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املخلص:

ىحا البحث ىػ دراسة لطاىخة ححؼ حخوؼ الجخ في الحجيث الذخيف في كتب إعخاب الحجيث الشبػؼ الثالثة:

* إعخاب الحجيث الشبػؼ  ،ألبي البقاء عبج هللا بغ الحديغ العكبخؼ ( ت  ٙٔٙىػ ػ ػ ) .

* شػاىج التػضيح والترحيح لسذكالت الجامع الرحيح  ،إلبغ مالظ دمحم بغ عبج هللا ( ت ٕ ٙٚى ػ ػػ).
* عقػد الدبخجج عمى مدشج اإلماـ أحسج  ،لجالؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي ( ت ٜٔٔىػ ػ ػػ) .
وتشاوؿ البحث (٘٘) متشا نبػيا جاءت فييا ( )ٚأنػاع مغ ححؼ حخوؼ الجخ ىي:
الحخؼ السححوؼ
عجد الستػف

الباء

في

الـ التعميل

مغ

عمى

إلى

عغ

ٕٔ

ٛ

ٛ

ٙ

٘

٘

ٕ

حاوؿ البحث جسع مادة نحػية حجيثية قابمة لمبحث والتحميل والتسثل واإلحراء  .وخمز الى أف أكثخ حخؼ جخ

ححؼ في أحاديث كتب إعخاب الحجيث الشبػؼ ىػ (الباء)  ،يميو( في والـ التعميل)  ،ثع (مغ)  ،ثع (عمى و إلى) ،ثع

(عغ) وتشػع التعبيخ الشبػؼ مغ حيث ححوؼ حخوؼ الجخ إلى (:ماححؼ فيو حخؼ الجخ وحجه) و(ماححؼ فيو حخؼ
الجخ مع مجخوره) و (ماححؼ فيو حخؼ الجخ واتشرب االسع بعجه) و (ماححؼ فيو حخؼ الجخ في جسمة الفعل السبشي
لمسعمػـ) و (ماححؼ فيو حخؼ الجخ في جسمة الفعل السبشي لمسجيػؿ) و ( ما ححؼ فيو حخؼ الجخ مع بقاء عسمو) و(

ما ححؼ فيو حخؼ الجخ مع ححؼ الفعل) .كسا ابخز البحث قابمية الستػف الشبػية لمتقجيخات الشحػية الستشػعة وكذف
لذخاح الحجيث .
عغ الجيج الشحػؼ في كتب إع اخب الحجيث  ،كسا ابخز الجيج الشحػؼ السسيد ّ
الكلمات المفتاحية :حذف  ،حروف الجر ،اعراب الحديث.
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Deletion of Prepositions in the Prophetic Tradition

Lect. Dr. Waleed Khuder Omer Al-Hammawy
Technical Institute of Nineveh/Tourism Technics and Hotels Management

Abstract:
This research is a study of the demonstration of the deletion in the prophetic tradition in the
three parsing books of the prophet tradition.
*(Eiraab Al_Hadeeth Al_Nabawi), By Abi Al_Bakaa Abdullah Ibn Al_hussein Al_Uqburi.
*(Shawaaid Al_Tawdheeeh Wa Al_Tasheeh Limushkilat Al_Jaami Al_Saheeh), By
Mohamed Ibn Malik.
*(Ukood Az_Zabarjad Ala Musnad Al_Imam Ahmed), By Jalaal As_Deen As_Siyooty.
The research treated with (55) prophetic text in which seven types of the deletion, the
prepositions are :
The deleted prepositions
AL_Baa
Fi
Laam
Min
Ala
Ila
ain
Text numbers
21
8
8
6
5
5
2
The research tried to gather an grammatical matter in the prophetic traditions to be easy for
searching, analysing and counting.The research highlighted the possibility prophetic texts
with the grammatical various estimats , also exposed the grammatical effort in the parsing
books of the prophetic tradition, as it pointed the grammatical effort of the prophetic
traditions explainers .
Key words: Eraab Al- Hadeeth , Prepositions , Deletion.
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ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....

بسم اهلل الرمحو الرحيم

الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالـ عمى خاتع الشبييغ وآلو وصحبو أجسعيغ  ،وبعج فإنو مغ

دواعي الدخور أف أتشاوؿ في ما أقجـ لو بيحه الكمسات أحاديث شخيفة  ،بسعالجة نحػية تشاولت ححؼ
حخوؼ الجخ فييا  ،والعخبية لغة اإليجاز والححؼ نػع مشو وقج وقع في الحخؼ والكمسة والجسمة  ،وقج

شفحت السكتبة العخبية بالجراسات التي تشاولتيا تشطي اًخ وتصبيقاً  ،وىحا البحث جاء لدج ثغخة في مجسل
تمظ الجراسات مغ جية  ،ولتدميط الزػء عمى نحػ الحجيث الذخيف وإبخاز أوجو التقجيخ الشحػؼ التي

لجأ الييا معخبػه مغ جية أخخػ  ،مع استكشاه أوجو التعبيخ الشبػؼ وكذف خرائز جسمة الحجيث

الذخيف وجسع مادة نحػية حجيثية يسكغ أف تكػف نػاة لجراسة شاممة تتشاوؿ ححؼ حخوؼ الجخ في
مجسل الحجيث الذخيف في الرحاح والدشغ – مثالً -أو في نصاؽ بحثي أوسع  ،إذ لع أجج – عمى

كثخة البحث واالستقراء– دراسة ترجت لححؼ حخوؼ الجخ في الحجيث الشبػؼ الذخيف فزالً عغ
بحثيا في كتب إعخابو  ،عمى أف الباحث ال يعجـ مشيا ما تشاوؿ حخوؼ الجخ في اتجاىات نحػية عامة

مغ زوايا بحثية متشػعة  ،ولعل أىسيا ما كتبو الجكتػر مرصفى جػاد في كتابو السػسػـ بػ( دراسات

في فمدفة الشحػ والرخؼ والمغة والخسع)

(ٔ)

 ،إذ تصخؽ فيو الى مػضػع ححؼ حخوؼ الجخ  ،و بحث

نحػؼ َّ
خد لمشرب)
عامل
بعشػاف  ( :ندعُ الخافس
ٌّ
مص ٌ
ٌ
القخآف )(ٖ) ،والبادؼ مغ ىحه العشػانات اتجاىاً وتصبيقاً ميميا الى التشطيخ الشحػؼ  ،فزالً عغ أف
(ٕ)

 ،و ( :السشرػب عمى ندع الخافس في

تصبيقاتيا الشرية ال تخز الحجيث الشبػؼ الذخيف  ،و أوؿ ما بجىشي في مديخة ىحا البحث أف السادة
الشطخية لسػضػع ححؼ حخوؼ الجخ في مرشفات الشحػ جاءت متفخقة ليذ مغ اليديخ جسع شتاتيا ،

إذ تػزعت عمى أبػاب  :حخوؼ الجخ ،وتعجؼ الفعل ولدومو  ،وباب اإلضافة  ،والسفاعيل  ،وغيخىا ،
إلى جانب أبػاب الححؼ السشفخدة كجيج ابغ جشي في كتاب الخرائز وابغ ىذاـ في مغشي المبيب .

عمى أف إحراء األحاديث الذخيفة التي ورد فييا ححؼ لحخوؼ الجخ تصمب استقخاء شامالً لسا يخبػ
عمى (ألفي) حجيث شخيف في كتب إعخاب الحجيث الشبػؼ  ،وفخز الستػف الذخيفة التي احتػت ححوفاً

شخاح
في حخوؼ الجخ  ،وجسع مادة نحػية مغ كتب إعخاب الحجيث  ،فزالً عغ رصج ما سجمو ّ
الحجيث مغ ىحه الححوؼ و ما قالػه في تػجيييا  ،إلى جانب ما ذكخه الشحاة ىشا أو ىشاؾ  ،وال تعج

شخوح الحجيث كتباً إلعخابو ذلظ أف ما ورد فييا مغ السعالجات المغػية والشحػية مشيا بخاصة جاء
مسدوجاً بعمػـ شتى كالفقو واألصػؿ والديخة وغيخىا الكثيخ ،مع تشػع تمظ السعالجات قمة أو كثخة
بحدب مشاىج مؤلفييا وامتجادىا عمى عرػر التأليف  ،عمى أنيا ججيخة بجراسات لغػية تدتخخج ما

أودع في الكثيخ مشيا مغ الكشػز المغػية  ،مع القميل مغ الحؼ كتب في جامعة السػصل وغيخىا .

والججيخ بالحكخ أف كتب إعخاب الحجيث الذخيف ىي مرشفات عشت بسعالجة اإلشكاالت المغػية

في الحجيث الشبػؼ  ،ومشيا اإلشكاالت الشحػية مع تػجيييا بسا يشدجع و قػاعج العخبية وأساليبيا
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وأسخارىا  ،اذ حػت مادة نحػية أبجعيا السعخبػف مع ما جسعػه مغ الشحاة والمغػييغ والبالغييغ

وشخاح الحجيث الذخيف  ،وغيخىع  ،وأشيخىا ثالثة :
والسعجسييغ ّ
(ٗ)
* إعخاب الحجيث الشبػؼ  ،ألبي البقاء عبج هللا بغ الحديغ العكبخؼ ( ت  ٙٔٙىػ ػ ػ )  ،وقج ألفو تعميقاً
عمى كتاب جامع السدانيج ألبي الفخج [ عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم ] بغ الجػزؼ (ت ٜ٘ٚىػ ػ ػ ) ،

إذ اختار مشو ( )ٕٗٛحجيثاً رأػ فييا إشكاالت نحػية .

(٘)

* شػاىج التػضيح والترحيح لسذكالت الجامع الرحيح

 ،إلبغ مالظ [ دمحم بغ عبج هللا (تٕٙٚ

ى ػ ػػ)]  ،وقج ألفو تعميقاً عمى (ٓ )ٔٛحجيثاً شخيفاً مغ صحيح اإلماـ البخارؼ [ دمحم بغ اسساعيل بغ

إبخاليع( ت ٕ٘ٙى ػ ػ )]  ،أماله في مجالذ الحجيث في دمذق .

* عقػد الدبخجج عمى مدشج اإلماـ أحسج( ،)ٙلجالؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي

(تٜٔٔىػ ػ ػػ)  .وقج عقجه تعميقا عمى (ٖٔ )ٔٚحجيثاً مغ مدشج اإلماـ أحسج [ بغ دمحم بغ حشبل
الذيباني (ت ٕٔٗ ىػػ)]  ،وقج ضع فيو الكتابيغ الدابقيغ تقخيباً وزاد عمييسا كثي اًخ مسا ذكخه المغػيػف
والشحػيػف وشخاح الحجيث وغيخىع  ،وجاء في ثالثة مجمجات.

أما مشيجي في ىحا العسل فيػ الػصف والتحميل مع شيء مغ التخجيح واإلختيار ،وذلظ

بالتقجيع الشطخؼ لؤلساس الشحػؼ لشػع الححؼ ثع الجخػؿ في عخض ما يتعمق مشو في الحجيث الذخيف

 ،وفي ضبط الستػف الشبػية الذخيفة عػلت -غالباً -عمى رواية اإلماـ الديػشي في (عقػد الدبخجج) ،

فسثال حجيث  ( :أُمخت أف أقاتل الشاس حتى يذيجوا  )...رواه عغ رسػؿ هللا – صمى هللا عميو وسمع -
أبػ ىخيخة وأنذ وجابخ وعبج هللا بغ عسخ – رضي هللا عشيع – أوردت رواية ابغ عسخ ألنيا ىي التي
عالجيا الديػشي عشج ذكخه لسدشج عبج هللا بغ عسخ -رضي هللا عشو  ،وإلف اإلماـ الديػشي متأخخ

عغ كل مغ أبي البقاء العكبخؼ وابغ مالظ  ،ولع أعغ بتخخيج الحجيث واكتفيت بتػثيقو مغ كتب إعخاب

الحجيث الشبػؼ نصاؽ الجراسة – خذية اإلشالة ،وألف البحث مػجو لجراسة الستػف السػثقة في تمظ
أف استقخاء السادة الشحػية الشطخية عخضشي لسجسػعة مغ السدائل  ،مشيا عالقة
السرشفات  ،وال أندى ّ
الححؼ بالتزسيغ والخالؼ في السرصمحات الجالة عمى الححؼ كاإلسقاط واالستغشاء  ،ومدألة
التػسع ذات البعج البالغي ،وغيخىا مسا رأيت في التعخض لو خخوجاً عغ القرج .

مدخــــــــــــــــــــــل

تذكل حخوؼ السعاني مكػناً كبي اًخ مغ مكػنات الجسمة العخبية  ،يتسيد بكثخة تك اخره وتشػع

أقدامو إلى مجاميع كحخوؼ العصف وحخوؼ الجخ وحخوؼ الشفي  ،أو إلى آحاد كحخوؼ الشجاء  ،و
أف الشاصبة  ،و ىسدة االستفياـ  ،والالـ  ...الخ  ،وقج حطيت ىحه الحخوؼ بعشاية الشحاة في

مرشفاتيع  ،في أبػاب الشحػ كَمو تبعاً لتعمق الحخؼ  ،ومػضع شاىجه فزالً عغ معالجات متسايدة في

أبػاب خاصة كالجخ -مثال  ،ثع استقمت بسرشفات  :حخوؼ السعاني وأشيخىا ثالثة:
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ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....
()ٚ

 رصف السباني في شخح حخوؼ السعاني
ٕٓٚى ػػ).



 ،ومؤلفو :أحسج بغ عبجالشػر السالقي (ت

الجشى الجاني في حخوؼ السعاني( ،)ٛومؤلفو  :حدغ بغ قاسع السخادؼ ( ت ٜٚٗى ػػ) .

 مغشي المبيب عغ كتب األعاريب( ،)ٜو مؤلفو  :ابغ ىذاـ عبج هللا بغ يػسف األنرارؼ
(تٔٚٙىػ)

وفي معخض التأصيل السشصقي في نطخة العخب إلى ىحه الحخوؼ أقػؿ  :إف األصل عجـ ححفيا ،

وىػ ٍ
سار في كل حخوؼ السعاني بعامة  ،يقػؿ ابغ جشي [ أبػ الفتح عثساف (ٕٖٜىػ ػػ) ]َّ (( :
إف

الحخوؼ ال يميق بيا الديادة وال الححؼ و َّ
فأما
إف أعجؿ أحػاليا ْ
أف تدتعسل غيخ مديجة وال مححوفة ّ ،
وجو الكياس في امتشاع ححفيا مغ قبل َّ
أف الغخض في الحخوؼ إنسا ىػ االخترار ،أال تخػ َّأنظ إذا
قمت  :ما قاـ زيج  ،فقج نابت ما عغ انفي ؟  ،وإذا قمت  :ىل قاـ زيج ؟ فقج نابت ىل عغ االستفياـ ،

فػقػع الحخؼ مقاـ الفعل وفاعمو غاية في االخترار ،فمػ ذىبت تححؼ الحخؼ تخفيفاً ألفخشت في
اإليجاز َّ
ألف اخترار السخترخ إجحاؼ بو ))(ٓٔ) ،وال يدّمع ىحا الكالـ عمى ضاىخه ألف ححؼ حخوؼ

(حخوؼ الجخ ) قج جاء في القخآف الكخيع وشاع في االستعساؿ  ،فمػ استقاـ ىحا
السعاني  ،ومشيا
ُ
الذخط لسا جاز ححُفيا  ،فزالً عغ أف تححؼ قياساً .

ومثاؿ ذلظ  :يححؼ حخؼ الجخ قياساً باتفاؽ في نحػ قػلو -تعالى  :ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ

[ البقخة ، ] ٚ٘-التقجيخ  :في أف يؤمشػا .

(ٔٔ)

ثع إف الزسائخ في العخبية وضعت عمى سبيل

االخترار ومع ذلظ ورد ححؼ عجد مشيا وجػباً كححؼ ضسيخ الذأف  ،وجػا اًز كححؼ العائج

السشرػب في جسمة الرمة  ،فيحا اخترار لمسخترخ.

وثسة ثالث مدائل أشيخ إلييا إشارة سخيعة لتحقيق ترػر واضح عغ ححؼ حخوؼ الجخ:

ٔ-

و ضيفة الحخوؼ إفادة السعاني في غيخىا  ،فحخوؼ الجخ مثالً  :جخ السعاني في األفعاؿ إلى
األسساء  ،لحلظ يصمق عمييا الكػفيػف حخوؼ اإلضافة ؛ َّ
ألنيا تزيف الفعل إلى االسع  ،وىي
بسثابة مػصالت( روابط ) لفطية بيغ اإلسع والفعل  ،وقج يصمقػف عمييا  :حخوؼ الرفات ؛

َّ
ألنيا تحجث التبعيس –مثالً  -وىػ معشى في االسع  ،أو الطخفية – وىي معشى – كحلظ،

ٕ-

تدسى حخوؼ اإلضافة ؛ ألنيا تزيف معاني
يقػؿ ابغ يعير  (( :اعمع أف ىحه الحخوؼ ّ
تجخ ما بعجىا مغ األسساء ،أؼ:
األفعاؿ قبميا إلى األسساء بعجىا،
الجخ؛ ألنيا ّ
وتدسى حخوؼ ّ
ّ
ٍ
صفات لِسا قبميا مغ الشكخات .وىي
يدسييا الكػفيػف حخوؼ الرفات  ،ألنيا تقع
تخفزيا .وقج ّ
وع َس ِل الخفس ،وإف اختمفت معانييا في أنفديا))(ٕٔ).
متداوي ٌة في إيراؿ األفعاؿ إلى ما بعجىا َ
كل خافس
عشج ححؼ حخ الجخ يرل تأثيخ الفعل الى السفعػؿ ،وقاؿ السبخد  ... (( :وكحلظ ُّ

الفعل فعسل في ما بعجه))(ٖٔ) ،ويقػؿ الكفػؼ ُ (( :ح ُخوؼ
ووصل
ُ
في مػضع نرب إذا ححفتو ُ
اْل َج ّخ ِإَّن َسا تجخل ْاأل َْس َساء إلخفاء َم َعاني ْاألَْف َعاؿ ِإَل ْي َياَ ،فتكػف ِتْم َظ ْاأل َْس َساء مفاعيل ِلتْمظ ْاألَْف َعاؿ
ٜٔٓ
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ٖ-

ِ
ورة وجػد آثَار ِتْم َظ اْل ُح ُخوؼ؛ َولسا ححؼ
سحاؿ لعجـ ُ
ييا لفطا َ
رَ
لز ُخ َ
ػبة اْل َ
ض ُيػر الشرب ف َ
َم ْش ُ
ض ُيػر الشرب َع َاد ْت مشرػبات عمى السفعػلية )) (ٗٔ).
َمانع ُ
َّ
إف لحخوؼ الجخ أث اًخ في إيزاح معشى التعجؼ في األفعاؿ الالزمة التي ال تتعجػ بشفديا،إذ تقػـ
بسيسة إيراؿ الفعل إلى االسع والجاللة عمى أثخه  ،قاؿ ابغ ىذاـ (( وحكع الالزـ :أف يتعجػ

بالجار ،كػ :عجبت مشو  ،مخرت بو  ،وغزبت عميو)) (٘ٔ).

أسباب حذف حروف الجر

فيمخرو لشا ابغ يعير بقػلو  (( :قج تححؼ حخوؼ الجخ في المفع اخترا اًر
أما ححفيا
ّ
يجؿ عمييا  ،فتجخؼ لقػة الجاللة عمييا مجخػ الثابت السمفػظ بو ،
واستخفافاً إذا كاف في المفع ما ُّ
وتكػف مخادة في السححوؼ مشو )) ( ،)ٔٙوثسة نز البغ الديج البصميػسي في ححؼ ىحه الحخوؼ
يقػؿ فيو  (( :اعمع َّ
أف العخب قج تححؼ حخوؼ الجخ مغ أشياء ىي محتاجة إلييا  ،وتديجىا في أشياء
ىي غشية عشيا  ،فإذا ححفػا حخؼ الجخ مسا ىػ محتاج إليو  ،فحلظ ألسباب ثالثة :

أحجىا  :أف يكثخ استعساؿ الذيء  ،ويفيع الغخض مشو والسخاد  ،فيححفػف حخؼ الجخ تخفيفاً
كسا يححفػف غيخ ذلظ مغ كالميع  ،مسا ال يقجر السشكخوف عمى أف يجفعػه  ،كقػليع  :اير لظ وىع
ِ ِ
يخيجوف  :أؼ شيء  ،و ويُم ِسو وىع يخيجوف  :ويل ِ
ججا  ،كححفيع
ويل أل ّمو  ،وذلظ كثيخ ً
أمو  ،و ٌ :
ُ ّ
ّ
السبتجأ تارة والخبخ تارة  ،وغيخ ذلظ مسا يعمسو أىل ىحه الرشاعة.
والثاني :أف يحسل الذيء عمى شيء آخخ  ،وىػ في معشاه  ،ليتجاخل المفطاف كسا تجاخل السعشياف ،

كقػليع  :أستغفخ هللا ذنبي  ،حيغ كاف بسعشى :استػلبو ّإياه.

والثالث :أف يزصخ إلى ذلظ شاعخ ،كشحػ ما أنذجه الكػفيػف مغ قػؿ جخيخ
))

َّ
أف )(.)ٜٔ

()ٔٛ

()ٔٚ

:

تَ ُس ّخوف
كالم ُك ُع َعَم َّي إ ًذا َحخُاـ
الجيار وَل ْع تَ ُع ُ
َ
ػجػا ُ ...
 ،وتججر اإلشارة إلى َّ
أف) و (
أف اشخاد ححؼ حخوؼ الجخ ذكخه الشحػيػف  ،مع ( ْ

وأفادنا نز البصميػسي ثالثة أسباب لمححؼ ىي  :كثخة االستعساؿ  ،و الحسل عمى السعشى ،
ححؼ  ،وز ٍ
ٍ
يادة ،
واالضصخار  ،وثسة سبب ميع آخخ ىػ اإلتداع  :فكل تغييخ في أصل التخكيب مغ

وحسل عمى السعشى  ،ىي اتداع نحػؼ  ، ،يقػؿ ابغ جشي  (( :وكيف ترخ ِ
ٍ
ٍ
فت الحاؿ
وتأخيخ ،
وتقجيع

فاالتداع ٍ
فاش في جسيع أجشاس شجاعة العخبية))(ٕٓ)  ،فسا يأتي عمى خالؼ األصل  ،وقاؿ الدبيجؼ:
ِ
ِ ِ
الجخ ،ثع ُيتََػ َّسع
ر َح أَف َيتَ َعَّجػ ىكحا بحخؼ ّ
((قاؿ أَبػ جعفخ الف ْيخ ّؼ في شخح الفريح  :األَصل في َن َ
(ٕٔ)
في ح ْحؼ حخؼ الجخ ِ
ولسا
فيرل
الفعل بشْفدو فتقػؿ َ :ن ْ
ْ
ّ
ُ
رحت زيجاً ))  ،و قاؿ العمػػ ّ () :
كانت أحخؼ السعانى كثيخة الجور واالستعساؿ فى الكالـ  ،تػسعػا فى اإليجاز بححفيا ))(ٕٕ).

ٓٔٔ

ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....

حذوف حروف الجر في كتب إعراب الحديث

أحريت في كتب إعخاب الحجيث الشبػؼ ححؼ أنػاع مغ حخوؼ الجخ في (٘٘) حجيثاً نبػياً شخيفاً
َّ
تػزعت عمى التقديع اآلتي :
الحرف المحذوف

الباء

في

الـ التعميل

مغ

عمى

إلى

عغ

عدد المتهن

ٕٔ

ٛ

ٛ

ٙ

٘

٘

ٕ
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أوالً  :حذف حرف الجر( الباء)  -نزع الخافض
والسفيػـ الستبادر إلى الحىغ ىػ نرب االسع السجخور الػاقع بعج الحخؼ السححوؼ عمى

السفعػلية وذلظ َّ
أف السجخور بالحخؼ كالسفعػؿ بو أصالً  ،ولحلظ أجاز بعس الشحاة العصف بالشرب
عمى محل الجار والسجخور مثل :مخرت بد ٍيج وخالجاً  ،قاؿ سيبػيو  (( :إذا قمت :مخرت بديج  ،فكأنظ

قمت :مخرت زيجاً ،تخيج بحلظ أنو لػال الباء الجارة النترب زيج))(ٖٕ) ،وقاؿ ابغ جشي  ... (( :فإف
العخب قج نربت ما عصفتو عمى الجار والسجخور  ،ألنيسا جسيعا مشرػبا السػضع ،وذلظ قػليع:
ٍ
محسج وخالجاً )) (ٕٗ) ،ومشو قػؿ الذاعخ:
وعسخ ،ونطخت إلى
مخرت بديج
اً
ِنعع اْلفتاة َفتاة ِىشج َلػ ب َحلت  ...رَّد التَّ ِح ِ
صقاً  ،أو بِإ ِ
يساء
ية ُن ْ
ُ ً ُْ ْ َ ْ
َ
َْ
صخح
فاألصح في (نصقاً) أف تكػف مشرػبة عمى ندع الخافس وىػ سائغ لػجػد نطيخ مقابل لو ّ
الذاعخ بحخؼ الجخ فيو  ،وىػ قػلو  :بإيساء ،قاؿ الديػشي  (( :و(نصقا)  :قاؿ العيشي[ بجر الجيغ

محسػد بغ أحسج ( ت ٘٘ٛىػ ػػ)]  :تسييد ،وقػلو :أو بإيساء عصف عميو .قمت :الرػاب نربو عمى

ندع الخافس لمترخيح بو في السعصػؼ ))(ٕ٘).

ثع إف السشرػب بشدع الخافس يخفع عمى أنو نائب فاعل اذا بشي الفعل لمسجيػؿ تقػؿ :

نِ
ر َح أخػؾ  ،و ُشكخ أبػؾ ،بقي أف ىحا ال يجخؼ في األمكشة إال سساعاً كسا جاء مغ قػليع  :دخمت
ُ
()ٕٙ
مكة  ،وذىبت الذاـ  .وقج تشػعت صػر ىحا الححؼ في الحجيث الشبػؼ إلى :

أ -حذف (الباء) في جملة الفعل المبني للمعلهم :

ِ َّ
الشِب َّي َّ -
َف َّ
 -6عغ أبي ىخيخة – رضي هللا عشو  ( :أ َّ
اؿَ :م ْغ َح َس َل َعَم ْي َشا
صمى هللاُ َعَم ْيو َو َسم َعَ -ق َ
َ
ِ
الد َال َح َفَم ْي َذ ِمَّشا )  ،والتقجيخ  :بالدالح .
ّ
َّللاِ  -صَّمى هللا عَمي ِو وسَّمع ِ -في ِدي ِة اْلخ ِ
صأ
ػؿ َّ
َ َ
 -0عغ ابغ مدعػد – رضي هللا عشو َ ( :ق َ
زى َرُس ُ
َ
ُ َ ْ ََ َ
ِ
اض َ ،ذ َك ًاخ ِ ،
يغ ْاب َغ م َخ ٍ
يغ ِب ْش َت م َخ ٍ
يغ ِحَّق ًة ،
يغ ْاب َش َة َلُبػ ٍف َ ،و ِع ْذ ِخ َ
وع ْذ ِخ َ
اض َ ،و ِع ْذ ِخ َ
ع ْذ ِخ َ
َ
َ
يغ َج َح َع ًة )  ،والتقجيخ  :بعذخيغ .
َو ِع ْذ ِخ َ
 -3عغ ابغ عباس – رضي هللا عشو  ( :أ َّ
َّللاِ  -صمى هللا عميو وسمعَ -ع َّق َع ِغ اْل َح َد ِغ
ػؿ َّ
َف َرُس َ
َواْل ُح َد ْي ِغ َك ْب ًذا َك ْب ًذا )  ،والتقجيخ  :بكبر .
ٔٔٔ

م.د .وليد خضر عمر

احلماوي

 -4عغ أبي ىخيخة  -رضي هللا عشو – قاؿ  :قاؿ رسػؿ هللا – صمى هللا عميو وسمع :
ري ِ
ِ
ِ
مر ِائ ِع َف ْخ َحتَ ِ
ام ِو ) ،
ص َخ َف ِخَح ِب ِف ْ
(َ ...ولِ َّ
اف َيْف َخُح ُي َسا ِ ،إ َذا أَ ْف َ
ص ِِخه َ ،وإِ َذا َلق َي َرب ُ
َّو َع َّد َو َج َّل َف ِخَح ِب َ
والتقجيخ  :يفخح بيسا .
ِ َّ
الشِب َّي َّ -
 -5عغ أبي ىخيخة  -رضي هللا عشو -قاؿ  :س ِس ْع ُت َّ
ػؿ :
صمى هللاُ َعَم ْيو َو َسم َعَ -يُق ُ
َ
َ
الج ُس َع ِة ِ ،إ َّال َي ْػ ًما َقْبَم ُو أ َْو َب ْع َجهُ )  ،والتقجيخ  :بيػـ .
َحُج ُك ْع َي ْػَـ ُ
ػم َّغ أ َ
ر َ
( الَ َي ُ
الش ِ
 -6عغ أبي ىخيخة -رضي هللا عشو – عغ الشبي – صمى هللا عميو وسمع – قاؿ َ ( :يأِْتي َعَمى َّ
اس
ِ ِ
ِ
َزماف  ،الَ يبالِي السخء ما أ ِ
الح َاخ ِـ )  ،والتقجيخ :بسا أخح .
َْ ُ َ َ
َ ٌ
َُ
الحالَؿ أ َْـ م َغ َ
َخ َح م ْش ُو  ،أَم َغ َ
ط ِ ،إ َّال وىسا يِجيش ِ ِ
 -7عغ عائذة – رضي هللا عشيا – أنيا قالت َ ( :لع أَع ِقل أَبػ َّؼ َق ُّ
يغَ ،وَل ْع
اف ّ
َ َُ َ َ
الج َ
ْ ْ ْ ََ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
ش َخَف ِي َّ
الش َي ِار ُب ْك َخًة َو َع ِذَّي ًة، ) ...
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّم َعَ -
َي ْس ُخْر َعَم ْي َشا َي ْػٌـ إال َيأْت َيشا فيو َرُس ُ
ػؿ هللا َ -
ِ
بالجيغ .
والتقجيخ ّ :
عغ أ ََن ٍ
ُحٍج ْان َي َدـ َّ
اس َع ِغ الشَِّب ِي  -صمى هللا عميو
ْ -8
اؿ َ ( :ل َّسا َك َ
الش ُ
اف َي ْػُـ أ ُ
ذ  -رضي هللا عشو – َق َ
َ
ّ
اؿ  :وَلَق ْج َأرَْي ُت َع ِائ َذ َة ِب ْش َت أَِبي َب ْك ٍخ وأ َُّـ سَم ْي ٍع وإَِّن ُيسا َلس َذ ِّس َختَ ِ
اف أ ََرػ َخ َج َـ ُسػِق ِي َسا ،
وسمع – َق َ َ
َ ُ َ َ ُ
اف اْل ِقخب  ،وَقاؿ َغيخه  :تَ ْشُقالَ ِف ِ
الق َخ َب َ -عَمى متُػِن ِيسا  ،ثُ َّع تُْف ِخَغ ِان ِو ِفي أَْفػ ِاه اْلَق ْػ ِـ  ،ثُ َّع تَ ْخِج َع ِ
اف
تَ ْشُق َد ِ َ َ َ َ ْ ُ ُ
َ
ُ َ
َفتَس ِ
اف َفتُْف ِخَغ ِانيا ِفي أَْفػ ِاه الَقػـ ) ،والتقجيخ :تشقداف ِ
آلن َيا  ،ثُ َّع تَ ِج َيئ ِ
بالق َخ ِب .
َ
ْ
ْ
َ
وفي معخض تحميل ىحه الستػف الذخيفة أقػؿ ّ :إنيا تذتخؾ في أنيا وردت فييا أفعاؿ الزمة

تعجػ
عجيت في التعبيخ الشبػؼ الذخيف مباشخة إلى مفعػؿ بو محكػر  ،مع أف األصل أف ّ
وقج ّ
بالحخوؼ  ،لحلظ لجأ معخبػ الحجيث إلى تقجيخ ححؼ حخؼ الجخ جخياً عمى القػاعج الشحػية واشخاداً

شخاح
ليا  ،وىشا ندجل ّ
إف التقجيخات السحكػرة لع يشفخد بيا معخبػ الحجيث بل سبقيع إلى شائفة مشيا ّ
الحجيث الذخيف  .ففي الستغ األوؿ نقل الديػشي نراً لمصيبي  (( :قاؿ الصيبي( :عميشا) يجػز أف
يتعمق بالفعل  ،و (الدالح) نرب عمى ندع الخافس ،يقاؿ :حسل عميو في الحخب حسمة .ويجػز أف

يكػف حاالً و (الدالح) مفعػؿ  ،يقاؿ :حسمت الذيء أحسمو حسالً أؼ :حسل الدالح عميشا ال لشا ))

()ٕٚ

والسفيػـ مغ نرو ىػ ثشائية الفعل (حسل) تعجياً ولدوماً  ،وال ريب في أف تقجيخ الباء السححوفة جاء
عمى اعتباره الزماً  ،أما الػجو الثاني فقج ضعفو الصيبي بقػلو  (( :واألوؿ أوجو ،ألف قػلو( :فميذ

أف عجو السدمسيغ ليذ مشيع ))(،)ٕٛ
ّ
مشا) جداء الذخط  ،وعمى الثاني ال فائجة فيو  ،ألنو يعمع كل أحج ّ
وقج أوضح القخشبي تقجيخ ححؼ الباء استجالالً بخواية نطيخة في السعشى  ،قاؿ  (( :أؼ َ :م ْغ َح َس َل
ف َ ،فَم ْي َذ ِمَّشا)) (.)ٕٜ
عميشا
ِ
بالدالح مقاتالً ؛ كسا قاؿ في الخواية األخخػ َ :م ْغ َس َّل َعَم ْي َشا َّ
الد ْي َ
وفي الستغ الثاني جاء نرب عذخيغ عمى ندع الخافس في أحج وجييغ نحػييغ  ،قاؿ العكبخؼ :
ِِ
يو وجياف :أَحجىسا  :أَف يكػف أَراد اْلباء فححفيا  ،فتعجػ اْل ِفعل ِإَلي ِو ِبش ِ
فد ِو َك َسا
((أما نرب ْ
ْ ْ َ
ََ َ
عذخيغ َفف َ ْ َ
َ
عذخيغ ،الثَّ ِاني :أَف يكػف حسل (قزى) عمى (جعل) تزسيشاً)) (ٖٓ) ،و
َقاُلػا :أَمختظ اْل َخ ْيخ،أَؼ قزى ِب ْ
الججيج ىػ ذكخ قزية التزسيغ تخخيجاً لمػجو الثاني  ،وىي أف يزسغ الفعل الالزـ معشى فعل ٍ
متعج
ٕٔٔ

ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....

ليرح نرب السفعػؿ حسالً عميو  .وفي الستغ الثالث ألسح الصيبي الى أف الفعل قج يأتي متعجياً و
(ع ّق) إذا لع
الزماً وىػ تخخيج يذبو تخخيج الحجيث األوؿ ،وذكخ ما نحغ برجده مغ الححؼ فقاؿَ (( :
يكغ متعجياً كاف مشرػباً بشدع الخافس )) (ٖٔ) .أما في الستغ الخابع فشجج الكخماني  -فيسا نقمو

الديػشي عشو -يحكخ تخخيجا آخخ لححؼ حخؼ الجخ  ،أشخنا اليو في السقجمة  ،وىػ عسل الفعل

لشرب مفعػؿ ،فقاؿ  (( :أصمو  :يفخح الرائع بيسا ،فححؼ الجار ،وأوصل الزسيخ كسا في قػلو -

تعالى( :فميرسو) [البقخة ]ٔٛ٘ :أؼ فميرع فيو )) (ٕٖ).

وفي الستغ الخامذ قاؿ الديػشي  (( :قاؿ الكخماني :فإف قمت :ما وجو ىحا الكالـ إذ ال

أيزا جعمو ضخفاً ليرػـ؟ قمت  :ىػ ضخؼ
يرح استثشاء
(يػما) مغ (يػـ الجسعة) ،وال يرح ً
ً
(يػما) ،مشرػب بشدع الخافس وىػ باء السراحبة أؼ بيػـ))(ٖٖ) ،وايزاحاً ليحا
لػ(يرػـ) السقجر ،أو ً

الشز أقػؿ  :إف السانع مغ جعمو مدتثشى أنو ال بج مغ أف يكػف السدتثشى أقل مغ السدتثشى مشو

ليرح اإلستثشاء وىشا متداوياف فبصل ىحا الػجو  ،واالحتساؿ الثاني أف يكػف (يػما) ضخؼ زماف لمفعل
يرػـ  ،وال يرح ذلظ ألنو متعمق بقػلو ( الجسعة)  ،بقي أف نقجر فعالً وىػ (يرػـ)  ،أؼ :إال أف
يرػـ يػماً قبمو أو بعجه  ،ىحا ىػ الػجو األوؿ في تقجيخ الكخماني  ،بقي الػجو الثاني وىػ ححؼ
حخؼ الجخ الجاؿ عمى السراحبة أؼ  :إال أف يرحبو برياـ يػـ قبمو أو بعجه .

وفي الستغ الدادس قاؿ الديػشي  (( :قاؿ الصيبي ( :ما) مشرػب عمى ندع الخافس ،أؼ:

ال يبالي بسا أخح مغ الساؿ ))

(ٖٗ)

 ،كسا أشار اإلماـ العيشي الى سبيل أخخػ في معالجة تخخيج

رػب ِب َش ْدع
الحجيث الدابع وىي تزسيغ الفعل معشى فعل آخخ قخيب مشو إذ قاؿ :
ّ
(([الجيغ] َم ْش ُ
الج ِ
يغ َ ،ويجػز أَف يكػف َمْف ُعػال ِب ِو عمى التَّ َج ُّػز ،قمتِ :إذا ُقْم َشا  :معشى يجيشاف يصيعاف
اْل َخ ِافس أَؼِ :ب ّ
ِ
ِ
ِ ٍ َّ
َّ
الجيغ،
يحتَاج ِإَلى تَْقجيخ ناصب  ،ألَف اْل َس ْعشى ِح َيشئح إال وىسا يصيعاف ّ
مغ ّ
الجيغ ِب َس ْعشى الص َ
اعة َ ،ال ْ
اإلس َالـ َفيػ مدمع .وَقػلو  :عمى تجػزِ ،ف ِ
ِ
ِ
ِ
يو نطخ َال يخفى)) (ٖ٘)،
أَؼ ْ :اإل ْس َالـ  ،وكل مغ ُيصيع ْ ْ
َ
َُ ُ
ِ
َّ
السصاع وىػ الحؼ استبعجه العيشي
جيغ ُيصيع  ،لكغ فيو
ٌ
جعل ّ
ومعشى َي ُ
مجاز حيث َ
الجيغ كالذخز ُ
بقػلو (( :عمى تجػز فيو نطخ ال يخفى ))  ،كأنو ال حاجة إليو لسا فيو مغ البعج بالقػؿ بالسجاز مع
إمكاف حسمو عمى الحكيقة  ،والحاصل أنو تصػيع لمسعشى قخيب مغ القػؿ بالتزسيغ  ،بقي الحجيث
الثامغ والتقجيخ فيو  :بالقخب عمى أحج األوجو  ،قاؿ الديػشي  (( :قػلو (تَ ْشُقداف ِ
الق َخب) بزع القاؼ ،
قاؿ القاضي عياض [ بغ مػسى اليحربي (ت ٗٗ٘ىػ ػػ)] (( :ضبصو الذيػخ  ،بشرب الباء  ،وفيو

ُبعج  ،إال عمى تقجيخ ندع الخافس أؼ بالقخب))(.)ٖٙ
ب – حذف الباء في جملة الفعل المبني للمجههل :

ِ
َحُج ُك ْع ِإَلى
اء أ َ
ٔ -عغ أنذ – رضي هللا عشو – أف الشبي – صمى هللا عميو وسمع – قاؿ  ... ( :إ َذا َج َ
ر َعَمى ِى َيشِت ِو َ ،فْمُير ِّل ما أ َْد َر َؾ  ،وْل َيْق ِ
الر َال ِةَ ،فْم َيس ِ
س َما ُسِبَق ُو )  ،والتقجيخ  :ما ُسبق بو .
َّ
ْ
َ
َ َ

ٖٔٔ

م.د .وليد خضر عمر

احلماوي

ِِ ٍ ِ
الشِب ُّي َّ -
َٕ -ع ْغ أ ََن ٍ
اؿ َّ
صمى هللاُ
اؿ َ ( :م ُّخوا بج َش َازةَ ،فأُ ْثش َي َعَم ْي َيا َخ ْي ًاخ َ ،فَق َ
ذ – رضي هللا عشو َ -ق َ
َ
َعَم ْي ِو َو َسمَّ َع َ :و َج َب ْت َو َج َب ْت َو َج َب ْت  ، ) ...والتقجيخ  :بخيخ.
الجماء عمى ع ِ
أف امخأة كانت تُيخ ِ
ِ
اـ سَم َسة – رضي هللا عشيا َّ ( :
رسػؿ هللا  -صمى هللا
يج
ٖ -عغ ِّ
ً
َ
َ ُ
اؽ ّ َ
رسػؿ هللا  -صمى هللا عميو وسمع – ، )....والتقجيخ  :بالجماء
عميو وسمع  ،فاستَفتَت ليا ُّأـ سمس َة
َ
.

ٗ -عغ أبي ىخيخة  -رضي هللا عشو – عغ الشبي – صمى هللا عميو وسمع ُ ( :ك ُّل َكْم ٍع ُي ْكَم ُس ُو اْل ُس ْدِم ُع ِفي
يل هللاِ  ،ثُ َّع يكػف يػـ اْل ِكي ِ
ِ
ش ِعش ْت تََف َّجخ دما َّ ،
سِب ِ
الم ْػ ُف َل ْػ ُف َّ
ؼ
امة َك َي ْي َئت َيا ِإ َذا ُ َ
ؼ َع ْخ ُ
الج ِـ َواْل َع ْخ ُ
ُ ًَ
َ ُ ُ َْ َ َ َ
َ
ِ
ِ
يكَمع بو .
اْلس ْدظ )  ،والتقجيخ ْ :
َّ
يدع فاعمو  ،والػجو إنو
عمق أبػ البقاء عمى الحجيث األوؿ بقػلو  (( :ىكحا ضبصػه عمى ما لع ّ
وعجػ الفعل بشفدو وىػ كثيخ في المغة ))( ،)ٖٚأما الحجيث الثاني
أراد  :سبق بو  ،بححؼ حخؼ الجخ ّ
فقاؿ فيو اإلماـ الشػوؼ – فيسا نقمو الديػشي عشو  (( :ىػ مشر ِِ ِ
َؼ َ :فأُ ْثِشي ِب َخ ْي ٍخ
َُ َ ْ ُ ٌ
ػب بإ ْسَقاط اْل َج ِّار أ ْ
َ
َوبِ َذ ٍّخ)) ( ،)ٖٛونقف مع الحجيث الثالث  ،ومع خالصات أقػاؿ السعخبيغ فيو  ،وىي كثيخة نخترخىا

الفخس مي اًخ
بثالثة نقػؿ  ،قاؿ ابغ األثيخ -في أحج أوجو تقجيخه  (( :أجخػ ( تيخاؽ ) مجخػ ُنتج
ُ
ِ
متعجيا  ،لكغ أبا حياف في شخح التدييل
ونفدت السخأةُ غالماً))( ،)ٖٜأؼ عمى جعل الفعل الالزـ
ً
اعتخض عمى ىحا التقجيخ بقػلو  (( :تذبيو الفعل الالزـ بالفعل الستعجؼ مػضع خالؼ  ،كقػلشا  :زيج

الذحع تذبيياً بالسفعػؿ  ،وىحا
شحسو  ،فأضسخ في ( تفقأ ) ونرب
قج تفقأ الذحع  ،أصمو  :ز ٌيج تفقأ
ُ
َ
جائد عشج قػـ استجالالً بيحا الحجيث  ،وقج مشع األستاذ أبػ عمي الذمػبيغ [عسخ بغ دمحم األزدؼ (ت
٘ٗٙى ػػ)] ذلظ وقاؿ :ال يكػف ذلظ إال في الرفات وأسساء الفاعميغ والسفعػليغ  ،وقج تأولػا الحجيث
عمى أنو عمى إسقاط حخؼ الجخ  ،أو عمى إضسار فعل  ،أؼ :بالجماء  ،أو  :ييخؽ هللا الجماء مشيا
 ،وىحا ىػ الرحيح  ،إذ لع يثبت ذلظ مغ لداف العخب))(ٓٗ) ،وايزاحا لسحىب الستأخخيغ :أقػؿ :إف

قػليع :زيج تفقأ الذحع ،التقجيخ عشجىع :زيج تفقأ شحسو ،ثع جعل الزسيخ فاعال ،ونرب «الذحع»

الذحع ،واستجؿ عمى جػاز ىحا ب ػػ( كانت امخأة عمى عيج رسػؿ هللا
تذبييا بالسفعػؿ بو فقاؿ  :زيج تفأ
َ
صّمى هللا عميو وسمّع تيخاؽ الجماء) ،عمى التذبيو بالسفعػؿ ،وكاف األستاذ أبػ عمي الذمػبيغ يحىب
إلى أف الشرب عمى التذبيو بالسفعػؿ ال يكػف في األفعاؿ ،وإنسا يكػف في الرفات ،وأسساء الفاعميغ
والسفعػليغ عمى الذخوط السحكػرة ويتأوؿ الحجيث عمى ححؼ حخؼ الجخ وىػ شاىجنا ،وتابعو

الديػشي في ذلظ(ٔٗ).

بقي الحجيث الخابع مغ ىحا القدع حيث وججت الكخماني – وىػ مغ شخاح البخارؼ -يحكخ

(يكمسو السدمع) بزع أولو وسكػف ثانيو وفتح ثالثو ، ....
(التػسع) في سياؽ تعميقو عميو إذ يقػؿ ُ (( :
تػسعا ))(ٕٗ).
وأصمو يكمع بو فححؼ الجار وأضيف إلى الفعل
ً
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ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....

(أن)
ج -حذف الباء مع َّ

أف ححؼ الجار يكثخ ويشقاس مع َّ
ذكخ الشحػيػف َّ
و(أف)  ،وىػ اإلتداع الحؼ أشار إليو ابغ
(أف) ْ
يختز بحخؼ دوف حخؼ ،
فسخة يكػف الباء وأخخػ (عغ)  ،وال
ُّ
جشي  ،والجار السححوؼ يتشػع َّ ،

قاؿ سيبػيو(( :واعمع َّ
(أف)
أف الالـ ونحػىا مغ حخوؼ الجخ قج تححؼ مغ ْ
(أف) كسا ححفت مغ ّ
()(ٖٗ) ،ومّثل لو بقػليع ( :إنَّسا انقصع إليظ لتكخمو )  ،ثع قاؿ  (( :أف ىا ىشا :حاليا في ححؼ
الجار كحاؿ َّ
(أف) وتفديخىا كتفديخىا  ،وىي مع صمتيا بسشدلة السرجر))(ٗٗ) ،وقاؿ ابغ الحاجب [
ﱯﱱﱲﱳ
ﱰ
عثساف بغ عسخ بغ أبي بكخ ( تٙٗٙى ػػ)] في قػلو  -تعالى :ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱴ ﱠ [ يػنذٖ٘ ]  (( :الكياس مجيء الباء  ،أؼ :أـ مغ ال ييجؼ بدبب مغ األسباب إال بأف
و(أف) وتثبت
ُييجػ  ،إال أنو حدغ الححؼ ىا ىشا لسجيئيا مع (أف)  ،وحخوؼ الجخ تححؼ مع (أف) ّ
مصخداً فمحلظ حدغ الححؼ  ،وهللا اعمع )) (٘ٗ).
قياساً ّ
أف (شػؿ الكالـ) ىػ ما سػغ بو الشحاة ىحا الححؼ  ،قاؿ ابغ يعير  -في قزية
والطاىخ ّ
امتشاع الشحاة عغ ححؼ الجار مع السرجر الرخيح وتدػيغيع ذلظ مع السرجر السؤوؿ  (( :والفخؽ

بيشيسا َّ
و(أف) وما بعجىا مغ الفعل و ما يعسل فيو :مرجر فمسا شاؿ جػزوا فيو مغ
(أف)
أف:
ْ
ّ
الححؼ ما لع يجد في السرجر الرخيح )) ( ،)ٗٙوفي األثخَ ( :خب ََّخِني َرِّبي أَِّني َسأ ََرػ َع َال َم ًة ِفي
ُمِتي))( ،)ٗٚوالتقجيخ :بأني سأرػ .
أ َّ
أما شػاىجنا في كتب إعخاب الحجيث فيي :

ِ
ِ
َّللاُ َعَم ْي ِو
صَّمى َّ
ٔ -عغ عبادة ابغ الرامت – رضي هللا عشو – قاؿ  ( :أشيج َل َدس ْع ُت َرُس َ
ػؿ هللا َ -
ِ ِِ
ٍ
َّ
صالَّ ُى َّغ ِل َػْقِت ِي َّغ ،
ض ُي َّغ َّ
َح َد َغ ُو ُ
صَم َػات ا ْفتَ َخ َ
َّللاُ َعَمى ع َباده َم ْغ أ ْ
َو َسم َع َ -يُق ُ
ػء ُى َّغ َو َ
ػؿ َ :خ ْس ُذ َ
ض َ
ِ
ِ
َف َي ْغ ِف َخ َل ُو  ، )....،والتقجيخ  :بأف
اف َل ُو ع ْش َج هللا َع ْيٌج أ ْ
ػع ُي َّغ َو ُس ُج َ
ػع ُي َّغ َك َ
ػد ُى َّغ َو ُخ ُذ َ
َفأَتَ َّع ُرُك َ
يغفخ.

ٕ -عغ عبِج َّ ِ
ِ
ِ َّ
َّللاِ َّ -
َف أَُق ِات َل
ػؿ َّ
صمى هللاُ َعَم ْيو َو َسم َع ( :أُم ْخ ُت أ ْ
َ ْ َْ
اؿَ :رُس ُ
َّللا ْب ِغ ُع َس َخ -رضي هللا عشو َ :ق َ
َ
َّ
َّللاُ َوأ َّ
َّللاِ  ، )....،والتقجيخ  :بأف أقاتل .
ػؿ َّ
َف َال ِإَل َو ِإ َّال َّ
اس َحتَّى َي ْذ َيُجوا أ ْ
الش َ
َف ُم َح َّسًجا َرُس ُ
ٖ -عغ جاِب ٍخ ر ِ
الشِب ُّي َّ -
ِ َّ ِ
قزى َّ
الع ْس َخػ  ،أََّن َيا ِل َس ْغ ُوِى َب ْت َل ُو)
ضي َّ
َّللاُ َع ْش ُو َ ( :
صمى هللاُ َعَم ْيو َو َسم َع ب ُ
َ
َْ َ َ َ
 ،والتقجيخ بأنيا .
ونمحع في الستغ األوؿ نيابة السعاني  ،حيث نقل الديػشي قػؿ الصيبي ( (( :أف يغفخ) عمى

ححؼ الباء َّ ،
فإف العيج في معشى الػعج كسا يقاؿ :وعج بكحا))( ،)ٗٛوالسالحع ىشا أف التزسيغ في
تقجيخ الصيبي لع يشدع الى فعل متعج  ،بل إلى فعل الزـ  ،وقاؿ الكخماني في الستغ الثاني (( :أؼ :

صخد))( ،)ٜٗواقتزاب الكالـ ىشا مخده الى وضػح
(أف) كثيخ شائع م ّ
بأف أقاتل  ،وححؼ الجار مغ ْ
الحالة وشيػعيا في التعبيخ الشبػؼ بحيث نبو الكخماني الى شيػعيا وىػ ما نقمو الديػشي عشو في
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(ٓ٘)
ػحة تَْقِجيخه ِ :بأََّن َيا ))  ،بقي
(عقػد الدبخجج)  ،وعمق العكبخؼ في الستغ الثالث  (( :أَف َى ُي َشا َمْفتُ َ
مغ ىحه السجسػعة الستغ الثالث قاؿ الصيبي  (( :العسخػ قػؿ القائل :أعسختظ ىحه الجار مثالً ،أو
(ٔ٘)

جعمتيا لظ عسخؾ أو حياتظ أو ما عذت)) (ٕ٘).

د -حذف الباء مع مجرورها :

ٔ -عغ ابغ عسخ -رضي هللا عشو -عغ الشبي – صمى هللا عميو وسمع َ -قاؿ  ( :م ِغ استعا َذ ِباّللِ
ّ
َ ْ ََ
َ
َفأ ِ
َعي ُحوهُ  ).....والتقجيخ  :إستعاذ بكع .
ضا
َع َس َخ أ َْر ً
ٕ -عغ عائذة – رضي هللا عشيا – عغ الشبي – صمى هللا عميو وسمع – قاؿ َ ( :م ْغ أ ْ
َليدت ِأل ٍ
َح ُّق )  ،والتقجيخ  :أحق بيا .
َحج َف ُي َػ أ َ
َْ ْ َ
َِّ
صَّمى هللا َعَم ْي ِو َو َسَّم َع َ ( :م ْغ َمَم َظ َذا َرِح ٍع َم ْح َخٍـ َف ُي َػ
اؿَ :ق َ
َٖ -ع ْغ َس ُس َخَة – رضي هللا عشوَ -ق َ
اؿ الشب ُّي َ
عتيق ِبسمكو .
عتيق )  ،والتقجيخ:
ٌ
ٌ
األوؿ مشيسا جاء فيو ححؼ الباء مع الزسيخ وميع الجسع حيث السجسػع السححوؼ متعّمِق الجار

والسجخور  ،وقج نقل الديػشي قػؿ الصيبي  (( :قج جعل متعمق (استعاذ) مححوفاً( ،باّلل) حاال ،أؼ
(ٖ٘)

مغ استعاذ بكع متػسالً باّلل ومدتعصفاً بو))

 ،والسيع أف الصيبي شخح لشا سبب تقجيخ ححؼ الباء

وىػ أف (بكع) السححوفة متعمقة بػ (استعاذ)  ،و)باّلل) حاؿ وليذ متعمقا بػ(استعاذ)  ،والدبب كي ترح

جسمة الجػاب ( :فأعيحوه) .أما الستغ الثاني ففيو الباء السححوفة متعمقة بأفعل التفزيل  ،ومغ الججيخ

بالحكخ ىشا أف ىحا الحجيث قج ورد بخوايتيغ  ،األولى بححؼ الباء وقج قجره الكخماني أنو عمى ححؼ
َحق ِب ِو مغ َغيخه َ ،وإَِّن َسا ححؼ َى َحا َّالِحؼ قجرناه لْمعمع ِب ِو )) (ٗ٘)،
َحق ،أَؼ :أ َ
الباء فقاؿ َ ... (( :ف ُي َػ أ َ
بقي الستغ الثالث  ،فقج حكى فيو العكبخؼ تقجي اًخ عمى جية الزعف فقاؿ َ (( :وقج قيلِ :إف تَْقِجيخ
الحِجيثَ :مغ َممظ َذا رحع َف ُي َػ َعتيق ِبسمكو َ ،فححؼ لْمعمع ِب ِو))(٘٘) .
َ
جره
ىػ  -نزع الخافض وبقاء المجرور على ّ

جخ عمى االتداع وقج
وىػ ححؼ سساعي قاؿ عشو الديػشي إنو نادر  ،وىػ عشج الكػفييغ ٌّ
:

وردت فيو شػاىج فريحة  ،مغ ذلظ قػؿ الفخزدؽ
()٘ٙ
أشار ْت ُكَمي ٍب ُ ِ
ِ ِ
األصاِب ِع
الشاس َش ّخ َقبيَمة
يل ُّ
أؼ ّ
باألك ّ
ْ
َ َ
إ َذا ق َ
ف َ
أؼ  :إلى كميب .قاؿ ابغ جشي  (( :وألجل ما ذكخناه مغ شجة اتراؿ الجار بالسجخور ،ما قبح عشجىع

ححؼ الجار وتبكية جخه بحالو  ،إال فيسا شح عشيع  ،مغ ذلظ ما حكاه سيبػيو مغ قػليع في القدع مع
الخبخ ال االستفياـ  ،وذلظ قػليع  :هللاِ
َّ
ألقػمغ  ،وحكى أبػ العباس أف رؤبة قيل لو  :كيف أصبحت؟

فقاؿٍ :
خيخ ،عافاؾ هللا  ،أؼ بخيخ ،فححؼ الباء ،وأنذجوا قػؿ الذاعخ :
رس ِع دار وقفت في شممو

()٘ٚ

كجت أقزي الغجاة مغ جممو

أؼ رب رسع دار)) ( .)٘ٛويسثمو في كتب إعخاب الحجيث متشاف:

ٔٔٙ

ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....

ٍ
خسذ وعذخيغ درجة ) ،
ٔ ( -صالة الخجل في جساعة تَزعف عمى صالتو في بيتو وفي سػقو
والتقجيخ  :بخسذ .
ز ُل
ٕ -عغ عائذة – رضي هللا عشيا – عغ الشبي – صمى هللا عميو وسمع – أنو قاؿ َ ( :ف ْ
اؾ  ،سب ِعيغ ِ
َّ ِ ِ ِ
الر َال ِة ِب َغي ِخ ِسػ ٍ
الدػ ِ
ض ْعًفا )  ،والتقجيخ  :بدبعيغ  .قاؿ
اؾ َ ،عَمى َّ
َْ َ
ْ
َ
الر َالة ب ّ َ
()ٜ٘
الديػشي  (( :قاؿ الدركذي :كحا وقع في الرحيحيغ بخفس خسذ عمى تقجيخ الباء))
 .والحجيث الثاني مغ ىحا الشػع

الديػشي(ٓ.)ٙ

خخجو ابغ مالظ عمى تقجيخ حخؼ الجخ أؼ  :بدبعيغ-كسا نقل

و -حذف حرف الجر مع فعلين
وىي حالة فخيجة ذكخىا ابغ مالظ في قػؿ الشبي  -صمى هللا عميو وسمع – ( مغ كاف عشجه

ٍ
فخامذ أو سادس ) .
شعاـ اثشيغ فميحىب بثالث  ،وإف أربعة

قاؿ  (( :ىحا الحجيث قج تزسغ ححؼ فعميغ وعاممي جخ ٍ
إف ) وبعج الفاء
باؽ عسالىسا بعج ( ْ
برالح  ،إف
،وىػ مثل ما حكى يػنذ [ بغ حبيب الزبي ( ت ٕٔٛىػ ػ )] مغ قػؿ العخب ( :مخرت
ٍ

فصالح )  ،عمى تقجيخ :إف ال أمخ برالح فقج مخرت بصالح  ،فححؼ بعج إف ( أمخ والباء)
صالح
ال
ٍ
ٍ
وأبقي عسميا ،وححؼ بعج الفاء ( مخرت والباء ) وأبقى عسميا  ،وىحا الحجيث السحكػر ،ححؼ فيو بعج

(إف) والفاء فعالف  ،وحخفا جخ باؽ عسالىسا  ،والتقجيخ :مغ كاف عشجه شعاـ اثشيغ فميحىب بثالث ،

وإف قاـ بأربعة فميحىب بخامذ أو سادس))(ٔ .)ٙوالججيخ بالحكخ أف لديبػيو تقجي اًخ آخخ ليحه السقػلة

وىػ  :إال أكغ مخرت برالح فبصالح  ،قاؿ األزىخؼ  (( :قيل  :وتقجيخ سيبػيو ىػ الرػاب )) (ٕ. )ٙ
ثانيا  :حذف حرف الجر (في)

مغ ذلظ قػلو – تعالى  :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [ ىػد ٖٓٔ]  ،أؼ  :مذيػد فيو(ٖ،)ٙ

يجؿ عمى الطخفية كححؼ
والزابط العاـ ليحا الشػع مغ الححؼ ىػ االتداع بححؼ حخؼ الجخ الحؼ ُّ

الطخؼ تساماً  ،ويكػف السعشى مخاداً كاآلية الدابقة  .و قج ورد ىحا الححؼ في أحاديث نبػية كقػلو –
عميو الرالة والدالـ  (:أ ِ
َندُلػا َّ
اس َم َش ِازَل ُي ْع )  ،أؼ  :في مشازليع(ٗ.)ٙ
الش َ
أما شػاىجنا في كتب إعخاب الحجيث فيي :
ٔ -عغ ابغ عسخ -رضي هللا عشيسا – عغ الشبي – صمى هللا عميو وسمع – قاؿ َّ ( :الِحؼ تَُفػتُ ُو
َىَم ُو َ ،و َماَل ُو )  ،والتقجيخ  :في أىمو .
ر ِخَ ،ف َكأََّن َسا ُوِت َخ أ ْ
ص َالةُ اْل َع ْ
َ
ِ
الشِب ُّي  -صَّمى هللا عَميو وسَّمع  -أ ِ
ٕ -عغ ابغ عسخ – رضي هللا عشيساَ ( : -ن َيى َّ
يع َّ
الخُج ُل أ َ
ْ
َخاهُ
َ
َف ُيك َ
َ ْ ََ َ
ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
اؿ  :اْل ُج ُس َع َة َو َغ ْي ِخَىا )  ،والتقجيخ  :في الجسعة .
م ْغ َمْق َعجه َوَي ْجم َذ فيو ُ ،قْم ُت ل َشاف ٍع  :اْل ُج ُس َع َة ؟ َق َ

ٔٔٚ
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ٖ -عغ عثساف بغ عفاف – رضي هللا عشو – قاؿ  :سسعت رسػؿ هللا – صمى هللا عميو وسمع -يقػؿ
ِ
ِ
ِ
ػع َيا ِإ َّال َك َان ْت َكَّف َارةً
ػب ٌة َفُي ْحد ُغ ُو ُ
ام ِخٍغ ُم ْدم ٍع تَ ْح ُ
ػع َيا َوُرُك َ
ػء َىا َو ُخ ُذ َ
ص َالةٌ َم ْكتُ َ
( َما م ِغ ْ
ز ُخهُ َ
ض َ
لِسا َقبَميا ِمغ ُّ
الحُن ِ
ػب َما َل ْع ُي ْؤ ِت َكِب َيخًة َوَذلِ َظ َّ
الج ْى َخ ُكَّم ُو )  ،والتقجيخ  :في الجىخ.
َ َْ َ
ٗ -عغ عبج هللا بغ م َّ
غفل -رضي هللا عشو َّ -
رسػؿ هللا  -صمى هللا عميو وسمع – قاؿ ( :إذا َوَل َغ
أف
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
سبع مخٍار و الثَّامش َة َعّفخوهُ بالتُّخاب )  ،والتقجيخ  :في الثامشة .
ُ
الكمب في اإلناء فاغدُمػهُ َ
ِ
َف الشَِّب َّي  -صمى هللا َعميو وسمع -أَتَى َعَمى أ َْزو ِ
٘ -عغ أنذ – رضي هللا عشو )  :أ َّ
اؽ
اجو َو َس َّػ ٌ
َ
َ
َ
ِِ
اؿ  :وْي َح َظ َيا أ َْن َج َذةُ ُروْي َج َؾ س ْػَق َظ ِباْلَقػ ِار ِ
يخ )  ،والتقجيخ  :في
َي ُدػ ُؽ بي َّغ ُ ،يَق ُ
َ
َ
اؿ َل ُو :أ َْن َج َذ ُة َ ،فَق َ َ
َ
سػقظ .

ػؿ هللاِ  -صمى هللا عميو وسمعَ -ي ْد ُك ُت
اؿ َ ( :ك َ
اف َرُس ُ
 -ٙعغ أبي ُى َخْي َخَة – رضي هللا عشو َ -ق َ
ِ
يخ وبيغ اْل ِقخاء ِة ِإس َكاتَ ًة َ -قاؿ أ ِ
ِِ
َّ ِ
ػؿ هللاِ ِإ ْس َكاتَ َظ
َ ْ
ُمي َيا َرُس َ
َحدُب ُو َق َ
الت ْكب ِ َ َ ْ َ َ َ ْ
اؿ ُى َشيَّ ًة َ -فُقْم ُت بأَبي َوأ ّ
يخ واْل ِقخ ِ
ِ ِ
َّ
صاياؼ َكسا باع ْج َت بي َغ اْلس ْذخ ِ
َّ ِ ِ
ِؽ َواْل َس ْغ ِخ ِب
اؿ أَُق ُ
ػؿ َق َ
اءة َما تَُق ُ
ػؿ الم ُي َّع َباع ْج َب ْيشي َوَب ْي َغ َخ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
الت ْكب َ َ َ
صاي ِ ِ
المي َّع ْ ِ
ِ
الجن ِ َّ
َّ
اء و َّ
َّ
الثْم ِج
الم ُي َّع َنِّقِشي ِم َغ اْل َخ َ
س م َغ َّ َ
ص َايا َك َسا ُي َشَّقى الث ْػ ُب األ َْب َي ُ
ذ ُ
اغد ْل َخ َ َ َ
اؼ باْل َس َ
َب ْي َغ
َب ْي َغ

َواْل َب َخِد )  ،والتقجيخ  :في إسكاتظ .
ِ
الخداعي -رضي هللا عشو -عغ الشبي – صمى هللا عميو وسمع – أنو قاؿ
 -ٚعغ أميَّة بغ َم ْخذ ّي ُ
ِ ....(:بد ِع هللا أ ََّوَلو ِ
وآخ َخه ) ،والتقجيخ  :في أولو .
ِ َّ
الشِب َّي َّ
عغ أ ََن ٍ
ذ -رضي هللا عشو-قاؿ :س ِس ْع ُت َّ
(ع ِج ْب ُت لِْم ُس ْؤ ِم ِغ َّ
ْ -ٛ
ػؿَ :
أف هللاَ
صمى هللاُ َعَم ْيو َو َسم َع َيُق ُ
َ
َ
َّ
َلع َيْق ِ
اف َخ ْي ًاخ َل ُو )  ،والتقجيخ  :في أف .
اءِ ،إال َك َ
س َق َ
ْ
زً
وتججر اإلشارة إلى َّ
أف معطع أحاديث ىحا الشػع تتالزـ فييا الطخفية السكانية أو الدمانية  ،لحلظ
نالحع تقجيخات السعخبيغ فييا متذابية  ،ففي الستغ األوؿ جػز الذيخ أكسل الجيغ البابختي دمحم بغ

محسػد ( ت )ٚٛٙأف يكػف عمى ححؼ (في) (( :وقيل :معشاه وتخ في أىمو ومالو  ،فمسا ححؼ
الخافس انترب))(٘ ،)ٙاما الستغ الثاني  ،فقج نقل الديػشي عغ الدركذي والكخماني تقجي اخ حاصمو
()ٙٙ

 ((:نرب باسقاط الخافس  ،أؼ في الجسعة))

 ،وتتذابو التقجيخات مغ قبيل قػؿ أبى البقاء

العكبخؼ في الستغ الثالث –مثالً  (( :يجػز فيو الشرب عمى تقجيخ :وذلظ في الجىخ كمو  ،فححؼ
حخؼ الجخ ونربو عمى الطخؼ))( ،)ٙٚو قػؿ ابغ فخحػف عبج هللا بغ دمحم اليعسخؼ (ت ٜٚٙىػ ػػ) الحؼ
نقمو الديػشي في الستغ الخابع (( :أؼ :في الثامشة  ،فيػ نرب عمى تقجيخ الخافس))(.)ٙٛ

ِّ
الجار ،أؼ
(س ْػقظ) مشرػب بإسقاط
و في الستغ الخامذ نقل الديػشي نرا لمشػوؼ َ (( :
أرفق في سػقظ بالقػاريخ))( ،)ٜٙأما الستغ الدادس فقج نقل فيو الديػشي تخخيجا لمسطيخؼ في نرو
فحِحفت (في) ،ونرب
في األصل  ... (( :ويجػز أف يكػف تقجيخه :في إسكاتظ ما تقػؿ؟ ُ
(إسكاتظ))(ٓ ،)ٚزاد الديػشي  ((:فشرب عمى ندع الخافس))(ٔ ،)ٚوفي الستغ الدابع قاؿ العكبخؼ(( :

ٔٔٛ

ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....

ويجػز الجخ عمى تقجيخ في أولو وآخخه))(ٕ ،)ٚبقي الحجيث األخيخ فقج قاؿ فيو العكبخؼ – أيزا (( :
اْلجيج( ِإف ) ِباْل َك ْد ِخ عمى ِاال ْسِت ْئ َشاؼَ ،ويجػز [اْلَف ْتح] عمى معشىِ :في أَف أَو مغ أَف هللا ))(ٖ.)ٚ
ثالثاً – حذف حرف الجر(الم التعليل)

وىي قدع مغ أقداـ الالـ الجارة بسعشى  :ألجل  ،نحػ زرتظ لذخفظ  ،وتذتخؾ مع (الـ كي) في

نحػ  :جئتظ لتكخمشي  ،مغ حيث السعشى إال أف الفعل مع الـ كي مشرػب بػ (أف) مزسخة  ،و ( أف)

مع الفعل في تأويل مرجر مجخور بالالـ  ،ىحا ىػ محىب البرخييغ  ،أما الكػفيػف فيي عشجىع

(ٗ)ٚ
ثع ّبيشت أَف
ناصبة بشفديا  ،ومحىب ثعمب أنيا ناصبة لكغ لكياميا مقاـ (أف)  ،قاؿ ابغ ىذاـ َّ (( :
يختَز ِبخب بل يجػز ِفي حخؼ آخخ ِفي م ِ
ػضع َخاص َوِفي َج ِسيع اْل ُح ُخوؼ ِفي
ححؼ حخؼ اْل َج ّخ َال ْ
َّ
َ
ِ
ححفيا
مػضعيغ خاصيغ،أما األوؿَ :ف ِفي َالـ التَّ ْعمِيل َفِإَّن َيا اذا جخت كي السرجرية وصمتيا َج َاز َلظ
َ
ِق َياسا مصخدا َولِ َي َحا تدسع َّ
الش ْح ِػييغ يجيدوف ِفي َن ْحػ ِج ْئت كي تكخمشي أَف تكػف كي تعميمية َوأَف
َّ
قبميا .)ٚ٘())...
بع َ
مزسخة ْ
ر َج ِريَّة َوالالـ َ
مقجرة َ
جىا َوأَف تكػف كي َم ْ

أما شػاىجنا مغ كتب إعخاب الحجيث فيي :

ِ
ِ
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّم َع -
ٔ -عغ أنذ -رضي هللا عشو َ ( :ل َّسا ْانَق َ
اؿ َرُس ُ
ز ْت عَّجةُ َزْي َش َب َ ،ق َ
ػؿ هللا َ -
ِ ٍ
اؿ َ :وِىي تُ َخ ِّس ُخ َع ِج َيش َيا َ ،فَم َّسا َأرَْيتُ َيا
اؿَ :ف ْان َ
صَم َق َحتَّى أَتَ َ
اىا َ ،ق َ
ل َدْيج  :ا ْذ َى ْب َفا ْذ ُك ْخَىا َعَم َّي َ ،ق َ
َ
ِ
طست ِفي صج ِرؼ حتَّى ما أ ِ
ط َخ ِإَل ْي َيا أ َّ
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّم َع – َذ َك َخَىا
َف أ َْن ُ
َْ
َع ُ َ ْ
يع أ ْ
َف َرُس َ
َستَص ُ
َ َ ْ
ػؿ هللا َ -
) ،والتقجيخ ِ :أل َّف رسػؿ . ...
بجر إلى الشبي  -صمى هللا
ٕ -عغ الدبيخ – رضي هللا عشو  ( :أنو خاصع رجالً مغ األنرار قج شيج ًا
الحخة  ،كانا يدتكياف بيا كالىسا ،فقاؿ الشبي  -صمى هللا عميو وسمع -
شخاج َّ
عميو وسمع  -في َ
ابغ َعستظ!
َرسل إلى جارؾ  ،فغزب األنرارؼ  ،وقاؿ  :يا رسػؿ هللا ْ ،
أف كاف َ
أس ِق ثع أ َ
لمدبيخْ :
وجو رسػؿ هللا  -صمى هللا عميو وسمع  ، )....-والتقجيخ ِ :ألف كاف .
َّ
فتمػف ُ
ِ ِ ِ
َّ
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّم َع ِ -ح َس َار
ام َة – رضي هللا عشو ( :أََّن ُو أ ْ
َى َجػ ل َخُسػؿ هللا َ -
ٖ -عغ الرعب بغ َجث َ
ِ
ِ
ِ
و ْح ٍ
اؿِ :إَّنا َل ْع َن ُخَّدهُ َعَم ْي َظ ِإ َّال أََّنا ُح ُخٌـ) ،
ر َو ُى َػ ِب َػَّد َ
اؿ َ :فَم َّسا َأرَػ َما في َو ْجيي َق َ
اف َ ،ف َخَّدهُ َعَم ْيو َ ،ق َ
َ
ِ
والتقجيخ  :ألّنا ُح ُخـ .

الطيخ
ٗ -عغ ابغ عباس – رضي هللا عشو  (:أف الشبي – صمى هللا عميو وسمع – صمى بالسجيشة
َ
العرخ[جسعاً] والسغخب والعذاء ) ،والتقجيخ  ِ:لمطيخ ولِمعرخ . ...
و
َ
ط كاشفاف عػرتيسا
٘ -عغ أبي سعيج الخجرؼ -رضي هللا عشو  ( :ال يخخج الخجالف يزخباف الغائ َ
فإف هللا يسقت عمى ذلظ )  ،والتقجيخ  :لِمغائط .
يتحجثاف ّ

أـ السؤمشيغ  ،فأصبح يغدل ثػبو  ،فقالت عائذة  :إنسا ُي ِ
 -ٙحجيث َّ ( :
جدئظ
أف رجالً ندؿ بعائذة ِّ
مكانو  ،) ...والتقجيخ ِ :ألف رأيتو .
أف رأيتَو أف
تغدل َ
ْ
َ

ٜٔٔ
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ز َخهُ اْل َس ْػ ُت
 -ٚعغ ححيفة -رضي هللا عشو – عغ الشبي  -صمى هللا عميو وسمع ِ ( :إ َّف َرُجالً َح َ
ِ
ِ
ِ ِ
يخ َ ....ف َج َس َع ُو هللاُ َع َّد َو َج َّل
صًبا َكِث ًا
اج َس ُعػا لِي َح َ
صى أ ْ
َىَم ُو ِإ َذا أ ََنا م ُّت َف ْ
أَي َذ م َغ اْل َح َياة أ َْو َ
ِ
ِ
اؿ َف َغَف َخ هللاُ َل ُو ) ،والتقجيخ  :لِخذيتظ .
اؿ َ :خ ْذ َيتَ َظ َ ،ق َ
اؿ َل ُو ل َع َف َعْم َت َذل َظ َق َ
َوَق َ
ِ
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّم َعِ -في َسَف ٍخ،
 -ٛعغ جبيخ بغ مصعع – رضي هللا عشو َ ( :ك َ
اف َرُس ُ
ػؿ هللا َ -
ِ
َّ
اؿ ِب َال ٌؿ  :أ ََنا ، ) ...والتقجيخ :لِئال نخقج .
ص َالة اْلَف ْج ِخ؟ َفَق َ
َفَق َ
اؿَ :م ْغ َي ْكَم ُؤَنا المْيَم َة َال َن ْخُقُج َع ْغ َ
شخاحو بجت مخترخة أسػقيا
و التػجييات التي ذكخىا معخبػ الحجيث بسا نقمػه مغ نرػص ّ
َفَم َّسا
ِإَل ْي ِو

تباعاً  ،ثع أعػد الى الستغ الثاني لتحميمو  ،ففي الستغ األوؿ  :قاؿ العكبخؼ َّ (( :
أف بالفتح  ،وتقجيخه :

ألف الشبي  -صمى هللا عميو وسمع – ذكخىا))( .)ٚٙوقاؿ الديػشي في الستغ الثالث (( :قاؿ الدركذي

ألنا  ،و (حخـ) بزع الحاء والخاء أؼ
 :مفتػحة ألنو ححؼ مشيا الـ التعميل  ،واألصل :إالّ ّ
محخمػف))( ، )ٚٚأما الستغ الخابع فقج نقل الديػشي فيو تقجيخ الكخماني(( :فإف قمت بع انترب الطيخ
إما بجؿ أو بياف أو نرب عمى االختراص أو عمى ندع الخافس ،أؼ
وما بعجه ؟ قمت ّ :
الصيبي:
قػؿ
الديػشي
نقل
الخامذ
الستغ
وفي
لمطيخ))(،)ٚٛ

ط) نرب بشدع الخافس أؼ  :يزخباف لمغائط ))( .)ٜٚأما في الدادس فقج قاؿ الديػشي(( :
(( (الغائ َ
قاؿ القخشبي (:أف رأيتو) بفتح اليسدة روايتشا  ،ووجييا أنيا مفعػؿ بإسقاط حخؼ الجخ تقجيخه ِ
:ألف

رأيتو))(ٓ ،)ٛوفي الستغ الدابع نقل عغ الكخماني(( :روؼ بالشرب  ،عمى ندع الخافس أؼ
(ٔ)ٛ
ِ
ِ
أف رفع
لخذيتظ))  ،وفي الثامغ قاؿ العكبخؼ  (( :التقجيخ :لئال نخقج  ،فمسا ححؼ الالـ و ْ
الفعل))(ٕ.)ٛ
وبالعػدة إلى الستغ الثاني أقػؿ  :إف ىحا الستغ الذخيف روؼ بخوايتيغ ىسا:
=

الثانية  ( :انو ابغ عستظ )

اف كاف ابغ عستظ )
األولىْ ( :
عالج أبػ البقاء العكبخؼ الخواية األولى  (( :ىػ بفتح اليسدة ال غيخ  ،والتقجيخ ِ :ألَف كاف ابغ

عستظ تسيل اليو عمي  ،وال يجػز الكدخ إذ الذخط ال معشى لو))(ٖ ،)ٛويشز ىشا عمى مشع الكدخ
ّ
مسا يذي بػجػد قػؿ بالكدخ  ،وساؽ الديػشي نز العكبخؼ وزاد (( :وذكخ الكخماني أنو روؼ
أيزا))(ٗ ،)ٛوضاىخ كالمو الخد عمى العكبخؼ .
بالكدخ ً

ثع جاء ابغ مالظ وخخج الخواية الثانية ( انو ابغ عستظ ) بالياء ،فقاؿ (( :يجػز في (انو) الفتح

صجر بيا  ،وإذا كدخت قجر قبميا الفاء  ،وإذا
والكدخ ،ألنيا واقعة بعج كالـ تاـ معمل بسزسػف ما ّ
فتحت قجر قبميا الالـ))(٘ )ٛثع ساؽ شػاىج عمى الكدخ والفتح وختع بقػلو  (( :فحاصل ما تقخر أف
()ٛٙ

الػجييغ جائداف في ( انو ابغ عستظ) والكدخ أجػد و هللا اعمع))

()ٛٚ

الكدخ  ،وساؽ الديػشي كالـ ابغ مالظ في معالجتو لمخواية الثانية
في كال الخوايتيغ استشادا عمى كالـ ابغ مالظ .

ٕٓٔ

 ،وضاىخه رد عمى مغ مشع

 ،وبيحا ارجح جػاز الػجييغ

ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....

رابعا  :حذف حرف الجر (من)
يأتي عمى نػعيغ زائجاً وغيخ زائج وىػ ما يعشيشا في ىحا السقاـ  ،وقج ذكخ أصحاب كتب معاني

الحخوؼ لػ (مغ) أربعة عذخ معشى  ،مشيا  :ابتجاء الغاية  ،التبعيس  ،بياف الجشذ  ،التعميل  ،البجؿ
 ،السجاوزة  ،االنتياء  ،قاؿ السخادؼ  (( :ولع ُيثبت أكثخ الشحػييغ لػ(مغ) جسيع ىحه السعاني  ،بل
تأولػا كثي اًخ مغ ذلظ عمى التزسيغ أو غيخه  ،وقج ذىب السبخد  ،وابغ الدخاج [ ابػ بكخ دمحم بغ سخؼ (

ت ٖٔٙىػػ)]  ،واألخفر األصغخ[ عمي بغ سميساف بغ الفزل (تٖ٘ٔى ػػ)] وشائفة مغ الح ّحاؽ
والدييمي[ عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ أحسج األنجلدي (تٔ٘ٛى ػ ػ )] إلى أنيا ال تكػف إال البتجاء

الغاية  ....،وإلى ىحا ذىب الدمخذخؼ [ محسػد بغ عسخ بغ دمحم (تٖ٘ٛىػ ػػ)]  ،قاؿ في مفرمو:
(مغ) البتجاء الغاية  ،كقػلظ :سخت مغ البرخة  ،وكػنيا مبعزة في نحػ :أخحت مغ الجرىع ،

ومبيشة في نحػ :ﭐﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [ الحجٖٓ]  ،ومديجة في نحػ:
ّ
()ٛٛ
ما جاءني مغ أحج ،راجع الى ىحا السعشى)) .
و ىحا الشز السكتشد مشاسب في تعخيفشا بسا نحتاج إليو في معخض معالجتشا لستػف األحاديث

الذخيفة التي جاء فييا ححؼ (مغ)  ،ولع َنخ لمشحاة كالماً مجسػعاً في ذلظ  ،بل مشجساً في مػاضع
ضفخنا بسا حاصمو  :إف ححفيا مغ الححوؼ الكياسية في مػاضع  ،مشيا  :مع (كع) االستفيامية  ،نحػ
 :بكع درىع اشتخيت ىحا ؟  ،فػ(درىع) مجخور بػ(مغ) مححوفة عشج الخميل وسيبػيو  ،وىػ ححؼ قياسي
عشجىسا إذا دخل عمى كع حخؼ جخ كسا ذكخ ابغ عقيل( ،)ٜٛوقج َّ
عمل الديػشي ىحا الححؼ بالتخفيف
(ٓ)ٜ

 ،ومغ

مقجرة ححفت تخفيفاً وصار الفعل الجاخل عمى(كع) عػضاً عشيا))
قاؿ  (( :الجخ بػ(مغ) ّ
ماء وتفقأت شحساً  ،أصمو:
مػاضع ححؼ (مغ) باب التسييد  ،قاؿ سيبػيو (( :قػلظ  :امتؤلت ً

امتؤلت مغ الساء  ،وتفقأت مغ الذحع  ،فححؼ ىحا استخفافاً))(ٔ ،)ٜومغ شػاىج ىحا الححؼ قػلو-
ُ
تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [يػسف  ،]ٜٚوالتقجيخ  :مغ أف نأخح(ٕ،)ٜ
ومغ شػاىج الذعخ قػؿ بعس اإلعخاب:

فال ٍ
خبد وال َسسظ شخ ّؼ
فػ(خبد) مجخور بػ(مغ) مقجرة .

صخ ِ
ياف
َّ
ض ْي ِخ ال ّ
يعخض َفػ َؽ َ

(ٖ)ٜ

أما شػاىجنا في كتب إعخاب الحجيث فيي:
َٔ -ع ْغ أ ََن ِ
ذ ْب ِغ َمالِ ٍظ – رضي هللا عشو َ ،ع ِغ
ِ
ِ
ام ِة َفُيْم َي ُسػ َف َذلِ َظ َف َيُقػُلػ َف:
اْل ُس ْؤمُشػ َف َي ْػَـ اْلك َي َ

ِ َّ
الشِب ِي َّ -
َّ
(ي ْجتَ ِس ُع
اؿ َ :
صمى هللاُ َعَم ْيو َو َسم َعَ -ق َ
َ
ّ
ِ
اح َشا ِم ْغ َم َك ِان َشا َى َحا،
استَ ْذَف ْع َشا َعَمى َرّبَِشاَ ،فأ ََر َ
َلػ ْ
َّ ِ
َّو ، )...
ػؿ َل ُي ْع َآد ُـ َ :ل ْد ُت ُى َش ُ
اب َف َي ْدتَ ْحِيي َرب ُ
َص َ
َف َيأْتُػ َف َآد َـ َ ....ف َيُق ُ
اك ْع َ ،وَي ْح ُك ُخ َذ ْن َب ُو الحؼ أ َ
والتقجيخ مغ ربو .
ِ
الشِب ُّي َّ -
ييا َّ
صمى هللاُ
ٕ -عغ عبج هللا بغ مدعػد – رضي هللا عشو  [ ( :والميل إذا يغذى] أَْق َأخَن َ
َ
َعَم ْي ِو َو َسمَّ َع َ -فاهُ ِإَلى ِف َّي ، )...والتقجيخ  :مغ فاه .
ٕٔٔ
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ٖ -عغ أبي ىخيخة  -رضي هللا عشو َ -قاؿ  ...( :يا رسػؿ َّ ِ
صي ِ
َِّ ِ
ام َيا
َّللا َفِإ َّف ُف َال َن ًة تُ ْح َك ُخ قم َة َ
َ َُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوص َجَقِت َيا َو ِ َّ
اؿ :ىي في اْل َجَّشة )
رَّج ُؽ ِب ْاألَ ْث َػ ِار م َغ ْاألَقط َوَال تؤذؼ ِجيخانيا  ،ق
ص َالت َيا َوإِن َيا تَ َ
َ
َ
َ ََ َ َ َ
 ،والتقجيخ  :مغ قمة.
َِّ
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّم َع ِ ( :إ َذا أ َْنَفَق ِت
ٗ -عغ عائذة – رضي هللا عشيا – َقاَل ْت َ :ق َ
اؿ الشب ُّي َ -
ِ ٍ
ِ
اف َليا أَجخَىا ِبسا أ َْنَفَق ْت  ،ولِ َدو ِجيا ِبسا َكدب  ،ولِْم َخازِ
ِف
الس ْأخَةُ ِم ْغ َ
َ ْ َ َ َ َ َ
ش َعا ِـ َب ْيت َيا َغ ْي َخ ُمْفد َجة َك َ َ ْ ُ َ
َ
ِ ِ
َج َخ َب ْع ٍ
س َش ْيًئا )  ،والتقجيخ  :مغ أجخ.
ز َب ْع ُ
ز ُي ْع أ ْ
م ْث ُل َذل َظ  ،الَ َي ْشُق ُ
ِ
ٍِ
الش ْخ ِل وأَمخ عسخ ِبِبش ِ
ِ ِ
اء
الس ْد ِجج م ْغ َج ِخيج َّ َ َ َ ُ َ ُ َ
٘ -عغ أبي َسعيج – رضي هللا عشو َ ( :ك َ
اف َسْق ُ
ف َ
ِِ
الش ِ
ِ
َف تُ َح ِّس َخ أ َْو تُرِّف َخ َفتَْفِت َغ َّ
اس)  ،والتقجيخ :
الس َ
َّاؾ أ ْ
ص ِخَ ،وإِي َ
الش َ
اؿ  :أَك َّغ َّ َ
الس ْدجج َوَق َ
َ
اس م َغ َ
َ
مغ أف تحسخ .

ِ َّ
الشِب َّي َّ
َ -ٙع ْغ أ ََن ٍ
ذ -رضي هللا عشو -قاؿ :س ِس ْع ُت َّ
(ع ِج ْب ُت لِْم ُس ْؤ ِم ِغ
ػؿَ :
صمى هللاُ َعَم ْيو َو َسم َع َيُق ُ
َ
َ
َّ
أف هللاَ َلع َيْق ِ
َّ
اف َخ ْي ًاخ َل ُو )  ،والتقجيخ  :مغ أف .
اءِ ،إال َك َ
س َق َ
ْ
زً

ففي الستغ األوؿ احتساالف  :األوؿ مشيسا عمى ححؼ حخؼ الجخ (مغ) قاؿ الديػشي:

((فححؼ (مغ) لمعمع بيا

كقػلو -تعالى :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬﱠ [ األعخاؼ ٘٘ٔ]  ،أؼ  :مغ

قػمو ،واإلحتساؿ الثاني عمى تزسيغ يدتح  :يخذى ويخاؼ  ،قاؿ :ألف االستحياء والخذية بسعشى

واحج))(ٗ ،)ٜأؼ :عمى التزسيغ .

قجر فيو ابغ مالظ والخضي واألخفر (مغ) مححوفة  -في أحج أوجو تقجيخه -
أما الستغ الثاني  ،فقج ّ
 ،قاؿ ابغ مالظ  (( :في قػلو  ( :فاه إلى في ) ثالثة أوجو :
ّ
جاعال فاه إلى في  ،فححؼ الحاؿ وبقي معسػلو كالعػض مشو.
أحجىا -أف يكػف األصل:
ً
ّ
الثاني -أف يكػف األصل :مغ فيو إلى في  ،فححفت ِ
(مغ) وتعجػ الفعل بشفدو  ،فشرب ما كاف
ّ
مجخورا.
ً
(٘)ٜ
الثالث -أف يكػف مؤوًال بػ (متذافييغ)  ،كسا يؤوؿ( بعتو يجأ بيج ) بػ (متشاجديغ) )) .
والستغ الثالث قاؿ الصيبي –فيسا نقمو عشو الديػشي( ((:قمة) نرب عمى ندع الخافس))(،)ٜٙىحه رواية

مذكاة السرابيح عمق عمييا الصيبي في شخحو ليا في كتابو الكاشف عغ حقائق الدشغ ،السذيػر بػ ػ

(شخح السذكاة ) ولع أرىا في سائخ ما اشمعت عميو مغ كتب الحجيث حيث أف الحجيث جاء بثبػت

(مغ).أما الستغ الخابع فقج نقل الديػشي عغ الكخماني بأنو عمى ندع الخافس( ،)ٜٚو قاؿ ابغ مالظ

ألف ححؼ ما يجخ َّ
في الستغ الخامذ (( :التقجيخ :إياؾ مغ أف تفعل  ،فححفت (مغ) َّ
و(اف)
(أف)
ْ

مصخد )) ( .)ٜٛبقي أف أشيخ الى أف الستغ األخيخ قج سبقت اإلشارة اليو في مبحث ححؼ الجخ (في) ،
ّ
()ٜٜ
لكغ ىشاؾ عمى تقجيخ ححؼ (في) وىشا عمى ححؼ (مغ) كسا قاؿ العكبخؼ في كمييسا .

ٕٕٔ

ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....

خامدا  :حذف حرف الجر(على)
ذكخ أصحاب كتب معاني الحخوؼ معاني متشػعة لػ (عمى) كالتعميل واإلستعالء والسراحبة

والسجاوزة والطخفية وغيخىا ،قاؿ السخادؼ عغ معشى (االستعالء ) (( :ولع يثبث ليا أكثخ البرخييغ غيخ

وتأولػا ما أوىع خالفو))(ٓٓٔ) ،أما ححفيا فقج ورد في وجػه مغ اآليات الكخيسة وشػاىج مغ
ىحا السعشى َّ

((:جػز األخفر ححفيا [عمى] ونرب تالييا مفعػالً نحػ  :ﱡﭐ
الذعخ  ،مغ ذلظ  ،قاؿ الديػشي
ّ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [البقخة ٖٕ٘]  ،أؼ :عمى سخ))(ٔٓٔ) ،ومغ الذػاىج الذعخية قػؿ

الخاجد(ٕٓٔ):

ِ
ِ
َّ
جج َيػماً عمى َم ْغ َيتّ ِك ْل
إف لع َي ْ
إف اْل َك ِخيع وأبيظ َي ْعتَس ْل ْ ...
يخيج  :عمى مغ يتكل عميو .

أما شػاىجنا في كتب إعخاب الحجيث فيي :

ِ َّ
الشِب ِي َّ -
ٔ -عغ ٍ
جابخ -رضي هللا عشو َ -ع ِغ َّ
الخُج ُل
َح َد َغ َما َد َخ َل َّ
اؿ ِ (:إ َّف أ ْ
صمى هللاُ َعَم ْيو َو َسم َعَ -ق َ
َ
ّ
أَىَمو ِإ َذا َقِجـ ِمغ سَف ٍخ أ ََّوؿ َّ
المْي ِل )  ،والتقجيخ  :عمى أىمو .
ْ
َ
َ ْ َ
ِ
ٕ -عغ أبي ذر – رضي هللا عشو – َقاؿ َ ( :قاؿ رسػؿ هللا  -صمى هللا عميو وسمع  -أ ِ
يت َخ ْس ًدا
ُعص ُ
ْ
َ
َ َُ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
صي َّغ أَحٌج َقبمِي ...ون ِ
الخْع ِب َفُي ْخَع ُب اْل َعُج ُّو َو ُى َػ مّشي َمد َيخَة  ، )...والتقجيخ  :عمى
ر ْخ ُت ِب ُّ
َُ
َل ْع ُي ْع َ ُ َ ْ
مديخة .
صَّم ْي َت َوَل ْػ ُم َّت
ٖ -عغ ححيفة – رضي هللا عشو  ( :أنو رأػ َرُجالً الَ ُيِت ُّع ُّ
ع َو ُّ
الد ُج َ
الخُكػ َ
ػد َق َ
اؿ َما َ
ص َخ َّ
ُم َّت َعَمى َغ ْي ِخ اْل ِف ْ
ص َخِة َّالِتي َف َ
َّللاُ ُم َح َّسًجا  -صمى هللا عميو وسمع )  ،والتقجيخ  :فصخ هللا دمحماً
عمييا.

ٗ -عغ أنذ بغ مالظ – رضي هللا عشو  ( :أ َّ َِّ
صَّمى
َف الشب َّي َ -
افَ ،فخج َ ِ ِ
اس ُك ْغ َنِب ٌّي
َب ْك ٍخَ ،و ُع َس ُخَ ،و ُع ْث َس ُ َ َ
ف بي ُع َ ،فَق َ
اؿْ " :

هللا عَمي ِو وسَّمع ِ -
ُحًجا َفتَِب َع ُو أَُبػ
صع َج أ ُ
َ
ُ َ ْ ََ َ
ِِ
يق  ،و َش ِي َيج ِ
اف )  ،والتقجيخ :
َ ،وصّج ٌ َ

عميظ نبي .
ِ َّ
٘ -عغ ع ِائ َذ َة رضي هللا عشيا – ( َل َّسا ثَُقل رسػؿ هللاِ َّ -
اء ِب َال ٌؿ ُي ْؤِذنُ ُو
َْ َ
َ َُ ُ
َ
صمى هللاُ َعَم ْيو َو َسم َعَ ،ج َ
ِب َّ ِ
اؿ  :م ُخوا أ ََبا َب ْك ٍخ َفْمُير ِّل ِبالشَّ ِ
اس َ ،......حتَّى َد َخ َل اْل َس ْد ِج َجَ ،فَم َّسا َس ِس َع أَُبػ َب ْك ٍخ
َ
الر َالة َ ،فَق َ ُ
ِ َّ
َخخَ ،فأَومأَ ِإَلي ِو رسػؿ هللاَِّ -
ِ
ِ
َف ُق ْع َ ،ك َسا أ َْن َت ، )....
صمى هللاُ َعَم ْيو َو َسم َع :أ ْ
ح َّد ُو َ ،ذ َى َب ل َيتَأ َّ َ
َْ ْ َُ ُ
َ
والتقجيخ :كسا أنت عميو .
ويسكغ تقديع الستػف الخسدة إلى مجسػعتيغ :

أ -ما ححؼ فيو حخؼ الجخ ( عمى ) وحجه  ،ويسثميا الستشاف األوؿ والثاني .

ب -ما ححؼ فيو حخؼ الجخ ( عمى) مع الزسيخ  ،ويسثميا الستػف الثالثة الباقية .

ففي الستغ األوؿ نقل الديػشي عغ ناصخ الجيغ عبج هللا بغ عسخ البيزاوؼ (ت ٘ٙٛى ػػ) قػلو (( :
(أىمو) مشرػب بشدع الخافس ))(ٖٓٔ) ،عمى أف الحجيث ورد بححؼ حخؼ الجخ في رواية أبي داود
ٖٕٔ
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فقط ،بيشسا في بكية الخوايات جاء بحخؼ عمى  .و في الستغ الثاني ذكخ أبػ البقاء العكبخؼ وجياً في
مديخة شيخ َفَم َّسا ححؼ حخؼ اْل َج ّخ نرب
يحتَسل الشرب عمى تَْقِجيخُ :ى َػ مشي عمى
الحجيث فقاؿ ْ (( :
َ
)) (ٗٓٔ).
أما السجسػعة الثانية فشخػ فييا أف الححؼ شاؿ الزسيخ السجخور مع حخؼ الجخ كسا جاء في

تقجيخات السعخبيغ ففي الستغ الثالث ذكخ ابغ مالظ في تػجييو احتساليغ  ،األوؿ  :عمى غيخ الفصخة

التي فصخىا  ،واالحتساؿ الثاني :أف يكػف األصل :عمى غيخ التي فصخ هللا عمييا  ،ثع ححفت (عمى)
والسجخور بيا لتقجـ مثميا قبل السػصػؿ  ،وقج ضعف ىحا الػجو )) (٘ٓٔ) .وفي الستغ الخابع  :قاؿ

مفد ًاخ في حجيث آخخ))( ،)ٔٓٙوىحه إشار
العكبخؼ  (( :قاؿ أبػ البقاء :تقجيخه  :عميظ نبي  ،وقج جاء ّ
الى رواية أخخػ لمحجيث بػجػد الجار والسجخور.أما الستغ الخامذ فقج ححفت بكية الرمة وىي :

(عميو) كسا ىػ واضح مغ التقجيخ ،أؼ :كسا أنت عميو كسا قاؿ الديػشي( ،)ٔٓٚوقج شخح نػر
ِ
ِ
سخاد :إبق عمى َما أ َْنت عميو
الجيغ الدشجؼ أكثخ فقاؿ ُ (( :قع َك َسا أ َْنت َقائع أَؼ كغ َقائسا مثل قيامظ َواْل َ
ِ ِ
يساء مغ معشى الَق ْػؿ)) ( ، )ٔٓٛوالججيج في ىحا القدع ورود
مغ اْلكياـ َ ،و(أَف) تفديخيو لسا في ْاإل َ
الحخؼ مححوفا مع مجخوره في ثالثة متػف شخيفة .
سادسا  :حذف حرف الجر(إلى)

(الى) حخؼ جخ يخد لثسانية ٍ
معاف ىي  :إنتياء الغاية  ،بسعشى ( مع )  ،التبييغ  ،مػافقة الالـ ،
مػافقة ( في )  ،مػافقة ِ
(مغ)  ،مػافقة (عشج) ،أف تكػف زائجة  ،و ذكخ السرشفػف في معاني الحخوؼ
أف انتياء الغاية ىػ أصل معانييا  ،قاؿ السخادؼ  (( :انتياء الغاية في الدماف والسكاف وغيخىسا ىػ
(

)

أصل معانييا ))  ، ٜٔٓوقج وردت شػاىج في ححفيا  ،مغ ذلظ قػلو  -تعالى :ﭐﱡﭐ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱠ [الفاتحة ، ]ٙووجييا الخفاجي عمى ححؼ (الى) :أؼ :إلى الرخاط (ٓٔٔ).

أما شػاىجنا في كتب إعخاب الحجيث فيي :

ِ
وسمعَ -ي ْج ُخ ُل اْل َخالَ َء
ٔ -عغ أنذ بغ مالظ – رضي هللا عشو َ ( :ك َ
اف َرُس ُ
صمى هللا َعميو َ
ػؿ هللا َ -
اء وعش َدة َفيدتَْش ِجي ِباْلس ِ
ٍ
ِ
َفأ ِ
ِ ِ
اء )  ،والتقجيخ :الى الخالء.
ْ
َحس ُل أ ََنا َو ُغالَ ٌـ َن ْحػؼ إ َد َاوةً م ْغ َم َ َ َ ً َ ْ
َ
ِ َِّ
َّللاُ َعَم ْي ِو َو َسمَّ َع  -اْل َسِج َيش َة َ ،و ُى ْع
صَّمى َّ
ٕ -عغ ابغ عباس – رضي هللا عشو – َق َ
اؿ َ ( :قج َـ الشب ُّي َ -
ف ِفي تَ ْس ٍخ َ ،فْمُي ْدمِ ْف ِفي َكْي ٍل م ْعُمػ ٍـ  ،ووْزٍف
الد َش َة َو َّ
ُي ْدمُِفػ َف ِفي الِثّ َس ِار َّ
اؿ َ :م ْغ أ َْسَم َ
الد َشتَْي ِغ َ ،فَق َ
ََ
َ
ِ
َج ٍل َم ْعُمػ ٍـ )  ،والتقجيخ  :الى الدشة .
َم ْعُمػ ٍـ  ،إَلى أ َ
ِ
ٍ
ص َع َع
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّم َع ِ ( :إ َّف َم ْ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
ٖ -عغ أ َُب ِّي ْب ِغ َك ْعب – رضي هللا عشو َ ،ق َ
ػؿ هللا َ -
طخوا ِإَلى ما ي ِ
ِ
َّ
ِ
ر ُيخ)  ،والتقجيخ  :ما يريخ إليو
َ َ
ْاب ِغ َآد َـ ُجع َل َمثَ ًال ل ُّمج ْن َيا َ ،وإِ ْف َق َّد َح ُو َ ،و َمم َح ُو َف ْان ُ ُ
.

ٕٗٔ

ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....

ِ
َّللاِ  -صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َوسَّمع َ -ي ْػـ َّ
الش ْح ِخ،
ػؿ َّ
اؿ َ ( :خ َ
ص َب َشا َرُس ُ
ٗ -عغ أَبي َب َك َخَة – رضي هللا عشو – َق َ
َ
َ
َ َ
ِ ِ
َّك ْع أ ََال َى ْل َبَّم ْغ ُت؟
اؿ  :أ ُّ
اء ُك ْع َوأ َْم َػاَل ُك ْع َح َخٌاـ َعَم ْي ُك ْعِ .... ،إَلى َي ْػ ِـ َتْمَق ْػ َف َرب ُ
َفَق َ
َؼ َي ْػ ٍـ َى َحا ؟َ ...فإ َّف د َم َ
اشيج  ،لِيبّمِ ِغ َّ ِ
اىج اْل َغ ِائبَ ،فخ َّب مبَّم ٍغ أَوعى ِمغ س ِ
َّ
ام ٍع  ،أ ََال َال تَ ْخِج ُع َّغ
الذ ُ
َ ُ َُ ْ َ
اؿ :الم ُي َّع ْ َ ْ َُ
َ ،قاُلػاَ :ن َع ْع َ ،ق َ
ْ َ
اب َب ْع ٍ
س )  ،والتقجيخ  :مبمغ إليو .
َب ْعِجؼ ُكَّف ًا
ار َي ْ
ز ِخ ُب َب ْع ُ
ز ُك ْع ِرَق َ
ِ َِّ
َّ
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َو َسَّم َعَ -فَقاَل ْت ِ :إ َّف لِي
٘  -عغ عائذة – رضي هللا عشيا  ( :أَن َيا َسأََلت الشب َّي َ -
جاري ِغَ ،فِإَلى أَِي ِيسا أ ِ
اؿ  :أَْق َخبِ ِي َسا ِم ْش ِظ َب ًابا )  ،والتقجيخ  :إلى أقخبيسا .
ّ َ ْ
َ َْ
ُىجؼ ؟ َق َ
و مغ خالؿ مالحطة تقجيخات الححؼ يسكغ تقديع ىحا الشػع إلى ثالثة أقداـ :

 ما ححؼ فيو حخؼ الجخ ونرب االسع  :ويسثمو الستشاف األوؿ والثاني .

 ما ححؼ فيو حخؼ الجخ ومجخوره الزسيخ :ويسثمو الستشاف الثالث والخابع .
 ما ححؼ فيو حخؼ الجخ وبقاء عسمو  :ويسثمو الستغ الخامذ .

ففي الستغ األوؿ قاؿ الديػشي  ...(( :عغ سيبػيو أنو مشرػب بإسقاط الخافس  ،وجعمو
الجخمي [ أبػ عسخو صالح بغ إسحق ( تٕٕ٘ى ػػ)] مغ األفعاؿ الستعجية تارة بشفديا وتارة بحخؼ

يتعجػ عشج سيبػيو لطخؼ الدماف السختز الحكيقي بغيخ واسصة في
الجخ  ،وقاؿ أبػ حياف ( :دخل) ّ
دخمت في األمخ)) (ٔٔٔ) ،وىحا الشقل الثخؼ يجسع
تعجػ إليو بػاسصة في  ،نحػ:
 ،فإف كاف مجازياً ّ
ُ
محىبيغ في تػجيو الحجيث  ،عمى ححؼ حخؼ الجخ وعمى ثشائية الفعل الػاحج تعجياً ولدوماً .
إما عمى ندع الخافس  ،أؼ إلى الدشة
أما الستغ الثاني فقج قاؿ فيو الصيبي  (( :الدشة مشرػب ّ
 ،وإما عمى السرجر ،أؼ إسالؼ الدشة)) (ٕٔٔ) نقل ذلظ الديػشي  ،وىػ كسا يبجو التقجيخ األقػػ لحا
قجمو عمى عادتو في تختيب الػجػه الشحػية  .وفي الستغ الثالث قاؿ الديػشي  ... (( :التقجيخ :إلى

ما

يريخ

إليو

))

(ٖٔٔ).أما

الستغ

الخابع

فقج

قاؿ

فيو

الكخماني

:

(( (مبمغ) بفتح الالـ  ،أؼ :مبمغ إليو فححؼ الجار والسجخور ،كسا يقاؿ السذتخؾ ويخاد السذتخؾ فيو

)) (ٗٔٔ) .بقي الستغ الخامذ وفيو ححؼ الجار وبقاء عسمو في السجخور وىي حالة ألسحشا الييا في
ما سبق ،و تػجييو عمى ححؼ (إلى) وبقاء عسميا(٘ٔٔ).

سابعا :حذف حرف الجر (عن)

وأشيخ معانييا السجاوزة  ،قاؿ السخادؼ  (( :ولع يثبت البرخيػف غيخ ىحا السعشى )) ( ،)ٔٔٙومثل

الديع ويبعجه )) ( ،)ٔٔٚوقج ححفت في القخآف
لو بػ :رميت عغ القػس  ،قاؿ  (( :إلنو يقحؼ عشيا َ
الكخيع وفي الذعخ والحجيث الشبػؼ  ،فسغ القخآف قػلو  -تعالى :ﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹﱠ [ ،

لجمامتيغ))
الشداء ، ]ٕٔٚقاؿ الدمخذخؼ ((:يحتسل في أف تشكحػىغ لجساليغ ،و:عغ أف تشكحػىغ
ّ
(.)ٔٔٛ

ٕ٘ٔ
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أما شػاىجنا في كتب إعخاب الحجيث فيي :

ٔ-
ٕ-

َّللا عَمي ِو وسمَّع َ -قاؿ ِفي اْلسعتَ َك ِ
َّللاِ َّ -
( :أ َّ
ف:
ػؿ َّ
ُْ
َ
َف َرُس َ
َ
صمى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ام ِل اْلحدش ِ
اْلحدش ِ
ات َكع ِ
ِ
الحنػب .
ات ُكّمِ َيا )  ،والتقجيخ  :عغ
َََ
َََ
َ

عغ ابغ عباس – رضي هللا عشو
ِ
ُّ
ػب َوُي ْج َخػ َل ُو ِم َغ
ُى َػ َي ْعتَك ُ
ف الحُن َ
عغ عبج الخحسغ بغ عػؼ – رضي هللا عشو – عغ الشبي – صمى هللا عميو وسمع ( :ثَالثَ ٌة تَ ْح َت
ش يػـ اْل ِكي ِ
ِ
ص ٌغ ،واألَم َان ُة ،و َّ ِ
ِ
صَمِشي
آف ُي َح ُّ
اج اْل ِع َب َاد َل ُو َ
امة :الُق ْخ ُ
َ
الخح ُع تَُشادؼ  :أَال َم ْغ َو َ
ض ْيٌخ َوَب ْ َ َ
اْل َع ْخ َ ْ َ َ َ
َّللاُ )  ،والتقجيخ  :عغ العباد .
ص َع ُو َّ
صَم ُو َّ
ص َعِشي َق َ
َّللاُ َ ،و َم ْغ َق َ
َو َ

و(يعتكف) في الستغ األوؿ بسعشى  :يحتبذ كسا قاؿ الصيبي  (( :الحنػب نرب عمى ندع الخافس

 ،أؼ :يحتبذ عغ الحنػب ))(.)ٜٔٔ

و نقػؿ في الستغ الثاني ما قالو الديػشي نقالً عغ الصيبي مغ أف تقجيخه (عغ العباد ) في أحج الػجػه
(يحاج) أؼ :يخاصع فيسا صشعػه  ،وأف
 ،قاؿ الصيبي ( (( :العباد) يحتسل أف يكػف مفعػالً بو لػ
ّ
يحاج عغ العباد))(ٕٓٔ).
نربا عمى ندع الخافس :أؼ:
ّ
يكػف ً
نتائج البحث

بعج ىحه الخحمة في ربػع التعبيخ الشبػؼ نخمز الى نتائج البحث :

ٔ-

عجد حخوؼ الجخ عذخوف حخًفا :مغ -إلى -حتى – خال -حاشا -عجا -في-عغ -عمى –

مح -مشح – رب -الالـ -كي  -واو  -تا  -الكاؼ – الباء -لعل  -متى .

ٕ-

وقج ورد الححؼ في كتب إعخاب الحجيث في ( سبعة ) مشيا فقط .

ٖ-

الحطشا مغ خالؿ اإلحراء أف ما ورد مغ األحاديث الشبػية في كتب إعخاب الحجيث مححوفا

فيو حخؼ الجخ جاء متفاوتاً مغ حيث العجد بحدب اآلتي :

الحرف المحذوف
عدد المتهن

الباء
ٕٔ

في
ٛ

الـ التعميل

ٛ

مغ
ٙ

عمى
٘

إلى
٘

عغ
ٕ

 ويعصيشا ترػ ار أف أكثخ حخؼ جخ ححؼ في أحاديث كتب إعخاب الحجيث الشبػؼ ىػ (الباء) ،
يميو( في والـ التعميل)  ،ثع (مغ)  ،ثع (عمى و إلى) ،ثع (عغ) .

 تشػعت صػر ححؼ (الباء) الى ( )ٙصػر ذكخناىا بتفاصيميا .
ٗ-

تشػع التعبيخ الشبػؼ مغ حيث ححوؼ حخوؼ الجخ إلى ( :ماححؼ فيو حخؼ الجخ وحجه)
و(ماححؼ فيو حخؼ الجخ مع مجخوره) و (ماححؼ فيو حخؼ الجخ واتشرب االسع بعجه) و

(ماححؼ فيو حخؼ الجخ في جسمة الفعل السبشي لمسعمػـ) و (ماححؼ فيو حخؼ الجخ في

جسمة الفعل السبشي لمسجيػؿ) و ( ما ححؼ فيو حخؼ الجخ مع بقاء عسمو) و(ما ححؼ فيو

٘-

حخؼ الجخ مع ححؼ الفعل).

قابمية الستػف الشبػية لمتقجيخات الشحػية الستشػعة وفقا لمسقرج الذخيف في سياقاتو.
ٕٔٙ

ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....

-ٙ
-ٚ
-ٛ
-ٜ

كذف البحث عغ الجيج الشحػؼ الكبيخ الحؼ أودعو معخبػ الحجيث في كتب إعخابو .

لذخاح الحجيث في الستػف الشبػية الذخيفة .
وثق البحث جانباً مغ الجيج الشحػؼ السسيد ّ
حاوؿ البحث جسع مادة نحػية حجيثية قابمة لمبحث والتحميل والتسثل واإلحراء .

اضيخ البحث تالحع الشحاة ومعخبي الحجيث مع ّشخاحو واىل المغة في تػجيو األحاديث الشبػية
تػجييات نحػية متشػعة ترب في إيزاح دالالت التعبيخ الشبػؼ البميغ .

ههامش البحث

هذا والحمد هلل في المبدأ والختام

 )1دراسات في فمدفة الشحػ والرخؼ والخسع  :د .مرصفى جػاد (ت ٖٜٔٛىػ)  ،طٔ ،بغجاد  ،مصبعة
أسعج ٜٔٙٛ ،ـ.

 ) 2عبج الحسيج الديج شمب  ،السجمة العخبية لمعمػـ اإلندانية  ،جامعة الكػيت  ،ـٗ  ،عٖٔ ٜٔٛٗ ،ـ
.
 )3إبخاليع بغ سميساف البعيسي ،مجمة الجامعة اإلسالمية بالسجيشة السشػرة  ،العجد ٕٕٔٗ ، ٔٔٙىػ /.
ٕٕٓٓ ـ.

 )4إعخاب الحجيث الشبػؼ  :عبج هللا بغ الحديغ العكبخؼ (تػ ٙٔٙىػػ)  ،تحقيق  :د .حدغ مػسى
الذاعخ ،طٕ ،ججة  ،دار السشارةٜٔٛٚ،ـ .وعمى ىحه الشذخة إحاالتشا  ،ولمكتاب نذخات أخخ:

* بتحقيق :عبج اإللو نبياف  ،في دمذق  ،سشة (.)ٜٔٚٚ

* بعشاية :وحيج عبج الدالـ بالي  ،و دمحم زكي عبج الجايع  ،القاىخة سشة (.)ٜٜٔٛ

* بعشاية:عبج الحسيج ىشجاوؼ ،القاىخة ،مؤسدة السختار ،في سشػات (ٕٓٓٙ ،ٜٜٜٔـ).

 ) 5شػاىج التػضيح والترحيح لسذكالت الجامع الرحيح  :دمحم بغ عبج بغ مالظ الصائي (ٕٙٚىػ)
،تحقيق  :د .شو محدغ  ،طٔ ،بغجاد  ،و ازرة االوقاؼ والذؤوف الجيشية ،شبع دار آفاؽ عخبية ،

ٜ٘ٔٛـ  .وعمى ىحه الشذخة ستكػف إحاالتشا.وصجر بشذختيغ أخخييغ ىسا :األولى  :في اليشج سشة

(ٜٔٓٔـ ) وثقتيا مغ فيارس السصبػعات ولع اشمع عمييا .الثانية :بتحقيق  :دمحم فؤاد عبج الباقي ،
بيخوت  ،عالع الكتب في سشة ( ٜٔ٘ٛـ) .

 )6عقػد الدبخجج عمى مدشج اإلماـ أحسج في إعخاب الحجيث الشبػؼ  :جالؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي
بكخ الديػشي (تٜٔٔىػػ)  ،تحقيق  :د .سمساف القزاة  ،طٔ ،بيخوت  ،دار الجيل ٜٜٔٗ،ـ .

وعمى ىحه الشذخة ستكػف إحاالتشا .

ولمكتاب ثالث نذخات أخخ :

* بتحقيق :حدغ مػسى الذاعخ ،صجرت مشيا أقداـ في مجمة (الجامعة اإلسالمية) في السجيشة السشػرة
في سشػات (ٗ ،)ٜٔٛٚ-ٜٔٛضسغ :األعجاد (ٖ ، )ٚٗ-ٙغيخ كاممة .
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* بتحقيق :سسيخ حديغ حمبي ،وأحسج عبج الفتاح تساـ ،صجرت في بيخوت سشة ( )ٜٔٛٚفي
مجمجيغ ،وىي ناقرة بسا يقارب ثمث الكتاب  ،غاية في الترحيف والتحخيف واألخصاء الصباعية

واإلمالئية وسػء التحقيق.

* بتحقيق الجكتػر :عبج الخحسغ صالح الدمػـ ،في أشخوحة دكتػراه مقجمة إلى :كمية المغة العخبية –
جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد ،سشة(ٜٔٛٚـ) ،وقج بمغ السحقق فييا إلى نياية مدشج عكبة بغ عامخ –

رضي هللا عشو.

 )7رصف السباني في شخح حخوؼ السعاني  :أحسج بغ عبجالشػر السالقي (ت ٕٓٚى ػػ) ،تحقيق :د.
أحسج محسػد الخخاط  ،طٔ  ،دمذق ٜٔٚ٘ ،ـ.
 )8الجشى الجاني في حخوؼ السعاني  :حدغ بغ قاسع السخادؼ (ت ٜٚٗىػ ػػ)  ،تحقيق  :د .شو محدغ
 ،طٔ ،السػصل  ،مؤسدة دار الكتب لمصباعة والشذخ ٜٔٚٙ ،ـ .وعمى ىحه الشذخة إحاالتشا .

* والكتاب لو نذخة ثانية بتحقيق  :د .فخخ الجيغ قباوة  ،ودمحم نجيع فاضل  ،طٔ ،بيخوت  ،دار الكتب
العمسية ٜٜٕٔ ، ،ـ.

 )9مغشي المبيب عغ كتب األعاريب  :ابغ ىذاـ عبج هللا بغ يػسف األنرارؼ (تٔٚٙىػ)  ،تحقيق :

د .مازف السبارؾ و عمي حسج هللا  ،ط ، ٙبيخوت  ،دار الفكخ ٜٔٛ٘ ،ـ .وعمى ىحه الشذخة ستكػف
إحاالتشا  * .ولمكتاب نذخة ثانية بتحقيق :دمحم محي الجيغ عبج الحسيج  ،صجرت في القاىخة

ٜٔٙٙ،ـ.

 )10سخ صشاعة اإلعخاب  :أبػ الفتح عثساف بغ جشي (تٕٖٜىػػ)  ،طٔ  ،بيخوت  :دار الكتب العمسية
ٕٓٓٓ ،ـ .

 )11البحخ السحيط في التفديخ :أبػ حياف دمحم بغ يػسف بغ عمي األنجلدي (ت ٘ٗٚىػ)  ،تحقيق :
صجقي دمحم جسيل  ،طٔ ،بيخوت  ،دار الفكخ  ٕٔٗٓ ،ىػ .ٖٜٗ /ٔ :ويشطخ  :إرشاد العقل الدميع
إلى مدايا الكتاب الكخيع  :أبػ الدعػد العسادؼ دمحم بغ دمحم بغ مرصفى (ت ٕٜٛىػ)  ،بيخوت ،

دار إحياء التخاث العخبي .ٔٔٙ/ٔ :

 )12شخح السفرل لمدمخذخؼ  :يعير بغ عمي بغ يعير السػصمي (تٖٗٙىػ)  ،بعشاية  :الجكتػر
إميل بجيع يعقػب  ،طٔ ،بيخوت  ،دار الكتب العمسية  ٕٓٓٔ ،ـ .ٗ٘ٗ / ٗ :

 )13السقتزب :دمحم بغ يديج أبػ العباس السبخد (ت ٕ٘ٛىػ)  ،تحقيق  :دمحم عبج الخالق عطيسة ،
)14

بيخوت  ،عالع الكتب . ٖٕٔ/ٕ:

الكميات معجع في السرصمحات والفخوؽ المغػية  :أيػب بغ مػسى أبػ البقاء الكفػؼ (ت

ٜٗٔٓىػ)

تحقيق :عجناف دروير و دمحم السرخؼ  ،بيخوت .ٜٔ /ٔ :

ٕٔٛ
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 ) 15أوضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ  :ابغ ىذاـ  ،تحقيق :يػسف الذيخ دمحم البقاعي  ،بيخوت ،
دار الفكخ . ٔ٘ٚ/ٕ :

 )16شخح السفرل  :ابغ يعير .٘ٔٙ/ٗ :
17
بيت مغ بحخ الػافخ ،وىػ لجخيخ ،يشطخ :ديػاف جخيخ بغ عبج هللا البجمي (ٓٔٔى ػ )  ،بعشاية
) ىحا ٌ
 :حسجو شساس  ،طٖ ،بيخوت  ،دار السعخفةٕٓٓٛ ،ـ  ،ٖٚٚ :ولكغ مصمعو فيو  :اتسزػف

التحيا. ....
الخسػـ و ّ
َ
18
ِ
صْم َيػسي (تٕٔ٘ ىػ)  ،تحقيق:
الب َ
الديج َ
)االقتزاب في شخح أدب الكتاب :عبج هللا بغ دمحم بغ ّ
مرصفى الدقا و الجكتػر حامج عبج السجيج  ،القاىخة  ،مصبعة دار الكتب السرخية  ٜٜٔٙ ،ـ :
ٕ. ٖٓٚ /

 )19شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ  :عبج هللا بغ عبج الخحسغ العقيمي السرخؼ (ت ٜٚٙىػ) ،
تحقيق  :دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج  ،طٕٓ ،القاىخة ،دار مرخ لمصباعة  ٜٔٛٓ ،ـ :

ٔ٘ٔ .

ٕ/

 )20الخرائز  :أبػ الفتح عثساف بغ جشي السػصمي (ت ٕٖٜىػ)  ،تحقيق  :دمحم عمي الشجار ،
القاىخة  ،دار الكتاب العخبي ،مصبعة دار الكتب ٜٔ٘ٚ ،ـ . ٗٗٚ/ٕ :

21
الخزاؽ الحديشي السمقب بػ (بسختزى
محسج بغ عبج ّ
محسج بغ ّ
) تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس ّ :
َّ
الدبيجؼ) (ت ٕ٘ٓٔىػ)  ،طٔ  ،بيخوت  ،دار الفكخ ٔٗٔٗ ،ى ػ  :مادة (ف ص ح) .ٔٚٗ/ٚ :

العمػؼ (ت ٘ٗٚىػ) ،
 )22الصخاز ألسخار البالغة وعمػـ حقائق اإلعجاز  :يحيى بغ حسدة بغ عمي
ّ
طٔ ،بيخوت  ،السكتبة العرخية ٖٔٗٗ ،ى ػ .ٜ٘/ٕ :
 )23يشطخ  :أسخار العخبية  :عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبيج هللا كساؿ الجيغ األنبارؼ (ت ٘ٚٚىػ)،
طٔ ،دار األرقع بغ أبي األرقع ٜٜٜٔ ،ـ .ٕٔٗ/ٔ :

 )24سخ صشاعة اإلعخاب .ٔٗٓ/ٔ :

 )25شخح شػاىج السغشي  :جالؿ الجيغ الديػشي  ،بعشاية :الذيخ دمحم التخكدؼ الذشكيصي  ،القاىخة ،
لجشة التخاث العخبي ٜٔٙٙ ،ـ  ،ٖٕٙ/ٕ:والبيت مغ البحخ البديط ،وىػ بال ندبة في  :مغشي
المبيب  ،ٗٙٗ :أوضح السدالظ  ،ٕٚٚ/ٖ :يشطخ :معجع شػاىج العخبية  :د .إميل بجيع يعقػب ،

طٔ : ،دار الكتب العمسيةٜٜٔٙ ،ـ.

 )26يشطخ  :الكتاب  ،ٜ٘،ٗٔٗ/ٔ:شخح ابغ عقيل .ٜٔٚ/ٕ:
 )27عقػد الدبخجج  ،ٗٗٙ/ٔ:شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ (الكاشف عغ حقائق
الدشغ) :شخؼ الجيغ الحديغ بغ عبج هللا الصيبي (ٖٗٚىػ)  ،تحقيق :عبج الحسيج ىشجاوؼ  ،طٔ،

مكة السكخمة  ،مكتبة الباز ٜٜٔٚ ،ـ .ٕٜٗٛ/ٛ :
ٕٜٔ
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)28عقػد الدبخجج  ،ٗٗٙ/ٔ:شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ (الكاشف عغ حقائق
الدشغ) :شخؼ الجيغ الحديغ بغ عبج هللا الصيبي (ٖٗٚىػ)  ،تحقيق :عبج الحسيج ىشجاوؼ  ،طٔ،

مكة السكخمة  ،مكتبة الباز ٜٜٔٚ ،ـ .ٕٜٗٛ/ٛ :

29
ِ
القخشبي (ت
اليع
ُّ
أحسُج ُ
) السفيع لسا أشكل مغ تمخيز كتاب مدمع :أبػ العبَّاس َ
بغ ُع َس َخ بغ إبخ َ
 ٙ٘ٙىػ) ،تحقيق  :محي الجيغ مدتػ  ،و محػد الديج و يػسف بجيػؼ و محسػد بداؿ  ،طٔ،

بيخوت ٜٜٔٙ ،ـ .ٕٙ/ٕ :

 )30إعخاب الحجيث  ،ٕٖٗ :ويشطخ :عقػد الدبخجج .ٛٛ/ٕ:
 )31شخح الصيبي ،ٕٜٛ٘/ٜ:عقػد الدبخجج .ٗٙ٘/ٔ:
 )32الكػاكب الجرارؼ في شخح صحيح البخارؼ  :دمحم بغ يػسف بغ عمي الكخماني (تٚٛٙىػ)  ،طٔ،
بيخوت  ،دار إحياء التخاث العخبي ٜٖٔٚ،ـ  ، ٛٛ /ٜ :عقػد الدبخجج .٘ٔٙ/ٕ:

 )33الكػاكب الجرارؼ  ، ٖٔٗ/ٜ :عقػد الدبخجج .ٕٕ/ٖ:

 )34شخح الصيبي  ، ٕٜٓٚ / ٚ :عقػد الدبخجج .ٚٚ/ٖ :

 )35عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ  :أبػ دمحم محسػد بغ أحسج بغ مػسى بجر الجيغ العيشى (ت
٘٘ٛىػ) ،بيخوت  ،دار إحياء التخاث العخبي  ،ٖٗ/ٔٚ :عقػد الدبخجج .ٔٙٓ/ٖ :

 )36عقػد الدبخجج  ،ٔٚ٘/ٔ :مذارؽ األنػار عمى صحاح اآلثار :عياض بغ مػسى بغ عياض بغ

عسخوف اليحربي(تٗٗ٘ىػ)  ،القاىخة ،السكتبة العتيقة ودار التخاث  ،ٕٗ/ٕ:قاؿ ابغ األثيخ(( :
ِ
ِ
َي ْشُق َد ِ
فداف ِب َيا َوْثباً))  :الشياية في غخيب الحجيث واألثخ:
ويْق َ
َؼ َي ْحسالنياَ ،
اف  ،الق َخ ُب َعَمى ُمتُػنيسا :أ ْ
مجج الجيغ بغ دمحم بغ دمحم الجدرؼ ابغ األثيخ (تٙٓٙىػ) ،تحقيق :شاىخ أحسج الداوػ و محسػد دمحم
الصشاحي ،بيخوت ،السكتبة العمسية ٜٜٔٚ ،ـ :مادة ( ف ؽ ز) .ٔٓٙ/٘:

 )37اعخاب الحجيث  ،ٕٔٚ :العقػد .ٔ٘ٙ/ٔ:

 )38عقػد الدبخجج ،ٖٔٛ/ٕ:السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج :أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ
شخؼ الشػوؼ (تٙٚٙىػ)  ،طٕ ،بيخوت  ،دار إحياء التخاث العخبي ٖٜٕٔ،ىػ ػ  ،ٜٔ/ٚ :الكػاكب

الجرارؼ .ٔٗٗ/ٚ :

 )39الشياية في غخيب الحجيث واألثخ( :ى ػ ر ؽ) .ٕٕٓ/٘ :
 )40التحييل والتكسيل في شخح كتاب التدييل  :أبػ حياف األنجلدي  ،تحقيق :حدغ ىشجاوؼ  ،طٔ،
دمذق  ،دار القمع  ،دار كشػز إشبيميا .٘ٗ/ٔٔ :

 )41عقػد الدبخجج .ٕٖٙ / ٖ:
 )42الكػاكب الجرارؼ .ٜٖ /ٖ:
 )43الكتاب . ٔ٘ٗ/ٖ:
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 )44الكتاب . ٔ٘ٗ/ٖ:

 ) 45أمالي ابغ الحاجب :عثساف بغ عسخ ابغ الحاجب الكخدؼ (تٙٗٙىػ)  :تحقيق :د .فخخ صالح قجارة ،عساف -بيخوت  ،دار عسار  -دار الجيل ٜٜٔٛ،
ـ .ٕٓٚ/ ٔ:
 )46شخح السفرل .ٖٜٔ/ٔ :
اب َما
 )47صحيح مدمع  :مدمع بغ الحجاج القذيخؼ الشيدابػرؼ (تٔ ٕٙىػ) ،تحقيق  :دمحم فؤاد عبج الباقي  ،بيخوت ،دار إحياء التخاث العخبي َ ٖ٘ٔ/ٔ :
(ب ُ
الد ُجػِد).
ُّكػِع َو ُّ
اؿ ِفي الخُ
ُيَق ُ
 )48عقػد الدبخجج  ، ٖٗٔ/ٔ :شخح الصيبي .ٜٛٙ / ٖ:
 )49الكػاكب الجرارؼ .ٕٕٔ/ٔ:

 )50عقػد الدبخجج.ٕٔ/ٕ :

 )51اعخاب الحجيث .ٕٔٚ :
 )52شخح الصيبي .ٕٕٕٗ/ٚ :
 )53عقػد الدبخجج  ،ٖٕ/ٕ:شخح الصيبي .ٔ٘ٙٙ/٘:

 )54الكػاكب الجرارؼ  ، ٔٙ /ٔٓ :عقػد الدبخجج .ٕٗٓ/ٖ :
 )55اعخاب الحجيث ،ٕٕٔ :عقػد الدبخجج .ٖٛٙ/ٔ :
 )56البيت مغ البحخ الصػيل وىػ لمفخزدؽ  ،يشطخ  :ديػاف ىساـ بغ غالب (تٓٔٔىػػ)  ،دار
صادر.٘ٔ٘/ٔ:

 )57ديػاف جسيل بغ معسخ(تٕٛىػ ػػ)  ،طٔ،بيخوت  ،دار صادر ، ٔٛ٘ :ٜٔٙٙ،شخح ابغ عقيل
 ،ٖٛ/ٖ:شخح السفرل .ٜٜٔ/ٕ:

 )58سخ صشاعة اإلعخاب ٕٔٗ/ٔ :
 )59عقػد الدبخجج .ٜ٘ٓ/ٕ :

 )60شخح تدييل الفػائج :ابغ مالظ ،تحقيق  :د .عبج الخحسغ الديج ،د .دمحم بجوؼ السختػف  ،طٔ،
القاىخة  ،دار ىجخ لمصباعة والشذخ ٜٜٔٓ،ـ .ٜٖٔ/ ٖ:

 )61شػاىج التػضيح .ٖٔ٘ :

 )62الترخيح بسزسػف التػضيح في الشحػ  :خالج بغ عبج هللا بغ أبي بكخ األزىخؼ (ت ٜ٘ٓىػ)،
طٔ ،بيخوت  ،دار الكتب العمسية  ، ٙٚٓ/ٔ :الكتاب .ٕٕٙ/ٔ :

 )63يشطخ :البحخ السحيط  :ابػ حياف  ،ٕٜٓ/ٙ :أنػار التشديل وأسخار التأويل :ناصخ الجيغ أبػ سعيج

عبج هللا البيزاوؼ (ت٘ٙٛىػ) تحقيق :دمحم عبج الخحسغ السخعذمي  ،طٔ ،بيخوت :دار إحياء التخاث

العخبي ٔٗٔٛ ،ى ػ .ٔٗٛ/ٖ:
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 )64يشطخ  :مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح  :عمي بغ دمحم القارؼ (تٗٔٓٔىػ) طٔ ،بيخوت ،
دار الفكخ ٕٕٓٓ،ـ .ٖٕٔ٘/ٛ :

 )65عقػد الدبخجج  ،ٖٔ/ٕ :والبابختي لو كتاب شخح مذارؽ األنػار لمرغاني (تٓ٘ – )ٙمخصػط .

 )66يشطخ :عقػد الدبخجج  ،ٖٓ/ٕ :التشكيح ( في ىامر كذف السذكل )، ٔٙ/ٕ :عسجة القارؼ
.ٕٜٓ/ٙ:
 )67إعخاب الحجيث .ٕٚٓ :

 )68عقػد الدبخجج  ، ٗٗ/ٖ :وابغ فخحػف لو كتاب  :إعخاب عسجة األحكاـ – مخصػط.
 )69عقػد الدبخجج ،ٔ٘ٚ/ٔ :السشياج شخح صحيح مدمع  ،ٛٔ/ٔ٘ :وقج سبقو الى ىحا التقجيخ
ِ
ِ
ِ
الس ْعمِ ِع َبف َػ ِائِج ُم ْدمِع :عياض بغ
كس ُ
اؿ ُ
الس َد َّسى  :إ َ
صحيح ُم ْدم ِع ُ
القاضي عياض  ،يشطخَ :ش ْخُح َ
مػسى بغ اليحربي (تٗٗ٘ىػ) تحقيق  :د.يحيى ِإسس ِ
اعيل  ،طٔ،القاىخة ،دار الػفاء لمصباعة
َْ ْ َ
والشذخ ٜٜٔٛ ،ـ .ٕٛٛ /ٚ :

70
ط ِيخؼ(ت ٕٚٚىػ) ،تحقيق :لجشة
الحدغ
بغ
محسػد
بغ
الحديغ
السرابيح:
ح
شخ
في
السفاتيح
)
الس ْ
ُ

مغ السحققيغ بإشخاؼ :نػر الجيغ شالب  ،طٔ ،الكػيت  ،دار الشػادر ،إصجارات إدارة الثقافة

اإلسالمية  -و ازرة األوقاؼ الكػيتية  ٕٕٓٔ ،ـ .ٔٔٛ/ٕ:
 )71عقػد الدبخجج .ٔٛ/ٖ :

 )72إعخاب الحجيث.ٔٔٙ :
 )73إعخاب الحجيث ،ٕٔٗ :و يشطخ :عقػد الدبخجج .ٕٕٔ/ٔ :
ُ )74يشطخ :اإلنراؼ في مدائل الخالؼ بيغ الشحػييغ البرخييغ والكػفييغ :أبػ البخكات األنبارؼ،
السفرل ،ٕٓ ،ٜٔ/ٚ :الجشى
الدبعػف)  ،٘ٚ٘/ ٕ:شخح
ّ
دمذق :دار الفكخ ( :السدألة التّاسعة و ّ
الجاني .ٔٙٓ-ٔ٘ٓ:

 ) 75شخح شحور الحىب في معخفة كالـ العخب :ابغ ىذاـ  ،تحقيق :عبج الغشي الجقخ ،طٔ ،دمذق،
الذخكة الستحجة لمتػزيع .ٗٔٛ/ٔ :

 )76إعخاب الحجيث  ،ٖٕٔ :عقػد الدبخجج.ٔٚٙ/ٔ:
 )77عقػد الدبخجج  ،ٗٓٓ/ٔ :التشكيح ( بيامر كذف السذكل ) . ٖٗٔ/ٕ :
 )78عقػد الدبخجج  ، ٚ/ٕ :الكػاكب الجرارؼ . ٜٔٔ / ٗ :
 )79عقػد الدبخجج  ،ٖٗٗ/ٕ :شخح الصيبي .ٚٚٛ/ٖ :
 )80عقػد الدبخجج  ،ٕ٘ٛ/ٖ :السفيع .ٕٗ/ٗ:

 )81عقػد الدبخجج  ،ٖٖٔ/ٔ :الكػاكب الج اررؼ  ،ٔٓٚ/ٔٗ :وأصل الكالـ لمقاضي عياض  ،يشطخ:
مذارؽ

األنػار.ٖٙٗ،ٖٜٕ/ٕ:

ٕٖٔ

ححؼ حخوؼ الجخ في كتب إعخاب....

 )82إعخاب الحجيث  ،ٔ٘ٔ :و يشطخ  :عقػد الدبخجج .ٖٕٔ /ٔ :

 )83إعخاب الحجيث  .ٕٕٖ :و شخاج  :جسع شخج  ،وىػ  :مديل الساء مغ الحدف إلى الديل ،
(والحخة) بفتح الحاء :أرض ذات حجارة سػد.

 )84عقػد الدبخجج  ، ٖٕٙ/ٔ :الكػاكب الجرارؼ .ٔٚ٘/ٔٓ :
 )85شػاىج التػضيح . ٔٔٛ :
 )86شػاىج التػضيح . ٔٔٛ :
 )87عقػد الدبخجج .ٗٔٗ/ٔ :
 )88الجشى الجاني  ، ٖٕٓ-ٖٜٔ :ويشطخ :السقتزب،ٗٗ/ٔ:األصػؿ في الشحػ :أبػ بكخ دمحم بغ

الدخؼ ابغ الدخاج (تٖٔٙىػ)  ،تحقيق :عبج الحديغ الفتمي  ،بيخوت  :مؤسدة الخسالة ،ٜٗٓ/ٔ:
السفرل في صشعة اإلعخاب :جار هللا أبػ القاسع محسػد بغ عسخ الدمخذخػ (ت  ٖ٘ٛىػ) ،
تحقيق :د .عمي ابػ ممحع  ،طٔ ،بيخوت  ،مكتبة اليالؿ .ٖٜٚ/ٔ : ٜٜٖٔ ،

 )89يشطخ :شخح ابغ عقيل . ٖٗ/ ٖ :
 )90ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع :جالؿ الجيغ الديػشي  ،تحقيق :عبج الحسيج ىشجاوؼ ،القاىخة
 ،السكتبة التػفيكية.ٖ٘ٔ/ٕ :

 )91الكتاب .ٕٓ٘/ٔ :

 )92الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل وعيػف األقاويل فى وجػه التأويل :الدمخذخؼ  ،بيخوت  :دار
الكتاب العخبي ٔٗٓٚ : ،ى ػ  ،ٜٖٗ /ٕ :البحخ السحيط  ، ٖٔٓ/ٙ :ارشاد العقل الدميع :
ٗ.ٕٜٜ/

 )93البيت مغ البحخ الػافخ ولع أجج قائمو  ،يشطخ :السعجع السفرل في شػاىج العخبية :د .إميل بجيع
يعقػب  ،طٔ : ،دار

الكتب العمسيةٜٜٔٙ ،ـ .ٕٓٙ/ٛ:والصخياف ىػ  :الصخباف أؼ  :مايؤكل

عميو  ،يشطخ  :السخرز :أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل بغ سيجه (ت ٗ٘ٛىػ)  ،تحقيق :خميل

إبخاىع جفاؿ  ،طٔ ،بيخوت  ،دار إحياء التخاث العخبي ٜٜٔٙ،ـ ( ،أسساء مايؤكل عميو) .ٖٗٛ/ٔ:

 )94عقػد الدبخجج  ،ٕٔٓ-ٜٔٔ/ٔ :ويشطخ  :الكذاؼ  ،ٔٙٗ/ٕ:مفاتيح الغيب :فخخ الجيغ دمحم بغ
عسخ الخازؼ(تٙٓٙىػػ)  ،طٔ ،بيخوت  ،دار الكتب العمسية  ٕٓٓٓ ،ـ .ٔ٘/ ٔ٘:
 )95شػاىج التػضيح ،ٕ٘ٓ-ٕٜٗ:عقػد الدبخجج .ٜٕ/ٕ:

 )96شخح الصيبي  ، ٖٜٔٗ/ٔٓ :عقػد الدبخجج ،ٖٔ٘/ٖ:عسجة القارؼ .ٕٜٕ/ٛ :
 )97عقػد الدبخجج  :شخح الكخماني.
 )98شػاىج التػضيح .ٕ٘ٛ:
 )99يشطخ  :إعخاب الحجيث .ٕٔٗ:
ٖٖٔ
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 )100الجشى الجاني  ،ٗٗٗ:ويشطخ :مغشي المبيب . ٚ٘ٔ:
 )101ىسع اليػامع  ،ٗٗٔ/ٕ :وفي تقجيخ اآلية يشطخ :الجامع ألحكاـ القخآف :أبػ عبج هللا دمحم بغ
أحسج القخشبي (تٔٙٚىػ)  ،تحقيق :أحسج البخدوني و إبخاليع أشفير  ،طٕ ،القاىخة  ،دار الكتب

السرخيةٜٔٙٗ ،ـ .ٜٔٓ/ ٖ:

 )102الخجد بال ندبة في  :الكتاب  ، ٛٔ/ٖ:الخرائز  ،ٖٓٚ/ٕ :مغشي المبيب ،ٜٕٔ:السعجع
السفرل في شػاىج العخبية.ٕٜٕ/ٔٔ :

 )103عقػد الدبخجج  ،ٕٜ٘/ٔ :وكتاب البيزاوؼ ىػ شخح لػ(مرابيح الدشة) لمبغػؼ (ت٘ٔٙى ػػ) –
مخصػط.

 )104اعخاب الحجيث الشبػؼ  ، ٕٔٙ :عقػد الدبخجج .ٖٜٓ/ٕ :
 )105شػاىج التػضيح ،ٕٜٙ :عقػد الدبخجج  ،ٖٖٓ/ٔ:ويشطخ :مخقاة السفاتيح .ٚٔٙ/ٕ:
 )106اعخاب الحجيث الشبػؼ  ،ٕٜٔ :ويشطخ :عقػد الدبخجج . ٕٔٚ/ٔ :
 )107عقػد الدبخجج .ٕ٘٘/ٖ :

 ) 108حاشية الدشجؼ عمى سشغ الشدائي (مصبػع مع الدشغ) :دمحم بغ عبج اليادؼ  ،نػر الجيغ الدشجؼ
(تٖٔٔٛىػ)

طٕ ،حمب  ،مكتب السصبػعات اإلسالميةٜٔٛٙ ،ـ.ٔٓٓ/ ٕ :

 )109الجشى الجاني  ،ٖٖٚ:ويشطخ :مغشي المبيب .ٔٓٗ :
الخ ِ
 )110يشطخ ِ :عشاي ُة الَق ِ
اضى َعَمى تْف ِ
يزاوؼ :شياب الجيغ أحسج بغ دمحم بغ
اضى و ِكَفاي ُة َّ
َ
الب َ
ديخ َ
الخفاجي (تٜٔٓٙىػ)  ،بيخوت  ،دار صادر .ٕٔ٘/ٔ:
عسخ
 )111عقػد الدبخجج ٖٔ٘/ٔ :

 )112شخح الصيبي  ،ٕٔٙٗ/ٚ :عقػد الدبخجج .ٗٛ٘/ٔ:
 )113عقػد الدبخجج .ٜٓ/ٔ:

 )114الكػاكب الجرارؼ  ،ٕٚ/ٕ:عقػد الدبخجج .ٕٚٛ/ٕ:

 )115يشطخ :إعخاب الحجيث  ،ٖٕٛ :شػاىج التػضيح  ،ٔ٘ٗ:عقػد الدبخجج .ٔٛٙ/ٕ ، ٔٔٔ /ٕ :
 )116الجشى الجاني  ، ٕٙٓ :و يشطخ :مغشي المبيب .ٜٔٙ :
 )117الجشى الجاني  ، ٕٙٓ :و يشطخ :مغشي المبيب .ٜٔٙ :
 )118الكذاؼ .٘ٚٓ/ٔ:

 )119عقػد الدبخجج  ، ٗٙٔ /ٔ:شخح الصيبي .ٖٖٔٙ/٘:
 )120عقػد الدبخجج  ، ٖٔٔ/ٕ :شخح الصيبي.ٖٔٙ٘/٘ :

ٖٗٔ

