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الحمد ِهللا رب العالمين ، والصالةُ والسالم على نبيه محمـد ، وعلـى آلـه وصـحبه     

الحديثُ النبوي مصدر مهم من مصادرِ الدراسة اللغوية ، هو المنبع الثر الذي يـرِده  : أجمعين 
 هوجوامعِ كلم ،ه؛ لينهلوا من لغتالعلماءr الدارسين الحديث الشريف من جهود وقد استأثر ،– 

في القديمِ والحديث على الـرغمِ  ) الحصر(بمكتبة متنوعة كبيرة ال يبلغها  -أهل العربية: ومنهم
من الدعوى التي أرادت منع االحتجاجِ بالحديث النبوي ودراسته بحجة أنّـه قَـد نُقـَل إلينـا     

كتاب اج( بالمعنى، ويعدمن كتـب  ) الديباج على صحيح مسلم بن الحج لجالل الدين السيوطي
  واعتزاز المؤلف بكتابـه، الدقيقة ةالعلمي من األمانة هبه منهج شروح الحديث المهمة لما انماز
وآراِئه ، واالستيعاب واالستقصاء ، ووضوح الشخصية الحديثية والنحوية ، وقد يسر لـي اُهللا  

 أن  في كتابِ الديباج ، فوضعت هذا البحثَ الـذي عنوانـه السيوطي جهود مباحـثُ  : (ادرس
فالنحو هو لب علومِ العربية ، والبـد مـن   ، ) نحويةٌ في الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج

طلـع  التي ذكرها اُهللا في كتابِه ، فمن لـم ي  فهو الحكمةُ  rذوق حالوته في حديث رسوِل اهللا
من الحكمة نصيب لَه لم يكن ا المبحثُ  عليهمباحثَ ،أم أجعَل هذا البحثَ في ثالثة ورأيتُ أن ،

األوُل فتناولتُ فيه التأويَل النحوي وهو حمُل النص على غيرِ ظاهرِه ؛ لتصـحيحِ المعنـى أو   
 التي عرضتها في هذا المبحث مسائله ومن أهم ، تشـرب  : األصل النحوي التضمين وهو أن

كلمة معنى أخرى فتؤدي وظيفتها في التركيبِ ، والحذف وتضمن حـذف المبتـدإ ، وحـذف    
الخبر ،وحذف الفاعل ، وحذف الحال،وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وحـذف  
     ، إن واسمها ، وحذف جواب لو ، وحذف حرف الجر ، وحـذف ضـمير الشـأن مـع كان

الزيادة وتضمن زيادة الباء في اإليجابِ ، وزيادة الفاء ،وزيادة مـا،  : في هذا المبحث  وتناولتُ
وجوه اإلعراب لأللفاظ الواردة فـي األحاديـث الشـريفة ،    : وزيادة ال، وتناول المبحث الثاني

مجئ تضمن إعراب المبتدإ والخبرِ ، وما يلزم األلف ، ولغة أكلوني البراغيث ، والمفاعيل ، و
الحاِل من النكرة ، والخالف في إعرابِ لفظة أهي خبر كان أم حاٌل ، والتوابع ، فضـالً عـن   

 ٢٦/٩/٢٠١١: ؛ تاريخ قبول النشر ١٧/٤/٢٠١١: تاريخ تسليم البحث
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، )الحروف ( بيانِ جهود السيوطي في ربط اإلعرابِ بالمعنى ، ثم جاء المبحثُ الثالثُ بعنوان 
لالم بمعنى في ، وعن وفيه الحديثُ عن من لبيانِ الجنسِ ، وفي بمعنى من ، وفي للتعليِل ، وا

    وإذن ، وإن النافية ، ونون التوكيد مؤكدةً للفعِل الماضـي ، وبلـغَ عـدد ، بمعنى على ، وثُم
حـديثاً فـي المبحـث    ) ٢٣(حديثاً ، منها ) ٤٦(األحاديث التي تناولتها بالدرسِ في بحثي هذا 

  .الثالث  أحاديث في المبحث) ٩(الثاني ، و  حديثاً في المبحث) ١٤(، و األول 
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Abstract: 
          Al-Debaj on the true tradition of Hajaj by Jalal-el-Deen Al-syooti is 
regarded as one of the best books of tradition , because its content has a 
scientific reliability and accuracy. The author sees his writing and 
opinions are something great ,even the plainness of his characters who   
narrate traditions are great people. Al-sayooti in his books shows a great 
value of knowledge concerning tradition ,and he mixes up from the early 
start the tradition , and the characters themselves. This person is know as 
the one who knows deeply about the tradition . A point worth mentioning 
here denotes that this books is rich with sources in his Al-Debaj. He talks 
in his book about some orientation. With some morphological  patterns 
and even some jokes and some humorous tales ,but this paper never talks 
about this point in short but in detail .I prefer to study this subject in 
details and give a full analysis of his effort. That’s why , I prefer to write 
some grammatical points in Debaj which is mentioned earlier by Al-
sayooti . Grammar is the core of all sciences in Arabic .we expected  to 
know something about the beauty of the tradition said by prophet 
Mohammad (peace be upon him) and there are wise-sayings in these 
traditions .The one who never knows this , he loses great wise-sayings . 
This paper is divided into three main sections with an introduction . The 
first section tackles the grammatical explanation and the difficulty in 
explaining the text itself and to correct the meaning and correct the 
grammatical origin . The best example I give is to show the implied 
meaning in which we can give a word and can be replaced by another . I 
talked also about the omission of some words whether functional or 
grammatical words and sometimes the omission of certain words such as 
prepositions , subjects . There are also some extra words phrases , 
suffixes , and prefixes which must be omitted in certain situations in the 
second section. There are also some omission concerning some 



  
 

٢٨٩ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

exclamatory phrases which must be omitted as well .The effort of this 
writer is quite clear in linking the grammatical rules with meanings . The 
third section deals with letters which shows the function of some words 
and phrases in Arabic . This paper ends with a conclusion presenting the 
most important findings . 

 
 

 
 

د  د بن يزيـد المبـر  في اصطالح النحويين المتقدمين كأبي العباس محم يراد بالتأويِل         
ـ  ، )هـ٢٨٥ت ( ـ ٣١١ت ( اجوأبي إسحاق إبراهيم بن السـري الزج بيـان المعنـى   : ) هـ

 ، وهو فـي موضـعِ   فتأويله براءة اهللا من السوء وأما قولُهم سبحان اهللا: "والتفسير، قاَل المبرد
المصدر، وليس ه اإلضافة إلى اِهللافعل فإنّ منهوجلَّ وهو معرفـة ، وتقـديره    ما حد إذا  –عز

إذا : ألب فالن على األمـرِ : فأما تأويُل قولهم لبيك فإنما يقال: "وقال ، )١("تسبيحاً هللا :مثلته فعالً
، وقـد يـذكر التأويـل     )٢("كمداومةً على إجابتك ومحافظة على حقّ: ، فمعناهلزمه ودام عليه 

عـز   كما قاَل ه كبيرفتأويلُ كبرأ اُهللا: فأما قولُه في األذانِ: "ويراد التقدير النحوي ، قاَل المبرد
وهو عليه  هما تأويلُفإنّ، ) ٢٧: الروم( }وهو الَّذي يبدُأ الْخَلْقَ ثُم يعيده وهو َأهون علَيه{: وجلَّ 
 ن؛هي من شيء عليه أهون ويالحظُ )٣("ألنّه ال يقال شيء ، التقدير أن هو بيان المعنى  النحوي

التأويل بمعنـى التفسـير وبيـان    األمرِ في حقيقة اج تابعاً للمبرد في ذلك ، فذكرالزج وكان ،
فَِإن لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُـواْ  {: به التقدير النحوي في تفسير قوله تعالى، وذكره وأراد  )٤(المعنى

رِينتْ ِللْكَافدةُ ُأعارجالْحو ا النَّاسهقُودي والَّت زمت لـم ؛  : "، قاَل)٢٤: البقرة ( }فَاتَّقُواْ النَّارج
 . ، أي من تقدير االسم )٥("ألن ما بعدها خرج من تأويل االسم

التأويل داللة تخصصه لمعنى م مصطلح اكتسب ذلك وبعدعي  أو كـالم   ن ، فكـّل نـص
 لـدليلٍ  فهو مؤول ، وعلى هذا صرف اللفظ عن ظـاهره  أو الزيادة بالحذف احتاج إلى التقديرِ

يرجح عند يعيش النحوي ل فنحو أللز: "، قاَل ابنا العطفُ المتأوي فهذا منّك أو تعطيني حقّوأم
قـد  ) أو(وصـارت  ... بأن ه العطف الظاهر تأولوها لم يرد بفلم... ال يريد به العطف الظاهر

عطفت مصدراً في التأويل على مصدر في التأويل ، ولذلك ؛ لئال يصـير  )أن(إظهار  ال يجوز

                                                
 . ٣/٢١٧: المقتضب  )١(
 . ٤/١٠،  ٢٦٦،  ٣/٢٤١ :ينظر ، و ٣/٢٢٥: ن .م )٢(
 . ٣/٣٨١ :ينظر ، و ٣/٢٤٥: ن .م )٣(
 . ٢٨٧، ١٦٣، ١٦٢، ١٠٢، ١/١٠١: معاني القرآن وإعرابه  :ينظر  )٤(
 .١٧١: عبد الفتاح أحمد الحموز . د -التأويل النحوي في القرآن الكريم :ينظر ، و ١/٩٥: ن .م )٥(
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على فعٍل اسمٍ المصدر ملفوظاً به ، فيؤدي إلى عطف وذلك ٦("ال يجوز( يعيش  ، وقد ذكر ابن
،  )٢(أيضـاً  مالك بمعنى التقدير النحوي ابنِ ، وهو عند )١(في غير ما موضع من كتابه التأويَل

ان وقال محموالتأويل أي بجعل المرفوع فاعالً لمحـذوف ،  : ") هـ١٢٠٦ت (د بن علي الصب
، ثم صـار للتأويـل   )٣("حذفوالمنصوب مفعوالً لمحذوف خالف الظاهر ؛ ألن األصَل عدم ال

النحوي مفهوم يختلف عما سبقَ ، فأصبح يطلق على األساليبِ المختلفة التي تهدفُ إلى إسباغِ 
النصوص والقواعد  صفة االتساق على العالقة بين  إال بـدليٍل يـرجح ال يكون وذلك ،   عنـد
 بد من الجمعِ بين النصوصِ ، فإن لـم  إذا تحققَ التعارض فال هالنحوي فيصح له التأويل ؛ ألنّ

   عمل بها فكيفَ وقـد صـحال ي يتحقق الجمع فالترجيح لدليٍل ، وإال أهملت النصوص ، وحينئذ
ويمكن بيان أهم المسـائل التـي   ، )٤(ورودها ؟، ولهذا ترجح التأويل عند النحاة عند التعارض

الشريفة من األحاديث في تأويِل طائفة وقفَ عندها السيوطي :  
 

   
نْتُ: " )هـ٣٩٣ت ( قاَل الجوهريمماناً الشيء ضفأنا ، به كَفَلْتُ:  ض نضام مينوض ،

نْتُهمميناً الشيء وضتَض نَهممثل عنِّي، فَتَض تُهموكلُّ ، غر في جعلتَه شيء فقد وعاء  نْتَهضـم 
إعطاء الشيء معنى الشيء ، وتارةً : "التضمين بأنَّه ) هـ٧٩٤ت (، وعرف الزركشي  )٥("إياه

هو إشـراب كلمـة معنـى    : "، وبتعبيرٍ آخر )٦("يكون في األسماء وفي األفعاِل وفي الحروف
، وهو مفهوم يمكن أن يكون ضرباً من التوسعِ في اللغـة ،   أخرى فتؤدي وظيفتَها في التركيبِ

فإن أدى حرفٌ معنى حرف آخر فهو تضمين ، وإن أدى فعٌل الزم وظيفةَ فعـٍل متعـد فهـو    
    فـي التركيـبِ  فهـو تضـمين ى وظيفتَهمعنى الحرف وأد االسم أشرب وإن ، ٧("تضمين(  ،

اً إنابةَ الحـروف بعضـها عـن    مينِ فمنع البصريون عمومواختلفَ النحاةُ في موضوعِ التض
إلى جـوازِ نيابـة حـرف     ، وذهب الكوفيون )٨(، بل يقولون بجوازِ التناوبِ بين األفعاِلبعضٍ

                                                
 . ٧/٢٢: شرح المفصل  )٦(
 . ٨/١١٥،  ٦/٧٣: شرح المفصل  :ينظر  )١(
 . ١/١٨: شرح التسهيل  :ينظر  )٢(
 . ٢/٢٩١: حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك  )٣(
  . ٢٦٢: علي أبو المكارم . د -أصول التفكير النحوي : ينظر  )٤(
 . ٢١٥٥/  ٦) : تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح  )٥(
 . ٣/٣٣٨: البرهان في علوم القرآن  )٦(
 . ٤٣: أحمد حسن حامد . د - ) بحث في البالغة واللغة(التضمين في اللغة العربية  )٧(
 . ١/٩٩: ابن هشام األنصاري  –مغني اللبيب عن كتبِ األعاريب : ينظر  )٨(
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حرف ٩(مكان(  هشامٍ األنصاري ووافقهم ابن ،) واصـفاً  ) هـ٧٦١ت   هم بأنّـهأقـلُّ  "مـذهب
، مثل )٢(عطية الهاللي إلى أن من البصريين من أجاز هذه اإلنابةهادي .، وقد أشار د)١("تعسفاً

قد عرض لهذا الضـربِ  ) هـ٣٩٢ت (، وكان ابن جني  )٤(، والمبرد )٣()هـ١٨٠ت (سيبويه
واآلخـر   اعلم أن الفعَل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكان أحدهما يتعـدى بحـرف  : "حين قالََ 

عرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفينِ موقع صاحبِه إيذاناًً بأن هذا الفعَل في معنى ذلك ، فإن البآخر
 {:اآلخر ، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه ، وذلك كقوِل اِهللا عز وجـلََََََّ  

رفَثْتُ إلى المـرأة ،  : ، وأنتَ ال تقوُل )  ١٨٧:البقرة( } نساِئكُم ِإلَى الرفَثُ الصيامِ لَيلَةَ لَكُم حلَّأُُ
رفثتُ بها أو معها ، لكنّه لما كان الرفثُ هنا في معنى اإلفضاء ، وكنـتَ تعـدي   : وإنّما تقوُل 
مع الرفث إيذاناً وإشعاراً بأنّـه  ) إلى(أفضيتُ إلى المرأة جئتَ بـ : ، كقولك )إلى(أفضيت بـ 

، وإن ) مع(تكون بمعنى ) إلى(إن : وكان ابن جني قد ذكر أنَ من الناسِ من يقوُل  ، )٥("بمعناه
، وذكـر حجـج النـاسِ وأدلّـتَهم ،     ) عن(تكون بمعنى ) الباء(وإن ) على(تكون بمعنى ) في(

همع نهو وم هد )٦(وحجج هذا الموضوع وقد عالج ، .فرأى أن قـد   إبراهيم السامرائي العلماء
اضطربوا في القوِل في مسائل نحوية كثيرة ؛ ذلك أن هناك نصوصاً خرجت عـن قواعـدهم   

، ومرد هذا القوِل عند السـامرائي أن هـؤالء    )٧(التي وضعوها ، فلجأوا إلى القوِل بالتضمينِ
غير أن الكوفيين أسد  االضطرابالعلماء لم يستقرئوا كالم العربِ االستقراء الكافي ، فكان هذا 

، وذهب أحد الباحثين المحـدثين إلـى    )٨(رأياً وأصوب منهجاً ؛ ألنّهم اعتمدوا على االستعماِل
 األصالةَ تطلقُ على اللفظ على أساسٍ غيرِ متينٍ ، وأن بني التضمينِ ، إذْ يرى أنّه إنكارِ مسألة

االحتجاجِ ، وأن يطلقَ الفرع على اللفظ الذي ثبتَ وروده بعد تلك الذي ثبتَ وروده في عصرِ 
  .)٩(العصورِ

                                                
والجنى الداني في حروف ،  ٢/٢٦٢: ابن السيد البطليوسي  -االقتصاب في شرح أدب الكتّاب : ينظر  )٩(

الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي و،  ١٠٩-١٠٨: حسن بن القاسم المرادي  -المعاني 
 . ١٩٦: عبد الفتاح أحمد الحموز . د - المعاصر

 . ١/٩٩: مغنى اللبيب  )١(
،  ٢٣٧،  ٢٣٥،  ٢٣٣،  ٢٣١: الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبالغيين : ينظر  )٢(

٣٨٢، ٣٨١ . 
 . ٢٢٧-٤/٢٢٦: الكتاب : ينظر  )٣(
 . ٣/٩٧: ، والكامل في اللغة واألدب  ٣١٩/ ٢: المقتضب : ينظر  )٤(
 . ٢/٣١٠: الخصائص  )٥(
 . ٨/١٥: شرح المفصل : ، وينظر ٣٠٩/ ٢: ن . م  )٦(
 . ٢٠٩: فقه اللغة المقارن  )٧(
 . ٢١٣: ن . م : ينظر  )٨(
  . ٧٥: محمد حسن عواد  -تناوب حروف الجر في لغة القرآن : ينظر  )٩(
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وقد قاَل السيوطي بالتضمينِ ، ويمكن أن يقاَل إن مذهبه انتخابي في ذلك ، أي لـم       
 حينما يستدعي توجيه معنى الحديث إلى ذلك إليه مسرفاً في التضمينِ ، وإنّما يذهب يكن    ،  

  قـاَل رسـوُل   : قاَل  tالمروي عن أبي هريرةَ  eكالذي في شرحه حديث رسوِل اِهللا 
 بـدأَ : "، إذْ قـاَل   )١())بدَأ اإلسالم غريباً وسيعود كما بدَأ غريباً ، فطوبى للغُربـاءe )): اِهللا 

من بالهمزِ غريباً اإلسالم ٢("االبتداء(  ًأ: "، يقاُلدم: ، وأبدأهم  بدَأ اُهللا الخلقَ بخلقَه")وبـدَأ   )٣ ،
فـي الحـديث   ) بدأ(في الحديث ال يقتضي مفعوالً فظهر اإلشكاُل ، ويرتفع اإلشكاُل بأن يحمَل 

فيكون الزماً كما قد اتفق للعربِ في كثيرٍ من األفعاِل ، يتعدى فعل حمـالً علـى   ) طرَأ(على 
رجع زيد ، ورجعته ، وفغر فاه وفغر فوه، :  صيغة ، وال يتعدى حمالً على أخرى ، كما قالوا

 الحديث ومقصود ، وهو كثير :   ثُـم ، من الناسِ وقلّـة في آحاد نشأ في أوِل أمرِه اإلسالم أن
أنّه سيلحقه من الضعف واالختالِل حتى ال يبقى إال في آحـاد وقلّـةe    انتشر وظهر ، فأخبر 

 كابتداِئه.  
، إذ ذكر أنّه بمعنى تحتاط ، وذلك حـين أتـى   ) تشترط(الفعُل : مينِ الذي ذكرومن التض    

اُبسط يمينَك فَلُْأبايعـك ،  : فَقُلتُ  rأتيتُ النبي :(( الذي قاَل  tعلى حديث عمرو بن العاص 
: أردتُ أن أشـتَرِطَ ، قـاَل   : ما بالُك يا عمرو؟ قاَل : فَقَبضتُ يدي ، قال : فَبسطَ يمينَه ، قاَل

بإثبات الباء فيجوز أن "، فقاَل السيوطي معقّباً على هذا  )٤())أن يغْفَر لي: تشترطُ بِماذا ؟ قلتُ 
  .   )٥("ن زائدةً للتأكيد ، ويجوز أن تكون على تضمينِ تشترط بمعنى تحتاطتكو

 eأن رسـوَل اِهللا   tالمروي عن ابنِ عمرe  ولدى وقوف السيوطي على حديث رسوِل اِهللا 
لَه بنصبِهما وما وتر أهلَهكأنّما " :قال )٦())من فاتته صالةُ العصرِ كأنّما وتر أهلَه ومالَه: ((قاَل 

في األشهرِ مفعوالًً ثانياًً ، والنائب عن الفاعل ضمير الذي ومعناه نقص أهله ومالـه وسـلبهم   
  ومالُـه أهلُـه نْهم انتزع هما نائباًًً عن الفاعِل ومعناهبرفع ٧("فبقي بال أهل وال مال ، وروي(  ،

 وتر على أن وأخذَ ومحمول عل: بمعنى : فالرفع يه ، فيكون نزع)هو المفعول الذي لـم  ) أهله
على سلب ، وهو يتعدى إلـى  ) وتر(حمٌل لـ : معطوف عليه ، والنصب ) ماله(يسم فاعلُه ، و

سلب زيد ثوبه ، فتقيم األول مقام الفاعل ، وتتـرك الثـاني منصـوباً    : مفعولينِ بنفسه ، تقوُل 
                                                

 ) . ١٤٥( ، حديث  ١٣٠/  ١: أبو الحسين مسلم بن الحجاج  –صحيح مسلم  )١(
 . ١/١٦٤: الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج  )٢(
 . ٩٦-١/٩٥: ابن القطاع  –األفعال  )٣(
 . ) ١٢١( ، حديث  ١١٢/  ١: صحيح مسلم  )٤(
 . ١٣٨/  ١: الديباج  )٥(
 ) . ٦٢٦( ، حديث  ٤٣٥/  ١: صحيح مسلم  )٦(
 . ٢٧٥/  ٢: الديباج  )٧(



  
 

٢٩٣ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

انتزعـوا منْـه ، وعلـى هـذا     : روي عن مالك أن معناه " :على حاِله ، قال القاضي عياض 
 التفسيرِ يكون أهلُه ومالُه مرفوعينِ على ما لم يسم فاعلُه ، وعلى التفاسيرِ األخـر منصـوبينِ  

) وتـر (، وذكر السهيلي أن الرفع والنصب فيهما بين ، إن جعلتَ فـي   )١("على المفعوِل الثاني
، واحتمَل ابن حجر العسقالني النصب على أنّه مفعـوٌل   )٢(اسماً مضمراً نصبتَ ، وإال رفعتَ

مفعوٌل لم يسم فاعلُه وهو عائد على الـذي فاتتـه ، والمعنـى    ) وتر(ثانٍ لوتر ، وأضمر في 
وقال  أصيب ، معنى نقص وتر نوهو متعد إلى مفعولينِ ، وضم ، وماِله هفعلـى هـذا   : بأهل

يجوز نصبه ورفعه ، ألن من رد النقص إلى الرجِل نصب وأضمر ما يقوم مقـام الفاعـِل ،   
إلى األهِل رفع هن رد٣(وم(  .  

في بطنـه   يجرجِريشرب في آنية الفضة إنّما  الذي:((  eولدى وقوفه على حديث رسوِل اِهللا  
 جهنّم ٤())نار(  ، من :" قاَل السيوطي اتفقوا على كسرِ الجيمِ الثانية)واختلفوا فـي   )يجرجر ،

 يجرجِـر نصبِ نار ورفعه ، والنصب أشهر على أنّه مفعوٌل ، والفاعُل ضمير الشاربِ ومعنى 
متتابعٍ يسمع لَه جرجرة وهي الصوتُ ؛ لتردده في حلقه، وأما الرفع  أي يلقيها في بطنه بجرعٍ

  المشـروب يوالجرجرةُ هي التصويتُ، وسم ، هتصويتُ النارِ في بطن فاعٌل ، ومعناه فعلى أنّه
 يصوت ، ومن نصـبه : على ) يجرجر(حمَل ) نار(فمن رفع لفظَ ،  )٥("ناراً ؛ ألنّه يؤوُل إليها

  ) . يتجرع: (حملَه على معنى 
قاَل رسوُل :  ، قاَل tالمروي عن سعد بن أبي وقاص  eولدى شرحه حديثَ رسوِل اِهللا     
: ،قال  )٦())يسبح مائةَ تسبيحة ، فيكتب لَه ألف حسنة ، أو يحطُّ عنْه ألف خطيئة: ((... eاِهللا 

 ٦٥٦ت (وينسب القرطبـي  ،  )٧("مسلم ويحطّ بالواو،في غير أو يحطُّ فيكتب لَه ألف حسنة " 
كذا وقع هذا اللفظُ في بعـضِ النسـخِ   : "التضمين الحرفي إلى المذهبِ الكوفي ، إذ قاَل ) هـ

   جمـع اَهللا قَـد روايةً ومعنى ؛ ألن وهو صحيح ، األلف ها بإسقاطقبَل الواوِ ، وفي بعض بألف
لقائِل تلك كلَّه ذلك  فـي أن  ... الكلمات ملت على المذهبِ الكوفيلح ت روايةُ األلفولو صح

 . )٨("تكون بمعنى الواو) أو(

                                                
 . ٢/٥٩٠: إكمال المعلم بفوائد مسلم  )١(
 . ٧٧: أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه: ينظر  )٢(
 . ٢/٤١: فتح الباري شرح صحيح البخاري : ينظر  )٣(
 ) . ٢٠٦٥( ، حديث  ١٦٣٤/  ٣ :صحيح مسلم  )٤(
 . ١١٤/  ٥: الديباج  )٥(
 ) . ٢٦٩٨( ، حديث  ٢٠٧٣/  ٤: صحيح مسلم  )٦(
 . ٥٥/  ٦: الديباج  )٧(
 . ٧/٢٤: المفهم لما أشكَل من تلخيص كتاب مسلم  )٨(



  
 

٢٩٤ 

 مود فتاحبشير مح

يتضح مما تقدم أن السيوطي لم يلتزم مذهباً نحوياً بعينه ، بل بدا انتخابياً ، يوجه المسألةَ 
ا يكن من شأن التضمينِ فإن لَـه فائـدةًً    بحسبِ ما يراه مناسباً للمعنى ، ومالئماً للسياق ، ومهم

  .هي أنّه يدلُّ بلفظ واحد على معنى كلمتينِ 
 

 
وأساليبها الحذفُ واالختصار ةالنواة "،  )١(ومن سنن العربي ويعني أي نقص في الجملة

تحمُل معنى يحسن السـكوت  التوليدية االسمية أو الفعلية ؛ لغرضٍ في المعنى ، وتبقى الجملةُ 
، وتلجأ إليه العـرب فـي    )٢("عليه ، وتحمل اسمها الذي كان لها قبَل أن يجري عليها التحويل

 يقوُل سيبويه ، كثيرة مواضع" :   اسـتعماِلهم كثيـر ؛ )٣("وما حذفَ في الكالمِ لكثـرة   وذلـك
دقيقُ المسلك ، لطيفُ المأخذ ، عجيـب  وهو باب "،  )٤(ألغراض بالغية متعددة ، وفوائد كثيرة

  أزيـد من الذكرِ ، والصمتَ عن اإلفادة الذكرِ أفصح ترك ترى به بالسحرِ ، فإنّك األمرِ ، شبيه
لإلفادة ، وتجدك أنطقَ ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تُبن ، وهذه جملة قـد  

  :، ومن أنواع الحذف التي أشار إليها السيوطي  )٥("حتى تنظرتنكرها حتى تخبر ، وتدفعها 
  
  :حذف األسماء  - ١
 :حذف المبتدإ  - أ

أجاز النحويون قاطبةً أن يحذفَ المبتدُأ إذا علم مكانُه ، وعرفَ المخاطَب أن فـي الكـالمِ      
 في ذلك قاَل سيبويه ، دليالً عليه" :    المبنـي عليـه مضمراً ، ويكـون المبتدأ فيه هذا ما يكون

على معرفة آيةً لك رأيتَ صورةَ شخصٍ فصار أنّك عبد اهللا: الشخصِ ، فقلتَ  مظهراً ، وذلك 
ي ، كأنّوربقلتَ ك : صوتاً فعرفتَ أو سمعتَ ، اهللا اهللا أو هذا عبد عبد ذاك صاحب  الصـوت 

آيةً فصار لك على معرفتفقلتَ ، ه  :زيد ٦("يورب( .  
     ويفهمن كالمِ م سيبويه أن السمع دالتانِ عالمتانِ والبصر   فبالبصـرِ  علـى المحـذوف ، 
 في الحـديث  هذا الحذف ومثُل، وبالسمعِ تميز صوتاً من صوت ،  اإلشارة إلى الجثث تعرفُ

                                                
 . ٢٠٥: أحمد بن فارس   - الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها  )١(
  . ١٣٤: خليل أحمد عمايرة  - )  منهج وتطبيق(وتراكيبها  في نحو اللغة )٢(
 . ٢/١٣٠: الكتاب  )٣(
 . ١٢٠-٣/١١٩: البرهان في علوم القرآن  )٤(
 . ١٦٢: عبد القاهر الجرجاني  -دالئل اإلعجاز  )٥(
: األخفش  -، ومعاني القرآن ٢/٢٤٣،  ١/٢٩٦: الفراء  –معاني القرآن : ، وينظر  ١/٢٧٩: الكتاب  )٦(

 . ٢/٣٦٤: ، والخصائص  ٤/١٤٩: ، والمقتضب  ٤٩/ ١



  
 

٢٩٥ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

 )١())كيفَ تصـوم ؟ : فقاَل rرجٌل أتى النبيt )): كثير، من ذلك ما جاء في حديث أبي قتادة 
 مبتدٍإ محذوف ،أي " : قاَل السيوطي خبر قرأ رجٌل بالرفعِ على أنّهكذا في معظمِ النسخِ ، وي  

جاء المبتدُأ نكـرةً محضـةً ال   ،  )٢(" وقد أصلح في بعضِ النسخِ أن رجالً: الشأن واألمر، قال
ينالنحوي من قواعد االبتداء بها كما هو معلوم هذا إلى تقديرِ المبتـدإِ  )٣(يصح ضـمير   ، فألجأه

 .  الشأن

  :حذف الخبر -ب
وكما حذفَ المبتدُأ حذفَ الخبر في مواطن كثيرة ، وذلك إذا علم مكان الحذف ، وكثيراً مـا     

 مـن  يِئسـن  واللَّاِئي{: ، ومن أمثلة ذلك قولُه تعالى  )٤(أشار إلى هذه المواطن النحاةُ في كتبهم
: فقولُـه  )٤: الطـالق (} يحضـن  لَم واللَّاِئي َأشْهرٍ ثَلَاثَةُ فَعدتُهن ارتَبتُم ِإنِ نساِئكُم من الْمحيضِ

 ثالثةُ أشهرٍ، وقولُه همبتدأ خبر نعدته)والتقـدير    ) الالئي لم يحضن ، هفَ خبـرـذمبتدأ ح :
، وهذا الحذفُ قد مر عليه السيوطي ، ففي  )٥(والالئي لم يحضن كذلك أي فعدتهن ثالثةُ أشهرٍ

 قوِلهr  :))ِنمى وعى ادوعةً دبكَاذ تَكَثَّرا ِليبِه لَم هزِدي لَّةً ِإالَّ اللَّهق نملَفَ ولَى حينِ عمرٍ يبص 
ةفقاَل  )٦())...فَاجِر ، خبر لَه هذا المبتدأ ليس إلى أن ومن حلفَ على يمـين صـبر   ": ، ذهب

كاذبة كذا وقع في األصوِل وفيه حذفٌ ، ونقَل عن القاضي عياض أنّه لم يأت في الحديث هنـا  
الخبر عن هذا الحالف إال أن يعطفَ على قوِله ومن ادعى إلى آخرِه أي وكذلك من حلفَ على 

٧("يمين صبر فهو مثلُه( .  

  : حذف الفاعل - ج
ونيرى النحوي  دقاَل المبر ،حذفُه الفاعَل عمدةٌ ال يجوز إالّ بفاعٍل: " أن الفعَل ال يكون ٨("إن(،  

                                                
 .، والرواية بالرفع )  ١١٦٢( ، حديث  ٨١٨/  ٢: صحيح مسلم  )١(
 . ٢٤٩/  ٣ :الديباج  )٢(
-  ١١٧:  األنصاريبن هشام ا -، وشرح قطر الندى وبّل الصدى  ٨٦ – ١/٨٥: شرح المفصل : ينظر  )٣(

 . ١٧٠ – ١٦٨: ابن هشام أيضاً  –، وشرح شذور الذهب  ١١٨
، ومغني  ١/٧٥: ابن السراج   -، واألصول في النحو  ٢٨٢/ ١: الفراء  –معاني القرآن : ينظر  )٤(

 . ٦٣٠ – ٢/٦٢٩: اللبيب
 . ٢٤٦/  ١: ابن عقيل  -شرح ألفية ابن مالك : ينظر  )٥(
 صاحبها بها يلزم التى هى :الصبر ويمين ، سبالح:  الصبر ) . ١١٠( ، حديث  ١/١٠٤: صحيح مسلم  )٦(

عليها ويحبس. 
 . ٤٠١/  ٢: مشارق األنوار على صحاح اآلثار : ، وينظر  ١٢٥/  ١: الديباج  )٧(
 . ٢/٦٠٨: ، ومغني اللبيب  ٣٧١ -  ٢/٣٧٠: الخصائص : ، وينظر  ١٩/ ١: المقتضب  )٨(
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 مود فتاحبشير مح

      في هذا كـلٌّ مـن ابـنِ السـيد البطليوسـي هحذفَ الفاعُل ، وتبعي أن أجاز الكسائي أن غير
، وأمـا   )١(شـرط ، أما الكسائي فأجازه من دونِ قيد و) هـ٦٧٢ت(، وابن مالك ) هـ٥٢١ت(

من دونِ أن يقيموا شيئاً مقامه ، وإنّما حـذفوه اتكـاالً    ابن السيد فذكر أن العرب حذفوا الفاعَل
، وهو مذهب الكسائي وإن لم يصرح به ؛ ألنّه ال يحذفُ أحد شيئاً إال بعـد   )٢(على فهمِ السامعِ

وجود الدليِل ، في حين شرطَ ابن مالك أن يكون الفاعُل مقدراً من اسمِ فاعِل الفعِل ، ومسـبوقاً  
ليس بمحـذوف ،  إنّه مضمر و: الفاعُل قاَل الذين منعوا حذفَه  ، وإذا ما حذفَ )٣(بنفي أو نهي

 الزمخشري عند ذلك تعالى) هـ٥٣٨ت(كما نجد ا{: في قوِلهفَلَم نيتَب قَاَل لَه  لَـمَأع َأن  اللَّـه 
: ،فهو يرى أن الفاعَل هنا مضمر ال محذوفٌ ، والتقـدير   )٢٥٩: البقرة(} رقَدي شَيء كُلِّ علَى

  .  )٥(، ولكن هذا الرأي يرده أن هذا إضمار قبَل الذكرِ )٤(فلما تبين لَه ما أشكَل عليه
  وقد أخذَ السـيوطي ، لَه في صحيح مسلم حديثانِ صحيحانِ فيهما حذفٌ للفاعل وإضمار وجاء

كـان   ((: برأي الكسائي ومن وافقَه ، وذلك حين عرض لهذينِ الحديثينِ ، أما أحـدهما فهـو  
،  )٦())صلّي الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس نقيةٌ والمغـرب إذا وجبـت  يr  رسوُل اِهللا 
السقوطُ ، وحذفَ ذكر الشمسِ للعلـمِ بهـا   :أي غابت الشمس والوجوب وجبتإذا  :"فقال معلِّقاً 
، وأما الحديثُ اآلخر فقوُل رسوِل  )٧()" ٣٢:سورة ص( }بِالْحجابِ تَوارتْ حتَّى{: كقوِله تعالى

، قـاَل   )٨())كلُّ مصورٍ في النارِ يجعُل لَه بكلِّ صورة صورها نفساً فتعذّبه في جهنّمr :)) اِهللا 
 اِهللا تعالى للعلمِ بِه: "السيوطي والفاعُل ضمير ، بفتحِ الياء جعُل لَهرٍ في النارِ ي٩("ِ كلُّ مصو(  ،

،  )١٠(ثبتَ هذا الموضع ،أي حذفُ الفاعِل مع المواضعِ التي ذكرها بعـض المحـدثين  وإذا ما 
 الحذفَ أولى من غيرِه أجاز ناألخذُ برأي م كان.  

  
  

                                                
 . ١/٧٧: شرح المفصل : ينظر  )١(
 . ٢/٢٧٨: االقتضاب : ينظر  )٢(
 . ١٨٨: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح : ينظر  )٣(
 .٣٠٨/ ١: الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل : ينظر  )٤(
 . ٦٢٨/ ١: السمين الحلبي  -الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ينظر  )٥(
 ) . ٦٤٦( ، حديث  ١/٤٤٦: صحيح مسلم  )٦(
 .٥/١٤٥: محيي الدين النووي  –المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : وينظر ،  ٢٨٩/   ٢: الديباج  )٧(
 ) .يجعل ( ، وهو بفتح الياء في )  ٢١١٠( ، حديث  ٣/١٦٧١: صحيح مسلم  )٨(
 . ٢٢٨: سعد صالح أحمد  –لنحوي واللغوي عند اإلمام النووي البحث ا: ، وينظر  ١٥٢/  ٥: الديباج  )٩(
 .، وما بعدها ٢٣٢: التأويل النحوي في القرآن الكريم : ينظر  )١٠(



  
 

٢٩٧ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

 :حذف الحال -د

أشار ابن جني إلى أن حذفَ الحاِل ال يحسن ؛ ألن الغرض من الحاِل إنّما هو توكيد الخبرِ ،   
غرض منْه التوكيد فليس الحذفُ الئقاً به كأنّه نقض للغرضِ ، أما ما جاء من قوِلـه  وما كان ال

، فإنّما جاز ؛ ألن الداللةَ دلّت عليه من ) ١٨٥:البقرة( } فَلْيصمه الشَّهر منْكُم شَهِد فَمن{:تعالى
وغير هذا ال يجوز ، نّةهشامٍ  )١(إجماعٍ وس ابن هذا هو رأي ابنِ جني في المنعِ فإن وإذا كان ،

   المقـوُل كقوِلـه نْهالحاُل قوالً أغنى ع شرطَ لهذا الجوازِ أن يكون حذفَ الحاِل ، لكنّه قد أجاز
 }الْعلـيم  السـميع  َأنْتَ ِإنَّك نَّام تَقَبْل ربنَا وِإسماعيُل الْبيت من الْقَواعد ِإبراهيم يرفَع وِإذْ{:تعالى

، ولكن السيوطي لم يأخذْ بهذا الرأي فقدر حاالً محذوفةً من الكالمِ مـن دونِ   )٢()١٢٧:البقرة(
أخّر رسـوُل   ((:  tأن يشير إلى أن هذا جائز أو غير جائزٍ ، قاَل ذلك وهو يشرح قوَل أنسٍ 

إن النـاس قـد   : العشاء ذاتَ ليلة إلى شطرِ الليِل ، وكاد يذهب شطر الليِل ثُم جاء فقاَل  rاِهللا 
 ما انتظرتم الصالةَ ، قاَل أنس إلى وبيصِ : صلّوا وناموا وإنّكم لم تزالوا في صالة كأنّي أنظر

: لموحـدة والمهملـة   با وبـيص : "قاَل،  )٣())خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر
البريقُ واللمعان ، خاتمه بكسر التاء وفتحها ، ورفع إصبعه أي أنـس بالخنصـرِ أي مشـيراً    

يتضح من هذا الحديث مع ما ساقَه ابن جني أنّه يجوز أن يحذَفَ الحاُل إذا دلَّ عليـه   ،  )٤("بها
  .دليٌل وإن لم يكنِ الحاُل مقوالً أغنى عن القوِل 

  :ُ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه -هـ
يرى النحوي يجوز أنّه تدّل قرينة لقيام المضاف حذفُون المضاف إقامةُو ، عليه  إليـه 

 أي، ) ٩٣: البقـرة  ( }وُأشْرِبواْ في قُلُوبِهِم الْعجَل بِكُفْرِهم{: تعالى كقوله بإعرابه فيعرب مقامه
حتعالى وك ، العجِل ب قوِله : }لْتُمعةَ َأجقَايس اجةَ الْحارمعو جِدسامِ الْمرالْح نكَم  ـنآم  بِاللَّـه 

: مصدر كالسعاية والحماية ، وهو على الحذف ، أي : ، السقايةُ ) ١٩: التوبة ( }الْآخرِ والْيومِ
 ، وجاهد في سبيله ؟ ويصح أن يقدر الحذفُ في  أجعلتم صاحب سقاية الحاج مثَل من آمن باهللا

)آمن نم ( أي : الحلبي ؟، قاَل السمين نآم نكعمِل م أجعلتم عمَل سقي الحاج) هـ٧٥٦ت : (
" مضاف من حذف دال ب :   ا من الثاني ليتصادقَ المجعـوالنِ ، والتقـديرا من األوِل ، وإمإم :

أو أجعلتم السقايةَ والعمارةَ كإيمانِ أجعلتم أهَل سقاية ، نآم نالحرامِ كم وعمارةَ المسجد الحاج 

                                                
 . ٣٨١ - ٣٨٠/ ٢: الخصائص : ينظر  )١(
 . ٢٥٩/ ٢: مغني اللبيب  :ينظر  )٢(
 ) . ٦٤٠( ، حديث  ٤٤٣/ ١: صحيح مسلم  )٣(
 . ١٤٠/ ٥: المنهاج : وينظر  ، ٢٨٤/  ٢: الديباج  )٤(



  
 

٢٩٨ 

 مود فتاحبشير مح

 هجـر  علـى  إليـه  المضـاف  ويبقـى  المضافُ حذفي وقد،  )١("كعمِل من آمن من آمن ، أو
الدنْيا واللّـه يرِيـد   تُرِيدون عرض {: تعالى هكقوِل هلَ مقابل بل للملفوظ مماثالً ليس والمحذوف

 ومنهم ، اآلخرة باقي يريد واهللا :والتقدير ، اآلخرة جر من قراءة في ،) ٦٧: األنفال( }اآلخرةَ
 ، بـه  للملفـوظ  ممـاثالً  هـذا  على المحذوف فيكون،  )٢(اآلخرة عرض يريد واُهللا :رهيقد من

  tعن زيد بـنِ ثابـتt    ولدى تناوِل السيوطي الحديث المروي عن أنسٍ ، )٣(أولى واألول
: كم كان قدر ما بينهما ؟ قـالَ :  ، ثم قُمنا إلى الصالة ، قلتُ eتسحرنا مع رسوِل اِهللا : ((قاَل 

وهو على حذف "كذا الرواية بالياء ال بالواو ، ) خمسين آية: (، بين أن قولَه  )٤()) خمسين آية
؛  )٥("المضاف ، وإبقاء المضاف إليه مخفوضاً ، وهو شاذٌّ ، لكن سوغَه داللةُ السؤاِل المتقـدم 

: مسـين ، فحـذفَ   قَدر خ: قاَل خمسين ، كأنّه : كم كان قدر ما بينهما ؟ فقاَل : ألنّه لما قاَل 
  .، وبقي ما بعده مخفوضاً على حاِله معه قدر
  
  : حذف التراكيب  - ٢
 :حذف كان واسمها  - أ

      هم مـن النحـويينوغير هشام األنصاري يعيش وابن وابن سيبويه والزمخشري ذهب 
) لـو (أو ) إن(مع اسمها وإبقاء خبرها ، وشرطه عنـدهم أن يتقـدمها   ) كان(إلى جوازِ حذف 

الناس مجزيون بأعماِلهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، والمـرء  : الشرطيتانِ ، فاألوُل كقوِلهم
ن كان شـراً فجـزاؤه   إن كان خيراً فجزاؤه خير ، وإ: مقتوٌل بما قتَل إن خنجراً ، وتقدير هذا 

 ولَـو  الْـتَمسe  :)) النبي شر ، وإن كان ما قتَل به خنجراً فما يقتُل به خنجر ، والثاني كقوِل
  . )٧(حديد من اًخَاتَم ولو كان الملتمس: ، والتقدير ) ٦())حديد من اًخَاتَم

منِ اقتطع حقَّ امرئ مسلمٍ بيمينِـه   ((: وأشار السيوطي إلى ذلك وهو يشرح الحديثَ 
وإن كان شيئاً يسيراً يـا رسـوَل اِهللا ،   : فقَد أوجب اُهللا لَه النار وحرم عليه الجنّةَ ، فقاَل رجٌل 

روايتينِ ، روايـة بـالرفعِ وروايـة    ) قضيب(،فأوضح أن في  )٨())وإن قضيباً من أراك: قاَل

                                                
 . ٤٥٤/ ٣: الدر المصون  )١(
 . ٢/٤١٣ :أبو البقاء العكبري  –التبيان في إعراب القرآن : ينظر  )٢(
 . ٧٨- ٣/٧٦ :شرح ابن عقيل : ينظر  )٣(
 ) . ١٠٩٧( ، حديث  ٧٧١/  ٢: صحيح مسلم  )٤(
 . ٣/١٥٦: المفهم : ، وينظر  ١٩٧/  ٣: الديباج  )٥(
)٦( صحيح البخاري-  د بن إسماعيل البخاريحديث  ٥/١٩٧٣ :محم ، )٤٨٤٢ . ( 
 . ١٧٦ – ١٧٥: ، وشرح شذور الذهب  ٩٨ - ٢/٩٣: ، وشرح المفصل  ٣/١٣٠: الكتاب : ينظر  )٧(
 ) . ١٣٧ (، حديث  ١/١٢٢: صحيح مسلم  )٨(



  
 

٢٩٩ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

قضيباً بالنصبِ على أنّه خبر كان المحذوفة أو مفعول اقتطع محـذوفاً ،   وإن: "يقول بالنصبِ ،
يحتمُل النصب على أنّه خبر كان المحذوفة هـي  ) قضيباً(، فـ  )١("ِ وفي أكثرِ األصوِل بالرفع

 وإن اقتطع قضيباً ،والراجح أنّه خبر كان؛: واسمها ، ويحتمُل أنّه مفعوٌل لفعٍل محذوف تقديره 
 فيه الحذفُ ، وألن قد كَثُر هذا موضع ألن)كان (  قوِلـه عند هنفس بها في الحديث حرقد ص :

هشيئاً يسيراً ، وتقدير كان وإن :   الجـواب شيئاً يسيراً ، فكـان المقتطع كان وإن :  كـان وإن
كان ذفت فيهح آخر موضع قضيباً من أراك ، وهناك فـي الشـعرِ،     المقتطع ها ورداسـم مع

 سيبويه هفي الشعرِ فهو ما أنشد ا الذي جاءأم ، كذلك في الحديث وجاء: 

عبالض متأكُلْه قومي لَم ا أنتَ ذا نَفرٍ             فَإن٢(أبا خراشةَ أم(   
 ا(على أن(مركبة من ) أمما(و ) إن (  ثـم ، لزمـت  ضمت األولى إلى األخيرة) مـا (

: هنـا -والمراد بالضبعِ، )٣(افتخرتَ ألن كنت ذا نفرٍ: عوضاً من ذهابِ الفعِل ، وأصُل الكالمِ 
كـان  : (( ، وقد جاء في الحديث ما يعضد هذا االستعمال ويقويه ، ففي الحديث السنةُ المجدبةُ 

 ِئَل عن ذلكعمر إذا س اِهللا بن عبدطلقتَ أنتَ اأم امرأتك ؛ مرتينِ أو ةًمر اِهللا رسـولَ  فإن r 
أمـا إن  : أي )٤())كغير زوجاً تنكح حتى عليك حرمت فقد ثالثاً طلقتها كنتَ وإن، بهذا أمرني

وأدغموا النون ) أن(عوضاً عن الفعِل ، وفتحوا ) ما(وجعلوا ) إن(كنتَ فحذفوا الفعل الذي يلي 
 لـم  ولذا ،)ما( وعوضتْ ،)كان( حذفَتْ:  أي ،) كنت(في وجاءوا بأنتَ مكان العالمة ) ما(في 

عمجوانفصَل بينهما، ي ،ة  بحـقِّ  للخبـر،  ناصبةً ، له رافعةً) ما( وصارتْ الضميرالعوضـي  ،
 وهو قولُه هبعد ويدلُّ عليه : كنتَ طلقتها ثالثاً فقد حرمت عليك وإن .  

 : )لو(حذف جواب  -ب 

      قتيبةَ الدينوري ابن نهـ٢٧٦ت(بي ( جواب أن)حذَفُ اختصاراً ؛ لعلـمِ المخاطـبِ   ) لوي
أن )  هـ٧٤٥ت (وذكر أبو حيان األندلسي  ، )٥(منه فالناً والسياط تأخذُ لو رأيتَ :به، كقولهم 

وهو حذفٌ يشيع فـي   ، )٦("وأن حذفَه أبلغُ من ذكرِه وأهيب"، " جائز فصيح) "لو(حذفَ جواب 
 القرآنِ في" شائع مستفيض"ذكر السمين الحلبي أن حذفَه يِل العزيزِ في مواضع كثيرة،فقد التنز

                                                
 .  ١٥٠/  ١: الديباج  )١(
)٢(  ١٢٨: البيت العباس بن مرداس في ديوانه . 
 . ١٣٣-٨/١٣٢: ، وشرح المفصل  ٣٨٣-٢/٣٨٢: ، والخصائص  ١/١٤٨: الكتاب : ينظر  )٣(
 ) . ١٤٧١( ، حديث  ١٠٩٣/  ٢: صحيح مسلم  )٤(
 . ٢١٤: تأويل مشكل القرآن : ينظر  )٥(
 . ٦٣٥: التأويل النحوي في القرآن الكريم : ، وينظر  ٤/١٨٥: البحر المحيط  )٦(
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 مود فتاحبشير مح

ولَـو  {:وقوله تعـالى  ،)٢٧: األنعام( }ولَو تَرى ِإذْ وقفُواْ علَى النَّارِ{:كقوله تعالى  ، )١(الكريمِ
ولَو َأن قُرآناً سيرتْ بِـه  {: ، وقوله تعالى) ٩٣: األنعام( }غَمرات الْموتتَرى ِإذ الظَّاِلمون في 

؛  وأعظـم  أفخـم  ، وهذا الحذفُ) ٣١: الرعد( }الْجِباُل َأو قُطِّعتْ بِه اَألرض َأو كُلِّم بِه الْموتَى
ألن المخاطب على هذا التقديرِ خاطر ضربٍ إلى كلِّ يذهب قاَل من الوعيد ، ت (الجوزي  ابن
ولَو يرى الَّذين ظَلَمواْ ِإذْ يرون الْعذَاب َأن الْقُوةَ ِللّه جميعاً { :تفسيره قوله تعالى عند )هـ٥٩٧

ه أفخم لذهاب المتوعد إلـى  وجواب لو محذوف ؛ ألنّ): "١٦٥: البقرة( }وَأن اللّه شَديد الْعذَابِ
 tالمروي عن عبد اهللا بن الصامت  وعند تناوِل السيوطي الحديثَ،  )٢("من الوعيد ضربٍ كلِّ

فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان ؛ إذ ضرب على أصمختهم ، فما : ((...  tعن أبي ذر
: طوافهما، فقلت فأتتا علي في : قاَل منهم تدعوانِ اسافاً ونائلةً ، يطوفُ بالبيت أحد ، وامرأتانِ

هـن مثـل   : فأتتا علـي ، فقلـت   : فما تناهتا عن قوِلهما ، قال : أنكحا أحدهما اآلخر ، قاَل 
أنّي ال أكني   -الخشبة فانطلقتا تولوالنِ ، وتقوالنِ  –غير :مـن أنفارِنـا    لو كان هاهنا أحد !

   .)٤("وجواب لو محذوفٌ أي النتصر لنا" :، قاَل السيوطي  )٣())e فاستقبلهما رسوُل اِهللا: قاَل 
   
  :حذف الحروف العاملة   - ٣
  :حذف حروف الجر  - أ

 مع الجر حذفُ حرف يجوز أنّه النحاة من قواعد)أن (للفعِل ،و الناصبة)أن (  الناصـبة
جائزاً ، وأنا حريص أنا راغب في أن ألقاك ، ولو قلتَ أنا راغب أن ألقاك لكان : لالسمِ ، نحو

مع هذا قد كَثُر عن العـربِ  ،  )٥(في أن تحسن إلي ، ولو قلتَ أنّك تحسن إلي لكان جائزاً أيضاً
كذلك حذف حرف الجر مع االسمِ الصريحِ ، وشمَل هذا الحذفُ مختلفَ حروف الجـر ، فلـم   

: راً على الشعرِ وحده حتى يقـاَل  يقتصر على حرف دون حرف ، ولم يكن هذا الحذفُ مقصو
إنّه ضرورةٌ شعريةٌ ، بل جاء منْه جملة صالحة في القرآنِ الكريمِ وفي كـالمِ العربِ ، فمـن 

ـُه تعالى   ، والمعنى فيـه ) ١٦: األعراف( }الْمستَقيم صراطَك لَهم لََأقْعدن{:القرآنِ الكريمِ قول

                                                
)١(  ١/٤٢٩: المصون الدر . 
 . ١/١٧٠ :زاد المسير في علم التفسير  )٢(
 ) . ٢٤٧٣( ، حديث  ١٩١٩/  ٤: صحيح مسلم  )٣(
 . ٤٤١/  ٥: الديباج  )٤(
 .٢/٦٤٠: ، ومغني اللبيب  ٨/٥١: ، وشرح المفصل  ١/١٤٤: األخفش  –معاني القرآن : ينظر  )٥(



  
 

٣٠١ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

: في قوِلـه تعـالى  ) نم(، وحذف حرف الجر  )١()على(أن المحذوف هو على صراطك ، أي 
}اخْتَارى ووسم همقَو ينعبلًا سجومثله من الشعرِ قول الشاعرِ) ١٥٥: األعراف( }ر ، :  

الزعازع الرياح ماحةً         وجوداً إذا هبالرجاَل س نّا الذي اختير٢(م(   
،     )٥(، وغير هذه الحروف مما حـذفَ كثيـر  ) ٤(أيضاً) في(، وحذف  )٣()الباء(وكذلك حذف    

ذهبتُ السوقَ ، والمراد إلى السـوق ،  : غير أن هذا الحذفَ ليس بقياسي ، فال يجوز أن يقاَل 
  . )٦(ألن حرفَ الجر عامٌل ضعيفٌ

مـرt )) :  ذفٌ لحرف الجر ما جاء في حـديث أنـسٍ   ومما ذكره السيوطي على أنّه ح    
وجبت وجبت وجبت ، ومر بجنازة فـأثني عليهـا   :  rبجنازة فأثني عليها خيراً فقاَل نبي اِهللا 

فـأثني عليهـا خيـراً    :  " ، يقوُل السيوطي  )٧())وجبت وجبت وجبت :  rشراً فقاَل نبي اِهللا 
،  )٨(" الجار ، وبالرفعِ نائب الفاعل ، وكذا فأثني عليها شراً روي بـالوجهينِ  نزعِلى بالنصبِ ع

 على أنّه كلّاً منهما مرفوع اً منصوبانِ على نزعِ الخافضِ ، أو أنخيراً وشر إلى أن فهو يذهب
  عليها ثنـاء واألصُل فأثني ، محذوف أنّهما صفتانِ لموصوف فاعل ، والراجح خيـراً ،  نائب

  .وأثني عليها ثناء شراً ، والجار والمجرور أقيما مقام الفاعِل لما حذفَ 

 :حذف ضمير الشأن مع إن  –ب 
ويطلق عليه ضمير األمر وضمير القصة وضمير الحكاية إلى آخـر هـذه   : ضمير الشأن    

وهـو ضـمير غيـر     نثـاً ، وهذا الضمير يكون مذكراً ومؤاألسماء التي أطلقها عليه النحاة ، 
شخصي، أي ال يدّل على متكلّم أو مخاطب أو غائب، وإنّما يدّل على معنى الشأن أو األمر أو 

 ، )٩(وتقع خبراً عنـه  هالقصة ويقع في صدر الجملة، ويكون مبتدأ لها، وتكون الجملة مفسرة لَ
مقرونةً بضميرِ الشأنِ في القرآنِ الكريمِ ، وأشعارِ العربِ ، فمن ذلـك قـوُل اِهللا   ) إن(وجاءت 
 }الَْأبصار تَعمى لَا فَِإنَّها{:، وقولُه ) ٧٤:طه(   }جهنَّم لَه فَِإن مجرِما ربه يْأت من ِإنَّه{: تعالى 

  :  ، ومن شعرِ العربِ قوُل األخطِل) ٤٦:الحج(
                                                

 . ٣/٢٩٥: األخفش  –ومعاني القرآن ،  ١/٣٧٥: الفراء  –معاني القرآن : ينظر  )١(
 . ١/٣٩٥: الفراء  –معاني القرآن : ، وينظر  ٢/٥١٦: ديوان الفرزدق  )٢(
 .٤/٣٣٠: ، والمقتضب  ٢/٣١٢: األخفش  –، ومعاني القرآن  ٢/٢١٩: الكتاب : ينظر  )٣(
 . ٢/٤٨٠:  األخفش  – ، ومعاني القرآن ١/٣٩٧: الفراء  –، ومعاني القرآن  ٢/٢١٦: الكتاب : ينظر  )٤(
 . ١/٥٨٨: ، ومجالس ثعلب  ٢٩٥،  ١/٢٥٨: الفراء  –، ومعاني القرآن  ٢/١٧: الكتاب : ينظر  )٥(
 . ٥/٨١: ، وشرح المفصل  ٢/١٩٧: الكتاب : ينظر  )٦(
 ) . ٩٤٩( ، حديث  ٢/٦٥٥: صحيح مسلم  )٧(
 .  ٢٦١: النحوي واللغوي عند اإلمام النووي ، والبحث  ٧/١٩: المنهاج : ، وينظر  ٣٣/ ٣: الديباج  )٨(
 . ٤٩: عبده الراجحي . د –التطبيق النحوي  :ينظر  )٩(



  
 

٣٠٢ 

 مود فتاحبشير مح

   )١(إن من يدخل الكنيسةَ يوماً              يلقَ فيها جآذراً وظباء
  .  إن الشأن والقصةَ كذا وكذا: والتقدير    
فـإنr )):  وقَد عرج السيوطي على ضميرِ الشأنِ ، وذلك عند وقوفه على قوِل الرسـوِل      
، فأشار إلى أن ضبطَه فـي األصـوِل والروايـات     )٢())يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجل من 

ومأجوج ألف كذا في األصوِل بـالرفعِ علـى    يأجوجفإن من : "، فقال ) رجل(و ) ألف(برفعِ 
٣("تقدير ضمير الشأن أي فإنّه(   ما سـاقَه ؛ ألن نظر ففيه في اللغة هذا جائز يعني أن كان إن ،

أن جـزءاً مـن   : أحـدهما  : النحويون من أدلّة على حذف هذا الضميرِ ال يخلو من أمـرينِ  
، والشرطُ لَه الصدارةُ في الكالمِ ، وصلةُ هذا ) من(على اسمِ الشرط ) إن(الشواهد دخلت فيها 

ط فعٌل مضارع ومفعولُه كما في بيت األخطِل ، ومثُل هـذا ال يجـوز أن يحـذفَ منْـه     الشر
 أن ظن؛ لئال ي الضمير)الصدارةُ ، األمر اآلخر) إن صـلةَ اسـمِ    : دخلت على ما لَه هـو أن

فعـٍل ،  الشرط فعٌل ماضٍ وجار ومجرور ، والجار والمجرور يصلح أن يكون صلةً من دونِ 
  االسـتغناء ةفي صح كالمفعوِل به ليس والمجرور الجار حذفُ ضميرِ الشأنِ ؛ ألن جاز فلذلك

: من في الدارِ أخوك ، أو من في الدارِ فاضربه جاز ، أمـا إذا قيـلَ  : به عن غيرِه ، فإذا قيَل 
فال يجوز هزيداً فاضرب نأو م ، زيداً أخوك ن٤(م( .  

  
  :حذف الحروف غير العاملة  - ٤
  :حذف همزة االستفهام  -أ

  ذهب إلى من النحاة قوم االستفهام أن ولـو  الشعر، ضرورات من اللبس ألمن ؛ حذف همزة 
 فـي  حـذفها  جـواز  إلـى  األخفـش  وذهب ، سيبويه كالم ظاهر وهو ،المتصلة أم قبل كانت

وتلْك نعمةٌ تَمنُّها علَي َأن عبدتَّ { :تعالى قوله ذلك من واوجعل ،أم بعدها يكن لم وإن االختيار،
، وقَد أشار ابن هشامٍ إلى جوازِ حذف همزة االسـتفهامِ سـواء   ) ٢٢: الشعراء( }بني ِإسراِئيَل
عن  ، وكان للسيوطي وقفةٌ عند حذف الهمزة ، ففي الحديث )٥(أم لم تتقدمها)  أم(تقدمت على 
 وما أهلكك : قال !  هلكتُ يا رسوَل اِهللا: ، فقاَل  eجاء رجٌل إلى النبي :((قاَل  tأبي هريرة 

بعـرقe   ثم جلس ، فأتي النبي : ال ، قالََ : فهل تجد ماتطعم ستين مسكيناً ؟ قاَل : قاَل ... ؟ 
منّـا ،   أفقر منا ؟ فما بين البتيها أهل بيت أحـوج إليـه  : تصدقْ بهذا ، قاَل : فيه تمر ، فقاَل 

                                                
 . ٣٧٦: ديوان األخطل  )١(
 ) .رجٌل(و ) ألفاً: (، والرواية)  ٢٢٢( ، حديث  ١/٢٠١: صحيح مسلم  )٢(
 . ٢٨٣/  ١: الديباج  )٣(
 . ٢٠٧ – ٢٠٥: شواهد التوضيح : ينظر  )٤(
 . ١/١٢: مغني اللبيب : ينظر  )٥(



  
 

٣٠٣ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

 النبي فضحكe  قاَل ثُم ، هتْ أنيابحتى بد : أهلَك هفأطعم ١())اذهب(    أن السـيوطي ذكـر ،
أو أتعط أفقر منّا ؟: قولَه على تقديرِ بالنصبِ على إضمارِ أتجد هرفع أفقـر أأحد : ي ، ويصح 
أعلى أفقر منّـا ؟ ، والمجـرور متعلّـقٌ    : هو محذوف همزة االستفهام ، ويجوز تقديره ،   منّا

هتقدير أفقر منّا ؟:  بمحذوف ٍعلى أحد قُ به٢(أنتصد( .  

  :  المتضايفينِ حذف النون في الفصل بين -ب 
إال في الشعر؛ ألن المضاف إليه  المتضايفينِ بين فصُلأنّه ال يزعم كثير من النحويين 

مـا نـزل    بمنزلة الجزء من المضاف ، فكما ال يفصل بين أجزاء االسم ، ال يفصل بينه وبين
 يبعـد  المتضايفينِ بين الفصَل ، وهو رأي حسن؛ ألن ؛ وهذا رأي البصريين منزلة الجزء منه
، وقـد جـاء    )٣(على ذلك تدّل من قرينة دإلى تفكير لفهمه ، وال ب حتاج، وي المعنى عن الذهنِ

هـل أنـتم تـاركو لـي     : ((eوهو قولـه  ، المتضايفين  الفصل بين في حديث نبوي شريف
فـي  "، وقد نبه السيوطي عليه فذكر أن الروايـةَ   tالمروي عن عوف بنِ مالك  )٤())أمرائي

 واألوُل األصـلُ  هـو  وهـذا  بالنونِ تاركون بعضها وفي،  )٥("بحذف النونِأكثرِ النسخِ تاركو 
ها وجهـانِ    ،  كثيرةٌ أحاديث بها جاءت وقد معروفةٌ لغةٌ وهي أيضاً صحيححتمـل لحـذفوي :

: أن يكون استطال الكلمة كما استطيلت كلمة االسم الموصول ، كمـا قـاَل تعـالى    : أحدهما 
 كَالَّـذي  وخُضـتُم  بِخَلَـاقهِم  قَبلكُم من الَّذين استَمتَع كَما بِخَلَاقكُم فَاستَمتَعتُم بِخَلَاقهِم فَاستَمتَعوا{

 :على أحد القولينِ، وكما قاَل الشاعر) ٦٩:التوبة( }خَاضوا

   )٦(قــتال الملــوك وفكَّكــا األغــالال   
 
ــذا    ــي اللـ ــبٍ إن عمـ ــي كُليـ   أبنـ

مضافاً ، وأقحم الجار والمجرور بـين المضـاف   ) أمرائي(أن يكون : وجه الثاني وال 
 الْمشْـرِكين  مـن  ِلكَثيرٍ زين وكَذَِلك{: )٧(والمضاف إليه ، ويكون هذا من نوع قراءة ابن عامر

ففصـَل بـين   ) شـركائهم (وخفضِ ) أوالدهم(بنصبِ ) ١٣٧: األنعام( }همِئشُركَا همَأولَاد قَتَْل
 ، وأكثر ما يكون هذا النوع في الشعرِ ، وذكر العكبـري  )٨(المضاف والمضاف إليه بالمفعوِل
                                                

 أرض وهى،  ةرالح:  الالبة) : البتيها بين ما: (وقوله) .  ١١١١( ، حديث  ٧٨١/  ٢: صحيح مسلم  )١(
 . المدينة يجانب أراد ، جبلينِ بين سود حجارة ذات

 . ٢١٢/  ٣: الديباج : ينظر  )٢(
  .١٧٧/ ٣: ابن هشام األنصاري  –أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ينظر )٣(
 ) . ١٧٥٣( ، حديث  ١٣٧٣/  ٣: صحيح مسلم  )٤(
 .  ٣٥٧/  ٤: الديباج  )٥(
)٦(  ه٤٤: البيت لألخطل في ديوان . 
 . ٢٧٠: أبو بكر أحمد بن مجاهد  -السبعة في القراءات : ينظر  )٧(
 . ٣/٥٥٢: المفهم  )٨(



  
 

٣٠٤ 

 مود فتاحبشير مح

واألشبه أن حذفَها من : "أن الوجه تاركون ؛ ألن الكلمةَ ليست مضافةً ، ثُم قاَل ) هـ٦١٦ت (
الرواة ١("غلط( .  

  
 

دعوى وجود زيادات في الصيغِ والتراكيبِ ، ودعوى الزيـادة هـذه هـي    ": ُ الزيادة
من الصورة الذهنية للنص ، وليس مـن   -بدورها–الجانب المكمُل لدعوى الحذف ، فإنّها تبدُأ 

 هنفس سـقوط بعـضِ    …النص يزعم إذ في الحذف ، الزيادةُ مكملةً للحذف وعلى هذا تكون
إلـى   المعموالت يدعى حذف بعضِ العوامِل حتى ال يضطر النحوي في الغالبِ ، وفي الزيادة

، وذكر الزركشي أن الزيادةَ في قصد النحويين من جهة اإلعرابِ ال مـن   )٢("تقديرِ معموالتها
أو ) يـد التأك(، وهناك تحفّظٌ من القوِل بالزيادة ، وعلى ذلك كـانوا يسـمونَها    )٣(جهة المعنى

إن : "، وال سيما حين يتعلّقُ األمر بالقرآنِ الكريمِ ، يقـوُل السـيوطي    )٤()المقحم(أو ) الصلة(
زائد ليس المراد أنّه دخَل لغيرِ معنى البتةَ بل زِيد لضربٍ من التأكيد ، والتأكيد معنـى  : قولَنا 

  . )٥("صحيح

  :زيادة الباء في اإليجابِ  -أ 
النوع األول ما ال يحكم بزيادته ، والنوع الثـاني مـا يحكـم عليـه     : الباء ثالثةُ أنواع        

منها الباء التي تنـوب  : بالزيادة ، والنوع الثالث ما فيه خالفٌ ، والقسم األول فيه تسعةُ أنواع 
كفـى بـاِهللا   : الفاعِل نحو جاء زيد بثيابِه ، والقسم الثاني الداخلة على : مناب واو الحاِل نحو 

بحسبِك درهم ، أما القسم الثالثُ فهو موضوع البحث هنا ، وهـو  : شهيداً ، وعلى المبتدإ نحو 
 حـرف من غيرِ وساطة هبنفس ى عليهأن يتعد يمكن داخلة على معموٍل ، وعامله ٦(كلُّ باء(  ،

ويبدو أن البصريين هم الـذين لـم    ،)٦: اإلنسان( }اللَّه عباد بِها يشْرب عينًا{:  كقوِله تعالى
 ، وكـذلك قـالَ   )٨(وأما الكوفيون فرأوا أن زيادتَها جائزةٌ بال تأويـل  ،  )٧(يجيزوا هذه الزيادةَ

                                                
)١(  ٢٩١: إعراب الحديث النبوي . 
)٢(  ٣٠٧-٣٠٦: أصول التفكير النحوي . 
 . ٣/٨١:البرهان في علوم القرآن : ينظر  )٣(
 . ٨٠-٣/٧٩: ن . م )٤(
 . ١/٢٠٤: األشباه والنظائر في النحو  )٥(
 . ١/١٠٦: ، ومغني اللبيب  ٢/٢٩٥: االقتضاب : ينظر  )٦(
: ، وشرح المفصل  ٢/٨٩ابن جني   -المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها : ينظر  )٧(

٨/٢٣ . 
 . ٦٩: ، والصاحبي  ٢/٨: الفراء  –معاني القرآن : ينظر  )٨(



  
 

٣٠٥ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

ينواألخفشُ من البصري ها أبو زيدالمواضـعِ ؛    )١(بزيادت من هـذه في شيء وقد زيدت الباء ،
  . )٢(ألنّه ال يظهر لها أثر لفظي ، وألنّها مسبوقةٌ بنفي

وردت في حديث واحد فـي  )  باء(وقَد أخذَ السيوطي برأي القائلين بالزيادة ، فحكم على       
 ففي الحديث ، رسوُل اِهللا : (( صحيح مسلم بالزيادة مرr    أمـا إنّهمـا   : على قبـرينِ فقـاَل

  ال يسـتتر فكان ا اآلخروأم ، يمشي بالنميمة هما فكانا أحدعذّبانِ ، وما يعذّبانِ في كبيرٍ، أملي
:  r، قاَل السيوطي معقّباً علـى قوِلـه    )٣())فدعا بعسيبٍ رطبٍ فشقّه باثنينِ: من بوِله ، قاَل 

  . )٤(" ائدةٌ للتأكيد ، واثنينِ نصب على الحاِلالباء ز): "فشقّه باثنينِ(

 : زيادة الفاء -ب 

تأتي الفاء على ثالثة أضرب ، الضرب األول أن تكون عاطفـةً متبعـةً ، والضـرب    
الثاني أن تكون متبعةً ال غير ، والضرب الثالث أن تكون زائدةً دخولها كخروجها ، وهذا هـو  

بهذا النوعِ كلُّ النحويين بْل قاَل به جماعةٌ منهم كـاألخفشِ والمـازني   ،ولم يقْل  )٥(المعني هنا
 َأفَلَـم {: ، وقولَه تعـالى  ) ١٢٨:طه(  }لَهم يهد َأفَلَم{: ، وجعلوا من ذلك قولَه تعالى)٦(وقطرب
يعنـون أخـوك   أخوك فوجد ، وأخوك فجهد ، وهم : ، وقولَهم ) ٦٨:المؤمنون( }الْقَوَل يدبروا

  : وجد وجهد ، وقول الشاعر 
   )٧(وقائلة خوالن فانكح فتاتَهم             وأكرومةُ الحيينِ خلْو كما هيا

، وسيبويه ال يرى هذه الزيادةَ بْل يجعُل األوَل خبراً لمبتـدٍإ   )٨(هذا هو مذهب األخفش
 وفي البيت ، وفجهد فوجد أي هذا أخوك  ،خـوالن : محذوف ٩(وقائلة هؤالء(    وقـد ذهـب ،

إلى زيادة الحديث  السيوطي هشرح في أثناء م أهلهـا فـإنّهم ال    ((: الفاءه ا أهُل النارِ الّذينأم
 يموتونويحفيها وال يـا ،  : " ، فقاَل  )١٠())نأم ا أهُل النارِ في أكثرِ النسخِ أهل النار بحذفأم

                                                
 . ١٦٢ – ١/١٦١: األخفش  –، ومعاني القرآن  ٣٣: أبو زيد األنصاري  -النوادر في اللغة: ينظر )١(
 . ٥٧ – ٣/٥٦،  ٢٩٩،   ٢٢٢،  ٢/٨: الفراء  –معاني القرآن: ينظر )٢(
 ) . ٢٩٢( ، حديث  ١/٢٤١: صحيح مسلم  )٣(
 . ٦٥/  ٢: الديباج  )٤(
 . ١/١٦١: ، ومغني اللبيب  ٨/٩٥: شرح المفصل : ينظر  )٥(
 . ٨/٩٥: شرح المفصل : ينظر  )٦(
، وال  ٨/٩٥: ، وشرح المفصل ٨١، ١/٧٦: األخفش -، ومعاني القرآن ١/٧٠: الكتاب : البيت في  )٧(

 باليمن مذحج من قبيلة اسم:  خوالنو .يعرف قائله . 
 . ٧٢: ، والصاحبي  ٢٢٢،  ١٢٥،١٤١ – ١٢٤،  ١/٣٤:  األخفش  –معاني القرآن : ينظر  )٨(
 . ٧٠ -  ١/٦٩: الكتاب : ينظر  )٩(
 .أما : ، والرواية فيه )  ١٨٥( ، حديث  ١/١٧٢: صحيح مسلم  )١٠(
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روايةٌ تثبتُ أما وروايةٌ تحذفُها ، والكـالم  : ، فالحديثُ فيه روايتانِ  )١("زائدةٌ )فإنّهم(فالفاء في 
 التي تحذفُها ؛ ألن هنا على الرواية)ثابتةٌ في كلتا الروايتينِ ، ولعلَّ ما دعـا  ) فإنّهم(في ) الفاء
 قُـلْ {: تعالى  كما قاَل) من(فإنّه شبيه باسمِ الشرط ) الذي(إلى زيادة الفاء هنا االسم الموصول 

تَ ِإنوي الْمالَّذ ونرتَف نْهم فَِإنَّه يكُملَاق٨: الجمعة ( }م ( فدخلت ،) الفـاء (    االسـم ـا جـاءلم
  .الموصوُل 

: وقَد أجاز جماعةٌ من النحويين دخوَل الفاء على خبرِ المبتدِإ إذا كان أمراً أو نهيـاً نحـو       
 ، هزيداً فاضربهال أمر وال نهي بْل  )٢(وزيداً فال تضرب هم ، فإنّهوهذا الحديثُ مخالفٌ ألصل ،
 محض هو خبر .  

 ) : ما(زيادة  -ج 
زائدةً في كالمِ العربِ في مواضع كثيرة أشار إليها النحويون في كتبِهم ، ومن ) ما(وردتْ     

:     ،وقولُـه تعـالى  ) ١٥٥:النسـاء (  }ميثَـاقَهم  نَقْضهِم فَبِما{: األمثلة التي ذكروها قولُه تعالى 
: الزائدةُ نوعانِ) ما(، و )٣(، وغيرها من اآليات) ٤٠:المؤمنون (  }نَادمين لَيصبِحن قَليٍل عما{

كافّة ٤(كافّةٌ وغير(    فـي قوِلـه ما جاء ومن هذه التي وردت زائدةً في الحديث ،r   لصـحابته
مالَكُم ولمجالسِ الصعدات ، اجتنبـوا مجـالس الصـعدات ،    : (( ان اهللا عليهم أجمعين رضو
 :ما بـأسٍ  لغيرِ ": ، فقاَل السيوطي معقِّباً على هذا الحديث  )٥())إنّما قعدنا لغيرِ ما بأسٍ: فقالوا

  . )٧(، وما هذه زائدةٌ غير كافّة وغير عوضٍ )٦("ما زائدة
  ) :ال(زيادة  -د 
    ا القوُل بزيادةالحديثَ المروي عن عائشة) ال(أم هفي شرح السيوطي إليه فهو ما أشارt :
زوجي ال أبثُّ خبره ، إنّي أخافُ أن ال أذره ، إن اذكـره أذكـر عجـره    : قالت الثانيةُ  …((

ه٨())وبجر(  أن ذكر ،)ال ( التي في قوِلها أن)هزائدة  )ال أذر هيطلقني فـأذر أي إنّي أخافُ أن  ،
، ويحتمـُل  ) ١٢: األعـراف  ( }َأمرتُك ِإذْ تَسجد َألَّا منَعك ما قَاَل{: كما زيدت في قوِله تعالى 

أن الهاء عائدةٌ على خبرِه ، فالمعنى أن خبره طويٌل إن شرعتُ في تفصـيله ال أقـدر علـى    
هلكثرت الزبيرِ ، وو )٩(إتمامه في رواية قع" : هوال أبثّ خبـر ال أذكره نزوجي م "  فهـي إن ،

                                                
 . ٣٤٢/  ١: الديباج  )١(
 . ١/١٦٥: ، ومغني اللبيب  ١٢٧: الجنى الداني : ينظر  )٢(
 . ١/٤٨: ، والمقتضب  ٢/٥٣: الفراء  –، ومعاني القرآن  ٢/٣٠٥: الكتاب : ينظر  )٣(
 . ١/٣٠٦: مغني اللبيب : ينظر  )٤(
 ) . ٢١٦١( ، حديث  ٤/١٧٠٤: صحيح مسلم  )٥(
 . ٢١٩: النووي البحث النحوي واللغوي عند اإلمام : ، وينظر  ١٨٧/  ٥: الديباج  )٦(
 . ٣١٣ - ١/٣١٢: مغني اللبيب : ينظر )٧(
 ) . ٢٤٤٨( ، حديث  ١٨٩٦/  ٤: صحيح مسلم  )٨(
 . ٨/٦٣: المنهاج : ، وينظر  ٤١٦/  ٥: الديباج  )٩(
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؛ وفاء  تقدر على تركه لعالقتها به وأوالدها منْه ، فاكتفت باإلشارة إلى أن لَه معايب فارقته ال
  . )١(بما التزمته من الصدق ، وسكتت عن تفسيرِها

  :زيادة النون  -هـ 
ونبه السيوطي على الزيادة الحاصلة في اللفظة ، كما وجدنا ذلـك لـدى شـرحه الحـديثَ        

، ثم لبثَ  eوإن أبا بكرٍ تعشّى عند النبي : قاَل … : ((المروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
مضى من الليِل مـا  فجاء بعدما  eحتى صلِّيت العشاء ، ثم رجع فلبثَ حتى نعس رسوُل اِهللا 

 امرأتُه اُهللا ، قالت لَه أو قالت : شاء، كعن أضياف كبس؟ قاَل : ما ح كعشيتهم ؟  أو ما: ضيف
:   وقـال   فذهبت أنا فاختبـأت ، : أبوا حتى تجيء فقد عرضوا عليهم ، فغلبوهم ، قال : قالت 

 يا غنثر ! وسب ٢()) …فجدع(  قولَه أن نإذ بي ،)وفـتحِ  ) ا غنثري ، هو بضم الغينِ المعجمة
من الغثـرِ ،  : الجاهُل ، مأخوذٌ من الغثارة ، وهي الجهُل ، وقيَل : الثاء المثلثة وضمها ، وهو 

 إن الغنثر ذباب أزرقٌ : اللوم ، وعلى هذينِ المعنيينِ فالنون زائدةٌ ، ونقَل رأي من قاَل : وهو 
، والحاصُل أنّها كلمةُ ذم وتنقيصٍ ، وقد نبه على زيادة النونِ في لفظة  )٣(شبهه به ؛ تحقيراً له

 .، ذاكرين معاني متعددة لهذه اللفظة )٦(، وابن عالن )٥(، والنووي )٤(القاضي عياض) غنثر(

  
  

                                                
، وإرشاد الساري لشرح  ٢٠/٢٤٠: ين العينيدبدر ال -عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ينظر  )١(

 . ١١/٤٦٦: الدين القسطالني شهاب  - صحيح البخاري 
 ) . ٢٠٥٧( ، حديث  ١٦٢٧/  ٣: صحيح مسلم  )٢(
 . ٥/٣٣٧: المفهم : ، وينظر  ١٠٦/  ٥: الديباج  )٣(
 . ٥٥٠/  ٦: إكمال المعلم : ينظر )٤(
 . ١٤/١٩: المنهاج : ينظر )٥(
وي في كتاب المفهم لما أشكَل من ، والدرس اللغ ٦/١١٨: الفتوحات الربانية على األذكار النووية  : ينظر )٦(

 ٢٣٠: عبير طارق ظاهر  –) هـ ٦٥٦(تلخيص مسلم ألحمد بن عمر القرطبي . 
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وقد عني السيوطي عنايةً واضحةً بالتوجيه اإلعرابي لطائفة من األلفاظ ، وذلـك مـن   
خالل شرحه األحاديث الشريفة ، مستعيناً باإلعرابِ في تفسيرِ األحاديث وتحديـد معانيهـا ،   

 ، الحديثي إعرابي للنص أحياناً إلى بيان أكثر من توجيه مـا   مبحثوسأتناول في هذا الويعمد
  :يأتي
 

 
 :المبتدأ والخبر  -أ

          هشـامٍ المبتـدَأ بقوِلـه فَ ابنعر" :       ـةعـن العوامـِل اللفظي دالمجـر هـو االسـم  
 فاالسم ، في نحوِ: لإلسناد كزيد يشمُل الصريح والمـؤوَل فـي نحـوِ     : جنس ، قـائم زيـد :  

}َأنوا وومتَص رخَي نحـو   ) ١٨٤:البقرة( }لَكُم دبـالمجر بخير ، وخرج عنْه مبتدٌأ مخبر فإنّه ،
 في العدد ونحو قولك ، ةعن العوامِل اللفظي دلم يتجر عالماً ؛ فإنّه زيد واحـد ،  : زيد في كان

ما إذا كان ) لإلسناد: (حتَ قوِلنا اثنانِ ، ثالثة ، فإنّها وإن تجردت لكن ال إسناد فيها ، ودخَل ت
: زيد قائم ، وما إذا كان المبتدُأ مسنداً إلى ما بعـده ، نحـو   : المبتدُأ مسنداً إليه ما بعده ، نحو 

هو المسند الذي تتم به مع المبتدِإ فائدة ، فخرج بقـولي  : "، وعرفَ الخبر قائالً )١("أقائم الزيدانِ
الفاعُل في نحو أقائم الزيدانِ ، فإنّه وإن تمت به مع المبتدِإ الفائدة ، لكنّه مسند إليه ال ) المسند(

 .  )٢("قام زيد ، وحكم المبتدِإ والخبر الرفع: في قوِلك ) قام(نحو ) مع المبتدِإ(مسند ، وبقولي 

دخُل ضمن المبتـدإ والخبـر ،   وكانت للسيوطي وقفاتٌ نحويةٌ في إعرابِ الكلمات التي ت
عـادني  : ((من ذلك ما جاء في وقوفه على الحديث المروي عن عامر بن سعد عن أبيه قـاَل  

! يـا رسـوَل اِهللا   : في حجة الوداعِ من وجعٍ أشفيتُ منْه على الموت ، فقلـتُ   eرسوُل اِهللا 
بثلثـي   نتٌ لي واحـدةٌ ، أفأتصـدقُ  بلغني ما ترى من الوجعِ ؛ وأنا ذو ماٍل ، وال يرثني إال ب

، وقـفَ   )٣())ال الثلث ، والثلثُ كثير: أفأتصدقُ بشطرِه ؟ قاَل : قلتُ : ، قاَل ) ال: (؟ قال مالي
 على قوِله السيوطيe )) :فقاَل ،  ))الثلث ، والثلثُ كثير "  نصـب األول علـى   الثلـث يجوز

خبـره أو   ديرِ يكفيك فهو فاعٌل أو على أنّه مبتدأ حذفَاإلغراء أو بتقديرِ اعط ، ورفعه على تق

                                                
 . ١١٦: شرح قطر الندى  )١(
 . ١١٧: ن . م  )٢(
 ) . ١٦٢٨( ، حديث  ١٢٥٠/  ٣: صحيح مسلم  )٣(
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ذفَ مبتدأهح ١("خبر(  ، أن نفبي)مفعـوالً بفعـٍل    ) الثلث يكـون بالنصبِ على أن األول روي
 هالثلثَ ، وما أشبه ، وقيَل :مضمرٍ تقدير وإضمارِ : اعط وبالرفعِ على االبتداء ، على اإلغراء

يجوز على أن يكون فاعالً لفعـٍل  : الثلثُ كافيك ، أو خبر مبتدٍإ محذوف ، وقيَل : الخبرِ ، أي 
 هيكفي: (مضمرٍ تقدير (   حذفُ الفعـِل وإبقـاء ال يجوز ضعفٌ ؛ ألنّه ونحوه ، وهذا القوُل فيه

 دليٌل ، كما إذا قيَل لك إال إذا دلَّ عليه هقرأ ؟ فتقول : فاعل نم :التقدير ، زيد : وقَد ، قرَأ زيد
 كَلَام يسمع حتَّى فََأجِره استَجارك الْمشْرِكين نم َأحد وِإن{: يحذَفُ الفعُل وجوباً ، كقوِله تعالى 

بالفعـِل ،      ) ٦:التوبة( }اللَّه يرفعونَـه ونفالبصـري  ،ينوالبصـري ينالكـوفي بين على خالف
  بعـد كّل اسمٍ مرفوعٍ وقع وكذلك ، باالبتداء ونوالكوفي)بفعـٍل    ) إذا(، أو ) إن مرفـوع فإنّـه

ذوف وجوباً ، ولم يتفق الكوفيون والبصريون على هذا ، إذ ذهب الكوفيون إلى أنّه إذا تقدم مح
 االسم المرفوع بعد)إن (ة نحو قوِلكالشرطي" :هأتاني آت زيد مـن   " إن إليـه بما عاد يرتفع فإنّه

إن : تفع بتقديرِ فعٍل ، والتقـدير فيـه   الفعِل من غيرِ تقديرِ فعٍل ، وذهب البصريون إلى أنّه ير
    عن أبي الحسـنِ األخفـش أنّـه يكرِ  وحالفعِل المقد لذلك تفسير والفعل المظهر ، أتاني زيد

باالبتداء ٢(يرتفع( .  
 eكان رسـوُل اِهللا  : ((قاَل t وحينما تناوَل السيوطي الحديثَ المروي عن ابنِ عباسٍ 
 أجـود روي برفـعِ  : "قـاَل   )٣())أجود الناسِ بالخيرِ ، وكان أجود ما يكون في شهرِ رمضان

وأشهر أصح والرفع ، ٤("ونصبِه(   أن نْـهم يلزم ألنّه ، دعب وفيه ، كان خبر بالنصبِ على أنّه ،
ع أولى ؛ ألنّـه يكـون مبتـدأ    يكون خبرها هو اسمها ، وذلك ال يصح إال بتأويٍل بعيد ، والرف

 مضافاً إلى المصدرِ ، وخبره : هفي رمضـان ، ويعنـي   : في رمضان ، وتقدير هأكوان أجود
  .األحوال : باألكوانِ 

 العيني إلى أن أجود(وذهب (    أيضـاً ، وكلمـة باالبتـداء مرفوع همضافٌ إلى ما بعد) : مـا (
) أجـود (أن الرفع فـي  ) هـ٦٤٦ت (وذكر ابن الحاجبِ ،  )٥(أجود كون النبي: مصدرية أي 

) أجـود (لم يكنe  ضميراً يعود على رسوِل اِهللا ) كان(الثاني هو الوجه ؛ ألنّك إن جعلتَ في 
بمجرده خبراً ألنّه مضافٌ إلى ما يكون فهو كون ، وال يستقيم الخبر بالكونِ عما ليس بكونٍ ، 

فيكون من ) كان(مبتدأ خبره قولُه في رمضان ، وإما بدالً من الضميرِ في  فيجب أن يكون إما
) أجـود (كان زيد علمه حسناً ، وإن جعلتَه ضمير الشأنِ تعين رفـع  : بدِل االشتماِل كما تقوُل 

الخبـر  ضميراً تعين الرفع على أنّـه اسـمها و  ) كان(على االبتداء والخبرِ ، وإن لم تجعْل في 
                                                

 . ٢٢٤/  ٤: الديباج  )١(
 . ٢/١٥٦: أبو البركات بن األنباري  -البصريين والكوفيين اإلنصاف في مسائِل الخالف بين : ينظر )٢(
 .بالرفع والنصب ) أجود(رويت لفظة ) .  ٢٣٠٨( ، حديث  ١٨٠٣/ ٤: صحيح مسلم  )٣(
 . ٣١٩/  ٥: الديباج  )٤(
 . ١٠/٣٩٢: عمدة القاري  )٥(
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 ، ورجـح النـووي  )١(الخبر هو) في رمضان(محذوفٌ قامت الحاُل مقامه ، وإن شئتَ جعلتَ 

ةاإلعرابي إلى األوجه يشير من غيرِ أن بالرفعِ  )٢(الرفع أنّه السيوطي وذكر ، وأشـهر أصح  ،
 اسم ا على أنّهإم)ها محذوفٌ ، وهو نحو ) كانوخبر : ،في يومِ الجمعة األمير أخطب ما يكون

) فـي رمضـان  (مصدريةٌ ، وخبره ) ما(و) ما يكون(أو هو مبتدأ مضافٌ إلى المصدرِ ، وهو 
 هتقدير : في رمضان ، والجملةُ بكمالها خبر هأجود أكوان)ها ضم) كانعلـى   ، واسم عائـد ير

، وتعقب بأنّه يلزم منْه أن يكون خبرهـا  ) كان(، وروي بالنصبِ على أنّه خبرe  رسوِل اِهللا 
بل ) ما(إلى  خبرها ، وال يضافُ: ، وأجود   eضمير النبي) كان(اسمها ، وأجيب بجعِل اسمِ 

مدةَ كونـه فـي    eن رسوُل اِهللا وكا: مصدرية نائبة عن ظرف الزمانِ ، والتقدير ) ما(تجعل 
في غيرِه نْه٣(رمضان أجود م( .  

 :ما يلزم األلفَ  -ب 

 }لَساحرانِ هذَانِ ِإن{: وهي لغةُ أربعِ قبائل من العربِ ، وقَد كثرت ومنها قولُه تعالى         
قد نسب هذه اللغةَ إلى بني الحـارث بـنِ    )هـ٢١٥ت (وكان أبو زيد األنصاري  ،) ٦٣:طه(

 : كعبٍ ، وأنشد لهم
 أيَّ َقلُوِص راكٍب تراھـــا              طاروا علیھن فشل  عالھـا

  واشدد بمثنَي حقَبٍ حقْواهـا              ناجيةً وناجيـاً أباهــــا
: تلتزم قلب الياء الساكنة ألفاً إذا انفتح ما قبلَها فيقولـون   –كما ذكر أبو زيد  –وهذه اللغةُ    

، وليس األمر كما يقوُل أبو زيد ؛ ألنّه قـد   )٤(أخذتُ الدرهمانِ واشتريتُ ثوبانِ والسالم عالكم
 في الشعرِ الذي ساقَه والرواي) عليهن(ورد ، التي قالها أبو زيد وهي مستوفيةٌ للشروط ة بالياء

باأللف ابنِ يعيش وغيرِه ٥(عند(   أحاديث ثبتت روايتُها باأللف ةلعد عرض قَد مالك ابن وكان ،
فرأى أن مقتضى الظاهرِ أن تكون هذه األحاديثُ بالياء ، لكنّها جاءتْ على لغة بني الحـارث  

ألحـواِل ؛ ألنّـه بمنزلـة    ابن كعب الذين يلزمون المثنى وما جرى مجراه األلفَ فـي كـلِّ ا  
، إذ إن من هذه القبائِل األربعِ قبيلة بني الحارث بن كعب ، ومـن القبائـِل    )٦(المقصورِ عندهم

  :  اُألخَر قبيلة بني ضبة ذكرها أبو زيد ، ونقَل عنهم قولَهم

   )٧(أعرفُ منها الجيد والعينانا           ومنخرانِ أشبها ظبيانا

                                                
 . ٢٤٣: األمالي النحوية : ينظر )١(
 . ٧/٤٠٨: المنهاج : ينظر )٢(
 . ٤٢١-١/٤٢٠: عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي : ينظر )٣(
 . ٥٨: النوادر في اللغة : ينظر )٤(
 . ١٥٨: ، وشواهد التوضيح  ٣/١٢٩: شرح المفصل : ينظر )٥(
 . ٢٠٣ :، والبحث النحوي واللغوي عند اإلمام النووي  ١٥٨: شواهد التوضيح : ينظر )٦(
 . ٥٨:  النوادر في اللغة: ينظر )٧(



  
 

٣١١ 
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، وبكـر بـن وائـل ، وخـثعم ،      الهجيم ، وبطون ربيعة ، وبني العنبر ، وبني وقبائل كنانة 
  . )١(، وعذرة يلزمون المثنى وما جرى مجراه األلفَ في كلِّ األحواِل أيضاًوهمدان

  علمـاً أن ، عليها باأللف حديثينِ ذكر أنّهما جاءا في معظمِ األصوِل المعتمد السيوطي وأورد
عمـر    محلهما اإلعرابي اِهللا بـن عبد ا الحديثُ األوُل فهو ما رواهأم ، يكونا بالياء يقتضي بأن

سريةً وأنا فيهم قبَل نَجد فَغَنموا إبالً كثيرةً ، فكانـت   rبعثَ النبي : (( رضي اهللا عنهما ، وهو
اثنا عشـر كـذا فـي أكثـرِ      سهمانهمفكانت : "قاَل السيوطي ،  )٢())سهمانهم اثنا عشر بعيراً 

، وأما الحديثُ اآلخر فهو ما رواه سلمةُ  )٣("األصوِل على لغة إن هذانِ وفي بعضها اثني عشر
زعموا أن عامراً حبِطَ عملُه ، فقـاَل كَـذب إن لَـهr  )) :    ابن األكوعِ وهو يكلّم رسوَل اِهللا 

،  )٥(" إن لَه ألجرينِ في نسخة ألجرانِ على لغة إن هـذانِ : " قاَل السيوطي معلِّقاً، )٤())ألجرانِ
فما كان من السيوطي حين مر على هذينِ الحديثينِ إالّ أن أكّد مجيء الرواية باأللف في أكثـرِ  
النُّسخِ ، وما كان باأللف أصح على لغة من يجعُل المثنى بـاأللف سـواء أكـان مرفوعـاً أم     

  .أم مجروراً  منصوباً

  :لغة أكلوني البراغيث  -ج 
الشائع في الكالمِ والمشهور منه أن يكون الفعُل خالياً من عالمة تدلُّ على الفاعِل المجمـوعِ    

، أما مـا ورد   )٦(أو المثنى استغناء عنهما بما في الفاعِل من عالمة تدلُّ على الجمعِ أو التثنية
مة الفاعِل وهو مجموع أو مثنى فمؤوٌل ، ومما ورد من ذلك قولُـه  من ذلك أي من إظهارِ عال

 الَّذين النَّجوى وَأسروا{: ، وقوله تعالى) ٧١:المائدة(} منْهم كَثير وصموا عموا ثُم { : :تعالى 
  :، ومن قوِل العربِ ما قالَه الشاعر )٣:األنبياء( }ظَلَموا

   )٧(المارقين بنفسه             وقَد أسلماه مبعد وحميمتولّى قتاَل 
  :وقول اآلخر

   )٨(يلومونني في اشتراء النخيِل                أهلي فكلُّهم يعــذُل

                                                
 . ٣/١٢٨: شرح المفصل : ينظر )١(
 ) . ١٧٤٩( ، حديث  ٣/١٣٦٨: صحيح مسلم  )٢(
 . ٣٥٢/  ٤:  الديباج )٣(
 .)  ١٨٠٢( ، حديث  ٣/١٤٢٩: صحيح مسلم  )٤(
 . ٤١٦/  ٤: الديباج  )٥(
  . 2/80: شرح ابن عقيل : ينظر )٦(
 . ١٩٦: ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات  )٧(
 . ١/٤٧٨: في مغني اللبيب البيت  )٨(
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ـَه قولَه تعالى   }ظَلَمـوا  الَّـذين  النَّجوى وَأسروا{: وعلى هذه اللغة حمَل األخفشُ ومـن وافق
، وذهب سيبويه وأكثر النحويينَ إلى أنّه ال يجوز إظهار الضـميرِ مـع تقـدمِ     )١()٣:األنبياء(

وال يرفعونَه بالفعِل ، كأنّـه   الفعِل، ويتأولون هذا كلَّه ، ويجعلون االسم بعده بدالً من الضميرِ ،
  .)٢(ظلموا ، وكذا يتعاقبون ونظائره الّذين: من هم ؟ قيل : وأسروا النجوى ، قيَل : لما قيَل

ولقد عرض السيوطي لهذه اللغة في حديثينِ ، وبين موقفَه من هذه اللغـة ، أمـا الحـديثُ       
الحياء خير كلُّه أو الحياء كلُّـهr  :))  قاَل رسوُل اِهللا :  tاألوُل فهو قول عمران بن حصين 

إنّا لنجد في بعضِ الكتبِ أو الحكمة أن منه سـكينةً ووقـاراً ِهللا ،   : خَير ، فقاَل بشَير بن كعب 
تا عيناهتّى احمرح عمران ضعف ، فغضب قائالً )٣())ومنْه حتى احمرتـا  :  "، فعلّقَ السيوطي

، ومثلُـه يتعـاقبون فـيكم     )٤(" البراغيثعيناه كذا في األصوِل ، وهو جارٍ على لغة أكلوني 
يتعاقبون فيكم مالئكةٌ بالليِل ((: ، فقد جاء في الحديث المشهورِ ، وأشباهه كثيرةٌ معروفةٌ مالئكةٌ

، وهذا الحديثُ دليٌل وحجةٌ لمن قاَل من النحويين بجوازِ إظهـارِ ضـميرِ    )٥())ومالئكةٌ بالنهارِ
 في الفعِل ، يقوُل السيوطي فيكم ": الجمعِ والتثنية مالئكةٌ بالليِل ، ومالئكـةٌ بالنهـارِ   يتعاقبون

  . )٦("خرج على لغة أكلوني البراغيث 
قام يوم الفطرِ فصلَّى فبدَأ بالصالة قبَل الخطبة ، ثمr  إن النبي  ((:وفي الحديث اآلخر 

نزَل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكُأ على يد بالٍل وبـالٌل   rخطب الناس ، فلما فرغَ نبي اهللا 
النساء كذا في األصـوِل ، وهـو    يلقين: " ،قاَل السيوطي )٧())باسطٌ ثوبه يلقين النساء صدقةً 

، وهو هنا يرى جواز األخذ برأي من أظهر الواو أو األلف ، أو  )٨("على لغة أكلوني البراغيث
هي عالمةٌ دالّةٌ على الجمعِ ، وهو جائز على تلك اللغـة القليلـة االسـتعمال، منهـا     النون و

  أن فـزعم ، الظاهرة علّةً مناسبةً لهذه يجد مالك قد حاوَل أن ابن فيكم مالئكةٌ ، وكان يتعاقبون
ابٍل لعالمة تظهر فيه ما جعَل هؤالء العرب يسلكون هذا المسلك هو أن الفاعَل قد يكون غير ق

    علـمِ القصـدلـم ي دوالفعُل مجر أو تثنيتَه هجمع العرب فإذا أراد ، دالّة على الجمعِ أو التثنية
والمراد ، فأرادوا أن يميزوا المفرد من المثنى والجمـعِ ، فوصـلوه عنـد التثنيـة والجمـعِ      

                                                
 . ٢/٢١٠،  ١/٢٦٢: األخفش  –معاني القرآن : ينظر  )١(
 . ١/٢٦٢: األخفش  –، ومعاني القرآن  ١/٢٣٦: الكتاب : ينظر  )٢(
 ) . ٣٧( ، حديث  ١/٦٤: صحيح مسلم  )٣(
 . ٥٥/  ١: الديباج  )٤(
 ) . ٦٣٢( ، حديث  ١/٤٣٩: صحيح مسلم  )٥(
 . ٢٨٠/  ٢: الديباج  )٦(
 ) . ٨٨٥( ، حديث  ٦٠٣/  ٢: صحيح مسلم  )٧(
 . ٤٥٨/  ٢: الديباج  )٨(
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 فيه فيما ال شك على سننٍبعالمتيهما ثم التزموا ذلك الباب ؛ ليجري ١(واحد(  وهذا الذي جـاء ،
 لكان الظاهرة سيبويه من تسويغٍ لهذه هاكتفى بما ذكر ولو أنّه ، رسفٌ وعتعس فيه مالك ابن به
   لحقهـا العـربالتي ي اللغةَ بالتاء هوا هذهشب العرب بالقبوِل ، إذْ رأى سيبويه أن أولى وأجدر

، وهذا التعليُل أقرب ؛ لسهولته ويسرِه ، وذلك ألنّهم لمـا رأوا أن للمؤنـث    )٢(ت فالنةقال: في
عالمةً جعلوا للجمعِ عالمةً مثله.  

 
 :المفاعيل  -أ

في إعرابات السيوطي ضتعر وقَدباب  ه التي تدخُل ضمن ومـن هـذه   ) المفاعيـل (لألسماء ،
بينـا  : ((في وقوفه على الحديث المروي عن أبي هريرة ، قاَل  المفعول به ، كما جاء المفاعيل

   ، عمـر بـه عفّان ، فعرض بن إذ دخَل عثمان ، الجمعة يوم الناس عمر بن الخطاب يخطب
حـين   مـا زدتُ ! يا أمير المـؤمنين  : ما باُل رجاٍل يتأخرون بعد النداء ، فقاَل عثمان : فقاَل 

 توضأتُ ثم أقبلتُ ، فقاَل عمر أن أيضاً : سمعتُ النداء إذ وقفَ علـى قـول    )٣())!والوضوء
.      )٤("أيضاً بالنصبِ أي توضأتَ الوضوء فقط والوضوء:" وقال  ) والوضوء أيضاً: (عمر    

 tووقفَ على المفعوِل معه أيضاً ، ففي الحديث المروي عن عباس بن عبد المطلـب  
وكـان رجـالً    -، فقاَل عباس ))  عباس ناد أصحاب السمرةأي : ((قاَل ) e(أن رسوَل اِهللا 

فواِهللا لكأن عطفتهم حين سمعوا صـوتي  : قاَل ! أين أصحاب السمرة : بأعلى صوته  -صيتاً
، ذكـر   )٥())فـاقتتلوا والكفـار  ! يا لبيـك  ! يا لبيك : فقالوا : قاَل ،  بقرِ على أوالدهاعطفةَ ال

 قولَه أن السيوطي)) :فاقتتلوا والكفار (( الواو بمعنى تكون على أن بنصبِ الراء) وهـو  ) مـع
يعطفُ عليه الضميرِ المرفوعِ حين في األحسنِ من توكيد ٦(أولى ؛ لما يلزم(  . 

: يقـوُل   eسمعتُ النبـي  : ، قاَل  tولدى تناوِله الحديث المروي عن جابر بنِ عبد اهللا     
ال ؛ إن : تعاَل صلِّ لنا ، فيقـوُل  : فيقوُل أميرهم ) عليهما السالم(فينزل عيسى بن مريم  ((…

منصوب علـى أنّـه   ) : مةَتكر(، بين أن  )٧())بعضكم على بعضٍ أمراء ، تكرمةَ اِهللا هذه األمة
أو مفعوٌل لَه ٨(مصدر(.  

                                                
 . ٢٤٧: شواهد التوضيح : ينظر  )١(
 . ١/٢٣٦: الكتاب : ينظر  )٢(
 ) . ٨٤٥( ، حديث  ٥٨٠/  ٢: صحيح مسلم  )٣(
 . ٤٣٠/  ٢: الديباج  )٤(
 ) . ١٧٧٥( ، حديث  ١٣٩٨/  ٣: صحيح مسلم  )٥(
 . ٣٨٥/  ٤: الديباج : ينظر  )٦(
 ) . ١٥٦( ، حديث  ١٣٧/  ١: صحيح مسلم  )٧(
 . ١٨٠/  ١: الديباج : ينظر  )٨(
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 :الحال  -ب 

، وهـي   )١()"كيـف ( االسم المنصوب ، الصالح في جوابِ من سأَل بـ"هي :الحاُل    
"، هأو تأكيد ، صاحبِه الوصفُ الفضلةُ المسوقُ لبيانِ هيئة  أو مضمونِ الجملة ، هعامل أو تأكيد

  . )٢("قبلَه
جاء زيد راكبـاً ،  : واألصُل في الحاِل أن تكون نكرةً ويكون صاحبها معرفةً ، فيقال    

، وإنّما كانت الحاُل نكـرةً وصـاحبها    )٣(وذهب عبد اِهللا مسرِعاً ، وانطلقَ بكر عامداً إلى كذا
ـ  د السـائَل غيـر مـا    معرفة ؛ ألنّها في المعنى خبر ثانٍ وزيادةٌ في الفائدة ، والمتكلّم بها يفي

  . )٤(يعرفُ
     قد اقترب الصفة بهذه الحاُل ؛ ألنّه نْهم يأتي أن فَ جازصالحاِل نكرةً فَو صاحب وإذا كان

،أمـا   جاءني رجٌل من بني تميمٍ راكباً ، وذهب رجٌل من آِل فالن راجالً: من المعرفة ، تقوُل 
ومثل ذلك مررتُ برجٍل : "فذلك ما استقبحه النحاةُ ، قاَل سيبويه أن يكون صاحب الحاِل نكرةً 

فيها رجٌل قائماً ، وهـو قـوُل   : قائماً إذا جعلتَ المرور به في حاِل قيامٍ ، وقد يجوز على هذا 
ما كان الخليِل ، ومثل ذلك عليه مائةٌ بيضاً والرفع الوجه ، وعليه مائةٌ عيناً والرفع الوجه ، وإنّ

ولعـلَّ      )٥("النصب هنا بعيداً من قبِل أن هذا يكون من صفة األوِل فكرهوا أن يجعلوه حـاالً 
 رجل ، ومائة(سيبويه يعني أن (  يجعلـوه كرهوا أن منهما إلى الحاِل ، فلذلك إلى الصفة أحوج

على الحاِل ، ألنَّك إن تركتها علـى  حاالً لنكرة محضة ، فإن تقدمت صفةُ النكرة عليها نصبتها 
  ، الحاِل من النكـرة من مجيء أشد وذلك ، متَ الصفةَ على الموصوفحال األول كنتَ قد قد

، وقد جاء في الحديث الحاُل من النكـرة غيـرِ الموصـوفة ففـي      )٦(فيها قائماً رجٌل: فقالوا 
رسوِل اِهللا ((: الحديث أقبَل رجٌل حراماً مع r (()٧(  كذا  حراماًأقبَل رجٌل : " ، قاَل السيوطي

  . )٨(" في أكثرِ األصوِل بالنصبِ على الحاِل ، وفي بعضها بالرفعِ
  
  

                                                
 . ٢٠٠: أبو علي الشلوبين  -التوطئة في النحو  )١(
 . ١٠٩: الفاكهي  -شرح الحدود النحوية  )٢(
 .  ٥٥/ ٢: شرح المفصل : ينظر  )٣(
 . ٦٦/  ٢: ن . م : ينظر  )٤(
 . ٤/٢٨٦: المقتضب : ، وينظر  ١/٢٧٢ :الكتاب  )٥(
 . ٦٤ – ٢/٦٣: ، وشرح المفصل  ٢١٤/ ١: الخصائص : ينظر  )٦(
 ) .حراماً : ( ، والرواية فيه )  ١٢٠٦( ، حديث  ٢/٨٦٦: صحيح مسلم  )٧(
 . ٢٣٢: البحث النحوي واللغوي عند اإلمام النووي : ، وينظر  ٢٩٨/  ٣: الديباج  )٨(



  
 

٣١٥ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

    : ما يحتمل الحال وخبر كان  -ج 
هذا النـاموسr  :))   جاء حديثٌ في صحيح مسلم أن ورقةَ بن نوفل قاَل لرسوِل اِهللا 

من حيـثُ  ) جذعاً(ثمةَ خالفٌ في كلمة و،  )١())، يا ليتني فيها جذعاً rالّذي أنزَل على موسى 
، فمـنهم مـن   ) جـذعاً (النصب والرفع ، ولكن األشهر النصب ، فقد اختلفَ النحاةُ في نصبِ 

 خبر على أنَّه هعلى  الحاِل ، ومنهم من نصب هفيهـا جـذعاً ،   ) أكون(نصب أي ليتني أكون ،
النووي أهـُل   وكان هالذي اختار الصحيح المذهب النصبِ على الحاِل ، وجعلَه هوج قد اختار
والتحقيق ٢(اللغة(  فجعَل نصب قد سبقَ النووي الخطابي وكان ،)ًجذعا ( خبر على أنّه) كـان (

 قد اكتفت بالضميرِ الذي اتصَل بهـا وهـو ال  ) ليتَ(المحذوفة هو الوجه الراجح ؛ ألن  ، يـاء
، فكانت بذلك جملةً كاملةً ، ونسب ابن حجـر هـذا المـذهب إلـى     ) فيها(والجار والمجرور 

، في حـين   )٣()١٧١:النساء ( }لَكُم خَيرا انْتَهوا{: الكوفيين ، وبه أخذَ الكسائي في قوِله تعالى 
 أنّهم يقولون ينإلى الكوفي العيني نسب : أعملت عمل تمنيتَ فنصـبت ، كمـا قـاَل    ) ليتَ(إن

٤(الشاعر( :  
   )٥(يا ليتَ أيام الصبا رواجعا

  
) ليـتَ (وكأن هذه النسبةَ هي التي ذكرها ابن هشامٍ ونسبها إلى الفراء الذي ينصب بـ 

) كـان (علـى أنّـه خبـر    ) جذعاً(آلراء تنسب إلى الكوفيين نصب ، وإذا كانت هذه ا)٦(اسمينِ
) جـذعاً (يرى أن تنصب ) هـ٥٨١ت (فإن السهيلي ) أتمنى(عمَل ) ليتَ(المحذوفة أو إعمال 

أي  جذعاً"  :، وأما السيوطي فقد قاَل )٧(الجار والمجرور فيها) ليت(على الحاِل ، ويكون خبر 
وفـي  ....الغَ في نصرتك ، وأصلُه للدواب فاستعير هنا ونصبه على الحـاِل  شاباً قوياً حتّى أب

، ونصبه على الحاِل هو ما يرجحه هـذا البحـث ؛ ألن    )٨("رواية ابنِ ماهان بالرفعِ خبر ليت
األصَل في الكالمِ أالّ يقدر شيء محذوفٌ إالّ عند الضرورة ، وال ضرورةَ في هذا الموضـعِ ،  

 على الحاِل ال) قائم(فيها عبد اهللا قائماً وقائم ، فينتصب : ا يؤيد نصبه على الحاِل أنّا نقوُل ومم

                                                
 ) .جذعاً: (، والرواية فيه )  ١٦٠( ، حديث  ١/١٤٢: م صحيح مسل )١(
 . ٢٠٤ – ٢/٢٠٣: المنهاج : ينظر  )٢(
 . ٣٥/  ١: فتح الباري : ينظر  )٣(
 . ١٠٤ – ١/١٠٣: ، وشرح المفصل  ١/٢٨٤:البيت في الكتاب  )٤(
 . ١/٥٨: عمدة القاري : ينظر  )٥(
 . ١/٢٨٥: مغني اللبيب : ينظر  )٦(
 . ٥٣: أمالي السهيلي : ينظر  )٧(
 . ١٨٨/  ١: الديباج  )٨(



  
 

٣١٦ 

 مود فتاحبشير مح

أخبـروا   بهذا القـولِ  ، والعرب والمجرور الجار هلَ المحذوفة ، والناصب )كان( خبر هعلى أنّ
١(فيها وهذا حاله عبد اهللا أن(  ،وكذلك الحال في جملة )ًليتني فيها جذعا (ورقة تمنّـى   ، أي أن
أن يحضر ما سيقع وهو جذع جلد يستطيع ويجوَل يصوَل أن  .  

  
– 
       التابع " :لما قبلَ هو المشاركـ  ه    وهـو خمسـةُ  " ، )٢("الحاصـل والمتجـدد   هفي إعرابِ

بـال   األوَل تتبـع  فأربعة من هذه وصف وتوكيد وبدل وعطف بيان وعطف نسق ،: أضرب 
توسط حرف األوَل ؛ وواحد منها يتبع بتوسط وهو العطفُ حرف ، ولـم   ، )٣("ى نسـقاً المسم

ــت  ــيوطييف ــفَ الس ــات أن يق ــ وقف ةًنحوي ــد ــعِ عن ــام التواب ــن بأقس   ها ، وم
التوابعِ هذه إليها التي أشار :  

 
أي  إلـى المتبـوعِ   بمـا ينسـب   وهو المقصود ، بال واسطة المقصود هو التابعو:  البدل -أ

،  زيـد  جاءني أخوك: نحو  من كّل بدل كّل:  أقسامٍ على أربعة ينالنحوي وهو عند،  )٤(المبدِل
، وبـدل   هثوب زيد قَسرِ: ، وبدل االشتمال نحو  هثلثَ الرغيفَ أكلتُ: نحو  وبدل بعض من كّل

  . )٥(مررتُ برجٍل حمارٍ: الغلط نحو 
    البدُل وقد يكون واإلظهارِ اإلضمارِ من جهة في ،رأيتُ: كما في  من المضمرِ بدل المظهره 

  .  )٦(زيداً إياه رأيتُ : فتقوله زيد ، والمضمر من المظهرِ ، بِ ومررتُ زيداً ،
    وقد أشار بدِلمن ال عٍنو إلى السيوطي جاء عنده في أثناء شرححديث  ه )) :أذنـاي   سمعته

ووعاه داً قلبي محمr يقوُل  :مادعى إلى غيرِ ن أبيه أنّ وهو يعلمه غير  ـ  أبيـه  عليـه  ةُفالجنّ
ح٧())رام( فذكر ، أن من ضميرِ بدٌل بالنصبِ داًمحم ) مـن   بـدل المظهـرِ   ، أي )٨()سـمعته

  . المضمرِ
                           

                                                
 . ٢٣٣: ، والبحث النحوي واللغوي عند اإلمام النووي  ١/٢٦١: الكتاب : ينظر  )١(
 . ١٨٤: عبدالغني الدقر  –معجم القواعد العربية في النحو والتصريف  )٢(
 . ٨١: ابن جني  –اللمع في العربية  )٣(
 . ٣/٦٤: ، وأوضح المسالك  ١/٣٣٧: رضي الدين االستراباذي   -  شرح الكافية: ينظر  )٤(
 . ٢٩٩ – ٢٩٨:  يأبو البركات بن األنبار -أسرار العربية : ينظر  )٥(
 . ٣٤١ – ١/٣٤٠: ، وشرح الكافية  ٧٠– ٢/٦٩: ، وشرح المفصل  ١٤٥–١٤٤: اللمع : ينظر  )٦(
 ) . ٦٣( ، حديث  ١/٨٠: صحيح مسلم  )٧(
 . ٢٧٨: ، والبحث النحوي واللغوي عند اإلمام النووي  ٨٤/  ١: الديباج  :ينظر  )٨(



  
 

٣١٧ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

  : عطف النسق  –ب 
، وأشـار   )١(تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحـد حـروف العطـف   : عطف النسق 

قـاَل  : قـاَل   tالمروي عن علي  eالسيوطي إلى العطف في وقوفه على حديث رسوِل اِهللا 
: شغلونا عن الصالة الوسطى ، صالة العصرِ ، وفـي روايـة   :((يوم األحزابِ  eرسوُل اِهللا 

الشمس ٢())حتى غابت(  تفسير أن ـهم  " الوسطى صالة العصر"، إذْ ذكربعض هكما ذكر مدرج
 ومن رواية ، البخاري فـي اإلدراجِ ، وقـد   ) يعني العصر(ولهذا سقطَ في رواية وهو صريح

، وكان االشتغاُل بالعدو عـذراً   العشاءينِ ؛ ألن ذلك كان قبَل نزوِل صالة الخَوف اها بينصلّ
 وصالة العصر ... في تأخيرِ الصالة والصالة الوسطى وصالة العصر هكذا هو في الروايات

بالواو واستدل به بعضهم على أن الوسطى ليست العصر ؛ ألن العطفَ يقتضـي المغـايرةَ ،   
هي الصـلواتُ  : هناك عدةُ آراء في تفسيرِ الصالة الوسطى ، وأضعفُ هذه األقواِل من قاَل و

 من أوجه حاءالفُص عادة يؤدي إلى خالف ذلك أحدها : كلّها ؛ ألن :  ال يـذكرون الفصحاء أن
وا إلى مجمـٍل أو كُلـي ، ثـم    أن يشير: شيئاً مفصالً مبيناً ثم يذكرونَه مجمالً ، وإنّما عادتُهم 

: ، وقد قـاَل اُهللا تعـالى   ) ٦٨: الرحمن( }ورمان ونَخٌْل فَاكهةٌ فيهِما{: يفصلوه ، كقوِله تعالى 
مبـين ، والصـالةُ   : ، والصلواتُ ) ٢٣٨: البقرة( }الْوسطَى والصلَاة الصلَوات علَى حافظُوا{

أن الفصحاء ال يطلقون لفظَ الجمعِ ويعطفون عليه أحد مفرداته ، : مجمٌل ، وثانيها : الوسطى 
أنّـه لـو أراد   : ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع ؛ فإن ذلك في غاية العي واإللباسِ ، وثالثها 

حافظوا على الصـلوات والصـلوات ، ويريـد    : الصلوات لكان كأنّه قاَل : وسطى بالصالة ال
األول ، ولو كان كذلك لما كان فصيحاً في لفظه ، وال صـحيحاً فـي معنـاه ؛ إذْ ال    : بالثاني 

حشواً ، وح معنى آخر ، فيكون معطوفٌ ، وال يفيد لألوِل ؛ ألنّه الثاني تأكيد ُل يحصُل باللفظم
، فالعرب ال تـذكر الشـيء    )٣(كالمِ اِهللا تعالى على شيء من هذه الثالثة غير مسوغٍ وال جائزٍ

 هتنبيهاً على فضيلت هُل بعضأو تفص لهمجمالً ثم تفص هوإنّما تذكر ، تجمله الً ثُممفص .  
  

  

                                                
  . ٣٠١: شرح قطر الندى : ينظر  )١(
 ) . ٦٢٧( ، حديث  ٤٣٦/  ١ :صحيح مسلم  )٢(
 . ٢٥٤-٢/٢٥٣: ، والمفهم  ٢٧٨-٢٧٧/   ٢: الديباج : ينظر  )٣(



  
 

٣١٨ 

 مود فتاحبشير مح

 
 

على معنى إال مع غيرِها ، فالحرفُ يمتاز عن االسـمِ والفعـِل   كلمةٌ ال تدلُّ : الحرفُ        
دلّت على معنى : وقولنا : "، قاَل ابن يعيش  )١(بخلوه عن عالمات األسماء ، وعالمات األفعاِل

  هما ، ومعنى الحـرفمن االسمِ والفعِل ، إذ معنى االسمِ والفعِل في أنفس في غيرِها فصٌل ميزه
 فثالثةٌ  )٢("في غيرِه الحروف ا أقساموأم ، :  ، نحو حروف الجـر قسم مختص باالسمِ ، وذلك

وقسم مختص بالفعِل كالجوازمِ والنواصبِ ، وقسم ثالث مشترك بين االسمِ والفعِل ، وذلك نحو 
٣(حروف العطف(      ـةالنحوي ـهبملكت الحروفَ عنايةً واضـحةً، وأشـار وقد أولى السيوطي ،

ارة علمه إلى معانيها المتعددة ، ونعرض هنا أهم هذه الحروف التي وقفَ عليها في أثناء وغز
  : شرحه األحاديث الشريفة 

 
 
  :حروف الجر ومعانيها  -١
 :من لبيانِ الجنسِ  -أ 

 أن ينقومٍ من النحوي مذهب)نتعـالى  ) م لبيانِ الجنسِ نحو قوِله وا {: تجيءبتَنفَـاج 
سجالر نثَانِ مالَْأو{ )٣٠:الحج ( وقوِله :}ونسلْبيا وابيا  ثـرخُض  ـنسٍ  مـنْدس  قرـتَبِإسو{ 

) الـذي (متها أن يحسـن جعـل   ثوب من خز وخاتم من حديد ، وعال: ، وقوِلهم) ٣١:الكهف(
 ِإنِّـي {: ، وتأتي أيضاً للتبعيضِ كقوِلـه تعـالى   )٤(مكانها ، أي فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن

أخذت من الدراهمِ ، وأكلـت مـن الرغيـف ،    : ، وقولهم ) ٣٧:إبراهيم( }ذُريتي من َأسكَنْتُ
 يسد بعض(وعالمتُها أن (هاهذا حاُل  مسد ،)نإذا كانت تبعيضيةً ، أو لبيانِ الجنسِ ، وقـد  ) م

   الصـالةُ والسـالم عليه ـِه أشار السيوطي إلى هذا األمرِ ، وذلك في عرضه لما جاء في قول
 هفُ ربصمـن   ((: وهو ي هبصـر ما انتهى إليه ألحرقت سبحاتُ وجهه لو كشفَه النور هجابح

 ه(: " ، قائالً )٥())خلقن(في ) مهمـن    ) من خلق للبيانِ ال للتبعيضِ ، والمعنى لـو أزاَل المـانع
همخلوقات جميع هألحرقَ جالُل ذات هى نوراً أو ناراً ، وتجلّى لخلقالمسم وهو الحجاب ه٦("رؤيت(  

                                                
 . ٢٤/ ١: شرح ابن عقيل : ينظر  )١(
 . ٧: تناوب حروف الجر في لغة القرآن : ، وينظر  ٨/٢ :شرح المفصل  )٢(
 . ٨٧- ١/٨٦: عبد القاهر الجرجاني   -المقتصد في شرح اإليضاح : ينظر  )٣(
 . ١/٣١٩: ، ومغني اللبيب  ٣١٥: ، والجنى الداني  ٨/١٢: ، وشرح المفصل  ١٢٦: الصاحبي : ينظر  )٤(
 ) . ١٧٩( ، حديث  ١/١٦٢: صحيح مسلم  )٥(
 . ٢٢٥/  ١: الديباج  )٦(



  
 

٣١٩ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

 في أن ثمة شك وليس عد حين السيوطي)نم (  قبـَل أن إلى حكمِ العقيدة مبينةً للجنسِ قد استند
 }الَْأبصـار  يـدرِك  وهو الَْأبصار تُدرِكُه لَا{: يستند إلى حكمِ اللغة ، واُهللا سبحانَه وتعالى يقوُل 

  ) .١٠٣:األنعام(
  : في  –ب 

 نفي بمعنى م: 

، وهـو  ) من(بمعنى ) في: (ومما أورده السيوطي على أنّه نيابةُ بعضِ الحروف عن بعضٍ   
 ُأمـة  كُـلِّ  فـي  نَبعثُ ويوم{: ، ودليلُهم في هذا األمرِ قولُه تعالى )١(رأي األصمعي والكوفيين

  :، وقوُل الشاعرِ) ٨٩:النحل( }علَيهِم شَهِيدا
   )٢(ينْعمن من كان أقرب عهده         ثالثين شهراً في ثالثة أحوالوهْل 

 ورأى أن ، هذا الرأي السيد ابن نأحوال ، وقد وه من ثالثة يريد في(والشاعر ( ههنا أشبه أن
التـي  هـي  ) في(، وأن األحواَل هنا جمع حاٍل ال حوٍل ، وأجاز أن تكون ) مع(تكون بمعنى 

حاله ثالثةُ أشهرٍ في نعيمٍ ، أي وهذه ت عليهبمعنى واو الحال ، نحو مر ٣(تكون(   ـروقد نَص ،
يغتسُل فـي    rكان رسوُل اِهللا:((  tالسيوطي رأي الكوفيين وآزره حين فسر حديثَ عائشة 

الواحد ٤())القدحِ وهو الفرقُ ، وكنتُ أغتسُل أنا وهو من اإلناء( ،  فرأى أن) فـي هـذا   ) فـي
وكأن الذي أباح للسـيوطي  ،  )٥("القدحِأي من  القدحِيغتسُل في " :، فقاَل ) من(الحديث معناها 

على حالها من الظرفية لكان محاالً أن يكون المعنى أن ) في(أن يقوَل بهذا الرأي أنّه لو تركت 
يأخذُ الماء مـن   rقد اغتسَل في داخِل القدحِ ، وليس هذا هو المراد ، بل المراد أنّهr   النبي
  .القدحِ

  :في للتعليل   
      أن ينمن النحوي مونفي(لم يذكرِ المتقد (ينجمهورِ النحوي للتعليِل ، وهذا مذهب تجيء)٦(    

مستدالً لرأيه مالك بهذا الرأي ابن إنّما جاء  من قوِله هذا بما جاءr  )):رِععل تْضي  النـار 
 مـن  تأكُل تدعها ولم تطعمها فلم هاربطتْ لها ةهر في بعذَّتُ إسرائيَل بني من امرأةً فيها فرأيتُ
تعليليـة ،  ) فـي (، فذهب ابن مالك إلى أن هذا الحديثَ قد وردت فيـه   )٧()) األرضِ خشاشِ

                                                
 . ١/١٦٩: ، ومغني اللبيب  ٣/٣٨٥،  ٢/٢٩٢: االقتضاب : ينظر  )١(
 . ٢٧: ديوان امريء القيس  )٢(
 . ٢٩٣ – ٢/٢٩٢: االقتضاب : ينظر  )٣(
 ) . ٣١٩( ، حديث  ١/٢٥٥: صحيح مسلم  )٤(
 . ٢٥١: وي عند اإلمام النووي ، والبحث النحوي واللغ ٤/٣: المنهاج : ، وينظر  ٧٩/  ٢: الديباج  )٥(
 . ٤٦ – ١/٤٥: ، والمقتضب  ٢/٣٠٨: الكتاب : ينظر  )٦(
  ) . ٩٠٤( ، حديث  ٦٢٢/  ٢: صحيح مسلم  )٧(



  
 

٣٢٠ 

 مود فتاحبشير مح

 :خفي على جلِّ النحويين مع مجيِئه في القرآنِ الكريمِ نحو قوِلـه تعـالى   وورودها تعليلية مما 
وقـد نصـر   ،  )١()٦٨:األنفـال (} عظـيم  عـذَاب  َأخَذْتُم فيما لَمسكُم سبقَ اللَّه من كتَاب لَولَا{

 أن همذهب فذهب مالك ابن في(السيوطي ( للتعليِل ، وذكر الحديثَ ، وقاَل تكون" :ةأي  في هر
 ة٢("بسببِ هر(  غَ مجيءما سو ويبدو أن ، في ذلك مالك متابعاً ابن)للتعليـِل بـدالً مـن    ) في

الباء : هو ما بين)في(و ) الباء (  واحـد والفاء الباء مخرج إذ إن ، معروفة ةصوتي من عالقة
 الباء أن وهو الشفةُ، بيد  المهموسـة الفاء ها ، فهي مجهورةٌ وشديدةٌ بخالفتبقو على الفاء تزيد

  ) .في(، فإذا كان مع الفاء الياء المجهور كان ثمة تناسب بين الباء و
  :الالم بمعنى في  -ج 

ـ       : يبويهالمشهور من أمرِ الالمِ أنّها تكون للملك واالستحقاق وهو قوُل البصريين ، قـاَل س
الغالم لك والعبد لك ، فيكون في معنـى  : معناها الملك واستحقاقُ الشيء ، أال ترى أنّك تقوُل "

وهو أخٌ لك ك٣("هو عبد(    تصـلح على هذا المعنى معنى آخر ، فهـي يزيدون ينالكوفي لكن ،
 ِليومِ الْقسطَ الْموازِين ونَضع{: ى، ودليلُهم في هذا قولُه تعال )٤(الظرفية) في(عندهم في موضعِ 

ةاميتْ بمعنـى    ) ٤٧:األنبياء( }الْقجـاء الـالم أن فزعم ، ينالكوفي أثر اقتفى السيوطي وقَد ،
حنيناً فقاَل لرجٍل ممن  rشَهدنا مع رسوِل اِهللا :((، وذلك حين فسر الحديثَ الذي جاء فيه )في(

هذا من أهل النارِ ، فلما حضرنا القتاَل قاتَل الرجُل قتـاالً شـديداً فأصـابته    : يدعى باإلسالم 
الرجل الذي قلتَ لَه آنفاً إنّه من أهِل النارِ فإنّه قاتَل قتاالً شـديداً  : جراحةٌ ، فقيَل يا رسوَل اِهللا 

قلتَ لَه أي في شأنه وتُسـمى هـذه الـالم الم    :" على هذا الحديث ، فقال معقّباً  )٥())وقَد ماتَ
والـالم  ) فـي (وثمة فرقٌ بين الحديث الذي شرحه السيوطي وجعَل الالم فيه بمعنى ، )٦("التبليغِ

التي في اآلية ، وإنّه لمسبوقٌ إلى هذا الرأي ؛ إذ إن الالم التي في الحديث يسميها ابن هشـام  
وأذنتُ لَه مثل قلتُ لَه ، ةُ للسامعِ القول أو ما في معناهالتبليغ ، وهي الجار فهي ليست  )٧(الم ،

الظرفية ؛ ألن جمع ) في(ظرفيةً ، أما الالم التي في اآلية فهي أقرب إلى المِ التعليِل منها إلى 
  .ن تكون الالم قَد جمعت المعنيينِ، وال يبعد أ )٨(الناسِ في يومِ القيامة يكون للحسابِ

                                                
 . ١٢٤ – ١٢٣: ، وشواهد التوضيح  ١/١٦٨: مغني اللبيب : ينظر  )١(
 .١٤/٢٤٠،  ٦/٢٠٧: ،  وينظر المنهاج  ٤٨٩/  ٢: الديباج  )٢(
 . ٨/٢٥: ، وشرح المفصل  ٦١: ، وأسرار العربية  ١/٣٩: المقتضب : ، وينظر  ٢/٣٠٤ :الكتاب  )٣(
 . ٢١٣ – ١/٢١٢: ، ومغني اللبيب  ٢/٢٠٥،  ٢٠٣ – ١/٢٠٢: الفراء  –معاني القرآن : ينظر  )٤(
 ) . ١١١( ، حديث  ١/١٠٥: صحيح مسلم  )٥(
 . ١٢٦/  ١: الديباج  )٦(
 . ١/٢١٣: مغني اللبيب : ينظر  )٧(
 . ٩٠ – ٥/٨٩: الدر المصون : ينظر  )٨(



  
 

٣٢١ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

 :عن بمعنى علَى  -د 

     أن ينالكوفي عن(مذهب ( عن تنوب قد)على ( مجيء ها وهذا يعني جوازمقام وتقوم)عن (
 يبخَـلْ  ومن{: األصلي ، ودليلُهم في هذا األمرِ قوُل اِهللا تعالى ) على(لالستعالء ، وهو معنى 

  :، وقوُل الشاعرِ) ٣٨:محمد(} نَفْسه عن يبخَُل فَِإنَّما
   )١(اله ابن عمك ال أفضلتَ في حسبٍ       عنِّي وال أنتَ دياني فَتَخْزوني

، وقـد سـلك    )٢(غير أن البصريين يضربون عن هذا القوِل صفحاً ، ويحملونَه على التضمينِ
سألة مسلك الكوفيين ، وانحاز إلى شعبِهم وظاهرهم ، ولم يحاوْل أن يجـد  السيوطي في هذه الم

تفسيراً وتحليالً لهذه النيابة عند العربِ ، كلُّ هذا يتضح عند كالمـه علـى حـديث ورد فـي     
التمسوها في العشرِ األواخرِ ، فإن ضعفَ أحدكم أو عجـز فـال   : ((  rالصحيح ، وهو قولُه 

ذكر السيوطي أنّه ورد في بعضِ النسخِ عن السبعِ البـواقي ،  ،  )٣())يغلبن على السبعِ البواقي
بمعنـى  ) يغلـبن (، وهذا موافقٌ لما قالَه الكوفيون ، وال يبعد هنا أن يكون  )٤(وعن بمعنى على

السبعِ ، وما فـي معنـاه ،   ، كأن يكون يشغلن ، أي فال يشغلن عن ) عن(فعٍل آخر يعدى بـ 
   .وهذا على مذهبِ البصريين بالقوِل بالتضمينِ

  :حروف النصب  – ٢
 :إذن  –أ 

    ثالثـةُ   : إذَن ـهأحياناً ، ويلغى فال يعمُل أحياناً ُأخَر ، ولعمل الفعَل المضارع حرفٌ ينصب
 حاالً ر: األول : شروط الفعُل مستقبالً ، فإذا كان يكون أن كقوِلك ، فع :   ثكإذن : لمـن يحـد

أكرمـك إذن ، وإن  : أن تكون مصدرةً فإن تـأخّرت ألغيـت نحـو    : أظُنُّك صادقاً ، والثاني 
  ،وجزاِئه الشرط أو بين، المبتدِإ وخبرِه طَ بينتتوس ها ، مثل أنما قبلَها لما بعد طت وافتقرتوس

اؤها ، نحو أنا إذن أكرمك ، وإن تـأتني إذن آتـك ، وواِهللا إذن    أو بين القسمِ وجوابِه وجب الغ
أالّ يفصَل بينَها وبين الفعِل بغيرِ قسمٍ ، فإن فُصـَل بينَهمـا بغيـرِه    : أكرمك ، والشرط الثالث 

 ك: ألغيت كقوِلكواِهللا أكرم ٥(إذن(  ا إذا اتصلتأم،)ـ  ) إذن : ينِ بالفاء أو الواوِ فإن فيهـا وجه
 زيد ظننـتُ قـائم ،  : اإلعمال واإللغاء ، وقالوا إنها تشبه في هذا ظننتُ وحسبتُ ، فأنتَ تقوُل 

                                                
)١(  ١/١٤٧: ، ومغني اللبيب  ٢٦٢: الجنى الداني : ، وينظر  ٨٩: ديوان ذي اإلصبع العدواني . 
 . ٢/٣٠٨: الخصائص : ينظر  )٢(
 ) . ١١٦٥( ، حديث  ٢/٨٢٣: صحيح مسلم  )٣(
 . ٢٥٦: ي عند اإلمام النووي ، والبحث النحوي واللغو ٢٥٥/  ٣: الديباج : ينظر  )٤(
،  ٢/١٠: ، والمقتضب  ٢٧٤ - ١/٢٧٣: الفراء  –، ومعاني القرآن  ٤١١ - ١/٤١٠: الكتاب : ينظر  )٥(

 . ٣٥٥: والجنى الداني 



  
 

٣٢٢ 

 مود فتاحبشير مح

زيداً ظننتُ:  ويجوز قولَ قائماً ، وذكروا أنتعالى ه : }َأم ملَه يبنَص نم لْكلَا فَِإذًا الْم  ْؤتُـوني 
ا النَّاسير٥٣:النساء( }نَق (في مصحف ، اهللا بالنصبِ عبد )١()فإذاً ال يؤتوا( .  

وقد جاء م شيءاألشعث قيس قاَل بنِ ن هذا في حديث )): كان رجٍل بيني وبين باليمنِ أرض ،
تُفخاصمه إلى النبي r قاَل  :هل لك ال ، فقاَل:  ؟ فقلتُ نةٌبي : قلتُ فيمينه ،:إذن ٢())حلفي(  ، 

ـ ) يحلفُ( رفع نم أن ، والراجح )٣("والنصبِ  بالرفعِ يحلفإذن : " السيوطي قاَل فعـالً   هجعلَ
 فإنّـه  نصـب  نا مأمو،  الحاضرِ في الفعِل )إذن( ، وال تعمُل الحاَل به أراد هحاضراً ، أي أنّ

إذن( رأى أن( َقالتي ذكرنا ، ولم يجعْل توافرت لها شروط العمِل د )فعالً حاضراً ، بل  )يحلف
  . )٤(مستقبالً هجعلَ
  

  : مثُ -ب 
    نْيصالفعُل ب المضارع أن(الفاء والواو بـ  بعد (مضمرة عند البصريين  وهو منصـوب ، 

بالواو والفاء عند الكوفي٥(ين( ا ، أم)ُثم( فلم يذكرها البصريون بل ذكرها الكوفيونصـبوا   ون ،
 ِإلَـى  مهـاجِرا  بيته من يخْرج ومن{: تعـالى هبقوِل واستدلّوا لهذا األمرِ ، المضارع بها الفعَل

اللَّه وِلهسرو ثُم رِكْهدتُ يوالْم فَقَد قَعو هرلَى َأجع ١٠٠:النساء(}اللَّه ( ـ  على قـراءة مقـرأَ  ن 
في  ، فأجاز ينالكوفي بمذهبِ هفي شواهد مالك ابن أخذَوقد  ، )دركهي( ، أي بنصبِ )٦(بالنصبِ

 :أوجه ثالثةَ )٧())هنْيغتسل م مثُ الدائمِ ال يبولن أحدكم في الماء:(( الشريف من الحديث) يغتسل(
ـ  ؛الجزم عطفاً علـى يبـولن  : ، والثاني ، أي وهو يغتسُل مبتدٍإ الرفع على تقديرِ: األول  هألنّ
 )أن( النصب على إضـمارِ : الثالثو،  بالنونِ هلتوكيد على الفتحِ ما بني، وإنّ الموضعِ ممجزو

 ، والوجه مالك البنِ تبعاً الثالثةَ األوجه هذه السيوطي وذكر،  )٨(عِمالج واوِ حكم) مثُ(وإعطاء 
األخير ؛ ألنّ ال يجوزه يقتضي أن المنهي نْعه الجمع بينهما دون إفراد أحد ـ هما وهذا لـم ي  هقلْ

                                                
: األخفش  -، ومعاني القرآن ٢٧٤ – ١/٢٧٣:  الفراء  –، ومعاني القرآن ١/٤١١: الكتاب : ينظر  )١(

١/١٢١ . 
 ) . ١٣٨( ، حديث  ١/١٢٣: مسلم صحيح  )٢(
 . ١٥١/  ١: الديباج  )٣(
 . ٢٨٤: البحث النحوي واللغوي عند اإلمام النووي : ينظر  )٤(
: ، وأسرار العربية  ١/٢٦٥: ، والخصائص  ١/٢٦: ، والمقتضب  ٤٢٥ – ١/٤٢٤: الكتاب : ينظر  )٥(

 . ٣٦١ - ٢/٣٦٠،  ١/١٦١: ، ومغني اللبيب  ٣٣٢
 . ١/١٩٥: المحتسب : راءة للحسن والجراح كما في الق )٦(
 ) . ٢٨٢( ، حديث  ١/٢٣٥: صحيح مسلم  )٧(
 . ٢٢٠: شواهد التوضيح : ينظر  )٨(



  
 

٣٢٣ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

البوُل بِل،  )١(أحد فيه منهي عنه االغتساَل ، سواء أراد فيه ـ  أو منه أم ال ، وأم فقـد  ا الرفـع 
الروايةُ جاءت كما قاَل به المثونحد وأما الجزم ، فقد رفضه و القرطبيفـالخالفُ  )٢(النووي ، 

 إعطـاء  أراد مالك ابن إن":  هذا ، وقاَل مالك عن رأي ابنِ هشامٍ ابن دافع د، وقَ في النصبِ
 حكـم ) مثُ( إعطاء أن والظاهر،  )٣("أيضاً ةال في المعي هوحد في النصبِ الجمعِ واوِ حكم )مثُ(

واو حكـم   يقسم ، فما معنى أن بالقبوِل وهو أجدر هو الحقُّ ةوالمعي بالنصبِ يكون الجمعِ واوِ
 أن هذا جـاز  وإذا جاز، ة ؟ النصب وتترك المعي) مثُ(فتأخذ  الجمع الذي هو النصب والمعيةُ ،

 هـذه  أن ، فضالً عن لةبال مه الترتيبِ دون ها العطفَفتعطي غير العاطفة في الفاء همثلَ نقوَل
تنصب في غيرِ فال ، ت بهذا الموضعِالواو قد اختصما عملُإنّ ه٤(ال غير ها الجمع( .  

  
 

 : إن النافية -أ 

      أشار سيبويه وكثير من النحويين من بعده من معاني  إلى أن)واستشـهدوا   )٥(النفي) إن ،
 }غُـرورٍ  فـي  ِإلَّا الْكَافرون ِإنِ{ :تعالى هكما في قوِل شاهد خيـر ، فكان لهذا بالقرآنِ الكريمِ

بل  الفعِل دون باالسمِ وهي ال تختص ،) ٥:الكهف( }كَذبا ِإلَّا يقُولُون ِإن{: ه، وقوِل) ٢٠:الملك(
٦(سواء هما في ذلك( وأشار ، السيوطي إلى أن )قَ) إند نافيةً جاءت في الحديث  فـي   ، وذلـك

، فـإذا   التأذين ى ال يسمعحتّ ضراطٌ هولَ الشيطان أدبر للصالة إذا نوديr )): اِهللا رسوِل قوِل
قضي حتى إذا ثُ أقبَل التأذينواب بلصالة حتّ أدبرأقبَل ى إذا قُضي حتّ التثويب ى يخطـر  بـين 
المرء ونفسلَ ، يقوُل هه  :اذكر لم يك كذا لما كذا واذكرن الرجـلُ  ى يظلَّحتّ من قبُل يذكر  إن

  . )٨("بالفتح بمعنى ما النافية وروي يدري بالكسرِ إن:"  السيوطي قاَل،  )٧())ى يدري كم صلّ
  
  

                                                
 . ٥٦/  ٢: الديباج : ينظر  )١(
 . ٣/١٨٧: ، والمنهاج  ٥٤٢ – ١/٥٤١: المفهم : ينظر  )٢(
 . ١/١١٩: مغني اللبيب  )٣(
 . ٢٧٥: للغوي عند اإلمام النووي البحث النحوي وا: ينظر )٤(
: األخفش -، ومعاني القرآن ٣٧٠،  ٢/٢٠٠: الفراء  –، ومعاني القرآن  ١/٤٥٦: الكتاب : ينظر  )٥(

 . ١/٥٠: ، والمقتضب  ٤١٩: ، وتأويل مشكل القرآن   ٢/٤٧٧،  ١/١١١
 . ٢٣-١/٢٢: مغني اللبيب : ينظر  )٦(
 ) . ٣٨٩( ، حديث  ١/٣٩٧: صحيح مسلم  )٧(
 . ١٢٥/  ٢: الديباج  )٨(



  
 

٣٢٤ 

 مود فتاحبشير مح

 :نون التوكيد  -ب 

ذهب النحويون إلى أنّه ال يجوز توكيد الفعِل الماضي بنونِ التوكيد ، سواء في هذا الخفيفةُ     
، وعلّةُ امتناعِ الماضي من هـذه النـونِ أن    )١(ذلك فشاذٌّ ال يقاس عليه ، وما ورد منُ والثقيلة

الماضي حاصٌل وموجود ، وأنتَ تريد بهذه النونِ وقوع شيء ، فال معنى لطلبِ حصـوِل مـا   
هتأكيد امتنع الطلب ٢(هو حاصٌل ، وإذا امتنع(  إذ جـاء ، يخالفُ ذلك في الحديث ما ورد لكن ، 

  في قوِله الفعُل الماضي مؤكَّداً بنونِ التوكيدr  )) :  ِنهران همع ، نْهالدجاِل م بما مع ألنا أعلم
   النهـر فليـأت أحد ا أدركَنفإم ، جتأج العينِ نار رأي واآلخر ، أبيض العينِ ماء هما رأيأحد

 تـدخلُ  ال النون هذه ألن ؛ ةالعربي حيثُ من غريب هذا" :السيوطي  قاَل،  )٣())الذي يراه ناراً
ـ  نسـخة  وفي،  الرواة بعض هرفغي )يدركن( هولعلَّ ، الماضي الفعِل على ـ  افإم  وهـو  هأدركَ

الفعَل مستقبُل المعنى ؛ ،  )٤("ظاهر غَ دخوَل النونِ على الفعِل الماضي أنالّذي سـو ويبدو أن
 .  عليه )إما(وذلك لدخوِل 

  
 

، ) الديباج على صحيح مسلم بن الحجـاج (القيمة العلمية لكتابِ  كشفَ هذا البحثُ عنِ
 شروحِ الحديث بين المرموقة هفي التأويِل  ،ومكانت السيوطي جهود نْهالمبحثُ األوُل م فعرض

 النحوي،  والحرفي قاَل بالتضمينِ الفعلي فقَد،   إلى ذلـك وإنّما يذهب مغالياً فيه لم يكن إال أنّه
، وحذفُ الخبرِ ،  حينما يستوجب المعنى ، ووقفَ عند مواطن من الحذف ، وهي حذفُ المبتدِإ

وحـذفُ كـان   ،  وحذفُ المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ،وحذفُ الفاعِل ، وحذفُ الحاِل 
لو ، وحذفُ جوابِها ، واسم   وحذفُ ضميرِ الشـأنِ مـع ، الجر إ وحذفُ حرفوحـذف   ، ن

كما قاَل بالزيادة كزيادة الباء في اإليجابِ ، وزيـادة الفـاء ،    همزة االستفهام ، وحذف النون ،
    فكـان النحـوي ـها مذهبأم ، في اللفظة الحاصلة إلى الزيادة ال ، وأشار ما ، وزيادة وزيادة

فهو ينتقي الرأي األنسـب لتوجيـه معنـى     ، بصرياً أحياناً وكوفياً أحياناً أخرى نراه ، انتخابياً
  .الحديث 

 وما يـدخلُ  ،على مستوى األسماء  ،وكشفَ المبحثُ الثاني عن عناية السيوطي باإلعرابِ    
فاعيِل ، ومجئ الحاِل والم ، ولغة أكلوني البراغيث ، وما يلزم األلفَ والخبرِ ، فيها من المبتدِإ

أحيانـاً إلـى    وعمدمن النكرة ، والخالف في إعرابِ لفظة أهي خبر كان أم حاٌل ، والتوابع ، 
                                                

 . ٢/٣٣٩: ، ومغني اللبيب  ٢/٣٣٥: المقتضب : ينظر  )١(
 . ٤١ – ٩/٤٠: شرح المفصل : ينظر  )٢(
 ) . ٢٩٣٤( ، حديث  ٤/٢٢٤٨: صحيح مسلم  )٣(
 . ٢٤٩/  ٦: الديباج  )٤(



  
 

٣٢٥ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

 .بالمعنى بيانِ أكثر من توجيه إعرابي للنص الحديثي فضالً عن بيانِ جهوده في ربط اإلعرابِ
المبحثُ الثالثُ للحروف صوخُص ، وقد أوالها السيوطي     ـهبملكت عنايةً واضـحةً ، وأشـار

لبيانِ الجنسِ ، وقـد أشـار   ) من(النحوية وغزارة علمه إلى معانيها المتعددة ، ومن ذلك مجُئ 
وهو ي الصالةُ والسالم عليه في قوِلـه لما جاء هفي عرض إلى هذا األمرِ ، وذلكص  ـهفُ رب :

للبيـانِ   ، فمن)) حرقتْ سبحاتُ وجهِه ما انتهى إليه بصره من خَلْقه حجابه النور لو كشفَه أل((
واستند في ذلك إلى حكمِ العقيدة ، قبَل أن يستند إلى حكمِ اللغة ، فـاُهللا سـبحانَه    ال للتبعيضِ ،

 األبصار وهو يدرك األبصار وتعالى ال تدركُه،     الحـروف بعـض إلـى أن السيوطي وذهب
وهو رأي الكوفيين واألصـمعي ، وذهـب مـذهب    ) من(بمعنى ) في: (ينوب عن بعضٍ مثل 
 أيضاً في أن ينعن(الكوفي ( عن تنوب قَد)على ( مجيء ها وهذا يعني جوازمقام وتقوم) عـن (

) فـي (ابن مالك فذهب مذهبه في أن الحـرفَ   األصلي ، وتبع) على(لالستعالء ، وهو معنى 
 يأتي للتعليِل ، كما في قوِلهr  )) :  َفرأيتُ فيها امرأةً من بنـي إسـرائيل النار رِضتْ عليع 

ةفي هر لها تُعذَّب  (( ةأي بسببِ هر ، إلى أن السيوطي وأشار)قد تجُئ فـي قسـمٍ مـن    ) إن
ال تختص باالسمِ دون الفعِل بل هما في ذلك سـواء ، وذهـب إلـى أن     هيفاألحاديث نافيةً ، 

، وما ورد من ذلك فشاذٌّ ال يقـاس   توكيد الفعِل الماضي بنونِ التوكيد غريب من حيثُ العربيةُ
 عليه.  

  



  
 

٣٢٦ 

 مود فتاحبشير مح

 
- أشهاب الدين أبو العباس :  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريحمد بن محمد القسطالني 

ـ  ١، طالعزيز الخالدي د عبدمحم: هحوصح ه، ضبطَ )هـ٩٢٣ت ( ة، دار الكتـب العلمي  ،
  . م١٩٩٦ -هـ١٤١٦،  بيروت

- األ كمال الدين الرحمن أبو البركات عبد: ة أسرار العربي ـ  ٥٧٧ت ( نبـاري  نـي ع ، )هـ
بتصحيحه  :م ١٩٥٧ –هـ  ١٣٧٧،  دمشق ،د بهجة البيطار ، مطبعة الترقي محم .  

طـه عبـد   :  قيق، تحـ)  هـ٩١١ت ( جالل الدين السيوطي :األشباه والنظائر في النحو  -
  . م ١٩٧٥-هـ١٣٩٥ركة الطباعة الفنية ، مصر ، الرؤوف سعد ، ش

ــول - ــوي   أص ــر النح ــارم ،   .د: التفكي ــو المك ــي أب ــروت داعل ــم ، بي   ، ر القل
  .م ١٩٧٣-هـ١٣٩٣

عبـد  . د: ، تحقيـق  )هـ  ٣١٦ت(بن السراج محمد بن سهل  أبو بكر :األصول في النحو  -
  .م ١٩٨٧ ، الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت

- إعراب الحديث النبوي  :       كبـري  أبـو البقـاء محيـي الـدين عبـد اهللا بـن الحسـين الع  
، دار المنـارة للنشـر    ٢ط حسـن موسـى الشـاعر ،   : ، دراسة وتحقيق ) هـ٦١٦ت (

  . م ١٩٨٧-هـ١٤٠٨، جدة ، والتوزيع
ـ    أبـو القاسـم علـي بـن جعفـر السـعدي      ) : كتاب(األفعال  -   اع المعـروف بـابن القطّ

  . هـ ١٣٦١ة ، حيدر آباد ، ، مكتبة المعارف العثماني ١، ط) هـ٥١٥ت (
   البطليوسـي  أبو محمد عبداهللا بـن محمـد بـن السـيد    : تّاب االقتضاب في شرح أدب الكُ -

حامد عبدالمجيد ، مشـروع النشـر   . األستاذ مصطفى السقا ، د:  قيق، تحـ) هـ٥٢١ت (
المشترك  العربي :ة العامة للكتاب ، دار الشؤون الثقافيـة العامـة ، بغـداد،    الهيئة المصري
  . م ١٩٩٠

- إكمال المعلم بفوائد القاضي :سلم م أبو الفضل ع ليحصـبي  يـاض ا ياض بن موسى بـن ع  
، دار الوفـاء للطباعـة والنشـر ،     ٣يحيى إسـماعيل ، ط . د:  قيق، تحـ) هـ٥٤٤ت (

  .  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦بيروت، 
- أبو القاسم عبـد الـرحمن بـن عبـد اهللا     : هيلي في النحو واللغة والحديث والفقه أمالي الس

القـاهرة  ، مطبعة السعادة ١ط راهيم البنا ،إبمحمد :  قيق، تحـ) هـ٥٨١ت ( األندلسي ، ،  
  .م ١٩٧٠-هـ١٣٩٠

ـ ) هـ٦٤٦(أبو عمرو عثمان المعروف بابن الحاجب ) : كتاب(ة مالي النحوياأل - : قيق، تحـ
    . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، دار الثقافة ، الدوحة ،  ١عدنان صالح مصطفى ، ط. د



  
 

٣٢٧ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

- اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيلبركات عبد الـرحمن كمـال  أبو ا:  ين 
مطبعـة  ،  ٤ط د محيي الدين عبـد الحميـد ،  محم: تحقيق  ، )هـ٥٧٧ت ( نباريالدين األ
  . م ١٩٦١ –هـ ١٣٨٠، السعادة 

- أوضح بن هشامعبد اهللا بن يوسف :مالك  ة ابنِالمسالك إلى ألفي  ـ ٧٦١ت (األنصاري ، )هـ
  . م١٩٦٦،  دار الندوة الجديدة ، بيروت ، ٦ط ي الدين عبد الحميد ،يد محمحم :تحقيق

سعد صالح أحمد  ، كليـة   –أطروحة دكتوراه : اإلمام النووي  النحوي واللغوي عند البحثُ -
  .م ٢٠٠٤ابن رشد ، جامعة بغـداد ،  –التربية 

ـ ٧٤٥ت ( د بن يوسف  األندلسيأبو حيان محم: البحر المحيط  - ، دراسـة وتحقيـق   ) هـ
، دار الكتـب العلميـة ،    ١د معـوض ، ط عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محم: وتعليق 

  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢بيروت ، 
- القرآن  رهان في علومِالب :ـ ) هـ٧٩٤ت (د بن عبد اهللا الزركشيبدر الدين محم : قيق، تحـ

  .م ١٩٨٨-هـ١٤٠٩ة ، بيروت ، ، دار الكتب العلمي ١مصطفى عبد القادر عطا ، ط
- د عبد اهللا بن : شكل القرآن تأويل مأبو محمسلم بن قُمهـ٢٧٦ت ( تيبة الدينوري ( هشرح ،

 هد أحمد صقر، ط: ونشررة ، ، المكتبة ال ٣السية ، المدينة المنوم١٩٨١ -هـ١٤١٠علمي.  
- ـ  أحمد احعبد الفتّ. د:  الكريم في القرآن التأويل النحوي مكتبـة الرشـد ،    ١وز ، طالحم ،

 . م ١٩٨٤الرياض ، 

ـ ٦١٦ت (أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبري :  التبيان في إعراب القرآن - ،  ١، ط) هـ
 . م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢دار اليقين ، المنصورة ، 

، دار  ١أحمد حسـن حامـد ، ط  . د) : بحث في البالغة واللغة(التضمين في اللغة العربية  -
   . م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢الشروق للنشر والتوزيع ، 

  . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ، المعارف مكتبة، ١، طالراجحي عبده.د:  النحوي التطبيق -
- د حسن عواد  ، ط. د: في لغة القرآن  تناوب حروف الجرـان ،   ١محممدار الفرقان ، ع ،

  . ١٩٨٢-هـ١٤٠٢
  : ، دراسـة وتحقيـق   ) هـ٦٤٥ت (الشلوبين  دمحم بن عمر علي أبو: التوطئة في النحو  -

  ) . ت.د(يوسف أحمد المطوع ، دار التراث العربي ، القاهرة ، 
طه : ، تحـقيق ) هـ٧٤٩ت (حسن بن القاسم المرادي : الجنى الداني في حروف المعاني  -

 . م ١٩٧٦-هـ١٣٩٦محسن ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 

-  هابن مالك ومع ةان على شرحِ األشموني على ألفيالشـواهد للعينـي    حاشيةُ الصب شـرح :
  ، مكتبـة   ١محمود بـن الجميـل ، ط  : ، تحـقيق ) هـ١٢٠٦ت (محمد بن علي الصبان 

  . م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الصفا ، القاهرة ، 
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 مود فتاحبشير مح

-  ينوالبالغي ينالنحوي الحروف العاملة في القرآنِ الكريمِ بين :   ،ة مطـر الهاللـيهادي عطي
 . م ١٩٨٦-هـ١٤٠٧، عالم الكتب ، بيروت  ١ط

محمد علي النجار ، دار : ، تحـقيق ) هـ٣٩٢ت (أبو الفتح عثمان بن جني : الخصائص  -
  ) . ت.د(الكتاب العربي ، بيروت ، 

شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف بالسـمين  : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  -
 مجيـد النـوتي ،   عادل أحمد عبد الموجود ، وزكريا عبد ال:، تحقيق ) هـ٧٥٦ت(الحلبي  

  وقرظـه لَه مـة ، بيـروت ،     ١أحمـد محمـد صـيرة ، ط   . د: قددار الكتـب العلمي ،  
  . م ١٩٩٤-هـ١٤١٤

-  فهم لما أشكَل من تلخيص مسلم ألحمد بن عمر القرطبيفي كتاب الم ٦٥٦(الدرس اللغوي 
، سـنة  عبير طارق ظاهر ، كليـة اآلداب ، جامعـة الموصـل     –رسالة ماجستير ) : هـ

 . م٢٠٠٧

محمد رضـوان  . د: ، حقّقَه وقدم لَه ) هـ٤٧١ت (عبد القاهر الجرجاني : دالئل اإلعجاز  -
 . م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧، مكتبة سعد الدين ، دمشق ،  ٢فايز الداية ، ط. الداية ، ود

 - اج الديباج على صحيح مسلم بن الحج : أبي : ، تحقيق) هـ٩١١ت (جالل الدين السيوطي
  .م  ١٩٩٦ -هـ١٤١٦السعودية ،  -سحاق الحويني األثري ، دار ابن عفان ، الخُبرإ
د بـن  عن محم كرياس عن أبي سعيد الساهللا محمد بن العب رواية أبي عبد: ديوان األخطل  -

حبيب عن ابن األعرابي ت.د(، بيروت ،  ، دار إحياء التراث العربي . (  
- حرثان بن محرث( ديوان ذي اإلصبع العدواني (جمعقَوحقّ هـ  : ه علـي  دعبد الوهاب محم 

العدواني ، ومحمم ١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣ ، الموصل ، مطبعة الجمهور ، د نائف الدليمي .  
د يوسف نجـم ، دار صـادر ،   محم. د: تحقيق وشرح : ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات  -

  .م ١٩٥٨ –هـ ١٣٧٨بيروت ، 
 .م١٩٩٩ ، بيروت ، ، دار الكتاب العربي٣، ط مجيد طراد:  شرح : ديوان الفرزدق -

، ٣، ط )هـ٥٩٧ت (عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : زاد المسير في علم التفسير  -
   .هـ  ١٤٠٤،  المكتب اإلسالمي ، بيروت

ـ ٣٢٤ت (أبو بكر أحمد بن مجاهـد  ) : كتاب(السبعة في القراءات  - . د: ، تحــقيق  ) هـ
  . م ١٩٨٠-هـ١٤٠١، دار المعارف ، القاهرة ،  ٢شوقي ضيف ، ط

طه محمـد الزينـي ،   : ، تحـقيق ) هـ٧٦٩ت (عبد اهللا بن عقيل : شرح ألفية ابن مالك  -
 . ) ت.د(مطبعة محمود علي صبيح وأوالده ، القاهرة ، 

ـ ٦٧٢ت(أبو عبداهللا محمد جمال الدين بن مالك : شرح التسهيل  - عبـد  . د: ، تحقيـق  ) هـ
 ) .ت. د(، مكتبة االنجلو المصرية ،  ١الرحمن السيد ، ط



  
 

٣٢٩ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

: ، دراسة وتحقيق) هـ٩٧٢ت (عبد اهللا بن أحمد بن علي الفاكهي : شرح الحدود النحوية   -
  . م ١٩٨٨اعة والنشر ، الموصل ، زكي فهمي اآللوسي ، دار الكتب للطب. د
ـ ٧٦١ت ( بن هشام األنصـاري عبد اهللا بن يوسف : شذور الذهب شرح  - ، دار  ١، ط) هـ

  .م ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦بيروت ،  –ابن كثير ، دمشق 
سـبيل   كتـاب  هومع ،) هـ٧٦١ت ( بن هشام األنصاريا: الصدى  شرح قطر الندى وبّل  -

 لدين عبد الحميـد ، مطبعـة السـعادة ،    محمد محيي ا: ، بتحقيق شرح قطر الندى الهدى 
  .  م١٩٦٣ ،القاهرة

ـ  ٦٨٦ت(د بن الحسن االسـتراباذي  رضي الدين محم: شرح الكافية   - ، دار الكتـب  ) هـ
ت. د(ة ، بيروت ، العلمي. (  

- لنحـو أبـو البقـاء موفـق الـدين يعـيش بـن علـي بـن يعـيش ا         : ل شرح المفص ي  
  ) .ت.د( ،بيروت ، عالم الكتب ، ) هـ٦٤٣ت (
بـن  أبو عبداهللا محمد جمال الدين : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح  -

ـ ١٤٠٥ ،بغـداد   ،دار آفاق عربيـة   طه محسن،. د: قيق تحـ ،) هـ٦٧٢ت( مالك -هـ
  .م١٩٨٥

ــا   - ــي كالمه ــرب ف ــنن الع ــة وس ــه اللغ ــي فق ــن : الصــاحبي ف ــد ب ــارس أحم   ف
بدران للطباعـة والنشـر ،   . مصطفى الشويمي ، مؤسسة أ: ، حقّقَه وقدم لَه ) هـ٣٩٥ت(

  .م ١٩٦٣-هـ١٣٨٢بيروت ، 
ت (أبو نصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري     : تاج اللغة وصحاح العربية : الصحاح  - 

ت ، ، دار العلـم للماليـين ، بيـرو    ٤أحمد عبد الغفّـار عطّـار، ط  : ، تحقيق ) هـ٣٩٣
 . م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧

ت (أبو عبد اهللا محمد بـن إسـماعيل البخـاري    : صحيح البخاري ، وهو الجامع الصحيح - 
، مكتبة الصفا، مطابع دار البيان الحديثـة،   ١، ط محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق)هـ٢٥٦

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣القاهرة، 
محمد فـؤاد عبـد   : ، تحقيق ) هـ ٢٦١(أبو الحسين مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم  -

 ) . ت .د( الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، القاهرة ، 

-  عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي : هـ ٩١١(جالل الدين السيوطي (  موقـد حقّقَه ،
 م ١٩٩٤-هـ١٤١٤، بيروت ،  سلمان القضاة ، دار الجيل. د: لَه. 

-  مدةُ القاري شرح صحيح البخاريد محمود بـن أحمـد العينـي    دبدر ال: عت (ين أبو محم
، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،    ١عبد اهللا محمود محمد عمـر، ط : ، تحقيق )هـ٨٥٥

  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢١



  
 

٣٣٠ 

 مود فتاحبشير مح

-  أحمد بن علي بن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري  ـ ٨٥٢ت (العسـقالني ، ) هـ
محمد فـؤاد عبـد   : عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ، رقّم كتبها وأبوابها وأحاديثها : تحقيق 

 .م ١٩٨٩-هـ١٤١٠، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١الباقي، ط

ـ ١٠٥٧ت (محمد بن عالن الصديقي : الفتوحات الربانية على األذكار النووية  - ، دار ) هـ
  ) .ت.د(ء التراث العربي ، بيروت إحيا

  .م ١٩٨٣، دار العلم للماليين ، بيروت ،  ٣إبراهيم السامرائي ، ط. د: فقه اللغة المقارن  -
، عـالم المعرفـة    ١خليل أحمد عمـايرة ، ط . د) : منهج وتطبيق(في نحو اللغة وتراكيبها  -

  .م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤للنشر والتوزيع ، جدة ، 
ـ ٢٨٥ت (أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : غة واألدب الكامل في الل - : ، تحــقيق  ) هـ

  ) . ت.د(محمد أبي الفضل إبراهيم ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 
، تحقيـق  ) هـ١٨٠ت (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه : الكتاب  -

ـ ١٤٠٩القـاهرة ،  ، مكتبة الخـانجي ،   ٣عبد السالم محمد هارون ، ط:وشرح  -هـ
   .م١٩٨٨

جار اهللا محمود بـن عمـر    : الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  -
 هـ ٥٣٨ت(الزمخشري ( ، بيروت ، دار الكتاب العربي ،)ت. د . (  

  عبد الفتاح أحمد الحمـوز ،  . د: الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر  -
   .م ١٩٩٧-هـ١٤١٨، دار عمار ، عمان ،  ١ط

ـ ٣٩٢ت (أبو الفتح عثمان بن جنـي  ) : كتاب(اللمع في العربية  - فـائز  : ، تحــقيق  ) هـ
  . م ١٩٨٨-هـ١٤٠٩، دار األمل للنشر والتوزيع ، عمان ،  ١فارس، ط

،  ٢ط عبد السالم محمد هارون ،: ، تحقيق) هـ٢٩١ت (أبو العباس ثعلب : مجالس ثعلب  -
  .م ١٩٦٠دار المعارف ، مصر ، 

ت (أبو الفتح عثمان بـن جنـي   : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  -
عبـد الفتـاح   . عبد الحليم النجـار ، ود . علي النجدي ناصف ، ود: ، تحـقيق ) هـ٣٩٢

 . هـ ١٣٨٦إسماعيل شلبي ، لجنة إحياء التراث اإلسالمي ، القاهرة ، 

ـ  ٥٤٤ت(القاضي عياض بن موسى : مشارق األنوار على صحاح اآلثار  - ، المكتبـة  ) هـ
  .م ١٩٧٧القاهرة ،  –تونس ، دار التراث  -العتيقة 

ت (المجاشعي ، المعروف بـاألخفش األوسـط   بن مسعدة أبو الحسن سعيد : معاني القرآن  -
  .م ١٩٨١-هـ١٤٠١، دار البشير ،  ٣فائز فارس ، ط: ، تحقيق ) هـ٢١٥



  
 

٣٣١ 

  … الديباج على صحيح مسلم بنمباحثُ نحويةٌ في 

ار، د علي النجمحم: ، تحقيق )هـ٢٠٧ت (اء أبو زكريا يحيى بن زياد الفر:  معاني القرآن -
،  ، عالم الكتب، بيروت ٢، ط وعبد الفتاح إسماعيل شلبيوأحمد يوسف نجاتي، 

   . م١٩٨٠-هـ١٤٠٠
: ، شرح وتحقيق)هـ٣١١ت (أبو اسحق إبراهيم بن السري الزجاج :معاني القرآن وإعرابه -

  . م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤عبد الجليل عبده شلبي ، دار الحديث ، القاهرة ، . د
- مل باإلمالء عجم القواعد العربيدار  ٣عبد الغني الـدقر ، ط : ة في النحو والتصريف وذُي ،

  .م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢القلم ، دمشق ، 
- جمال ال: األعاريب  غني اللبيب عن كتبِم تحقيـق ، )هـ٧٦١ت (دين بن هشام األنصاري: 

محمت. د(، بيروت  ، د محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي( .  
- فهم لما أشكَلالم سلممن تلخيص كتاب م  :  أبو العباس أحمد بن عمر بن إبـراهيم القرطبـي 

ـ  محيي الدين ديب مستو، ويوسف علي بـديوي :  ، تحقيق )هـ٦٥٦ت ( د محمـد  ، وأحم
ـ ١٤٢٠،  ، بيـروت  ، دمشـق  ، دار ابن كثيـر  ٢، ط السيد، ومحمود إبراهيم بزال -هـ

 . م١٩٩٩

- كتاب(قتصد في شرح اإليضاح الم : (عبد القاهر الجرجاني ) ـ ٤٧١ت ـ ) هـ : قيق ، تحـ
  .  م ١٩٨٢المرجان ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، كاظم بحر 

ـ ٢٨٥ت (د المبر د بن يزيداس محمأبو العب: المقتضب  - ـ ) هـ عبـد الخـالق   :  قيق، تحـ
  ) . ت.د(عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت ، 

- ـ  المنهاج شرح صحيح م اج سلم بـن الحج:   اإلمـام   سـلم بشـرحِ  المشـهور بصـحيح م  
النووي  :محيي الدين يحيى بن شرف النووي عرفـان  :  قيق، تحـ) هـ٦٧٦ت ( الدمشقي

  ، دار إحياء التراث العربي ،  ١ط الباقي ، د فؤاد عبدمحم:  هأحاديثَ جوخر همحسونة ، رقّ
  . م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠بيروت ،  
ـ ٢١٥ت ( أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت األنصـاري :  النوادر في اللغة - : ، تحقيـق  )هـ

 . م١٩٦٧-هـ١٣٨٧،  ، بيروت ، دار الكتاب العربي ٢، ط سعيد الخوري الشرتوني


