىقديم والىأخير ،فى وا( أا أعتي) مرد ار مؤول في محر رفع
اسم ءا مؤخر ،وخبره مقدم :آخر وهو م ءف وذلك في محر جر م ءف إلي .

ان َي ْوُم
ومثل مء ورد في حديث عءئشة أم المؤمنيا -ر ي اهلل عنلء -حديث ريءم عءشو ار َ ( :ك َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
وم ُه ِفي
َعا ُ
سلَّ َم في ا ْل َجاهليَّةَ ،و َكا َن ْت قَُرْيش تَ ُ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
وم ُه َر ُ
اء َي ْو ًما َي ُ
ور َ
ش َ
ص ُ
ص ُ
صي ِ
ِ
ِ
ِ
اهلِي ِ
ا ْلج ِ
َّةَ ،فلَ َّما قَِدم َّ
ان،
ض ُ
ام ِهَ ،فلَ َّما َن َز َل َرَم َ
َم َر ِب َ
َ
سلَّ َم ا ْل َمدي َن َةَ ،
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ُّي َ
ام ُه َوأ َ
صَ
َ
اء)(.)5
يض َةَ ،وتََر َك َعا ُ
ض ُ
َك َ
ان ُه َو ا ْلفَ ِر َ
ان َرَم َ
ور َ
ش َ

يقور الع بري -رحم اهلل" :-لك في (الفريضة ) الرفع على أا ي وا ( هو ) مبىدأ ،و (الفريضة)

خبره ،والجملة في مو ع نرب على أن خبر ءا .ولك النرب على أا ي وا ( هو ) فر ا ل

مو ع ل  ،و(الفريضة ) خبر ءا.

ومثل قول ىعءلى  :قَالُوا ال لَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)6(
يق أر بءلرفع والنرب على مء ذ رنء"(".)7

) (1معءني القرآا ءواعراب  ،الزجءج.477 /1 :
) (2سورة آر عمراا :اآلية .147
) (3سورة األعراف :اآلية .82
) (4سورة الجءثية :اآلية .25
) )5مسند أحمد ،175/42 :رحيح البخءري.24/6 :
) (6سورة األنيءر :اآلية .32

( )7إعراب الحديث النبوي.336 :
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أمء اآلية ال ريمة فقد قرئ بءلنرب ،و(هو)

ق ار ة األعمش ،وزيد با على"(.)1

مير فرر ،وهى ق ار ة الجملور ،وقرئ بءلرفع ،وهى

وللنحءة في ال مير( هو) في اآلية ال ريمة ىأوي ت يقور أبو ب ر النحءس في إعراب للقرآا":
ِ ِِ
وه َو عند الخلير وسيبوي فءرلة .قءر أبو جعير:
ءا هذا ُه َو اْل َحق م ْا ع ْند َك) خبر ءاُ .
(إِ ْا َ
وسمعت أبء إسحءق ييسر معنى فءرلة قءر :ألن إنمء جي بلء ليعلم أا الخبر معرفة أو مء قءرب
ءا ليست بمعنى :وقع ،وقءر األخيش( :هو) رلة زائدة زيءدة
المعرفة وأا اْل َحق ليس بنعت ءواا َ
«مء» وقءر ال وفيوا (هو) عمءد .قءر األخيش :وبنو ىميم يرفعوا فيقولوا :إا ءا هذا هو الحق ما
عندك .قءر أبو جعير :ي وا (هو) ابىدا و «الحق» خبره والجملة خبر ءا"(.)2

وما خ ر هذه اآلية وىأوي ىلء النحوية نخلص إلى رفع ( رمضان) على أنلء اسم ءا مرفوع

وع مة رفع ال مة ،وخبره إمء منروبءا على أن خبر ءا ،أو مرفوعءا على أن خبر لل مير (هو)

والجملة السمية في محر نرب خبر ءا.

ت تَ ْق َأرُ
سَ
ومثل مء ورد في إ مءر اسم ءا في حديث عءئشة أم المؤمنيا –ر ي اهلل عنلء( -أَلَ ْ
ِ
ِ
آن)(.)3
تَ :بلَى ،قَالَ ْت :فَِإ َّن ُخلُ َ
آن؟ ُق ْل ُ
ان ا ْلقُ ْر َ
سلَّ َم َك َ
ا ْلقُ ْر َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ق َن ِب ِّي اهلل َ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-اسم كان مضمر فيها يرجع إلى الخلق ،و (القرآن) خبر ءا

منروب"(.)4

فقد دخلت ءا على جملة اسمية في سيءق ال م ،فحذف اسملء؛ ألن عءئد على مء قبل ،

والىقدير :ءا خلق الرسور القرآا ،فقدر اسملء على أن

مير مسىىر ىقديره (هو) يعود على ( خلق

رسول اهلل) ،و خبره (القرآن) منروب وع مة نرب اليىحة الظءهرة على آخره.

َي
ومث مء ورد عند الع بري -رحم اهلل -في حديث عءئشة أم المؤمنيا -ر ي اهلل عنلء( :-أ ُّ
ِ
ِ
ب إِلَى رس ِ ِ
َّ ِ
صلِّي قَ ْب َل
َح َّ
سلَّ َم أ ْ
ب َعلَ ْي َها؟ قَالَ ْتَ :ك َ
َن ُي َواظ َ
الص َالة َكا َن ْت أ َ
ان ُي َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
َ ُ
َما ما لَم ي ُك ْن ي َدعُ ِ
ِ
ِ ِ
ُّ
يحاَ ،وَال
الرُكوعََ ،و ُّ
امَ ،وُي ْح ِس ُن ِفي ِه َّن ُّ
الس ُج َ
صح ً
ود ،فَأ َّ َ ْ َ َ
َ
الظ ْه ِر أ َْرَب ًعا ُيطي ُل في ِه َّن ا ْلق َي َ
ش ِ
اه ًدا فَ َرْك َعتَ ْي ِن قَْب َل ا ْلفَ ْج ِر)(.)5
يضاَ ،وَال َغ ِائ ًباَ ،وَال َ
َم ِر ً

) (1الموسوعة القرآنية ،إبراهيم األبيءري.274/5 :
) (2إعراب القرآا ،أبو جعير النحءس ،96/2 :وينظر :الموسوعة القرآنية ،إبراهيم األبيءري .183/4 :
( )3مسند أحمد ،314/40 :رحيح مسلم.512/1 :
( )4إعراب الحديث النبوي.344 :
) )5مسند أحمد.193/40 :
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قءر الع بري -رحم اهلل (" :-أي) مبىدأ ،و( كانت ) فيها ضمير اسمها يرجع إلى الصلوات،

أحب ) خبر ءا ،و ءا اسملء وخبرهء خبر أي ،و (أن يواظب) في مو ع نرب بأحب ،أي
و( َّ
يحب المواظبة ،ويجوز أا ي وا في مو ع رفع (بأحب) قولك :ءا زيد أحب إلي الخير"(.)1

فقد دخر اليعر المء ي النءسخ ( ءا) على الجملة السمية ،فرفع المبىدأ الذي يعود على

(الرلوات) وسمي هذا ال مير بءسم  ،حيث يعرب

مي ار مسىى ار في محر رفع اسم ءا ،ونرب

الخبر على أن خبره ،في وا ( أحب) خبر ءا منروب وع مة نرب اليىحة الظءهرة على آخره،
و(أحب) بءلرفع خبر مقدم ،والمردر المؤور ( أا يواظب) مبىدأ مؤخر ،والجملة السمية (أحب أا
يواظب) في محر نرب خبر ( ءا).

ومثل في حديث معءوية با أبي سييءا -ر ي اهلل عنلمء -قول
ِ
ان أَحد ِبم ْن ِزلَ ِتي ِم ْن رس ِ ِ
سلَّ َم
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
َ ُ
تُ ْه َم ًة لَ ُك ْمَ ،و َما َك َ َ َ

َستَ ْحلِ ْف ُك ْم
( :قَ َ
َما إِ ِّني لَ ْم أ ْ
ال :أ َ
أَ َق َّل َع ْن ُه َح ِديثًا ِم ِّني)(.)2

يقور الع بري -رحم اهلل (" :-أحد) اسم ءا ،و(في منزلىي) نعت ألحد ( ،و َّ
أقل) خبر ءا،

و(حديثء) ىمييز ،وهو فعير مردر بمعنى الىحديث"(.)3

فقد دخلت ءا النءقرة على الجملة السمية فرفعت (أحد) وسمي اسملء ،وقد جء ت بعدهء شب

الجملة الىي وريت الن رة  ،و جء ت ( أقل) منروبة على أنلء خبر ءا منروب وع مة نرب
اليىحة.

ومثل مء ورد في ىوجي حديث معءذ با جبر -ر ي اهلل عن  -أا رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم
ان ِ
آخ ُر َك َال ِم ِه َال إِلَ َه إَِّال اللَّ ُه َو َج َب ْت لَ ُه ا ْل َجنَّ ُة)(.)4
قءرَ ( :م ْن َك َ
قءر الع بري -رحم اهلل(" :-آخر) بءلرفع اسم ءا ،و (ال إله إال اهلل) في مو ع نرب خبرهء،

ويجوز الع س"(.)5

حيث مجي "جملة ل إل إل اهلل مقرود ليظلء ،فلي في ىقدير الميرد فلي مرفوعة أو منروبة

()6
ٍ
نرب ،خب ار ل ءا
فع أو
بحر ة مقدرة منع ظلورهء حر ة الح ءية"  ،أو على األدق جملة في محر ر ٍ

أو اسمءا للء.

( )1إعراب الحديث النبوي.327 :
) )2مسند أحمد ،49/28 :رحيح مسلم.2075/4 :
( )3إعراب الحديث النبوي307 :
) )4مسند أحمد.443/36 ،363/39 :
( )5إعراب الحديث النبوي.304 :
( )6إعراب الحديث النبوي.304 :
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حيث ىأور الع بري -رحم اهلل -الجملة الىي بعد ءا النءقرة وهي ( ِ
آخ ُر َك َال ِم ِه َال إِلَ َه إَِّال اللَّ ُه)
بجواز أا ي وا (آخر م ) على أنلء اسم ءا مرفوع وجملة ( ل إل إل اهلل) هي في محر نرب
ءا ،حسب المعنى ،ولك أا ىقدرهء بءلع س ،فدخور ءا على هذه الجملة حسب الىقديريا ،جعللء

ىرفع المبىدأ ويسمى اسملء وينرب الخبر ويسمي خبرهء.

 كان وأخواتها من حيث التصرف والجمود()1

تحدث النحويون

عن تصرف كان وأخواتها على النحو التالي:

يىررف بحء ٍر ،وهو ليس بءىيءق ،ودام عند الي ار و ٍ
ثير ما المىأخريا.
" .1مء ل
ُ
 .2ومء يىررف ىررفءا نءقرءا ،وهو (دام) عند األقدميا ،فإنلم أثبىوا للء م ءرعءا

 .3ومء يىررف ىررفءا ىءمءا ،وهو البءقي .وللىرءريف في هذيا القسميا مء للمء ي ما العمر،
ك بغيءا) ،واألمر نحو ( ونوا حجءرة)"(.)2
فءلم ءرع نحو ( ولم أَ ُ

حيث وردت ءا وأخواىلء مىررفة عند الع بري -رحم اهلل -في عدة موا ع منلء ىأوللء حسب

صلِّي
القواعد النحوية المىمثلة للمعنى فيي حديث أم المؤمنيا عءئشة -ر ي اهلل عنلء -قوللءَ ( :
كان ُي َ
ِ
ع َو ُّ
حيحا َوالَ
امَ ،وُي ْح ِس ُن ِفي ِه َّن ُّ
ود ،فأ َّ
الس ُج َ
الرُكو َ
ص ً
قَ ْب َل الظُّ ْه ِر أ َْرَب ًعاُ ،يطي ُل ف ِي ِه َّن َ
َما َما لَ ْم َي ُك ْن َي َدعُ َ
القي َ
ريضا والَ َغ ِائبا والَ ِ
شاه ًدا ،فَ َرْك َعتَ ْي َن قَ ْب َل ا ْلفَ ْج ِر)(.)3
ً َ
َم ً َ
يقور الع بري -رحم اهلل" -فقوللء( :ما لم يكن ) فمعنءه الذي لم ي ا ،فءلذي مبىدأ ( ،ولم ي ا)
رلى .

واسم ءا م مر فيلء أي لم ي ا هو ،و(يدع) خبر ءا ،والىقدير يدع  ،و(رحيحءا

ومري ءا) حءلا في

مير اليءعر في يدع ،أي ءا ييعل على ر حءر(.)4

حيث ءا مىررفة ،وهي فعر مءض ،والم ءرع منلء ي ا ،وقد دخر اليعر الم ءرع (ي ا) على

الجملة السمية ،فىعءمر معءملة النواسخ ،فرفع المبىدأ وسمءه بءسم  ،ونرب الخبر ،وىقدير ال م :لم
يكن النبي يدع؛ أي يىرك .حيث ىعرب الجملة :ي ا فعر م ءرع نءسخ مجزوم بلم وع مة جزم

الس وا ،واسم ي ا

مير مسىىر ىقدير هو يعود على النبي رلى اهلل علي وسلم ،و يدع :فعر

م ءرع مرفوع وع مة رفع ال مة؛ ألن لم يسبق ل نءرب ول جءزم ،وفءعل

مير مسىىر ىقديره

هو يعود على النبي رلى اهلل علي وسلم؛ والىقدير يدع النبي وهو رحيح أو مريض ،والجملة اليعلية

( )1ينظر همع اللوامع  ،365 -364/1جءمع الدروس العربية.275/2 :
( )2أو ح المسءلك.238/1:

) (3مسند أحمد مخرجء.193/40 :
( )4إعراب الحديث النبوي.328 :
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ما اليعر واليءعر في محر نرب خبر ي ا ،والمعنى أنلء – ر ي اهلل عنلء -ىحدث عا أمر لم ي ا

النبي رلى اهلل علي وسلم يىر في رحى أو مر

 ،وهو أا يرلي ر عىيا قبر اليجر.

ومثل مء ورد حديث عرض اليىا على القلوب فيي حديث حذيية با اليمءا -ر ي اهلل عن  -قور
َي َق ْل ٍب أَ ْن َكرَها ُن ِكتَ ْت ِف ِ
ض ا ْلح ِ
ض ا ْل ِفتَ ُن َعلَى ا ْل ُقلُ ِ
صِ
يه
ير ،فَأ ُّ
الرسور رلى اهلل علي وسلم( :تُ ْع َر ُ
وب َع ْر َ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ض ِم ْث ِل
اءَ ،وأ ُّ
َي َق ْل ٍب أُ ْ
ب َعلَى َق ْل َب ْي ِن أَ ْب َي َ
ُن ْكتَة َب ْي َ
ير ا ْل َق ْل ُ
س ْوَد ُ
ش ِرَب َها ُنكتَ ْت فيه ُن ْكتَة َ
ض ُ
اءَ ،حتَّى َيص َ
الصفَاَ ،ال تَ ُ ِ
َس َوَد ُم ْرَب ٍّد(َ )1كا ْل ُك ِ
وز ُم َج ِّخ ًيا(.)3())2
ام ِت َّ
َّ
ات َو ْاأل َْر ُ
الس َم َاو ُ
ضَ ،و ْاْل َخ ِر أ ْ
ض ُّرهُ فتْ َنة َما َد َ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-قول ( :حتى يصير القلب) القلب هنء جنس في معنى القلوب ،وقول

(على قلبين) خبر رءر أي ينقسم قسميا(.)4

فقد جء اليعر الم ءرع ( يصير) مىررفءا و قد َع ِم َر َع َم َر ءا وأخواىلء ،فرفع المبىدأ ،ونرب
الخبر ،وىعرب (يصير) :فعر م ءرع منروب بأا الم مرة بعد حىى الجءرة ،وع مة نرب اليىحة،
و (القلب) اسملء مرفوع وع مة رفع ال مة ،وشب الجملة ما الجءر والمجرور(على قلبيا) في محر

نرب خبر يرير.

ومثل ىررف (غدا) حيث يرى الع بري -رحم اهلل -أنلء ما أخوات ءا فيي حديث عبد اهلل با
أحمد في رواية أُبي با عب عا النبي رلى اهلل علي وسلم حديث شرح ردر رسور اهلل رلى اهلل
ير َو َر ْح َم ًة لِ ْل َك ِب ِ
الص ِغ ِ
ير)(.)5
ت ِب َها أَ ْغ ُدو ِب ِه ِرقَّ ًة َعلَى َّ
علي وسلم قول ( :فَقَ َ
اسلَ ْم فَ َر َج ْع ُ
ال :ا ْغ ُد َو ْ
قءر الع بري –رحم اهلل" : -ىقديره ذا رقة وذا رحمة ،وهو منروب على أن خبر (أغدو) وهي
ما أخوات ءا

"(.)6

يقور اإلمءم السيوتي –رحم اهلل :-ألحق قوم منلم الزمخشري ،وأبو البقء  ،والجزولي ،وابا

عريور ،بأفعءر هذا البءب :غدا ،وراح بمعنى :رءر ،أو بمعنى :وقع فعل في وقت الغدو والرواح.
ِ
وجعر ما ذلك حديثِ ُ ( :
وترح بطانا) وىقور :غدا زيد ءح ءا،
اغد عالماً) ،وحديث( :تغدو خماصاً ُ
المر ُّ
الم ْرَب ُّد :الذي في لون ُرْبدة ،وهي بيا
) (1ورد عند الع بري -رحم اهلل مربدا بءلنرب ،182-181 :مربءداْ :
بءد و ُ
الغبرة .ينظر جءمع األرور.21/10 :
السواد و ُ

وجخى في ر ى :
وجخى الرجر في جلوس  :إذا جلس مسىوف ازَ ،
الم َج ِّخي :المءئر عا السىقءمة والعىدار هءهنءَ ،
)ُ (2
وخوى .ينظر جءمع األرور.21/10 :
إذا جءفَى ع دي عا جوف ورفع جوف عا األرض َ
) )3مسند أحمد ،314/38 :جءمع المسءنيد والسنا.332/2 :
( )4إعراب الحديث النبوي.181-180 :

) )5مسند أحمد ،162/35 :جءمع المسءنيد والسنا.162/1 :
( )6إعراب الحديث النبوي.103-102 :
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وراح عبداهلل منتلقءا ،أي رءر في حءر

حك وانت ق .ومنع ذلك الجملور .منلم ابا مءلك .وقءلوا:

المنروب بعدهمء حءر ،إذ ل يوجد إل ن رة"

(.)1

فعو ِمر معءملة ءا وأخواىلء ،وىقدير
وقد جء ت (أغدو) في ريغة الم ءرع فع ا نءسخءا مىررفءا ُ
ال م :أغدو (أنء) رقة ،حيث ىعرب أغدو :فعر م ءرع مرفوع وع مة رفع ال مة المقدرة منع ما
ظلورهء الثقر ،واسملء

مير مسىىر ىقديره ( أنء) يعود على النبي رلى اهلل علي وسلم ،و ( رقة)

خبر أغدو منروب وع مة نرب اليىحة.
وجوب تقديم خبر كان لكونه استفهاماً:

يىوجب الىقدم على العءمر النءسخ؛ وذلك حينمء ي وا الخبر اسمءا واجب الردارة

أسمء

السىيلءم ،و( م) الخبرية  ...نحو :أيا ءا الغءئب؟ و م مرةا ءنت زيءرة المعءلم المشلورة؟ ويشىرت
في هذه الحءلة أل ي وا العءمر النءسخ مسبوقءا بشي آخر ل الردارة؛ مثر( :مء) النءفية...؛ ألا
الخبر ل الردارة ل يدخر على مءل الردارة؛ ل ي يجىمع شيئءا ل ر منلمء الردارة؛ فيقع بينلمء
الىعءرض ،ول يم ا ىي ير أحدهمء على اآلخر .ف يرح أا نقور :أيا مء ءا الغءئب؟ ول :أيا مء

زار البسىءني؟ و ذلك ل يرح أا ي وا العءمر النءسخ هو( :ليس) ألا خبرهء ل يجوز أا يسبقلء،
وهو األرجح(.)2

ت لَ ُكم؟ قَالُواَ :خ ْير أ ٍ
ومثل في حديث أبي سعيد الخدري سعد با مءلك( :أ َّ ٍ
َب)(.)3
َ
َي أَب ُك ْن ُ ْ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-الرواب نرب (أي) على أن خبر نت وجب ىقديم ل ون
خي َر أب) فءلجيد نرب خير ،على ىقدير نت خير أب ،لي وا موافقءا لمء هو
اسىيلءمءا .وأمء قوللم ( ْ
جواب عن  .والرفع جءئز على معنى أنت خير أب"(.)4
جء ت ( أي) في الحديث اسىيلءمية ،وهي معربة وللء حق الردارة ،فىقدمت وجوبءا على عءمللء

واسم  ،وقد نربت لى وا موافقة لجوابلء المنروب ،و( ءا) فعر مءض نءسخ مبني على الس وا،
والىء في نت:

مير مىرر مبني على ال م في محر رفع اسم ءا ،و (أي) السىيلءمية :خبر

ءا مقدم منروب وع مة نرب اليىحة الظءهرة على آخره.

نت خي َر أب .وقد حذف ءا واسملء
أمء قول  :قءلوا:
(خير أب) فلو جواب السؤار ،والىقديرَ :
َ
جوا از؛ ألن واقع بعد القور في جواب السؤار.
( )1همع اللوامع.359/1 :
( )2ينظر في النحو الوافي.571 :

) )3مسند أحمد ،203/18 :جءمع المسءنيد والسنا. 23/8 ،19/8 :
( )4إعراب الحديث النبوي.203 :
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 -حذف كان مع اسمها وبقاء خبرها:

()1

"و(ه ) و (إل بقلة) ويجوز رفع ىءليلء

يجوز حذف ءا واسملء إا ُعلم بعد (إا) و(لو) ب ثرة،
إا ل) أو إا عءد
إا حسا ىقدير (في ) أو (مع ) ءوال ف  .وجوز يونس وابا مءلك جر مقروا ب ( ْ
اسم ءا على مجرور بحرف ،وجعر ىءلي اليء جواب إا خبر مبىدأ ْأولى ما خبر ءا م مرة أو
ٍ
حءر ،أو ميعور ب ئق .ءوا مءر النءقرة قبللء أولى .وَقر بعد لَ ُدا ونحوهء ،ويجب بعد (أا) وقر:
بعد أا معو ء منلء (مء) .وقير هي الىءمة ،والمنروب حءر"(.)2

ىحذف ءا بعد (إا)( ،ولو) الشرتيىيا ،فىحذف هي واسملء إذا ءا مير مء ُعلِم ما
()3
غءئب ،أو حء ر"  .فمثءر ( أا) ( :سر مسرعءا ،إا ار بء ءواا مءشيء) وىقدير ال م إا نت ار بءا

ءواا نت مءشيءا ،وقوللم ( النءس مجزيوا بأعمءللم ،إا خي ار فخير ،ءواا ش ار فشر) وىقدير ال م :إا
ءا عمللم خي ار فجزاؤهم خي ار ،ءواا ءا عمللم ش ار فجزاؤهم ش ار"( .)4ومثل قور الشءعرة ليلى األخيلية:
إن ظالِما فيهم وان مظلوما

تقربن الدهر آل مطر ٍ
ف
َّ
ال
َ
ُ

()5

فلذا "ل يجوز في إل النرب ،ألنك إنمء ىريد :إا نت ظءلمء ءواا نت مظلومءا ،والمعنى ل

ىقربلم على حءر فإنلم ل يرشدونك إا نت ظءلمء ول ينررونك إا نت مظلومءا"()6وهو مء اسىدر ب
()7

ثير ما علمء النحو

ومنلم الع بري الذي اسىدر علي .

ومن مء ىأول الع بري -رحم اهلل -في حديث جءبر با عبداهلل األنرءري -ر ي اهلل عن -
ِ
يَ :يا لَ ْلم َه ِ
ال ا ْلم َه ِ
انُ ،غ َالم ِم َن ا ْلم َه ِ
صِ
قول ( :اقْتَتَ َل ُغ َال َم ِ
ين َوقَا َل
اج ِر ُّ
اج ِر َ
اج ِر َ
ينَ ،و ُغ َالم م َن ْاألَ ْن َ
ُ
ار ،فَقَ َ ُ
ُ
اهلِي ِ
ال« :أ ََد ْعوى ا ْلج ِ
ِ
ِ
صِ
صِ
َّة؟»  ،فَقَالُوا:
ار ُّ
سلَّ َم ،فَقَ َ
َ
َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
ار فَ َخ َر َج َر ُ
يَ :يا لَ ْْلَ ْن َ
ْاألَ ْن َ

( )1ينظر همع اللوامع ،383 -382/1 :جءمع الدروس العربية.281/2 :
( )2همع اللوامع.382/1 :
( )3ينظر همع اللوامع ،383/1 :جءمع الدروس العربية.281/2 :
( )4ينظر جءمع الدروس العربية.281/2 :

( )5ديواا ليلى األخيلية ،109 :ذ ر في نص القريدة ( ل ىغزوا) وفي الحءشية (لىقربا) ،جءمع الدروس العربية
 ،281/2همع اللوامع ،383/1إعراب الحديث النبوي.142 :

(ُّ )6
ت في ىيسير سيبوي  ،األعلم الشنىمري ،ىحقيق د /يحيى مراد.192 :
الن َ ُ
( )7جءمع الدروس العربية  ،281/2همع اللوامع ،383/1إعراب الحديث النبويُّ ،142 :
ت في ىيسير
الن َ ُ
سيبوي .192:
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َخاه َ ِ
ِ
وما،
َال َواللَّ ِه ،إَِّال أ َّ
ص ِر َّ
َح ُد ُه َما ْاْل َخ َر ،فَقَ َ
الر ُج ُل أ َ ُ
س َع أ َ
ْس ،ل َي ْن ُ
الَ« :ال َبأ َ
َن ُغ َال َم ْي ِن َك َ
ظال ًما أ َْو َم ْظلُ ً
ان َ ِ
ص ْرهُ)(.)1
ص َرةَ ،وِا ْن َك َ
فَِإ ْن َك َ
ظال ًما َف ْل َي ْن َه ُه ،فَِإ َّن ُه لَ ُه ُن ْ
وما َف ْل َي ْن ُ
ان َم ْظلُ ً
يقور الع بري -رحم اهلل " :-قول رلى اهلل علي وسلم( :ظالماً أو مظلوما) ىقديره ظءلمءا ءا،
()2

وهو خبر ءا"

حيث جء ت ( ظالماً) بءلنرب على أنلء خبر ءا المحذوف وعتف علي ( أو مظلوماً ) ،وفلم

ذلك ما سيءق الحديث الشريف ،حيث يقدر ال م :سوا

ءا الرجر ظءلمءا أو مظلومءا ،فحذفت ءا

مع اسملء جوا از ،وقد اسىدر الع بري -رحم اهلل -في ىأوير هذا الحديث على رحة الىأوير بءلشءهد

الشعري الذي سءق

ثير ما النحءة:

إن ظالِما فيهم وان مظلوما(.)3

تقربن الدهر آل مطر ٍ
ف
َّ
ال
َ
ُ

ِ
س ِ
ول اللَّ ِه
ومثل في ىوجي قور أبي سعيد الخدري سعد با مءلك -ر ي اهلل عن ( :-قَ َ
ال َر ُجل ل َر ُ
ِ
ت َه ِذ ِه ْاألَمر َ ِ
ِ
ال أ َُب ٌّيَ :وِا ْن َقلَّ ْت؟
سلَّ َم :أ َأ
الَ :كفَّ َارات قَ َ
يب َنا َما لَ َنا ِب َها؟ قَ َ
َر َْي َ
اض الَّتي تُص ُ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َ
َْ
()4
ش ْو َك ًة فَ َما فَ ْوقَ َها) .
قَ َ
الَ :وِا ْن َ
قءر الع بري -رحم اهلل :-وفي قول (وان شوكة) ىقديره :و إا ءا شو ةا،

قوللم  :إا خي ار

فخير(.)5

حيث جء ت ( شوكة) بءلنرب بعد (إا) الشرتية ،ويجوز حذف ءا واسملء إا ُعلم بعد (إا)،
وىقدير ال م :إا ءا المزروع شو ةا ،فى وا شو ة :خبر ءا المحذوفة منروب وع مة نرب

اليىحة.

 كان التامة:تمام كان وأخواتها :قد ى وا هذه األفعءر ىءمة ،فى ىيي برفع المسند إلي

()6

على أن فءعر للء ،ول

ىحىءج إلى الخبر ،إل ث ثةَ أفعءر منلء قد ِلزمت النقص ،فلم ىرد ىءمة وهي (مء فىي ومء زار

) )1مسند أحمد.357/22 :
( )2إعراب الحديث النبوي.142 :
( )3ديواا ليلى األخيلية ،109 :همع اللوامع ،383/1جءمع الدروس العربية  ،281/2إعراب الحديث النبوي.142 :
( )4مسند أحمد.276/17 :

( )5إعراب الحديث النبوي.206 :
( )6ينظر أو ح المسءلك .253/1:
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()1
يد أَي قد حدث
وليس) وى وا ءا َدالة على ال َحدث ،فىسىغني َعا الخبر المنروب ىَقور ْ
ءا ز ُ
قد َ
َوخلقَ َ ،مء ىَقور :أَنء مذ نت رديقك ،أي أنء رديقك مذ نت وخلقت"(.)2

ان
ومثل في حديث أبي هريرة -ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم( :إِ َذا َك َ
ِّ
ان)(.)3
ان ،فَأ َْم ِس ُكوا َع ِن ا َّ
ف ِم ْن َ
صُ
ض ُ
لص ْوِم َحتَّى َي ُك َ
ش ْع َب َ
ون َرَم َ
الن ْ
يقور الع بري" :أي حىى يجئ ،قول  :إذا كان الشتاء فأدفئوني"( ،)4حيث إا (ي وا) فعر

م ءرع ىءم ،و (رم ءا) المسند إلي ؛ أي اليءعر.
اج َّ
الن ِب ِّي
ان َر ُجل َي ْد ُخ ُل َعلَى أ َْزَو ِ
ومثل  :حديث عءئشة أم المؤمنيا -ر ي اهلل عنلء( :-قَالَ ْتَ :ك َ
ِ
سلَّ َم ُم َخ َّنث)(.)5
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َ
يقور الع بري-رحم اهلل(" :-مخنث) نعت لرجر ،و (يدخر) خبر ءا .ويجوز ىقديم الخبر على

رية المبىدأ .ويجوز أا ى وا ( ءا) الىءمة ،وي وا (يدخر مخنث) ريىيا لرجر"(.)6

حيث يجوز اعىبءر ( ءا) ىءمة في هذا الحديث بشرت أا ي وا مىعدد الرية ،م ىييءا بءلمرفوع،

فى وا (يدخر على أزواج النبي) رية أولى وهي جملة فعلي جء ت بعد ن رة ،وأا ى وا ( مخنث)
رية ثءنية للذا الرجر.
ومثل في حديث
ا ْل َج َّن ِة َي َرى َم ْق َع َدهُ ِم َن

َه ِل
أبي هريرة -ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلمَ ( :و ُك ُّل أ ْ
َّ
الن ِ
ش ْكر)(.)7
ار ،فَ َيقُو ُل :لَ ْوَال أ َّ
َن اللَّ َه َه َد ِاني .قَ َ
ون لَ ُه ُ
ال :فَ َي ُك ُ

يقور الع بري -رحم اهلل(" :-شكر) في هذه الرواية مرفوع ،ووجل أا ي وا قول (في وا) بمعنى
يحدث .وهي ءا الىءمة ،مثر قول ىعءلى  :وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ  )8(و(ش ر) فءعللء ،ولو روى بءلنرب
ل ءا خبر ءا"(.)9

( )1ينظر شرح الىسلير ،342-341/1 :جءمع الدروس العربية.276/2:
( )2اللمع في العربية ،ابا جني.37 :
) )3مسند أحمد.441/15 :

( )4إعراب الحديث النبوي.256 :
) )5مسند أحمد.103/42 :
( )6إعراب الحديث النبوي.339 :
) )7وردت في مسند أحمد 382-381/16 :بءلنرب (ش ارا)
) (8سورة البقرة :اآلية.280 :

( )9إعراب الحديث النبوي.256 :
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حيث جء ت هنء ( يكون) الىءمة وقد ا ىيت بءلمرفوع ( ش ر) ،وهو فءعر مرفوع ،حيث علق
بعض الميسريا على أبي البقء " :قءر العلقمي قءر شيخنء قءر أبو البقء (ش ر) في هذه الرواية مرفوع

ووجل أا ي وا بمعنى يحدث وهي ىءمة ،و (ش ر) فءعللء ولو روي بءلنرب ل ءا خبر ي وا.قلت
ظءهره أا الرواية بءلرفع وهي في خت شيخنء في األرر بءلنرب فلعر هنءك رواية أخرى بءلنرب
َه ِل َّ
الن ِ
َن اللَّ َه َه َد ِاني.
ار َي َرى َم ْق َع َدهُ ِم َن ا ْل َج َّن ِة ،فَ َيقُو ُل :لَ ْو أ َّ
ويرشد إلي قول في هذه الرواية )و ُك ُّل أ ْ
ِ
س َرةً) قءر المنءوي :ىمءم ثم ى رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم :أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى
فَ َي ُك ُ
ون َعلَ ْيه َح ْ
مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنْ السَّاخِرِينَ.)2(")1( 

 كان الزائدة:ءا الزائدة "م عنءهء الىأ يد ،وهي ىدر على الزمءا المء ي .وليس المراد ما ىسميىلء بءلزائدة أنلء
ل ىدر على معنى ول زمءا ،بر المراد أنلء ل ىعمر شيئءا ،ول ى وا حءملة لل مير ،بر ى وا بليظ

الميرد المذ ر في جميع أحواللء"(.)3

و ىخىص ( ءا) بأمور منلء جواز زيءدىلء بشرتيا:
أحدهما  :ونلء بليظ المء ي.
والثاني :ونلء بيا شيئيا مى زميا ليسء جء ار ومجرو ار.
أحسا زيدا) ،وقور بع لم ( :لم يوجد ءا مثلُلُم)(.)4
نحو ( :مء ءا
َ
أمء أح ءملء يقور ابا جني –رحم اهلل :-قد ىزاد ءا مؤ دة لل م ،ف ىحىءج إلى خبر منروب
(.)5
برجر ءا ٍ
ٍ
قءئم ،أي مررت برجر قءئم ،و ءا زائدة ل اسم للء ول خبر
ىقور :مررت
أمء مجي
ان ع ِ
امر)(.)6
َك َ َ

ءا زائدة فقد ورد في حديث عءئشة أم المؤمنيا -ر ي اهلل عنلء -قوللءِ ( :ن ْع َم ا ْل َم ْرُء

يقور الع بري -رحم اهلل(" :-المر ) فءعر نعم( ،عءمر) المخروص بءلمدح ،و( كان) يجوز أا
ى وا زائدة ،ويجوز أا ى وا الجملة ما نعم والمرفوعيا بعدهء خبر ءا .وي وا في ءا
) (1سورة الزمر :اآلية .56
) (2السراج المنير شرح الجءمع الرغير في حديث البشير النذير ،14/4 :فيض القدير.14/5 :
( )3جءمع الدروس العربية.281/2:
( )4ينظر أو ح المسءلك.257-255 :
( )5اللمع في العربية.38 :

) )6مسند أحمد.315-314/40 :
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مير

الشأا ،مء ىقور :كان نعم الرجل زيد .و زيد نعم الرجر ءا ليس ما

مير الشأا ،ألا

مير

الشأا مردر على الجملة .ءوانمء ينبغي أا ي وا على هذا اسم ءا م م ار فيلء وهو عءمر،
وى وا الجملة المىقدمة خب ار للء مقدمءا .ونظير زيءدة ءا هء هنء زيءدىلء في الىعجب ،قولك :ما كان
"(.)1

أحسن زيداً
َ

حيث ىأور الع بري -رحم اهلل( :-كان) مجيئلء على معنيا :أوللمء :أا ى وا زائدة ،وعندئذ ل
ى وا عءملة بر ىييد الىو يد ،في وا إعراب الجملة( :نعم) فعر المدح ،وفءعل ( المر ) ،و ( ءا):
زائدة ،و (عءمر) المخروص بءلمدح خبر لمبىدأ محذوف وجوبءا ،والىقدير هو عءمر ،ويجوز ( عءمر)
مبىدأ مؤخر ،وجملة المدح ( نعم المر ) خبره المقدم ،واآلخر :أا ى وا ءا نءقرة ،وهذا يحىءج إلى
ىأوير حيث ىحىءج ءا اسملء وخبرهء حيث ىقدر الجملة :ءا نعم المر عءمر أو عءمر نعم المر

ءا ،وربمء أذهب إلى ىرجيح اعىبءرهء زائدة ما بءب الىيسير و البعد عا الى لف ،فقد انتبق فيلء

شروت ونلء ( زائدة) ،وهي للىو يد.

إن وأخواتها:
َّ
هي حروف نءسخة ىدخر على الجملة السمية فىنرب المبىدأ ويسمى اسملء وىرفع الخبر ويسمى
خبرهء" ،وهي سىة أحرف :إا ،وأا ،و أا ،ول ا ،وليت ،ولعر ،وعدهء سيبوي خمسة؛ فأسقت (أا)
الميىوحة ألا أرللء (إا) الم سورة"( ،)2وهذه الحروف ىعمر ع س عمر ( ءا) فىنرب السم ،وىرفع

الخبر"(.)3

ونحوه مء أعرب الع بري – رحم اهلل -في حديث شداد با أوس -ر ي اهلل عن  :-إا اهلل  -عز
ِ
ِ
ش ْي ًئا فَِإ َّن َح ْ
ش َر َك ِبيَ ،م ْن أَ ْ
وجر -يقور( :أََنا َخ ْي ُر قَ ِس ٍيم لِ َم ْن أَ ْ
ش َر َك ِبي َ
يرهُ
ش َدهُ َع َملَ ُه َقليلَ ُه َو َكث َ
ش ِر ِ
ش َرَك ُه ِب ِهَ ،وأََنا َع ْن ُه)(.)4
يك ِه الَِّذي أَ ْ
لِ َ
يقور الع بري -رحم اهلل(:-عمله) اسم إا منروب( ،قليله وكثيره) يجوز الرفع على البىدا

و(لشريكه) خبره ،والجملة خبر إا(.)5

حيث دخلت (إا) على الجملة السمية فنربت المبىدأ ( عمله) ،وسمي بءسملء ،حيث ىعرب:
عمر :اسم إا منروب وع مة نرب اليىحة ،وهي م ءف واللء
( )1إعراب الحديث النبوي.332 :
( )2شرح ابا عقير.346-345/1 :
( )3المردر نيس .346/1 :

) )4مسند أحمد.364 ،362/28 :
( )5ينظر إعراب الحديث النبوي.214:
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مير مىرر مبني في محر جر

م ءف إلي  ،وخبره في وجلءا :األور :اعىبءر أا ( قليله وكثيره لشريكه) جملة اسمية م ىملة
األر ءا ،والجملة السمية في محر رفع خبر إا .والوج الثءني :وهو األرجح عندي على اعىبءر أا

(قليله وكثيره) بدلا مير ا ما العمر ،وخبره (لشريكه) ،وهو شب جملة م وا ما ال م :و هو اسم
مير مىرر مبني في محر جر م ءف إلي  .وشب

مجرور وع مة جره ال سرة وهو م ءف واللء

الجملة ما الجءر والمجرور في محر رفع خبر إا.
 دخول ما على إن وكف عملها:ىدخر مء ال ءفة على ( إا) وأخواىلء فى ف عمللء ،حيث يقور ابا يعيش" وقد ىدخر ( مء) على

هذه الحروف ،فى يلء عا العمر ،وىرير بدخور (مء) عليلء حروف ابىدا  ،ىقع الجملة البىدائية
واليعلية بعدهء ،ويزور عنلء الخىرءص بءألسمء  ،ولذلك يبتر عمللء فيمء بعدهء

(.)1

فإذا "اىرلت

(مء) غير المورولة بإا وأخواىلء يىلء عا العمر ،إل (ليت) فإن يجوز فيلء اإلعمءر واإلهمءر،

فىقور ( :إنما زيد قائم ) ول يجوز نرب ( زيد) و ذلك إا و أا ول ا ولعر وىقور ( :ليتما زيد قائم)
ءواا شئت نربت (زيدا) فقلت ( :ليتما زيداً قائم)"(.)2

ت ِعم -ر ي اهلل عن  -أا رسور اهلل رلى اهلل
ومثل مء عقب علي الع بري في حديث ُج َب ْير با ُم ْ
ش ْي ًئا و ِ
اشٍم وب ُنو َِّ
علي وسلم قءر( :إِ َّنما ب ُنو َه ِ
اح ًدا)(.)3
ََ
َ َ
المطل ِب َ َ
ُ
احدا) "ه ذا في الرواية بءلنرب ،وهو ختأ ما الراوي،
قءر الع بري -رحم اهللً ( :
شيئا و ً
والوج الرفع على أن خبر (بنو) وليس هنء خبر غيره"(.)4
ىقديمء
وربمء مء ذهب إلي الراوي هو الرأي الشءذ عند بعض النحءة ،على اعىبءر أا في الحديث
ا

احدا بنو هءشم وبنو المتلب.
وىأخيرا ،أي ىقدير ال م :إنمء ا
شيئء و ا
ا

فلذا الرأي "هو مذهب جمءعة ما النحوييا ءلزجءجي ،وابا السراج ،فقد ح ى األخيش وال سءئي

ب ( إنما زيداً قائم) بءلنرب ،أمء جملور النحءة ومنلم الع بري فيرى أا ( مء) إا اىرلت بلذه

األحرف يىلء عا العمر والرحيح مذهب الجملور ،وهو أن ل يعمر منلء مع ( مء) إل ( ليت)،

وأمء مء ح ءه األخيش وال سءئي فشءذ"(.)5

( )1شرح الميرر.521/4 :
( )2شرح ابا عقير.374-373/1 :

) )3ورد في رحيح البخءريَ (137/5 ،179/4 :شي و ِ
احد)
ْ َ
( )4إعراب الحديث النبوي.150 :
( )5شرح ابا عقير.375-374/1 :
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وبءلرجوع إلى الروايءت فقد وردت ( شيء) بءلرفع( ،)1وبذلك ى وا على الىرىيب فى وا ( بنو) مبىدأ
مرفوع وع مة رفع الواو؛ ألن ملحق بجمع المذ ر السءلم وهو م ءف ( هءشم) م ءف إلي  ،و(بنو

المتلب) معتوفة على مء قبللء ،و(شي ) الخبر وهو المىمم لليءئدة ،ويعرب خبر المبىدأ مرفوع
وع مة رفع ال مة ،و( واحد) رية مرفوعة وع مة رفع ال مة.
والمؤ د في هذا الحديث أا دخور ( مء) على (إا) ف عمللء ،فجء بعدهء بءلمبىدأ والخبر.
ومثل في حديث أسءمة با زيد -ر

الرسور رلى اهلل علي وسلم ( :إِ َّن َما َي ْر َح ُم

ي اهلل عن  -في حديث وفءة إبراهيم ر ي اهلل عن قور
اء)(.)2
اللَّ ُه ِم ْن ِع َب ِاد ِه ُّ
الر َح َم َ

قءر الع بري رحم اهلل " :يجوز في (الرحمء ) النرب على أا ى وا (مء) ءفة ،قول ىعءلى :
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ  ،)3(والرفع على ىقدير إا الذي يرحم اهلل ،وأفرد على معنى الجنس"( ،)4قول
ىعءلى :مَثَلُهُمْ كَمَثَلِالَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً  )5( ثم قءر  :ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم  )6(وهذا مء ذهب إلي النحءة
حيث يقور ابا عقير " :إذا اىرلت (ما) غير المورولة بإا وأخواىلء يىلء عا العمر ،إل (ليت)
(.)7

فإن يجوز فيلء اإلعمءر واإلهمءر"

يجوز ىأوير ( مء) في هذا الحديث على عدة أوج  ،وقد ىب الع بري فيلء مذ رة ولم يذ ر في

هذا ال ىءب إل وجليا(:)8

أولهما :أا (ما) ءفة ،حيث يأىي بعدهء جملة اسمية أو فعلية ،قءر أبو البقء  -رحم

اهلل ":سألني سءئر عا قول رلى اهلل علي وسلم( :إنما يرحم اهلل من عباده الرحماء( ،فقءر :أيجوز
في )الرحمء ) الرفع والنرب؟ وذ ر أا بع لم زعم أا الرفع غير جءئز.
فأجبت :بأا الوجليا جءئزاا ،أمء النرب فل وجلءا:

) (1ينظر :مسند الشءفعي ،324/1 :رحيح البخءري ،179/4 :السنا ال برى للنسءئي 327/4
) )2وردت ( الرحمء ) منروبة في رحيح البخءري ،133/9 :ومرفوعة في جءمع المسءنيد والسنا.545/5 :
( )3سورة البقرة ما اآلية.173:

( )4إعراب الحديث النبوي.110-109 :
( )5سورة البقرة ما اآلية.17 :
( )6سورة البقرة ما اآلية.17 :

( )7ينظر شرح ابا عقير.374/1 :
) (8ينظر للىيرير :ذير تبقءت الحنءبلة 243 /3 :ومء بعدهء ،إعراب الحديث النبوي.110-109 :
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أقواهما :أا ى وا (ما) " ءفة لا(إن) عا العمر ،ف

ي وا في الرحمء  ،على هذا إل النرب،

ألا )إن ( إذا يت عا العمر وقعت بعدهء الجملة ابىدائية ،ولم يبق للء عمر ،فيىعيا حينئذ نرب
الرحمء ب )يرحم) إذ لم يبق للء ىعلق بإا ،ومثل إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ ،)1(على ق ار ة ما نرب،
وفءئدة دخور (ما (على هذا الوج  :إثبءت المذ ور ،ونيي مء عداه ،فىثبت الرحمة للرحمء دوا غيرهم،
أما الوجه الثاني :أا ى وا (ما ) زائدة ،و (إن) بمعنى ( نعم)(.)2
واْلخر :الرفع على اعىبءر أا (ما) موصولة يقور الع بري -رحم اهلل -مير للذه المسألة.
وأمء الرفع :فجءئز جوا از حسنء .وفي عده أوج  :أحدهء :أا ى وا (مء)  ،بمعنى الذي ،والعءئد إليلء

محذوف ،و (الرحمء ) خبر إا والىقدير :إا اليريق الذي يرحم اهلل ما عبءده الرحمء (.)3

ومثل دخور مء على ( أا) حيث يرى الع بري -رحم اهلل -أا ( مء ) قد ىأىي زائدة غير
ءفة ،أو ىأىي ءفة ى ف أا عا العمر  ،ومثر ذلك مء ذ ره و ىأول في حديث أسءمة با شريك
ِ
ت َّ
َص َح ُاب ُه ِع ْن َدهُ َكأ ََّن َما َعلَى
العءمري -ر ي اهلل عن  -قول ( :أَتَ ْي ُ
سلَّ َمَ ،وأ ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب َّي َ
رؤ ِ
وس ِه ْم الطَّ ْي ُر)(.)4
ُ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-يجوز أا ىجعر (ما) كافة ،فىرفع التير بءلبىدا  ،و (على رؤوسلم)
الخبر ،وبتر عمر أا بءل ف .ويجوز أا ىجعر (مء) زائدة وىنرب التير ب أا ،وعلى رؤوسلم

خبرهء"(.)5

أمء الوج األور :اعتبار أن ( ما) كافة ،ومء بعدهء جملة اسمية م ونة ما المبىدأ ( التير)،
مرفوع وع مة رفع ال مة ،و ( على رؤوسلم) على :حرف جر مبني على الس وا ل محر ل ما
اإلعراب ،و رؤوس :اسم مجرور بحرف الجر على وع مة جره ال سرة الظءهرة ،وهو م ءف واللء :
مير مىرر مبني في محر جر م ءف إلي  ،وشب الجملة ما الجءر والمجرور مىعلق بخبر مقدم .

أمء الوج الثءني :على اعىبءر أا (ما) زائدة غير كافة ،فى وا قد عملت (إا) فنربت المبىدأ اسمءا

للء ،ورفعت الخبر خب ار للء ،وىعرب ( :التير) اسم أا مؤخر منروب وع مة نرب اليىحة ،و

( )1سورة البقرة ما اآلية.173:
) (2ينظر ذير تبقءت الحنءبلة.243/3 :
) (3ينظر لبءقي األوج  :ذير تبقءت الحنءبلة.244/3 :

) )4مسند أحمد ،394/30 :جءمع المسءنيد والسنا.246/1 :
( )5إعراب الحديث النبوي.111 :
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(على رؤوسلم) هي جءر ومجرور مىعلقة بمحذوف خبر أا مقدم؛ أي أا شب الجملة في محر رفع
خبر أا مقدم.

 فتح همزة أن وكسرهايجوز فىح همزة إا ،و سرهء في موا ع معينة فرر فيلء النحءة ،وسأىحدث عا أثر المعنى في
ر منلء ،وفق مء ذ ره الع بري في ىءب :

أوالً :فتح همزة أن:
ىيىح همزة "أا" في موا ع معينة وجوبء( ،)1ويجب أا يؤور مء بعدهء بمردر مرفوع ،أو

منروب ،أو مجرور.

()2

أمء الذي يؤور مء بعدهء بمردر منروب في ث ثة موا ع

منلء :أا ى وا هي ومء بعدهء في

مو ع الميعور ب  ،نحو ( :علمت أنك مجىلد) ،ومن قول ىعءلى  :وَال تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ )3( 
()4

وما ذلك أا ىقع بعد القور المى ما معنى الظا"
ومثل
اهللُ َعلَ ْي ِه
لَ ْيلَ ًة)(.)5

ِ
صلَّى
سو ُل اللَّه َ
مء وقع ىوجي حديث عبد اهلل با مسعود -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ح َّدثََنا َر ُ
ين
وق :أ َّ
سلَّ َم َو ُه َو َّ
َح ِد ُك ْم ُي ْج َمعُ ِفي َب ْط ِن أ ِّ
َن َخ ْل َ
ص ُد ُ
الص ِاد ُ
ين َي ْو ًما أ َْو أ َْرَب ِع َ
ُم ِه أ َْرَب ِع َ
ق أَ
الم ْ
َو َ
ق َ

حيث يقور الع بري -رحم اهلل" :-ل يجوز في (أن ) ها هنا إال الفتح ،ألن قبل حدثنء رسور اهلل

رلى اهلل علي وسلم ) وهو الرءدق ،فأا ومء عملت في معمور ( حدثنء).

ولو سرت لرءر مسىأنيءا منقتعءا عا حدثنء .فإا قلت ا سر واحمر قول حدثنء على قءر ،قير

هذا خ ف الظءهر .ول يىرك الظءهر إلى غيره إل لدلير مءنع ما الظءهر ،ولو جءز مثر هذا لجءز

( )1ينظر همع اللوامع.440/1 :
( )2ينظر همع اللوامع 440/1 :المو ع الىءسع ،جءمع الدروس العربية.317/2 :
( )3سورة األنعءم :ما اآلية .81

( )4جءمع الدروس العربية.317/2 :
) )5وردت ( أا) في رحيح البخءري ،135/9 :و (إا) في رحيح مسلم.2036/4 :
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في قول ىعءلى :أيَعِدُكُمْأَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماًأَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ 

()1

ال سر ،ألا يعد م بمعنى يقور

ل م"(.)2
ما المعلوم أا حدثنء ىأخذ ميعولا ب  ،وهو المردر المؤور الذي ىأول الع بري -رحم اهلل -ول ا

وجدنء ىأوي ا آخر في رد على الع بري حيث يقور بدر الديا الدمءميني " :قءر أبو البقء  :ل يجوز في

( أا) إل اليىح؛ ألا مء قبل ) حدثنء) قلت :بر يجوز األمراا اليىح وال سر؛ أمء اليىح ،فلمء قءر .وأمء
ال سر ،فإا بنينء على مذهب ال وفييا في جواز الح ءية بمء في معنى القور دوا حروف  ،فوا ح،

ءواا بنينء على مذهب البررييا ،وهو المنع ،ف مءنع أا نقدر قول محذوفءا ي وا مء بعده مح يء ب ،
فى سر همزة (إا) حينئذ بءإلجمءع ،والىقدير حدثنء ،فقءر :إا خلق أحد م(.)3

ثانياً كسر همزة إن:

()4

ى سر همزة (إا) وجوبءا

حيث ل يرح أا يؤور مء بعدهء بمردر وذلك في موا ع( )5منلء أا

ىقع ردر جملة اسىئنءفية ،نحو ( يزعم ف ا أني أسأت إلي  ،إن ل ءذب)(.)6

ومثل مء ورد عند الع بري -رحم اهلل  -في حديث توير عا عمراا با حريا -ر ي اهلل
ِ
ِ
ِ
الص ْرَم الَِّذي ِه َي ِم ْن ُه ،فَقَالَ ْت:
ون ِّ
الم ْ
يب َ
ش ِرِك َ
ير َ
ينَ ،والَ ُيص ُ
عن  -قول ُ ( :يغ ُ
ون َعلَى َم ْن َح ْولَ َها م َن ُ
ِ
ِ
ِ
اإل ِ
وها ،فَ َد َخلُوا ِفي
اع َ
سالَم؟ فَأَطَ ُ
َي ْو ًما لقَ ْو ِم َها َما أُدري إِ َّن َه ُؤالَء القَ ْوَم َي ْد ُعوَن ُك ْم َع ْم ًدا ،فَ َه ْل لَ ُك ْم في ِ ْ
ِ
سالَِم).
اإل ْ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-الجيد أن تكون ( إن هؤالء) بالكسر على االستئناف ،ول ىيىح على
إعمءر (أدري) في  ،ألنلء قد عملت بتريق الظءهر ،والمعنى أا المسلميا ىر وا اإلغءرة ،على ررملء
مع القدرة على ذلك ،فللذا رغبىلم في اإلس م ،أي قد ىر وا اإلغءرة رعءية ل م .وي وا ميعور (مء

أدري) محذوفء أي ل أدري لمءذا ىمىنعوا ما اإلس م أو نحو ذلك"(.)7

همزة (إا) ى سر إا جء ت الجملة اسىئنءفية ،ول ا الدمءميني يعلق على ىأوير الع بري فيقور" :
وقءر أبو البقء :الجيد أا ي وا :إا هؤل -بءل سر -على اإلهمءر ،ول ىيىح على إعمءر أدري في ،
( )1سورة المؤمنوا :اآلية .35

( )2إعراب الحديث النبوي.240 :
) (3مرءبيح الجءمع ،للدمءميني .226/11 :
( )4ينظر :أو ح المسءلك.334/1:
( )5ينظر :جءمع الدروس العربية.315/2 :
( )6جءمع الدروس العربية.315/2 :
( )7إعراب الحديث النبوي.286 :
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والمعنى :مء أدري مءذا يمىنعوا ما اإلس م ،إا المسلميا ىر وا اإلغءرة علي م عمدا مع القدرة .وقءر

ابا مءلك :وقع في بعض نسخ البخءري" :مء أدري" ،وفي بع لء" :مء أرى" ،و همء رحيح ،وأرى-

بيىح اللمزة ،-و)مء( بمعنى الذي ،وأا -بيىح اللمزة ،-معنءه الذي أعلم أا هؤل يدعون م عمدا ل

جل ا"(.)1

وعلى ر حءر فإا فىح همزة إا أو سرهء في األحءديث النبوية الشريية ىعىمد على الىأوير واليلم

السليم لم موا الحديث ومنءسبى  ،وأا اجىلءد العلمء في أبست األمور دللة على حررلم للورور
إلى المعءني الدقيقة ل ر حرف ما حروف الحديث.

) (1مرءبيح الجءمع.59/3 :
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الفصل الثاني
أثر المعنى في تأويل العكبري مشكل إعراب
الجملة الفعلية
-

الفعل الماضي

-

األدوات المختصة بنواصب الفعل وجوازمه.

-

الفعل المضارع

-

الفاعل

-

المفعول المطلق

-

المفعول معه

-

المفعول به
نائب المفعول المطلق

المفعول له

المفعول فيه
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أثر المعنى في تأويل العكبري مشكل إعراب الجملة الفعلية
ويىنءور هذا اليرر أثر المعنى في ىعدد أوج اإلعراب في الجملة اليعلية ،فيدرس الجملة اليعلية،
وأر ءنلء ،واليءعر وحذف عءمل  ،واليعر الم ءرع والق ءيء المش لة في  ،ودخور األدوات النءربة
والجءزمة علي  ،ثم يدرس الميعور ب وحذف عءمل جوا از و وجوبءا ،والميعور المتلق وحذف عءمل ،

ويدرس –أي ءا -نءئب الميعور المتلق ،والميعور مع  ،والميعور ألجل وحذف عءمل  ،والميعور في ،

وبعض ق ءيءه ،فيىحدث هذا اليرر عا الق ءيء المش لة في ر بءب ما هذه األبواب مو حءا أثر
المعنى في ىأوير الع بري مش ر إعراب الجملة اليعلية في األحءديث النبوية الشريية.
الجملة الفعلية:
ردرهء ِف ْعر مسند إلى فءعل ُ( ،)1والجملة اليعلية
يتلق مرتلح الجملة اليعلية على الجمر الىي
ُ
()2
ىى وا ما المسند والمسند إلي وهو اليعر واليءعر أو اليعر ونءئب

 -الفعل من حيث الزمن:

ٍ
مءض وم ءرع وأمر( .)3وهي ث ثة عند جملور النحءة :،أمء
أمء اليعر فينقسم بءعىبءر زمءن إلى:

ح ملء ما حيث اإلعراب ف ( المء ي ،واألمر) مبنيءا دائمءا ،و ( الم ءرع) معرب( ،)4إل إذا

اىرلت ب ( نوا الىو يد) اىرءلا مبءش ار ؛ فيبنى على اليىح ،أو اىرلت ب ( نوا النسوة) فيبنى على

الس وا .وفي غير هءىيا الحءلىيا ي وا معربءا"(.)5

الفعل الماضي:
ٍ
وىعلم"( .)6ويبنى على اليىح
اجىلد
معنى في نيس
مقىرا بءلزمءا المء ي جء َ و َ
مء در على ا
َ
مير رفع مىحرك ( الىء المىحر ة أو نوا النسوة أو نء اليءعليا)
الظءهر أو المقدر ،فإا اىرر ب

( )1ينظر :مغني اللبيب ،ابا هشءم ،492 ،الجملة العربية ىألييلء وأقسءملء ،د .فء ر السءمرائي .13
( )2الجملة العربية ىألييلء وأقسءملء.13 :

( )3جءمع الدروس العربية ،30/2:المرجع السلر في قواعد النحو العربي ،25:النحو الوافي  ،277/4همع
اللوامع.30/1
( )4النحو الوافي ،277/4:المرجع السلر.25 :

( )5ينظر النحو الوافي ،277/4 :النحو والررف ،عءرم بيتءر.24 :
( )6جءمع الدروس العربية ،162/2 :همع اللوامع ، 30/2:المرجع السلر.25:
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س ا آخره (أجءزوا القور :مبني على الس وا لىرءل ب مير رفع مىحرك) أو إا اىرلت ب واو

الجمءعة بني على ال م(.)1

أمء ما الق ءيء الىي خءلف بلء الع بري -رحم اهلل -جملور النحءة البررييا مجي (لو

المصدرية) بمعنى أا النءربة بعد ود
من معاني (لو):

أا "ى وا حرفءا مردريءا بمنزلة (أا) إل أنلء ل ىنرب ،وأ ثر وقوع هذه بعد ود أو ُّ
يود ،وقد ىقع

بدونلمء ،وأ ثرهم لم يثبت ورود لو مردرية ،والذي اثبى الي ار وأبو علي وأبو البقء والىبريزي وابا

مءلك

(.)2

وشواهدهء مء ذ ره الع بري في إعراب الحديث ،مسىدلا علي بوروده في القرآا ال ريم.

فيي حديث أُبي با عب األنرءري -ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم:
ص َعلَ ْي َنا ِم ْن أ َْم ِرِه َما)(.)3
ص َب َر َحتَّى ُيقَ َّ
وسى ،لَ َوِد ْد َنا لَ ْو َ
( َي ْر َح ُم اللَّ ُه ُم َ
يقور الع بري -رحم اهلل(" :-لو) هء هنء بمعنى (أا) النءربة لليعر قول ىعءلى  :وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ
فَيُدْهِنُونَ )4(و  وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ،)5( وقد وجء بأا في قول ىعءلى  :أيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ )6( و
(ربر) بمعنى يربر؛ أي وددنء أا يربر"(.)7
فجء ت (لو) مردرية بعد (ود) وجء ت بمعنى (أن) النءربة ،وأربح اليعر المء ي بءلمعنى
بمنزلة الم ءرع .و( لو) واليعر بعدهء في ىأوير مردر منروب بءليعر ( ود) ميعولا ب  ،وهو مء ىيرد

ب الع بري وبعض النحءة.

( )1النحو والررف ،عءرم بيتءر ،24 :ينظر جءمع الدروس العربية.162/2:
( )2ينظر للمسألة بءلىيرير في مغني اللبيب.349/1:
) )3رحيح البخءري.35/1 :
) (4سورة القلم :اآلية .9
) (5سورة النسء  :اآلية .89

) (6سورة البقرة  :اآلية .266
( )7إعراب الحديث النبوي.98 :
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الفعل المضارع:
يلعب ،لا يعود وع مى أا
اليعر الم ءرع مء در على حدث في زما الحءر ،أو السىقبءر مثر:
ُ
يقبر السيا أو سوف( )1أو أدوات النرب أو الجزم(.)2
ويميز الم ءرع افىىءح بأحد األحرف األربعة :اللمزة ،والنوا ،والىء  ،واليء ( .)3وينقسم اليعر
الم ءرع المعرب إلى :مرفوع ،و منروب ،و مجزوم.
أوال :رفع الفعل المضارع:

يرفع اليعر الم ءرع إذا لم يسبق عءمر النرب أو الجزم( ،)4واخىلف في عءمل " ،فذهب قوم إلى
ءرب) فءرىيع

رب) في قولك ( :زيد ي رب) واقع موقع (
أن ارىيع لوقوع موقع السم ،ف( ي
ُ
لذلك ،وقير :ارىيع لىجرده ما النءرب والجءزم"( )5وهو الراجح .وأمء ع مة إعراب  :يرفع بع مىيا
إعرابيىيا:
أحدهما :أرلية ،وهي ال مة الظءهرة ،أو المقدرة.
والثاني :فرعية ،وهي ثبوت النوا ،إا ءا ما األفعءر الخمسة.

ومثل مء جء في إعراب الع بري -رحم اهلل -و في حديث األشعث با قيس ال ِ ندي -ر ي اهلل

َّ
ش ُكر َّ
اس)(.)6
عن  -أا النبي رلى اهلل علي وسلم قءرَ( :ال َي ْ
الن َ
ش ُك ُر الل َه – عز وجلَ -م ْن َال َي ْ ُ

قءر الع بري-رحم اهلل :-الرفع في (يشكر) في المو عيا ل يجوز غيره ألن خبر ،وليس بنلي

ول شرت ،و(من) بمعنى الذي(.)7

( )1يقور رءحب اللمع :30/1:الم ءرع ،ويميزه افىىءح بأحد الحرف األربعة :اللمزة ،والنوا ،والىء  ،واليء .

والىمييز بلء أحسا ما الىمييز با ( سوف ) وأخواىلء للزوم ىلك وعدم لزوم هذه ألنلء ل ىدخر على (أهء ) و ( أهلم) ،أمء
(هء ) ف لمة ىسىعمر عند المنءولة ،ىقور :هء يء رجر ،ءواذا قير لك :هء َ بءليىح ،قلت :مء أهءه ،أي مء أخذ ،ومء أدري
مء أهءه ،أي مء أعتي ،ومء أهءه ،على مء لم يسم فءعل  ،أي مء أُعتى  ..يرجع لللم في الحءشية.30/2 :

( )2ينظر :المرجع السلر في النحو العربي ،25 :همع اللوامع ،31/4:جءمع الدروس العربية.33/1 :
( )3همع اللوامع.30/1:

( )4ينظر :همع اللوامع ،31/1جءمع الدروس العربية ،165/2:شرح ابا عقير ،3/4:النحو الوافي ،277/4 :المرجع
السلر في النحو العربي ،26:شرح الىسلير.5/4:
( )5شرح ابا عقير ،3/4:ينظر شرح الىسلير.5/4:

) )6مسند أحمد ،166/36 :جءمع المسءنيد والسنا.258/1 :
( )7إعراب الحديث النبوي114 :
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حيث يرفع اليعر الم ءرع إا سبق با(ل النءفية) بع س ( ل النءهية) فإنلء عءمر جزم لليعر

الم ءرع.

أمء الق ءيء الىي ترحلء الع بري -رحم اهلل -فلي ق ءيء مىعلقة بءلمعنى في فلم السيءق وخءرة

مء ترح في مجموع ما األحءديث عا معنى ( َم ْا).

(م ْن) الموصولة يجوز البىدا بلء ألنلء ما المعءرف ،والجملة الىي ىليلء ىسمى جملة رلة
َ
المورور ،وهي جملة عند النحءة ل محر للء ما اإلعراب .ويجوز أا يليلء فعر م ءرع ،فإا ى هء
(م ْا) المورولة ليست ما عوامر النرب والجزم.
اليعر الم ءرع وجب رفع ألا َ
وسأسىعرض األحءديث المش لة الىي عر لء الع بري -رحم اهلل -في فلم األحءديث و يف ييرق
بيا (ما المورولة) و (ما الشرتية) فقد جء في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي -ر ي اهلل
ِ ِ
صى اللَّ َهَ ،و َم ْن
اع ِني فَقَ ْد أَطَ َ
عن  -قول رلى اهلل علي وسلم ( َم ْن أَطَ َ
اع اللَّ َهَ ،و َم ْن َي ْعصيني فَقَ ْد َع َ
َمير فَقَ ْد أَطَاع ِني ،ومن يع ِ ِ
ِ
ِ
ص ِاني).
َ
َْ
ير فَقَ ْد َع َ
ص ْاألَم َ
ُيط ِع ْاأل َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-في وجلءا :أحدهمء :أا ىجعر (من) بمعنى الذي ،ف ىجزم ،أي الذي
يتيعني يتيع اهلل ىعءلى ،فءلمء ي بمعنى المسىقبر.
والوج الثءني :أا ى وا شرتية ،ول ن أثبت اليء في يعريني إمء لإلشبءع ،و أمء قدر الحر ة
على اليء وحذفلء بءلجءزم فبقيت اليء ل حر ة عليلء مقدرة.
و أمء (ما) الىي في بءقي الحديث فشرتية ،وهي قول ( :ومن يع ِ ِ
ير)( .)1وسيأىي في
َْ
ص ْاألَم َ
موقع .
ءنت شرتية أم مورولة ،واليءرق بينلمء

هذاا الوجلءا اللذاا ترحلمء الع بري لا( َم ْن) سوا
للىعرف عليلمء الحر ة اإلعرابية ،ف مء نعرف أا اإلعراب فرع المعنى ،فقد جء بعد ( ما) أتءع وهو

ٍ
مءض ،واألرر أا (ما الشرتية) إا دخلت على الم ءرع فإنلء ىجزم فعر الشرت وجواب  ،ول ا
فعر

مجي اليعر المء ي(أتءع) جعلنء في حيرة هر هي شرتية أم مورولة ،فإا ءنت شرتية يعرب

اليعر المء ي :فعر شرت في محر جزم ،ءواا ءنت مورولة يعرب اليعر المء ي ما خ ر الجملة
ل محر ل ما اإلعراب ،ثم عتف (يعريني) واألرر إا ءنت مجزومة أا يقور ( يعرني) مجزوم
بحذف حرف العلة ول ا اثبءىلء يجعلنء نرجح أا المعنى النحوي ر ( ما) هي المورولة وهو األرجح

لي إا ءنت الرواية ه ذا.

( )1إعراب الحديث النبوي.256-255 :
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أمء ما خ ر بحثي في سند هذا الحديث فوجدى بحذف اليء
أقرب للشرتية ما المورولة .وىجوز أا ى وا ( ما) مء عر

()1

وبإثبءىلء فإا ءنت ه ذا فلي

الع بري في إعراب للحديث.

يرحمه اهلل عز
لناس ال
يرحم ا َ
ُ
ومثل في حديث أبي سعيد الخدري -ر ي اهلل عن  -قول َ :
(م ْن ال ُ
وجل).
قءر الع بري-رحم اهلل" :-الجيد أا ي وا (من) بمعنى الذي فيرىيع اليع ا ،ءواا ُجعلت شرتءا
فجزم اليع ا جءز"(.)2
فءلرفع على أا (ما ) مورولة يرحم :فعر م ءرع مرفوع وع مة رفع ال مة وجملة رلة

المورور ل محر للء ما اإلعراب.

وقد ى وا شرتية مء وردت في بعض األحءديث( :م ْن الَ َي ْر َحِم َّ
اس ،الَ َي ْر َح ْم ُه اللَّ ُه)
الن َ
َ
ءنت شرتية فءليعر الم ءرع فعر شرت مجزوم بءلس وا وحرك بءل سر في ل يرحم للىقء السء نيا.
()3

فإا

ومثل في حديث األشعث با قيس ال ِ ندي -ر ي اهلل عن  -أا النبي رلى اهلل علي وسلم قءر:

الناس).
يشكر
يشكر اهللَ عز وجل َم ْن ال
(ال
َ
ُ
ُ

قءر الع بري-رحم اهلل :-الرفع في (يشكر) في المو عيا ل يجوز غيره ألن خبر ،وليس بنلي

ول شرت .و(من) بمعنى الذي(.)4

فا ( يش ر) فعر م ءرع مرفوع وع مة رفع ال مة؛ ألا ( ما) مورولة ،والم حظ في هذه

األحءديث وغيرهء أنلء ىأىي بأ ثر ما رواية فا ( َما ) المورولة ىرفع اليعر الذي يأىي بعدهء وهو ما
المسلمءت عند النحوييا.
فاء الجزاء ،أو العاطفة:

أمء مجي اليعر الم ءرع مرفوعءا بعد فء الج از أو العءتية على منروب أو مجزوم فلو على

ىقدير مبىدأ محذوف ييلم ما خ ر السيءق ،وهو مء وجل الع بري -رحم اهلل -في مسند أسءمة با
صبونه ِ
ِ
بالعصابة).
زيد قول رلى اهلل علي وسلم ( :ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن ُيتوجوه فَ َي ْع ُ

( )1ينظر :رحيح مسلم ،ىحقيق محمد عبدالبءقي ،1466/3 :زهرة الىيءسير ،1778/4:المسند الجءمع،81/18 :
 ،84شرح السنة للبغوي ،41/10 :ىيسير القرتبي.288/5:
( )2إعراب الحديث النبوي.206 :

( )3الجواهر الحسءا ،ىيسير الثعءلبي ،262/5 :مسند أحمد ،تبعة الرسءلة .456/17 :
( )4إعراب الحديث النبوي114 :
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قءر الع بري-رحم اهلل " -الوج في رفع (يعصبونه) أا ي وا في ال م مبىدأ محذوف ىقديره فلم
يعربون  ،أو فإذا هم يعربون .
ولو روى فيعربوه بحذف النوا ل ءا معتوفءا على يىوجوه وهو رحيح في المعنى"(.)1
حيث جء ت اليء في ( فيعصبونه) عءتية فلم ىسبق بشرت لى وا جزاؤه ،وقد ذ ر في روايءت في

ىب الىيءسير واألحءديث محذوف النوا( ()2يعربوه).

فإا ءنت بثبوت النوا فءلراجح قور الع بري -رحم اهلل -أا هنءك حذف ييلم ما خ ر

السيءق.

ومثل مء وج الع بري في الحديث القدسي ( فـأغفر له) ،فيي حديث ِرفءعة با َع َرابةَ الجلني-
ِ
ستَ ْغ ِف ُرِني فَأَ ْغ ِف َر لَ ُه،
ر ي اهلل عن  -قول في نزور الحق عز وجر إلى سمء الدنيء( :فيقولَ :م ْن َذا َي ْ
ُع ِط ِ
ِ
ِ
الص ْب ُح)(.)3
يهَ ،حتَّى َي ْنفَ ِج َر ُّ
سأَلُِني فَأ ْ
َم ِن الَّذي َي ْد ُعوِني فأَستَ ِج ُ
يب لَ ُهَ ،م ْن َذا الَّذي َي ْ
والمقرود الم ءرع الواقع بعد اليء الواقعة في جواب التلب بءلسىيلءم ،وهي نوع ما فء الج از

واقعة في جواب شرت مقدر ،ييلم ما معنى السىيلءم.

أغير ل  ،والنرب على
قءر الع بري-رحم اهلل" :-في (أغفر) وجلءا :الرفع على ىقدير :فأنء ُ

جواب السىيلءم .ونظيره قول ىعءلى  :مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً)4( ثم قءر  :فَيُضَاعِفَهُ لَهُ  )5(قرئ
بءلرفع والنرب .وقول ( :فأستجيب وأعطي) مثل "(.)6

فءلرفع على ىقدير :أنء أغير فحذف المبىدأ جوا از ألن جء بعد فء الج از الواقعة في جواب التلب ،أو

جواب شرت مقدر والجملة اليعلية بيعللء الم ءرع المرفوع (أغير) خبر للمبىدأ المحذوف جوا از.

وبءلرجوع إلى ىب الىيءسير واألحءديث وجدت للحديث روايىيا بءل مة واليىحة( ،)7وعلى ذلك

نرى رحة الىأويليا اللذيا ذ رهمء الع بري.
( )1إعراب الحديث النبوي.105 :

( )2ينظر :مسند أحمد ت الرسءلة ،102/36:ىيسير الشعراوي ،1933/3:مسند أحمد مخرجءا ،101/36:رحيح
البخءري ،ىحقيق محمد النءرر.39/6:

) )3مسند أحمد ،152/26 :جءمع المسءنيد والسنا.760/2 :
( )4سورة الحديد :اآلية .11
( )5سورة الحديد :اآلية .11

( )6إعراب الحديث النبوي.179 :

( )7مسا ااند أحما ااد مخرج ا اءا ،157-320،26/256،16/203،15/478،13/12:را ااحيح مسا االم ،522/1 :السا اانا ال با اارى
للنسءئي.180/9 :
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ومثل مء ورد عند الع بري -رحم اهلل -في حديث معءذ با جبر -ر ي اهلل عن  -في ع مءت
شر ِ
السءعة :قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم ِ ( :س ٌّ ِ
اع ِةَ :م ْوِتيَ ،وفَتْ ُح َب ْي ِت ا ْل َم ْق ِد ِ
س،
اط َّ
الس َ
ت م ْن أَ ْ َ
َوم ْوت َيأْ ُخ ُذ ِفي َّ
اس َكقُ َع ِ
الن ِ
ف ِدي َن ٍ
ار
َن ُي ْعطَى َّ
الر ُج ُل أَْل َ
سلٍِمَ ،وأ ْ
اص ا ْل َغ َنِمَ ،وِفتْ َنة َي ْد ُخ ُل َح ْرُب َها َب ْي َ
ت ُك ِّل ُم ْ
َ
()1
ِ
ش َر أَْلفًا) .
َن تَ ْغ ِد َر ُّ
ت ُك ِّل َب ْن ٍد اثْ َنا َع َ
س َّخطَ َهاَ ،وأ ْ
ين َب ْن ًدا ،تَ ْح َ
ون ِفي ثَ َم ِان َ
ير َ
فَ َيتَ َ
وم فَ َيس ُ
الر ُ
قءر الع بري-رحم اهلل :-الجيد نرب ( فيتسخطها ) عتيءا على ُيعتى ،ويجوز الرفع على

ىقدير فلو يىسختلء(.)2

فقد جء ت اليء في ( يىسختلء) عءتية على مء قبللء ( أا يعتى) وهي دالة على الىرىيب

والىعقيب ،وهي منروبة بأا وع مة نربلء اليىحة الظءهرة.

َه ُل
اص َ
طلَ َح أ ْ
ومثل في مسند أسءمة با زيد -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم  (:لَقَ ْد ْ
بالع ِ
صبونه ِ
ِ
ِِ
صابة)(.)3
َهذه ا ْل ُب َح ْي َرِة أن ُيتوجوه فَ َي ْع ُ
فبعد الىحقق ما األحءديث في بعض المسءنيد وجدت رواية بحذف النوا في (فيعصبوه)

()4

فحذفت النوا؛
ألا اليعر الم ءرع منروب با (أا) الم مرة بعد فء السببية وهو مء ذ ره الع بري -رحم اهلل-
حيث يق ا اور الع بري -رحم اهلل" :-ولو روى (فيعربوه) بحذف النوا ل ءا معتوفءا على يىوجوه وهو
رحيح في المعنى"(.)5

األدوات التي تنصب الفعل المضارع
ينرب اليعر الم ءرع وجوبءا إذا سبق حرف ما حروف النرب

()6

وهي على قسميا فمنلء مء

ىنرب الم ءرع بنيسلء مبءشرة ل بحرف آخر ( :أا ،لا ،ي ،إذا) أمء بقية األحرف ف

ىنرب

أا) الم مرة وجوبءا بيا ر حرف ما ىلك األحرف  ،وهي ( :لم
بنيسلء ،ءوانمء الذي ينرب هوْ ( :

) )1مسند أحمد.318/36 :

( )2إعراب الحديث النبوي.303-302 :
) )3جءمع المسءنيد والسنا.219/1 :
( )4ينظر :مسند أحمد ت الرسءلة ،102/36:ىيسير الشعراوي ،1933/3:مسند أحمد مخرجءا ،101/36:رحيح
البخءري ،ىحقيق محمد النءرر.39/6:

( )5إعراب الحديث النبوي.105 :

( )6ينظر النحو الوافي ،278/4 :المرجع السلر في النحو العربي ،27 :شرح ابا عقير ،3/4:شرح الىسلير.6/4:
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ثم
الجحود – أو – حىى – فء السببية -واو المعية) وزاد بعض النحءة حرفيا :همء ( :لم الىعلير و ًّ
الملحقة بواو المعية)(.)1

أمء ع مة إعراب فلنرب ع مىءا،
إحداها :أرلية ،اليىحة الظءهرة على آخر اليعر الم ءرع الرحيح اآلخر ،واليىحة المقدرة على
آخر اليعر المعىر بءأللف.
والثاني :فرعية ،حذف النوا إا ءا ما األفعءر الخمسة.
وسأىحدث عا العوامر النءربة وأثرهء في المعنى في ىأوير الع بري في مش ر الحديث النبوي
الشريف:
أوالً :أن المصدرية المحضة:
حرف مردري نءرب يدخر على اليعر الم ءرع ويم ا أا يؤور هو وم ءرع بمردر :مثر

أريد أا ىح َر؛ أي أريد ح ورك(.)2

أمء ع مة أا المردرية المح ة النءربة للم ءرع اجىمءع أمريا معء:
أحدهما  :أا ىقع في

م يدر على الشك أو على الرجء والتمع.

والثاني  :أا يقع بعدهء فعر ،فلي ل ىقع في

الرجحءا ..ول ىدخر على غير فعر"(.)3

م يدر على اليقيا والىحقق ،ول

م يدر على

ومثللء مء ىأول الع بري في حديث عبداهلل با عمر  -ر ي اهلل عن  -قول َ( :ال تَ ْد ُخلُوا َعلَى
ين ،فَِإ ْن لَم تَ ُكوُنوا ب ِ
َن تَ ُكوُنوا ب ِ
َص َح ِ
ين فَ َال تَ ْد ُخلُوا َعلَ ْي ِه ْم،
اب ا ْل ِح ْج ِر ،إَِّال أ ْ
اك َ
اك َ
َه ُؤَال ِء ا ْلقَ ْوِم ا ْل ُم َع َّذ ِب َ
َ
َ
ين أ ْ
ْ
أْ ِ
َص َاب ُه ْم)(.)4
َن ُيص َ
يب ُك ْم َما أ َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-أن يصيبكم) "(أا) هء هنء ميىوحة ،وهي نءربة لليعر الم ءرع،

ومو علء نرب على الميعور ل  ،أي مخءفة أا يريب م .وقءر قوم ىقدير لئ يريب م (.)5

( )1ينظر النحو الوافي ،278/4 :ينظر في المرجع السلر.28-27 :
( )2المرجع السلر.28:
( )3النحو الوافي ،282-281/4:ينظر ألنواع أا غير المردرية أا المخيية ما الثقيلة والىي ىدخر على اليعر
الم ءرع.

) )4مسند أحمد.184/9 :
( )5إعراب الحديث النبوي231-230 :
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فلنء جء ت أا المردرية المح ة ىش ر مع اليعر ( يريب م) مرد ار مؤولا منروبءا ميعولا

ألجل  ،وجء اليعر بعد ( أا) وجء بعده

م يدر على الرجء  ،أي مخءفة أا يريب م.

ثانياً :أن المخففة من الثقيلة:

وهي الىي ىدخر على اليعر الم ءرع ف ىنرب  ،أمء ع مة أا المخيية هي اجىمءع أمريا معء:

أحدهما  :أا ىقع في

م يدر على اليقيا.

والثاني :أا يقع بعدهء فعر ،فلي ل ىقع في

المردرية المح ة"(.)1

م يدر على الشك أو على الرجء والتمع أا

مثللء مء ذ ره الع بري -رحم اهلل – في ىأوير حديث حذيية با اليمءا -ر ي اهلل عن  -حديث
وب ق َْوٍم َعلَى الَِّذي َكا َن ْت
ول اللَّ ِه ،ا ْل ُه ْد َن ُة َعلَى َد َخ ٍنَ ،ما ِه َي؟ قَ َ
س َ
اليىنةُ ( :ق ْل ُ
ال :أَال تَْر ِجعُ ُقلُ ُ
تَ :يا َر ُ
َعلَ ْي ِه).
قءر الع بري-رحم اهلل( :-ترجع) هنء مرفوع ،وفي وجلءا:
للدخا على المعنى.
أحدهما :هو مسىأنف ،ل مو ع للجملة ،وهو ىيسير َ
ىرجع فأا هءهنء مخيية ما الثقيلة ونظيره ذلك قول :
أا ل
والثاني :هو في مو ع رفع أي هي ْ
ْ

أَفَال يَرَوْنَ أََّال يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْالً )2(

يقور الد ىور حسا الشءعر" :ينظر مء نوع أا في (أل ىرجع) على هذا الوج  ،هر هي ميسرة؟

وهو مرفوض ألنلء ليست مسبوقة بجملة فيلء معنى القور .وهر هي زائدة؟ .وليس هذا ما مواتا

زيءدىلء فيىعيا أا ى وا مخيية ما الثقيلة ،وعلى ذلك ى وا في ىأوير الميرد ،وهو الوج الثءني،

فءلوج األور مرفوض"(.)3

أمء البءحث فيمير إلى أنلء المخيية ما الثقيلة الىي يرىيع اليعر الم ءرع بعدهء؛ ألا ما أهم

أح ءملء" أنلء ىىرر بءليعر الذي ىدخر علي مبءش ار؛ ف يجوز اليرر بينلمء بغير ( ل ) النءفية ،أو

الزائدة نحو :مء أعجب أل يرىدع الظءلم بمرير ما سبقوه( .)4أي ء أا

م النبي رلى اهلل علي

وسلم ءا ردا على سؤار ترح علي الرحءبة ،ف ءنت إجءبى ىدر على اليقيا.

( )1النحو الوافي.281/4:
( )2إعراب الحديث النبوي.181-180 :
( )3ينظر في المردر نيس .181 :
( )4ينظر :النحو الوافي.283 :
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أمء في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي  -ر ي اهلل عن ( :-مر رجل ِب ِجذ ِ
شو ٍك في
ْل ْ
الطريق ،فقال :أل ِ
يع ِقر ).
ُم َّ
يطن هذا أال ْ
قءر الع بري-رحم اهلل :-التقدير لئال يعقر ( ،فأا ) هذه هي النءربة لليعر ،والمعنى ي ل

يعقر(.)1

أمء مء ىأول الع بري-رحم اهلل -فىأوير سليم حيث (أال يعقر) يدر على الرجحءا ،أي :الظا
الغءلب ،فىرلح للنوعيا ،فيرح أا ى وا مردرية نءربة الم ءرع ،مء يرح أا ى وا مخيية ما

الثقيلة "نحو :ما غره شبءب  ،أو مءل  ،أو جءه  ،وظا أل يسءلم الدهر فقد عرض نيس للملءلك"(.)2
ثالثاً :حتى الناصبة:

هي حرف ل عند البررييا ث ثة أقسءم" :ي وا حرف جر ،وحرف عتف ،وحرف ابىدا  .وزاد

ال وفيوا قسمءا رابعءا ،وهو أا ي وا حرف نرب ،ينرب اليعر الم ءرع .وزاد بعض النحوييا قسمءا

خءمسءا ،وهو أا ي وا بمعنى اليء ( .")3وأمء القسم الرابع فلو رأي أثبى ال وفيوا" :أا (حىى) عندهم

ىنرب اليعر الم ءرع بنيسلء ،وأجءزوا إظلءر أا بعدهء ىو يدا ،ومذهب البررييا أنلء هي الجءرة،

والنءرب أا م مرة بعدهء"(.)4
والمشلور أا للء معنييا :

أحدهما" :الغاية ،نحو قول ىعءلى :قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِنيَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى.)5(
والثاني :التعليل ،نحو :ألسيرا حىى أدخر المدينة ،وع مة ونلء للغءية أا يحسا في مو علء

إلى أا وع مة ونلء للىعلير أا يحسا في مو علء ي" (.)6

( )1إعراب الحديث النبوي.266 :
( )2ينظر في المسألة في النحو الوافي.281:
( )3الجنى الداني.542 :
( )4الجنى الداني.554 :
) (5سورة ت  :اآلية .91

( )6ينظر في الجنى الداني.555-554 :
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وزاد ابا مءلك في الىسلير

السىثنء المنقتع .قور الشءعر(:)3

()1

معنى ثءلثءا( ،)2وهو أا ى وا بمعنى إل أا ،فى وا بمعنى

ليس العطاء من الفضول سماحة

حتى تجود ،وما لديك قليل.

"بنء على أنك لو جعلت ( إل أا) م ءا حىى فقلت :ليس العتء ما الي ور سمءحة إل أا

ىجود ومء لديك قلير ءا المعنى رحيحءا ،وأرى أنك لو جعلت ( إلى أا) م ءا حىى لم ي ا المعنى

فءسدا"(.)4

()5

وقد اعىرض على ذلك المرادي حيث قءر" :وهو معنى غريب"

 ،وقءر رءحب المغني اللبيب

أا القسم الثءلث قر ما يذ ره حيث يقور ":هي حرف يأىي ألحد ث ثة معءا انىلء الغءية وهو الغءلب
والىعلير وبمعنى إل في السىثنء وهذا أقللء وقر ما يذ ره"(.)6

أمء الع بري -رحم اهلل -فلم يخرج عا هذه المعءني فقد جء في حديث أبي هريرة عبد
ِ
ِ
ِ َّ
ام ِة َكأَ َغ ِّذ ما
الرحما الدوسي -ر ي اهلل عن  -حديث مءنع الز ءة ميس ار قول ( :فَإن َها تَأْتي َي ْوَم ا ْلق َي َ
ط َح لها).
أس َم ِنه وأكثَ ِره حتى ُي ْب َ
كانت و ْ
يقور الع بري –رحم اهلل( :-حتى يبطح) للء هو بءلنرب ل غير ،ألا معنءه إلى أا

يبتح(.)7

فقد نرب اليعر( يبتح ) بأا الم مرة وع مة نربلء اليىحة الظءهرة على آخرهء والمردر المؤور
ما ( أا يبتح) في محر جر بحرف الجر.

وما األحءديث المش لة الىي وردت عند الع بري وىنءور ىأوير إعرابلء ،حديث أنس با مءلك-
ِ
ِ
ِ
ت أ ِْ
ر ي اهلل عن  ،-حديث الغءر ،قول ( :أ ََّن ُه َكا َن لِي َوالِ َد ِ
يه َما،
ان ،فَ ُك ْن ُ
َحل ُ
ب لَ ُه َما في إِ َنائ ِه َما ،فَآت ُ
ِ
ِ
ِ
وس ِهما َكر ِ
ت علَى ر ُؤ ِ
ِ
ظان َمتَى
ستَ ْي ِق َ
اه َي َة أ ْ
فَِإ َذا َو َج ْدتُ ُه َما َراق َد ْي ِن قُ ْم ُ َ
َن أ َُرَّد س َنتَ ُه َما في ُرؤوس ِه َماَ ،حتَّى َي ْ
َ َ

ظا).
استَ ْيقَ َ
ْ

( )1ينظر في الىسلير.24/4 :

( )2ينظر :مغني اللبيب.165/1 :
( )3ينظر في شرح الىسلير ،24/4 :حيث البيت ما ال ءمر ،للمقنع ال ندي ،ينظر الجنى الداني.555:
( )4شرح الىسلير.24/4:
( )5الجنى الداني.555 :
( )6مغني اللبيب.166 :

( )7إعراب الحديث النبوي.249 :
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قءر الع بري-رحم اهلل" :-ه ذا وقع في هذه الرواية( .حتى يستيقظان) بءلنوا ،وفي عدة
أوج :
أحدهما :أا ي وا ذلك سلوا ما الرواة .وقد وقع ذلك منلم ثيرا ،والوج حذفلء بحىى؛ ألا معنءهء
إلى أا ،وىىعلق بقمت.
والوجه الثاني :أا ي وا ذلك على مء جء في شذوذ الشعر ،قءر الشءعر:
نفوســـ ُكما
ــاحبي فـــدت نفســـي
يـــا صـ َّ
َ

أن تَحمــال حاجــة لــي خـ َّ
ـف محملُهــا

شــــــــدا.
وحيثمــــــــا كنــــــــتم لُقيتُمــــــــا َر َ
وتصــــنعا نعمــــة عنــــدي بهــــا َوَيــــدا

ــــماء ويحكمـــــا
أن تقـــــرآن علـــــى أسـ َ

ــــالم وأن ال تُ ْخبـــــ ار أحـــــدا
منـــــي السـ َ

فأثبت النوا في مو ع النرب ،و ذلك هو في هذا الحديث .ألا المعنى إلى أا يسىيقظء والوج

الثءلث أا ي وا :على حذف مبىدأ ،أي حىى همء يسىيقظءا(.)1

هذا مء ىأول الع بري ليىمءشى مع قواعد النحو العربي ،ولعلي أسوق رأي رءحب ىءب مغني

اللبيب في ارىيءع اليعر بعد ( حىى) فيقور" :واعلم أن ل يرىيع اليعر بعد حىى إل بث ثة شروت
أحدهء أا ي وا حءلا أو مؤولا بءلحءر :نحو :قول ىعءلى  :وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ )2( بءلرفع على
ق ار ة نءفع والىقدير حىى حءلىلم حينئذ أا الرسور والذيا آمنوا مع يقولوا :ذا و ذا  ،والثءني :أا

ي وا مسببءا عمء قبللء ف يجوز :سرت حىى ىتلع الشمس ،ول مء سرت حىى أدخللء ،وهر سرت
حىى ىدخللء ،أمء األور :فألا تلوع الشمس ل يىسبب عا السير ،وأمء الثءني :فألا الدخور ل يىسبب

عا عدم السير ،وأمء الثءلث :فألا السبب لم يىحقق وجوده ،ويجوز أيلم سءر حىى يدخللء ومىى سرت

حىى ىدخللء ألا السير محقق ءوانمء الشك في عيا اليءعر وفي عيا الزمءا(.)3

وبءلرجوع إلى ىب األحءديث وىخريجلء وجدت أا الحديث بءلليظ (حىى يسىيقظء) ( )4وهي بمعنى
(إلى أا) وهي مىيقة مع القءعدة ول ىحىءج إلى ىوجي .
( )1إعراب الحديث النبوي.120 :
) (2سورة البقرة :اآلية .214
( )3مغني اللبيب.171-170 :
( )4مسند أحمد ،ت الرسءلة ،428/19 :مسند أبي يعلى المورلي ،313/5 :المسند الجءمع ،236/2:غءية المقرد
في زوائد المسند ،88/3 :الدعء للتبراني ،87/1 :مسند أبي داود التيءلسي ،504/3 :الدر المنثور في الىيسير

بءلمأثور.364/5 :
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ومثل في حديث أخر فقد جء في حديث حذيية با أ ِ
َسيد -ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى
شر آي ٍ
الش ْم ِ
ات :طُلُوعُ َّ
ان،
وم َّ
س ِم ْن َم ْغ ِرِب َهاَ ،والد َ
ُّخ ُ
اع ُة َحتَّى تََر ْو َن َع ْ َ َ
الس َ
اهلل علي وسلمَ( :ال تَقُ ُ
ث(ُ )1خ ٍ
ِ
يسى ْاب ِن مرَيم َوالدَّج ِ
سف
َوالد َّ
َّالَ ،وثََال ُ
وجَ ،و ُخ ُر ُ
ْج َ
وجَ ،و َمأ ُ
ْج َ
وج َيأ ُ
َّاب ُةَ ،و ُخ ُر ُ
سوفَ :خ ْ
ُ
وج ع َ
َْ َ
ِ
ش ِر ِ
ش ُر
سف ِبا ْل َم ْ
وق  -أ َْو تَ ْح ُ
س ُ
قَ ،و َخ ْ
ِبا ْل َم ْغ ِر ِبَ ،و َخ ْ
يرِة ا ْل َع َر ِبَ ،وَنار تَ ْخ ُر ُج م ْن قَ ْع ِر َع َد ٍن تَ ُ
سف ِب َج ِز َ
َّ
ث قَالُوا)(.)2
ث َباتُواَ ،وتَ ِقي ُل َم َع ُه ْم َح ْي ُ
يت َم َع ُه ْم َح ْي ُ
اس ،تَِب ُ
الن َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-حتى ترون) بءلنوا ،ول وج ل  ،ألا (حىى) بمعنى إلى أا(.)3

وما خ ر البحث عا ىخريج الحديث فوجدى بءلرفع على ثبوت النوا وبءلنرب على حذف

النوا( ،)4وأعىقد أا المعنى وا ح فا(حىى) هنء بمعنى إلى أا وحقلء النرب وحذف نونلء.
رابعاً :فاء السببية:

وسميت بذلك؛ ألا مء بعدهء يىرىب على مء قبللء ،أو بعبءرة أقرب يىسبب عمء قبللء( ،)5وهذه اليء
يأىي الم ءرع بعدهء منروبءا -على الرأي الشءئع -بأا م مرة وجوبء ،ءوانمء ي وا ذلك إذا سبقلء مء
أحدهما :التلب بأنواع المخىلية "األمر ،النلي ،الدعء  ،السىيلءم ،العرض ،الىح يض،
يلي:

الىمني ،الرجء " واْلخر :النيي"(.)6
ومثله في القرآن الكريم:

 قور اهلل عز وجر عا أهر النءر :ال يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَال يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا.)7( قور اهلل عز وجر  :يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً.)8(ومثل مء وج الع بري -رحم اهلل -في الحديث القدسي في رواية نرب ( فـأغفر له) على أا

(م ْا) ،فيي حديث ِرفءعة با َع َرابةَ الجلني-ر ي
اليء سببية واقعة في جواب التلب بءلسىيلءم ب َ
) (1ينظر :ىيسير ابا ثير :ث ثة وليس ث ث.
) (2مسند أحمد مخرجءا ،76/26 :ىيسير ابا ثير.464/2:
( )3إعراب الحديث النبوي.179 :

( )4ىخريج أحءديث وآثءر ىءب في ظ ر القرآا ،378 :ىيسير ابا ثير ،التبعة العلمية-413/3 -403/2 :
 ،227/7-190/6مسند أحمد با حنبر ،ت الرسءلة.63/26 :
( )5جءمع الدروس العربية177/2 :
( )6ينظر النحو المريى.369/1:
) (7سورة فءتر :اآلية .36

) (8سورة النسء  :اآلية .73
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ِ
ستَ ْغ ِف ُرِني فَأَ ْغ ِف َر لَ ُهَ ،م ِن الَِّذي
اهلل عن  :-في نزول الحق عز وجل إلى سماء الدنياَ ( :م ْن َذا َي ْ
ُع ِط ِ
ِ
الص ْب ُح)(.)1
يهَ ،حتَّى َي ْنفَ ِج َر ُّ
سأَلُِني فَأ ْ
َي ْد ُعوِني فأَستَ ِج ُ
يب لَ ُهَ ،م ْن َذا الَّذي َي ْ

قءر الع بري-رحم اهلل( :-أغفر) بءلنرب على جواب السىيلءم .ونظيره قول ىعءلى  :مَنْ ذَا
الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً )2( ثم قءر  :فَيُضَاعِفَهُ لَهُ  )3(قرئ بءلرفع والنرب .وقول ( :فأسىجيب
وأعتي) مثل "(.)4
()5
فنربت بأا
الروايءت ثيرة بءليىح  ،وعلى ذلك فإا اليء هنء سببية دخلت على اليعر الم ءرع ُ
الم مرة ،فيء السببية عءتية وليست جءرة ،وهي ىعتف المردر المؤور على المردر المىخير ما

اليعر السءبق أو مء إلى ذلك.

 األدوات التي تجزم الفعل المضارعيجزم اليعر الم ءرع في ث ث حءلت(:)6
أحدهما :مء يجزم فع ا واحدا "لَ ْم ،لَمء ،لم األمر ،ل النءهية".
(إا و إ ْذ َمء) ،واسمية:
الثاني :مء يجزم فعليا وهي أدوات الشرت الجءزمة وهي نوعءا :حرفية ْ
ءاْ ،أي َا ،أنىَ ،ح ْيثُ َمء).
(م ْاَ ،مءَ ،م ْل َمءَ ،مىَى ،أي َ
َ
الثالث :جواب التلب.
أما إعرابه :فلجزم الفعل المضارع ثالث عالمات:
أحدهما :أرلية وهي الس وا ،إذا ءا آخر اليعر حرفءا رحيحءا.
الثاني :فرعية وهي حذف حرف العلة ،إذا ءا آخر اليعر الم ءرع حرف علة.
الثالث :أي ء فرعية :حذف النوا ما آخر األفعءر الخمسة.

) )1مسند أحمد ،152/26 :جءمع المسءنيد والسنا.760/2 :
( )2سورة الحديد :اآلية .11
( )3سورة الحديد :اآلية .11
( )4إعراب الحديث النبوي.179 :
( )5مسند أحمد مخرجءا ،32/256،16/203،15/478،13/12:رحيح مسلم ،522/1 :السنا ال برى للنسءئي:
.180/9

( )6شرح ابا عقير ،32-24/4 :النحو الوافي، 405/4 :جءمع الدروس العربية ،183 /2:النحو المريى1:
،357/األرور في النحو .157/2:م حظة :هنءك ما قسملء إلى قسميا حيث أخذت رأي ما قءر :بث ثة أقسءم .
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وسأىحدث عا ىأوير الع بري في مش ر إعراب الحديث النبوي الشريف في األفعءر المجزومة

وعوامللء.

أوال :ال الناهية:
ِ
الىرك ،وىخىص بءلدخور على الم ءرع ،وىقى ي
وىسمى التلبية ،وأا ى وا مو وعة لتلب
ءا المتلوب من مخءتبءا أو غءئبءا (.)1

جزم واسىقبءل  ،سوا

أمء الق ية الىي أريد أا الىحدث عنلء رفع الم ءرع بعد حرف النلي (ل) ،فنحا نعلم أا ل
النءهية ىجزم اليعر الم ءرع ،ول ا ورد في أحءديث رحيحة بعض األليءظ الىي رفع فيلء اليعر

الم ءرع وحقلء الجزم عند الجملور ،وقد وجدت ىأوي ت لذلك ،فقد وجدت حديثيا في ىءب إعراب
الحديث النبوي للع بري حيث وجللمء – رحم اهلل -على النحو الىءلي:
َخ ِ
َسير أ ِ
ِ
يه ،فَ َي ْقتُلَ ُه)(.)2
فقد جء في حديث َس ُمرةَ با ُج ْن َدب -ر ي اهلل عن َ( :-ال َيتَ َعاطَى أ َ
َح ُد ُك ْم أ َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-الرواب (ال يتعاط) بغير ألف؛ ألن نلي وقول ( فيقىل ) منروب على
جواب النلي ،ويجوز رفع على معنى فلو يقىل  .وقد وقع في هذه الرواية (يىعءتى) بألف ،واألشب
أن سلو ،فإا وجد في ر الترق ه ذا .فيؤور على وجليا:

أحدهما :أا ي وا نييءا في الليظ وهو نلي في المعنى .قول ىعءلى :لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ.)3(
والثاني :أا ي وا أشبع فىحة التء  .فنشأت منلء األلف مء قءر الشءعر:
وز َغ ِ
ض َب ْت فَطَلِّ ِ
ق
الع ُج ُ
إذا َ

َّاها وال تَملَّ ِ
ق
وال تََرض َ

()4

يقور ابا هشءم األنرءري :زعم جمءعة أا اليعر الم ءرع يرفع وينرب بعد (لم) وذ روا شواهد

علي  ،واخىليوا في رحة هذه الشواهد فقير:
()5

العرب ىنرب بلء ق ار ة بع لم

رورة ،وقءر ابا مءلك :لغة ،وزعم اللحيءني :أا بعض

وذ ر ابا النبءري في ىءب النرءف في مسءئر الخ ف بعض الق ءيء المىعلقة برفع الم ءرع

ونرب بعد أدوات الجزم وذ ر شواهد على ذلك منلء:
( )1مغني اللبيب.324-323/1 :
) )2مسند أحمد.364/33 :
) )3سورة البقرة.84 :

( )4إعراب الحديث النبوي.211 :
( )5مغني اللبيب364/1 :
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ت معتذ ار
ت َزبَّان َّ
ثم ِج ْئ َ
هج ْو َ
َ

َّان لم تَ ْه ُجو ولم تَ َد ِع
من َه ْج ِو ِزب َ

حيث يقور( :لم تهجو) فإا حق العربية علي أا يقور( :لم ىلج) بحذف الواو الىي هي لم اليعر،
ألا اليعر الم ءرع المعىر ال م يجزم بحذف لم  ،وللعلمء في ىخريج مثر ذلك رأيءا:
أولهما :أا هذه الواو هي لم اليعر الىي يحذفلء جملرة العرب ما الم ءرع في حءلة الجزم ،ولم
يحذفلء هذا الشءعر ا ىيء بحذف الحر ة مء يرنع في اليعر الرحيح اآلخر.

والرأي الثاني :هو الذي ذ ره المؤلف هنء ،وىلخير ما الواو الىي هي لم ال لمة قد حذفت ،وأمء

هذه الواو فإنلء واو أخرى نشأت عا إشبءع

مة الجيم"(.)1

أمء الشءهد الثءني وهو الشءهد الذي جء ب الع بري -رحم اهلل -وشرح ابا النبءري رحم اهلل
فلو رفع اليعر الم ءرع بعد ( ل النءهية) واسىدر ب في الشءهد السءبق حيث يقور:

"وقول (ل ىر ءهء) معنءه ل ىتلب ر ءهء ،وقول (ل ىملق) أرل ل ىىملق ،فحذف إحدى

الىء يا ،ومعنءه ل ىى لف الملق بلء ،والسىشلءد ب في قول "ول ىر ءهء" فقد ءا ما حق العربية
مجزومء ب
علي أا يقور "ول ىر لء" في وا اليعر الم ءرع
ا
وللعلمء في هذه األلف قولا:

النءهية ،وع مة جزم حذف األلف،

أحدهما :أا هذه األلف هي لم ال لمة الىي ءا يجب علي حذفلء للجءزم ،ل ن ا ىيي بحذف الحر ة
مء ي ىيي بحذف الحر ة في اليعر الرحيح اآلخر.

والقول الثاني :أا لم اليعر قد حذفت مء هو مقى ى الجزم ،وهذه األلف نءشئة عا إشبءع فىحة

ال ءد ،فءليعر مجزوم بحذف األلف واليىحة قبللء دلير عليلء" (.)2

وقد ذ ر عند ابا جني في ىءبي  :سر رنءعة اإلعراب والخرءئص حيث يقور :وأنشدنء أبو علي

َّاها وال تَملَّ ِ
ق) فثبت األلف أي ء في مو ع الجزم ،ىشبيلء
قءر أي ء :أنشد أبو زيد بليظ (وال تََرض َ
()3
بءليء  ،في يأىيك ،على أا بع لم قد رواه على الوج األعرف" :ول ىر لء ول ىملق"
هذه بعض آ ار النحءة في رفع اليعر الم ءرع وهي مىشءبلة لرأي الع بري-رحم اهلل.-

( )1النرءف في مسءئر الخ ف ،المسألة الثءنية.22/1:
( )2المردر نيس .

( )3سر رنءعة اإلعراب ،93/1 :ينظر في الخرءئص لبا جني.308/1
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*بعد (إن) الشرطية:
سو ُل
ومثل في رواية حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي  -ر ي اهلل عن  -وفي َ ( :ك َ
ان َر ُ
ِ
ِ
ول اللَّ ِهَ ،ما ِْ
ارًاز لِ َّلن ِ
سلَّ َم َي ْو ًما َب ِ
َن
ان؟ قَ َ
س َ
اس ،فَأَتَاهُ َر ُجل ،فَقَ َ
ال :أ ْ
س ُ
اإل ْح َ
الَ :يا َر ُ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
اللَّه َ

تَ ْع ُب َد اللَّ َه َكأ ََّن َك تََراهُ ،فَِإ َّن َك إِ ْن َال تََراهُ فَِإ َّن ُه َيَر َاك)(.)1

أن )ل
حيث قءر الع بري-رحم اهلل " :-ذا وقع في هذه الرواية (تراه) بألف ،والوج حذفلء ألا ( ْ
ىحىمر هنء ما وجوه :أا الم سورة ( إل ) الشرتية وهي جءزمة ،وعلى هذا يم ا ىأوير هذه الرواية

على أن أشبع فىحة ال ار فنشأت األلف ،وليست ما نيس ال لمة ،ويجوز أا ي وا جعر األلف في

الرفع عليلء حر ة مقدرة ،فلمء دخر الجءزم حذف ىلك الحر ة فبقيت األلف سءذجة ما الحر ة ،مء

ي وا الحرف الرحيح سء نءا في الجزم.

وعلى هذيا الوجليا حمر قول ىعءلى  :إِنَّهُ مَنْ يَتَّقي ويَصْبِرْ )2( بإثبءت اليء على ق ار ة ابا ثير،
و ذلك قور الشءعر:
وز َغ ِ
ض َب ْت فَطَلِّ ِ
ق
الع ُج ُ
إذا َ

َّاها وال تَملَّ ِ
ق
وال تََرض َ

فأثبت األلف في ىر ءهء"(. )3

أمء في هذا الحديث فيم ا أا ىأور الق ية بأا هذه (ال النافية) ،فقد و ع بعض النحءة شروتءا

لعمر (ال الناهية) حيث يقور الد ىور عبءس حسا :وأشلر أح ءملء :أا ىجزم الم ءرع بشرتيا
أوللمء :أل ييرر بينلمء فءرر ،إل عند ال رورة الشعرية .واآلخر :أل ىسبقلء ( إا الشرتية) أو

غيرهء ما أدوات الشرت ،فإا سبقت بإحداهء رءرت نءفية ل ىجزم(. )4

وه ذا ن وا قد فرلنء آ ار العلمء في هءىيا المسألىيا ،ول ني أعىقد أا

م الد ىور عبءس

حسا هو الرواب حيث يقور :إا بعض العرب قد ينرب بلء ،وبع ء آخر قد يلمللء ف ىنرب ول

ىجزم ،ءوانمء ىىجرد للنيي المحض ،وما المسىحسا اآلا النرراف عا هذيا الرأييا ،وعدم محء ءة
واحدة منلمء؛ منعءا لليو ى البيءنية ال ءرة(.)5

) )1مسند أحمد.304/15 :
) (2سورة يوسف :اآلية .90
( )3إعراب الحديث النبوي.252 :
( )4النحو الوافي.409/4 :
( )5النحو الوافي.417/4 :
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لم النافية:
ىسمى حرف نيي وجزم وقلب؛ "ألنلء ىنيي الم ءرع ،وىجزم  ،وىقلب زمءن ما الحءر والسىقبءر

ىب)،
إلى الم ي ،فإا قلت( :لم أ ْ

ءا المعنى أنك مء ىبت فيمء م ى"(. )1

أمء الع بري -رحم اهلل -فقد شرح معنى دخور ( لم ) على اليعر الم ءرع في ليظ حديث رسور

ع) ومعلوم أن ارىءع.
اهلل رلى اهلل علي وسلم (لم تَُر ْ

الج َش ِمي -ر ي اهلل عن  -أا النبي رلى اهلل علي
حيث جء في حديث َج ْع َدةَ با خءلد ُ
ِ
ال لَ ُه َّ
ت َذِل َك
َن َي ْقتُلَ َك ،فَقَ َ
سلَّ َم :لَ ْم تَُر ْ
اد أ ْ
ع ،لَ ْو أ ََرْد َ
ُىي برجر ،فقءلوا( :أ ََر َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ُّي َ
وسلم أ َ
سلِّ ْط َك اللَّ ُه َعلَى قَ ْتلِي)
لَ ْم ُي َ
الم ي،
قءر الع بري-رحم اهلل :-حقيقة (لم) أنلء ىدخر على ليظ المسىقبر فىرد معنءه إلى ُ
فقولك :لم يقم زيد ،معنءه مء قءم فعلى هذا قول (لم ىرع) أي مء ُرِو َعت ومعلوم أن قد ارىءع قبر ذلك،

ءوانمء ذ ر المء ي والمراد ب المسىقبر ،مء قءر ىعءلى:ويَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي

مت أي إا ىَقُ ْم .ويجوز أا
مت قُ ُ
األَرْضِ إِالَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ)2(؛ أي فييزع و ذلك ىقور :إا قُ َ

ي وا ال م على حقيقى  ،وي وا المعنى أنك لم ىَ ْي َزع فزعء يىعقب
عنك ،واعلم أنك ل ىقدر على إنيءذ مء أردت(.)3

رر بك ما جلىي ،ألني أعيو

ىخف ،فعر م ءرع ىقلب ( لم) الجءزمة بحذف حرف العلة إلى
حيث جء ت ( لم ترع) ،بمعنى لم
ْ
الزما المء ي .وقد ُذ ر في ىب النحو هذا المعنى فأ دوا لنء ما خ ر مرنيءىلم أا( لم) هو حرف
جزم ونيي وقلب ،أي يقلب المسىقبر إلى المء ي(.)4

ومثل في حديث عبداهلل با عبءس -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم( :أَلَ ْم أَْلقَا ُك ْم َعلَى
ِت ْل َك ا ْل َح ِ
ال).
قءر الع بري-رحم اهلل :-بءأللف في هذه الرواية ،والرواب ألم ألق م بغير ألف ،مجزومء بلم(.)5
( )1جءمع الدروس العربية ،184/2 :ينظر :مغني اللبيب ،365/1 :شرح ابا عقير ،26/4:النحو الوافي،413/4 :
األرور في النحو157/2:

) (2سورة النمر :اآلية .87
( )3إعراب الحديث النبوي.158-157 :
( )4ينظر :جءمع الدروس العربية ،184/2 :مغني اللبيب ،365/1 :شرح ابا عقير ،26/4:النحو الوافي،413/4 :
األرور في النحو.157/2:

( )5إعراب الحديث النبوي.226 :
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وقد ورد في روايءت بليظ ( ألقكم) على أن جزم بحذف حرف العلة( ،)1وبذلك ل يحىءج إلى ىأوير.
 عوامل الشرط الجازمةأمء الق ءيء الىي ترحلء الع بري -رحم اهلل -فلي ق ءيء مىعلقة بءلمعنى في فلم السيءق وخءرة

(م ْن) وبءلرجوع إلى سند هذه الحءديث وجدنء أا أغلب
مء ترح في مجموع ما األحءديث عا معنى َ
الروايءت ورد بريغة أسلوب الشرت
(م ْن) الشرطية وهي الىي ىدخر على اليعر الم ءرع فىربت فعر الشرت بجواب وىجزملمء فإا
* َ
جء فعر الشرت وجواب فع ا مء يءا فإا اليعر المء ي مبني في محر جزم.
فما األحءديث المش لة الىي عر لء الع بري -رحم اهلل -في فلم األحءديث وثبت شرتيىلء عند

النحءة مء يلي:

فقد جء في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
اع ِني ،ومن
اع ِني فَقَ ْد أَطَ َ
ير فَقَ ْد أَطَ َ
( َم ْن أَطَ َ
اع اللَّ َهَ ،و َم ْن َي ْعصيني فَقَ ْد َع َ
صى الل َهَ ،و َم ْن ُيط ِع ْاألَم َ
يع ِ ِ
ص ِاني).
َْ
ير فَقَ ْد َع َ
ص ْاألَم َ
حيث جوز الع بري-رحم اهلل -أا ى وا ( َمن) شرتية ،ول ن أثبت اليء في يعريني إمء
لإلشبءع ،أمء قدر الحر ة على اليء وحذفلء بءلجءزم فبقيت اليء ل حر ة عليلء مقدرة(.)2
وبذلك ىعرب ( يعصيني) على أنلء فعر الشرت ،فعر م ءرع مجزوم وع مة جزم حذف حرف
العلة ،واليء حرف لإلشبءع.
و أمء (ما) الىي في بءقي الحديث فلي شرتية ،وهي قول رلى اهلل علي وسلم( :ومن َي ْع ِ
ص

ِ
ير)(.)3
ْاألَم َ

فقد ثبت في ىب الحديث والىيءسير حذف اليء ( ،)4على أنلء شرتية.

( )1مسند أحمد مخرجء ،227/4 :مسند أحمد ت الرسءلة ،228/4:مخىرر شرح ابا ثير ،181/2:المسىدرك على
الرحيحيا للحء م ،493/4:غءية المقرد في زوائد المسند ،292/3 :اىحءف الخيرة الملرة بزوائد المسءنيد العشرة:

 ،53/7 ،357/6المسند الجءمع.473/9 :
( )2إعراب الحديث النبوي.256-255 :
( )3المردر نيس .256-255 :

( )4ينظر :رحيح مسلم ،ىحقيق محمد عبدالبءقي ،1466/3 :زهرة الىيءسير ،1778/4:المسند الجءمع،81/18 :
 ،84شرح السنة للبغوي ،41/10 :ىيسير القرتبي.288/5:

86

وبذلك ي وا فعر الشرت ( يعص) فعر م ءرع مجزوم وع مة جزم حذف حرف العلة ،وهو مء
ىأول الع بري -رحم اهلل.-
يرحمه اهلل عز
الناس ال
ومثل في حديث أبي سعيد الخدري-ر ي اهلل عن  -قول َ ( :م ْن ال يرح ُم
َ
ُ
وجل).
قءر الع بري-رحم اهلل" :-الجيد أا ي وا (من) بمعنى الذي فيرىيع اليع ا ،ءواا ُجعلت شرتءا
فجزم اليع ا جءز"(.)1
ورد مء و حنء سءبقءا في ىب األحءديث وسندهء جزم فعر الشرت ،وجواب .
وبذلك ى وا هنء ما الشرتية وليظ الحديث قول رلى اهلل علي وسلم( :م ْن الَ َي ْر َحِم َّ
اس ،الَ
الن َ
َ
َي ْر َح ْم ُه اللَّ ُه)( )2اليعر الم ءرع (فعل شرط) مجزوم وع مة جزم الس وا وحرك بءل سر في ل يرحم
للىقء الس ءنيا .وجواب أي ءا مجزوم وع مة جزم الس وا.

 جزم جواب الطلبيجزم الم ءرع إذا " ءا جوابءا وج از لتلب مىقدم ،سوا أ ءا التلب بءلليظ والمعنى ،وي وا في
ِ
اسىيلءم عرض وحض ٍ
ٍ
وىما وىرج"(.)3
أمر ونلي و
ويشترط في جواب الطلب أن تتحقق له الصفات التالية:
أ" -أا يىقدم التلب قبر اليعر المجزوم ،فإا ءا ال م مثبىاء أو منييًّء ل يجزم الم ءرع ،بر
يرفع.
ب -أا ي وا الم ءرع المجزوم مىرىبء على التلب السءبق ،بأا ي وا مسببء عن في العءدة
والعرف ،فإا لم ي ا ذلك رفع الم ءرع.

ج -أا ي وا النلي -وهو واحد ما رور التلب -في الجملة ممء يم ا رفع ما ال م
ٍ
وحينئذ يجزم
ويو ع مو ع  -أداة شرت  +ل النءفية  +فعر شرت -ويرح المعنى
الم ءرع ،فإذا لم ىرلح ىلك الىجربة رفع اليعر الم ءرع ،ولم يجزم"(.)4

اء ْت ال َمالَ ِئ َكة إِلَى
فقد ورد في حديث جءبر با عبداهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -وفي َ ( :ج َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ث
يها َمأ ُْد َب ًة َوَب َع َ
سلَّ َم َو ُه َو َنائم .... ،فَقَالُواَ :مثَلُ ُه َك َمثَ ِل َر ُج ٍل َب َنى َد ًاراَ ،و َج َع َل ف َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ِّي َ
( )1إعراب الحديث النبوي.206 :
( )2ىيسير الثعءلبي ،الجواهر الحسءا ،262/5 :مسند أحمد تبعة الرسءلة .456/17 :
( )3الموجز في قواعد اللغة العربية ،سعيد الفغءني.90 :
( )4النحو المريى.376/1 :

87

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّار َولَ ْم َيأْ ُك ْل
َج َ
َداع ًيا ،فَ َم ْن أ َ
المأ ُْد َبةَ ،و َم ْن لَ ْم ُيجب الدَّاع َي لَ ْم َي ْد ُخل الد َ
اب الدَّاع َي َد َخ َل الد َ
َّار َوأَ َك َل م َن َ
ِ
وها لَ ُه َي ْفقَ ْه َها)(.)1
المأ ُْد َب ِة ،فَقَالُوا :أ َِّولُ َ
م َن َ
يقور الع بري –رحم اهلل( :-يفقه) مجزومة على جواب األمر ،فىدغم اللء في اللء

()2

فقد سبقت جملة جواب التلب بأسلوب األمر ( أولوهء) ،وأرللء أولونلء ،وحذفت النوا؛ ألا األمر

يبنى على حذف النوا إذا ءا ما األفعءر الخمسة وجزم فعر التلب ( ييق ) بءلس وا واللء المىرلة
بلء في محر نرب ميعور ب .
َن َي ْنتَ ِقلُوا إِلَى
سلِ َم َة أ ْ
ومثل في حديث جءبر با عبداهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول ( :أ ََر َ
اد َب ُنو َ
ِ
قُر ِب ا ْلمس ِج ِد ،فَبلَ َغ َذلِ َك رس َ ِ
سلَّ َمِ ،د َي َارُك ْم تُ ْكتَ ْب آثَ ُارُك ْمِ ،د َي َارُك ْم تُ ْكتَ ْب
َ
َ ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اهلل َ
َ ُ
ْ
()3
آثَ ُارُك ْم) .

قءر الع بري -رحم اهلل :-نرب (دياركم) على ىقدير :علي م ديءر م ،أو اس نوا ديءر م .و(ى ىب)

مجزوم على الجواب(.)4

وقد سبقت جملة جواب التلب ،أسلوب اإلغ ار وهو أسلوب تلبي حذف فعل األمر وجوبءا ،أو

مء قدره الع بري (عليكم) على اإلغ ار أو بءعىبءر محذوف ( عليكم) اسم فعر عند النحءة ،فإذا سبق
جملة التلب اسم اليعر يجزم فعر جملة التلب ،حيث يقور ابا مءلك -رحم اهلل -في شرح الىسلير:

" قد يلحق األمر الذي بيلظ الخبر واسم اليعر بيعر األمر ،في وا للمء جواب مجزوم ،قوللم :حسبك

يثب علي أي ء ألن بمعنى ا ىف ،وليىق"(.)5
ينم النءس ،واىقى اهلل امرؤ فعر خي ار ْ

آثاركم) على الس وا؛ ألنلء واقعة في جواب
ومن مء ذ ره الع بري -رحم اهلل -فىجزم ( ْ
تكتب ُ
التلب.

) )1رحيح البخءري.93/9 :
( )2إعراب الحديث النبوي143 :
) )3مسند أحمد ،462/1 :رحيح مسلم ،462/1 :رحيح ابا حبءا.390/5 :
( )4إعراب الحديث النبوي.146 :
( )5شرح الىسلير.41/4 :
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الفاعل:
هو اسم رريح ،أو مؤور بءلرريح ،أسند إلي فعر ىءم ،مبني للمعلوم ،مىررف ،أو جءمد ،أو مء

()1
ب زيد ،مءت
يشبل وهو يدر على ما فعر اليعر أو اىرف ب
نحو :قءم زيد ،فءز المجءهدَ َ ،ر َ
ىقوم ،أي قيءمك( ،)2ح م الرفع(.)3
المريض ،ونحو :يعجبني أا َ

ت :أَلَ ْم تُ ْخ ِب ْرِني أ ََّن َك
ت أ ََبا َذٍّر ،.....فَ ُق ْل ُ
ومثل مء جء عا ُن َع ْيم با قَ ْع َنب -ر ي اهلل عن -وفي ( :أَتَ ْي ُ
ت ثََال ثَ َة أَي ٍ
َّام ِم ْن َه َذا َّ
َج ُرهَُ ،و َح َّل لِي
اك تَأْ ُك ُل؟ قَ َ
ص ِائم ،ثُ َّم أ ََر َ
ص ْم ُ
ب لِي أ ْ
الش ْه ِر ،فَ َو َج َ
الَ :بلَى ،إِ ِّني ُ
َ
()4
َّ
ام َم َع َك) .
الط َع ُ

قءر الع بري –رحم اهلل ( :-أجره) فءعر وجب ،والمعنى :إا روم ث ثة أيءم ي ءعف ثواب حىى

أني رمى

ل (. )5

ومثل مء ذ ر مء في الرحيحيا :روى أُبي با عب األنرءري -ر ي اهلل عن  -عا النبي
()6
س ا ْل َم ْأرَةَ ِم ْن ُه)
رلى اهلل علي وسلم :قولهَ ( :ي ْغ ِس ُل َما َم َّ
قءر الع بري  -رحم اهلل –( :ما) بمعنى الذي ،وفاعل( مس ) مضمر فيه يعود على الذي،
والذي ورلىلء ( يغسر) ( ،المرأة ) ميعور (مس) .ول يجوز أا ىرفع المرأة بمس على معنى مء مست
المرأة لوجليا:
أحدهما :أا ىأنيث المرأة حقيقي ولم ييرر بينلء وبيا اليعر ،ف وج لحذف الىء .
الثاني :أا إ ءفة اللمس إلى الرجر ءوالى أبعء

حقيقة .ولذلك قءر ىعءلى :أَوْ المَسْتُمْ النِّسَاءَ

( )7

ءوا ءفة المس إليلء في الجمءع ىجوز(.)8
( )1ينظر شرح ابا عقير ، ،74/2 :همع اللوامع ،510/1:النحو والررف :عءرم بيتءر ،36 :الجملة اليعلية

والميءعير ،عبداهلل إسمءعير ،2:الىتبيق النحوي ،173 :المرجع السلر في قواعد النحو العربي ،هشءم عليءا و سميح

أبو مغلي.42 :
( )2ينظر شرح ابا عقير ، ،74/2 :همع اللوامع ،510/1:النحو والررف ،عءرم بيتءر ،36 :الجملة اليعلية
والميءعير ،عبداهلل إسمءعير ،2:الىتبيق النحوي 173 :المرجع السلر في قواعد النحو العربي.42 :

( )3همع اللوامع ،510/1:النحو والررف :عءرم بيتءر ،37 :الىتبيق النحوي. 173 :
) )4مسند أحمد ،267-266/35 :جءمع المسءنيد والسنا.465/9 :
( )5إعراب الحديث النبوي.164 :
) )6مسند أحمد.13/35:

) (7سورة النسء  :ما اآلية .43
( )8إعراب الحديث النبوي.96:
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وقد ذ ر الحديث بنص آخر عند اإلمءم مسلم -ر ي اهلل عن  -أا رسور اهلل  -رلى اهلل علي
ضأُ)( )1وقد نسخ هذا الحديث(.)2
الَ :ي ْغ ِس ُل َذ َك َرهَُ ،وَيتََو َّ
وسلم -قءرِ ( :في َّ
َهلَ ُه ثُ َّم َال ُي ْن ِز ُل قَ َ
الر ُج ِل َيأ ِْتي أ ْ
وبذلك يى ح أثر المعنى ما خ ر الحديث الثءني ،وأا المقرود بءلحديث أا يغسر الرج ُر ذ ره،
فءليءعر مير مسىىر ،و (مء) المورولة في محر نرب ميعور ب  ،وجملة رلة المورور ميسرة

للء ،ويقرد فيلء ع و الرجر الم مس.

ومثل مء ورد عند الع بري -رحم اهلل -ما األحءديث المش لة الىي فسرهء حسب المعنى
اع ُة َحتَّى تَ ْخ ُر َج َنار ِم ْن
وم َّ
الس َ
حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي  -ر ي اهلل عن  -قول َ( :ال تَقُ ُ
ض ا ْل ِحج ِ ِ
اق ِْ
أ َْر ِ
ص َرى)(.)3
َع َن َ
يء أ ْ
َ
اإل ِب ِل ِب ُب ْ
از ،تُض ُ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-أعناق) بءلنرب وى ئ هنء مىعد ،واليءعر النءر ،أي ىجعر على
أعنءق اإلبر

و ا ،ولو روي بءلرفع ل ءا ل وج  ،أي ى ئ أعنءق اإلبر ب  ،مء جء في الحديث

قصور الشام)(.)4
اآلخر(أضاءت منه
ُ

فءإلش ءلية هر الىي ى ي ُبررى أعنءق اإلبر ،أم النءر؟ اليءعر مء عرفنءه هو الذي أسند إلي

فعر اليءعر أو هو مء اىرف ب اليعر والشروحءت دلت علي .

فقد حدث اليعر حقيقة وهو مء ذ ره اإلمءم النووي -رحم اهلل -حيث يقور:
" وقد خرجت في زمءننء نءر بءلمدينة سنة أربع وخمسيا وسىمءئة و ءنت نء ار عظيمة جدا ما جنب

المدينة الشرقي و ار الحرة ،ىواىر العلم بلء عند جميع الشءم ،وسءئر البلداا ،وأخبرني ما ح رهء ما
أهر المدينة"(.)5

فءلنءر حقيقة هي اليءعر ،يقور الد ىور محمد فؤاد عبد البءقي شءرح رحيح مسلم( :تخرج نار من

أرض الحجاز تضئ أعناق اإلبل ببصرى) "ه ذا الرواية ى ئ أعنءق بنرب أعنءق وهو ميعور ى ئ

يقءر أ ء ت النءر ،وأ ء ت غيرهء(.)6

) )1رحيح مسلم.270/1 :
( )2ينظر :جءمع األرور  ،206/7فىح الغيءر الجءمع ألح ءم سنة نبينء المخىءر.141/1:
) )3رحيح مسلم.2227/4 :
( )4إعراب الحديث النبوي.262-261 :

( )5شرح النووي على مسلم .28/18

( )6رحيح مسلم ،ىحقيق محمد فؤاد عبدالبءقي.2227/4 :
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أوالً حذف عامل الفاعل جوا ازً:
اخىلف علمء النحو في عءمر اليءعر ،ومء علي الجملور" :أن العءمر المسند إلي ما فعر ،أو مء

ما معنءه"(.)1

حيث يجوز حذف عءمر اليءعر جوا از ،إا در على فعل دلير مع إبقء فءعل  ،مء إذا قير لك:

(ما ق أر ؟) فىقور( :زيد) الىقدير ( :ق أر زيد)(.)2

وقد ورد عند الع بري -رحم اهلل -في جواب السؤال:
حيث جء في حديث عقبة با عءمر الجلني -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم( :فَقَا َل:
َحب ْب َنا أ ْ ِ
ِ
ما جاء ِب ُكم؟ قَالُوا :ص ْحبتُ َك رس َ ِ
سلِّ َم َعلَ ْي َك).
سلَّ َم ،أ ْ َ
ير َم َع َك َوُن َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
ُ َ َ ُ
َن َنس َ
َ َ َ ْ
ص ْح َبتُك) فءعر فعر محذوف ،أي جء بنء رحبىك .ورسور اهلل
قءر الع بري-رحم اهللُ ( :-
منروب برحبىك ،ألا المردر يعمر عمر اسم اليعر .ويجوز أا ي وا على الندا و (أحببنء)

مسىأنف ،ويجوز أا ي وا (رحبىك ) مبىدأ و ( أحببنء ) الخبر ،والعءئد محذوف أي أحببنء ما

أجللء(.)3

جء ت لمة (صحبتك) مرفوعة في الجواب ،وريغة السؤار مى منة ليعر لزم (جء ) واليعر
ال زم هو الذي ي ىيي بءليءعر ،فلم يىعد هذا اليعر ،بر ا ىيى بمرفوع فحذف عءمل جوا از و ءا

الىقدير مء ىأول الع بري -رحم اهلل :-جء بنء رحبىك.
ثانياً :حذف عامل الفاعل وجوباً:

يحذف اليعر وجوبءا مع بقء فءعل في عدة موا ع منلء مء و ح اإلمءم السيوتي -رحم

اهلل -في حذف العءمر حيث يقور في قول ىعءلى  :وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِنيَ اسْتَجَارَ َ فَأَجِرْهُ )4(فا

( )1ينظر في همع اللوامع ،511/1 :حيث فرر اإلمءم السيوتي -رحم اهلل -الخ ف في عءمر اليءعر حيث رجح
رأي الجملور.
( )2شرح ابا عقير ،86/2:ينظر النحو والررف ،عءرم بيتءر.40 :
( )3إعراب الحديث النبوي272 :
) (4سورة الىوبة :اآلية .6
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(أحد) فءعر بيعر محذوف وجوبءا ،ومثءر ذلك في (إذا) قول ىعءلى  :إِذَا السَّمَاءُ انشََّقتْ )1( فا
(السمء ) فءعر بيعر محذوف ،والىقدير ( :إذا انشقت السمء انشقت) وهذا مذهب جملور النحءة(.)2
أمء بعض األحءديث الىي ذ رهء الع بري -رحم اهلل – في حذف عءمر اليءعر وجوبء وقوع :
إن الشرطية:
 بعد ْإا الشرتية وهي حرف شرت جءزم يربت جملة الشرت بجوابلء ،وهذه األدوات للء أح ءم حيث
يو حلء العلمء

ءلىءلي:

"أدوات الشرت الجءزمة ل ىدخر على األسمء  ،ءوانمء ىحىءج إلى م ءرعيا ،أو إلى مء يحر
محللمء ،أو محر أحدهمء .فإذا وقع بعدهء اسم ،والغءلب أا ى وا األداة هي (:إا ،أو إذا) وجب ىقدير
فعر منءسب ييرر بينلمء ،بحيث ى وا األداة داخلة على اليعر المقدر ،ل على السم الظءهر نحو:

إن جائع عاجز ُوجد فمن حوله آثمون إن لم يطعموه ،والىقدير :ءواا وجد جءئع عءجز وجد...
واألرر في هذا الىقدير وأشبءه أا اليعر قد حذف وحدة بعد أداة الشرت وبقي فءعل  ،فإا ءا اليءعر

اسمء ظءه ار قدر قبل فعر منءسب ل "(.)3

فقد جء في حديث عبداهلل با مسعود -ر ي اهلل عن  -في حديث اللعءا:
ال :يا رس َ ِ
ام َأرَِت ِه َر ُج ًال ،فَقَتَلَ ُه قَتَ ْلتُ ُموهَُ ،وِا ْن تَ َكلَّ َم َجلَ ْدتُ ُموهَُ ،وِا ْن
ول اللَّه ،إِ ْن أ َ
(فَقَ َ َ َ ُ
َح ُد َنا َأرَى َم َع ْ
آي ُة اللِّ َع ِ
ان)(.)4
اح ُك ْم .قَ َ
س َك َ
س َك َ
ت َعلَى َغ ْي ٍظ ،اللَّ ُه َّم ْ
ال« :فَأُْن ِزلَ ْت َ
ت َ
َ
قءر الع بري-رحم اهلل(:-أحدنا) مرفوع بيعر محذوف ىيسيره رأى ،ول ي وا مبىدأ؛ ألا (إا
الشرتية) ل معنى للء إل في اليعر.
ومن قول ىعءلى(  :)5وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ )6( و إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ )7( و  وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِنيَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ.)8( 

) (1سورة النشقءق :اآلية .1
( )2شرح ابا عقير ،86/2:ينظر النحو والررف ،عءرم بيتءر.40 :
( )3النحو الوافي.425/4 :
) )4مسند أحمد.105/7 :
( )5إعراب الحديث النبوي.242 :
( )6سورة النسء

ما اآلية128 :

( )7سورة النسء ما اآلية.176 :
( )8سورة الىوبة ما اآلية6 :
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والىقدير :إا خءفت امرأة خءفت ،ءواا هلك امرؤ هلك ،ءواا اسىجءرك أحد اسىجءرك ،فحذف عءمر
اليءعر وجوبءا ومء بعد إا يعرب فءع ا عند جملور النحءة.
 -بعد لو الشرطية:

لو حرف شرت غير جءزم يدخر على السم واليعر ،والسم الذي بعده معمور ليعر محذوف

وجوبءا ييلم ما خ ر السيءق ويجب أا يدر علي دلير ،نحو :لو متر نزر لعىدر الجو ،واألرر لو

نزر متر نزر(.)1

وقد ىدخر على مردر مؤور حيث يقور ابا عقير:
إن) الشرتية ذلك ،ل ا ىدخر
(لو) الشرطية "ىخىص بءليعر ،ف ىدخر على السم ،مء أن ( ْ
لقمت.
(لو) على (أا) واسملء وخبرهء ،نحو :لو أا زيدا قءئم
ُ
واخىلف فيلء ،والحءلة هذه ،فقير :هي بءقية على اخىرءرلء ،و(أا) ومء دخلت علي في مو ع

رفع فءعر بيعر محذوف ،والىقدير (لو ثبت أا زيدا قءئم لقمت) أي :لو ثبت قيءم زيد.

وقير زالت عا الخىرءص ،و(أا) ومء دخلت علي في مو ع رفع مبىدأ ،والخبر محذوف،
قيءم ز ٍيد ثءبت وهذا مذهب سيبوي "(.)2
والىقدير( :لو أا زيدا قءئم ثءبت
ُ
لقمت) أي :لو ُ
ومثل مء جء في ىيسير الع بري في حذف اليعر بعد (لو) فيي حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة-
ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم:
َس َوَد).
اق َم َع ُه ْم َح ْي ُ
اد َم َع ُه ْم َح ْي ُ
ساقُ َ
اد َ
س ُ
ث قَ ُ
( َب ْل تَ ْنقَ ُ
وكَ ،ولَ ْو َع ْبد أ ْ
ث َ
وكَ ،وتَ ْن َ

يقور الع بري -رحم اهلل ( :عبد) "هو فءعر ليعر محذوف ىقديره :ولو قءدك عبد أسود وقد ىقدم

قبل مء يدر علي "(.)3

فقد جء بعد لو (عبد) فحذف عءمل وجوبءا ،وأعرب السم الذي بعد (لو) فءع ا ،ألن ل يم ا فلم

سيءق ال م إل ما خ ر البحث عا هذا اليعر.

( )1النحو الوافي.500/4 :

( )2شرح ابا عقير.49/4 :
( )3إعراب الحديث النبوي.159 :
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المفعول به:
اليءرق

حده عند النحءة أن " :مء وقع علي فعر اليءعر"( ،)1وهذا رأي جملور النحوييا( .)2وهو

()3

بيا اليعر ال زم والمىعدي ،إذ يىعدى فعل إلي ( ،)4وي وا واحدا فرءعدا إلى الث ثة ،ويجي

مسىعمر إظلءره ،أو لزم إ مءره نحو:
منروبءا بعءمر م مر
َ

البلد(.)5
عمر،
رب زيد ا
بلغت َ
ُ

فلو ف لة ال م( ،)6ىميي از ل ما العمدة  ،وحدهُ ابا عريور" :الميعور ب هو ر ف لة
انىربت عا ىمءم ال م ،يرلح وقوعلء في جواب ما قءر :بأي شي وقع اليعر؟  ،أو ي وا على
()7

تريقة مء يرلح ذلك في "

.

وقءر في الر ي" :واألقرب في رسم الميعور ب مء يرلح أا يعبر عن بءسم ميعور ،غير مقيد

مروغ ما عءمل المثبت ،أو المجعور مثبىءا ،فبقولنء :اسم ميعور غير مقيد مروغ ما عءمل  ،يخرج
عن جميع المعمولت ،أمء الميعور المتلق ،فألا ال رب في قولك

ءواا ءا ميعولا للمى لم في المثءليا ،إل أن ل يقءر في األور :أا
إن محدث"(.)8

ربت

ربءا ،أو أحدثت

ربءا،

ربءا م روب ،ويقءر في الثءني

أمء ح م  :النرب( ،)9و "قد اخىلف في نءرب الميعور ب  :فءلبرريوا على أن عءمر اليءعر:
اليعر أو شبل  .وقءر هشءم ما ال وفييا :هو اليءعر.

( )1شرح ال ءفية للر ي ،127/1 :وينظر :شرح الميرر ،308/1 :وشرح جمر الزجءجي ،161/1 :همع
اللوامع ،5/2:النحو والررف :عءرم بيتءر ،119 :الجملة اليعلية والميءعير ،عبداهلل إسمءعير ،98:المرجع السلر
في قواعد النحو العربي ،هشءم عليءا و سميح أبو مغلي ،57 :معءني النحو.84/2:

( )2ينظر الميعور ب وأح ءم عند النحوييا وشواهده في القرآا ال ريم ،شرف الديا الراجحي .9 :
( )3ينظر شرح الميرر 308/1:قول  :اليءرق بيا المىعدي وغير المىعدي ،يعني أا اعىبءر المىعدي إنمء هو بءلميعور
ب  ،ألا جميع األفعءر لزملء ومىعديلء يىعدى إلى المردر ،والظرف ما الزمءا ،والظرف ما الم ءا ،وأمء الميعور
ب ف يرر إلي إل مء ءا مىعديءا.
( )4ال ىءب.34/1 :

( )5شرح الميرر.308/1 :
( )6همع اللوامع ،5/2 :المقرب ،ابا عريور ،ىحقيق :أحمد الجواري ،عبداهلل الجبوري.113 :
( )7المقرب لبا عريور.113/1 :
( )8شرح ال ءفية للر ي.334/1 :
( )9ينظر همع اللوامع.5/2 :
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الير  :هو اليعر واليءعر معءا .وقءر خلف :معنى الميعولية ،أي ون ميعولا مء قءر في
وقءر ا

اليءعر :إا عءمل
أو مء يشبل (.)2

ون فءع ا"( ،)1وأرجح مذهب جملور البررييا بأا العءمر هو اليعر الىءم المىعدي

أمء الع بري فنجد أثر المعنى في ىأوي ى لمش ر الحديث النبوي وذلك ما خ ر فلم للقواعد
النحوية ليظءا ومعنى ،ميس ار للء ومعل ا لمء فلم ما علمء اللغة ،وسأسىعرض بعض األحءديث

المش لة الىي وردت بش ر مخىلف عند علمء الحديث في الميعور ب ونرى يف ىأور عءلمنء اليذ-

رحم اهلل -للذه األحءديث .

ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
سو ُل اللَّه َ
َس َّن َر ُ
فيي حديث عءئشة أم المؤمنيا -ر ي اهلل عنلء-قوللءَ ( :فلَ َّما أ َ
وسلَّم وأ ِ
ُخ َذ اللَّ ْح ُم)(.)3
َ ََ َ
قءر الع بري-رحم اهلل" :-يجوز نرب (اللحم) على أن ميعور أخذ وأا ىرفع على معنى أخذ

اللحم من مأخذه"(.)4

فأثر المعنى وا ح في الىيريق بيا اليءعر والميعور ب .
فءليءعر :هو مء اىرف ب اليعر ،وذلك مء فسره الع بري –رحم اهلل -على معنى" :أخذ اللحم

من مأخذه".

أمء ىأول للميعولية فيى ح ما خ ر فلم عتف اليعر على اليعر ،وىأول على أا الرسور رلى

اهلل علي وسلم أخذ اللحم فلو الذي وقع علي فعر اليءعر.

ومثل في ىوجي الحديث الشريف حيث حذفت في اليء المنقورة في حءلة النرب بحءر ول ا

الع بري وجد ىبري ار للء ميس ار معنءهء بش ر وا ح فيي حديث أم لثوم بنت أبي سلمة عبداهلل با عبد

األسد القرشي -ر ي اهلل عنلء -قوللء:

النجا ِش ِّي حلَّ ًة وأَوا ٍ ِ ِ
ِ
س ٍك)(.)5
لها
( َ
سلَّ َم إِ ِّني قَ ْد أ ْ
ُّ
َه َد ْي ُ
ت إِلَى َّ َ
ق م ْن م ْ
قال َ
ُ ََ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
النبي َ

( )1همع اللوامع.5/2:
( )2ينظر :الجملة اليعلية ،عبداهلل إسمءعير .107 :وفي رأي اسىءذي الد ىور :عبداهلل إسمءعير وغيره ما العلمء .
) )3وردت (اللحم) برفع الميم في مسند أحمد 315/40 :ورحيح ابا حبءا ،361/6 :وبنربلء في السنا ال برى
للنسءئي 244/1 :وفي سنا النسءئي.199/3 :

( )4إعراب الحديث النبوي.344 :
) )5وردت (أ ََو ِاقي) في مسند أحمد.246/45 :
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اقي) بيىح اليء وىشديدهء ،ألا الواحدة أوقية بءلىشديد ،وقد
قءر الع بري-رحم اهلل" :-الوج (أو َّ
الوجليا ينبغي أا ى ىب بءليء  ،وىيىح في الورر،
سمع ىخييف اليء  ،قءلوا أوقية وأواقي .وعلى

ألن منروب معتوف على حلة ف وج لحذف اليء بحءر"(.)1
()2

وبءلرجوع إلى مجموعة ما ىب الحديث وشروحءىلء

وجدت أا الحديث بءلليظيا (أواق ،وأواقي)

وربمء ذهب
الشيخ محمد با عبدالوهءب إلى أا (أواق) ختأ في المختوتة( ،)3وهو مء ذهب إلي الع بري -رحم
اهلل -ليسىقيم المعنى النحوي عندهمء.
ومثل في ىرحيح رواية ىرك علي جوار عا عبداهلل با جءبر األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول :
ت :إِ َّن َع ْب َد اللَّ ِه َهلَ َكَ ،وتََر َك َعلَ َّي َج َو ِ
َض َّم إِلَ ْي ِه َّن ِم ْثلَ ُه َّن).
ت أْ
ي ،فَ َك ِرْه ُ
(ف ُق ْل ُ
َن أ ُ
ار َ
ي) بيىح اليء
يقور الع بري-رحم اهلل" :-يقع في الراوية (جوار) بءل سر والىنويا ،والرحيح (جوار َ
ما غير ىنويا.
قول ىعءلى  :وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ  )4(والمنقوص في النرب ىيىح يءؤه ،وىس ينلء ما

رورة

الشعر"(.)5
فءلسم المنقوص الن رة مء هو ثءبت في ىب الررف ىحذف يءؤه في حءلىي الرفع والجر وىثبت

في النرب ،وقد وجدت في مسند اإلمءم أحمد با حنبر -ر ي اهلل عن  ،الحديث بليظ (جواري) (،)6
فما اثبىلء على الميعولية واهلل أعلم.
ومثل في ىوجي حديث عبد اهلل با ُم َغير -ر ي اهلل عن -قولُ :
ِ
ِ ٍ ِ
(وأَيُّما قَوٍم اتَّ َخ ُذوا َك ْلبا لَ ْيس ِب َك ْل ِب حر ٍث ،أو ٍ
ُج ِ
ورِه ْم ُك َّل
ص ْيد ،أ َْو َزْر ٍع ،أ َْو َماش َية نُقصوا م ْن أ ُ
َ ْ
َ
ً َ
ْ
ِ
يراط).
َي ْوٍم ق َ

( )1إعراب الحديث النبوي،349 :
( )2ينظر :فىح الغيءر الجءمع ألح ءم سنة نبينء المخىءر ،1318:مجموعة الحديث على أبواب اليق  ،محمد با عبد
الوهءب  ،78/4إمىءع األسمءع ،ىقي الديا المقريزي ،371/13:المسند الجءمع ،773/20 :سبر اللدى والرشءد في

سيرة خير العبءد ،محمد ابا يوسف الرءلحي الشءمي.34/9 :
( )3مجموعة الحديث على أبواب اليق  :محمد با عبد الوهءب .78/4
) (4سورة النسء  :اآلية .33

( )5إعراب الحديث النبوي.137 :
( )6مسند اإلمءم أحمد.273/22 :
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قءر الع بري-رحم اهلل :-ه ذا وقع في هذه الرواية (قيراط) بءلرفع.
والرواب (قيراطا) بءلنرب ألا (نقصوا) قد ى ما

هو الميعور الثءني.)1(.

مي ار يقوم مقءم اليءعر وهو الواو ،فقيراتء

وعند الرجوع إلى الىحقيق في هذا الحديث وجد أي ءا بءلليظيا ( قيراطاً  ،قيراط)(.)2

فبءلنرب مء أعرب الع بري -رحم اهلل -على أن ميعور ب منروب ،وبذلك يى ح لنء أا
ىأوي ت الع بري وربمء ىرحيح للذه الروايءت يرجع إلى مدى ات ع على ىب األحءديث

ونرورلء ،و أن يقور لنء :أا هنءك روايءت أخرى ذ رت فيلء هذه األحءديث بش ر آخر ،وبءلرغم
ما ذلك نجده يبرر ويؤور للؤل العلمء ليسىقيم المعنى حسب ال لمءت المش ولة الىي يذ رونلء لنء.
 -حذف العامل في المفعول به جوا ازً:

()3
از إا ءا في
األرر في العءمر أا ي وا مذ و ار ،وقد يحذف جوا از أو وجوبءا  .أمء حذف جو ا

ال م مء يدر علي وانىيى الموجب للحذف أو المءنع من

قولك( :زيدا) في جواب ما سألك( :ما

أُ ْ ِرم؟)( ،)4ومثل وفي مسند يعلى با ُمرة أبي المرازم الثقيي -ر ي اهلل عن  -وفي ( :وفيه استوص
به معروفا).
قءر الع بري-رحم اهلل :-هو ميعور ب ىقديره افعر ب معروفء .مء وريت ،ويجوز أا ي وا نعىء

لمردر محذوف أي اسىيرء معروفء .ونظيره قول رلى اهلل علي وسلم( :استوصوا بالنساء خي ار)(.)5

فقد ىأور الع بري حذف عءمر ( معروفاً) جوا از وهو اليعر المقدر( افعر) ،والىقدير :افعر معروفءا،

فا(معروفاء) ميعور ب منروب وع مة نرب اليىحة ليعر محذوف جوا از ىقديره ( افعر).
ومثل مء ورد في أحءديث النبي رلى اهلل علي وسلم وقد ىأوللء الع بري ليلم لسيءق األحءديث

النبوية ،فقد جء ت مواضع حذف العامل جوا ازً على النحو التالي(:)6

( )1إعراب الحديث النبوي.247-246 :
( )2جءمع المسءنيد والسنا ،405/5 :مسند أحمد ،343/37 ،181/34 :أرشيف ملىقى أهر الحديث.14/25:
( )3النحو والررف ،عءرم بيتءر ،124 :المرجع السلر في النحو العربي.61 :
( )4النحو والررف ،عءرم بيتءر.124 :
( )5إعراب الحديث النبوي.317 :

( )6اسىيدت وقسمت موا ع حاذف عءمار الميعاور با جاوا از حساب الىقسايم الاذي قسامى البءحثاة :عءئشاة بنات مارزوق

با حءمد اللليبي في رسءلىلء العلمية :الىأوير النحوي في ىب إعراب الحديث النباوي :حياث قسامت حاذف العءمار جاوا از
حساب ورودهااء فااي ىااب األحءديااث فااي الموا اع اآلىيااة :بعااد فااء الجا از  ،فااي جاواب الناادا  ،فااي الباادر المقتااوع وقساامى

إلااى :القتااع فااي باادر الواحااد إلااى السااىئنءف ،القتااع فااي الباادر الىيراايلي إلااى السااىئنءف .أمااء ىقساايمىي فسااىخىلف شاايئء

بسيتءا عا ىقسيملء ينظر الىأوير النحوي.149 -143 :
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أوالً :بعد فاء الجزاء:
از إذا وقع بعد فء الج از  ،وهي اليء الواقعة في جواب جملة
حيث يحذف عءمر الميعور ب جو ا

الشرت ومثل مء ورد عند أبي البقء  -رحم اهلل -في مجموعة ما األحءديث ومنلء إعراب

لا( رحليا،

وبعيريا) بءلنرب على ىقدير فعر محذوف جوا از.
ِ
ق ِم ْن ُك ِّل م ٍ
ال
سلٍِم ُي ْن ِف ُ
فيي حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن -قول َ ( :ما م ْن ُم ْ
َ
لَ ُه َزوج ْي ِن ِفي س ِب ِ ِ
ال:
اك؟ قَ َ
ف َذ َ
تَ :و َك ْي َ
استَ ْق َبلَتْ ُه َح َج َب ُة ا ْل َج َّن ِة ُكلُّ ُه ْم َي ْد ُعوهُ إِلَى َما ِع ْن َدهُ ُق ْل ُ
َْ
يل اللَّه ،إَِّال ْ
َ
()1
ِ
ِ
ِ
يرْي ِنَ ،وِا ْن َكا َن ْت َبقًَار فَ َبقََرتَ ْي ِن).
إ ْن َكا َن ْت ِر َح ًاال فَ َر ْحلَ ْي ِن َ ،وِا ْن َكا َن ْت إ ِب ًال فَ َبع َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-والىقدير إا ءنت أموال الىي ينيق منلء رحءلا أو إب ا ،وقد در على هذا

الم مر

قول ( :من كل مال له) ،و(رحلين وبعيرين) منروب على ىقدير فينيق رحليا( .)2فءليء واقعة في
جواب الشرت وبذلك يحذف اليعر جوا از ،وما سيءق الحديث ييلم اليعر المحذوف ينيق رحليا أو
بعيريا .فلمء منروبءا وع مة نربلمء اليء ؛ ألنلمء مثنى .

ومثل مء ورد في حديث عا أبي هريرة عبد الرحما الدوسي -ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل
ال :س ْبح َ ِ
ين
س َن ًة ،أ َْو َحطَّ َع ْن ُه ِع ْ
ب اللَّ ُه لَ ُه ِع ْ
ش ِر َ
ش ِر َ
ان اللَّهَ ،كتَ َ
رلى اهلل علي وسلمَ ( :م ْن قَ َ ُ َ
ين َح َ
الَ :ال إِلَ َه إَِّال اللَّ ُه ،فَ ِمثْ ُل َذلِ َك)(.)3
ال :اللَّ ُه أَ ْك َب ُر ،فَ ِمثْ ُل َذلِ َكَ ،و َم ْن قَ َ
س ِّي َئ ًةَ ،و َم ْن قَ َ
َ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-مثل) يجوز نربلء على ىقدير فيعتي مثر ذلك( .)4فءليء هنء

واقعة في جواب الشرت ،وجء بعدهء اسم منروب وقد فُ ِلم ما السيءق عءمل المحذوف والذي قدره
الع بري-رحم اهلل(:-فيعتى مثر ذلك) فحذف العءمر جوا از .
ِ
َن رس َ ِ
سلَّ َم قَا َل
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
ومثل في حديث عا ُم َع ْيقيب –ر ي اهلل عن  -قول ( :أ َّ َ ُ
اع ًال فَو ِ
ت فَ ِ
اح َدةً)(.)5
ِفي َّ
اب َح ْي ُ
س ُج ُد ،قَا َل :إِ ْن ُك ْن َ
س ِّوي التَُّر َ
ث َي ْ
َ
الر ُج ِل ُي َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-يجوز النرب على ىقدير فءفعر واحدة (.)6

) )1ورد في مسند أحمد (: 270/35:إا ءنت رجءلا فرجليا)
( )2إعراب الحديث النبوي166 :
) )3مسند أحمد.387/13 :
( )4ينظر إعراب الحديث النبوي.266 :
) )5مسند أحمد.24/39 :

( )6إعراب الحديث النبوي.308 :
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في الحديث الشريف وقعت ( واحدة) في جواب الشرت ،وحذف عءمللء ،حيث ىعرب( واحدة)
ميعور ب منروب وع مة نرب اليىحة ليعر محذوف جوا از ىقديره (افعر).
ثانياً :بعد اإلجابة عن سؤال(:)1
يحذف عءمر الميعور ب جوا از في جواب السىيلءم إا ءا اسمءا منروبءا على الميعولية .فقد جء
اء إِلَى َّ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
الن ِب ِّي َ
في حديث رافع با َخديج -ر ي اهلل عن  -وفي ( :إِ َّن ِج ْب ِريل أو ملك َج َ
ش ِه َد َب ْد ًار ِفي ُك ْم؟ قَالُوا ِ :خ َي َارَنا).
ُّون َم ْن َ
سلَّ َم ،فَقَا َلَ :ما تَ ُعد َ
َو َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-مء) هءهنء اسىيلءم ،والىقدير :أي قوم ىعدوا أهر بدر في م؟ و(خيارنا)
نرب ألن جواب منروب ،والىقدير نعدهم خيءرنء .ءوانمء اسىيلم هنء ب(مء)؛ ألن أراد رية ما

يعقر( .)2فقد حذف العءمر (نعدهم) جوا از ،وهو مء فلم ما سيءق الحديث.

ردي با عج ا البءهلي -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ما ِم ْن
ومثل مء ورد في حديث أبي أمءمة ُ
َع ِرفُ ُه يوم ا ْل ِقي ِ
أ َّ ِ
ت
ت َو َم ْن لَ ْم تََر؟ " قَ َ
س َ
الَ :م ْن َأر َْي ُ
ول اللَّ ِهَ ،م ْن َأر َْي َ
َحد إَِّال َوأََنا أ ْ
ُمتي أ َ
امة .قَالُواَ :يا َر ُ
َْ َ َ َ
ين ِم ْن أَثَ ِر الطُّ ُه ِ
ور)(.)3
َو َم ْن لَ ْم أ ََر ُغ ار ُم َحجَّلِ َ
قءر الع بري -رحم اهلل -في قول (غ ارً محجلين) :النرب على ىقدير أراهم غ ار محجليا ،أو

غر محجليا(.)4
يأىوا ا

فقد جء ت اإلجءبة عا سؤار ما رأيت وما لم َىر؟ فجء ت إجءبة النبي رلى اهلل علي وسلم
با(غ ار محجليا).
و"الغرة والىحجير :هو البيءض الذي يوجد في قوائم وجبيا اليرس ،إذا الغرة في الجبيا ،والىحجير
في القوائم.وهذا الورف الذي ورد المراد ب ما أسبغ و و ه ،أي :دائمء يىو أ ث ثء ،وأي ء ي ثر

ما الو و  ،فءلذي ي ثر ما الو و يعظم نوره ويعظم أثر و وئ  ،وي وا محمول على هذا

الي ر"(.)5

ص َنعُ إِ ْن
وفي حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -أن قءرَ ( :يا أ ََبا َذٍّرَ ،ك ْي َ
ف تَ ْ
َّع َة).
تَّ :
أْ
ت ِم َن ا ْل َم ِدي َن ِة؟ قَ َ
الُ :ق ْل ُ
ُخ ِر ْج َ
الس َع َة َوالد َ
( )1ينظر :المرجع السلر في النحو العربي ،61 :الجملة اليعلية والميءعير.110 :
( )2إعراب الحديث النبوي.194 :
) )3مسند أحمد.592/36 :

( )4إعراب الحديث النبوي216 :
( )5شرح زاد المسىقنع للشنقيتي :بءب فروض الو و وريى .18/1:
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قءر الع بري -رحم اهلل :-الجيد النرب على ىقدير آتي السعة والدعة ،ألن جواب قول  ( :يف
ىرنع؟) ف أن قءر أرنع السعة والدعة ،ويدر علي قول في ىمءم الحديث حيا قءر ل  :يف ىرنع؟

فقءر( :إلى السعة والدعة) ،ف أن قءر أذهب إلى السعة .وهذا إعمءر اليعر أي ء إل أن عداه بحرف

الجر( .)1فقد جء ت السعة والدعة اسميا منروبيا ،وقد حذف اليعر فيلمء جوا از وقد ورد الحديث في
رواية أخرى م ءفءا ل ( أنتلق) حيث يقور رلى اهلل علي وسلم (كيف تصنع إن أخرجت من

المدينة؟ قلت :إلى السعة والدعة أنطلق ،حين أكون حمامة من حمام مكة)( .)2وبءلربت بيا الحديثيا

وأليءظلمء أرى أا اسىقءمة المعنى في اليعر المحذوف جوا از هو (انتلق) وهو مء ذ ر في نص

الحديث الثءني واهلل أعلم .

ِ
اصر َّ
صلَّى
ومثل في مسند أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -حديث قءر( ُك ْن ُ
الن ِب ِّي َ
ت ُم َخ َ
ِ
ِ
ُم ِتي ِم َن الدَّج ِ
س ِم ْعتُ ُه َيقُو ُلَ :غ ْير الدَّج ِ
َّالَ ،فلَ َّما
ف َعلَى أ َّ
َّال أ ْ
َخ َو ُ
سلَّ َم َي ْو ًما إِلَى َم ْن ِزلِه ،فَ َ
اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ُ
ُم ِت َك ِم َن الدَّج ِ
الْ :األ َِئ َّم َة
ول اللَّ ِه ،أ ُّ
ف َعلَى أ َّ
ش ْي ٍء أ ْ
َّال؟ قَ َ
س َ
َي َ
َخ َو ُ
يت أ ْ
َن َي ْد ُخ َلُ ،ق ْل ُ
َخ ِش ُ
تَ :يا َر ُ
ا ْلم ِ
ين)(.)3
ضلِّ َ
ُ
يقور الع بري -رحم اهلل" :-وقول ( :األئم َة المضلين) ذا وقع في هذا الرواية بءلنرب ،والوج

في أا ي وا الىقدير :ما ىعني بغير الدجءر ،فقءر أعني األئمة .ءواا جء بءلرفع ءا ىقديره :األئمة
الم لوا أخوف ما الدجءر ،أو غ ُير الدجءر األئمة الم لوا"(.)4
وهو واقع في جواب السؤار ،وحذف عءملة جوا از ،أي أقرد الئمة الم ليا.
ومثل
اهللُ َعلَ ْي ِه

ِ
حديث جءبر با عبد اهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -أن قءر( :قَ َ ِ
صلَّى
سو ُل اللَّه َ
ال لي َر ُ
تَ :ال َب ْل ثَِّي ًبا)(.)5
تَ :ن َع ْم ،فَقَ َ
ال :أَِب ْك ًار أ َْم ثَِّي ًبا؟ فَ ُق ْل ُ
ت؟ فَ ُق ْل ُ
سلَّ َم :أَتََزَّو ْج َ
َو َ

قءر الع بري-رحم اهلل :-ىقديره :أىزوجت ب ار أم ثيبءا .وقور جءبر في الجواب( :بر ثيب) يروون

بءلرفع ،ووجل

بر هي ثيب ،أو بر زوجىي ثيب ولو نرب لجءز و ءا أحسا(.)6

( )1إعراب الحديث النبوي.159 :
( )2مجموع رسءئر ابا رجب.183/3 :
) )3مسند أحمد.222/35 :
( )4إعراب الحديث النبوي161 :
) )5مسند أحمد.36/22 :

( )6إعراب الحديث النبوي.136 :
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()1

وردت ( ثيب) في المسءنيد بءلرفع

والنرب( ،)2أمء النرب على أا اليعر حذف جوا از بعد بر،

والىقدير :بر ىزوجت ثيبءا ،ألن واقع في جواب السؤار.

ت إِ ْن َن ْح ُن فَ َع ْل َنا
س ْي َ
ومثل مء جء في حديث عب با مءلك -ر ي اهلل عن ( :-قالوا :فَ َه ْل َع َ
ِ
ِ
سلَّ َم ،ثُ َّم
َن تَْر ِج َع إِلَى قَ ْو ِم َكَ ،وتَ َد َع َنا؟ قَا َل :فَتََب َّ
َذلِ َك ،ثُ َّم أَ ْظ َه َر َك اللَّ ُه أ ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
س َم َر ُ
قَ َ ِ
َّمَ ،وا ْل َه ْد َم)(.)3
َّم الد َ
الَ :بل الد َ
الهدم و رر ذلك
قءر الع بري-رحم اهلل :-يجوز أا يروى بءلنرب على ىقدير :احيظوا الدم و َ
ىو يدا.
والمعنى أرءحب م وأحيظ م مء أحيظ دمي وأرءحب ( ،)4وقد ذ ر بيىح الدار "بر الدم الدم

واللدم اللدم ،وقءر ابا هشءم:اللدم بيىح الدار"(.)5

فقد فلم ما سيءق الحديث أا النبي رلى اهلل علي وسلم أراد أا يؤ د للم أن جز منلم فدم
دملم وهو يحيظلم فيقور للم احيظ الدم فحذف العءمر ليلم ما خ ر السيءق.
ال:
ُه ِدي؟ قَ َ
و مثل مء ورد في حديث عءئشة أم المؤمنيا -ر ي اهلل عنلء -قوللء( :فَِإلَى أ َِّي ِه َما أ ْ
إِلَى أَق َْرِب ِه َما ِم ْن ِك َب ًابا)(.)6
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-أقربهما ) بءلجر على ىقدير :إلى أقربلمء لي وا الجواب ءلسؤار،

ويجوز الرفع على ىقدير هو أقربلمء والنرب على ىقدير رلى أقربلمء ( ،وبءبء ) ىمييز(.)7
ولو قدر أهدي أقربلمء منك بءبءا لجءز على أنلء ىريد أا ىرسر اللدية إلى األقرب.
ثالثاً :بعد القول:

يح ا ااذف عءم ا اار الميع ا ااور با ا ا جا ا اوا از بع ا ااد الق ا ااور إا در عليا ا ا دلي ا اار و ا ااءا مس ا ااىأنيءا بمنر ا ااوب،

فقااد ورد عنااد الع بااري -رحم ا اهلل – فااي عاادة موا ااع منلااء مااء جااء فااي حااديث ُحذييااة بااا اليمااءا -

) (1مرنف ابا أبي شيبة ،539/5 :رحيح مسلم ،1089-1087/2 :السنا ال برى للنسءئي.153/5 :
) (2مرنف ابا أبي شيبة ،52/4:مسند أحمد ،52/4 :ت الرسءلة ،36/22 :رحيح البخءري ،62/3 :مسند أبي

يعلى المورلي.466/3 :

) )3مسند أحمد مخرجءا.89/25 :

( )4إعراب الحديث النبوي.298 :
()5الروض األنف في شرح السيرة النبوية .121/4
) )6مسند أحمد.151/43 :

( )7إعراب الحديث النبوي.329-328 :
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ِ
َن رسـ َ ِ
ــن
ســـلَّ َم أَ ْ
ين ا ْل َبقَـ َــرةَ َعـ ْ
ســـلِ ِم َ
شـ َــر َك َبـ ْــي َن ا ْل ُم ْ
صـــلَّى اهللُ َعلَ ْيـــه َو َ
ــول اللَّـــه َ
ر ااي اهلل عن ا  -قول ا ( :أ َّ َ ُ
س ْب َع ٍة)(.)1
َ
يقور الع بري -رحم اهلل -في ليظ (البقرة)" :يجوز في الرفع على معنى :فقءر :البقرة عا سبعة،

والنرب على ىقدير جعر البقرة عا سبعة"(.)2

أمء النرب على أن جعر البقرة موزعة على سبع ،فحذف عءمر الميعور ب جوا از بىقدير ( جعل).
َع َارِب َّي،
ومثل عا أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -قول ( :فَقَ َ
َع ِط أ ََبا َب ْك ٍر ،فَ َن َاو َل ْاأل ْ
ال ُع َم ُر :أ ْ
الْ :األ َْي َم ُن فَ ْاأل َْي َم ُن)(. )3
َوقَ َ
قءر الع بري -رحم اهلل  :-هو منروب بيعر محذوف ىقديره  :قدموا األيما فءأليما(. )4

ف لمة ( األيمن) ،جء ت منروبة بعد القور وجء ت الجملة مسىأنية وفلم ما سيءق الحديث أا
الرسور قءر :قدموا األيما فءأليما.
ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
س ِم ْع ُ
سو َل اللَّه َ
ت َر ُ
ومثل في حديث أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -قول َ :
ِ
يعا َيقُو ُل :لَب َّْي َك ُع ْم َرةً َو َحجا ،لَب َّْي َك ُع ْم َرةً َو َحجا)(.)5
سلَّ َم ُيلَ ِّبي ِبا ْل َح ِّج َوا ْل ُع ْم َرِة َجم ً
َو َ
يقور الع بري -رحم اهلل ( -عمرة وحجاً) :النرب بيعر محذوف ىقديره :أريد عمرة وحجء ،أو

نويت عمرة وحجءا(.)6

فحذف العءمر جوا از على ىقدير ( أريد) ( ،أنوي) ،وقد جء ت ال لمىءا منروبىءا بعد القور.
با ِ
ومثل مء جء في حديث أميةَ ِ
الخزاعي -ر ي اهلل عن  -قول في أ ر التعءم ( :إِ َّن
مخش ٍّي ُ
آخ ِر طَع ِ
ان ِفي ِ
ِ
ان َيأْ ُك ُل َو َّ
ال:
ام ِه لُ ْق َمة ،فَقَ َ
س ِّم َحتَّى َك َ
َر ُج ًال َك َ
َ
سلَّ َم َي ْنظُُرَ ،فلَ ْم ُي َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ُّي َ
ِ ()7
سِم اللَّ ِه أ ََّولَ ُه َوآخ َرهُ)
ِب ْ
قءر الع بري-رحم اهلل ( -أوله وآخره) :الجيد النرب فيلمء ،والىقدير عند أول وعند آخره.
فحذف عند وأقءم الم ءف إلي مقءم  .ويجوز أا ي وا الىقدير ألقي بءلىسمية أول وآخره.
) )1مسند أحمد.437/38 :

( )2إعراب الحديث النبوي.186 :
( )3مسند أحمد ،104/21 ،132/19:رحيح مسلم ،1603/3:رحيح البخءري.110/3 :
( )4إعراب الحديث النبوي.126 :
) )5مسند أحمد.22/19 :

( )6إعراب الحديث النبوي.123 :
) )7مسند أحمد.296/31 :
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ويجوز الجر على ىقدير في أي في أول وآخره( .)1فيي النرب على ىقدير( ألقي أول وآخره)
فحذف العءمر جوا از وجء في سيءق القور.
و مثل في مسند األشعث با قيس ال ِ ندي -ر ي اهلل عن  -ما حديث أن خءرم رج في بئر
فقءر ل رسور اهلل رلى اهلل علي وسلمَ ( :ب ِّي َنتُ َك أَنَّ َها ِب ْئ ُر َك َوِاَّال فَ َي ِمي ُن ُه)(.)2
قءر الع بري-رحم اهلل :-الوج (بي َنتَك) بالنصب على تقدير ِ
هات بي َنتَك ،أو أح ر"(.)3

فقد جء ت (بينتك) في بداية الجملة منروبة بعد القور وقد قدر الع بري المعنى با (هءت) أو (
أح ر) فحذف العءمر هنء جوا از.
ومثل في رواية عبد اهلل في حديث أبي با عب األنرءري -ر ي اهلل عن  -أن سأر رسور اهلل
ورةَ الَِّتي
ول اللَّ ِهُّ ،
س َ
رلى اهلل علي وسلم عا سورة وعده أا يعلم إيءهء ،فقءر أبي( :فَ ُق ْل ُ
تَ :يا َر ُ
الس َ
ت لِي؟)(.)4
ُق ْل َ
قءر الع بري  -رحم اهلل –( السورة) :الوج  :النرب على ىقدير اذ ر لي السورة ،أو علمني

السورة .والرفع غير جءئز إذ ل معنى ل بىدا هنء (.)5

وقد جء ت ( السورة) منروبة بعد قور وىقديره اذ ر السورة ،أو علمني السورة  ،فحذف عءمر
الميعور ب جوا از وقدر حسب المعنى.
رابعاً  :بعد جواب النداء:
يحذف عءمر الميعور ب جوا از في جواب الندا  ،وقد ى ررت موا ع في إعراب الع بري – رحم

اهلل -فقد جء في حديث أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -وفي قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم :
ِ
َّ ِ
الر ُج ِل ِم ْن أ ْ ِ
َي
( ُي ْؤتَى ِب َّ
آد َمَ ،ك ْي َ
ف َو َج ْد َ
ام ِة ،فَ َيقُو ُل اللَّ ُهَ :يا ْاب َن َ
ت َم ْن ِزلَ َك؟ فَ َيقُو ُل :أ ْ
َهل ا ْل َجنة َي ْوَم ا ْلق َي َ
ب َ ،خ ْي َر َم ْن ِز ٍل)(.)6
َر ِّ
يقور الع بري -رحم اهلل" :-النرب هو الوج  ،أي وجدى خير منزر"

( )1إعراب الحديث النبوي.116 :

()7

.

) )2مسند أحمد ،167/36 :رحيح البخءري ،137/8 :رحيح مسلم ،124/1 :جءمع المسءنيد والسنا.301/1 :
( )3إعراب الحديث النبوي.115 :
) )4مسند أحمد.20/35 :
( )5إعراب الحديث النبوي.99 :
) )6مسند أحمد.156/21 :

( )7إعراب الحديث النبوي129 :
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فقد جء ت ( خير) بعد أسلوب الندا ( أي رب) ،وجء ت خير منروبة في جواب الندا وعءمللء
محذوف جوا از ىقديره ( وجدى ) والمعلوم أا وجد ىأخذ ميعوليا و(خير) هو الميعور الثءني.
الج َب ِ
اد ِاني ملَ ُك ِ
سلَّ َم َعلَ َّي ،ثُ َّم
ومثل في حديث أم المؤمنيا عءئشة -ر ى اهلل عنلء( :-فَ َن َ
ال فَ َ
َ
ال :يا مح َّم ُد ،فَقَ َ ِ ِ
ت)(.)1
يما ِش ْئ َ
قَ َ َ ُ َ
الَ ،ذل َك ف َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-ينبغي أا ي وا (ذلك) في مو ع نرب على ىقدير أفعر ذلك ،ألا
الملك ءا مأمو ار أا ييعر مء شء ه رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم ويجوز أا ي وا في مو ع رفع
على ىقدير لك ذلك(.)2

فءلنرب على أا عءمر الميعور ب محذوف جوا از ىقديره ( افعر).
ومثل مء جء في الرحيحيا ما حديث أسءمة -ر ي اهلل عن  -أا رسور اهلل رلى اهلل علي
ول ِ
وسلم ىو أ في ِّ
ام َك((.)3
الص َالةَ؟ فَقَا َل َّ :
اهلل َّ
س َ
الش ْعب فَ ُقْل ُ
ت لَ ُ ( :يا َر ُ
َم َ
الص َالةُ أ َ
قءر الع بري -رحم اهلل : -الوج النرب على ىقدير أتريد الصالة أو أتصلى الصالة .فقءر ل

مء معنءه :اآلا ل ،بر نؤخرهء إلى أا نأىي بلء مع العشء األخيرة بءلمزدلية( .)4حيث حذف اليعر
جوا از مع بقء الميعور منروبءا ب ؛ ألن واقع في جواب الندا .
خامساً النعت المقطوع:
يحذف عءمر الميعور ب في النعت المقتوع جوا از ،فا"إذا قُ ِتع النعت عا المنعوت رفع على
ٍ
يم) أي :هو ال ريم ،أو
يم ،أو ال ر َ
إ مءر مبىدأ ،أو نرب على إ مءر فعر ،نحو( :مررت بزيد ال ر ُ

يم(.)5
أعني ال ر َ

لذلك سأقسم النعت المقتوع في حءلة النرب إلى قسميا :النعت المقتوع الميرد ،والنعت المقتوع

الىيريلي(.)6

) )1رحيح البخءري ،115/4 :رحيح مسلم.1420/3 :
( )2إعراب الحديث النبوي.329 :
) )3مسند أحمد.142/36 :

( )4إعراب الحديث النبوي.106 :
( )5شرح ابا عقير.204/3 :
( )6البءحثة :عءئشة بنت مرزوق با حءمد اللليبي في رسءلىلء العلمية :الىأوير النحوي في ىب إعراب الحديث
النبوي :قسمت النعت المنقتع إلى قسميا :القتع في بدر الواحد إلى السىئنءف ،القتع في البدر الىيريلي إلى

السىئنءف .أمء ىقسيمىي فسىخىلف شيئء بسيتءا عا ىقسيملء ينظر الىأوير النحوي.149 -143 :
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أ .النعت المقطوع المفرد:
حيث يقتع نعت الواحد إلى السم المنروب اسىئنءفءا فيحذف في العءمر جوا از على ىقدير:

أعني(.)1

ومثل في حديث أسءمة با شريك العءمري -ر ي اهلل عن  -قول علي الس م( :فقالوا :يا رسول
ٍ ٍ
اله َرِم)(.)2
داء إال
تداووا فإن اهلل لم َي َ
َ
اء ،غير داء واحدَ :
وضع له دو ً
ضع ً
اهلل نتداوى؟ قال :نعم َ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-ل يجوز في (غير) هنء إل النرب على السىثنء ما دا .
وأمء (اللرم) فيجوز في الرفع على ىقدير هو اللرم ،والجر على البدر ما دا المجرور بغير،

والنرب على إ مءر أعني"(.)3

بدا
ومثل في حديث أنس با مءلك –ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم( :ا ْئتُوا ُم َح َّم ًدا َع ً
َغفَ َر اهللُ لَ ُه)(.)4
يقور الع بري -رحم اهلل : -في ( عبد) فنرب هءهنء على البدر ،أو على الحءر ،أو على

إ مءر أعنى .ولو رفع مء رفع (عبد لم اهلل) لجءز(.)5

ومثل في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة  -ر ي اهلل عن  -قءر ،قءر رسور اهلل رلى اهلل علي
وسلم( :أََال أ َُدلُّ َك َعلَى َك ْن ٍز ِم ْن ُك ُن ِ
وز ا ْل َجنَّ ِة؟ َال َح ْو َل َوَال قُ َّوةَ إَِّال ِباللَّ ِهَ ،وَال َم ْل َجأَ ِم َن اللَّ ِه إَِّال إِلَ ْي ِه)(.)6
قءر الع بري-رحم اهلل " :-يحىمر مو ع (ال حول) الجر بدل ما نز ،والنرب على ىقدير
أعني ،والرفع
على ىقدير هو"(.)7
ومثل في حديث سلَمة با األ وع -ر ي اهلل عن  -قول ( :ع ْد َنا مع رس ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
ول اهلل َ
ُ َََ ُ
َ
ْ
ت :و ِ
ِ
ضع ُ ِ
ال َن ِب ُّي
ش َّد َحرا ،فَقَ َ
سلَّ َم َر ُج ًال َم ْو ُعو ًكا ،قَ َ
ت َكا ْل َي ْوِم َر ُج ًال أَ َ
اهلل َما َأر َْي ُ
ال :فَ َو َ ْ
ت َيدي َعلَ ْيه ،فَ ُق ْل ُ َ
َو َ

( )1شرح ابا عقير.204/3 :

) (2جءمع المسءنيد والسنا.247/1 :
( )3ينظر إعراب الحديث النبوي.111 :
) (4المسند الجءمع.46/3 :
( )5إعراب الحديث النبوي.118 :
) )6مسند أحمد.464/16 :

( )7إعراب الحديث النبوي.161 :
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الر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اك َب ْي ِن
الر ُجلَ ْي ِن َّ
ام ِة؟ َه َذ ْي ِن َك َّ
سلَّ َم :أََال أ ْ
ُخ ِب ُرُك ْم ِبأَ َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
اهلل َ
ش َّد َح ار م ْن ُه َي ْوَم ا ْلق َي َ
ا ْل ُمقَفِّ َي ْي ِن)(.)1
قءر الع بري-رحم اهلل" :-أمء قول (هذينك) في وجلءا أحدهمء :أن بدر ما قول بأشد.
والثءني :أا ي وا منروبءا بإ مءر أعني ،وأمء ال ءف في (ذينك) فحرف للختءب ءلىي في قول

ىعءلى( :")2فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ.)3(

ومثل مء جء في حديث أبي بررةَ ِ
الغيَءري واسم ُح َمْير با بررة -ر
َ َْ
وها ِفيما ب ْي َن ص َال ِة ا ْل ِع َ ِ
الص ْب ِح ا ْل َوتُْر
ص َال ِة ُّ
َع َّز َو َج َّل َز َ
صلُّ َ َ َ
شاء إِلَى َ
َ
ص َالةً فَ َ
اد ُك ْم َ

ي اهلل عن ( :-إِ َّن اللَّ َه
ا ْل َوتُْر)(.)4

قءر الع بري-رحم اهلل" :-في وجلءا :النرب على ىقدير :صلوا الوتر ،ف رر فءسىغنى عا

اليعر.

ويجوز أا ي وا الىقدير :علي م الوىر و رر ىو يدا ،ويجوز أا ي وا الىقدير زاد م الوىر أو أعني

الوىر .والثءني :الرفع على ىقدير هي الوتر ،و رر ىو يدا"(.)5

ول اللَّ ِه :إِ َّن فَُال ًنا َال ُي ْف ِط ُر
س َ
ومثل في حديث عمراا با حريا -ر ي اهلل عن  -قول ِ ( :ق َ
يل َلر ُ
ام)(.)6
َن َه ًا
َّه َر فَقَ َ
ار الد ْ
الَ :ال أَ ْفطَ َر َوَال َ
صَ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-الدهر ) "منروب ،وفي وجلءا :أحدهمء :هو بدر ما ( نهار )
ف أن قءر :ل ييتر الدهر ،وذ ر النلءر هء هنء ليءئدة وهو أن لو قءر ل ييتر الدهر لدخر في اللير
بمقى ى الظءهر ،فلمء قءر ( نلء ار ) بءا أن أراد نلءر الدهر .والثءني :ينىرب بيعر محذوف ىقديره

يروم الدهر ،وهو شءرح لمعنى ل ييتر نلء ار"(.)7
ومثل

َن َهى َع ِن

ِ
َن رس َ ِ
سلَّ َم
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
في حديث رافع با َخديج -ر ي اهلل عن  -قول (:أ َّ َ ُ
ِ َّ
اب ا ْل َع َر َايا ،فَِإ َّن ُه قَ ْد أ َِذ َن لَ ُه ْم)(.)8
َص َح َ
ا ْل ُم َز َاب َنة الث َم ِر ِبالتَّ ْم ِر إَِّال أ ْ

) )1رحيح مسلم.2146/4 :
( )2إعراب الحديث النبوي. 209 :
) )3سورة القرص.32 :

) )4مسند أحمد ،205 ،204/25 :جءمع المسءنيد والسنا.148/9 :
( )5إعراب الحديث النبوي.189 :
) )6مسند أحمد.59/33 :

( )7إعراب الحديث النبوي283 :
) )8مسند أحمد.499/28 :
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قءر الع بري-رحم اهلل ( -الثمر)" :يجوز في الجر على البدر ،والنرب على إ مءر أعني،

والرفع على إ مءر هي بيع الثمر بءلىمر)(.)1

َن رس َ ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
ول اللَّه َ
ومثل مء جء في حديث أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -قول ( :أ َّ َ ُ
وسلَّم رمى ا ْلجمرةَ ،ثُ َّم َنحر ا ْلب ْد َن وا ْلحجَّام جالِس ،ثُ َّم قَ َ ِ
ِ
ف ِه َ
صَ
شام َذلِ َك َو َو َ
ض َع َي َدهُ
ََ ُ َ َ ُ َ
ال ل ْل َح َّجام َ -و َو َ
َ َْ
َ َ َ ََ
()2
ق أ ِ َّ ِ
ِِ
سم ُه َب ْي َن َّ
الن ِ
َعطَاهُ أ ََبا طَ ْل َح َة) .
اسَ ،و َحلَ َ
ق ْاْل َخ َر ،فَأ ْ
َعلَى ُذ َؤ َابته ،فَ َحلَ َ َ
َح َد شق ْيه ْاأل َْي َم َنَ ،وقَ َ َ
قءر الع بري – رحم اهلل(" :-األيمن) بءلنرب بدر ما أحد ،أو على إ مءر أعني ،والرفع جءئز

على ىقدير هو األيما"(.)3

فجميع األحءديث الىي وردت في النعت المقتوع الميرد ءا ىقدير عءمللء ( أعني) فحذف العءمر

جوا از.

ب .النعت المقطوع التفصيلي:
حيث يقتع نعت الواحد إلى السم المنروب اسىئنءفءا وي وا مء بعده معتوفءا علي  .فيحذف في

العءمر جوا از على ىقدير :أعني(.)4

سو ُل اللَّ ِه
الب َجلِي -ر ي اهلل عن  -أن قءر( :قَ َ
ومثل مء ورد في حديث جرير با عبد اهلل َ
ال َر ُ
الص َال ِة ،وِايتَ ِ
س َالم َعلَى َخ ْم ٍ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َ َّ ِ ِ
اء
َن َال إِلَ َه إَِّال اللَّ ُهَ ،وِاقَ ِام َّ
سَ :
اد ِة أ ْ
ش َه َ
َ
َ
سل َمُ :بن َي ْاإل ْ ُ
()5
ِ
َّ ِ
ان) .
ض َ
ص ْوِم َرَم َ
الزَكاةَ ،و َح ِّج ا ْل َب ْيتَ ،و َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-يجوز(شهادة) بءلجر و ذلك مء بعده على البدر ما خمس ،وبءلرفع

على ىقدير هي ،والنرب على إ مءر أعني(.)6

مثل مء جء في حديث زيءد با ُن َعيم الح رمي -ر ي اهلل عن :-

( )1إعراب الحديث النبوي.192 :
) )2مسند أحمد.404-403/20 :
( )3إعراب الحديث النبوي.132 :
( )4شرح ابا عقير.204/3 :
) )5مسند أحمد.550/31 :

( )6إعراب الحديث النبوي.157 :
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ِ
ِ
ِ
اإل ِ
يعا
ين َع ْن ُه َ
اء ِبثََال ٍث ،لَ ْم ُي ْغ ِن َ
(أ َْرَبع فََر َ
ض ُه َّن اللَّ ُه في ِْ ْ
ش ْي ًئاَ ،حتَّى َيأْت َي ِب ِه َّن َجم ً
س َالم ،فَ َم ْن َج َ
ِ
َّ
انَ ،و َح ُّج ا ْل َب ْي ِت)(.)1
َّ
ض َ
ام َرَم َ
الص َالةَُ ،والزَكاةَُ ،وص َي ُ
قءر الع بري-رحم اهلل" :-الجيد في الصالة وما بعدها الرفع ،أي ها الر ة ،ولو نرب على
إ مءر أعني جءز ،ولو جر على البدر ما ال مير في بلا جءز"(.)2

ِ
صلَّى
سو ُل اللَّه َ
ومثل في حديث شداد با أسءمة با اللءد -ر ي اهلل عن -قول َ ( :خ َر َج َعلَ ْي َنا َر ُ
ِ
ِ
ِ
ص ِر)(.)3
ص َال تَ ِي ا ْل َعش ِّي ،الظُّ ْه ِر أ َِو ا ْل َع ْ
سلَّ َم في إِ ْح َدى َ
اهللُ َعلَ ْيه َو َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-بءلجر على البدر ما إحدى ،ويجوز الرفع على ىقدير هي صالة

الظهر .ويجوز النرب على إ مءر أعنى"(. )4

ومثل مء وجل في حديث علي با أبي تءلب -رم اهلل وجل َ( :-ال َي ِح ُّل لِ ْل َخلِيفَ ِة ِم ْن م ِ
ال اللَّ ِه إِال
َ
ض ُع َها َب ْي َن َي َد ِي َّ
الن ِ
ص َعتَ ِ
اس)(.)5
ص َعة َيأْ ُكلُ َها ُه َو َوأ ْ
ص َعة َي َ
َهلُ ُهَ ،وقَ ْ
ان :قَ ْ
قَ ْ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-قصعة) مرفوع على أن خبر مبىدأ محذوف ،أي إحداهمء قرعة ويجوز

نرب

على بعد وي وا ىقديره أعني قرعة(.)6

وفي حديث عبد اهلل با عمرو با العءص -ر ي اهلل عن  -قول ( :قَالُوا ،و ِ
اهلل يا رسول اهلل َما
َ
شي ٍءَ ،ال َنفَقَ ٍة ،وَال َداب ٍ
ِ
اع).
َّةَ ،وَال َمتَ ٍ
َ
َن ْقد ُر َعلَى َ ْ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-نفقة ودابة ومتاع) بءلجر بدل ما شي  ،ولو جء منروبء جءز على

ىقدير :ل نجد( .)7ولو قدر على أعني ل نيقة ول دابة ول مىءع لجءز.

ِ
ومثل مء ورد في حديث أميةَ ِ
الخزاعي –ر ي اهلل عن  -قول في أ ر التعءم( :إِ َّن
با
مخش ٍّي ُ
طع ِ
الن ِب ُّي صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم ي ْنظُرَ ،فلَم يس ِّم حتَّى َك َ ِ ِ
ان َيأْ ُك ُل َو َّ
ال:
ام ِه لُ ْق َمة ،فَقَ َ
َر ُج ًال َك َ
ْ َُ َ
ان في آخ ِر َ َ
َ
ُ َ َ ََ َ ُ
ِ ()8
سِم اللَّ ِه أ ََّولَ ُه َوآخ َرهُ)
ِب ْ

) )1مسند أحمد ،328/29 :جءمع المسءنيد والسنا.51/3 :
( )2إعراب الحديث النبوي.199 :

) )3مسند أحمد ،419/25 :جءمع المسءنيد والسنا.217/4 :
( )4إعراب الحديث النبوي.214 :
) )5مسند أحمد.19/2 :
( )6إعراب الحديث النبوي.277 -276 :
( )7إعراب الحديث النبوي.235 :
) )8مسند أحمد.296/31 :
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قءر الع بري-رحم اهلل ( :-أوله وآخره)" ،الجيد النرب فيلمء ،والىقدير عند أول وعند آخره.
فحذف عند وأقءم الم ءف إلي مقءم  .ويجوز أا ي وا الىقدير ألقي بءلىسمية أول وآخره ،ويجوز

الجر على ىقدير في أي في أول وآخره"(.)1
 حذف العامل في المفعول به وجوباًيحذف عءمر

النرب في الميعور ب

اإلغر  ،والىحذير،
ا
وجوبءا في الموا ع الىءلية:

والخىرءص ،والشىغءر ،والندا  ،والسىغءثة ،والندبة( ،)2وسأىحدث عا الموا ع الىي ذ رهء الع بري
رحم اهلل -في ىءب إعراب الحديث النبوي.أوالً اإلغراء:
يحذف عءمر الميعور ب وجوبءا في اإلغ ار ( ،)3ويقرد بءإلغ ار  :هو ىنبي المخءتب على أمر

محمود لييعل (،)4

الجلءد ،أو المرو ةَ والنجدةَ( ،)5أخءك أخءك ،ومثل قول ىعءلى:
الجلءد
نحو:
َ
َ

فِطْرَتَ اللَّهِ اَّلتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ،)6(أي الزموا واىبعوا ديا اهلل( ،)7أو "الزموا فترة اهلل أو علي م فترة
اهلل"( . )8وما رور اإلغ ار أا ي وا منيردا أوم ر ار أو معتوفءا.
ومثل مء ىأول الع بري في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل
يك ج ِ
ِ
صلَّى اهلل َعلَ ْي ِه َو َ َّ
َّ
اهلِيَّة ،إِ ْخ َوا ُن ُك ْم إِ ْخ َوا ُن ُك ْم َج َعلَ ُه ُم
ام ُرؤ ف َ َ
الن ِب ُّي َ
سل َم :إِ َّن َك ْ
ُ
ت َي ِد ِه)(.)9
ان أَ ُخوهُ تَ ْح َ
َك َ

عن  -قول ( :فَقَا َل لَ ُه
ت أ َْي ِدي ُك ْم ،فَ َم ْن
اللَّ ُه تَ ْح َ

( )1إعراب الحديث النبوي.116 :
( )2ينظر في النحو والررف ،عءرم بيتءر  ،124 :الجملة اليعلية والميءعير ،115 -112 :المرجع السلر في
قواعد النحو العربي.62-61:

( )3النحو والررف ،عءرم بيتءر  ،124 :الجملة اليعلية والميءعير ،114 :المرجع السلر في قواعد النحو
العربي.62:
( )4أو ح المسءلك ،79/4 :وشرح

ىءب الحدود في النحو ،206:معءني النحو ،115/2:النحو الوافي،136/4 :

أو ح المسءلك ،175/4 :وشرح ابا عقير  ،301/3 :همع اللوامع ،20/2 :وشرح ىءب الحدود في النحو،206 :
المرجع السلر في قواعد النحو العربي.160:

( )5النحو والررف ،عءرم بيتءر 124 :
( )6سورة الروم اآلية.30 :
( )7الىبيءا في إعراب القرآا.1040 :
( )8ىيسير ال شءف.830 :

( )9ينظر المردر نيس .168 :
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قءر الع بري-رحم اهلل(" :-إخوانكم إخوانكم) بءلنرب أي احيظوا إخوان م ،ويجوز الرفع على

معنى هم إخوان م ،والنرب أجود"(.)1

فقد جء ت (إخوانكم) األولى بءلنرب ،وقد حذف عءمللء وجوبءا وىعرب على أنلء ميعولا ب

منروبءا وع مة نرب اليىحة ليعر محذوف وجوبءا ىقديره :الزموا إخوان م ،وجء ت ال لمة الثءنية م ررة
على أنلء ىو يد ليظي.

ال عمر :يا رس َ ِ
ٍ
س ْمع
ومثل في حديث ُد َ يا با
سعيد َ
ول اللَّهَ ،
الخثْعمي -ر ي اهلل عن  -قول ( :قَ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ِ
َخرج ا ْل ِم ْفتَ ِ
ٍ
طاعة فَقَام عمر وقُم َنا مع ُه ،فَ ِ
ال
اب قَ َ
اح م ْن ُح ْج َزِته ،فَفَتَ َح ا ْل َب َ
َ
صع َد ِب َنا إِلَى ُغ ْرفَة لَ ُه ،فَأ ْ َ َ
َو َ َ
َ
َ ُ َُ َ ْ َ َ
ش ِبيه ِبا ْلفَ ِ
صِ
الرِب ِ
شأْ َن ُك ْم)(.)2
يل َّا
ض ،قَ َ
الَ :
ُد َك ْين :فَِإ َذا ِفي ا ْل ُغ ْرفَ ِة ِم َن التَّ ْم ِر َ

قءر الع بري-رحم اهلل( :-شأنكم) :بءلنرب على اإلغ ار  ،افعلوا شأن م( .)3وربمء يقدر المعنى

علي م شأن م ،أو احيظوا شأن م.
ومثل ذ ر في مسند أحمد عا أسءمة با زيد -ر ي اهلل عن  -قول ( :فلما سمع النبي صلى
ُّها َّ
الس ِكي َن َة).
اسَ ،علَ ْي ُك ُم َّ
اهلل عليه وسلم َح ْطم َة الناس خ ْلفَه قالُ :رَوْي ًدا أَي َ
الن ُ
قءر الع بري -رحم اهلل : -الوج أا ىنرب (السكينة) على اإلغ ار  ،أي الزموا الس ينة .قول
( علي م أنيس م ) ول يجوز الرفع ،ألن يرير خبرا ،وعند ذلك ل يحسا أا ىقور(:رويدا أيلء النءس)؛

ألن ل فءئدة في أي ء( .)4و( علي م) ما الحروف الىي ىسىخدم لإلغ ار (. )5

قءر الد ىور حسا الشءعر " :لو نرب الس ينة على أنلء ميعور اسم اليعر ل ون يعمر عمر

األفعءر سءئر الريءت ل ءا أولى ،إذ ل يظلر هنء لإلغ ار وج  ،ول يرح علي المعنى.

ومء ذ ره هذا القءئر ما أا نرب الس ينة بعلي م ألنلء اسم فعر هو الراجح ويىيق مع إعراب

الع بري لآليءت الىي ذ رهء( .)6و بءلعودة إلى ىحقيق الد ىور اللنداوي وجدنءه قد ذ ر الحديث بنص
آخر.

( )1إعراب الحديث النبوي.168 :
شأن م ،بنرب النوا وردت في مسند أحمد ،117/29 :جءمع المسءنيد والسنا.663/2 :
)َ )2
( )3إعراب الحديث النبوي.191 :
( )4المردر نيس .106 :

( )5مجمع األمثءر.38/2 :
( )6إعراب الحديث النبوي.106 :
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فيي مسند أحمد -رحم اهلل -قول ( :فلما سمع النبي صلى اهلل عليه وسلم جلبة الناس خلفه

قال :السكينة رويداً أيها الناس )(.)1

فءلس ينة بءلنرب على اإلغ ار و ىقديره (الزموا السكينة) وبذلك ن وا خرجنء بليظ آخر لنيس
الحديث وبرواية أخرى.
الس ْم َع
ومثل مء ورد في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي -ر ي اهلل عن َ (:-علَ ْي َك َّ
اع َة)(.)2
َوالطَّ َ
قءر الع بري-رحم اهلل (" :-السمع والطاعة) بءلرفع ،ءواا جء في بعض الروايءت منروبءا فلو

على اإلغ ار "( .)3قول ىعءلى :عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ،)4(ومثللء مء ذ ره رءحب ال شءف في ىيسير قول
ىعءلى :فِطْرَتَ اللَّهِ اَّلتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ،)5(حيث فسرهء "الزموا فترة اهلل أو علي م فترة اهلل"(.)6
اد
ومثل في حديث جءبر با عبداهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول ( :أ ََر َ
ِ
ِ
ِ
إِلَى قُر ِب ا ْلم ِ
سلَّ َمِ ،د َي َارُك ْم تُ ْكتَ ْب
َ ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو َل اهلل َ
س ِجد ،فََبلَغَ َذل َك َر ُ
ْ
()7
آثَ ُارُك ْم) .

َن َي ْنتَ ِقلُوا
سلِ َم َة أ ْ
َب ُنو َ
آثَ ُارُك ْمِ ،د َي َارُك ْم تُ ْكتَ ْب

قءر الع بري -رحم اهلل :-نرب (دياركم) على ىقدير :علي م ديءر م ،أو اس نوا ديءر م .و(ى ىب)

مجزوم على الجواب(.)8

حيث حث النبي رلى اهلل علي وسلم على لزوم الديءر ،فيقور ":الزموا ديءر م ى ىب آثءر م،
فنلءهم أا يقربوا ما المسجد وأمرهم أا يبقوا في أمء نلم ،وبيا للم أا أثر مجي اإلنسءا ما بيى

إلى بيت اهلل عز وجر ي ىب في ب ر ختوة يختوهء المر حسنة"(.)9

( )1إعراب مء يش ر ما الحديث ،ىحقيق :اللنداوي.22 :
) )2رحيح مسلم ،1467/3 :مسند أحمد.514/14 :
( )3إعراب الحديث النبوي269 :
) )4سورة المءئدة.105 :

( )5سورة الروم اآلية.30 :
( )6ىيسير ال شءف.830 :
) )7مسند أحمد ،462/1 :رحيح مسلم ،462/1 :رحيح ابا حبءا.390/5 :
( )8إعراب الحديث النبوي.146 :

( )9ىيسير الشيخ أحمد حتيبة ما سورة يس ،3:مردر ال ىءب :دروس روىية قءم بىيريغلء موقع الشب ة اإلس مية
.http://www.islamweb.net
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ثانياً التحذير:
يحذف عءمر الميعور ب وجوبءا في الىحذير(،)1ويقرد بءلىحذير "ىنبي المخءتب على أمر م روه
()2
اللير ،أَن قءر ِ :
بءد ْر أهلَك قبر اللير ،ءوانمء المعنى أا
َهلَ َك و َ
ليىجنب "  ،نحو :إيءك و َ
األسد ،و أ ْ
ت أي ،اى ِ
يحذره أا ُي ِ
ق
در اللي ُر .واللي ُر محذر من  ،مء ءا
أسك والحءئ َ
ُ
األسد محىيَظء من و مثل ر َ

أسك والحءئتَ ( ،)3ومن قول ىعءلى :فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ،)4(أي احذروا نءقة اهلل،
رَ
وسقيءهء .قءر الزمخشري( :نءقة اهلل)
الربي بإ مءر ذروا أو احذروا عقرهء"( ،)5ويشىرت
الربي
األسد و
األسد
نرب على الىحذير قولك:
َ
َ
َ
َ
في إ مءر نءرب أا ي وا م ر ار أو معتوفءا ءإلغ ار أو بعد إيءك ورورهء (.)6
أمء الع بري فقد أورد في ىءب إعراب الحديث النبوي حديث عبداهلل با مسعود -ر ي اهلل عن -
ان تُْز َج َر ِ
ان اللَّتَ ِ
ومتَ ِ
ان ا ْل َك ْع َبتَ ِ
قول ( :إيَّا ُك ْم َو َهاتَ ِ
ان َز ْج ًرا ،فَِإ َّن ُه َما َم ْي ِس ُر ا ْل َع َجِم)(.)7
ان ا ْل َم ْو ُ
س َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-وقع في هذه الرواية (هاتان) ومء بعده بءلرفع ،والقيءس أا ينرب
الجميع عتيءا على (إيء م) .مء ىقور :إيءك والشر ،أي جنب نيسك الشر؛ والمعنى ىجنبوا
()8
"ع ْا َع ْبِد الل ِ ْب ِا م ْس ُع ٍ
ود قَا َل ( :إِيَّا ُك ْم َو َهاتَ ْي ِن
هءىيا  .....وقد ورد في سند آخر بءلنرب َ
َ
ومتَْي ِن؛ اللَّتَ ْي ِن ُي ْز َج َر ِ
ان َز ْج ًرا؛ فَِإ َّن ُه َما ِم َن الميسر)( .)9أمء مء ورر إلى اإلمءم الع بري-
ا ْل َك ْع َبتَ ْي ِن ا ْل َم ْو ُ
س َ
رحم اهلل -فلو بءلرفع وبذلك ىأول على ث ثة أوج :

أحدها :أا ي وا معتوفءا على ال مير في إيء م ،إي إيء م أنىم وهءىءا.
والثاني :أا ي وا مرفوعءا بيعر محذوف ىقديره :لىجىنب هءىءا.
( )1النحو والررف ،عءرم بيتءر  ،124 :الجملة اليعلية والميءعير ،114 :المرجع السلر في قواعد النحو
العربي.62:

( )2أو ح المسءلك ،175/4 :وشرح ابا عقير  ،300/3 :همع اللوامع ،17/2 :وشرح ىءب الحدود في النحو:
 ،206معءني النحو  ،102/2المرجع السلر في قواعد النحو العربي ،160:النحو الوافي.126/4 :
( )3ال ىءب.274-273 :
( )4سورة الشمس.13 :

( )5ىيسير ال شءف.1206 :
( )6ينظر شرح با عقير.301/3 :
) )7مسند أحمد.٢٩٨ /8 :

( )8ينظر إعراب الحديث النبوي.240 :
( )9رحيح األدب الميرد.448 :
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والثالث :أا ي وا األلف في (هءىءا) ومء بعده غير دلير الرفع ،بر على لغة بلحءرث في جعر

الىثنية بءأللف في ر حءر"(.)1

وعلى ذلك نجد الع بري في ىيسيره وىأويل يذهب إلى حذف العءمر بعد إيءك ،لي وا ميعولا ب
()2

منروبءا ليعر محذوف ىقديره " احذر" أو "ىجنب"

ليسىقيم المعنى النحوي في هذا الحديث ،مع

احسءس ربمء بوقوع ختأ في النقر ،وهذا مء وجدنءه في سند آخر ،واهلل أعلم.
ثالثاً االختصاص:

()3

يحذف عءمر الميعور ب وجوبءا

في أسلوب الخىرءص ،وقد عرف علمء النحو أسلوب

الخىرءص :اسم ظءهر معرفة قرد ىخرير بح م

النءس ذمةا وأ رملم نيسءا(.")5

العرب -أوفى
مير قبل ( .)4نحو :نحا –
َ

ويسى خدم هذا األسلوب في حيءىنء اليومية وفي ىءبءىنء حيث نقور :نحا -الموقعيا أدنءه -شعءرنء
الجد .ويشىرت في السم المخىص أا ي وا اسمءا منروبء مح ا بأر نحو :نحا -الت ب -شعءرنء

األمءنة ،أو معرفءا بءإل ءفة نحو :نحا -أبنء جءمعة األزهر -ملزموا بءلىيوق ،أو علمءا نحو :أنء-

سءمي -أربي النش (.)6

وقد ورد أسلوب الخىرءص عند الع بري -رحم اهلل – فيي حديث عقبة با عءمر الجلني -ر ي
َّ
َه َل ِْ
ش ِري ِ
س َالِم،
َّام التَّ ْ
يد َنا أ ْ
قِ ،ع ُ
اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلمَ :
اإل ْ
(ي ْوُم َع َرفَ َة َوَي ْوُم الن ْح ِر َوأَي ُ
ش ْر ٍب)(.)7
َّام أَ ْك ٍل َو ُ
َو ُه َّن أَي ُ
قءر الع بري-رحم اهلل -في ىأوير (أهل) ويجوز فيلء "النرب على إ مءر أعني ،أو أخص"(.)8

( )1إعراب الحديث النبوي.241-240 :
( )2ينظر إعراب الحديث النبوي240 :
( )3النحو والررف ،عءرم بيتءر  ،124 :الجملة اليعلية والميءعير ،115 :المرجع السلر في قواعد النحو
العربي.62:

( )4شذور الذهب.282 :
( )5النحو والررف ،عءرم بيتءر.124 :
( )6ينظر في النحو والررف ،عءرم بيتءر ،135-134 :الىتبيق النحوي.208-207 :
) )7مسند أحمد.605/28 :

( )8إعراب الحديث النبوي.273 :
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فحذف العءمر وقد جء السم المخىص معرفءا بءإل ءفة مسبوقءا بءل مير المىرر في (عيدنا)،

أي نحا أهر اإلس م ،...ومثل مء ذ ره الع بري حيث يقور ومثل

معاشر األنبياء -ال نورث)(.)1
َ

قول رلى اهلل علي وسلم( :نحن

أي أقرد وأخص معءشر األنبيء والسم المخىص هنء معرفءا بءإل ءفة وحذف عءمل وجوبءا

بىقدير :أخص أو أعني أو أقرد.

ومثل مء وقع في حديث أبي رافع -ر ي اهلل عن  -مولى رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم واسم
الص َدقَ ُة)(.)2
آل ُم َح َّم ٍدَ -ال تَ ِح ُّل لَ َنا َّ
أسلم قول رلى اهلل علي وسلم( :إِ َّنا َ -
قءر الع بري-رحم اهلل(" :-آل ) منروب بإ مءر أعني أو أخص وليس بمرفوع على أن خبر
إا؛ ألا ذلك معلوم ل يحىءج إلى ذ ره ،وخبر إا (ل ىحر لنء الردقة)" أي أقرد وأخص آر محمد.
()3

ومثل مء ذ ره الع بري قور الشءعر

:

نحن  -بني ضبة  -أصحاب الجمل".
أي أخص أو أعني بني
()5

الىخريص والقرر

.

()4

بة فحذف عءمل وجوبءا ،ويلجأ ال ثيروا إلى هذا األسلوب ما بءب

رابعاً االشتغال:

يحذف عءمر النرب في الميعور ب وجوبء في درس الشىغءر()6؛ "ألا العءمر في نرب السم

المىقدم فعر محذوف وجوبءا ،ييسره اليعر المذ ور بعده( ")7نحو" :زيدا أ رمى فءليعر المذ ور عوض
عا المحذوف والعوض والمعوض عن ل يجىمعءا "(.)8

( )1المردر نيس .273 :
) )2مسند أحمد ،478/24:رحيح مسلم.751/2 :
( )3شذور الذهب ،٢٨٥ :همع اللوامع ،23/2 :إعراب الحديث النبوي.113 :
( )4إعراب الحديث النبوي.113 :
( )5انظر النحو الوافي.120/4:
( )6النحو والررف ،عءرم بيتءر  ،124 :الجملة اليعلية والميءعير ،112 :المرجع السلر في قواعد النحو
العربي.62:

( )7الجملة اليعلية والميءعير.112 :
( )8النحو والررف ،عءرم بيتءر.124 :
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"ومثل في القرآا ال ريم :وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ( ،)1( السمء َ) ميعور ب على الشىغءر
()2

منروب بيعر محذوف وجوبءا ييسره اليعر المحذوف"

.

ومثل مء جء في حديث زيءد با ُن َعيم الح رمي -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم:
ِ
ِ
ِ
اإل ِ
يعا
ين َع ْن ُه َ
اء ِبثََال ٍث ،لَ ْم ُي ْغ ِن َ
(أ َْرَب ًعا فَ َر َ
ض ُه َّن اللَّ ُه في ِْ ْ
ش ْي ًئاَ ،حتَّى َيأْت َي ِب ِه َّن َجم ً
س َالم ،فَ َم ْن َج َ
ِ ()3
ِ
َّ
انَ ،و َح ُّج ا ْل َب ْيت)
َّ
ض َ
ام َرَم َ
الص َالةَُ ،والزَكاةَُ ،وص َي ُ
قءر الع بري-رحم اهلل :-وقع في هذه الرواية (أربعاً) بءلنرب.

والىقدير :فرض اهلل أربعءا ،فأ مر اليعر األور لدللة اليعر الثءني علي  ،قول ىعءلى :وَالْقَمَرَ
قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ )4(على ق ار ة ما نرب ،و ذا قول   :وَكَُّل إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ .)5(
ولو رفع بءلبىدا جءز على

(أربع) خب ار عن "(.)6

عف؛ ألن ن رة وليس في ال م مء يرح أا يقدر مبىدأ لي وا

حيث يعرب (أربعاً) ميعور ب على الشىغءر لليعر (فرض) المحذوف وجوبءا؛ ألا اليعر الذي

بعده فسره وهو عوض عن .

المفعول المطلق:
الميءعير خمسة ،أوللء( ،)7وأرللء الميعور المتلق ،فلو عند النحءة الميعور الحقيقي الذي وقع
علي فعر اليءعر ،وقد سمي متلقءا؛ ألن ليس مقيدا بحرف جر أو نحوه ،في حيا أا سءئر الميءعير
مقيدة ،فنقور :الميعور ب  ،الميعور ألجل  ،الميعور في  ،الميعور مع  ،وقد ىقيد ر قسم ما هذه

الميءعير بمء يلي ما جءر ومجرور ونحوه ،أمء الميعور المتلق فليس مقيدا(.)8

) )1سورة الرحما.7 :
( )2ينظر في الجملة اليعلية والميءعير.112 :

) )3وردت ( أربع) في مسند أحمد ،328/29 :جءمع المسءنيد والسنا.51/3 :
) )4سورة يس.39 :
) )5سورة اإلس ار .13 :
( )6إعراب الحديث النبوي.199 :

) )7لم أقدم الميعور المتلق في البحث سي ار على نلج النحوييا في ىقديم الميعور ب على الميءعير األخرى.
( )8الجملة اليعلية والميءعير ،عبد اهلل اسمءعير ،119 :ينظر همع اللوامع.72/2:
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تعريفه :هو مردر أو مء نءب عن  ،ينىرب ىو يدا لعءمل نحو :قول ىعءلى :وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
تَكْلِيمًا ،)1(أو بيءنءا لنوع  :نحو :وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ،)2(أو عدده :نحو :وقيت وقيىيا(.)3
وسأىحدث اآلا عا األحءديث المش لة الىي وردت عند الع بري -رحم اهلل -في بءب الميعور

المتلق ومء ينوب عن و يف وج هذه األحءديث وىأوللء وأبيا أثر المعنى في ىأوير مش ر إعراب
هذه األحءديث الشريية.

فيي حديث عبداهلل با عمر -ر ي اهلل عنلمء -قور النبي رلى اهلل علي وسلم:
ف َب ْي َن ا ْل َج َّن ِة َو َّ
ار ِفي َّ
َه ُل َّ
الن ِ
الن ِ
الن ِ
ار ،ثُ َّم
يء ِبا ْل َم ْو ِت َحتَّى ُيوقَ َ
َه ُل ا ْل َج َّن ِة ِفي ا ْل َج َّن ِةَ ،وأ ْ
ص َار أ ْ
ارِ ،ج َ
(إِ َذا َ
َه َل َّ
الن ِ
ت)(.)4
تَ ،يا أ ْ
ُيذ َْب ُح ،ثُ َّم ُي َن ِادي ُم َن ٍادَ :يا أ ْ
ارُ ،خلُود َال َم ْو َ
َه َل ا ْل َج َّن ِةُ ،خلُود َال َم ْو َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-في هذه الرواية (خلود ) بءلرفع ،وقد جء في مو ع آخر بءلنرب،

فءلنرب على ىقدير :فءخلدوا خلودا والرفع على ىقدير ل م خلود ،أو هذا خلود(.)5

فقد ىأور الع بري ( خلود) بءلنرب على حذف العءمر ( اخلدوا) ،وبءلىءلي ىعرب خلودا على أنلء
ميعور متلق منروب وع مة نرب اليىحة ،ول ا بءلبحث والسىقرء في ىب األحءديث وجدت أا

أ ثر الروايءت بءلرفع ل النرب ،أمء الىي في النرب فلي قليلة

()6

مقءرنة بءلرفع وأرى أا الرفع أجود

ما النرب.
 حذف العامل:يجوز حذف العءمر في نرب الميعور المتلق المبيا للنوع أو العدد إذا در على المحذوف دلير،
أمء المردر المؤ د لعءمل فءألرر عدم حذف عءمل ؛ ألا هذا المردر مسوق لىأ يد معنى عءمل في

( )1سورة النسء .164 :
) )2سورة األحزاب.11 :
( )3ينظر :شرح ابا عقير ،169/2 :همع اللوامع ،72 /2 :الجملة اليعلية والميءعير ،120-119:النحو الوافي:

 ،209/2المرجع السلر في قواعد النحو العربي ،63 :جءمع الدروس العربية ،32/2 :النحو والررف ،عءرم بيتءر:
 ،141الىتبيق النحوي ،عبده الراجحي.217 :

) )4مسند أحمد.198/10 :
( )5إعراب الحديث النبوي.232-231 :

( )6ينظر للمقءرنة في الم ىبة الشءملة ،حيث لم أجد إل القلير ما الروايءت الىي ظلرت في ال ىب وهذه ال ىب هي:
لتءئف اإلشءرات ،ىيسير القشيري ،525/2:معءني القرآا للنحءس ،333/4 :الشيءعة.180/1 :
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النيس ،وىقويى  ،ولىقرير المراد من  ،أي :إلزالة الشك عن  ،ولبيءا أا معنءه حقيقي ل مجءزي( )1وي وا
الحذف جوا از ووجوبءا على النحو الىءلي:
 -أوالً :حذف عامل المفعول المطلق جوا ازً:

**في الجوب عن السؤال:

يحذف عءمر الميعور المتلق جوا از ،نحو قولك( :سعءدةا غءمرةا) ،جوابءا على ما سألك :هر
سعدت بلقء أخيك العءئد؟ ،أو ( ربىيا) ،جوابءا على ما سألك :م ربت زيدا(.)2
ومثل في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -قول :

الن ِب َّي صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم ع ْن ُك ِّل َ ٍ
ت َّ
ال:
صى؟ فَقَ َ
(قَ َ
سأَْل ُ
ُ َ َ ََ َ
سأَْلتُ ُه َع ْن َم ْ
س ِح ا ْل َح َ
ش ْيء َحتَّى َ
َ
الَ :
()3
وِ
ع)
اح َدةً أ َْو َد ْ
َ
الجيد أا ي وا (واحدة) منروبء ،أي امسح مسحة واحدة ،أو افعر ذلك مرة واحدة ،ولو رفع على

أا ي وا خبر مبىدأ محذوف أي الجءئز مرة واحدة ل ءا وجلءا"(.)4

فقد جء ت (واحدة) جوابءا عا سؤار ،فحذف عءمل جوا از ،وقد فلم ما السيءق ،والىقدير مء ورد عند

الع بري -رحم اهلل -امسح مسحة واحدة فلو ميعور متلق مبيا للعدد منروب وع مة نربة اليىحة،
وقد اىيق العلمء أا عءمر الميعور المتلق المبيا للعدد ،يجوز حذف جوا از؛ إذا در علي دلير.

 -ثانياً حذف عامل المفعول المطلق وجوباً:

حيث يحذف عءمر المردر وجوبءا في موا ع منلء(:)5
أوالً :إذا وقع المصدر بدالً من فعله:

وهو مقيس في األمر والنلي ،نحو( :قيءمءا ل قعودا) أي قم ( قيءمءا) ،ول ىقعد ( قعودا) ،والدعء ،

نحوَ ( :س ْقيءا لَ َك) أي :سقءك اهلل(.)6

( )1ينظر في الجملة اليعلية والميءعير ،عبداهلل اسمءعير ،128 :النحو الوافي ،219/2 :شرح ابا عقير،175/2:
النحو والررف ،عءرم بيتءر ،144 :همع اللوامع.79/2 :
( )2ينظر شرح ابا عقير ،175/2 :الجملة اليعلية والميءعير ،128 :النحو والررف ،عءرم بيتءر.144 :
) )3مسند أحمد.351/35 :

( )4إعراب الحديث النبوي.163 :
( )5ينظر :الجملة اليعلية والميءعير ،129 :شرح ابا عقير ،177/2:النحو والررف ،144 :شرح األشموني على
حءشية الربءا ومع شرح الشواهد للعيني ،171/2 :أو ح المسءلك.216/2:

( )6ينظر  :شرح ابا عقير ،177/2 :الجملة اليعلية والميءعير ،129 :شرح األشموني على حءشية الربءا ومع
شرح الشواهد للعيني.173-172/2 :
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ومثل في الدعء حديث رفءعة با رافع ُّ
الزَرقي -ر ي اهلل عن  -قولُ
ير طَ ِّيبا مبارًكا ِف ِ
ِ
يه)(.)1
لألعرابيَ ( :ربَّ َنا لَ َك ا ْل َح ْم ُدَ ،ح ْم ًدا َكث ًا ً ُ َ َ

رلى اهلل علي وسلم

(ح ْمداً) وجلءا أحدهمء :هو حءر موتئة ،أي لك الحمد
قءر الع بري-رحم اهلل" :-في انىرءب َ

تيبءا والعءمر في الحءر السىقرار في لك ،ونظيره قول ىعءلى :قُرْآَنًا عَرَبِيًّا.)2(

والثءني :أا ينىرب على المردر ،أي نحمدك حمدا ،و(لك الحمد) دار على اليعر المقدر"(.)3
فءلمقءم يدر على الدعء  ،وقد فلم ما سيءق ال م ،عندمء ينءجي ويدعي اإلنسءا رب يقور( :ربنء

لك الحمد) ثم ينقتع ال م ،فيورل با( حمداً) ،أي أحمدك حمدا ثي ار ،فحذف عءمر المردر وجوبءا
َحمد).
وقدر ما خ ر السيءق با( أ ُ

الن ِب ُّي َ َّ
ومثل في األمر حديث ف ءلة با عبيد األنرءري -ر ي اهلل عن  -قءر( :أ ُِتي َّ
صلى اهللُ
َ
الن ِب ُّي صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم ِب َّ
ِ ٍ ِ
ِ
يها َذ َهب َو َخرز تَُباعُ َو ِهي ِم َن ا ْل َغ َن ِائِم فَأَمر َّ
الذ َه ِب
سلَّ َم ِبق َال َدة ف َ
َ
َعلَ ْيه َو َ
ََ
َ
ُ َ َ ََ
َ
الذ َهب ِب َّ
الَّ :
الذ َه ِب َو ْزًنا ِب َو ْز ٍن)(.)4
ع َو ْح َدهُ ،ثُ َّم قَ َ
الَِّذي ِفي ا ْل ِق َال َد ِة فَ ُن ِز َ
ُ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-وزناً) "ويجوز أا ي وا الىقدير :الذهب يوزا بءلذهب وزنءا ،في وا
ب ِ
اإلبر ،أي يشرب شرب اإلبر(.)5
مرد ار مؤ دا دالا على اليعر المحذوف ،مء قءلوا :ف ا ُش ْر َ
أراد النبي رلى اهلل علي وسلم أا يعلمنء ح مءا شرعيءا جديدا بعد غزوة خيبر ،حيث أمرنء بأا

نوزا الذهب ذهبءا ،ف م قد جء ح مءا شرعيءا بتريقة األمر ،واألمر للوجوب لمء نرت علي آية

ىحريم الربء ،فءهلل عز وجر أحر البيع وحرم الربء .وقد جء ت ريغة ال م الواردة قبر  (:الذهب

بءلذهب) دللة أخرى على أا ال م ءا بريغة األمر لقول ( :فأمر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم).

أمء ( وزناً) فلي مردر منروب وع مة نرب اليىحة ليعر محذوف ىقديره ( اوزا الذهب

بءلذهب وزنءا).

ومثل في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي -ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى اهلل علي
ض ُة ِبا ْل ِفض ِ
اد فَ ُه َو ِرًبا)(.)6
وسلمَ ( :وا ْل ِف َّ
استََز َ
َّة َو ْزًنا ِب َو ْز ٍنِ ،مثًْال ِب ِم ْث ٍل  ،فَ َم ْن َز َ
اد أ َِو ْ
) )1مسند أحمد.332/31 :
) )2سورة يوسف ،2 :وسور أخرى.
( )3إعراب الحديث النبوي.196 :
) )4مسند أحمد.364/39 :

( )5إعراب الحديث النبوي.293 :
) )6رحيح مسلم.1212/3 :
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قءر الع بري-رحم اهلل" :-انىرءب ( وزنا) على أا ي وا مرد ار ،أي ىوزا وزنءا ،و ذلك

الح م في قول (:مث ا بمثر)"(.)1

فقد حذف العءمر وجوبءا ،حيث جء المردر بدلا ما فعل  ،لى وا (وزنءا) ميعولا متلقءا ليعر

محذوف.

 ثانياً :إذا وقع المصدر بعد االستفهام المقصود به التوبيخ:نحو :أىخءذلا وقد شمر زم ؤك عا سواعدهم؟( ،)2أي أىخذللم ىخءذلا وقد شمروا عا سواعدهم

فقد جء المردر للدللة على الىوبيخ.

ومثل في حديث جءبر با عبداهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول ( :اقْتَتَ َل ُغ َال َم ِ
انُ ،غ َالم ِم َن
ِ
يَ :يا لَ ْلم َه ِ
ال ا ْلم َه ِ
ا ْلم َه ِ
صِ
صِ
صِ
ار فَ َخ َر َج
ار ُّ
اج ِر ُّ
ين َوقَ َ
اج ِر َ
اج ِر َ
يَ :يا لَ ْْلَ ْن َ
ال ْاألَ ْن َ
ينَ ،و ُغ َالم م َن ْاألَ ْن َ
ُ
ار ،فَقَ َ ُ
ُ
اهلِي ِ
ال :أ ََد ْعوى ا ْلج ِ
ِ
ِ
س َع
َّة؟ ،فَقَالُواَ :ال َواللَّ ِه ،إَِّال أ َّ
سلَّ َم ،فَقَ َ
َ
َن ُغ َال َم ْي ِن َك َ
َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
َر ُ
َخاه َ ِ
ِ
ظالِ ًما َف ْل َي ْن َه ُه ،فَِإ َّن ُه لَ ُه
ان َ
ص ِر َّ
َح ُد ُه َما ْاْل َخ َر ،فَقَ َ
وما ،فَِإ ْن َك َ
الر ُج ُل أ َ ُ
أَ
ْس ،ل َي ْن ُ
الَ :ال َبأ َ
ظال ًما أ َْو َم ْظلُ ً
ص ْرهُ)(.)3
ص َرةَ ،وِا ْن َك َ
ُن ْ
وما َف ْل َي ْن ُ
ان َم ْظلُ ً

يقور الع بري -رحم اهلل" :-قول رلى اهلل علي وسلم ( :دعوى الجاهلية) هو مردر ليعر
محذوف ىقديره :أىدعوا دعوى الجءهلية ،على جلة السىيلءم والىوبيخ ،ولذلك قءلوا في الجواب (ل).
ول يحسا أا ي وا الىقدير هذه دعوى الجءهلية ،ألن لو ءا ذلك لم يقولوا ل"(.)4

لقد رفض النبي رلى اهلل علي وسلم مء قءم ب هذا الغ مءا ،وأراد أا يوبخلم ويلوملم على

ىررفلم الجءهلي وعودىلم إلى العربية الجءهلية ،فءلمسلموا إخوة ول فرق بيا الملءجريا واألنرءر.

حيث جء الحديث الشريف في ريغة السىيلءم ( ،أدعوى الجاهلية) فحذف العءمر ( اليعر)
وجوبءا ،لدللة الىوبيخ ،وبقي مردره.

( )1إعراب الحديث النبوي.265 :
( )2ينظر :شرح ابا عقير ،177/2 :الجملة اليعلية والميءعير ،131 :جءمع الدروس العربية ،40/3 :همع اللوامع:
 ،90/2النحو الوافي ،232-222/2 :شرح األشموني على حءشية الربءا ومع شرح الشواهد للعيني-172/2 :
 ،173أو ح المسءلك.221/2:

) )3مسند أحمد.357/22 :

( )4إعراب الحديث النبوي.141 :
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 ثالثاً :إذا وقع المصدر بدالً من الفعل المقصود به الخبر:نحو :حبءا و رامةا ،سمعءا وتءعةا ،س مءا ،وداعءا ،ف ر لمة سبقت ىعرب ميعولا متلقءا بيعر

محذوف وجوبءا ،ألا المردر وقع بدلا من  ،وأفءد إخبءره(.)1

فقد ورد في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  ، -بعد
ِ
َّ
الَ :غ ْف ًار َيا أ ََبا َذٍّر)(.)2
سلَّ َم َي َدهُ َعلَى َم ْن ِك ِبي ،فَقَ َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ُّي َ

م ذ ره قءر (:فَ َج َع َل

قءر الع بري-رحم اهلل( :-غفرا) مردر غير ،والىقدير غير اهلل لك يء أبء ذر غي ار(.)3
حيث أخبر النبي رلى اهلل علي وسلم أبء ذر الغيءري -رحم اهلل -بأا اهلل قد غير ل  ،فخذف

عءمر الميعور المتلق وجوبءا( ،غير) وأىى بءلمردر (غي ار) بدلا من  ،حيث ىعرب :ميعولا متلقءا

منروبءا وع مة نرب اليىحة ليعر محذوف ىقديره (غير ).
 -رابعاً :المصدر المؤكد لنفسه:

وهو الواقع بعد جملة ل ىحىمر غيره قور النحءة :ل على الف اعىرافءا .ف لمة اعىرافءا ىعرب

ميعولا متلقءا منروبءا بيعر محذوف وجوبءا ،والىقدير :اعىرف اعىرافءا ،وجملة ( ل علي ألف ) نص في

العىراف .والمردر (اعىرافءا) مؤ د ل عىراف الذي ى منى الجملة السءبقة علي (.)4

شتَرى رسو ُل ِ
اهلل
وقد جء في حديث عءئشة -ر ي اهلل عنلء -قول رلى اهلل علي وسلم( :ا ْ َ َ ُ
()5
ِ
َ َّ
سلَّم ِم ْن َي ُه ِ
طاهُ ِد ْر ًعا لَ ُه َرْه ًنا)
ود ٍّ
َع َ
ي َ
اما ،فَأ ْ
ط َع ً
صلى اهللُ َعلَ ْيه َو َ َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-رهنا) مردر منروب في مو ع الحءر ،أي أعتءه إيءهء راهنء،
ويجوز أا ي وا نعىء لدرع ،وأا ي وا نربء على المردر ،أي رهنلء رهنءا .وأا ي وا ميعول ل  .و أا
ي وا ىميي از(.)6

فقد ىعددت أوج اإلعراب لا (رهناً) ،ومنلء مء ذ ره الع بري ،أن ميعور متلق ،ىقديره :أي رهنلء

رهنءا.

( )1شرح ابا عقير ،177/2:الجملة اليعلية والميءعير.132 :
) )2مسند أحمد.217/35 :
( )3إعراب الحديث النبوي.158 :
( )4الجملة اليعلية والميءعير. ،134 :

) )5ينظر :مسند أحمد ،176/40 :رحيح مسلم.1226/3 :
( )6إعراب الحديث النبوي330 :
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فقد جء ت رهنء في دللة المردر المؤ د لنيس فقد اعىرف النبي رلى اهلل علي وسلم أا لليلوي

رهنءا مقءبر ش ار التعءم من  ،وبذلك ي وا عءمر رهنءا محذوف وجوبءا ىقديره ( رهن ).
 -النائب عن المفعول المطلق:

النءئب عا المردر أو مء نسمي النءئب عا الميعور المتلق ،قد ينوب عا المردر ،فيعتى

ح م في ون منروبءا على أن ميعور متلق وذلك في موا ع عديدة،

الع بري -رحم اهلل -في هذا البءب ،وسنيرر الحديث في ذلك.

()1

منلء مء ُذ ر عند

سليمء ،ول ن لم يوفق في إعراب  ،حيث
فقد ورد عند الع بري -رحم اهلل -حديثاء وجل ىوجيلاء
ا
ِ
ِ
سلَّ َم
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
صلَّى َر ُ
جء في حديث عبداهلل با عبءس -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :
ِ ِ
صفا ُم َو ِ
ب َه ُؤَال ِء إِلَى
صلَّى ِب ِه ْم َرْك َع ًة ،ثَُّم َذ َه َ
ي ا ْل َع ُد ِّوَ ،و َ
از َ
صفا َخ ْلفَ ُهَ ،و َ
ص َالةَ ا ْل َخ ْوف ِبذي قََرٍدَ ،
َ
()2
ِ
ِ
ص ِّ
سلَّ َم) .
صلَّى ِب ِه ْم َرْك َع ًة ،ثُ َّم َ
اء َه ُؤَالء فَ َ
اف َه ُؤَالءَ ،و َج َ
َم َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-صفا) بءلنرب على ىقدير جعر ريء ،في وا ميعول ب  ،ويجوز

أا ي وا حءل ،وي وا الىقدير :ريلم ريء خلي (.)3

فءإلش ءلية هنء في إعراب (ريءا) ،فلو أعربنء هذه الجملة الىي قدرهء الع بري -رحم اهلل -بتريقة
بسيتة سنجد أا رف :فعر مء ٍ
ض مبني على اليىح ،واللء  :مير مىرر مبني في محر نرب

ميعور ب  .واليءعر

مير مسىىر ىقديره (هو) يعود على النبي محمد رلى اهلل علي وسلم ،وريءا:

ميعور متلق منروب وع مة نرب اليىحة .فلنء بيا النبي رلى اهلل علي وسلم هيئة الر ة وهو

المىعءرف علي أا المرليا يقيوا مرتييا في ريوف ،وبذلك أذهب إلى ىقدير :رلوا ريءا خلي ،

في وا نءئبءا عا الميعور المتلق.

حيث يقور الد ىور حسا الشءعر :على هذا الىقدير ل ي وا (ريء) حءلا ،ءوانمء ي وا مرد ار
ميعول متلقء ليعر محذوف ،وجملة اليعر المحذوف حءل(.)4
أمء مء ينوب عا المردر وقد ورد في إعراب الع بري ألحءديث النبي رلى اهلل علي وسلم مء

يلي:

( )1للىيرير :ينظر جءمع الدروس العربية ،34/3 :النحو الوافي ،203/2 :الجملة اليعلية والميءعير.121:
) )2مسند أحمد.363/5 :

( )3إعراب الحديث النبوي.226 :
( )4المردر نيس .
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أوال :مرادف المصدر(:)1
مثر :قعد المسىيقظ ما نوم جلوسء ،وفرح جذلا ،وسعد تربءا ،فلذه ال لمءت ىعرب ميعول متلقءا؛

ألنلء ىوافق عءمللء في المعنى(.)2

الم َزني -ر ي اهلل عن  -حديث النلي عا
و مثل مء جء في حديث أبي معءوية قُرة با إيءس ُ
آكلِي ِهما فَأ ِ
أ ر الثوم( :إِ ْن ُك ْنتُم َال ب َّد ِ
وه َما طَ ْب ًخا)(.)3
َميتُ ُم ُ
ْ ُ
َ

قءر الع بري-رحم اهلل(" :-طبخاً) إا شئت جعلى مرد ار في مو ع الحءر ،أي أميىوهمء

متبوخيا ،ءواا شئت جعلت أميىوهمء بمعنى اتبخوهمء تبخء ،في وا مرد ار مؤ دا"(.)4
رلى اهللُ َعلَْي ِ َو َسل َم  ،وقءر في :
وخرج التبراني معنءه ما حديث أنس  -ر ي اهلل عن  -عا النبي َ
(فإن كنتم البد آكلوهما فاقتلوهما بالنار قتالً) ( ،)5وقءلوا( :فَأ ِ
َي أ َِزيلُوا َرائِ َحىَلُ َمء
َميتُ ُ
وه َما طَ ْب ًخا) أ ْ
بِءلت ْب ِخ( .)6فى وا تبخءا نءئبءا عا الميعور المتلق ألنلء جء ت معنى للمردر.
ول اللَّ ِه ،إِ َّن ِم ْن
س َ
ومثل في حديث عب با مءلك – ر ي اهلل عن  -وىوبى  ،قول ُ ( :ق ْل ُ
تَ :يا َر ُ
ِ
ِ
ِ ِ
سولِ ِه)(.)7
تَ ْوَب ِتي أ ْ
ص َدقَ ًة إِلَى اللَّه تَ َعالَىَ ،وِالَى َر ُ
َن أَ ْن َخل َع م ْن َمالي َ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-صدقة) مردر فيجوز أا ي وا منروبء ( بأنخلع ) ألا معنى أنخلع

أىردق ،ويجوز أا ي وا مرد ار في مو ع الحءر ،أي مىردقءا(.)8

حيث إا ظءهر الحديث أا عب با مءلك -ر ي اهلل عن  -عندمء أسلم ،تلب ما البني رلى

اهلل علي وسلم أا يىردق ب ر مءل  ،فتلب من النبي رلى اهلل أا يمسك ببعض مءل حيث قءر ل

النبي رلى اهلل علي وسلم" :أمسك عليك بعض مءلك فلو خير لك"( .)9وبذلك ي وا ىيسير ( أنخلع)

( )1الجملة اليعلية والميءعير.124 :
( )2المردر نيس .
) )3مسند أحمد180/26 :

( )4إعراب الحديث النبوي.295 :
( )5فىح البءري لبا رجب7/8 :
( )6عوا المعبود وحءشية ابا القيم.218/10 :
) )7مسند أحمد.66/25 :

( )8إعراب الحديث النبوي.297-296 :
( )9فااي ظا ر الق ارآا ،1730/3:أ اوا البيااءا فااي إي ااءح الق ارآا بااءلقرآا ،251/5 :ىيسااير المنااءر ،محمااد رشاايد بااا
علااي الحساايني ،57/11 :الرااحيح المساابور مااا الىيسااير بءلمااأثور ،493/2 :مخىراار ىيسااير ابااا ثياار ،98/2:ىيسااير
األلوسي روح المعءني ،42/6:شرح النووي على مسلم ،101/17 :عمدة القءري شارح راحيح البخاءري ،204/23 :نيار

األوتااءر ،287/8 :جااءمع المسااءنيد والساانا ،218/7 :المغنااي لبااا قدامااة ،9/10 :المحلااى بءآلثااءر ،258/6 :الىرغيااب
والىرهيب للمنذري.363/3:
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مء فسرهء الع بري-رحم اهلل– (أىردق) وقد جء المردر (صدقة) بمعنى العءمر ،وي وا حق أا
ينوب عا الميعور المتلق.
استُ َّن ِب ِه َك َ
ان لَ ُه أ ْ
َج ُرهُ
س َّن َخ ْي ًار فَ ْ
ومثل في مسند حذيية با اليمءا -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :م ْن َ
ور م ْن يتَِّبع ُه َغ ْير م ْنتَ ِق ٍ ِ
ُج ِ
ان َعلَ ْي ِه ِو ْزُرهُ َو ِم ْن
س َّن َ
ورِه ْم َ
استُ َّن ِب ِه َك َ
ص م ْن أ ُ
َو ِم ْن أ ُ
ش ار فَ ْ
ش ْي ًئاَ ،و َم ْن َ
ُج ِ َ َ ُ
َ ُ
ار َم ْن َيتَِّب ُع ُه َغ ْي َر ُم ْنتَ ِق ٍ
ص ِم ْن أ َْو َز ِ
أ َْو َز ِ
ش ْي ًئا)(.)1
ارِه ْم َ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-شيئا) :منروب ،وفي وجلءا ( :)2أحدهمء :هو واقع موقع المردر،

قول ىعءلى :لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا.)3(
فقد جء ت ( شيئءا) هنء ،ميعول متلقءا ،أي شيئء ما ال رر( ،)4ويقور الع بري في ىءب الىبيءا
()5

في إعراب القرآا :أي َ ْي ار

أمء األلوسي في ىءب روح المعءني يقورَ :ش ْيئءا نرب على المردر

أي ل َي ُ ُّرُ ْم َ ْي ُد ُه ْم َش ْيئءا ما ال رر ل ثي ار ول قلي

ببر ة الربر والىقوى(.)6

وعلى ذلك ى وا شيئءا في قول ( :غير منتقص من أجورهم شيئاً) ،نءئبءا عا الميعور المتلق ألن

جء بمعنى المردر.

ط ِاني اللَّ ُه -عز
َع َ
ومثل أي ءا في حديث عبءدة با الرءمت-ر ي اهلل عن  -قول ( :فَ َيقُو ُل لَقَ ْد أ ْ
ِ
ش ْي ًئاً)(.)7
ص َما ِع ْن ِدي َ
تأْ
و جلَ -حتَّى لَ ْو أ َِّني أَ ْط َع ْم ُ
َه َل ا ْل َج َّنة َما َنقَ َ

قءر الع بري-رحم اهلل :-انىرءب ( شي ًئا ) على المردر قول  :لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ
شَيْئًا ،)8(وهو ثير ،وهو ما و ع العءم مو ع الخءص(.)9

) )1مسند أحمد.325/38 :
( )2إعراب الحديث النبوي.183-182 :
) )3سورة آر عمراا.120 :
) (4إعراب القرآا ال ريم ،محيي الديا درويش ،42/2 ،الىبيءا في إعراب القرآا ،289/1:الجملة اليعلية والميءعير،
عبداهلل اسمءعير.140 :

) (5الىبيءا في إعراب القرآا.145/1 :
) (6ىيسير األلوسي روح المعءني.256/2:
) )7ينظر مسند أحمد.385/39 :
) )8سورة آر عمراا.120 :

( )9إع ارب الحديث النبوي.222 :
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أي الىقدير ،مء نقص نقرءنءا ،حيث إا ( شيئا) ميعور متلق على المعنى( ،)1مء في اآلية

ال ريمة ،وي وا إعرابلء نءئبءا عا الميعور المتلق ،وقد فرلنء الحديث في ذلك في الحديث السءبق.

ثانياً :عدد المصدر(:)2

نحو :دارت سيينة الي ء حور األرض سبع دور ٍ
ات ( سبع) :ميعور متلق بسبب اإل ءفة
َ
إلى مردر اليعر.
ش ِه َد َعلَى َن ْف ِس ِه
ض َع ْن ُهَ ،حتَّى َ
َع َر َ
وفي حديث جءبر با عبد اهلل األنرءري -ر ي اهلل عن ( :-فَأ ْ
أَربع م َّر ٍ
ات)(.)3
َْ َ َ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-أربع ) منروب نرب المرءدر ،وأرل مرات أربعء ثم أ يف العدد

إلى المعدود(.)4

فقد جء ت ( أربع) مبينة للعدد ،وقد نءب العدد فيلء عا المردر لي وا نءئبءا عا الميعور المتلق.

ومثل أي ء مء ورد في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -قول ( :بايعني رسول
ش َه َد َعلَ َّي اهلل تسعاً).
ساً وأوثقني سبعاً ،وأ ْ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم َخ ْم َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-خمساً وسبعاً وتسعاً) للء منروبة على المردر ،أي خمس بيعءت

أو مرات

()5

فا(خمسءا) هي نءئب عا الميعور المتلق ،والىقدير بءيعني خمس بيعءت ،ومثللء (سبعءا وىسعءا)،

ف للء جء ت أعدادا للمرءدر.

 -حذف المفعول المطلق

يجوز حذف الميعور المتلق على أا ىحر ريى محل  ،أو يحر المىعلق بريى المحذوفة
مع ( .)6قول ىعءلى :وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ،)7( أي ومء قىلوه قى ا يقينءا.
إذ يقور الد ىور عبءس حسا في ىءب النحو الوافي" :ويذ ر في إعراب  :أن منروب لنيءبى عا

المردر المحذوف ،أو :منروب ألن مردر؛ ذلك ألن ليس مرد ار للعءمر المذ ور؛ إذ مردر

) (1الجملة اليعلية والميءعير ،عبداهلل اسمءعير.140 :

( )2جءمع الدروس العربية ،35/3 :الجملة اليعلية والميءعير.122 :
) )3مسند أحمد.353/22 :
( )4إعراب الحديث النبوي.149 :
( )5ينظر إعراب الحديث النبوي169 :

( )6الجملة اليعلية والميءعير ،137 :النحو الوافي.213/2 :
( )7سورة النسء .157 :
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العءمر المذ ور قد حذف ،وهذا نءئب عن  ،...فما الواجب عدم الخلت بيا المرتلحءت ،والىحرز

ما الختأ في مدلولىلء"(.)1

ومثل مء جء في ىوجي حديث معءذ با جبر –ر ي اهلل عن  -قور الرسور رلى اهلل علي
ان ُغ ِف َر لَ ُه)(.)2
وسلمَ ( :م ْن لَ ِق َي اللَّ َه َال ُي ْ
ش ِر ُك ِب ِه َ
ض َ
وم َرَم َ
سَ ،وَي ُ
صلِّي ا ْل َخ ْم َ
ش ْي ًئا ُي َ
ص ُ

قءر الع بري-رحم اهلل ( :-شيئا ) ميعور ( يشرك ) ومن قول ىعءلى :وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

أَحَدًا ،)3(ويجوز أا ي وا (شيئء) في مو ع المردر ىقديره :ل يشرك ب إش ار ءا قول ىعءلى :لَا
يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ،)4(أي

ر ار( .)5والىقدير :ل يشرك إش ار ءا شيئءا فقد حذف الميعور

المتلق ونءب ريى عن .
ومثل في حديث الب ار
ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
سو ُل اللَّه َ
َر ُ

با عءزب -ر ي اهلل عن -
َه َل ا ْل َم ِدي َن ِة
تأْ
سلَّ َم ،فَ َما َأر َْي ُ
َو َ

اء
قور الرسور رلى اهلل علي وسلم( :ثُ َّم َج َ
ش ْي ٍء قَطُّ فَ َر َح ُه ْم ِب ِه)(.)6
فَ ِر ُحوا ِب َ

يقور الع بري -رحم اهلل (-فرحهم)" :هو منروب ل غير ،والىقدير :فرحوا فرحءا مثر فرحلم،
()7

فحذف المردر وريى وأقيم الم ءف إلي مقءم "

.

فرحهم) بءلنرب على مء وجدنء في ىب الحديث وشروحءىلء ومرنيءىلء م بوتة بءليىح(.)8
فا( َ
حيث إا المردر قد حذف وأقيم الم ءف إلي مقءم  ،لي وا الىقدير مء عند الع بري رحم
اهلل -فرحوا فرحءا مثر فرحلم.

) (1النحو الوافي.213/2 :
) )2مسند أحمد.358 /36 :
) )3سورة ال لف.110 :

) )4سورة آر عمراا.120 :
( )5إعراب الحديث النبوي.303 :
) )6مسند أحمد.473 /30 :
( )7إعراب الحديث النبوي.135 :

( )8رحيح البخءري ،168/6 :ىيسير ابا ثير ت العلمية ،370/8 :جءمع األرور ،602/11 :شرح النووي
للبغوي ،371/13:الىقءا في علوم القرآا ،52/1:مخىرر ىيسير ابا ثير ،629/2 :فىح القدير.513/5 :
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ِ
ومثل في حديث سلَمة با األ وع -ر ي اهلل عن  -قول ( :ثُ َّم إِ َّن رس َ ِ
سلَّ َم
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اهلل َ
َ ُ
َ
ْ
()1
َد َعا ِبا ْل َب ْي َع ِة ِفي أ ْ ِ
الش َجرِة ،فَ َب َايعتُ ُه أ ََّول َّ
الن ِ
اس) .
َصل َّ َ
أور مبءيعةَ
أول) أا ي وا رية لمردر محذوف ىقديره مبءيعة َ
قءر الع بري-رحم اهللَ ( :-
النءس(.)2
فقد حذف المردر وأنءبت ريى محل  ،والىقدير مء قءر الع بري -رحم اهلل :-بءيعى مبءيعة أور

النءس.

السلمي – ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم:
ومثل مء جء في حديث عمرو با َع ْبسة ُ
ِ
س ِب ِ
اق َناقَ ٍةَ ،ح َّرم اللَّ ُه َعلَى َو ْج ِه ِه َّ
الن َار)(.)3
يل اللَّ ِه َع َّز َو َج َّل فُ َو َ
( َم ْن قَاتَ َل في َ
َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-أا ي وا جءريءا مجرى المردر ،أي قىءلا مقد ار بيواق(.)4

فحذف الميعور المتلق وأنءبت ريى محل  ،لي وا نءئبءا عا الميعور المتلق ،والىقدير قىءلا

مقد ار مء و ح الع بري.

ومثل مء جء في حديث أبي
َح ُد ُك ْم َف ْل َي ْكتَ ِح ْل
وسلم( :إ َذا ا ْكتَ َح َل أ َ

هريرة عبد الرحما الدوسي -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي
ستَ ْج ِم ْر ِوتًْار)(.)5
استَ ْج َم َر َف ْل َي ْ
ِوتًْراَ ،وِا َذا ْ

(وتر ) في انىرءب وجلءا منلء :أا ي وا رية لمردر محذوف ،أي
قءر الع بري-رحم اهللً :-ا
ا ىحءلا وى ار(.)6
فحذف المردر وجء برية ىدخر علي وبذلك ى وا (وت ارً) نءئبءا عا المردر أو نءئبءا عا

الميعور المتلق.

) )1مسند أحمد.46/28 :
( )2إعراب الحديث النبوي.207 :
) )3مسند أحمد.189/32 :

( )4إعراب الحديث النبوي ،290 :ينظر لسءا العرب :مءدة ( فوق) ،واليُ َواق واليَ َواق لغىءا :مء بيا الحلبىيا ما الوقت
ألنلء ىحلب ثم ىُىْ َرك ُس َويعةا ُير علء اليَرير لىَِدر ثم ىحلب .يقءر :مء أقءم عنده إل فُ َواقءا.
وفي حديث علي :قءر ل األسير يوم ريِّياْ :أن ِظ ْرني فُ َواق نءقة أي ِّ
أخرني قدر مء بيا الحلبىيا..
) )5مسند أحمد ،308/14:جءمع المسءنيد والسنا.205/6 :
( )6إعراب الحديث النبوي.266 :
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 المفعول معه:اسم ميرد( ،)1ف لة ،قبل واو بمعنى( :مع) ،مسبوقة بجملة فيلء فعر أو مء يشبل في العمر(،)2
"وىلك الواو ىدر نرءا على اقىراا السم الذي بعدهء بءسم آخر قبللء في زما حرور الحدث ،مع
()3

مشءر ة الثءني لألور في الحدث ،أو عدم مشءر ى "

 .مثر :سرت والنير ،سيري والتريق مسرعة.

ت
ونحوه مء جء عا أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم ُ ( :ب ِعثْ ُ
َّاب ِة).
طى َوال َّ
أََنا َو َّ
سَ
اع َة َه َك َذاَ ،وأَ َ
سب َ
الس َ
ش َار ِبا ْل ُو ْ
يقور الع بري -رحم اهلل :-في ىأوير( الساعة)" :ل يجوز في إل النرب ،والواو في بمعنى مع.
والمراد ب المقءربة ولو رفع ليسد المعنى ،ألن

ءا ي وا ىقديره :بعثت أنء وبعثت السءعة وهذا

فءسد في المعنى ،إذ ل يقءر بعثت السءعة ،ول في الوقوع ألنلء لم ىوجد بعد(.)4

فقد سبقلء اليعر واليءعر( بعثت) ،وجء بعدهء حرف الواو ويييد المرءحبة ثم السم الي لة

المنروب المشىرك في ح م مء قبر الواو ،فءنتبقت على الجملة الشرت فجء ت السءعة ميعول مع
منروب وع مة نرب اليىحة.
العامل في المفعول معه:

العءمر في الميعور مع هو اليعر أو مء يشبل  ،ءسم اليءعر :نحو :القءفلة سءئرة و و َ القمر،
ربر َك والشدائد(.)5
الدهر ،والمردر :نحوَ :سر الن َ
ءس ُ
واسم الميعور :نحو :الظءلم مىروك و َ
 -حذف العامل سماعاً:

عرفنء سءبقءا أا العءمر في الميعور مع هو اليعر أو مء يشبل وهو المشلور الشءئع في

العرب ،وقد سمع ما بعض العرب نرب بعد ( مء  ،و يف) حيث يقور ابا مءلك:
ٍ
(كيف) نصب
وب ْع َد (ما)
استفهام ،أو َ
َ

ِ
ٍ
بعض العرب
كو ٍن
مضمر ُ
بفعل ْ

()6

( )1أي ليس جملة أو شب جملة.

( )2ينظر :جءمع الدروس العربية ،72/3 :النحو الوافي ،305/2 :شرح ابا عقير ،202/2:الجملة اليعلية
والميءعير ،170:المرجع السلر في النحو العربي ،76:الموجز في قواعد اللغة العربية.282 :
( )3النحو الوافي305/2 :
( )4إعراب الحديث النبوي.127-126 :

( )5الجملة اليعلية والميءعير ،عبداهلل اسمءعير ،171 :ينظر شرح ابا عقير ،202/2:المرجع السلر.76:
( )6ينظر شرح ابا عقير ،204/2 :الجملة اليعلية والميءعير.172-171:
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م

فقد سمع ما بعض العرب نرب بعد (مء و يف) ما غير أا يليظ بيعر أو شبل  .ومثل مء ورد

في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -حيث وجل الع بري -رحم اهلل -هذا الحديث،
ِ
ف أَ ْن َ ِ ِ
ون ِب َه َذا
وذ ر أن قد يعرب ميعولا مع  ،قءر علي الس مَ ( :ك ْي َ
ستَأ ِْث ُر َ
ت َوأَئ َّم ًة م ْن َب ْعدي َي ْ
ا ْلفَ ْي ِء)(.)1
قءر الع بري-رحم اهلل" :-يجوز رفع (أئمة) على أن مبىدأ ،و ( ما بعدي) رية ل ،

و(يسىأثروا) الخبر .و ءا الرفع أجود ألن ليس قبل فعر ،فى وا الواو بمعنى مع ،فىقوي اليعر

فىنرب.

ويجوز النرب على ىقدير :يف ىرنع أنت مع أئمة هذه ريىلم ،في وا ميعول مع "(.)2
فقد ىأور الع بري (أئمة) ميعور مع  ،وقد جء قبللء ( يف) وهي ممء ُسمع عا العرب نرب
السم بعدهء على المعية فقد حذف العءمر سمءعءا.
"وقد خرج النحويوا على أن منروب بيعر م مر مشىق ما ال َ ْوا ،نحو مء أنت وزيدا؟
و يف أنت وقرعة ما ثر ٍيد؟ والىقدير :مء ى وا وزيدا ،و يف ى وا وقرعة ما ثر ٍيد :منروبءا ب(

ى وا) الم مرة"( . )3يقور الد ىور عبداهلل إسمءعير :غير أا هذه األمثلة قليلة ل يقءس عليلء ،ثم إا
()4

نظءئرهء قد وردت مرفوعة ،معتوفة على مء قبللء"

وهو مء ح ى ب الع بري.

المفعول له:
أو مء يسمى الميعور ألجل مردر قلبي ،معلر لليعر ،يشءرك عءمل في الوقت واليءعر،

ويجوز في أا يجر بحرف الىعلير ،ويجب في معلر ،فقد اشىرتء أا ُيجر بءل م أو نءئبلء( ،)5و"يقرد
بءلمردر القلبي أي الدار على شي معنوي ،ل حسي ،وبعبءرة أو ح هو مء ءا ما أفعءر النيس
البءتنة ءلرغبة ،واألمر ،والحب ،وليس ما أفعءر الحواس الظءهرة ءل رب والر ر والمشي والق ار ة

واليلم والنوم والجلوس والسبءحة"( .)6نحو :قول ىعءلى :وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
) )1مسند أحمد.442/35 :
( )2إعراب الحديث النبوي160 :

( )3شرح ابا عقير ،205/2 :ينظر الجملة اليعلية والميءعير172 :
( )4الجملة اليعلية والميءعير.172 :
) (5الجملة اليعلية والميءعير ،146 :جءمع الدروس العربية ،43/3:شرح الميرر للزمخشري ،449/1:النحو
الوافي ،237/2:شرح ابا عقير ،186/2 :شرح شذور الذهب ،253 :النحو والررف ،عءرم بيتءر ،136:الموجز
في اللغة العربية ،279 :شرح الىسلير.196/2 :

) (6الجملة اليعلية والميءعير ،146 :جءمع الدروس العربية43/3 :
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وَإِيَّاكُمْ " ،)1(لمة خشية مردر قلبي ،غر

الىعلير ،إذ المعنى ول ىقىلوا أولد م بسبب خشية

اإلم ق ،و لمة ( خشية) ،ىشءرك عءمللء ( ىقىلوا) في الوقت واليءعر ،ألا زما القىر هو زما

الخشية ،وفءعر القىر هو فءعر الخشية"( ،)2وبلذه الشروت ىعرب ميعولا ألجل .

ومثل مء ىأول الع بري في إع ارب األحءديث الشريية في بءب الميعور ل  ،حيث ىأور هذه

ريا أبي ُرْهم
األحءديث ىأوي ا منءسبءا ،مبينءا في ذلك أثر المعنى .حيث نرى في حديث لثوم با ُ
الح َ
ِ
احلَ ِتي ِم ْن ر ِ
الغيءري -ر ي اهلل عن  -وفي ( :وقَ ْد َد َن ْت ر ِ
يب
احلَ ِت ِه ،فَ ُي ْف ِز ُع ِني ُد ُن ُّو َها َخ ْ
ش َي َة أَ ْن أُص َ
َ
َ
َ
احلَ ِتي ر ِ
ف اللَّْي ِل ،فَرِكب ْت ر ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
احلَتَ ُهَ ،و ِر ْج ُل َّ
الن ِب ِّي
صَ
ِر ْجلَ ُه في ا ْل َغ ْر ِز ،فَأ َُؤ ِّخ ُر َراحلَتي َحتَّى َغلَ َبتْني َع ْيني ن ْ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
َص َاب ْت ِر ْجلَ ُه)(.)3
سلَّ َم في ا ْل َغ ْر ِز ،فَأ َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-رجل  ،يعني نءقى (،خشية) ميعور ل  ،أي أىجنب ذلك خشية( .)4وهو

في الليظ والمعنى ءآلية ال ريمة ،حيث إا ( خشية) مردر قلبي شءر ت عءمللء ( ييزع) في الوقت
واليءعر ،فءألمر الذي ءا فءزعءا من  ،ويخشءه حدث فع ا ،بسبب إرءبة الراحلىيا بع لمء ببعض في

الغرز ءوارءبة النءقة ،فءلخشية ءنت خوفءا قلبيءا وشءر ى في الوقت واليءعر وبذلك ى وا ميعولا متلقءا.

س ْم َع ًةَ ،و َع َ ِ
ام،
اء َو ُ
و مثل في حديث معءذ با جبر –ر ى اهلل عن  -قول َ ( :م ْن َغ َاز فَ ْخ ًار َو ِرَي ً
صى ْاإل َم َ
ض ،فَِإ َّن ُه لَم ير ِجع ِبا ْل َكفَ ِ
ْس َد ِفي ْاأل َْر ِ
اف)(.)5
ْ َْ ْ
َوأَف َ
س ْم َع ًة) :يجوز أا ي وا ميعولا ألجل
اء َو ُ
قءر الع بري-رحم اهلل( -فَ ْخ ًار َو ِرَي ً
ىأول الع بري هو وج ما الوجوه اإلعرابية ،والوج الثءني هو ":وأا ي وا مرد ار في مو ع
()6

هذا اإلعراب الذي

الحءر"(.)7

"(فالفخر والرياء والسمعة) للء أمور ىراود نيس اإلنسءا ،وهي أمور ىىعلق في القلب ،فإا ءا
القرد فيلء أا ما غ از ما أجر اليخر والريء والسمعة ،فلي ميعور ألجل  ،ألا جميع هذه األليءظ
معللة لليعر ،وىشءرك عءمللء ( غ از ) في الوقت واليءعر ،وبذلك ىعرب فخ ار حسب هذا المعنى على
أنلء :ميعور ألجل ومء بعدهء معتوف عليلء .

) )1سورة اإلس ار .31 :

) (2الجملة اليعلية والميءعير.146 :
) )3مسند أحمد.422/31 :
) (4إعراب الحديث النبوي.298 :
) )5مسند أحمد ،368/36 :جءمع المسءنيد والسنا.490/7 :
) (6إعراب الحديث النبوي.298 :
( )7المردر نيس .305-304 :
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ص ِاني
ومثل في ىوجي قول رلى اهلل علي وسلم في حديث معءذ با جبر -ر ي اهلل عن ( :-أ َْو َ
ش ِر َكلِم ٍ
ِ
ِ
ْتَ ،وَال تَ ُعقَّ َّن
الَ :ال تُ ْ
سلَّ َم ِب َع ْ
ات قَ َ
ش ِر ْك ِباللَّ ِه َ
ت َو ُحِّرق َ
ش ْي ًئا َوِا ْن قُِت ْل َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
َر ُ
َ
ِ
َن تَ ْخرج ِم ْن أ ْ ِ
ِ
ص َالةً
َم َر َ
ص َالةً َم ْكتُ َ
اك أ ْ ُ َ
وب ًة ُمتَ َع ِّم ًدا؛ فَِإ َّن َم ْن تََر َك َ
َهل َك َو َمال َكَ ،وَال تَتُْرَك َّن َ
َوال َد ْي َكَ ،وِا ْن أ َ
اك أ ََدبا وأ ِ
ِ
ِ ِ
َخ ْف ُه ْم ِفي اللَّ ِه)(.)1
َم ْكتُ َ
ص َ ً َ
وب ًة ُمتَ َع ِّم ًدا فَقَ ْد َب ِرَئ ْت م ْن ُه ذ َّم ُة اللَّهَ ......،وَال تَْرفَ ْع َع ْن ُه ْم َع َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-أدباً) هو ميعور ل ىقديره :ا ربلم ىأديبء؛ أي للىأديب(.)2

فقد تلب النبي رلى اهلل علي وسلم ما معءذ با جبر أا يلىزم بلذه الورءيء ومنلء عدم الىخلي

عا العرء ما أجر الىأديب ،وهو مء ذهب إلي الع بري -رحم اهلل -أا ال رب للىأديب ،فءلعلة

وا حة لم يأمره بءل رب في ر األحوار ،ول ا في حءلة معينة ىسىوجب ال رب.

فعندمء ي رب األب منء ابن ل ي رب حبءا في ال رب ،ل ا نجده بعد النىلء ما هذا العقءب
ربى ىأديبءا ،فءلمعنى وا ح حيث

يىألم وقد يظلر علي آثءر األلم ،وعندمء ُيسأر عا السبب يقور:
إا (أدبءا) ىوفرت في شروت الميعور ألجل وهو منروب وع مة نرب اليىحة الظءهرة على آخره.

ِ
وفااي حااديث معءويااة بااا أبااي سااييءا -ر ااي اهلل عنلمااء( :-إِ َّن رسـ َ ِ
س ـلَّ َم
صـلَّى اهللُ َعلَ ْيــه َو َ
ـول اللَّــه َ
َ ُ
ٍ ِ
س َنا َن ْذ ُك ُر اللَّ َه َع َّـز َو َج َّـلَ ،وَن ْح َم ُـدهُ َعلَـى َمـا
َص َحا ِب ِه ،فَقَ َ
الَ :ما أ ْ
س ُك ْم؟ قَالُواَ :جلَ ْ
َخ َر َج َعلَى َح ْلقَة م ْن أ ْ
َجلَ َ
َه َدا َنا لِ ْ ِ
َمـا
ـك ،قَ َ
س َالِم َو َم َّن َعلَ ْي َنا ِب َك ،قَ َ
س َنا إَِّال َذلِ َ
س ُك ْم إَِّال َذلِ َك؟ قَالُوا :آللَّ ِه َما أ ْ
ال :آللَّ ِه َما أ ْ
ْل ْ
َجلَ َ
َجلَ َ
ـال :أ َ
ـه ع َّـز وج َّـل يبـ ِ
ـه أَتَ ِ
اهي ِب ُك ُـم
َخ َب َرِني أ َّ
ـاني ِج ْب ِريـ ُل َعلَ ْي ِـه َّ
الس َـال ُم فَـأ ْ
َستَ ْحلِ ْف ُك ْم تُ ْه َم ًة لَ ُك ْمَ ،وِا َّن ُ
َن اللَّ َ َ َ َ ُ َ
إِ ِّني لَ ْم أ ْ

ا ْل َمَال ِئ َك َة)(.)3

قءر الع بري-رحم اهلل( :-تهمة) منروب على أن ميعور ل  ،أي ألجر الىلمة ،ويجوز أا ي وا

مرد ار في مو ع الحءر أي مىلمء(.)4

جء في شرح هذا الحديث" "قءر( " :آهلل مء أجلس م إل ذلك؟)  :لعل أراد ب اإلخ ص( ،قءلوا :آهلل

مء أجلسنء إل ذلك .قءر :أمء إني لم أسىحلي م ىلمة ل م)  :ألن خ ف حسا الظا بءلمؤمنيا (ول ن )

 :أي الشأا ،وفى نسخة ول ني (أىءني جبرير فأخبرني أا اهلل  -عز وجر  -يبءهي ب م الم ئ ة) :

نقر بءلمعنى  ،ءوال ءا الظءهر بلم( ")5فءلمقرود مء هو في الحديث أن ل يىلملم ول يقرد
الىش يك بلم ،فءلنبي رلى اهلل علي وسلم علمنء أا نحسا الظا بءآلخريا ،فمء بءل وهو ل يحسا
) )1مسند أحمد ،393/36 :جءمع المسءنيد.492/7 :
)(2إعراب الحديث النبوي.306-305 :
) )3مسند أحمد.49/28 :

( )4إعراب الحديث النبوي.307 :
) (5مرقءة الميءىيح شرح مش ءة المرءبيح.1558/4 :
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الظا برحءبى !  ،وقد ورد عا النبي رلى اهلل علي وسلم في رواية أخرى للذا الموقف مء يلي:
ِ
ءرَ :مء أجلس م؟
َر َحءب  ،فَقَ َ
رلى الل ُ َعلَ ْي َو َسلمَ  -خرج على َحلقَة ما أ ْ
قول َ ( :وأَا َر ُسور اهلل َ -
هد َانء لِ ْ ِ
ءر :آلل ُ َمء أجلس م إِل َذلِك؟
إل ْس َ ِم َوما بِ ِ علينء .قَ َ
قَءلُوا :جلسنء ن ْذ ر اهلل ونحمده على َمء َ
ءر :أمء إِِّني لم أسىحلي م لىلمة ل مَ ،ول ن أَىَءنِي ِج ْب ِرير َ -علَ ْي ِ الس َ م
قَءلُواَ :واهلل َمء أجلسنء إِل َذاك .قَ َ
َخبرنِي أَا اهلل يبءهي ب م اْل َم َ ئِ َ ة" .فيي هذه الرواية ىو يح للرواية الىي قبللء ل لمة (ىلمة) فقد
 فَأ ْوردت في النريا مثبىة ال م ومحذوفة ،وال م هنء لم الىعلير ،والميعور المتلق هو معلر لليعر،
فءلعلة و حلء النبي رلى اهلل علي وسلم ،أن لم يش ك بلم ولم يسىحليلم لىلمة ،وبذلك (أسىحلي م

ىلمة) نيسرهء بءلربت بيا األحءديث مء فسرهء الع بري :ونعربلء ميعول متلقءا ألنلء مردر قلبي معل ا

لليعر.

ث ُج َم ٍع تَ َه ُاوًنا ِم ْن
ومثل مء جء في حديث أبي الجعد ال مري -ر ي اهلل عن َ ( : -م ْن تََر َك ثََال َ
َغ ْي ِر ُعذ ٍ
ْر طَ َب َع اللَّ ُه َعلَى َق ْل ِب ِه)(.)1
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-تهاونا) هو منروب على أن ميعور ل  ،ويجوز أا ي وا مرد ار

في مو ع الحءر أي مىلءونء(.)2

في هذا الحديث يبيا النبي رلى اهلل علي وسلم أا ما ىرك ث ث جمع بغير عذر شرعي مثر

ال سر واليىور فقد تبع اهلل على قلب  ،فقد جء ت (تهاوناً) مرد ار قلبيءا للعءمر ( ىرك) وجء ت معللة

لليعر الذي يقرد ب ىرك ث ث جمع ،وقد شءر ت عءمل في الوقت واليءعر ،وبذلك يثبت الوج

اإلعرابي المرىبت بءلمعنى الذي قءل الع بري –رحم اهلل -و ي وا إعرابلء ميعول ألجل منروب
وع مة نرب اليىحة الظءهرة على آخره.
 -حذف عامل المفعول له:

()3
يجوز حذف عءمر الميعور ألجل جوا از إذا در على المحذوف دلير  ،قولك :تلبءا للعلم ،جواباً

على من سألك :لمءذا ح رت إلى الجءمعة؟.

سأَلُوهُ
ومثل في حديث محمود با لبيد األشللي -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم( :فَ َ
ما ج ِ
َح َد ًبا َعلَى قَ ْو ِم َك ،أ َْو َر ْغ َب ًة ِفي ِْ
الَ :ب ْل َر ْغ َب ًة ِفي
س َالِم؟ قَ َ
اء ِب َك َيا َع ْم ُرو ،أ َ
اإل ْ
اء ِبه؟ قَالُواَ :ما َج َ
َ َ َ
()4
ت ِباللَّ ِه ور ِ
اإل ِ
ت) .
َسلَ ْم ُ
آم ْن ُ
سولِهَ ،وأ ْ
ِْ ْ
ََ ُ
س َالمَ ،
) )1مسند أحمد ،255/24 :جءمع المسءنيد والسنا.242/9 :
( )2إعراب الحديث النبوي.319 :

) (3النحو الوافي ،241/4:الجملة اليعلية والميءعير ،150:جءمع الدروس العربية ،45/3 :شرح الىسلير.197/2:
) )4مسند أحمد.42-41/39 :
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قءر الع بري-رحم اهلل( :-حدباً ورغبة) مردراا انىربء على الميعور ل  ،أي جئت للحدب
والرغبة ،ويجوز أا ي ونء حءليا ،أي ِ
حدبءا وراغبءا.
وقد ُذ ر هذا الحديث عند ابا مءلك ،في ىءب شرح الىسلير ،حيث إن اسىشلد في على حذف

عءمر الميعور ل جوا از(.)1

حيث إا سيءق ال م در على أا هنءك ما يسأر ،ويخيرهم ما خ ر اإلجءبة عا هذا السؤار،

فءإلجءبة ل ىخرج عا الخيءريا المذ وريا ،أي جئت للحدب والرغبة ،فقد حذف العءمر؛ ألن جواب
لسؤار وال لمىءا همء علة للمجي  ،وقد شءر ء العءمر في الزما واليءعر ،في ونءا ميعول ل بيعر

محذوف .
ومثل في حديث عءئشةَ ِّأم المؤمنيا-ر ي اهلل عنلء -قءلت( :لَ َد ْد َنا رس َ ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
ول اللَّه َ
َ ُ
()2
يض لِلدَّو ِ
ِ
وسلَّم ِفي مر ِ
اء)(.)3
ض ِه ،فَأَ َ
ش َار :أ ْ
َن َال تَلُدُّوِني ُق ْل َناَ :ك َراه َي ُة ا ْل َم ِر ِ َ
ََ
َ ََ
يقور الع بري – رحم اهلل (" :-كراهية) بءلرفع خبر مبىدأ محذوف ،أي هذا المىنءع راهية
ويحىمر النرب على أا ي وا ميعول ل  ،أي نلءنء ل راهية الدوا  ،ويجوز أا ي وا مرد ار ،أي ره
راهية الدوا (.)4

وبءلرجوع إلى نص الحديث نرى أا النبي رلى اهلل علي وسلم تلب منلم أل َيلُدوه ،فعندمء أفءق

النبي رلى اهلل علي وسلم سأللم لمءذا فعلىم ذلك ،ف ءنت اإلجءبة( :كراهي ًة) فلي ميعور ل حذف

عءمل في ريغة الجواب عا السؤار وقد حذف جوا از والدلير على ذلك نص الحديث في البخءري قور
ول اللَّ ِه صلَّى اللَّ ُه علَ ْي ِه وسلَّم ِفي مر ِ
ض ِه فَجعل ُي ِشير إِلَ ْي َنا
س َ
َ
عءئشة ر ي اهلل عنلء"( :قَالَ ْت :لَ َد ْد َنا َر ُ
ََ
َ َ ََ
ال :ألم أنهكم أَال تلدوني؟ ُق ْل َناَ :كر ِ
اهي ُة ا ْلم ِر ِ ِ
ِ
ِ
اه َية
َّواءَ .فلَ َّما أَفَاق قَ َ
أْ
يض للد َ
َ
َن َال تَلُدُّونيُ ،ق ْل َناَ :ك َر َ َ
ِ
الَ :ال ي ْبقَى أ ِ
ش َه ْد ُك ْم")(.)5
َّاس فَِإ َّن ُه لَ ْم َي ْ
َّواء فَقَ َ
َ
َ
َحد في ا ْل َب ْيت إَِّال لُ َّد َوأََنا أَ ْنظُُر إَِّال ا ْل َعب َ
ا ْل َم ِريض الد َ
ومثل في ىوجي رواية في مسند عمرو با العءص -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم:
ِ
َحبا َذلِ َك ،أ َْم تَأَلُّفًا)(.)6
(إِ ِّني َواللَّه َما أ َْد ِري أ ُ
) (1ينظر شرح الىسلير.197/2 :

ر ُّ
بءلم ْس ُعت ما الس ْقي والدوا في أَحد ِشقي اليم فََي ُمُّر على اللديد .ينظر في لسءا العرب ،مءدة لدد.
( )2الل ُد ُ
ود مء ُي َ
ب ُ
) )3مسند أحمد ،308/40 :رحيح البخءري.8/9 :
( )4إعراب الحديث النبوي.334 :
) (5رحيح البخءري،14/6 :السيرة النبوية :لبا ثير ،449/4 :شرح رحيح البخءري لبا بتءر ،413/9 ،فىح
البءري ،147/8 :اللؤلؤ والمرجءا فيمء اىيق علي الشيخءا.65/3:

) )6مسند أحمد ،309/29 :جءمع المسءنيد والسنا.575/6 :
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قءر الع بري-رحم اهلل( -حباً أم تألقًا)" :همء منروبءا ميعور للمء ،أي ل أدري هر ولني

لمحبى لي ،أو لىأليي إيءي"(.)1

فقد حذف عءمر الميعور ل جوا از؛ ألن واقع في الجواب عا السؤار مء في األحءديث السءبقة وقد

فلم ذلك ما خ ر السيءق وقد جء ت ال لمىءا مردريا قلبيا (حباً و تألفاً) وارىبتء بءلعءمر في

الزما واليءعر.

فيي الحديث قول "( :حدثنء عيءا ،حدثنء األسود با شيبءا ،قءر :حدثنء أبي نوفر با أبي عقرب،

قءر :جزع عمرو با العءص عند الموت جزعء شديدا ،فلمء رأى ذلك ابن عبد اهلل با عمرو ،قءر :يء

أبء عبد اهلل ،مء هذا الجزع وقد ءا رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم يدنيك ويسىعملك؟

قءر :أي بنى قد ءا ذلك ،وسأخبرك عا ذلك ،إني واهلل مء أدرى أحبء ذلك ءا ،أم ىأليء يىأليني،

ول نى أشلد على رجليا أن قد فءرق الدنيء وهو يحبلمء ابا سمية ،وابا أم عبد ،فلمء حزب األمر جعر
يده مو ع الغ ر ما ذقن  ،وقءر :الللم أمرىنء فىر نء ،ونليىنء فر بنء ،ول يسعنء إل مغيرىك .و ءنت

ىلك هجيراه حىى مءت")(. )2

 حذف المفعول ألجله:يجوز حذف الميعور ألجل  ،إذا در على المحذوف دلير وما ذلك قور ابا مءلك في األليية:
ُج ْد ش ار وِد ْا( .)3أي ِ
ود ْا ش ار
َ

()4

و"ي ثر في القرآا ال ريم حذف الميعور ألجل وأخذ المردر المؤور

ما أا واليعر ح م  ،نحو  :فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ

كَنْزٌ.)5(
فقول ( :أن يقولوا) المردر المؤور في محر نرب ميعور ألجل على ىقدير حذف م ءف أي

مخءفة أا يقولوا ،أو راهة أا يقولوا(. )6

) (1إعراب الحديث النبوي.289:

) (2مخىرر ىلخيص الذهبي ،2105/4:غءية المقرد في زوائد المسند ،41/4 :ن رة النعيم في م ءرم أخ ق
الرسور ال ريم.503/2:

) (3وِدا :أي أخ ع تءعة.
) (4شرح ابا عقير ، 186/2:الجملة اليعلية والميءعير.150:
) )5سورة هود.12 :

) (6الجملة اليعلية والميءعير.151 :
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عا عبداهلل با عمر-ر ي اهلل عنلمء أا رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم قءر َ( :ال تَ ْد ُخلُوا َعلَى
ين ،فَِإ ْن لَم تَ ُكوُنوا ب ِ
َن تَ ُكوُنوا ب ِ
ين فَ َال تَ ْد ُخلُوا َعلَ ْي ِه ْم،
َص َحا ِب ا ْل ِح ْج ِر ،إَِّال أ ْ
اك َ
اك َ
َه ُؤَال ِء ا ْلقَ ْوِم ا ْل ُم َع َّذ ِب َ
َ
َ
ين أ ْ
ْ
أْ ِ
َص َاب ُه ْم)(.)1
َن ُيص َ
يب ُك ْم َما أ َ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-أن يصيبكم) "(أا) هء هنء ميىوحة ،وهي نءربة لليعر الم ءرع،

ومو علء نرب على الميعور ل  ،أي مخءفة أا يريب م .وقءر قوم ىقدير لئ يريب م"(.)2

فقد حذف الميعور ألجل وىقديره ( :مخافة) ونءب عن المردر المؤور ( أا يريب م) والمردر
المؤور ما أا واليعر الم ءرع على ىقدير حذف م ءف أي مخءفة أا يريب م.
المفعول فيه:
اسم در على زمءا اليعر أو م ءن وى ما معنى ( في) الظرفية بءتراد نحو :قرأت سءعة وذهبت

م ءنك( .)3سمءه البرريوا( ظرفءا) وسمءه ال وفيوا ( مح ا)؛ ألن محر لألفعءر( .)4وهو قسمءا :ظرف
زمءا ،وظرف م ءا نحو (" :أمكث هنا أ َْزُمناً) فلنء :ظرف م ءا ،وأزمنءا :ظرف زمءا ،و ر منلمء
َزم ٍا"(. )5
ى ما معنى (في)؛ ألا المعنى :ام ث في هذا المو ع وفي أ ُ

ومثل مء ينرب على الظرفية يميا ،وشمءر ،وبيا ،وو ار  ،فقد جء في حديث أبي ذر ُجندب با
يه ي ِمي َن ُه و ِشمالَ ُه وب ْي َن ي َد ْي ِه ووراءه ،وع ِم َل ِف ِ
ِ ِ
يه َخ ْي ًار)(.)6
َ َ ََ َ َََ َُ َ َ
ُجنءدة-ر ي اهلل عن  -قول ( :فَ َنفَ َح ف َ
قءر الع بري -رحم اهلل :-ر ذلك منروب على الظرف(.)7

فلذه الظروف هي أسمء دلت على أمء ا اليعر الذي نيخ فيلء ،و قد ى منت معنى (في) ،أي

نيخ في جميع الىجءهءت وبذلك ى وا جميعلء ميعولا في .

) )1مسند أحمد.184/9 :
( )2إعراب الحديث النبوي.231-230 :
) (3ينظر :ىءب النحو والررف ،عءرم بيتءر ،49 :المرجع السلر ،77:الجملة اليعلية ،154 :ارىشءف ال رب:
 ،1389/3جءمع الدروس العربية ،48/3 :شرح الىسلير ،200/2 :شرح الىرريح على الىو يح ،515/1 :شذور
الذهب ،256 :شرح ابا عقير.191/2:
) (4ىءب النحو والررف ،49 :شرح الىرريح على الىو يح.515/1 :
) (5شرح ابا عقير.191/2 :

) )6رحيح البخءري ،94/8 :رحيح مسلم.688/2 :
( )7إعراب الحديث النبوي.166 :
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ومثل مء ورد في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي -ر ي اهلل عن َ ( :-ي ْع ِق ُد َّ
ان َعلَى
الش ْي َ
ط ُ
قَ ِ
َح ِد ُكم ثََال َ ٍ ِ
اف َي ِة َأر ِ
يال)(.)1
ب َعلَ ْي َك لَ ْي ًال َ
ط ِو ً
امِ ،ب ُك ِّل ُع ْق َد ٍة َي ْ
ض ِر ُ
ْس أ َ ْ
ث ُعقَد إ َذا َن َ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-ليالً ) ميعور (ي رب) ،أن قءر يرير وهو مثر قول ىعءلى

(ف ربنء على آذانلم ) ،أي أنمنءهم ويجوز أا ي وا ظرفءا ،ألا ي رب بمعنى ينيم ،أي ينيمك في لير

توير(.)2

ٍ
أمء وجللء على الظرفية الزمءنية ،وهو مء ىأول الع بري بىقدير ينيمك في ٍ
توير فقد ى منت
لير
لمة لي ا (في) الظرفية ،وبذلك ىعرب ميعول في منروب وع مة نرب اليىحة .
ومثل مء ورد في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة –ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم:
ِ ()3
ش ِرب ِم ْنها لَم ي ْظمأْ ِ
َّ ِ
ِ
آخ َر َما َعلَ ْيه)
(آن َي ُة ا ْل َجنة َم ْن َ َ َ ْ َ َ
قءر الع بري -رحم اهلل :-قول ( :آخر ما عليه) منروب على الظرف ،والىقدير لم يظمأ أبدا.

وقد جء في حديث آخر بلذا الليظ  .والمعنى لم يظمأ ذلك الشءرب إلى آخر مدة بقءئ  ،ومعلوم أن

يبقى أبدا ،في وا معنءه لم يظمأ أبدا(.)4

حيث جء ت ( آخر) على الظرفية بمعنى ( أبدا) ،وبذلك ىدر على الزما ،فى وا ظرف زمءا،

وىعرب :ميعور في منروب وع مة نرب اليىحة.

ِ
ِ
ومثل مء ورد عا أنس با مءلك-ر ي اهلل عن  -قول ِ ( :
سلَّ َم
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
سئ َل َر ُ
ُ
ِ
ال ":أ َْي َن
ام َّ
ص َال ِة ُّ
َسفَ َر ا ْل َغ َد ،ثُ َّم قَ َ
الص ْب ِح ،قَ َ
َم َر ِب َالًال ِح َ
الص َالةَ ،ثُ َّم أ ْ
َع ْن َوقْت َ
ال :فَأ َ
ين طَلَ َع ا ْلفَ ْج ُر فَأَقَ َ
ْت ص َال ِة ا ْل َغ َد ِ
ِ
َّ ِ
الَ :ه َذ ْي ِن َوقْت)(.)5
اة َما َب ْي َن َهاتَ ْي ِن ،أ َْو قَ َ
السائ ُل َع ْن َوق َ
يقور الع بري – رحم اهلل – هو منروب على الظرف أي أسير بءلر ة في الغد

()6

حيث جء ت ( الغد ) ظرف زمءا ،مى منءا معنى ( في) الظرفية ،وىعرب :ميعور في منروب

وع مة نرب اليىحة.

) )1رحيح مسلم.538/1 :
( )2إعراب الحديث النبوي.262 :
) )3مسند أحمد ،255-254/35 :جءمع المسءنيد والسنا ،422/9 :رحيح مسلم.1798/4 :
( )4إعراب الحديث النبوي.163 :

ِ
ِ
َسيََر"
َسيَ َر م َا ا ْل َغد َحىى أ ْ
( )5ينظر إعراب الحديث النبوي ،126 :في مسند أحمد 173/19 :بأليءظ أخر" ثُم أ ْ
( )6إعراب الحديث النبوي.126 :
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 حذف عامل المفعول فيه:ال ثير الغءلب في العءمر في نرب الظرف أا ي وا مذ و ار  ،ول ا قد ي وا محذوفءا جوا از وذلك

في الجواب عا السؤار ،أا يسأر مسىيسر :مىى جئت؟ فىجيب :أمس ،األسبوع المء ي ،يوم

الجمعة .ومثل  ،أا يسألك آخر :م مي ا سرت :فىجيب مي ا ،ميليا ،خمسيا مي ا(.)1
ِ
رلى اهللُ َعلَ ْي ِ َو َسل َم
و مثل في حديث جءبر با عبداهلل األنرءري قَ َ
ءر َر ُسو ُر الل َ
الِ :
ِح ٍ
ال
آخ َر اللَّْي ِل ،فَقَ َ
ت َيا ُع َم ُر؟ قَ َ
ال :أ ََّو َل اللَّْي ِلَ ،ب ْع َد ا ْل َعتَ َم ِة ،قَ َ
ين تُوِت ُر؟ قَ َ
ال :فَأَ ْن َ
()2
ْت ِبا ْلقُ َّوِة)
ْت ِبا ْل ُوثْقَىَ ،وأ َّ
سلَّ َم :أ َّ
ت َيا ُع َم ُر ،فَأ َ
ت َيا أ ََبا َب ْك ٍر ،فَأ َ
َخذ َ
َما أَ ْن َ
َخذ َ
َما أَ ْن َ
َو َ

َي
ِألَبِي َب ْ ٍر( :أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
َ

يقور الع بري -رحم اهلل( :-أي) بءلنرب بىوىر و ذلك (أول الليل) ىقديره :أىوىر آخر اللير أم

أور اللير .وانىرءبلمء على الظرف(.)3
أول ؟ فقءرَ :

حيث جء ت (أول الليل) ظرف زمءا ،وقد حذف عءمل جوا از ،ألن جء اسىيسءر عا سؤار،

وبذلك ي وا ميعولا في منروب وع مة نرب اليىحة وهو م ءف واللير :م ءف إلي مجرور

وع مة جره ال سرة ،ومثللء في الحديث الشريف ( آخر اللير).

ومثل  :فقد جء في حديث حنظلة با الربيع األُسيدي -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي

اع ًة)(.)4
وسلمَ ( :يا َح ْن َ
س َ
س َ
اع ًة َو َ
ظلَ ُة َ

يقور الع بري -رحم اهلل -في ( ساعة)" :يجوز النرب على المعنى ىَ ْذ ُ ر سءعة وىللو سءعة،
والرفع على ىقدير :لنء سءعة وهلل سءعة"(.)5
فقد حذف عءمر الميعور في  ،وبذلك ىنرب ( ساعة) على أنلء ميعور في ليعر محذوف جوا از

ىقديره (ىذ ر) ،أو ( ىللو).

ومثل في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -قول  :أا رسور اهلل رلى اهلل علي
اع ِق ْل يا أَبا َذٍّر ما بعد ذلك ٍ
ِ
ٍ
بغد)(.)6
وسلم قءر( :ستَّ َة أَيَّام ،ثُ َّم ْ َ َ

) (1ينظر الجملة اليعلية والميءعير ،عبداهلل إسمءعير.156 :
) )2مسند أحمد.405/22 :
( )3إعراب الحديث النبوي.137 :
) )4مسند أحمد ،150/29 :رحيح مسلم.2017-2016/4 :
( )5إعراب الحديث النبوي.189 :

) )6ينظر مسند أحمد 452/35 :وفي ليظ ( بعد) بدلا ما ( ٍ
بغد).
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قءر الع بري-رحم اهلل(" :-ستة) منروب على ىقدير اربر سىة أيءم ،ثم اعقللء بغد ،أي افلم

مء أقور لك في اليوم السءبع"(.)1

فقد حذف عءمر الميعور في والذي قدره الع بري -رحم اهلل (أربر) ،وبذلك ىنرب( سىة) على
أنلء ميعور في ليعر محذوف جوا از ىقديره اربر.
 -ما عرضت داللته على أحدهما(:)2

أوالً :ما كان صفة ألحدهما ثم أنيب عنه بعد حذفه:
حيث ىأىي رية الزمءا أو الم ءا منروبة على الميعور في ل ون الرية عر ت دللىلء على

الزمءا أو الم ءا مء مثر النحءة ل  :جلست توي ا ما الدهر شرقي الدار ،والىقدير :جلست وقىءا

توي ا ما الدار م ءنءا شرقي الدار ،ول نلم حذفوا الموروف ( وقىءا) ،و ( م ءنءا) ،الميعور فيلمء

للدللة عليلمء بءلجءر والمجرور ما (الدهر) مع الزمءا ،وبءلورف بءلىجءه مع الم ءا ( شرقي

الدهر) ،وأقءموا الرية (توي ا) ،و( شرقي) الىي دلت هنء دللة عءر ة على الزمءا ،والم ءا مقءم
موروفلمء ،وأعربوهمء بإعراب لي وا ر منلمء ميعولا في (.)3

الب َجلِي -ر ي اهلل عن  -أن قءر( :ثُ َّم
ومثل مء ورد في حديث جرير با عبد اهلل َ
ت ِلجلِ ِ
ِ
صلَّى اهلل َعلَ ْي ِه َو َ َّ
ب ،فَرم ِاني َّ
اس ِبا ْل َح َد ِ
يسيَ :يا َع ْب َد
ق ،فَ ُق ْل ُ َ
الن ُ
سو ُل اللَّه َ
َر ُ
ُ
سل َم َي ْخطُ ُ َ َ
الَ :نعمَ ،ذ َكر َك ِ
ِ
صلَّى اهلل َعلَ ْي ِه َو َ َّ
آنفًا)(.)4
سو ُل اللَّه َ
َر ُ
ُ
سل َم؟ قَ َ َ ْ َ

ت ،فَِإ َذا
َد َخ ْل ُ
اللَّ ِهَ ،ذ َك َرِني

قءر الع بري -رحم اهلل( :-آنفا) منروب على الظرف ،ىقديره  :ذ رك زمءنء آنيء ،أي قريبء ما
وقىنء ،وحذف الموروف وأقءم الرية مقءم  .ويجوز أا ي وا حءل ما

مسىأنيء لذ رك ،ومن قول ىعءلى :مَاذَا قَالَ آَنِفًا.)5(

مير اليءعر ،أي ذ رك

فقد جء ت (آنفاً) ،ظرف زمءا ،وهي ىدر على زما حدوث اليعر ،أي وقت ذ ره ،والىقدير :ذ رك

قريبءا ما وقىنء ،ويعرب ميعور في منروب وع مة نرب اليىحة؛ ويرجع النحءة هذا الىأوير إلى أا

أرر ال

م :ذ رك زمءنءا آنيءا فقد حذف الموروف ( زمءنءا) ،وأقءمت الرية ( آنيءا) مقءم  ،وبذلك

ى وا ميعول في ؛ لدللى دللة عءر ة على الزمءا.

( )1إعراب الحديث النبوي.170 :
) (2ينظر للىيرير :ما مىممءت الجملة في النحو العربي.28-25 :
) (3ما مىممءت الجملة في النحو العربي.26 :

) )4مسند أحمد ،516/31:جءمع المسءنيد والسنا.163/2 :
) )5سورة محمد.16 :
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ثانياً :ما كان مخفوضاً بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حذفه:
حيث يىم في

م العرب حذف الم ءف ،ءواقءمة الم ءف إلي مقءم ءواعراب  "،ءواذا ءا هذا

الم ءف المحذوف زمءنءا ،أو م ءنءا ،وأقيم الم ءف إلي مقءم  ،ألن يدر هنء دللة عءر ة على

الزمءا والم ءا فيعرب ميعولا في  ،واأل ثر في الم ءف المحذوف أا ي وا زمءنءا ،واأل ثر في

الم ءف إلي الذي يقوم مقءم أا ي وا مرد ار ومن قوللم :آىيك ر ة العرر ،والىقدير :وقت
ر ة العرر ،حيث حذف الزمءا الم ءف (وقت) وأقيم الم ءف إلي مقءم لدللى دللة عءر ة

على الزمءا ممء جعللم يعربوا المردر ميعولا في (.)1

ومثل مء ورد عند الع بري -رحم اهلل -فقد ىأور حديث أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -قول
ِ
شاطَ ُه ،فَِإ َذا َك ِس َل أ َْو فَتََر َف ْل َي ْق ُع ْد)(.)2
َح ُد ُك ْم َن َ
ص ِّل أ َ
رلى اهلل علي وسلم  (:ل ُي َ
يقور الع بري –رحم اهلل – في ( نشاطه)" :أي مدة  :نشءت فحذف الظرف وأقءم المردر

مقءم "()3؛ أي هو منروب على أن ظرف زمءا .

حيث جء ت ( نشاطه) ميعولا في  ،وهي ىدر على الزمءا ،والىقدير :ليرر أحد م مدة

نشءت ؛ أي وقت نشءت  ،حيث حذف الزمءا الم ءف ( مدة ) ،وأقيم الم ءف إلي ( نشءت )

المردر مقءم لدللى دللة عءر ة على الزمءا.وبذلك يجوز ىأوير لمة ( نشءت ) على أنلء ميعور
في منروب وع مة نرب اليىحة وهو م ءف ،واللء

إلي .

مير مىرر مبني في محر جر م ءف

السلمي – ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم :
ومثل مء جء في حديث عمرو با َع ْبسة ُ
ِ
س ِب ِ
اق َناقَ ٍةَ ،ح َّرم اللَّ ُه َعلَى َو ْج ِه ِه َّ
الن َار)(.)4
يل اللَّ ِه َع َّز َو َج َّل فُ َو َ
( َم ْن قَاتَ َل في َ
َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-في نرب ( فواق ) وجلءا :أحدهما :أا ي وا ظرفءا ىقديره وقت فواق

نءقة ،أي وقىءا مقد ار بذلك .والثاني :أا ي وا جءريءا مجرى المردر ،أي قىءلا مقد ار بيواق(.)5
) (1ما مىممءت الجملة في النحو العربي.26 :

) )2مسند أحمد ،45/19:رحيح البخءري ،53/2:رحيح مسلم ،54/1:السنا ال برى للنسءئي.118/2 :
( )3إعراب الحديث النبوي.126 :
) )4مسند أحمد.189/32 :
( )5إعراب الحديث النبوي ،290 :ينظر لسءا العرب :مءدة ( فوق) ،واليُ َواق واليَ َواق لغىءا :مء بيا الحلبىيا ما الوقت
ألنلء ىحلب ثم ىُىْ َرك ُس َويعةا ُير علء اليَرير لىَِدر ثم ىحلب .يقءر :مء أقءم عنده إل فُ َواقءا .وفي حديث علي :قءر ل
األسير يوم ريِّياْ :أن ِظ ْرني فُ َواق نءقة أي ِّ
أخرني قدر مء بيا الحلبىيا.
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أمء الىأوير األور على أا ( فُواق) ميعور في  ،وهي ىدر على الزما ،حيث يقدر ال م على:

قءىر في سبير وقت فُواق نءقة ،أي مدة مء بيا الحلبىيا ما الوقت.

حيث حذف الزمءا الم ءف (وقت) ،وأقيم الم ءف إلي ( فواق) المردر مقءم لدللى دللة
عءر ة على الزمءا.
وبذلك يجوز ىأوير ( فُواق ناقة) على أن ميعور في منروب وع مة نرب اليىحة وهو

م ءف ،ونءقة :م ءف إلي مجرور وع مة جره ال سرة.

ومثل مء ورد في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم:
اع َة ِش ْب ًار)(.)1
( َم ْن فَ َار َ
ق ا ْل َج َم َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-شب ارً) هو منروب على الظرف ،والىقدير :قدر شبر ،أو فءرقلم في

ح م الديا(.)2

حيث جء ت (شب ارً) ،للدللة على الم ءا؛ أي ابىعد عن مسءفة يسيرة قدر الشبر ،فى وا بذلك:

ميعور في منروب وع مة نرب اليىحة ،حيث حذف الم ءا الم ءف (قدر) ،وأقيم الم ءف إلي (
شبر) مقءم لدللى دللة عءر ة على الم ءا ،وبذلك يرح ىأوير ( شب ار) على أن ميعور في .

ومثل في حديث عمر با الختءب –ر ي اهلل عن  -عا النبي رلى اهلل علي وسلم قءرَ ( :م ْن
ش ِر ْاألَو ِ
ِ
ِ
َك َ ِ
اخ ِر ِوتًْار)(.)3
س َها ِفي ا ْل َع ْ
سا لَ ْيلَ َة ا ْلقَ ْد ِرَ ،ف ْل َي ْلتَم ْ
َ
ان م ْن ُك ْم ُم ْلتَم ً
(وتر) على الرية لظرف محذوف ىقديره :فليلىمسلء في
قءر الع بري-رحم اهلل :-انىرءب ًا
زمءا وىر ،يعني في الليءلي األفراد(.)4
حيث يجوز ىأوير (وى ار) على أن ظرف زمءا ،فقد جء ت هنء للدللة على الزمءا ،والىقدير،
زمءا ٍ
وىر ،فى وا بذلك ميعولا في منروب وع مة نرب اليىحة.
يلىمسلء َ
وي وا الىأوير بحذف الزمءا الم ءف (زمءا) ،ءواقءمة الم ءف إلي ( وىر) المردر مقءم
لدللى دللة عءر ة على الزمءا ،ويجوز ىأويل ما كان صفة ألحدهما ثم أنيب عنه بعد حذفه ،حيث

جء ت (وت ارً) ،ظرف زمءا ،وهي ىدر على زما حدوث اليعر ،والىقدير :فليلىمسلء زمءنء وى ار فقد

) )1مسند أحمد.445/35 :
( )2ينظر إعراب الحديث النبوي.165 :
) )3مسند أحمد.392/1 :

( )4إعراب الحديث النبوي.282 :
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حذف الموروف ( زمءنءا) ،وأقءمت الرية (وى ار) مقءم  ،وبذلك ى وا ميعول في ؛ لدللى دللة
عءر ة على الزمءا.

الظرف المنقطع عن اإلضافة:
قد ينقتع الظرف عا اإل ءفة نحو( :قبل و بعد) فلمء ظرفءا للزمءا" ،ينربءا على الظرفية ،أو
يجراا بما :نحو ( :جئت قبر الظلر ،أو بعده ،أو ما قبل  ،أو بعده) وقد ي ونءا للم ءا :نحو:
(داري قبر دارك ،أاو بعدهء) .وهمء معربءا بءلنرب أو مجروراا بما ،ويبنيءا في بعض األحوار

وذلك إذا قتعء عا اإل ءفة ليظءا ل معنى -بحيث يبقى الم ءف إلي في النية قول ىعءلى :لِلَّهِ الْأَمْرُ

الغلبة وما ِ
ِ
بعدهء ،فإا قتعء عا اإل ءفة ليظءا و معنى لقرد الىن ير-
مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ،)1(أي قبر
بحيث ل ينوي الم ءف إلي ول ي حظ في الذها -ءنء معربيا ،نحو :ذلك قب ا ،أو بعدا) ،ىعني

زمءنءا سءبقءا أو لحقءا"(.)2

ت رس َ ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
ول اللَّه َ
ومثل مء ورد في حديث معءذ با جبر –ر ي اهلل عن  -قول ( :أَتَ ْي ُ َ ُ
َح ٍد إَِّال قَ َ
يل لِيَ :خ َر َج قَْب ُل .قَ َ
سلَّ َم أَ ْطلُ ُب ُه .فَ ِق َ
ت فَ َو َج ْدتُهُ
الَ :م َّر قَ ْب ُل َحتَّى َم َرْر ُ
ال :فَ َج َع ْل ُ
َم ُّر ِبأ َ
َو َ
ت َال أ ُ
ِ
صلِّي)(.)3
قَائ ًما ُي َ
قءر الع بري-رحم اهلل -في ( َخ َر َج قَ ْب ُل) (" :قبل) هنء مبنية على ال م ،ألنلء قتعت عا
()4

اإل ءفة"

ومثل  :لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ.)5(

حيث جء ت ( قبر) مبنية على ال م ،في محر جر بحرف الجر ( ما)؛ ألنلء انقتعت عا

اإل ءفة ،وىقدير ال م :خرج قبر دقءئق ،أو سءعءت.

) )1سورة الروم.4 :
) (2جءمع الدروس العربية.60/3 :
) )3مسند أحمد.400/36 :

) (4إعراب الحديث النبوي.306 :
) )5سورة الروم.4 :
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الفصل الثالث
أثر المعنى في تأويل العكبري مشكل إعراب

مكمالت الجملة
-

الحال

-

عطف البيان

-

النعت

-

عطف النسق

-

البدل

-

التوكيد
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أثر المعنى في تأويل العكبري مشكل إعراب مكمالت الجملة

يىنءور هذا اليرر الحديث عا أثر المعنى في ىأوير الع بري لبعض م م ت الجملة ،حيث
ىنءور الحديث عا الحءر وأنواع  ،ورءحب  ،ومجي رءحب ن رة ،وحذف العءمر في  ،ثم الحديث عا

الىوابع الخمسة :النعت ،وعتف البيءا ،وعتف النسق ،والىو يد ،والبدر ،مو حءا الخ ف النحوي في
ر قسم منلء والىوجيلءت اإلعرابية الىي سءقلء الع بري -رحم اهلل -مع بيءا أثر المعنى في ىأوير

مش ر إعراب الحديث النبوي الشريف.
الحال:
لبيءا ِ
ِ
ِ
ِ
الميعور أو منلمء
اليءعر أو
هيئة
ىعريف الحءر :هو( )1الورف ،اليَ ْ لة ،المنىرب()2؛
()4
()3
ىءبع ول عمدة(،)5
معءا  ،أو ما غيرهمء ،وقت وقوع اليعر  ،مى منءا مء في معنى (في) غير ٍ
رءلحة لجواب يف( .)6نحو قول ىعءلى  :فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَاً يَتَرََّقبُ ،)7(حيث إا الحءر في هذه اآلية

ال ريمة( :خائفاً) وقد جء ت الحءر وريءا على وزا اسم اليءعر ما اليعر الث ثي ( خوف) وقت وقوع

اليعر ،الذي هو وقت خروج ما مدينة فرعوا بعد قىل النيس واسىدعء فرعوا ل .

وهي منروبة وع مة نربلء اليىحة الظءهرة على آخره ،وهي ف لة؛ ألا اليعر (خرج) في اآلية

ال ريم فعر لزم ا ىيى بءليءعر ،فلي ليست عمدة؛ أي ليست ر نءا أسءسيءا في الجملة ،و(خائفاً) بينت
هيئة اليءعر ،ولو سألنء :يف خرج سيدنء موسى رلى اهلل علي وسلم؟ نقور خرج خءئيءا ،فقد ىوفرت

في هذه اآلية ال ريمة شروت الحءر المىوفرة في الىعريف ،فأعربت حءلا.

 أقسام الحال:ينقسم الحءر إلى ث ثة أنواع :الحال المفرد ،والحال الجملة وهي قسمءا :الحءر الجملة السمية

والحءر الجملة اليعلية( ،)8و الحال شبه الجملة وهي قسمءا :شب الجملة الجءر والمجرور و الظرفية.
) (1الحءر يذ ر ويؤنث مجءزيءا ،ويجوز أا نقور :هو الحءر ،أو هي الحءر.

) (2شرح ابا عقير ،242/2 :جءمع الدروس العربية ،78/3 :شرح األشموني ،5/3 :الموجز في قواعد اللغة العربية:
 ،292نحو العربية :عبداللتيف محمد الختيب وسعد عبدالعزيز مرلوح.362/3 :

) (3شذور الذهب ،269 :الىرريح على الىو يح.596/1:
) (4النحو الوافي.364/2:
) (5شرح الىسلير.321/2:
) (6ارىشءف ال رب.1557:

) (7سورة القرص ،اآلية 21 :
) (8ينظر :شرح ابا عقير.281/2 :
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 أوالً :الحال المفرد :األرر في الحءر اإلفراد( ،)1وقد ُع ِرفت الحء ُر الميردة :بأنلء مء ليست جملة ول شبللء ،ومعنى
مجىلد ْي ِا،
ذلك أا الحءر الميردة قد ى وا مثنءة ،أو مجموعة( ،)2نحو :قرأت الدرس مجىلدا ،و ىبءه
َ
ِ (.)3
وىعلمنءه مجىلديا
وقد وردت الحءر الميردة في موا ع مىعددة في ىءب الع بري -رحم اهلل -حيث وج مجموعة

ما األحءديث حسب المعنى ومنلء مء ورد في حديث أبي الدردا عويمر با عءمر -ر ي اهلل عن :-
آخ ًذا ِبطَر ِ
الن ِب ِّي -صلَّى اللَّ ُه علَ ْي ِه وسلَّم ،-إِ ْذ أَقْب َل أَبو ب ْك ٍر ِ
( ُك ْن ُ ِ
سا ِع ْن َد َّ
ف ثَْوِب ِه َحتَّى أ َْب َدى َع ْن
َ ُ َ
َ
ت َجال ً
َ
َ َ ََ
ُرْك َب ِت ِه)(.)4
قءر الع بري -رحم اهلل ( :-آخذا ) حءر ،والعءمر في ( أقبل ) (.)5

فا (آخذاً) هي اسم مشىق ما اليعر الث ثي( أخذ) ،وهي اسم منروب ليس عمدة ول ىءبع ،بينت

هيئة رءحبلء اليءعر ( أبو بكر) ،وىرلح لجواب يف ،فنقور يف أقبر أبو ب ر؟ فنقور آخذا ،وهي

مىيقة في المعنى مع عءمللء ( أقبل) ،وقد جء ت هنء على األرر فلي ليست جملة أو شبللء .

اح ُغ َالِم رس ِ ِ
ومثل مء ورد في حديث ُعمر ْب َا اْل َخت ِ
صلَّى
ءر( :فَِإ َذا أََنا ِب َرَب ٍ
ءب َر ِ َي الل ُ َع ْن ُ قَ َ
ول اهلل َ
َ ُ
ََ
ِ ()6
ِ
ِ
ش ُرَبة) .
ُس ُكفَّ ِة ا ْل َم ْ
سلَّ َم ،قَاع ًدا َعلَى أ ْ
اهللُ َعلَ ْيه َو َ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-إذا ) هذه ظرف م ءا ومعنءه الميءجأة ،و (أنا) مبىدأ وفي
الخبر وجلءا :أحدهمء( :بربءح) والىقدير :فإذا أنء بررت بربءح ( ،ءواذا ) على هذا منروبة
(ببصرت) ،والثءني الخبر هو (فإذا ) ألن م ءا ،وظرف الم ءا ي وا خب ار عا الجثة ،و( بربءح )
(قاعدا) فحءر ما ( رباح) والعءمر فيلء مء ىىعلق ب البء (.)7
في مو ع الميعور ،وأمء
ً

) (1شرح ابا عقير.278/2:
) (2جءمع الدروس العربية ،103/3 :جمرات المنروبءت ( السىثنء – الحءر الىمييز) ،عبداهلل اسمءعير ،94:النحو
الىتبيقي ،هءدي نلر.611:

) (3جءمع الدروس العربية.103/3 :
) )4جءمع المسءنيد والسنا ،338/9 :المسند الجءمع.396/14 :
( )5إعراب الحديث النبوي.291 :
) )6رحيح مسلم.1105/2 :

( )7إعراب الحديث النبوي.281 :
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حيث وردت لمة ( قاعداً) في هذا الحديث حءلا ،وهو اسم منروب مشىق ما وزا اسم اليءعر

ما اليعر الث ثي ( قعد) بينت هيئة رءحبلء (رباح) وهو ميعور ب  ،وىرلح لجواب يف ،فنقور
يف أبررت ربءح؟ فءإلجءبة :قاعداً ،وقد جء ت هنء على األرر فلي ليست جملة ول شبللء.

لت
و مثل مء وجل الع بري –رحم اهلل -في حديث عبد اهلل با عبءس -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ن َز ْ
ِ
ِ
ِ
سلَّ َمُ -متََو ِ
ارًيا ِب َم َّك َة).
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
هذه اْلي ُة َو َرسو ُل اهلل َ -
قءر الع بري-رحم اهلل :-ه ذا وقع في هذه الرواية ،والوج في أا (رسور اهلل) مبىدأ و( بم ة)

خبره .و(متوارياً) حءر ما ال مير المقدر في الجءر .والعءمر في الجءر أو السىقرار الذي در علي

الجءر ،أي ورسور اهلل رلى اهلل علي وسلم مسىقر بم ة مىواريءا(.)1

حيث جء ت لمة ( متوارياً) في هذا الحديث حءلا ،وهو اسم منروب مشىق ما اسم اليءعر ما

اليعر غير الث ثي ( ىواري) ح يث بينت هيئة النبي رلى اهلل علي وسلم أثنء اسىق ارره في م ة فقد
ءا مىواريءا ،أي مىخييءا ،ولو سألنء يف ءا اسىقر النبي رلى اهلل علي وسلم في المدينة؟ نجيب

مىواريءا ،فلي جء ت ميردة أي ليست جملة ول شب جملة.

ُم ِتي
ض ْت َعلَ َّي أ َّ
و مثل مء ورد في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -وفي ُ ( :ع ِر َ
ق ،و أر َْي ُ ِ
ت ِفي مح ِ
َعمالِها ح ٍ
َّ
اس ِن أ ْ ِ ِ
س ِّي ِئ
س ِّي َئ ٍة ،فَ َأر َْي ُ
ََ
ت في َ
س َنة َو َ
ِبأ ْ َ َ َ َ
َع َمال َها إ َماطَ َة ْاألَ َذى َع ِن الط ِري ِ َ َ
ِ
َعمالِ َها ُّ
س ِج ِد َال تُ ْدفَ ُن)(.)2
الن َخ َ
اع َة في ا ْل َم ْ
أَْ
قءر الع بري -رحم اهلل" :-و(حسنة وسيئة) :حءلا ما األعمءر"(.)3

حيث جء ت هءىءا ال لمىءا (حسنة وسيئة) في مو ع الحءر ،وهمء اسمءا مشىقءا نوعلمء :رية

مشبلة ،حيث بينت ال لمىءا هيئة العمر فمن الحسا ،ومن السي  ،وهمء ف لىءا ،حقلمء النرب
على أنلمء حءر ميرد ،أي ليس جملة أو شبللء.
ومثل في حديث جءبر با عبداهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -في حديث عيسى ،فيقور أميرهم:
ض أِ
ض ُك ْم َعلَى َب ْع ٍ
ُم َة).
َمير ،لِ ُي ْك ِرَم اللَّ ُه َه ِذ ِه ْاأل َّ
(تَ َع َ
ص ِّل ِب َنا ،فَ َيقُو ُلَ :ال ،إِ َّن َب ْع َ
ال َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-أميرا) هنء حءر ،وعلى (بعض خبر) خبر إا ،ورءحب الحءر ال مير

في الجءر ،والعءمر فيلء الجءر لنيءبى عا اسىقر(.)4

( )1إعراب الحديث النبوي.223 :
) )2مسند أحمد ،435/35 :رحيح ابا حبءا.518/4:
( )3إعراب الحديث النبوي.165 :

( )4إعراب الحديث النبوي.147-146 :
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حيث جء ت ( أمي ارً) في هذا الحديث حءلا ،وهو اسم منروب مشىق ،نوع رية مشبلة ،فلي

جء ت ميردة ،أي ليست جملة ول شب جملة.

ومثل مء ورد عند الع بري -رحم اهلل -في مشىق العدد ،فقد ىأور حديث الح م با حزا
ِ
ٍ
ِ
ت علَى رس ِ ِ
ِ
س ْب َعة ،أ َْو تَاسعَ
سا ِب َع َ
سلَّ َم َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
ال ُ ليي -ر ي اهلل عن  -قول ( :قَد ْم ُ َ َ ُ
ِ
س َع ٍة)(.)1
تْ
حيث يرى الع بري -رحم اهلل" :-الجيد النرب على الحءر ،والمعنى أحد سبعة ،أو أحد ىسعة،

قول ىعءلى :إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ . )2(ويجوز الرفع على ىقدير :وأنء سءبع سبعة،
في وا خبر مبىدأ محذوف ،والجملة حءر"(.)3

حيث إا ( سابع وتاسع) همء اسمءا مشىقءا ما األعداد ،فءسم العدد قد يرءغ وريءا على وزا

فءعر متءبق لموروف  ،ومثل مء ورد في هذا الحديث النبوي( سابع سبعة) ،حيث إنلء ىؤور على أن

جء منيردا .ولو سألنء أنيسنء يف جء ؟ فنقور :سءبع سبعة ،أو ىءسع ىسعة ،أي واحد ما سبعة أو
ىسعة .ومثل مء ورد في قور اهلل – عز وجر : -إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ،)4(حيث يقور

محيي الديا الشريف في ىءب إعراب القرآا ال ريم وبيءن ىعليقءا على هذه اآلية الىي اسىشلد فيلء

الع بري -رحم اهلل" : -يسىعمر اسم اليءعر المشىق ما العدد على معنييا:

أحدهما  :أا ي وا المراد ب واحدا ما جمءعة ،واْلخر :أا ي وا فءع ا سءئر أسمء اليءعليا.

فاألول نحو :ثءني اثنيا ،وثءلث ث ثة ،قءر اهلل ىعءلى :لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ،)5(
وقءر عز وجر إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ )6(فمء ءا ما هذا ال رب فإ ءفة مح ة ألا
معنءه أحد(.)7
أمء العيني في شرح لسنا أبي داود فقد ورد عن بنص آخر حيث يقور" :عا شعيب با زريق
التءئيي قءر :جلست إلى رجر ل رحبة ما رسور اهلل يقءر ل الح م با حزا ال ليي ،فأنشأ يحدثنء
) )1مسند أحمد.399/29 :
) )2سورة الىوبة.40 :

( )3ينظر إعراب الحديث النبوي.188 :
) )4سورة الىوبة.40 :
) )5سورة المءئدة.73 :
) )6سورة الىوبة.40 :

) (7إعراب القرآا ال ريم وبيءن  ،محيي الديا درويش.571/5 :
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قءر :وفدت إلى رسور اهلل -علي الس م -سءبع سبعة أو ىءسع ىسعة ،فدخلنء علي فقلنء :يء رسور اهلل،

قدمت،
زرنءك فءدع اهلل لنء بخير ،فأمر بنء -أو أمر لنء -بشي ما الىمر"( ،)1فءلحديث األور في
ُ

وفدت وهمء بنيس المعنى.
وهذا الحديث
ُ

حيث يشرح العيني هذا الحديث فيقور(" :سءبع سبعة) حءر ما ال مير الذي في (وفدت) ،أي:

حءر وني أحد السبعة الذيا وفدوا إلى رسور اهلل -علي الس م ،-أو أحد الىسعة"(.)2

ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
الب َجلِي أن قءر ( :ثُ َّم َد َخ ْل ُ
وفي حديث جرير با عبد اهلل َ
سو ُل اللَّه َ
ت ،فَِإ َذا َر ُ
ِ
ق ،فَ ُق ْل ُ ِ ِ ِ
سو ُل اللَّ ِه َ َّ
ب ،فَرم ِاني َّ
اس ِبا ْل َح َد ِ
ت ل َجليسيَ :يا َع ْب َد اللَّهَ ،ذ َك َرِني َر ُ
الن ُ
صلى اهللُ
َي ْخطُ ُ َ َ
الَ :نعمَ ،ذ َكر َك ِ
َو َ َّ
آنفًا)(.)3
سل َم؟ قَ َ َ ْ َ

سلَّ َم
َو َ
َعلَ ْي ِه

قءر الع بري -رحم اهلل( :-آنفا) منروب على الظرف ،ىقديره  :ذ رك زمءنء آنيء ،أي قريبء
ما وقىنء ،وحذف الموروف وأقءم الرية مقءم  .ويجوز أا ي وا حءل ما

مسىأنيء لذ رك ،ومن ( )4قول ىعءلى :مَاذَا قَالَ آَنِفًا.)5(
يقور ابا عتية" :مءذا قءر آنيء ؟ وهذا أي ء في

مير اليءعر ،أي ذ رك

رب ما السىخيءف ألن

ءا يررح أن

ءا

يقرد اإلعراض وقت ال م ،ولو لم ي ا ذلك بقرد لم يبعد أا يجري على بعض المؤمنيا ،وروي

أا ابا مسعود وابا عبءس ر ي اهلل عنلمء مما سئر هذا السؤار ،ح ءه التبري عا ابا
عبءس ر ي اهلل عنلمء .و(آنيء) معنءه :مبىدئء ،أن قءر مء القور الذي ائىني اآلا قبر انيرءلنء عن ؟
وق أر الجملور( :آنيء) على وزا فءعر ،وق أر ابا ثير وحده( :أنفا) على وزا فعر ،وهمء اسمء فءعر

ما (ائىنف) ،وجريءا على غير فعللمء ،وهذا مء جرى (فقير) على (افىقر) ولم يسىعمر (فقر) ،وهذا
ثير ،والميسروا يقولوا( :أنيء) معنءه :السءعة المء ية القريبة منء ،وهذا ىيسير بءلمعنى"(.)6

و مثل

بدا َغفَ َر اهللُ لَ ُه)(.)7
مء ورد في حديث أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -قول ( :ا ْئتُوا ُم َح َّم ًدا َع ً

) (1شرح سنا أبي داود للعيني.436/4 :
) (2شرح سنا أبي داود للعيني.437/4 :
) )3مسند أحمد ،516/31:جءمع المسءنيد والسنا.163/2 :
( )4ينظر إعراب الحديث النبوي.155 :
) )5سورة محمد.16 :

) (6ىيسير ابا عتية.115/5 :
) (7المسند الجءمع.46/3 :
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يقور الع بري -رحم اهلل : -في ( عبد) فنرب هءهنء على البدر ،أو على الحءر ،أو على

إ مءر أعنى .ولو رفع مء رفع (عبد لم اهلل) لجءز(.)1

حيث جء ت عند الع بري -رحم اهلل -على عدة ىأوي ت منلء الحءر ،فءلحءر على أنلء رية

مشبلة ثءبىة في حق النبي رلى اهلل علي وسلم ،بينت هيئى وقت وقوع اليعر ،وهذا مء دلت علي

عبدا هلل ،فقد ورف اهلل
ثير ما اآليءت ،فءلعبودية هلل سبحءن وىعءلى ىى ما أا ي وا اإلنسءا ا
ىعءلى نبي محمد رلى اهلل علي وسلم برية العبودية في موا ع مىعددة في ىءب ال ريم ،منلء حءدثة

اإلس ار والمعراج ،حيث قءر اهلل عز وجر :سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْالً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
األَقْصَى ،)2(و في إنزار القرآا ال ريم على نبي وري بءلعبودية ،حيث قءر ىعءلى :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ .)3( وقءر أي ءا في نيس المقءم :وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعَانِ .)4( وفي مقءم الدعء والعبءدة هلل ذ ره بأن عبده ىشرييءا ل حيث يقور اهلل ىعءلى :وَأَنَّهُ لَمَّا

قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ .)5( فءلعبودية هي رية ثءبىة ل ىنبغي إل اهلل وهي في حق األنبيء والبشر
ىشريف ف لنء عبيد هلل عزو جر ،أمء العبودية في حق النءس فلي ذر ورغءر .فءهلل عزو جر مء
ورف نبي بلذه الرية في القرآا ال ريم ،وريلم في الحديث القدسي فقد ذ ر في حديث الشيءعة

مجموعة ما األنبيء وقد وريلم جميعءا بءلعبودية .ومثل في حديث أنس با مءلك –ر ي اهلل عن -
ِ
السالَ ُم،
وسىَ ،علَ ْي ِه َّ
قول رلى اهلل علي وسلم في حديث الشيءعة على لسءا رب العزةَ ( :ولَك ِن ا ْئتُوا ُم َ
ت ُه َنا ُكمَ ،وَي ْذ ُكر لَ ُهم َّ
س الَِّتي قَتَ َل
سُ
َعطَاهُ التَّْو َارةَ ،فَ َيأْتُ َ
َعب ًدا َكلَّ َم ُه اهللَُ ،وأ ْ
وسى ،فَ َيقُو ُل :لَ ْ
الن ْف َ
ون ُم َ
ْ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
س ،فَيستَ ِحي رب ُ ِ ِ
ون
وح ُه ،فَ َيأْتُ َ
سولَ ُه َو َكل َمتَ ُه َوُر َ
ِب َغ ْي ِر َن ْف ٍ َ ْ
يسى َع ْب َد اهلل َو َر ُ
َّه م ْن َذل َكَ ،ولَ َك ِن ا ْئتُوا ع َ
َ
ِ
ت ُه َنا ُك ْمَ ،ولَ َك ِن ا ْئتُوا م َح َّم ًدا َعب ًدا َغفَ َر اهللُ لَ ُه ما تَقَدَّم ِم ْن َذ ْن ِب ِه َوما تَأ َّ
َخ َر،
سُ
يسى ،فَ َيقُو ُل :لَ ْ
ع َ
َ
َ
ُ
َ
فَ َيأْتُوِني)(.)6

( )1إعراب الحديث النبوي.118 :
) (2سورة اإلس ار  ،اآلية.1:
) (3سورة ال لف ،اآلية.1 :
) (4سورة األنيءر ،اآلية.41 :
) (5سورة الجا ،اآلية.19 :
) (6المسند الجءمع.46/3 :
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ومثل مء ىأول الع بري -رحم اهلل في نيس الحديث :عا أنس با مءلك ر ي اهلل عن قور رب
ِ
السالَ ُمَ ،عب ًدا َكلَّ َم ُه اهللُ)(.)1
وسىَ ،علَ ْي ِه َّ
العزة -جر ج ل َ ( :-ولَك ِن ا ْئتُوا ُم َ
قءر الع بري -رحم اهلل :-ىقديره :هو عبد ،ولو نرب جءز على البدر وعلى الحءر والرفع

أفخم(.)2

وقد وردت في ىب األحءديث ومرنيءىلء والشروح بءلنرب (.)3
فءلنرب على الحءر ،ىعني أنلء حءر مشىقة نوعلء رية مشبلة ،وهي رية ىشريف في حق
األنبيء وح ملء النرب مء و حنء آنيءا.
وت
ومثل مء ورد في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة –ر ي اهلل عن  -قول َ (:ما ِم ْن َر ُج ٍل َي ُم ُ
ِ
َعظَ َم َما تَ ُك ُ
ام ِة أ ْ
َس َم َنَ ،حتَّى تَطَأَهُ
ون َوأ ْ
فَ َيتُْر ُك َغ َن ًما أ َْو إِ ِب ًال أ َْو َبقًَار لَ ْم ُي َؤِّد َزَكاتَ َها ،إَِّال َج َ
اء ْت َي ْوَم ا ْلق َي َ
ضى َب ْي َن َّ
الن ِ
اها)(.)4
ود أُوَال َها َعلَى أ ْ
ُخ َر َ
اس ،ثُ َّم تَ ُع ُ
ِبأَ ْظ َال ِف َها َوتَ ْنطَ َح ُه ِبقُُروِن َها َحتَّى ُي ْق َ
قءر الع بري-رحم اهلل (" :-أعظم وأسمن) همء حءلا"(.)5

ل منروبءا ،وهو اسم مشىق ما اسم
حيث جء ت ال لمة األولى( :أعظم) ،في هذا الحديث حء ا

الىي ير على وزا أفعر الذي مؤنث فعلى ،وقد بينت هيئة رءحب ال مير المىرر وقت وقوع اليعر
ب لمة (جء ى ) وهو الميعور ب  ،حيث يعود هذا ال مير على الغنم واإلبر والبقر ،ولو سألنء يف ىجي ؟

أعظم ،فلي جء ت ميردة ف لة وحقلء هنء النرب على الحءر ،ومثللء (أسمن) فلي معتوفة على
نقور
َ
(أعظم) وحقلء النرب وبذلك ى وا أسما وأعظم حءلا مء فسرهمء الع بري -رحم اهلل.-

 ثانياً  :الحال الجملة:هو أا ىقع الجملة اليعلية أو الجملة السمية ،موقع الحءر
سعيد ير ض؛ أي ار

()6

وحينئذ ى وا مؤولة بميرد ،نحو :جء

ءا ،ونحو :ذهب خءلد دمع مىحدر؛ أي مىحد ار دمع "(.)7

) (1المسند الجءمع.46/3 :
( )2إعراب الحديث النبوي.118 :

) (3ىيسير ابا ثير التبعة العلمية ،97/5 ،131/1 :مرنف ابا أبي شيبة ،309/6 :مسند أحمد ت الرسءلة:
 ،196/19رحيح البخءري ،17/6:سنا ابا مءج  ،1442/2 :سنا الىرمذي ت شء ر.308/5:
) )4مسند أحمد.281-280/35 :
( )5إعراب الحديث النبوي.167 :

) (6ينظر شرح ابا عقير ،281/2 :شرح الميرر للزمخشري.24-23/2 :
) (7ينظر جءمع الدروس العربية.100/3:
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ٍ
ريءت للن رة ،وحءلت للمعرفة نحو :مررت بعبد اهلل
ويىعءرف عند فقلء النحو ":ى وا الجمر

يبني داره ،فيرير ( يبني) في مو ع نرب ألن حءر؛ مء ىقور :مررت بعبداهلل بءنيءا داره"(.)1

فءلجمر بعد المعءرف أحوار وبعد الن رات ريءت ،لذلك عندمء نأىي بجملة الحءر نؤوللء حيث يقور
ٍ
برجر يأ ر -قلت على هذا :مررت بز ٍيد يأ ر ،ف ءا معنءه:
المبرد" :أل ىرى أنك إذا قلت :مررت
مررت بز ٍيد آ ا .ءواذا قلت (أ ر) فليس يجوز أا ىُخبر بلء عا الحءر؛ مء ىقور هو يأ ر  ،أي هو
في حءر أَ ٍر .فلمء لم يجز أا يقع وهو على معنءه في مو ع الحءر امىنع في هذا المو ع"(.)2

ويشىرت في الجملة الحءلية ث ثة شروت( -:)3أوللء :أا ى وا خبرية ،غير إنشءئية ،واآلخر :أا
ى وا خءليةا ما ر ع مة ىدر على السىقبءر ،ءلسيا ،وسوف ،ولا ،ءواا الشرتية ،وثءلثلء :أا
ىشمر على رابت يربتلء برءحبلء ،وهو إمء

مير نحو :قول ىعءلى :اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

عَدُوٌّ ، )4(فءل مير هنء واو الجمءعة في (اهبتوا) ،أو واو ىسمى واو الحءر ،وع مىلء رحة وقوع
(إذ) موقعلء ،نحو قول  :لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ ونَحْنُ عُصْبَةٌ ، )5(وقد ي وا الرابت هو وال مير معءا نحو
قول ىعءلى :خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ )6(فءلرابت هو الواو وهم في قول  (:وهم ألوف) (.)7
ومثل مء ورد عند الع بري –رحم اهلل -في ىأويل لبعض األحءديث الشريية الىي وردت فيلء جملة

الحءر ،فيي حديث معءذ با أنس الجلني –ر ي اهلل عن  -قور النبي رلى اهلل علي
صالِ َح الثَِّي ِ
اض ًعا ِللَّ ِه تََب َار َك َوتَ َعالَىَ ،د َعاهُ اللَّ ُه تََب َار َك
أْ
ابَ ،و ُه َو َي ْق ِد ُر َعلَ ْي ِه تََو ُ
س َ
َن َي ْل َب َ
ق َحتَّى ُي َخ ِّي َرهُ اللَّ ُه تَ َعالَى ِفي ُحلَ ِل ِْ
ُرؤ ِ
يم ِ
وس ا ْل َخ َال ِئ ِ
اء)(.)8
ان ،أَيَّتَ ُه َّن َ
ش َ
اإل َ

وسلمَ ( :م ْن تََر َك
َوتَ َعالَى َعلَى

) (1المقى ب.123/4:
) (2المردر نيس 124/4:
) (3جءمع الدروس العربية ،101/3 :ينظر شرح الىسلير ،359/2 :ارىشءف ال رب ،1602 :شرح ابا
عقير ،281/2:شرح الميرر للزمخشري ،24/2:النحو الىتبيقي ،هءدي نلر.614 -613:

) (4سورة البقرة ،ما اآلية.36 :
) (5سورة يوسف ،ما اآلية.14 :
) (6سورة البقرة ،ما اآلية .243

) (7ينظر جمرات المنروبءت.101 :
) )8مسند أحمد.384/24 :
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قءر الع بري-رحم اهلل" :-أا يلبس ميعور (لىرك ) أي ىرك لبس رءلح الثيءب ،و(هو يقدر)

جملة في مو ع الحءر و (تواضعاً) يجوز أا ي وا ميعول ل  ،أي للىوا ع ،وأا ي وا مرد ار في

مو ع الحءر ،أي مىوا عءا"(.)1

فلذه الجملة (وهو يقدر) جملة اسمية م ونة ما ال مير (هو) وهو مبىدأ مرفوع وع مة رفع
ال مة ،و(يقدر) فعر م ءرع مرفوع وع مة رفع ال مة الظءهر ،وفءعر

مير مسىىر ىقدير هو.

وقد سبقت هذه الجملة (الواو) وهي واو الحءر ،وما المعلوم أا الحءر يجب أا يرىبت برابت

يربتلء برءحب الحءر ،فإذا " ءنت الحءر جملة اسمية أو فعلية ف

برءحبلء ،وهذا الرابت قد ي وا

مي ار ،أو واوا  ،أو ال مير والواو معءا"(.)2

بد فيلء ما رابت يربتلء

ومثل مء ورد في هذا الحديث فءلرابت هنء ال مير والواو معءا ،وهي جملة خبرية غير مردرة

بع مة اسىقبءر.

وقد جء ت هذه الجملة بعد معرفة ( صالح الثياب) وما المعلوم عند النحوييا أا الجمر بعد
المعءرف أحوار وبعد الن رات ريءت وهنء جء ت بعد معرفة فحقلء أا ى وا جملة اسمية في محر

نرب حءر.

ومثل مء ورد عند الع بري -رحم اهلل-
ت علَى رس ِ ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
ول اللَّه َ
قول ( :قَد ْم ُ َ َ ُ

في حديث الح م با حزا ال ُ ليي -ر ي اهلل عن -
ِ ِ
ٍ
س َع ٍة)(.)3
س ْب َعة ،أ َْو تَاس َع ت ْ
سا ِب َع َ
سلَّ َم َ
َو َ

حيث يرى الع بري -رحم اهلل :في جملة ( وأنا سابع سبعة) أو ( وأنا تاسع تسعة) "الجيد

النرب على الحءر ،والمعنى أحد سبعة أو أحد ىسعة ،قول ىعءلى :إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ
اثْنَيْنِ.)4(
ويجوز الرفع على ىقدير :وأنء سءبع سبعة ،في وا خبر مبىدأ محذوف ،والجملة حءر"(.)5
فىأوير الع بري على أا يربت الجملة السمية المقدرة ما ( وأنا سابع سبعة) بءلجملة الىي قبللء
والرابت هنء ال مير و واو الحءر ،المحذوفءا والذي ىأوللمء الع بري –رحم اهلل -ما خ ر السيءق.

( )1إعراب الحديث النبوي.302-301 :
) (2نحو العربية.403/3 :
) )3مسند أحمد ،399/29 :جءمع المسءنيد والسنا.506/2 :
) )4سورة الىوبة.40 :

( )5ينظر إعراب الحديث النبوي.188 :
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وى وا بذلك الجملة في محر نرب حءر ومثللء و(أنء ىءسع ىسعة) .
ومثل مء ىأول الع بري –رحم اهلل -حيث وج رواية اثنيا بواحد حيث يقور :في حديث جءبر
ِ
ِ
سلَّ َم َع ْن َب ْي ِع
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
با عبداهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ن َهى َر ُ
يئ ًة :اثْ َن ْي ِن ِبو ِ
ان ِبا ْل َح َي َو ِ
ا ْل َح َي َو ِ
اح ٍد)(.)1
ان َن ِس َ
َ
حيث يقور الع بري -رحم اهلل :-في وجلءا:
أحدهما :هو بدر ما الحيواا بدر الشىمءر ىقديره :نلى عا بيع اثنين ما الحيواا بواحد ،في وا
مو وع ج ار .والثاني :مو ع نرب على الحءر أي نلى عا بيع الحيواا مىيء

.

ولو روى بءلرفع لجءز على أن مبىدأ وبواحد خبره ،أن قءر :كل اثنين بواحد وى وا الجملة حءل.

ونظيره :خلق اهلل الزرافة يديلء أتور ما رجليلء ،ويداهء أتور ما رجليلء بءلرفع والنرب"(.)2

حيث ىقدير ال م( :نلى عا بيع الحيواا بءلحيواا اثنءا منلمء بواحد) ،وبذلك ىعرب( اثنان)
بءلرفع مبىدأ وخبره شب الجملة ( بواحد) ،وىقدير ال م مء قءر الع بري -رحم اهلل -ر اثنيا بواحد.
فقد جء ت الجملة السمية بعد المعرفة ،و مء هو مىعءرف نحويءا أا الجمر بعد المعءرف أحوار،

وبعد الن ارت ريءت ،لذلك يشىرت هنء في الىقدير أا ي وا فيلء رابت يعود على الجملة الىي قبللء،
لى وا الجملة في محر نرب حءر ،والرابت هنء ال مير الموجود في الجءر والمجرور( منلء) واهلل

أعلم.
ومثل في حديث عبءدة با الرءمت –ر ي اهلل عن  -أا رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم قءر:
ض ِم ْن َن ْف ٍ
( َما َعلَى ْاأل َْر ِ
ال َر ْوح :إَِّال
وت َولَ َها ِع ْن َد اللَّ ِه َخ ْير تُ ِح ُّ
َن تَْر ِج َع إِلَ ْي ُك ْم إَِّال ا ْل َم ْقتُو ُلَ ،وقَ َ
ب أْ
س تَ ُم ُ
ِ ِ
س ِب ِ
ُخ َرى)(.)3
يل اللَّ ِه ،فَِإنَّهُ ُي ِح ُّ
َن َي ْر ِج َع فَ ُي ْقتَ َل َم َّرةً أ ْ
ب أْ
ا ْلقَتي ُل ،في َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-وقول ( :ولها عند اهلل) يجوز أا ي وا الواو للحءر ،ورءحب الحءر

ال مير في ( ىموت ) ،والعءمر في الحءر ( ىموت ) ،ويجوز أا ى وا الجملة رية لنيس أي ء(.)4

مء قءر ىعءلى :وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.)5(

) )1مسند أحمد.234/22 :
( )2إعراب الحديث النبوي144:
) )3مسند أحمد ،383/37:جءمع المسءنيد والسنا.575/4 :
( )4إعراب الحديث النبوي.221 :
( )5سورة البقرة.216 :
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فجملة ( نفس تموت ولها عند اهلل خير)( ،تموت)  :فعر م ءرع مرفوع واليءعر

مير مسىىر

ىقديره (هي) ،وهي رءحب الحءر.
والرابت هو (واو الحءر)( ،للء) :جءر ومجرور في محر رفع خبر مقدم( ،عند)  :ظرف م ءا
منروب وهو م ءف ،واسم الج لة ( اهلل) :م ءف إلي مجرور وع مة جره ال سرة  ،و (خير):

مبىدأ مؤخر مرفوع وع مة رفعة ال مة.

حيث إا الجملة السمية ( ولها عند اهلل – تبارك وتعالى -خير) ،جء ت مرىبتة برءحب الحءر،
وبينت هيئى  ،وهو فءعر ىموت وهو ال مير (هي) ،فحقلء أا ى وا في محر نرب حءر.
 ثالثاً :الحال شبه الجملة :هو ال وا العءم المحذوف وجوبءا الذي يىعلق ب أحد شيئيا :الظرف أو الجءر والمجرور( .)1حيث

(استقر).
إنلمء يقعءا موقع الحءر ،و يىعلقءا بمحذوف وجوبءا ىقديره (مستق ارً ) أو
َّ

نحو :رأيت الل ر بيا السحءب ،ونحو :نظرت العريور على الغرا( ،)2وىقدير ال م في
الجملىيا :رأيت الل ر مسىق ار بيا السحءب ،ونظرت العريور ءئنءا مسىق ار على الغ ا.
ونىعءمر مع شب الجملة معءملة جملة الحءر وفق قءعدة الجمر ،لى وا الجمر وأشبءهلء بعد
المعءرف أحوار وبعد الن رات ريءت.
ومء ييرق الجمر عا أشبءهلء أا أشبءه الجمر ى وا مىعلقة بمحذوف وجوبءا ىقديره ءئنءا أو مسىق ار

مء و حنء سءبقءا.

ومثل مء ورد في حديث حذيية با اليمءا -ر ي اهلل عن  -عا النبي رلى اهلل علي وسلم قءر( :إِ َّن
()3
اضا ِم َن الثَّْل ِج ،وأ ْ ِ
حو ِ
ضي أ َْب َع ُد ِم ْن أ َْيلَ َة ِم ْن َع َد ٍن لَ ُه َو أَ َ
س ِل ِباللَّ َب ِنَ ،وَْل ِن َيتُهُ
ش ُّد َب َي ً
َْ
َحلَى م َن ا ْل َع َ
َ
ِ ِ ()4
الر ُج ُل إِ ِب َل َّ
َص ُّد َّ
أَ ْكثَر ِم ْن َع َد ِد ُّ
الن ُج ِ
الن ِ
اس َع ْن َح ْوضه) .
ص ُّد َّ
اس َع ْن ُهَ ،ك َما َي ُ
الن َ
وم َوِا ِّني َأل ُ
ُ

) (1النحو الىتبيقي ،هءدي نلر.615 :
) (2جءمع الدروس العربية ،101/3 :ينظر جمرات المنروبءت.97 :

) (3ينظر معجم البلداا ،يءقوت الحموي .292/1 :أيلة :بءليىح :مدينة على سءحر بحر القلزم ممء يلي
الشءم ،وقير :هي آخر الحجءز وأور الشءم ،واشىقءقلء قد ذ ر في اشىقءق إيليء بعده ،قءر أبو زيد :أيلة مدينة رغيرة
عءمرة بلء زرع يسير ،وهي مدينة لليلود الذيا حرم اهلل عليلم ريد السمك يوم السبت فخءليوا فمسخوا قردة وخنءزير،
وبلء في يد اليلود علد لرسور اهلل ،رلى اهلل علي وسلم ،وقءر أبو المنذر :سميت بأيلة بنت مديا با إبراهيم ،علي

الس م ،وقءر أبو عبيدة :أيلة مدينة بيا اليستءت وم ة على شءتئ بحر القلزم ىعد في ب د الشءم.
) )4رحيح مسلم.217/1 :
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قءر الع بري-رحم اهلل" :-وقع في هذه الرواية (من عدن) وهو رحيح ،ألا (أبعد) أفعر ىحىءج إلى

ما و(ما) األولى ىىعلق بأبعد ،و(من عدن) ىىعلق بأيلة ،أي أبعد ما أيلة بعيدة ما عدا ،فءلجءر
والمجرور حءر ما أيلة"(.)1

حيث جء ت شب الجملة الجءر والمجرور( ما عدا) مىعلقة بمحذوف حءر ،أننء قلنء إا حو ي

ألبعد ما أَْيلَة ءئنءا ما عدا ،وجء مء قبللء معرفة (إيلة) وهي اسم مدينة ،وبذلك ىعرب شب الجملة
ما الجءر والمجرور في محر نرب حءر.
ومثل مء ورد عا أبي با عب األنرءري :حديث موسى مع الخ ر عليلمء الس م ،بمجمع
البحريا ،فمن قول ( :أ ََّنى ِبأَر ِ
الس َال ُم؟)(.)2
ض َك َّ
ْ

يقور الع بري-رحم اهلل (" :-أنى) هء هنء فيلء وجلءا:أحدهما :ما أيا ،قول ىعءلى:أَنَّى
لَكِ هَذَا )3(فلي ظرف م ءا ،و( الس م) مبىدأ ،والظرف خبر عن والوجه الثاني :هي بمعنى يف.
أي يف بأر ك الس م .ووج هذا السىيلءم أن لمء رأى ذلك الرجر في قير ما األرض اسىبعد

علم ب ييية الس م.

فأمء قول (بأر ك) فمو ع نرب على الحءر ما الس م .والىقدير :ما أيا اسىقر الس م

ءئنءا بأر ك؟"(.)4

حيث جء ت شب الجملة ( بأرضك) مىعلقة بمحذوف حءر ىقديره ( كائناً) ،و أنك قلت :يف

اسىقر الس م ءئنءا بأر ك؟ أو أيا؟ وعلى الحءلىيا سوا

ءنت ( أنى) بمعنى أيا ،أو يف؟ فإا

شب الجملة (بأر ك) هي مىعلقة بمحذوف حءر مء ذ ره الع بري ،والعءمر في السىقرار ،وقد ىقدم

الحءر على رءحب (الس م) جوا از .

 الحال الجامدة المؤولة بالمشتق:ال ثير الغءلب في الحءر أا ىأىي مشىقة ،وهي األرر ،ول نلء قد ىأىي جءمدة وهي قليلة ،ول ا مع
()5

قلىلء قيءسية

و ثير ما النحوييا يؤولونلء بءلمشىق ،وفي يقور الر ي في ىءب شرح الر ي ل ءفية

( )1إعراب الحديث النبوي.183 :
) )2رحيح مسلم ،1847/4 :جءمع المسءنيد والسنا.128/1 :
) (3سورة آر عمراا ،اآلية.37:

( )4إعراب الحديث النبوي.97-96:
) (5النحو الوافي.368/2:
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ابا الحءجب" :هذا رد على النحءة ،فإا جملورهم اشىرتوا اشىقءق الحءر ،ءواا ءا جءمدا ى ليوا رده
بءلىأوير إلى المشىق .قءلوا :ألنلء في المعنى رية ،والرية مشىقة ،أو في معنى المشىق ،فقءلوا في
مبسر أتيب من مرتبءا؛ أي ءئنءا بس ار أو ءئنءا ُرتبءا ،وقول
نحو هذا بس ار أتيب من رتبءا :أي هذا
ا

ىعءلى :هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً)1( ؛ أي دالة.

قءر المرنف -وهو الحق(" :-)2ل حءجة إلى هذا الى لف ألا الحءر هو المبي ُا للليئة – مء ذ ره
في حده -ف ر مء قءم بلذه اليءئدة فقد حرر في المتلوب ما الحءر ،ف يى لف ىأويل بءلمشىق"(.)3
أمء منلج النحءة في ىقسيم الحءر الجءمدة فلو على النحو اآلىي( :)4أحدهمء :الحءر الجءمدة المؤولة
بءلمشىق ،و اآلخر :الحءر الجءمدة غير المؤولة بءلمشىق.
وقد اخىلف النحءة في فروع ر قسم ما هذيا القسميا فمنلم ما جعر المؤولة بءلمشىق ث ثة
()5

فروع

()6

أو أربعة

أو خمسة( .)7وقد نقر ابا عقير الجمءع حيث يقور" :وقد أجمع النحءة على أا

الموا ع األربعة؛ أي الىشبي والسعر والىرىيب والميءعلة ،يجب ىأويللء بمشىق؛ ليسر ذلك ،وعدم

الى لف في  ،ثم اخىليوا في الموا ع البءقية؛ فذهب قوم منلم ابا النءظم إلى وجوب ىأويللء أي ءا؛
) )1سورة األعراف.73 :
) (2المرنف يقرد في الر ي.
) (3شرح الر ي ل ءفية ابا الحءجب.663-662/1 :

) (4النحو الوافي ،368/2:شرح الميرر للزمخشري ،13/2 :ما مىممءت الجملة في النحو العربي ،101 :جمرات
المنروبءت ،85-84 :النحو الىتبيقي ،هءدي نلر :612 -611 :شرح ابا عقير.246-245 :
) (5ينظر :جءمع الدروس العربية ،84/3:ما مىممءت الجملة في النحو العربي 106-101 :وهي عندهمء :مء دلت
على ىشبي  ،أو ىرىيب ،أو ميءعلة .أمء في جمرات المنروبءت 85 :فلي عنده :مء دلت على السعر والىشبي و
الميءعلة.

) (6وهو اإلجمءع مء ذ ر في شرح ابا عقير ،247/2 :وهو مء دلت على السعر والىشبي والميءعلة والىرىيب وهي
عند الغءلب ما النحءة .ينظر في شرح ابا عقير ،247/2 :شرح األشموني ،5/3:النحو الىعليمي وىتبيقلء في القرآا
ال ريم.757-756 :
) (7النحو الوافي ،372-368/2 :وقد أ ءف الد ىور عبءس حسا إلى األربع فروع السءبقة :المردر الرريح

المى ما معنى الورف وقبر أا يعرض للذه المسألة قءر" :وأشلر موا ع المؤولة بءلمشىق أربعة :يقرد اإلجمءع ،

وىبع الد ىور محمود سليمءا يءقوت -ال ويت ،في ىءب النحو الىعليمي و الىتبيق في القرآا ال ريم .758 -755أمء
الد ىور عبداهلل اسمءعير في ىءب جمرات المنروبءت .87 :فنراه يرنف المردر الرريح المى ما معنى الورف
في قسم الجءمد غير مؤور بمشىق ،أمء غءلب النحءة فيجعل عنوانءا مسىق ا بذاى  ،ينظر :جءمع الدروس العربية-85/3:

 ،86شرح األشموني ،20-18:شرح ابا عقير ،252/2:أمء منلجي في الدراسة ،فسأذهب إلى مء ذهب إلي الد ىور
عبءس حسا في ىءب النحو الوافي.
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لي وا الحءر مشىقءا على مء هو األرر فيلء ،وذهب قوم إلى أن ل يجب ىأويللء بمشىق ألا ىأويللء
بءلمشىق ى ليءا ،وفي ذلك ما الىح م مء ليس يخيى"(.)1

وسأىحدث عا الموا ع الىي ذ رهء الع بري –رحم اهلل -في ىأويل للحءر الجءمدة ،مجىلدا في

ىحلير المعنى ما هذه الجوامد.

 أوالً :الحال الجامدة المؤول بالمشتق ومنها:أن تقع الحال ( مشبهاً به)

()2

في جملة تفيد التشبيه إفادة تبعية غير مقصودة لذاتها(:)3

نحو :ىرنم المغني بلب ا -سءرت التيءرة برقءا -هجم القت أسدا .فءل لمءت الث ث ( :بلب ا -برقءا-

أسدا) أحوار منروبة مؤولة بءلمشىق ( ،أي :سء ار -سريعة -جريئءا) .و ر حءر ما الث ث يعد بمنزلة
المشب ب ( .أي :ءلبلبر -ءلبرق -ءألسد) ،ول يعىبر مشبلءا ب مقرودا حقيقة ،ألا الىشبي ليس
المقرود األور هنء؛ إنمء المقرود األور هو المعنى الحءدث عند الىأوير بءلمشىق( . )4ومثل  :و ح

الحق شمسءا؛ أي م يئءا ،أو مني ار ءلشمس(.)5

ومثل مء ورد عا جءبر با عبداهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -عا البني رلى اهلل علي وسلم
ِ
وهم ،فَِإ َّن ُك َّل جر ٍح  -أَو ُك َّل َدٍم  -يفُ ِ
ام ِة)(.)6
أن قءر في قىلى أحدَ( :ال تُ َغ ِّ
َ ُ
وح م ْ
ْ
ُْ
سلُ ُ ْ
س ًكا َي ْوَم ا ْلق َي َ
يقور الع بري -رحم اهلل ( :-مسكاً) يحىمر أا ى وا حءلا ،وي وا الىقدير :ييوح مثر ٍ
مسك ،أو

تيبءا(.)7

حيث إا ( مسكاً) جء ت حءلا جءمدة مؤولة بءلسم المشىق على الىشبي  ،والىأوير ييوح الدم مثر

المسك أو بمء معنءه مء ىأول الع بري ييوح مثر التيب.

ومثل مء وجل الع بري في حديث سبرة با معبد أبي ربيع الجلني –ر ي اهلل عن  -قول رلى
ش ٍر)(.)8
الص ِب َّي َّ
اهلل علي وسلمَ ( :علِّ ُموا َّ
اض ِرُبوهُ َعلَ ْي َها ْاب َن َع ْ
ينَ ،و ْ
س ْب ِع ِس ِن َ
الص َالةَ ْاب َن َ
) (1شرح ابا عقير.247/2 :
) (2ينظر :جءمع الدروس العربية ،84/3:شرح األشموني ،11/3:شرح ابا عقير.246:
) (3النحو الوافي.369-368/2 :
) (4المردر نيس .369/2 :
) (5جءمع الدروس العربية.84/3 :
) )6مسند أحمد.97/22 :

( )7إعراب الحديث النبوي.141-140 :
) )8سنا الدرامي.897/3 :
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قءر الع بري-رحم اهلل(" :-ابن) بءلنرب فيلمء وجلءا:
أحدهما :هو حءر ما الربي ،والمعنى إذا ءا ابا سبع سنيا ءواذا ءا ابا عشر ،أو علموه

رغي ار وا ربوه مراهقء.

والثاني :أا ي وا بدلا ما الربي ،وما اللء في (ا ربوه)"(.)1
ما

ما ىأوي ت الع بري -رحم اهلل -أنلء ىوج

ونلء حءلا ،وقد ربتلء بءلمعنى ،فقد جء ت

(ا با) جءمدة مؤولة بءلمشىق على وج الىشبي  ،فقد شب ابا سبع بءلرغير ،وابا عشر بءلمراهق،

وىقدير ال م؛ أي علموه وا حءل رغي ار ،فقد أول بءلرية المشبلة ،وا ربوه وا حءل مراهقءا فقد
أول بءسم اليءعر ما غير الث ثي ،وقد جء ت الحءر هنء معرفة بءإل ءفة ،و عند الجملور أا الحءر

إذا جء ت معرفة ىأور بءلن رة وهو مء ذهب إلي الع بري في ىأويل للذا الحديث.
مفاعلة:
 .1أن تكون الحال دالة على
َ

()2

وذلك "بأا ي وا ليظلء أو معنءهء جءريءا على ريغة ( الميءعلة)؛ وهي ريغة ىقى ي -في

سلمت البءئع
األغلب -المشءر ة ما جءنبيا أو فريقيا في أمر نحو :سلمت البءئع نقوده مقءب ة؛ أو
ُ
النقود يدا بيد؛ ف لمة ( مقءب ة) حءر جءمدة ،وليظلء على ريغة( :الميءعلة) مبءشرة ،ومعنءهء( :
مقءب يا) وهذا يسىلزم اشىراك البءئع والمى لم في عملية القبض .وللذا ءنت الحءر هنء مبينة هيئة

اليءعر والميعور ب معءا ،أي :أا رءحب الحءر هو األمراا"(.)3

ض ُة
ومثل في حديث الي ة ألبي هريرة عبد الرحما الدوسي-ر ي اهلل عن  -قول َ ( :وا ْل ِف َّ
ِبا ْل ِفض ِ
اد فَ ُه َو ِرًبا)(.)4
استََز َ
َّة َو ْزًنا ِب َو ْز ٍنِ ،مثًْال ِب ِم ْث ٍل  ،فَ َم ْن َز َ
اد أ َِو ْ
قءر الع بري-رحم اهلل :-انىرءب ( وزنا ) في وجلءا:
أحدهما :هو مردر في مو ع الحءر ،والىقدير الي ة ىبءع بءلي ة وزنءا أي ،موزونءا بموزوا.
()5

والثاني :أا ي وا مرد ار أي ىوزا وزنءا ،و ذلك الح م في قول (مث ا بمثر)

( )1إعراب الحديث النبوي.201 :
) (2النحو الوافي ،369/2 :شرح األشموني ،11/5 :جءمع الدروس العربية ،84/3 :ما مىممءت الجملة في النحو
العربي ،101 :جمرات المنروبءت.85:
) (3النحو الوافي.369/2 :

) )4رحيح مسلم.1212/3 :
( )5إعراب الحديث النبوي.265 :
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حيث يرى العيني رءحب ىءب عمدة القءري شرح رحيح البخءري قول ( :مث ا بمثر)  ،بءلنرب

على أنلء حءر جءمدة ىؤور بمشىق وهي دالة على ميءعلة وليست مرد ار في مو ع الحءر مء يقور

الع بري حيث يقور" :قول ( :مثالً بمثل) بءلنرب في رواية األ ثريا ،وفي رواية أبي ذر بءلرفع( ،مثر
بمثر)  ،فوجل بإسنءد اليعر المبني للميعور إلي ىقديره :يبءع مثر بمثر ،وأمء وج النرب فعلى أن

حءر ىقديره :الذهب يبءع بءلذهب ،حءر ونلمء مىمءثليا ،يعني مىسءوييا ،وقءر بع لم :هو مردر

في مو ع الحءر ،قلت :قول  :مردر( ،)1ليس برحيح على مء ل يخيى"(.)2
فعلى الحءلىيا سوا

ءنت دالة على ميءعلة أو مردر مؤور بمشىق فلي حءر حقلء النرب ،ولك

أا ىىأور المعنى مء ىراه منءسبءا.
 .2أن تكون الحال دالة على ترتيب(:)3
بءبءا.

()4
نحو  :ادخلوا رج ا رج ا ،أو ارتيوا رجليا رجليا ،و م وا و بة و بة ،وعلمى النحو بءبءا

و ءبت هذا النوع(" :)5أا يذ ر المجموع أولا مجم ا ،مشىم ا-

منءا -على جزأي الم رريا ،ثم

يأىي بعده ىيريل مشىم ا -رراحة -على بيءا الجزأيا الم رريا ،وما مجموع ال لمىيا الم ررىيا
ىنشأ الحءر المؤولة الدالة على الىرىيب ،ول يحدث الىرىيب ما واحدة فقت(.")6

ردي با عج ا البءهلي–ر ي اهلل عن  -قور النبي رلى
ومثل مء ورد في حديث أبي أمءمة ُ
ِ ِ
َّث َّ
ض َّن ُع َرى ِْ
يها،
شب َ
ض ْت ُع ْرَوة تَ َ
س َالِم ُع ْرَوةً ُع ْرَوةً ،فَ ُكلَّ َما ا ْنتَقَ َ
اهلل علي وسلم (:لَتُْنقَ َ
اإل ْ
اس ِبالَّتي تَل َ
الن ُ
ضا ا ْلح ْكم و ِ
الص َالةُ)(.)7
آخ ُرُه َّن َّ
َوأ ََّولُ ُه َّن َن ْق ً ُ ُ َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-عروة عروة) بءلنرب على الحءر ،والىقدير :مبع ة ،قوللم :دخلوا

األور فءألور ،ومعنءه شيئءا بعد شي  ،وللذا يحسا أا يجعر جواب يف ىنقض؟(.)8

) (1ما القءئليا بذلك الع بري ،وابا حجر العسق ني في ىءب فىح البءري ،380/4 :وسيىم عرض رأي في المردر
المؤور بءلمشىق.
) (2عمدة القءري شرح رحيح البخءري ،للعيني.294/11:

) (3ينظر شرح األشموني ،11/3:جءمع الدروس العربية ،84/3:شرح ابا عقير.247-246/2:
) (4ينظر في مىممءت الجملة في النحو العربي.106:
) (5ينظر في مىممءت الجملة في النحو العربي.106:
) (6ينظر النحو الوافي.371-370/2 :

) )7مسند أحمد ،485/36 :جءمع المسءنيد والسنا.542/8 :
( )8إعراب الحديث النبوي.216 :
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حيث جء ت الحءر الجءمدة في الحديث النبوي( عروة عروة) وقد جء ت بعد المجموع وهو (عرى

اإلس م) وجء ت للدللة على الىرىيب ،ومنلء نشأت الحءر المؤولة ،والىقدير :مبع ة مء ىأوللء
الع بري ،أمء إعرابلمء :عروة األولى :حءر منروب وع مة نرب اليىحة .وعروة الثءنية :فلي ىو يد
ليظي منروب وع مة نرب اليىحة وهو األحسا ،أو ىعرب رية لمء قبللء ،أو ىعرب على أنلء

معتوفة على األولى بحرف العتف المحذوف ( اليء ) أو( :ثم) دوا غيرهمء ما حروف العتف(.)1
 .3أن تكون مصد ارً صريحاً متضمنا معنى الوصف؛ أي معنى المشتق(:)2

فإذا وقع المردر حءلا فإن يؤور بمشىق حيث يقور المبرد" :وما المرءدر مء يقع في مو ع

الحءر فيسد مسده ،في وا حءلا ،ألن قد نءب عا اسم اليءعر ،وأغنى َغنء ه ،وذلك قوللم :قىلى رب ار.
مرب ار ،و ذلك جئى مشيءا؛ ألا المعنى جئى مءشيءا ،ألا المجي على حءلت،
إنمء ىأويل  :رءب ار أو
َ

()3
والمردر قد در على فعل ما ىلك الحءر  .أمء علمء النحو فقد اخىليوا في مجي المردر حءلا

على النحو اآلىي( :)4نحو دخر زيد بغىة

 .1سيبوي والجملور يعدون حءلا على الىأوير بءلورف .أي دخر بءغىءا.

 .2األخيش والمبرد يجع ن منروب على المردر( الميعور المتلق) ويقدروا ل عءم ا ما

يبغت بغىة.
ليظ محذوفءا .أي دخر زيد
ُ
 .3ال وفيوا يروا أن منروب على المردر(الميعور المتلق) ،ويجعلوا العءمر في اليعر
المذ ور على ىأويل بيعر ما ليظ المردر(دخر) هو العءمر في  ،وهو م ما معنى (بغت).
دخور ٍ
بغىة.
 .4المذهب الرابع :أنلء مرءدر قبللء مردر مقدر .أي دخر زيد
َ
وقرر الجملور مجي المردر الن رة حءلا على السمءع ،وذهب المبرد في إلى القيءس(.)5
وما ذلك مء ورد عند الع بري –رحم اهلل -في حديث ف ءلة با عبيد األنرءري –ر ي اهلل
ِ ٍ ِ
ِ
يها َذ َهب َو َخرز تَُباعُ َو ِهي ِم َن ا ْل َغ َن ِائِم فَأَمر َّ
عن ( :أ ُِتي َّ
الن ِب ُّي
سلَّ َم ِبق َال َدة ف َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ُّي َ
ََ
َ
َ
َ
()6
ال :ال َّذ َهب ِب َّ
صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم ِب َّ
الذ َه ِب َو ْزًنا ِب َو ْز ٍن) .
ع َو ْح َدهُ ،ثُ َّم قَ َ
الذ َه ِب الَِّذي ِفي ا ْل ِق َال َد ِة فَ ُن ِز َ
ُ
َ
ُ َ َ ََ

) (1ينظر النحو الوافي ،371/2 :ما مىممءت الجملة في النحو العربي.106:
) (2النحو الوافي ،371/2 :النحو الىعليمي والىتبيق في القرآا ال ريم.757
) (3المقى ب.234/3 :
) (4ينظر :شرح األشموني ،20-18:جءمع الدروس العربية ،86-85/3:نحو العربية.383/3 :
) (5نحو العربية.383/3 :

) )6مسند أحمد.364/39 :
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قءر الع بري-رحم اهلل( :-وزناً) مردر في مو ع الحءر ،والىقدير الذهب يبءع بءلذهب موزونءا

بموزوا .ويجوز أا ي وا الىقدير :الذهب يوزا بءلذهب وزنءا ،في وا مرد ار مؤ دا دالا على اليعر
ب اإل ِ
بر ،أي يشرب شرب اإلبر(.)1
المحذوف ،مء قءلوا :ف ا ُش ْر َ
قور الع بري -رحم اهلل( :-وزنءا بوزا) مردر في مو ع الحءر ،وىيسيره على أا :الذهب يبءع

موزونءا بموزوا ،حيث إا المردر الرريح يؤور بمشىق على وزا اسم الميعور ما اليعر الث ثي:

(موزوا).

ومثل في حديث الي ة ألبي هريرة عبد الرحما الدوسي –ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى
ض ُة ِبا ْل ِفض ِ
اد فَ ُه َو ِرًبا)(.)2
اهلل علي وسلمَ ( :وا ْل ِف َّ
استََز َ
َّة َو ْزًنا ِب َو ْز ٍنِ ،مثًْال ِب ِمثْ ٍل  ،فَ َم ْن َز َ
اد أ َِو ْ
قءر الع بري-رحم اهلل :-انىرءب ( وزنا ) في وجلءا:
أحدهما :هو مردر في مو ع الحءر ،والىقدير الي ة ىبءع بءلي ة وزنءا أي ،موزونءا بموزوا.
والثاني :أا ي وا مرد ار أي ىوزا وزنءا ،و ذلك الح م في قول (مث ا بمثر)(.)3
أمء هذا الىحلير فلو حديث الذهب المشروح مسبقءا ،حيث إا(وزنء بوزا) مردر في مو ع

الحءر مشىق ما اسم الميعور ما اليعر الث ثي ( موزون).

اد أ َِو
أمء قور الع بري -رحم اهلل -في نيس الحديث :و ذلك الح م في قول ِ ( :مثًْال ِب ِم ْث ٍل  ،فَ َم ْن َز َ
اد فَ ُه َو ِرًبا)(.)4
استََز َ
ْ
()5

حيث ىأوللء ابا حجر

في ىءب فىح البءري ،حيث يقور:

"قول ( :مثل بمثل) ذا في رواية أبي ذر بءلرفع ،ولغير أبي ذر (مثال بمثل) وهو مردر في
مو ع الحءر ،أي الذهب يبءع بءلذهب موزونءا بموزوا ،أو مردر مؤ د ،أي يوزا وزنء بوزا .وهذا
هو رأي الع بري سءبقءا.
يقور:

أمء العيني رءحب ىءب عمدة القءري شرح رحيح البخءري فقد فسرهء مخىليءا عنلمء حيث

( )1إعراب الحديث النبوي293 :
) )2رحيح مسلم.1212/3 :
( )3إعراب الحديث النبوي.265 :
) )4رحيح مسلم.1212/3 :
) (5فىح البءري.380/4 :
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"قول ( :مثال بمثل)  ،بءلنرب في رواية األ ثريا ،وفي رواية أبي ذر بءلرفع( ،مثر بمثر) ،فوجل
بإسنءد اليعر المبني للميعور إلي ىقديره :يبءع مثر بمثر ،وأمء وج النرب فعلى أن حءر ىقديره:

الذهب يبءع بءلذهب ،حءر ونلمء مىمءثليا ،يعني مىسءوييا ،وقءر بع لم :هو مردر في مو ع

()1
ميءعلة
الحءر ،قلت :قول  :مردر ،ليس برحيح على مء ل يخيى"  .وبذلك يرى أا الحءر دالة على َ

مء شرحنءهء سءبقءا.

ومثل مء ورد في حديث محمود با لبيد األشللي–ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم:
فَسأَلُوه ما ج ِ
َح َد ًبا(َ )2علَى قَ ْو ِم َك ،أ َْو َر ْغ َب ًة ِفي ِْ
الَ :ب ْل
س َالِم؟ قَ َ
اء ِب َك َيا َع ْم ُرو ،أ َ
اإل ْ
اء ِبه؟ قَالُواَ :ما َج َ
َ ُ َ َ َ
()3
ت ِباللَّ ِه ور ِ
ِ
اإل ِ
ت) .
َسلَ ْم ُ
آم ْن ُ
سولِهَ ،وأ ْ
َر ْغ َب ًة في ِْ ْ
ََ ُ
س َالمَ ،
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-رغبة ،حدباً) ويجوز أا ي ونء مردريا في مو ع الحءر ،أي أجئت

محءدبءا أي مىعءتيءا مع قومك ،أو راغبءا في اإلس م ،فلنء يقعءا حءليا ،حيث يؤولا بمشىق لسم

اليءعر.

ِ
ِ
ي
سلَّ َم ِم ْن َي ُهوِد ٍّ
ومثل في حديث عءئشة -ر ي اهلل عنلء( :-ا ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اهلل َ
شتََرى َر ُ
()4
طاهُ ِد ْر ًعا لَ ُه َرْه ًنا)
َع َ
اما ،فَأ ْ
طَ َع ً
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-رهنا) مردر منروب في مو ع الحءر ،أي أعتءه إيءهء راهنء.
ويجوز أا ي وا نعىء لدرع .وأا ي وا نربء على المردر ،أي رهنلء رهنءا .وأا ي وا ميعول ل  .و

أا ي وا ىميي از(.)5

حيث ىأور الع بري المردر( رهنءا) بمشىق لسم اليءعر ما اليعر الث ثي وىقديره( :راهنء)

ورءحب الحءر ال مير المسىىر في (اشىرى) الذي يعود على الرسور رلى اهلل علي وسلم.

ث
ومثل في حديث أبي الجعد ال مري–ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلمَ ( :م ْن تََر َك ثََال َ
ُج َم ٍع تَ َه ُاوًنا ِم ْن َغ ْي ِر ُعذ ٍ
ْر طَ َب َع اللَّ ُه َعلَى َق ْل ِب ِه)(.)6
) (1عمدة القءري شرح رحيح البخءري ،للعيني.294/11:
) (2الحدب :العتف والحنو .ينظر مسند أحمد ت الرسءلة ،42/39 :وفي مخىءر الرحءح مءدة (حدب) حيث يقور:
ت علَْي ِ  ،و َشيَقَت بءمىِ ِ
ِ
ِ ِ
اج َب ْع َد أَبي ِ  ،وفي المعجم الوسيت ،والرائد :حدبت:
نءعلء َع ِا الزو ِ
َحدَبت ا ْل َم ْ أرَةُ على ْابنلء ،أي َعتَيَ ْ َ
ْ
َ
أي حنت وعتيت علي .
) )3مسند أحمد.42-41/39 :
) )4ينظر :مسند أحمد ،176/40 :رحيح مسلم.1226/3 :
( )5إعراب الحديث النبوي330 :

) )6مسند أحمد ،255/24 :جءمع المسءنيد والسنا.242/9 :
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قءر الع بري-رحم اهلل ( :-تهاوناً) هو منروب على أن ميعور ل  ،ويجوز أا ي وا مرد ار في

مو ع الحءر أي مىلءونء( ،)1أي إا المردر( ىلءونءا) يؤور بمشىق لسم اليءعر ما غير الث ثي(

مىلءونءا) ،ويعرب حءل ما ال مير المسىىر في (ىرك) .

صالِ َح الثَِّي ِ
ابَ ،و ُه َو
وفي حديث معءذ با أنس الجلني–ر ي اهلل عن َ ( :-و َم ْن تََر َك أ ْ
س َ
َن َي ْل َب َ
اض ًعا لِلَّ ِه تََب َار َك َوتَ َعالَىَ ،د َعاهُ اللَّ ُه تََب َار َك َوتَ َعالَى َعلَى ُرؤ ِ
وس ا ْل َخ َال ِئ ِ
ق َحتَّى ُي َخ ِّي َرهُ اللَّ ُه
َي ْق ِد ُر َعلَ ْي ِه تََو ُ
تَ َعالَى ِفي ُحلَ ِل ِْ
يم ِ
اء)(.)2
ان ،أَيَّتَ ُه َّن َ
ش َ
اإل َ
قءر الع بري-رحم اهلل :-أا يلبس ميعور (لىرك ) أي ىرك لبس رءلح الثيءب ،و(هو يقدر)

جملة في مو ع الحءر ،و(تواضعا) يجوز أا ي وا ميعول ل ؛ أي للىوا ع ،وأا ي وا مرد ار في

مو ع الحءر ،أي مىوا عءا(.)3

أي أا المردر (ىوا عءا) يؤور بمشىق لسم اليءعر ما غير الث ثي ( مىوا عءا) ويقع حءل ما

فءعر (ىرك) وهو ال مير المسىىر في .

ومثل مء جء في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي  -ر ي اهلل عن -قول رلى اهلل علي
ان إِيما ًنا و ْ ِ
س ًاباُ ،غ ِف َر لَ ُه ما تَقَدَّم ِم ْن َذ ْن ِب ِه َوما تَأ َّ
َخ َر)(.)4
ام َرَم َ
احت َ
ض َ َ َ
وسلمَ ( :م ْن َ
َ
َ
َ
صَ
قءر الع بري-رحم اهلل" :-في نرب وجلءا:

أحدهما :هو مردر في مو ع الحءر ،أي ما رءم مؤمنءا محىسبءا قول ىعءلى :ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ
سَعْيًا)5(؛ أي سءعيءت.
()6

والثاني :هو ميعور ما أجل  ،أي لإليمءا والحىسءب .ونظيره في الوجليا"

اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا

()7

( )1إعراب الحديث النبوي.319 :
) )2مسند أحمد.384/24 :

( )3إعراب الحديث النبوي.302-301 :
) )4مسند أحمد.547/14 :
) )5سورة البقرة.260 :

( )6إعراب الحديث النبوي.259-258 :
) )7سورة سبأ.13 :
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قول ىعءلى:

فلذاا المردراا (إيماناً واحتساباً) قد وقعء في مو ع الحءر ،و يؤولا بمشىق لسم اليءعر ما

غير الث ثي والىقدير( :مؤمناً محتسباً) ورءحب الحءر هو ال مير المسىىر الذي وقع فءع لا(رءم

وقءم).

ومثل
َن أَ ْن َخلِ َع
أْ

ول اللَّ ِه ،إِ َّن ِم ْن تَ ْوَب ِتي
س َ
في حديث عب با مءلك –ر ي اهلل عن  -وىوبى ُ ( :ق ْل ُ
تَ :يا َر ُ
ِ
ِ
ِ
سولِ ِه)(.)1
ص َدقَ ًة إِلَى اللَّه تَ َعالَىَ ،وِالَى َر ُ
م ْن َمالي َ

قءر الع بري-رحم اهلل (:-صدقة) مردر فيجوز أا ي وا منروبءا ( بأنخلع )؛ ألا معنى أنخلع

أىردق ،ويجوز أا ي وا مرد ار في مو ع الحءر ،أي مىردقءا(.)2

فقد وقع المردر (ردقة) حءلا ،ويجوز أا يؤور بمشىق لسم اليءعر ما غير الث ثي ىقديره:

مىردقءا ورءحب الحءر هو ال مير المسىىر (أنء) الذي يعرب فءع ا لا(انخلع) .

ِ
ومثل مء ورد في حديث عمر با الختءب –ر ي اهلل عن  -قول ( :م ْن َك َ ِ
سا لَ ْيلَ َة
ان م ْن ُك ْم ُم ْلتَم ً
َ
ش ِر ْاألَو ِ
ِ
اخ ِر ِوتًْار)(.)3
س َها ِفي ا ْل َع ْ
ا ْلقَ ْد ِرَ ،ف ْل َي ْلتَم ْ
َ
(وترً) على الرية لظرف محذوف ىقديره :فليلىمسلء في
ا
قءر الع بري-رحم اهلل :-انىرءب

زمءا وىر ،يعني في الليءلي األفراد ،ويجوز أا ي وا نعىءا لمردر محذوف .أي الىمءسءا وى ار ويجوز
هذا المردر في مو ع الحءر أي موى ار(.)4

حيث إا المردر ( :وت ارً) في هذه الحءلة قد يؤور بمشىق لسم اليءعر ما غير الث ثي ىقديره (

موى ار) ورءحب الحءر ال مير المسىىر الذي يعرب فءع لا(يلىمسلء).

ومثل أي ءا مء جء في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي –ر ي اهلل عن ( :-إ َذا ا ْكتَ َح َل
ِ
ستَ ْج ِم ْر ِوتًْار)(.)5
أَ
استَ ْج َم َر َف ْل َي ْ
َح ُد ُك ْم َف ْل َي ْكتَح ْل ِوتًْراَ ،وِا َذا ْ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-وت ارً) في انىرءب وجلءا :أحدهمء :حءر أي موى ار ،والثءني :أا ي وا

رية لمردر محذوف أي ا ىحءلا وى ار(.)6

) )1مسند أحمد.66/25 :
( )2إعراب الحديث النبوي.297-296 :
) )3مسند أحمد.392/1 :
( )4إعراب الحديث النبوي.282 :

) )5مسند أحمد ،308/14:جءمع المسءنيد والسنا.205/6 :
( )6إعراب الحديث النبوي.266 :
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حيث إا المردر ( وى ار) في هذه الحءلة قد يؤور بمشىق لسم اليءعر ما غير الث ثي ىقديره (

ىحر).
موى ار) ورءحب الحءر ال مير المسىىر الذي يعرب فءع لا( فلي ْ

ومثل في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي قول رلى اهلل علي وسلم( :قَ َ ِ
يم ِت َّ
الص َالةُ
ال :أُق َ
وف ِقياما ،فَ َخرج إِلَ ْي َنا رسو ُل اللَّ ِه صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّمَ ،فلَ َّما قَ ِ
ص َّالهَُ ،ذ َك َر أَنَّ ُه
َو ُع ِّدلَ ِت ُّ
ََ
ام في ُم َ
َ
َ ُ
الصفُ ُ َ ً
َ
ُ َ َ ََ
صلَّ ْي َنا)(.)1
ُج ُنب ،فَقَ َ
ْس ُه َي ْقطُُر ،فَ َكب ََّر ،فَ َ
س َل ،ثُ َّم َخ َر َج إِلَ ْي َنا َو َأر ُ
ال لَ َناَ « :م َكا َن ُك ْم» ثَُّم َر َج َع فَا ْغتَ َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-قياماً) حءر ما الريوفة(.)2

()3

حيث إا المردر ( قياماً) في هذه الحءلة قد يؤور بمشىق لسم اليءعر

ما الث ثي ىقديره (

قءئميا).

الم َزني–ر ي اهلل عن  -حديث النلي عا أ ر
ومثل مء ورد في حديث أبي معءوية قُرة با إيءس ُ
آكلِي ِهما فَأ ِ
الثوم( :إِ ْن ُك ْنتُم َال ب َّد ِ
وه َما طَ ْب ًخا)(.)4
َميتُ ُم ُ
ْ ُ
َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-طبخاً) إا شئت جعلى مرد ار في مو ع الحءر ،أي أميىوهمء

متبوخيا ،ءواا شئت جعلت أميىوهمء بمعنى اتبخوهمء تبخء ،في وا مرد ار مؤ دا(.)5

فءلمردر ( تبخءا) يؤور هنء بمشىق لسم الميعور ما اليعر الث ثي ىقديره(:مطبوخين) ورءحب

الحءر ال مير( همء) الذي وقع ميعول ب ليعر األمر (أميىوا).
ومثل مء ورد في حديث معءوية با أبي سييءا –ر
َستَ ْحلِ ْف ُك ْم تُ ْه َم ًة لَ ُك ْمَ ،وِا َّن ُه أَتَ ِاني ِج ْب ِري ُل َعلَ ْي ِه
إِ ِّني لَ ْم أ ْ

ا ْل َمَال ِئ َك َة)(.)6

َما
ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم : :أ َ
َن اللَّ َه ع َّز وج َّل يب ِ
اهي ِب ُك ُم
َخ َب َرِني أ َّ
ا َّ
لس َال ُم فَأ ْ
َ َ َ َُ

قءر الع بري-رحم اهلل( :-تهمة) منروب على أن ميعور ل  ،أي ألجر الىلمة ،ويجوز أا ي وا

مرد ار في مو ع الحءر أي مىلمء(.)7

) )1مسند أحمد.419/16 :

( )2إعراب الحديث النبوي.264 :
) (3ينظر :عمدة القءري شرح رحيح البخءري.223/3 :
) )4مسند أحمد180/26 :
( )5إعراب الحديث النبوي.295 :
) )6مسند أحمد.49/28 :

( )7إعراب الحديث النبوي.307 :
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فءلمردر ( تهمة) يؤور هنء بمشىق لسم اليءعر ما اليعر الث ثي ىقديرهُ ( :مىلمءا) ورءحب

الحءر ال مير المسىىر( أنىم) الذي وقع فءع ا لا(اسىحلي م).

صى
س ْم َع ًةَ ،و َع َ
اء َو ُ
ومثل مء ورد في حديث معءذ با جبر-ر ي اهلل عن  -قول َ ( :م ْن َغ َاز فَ ْخ ًار َو ِرَي ً
ض ،فَِإ َّن ُه لَم ير ِجع ِبا ْل َكفَ ِ
ْس َد ِفي ْاأل َْر ِ
ِ
اف)(.)1
ْ َْ ْ
امَ ،وأَف َ
ْاإل َم َ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-فخ ار ورياء) يجوز أا ي وا ميعول ل  ،وأا ي وا مرد ار في مو ع

الحءر(.)2

المردراا ( فخ ار وريء ) يؤولا هنء بمشىقيا لسم اليءعر ما اليعر الث ثي ىقديرهمء( :ميىخ ار و

مرائيءا) ورءحب الحءر ال مير المسىىر الذي هو فءعر (غزا).

َعطَ ِاني اثْ َنتَ ْي ِن
سأَْل ُ
ت اللَّ َه ثََال ثًا فَأ ْ
ومثل مء ورد في حديث معءذ با جبر -ر ي اهلل عن َ ( :-
ُم ِتي َغرقًا فَأ ْ ِ
ِ
ِ
س
َنَ :ال ُي ْهلِ َك أ َّ
سأَْلتُ ُه أ ْ
سأَْلتُ ُه أ ْ
َعطَان َ
َن َال ُي ْظ ِه َر َعلَ ْي ِه ْم َع ُدوا لَ ْي َ
يهاَ ،و َ
َو َم َن َعني َواح َدةًَ ،
َ
َع َ ِ
َّها َعلَ َّي)(.)3
ْس ُه ْم َب ْي َن ُه ْم فَ َرد َ
سأَْلتُ ُه أ ْ
ِم ْن ُه ْم فَأ ْ
طان َ
َن َال َي ْج َع َل َبأ َ
يهاَ ،و َ
قءر الع بري-رحم اهلل -في ( غرقاً)" :يجوز أا ي وا ىمييزا ،وأا ي وا في مو ع الحءر ،وأا

ي وا ميعول ل "(.)4

أمء على ىقديره ( غرقءا) حءر ،فلو مردر مؤور بمشىق لسم اليءعر ما اليعر الث ثي (

غءرقيا).

 ثانياً :الحال الجامدة التي ال تتأول بالمشتق ومنها:()5

 .1أن تكون موصوفة

()6

بمشتق أو بشبه

المشتق.

) )1مسند أحمد ،368/36 :جءمع المسءنيد والسنا.490/7 :
( )2إعراب الحديث النبوي.305-304 :
) )3مسند أحمد.487/7 ،401-400/36 :
( )4إعراب الحديث النبوي.306 :

) (5ينظر :شرح األشموني ،12/3:جءمع الدروس العربية ،84/3:شرح ابا عقير ،247 :شرح الر ي ل ءفية ابا
الحءجب ،663/1 :ما مىممءت الجملة في النحو العربي ،107 :البيءا في النحو العربي ،محمود محمد العءمودي:
 ،50/4النحو الىتبيقي ،هءدي نلر.612 :
) (6شب المشىق :أو( :شب الورف) هو الظرف والجءر مع مجروره ،ءوانمء ءا شب الجملة شبيلءا بءلمشىق إلم ءا
ىعلق ر منلمء بمحذوف مشىق ،ىقديره :ءئا ،أو :موجود ،أو حءرر  ...وألا ال مير قد انىقر ما المشىق بعد
حذف إلى شب الجملة .ينظر النحو الوافي.373/2 :
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أمء الموروف بءلمشىق نحو( ":ارىيع السعر قد ار بي ار -وقيت القلعة سدا حءئ ا) والموروف

بشب المشىق نحو( :ىخير العدو القلعة جب ا في تريق  -عرفت جبر المقتم حرنءا حور القءهرة)(.)1
ِّ
الم َملِّدة لمء بعدهء؛ ألنلء ىملد الذها،
الم َوتئة) أي ُ
والنحءة يسموا هذه الحءر الموروفة :با( الحءر ُ
وىليئ لمء يجي بعدهء ما الرية الىي للء األهمية األولى دوا الحءر ،فإا الحءر غير مقرودة؛

ءوانمء هي مجرد وسيلة وتريق إلى النعت الذي بعدهء()2؛ وللذا يقسم النحءة الحءر قسميا :أحدهمء:

الموتئة ،وىسمى غير المقرودة ،وهي الىي شرحنءهء ،واآلخر :المقرودة مبءشرة وهي المخءلية

للسءبقة(.)3

وما الحءر الموروفة بمشىق مء ورد عند الع بري -رحم اهلل -في حديث رفءعة با رافع ُّ
الزَرقي
ط ِّيبا مبارًكا ِف ِ
يه)(.)4
–ر ي اهلل عن  -قولُ لألعرابيَ ( : :رَّب َنا لَ َك ا ْل َح ْم ُدَ ،ح ْم ًدا َك ِث ًا
ير َ ً ُ َ َ
(ح ْم ًدا) وجلءا أحدهمء :هو حءر موتئة ،أي لك الحمد
قءر الع بري-رحم اهلل" :-في انىرءب َ

تيبءا والعءمر في الحءر السىقرار في لك ،ونظيره قول ىعءلى :قُرْآَنًا عَرَبِيًّا.)5(

والثءني :أا ينىرب على المردر ،أي نحمدك حمدا ،و(لك الحمد) دار على اليعر المقدر"(.)6
حمدا) حءلا جءمدة موروفة غير مؤولة بمشىق وقد ذ رت ىوتئة لمء بعدهء فلي
فقد جء ت ( ا
موروفة بقول  ( :ثي ار) وهي مء شرحنءه سءبقء مء ىسمى بءلحءر الموتئة.
ومثل في حديث أبي سعيد الخدري سعد با مءلك –ر ي اهلل عن  -قور النبي رلى اهلل علي وسلم:
السم ِ
ِ
َّ ِ
ِ
(إِ ِّني تَ ِ ِ
اء إِلَى ْاأل َْر ِ
ضَ ،و ِعتَْرِتي أ َْهل َب ْيِتي)(.)7
ارك في ُك ُم الثَّ َقلَ ْي ِن ،كتَ َ
اب الله َح ْبالً َم ْم ُدوداً م َن َّ َ
(حبال) ممدودا منروب على أن حءر ،أو ميعور ٍ
ثءا لىءرك(.)8
قءر الع بري-رحم اهلل :-قول
ً
حبال) حءلا جءمدة موروفة غير مؤولة بمشىق وقد ذ رت ىوتئة لمء بعدهء فلي
فقد جء ت ( ً

ممدودا) فلي حءر موتئة ،وىعرب ممدودا رية للحبر .
موروفة بقول ( :
ا
) (1المردر نيس .373/2 :
) (2المردر نيس  ،373/2 :شرح الر ي ل ءفية ابا الحءجب.663/1 :
) (3النحو الوافي.373/2 :

) )4مسند أحمد.332/31 :
) )5سورة يوسف ،2 :وسور أخرى.
( )6إعراب الحديث النبوي.196 :

) )7ينظر مسند أحمد ،211/17 :مع اخى ف في أليءظ الحديث.
( )8ينظر إعراب الحديث النبوي.205 :
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 .2أن تكون دالة على عدد:

ىأىي الحءر الجءمدة غير مؤولة بمشىق إا دلت على عدد ،نحو قول ىعءلى :وَوَاعَدْنَا مُوسَى
ثَالثِنيَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِنيَ لَيْلَةً  ،)1(حيث وقعت أربعيا حءلا منروبة
بءليء ؛ ل ونلء وقعت جءمدة غير مؤولة بءلمشىق لدللىلء على العدد(.)2
ومثل مء ورد عند الع بري -رحم اهلل -في ىوجي العدد (ث ثة) في حديث أبي هريرة عبد الرحما
ِ
شر َّ
ام ِة ثََال ثَ َة
الن ُ
الدوسي– ر ي اهلل عن  -قور النبي رلى اهلل علي وسلم ُ ( :ي ْح َ ُ
اس َي ْوَم ا ْلق َي َ
أَص َن ٍ
اف)(.)3
ْ
قءر الع بري-رحم اهلل:-

انىرءب ( ثالثة ) على الحءر .وهو نعت في األرر ،أي أرنءفءا

ث ثة ،ثم قدم العدد وأ ءف فجرى مجرى الم ءف إلي في انىرءب (.)4

حيث وقعت (ثالثة) حءل منروبة وع مة نرب بءليىحة ،ل ونلء وقعت جءمدة غير مؤولة
بءلمشىق لدللىلء على العدد وهي م ءفة ومء بعدهء ( أرنءف) م ءف إلي مجرور و ع مة جره

ال سرة.

 -الحال المعرفة

ل ىأىي الحءر معرفة؛" حىى ل ىلىبس بءلرية ،فلو جء ت الحءر معرفة في مثر قولنء :جء زيد

ءح ءا .وقلنء :جء زيد ال ءحك .لىوهمنء أا ( ال ءحك) رية ل حءر( ،)5لذلك يىشرت أا ي وا

رءحبلء معرفة؛ حىى يىم ىيريقلء عا النعت الذي يتءبق منعوى في الىعريف والىن ير( .)6ل ا قد ىأىي
الحءر بليظ المعرف بءأللف وال م ،قوللم :ادخلوا األور فءألور ،و أرسللء العراك ،وجءؤوا الجمء
وحدك؛
الغيير؛ أي جميعءا ،وأر في ذلك ل زائدة ،وقد ىأىي بليظ المعرف بءإل ءفة ،قوللم :اجىلد َ
َ
()7
أي منيردا ،وجءؤوا ق لُم بقَ ي لم؛ أي جميعءا .

) (1سورة األعراف ،اآلية.142 :

) (2ينظر ما مىممءت الجملة في النحو العربي.108 :
) )3ينظر مسند أحمد.364/14 ،288/14 :
( )4إعراب الحديث النبوي.267 :
) (5ينظر جمرات المنروبءت.91:

) (6ما مىممءت الجملة في النحو العربي.110:
) (7شذور الدهب ،275 :شرح الىسلير.326/2:
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لذلك يقور المبرد" :هذا بءب مء ي وا حءلا وفي األلف وال م على خ ف مء ىجري ب الحءر لعلة

فءألور ،وادخلوا رج ا رج ا ،ىأويل ادخلوا واحدا بعد واحد ،فأمء األور
األور
دخلت :وذلك قولُك :ادخلوا
َ
َ
فإنمء انىرب على الحءر ،وفي األلف وال م؛ ألن على غير معلود ،فجريءا مجرى سءئر الزوائد"(.)1
فإذا "جء في

م العرب أا وقعت الحءر في معرفة ،فجملور النحءة على أن جء بليظ

المعرفة ،وليس معرفة ،بر هو ن رة معنى"( ،)2ولذلك هو عندهم في ح م الشءذ مؤور بءلن رة ،نحو

قوللم :جء زيد وحده؛ أي منيردا(.)3

ب
ومثل مء ورد في حديث ِم ْرَداس األسلمي -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلمَ ( :يذ َ
ْه ُ
ون ،األ ََّو ُل فَاأل ََّو ُل)(.)4
َّ
الصالِ ُح َ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-األول فاألول) "يجوز رفع على الرية أو البدر ،و النرب على
الحءر ،وجءز ذلك ءواا ءا في األلف وال م ألا الحءر مء يىخلص ما الم رر ،ألا الىقدير ذهبوا
مىرىبيا"(.)5
(األور فءألور) :األور :قد جء معرفة با ( أر) ،ول ي وا هنء الحءر معرفة ،ءوانمء هو مؤور بءلن رة
وىقديره مء ورد في ىأوير الع بري -رحم اهلل ( :-مرتبين)؛ أي ذهبوا مرىبيا.
أمء( فءألور) :ىعرب اليء على أنلء حرف عتف مبني على اليىح ،ل محر للء ما اإلعراب ،و

مء بعدهء األور :معتوف علي منروب وع مة نرب اليىحة.

ومثل مء ورد في ىوجي حديث سلَمة با األ وع –ر ي اهلل عن ( :-ثُ َّم إِ َّن رسو َل ِ
اهلل َ َّ
َ ُ
َ
صلى اهللُ
ْ
()6
ِ
سلَّم َد َعا ِبا ْل َب ْي َع ِة ِفي أ ْ ِ
الش َجرِة ،فَ َب َايعتُ ُه أ ََّول َّ
الن ِ
اس) .
َصل َّ َ
َعلَ ْيه َو َ َ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-أول الناس) "في ث ثة أوج  :أحدهمء :أن حءر أي بءيعى مىقدمء.
أور مبءيعة النءس .والثءلث أا ي وا ظرفءا ،أي
والثءني أا ي وا رية لمردر محذوف ىقديره مبءيعة َ
قبر النءس(.)7

) (1المقى ب للمبرد.271/3:

) (2ما مىممءت الجملة في النحو العربي.110:
) (3ما مىممءت الجملة في النحو العربي ،110:شرح الىسلير.326/2 :
) )4مسند أحمد.92/8 :
( )5إعراب الحديث النبوي.300 :
) )6مسند أحمد.46/28 :

( )7إعراب الحديث النبوي.207 :
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حيث ورد في هذا الحديث الشريف قول  ( :أول الناس) معرفءا بءإل ءفة ،وقد ىأول الع بري على

عدة أوج منلء الحءر ،فءلحءر على أنلء معرفة مؤولة بءلن رة ،وهو مء ذ ره الع بري-رحم اهلل -أي

بءيعى وا حءلي (مىقدمءا) ،حيث ىأول على ىقدير اسم اليءعر ما غير الث ثي .وبذلك ىعرب (أو َل
أور :حءر منروب وع مة نرب اليىحة وهي م ءف ،والنءس :م ءف إلي مجرور وع مة
الناس) َ
جره ال سرة.

 حذف عامل الحال:األرر في عءمر الحءر أا ي وا مذ و ار سوا
()1

عءمر الحءر جوا از ،أو وجوبءا

موا ع منلء:

ءا فع ا ،أو مء قءم مقءم اليعر ،ول ا قد يحذف

وقد ورد عند الع بري -رحم اهلل -حذف الحءر جوا از ووجوبءا في

 أوال :حذف عامل الحال جوا ازً: -1في الجواب عن السؤال :يحذف عءمر الحءر جوا از أا "يقءر :يف جئت؟ فىقور ( :ار بءا )،
ىقديره( :جئت ار بءا) ،و قولك( :بلى مسرعءا) ،لما قءر لك ( :لم ىَ ِس ْر) والىقدير :بلى سرت ُمسرعءا،
ومن قول ىعءلى :أيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ  )2(والىقدير -واهلل

أعلم :-بلى نجمعلء قءدريا"(.)3
ومثل مء ىأول الع بري -رحم اهلل -في نرب ( فوج) في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة –
َن َّ
ر ي اهلل عن  -قول َ ( :يا َب ِني ِغفَ ٍ
اس
وق َح َّدثَِني :أ َّ
ار ،قُولُوا َوَال تَ ْحلِفُوا ،فَِإ َّن َّ
ص ُد َ
الص ِاد َ
ق ا ْل َم ْ
الن َ
ين َك ِ
ين طَ ِ
ون علَى ثََال ثَ ِة أَفْوا ٍج فَو ٍج ر ِ
س َح ُب ُه ُم
ينَ ،وفَ ْو ٍج َي ْم ُ
ُي ْح َ
ش َ
اس َ
اع ِم َ
اك ِب َ
ش ُر َ َ
س َع ْو َنَ ،وفَ ْو ٍج تَ ْ
ون َوَي ْ
َ
ْ َ
ِ
ِ
شرُهم إِلَى َّ
الن ِ
ار)(.)4
ا ْل َم َال ئ َك ُة َعلَى ُو ُجوه ِه ْم َوتَ ْح ُ ُ ْ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-فوج) بءلجر على البدر ممء قبل  ،و(راكبين) نعت ل  .ويجوز أا يروي

فوج بءلرفع ،أي يحشر منلم فوج ،وي وا ار بيا حءلا ،وأمء (فوج) الثءني والثءلث فءلرفع في أقرب ما
رفع األور ،ألن ليس هنءك مجرور يقوى جره(.)5

) (1ينظر للىيرير شرح ابا عقير.283/2:
) )2سورة القيءمة :اآلية .4-3
) (3شرح ابا عقير.283/2:

) (4ينظر مسند أحمد مخرجءا.360/35 :
( )5إعراب الحديث النبوي.172-171 :
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وقد وردت ( فوجءا) بءلنرب في بعض المرنيءت( ،)1حيث وردت عند اإلمءم النسءئي مرفوعءا،
ين َك ِ
ط ِ
ون علَى ثََال ثَ ِة أَفْوا ٍج فَوجا ر ِ
وفي يقورَّ ( :
س َح ُب ُه ُم
اك ِبي َن َ
اس ُي ْح َ
اس َ
اع ِم َ
ش ُر َ َ
ينَ ،وفَ ْو ًجا تَ ْ
َ
الن َ
ًْ َ
ا ْل َم َال ِئ َك ُة.)....
وقد ورد في شرح الزرقءني على المواهب اللدنية بءلمنحة المحمدية ىعليقءا على نرب (فوجءا) حيث

يقور" :وفي حديث أبي ذر عند النسءئي ،وأحمد ،والحء م ،والبيلقي "مرفوعء" قءر :حدثني الرءدق

إن الناس يحشرون) أسقت ما الحديث يوم القيءمة (على ثالثة
المردق -رلى اهلل علي وسلمَّ ( :

فوجا) ذا في النسخ بءلنرب ،والذي في شرح للبخءري والبدور السءفرة فوج بءلخيض بدر ما
أفواجً ،
ث ثة المجرور بعلى ،وهي ثءبىة في الحديث ،وفي أرر نسخ المواهب ،ولمء رآهء الجلءر فوجءا
بءلنرب ىجءسروا و ربوا على ليظ على ،مع أن لو روي بءلنرب ل ءا بىقدير :أعنى ،ول داعية

لشتب على( ،راكبين طاعمين كاسين) وهم األبرار( ،و فوجءا) بءلخيض على الرواب ،ءواا ءا في
النسخ (فوجءا)( ،تسحبهم المالئكة على وجوههم) وهم ال يءر (وفوجءا) رواب وفوج( ،يمشوا ويسعوا)
وهم المؤمنوا العءروا"(.)2

فءلنرب في ( فوج) على ىقدير :أعني فوجءا ار بيا ،حيث ىعرب ( فوجءا) ميعور ب منروب

وع مة نرب اليىحة الظءهرة على آخره ،وعءمر حذف جوا از( ،وراكبين) حءر مشىقة بينت هيئة

المجي .

أمء ىأوير الع بري -رحم اهلل : -فقد وردت لمة ( فوج) بءلرفع في ىب األحءديث( ،)3وهو مء

يحشر فوج ،حيث ىعرب ( :فوج) نءئب فءعر مرفوع وع مة رفعة
ىأول بجواز رفع(فوج) على ىقدير:
ُ
ال مة ،و (راكبين) حءر منروب وع مة نرب اليء ألن جمع مذ ر سءلم ،حيث حذف عءمل جوا از
وفلم ذلك ما خ ر السيءق.
 .1إذا دل الحال عليه:
يجوز حذف عءمر الحءر إذا در الحءر علي  ،ووجوب ىعددهء بعد إمء وفي يقور ابا مءلك:
"يجوز اىحءد العءمر مع ىعددهء واىحءد رءحبلء أو ىعدده بجمع وىيريق ،ول ى وا لغير األقرب إل

لمءنع ،ءوافرادهء بعد إمء ممنوع ،وبعد ( ل) نءد ار ،وي مر عءمللء جوا از لح ور معنءه"(.)4

) (1ينظر الىرغيب والىرهيب للمنذري ،208/4:المواهب اللدنية بءلمنح المحمدية ،635/3 :شرح الزرقءني على
المواهب اللدنية ،635/3:جءمع األرور.1538/10:
) (2ينظر :شرح الزرقءني على المواهب اللدنية بءلمنحة المحمدية.294/12 :

) (3مسند أحمد مخرجءا ،360/35 :سنا النسءئي ،116/4:المسند الجءمع.211/16 :
) (4شرح الىسلير.348/2:
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ونحوه مء ورد عند الع بري -رحم اهلل -في حديث جءبر با عبداهلل األنرءري – ر ي اهلل عن -

حيث يقور :قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم:

شِ
ِ
ِ
ِ
( ُك ُّل م ْولُ ٍ
اك ًراَ ،وِا َّما
سا ُن ُه ،إِ َّما َ
سا ُن ُه ،فَِإ َذا أ ْ
َع َر َ
ود ُيولَ ُد َعلَى ا ْلف ْط َرِةَ ،حتَّى ُي ْع ِر َ
ب َع ْن ُه ل َ
ب َع ْن ُه ل َ
َ
ور)(.)1
َكفُ ًا
يقور الع بري -رحم اهلل ( :-شاك ارً وكفو ارً ) حاالن ،والعءمر فيلمء محذوف ،والىقدير يىبيا إمء

شء ار ءوامء يورا ،أو يوجد ،وى وا الحءر دالة على المحذوف ،والغرض من أن إذا بلغ أوخذ
ب يره ،وأثيب بش ره ،ويجوز أا ي وا الخبر محذوفء ،وي وا (شء ار و يو ار) معمور (عبر عن ) .أي
إذا بلغ شء ار أو يو ار اعىد علي بذلك .ويييد أن قبر البلوغ غير م لف(.)2

حيث إا( شاك ارً وكفو ارً) همء حءلا ،حذف عءمللمء جوا از؛ قد در علي السيءق وقد جء ت

ال لمىءا بعد (إمء) فوجب ىعددهمء وفيلمء يقور الد ىور عبءس حسا " :إذا وقعت الحءر بعد ( :إمء)

الىي للىيرير ،أو بعد( :ل) النءفية وجب ىعدد الحءر ،نحو قول ىعءلى  :إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا
وَإِمَّا كَفُورً  )3(ونحو  :يقيز التيءر؛ ل خءئيءا ،ول مىرددا .أمء غير هذيا المو عيا فءلىعدد جءئز
على حسب الدواعي المعنوية"(. )4
 ثانياً :حذف عامل الحال وجوباً:إذا وقع المصدر بعد االستفهام المقصود به التوبيخ وغيره:

يحذف عءمر الحءر وجوبءا إذا وقع المردر بعد السىيلءم المقرود ب الىوبيخ ،وغير الىوبيخ حيث

يقور ابا مءلك في شرح الىسلير" :وما الم مر عءمللء وجوبءا الواقعة بدلا ما الليظ بءليعر في ىوبيخ

وغير ىوبيخ؛ فءلىوبيخ قولك :أقءئمءا وقد قعد النءس؟ ،و أقءعدا وقد سءر الر ب! و ذلك إا أردت ذلك

المعنى ولم ىسىيلم ،ىقور قءعدا قد علم اهلل وقد سءر الر ب.

قءر سيبوي  :وذلك أن رأى رج ا في حءر قيءم أو حءر قعود وأراد أا ينبل  ،وما الىوبيخ قوللم

لما ل يثبت على حءر أىميمءا مرة وقيسيءا أخرى ،بإ مءر أىىحور ،و قولك لما يللو وقرنءؤه يجدوا:

ألهيءا وقد جد قرنءؤك بإ مءر أىثبت ونحوه(.)5
) )1مسند أحمد.113/23 :
( )2إعراب الحديث النبوي.14 :
) )3سورة اإلنسءا.3 :

) (4النحو الوافي.388/2 :
) (5شرح الىسلير.351/2 :
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ومثل مء ىأول الع بري – رحم اهلل -في حديث ريواا با أمية –ر ي اهلل عن  -أا رسور اهلل

الَ :ب ْل َع ِ
ارَية
ص ًبا َيا ُم َح َّم ُد؟ قَ َ
رلى اهلل علي وسلم اسىعءر من يوم ُحنيا أدرعءا فقءر( :أَ َغ ْ
ض ُموَنة)(.)1
َم ْ
ص َباً) هو منروب على المردر ،ويجوز أا ي وا حءلا؛ أي
قءر الع بري-رحم اهلل :-قول (أَ َغ ْ

أىأخذهمء غءربء ،ويجوز أا ي وا ميعول ل  ،أي أىأخذهء للغرب(.)2

حيث إا الع بري ىأوللء على عدة أوج حسب مء يقى ي المعنى ،فءلحءر هنء على ىقدير
أىأخذهمء غءربءا؟ ،حيث ىأور المردر بمشىق اسم فءعر ث ثي ما اليعر (غرب) ،وهي اسم
منروب يرلح إلجءبة يف ،فنقور يف ىأخذهء؟ فءإلجءبة غربءا؛ أي غءربءا ،وقد جء السىيلءم
ىقريريءا ،والسىيلءم الىقريري هو أا ىتلب ما المخءتب أا يقر بِمء ُيسأَ ُر عن نييءا أو إثبءىءا ،ألي
غرض ما األغراض الىي يراد للء الىقرير .وفي هذا الحديث أراد ما ىوجي هذا السؤار أا يقر النبي

رلى اهلل على نيس بأا أخذهء غءربءا ول ا النبي رلى اهلل علي وسلم ،نيى ل مء ءا يىوهم وقءر

ل  :بر عءرية م مونة ،قءر ابا الملك ":ءا رءحب األدراع ءف ار دخر المدينة بإذن  -علي الر ة
والس م  -ليسمع القرآا والحديث ويىعلم أح ءم الديا بشرت أن إا اخىءر ديا اإلس م أسلم ،ءوال رجع
إلى وتن ب لحوق أذية ل ما المسلميا ،فظا أن يأخذهء ول يردهء (فقءر :أغربءا)(.)3

فلذه الريغة ما السؤار ل ىردر عا مؤما ألا الىأدب مع النبي رلى اهلل علي وسلم واجب،

فلي قد ردرت عا ريواا با أمية -ر ي اهلل عن  -قبر إس م .
 -التقديم والتأخير في الحال:

األرر في الحءر أا ىىأخر عا عءمللء ورءحبلء ،ولذلك سميت ف لة ،ول ا هنءك موا َع قد
يىقدم فيلء الحءر على رءحبلء جوا از ووجوبءا منلء(:)4
 -تقديم الحال على صاحبها جوا ازً:

حيث "يجيزه جملور البررييا إا لم يمنع من مءنع ،وهو ثير في

م العرب ،ومن مثر قوللم:

ربت اللص م ىوفءا ،وجء زيد مءشيءا .ويجوز في ما غير مءنع ىقديم الحءر على رءحبلء فيقولوا:

ربت م ىوفءا اللص ،وجء مءشيءا زيد"(.)5

) )1ينظر مسند أحمد ،606/45 :جءمع المسءنيد والسنا.291/4 :
( )2إعراب الحديث النبوي.217 :
) (3مرقءة الميءىيح شرح مش ءة المرءبيح.1977/5:

) (4للىيرير ينظر :جمرات المنروبءت ،146-135 :ما مىممءت الجملة في النحو العربي.136-119:
) (5ما مىممءت الجملة في النحو العربي127 :
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ومثل مء ورد عا أبي با عب األنرءري –ر ي اهلل عن  -في حديث موسى مع الخ ر عليلمء
الس م ،بمجمع البحريا ،فمن قول ( :أ ََّنى ِبأَر ِ
الس َال ُم؟)(.)1
ض َك َّ
ْ
يقور الع بري-رحم اهلل :-فأمء قول (بأرضك)

فمو ع نرب على الحءر ما الس م.

والىقدير :ما أيا خبر اسىقر الس م مبىدأ ءئنء بأر ك؟(.)2

حيث ىقدم الحءر شب الجملة الم وا ما الجءر والمجرور ( بأر ك) على رءحب الحءر المعرفة
(الس م) ،ويعرب رءحب الحءر :مبىدأ مرفوع وع مة رفع ال مة و ( أنى) خبره سوا
أيا ،أو يف.

ءنت بمعنى

 مجيء صاحب الحال نكرة.األرر في رءحب الحءر أا ي وا معرفة و قد جء ن رة وفي يقور الزمخشري ":وىن ير ذي

الحءر قبيح .وهو جءئز مع قبح  ،لو قلت ( :جء رجر

ءح ءا) لقبح مع جواره ،وجعل وريءا لمء قبل

قدمت ريةَ الن رِة نربىلء على الحءر ،وذلك لمىنءع جواز ىقديم الرية على
هو الوج  .فإا
َ
الموروف ،ألا الرية ىجرى مجرى الرلة في اإلي ءح ،ف يجوز ىقديملء على الموروف ،مء ل

ىقديملء ريةُ ،عدر إلى الحءر ،وحمر النرب على
يجوز ىقديم الرلة على المورور .ءواذا لم يجز
ُ
جواز ( جء رجر ءح ءا) ،ورءر حيا قُدم وج ال م ،ويسمي النحويوا أحسا القبيحيا ،وذلك أا

الحءر ما الن رة قبيح ،وىقديم الرية على الموروف أقبح"( ،)3و"ل ي وا رءحب الحءر في الغءلب
ن رة مء لم ُيخىص أو يسبق نيي أو شبل  ،أو ىىقدم الحءر ،أو ى ا الجملة مقرونة بءلواو ،أو ي ا
الورف ب على خ ف األرر ،أو يشءر في معرفة"( .)4وما الموا ع الىي وردت عند الع بري-
رحم اهلل -في إعراب لألحءديث الشريية والىي يجوز مجي رءحب الحءر ن رة بشروت منلء:
 .1أن تتقدم الحال على صاحبها النكرة(:)5
فإذا "ىقدمت الحءر على رءحبلء أ ِ
ُما اللبس ،والشىبءه بءلنعت ألا النعت ل يىقدم على المنعوت،

فيىعيا أا المىقدم حءر ،وليس نعىءا ،ومن قولك :في الدار جءلسءا رجر ،فا( جالساً) حءر ما الن رة

(رجر) سوغ ذلك ىقدم الحءر على رءحبلء الن رة"(.)6

) )1رحيح مسلم ،1847/4 :جءمع المسءنيد والسنا.128/1 :
( )2إعراب الحديث النبوي.97 :
) (3شرح الميرر للزمخشري20/2 :
) (4شرح الىسلير.331/2:

) (5ينظر جءمع الدروس العربية ،88/3 :جمرات المنروبءت.113:
) (6ما مىممءت الجملة اليعلية في النحو العربي.119:
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ومثل قور الشءعر :
لوح َّ
كأن ُه ِخلَ ُل
َي ُ

()1

لم َّي َة موحشاً طَلَ ُل
َ
حيث ىقدم الحءر (موحشاً) وىأخر رءحب (تلر) وهذا جءئز؛ ألا رءحب الحءر ن رة ىخررت

بءلورف ،فجملة يلوح رية لا(تلر)(.)2

س َّن
و مثل مء ورد في مسند حذيية با اليمءا –ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلمَ ( :م ْن َ
ور م ْن يتَِّبع ُه َغ ْير م ْنتَ ِق ٍ ِ
ُج ِ
ش ار
س َّن َ
ورِه ْم َ
استُ َّن ِب ِه َك َ
ان لَ ُه أ ْ
ص م ْن أ ُ
َج ُرهُ َو ِم ْن أ ُ
َخ ْي ًار فَ ْ
ش ْي ًئاَ ،و َم ْن َ
ُج ِ َ َ ُ
َ ُ
ار َم ْن َيتَِّب ُع ُه َغ ْي َر ُم ْنتَ ِق ٍ
ص ِم ْن أ َْو َز ِ
ان َعلَ ْي ِه ِو ْزُرهُ َو ِم ْن أ َْو َز ِ
ش ْي ًئا)(.)3
ارِه ْم َ
استُ َّن ِب ِه َك َ
فَ ْ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-شيئء) :منروب ،وفي وجلءا:
أحدهمء :هو واقع موقع المردر ،قول ىعءلى :لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. )4(
والثءني :أا ي وا ميعول ب  ،فعلى هذا ي وا قول (:من أجورهم شيئاً) في وجلءا :أحدهما :يىعلق

بمنىقص ،والثءني :ي وا رية لشي قدمت فرءرت حءلا(.)5

حيث جء رءحب الحءر ( شيئاً) ن رة منروبة على أنلء ميعور ب لمنىقص ،واألرر في الجملة
ٍ
منىقص شي ٍ ما أجورهم) ،فى وا شب الجملة الجءر والمجرور( من أجورهم) في
أا ى وا( :غير
محر جر رية ،ولمء ىقدمت الرية؛ أي شب الجملة على الموروف ( شي ) ءا حق شب الجملة
أا ينرب في محر نرب حءر .وهنء قد سوغ النحءة مجي رءحب الحءر ن رة إذا ىقدمت الحءر

على رءحبلء.
 .2أن يتم تخصيصه بوصف(:)6
يأىي رءحب الحءر ن رة بشرت أا يأىي ن رة موروفة ممء يقربلء ما المعرفة ،ومثل مء ورد في

رواية عبد اهلل عا أبي با عب األنرءري -ر ي اهلل عن  -في شرح ردره رلى اهلل علي وسلم:
ءرُ :ه َو ل ثير عزة ِم ْنلُم أَُبو َعلي ِفي
( )1ينظر خزانة األدبَ .211/3 :و َه َذا ا ْلَب ْيت ما روى أول لعزة موحشءا الخ قَ َ
ِ
ِ
اسم محبوبة ِذي الرمة َوقد
اسم محبوبة ثير ومية ْ
الى ْذ َرة القرريةَ .وما َرَواهُ لمية موحشءا قَء َر :إِن لذي الرمة فَِإا عزة ْ
قيرِ :إن ل ثير عزة .والخلر بِء ْل َ ْس ِر :جمع خلة قَء َر.
) (2ينظر جمرات المنروبءت ،116 :ما مىممءت الجملة اليعلية في النحو العربي ،119 :البيءا في النحو العربي:
.58/4
) )3مسند أحمد.325/38 :
) )4سورة آر عمراا.120 :

( )5إعراب الحديث النبوي.183-182 :
) (6ينظر جءمع الدروس العربية ،89/3 :شرح الىسلير ،331/2:ما مىممءت الجملة في النحو العربي.120:
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ِ
ِ
(فُ ِرج س ْق ُ ِ
س ٍت
اء ِب َ
طْ
سلَ ُه م ْن َماء َزْم َزَم ،ثُ َّم َج َ
ص ْد ِري ،ثُ َّم َغ َ
ف َب ْيتي َوأََنا ِب َم َّك َة فَ َن َز َل ِج ْب ِري ُل ،فَفََر َج َ
َ َ
ِ
ِ
يما ًنا)(.)2
م ْن َذ َه ٍب َم ْملُ ً
وءا ح ْك َم ًة َوِا َ

()1

قءر الع بري-رحم اهلل(" :-مملوءا) بءلنرب على الحءر ،ورءحب الحءر ( طست) ألن  -ءواا

ءا ن رة -فقد ورف بقول ( :من ذهب) ،فقرب ما المعرفة .ويجوز أا ي وا حءلا ما ال مير في

الجر ،ألا ىقديره بتست ءئا ما ذهب ،أو مروغ ما ذهب ،فنقر ال مير ما اسم اليءعر إلى

الجءر .ولو روي بءلجر جءز على الرية (.)3

حيث ورد في الحديث النبوي ( تست) اسمءا مجرو ار بحرف الجر البء  ،وع مة جره ال سرة ،وهو

رءحب الحءر ،وقد جء ن رة ،و(ما ذهب) شب جملة جءر ومجرور في محر جر رية ،و( مملو ا)

حءر منروب وع مة نرب اليىحة ،وقد سوغ مجي رءحب الحءر ن رة ونلء موروفة.
 .3أن يسبقه نفي أو نهي أو استفهام(:)4
فءألور نحو :مء في المدرسة ما ىلميذ سولا .ومء جء أحد إل ار بءا،
بغي  ،والثءلث نحو :أجء ك أحد ار بءا؟(.)5
والثءني :ل ِ
يبغ امرؤ على امرئ مسىسل ا َ

أمء مء ورد عند الع بري -رحم اهلل -مجي رءحب الحءر ن رة مسبوقة بءلنيي ،فيي حديث أبي

ت َيا أ ََبا
هريرة عبد الرحما الدوسي –ر ي اهلل عن  -قءر النبي رلى اهلل علي وسلم "( :لَقَ ْد ظَ َن ْن ُ
ص َك علَى ا ْلح ِد ِ
ت ِم ْن ِحر ِ
ِ ِ
ُهرْيرةَ ،أََّال ي ِ
يث)(.)6
َحد أ ََّو َل ِم ْن َك ،لِ َما َأر َْي ُ
َ
َ
سأَلَني َع ْن َه َذا ا ْل َحديث أ َ
َْ
ْ
َ َ
(أو َل) هنء على الحءر ،ألن في معنى ل يسألني عا هذا
قءر الع بري-رحم اهلل :-نرب َّ
الحديث أحد سءبقءا لك ،وجءز نرب الحءر على الن رة ألنلء في سيءق النيي ،فى وا عءمة قوللم:
مء ءا أحد مثلك ،ومء في الدار أحد خي ار منك(.)7

حيث جء رءحب الحءر ن رة ( أحد) وهو فءعر ،وجء ت (أور) حءر منروبة ،وسوغ لرءحب

الحءر أا ي وا ن رة ألن جء في سيءق النيي.

ويؤنث )  -:غسر
) (1تست :جمع تُسوت  :تَ ْشت  ،إنء بير مسىدير ما ُنحءس أو نحوه ُيسىعمر للغسير ( ُيذ ر ُ
ال يف يده في التست بعد األ ر  ،تَ ْست ُنحءس .ينظر مخىءر الرحءح :مءدة ( تست).
) )2ينظر رحيح البخءري ،78/1 :بليظ (ممىلئ) بدلا ( مملوا ا).
( )3إعراب الحديث النبوي.100 :

) (4شرح الىسلير ،332/2:ما مىممءت الجملة في النحو العربي.124-122 :
) (5ينظر جءمع الدروس العربية.88/3 :

) )6مسند أحمد ،446/14 :السنا ال برى للنسءئي.359/5 :
( )7إعراب الحديث النبوي.258-257 :
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 -حذف صاحب الحال :

األرر في رءحب الحءر أا ي وا مذ ورا ،وقد يحذف جوازا ،وقد يحذف وجوبءا بحيث ل يجوز

ذ ره" .فيحذف جوا از إذا حذف عءمل  ،نحو قولك :راشدا ،أي ىسءفر راشدا ،ويجوز أا ىقور ىسءفر
راشدا.

ويحذف وجوبء مع الحءر الىي ىيلم ازديءدا أو نقرءا بىدريج ،نحو قوللم :اشىريت بدينءر فرءعدا ،أي:

فذهب الثما رءعدا ،فيي هذا حذف رءحب الحءر وعءمل "(. )1

ْض ُل ِم ْن ِ
ص َي ِام
ومثل مء ورد في حديث سلمءا اليءرسي  -ر ي اهلل عن ِ ( :-رَباطُ َي ْوٍم َولَ ْيلَ ٍة أَف َ
ِ
ِِ
صالِ ِح َع َملِ ِه َحتَّى
ات ُم َارِب ً
َ
ص ِائ ًما َال ُي ْف ِط ُرَ ،وقَ ِائ ًما َال َي ْفتُُرَ ،وِا ْن َم َ
طا َج َرى َعلَ ْيه َك َ
ش ْه ٍر َوِق َيامهَ ،
ث)(.)2
ُي ْب َع َ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-صائما وقائما) حءلا .ورءحب الحءر محذوف در علي قول ،
(ما ريءم شلر وقيءم ) .والىقدير :أا يروم الرجر شل ار أو يقوم رءئمءا وقءئمءا.
حيث حذف رءحب الحءر جوا از وقد در علي سيءق الحديث النبوي ،وحذف عءمل  ،والىقدير :مء

قءر الع بري -رحم اهلل :-أا يقوم رءئمءا وقءئمءا.
التوابع:

ارت ح نحوي ي م خمسة أبواب :النعت ،والىو يد ،وعتف البيءا ،وعتف النسق ،و البدر،

وقد سميت ذلك ،ألنلء مىبوعلء ،ول ىىقدم علي  ،وىشءر في إعراب  ،وفي أا العءمر في الىءبع هو

نيس العءمر في المىبوع(.)3

وسنيرر الحديث في هذه األبواب الخمسة ،مو حيا أثر المعنى في ىأوير الع بري لألحءديث

النبوية الشريية الواردة في هذه األبواب.

 النعت:النعت والنعوت مرتلح أرل موجود عند البررييا األوائر ،فقد اسىخدموه مء اسىخدموا في

معنءه مرتلح الرية والموروف ،ءواا ءا يحلو لبعض النحءة أا يعىبر مرتلح النعت وفيءا ،و
مرتلح الرية برريءا(.)4
) (1شرح ابا عقير.285/2:
) )2مسند أحمد.138/39 :

) (3الىوابع ،عبداهلل إسمءعير.1 :
) (4الندا والىوابع في النحو العربي.37 :

175

مىبوع  ،أو سببي المىبوع ،بمعنى جديد ينءسب السيءق ،ويحقق الغرض"( ،)1أو
تعريفه :هو "ىءبع ُي مر
َ
هو "الىءبع الذي ي مر مىبوع بدللى على معنى في  ،أو فيمء يىعلق ب "( .)2أو هو "الىءبع المقرود
بءلشىقءق و عءا أو ىأوي ا ،مسوقءا لىخرص أو ىعميم أو ىيرير أو مدح أو ذم أو ىرحم أو إبلءم أو
ىو يد"(.)3
 أقسام النعت:وقد قسم النحءة النعت إلى حقيقي ،وسببي ،أمء النعت الحقيقي فقد قسموه إلى ث ثة أقسءم :النعت
الميرد؛ والنعت الجملة و يىيرع من النعت الجملة السمية واليعلية؛ و شب الجملة ويىيرع من النعت
الجءر والمجرور والظرفية.

 -أوالً :النعت المفرد:

وهو أ ثر النعوت دورانءا في

م العرب

()4

ونعني بءلميرد؛ أي ليس جملة أو شب جملة ،نحو :قول

ىعءلى :فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ.)5(
ويشترط في النعت الحقيقي المفرد أن يتبع منعوته في:
 .1العدد :إفراده وىأنيث و جمع .
 .2الجنس :ىذ يره وىأنيث
 .3الىعريف والىن ير

 .4اإلعراب :رفع ونرب وجره.
أمء الذي ورد عند الع بري -رحم اهلل -في النعت الحقيقي الميرد ،مىأولا أثر المعنى في على
شتَرى رسو ُل ِ
اهلل َ َّ
النحو الىءلي ،حيث جء في حديث عءئشة -ر ي اهلل عنلء :-قول ( :ا ْ َ َ ُ
صلى اهللُ
()6
ِ
سلَّم ِم ْن َي ُه ِ
طاهُ ِد ْر ًعا لَ ُه َرْه ًنا)
ود ٍّ
َع َ
ي َ
اما ،فَأ ْ
ط َع ً
َعلَ ْيه َو َ َ

) (1النحو الوافي.437/3 :
) (2ينظر :همع اللوامع ،117/3 :الندا والىوابع في النحو العربي.37 :
) (3شرح الىسلير.306/3 :
) (4الىوابع ،عبداهلل إسمءعير،13:
) (5سورة الواقعة :اآلية .29-28

) )6ينظر :مسند أحمد ،176/40 :رحيح مسلم.1226/3 :
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قءر الع بري-رحم اهلل( :-رهنا) مردر منروب في مو ع الحءر ،أي أعتءه إيءهء راهنء.
ويجوز أا ي وا نعىءا لدرع .وأا ي وا نربء على المردر ،أي رهنلء رهنءا .وأا ي وا ميعول ل  .و

أا ي وا ىميي از(.)1

حيث ذ ر الع بري -رحم اهلل -أا ( رهناً) للء ث ثة أوج إعرابية ،منلء أا ىأىي رية ،لا

(درعءا) فى وا هي الموروفة ،و الموروف يعرب حسب موقع اإلعرابي ،حيث ىعرب هنء( ميعولا
ب ) ألعتى ،و (رهنءا) هي الىءبع وهي ريى  ،والرية ىىبع الموروف.

حيث وافقى في هذا الحديث بءلىعريف والىن ير ،والعدد ،والجنس ،واإلعراب ،فقد ىُؤور وفق
المعنى أا هذا الدرع ريى مرهونءا .فى وا على الىحلير الثءني الذي ذ ره الع بري -رحم اهلل -وجلءا

إعرابيءا رحيحءا ويعرب :نعىءا منروبءا وع مة نرب اليىحة.

(ما
ومثل في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم َ :
النس ِ
الصالِ ِح َ ِ
لشي ِ
ِ
اط ِ
ون ِم َن
ين ِم ْن ِس َال ٍح أ َْبلَغُ ِفي َّ
ون ا ْل ُم َب َّرُء ُ
ين ،أُولَ ِئ َك ا ْل ُمطَ َّه ُر َ
اء إَِّال ا ْل ُمتََزِّو ِج َ
ل َّ َ
ين م َن ِّ َ
ا ْل َخ َنا(.)3())2
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-أبلغ) يجوز أا ييىح ،وي وا في مو ع جر رية لس ح على الليظ،

وأا يرفع رية ل على المو ع؛ ألاا ما ( زائدة)(.)4

ومثل  :قول ىعءلى :مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ.)5(
حيث جء ت ( أبلغ) رية على وزا أفعر وهي ممنوع ما الررف ،وقد جء ت هنء رية

للموروف (س ح) وحق الرية أا ىىبع موروفلء في الىعريف والىن ير ،والجنس ،والعدد ،واإلعراب
ول ا في هذا الحديث سبق الموروف ( س ح) بحرف جر زائد ( ما) والجر الزائد يجر ليظءا ل

مح ا،

حيث

ى وا

(س ح) :اسمءا مجرو ار ليظءا مرفوع مح ا على أن مبىدأ مؤخر .أمء ريى هنء ىق أر بءلجر ،أو بءلرفع.

( )1إعراب الحديث النبوي330 :
) (2الخنء :اليحش :ينظر فىح البءري لبا حجر.589/10 :
) (3جءمع المسءنيد والسنا ،503/9 :الخنء :اليحش :ينظر فىح البءري لبا حجر.589/10 :
) (4إعراب الحديث النبوي.171 :
) (5سورة األعراف.59 :
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فءلجر مء ىأول الع بري على المجءورة فى وا :نعت مجرور وع مة جره ال سرة نيءبة عا اليىحة

ألن ممنوع ما الررف .أمء الرفع على أا ىعرب على المحر ،فى وا نعىءا مرفوعءا وع مة رفع

ال مة الظءهرة على آخره.

ومثل مء ورد في حديث أنس با مءلك –ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم َ (:ما
ِ
ِم ْن أ ٍ
ام ِة َغ ِن ٍّي َوَال فَ ِق ٍ
ان أُوِت َي ِم َن ال ُّد ْن َيا قُوتًا)(.)1
ير ،إَِّال َوَّد أَنَّ َما َك َ
َ
َحد َي ْوَم ا ْلق َي َ

قءر الع بري -رحم اهلل(" :-من) زائدة و(غني) بءلرفع رية ألحد على المو ع ،ألا الجءر

والمجرور في مو ع رفع .ونظيره قول ىعءلى :مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ،)2(بءلرفع على المو ع
غني ول ٍ
فقير) بءلجر على الليظ أي ءا"(.)3
وبءلجر على الليظ ،ويجوز في الحديث ( ٍ
حيث جء ت ( غني وال فقير) رية لا ( أحد) وهي مجرورة في الليظ مرفوعة مح ا على أنلء

مبىدأ ،وحق الرية ( غني ول فقير) أا ىىبع موروفلء في الىعريف والىن ير ،والجنس ،والعدد،

واإلعراب.

ول ا في هذا الحديث سبق الموروف (أحد) بحرف جر زائد (من) ،وعلي فإا الرية ىق أر
بءلجر ،أو بءلرفع.
فءلجر :مء ىأول الع بري على المجءورة فى وا :رية بءلمجءورة ،وهو مجرور وع مة جره ال سرة.

أمء الرفع :على أا ىعرب على المحر ،فى وا نعىءا مرفوعءا وع مة رفع ال مة الظءهرة على آخره.

ٍ
عوف األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول :
ومثل مء ورد في حديث سلمة با س مة با َوقَ ْش أبي
الَ :ذلِ َك لِقَوٍم أ ْ ِ ٍ
ِ
(فَ َذ َكر ا ْلبع َ ِ
َص َح ِ
انَ ،وا ْل َج َّن َةَ ،و َّ
اب أ َْوثَ ٍ
ان،
الن َار فَقَ َ
ابَ ،وا ْل ِم َ
يز َ
س َ
َه ِل ش ْرك ،أ ْ
ْ
َ َْ
ام َة َوا ْلح َ
ث َوا ْلق َي َ
ِ ()4
َن َب ْعثًا َك ِائ ًنا َب ْع َد ا ْل َم ْوت) .
َال َي َر ْو َن أ َّ
قءر الع بري-رحم اهلل" :-وقع في هذه الرواية (كائنا) بءلنرب ،ووجل أا يجعر رية لبعث،
و(بعد الموت) الخبر.
ويجوز أا ي وا الىقدير :أا بعثءا بعد الموت ءئنء ،في وا( كائنا) حءلا ما ال مير في الظرف

وقد قدم (.)5

) )1مسند أحمد.205/19 :
) (2سورة األعراف.59 :
) (3إعراب الحديث النبوي .125 :

) )4ينظر مسند أحمد ،164/25 :جءمع المسءنيد والسنا.604/3 :
( )5إعراب الحديث النبوي.207 :
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حيث إا ( ءئنءا) في هذا الحديث جء ت منروبة ،وبذلك ى وا ريةا لا( بعثءا) ،وقد ىوافقت الرية

مع موروفلء الىن ير والعدد والجنس واإلعراب ،و بذلك ىىبع الرية موروفلء فءإلعراب فى وا في
محر نرب نعت ،نوع ميرد.
س َرىَ ،علَ ْي َها
ومثل في حديث حذيية با اليمءا -ر ي اهلل عن َ ( :-وِا َّن الدَّج َ
س ُ
وح ا ْل َع ْي ِن ا ْل ُي ْ
َّال َم ْم ُ
ظَفَرة َغلِيظَة ،م ْكتُوب ب ْي َن ع ْي َن ْي ِه َك ِ
افرَ ،ي ْق َر ُؤهُ ُك ُّل ُم ْؤ ِم ٍن َك ِاتب َو َغ ْي ُر َك ِات ٍب)(.)1
َ َ
َ
َ
قءر الع بري -رحم اهلل :-يجوز جر (كاتب) على الرية لمؤما ،ويجوز رفع رية ل ر أو بدل

من (.)2

حيث إا ( ءىب) للء وجلءا :إمء الرفع أو الجر.
فءلرفع هو الوج األور على أا ( كاتب) رية لا ( ر) وىعرب ( ر) فءعر مرفوع وع مة رفع
ال مة وقد ىتءبقت الرية والموروف في العدد والجنس والىن ير ما نءحية ررفية ،أي أا
ال لمىيا ن رة ،واإلعراب ،ول ا لو نظرنء إلى ر نجد أنلء معرفة بءإل ءفة وبذلك ىيقد خءرية أا يىبع

المىبوع في الىعريف والىن ير ،وعلي ي وا الوج الثءني هو األرجح عندي ،في وا ( ءىب) رية (

مؤما) وهي م ءف إلي مجرور وقد ىوافقت الرية مع الموروف في الحر ة اإلعرابية والجنس
والعدد والىن ير ،وبذلك ىعرب( ءىب) مجرورة وع مة جرهء ال سرة الظءهرة.

اج َّ
الن ِب ِّي
ان َر ُجل َي ْد ُخ ُل َعلَى أ َْزَو ِ
ومثل  :حديث عءئشة أم المؤمنيا -ر ي اهلل عنلء( :-قَالَ ْتَ :ك َ
ِ
سلَّ َم ُم َخ َّنث)(.)3
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َ
يقور الع بري-رحم اهلل(" :-مخنث) نعت لرجر ،و (يدخر) خبر ءا .ويجوز ىقديم الخبر على

رية المبىدأ .ويجوز أا ى وا ( ءا) الىءمة ،وي وا (يدخر مخنث) ريىيا لرجر"(.)4

أمء على الوج األور على اعىبءر أا ءا نءقرة ،فا ( مخنث) رية لا ( رجر) ،وقد ىوافقت

الرية مع الموروف في الىن ير والجنس والعدد واإلعراب ،وبذلك ى وا (مخنث) رية مرفوعة

وع مة رفعلء ال مة ،وهي ميردة؛ أي ليست جملة أو شب جملة .أمء على اعىبءر أا ءا ىءمة فإا
جملة ( يدخر على أزواج النبي رلى اهلل علي وسلم) و ( مخنث) همء ريىءا :األولى جملة والثءنية

ميردة.

) )1مسند أحمد.312 /38 :
) (2إعراب الحديث النبوي.185 :
) )3مسند أحمد.103/42 :

( )4إعراب الحديث النبوي.339 :
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ومثل في حديث
ش ْي ٍء
َو َج َّل-لِ َع ْب ٍد ِفي َ

ردي با عج ا البءهلي-ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ما أَِذ َن اهلل – َع َّز
أبي أمءمة ُ
أَف َ ِ
صلِّي ِه َما)(.)1
ْض َل م ْن َرْك َعتَ ْي ِن ُي َ

قءر الع بري-رحم اهلل( :-أفضل) ل ينررف ،وهو في مو ع جر رية لشي  ،وفىحى نءئبة

عا ال سرة(.)2

حيث جء ت ( أفضل) رية لا( شيء) وقد ىوافقت الرية مع الموروف في العدد ،والىن ير،
والجنس والعدد ،وىبعىلء في الحر ة اإلعرابية ،ول ا جء ت ( أف ر) ممنوعة ما الررف ،وبذلك
ىعرب :رية مجرور وع مة جرهء اليىحة نيءبة عا ال سرة؛ ألنلء ممنوعة ما الررف ،وقد جء ت

(أف ر) رية ميردة؛ أي ليست جملة أو شبللء.
 -ثانياً النعت الجملة:

ويشمر الجملة السمية واليعلية ،حيث يشىرت فيلء أا ى وا هذه الجمر بعد ن رات ،فما المعلوم

أا الجمر وأشبءهلء بعد المعءرف أحوار ،وبعد الن رات ريءت ،نحو قول ىعءلى  :وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ

رَجُلٌ يَسْعَى ،)3(حيث إا الجملة اليعلية ( يسعى) جء ت بعد ن رة ،وهي مرفوعة على أنلء فءعر ،فحق
الجملة أا ى وا في محر رفع نعت.
ومثل مء ورد في حديث عبءدة با الرءمت -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ما َع َلى ْاأل َْر ِ
ض ِم ْن
ِ
ِ
س ِب ِ
يل
وت َولَ َها ِع ْن َد اللَّ ِه َخ ْير تُ ِح ُّ
ب أْ
تَ ُم ُ
َن تَْر ِج َع إِلَ ْي ُك ْم إَِّال ا ْل َم ْقتُو ُلَ ،وقَا َل َر ْوح :إَِّال ا ْلقَتي ُل ،في َ
ُخ َرى)(.)4
فَِإ َّن ُه ُي ِح ُّ
َن َي ْر ِج َع فَ ُي ْقتَ َل َم َّرةً أ ْ
ب أْ

َن ْف ٍ
س
اللَّ ِه،

قءر الع بري-رحم اهلل" :-قول ( :ما نيس) في مو ع رفع بءلبىدا  ،و (ىموت) في مو ع جر
رية لنيس على الليظ أو مو ع رفع على المو ع.
قءر الع بري-رحم اهلل :-وقول ( :ولها عند اهلل) يجوز أا ي وا الواو للحءر ،ورءحب الحءر
ال مير في ( ىموت ) ،والعءمر في الحءر ( ىموت ) ،ويجوز أا ى وا الجملة رية لنيس أي ء مء

قءر ىعءلى( :)5وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.)6(

) )1مسند أحمد ،644/36 :جءمع المسءنيد والسنا.644/36 :
) (2إعراب الحديث النبوي.215 :
) (3سورة يس :اآلية .20
) )4مسند أحمد ،383/37:جءمع المسءنيد والسنا.575/4 :
( )5إعراب الحديث النبوي221 :
( )6سورة البقرة.216 :
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حيث جء ت ( نفس) ن رة وجء بعدهء جملة فعلية ( تموت) وما المعلوم أا الجمر بعد الن رات
ريءت ،والرية هنء ىىبع الموروف في الع مة اإلعرابية ،فى وا في حءلىيا :أحدهمء الرفع على

المحر ،حيث إا (نيس) مجرورة ليظءا مرفوعة مح ا على أنلء مبىدأ؛ ألنلء سبقت بحرف جر زائد.
واآلخر :أا ىجر الجملة ىبعءا للمحر فلي مجرورة بءلليظ ،فى وا الجملة في محر جر رية.

أمء قول ( :وللء عند اهلل – ىبءرك وىعءلى) فلي جملة اسمية حيث يجوز فيلء أا ىوج على

وجليا:

أحدهمء :الحءر وهو األرجح ،لوجود واو الحءر ،وهو الرابت في الجملة.
واآلخر :أا ى وا الجملة في محر رفع ،أو جر مء في جملة ( ىموت).
اج َّ
الن ِب ِّي
ان َر ُجل َي ْد ُخ ُل َعلَى أ َْزَو ِ
ومثل  :حديث عءئشة أم المؤمنيا -ر ي اهلل عنلء( :-قَالَ ْتَ :ك َ
ِ
سلَّ َم ُم َخ َّنث)(.)1
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َ
يقور الع بري-رحم اهلل(" :-مخنث) نعت لرجر ،و (يدخل) خبر ءا .ويجوز ىقديم الخبر على

رية المبىدأ .ويجوز أا ى وا (كان) الىءمة ،وي وا (يدخل مخنث) ريىيا لرجر"(.)2

حيث ىأور الع بري النعت الجملة اليعلية على أسءس أا ءا ىءمة ،وبذلك يعرب الرية فءعر
ل ءا الىءمة ،و جملة ( يدخر على أزواج النبي رلى اهلل علي وسلم) جملة فعلية سبقت بن رة
مرفوعة ،فى وا الجملة اليعلية في محر رفع رية ،و ( مخنث) رية ثءنية؛ ألن لم ييرر بيا

الريىيا فءرر حرف العتف.
ول
س َ
مء ورد في حديث أبي زيد األنرءري عمرو با أختب –ر ي اهلل عن ( : -فَقَ َ
الَ :يا َر ُ
ان َه َذا يوما الطَّعام ِف ِ
يه َك ِريه ،فَ َذب ْح ُ ِ
ِ ِ
يرِاني)(.)3
اللَّ ِهَ ،ك َ
َ
ت ْل ُك َل َوأُ ْطع َم ج َ
َْ ً
َُ
قءر الع بري -رحم اهلل( -هذا) اسم ءا ،و (يومء) ظرف للذا .والجيد أا ي وا (يومء) خبر

ءا؛ ألن أراد بلذا الذبح وهو مردر .وظرف الزمءا يجوز أا ي وا خب ار عا المردر.

وقول ( :الطعام فيه كريه) مبىدأ وخبره في مو ع نرب رية ( ليوم ) وهذا مثر قولك :ءا

الذبح يوم الجمعة الذي في التعءم ري (.)4

) )1مسند أحمد.103/42 :
( )2إعراب الحديث النبوي.339 :
) )3مسند أحمد.334/34 :

) (4إعراب الحديث النبوي.287 :
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حيث جء ت الجملة السمية ( الطعام فيه كريه) في محر نرب رية؛ ألنلء جء ت بعد ن رة
منروبة وهي ( يومءا) حيث ىعرب :خبر ءا منروب وع مة نرب اليىحة ،و ما المعلوم أا الجمر
بعد الن رات ريءت ،حيث ىىبع الجملة السمية في هذا الحديث مء قبللء ( يومءا) ألنلء ن رة ،وى وا

في محر نرب رية.

ُمة
ف تَقُو ُل ِفي الض ِّ
ال :أ َّ
َّب؟ قَ َ
ومثل يقور :في حديث َس ُمرةَ با ُج ْن َدب –ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ك ْي َ
ِ ِ
ِ
اب ُم ِس َخ ْت؟)(.)1
َّو ِّ
يل ،فََال أ َْد ِري أ َّ
س َرِائ َ
ُمس َخ ْت م ْن َبني إِ ْ
َي الد َ
قءر الع بري-رحم اهلل" : -قول (أمة مسخت) هو مبىدأ ،ومء بعده الخبر .فإا قير فأمة ن رة

ف يف يبىدأ بلء؟ قير :في جوابءا :أحدهما :أا (مسخت) نعت ألمة و (ما بني إسرائير) خبره،

والن رة إذا وريت جءز البىدا بلء .والثاني :أا (مسخت) الخبر ،ألا أمة ءواا ءنت ن رة فقد أفءد
اإلخبءر عنلء ،فلو في المعنى قول مسخت أمة"(.)2

حيث جء ت على الوج األور (مسخت) جملة فعلية ،ما اليعر واليءعر ،وىعرب فعر مءض
مبني على اليىح لىرءل بىء الىأنيث ،واليءعر

مير مسىىر يعود على أمة ،والجملة مخررة

لن رة.
وقد جء ت الجملة بعد ن رة (أمة) وهي المبىدأ والجمر مء هو المعلوم بعد الن رات ريءت ،فى وا
الجملة اليعلية في محر رفع نعت.
ِ
وت لَ ُه ثََال ثَة ِم ْن
سلٍِم َي ُم ُ
ومثل في حديث أنس با مءلك – ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ما م ْن َر ُج ٍل ُم ْ
عز َّ
ث ،إَِّال أ َْد َخ َل اللَّ ُهَّ -
َّاه ْم)(.)3
َولَِد ِه لَ ْم َي ْبلُ ُغوا ا ْل ِح ْن َ
ض ِل َر ْح َم ِت ِه إِي ُ
وجل -أ ََب َوْي ِه ا ْل َج َّن َة ِبفَ ْ
يقور الع بري -رحم اهلل(" :-ما) زائدة و (رجر) مبىدأ ،ومء بعده إلى قول ( :لم يبلغوا ِ
ث)
الح ْن َ

رية للمبىدأ ،والخبر قول ( :إل أدخر اهلل أبويلم الجنة) (.)4

فقد جء ت ( رجر) ن رة مجرورة بءلليظ مرفوعة على المحر؛ ألا حرف الجر ( ما ) زائد ،وبذلك

الجملة الىي جء ت بعدهء ( يموت وما بعدها) في محر جر رية على المجءورة ،أو رفع رية على
المحر.

) )1مسند أحمد.367/33 :
( )2إعراب الحديث النبوي.212 :

) )3مسند أحمد ،14/20 :المسند الجءمع.402/1 :
( )4إعراب الحديث النبوي.128 :
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ثالثاً :النعت :شبه الجملة:
الجمر وأشبءهلء بعد الن رات ريءت ،وبعد المعءرف أحوار ،والمقرود بشب الجملة هو إمء الجءر

والمجرور أو الظرف ،و همء ل يقعءا نعىءا ،بر يىعلقءا بنعت محذوف( .)1ومن قول ىعءلى:

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.)2(

حيث جء ت ( من النار ) شب جملة ما الجءر والمجرور ،مىعلقءا بمحذوف رية ما (حيرة).
ومثل في رواية عبد اهلل عا أبي با عب األنرءري –ر ي اهلل عن  -في شرح ردره رلى اهلل
ِ
ِ
علي وسلم( :فُ ِرج س ْق ُ ِ
اء
سلَ ُه م ْن َماء َزْم َزَم ،ثُ َّم َج َ
ص ْد ِري ،ثُ َّم َغ َ
ف َب ْيتي َوأََنا ِب َم َّك َة فَ َن َز َل ِج ْب ِري ُل ،فَفَ َر َج َ
َ َ
()3
ِ
ِبطَ ٍ ِ
يما ًنا) .
ْ
ست م ْن َذ َه ٍب َم ْملُ ً
وءا ح ْك َم ًة َوِا َ
قءر الع بري-رحم اهلل –(" :مملوءاً) بءلنرب على الحءر ،ورءحب الحءر ( تست) ألن -

ءواا ءا ن رة -فقد ورف بقول ( :من ذهب) ،فقرب ما المعرفة.

ويجوز أا ي وا حءلا ما ال مير في الجر ،ألا ىقديره بتست ءئا ما ذهب ،أو مروغ ما

ذهب ،فنقر ال مير ما اسم اليءعر إلى الجءر ،ولو روي بءلجر جءز على الرية (.)4

أمء الوج الذي يعرب رية ،فءلرية على أا ( تست) ن رة ،وهي اسم مجرور وع مة جره

ال سرة ،وقد جء ت بعدهء ( من ذهب) ،وهي شب جملة ما الجءر والمجرور مىعلقة بمحذوف ىقديره

مسىقر ،أو ءئا ،وشب الجملة في محر جر نعت؛ ألا الجمر وأشبءهلء بعد الن رات ريءت ،وقد
ىبعت شب الجملة مء قبللء في اإلعراب.
ت َوأ َِئ َّم ًة
ومثل حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة –ر ي اهلل عن  -قول  ،قءر علي الس مَ ( :ك ْي َ
ف أَ ْن َ
ِ
ِ
ون ِب َه َذا ا ْلفَ ْي ِء)(.)5
ستَأ ِْث ُر َ
م ْن َب ْعدي َي ْ
قءر الع بري-رحم اهلل" :-يجوز رفع (أئمة) على أن مبىدأ ،و (من بعدي) رية ل  ،و(يسىأثروا)

ا لخبر .و ءا الرفع أجود ألن ليس قبل فعر ،فى وا الواو بمعنى مع ،فىقوي اليعر فىنرب ،ويجوز
النرب على ىقدير :يف ىرنع أنت مع أئمة هذه ريىلم ،في وا ميعول مع "(.)6

) (1الىوابع عبداهلل إسمءعير.25 :
) (2سورة آر عمراا.103 :
) )3ينظر رحيح البخءري ،78/1 :بليظ (ممىلئ) بدلا ( مملوا ا).
( )4إعراب الحديث النبوي.100 :
) )5مسند أحمد.442/35 :

( )6إعراب الحديث النبوي160 :
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حيث جء ت (ما بعدي) شب جملة جءر ومجرور وجء ت بعد ن رة .وحقلء إمء الرفع أو النرب،

فإا اعىبرنء أا (أئمة) مرفوعة على البىدا فى وا شب الجملة في محر رفع رية ،أمء اعىبءرهء على
أنلء ميعور مع فى وا شب الجملة في محر نرب نعت.

ِ ِ
ول اللَّ ِه َ َّ
س ِ
ومثل في حديث معءوية با أبي سييءا قول َ ( :و َما َك َ
ان أ َ
َحد ِب َم ْن ِزلَتي م ْن َر ُ
صلى اهللُ
ِ
سلَّ َم أَ َق َّل َع ْن ُه َح ِديثًا ِم ِّني)(.)1
َعلَ ْيه َو َ
يقور الع بري -رحم اهلل (" :-أحد) اسم ءا ،و(في منزلتي) نعت ألحد ( ،وأقر) خبر ءا،

و(حديثء) ىمييز .وهو فعير مردر بمعنى الىحديث"(.)2

حيث جء ت (في منزلتي) شب جملة ما الجءر والمجرور ،وهو مىعلق بمحذوف ىقديره ءئا،
وشب الجملة في محر رفع نعت؛ ألا أشبءه الجمر بعد الن رات ريءت ،وقد سبقت با( أحد) وهو اسم
ءا مرفوع ،فىبعى شب الجملة بءإلعراب.

التوكيد:
هو "ىءبع يذ ر في ال م لرفع ىوهم ربمء حمل ال م إلى السءمع ،ويسمى ىو يدا أو ىأ يدا؛

واألور أشلر في السىعمءر"(.)3

و قد قسم النحءة إلى قسميا :توكيد لفظي ،و توكيد معنوي.
أوالً :التوكيد اللفظي :وهو ى رار ليظ المىبوع( ،)4وي وا " بإعءدة الليظ األور مثر قول

ىعءلى:كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا  ،)5(أو إعءدة مرادف :
مثر قور الشءعر(:)6
" أنت بالخير حقيق قَ ِم ُن"
حيث أ د السم الظءهر (حقيق) ،ليس بى رار ليظ  ،ءوانمء بمرادف الموافق ل في المعنى (قما)(.)7
) )1مسند أحمد ،49/28 :رحيح مسلم.2075/4 :
( )2إعراب الحديث النبوي.307 :

) (3النحو الميسر ،أحمد نءرر ،275 :ينظر شرح ابا عقير ،206/3 :شرح الىسلير ،289/3:الندا والىوابع في
النحو العربي.69:
) (4أو ح المسءلك ،336/3 :الىوابع ،عبداهلل إسمءعير.65 :
) (5سورة الرف :اآلية.22 -21 :

) (6البيت ب نسبة :ينظر همع اللوامع ،143/3 :الندا والىوابع في النحو العربي.78 :
) (7ينظر :الندا والىوابع في النحو العربي.87 :
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والىو يد الليظي بش ر عءم ي وا بى رار الليظ المراد سوا أ ءا اسمءا أم فع ا أم حرفءا أم جملة ،أم
(.)1

شبللء؛ أي أنك ى رر نيس الليظ مرة أخرى بليظ ومعنءه معءا

ومثل مء ورد عند الع بري -رحم اهلل في ىأوير حديث عب با مءلك- :ر ي اهلل عن  -قول :
س َم
ال :فَتََب َّ
َن تَْر ِج َع إِلَى قَ ْو ِم َكَ ،وتَ َد َع َنا؟ قَ َ
ت إِ ْن َن ْح ُن فَ َع ْل َنا َذلِ َك ،ثُ َّم أَ ْظ َه َر َك اللَّ ُه أ ْ
س ْي َ
(قالوا :فَ َه ْل َع َ
ِ
سلَّم ،ثُ َّم قَ َ ِ
سو ُل اللَّ ِه َ َّ
َّمَ ،وا ْل َه ْد َم)(.)2
َر ُ
َّم الد َ
الَ :بل الد َ
صلى اهللُ َعلَ ْيه َو َ َ
دم م ،وهدمي
قءر الع بري-رحم اهلل :-يجوز أا يروى ذلك بءلرفع في الجميع ،والىقدير :بر دمي ُ
اللدم و رر ذلك
ْ
هد ُم م ،أي ما قردني قرد م ،ويجوز أا يروى بءلنرب على ىقدير :احيظوا الدم و َ
()3
ىو يدا .والمعنى أرءحب م وأحيظ م مء أحيظ دمي وأرءحب .
حيث ررت (الدم والهدم) في هذا الحديث الشريف ،وقد ىأوللء الع بري على وجليا حسب

المعنى ،وهمء الرفع والنرب :أمء الرفع على اعىبءر أا (الدم) خبر لمبىدأ محذوف ،وجء ت الدم
الثانية مؤكدة للخبر ،و(الهدم) األولى :اسم معتوف على الخبر ،وح ملء الرفع ىبعءا ،وقد أُ ِ دت

ليظءا بءللدم الثءنية.

أمء النرب وهو مء ورد في بعض الروايءت ،وقءر في ابا هشءم:اللدم بيىح الدار"( .)4حيث
ىعرب (الدم واللدم) في الجملىيا ىو يدا لمء قبللمء ،وهو الميعور ب على اإلغ ار  ،وعلى
فإا الىو يد قد ىبع مء قبل في الحر ة اإلعرابية؛ ألن ىسءوى في الليظ والمعنى.

الوجليا

ومثل مء جء في حديث أبي بررةَ ِ
الغيَءري واسم ُح َمْير با بررة –ر ي اهلل عن  -قول رلى
َ َْ
وها ِفيما ب ْي َن ص َال ِة ا ْل ِع َ ِ
الص ْب ِح
ص َال ِة ُّ
اهلل علي وسلم( :إِ َّن اللَّ َه َع َّز َو َج َّل َز َ
صلُّ َ َ َ
شاء إِلَى َ
َ
ص َالةً فَ َ
اد ُك ْم َ
ا ْل َوتُْر ا ْل َوتُْر)(.)5
قءر الع بري-رحم اهلل" :-في وجلءا :النرب على ىقدير :صلوا الوتر ،ف رر فءسىغنى عا
اليعر ،ويجوز أا ي وا الىقدير :علي م الوىر و رر ىو يدا ،ويجوز أا ي وا الىقدير زاد م الوىر أو
أعني الوىر .والثءني :الرفع على ىقدير هي الوىر ،وكرر توكيداً"(.)6

) (1الىوابع ،عبداهلل إسمءعير،62 :النحو الميسر ،أحمد نءرر.275 :
) )2مسند أحمد مخرجءا.89/25 :

( )3إعراب الحديث النبوي.298 :
( )4الروض األنِف في شرح السيرة النبوية.121/4 :

) )5مسند أحمد ،205 ،204/25 :جءمع المسءنيد والسنا.148/9 :
( )6إعراب الحديث النبوي.189 :
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حيث جء وفق ىأوير الع بري (الوتر) م ر ار ،وهو ىو يد ليظي يىبع مء قبل في الحر ة

اإلعرابية ،ول وجلءا :إمء الرفع أو النرب :فءلرفع على أن ىءبع للخبر ،أي ىقدير ال م :هي الوىر

الوىر ،فى وا الوىر ىو يدا ليظيءا مرفوعءا ،و أمء إا ءا منروبءا فلو على الميعولية ،والىقدير :زاد م
الوىر الوىر ،أو أعني الوىر الوىر ،فى وا الوىر الثءنية :ىو يدا ليظيءا منروبءا؛ ألا الىو يد في

الوجليا ىءبع لمء قبل في اإلعراب.
ثانياً :التوكيد المعنوي:

وي وا بأليءظ معينة ىوافق المؤ د ما حيث المعنى وىخءلي ما حيث الليظ( ،)1وذلك بذ ر "النيس،
أو العيا ،أو جميع ،أو عءمة ،أو  ،لىء ،على شرت أا ىُ ءف هذه المؤ دات إلى مير ينءسب
أنيسلمء .رأيت القوم لُّلم .أحسنت إلى فق ار ِ القرية،
المؤ د ،نحو :جء الرج ُر عين  ،والرج ا
ُ
()2
عءمىِلم .جء الرجر همء ،والمرأىءا لىءهمء"
أمء مء ورد عند الع بري -رحم اهلل -في ىرحيح رو ٍ
اية ،على اعىقءد من أا(كالهما) ختأ ما
الراوي ،حيث يقور :في حديث جءبر با عبداهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول في حديث القبر:
أن سئر عا فىءني القبر ،فقءر :سمعت النبي رلى اهلل علي وسلم يقور( :قَ ْد أَ ْن َجا َك اللَّ ُه ِم ْن ُهَ ،وأ َْب َدلَ َك
ِبم ْق َع ِد َك الَِّذي تَرى ِم َن َّ
الن ِ
اه َما ِك َال ُه َما ،فَ َيقُو ُل ا ْل ُم ْؤ ِم ُنَ :د ُعوِني
ارَ ،م ْق َع َد َك الَِّذي تََرى ِم َن ا ْل َج َّن ِة ،فَ َي َر ُ
َ
َ
()3
ِ
ِ
أ َُب ِّ
َهلُ ُه. )....
اس ُك ْنَ ،وأ َّ
َهلي ،فَ ُيقَ َ
ق فَ ُي ْق َع ُد إِ َذا تََولَّى َع ْن ُه أ ْ
ش ْر أ ْ
َما ا ْل ُم َناف ُ
ال لَ ُهْ :
يقور الع بري-رحم اهلل :في بعض الروايءت (كالهما) بءأللف ،وهو ختأ ،والرواب ليلمء
بءليء ؛ ألا

غير(.)4

هنء ىو يد للمنروب ،وهي م ءفة إلى ال مير ،فى وا بءليء في الجر والنرب ل

ما المعلوم "أا (

ومن  :جء الزيداا

 ،و لىء) يؤ د بلمء المثنى ،وىأىيءا في الىو يد ويلحقلمء

مير المؤ د،

همء ،وجء ت اللنداا لىءهمء"( ،)5حيث يؤ د المثنى المذ ر ب  ،والمثنى

المؤنث ب لىء ،ويشىرت أا يسبقلمء مىبوعلمء ،وأا ي ءفء إلى

مير يتءبق المؤ د مء في المثءليا

السءبقيا ،وهمء يعءم ا معءملة الملحق بءلمثنى ،حيث يرفعءا بءأللف وينربءا ويجراا بءليء .

) (1النحو الميسر.277 :
) (2جءمع الدروس العربية.233/3:
) (3مسند أحمد.65/23 :

) (4إعراب الحديث النبوي.147 :
) (5الندا والىوابع.71:
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أمء ورود ( كالهما) بءلرفع على األلف ف وج ل  ،فقد وردت ( ليلمء)( )1بءلنرب ،وهو مء يوافق
آ ار النحءة في ىبعية الىو يد المعنوي لمىبوع  ،وبذلك ى وا ( ليلمء) ىو يدا معنويءا منروب بءليء ؛

ألن مثنى ،وهو م ءف واللء م ءف إلي .

 إضافة (كل) في التوكيد المعنوي إلى اسم ظاهر:المشلور عند النحءة أا ( ر) إذا لحقىلء

مير ،و ىتءبقت مع مىبوعلء في المعنى ،فإنلء ىو يد

معنوي ،أمء أا يسىغنى عا اإل ءفة إلى ال مير بءإل ءفة إلى مثر الظءهر فلو على وجليا عند
النحءة ءوالي م الىيرير.
اء ُك ُّل
حيث ورد في حديث معءذ با أنس الجلني عا النبي رلى اهلل علي وسلم أن قءر ( :ا ْل َجفَ ُ
اق ،م ْن س ِمع م َن ِادي اللَّ ِه ي َن ِادي ِبال َّ ِ
ا ْلجفَ ِ
اءَ ،وا ْل ُك ْف ُرَ ،و ِّ
يب ُه)(.)2
ص َالة َي ْد ُعو إِلَى ا ْلفَ َال ِحَ ،وَال ُي ِج ُ
ُ
َ
النفَ ُ َ َ َ ُ َ
يقور الع بري -رحم اهلل ( :-الجيء ) في األرر مردر وهو هلنء مبىدأ ( .و ر الجيء ) ىو يد

( .وال ير والنيءق ) معتوفءا على الجيء  .و (ما سمع) خبر المبىدأ ،ول بد في ما حذف م ءف،
ىقديره إعراض ما سمع ،ألا (ما) جثة بمعنى شخص أو إنسءا  .والجيء ليس بءإلنسءا ،والخبر
يجب أا ي وا هو المبىدأ في المعنى ،واإلعراض هنء جيء "(.)3
أمء قول  ( :الجيء

رية.

ر الجيء ) فللء وجلءا ما اإلعراب :إمء الرفع على أنلء ىو يد معنوي ،أو

حيث ذ ر محمود با عبد الرحيم رءفي في ىءب الجدور في إعراب القرآا ال ريم ،إعراب ( ر)

حيث يقور" :لنء في إعرابلء ث ثة أوج منلء مء هو في ليظ الحديث(:)4

أ -أا ى وا ىو يدا لمعرفة ،وهو مذهب البررييا ،وعندهم ل يجوز ىو يد الن رة ،خ فءا لبا

مءلك ،فقد أجءز ىو يدهء ،نحو :رمت شل ار ل  .ول بد ما إ ءفىلء إلى م مر راجع إلى
المؤ د ،نحو :فَ َس َج َد اْل َم ئِ َ ةُ ُ لُّلُ ْم .وقد يخلف الظءهر ال مير ،نحو :يء أشب النءس ر
النءس بءلقمر.

) (1ينظر ىيسير ابا ثير ،ت العلمية ،472/4 :في النىرءر في الرد على المعىزلة ،712/3 :حيث يقور( :فيراهمء
همء) ه ذا في النسخىيا و ذلك عند ال ل ءئي ،وعند اآلجري في الشريعة( فيراهمء ليلمء).
) )2مسند أحمد.390/24 :

( )3إعراب الحديث النبوي.302 :
) (4الجدور في إعراب القرآا ال ريم.20/19 :
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ب -أا ى وا نعىء لمعرفة ،فىدر على مءر ،ويجب إ ءفىلء إلى اسم ظءهر يمءثل ليظء ومعنى:
«هم القوم ر القوم يء أم خءلد» .

أمء الرأي األور على أن ىو يد ،وهو مء ذهب إلي الع بري -رحم اهلل -فى وا ( ر الجيء )

ىو يدا للمردر ( الجيء ) و الذي يعرب مبىدأ مرفوعءا ،وبذلك ىىبع ( ر الجيء ) مء قبللء في الحر ة
اإلعرابية وىعرب ر :ىو يد معنوي مرفوع وع مة رفع ال مة ،وهي م ءف ،و الجيء  :م ءف إلي

مجرور وع مة جره ال سرة.
أمء الرأي الثءني :فى وا ( ر الجيء ) رية لمء قبللء ( الجيء ) وىىبع في الحر ة اإلعرابية
وىعرب ر :نعت مرفوع وع مة رفع ال مة ،وهي م ءف ،و الجيء  :م ءف إلي مجرور وع مة

جره ال سرة

العطف:

وهو نوعءا :عتف البيءا ،وعتف النسق.

أوالً :عطف البيان:

وهو العتف ما غير أداة  ،وحده عند النحءة :هو الىءبع الجءمد ،أو مء في ىأويل الجءري

مجرى النعت في ظلور المىبوع ،وفي ىو يح لمىبوع إا ءا معرفة ،وفي ىخرير ل إا ءا

ن رة(.)1

وقد ورد عند الع بري –رحم اهلل -في حديث واحد ،حيث جء عا عمراا با حريا -ر ي اهلل
ِ
عن  -حديث المرأة والمزادىياُ ( :ك َّنا ِفي سفَ ٍر مع رس ِ ِ
َس َرْي َنا َحتَّى
سلَّ َم َوِا َّنا أ ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
َ َََ ُ
()2
َحلَى ِع ْن َد ا ْلمس ِ
ِ
ِ ِ
اف ِر ِم ْن َها) .
ْع َة أ ْ
ُ َ
ْع َة ،فَ َال َوق َ
إِ َذا ُك َّنا في آخ ِر اللَّْي ِل َوقَ ْع َنا ت ْل َك ا ْل َوق َ
بوقعنا ) نرب المرءدر ( والوقعة )
قءر الع بري -رحم اهلل ( :تلك) في مو ع نرب ( ْ
بدر ما ىلك ،أو عتف بيءا فلي منروبة ل غير(.)3
حيث يرى الع بري أا ( الوقعة) يجوز فيلء اإلعراب على أنلء بدر متءبق ( ر ما ر)

مرفوع وع مة رفعة ال مة ،أو عتف بيءا مرفوع ،حيث يقور ابا مءلك" :ويرح في عتف البيءا

) (1الندا و الىوابع في النحو العربي.84 :

) )2مسند أحمد ،129/33 :رحيح البخءري.76/1 :
) (3إعراب الحديث النبوي.285 :
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أا يعرب بدر ر؛ أي ،متءبقءا ( ر ما ر) ،إل إا امىنع السىغنء عن  ،نحو :هند قءم زيد أخوهء،
الحءرث"(.)1
يد
ُ
أو إح ل محر األور ،نحو :يء ز ُ

وما خ ر ذلك يجوز أا ىعرب على الوجليا ،إمء البدر أو عتف البيءا مء هو عند أبي

البقء الع بري -رحم اهلل.-
ثانياً :عطف النسق:

علي وخءلد"" .أ رمت
حده :ىءبع يىوست بين وبيا مىبوع حرف ما أحرف العتف( ،)2نحو" :جء
ٌّ

سعيدا ثم سليمءا"(.)3

حروف العطف وهما على نوعين(:)4
 .1مء يقى ي الىشريك بيا المعتوف والمعتوف علي في الليظ والمغنى.
 .2مء يقى ي الىشريك في الليظ دوا المعنى وى وا في ث ثة حروف ( :بر ،ل ا ،حىى).
أمء األحءديث الواردة في ىأوير الع بري -رحم اهلل -في هذا البءب فىى ما النوع األور وسنيرل
ءآلىي:
 ما يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ والمعنى.حيث "يقرد بءلىشريك بءلليظ الىشريك في الوج اإلعرابي الذي علي األور ،وبءلشىراك في المعنى
()5

دخور الثءني في المعنى الذي دخر في األور"

وهو نوعءا:

أ .ما يقتضي ذلك بصورة مطلقة :وهو الواو ،واليء  ،وثم ،وحىى ،مثر :جء زيد ،وعمر؛ جء
زيد ثم عمرو؛ جء زيد فعمرو ،قدك الحجءج ،حىى المشءة.
ونحوه مء ورد عند الع بري -رحم اهلل -في ىأويل لألحءديث النبوية وبيءا أثر المعنى فيلء ما

خ ر حروف العتف.

) (1أو ح المسءلك.350-349/3 :

) (2ينظر :جءمع الدروس العربية ،244/3:شرح ابا مءلك ،218/3:أو ح المسءلك إلى أليية ابا مءلك،353/3 :
الىوابع ،عبداهلل اسمءعير ،125 :الندا والىوابع في النحو العربي ،ف ر النمس.92 :
) (3جءمع الدروس العربية.244/3 :
) (4ينظر للىيرير ،شرح ابا عقير ،225/3:أو ح المسءلك إلى أليية ابا مءلك ،253/3 :الندا والىوابع في النحو
العربي.92 :

) (5ينظر الندا والىوابع في النحو العربي.92 :
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 -أوالً :الواو:

()1

هو" أرر حروف العتف

وهو عند البررييا لمتلق الجمع وليس للىرىيب(" ،)2فإذا قلت( :جء

احىمر وا (عمرو) جء بعد زيد أو جء
زيد وعمرو) در على اجىمءعلمء في نسبة المجي إليلمء ،و ْ
قبل  ،أو جء مرءحبءا ل  ،ءوانمء يىبيا ذلك بءلقرينة ،نحو ( جء زيد وعمرو بعده ،وجء زيد وعمرو
قبل  ،وجءز زيد وعمرو مع ) ،فيعتف بلء :ال حق ،والسءبق ،والمرءحب"(.)3
ومثل مء ورد في حديث عبداهلل با مسعود -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلمَ ( :ح َّي
ِ
َعلَى الطَّ ُه ِ
الب َرَكة ِم َن اللَّ ِه)(.)4
الم َب َاركَ ،و َ
ور ُ
وفي ليظ آخر عا عبداهلل با مسعود -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلمَ ( :ح َّي َعلَى
ضو ِءَ ،وا ْل َب َرَكة ِم َن اللَّ ِه)(.)5
ا ْل ُو ُ
قءر الع بري -رحم اهلل( :-البركة) في هذيا المو عيا مجرورة عتيءا على التلور و والو و ،

ووريلمء بءلبر ة لمء فيلمء ما الزيءدة وال ثرة ما القلير ول معنى للرفع هنء(.)6
علي

حيث جء السم (البركة) اسمءا معتوفءا ىءبعءا لمء قبل والذي يتلق علي االمىبوع وهو المعتوف
وهمء في الروايىيا ( التلور والو و ) ،وقد ىوست الىءبع مىبوع حرف العتف ( الواو) فىبع

بءلحر ة اإلعرابية وبءلمعنى فىقدير ال م :اقبلوا إلى التلور والبر ة أو اقبلوا إلى التلور والو و ،

فءلمقءم يقى ي الىشريك بيا المعتوف والمعتوف علي في اإلعراب والمعنى ،وبذلك ىجر البر ة في
الراويىيا بحر العتف وع مة جرهء ال سرة ا
ومثل في حديث أبي هريرة -ر ي اهلل عن -قول ِ ( :نعم ِ
الص ِف ُّي ِم ْن َح ًةَ ،و َّ
يح ُة اللِّ ْق َح ُة َّ
الشاةُ
المن َ
َْ َ
اء ،وتَروح ِبِإ َن ٍ
ٍ
َّ ِ
اء) (.)7
الصف ُّي تَ ْغ ُدو ِبِإ َن َ ُ ُ
) (1الىوابع ،عبداهلل اسمءعير.127 :

) (2ينظر شرح ابا عقير ،226/3 :الندا والىوابع في النحو العربي ،92 :الىوابع ،عبداهلل اسمءعير.127 :
) (3شرح ابا عقير.227/3 :
) )4ينظر مسند أحمد ،104/7 :رحيح البخءري.194/4 :
) )5ينظر مسند أحمد.356-355/6 :
) (6إعراب الحديث النبوي.245 :

) (7ينظر :مسند أحمد ،165/3 :ينظر لشرح الميردات اللغوية ( المنيحة ،اللقحة ،الحلب) في شف المش ر ما
حديث الرحيحيا.516/3:
اللغة :المنيحة :ا ْل َع ِتيةَ ،وِهي َهء ُهَنء َع ِءرية يمنح قوم لَبنلَء ثم يردونلء.
واللقحة بِ َ سر ال م :الشءة الىِي لَلء لبا .وبِيَىْ ِحلء :ا ْلمرة ا ْلو ِ
اح َدة ما ا ْل َحلبَ .وقيرِ :في ِ لُ َغىَ ِ
ءا :سر ال م َوفىحلَء.
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوالشءة الريي والنءقة الريي :ا ْل َ ث َيرة اللبا .وريءيء ْاإلبر :الغزار م ْنلَء.
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قءر الع بري -رحم اهلل( :-المنيحة) فءعر نعم ،و (اللقحة) هي المخرورة بءلمدح ،و

(منيحة) منروب على الىمييز ،ىو يدا ،وقول  ( :والشاة الصفي) هو معتوف على اللقحة(.)1

قءر "أبو عبيد المنيحة عند العرب على وجليا :أحدهمء :أا يعتي الرجر رءحب رلة فى وا

ل  ،واآلخر :أا يعتي نءقة أو شءة ينىيع بحلبلء ووبرهء زمنءا ثم يردهء ،والمراد بلء في أور أحءديث
البءب هنء عءرية ذوات األلبءا ليؤخذ لبنلء ثم ىرد هي لرءحبلء وقءر القزاز قير ل ى وا المنيحة إل

نءقة ،أو شءة واألور أعرف"(.)2

حيث مدح النبي رلى اهلل علي وسلم النءقة أو المءشية المنيحة وعتف عليلء الشءة الريي ،وقد

ىوست بينلمء حرف العتف ( الواو) والذي يييد متلق الجمع ،وبذلك ى وا (الشاة) ىءبعءا وىعرب :اسم
معتوف مرفوع وع مة رفع ال مة؛ ألا المعتوف علي ( المنيحة) هو فءعر نعم مرفوع وع مة

رفع ال مة.
(والشءة الريي)  ،رية وموروف عتف
يقور أبو محمد الغيىءبي في شرح للذا الحديث :قَ ْول َ :
على َمء قبل َ ،وقد م ى معنى :الريي ،قَ ْول ( :ىَ ْغ ُدو بِِإ َنء َوىَروح بِِإ َنء ) أَي :ما اللبا ،أَي :ىحلب
َجر حلبلء ِفي الغدو والرواح(.)3
إِ َنء بِءْل ُغ ُد ِّو ءوانء بءْل َعشيَ ،وقير :ىَ ْغ ُدو بِأ ْ

ومثل مء ورد في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي حديث مءنع الز ءة قول ( :فَِإ َّن َها تَأ ِْتي َي ْوَم
ِّ ()4
ا ْل ِقي ِ
َس َم ِن ِه َوأَ ْكثَ ِره حتى ُي ْبطَ ُح لَ َها)(.)5
امة َكأَ َغذ َما َكا َن ْت َوأ ْ
ََ
يقور الع بري –رحم اهلل :-الجر في (أكثر وأسمن) ومء بعده أجود؛ ألن يعتف على ليظ (أغذ)

ويجوز نرب عتيءا على مو ع ال ءف ،فإا مو علء نرب على الحءر(.)6

أمء الوجليا الىي ذ رهمء الع بري -رحم اهلل -فلمء الجر أو النرب على العتف ،فءلجر على

أا أغذ :جءر ومجرور ،و(أسمن وأكثر) ىءبع لا(أغذ) وقد ىوست بينلمء حرف العتف (الواو) حيث
ِّ
أسما وأ ِ
أغذ و ِ
ثر ،فى وا أسما :اسم معتوف مجرور؛ وأ ثر:
يييد متلق الجمع ف أن قءر :ىأىي
معتوف على أسما مجرور وع مة جره ال سرة.

) (1إعراب الحديث النبوي.261-260 :
) (2فىح البءري ،لبا حجر.243/5 :
) (3عمدة القءري شرح رحيح البخءري.185/13:
) (4أغذ :أي أسرع وأنشت ،ينظر ىيسير ابا ثير ،ت العلمية.237/8 :
)( )5أ ثر وأسما) بءلجر ،ينظر :السنا ال برى للنسءئي.9/3 :
( )6إعراب الحديث النبوي.249-248 :
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أمء جواز نرب عتيءا في وا على الحءر ،وى وا (أسمن) و( وأكثر) اسميا معتوفيا عليلمء

وىقدير ال م :ىأىي يوم القيءمة حءللء أغذ ،وأسما وأ ثر .فلنء در العتف على معنى السىقرار وقد

جء ت مجىمعة وبذلك يجوز فيلء النرب.
 -ثانياً :الفاء:

وىييد الىرىيب والىعقيب ،نحو  :أمءى فأقبره ،و ثي ار مء ىقى ي أي ءا الىسبب إا ءا المعتوف

جملة( ،)1نحو( :فو زه موسى فق ى علي ).

ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
حيث ورد في حديث حذيية با اليمءا -ر ي اهلل عن  -قول ( :أ َ
سو ُل اللَّه َ
َخ َذ َر ُ
الَ :ه َذا مو ِ
ضلَ ِة س ِ
ق لِ ْ ِ
ضعُ ِْ
ْل َز ِ
اإل َز ِ
ت فََال َح َّ
ار ِفي
اقي فَقَ َ
َس َف ُل ِم ْن َذلِ َك ،فَِإ ْن أ ََب ْي َ
ار ،فَِإ ْن أ ََب ْي َ
ت فَأ ْ
َْ
سلَّ َم ِب َع َ َ
َو َ
ا ْل َك ْع َب ْي ِن)(.)2
قءر الع بري -رحم اهلل :قول (فأسفل) األولى مرفوعة؛ ألنلء عتف على مو ع ىقديره هذا
مو ع اإلزار فم ءا أسير .ول يجوز نرب على الظرف إذ ليس هنء مء ي وا هذا ظرفء ل  ،ءوانمء

أراد نيس الم ءا(.)3

حيث ىوستت اليء بيا (موضع اإل زار) ،و ( أسفل) ،وقد ىبعت (أسير) مء قبللء في الحر ة
اإلعرابية ،وقد جء ت (اليء ) حرف عتف للىرىيب والىعقيب ،وليس ظرفءا مء قد يىوهم البعض،
وبذلك ىعرب ( أسير) اسم معتوف مرفوع بءليء وع مة رفع ال مة

شر ِ
ومثل في حديث معءذ با جبر-ر ي اهلل عن  -في ع مءت السءعة( ِس ٌّ ِ
اع ِة:
اط َّ
الس َ
ت م ْن أَ ْ َ
ِ
ِ
ِ
سَ ،وم ْوت َيأْ ُخ ُذ ِفي َّ
اس َكقُ َع ِ
الن ِ
سِلٍم،
اص ا ْل َغ َنِمَ ،وِفتْ َنة َي ْد ُخ ُل َح ْرُب َها َب ْي َ
ت ُك ِّل ُم ْ
َم ْوتيَ ،وفَتْ ُح َب ْيت ا ْل َم ْقد ِ َ
ِ
ف ِدي َن ٍ
ت ُك ِّل َب ْن ٍد اثْ َنا
س َّخ َ
َن ُي ْع َ
َن تَ ْغ ِد َر ُّ
طى َّ
الر ُج ُل أَْل َ
ط َهاَ ،وأ ْ
َوأ ْ
ين َب ْن ًدا ،تَ ْح َ
ون ِفي ثَ َم ِان َ
ير َ
ار فَ َيتَ َ
وم فَ َيس ُ
الر ُ

ش َر أَْلفًا)(.)4
َع َ

قءر الع بري-رحم اهلل :-الجيد نرب ( فيتسخطها ) عتيءا على ُيعتى ،ويجوز الرفع على ىقدير

فلو يىسختلء(.)5

) (1أو ح المسءلك إلى أليية ابا مءلك.361/3 :
) )2مسند أحمد.408/38 :
) (3إعراب الحديث النبوي.179 :
) )4مسند أحمد.318/36 :

( )5إعراب الحديث النبوي.303-302 :
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حيث عتيت الجملة (يتسخطها) ()1على الجملة الىي مء قبللء( يعتى) ،و قد ىوستلمء ( اليء )
وهو حرف يييد الىرىيب والىعقيب ،ول ا مجي حرف العتف بيا الجملىيا مء هو في هذا الحديث

يقى ي الىسبب ،وييلم ما اليء أن ىأخر المعتوف عا المعتوف علي  ،مىر ا ب  ،فقد ىسختلء
يعطى الرجل ألف ِدي َنار فيتسخطها) اسىغ ل لَلَء
عقب إعتءئ األلف دينءر ،يقور الشءرحَ ( :وأَن ْ
ِ
المءر واىسءع اْل َحءر(.)2
َن َءية َعا َ ثَْرة َ
اصطَلَ َح
ومثل مء ورد في مسند أسءمة با زيد –ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم( :لَقَ ْد ْ
بالع ِ
صبونه (ِ )3
ِ
أْ ِِ
صابة)(.)4
َه ُل َهذه ا ْل ُب َح ْي َرِة أن ُيتوجوه فَ َي ْع ُ
قءر الع بري-رحم اهلل" -الوج في رفع (يعصبونه ) أا ي وا في ال م مبىدأ محذوف ىقديره فلم
يعربون  ،أو فإذا هم يعربون  .ولو روى فيعربوه بحذف النوا ل ءا معتوفءا على يىوجوه وهو

رحيح في المعنى(.)5

وقد وردت ( يعصبوه) بحذف النوا( ،)6حيث ىوست (اليء ) بيا المعتوف والمعتوف علي  ،وىييد
الىرىيب والىعقيب ،وقد ىأخر المعتوف عا المعتوف علي  ،مىر ا ب  ،حيث إا الىىويج يحرر أولا،
ثم يلي مبءشرة الىعريب ،أي الىنريب ولبس الىءج؛ لي وا مل ءا عليلم.

وقد لحقت الجملة المعتوفة مء قبللء في الحر ة اإلعرابية فحذفت النوا في يعربوه؛ لىبعيىلء

لا(يىوجوه) ،فقد نربت بأا وع مة نرب حذف النوا ،و ذلك نربت يعربوه عتيءا عليلء.
 -ثالثاً :ثم:

وىييد الىرىيب والىراخي()7؛ أي ىدر على ىأخر المعتوف عا المعتوف علي منير ا عن ؛ أي
مىراخيءا عن  ،مثر :جء زيد ثم عمرو ،ومن

()8

قول ىعءلى :وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ

جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا.)9(

) (1ذ رت بءلنرب ،ينظر مسند أحمد مخرجءا ،318/36 :المسند الجءمع.271/5:
) (2الىيسير بشرح الجءمع الرغير.55/2:

) (3أي يلبسوه الىءج مل ءا عليلم ،ينظر جءمع المسءنيد والسنا ،219/1:شرح النووي على مسلم.158/12:
) )4جءمع المسءنيد والسنا.219/1 :
) (5إعراب الحديث النبوي.105 :
) (6مسند أحمد ،ت الرسءلة ،102/36:رحيح مسلم،1422/3:

) (7أو ح المسءلك إلى أليية ابا مءلك ،363/3 :الىوابع ،عبداهلل اسمءعير ،128 :الندا والىوابع في النحو العربي.94 :

) (8الندا والىوابع في النحو العربي.94 :
) (9سورة فءتر :اآلية .11
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ومثل في حديث حذيية با اليمءا -ر ي اهلل عن  -قول ( :فَ َي ُم ُّر أَ َحد ُك ْم َكا ْل َب ْر ِ
تِ :بأَِبي
ق ،قَ َ
الُ :ق ْل ُ
ال ":أَلَ ْم تََر ْوا إِلَى ا ْل َب ْر ِ
شي ٍء َك َمِّر ا ْل َب ْر ِ
ف َي ُم ُّر َوَي ْر ِجعُ ِفي طَ ْرفَ ِة َع ْي ٍن؟ ثُ َّم َك َمِّر
ُمي أ ُّ
ت َوأ ِّ
ق؟ قَ َ
ق َك ْي َ
أَ ْن َ
َي َ ْ
الصر ِ
ِ
الر َج ِ
سلِّ ْم
الر ِ
اط َيقُو ُلَ :ر ِّ
ش ِّد ِّ
ِّ
يح ،ثُ َّم َك َمِّر الطَّ ْي ِرَ ،و َ
ال ،تَ ْج ِري ِب ِه ْم أ ْ
ب َ
َع َمالُ ُه ْم َوَن ِب ُّي ُك ْم قَائم َعلَى ِّ َ
سلِّ ْم)(.)1
َ
قءر الع بري -رحم اهلل( :-شد) هنء مجرور معتوف على المجرور قبل  ،والىقدير :أو شد
()2

الرجءر ،أو عدو الرجءر

حيث جء ت ( شد الرجال) مجرور معتوف على مء قبل (كمر الطير) وقد فرر بينلمء (الواو)،
حيث ىييد متلق الجمع ،وعتيت ( مر التير) على مء قبللمء وهمء ( ءلبرق) وهو الجءر والمجرور

الذي هو المعتوف علي أر ا ،ثم ( مر الريح) المعتوف األور ،وقد ىوست بينلم جميعءا ( ثم)
حيث ىييد الىرىيب والىراخي ،وقد جر السم المعتوف في جميع األحوار ىبعءا ل سم المجرور في (
ءلبرق).

 -رابعا :حتى:

حىى العءتية :وىييد الغءية( ،)3ويشىرت في السم المعتوف بحىى أا ي وا بع ءا ممء قبل  ،وغءية

النءس حىى األنبيء ُ ،وقدم
ل  :في زيءدة ،أو نقص ،نحو  :مءت
الحجءج حىى المشءةُ ،وأ لت السم ةَ
ُ
ُ
حىى ذيلَلء"(.)4
ومثل مء جء في حديث السءئب با خ د -ر ي اهلل عن  -قول ( :ما ِم ْن َ ٍ ِ
يب ا ْل ُم ْؤ ِم َن
ش ْيء ُيص ُ
َ
حتَّى َّ ِ ِ
يئ ًة)(.)5
س َن ًة أ ََو َحطَّ َع ْن ُه ِب َها َخ ِط َ
يب ُه إَِّال َكتَ َ
الش ْو َكة تُص ُ
َ
ب لَ ُه ِب َها َح َ
يقور الع بري- :رحم اهلل :-يجوز (الشوكة) بءلجر بمعنى إلى ،أي لو انىلى ذلك إلى الشو ة،
وبءلنرب على ىقدير :بحد الشو ة ،ومع الشو ة.
وبءلرفع وفي وجلءا :أحدهما :هو معتوف على ال مير في يريب .والثاني :هو مبىدأ ،أي هو

حىى الشو ة ىشو (.)6

) )1ينظر رحيح مسلم.186/1 :
) (2إعراب الحديث النبوي.187:
) (3المرجع السلر في النحو العربي.145:
) (4شرح ابا عقير ،229/3 :الىوابع ،عبداهلل اسمءعير ،129 :الندا والىوابع في النحو العربي.95 :
) )5مسند أحمد.94/27 :

) (6إعراب الحديث النبوي.200 :
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أمء الوج األور :فقد جء ت ( الشو ة) اسمءا معتوفءا با( حىى) مرفوع وع مة رفع ال مة؛ وقد

ىبعت ال مير المسىىر ،والذي هو في محر رفع فءعر ،حيث يعود على شي  ،والشو ة جز ما
شي  ،وبذلك ىنتبق قءعدة حىى العءتية بأا مء بعدهء جز ممء قبللء ،فى وا ( حىى) بذلك حرف

عتف للغءية وفق ىأوير الع بري -رحم اهلل -على الوج األور.

أمء الوج الثءني :فا( حىى) هي حرف ابىدا  ،ومء بعدهء مبىدأ ،والجملة البىدائية ل محر للء ما
اإلعراب.
ع
س ْع ُد أ ْ
َن تَ َد َ
ومثل مء وجل الع بري في حديث سعد با أبي وقءص –ر ي اهلل عن  ، : -إِ َّن َك َيا َ
ِ
ون َّ
ق َنفَقَ ًة تَْبتَِغي ِب َها
اء َخ ْير لَ َك ِم ْن أ ْ
س ْع ُد لَ ْن تُْن ِف َ
َن تَ َد َع ُه ْم َعالَ ًة َيتَ َكفَّفُ َ
اس ،إِ َّن َك َيا َ
الن َ
َو َرثَتَ َك أَ ْغن َي َ
ِ ِ
ُّ
َو ْج َه اللَّ ِه إِال أ ِ
ام َأرَِت َك)(.)1
ُج ْر َ
ت َعلَ ْي َهاَ ،حتَّى الل ْق َم َة تَ ْج َعلُ َها في في ْ
قءر الع بري :قول ( حتى اللقمة) :الوج النرب عتيءا على نيقة ،ولو رفع جءز على أن مبىدأ،

(ىجعللء) الخبر(.)2

أمء الوج األور :فقد جء ت ( اللقمة) اسمءا معتوفءا بـ( حتى) منروبءا بءليىحة؛ وقد ىبعت ( نيقة)

في الحر ة اإلعرابية ،حيث ىعرب نيقة :ميعولا متلقءا منروبءا وع مة نرب اليىحة  ،فءللقمة جز ما
النيقة المعتءة ابىغء وج اهلل ،وبذلك ىأور حىى على أنلء حرف عتف ،يييد الغءية.

أمء الوج الثءني :على اعىبءر أا ( حىى) حرف ابىدا  ،والجملة الىي بعدهء جملة ابىدائية ل محر

للء ما اإلعراب.

ومثل في حديث أبي هريرة – ر
َن ْف ِسي ِبي ِد ِه ،لَي ْختَ ِ
ش ْي ٍء َي ْوَم
ص َم َّن ُك ُّل َ
َ
َ

ي اهلل عن  -قءر :قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلمَ ( :والَِّذي
ِ
ِ
ام ِةَ ،حتَّى َّ
يما ا ْنتَطَ َحتَا)(.)3
الشاتَي ِن ف َ
ا ْلق َي َ

قءر الع بري -رحم اهلل :-الرواب (حتى الشاتان) ،أي يخىرم الشءىءا ،فلو معتوف على ر،

وقد وقع في هذه الرواية بءلنرب ،فإا رحت فءلوج في

أا ي وا الىقدير :حىى ىرى اخىرءم

الشءىيا ،فحذف اليعر والم ءف ،وأقءم الم ءف إلي مقءم  ،و (في) ىىعلق بءلخىرءم المحذوف .و

(مء) بمعنى الذي؛ أي في الشي الذي انىتحء ما أجل  ،ويجوز أا ي وا (الشءىيا) ج ار على ىقدير
إلى الشءىيا(.)4

) (1مسند أحمد مخرجءا.109/3 :

) (2إعراب الحديث النبوي.202-201 :

) )3ينظر مسند أحمد 33/15:بليظ ( حىى الشءىءا).
) (4إعراب الحديث النبوي.267 :
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حيث وردت ( :حتى الشاتان) في بعض الراويءت( ،)1وعلى هذه الرواية فإا رفع( الشءىءا) بءأللف
ى وا عتيءا على ( ر) وهي المعتوف علي .
فءلشءىءا همء ما ال ر الذي سيخىرما يوم القيءمة ،وبذلك ىىبع المىبوع بءلحر ة اإلعرابية،
وىعرب الشءىءا :اسمءا معتوفءا با ( حىى) مرفوع وع مة رفع األلف؛ ألن مثنى.
ب .ما يقتضي ذلك بصورة مقيدة:
وهو ( أم) وشرتلء أا ى وا المىرلة ل المنقتعة الىي ىييد اإل راب .و( أو ) وشرتلء أل ىييد

إ رابءا ،وهمء عءتيىيا مثر قولك :أزيد عندك أم عمرو ،جء زيد أو عمرو (.)2

وقد ذ ر عند الع بري -رحم اهلل -حرف العتف (أو) وما المعلوم أا ل عدة معءا(:)3
منلء التخيير نحو :خذ ما مءلي درهمءا أو دينء ار ،ولإلبءحة نحو :جءلس الحسا أو ابا سيريا.
والفرق بين اإلباحة والتخيير :اإلبءحة ل ىمنع الجمع ،والىخيير يمنع  ،وللىقسيم ،نحو  :ال لمة
اسم ،أو فعر ،أو حرف ،ولإلبلءم على السءمع ،نحو :جء زيد أو عمرو ،إذا نت عءلمءا بءلجءئي
منلمء وقردت اإلبلءم على السءمع ،وللشك ،نحو :جء زيد أو عمرو ،إذا نت شء ءا في الجءئي

منلمء)..... ،

وقد ورد عند الع بري -رحم اهلل -في عدة موا ع منلء مء ورد في حديث رافع با َخديج -ر ي
ِ
اء إِلَى َّ
ش ِه َد
سلَّ َم ،فَقَ َ
ُّون َم ْن َ
الَ :ما تَ ُعد َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ِّي َ
اهلل عن  -وفي ( :إِ َّن ِج ْب ِريل أو ملك َج َ
َب ْد ًار ِفي ُك ْم؟ قَالُوا ِ :خ َي َارَنا)(.)4
قءر الع بري-رحم اهلل :-وقع في هذه الرواية (ملك) بءلرفع ،والجيد النرب عتيء على اسم إا،
وأمء الرفع فل وجلءا:
أحدهما :أا ي وا مبىدأ وجء خبره وخبر إا محذوف در علي جء ىقديره إا جبرير جء أو ملك

جء  .والوجه الثاني :أا ُيخرج على مذهب ال وفييا ،فإنلم يجيزوا العتف على مو ع اسم إا(. )5

) (1ينظر مسند أحمد ،ت ،الرسءلة ،33/15 :حيث في الحءشية ،ىعليقءا على قول  " :حدثنء ابا لليعةا حدثنء أبو يونس،
عا أبي هريرة ..... :بءقي الحديث " يقور  :إسنءده

عيف ،ابا لليعة-وهو عبداهلل -سي الحيظ ،ينظر لوامع

األنوار البلية ،173/2إسنءده حسا ،ينظر :المسند الجءمع.463/18:
) (2ينظر الىوابع والندا في النحو العربي.92 :
) (3ينظر شرح ابا عقير.232/3:

) )4ينظر في مسند أحمد.136/25 :
( )5إعراب الحديث النبوي.194 :
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حيث وردت ( ملكاً) بءليىح( ،)1وهو مء يلمنء في بءب العتف ،في وا عتف السم على السم،

وقد ىوست حرف العتف ( أو ) حيث يييد :الشك()2؛ ومن قول ىعءلى :قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ ،)3(وبذلك ىعرب :اسم معتوف بحرف العتف (أو) منروب وع مة نرب اليىحة.

صلِّي أ َْرَب ًعا
ومثل مء ورد في حديث َح ْمنة بنت جحش المسىحء ة -ر ي اهلل عنلء :-قول ( :ف َ
ين وعشرين ليل ًة وأيامها)(.)4
ينْ ،أو ثََال ثًا َو ِع ْ
َو ِع ْ
ش ِر َ
ش ِر َ
قءر الع بري -رحم اهلل ( :-أيامها ) منروب برلى ،وهو معتوف على أربع ،أو على

ث ث ،وال مير في ( أيءملء ) يرجع على الليءلي(.)5

حيث ىعتف (أيامها) على (أربعاً) وهو المعتوف علي األور الذي ُعتف بعدهء حرف العتف
ءملء) على المعتوف علي الثءني(ث ث) وقد فرر بينلمء (
(أو) والذي يييد الشك ،ثم عتف بعدهء (أي َ
الواو) الىي ىييد متلق الجمع؛ فءلر ة ءنت في ر هذه األيءم وليءليلء.

ِ
َن رس َ ِ
سلَّ َم
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
ومثل مء ورد في حديث عبداهلل با عبءس -ر ي اهلل عن  :-أ َّ َ ُ
فص ٍ ِ
ض َ ِ
ش ِع ٍ
صاع ِم ْن تَ ْم ٍر).
صاع ِم ْن َ
فَ َر َ
ص َدقَ َة َرَم َ
ان ن ْ
ير ،أ َْو َ
اع م ْن ُبٍّر ،أ َْو َ
صَ َ
ض َ
يقور الع بري –رحم اهلل -وقع في هذه الرواية بءلرفع ،والجيد النرب عتيء على نرف،

و(نرف) منروب بيرض ،وفي نرب وجلءا:

أحدهما :أا ي وا بدل ما ردقة .والثاني :أا ي وا حءل ما ردقة"(.)6
حيث وردت (صاعاً) بءلنرب( ،)7على منروب سوا

ءا بدلا أم حءلا ،فى وا (رءعءا) :اسمءا

منروبءا بحرف العتف ( أو) وع مة نرب اليىحة؛ ألن ىءبع للمعتوف علي ( نرف) في اإلعراب،
ويييد حرف العتف( أو) في هذا الحديث الىخيير.

) (1حيث ذ رت في مسند أحمد ،ت الرسءلة ،136/25 :بءليىح ،وقد و ح المحققوا :شعيب األرنؤوت  -عءدر مرشد،
وآخروا ،في الحءشية أنلء ذ رت (( ملك)) في ث ثة نسخ.

) (2ينظر الندا والىوابع في النحو العربي.96 :
) (3سورة ال لف :اآلية .19
) )4ينظر مسند أحمد.121/45 :
) (5إعراب الحديث النبوي.326 :
( )6إعراب الحديث النبوي.228 :

) (7ينظر :مسند أحمد ،ت الرسءلة ،323/5 :سنا الدار قتني.88/3:
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البدل:
()1

الىءبع المقرود وحده بءلح م

المنسوب إلى ىءبع  ،ما غير أا ىىوست -في األغلب -واستة

ليظية بيا الىءبع والمىبوع( .)2وهو" ارت ح برري ،يقءبل الىرجمة ،والىبييا عند ال وفييا ،وح ى ابا
يسءا أنلم يسمون الى رير ،وسر المىءع في البدر أن يجء ب ىو يحءا ل م مجمر يسبق  ،أو

ىيري ا ل ( ، )3واألغلب في البدر أا ي وا جءمدا ،وما القلير الجءئز أا ي وا مشىقءا(.)4
 أمء أقسءم البدر فلي أربعة على النحو الىءلي: -أوالً :البدل المطابق:

و يسمى (بدر ال ر ما ال ر) وهو البدر المسءوي ل في المعنى

()5

و ءبت  ":أا ي وا الثءني متءبقءا؛

أي :مسءويءا -لألور في المعنى ىمءم المتءبقة مع اخى ف ليظيلمء في األغلب ،فلمء واقعءا على

ذات واحدة؛ وأمر واحد :نحو :أشرقت الغزالة ،الشمس؛ فأنءرت الدنيء .فءلشمس بدر ر ما ر،

والمبدر من  :هو الغزالة ،ومعنى الثءني -هنء -معنى األور ىمءمءا"(.)6

ومثل مء ورد في مجموعة ما األحءديث وقد ىأوللء الع بري -رحم اهلل حسب المعنى ،حيث ورد

في حديث عقبة با عءمر الجلني -ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلمَ ( :ي ْوُم َع َرفَ َة َوَي ْوُم
اإل ِ
َّ
ش ِري ِ
ش ْر ٍب)(.)7
َّام التَّ ْ
َّام أَ ْك ٍل َو ُ
يد َنا أ ْ
قِ ،ع ُ
َه َل ِْ ْ
س َالمَ ،و ُه َّن أَي ُ
الن ْح ِر َوأَي ُ

قءر الع بري-رحم اهلل(" :-أهل) يجوز فيلء الجر على البدر ما ال مير المجرور ( بعيد)،

أن قءر :عيد أهر اإلس م "(.)8

حي ااث ى ااأور الع ب ااري -رحما ا اهلل -جا اواز الج اار ف ااي ( أهـــل) عل ااى الب اادر م ااا ال اامير( نـــا) وه ااو
ال اامير المىراار فااي محاار جاار م ااءف إليا ر(عيااد) ،وهااو باادر متااءبق ،حيااث إا الىقاادير وفااق ا م

الع بري -رحم اهلل -عيدنء نحا؛ أي أهر اإلسا م وباذلك ى اوا ( ناء) مىساءوية فاي المعناى ماع ( أهار

) (1شرح الم ودي على أليية مءلك.582/2 :
) (2ينظر النحو الوافي ،664/3:همع اللوامع ،147/3:شرح الم ودي على أليية مءلك ،582/2:شرح ابا
عقير ، 247/3:شرح الىسلير ،329/3:الندا والىوابع في النحو العربي ،101:الىوابع ،عبداهلل اسمءعير.87 :

) (3الىوابع ،عبداهلل اسمءعير.86:
) (4النحو الوافي.664/3 :

) (5الىوابع ،عبداهلل إسمءعير ،89 :الندا والىوابع.101:
) (6النحو الوافي.666-665/3:
) )7مسند أحمد.605/28 :

( )8ينظر إعراب الحديث النبوي.273 :
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اإلس م) وقد ىبعىلء في العدد فلي جمع ،واإلعراب ،وبذلك ى وا أهر وفق الىأويار :بادر متاءبق ( ار

ما ر) مجرور وع مة جره ال سرة.

ومثل مء ورد في حديث أبي هريرة عبد الرحما الدوسي -ر ي

ض اللَّ ُه َعلَ ْي ُك ْم
انَ ،
ش ْهر ُم َب َارك افْتََر َ
ض ُ
اء ُك ْم َرَم َ
اهلل علي وسلم( :قَ ْد َج َ
الشي ِ
ِ ِ
وتُ ْغلَ ُ ِ ِ
ِِ
ين) (.)1
اط ُ
اب ا ْل َجحيمَ ،وتُ َغ ُّل فيه َّ َ
ق فيه أ َْب َو ُ
َ

اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى
ِ ِ
ِ
اب ا ْل َج َّن ِة،
ام ُه ،تُ ْفتَ ُح فيه أ َْب َو ُ
ص َي َ

يقور الع بري -رحم اهلل (": -شهر) بدر ما رم ءا .ويجوز أا ي وا خبر مبىدأ محذوف ،أي

هو شلر مبءرك(.)2

حيث إا ( شهر) بدر ما المبدر من ( رم ءا) و يىتءبق البدر من والمبدر من في المعنى
واإلعراب وبذلك ي وا بدلا متءبقءا ( ر ما ر) ،وىعرب على ىأوير الع بري على البدر بأنلء مرفوع

وع مة رفع ال مة الظءهرة.

ومثل في حديث سلَمة با األ وع-ر ي اهلل عن  -قول ( :ع ْد َنا مع رس ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
ول اهلل َ
ُ ََ َ ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ال َن ِب ُّي
ش َّد َحرا ،فَقَ َ
سلَّ َم َر ُج ًال َم ْو ُعو ًكا ،قَ َ
ت َكا ْل َي ْوِم َر ُج ًال أَ َ
تَ :واهلل َما َأر َْي ُ
ت َيدي َعلَ ْيه ،فَ ُق ْل ُ
ض ْع ُ
ال :فَ َو َ
َو َ
الر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اك َب ْي ِن
الر ُجلَ ْي ِن َّ
ام ِة؟ َه َذ ْي ِن َك َّ
سلَّ َم :أََال أ ْ
ُخ ِب ُرُك ْم ِبأَ َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
اهلل َ
ش َّد َح ار م ْن ُه َي ْوَم ا ْلق َي َ

ا ْل ُمقَفِّ َي ْي ِن)(.)3

قءر الع بري-رحم اهلل :-أمء قول (هذينك) في وجلءا أحدهمء :أن بدر ما قول بأشد .والثءني:
أا ي وا منروبءا بإ مءر أعني .وأمء ال ءف في (ذينك) فحرف للختءب.

ءلىي في قول

()4

ىعءلى:

الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ.)5(
أمء ىأوير الع بري -رحم اهلل( :-هذينك) على أن بدر ،فلو بدر متءبق( ر ما ر) ،ألن
يم ا أا يحر محر مىبوع  ،فى وا (هذينك) بدلا ما المبدر من ( أشد) ،حيث ىعرب أشد :اسم

مجرور وع مة جره اليىحة نيءبة عا ال سرة؛ ألن ممنوع ما الررف ،و (هذينك) ىبعءا ل في اإلعراب

وى وا في محر جر بدر متءبق.

) )1مسند أحمد.59/12 :
( )2إعراب الحديث النبوي.259:
) )3رحيح مسلم.2146/4 :

( )4إعراب الحديث النبوي. 209 :
) )5سورة القرص.32 :
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سءمة ،وفي قول  ( :فَ َذ َك ُروا
ومثل مء ورد في حديث رافع با َخديج -ر ي اهلل عن  -حديث القُ َ
ِ ِ
ِ
لِرس ِ ِ
ين َي ِمي ًنا
س ْه ٍل ،فَقَ َ
ون َخ ْم ِس َ
ال لَ ُه ْم :أَتَ ْحلِفُ َ
سلَّ َم َم ْقتَ َل َع ْبد اهلل ْب ِن َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اهلل َ
َ ُ
فَتَستَ ِحقُّو َن ص ِ
ين َي ِمي ًنا،
فَ ،ولَ ْم َن ْ
ش َه ْد؟ قَ َ
ف َن ْحلِ ُ
اح َب ُك ْم أ َْو قَ ِاتلَ ُك ْم ،قَالُواَ :و َك ْي َ
ال :فَتُْب ِرُئ ُك ْم َي ُه ُ
ود ِب َخ ْم ِس َ
ْ
َ
()1
ِ
ِ
ِ
ان قَ ْوٍم ُكفَّ ٍ
َعطَى َع ْقلَ ُه) .
قَالُواَ :و َك ْي َ
ف َن ْق َب ُل أ َْي َم َ
سلَّ َم أ ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اهلل َ
ار؟ َفلَ َّما َأرَى َذل َك َر ُ
قءر الع بري-رحم اهلل(" :-خمسين) بدر ما أيمءا .و (من م) نعت أليمءا ،وليس المراد بأيمءا

خمسيا على اإل ءفة ألا المعىبر عدد األيمءا ل عدد الحءلييا"(.)2

حيث جء ت (خمسين) بدلا مجرو ار بءليء ؛ ألن محلق بجمع المذ ر السءلم ،ما المبدر من

(أيمءا) ،وهو محذوف فلم ما خ ر السيءق ،والىقدير :فىبرئ م يلود بأيمءا خمسيا ،والمقرود هنء

عدد األيمءا ل عدد الرجءر مء في شرح الع بري ،أمء نوع فلو بدر متءبق ر ما ر؛ ألا

(الخمسيا) ،ىىسءوي في المعنى ب (أيمءا) والمقرود خمسيا يمينءا.
َن رس َ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ ( :ن َهى َع ِن
ول اللَّه َ
ومثل في حديث رافع با َخديج-ر ي اهلل عن  -قول  :أ َّ َ ُ
ِ َّ
اب ا ْل َع َر َايا ،فَِإ َّن ُه قَ ْد أ َِذ َن لَ ُه ْم)(.)3
َص َح َ
ا ْل ُم َز َاب َنة الث َم ِر ِبالتَّ ْم ِر إَِّال أ ْ
قءر الع بري-رحم اهلل" :-يجوز في الجر على البدر ،والنرب على إ مءر أعني ،والرفع على

إ مءر هي بيع الثمر بءلىمر" (.)4

حيث جء ت ( الثمر) بدلا مجرو ار ما المبدر من ( المزابنة) والىي هي اسم مجرور بحرف الجر

وع مة جره ال سرة ،وقد ىوافق البدر والمبدر من في المعنى واإلعراب ،وبذلك ىعرب الىمر :بدلا

متءبقءا ( ر ما ر) مجرور وع مة جره ال سرة.

سو َل اللَّ ِه :إِ َّن فَُال ًنا َال
ومثل مء ورد في حديث عمراا با حريا –ر ي اهلل عن  -قول ِ ( :ق َ
يل َلر ُ
ام)(.)5
ُي ْف ِط ُر َن َه ًا
َّه َر فَقَ َ
ار الد ْ
الَ :ال أَ ْفطَ َر َوَال َ
صَ
قءر الع بري-رحم اهلل ( :-الدهر ) منروب ،وفي وجلءا :أحدهمء :هو بدر ما ( نلءر )
ف أن قءر :ل ييتر الدهر ،وذ ر النلءر هء هنء ليءئدة وهو أن لو قءر ل ييتر الدهر لدخر في اللير

) (1رحيح مسلم.1291/3:
( )2إعراب الحديث النبوي.193 :
) )3مسند أحمد:

( )4إعراب الحديث النبوي.192 :
) )5مسند أحمد.59/33 :
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بمقى ى الظءهر ،فلمء قءر ( نلء ار ) بءا أن أراد نلءر الدهر .والثءني :ينىرب بيعر محذوف ىقديره

يروم الدهر ،وهو شءرح لمعنى ل ييتر نلء ار(.)1

أمء (الدهر) على ىأوير الع بري -بءلنرب على أنلء بدر ما ( نها ارً) وقد وافق في المعنى

واإلعراب بنء على الىأوير المذ ور سءبقءا ،وبذلك ي وا بدلا متءبقءا ر ما ر منروب وع مة

نرب اليىحة.

ومثل في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة قءر ،قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم( :أََال أ َُدلُّ َك
َعلَى َك ْن ٍز ِم ْن ُك ُن ِ
وز ا ْل َج َّن ِة؟ َال َح ْو َل َوَال قُ َّوةَ إَِّال ِباللَّ ِهَ ،وَال َم ْل َجأَ ِم َن اللَّ ِه إَِّال إِلَ ْي ِه)(.)2
قءر الع بري-رحم اهلل " :-يحىمر مو ع (ال حول) الجر بدل ما نز ،والنرب على ىقدير

أعني ،والرفع على ىقدير هو"(.)3

أمء قول ( :الحول وال قوة إال باهلل) فلي بدر مجرور على الح ءية ،نوع بدر متءبق ( كل من

كل) ،حيث يىسءوى البدر بءلمعنى مع المبدر من (الكنز) ،و يعرب المبدر من اسمء مجرو ار بحرف

الجر (على) وع مة جره ال سرة.

و مثل في حديث سبرة با معبد أبي ربيع الجلني –ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم (:
ش ٍر)(.)4
الص ِب َّي َّ
َعلِّ ُموا َّ
اض ِرُبوهُ َعلَ ْي َها ْاب َن َع ْ
ينَ ،و ْ
س ْب ِع ِس ِن َ
الص َالةَ ْاب َن َ
قءر الع بري-رحم اهلل( " :-ابن) بءلنرب فيلمء .وفي وجلءا :أحدهمء :هو حءر ما الربي،
والمعنى إذا ءا ابا سبع سنيا ءواذا ءا ابا عشر ،أو علموه رغي ار وا ربوه مراهقء.
والثءني :أا ي وا بدل ما الربي ،وما اللء في (ا ربوه)"(.)5
أمء الوج الثءني الذي ىأول الع بري -رحم اهلل -فلو النرب على البدر؛ حيث إا ( ابن سبع)

بدر متءبق (كل من كل) ما المبدر من (الصبي) ومثل ( ابن عشر) ،وبذلك همء مىسءويءا في

المعنى في الحءلىيا  ،والبدر يىبع المبدر من في اإلعراب ،حيث إا المبدر من ( الصبي) ،يعرب

ميعولا ب  ،و( ابن) في الحءلىيا حسب هذا الىأوير يعرب :بدلا متءبقءا منروبءا وع مة نرب اليىحة.

( )1إعراب الحديث النبوي.283 :
) )2مسند أحمد.464/16 :
( )3إعراب الحديث النبوي.161 :
) )4سنا الدرامي.897/3 :

( )5إعراب الحديث النبوي.201 :
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ومثل في حديث أسءمة با شريك العءمري -ر ي اهلل عن  -قول ( :فقالوا :يا رسول اهلل نتداوى؟
ٍ ٍ
اله َرِم)(. )1
داء إال
تداووا فإن اهلل لم َي َ
َ
اء ،غير داء واحدَ :
وضع له دو ً
ضع ً
قال :نعم َ
قءر الع بري -رحم اهلل " : -ل يجوز في (غير) هنء إل النرب على السىثنء ما دا  .وأمء

(الهرم) فيجوز في الرفع على ىقدير هو اللرم ،والجر على البدر ما دا المجرور بغير ،والنرب
على إ مءر أعني"(.)2

قءر القءري-رحم اهلل -في شرح للذا الحديث":اللرم  :بيىح اللء وال ار وهو بءلجر على أن بدر

ما دا  ،وقير خبر مبىدأ محذوف هو هو ،أو منروب بىقدير أعني ،والمراد ب ال بر ،وجعل دا

ىشبيلء ل  ،فإا الموت يعقب

ءألدوا ذ ره التيبي ،واألظلر أن منبع األدوا  ،وللذا قءر شيخ بير

ألحد ما األتبء  :سمعي

عيف ،فقءر :ما ال بر .قءر في برري غشيءا ،فقءر :ما ال بر ،فقءر:

ليس لي قوة على المشي وعلى البتش ،ولي ان سءر في الظلر ،ووجع في الجنب وأمثءر ذلك .فقءر
في ر منلء :إن ما ال بر ،فسء خلق  ،فقءر :مء أجللك ل ما ال بر ،فقءر :هذا أي ء ما ال بر،

وقد قءلوا :ما ابىلي بءل بر فقد ابىلي بألف دا "(.)3

حيث جء ت (الهرم) على ما جرهء بدلا متءبقءا (كل من كل) ما المبدر من ( داء) ،و قد ىسءوى

البدر والمبدر من في المعنى.

وقد ىبع البدر المبدر من (داء) في اإلعراب حيث نعرب المبدر :م ءف إلي مجرور وع مة

جره ال سرة ،و(اللرم) :بدر متءبق مجرور وع مة جره ال سرة.

ومثل مء ورد في حديث أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -قول ( :ا ْئتُوا ُم َح َّم ًدا َعب ًدا َغفَ َر اهللُ
لَ ُه)(.)4
يقور الع بري -رحم اهلل : -في ( عبد) فنرب هءهنء على البدر ،أو على الحءر ،أو على

إ مءر أعنى .ولو رفع مء رفع (عبد كلمه اهلل) لجءز(.)5

حيث وردت (عبداً) بءلنرب( ،)6وما أوجللء النرب على البدر ،وبذلك ي وا بدلا متءبقءا ما

المبدر من (محمدا) والذي يعرب ميعولا ب منروب وع مة نرب اليىحة.

) (1جءمع المسءنيد والسنا.247/1 :
( )2إعراب الحديث النبوي.111 :

) (3مرقءة الميءىيح شرح مش ءة المرءبيح.2871/7:
) (4المسند الجءمع.46/3 :
( )5إعراب الحديث النبوي.118 :

) (6ىيسير ابا ثير ،التبعة العلمية ،97/5 ،131/1 :مرنف ابا أبي شيبة ،309/6 :مسند أحمد ت الرسءلة:
 ،196/19رحيح البخءري ،17/6:سنا ابا مءج  ،1442/2 :سنا الىرمذي ،ىحقيق :شء ر.308/5:
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وقد ىسءوى البدر والمبدر من في المعنى ،وىبع في اإلعراب وبذلك ي وا (عبداً) بدل متءبقءا (

ر ما ر) منروب وع مة نرب اليىحة.

ومثل مء ىأول الع بري -رحم اهلل في نيس الحديث :عا أنس با مءلك ر ي اهلل عن قول عز
ِ
السالَ ُمَ ،عب ًدا َكلَّ َم ُه اهللُ)(.)1
وسىَ ،علَ ْي ِه َّ
وجرَ ( :ولَك ِن ا ْئتُوا ُم َ
قءر الع بري -رحم اهلل :-ىقديره :هو عبد ولو نرب جءز على البدر وعلى الحءر والرفع

أفخم(.)2

وقد وردت في ىب األحءديث ومرنيءىلء والشروح بءلنرب ( ،)3أمء ( عبداً) على البدر فلو بدر

متءبق ما المبدر من ( عيسى) والذي يعرب ميعولا ب منروب وع مة نرب اليىحة المقدرة منع

ما ظل ورهء الىعذر ،وقد ىسءوى البدر والمبدر من في المعنى ،وىبع في اإلعراب وبذلك ي وا (عبدا)
بدل متءبقءا ( ر ما ر) منروب وع مة نرب اليىحة.

ت
(ب َاي ْع ُ
ومثل في ىوجي حديث َسلَ َمةَ با األ ْ وع -ر ي اهلل عن -قول َ :
ِ
ال :فَقُ ْم َنا إِلَ ْي ِه فَقََّب ْل َنا َكفَّ ْي ِه
سلَّ َم ِب َي ِدي َه ِذ ِهَ ،وأ ْ
ض ْخ َم ًة ،قَ َ
َخ َر َج لَ َنا َكفَّ ُه َكفا َ
َعلَ ْيه َو َ

ول اللَّ ِه َ َّ
س َ
َر ُ
صلى اهللُ
َج ِميعاً).

يقور الع بري -رحم اهلل " :ذا هو في هذه الرواية بءلرفع ،ووجل أن حذف المبىدأ ،أي هي

كف ضخمة .والنرب أوج على البدر"(.)4

وقد ذ رت بءلنرب( ،)5على أا (كفاً) بدلا متءبقءا ( كل من كل) ما المبدر من ( ي ) والىي

ىعرب ميعولا ب منروب وع مة نرب اليىحة ،وبذلك يىبع البدر المبدر من في الحر ة اإلعرابية،

فىنرب يءا على أنلء بدر متءبق منروب وع مة نرب اليىحة.
 -ثانياً :بدل التفصيل:

هو مء فرر في المبدر من إلى أجزائ سوا

المتءبق ( ر ما ر).

ءنت مثنى ،أو جمعءا ،و يعده النحءة ما البدر

) (1المسند الجءمع.46/3 :
( )2إعراب الحديث النبوي.118 :
) (3ىيسير ابا ثير ،التبعة العلمية ،97/5 ،131/1 :مرنف ابا أبي شيبة ،309/6 :مسند أحمد ت الرسءلة:
 ،196/19رحيح البخءري ،17/6:سنا ابا مءج  ،1442/2 :سنا الىرمذي ،ىحقيق :شء ر.308/5:

( )4إعراب الحديث النبوي.208 :

) (5جءمع المسءنيد والسنا ،582/3:مسند أحمد مخرجء ،83/27 :مسند أحمد ،ت الرسءلة.146/19:
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يقور الد ىور عبداهلل إسمءعير" :ويعرف البدر المتءبق بءلبدر الميرر ،إذا ورد البدر في أ ثر
()1

ما لمة يحىويلء ليظ المبدر من نحو"

قول ىعءلى  :فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى . )2(

حيث إا ( الذكر واألنثى) في هذه اآلية بدر ما المبدر من المثنى ( الزوجيا) ،فيعرب السم
األور (الذ ر) :بدلا مير ا ،والسم الثءني ( األنثى) :اسمءا معتوفءا ،فءلبدر الميرر يشىرت في أا
يلي البدر األور حرف عتف وي وا مء بعده اسمءا معتوفءا .
ومثل

مء ورد عند الع بري – رحم اهلل في أحءديث ثيرة ،فقد جء في حديث عرض اليىا على

القلوب ،حديث حذيية با اليمءا -ر ي اهلل عن  -قور الرسور رلى اهلل علي وسلم:
َي َق ْل ٍب أَ ْن َكرَها ُن ِكتَ ْت ِف ِ
ض ا ْلح ِ
ض ا ْل ِفتَ ُن َعلَى ا ْل ُقلُ ِ
صِ
َي َق ْل ٍب
اءَ ،وأ ُّ
ير ،فَأ ُّ
(تُ ْع َر ُ
يه ُن ْكتَة َب ْي َ
وب َع ْر َ َ
ض ُ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ض ُّرهُ ِفتْ َنة َما
ض ِمثْ ِل َّ
أُ ْ
ب َع َلى َق ْل َب ْي ِن أ َْب َي َ
الصفَاَ ،ال تَ ُ
ير ا ْل َق ْل ُ
س ْوَد ُ
ش ِرَب َها ُنكتَ ْت فيه ُن ْكتَة َ
اءَ ،حتَّى َيص َ
َس َوَد ُم ْرَب ٍّد(َ )3كا ْل ُك ِ
وز ُم َج ِّخ ًيا(.)5())4
ام ِت َّ
ات َو ْاأل َْر ُ
الس َم َاو ُ
ضَ ،و ْاْل َخ ِر أ ْ
َد َ
قءر الع بري –رحم اهلل" : -قول ( :أبيض) منروب مء نرب ( أسود ُم ْرَبدا ُم َج ِّخيءا) ووج
النرب أا ي وا بدلا ما قول  ( :على قلبيا) ،ف أن قءر :حىى ىرير القلوب أبيض وأسود(.)6

ولو روي الجميع بءلرفع جءز على ىقدير بع لء أبيض وبع لء أسود ،ولو روي الجر على البدر

ما قلبيا جءز ،أي على قلب أبيض وقلب أسود مربد(.)7

حيث يرى الع بري -رحم اهلل – أا ( أبيض) ىعرب إمء خب ار لمبىدأ محذوف مرفوعءا وع مة

رفع ال مة

()8

()9

ءوامء بدلا ،فءلبدر على وجليا :أحدهمء :النرب

على اعىبءر أا قول ( :على قلبيا)

) (1ينظر في الىوابع ،عبداهلل إسمءعير :حيث يقور :ويعرف البدر المتءبق بءلبدر الميرر إذا ورد البدر في أ ثر ما
لمة يحىويلء ليظ المبدر من .
) (2سورة القيءمة.39 :

المر ُّ
الم ْرَب ُّد :الذي في لون ُرْبدة ،وهي بيا
) (3ورد عند الع بري -رحم اهلل مربدا بءلنرب ،182-181 :مربءداْ :
بءد و ُ
الغبرة .ينظر جءمع األرور.21/10 :
السواد و ُ

وجخى في ر ى :
وجخى الرجر في جلوس  :إذا جلس مسىوف ازَ ،
الم َج ِّخي :المءئر عا السىقءمة والعىدار هءهنءَ ،
)ُ (4
وخوى .ينظر جءمع األرور.21/10 :
إذا جءفَى ع دي عا جوف ورفع جوف عا األرض َ
) )5مسند أحمد ،314/38 :جءمع المسءنيد والسنا.332/2 :

) (6يقور الد ىور حسا الشءعر :في هذا الحديث :ل وج لنرب لمة(( أسود)) لوجود لمة ((اآلخر)) قبللء .فيىعيا
الرفع مء هو في رواية مسلم.
) (7إعراب الحديث النبوي.182-181 :
) (8ينظر :المسند المسىخرج على رحيح مسلم ألبي نعيم ،210/1 :مسند أحمد مخرجءا .432/38 :حيث ذ رت
عندهمء ((أبيض)) مش ولة بءلرفع.

) (9ينظر :مسىخرج أبي عوانة ،56/1 :ذ رت عنده (( أبيض)) مش ولة بءلنرب.
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شب جملة في محر نرب خبر رءر ،وبءلىءلي فإا ( أبيض) ح ملء النرب؛ ألا البدر يىبع المبدر

من في الحر ة اإلعرابية ،وأسود معتوفة عليلء نربءا.
()1

واآلخر :ح م الجر

على اعىبءر أا (قلبين) مجرورة بءليء  ،وهي المبدر وليس مء في النرب

على اعىبءر أا شب الجملة هو المبدر ،وبءلىءلي ىأخذ ح مء في اإلعراب وىىبع فى وا أبيض وأسود

بدليا مجروريا نوعلمء بدر ىيرير.
ومثل
اهللُ َعلَ ْي ِه

ِ
صلَّى
سو ُل اللَّه َ
في حديث شداد با أسءمة با اللءد –ر ي اهلل عن  -قول َ ( :خ َر َج َعلَ ْي َنا َر ُ
ِ
ِ
ص ِر)(.)2
ص َال تَ ِي ا ْل َعش ِّي ،الظُّ ْه ِر أ َِو ا ْل َع ْ
سلَّ َم في إِ ْح َدى َ
َو َ

قءر الع بري-رحم اهلل :-بءلجر على البدر ما إحدى ،ويجوز الرفع على ىقدير هي ر ة

الظلر ،ويجوز النرب على إ مءر أعنى"(. )3

أمء ىأوير الع بري -رحم اهلل( -الظهر أو العصر) على الجر فلمء بدلا مير ا ،والمىيق علي
نحويءا أا البدر يىبع المبدر من في الحر ة اإلعرابية ،فءلمبدر ( أحدي) هي مجرورة وبذلك ى وا
الظلر :بدر ىيرير مجرور وع مة جره ال سرة و (أو) حرف عتف ( العرر) اسم معتوف مجرور
وع مة جره ال سرة.

ومثل مء وجل الع بري -رحم اهلل -في حديث حذيية با اليمءا -ر ي اهلل عن  -قول ( :ضرب

احد ،وخمسة ،وسبعة ،وتسعة ،وأحد عشر ،فضرب لنا
لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمثاال و ُ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثالً وترك سائرها).
احد) بءلرفع وىقديره هي واحد ،ولو نرب جءز على أا ي وا بدل
قءر الع بري -رحم اهلل ( :و ُ
ما أمثءر(.)4
()5

أمء قول -رحم اهلل :-على النرب ،فقد وردت في ىب الىيءسير واألحءديث

على اعىبءر

أا (أمثاالً) منروبة على الميعولية وهي المبدر من  ،واألعداد (واحداً ،وخمسة ،وسبعة ،وتسعة،
وأحد عشر) هي البدر ،وهي ما

ما األمثءر ،فىىبع المبدر من في الحر ة اإلعرابية وى وا واحدا:

هي بدر ىيرير منروب وع مة نرب اليىحة ومء بعده معتوفءا علي .

) (1ينظر :حلية األوليء وتبقءت األرييء  ،270/1:حيث ذ رت عندهمء (( أبيض)) مش ولة بءل سر.
) )2مسند أحمد ،419/25 :جءمع المسءنيد والسنا.217/4 :
( )3إعراب الحديث النبوي.214 :
) (4إعراب الحديث النبوي180 :

) (5ينظر ىيسير ابا ثير ت العلمية ،211/9-115/8-387/1 :مرنف ابا أبي شيبة ،458/7 :مسند أحمد ،ت
الرسءلة ،447/38 :مسند أحمد مخرجءا.447/38 :
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ومثل مء ورد في حديث زيءد با ُن َعيم الح رمي -ر ي اهلل عن  -قءر رسور اهلل رلى اهلل علي
وسلم( :فمن جاء بثالث لم يغنين عنه شيئاً ،حتى يأتي بهن جميعاً :الصالة والزكاة وصيام رمضان
وحج البيت).

قءر الع بري-رحم اهلل" :-الجيد في (الصالة وما بعدها الرفع) ،أي ها الر ة .ولو نرب

على إ مءر أعني جءز .ولو جر على البدر ما ال مير في بلا جءز"(.)1
أمء الوج الثءلث وهو الجر

()2

على البدر مء ورد عند الع بري-رحم اهلل -فلو جءئز حسب

المعنى إذ أا (الصالة والزكاة وصيام رمضان وجح البيت) همء ىىتءبقءا المبدر من ( بلا) فءل مير
في محر جر وبءلىءلي البدر يىبع المبدر من في الحر ة اإلعرابية فى وا الر ة :بدر ىيرير مجرور

وع مة جره ال سرة ومء بعدهء أسمء مجرورة على العتف.

ومثل في حديث أبي ذر ُجندب با ُجنءدة قول َ ( :يا َب ِني ِغفَ ٍ
ق
ار ،قُولُوا َوَال تَ ْحلِفُوا ،فَِإ َّن َّ
الص ِاد َ
ين َك ِ
ين طَ ِ
اج فَو ٍج ر ِ
ِ
َن َّ
ون
وق َح َّدثَِني :أ َّ
ينَ ،وفَ ْو ٍج َي ْم ُ
اس ُي ْح َ
ص ُد َ
ش َ
اس َ
اع ِم َ
اك ِب َ
ش ُر َ
ا ْل َم ْ
الن َ
ون َعلَى ثََال ثَة أَف َْو ٍ ْ َ
ِ
ِ
شرُهم إِلَى َّ
الن ِ
ار)(.)3
س َع ْو َنَ ،وفَ ْو ٍج تَ ْ
َوَي ْ
س َح ُب ُه ُم ا ْل َم َال ئ َك ُة َعلَى ُو ُجوه ِه ْم َوتَ ْح ُ ُ ْ
قءر الع بري-رحم اهلل( :-فوج) بءلجر على البدر ممء قبل  ،و(راكبين) نعت ل  ،ويجوز أا يروي

فوج بءلرفع( ،)4أي يحشر منلم فوج ،وي وا ار بيا حءلا ،وأمء (فوج) الثءني والثءلث فءلرفع في أقرب
ما رفع األور ،ألن ليس هنءك مجرور يقوى جره(.)5

حيث إا (:فوج) وردت بءلجر على البدر ،وهي ىءبع للمبدر من ( ثالثة) وهي اسم مجرور وع مة
جره ال سرة ،والبدر يىبع المبدر من في الحر ة اإلعرابية فى وا ( فوج) األولى بدر ىيرير مجرور

بءلىبعية ،و فوج الثءني والثءلث فلي :اسم معتوف على اليوج األور.

ومثل في حديث عبد اهلل با عمرو با العءص -ر ي اهلل عن  -قول ( :قَالُوا ،و ِ
اهلل يا رسول اهلل
َ
شي ٍءَ ،ال َنفَقَ ٍة ،وَال َداب ٍ
ِ
اع).
َّةَ ،وَال َمتَ ٍ
َ
َما َن ْقد ُر َعلَى َ ْ
قءر الع بري ( :نفقة ودابة ومتاع) بءلجر بدل ما شي  ،ولو جء منروبء جءز على ىقدير :ل

نجد(.)6

( )1إعراب الحديث النبوي.199 :
) (2ينظر إىحءف الملرة لبا حجر.568/4 :
) (3ينظر مسند أحمد مخرجءا.360/35 :
) (4ينظر المسند الجءمع.211/16 :

( )5إعراب الحديث النبوي.172-171 :
( )6إعراب الحديث النبوي.235 :
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حيث إا ( نفقة ودابة ومتاع) جء ت بدلا ما ( شي ) وهو المبدر المن  ،ويعرب  :اسم مجرور

وع مة جره ال سرة ،والمىعءرف في نحويءا أا البدر يىبع المبدر من في الحر ة اإلعرابية وبذلك ى وا

(نيقة) هي بدر ىيرير مجرور وع مة جره ال سرة ،ومء بعدهء ( دابة ومىءع) هي اسم معتوف
مجرور وع مة جره ال سرة و حرف النيي ( ل) ل محر للء ما اإلعراب.

ومثل في حديث عبداهلل با عمر-ر ي اهلل عن  -قول رلى اهلل علي وسلم( :ال حسد إال في

اثنتين رجل آتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ،ورجل آته اهلل ماالً فهو ينفقه في الحق
آناء الليل والنهار).

قءر الع بري-رحم اهلل :-يجوز الجر في (رجل) على أا ي وا بدلا ما اثنىيا ،و النرب

بإ مءر أعنى ،والرفع على ىقدير إحداهمء خرلة رجر .ل بد ما ىقدير الخرلة ألا اثنىيا همء

خرلىءا(.)1

أمء ( رجر) على البدر فلو بدر ما (اثنىيا) ،والمبدر من ح م أا ي وا مجرو ار بحرف الجر،

والبدر يىبع المبدر من في اإلعراب في وا الرجر األور :بدر ىيرير مجرور وع مة جره ال سرة و (

رجر) الثءنية  :اسم معتوف مجرور وع مة جره ال سرة.

ومثل مء ورد في حديث جءبر با عىيك -ر ي اهلل عن  -قول " (نهانا رسول اهلل -صلى اهلل
()2
الح ْنتَم( )3و َّ
النقير( )4والمزفَّت(.)5
عليه وسلـم -عن الشرب في األوعية التي سمعتُم الدباء و َ
يقور الع بري – رحم اهلل" -يجوز الجر على البدر ما أوعية والرفع على ىقدير هي"(.)6
( )1المرجع نيس 233 :

الدبء القَرعُ على وزا الم ء ِ  ،و ِ
احدى ُدبء َة .أو القرع اليءبس أي الوعء من  .ينظر لسءا العرب :مءدة دبي،
(ْ ُ ُّ )2
ُ
إعراب الحديث النبوي.149 :

الخمر فيلء إلى المدينة ،ثم
العرب:الح ْنىَ ُم جرار مدهونة خ ر ءنت ىُ ْح َم ُر
 ،وفي لسءا
َ
ُ
َح ْنىم ،واحدىلء َح ْنىَمة ،ءوِانمء نلى عا النىبءذ فيلء ألَنلء ىُ ْس ِرعُ الشدةُ فيلء ألَجر دهنلء ،قءر

الخ ْ ار
الجرةُ َ
الح ْنىَ ُمَ :
( َ )3
للخ َزف لِّ
اىُّ ِس َع فيلء فقير َ
الخمر .ينظر لسءا العرب ،القءموس المحيت ،الرحءح في
أَبو عبيد :هي ِجرار ُح ْمر ءنت ىُ ْح َم ُر إِلى المدينة فيلء
ُ
اللغة :مءدة حنىم.
ٍ
ُّ
النلي عن  ،قءر ابا األَثير :النِق ُير أَرر النخلة ُي ْنقَُر
خشبة ُي ْنقَ ُر ُفي ْنَب ُذ في
قير أرر
فيشىد نبي ُذهُ ،وهو الذي ورد َ
( َ )4
الن ُ
وستُ ثم ينبذ في الىمر ويلقى علي المء فيرير نبيذا مس ار ،والنلي واقع على مء يعمر في ل على اىخءذ النقير.
َ
ينظر لسءا العرب ،الرحءح في اللغة :مءدة نقر.
تلِية ِ
بءلزْف ِت .ءوانمء خرت هذه بءلنلي ألن يسرع إليلء األس ءر .ينظر الرحءح
ت؛ ىَقورَ :جرة ُم َزفىَة ،أي َم ْ
الم َزفِّ ُ
( ُ )5
في اللغة :مءدة زفت .ينظر إعراب الحديث النبوي.149 :
( )6إعراب الحديث النبوي.149 :
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حيث وردت (الدباء والحنتم والنقير والمزفت) بدلا ما األوعية ألا هذه األرنءف األربعة هي ما

ما األوعية الىي ي ع فيلء الخمر ،وبءلرجوع إلى المبدر من (األوعية) نجده  :اسمءا مجرو ار

وع مة جره ال سرة ،و المىيق علي عند جملور النحءة أا البدر يىبع المبدر من في الحر ة اإلعرابية

فى وا الدبء  :بدر ىيرير مجرور وع مة جره ال سرة ومء بعدهء أسمء معتوفة وع مة جرهم ال سرة

الظءهرة.

ومثل مء ورد في ىوجي الع بري -رحم اهلل -في حديث أنس با مءلك -ر ي اهلل عن  -قول ( :
ٍ
كبير ٍ
أعددت لها من ِ
صيام وال صالة).
عمل
ما
ُ
قءر الع بري -رحم اهلل( :صيام) يروون بءلجر على البدر ما عمر ،أو ما بير ،حيث يىعيا
البدر ما عمر ل وا الروم والر ة ما األعمءر ل ما ريىلء ،ل وا إ ءفة بير إلى عمر ما
بءب إ ءفة الرية إلى الموروف(.)1

حيث ورد في هذا الحديث ( صيام وصالة ) بءلجر وهمء ما

ما المبدر من

( عمر) وقد

جء ت مجرورة بءإل ءفة.
وعلي ىجر (صيام) على أنلء :بدر ىيرير مجرور وع مة جره ال سرة ،و ( صالة) اسم معتوف
مجرور وع مة جره ال سرة ،و ( ل) ل محر ل ما اإلعراب.
الب َجلي أن قءر :قءر رسور اهلل رلى اهلل علي وسلم( :ا ْل َخ ْي ُل
ومثل في حديث جرير با عبداهلل َ
ِ ِ
ِ
ِ
ام ِة)(.)2
يها ا ْل َخ ْي ُرْ ،األ ْ
َم ْعقُود ِب َن َواص َ
َج ُر َوا ْل َم ْغ َن ُم ،إلَى َي ْوم ا ْلق َي َ
قءر الع بري -رحم اهلل ( :-األجر والمغنم) بدلا ما خير ،أو خبر مبىدأ محذوف ،أي هو

األجر والمغنم(.)3

ِ
ِ
سلَّ َم:
الب َجلي أن قءر( :قَ َ
ومثل مء ورد في حديث جرير با عبداهلل َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
ال َر ُ
ِ
اء َّ ِ
الص َال ِة ،وِايتَ ِ
س َالم َعلَى َخ ْم ٍ
ِ ِ
ص ْوِم
َن َال إِلَ َه إَِّال اللَّ ُهَ ،وِاقَ ِام َّ
سَ :
اد ِة أ ْ
ش َه َ
الزَكاةَ ،و َح ِّج ا ْل َب ْيتَ ،و َ
َ
ُبن َي ْاإل ْ ُ
ان)(.)4
ض َ
َرَم َ

) (1ينظر إعراب الحديث النبوي.127 :
) )2مسند أحمد.533/31 :

) (3إعراب الحديث النبوي.156 :
) )4مسند أحمد.550/31 :
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يقور الع بري-رحم اهلل ( :-شهادة) بءلجر و ذلك مء بعده على البدر ما خمس ،وبءلرفع على

ىقدير هي ،والنرب على إ مءر أعني(.)1

حيث وردت ( شهادة) بءلجر على أنلء بدر ما المبدر من ( خمس) وهي اسم مجرور وع مة
جره ال سرة ،و البدر يىبع المبدر من في اإلعراب فى وا شلءدة بدر ىيرير مجرور وع مة جره

ال سرة ومء بعدهء أسمء معتوفة عليلء مجرورة وع مة جرهء ال سرة.

ومثل في حديث آخر الزمءا ،فقد جء في حديث حذيية با أ ِ
َسيد –ر ي اهلل عن  :قءر رسور اهلل
شر آي ٍ
الش ْم ِ
ات :طُلُوعُ َّ
ان،
وم َّ
س ِم ْن َم ْغ ِرِب َهاَ ،والد َ
ُّخ ُ
اع ُة َحتَّى تََر ْو َن َع ْ َ َ
الس َ
رلى اهلل علي وسلمَ( :ال تَقُ ُ
ث(ُ )2خ ٍ
ِ
يسى ْاب ِن مرَيم َوالدَّج ِ
سف
َوالد َّ
َّالَ ،وثََال ُ
وجَ ،و ُخ ُر ُ
ْج َ
وجَ ،و َمأ ُ
ْج َ
وج َيأ ُ
َّاب ُةَ ،و ُخ ُر ُ
سوفَ :خ ْ
ُ
وج ع َ
َْ َ
ِ
ش ِر ِ
ش ُر
سف ِبا ْل َم ْ
وق  -أ َْو تَ ْح ُ
س ُ
قَ ،و َخ ْ
ِبا ْل َم ْغ ِر ِبَ ،و َخ ْ
يرِة ا ْل َع َر ِبَ ،وَنار تَ ْخ ُر ُج م ْن قَ ْع ِر َع َد ٍن تَ ُ
سف ِب َج ِز َ

َّ
ث قَالُوا)(.)3
ث َباتُواَ ،وتَ ِقي ُل َم َع ُه ْم َح ْي ُ
يت َم َع ُه ْم َح ْي ُ
اس ،تَِب ُ
الن َ

قءر الع بري-رحم اهلل :-أمء ( عشر وثالث) ،فبءلنرب ل غير ،وأما ( طلوع وخسف بالمغرب)

فيجوز في الرفع على ىقدير :هي ،والنرب على البدر ما عشر وث ث (.)4

حيث وج الع بري -رحم اهلل( -طلوع وما بعدها) على جواز نربلم على البدر الميرر ،حيث
إا (تلوع ومء بعدهء) بدر ىيرير ىءبع ،ما المبدر من ( عشر) ،وح م عشر ما نءحية اإلعراب أن

ميعور ب منروب لا( ىروا ) ،وبذلك يجوز نرب تلوع ومء بعدهء على البدر الميرر ،والىسع آيءت

البءقية ،فلي أسمء معتوفة ح ملء النرب ىبعءا لتلوع ،أمء ىأوير الع بري لا (ث ث) على النرب

فقت فيي نظر ،حيث إا (ث ث) ىىبع مء قبللء سوا في حءلة الرفع أو النرب على البدر ،فقد ورد

في مسند اإلمءم أحمد وىيسير ابا ثير (ث ث) بءلرفع ،وهو مء ورد في مسند اإلمءم أحمد و في ىيسير
ابا ثير بءلرفع ( )5أمء النرب فلي على البدر مء في تلوع ،ومء بعدهء يقور الد ىور حسا الشءعر

معلقءا على نرب (ث ث) "الذي يىعيا نرب هو عشر آيءت ألن ميعور ىروا ،أمء ث ث فلي ما
ما اآليءت العشر ،معتوفة على تلوع ،فمء جءز في تلوع يجوز في ث ثة"(.)6

) (1إعراب الحديث النبوي.157 :
) (2ينظر :ىيسير ابا ثير :ث ثة وليس ث ث.
) (3مسند أحمد مخرجءا ،76/26 :ىيسير ابا ثير.464/2:
( )4إعراب الحديث النبوي.179 :

) (5مسند أحمد مخرجءا ،76/26 :ىيسير ابا ثير.464/2:
()6إعراب الحديث النبوي.179 :
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ومثل ا فااي حااديث أبااي سااعيد الخاادري سااعد بااا مءلااك –ر ااي اهلل عن ا  ،قااءر رسااور اهلل راالى اهلل علي ا
الســم ِ
ِ
وساالم( :إِ ِّنــي تَـ ِ ِ
اء إِلَــى ْاأل َْر ِ
َهــل
ضَ ،و ِعتْ َرِتــي أ ْ
ـاب اللَّـ ِـه َحـ ْـبالً َم ْمـ ُـدوداً ِمـ َ
ـارك فــي ُك ُم الثَّ َقلَـ ْـي ِن ،كتَـ َ
ـن َّ َ
َب ْيِتي)(.)1
قءر الع بري-رحم اهلل :-أمء ( كتاب اهلل وعترتي) فبدلا ما الثقليا.
وأمء ( كتاب) الثءني :فلو بدر ما ال ىءب األور ،وجوز ذلك وحسن مء اىرر ب ما زيءدة في

المعنى ،وهو قول (:حب ا ممدودا)(.)2

حيث وردت ( ىءب اهلل) بدلا ىءبعءا للمبدر من ( الثقليا) وهي ما نءحية اإلعراب :ميعور ب

لسم اليءعر (ىءرك) منروب وع مة نرب اليء ؛ ألن مثنى ،وبذلك ى وا  :ىءب اهلل :بدلا منروبءا

ما الثقليا نوع ىيرير و ( عىرىي) معتوفءا على الثقليا.

ضى رسو ُل ِ
اهلل
و مثل مء جء في حديث جءبر با عبداهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول ( :قَ َ َ ُ
ِ ٍ
صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم ِب ُّ ِ ِ
يع َحتَّى ُي ْؤِذ َن
س ْمَ ،رْب َع ٍة أ َْو َح ِائ ٍطَ ،ال َي ِح ُّل لَ ُه أ ْ
َن َي ِب َ
الش ْف َعة في ُك ِّل ش ْرَكة لَ ْم تُ ْق َ
َ
ُ َ َ ََ
()3
اء تََر َك) .
اء أ َ
َخ َذَ ،وِا ْن َ
ش ِري َك ُه ،فَِإ ْن َ
َ
ش َ
ش َ
يقور الع بري -رحم اهلل( :-ربعة) بءلجر بدل ما شر ة ،ويراد بءلشر ة هنء المشىرك في  ،ويجوز

أا ي وا الىقدير في ر ذات شر ة(.)4

يقور على با سلتءا القءري(" :وعن ) أي :عا جءبر قءر« :ق ى رسور اهلل  -رلى اهلل علي
وسلم  -بءلشيعة في ر شر ة» ب سر فس وا أي :ذي شر ة بمعنى مشىر ة (لم ىقسم) ريىلء (ربعة)
بيىح ار فس وا موحدة أي :دار ومس ا و يعة (أو حءئت) أي :بسىءا ،وهمء بدر ما شر ة ،وقير

همء مرفوعءا على أنلمء خبر مبىدأ محذوف هو هي .في الحديث دللة على أا الشيعة ل ىثبت إل
فيمء ل يم ا نقل  ،ءأل ار ي والدور والبسءىيا دوا مء يم ا ءألمىعة والدواب ،وهو قور عءمة أهر

العلم"(.)5

يقور اإلمءم النووي في شرح للحديث" :قءر أهر اللغة الشيعة ما شيعت الشي إذا

ممى ،

وثنيى ومن شيع األذاا ،وسميت شيعة؛ ل م نريب إلى نريب  ،و(الربعة) و(الربع) بيىح ال ار

) )1ينظر مسند أحمد ،211/17 :مع اخى ف في أليءظ الحديث.
( )2ينظر إعراب الحديث النبوي.205 :
) )3رحيح مسلم.1229/3 :

) (4إعراب الحديث النبوي.141 :
) (5مرقءة الميءىيح شرح مش ءة المرءبيح.1981/5:

210

ءواس ءا البء  ،والربع :الدار والمس ا ،ومتلق األرض ،وأرل المنزر الذي ءنوا يرىبعوا في  ،والربعة
ىأنيث الربع ،وقير واحدة ،والجمع الذي هو اسم الجنس ربع ثمرة وىمر ،وأجمع المسلموا على ثبوت
الشيعة للشريك في العقءر مءلم يقسم .قءر العلمء  :الح مة في ثبوت الشيعة إزالة ال رر عا الشريك،
وحرت بءلعقءر؛ ألن أ ثر األنواع

ر ار واىيقوا على أن ل شيعة في الحيواا ،والثيءب ،واألمىعة،

وسءئر المنقور .قءر القء ي :وشذ بعض النءس فأثبت الشيعة في العروض(")1
ٍ
أرض ،أو َرْب ٍع"(.)2
وفي رواية أخري" :قءر :الشيعة في ر ِش ْرٍك ما

وما خ ر ىيءسير العلمء يىبيا أا نوع البدر في (ربعة) :بدر ىيرير؛ وىقدير ال م :ر شر ة
عة؛ أي في دار ومس ا و يعة أو حءئت؛ أي بسىءا ل سور ،وبذلك ى وا ( ،رْب ٍ
لم ىُ ْقسم ،رْب ٍ
عة) بدلا
َ
َ َ
مجرو ار وع مة جره ال سرة ،و( أو) حرف عتف( ،حءئت) اسم معتوف مجرور وع مة جره اليىحة،
نيءبة عا ال سرة؛ ألن ممنوع ما الررف.

ومثل مء ورد في حديث شداد با أوس –ر ي اهلل عن  :-إا اهلل  -عز وجر -يقور( :أََنا َخ ْي ُر
ش ِر ِ
ِ
ِ
ش َرَك ُه ِب ِهَ ،وأََنا
يك ِه الَِّذي أَ ْ
ش ْي ًئا فَِإ َّن َح ْ
ش َر َك ِبيَ ،م ْن أَ ْ
قَ ِس ٍيم لِ َم ْن أَ ْ
يرهُ لِ َ
ش َر َك ِبي َ
ش َدهُ َع َملَ ُه َقليلَ ُه َو َكث َ

َع ْن ُه)(.)3

يقور الع بري -رحم اهلل( :-قليله وكثيره) بءلنرب على البدر ما العمر ،ءواا شئت على
الىو يد ،و يجوز الرفع على البىدا و(لشري ) خبره ،والجملة خبر إا(.)4
حيث إا الجر على البدر في (قليل و ثيره) ون بدلا مير ا ما المبدر من (عمل ) ،حيث

فُرر العمر إلى نوعيا :قلير و ثير ،وما المىيق علي نحويءا أا البدر يىبع المبدر من في الحر ة
اإلعرابية ،فيعرب المبدر من (عمل ) حسب موقع في الجملة في وا بذلك :اسم إا منروب ،و(
عمل ) ىءبعءا ل في اإلعراب ،حيث يعرب بدلا ىيريليءا منروبءا وع مة نرب اليىحة وهو م ءف
واللء :

مير مىرر مبني في محر جر م ءف إلي  ،و ( الواو ) حرف عتف مبني على اليىح ،و

( قليل ) معتوف على مء قبل .

) (1شرح النووي على مسلم.45/11:
) (2جءمع األرور.581/1:

) )3مسند أحمد.364 ،362/28 :
( )4ينظر إعراب الحديث النبوي.214:
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ِ
ت :يا رس َ ِ
ب َع ِّني
ول اللَّهَ ،ما ُيذْه ُ
ومثل في حديث حجءج األسلمي-ر ي اهلل عن  -قول ُ ( :ق ْل ُ َ َ ُ
()1
َمة)(.)2
ض ِ
َم َذ َّم َة َّ
اع ؟ قَ َ
الر َ
الُ :غ َّرة َع ْبد ،أ َْو أ َ

قءر الع بري -رحم اهلل( :-غرة) :يرىيع بيعر محذوف ىقديره :ي ِ
ب ذلك عنك غرة ،و(عبد)
ذه ْ
ُ
بدر منلء(.)3
يقور القءري(":فقءر غرة) أي :مملوك (عبد أو أمة) بءلرفع والىنويا بدر ما غرة ،وقير :الغرة ل

ىتلق إل على األبيض ما الرقيق ،وقير :هي أنيس شي يملك ،قءر التيبي :الغرة المملوك وأرللء
البيءض في جبلة اليرس ثم اسىعير أل رم ر شي

المملوك خير مء يملك سمي غرة"(.)4

قوللم غرة القوم سيدهم .ولمء ءا اإلنسءا

وما خ ر هذا الشرح يى ح أن (عبد) هي بدر ىيرير ،ما المبدر من (غرة) ،حيث يعرب
المبدر من  :نءئب فءعر مرفوع وع مة رفع ال مة ،و( عبد) بدر ىيرير يىبع المبدر من في

اإلعراب في وا مرفوعءا وع مة رفع ال مة.
 -ثالثاً :بدل بعض من كل:

أو يسمى بدر جز ما ر .و ءبت أا ي وا البدر جز ا حقيقيءا ما المبدر من

سوا أ ءا هذا

الجز أ بر ما بءقي األج از  ،أم أرغر منلء ،أم مسءويءا ،وأا يرح السىغنء عن بءلمبدر من ؛ ف

ييسد المعنى بحذف  :نحو أ لت البتيخة ثلثَلء ،والبرىقءلة ثلثيلء ،ونحو :اعىنيت بوج التير ،عيني .
أسنءن (.)5
ونظيت فم ،
َ

) (1ينظر مرقءة الميءىيح شرح مش ءة المرءبيح .2084/5:مذمة الر ءع؛ أي :حق اإلر ءع ،أو حق ذات الر ءع،
يعلء ،يقءر :رعيت ذمءم ف ا ومذمى  ،وعا أبي
في اليءئق :المذمة والذمءم بءل سر واليىح الحق والحرمة الىي يذم م ُ
زيد المذمة بءل سر الذمءم وبءليىح الذم ،قءر القء ي :والمعنى أي شي يسقت عني حق اإلر ءع حىى أ وا بأدائ
مؤديء حق المر عة ب مءل و ءنت العرب يسىحبوا أا ير خوا ِ
للظئر( المر ع) بشي سوى األجرة عند اليرءر وهو
المسئور عن .
) )2مسند أحمد.7/25 :

) (3إعراب الحديث النبوي.178 :
) (4ينظر مرقءة الميءىيح شرح مش ءة المرءبيح .2084/5:مذمة الر ءع؛ أي :حق اإلر ءع ،أو حق ذات الر ءع،
في اليءئق :المذمة والذمءم بءل سر واليىح الحق والحرمة الىي يذم م يعلء ،يقءر :رعيت ذمءم ف ا ومذمى وعا أبي زيد
المذمة بءل سر الذمءم وبءليىح الذم ،قءر القء ي :والمعنى أي شي يسقت عني حق اإلر ءع حىى أ وا بأدائ مؤديء

حق المر عة ب مءل و ءنت العرب يسىحبوا أا ير خوا للظئر بشي سوى األجرة عند اليرءر وهو المسئور عن .
) (5النحو الوافي.667/3:
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ول بد ما اىرءر هذا الىوع ما البدر ب مير مىليظ ب  ،أو مقدر يرجع على المبدر من ،
وال مير المىليظ ب مثر قول ىعءلى  :ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِريٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِريٌ بِمَا يَعْمَلُونَ  ،)1(أمء
ال مير المقدر فمثر قول ىعءلى :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  ،)2(حيث (ما) اسم
مورور بدر بعض ما ر ما (النءس) ،وال مير المقدر عءئد جملة الرلة يعود على المبدر من ،
والىقدير :ما اسىتءع منلم إلي سبي (.)3

ومثل مء ورد في ال مير مقد ار ،في حديث عمراا با حريا –ر ي اهلل عن  -قول ( :فَقَاالَ
لَها :أ َْي َن الماء؟ قَالَ ْت :عه ِدي ِبا ْلم ِ
اء أ َْم ِ
اع َة)(.)4
س َه ِذ ِه َّ
الس َ
َْ
َ
َ ُ
َ
يقور الع بري-رحم اهلل(" : -علدي) مبىدأ ،و ( بءلمء ) يىعلق ب ( .وأمس) ظرف لعلدي( ،وهذه

الساعة) بدر ما أمس ،بدر بعض ما ر .وخبر المبىدأ محذوف ىقديره علدي بءلمء حءرر ،أو
نحو ذلك"(.)5

حيث جء اسم اإلشءرة ومء بعده ( هذه الساعة) بدلا ما المبدر من ( أمس) ،فلذه السءعة جز

ما اليوم؛ أي ما أمس ،وبذلك ى وا( هذه) اسم إشءرة مبني في محر نرب بدر بعض ما ر ،و(

السءعة) بدر متءبق ،منروب وع مة نرب اليىحة .و في هذا الحديث ال مير المقدر عءئد على
المبدر من (أمس) ،والىقدير علدي بءلمء من هذه السءعة.
 رابعاً :بدل االشتمال:وهو مء ءا البدر معنى ما المعءني الىي يشىمر عليلء المبدر من  ،ويشىرت في وجود

مير

عءئد على المبدر من نحو :أعرف حق  .ف لمة ( حق) بدر اشىمءر ما ال مير المىرر بءليعر وقد

اشىمر البدر على

مءلُ (.)7

()6
علم  ،أو سرق زيد
مير عءئد على المبدر من  ،ونحوه أي ءا :أعجبني زيد ُ

) (1سورة المءئدة.71 :

) (2سورة آر عمراا.97 :
) (3ينظر الندا والىوابع في النحو العربي.103-102 :
) )4رحيح البخءري.76/1 :
( )5إعراب الحديث النبوي.286 -285 :
) (6الىوابع ،عبداهلل إسمءعير.93 :
) (7ينظر الندا والىوابع.103 :
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ومثل مء ىأول الع بري –رحم اهلل -حيث وج رواية اثنيا بواحد حيث يقور :في حديث جءبر
ِ
ِ
سلَّ َم َع ْن َب ْي ِع
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
با عبداهلل األنرءري -ر ي اهلل عن  -قول َ ( :ن َهى َر ُ
يئ ًة :اثْ َن ْي ِن ِبو ِ
ان ِبا ْل َح َي َو ِ
ا ْل َح َي َو ِ
اح ٍد)(.)1
ان َن ِس َ
َ
حيث يقور الع بري -رحم اهلل " :-في وجلءا:
أحدهما :هو بدر ما الحيواا بدر الشىمءر ،ىقديره نلى عا بيع اثنين ما الحيواا بواحدا في وا
مو ع ج ار.
والثاني :مو ع نرب على الحءر ،أي نلى عا بيع الحيواا مىيء

ا "(.)2

أمء الوج األور فلو بدر اشىمءر ،حيث جء ت( اثنين) بءلجر على أنلء بدر اشىمءر ما قول
(بءلحيواا) ،والبدر يىبع المبدر من في الحر ة اإلعرابية في وا إعراب ( اثنيا) بدر اشىمءر مجرور
وع م ة جره اليء  ،ألن مثنى ،ويشىرت في البدر الشىمءر أا يحىوي على رابت وهو ال مير ،وقد

جء هنء مقد ار و هو جءئز( ،)3وىقدير ال م :بءلحيواا اثنيا من بواحد.

أمء الوج الثءني :على أن حءر فلو جءئز ،وقد ىأول الع بري -رحم اهلل -على بيع مىيء

ا.

 -وقوع المصدر المؤول بدل اشتمال:

ي ثر وقوع بدر الشىمءر مرد ار مؤولا( )4نحو قول ىعءلى  :مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
رَبِّي)5(
حيث جء المردر المؤور ( أا اعبدوا اهلل) بدلا ما اسم المورور ،أو بدلا ما ال مير في

(ب )(.)6

ومثل مء ورد في حديث أنس با مءلك-ر ي اهلل عن  -حديث الشيءعة قول ( :إِ ِّني لَقَ ِائم أَ ْنتَ ِظ ُر
اط ،إِ ْذ جاء ِني ِعيسى فَقَ َ ِ ِ
الصر ِ
أ َّ ِ
ون  -أ َْو
سأَلُ َ
اءتْ َك َيا ُم َح َّم ُد َي ْ
اء قَ ْد َج َ
الَ :هذه ْاألَ ْن ِب َي ُ
َ
َ َ
ُمتي تَ ْع ُب ُر َعلَى ِّ َ
) )1مسند أحمد.234/22 :

( )2إعراب الحديث النبوي.144:
) (3همع اللوامع ،148/3:النحو الوافي ،670/3 :الىوابع ،عبداهلل اسمءعير ،94:الندا والىوابع في النحو العربي:
.103
) (4الىوابع ،عبد اهلل إسمءعير.94 :
) (5سورة المءئدة.117 :

) (6ينظر في الىوابع ،عبد اهلل إسمءعير.94 :
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شاء اللَّ ُه ،لِ َغ ِّم ما ُهم ِف ِ
يه
ُمِم ،إِلَى َح ْي ُ
قَ َ
ون اللَّ َه ،أ ْ
َن ُيفَِّر َ
ون إِلَ ْي َك َ -وَي ْد ُع َ
الَ :ي ْجتَ ِم ُع َ
ث َي َ ُ
َ ْ
ق َب ْي َن َج ْم ِع ْاأل َ
ون ِفي ا ْل َع َر ِ
ق)(.)1
فَا ْل َخ ْل ُ
ق ُم ْل َج ُم َ
يقور الع بري –رحم اهلل -الىقدير :أنتظر أمتي أن تعبر على الصراط ،فأا واليعر في ىقدير

مردر مو ع النرب ،بدل ما األمة بدر الشىمءر ،ولمء حذف (أا) رفع اليعر ،ونرب جءئز(.)2

حيث جء المردر المؤور ( أن تعبر) في هذا الحديث بدر اشىمءر ،وقد قدر لليعر الم ءرع ( أا)
ألنلء ىيلم
ما خ ر سيءق الحديث ،فءلمردر المؤور –هنء -هو بدر ما المبدر من ( األمة) ،وأمة منروبة
على الميعولية وبذلك ي وا المردر المؤور في محر نرب بدر اشىمءر.

س ِ
ول اللَّ ِه
ومثل مء جء في حديث سعد با أبي وقءص –ر ي اهلل عن  : -قول ( قَ َ
الُ :ك ْن ُ
ت َم َع َر ُ
ِ
ت علَى ا ْلمو ِت ،فَع َ ِ
صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم ِفي حج ِ
صلَّى
َّة ا ْل َوَد ِ
ضا أَ ْ
ضُ
اع ،فَ َم ِر ْ
ت َم َر ً
شفَ ْي ُ َ
َ
َْ
سو ُل اللَّه َ
ادني َر ُ
َ
َ
ُ َ َ ََ
ير ولَ ْيس ي ِرثُِني إِال ْاب َنة لِي ،أَفَأُ ِ
ِ
ِ
ت :يا رس َ ِ
ِ
وصي ِبثُلُثَ ْي
ول اللَّه ،إِ َّن لي َم ًاال َكث ًا َ َ َ
سلَّ َم ،فَ ُق ْل ُ َ َ ُ
اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ث َك ِثير ،إِ َّن َك َيا
ثَ ،والثُّلُ ُ
ال« :الثُّلُ ُ
ت :فَثُلُ ُ
ث َمالِي؟ قَ َ
ش ْط ِر َمالِي؟ قَ َ
َمالِي؟ قَ َ
تِ :ب َ
الَ« :ال» ُق ْل ُ
الَ« :ال» ُق ْل ُ
ِ
ون َّ
ق َنفَقَ ًة
اء َخ ْير لَ َك ِم ْن أ ْ
س ْع ُد أ ْ
س ْع ُد لَ ْن تُْن ِف َ
َن تَ َد َ
َن تَ َد َع ُه ْم َعا َل ًة َيتَ َكفَّفُ َ
اس ،إِ َّن َك َيا َ
الن َ
ع َو َرثَتَ َك أَ ْغن َي َ
َ
ِ ()3
ِ ِ
ُّ
ام َأرَت َك) .
تَ ْبتَِغي ِب َها َو ْج َه اللَّ ِه إِال أُ ِج ْر َ
ت َعلَ ْي َهاَ ،حتَّى الل ْق َم َة تَ ْج َعلُ َها في في ْ
قءر الع بري -رحم اهلل ( :-أن تدع) اللمزة ميىوحة ،وهي أا النءربة لليعر ،ومو ع المردر
على وجليا :أحدهمء :هو بدر الشىمءر ،أي إا الىقدير :إنك ىَْرَ ك ،والثءني :أا ي وا في مو ع
رفع بءلبىدا و خير خبره(.)4
حيث جء ت ( أن تدع) مرد ار مؤولا وهو بدر اشىمءر على ىقدير :إنك ىر ك؛ أي إا ىر ك .أي:

الوارثوا منلم ،ءبنى وما للم حق شرعي في الميراث ،فلم جز ما المبدر من ( ال ءف) وهو

ال مير المبني في محر نرب اسم  ،ل يم ا فرللم عن  ،فلي بدر اشىمءر ما ال ءف ،والمقرود
ب سعد ،فى وا بدر اشىمءر منروب واهلل أعلم.

) )1مسند أحمد.209/20 :
) (2إعراب الحديث النبوي.119-118 :
) (3مسند أحمد مخرجءا.109/3 :

) (4إعراب الحديث النبوي.201 :
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الخاتمة
ِ
ِ
ِ
الحماد هلل الاذي يسار ِّ
اءم هاذا البحاث وهاء أناء أخلاص الاى ثماءره الىااي
بمنا وف ال وعونا وىوفيقا إىم َ
اءئج إيجءبياة وثمارات ملموسااة
ىورالت إليلااء ،فاإا هااذا العمار ملمااء اءا م اانيءا وشااءقءا فاإذا ءناات لا نىا ُ

فااإا الىعااب والمشااقة ىىحااور إلااى عذوبااة و ارحااة فااي الاانيس ،ءواا ناات قااد بااذلت جلاادا فااي هااذا البحااث

فإنني أشعر بءليخءر والسعءدة الغءمرة على مء أنجزى بي ر اهلل ما خ ر دراسة أثر المعنى فاي ىأويار
ابق فااي أا ي ااوا
الع بااري مشا ر إعاراب الحااديث النبااوي الشاريف ،هااذا ال ىااءب الااذي ااءا لرااءحب السا ُ

مرجعءا فريدا لتلبة العلم ،وما خ ر هذا البحث يم نني ىلخيص أبرز نىءئج بمء يأىي :

 اعىمد الع بري -رحم اهلل -في إعراب على ىءب جءمع المسءنيد لإلمءم ابا الجوزي. و ِ ع هذا ال ىاءب بناء علاى تل ٍاب ماا تلباة الحاديث ،حىاى يىجنباوا أختاء الارواة الىاي وقعات
ُ
ما قبر الرواة وهو مء ذ ر في مقدمة ال ىءب.
 الىزم الع بري -رحم اهلل -بآ ار النحءة السءبقيا ،محءفظءا على قواعدهم المرسومة ما غير أايحءور الخروج ما دائرىلم ،حيث ءا يىنءور الحديث ،ويخ اع لقواعاد النحاو العرباي ،ويقلبا

على وجوه عديدة ما الىأوي ت المىمثلة للمعنى ،حىى ىىيق مع هذه القواعد.

 ءا الع بري -رحم اهللُ -مسلمء لخى ف الروايءت وىعددهء ،حيث اءا يعماد إلاى ىوجيارواية ،حيث ءا يذ ر وج الرواية أو القيءس خ فلء ،ثم يوجللء حسب المعنى.
-

ار

ااءا ي ااىلم الع ب ااري-رحما ا اهلل-بع ااض ال اارواة بءلخت ااأ ،أو الس االو ،وربم ااء التع ااا ف ااي بع ااض

الروايءت إذا خءليت أسس النحو العربي وقواعدهء ،وعند رجوعي إلاى المساءنيد األخارى أجاد أا

هذه الروايءت وافقت آ ار الع بري المسىندة إلى قواعد النحو العربي.

 عند رجوعي إلاى ىاب شاروح األحءدياث ءواعرابلاء ،فقاد وجادت اهىمءماءا بيا ار باإعراب الع باري-رحما اهلل -ءإلمااءم النااووي ،وابااا حجاار ،والساايوتي ،والعينااي ،فنجاادهم يشاايروا إليا  ،ويىبنااوا
آ ار ه النحوية و يىأولونلء؛ ليرلوا إلى المعءني ال ءمنة الدقيقة.

 اعىم ااد الع ب ااري -رحما ا اهلل -ف ااي ىأوي اار األحءدي ااث عل ااى القا ارآا ال ا اريم ،واألحءدي ااث النبوي ااة،والشعر ،واألقوار المشلورة.

 الىاازم الع بااري -رحم ا اهلل-المااذهب البرااري فااي ثياار مااا مسااءئل  ،و ااءا يشااير إلااى المااذهبالم ْش لة ،و يحلللء ويوجللء حسب المعنى على رأي ال وفييا.
ال وفي في ثير ما الق ءيء ُ

وأخي ا ار اسااأر اهلل العلااي العظاايم أا أ ااوا قااد وفقاات فااي ىقااديم ثم ارة يءنعااة يقتيلااء مااا ىلااذذ بمعااءني
الحديث ءواعراب  ،فإا نت قد وفقت فبي ر اهلل وما عنده ،ءواا نت أختأت فما نيساي المقرارة
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واس ااأر اهلل العظ اايم أا ي ااوا ه ااذا العم اار خءلرا اءا لوجلا ا ال ا اريم ،وأا يثيبن ااي عليا ا وأا يني ااع ب ا ا
اآلخريا ،إن جواد ريم.
التوصيات:
 الهىمءم بءلدراسءت الىتبيقية للحديث النبوي الشريف لمء ىحىوي ما نوز لغوية. العماار علااى مشااروع يلاادف إلااى إع اراب ىااب الحااديث الش اريف بءلىيرااير ،مااء هااو الحااءر فاايالقرآا ال ريم.

 -ىشجيع تلبة الدراسءت العليء بعمر موازنءت بيا ىب الع بري وغيرهء.

 -ىشجيع تلبة الدراسءت العليء في البحث عا الق ءيء النحوية في ىب ىيسير الحديث.
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المصادر والمراجع:
 -القرآن الكريم

 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  :أبو العبءس ،شلءب الديا أحمد با أبي ب ربا إسمءعير با سليم با قءيمءز با عثمءا البوريري ال نءني الشءفعي ،ت840ها ،ىقديم/
ف يلة الشيخ الد ىور أحمد معبد عبد ال ريم ،ىحقيق /دار المش ءة للبحث العلمي بإشراف أبو
ىميم ،يءسر با إبراهيم ،دار الوتا للنشر ،ت ،1الريءض1420،ه1999 -م.
 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة :أبو الي ر  ،أحمد با علي با محمد باأحمد با حجر العسق ني ،ت  852ها ،ىحقيق /د زهير با نءرر النءرر ،مجمع الملك فلد
لتبءعة المرحف الشريف  ،ومر ز خدمة السنة والسيرة النبوية  ،ت،1المدينة المنورة141،
 5ها 1994 -م .
 اإلتقان في علوم القرآن :عبد الرحما با أبي ب ر ،ج ر الديا السيوتي ،ت 911ها،ىحقيق /محمد أبو الي ر إبراهيم ،الليئة المررية العءمة لل ىءب ،د .ت1394 ،ه -
 1974م.
 ارتشاف الضرب من لسان العرب :أبو حيءا األندلسي ،ت 745ه ،ىحقيق د /رجب عثمءامحمد وآخروا ،م ىبة الخءنجي ،ت  ،1القءهرة 1418 ،ه1998 -م.
 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :أحمد با محمد با أبى ب ر با عبد الملك القست نيالقىيبي المرري ،أبو العبءس ،شلءب الديا ،المتبعة ال برى األميرية ،مرر ،ت 1323 ،7

ها.

 األشباه والنظائر في النحو :ج ر الديا السيوتي ،ت 911ها ،ىحقيق د /عبد العءلم سءلمم رم ،مؤسسة الرسءلة ،ت  ،1بيروت 1406ه1985 -م.
 األصول في النحو :أبو ب ر ،محمد با السري با سلر النحوي المعروف بءبا السراج ،ت316ها ،ىحقيق /عبد الحسيا اليىلي ،مؤسسة الرسءلة ،لبنءا – بيروت ،د .ت ،د.ت.
 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  :محمد األميا با محمد المخىءر با عبد القءدرالج ني الشنقيتي ،ت 1393ها ،دار الي ر للتبءعة والنشر والىوزيع ،بيروت – لبنءا،
 1415ها 1995 -م.
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 إعراب الحديث النبوي للعكبري :عبد اهلل با الحسيا با أبي البقء الع بري ،ىحقيق د /حساموسى الشءعر ،دار المنءرة ،جدة ،السعودية ،ت1408 ،2ها1987 -م.
 إعراب الحديث النبوي :عبد اهلل با الحسيا با أبي البقء الع بري  ،ىحقيق د /عبداإللنبلءا ،متبوعءت مجمع اللغة العربية -دمشق ،ت 1986 -1407 ،2م.
 إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي :عبد اهلل با الحسيا با أبي البقء الع بري،ىحقيق د /عبدالحميد هنداوي ،مؤسسة المخىءر للنشر والىوزيع -القءهرة ،ت 1420 ،1ه،
1999م.
-

إعراب القرآن وبيانه :محيي الديا با أحمد مرتيى درويش  ،ت 1403ها ،دار اإلرشءد
للشئوا الجءمعية  -حمص  -سورية ( ،دار اليمءمة  -دمشق  -بيروت)  ( ،دار ابا ثير
 -دمشق  -بيروت) ،ت 1415 ،4ها.

 إعراب القرآن :أبو جعير النحءس ،أحمد با محمد با إسمءعير با يونس المرادي النحوي ،ت 338ها ،دار ال ىب العلمية ،ت ،1بيروت 1421 ،ها.
 إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع :أحمد با علي با عبدالقءدر ،أبو العبءس الحسيني العبيدي ،ىقي الديا المقريزي  ،ت 845ها ،ىحقيق /محمد عبد
الحميد النميسي ،دار ال ىب العلمية ،ت ،1بيروت 1420 ،ها  1999 -م.
 إنباه الرواة على أنباه النحاة :جمءر الديا أبو الحسا علي با يوسف القيتي ،ىحقيق/محمد أبو الي ر إبراهيم ،دار الي ر العربي  -القءهرة ،ومؤسسة ال ىب الثقءفية  -بيروت ،ت

 1406 ،1ها 1982 -م.

 االنتصار في الرد على المعتزلة القدرية األشرار :أبو الحسيا ،يحيى با أبي الخير با سءلمالعمراني اليمني الشءفعي  ،ت 558ها ،ىحقيق /سعود با عبد العزيز الخلف ،أ وا السلف،
ت ،1الريءض -الممل ة العربية السعودية1419،ه 1999 -م.
 اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين و الكوفيين :عبد الرحما با محمدبا عبيد اهلل األنرءري ،أبو البر ءت ،مءر الديا األنبءري ،ت 557ه ،الم ىبة العررية،
ت1424 ،1ها 2003 -م.
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 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك :جمءرالديا ،أبو محمد ،عبداهلل با يوسف با هشءم األنرءري المرري ،ت  761ه ،ىحقيق/
محمد محيي الديا عبد الحميد ،منشورات الم ىبة العررية ،بيروت  ،د .ت ،د .ت.
 البداية والنهاية :أبو اليدا  ،إسمءعير با عمر با ثير القرشي البرري ثم الدمشقي،ت774ها ،ىحقيق /عبد اهلل با عبد المحسا الىر ي ،دار هجر  ،ت 1418 ،1ها 1997 -
م.
 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :عبد الرحما با أبي ب ر ،ج ر الديا السيوتي ،ت911ها ،ىحقيق /محمد أبو الي ر إبراهيم ،الم ىبة العررية  ،لبنءا  ،د .ت.
 البيان في النحو العربي :د /محمود محمد العءمودي ،الجءمعة الس مية  ،ت،1غزة1434،ه 2013 -م.
 تاريخ االسالم ووفيات األعالم و المشاهير :شمس الديا أبو عبداهلل محمد با أحمد باعثمءا با قءيمءز الذهبي ،ت 748ه ،ىحقيق د /بشءر عواد معروف ،دار الغرب الس مي،
ت2003 ،1م.
 التأويل النحوي في كتب إعراب الحديث النبوي :عءئشة بنت مرزوق با حءمد اللليبي،جءمعة أم القرى 1423 -1422 ،ه.
 التبيان في إعراب القرآن :عبد اهلل با الحسيا با أبي البقء الع بري ،ىحقيق /على محمدالبجءوي ،منشورات عيسى البءبي الحلبي ،د .ت 1976 ،م.
ىحقيق /حسا عبد المنعم شلبي  ،مؤسسة الرسءلة  ،ت ،1بيروت 1421 ،ها  2001 -م.
 تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القرآن  ،لسيد قطب  -رحمه اهلل  :-علوي با عبدالقءدر السقءف ،دار اللجرة للنشر والىوزيع ،ت 2،1416ها  1995 -م.
-

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف :عبد العظيم با عبد القوي با عبد اهلل ،أبو محمد،
ز ي الديا المنذري ،ت 656ها ،ىحقيق /إبراهيم شمس الديا ،دار ال ىب العلمية  ،ت،1
بيروت1417،ه.

-

التطبيق النحوي :د/عبده الراجي ،دار المعرفة الجءمعية ،ت ،2مرر ،السويس 1420ه-
2000م.
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 تفسير الشعراوي  -الخواطر :محمد مىولي الشعراوي  ،ت 1418ها ،متءبع أخبءر اليوم،1997م ،د .ت.
-

تفسير الشيخ أحمد حطيبة :دروس روىية قءم بىيريغلء موقع الشب ة اإلس مية
.http://www.islamweb.net

 تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المنار) :محمد رشيد با علي ر ء با محمد شمس الديا بامحمد بلء الديا با من علي خليية القلموني الحسيني  ،ت 1354ها ،الليئة المررية
العءمة لل ىءب1990 ،م ،د .ت.
 تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) :أبو اليدا  ،إسمءعير با عمر با ثير القرشي البرري ثمالدمشقي ،ت 774ه ،ىحقيق /محمد حسيا شمس الديا ،دار ال ىب العلمية ،منشورات
محمد علي بي وا  ،ت ،1بيروت 1419،ها.
 تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،وعليه تعليقات كتاب"االنتصاف" فيما تضمنه الكشاف من االعتزال"  :أبو القءسم ،جءر اهلل محمد با عمر
الزمخشري الخوارزمي ،ت  ،538ىحقيق /خلير مأموا شيحء ، ،دار المعءرف ،ت، 3
بيروت -لبنءا 1430،ه – 2009م.
 التوابع :د /عبداهلل أحمد خليل إسماعيل  ،جءمعة األزهر،ت ،1غزة1995 ،م. التيسير بشرح الجامع الصغير :زيا الديا محمد المدعو بعبد الرؤوف با ىءج العءرفيا باعلي با زيا العءبديا الحدادي ثم المنءوي القءهري  ،ت 1031ها ،م ىبة اإلمءم الشءفعي،
ت ،3الريءض1408 ،ها 1988 -م.
تلُ ْوَب َغء الس ُّْوُد ْونِي (نسبة
 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة :أبو اليدا زيا الديا قءسم با قُ ْإلى معىق أبي سودوا الشيخوني) الجمءلي الحنيي ،دراسة وىحقيق /شءدي با محمد با سءلم
آر نعمءا ،مر ز النعمءا للبحوث والدراسءت اإلس مية وىحقيق الىراث والىرجمة رنعء ،

اليما ،ت  1432 ،1ها  2011 -م.

 جامع األصول في أحاديث الرسول  :مجد الديا أبو السعءدات المبءرك با محمد با محمدبا محمد ابا عبد ال ريم الشيبءني الجزري ابا األثير ،ت 606ها ،ىحقيق /عبد القءدر
األرنؤوت ،وبشير عيوا  ،م ىبة الحلواني -متبعة الم ح  -م ىبة دار البيءا ،ت1392 ،1
ها  1972-م.
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 جامع الدروس العربية :مرتيى الغ ييني ،ىحقيق د /عبد المنعم خيءجة ،منشورات الم ىبةالعرريةا ،ت  ،28بيروت 1414ه – 1993م.
س َنن :أبو اليدا  ،إسمءعير با عمر با ثير القرشي
 -جامع المسانيد والس َُّنا الهادي ألقوم َ

البرري ثم الدمشقي  ،ت 774ها ،ىحقيق د  /عبد الملك با عبد اهلل الدهيش ،دار خ ر،

ت ،2بيروت  1419 ،ها  1998 -م
 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامهصحيح البخاري :محمد با إسمءعير أبو عبداهلل البخءري الجعيي ،ىحقيق /محمد زهير با
نءرر النءرر ،دار توق النجءة ،ت1422 ،1ها.
 الجامع ألحكام القرآن تفسير القرطبي :أبو عبد اهلل محمد با أحمد با أبي ب ر با فرحاألنرءري الخزرجي شمس الديا القرتبي  ،ت 671ها ،ىحقيق /أحمد البردوني  ،ءوابراهيم
أتييش ،دار ال ىب المررية ،ت ،2القءهرة1384 ،ها  1964 -م.
 الجدول في إعراب القرآن الكريم :محمود با عبد الرحيم رءفي ،ت 1376ها ،دار الرشيددمشق  -مؤسسة اإليمءا ،ت ، ،4بيروت 1418 ،ها.
 جمرات المنصوبات ،المستثنى – الحال -التمييز :د /عبداهلل أحمد خلير إسمءعير ،جءمعةاألزهر ،ت،1غزة1998 ،م.
 الجملة االسمية وما اعتلق بها من نواسخ :د /ف ر محمد النمس  ،جءمعة األقرى -غزة،ت ،2فلستيا2011 ،م.
 الجملة العربية تأليفها و أقسامها  :د /فء ر رءلح السءمرائي ،دار الي ر ،ت ،2عمءا-األردا1427 ،ه 2007 -م0
 الجملة الفعلية و المفاعيل  :د /عبداهلل أحمد خلير إسمءعير  ،جءمعة األزهر ،ت ،1غزة،1995م.
 الجنى الداني في حروف المعاني :أبو محمد ،بدر الديا حسا با قءسم با عبد اهلل با عليالمرادي المرري المءل ي ،ت 749ها  ،ىحقيق د /فخر الديا قبءوة ،وآخروا ،دار ال ىب
العلمية،ت ،1بيروت  -لبنءا  1413 ،ها  1992 -م .
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 الجواهر الحسان في تفسير القرآن :أبو زيد عبد الرحما با محمد با مخلوف الثعءلبي  ،ت875ها ،ىحقيق /الشيخ محمد علي معوض ،والشيخ عءدر أحمد عبد الموجود ،دار إحيء
الىراث العربي  ،ت ،1بيروت1418 ،ه.
 الجواهر المضية في طبقات الحنفية :أبو محمد  ،عبد القءدر با محمد با نرر اهللالقرشي ،محيي الديا الحنيي  ،ت 775ها ،مير محمد ىب خءن  ،راىشي1411،ه -
1991م ،د .ت.
 حاشية الصبان شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد :العيني ،ىحقيق/ت عبد الرؤف سعد ،الم ىبة الىوفيقية ،مرر ،د .ت ،د .ت.
 حلية األ ولياء وطبقات األصفياء :أبو نعيم  ،أحمد با عبد اهلل با أحمد با إسحءق باموسى با ملراا األربلءني  ،ت 430ها ،السعءدة ،مرر1394 ،ها 1974 -م ،د .ت.
 خزانة األدب وغاية األرب :ابا حجة الحموي ،ىقي الديا أبو ب ر با علي با عبد اهللالحموي األزراري  ،ت 837ها ،ىحقيق /عرءم شقيو ،دار وم ىبة الل ر ،و دار البحءر،
التبعة األخيرة 2004،م.
 الخصائص :أبو اليىح عثمءا با جني المورلي ،ت392ها ،الليئة المررية العءمة لل ىءب،ت ،4د.ت.
 الدر المنثور :عبد الرحما با أبي ب ر ،ج ر الديا السيوتي ،ت 911ه ،دار الي ر،بيروت ،د .ت ،د .ت.
 الدعاء للطبراني :أبو القءسم التبراني ،سليمءا با أحمد با أيوب با متير اللخمي الشءمي،ت 360ها ،ىحقيق /مرتيى عبد القءدر عتء ،دار ال ىب العلمية ،ت ،1بيروت1413 ،ه.
 ديوان ليلى األخيلية :حيءىلء -شعرهء ،ىحقيق /خلير ابراهيم العتية ،جلير العتية ،سلسلةىب الىراث ،و ازرة الثقءفة و الرشءد ،العراق ،د .ت ،د .ت.
 ذيل طبقات الحنابلة المؤلف :زيا الديا عبد الرحما با أحمد با رجب با الحسا،الس مي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،الحنبلي ،ت 795ها ،ىحقيق د/عبد الرحما با سليمءا
َ
العثيميا  ،م ىبة العبي ءا  ،ت ،1الريءض  1425 ،ها  2005 -م

 روائع البيان تفسير آيات األحكام من القرآن :محمد علي الرءبوني ،م ىبة الغزالي -دمشق،مؤسسة منءهر العرفءا – بيروت ،ت 1400 ،3ها  1980 -م.
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 الروض األنف في شرح السيرة النبوية :أبو القءسم ،عبد الرحما با عبد اهلل با أحمدالسليلي  ،ت 581ها ،دار إحيء الىراث العربي ،ت ،1بيروت 1412،هـ.
 الروض الداني (المعجم الرغير) :أبو القءسم التبراني  ،سليمءا با أحمد با أيوب با متيراللخمي الشءمي ،ت 360ها ،ىحقيق /محمد ش ور محمود الحءج أمرير ،الم ىب اإلس مي،
عمءا،ت 1405 ،1ه– 1985م.
 زهرة التفاسير :محمد با أحمد با مرتيى با أحمد المعروف بأبي زهرة ،ت 1394ه،دار الي ر العربي ،د .ت ،د .ت.
 سبل الهدى والرشاد ،في سيرة خير العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله فيالمبدأ والمعاد :محمد با يوسف الرءلحي الشءمي  ،ت942ها ،ىحقيق/الشيخ عءدر أحمد
عبد الموجود ،و الشيخ علي محمد معوض ،دار ال ىب العلمية  ،ت ،1بيروت –
لبنءا 1414،ها  1993 -م.
 سر صناعة اإلعراب :أبو اليىح ،عثمءا با جني المورلي  ،ت 392ها ،دار ال ىب العلمية ،ت ،1بيروت -لبنءا1421،ها 2000 -م.
 السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير :الشيخ علي با الشيخ أحمدبا الشيخ نور الديا با محمد با الشيخ إبراهيم الشلير بءلعزيزي  ،فريق رابتة النسءخ برعءية
(مر ز النخب العلمية ،د .ت ،د .ت.
-

سنن ابن ماجه :ابا مءجة أبو عبد اهلل محمد با يزيد القزويني ،ومءجة اسم أبي يزيد،
ت273ه  ،ىحقيق /محمد فؤاد عبد البءقي ،دار إحيء ال ىب العربية  -فيرر عيسى البءبي
الحلبي  ،د .ت.

 -سنن الترمذي :أبو عيسى ،محمد با عيسى با َس ْورة با موسى با ال حءك ،الىرمذي ،ت

279ها ،ىحقيق/أحمد محمد شء ر و آخروا  ،شر ة م ىبة ومتبعة مرتيى البءبي الحلبي

 ،ت ،2مرر 1395 ،ها  1975 -م.
 سنن الدارقطني :أبو الحسا ،علي با عمر با أحمد با ملدي با مسعود با النعمءا بادينءر البغدادي الدارقتني ،ت 385ها ،ىحقيق /شعيب الرنؤوت ،وآخروا ،مؤسسة الرسءلة،
ت ،1بيروت – لبنءا 1424،ها  2004 -م.
 السنن الكبرى :أبو عبد الرحما ،أحمد با شعيب با علي الخراسءني ،النسءئي ،ت 303ها،224

 سير أعالم النبالء :شمس الديا أبو عبد اهلل محمد با أحمد با عثمءا با قَ ْءيمءز الذهبي ،ت 748ها ،دار الحديث ،القءهرة1427 ،ه2006 -م.

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه منحة الجليل :بلء الديا ،عبداهلل با عقيراللمداني ،ت 769ه ،ىأليف /محمد محيي الديا ،دار الىراث ،ت،20
العقيلي ،المرريْ ،

القءهرة1400 ،ه1980 -م.

 شرح األشموني على ألفية ابن مالك :نور الديا ،أبو الحسا ،علي با محمد با عيسىاألشموني على أليية ابا مءلك ،ىحقيق /محمد محيي الديا عبدالحميد ،متبعة مرتيى
الحلبي وأولده ،ت ،2مرر 1358ها 1939 -م.
 شرح التسهيل :جمءر الديا ،أبو عبداهلل ،محمد با مءلك التءئي الجيءني األندلسي ،ت672ه ،ىحقيق د /عبد الرحما السيد ،و زميل د /محمد بدوي المخىوا ،هجر للتبءعة و
النشر ،ت ،1الجيزة 1410،ه1990 -م.
 شرح التصريح على التوضيح على أوضح المسالك :لجمءر الديا أبي محمد با عبداهلل بايوسف با هشءم النرءري :الشيخ خءلد با عبداهلل األزهري ،ت  905ه ىحقيق /محمد
بءسر عيود السود ،منشورات دار ال ىب العلمية ،لبنءا1421 ،ه –  2000م ،د.ت.
 شرح الجمل الزجاجي :ابا عريور اإلشبيلي ،ت 669ه ،ىحقيق د /رءحب أبو جنءح ،د.ت ،1القءهرة 1971م.
 شرح الرضي على الكافية البن الحاجب  :ر ي الديا محمد با الحسا السىرابءذي النحوي،ت  686ها ،ىحقيق أ .د /يوسف حسا عمر ،منشورات جءمعة قءر يونس ،بنغءزي ،ليبيء،
 1395ه 1975 -م.
 شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية :أبو عبد اهلل  ،محمد با عبد البءقيبا يوسف با أحمد با شلءب الديا با محمد الزرقءني المءل ي ،ت 1122ها ،دار ال ىب
العلمية ،ت1417، 1ها1996-م.
 شرح السنة :محيي السنة ،أبو محمد ،الحسيا با مسعود با محمد با الي ار البغويالشءفعي ،ت 516ها ،ىحقيق /شعيب األرنؤوت ،وآخروا ،الم ىب اإلس مي ،دمشق ،ت،2
بيروت1403 ،ها 1983 -م0

225

 شرح الكافية الشافية :جمءر الديا أبي عبداهلل محمد با عبداهلل با مءلك التءئي الجيءني،ىحقيق د /عبد المنعم أحمد هريدي ،دار المأموا للىراث -جءمعة أم القرى ،ت ،1م ة
الم رمة 1402ه 1982-م.
 شرح المفصل للزمخشري :موفق الديا أبي البقء يعيش با علي با يعيش المورلي ،ت643ه ،ىحقيق د /إيمير بديع يعقوب ،دار ال ىب العلمية ،ت  ،1بيروت1422 ،ها -
2001م.
 شرح المكودي على ألفية ابن مالك :أبو زيد ،عبد الرحما با علي با رءلح الم ودي ،ت807ه ،ىحقيق د /فءتمة الراجحي ،منشورات جءمعة ال ويت ،ال ويت 1412 ،ه-
1991م،د .ت.
 شرح جمل الزجاجي :أبو الحسا ،علي با محمد با علي با خروف اإلشبيلي ،ت 609ه،(ىحقيق ودراسة) ،ىحقيق /سلوى محمد عمر عرب ،منشورات م ىبة الملك فلد الوتنية ،د.
ت1419 -1418 ،ه.
 شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب :أبو محمد ،عبد اهلل با يوسف با أحمد با عبداهلل ابا يوسف  ،جمءر الديا ،ابا هشءم  ،ت 761ها ،ىحقيق /عبد الغني الدقر ،الشر ة
المىحدة ،سوريء ،د.ت ،د .ت.
-

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) :محمد با محمد المخىءر
الشنقيتي ،الرئءسة العءمة للبحوث العلمية واإلفىء  -اإلدارة العءمة لمراجعة المتبوعءت
الدينية ،ت ،1الريءض  -الممل ة العربية السعودية 1428 ،ها  2007 -م.

 شرح سنن أبي داود :أبو محمد ،محمود با أحمد با موسى با أحمد با حسيا الغيىءبىالحنيى بدر الديا العينى  ،ت 855ها ،ىحقيق /أبو المنذر ،خءلد با إبراهيم المرري ،م ىبة
الرشد  ،ت ،1الريءض 1420 ،ها  1999 -م.
 شرح كتاب الحدود في النحو :عبد اهلل با أحمد اليء لي  ،ىحقيق /المىولي رم ءا الدميري شرح معاني اْلثار :أبو جعير ،أحمد با محمد با س مة با عبد الملك با سلمة األزديالحجري المرري المعروف بءلتحءوي ،ت 321ها ،ىحقيق /محمد زهري النجءر ،وآخروا ،
عءلم ال ىب ،ت ،1مرر 1414 ،ه  1994 -م.
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-

الشفاعة :أبو عبد الرحما ،مقبر با هءدي با مقبر با قءئدة (اسم رجر) اللمداني الوادعي،
ت 1422ها ،دارُ الثءر للنشر و الىوزيع  ،ت ،3رنعء – اليما 1420 ،ها  1999 -م.

 شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح :جمءر الديا با مءلك األندلسي ،ت 672ه ،ىحقيق د /ت محسا ،م ىبة ابا ىيمية ،ت  1413 ،3ه.
 الصحاح تاج اللغة ورحءح العربية  :أبو نرر إسمءعير با حمءد الجوهري اليءرابي ،ت393ها ،ىحقيق/أحمد عبد الغيور عتءر ،دار العلم للم ييا – بيروت ،ت 1407 ،4ها -
 1987م.
بد،
 -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان :محمد با حبءا با أحمد با حبءا با معءذ با َم ْع َ

البسىي ،ىحقيق /شعيب األرنؤوت ،مؤسسة الرسءلة – بيروت ،ت
الىميمي ،أبو حءىم ،الدارميُ ،
1993 – 1414 ،2م.

 صحيح األدب المفرد لْلمام البخاري :أبو عبد اهلل  ،محمد با إسمءعير با إبراهيم با المغيرةالبخءري ،ت 256ها ،ىحقيق/محمد نءرر الديا األلبءني ،دار الرديق للنشر والىوزيع ،ت،4
 1418ها  1997 -م.
 طبقات المفسرين للداوودي :محمد با علي با أحمد ،شمس الديا الداوودي المءل ي  ،ت945ها ،دار ال ىب العلمية  ،بيروت ،د.ت ،د .ت .
 عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد في إعراب الحديث :السيوتي ،ىحقيق /حسا الشءعر،منشورات الجءمعة اإلس مية ،المدينة المنورة ،د .ت ،د.ت.
 عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي :اإلمءم السيوتي ،ىحقيق د /سليمءا الق ءة ،دارالجير  ،بيروت1414 ،ه1994 -م  ،د .ت .
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أبو محمد ،محمود با أحمد با موسى با أحمد باحسيا الغيىءبى الحنيي بدر الديا العيني  ،ت 855ها ،دار إحيء الىراث العربي ،بيروت .د.
ت ،د.ت.
 عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :ىلذيب سنا أبي داود ءواي ءحعلل ومش ى  :محمد أشرف با أمير با علي با حيدر ،أبو عبد الرحما ،شرف الحق،
الرديقي ،العظيم آبءدي ،ت1329ها ،دار ال ىب العلمية ،ت ،2بيروت 1415 ،ها.
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 غاية المقصد في زوائد المسند :أبو الحسا  ،نور الديا علي با أبي ب ر با سليمءاالليثمي  ،ت 807ها ،ىحقيق /خ ف محمود عبد السميع ،دار ال ىب العلمية ،ت،1
بيروت 1421،ها 2001 -م.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد با علي با حجر أبو الي ر العسق ني الشءفعي،دار المعرفة ،ىحقيق د /محمد فؤاد عبد البءقي ،بيروت1379 ،ه ،د .ت.
 فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا المختار :الحسا با أحمد با يوسف با محمد باالربءعي الرنعءني ،ت 1276ه ،ىحقيق /مجموعة بإشراف الشيخ علي العمراا ،دار
أحمد ُّ
عءلم اليوائد ،ت1427 ،1ه.
-

في ظالل القرآن :سيد قتب إبراهيم حسيا الشءربي ،ت 1385ها ،دار الشروق  ،بيروت،
ت ،17القءهرة 1412،ها.

 القاموس المحيط :لإلمءم اللغوي مجد الديا أبي تءهر محمد با يعقوب با محمد با إبراهيمبا عمر الشيرازي الييروز آبءدي ،ت 817ها.
 الكتاب المصنف في األحاديث واْلثار :أبو ب ر با أبي شيبة ،عبد اهلل با محمد با إبراهيمبا عثمءا با خواسىي العبسي ،ت 235ها ،ىحقيق /مءر يوسف الحوت ،م ىبة الرشد،ت،1
الريءض1409 ،ه.
 الكتاب :أبو بشر ،عمرو با عثمءا با قنبر ،ىحقيق /عبدالس م هءروا ،م ىبة الخءنجي،ت ،3القءهرة1408 ،ها 1988 -م.
 كشف المشكل في النحو :علي با سليمءا الحيدرة اليمني ،ت  599ه ،ىحقيق د /هءديعتية متر ،متبعة اإلرشءد ،ت  ،1بغداد1404 ،ه1984 -م.
 كشف المشكل من حديث الصحيحين :جمءر الديا أبو اليرج عبد الرحما با علي با محمدالجوزي ،ت 597ها ،ىحقيق /علي حسيا البواب ،دار الوتا ،الريءض ،د .ت ،د .ت.
 لسءا العرب :محمد با م رم با منظور الفريقي المرري جمءر الديا أبو الي ر ،داررءدر -بيروت.
 لطائف اإلشارات = تفسير القشيري :عبد ال ريم با هوازا با عبد الملك القشيري  ،ت465ها ،ىحقيق /إبراهيم البسيوني ،الليئة المررية العءمة لل ىءب ،ت ،3مرر  ،د.ت.
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 اللمع في العربية :أبو اليىح ،عثمءا با جني ،ىحقيق د /سميح أبو ُمغلي ،دار المجدلويللنشر ،عمءا ،ت1988 ،1م.

 المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي :أبو عبد الرحما أحمد با شعيب با عليالخراسءني ،النسءئي ،ىحقيق /عبد اليىءح أبو غدة ،م ىب المتبوعءت اإلس مية – حلب،
ت1406 ،2ه1986 -م.

 مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،العدد الثءلث ،بحث الد ىور غءزي تليمءت بعنواا:مذهب أبي البقء الع بري في النحو1411 :ه1991 -م.
 مجمع األمثال :أبو الي ر ،أحمد با محمد با إبراهيم الميداني النيسءبوري ،ت 518ها،ىحقيق /محمد محيى الديا عبد الحميد ،دار المعرفة  ،بيروت -لبنءا ،د .ت ،د.ت.
 مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي :زيا الديا عبد الرحما با أحمد با رجب باالس مي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،الحنبلي ،ت 795ها ،ىحقيق /أبو مرعب تلعت
الحساَ ،

با فؤاد الحلواني ،اليءروق الحديثة للتبءعة والنشر ،ت  1424 ،1ه1425 -ه 2003 ،م-

2004م.
 مجموعة الحديث على أبواب الفقه :محمد با عبد الوهءب با سليمءا الىميمي النجدي،ت1206ها ،ىحقيق /خلير إبراهيم م خءتر ،جءمعة اإلمءم محمد با سعود ،ت ،1
الريءض ،الممل ة العربية السعودية ،د .ت.
 المحلى باْلثار :أبو محمد ،علي با أحمد با سعيد با حزم األندلسي القرتبي الظءهري ،ت 456ها ،دار الي ر ،بيروت ،د .ت ،د.ت.
-

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد اهلل الحاكم= مختصر الذهبي :ابا
الملقا سراج الديا أبو حيص عمر با علي با أحمد الشءفعي المرري  ،ت 804ها،
ِ
العءرمة ،ت ،1الريءض  -الممل ة العربية
ىحقيق /عبد اهلل با حمد اللحيداا وآخروا ،دار
السعودية 1411 ،ها.

 مختصر تفسير ابن كثير :ىحقيق /محمد علي الرءبوني ،دار القرآا ال ريم ،ت ،7بيروت -لبنءا 1402 ،ها 1981 -م.
 المرجع السهل في قواعد النحو العربي :هشءم عءمر عليءا ،و د /سميح أبو ُمغلي ،المتبعةالوتنية ،ت ،2عمءا1402 ،ه1982 -م.
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 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :علي با (سلتءا) محمد ،أبو الحسا نور الدياالم اللروي القءري  ،ت 1014ها ،دار الي ر ،ت ،1بيروت – لبنءا1422 ،ها 2002 -م.
 المستدرك على الصحيحين :أبو عبد اهلل  ،الحء م محمد با عبد اهلل با محمد با حمدويبا ُنعيم با الح م ال بي التلمءني النيسءبوري المعروف بءبا البيع  ،ت 405ها ،ىحقيق/

مرتيى عبد القءدر عتء ،دار ال ىب العلمية ،ت ،1بيروت 1411،ه1990 -م.

 مستخرج أبي عوانة :أبو عوانة يعقوب با إسحءق با إبراهيم النيسءبوري اإلسيراييني،ىحقيق /أيما با عءرف الدمشقي ،دار المعرفة – بيروت ،ت1419 ،1ها1998 -م.

 المسند :الشءفعي أبو عبد اهلل محمد با إدريس با العبءس با عثمءا با شءفع با عبدالمتلب با عبد منءف المتلبي القرشي ،دار ال ىب العلمية ،بيروت – لبنءا ،د .ت1400 ،
ها.

 مسند أبي داود الطيالسي :أبو داود ،سليمءا با داود با الجءرود التيءلسي البررى  ،ت204ها ،ىحقيق د /محمد با عبد المحسا الىر ي ،دار هجر ،ت ،1مرر1419،ه –
1999م.
 مسند أبي يعلى :أبو يعلى ،أحمد با علي با المثُنى با يحيى با عيسى با ه ر الىميمي،المورلي ،ت 307ها  ،ىحقيق /حسيا سليم أسد ،دار المأموا للىراث ،ت ،1دمشق1404،
ه1984 -م.
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبد اهلل ،أحمد با محمد با حنبر با ه ر با أسدالشيبءني ،ت 241ها ،ىحقيق /شعيب األرنؤوت  ،وآخروا ،إشراف د /عبد اهلل با عبد
المحسا الىر ي ،مؤسسة الرسءلة ،ت 1421 ،1ها  2001 -م0
 المسند الجامع :ىحقيق /محمود محمد خلير ،دار الجير للتبءعة والنشر والىوزيع ،بيروت،الشر ة المىحدة لىوزيع الرحف والمتبوعءت ،ت ،1ال ويت 1413،ها  1993 -م0
-

مسند الشاميين :أبو القءسم التبراني ،سليمءا با أحمد با أيوب با متير اللخمي الشءمي،
ت 360ها ،ىحقيق /حمدي با عبدالمجيد السليي ،مؤسسة الرسءلة ،ت ،1بيروت1405،ه –
1984م.
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 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:مسلم با الحجءج أبو الحسا القشيري النيسءبوري ،ت261ه ،ىحقيق /محمد فؤاد عبد البءقي،
دار إحيء الىراث العربي ،بيروت ،د .ت ،د .ت.
 المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم :أبو نعيم ،أحمد با عبد اهلل با أحمد باإسحءق با موسى با ملراا األربلءني  ،ت430ها ،ىحقيق /محمد حسا محمد حسا
إسمءعير الشءفعي ،دار ال ىب العلمية ،ت ،1بيروت – لبنءا1417،ها 1996 -م.
 مشارق األنوار على صحاح اْلثار :أبو الي ر ،عيءض با موسى با عيءض با عمروااليحربي السبىي ،ت  544ها ،الم ىبة العىيقة ودار الىراث ،د.ت ،د .ت.
 مصابيح الجامع :محمد با أبي ب ر با عمر با أبي ب ر با محمد ،المخزومي القرشي،بدر الديا المعروف بءلدمءميني ،وبءبا الدمءميني  ،ت 827ها ،ىحقيق /نور الديا تءلب ،
دار النوادر ،ت ،1سوريء  1430 ،ها  2009 -م
 المفعول به وأحكامه عند النحويين وشواهده في القرآن الكريم :د .شرف الديا عليالراجحي ،دار المعرفة الجءمعية( ،د.ت)١٩٨٩ ،م.
 معاني القرآن واعرابه  :أبو إسحءق الزجءج  ،إبراهيم با السري با سلر  ،ت 311ها،ىحقيق /عبد الجلير عبده شلبي ،عءلم ال ىب  ،ت ،1بيروت 1408 ،ها  1988 -م.
 معاني القرآن :أبو جعير ،النحءس أحمد با محمد ،ت 338ها ،ىحقيق /محمد عليالرءبوني ،جءمعة أم القرى ،ت ،1م ة الم رمة1409 ،ه.
 معاني النحو :د /فء ر رءلح السءمرائي ،دار الي ر للتبءعة والنشر والىوزيع ،ت  ،1عمءا،األردا 1420ه2000 -م.
 معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب :شلءب الديا أبو عبد اهلل يءقوت با عبداهلل الرومي الحموي  ،ت 626ها ،ىحقيق /إحسءا عبءس ،دار الغرب اإلس مي ،ت،1
بيروت1414 ،ها 1993 -م
 المعجم األوسط :أبو القءسم التبراني ،سليمءا با أحمد با أيوب با متير اللخمي الشءمي،ت360ها ،ىحقيق /تءرق با عوض اهلل با محمد وآخروا ،دار الحرميا ،القءهرة ،د .ت.
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 معجم البلدان :شلءب الديا أبو عبد اهلل يءقوت با عبد اهلل الرومي الحموي  ،ت 626ها،دار رءدر ،ت ،2بيروت  1995 ،م .
 معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ :محمد محمد محمد سءلم محيسا  ،ت 1422ها ،دار الجير ،ت ،1بيروت 1412 ،ها  1992 -م.
-

مغني اللبيب عن كتب األعاريب :عبد اهلل با يوسف با أحمد با عبد اهلل ابا يوسف ،أبو
محمد ،جمءر الديا ،ابا هشءم ،ت761ه  ،ىحقيق د /مءزا المبءرك ،و آخروا ،دار الي ر
 ،ت ،6دمشق1985 ،م.

 المغني البن قدامة :أبو محمد ،موفق الديا عبد اهلل با أحمد با محمد با قدامة الجمءعيليالمقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشلير بءبا قدامة المقدسي  ،ت 620ها ،م ىبة القءهرة ،د.
ت ،د.ت.
 المقتضب :أبو العبءس ،محمد با يزيد المبرد ،ت 285ه ،ىحقيق د /محمد عبدالخءلقع يمة ،ت  ،3القءهرة  1415 ،ه 1994 -م.
 المقرب :على با مؤما المعروف بءبا عريور ،ت 669ه ،ىحقيق  /أحمد عبد السىءرالجواري وآخروا  ،م ىبة وهبة  ،ت ،2القءهرة1993 ،م.
 من متممات الجملة في النحو العربي :د /ف ر محمد النمس ،جءمعة األزهر ،غزة،1436ه 2015 -م.
 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج= صحيح مسلم :أبو ز ريء ،محيي الديا يحيى باشرف النووي ،ت  676ه ،دار إحيء الىراث العربي  ،ت ،2بيروت1392 ،ه.

 موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور :أ .د /ح مت با بشير با يءسيا ،دارالمآثر للنشر والىوزيع والتبءعة -المدينة النبوية ،ت 1420 ، 1ها  1999 -م
 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية :أحمد با محمد با أبى ب ر با عبد الملك القست نيالقىيبي المرري ،أبو العبءس ،شلءب الديا  ،ت 923ها ،الم ىبة الىوفيقية ،القءهرة -مرر،
د .ت.
-

الموجز في قواعد اللغة العربية :سعيد با محمد با أحمد األفغءني  ،ت 1417ها ،دار
الي ر  ،ت ،1بيروت – لبنءا1424 ،ها 2003 -م.
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 الموسوعة القرآنية :إبراهيم با إسمءعير األبيءري  ،ت1414ها ،مؤسسة سجر العرب ، 1405ها .د.ت ،د .ت.
 النحو التطبيقي وفقاً لمقررات النحو العربي في المعاهد والجامعات العربية :د /هءدي نلر،منشورات علم ال ىب الحديث و جدار لل ىءب العءلمي -عمءا ،ت ،1األردا1429 ،ه-
2008م.
 النحو التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم :د /محمود سليمءا يءقوت ،م ىبة المنءراإلس مية ،ت  ،3ال ويت1417 ،ه – 1996م.
 النحو الصرف  :د /عءرم بيتءر ،منشورات جءمعة دمشق ،ت ،9دمشق1425 ،ه -2004م.
 نحو العربية :عبداللتيف محمد الحتيب و سعد عبدالعزيز مرلوح ،م ىبة دار العروبةللنشر والىوزيع  ،ت ،1ال ويت1423 ،ه2002 -م.
 النحو المصفى :محمد عيد ،م ىبة الشبءب،القءهرة ،197،د .ت. النحو الميسر ،عرض شامل لجميع قواعد النحو لشواهد القرآن الكريم و السنة النبوية ويليه تعليقات إيضاحية على متن األجرومية :أحمد نءرر أحمد نءرر ،أليء للنشر و الىوزيع،
ت ،1الجيزة -مرر1433 ،ه2012 -م.
 النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة :عبءس حسا ،دارالمعءرف  ،ت ،3مرر1975 ،م.
 النحو والداللة " مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي" :د /محمد حمءسة عبد اللتيف ،دارغريب ،القءهرة ،ت1999 ،2م.

 النداء و التوابع في النحو العربي :د /ف ر محمد النمس ،جءمعة األزهر ،غزة1438 ،ه -2017م.
 نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم  -صلى اهلل عليه وسلم  :-عدد ماالمخىريا بإشراف الشيخ /رءلح با عبد اهلل با حميد إمءم وختيب الحرم الم ي ،دار
الوسيلة للنشر والىوزيع ،ت ،4جدة ،د.ت.
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 النكت في تفسير كتاب سيبويه و تبيين الخفي من لفظه و شرح أبياته و غريبه :أبوالحجءج ،يوسف با سليمءا با عيسى األعلم الشنىمري ،ت 476ه ،ىحقيق د /يحيى مراد،
منشورات دار ال ىب العلمية ،ت ،1بيروت 1425 ،ه 2005 -م.
 نيل األوطار :محمد با علي با محمد با عبد اهلل الشو ءني اليمني ،ت1250ها ،ىحقيق/عرءم الديا الربءبتي ،دار الحديث ،ت ،1مرر1413 ،ها 1993 -م.
 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع :ج ر الديا ،أبو الي ر ،عبد الرحما با أبي ب رالسيوتي ،ت 911ه ،ىحقيق /أحمد شمس الديا ،دار ال ىب العلمية ،ت ،1بيروت،
1418ه1998 -م.
 الوافي بالوفيات :ر ح الديا خلير با أيبك با عبد اهلل الريدي  ،ت764ها ،ىحقيق/أحمد األرنءؤوت وآخروا ،دار إحيء الىراث  ،بيروت1420،ها2000 -م ،د .ت.
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