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 المقدمة
 الحمد هلل حمد الشاكرين، والصالة والسالم على نبيه األمين وآله وصحبه أجمعين وبعد:

فإن هذا البحث يهِدف إلى إبراز بعض قواعد النحو العربي عن طريق كالم أفصح الخلق 
، والكشف عن ضرورة دراسة النحو العربي في ظّل هذا النتاج اللغوي العظيم لغة رسول هللا 

تتخذ الحديث النبوي الشريف، والسيما أن البحث اللغوي يتجه نحو الدراسة التطبيقية، تلك التي 
تبَُّع الظواهر اللغوية في النصوص القديمة والحديثة، وفي مقدمتها من االستقراء منهجا لها، فت

الكريم والحديث النبوي الشريف قصد رصدها، ثم التوقف عند أبعادها اللغوية المتنوعة  القرآن
 وبنحو ما هي عليه في واقعها الماثل في نصوصها. 

ومادة هذا البحث تقوم على دراسة أسماء األفعال في صحيح اإلمام البخاري 
ين فصواًل مهمة في هـ(، وهي ظاهرة تستحق النظر والدراسة، إذ اشتملت كتب النحوي256)ت

كتبهم تناولت هذه الطائفة من األسماء ففصلوا الحديث فيها وذكروا الخالفات في توجيهاتها 
والمّطلع على المباحث واألبواب النحوية التي تناولت هذه الظاهرة يجد أنها تتكرر واشتقاقاتها. 

رتيبها وتنظيمها، وطريقة في كل كتاب مؤلف مع زيادة أو نقصان أحيانًا، والجديد في أكثرها هوت
بيد أن المتتبعلمؤلفاتعلمالنحويجدهافقيرةفياالعتمادعلىالحديث عرضها وأثرائها بالشواهد، 

، إذاماقيسباالعتمادعلىالقرآنالكريموالشعر، وال شك أنهم فوتوا فرصةاإلفادةمنهذهالنصوصالنثرية
ستدراك، وذلك باإلفادة من وبحثنا هذا يحاول أن يحيد عن هذه الوجهة عن طريق اإلضافة واال

كتب النحو واللغة وكتب شروح الحديث النبوي الشريف وبتقديم شواهد جديدة للعربية حملت نحاة 
وفيه أيضًا ترجيحات لبعض ربية على طي ذكرها فكرة عدم االحتجاج بالحديث النبوي الشريف الع

ديم مادة بحثنا وبلوغ غايتنا آملين أن نكون قد وفقنا في تق قضايا الخالف في المسائل النحوية
 المنشودة.

ومنهج البحث يسير على تناول أسماء األفعال التي وردت في صحيح البخاري مرتبة 
على حروف الهجاء عسانا أن نقدم مادة ضافية تفوق ما سبق أن تناولته الدراسات القرآنية التي 

ألفعال المتفق عليها الواردة في تعرضت لدراسة أسماء األفعال والسيما إذ عرفنا أن عدد أسماء ا
، فيما قدمت هذه الدراسة ثمانية عشر اسما بلهجاتها المختلفة، ثم (1)القرآن الكريم هي تسع فقط

ختمنا ذلك بخاتمة البحث ونتائجه. وقد اعتمدنا في المرتبة األولى على الكتب النحوية واللغوية 
القديمة والحديثة وشروح الحديث النبوي الشريف فهي تمثل المورد األوسع الذي نهلنا منه مادة 

                                                 

 وما بعدها. 4/147ج3ينظر: دراسات ألسلوب القرآن الكريم:  ق(1)
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ن أقوال النحاة واللغويين وردودهم على مخالفيهم ورجحنا ما رأينا راجحًا منه. دراستنا موازنين بي
 ونرمي من وراء هذا الجهد خدمة العربية والدين الحنيف وهللا الموفق.

 
 :التمهيد: كلمة في َأسماء اأَلفعال

ثِّرًا اسم الفعِل ))هو ما ناَب عن الِفْعِل معنًى وعماًل، وليَس فضلًة في الكالم، وال ُمَتأ
. والمراد بأسماِء األفعال ألفاظ (1)بعامٍل يدخُل عليه، وال يقُع مبتدًأ وال فاعاًل، وال مفعواًل((

))وضعت لتدلَّ على ِصيغ األفعاِل كما تدلُّ األسماُء على ُمَسمَّياِتها، فقولنا: َبُعَد دالٌّ على ما 
 .(2)َلفِظ َبُعَد دالُّ عليه وكذلك ساِئرها((َتحتُه من المعنى وهو خالف الُقْرِب، وقوُلك: هيهات اسٌم لِ 

 وتحقق أسماء األفعال للناطقين بالعربية غرضين تنماز بهما من الفعل الذي تؤدي معناه:
ِر والمؤنِث والتِثَنية والجمع بلفٍظ واحد،  األول: اإليجاز واالختصار؛ وذلك ألنَّها تأتي للمذكَّ

غالُم، ويا غالمان، ويا فتاُة، ويا فتاتان، ويا فتيات، ولو وصورٍة واحدٍة ال تتغير فتقول: صه يا 
جئت مكانه بالفعل الذي بمعناه لتغيرت حالة الفعل، فتقول: اسكت يا غالم، واسكتا يا غالمان، 

 . (3)واسكتوا يا غلمان، واسكتي يا فتاة، واسكْتَن يا نسوة
هيهات أبلُغ معنًى من َبُعَد؛ ألنه يفيد الثاني: إنَّ فيها نوعًا من المبالغة والتوكيد، فقولك: 

، (4)مجرد البعد، أما هيهات فيفيد البعد البعيد أو الشديد؛ ألنَّ معناه الدقيق في اللغة هو: َبُعد جداً 
َهْيَهاَت َهْيَهاَت لذا فهي أقوى من الفعل الذي بمعناه في أداء المعنى، ألم تَر قول هللا عّز وجل: 

ِلَما ُتوَعُدونَ 
، فضال عن ذلك فإنَّ لها فائدة في َسَعة الّلغة من جهة أنها (6)ولم يقل )َبُعَد( .(5)

تسمح للمتكلم باختيار من يشاء من ألفاظ كي يعبر عما يختلج في نفسه من أفكار. وأسماء 
 . (7)األفعال مبنية؛ وإنما بنيت لمشابهتها ما بني أصالة من األفعال، وهو الماضي واألمر

، وحجتهم (8)لبصريين أسماء حقيقية قامت مقام األفعال في الداللة والعملوعدها جمهور ا
على ذلك أن قسمًا منها يقبل بعض عالمات األسماء كالتنوين في )صه ومه(، فتُعّرف وُتنّكر 

                                                 

 .3/302:شرح ابن عقيل، و 205سبك المنظوم وفك المختوم: وينظر:  ،87: شرح الحدود النحويَّة (1)
 .3/3شرح المفصل: (2)
 .4/143، والنحو الوافي: 3/46 :ينظر: الخصائص (3)
 .3/168شرح الرضي: ينظر: (4)
 (.36سورة )المؤمنون(: اآلية )(5)
 .3/287، وحاشية الصبان: 3/46 :ينظر: الخصائص (6)
 .3/163: ينظر: شرح الرضي(7)
 .2/208حاشية الخضري: ، و 3/287، وحاشية الصبان: 5/2289ارتشاف الضرب: ينظر: (8)
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واأللف والالم في )النجاءك(، وأنَّ منها ثنائيا ومرّكبا ومصّغرا، وأنها ال تتصرف تصرف 
تختلف أبنيتها باختالف الزمان فتبقى على صورة واحدة، أما األفعال ؛ ولذلك ال (1)األفعال

فتختلف أبنيتها باختالف الزمان، وباختالف األسناد فالماضي )ذهَب( تختلف بنيته عن المضارع 
هـ(: 180)يذهُب( وعن األمر )اذهْب(، وأنها ال يتصل بها ضمائر الرفع البارزة قال سيبويه )ت

وف التي هي َأسماٌء للفعل ال َتظهُر فيها عالمُة المضمر وذلك أّنها ))واعلم أنَّ هذه الحر 
على أن هذه األلفاظ أسماء حقيقية هو  -عند البصريين–. ومما ينهض دلياًل آخر (2)َأسماٌء((

 إسناُد الِفعِل إليها نحو قوِل الشاعر:
ْرع َأْنَت إَذا ... ُدِعَيْت َنزَاِل َوُلجَّ   (3)في الذُّْعرِ وَلِنْعَم َحْشُو الدَّ

( والفعل ال يسند إال ألسم محض فدل ذلك ُدِعَيْت َنزَالِ الشاهد في هذا البيت هو قوله: )
 . (4)على أسميتها

، ولعل الذي حملهم على (5)ويرى بعض البصريين أنها أفعال استعملت استعمال األسماء
تارة وال تنون تارة أخرى،  ذلك من جهة أنَّ الطلبي منها ال تتصل به نون التوكيد، وأنها تنون 

 .  (6)وأنها ال تتصل بها ضمائر الرفع البارزة
ونسب إلى جمهور الكوفيين أنهم قالوا: إنها أفعال حقيقية؛ ألنها تؤدي معاني األفعال، 
ولداللتها على الحدث والزمان، وإْن كانت جامدة ال تتصرف تصرف األفعال  فهي مثل: )عسى، 

 . (7)ال الجامدةوليس( ونحوهما من األفع
رأي الكوفيين والرأي الذي تقدمه رأيًا واحدًا من جهة أنَّ  ه(1206)تويعدُّ الصبان 

، (8)الكوفيين ال ينكرون استعمالها استعمال األسماء فالفرق بين الرأيين هو في العبارة فقط

                                                 

، وتمهيد 3/305، وشرح ابن عقيل: 3/163، وشرح الرضي: 3/7، وشرح المفصل: 1/454:اللبابينظر: (1)
 .4/34، ومعاني النحو: 3/288، وحاشية الصبان: 8/3837القواعد: 

 .1/242الكتاب: (2)
، والمقتضب: 336، وإصالح المنطق: 3/271، والكتاب: 89لزهير بن أبي سلمى في ديوانه:  البيت(3)
، وبال نسبة في 5/300، والدرر: 6/317، وخزانة األدب: 3/4شرح المفصل: ، و 1/454:اللباب، و 3/370

 .307، ورصف المباني: 3/190، وشرح الرضي: 2/132األصول في النحو: 
 .3/4ينظر: شرح المفصل: (4)
 .3/104 همعالهوامع:، و 3/1159،وتوضيح المقاصد: 5/2289ارتشاف الضرب: ينظر: (5)
 .2/208حاشية الخضري: ، و 3/288حاشية الصبان: ينظر: (6)
 .3/104 همعالهوامع:، و 2/208، وشرح التصريح: 3/1159توضيح المقاصد:  ينظر:(7)
 .3/288حاشية الصبان: ينظر: (8)
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دونك، : ))والعرب تأمر من الصفات بعليك، وعندك، و هـ(207)تومصداق ذلك ما قاله الفراء 
وإليك، يقولون: إليك إليك، يريدون: تأّخر؛ كما تقول: وراءك وراءك. فهذه الحروف كثيرة، ... وال 
تقّدمّن ما نصبته هذه الحروُف قبلها؛ ألنها أسماء، واالسم ال َينصب شيئا قبله؛ تقول: ضربًا 

 . (1)زيدا، وال تقول: زيدًا ضربا. فإن قلته نصبت زيدا بفعل مضمر قبله((
أنه يرى أنها نوع خاص فهي ليست أفعااًل؛ هـ( 551)تكي عن ابن صابر النحوي وحُ 

ألنها ال تتصرف تصرف األفعال، وال تقبل عالمات األفعال، وليست أسماًء؛ ألنها ال تتصرف 
ها قسمًا رابعًا زائدًا على أقسام الكالم  تصرف األسماء، وال تقبل عالمات األسماء؛ ولذلك َعدَّ

.ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن مذهب الكوفيين فيه نظر في (2)وأطلق عليه )الخالفة(الثالثة 
نحو رويد، وبله، ومكانك وعليك؛ ألن رويد وبله مصدران معلومان مستعمالن نحو: رويد خالٍد، 
وبله زيٍد ويستعمالن أيضًا اسمي للفعل نحو: رويد زيدا وبله خالدا بنصب ما بعدهما، أما مكانك 

، أما قول الكوفيين إنها (3)رف، وعليك فجار ومجرور، فعدُّ أصَل أسماء األفعال أفعاال فيه بعدفظ
تدل على الحدث والزمن فيظهر من استقراء أسماء األفعال أن داللتها على الحدث والزمن إنما 

 . (4)آتية بالوضع وليس بالصيغة كي يمكن وضعها في حيز األفعال
هور البصريين لما تقدم بين يدي رأيهم من األدلة، أما قول ابن والراجح عندنا هو قول جم

صابر إنها قسم رابع فيرد عليه انعقاد اإلجماع على أن الكالم ثالثة أقسام ))ُيعبر بها عن جميع 
ما يخطر بالبال ويتوهم في الخيال ولو كان ههنا قسم رابع لبقي في النفس شيء ال يمكن التعبير 

سقط آخر هذه األقسام الثالثة لبقي في النفس شيٌء ال يمكن التعبير عنه عنه أال ترى أنه لو 
بإزاء ما سقط فلما عبر بهذه األقسام عن جميع األشياء دل على أنه ليس إال هذه األقسام 

 . وهللا أعلم.(5)الثالثة((
 
 
 
 
 

                                                 

 .323-1/322معانىالقرآن: (1)
 3/104 ينظر: همعالهوامع:(2)
 .4/35ينظر: معاني النحو: (3)
 .2/2289ينظر: ارتشاف الضرب: (4)
 .28أسرارالعربية: (5)



   

 
 

234 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
Issn:2071-6028 

 هـ(دراسة حنوية256لبخاري )تاأمساء األفعال يف صحيح  احملور األول : التفسري واللغة

 أواًل: آمين
وقع المبني وحرك بالفتح ، ))وهو مبنى لوقوعه م(1)اسم فعل أمر يقال اثر الدعاء ومعناه استجب

ألجل الياء قبل آخره كما فتحت )أين( والفتح فيها أقوى؛ ألنَّ قبل الياء كسرة فلو كسرت النون 
 ، وله استعماالن:(3)وال يدخله التنوين مطلقاً . (2)على األصل لوقعت الياء بين كسرتين((

مصدرًا في األصل فيكون عربيًا، ، ))(4)األول: ويكون أصله القصر ووزنه )َفِعْيل(
هـ( أنَّ الَقْصَر لهجُة أَْهِل 1205. وذكر الزبيدي )ت(5)كالنذير، والنكير، ثم ُجعل اسم فعل((

 ، وعليه قول الشاعر: (6)الِحجازِ 
 (7)َتباَعَد ِمنِ ي ُفْطُحٌل إذ رأْيُته .......َأميَن فزاَد َّللاَُّ ما َبْيَننا ُبْعدا

 .(8)لكنها أفصح في القياسهذه اللهجة اقل في االستعمال، 
؛ ألّنه ليس في (9)كقابيل، وهابيل فهو سريانيواآلخر: هو المد فإذا ُمّد فوزنه )َفْاِعْيل( 

 . (10)اللَغِة العربيَِّة َكلمٌة على وزن فاِعيل
أشبعت فتحة الهمزة ، أي (11)والوجه عند أكثر النحويين أنَّ أصله القصر والمد إشباع

. فعلى هذا ال تخرج عن األبنية (12)ُمدَّت الفتحة ليرتفع الصوت بالدعاءفنشأت األلف؛ وإنما 
 هـ(: ))وإن شئت طّولت األلف، فقلت: آمين كما قال الشاعر:291، قال ثعلب )تالعربية

                                                 

، ولسان العرب مادة 3/1161 :، وتوضيح المقاصد3/12، وتهذيب األسماء: 259/ 4ينظر: المخصص:  (1)
 . 27/ 13)أمن(: 

 .4/260، والمخصص: 1/64الزاهر في معاني كلمات الناس: وينظر: ، 1/13التبيان في إعراب القرآن:  (2)
 .154/ 4ينظر: النحو الوافي:  (3)
 .3/291، وحاشية الصبان: 3/1161، وتوضيح المقاصد: 3/17ينظر: شرح المفصل:  (4)
 .3/165: (شرح الرضي5)
 .34/189ينظر: تاج العروس مادة )أمن(:  (6)
، وشرح 316، وبال نسبة في فصيح ثعلب: 179منطق: البيت لجبير بن األضبط في إصالح ال (7)

، 528/ 11)فطحل(: و، 518/ 11ولسان العرب مادة )فحطل(:  ،150: وشرح شذور الذهب ،3/17المفصل:
 .27/ 13)أمن(: و
 .150ينظر: شرح شذور الذهب: (8)
 .27/ 13ينظر: لسان العرب مادة )أمن(:  (9)
 .3/121، والخصائص: 355-3/356ينظر: المقتضب:  (10)
والتبيان في إعراب القرآن: ، 1/171وكشف المشكالت وإيضاح المعضالت: ، 3/125ينظر: الخصائص:  (11)
 .3/1161وتوضيح المقاصد: ، 1/13
 .46إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم: ينظر: (12)
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 (1)َيا َربِ  ال َتْسُلَبنِ ي ُحبَّها أَبدًا * َوَيْرَحُم َّللاَُّ َعْبدًا قال آِمينا
هـ( المد لهجًة إلحدى قبائل 244. وعّد ابن السكيت )ت(2)وال تشدد الميم فإنه خطأ((

تقول إذا قرأ اإلمام فاتحة الكتاب: أمين، فتقصر األلف وتخفف الميم، وآمين العرب فقال: ))
َواَل . فأما قوله تعالى: (3)مطولة األلف مخففة الميم لغة بني عامر وال تقل آّمين بتشديد الميم((

يَن اْلَبْيَت  اْلَحَرامَ آمِ 
. فالميم فيه مشددة ألنه من أَمْمُت؛ أي قصدُت. ويخالف اسم الفعل (4)

)آمين( فعله في التعدي واللزوم إذ لم ُيسمع عن العرب متعديا بنفسه مع أنَّ فعله الذي بمعناه 
. وذهب (5)وهو )استجب( قد ورد متعديًا نحو: اللهم استجب دعائي والزما نحو: استجب لدعائي

 . (6)هـ( إلى أنَّ آمين: اسم من أسماء هللا عز وجل370ابن خالويه )تثعلب و 
ومن األحاديث النبوية الشريف التي وردت شاهدًا على استعمال هذا االسم بلهجة المد 

الِ ينَ ِإَذا َقاَل اإِلَماُم: : ))قوله  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ
َفَمْن َواَفَق . َفُقوُلوا: آِميَن، (7)

َم ِمْن َذْنِبهِ  هـ( في داللة معنى 606. قال ابن األثير )ت(8)((َقْوُلُه َقْوَل اْلَماَلِئَكِة ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
)آمين( في الحديث الشريف: ))آمين خاتم رب العالمين، يقال: آمين وأمين بالمد والقصر والمد 

فات والباليا تدفع به فكان كخاتم الكتاب الذي يصونه أكثر، أي أنه طابع هللا على عباده؛ ألن اآل
ويمنع من فساده وإظهار ما فيه وهو اسم مبنى على الفتح ومعناه اللهم استجب لي وقيل معناه 

هـ( معّلقًا على لفظة )آمين( في 852. وقال الحافظ ابن حجر )ت(9)كذلك فليكن يعنى الدعاء((
َواَياِت َوَعْن َجِميِع اْلُقرَّاِء، ... َوآِميَن الحديث الشريف: ))آِميَن َوِهَي ِبالْ  َمدِّ َوالتَّْخِفيِف ِفي َجِميِع الرِّ

ُكوِت، َوُتْفَتُح ِفي اْلَوْصِل أِلَنََّها َمْبِنيٌَّة ِبااِلتَِّفاِق ِمْثَل كَ  ْيَف، َوِإنََّما َلْم ِمْن َأْسَماِء اأْلَْفَعاِل ِمْثَل َصٍه ِللسُّ

                                                 

، وليس في 13/27بن أبي ربيعة في لسان العرب مادة )أمن(: ، ولعمر 219لمجون ليلى في ديوانه: البيت  (1)
، وشرح شذور الذهب: 3/17، وشرح المفصل: 1/67: الزاهر، و 179ديوانه، وبال نسبة في إصالح المنطق: 

149. 
 .316الفصيح:  (2)
 .179إصالح المنطق:  (3)
 (.2سورة المائدة: من اآلية )(4)
 .4/156ينظر: النحو الوافي:  (5)
 .47إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم: ، و 1/126مجالس ثعلب: ينظر: (6)
 (. 7اآلية ) :سورة الفاتحة (7)
 (.4475) 6/503صحيح البخاري:  (8)
 .1/72النهاية في غريب الحديث:  (9)
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َكْسَرِة َبْعَد اْلَياِء َوَمْعَناَها اللَُّهمَّ ِاْسَتِجْب ِعْنَد اْلُجْمُهوِر، َوِقيَل: َغْيُر َذِلَك ِممَّا َيْرِجُع ُتْكَسْر ِلِثَقِل الْ 
ِ َتَعاَلى((  .(1)َجِميُعُه ِإَلى َهَذا اْلَمْعَنى، َكَقْوِل َمْن َقاَل: ُهَو ِاْسٌم ِمْن َأْسَماِء َّللاَّ

نخلص من هذا العرض إلى أنَّ اسم الفعل )آمين( ُيمد وُيقصر، والمد أكثر وهو لهجة 
عربية فصيحة على قول أكثر علماء اللغة، ومعناه استجب، أما قول ثعلب وابن خالويه إنَّ 
)آمين( اسم من أسماء هللا عّز وجّل فال ُيلتفت إليه؛ ألننا نعلم أنَّ أسماء هللا عز وجل ال ُتعرف 

تلقيا من القرآن الكريم والسنة النبوية، ولم يرد بذلك سمع، وكذلك ما قيل في )آمين( من معان  إال
أخر؛ ألنها متأّولة تأواًل بعيدًا لم تثبته النصوص النبوية الشريفة، ونرى أنَّه من األلفاظ اإلسالمية؛ 

 وهللا اعلم.  إذ لم نقف على شاهد فصيح يذكر هذه اللفظة يعود إلى عصر ما قبل اإلسالم،
 

 ثانيًا: أف: 
، و))َأْصل (3)، وهي َكِلَمُة تقال للَتَكرُّه أيضاً (2)اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع وأتضجر

اأْلُّف ُكّل ُمْسَتْقَذر ِمْن َوَسخ وُقاَلَمِة ُظْفر َوَما َيْجِري َمْجَراَها، َوُيَقال َذِلَك ِلُكلِّ ُمْسَتَخّف استقذارًا 
ه السكون على أصل البناء؛ وإنَّما ُحّرك تخلصًا من التقاء الساكنين وهما . والقياس في(4)له((

 . وفيها لهجات عدة أشهرها:(5)الفاءان
( بفتح )الفاء( مياًل للتخفيف في الحرف المشدد لكراهية اجتماع الكسر مع ثقل   -1 )ُأفَّ
 .(6)التضعيف
( على إتباع الفاء حركة الهمزة وهي الضم كما في ُمْنذُ   -2  . (7))ُأفُّ
( وهي أفصح هذه اللهجات، كذا وصفها الخليل   -3 ، وأكثرها (8)هـ(175)ت)ُأفِّ
 . (2)، والكسر فيها على أصل التقاء الساكنين، ولم ُيلتفت إلى الثقل(1)استعماال

                                                 

 .2/262فتح الباري:  (1)
، 5/2297الضرب: ، وارتشاف 3/78وشرح المفصل: ، 2/383 :اللبابو ، 3/37 :الخصائصينظر: (2)
 . 8/3881،وتمهيد القواعد: 4/83 :أوضحالمسالكو 
 .23/21مادة )أفف(: تاجالعروسينظر: (3)
 .28: المفردات في غريب القرآن (4)
 .3/78ينظر: شرح المفصل: (5)
، وتمهيد القواعد: 5/2298، وارتشاف الضرب: 3/78شرح المفصل: ، و 3/38 :الخصائصينظر:(6)
8/3881  . 
 .  8/3881، وتمهيد القواعد: 3/78وشرح المفصل: ، 3/38 :الخصائصو ، 8/410 مادة )أفف(:العينينظر: (7)
 .8/410مادة )أفف(: العينينظر: (8)
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من نون أراد التنكير، ومن لم ينون أراد ، ف(3)وتنون جميع اللهجات الثالث السابقة جميعها
، لذا يصح أْن يقال فيها: (4)التعريف، ومعنى التعريف التضجر المعروف، ومعنى التنكير تضجراً 

( في المصحف الشريف في المواضع الثالثة ، وعلى األخيرة ضبطت )ُأفٍّ ، وُأفٍّ ، (5)ُأّفًا، وُأفٌّ
 . (6)ووردت قراءات متعددة في هذه المواضع

، وتوجيه هذه اللهجة أنهم حذفوا (7))ُأْف( وكأنهم شبهوها باألدوات )َمْن، وَكْم، وَبْل وَهْل( -4
أحدى الفائين تخفيفًا وذلك للتخلص من استثقال التضعيف، فعادت )ُأْف( ساكنة؛ ألنها كانت قد 

 .(8)ُحّركت بسبب التقاء الساكنين، وقد زال السبب الموجب للحركة وهو حذف أحد الساكنين
)ُأَف( َعَلى َتْخِفيف الثَِّقلَيِة مثل )ُرَب( والِقَياُس فيه التَّْسِكيُن بعَد التَّْخِفيِف فُيَقال: ُأْف  -5

 .(9)كُطْف؛ أَلنَُّه ال َيْجَتِمُع َساِكَنان، ولِكنَُّه ُتِرَك َعَلى َحَرَكِته لَيُدلَّ َعَلى َأنها كانت ثقيلة فُخفَِّفْت 
ز أن تطرأ على الفاء في )أف( كل هذه الحركات ؟ ويجيب وهنا يستوقفنا سؤال: لَم جا

ابن خالويه عن هذا السؤال معلال سبب جواز توارد كل هذه الحركات على أسم الفعل )أف( 
بقوله: ))فإن قيل فلم جاز إجراء الفاء في أف لجميع الحركات فقل: ألّن حركتها ليست بحركة 

ْجرى ما انضم أوله من األفعال عند األمر بها وإدغام إعراب إنما هي اللتقاء الساكنين فأجروها مُ 
 آخرها كما قال:

 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 .1/55الحديث:  ينظر: النهايةفيغريب(1)
 .  8/3881، وتمهيد القواعد: 3/78وشرح المفصل: ، 3/38 :الخصائصو ، 1/181 :الزاهرينظر: (2)
، وشرح التصريح: 407، وشرح شذور الذهب: 5/2298وارتشاف الضرب: ، 3/186: الرضيشرح ينظر: (3)
1/38-39. 
 .3/78، وشرح المفصل: 2/383واللباب: ، 3/38 :الخصائص، و 3/223ينظر: المقتضب: (4)
 (. 17: اآلية )األحقاف(، وسورة 67:اآلية )األنبياء(، وسورة 23:اآلية )اإلسراءسورة (5)
 .46 -41لقراءات: /ينظر: معجم ا(6)
 .1/182 :الزاهرينظر: (7)
 .3/186، وشرح الرضي: 3/78ينظر: شرح المفصل: (8)
 .23/22مادة )أفف(: تاجالعروسو ، 2/383 :اللبابينظر: (9)
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 (1)َفُغضَّ الطَّْرَف ِإنََّك ِمن ُنَمْيٍر ... َفال َكعبًا َبَلْغَت َوال ِكالبا
فالضاد تحرك بالضم اتباعا للضم وبالفتح اللتقاء الساكنين وبالكسر على أصل ما يجب 

. ومن شواهد استعمال )أف( في صحيح البخاري قول َأَنس (2)التقيا((في تحريك الساكنين إذا 
 : ََّخَدْمُت النَِّبي(( )).... .  فقوله: ُأفٍّ بمعنى: ما تكّره أو (3)َعْشَر ِسِنيَن َفَما َقاَل: ِلي ُأفٍ 

الدعاء ، فَمن قال: ُأّفًا نصبه على مذهب (4)ويروى )أفًا( شيئًا من أنس  استقذر رسول هللا 
 .(5)كما تقول: وياًل للكافرينَ 

 إليك: ثالثًا: 
، وهو))جار ومجرور، كان في األصل يستعمل مع (6)اسم فعل أمر بمعنى َتَنحَّ واْبُعدْ 

متعلقه أو جزءًا من جملة، وبكثرة االستعمال حذف متعلقه أو الجزء اآلخر، وأصبح االكتفاء به 
. فهو اسم فعل منقول عن الجار (7)الفعل((يدل على معنى معين وذلك المعنى هو معنى 

والمجرور، وُسمع فيه أنه يستعمل في الخبر دون األمر فيقال: إليَّ بمعنى أتنحى، وال يصح أن 
نقيس على هذا االستعمال سائر أسماء األفعال المنقولة من الجار والمجرور، قال سيبويه: 

، كَأنه قيل له: َتَنحَّ فقال: َأَتَنحَّى، وال يقال إذا ))ُسمع من العرب َمْن يقال له: إَلْيَك، يقول: ِإل يَّ
، هذا النحو إّنما سمعناه في هذا الحرف وحَده وليس لها قّوُة  قيل ألحدهم دونك: دوني، وال عليَّ

هـ(: ))من قيل له: إليك فقال: إلي، أي أتنحى، فهو 686. وقال الرضي )ت(8)الفعل فتقاس((
اب، إذ قياس الظروف وشبهها أن تكون أوامر، فال يقال: علي خبر، شاذ، مخالف لقياس الب

 .(9)ودوني، قياسا عليه((

                                                 

، وبال نسبة في 6/322، والدرر: 9/542، 74، و1/72، وخزانة األدب: 821البيت لجرير في ديوانه: (1)
 .3/1649 :توضيحالمقاصد، و 1/185 ، والمقتضب:3/533الكتاب: 

 .1/215 :الحجةفيالقراءاتالسبع(2)
 (.6038) 8/239: صحيح البخاري (3)
 .10/460 :فتح الباري ينظر: (4)
 .1/182 :الزاهر (5)
، 86-4/85 :أوضح المسالكو ، 8/3893تمهيد القواعد: و ، 3/205والمقتضب: ، 1/249: تابكالينظر:  (6)
 .2/286شرح التصريح: و 
 .4/39معاني النحو:  (7)
تمهيد القواعد: و ، 1/456اللباب: و ، 1/142، وينظر: األصول في النحو: 250-1/249الكتاب:  (8)
8/3891 . 
 .3/187شرح الرضي: (9)
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( ليس باسم فعل وإنما هو كلمة يراد منها االبتعاد  واألظهر عندنا أن قول القائل: )إليَّ
يني عن مكاني ! فال خروج عن معترضًا  أعاد اللفظ مضافًا الى نفسهوإنما عن  فكأنه يقول: َأُتَنحِّ

 القياس الفصيح، وهللا أعلم.
والكاف التي تلحق أسماء األفعال )إليك، دونك، وعليك، ومكانك( ونحوها من الظروف 
المستعملة أسماء أفعال ضميٌر ِعنَد الُجمهور في َمَحلِّ َجرٍّ بحرف الجر الذي يسبقها أو 

عولية، هـ( إلى أن الكاف في موضع نصب على المف189، وذهب الكسائي )ت(1)باإلضافة
. (3)، وعند الفراء في موضع رفع على الفاعلية(2)والفاعل مستتر والتقدير: ألزم أنت نفسك

. أما (4)ويضعف رأي الكسائي أنَّ قولهم: عليك زيًدا بمعنى خذ، وإنما يتعدى خذ لمفعول به واحد
ائر قول الفراء فمحجوج باتفاق النحاة على أنَّ الكاف ليست من ضمائر الرفع، ووضع الضم

فصحاء العرب: ، ومما يعزز قول البصريين ما ُحكي عن (5)موضع بعض خالف لألصل اللغوي 
. ونقل عن ابن بابشاذ (6))َعليَّ عبِد هللا زيًدا( بجر عبد هللا فتبين أن الضمير مجرور المحل

. ويرد قوله عدم (7)هـ( أن الكاف عنده حرف خطاب فال موضع لها من اإلعراب469)ت
الجار وحده اسمًا للفعل؛ ألن اسم الفعل هو )إلى، ودون، وعلى( متصلة بالكاف وهذه استعمال 

األدوات لم تستعمل وحدها اسما للفعل بخالف رويدك، والنجاءك فإن الكاف فيهما للخطاب فقط 
 .(8)وال موضع لها؛ ألن رويدا والنجاء قد استعمال اسما فعل من غير كاف الخطاب

أن أسماء األفعال )إليك وعليك ودونك( بما أنها لم تستعمل إال واألنجع من ذلك عندنا 
متصلة بالكاف فهي جزء من الكلمة فال إعراب لها؛ ألن جزء الكلمة ال ِإعراب له فاإلعراب إنما 

 ومن شواهد وروده في صحيح البخاري قول َأَنٍس ْبِن َماِلٍك هو لهذه الكلمة مجتمعة وهللا أعلم. 
ِباْمَرَأٍة َتْبِكى ِعْنَد َقْبٍر َفَقاَل: اتَِّقي َّللاََّ َواْصِبِري، َقاَلْت: ِإَلْيَك َعنِ ي، َفِإنََّك َلْم ُتَصْب   َمرَّ النَِّبيُّ :))

                                                 

، وارتشاف 3/86، وشرح المفصل: 1/180: المقتضب، و 229: علل النحو، و 1/251 :كتابالينظر: (1)
 . 2/210، وحاشية الخضري: 5/2310الضرب: 

: حاشية الصبان، و 3/109، وهمع الهوامع: 5/2310، وارتشاف الضرب: 3/170شرح الرضي: ينظر: (2)
3/298. 
 .1/333 ينظر: معاني القرآن:(3)
 .3/298: حاشية الصبانينظر: (4)
 .3/169شرح الرضي: ينظر: (5)
 .3/109، وهمع الهوامع: 3/1165ينظر: توضيح المقاصد: (6)
 . 3/109، وهمع الهوامع: 5/2310، وارتشاف الضرب: 3/170ينظر: شرح الرضي: (7)
 .3/298: حاشية الصبانينظر: (8)
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( ِمْن َأْسَماء اأْلَْفَعال، َوَمْعَناَها َتَنحَّ َواْبُعْد، وقد َخاَطْبته ِإَلْيَك َعنِ ي. فقولها: )(1)ِبُمِصيَبِتي .....((
 .ِبَذِلَك َوَلْم تكن َتْعِرف َأنَُّه َرُسول َّللاَّ 

 رابعًا: أوَّْه:
، (2)اسم فعل مضارع مبني على السكون بمعنى أتوجع، يقال: أوَّْه من كذا، أي أتوجُع منه

، وفيها لهجات أشهرها (3)داللة )أوَّْه(: ))كلمة معناها الّتحزُّن((هـ( في 458وقال ابن سيده )ت
َتاُه، آْه، آِه، (4)فتح الواو المشددة وسكون الهاء َتاْه، آوَّ : ))أوِِّه، وآْوْه، وأوَِّه، أوَّ ، وأما األخريات فهنَّ

، أووه، َأَوأَْه(( ، آوِّ َكاَية. وإنما ُمدت الهمزة في بعض هذه اللهجات لَتْطو (5)َأوِّ ْوِت بالشِّ ، (6)يِل الصَّ
 واالسم من ذلك هو )اآلهة(، قال الشاعر:

ُجِل الَحِزينِ   (7)إذا ما قمُت َأْرُحُلها ِبَليٍل *** تَأوَُّه آَهَة الرَّ
َقاَل:  وقد ورد الحديث بـ )َأوَّْه( في صحيح البخاري في حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ 

: ِمْن َأْيَن َهَذا، َقاَل ِباَلٌل َكاَن ِعْنَدَنا  ِبَتْمٍر َبْرِنيٍ  َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ  نَِّبيِ  ِإَلى ال َجاَء ِباَلٌل ))
، َفِبْعُت ِمْنُه َصاَعْيِن ِبَصاٍع ِلُنْطِعَم النَِّبيَّ  َبا  َفَقاَل النَِّبيُّ  َتْمٌر َرِديٌّ ِعْنَد َذِلَك: َأوَّْه َأوَّْه َعْيُن الرِ 

َبا، اَل َتْفَعْل، َوَلِكْن ِإَذا َأَرْدَت َأْن َتْشَتِرَى َفِبِع التَّْمَر ِبَبْيٍع آَخَر ُثمَّ اْشَترِهِ  . قال ابن (8)((َعْيُن الرِ 
َدة اْلَواو َمْفُتوَحة، َوَقْد حجر في شرح هذا الحديث: ))َوَقْوله: )َأوَّْه( َكِلَمة ُتَقال ِعْند التََّوجُّ  ع َوِهَي ُمَشدَّ

ة ُتْكَسر َواْلَهاء َساِكَنة، َوُربََّما َحَذُفوَها، َوُيَقال ِبُسُكوِن اْلَواو َوَكْسر اْلَهاء، َوَحَكى َبْعضهْم َمّد اْلَهْمزَ 
ِإمَّا ِللتََّألُِّم ِمْن َهَذا اْلِفْعل َوِإمَّا ِمْن ُسوء  َبَدل التَّْشِديد، وِإنََّما َتَأوََّه ِلَيُكوَن َأْبَلغ ِفي الزَّْجر، َوَقاَلهُ 

. وهنا يفسر ابن حجر عّلة استعمال اسم الفعل )أّوه( الدال على التوجع واأللم والشكاية (9)اْلَفْهم((

                                                 

 (1283) 2/320صحيح البخاري:   (1)
، وحاشية الصبان: 3/163: شرح الرضي، و 2/44، و شرح الكافية الشافية: 3/25ينظر: شرح المفصل:  (2)
3/292. 
 .4/88المخصص:  (3)
 .8/3880: (تمهيد القواعد4)
 .25-3/24، وشرح المفصل: 1/163، وينظر: مقاييس اللغة مادة )أوه(: 3/1161: توضيح المقاصد (5)
 .36/330ينظر: تاج العروس مادة )أوه(:  (6)
، 3/38، والخصائص: 1/253، والزاهر:321 ، وإصالح المنطق:194البيت للمثقب العبدي في ديوانه:  (7)

، وشرح 1/418، وبال نسبة في سر صناعة اإلعراب: 75/ 7، و)أمه(: 5/393والصحاح مادة )رحل(: 
 .3/25المفصل: 

 (. 2312) 3/577صحيح البخاري:  (8)
 .491-4/490فتح الباري:  (9)
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في هذا الموضع وذلك إلظهار حجم المقت لهذه الفعلة الشنيعة أو الضرر واأللم المتسبب عنها 
 سم على سبيل المجاز ليكون ابلغ في تحقيق هذه الغاية وهللا أعلم. فاستعمل هذا اال
اسم فعل أمر يقال لالستزادة من حديٍث أو عمٍل، تقول: إيِه حدثنا، أي: زدني خامسًا: إيِه:

، وتلحقه التنوين في حالة الوصل فيقال: إيٍه حدثنا، هذا قول ابن (1)وامِض في حديثك
 َقْوَل ذي الرُّمَّة: ، وتأوال (3)، وثعلب(2)السكيت

َياِر الَبالِقعِ  وَقْفَنا َفُقْلَنا: إيِه َعْن أمِ  َساِلٍم ... َوَما َباُل َتْكِليِم الدِ 
(4) 

ْن وقد َوَصَل ألنَّه َنَوى الَوْقَف((  . (5)بأّنه ))لم ُيَنوِّ
نًا أي وأكثر اللغويين على أنَّ التنوين عالمة للتنكير، فإذا استزاد القائل منّكرًا كان  إيٍه منوَّ

إْن ُقْلَت: إيٍه بالتَّْنويِن فكَأنَّك ُقْلَت: هاِت حِديثًا ما، وإْن قلت: إيِه يا َرُجل، أي: َتْأمره بَأْن يزيَدَك 
. ويمكن الرد على رأي ابن السكيت (6)ِمن الحِديِث الَمْعهوِد َبْينكما، كَأنَّك قْلَت: هاِت الحِديثَ 

 وثعلب بدليلين:
تنوين الذي يكون تابعًا لحركات البناء دون حركات اإلعراب يكون دلياًل على األول: إن ال

هـ(: 761التنكير وال يوجد هذا القسم في المعرفة البتة، ويسمى تنوين التنكير، قال ابن هشام )ت
))تنوين التنكير وهو الالحق لبعض المبنيات للداللة على التنكير تقول: سيبويه إذا أردت شخصا 

مه ذلك وإيِه وإذا استزدت مخاطبك من حديث معين، فإذا أردت شخصا ما اسمه سيبوبه معينا اس
 .(7)أو استزادة من حديث ما نونتهما((

الثاني: إن ابن السكيت وثعلبًا ذهبا إلى أن الشاعر أراد التنوين فتركه للضرورة؛ ألنهما 
، وليس في كالمه ما ظاهره أنه يعتقدان أنَّ الشاعر أراد من الطلل أن يخبره عنها أي حديٍث كان

                                                 

، ولسان 2/44، وشرح الكافية الشافية: 2/17، وامالي ابن الشجري: 4/103ينظر: العين مادة )إيه(:  (1)
 .13/473العرب مادة )إيه(: 

 .291ينظر: إصالح المنطق:  (2)
 .1/228ينظر: مجالس ثعلب:  (3)
ناعة ، وسر ص1/228، ومجالس ثعلب: 291، وإصالح المنطق: 778البيت لذي الرمة في ديوانه:  (4)

، 3/249: واألشباه والنظائر ،408:، ورصف المباني13/473يه(: إ، ولسان العرب مادة )2/494اإلعراب: 
 .114، و10/113، 210، و209، و6/208وخزانة األدب: 

 .1/228، وينظر: مجالس ثعلب: 291إصالح المنطق:  (5)
، 2/494صناعة اإلعراب: ، وسر 2/130األصول في النحو: و  ،180-3/179ينظر: المقتضب:  (6)

 .4/249، والمخصص: 7/76والصحاح مادة )إيه(: 
 .1/14أوضح المسالك:  (7)
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، وبما أّنه ال يوجد في النص ما يؤيد دعوهما فلم ال (1)يريد من الطلل أْن يحدثه حديثًا مخصوصاً 
يكون أنه قد طلب حديثًا مخصوصًا وهو الحديث عن محبوبته )أم سالم( فقط فترك التنوين، 

 به وهللا أعلم.وبذلك ال حاجة إلى القول بوجود الضرورة في البيت المذكور 
. وقد جاء مثل هذا في (2)وإذا قلت: )إيهًا( بالنصب كان بمعنى كفَّ عن الحديث واسكت

َعِجْبُت : )) لعمر بن الخطاب  -وِعْنَدُه ِنْسَوٌة ِمْن ُقَرْيٍش َيْسَأْلَنهُ  - الحديث الشريف في قوله 
َفَأْنَت َأَحقُّ َأْن  ْوَتَك اْبَتَدْرَن اْلِحَجاِب، َفَقاَل ُعَمُر ِمْن َهُؤاَلِء الالَِّتي ُكنَّ ِعْنِدي َفَلمَّا َسِمْعَن َص 

، َأَتَهْبَنِني َواَل َتَهْبَن َرُسوَل َّللاَِّ  َفُقْلَن:  َيَهْبَن َيا َرُسوَل َّللاَِّ، ُثمَّ َقاَل ُعَمُر: َيا َعُدوَّاِت َأْنُفِسِهنَّ
: ِإيًها َيا اْبَن اْلَخطَّاِب َوالَِّذي َنْفِسي َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  َنَعْم، َأْنَت َأَفظُّ َوَأْغَلُظ ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ 

كَ  ا َغْيَر َفجِ  ا َقطُّ ِإالَّ َسَلَك َفجًّ ْيَطاُن َساِلًكا َفجًّ ٍل من . ووقع في موضع تا(3)((ِبَيِدِه َما َلِقَيَك الشَّ
هـ( في الموازنة بين الروايتين: ))والفرق بينهما أن 885. قال العيني )ت(4)الصحيح بلفظ: إيهٍ 

معنى األول ال تبتدئنا بحديث ومعنى الثاني زدنا حديثا ما وفيه لغة أخرى وهي )إيه( بكسر 
 . (5)الهمزة والهاء بغير تنوين ومعناه زدنا مما عهدنا((

ثين هي )إيٍه(؛ ألنَّ ))اأْلَْمر ِبَتْوِقيِر َرُسول َّللاَّ والرواية الراجحة عند الم َمْطُلوب  حدِّ
َياَدة ِمْنُه، َفَكَأنَّ َقْوله  )ِإيه( ِاْسِتَزاَدة ِمْنُه ِفي َطَلب َتْوِقيره َوَتْعِظيم َجاِنبه، َوِلَذِلَك  ِلَذاِتِه ُتْحَمد الزِّ

 .(6)ِه ِإَلْخ( َفِإنَُّه ُيْشِعر ِبَأنَُّه َرِضَي َمَقاَلته َوَحِمَد ِفَعاله، َوَّللاَُّ أَْعَلُم((َعقََّبُه ِبَقْوِلِه: ) َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيدِ 
. وقد جاء (7)وتجدر اإلشارة إلى أنه ))قد تبدل همزة )إيه(، و)إيها( هاء فيقال: )هيه( ((

َأْصَحاِبَنا: َلْو َمَرْرَنا ِباْلَحَسِن ُقْلُت ِلَبْعِض : ))من ذلك في البخاري في حديث ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب 
َثَنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك، َفَأَتْيَناُه َفَسلَّْمَنا عَ  َثَنا ِبَما َحدَّ َلْيِه َفَأِذَن َلَنا َوْهَو ُمَتَواٍر ِفي َمْنِزِل َأِبي َخِليَفَة َفَحدَّ

ْثَناُه بِ   .(8)اْلَحِديِث َفاْنَتَهى ِإَلى َهَذا اْلَمْوِضِع َفَقاَل: ِهيِه((َفُقْلَنا َلُه: َيا َأَبا َسِعيٍد َفَقاَل: ِهيِه، َفَحدَّ

                                                 

 .6/209خزانة األدب: ، و 409رصف المباني: ينظر:  (1)
 .8/3861: تمهيد القواعد، و 3/175: شرح الرضيينظر:  (2)
 (.3683) 270-5/269صحيح البخاري:  (3)
 (.6085) 8/250: المصدر نفسه(4)
 .16/196عمدة القاري:  (5)
 . 11/182، وينظر: مرقاة المفاتيح: 7/47فتح الباري:  (6)
 .3/176: (شرح الرضي7)
 (.7510) 9/619:صحيح البخاري  (8)
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اسم فعل ماض يقال عند َتعظيُم اأَلمر وَتفخيمُه وعند اإِلعجاب بالّشْيِء وعند المدح سادسًا: َبخ:
( مشددة (1)والرضا بالشيء بمعنى عُظَم، وَفُخَم، وتكرر للمبالغة فيقال: َبْخ َبخْ  ، وأصله )بخٍّ

، ومن قولهم: بخ بخ اشتقت (2)ة وحذفت منه الخاء تخفيفًا الستثقال التضعيف في النطقمكسور 
، وَبخٍّ َبخٍّ للتنكير، وَبٍخ َبٍخ (3)الَبْخَبَخُة وهي ِحَكاَيُة صوت الُمْسَتِجيدِ  . وفيه لهجات هي: َبخِّ َبخِّ

ثم سكنوا األخرى؛ ألنه لم  للنكرة أيضًا وَبْخ َبْخ، كأنهم استثقلوا التضعيف فحذفوا إحدى الخاءين
، وشّبه سيبويه ُرَب المخففة بـ َبْخ المخففة في ردها إلى األصل وهو التشديد (4)يلتق فيه ساكنان

عند تحقيرها إذ قال: ))ولو حقرت رب مخففة لقلت: ربيٌب؛ ألنها من التضعيف يدلك على ذلك 
 رب الثقيلة، وكذلك بخ الخفيفة يدلك على ذلك قول العجاج:

 .(6)(((5)في َحَسٍب َبخٍ  وعزٍ  َأْقَعَسا
 وبتخفيف الخاء وتشديدها جاء قول الشاعر:

 (7)َروافُده َأكَرم الر افَداِت.....  َبٍخ لك بخٍ  لَبْحِر ِخَضمْ 
فجمع بين اللهجتين، فالتنوين داللة على التنكيـر، ومـن سـّكن فعلـى األصـل فيمـا ُيبنـى وال 

َبخْخ، َذِلخَك َمخاٌل حـين تصـّدق ببسـتان لـه: )) ألبـي َطْلَحـَة  ،  ومثله فـي الحـديث قولـه (8)يعرب
خخي َأَرى َأْن َتْجَعَلَهخخا ِفخخي اأَلْقخخَرِبينَ  . قــال (9)....((َراِبخخٌ،، َذِلخخَك َمخخاٌل َراِبخخٌ،، َوَقخخْد َسخخِمْعُت َمخخا ُقْلخخَت َوِْنِ 

وســــكون الحــــاء المعجمــــة وبتنوينهــــا هـــــ( قولــــه: ))قولــــه : )بــــخ( بفــــتح الموحــــدة 1138الســــندي )ت
 .(10)وبالتخفيف والتشديد فيهما فهي أربع كلمات تقال عند مدح الشيء والرضا به((

                                                 

، وهمع 3/208: شرح الرضي، و 2/440، والصحاح مادة )بخخ(: 7/10ينظر: تهذيب اللغة مادة )بّخ(:  (1)
 .3/124، والمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: 7/230)بخخ(: ، وتاج العروس مادة 3/108الهوامع: 

 .2/382، واللباب: 3/452ينظر: الكتاب:  (2)
 .244ينظر: فقه اللغة وسر العربية:  (3)
 .94-3/93ينظر: شرح المفصل:  (4)
 .3/93، وشرح المفصل: 325، واألصول: 1/234، وبال نسبة في المقتضب: 32 ديوانه:(5)
 .3/452ب: الكتا(6)
، وشرح 3/94وشرح المفصل: ، 3/399، والمخصص: 2/440البيت بال نسبة في الصحاح مادة )بخخ(: (7)

 .425، و6/424، وخزانة األدب: 3/208الرضي: 
 .3/93ينظر: شرح المفصل: (8)
 4/15(، و2758) 4/11(، و1461) 2/368صحيح البخاري: وردت رواية )َبْخ( بالفتح ثم السكون في (9)
(، ووردت رواية )َبٍخ( بالفتح ثم بتنوين الكسر في صحيح 5611) 7/144(، و4554) 6/528(، و2769)

 (. 5611) 7/144(، و2318) 3/578البخاري: 
 .2/46حاشية السندي على صحيح البخاري:  (10)
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 ومن شواهد تكررها للمبالغة قول الشاعر: 
 (1)َبْيَن اأَلَشجِ  وَبْيَن َقْيٍس َباِذٌخ ... َبْخ َبْخ ِلَواِلِدِه وِلْلَمْوُلود

ــٍد بــن ســيرين: ))وهــذه الروايــة جــاءت فــي صــحيح  ُكنَّخخا ِعْنخخَد َأِبخخي ُهَرْيخخَرَة البخــاري َعــْن ُمَحمَّ
ُط ِفي اْلَكتَّانِ  َط َفَقاَل: َبْخ َبْخ َأُبو ُهَرْيَرَة َيَتَمخَّ َقاِن ِمْن َكتَّاٍن َفَتَمخَّ  .(2)((َوَعَلْيِه َثْوَباِن ُمَمشَّ

 : هَ لْ بَ : سابعاً 
على ضربين اسم فعل أمر بمْعَنى َدْع أو اْتُرْك ناصبًا لما يليه على المفعولية، وهو  (بله)

ــْتحِ  ، ويكــون أيضــًا مصــدرًا مهمــَل الفعــل ممنــوع التصــرف بمعنــى التــرك فُيضــاُف (3)َمْبنــي علــى الَف
ــٍد، وَفْتحُتــه حينئــٍذ فتحــة إعــرابٍ  ــٍد َأي َتــْرَك َزْي ــَه َزْي قــول  علــى الــوجهينن . وانشــد اللغويــو (4)تقــوُل: َبْل

 الشاعر:
 (5)تدع الجماِجَم ضاحيًا هاماُتها..... َبْلَه اأَلُكفَّ كأنَّها لم ُتْخَلقِ 

، وأجاز الرضي في (6)بنصب )اأَلُكّف( على أنَّ )بله( اسم فعل، وبالجر على أنها مصدر
حينئـٍذ أن  األكف الرفع أيضًا علـى أن )بلـه( حـرف اسـتفهام بمعنـى كيـف فُيرفـع مـا بعـدها، ويجـوز

، (8)هــ(: ))أن فالًنـا ال يطيـق حمـل الِفْهـر215. واستشهد بما حكـاه أبـو زيـد )ت(7)تدخل عليها ِمن
هــ( 215. وحكي عن أبي الحسن االخفـش )ت(9)فمن بله أن يأتي بالصخرة أي: كيف ومن أين((

 . ويرد قوله قول الشاعر:(10)أن بله عنده حرف جر مثل حاشا، وعدا

                                                 

 .3/94وشرح المفصل: ، 1/81وشمسالعلوم: ، 2/440مادة )بخخ(:  الصحاحالبيت ألعشى همدان في (1)
 (.7324) 9/568صحيح البخاري:  (2)
، ومغني اللبيب: 1/459، واللباب: 196، والمفصل: 10، وحروف المعاني: 4/232ينظر: الكتاب:  (3)

 .36/345، وتاج العروس مادة )بله(: 156
 .2/291، وهمع الهوامع: 4/86، وأوضح المسالك: 1/95ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:  (4)
وشرح ، 1/259، وبال نسبة في الزاهر:3/187، والدرر اللوامع: 245البيت لكعب بن مالك في ديوانه:  (5)

وشرح التصريح: ، 156ومغني اللبيب: ، 2/21وأوضح المسالك:  ،425والجنى الداني: ، 3/173الرضي: 
 . 2/290وهمع الهوامع: ، 2/289، و1/500
 .8/3860: تمهيد القواعدينظر:  (6)
 .3/172ينظر: شرح الرضي: (7)
 .5/66الِفْهُرالحجرَقْدَرماُيَدقُّبهالَجْوُزونحوهُأْنثى. لسانالعربمادة )فهر(: (8)
 . 3/173الرضي:  شرح(9)
 .426والجنى الداني: ، 4/1752وارتشاف الضرب: ، 3/44ينظر: شرح المفصل:  (10)
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 (1)ِإَذا َغنَّى الُحَداُة َلَها        َمْشَي النَِّجيَبة َبْلَه اْلِجلََّة النَُّجَبا َتْمشي الَقُطوفُ 
فههنا يتحتم كونه اسـم فعـل؛ ألنـه نصـب مـا بعـده، والـذي يـدل علـى أن مـا بعـده منصـوب 
ولــيس مجــرورا هــو إتباعــه الوصــف منصــوبًا، ممــا يــدل علــى أنَّ )بلــه( هنــا ناصــب ولــيس جــارًا، 

: رف جـــر! وهـــذا يـــرد زعمـــه وهللا أعلـــم.  وقـــد ورد اســـم الفعـــل )بلـــه( فـــي قولـــه فكيـــف يكـــون حـــ
خاِلِحيَن َمخا اَل َعخْيٌن َرَأْت، َواَل ُأُذٌن َسخِمَعْت، َواَل َخَطخَر َعَلخ)) ى َيُقوُل َّللاَُّ َتَعخاَلى: َأْعخَدْدُت ِلِعَبخاِدي الصَّ

. قــال الســندي فــي شــرح هــذا الحــديث ))بلــه: بفــتح (2)((َقْلخخِب َبَشخخٍر، ُذْخخخًرا، َبْلخخَه َمخخا ُأْ ِلْعخخُتْم َعَلْيخخهِ 
الموحدة والهاء، وسكون الالم، وفي نسخة: )من بله( بزيادة من، وكسر الهاء، فكسرتها علـى هـذه 
كسرة إعراب، وفتحها في األولى فتح بناء، وهي عليها اسم فعل بمعنى: دع ما أطلعتم عليه، فإنه 

الثانيــة مصـدر بمعنــى التــرك، أو بمعنــى ســوى، أي:  سـهل يســير فــي جنــب مـا ادخرتــه لهــم، وعلــى
ـــى األولـــى نصـــب، وعلـــى الثانيـــة  ـــه، ومحـــل مـــا أطلعـــتم عليـــه عل تـــرك، أو ســـوى مـــا اطلعـــتم علي

 .(3)جر((
، (4)هــ( فـي توجيـه دخـول )مـن( علـى بلـه علـى أنهـا زائـدة672والسندي يتبع ابن مالك )ت

ـــه( بأنهـــا بمعنـــى ســـوى أو غيـــر فـــي االســـتثنا ، (5)هــــ(395ء هـــو قـــول ابـــن فـــارس )توتفســـيره )بل
، وإّنمــا اضــطروا إلــى ذلــك كــي ال يتعــين إســقاا )مــن( مــن الروايــة الثانيــة إذا ُفّســرت (6)والكــوفيين

بمعنى دع، وأما إذا فسرت بمعنى من غير أو من سوى فال، وقد أنكر البصريون هذا القول وردوا 
)سـوى، وغيـر(؛ ألنَّ ))إال ال تقـع مكانهـا؛ وألن علـى ابـن فـارس والكـوفيين أّنـه ال يمكـن إلحاقهـا بــ 

 .(7)ما بعدها ال يكون إال من جنس ما قبلها؛ وألن حرف العطف يجوز دخوله عليها((
ويظهر لنا أنَّ قول البصريين أكثر إقناعًا من قول الكوفيين وابن فـارس والسـيما أنَّ معنـى 

حاجـة للخـروج عـن القاعـدة المتعـارف عليهـا،  الحديث يستقيم إذا ما ُفّسرت بله بأنها اسـم فعـل فـال 
واألحسن أن يقال: إنَّ بله هنا مصدر كما تقول: َضْرُب زيٍد، ويندر دخول )من( الزائدة عليـه، إال 

                                                 

ولسان العرب ، 3/43، وشرح المفصل: 7/78، والصحاح مادة )بله(: 57البيت البن هرمة في ديوانه:  (1)
، والصاحبي: 259، 1/95، وبال نسبة في الزاهر: 231، 215، 6/214، وخزانة األدب: 13/478مادة )بله(: 

210. 
 (.4780) 6/627:صحيح البخاري  (2)
 .3/176: البخاري على صحيح  يحاشية السند (3)
 .259ينظر: شواهد التوضيح:  (4)
 .210ينظر: الصاحبي:  (5)
 .3/1167ينظر: توضيح المقاصد:  (6)
 .2/290همع الهوامع:  (7)
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مـا ذكــره الرضـي بأنــه يجـوز أن تــدخل عليهــا مـن بشــرا أن تكـون بمعنــى كيـف فتكــون مامصــدرية 
ر بعلـى عائـد علـى الـذخر والمعنـى علـى هـذا في محل رفع مبتدأ والخبر من بله والضـمير المجـرو 

 ، وهللا أعلم.(1)من كيف أي: من أين اطالعكم على هذا الذخر
اســم فعــل أمــر مركــب مــن )حــي( بمعنــى أقبــل، )وهــل( التــي للحــث والعجلــة ال التــي ثامنخخًا: َحيََّهخخَل:

الـف )هـال( ، وتحـذف (2)لالستفهام فجعلتا كلمـة واحـدة مبنيـة علـى الفـتح فـي الكثيـر كخمسـة عشـر
، وكثر استعمالها الستحثاث العاقل تغليبا لــ )حـي(، وقـد يسـتحث بهـا (3)في بعض اللهجات تخفيفاً 

(، و)َهال( منفردًا كقول (4)غير العاقل تغليبا لـ )هال( وذلك قليل . ويجوز أن يستعمل كاًل من )َحيَّ
ن: )حيَّ على الفالح(، وفي )هال( كقول الشاعر:   المؤذِّ

 (5)ا َلْيلى وُقواَل لها: َهاَل           فقد َرِكَبْت َأْمرًا أغرَّ ُمَحجَّالأال َحيِ ي
وإنمــا ُجمــع بينهمــا مبالغــة فــي إفــادة معنــى الحــث واالســتعجال، وإذا أريــد بهمــا الــدعاء فقــط 

أنَّ حــي  (8)هـــ(285، والمبــردِّ )ت(7). ويــرى ســيبويه(6)بــال مبالغــة فيســتعمل كــل واحــد منهمــا منفــردا
هــــال بعــــد التركيــــب يصــــيران كلمــــة واحــــدة، وعلــــى هــــذا فالقيــــاس فيــــه ))أن ال ينصــــرف كمــــا كــــان 

 .(9))حضرموت( و)بعلبك( كذلك إال أنه وقع موقع فعل األمر فبني((
وفـــي )حيهـــل( لهجـــات ثمـــان هـــي َحيََّهـــَل، وَحـــيََّهال فتكـــون بـــاأللف وصـــال ووقفـــا مـــن غيـــر 

في الوصل والوقف، وتسـتعمل بإلحـاق كـاف الخطـاب نحـو: َحيََّهَلـك،  تنوين، وَحيََّهْل بتسكين الالم
وَحيَّْهَل بتسكين الهاء، وتستعمل منونة نحـو: َحـيََّهاًل، وَحـيَّْهاًل، وفـي لهجـة أخـرى نطـق بهـا بتنـوين 
ـــْل علـــى الوقـــف ثـــم الحـــق التنـــوين وكســـر اللتقـــاء  ـــه قـــال: َحيََّه ـــٍل، وتعليلهـــا كأنَّ الكســـر نحـــو: َحيََّه

                                                 

 .3/302حاشية الصبان: ينظر: (1)
وحاشية ، 8/3851: تمهيد القواعد، و 146ب: ، والمقرِّ 194، والمفصل: 1/144ينظر: األصول في النحو:  (2)

 . 3/290الصبان: 
 .8/3850: تمهيد القواعدينظر: (3)
 . 3/109ينظر: همع الهوامع:  (4)
، 6/238، وخزانة األدب: 3/41، وشرح المفصل: 123ديوانه )شعره(: البيت للنابغة الجعدي في (5)

 .3/308وحاشية الصبان:  ،3/177، وبال نسبة في شرح الرضي: 40/310وتاجالعروسمادة )هلو(: 
 .41-3/40ينظر: شرح المفصل: (6)
 .3/300ينظر: الكتاب:  (7)
 .3/205ينظر: المقتضب:  (8)
 .3/36شرح المفصل:  (9)
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.  وعلى القياس المتفق عليه فـإن )حيهـل( إذا اسـتعملت منونـة فيقصـد بهـا النكـرة، وإذا (1)نينالساك
لم تنون فإنما يُراد بها المعرفة. وقد ورد اسم الفعل )حيََّهل( مفتوح الهاء منونـًا ومتجـاوزا بالبـاء فـي 

ْد َصخخخخخخَنَع ُسخخخخخخْؤًرا ، َيخخخخخخا َأْهخخخخخخَل اْلَخْنخخخخخخَدِق، ِإنَّ َجخخخخخخاِبًرا َقخخخخخخ: ))... الحــــــديث الشــــــريف فــــــي قولــــــه 
مْ  ُُ .  ذكـر شـّراح الحـديث أنـه ُيـروى بـالتنوين وبـال تنـوين وعليهـا الروايـة وإذا قلـت: (2)...((َفَحخيََّهالِب

حي هال منونة فكأنك قلت: حثا وإذا لـم تنـون فكأنـك قلـت: الحـث جعلـوا التنـوين علمـا علـى النكـرة 
رعوا وتركــه علمــا للمعرفــة وِهــَي َكِلَمــة ِاْســِتْدَعاء وَحــّث، َأْي علــيكم بكــذا أو ادعــوكم أو اقبلــوا أو أســ

بأنفسكم إلى وليمة جابر 
(3) . 

يت به فيعمل عملها لذا تجدهم يعـدون )حيَّهـل(  واسم الفعل )حيَّهل( مشترك بين أفعال ُسمِّ
بنفسه لما ناب عن ْائِت في العمل نحو: حيَّهل الثريَد، ويصلونه بـ )على( إذا ناب عن أقبل نحو: 

إذا ُذِكخَر : )) نحـو: قـول ابـن مسـعود  (4)لحيَّهل على الخير، وبـ )الباء( لما وضـع موضـع عّجـ
اِلُحوَن َفَحيََّهَل ِبُعَمرَ   . (5)((الص 

 تاسعًا: ُدوَنَك:
. فـ )دونك( مـن (6)هـ( ))ومن أسماء الفعل دونك زيدًا، أي: خذه((583قال الزمخشري )ت

عنــدك، ))ف، و(7)أســماء الفعــل المتعديــة وفاعلــه مســتتر فيــه وجوبــًا، وهــو منقــول مــن ظــرف المكــان
ودونــك، ولــديك، بمعنــى: خــذ، واألصــل: عنــدك زيــٌد فخــذه، وكــذا لــديك زيــٌد، ودونــك زيــٌد، برفــع مــا 
بعـدها علـى االبتــداء، فاقتصـر مــن الجملـة االســمية والفعليـة بعــدها، علـى الظــرف، فكثـر اســتعماله 

. ومــن شــواهد اســتعمال )دونــك( اســم فعــل فــي الحــديث (8)حتــى صــار بمعنــى خــذ، فعمــل عملــه((
ْرِع َفَقخاَل َلخُه َأَلْسخَت ِفيَمخا ِشخْقَت َقخاَل الشريف قوله  ))َأنَّ َرُجاًل ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة اْسَتْأَذَن َربَُّه ِفى الزَّ

خخى ُأِحخخبُّ َأْن َأْ َرَع َقخخاَل َفَبخخَذَر َفَبخخاَدَر الطَّخخْرَف َنَباُتخخهُ  َواْسخخِتَواُهُه َواْسِتْحَصخخاُدُه ، َفَكخخاَن َأْمَثخخاَل  َبَلخخى َوَلِكنِ 

                                                 

، 504-2/503: األلفية، والغرة المخفية شرح الدرة 206-3/205، والمقتضب: 3/301ينظر: الكتاب:  (1)
 .3/290، وحاشية الصبان: 3852-3851: تمهيد القواعد، و 3/37وشرح المفصل: 

 (.3070) 4/92صحيح البخاري:  (2)
 .11/16، ومرقاة المفاتيح: 5-15/4ينظر: عمدة القاري:  (3)
 .291-2/290، وشرح التصريح: 4/87، وأوضح المسالك: 437ينظر: شرح ابن الناظم:  (4)
 .1/342الفائق في غريب الحديث:  (5)
 .206المفصل:  (6)
 .2/286ينظر: شرح التصريح:  (7)
 .3/187: (شرح الرضي8)
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فــ )دونــك( هنـا اسـم فعـل أمــر . (1)اْلِجَبخاِل َفَيُقخوُل َّللاَُّ ُدوَنخخَك َيخا اْبخَن آَدَم ، َفِإنَّخخُه اَل ُيْشخِبُعَك شخيء((
معناه خذ فإنه ال يسعك شيء، وإذا ارتفع ما بعد هذه الظروف خرجت عـن اإلغـراء فتقـول: دونـك 

. والمالحـظ فـي هـذه الظـروف المسـتعملة فـي حّيـز أسـماء األفعـال أنهـا مبنيــة (2)، وعليـك الـدينُ زيـدٌ 
على الفتح؛ ألنها الحركة التي استحقتها في أصلها حين كانت ظروفا، كما في المصادر المنقولـة 

 .(3)إلى أسماء أفعال، وال محل لها كتلك المصادر لقيامها مقام ما ال محل له
 ُرَوْيَد:عاشرًا: 

، وهو من )أْرَوَد( (4)اسم فعل أمر بمعنى تّمهل أو أمهل، نحو: رويد زيدا، أي: أمهله
الذي مصدره )إْرَوادًا(، ولكن العرب نطقت به )رويدا( بدال من )إروادا( وكأنهم صغروه تصغير 

ن آخره؛ ألنَّ . وبني على الفتح ولم يسكّ (6)، على طرح جميع الزوائد وهما الهمزة واأللف(5)الترخيم
، ومذهب غيره أّن )رويد( (8). وهذا هو مذهب سيبويه(7)قبله حرفا ساكنًا كما ُفعل في أين وكيف

. ونجد أنَّ الذي قاله سيبويه أحق بالقبول؛ ))ألنَّ أورد يقع موقع رويد، وَرْوٌد ال (9)تصغير )رود(
 .(10)عنى أولى((يقع في موقعه؛ فألن يكون مأخوذا مما يقع موقعه ويطابقه في الم

 ومما جاء في الشعر شاهدا على استعمال )رويد( اسم فعل قول الشاعر:
ِهْم       إلينا ولكْن ُبْغُضُهْم ُمَتمائنُ  ُرَوْيَد َعِليَّا ُجدَّ ما َثْدُي ُأمِ 
(11) 

                                                 

 (.2348) 3/586صحيح البخاري:  (1)
 .1/219ينظر: عقود الزبرجد:  (2)
 .3/187: شرح الرضيينظر: (3)
 .2/142ينظر: شرح كتاب سيبويه:  (4)
في تصغير غير هو تصغير االسم بعد تجريده من الزوائد الصالحة للبقاء . ))4/86ينظر: أوضح المسالك:  (5)

الترخيم، كقولنا في معطف: ُعَطْيف، وفي أزهر: ُزَهْير، وفي زعفران: ُزَعْيِفر، وفي عصفور: ُعَصْيِفر، ويقال في 
تصغير هذه الكلمات دون ترخيم: ُمَعْيِطف، ُأَزْيِهر، ُزَعْيِفَران، ُعَصْيِفير، وسمي هذا النوع من التصغير بتصغير 

 .60((. الترخيم في العربية: لمفضي الى الترقيق والتليينالترخيم لما فيه من الحذف ا
 .2/211ينظر: حاشية الخضري:  (6)
 .3/208ينظر: المقتضب:  (7)
 .1/243ينظر: الكتاب:  (8)
 .229، والصاحبي: 9ينظر: حروف المعاني:  (9)
 .2/142شرح كتاب سيبويه:  (10)
لمالك بن خالد الهذلي في شرح وله أو ، 738-3/737لمعطل الهذلي في معجم ما استعجم: لالبيت  (11)

، وتهذيب اللغة مادة 278، و3/208، والمقتضب: 1/243، وبال نسبة في الكتاب: 1/447أشعار الهذليين: 
 .3/189، ولسان العرب مادة )رود(: 3/26، وشرح المفصل: 14/115)رود(: 
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ٍن، ومن استعمال ه والدليل على أنه اسُم فعل كوُنُه مبّنيًا والدليُل على بنائه كوُنه غيَر ُمَنوَّ
. فـ (1)((َوْيَحَك َيا َأْنَجَشُة، ُرَوْيَدَك َسْوًقا ِباْلَقَواِريرِ : ))اسم فعل في الحديث النبوي الشريف قوله 

)رويد( هنا اسم فعل أمر بمعنى أمهل، وفتحة داله فتحة بناء، والكاف المتصلة به هي كاف 
)َحيََّهَل، والنَّجاَء، وُرَوْيَد( ، وقد أجاز النحاة اتصال كاف الخطاب بأسماء األفعال (2)الخطاب

، قال سيبويه في فائدة هذه الكاف: ))واعلم أن ُرَوْيدًا (3)فيقال: )َحيََّهَلَك، والنَّجاَءَك، وُرَوْيَدَك(
َتلحقها الكاُف وهي في موضع افَعْل وذلك قولك: ُرَوْيَدَك زيدًا وُرَوْيَدُكْم زيدًا، وهذه الكاف التي 

لحقت لُتبيََّن المخاَطَب المخصوَص؛ ألّن )ُرَوْيَد( تقع للواحد والجميع والذَّكر لحقت رويدًا إّنما 
ل  واألُنثى فِإنَّما َأدخل الكاَف حين خاف اْلتباَس َمْن َيعني بَمن ال يعني وإنَّما حذَفها في األوَّ

ل حتَّى ُيْقِبَل عليك، استغناًء بعلم المخاطَب أّنه ال َيعنى غيَره، فَلحاُق الكاف كقولك يا فالُن للرَّجُ 
وترُكها كقولك للرجل أنت َتفعُل إذا كان ُمْقِبال عليك بوجهه ُمْنِصتًا لك، فتركَت يا فالُن حين 
قلت: أنت َتفَعُل استغناًء بِإقباِله عليك، وقد تقول أيضًا: ُرَوْيَدَك لمن ال ُيخاف أْن َيلتبَس بِسواه 

. ويجوز جعل (4)ت لك: أنَت َتفعُل ذاك يا فالُن توكيدًا((توكيدًا كما تقول للمقِبِل عليك الُمْنِص 
)رويدك( في الحديث المنصرم اسمًا منصوبًا على اإلغراء أو مفعواًل به بفعل مضمر أي ألزم 

، وفتحة دااله حينئٍذ فتحة إعراب على أساس أنَّ (5)رفقك، أو على أنه مصدر مضاف إلى الكاف
مقدر. وعلى هذا يظهر لدينا أنَّ لـ )رويد( استعماالت  المصادر معربة منصوبة بفعل محذوف

 أخرى هي: 
 
 
 

األول: أن يستعمل مفعوال مطلقا ويكون ذلك إذا نونته أو أضفته نحو: رويدًا زيدًا، كقولك  
 .(6). ومن اإلضافة نحو: رويَد زيدٍ ضربًا زيدًا أي: اضرب ضربًا زيدا فكأنك قلت: ارود رويدًا زيداً 

يكون صفة لمصدر مذكور على طريقة النعت بالمصادر نحو: ساروا سيرا والثاني: أن 
 .(1)رويدا، وقد يأتي نعتًا لمصدر محذوف على النيابة نحو: ساروا رويدا

                                                 

 (.6149) 8/226صحيح البخاري:  (1)
 .22/185ينظر: عمدة القاري:  (2)
 .3/205ينظر: التذييل والتكميل:  (3)
 .1/244الكتاب:  (4)
 .10/544، وفتح الباري: 260ينظر: شواهد التوضيح:  (5)
 .319ينظر: الجمل في النحو:  (6)
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، وتقديره: ساروا السير رويدا، أي: (2)واألخير: أن يكون حااًل نحو: ساروا رويدا
 .(3)متمهلين

 
، وال (4)السكون بمعنى اسكت متضمن معنى الزجراسم فعل أمر مبني على حادي عشر: َصْه:

يثنى أو يجمع وال يذّكر أو يؤنث فتقول: ))صه للواحد واالثنين والجمع وللمذكر والمؤنث بلفظ 
. وقد ينون فتقول: َصٍهَصه، فإذا ُنون فهو للتنكير كأنك قلت: اسكت سكوتًا، وإذا لم (5)واحد((

. (6)لسكوت المعروف منك أو اسكت عن كل حديثينون فللتعريف، فتقول: َصْه أي: اسكت ا
َفَلمَّا : ))....على لسان زوج نبي هللا إبراهيم  وبالتنوين ورد اسم الفعل )صه( في قوله 

. أي انها لما سمعت الصوت (7)...((َأْشَرَفْت َعَلى اْلَمْرَوِة َسِمَعْت َصْوًتا، َفَقاَلْت: َصٍه ُتِريَد َنْفَسَها
قالت لنفسها: صٍه أي: أسكتي كل سكوت فال تحدثيني بما يؤخرني عن طلب ما  في نفسها يثنيها

هـ( معلاًل كسر التنوين في )صٍه( وآخره ساكن في المعرفة: ))فأما 392، قال ابن جني )ت(8)أريد
صه ومه فإنما كسرت أواخرهما مع التنوين في النكرة وقد كان آخرهما ساكنا في المعرفة من قبل 

ما جاء دليال على التنكير وهو ساكن والهاء قبله ساكنة كسرت الهاء لسكونها وسكون أن التنوين ل
التنوين بعدها فقالوا: صه، ومه، وكذلك جميع ما هذه حاله من المبنيات إذا اعتقد في ما دلت 

 .(9)عليه التنكير نونت وإذا اعتقد فيه التعريف حذف منها التنوين((
 ثاني عاشر: عليك
يُد اإلْغراء واأَلمر، ُنقل من موضعه األصلي وهو الَجارِّ والَمْجُرور واستعمل اسُم فعِل ُيفِ 

ْم اسم فعل بمعنى اْئِت زيدًا، أو خذه، أو إْلَزْمُه، ويتعدى بنفسه، قال هللا تعالى:  عليُُ
مْ  أنُفَسُُ

قال له: . قال سيبويه: ))وإِذا قال: عليك زيدًا فكَأنَّه (1). وبالباء تقول: عليك بزيد(10)

                                                                                                                                            

 .3/1165ينظر: توضيح المقاصد:  (1)
 .1/143ينظر: األصول في النحو:  (2)
 .2/232ينظر: التخمير:  (3)
 .2/130ينظر: األصول في النحو:  (4)
 .3/103همع الهوامع:  (5)
 .3/63، والنهاية في غريب الحديث: 2/494ينظر: سر صناعة اإلعراب:   (6)
 (.3364) 4/175صحيح البخاري:  (7)
 .15/256ينظر: عمدة القاري:  (8)
 .2/495سر صناعة اإلعراب:  (9)
 (.105سورة المائدة: اآلية )(10)
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. وفي الصحاح: ))َعَلْيك َزْيدًا وبَزْيٍد؛ َأي: ُخْذه، لما َكُثر اْسِتْعماله صاَر بمْنزَلِة َهُلمَّ وإن (2)اْئِت((
هـ(: ))َوَعَلْيُكْم: من كلم اإلغراء وله باب 745. وقال أبو حيان )ت(3)كاَن أْصُله من االْرِتفاِع((

ال فإن كان الفعل متعديًا كان اسمه متعديًا وإن كان معقود في النحو وهو معدود في أسماء األفع
. ومن شواهد (4)الزمًا كان الزمًا )َوَعَلْيُكْم( اسم لقولك: ألزم، فهو متعد فلذلك نصب المفعول به((

ْهِل اللَُّهمَّ َعَلْيَك اْلَمأَل ِمْن ُقَرْيٍش، اللَُّهمَّ َعَلْيَك َأَبا جَ : ))ورود )عليك( في صحيح البخاري قوله 
. فقوله : )عليك المأل( أي إلزم وخذ جماعتهم وأشرافهم فأهلكهم، وهو (5).....((ْبَن ِهَشامٍ 
ومن األحاديث المشكلة في هذا الباب قوله  .(6)بـ )عليك( من حيث كان اسما لفعٍل متعدّ منصوب 

(( : َِباب َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلْلَبَصِر َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج َوَمْن َلْم َمِن اْسَتَطاَع اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّْج َيا َمْعَشَر الشَّ
ْوِم َفِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ  . إذ تضّمن هذا الحديث استعمال اسم الفعل )عليك( (7)((َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّ

مسندا الى ضمير الغائب )الهاء( خالفا ألصول النحويين في هذا الباب؛ ألنَّ العرب ال تكاد 
تأمر إال الحاضر، فيقولون: عليك زيدا، وال يقولون: عليه زيدا قال سيبويه: ))واعلْم أنَّه ال يجوز 
لك أن تقول: عَليِه زيدًا تريد به األمَر كما أردت ذلك في الفعل حين قلت: ِلَيضرْب زيدًا؛ ألّن 

لم يكن فعال يجوز . وقال المبرِّد: ))وكل شيء كان في موضع الفعل و (8)عَليِه ليس من الفعل((
لفظة )فعليه( الواردة في . ويمكن توجيه (9)أن تأمر به غائبا وال يجوز أن تقول: على زيد عمرا((

 بما يأتي:الحديث الشريف 
هـ(: ))وفي 224أن يكون هذا الحديث شاهدا على جواز أمر الغائب قال أبو عبيد )ت -

غائبا، وال تكاد العرب تغري إال الشاهد هذا الحديث من العربية قوله: )فعليه بالصوم( فأغرى 

                                                                                                                                            

، وتمهيد 3/1164:توضيحالمقاصدو ، 1/283 :الخصائصو ، 144، و1/141:األصول في النحوينظر: (1)
 . 8/3895القواعد: 

 .1/250:كتابال(2)
 .7/287:لصحاحمادة )عال(ا(3)
 .4/41 :البحرالمحيط(4)
 (.3185) 4/129صحيح البخاري: (5)
 .16/306 :عمدة القاري ينظر: (6)
 (.1905) 3/478صحيح البخاري: (7)
 .1/252 :كتابال(8)
 .3/280 المقتضب:(9)
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يقولون: عليك زيدا ودونك عمرا وعندك وال يقولون: عليه زيدا إال في هذا الحديث فهذا حجة لكل 
 .(1)من أغرى غائبا((

أن يتعين في الحديث مراعاة للفظ )َمن( ال معناها؛ ألنه لما كان الضمير الغائب  -
المخاطبين في قوله: )يا معشر الشباب..( وبيان لقوله: راجعا إلى لفظة )من( وهي عبارة عن 

 )منكم..( جاز قوله: )عليه..( ألنه بمنزلة الخطاب.  
وإنما ، لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المرادغير جائز أن إغراء الغائب  -

 . وهللا أعلم.(2)الدالة على العلم بالمراد من األمرلما فيه من داللة الحال  في هذا الحديثجاز 
 ثالث عشر: مُانك

، وإنما عّده النحويون من أسماء (3)اسم فعل أمر بمعنى اثُبْت منقول عن ظرف المكان
ر بـ )أثبتوا( فتحمل ضميرًا فأكد وعطف عليه وذلك في قوله  األفعال لدليلين: األول: أنه ُيقدَّ

َمَكاَنُكْم َأْنُتْم َوُشَرَكاُهُكمْ تعالى: 
)أنتم( توكيد للضمير في )مكانكم( كأّنه قال: )اثبتوا أنتم . فـ (4)

ر بـ )اثبتي( في (5)وشركاؤكم( وعطف على ذلك الضمير بعد أن أكده بـ )شركاؤكم( . وكذلك ُيقدَّ
 قول الشاعر: 

 (6)َوَقْوِلي ُكلَّما َجَشَأْت َوَجاَشْت    َمَكاَنك ُتْحَمِدي َأو تْسَتِريِحي
 

طلب فـ )تحمدي( فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف فجزم الفعل في جواب ال
 .(7)النون، وإنما ساغ ذلك ألنَّ تقدير الكالم: اثُبِتي ُتحمدي أو تستريحي

، مثلما تلحق هذه النوُن (1)الثاني: إلحاقه نون الوقاية في قول بعض العرب: مكاَنَكِني
؛ ))وإنما اتصلت بها نون الوقاية (2)الفعل كما في )أكرمني( ونحوه دليل على قّوة شَبهه بالفعل

                                                 

 .2/75 :غريب الحديثينظر: (1)
 .110-9/109 ينظر: فتحالباري:(2)
، وحاشية الصبان: 2/286، وشرح التصريح: 255، وشرح قطر الندى: 436شرح ابن الناظم: ينظر:  (3)
3/296. 
 (.28من اآلية ) :سورة يونس (4)
 .5/153، والبحر المحيط: 3/85، وشرح المفصل: 3/35ينظر: الخصائص:  (5)
تاج العروس مادة و ، 2/428خزانة األدب: ، و 386-2/385البيت لعمرو بن اإلطنابة في شرح التصريح:  (6)

، 4/189، وأوضح المسالك: 3/85، وشرح المفصل: 3/35، وبال نسبة في الخصائص: 1/176)جشأ(: 
 .  2/392، وهمع الهوامع: 268ومغني اللبيب: 

 .255، وشرح قطر الندى: 5/153: البحرالمحيط، و 3/86، وشرح المفصل: 3/35ينظر: الخصائص:  (7)
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. ومن شواهد ورود اسم الفعل )مكانك( في (3)حماًل لها على مدلوالتها وهي األفعال المتعدية((
ُفوُف ِقَياًما، َفَخَرَج ِإَلْيَنا َقاَل: )) صحيح البخاري َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  َلِت الصُّ اَلُة ، َوُعدِ  ُأِقيَمِت الصَّ

. فـ (4)...(( َفَلمَّا َقاَم ِفي ُمَصالَُّه َذَكَر َأنَُّه ُجُنٌب َفَقاَل َلَنا: َمَكاَنُكْم، ُثمَّ َرَجَع َفاْغَتَسلَ   َرُسوُل َّللاَِّ 
)مكانكم( اسم فعل أمر بمعنى اثبتوا، و)الكاف( في موضع خفض باإلضافة كـ )الكاف( في 

 )إياكم(. 
 رابع عشر: َمهْ 

؛ ألنَّ اكفــــف (6)ال بمعنــــى اكفــــف (5)اْنَكِفــــفاســــم فعــــل أمــــر مبنــــي علــــى الســــكون بمعنــــى 
فـاألولى أن يطــابق اســم الفعـل الفعــل الــذي يوافـق معنــاه وعملــه ، (7)ومــه ال يتعــدىالزم اْنَكِففو متعـٍد،

ريـده ، وهو ))زجـٌر وإسـكات وأمـٌر بـالتوّقف عمـا ي(8)ويجوز فيه أيضًا )ِمِه، وِمٍه(وليس معناه فقط. 
المريد، كأّن قائاًل يريد الكالَم بشيء أو فاعاًل يريـد فعـاًل فُيقـال: لهمـا َمـْه أي: ِقـف وال تفعـل، وهـذا 

 مشهور في كالم العرب.قال:
 (9)َمْه َمالَي الليلَة َمْه ما ِلَيْه ... يا راعَي َذْوِدي وأجماِليهْ 

. وورد (10)َمْه ثم مّر في كـالم نفسـه((ويكون هذا على أّن أمرًا تقّدم فرّد عليه القائل فقال: 
ِحُم َفَأَخخخَذْت ِبَحْقخخِو : ))اســم الفعــل )مــه( فــي قولــه  َُ ِمْنخخُه َقاَمخخِت الخخرَّ خخا َفخخَر َخَلخخَق َّللاَُّ اْلَخْلخخَق، َفَلمَّ

ْحَمِن َفَقخخاَل َلَهخخا َمخخْه، َقاَلخخْت َهخخَذا َمَقخخاُم اْلَعاِئخخِذ ِبخخَك ِمخخَن اْلَقِطيَعخخِة، َقخخاَل َأاَل َترْ  َضخخْيَن َأْن َأِصخخَل َمخخْن الخخرَّ
، َقاَل َفَذاِك َلخكِ  . فــ )مـه( هنـا َزْجـٌر َمْصـروٌف إلـى (11)((َوَصَلِك َوَأْقَطَع َمْن َقَطَعِك، َقاَلْت َبَلى َيا َربِ 

                                                                                                                                            

 .1/323ينظر: معاني القرآن: (1)
 .1/387، وتوضيح المقاصد: 3/35ينظر: الخصائص:  (2)
 .1/210حاشية الصبان:  (3)
 .(275) 1/77صحيح البخاري:  (4)
 . 2/209، وحاشية الخضري: 2/282ينظر: شرح التصريح:  (5)
 . 1/456اللباب: ، و 7/100ينظر: الصحاح مادة )مهه(:  (6)
 .3/1161ينظر: توضيح المقاصد:  (7)
 .437ينظر: شرح ابن الناظم:  (8)
لم أقف على قائله، ووجدت في أمالي ابن الحاجب لعمرو بن ملقط الطائي أحد شعراء الجاهلية هذا البيت: (9)

 َمْهَماِلَيالليَلَةَمْهَمالَيْه  َأْوَدىِبَنْعَليَّوِسرَباِلَيهْ 
لي الليلة، اسم فعل من قولهم: مه، أي  بعده بالقول: ))يجوز أن يكون )مه( من قوله: مهماابن الحاجب ثم عّقب 

 .658-2/657ه من اللوم وشبهه((. أمالي ابن الحاجب: اسكت واكفف عّما أنت في
 .275الصاحبي:  (10)
 (.4830) 650-6/649 صحيح االبخاري: (11)
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الُمْستعاِذ منه وهو القاِطُع ال إلـى الُمْسـتعاِذ بـه تبـاَرَك وتعـالى قـال العينـي فـي توجيـه هـذا الحـديث: 
لميم وسكون الهاء وهي اسم سمي به الفعل وبنيت على السـكون، ومعنـاه اكفـف ))قوله: مه بفتح ا

. ويظهـر مـن كـالم العينـي أنَّ (1)فإْن وصلت نونته فقلـت: مـٍه مـه، ويقـال مهمهـت بـه أي زجرتـه((
المهمهــة اشــتقت مــن اســم الفعــل )مــه(، وفــي معجمــات اللغــة مــا يؤيــد ذلــك جــاء فــي تهــذيب اللغــة: 

 . (2)قول َمْهَمْهُت أي قلت له: َمْه َمْه(())َمْه زْجٌر ونهي وت
 خامس عشر: َمْهَيمْ 

ــْرَيمْ (3)اســم فعــل بمعنــى أخبــر، وقيــل معنــاه: مــا وراءك ، وقــد (4)، كلمــة يمانيــة علــى زنــة َم
ـــه  ـــْوٍف  وردت فـــي قول ـــِن َع ـــرَّْحَمِن ْب ـــِد ال ـــه ُضـــرًا وُصـــْفَرًة )) لَعْب َمْهخخخَيْم َيخخخا َعْبخخخَد وقـــد رأى علي

ْحَمنِ  . قــال العكبــري فــي توجيــه هــذا الحــديث: ))هــو اســم للفعــل والمعنــى مــا يممــت، أي: (5)((الخخرَّ
 .  (6)قصدت، وقيل تقديره: ما وراءك((

 سادس عشر: النََّجاء
، وذكـــر (7)اســـم فعـــل أمـــر لــــ )اُنـــْج( معنـــاه أســـرع، وتلحقـــه كـــاف الخطـــاب فيقـــال: النََّجـــاءكَ 

. وذلك بعيـد عـن الصـواب؛ ألنـه إذا ُقصـر (8)النَّجا، والنَّجاءَ الزبيدي أنَّ النجاء ُيَمدُّ وُيْقَصر فيقال: 
مقصور  (9)التبس بـ )النَّجا( يقال: ))النَّجاء من السرعة ممدود، والنَّجا ما ألقيته عن الرجل والبعير

. ولــم يعــد الرضــي )النجــاء( فــي أســماء األفعــال وإنمــا عــّدها (10)يكتــب بــاأللف؛ ألنــه مــن نجــوت((
. وقـد ذكرهـا سـيبويه (11)قـم عنـده دليـل علـى انتقالهـا مـن المصـدرية إلـى اسـم الفعـلمصدرًا، إذ لـم ي

، وكذلك فعل ابن جني إذ قال في معـرض حديثـه عـن أسـماء األفعـال: (12)في حّيز أسماء األفعال
))ومنها وجود الجمع فيهـا فـي هيهـات والجمـع ممـا يخـتص باالسـم، ومنهـا وجـود التأنيـث فيهـا فـي 

                                                 

 .1/256 عمدة القاري: (1)
 .5/250تهذيب اللغة مادة )مهه(:  (2)
 .272، وشواهد التوضيح: 1/390مشارق األنوار:   (3)
 .33/469تاج العروس مادة )مهيم(:  (4)
 (.5072) 7/7صحيح البخاري:  (5)
 .84إعراب الحديث النبوي:  (6)
 .3/241العربية:  أصوات، والمحيط في 8/3886: تمهيد القواعد، و 185:/2ينظر: المخصص (7)
 .40/37تاج العروس مادة )نجو(:  (8)
اء والبعير َنجا َيْنُجو. المخصص:  (9)  .4/449ما َأْلَقْيته عن الرجل من لباس أو َسَلْخَته عن الشَّ
 .45-44الممدود والمقصور:  (10)
 .3/164: شرح الرضيينظر:  (11)
 .1/242ينظر: الكتاب (12)
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الة اآلن وأفــي، والتأنيــث بالهــاء واأللــف مــن خــواص األســماء، ومنهــا اإلضــافة هيهــاة وهيهــات وأو 
وهــي قــولهم دونــك وعنــدك ووراءك ومكانــك وفرطــك وحــذرك ومنهــا وجــود الم التعريــف فيهــا نحــو: 

 . (1)النجاءك فهذا اسم انج ومنها التحقير وهو من خواص األسماء وذلك قولهم: رويدك((
لمصدر قد ينقل إلى اسم الفعل لكثرة االستعمال بـأن يقـام وفي ضوء ذلك يمكن القول إن ا

مقامه وال يقّدر الفعل قبله جائز فـي االسـتعمال النحـوي وهـو علـى نحـو مـا تمّثـل لـدينا فـي )رويـد( 
وغيره، وال يوجد ما يمنع أن يسري على )النجاء( ما سرى علـى )رويـد( وغيرهـا مـن جـواز التحـول 

م الفعل، ولم يذكر لنا الرضي سبب عدم سريان هذا الحكم علـى من المصدرية أو الظرفية إلى اس
: )النجــاء( كمــا ســرى علــى )رويـــد(، ومــن شــواهد اســتعمال )النجـــاء( فــي الحــديث النبــوي قولـــه 

، ِإنََّما َمَثِلى َوَمَثُل َما َبَعَثِني َّللاَُّ ِبِه َكَمَثِل َرُجٍل َأَتى َقْوًما َفَقخاَل َيخا َقخْوِم ِإنِ خي َرَأْيخُت اْلَجخيْ )) َش ِبَعْيَنخيَّ
 .     (2)..((َوِْنِ ي َأَنا النَِّذيُر اْلُعْرَياُن َفالنََّجاَء 

 سابع عشر: َها
، ويـأتي فـي (4)، فإذا كـان حرفـًا فهـو حـرُف تنبيـهٍ (3)اً )ها( هو لفٌظ مشترٌك يكون اسمًا وحرف

، (6)وأمَّا إذا كانت )ها( اسمًا فهي اسم فعل ومعناه ُخذ وتناول، يقـال: هـا يارجـلُ ، (5)أرَبَعِة مواضع
، وتســتعمل )هــا( أيضــًا بكــاف الخطــاب فتقــول للمــذّكِر: هــاَك، وفــي جمعــه (7)وتــأمر بهــا وال تنهــي

. (8)وتقــول للمؤنــِث: هــاِك، بالكســر، وفــي جمعــه وتثنيتــه: هاُكمــا، وهــاُكنّ وتثنيتــه: هاكمــا، وهــاكم، 
 وفيها أربع لهجات تختص بـاسم الفعل )ها( وهي:

ــِث  ــاَء( للمــذّكر بــالفتح، و)هــاِء( للمؤنَّ ــدِّ أِلفهــا لُتصــبَح )هــاء( فيقــال: )َه األولــى: وتكــون بَم
، فتقـول فــي تثنَيــِة (1)َظَهــر ذلـك الضــمير ، ويكــون فيهـا ضــميٌر مسـتتَر فــإذا ُثِنــَي أو ُجمـعَ (9)بالكسـر

                                                 

 .3/47الخصائص:  (1)
 (.7283) 9/555:صحيح البخاري  (2)
 .2/2292ارتشاف الضرب: ينظر: (3)
 .43-3/42العربية:  أصواتوالمحيط في  ،346ينظر: الجنى الداني:  (4)
، ومغني 349-346:،والجنى الّداني469-468:، ورصف المباني355-353، و2/197 :ينظر: الكتاب (5)

 .2/587:وهمع الهوامع ،456: اللبيب
، وهمع 3/32: ل، وشرح المفص194:، والمفصل132-2/131 :، واألصول251، 1/244 :ينظر: الكتاب (6)

 . 2/105الهوامع: 
 .280 الصاحبي:، و 73 :حروف المعاني: ينظر (7)
ل، 1/319،وسر صناعة اإلعراب: 2/132:ينظر: األصول (8) ، 3/171،وشرح الرضي: 3/32: وشرح المفصَّ

 .40/533، وتاج العروس مادة )ها(: 3/105وهمع الهوامع: 
 .455: ينظر: مغني اللبيب (9)
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هخخاهم اْقخخَرُءوا ِكتاِبَيخخةْ المــذكَّر: هاؤمــا ، وفــي جمعــه هــاؤم كمــا قــال هللا تعــالى : 
. وفــي تثنيــة (2)

، ويجــوز أن يقــال فــي خطــاب جمــع (3)المؤنَّــث هاؤمــا مثــل المــذّكر، وفــي جمعــِه: )هــاؤنَّ يــا نســوة(
. وهـــذه أجـــوُد لهجاتهـــا؛ ألنَّ بهـــا َوَرَد (4)المؤنـــث هـــاؤْمنَ المـــذكر أيضـــًا: هـــاؤموا يـــا رجـــال، وجمـــع 

 الكتاُب العزيز.
الثانية: تكون بهمزة ساكنة فيقال للواحد: ))هأ يا رجـل مثـل َهـْع، ولالثنـين هـاءا مثـل خافـا 
وللجميع هاؤوا مثل خافوا، وللمرأة هائي مثل هاعي، ولالثنتين هـاءا وللجميـع هـأَن يـا نسـوة بمنزلـة 

. والمالحـــظ فـــي هـــذه اللهجـــة أنهـــا (6). وأصـــلها هـــاْء اســـقطت الهمـــزة الجتمـــاع الســـاكنين(5)َهْعـــن((
تتصــــرف تصــــرف )خــــْف، وخــــافي، وخافــــا، وخــــافوا، وخْفــــَن(، وهــــي لهجــــة قليلــــة االســــتعمال رغــــم 

 .(7)قياسيتها
الثالثة: وهي أن تلحق الهمزة المفتوحـة بكـاف الخطـاب فيكـون مـن قبيـل الجمـع بـين البـدل 

، قـــال ابــن جنـــي فــي توجيـــه هــذه اللهجـــة: ))فيهــا لغـــة ثالثــة وهـــي أن تتــرك الهمـــزة (8)منــهوالُمبــدل 
مفتوحــــــــــة علــــــــــى كــــــــــل حــــــــــال وتلحقهــــــــــا كافــــــــــا مفتوحــــــــــة للمــــــــــذكر ومكســــــــــورة للمؤنــــــــــث فتقــــــــــول 

 . (9)هاءكوهاءكماوهاءكموهاءكوهاءكماوهاءكن((
ان أو األخيــــرة: أن تكــــون )هــــا( بــــألف مفــــردة ســـــاكنة للواحــــد واالثنــــين والجمــــع مــــذّكرا كـــــ

 . (10)مؤنثا
ــا الحــديث الــذي َوَرَد شــاهدًا علــى اســتعمال اســم الفعــل )هــا( فــي صــحيح البخــاري وهــو  وأمَّ

 ِرًبخا الذََّهُب ِبالذََّهِب ِرًبا ِإالَّ َهاَء َوَهاَء ، َواْلُبرُّ ِباْلُبرِ  ِرًبا ِإالَّ َهاَء َوَهخاَء ، َوالتَّْمخُر ِبخالتَّْمرِ : ))قولـه 
ِعيِر ِرًبا ِإالَّ َهاَء َوَهاءَ ِإالَّ َهاَء َوهَ   ِعيُر ِبالشَّ . وقـد اخُتِلـَف فـي تفسـيره فقـال بعضـهم: (11)((اَء ، َوالشَّ

                                                                                                                                            

ل (1)  .3/32:ينظر: شرح المفصَّ
 . (19: اآلية )الحاقةسورة (2)
لو ، 2/132 :األصولفيالنحوينظر: (3) ، 455 :مغنياللبيب،و 3/171: شرح الرضيو ، 3/33:شرح المفصَّ
 .3/20 :همعالهوامعو 
 . 1/188لسان العرب مادة )هوأ(: ، و 4/255المخصص: ينظر:  (4)
 .291 :إصالح المنطق (5)
 .2/98ينظر: الصحاح مادة )هوأ(:  (6)
 .1/319ينظر: سر صناعة اإلعراب:  (7)
 .2/235ينظر: التخمير:  (8)
 .1/319سر صناعة اإلعراب:  (9)
 .3/171: شرح الرضيينظر:  (10)
 (.2134) 3/533صحيح البخاري:  (11)
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أن يقوَل كلُّ واحٍد من المتابعين: هاِء َأْي: ُخْذ، فُيعطيِه ما في يـده ثـمَّ يفترقـان، وقيـل معنـاه: هـاَك 
كـلُّ واِحـٍد ِمـن البـاِئَعْين: هـاَء َأي ُخـْذ فُيْعِطيـه ، وعند آخرين ))هو َأْن َيُقـوَل (1)وهاِت أي: ُخْذ وأعطِ 

. وقـــال ابــــن مالـــك فـــي توجيــــه هـــذا الحــــديث: (2)مـــا فـــي َيــــِده، ... َيْعنـــي ُمقاَبَضـــًة فــــي الَمْجِلـــِس((
))و)هاَء( اسم فعل بمعنى خذ، فحقه أن ال يقع بعد )إال( كما ال يقع بعدها خذ، وبعد أْن وقع بعد 

ــًا، فكأنــه قيــل: وال الــذهب بالــذهب إال مقــواًل بــه عنــد )إال( فيجــب تقــدير قــول ق بلــه يكــون بــه محكي
 . (3)المتبايعيِن هاَء وهاَء((

فـ )هاء( في ضوء توجيه ابن مالك محله النصب على الحال والمستثنى منه مقـدر، يعنـي 
. (4)بيع الذهب بالذهب وباقي جميع الحاالت إال حال الحضـور والتقـابض بهـاء وهـاء؛ ألنـه الزمـه

ـــُن العربـــي )ت ثين نقـــرأ قـــول اإلمـــام اب هــــ( فـــي شـــرح هـــذا الحـــديث إذ قـــال: 543ومـــن آراء المحـــدِّ
َضت منهـا الهمـزُة  ))اخُتِلف في قولِه: ها وها ... فقيَل: معناُه هاَك أي: ُخْذ، فلمَّا ُحِذَف الكاُف عوِّ

ُة فيقال للواِحِد: ها ولالثنـيِن هـا وهـا وللجماعـِة  هـاؤم، ومـن العـرِب مـن يقـول: هـاَك، ثمَّ ُحِذَفت المدَّ
وهاُكما، وهاُكم، وجرى في كالٌم كثير لباُبه عندي: أنَّ هـا تنبيـه، وُحـِذَف َحـرف أعـِط لداللـِة الحـال 
عليه، فأمَّا اتِّصاُل الضمائر به َفيدلُّ على أنَّه المخاطب؛ ألنَّـه إذا قـال: هـا فقـد َنبَّـَه، فـإذا قـاَل: َك 

َص، فحَصَل ال مطلوُب من الفهم، وأمَّـا هـاء وهاؤهـا، فقـد قـالوا: فيـه معنـى: أمَّـا وأمُّـوا أي: فقد َخصَّ
ها َفاقصدا، وهذا ممكـن لكـن يعتـرض عليـه أنَّـه لـم َيسـتعمْل منـُه شـيئًا فـي الواحـد إالَّ بالكـاف فهـي 

ولـه: األصل، ولذلَك أجرى بعض الَعَرب االثنيَن والواحَد عليـِه فـي الكـاِف، ولـم َيُجـز الواحـد علـى ق
ــوا، وقــد قــال هللا:  ــا وأمُّ َهخخا َأْنخخُتْم َهخخُؤاَلِء َجخخاَدْلُتْم َعخخْنُهمْ أمَّ

فأضــاَفها إلــى ضــميِر المرفــوِع وهللُا  (5)
. فهو هنا لم يخرْج عن المعاني اللغويـِة التـي تخـص هـذه الكلمـة، ولكنَّـُه جـاَء بـرأٍي جديـٍد (6)أعلُم((

و رأيُه في ماهيِة هذه الكلمة، إذا يرى أنَّها حـرُف تنبيـٍه، خاَلَف فيه النُّحاة واللغويين كما يظهر، وه
لم ُيَفرِّق بـيَن  –كما يبدو  –وقد َسَبَق القوُل أنَّها اسم فعل بمعنى خْذ أو تناَوَل، إالَّ أنَّ ابن العربيِّ 

)ها( التي هي حرف تنبيٍه ولها مواِضـُع مخصوصـٌة ُتعـرف بهـا، وهـذه التـي هـَي اسـُم وفعـٍل، فهمـا 
 ده كلمة واحدة وهي: للتنبيه. عن

 ثامن عشر: َهُلمَّ 
                                                 

 .40/532ينظر: تاجالعروسمادة )ها(: (1)
 .5/236النهاية:(2)
 .260شواهد التوضيح: (3)
 .6/46ينظر: مرقاةالمفاتيح: (4)
 (.109من اآلية ):سورة النساء(5)
 . 313 – 5/312 :عارضة األحوذي (6)
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يفترض اللغويون أنَّ لفظة هلم في األصل اللغوي مركبة من جزئين، إذ حكى سيبويه عن 
الخليــل أنَّهــا مركبــة مــن )ُلــمَّ( فعــل أمــر مــن قــولهم: َلــمَّ هللُا شــعثه، أي: أجمــع نفســك إلينــا، وضــمت 

. وقـد تبعـه علـى هـذا القـول (1)التنبيـه تخفيفـًا لكثـرة االسـتعمالإليها )هـا( التنبيـه وحـذفت ألـف )هـا( 
. ومذهب الكوفيين أنه ))ضـّمن )أم( معنـى أسـرْع وأقبـْل، وتعـدَّى بــ )إلـى( فـي (2)جمهور البصريين

الالزم، فقيل: هّلم إلي، وأما في المتعدي نحـو: هّلـم زيـدًا فهـو بـاق علـى معنـاه، أي: أسـرْع وأقصـْد 
. والـرأي عنــد الفـراء أنهــا متأتيـة مــن )هـْل( التــي للزجـر والحــث دخلـت علــى )ُأمَّ( (3)زيـدًا فأحضــْره((

، ثـم ركبـا بـأن خففـت همـزة )أمُّ( بإلقـاء حركتهـا (4)كأنَّه قيل: هل لك فـي كـذا ُأمَّ، أي: أقُصـد وَتعـال
 . (5)على الالم وحذفت فصارت )هُلمَّ(

ل( إْن كانت اسم اسـتفهام فـال معنـى وقد أنكر بعض النحويين ذلك محتجين بالقول أنَّ )ه
لدخولــه علـــى األمــر، وإْن كانـــت بمعنـــى )قــد( فـــال تـــدخل علــى األمـــر، أال تـــرى أنــه ال يكـــوُن هـــِل 
اْضِرْب وأنت تأمر كما ال تقول قد اْضِرْب وال هل اْقُتْل ونحوه، وإْن كانت )هل( اسمًا للزجـر فتلـك 

 . (6)مبنية على الفتح
ـــم يـــّدِع أن )هـــل( هنـــا حـــرف اســـتفهام؛ وإنمـــا هـــي عنـــده زجـــر ويـــرد زعمهـــم أنَّ الفـــراء  ))ل

. ودفعــا للتكلــف نــرى أن يقــال: (8). وأنَّ )هــل( التــي للزجــر والحــث قــد تــأتي ســاكنة الــالم(7)وحــث((
إنهــا بســيطة وليســت مركبــة والســيما أن القــول بتركيبهــا مجــرد افتــراض ال يدعمــه دليــل قــوي لــذلك 

  أعلم.                 ُأختلف في أصل هذا التركيب وهللا
وتســتعمل )هلــم( فــي لهجــة الحجــازيين اســم فعــل أمــر بمعنــى أقِبــْل أو تعــاَل أو ائــِت نحــو: 

ْخَواِنِهْم َهُلمَّ ِإَلْيَنا، ومنه قوله تعالى: (9)هلم زيدًا، أي تعال َواْلَقاِئِليَن إلِ
. وفي المتعدي يكـون (10)

                                                 

، 4/254: المخصص، و 6/338مادة )هلم(: الصحاح و ، 3/35 :الخصائص، و 3/332: كتابالينظر:  (1)
 .3/110، وهمع الهوامع: 3/182: شرح الرضي، و 3/29شرح المفصل: و 
 .193 :المفصل،و 1/146:ينظر: األصول في النحو (2)
 .3/182: (شرح الرضي3)
 . 279والصاحبي: ، 3/35 :الخصائصو ، 1/203ينظر: معاني القرآن:  (4)
 . 3/30 :شرح المفصل، و 2/253 :ينظر: الزاهر (5)
 .1/363التبيان في إعراب القرآن: ، و 4/254:ينظر: المخصص (6)
 .3/36الخصائص:  (7)
 .3/182: شرح الرضيينظر:  (8)
 .2/644والمساعد على تسهيل الفوائد: 3/1390شرح الكافية الشافية : ، و 1/252ينظر: الكتاب:   (9)
 (.18من اآلية ) :سورة األحزاب (10)
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. وهي عندهم تجـري علـى لفـظ (2)((.(1)َهُلمَّ ُشَهَداءُكُم الَِّذينَ ))بمعنى أْحِضْرُه نحو قوله تعالى: 
، فعـل أمـر (5)، وبنـي سـعد(4). وفي لهجـة تمـيم(3)واحد في اإلفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث

ــَك:  ــي، وَهْلُمْمــَن َكَقْوِل ــوا، وَهُلمِّ ــا، وَهُلمُّ وا ، جامــد، لــذا يصــلون الضــمائر بهــا فيقولــون: َهُلمَّ ا ، ُردُّ ُردَّ
ي ، اْرُدْدنَ  . وكـأنهم بـذلك يغّلبـون (8). واألول أفصـح(7)، وقيل في جماعة النسوة: َهُلْمَن أيضـاً (6)ُردِّ

، وهلـــم لـــك ، (9)جانـــب الفعـــل فيثنـــون ويجمعـــون، وقـــد توصـــل بــــ )إلـــى، أو الـــالم( فيقـــال: هلـــم إلـــيَّ
، و))َفِتَحْت َهُلمَّ أَلنََّها ُمْدَغَمٌة، َكَما ُفتِ  مِّ، َكَما َيُجوُز: ُردُّ َحْت ُردَّ في اأَلْمر، َفاَل َيُجوُز فيهَا َهُلمُّ ِبالضَّ

 . (10)أَلنََّها اَل َتَتَصرَُّف((
هــ( بعـد أن ذكـر لهجـة 671وبلهجة الحجازيين جاء القرآن الكـريم، قـال اإلمـام القرطبـي)ت

ُقخخخْل َهُلخخخمَّ قولـــه تعـــالى:  أهـــل الحجـــاز وأهـــل نجـــد: ))وعلـــى لغـــة أهـــل الحجـــاز جـــاء القـــرآن، ومنـــه
ُشَهَداَءُكمُ 

ْخَواِنِهْم َهُلمَّ ِإَلْيَنا. وقوله تعالى: (11) َواْلَقاِئِليَن إلِ
(12))).(13) . 

َقْد ُتُوفِ َى اْلَيخْوَم َرُجخٌل َصخاِلٌ، ِمخَن اْلَحخَبِش َفَهُلخمَّ في قوله: )) وباللهجتين نطق رسول هللا 
ِإنَّ ّلِلَِّ َماَلِئَكخخخًة : )). ومـــن األحاديـــث الـــواردة شـــاهدًا علـــى لهجـــة تمـــيم قولـــه (14)((َفَصخخخلُّوا َعَلْيخخخهِ 

خخوا إِ  َ َتَنخخاَدْوا َهُلمُّ ْكِر، َفخخِإَذا َوَجخخُدوا َقْوًمخخا َيخخْذُكُروَن َّللاَّ َلخخى َيُطوُفخخوَن ِفخخي الطُّخخُرِق، َيْلَتِمُسخخوَن َأْهخخَل الخخذِ 
وَنُهْم ِبَأْجِنحَ  ْنَيا((َحاَجِتُكْم . َقاَل َفَيُحفُّ َماِء الدُّ قال شراح الحديث فـي تعلـيقهم علـى  .(15)ِتِهْم ِإَلى السَّ

أول الحديثين: ))قولـه: )َفُهُلـمَّ( أي تعـال، ويسـتوي فيـه الواحـد والجمـع فـي لغـة الحجـاز، وأهـل نجـد 
                                                 

 (.150من اآلية ) :سورة األنعام (1)
 .3/182: (شرح الرضي2)
 .4/56مادة )هلم(:  ينظر: العين (3)
 .1/146:النحواألصول في ينظر: (4)
 .3/110، وهمع الهوامع: 4/56العين مادة )هلم(: ينظر:  (5)
 .47-2/46ينظر: شرح الكافية الشافية:  (6)
 .4/237: ينظر: البحر المحيط (7)
 .34/114مادة )هلم(:  وتاج العروس ،2/90 :ينظر: اللباب (8)
 .6/338 مادة )هلم(: الصحاح (9)
 .6/168 مادة )هلم(: تهذيب اللغة (10)
 (.150من اآلية ): األنعامسورة (11)
 (.33سورة األحزاب: من اآلية )(12)
 .7/129ألحكام القرآن: الجامع  (13)
 (.1320) 2/329صحيح البخاري:  (14)
 (. 6408) 330-8/329: صحيح البخاري (15)
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الحـديث الثـاني: . وقـالوا فـي (1)يصرفونها، فيقولون: َهُلمَّا، َهُلمَّوا، َهُلمِّي، َهْلُمْمـَن، واألول أفصـح((
))وقوله: )هلموا( على لغة أهل نجد، وهي لهجة فصيحة أيضًا، وأما أهل الحجـاز فيقولـون للواحـد 

. ومن اآلثار األخـرى التـي نسـتدلُّ بهـا علـى لهجـة تمـيم فـي (2)واالثنين والجمع: هلم بلفظ اإلفراد((
. وهنا نلحـظ أن شـراح الحـديث ذكـروا (3)((َهُلمِ ي َيا ُأمَّ ُسَلْيٍم َما ِعْنَدكِ : ))صحيح البخاري قوله 

اللهجتين العربيتين واستفصحهما وإن كانت لهجة الحجازيين أفصح كونها اللهجة التي جاءت فـي 
غي اللهجة األخـرى وال يمنـع النـاطق باللغـة مـن اسـتعمالها توسـعا فـي لال يذلك القرآن الكريم، لكن 

إيصــال أفكــاره وهــذا مــا لمســناه مــن لغــة الحــديث  تأديــة المعــاني وإعطــاء المتحــدث أفقــًا أوســع فــي
 الشريف وهللا أعلم. 

 
 الخاتمة

بعد أن شارفت هذه الرحلة الطيبة المباركة مع األحاديث الواردة في صحيح البخاري على 
نهايتها، ورصد ما فيهـا مـن أسـماء أفعـال حـرص البحـث علـى امتـداده أن يخـرج بنتـائج ومعطيـات 

مـن كتـب متـون الحـديث النبـوي الشـريف فـي تقـديم دراسـات نحويـة ولغويـة تدل على أهمية اإلفـادة 
تطبيقيــة وليســت مجــرد افتراضــات تحكمهــا الضــرورات الشــعرية، وســنحاول إجمــال مــا فصــلناه فــي 

 موضوع بحثنا فنقول:
إّن هذه الدراسة ألقت الضوء على مسألة لغوية نحوية مهمة وهي أسـماء األفعـال  -1

 ومعنوية تؤديها كاالختصار والتوكيد. لما فيها من فوائد لفظية
ــُه ُنحــاُة العربيَّــة فــي استقصــاء  -2 ال يمكــُن بحــاٍل الّتقليــُل مــن الجهــد الكبيــر الــذي َبَذَل

ــوا مــن  ظــواهر هــذه اللغــة الكريمــة، ولكــّن هــذا ال يعنــي أنَّهــم لــم يجــانبوا الصــواب أيضــًا عنــدما أقّل
ــريف، فابتعــدوا عــ قــة فــي بعــض مــا قّعــدوا مــن قواعــد لظــواهر االستشــهاد بالحــديث النبــويِّ الشَّ ن الدِّ

 نحويَّة على نحو ما بيناه في أثناء هذا البحث.
راسات اللغويَّـة والنحويَّـة عـن طريـق  -3 كان لصحيح الُبخاريِّ أثٌر كبير في بعض الدِّ

يستثمر  ما َنَقَله من نصوٍص حملت بين طيَّاته ظواهَر ُلغويَّة أو َنْحويَّة، وقد استطاع ابُن مالك أنْ 
 .(4)هذا الكتاب المبارك فُيتوَِّج بعَض ظواهره النَّحويَّة في أحد كتبه

                                                 

 .8/120عمدة القاري:  (1)
 .11/212 :فتح الباري  (2)
 (.3578) 4/237صحيح البخاري:  (3)
 سماه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح.( 4)
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واســـعًة إذ شـــمَلت لهجـــاٍت قبليـــًة  كانـــت دائـــرُة االســـتعمال اللغـــويِّ للنبـــيِّ محمـــد  -4
 للحديث بلهجاِت الَعَرب كلِّهم فهو الذي أُعطَي جوامع الكلم. مختلفًة، وهذا نابٌع من ميله 

ق التطبيق في صحيح البخاري مخالفة كبيرة بين مـا وثقـه النحـاة لم نجد عن طري -5
ومــا قالــه العــرب وصــور تطبيقــه فــي الحــديث الشــريف، فقــد جــاءت مطابقــة ألقــوال النحــاة، موثقــة 
آلرائهــم داعمــة لتطبيقــاتهم بشــواهد قريبــة المأخــذ علــى الناشــئة محببــة للنفــوس ذات منــافع أخالقيــة 

 التصاله بلهجاتهم الفصيحة. وتربوية عالية، وعلى نحو واسع
وبعـد، فإننـا نأمـل أن نكـون قـد وفقنـا فـي بحثنـا هـذه إلعطـاء صـورة واضـحة عـن اسـتعمال 
أســماء األفعــال فــي صــحيح البخــاري وآخــر دعوانــا أن الحمــد هللا رب العــالمين ، والصــالة والســالم 

 على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
 

 المصادر والمراجع
 ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف األندلسي  -

هـ(، تحقيق: د. رجب عثمان محمد، مراجعة: د. رمضان عبد التواب، مطبعة 745)ت
هـ ـ 1418، 1المدني المؤسسة السعودية بمصر، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ا/

 م.1998
، ه(577أسرار العربية، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري )ت -

 م. 1995 -هـ 1415، 1تحقيق: د. فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت، ا/
هـ(، 911األشباه والنَّظائر في النحو، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت -

 م.2001هـ ـ 1422، 1العلمية، بيروت، ا/ وضع حواشيُه: غريد الشيخ، دار الكتب
هـ(، شرح 244إصالح المنطق، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت )ت -

، 4وتحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السالم محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ا/
 م.1987

هـ(، تحقيق: د. 316)تاألصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل بن السّراج البغدادي  -
 م.1999هـ ـ 1420، 4عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ا/

إعراب الحديث النبوي، اإلمام محب الدين أبو البقاء عبد هللا بن الحسين العكبري الحنبلي  -
دمشق، –بيروت، دار الفكر  -هـ(، تحقيق: عبد االله النبهان، دار الفكر المعاصر616)ت
 م. 2008 - هـ1429، 2ا/
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هـ(، 370إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم، أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن خالويه )ت -
 دار التربية، بغداد، د.ت.

هـ(، دراسة 646أمالي ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب )ت -
 ر، عّمان، د.ت. وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قداره، دار الجيل، بيروت، دار عّما

أمالي ابن الشجري، أبو السعادات هبة هللا علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي  -
هـ ـ 1413، 1هـ(، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ا/542)ت

 م. 1992
ي أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو محمد جمال الدين بن عبد هللا بن هشام األنصار  -

 -هـ 1399، 5هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ا/761)ت
 م. 1979

الشيخ علي  -لبحر المحيط، أبو حيان األندلسي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ا -
محمد معوض، شارك في التحقيق: د. زكريا عبد المجيد النوتي، ود. أحمد النجولي الجمل، 

 م. 1993هـ ـ 1413، 1العلمية، بيروت، ا/ دار الكتب
تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الزَّبيدي  -

 هـ(، تحقيق: مجموعة من الباحثين، مطبعة حكومة الكويت، د.ت.1205)ت
التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري، تحقيق: سعد كريم الفقي، دار اليقين،  -

 م.  2001هـ ـ 1422، 1رة، ا/المنصو 
التخمير أو شرح المفصل في صنعة اإلعراب، صدر األفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي  -

، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ه(617)ت
 م.1990، 1ا/

تحقيق: د. حسن هنداوي، دار التَّذييل والتَّكميل في شرح كتاب الّتسهيل، أبو حيان األندلسي،  -
 م.2000هـ ـ 1421، 1القلم، دمشق، ا/

 م.1984هـ ـ 1404الترخيم في العربية، د. ابراهيم حسن اب راهيم، مطبعة حسان، القاهرة،  -
تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، محب الدين محمد بن يوسف المعروف بناظر الجيش  -

 -فاخر وآخرون، دار السالم، القاهرةهـ(، دراسة وتحقيق: أ.د.علي محمد 778)ت
 م.2007 -هـ 1428، 1اإلسكندرية، ا/

هـ(، تحقيق: مكتب 676تهذيب األسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت -
 م. 1996، 1البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، ا/
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مجموعة من  هـ(، تحقيق:370تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت -
 م.1964هـ ـ 1384الباحثين، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، بدر الدين الحسن بن أم قاسم المرادي  -
 -هـ 1428، 1، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ا/ه(749)ت

 م.2008
هـ(، دار الشعب، 671قرآن، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر القرطبي )تالجامع ألحكام ال -

 القاهرة، د.ت. 
، تحقيق: د. فخر الدين ه(175الجمل في النحو، منسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت -

 م.1985ـ ه 1405، 1قباوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ا/
فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل،  الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، تحقيق: د. -

 م.1992هـ ـ 1413، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ا/
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، الشيخ محمد الدمياطي الشافعي  -

هـ(، شرحها وعّلق عليها: تركي فرحان المصطفى، دار الكتب العلمية، 1287الخضري )ت
 م. 1998هـ ـ 1419، 1بيروت، ا/

ندي على صحيح البخاري، أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي ا - ندي حاشية السِّ لسِّ
 هـ(، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقيَّة، القاهرة، د.ت.1138)ت

حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، محمد بن علي الصبان  -
هـ(، تحقيق: محمود بن الجميل، مكتبة 855، ومعه شرح الشواهد للعيني )ته(1206)ت

 م.2002ـ ه 1423، 1الصفا، القاهرة، ا/
هـ(، تحقيق: د. 370الحجة في القراءات الّسبع، أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن خالويه )ت -

 م. 1981هـ ـ 1401، 4عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ا/
 هـ(، تحقيق: 337حروف المعاني، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي )ت -

 م.1984، 1يروت، ا/د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، ب
هـ(، تحقيق 1093خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت -

 م.1997ـ ه 1418، 4وشرح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ا/
هـ(، تحقيق: محمد علي 392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي )ت -

 م.1990هـ ـ 1410، 4الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ا/النجار، دار 
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هـ ـ 1425دراسات ألسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة،  -
 م.2004

الدرر اللوامع على همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في علوم العربية، الشيخ أحمد بن  -
رح: د. عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، هـ(، تحقيق وش1331األمين الشنقيطي )ت

 م.2001هـ ـ 1421القاهرة، 
هـ ـ 1389ديوان ابن هرمة، تحقيق: محمد جبار المعيبد، مكتبة اآلداب ، النجف األشرف،  -

 م.1969
 ، د.ت.3ديوان جرير بن عطية، تحقيق: نعمان أمين طه، دار المعارف، مصر، ا/ -
رح: أحمد بن حاتم الباهلي، رواية: أبي العباس ثعلب، ديوان ذي الرُّّمة غيالن بن عقبة، ش -

 م.1982، 1تحقيق: عبد القدوس أبي صالح، مؤسسة اإليمان، بيروت، ا
ديوان زهير، شرح ثعلب، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرّية، مطبعة دار الكتب  -

 م.2003هـ ـ 1423والوثائق القومّية، القاهرة، 
ن رؤبة(، رواية عبد الملك بن قريب األصمعي وشرحه، تحقيق: عبد ديوان العجاج )عبد هللا ب -

 الحفيظ السلطي، مكتبة أطلس، دمشق، د.ت.
ديوان كعب بن مالك األنصاري، دراسة وتحقيق: سامي مكي العاني، منشورات مكتبة  -

 م.1966، 1النهضة، بغداد، ا/
، مجلة معهد ديوان المثقب العبدي )عائذ بن محصن(، تحقيق: حسن كامل الصيرفي -

 م.  1970، القاهرة، 16المخطوطات العربية، مجلد 
ديوان مجنون ليلى )قيس بن الملوح(، جمع وتحقيق عبد الستار احمد فّراج، مكتبة مصر،  -

 د.ا، د.ت.  
، ه(702رصف المباني في شرح حروف المعاني، اإلمام أحمد بن عبد النور الماَلقي )ت -

 م. 2002ـ ه 1423، 3ر القلم، دمشق، ا/تحقيق: د. أحمد محمد الخّراا، دا
هـ(، تحقيق: د. 328الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد بن القاسم األنباري )ت -

 م. 1987هـ ـ 1407، 2حاتم صالح الضامن، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ا/
 بن مالك سبك المنظوم وفك المختوم، أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا -

هـ(، حققه وقّدم له وعّلق عليه: د. عدنان محمد سلمان، وفاخر جبر مطر، دار 672)ت
 م.2004هـ ـ 1425، 1البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، ا/
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سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان ابن جني، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم،  -
 م. 1985هـ ـ 1405، 1دمشق، ا/

، تحقيق: محمد باسل ه(686شرح ابن الناظم، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن مالك )ت -
 م.2000هـ ـ 1420، 1العيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ا/

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين بن عبد هللا بن عقيل العقيلي المصري  -
هـ 1405دين عبد الحميد، دار الفكر، دمشق، ، تحقيق: محمد محيي اله(769الهمداني )ت

 م.1985 -
هـ(، تحقيق: 290هـ أو275شرح أشعار الهذليين، أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري )ت -

 م.1965عبد الستار أحمد فّراج، وراجعه: محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 
، تحقيق: محمد ه(905األزهري )ت شرح التصريح على التوضيح، الشيخ خالد بن عبد هللا -

 م.2006هـ ـ 1427، 2باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ا/
هـ(، دراسة وتحقيق: د. زكي 972شرح الحدود الّنحوّية، عبدهللا بن أحمد بن علي الفاكهي )ت -

باعة والّنشر، جامعة الموصل،   .1988فهمي اآللوسّي، دار الكتب للطِّ
الرضي على كافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن االستربادي شرح  -

 ، تحقيق: أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت.ه(686)ت
عادل أحمد عبد الموجود، دار  -شرح الكافية الشافية، ابن مالك، تحقيق: علي محمد عوض -

 م.  2000هـ ـ 1420، 1الكتب العلمية، بيروت، ا/
هـ(، قّدم له ووضع 643المفصل، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي الموصلي )ت شرح -

هـ ـ 1422،  1حواشيه وفهارسه: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ا/
 م.2001

شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، جمال الدين بن هشام األنصاري، تحقيق: محمد  -
 م.2002هـ ـ 1423بيروت،  -، المكتبة العصرية، صيدامحيي الدين عبد الحميد

شرح قطر الندى وبل الصدى، جمال الدين بن هشام األنصاري، تحقيق: محمد محيي الدين  -
 م.1958هـ ـ 1377،  1عبد الحميد، انتشارات لقاء، قم، ا/

ق: ، تحقيه(368شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن المرزبان السيرافي )ت -
 م.2008هـ 1429، 1أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ا/

شعر النابغة الجعدي )قيس بن عبد هللا(، تحقيق: عبد العزيز رباح، المكتب اإلسالمي،  -
 م.1964، 1بيروت، ا/
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هـ(، 573شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )ت -
تحقيق: د. حسين بن عبد هللا العمري، ومطهر بن علي اإلرياني، ود. يوسف محمد عبد هللا، 

 م.1999 -هـ 1420، 1دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ا/
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، جمال الدين بن مالك، تحقيق: د.  -

 م.1985هـ ـ 1405النشر، بغداد، طه محسن، دار آفاق عربية للصحافة و 
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها، أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي  -

هـ ـ 1397هـ(، تحقيق: السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 395)ت
 م.1977

قيق أحمد هـ(، تح393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري )ت -
 م.1990، 4عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ا/

هـ(، تقديم: أحمد 256صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي )ت -
 محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، د.ت.

( . دار هـ543عارضة األحوذي بشرح صحيح الّترمذي : لإلمام الحافظ ابن العربي المالكي ) -
 العلم للجميع ، د.ا ، د.ت .

عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد، السيوطي، تحقيق: د. سلمان القضاة، دار الجيل،  -
 م.1994 -هـ 1414بيروت، 

، تحقيق: محمود جاسم ه(381علل النحو، أبو الحسن محمد بن عبد هللا الوراق )ت -
 م.2002الدرويش، منشورات بيت الحكمة، بغداد، 

هـ(، عنيت 885القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بن أحمد العيني )ت عمدة -
بنشره والتعليق عليه مجموعة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية لصاحبها محمد 

 منير عبدة آغا الدمشقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.
مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، يقع  العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. -

( أجزاء وقد طبعت أجزاؤه في أكثر من مطبعة في العراق وبيروت واألردن والكويت 8في )
 م.1985ـ  1980من 

رَّة األلفّية البن معط )ت - هـ(، أبو العباس أحمد بن الحسين بن 628الُغرَّة الَمْخفّية في شرح الدُّ
هـ(، تحقيق: حامد محمد العبدلي، مطبعة العاني، 639ن الخباز )تأبي المعالي المعروف باب

 م.1990هـ ـ 1410، 1بغداد، ا/
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، تحقيق: حسين محمد محمد ه(224غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن ساّلم الهروي )ت -
شرف، مراجعة: عبد السالم محمد هارون، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، 

 م.1984هـ ـ 1404
هـ(، تحقيق: علي 538الفائق في غريب الحديث، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت -

 ، د.ت.2محمود البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ا
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي  -

فؤاد عبد الباقي، أشرف على طبعه وتصحيحه: محب  هـ(، خّرج أحاديثه: محمد852)ت
 م. 1959هـ ـ 1379الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 

هـ(، تحقيق: د. عاطف 291الفصيح، أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب )ت -
 م. 1984هـ ـ 1404مدكور، دار المعارف، القاهرة، 

، ه(429محمد بن إسماعيل الثعالبي )تفقه اللغة وسر العربية، أبو منصور عبد الملك  -
 م. 2004هـ ـ 1425، 1تحقيق: حمدوطماس، دار المعرفة، بيروت، ا/

، تحقيق: عبد السالم محمد ه(180الكتاب، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت -
 م. 1996هـ ـ 1416، 3هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ا/

في إعراب القرآن، نور الدين أبو الحسن علي بن  كشف المشكالت وإيضاح المعضالت -
هـ(، دراسة وتحقيق: د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي، دار 543الحسين الباقولي )ت

 م. 2006 -هـ 1426، 2عمار، عّمان، ا/
اللباب في علل البناء واإلعراب، العكبري، تحقيق: د. غازي مختار طليمات، ود. عبد اإلله  -

 م. 1995هـ ـ 1416، 1كر، دمشق، ا/النبهان، دار الف
لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري  -

 هـ(، دار صادر، بيروت، د.ت.711)ت
، 5مجالس ثعلب، أبو العباس ثعلب، تحقيق: عبد السالم هارون، دار المعارف، القاهرة، ا/ -

1987. 
فها، محمد االنطاكي، دار الشرق العربي، بيروت، المحيط في اصوات العربية ونحوها وصر  -

 ، د.ت.3ا/
المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سيده  -

، 1هـ(، ، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ا/458)ت
 م. 1996هـ ـ 1417
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هـ(، تحقيق: 1014علي بن سلطان محمد القاري )تمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  -
 م. 2001هـ ـ 1422، 1جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ا/

المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، تحقيق: د. محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق،  -
 م. 1980هـ ـ 1400

 ، القاهرة، د.ت.مشارق األنوار على صحاح اآلثار، القاضي عياض، دار التراث -
هـ(، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي 207معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفّراء )ت -

 م.1980هـ ـ 1400، 2وآخَرين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ا/
هـ ـ 1423، 2معاني النحو، الدكتور فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عّمان، ا/ -

 م.2003
 -هـ 1422، 1القراءات، د. عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، ا/معجم  -

 م.2002
معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز البكري  -

-هـ1403، 3بيروت، ا/ –هـ(، تحقيق : مصطفى السقا، عالم الكتب 487األندلسي )ت
 م.1984

اريب، جمال الدين بن هشام األنصاري، تحقيق: د. مازن مغني اللبيب عن كتب األع -
 م.1985، 6المبارك، ومحمد علي حمد هللا، راجعه: سعيد األفغاني، دار الفكر، بيروت، ا/

المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني  -
هـ ـ 1426، 4دار المعرفة، ا/ هـ(، تحقيق: محمد خليل عيتاني،425توفي في حدود )

 م. 2005
المفّصل في صنعة اإلعراب، الزمخشري، تحقيق: علي بو ملحم، دار ومكتبة الهالل،  -

 م.1993، 1بيروت، ا/
مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: د. عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت،  -

 م. 1999 -هـ 1420، 2ا/
هـ(، تحقيق: محمد عبد الخالق 285ن يزيد المبرِّد )تالمقتضب، أبو العباس محمد ب -

 عضيمة، عالم الكتب، بيروت، د.ا، د.ت.
هـ(، تحقيق: 669الُمقرِّب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور األشبيلي األندلسي )ت -

 م.1986أحمد عبد الستار الجواري، وعبد هللا الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 
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 هـ(دراسة حنوية256لبخاري )تاأمساء األفعال يف صحيح  احملور األول : التفسري واللغة

هـ(، تحقيق: د. رمضان عبد التواب، مكتبة 325الطّيب الوشاء )تالممدود والمقصور، أبو  -
 م.1979الخانجي، مصر، 

 م.1974، 3النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ا/ -
النهاية في غريب الحديث واألثر، أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن  -

الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة  هـ(، تحقيق: طاهر أحمد606األثير الجزري )ت
 م.1979هـ ـ 1399العلمية، بيروت، 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة  -
 التوفيقية، مصر، د.ت.

 


