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Summary
This study talks about implication in Arabic Language and the
content of these studies which depend on a number of methods ,
their owners took two ways .
One of them depends on the sequence between the prepositions in
Arabic language . So we exactly know that this science depends
on own origins . The second method depends on understanding the
meanings that relates to the verbs , so the verbs take place the
meaning of other verbs.
This study has been divided to three chapters. The first chapter
has been assigned with specifications about the subject of the
study , its importance and questions.
Then it talks about the aim of the study and its determination and
explaining the terms mentioned in the study. In the last section in
chapter one the study talked about the theoretical frame work and
previous studies .
In the second chapter, the study talked about the definition of
implication and its kinds ( metrical , illustrative , and syntactic ).
Then it talked about the difference between implication , metaphor,
metonymy and borrowing, ), the positions of implication in Arabic
syntax and different implications between old and modern.
In the third chapter, the researcher talked especially about unique
models about saheeh Bokharee and Muslim and explain them
linguistically and semantically.
The researcher includes these models some forms that come from
both books.
Then the researcher includes evidences that took from Holy
Quran and Prophet's Hadith " peace be upon him" . Arabic poetry
saying of good and fame Arabs and what it includes of theatrical

ي

methods, figurative speech and the researcher analyzed them and
focus on their compound meanings and explains the forms that was
used, Also the researcher focus on the effect of these forms that
form the meaning and its form.
The study was crowned by remembering the outcomes and
procedures that were reached by the researcher.
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الفصل األول
مقدمات عامة
ّ
امتازت العربية عف غيرىا مف المغات بظاىرة التوسع في المعنى ،والناظر في المغة العربيػة
يجد فييا كثي اًر مف العبارات واالستعماالت الموجزة التي تحتمؿ أو تتضمف أكثر مف معنى .
ومف المعروؼ في أساليب العربية أف كؿ فعؿ مف أفعاليا يختص بتع ٍػد معػيف إلػى حػرؼ جػر فػا
يتجاوزه  ،ومف ىنا حرصت المعجمات العربية عمى رصد ىذا التعدي  ،فإذا أشكؿ عمػى مسػتخدـ
لمفعػػؿ تعيػػيف ىػػذا الحػػرؼ رجػػع إلػػى المعجػػـ ،أو إلػػى ضػػرب مػػف ضػػروب السػػماع الفصػػي  :مػػف
قرآف كر ٍيـ ،وحديث نبوي شر ٍ
وشعرٍ ،
وقوؿ منث ٍ
ٍ
ػور ،يعػود إلػى عصػور االحتجػاج المغػوي حتػى
يؼ،
عاـ 180ى ػ.
نبي ػػو الكػ ػريـ تس ػػتحؽ النظ ػػر ،وتس ػػتوقؼ
ولك ػػف ىن ػػاؾ ظ ػػاىرة ف ػػي كت ػػاب اّ تع ػػالى وأحادي ػػث ّ
القػػارئ،إذ يجػػد أف الفعػػاؿ التػػي تػػرد فػػي كثيػػر مػػف اديػػات تخػػالؼ فػػي تعػػدييا إلػػى حػػرؼ الجػػر مػػا
ُصمِّ َب َّن ُكم ِفي ُج ُذوِع َّ
الن ْخ ِلل "
نصت عميو معجمات المغة ،ومف ذلؾ قولو تعػالى " َوَأل َ ْ

طػو71 :

 ،وقولػو

عميػ ػ ػػو الصػ ػ ػػاة والسػ ػ ػػاـ":قوموا ف ص ػ ػ ػ ّؿ لكػ ػ ػػـ " فػ ػ ػػي صػ ػ ػػحي البخػ ػ ػػاري  . 107/1وفػ ػ ػػي روايػ ػ ػػة
الموطأ 153/1والنسائي ":85/2ف صمي لكـ".
وقد سمؾ أىؿ العربية في توجيو ىذه الظاىرة مسمكيف ىما :
* -المسمؾ الوؿ :يرى أصحابو أف حروؼ الجر في العربية تأتي عمى أكثػر مػف معنػى ،ويقػوـ
بعضيا مقاـ بعض.
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يضمف معنػى يميػؽ بحػرؼ
* -المسمؾ الثاني :يذىب أصحابو إلى أف الفعؿ ىو الذي ينبغي أف ّ
الجر الذي تعدى بو ،ويطمقوف عمى ىذا الضرب مف التوجيو التضػميف النحػوي الػذي نحػف بصػدد
دراستو ،والتضميف في اصطاح أىؿ المغػة يػراد بػو أكثػر مػف معنػى ،فمػف معانيػو أيضػا أف يكػوف
عيبػ ػاً م ػػف عي ػػوب القافي ػػة ،وى ػػو أف تتعم ػػؽ قافي ػػة البي ػػت الوؿ بالبي ػػت الث ػػاني ،ويس ػػمى التض ػػميف
العروضي.
يضػمف الشػػاعر شػػيئا مػػف شػػعر غيػػره مػػع التنبيػػو
ومػػف معانيػػو أيضػػا التضػػميف البػػديعي ،وىػو أف ّ
يضمف الكاـ شيئاً مف القرآف الكريـ
عميو إذ لـ يكف مشيو اًر عند البمغاء .ومنو االقتباس ،وىو أف ّ
أو الحديث النبوي الشريؼ.
ومف معانيو أيضا التضميف النحػوي وىػو التوسػع فػي اسػتعماؿ لفػظ يجعمػو مؤديػا معنػى لفػظ آخػر
مناسػب لػػو ،فيعطػػى الوؿ حكػػـ الثػػاني فػػي التعػػدي والمزوـ.والػػذي قػػاؿ عنػػو ابػػف كمػػاؿ باشػػا

()1

فػػي

رسالتو" التضميف البياني ىو عيف التضميف النحوي"(.)2
ولمػػا كػػاف أسػػموب التضػػميف قائم ػاً  -عمػػى الػػرغـ مػػف س ػياـ النقػػد التػػي وجيػػت إليػػو -مص ػ اًر
عمػى المضػػي إلػػى جانػب السػػاليب الرفيعػػة لمػػا يقدمػو مػػف خدمػػة فػػي الكشػؼ عػػف دقػػائؽ المعػػاني؛
فقػ ػػد تناول ػ ػػت الد ارس ػ ػػة أسػ ػػموب التض ػ ػػميف ف ػ ػػي الح ػ ػػديث الش ػ ػريؼ ،والحظ ػ ػػت أف الق ػ ػراءة النحوي ػ ػػة
الباغي ػػة ف ػػي الس ػػنة النبوي ػػة ل ػػـ تخ ػػدـ كم ػػا خ ػػدمت ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ ،لم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ م ػػف أث ػ ٍػر ف ػػي
توضػػي مػراد الرسػػوؿ عميػػو الصػػاة والسػػاـ ،والتػػدليؿ عمػػى باغتػػو وفصػػاحة تراكيبػػو عميػػو السػػاـ

) )1أؽٔذ ثٖ عِٔ٤بٕ ثٖ ًٔبٍ ثبشب شٔظ اُذ ٖ٣هبض رشً ٢األصَ ،هِٔب ٞ٣عذ كٖ ٖٓ اُل٘٤ُٝ ٕٞظ الثٖ ًٔبٍ ثبشب ٓص٘ق كٖٓ ،ٚ٤
ٓص٘لبر :ٚغجوبد اُلوٜبءٝ ،ا٣عبػ اإلصالػ ،رٞك ٢ع٘خ٘٣ ،ٙ1940ظش :ػٔش ًؾبُٓ ،ٚؼغْ أُئُل238/1ٖ٤
) )2انظر حاشية الصياؼ95/2
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ػماع،
التي تعد في طميعة الصوؿ المعتد بيا في أصوؿ التقعيد النحوي المبني عمى أصولو مف س ٍ
جماع ،وتواتر .قاؿ تعالى" :وما ي ِ
ق َع ِن ا ْل َه َوى إِ ْن ُه َو إََِّّل َو ْح ٌي
وا ٍ
نط ُ
ََ َ

وحى".النجـ4 :3 :
ُي َ

فالح ػػديث الش ػ ػريؼ ىػػػو المصػػػدر الثػ ػػاني مػ ػػف مصػ ػػادر التش ػ ػريع ،وى ػػو مفسػ ػػر لمق ػ ػرآف ومبػػػيف
لحكام ػػو ،إذ يش ػػكؿ الح ػػديث مج ػػاالً خص ػ ًػبا لمبح ػػث ،فأحاديث ػػو عمي ػػو الص ػػاة والس ػػاـ تتمي ػػز
يلت القُلر َن و ِمهمَل ُ
صمى الموُ َعمَ ْي ِػو َو َسػم َـ " :أََّل إِ ِّنلي أُوِ ُ
بالجزالة والباغة والبياف .بداللة قولو َ
َم َع ُ ".

()1

مشكمة الد ارسة وأسئمِها:
تتمثػػؿ مشػػكمة الد ارسػػة فػػي اسػػتقراء التّضػػميف ،فػػي الحاديػػث الش ػريفة مػػف خػػاؿ التعػػرؼ
عمى استعمالو ،وطرؽ ىذا االستعماؿ وأساليبو في الحديث النبوي ،مف خاؿ السئمة ادتية-:
 ما مفيوـ التّضميف وشروطو وضوابطو؟
 لـ اختمؼ القدماء في تحديد مفيوـ التّضميف البياني والنحوي؟
 ىؿ التّضميف مف الحقيقة أـ مف المجاز؟
 لِ َـ لَ ْـ تُخدـ السنة النبوية في المجاؿ الباغي والنحوي كما ُخدـ القرآف الكريـ؟
 ما النماط المغوية التي يظير فييا التّضميف في الحديث الشريؼ؟
 ىؿ يختمؼ التّضميف في الحديث النبوي الشريؼ عف التضميف في القرآف الكريـ؟
) )1مسند الماـ أحمد بف حنبؿ ج.12 /1
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هدف الدراسة :
تيػػدؼ ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى إظي ػػار أسػ ػ ارر الفص ػػاحة النبوي ػػة ،والوق ػػوؼ عم ػػى المع ػػاني
الحقيقية لمتضميف ،باإلضافة إلى الدالالت الظاىرة ،وقراءتيا قراءة نحوية باغية ،عمميػة خالصػة
تجمع أطراؼ الموضوع وتطبقو عمى الحديث النبوي في بحث عممي مستقؿ.

أهمية الدراسة :
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف كونيا دراسة تطبيقيػة ،لمػا لمد ارسػات التطبيقيػة مػف أثػر
في الكشؼ عف مكنوف المعاني وذخائر النظـ  ،فيي تعالج ظاىرة التضميف في السنة النبوية في
دراسة تطبيقية ،كما تكتسب ىػذه الد ارسػة أىميتيػا مػف أىميػة أسػموب التضػميف حيػث تبػرز مكانتػو
في توجيو النصوص ،فيو مف أبرز الساليب التي ُخ ّرج عمييػا كثيػر مػف االسػتعماالت فػي القػرآف
الكريـ .وتعد ىذه الدراسة جديدة مف نوعيا ،كونيا دراسة تطبيقية مختصػة بالتضػميف فػي الحػديث
النبوي الشريؼ.

حدود الدراسة :
ستقتصػر الد ارسػػة عمػػى موضػػوع التّضػػميف فػي الصػػحيحيف( البخػػاري ومسػػمـ ) وكتػػب المغػػة :
كالكتاب ،والخصائص،وخزانة الدب ،ومغنػي المبيػب ،وكتػب الشػروح مثػؿ :فػت البػاري فػي شػرح
صحي البخاري،وشرح النووي في صحي

مسمـ ،والمعاجـ العربية المعروفة.
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ِعريف المصطمحات:
الِّضمين النحوي:
عرفػػو النحػػاة بأنػػو التوسػػع فػػي اسػػتعماؿ لفػػظ يجعمػػو مؤدي ػاً معنػػى لفػػظ آخػػر مناسػ ًػبا لػػو،
ّ
فيعطى الوؿ حكـ الثاني في التعدي والمزوـ.
عرفػػو ابػػف جنػػي بقولػػو "اعمػػـ أف الفعػػؿ إذا كػػاف بمعنػػى فع ػؿ آخر،وكػػاف أحػػدىما يتعػػدى
فقػػد ّ
بحرؼ وادخر بحرؼ آخر ،فإف العرب قد تتّسع فتوقع أحد الحرفيف موقع صاحبو ،إيذاناً بأف ىذا
الفعؿ في معنى ذلؾ ادخر ،فمذلؾ جيء معو بالحرؼ المعتاد مع ما ىو في معناه "(.)1
عرف ػػو ابػػف ىش ػػاـ بقول ػػو" :قػػد يشػ ػربوف لفظػ ػاً معنػػى لف ػػظ فيعطون ػػو حكمػػو ،ويس ػػمى ذل ػػؾ
وقػػد ّ
تضميناً"(.)2
وجػػاء فػػي ق ػرار مجمػػع المغػػة العربيػػة بالقػػاىرة" :التضػػميف أف يػػؤدي فعػػؿ أو مػػا فػػي معنػػاه فػػي
مؤدى فعؿ آخر أو ما في معناه  ،فيعطى حكمو في التعدية والمزوـ"
التعبير ّ

(.)3

الِّضمين البديعي" :ىو أف يضمف الشاعر كامو شع اًر مف شعر الغير مع التنبيػو عميػو إف لػـ
يكف مشيو اًر لدى نقاد الشعر وذوي المّسف"(.)4

) )1الخصائص.308/2
) )2مغني المبيب.642
) )3انظر مظاىر التجديد النحوي لدى مجمع المغة العربية في القاىرة حتى عاـ .17 ،1984
) )4جواىر الباغة.260،
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اَّلقِبللاس" :ىػػو أف ُيضػػمف المػػتكمـ منثػػوره أو منظومػػو شػػيئاً مػػف القػرآف أو الحػػديث عمػػى وجػػو ال
يشعر بأنو منيما"(.)1
الِمميح" :ىو اإلشارة إلى قصة معمومة أو شعر مشيور ،أو مثؿ سائر مف غير ذكره"(.)2
العقد " :ىو نظـ النثر مطمقا ال عمى وجو االقتباس ومف شروطو أف يؤخذ المنثور بجممػة لفظػو،
أو بمعظمو ،فيزيد الناظـ فيو وينقص ليدخؿ في وزف الشعر"(.)3
الحل" :ىو نثر النظـ ،وانما يقبؿ إذا كاف جيد السبؾ ،حسف الموقع"(.)4

الحديث النبوي:
عرفو نور الديف عتػر "مػا أضػيؼ إلػى النبػي صػمى اّ عميػو وسػمـ مػف ق ٍ
ػوؿ أو فع ٍػؿ أو تقري ٍػر
ّ
()5
ٍ
وصؼ َخمقي أو ُخمقي".
أو
وىػػو المصػػدر الثػػاني لمتش ػريع اإلسػػامي بعػػد الق ػرآف الك ػريـ ،فمغتػػو عميػػو الصػػاة والسػػاـ أفص ػ
يت جو ِ
ام َع ا ْل َكمِِم"(.)6
المغات  ،وقد ُروي أف رسوؿ اّ صمى اّ عميو وسمـ قَ َ
اؿ " :أُوِ ُ َ َ

) )1جواىر الباغة.258،
) )2المرجع السابؽ.261 ،
) )3المرجع السابؽ .261
) )4المرجع السابؽ .261
) )5منيج النقد في عموـ الحديث.26،
) ) 6مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ج.366 /12
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األدب النظري والدراسات السابقة:
لـ تقؼ الباحثة عمى أي دراسة تطبيقية مختصة في موضوع التضميف في الحديث
الشريؼ – فيما تعمـ  ،-وانما وقفت عمى عدد مف الدراسات النظرية والتطبيقية في القرآف الكػريـ
منيا :
ذكػػر توامػػو( )1986فػػي بحثػػو الفعللل فللي القللر ن الكللريم الللزمن والِعديللة والِضللمين فللي اآليللات
المكية  ،وىي رسالة قدمت لنيؿ درجة الماجستير مف جامعة حمب .
تحػػدث فػػي القسػػـ الػػذي خصصػػو لمتضػػميف عػػف معنػػى التض ػميف ،وفائدتػػو ،وغرضػػو التعبيػػري،ثـ
بعض ػػا ،والتض ػػميف ب ػػيف النح ػػو
ن ػػاقش موض ػػوع التض ػػميف ونياب ػػة ح ػػروؼ اإلض ػػافة عػ ػف بعضػ ػيا ً
والباغة ،كما أورد أمثمة مف السور المكية في القسـ التطبيقي ،إذ قصره عمى اإلشارة إلى موضع
التضميف معتمداً آراء العمماء دوف مناقشة أو تعميؿ .
أما الحمد( )1993في بحثيا الِضمين في النحو العربلي ،المنشػور فػي مجمػة جامعػة الممػؾ سػعود
ّ
بالري ػػاض ،فق ػػد درس ػػت في ػػو الباحث ػػة التض ػػميف د ارس ػػة ش ػػاممة م ػػع حص ػػر المواض ػػع الت ػػي ورد فيي ػػا
التضػ ػػميف فػ ػػي النحػ ػػو العربػ ػػي ،وذكػ ػػر خصائصػ ػػو وممي ازتػ ػػو ،وعػ ػػرض آراء النحػ ػػاة المختمفػ ػػة فيػ ػػو
ونقدىا.وخمصػػت إلػػى أف التضػػميف وارد فػػي أقسػػاـ الكممػػة المختمفػػة مػػف فعػػؿ واسػػـ وحػػرؼ ،وىػػو
طريقة مف طرؽ تعدي الفعؿ ولزومو ،واف الحمؿ عمى المعنى نوع مف أنواع التضميف.
وفػػي د ارسػػة وصػػفية لعػػوض( )1997الحللروف العاممللة فللي صللحيح ا مللام البخللاري رسػػالة
قدمت لنيؿ الماجستير مف جامعة أـ القرى.
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ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى بيػػاف أىميػػة الحػػروؼ العاممػػة ،وأثرىػػا فػػي التراكيػػب النحويػػة العربي ػة عمػػى
مس ػػتوى المف ػػظ والمعن ػػى ،وذل ػػؾ بتق ػػديـ النم ػػاط المختمف ػػة لمح ػػروؼ العامم ػػة ف ػػي ص ػػحي اإلم ػػاـ
البخاري .وتعنى ىذه الرسالة بدراسة الحروؼ العاممة في الجممػة االسػمية (إف وأخواتيػا،ال النافيػة
لمجنس،الحػػروؼ المشػػبية بػ ػ (لػػيس) وىػػي (مػػا،ال،الت،إف) ودالالتيا.كمػػا تعنػػى بد ارسػػة حػػروؼ
الجػػر وعمميػػا ،ودالالتيػػا ،وبعػػض السػػمات والخصػػائص السػػياقية لحػػروؼ الجػػر نحػػو الحػػذؼ،
وتنػػاوب ح ػػروؼ الج ػػر والتض ػػميف ،والفص ػػؿ ب ػػيف ح ػػروؼ الج ػػر وم ػػدخوليا.وتعنى أيض ػػا بد ارس ػػة
الحروؼ العاممة في الفعؿ المضارع(الناصبة ،والجازمة ) .وكوف الباحث اىتـ بالحروؼ وعمميا،
فإنو لـ يتحدث عف التضميف مفصػا بػؿ جػاء مجػرد وصػؼ ليػذه السػمات والخصػائص السػياقية
لحروؼ الجر ،فقد عالجو ضػمف مجموعػة مػف الموضػوعات فػي فصػؿ واحػد ،تضػـ ثاثػة أبػواب
تحتػػوي عمػػى تسػػعة فصػػوؿ ،فػػا تعػػد ىػػذه الد ارسػػة مختصػػة بموضػػوع التضػػميف ،كمػػا أنيػػا د ارسػػة
وصفية ال تطبيقية.
وقػػد تنػػاوؿ خالػػد بػػي ( )1997فػػي رسػػالتو الِضللمين النحللوي بللين القللدماث والمحللدهين  ،التػػي
قدمت لنيؿ درجة الماجستير مف جامعة تشريف ،نظرة النحاة القدماء لمفيوـ التضػميف ،ومػا قدمػو
المحػػدثوف مػػف د ارسػػات ومقػػاالت .وقػػد تنػػاوؿ الموضػػوع مػػف وجيػػة نظػػر أدبيػػة ،والمثمػػة القرآنيػػة
جاءت عرضا دوف تمحيص أو تخصيص.
وتحػ ػػدثت الصػ ػػمادي( ،)2000ضػ ػػمف اإلطػ ػػار النظػ ػػري لرسػ ػػالتيا المعنونػ ػػة بػ ػ ػ الِضللللمين فللللي
القللللر ن الكللللريم (د ارسػ ػػة تطبيقيػ ػػة ) وىػ ػػي رسػ ػػالة قػ ػػدمت لنيػ ػػؿ درجػ ػػة الماجسػ ػػتير مػ ػػف الجامعػ ػػة
الردنيػ ػة  ،ع ػػف مفي ػػوـ التض ػػميف وش ػػروطو وضػ ػوابطو ،كم ػػا ذك ػػرت التوجيي ػػات النحويػ ػة البديم ػػة
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لمفي ػػوـ التض ػػميف ،وع ػػف موق ػػؼ المفسػ ػريف وآراء بع ػػض المح ػػدثيف ف ػػي التض ػػميف .أم ػػا الجان ػػب
التطبيقي فجاء في مبحثيف :
الوؿ  :آيػػات يػػرج القػػوؿ بالتضػػميف فييػػا ،وفيػػو توجيػػو ل يػػات وفػػؽ أسػػموب التضػػميف ،وبيػػاف
المعنى اإلعجازي المترتب عمى ذلؾ ،وما يؤيده مف قرائف ممفوظة أو ممحوظة .
والثػػاني :آيػػات ُحممػػت عمػػى التضػػميف ،وحمميػػا عمػػى غيػره أظيػػر ،وفييػا د ارسػػة ل يػػات التػػي
ُحممت عمى التضميف ،ولكف بعد البحث وجدت عدـ انطباؽ شػروط التضػميف عمييػا ،فترتػب عمػى
ذلؾ حمميا وفؽ أسموب آخر ال تكمؼ فيو.
وتن ػػاوؿ حام ػػد( )2001ف ػػي كتاب ػػو ،الِضلللمين فلللي العربيلللة(بح ػػث ف ػػي الباغ ػػة والنح ػػو) موض ػػوع
التضػػميف بأنواعػػو المختمفػػة :البيػػاني ،والبػػديعي ،والعروضػػي ،ووقػػؼ عمػػى مفيػػوـ ك ػ ّؿ منيػػا ،وبػ ّػيف
عاقػػة التضػػميف البيػػاني بأركػػاف الباغػػة الخرى،كمػػا تحػػدث عػػف التضػػميف فػػي النحػػو وأث ػره فػػي
قضايا النحو العربي ومسائمو كالبناء والنيابة ،وتعدي الفعؿ ولزومو .
وتحػػدث عػػف رسػػالة ابػػف كمػػاؿ باشػػا فػػي التضػػميف مبين ػاً منيجػػو فػػي الرسػػالة ،ومضػػمونيا الػػذي
يش ػػتمؿ عم ػػى :تحقي ػػؽ معن ػػى التض ػػميف ،والف ػػرؽ ب ػػيف مص ػػطم التض ػػميف وبع ػػض المص ػػطمحات
الباغيػ ػػة الخػ ػػرى كالمجػ ػػاز والكنايػ ػػة ،والتضػ ػػميف فػ ػػي المتعػ ػػدي وغيػ ػػر المتعػ ػػدي مػ ػػف الفعػ ػػاؿ.
وقد خصص القسـ الخير لدراسة آراء المحدثيف في التضميف.
أمػ ػا عب ػػد اّ ( )2002ف ػػي بحث ػػو الموس ػػوـ ب ػ ػ أسلللموب الِضلللمين وأهلللرس فلللي الِفسلللير  .مجم ػػة
ّ
الشريعة والدراسات اإلسامية عدد ،49ص  . 85،21فقد أكد أف التضميف أسموب باغي رفيع
ورد فػػي كػػاـ العػػرب ،وىػػو أحػػد أبػػرز السػػاليب التػػي ُخػ ّػرج عمييػػا كثيػػر مػػف االسػػتعماالت فػػي
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ػدد مػف الػرواد
القرآف الكريـ .وعني بو طائفة مف النحاة أغمبيـ مف مدرسة البصرة  ،كمػا أغفمػو ع ٌ
الوائؿ مكتفيف بتوجيو النص في ضوء تناوب الحروؼ  ،وناقش فيو مجموعة مف الموضوعات،
منيػػا التضػػميف بػػيف الحقيقػػة والمجػػاز ،وبػػيف القيػػاس والسػػماع  ،كمػػا أوض ػ رأي مػػدارس النحػػو
ومواقفيا مف التضميف  ،ثػـ خمػص إلػى القػوؿ بأىميػة أسػموب التضػميف وابػراز مكانتػو فػي توجيػو
بعد عف صواب القوؿ
النصوص ،ودعا إلى مزيد مف الدراسة ليذا السموب الذي يبدو أف إغفالو ٌ
.
وأ ّما فاضؿ ( )2005في أطروحة الدكتوراه بعنػواف الِضمين النحوي فلي القلر ن الكلريم ،جامعػة
الق ػرآف الك ػريـ بػػالخرطوـ .فقػػد كػػاف مػػف أنصػػار أسػػموب التضػػميف وشػػديد الحماسػػة لػػو ،إذ رفػػض
ػير إلػػى
التضػػميف فػػي الحػػروؼ فمجػػأ إلػػى مناقشػػة وظيفػػة كػػؿ قسػػـ مػػف أقسػػاـ الكممػػة الثاثػػة .مشػ ًا
الغرض مف التضميف وفائدتو ،وتحدث عف أوجػو اسػتعمالو ،وىػو عنػده فػي الفعػاؿ والسػماء .أمػا
القسػػـ التطبيقػػي فقػػد كػػاف محصػػو اًر فػػي القػرآف وفػػؽ عن ػواف الرسػػالة ،إذ اسػػتعاف بطائفػػة واسػػعة مػػف
اديات الكريمة التي تؤيد نظريتو ورأيو.
تقتصر الفائدة المرجوة مف ىذه الدراسات السابقة ،عمى تع ّػرؼ التّضػميف وأسسػو وقواعػده فػي كتػب
النحػػو والباغػػة ،والوقػػوؼ عمػػى مػػا قامػػت ىػػذه الد ارسػػات بتطبيقػػو عمػػى النصػػوص القرآنيػػة الكريمػػة
فقط ،أما الحاديث النبوية فقد أغفمتيا.
ػر-
ويظيػػر جمي ػاً وقػػوؼ ( توامػػة ) عمػػى مواضػػع التضػػميف فػػي الفعػػؿ فػػي الق ػرآف الك ػريـ – قصػ ًا
وعدـ التفاتو لمواضع التضميف في الحديث الشػريؼ.أما منيػرة الحمػد ،فقػد وقفػت عميػو ِوْقفَػة شػاممة
أمػػا د ارسػة محمػػد خالػػد بػػي فتُ َعػػد
وتوسػعت فػػي الموضػػوع ،لكنيػػا لػػـ تقػؼ عمػػى الحػػديث
ً
تخصيصػاّ .
الص ػػمادي د ارس ػػة لمواضػ ػػع
د ارس ػػة نظري ػػة لمواض ػػع التض ػػميف عن ػػد الق ػػدماء .بينم ػػا كان ػػت رس ػػالة ّ
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التض ػػميف ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ ،وك ػػذا د ارس ػػة زي ػػد عم ػػر عب ػػد اّ ،الت ػػي درس ػػت التّض ػػميف وأثػ ػره ف ػػي
أخير جاءت دراسة متولي لتعمد إلى مفيوـ الحروؼ العاممة فقط في صحي البخاري.
التفسير .و ّا
ولمػػا وجػػدت الباحثػػة أ ّف الد ارسػػات السػػابقة قػػد نػػأت عػػف بحػػث مسػػتقؿ فػػي د ارسػػة تطبيقيػػة
ّ
متخصصػة لموضػػوع التضػػميف فػػي الحػػديث النبػػوي الشػريؼ ،ارتػػأت أف تضػػع رسػػالة متخصصػػة
ّ
الليػة وفػؽ المسػتويات المغويػة؛ لتضػع قمػـ نػور إلػى
في ذلؾ ،وتعمد فييا إلى توضػي المعػاني ال ّد ّ
دراسة تُعالج شواىد التّضميف في الحديث الشريؼ.

منهجية الدراسة :
تعتمػػد الد ارس ػة عمػػى المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي إذ سػػيتـ اسػػتخراج مػػادة الد ارسػػة مػػف
الصحيحيف ومعالجتيا معالجة تطبيقية ،مف حيث بياف المعاني والدالالت ،وأوجو اإلعراب وتوجيو
العبارة ،والوجوه البيانية والباغية .
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الفصل الهاني
الِّضمين
الِّضمين لغة:
(ضػ ِػم َف) ،وضػ ّػمف الشػػيء أودعػػو ّإيػػاه ،كمػػا تػػودع الوعػػاء
جػػاء فػػي لسػػاف العػػرب فػػي مػػادة َ
المتاع ،والميت القبر.

()1

ومنو ما قيؿ في وصؼ ناقة حامؿ:

أوكت عمي مضيقاً من عواهنها
ْ

الح َبال
ض َّم َن
َك َما َِ َ
الح َّرِة َ
كشح ُ
ُ

()2

وجػػاء فػػي القػػاموس المحػػيط ( ،وتضػػمنو اشػػتمؿ عميػػو )( )3ويػػأتي التضػػميف بمعنػػى الكفيػػؿ ،يقػػاؿ
ضمف الشيء كفمو إياه :كفمو .ومنو قوؿ الفرزدؽ:
َّام ُن َّ ِ
أََنا الض ِ
هم َوِا َّنما
الراعي َعمَ ْي ْ

هم أََنا أَ ْو ِم ْهمِي
ُي َد ِافعُ َع ْن أ ْ
َح َ
سا ِب ْ

()4

ومنو قوؿ لبيد:
األحساب ِ
ِ
ضام َنةً
ُنعطي ُحقوقاً عمى

حِّى ي َن ِّور في قُر ِ
يان ِ َّ
الزَه ُر
ْ
َ ُ َ

()5

وبي ػػذا يظي ػػر أف مع ػػاني( ض ػػمف ) المختمف ػػة ،ق ػػد اش ػػتركت ف ػػي معن ػػى ال ػػدخوؿ ف ػػي الش ػػيء ،أو
اإليداع ،أو االحتواء.

( )1لساف العرب (ضمف)
)  )2ديواف عدي بف الرقاع ج.3 /1

ِ
الوْدع.
أوكت  :ربطت ،كش  :القد( ،لساف العرب :وكى ،كش ) والشاىد في قَ ْولو":تَض َم َف" ،والمعنى َ :
( )3القاموس المحيط (ضمف)
( )4ديواف الفرزدؽ .488
(٘٣ )5ظش دٞ٣إ ُج٤ذ ثٖ سث٤ؼخ اُؼبٓش. 60 ١
اُؾوٞم :كؼَ أُؼشٝف  ،ظبٓ٘خ  :أٓ ٢ٛ ١عٔ ٕٞثٜب اُٞكبء ألٗ٘ب ر ٝٝؽغت ٞ٘٣ ،س اُضٛش٣ :طِغ اُ٘ٞاسٝ ،اُوش٣بٕٓ :غبس ١أُبء اُ٠
اُش٣بض ٝاُٞاؽذ هشُ ( ،١غبٕ اُؼشة :ؽونٞٗ ،س،هشا) ٣وٗ ٍٞطؼْ ك ٢أ٣بّ اُوؾػ ؽز٣ ٠خصت اُ٘بط.
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مفهوم الِّضمين اصطالحاً :
ومف الماحظ وجود تبػايف فػي تعريػؼ التضػميف بػيف فػف وآخػر ،فيػو َي ْخ ُػرج إلػى تضػميف بػديعي،
وتضميف عروضي ،وتضميف بياني ،وتضميف نحوي.
 -أنواعو:

الِّضمين العروضي:
معنى مخالفًا لمعنػاه فػي عممػي البيػاف والبػديع ،فيػو عمػى مػا
يأخذ التضميف في عمـ العروض
ً
يقوؿ الزىري :المضمف مف الشعر ما لـ يتـ معنى قوافيو إال بالبيت الذي يميو
وقػػاؿ الجػػوىري" :والمضػػمف مػػف البيػػت :مػػا ال يػػتـ معنػػاه إال بالػػذي يميػػو".
بقولو" :والتضميف أف تتعمؽ القافية أو لفظة مما قبميا بما بعدىا".

()3

"()1

()2

وعرفػػو ابػػف رشػػيؽ

ومثّؿ لو بقوؿ النابغة:

الجفار عمى َِ ٍ
وهلم َوردوا ِ
ميم؛
َ
ْ َ

أصحاب ِ
ظ إ ّني
وهم
يوم ُعكا َ
ُ

صاد ٍ
اط َن ِ
ت لهم مو ِ
قات
َ
ش ِه ْد ُ ُ ْ َ

الص ْد ِر منللي
بوّد َّ
أَِ ْي َنل ُه ُم ُ

()4

ويػػرى ابػػف رشػػيؽ كػػذلؾ أنػػو" :كممػػا كانػػت المفظػػة المتعمقػػة بالبيػػت الثػػاني بعيػػدة عػػف القافيػػة كػػاف
أسيؿ عيباً مف التضميف ويمثؿ لذلؾ بقوؿ كعب بف زىير":

()5

مت
وص َّر ْ
ديار الِي َبَِّ ْت قُ َوا َنا َ
ُ

ٍ
ص َرْم
ُ
وكنت إِذا ما َ
الح ْب ُل من خمَّة َ

ت إلى و ْجناث حر ٍ
ف كأ ّنها
فَ ِز ْع ُ
َ َ َْ

مدها اسَِ َح ّْم
بأَق َا
قار إذا ِج ُ
ْرِبها ٌ

()6

( )1اٗظش رٜز٣ت اُِـخ ُألصٛش( ١ظٖٔ).
( )2اُصؾبػ ُِغٛٞش( ١ظٖٔ).
) )3اُؼٔذح .144 /1
د شٜذٕ ُ ْٜثصذم اُّ ٞد ٓ٘ ) ٢اٗظش اُؼٔذ.171/1ٙ
(  )4دٞ٣إ اُ٘بثـخ اُزث٤بٗٝ.188٢ك ٢سٝا٣خ أخش ( ٟشٜذد ُٞٓ ْٜاسد صبدهب ٍ
اُغلبسٓ :بء ُج٘ ٢رٔ ّٞ٣ ،ْ٤ػٌبظ ٖٓ :األ٣بّ اُزً ٢بٗٞا كٜ٤ب ٓغ هش٣شّ ٝ .د اُصذس :أُؾجخ.
) )5اُؼٔذح .144/1
) )6دٞ٣إ ًؼت ثٖ ص٤ٛشٝ.53ك ٢سٝا٣خ أخش ( ٟد٣بس اُز ٢ثزذ ؽجبُٝ ٢صشّٓذ )
ثزّذ هٞاٗب :هطؼزٜب ،صشّّ ٖٓ :اُزّصش ٞٛٝ ْ٣اُلطغ أ٣عبً ،اُخِّخ :اُصبؽجخ أ ٝاُصّذ٣وخ .كضع اُُ :٠غؤ ،اُٞع٘بء :اُّ٘بهخ اُوّ٣ٞخ ٝاُصِجخ،
اُؾشف :صلخ اُ٘بهخ اُعبٓشح ،األهشاة :عٔغ هشة ،اُخبصشح ،اُوبسٞٗ :ع شغش شذ٣ذ أُشاسح  ٞٛٝأ٣عب ً اُوطشإ ،اعزؾ ّْ عِذٛب :ػشم.
ّ
اُؼشة:ثذ ،صشّ ،كضع ،هشة)
(ُغبٕ
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وقػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الزبيػ ػ ػ ػ ػ ػػدي" :والمض ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف مػ ػ ػ ػ ػ ػػف البي ػ ػ ػ ػ ػ ػػت مػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال يػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ معن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه إال بالػ ػ ػ ػ ػ ػػذي يمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

"()1

ومػػف الماحػػظ عػػدـ وجػػود خػػاؼ بػػيف عممػػاء النقػػد والعػػروض حػػوؿ مفيػػوـ التضػػميف العروضػػي،
ولكػػف الخػػاؼ وقػػع بيػػنيـ حػػوؿ مػػا إذا كػػاف التضػػميف بػػالمفيوـ السػػابؽ عيب ػاً أو ال ،والحاصػػؿ أف
أغمبية النقاد القدماء يرونػو عيبػاً ،ومػرد ذلػؾ إلػى نظػرتيـ المعروفػة إلػى أف البيػت وحػدة تامػة تػؤدي
معنػػى مسػػتقاً دوف أف يتعمػػؽ البيػػت بمػػا بعػػده ،غيػػر أف ىنػػاؾ وجيػػة نظػػر مخالفػػة ل ػرأي الغمبيػػة،
جنػي مػف بعػده إذ يػرى الخفػش أف التضػميف العروضػي بػالمفيوـ
تزعميا الخفش وانتصر ليا ابػف ّ
()2
جنػي عمػى رأي الخفػش فقاؿ":ىػذا الػذي رواه أبػو الحسػف مػف أف
السابؽ ال يعد عيباً ثـ عمؽ ابف ّ

ػذىب ت ػراه العػػرب وتسػػتجيزه ،ولػػـ يعػػب فيػػو مػػذىبيـ مػػف وجيػػيف :أحػػدىما
التضػػميف لػػيس بعيػػب مػ ٌ
السماع ،وادخر القياس ،أَما السماع فمكثػرة مػا يػرد عػنيـ مػف التضػميف ،وأمػا القيػاس؛ فػ ف العػرب
وضعا دلت بو عمى جواز التضميف"
قد وضعت الشعر
ً

()3

القميػة مػف القػدماء ،فػي أف التّضػميف لػيس عيبػاً؛
ويبدو أف المحدثيف مف الشعراء قػد شػايعوا رأي
ّ
لف مبنػػى القصػػيدة عنػػد المحػػدثيف كمػػا ىػػو معػػروؼ قػػائـ عمػػى الوحػػدة الموضػػوعية ال عمػػى وحػػدة
ّ
البيت كما كاف يرى القدماء.

() 4

ويظير مف خاؿ عرض النصوص السابقة ،أف التضميف في الشعر ،ال ُي َعد َع ْيًبا ،وىو بذلؾ قػد
قػػيس ِع ْنػػدىـ عمػػى لُ َغػ ِػة العػػرب ،وىػػذا ىػػو رأي بعػػض الق ػدماء ،وقػػد شػػاركيـ المحػػدثوف ال ػرأي؛ لَف
ِ
ِ ِ
ػوعية ،دوف النظػر إلػى اعتبػار وحػدة
الو ْح َػدة الموض ّ
البناء التركيبي لمقصػيدة ع ْن َػدىـ ،يقػع عمػى مقػاـ َ
البيت عندىـ؛ لَف رأي القدماء َي ْع َم ُد إلى أَف َو ْحدة البيت أىـ نظاـ تُساؽ فيو القصيدة.

) ) 1ربط اُؼشٝط(ظٖٔ)
) )2أُشعغ اُغبثن (ظٖٔ)
) )3اثٖ ع٘ ٢اُخصبئص ط.51 /1
) )4اٗظش اُؼشٝض ٝاُوبك٤خ.255 ،
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الِّضمين البديعي:
يبدو أف مف أقدـ مػف ذكػر التضػميف البػديعي ىػو ابػف المعتػز(ت 296ىػػ) ولكػف دوف
يعرفو ،بيد أننا نستطيع أف نستشؼ مف المثمة القميمة التي أوردىا أنو يقصد بو أخػذ شػاعر مػف
أف ّ
شاعر آخر بيتًا أو دونو وتضمينو في شعره( .)1مف ذلؾ:
َخطؿ:
قوؿ ال ْ
بعد الوغى" لكن ِضايق ُم ْق َد ِمي

ولَقَ ْد سما لِ ْم َخ ّرِم ِّي فمم يقل

()2

أخده مف قوؿ عنترة:
إ ْذ يَِّقُون بي األَ ِسنّ َة لم ِ
قدمي
أخ ْم
ق ُم َ
ض َاي َ
ع ْنها ولك ّني َِ َ
َ
عرفو ابف رشيؽ ت (  456ى ػ ) بصورة واضحة فيقوؿ" :التضميف ىو قصػدؾ إلػى البيػت
وقد ّ
()3

مػػف الشػػعر أو القسػػيـ فتػػأتي ب ػو فػػي آخػػر شػػعرؾ أو فػػي وسػػطو كالمتمثػػؿ"

()4

أي أف يأخػػذ الشػػاعر

البيت أو جزًءا منو متمثاً بو.
أمػػا ابػػف الثيػػر ت ( 637ىػ ػ ) فقػػد جمػػع التضػػميف واالقتبػػاس تحػػت مفيػػوـ واحػػد ىػػو التضػػميف،
()5

وس ّػمى الخػذ مػػف القػرآف الكػريـ ،والحػديث تضػػميناً

ووصػفو بأنػو تضػػميف حسػف  .ومػػف ذلػؾ قػػوؿ

ابف الرومي :
ْت فلللي ِ
مدحي
لئن أخطأ ُ
لت حاجاِللي
لقلللد أَنز ُ

َت في منعي
ك ما أخطأ َ
زرع "
"بلو ٍاد غير ذي ِ

()6

) )1اُجذ٣غ.159
) )2اُٞؿ :٠اُؾشة ،أُوذٌّٓ :بٕ اإلهذاّ (ُغبٕ اُؼشةٝ:ؿ،٠هذّ ) ٝأُشاد أٗ ٚ٘ٓ ٌٖ٣ ُْ ٚك ٢اُؾشة عجٖ ٝال ِٛغ ٝال رؤخش ػٖ
ٓ٘بعضح اُؼذ ٝؽز٣ ٠ؾزبط اُ ٠االػززاس ػٖ ش٢ء ٖٓ رُي ثؼذ اُؾشةٝ ،اُخشٓ ٞٛ ٢ثبثي اُخشٓ ٢اُز ١اعز ٠ُٞػِ ٠عجبٍ غجشعزبٕ ك٢
ػصش أُؤٓٝ ، ٕٞهزَ ك ٢ػصش أُؼزصْ ٣ ُْ .شد ٛزا اُج٤ذ ك ٢دٞ٣إ األخطَٝ ،هذ ٗغت اُ ٚ٤اٗظش اُجذ٣غ الثٖ أُؼزض ٝ ،159اٗظش
اُؼٔذح الثٖ سش٤ن .76/2
)  )3دٞ٣إ ػ٘زشح.212،
) )4اُؼٔذح .73/2
) )5أُضَ اُغبئش200/2
) )6دٞ٣إ اثٖ اُش ٢ٓٝط.2857 /1
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نت
َس َك ُ
والشاىد في قولو ":بواد غير ذي زرع" مقتبس مف ادية الكريمة في قولو تعالىَّ ":رَّب َنا إِ ِّني أ ْ
ند َب ْي ِِ َك ا ْل ُم َح َّرِم" إبراىيـ.37:
ِمن ُذِّري َِِّي ِب َو ٍاد َغ ْي ِر ِذي َزْر ٍع ِع َ
والم َاحػظُ مػف ذلػؾ ُكمػو ،أَف تضػميف البػديع يع ِ
َخ ِػذ مػف شػعر ادخػر ،فمػف فعػؿ ذلػػؾ،
تم ُػد عمػػى ال ْ
ُ َ
َْ
َخ َذَ ،وأَما قَ ْوؿ ابف الثير ،فيو بحاجة إلى ِوْقفَة ،إذ تَـ االتّفاؽ عمى أف الخذ
فَكأَنو جعؿ تَ َمثمو بِ َم ْا أ َ
اقتباسػا ،أّمػا الخػذ مػف كػاـ غيرنػا مػف شػعر أو نثػر أو مث ٍػؿ أو كممػة أو قػوؿ أو
مف القرآف والسنة
ً
تضمينا  .وقد أورد الشاىد في بيت ابف الرومي في َع ُجز البيت الثاني ،وىو مأخوذ
غير ذلؾُ ،ي َعد
ً
مف قولو تعالى في سورة إبراىيـ آية ،37وعميو وقع االقتباس.

الِّضمين البياني:
الرمػػاني (386ى ػ ػ) مػػف أوائ ػػؿ مػػف تع ػػرض لمتضػػميف البي ػػاني ،إذ جعمػػو بابػ ػاً مػػف أبػ ػواب
يعػ ّػد ّ
الباغػة

()1

وعرفػو بقولػو" :تضػميف الكػاـ ىػو حصػوؿ معنػى فيػو مػف غيػر ذكػر لػو باسػـ أو صػػفة
ّ

ىي عبارة عنو ،والتضميف عمى وجييف  :أحدىما ما كاف يدؿ عميو الكاـ داللة اإلخبار ،وادخر
مػػا يػػد ّؿ عميػػو داللػػة القيػػاس ،فػػالوؿ كػػذكرؾ الشػػيء بأنػػو محػػدث فيػػذا يػػدؿ عمػػى المحػػدث داللػػة
اإلخبار ،والتضميف في الصفتيف جميعاً ،إال أنو عمى الوجو الذي ّبينا ،وكذلؾ مكسور ومنكسػر،
وسػػاقط ومسػػقط .وأمػػا التضػػميف الػػذي يػػدؿ عميػػو داللػػة القيػػاس فيػػو إيجػػاز فػػي كػػاـ اّ عػػز وجػػؿ
خاصة ،لنو تعالى ال يذىب عميو وجو مف وجػوه الداللػة ،ولػيس كػذلؾ سػبيؿ غيػره مػف المتكممػيف
بتمؾ العبارة ،لنو قد تذىب إليو داللتيا مف جية القياس وال يخرجو عف أف يكوف قد قصد بيػا مػا
وضػعت لػػو فػػي المغػػة العربيػػة مػػف غيػػر أف يمحقػػو فسػاد العبػػارة ،وكػػؿ آيػػة ال تخمػػو مػػف تضػػميف لػػـ

) )1اٌُ٘ذ ك ٢أُغبص اُوشآٗ ٢ظٖٔ صالس سعبئَ ك ٢اػغبص اُوشإٓ اٌُش.94 ْ٣
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يذكر باسـ أو صفة ،فمف ذلؾ (بسـ اّ الرحمف الرحيـ) قد تضمف التعمػيـ السػتنتاج المػور عمػى
وشعار لممصميف ،و ّأنو إقرٌار بالعبودية"
أدب مف آداب الديف
التبرؾ بو ،والتعظيـ ّ بذكره وأَنو ٌ
ٌ

()1

ويتض مف كاـ الرماني عمى التضميف أمراف :
األول :أف صيغة اسـ المفعوؿ يمكف أف تتضمف معنى صيغة اسـ الفاعؿ نحو مكسور ومنكسر.
الهللاني :أف اديػػة القرآنيػػة تتضػػمف معػػاني أخػػرى كمػػا فػػي قولػػو تعػػالى" :بِ ْسػِػـ المّػ ِػو الػػر ْح َم ِف الػػرِح ِيـ"
الفاتحة1:

وقد ذكر ذلؾ سابقًا؛ لما فيو مف التبرؾ والتعظيـ ّ.

أمػا الع ّػز بػػف عبػد السػػاـ فقػد قػػاؿ" :تضػميف اسػـ معنػػى اسػـ إلفػػادة معنػاه ،فتعديػػو تعديتػو فػػي
ػوؿ َعمَػى المّ ِػو إِال اْل َحػؽ"
يؽ َعمَػى أَف ال أَقُ َ
بعض المواضع كقولو تعالى َ " :ح ِق ٌ

العػراؼ105 :

فتضػمف

حقيؽ معنى فعؿ آخر إذ ضمف حقيؽ معنى حريص ليفيد أنو محقػوؽ بقػوؿ الحػؽ وحػريص عميػو
ػادا عنػػي" ضػػمف قتػػؿ
،فتعديػو أيضػاً تعديتػػو فػػي بعػػض المواضػػع  ،كقػػوؿ الشػاعر " :قػػد قتػػؿ اّ زيػ ً
معنى صرؼ إلفادة أنو صرفو حكماً بالقتؿ عما عػداه مػف السػباب  ،فأفػاد معنػى القتػؿ والصػرؼ
جميعاً".

()2

وىذا ال يعني أف القتؿ ىو الصػرؼ ،وانمػا ُيػراد بػو أف فػي قتمػو صػرفاً لػو ،فػالحؽ إذف

أف القتؿ غيػر الصػرؼ ،لك ّػف فػي القتػؿ صػرفًا ،فحػيف أُريػد اإلشػارة إلػى ىػذا المعنػى ُعػدي القتػؿ ب ػ
ػادا فصػرفو عنػػي ،وىػػذا تأويػػؿ قػػوليـ أف
ػادا عنػػي) قتػػؿ اّ زيػ ً
( عػػف ) ،وأصػػب معنػػى( قتػػؿ اّ زيػ ً
تداولية اللفاظ المغوية ،ويظير بجاء امتدادية المغة،
المضمف يؤدي معنييف .وفي ىذا نرجع إلى
ّ
ووضع المعاني في موضعيا عمى نحو ثبوتيا في الجممة مف سمب المعنى دخر بوجود ذلػؾ كمػو
المحدد.
في السياؽ
ّ

) )1أُشعغ ٗلغ.94 ٚ
) )2اٗظش ششػ اُزصش٣ؼ ػِ ٠اُزٞظ٤ؼ .4/2
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وعرفو السيد الشريؼ
ّ

()1

"أف يقصد بمفظ فعؿ معناه الحقيقي ،وياحظ معػو معنػى آخػر يناسػبو

ويػػدؿ عميػػو بػػذكر شػػيء مػف متعمقاتػػو ،كقولػػؾ  :أحمػػد إليػػؾ فانػاً  ،الحظػػت فيػػو مػػع الحمػػد معنػػى
اإلنياء ،ودلمت عميو بذكر صمتو أعني أنيي حمده إليو".

()2

ػى آخػػر ،فقػػد
ويظيػػر مػػف خػػاؿ َنػػص السػ ّػيد أف تضػػميف المعنػػى الحقيقػػي َ ،ي ْخػ ُػرج إلػػى الزمػػة معنػ ً
ػى آخػر،
وقعت بينيما المناسبة؛ لذكر متعمقات المعاني الخريػات ،فقػد سػاؽ المعنػى الصػيؿ َم ْعن ً
يفيـ مف ِد َ ِْ
السالؼ ال ّذكر وجػده دوف عنػاء أو
ُ
السياؽ عينو ،واذا ما تََب ّحر الناظر في المفيوـ ّ
اللة ّ
مشقة.

الِّضمين النحوي :
جني في كتابو الخصائص بقولو ":اعمـ أف الفعؿ إذا كػاف بمعنػى فعػؿ آخػر ،وكػاف
عرفو ابف ّ
ّ
أحػػدىما يتعػػدى بػػالحرؼ وادخػػر بػػلخر ،فػػإف العػػرب قػػد تَتسػػع فتوقػػع أحػػد الح ػرفيف موقػػع صػػاحبو
إيذاناً بأف ىذا الفعؿ في معنى ذلؾ الفعؿ فجيء معو بالحرؼ المعتاد مع ما ىو في معناه"

()3

.

عرفػػو ابػػف ىشػػاـ بقولو":قػػد يش ػربوف لفظ ػاً معنػػى لفػػظ آخػػر فيعطونػػو حكمػػو ،ويسػػمى ذلػػؾ
وقػػد ّ
تضميناً"(.)4
جنػػي لمتضػػميف مػػا مفػػاده أف الفعػػؿ
وقػػد ظيػػر لػػدى بعػػض البػػاحثيف مػػف خػػاؿ تعريػػؼ ابػػف ّ
المتعػػدي بحػػرؼ يفيػػد معنػػى آخػػر يتعػػدى بحػػرؼ آخػػر ،فتتوسػػع فػػي تعديتػػو  ،بػػأف ُيعػػدى بػػالحرؼ
الذي يتعدى بػو ادخػر ،فػذىبوا إلػى أف ىػذا التعريػؼ غيػر شػامؿ لممشػتؽ ،ومػا فػي معنػى المشػتؽ

) ) 1ػِ ٢ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ػِ ٢اُغ٤ذ اُض ٖ٣أث ٞاُؾغٖ اُؾغ ٢٘٤اُغشعبٗ ٢اُؾ٘ل ٢أُؼشٝف ثبُغ٤ذ اُشش٣ق رٞك ٢ع٘خ عذ ػششح ثش٤شاص،
٘٣ظش اُغخب ١ٝاُعٞء اُالٓغ .328/5
) )2اُغ٤ذ اُشش٣ق ،ؽبش٤ز ٚػِ ٠رلغ٤ش اٌُشبف .126/1
) (3اُخصبئص .308/2
)ٓ )4ـ٘ ٢اُِج٤ت .642
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ٍ
ٍ
ٍ
،فتعدى بنفسو ،أو كػاف
خاص
بحرؼ
شامؿ لمذي كاف يتعدى
إ ْذ تعمؽ بو الجار والمجرور ،وغير
ّ
الزماً فضمف معنى فعؿ متعد بنفسو ومنيـ الستاذ أحمد اإلسكندري.
ً

()1

ب فع ػ ٌؿ مػػف الفعػػاؿ معنػػى فعػػؿ آخػػر لق اربػػة
َعػػرؼ ج ػواد التّضػػميف بقولػػو  ":التضػػميف أ ْ
َف ُي ْشػ َػر َ
ػدياً بنفسػػو وادخػػر بحػػرؼ
بينيم ػا  ،وقػػد يكونػػاف كاىمػػا متعػػدييف بأنفسػػيما ،أو يكػػوف أحػػدىما متعػ ً
()2
ػص التضػميف بالفعػاؿ وىػو
الجر أو يح ّؿ حرؼ أحدىما محػؿ ادخػر"  .وياحػظ أف جػواد قػد خ ّ
ّ

أيضػػا أف
شػػامؿ جػػامع فػػي بابػػو ومػػع ذلػػؾ لػػـ يتطػػرؽ لػػوروده فػػي السػػماء.وقد ذىػػب فػػي تعريفػػو ً
النحويػػة ،وبيػذا فقػػد وضػع قيػ ًػدا آخػر فػػي التعديػػة
التضػميف شػػمؿ المعػاني دوف النظػػر إلػى القاعػػدة
ّ
وىو النظر إلى المعنى المستفاد والتّعاقب بيف معاني الكممات الداللية.
عرفو بدر الديف الزركشي
وقد ّ

()3

بأنو  ":إعطاء الشيء معنى الشيء تػارة يكػوف فػي السػماء،

وتػػارة فػػي الفعػػاؿ ،وتػػارة فػػي الحػػروؼ ،فأمػػا فػػي السػػماء فيػػو أف يتضػػمف اسػػـ معنػػى اسػػـ إلفػػادة
معػا،
فإف ّ
أما الفعاؿ ْ
تضمف فعؿ معنى فعؿ آخػر يكػوف فيػو معنػى الفعمػيف ً
معنى االسميف ً
معا ،و ّ
وذلؾ بأف يكوف الفعؿ يتعدى بحرؼ فيأتي متعدياً بحرؼ آخر ليس مف عادتو التعدي بو ،فيحتاج
إما تأويمو أو تأويؿ الفعؿ ليص تعديو بو"(.)4
ّ
وقػػد عمّػؽ محمػػد خالػػد بػػي عمػػى تعريػػؼ الزركشػػي بأنػػو يشػػوبو شػػيء مػػف الغمػػوض وشػػيء مػػف
النقص .

) (1اٗظش ٓغِخ ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ .181/1
) (2دساعبد ك ٢كِغلخ اُ٘ؾ.98 ٞ
)ٓ ٞٛ )3ؾٔذ ثٖ ثٜبدس اُشغبػٗ ٢بصش اُذ ٖ٣رٞك ٢ك ٢شؼجبٕ ع٘خ ً 763بٕ سعالً ؽغ٘ب ًض٤ش اُزالٝح ٘٣ ،ظش اثٖ ؽغش اُؼغوالٗ،٢
اُذسس اٌُبٓ٘خ ك ٢أػ٤بٕ أُبئخ اُضبٓ٘خ .18/4،
) )4اُجشٛبٕ ك ٢ػِ ّٞاُوشإٓ .338/3
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فيـ منو إزالة المعنى الصػمي لمفػظ
فأما الغموض ففي قولو "إعطاء الشيء معنى الشيء"؛ إذ قد ُي ُ
واعطاؤه المعنى الجديد ،كما أف كممة شيء التي استخدميا في التعريؼ كممة فضفاضة مف غيػر
الائؽ استخداميا في المجاؿ المغوي.
وأما النقص ففي أنػو قصػر التضػميف فػي الفعػاؿ عمػى حالػة واحػدة ىػي تضػميف المتعػدي بحػرؼ
معنى المتعدي بحرؼ جر آخر.

()1

وقد ردت عميو أحاـ الصمادي في اعتراضو عمى عبػارة الزركشػي بػأف التضػميف إعطػاء الشػيء
معنػى الشػيء قػػد يفيػـ منػػو إ ازلػة المعنػى الصػػمي ال يسػتقيـ ،وذلػػؾ لف سػوء الفيػـ قػػد يتبػادر إلػػى
الذىػػاف فيمػػا لػػو كػػاف ُيعػػرؼ مفيػػوـ آخػػر يػػدعى بالنقػػؿ ،ولكػػف تقدمتػػو لمتعريػػؼ بػػذكر المعػػرؼ بػػو
وىو التضميف قرينة صريحة عمى دحض االعتراض .
كما أف االعتراض عمى كممة شيء التي استخدميا الزركشي ال مسوغ ليا ؛ ذلػؾ لف كممػة شػيء
قيدت وتضافرت حوليا القرائف بمػا يزيػؿ المػبس الػذي قػد يعترييػا ،فقػد عبػر عػف المضػمف بالشػيء
لعمومو وقدرتو عمى استيعاب أنواع المفظ المضمف .
أمػػا بالنسػػبة لشػػبية الػػنقص فيػػي ال أسػػاس ليػػا ؛ لنػػو ال يشػػترط فػػي التعريػػؼ اإلتيػػاف عمػػى كػػؿ
أجزائو ودقائقو وانما يقتصر عمى أظير أحوالو المابسة لو.

()2

ومف الماحظ أف تعريؼ الزركشي واض مفيوـ ال لبس فيو وال داعي إلثارة أي جدؿ حولػو؛
ولػػذلؾ تكػػوف الصػػمادي قػػد أنصػػفتو بػػدفاعيا عنػػو ،حتػػى واف كانػػت كممػػة ( شػػيء ) فضفاضػػة
وكممة ( لفظ) أقرب لتحقيؽ المراد.
وعرؼ مجمع المغة العربية بالقاىرة التضميف بقولو":التضميف أف يؤدي فعؿ أو ما في
ّ

) ) 1اٗظش ٓؾٔذ خبُذ ث ، ٢اُزعٔ ٖ٤اُ٘ؾ ١ٞث ٖ٤اُوذٓبء ٝأُؾذص ٖ٤سعبُخ ٓبعغز٤ش.94،
) )2اٗظش أؽالّ اُصٔبد ،١اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُوشإٓ اٌُش ْ٣سعبُخ ٓبعغز٤ش.50،
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معناه في التعبير مؤدى فعؿ آخر أو ما في معناه ،فيعطى حكمو في التعدية والمزوـ".
وقد عمّػؽ الػزعباوي

()2

()1

عمػى ىػذا التعريػؼ بقولػو" أمػا تعريػؼ المجمػع القػاىري لمتضػميف فقػد جمػع

ػر ممػػا قيػػؿ فػػي التضػػميف النحػػوي .وىػػو لػػـ يمنػػع  ،عمػػى كػػؿ حػػاؿ  ،أف
بػػيف تعريفػػو البيػػاني وكثيػ ًا
يجتمػػع لمتضػػميف معنػػى الفعػػؿ المضػػمف ،ومػػؤدى الفعػػؿ ادخػػر .ولػػو قيػػؿ (:التضػػميف أف يضػػمف
فع ػػؿ أو م ػػا ف ػػي معن ػػاه ،معن ػػى فع ػػؿ آخ ػػر )...أو( أف ُيش ػ ّػرب فع ػػؿ أو م ػػا ف ػػي معن ػػاه معن ػػى فع ػػؿ
آخر )...لكػاف أد ّؿ عمػى إرادة المعنيػيف  ،الشػتراط ذلػؾ عنػد الكثيػريف .ففػي لفػظ التضػميف احتػواء
شيء شيئاً آخر ،وفي اإلشراب جرياف شيء في شيء...أو يضاؼ ما يفيد ذلؾ".

()3

ويرى االسكندري فػي تعريػؼ المجمػع المػذكور أنػو شػامؿ كػا التّضػمينيف النحػوي والبيػاني ،وبعيػد
قدر اإلمكاف عف مثار الجدؿ واالعتراض.

()4

ولموقوؼ عمى حقيقة الخاؼ بيف البيانييف والنحػوييف فػي تعريػؼ التضػميف ،يػرى أىػؿ البيػاف
أف التضميف صنؼ مف أصناؼ الحذؼ ومف ذلؾ ما ذكره الميداني " لدى تحميؿ التضميف يظير
أنو صنؼ مف أصناؼ الحذؼ الذي يترؾ في المفظ ما يدؿ عميو ".

()5

ويػػرى النحػػاة أنػػو إشػراب لفػػظ معنػػى لفػػظ آخػػر فيعطػػى حكمػػو مػػف التعػػدي والمػػزوـ ،وفائدتػػو أف
تػػؤدي الكممػػة مػػؤدى كممتيف.وبنػػاء عمػػى ىػػذا " فػػإف أىػػؿ البيػػاف يػػروف أف الفعػػؿ المػػذكور إنمػػا يػػدؿ
عمى معناه الوضعي ،ويػدؿ عمػى المعنػى ادخػر لفػظ محػذوؼ ،كالحػاؿ مػف الفعػؿ المق ّػدر بمعونػة
قرينػػة لفظيػػة ،فيجتمػػع فػػي التضػػميف معنيػػاف ،ولػػـ يتصػػوروا إش ػراب الفعػػؿ المػػذكور معنػػى الفعػػؿ
الممحػػوظ ليػػدؿ عمػػى المعنيػػيف جميع ػاً كمػػا فعػػؿ النحػػاة "

) )1اٗظش ٓغِخ ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ ثبُوبٛشح .180/1
) )2ػعٓ ٞغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ ثذٓشن.
))3اٗظش ٓغِخ ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ ثذٓشن ٓغِذ .81/55
) (4اٗظش ٓغِخ ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ ثبُوبٛشح .182/1
) )5اُجالؿخ اُؼشث٤خ .50
) )6اٗظش ٓغِخ ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ ثذٓشن ٓغِذ .66 / 55

()6

فالبيػػاني ىػػرب مػػف كممػػة إش ػراب التػػي
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تػػؤدي إلػػى محػػذور الجمػػع بػػيف الحقيقػػة والمجػػاز

()1

إلػػى حػػذؼ حػػاؿ مػػف الفعػػؿ المػػذكور "فالفعػػؿ

المذكور مستعمؿ في معناه الحقيقي والمعنى ادخر مراد بمفظ محذوؼ يدؿ عميو ذلػؾ مػا ىػو مػف
متعمقاتو"( ،)2وال يدؿ ىذا عمى وجود تبايف بيف النحاة وأىؿ البياف في داللة التضميف ،وذىب إلى
ىػػذا ابػػف كمػػاؿ باشػػا إذ قػػاؿ ":إف التضػػميف البيػػاني ىػػو عػػيف التضػػميف النحػػوي"

()3

كمػػا ذىػػب إليػػو

االسكندري إذ يقوؿ ":والحؽ أف ال فرؽ بيف التضميف البياني والنحوي في حقيقػة االسػتعماؿ وانمػا
الفرؽ في اخػتاؼ وجيػة التأويػؿ بػيف الفػريقيف"

()4

وقػد عمػؽ االسػكندري عمػى تعريػؼ مجمػع المغػة

العربية بالقاىرة بأنو شامؿ لكؿ مف التضميف النحوي والبياني وبعيد عف مثػار االعتػراض( ،)5ففيػو
ىروب مف كممة اإلشراب التي رفضيا البيانيوف.
وسػتعمد الد ارسػػة فػػي الجانػػب التطبيقػػي إلػػى التعريػػؼ ادتػػي لمتضػػميف :إشػراب لفػػظ معنػػى لفػػظ
آخػػر واعطػػاؤه حكمػػو فػػي التعديػػة والمػػزوـ لوجػػود مناسػػبة بػػيف المفظػػيف المػػذكور والمضػػمف .وإلتمػػاـ
الفائدة كاف ال بد مف التعرؼ عمى مفيوـ التضميف في عمػوـ العربيػة الخػر( العروضػي والبػديعي
بعضا.
والبياني ) حتى تتكامؿ المواد مع بعضيا
ً

)٘٣ )1ظش أؽٔذ االعٌ٘ذس ١ثؾش ثؼ٘ٞإ اُزعٔٓ ،ٖ٤غِخ ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ أٌُِ.182 /1 ٢
) )2ؽبش٤خ اُغ٤ذ اُشش٣ق ػِ ٠رلغ٤ش اٌُشبف .126/1
) )3ؽبش٤خ اُص٤بف95/2
) ) 4االعٌ٘ذس ١ثؾش ثؼ٘ٞإ اُزعٔٓ ،ٖ٤غِخ ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ أٌُِ194/1٢
) )5أُصذس اُغبثن.182/1
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قياسية الِّضمين وشروط :
أنس النحاة فػي تقريػر قيػاس التضػميف ،بقػوؿ ابػف جنػي ":اعمػـ أف الفعػؿ إذا كػاف بمعنػى فعػؿ
آخػػر ،وكػػاف أحػػدىما يتعػػدى بحػػرؼ ،وادخػػر بحػػرؼ ،فػػإف العػػرب تتسػػع فتوقػػع أحػػد الحػرفيف موقػػع
صاحبو ،إيذاناً بأف ىذا الفعؿ في معنى ذلؾ ادخر .لذلؾ جػيء معػو بػالحرؼ المعتػاد مػع مػا ىػو
في معناه".

()1

ػر ال يكػاد يحػاط بػو ولعمػو
ػيئا كثي ًا
كما أنس النحاة بقوؿ ابف جني بعد ىذا"ووجدت في المغة ش ً
ضخما".
كتابا
لو جمع أكثره ال جميعو لجاء ً
ً

()2

وقد استند جمع مػف العممػاء إلػى ىػذه الكثػرة لمحكػـ

عمى التضميف بأنو قياسي ،ونقؿ أبو حياف أف الكثريف عمى أنو قياسي( ،)3وفي ( شرح التصري
عمى التوضي ) "اختمؼ في التضميف أىو قياسي أـ سماعي والكثروف عمى أَنو ِقي ِ
اس ّي".
َ
قياسيا.
ويرى أبو البقاء أنو سماعي ،ولكف لشيوعو صار
ً

()4

()5

أمػػا مجمػػع المغػػة العربيػػة فػػي القػػاىرة ،فقػػد قػػرر قياسػػية التضػػميف بعػػد نقػػاش طويػػؿ ولكػػف بشػػروط
ثاثة ىي :
أوَّلً  :تحقّؽ المناسبة بيف الفعميف.
هانياً  :وجود قرينة تد ّؿ عمى ماحظة الفعؿ ادخر ،ويؤمف معيا المبس.
هالهاً  :ماءمة التضميف لمذوؽ العربي.
ويوصي المجمع ّأال يمجأ إلى التضميف إال لغرض باغي.

) )1اُخصبئص .208/2
) )2أُشعغ اُغبثن .208/2
) )3اسرشبف اُعشة .46/2
) )4ششػ اُزصش٣ؼ ػِ ٠اُزٞظ٤ؼ .5/2
) )5اٌُِ٤بد .267
)ٓ )6غِخ ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ ثبُوبٛشح 195/1

()6
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قياسية التضػميف معتبػرة مػف خػاؿ وجػود قػرائف ،تُ َحقّػؽ الغػرض بػيف الفعمػيف،
ظيَُر أَف
وبيذا َي ْ
ّ
واف كاف المجمع يوصي بذلؾ لغرض ِ
باغ ّي.
ووضحيا ،فعمّؽ عمى الشرط الوؿ بقولػو( :تحقػؽ
وشرح الشيخ أحمد االسكندري ىذه الشروط
ّ
المناسبة بيف الفعميف) ،فرأى أَنو حػاجز مػانع مػف تحميػؿ الفعػؿ معنػى بعيػداً عػف معنػاه الوضػعي،
بحيػػث تفضػػي تعديتػػو بحػػرؼ ذلػػؾ الفعػػؿ البعيػػد المعنػػى إلػػى فسػػاد الكػػاـ ،وعػػدـ ضػػبط لمعػػاني
الفعػػاؿ ،فػػا يجػػوز القوؿ(:أكمػػت إلػػى الفاكيػػة) ،عمػػى أف(أكػػؿ) مضػػمف معنػػى ماؿ،و(تناولػػت عػف
مضمنا معنى(رميت)،بػؿ ال بػد مػف أف كػا المعنيػيف ينطويػاف تحػت جػنس يشػمميما.
القاموس)
ً

()1

تمميحػا
واليدؼ مف ذلؾ اختاؼ معنى كؿ مف الفعميف.وقد ورد ىذا الشرط في تعريفات التضميف
ً
يحا ،فقد صرح بو ابف جني في الخصائص":اعمـ أف الفعؿ إذا كاف بمعنى فعػؿ آخػر" وال
أو تصر ً
يكوف الفعؿ بمعنى آخر إال إذا كاف بينيمػا وجػو مناسػبة .كمػا أف تعبيػر ابػف ىشػاـ عػف التضػميف
بكممة اإلشراب ظاىر فػي ضػرورة وجػود مناسػبة ،فاإلشػراب ال يػتـ إال بػيف المعػاني المتقاربػة .أَمػا
الصػػباف والميػػر فػػي حاشػػيتييما فينصػػاف عمػػى ضػػرورة وجػػود مناسػػبة بػػيف المفظػػيف .فالتضػػميف
ّ
عندىما إلحاؽ مادة بأخرى في التعدي أو المزوـ لتناسب بينيما في المعنى أو اتحاد.

()2

وقد اختمؼ فػي نػوع المناسػبة المرجػو تحقيقيػا بػيف المفظػيف ،فػذىب الشػيخ االسػكندري إلػى أف
لن األ َْم ِلن
المناسبة تكوف بانطوائيا تحت جنس واحد يشمميما ففي قولو تعػالىَ ":وِا َذا َج ُ
اثه ْم أ َْمٌر ِّم َ
أ َِوالخلللوف أَ َذاعلللواْ ِبللل ِ
ُ
يشمميما جنس قريب

"النس ػػاء83:

تض ػػمف أذاعػ ػوا معن ػػى تح ػػدثوا فع ػػدي بالب ػػاء والمعني ػػاف متناس ػػباف

)3(.

))1أُشعغ اُغبثن 196/1
) )2اٗظش اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُوشإٓ اٌُش ْ٣سعبُخ ٓبعغز٤ش .25
)ٓ )3غِخ ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ ثبُوبٛشح .196/1
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بينما ذىب الشيخ محمد الخضر إلى أف المناسبة ىي العاقة المعتبرة فػي صػحة المجػاز واال
كػػاف التضػػميف بػػاطاً )1(.وقػػد وافقػػو الػػزعباوي عمػػى ىػػذا المػػر إذ يقوؿ":فالعاقػػة المطموبػػة بػػيف
قيد بيا المجاز وقد ع ّػد العممػاء العاقػات المصػححة السػتعماؿ المجػاز
المعنييف ىي العاقة التي ّ
فأوصميا بعضيـ إلى سبع وعشريف وزادىا آخروف عمى ما ىو مفصؿ في الميات".

()2

ضػمف ،فظيػور المناسػبة بػيف
الم َ
ونستطيع القوؿ إف المناسػبة وجػو عػاـ يعػـ المفػظ المػذكور والمّفػظ ُ
ظاىر ظيو اًر جمياً.
الطرفيف
ٌ
عمػػؽ االسػػكندري عمػػى الشػػرط الثػػاني  (:وجػػود قرينػػة تػػدؿ عمػػى ماحظػػة الفعػػؿ ادخػػر ويػػؤمف
توسػع فػي معنػاه.
معيا المبس) ،أنو الركف القوى في التضميف ،إذ لوال القرينة ما ُع ِر َ
ؼ أف الفعػؿ ّ
ورودا حرؼ الجػر الػذي يتع ّػدى بػو الفعػؿ ،ولػـ يػؾ مػف حقػو أف يتعػدى بػو،
وأشير القرائف وأكثرىا
ً
(م ْف) فػي قػوؿ المصمي(:سػمع اّ لمػف حمػده) ف ػ (سػمع) ينصػب مػا فػي
كػ ( الاـ ) الداخمة عمى َ
معنى الكاـ والصوت بنفسػو فضػمف معنػى (اسػتجاب) ،فع ّػدي بػالاـ ،وكػالمفعوؿ لفعػؿ أصػمو أف
يتعدى بنفسو ،وكػالمفعوؿ لفعػؿ قاصػر
فعدي بنفسو لتضمنو معنى فعؿ آخر ّ
يتعدى بحرؼ جر ّ ،
ّ
متعد بنفسو ،نحو (سفو نفسو) ،ضمف معنى (أىمؾ).
ال يتعدى مطمقاً ،فضمف معنى فعؿ ّ

()3

تقيد القرينة بأنيا تمنع المّبس ،احت ار اًز ممػا ال تمنػع المّػبس ،بػأف يفيػـ معيػا االقتصػار
أف ّ
ورأى ّ
عم ػى المعنػػى الحقيقػػي مػػف الممفػػوظ ،وال ُيتطػ ّػرؽ إلػػى معنػػى آخػػر لفعػػؿ ممحػػوظ ،وعمػػى ذلػػؾ فػػا
تض ػ ػػميف أصػ ػ ػاً ف ػ ػػي فع ػ ػػؿ يج ػ ػػوز في ػ ػػو التع ػ ػػدي بنفس ػ ػػو ت ػ ػػارة وبح ػ ػػرؼ الج ػ ػػر ت ػ ػػارة أخ ػ ػػرى ،ف ػ ػػي
مثػػؿ شػػكرت لػػو وشػػكرتو ،ونصػػحت لػػو ونصػػحتو ،وال تضػػميف ُم َحػػتّـ فػػي فعػػؿ ينصػػب مفعػػوليف
بنفسو ،عمى رأي جماعة مف النحاة ،ويتعدى إلى الثاني بحرؼ الجر عمى رأي جماعة أخرى مثؿ

) )1دساعبد ك ٢اُِـخ اُؼشث٤خ ٝربس٣خٜب .205
)ٓ )2غبُي اُو.211 ٍٞ
)ٓ )3غِخ اُِـخ اُؼشث٤خ ثبُوبٛشح .198/1
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(اختار واستغفر) فيذه سمعت متعدية إلى المفعوؿ الثاني بنفسيا ،فمنػع الجميػور القيػاس عمييػا
وجوز الخفش وابف الطراوة القياس عمييا
في كؿ ما ينصب مفعوليف أصميما مبتدأ وخبرّ ،

) 1(.

وبني الحكـ واف اعتمػد عمػى القمػة فػي الػرأي؛ ليوافػؽ مفيػوـ
ويبدو أف ىذا الرأي ىو الحسفُ ،
التضميف الوارد في البحث ،حتى تتسع دائرة الفعاؿ المغوية ،التػي ُي ْمكػف القيػاس عمييػا؛ ولف فيػو
عدا عف الحكـ بالزيادة ،وعف تقدير الجار والمجرور المحذوؼ.
ُب ً
أمػػا الش ػػرط الثال ػػث" ماءم ػػة التضػػميف لم ػػذوؽ العرب ػػي" فم ػػـ يعمػػؽ اإلس ػػكندري عمي ػػو عم ػػى أن ػػو
واض  .وجاء النص عميو مف محاضر جمسات مجمع المغة العربية في القػاىرة الػذي يبػيف أىميتػو
ػاء لحذلقػػة بعػػض النػػاس ّممػػف خرجػوا عمػػى قواعػػد
بقولو":وضػػعت كممػػة الػػذوؽ الباغػػي العربػػي اتقػ ً
المغة وأساليبيا حتى صار كاميـ يشبو الرطانة ،فإذا جاءنا واحد مػف ىػؤالء وقػاؿ :إف ىػذا ذوقػي
الخػػاص قمنػػا لػػو :إنػػؾ تخػػالؼ الػػذوؽ العربػػي الػػذي ال ي ػزاؿ ثابت ػاً بحكػػـ الفط ػرة والسػػميقة فػػي الػػباد
العربية والذي يجري عمى قواعد المغة والباغة وال ينفر منيا"

()2

ويمكف ماحظة التجديد في ذلؾ؛ لَف االعتماد عمى الذوؽ شيء ،كيؼ يمكف الخموص إليو؟
وترى الباحثة أَف ذلؾ ُربما َع َمد إلى:
 وجود دائرة لُ َغ ّوية ،تتسع بيا دائرة اللفاظ. وجود أُطر احتجاجية معادلة لذلؾ؛ فا نخرج فيو عف العيد المّغوي القديـ.ِ
غير المعنى فيـ اإلعراب واتقانو.
 ِسر اإلعراب وفنونو َوَن ْظامو؛ ولذا فقد ّ
ظ ُمو ون ُ

) )1أُشعغ اُغبثن 195/1
) )2اُ٘ؾ ٞاُٞاكٗ 592/2 ٢والً ػٖ ٓؾبظش عِغبد أُغٔغ اُِـ ١ٞاُوبٛش.١
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ِ
ػحة المعنػػى ودقتػػو؛ فػػا ُبػػد مػػف وجػػود الػػذوؽ الػػذي َن ْع َمػػد إلػػى صػػحة المعنػػى مػػف ِخػػاؿ
 صػ ّمعجمات المغة التي ما زاؿ الناس يعمدوف عمييا إلى اليوـ.
أم ػػا الش ػػيخ الخض ػػر حس ػػيف فق ػػد رك ػػز عم ػػى ش ػػرط ( م ارع ػػاة المناس ػػبة ب ػػيف الفعم ػػيف) فػ ػرأى أف
لمتضميف غرضاً ىو اإليجاز وقرينة ىي تعدية الفعؿ بالحرؼ وىو يتعدى بنفسو ،أو تعديتو بنفسو
وىو يتعدى بالحرؼ ،وكثػرة الػورود فػي الكػاـ المنثػور والمنظػوـ تػدؿ عمػى أنػو أصػب مػف الطػرؽ
المفتوحػة فػػي وجػػو كػؿ نػػاطؽ بالعربيػػة ،متػى حػػافظ عمػػى شػرطو وىػػو (م ارعػػاة المناسػبة)  ،فػػإذا لػػـ
توحػػد المناسػػبة بػػيف الفعمػػيف العاقػػة المعتب ػرة لصػػحة المجػػاز ،كػػاف التضػػميف بػػاطاً ،فػػإذا وجػػدت
العاقة بيف الفعميف ولـ ياحظيا المتكمـ ،بؿ استعمؿ فعؿ(أذاع) مثاً متعديا بحػرؼ (البػاء) عمػى
ظػػف أنػػو يتعػػدى بيػػذا الحػػرؼ ،لػػـ يكػػف كامػػو مػػف قبيػػؿ التضػػميف ،بػػؿ كػػاف كامػػو غيػػر صػػحي
عر ّبيػػة ،والكػػاـ الػػذي يشػػتمؿ عمػػى فعػػؿ عػ ّػدي بحػػرؼ وىػػو يتعػػدى بنفسػػو ،أو عػ ّػدي بحػػرؼ وىػػو
يتعدى بحرؼ غيره. .

()1

ِ
ػحة
اح ػظُ مػػف خػػاؿ الػػنص السػػابؽ أَف شػػرط المناسػػبة منظػػور بداللػػة الوجػػو الػػذي تَػتـ فيػػو صػ ّ
وي َ
ُ
المعن ػػى وى ػػو اإليج ػػاز م ػػف جان ػػب ،وقرين ػػة تعدي ػػة الفع ػػؿ ب ػػالحرؼ م ػػف جان ػػب آخ ػػر ،واال لَ َم ػػا ُع ػػد
صحيحا.
التضميف
ّ
ً
وي ػػرى ال ػػدكتور إبػ ػراىيـ الس ػػامرائي أف أخ ػػذ المجم ػػع المغ ػػوي بالق ػػاىرة بقياس ػػية التض ػػميف ك ػػاف
لمحاج ػػة ،لف متطمب ػػات العص ػػر تس ػػتدعي أف تس ػػعؼ العربي ػػة بم ػػادة ض ػػخمة حت ػػى تس ػػاير الحي ػػاة
الحاضرة ومتطمباتيا المعقدة الكثيرة.

()2

) )1اٗظشدساعبد ك ٢اُؼشث٤خ ٝربس٣خٜب .206/205
) )2اُ٘ؾ ٞاُؼشثٗ ٢وذ ٝث٘بء .170
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أقر قياسية التضػميف أيضػاً ،ووافػؽ فػي ذلػؾ المجمػع
أما المجمع العممي العربي بدمشؽ فقد ّ
القاىري

)1(.

بقياسػػية التّضػػميف إلق ػرار َم ْجمػػع المغػػة
َوَب ْعػػد ذلػػؾ تظيػػر بوضػػوح فك ػرة مفادىػػا ،ج ػواز الحكػػـ ّ
ومتَطمباتيػػا؛ ولكػػف دوف الخػػروج عمػػى قيػػود
عميػػو ،وىػػو أ َْدعػػى ُليسػػاير الحيػػاة العص ػرّية الحاض ػرة ُ
العرب ّية الصمية؛ ولَف امتداد المغة واتساعيا ُيبقياف الحاجة لذلؾ.

)  )1اٗظش ٓغِخ أُغٔغ اُؼِٔ ٢ثذٓشن .206/26
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الِّضمين وعالقِ ببعض المصطمحات:
تتشابو الظواىر المغويػة وتتػرابط فيمػا بينيػا؛ لنيػا تػدور فػي فمػؾ عمػوـ المغػة ،فموضػوعيا
ىػػو المغػػة العربيػػة ؛ مفرداتيػػا وتراكيبيػػا ،بيػػد أف ىػػذا التػرابط ال يمنػػع مػػف أف تمتػػاز كػػؿ ظػػاىرة
لغوية عف غيرىا بسمات خاصة ال تشاركيا فييا الظواىر الخرى.
وبيف أيدينا ظاىرة التضميف في الدرس النحػوي ،التػي نػرى أنيػا تسػتحؽ البحػث والد ارسػة؛
لف د ارسػػة ىػػذه الظػػاىرة وأمثاليػػا تمكننػػا مػػف معرفػػة كيفيػة تعامػػؿ العػػرب مػػع لغػػتيـ ،كمػػا تػػد ّؿ
وتبيف لنا جوانب َشتى مف جوانبيا المضيئة التي فاقت بيا
عمى سعة المغة العربية ومرونتياّ ،
لغات العالـ قاطبة.
وم ػػف ى ػػذه الظػ ػواىر المج ػػاز ،والكناي ػػة ،والتق ػػارض ،والحم ػػؿ عم ػػى المعن ػػى ،لمعرف ػػة م ػػدى
الترابط بيف ىذه المصطمحات والفروؽ بينيا.

أوَّل :الِضمين والمجاز :
َوض ػ الجرجػػاني مفيػػوـ المجػػاز بقولػػو":كؿ كممػػة أريػػد بيػػا غيػػر مػػا وقعػػت لػػو فػػي وضػػع
واضعيا لماحظة بيف الثػاني والوؿ فيػي مجػاز ،واف قمػت كػؿ كممػة جػزت بيػا مػا وقعػت لػو
فػػي وضػػع الواضػػع إلػػى مػػا لػػـ توضػػع لػػو مػػف غيػػر أف تسػػتأنؼ فييػػا وضػػعاً لماحظػػة بػػيف مػػا
تج ػ ّػوز بي ػػا إلي ػػو وب ػػيف أص ػػميا ال ػػذي وض ػػعت ل ػػو ف ػػي وض ػػع واض ػػعيا في ػػي مج ػػاز .ومعن ػػى
الماحظة ىو أف تستند في الجممة إلػى غيػر الػذي تريػده بيػا ادف ،إال أف ىػذا االسػتناد يقػوى
ويضعؼ"

()1

) )1أعشاس اُجالؿخ .204
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ويوضػ ػ الجرج ػػاني ى ػػذا المفي ػػوـ بالمثم ػػة فيق ػػوؿ ":إذا قم ػػت :أري ػػت أس ػػداً ،تري ػػد رجػ ػاً ش ػػبييا
بالسد ،لـ يشتبو عميؾ المر في حاجة الثػاني إلػى الوؿ إذ ال يتصػور أف يقػع السػد لمرجػؿ
عمى ىػذا المعنػى الػذي أردتػو عمػى التشػبيو عمػى حػد المبالغػة ،واييػاـ أف معنػى السػد حصػؿ
فيو إال بعد أف تجعػؿ كونػو اسػما لمسػبع إزاء عينيػؾ ،فيػذا اسػتناد تعممػو ضػرورة ،ولػو حاولػت
دفعو عف وىمؾ حاولت محاالً فمتى عقؿ فرع مف غير أصؿ ومشبو مف غير مشبو بو".

()1

معرفػاً لػو ":ىػو مػا أريػد بػو غيػر المعنػى
ولـ يخرج ابػف الثيػر عػف المفيػوـ السػابؽ ،فقػاؿ ّ
الموضوع لو في أصؿ المغة ،وىو مأخوذ مف جػاز مػف ىػذا الموضػع إلػى الموضػع ادخػر إذا
تخطػػاه .كقولنػػا زيػ ٌػد أسػ ٌػد .فػػإف زيػػداً إنسػػاف ،والسػػد ىػػو ىػػذا الحيػواف المعػػروؼ ،وقػػد جزنػػا مػػف
اإلنسػانية إلػى السػدية ،أي عبرنػا مػف ىػذه إلػػى ىػذه لوصػمة بينيمػا ،وتمػؾ الوصػمة ىػي صػػفة
الشجاعة".

()2

وي ػػرى اب ػػف كم ػػاؿ باش ػػا أف التض ػػميف ال يش ػػتبو بالمج ػػاز المرس ػػؿ؛ لف الخي ػػر ف ػػي أري ػػو
مشػػروط بتعػػذر المعنػػى الحقيقػػي وىػػو غيػػر متعػػذر فيػػو ،غيػػر أنػػو ال ينكػػر أف يكػػوف التضػػميف
ضرباً مف المجاز بمعناه المطمؽ المقابؿ لمحقيقػة ومػع ذلػؾ فإنػو يكػاد ينفػرد بػالرأي القائػؿ بػأف
التّض ػػميف رك ػػف مس ػػتقؿ م ػػف أرك ػػاف البي ػػاف ،ش ػػأنو ف ػػي ذل ػػؾ ش ػػأف الكناي ػػة والمج ػػاز المرس ػػؿ
ركنػا مسػتقاً مػف أركػاف
فقاؿ":فإف قمت ّ
ىا يمزـ أف يكوف التضميف كالكناية والمجػاز المرسػؿ ً
البياف ولـ يقؿ بو أحد مف أرباب ىذه الصناعة قمت  :نعـ".

) )1أعشاس اُجالؿخ .205
) )2أُضَ اُغبئش .106/1
) )3اثٖ ًٔب ٍ ثبشب سعبُخ ك ٢اُزعٔٓ ، ٖ٤ؤخٞرح ٖٓ اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُؼشث٤خ .77
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وقد ذىب الزمخشري إلى القوؿ بأف المفظ المذكور مستعمؿ فػي حقيقتػو لػـ ُي َشػ َرب معنػى غيػره
وقػػد فسػػر السػػعد التفتػػازاني ىػػذا القػػوؿ بػػأف الزمخشػػري ال يػػرى فػػي التضػػميف مجػػا اًز ،وال جمعػػا
بػػيف الحقيقػػة والمجػػاز وأضػػاؼ قػػائا :فػػإف قيػػؿ الفعػػؿ المػػذكور إف كػػاف مسػػتعماً فػػي معنػػاه
الحقيقي فا داللة عمى الفعؿ ادخػر ،واف كػاف فػي معنػى الفعػؿ ادخػر فػا داللػة عمػى معنػاه
الحقيقي ،واف كاف فييما جميعاً لزـ الجمع بيف الحقيقة والمجاز".

()1

ويتض ػ ممػػا سػػبؽ الفػػرؽ بػػيف التضػػميف والمجػػاز  ،ففػػي التضػػميف يكػػوف المعنػػى الحقيقػػي
أما في المجاز فػالمعنى المػذكور
والمعنى المشرب مقصوديف ومطموبيف حتى يستقيـ المعنىّ ،
مستعمؿ عمى حقيقتو لـ ُيشرب معنى آخر.

) )1اُ٘ؾ ٞاُٞاك.579 ،567/2 ٢
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هانياً  :الِّضمين والكناية:
عرفيػا الجرجػاني بقولػو":والمراد
أخذت الكناية مف رجاؿ الباغة والنقػد اىتمامػا بالغػاً ،وقػد ّ
ىنا أف يريد المتكمـ إثبات معنػى مػف المعػاني فػا يػذكره بػالمفظ الموضػوع لػو فػي المغػة ،ولكػف
يجيء إلى معنػى ىػو تاليػو وردفػو فػي الوجػود فيػومي بػو عميػو ،ويجعمػو دلػياً عميػو مثػاؿ ذلػؾ
قوليـ ( ىو طويؿ النجاد ) يريدوف طويػؿ القامػة،و( كثيػر الرمػاد ) يريػدوف كثيػر ِ
القػرى ،وفػي
المػرأة ( نػػؤوـ الضػػحى ) والمػراد أنيػػا مخدومػػة ليػػا مػػف يكفييػػا أمرىػػا  ،فقػػد أرادوا فػػي ىػػذا كمػػو
كما تػرى معنػى ثػـ لػـ يػذكروه بمفظػو الخػاص بػو  ،ولكػنيـ توصػموا إليػو بػذكر معنػى آخػر مػف
ش ػ ػػأنو أف يردف ػ ػػو ف ػ ػػي الوج ػ ػػود ،وأف يك ػ ػػوف إذا ك ػ ػػاف ،أف ػ ػػا ت ػ ػػرى أف القام ػ ػػة إذا طال ػ ػػت ط ػ ػػاؿ
النجاد "...

()1

عرفي ػػا ابػػف الثي ػػر بقولػػو ":ك ػػؿ لف ػػظ دؿ عمػػى معن ػػى يجػػوز حمم ػػو عمػػى ج ػػانبي الحقيق ػػة
وقػػد ّ
والمجاز بوصؼ جامع بيف الحقيقػة والمجػاز ،والػدليؿ عمػى ذلػؾ أف الكنايػة فػي أصػؿ الوضػع
أف نتكمـ بشيء ونريد غيره ،يقاؿ :كنيت بكػذا عػف كػذا ،فيػي تػدؿ عمػى مػا تكممػت بػو ،وعمػى
ما أردتو في غيره .وعمى ىذا فا تخمو إما أف تكوف في لفػظ تجاذبػو جانبػاً حقيقػة ومجػاز ،أو
في لفظ تجاذبو جانباً مجاز ومجاز ،أو في لفظ تجاذبو جانباً حقيقة وحقيقة"

()2

ومػػف خػػاؿ التعريػػؼ السػػابؽ لمكنايػػة يػػرى ابػػف كمػػاؿ باشػػا أف المػػر فػػي الكنايػػة ىػػو أف أحػػد
ػودا عمػى الحقيقػة وقػد يكػوف مقصػوداً عمػى الكنايػة ،أمػا فػي التّضػميف
المعنييف قػد يكػوف مقص ً

) )1دالئَ اإلػغبص .52
) )2أُضَ اُغبئش .52/2
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فالمر مختمػؼ إذ إف التضػميف ال بػد مػف إرادة المعنيػيف بحيػث يكػوف كػؿ واحػد منيمػا بعػض
المراد وليس تماـ المراد كما في الكناية".

()1

أمػا
وكما ىو ماحظ فإف الكناية تُعنى بالمعنى الواحد إمػا عمػى الحقيقػة ،أو عمػى الكنايػةّ ،
ف ػػي التض ػػميف ،فالمعني ػػاف ك ػػؿ واح ػػد منيم ػػا ج ػػزء مم ػػا نري ػػده ،وال يس ػػتقيـ التض ػػميف إال بك ػػا
المعنييف.

) ) 1اثٖ ًٔبٍ ثبشب سعبُخ ك ٢اُزعٔٓ ، ٖ٤ؤخٞرح ٖٓ اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُؼشث٤خ .77
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هالهاً :الِّضمين والِقارض:
الِقللارض لغللة  -:يػػرى ابػػف فػػارس أف ( ؽ ر ض ) أصػػؿ صػػحي وىػػو يػػدؿ عمػػى القطػػع
يقاؿ :قرضت الشيء بالمقراض ،والقرض :ما تعطيو لإلنساف مف مالؾ لتقضاه  ،وكأنو شيء
قد قطعتو مف مالؾ .والقراض في التجارة :ىو مف ىذا ،وكأف صاحب الماؿ قد قطع مف مالو
طائفة وأعطاىا مقارضة ليتجر بيا.

()1

ويقاؿ  :إف فانا وفانػا يتقارضػاف الثنػاء ،إذا أثنػى كػؿ منيمػا عمػى صػاحبو .وكػأف المعنػى :
ثناء كقرض الماؿ.
ّ
أف كؿ واحد منيما أقرض صاحبو ً

()2

الِقارض في اَّلصطالح -:شرح ابػف يعػيش ىػذا التعريػؼ بقولػو":ىو أف كػؿ واحػد منيمػا –
مف الشيئيف -يستعير مف ادخر حكماً ىو أخص بو"...

()3

وقػػد عػ ّػرؼ عبػػد اّ جػػاد التقػػارض بقولػػو ( :ىػػو أف يتبػػادؿ لفظػػاف أىػػـ صػػفاتيما ،ويجػػري كػػؿ
منيما مجرى ادخر عف طريؽ التضميف ،أو الحمؿ عمى المعنى ).
أو التق ػػارض (:ى ػػو أف يج ػػري أح ػػد المفظ ػػيف مج ػػرى ادخ ػػر ف ػػي إعمال ػػو أو إىمال ػػو ،والعك ػػس
صحي ).

()4

ومدقؽ النظر في تعريؼ التّضميف والتقارض يعرؼ أف المفظ المتضػمف أو المتقػارض كمييمػا
لو معنى أساس ،ويقوـ بعمؿ معنى إضافي ،أو رىف سياؽ محدد.
ويضاؼ إلى أوجو التشابو بيف الظاىرتيف ؛ أف المعنى ميـ ورئيسي فييمػا ،كمػا أف التقػارض
مبن ػ ػػاه عم ػ ػػى التض ػ ػػميف؛ فالتق ػ ػػارض م ػ ػػا ى ػ ػػو إال تض ػ ػػميف م ػ ػػف اتج ػ ػػاىيف متق ػ ػػابميف؛ أي لف ػ ػػظ
)ٓ )1وب٤٣ظ اُِـخ ٓبدح هشض.
)ُ )2غبٕ اُؼشة ٓبدح هشض.
)  )3ششػ أُلصَ ٘٣ٝ ،88/2ظش اٌُشبف ٓ ،562/2ـ٘ ٠اُِج٤ت  ، 5األشجبٝ ٙاُ٘ظبئش .176/1
) )4ظبٛشح اُزوبسض ك ٢اُذسط اُ٘ؾ.11 ١ٞ
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يتضػػمف معنػػى لفػػظ آخػػر ،والمفػػظ ادخػػر يتضػػمف معنػػى المفػػظ الوؿ ،وىػػذا ىػػو الفػػارؽ الػػدقيؽ
بيف التقارض والتضميف.

()1

وبيػػذا تخمػػص الد ارسػػة إلػػى القػػوؿ ب ػػأف التّضػػميف أوسػػع مػػف التّقػػارض؛ لف التّضػػميف ُيعن ػػى
ِ
أمػا التقػارض
بالمعنييف ،دوف أف ُي ْغفؿ أحدىما عمى حسػاب ادخػر .وبيػذا فيػو أشػمؿ وأعػـ ،و ّ
فيو أخص؛ لنو ُيعنى بػالمعنى الثػاني ويغفػؿ المعنػى الوؿ( الصػيؿ)  ،وإلتمػاـ الفائػدة نػورد
مثاالً ُي َجمي حقيقة المسألة.
ِ ِ
َخ َب َرَنػػا أَُبػػو ُم َع ِاوَي ػةََ ،عػ ِػف ْال ْ ِ
ػت :لَمػػا ثَُقػ َػؿ
أْ
َسػ َػوِدَ ،عػ ْػف َعائِ َش ػةَ ،قَالَػ ْ
يـَ ،عػ ِػف ْال ْ
َع َمػػشَ ،عػ ْػف إ ْبػ َػراى َ
ِ
ِ
صػػؿ
ػاء بِػ َػا ٌؿ ُي ْؤِذُنػػوُ بِالص ػ َا ِة .فَقَػ َ
ػاؿُ « :مػ ُػروا أ ََبػػا َب ْكػ ٍػر َفْمُي َ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػػو َو َسػػم َـ َجػ َ
َر ُسػػو ُؿ اّ َ
ػوؿ ِ
اّ ،إِف أَبػا ب ْك ٍػر رجػ ٌؿ أ ِ
َس ٌ َّ
بِالن ِ
س ِلم ِع
ت َيػا َر ُس َ
ام َ
اس» قَالَ ْ
ت :فَ ُقْم ُ
َ َ َُ
لك ََّل ُي ْ
ػيؼ َوِانل ُ َمَِلى َيقُ ْلم َمقَ َ
َّ
اس.
الن َ

()2

( متى ) شرط وجوابػو ( يسػمع النػاس ) وال معنػى لاسػتفياـ ىينػا ،وبػذلؾ يكػوف التقػارض قػد
حصؿ إذ لـ تؤد ( متى ) معنى االسػتفياـ بػؿ شػرطية ،وفعػؿ الشػرط ( يقػـ ) وجوابػو ( يسػمع
الناس ) ،فجرت ( متى ) االستفيامية مجرى أسماء الشرط في إعماليا.

) )1ظبٛشح اُزوبسض ك ٢اُذسط اُ٘ؾ. 20 ١ٞ
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ.224 ،1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.313 ،1
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رابعاً  :الِّضمين والحمل عمى المعنى :
الحمل عمى المعنى في اَّلصطالح -:ىو ( أف يعطى حكـ الشيء ما أشػبو فػي معنػاه أو فػي
لفظو أو فييما )

()1

أو ( ىو حمؿ لف ٍ
ػظ عمػى معنػى لفػظ آخػر  ،أو تركيػب عمػى معنػى تركيػب

آخػػر؛ لشػػبو بػػيف المفظػػيف أو التػػركيبيف فػػي المعنػػى المجػػازي  ،فيأخػػذاف حكميمػػا النحػػوي مػػع
ضرورة وجود قرينة لفظية ،أو معنوية تػدؿ عمػى ماحظػة المفػظ ،أو التركيػب ادخػريف ويػؤمف
معيا المبس).

()2

ومف المقرر أف ( حمؿ الشيء عمى الشيء في بعض أحكامو ال يخرجو عف أصمو).

()3

وعميػػو فػػإف المعنػػى يمعػػب دو اًر محوري ػاً وميم ػاً فػػي ظػػاىرتي التضػػميف والحمػػؿ عمػػى المعنػػى،
وذلػػؾ لف العػػرب ( يجػػروف الشػػيء مجػػرى الشػػيء إذا شػػابيو )

()4

ويكػػوف فػػي العػػـ الغمػػب

التشػػابو فػػي المعنػػى أو المفػػظ ،وعػػف ذلػػؾ يقػػوؿ ابػػف جنػػي (:أريػػت غمبػػة المعنػػى لمفػػظ ،وكػػوف
المفظ خادما لممعنى مشيداً بػو ،وأنػو إنمػا جػيء بػو لػو ومػف أجمػو ،وأمػا غيػر ىػذه الطريقػة مػف
الحمػػؿ عمػػى المعنػػى وتػػرؾ المفػػظ  ،وتػػذكير المؤنػػث وتأنيػػث المػػذكر ،واضػػمار الفاعػػؿ لداللػػة
ويمػ ُؿ
المعنى عميو ...،والحمؿ وغير ذلؾ حماً عميو وتصو اًر لو ،وغير ذلؾ مما يطوؿ ذكػره ُ
أيسػره؛ فػػأمر مسػتقر ومػػذىب مسػتنكر)...
لللللللب "
قَ ِريل ٌ

العػ ػ ػ ػراؼ56:

()5

لت المّل ِ
فمػػف تػذكير المؤنػػث قولػو تعػػالى":إِ َّن َر ْح َمل َ

أراد بالرحم ػ ػ ػػة ىن ػ ػ ػػا المطػ ػ ػ ػر ف ػ ػ ػػذكر( قري ػ ػ ػػب ) حم ػ ػ ػ ًػا عم ػ ػ ػػى المعن ػ ػ ػػى،

)ٓ )1ـ٘ ٢اُِج٤ت .674/2
) )2اُؾَٔ ػِ ٠أُؼ٘ ٠سعبُخ ٓبعغز٤ش .6
) )3اإلٗصبف ٝ ،142/1اٗظش األشجبٝ ٙاُ٘ظبئش.406/1
) )4أُشعغ اُغبثن .166/1
) )5اُخصبئص .237/1
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لض
ومػػف تأنيػػث المػػذكر قولػػو تعػػالىْ َِ":مَِ ِق ْط ل ُ َب ْعل ُ

السلليَّارِة"()1
َّ

َ

ّأنػث ذلػػؾ لمػػا كػػاف بعػػض السػػيارة

سيارة في المعنى.
وعمي ػػو فق ػػد اتضػ ػ لن ػػا م ػػدى التػ ػرابط ب ػػيف التض ػػميف والحم ػػؿ عم ػػى المعن ػػى ،ف ػػي وج ػػوه ش ػػتى
كاالعتمػاد عمػػى المعنػػى ،وقيػػاـ المفػظ بمعنػػى آخػػر إضػػافة لمعنػاه الساسػػي فػػي سػػياؽ بعينػػو.
ىذا ال يعني التطابؽ بيف المصطمحيف فكؿ منيما لو ما ينماز بو عف ادخر.

()2

الِّضمين في مسائل النحو العربي
ي
ػي ،يرك ػػز عم ػػى التّض ػػميف ف ػػي (الس ػػماء
إف الح ػػديث ع ػػف التّض ػػميف ف ػػي مس ػػائؿ النح ػػو العرب ػ ّ
والفعاؿ).

أوَّلً :الِّضمين في األسماث -:
ٍ
أصا ،والمبنػي
قسـ النحاة االسـ إلى قسميف:
معرب ومبني ،وجعؿ النحاة االسـ المعرب ً
ّ
فرًعا ،وفي عرفيـ أف كؿ ما جاء عمى أصمو ال ُيسأؿ عف عمتو ،ولذلؾ ال يسألوف عػف سػبب
إعػراب االسػػـ؛ لنػػو أصػػؿ فيػػو ،ولكػػف إذا خػػرج عػػف أصػػمو إلػػى البنػػاء ،فػػا بػػد مػػف تعميػػؿ ىػػذا
البناء( .)3ومف السماء التي ُعمؿ بناؤىا عمى أساس تضميني:
أسماث اَّلسِفهام-:
إف اليمػ ػزة فػ ػػي نظػ ػػرىـ ىػ ػػي أصػ ػػؿ حػ ػػروؼ االس ػػتفياـ.

()4

قػ ػػاؿ ابػػػف النبػ ػػاري " :وأمػػػا (أيػػػف)

و(كيؼ) فإنمػا ُبنيػا عمػى الفػت ؛ لنيمػا تض ّػمنا معنػى حػرؼ االسػتفياـ؛ لف (أيػف) سػؤاؿ عػف

)ٞ٣ )1عقٝ ،10هشاءح اُزؤٗ٤ش هشاءح اُؾغٖ ٓٝغبٛذ ٝهزبدح ٝأث ٢سعبء ،أٗظش اُجؾش أُؾ٤ػٝ،248 /5اٗظش األشجبٝ ٙاُ٘ظبئش.406/1
) )2ظبٛشح اُزوبسض ك ٢اُذسط اُ٘ؾ.22 ١ٞ
) )3اٗظش اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُؼشث٤خ.46 ،
) )4اٗظش اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُؼشث٤خ .48 ،47
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فمم ػا تضػ ّػمنا معن ػى حػػرؼ االسػػتفياـ وجػػب أف ُيبنيػػا".
المكػػاف ،و(كيػػؼ) س ػؤاؿ عػػف الحػػاؿّ ،

()1

وقػ ػػاؿ اب ػ ػػف يعػ ػػيش ":وأم ػ ػػا (أيػ ػػف) فظ ػ ػػرؼ مػ ػػف ظ ػ ػػروؼ المكنػ ػػة،وىو مبن ػ ػػي لتضػ ػػمنو ىمػػ ػزة
االسػػتفياـ".

()2

فػػاليمزة ىػػي أصػػؿ حػػروؼ االسػػتفياـ ،وبػػاقي أسػػماء االسػػتفياـ تتضػػمف معنػػى

ىذا الحػرؼ لػذا جػاءت ىػذه السػماء مبنيػة ،وعمّػؿ النحػاة سػبب بنائيػا تضػمينيا لمعنػى حػرؼ
االستفياـ اليمزة.

أسماث الشرط-:
إف ) ىػػي أصػػؿ أدوات الشػػرط لػػذلؾ فػػإف مػػا عػػداىا مػػف حػػروؼ أو أسػػماء شػػرطية
جعػػؿ النحػػاة ( ْ
إنما ىي فرع عمييا ،وىذا الفرع بطبيعة الحاؿ متضمف لذلؾ الصؿ .وعميو فقد َعمؿ النحػاة سػبب
إف ).
بناء أسماء الشرط أنيا تضمنت معنى حػرؼ الشػرط ( ْ

()3

قػاؿ ابػف النبػاري ":فأمػا ( َمػ ْف )

فإنيا ُبنيت لنيا ال تخمو :إما تكوف استفيامية أو شرطية أو اسما موصوال أو نكرة موصوفة ،فإف
كانت استفيامية فقد تضمنت معنى حرؼ االستفياـ ،واف كانت شرطية فقد تضمنت معنى حػرؼ
الشرط".

()4

وعد النحاة ( إ ْف ) أصؿ أدوات الشرط وما عداىا مف أسماء الشرط وحروفو تض ّػمف
ّ

معناىا.

أسماث ا شارة -:
عمّػؿ النحػػاة بنػػاء أسػػماء اإلشػػارة لتضػػمنيا معنػػى حػػرؼ اإلشػػارة قػػاؿ ابػػف النبػػاري" :وأمػػا (ى ػؤالء)
فإنمػػا بنيػػت لتضػػمنيا معنػػى حػػرؼ اإلشػػارة واف لػػـ ينطػػؽ بػػو؛ لف الصػػؿ فػػي اإلشػػارة أف تكػػوف
لمػا لػـ يفعمػوا ذلػؾ
بالحرؼ كالشرط والنفي والتمنػي والعطػؼ إلػى غيػر ذلػؾ مػف المعػاني ،إال أنيػـ ّ
) )1أعشاس اُؼشث٤خ .32
) )2ششػ أُلصَ .104/4
) )3اٗظش اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُؼشث٤خ .48
) )4أعشاس اُؼشث٤خ .30
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فبنوىا"( ،)1فيـ افترضوا أف اإلشارة كاف ينبغي أف يوضع ليػا
ضمنوا (ىؤالء) معنى حرؼ اإلشارة ْ
حرؼ يدؿ عمييا ،وىذا االفتػراض مبنػي عمػى فكػرة الصػؿ والفػرع التػي سػمؼ ذكرىػا ،وبيػذا تكػوف
أسماء اإلشارة متضمنة لمعنى ىذا الحرؼ.
األسماث الموصولة-:
ومػػف السػػماء التػػي وردت متضػػمنة معنػػى اسػػـ آخػػر ،الموصػػوؿ المتضػػمف معنػػى الشػػرط الواقػػع
مبتػػدأ ،فيجػػوز فػػي خب ػره أف يقتػػرف بفػػاء ج ػواب الشػػرط ،كمػػا ىػػو الشػػأف فػػي ج ػواب الشػػرط أحيانػػا.
وعمػػؿ سػػيبويو ذلػػؾ بقولػػو ":وانمػػا جػػاز ذلػػؾ لف قولػػؾ :الػػذي يػػأتيني فمػػو درىػػـ ،فػػي معنػػى الجػزاء.
فػػدخمت الفػػاء فػػي خبػره كمػػا تػػدخؿ فػػي خبػػر الجػزاء"

()2

فقػػد حمػػؿ سػػيبويو معنػػى ال ّشػػرط مػػف خػػاؿ

سػػياؽ المعنػػى الموصػػوؿ ال ػوارد فػػي االسػػـ ولعػػؿ الجػػامع المشػػترؾ فػػي ذلػػؾ وجػػود داللػػة اإلبيػػاـ
ين ي ِ
ِ
لون أ َْم َلوالَ ُهم ِبالمَّْي ِلل َو َّ
الن َه ِ
لر َو َعالَ ِن َيل ًة
لار ِس عا
نفقُ َ
والعموـ في كػؿ منيمػا ،ومنػو قولػو تعػالى  ":الَّلذ َ ُ
ليض ِمللن ِّنسل ِ
َجللرُهم ِعنل َلد رِّب ِهللم"البقػرة .72 :وقولػػو تعػػالى ":و َّ ِ ِ
لن ا ْل َم ِحل ِ
لائ ُك ْم إِ ِن
لن ِمل َ
سل َ
الال ئللي َيئ ْ
َ
َ
َ ْ
َفمَ ُهل ْلم أ ْ ُ ْ
له ٍر"
ْارَِ ْبللُِ ْم فَ ِعللدَُِّ ُه َّن هََال هَ ل ُة أَ ْ
شل ُ

الطػػاؽ.4:

وفػػي العربيػػة أسػػماء تػػؤدي معنػػى واحػػداً كالشػػرط مػػثاً

فيجػػوز فييػػا التقػػارض ،أي إعماليػػا أو إلغاؤىػػا حمػػا لبعضػػيا عمػػى بعػػض لتضػ ّػمنيا معنػػى واحػػداً.
ومف ذلػؾ (متػى) الشػرطية ،فقػد تيمػؿ وال تعمػؿ الجػزـ فػي الفعمػيف بعػدىا حمػا ليػا عمػى ( إذا )
الشرطية غيػر الجازمػة ،وجعمػو ابػف مالػؾ نػاد اًر فػي الشػعر وكثيػ اًر فػي النثػر وأنكػره أبػو حيػاف ،وقػد
يحػػدث العكػػس ،فتعمػػؿ (إذا) الشػػرطية الجػػزـ فػػي الفعػػؿ بعػػدىا حمػػا ليػػا عمػػى (متػػى) فػػي الداللػػة
عمى الشرط والزمف،

()3

ومف ذلؾ قوؿ الفرزدؽ:

) )1أُشعغ اُغبثن .33
) )2اٌُزبة .139/1
) )3اٗظش اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُ٘ؾ ٞاُؼشث.450 /449 ٢
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ف واهللُ َي ْرفَعُ لِ ْي
َِْرفَعُ لِي ِخ ْند ٌ

دت ِن ْي َاْرنُ ُه ْم َِ ِق ِد.
َناًْارً إِ َذاْ َخ َم ْ

()1

وظيػػر التّضػػميف فػػي بيػػت الفػػرزدؽ ،حيػػث أخػػذت (إذا) معنػػى متػػى فعممػػت عمميػػا فػػي الجػػزـ،
فػإف جممػة ( خمػدت ) فػي محػؿ جػزـ شػرط إذا ،و( تَِقػد ) جوابيػا وىػو مجػزوـ وكسػرة الػػداؿ
لمروي.

)٣ ُْ (1شد ك ٢اُذٞ٣إ ،اٗظش اٌُزبة ُغ٤ج ٚ٣ٞطٝ ،7 ،5خضاٗخ األدة ُٝت ُجبة ُغبٕ اُؼشة.10
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هانياَ  :الِّضمين في األفعال :
حدد النحاة معنى الفعؿ الازـ ومعنى المتعدي ،أما متى يصب المتعدي الزما فقد ع از الشػموني
ذلؾ إلى خمسة أشياء ىي-:

()1

 -1تحويؿ المتعدي إلى فَ ُع َػؿ بضػـ العػيف بقصػد التعجػب والمبالغػة نحػو ض ُػرب الرجػؿ ،وفيُػـ
بمعنى ما أضربو وأفيمو.
-2

الضػػعؼ عػػف العمػػؿ إمػػا بالتػػأخير نحػػو قولػػو تعػػالى" :إِن ُكنللُِ ْم لِمر ْيَيللا َِ ْع ُبل ُلر َون"
صدِّقاً لِّ َما َب ْي َن َي َد ْي ِ "
أو بكونو فرعاً في العمؿ نحو قولو تعالىُ ":م َ

يوسػػؼ43:

آؿ عمراف .3:

مده فامتد.
 -3صيرورتو مطاوعاً نحوّ :
 -4الضرورة الشعرية نحو قوؿ حساف بف ثابت:
اد َك في ا ْلم ِ
يدة
نام َخ ِر َ
ََِبمَ ْت في َ
َ

الض ِجيعَ ِب َب ٍ
سام
س ِقي َّ
ارد َب َّ
َِ ْ

ِ ()2

فعداه بالباء ،فالفتاة التي أسقمت فؤاده في المناـ تُشفيو
ضمف (تسقي ) معنى ( تشفي ) ّ
مف سقمو عندما تسقيو بثغرىا البساـ.
ومف ذلؾ قوؿ ذي الرمة:
ِ
ِ
ضروعها
من ذي
ِعِذر
وان
بالمحل ْ
ْ

ِ
ِ
إِلَى الض ْ ِ
يبها نص ْمي
َّيف َي ْج َر ْح في َع َراق َ

()3

فق ػد ضػػمف ( يجػػرح ) معنػػى ( يفسػػد ) ،وجػػرح متعػػد ،وفسػػد الزـ فضػػمف المتعػػدي معنػػى
الازـ بدليؿ تعديتو بحرؼ الجر( في ).

) )1اٗظش ؽبش٤خ اُصجبٕ ػِ ٠ششػ األشٔ.95/2 ٢ٗٞ
)  )2دٞ٣إ ؽغبٕ ثٖ صبثذ  . 213رجِذ كئادى :أظ٘زٝ ٚأعؤزٝ،ٚاُخش٣ذح ٖٓ اُ٘غبء :اُجٌش اُز ُْ ٢رٔغظ هػٝ ،اُجبسد ٘ٛب اُضـش.
)  )3دٞ٣إ ر ١اُشٓخ ط.23 /1
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 -5التّضميف.
فالتضػميف النحػػوي سػػبب مػف أسػػباب تعػػدي الفعػؿ ولزومػػو ،وذلػػؾ بػأف ُي َشػ ّرب فعػػؿ
ِ
الزـ أو أحد مشتقاتو معنى فعؿ متعد ليتعدى تعديتو " َوَّلَ َِ ْع ِزُملواْ ُع ْق َلدةَ ِّ
الن َك ِ َّ
لاب
لى َي ْبمُل َْ ا ْلكَِ ُ
لاح َحِ َ
َجمَ ُ" البقرة. 235:
أَ

فع ّدي تعديتو  .أو أف ُيشرب فعؿ متعد أو أحد
فقد ضمف (تعزموا) معنى (تنووا)ُ ،

ون َع ْلن أ َْم ِلرِس" النػور .63 :ضػمف
ين ُي َخالِفُ َ
مشتقاتو معنى فعؿ الزـ ليصير الزماً مثمو " َف ْم َي ْح َذ ِر الَِّذ َ
( يخالؼ) معنى ( يخرج) فصار إلى المزوـ.

()1

والتضميف فػي ىػذا الموضػع يػرد عمػى أوجػو سػنقوـ بػذكرىا واعطػاء أمثمػة عمييػا مػف القػرآف الكػريـ
وىي:

))2

األول  -:التضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميف يجع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػازـ متع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدياً والمتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي الزمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً-:
ومػ ػػف الفعػ ػػاؿ الازمػ ػػة التػ ػػي جعميػ ػػا التضػ ػػميف متعديػ ػػة قولػ ػػو تعػ ػػالى ":سل ِ
للللف َ
َ

سللللل ُ" البق ػ ػرة130 :
َن ْف َ

تضمف(سفو) معنى ( خاؼ ) أو ( امتيف ) أو ( أىمؾ ) .
ص ٍد" التوبة5:
مر َ

وقولو تعالىَ ":واق ُ
ْع ُدواْ لَ ُه ْم ُك َّل َ ْ

تضمف( قعد ) معنى ( لزـ ) .

لاك َع ل ْن ُه ْم"
ومػػف الفعػػاؿ المتعديػػة لمفعػػوؿ التػػي جعميػػا التضػػميف الزمػػة قولػػو تعػػالىَ ":وََّل َِ ْعل ُلد َع ْي َنل َ
الكيؼ28 :

اعواْ
"أَ َذ ُ

تضمف معنى( تسيو ) أو ( تغفؿ ) أو ( تنبو عنيـ ).

ِب ِ " النساء83 :

َصمِ ْح لِي ِفي
" َوأ ْ

تضمف معنى ( أفشوا بو ) .

ُذِّري ِ
َِّي" الحقاؼ15:

تضمف معنى بارؾ لي في ذريتي .

) )1اٗظش اُزعٔ ٖ٤اُ٘ؾ ١ٞك ٢اُوشإٓ اٌُش.177 ،176 /1 ْ٣
) (2اٗظش أُشعغ اُغبثن ٝ .199 ،177/1اٗظش ٓ٘٤شح اُؾٔذ اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُ٘ؾ ٞاُؼشث.454 ،453 ٢
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الهلللللللللللللللللللللللللاني  -:يجعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي بنفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو متعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدياً بحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر-:
اركبوىا كما في قولو تعالىْ " :ارَك ُبواْ

ِ
يها" ىود41:
ف َ

تضمف معنى ( دخؿ ).

ين َخ َر ُجللواْ ِمللن
وكمػػا فػػي قولػػو تعػػالى" :أَلَ ْللم َِ َللر إِلَللى الَّ ِللذ َ

للارِ
ِد َي ِ
هم" البق ػرة243:
ْ

تضػػمف ( تػػر ) معنػػى

( تنظر ) أو (تمتفت).
للل َملللا َي ْع َبلللأُ ِب ُكل ْللم َرِّبلللي لَل ْللوََّل
وكمػػا فػػي قولػػو تعػػالىُ " :قل ْ

للاي ُكم" الفرقػػاف77 :
ُد َعل ُ

ْ

تضػػمف ( يعبػػأ ) معنػػى

( يكترث بكـ ).
الهاللللللللللللللللللث  -:التضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميف يجعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي بحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر متعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدياً بنفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو -:
كمػػا فػػي قولػػو تعػػالى":أََّل إِ َّن َعل ً
لادا َكفَل ُلرواْ َ

َّهللم" ىػػود60:
رب ُ

ْ

أي ( كفػػروا بػربيـ ) عمػػى تضػػميف (جحػػدوا

ربيـ) .
ون
وقولو تعالىَ ":ي ْم ُك ُر َ

الس ِّي َئ ِ
ات" فاطر10:
َّ

ويدبروف ).
أي بالسيئات تضمف معنى ( يحيكوف ّ

الرابلللللللللللللللللع  -:التضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميف يجعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الفعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي بحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ متعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديا بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلخر -:
كما في قولو تعالىْ َِ":ه ِوي
ط ِب ْر
اص َ
وقولو تعالىَ ":و ْ

إِلَ ْي ِ
هم" إبراىيـ37 :
ْ

اد ِِ ِ " مريـ65:
لِ ِع َب َ

لن ا ْلقَل ْلوِم"
صل ْلرَناسُ ِم َ
وقولػو تعػالىَ ":وَن َ

يعني تيوي ليـ ،تضمف معنى ( تميؿ ).

أي عمى عبادتو ،تضمف معنى اثبت لعبادتو.

النبيػاء77 :

أي عمػى القػوـ ،تضػػمف معنػى ( عصػمناه وأجرنػػاه

ومنعناه ).
الخامس  -:التضميف يجعؿ الفعؿ متعدياً مرة والزماً أخرى بحسب تأويمنا لو وتوجيينػا لمعنػاه-:
ِ
سل ِّ
كقول ػػو تع ػػالى":فَ َ
لللب ْح ِب َح ْمللللد َ

لللك" النص ػػر3:
رِّبل َ

َعمَى"العمى.1:
ْاأل ْ

لللك
سل ِّ
لللم َرِّبل َ
لللب ِح ْ
ت ػػارة بح ػػرؼ الج ػػر ،وت ػػارة بنفس ػػو " َ
اسل َ
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والفعػؿ ( نػادى) يػأتي الزمػاً ويػأتي متعػدياً فػالازـ كمػا فػػي قولػو تعػالى":إِ َّن َنلا س ِلمع َنا م َن ِاديلا ي َنل ِ
لادي
َ ْ ُ ً ُ
لِ ِ
يم ِ
ان"
إل َ

آؿ عمراف193:

َعر ِ
اف
ويأتي متعديا كقولو تعالىَ " :وَن َ
َص َح ُ
ادى أ ْ
اب األ ْ َ

جاَّلً" .العراؼ48:
ِر َ

السلللللللللللللادس  -:التضػ ػ ػ ػ ػ ػػميف يجعػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الفعػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المتعػ ػ ػ ػ ػ ػػدي لمفعػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ متعػ ػ ػ ػ ػ ػػدياً لمفعػ ػ ػ ػ ػ ػػوليف -:
سللمِي" المجادلػػة21:
َور ُ

كقولػو تعػػالىَ ":كَِللب المَّل ُ َأل ْ ِ
َ
َغمل َلب َّن أََنللا ُ

ضػػمف (كتػػب) معنػػى (أقسػػـ) والقرينػػة ىػػي

لغمبف.
الجواب لذا تعدى لمفعوليف أقسـ اّ كاتباً
ّ
لما ضمنت معنػى ( أعمػـ ،وأرى ) بعػدما
ُ
وع ّدي ( أخبر ،وخبر ،وحدث ،وأنبأ ،ونبأ ) إلى ثاثةّ ،
كانت متعدية إلى واحد بنفسيا والى آخر بالجار نحو قولو تعػالى" :أَن ِب ْئهم ِبأ ِ
َه ْم
َنبلأ ُ
َس َلمئئ ِه ْم َفمَ َّملا أ َ
ْ
ُ
ِبأَسم ِ
ئئ ِه ْم" البقرة 33:وقولو تعالىَ " :ن ِّب ُيوِني
َْ

ِب ِع ْمٍم"النعاـ143:

لف (أ أريػتـ) إذا ضػمنت معنػى (أخبرونػي)

تعدت إلى مفعوليف والغالب في الثاني أف يكوف جممة استفيامية.

()1

السللللللللللللللللللللابع  -:التضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميف يجعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي لمفعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوليف متعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدياً لواحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد -:
لللوه َّن
(عم ػػـ) م ػػف أفعػ ػػاؿ اليق ػػيف بمعنػ ػػى (اعتق ػػد) يتعػػػدى إل ػػى مفع ػػوليف قػ ػػاؿ تع ػػالى":فَللللِ ْن َعمِ ْمُِ ُمل ُ
م ْي ِم َن ٍ
للات"الممتحنػػة10:
ُ

َخ َللر َج ُكم ِّمللن
فػػإف تضػػمف معنػػى ( عػػرؼ ) تعػػدى لواحػػد لقولػػو تعػػالىَ ":والمّلل ُ أ ْ

ُبطُ ِ
ون"
ون أ َّ
ُم َه ِاِ ُك ْم َّلَ َِ ْعمَ ُم َ

النحؿ78:

أي ال تعرفوف شيئاً.

الهلللللللللللامن  -:تض ػ ػ ػ ػ ػػميف فع ػ ػ ػ ػ ػػؿ الظ ػ ػ ػ ػ ػػف معن ػ ػ ػ ػ ػػى فع ػ ػ ػ ػ ػػؿ اليق ػ ػ ػ ػ ػػيف ف ػ ػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػ ػػور المحقق ػ ػ ػ ػ ػػة -:
ين َيظُن َ َّ
قاؿ تعالى":الَِّذ َ
ون أَن ُهم مالَقُو َ ْ

رِّب ِ
هم"البقرة46 :

) )1اُجؾش أُؾ٤ػ .245/5

ود أ ََّن َما
وقولو تعالىَ ":وظَ َّن َد ُاو ُ

فَََِّناسُ""ص24:
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أف ) المشػددة ،ومتػى ُرئػي
والظف متردد بػيف اليقػيف والشػؾ فمتػى ُرئػي اليقػيف أقػرب اسػتعمؿ مػع ( ّ
أف ) المخفف ػػة وانم ػػا اس ػػتعمؿ الظ ػػف بمعن ػػى العم ػػـ ف ػػي اديت ػػيف
إل ػػى الش ػػؾ أق ػػرب اس ػػتعمؿ مع ػػو ( ْ
السابقتيف.

الِاسللللللللللللللللللللللللللللللللللللع  -:تضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميف فعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ معنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى فعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ آخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر-:
س لِللي ِب َحللق
َن أَقُل َ
لون لِللي أ ْ
 -1تضػػميف قػػاؿ معنػػى ّادعػػى ،كمػػا فػػي قولػػو تعػػالىَ ":مللا َي ُكل ُ
لول َمللا لَل ْلي َ
"

المائدة116:

فػ ( ما ليس لي بحؽ ) مفعوؿ بو لمفعؿ ( أقوؿ ) المتضمف معنى أ ّدعى أو أذكر.

 -2تضميف ( كتب أو أذف أو اسػتجاب ) معنػى ( قػاؿ ) ،قػاؿ تعػالىَ ":كَِلب رب ُكلم عمَلى َن ْف ِسل ِ
َ َ ْ َ
ِ
ِِ
الر ْحم َة أ ََّن ُ من ع ِم َل ِمن ُكم سوثا ِبجهالَ ٍة هُ َّم َِ ِ
َّ
ليم
َ
َ َ
لاب ملن َب ْعلدس َوأ ْ
ْ ُ ً ََ
َصلمَ َح فَأَنل ُ َغفُ ٌ
َّ َ
لور َّرح ٌ

".النعػاـ54:

ضمف ( كتب ) معنى ( قاؿ ).
 -3تضميف ( دعا ) معنى ( ص ّػير ) قػاؿ تعػالى"أَن َد َع ْلوا لِمل َّر ْح َم ِن"مػريـ 91:ضػمف ( دعػوا ) معنػى
(صيروا).
العاشلللللللللللللللللللللللللر  -:تض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميف الفع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاقص معن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الفع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ :
ض َحَِّ َى َيأْ َذ َن لِي أَِبلي"
قاؿ تعػالىَ ":فمَ ْن أ َْب َر َح األ َْر َ

يوسػؼ80:

ف ػ ( أبػرح ) تامػة لنيػا تضػمنت معنػى

(فارؽ)  .والرض ىنا مفعوؿ بو.

ناقشت الدراسة التضميف في السماء والفعػاؿ أمػا فػي الحػروؼ فمػف تتطػرؽ إليػو ،وذلػؾ لنػو
ال يحمؿ معنى بذاتو ،فقد عرفػو الزمخشػري بقولػو  ":والحػرؼ مػا دؿ عمػى معنػى فػي غيػره ،ومػف
ثـ لـ ينفؾ مف اسػـ أو فعػؿ يصػحبو".

) )1أُلصَ .2/8

()1

وعرفػو المػرادي فقػاؿ ":الحػرؼ طػرؼ فػي الكػاـ وفضػمة
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ليس لو معنى فػي نفسػو ،ولكونػو ال يػدؿ عمػى معنػى إال فػي غيػره افتقػر إلػى مػا يكػوف معػو ،ليفيػد
معناه فيو".

()1

فيظير لنا مػف ذلػؾ أف المعنػى اإلفػرادي لاسػـ والفعػؿ ىػو فػي أنفسػيما ،والمعنػى لمحػرؼ ىػو فػي
غيره .فالباء مثاً ال تدؿ عمى معنى اإللصػاؽ ،أو االسػتعانة ،أو التعميػؿ أو المصػاحبة أو البػدؿ،
أو السبب ،أو االستعاء ،حتى تضاؼ إلى االسـ الذي بعدىا.

) )1اُغ٘ ٠اُذاٗ.23 ٢
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الِضمين بين القدماث والمحدهين :
ُعنػػي بأسػموب التضػػميف طائفػػة مػػف النحػػاة جمّيػػـ مػػف مدرسػػة البصػرة التػػي رفضػػت مسػػألة
تنػػاوب الحػػروؼ التػػي اعتمػػدتيا مدرسػػة الكوفػػة ،وذلػػؾ أف التصػػرؼ فػػي الفعػػؿ أسػػيؿ منػػو فػػي
الحرؼ كما قاؿ ابف ىشاـ" :التجػوز فػي الفعػؿ أسػيؿ منػو فػي الحػرؼ؛ لف الحػروؼ بابيػا ال
يتص ػػرؼ في ػػو"

()1

وال يعن ػػي ى ػػذا الق ػػوؿ أف اب ػػف ىش ػػاـ يمي ػػؿ إل ػػى رأي البصػػرييف إذ نج ػػده ف ػػي

موضع آخر يقوؿ" :ومػذىب البصػرييف أف أحػرؼ الجػر ال ينػوب بعضػيا عػف بعػض بقيػاس،
كما أف أحرؼ الجزـ والنصب كذلؾ ،وما أوىـ ذلؾ فيو عندىـ إمػا مػؤوؿ تػأويا يقبمػو المفػظ،
ُصلمِّ َب َّن ُكم ِفلي ُجل ُذوِع َّ
الن ْخل ِلل
كقولػو تعػالىَ " :وَأل َ ْ

"طػو71:

أف ( فػي ) ليسػػت بمعنػى (عمػى) ،ولكنػػو

شػ ّػبو المصػػموب لتمكن ػو مػػف الجػػذع بالحػػاؿ فػػي الشػػيء ،أو عمػػى تضػػميف الفعػػؿ معنػػى فعػػؿ
ضمف بعضيـ ( شػربف ) فػي قػوؿ لبػي ذؤيػب اليػذلي ":شػربف بمػاء
يتعدى بذلؾ الحرؼ كما ّ
البحر"( )2معنى ( رويف ) .و( أحسف ) في " :وقد أحسف بي " معنػى لطػؼ ،وأمػا عمػى شػذوذ
إنابة كممة عف أخرى.
وىػػذا الخيػػر ىػػو مجمػػؿ البػػاب كمػػو عنػػد أكثػػر الكػػوفييف وبعػػض المتػػأخريف ،وال يجعمػػوف ذلػػؾ
شاذاً .ومذىبيـ أقؿ تعسفاً".

()3

وقػػد جعػػؿ ابػػف ىشػػاـ التجػ ّػوز فػػي الفعػػؿ تعسػػفاً؛ لف فيػػو تػػأويا ،وياحػػظ أف التضػػميف
ُيظير ما في الكاـ مف بياف و باغة واال فما الفائػدة مػف إنابػة حػرؼ عػف حػرؼ دوف تعميػؿ
لتمػػؾ اإلنابػػة .وقػػد ُوجػػو إلػػى أسػػموب تنػػاوب الحػػروؼ كثيػػر مػػف عبػػارات النقػػد الاذعػػة ،فيػػذا
)ٓ )1ـ٘ ٢اُِج٤ت .861
ٓزُ ٠غظ خعش ُٗ ٖٜئ٤ظ.
ششثٖ ثٔبء اُجؾش صْ رشكؼذ
) ) 2ث٤ذ ألث ٢رإ٣ت اُٜزُ ٢رٔبٓ:ٚ
ػِ ٠ؽجش٤بد ُٗ ٖٜئ٤ظ.
رشٝد ثٔبء اُجؾش صْ ر٘صجذ
ٝسٝا٣خ اُذٞ٣إ :
اٗظش دٞ٣إ اُٜزُ ٖ٤طٝ .51،1اٗظش ششػ اشؼبس اُٜزُ ٖ٤٤طُ .129 ،1غظ  :عٔغ ُُغَّخ ٓ ٢ٛٝؼظْ أُبءٗ.ئ٤ظ  ٞٛ :اُصٞد اُؼبُ٢
ت ٓٞصٞكخ ثؤٜٗب ششثذ ٖٓ ٓبء اُجؾشٝ ،أخزد ٓبءٛب ٖٓ ُغظ
أُشرلغ ( ُغبٕ اُؼشةُ :ظّ ٗ ،ؤط) ٝأُؼ٘٣ :٠ذػ ٞالٓشأح ثبُغُّو٤ب ثٔبء عؾ ٍ
ٌ
صٞد ٓشرل ٌغ ػب ٍٍٝ ،أصَ اُج٤ذ ٖٓ ؽذ٣ش ُِ٘ج ٢صِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ك ٢ه":ُٚٞششثٖ ثٔبء اُجؾش"ٞٛٝ .
خعشُٜٝ ،ب ك ٢رِي اُؾبٍ
ؽذ٣ش ٓوطٞعٝ .هذ ٝسد اُؾذ٣ش ك ٢خجش أث ٢عِٔ.ٚسٝا ٙاُزشٓز،١سهْ اُؾذ٣ش ٝ .1744اٗظش ٓب هبُ ٚاُضسًش ٢ك ٢اُجشٛبٕ ط.338 ،3
)ٓ )3ـ٘ ٠اُِج٤ت .111
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ابػػف جنػػي يقػػوؿ" :ىػػذا بػػاب يتمقػػاه النػػاس معسػوالً سػػاذجاً مػػف الصػػنعة ومػػا أبعػػد الصػواب عنػو
وأوقفو دونو"

()1

وقد رفض أبو ىاؿ العسكري مبدأ تعاقب الحروؼ؛ لنيا إذا "تعاقبت خرجت

عػػف حقائقيػػا ووقػػع كػػؿ واحػػد فييػػا بمعنػػى ادخػػر فأوجػػب ذلػػؾ أف يكػػوف لفظػػاف مختمفػػاف ليمػػا
معنى واحد فأبى المحققوف أف يقولوا بذلؾ وقاؿ بو مف ال يتحقؽ المعاني".

()2

وقػ ػػد انتصػ ػػر كثيػ ػػروف لنظريػ ػػة التضػ ػػميف فػ ػػي الفعػ ػػاؿ ال الحػ ػػروؼ ،ومػ ػػنيـ ابػ ػػف العربػ ػػي
اإلشبيمي ،إذ يقوؿ ":وكذلؾ عادة العرب أف تحمؿ معاني الفعػاؿ عمػى الفعػاؿ لمػا بينيػا مػف
االرتبػػاط واالتصػػاؿ ،وجيمػػت النحويػػة ىػػذا ،فقػػاؿ كثيػػر مػػنيـ  :إف حػػروؼ الجػػر يبػػدؿ بعضػػيا
مػػف بعػػض ويحمػػؿ بعضػػيا معػػاني بعػػض ،فخفػػي عمػػييـ وضػػع فعػػؿ مكػػاف فعػػؿ وىػػو أوسػػع
وأقيس ،ولجأوا بجيميـ إلى الحروؼ التي يضيؽ فييا نطاؽ الكاـ واالحتماؿ".

()3

وقد ضعؼ ابف عطية عند تفسيره ل يات فػي المحػرر الػوجيز قػوؿ مػف ذىػب إلػى تنػاوب
إف ىػػذا يأبػػاه الخميػػؿ وسػػيبويو وغيرىمػػا"( ،)4ولػػذلؾ يػػرى أنػػو ال حاجػػة تػػدعو
الحػػروؼ إذ قػػاؿ ّ ":
إلى أف " نجعػؿ حرفػاً بمعنػى حػرؼ ،إذ قػد أبػى ذلػؾ رؤسػاء البصػرييف".
القوؿ بتناوب الحروؼ ،ويرى القوؿ بالتضميف في الفعاؿ فقط.

) )1اُخصبئص .313/2
) )2اُلشٝم اُِـ٣ٞخ .13 ،12
) (3أؽٌبّ اُوشإٓ .243/1
) )4أُؾشس اُٞع٤ض .96/1
) )5أُشعغ اُغبثن .12/5

()5

ويػرفض ابػف الق ّػيـ
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جنػي يقوؿ":ووجػدت فػي المغػة مػف
وباب التضميف باب واسع في المغة المػر الػذي جعػؿ ابػف ّ
ىذا الفف شيئاً كثي اًر ال يكاد يحاط بو ،ولعمو لو جمع أكثػره ال جميعػو لجػاء كتابػاً ضػخماً ،وقػد
عرفت طريقو فإذا مر بؾ شيء منو فتقبمو وأنس بو ،فإنو فصؿ في العربية لطيؼ".

()1

كمػػا عنػػي بأسػػموب التضػػميف أيض ػاً طائفػػة مػػف المفس ػريف واسػػتخدموه وسػػيمة مػػف وسػػائؿ
الكشػػؼ عػػف مقاصػػد اديػػات الظػػاىرة والخفيػػة ،فقػػد بػ ّػيف الزمخشػػري الغػػرض مػػف التضػػميف فػػي
اك َع ْن ُه ْم
تفسير قولو تعالى َ " :وََّل َِ ْع ُد َع ْي َن َ

"الكيػؼ28 :

فيقوؿ":يض ّػمنوف الفعػؿ معنػى فعػؿ آخػر

فيجرونػػو مج ػراه ،ويسػػتعممونو اسػػتعمالو ،مػػع إرادة معنػػى المتضػػمف".

()2

وقػػاؿ ":والغػػرض مػػف

التضميف إعطاء مجموع المعنييف ،وذلؾ أقوى مف إعطاء معنى ف ّذ أال ترى كيؼ رجػع معنػى
( وال تعد عيناؾ عنيـ) إلى قولؾ وال تقتحميـ عيناؾ مجاوزتيف إلى غيرىـ.

()3

كمػػا اىػػتـ أبػػو حيػػاف بالتضػػميف فػػي تفسػػيره البحػػر المحػػيط إذ نجػػده يوجػػو عػػدداً مػػف اديػػات
وج ِهم ح ِ
ِ
ون إََِّّل َعمَلى
لافظُ َ
وفؽ ىذا السموب ومف ذلؾ تفسيره لقوؿ اّ تعػالىَ " :والَِّذ َ
ين ُه ْلم لفُ ُلر ِ ْ َ
ِ
ِ َّ
أ َْزَواج ِه ْم ْأو َما َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُه ْم فَ ن ُه ْم َغ ْي ُر َ

ين"المؤمنوف،6 ،5:
ممُو ِم َ

فيقػوؿ  ":و( حفػظ ) ال يتعػدى

بػ ػ ػ ػ ػ (عػ ػ ػ ػ ػمى ) فقيػ ػ ػ ػػؿ ( عمػ ػ ػ ػػى ) بمعنػ ػ ػ ػػى ( مػ ػ ػ ػػف )؛ أي إال مػ ػ ػ ػػف أزواجيػ ػ ػ ػػـ كمػ ػ ػ ػػا اسػ ػ ػ ػػتعممت
ين َك َّلذ ُبوا
لن ا ْلقَ ْلوِم الَّ ِلذ َ
ص ْلرَناسُ ِم َ
( مف ) بمعنى( عمى ) فػي قولػو تعػالىَ ":وَن َ

ِبئي ِ
اِ َنلا"النبيػاء77:
َ

؛

أي عمػػى القػػوـ ،قالػػو الف ػراء وتبعػػو ابػػف مالػػؾ وغي ػره ،والولػػى أف يكػػوف مػػف بػػاب التضػػميف،
ض ػ ػ ّػمف ( ح ػ ػػافظوف ) معن ػ ػػى ( ممس ػ ػػكوف ) أو (قاص ػ ػػروف ) وكاىم ػ ػػا يتع ػ ػػدى ب ػ ػ ػ ( عم ػ ػػى )

) )1اُخصبئص .210/20
) )2اٌُشبف .481/2
) )3أُشعغ اُغبثن .690/2
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كقولػ ػػو :أمسػ ػػؾ عميػ ػػؾ زوجػ ػػؾ".

()1

وممػ ػػا يبػ ػػدو أف التّضػ ػػميف فػ ػػي مواضػ ػػع ادي ػ ػات الكريمػ ػػة،

عيا يطوؿ
منحى آخر في ىذا الباب ،إذ نرى أف لو
والحاديث الشريفة ،يخرج إلى
موضعا شر ً
ً
ً
الس ػػياقي
بحث ػػو وتفص ػػيمو ىن ػػا ،وى ػػذا المض ػػموف الش ػػرعي ،إنم ػػا يعم ػػد إل ػػى النظ ػػر ف ػػي المق ػػاـ ّ
والػػداللي ديػػات الق ػرآف الك ػريـ ،ول حاديػػث النبويػػة الش ػريفة ،حيػػث يػػرى بعػػض العممػػاءّ ،أنيػػا
تمر كما جاءت دوف تأويؿ أو تبػديؿ المعنػى؛ ولتوضػي المعنػى نضػرب مػثاً ،مػا ورد
ظاىرة ّ
اآلخل َللر"( )2فالضػػحؾ مثبػػت ّ
للد ُه َما َ
َحل ُ
فػػي الحػػديث الش ػريؼَ ":ي ْ
للح ُك اهللُ إِلَللى َر ُجمَل ْللي ِن َي ْقُِللل ُل أ َ
ضل َ
تعػػالى ،واف كػػاف مػػف مقتضػػيات المعنػػى المػراد العجػػب ،أوالرضػػا والقبػػوؿ ،ومػػف أراد االسػػتزادة
يمكنو الرجوع لشرح العقيدة الواسطية ،البف عثيميف.
وذكر ابف عطية في المحرر الوجيز في تفسػير الكتػاب العزيػز أفعػاال تعػدت إلػى مفعػوؿ
َخي ل ِ
واحػػد لتضػػمنيا معنػػى مػػا يتعػػدى إلػػى واحػػد كمػػا فػػي قولػػو تعػػالى ":فَمل ْلن ع ِفللي لَ ل ُ ِمل ْلن أ ِ
َ ُ َ
لي ٌث"
َ
شل ْ

البقػرة،178 :

ف ػ (شػػيء) فػػي ىػػذه اديػػة كمػػا يػػرى ابػػف عطيػػة "مفعػػوؿ بػػو لػػـ ُي َسػـ فاعمػػو،

وجاز ذلؾ  ...مف حيث تقدر (عفي) بمعنى (ترؾ) فتعمؿ عمميا"،

()3

وأجاز في أفعاؿ أخػرى

أف تتعدى إلى مفعوؿ لتضمنيا معنى ما يتعدى إلى مفعػوؿ واحػد ،ثػـ ىػي نفسػيا فػي موضػع
آخػػر تتعػػدى إلػػى مفعػػوليف لتضػػمنيا معنػػى مػػا يتعػػدى إلػػى مفعػػوليف ك ػ (جعػػؿ) التػػي رأى أنيػػا
َّ ِ
لوم لَِِ ْهَِ ُلدواْ ِب َهلا
بمعنى (خمؽ) في قولػو تعػالى"َ :و ُه َلو اللذي َج َع َلل لَ ُك ُلم الن ُج َ

"النعػاـ97:

()4
ض ِف َراش لاً
عمػػى مفعػػوؿ واحػػد" بينمػػا يػػذىب فػػي قولػػو تعػػالى" :الَّل ِلذي َج َعل َلل لَ ُكل ُلم األ َْر َ

إلػ ػػى أف ( جعػ ػػؿ ) بمعنػ ػػى ( صػ ػ ّػير )؛ لتعػ ػػدييا إلػ ػػى مفعػ ػػوليف"

) )1اُجؾش أُؾ٤ػ .367 ،366/6
( )2صؾ٤ؼ اُجخبسٝ ،875/1 ١صؾ٤ؼ ٓغِْ.32/13
) )3أُؾشس اُٞع٤ض .246/1
) )4أُصذس ٗلغ.326/2ٚ
) )5أُصذس ٗلغ.105/1 ٚ

()5

"لػدخوليا
"البق ػرة22:

ويػ ػػرى أنػ ػػو قػ ػػد يضػ ػػمف مػ ػػا
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يتعػػدى بنفسػػو معنػػى مػػا يتعػػدى بحػػرؼ جػػر فيسػػمؾ سػػبيمو ،كمػػا فػػي ( قضػػي ) الػػذي تعػػدى ب ػ
( إلػػى ) لمػػا كػػاف بمعنػػى ( فػػرغ ) و ( فػػرغ ) يتعػػدى بػ ػ ( إلػػى ) ويتعػػدى بػػالاـ

()1

كمػػا فػػي

ِ
َجمُ ُه ْللم"يػػونس .11:فػػالنظر عنػػده ال يقتصػػر عمػػى مفيػػوـ الحػػرؼ
للي إِلَ ْللي ِه ْم أ َ
قولػػو تعػػالى" :لَقُض َ
ذاتيػا ،وانمػا يعمػد إلػى شػيء آخػر ،أال وىػػو تعديػة المفيػوـ بػالمفيوـ ،بمعنػى الفعػؿ الػذي حػػؿ
ٍ
المعنوية مف جانب آخر.
الداللة
محؿ الفعؿ ،وقاـ مقامو في الداللة المغوية مف
جانب و ّ
ّ
وكم ػػا ك ػػاف مفي ػػوـ التض ػػميف م ػػدا اًر لمخ ػػاؼ ب ػػيف الق ػػدماء فق ػػد اس ػػتمر ى ػػذا الخ ػػاؼ ب ػػيف
المحػػدثيف الػػذيف انقسػػموا إلػػى قسػػميف مػػنيـ مػػف يػػرى أف التضػػميف واقػػع فػػي المغػػة ،ومػػنيـ مػػف
أنكر وقوعو ،وسنحاوؿ الوقوؼ عمى آراء بعض المحدثيف في أسموب التّضميف.
ولعػػؿ مػػف أكثػػر مػػف قػػاؿ بالتضػػميف ىػػو الشػػيخ حسػػيف والػػي

()2

الػػذي دعػػا إلػػى فػػت بػػاب

التّضميف أماـ الباحثيف والكتّاب في بحثو الذي قدمو إلى مجمع المغة العربية بالقاىرة ،فيقوؿ:
"والتّضميف مبحث ذو شأف في العربية ،ولمعمماء في تخريجو طرؽ مختمفة فقاؿ بعضيـ  :إنو
حقيقػػة ،وقػػاؿ بعضػػيـ  :إنػػو مجػػاز ،وقػػاؿ آخػػروف :إنػػو كنايػػة ،وقػػاؿ بعضػػيـ :إنػػو جمػػع بػػيف
الحقيقة والمجاز عمى طريقة الصولييف؛ لف العاقة عندىـ ال يشترط فييا أف تمنع مف إرادة
المعنى الحقيقي ،وقد وجدوا مخرجاً مف ىذا فقالوا :التضميف حقيقة مموحة لغيرىا.

()3

ويرد الشيخ حسيف والي عمى أولئؾ الػذيف ي ّػدعوف أف فػت بػاب التضػميف يجػر الخطػأ والفسػاد
فػػي المغػػة فقػػاؿ ":وأمػػا القػػوؿ بػػأف التضػػميف يفػػت بػػاب الخطػػأ والفسػػاد فػػي المغػػة ،فيػػذا صػػحي
ولكف عاج ىذا أف يػتعمـ النػاس قواعػد لغػتيـ التػي تعصػميـ مػف الوقػوع فػي الخطػأ ،فكمػا أف

) )1أُصذس ٗلغ.109/3ٚ
) )2أؽذ أػعبء ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ ك ٢اُوبٛشح.
) )3اُ٘ؾ ٞاُٞاك.209/2 ٢
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إغفاؿ االشتقاؽ والتصريؼ يجػر الخطػأ فييمػا ،كػذلؾ يجػر إىمػاؿ قواعػد التضػميف وضػوابطو
إلى الخطأ في السموب.

()1

كمػػا بػ ّػيف محمػػد الخضػػر حسػػيف فػػي بحثػػو الػػذي قدمػػو وألقػػاه عمػػى أعضػػاء المجمػػع المغػػوي
بالقاىرة أف لمتضميف غرضاً وقرينػة وشػرطاً فقػاؿ ":لمتضػميف غػرض ىػو اإليجػاز ،ولمتضػميف
قرينػػة ىػػي تعديػػة الفعػػؿ بػػالحرؼ وىػػو يتعػػدى بنفسػػو ،أو تعديػػو بنفسػػو وىػػو يتعػػدى بػػالحرؼ.
ولمتضميف شرط ىو وجود مناسبة بيف الفعميف ،وكثرة وروده في الكاـ المنظوـ والمنثػور تػدؿ
عمػػى أنػػو أصػػب مػػف الطػػرؽ المفتوحػػة فػػي وجػػو كػػؿ نػػاطؽ بالعربيػػة متػػى حػػافظ عمػػى شػػرطو،
فالكاـ الذي يشمؿ عمػى فعػؿ عػدي بحػرؼ وىػو يتعػدى بنفسػو ،أو عػدي بحػرؼ وىػو يتعػدى
بغيره يأتي عمى وجييف:

الوج األول :
ّأال يكوف ىناؾ فعؿ يناسب الفعؿ المنطوؽ بو حتى تخرج الجممة عمى طريقو ،ومثؿ ىػذا
َنصفُو بالخطأ و الخروج عف العربية ولو صدرت عف العارؼ بفنوف الكاـ.

الوج الهاني:
أف يكوف ىناؾ فعؿ يص أف يقصد المتكمـ لمعناه مع الفعؿ الممفوظ ،وبو يستقيـ الػنظـ،
وىذا إف صدر ممف شػأنو العمػـ بوضػع اللفػاظ العربيػة ،ومعرفػة طػرؽ اسػتعمالياُ ،حمػؿ عمػى
وجػػو التضػػميف الصػػحي كمػػا قػػاؿ سػػعد الػػديف التفتػػازاني :فشػػمرت عػػف سػػاؽ الجػػد إلػػى اقتنػػاء
ذخ ػػائر العم ػػوـ ،والتشػ ػمير ال يتع ػػدى ب ( إلػ ػى ) فيحم ػػؿ عم ػػى أن ػػو ض ػػمف ( ش ػػمر ) معن ػػى
) )1أُشعغ اُغبثن .588/2
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( الميؿ ) الذي ىو سبب التشمير عػف سػاؽ الجػد .مػف ىنػا نعمػـ أف مػف ُيخطّػي العامػة فػي
أفع ػػاؿ متعدي ػػة بنفس ػػيا ،وى ػػـ يع ػػدونيا ب ػػالحرؼ مص ػػيب ف ػػي تخطئت ػػو ،ول ػػيس معن ػػى ى ػػذا أف
التّضميف سائغ لمعارؼ بطػرؽ البيػاف دوف غيره،إنمػا أريػد أف العػارؼ بوجػود اسػتعماؿ اللفػاظ
ال نبادر إلى تخطئتو متى وجدنا لكامو مخرجاً مف التّضميف الصحي ".

()1

ويعد محمد نديـ فاضؿ مف أكثر المتحمسيف لسموب التّضميف إذ يقػوؿ فػي كتابػو ،التّضػميف
َ
النحوي في القرآف الكريـ ":والتّضميف ِمف أنزه الفصوؿ في العربية ،فإذا تأممتو عرفت منو وبو
مػػا لحػػروؼ المعػػاني مػػف أسػرار يكشػػفيا لػػؾ ،ويظيػػر فييػػا مزّيػػة ....تػػرى الحػػرؼ مػػع فعػػؿ أو
مشػػتؽ لػػـ يألفػػو ،فيوحشػػؾ الحػػرؼ ويبقػػى الفعػػؿ قمقػاً ،فػػإذا حممتػػو عمػػى التضػػميف تم ّكػػف الفعػػؿ
وآنسؾ الحرؼ".

()2

أما صاح الديف الزعباوي فقد جاء أريػو أكثػر اعتػداالً إذ يقػوؿ ":إف مػاؾ المػر فػي ىػذا
البػػاب أف ُيحمػػؿ الفعػػؿ فػػي تعديتػػو ولزومػػو عمػػى أصػػمو .فػػإذا تعػػذر ذلػػؾ لقرينػػة مانعػػةُ ،حمػػؿ
عم ػػى وج ػػو م ػػف المج ػػاز بش ػػروطو المص ػػححة الس ػػتعمالو أو التض ػػميف بم ارع ػػاة ح ػ ّػده وتحقي ػػؽ
غرضػػو .وال بػػد فػػي كػػؿ ذلػػؾ مػػف إنعػػاـ الفكػػر واعمػػاؿ الرويػػة ،لػػيخمص الػرأي مػػف كػػؿ شػػائبة،
ويصفو مف كدر أو معابة".

()3

بالنقػد فمػنيـ عبػد اّ العايمػي الػذي يػرى أف
أما الفريؽ الثاني الذي تنػاوؿ موضػوع التضػميف ّ
فػػي التعػػدي والمػػزوـ ظػػاىرة مػػف ظ ػواىر قمػػؽ العربيػػة وعػػدـ اسػػتقرارىا فيقوؿ":لمػػا غمػػض عمػػى
عمماء العربية وجو تعدية بعض اللفاظ ولزوميا احتالوا بضروب مف الحيمة حتى يسػتوي فػي
ممحػ ػ ػػظ مػ ػ ػػع مػ ػ ػػا يبػ ػ ػػدو مػ ػ ػػف االخػ ػ ػػتاؼ ،وكػ ػ ػػذلؾ انتيػ ػ ػػى بيػ ػ ػػـ اإلجيػ ػ ػػاد العقمػ ػ ػػي والتفكيػ ػ ػػر

) )1أٗظش دساعبد ك ٢اُؼشث٤خ ٝربس٣خٜب .205
) )2أٗظشاُزعٔ ٖ٤اُ٘ؾ ١ٞك ٢اُوشإٓ اٌُش.10/1 ْ٣
) )3اٗظش ٓغِخ ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ ثذٓشن .107
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الطويؿ إلى ما دعػوه بالتّضػميف النحػوي ،وىػو بػدوف شػؾ افتػراض ق ّػدره النحػوي ليعمّػؿ بػو ىػذه
الظاىرة الغامضة ،ودائماً كاف االفتراض ُسنة الشرح والتفسير ،فالنحوي لما أخػذ يحػدد مفػاىيـ
أف ( عمى ) تفيد االستعاء ،و( في ) الظرفيػة  ،و ( البػاء ) اإللصػاؽ،
الدوات وانتيى إلى ّ
اعترض بأمثمة ال يمكػف أف تخػرج عمػى معانييػا أو خصوصػيتيا فكػاف معقػوالً وىػو ( ال ُيقػدر
بأف لمعربية أدوا اًر عاشت فييا فقد تكوف متخمفات ) أف ُيقدر شيئاً آخر ،فقدر التضميف واقتنع
لف كؿ القصػد قػد كػاف تفسػير وجػو النحػو الػذي نسػب
بو ،واطمأف إليو في كثير مف اليقيف ،و ّ
وسموه بيانػاً وىػو يقػوـ عمػى
إليو ،ولما قويت حركة البياف أخذوا ىذا التضميف عمى وجو آخر
ْ
ماحظة معنيي لفظ المضمف والمضمف فيو".

()1

والماحظ أف ( العا يمي ) برأيو ىذا لـ يوجو النقد لسموب التضميف فقط بػؿ ينػاؿ بػذلؾ مػف
أمػػا
السػػاليب الصػػمية فػػي العربيػػة فيػػو يشػػكؾ فػػي المػػوروث المغػػوي الػػذي تناقمتػػو الجيػػاؿّ ،
النحػاة فقػد أقػروا أسػموب التضػميف عنػدما انتيػػت بيػـ ماحظػاتيـ أف ىنػاؾ ألفاظػاً فػي العربيػػة
كثر تعدييا عمى نمط معيف.
أما الدكتور إبراىيـ السامرائي فينتقد التضميف البياني عند الزمخشري ،ويعمّؽ عمى تفسيره
للللاك
للللد َع ْي َنل َ
لمتضػ ػػميف فػ ػػي قولػ ػػو تعػ ػػالىَ ":وََّل َِ ْعل ُ

هم"الكيػ ػػؼ28 :
َعللللل ْن ُ

ْ

فيػ ػػرى أف حقيقػ ػػة التضػ ػػميف

عنده قائمة عمى أسػاس ضػعيؼ ،إذ كيػؼ يجػوز أف يتضػمف الفعػؿ فػي جممػة واحػدة معنيػيف،
وأن ػػو ل ػػـ يف ػػت ى ػػذا االض ػػطراب المعن ػػوي عم ػػى الق ػػدميف أنفس ػػيـ ،ويستش ػػيد الس ػػامرائي عم ػػى
اض ػػطراب النح ػػاة ف ػػي تفس ػػير التض ػػميف بم ػػا ورد ف ػػي الش ػػباه والنظ ػػائر م ػػف أقػ ػواؿ متض ػػاربة،

) )1اٗظش ٓوذٓخ ُذسٝط ُـخ اُؼشة .244،243
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تظيػػر بوضػػوح مػػدى حيػرة القػػدميف إزاء االسػػتعماالت والسػػاليب ،وعػػدـ اتفػػاقيـ عمػػى حقيقػػة
التضميف وطريقتو.

()1

فالتضميف في رأيو شأنو شأف كثيػر مػف مسػائؿ المغػة والنحػو لػـ يسػمـ مػف التفكيػر الفمسػفي
والمنطقػػي فقػػاؿ ":وكػػاف تػػأثيره فػػي النحػػو والمغػػة سػػمبياً فقػػد أحػػاؿ كثي ػ اًر مػػف الب ػواب المغويػػة
والنحوية مادة جامدة بعيدة عف الحياة ،وبعيدة عف طبيعة المغة السيمة السمحة ومف أجؿ ىذا
ظيرت في عموـ العربية قواعد وأحكاـ لـ تكف وليدة االستقراء الشػامؿ الواسػع لمغػة كقػوليـ إف
الفعػػؿ كػػذا يػػأتي لمعنػػى وال يػػأتي لغيػره ،وىكػػذا فػػإذا فطنػوا أف ىػػذا الفعػػؿ وذلػػؾ الحػػرؼ قػػد أتيػػا
عمى غير ما ذكروا ،فزعوا إلى طريقتيـ ومنيجيـ يؤولوف ويعمموف".

()2

ويرى أف القدماء لـ يدرسوا التضميف وفؽ منيج سميـ يفضي إلى نتائج معقولة ،ومف ثـ
اضطربوا في تحديد مفيومو وضػبطو فقػاؿ  ":وبحػث التضػميف الػذي ندرسػو يظيػر اضػطراب
عممػػاء العربيػػة القػػائميف بػػو ،فينػػاؾ نصػػوص تنػ ّػد عمػػا وضػػعوه مػػف أحكػػاـ وقيػػود لػػـ يجػػدوا إلػػى
حميػػا غيػػر القػػوؿ بالتضػػميف ،وال بػػد لمباحػػث فػػي عمػػـ الػػدالالت بغيػػة اإلفػػادة منػػو فػػي المغػػة
العربية أف يعاني صعوبة البحػث إذا مػا أراد أف يخمػص لممػنيج السػميـ وال سػيما فػي عصػورنا
الحديثػػة"( ،)3كمػػا انتقػػد أعضػػاء مجمػػع المغػػة العربيػػة فػػي القػػاىرة لنيػػـ " لػػـ يدرس ػوا التضػػميف
دراسة أسموبية حديثة".

()4

وياحػػػظ أف السػ ػػامرائي يرجػ ػػع القػػػوؿ بالتضػ ػػميف إلػ ػػى م ػػنيج البػػػاحثيف فػػػي عم ػػوـ العربيػ ػػة
المتػػأثريف بػػالمنطؽ والفمسػػفة ،ويػػدعو إلػػى د ارسػػة التضػػميف تحػػت بػػاب دالالت اللفػػاظ وفػػؽ
د ارس ػػة أس ػػموبية حديث ػػة وص ػػياغة معج ػػـ ت ػػاريخي ل لف ػػاظ العربي ػػة ودالالتي ػػا .وق ػػد ردت عمي ػػو

) )1اٗظش اُ٘ؾ ٞاُؼشثٗ ٢وذ ٝث٘بء .168 ،167
) )2اٗظش كو ٚاُِـخ أُوبسٕ .208
) )3أُشعغ اُغبثن .209
) )4أُشعغ اُغبثن .216
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الصػػمادي ب ػػأف تقسػػيـ النح ػػاة مخػػالؼ لتقس ػػيمات الفاسػػفة ،والتض ػػميف كػػذلؾ نش ػػأ فػػي البيئ ػػة
العربيػػة بعيػػداً عػػف التػػأثر بالفمسػػفة وتقسػػيماتيا ،فالتضػػميف مػػف المفػػاىيـ التػػي تػػداولتيا ألسػػنة
النحاة مف القديـ كالسػيوطي والصػمعي والمػازني ،ولػـ تػؾ ترجمػة الفمسػفة فػي ذلػؾ الوقػت قػد
استوى عودىا لتػؤثر عمػى عمػوـ العربيػة فتحيميػا إلػى أثػر مػف آثارىػا .وممػا يؤكػد أصػالة نشػأة
أسموب التضميف ورود مفيومو في كتاب سيبويو.

()1

أمػػا دعوتػػو إلػػى وضػػع معجػػـ تػػاريخي ل لفػػاظ العربيػػة ودالالتيػػا فيػػرد عميػػو أحمػػد حسػػف
حامػد

()2

فػي كتابػو التضػميف فػي العربيػة إذ يقػوؿ ":أمػا النتيجػة الثانيػة فيػي أشػبو بػالفكرة التػي

نػػادى بيػػا عبػػاس حسػػف ولكػػف عمػػى الػػرغـ مػػف فائػػدتيا إال أف تحقيقيػػا مػػف الصػػعوبة بمكػػاف
بحي ػػث ال نس ػػتطيع أف نحققي ػػا إال عم ػػى أس ػػاس افت ارض ػػي؛ بمعن ػػى أف نفت ػػرض أف ى ػػذا الفع ػػؿ
أسػػبؽ فػػي الوجػػود مػػف ذاؾ ،ىػػذه النتيجػػة االفت ارضػػية فػػي رأينػػا سػػتجعمنا نبنػػي معجم ػاً تاريخي ػاً
غير سميـ ".

()3

ويطرح تساؤؿ ،ىؿ يبني السامرائي منيجو عمى أساس سميـ؟
فالحؽ أف دعوتو لدراسة التضميف بطريقة حداثية ،إنما ىي َد ْعوة لتحرير المغة تحػت ِدالالتيػا
تقميا مف قيمة مف قاؿ بو مف
تعد ً
الدراسات السموبية الحديثة ،واف فكرة ال ّدراسات تِْمؾّ ،
وفؽ ّ
القػػدماء مثػػؿ السػػيوطي والصػػمعي والمػػازني وغيػػرىـ ،فقػػد قػػالوا بػػو بنػػاء عمػػى فيػػـ سػػميـ لِمغػػة
وأسموبيا.

) )1اٗظش اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُوشإٓ اٌُش – ْ٣سعبُخ ٓبعغز٤ش .80 ،79 ،78
) )2سئ٤ظ ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ اُلِغطٝ ٢٘٤ػٔ٤ذ ًِ٤خ ا٥داة عبثوبً.
) )3اٗظشاُزّعٔ ٖ٤ك ٢اُؼشث٤خ .90
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ػدادا لصػالة المغػة العربيػة
وتظير القواؿ السابقة وجود التّضميف حقيقة؛ لف في ذلؾ امت ً
حيث قالبت المغة أمر المعاني والنظر فييا ،وىو حقيقة ُي ْ ِ
المعجمػي اليائػؿ لػدالالت
ظير الكػـ ُ
المفردات العر ّبية ،فالمغة تُستعمؿ حيث أرادىا المستعمؿ بوضوح وجاء.
وخاصػػة الق ػػوؿ أف التّض ػػميف فػػي المغ ػػة مع ػػروؼ بداى ػػة ،وال َي ُحػػوج الش ػػخص ص ػػعوبة فَ ْي ِم ػػو
أمر ُي َسمط الضوء عمى سعة المغة ،ومدى دقتيا في الُسموب.
والبحث عنو ،وانما ىو ٌ
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الفصل الهالث
الِطبيقية
الدراسة
ّ
ستعمد الدراسة في ىذا الفصؿ إلى تقسيمو في مطمبيف رئيسيف ىما:
المطمب الوؿ  :رصد شواىد التضميف في الصحيحيف ،وقد تـ رصػدىا فػي جػداوؿ إحصػائية فػي
الصفحات الخيرة مف الرسالة.
بيانية ( تطبيقية ) لشواىد التضميف في الصحيحيف.
المطمب الثاني :دراسة داللية ّ

بيانية ( ِطبيقية ) لشواهد الِضمين في الصحيحين
دراسة دَّللية ّ
بعد الوقوؼ عمى مفيوـ التضميف وأنواعو وعاقتو بعموـ الباغة ،خمصت ىذه الدراسة إلى
وجود التضميف في السماء والفعػاؿ أمػا فػي الحػروؼ فتميػؿ الد ارسػة إلػى تغميػب رأي البصػرييف،
أف الحػػرؼ بػػا ِ
ؽ
الػػذيف يػػروف المواضػػع التػػي وردت فييػػا نيابػػة حػػرؼ عػػف حػػرؼ آخػػر فػػي المعنػػى ّ
عمػػى معنػػاه ،ولكػػف الفعػػؿ متضػػمف معنػػى فعػػؿ آخػػر يتعػػدى بػػذلؾ الحػػرؼ؛ لف التجػػوز فػػي الفعػػؿ
أسيؿ منو فػي الحػرؼ ،والتضػميف فػي ىػذا الموضػع يػرد عمػى عػدة أوجػو ،وسػتعرض الباحثػة إلػى
مناقشتيا عند الحديث عف التضميف في الفعاؿ مف ىذا الفصؿ.
أما البصريوف فيمجأوف إلى طرؽ مختمفة لتخريج الحرؼ الوارد في غير معناه ،وقد ذكرىا
وم ْذ َىب البصرييف أف حروؼ الجر ال ينوب بعضيا عف بعض بقياس،
ابف ىشاـ في قولوَ ":
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كما أف أحرؼ الجزـ والنصب كذلؾ ،وما أ َْو َى َـ ذلؾ فيو عندىـ إما مؤوؿ تأوياً يقبمو المفظ،
واما عمى تضميف الفعؿ معنى فعؿ يتعدى بذلؾ الحرؼ ،واما عمى شذوذ إنابة كممة عف
()1

أخرى".

فالبصريوف يمنعوف تناوب حروؼ الجر ويمجأوف إلى الطرؽ التي ذكرىا ابف ىشاـَ .وَيظير مف
ِخاؿ النص السابؽ ،أَف البصرييف َي ْع َمدوف إلى عدـ تناوب أحرؼ الجر ،واف ورد خاؼ َذلِ َؾ
لدى النحوييف ،فقد ظير لدى ابف جني في كتابو الخصائص ما ُي َس ّمى بتعاقب حروؼ الجر،
لكف الدراسة ىذه ليست دراسة ِخ ٍ
وِ
ِ
لمذاىب العمماء ،وانما َستَ ْع َم ُد إلى تسميط الضوء عمى
اؼ
َ
التطبيقية ،وقد لجأ البصريوف إلى
غير ذلؾِ ،م ّما سيظير الحقا مف خاؿ صفحات الدراسة
ّ
ٍ
لفظة عف أُخرى -عمى شذوذىا ،-واف ورد فيو ِم ّما َيقَعُ عمى تأويؿ
مسالؾ أخرى منيا إنابة
المفظ؛ لف المفظ يقبؿ تأويمو.
وق ػػد ت ػػـ ترتي ػػب ى ػػذه الحادي ػػث وفقػ ػاً لورودى ػػا ف ػػي ص ػػحي اإلم ػػاـ البخ ػػاري ،حي ػػث التنس ػػيؽ
َسػػيَؿ فػػي تنػػاوؿ الحػػديث ،إضػػافَةً إلػػى أف ابػػف حجػػر
والترتيػػب؛ لَف صػػحيحو مػػف حيػػث الترتيػػب أ ْ
ػؾ ،الػذي قَ َع َػد عنػو شػارح
العسقاني ما أَغفؿ التضميف فػي شػرحو لمصػحي  ،إذ كػاف يشػير إلػى َذلِ َ
صحي مسمـ ،اإلماـ النووي -رحمو اّ.-
وستتناوؿ الدراسة مجموعة مف الحاديث النبوية الشريفة في صحيحي البخاري ومسمـ
المتغير نفسو ،حيث ينتقؿ المفظ مف
بالبحث الداللي الذي يقصد بو ،الوقوؼ عمى مواطف المفظ
ّ
موضع إلى آخر؛ ليكسب المعنى مف حيث وجوده في الجممة ،ولف يقؼ ىذا المبحث عمى
الداللية ،حتّى ال ينصرؼ الذىف إلييا واف كاف ،فالمقصد مف الدراسة التطبيؽ ،بما
الحقوؿ
ّ

) )1اٗظش ٓـ٘ ٢اُِج٤ت. 150 ،
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َع ْنونتو الباحثة في بداية الفصؿ ،ومف أراد االستزادة فما عميو ّإال أف يرجع إلى كتاب (عمـ
الداللة) لمدكتور فايز الداية.
واف عمػػدت الد ارسػػة فػػي االستشػػياد إلػػى ِذ ْكػػر الحػػديث كمّػػو ،فمػػيس َذلِػػؾ مػػف بػػاب اإلطالػػة ،ولكػػف
اضحا ،فإف ُبتػر الػنص ،أصػب غيػر مفيػوـَ ،وُوجػد عنػدىا فػي بعػض
حتّى يكوف النص
ً
متكاما و ً
صو الكامؿ؛ لف ذلؾ يخدـ موضع الشاىد والشرح.
المواضع ذكر طرؼ الحديث
ً
عوضا عف َن ّ
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الِّضمين في األسماث
التّضػػميف كمػػا سػػبؽ تعريفػػو ،ىػػو أف يتضػػمف لفػػظ معنػػى لفػػظ آخػػر ،فيعطػػى حكمػػو فػػي
اإلعماؿ أو اإللغاء.
متضمنا معنى اسـ آخر ،كما فػي قولػو
اسما
ً
ويرد التضميف عمى عدة أوجو ،فقد يكوف المفظ ً
عميػػو الصػػاة والسػػاـ« :فَ لِ َّن ِمل ْلن َِمل ِ
لن َّ
لام ِّ
النل ِ
لار»( ، )1فقػػد ضػػمف
الن ْع َمل ِلة ُد ُخل َ
الج َّنل ِلة َوالفَل ْلو َز ِمل َ
لول َ
َ
( الفوز) معنى ( النجاة ) ،وتأويمو تماـ النعمة دخوؿ الجن ِة والفوز نجاة مف الن ِار .
متضمنا معنى اسـ آخر ،كالمبتدأ المتضمف معنى الشرط في المعنػى،
اسما
ً
وقد يكوف المفظ ً
شيئا"
كما في قولو صمى اّ عميو وسمـ " :ومن أصاب من ذلك ً

()2

،

ض ّػم ٌف
فاالسـ الموصػوؿ ُمتَ َ

ِ
الشرط ،ويجوز في خبره أف يقترف بفاء جواب الشرط كما في قولو عميػو الصػاة والسػاـ "
معنى
بوأ مقعدس من ال ّنار
كذب َّ
َم ْن َ
عمي َف ْميَِ ّ

"

()3

ضمف ( م ْف ) الموصولة معنػى الشػرط فعطػؼ عمييػا

لف قولػؾ :الػذي يػأتيني فمػو درىػـ ،فػي معنػى
بالفاء وعمؿ سيبويو ذلػؾ بقولػو  ":وانمػا جػاز ذلػؾ؛ ّ
الجزاء .فدخمت ( الفػاء ) فػي خبػره كمػا تػدخؿ فػي خبػر الجػزاء

"

(.)4

وبػذلؾ فقػد جمػع سػيبويو بػيف

داللة اإلبياـ والعموـ ،وىذه وقفة جميمة عنده ،فمـ ينظر إلى حدود القاعدة المغوية ومساحتيا التي
تُوجب الحصر في مو ِ
اضع اقتػراف الفػاء الشػرطية .ووجػو الشػبو بػيف االسػـ الموصػوؿ واسػـ الشػرط
ىػػو الداللػػة عمػػى اإلبيػػاـ والعمػػوـ؛ فمتػػى تضػػمف االسػػـ الموصػػوؿ الواقػػع مبتػػدأ معنػػى الشػػرط فػػي
إبيامو وعمومو جاز اقتراف خبره بالفاء.

) )1عٖ٘ اُزشٓز.541/5١
) )2صؾ٤ؼ اُجخبسٝ.30/1١صؾ٤ؼ ٓغِْ.124/16
) )3صؾ٤ؼ اُجخبسٝ.61/1١صؾ٤ؼ ٓغِْ.65/1
) )4ع٤ج ٚ٣ٞاٌُزبة.139/1
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نماذج ِطبيقية من الحديث النبوي الشريف عمى الِّضمين في األسماث
ِضمين الموصول معنى الشرط
ِ
ػوؿ المػ ِػو ص ػمّى اّ عميػػو وسػػمـ  ،وحولَػػو ِعصػ ِ
َف الَ
ػاؿ َر ُسػ َ
قَػ َ
َصػ َػحابِوَ « :بػػايِ ُعونِي َعمَػػى أ ْ
َ َْ ُ َ َ
ػابةٌ مػ ْػف أ ْ
تُ ْشػ ِػرُكوا بِالمػ ِػو َشػ ْػيًئاَ ،والَ تَ ْسػ ِػرقُواَ ،والَ تَْزُنػواَ ،والَ تَ ْقتُمُػوا أ َْوالَ َد ُكػ ْػـ َ ،والَ تَػأْتُوا بُِب ْيتَػ ٍ
ونػػوُ َبػ ْػي َف أ َْيػ ِػدي ُك ْـ
ػاف تَ ْفتَُر َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ش ْليئاً
لك َ
لاب ِم ْلن َذِل َ
َص َ
صوا في َم ْع ُػروؼ ،فَ َم ْػف َوفَػى م ْػن ُك ْـ فَػأَ ْج ُرهُ َعمَػى المػو َو َم ْلن أ َ
َوأ َْرُجم ُك ْـَ ،والَ تَ ْع ُ
ِ
فَعوِق ِ
اء َعفَا
اب ِم ْن َذلِ َك َ
َص َ
ُ َ
ش ْي ًئا ثُـ َستََرهُ الموُ فَيُ َو إِلَى المو ،إِ ْف َش َ
ب في الد ْن َيا فَيُ َو َكف َارةٌ لَوَُ ،و َم ْن أ َ
اء َعاقََبوُ» فََب َاي ْع َناهُ َعمَى َذلِ َؾ(.)1
َع ْنوُ َوِا ْف َش َ
ورد في ىذا الحػديث أف رسػوؿ اّ صػمى اّ عميػو وسػمـ طمػب مػف أصػحابو ،أف يبػايعوه عمػى أف
ال يشركوا باّ ،وال يسرقوا ،وال يزنوا ،وال يقتموا أوالدىـ ،وال يأتوا ببيتػاف ،كػالرمي بالزنػا والفضػيحة
والع ػػار  ،وأف ال يعصػ ػوا ف ػػي مع ػػروؼ  ،فم ػػف ثب ػػت ف ػػأجره عم ػػى اّ ،وأف م ػػف أص ػػاب م ػػنكـ أيي ػػا
المؤمنوف مف ذلؾ شيئاً غير الشػرؾ فعوقػب فػي الػدنيا أي أقػيـ عميػو الحػد ،فالعقػاب كفػارة لػو ،أمػا
مف أصاب شيئاً ثـ ستره اّ فيو مفوض إلى اّ تعالى ،إف شاء عفا واف شاء عاقبو.
شيئا) مفعػوؿ أصػاب الػذي
(م ْف) الموصوؿ المتضمف معنى الشرط عطؼ عمييا بالفاء ،و( ً
ولفظة َ
ىو صمة الموصوؿ ،وىي نكره تفيد العموـ؛ لنيا في سياؽ الشرط.

) )1صػحي البخػاري ج30/1وصػػحي مسػمـ ج .124 /16اُجٜزابٕ :اُزاا ٢ظٜااشد ثٔؼ٘ا ٠االكزااشاء ،أصابة  :أ ١أخااز ٓاٖ رُااي ٣ٝواابٍ
أصبة اإلٗغبٕ ٖٓ أُبٍ ٝؿ٤ش ٙأ ١أخز ٝر٘بٝ ٍٝك ٢اُؾذ٣ش٣ :ص٤جٓ ٕٞب أصبة اُ٘بط أ٘٣ ١بُٓ ٕٞب ٗبُٞاُ ..غبٕ اُؼشة ،ثََٜذَ  ،صٞة.
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و( َم ْف) في الصػؿ اسػـ موصػوؿ مشػترؾ  ،والصػؿ فيػو أف يكػوف لمعاقػؿَ ،وَورد فػي التنزيػؿ قولػو
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
تعالى ":أَلَ ْم ََِر أ َّ
س ِّب ُح لَ ُ َمن في َّ َ َ
َن المَّ َ ُي َ

" سورة النور41 :

وىنا اختمط العاقػؿ مػع

غير العاقؿ .ثـ ضمنت معنى الشرط ومف ذلؾ قوؿ زىير بف أبي سممى:
وم ْن لم ي ِ
صان ْع في ٍ
هيرٍة
ُ
أمور َك َ
َ

س بأ ْن ٍ
بم ْن ِسِم
ُي َ
ياب ُ
ض َّر ْ
ويوطأ َ

()1

(م ػ ْف) اسػػـ شػػرط جػػازـ لفعمػػيف ،وفعػػؿ الشػػرط ( لػػـ يصػػانع ) كميػػا فػػي محػػؿ جػػزـ،
والشػػاىد فػػي َ
وجواب الشرط ( ُيضر ْس ) وما عطؼ عميو.
ِ ِ
س ل ِب ِ
لر
َجل ًا
سل ْلو َ
ف ُن ْيِي ل ِ أ ْ
يل المّ ل ِ فَ ُي ْقَِل ْلل أَو َي ْغمِل ْ
لب فَ َ
ومػػف ذلػػؾ أيض ػاً قولػػو تعػػالىَ ":و َمللن ُيقَاِل ْلل فللي َ
ِ
.و(م ْف) في ادية تضمنت معنى الشرط ،فاقترف جواب الشرط بالفاء.
يما"النساءَ 74:
َعظ ً
(م ْف) معنى الشرط أضافت داللة جديدة عمى معناىا ،فقػد كانػت تخػتص بالعاقػؿ
وعندما تضمنت َ
ولكنيا ىنا أفادت العموـ لكؿ مف أصاب شيئاً مما ذكره الرسوؿ عميو الصاة والساـ واشترط ليـ
العقاب.
(م ْف) الموصػولة المتضػمنة معنػى الشػرط فػي أكثػر مػف موضػع فػي صػحيحي البخػاري
َوقَد وردت َ
"من ُي ِرِد اهلل ب خي ارً ُيفَقِّ ْه ُ ِفي الد ِ
ِّين"(.)2
ومسمـ ،وعميو -قولو صمى اّ عميو وسمـَ :
( َمػ ػ ْف ) أي ال ػػذي ( ُي ػ ِػرِد اّ ب ػػو خيػ ػ اًر ) بنص ػػب مفع ػػوؿ ( ي ػػرد ) المج ػػزوـ؛ لن ػػو فع ػػؿ الش ػػرط إذ
الموصوؿ متضمف معنى الشرط َو ُك ِس َر اللتقاء الساكنيف ،وجواب الشرط ( ُيفَق ْيو ) فالياء ساكنة.

عشْ طُ اُؼط اُشذ٣ذ ثبألظشاط ،أ٣ ١طؾٖ ثبألظشاط.
( ) 1دٞ٣إ ص٤ٛش ثٖ أث ٢عُِٔ٣ .108،٠عشَّطْ  :اُ ِّ
عشْ طُ  :اُغٖ اُطبؽ٘خٝ ،اُ َ
ٝأُ٘غُْ :خقُّ
طٗ ،غْ.
ظ َش َ
اُجؼ٤ش اُوبٓٞط أُؾ٤ػ ٝ ،أُؼغْ اُٞع٤ػ َ
ِ
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط .50 /1اُلِ ْو : ُٚاُؼِْ ثبُش٢ء ٝاُلٝ ،ُٚ ْٜؿِات ػِاِ ٠ػِاْ اُاذُ ٖ٣غا٤بدرٝ ٚشاشكٝ ٚكَعْ اِِ ٚػِا ٠عابئش أٗاٞاع اُؼِاْ،
ٝاُلِ ْو ُٚك ٢األصَ اُلَ٣ .ْْٜوبٍ :أُٝر ٢كالٌٕ كِ ْوٜب ً ك ٢اُذ ٖ٣أ ١كٜٔب ً ك .ٚ٤كَوَّ :َُٜٚصَ ّ٤ش ُٙكوٜ٤ب ً ،اٗظش ُغابٕ اُؼاشةٝ ،اُوابٓٞط أُؾا٤ػ ٝأُؼغاْ
اُٞع٤ػ كَوِ.َٚ
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 وقولػػو صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ" مل ْلن ُن لوِق َ ِلك"
سللاب َي ْهمل ْ
ْ
ش الح َ
َ

()1

َف المعنػػى المختػػار ىػػو
َوَي ْ
ظيَػ ُػر أ ّ

ب ،أو كما ذكر عميو الساـ.
الحؽ ُعذ َ
االستيفاء ،فَ َمف استوفى حسابو ،وكاف عمى غير طريؽ َ
والمعنى أف تحرير الحساب يفضي إلى استحقاؽ العذاب؛ لف حسنات العبد متوقفة عمػى القبػوؿ،
واف لػػـ تحصػػؿ الرحمػػة المقتضػػية لمقبػػوؿ ال تقػػع النجػػاة )2(.و( َمػ ْػف ) الموصػػوؿ المتضػػمف معنػػى
الشرط (،الحساب ) بالنصب عمى المفعولية أي مػف ناقشػو اّ الحسػاب أي مػف استقصػى حسػابو
ػؾ ) بكسػر الػاـ واسػكاف الكػػاؼ جػواب مػف الموصػوؿ المتضػػمف معنػى الشػرط ،ويجػوز رفػػع
( ييمِ ْ
الكػاؼ لف الشػرط إذا كػاف ماضػ ًػيا جػاز فػي الجػواب الوجيػاف كمػا ورد فػي شػػرح ابػف عقيػؿ " فػػإذا
كػاف الشػرط ماض ًػيا والجػزاء مضػارًعا جػاز جػزـ الجػزاء ،ورفعػو وكاىمػا حس ٌػف فنقػوؿ :إف قػاـ زي ٌػد
ويقوـ عمرو "
يقـ عمرو،
ْ
ُ

()3

وقولو صمى اّ عميو وسمـ

عمي َف ْم َيََِب َّوأْ م ْق َع َدسُ من َّ
النار
ب َّ
"م ْن َك َذ َ
َ
َ

"(.)4

و( َم ْف ) موصوؿ متضمف معنى الشرط  (،كذب ) صمتو ( فميتبوأ ) جواب الشرط.
ومعناه مف كذب عمى الرسػوؿ صػمى اّ عميػو وسػمـ فمينػزؿ وقيػؿ فميتخػذ منزلػو مػف النػار( .)5ودؿ
ذلؾ عمى تعظيـ تحريـ الكذب عميو صمى اّ عميو وسمـ وذلػؾ لعظػـ مفسػدتو ،فإنػو يصػير شػرعاً
مستم اًر إلى يوـ القيامة ،بخاؼ الكذب عمى غيره والشيادة فإف مفسدتيا قاصرة وليست عامة.

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط ، 60 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ طٞٗ .171 /17هش ٗ :بهشُ٘ٓ ٚبهشخ ِٗٝوبشب ً  :اعزوص ٠ك ٢ؽغبثٝ ٚأُ٘بهشخ االعزوصبء ك٢
اُؾغبة ،ؽزّ ٠ال ْ ُ٣ز َشى ٓ٘ ٚش٢ء ٞٗٝهش ٖٓ أُ٘بهشخ ٝأصِٜب االعزخشاطٗ ٚ٘ٓٝ ،وش اُشًٞخ ارا اعزخشعٜب .اٗظش ُغبٕ اُؼشة ،
ش.
اُوبٓٞط أُؾ٤ػ ،أُؼغْ اُٞع٤ػَٗ ،وَ َ
( ) 2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 283 /1اسشبد اُغبسُ ١ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 294 /11صؾ٤ؼ ٓغِْ ثششػ
اُ٘ ١ٝٞط.171 /17
) )3ششػ اثٖ ػو َ٤ط.373 /2
) )4صاؾ٤ؼ اُجخاابس ١طٝ 61 /1صااؾ٤ؼ ٓغااِْ ط .65 /1كِ٤زجااٞأ ٝ :أثاب َء٘ٓ ٙااضالً ٝثَاّٞأ ٙك٤اا ،ٚثٔؼ٘ااَّ٤َٛ ٠ااؤُ ٙاٝ ٚأٗضُااٌَّ ٓٝ ٚااٖ ُاا ٚك٤ااٝ ،ٚكاا٢
اُؾذ٣ش ٓؼ٘بٛب ٘٤ُ :ضٍ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚاُ٘بس.
( ) 5اٗظش كزؼ اُجبس ١طٝ243 /1اسشبد اُغبس ١طٝ301 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ثششػ اُ٘ ١ٝٞط.65 /1
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ص َرعُ في سبيل اهلل فمات فهو منهم "(.)1
وفي الحديث " َم ْن ُي ْ
ومعناه مػف مػات فػي سػبيؿ اّ فيػو مػف المجاىػديف أي يحصػؿ الثػواب بقصػد الجيػاد إذا خمصػت
النيػػة واف حػػاؿ بػػيف القاصػػد وبػػيف الفعػػؿ مػػانع .و( َمػ ْف ) موصػػولة متضػػمنة معنػػى الشػػرط فعطػػؼ
عمييػػا بالفػػاء ،وعطػػؼ الفعػػؿ الماضػػي ( مػػات ) عمػػى المسػػتقبؿ ( يصػػرع ) وكػػاف نسػػؽ الكػػاـ أف
يقوؿ مف صرع فمات أو مف يصرع فيموت ،وجواب الشرط قولو ( فيو منيـ )(.)2
لون ِع ْن ِلدي
وقد تضمنت ( ما ) الموصولة معنى الشرط في قولو صمى اّ عميػو وسػمـَ " :ملا َي ُك ُ
ِم ْن َخ ْي ٍر َفمَ ْن أَد ِ
َّخ َرسُ َع ْن ُك ْم"(.)3
ُناسا مف النصػار سػألوا رسػوؿ اّ صػمى اّ عميػو وسػمـ ،فأعطػاىـ حتػى نفػد
وفي الحديث أف أ ً
ما عنده ،فقػاؿ ليػـ الرسػوؿ مػا يكػوف لػي مػف مػاؿ  ،فػا أدخػره عػنكـ ،وانػو مػف يكػؼ عػف السػؤاؿ
يرزقو اّ بما يغنيو عف السؤاؿ.
و(م ػػا) موص ػػولة متض ػػمنة معن ػػى الش ػػرط،وىي ف ػػي الص ػػؿ م ػػف الس ػػماء الموص ػػولة المش ػػتركة،
َّح لِمَّ ل ِ َمللا ِفللي
سللب َ
والصػػؿ فييػػا أف تكػػوف لغيػػر العاقػػؿ ،وقػػد تسػػتعمؿ لمعاقػػؿ ،ومنػػو قولػػو تعػػالى " َ
السماو ِ
ات َو َما ِفي
َّ َ َ

ْاألَر ِ
ض" الحشر1:
ْ

أما ( ما ) التي جػاءت فػي
وىنا اختمط العاقؿ مع غير العاقؿّ ،

ِ
لن ِّ
سلاث "
اب لَ ُكلم ِّم َ
قولو تعػالى" فَانك ُحواْ َما طَ َ
الن َ

النسػاء.3:

ضػ ّمف
فقػد اسػتعممت لمعاقػؿ فقػط ،وممػا ُ

معنى الشرط ما جاء في قولو تعالىَ " :و َما َِ ْف َعمُواْ ِم ْن َخ ْي ٍر َي ْعمَ ْم ُ

المّ ُ"البقرة197:

.

ومف الماحظ في الشػواىد السػابقة أف ( َمػ ْف  ،مػا ) عنػدما تضػمنتا معنػى الشػرط أضػفتا داللػة
جديدة عمػى المعنػى ،فكأنمػا انتقػؿ الموصػوؿ إلػى معنػى الشػرط ،وال َغ ْػرو فػي أَف صػمة الموصػوؿ

ع  :اُصَّشْ ُ
) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طُ٣ 866 /2صْ َش ُ
ص َش َع.
ع اُطشػ ثبألسض ٣ٝوبٍ :صشػز ٚأُ٘٤خ ،اٗظش ُغبٕ اُؼشةَ ،
) ) 2اٗظش كزؼ اُجبس ١طٝ 22 /2اسشبد اُغبس ١ط.293 /6
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط .203 /4خ٤ش :أُبٍ اٌُض٤ش اُط٤ت ،ادخش :ٙأ ١اؽزلع ثغضء ٖٓ اُذخَ ُِٔغزوجَ .اٗظش ُغبٕ اُؼشة ،اُوبٓٞط
أُؾ٤ػ ،أُؼغْ اُٞع٤ػ ،دخش ،اُخَ٤شُ.
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ال تػوازي معنػػى الشػػرط فػػي الداللػػة أو المفيػػوـ ،فثَمػػة فػػرؽ بينيمػػا ،فالموصػػوؿ تَ ُعػػوزه صػػمتو خافًػػا
لمشرط الذي يعوزه جوابػو ،فقػد ظيػر فػي بعػض الشػواىد معنػى اختصػاص العاقػؿ مثػؿ

( َم ْػف )

لتفيد العموـ.
ػموبية،
ػموبية ،إذ عػػده بعػػض البػػاحثيف قضػػية مػػف القضػػايا السػ ّ
والشػػرط مػػف السػػاليب الدالليػػة السػ ّ
التي أثارت اىتماـ الدرسيف النحوي والباغي في سياؽ الجمؿ المرّكبة(.)1
وبػالنظر إلػى الشػواىد السػابقة ناحػظ عػدـ اقتػراف جػواب الشػرط بالفػاء فػي بعػض ىػذه الشػواىد
وبالرجوع إلى القاعدة المغوية نرى أنيا توجػب الحصػر فػي مواضػع اقتػراف الجػواب بالفػاء الشػرطية
وىذه المواضع ىي :

 الجممة االسمية. الجممة الطمبية مثؿ ( المر ،النيي  ،االستفياـ ). الجممة التي يأتي في أوليا فعؿ جامد مثؿ ( عسى ،ليس ،نعـ ،بئس). الجممة التي يأتي في أوليا حرفا النفي ( ما  ،لف ). الجممة التي يأتي في أوليا أحد حرفي االستقباؿ ( السيف  ،سوؼ ). -الجممة التي يأتي في أوليا الحرؼ ( قد ).

()2

وتجمع في البيت الشعري ادتي:
اسمية طمبية وبجامد

) )1اٗظش اُِـخ اُشؼش٣خ.168،
) ) 2اٗظش ششػ اثٖ ػو َ٤طٝ ،377/ 2اٗظش اُ٘ؾ ٞأُصلّ.385 ،384 ،٠

وبما ولن وقد والِسويف
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الِّضمين في أسماث اَّلسِفهام
ػاؿَ :ب ْي َن َمػػا النبِػػي
لقػػد ورد التّضػػميف فػػي أسػػماء االسػػتفياـ ،ف َعػ ْػف أَبِػػي ُى َرْيػ َػرةَ رضػػي اّ عنػػو أنػػو قَػ َ
صػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو و َسػمـ ِفػػي َم ْجِمػ ٍ
ضػػى َر ُسػػو ُؿ
َع َاربِػي فَقَػ َ
ػس ُي َحػد ُ
ػاءهُ أ ْ
ػاعةُ؟ فَ َم َ
ػاؿَ :متَػػى الس َ
ث القَػ ْػوَـَ ،جػ َ
َ
َ َ
ِ
ضػيُ ْـَ :ب ْػؿ
ػاؿَ .وقَ َ
اؿ فَ َك ِرهَ َما قَ َ
ض القَ ْوِـَ :س ِم َع َما قَ َ
ث ،فَقَ َ
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ ُي َحد ُ
ػاؿ َب ْع ُ
اؿ َب ْع ُ
المو َ
ػوؿ
الس ِائ ُل َع ِن َّ
اؿ« :أ َْي َن  -أ َُراسُ َّ -
اؿَ :ىا أ ََنػا َيػا َر ُس َ
اع ِة» قَ َ
ضى َحِديثَوُ قَ َ
الس َ
لَ ْـ َي ْس َم ْعَ ،حتى إِ َذا قَ َ
اؿ« :فَِإ َذا ضػيع ِت الَم َانػةُ فَ ْ ِ
ػاؿ« :إِ َذا ُوس َػد ال َْم ُػر
ػاعتُيَا؟ قَ َ
ػاعةَ»  ،قَ َ
الم ِو ،قَ َ
ػاؿَ :ك ْي َ
ض َ
ػؼ إِ َ
ػانتَظ ِر الس َ
ُ َ
َ
َىمِ ِو فَ ْانتَ ِظ ِر
إِلَى َغ ْي ِر أ ْ

اعةَ»(.)1
الس َ

ابي ػػا ج ػػاء إل ػػى الرس ػػوؿ وى ػػو ج ػػالس م ػػع الق ػػوـ يتح ػػدث إل ػػييـ ،فس ػػألو
ورد ف ػػي الح ػػديث أف أعر ً
الع اربػػي عػػف السػػاعة ،فػػأتـ الرسػػوؿ عميػػو الصػػاة والسػػاـ حديثػػو ،ثػػـ أجابػػو أف السػػاعة ال تقػػوـ
حتى يؤتمف الخائف.
و( أُراه ) بضػػـ اليم ػزة أي أظػػف أنػػو قػػاؿ :أيػػف السػػائؿ عػػف السػػاعة ،أي عػػف زمانيػػا والشػػؾ مػػف
ال ػراوي

)2(.

ِ
ػي لتضػػمنو حػػرؼ االسػػتفياـ ،كمػػا سػػبؽ ذكػػره بػػأف
و( أيػػف ) س ػؤاؿ عػػف المكػػاف وقػػد ُبنػ َ

النحاة عمّموا سبب بناء أسماء االستفياـ ىو تضمينيا معنى حرؼ االستفياـ ( اليمزة ) ،وذلػؾ أف
حرؼ االستفياـ في نظرىـ ىو أصػؿ حػروؼ االسػتفياـ فػإذا أُدي االسػتفياـ باسػـ فػإف ذلػؾ االسػـ
أما ( أيف ) و( كيػؼ ) فقػد ُبنيػا
ال بد أف يكوف قد تضمف معنى الحرؼ ،كما قاؿ ابف النباري ":و ّ
عمى الفت لنيما تضمنا معنى حرؼ االستفياـ؛ لف ( أيف ) سؤاؿ عف المكاف و( كيؼ ) سؤاؿ
عف الحاؿ ،فمما تضمنا معنى حرؼ االستفياـ وجب أف يبنيا"

()3

) )1صحي البخاري ج 45 /1وصحي مسمـ جِّ ُٝ .36/1ع َذ  :أُع٘ذ ُ ٝع ِؼ ََ ك ٢ؿ٤ش أِٚٛ؛ ٣ؼ٘ ٢ارا ُع َِّ ٞد ُ ٝششِّفَ ؿ٤ش أُغزؾن ُِغ٤بدح
..
ٝاُششف
) ) 2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ ،174 /1اٗظش اسشبد اُغبسُ ١ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط .227/1
) )3اثٖ األٗجب س، ١أعشاس اُؼشث٤خ.32،
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أصا بواسطة الحرؼ ،فإف أُدي االستفياـ بحرؼ فيو مبني عمى
وبناء عميو فإف االستفياـ يؤدى ً
ً
أصمو ،واف أُدي باسـ ،فإف ىذا االسـ يكوف قد تضمف معنى الحرؼ.
ان
س ْلب َح َ
وقد ورد نوع آخر مف التضميف في أسماء االستفياـ كما في قولو صمى اّ عميػو وسػمـُ " :
اهلل مللاذا أُْنل ِلز َل المَّْيمَل َة ِمل ْلن ِ
ِ
لِن"( ( .)1مػػاذا ) اسػػتفيامية متضػػمنة معنػػى التعجػػب والتعظيـ.وفػػي
الفل َ

يت ِم ْن َع ْق َر ٍب لَ َد َغِْ ِني ا ْل َب ِار َحل َة"( ( .)2مػا ) اسػتفيامية والمعنػى
قولو صمى اّ عميو وسمـَ ":ما لَ ِق ُ
الذي خرج إليو االستفياـ أفاد معنى التعظيـ.
وبيػػذا يظيػػر مػػف خػػاؿ العػػرض السػػابؽ ،أف التّضػػميف فػػي أسػػماء االسػػتفياـ مبحػػث تػػابعٌ فػػي
وضػحتو الباغػة ،ووجػدنا ذلػؾ
أصمو إلى السػياؽ الػداللي لاسػتفياـ ،حيػث نػأى النحػو فػي جانػب ّ
الداللية لاستفياـ مف تعظيـ وتعجب.
جمياً في المعاني ّ
ّ
المغوية المتميزة التي تدخؿ في نطاؽ الدرس السػموبي  ،وىػو مػف
ويعد االستفياـ مف الساليب
ّ
" ُ
المرسػػؿ والمتمقػػي ؛ لمػػا ينطػػوي عميػػو مػػف
التراكيػػب التػػي تحمػػؿ فػػي ذاتيػػا
ّ
إمكانيػػة االتّصػػاؿ بػػيف ُ
مضموف وجػداني نفسػي  ،ولمػا يتيحػو مػف وسػائؿ تأثيرّيػة تفعػؿ فعميػا عنػد المتمقػي  ،فيػو ُيمػارس
طع رتابة التّمقي ".
إثارة الدىشة الناجمة عف ق ْ

()3

إمكانيػػة واسػػعة
ػائية  ،التػػي تتػػي
ّ
ويػػرد االسػػتفياـ فػػي الحاديػػث بوصػػفو أحػػد السػػاليب اإلنشػ ّ
ٍ
ودالالت ش ػػتّى  ،تخ ػػرج ع ػػف معن ػػى االس ػػتفياـ الص ػػمي إل ػػى مع ػ ٍ
لمتعبي ػػر ع ػػف مع ػ ٍ
باغي ػػة
ػاف
ػاف
ّ
باغيػا ،
ومجازّية ( .)4وىػذا مػا وقػع فػي ىػذا الػنمط التركيبػي لاسػتفياـ  ،حيػث خػرج ليفيػد معنػى
ّ
وىو التعظيـ والتعجب.

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 63 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط2199 /4
) )2صؾ٤ؼ ٓغِْ ط81/4
) )3أعِٞث٤خ اُغئاٍ.77،
) )4أعِٞث٤خ اُغئاٍ.76،
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ِضمين اَّلسم معنى اسم خر
وقد يتضمف االسـ معنى اسـ آخر كما ورد في عػدد مػف الحاديػث التػي تجمّػت فييػا ىػذه الظػاىرة
لتخرج بنتاج تعتمد عميو في تخريج المفيوـ.
ِ
ِ
ِ
ِ
لن
ػاؿ :قَػ َ
ػي المػػوُ َع ْنػػوُ ،قَػ َ
س لالَ َمى ِمل َ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػػو َو َسػػم َـُ « :كللل ُ
ػاؿ َر ُسػػو ُؿ المػػو َ
ف َعػ ْػف أَبػػي ُى َرْيػ َػرةَ َرضػ َ
طمُع ِف ِ
ِ
َّ
ٍ
يو الش ْم ُس َي ْعِد ُؿ َب ْي َف الن ِ
الن ِ
اس
اس َعمَ ْي َ
ص َدقَ ٌةُ ،كؿ َي ْوـ تَ ْ ُ

ص َدقَةٌ»(.)1
َ

قصػػد عميػػو الصػػاة السػػاـ أف عمػػى كػػؿ مسػػمـ صػػدقة مكمػػؼ بيػػا بعػػدد كػػؿ مفصػػؿ مػػف مفاصػػؿ
شكر لو؛ لنو جعؿ لعظامو مفاصؿ يتمكف بيا مف القبض والبسط.
عظامو ّ تعالىً ،ا
وتظيػػر المفتػػة المغويػػة فػػي قولػػو ":كػػؿ يػػوـ عميػػو صػػدقة" بنصػػب ( كػػؿ) عمػػى الظرفيػػة ،وقولػػو
(عميػػو) مشػػكؿ ،فػػالمعيود فػػي ( كػػؿ ) إذا أضػػيفت إلػػى نك ػرة مػػف خبػػر وتمييػػز وغيرىػػا أف تجػػيء
عمػػى وفػػؽ المضػػاؼ كقولػػو تعػػالى " ُكللل َن ْفل ٍ
لس َذ ِئقَل ُة ا ْل َمل ْلو ِت" آؿ عمػراف .185:وىنػػا جػػاء عمػػى وفػػؽ
السػامى
السامى مؤنثة ،وذلؾ لنو ضػمف ّ
( كؿ ) وكاف القياس أف يقوؿ ( عمييا صدقة )؛ لف ّ
()2
النػاس؛ ليسػتقيـ
معنى العظـ أو المفصؿ فأعاد الضمير عميو .وممكف القوؿ بعود الضمير عمى ّ

المعنػػى الواجػػب تبػػادره إل ػػى الػػذىف ،فػػالنبي عمي ػػو الصػػاة والسػػاـ س ػ ّػيد الفصػػحاء ،وال غػػرو ف ػػي
ػمنا مػػف
اعتقادنػا بعػودة الضػمير عمػى سػامى ،فقػد طابقػت القيػاس العقمػي المتبػادر إلػى الػ ّذىف ض ً
قولو عميو الساـ.

). )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط ٝ ،919 /2صؾ٤ؼ ٓغِْ ط ٝ .197/5اُغُّالٓ: ٠ػظبّ األصبثغ ك ٢اُ٤ذ ٝاُوذّٝ ،ه ٢ٛ َ٤اُز ٢ثٓ ًَ ٖ٤لصِٖ٤
ٖٓ أصبثغ اإلٗغبٕٝ ،ه ًَ َ٤ػظْ ٓغٞف ٖٓ صـبس اإلٗغبٕ
) )2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.151 /6

.
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ِ
لت َهل ِلذ ِس ِ
وعػػف مج ِ
َهل ِلل َز ْو ِج َهللا َو ِ
يف
اىػ ٍػد ،قَػ َ
العل َّلدةُ َِ ْعَِللد ِع ْنل َلد أ ْ
ػاؿَ " :كا َنل ْ
َْ َُ
اج ًبللا ،فَػأ َْن َز َؿ المػػوَُ " :والػػذ َ
يتَوفوف ِم ْن ُكـ وي َذروف أ َْزواجا و ِ
صيةً ِل َْزو ِ
ػاح
الح ْو ِؿ َغ ْي َر إِ ْخ َر ٍ
اج فَػِإ ْف َخ َػر ْج َف فَػاَ ُج َن َ
اعا إِلَى َ
اج ِي ْـ َمتَ ً
َُ َْ
َ
ْ ََ ُ َ َ ً َ
عمَ ْي ُكـ ِفيما فَعْمف ِفي أ َْنفُ ِس ِيف ِمف معر ٍ
وؼ"(.)1
َ ْ َ َ َ
ْ َ ُْ
وفي الحديث أف المرأة المتػوفى عنيػا زوجيػا يجػب أف تقضػي مػدة العػدة عنػد أىػؿ زوجيػا ثػـ نػزؿ
اح َعمَ ْي ُك ْم
قولو تعالى ":فَِ ْن َخ َر ْج َن فَالَ ُج َن َ

"البقرة240:

فأصبحت تعتد حيث شاءت.

اجبا ،أو ضمف العدة معنى االعتداد.
اجبا ) إما لنو صفة محذوؼ أي قصد ًا
أمر و ً
ونصب ( و ً

ظ ِة ِفلي األَي ِ
و َع ِف ْاب ِف م ْس ُع ٍ
اهل َة
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسػم َـ " َيَِ َخ َّولُ َنا ِبا ْل َم ْو ِع َ
ود أنو قَ َ
َّلام َك َر َ
اؿَ :ك َ
اف النبِي َ
َ
ئم ِة َعمَ ْي َنا"(.)2
َّ
الس َ
وفي الحديث أف الرسوؿ صمى اّ عميو وسػمـ كػاف يتعيػد المسػمميف بالموعظػة والنصػ والتػذكير،
وكاف يراعي الوقات في تذكير المسمميف خشية الممؿ ،وخشية البعد مف جانب آخر.
ضػػمف ( السػػلمة ) معنػػى ( المشػػقة ) فعػ ّػداىا بػ ػ ( عمػػى ) ،والصػػؿ أف تعػػدى السػػلمة بػ ػ (مػػف)
()3
ض ّمنت معنى المشقة أضػاؼ ذلػؾ ليػا داللػة
فيقاؿ سئـ مف الشيء أي ممّو وضجر منو وعندما ُ

جديدة لما ياقيو مف لـ يستمع إلى موعظة الرسوؿ صػمى اّ عميػو وسػمـ مػف المشػقة والتعػب فػي
حالة االنصراؼ عف الموعظة وسماعيا فػي الػدنيا ابتػداء ،وفػي ادخػرة لمػا يػؤوؿ إليػو حػاؿ التّػارؾ
ليا.

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط  ،1719/4صؾ٤ؼ ٓغِْ ط  .1114/2اُؼذح :ػذح أُشأح أ٣بّ اؽذادٛب ػِ ٠ثؼِٜب ٝآغبًٜب ػٖ اُض٘٣خ ٢ٛٝ
أسثؼخ أشٜش ٝػشش ُ٤بٍ أ ٝأ٣بّ ؽِٜٔب ٖٓ ٝكبح صٝعٜب أ ٝغاله ٚا٣بٛب.
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ،50 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط٣ .135. /17زخُ٘ٞب ٣ :زؼٜذٗب  ،اُغآٓخ  :أَُِ ٝاُعغش.
) ) 3اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف .156،

71

الِّضمين في األفعال
تقوـ الدراسة في ىػذا المبحػث بد ارسػة تطبيقيػة عمػى التضػميف فػي بػاب الفعػاؿ فػي الحاديػث
عمما بأف الصفحات السابقة قد وقفت عمى مواضع التّضميف في السماء ليتـ في
النبوية الشريفةً ،
ذلؾ تغطية مواضعو في القساـ ُكميا.
وكمػػا ورد التضػػميف فػػي السػػماء عمػػى عػػدة أوجػػو فإنػػو كػػذلؾ فػػي الفعػػاؿ ،فقػػد يكػػوف المفػػظ
المضمف فعاً متضمناً معنى فعػؿ آخػر كفعػؿ القػوؿ المتضػمف معنػى الظػف ،كمػا فػي قولػو صػمى
بب ِ
لك ُي ْب ِقلي
اّ عميو وسػمـ " :أ َأ
أح ِد ُك ْم َِ ْغَِ ِس ُل في ِ ُك َّل َي ْوٍم َخ ْمساً َما َِقُلو ُل :ذلِ َ
َر َْيُِ ْم لو أ ْ
اب َ
نه ارً َ
َن َ
لس يمحللو المَّل ُ ِبل ِ
الصلمَو ِ
ِ ِ
ات َ
شل ْلي ًئا قَل َ
ِمل ْلن َد َرِنل ِ قَللالُواَّ :لَ ُي ْب ِقللي ِمل ْلن َد َرِنل ِ َ
الخ ْمل ِ َ ْ ُ
لال« :فَل َذل َك م ْهل ُل َّ َ
الخطَ َايللا"( ،)1فقػػد أجػػرى فعػػؿ القػػوؿ ال ػوارد فػػي الحػػديث ( مػػا تقػػوؿ ) مجػػرى فعػػؿ الظػػف ،والشػػرط
َ
الذي ذكره ابف مالػؾ وغيػره مػف النحػاة إنمػا ىػو إلجػراء فعػؿ القػوؿ مجػرى فعػؿ الظػف وشػرطو ،أف
يكوف مضارعاً مسنداً إلى المخاطب متصاً باستفياـ

()2

 ،وفي قولو ( أرأيتـ ) اتصؿ الفعؿ حقيقة

باالسػػتفياـ ،واف وقػػع الفعػػؿ عنػػده ماضػ ًػيا ،ولكػػف داللتػػو بػػالنظر إلػػى االسػػتقباؿ ،فالرؤيػػة متكػػررة،
والفعؿ المتضمف في الفعؿ متجدد كذلؾ.
وقد َذكر عػدد مػف البػاحثيف مواضػع أُخػرى لمتضػميف فػي أبػواب الفعػاؿ ،ومػنيـ منيػرة الحمػد فػي
ٍ
بحث ليا ُو ِس َـ باسـ التضميف في النحو العربي ،ذكرت فيو أف التضميف في الفعاؿ يتجاوز التػاـ
مخصصػػة لي ػا أحكػػاـ وشػػروط ( أفعػػاؿ
منيػػا إلػػى النػػاقص ،ومػػا ُعػ ّػد عنػػد النحػػاة مػػف أَنػػو أفعػػاؿ
ّ
الناقصة التي عممت عمميا
التحويؿ ) ،فقد وردت في المغة العربية أفعاؿ تضمنت معنى (صار) ّ
في رفع االسـ ونصب الخبر ومنيػا (ت ّػـ) نحػو قػوليـ :تػتّـ التسػعة بيػذا عشػرة ،و(كمػؿ) نحػو كمػؿ

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس.179/1 ١
) ) )2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 15/ 2اٗظش اسشبد اُغبسُ ١ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.181/ 2
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س ِويعا" مػريـ.17 :
زيد عالماً ،و (تمثؿ) نحو قولو تعالى " فََِ َمهَّ َل لَ َها َب َ
ش ًار َ

()1

وقد وردت أفعػاؿ أخػرى

اؿ -قَ َع َدَ -ح َار -ارتَد-
اد-
استح َ
آضَ -ر َج َعَ -ع َ
َ
بمعنى الفعؿ صار عف طريؽ التضميف وىيَ (:
()2
اح) ومػػف الشػواىد عمػػى ىػػذه الفعػػاؿ قولػػو صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ":مللا أُحللب أَّن ل ُ
تَ َحػ ّػو َؿَ -غػ َػداَ -ر َ

حول لي ذهبلاً"( ،)3فقػد ضػمف( ح ّػوؿ ) معنػى( صػار) فػي المعنػى فقػط ،دوف النظػر إلػى القاعػدة
ُي ّ
النحوية لمفعؿ ،إذ لـ ينظر إلى قاعدة الفعؿ أو أنيا َعدتيا مف الفعاؿ التي تتعػدى إلػى مفعػوليف،
ّ
وانما نظر إلى اعتبػار المعنػى الػداللي لمفظػة ذاتيػا مػف قولػوُ ( :ي َحػوؿ) ،أي بمعنػى صػار ،ومػف
تَ َم ّعف المر عممو ببساطة.
يت ِفي الم َن ِاـ أَني أ َْن ِزعُ بِ َدْل ِو َب ْكرٍة َعمَػى َقمِي ٍ
ع
ػاء أَُبػو َب ْك ٍػر فََن َػز َ
وقولو صمى اّ عميو وسمـ ":أ ُِر ُ
ػب ،فَ َج َ
َ
َ
ِ
َذُنوبا ،أَو َذُنوب ْي ِف َن ْزعا ِ
الخط ِ
اسلَِ َحالَ ْت َغ ْرًبلاَ ،فمَ ْػـ أ ََر
اء ُع َم ُر ْب ُف َ
ً َ
َ
ػاب فَ ْ
ضعيفًاَ ،والموُ َي ْغف ُر لَوُ ،ثُـ َج َ
ً ْ
ض َرُبوا بِ َعطَ ٍػف"( ،)4فاسػـ (اسػتحالت) ضػمير يعػود عمػى الػدلو
اسَ ،و َ
ي الن ُ
َع ْبقَ ِرييا َي ْف ِري فَ ِريوُ َحتى َرِو َ
المذكور في الحديث و(غرباً) خبرىا.
وىػػذه الفعػػاؿ ليسػػت موضػػوعة أصػاً لتكػػوف مػػف النواسػػخ ،وانمػػا تصػػير ناسػػخة إذا ورد اسػػتعماليا
بمعنى الفعؿ (صار) أي أنيا حيف تتضمف معنى ىذا الفعؿ ينسخ معيا حكـ المبتدأ والخبر فيرفع

الوؿ وينصب الثاني.
وترد الفعاؿ (:كاف ،أصب  ،أضحى ،أمسى ،ظؿ) بمعنى صار أيضاً ومف ذلؾ قولو تعالى:
س ِّي َر ِت ا ْل ِج َبا ُل فَ َكا َن ْت
" َوفُِِ َح ِت َّ
الس َماث فَ َكا َن ْت أ َْب َو ًابا َو ُ
س َودعا َو ُه َو
َح ُد ُه ْم ِباألُنهَى َ
أَ
ظ َّل َو ْج ُه ُ ُم ْ

ابا"النبأ19:20 :
سر ً
َ

َك ِ
ظيم"النحؿ:
ٌ

َ

.وقولو تعالىَ " :وِا َذا ُب ِّ
ش َر

 .58وقولو تعالى ":فَأَصب ْحُِم ِب ِنعم ِِ ِ
َْ
َْ

) )1اٗظش ٓ٘٤شح اُؾٔذ  ،اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُ٘ؾ ٞاُؼشث445، ٢
) )2اٗظش اُغٞ٤غٔٛ، ٢غ اُٜٞآغ طٝ 71/ 2اٗظش اُ٘ؾ ٞأُصل.140-139، ٠
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس.712/2١
) )4صؾ٤ؼ ٓغِْ ٝ.133/15اُؼطٖٓ :ب ٣ؼذ ُِششة ؽ ٍٞاُجئش ٖٓ ٓجبسى اإلثَٝ ،اُؼطٖ ُإلثَ ًبُٞغٖ ُِ٘بط(ُغبٕ اُؼشة :ػطٖ).

73

إِ ْخ َوا ًنا" آؿ عمراف .103 :واذا تضمنت ىذه الفعاؿ معنى( صار) أخذت حكميا في امتناع مجيء
خبرىا جممة فعمية فعميا ماض ،لف الجممة تدؿ عمى دواـ الفعؿ في حيف أف اتصالو بالزمف
الماضي في الخبر يفيـ االنقطاع فيحصؿ التناقض ،واشترط الكوفيوف اقتراف الفعؿ الماضي
مقدر ؛ وذلؾ لتقريب الماضي مف
ًا
ظاىر أـ
ًا
بحرؼ ( قد ) الذي يفيد التحقيؽ ،سواء أوقع
الحاؿ(.)1
(صي َر) في الداللة عمى التحويػؿ ،وع ّػد
ومما تضمف معنى فعؿ آخر ما تضمف معنى الفعؿ َ
ػت الث ػػوب
ػت ال ػػدار مس ػ ً
ػجدا ،والفع ػػؿ (قط ػػع) ،مث ػػؿ :قطع ػ ُ
الس ػػيوطي مني ػػا الفع ػػؿ (بن ػػى) ،مث ػػؿ :بني ػ ُ
ػبغت الثػػوب أبيض.وىػػذه الفعػػاؿ فػػي الصػػؿ تنصػػب مفع ػوالً
قميصػػا ،والفعػػؿ (صػػبغ) ،مثػػؿ :صػ ُ
ً
صػػي َر) فعممػػت عمميػػا فػػي نصػػب المفعػػوليف.
واحػػداً ،ولكنيػػا تضػػمنت معنػػى( َ

()2

فمػػف الماحػ ِ
ػظ أَف
ُ َ

ٍ
أفعاؿ تنصب المفعوليف ،لكف ليس ذلؾ عمػى اعتبػار قاعػدتيا الصػمية،
اؿ ،تَحولت إلى
تمؾ الَفَ ْع َ
َ
أو أَنيػػا تَ َعػػدت بمػػا يتعػػدى بػػو الفعػػؿ الػػازـ ،أو حتّػػى تَ َعػػدت بػػأحرؼ جػػر ،واضػػافَة إلػػى َذلِػػؾ ُكمّػػو
ػاال لتعػدي الفعػاؿ دوف النظػر
النظر إلى المعنى الداللي ،وبيذا تَ ْخمص الدراسة إلى أَف ىنػاؾ مج ً
إلى شاىد القاعدة الصمية التي ذكرتيا سابِقًا .ومف الشواىد عمى ذلؾ قولػو عميػو الصػاة والسػاـ
أي
عندما سألو أعرابي ":كيف ِقول في الضب ؟ فقال :أمة مسخت من بني إسرائيل فلال أدري َّ
اب ُمسخت"(( .)3أي الدواب) منصوب عمى أنو مفعػوؿ ،وتكػوف (مسػخت) بمعنػى صػيرت أي:
الدو ِّ
ال أدري أصيرت ضباً أو غيره

()4

) )1اُغٞ٤غٔٛ ٢غ اُٜٞآغ ط ٝ 72 /2اٗظش ٓ٘٤شح اُؾٔذ اُزعٔ ٖ٤ك ٢اُ٘ؾ ٞاُؼشث.446 ٢
) )2اٗظش اُغٞ٤غ ،٢األشجبٝ ٙاُ٘ظبئش ك ٢اُ٘ؾ ٞط.103 /1
) )3أُغ٘ذ .19/5
) )4اػشاة اُؾذ٣ش اُ٘ج.205 ،204 ١ٞ
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وفي الحديث الشػريؼ ":قَضلى رسلو ُل المَّل ِ صلمَّى اهلل عمَيل ِ وسلمَّم ِفلي ِدي ِلة ا ْل َخ ِ
لت
طلأ ِع ْ
ين ِب ْن َ
ش ِلر َ
َ
َ
َ َ ُ
ُ َْ َ َ َ
اض َذ َك ار ِ
ين ْاب َن َم َخ ٍ
َم َخ ٍ
ين ْاب َن َة لَ ُب ٍ
ين َج َذ َع ًة"
ين ِحقَّ ًة َو ِع ْ
ون َو ِع ْ
وع ْ
اض َو ِع ْ
ش ِر َ
ش ِر َ
ش ِر َ
ش ِر َ
ً

(.)1

ِ
وجياف:
وفي نصب (عشريف)
أحدىما :أف يكوف أراد الباء فحذفيا فتعدى الفعؿ بنفسو ،أي قضى بعشريف.
وصير
والثاني :أف يكوف حمؿ (قضى) عمى جعؿ
ّ

)2(.

الو ْجػ ػػو الق ػ ػػوى م ػ ػػف الػ ػػروايتيف الس ػ ػػابقتيف ،ى ػ ػػو الوج ػ ػػو الثػ ػػاني مني ػ ػػا؛ لَف حم ػ ػػؿ الفع ػ ػػؿ
وأرى أَف َ
( قضػى ) عمػى ( َج َعػؿ وصػير ) مستسػاغ مػػف حيػث المغػة والمعنػى ،ولكػف – إف تعػدى -بالوجػػو
الوؿ ،يكوف فعمو ُمتَعدًيا معنى ،وأَما إعرًابا فممكف أف يقع عمى نزع خافضو.
وقد يتضمف الفعؿ معنػى فعػؿ آخػر فيتعػدى بحػرؼ يتعػدى بػو ذلػؾ الفعػؿ ومػف ذلػؾ مػا ورد
في الحديث الشػريؼ " وأن يكلرس أن يعلود فلي الكفلر كملا يكلرس أن يقلذف فلي ال ّنلار"( ،)3فقػد ع ّػدي
(يعود) ب ػ ( فػي ) ولػـ يع ّػده ب ػ ( إلػى ) كمػا ىػو مشػيور وذلػؾ لنػو تضػمف معنػى االسػتقرار فكأنػو
قاؿ :أف يعود مستق اًر فيو.
ومػػف أوجػػو التضػػميف إجػراء الػػازـ مجػػرى المتعػػدي ،ومػػف ذلػػؾ قولػػو صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ :
"اغفلللر األنصلللار"

()4

تعػػدى الفعػػؿ اغفػػر بنفسػػو ،وىػػو ممػػا يتعػػدى بحػػرؼ ،وذلػػؾ لتضػػمنو معنػػى

(استر).

) )1أُغ٘ذ ٝ ،450/1اثٖ ٓخبض ٝث٘ذ ٓخبض :اُلص َ٤ارا اعزٌَٔ اُغ٘خ ٝدخَ ك ٢اُضبٗ٤خ (ُغبٕ اُؼشةٓ:خط) ٝث٘ذ اُِجٝ ٕٞاثٖ
ً
ؽٔال آخش
اُِجٔٛٝ ٕٞب ٖٓ اإلثَ ٓب أر ٠ػِ ٚ٤ع٘زبٕ ٝدخَ ك ٢اُضبُضخ كصبسد أُٓ ٚجًٗٞب ،أ ١راد ُجٖ ألٜٗب رٌ ٕٞهذ ؽِٔذ
ٝاُؾ ّ
ن ٝاُ ِؾوّخ ٖٓ اإلثَ  ٞٛٝاُز ١دخَ ك٢
ٝٝظؼزٝ.ٚهبٍ أ٣عب اثٖ ُجُٝ :ٕٞذ اُ٘بهخ ارا ًبٕ ك ٢اُؼبّ اُضبٗٝ ٢صبس ُٜب ُجٖ (اُِغبُٕ:جٖ)
ِ
اُغ٘خ اُشاثؼخ ( اُِغبٕ:ؽون) ٝاُ َغ ْزع ٝاُ َغ ْزػَخ :اُجؼ٤ش اُز ١اعزٌَٔ أسثؼخ أػٞاّ ٝدخَ ك ٢اُخبٓغخ (اُِغبٕ:عزع).
) (2اػشاة اُؾذ٣ش اُ٘ج.246 ،245 ١ٞ
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط ، 31/ 1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط12/ 2
) )4صؾ٤ؼ ٓغِْ ط125/ 12
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لاعوا
ومنيا أيضاَ إجراء المتعدي مجرى الازـ ،ومنو قولو صمى اّ عميو وسػمـ ":فَِ ْن ُه ْم أَطَ ُ
لَ َك ِب َذلِ َك"

()1

ُع ّدي أطاع بالاـ ،واف كاف يتعدى بنفسو ،لتضمنو معنى (انقاد والف) .

وسػػيعمد البحػػث فػػي الصػػفحات القابمػػة إلػػى إيضػػاح التضػػميف فػػي كػ ّؿ مػػف الفعػػؿ الػػازـ والفعػػؿ
ػياقية ف ػػي
المتع ػػدي ،وجوان ػػب تعدي ػػة الفع ػػؿ ال ػػازـ ،ومواض ػػع التعدي ػػة م ػػف ال ػ ّػدالالت
الس ػ ّ
ّ
التركيبي ػػة ّ
اللفاظ ( الحقيقية والمجػاز ) ،ومػف حيػث الينظػر إلػى المسػتوى المغػوي مػف حيػث عػدد المفاعيػؿ،
محتاجا إلى الكناية أو ال يعوزىا.
واف كاف
ً
وأمػػا تحويػػؿ الفعػػؿ المتعػػدي إلػػى الزـ ،فقػػد سػػمؼ الحػػديث عنػػو ،وسػػيعالج ىنػػا بفك ػرة أُخػػرى،
فية فػي الفعػؿ ،وبيػذا تكػوف قػد عالجػت
الصػر ّ
وىي فكرة البنػاء لممفعػوؿ ،عمػى اعتبػار تحػوؿ البنيػة ّ
الداللة التركيبية مف جانب ،ومستويات المغة مف جانب ،ومستويات الحقؿ الصػرفي مػف
مستويات ّ
الفعمية.
الدراسة في حقؿ الجممة
جانب آخر؛ ليتكامؿ باب ّ
ّ

) )1صحي البخاري ج.1312/ 3
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الِّعدية والمزوم في األفعال
يتصؿ مبحث التّعدي والمّزوـ في العربية بوظيفة الفعؿ في التركيب ،ولمفعؿ ثاثة أنواع :
نػػوع ال يوصػػؼ بتعػػد وال بمػػزوـ ،وىػػي الفعػػاؿ الناقصػػة .ونػػوع يتصػػؼ بػػالمزوـ وفػػي معنػػاه يقػػوؿ
يتعداؾ ،مثػؿ قػاـ وقعػد وال تمحقػو الكنايػة"
الميداني ":الازـ ما يمزمؾ وال ّ

()1

ونػوع يتصػؼ بالتعػدي

في معناه ،أما النوع الوؿ مف الفعاؿ فقد تحدثت عف جزء منػو عنػد القػوؿ فػي بػاب التحويػؿ فػي
بنية الفعؿ صار .وىي الفعاؿ الناقصة.
وأما النوع الثاني وىو ما يتصؼ بالمزوـ فمو أقساـ ِعدة:

()2

ػجية وىػػي المػػر المطبػػوع عميػػو أو مػػا جػػرى مج ػراه فػػي الطبػػع ،مثػػؿ َكػ ُػرـ
الوؿ :أف يػػدؿ عمػػى سػ ّ
محمد.
اسػ َػمار ) ومثمػػو ( ا ْف َو َعػػؿ ) كػ ػ ( ا ْك َو َىػػد الفػػرخ ) إذ
الثػػاني :أف يكػػوف موازًيػػا لػ ػ ( ا ْف َعػػاؿ ) نحػػو ( ْ
ارتعد.
الثال ػػث :أف يك ػػوف موازًي ػػا ل ػ ػ ( ا ْف َعْنمَػ َػؿ ) بالص ػػالة أو باإللح ػػاؽ ،ومث ػػؿ ( ا ْف َعْنمَػ َػؿ ) ( ا ْف َعْنمَػػى ) ك ػ ػ
اس ْمنقى ) إذا وقع عمى القفا.
( ْ
الرابع :أف يدؿ عمى نظافة أو ضدىا كػ ( طيُر وق ُذر ).
ضػػا ،وىػػو مػػا لػػيس حركػػة جسػػـ مػػف وصػػؼ غيػػر ثابػػت كػ ػ ( فػػرح،
الخػػامس :أف يكػػوف الفعػػؿ َع َر ً
ومرض ،ونيـ )
مطاوعا لفعؿ متعد واحد كػ ( انثمـ ،وانقطع)؛ إذ ىما مطاوعاف لػ (ثمػـ ،وقطػع)
السادس :أف يكوف
ً
المتعدييف لواحد.
)ٗ )1ضٛخ اُطشف ك ٢ػِْ اُصشف .78اٌُ٘ب٣خ :شج ٚاُغِٔخ.
( )2اٗظش األشجبٝ ٙاُ٘ظبئش ٝ،170/2اٗظش ششػ األعش٤ٓٝخ ك ٢ػِْ اُؼشث٤خ .502/2
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السابع :أف ال يتصؿ بالفعؿ( ىاء ) ضمير لغير مصدر ،مثؿ ( قعد) أال ترى أنو ال يقاؿ:
( زيد قعده عمرو ) فإذا اتصؿ بو ( ىاء ) ضمير المصدر يقاؿ ( :القعود قعده عمرو ).
الثػػامف :أف ال يبنػػى منػػو اسػػـ مفعػػوؿ تػػاـ إذ ال يقػػاؿ ( زيػػد مقعػػود ) نعػػـ قػػد يتعػػدى بحػػرؼ الجػػر،
فيقاؿ ( :مقعود إليو).
وأم ػا النػػوع الثالػػث فيػػو مػػا يت ِ
ؼ بالتّعػػدي ،وفػػي معنػػاه يقػػوؿ ابػػف يعيش":المتّعػػدي مػػا يفتقػػر
صػ ُ
َ
أف الفعػؿ
وجوده إلى مح ّؿ غير الفاعؿ ،والتّعدي التجػاوز ،يقػاؿ :عػدا طػوره :أي تجػاوز ح ّػده ،أي ّ
تجػػاوز الفاعػػؿ إلػػى مح ػ ّؿ غي ػره ،وذلػػؾ ىػػو المفعػػوؿ بػػو ،وىػػو الّػػذي يحسػػف أف يقػػع جو ًاب ػا  :بمػػف
فعمت".

()1

ػاوزةُ .فالمتعػػدي تجػػاوز الفعػػؿ الّػػازـ ،والّػػازـ مػػا التػػزـ
فقػػد خمػػص إلػػى أف التّعديػػة إنمػػا ىػػي ُ
المجػ َ
الفاعؿ وحده ،وأما المتعدي فتجاوز أثره الفاعؿ إلى المفعوؿ بو.
ويظيػػر أف الفعػػؿ المتعػػدي فػػي العربيػػة عمػػى نػػوعيف ،متعػػد بواسػػطة ،ومتعػػد بغيػػر واسػػطة ،أو
كميػة إلػى آخػر ،وىػذا مػا
إمػا أف يكػوف بقصػد نقػؿ الحركػة ّ
بالنفس ،ومعنى ىػذا أف الفعػؿ المتعػدي ّ
حي ػػز الفاع ػػؿ
يس ػػمى بالتّعدي ػػة ب ػ ّ
ػالنفس ،فقولن ػػا :نصػ ػره ،يعن ػػي :أف حرك ػػة االنتص ػػار انتقم ػػت م ػػف ّ
ممونػػة بمونيػػا
الشخصػػي إلػػى آخػػر عمػػى وجػػو القصػػد ،وا ّمػػا أف يكػػوف بقصػػد نقػػؿ الحركػػة بوسػػيمة ّ
ػر عػػف ىػػذه الوسػػيمة ذات المػػوف ،نسػػتخدـ حػػروؼ المعػػاني ،وىػػذا مػػا يسػػمى بالتعديػػة
الخػػاص وتعبيػ ًا
بالداة ،فإف كاف انتقاؿ الحركػة داخػؿ ظػرؼ تعػدى بحػرؼ ( فػي ) أو بشػكؿ تج ٍ
ػاوز وتخػط تعػدى
معنويػػة ،وال يحتػػاج إلػػى تعديػػة
بحػػرؼ ( عػػف ) ،ومػػف ىنػػا فالمتعػػدي بنفسػػو ال يحتػػاج إلػػى تعديػػة
ّ
أما الّذي يتع ّػدى بالوسػيمة ،فيظيػر ذلػؾ عمػى ع ّػدة مواضػع منيػا ( التعديػة بحػروؼ
بحرؼ الجر ،و ّ
المعاني).
( )1ششػ أُلصَ.62 /7
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ويػػرى مصػػطفى ج ػواد أف التّعػػدي فػػي الفعػػاؿ نوعػػاف :حقيقػػي ولفظػػي ،والتّعػػدي الحقيقػػي ىػػو
صػدور الفعػػؿ مػف الفاعػػؿ ووقوعػو عمػػى غيػره ،أي أف الفاعػؿ يصػػدر فعمػو مػػف نفسػو فيوقعػػو عمػػى
غيػره الّػػذي ىػػو المفعػػوؿ بػػو ،فػػإذا قيػػؿ ( أكػػؿ الطعػػاـ ) فقػػد صػػدر الكػػؿ بتحريػػؾ الفػػـ ووقػػع عمػػى
أما غيرىا مثؿ ( سفو نفسو ،وغبف رأيو ،وبطّػر عيشػو )
الطعاـ ،فالطعاـ مفعوؿ بو ّ
بتعد حقيقي ،و ّ
لفظيػػا ،وذلػػؾ بداللػػة ج ػواز
فػػي الفعػػاؿ التػػي تطػػورت مػػف الّمػػزوـ إلػػى التّعػػدي ،فيػػي متعديػػة تعػ ّػدًيا ً
نفسو ،وغبف رُأيو ) ،برفع ىػذه السػماء عمػى الفاعميػة .ويػرى أنػو مػف المحػاؿ أف
قولؾ ( :سفيت ُ
فاعا ومفعوًال في جممة واحدة.
يكوف المفعوؿ بو الحقيقي ً

()1

يتعدى إلييػا إلػى ثاثػة أقسػاـ منيػا المتع ّػدي إلػى
ويقسـ الفعؿ
المتعدي مف جية المفاعيؿ التي ّ
ّ
لمتعدي إلى اثنيف ،فإذا تعدى الفعؿ لكثػر مػف واحػد ،فالصػؿ أف يقػدـ مػا ىػو فاعػؿ فػي
واحد ،وا ّ
المعنى؛ أو مبتدأ في الصؿ ،فػالوؿ مثػؿ (أعطيػت زي ًػدا ُجبػةً) والثػاني مثؿ(ظننػت زي ًػدا منطمقًػا)،
وذلػػؾ س ػػبعة أفعػػاؿ ،ثاث ػػة لمشػػؾ وى ػػي (:ظننػػت ،وحس ػػبت ،وخمػػت ) ،وثاث ػػة لمعمػػـ ىي(عمم ػػت،
و أريػػػت ،وجػػػدت ) إذا كانػػػت بمعنػ ػػى ( عممػػػت ) ،وواحػػػد محتمػ ػػؿ لمش ػػؾ والعم ػػـ وى ػػو( زعمػ ػػت )،
ونبػػأت ،وأريػػت) ،وثاثػػة ممحقػػة بيػػا؛
والمتعػ ّػدي إلػػى ثاثػػة مفاعيػػؿ أربعػػة ىػػي ( أعممػػت ،وأنبػػأتّ ،
وحدثت ).
خبرت ،وأخبرتّ ،
لنيا في معناىا وىي ( ّ

()2

متعد ،والفعؿ المتعدي إلى الزـ،وذلؾ بعدة طرؽ قد سبؽ ذكر طرؽ
ويتحوؿ الفعؿ الّازـ إلى ّ
أما طرؽ تحويؿ الفعؿ الازـ
تحويؿ الفعؿ
ّ
المتعدي إلى الزـ في الفصؿ الثاني( ص ّ ،)42 -41
إلى ِف ْع ٍؿ متعد فيي:
 اليمزة،مثؿ  :ذىب زيد وأذىبتو.

( ) 1اٗظش دساعبد ك ٢كِغلخ اُ٘ؾ.51 ،50 ،49 ٞ
) (2اٗظش ٗضٛخ اُطشف ك ٢ػِْ اُصشف.78 /77
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وفرحتو.
التضعيؼ،مثؿ  :فرح ّ

 التعدية بحرؼ الجر،مثؿ  :ذىبت بعمي.
يدا .ويقػع الػوزف فييػا عمػى فَ ْاعػؿ ،بشػرط ّأال يػد ّؿ الػوزف
 ألؼ المفاعمة،مثؿ  :جالست ز ً
المعجميػة
الداللػة
عمى المشاركة بيف طرفيف .وانما يقع لمتعدية؛ وذلػؾ يفيػـ مػف سػياؽ ّ
ّ
ونظـ عاقتيا بسائر التراكيب واللفاظ الموجودة في الجممة.
بالزيادة،مثؿ  :أخرج واستخرج.
 ما وقع عمى وزف استفعؿ ّ
 نػػزع الخػػافض :وىػػو أف يسػػقط الجػػار ويصػػؿ الفعػػؿ بنفسػػو إلػػى مفعولػػو ،وفػػي اإلعػراب
نقوؿ :اسـ منصوب عمى نزع الخافض.
 التضميف ،وما ييمنا في ىذا البحث أف نتناوؿ تعدية الازـ مف حيث التضميف.
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نماذج ِطبيقية من الحديث النبوي الشريف عمى الِضمين في األفعال
وفي الحديث الشريؼ يخبرنا أبو سفياف بف حرب أف ىرقؿ أرسؿ إليو ،وىو بصػحبة مجموعػة
وخمقػو ،ومػف اتبعػو مػف النػاس،
مف قريش ،وأخذ يسألو عف الرسػوؿ صػمى اّ عميػو وسػمـ ،ونسػبو ُ
ؾ َمػا تَقُػو ُؿ ِفي ِػو َحقيػا ،فَِإنػوُ َنبِػي،
فأجابو عف كؿ ما سأؿ عنو وصدقو القوؿ ،فقػاؿ لػو ىرقػؿ ":إِ ْف َيػ ُ
َحب ْب ُ ِ
ِ
ػاءهَُ ،ولَ ْػو
َعمَ ُـ أَنوُ َخ ِارٌجَ ،ولَ ْـ أَ ُ
َعمَ ُػـ أَنػي أ ْ
ؾ أَظُنوُ ِم ْن ُك ْـَ ،ولَ ْػو أَنػي أ ْ
ت أْ
َوقَ ْد ُك ْن ُ
ػص إِلَ ْيػو َل ْ َ
ػت لقَ َ
َخمُ ُ
ِ
ُك ْنػ ُ ِ
لاب رسػ ِ
ػوؿ المػ ِػو
س ل ْم ُ
ت َعل ْلن قَ َد َم ْي ل ِ َ ،ولََيػ ْػبمُ َغف ُمْم ُكػػوُ َمػػا تَ ْحػ َ
ػت قَػ َػد َمي ،قَػػا َؿ :هُل َّلم َد َعللا ِبكَِل ِ َ ُ
ػت ع ْنػ َػدهُ لَ َغ َ
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ فَقَ َأرَهُ"(.)1
َ
ىذا القوؿ قالو ىرقؿ في حؽ رسوؿ اّ صمى اّ عميو وسمـ ،والمعنى أف ىرقؿ اعترؼ بنبوة
الرسوؿ صمى اّ عميو وسػمـ فػي نفسػو ومػا يعتػوره العقػؿ ،ولكنػو لػـ يسػتطع االعتػراؼ بػذلؾ َج ْيػ اًر
عانا خوفًا عمى ممكو وحياتو مف الػروـ .أمػا قولػو ( :لغسلمت علن قدميل ) ،ضػمف ( غسػمت )
وا ً
معنى اإلزالة

()2

"ج ُن ًبلا إَِّلَّ َعلا ِب ِري
لذلؾ ُع ّدي بػ ( عف ) وىو يتعدى بنفسو كما ورد في قولو تعػالىُ :

س ِب ٍ
يل َحَِّ َى َِ ْغَِ ِسمُواْ
َ

"النساء43:

فقػد تعػدى (الغسػؿ) بنفسػو فػي اديػة والصػؿ فػي الحػديث أف يقػاؿ:

( لغسمت قدميو ) ولكنو عداه بػ ( عف ) وتأويمو غسؿ قدميو مزياً عنيا ما عمؽ بيا ،وقد دؿ ذلؾ
عمى مبالغة ىرقؿ في العبودية والخدمة لو صمى اّ عميو وسمـ؛ وذلؾ لقناعتو بصدؽ رسالتو.
بالسػوط أي ( ضػرب فػأوجع ) ،واغتسػؿ
وقد يتعػدى بػ ػ (البػاء) فيفيػد داللػة جديػدة ،فيقػاؿ َ :غ َسػؿ ّ
أبدا(.)3
بالطّيب :تضمخ ،وتمطخ بعار لف ُيغسؿ عنو ً

))1

صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 25 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.90 /12

) )2كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.41 /1
) )3اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.258،
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وفي قولو ":دعا بكِلاب رسلول اهلل " ضػمف ( دعػا ) معنػى ( طمػب )

()1

لػذلؾ ع ّػداه بالبػاء ،وىػو

للك َد َعلللا َزَك ِرَّيلللا َرَّبللل ُ "آؿ عم ػراف  .38 :ويتعػػدى ب ػ ػ
يتعػػدى بنفسػػو والشػػاىد ف ػػي ذلػػؾ قولػػو تعػػالىُ ":ه َن ِالل َ
ِ ِ
لال
صلالِ ًحا َوقَ َ
( إلى ) والشاىد في ذلؾ قولو تعػالىَ ":و َم ْن أ ْ
س ُن قَ ْوًَّل ِّم َّملن َد َعلا إِلَلى المَّل َو َعم َلل َ
َح َ
ين"
سلمِ ِم َ
إِ َّن ِني ِم َ
لن ا ْل ُم ْ

فصػمت.33 :

وتتػوالى دالالت الفعػؿ ( دعػا ) مػع كػؿ حػرؼ يتعػدى بػو فيقػاؿ:

ػاء لػػو  :طمػػب لػػو الخيػػر ،ودعػػا
دعػػا إلػػى الشػػيء  :رغػػب فيػػو ،ودعػػا إلػػى الصػػاة  :أَذ َف ،ودعػػا دعػ ً
عميػػو  :طمػػب لػػو الشػػر ،ودعػػا بفػػاف  :نػػاداه وصػػاح بػػو ودعػػاه إلػػى القتػػاؿ ،ودعػػاه إلػػى الوليمػػة،
اعتََزْوا أي انتسبوا إلى آبائيـ وأجدادىـ( ،)2فبيذا يكشؼ لنػا التضػميف أسػرار
وتداعوا في الحرب ْ :
الفعؿ دعا ودالالتو المختمفة.

ِ ِ ٍِ ِ
ػي المػػوُ َع ْنػػوَُ ،عػ ِػف
وىػػا ىػػو الرسػػوؿ الكػريـ يحػػدثنا عػػف حػػاوة اإليمػػاف ف ػ ػ "عػ ْػف أ ََنػػس ْبػػف َمالػػؾ َرضػ َ
ِ ِ
ِ
يم ِ
ػاؿ " :ثَػاَ ٌ
صػمى اُّ َعمَ ْي ِػو َو َسػم َـ قَ َ
ػاف المػوُ َوَر ُسػولُوُ
ػافَ :م ْػف َك َ
النبِي َ
ث َم ْػف ُكػف فيػو َو َج َػد َحػاَ َوةَ اإل َ
ِ ِ ِ
لود ِفلي ال ُك ْف ِلر
َحب َع ْب ًدا الَ ُي ِحبوُ إِال لِم ِو َعز َو َجؿَ ،و َم ْن َي ْك َرسُ أ ْ
َن َي ُع َ
َحب إِلَ ْيو مما س َو ُ
اى َماَ ،و َم ْف أ َ
أَ
ِ
َف ُيْمقَى ِفي الن ِار
َب ْع َد إِ ْذ أ َْنقَ َذهُ الموُ ،م ْنوُ َك َما َي ْك َرهُ أ ْ

()3

".

وفي الحديث يخبرنا الرسوؿ صمى اّ عميو وسمـ عػف ثػاث خصػاؿ مػف كػف فيػو وجػد حػاوة
مما سواىما ،وأف يحب المػرء ّ  ،وأف يكػره
اإليماف ،وىي أف يكوف حب اّ ورسولو أفضؿ عنده ّ
االستق ارر في الكفر كما يكره أف يقذؼ بالنار.

) )1اسشبد اُغبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.112 /1
) )2اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف100
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 31 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.12 /2
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وفي قولو ( :يعود في الكفر ) ضػمف ( يعػود ) معنػى االسػتقرار( .)1فع ّػداه ب ػ ( فػي ) والصػؿ أف
ون لَ َنا أَن َّنع َ ِ
شلاث المّل ُ"
يهلا إَِّلَّ أَن َي َ
ّ
يعدى بػ ( إلى ) ونحوه قولو تعالىَ ":و َما َي ُك ُ
ود ف َ
ُ

العػراؼ89:

،

ػتقر فيػػو .وعنػػدما ضػمف ( يعػػود ) معنػى االسػػتقرار دؿ ذلػػؾ عمػى أف مػػف كػػاف
وتأويمػو أف يعػػود مس ًا
في الكفر وتاب فإف اّ يغفر الذنوب ولكف مف يستقر بالكفر فا مغفرة لو.
وقد يتعدى الفعؿ ( عاد ) بأكثر مف حػرؼ ومػع كػؿ حػرؼ داللػة جديػدة فيقػاؿ  :عػاد إليػو ،وعػاد
ضػ َػؿ ،وأعػػاده إلػػى
عميػػو ،وعػػاد لػػو ،وعػػاد فيػػو :رجػػع ،وعػػاوده عػػف كػػذا :صػرفو ،وعػػاد بمعروفػػو :أَ ْف َ
الس َؤاؿ ،وتعاود القػوـ فػي
مكانو :رج َعوَُ ،و َع َاوَد ما كاف عميو :واظب عميوَ ،و َع َاوَدهُ بالمسألة :كرر ّ
الحرب وغيرىا :عاد ُكؿ فريؽ إلى صاحبو(.)2

وقػػد جعػػؿ الرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ إسػػناد اإلمػػارة لمػػف ال يسػػتحقيا عامػػة مػػف عامػػات يػػوـ
اع َة "(.)3
َهمِ ِ فَا ْنَِ ِظ ِر َّ
القيامة فقاؿ ":إِ َذا ُو ِّ
س َد األ َْم ُر إِلَى َغ ْي ِر أ ْ
الس َ
وقد سبؽ شرح الحديث في التضميف في أسماء االستفياـ ص .67
وسد  :مأخوذة مف الوسادة إذ كاف ل مير وسادة تُثنى تحتو إذا جمس.

()4

وسػد ) أي
وفػي قولػو ( ّ

ػادا وتكػػوف ( إلػػى ) بمعنػػى ( الػػاـ ) ،وأتػػى بيػػا ليػػدؿ عمػػى تضػػميف معنػػى
جعػػؿ لػػو غيػػر أىمػػو وسػ ً
أسند

)5(.

لمػا فػػي ذلػػؾ مػػف المغػػاالة فػػي الثػراء والتمتػع بػػأمواؿ الخافػػة لممصػػال الشخصػػية فكأنػػو ربػػط بػػيف
ىذه الحياة التي يكوف ىدؼ المير منيا التمتع بممذات الحياة ،واالبتعاد عػف متابعػة أمػور الرعيػة
) )1كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.77 /1
) )2اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.251،
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط .45 /1
)ُ )4غبٕ اُؼشةٝ ،عذ.
( ) 5اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.174 /1
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دل ػػياً عم ػػى إس ػػناد الم ػػر لم ػػف ال يس ػػتحقو ،وال يق ػػوـ عمي ػػو بم ػػا يرض ػػي اّ ،فن ػػرى كي ػػؼ يكش ػػؼ
التضميف عف دالالت الكممة.

ِ ِ
ػاؿ:
صػمى اُّ َعمَ ْي ِػو َو َسػم َـ قَػا َؿ لَػوُ ِفػي َحج ِػة ال َػوَد ِ
ػاس» فَقَ َ
اعْ " :
استَْنصػت الن َ
و َع ْػف َج ِري ٍػر أَف النبِػي َ
اب َب ْع ٍ
ض".
«َّلَ َِْر ِج ُعوا َب ْع ِدي ُكفَّ ًا
ارَ ،ي ْ
ض ُك ْـ ِرقَ َ
ب َب ْع ُ
ض ِر ُ

()1

وفػػي الحػػديث يوصػػي الرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ المسػػمميف بعػػدـ الرجػػوع بعػػده كفّ ػ ًارا؛ أي ال
بعضا.
تتشبيوا بالكفار في قتؿ بعضكـ ً
وف ػػي الح ػػديث ش ػػاىد عم ػػى تض ػػميف ( رج ػػع ) معن ػػى ( ص ػػار ) إذ نص ػػب خب ػػر( ال ترجعػ ػوا )
()2
رج ْعتو
المفسر با تصيروا ( كفّ ًا
ار )  ،و ( رجع ) في الصؿ فعؿ الزـ ومتعد فنقوؿَ :ر َج َع زيد َو َ

أنػػا

()3

لون"
ومػػف ذلػػؾ قولػػو تعػػالى ":أَفَ َح ِسل ْلبُِ ْم أ ََّن َمللا َخمَ ْق َنللا ُك ْم َع َبهًللا َوأ ََّن ُكل ْلم إِلَ ْي َنللا ََّل ُِْر َج ُعل َ

أُئٓ٘اا115 :ٕٞ

وقولو تعالى":فَِ ن َّرجع َك المّ ُ إِلَى َ ِ ٍ
وج"التوبػة .83:فالتضػميف جعػؿ الفعػؿ
وك لِ ْم ُخ ُر ِ
اسَِأْ َذ ُن َ
طائفَة ِّم ْن ُه ْم فَ ْ
ََ
الصػػحي ( رجػػع ) الػػذي يحتػػاج إلػػى فاعػػؿ ومفعػػوؿ بػػو إلػػى فعػػؿ نػػاقص بمعنػػى ( صػػار ) يعمػػؿ
عممو ،يرفع الوؿ وينصب الثاني.
ولو نظرنا إلى الفعؿ ( رجع ) نرى أنو يتعػدى بػأكثر مػف حػرؼ فيقػاؿ :رجػع إليػو :عػاد ،ورجػع
وترجع في المصيبة قاؿ ( :إنا ّ وانػا إليػو راجعػوف ) وارتجعػت المػرأة
في صوتوّ :
ردده في حمقوّ ،
ردتػػو عمػػى وجييػػا وتجمّمػػت بػػو ،واسػػترجع منػػو الشػػيء :طمػػب منػػو رجوعػػو ،والرجيػػع مػػف
جمبابيػػا ّ :
القوؿ :ىو المعاد(.)4

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 35 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط ،81 /1اعز٘صذ  ٖٓ :اإلٗصبد  ٞٛٝاُغٌٞد ٝاالعزٔبع ُِؾذ٣ش
) )2اسشبد اُغبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.318 /1
)ُ ) 3غبٕ اُؼشة ،سعغ.
) )4اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.121 ،

.
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ِ
ِِ
ٍ
ِ
َح ٌد :بِأَي َش ْي ٍء
اسَ ،و َما َب ْيني َوَب ْي َنوُ أ َ
ومنو َع ْف أَبِي َح ِازٍـَ ،سم َع َس ْي َؿ ْب َف َس ْعد الساعديَ ،و َسأَلَوُ الن ُ
ِ
اؿ :ما ب ِقي أَح ٌد أ ْ ِ ِ
ِ
ُد ِ
ػيء بِتُْرِس ِػو
صمى اُّ َعمَ ْيو َو َسم َـ؟ فَقَ َ َ َ َ َ
َعمَ ُـ بِو منيَ " ،ك َ
اف َعمي َي ِج ُ
ي ُج ْرُح النبِي َ
وو َ
ُخ َذ ح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ؽ ،فَ ُح ِش َي بِ ِو ُج ْرُحوُ"(. )1
ُح ِر َ
ص ٌير فَأ ْ
َّم ،فَأ َ
فيو َم ٌ
اءَ ،وفَاط َم ُة َِ ْغس ُل َع ْن َو ْج ِه الد َ
وفي الحديث لمػا جػرح الرسػوؿ عميػو الصػاة والسػاـ فػي غػزوة أُحػد أخػذت فاطمػة رضػي اّ
ػيرا ،وأحرقتػػو ووضػػعتو عمػػى الجػػرح ،حتػػى
عنيػػا تغسػػؿ الػػدـ عػػف وجػػو أبييػػا لتزيمػػو ،ثػػـ أخػػذت حصػ ً
توقؼ النزؼ.
وقولو (:تغسؿ عف وجيو الػدـ ) فقػد عػدي الغسػؿ ب ػ (عػف ) لتضػمنو معنػى اإل ازلػة

(،)2

وتػؤوؿ أنيػا

كانت تغسؿ وجيو إلزالة الدـ عنو ،ومف ذلؾ قولو تعػالى ":و ُهلو الَّ ِلذي ي ْقبل ُل الَِّوبل َة ع ْلن ِعب ِ
لاد ِس
َ
َْ َ
ََ
َ َ
غافر عػف عبػاده الػذنوب  ،وفاطمػة
"الشورى 25:فقد ضمف ( يقبؿ ) معنى ( يغفر ) فيو يقبؿ التوبة ًا
رضػػي اّ عنيػػا كانػػت تص ػب المػػاء عمػػى وجػػو أبييػػا إل ازلػػة الػػدـ عػػف وجيػػو الك ػريـ ،ثػػـ أحرقػػت
ػير ،ووضػػعتو عمػػى الجػػرح ،فاليػػدؼ مػػف الغسػػؿ ىنػػا إ ازلػػة الػػدـ حتػػى يتبػػيف موضػػع الجػػرح
حصػ ًا
لمعالجتو بالكي كما فعمت فاطمة رضي اّ عنيا.وىي في الصؿ تتعدى بػ ( مف ) ومف ذلػؾ مػا
سمَ ُ ِم َن ا ْل َج َن َاب ِة"(.)3
ض ْع ُ
ورد بالحديث " َو َ
ت لَ ُ ُغ ْ
وقد أورد البخاري ىذا الحديث في الجػزء 4ص1829تحػت بػاب " حلرق الحصلير ليسلد بل اللدم"
قاطعا بو الدـ.
سد ) معنى( قطع ) وتأويمو حرؽ الحصير ليسد جرحو
وفي عنواف الباب ضمف ( ّ
ً

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ ،98/1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.125 /12
) )2اسشبد اُغبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.478 /1
)ٓ )3غزخشط أث ٢ػٞاٗ ٚط.250 /1
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ِ
ِ
ومنػػو َعػ ِػف ْابػ ِػف َعب ػ ٍ
ػوءا
ون ػةَ قَالَػ ْ
اسَ ،عػ ْػف َم ْي ُم َ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػػو َو َسػػم َـ َو ُ
ػتَ " :و َ
ضػ ً
ػع َر ُسػػو ُؿ المػػو َ
ضػ َ
للدسُ ِبللاأل َْر ِ
ض أ َِو
لِ َج َن َابػ ٍػة ،فَأَ ْكفَ ػأَ بَِي ِمينِػ ِػو َعمَػػى ِشػ َػمالِ ِو َمػػرتَْي ِف أ َْو ثَاَثًػػا ،ثُػػـ َغ َسػ َػؿ فَ ْر َجػػوُ ،هُ َّ
ب َي َ
للم َ
ض َللر َ
ؽ ،و َغسػ َػؿ و ْجيػػو وِذراع ْيػ ِػو ،ثُػػـ أَفَػػاض عمَػػى أر ِ
ْسػ ِػو
الحػػائِ ِطَ ،مػػرتَْي ِف أ َْو ثَاَثًػػا ،ثُػػـ َم ْ
استَْن َش ػ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ضػ َػم َ
َ
ض َو ْ
َ َ َ
ِ ٍ
ض
ػاء ،ثُػػـ َغ َسػ َػؿ َج َسػ َػدهُ ،ثُػػـ تََنحػػى فَ َغ َسػ َػؿ ِر ْجمَ ْيػ ِػو» قَالَػ ْ
ػت« :فَأَتَْيتُػػوُ بِخ ْرقَػػة َفمَػ ْػـ ُي ِرْد َىػػا ،فَ َج َعػ َػؿ َيػ ْػنفُ ُ
المػ َ
َ
بَِيِد ِه".

()1

وفػػي الحػػديث يػػذكر لن ػا الرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ ُغ ْسػػؿ الجنابػػة حيػػث يقمػػب يديػػو بالمػػاء
مػرتيف أو ثػاث ،ثػػـ يغسػػؿ فرجػو ،ثػػـ يعفػػر يػػده بػػالتراب مػرتيف أو ثػػاث ،ثػػـ يمضػػمض ويستنشػػؽ
ويغسؿ جسده ،ثـ يغسؿ رجميو.
وفػػي قولػػو ( ضػػرب يػػده بػػالرض ) ضػػمف ( ضػػرب ) معنػػى ( عفػػر )

()2

فكأنػػو قػػاؿ :ضػػرب يػػده

معػػا ،فالرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ
معفػ ًا
ػر ليػػا بػػالرض .فأفػػاد التضػػميف معنػػى الضػػرب والتعفيػػر ً
معفر ليا بالتراب لتطييرىا مما عمؽ بيا.
ضرب يده بالرض ًا

ػت رسػ َ ِ
ٍِ
ومنػػوَ "،عػ ْػف أ ََنػ ِ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو َو َسػػم َـ لِطَ َعػ ٍػاـ
ػوؿ المػػو َ
ػس ْبػ ِػف َمالػػؾ ،أَف َجدتَػػوُ ُممَ ْي َك ػةَ َد َعػ ْ َ ُ
ِ
ػت إِلَػى ح ِ
ِ
صٍ
اس َػود
ُص ِّلل لَ ُك ْلم» قَ َ
ص َن َعتْوُ لَوُ ،فَأَ َك َؿ ِم ْنوُ ،ثُـ قَ َ
ػس :فَقُ ْم ُ
َ
ػاؿ أ ََن ٌ
ػير لََنػا ،قَػد ْ
وملوا فَأ َ
َ
اؿ« :قُ ُ
تو ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِم ْف طُ ِ
اءهُ،
صػفَ ْف ُ َ َ
وؿ َما لُبِ َس ،فََن َ
ػيـ َوَر َ
صػمى اُّ َعمَ ْيػو َو َسػم َـَ ،و َ
ػاـ َر ُسػو ُؿ المػو َ
اليت َ
ض ْػحتُوُ ب َمػاء ،فَقَ َ
ِ
ِ
ِ
والعج ُ ِ
ؼ"(.)3
ص َر َ
َ َُ
صمى اُّ َعمَ ْيو َو َسم َـ َرْك َعتَْي ِف ،ثُـ ْان َ
صمَّى لَ َنا َر ُسو ُؿ المو َ
وز م ْف َوَرائ َنا ،فَ َ

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط ،107/1كؤًلؤ  :أ ١هِت ( ُغبٕ اُؼشةً:لؤ).
) )2اسشبد اُغبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.107/1

) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط ٓٝ 141 /1غِْ طٗ .138 /5عؾز : ٚأ ١سششز ٚثبُٔبء( ُغبٕ اُؼشةٗ:عؼ).
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وفػػي الحػػديث أف مميكػػة جػػدة أنػػس بػػف مالػػؾ دعػػت الرسػػوؿ عميػػو الصػػاة والسػػاـ إلػػى طعػػاـ،
فأكؿ منو ثـ قاؿ :قوموا ف صؿ لكـ.
وفي قولو ( ف صؿ لكـ ) ضمف ( الصػاة ) معنػى ( الػدعاء ) فكأنػو قػاؿ :قومػوا ف صػؿ وأدعػو
لجمكـ ،فالصاة ال تكوف ليـ بؿ لجميـ ،وصمّى لو أي استغفر لو.
وقد ورد ىذا النوع مف التضميف عمى الصورة السابقة فػي أكثػر مػف موضػع فػي الصػحيحيف فمػف
تمؾ المواضع:
-

الن ِبي صمَّى اهلل عمَ ْي ِ وسمَّم هُ َّم رِقي ِ
"صمَّى لَ َنا َّ
الم ْن َب َر"
َ
َ
ُ َ َ ََ
َ َ

-

ُصمِّي لِقَ ْو ِمي "
" َوأََنا أ َ

()1

()2

صمَّى لَ َنا َب ْع َد َها"
 " -هُ َّم َما َ

()3

 وقػػد وردت ( الص ػػاة ) ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ متعدي ػػة ب ػ ػ ( عم ػػى ) و ( ف ػػي ) كم ػػا ف ػػي قول ػػوِ
صلمِّي َعمَل ْلي ُك ْم َو َم َال ِئ َكُِل ُ"
تعػػالىُ ":هل َلو الَّللذي ُي َ

الحػزاب.43:

العمػػو المكػػاني ،ولتحقيػػؽ
لمناسػػبة ُ

ادِْل ُ ا ْل َمال ِئ َكل ُة َو ُه َلو
معنى االستعاء الحقيقي فػي حػرؼ الجػر ( عمػى ) .وقولػو تعػالى":فَ َن َ
ِ
صمِّي ِفي ا ْل ِم ْحر ِ
اب" آؿ عمراف .39:وذلؾ لبياف الظرفية المكانية.
قَائ ٌم ُي َ
َ

مبتغيػا فييػا وجػػو اّ يخبرنػا محمػود بػف الربيػع
وفػي تحػريـ النػار عمػى مػػف قػاؿ:ال إلػو إال اّ
ً
ِ
ِ
صػمى َرْك َعتَ ْػي ِف ثُػـ
صػف َنا فَ َ
صمى اُّ َعمَ ْيو َو َسم َـ فَ َكب َر ،فَقُ ْم َنػا فَ َ
اـ َر ُسو ُؿ المو َ
النصاري فيقوؿ..." :فَقَ َ
اؿ :فَ ِ
َى ِػؿ الػد ِار َذ ُوو َع َػدٍد،
اىا لَوُ ،قَ َ
َسم َـ ،قَ َ
الب ْي ِتِ ،ر َجا ٌؿ ِم ْف أ ْ
ص َن ْع َن َ
لب في َ
َ
اؿ َو َح َب ْس َناهُ َعمَى َخ ِز َيرٍة َ
) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 149 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط .2217 /4
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط ٝ 151 /3صؾ٤ؼ ٓغِْ ط .135 /5
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 1338 /3صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.148/5
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ػؾ م َن ِ
ِ
ؽ الَ
ؾ ْب ُف الد َخ ْي ِش ِف أ َِو ْاب ُػف الد ْخ ُش ِػف؟ فَقَ َ
اؿ قَائِ ٌؿ ِم ْنيُ ْـ :أ َْي َف َمالِ ُ
اجتَ َم ُعوا ،فَقَ َ
ػاف ٌ
فَ ْ
ػاؿ َب ْع ُ
ضػيُ ْـَ :ذل َ ُ
ِ
ػؾ ،أَالَ تَ َػراهُ قَ ْػد قَ َ
صػمى اُّ َعمَ ْي ِػو َو َسػم َـ " :الَ تَُق ْػؿ َذلِ َ
ُي ِحب الموَ َوَر ُسولَوُ ،فَقَ َ
ػاؿ :الَ إِلَػوَ
ػاؿ َر ُسػو ُؿ المػو َ
ِ
ليحَِ ُ إِلَللى
َعمَػ ُػـ ،قَػ َ
إِال المػػوُُ ،ي ِريػ ُػد بِ ػ َذلِ َؾ َو ْجػػوَ المػ ِػو " قَػ َ
ػاؿ :المػػوُ َوَر ُسػػولُوُ أ ْ
ػاؿ :فَِ َّنللا َنل َلرى َو ْج َه ل ُ َوَنصل َ
ِ
الم َن ِ
اؿ :الَ إِلَػوَ إِال
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ " :فَِإف الموَ قَ ْد َحرَـ َعمَى الن ِار َم ْف قَ َ
ين قَ َ
اف ِق َ
اؿ َر ُسو ُؿ المو َ
ُ
الموَُ ،ي ْبتَ ِغي بِ َذلِ َؾ َو ْجوَ الم ِو"

(.)1

وفػي الحػػديث أف عتبػػاف بػػف مالػؾ أتػػى الرسػػوؿ صػػمى اّ عميػو وسػػمـ  ،وأسػػتأذنو أف يصػػمي لػػو
اديا يحوؿ بينو وبيف المسػجد إذا نزلػت المطػار،
في بيتو ليتخذه
ً
مسجدا؛ لف بينو وبيف المسجد و ً
فصػػمى لػػو الرسػػوؿ فػػي بيتػػو ،ثػػـ دعػػاه إلػػى طعػػاـ قػػد أعػػده لػػو  ،فقػػاؿ قائػػؿ مػػنيـ :أيػػف مالػػؾ بػػف
الدخيشػػف  ،فقػػاؿ بعضػػيـ :إنػػو منػػافؽ ال يحػػب اّ ورسػػولو ،فقػػاؿ ليػػـ الرسػػوؿ :ال تقول ػوا ذلػػؾ ألػػـ
يقؿ :ال إلو إال اّ ،فإنا نرى توجيو ونصيحتو إلى المنافقيف.

يقػػاؿ نصػػحت ( لػػو ) ال ( إليػػو ) فقػػد ضػػمف ( نصػ ) معنػػى ( االنتيػػاء )

()2

وىػػي فػػي الصػػؿ

ال يا قَوِم لَقَ ْد أ َْبمَ ْغُِ ُكم ِر ِ
ت
لح ُ
صْ
تتعدى بالاـ ومف ذلؾ قولو تعػالى" :فَََِولَّى َع ْن ُه ْم َوقَ َ َ ْ
ساَّلَت َرِّبي َوَن َ
ْ َ
سى َعمَى قَ ْوٍم
لَ ُك ْم فَ َك ْي َ
ف َ
حرج إِ َذا َنصحواْ لِمّ ِ
َُ
ََ ٌ

َك ِ
ين"العراؼ.93:
اف ِر َ

سولِ ِ "التوبة.91 :
َور ُ

َ

ون ملا ي ِ
لون
نفقُ َ
وقولو تعالىَ ":وَّلَ َعمَى الَِّذ َ
ين َّلَ َي ِج ُلد َ َ ُ

نصحا ونصيحةً ،وتنصػحت لػو ،وناصػ
فيقاؿ نصحت لو
ً

نفسو في التوبة إذا أخمصيا ،واستنصحتو وانتصحتو

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 151 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.136 /5
) )2كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.618 /1
) )3اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.384،

()3

قاؿ النابغة الذبياني:
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فَالَ عمر الِّذي أهْني عمَيلل ِ
َ
ُ َُ

يج إِلى إآللِي
الح ِج ُ
َومللَا َرفَ َع َ

ش ْكر َك فَا ْنَِ ِ
ص ْح ِني
لَملا أَ ْغ َف ْم ُ
ت ُ َ

طائ َك ُجل َمالِي
ف َو ِم ْن َع َ
َو َك ْي َ

()1

ػاؿ" :مػػف مػر ِفػي َشػي ٍء ِمػف مس ِ ِ
ِ
َس َػو ِاق َنا بَِنْبػ ٍػؿ
ػاجد َنا أ َْو أ ْ
ْ ََ
ومنػوَ ،ع ِػف النبِػي َ
صػمى اُّ َعمَ ْيػو َو َسػم َـ قَ َ َ ْ َ
ْ
ِ
صالِ َها الَ َي ْع ِق ْر بِ َكف ِو ُم ْسمِ ًما"(.)2
َف ْم َيأْ ُخ ْذ َعمَى ن َ
وفػػي الحػػديث أف رسػػوؿ اّ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ أخبرنػػا أف مػػف مػ ّػر فػػي المسػػاجد ،أو فػػي
أحدا مف المسمميف.
السواؽ بنبؿ فميمسؾ عمى نصاليا بكفو أف يصيب ً
وفػػي قولػػو ( :فميأخػػذ عمػػى نصػػاليا ) والصػػؿ أف يقػػوؿ ( :فميأخػػذ بنصػػاليا ) ومػػف ذلػػؾ قولػػو
اهم
ْسللاث َو َّ
ون" النعػػاـ ،42:وقولػػو تعػػالىَ ":ولَقَل ْلد أ َ
تعػالى" :فَأ َ
َخل ْذ َن ُ
َخل ْذ َن ُ
ضل َّلر ُع َ
الضل َّلراث لَ َعمَّ ُهل ْلم َيَِ َ
اه ْم ِبا ْل َبأ َ
ِبا ْل َع ل َذ ِ
ون" المؤمنػػوف .76 :وذلػػؾ لن ػ ػو ضػػمف ( الخ ػ ػذ ) معن ػ ػى
ضل َّلر ُع َ
اسللَِ َكا ُنوا لِل َلرِّب ِه ْم َو َمللا َيَِ َ
اب فَ َمللا ْ
(االستعاء ) لممبالغة فعديت بػ (عمى).

()3

فالخذ ال يحصؿ إال عف عزيمة واجتياد وبذؿ طاقة،

معػا لمػا فػي ذلػؾ
وقد أفادت المبالغة شدة الحرص بالخذ عمى النصػاؿ فجمػع التضػميف المعنيػيف ً
مف الحرص الشديد في إبعاد الذى عف المسمميف.

) )1دٞ٣إ اُ٘بثـخ اُزث٤بٗ ٢ط.81 /1
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 159 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط .2019/4اُّ٘جَْ :اُغٜبّ اُؼشث٤خ  .اُّ٘صبٍ :ؽذ٣ذح اُغٝ ْٜاُشٓؼ٣ .ؼوش٣ :غشػُ (.غبٕ
اُؼشة ،اُوبٓٞط أُؾ٤ػ ،أُؼغْ اُٞع٤ػٗ :جَٗ ،صَ ،ػوش)
) )3اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.649 /1
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وقد يتعدى الفعؿ ( أخذ ) ب ػ ( الباء ) فيقاؿ :أخذ بو :تناولو ،وأخذه بذنبو :عاقبو باالستئصاؿ،
السػاحرة زوجيػا،
و بػ ( في ) فيقاؿ :أخذ في كذا :بدأ ،ويتعدى بنفسو و بػ ( عف ) فيقاؿ :وأخػذت ّ
بالرقي عف غيرىا مف النساء(.)1
وأخذت عنو :حبستو ّ

ػت أ ْ ِ
ػوف
َع َ
سلأَلُ َها ِفلي ِكَِ َاب ِِ َهلا فَقَالَ ْ
و َع ْف َعائِ َشةَ ،قَالَ ْ
ط ْي ُ
ػت :إِ ْف ِشػ ْئ ِت أ ْ
َىمَػؾ َوَي ُك ُ
يلرةُ َِ ْ
ت :أََِِْ َها َب ِر َ
ػاؿ سػ ْفياف مػرةً :إِف ِشػ ْئ ِت أ ْ ِ
ِ
َع َ ِ
ػوف
الوالَ ُء لِيَ ،وقَ َ
اؿ أ ْ
َىمُيَػا :إِ ْف ِشػ ْئ ِت أ ْ
ْ
َعتَ ْقتيَػاَ ،وَي ُك ُ
ػي َ -وقَ َ ُ َ ُ َ
َ
ط ْيتيَػا َمػا َبق َ
ِ
ص ػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو
ػؾ ،فَقَػ َ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو َو َسػػم َـ َذك َرتْػػوُ َذلِػ َ
ػاؿ النبِػػي َ
ػاء َر ُسػػو ُؿ المػػو َ
الػ َػوالَ ُء لََنػػا َ -فمَمػػا َجػ َ
اعييا فَأ ْ ِِ
ِ
ِ
ؽ"(.)2
َعتَ َ
الوالَ َء لِ َم ْف أ ْ
َو َسم َـْ " :ابتَ َ
َعتقييَا ،فَإف َ
وفػػي الحػػديث أف بريػرة أتػػت عائشػػة تسػػتعيف بيػػا فػػي كتابيػػا ،فقالػػت عائشػػة :إف شػػئت أعطيػػت
موالي ػػؾ ويك ػػوف والؤؾ ل ػػي ،فق ػػاؿ مواليي ػػا :إف ش ػػئت أعطيتي ػػا م ػػا بق ػػي ،فق ػػاؿ الرس ػػوؿ :ابتاعيي ػػا
واعتقييا ،فإف الوالء لمف أعتؽ ،ثـ نبو الرسوؿ إلى أف مف اشػترط مػا لػيس فػي كتػاب اّ  ،فمػيس
لو ولو اشترط مائة مرة.
وفػي قولػو ( ِسلألها فللي كِابهلا ) ع ّػدي الفعػػؿ ( تسػأؿ ) ب ػ ( فػي ) وىػػي فػي الصػؿ تتعػدى ب ػ
شلي ٍث بع َلد َها فَ َلال ُِص ِ
لاح ْب ِني
(عف) ومػف ذلػؾ قولػو تعػالى " :قَ َ
سلأَْلُِ َك َعلن َ ْ َ ْ
َ
لال إِن َ
ص ْد ِق ِهم وأَع َّد لِ ْم َك ِ
ين عن ِ
َل َّ ِ ِ
ِ
ين َعل َذ ًابا
سأ َ
لاف ِر َ
ْ َ َ
الصادق َ َ
تعالى " :ل َي ْ

أَلِيملا"الحػزاب،8 :

ً

"

الكيػؼ76 :

وقولػو

وذلػؾ لنػو ضػمف

) )1اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.8 ،
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 159/1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط .118 /10اُٞالء  :اُ٘صشحٝ ،أُٞاُ ٢عٔغ ٓ ٞٛٝ ٠ُٞأُؼزن .اُؼزن :خالف اُشّم
 ٞٛٝاُؾش٣خ ُ (،غبٕ اُؼشة ،اُوبٓٞط أُؾ٤ػ ،أُؼغْ اُٞع٤ػ ،٢ُٝ :ػزن).
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(تسػػأؿ) معنػػى (تسػػتعيف)

()1

فمػػا كػػاف مجػػيء بري ػرة إلػػى عائشػػة إال لس ػؤاليا أف تعينيػػا فػػي كتابيػػا

فجمع التضميف بيف السؤاؿ واالستعانة في كممة واحدة وكشؼ عف سر مف أسرار العربية.
قاؿ الراغب :السؤاؿ إذا كاف لمتعريؼ تعدى إلػى المفعػوؿ الثػاني تػارة بنفسػو وتػارة ب ػ ( عػف ) وىػو
وح"اإلسراء .85 :واذا كاف السػتدعاء م ٍ
ػاؿ فإنػو يتعػدى
سأَلُوَن َك َع ِن الر ِ
أكثر والشاىد قولو تعالىَ " :وَي ْ
وه َّن ِمن َوراث ِح َج ٍ
لاب"الحػزاب.53:
اسأَلُ ُ
سأَْلُِ ُم ُ
وه َّن َمَِ ً
اعا فَ ْ
بنفسو وبػ ( مف ) وبنفسو أكثر نحو" َوِا َذا َ
َ
واسألوا ما أنفقتـ ،واسألوا اّ مف فضمو ،وسألو مف معروفو :استعطاه(.)2
وعػػف أَبِػػي ىرْيػػرةَ ،وَنػ ِ
ػافع َمػ ْػولَى َع ْبػ ِػد المػ ِػو ْبػ ِػف ُع َمػ َػرَ ،عػ ْػف َع ْبػ ِػد المػ ِػو ْبػ ِػف ُع َمػ َػر :أَنيُ َمػػا َحػػدثَاهُ َعػ ْػف
َْ
َُ َ َ
ِ
شلَِ َّد الحلر فَلأ َْب ِرُدوا ع ِلن َّ ِ
ِ ِ
الحػر
ػاؿ " :إِ َذا ا ْ
صػمى اُّ َعمَ ْي ِػو َو َسػم َـ أَنػوُ قَ َ
الصلالَة ،فَػِإف شػدةَ َ
َ
َ
َر ُسوؿ المػو َ
ِم ْف فَ ْي ِ َجيَن َـ "(. )3
وف ػػي الح ػػديث أف رس ػػوؿ اّ ص ػػمى اّ عمي ػػو وس ػػمـ أم ػػر الم ػػؤمنيف عن ػػد اش ػػتداد الح ػػر ت ػػأخير
الصاة حتى تذىب شدة الحر.
أخروا )
وفي قولو  ( :أبردوا عف الصاة ) ضمف( أبردوا ) معنى ( ّ

()4

فعدي بػ ( عف ) أي إذا
ّ

اشتد الحر فتأخروا عف الصاة مبرديف ،أو أبػردوا متػأخريف عنيػا .وىػي فػي الصػؿ ال تتعػدى ب ػ
إِ ْبللر ِ
اهيم" النبيػاء96 :

لار ُكلوِني َبل ْلرًدا َو َ
سل َلال ًما َعمَللى َ
( عػف ) ومػػف ذلػؾ قولػو تعػالىُ ":ق ْم َنللا َيللا َنل ُ

وتتػوالى

ػردهُ،
دالالت الفع ػ ػػؿ ( ب ػ ػػرد ) م ػ ػػع ك ػ ػػؿ ح ػ ػػرؼ يتع ػ ػػدى ب ػ ػػو فيق ػ ػػاؿ :ب ػ ػػرد عمين ػ ػػا المي ػ ػػؿ :أص ػ ػػابنا ب ػ ػ ُ

) )1كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.652 /1
) )2اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.155
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 180 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط .99 /5أثشدٝا  :كبإلثشاد اٌٗغبس اُٛٞظ ٝاُؾ ّش ٝاُذخ ٍٞك ٢اُجشدُ (.غبٕ اُؼشة،
ثشد).
) )4كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.19 /2
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وأبػػرد إليػػو البريػػد :أرسػػمو ،واسػتبرد عميػػو لسػػانو :أرسػػمو كػ ِ
ػالمبرد ،وبػػرد عنػػو :خفػػؼ ،وأبػػرد لػػو :سػػقاه
باردا  ،وتبرد بالماء :استنقع فيو :اغتسؿ بالماء البارد(.)1
ً

ػاؿ " :مػف قَ َ ِ
ِ
وعف جابِ ِر ْب ِف ع ْب ِػد الم ِػو :أَف رس َ ِ
صػمى اُّ َعمَ ْيػو َو َسػم َـ قَ َ َ ْ
َ
َْ َ
ػاؿ ح َ
ػوؿ المػو َ
َُ
ػيف َي ْس َػمعُ
ِ
آت محم ًػدا ِ
الن َداء :الميـ رب ىِذ ِه الد ْعوِة التام ِة ،والصاَ ِة القَائِم ِػة ِ
املا
َ ُ َ َ
َُ
الوسػيمَةَ َوالفَضػيمَةََ ،و ْاب َعهْل ُ َمقَ ً
َ
َ
َ
َ
ِ
ت لَو َشفَ ِ
م ْحم ً ِ
ام ِة "(.)2
َ
ودا الَّذي َو َع ْدَِ َُ ،حم ْ ُ
اعتي َي ْوَـ الق َي َ
َ ُ
وفي الحػديث أف رسػوؿ اّ صػمى اّ عميػو وسػمـ أمػر المػؤمنيف بعػد سػماع الذاف أف يػدعوا لػو
بالوسيمة والفضيمة  ،والمقاـ المحمود ،فإف مف دعا بذلؾ حمّت لو شفاعتو يوـ القيامة.
مقام ػػا ) ض ػػمف ( ابعث ػػو ) معن ػػى ( أقم ػػو ) أو عم ػػى أن ػػو مفع ػػوؿ ب ػػو عم ػػى
وف ػػي قول ػػو ( :ابعث ػػو ً
()3
مقاما) عمى أنػو مفعػوؿ بػو ل ػ (يبعثػؾ)
تضميف ابعثو معنى أعطو .فقد جوز ابف حجر نصب ( ً

لن المَّْيل ِلل فََِه َّجل ْلد ِبل ِ َن ِ
لك
افمَل ًة لَّل َ
أيضػا قولػػو تعػػالىَ ":و ِمل َ
عمػى تضػػمنو معنػػى ( يعطيػػؾ ) ومػػف ذلػػؾ ً
َ
للودا"اَّلسللراث .79ولعػػؿ فػػي تضػػمينو معنػػى ( مػػن ) أقػػرب فػػي
للك َرب َ
سللى أَن َي ْب َعهَل َ
املللا َّم ْح ُمل ً
َع َ
للك َمقَ ً
الداللة ،فالتيجد منحة ربانية ييبيا اّ سبحانو وتعالى لعباده ليمنحيـ بيا المقاـ المحمود.
ويتعدى الفعؿ( بعث ) بنفسو فيقاؿ :يبعثو بعثًا :أرسمو وحده ،ويتعدى بػ ( الباء ) فكػؿ شػيء
ال ينبعػػث بنفسػػو كالكتػػاب ،واليديػػة ،فػػإف الفعػػؿ يتعػػدى إليػػو بالبػػاء فيقػػاؿ  :بعػػث بػػو :أرسػػمو مػػع
غيره ،ويتعدى بػ ( عمى ) فيقاؿ :بعثو بعثًا عمى الشيء :حممو عمى فعمو ،وتبػاعثوا عمػى الخيػر:
بعض ػ ػػا عم ػ ػػى ص ػ ػػنيعو ،وب ػ ػ ػ ( م ػ ػػف ) بعث ػ ػػو م ػ ػػف نوم ػ ػػو :أيقظ ػ ػػو،
تواصػ ػ ػوا ب ػ ػػو وحم ػ ػػؿ بعض ػ ػػيـ ً
) )1اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف. 15،
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط .199 /1اُٞعِ٤خ  ٢ٛ :أُ٘ضُخ اُؼِ٤خ ك ٢اُغ٘خ ،أُوبّ  :أُٞظغ اُز٣ ١و ّٞك ،ٚ٤اُشلبػخ  :اُذػبءً ٢ٛٝ ،الّ
اُشل٤غ ُِِٔي ك ٢ؽبعخ ٣غؤُٜب ُـ٤شُ( .ٙغبٕ اُؼشةٝ :عَ  ،ه ، ّٞشلغ).
) )3كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.114 /2
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أحمػػوُ،
وب ػ ( عمػػى ) بعػػث اّ عمػػى الخمػػؽ الػػباءَ :

وب ػ ( فػػي ) انبعػػث فػػي السػػير وغيػره :انػػدفع

وأسرع ،وبػ ( الاـ ) انبعث فاف لشأنو  :ثار ومضى ذاىباً لقضاء حاجتو(.)1

ت رس َ ِ
يو ،قَ َ ِ
ط ِعٍـ ،عف أَبِ ِ
صػمى اُّ َعمَ ْي ِػو َو َسػم َـ" :
ومنوَ ،ع ْف ُم َحمِد ْب ِف ُج َب ْي ِر ْب ِف ُم ْ
َْ
ػوؿ المػو َ
اؿَ :سم ْع ُ َ ُ
ِ
الم ْغ ِر ِب ِبالط ِ
ور"(.)2
قَ َأرَ في َ
ردا عمػى مػف قػاؿ بك ارىػة
وفي الحديث أف الرسوؿ ق أر مف سػورة الطػور فػي صػاة المغػرب وذلػؾ ً
قراءة السور الطواؿ في صاة المغرب.
وف ػػي قول ػػو ( ب ػػالطور ) تع ػػدى ب ػ ػ ( الب ػػاء ) والص ػػؿ أف يق ػػوؿ ( م ػػف الط ػػور ) كم ػػا ورد ف ػػي قول ػػو
س َر ِم َن
تعالى ":فَاق َْر ُيوا َما ََِي َّ

ا ْلقُر ِ
ن"المزمػؿ20:
ْ

وذلؾ لنو ضمف ( ق أر ) معنػى الػتمعف ،وتأويمػو قػ أر

متمعنا بالطور.
ً
ػر سػػامي عمػػى فػػاف ،وبػ ػ ( مػػف ) فيقػػاؿ :ق ػ أر مػػف سػػفره :
ويتعػػدى ( ق ػ أر ) بػ ػ ( عمػػى ) فيقػػاؿ :اقػ َأ
رجع إلى وطنو ،وق أر مف أىمو  :دنا :استأخر ( ضد )( .)3فمع كؿ حرؼ داللة جديدة.

اؿ :أَممَى َعمَي الم ِغيرةُ ْب ُف ُش ْع َبةَ ِفي ِكتَ ٍ
و َع ْف ورٍادَ ،كاتِ ِب الم ِغ ِ
اب إِلَى ُم َع ِاوَيػةَ :أَف
يرة ْب ِف ُش ْع َبةَ ،قَ َ ْ
ُ َ
ُ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
يؾ
وب ٍػة " :الَ إِلَػوَ إِال المػوُ َو ْح َػدهُ الَ َش ِػر َ
صاَة َم ْكتُ َ
صمى اُّ َعمَ ْيو َو َسم َـ َك َ
اف َيقُو ُؿ في ُدُب ِر ُكؿ َ
النبِي َ
ِ
ػي لِ َمػػا
المْمػ ُ
َعطَ ْي َ
ػي ٍء قَ ِػد ٌير ،الميُػـ الَ َمػػانِ َع لِ َمػا أ ْ
ؾَ ،ولَػػوُ َ
لَػوُ ،لَػوُ ُ
الح ْم ُػدَ ،و ُى َػو َعمَػى ُكػػؿ َش ْ
ػتَ ،والَ ُم ْعط َ
ِ
الجد "(.)4
َم َن ْع َ
الج ِّد م ْن َك َ
تَ ،وَّلَ َي ْنفَعُ َذا َ
) )1اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ٣ؾشف.18،
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 292 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.151 /4
) )3اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.290،
) )4صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 256/1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.163 /4اُغذِّ :اُـ٘ٝ ٠اُؾعُ (،غبٕ اُؼشة :عذد)
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وفي الحديث أف رسوؿ اّ صمى اّ عميو وسمـ كاف يدعو في نياية كؿ صاة بأف اّ واحػد
الشريؾ لو ،وأنو عمى كؿ شيء قدير ،وأنو ال ينفع ذا الغنى غناه بؿ ينفعو العمؿ الصال .
و( منػػؾ ) فػػي الحػػديث متعمػػؽ بػ ػ ( ينفػػع ) عمػػى تضػػميف ( ينفػػع ) معنػػى( يمنػػع )،

()1

وى ػو فػػي

الصػػؿ ال يتعػػدى بػ ػ ( مػػف ) ويتعػػدى بنفسػػو ومػػف ذلػػؾ قولػػو تعػػالى ":فَلل َذ ِّكر إِن َّنفَع ِ
للت الل ِّ
للذ ْك َرى"
َ
ْ
العمى.9:

وقولو تعالىَ " :وا ْل ُف ْم ِك الَِِّي َِ ْج ِري ِفي ا ْل َب ْح ِر ِبما َينفَعُ َّ
اس"
الن َ
َ

البقرة.164 :

ويتعدى بػ (الباء) فيقػاؿ :نفعػؾ اّ بعممػؾ  ،ومػا نفعنػي فػاف بنافعػة ،وانتفعػت بػو واسػتنفعت(،)2
فػػالغنى ال ينفػػع صػػاحبو وال يمنعػػو مػػف العػػذاب ،ففػػي وقػػت الحسػػاب ال ينفػػع المػػرء وال يمنعػػو إال
عممو الصال  .فجمع التضميف في أسموب رائع بيف المعنييف.

وفػػي التفريػػؽ بػػيف الكفػػر بػػاّ ،وكفػػر العشػػير واخػػتاؼ داللػػة الفعػػؿ ( كفػػر ) قولػػو َ
صػػمى اُّ
ات الم ِو ،الَ ي ْخ ِسفَ ِ ِ ِ
اف ِمف آي ِ
ِ
َحٍد َوالَ لِ َح َياتِ ِو ،فَػِإ َذا َأرَْيػتُ ْـ
اف ل َم ْوت أ َ
َ
َعمَ ْيو َو َسم َـ« :إِف الش ْم َس َوالقَ َم َر َآيتَ ِ ْ َ
ػت َش ْػيًئا ِفػي مقَ ِ
ػاؿ
ػت؟ قَ َ
ػؾ ثُػـ َأرَْي َن َ
ام َ
ػوؿ الم ِػوَ ،أرَْي َن َ
َذلِ َؾ ،فَا ْذ ُك ُروا المػوَ» قَػالُواَ :يػا َر ُس َ
ػاؾ َك ْع َك ْع َ
ػاؾ تََن َاوْل َ
َ
ودا ،ولَو أَص ْبتُو َلَ َكْمػتُـ ِم ْنػو مػا ب ِقي ِ
ػت الػد ْن َيا،
الجنةَ ،فَتََن َاوْل ُ
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ« :إِني َأرَْي ُ
ْ ُ َ ََ
ت ُع ْنقُ ً َ ْ َ ُ
ت َ
َ
ػت أَ ْكثَػر أ ْ ِ
ػر َك َ ِ
ػوؿ الم ِػو؟
يت الن َارَ ،فمَ ْـ أ ََر َم ْنظَ ًا
ػاء» قَػالُوا :بِ َػـ َيػا َر ُس َ
َوأ ُِر ُ
َىميَػا الن َس َ
ػعَ ،وَأرَْي ُ َ
ػالي ْوـ قَػط أَ ْفظَ َ
لال " :ي ْكفُلر َن ِ
َّ ِ
ِ
ت إِلَػى
قَ َ
س َ
َح َس ْػن َ
لان ،لَ ْػو أ ْ
لير َوَي ْكفُ ْلر َن ا ِ ْح َ
َ
اؿ« :بِ ُك ْف ِرِىف» قي َػؿَ :ي ْكفُ ْلر َن ِبالمل ؟ قَ َ َ ْ
العش َ
ت ِم ْن َؾ َخ ْي ًار قَط "(.)3
َت ِم ْن َؾ َش ْيًئا ،قَالَ ْ
اىف الد ْى َر ُكموُ ،ثُـ َأر ْ
تَ :ما َأرَْي ُ
إِ ْح َد ُ

) )1كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.389 /2
) )2اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.394،
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 315 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ طً .57/،2ؼٌؼذ  :أ ١أؽغٔذ ٝرؤخشد اُ ٠اُٞساءُ (.غبٕ اُؼشةً :ؼغ).
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وفػػي الحػػديث يخبرنػػا الرسػػوؿ عميػػو الصػػاة والسػػاـ أف الشػػمس والقمػػر مػػف آيػػات اّ  ،وىمػػا ال
يخسػػفاف لمػػوت أحػػد وال لحياتػػو ،ثػػـ سػػألوا الرسػػوؿ عميػػو الصػػاة والسػػاـ عمػػا تناولػػو فػػي مقامػػو،
ػودا لػو أصػبتو لكمػتـ منػو طيمػة حيػاتكـ ،و أريػت النػار وأكثرىػا
فقاؿ :إني رأيت الجنة ،فتناولػت عنق ً
مف النساء ،وذلؾ لكفرىف العشير واحسانو.
لػػـ يعػ ّػد كفػػر العشػػير وكفػػر اإلحسػػاف ب ػ ( البػػاء ) لنػػو لػػـ يتضػػمف معنػػى االعتػراؼ ،فالمقصػػود
كفر إحسانو ال كفر ذاتو،

()1

وعندما تضمف الكفر معنى االعتراؼ ُعدي بػ (الباء) في يكفرف باّ،
إيم ِ
انل ِ "النحل 01 :

ِ
ِ ِ
فيو لـ يعمؿ بأوامره ونواىيو ،ومف ذلؾ قولو تعػالىَ ":من َكفَ َر ِبالمّ من َب ْعد َ

وقولػو

ِ
للير" الممػػؾ .6:وكفػػر فػػي الصػػؿ يتعػػدى
تعػػالىَ ":ولِمَّ ِللذ َ
ين َكفَ ُللروا ِب َللرِّب ِه ْم َعلل َذ ُ
اب َج َه َّللن َم َوِبلل ْئ َ
س ا ْل َمص ُ
بػ ( الباء ) كما ورد في اديات السابقة فمما تضمف معنى ( الجحود ) تعدى بنفسو كما في(يكفرف
لادا َكفَللرواْ ربَّهلم أََّلَ بع ًلدا لِّعل ٍ
لاد
العشػير ،ويكفػرف اإلحسػاف) ومػف ذلػؾ ً
أيضػػا قولػو تعػالى ":أََّل إِ َّن َع ً ُ َ ُ ْ ُ ْ َ
لللوِم
قَل ْ

ُهل ٍ
لللود"ىػ ػػود60:

وأص ػ ػؿ ( جحػ ػػد ) أف يتعػ ػػدى بنفسػ ػػو وعنػ ػػدما أُجػ ػػري مجػ ػػرى ( كفػ ػػر ) تعػ ػػدى

اد جح ُدواْ ِبئي ِ
ات َرِّب ِه ْم" ىود ، 59:فضػمف (جحػد) معنػى (كفػر)
َ
بػ ( الباء ) في قولو تعالىَ ":وِ ْم َك َع ٌ َ َ
الزم ػػا
فتعػػدى بالب ػػاء وض ػػمف ( كف ػػر) معن ػػى ( جح ػػد) فتع ػػدى بنفس ػػو ،فالتض ػػميف يجع ػػؿ المتع ػػدي ً
متعديا.
والازـ
ً
ويتعدى كفر بػ ( عمى ) وكفر عميو  :غطاه وستره ،وبػ ( الاـ ) وكفّر لو :طأطأ أرسػو قر َيبػا مػف
الركوع ُي َعظ ُموُ ،وبػ ( عف ) وكفّر عف يمينو  :أعطى الكفّارة ،وكفر اّ عنؾ خطاياؾ ،وبػ ( في )
كثير في حالة القياـ قبؿ الركوع(.)2
وكفّر في صاتو :انحنى ًا

) )1كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.628 /2
( )2اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.314،
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ِ
ِ
وعف أَبِي ىرْيرةَ ر ِ
ػاؿ :قَ َ
ض َي الموُ َع ْنوُ ،قَ َ
َْ
صػمى اُّ َعمَ ْيػو َو َسػم َـَ " :م ْػف آتَػاهُ المػوُ
ػاؿ َر ُسػو ُؿ المػو َ
َُ َ َ
ِ
ِ
ِّ
ع لَوُ َزبِ َيبتَ ِ
ْخػ ُذ
اف ُي َ
َم ً
ام ِة ُ
ام ِة ،ثُـ َيأ ُ
اعا أَق َْر َ
ش َج ً
طوقُوُ َي ْوَـ الق َي َ
االَ ،فمَ ْـ ُي َؤد َزَكاتَوُ ُمه َل لَ ُ َمالُ ُ َي ْوَم الق َي َ
ِ
ِ
وف) "(.)1
بِمِ ْي ِزَمتَْي ِو َ -ي ْعنِي بِ ِش ْدقَ ْي ِو  -ثُـ َيقُو ُؿ أ ََنا َمالُ َؾ أ ََنا َك ْن ُز َؾ ،ثُـ تَاََ :
يف َي ْب َخمُ َ
(ال َي ْحس َبف الذ َ

ص ّػور
وفي الحديث يخبرنا الرسوؿ صمى اّ عميػو وسػمـ أف مػف رزقػو اّ م ً
ػاال ولػـ يػؤد زكاتػو ُ
لو يوـ القيامة مالو حية كبيرة ال شعر ليا  ،ويمسكو مف شدقيو ،ويقوؿ لو :أنا مالؾ ،أنا كنزؾ.

وفي قولو( ُمثؿ لو) ضمف ( ُمثؿ ) معنى التصير

()2

صير مالػو عمػى صػورة شػجاع ،ومػف
أي ّ

س ِويعا"مريـ.17:
وح َنا فََِ َمهَّ َل لَ َها َب َ
س ْم َنا إِلَ ْي َها ُر َ
ش ًار َ
ذلؾ قولو تعالى":فَأ َْر َ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َى َػؿ
وقَ َ
الي َم ِف" :إِن َؾ َسػتَأْتِي قَ ْو ًمػا أ ْ
يف َب َعثَوُ إِلَى َ
صمى اُّ َعمَ ْيو َو َسم َـ ل ُم َعاذ ْب ِف َجَب ٍؿ ح َ
اؿ َر ُسو ُؿ المو َ
ِكتَػ ٍ
َف الَ إِلَػػوَ إِال المػػوَُ ،وأَف ُم َحمػ ًػدا َر ُسػػو ُؿ المػ ِو ،فَ لِ ْن ُهل ْلم
ػاب ،فَػِإ َذا ِج ْئػػتَيُ ْـ ،فَػ ْ
َف َي ْشػػيَ ُدوا أ ْ
ػاد ُعيُ ْـ إِلَػػى أ ْ
َخبِرىـ أَف المػػو قَػ ْػد فَػػرض عمَػ ْػي ِيـ َخمػػس صػمَو ٍ
أَطَللاعوا لَل َ ِ
ات ِفػػي ُكػػؿ َيػ ْػوٍـ َولَْيمَػ ٍػة ،فَلِ ْن ُهل ْلم
َ
ُ
لك ِبل َذل َك ،فَػأ ْ ْ ُ ْ
َ َ َ ْ ْ َ َ َ
َغنَِيػائِ ِي ْـ فَتُ َػرد َعمَػى فُقَ َػرائِ ِي ْـ،
أَ َ
ص َػدقَةً تُ ْؤ َخػ ُذ ِم ْػف أ ْ
اعوا لَ َك ِبل َذلِ َك ،فَػأ ْ
َخبِ ْرُى ْـ أَف المػوَ قَ ْػد فَ َػر َ
ط ُ
ض َعمَ ْػي ِي ْـ َ
لاعوا لَل َ ِ ِ ِ
ظمُػ ِ
ػاؾ و َكػ َػرائِـ أ َْمػػوالِ ِي ْـ واتػ ِ
ػوـ ،فَِإنػػوُ لَػ ْػي َس َب ْي َنػػوُ َوَبػ ْػي َف المػ ِػو
الم ْ
فَلِ ْن ُهل ْلم أَطَل ُ
ؽ َد ْعػ َػوةَ َ
َ
لك ب ل َذل َك ،فَإيػ َ َ َ َ
اب"(.)3
ِح َج ٌ

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 417 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط .62 /7شغبػًب  :اُؾ٤خ اُزًش ،أهشع  :اُز ١ال شؼش ػِ ٠سأعٚ؛ ٌُضشح عٔٝ ٚغٍٞ
ػٔشُ (.ٙغبٕ اُؼشة  :شغغ ،هشع).
) )2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.311 /3
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 447 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ طً .175/1شائْ أٓٞاُ : ْٜأٗ ١لبئغٜب اُز ٢رزؼَِّن ثٜب ٗلظ ٓبٌُٜبُ( .غبٕ اُؼشة:
ًشّ).
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وفػي الحػديث أوصػى الرسػوؿ صػػمى اّ عميػو وسػمـ معػاذ بػف جبػػؿ حػيف بعثػو إلػى الػيمف بأنػػو
محمدا رسػوؿ اّ ،فػإف أطػاعوا فػادعيـ إلػى
قوما أىؿ كتاب ،فادعيـ إلى الشيادة باّ وأف
ً
سيأتي ً
الصاة ،فإف أطاعوا  ،فادعيـ إلى الزكاة ،فإف أطاعوا ،فا تظمميـ في أمواليـ.
وفػػي قولػػو ( أطػػاعوا لػػؾ ) عػ ّػدي ( أطػػاع ) ب ػ ( الػػاـ ) واف كػػاف يتعػػدى بنفسػػو " ومػػف ذلػػؾ
ون طَاع ٌة فَلِ َذا بلرُزواْ ِمل ْن ِع ِ
َّلت طَا ِئفَل ٌة ِّمل ْن ُه ْم َغ ْي َلر الَّ ِلذي َِقُلو ُل"
نلد َك َبي َ
قولو تعػالىَ ":وَيقُولُ َ َ
ََ

النسػاء81:

لتضمنو معنى انقاد والف( ،)1فالمراد مف الطاعة ىنا االنقياد والتنفيذ والعمؿ بما أُمروا بو.

ِ
ػاـ
ػادةَ ،أَف أ ََبػاهَُ ،حدثَػوُ قَ َ
عف َع ْبِد الم ِو ْب ِف أَبِي قَتَ َ
و ْ
ػاؿْ :انطَمَ ْق َنػا َمػ َع النبِػي َ
صػمى اُّ َعمَ ْيػو َو َسػم َـ َع َ
لحا ِبي ِب ِح َم ِ
لار
َص َح ُابوُ َولَ ْـ أ ْ
الح َد ْيبَِي ِة ،فَأ ْ
َص َ
ُ
ص َلر أ ْ
َح َرَـ أ ْ
ُح ِرْـ ،فَأ ُْنبِ ْئ َنػا بِ َع ُػدو بِ َغ ْيقَػةَ ،فَتَ َوج ْي َنػا َن ْح َػو ُى ْـ ،فَ َب ُ
ؾ إِلَػػى َب ْعػ ٍ
َو ْحل ٍ
ػت َعمَ ْيػ ِػو الفَػ َػر َس فَطَ َع ْنتُػػوُ فَأَثَْبتػػوُ،
ضػ َػح ُ
ت فَ َأرَْيتُػػوُ ،فَ َح َمْمػ ُ
ػض ،فََنظَػ ْػر ُ
ضػػيُ ْـ َي ْ
لش فَ َج َعػ َػؿ َب ْع ُ
ِ ِ
َف
صػمى اُّ َعمَ ْي ِػو َو َسػم َـَ ،و َخ ِش َ
َف ُي ِع ُينونِي ،فَأَ َكْم َنػا ِم ْنػوُ ،ثُػـ لَ ِح ْق ُ
ػينا أ ْ
استَ َع ْنتُيُ ْـ فَأ ََب ْوا أ ْ
فَ ْ
ػت بِ َر ُسػوؿ المػو َ
يت رج ًا ِمف بنِي ِغفَ ٍار ِفي جو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت :أ َْي َف
ؼ المْي ِؿ ،فَ ُقْم ُ
ْ َ
ُن ْقتَطَ َع ،أ َْرفَعُ فَ َرسي َشأ ًْوا َوأَس ُير َعمَ ْيو َشأ ًْواَ ،فمَق ُ َ ُ
َْ
ِ
ِ
ت رس َ ِ
ت بِرس ِ
ػوؿ الم ِػو
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ؟ فَقَ َ
اؿ :تََرْكتُوُ بِتَ ْعيَ َفَ ،و ُى َو قَائ ٌؿ الس ْق َياَ ،فمَح ْق ُ َ ُ
وؿ المو َ
تََرْك َ َ ُ
ػت :يػا رس َ ِ
ِ
ػؾ السػاَ َـ
وف َعمَ ْي َ
َص َػح َاب َؾ أ َْر َسػمُوا َي ْق َػرُء َ
ػوؿ المػو ،إِف أ ْ
صمى اُّ َعمَ ْيو َو َسم َـ َحتى أَتَْيتُوُ ،فَ ُقْم ُ َ َ ُ
َ
ِ
ِِ
ِ
وؿ الم ِػو
تَ :يا َر ُس َ
ون َؾ فَ ْانظُ ْرُى ْـ ،فَفَ َع َؿ ،فَ ُقْم ُ
الع ُدو ُد َ
َوَر ْح َمةَ المو َوَب َرَكاتوَ ،وِانيُ ْـ قَ ْد َخ ُشوا أ ْ
َف َي ْقتَط َعيُ ُـ َ
ِ
ِ
ػش ،وِاف ِع ْنػ َػد َنا فَ ِ
ِ
ِ
ِ
ػار و ْحػ ٍ
َصػ َػحابِ ِو:
اض ػمَةً؟ فَقَػ َ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػػو َو َسػػم َـ ل ْ
ػاؿ َر ُسػػو ُؿ المػػو َ
َ
إنػػا اصػ ْػد َنا ح َمػ َ َ
وف(.)2
« ُكمُوا» َو ُى ْـ ُم ْح ِرُم َ

) )1اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.414 /3
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ .540 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.88 /8
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وفػػي الحػػديث أف مجموعػػة مػػف الصػػحابة وىػػـ فػػي صػػم الحديبيػػة وجػػدوا حمػػار وحػػش ،وىػػـ
محرمػػوف فضػػحكوا لنيػػـ لػػـ يسػػتطيعوا صػػيده بسػػبب اإلح ػراـ ،وكػػاف معيػػـ أبػػو قتػػادة وىػػو لػػيس
محرـ ،فصاده وأخبر الرسوؿ بذلؾ ،فأمر أصحابو بالكؿ منو وىـ محرموف.
وفػػي قولػػو ( :فبصػػر أصػػحابي بحمػػار وحػػش ) فػػي روايػػة الكشػػمييني ( نظػػر أصػػحابي بحمػػار
وحػػش ) تعػػدى ( نظػػر ) بػ ػ ( البػػاء ) وذلػػؾ لتضػػمنو معنػػى ( بصػػر ) ( ،)1وقػػد ورد ( نظػػر ) فػػي
لان إِلَللى طَع ِ
امل ِ "
نسل ُ
القػرآف الكػريـ متعػ ً
َ
ػديا ب ػ ( إلػػى ) نحػػو قولػػو تعػػالىَ ":ف ْم َينظُل ِلر اِْ َ

عػػبس.24 :

وقولل

ت عمَ ْي ِ ع ِ
اكفًا" طو" ،97 :ويقاؿ  :نظػر إليػؾ الجبػؿ  :أي قابمػؾ،
ِعالىَ " :وانظُ ْر إِلَى إِلَ ِه َك الَِّذي َ
َ
ظ ْم َ َ
وداره تنظر إلى داري أي بإزائيا ومقابمة ليا ،وأنػا أنظػر إلػى اّ ثػـ إليػؾ  :معنػاه أتوقػع فضػؿ اّ
()2
ون ِمللللن طَللللر ٍ
ف
لللر َ
ْ
ث ػػـ فض ػػمؾ"  .و( نظ ػػر ) يتع ػػدى ب ػ ػ ( م ػػف ) كم ػػا ف ػػي قول ػػو تع ػػالىَ " :ينظُل ُ

خ ِفلي"الشػػورى45:
َ

عنػدما تضػػمف معنػى ( غػػض ) المتعػدي ب ػ ( مػػف ) كمػا فػػي قولػو تعػػالىَ ":وُقللل

لِّ ْمم ْي ِم َنل ِ
لن ِمل ْلن
ض ْ
ضل َ
لات َي ْغ ُ
ُ

صل ِ
ن"النػػور31:
لارِه َّ
أ َْب َ

والغضاضػػة الفتػػور فػػي الطػػرؼ ،فيػػـ ينظػػروف بطػػرؼ

خفي مف الػذؿ والميانػة .وىكػذا يتمػوف الفعػؿ بفضػؿ التضػميف  ،فتػارة يتعػدى ب ػ ( البػاء ) وتػارة ب ػ
( الػػاـ ) وتػػارة ب ػ ( مػػف ) وتتػوالى دالالتػػو لتبيرنػػا ىػػذه المغػػة العظيمػػة  ،وتكشػػؼ لنػػا عػػف أسػرارىا
الدفينة.

ػاؿ :رسػػو ُؿ المػ ِػو صػػمى اّ عمَ ْيػ ِػو وسػػمـ ِفػػي حػ ِػد ٍ
َحػ ٌػد ثَ ْوَبػػوُ َحتػػى
يث ُي َحدثُػػوُ« :إِنػػوُ لَػ ْػف َي ْب ُس ػ َ
ط أَ
َ
َ
وقَػ َ َ ُ
ُ َ ََ َ
أَ ْق ِ
ضلى
ض َي َمقَالَتِي َىِذ ِه ،ثُـ َي ْج َم َع إِلَ ْي ِو ثَ ْوَبوُ ،إِال َو َعى َما أَقُو ُؿ»  ،فََب َس ْ
ت َن ِم َػرةً َعمَػيَ ،حَِّلى إِ َذا قَ َ
طُ

) )1اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.33 /4
)ٓ )2ؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.388،
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ِ
ِ
ػيت ِم ْػف مقَالَ ِػة رس ِ
ػوؿ الم ِػو
ص ْلد ِري فَ َمػا َن ِس ُ
َُ
سلمَّ َم َمقَالََِل ُ َج َم ْعُِ َهلا إِلَلى َ
صلمَّى اهللُ َعمَ ْيل َو َ
سو ُل المَّ َ
َر ُ
َ
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ تِْم َؾ ِم ْف َش ْي ٍء"(.)1
َ
وفي الحديث أف أبا ىريرة كاف يمزـ الرسوؿ حتى يحفظ الحاديث  ،وقد أخبرىـ الرسوؿ أف مف
يبسط ثوبو حتى انتياء قولو ،ثـ يجمع إليو ثوبو إال وعػي مػا يقولػو الرسػوؿ ،ففعػؿ أبػو ىريػرة ذلػؾ
ػيئا مػػف قػػوؿ
ػنس بعػػد ذلػػؾ شػ ً
وبسػػط ثوبػػو ،ثػػـ ضػػمو إلػػى صػػدره بعػػد انتيػػاء حػػديث الرسػػوؿ فمػػـ يػ َ
الرسوؿ.
وفي قولو ( جمعتيا إلى صدري ) ضمف ( جمع ) معنى ( ضـ ) ،ومف ذلؾ قولػو تعػالى "المّل ُ َّل
إِلَل َ إَِّلَّ ُهو لَي ْجمع َّن ُكم إِلَلى يلوِم ا ْل ِقي ِ
لب ِفيل ِ "النسػاء ( .87 :إلػى ) عمػى بابيػا معناىػا الغايػة،
املة َّلَ َرْي َ
َْ
َ َ ََ ْ
ََ
ويكػوف الجمػع فػي القبػور أو عمػى تضػميف ( يجمػػع ) معنػى ( يحشػر ) الػذي يتعػدى ب ػ ( إلػػى )
وىكذا تبقى ( إلى ) عمى أصميا ليست بمعنى ( في) وانما جرى التضميف في الفعؿ.

ِ
ِ
ِ
ِ
ػاوَز لِػي َع ْػف
ػاؿ :قَ َ
ػي المػوُ َع ْنػوُ ،قَ َ
ػاؿ النبِػي َ
صػمى اُّ َعمَ ْيػو َو َسػم َـ" :إف المػوَ تَ َج َ
و َع ْف أَبي ُى َرْي َػرةَ َرض َ
ِ
ِ
ورَها َما لَ ْـ تَ ْع َم ْؿ أ َْو تَ َكم ْـ"(.)2
أُمتي َما َو ْ
س ْت ِب ُ
س َو َ
ص ُد َ
يخبرنػػا الرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ أف اّ سػػبحانو وتعػػالى لػػف يحاسػػبنا عمػػى مػػا نحػػدث بػػو
أنفسنا مف السيئات مالـ نعمؿ بو أو نتكمـ بو.

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 609 /2صؾ٤ؼ ٓغِْ ط  .46 /16هع : ٠أرٔٝ ٚكشؽ ُٓ٘( .ٚغبٕ اُؼشة :هع.)٠
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط .762 /2رغبٝص  :أ ١ػلب هللا ػ٘ٝ .ْٜعٞعذ  :اُٞعٞاط ؽذ٣ش اُ٘لظُ (،غبٕ اُؼشة :عٞصٝ ،عظ).
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صدورىا ) بالفت عمى أف ( وسوست ) مضمف معنى ( حدثت )( .)1وتعدى الفعؿ وسوس
و(
َ
بػ ػ ػ ( البػ ػػاء ) وىػ ػػو ال يتعػ ػػدى بيػ ػػا ،وىػ ػػو يتعػ ػػدى بػ ػ ػ ( الػ ػػاـ ) فيقػ ػػاؿ :وسوسػ ػػت لػ ػػو نفسػ ػػو ،وبػ ػ ػ
حدثو في نفسو(.)2
( إلى ) وسوست إليو :حدثتو ،وبػ ( في ) فيقاؿ وسوس في صدره ال ّشيطاف ّ :

ضػػي المػػو ع ْنػػو :أَف رسػ َ ِ
ِ
لح ُك المَّل ُ إِلَللى
صػػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو َو َسػػم َـ قَػ َ
ػاؿَ " :ي ْ
ضل َ
و َعػ ْػف أَبِػي ُى َرْيػ َػرةَ َر َ ُ َ ُ
ػوؿ المػػو َ
َُ
ادخػر ي ْػد ُخاَ ِف الجنػةَ :يقَاتِػ ُؿ ىػ َذا ِفػي سػبِ ِ ِ
ػوب المػوُ َعمَػػى
َ
يؿ المػو ،فَُي ْقتَػ ُؿ ،ثُػػـ َيتُ ُ
َ ُ
َحػ ُػد ُى َما َ َ َ
َر ُجمَ ْلي ِن َي ْقتُػ ُؿ أ َ
َ
القَاتِ ِؿ ،فَُي ْستَ ْشيَ ُد"

(.)3

وفػػي الحػػديث أف  -اّ سػػبحانو وتعػػالى  -يرضػػى عػػف رجمػػيف يقتػػؿ أحػػدىما ادخػػر ويػػدخاف
الجنة؛ أي يقاتؿ المسمـ في سبيؿ اّ ،فيقتمو الكافر ،ثـ يسمـ ىػذا القاتػؿ ،فيجاىػد فػي سػبيؿ اّ،
فيستشيد ،فيدخؿ الجنة.
ضػػمف ( يضػػحؾ ) معنػػى ( الرضػػا والقبػػوؿ ) ،ود ّؿ عمػػى ذلػػؾ تعديتػػو بػ ػ ( إلػػى ) تقػػوؿ :ضػػحؾ
ظير لمرضا عنو.
فاف إلى فاف إذا توجو إليو طمؽ الوجو ُم ًا

ِ
ِ ِ
ػت َمػا أ َُرد َعمَ ْي ِػو،
و َ
الي ْػوَـ َرُجػ ٌؿ ،فَ َسػأَلَنِي َع ْػف أ َْم ٍػر َمػا َد َرْي ُ
قاؿ َع ْب ُد المو َرض َي الموُ َع ْنوُ :لَقَ ْد أَتَاني َ
ِ
ػت رج ػ ًػا مؤِدي ػػا َن ِش ػػيطًا ،ي ْخ ػػرج م ػػع أ ِ ِ
الم َغ ػ ِ
ػاؿ :أ َأ
اء الَ
فَقَ ػ َ
َرَْي ػ َ َ ُ ُ ْ ً
ػازي ،فََي ْع ػ ِػزُـ َعمَ ْي َن ػػا ف ػػي أَ ْش ػ َػي َ
ُم َرائ َن ػػا ف ػػي َ
َ ُُ َ َ َ
ُن ْح ِ
ػت لَػػوُ :والمػ ِػو مػػا أ َْد ِري مػػا أَقُػػو ُؿ لَػ َ ِ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو َو َسػػم َـ،
صػػييَا؟ فَ ُقْمػ ُ
ػع النبِػػي َ
ػؾ ،إال أَنػػا « ُكنػػا َمػ َ
َ
َ
َ
ِ
اؿ بِ َخ ْيػ ٍػر َمػػا اتقَػػى المػػوَ،
َحػ َػد ُك ْـ لَػ ْػف َيػ َػز َ
فَ َع َسػػى أ ْ
َف الَ َي ْعػ ِػزَـ َعمَ ْي َنػػا فػػي أ َْمػ ٍػر إِال َمػػرةً َحتػػى َن ْف َعمَػػوَُ ،وِاف أ َ

) )1كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس.187 /5١
) )2اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.430،
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 875 /2صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.32 /13
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ِِ
ِ
َف الَ تَ ِجػ ُػدوهَُ ،والػ ِػذي الَ إِلَػػوَ إِال ُىػ َػو َمػػا
َؿ َرُجػ ًػا ،فَ َشػػفَاهُ ِم ْنػػوَُ ،وأ َْو َشػ َ
ػي ٌء َس ػأ َ
ػؾ أ ْ
َوِا َذا َشػػؾ فػػي َن ْفسػػو َشػ ْ
ِ
ص ْف ُوهُ َوَب ِق َي َك َد ُرهُ»(.)1
أَ ْذ ُك ُر َما َغ َب َر م َف الد ْن َيا إِال َكالث ْغ ِب ُش ِر َ
بَ ،
رجا سأؿ عبد اّ بف مسعود  -رضػي اّ عنػو  -إذا خػرج مػع الميػر إلػى
وفي الحديث أف ً
الح ػػرب ،فش ػ ّػد عمي ػػو المي ػػر ب ػػأمور ال يطيقي ػػا وال ي ػػدري أطاع ػػة ى ػػي أـ معص ػػية ،في ػػؿ يطيع ػػو أـ
يعصيو؟ فأجابػو عبػد اّ بػف مسػعود بػأنيـ كػانوا يطيعػوف الرسػوؿ فػي كػؿ مػا يػأمرىـ  ،فأفتػاه ابػف
مسعود بوجوب الطاعة بشرط أف يكوف المأمور بو موافقًا لمتقوى.
وقولو ( إذا شك في نفس شيث ) ضمف ( شؾ ) معنػى ( لصػؽ )

()2

وتأويمػو إذا شػؾ الصػقًا

في نفسو شػيء ،واال فالصػؿ أف يقػوؿ ( :إذا شػؾ نفسػو فػي شػيء ) .و ( شػؾ ) تتعػدى ب ػ (فػي)
تمامػػا ولػػـ
ؾ فػػاف فػػي المػػر ،وشػ ّ
ومػػف ذلػػؾ قولػػؾ :شػػككت فػػي كػػذا ،و شػ ّ
ؾ فػػي سػػاحو  :لبسػػو ً
ؾ عمػػى المػػر إذا شػػككت فيػػو ولػػـ تستيقنو،وش ػكوُ عميػػو:
ػيئا ،وتتعػػدى بػ ػ ( عمػػى ) وش ػ ّ
يػػدع منػػو شػ ً
وزره بش ػ ػػوكة أو خ ػ ػػاؿ ،وب ػ ػ ػ ( الب ػ ػػاء ) وش ػ ػػكو ب ػ ػػالرْم  :خرق ػ ػػو وأدخم ػ ػػو ف ػ ػػي المح ػ ػػـ.)3(،
جمع ػ ػػو ّ
ومف ذلؾ قوؿ عنترة:
فَ َ
ص ِّم هياب ُ
ش َك ْك ُ
ت بالرْم ِح األَ َ

حرِم
ليس
بم َّ
َ
الكريم عمى القنا ُ
ُ

()4

وحػػدثََنا قُتَْيبػةُ ،حػػدثََنا ج ِريػر ْبػػف ع ْبػ ِػد ِ ِ
صػ ْػي ُف ْبػ ُػف َع ْبػ ِػد الػػر ْح َم ِفَ ،عػ ْػف َع ْمػ ِػرو ْبػ ِػف
َ
َ ُ ُ َ
َ َ
َ
الحميػػدَ ،حػػدثََنا ُح َ
اب ر ِ
ت ُعمر ْب َف َ ِ
َم ْي ُم ٍ
ػب
ض َي الموُ َع ْنوُ ،قَ َ
وف ال َْوِدي ،قَ َ
ػاؿَ :يػا َع ْب َػد الم ِػو ْب َػف ُع َم َػر ،ا ْذ َى ْ
الخط َ
اؿَ :أرَْي ُ َ َ
إِلَى أُـ المؤ ِمنِيف عائِ َشةَ ر ِ
الخط ِ
َن
اب َعمَ ْي ِؾ السػاَ َـ ،ثُػـ َسػْميَا ،أ ْ
ض َي الموُ َع ْنيَا ،فَ ُق ْؿَ :ي ْق َأُر ُع َم ُر ْب ُف َ
ُْ َ َ
َ
ِ ِ
أ ُْدفَػػف مػػع صػ ِ
اليػ ْػوَـ َعمَػػى َن ْف ِسػػيَ ،فمَمػػا أَ ْقَبػ َػؿ ،قَػػا َؿ :لَػػوُ َمػػا
ػاح َبي ،قَالَػ ْ
ػتُ :ك ْنػ ُ
ػت أ ُِريػ ُػدهُ ل َن ْفسػػي فَ َ ُوثِ َرنػػوُ َ
َ َ َ َ
) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٓ .912 /2ئدً٣ب  :أ ١ربّ اُغالػ ًبَٓ أداح اُؾشة .اُضَّ ْـت  :اُـذ٣ش  ٌٕٞ٣ك ٢ظَ عجَ ال رص٤ج ٚاُشٔظ ،ك٤جشد
ٓبإُ( ،ٙغبٕ اُؼشة  :أدا  ،صـت).
) )2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.136 /6
) )3اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.182،
ُ
ٝاُ ٌُ ْل ُش ٓخجَضَخ ٌ ُ٘ ْلظ اُ ُٔ ْ٘ ِؼ ِْ ( أٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ
) )4دٞ٣إ ػ٘زشح ٝ.210ك ٢سٝا٣خ أخش:ٟ
ص ِّْ ص٤بثُٚ
ؼ األ َ
كشٌٌذ ثبُشُّ ْٓ ِ
ثؾشف.)182
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ِ
ِ
ضػ َػج ِع ،فَػِإ َذا
َىػػـ إِلَػي ِمػ ْػف َذلِ َ
يف ،قَػ َ
ػت لَػ َ
لَ َػد ْي َؾ؟ قَػ َ
اؿ :أَِذ َن ْ
الم ْ
ػي ٌء أ َ
ػاؿَ " :مػا َكػ َ
الم ْػؤ ِمن َ
ػؾ َ
ػؾ َيػا أَميػ َػر ُ
ػاف َش ْ
الخطػ ِ
ػاد ِفُنونِيَ ،وِاال
ػت ِلػػي ،فَػ ْ
ػاب ،فَػِإ ْف أَِذ َنػ ْ
ػاح ِممُونِي ،ثُػػـ َسػػم ُموا ،ثُػػـ ُقػ ْػؿَ :ي ْسػػتَأِْذ ُف ُع َمػ ُػر ْبػ ُػف َ
ػت فَػ ْ
ضػ ُ
قُبِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
يف تُػ ُػوف َي
يف ،إِنػػي الَ أ ْ
َحػ ًػدا أ َ
َعمَػ ُػـ أ َ
َحػػؽ بِيَ ػ َذا ال َْمػ ِػر مػ ْػف َىػ ُػؤالَء النفَػ ِػر الػػذ َ
الم ْسػػمم َ
فَ ُردونػػي إلَػػى َمقَػػاب ِر ُ
اض ،فَمػ ِػف اسػتَ ْخمَفُوا بعػ ِػدي فَيػو َ ِ
ِ
ِ
اس َػم ُعوا لَػػوُ
الخميفَػةُ فَ ْ
َْ
صػمى اُّ َعمَ ْيػػو َو َسػم َـ َو ُىػ َػو َع ْػنيُ ْـ َر ٍ َ ْ
َر ُسػو ُؿ المػػو َ
َُ
ٍ
ِ
ؼ ،و َس ْػع َد ْب َػف أَبِػي وق ٍ
ػاص،
افَ ،و َعمِيياَ ،و َ
يعوا ،فَ َسمى ُعثْ َم َ
َوأَط ُ
َ
طْم َحةََ ،والزَب ْي َرَ ،و َع ْب َد الر ْح َم ِف ْب َف َع ْػو َ
ِ
ِ
ِ
وولَج عمَ ْي ِو َشاب ِمف ال َْنص ِار ،فَقَ َ ِ
ػؾ ِم َػف القَ َػدِـ ِفػي
ػاف لَ َ
ََ َ َ
يف بُِب ْش َرى الموَ ،ك َ
الم ْؤ ِمن َ
َ
َ
اؿ :أ َْبش ْر َيا أَم َير ُ
ػاؿ :لَ ْيتَنِػػي يػا ْابػػف أ ِ
ِ
َخػػي
ادةُ َب ْعػ َػد َىػ َذا ُكمػ ِػو ،فَقَػ َ
ت ،ثُػػـ الشػػيَ َ
ت فَ َعػ َػدْل َ
اسػػتُ ْخمِ ْف َ
اإل ْسػاَِـ َمػػا قَػ ْػد َعمِ ْمػ َ
َ َ
ػت ،ثُػػـ ْ
ػؾ َكفَافًػػا الَ عمَػػي والَ لِػػي ،أ ِ
الخمِيفَػةَ ِمػ ْػف َب ْعػ ِػدي بِاْلميػ ِ
ؼ لَيُػ ْػـ
َوَذلِػ َ
َف َي ْعػ ِػر َ
ُوصػػي َ
ػيف َخ ْيػ ًػرا ،أ ْ
يف الَولِػ َ
اج ِر َ
َُ
َ َ
ِ ِ
َف ُي ْقَب َػؿ ِم ْػف
َف َي ْحفَ َ
يم َ
ص ِار َخ ْي ًار الَِّذ َ
لان أ ْ
َحقيُ ْـَ ،وأ ْ
ظ لَيُ ْـ ُح ْرَمتَيُ ْـَ ،وأُوصيو بِال َْن َ
ين ََِب َّلو ُثوا اللد َ
َّار َوا ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
َف ُيوفَى لَيُ ْـ
صمى اُّ َعمَ ْيو َو َسم َـ أ ْ
ُم ْحسن ِي ْـَ ،وُي ْعفَى َع ْف ُمسيئ ِي ْـَ ،وأُوصيو بِذمة الموَ ،وِذمة َر ُسوِلو َ
ِ
ِ
ِِ
ؽ طَاقَتِ ِي ْـ"(.)1
َف الَ ُي َكمفُوا فَ ْو َ
َف ُيقَاتَ َؿ م ْف َوَرائ ِي ْـ َوأ ْ
بِ َع ْيدى ْـَ ،وأ ْ
ػر
وىػػذا الحػػديث مػػف وصػػية عمػػر بػػف الخطػػاب بعػػد طعنػػو يوصػػي بيػػا الخميفػػة مػػف بعػػده خيػ ًا
بالمياجريف الوائؿ والنصار وبمف سكف المدينة ولزـ اإليماف.
ػاف ) ضػػمف تبػ ّػوءوا معنػػى لػػزـ
وقولػػو ( واإليمػ َ

(،)2

فػػالمراد الػػذيف سػػكنوا الػػدار ولزمػوا اإليمػػاف.

وتضميف الفعؿ معنى فعؿ آخر ال يقتصػر عمػى تعديػة الفعػؿ بحػرؼ جػر ال يتعػدى بػو عػادة فقػط
فعا آخر في المعنى في المفعوؿ المنصوب بغير فعمو كما فػي ( عمفتيػا
بؿ يشيع تضميف الفعؿ ً
ػاردا ) ،وم ػ ػ ػػف ذلػ ػ ػػؾ ق ػ ػ ػػوؿ الرس ػ ػ ػػوؿ صػ ػ ػػمى اّ عمي ػ ػ ػػو وسػ ػ ػػمـَ « ":م ػ ػ ػ ْػف َأرَى ِم ػ ػ ػ ْػن ُك ْـ
ػاء بػ ػ ػ ً
ً
تبنػ ػ ػػا وم ػ ػ ػ ً

ً
ٓ٘ضال ٓٝوب ًٓبُ( ،غبٕ اُؼشة :ثٞأ).
) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط .1139 /3رجَّٞءٝا  :أصِؾّ٤ٛٝ ٚؤٝ ٙارخزٙ
) )2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.80 /7
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ِ ِ ِِ
ِِ
َض َػع ُ ِ
يم ِ
ػاف»(. )1
سلَِ ِط ْع فَ ِب َق ْم ِبل ِ َوَذلِ َ
ػؾ أ ْ
ُم ْن َك ًار َفْمُي َغي ْرهُ بَِيػده ،فَػِإ ْف لَ ْػـ َي ْسػتَط ْع فَبِم َسػانو ،فَلِ ْن لَ ْلم َي ْ
ؼ ْاإل َ
ففػػي تغييػػر المنكػػر ( فبقمبػػو ) يكػػوف تقػػدير الحػػديث :فػػإف لػػـ يسػػتطع فميغيػره بقمبػػو ،و( غيػػر ) ممػػا
يتعدى لمفعولو بنفسو ،واذا ُع ّدي بػ ( البػاء ) كػاف مػدخوؿ البػاء ىػو أداة التغييػر ووسػيمتو كمػا فػي
( فميغيػره بيػػده ) فمم ػا تعػػدى الفعػػؿ ىنػػا بػ ػ ( البػػاء ) وكػػاف ( القمػػب ) ممػػا ال يكػػوف أداة لمتغييػػر أو
وسيمة لو وجب إما حمؿ معنى (التغييػر) عمػى التغييػر المعنػوي ال الحسػي كمػا فػي اليػد ،أو عمػى
أيضػا
تضميف فعؿ (التغيير) معنى فعؿ آخر كػ ( اإلنكار ) ،والتقػدير ( فمينكػره بقمبػو ) ومػف ذلػؾ ً
لرَةً ِفلي ُدب ِرَهلا أَو َك ِ
اه ًنلا فَقَ ْلد َكفَ َلر ِب َملا أُْنل ِز َل
ام َأ
قولو صػمى اّ عميػو وسػمـَ ":م ْلن أََِلى َح ِائ ً
ُ
ْ
ضلا أ َِو ْ
َعمَى ُم َح َّم ٍد"

(.)2

ػاردا)  ،أو
ػاء ب ً
كاىنا ) فيصير مف باب (عمفتيا ً
ويكوف التقدير ( أو صدؽ ً
تبنػا وم ً

كاىن ػا بالتصػػديؽ .ومػػف ذلػػؾ قولػػو صػػمى اّ عميػػو
يقػػاؿ  :مػػف أتػػى
حائضػػا أو ام ػرأة بالجمػػاع أو ً
ً
ِ
ِ
ض ِب القَ ْر ِن َواألُ ُذ ِن"
سمَّ َم أ ْ
َع َ
ضحَّى ِبأ ْ
َن ُي َ
صمَّى المَّ ُ َعمَ ْي َو َ
سو ُل المَّ َ
وسػمـَ ":ن َهى َر ُ

()3

.

أي مكسػورة

ِ
َن رس َ ِ
لان إِ َذا
سلمَّ َم َك َ
صلمَّى المَّل ُ َعمَ ْيل َو َ
ول المَّل َ
القرف ومقطوع الذف .ومنو ما ورد في الحػديث ":أ َّ َ ُ
الصللو ِ
ت َّ ِ
ِ
ق"( .)4بنصػػب الص ػواعؽ ،والص ػواعؽ إنمػػا تُػػرى وال تُسػػمع ،فضػػمف
اع َ
صل ْلو َ
الر ْعللد َو َّ َ
سللم َع َ
َ
( سمع ) معنى فعؿ آخر ،ويكوف التقدير" إذا سمع صوت الرعد وأحس الصواعؽ.
اس ر ِ
ث النبِي
ض َي الموُ َع ْنيُ َما ،قَ َ
اؿ :لَما َبمَ َغ أ ََبا َذر َم ْب َع ُ
ومف ذلؾ الحديث الشريؼَ " ":ع ِف ْاب ِف َعب ٍ َ
ِ
ب إِلَى ى َذا الو ِادي فَ ْ ِ ِ
َخ ِ
اؿ ِل ِ
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ ،قَ َ
يوْ :ارَك ْ
اعمَ ْـ لي عْم َـ َىػ َذا الرُج ِػؿ الػذي َيػ ْزُع ُـ أَنػوُ
َ
َ َ
ِ
َنبِػػي ،يأْتِيػ ِػو َ ِ
َخ َحتػػى قَِد َمػػوَُ ،و َسػ ِػم َع ِمػ ْػف
ػان َ
ؽ ال ُ
طمَ َ
اسػ َػم ْع ِمػ ْػف قَ ْولِػ ِػو ثُػػـ ا ْئتِنِػػي ،فَػ ْ
َ
الخ َبػ ُػر مػ َػف السػ َػماءَ ،و ْ
ِ ِ
ْم ُر ِب َم َكل ِ
َخلللللالَ ِ
للللو
للللارِم األ ْ
ػع ِإلَ ػ ػػى أَبِ ػ ػػي َذر فَقَ ػ ػ َ
ق َو َكالَ ًملللللا َملللللا ُهل َ
ػاؿ لَ ػ ػػوَُ :أر َْيُِللللل ُ َيلللللأ ُ
قَ ْول ػ ػػو ،ثُػ ػػـ َر َج ػ ػ َ

) )1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط. 69 /1
) )2عٖ٘ اُزشٓز ١ط.242 /1
) )3عٖ٘ اُزشٓز ١ط.90 /4
) )4عٖ٘ اُزشٓز ١ط503 /5
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ِ
ِب ِّ
ػاءَ ،حتػػى قَػ ِػد َـ َمك ػةَ ،فَ ػأَتَى
للع ِر ،فَقَػ َ
ػاؿَ :مػػا َشػػفَ ْيتَنِي ِممػػا أ ََرْد ُ
ت ،فَتَػ َػزوَد َو َح َمػ َػؿ َشػػنةً لَػػوُ فييَػػا َمػ ٌ
الشل ْ
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ َوالَ َي ْع ِرفُوُ"... ،
الم ْس ِج َد فَاْلتَ َم َس النبِي َ
َ

()1

مبعث الرسوؿ صمى اّ عميو وسمـ  ،أرسؿ أخاه لتقصي ىذا
وفي الحديث أنو لما بمغ أبا ذر
ُ
وكاما ما ىو بالشعر ،فمـ يك ِفو ذلػؾ ،وسػافر حتػى
المر ،فعاد وقاؿ :رأيتو يأمر بمكارـ الخاؽ
ً
جمس مع النبي وأسمـ.
كامػػا ) منصػػوب بػػالعطؼ عمػػى الضػػمير المنصػػوب ،وفيػػو إشػػكاؿ لف الكػػاـ ال يػػرى،
وقولػػو ( ً
ػاردا ) وفيػو الوجيػػاف :اإلضػمار أي وسػقيتيا ،أو ضػمف العمػػؼ
ػاء ب ً
وىػو مػف قبيػؿ (عمفتيػا ً
تبنػػا وم ً
()2
كامػػا مػػا ىػػو
معنػػى اإلعطػػاء  ،وىنػػا يمكػػف القػػوؿ :رأيتػػو يػػأمر بمكػػارـ الخػػاؽ وسػػمعتو يقػػوؿ ً

بالشػػعر ،أو ضػػمف الرؤيػػة معنػػى الخػػذ عنػػو ،وتأويمػػو رأيتػػو يػػأمر بمكػػارـ الخػػاؽ وأخػػذت عنػػو
كاما ما ىو بالشعر.
ً
اؿ " :جػػاء رجػ ٌؿ إِلَػػى ْابػ ِػف عمػػر فَسػأَلَو عػػف عثْمػػاف ،فَ ل َذ َكر عل ْلن مح ِ
اسل ِلن
و َعػ ْػف َسػ ْػعِد ْبػ ِػف ُع َب ْيػ َػدةَ ،قَػ َ
َ َ ََ
َ َ َُ
ََُ َ ُ َ ْ ُ َ َ
اؿ :فَأَرَغـ المو بِأ َْن ِف َؾ ،ثُـ سأَلَو عف عمِػي فَ َذ َكر مح ِ
اس َن
وء َؾ؟ قَ َ
اؿ :لَ َعؿ َذ َ
َع َممِ ِ  ،قَ َ
َ ُ َْ َ ّ َ ََ
اؿَ :ن َع ْـ ،قَ َ ْ َ ُ
اؾ َي ُس ُ
ِ
ػوء َؾ؟
ػاؿ :لَ َعػؿ َذ َ
صػمى اُّ َعمَ ْي ِػو َو َسػم َـ ،ثُػـ قَ َ
َع َممِ ِ  ،قَ َ
اؾ َي ُس ُ
ػاؿُ :ى َػو َذا َؾ َب ْيتُػوُ ،أ َْو َسػطُ ُبُيػوت النبِػي َ
اجيَ ْد َعمَي َج ْي َد َؾ "(.)3
اؿ :فَأ َْرَغ َـ الموُ بِأ َْن ِف َؾ ْان َ
َج ْؿ ،قَ َ
قَ َ
طمِ ْؽ فَ ْ
اؿ :أ َ
وفػي الحػػديث أف رجػ ًػا سػأؿ ابػػف عمػػر عػػف عثمػاف فػػأخبره عػػف أعمالػػو الحسػنة ،ثػػـ سػػألو عػػف
عمي ،فأخبره عف محاسف عممو ،فمـ يسره ما قاؿ ،فدعا عميو ابف عمر أف يوقع بو السوء.

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 1178 /3صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.28 /16
) )2كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.201/7
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط .1141 /3أسؿْ  :كبُشؿْ  ٞٛاُزشاة أ ١أُضه ٚاُزشاةُ( .غبٕ اُؼشة ،سؿْ).
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وفي قولو ( فذكر عف محاسف عممػو ) ضػمف ( ذكػر ) معنػى أخبػر

()1

فعػداىا ب ػ ( عػف ) وىػي

ليت"
فػػي الصػػؿ ال تتعػػدى بيػػا وقػػد وردت فػػي القػرآف الكػريـ فػػي قولػػو تعػػالىَ " :وا ْذ ُكللر َّرَّبل َ
لك إِ َذا َن ِسل َ
الكيؼ24 :

وقولو تعالى"َ :وا ْذ ُك ْر ِفي ا ْل ِكَِ ِ
اب َم ْرَي َم" مريـ.16 :

فيقاؿ ذكر لفاف حديثًا :قالو لو ،وذكره الشيء ،وذكره بو :جعمػو يػذكره ،واسػتذكر بد ارسػتو  :طمػب
بيا الحفظ ،وتذاكروا في المر تفاوضوا(.)2
ِ
وعف عمِي ر ِ
ِ ِ
َح ٍػد إِال
ض َي الموُ َع ْنوُ ،قَ َ
ػاؿَ :مػا َس ِػم ْع ُ
لع أ ََب َوْيل ل َ
صػمى اُّ َعمَ ْيػو َو َسػم َـ َج َم َ
ت النبِػي َ
َْ َ َ
ِ
ٍِ
ِ ِ
اؾ أَبِي َوأُمي»(.)3
ُحٍدَ « :يا َس ْع ُد ْارِـ ِف َد َ
ل َس ْعد ْب ِف َمالؾ ،فَِإني َسم ْعتُوُ َيقُو ُؿ َي ْوَـ أ ُ
وفػػي الحػػديث يخبرنػػا عمػػي بػػف أبػػي طالػػب رضػػي اّ عنػػو أنػػو لػػـ يسػػمع النبػػي يجمػػع أبويػػو،
ويقرنيما في القوؿ فيقوؿ :فداؾ أبي وأمي  ،إال لسعد بف مالؾ.
وفػي قولػو( جمػع أبويػو ) ضػمف( جمػع ) معنػى( قػرف ) والمتعػدي بػػ( الػاـ) ،ويبقػى لمحػرؼ دوره
لمكشؼ عف الغرض ولمسياؽ حكمو في توجيو المعنى والداللة عمى القصػد.أما فػي قولػو تعػالى" :
ف إِ َذا جمع َن ُ ِ
ب
فَ َك ْي َ
اه ْم ل َي ْوٍم َّلَّ َرْي َ
ََْ

"آؿ عمراف25

قاؿ اللوسي

()4

ليوـ  :أي في يوـ .

ولعؿ ( جمع ) ىنا تضمف معنى ( أحصػى ) وىكػذا تتػزاحـ الغػراض مػف (أحصػى) إلػى (قػرف)،
إلػى تشػػدد ( جمػػع القػػوـ لعػػدوىـ :تشػػددوا لقتالػػو) ،إلػػى لػػبس ( جمػػع عميػػو ثيابػػو :لبسػػيا ) إلػػى عػػزـ
( وأجمع عمى المػر :عػزـ عميػو )

()5

وذلػؾ حسػب انتظامػو فػي السػياؽ ،وتمػوح دالالت الفعػؿ مػف

وراء التضميف أما التناوب في الحروؼ :ليوـ أي في يوـ ،فا توجد ٍ
معاف جديدة فوؽ معناه.

) )1كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.85/7
) )2اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.111،
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 1236 /3صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.149 /5
) )4سٝػ أُؼبٗ.211 /2 ٢
) )5اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.37،
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ػاف لِ َعمِػي ِم َػف
وفي الحديث الشريؼ تخبرنا أـ المؤمنيف عائشة رضي اّ عنيػا فتقػوؿَ ...":ك َ
ِ
ِ
اس ػػتَْن َك َر َعِمػػي و ُج ػػوهَ الن ػ ِ
النػ ِ
ص ػػالَ َحةَ أَبِػػي َب ْك ػ ٍػر
ػاس َو ْج ػػوٌ َح َي ػػاةَ فَاط َم ػةََ ،فمَم ػػا تُُوف َي ػػت ْ
ػاس ،فَػػاْلتَ َم َس ُم َ
ُ
ػؾَ ،كر ِ
ِ
ػؾ الَ ْشػير ،فَأَرس َػؿ إِلَػى أَبِػي ب ْك ٍػر :أ ِ ِ
اى َيػةً
َو ُم َب َاي َعتَوَُ ،ولَ ْـ َي ُك ْف ُي َبايِعُ تِْم َ
َف ا ْئت َنػا َوالَ َيأْت َنػا أ َ
َ
َُ ْ َ
َح ٌػد َم َع َ َ
ِ
َن َي ْف َعمُوا
اؿ ُع َم ُر :الَ َوالم ِو الَ تَ ْد ُخ ُؿ َعمَ ْي ِي ْـ َو ْح َد َؾ ،فَقَ َ
ض ِر ُع َم َر ،فَقَ َ
س ْيَِ ُه ْم أ ْ
ل َم ْح َ
اؿ أَُبو َب ْك ٍرَ :و َما َع َ
ػاؾ
َع َ
طػ َ
ِبللي َوالمػ ِػو دتَِيػػنيُ ْـ ،فَػ َػد َخ َؿ َعمَػ ْػي ِي ْـ أَُبػػو َب ْكػ ٍػر ،فَتَ َشػػي َد َعِمػػي ،فَقَػ َ
ضػمَ َؾ َو َمػػا أ ْ
ػاؿ :إِنػػا قَػ ْػد َع َرْف َنػػا فَ ْ
ت َعمَ ْي َنػا بِػال َْم ِرَ ،و ُكنػا َن َػرى لِقَ َرَابتَِنػا ِم ْػف
ػؾَ ،ولَ ِكن َ
الموَُ ،ولَ ْـ َن ْنفَ ْس َعمَ ْي َؾ َخ ْي ًار َساقَوُ الموُ إِلَ ْي َ
اسػتَْب َد ْد َ
ػؾ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ػاؿ:
ػت َع ْي َنػػا أَبِػػي َب ْكػ ٍػرَ ،فمَمػػا تَ َكمػ َػـ أَُبػػو َب ْكػ ٍػر قَػ َ
اضػ ْ
ػيباَ ،حتػػى فَ َ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػػو َو َسػػم َـ َنصػ ً
َر ُسػػوؿ الم ػو َ
وؿ الم ِو صمى اّ عمَ ْي ِو وسمـ أَحب إِلَي أَف أ ِ
والِذي َن ْف ِسي بَِيِد ِه لَقَرَابةُ رس ِ
َص َؿ ِم ْف قَ َارَبتِي"...
ْ
ُ َ َََ َ
َ
َ َُ
َ

()1

وفػي الحػديث أف فاطمػػة الزىػراء  -رضػػي اّ -عنيػا أرسػػمت إلػى أبػػي بكػر تسػػألو ميراثيػا مػػف
رسػػوؿ اّ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ ،ف ػرفض أبػػو بكػػر وذكرىػػا بقػػوؿ الرسػػوؿ " ّإنػػا معاشػػر النبيػػاء ال
نػػورث مػػا تركنػػا صػػدقة " فغضػػبت فاطمػػة عمػػى أبػػي بكػػر ،وبعػػد وفاتيػػا أرسػػؿ عمػػي إلػػى أبػػي بكػػر
رضي اّ عنيما لمبايعتو ،فطمب منو عمر رضي اّ عنو ّأال يػذىب وحػده فقػاؿ لػو أبػو بكػر :مػا
عسيتيـ أف يفعموا بي ،فذىب وبايعو عمي.
وفي قولو ( ما عسيتيـ أف يفعموا بي ) قاؿ ابف حجر العسقاني :فيو شاىد عمى صحة تضميف
فإف ( عسى ) في ىذا الكاـ قد
بعض الفعاؿ معنى فعؿ آخر واجرائو مجراه في التعدية ّ ،
تضمنت معنى ( حسبت ) ،وأجريت مجراىا ،فنصبت ضمير الغائبيف عمى أنو مفعوؿ بو أوؿ
تقدير عمى أنو مفعوؿ بو ثاف ،وكاف حقو أف يكوف عارًيأ مف
ًا
ونصب ( أف يفعموا )

) (1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 1286 /3صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.67/12
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أف كما لو كاف بعد حسب ،ولكف جيء بػ( أف ) لئا يخرج عسى بالكمية عف مقتضاىا ،ولف أف
بدال منو وسادة مسد
قد تسد بصمتيا مسد مفعولي حسب فا يستبعد مجيئيا بعد المفعوؿ الوؿ ً
ثاني مفعولييا .وقاؿ :يجوز حمؿ" ماعسيتيـ " حرؼ خطاب والياء والميـ اسـ عسى ،والتقدير ما
()1

عساىـ اف يفعموا بي ،وىو وجو حسف.

اؿ َكعب ْبف مالِ ٍؾ ر ِ
َن أَ ْن َخمِ َع ِم ْلن َملالِي
تَ :يا َر ُس َ
وؿ الم ِو ،إِ َّن ِم ْن َِ ْوَب ِِي أ ْ
ض َي الموُ َع ْنوُُ :قْم ُ
وقَ َ ْ ُ ُ َ َ
ِ
ِ
ػؾ فَيُػ َػو َخ ْيػ ٌػر
ػاؿ« :أ َْم ِسػ ْ
ض َمالِػ َ
ػؾ َعمَ ْيػ َ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو َو َسػػم َـ ،قَػ َ
ػؾ َب ْع ػ َ
صل َلدقَ ًة إِلَػػى المػػو َوِالَػػى َر ُسػػولو َ
َ
ؾ َس ْي ِمي الِذي بِ َخ ْي َب َر" (.)2
ت :فَِإني أ ُْم ِس ُ
لَ َؾ»ُ ،قْم ُ
وىػذا القػػوؿ لكعػب بػػف مالػؾ حينمػػا تػاب اّ عميػػو حػيف تخمّػػؼ عػف غػػزوة تبػوؾ ،فػػأراد أف يتصػػدؽ
بجميع مالو ،ولكف الرسوؿ عميو الصاة والساـ أمره أف ُيبقي لو بعض مالو ففعؿ.
و( ص ػػدقةً ) يجػ ػػوز انتص ػػابو بػ ػ ػ ( أنخمػ ػػع ) لن ػػو ضػ ػػمف ( أنخم ػػع ) معنػػػى ( أتصػػػدؽ )(.)3
ويتعدى الفعؿ ( خمع ) بػ ( عمى ) خمع عميػو :ألبسػو ِخْمعػةً ( :نػزع ثوبػو وطرحػو عميػو) وب ػ (عػف)
خمػػع الرْبقػػة عػػف عنقػػو :نقػػض عيػػده ،وب ػ ( مػػف ) خمػػع اليػػد مػػف الطّاعػػة :خػػرج منيػػا ،وانخمػػع مػػف
متبختر(.)4
ًا
فيز يديو ومنكبيو
وتصدؽ ،وبػ ( في ) تخمّع فاف في مشيو  :تفكؾ ّ
مالو :خرج منو ّ

) )1اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 570/7اسشبد اُغبس ١ط.244 /9
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 1335 /3صؾ٤ؼ ٓغِْ ط .80 /17أٗخِغ  :أ ١أخشط ٓ٘ ٚعٔ٤ؼٝ ٚأرصذم ثٝ ٚأُػشًَّٔ ٚ٘ٓ ٟب ُ٣ؼشَّ ٟاإلٗغبٕ
.
ارا خِغ صٞثُ(،ٚغبٕ اُؼشة :خِغ).
) )3اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.141 /8
) )4اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.87 ،
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ِ
َن َي ْخ ُلر َج
اد أ ْ
صػمى اُّ َعمَ ْي ِػو َو َسػم َـ ،إِ َذا أ ََر َ
وعف َعائِ َشةَ رضي اّ عنياَ،قالَ ْ
تَ ":ك َ
اف َر ُسػو ُؿ المػو َ
ٍ
ِ
ع َبػ ْػي َف أ َْزو ِ
اىػػا ،فَ َخػ َػرَج
اجػ ِػو ،فَػأَيتُيُف َخػ َػرَج َسػ ْػي ُميَاَ ،خػ َػرَج بِيَػػا َم َعػػوُ ،فَػأَ ْق َر َ
سلفًَار أَ ْقػ َػر َ
ع َب ْي َن َنػػا فػػي َغػ َػزاة َغ َز َ
َ
َ
ِ
اب.)1("...
َس ْي ِمي ،فَ َخ َر ْج ُ
ت َم َعوُ َب ْع َد َما أ ُْن ِز َؿ الح َج ُ
وفػػي ىػػذا الحػػديث تػػروي لنػػا أـ المػػؤمنيف عائشػػة رضػػي اّ عنيػػا مػػا جػػرى فػػي حادثػػة اإلفػػؾ
ػأيتيف
وتخبرنػػا بػػأف الرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ إذا أراد أف يخػػرج إلػػى غػػزوة أقػػرع بػػيف نسػػائو ،فػ ّ
خرج سيميا خرجت معو.
ػفر عمػى المفعوليػة لنػو ضػمف (يخػرج) معنػى ( ينشػيء)(.)2
ػفر ) نصػب س ًا
وفػي قوليػا (:يخػرج س ًا
ويتعدى الفعؿ( خرج ) بػ (البػاء) فيقػاؿ خػرج بػو ،وب ػ ( فػي ) فيقػاؿ :خػرج فػاف فػي العمػـ والدب:
نبغ فيو ،وبػ ( مف ) فيقاؿ :خرج مػف َد ْيػف فػاف  :قضػاه إيػاه ،وب ػ (عمػى) فيقػاؿ :خػرج عميػو  :نبػذ
طاعتو بعد بيعتو ،وبرز لقتالو وتخرج عمى فاف :تأدب وتَ َعم َـ أنواع العموـ ،وخرجػت الرعيػة عمػى
الممؾ  :تمردت.

()3

ِ
الم ْقُبػ ِػريَ ،عػ ْػف أَبِيػ ِػوَ ،عػ ْػف أَبِػػي ُى َرْيػ َػرةَ،
ػؼَ ،حػػدثََنا الم ْيػ ُ
ػثَ ،حػػدثََنا َسػ ِػع ٌ
وسػ َ
و َحػػدثََنا َع ْبػ ُػد المػػو ْبػ ُػف ُي ُ
يد َ
ِ
ِ
اء َنبِي إِال أ ْ ِ
اؿ النبِي صمى اّ عمَ ْي ِو وسمـ« :ما ِمف ال َْنبِي ِ
ش ُلر،
اؿ :قَ َ
قَ َ
الب َ
ُعط َي َما م ْهم ُ َم َن َعمَ ْي َ
َ
ُ َ َََ َ َ
َ
ِ
ِ
ام ػ ِػة»(.)4
ػاف ال ػ ِػذي أُوتِي ػ ُ
ػت َو ْحًي ػػا أ َْو َح ػػاهُ الم ػػوُ إِلَ ػػي ،فَػ ػأ َْرُجو أ ْ
َف أَ ُك ػ َ
َوِان َم ػػا َك ػ َ
ػوف أَ ْكثَػ َػرُى ْـ تَاب ًع ػػا َي ػ ْػوَـ الق َي َ
يخبرنا الرسوؿ صمى اّ عميػو وسػمـ بػأف مػا مػف نبػي مػف النبيػاء إال وكانػت لػو معجػزة مػف شػأف

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط ٝ،1484/3صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.86/17
) )2كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.533 /8
) )3اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.76،
) )4صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 1607 /4صؾ٤ؼ ٓغِْ طْ ِٓ .160 /2ضِ ٞٛ : ٚػ ٖ٤اُش٢ء ٓٝب ٣غب.ٚ٣ٝ
ٓضَ ،رجغ.

ربثؼًب  :عبس ك ٢أصشُ .ٙغبٕ اُؼشة:
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مف يشاىدىا مف البشر أف يؤمف بو لجميا ،وأف معجزتو عميو الصػاة والسػاـ مػا نػزؿ عميػو مػف
تبعا يوـ القيامة.
الوحي مف القرآف الكريـ ،وتمنى الرسوؿ أف يكوف أكثر الرسؿ ً
وفي قولػو( :آمػف عميػو) تعػدى ( آمػف ) ب ػ (عمػى) بػدالً مػف ( الػاـ ) لتضػمنو معنػى (الغمبػة)

()1

مغموبػػا عميػػو إذ ال يسػػتطيع دفعػػو عػػف نفسػػو ،ولكػػف قػػد يجحػػد فيعانػػد .واال
وتأويمػػو :يػػؤمف بػػذلؾ
ً
فأصػؿ الكػػاـ أف يكػػوف آمػػف لػػو البشػػر ،ومػػف ذلػػؾ قولػػو تعػػالى ":فَمللا مل َ ِ
وسللى إَِّلَّ ُذِّرَّي ل ٌة ِّمللن
لن ل ُم َ
َ َ
قَو ِم ِ عمَى َخو ٍ
ف ِّمن ِف ْر َع ْو َن" يونس.83 :
َ
ْ
ْ

ويحدثنا عمػي بػف أبػي طالػب رضػي اّ عنػو عػف غضػب الرسػوؿ عميػو عنػد لبسػو الحريػر فيقػوؿ:
ِ
ِ
« ِى إِلَ َّي َّ
ػب ِفػي َو ْج ِي ِػو فَ َشػقَ ْقتُيَا
ػت َ
اثَ ،فمَبِ ْسػتُيَا ،فَ َأرَْي ُ
ض َ
الغ َ
سلمَّ َم ُحمَّل َة س َلي َر َ
صلمَّى اهللُ َعمَ ْيل َو َ
الن ِبي َ
َب ْي َف نِ َسائِي»(.)2

رداء مػف
وفي الحديث أف عمي بف أبي طالب رضي اّ عنو أىداه الرسػوؿ صػمى اّ عميػو وسػمـ ً
حرير ،وعندما لبسو شاىد الغضب في وجو الرسوؿ صمى اّ عميو وسمـ ،فشقيا بيف نسائو.
وفي قولو ( آتى ) بالمد أي أعطى ،ثـ ضمف ( أعطى ) معنى ( أىدى ) أو أرسؿ لذلؾ عداه
()3
الزما ويختمؼ معناه
بػ ( إلى ) وىي بالتشديد  .و( أتى ) يتعدى بنفسو ،ويتعدى بحرؼ ،ويجيء ً

الزمػا مػػا ورد فػي قولػو تعػالى ":أََِلى أ َْمل ُلر
حسػب سػياقو ،ففػي مجيئػو ً

المّل ِ "النحػؿ1:

للللن أ َْب َوا ِب َهلللللا
للللوت ِمل ْ
وفػ ػػي تعديتػ ػػو مػ ػػا ورد فػ ػػي قولػ ػػو تعػ ػػالىَ ":وأُِْلللللواْ ا ْل ُب ُيل َ

أي دنػا واقتػػرب،

"البق ػ ػرة189:

أي ادخموىػ ػػا.

) )1اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.8 /9
ّ
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 1728 /4صؾ٤ؼ ٓغِْ ط .42 /14ؽِخ  :سداء ٝهٔ٤ص ٝرٔبٜٓب اُؼٔبٓخ .ع٤شاء  :اُؾش٣ش اُصبك ٢أ ١ؽِخ
ؽش٣شُ( ،غبٕ اُؼشة:ؽَِ ،ع٤ش)
) )3اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.139 /12
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ون ِفي َن ِادي ُك ُم ا ْل ُمن َك َر
وقولو تعالىَ " :وَِأُِْ َ

"العنكبوت29:

أي تمارسوف .وىكػذا فػإف طمػب المعنػى مػف

وراء المفظ معزوًال عف نظمو وحصر ( اإلتياف ) بمعنى ( المجيء ) وقصره عمى معناه المعجمي
يغفػػؿ الكثيػػر مػػف المعػػاني التػػي تتػػأتى مػػف خػػاؿ السػػياؽ ،نعػػـ تختمػػؼ داللػػة المفػػظ حسػػب السػػياؽ
الذي ينتظـ فيو.

ِ ِ
وعف أَبِي ىرْيرةَ ر ِ
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ -فَ َو َج َد لََبًنػا
ض َي الموُ َع ْنوُ ،قَ َ
اؿَ :د َخْم ُ
َْ
ت َم َع َر ُسوؿ المو َ -
َُ َ َ
ِ
اسػتَْأ َذُنوا،
ق إلى الصفَّ ِة فَ ْاد ُع ُه ْم إِلَ َّي قَ َ
ِفي ق َد ٍح ،فَقَ َ
الح ْ
اؿ« :أ ََبا ىرَ ،
اؿ :فَػأَتَْيتُيُ ْـ فَ َػد َع ْوتُيُ ْـ ،فَػأَ ْقَبمُوا فَ ْ
فَأُِذ َف لَيُ ْـ فَ َد َخمُوا"(.)1
وفػػي الحػػديث يطمػػب الرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ مػػف أبػػي ىريػرة أف يػػدعو لػػو أىػػؿ الصػػفة،
وىـ أُناس فقراء ال منازؿ ليـ ،فأحضرىـ وأسقاىـ المبف.
وفػػي قولػػو ( :الحػػؽ إلػػى الصػػفة) ُع ػدي ( الحػػؽ ) بػ ػ ( إلػػى )؛ لنػػو ضػػمنيا معنػػى (انطمػػؽ)

()2

وىي في الصؿ تتعدى بػ ( الباء ) فيقاؿ  :ألحؽ بػو :أدركػو فيػو ممحػؽ ،ومػف ذلػؾ قولػو تعػالى":
ين لَل ْلم َي ْم َحقُ لواْ ِب ِهللم ِّمل ْلن
ون ِبالَّل ِلذ َ
سَِ ْب ِشل ُلر َ
َوَي ْ

َخ ْم ِف ِ
هللم"آؿ عم ػراف170
ْ

لب ِلللي ُح ْك ًمللا
وقولػػو تعػػالىَ ":ر ِّ
ب َهل ْ

ين"الشعراء .83فػالماحظ فػي اديػات أف الفعػؿ ( الحػؽ ) تعػدى بػ ػ (البػاء) فػأعطى
َوأَْل ِح ْق ِني ِب َّ
الصالِ ِح َ
معنى اإلدراؾ ،ولكنو عندما تعدى بػ ( إلى ) في الحديث تضمف باإلضافة إلى معنى ( اإلدراؾ )
معنى االنطاؽ ،وتأويمو انطمؽ إلى أىؿ الصفة مدرًكا إياىـ.

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 2027 /4صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.1051 /2
) )2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.323 /11

110

اع َة َك َهاَِ ْي ِن
ت أََنا َو َّ
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ قَ َ
اؿُ :ب ِعهْ ُ
الس َ
و َع ِف النبِي َ

»()1

وفػػي الحػػديث يخبرنػػا الرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ أنػػو ُبعػػث ويػػوـ القيامػػة كيػػاتيف ومػ ّػد إصػػبعيو
الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبابة والوس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطى وى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو كناي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب.
وقولو ( الساعة ) بالنصػب عمػى تضػميف ( بعثػت ) معنػى يجمػع إرسػاؿ الرسػوؿ ومجػيء السػاعة
نحو ( جئت ) (.)2

شر ال َك ِ
ِ
وحدثََنا أ ََنس ْبف مالِ ٍؾ ر ِ
ِ
اف ُر َعمَى َو ْج ِه ِ َي ْوَـ
ض َي الموُ َع ْنوُ :أَف َرُج ًا قَ َ
َ
اؿَ :يا َنبي المو ُي ْح َ ُ
ُ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ُي ْم ِشػ َػيوُ َعمَػػى َو ْج ِيػ ِػو َيػ ْػوَـ
امػ ِػة؟ قَػ َ
ػاؿ« :أَلَػ ْػي َس الػػذي أ َْم َشػػاهُ َعمَػػى الػػر ْجمَ ْي ِف فػػي الػػد ْن َيا قَػػاد ًار َعمَػػى أ ْ
الق َي َ
ِ
ادةَُ :بمَى َو ِع ِزة َرب َنا.
ام ِة» قَ َ
اؿ قَتَ َ
الق َي َ

()3

وفػػي الحػػديث سػػأؿ رجػػؿ الرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ كيػػؼ يحشػػر الكػػافر عمػػى وجيػػو يػػوـ
القيامة ،فأجابو الرسوؿ بأف اّ الذي أمشاه عمى رجميو في الدنيا لقادر أف يمشيو عمى وجيػو يػوـ
القيامة.
ون َعمَلى ُو ُجلو ِه ِه ْم إِلَلى
ين ُي ْح َ
ش ُلر َ
وفي قولو ( يحشر الكافر عمى وجيػو ) ومنػو قولػو تعػالى ":الَّ ِلذ َ
َج َهل َّلن َم"الفرقػػاف 34:فقػػد ضػػمف ( حشػػر ) معنػػى ( جػػر ) لػػذا عػػدي تعديتػػو ف ػ ( حشػػر ) يتعػػدى بنفسػػو
الشللي ِ
ين
لك لَ َن ْح ُ
كمػا فػي قولػو تعػالى ":فَ َو َرِّب َ
اط َ
ش َلرَّن ُه ْم َو َّ َ

"مػريـ68 :

ويتعػدى ب ػ ( إلػى ) ومػف ذلػؾ قولػػو

للللللدا"مػػ ػ ػريـ 85 :وال يتع ػ ػ ػػدى ب ػ ػ ػ ػ ( عم ػ ػ ػػى ).
للللللين إِلَلللللللى الل َّ
للللللوَم َن ْح ُ
للللللر ْح َم ِن َو ْفل ً
للللللر ا ْل ُمَِّ ِقل َ
تع ػ ػ ػػالىَ ":يل ْ
شل ُ
ون َعمَللللللى
ولع ػ ػػؿ تخصيص ػ ػػو بمعن ػ ػػى ( ج ػ ػػر ) تنزل ػ ػػو أفض ػ ػػؿ منازل ػ ػػو فف ػ ػػي الح ػ ػػديث َ " :وُِ َجللللللر َ

) )1صحي البخاري ج 2039 /4وصحي مسمـ ج.134 /6
) )2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.397/11
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 2044 /4صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.123 /17
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ُو ُجللو ِه ُكم"( .)1وال يخفػػى مػػا فػػي الجػػر عمػػى الوجػػوه مػػف اإلىانػػة والمذلػػة ،فالمشػػيد مقمػػوب كػػانقاب
مقاييسيـ في منطقيـ العقيـ مع الرسوؿ عميو الصاة والساـ.

ِ
ِ
ِ
وقػػاؿ أ ََبػو َسػ ِػع ٍيد ُ ِ
ػص
ػاؿ :قَػ َ
ػي المػػوُ َع ْنػػوُ ،قَػ َ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػػو َو َسػػم َـَ « :ي ْخمُػ ُ
ػاؿ َر ُسػػو ُؿ المػػو َ
الخػ ْػدري َرضػ َ
ػار ،فَػػيقَص لِبع ِ
ِ
ضػ ِي ْـ ِمػ ْػف َب ْعػ ٍ
ػوف ِمػ َػف النػ ِ
ػض َمظَػػالِ ُـ
الجنػػة َوالنػ ِ ُ
ػوف َعمَػػى قَ ْنطَػ َػرٍة َبػ ْػي َف َ
ػار ،فَُي ْح َب ُسػ َ
الم ْؤ ِمُنػ َ
َْ
ُ
ِ
ِ
ت َب ْي َػنيـ ِفػي الػد ْن َياَ ،حتػى إِ َذا ُىػذُبوا وُنقػوا أُِذ َف لَيػـ ِفػي ُد ُخ ِ
ػس ُم َحم ٍػد بَِي ِػد ِه،
َك َان ْ
ػوؿ َ
الجنػة ،فَ َوالػذي َن ْف ُ
ُْ
ُْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اف ِفي الد ْن َيا»(.)2
َح ُد ُه ْم أ ْ
َه َدى ِب َم ْن ِزِل في َ
َأل َ
الج َّنة م ْنوُ بِ َم ْن ِزِلو َك َ
وفي الحديث أف رسوؿ اّ صمى اّ عميو وسمـ يحدثنا عف حاؿ المؤمنيف يوـ القيامة فإذا نجا
المؤمنوف مف السقوط في النار ،حبسوا عمى قنطرة بيف الجنة والنار ،فيقتص بعضيـ مػف بعػض،
حتى إذا لـ يبؽ في قموبيـ غؿ دخموا الجنة وك ٌؿ يعرؼ منزلو فييا.
وفػػي قولػػو ( أىػػدى بمنزلػػو ) فأىػػدى ال يتعػػدى ب ػ ( البػػاء ) بػػؿ يتعػػدى بنفسػػو أو ب ػ ( الػػاـ ) أو
بػ ػ ( إلػػى ) وذكػػر الفيػػروز أبػػادي" ىػػداه اّ الطريػػؽ ولػػو واليػػو"
معنى ( المصوؽ)

()4

()3

وعنػػدما عػػدي بػ ػ (البػػاء) ضػػمف

ىاديا إليو ،ومثمػو قولػو تعػالىَ " :ي ْه ِلدي ِه ْم َرب ُه ْلم
وتأويمو لحدىـ ألصؽ بمنزلو ً

ق وِب ل ِ
ِبِ يمل ِ
لان ِه ْم"يػػونس .9:وفػػي قولػػو تع ػالىَ ":و ِم َّمل ْلن َخمَ ْق َنللا أ َّ
ُم ل ٌة َي ْهل ُلد َ
ون ِبللا ْل َح ِّ َ
َ

ون"الع ػراؼ181:
َي ْعل ِلدلُ َ

ضمف( ىدى ) معنػى ( أمػر ) ،وقػد ورد ( ىػدى ) متعػديا بنفسػو فػي قولػو تعػالىِ ":
ط
الص َا
اهلد َنا ِّ
لر َ
ً
المسللَِ ِقيم" الفاتحػػة6 :

ُ

َ

(رد) عػػداه بػ ػ
عمػػى تضػػميف ( ىػػدى ) معنػػى ( سػػمؾ ) ،وعنػػدما ضػػمنو معنػػى ّ

ض َال لَ ِِ ِه ْم"النمؿ ،81:انظروا كيػؼ يكشػؼ
( عف ) كما في قولو تعالىَ ":و َما أ َ
َنت ِب َه ِادي ا ْل ُع ْم ِي َعن َ
) )1اُزشٓز ١ط616/4
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط .2047 /4اُو٘طشح  :عغش ٓزو ِّٞط ٓج٘ ٌّ ٢كٞم اُٜ٘ش ٣ؼجش ػِ( ،ٚ٤أُؼغْ اُٞع٤ػ  :ه٘طش).
) )3اُوبٓٞط أُؾ٤ػ ٛ :ذ.ٟ
) )4كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.456 /11
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متعديا بػ ( عف ) أو بػ ( البػاء ) ومػع كػؿ
لنا التضميف أسرار ىذه المغة فيجعؿ المتعدي بػ (الاـ)
ً
ٍ
حرؼ يأتي بداللة جديدة تنسجـ مع السياؽ المنتظمة فيو.

ِ
ِ
وعػ ْػف أ ََنػ ٍ
امػ ِػة َك ػ َذلِ َؾ،
صػػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو َو َسػػم َـ -قَػ َ
المػ ْػؤ ِمن َ
ػس :أَف النبِػػيَ -
يف َيػ ْػوَـ الق َي َ
ػاؿَ " :ي ْج َمػػعُ المػػوُ ُ
يح َنا ِم ْف َم َكانَِنا َى َذا.)1( "...
اسَِ ْ
شفَ ْع َنا إِلَى َرِّب َنا َحتى ُي ِر َ
فََيقُولُ َ
وف :لَ ِو ْ
وفي الحديث يخبرنا الرسوؿ  -صمى اّ عميو وسمـ -أف الناس يجتمعوف يوـ القيامة لطمػب
الشػػفاعة ،ثػػـ يػػذىبوف إلػػى سػػيدنا آدـ ،ثػػـ إلػػى سػػيدنا نػػوح ،ثػػـ إلػػى سػػيدنا إب ػراىيـ ،ثػػـ إلػػى سػػيدنا
موسى ،ثـ إلى سػيدنا عيسػى ،فيرسػميـ إلػى سػيدنا محمػد صػمى اّ عميػو وسػمـ ،فيأتونػو ،فيسػتأذف
خالدا فييا.
عمى ربو ويشفع ليـ حتى ما يبقى في النار ّإال مف كاف ً
وفػػي قولػػو ( استشػػفعنا إلػػى ربنػػا ) ضػػمف( استشػػفعنا ) معنػػى ( سػػعى )

()2

لف االستشػػفاع طمػػب

فعداىا بػ ( إلى ) وتأويمو لو استشفعنا ساعيف إلى ربنػا.
الشفاعة وىي انضماـ الدنى إلى العمى ّ
شلللفَ ُعواْ
شلللفَ َعاث فَ َي ْ
وق ػػد وردت ب ػػالقرآف متعدي ػػة ب ػ ػ ( ال ػػاـ ) كم ػػا ف ػػي قول ػػو تع ػػالى ":فَ َهلللل لَّ َنلللا ِملللن ُ
لَ َنا"العراؼ.53

ويقاؿ :شفعت لو إلى فاف ،وأنا شافعو وشفيعو ،وتشػفعت لػو إليػو ،فشػفعني فيػو ،واستشػفعني إليػو
فشفعت لو ،واستشفع بي  ،وشفع فيو طمبو بالشفعة ،وتشفع لو إلى فاف :سألو قضاء حاجتو(.)3

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 2063 /4صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.163 /1اعزشلؼ٘ب  :أ ١اُغئاٍ ك ٢اُزغبٝص ػٖ اُزٗٞة ٝاُخطب٣بُ (،غبٕ اُؼشة:
شلغ).
) )2كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.494/11
) )3اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.180،
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وحػدثََنا رسػو ُؿ المػ ِػو صػمى اّ عمَ ْيػ ِػو وسػمـ ،وىػػو الص ِ
َحػ َػد ُك ْـ ُي ْج َمػعُ ِفػػي
وؽ ،قَ َ
صػ ُػد ُ
ػاد ُ
ػاؿ " :إِف أ َ
َ
الم ْ
َ
َُ
ؽ َ
ُ َ َ َ َ َ َُ
ِ
ِ ِ
ػث المػوُ َممَ ًكػا فَُي ْػؤ َم ُر
َب ْ
ض َػغةً ِم ْث َػؿ َذلػ َؾ ،ثُػـ َي ْب َع ُ
ػوف ُم ْ
يف َي ْو ًما ،ثُـ َعمَقَػةً م ْث َػؿ َذلػ َؾ ،ثُػـ َي ُك ُ
ط ِف أُمو أ َْرَبع َ
ِ
ِ
َهل ِلل َّ
النل ِ
لار،
َحػ َػد ُك ْـ  -أ َْو :الرُجػ َػؿ َ -ي ْع َم ل ُل ِب َع َمل ِلل أ ْ
َجمِػ ِػوَ ،و َشػ ِػقي أ َْو َسػ ِػع ٌ
يد ،فَ َوالمػػو إِف أ َ
بِػأ َْرَب ٍع :بِ ِرْزِقػػو َوأ َ
ِ ِ
الجنػ ِػة،
ػاع أ َْو ِذ َر ٍ
ػوف َب ْي َنػػوُ َوَب ْي َنيَػػا َغ ْيػ ُػر َبػ ٍ
اع ،فََي ْس ػبِ ُ
ػاب فََي ْع َم ػ ُؿ بِ َع َمػ ِػؿ أ ْ
َىػ ِػؿ َ
ؽ َعمَ ْيػػو الكتَػ ُ
َحتػػى َمػػا َي ُكػ ُ
َىػ ِػؿ الجنػ ِػة ،حتػػى مػػا ي ُكػػوف ب ْي َنػػو وب ْي َنيػػا َغ ْيػػر ِذر ٍ ِ
اعػ ْػي ِف،
فََيػ ْػد ُخمُيَاَ .وِاف الرُجػ َػؿ لََي ْع َمػ ُؿ بِ َع َمػ ِػؿ أ ْ
اع أ َْو ذ َر َ
َ
ُ َ
َ َ َ ُ َ ُ ََ َ
ِ ِ
َى ِؿ الن ِار فََي ْد ُخمُيَا»(.)1
س ِب ُ
اب ،فََي ْع َم ُؿ بِ َع َم ِؿ أ ْ
ق َعمَ ْي الكَِ ُ
فَ َي ْ
يومػػا ،ثػػـ تخمػػؽ بعػػد ذلػػؾ
وفػػي الحػػديث يخبرنػػا الرسػػوؿ أف النطفػػة تجمػػع فػػي رحػػـ المػرأة أربعػػيف ً
عمقػة ،ثػػـ مضػػغة ،ثػـ يبعػػث اّ مم ًكػػا ،فيػؤمر بػأربع برزقػػو وأجمػػو وشػقي ىػػو أو سػػعيد ،واف الرجػػؿ
يعمؿ السيئات حتى يكوف قر ًيبا مف النار ،فيتوب ويدخؿ الجنة ،وأف الرجؿ يعمؿ العماؿ الحسنة
حتى يصب قر ًيبا مف الجنة فيعمؿ عمؿ أىؿ النار فيدخميا.
متمبسػا
وفي قولو ( يعمؿ بعمؿ أىؿ النار ) ضػمف ( يعمػؿ ) معنػى ( يتمػبس)( )2وتأويمػو يعمػؿ
ً
فعداىا بػ ( الباء ).
بعمؿ أىؿ النارّ ،
وفي الفعؿ ( عمؿ ) يقاؿ :أعمؿ ذىنو في كذا :دبره بفيمػو ،واعتمػؿ بنفسػو أو لنفسػو :أعمػؿ أريػو
وآلتو ،وتعمؿ مف أجمو  :تَ َعنى واجتيد(.)3
وفي قولو ( فيسبؽ عميو الكتاب ) ضمف ( يسبؽ ) معنى ( يغمب )

()4

غالبػا عميػو
وتأويمو فيسػبقو ً

الكتاب.

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 2063/5صؾ٤ؼ ٓغِْ ط .158/16ػِوخ  ٢ٛ :هطؼخ اُذّ اُغبٓذ هجَ إٔ ٤٣جظ .أُعـخ  :هطؼخ ٖٓ اُِؾْ.
ثبع  ٞٛ :هذس ٓ ّذ اُ٤ذٓٝ ٖ٣ب ثٜٔ٘٤ب ٖٓ اُجذُٕ(.غبٕ اُؼشة:ػِنٓ،عؾ ،ثٞع)
) )2كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.558 /11
) )3اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.249،
) )4كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.558 /11
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تقدمػػو ،وسػػبقو عمػػى كػػذا :غمبػػو ،وسػػبؽ عمػػى قومػػو:
وفػػي الفعػػؿ ( سػػبؽ ) يقػػاؿ :سػػبقو إلػػى كػػذاّ :
وسبقت عميوُ :غمبت( ،)1ومف ذلؾ قولػو تعػالى:
كرما ،وأسبؽ القوـ إلى المر :بادروا إليوُ ،
عاىـ ً
ِّل أ َْمهَالَ ُك ْم"الواقعة.61 ،60 :
ين َعمَى أَن ن َبد َ
س ُبوِق َ
" َو َما َن ْح ُن ِب َم ْ

وقَ َ
لت لَل ُ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو َو َسػػم َـَ « :مػ ْػف تَ َوكػ َػؿ لِػػي َمػػا َبػ ْػي َف ِر ْجمَ ْيػ ِػو َو َمػػا َبػ ْػي َف لَ ْح َي ْيػ ِػوََِ ،و َّك ْمل ُ
ػاؿ النبِػػي َ
ا ْل َج َّن َة»(. )2
وفي الحديث يخبرنا الرسوؿ صمى اّ عميو وسمـ أف مف تك ّفؿ لو ما بػيف رجميػو أي ابتعػد عػف
الزنا ومف حفظ لسانو فقد ضمف لو الجنة.
وقد وردت في رواية أبي ذر عف المستممي والسرخسػي( )3كممػة (الجنػة) بالنصػب لنػو ضػمف
ِ
بالجنة ) كما في قولو تعػالىُ ":ق ْل
( توكمت ) معنى ( ضمنت ) ،والصؿ أف يقوؿ ( :توكمت لو
لون" السػجدة  .11ويكشػؼ لنػا التضػميف أسػرار
َيََِوفَّا ُكم َّممَ ُك ا ْل َم ْو ِت الَِّذي ُوِّك َل ِب ُك ْم هُ َّم إِلَى َرِّب ُك ْم ُِْر َج ُع َ
الفعؿ ( وكؿ ) فيػا ىػو يتعػدى ب ػ ( عمػى ) فيقػاؿ :اتكػؿ عمػى اّ ،واتّكػؿ عميػو فػي أمػره  :اعتمػد،
ان َعمَ َّي َوالمَّ ُ َعمَى َما َنقُو ُل َو ِكيل ٌل"القصػص ،28فيػو
ض ْي ُ
ت فَ َال ُع ْد َو َ
َجمَ ْي ِن قَ َ
َّما ْاأل َ
ومنو قولو تعالى ":أَي َ
ىنا تضمف معنى الشيادة ،فاّ سبحانو وتعالى وكيؿ وشييد.

( )1اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.158/157،
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط .130 /12ر٣ : ًَٞوبٍ ر ًَٞثبألٓش ار ظٖٔ اُو٤بّ ثُ( ،ٚغبٕ اُؼشة .)ًَٝ :
) )3اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.130 /12
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اب أَتَى رس َ ِ
ِ
َعر ِ
ت لِلي
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسػم َـ ،فَقَ َ
ػاؿ :أَ ْن ُ
ض ْلي َ
ش ُلد َك المَّل َ إََِّّل قَ َ
وؿ المو َ
َُ
وأف َرُج ًا م َف ال ْ َ
ض َب ْي َن َنا بِ ِكتَ ِ
ِب ِكَِ ِ
ادخ ُر :و ُىو أَ ْفقَوُ ِم ْنوَُ ،ن َع ْـ فَا ْق ِ
اب الم ِو.)1("...
اب المَّ ِ  ،فَقَ َ
اؿ َ
الخ ْ
ص ُـ َ َ َ
وفػػي الحػػديث جػػاء رجػػاف لمرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ لػػيحكـ بينيمػػا ،وكػػاف ابػػف أحػػدىما قػػد
زنى بامرأة ادخر فحكـ عمى الزاني بالجمد مائة جمدة وتغريب عاـ ،وعمى الزانية بالجمد.
وفػػي قولػػو ( أنشػػدؾ اّ ) ضػػمف ( أنشػػدؾ ) معنػػى ( أذكػػرؾ ) فحػػذؼ البػػاء

()2

وتأويمػػو أذكػػرؾ

افعا نشيدتي أي صوتي.
رً
الممِ ِػؾ
وفي القسامة يروي لنا أبو قابة قصة عبد الممؾ بف مرواف مع الرجؿ "َ ...وقَ ْد َك َ
اف َع ْب ُػد َ
ِ
ػاد رجػ ًػا بِالقَسػام ِة ،ثُػػـ َنل ِلدم بعل َلد مللا صل َنع ،فَػأَمر بِ َ ِ
يف أَ ْق َس ُػموا ،فَ ُم ُحػوا ِمػ َػف
اف أَقَ َ َ ُ
ػيف الػػذ َ
الخ ْمس َ
ْب ُػف َمػ ْػرَو َ
َ َ ْ َ َ َ ََ
َ َ
يو ِ
افَ ،و َسي َرُى ْـ إِلَى الشأِْـ.)3("...
الد َ
ضػػمف ( نػػدـ ) معنػػى ( ك ػره )

()4

ويتعػػدى ( نػػدـ ) بػ ػ ( عمػػى ) فيقػػاؿ :نػػدـ عمػػى المػػر ،ونػ ّػدمني

عميو ،ونادمو عمى الشراب.

ِ
وأَف رس َ ِ
ضػ ُك ْـ أَْل َح ُػف بِ ُحجتِ ِػو
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ قَ َ
وف إِلَػيَ ،ولَ َعػؿ َب ْع َ
ػاؿ " :إِن ُك ْػـ تَ ْختَص ُػم َ
وؿ المو َ
َُ
للق أ ِ
ِم ػ ْػف َب ْع ػ ٍ
ط َعػ ػةً ِم ػ َػف الن ػ ِ
ت لَللل ُ ِب َحل ِّ
ط ػػعُ لَ ػػوُ ِق ْ
ػار فَػ ػاَ
شل ْللي ًئا ،بِقَ ْولِ ػ ِػو :فَِإن َم ػػا أَ ْق َ
َخيللل ِ َ
ضل ْللي ُ
ػض ،فَ َم ػ ْػف قَ َ
ْخ ْذ َىا"(.)5
َيأ ُ
وفػػي الحػػديث أف الرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ سػػمع رجمػػيف يختصػػماف ببابػػو ،فخػػرج عمييمػػا
وأخبرىما إنما ىو بشر فإف حكـ لحدىما وىو ال يستحؽ فكأنو قطع لو قطعة مف النار.
) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 2129 /5صؾ٤ؼ ٓغِْ ط .71 /11ػغ٤لًب  :كبُؼغ٤ق األع٤ش أُغزٜبٕ ثُ (.ٚغبٕ اُؼشة :ػغق)
) )2اٗظشكزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.158 /12
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 2153/5صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.108 /11
) )4اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.282 /12
) )5كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط  ٝ205/13صؾ٤ؼ ٓغِْ5 /12
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ػيئا ) ض ػػمف ( قض ػػيت ) معن ػػى ( أعطي ػػت)( .)1فالفع ػػؿ
وف ػػي قول ػػو ( قض ػػيت ل ػػو م ػػف أخي ػػو ش ػ ً
وسلى
( قضى ) يتعدى بنفسو ومف ذلؾ قولػو تعػالىَ ":فمَ َّملا قَ َ
ضلى ُم َ

لل"القصػص29:
َج َ
ْاأل َ

فممػا تضػمف

ِ
يل ِفللي ا ْل ِكَِل ِ
لاب
سل َلرِائ َ
معنػػى العطػػاء تعػػدى ب ػ ( الػػاـ ) ،وأمػػا فػػي قولػػو تعػػالىَ ":وقَ َ
ضل ْلي َنا إِلَللى َبنللي إِ ْ
للد َّن ِفلللي
لَُِ ْف ِسل ُ

األَر ِ
ض"الس ػراء 4:
ْ

فقػػد تعػػدى بػ ػ ( إلػػى ) لتضػػمنو معنػػى الػػوحي وانيػػاء الخبػػر إلػػييـ

واعاميـ عما سيفعموف ،فاّ ال يقضي بالفساد ،ولما تضمف القضاء معنى الجزاء والحكـ عداه بػ
( البػػاء ) كم ػػا فػػي قول ػػو تع ػػالى ":والمَّللل ُ ي ْق ِ
للون
ضلللي ِبلللا ْل َح ِّ
ضل َ
ين َيل ْللد ُع َ
ق َوالَّل ِللذ َ
ون ِملللن ُدوِنللل ِ ََّل َي ْق ُ
َ
َ
شللي ٍ
ث"غػػافر20:
ِب َ
ْ

وحػػيف تعػػدى بػ ػ ( عمػػى ) تضػػمف معنػػى ( أجيػػز ) كمػػا فػػي قولػػو تعػػالى ":فَ َللو َك َزسُ

ضى َعمَ ْي ِ "القصص 15:وتتجمػى دالالت الفعػؿ قضػى مػف خػاؿ التضػميف ،فمػع كػؿ حػرؼ
وسى فَقَ َ
ُم َ
داللة جديدة.

القي ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
وف ،فَُيقَػا ُؿ لَيُ ْػـ
فَقَ َ
َص َػح َ
امػة ُي َعػذُب َ
صمى اُّ َعمَ ْيو َو َسػم َـ« :إِف أ ْ
اؿ َر ُسو ُؿ المو َ
اب َىػذه الص َػوِر َي ْػوَـ َ َ
اؿ« :إِف الب ْي َ ِ ِ ِ
الماَئِ َكةُ»(.)2
َح ُيوا َما َخمَ ْقُِ ْم» َوقَ َ
أْ
َ
ت الذي فيو الص َوُر الَ تَ ْد ُخمُوُ َ
الصػػور وأف أصػحابيا يعػذبوف يػػوـ القيامػة ،ويقػاؿ ليػػـ أحيػوا مػػا
وفػي الحػديث دليػػؿ عمػى تحػريـ ّ
خمقتـ.
وفي قولو( خمقتـ ) ،ضمف معنى ( صورتـ )

()3

تشبييًا بالخمؽ ،فيو لـ ينسب الخمؽ إلييـ.

ػؽ منػػو ،ويقػػاؿ  :أخمقػػت لػػو ديبػػاجتي  :أي أطمعتػػو عػػؿ دخيمػػة
وخمُػ َ
ػؽ لػػوَ ،
ػؽ ) َخمُػ َ
ويقػػاؿ فػػي ( َخمُػ َ
أمري الذي استنكؼ مف كشفو(.)4

) )1كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.206/13
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ ،2363 /5صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.1669 /3
) )3كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس.618 /13١
) )4اٗظش ٓؼغْ األكؼبٍ أُزؼذ٣خ ثؾشف.89،
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وعػػف يحيػػى بػ ِػف يعمػػر أَف أَبػػا ْالَسػػوِد ،حدثَػػو عػػف أَبِػػي َذر ،أَنػػو سػ ِػمع رسػ َ ِ
َْ َ ُ َ ْ
َ
ػوؿ اّ َ
ُ َ ََُ
َ ْ َ َْ ْ ََْ َ
صػػمى اُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعمَ ْيو َو َسػم َـ َيقُػو ُؿ " :لَ ْػي َس م ْػف َرُج ٍػؿ اد َعػى ل َغ ْي ِػر أَبِيػو َو ُى َػو َي ْعمَ ُمػوُ إِال َكفَ َػرَ ،و َم ِػف اد َعػى َمػا ل ْػي َس لَػوُ
ِ
ِ ِ
ػار
َفمَ ْي َس ِمناَ ،وْل َيتََبوْأ َم ْق َع َدهُ ِم َف الن ِارَ ،و َم ْن َد َعا َر ُج ًال ِبا ْل ُك ْف ِر أ َْو قَ َ
اؿَ :ع ُدو اّ َولَ ْي َس َكػ َذل َؾ إال َح َ
َعمَ ْي ِو "(.)1
وفػػي الحػػديث يخبرنػػا الرسػػوؿ صػػمى اّ عميػػو وسػػمـ أف ال يػػدعى الرجػػؿ لغيػػر أبيػػو ،وأف مػػف
رجا بالكفر وىو ليس كذلؾ رجع إليو ما نسب إليو.
ادعى ما ليس لو سيدخؿ النار ،ومف رجـ ً
وفي قولو ( دعا رجا بالكفر) ضمف ( دعا ) معنى ( رجـ ).
ويتعدى الفعؿ ( دعا ) تارة بػ ( مف ) وتارة بػ ( إلى ) وتارة ب ػ ( عمػى ) وتػارة ب ػ ( فػي) وقػد سػبؽ
معالجة الفعؿ ( دعا ) في حديث سابؽ ص. 81

) )1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط .44/2ؽبس  :أ ١سعغ اُُ ،ٚ٤غبٕ اُؼشة :ؽٞس.
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يرجح القول بالِضمين فيها
أحاديث َّل ّ
فػػي ىػػذا المبحػػث سػػيتـ إيػراد مجموعػػة مػػف الحاديػػث ال يمكػػف حمميػػا وفػػؽ أسػػموب التضػػميف
لعدـ توافقيا مع شروط التضميف والحمؿ عمى المعنى فييا أولى:

ت رسػ َ ِ
عػػف حمػ َػزةَ ْبػ ِػف ع ْبػ ِػد المػ ِػو ْبػ ِػف عمػػر ،أَف ْابػػف عمػػر ،قَػ َ ِ
صػػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو َو َس ػم َـ
َ
ػوؿ المػػو َ
ػاؿَ :سػػم ْع ُ َ ُ
َ ْ َْ
َ ََُ
ََُ
ي َي ْخ ُلر ُج ِفلي أَ ْظفَ ِ
ػت
اللر َّ
َع َ
ت َحتى إِني َأل ََرى ِّ
قَ َ
ط ْي ُ
لاري ،ثُػـ أ ْ
يت بِقَ َد ِح لََب ٍف ،فَ َش ِرْب ُ
اؿَ « :ب ْي َنا أ ََنا َنائِ ٌـ ،أُتِ ُ
اؿِ « :
الخط ِ
العْم َـ»(.)1
وؿ الم ِو؟ قَ َ
اب» قَالُوا :فَ َما أَوْلتَوُ َيا َر ُس َ
ضمِي ُع َم َر ْب َف َ
فَ ْ
وفي الحديث يخبرنا الرسوؿ عميو أفضؿ الصاة والتسميـ أنو رأى في المناـ أنو أُتي بقدح مف
المػػبف فشػػرب حتػػى ارتػػوى ،ثػػـ أعطػػي عمػػر بػػف الخطػػاب مػػا تبقػػى فػػي القػػدح ،وقػػد فسػػر ذلػػؾ عميػػو
الصاة والساـ بالعمـ.
عدي يخرج ب ػ ( فػي ) وىػو يتعػدى ب ػ ( مػف ) ،وذلػؾ لشػدة تمكػف الػري منػو والصػؿ أف يقػوؿ
وقد ّ
يخػرج مػػف أظػػافري ومػف ذلػػؾ قولػػو تعػالى" َكبللر ْت َكمِمل ًة َِ ْخللرج ِمل ْلن أَ ْفللو ِ
اه ِه ْم" الكيػؼ 5:وقولػػو تعػػالى:
ُُ
َ
َُ
َ
ت ِبالد ْه ِن و ِ
ش َج َرةً َِ ْخ ُر ُج ِمن طُ ِ
ين"
" َو َ
نب ُ
ص ْب ٍْ لِّ ْْل ِكمِ َ
س ْي َناث َِ ُ
َ
ور َ

المؤمنوف.20:

وقوؿ الفرزدؽ:
سمِ ًما
سٍم ََّل أَ ْ
شُِ ُم الد ْ
َّه َر ُم ْ
َعمى قَ َ

وََّل َخ ِ ِ ِ
وث َك َالم
س ُ
ار ًجا م ْن ف َّي ُ
َ

ِ ()2

عبر بػ ( يخرج ) المضارع موضع الماضػي الستحضػار صػورة الرؤيػة لمسػامعيف وجعػؿ الػري
وقد ّ
مر ًئيػ ػ ػػا تن ػ ػ ػزيا لػ ػ ػػو منزلػ ػ ػػة الجسػ ػ ػػـ

(،)3

فأضػ ػ ػػفى ذلػ ػ ػػؾ داللػ ػ ػػة جديػ ػ ػػدة تصػ ػ ػ ّػور لنػ ػ ػػا شػ ػ ػػدة ارتوائػ ػ ػػو

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 54 /1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.130 /15
) )2دٞ٣إ اُلشصدم.539
) )3اسشبد اُغبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.269 /1
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عميو الصاة والسػاـ مػف المػبف ،وذلػؾ داللػة عمػى سػعة عممػو عميػو الصػاة والسػاـ .وأرى أف ال
معا بؿ عبر بػ ( يخرج ) عف (يجري
تضميف في الفعؿ؛ لف الفعؿ لـ يفد معنى الخروج والجرياف ً
ممتمئا).
ً

ِ
لب هَ َم َنل ُ إََِّّل إِلَلى المَّل ِ "( .)1عػ ّدي ( نطمػب )
ومف ذلػؾ مػا ورد فػي الحػديث ":قَلالُواَّ :لَ َوالمَّل َّلَ َن ْطمُ ُ
بػ ( إلى ) ،وىػو يتعػدى ب ػ ( مػف ) وتقػديره ال نطمػب الػثمف ،لكػف المػر فيػو إلػى اّ ،أو ال نطمػب
ثمنو إال مف اّ( .)2وال تضميف في الحديث والحمؿ عمى المعنى فيو أولى.

القيامل ِ
ِ
شللللللفَ ِ
لللللة "(.)3
ومػػ ػػف ذلػػ ػػؾ قولػ ػ ػػو صػ ػ ػػمى اّ عميػ ػ ػػو وسػ ػ ػػمـَ ":حمَّل ْ
لللللت لَلللللل ُ َ َ
اعِي َيل ْ
لللللوَم َ َ
لب ِّمللن
والمػراد ( حمّػت عميػػو ) أي نزلػػت ومػػف ذلػػؾ قولػػو تعػػالى " :أ َْم أ ََردِل ْلم أَن َي ِحل َّلل َعمَل ْلي ُك ْم َغ َ
ضل ٌ
َّرِّب ُك ْم

"طو.86:

وال تضميف فيو.

ػاؿ« :العمللرةُ إِلَللى العمللرِة َكفػ ِ
أَف رسػ َ ِ
ور
صػػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو َو َسػػم َـ قَػ َ
ػارةٌ ل َمػػا َب ْي َنيُ َمػػاَ ،و َ
ػوؿ المػػو َ
َُ
الم ْبػ ُػر ُ
َ
ُْ َ
ُْ َ
الحػػج َ
الجنةُ»(.)4
اء إِال َ
لَ ْي َس لَوُ َج َز ٌ
والتقدير العمرة مع العمرة مكفرة لما بينيما ،وال تضميف فيو.
ِِ
ٍ
اس "(.)5
ومف ذلؾ ما ورد في الحديث " ثُـ َد َعا بِ َماء فَ َرفَ َع ُ إِلَى َي َد ْي لُي ِرَيوُ الن َ

) )1صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط153/1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.373 /1
) )2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.623 /1
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.199 /1
) )4صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 523/1صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.983 /2
) )5صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.578/2
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وىػو مشػكؿ لف الرفػع إنمػا يكػػوف باليػد ،وأجػاب الكرمػاني بػأف المعنػػى يحتمػؿ أف يكػوف رفعػو إلػػى
أقصى طوؿ يده

()1

أي انتيى الرفع إلى أقصى غايتيا.وال تضميف فيو.

ِ
ان« :مف قَامو إِيم ًانا و ْ ِ
ت رس َ ِ
وقَ َ ِ
صمى اُّ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ َيقُو ُل لِ َرَم َ
احت َس ًاباُ ،غف َر لَوُ
وؿ المو َ
اؿَ :سم ْع ُ َ ُ
ض َ َْ َُ َ َ
َما تَقَد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو»

()2

يقوؿ لرمضاف :أي لفضؿ رمضاف أو لجػؿ رمضػاف أو عػف رمضػاف

()3

ويحمػؿ عمػى المعنػى وال

تضميف فيو.
اج َو َعمَ َّي ِع َيا ٌل "(.)4
ومف ذلؾ ما ورد بالحديث " فَِ ِّني ُم ْحَِ ٌ
وعمي عياؿ :أي نفقة عياؿ ،أو لي عياؿ( .)5وال تضميف فيو.

ِ
وأَف رسػ َ ِ
ػع ِفػػي َيػ َػدي ِسػ َػو َار ِ
اف ِمػ ْػف
صػػمى اُّ َعمَ ْيػ ِػو َو َسػػم َـ ،قَػ َ
ػاؿَ " :ب ْي َنػػا أ ََنػػا َنػػائِ ٌـ أ ُِريػ ُ
ػوؿ المػػو َ
َُ
ػت أَنػػوُ ُوضػ َ
َذ َى ٍب فَفُ ِظ ْعُِ ُه َما َو َك ِرْهُِ ُه َما. )6("...
ػديا،
يقػ ػػاؿ فظػ ػػع المػ ػػر فيػ ػػو فظيػ ػػع إذا جػ ػػاوز المقػ ػػدار ،والفظيػ ػػع المػ ػػر الشػ ػػديد ،وجػ ػػاء ىنػ ػػا متعػ ػ ً
والمعػػروؼ فظعػػت بػػو وفظعػػت منػػو فيحتمػػؿ التعديػػة عمػػى المعنػػى أي خفتيمػػا ،أو معنػػى فظعتيمػػا
اشتد عمي أمرىما( .)7وأرى أف تحميمو عمى المعنى أولى وال تضميف فيو.

) )1كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.220 /4
) )2صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.595 /2
) )3اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.293 /4
) )4صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.687 /2
) )5اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.569/4
) )6صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.1322/3
) )7اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.107 /8
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ظاهرة الزيادة في الحديث النبوي الشريف
والسػػتكماؿ الموضػػوع ال بػػد مػػف المػػرور عمػػى ظػػاىرة الزيػػادة فػػي النحػػو العربػػي ،وذكػػر بعػػض
الش ػواىد عمػػى ىػػذه الظػػاىرة مػػف الحػػديث النبػػوي الش ػريؼ ،والزيػػادة المقصػػودة ىنػػا ىػػي الزيػػادة فػػي
السياؽ النحوي ،وما ينتج عنيا مف معاف ودالالت ،وليس المقصود الزيادة بالمعنى الصرفي التي
تجتمع حروفيا في كممة ( :سألتمونييا ).
والزيػػادة كمػػا قػػاؿ السػػيوطي":أف يكػػوف دخوليػػا كخروجيػػا مػػف غيػػر إحػػداث معنػػى"( ،)1والم ػراد
قصدا إلى معنى في ذاتو ،بؿ ُليتَوصؿ بو
ائدا أنو لـ ُيؤت بو
ً
كوف عنصر مف عناصر التركيب ز ً
إلى زيادة المعنػى الكػائف قبػؿ وجػوده .وسػبب تسػميتيا بال ازئػدة كمػا ذكػر السػيوطي" أنيػا ال يتغيػر
بيا أصؿ المعنى بػؿ ال يزيػد بسػببيا إال تأكيػد المعنػى الثابػت وتقويتػو"( ،)2وىػذه الزوائػد تػارة تكػوف
حروفًػػا وتػػارة تكػػوف أسػػماء ،وأخػػرى تكػػوف أفعػػاالً ،ومحػػور بحثنػػا ىػػي الحػػروؼ .ومػػف الحاديػػث
النبوية الشريفة التي تتخمميا الزوائد:
شه ٍر هَالَ هَ َة أَي ٍ
َّام "(.)3
س ِب َك أ ْ
وم ُك َّل َ ْ
" َوِا َّن ِب َح ْ
َن َِ ُ
ص َ
صى ِب ِكَِ ِ
اب المَّ ِ "(.)4
" أ َْو َ
" فَأ َْر َغ َم المَّ ُ ِبأَ ْن ِف َك "

(.)5

ون ِم ِّني ِبم ْن ِزلَ ِة َهار َ ِ
وسى "(.)6
ضى أ ْ
َن َِ ُك َ
َما َِْر َ
ون م ْن ُم َ
ُ
َ
" أَ
ومف الماحظ في الشواىد السابقة أف ( الباء ) زائدة.
) )1األشجبٝ ٙاُ٘ظبئش.247،
) )2اٗظش أُشعغ اُغبثن.249،
) )3صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.586 /2
) )4صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ 842 /2صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.842/2
) )5صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.1141 /3
) )6صؾ٤ؼ اُجخبس ١طٝ1142 /3صؾ٤ؼ ٓغِْ ط.1870 /4
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ِ
ش ِّد َّ
الن ِ
ام ِة "(.)1
أيضا ما ورد في  ":إِ َّن ِم ْن أَ َ
ومف ذلؾ ً
اس َع َذ ًابا َي ْوَم الق َي َ
( مف أشد ) مف زائدة.
الر ْح َم َة في ِم َائ َة ُج ْزٍث"(.)2
" َج َع َل اهللُ َّ
( في مائة ) في زائدة.
ومػػف الماحػػظ فػػي الحػػروؼ ال ازئػػدة فػػي الحاديػػث السػػابقة إمكانيػػة االسػػتغناء عنيػػا ،وانمػػا جػػاءت
لمتوكيد وتقوية الكاـ.

) )1كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط. 442 /10
) )2كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.489 /10
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رصد شواهد الِضمين في الحديث النبوي في صحيحي البخاري ومسمم
ويتضػػمف ىػػذا المطمػػب رصػ ًػدا لش ػواىد التضػػميف فػػي الحػػديث النبػػوي الش ػريؼ فػػي صػػحيحي
البخاري ومسمـ بشكؿ إحصائي ،حيث َع َمد إلى استقراء الشواىد ،ومف ثَـ تقسيميا إلى قسميف:
الوؿ :يتضمف شواىد التضميف في السماء.
الثاني :يتضمف شواىد التضميف في الفعاؿ.
وق ػػد ل ػػوحظ اخ ػػتاؼ الب ػػاب لمش ػػاىد الواح ػػد ف ػػي الص ػػحيحيف؛ وذل ػػؾ لف البخ ػػاري ك ػػاف يك ػػرر
الحديث في مواضع كثيرة مف كتابو يشير في كؿ منيا إلى فائػدة تسػتنبط مػف الحػديث ،فيػو يفػرؽ
الحػػديث فػػي مػواطف متعػػددة يقصػػد فقػػو الحػػديث ،يرويػػو فػػي كػػؿ مػػوطف بإسػػناد جديػػد ،بينمػػا قصػػد
اإلمػاـ مسػػمـ إبػراز الفوائػػد اإلسػػنادية فػي كتابػػو؛ لػػذلؾ فإنػػو يػػروي الحػديث فػػي أنسػػب المواضػػع بػػو،
ويجمػػع طرقػػو وأسػػانيده فػػي ذلػػؾ الموضػػع ،ومػػف أراد االسػػتزادة فعميػػو أف يرجػػع إلػػى كتػػاب ( مػػنيج
النقد في عموـ الحديث ) لنور الديف عتر.
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الِّضمين في األسماث
تجنبػا لمتكػرار  -وانمػا َع َم َػدت
ولـ تقـ الد ارسػة بحصػر مواضػع التضػميف فػي السػماء كميػا – ً
إلػػى اختيػػار عينػػة توضػػيحية لػػذلؾ؛ لف معظػػـ المواضػػع تعتمػػد عمػػى ذات الموضػػوع ،واف غمػػب

ضمنا ُمكرًار في البواب.
عمييا الشرط واالستفياـ ،وغير ذلؾ يندرج
ً

صحي مسمـ

الرقـ

موضع التضميف

صحي البخاري

-1

اب ِم ْف ذلِ َؾ شيئاً"
َص َ
َ"و َم ْف أ َ

ػب ج 16ب ػ ػ ػ ػ ػػاب م ػ ػ ػ ػ ػػف لعن ػ ػ ػ ػ ػػو
ج 1بػػاب عامػػة اإليمػػاف حػ ّ
النبي( )1ص 124
النصار .ص30

-2

"أيػ ػ ػ ػ َػف -أ َُراهُ -السػ ػ ػ ػػائِ ُؿ َعػ ػ ػ ػ ِػف ج 1بػػاب مػػف ُسػػئؿ عمم ػاً وىػػو ج 1ب ػ ػػاب معرف ػ ػػة اإليم ػ ػػاف
ْ
ثـ أجػاب ص36
اع ِة"
الس َ
فأتـ الحديث ّ
مشتغؿّ ،
السائؿ .ص45
ّ

-3

"م ْف ُي ِ
رد اُّ بو خي اًر ُيفَق ْيوُ"
َ

-4

ػاف النبِػ ػػي صػ ػػمى اّ عميػ ػػو ج 1ب ػ ػ ػ ػػاب م ػ ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػ ػػاف النب ػ ػ ػ ػػي ج 17ب ػػاب االقتص ػػاد ف ػػي
َكػ ػ َ
()2
يتخػػوليـ بالموعظػػة والعمػػـ كػػي الموعظة
وسمـ

ج 1ب ػ ػ ػػاب العم ػ ػ ػػـ قب ػ ػ ػػؿ الق ػ ػ ػػوؿ ج 2ب ػ ػ ػ ػ ػػاب الني ػ ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػ ػػف
والعمؿ .ص50

ظػ ِػة فػي اليػ ِػاـ ال ينفروا ص50
بالمو ِع َ
َ"يتَ َخولَُنػا ْ
اىةَ السا َم ِة عمينا"
كر َ

المسألة ص78

ص135

-5

اب َي ْيمِ ْؾ"
"م ْف ُنوِقش
الحس َ
َ
َ

-6

ب عمػ ػ ػػي ()4فميتب ػ ػ ػوأ ج 1ب ػػاب إث ػػـ م ػػف ك ػػذب عم ػػى ج 1بػاب فػػي تغمػػيظ الكػػذب
"مػ ػ ػ ْػف َك ػ ػ ػ َذ َ
َ
النبػ ػػي صػ ػػمى اّ عميػ ػػو وسػ ػػمـ .عمى رسوؿ اّ ص65
مقعده مف الن ِار"

ج 1مف سمع شيئاً فراجع حتى ج 17ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب إثب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
يعرفو .ص60

بة َِٖٓ اُخْ٤ش شْ٤ئب ً"
ص َ
(ٝ )1سدد ك ٢صؾ٤ؼ ٓغِْ " َٓ ْٖ أ َ
(ٝ )2سدد ك ٢صؾ٤ؼ ٓغِْ" ًَ َشا َِ٤ٛخَ".
)ٝ )3سد ك ٢صؾ٤ؼ ٓغِْ " ِٛي".
)ٝ )4سد ك ٢صؾ٤ؼ ٓغِْ" ٓزؼٔذًا".

الحساب()3ص171

125

ص61
-7

" سػ ػ ػ ػػبحاف ِ
اّ ،مػ ػ ػ ػػاذا أ ُْنػ ػ ػ ػ ِػز َؿ ج 1بػػاب العمػػـ والعظػػة بالميػػؿ .ج 4بػ ػ ػ ػػاب عػ ػ ػ ػػرض مقعػ ػ ػ ػػد
ُ َْ َ
ِ ِ
المي ػػت ف ػػي الجن ػػة أو الن ػػار
ص63
تف"
المْيمَةَ م ْف الف َ

عمي ػػو واثب ػػات ع ػػذاب القب ػػر
والتعوذ منو ص199

-8

ص ػ ػرعُ فػ ػػي سػ ػ ِ
ػبيؿ اّ ج 2باب فضؿ مػف يصػرع فػي
َ
" َمػ ػ ْػف ُي ْ َ
سػ ػ ػػبيؿ اّ فمػ ػ ػػات فيػ ػ ػػو مػ ػ ػػنيـ
ات فَيُ َو ِم ْنيُ ْـ"
فَ َم َ
ص866

-9

" ُك ػ ػػؿ ُسػ ػ ػاَمي ِم ػ ػ َػف الن ػ ػ ِ
بالرك ػ ػ ػػاب ج 5بػػاب اسػػتحباب صػػاة
ػاس ج2بػ ػ ػػاب م ػ ػ ػػف أخ ػ ػ ػػذ ّ
الضحى ()1ص198-197
ونحوه .ص919
ص َدقَةُ "
عميو َ
ػت ىػ ِػذ ِه الَ ِعػػدةُ تَ ْعتَػػد ِعّنػ َػد ج 4بػػاب والػػذيف يتوفػػوف مػػنكـ ج 10بػ ػػاب المطمقػ ػػة ثاثػ ػ ػاً
كانػ ْ
ُ" َ
أ ِ
َىؿ َزو ِجيا و ِ
ص80
ويذروف أزواجاً .ص1719
اجباً"
ْ َ ً

-10
-11

وف ِع ْنِدي ِم ْف َخ ْي ٍر َفمَ ْػف ج 4ب ػػاب الص ػػبر ع ػػف مح ػػارـ
َما َي ُك ُ
اّ ص2031 ،2030
أَد ِخ َرهُ َع ْن ُك ْـ

-12

ػت ِمػ ْػف َع ْقػ َػر ٍب لَػ َػد َغتْنِي
َمػػا لَِقيػ ُ
اْل َب ِار َحةَ

)ٝ )1سد كٓ ٢غِْ " ُ٣صْ جُ ُؼ ػِ َّ ًُ ٠عُالٓ ْٖ ِٓ ٢أ َؽ ِذ ًُ ْْ صذهَخُ".

ج 4ب ػػاب التع ػػوذ م ػػف س ػػوء

القضاء ص 81
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الِّضمين في األفعال
الرقم

-1

موضع التضميف

صحي البخاري

صحي مسمـ

ج 1باب كيؼ كاف بدء الوحي إلى رسػوؿ اّ ج  12ب ػ ػ ػ ػ ػػاب كت ػ ػ ػ ػ ػػاب النب ػ ػ ػ ػ ػػي

ت َعػ ْػف
ػت ِع ْنػ َػدهُ لَ َغ َس ػْم ُ
" َولَػػو ُك ْنػ ُ
صمى اّ عميو وسمـ ص25
قَ َد َم ْي ِو "

ص ػ ػ ػػمى اّ عمي ػ ػ ػػو وس ػ ػ ػػمـ إل ػ ػ ػػى
ىرقؿ ص90

-2

" ثُ ػ ػػـ دع ػ ػػا بكت ػ ػػاب رس ػ ػ ِ
ػوؿ اّ ج 1كي ػػؼ ك ػػاف ب ػػدء ال ػػوحي إل ػػى رس ػػوؿ اّ .ج 12كت ػػاب النب ػػي إل ػػى ىرق ػػؿ
ُ
لدعوه إلى اإلساـ ص91
ص25
صمى اّ عميو وسمـ"

-3

ج 1باب مف كره أف يعود في الكفػر كمػا يكػره ج 2بيػػاف خصػػاؿ مػػف اتصػػؼ

-4
-5

-6
-7

ود في ال ُكفّ ِر"
"ومف ي ْك َرهُ أف َي ُع َ
َ

أف يمقى في النار مف اإليماف .ص31

َىمِ ِػو ج 1بػ ػػاب مػ ػػف ُسػ ػػئؿ عمم ػ ػاً وىػ ػػو مشػ ػػتغؿ فػ ػػي
" إِ َذا ُوس َد ال َْم ُر إلى غير أ ْ
ِ
حديثو،فأتـ حديثو ثـ أجاب السائؿ .ص45
اعةَ"
فَ ْانتَظر الس َ
ار
الَ تَْرِج ُعوا َب ْعِدي ُكف ًا

ج1باب اإلنصات لمعمماء ص64

ص12

ػار
ج1بػػاب ال ترجعػوا بعػػدي كفػ ًا
ص 81

" وفَ ِ
وج ِي ػ ػ ِػو ج 1بػػاب غسػػؿ الم ػرأة أباىػػا الػػدـ عػػف وجيػػو .ج 12ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزوة أح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
اط َمػ ػ ػةُ تَ ْغ ِسػ ػ ػ ُؿ ع ػ ػ ْػف ْ
َ
()2
ص125
ص98
الد َـ"
ب َي َدهُ بال َْر ِ
ض"
ض َر َ
" ثُـ َ

-8

ج 1ب ػػاب م ػػف توض ػػأ م ػػف الجناب ػػة ،ث ػػـ غس ػػؿ
سائر جسده .ص107
ج 1باب الصاة عمى الحصير.ص141

ُصؿ لَ ُك ْـ "
وموا فَ َ
"قُ ُ
-9

بي ػ ػػف وج ػ ػػد ح ػ ػػاوة اإليم ػ ػػاف

()1

" وأنا أُصمي لِقَ ْو ِمي "
(ٝ )1سد كٓ ٢غِْ " ٝإٔ ٌ٣ش" ٙ
(َ ٝ )2سد كٓ ٢غِْ " رَ ْـ ِغ َُ اُ ّذ َّ"
)ٝ )3سد كٓ ٢غِْ " هُُٞٓ ٞا كؤصِِّ"ْْ ٌُ َُ ٢

ج 1باب المساجد في البيوت .ص151

ج 5ػ بػاب جػواز الجماعػة فػي

النافمة ()3ص138

ج 5بػاب الرخصػػة فػي التخمػػؼ
عف الجماعة بعذرص135

127

-10
-11

" فَ ّإن ػ ػػا َن ػ ػػرى و ْجي ػ ػػو َ ِ
ػيحتَوُ ج 1باب المساجد في البيوت.ص151
ونص ػ ػ َ
َ َ َ ُ
ِ
قيف"
الم َناف َ
إلى ُ
" فَ ْ ِ
صار"
اغفر َال ْن َ

()2

-12

ج 5بػاب الرخصػػة فػي التخمػػؼ
عف الجماعة ()1ص136

ج1بػ ػػاب ىػ ػػؿ ننػ ػػبش قبػػػور مشػ ػػركي الجاىميػ ػػة ج12بػاب غػػزوة الحػزاب وىػػي

ص153

الخندؽ ص145

ج 1باب المرور في المسجد .ص159

ج 4بػػاب أمػػر مػػف مػػر بسػػاح
فػػي مسػػجد أو سػػوؽ أو غيرىػػا

ِ
صالِيَا"
" َف َميأ ُ
ْخ ْذ عمى ن َ

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف المواضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ص2019
-13
-14

-15

ج 1بػػاب ذكػػر البيػػع وال ّش ػراء عمػػى المنبػػر فػػي ج10ب ػ ػػاب إنم ػ ػػاء الػ ػ ػوالء لم ػ ػػف
أُعتؽ( )3ص
" أَتَتْيا َب ِرَيرةُ تَ ْسأَلُيا ِفي ِكتَ َاب ِيا" المسجد .ص159
َ
َ َ
118
" أَ أرَْيػ ػ ػ ػػتُـ لػ ػ ػ ػػو أَف ني ػ ػ ػ ػ اًر َببػ ػ ػ ػ ِ
ػاب ج 1باب الصموات الخمس كفارة .ص179
َ
َ ْ
أحِد ُك ْـ،تَ ْغتَ ِس ػ ػ ػ ُؿ فيػ ػ ػ ِػو ُكػ ػ ػػؿ َيػ ػ ػ ْػوٍـ
َ
َخ ْمساًَ ،ما تَقُو ُؿ :ذلِ َؾ ُي ْب ِقي ِم ْف
َد َرنِ ِو"

ج 1ب ػ ػػاب اإلبػ ػ ػراد ب ػ ػػالظّير م ػ ػػف ش ػ ػ ّػدة الح ػ ػ ّػر .ج 5بػ ػ ػ ػػاب اسػ ػ ػ ػػتحباب الب ػ ػ ػ ػراد
بػ ػػالظير فػ ػػي شػ ػػدة الحػ ػػر لمػ ػػف
ػأب ِرُدوا َعػ ػ ْػف ص180
" إِذا اشػ ػػتَد اْل َحػ ػػر فػ ػ ْ
الص ِ
يمضػ ػ ػػى إلػ ػ ػػى جماعػ ػ ػػة وينالػ ػ ػػو
اة"
الحر في طريقو( )4ص99

-16

" وا ْب َعثْػ ػػوُ َمقَام ػ ػاً َم ْح ُمػ ػػوداً اْلػ ػ ِػذي

النداء .ص199
ج 1باب ّ
الدعاء عند ّ

َو َع ْدتَوُ"

-17

الم ْغ ِر ِب بِالطور"
"قَ َأَر في َ

ج 1باب الجير في المغرب ص 235

)ٝ )1سد كٓ ٢غِْ " ٗٝص٤ؾزُِ٘ٔ ٚبكو" َٖ٤
) )2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط ٝٝ .623 /1سد ك ٢صؾ٤ؼ ٓغِْ" كبؿلش ُألٗصبس"
إٔ ثش٣شح َع ْ
)ٝ )3سد كٓ ٢غِْ " ّ
بءد ػَبئِشخَ رَ ْغزَ ِؼُٜ٘٤ب كًِ ٢زَبثَزِٜب"
)ٝ )4سد كٓ ٢غِْ"كؤثشدٝا ثبُصالح"
)ٝ )5سد كٓ ٢غِْ " ٣وشا ثبُطٞس".

ج 4بػ ػػاب الق ػ ػراءة فػ ػػي الصػ ػػب
ص 151

()5

128

-18
-19

ِ
الجد
الجد م ْن َؾ َ
َوالَ َي ْنفَعُ َذا َ

ج 1باب الذكر بعد الصاة .ص256

أسو
ج 4باب ما يقوؿ إذا رفع ر ُ

ج 1باب صاة الكسوؼ جماعة.ص315

ج 2باب بياف نقصاف

مف الركوع ص163

" قيػ ػ َػؿَ :ي ْكفُػ ػ ْػرَف بػ ػػاّ؟ .قَػ ػػا َؿ":
ي ْكفُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرف ِ
،وَي ْكفُ ْرَف
َ
َْ َ
العشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػير َ

اإليماف

()1

ص57

اف"
ْاإل ْح َس َ
-20

-21
-22
-23

ِ
ام ػ ِػة ُش ػ َػجاعاً
" ُمث ػ َػؿ لَػػوُ َي ػ ْػوَـ الق َي َ
ع"
أقَ َر َ
َطاعوا لَ َؾ بِذلِ َؾ"
" فَِإ ْف ُى ْـ أ ُ

ج 1باب إثـ مانع الزكاة .ص417

ج 7ب ػ ػػاب إث ػ ػػـ م ػ ػػانع الزك ػ ػػاة

()2

ص62

ػرد فػػي ج 1بػػاب الػػدعاءإلى الشػػيادتيف
ج 1بػػاب أخػػذ الصػػدقة مػػف الغنيػػاء وتػ ّ
وشرائع اإلساـ( )3ص175
الفقراء حيث كانوا .ص447

َص ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػحابِي بِ ِحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػار ج 1بػػاب إذا رأى المحرمػػوف صػػيداً فضػػحكوا ،ج 8باب تحػريـ الصػيد لممحػرـ
َ"نظَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر أ ْ
()4
و ْح ٍ
ص88
ففطف الحاؿ .ص540
ش"
َ
ج  2ب ػػاب م ػػا ج ػػاء ف ػػي ق ػػوؿ اّ تع ػػالى" ف ػػإذا ج  16ب ػػاب م ػػف فض ػػائؿ أب ػػي

" حتػ ػ ػػى إِ َذا قَضػ ػ ػػى رسػ ػ ػػو ُؿ ِ
اّ قضػػيت الصػػاة فانتشػػروا فػػي الرض وابتغ ػوا ىريرة ص 46
َ
َُ
مف فضؿ اّ واذكروا اّ كثي اًر لعمكـ تفمحػوف"
ص ْد ِري "
َمقَالَتَوُ َج َم ْعتُيا إِلى َ
ص 610

-24
-25
-26

" ما أ ِ
ُحب أَنوُ ُي َحو ُؿ لِي َذ َىباً"
َ
" ما وسوس ْ ِ
ورَىا"
ت بو ُ
َ َْ َ
صد ُ

()5

ج 2باب أداء الديوف .ص712
ج 2باب الخطأ والنسياف فػي العتاقػة والطػاؽ
ونحوه .ص762

ج 2بػاب الكػافر يقتػػؿ المسػمـ ،ثػػـ يسػمـ فيسػػدد ج 13بػػاب بيػػاف الػػرجميف يقتػػؿ

ؾ اّ إِلَ ػػى رجمَ ػػي ِف ي ْقتُػ ػ ُؿ ص 875
َ"ي ْ
َُ ْ َ
ض ػ َػح ُ ُ
ادخ َر"
َح ُد ُى َما َ
أَ

)ٝ )1سد كٓ ٢غِْ"رُ ٌْضِشْ ٕ اُِّؼَْٖ َٝ .رٌَلُشْ َٕ ْاُ َؼ ِشَ ٤ش"
َ
ْ
ً
ُ
)ٝ )2سد ك ٢صؾ٤ؼ ٓغِْ"اِالَّ رَؾ َّ ّٞ٣ ٍَ ٞاُو٤بٓخ ش َغبػبأه َشعَ"
)ٝ )3سد كٓ ٢غِْ "أغبػٞا ُزُي "
) )4اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.33 /4
) ")5صذَ ٝسٛب" ثبُلزؼ ك ٢سٝا٣خ األص.٢ِ٤

أحدىما ادخر ص32

129

-27
-28
-29

ِِ ِ
يء"
" َوِا َذا َشؾ في َن ْفسو ش ٌ
ِ
يف
الذ َ
قَْبمِ ِي ْـ

-31

يطيقوف .ص912

ِ
اف ِم ْف ج 3بػػاب قصػػة البيعػػة ،واالتفػػاؽ عمػػى عثمػػاف
يم َ
تََبو ُءوا الد َار َواإل َ
بف عفاف .ص1139

ت َغ ْرباً "
استَ َحالَ ْ
" فَ ْ
-30

ج 2بػ ػ ػػاب عػ ػ ػػزـ اإلمػ ػ ػػاـ عمػ ػ ػػى النػ ػ ػػاس فيمػ ػ ػػا

" فَ َذ َكر عف مح ِ
اس ِف َع َممِ ِو"
َ َْ ََ
َخ ػاَ ِ
بم َكػ ِ
ؽ،
ػارِـ ال ْ
ْم ُر َ
" َأرَْيتُػػوُ َي ػأ ُ
َو َكاَماً ما ُى َو َبالش ْع ِر"

ج 3ب ػ ػػاب مناق ػ ػػب عم ػ ػػر ب ػ ػػف الخط ػ ػػاب أب ػ ػػي ج 15ب ػػاب م ػػف فض ػػائؿ عم ػػر
حف ػ ػ ػػص القرش ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػػدوي رض ػ ػ ػػي اّ عنػ ػ ػ ػػو رضي اّ عنو ص133

ص1132

ج 3بػ ػ ػػاب مناق ػ ػ ػػب عم ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػػي طال ػ ػ ػػب.
ص1141
ذر الغفاري .ص1178
ج 3باب إساـ أبي ّ

ذر
ج 16باب مف فضائؿ أبي ّ
ص28

-32

م ػػا َس ػ ِػم ْع ُ ِ
ػع أ ََب َوْي ػ ِػو ج  3بػػاب إذا ىمػػت طائفتػػاف مػػنكـ أف تفشػػا ج 15بػػاب فػػي فضػػؿ سػػعد بػػف
ت النب ػػي َج َم ػ َ
ِ
أبي وقاص ص 149
ص 1236
َحٍد إِال لِ َس ْعِد ْب ِف مالِ ٍؾ "
لَ

-33

ج 12ب ػ ػ ػ ػػاب ق ػ ػ ػ ػػوؿ النب ػ ػ ػ ػػي :ال

ج 3باب غزوة خيبر .ص1286
أف ي ْف َعمُوا بِ ِي؟"
" َوما َع َس ْيتَيُ ْـ ْ

-34

نورث ما تركنا فيو صدقة

ص67
ج 3بػػاب وفػػد بنػػي حنيفػػة وحػػديث ثمامػػة بػػف
أثاؿ .ص1322

َىمِي"
" أ َْرعى اإلبِ َؿ عمى أ ْ

)ٝ )1سد كٓ ٢غِْ " ََٓ ٝب َػ َغب ْْ ُٛأَ ْٕ ْ َ٣لؼُِٞا ثِ"٢

()1

130

-35

-36

ِ
ِ
َف
" إِف م ْف تَ ْوَبتي أ ْ
ِ
ِ ِ
ص َدقَةً"
أ َْن َخم َع م ْف َمالي َ
صمى لََنا َب ْع َد َىا"
"ثُـ َما َ

ج 3ب ػػاب ح ػػديث كع ػػب ب ػػف مال ػػؾ ،وق ػػوؿ اّ ج 17بػػاب حػػديث توبػػة كعػػب
عػ ػ ػ ػػز جػ ػ ػ ػػؿ " وعمػ ػ ػ ػػى الثاثػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػػذيف خمّف ػ ػ ػ ػوا" بف مالؾ ص81،80

ص1335

ج 3ب ػػاب م ػػرض النب ػػي ص ػػمى اّ عمي ػػو وس ػػمـ ج 4باب القراءة في الصػب
ووفاتو .ص1338

()1

ص148

-37

ػاف َر ُس ػ ػ ػػو ُؿ اّ ص ػ ػ ػػمى اّ ج3ب ػػاب قول ػػو ":لػ ػوال س ػػمعتموه ظ ػػف المؤمن ػػوف ج 17ب ػػاب ف ػػي ح ػػديث اإلف ػػؾ
" كػ ػ ػ َ
ص86
خير" ص.1484
َف َي ْخ ػ ػ ُػرَج والمؤمنات بأنفسيـ ًا
عميػ ػػو وسػ ػػمـ إِ َذا أ ََر َاد أ ْ

-38

ج 4ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزوؿ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوحي ،وأوؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ج 2ب ػ ػ ػ ػػاب وج ػ ػ ػ ػػوب اإليم ػ ػ ػ ػػاف

-39

َسفَ اًر"

()2

ِ
آم َف َعمَ ْي ِو اْلب َش ُر"
" َما م ْثمُو َ
" آتَ ػ ػػى إِلَ ػ ػػي النب ػ ػػي صػ ػ ػػمى اّ
ِ
بستُيَا"
اء َفمَ ْ
عميو وسمـ ُحمةً س َي َر َ

-40
" حرؽ الح ِ
صير ُليسد بِ ِو الد ُـ"
َ
َْ
-41

-42
-43

-44

نزؿ.ص1607

برسالة محمد ص 160

ج 4باب كسوة المرأة بالمعروؼ .ص1728

ج 14ب ػ ػػاب تح ػ ػ ػريـ اسػ ػ ػػتعماؿ

إنػ ػ ػػاء الػ ػ ػػذىب والفضػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى

الرجاؿ والنساء( )3ص42
ج 4بػ ػ ػػاب ح ػ ػ ػػرؽ الحص ػ ػ ػػير ليسػ ػ ػ ّػد ب ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػ ّػدـ.
ص1829

ج 4بػ ػػاب كيػ ػػؼ كػ ػػاف عػ ػػيش النبػ ػػي وأصػ ػػحابو ج 2ب ػ ػ ػػاب زواج زين ػ ػ ػػب بن ػ ػ ػػت

الدنيا .ص2027
" ال َح ْؽ إِلَى الصف ِة فَاَ ْد ُعيُ ْـ لِي" وتخمّييـ مف ّ
ت أ ََنا والساعةَ َكيَاتَْي ِف "
" ُب ِعثْ ُ
" ي ْح َشر ِ
الكاف ُر َعمَى َو ْج ِي ِو "
ُ ُ

جحش ونزوؿ الحجاب واثبات

وليمة العرس 151

الساعة كياتيف .ج 6بػ ػ ػ ػػاب تخفيػ ػ ػ ػػؼ الصػ ػ ػ ػػاة
ج 4باب قوؿ ّ
بي بعثت أنا و ّ
الن ّ
والخطبة ص134
ص2039
ج  4باب كيؼ الحشر ص2044

َى ػ ػ َػدى َب َم ْن ِزلِ ػ ػ ِػو ف ػ ػػي ج 4باب القصاص يوـ القيامة .ص2047
َح ػ ػ ُػد ُى ْـ أ ْ
" لَ
(ٝ ) 1سد كٓ ٢غِْ "صُِ٘ ٠ب اُ٘ج"٢
) )2اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.533 /8
)ٝ )3سد كٓ ٢غِْ "أُ ِْ ٛذْ َ٣
ذ ُِ َشعُ ٍِ ٞهللا صِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ؽَُِّخٌ َع َغ َشا َء كَجَ َؼ َ
 ٢كََِ ِج ْغزُٜب"
ش ثَِٜب اُِ َّ

ج  17ب ػ ػ ػػاب يحش ػ ػ ػػر الك ػ ػ ػػافر
عمى وجيو ص 123
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-45
-46

-47
-48
-49
-50
-51
-52

-53
-54

ِ
ِ ِ
ػاف ف ػ ػػي
َ
الجن ػ ػػة م ْن ػ ػػوُ بِ َم ْن ِزلِ ػ ػػو ك ػ ػ َ
الد ْن َيا"
استَ ْشفَ ْعنا إلى
" لَ ِو ْ
ُي ِريِ َح َنا ِم ْف َمكانَِنا"

()1

النار ص 2053
الجنة و ّ
َرب َنا حتػى ج 4باب صفة ّ

َى ِؿ الن ِار"
" َي ْع َم ُؿ بِ َع َم ِؿ أ ْ

" فَيسبِ ُ ِ ِ
اب"
ؽ َعمَ ْيو اْلكتَ ُ
َْ
()2

ج 5كتاب القدر -باب ص2063

ج 5كتاب القدر-باب ص2063

ج 16باب كيفية خمؽ اددمي

ج 16باب كيفية خمؽ اددمػي
ص157

ج 5باب فضؿ مف ترؾ الفواحش ص2123
ج 11بػػاب م ػػف اعت ػػرؼ عم ػػى
نفسو بالزنا

ص 171

ج 5باب القسامة .ص2153

ت لَػ ػػوُ ِمػ ػ ْػف أَخيػ ػ ِػو ج 5باب مف قضي لو بحؽ أخيو ص2245
ضػ ػ ْػي ُ
" فَ َمػ ػ ْػف قَ َ
()3
شيئاً"
َحُيو ما َخمَ ْقتُ ْـ"
" أْ

منزلة ص163
ص158

ت لَوُ اْل َجنةَ"
" تَ َوكْم ُ
بالزنا.ص2129
ت لِػ ػ ػػي ج 5باب االعتراؼ ّ
ضػ ػ ػ ْػي َ
" أ َْن ُشػ ػ ػ ُػد َؾ اّ إِال قَ َ
كتاب ِ
بِ ِ
اّ"
ِِ
ص َن َع"
" ثُـ َندـ َب ْع َد ما َ

ج 1ب ػ ػػاب أدن ػ ػػى أى ػ ػػؿ الجن ػ ػػة

ج12ب ػ ػ ػػاب الحكػػ ػ ػػـ بالظ ػ ػ ػػاىر
والمحف بالحجة

()4

ص5

ج 5ب ػ ػػاب ق ػ ػػوؿ اّ تع ػ ػػالى " واّ خمقك ػ ػػـ وم ػ ػػا
تعمموف"ص2363

" فَِإ ْف لَ ْـ َي ْستَ ِط ْع فَبِ َقْمبِ ِو "
َ"و َم ْف َد َعا َرُجاً باْل ُك ْف ِر"

( )1ك ٢سٝا٣خ ٛشبّ ٝعؼ٤ذ ٝك ٢ثبه ٢اُشٝا٣بد "ػِ ٠سث٘ب".
( )2ك ٢سٝا٣خ أث ٢رس ػٖ أُغزِٔٝ ٢اُغشخغ.٢اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط.130 /12
( ) 3ك ٢سٝا٣خ اُضٞس ١ك ٢صؾ٤ؼ اُجخبس.١اٗظش كزؼ اُجبس ١ك ٢ششػ صؾ٤ؼ اُجخبس ١ط .206/13
(ٝ) 4سد كٓ ٢غِْ " كَ َٔ ْٖ هَطَؼ ُ
ْذ َُ ْٖ ٍٓ ُٚأَ ٍخَ ٍٚ ٤شْ٤ئب ً "

ج  2ب ػػاب بي ػػاف ك ػػوف الني ػػي
عف المنكر ص19

ج 2باب بياف حاؿ إيمػاف مػف
رغ ػ ػػب ع ػ ػػف أبي ػ ػػو وى ػ ػػو يعم ػ ػػـ

ص44
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جداول إحصائية

سػػتعقد الباحثػة جػػداوؿ إحصػػائية ،تقػػع عمػػى صػػورتيف ،الولػػى تتضػػمف مواضػػع التضػػميف فػػي
صحي البخاري  ،والثانية تتضمف مواضع التضميف في صحي مسمـ.
الجدوؿ ( أ )

عينة لورود الِّضمين في األسماث في صحيح البخاري
كتاب اإليماف

1

كت ػ ػػاب الجي ػ ػػاد 2

كتاب العمـ

6

كتاب التيجد

1

كتاب الطاؽ

1

كتاب الرقاؽ

1

والسير

عدد مرات ورود الِّضمين في األفعال في صحيح البخاري

كتػ ػ ػ ػ ػ ػػاب بػ ػ ػ ػ ػ ػػدء 2

كتاب اإليماف

1

كتاب العمـ

2

الوحي
1

كتاب الوضوء

1

كتاب الغسؿ

كتاب الصاة

6

كت ػ ػػاب مواقي ػ ػػت 2

كتاب الذاف

3
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الصاة
كتاب الكسوؼ 1

كتاب الزكاة

2

كت ػ ػ ػ ػػاب جػ ػ ػ ػ ػزاء 1
الصيد

كتاب البيوع

1

كت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب 1

كتاب العتؽ

1

االستقراض
كت ػ ػػاب الجي ػ ػػاد 2

كت ػ ػػاب فض ػ ػػائؿ 3

كت ػ ػػاب مناق ػ ػػب 1

والسير

أصػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحاب

النصار

الرسوؿ
كتاب المغازي

5

كتاب التفسير

1

كتػ ػػاب فضػ ػػائؿ 1
القرآف

كتاب النفقات

1

كتاب الطب

1

الرقاؽ
كتاب ّ

5

كناب القَ َدر

2

كتاب الحدود

2

كتاب الديات

1

كناب الحكاـ

1

كتاب التوحيد

1
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الجدوؿ ( ب )

عينة لورود الِّضمين في األسماث في صحيح مسمم
كت ػ ػ ػ ػػاب الب ػ ػ ػ ػػر 1

كتاب اإليماف

2

كتػ ػػاب صػ ػػفات 1

والصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمة

المن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافقيف

وادداب

وأحكاميـ

كتػ ػ ػػاب الجنػ ػ ػػة 2

مقدمػػة صػػحي

وصػػفة نعيميػػا

مسمـ

1

كتػ ػػاب فضػ ػػائؿ 1
الصحابة

وأىميا
كت ػ ػػاب ص ػ ػػاة 1

كتاب الطاؽ

1

كتاب القدر

1

المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافريف
وقصرىا

عدد مرات ورود الِّضمين في األفعال في صحيح مسمم

كت ػ ػػاب الجي ػ ػػاد 3

كتاب اإليماف

6

والسير

كتػػاب المسػػاجد 4
ومواض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
الصاة

كتاب الصاة

3

كتاب الزكاة

1

كتاب الحج

1
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كتاب اإلمارة

1

كتاب الجمعة

1

كتاب الحدود

1

كتػ ػػاب فضػ ػػائؿ 3

كتاب التوبة

2

الصحابة
كتػ ػػاب صػ ػػفات 1

كتاب القدر

2

المنافقيف

 عدد مرات ورود التضميف في صحي البخاري  64مرة. عدد مرات ورود التضميف في صحي مسمـ  39مرة. بالنظر إلى الجػدوؿ الوؿ نمحػظ أف البخػاري عمػد إلػى إيػراد صػيغ التضػميف فػي البػوابالمتعددة والمختمفة عمى النحػو المػدرج فػي الجػدوؿ( أ ) ص ،132ومػف خػاؿ النظػر فػي
المواضػػع السػػابقة نجػػد أف المواض ػػع التػػي ورد فييػػا التضػػميف تمثم ػػت عنػػده فػػي البػ ػواب
عامة ،ولكف ظير عنده في أبواب المعامات خاصة وأبػواب العمػـ؛ لف فػي ذلػؾ معاممػة
بيف الناس ،وأحكاـ الصاة واإلساـ ،فأولى أف يظير عنده مػا فييػا مػف بيػاف؛ ولف فػي
ذلؾ إيراد جمؿ إنشاء عمى تغميب الخبر.

-

ويظير في صحي مسمـ مف خاؿ إيراد الجدوؿ ( ب ) ص  134وضوح مواضع

متعددة لمتضميف خاصة في البواب الخاصة بالوصؼ ( مثؿ وصؼ الجنة )؛ لنو كما
صدقة عند المسمـ ال شؾ فييا .وأما ما
ىو معموـ أف جمؿ اإلنشاء ال غرو فييا ،فيي ُم َ
ظير عنده في كتاب الجياد والسير ،ف نو مف باب الحكاـ والتفصيؿ واإليضاح ،وكذا
في كتاب الصاة ،والقدر ،والتوبة؛ لنيا أحكاـ تَ ْع َمد إلى التصديؽ دوف اإلخبار.
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النِائج والِوصيات
النِائج:
لقػػد بينػػت ىػػذه الد ارسػػة الثػػر الكبيػػر الػػذي أحدثػػو الحػػديث النبػػوي الش ػريؼ فػػي المغػػة العربيػػة
ػتمدا ىػػذا الثػػر مػػف الق ػرآف الك ػريـ الػػذي َكػػوف لغػػة إسػػامية واضػػحة فػػي ثنايػػا المغػػة
الفصػػيحة ،مسػ ً
العربية ،التي تتمثؿ في مظاىر التطور الداللي العديدة التي صنعيا القرآف الكريـ والحديث النبوي
الشريؼ ومف ىذا المنطمؽ توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج ادتية:
أوَّلً :أف القرآف الكريـ والحػديث النبػوي الشػريؼ أحػدثا تراكيػب لغويػة جديػدة لػـ يكػف يعرفيػا العػرب
بالصػػورة التػػي اسػػتعمميا الق ػرآف الك ػريـ والحػػديث النبػػوي الش ػريؼ ،كمػػا أضػػفيا دالالت جديػػدة عمػػى
بعض اللفاظ والتراكيب التي لـ تكف تستخدـ في الحياة الجاىمية.
هانيا :إف شروط التضميف ضماف لابتعاد عف التكمؼ في توجيو الحاديث وفؽ ىذا السموب.
َ
هالهًللا :بيػػاف الثػػر البػػارز لػػبعض ُش ػراح الحػػديث فػػي الكشػػؼ عػػف م ػواطف التضػػميف والتقعيػػد ليػػذا
المفيػوـ ،ومػنيـ اإلمػاـ بػف حجػر العسػقاني فػي كتػاب ( فػت البػاري فػي شػرح صػحي البخػػاري )
ودوره الفاعؿ في الكشؼ عف مواطف التضميف وذكر جميع الروايات التي اختصت بو.
ابعللا :مواضػػع ورود التضػػميف فػػي صػػحي البخػػاري ،أكثػػر مػػف وروده فػػي صػػحي مسػػمـ ،ويػػدؿ
رً
عمى ذلؾ اإلحصائية المعقودة قَ ْباً في نياية الفصػؿ الثالػث؛ وذلػؾ لف اإلمػاـ البخػاري عمػد إلػى
ذكر جميع الروايات التي اختصت بالتضميف.
خامسللا :تضػػميف الفعػػؿ ال يقتصػػر عمػػى تعديػػة الفعػػؿ بحػػرؼ جػػر ال يتعػػدى بػػو ،بػػؿ يشػػيع إلػػى
ً
عا آخر في المعنى في االسـ المنصوب بغير فعمو.
تضميف الفعؿ ف ً
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الكثير
سادسا :طمب المعنى مف وراء المفظ معزوًال عف نظمو ،وقصره عمى معناه المعجمي ُي ْغ ِف ُؿ
ً
َ
مف المعاني والدالالت التي تَتَأَتى مف خاؿ السياؽ.
لابعا :حمػػؿ الكػػاـ عمػػى حقيقتػػو – إف أمكػػف ذلػػؾ – أولػػى مػػف التكمػػؼ فػػي حممػػو وفػػؽ أسػػموب
سل ً
التضميف.
هام ًنللا :إف التكمػػؼ فػػي حمػػؿ الحاديػػث وفػػؽ أسػػموب التضػػميف ي ػذىب بكثيػػر مػػف أس ػرار الحػػروؼ
ودقائؽ النظـ.

الِوصيات :
أما التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ،فتتمثؿ في ادتي:
أوَّلً :االىتماـ بالدراسات التطبيقيػة التػي ىػي الصػؿ فػي د ارسػة الحاديػث النبويػة الشػريفة لمػا ليػا
ضا خصبة لمدراسة.
مف أثر في الكشؼ عف مكنوف المعاني وذخائر النظـ ،وكونيا أر ً
تطبيقي ػػة ممنيج ػػة ،تُعن ػػى بالس ػػاليب
هانيللللاً :الوق ػػوؼ عم ػػى ص ػػحيحي البخ ػػاري ومس ػػمـ بد ارس ػػات
ّ
التطبيقية المتعددة فييما ،وتُغطّي جوانب الموضوع المغوي في دراسة مستفيضة شاممة.
هالهًلا :النظػر فػي مسػألة االحتجػاج المّغػوي بالحػػديث الشػريؼ؛ ليكػوف عمػدة لمد ارسػات الاحقػة بعػػد
مستندا إلى مبدأ اتساع الدائرة المّغوية فيو.
ذلؾ،
َ
ابعا  :دراسة أسموب التضميف في الحديث النبوي الشريؼ في باقي كتب السنة ،حيػث اقتصػرت
رً
ىذه الدراسة عمى صحيحي البخاري ومسمـ.

والحمد هلل رب العالمين
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المصادر والمراجع:

 القر ن الكريم ابف الثير ،محمد بف ٓؾٔذ( .)1962المهل السائرفي أدب الكاِلب والشلاعر.ط 1تحقيػؽأحمد الحوفي وبدوي طبانو ،القاىرة ،مكتبة نيضة مصر.
 الزىػػري ،خالػػد بػػف عبػػد اّ(ال .ت) .شللرح الِصللريح عمللى الِوضلليح.القػػاىرة ،دار إحيػػاءالكتب العربية.
 الزىػػري ،أبػػو منصػػور محمػػد بػػف أحمػػد(ال .ت)ِ .هللذيب المغللة .تحقيػػؽ أحمػػد عبػػد العمػػيـالبردوني ،القاىرة ،الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة.
 اللوسي ،اإلمػاـ الحجػة شػياب الػديف(ال  .ت) .روح المعلاني فلي ِفسلير القلر ن العظليموالسبع المهاني .بيروت ،دار الفكر.
 ابػ ػ ػػف النبػ ػ ػػاري ،أبػ ػ ػػو البركػ ػ ػػات عبػ ػ ػػد الػ ػ ػػرحمف بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد(.)1987ا نصللللللاف .تحقيػ ػ ػػؽمحمد محي الديف ،بيروت ،المكتبة العصرية.
 ابف النباري ،أبو البركػات عبػد الػرحمف بػف محمػد( .)1957أسلرار العربيلة .تحقيػؽ محمػدبيجة البيطار،دمشؽ ،مطبعة الترقي.
 النصػػاري ،حسػػاف بػػف ثابػػت بػػف المنػػذر بػػف ح ػراـ بػػف عمػػرو( .)1986دي لوان حسللان بللنهابت.ط،1شرحو وكتب ىوامشو وقػدـ لػو السػتاذ عبػد أ عمػي مينػا،بيروت  ،لبنػاف دار الكتػب
العممية.
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 البغدادي ،عبد القادر بف عمػر(.)1997خزانة األدب ولب لباب لسلان العلرب.ط ،4تحقيػؽعبد الساـ ىاروف،القاىرة ،الخانجي لمنشر.
 أبػػو البقػػاء ،أيػػوب بػػف موسػػى الكفػػوي(ال .ت) .الكميللات.ط 1تحقيػػؽ عػػدناف درويػػش ،ومحمػػدالمصري ،بيروت ،مؤسسة الرسالة.
أسموبية السيال:رؤية في التنظير الباغي.ط ،1القاىرة  ،دار الوفاء.
 بمبع  ،عيد ( .)1999ّ
 بػػي ،محمػػد خالػػد( .)1997الِضللمين النحللوي بللين القللدماث والمحللدهين .كميػػة ادداب ،جامعػػةتشريف ،رسالة ماجستير.
 الترمذي ،محمد بف عيسى بف سورة بف الضحاؾ(  .)1975سنن الِرمذي .ط ،2تحقيؽ احمػدبػػف شػػاكر (ج )2 ،1واب ػراىيـ عط ػػوة عػػوض(ج،)5 ،4مصػػر ،ش ػػركة مكتبػػة ومطبعػػة مص ػػطفى
البايي الحمبي.
 توامة،عبػػد الجبػػار( .)1986الفعللل فللي القللر ن الكللريم بحللث فللي الللزمن والِعديللة والِضللمين.دراسة تحميمية تطبيقية في اديات المكية ،كمية ادداب،جامعة حمب،رسالة ماجستير.
 توامة،عب ػػد الجب ػػار ( .)1994الِعديلللة والِضلللمين فلللي األفعلللال فلللي العربيلللة الج ازئ ػػر ديػ ػوافالمطبوعات الجامعية.
 الجرجػػاني ،عبػػد القػػاىر بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد(.)1978أس لرار البالغللة .تصػػحي الشػػيخمحمد عبده  ،وتعميؽ محمد رشيد رضا ،بيروت ،دار المعرفة.
 الجرج ػػاني ،عب ػػد الق ػػاىر ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف محم ػػد ( .)1992دَّلئلللل ا عجلللاز الق ػػاىرة،مصر،مطبعة المدني.
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 الجرجػػاني،عمي بػػف محمػػد بػػف عمػػي السػػيد زيػػف أبػػي الحسػػف الحسػػيني( .)1977حاشللية السلليدالشريف عمى ِفسير الكشاف ط 1بيروت ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.
 الجرجاني ،محمد بف عمي(ال.ت) .ا شلارات والِنبيهلات فلي عملم البالغلة .تحقيػؽ عبػد القػادرحسيف ،القاىرة ،دار نيضة مصر.
 ابػف جنػي ،أبػو الفػت عثمػاف ( .)1952الخصلائص .ج ،2تحقيػؽ محمػد عمػي النجػار ،مصػر،دار الكتب المصرية والمكتبة العممية.
 جواد مصطفى .)1968( ،دراسات في فمسفة النحو .بغداد ،مطبعة أسعد. الجوىري ،إسماعيؿ بف حماد( .)1979الصحاح.ط ،2تحقيؽ أحمد عبد الغفور عطار ،بيروت ،دار العمـ لمماييف.
 حامػػد ،أحمػػد حسػػف (.)2001الِضللمين فللي العربيللة .بحػػث فػػي الباغػػة والنحػػو ،عمػػاف ،دارالشروؽ لمنشر والتوزيع.
 حسيف محمد خضػر( .)1960دراسات في العربية وِاريخها .ط ،2دمشػؽ ،المكتػب اإلسػامي ،ومكتبة دار الفت .
 ابو حياف ،محمد بف يوسؼ ( ال .ت ) .ارِشاف الضرب.ط ،1تحقيؽ مصطفى أحمد النماس،مطبعة المدني.
 ابػػو حيػػاف ،محمػػد بػػف يوسػػؼ ( ال .ت ) .البحللر المحلليط .تحقيػػؽ عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود،والشيخ عمي محمد ،بيروت ،لبناف ،دار الكتب العممية.
 ذو الرمة،غياف بف عقبة بف نييس بف مسعود العدوي أبو الحػارث( ،)1995ديوان ذو الرمة.قدـ لو وعمّؽ عمى حواشيو سيؼ الديف الكاتب وأحمد عصاـ ،بيروت ،لبناف ،دار مكتبة الحياة.
ّ
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 الرماني ،عمي بف عيسى( ال .ت ) .النكت في إعجاز القر ن .ضمف ثػاث رسػائؿ فػي إعجػازالقرآف ،تحقيؽ محمد خمؼ اّ أحمد ،وزغموؿ ساـ ،القاىرة ،دار المعارؼ.
 ابف الرومي ،عباس عمي بف العبػاس بػف جػريج( .)2002ديلوان ابلن الروملي.ط،1بيػروت،دارالعمـ لمماييف.
 الزبيدي ،محمد مرتضى( ال .ت )ِ .اج العروس.بيروت ،مكتبة الحياة. الزركشي ،بدر الديف محمد بف عبػد اّ( ال .ت ) .البرهان في عموم القر ن.ط 2تحقيػؽ محمػدأبو الفضؿ إبراىيـ ،صيدا بيروت ،المكتبة العصرية.
 زعػباوي ،صػاح الػديف( .)1984مسلالك القلول فللي النقلد المغلوي.ط،1سوريا،دمشػؽ ،الشػػركةالمتحدة لمتوزيع.
 الزمخشري ،محمود بف عمػر (ال .ت) .الكشاف عن حقائق الِنزيل وعيون األقاويل في وجوسالِأويل .طيراف.
 الزمخشري ،محمود بف عمر .)1923 (،المفصل في عمم العربية .بيروت ،دار الجيؿ. زىي ػػر بػ ػف أب ػػي ُس ػػممى ،ربيع ػػة ب ػػف رب ػػاح ب ػػف قػ ػرة ب ػػف الح ػػارث ب ػػف إلي ػػاس ب ػػف نض ػػر ب ػػف نػ ػزارسممى .ط ،1بيروت ،دار الراتب الجامعية.
المزني( .)2008ديوان زهير بن أبي ُ
 السامرائي ،إبراىيـ ( )1978فق المغة المقارن،ط ،2دار العمـ لمماييف ،بيروت. السامرائي ،إبراىيـ( ال .ت ) .النحو العربي نقد وبناث .بيروت ،دار الصادؽ. السخاوي ،محمد بف عبد الرحمف( ال .ت ) .الضوث الالمع ألهل القرن الِاسع.بيروت ،لبنػاف،دار مكتبة الحياة.
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 سػػيبويو ،عمػػر بػػف عثمػػاف بػػف قنبػػر(  .)1977الكِللاب.ط 2تحقيػػؽ وشػػرح عبػػد السػػاـ محمػػدىاروف ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.
 الس ػػنيوري ،عم ػػي ب ػػف عب ػػد اّ ب ػػف عم ػػي ن ػػور ال ػػديف (  .)2006شلللرح األجروميلللة فلللي عملللمالعربية.ط ،1دراسة وتحقيؽ محمد خميؿ عبد العزيػز شػرؼ ،مصػر ،القػاىرة ،دار السػاـ لمطباعػة
والنشر.
 الس ػػيوطي ،ج ػػاؿ ال ػػديف (  .)1993األشللللباس والنظللللائر .تحقي ػػؽ ف ػػايز ترحين ػػي ،بي ػػروت ،دارالكتاب العربي .
 الس ػػيوطي ،ج ػػاؿ ال ػػديف (  .)1971ا ِقلللان فلللي عملللوم القلللر ن .بي ػػروت ،لبن ػػاف ،دار الكت ػػبالعممية.
 السػػيوطي ،جػػاؿ الػػديف( .)1975همللع الهوامللع شللرح جمللع الجوامللع.تحقيػػؽ عبػػد العػػاؿ سػػالـمكرـ ،وعبد الساـ ىاروف ،الكويت ،دار البحوث العممية.
 الشيباني ،أحمد بف محمد بف حنبؿ( .)2001مسند ا مام أحملد بلن حنبلل.ط 1تحقيػؽ شػعيبالرنؤوط وعادؿ مرشد وآخروف ،بيروت ،مؤسسة الرسالة.
 الصباف ،أبو العرفاف محمد بف عمػي( ال.ت) .حاشية الصبان عملى شلرح األشلموني .القػاىرة،دار إحياء الكتب العربية.
 الصمادي،أحاـ محمد عبد الكػريـ(.)2000الِضمين في القلر ن الكلريم .د ارسػة تطبيقيػة ،كميػةالدراسات العميا في الجامعة الردنية ،رسالة ماجستير.
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 الع ػػامري ،لبي ػػد ب ػػف ربيع ػػة ب ػػف مال ػػؾ أب ػػو عقي ػػؿ( .)1997ديلللوان لبيلللد بلللن ربيعلللة العللللامري.ط 1شػػرحو وضػػبط نصوصػػو وقػ ّػدـ لػػو الػػدكتور عمػػر فػػاروؽ الطبػػاع ،بيػػروت ،لبنػػاف ،شػػركة دار
الرقـ بف أبي الرقـ لمطباعة والنشر.
 العاممي ،عدي بف زيد بف مالؾ بف عدي بف زيد بف الرقاع( ،)1990ديوان علدي بلن الرقلاع.تحقيؽ نور الديف حسف محمد ،بيروت ،دار الكتب العممية.
 عباس ،حسف ( .)1963النحو الوافي مع ربط باألساليب الرفيعة والحياة المغوية المِجلددة.ط ،2القاىرة ،دار المعارؼ.
 العبسي ،عنترة بف شداد بف عمرو بف معاوية بف قػراد ( .)2008ديلوان عنِلرة بلن شلداد.ط،1بيروت ،دار الراتب الجامعية.
 عتر،نور الديف( .)1979منهج النقد في عموم الحديث .ط ،2دمشؽ ،دار الفكر. ابف العربي ،أبو بكر محمد بف عبد اّ(،ال .ت) .أحكام القر ن.راجع أصولو وعمؽ عميو محمدعبد القادر عطا ،بيروت ،لبناف ،دار الكتب العممية.
 العس ػػقاني،الحافظ أحم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف حج ػػر( .)852 ،773فللللِح البللللاري بشللللرح صللللحيحالبخاري .مصر ،دار البياف العربي.
 العسػػكري ،أب ػػو ى ػػاؿ( ال  .ت ) .الفلللروق المغويلللة .تحقي ػػؽ حسػػاـ ال ػػديف المقدس ػػي ،بي ػػروت،لبناف ،دار الكتب العممية.
 اب ػػف عطي ػػو الندلس ػػي،أبو محم ػػد عب ػػد الح ػػؽ ب ػػف غال ػػب بػ ػف عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف تم ػػاـ المح ػػارمي(1422ى ػػ) .المحللرر الللوجيز فللي ِفسللير الكِللاب العزيللز.ط 1تحقيػػؽ عبػػد السػػاـ عبػػد الشػػافي
محمد ،بيروت ،دار الكتب العممية.
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 ابػف عقيػػؿ ،بيػاء الػػديف عبػػد اّ(ت  .)769شللرح ابللن عقيللل عمللى ألفيللة ابللن مالللك .بيػػروت ،المكتبة العصرية،
 العكبري ،أبو البقاء عبد اّ بف الحسيف( .)2008إعراب الحديث النبوي.ط،2تحقيؽ عبد اإللونبياف ،بيروت،دار الفكر المعاصر ،دمشؽ ،سوريا دار الفكر.
 العايمي ،عبد اّ( ال  .ت ) .مقدمة لدروس لغة العرب .القاىرة ،المطبعة العصرية. أبو عمشة ،عادؿ ( .)1986العروض والقافية .ط،1نابمس ،مكتبة خالد بف الوليد. أبػػو عوانػػة ،يعقػػوب بػػف إسػػحاؽ بػػف إب ػراىيـ النيسػػابوري اإلسػػفراييني( .)1998مسلللِخرج أبللليعوانة .تحقيؽ أيمف عرؼ الدمشقي ،بيروت ،دار المعرفة.
 عوض ،المتولي محمود المتػولي( .)1997الحروف العاممة في صحيح ا مام البخلاري دراسلةوصفية .جامعة أـ القرى ،رسالة ماجستير.
 عيد ،محمد ( .)1993النحو المصفى .القاىرة ،مكتبة الشباب. فاضػػؿ ،محمػػد نػػديـ( .)2005الِضلللمين النحلللوي فلللي القلللر ن الكلللريم .ط ،1المدينػػة المن ػػورة،السعودية ،دار الزماف لمنشر والتوزيع.
 الفػػرزدؽ ،ىمػػاـ بػػف غالػػب بػػف صعصػػعة التميمػػي الػػدرامي وكنيتػػو أبػػو فػػراس ( .)1987دي لوانالفرزدق.ط 1شرح الستاذ عمي فاعور ،بيروت ،لبناف ،دار الكتب العممية.
 الفيروز أبادي،أبو طاىر محمد بف يعقػوب(  .)1979القاموس المحليط .ترتيػب الطػاىر أحمػدالزاوي ،بيروت ،دار الكتب العممية ،ودار المعرفة.
السلاري
 القسطاني ،اإلماـ شياب الديف أبي العباس أحمد بف محمد الشافعي( ،)1996إرشلاد ّلشرح صحيح البخاري ،ضبطو وصححو محمد عبد العزيزالخالدي ،بيروت ،دار الكتب العممية.
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 القيروانػػي ،أبػػو عمػػي الحسػػف بػػف رشػػيؽ( .) 2006العمللدة فللي محاسللن الشللعر و داب ل ونقللدس.ط ،1تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد،القاىرة ،دار الطائع لمنشر والتوزيع.
 كحالة ،عمر رضا( ال .ت) .معجم الميلفين .بيروت ،دار إحياء التراث العربي. الك ػريـ ،عبػػد اّ أحمػػد جػػاد( .)2002ظلللاهرة الِّقلللارض فلللي اللللدرس ال ّنحلللوي .القػػاىرة ،مكتبػػةادداب.
عامة.
الشعرية.ط ،1بغداد :دار الشؤوف
كنوني  ،محمد( .)1997المغة
 ّّ
ّ
الثقافية ال ّ
 مبروؾ ،أشرؼ(.)1989الحمل عمى المعنى .رسالة ماجستير بدار العموـ. المرادي ،الحسف بف قاسـ(.)1992الجنى الداني في حروف المعاني .ط ،1تحقيؽ فخػر الػديفقباوة ومحمد نديـ فاضؿ ،بيروت ،دار الكتب العممية.
 المزني ،كعب بف زىير بف أبي سممى(ال.ت ) ديوان كعلب بلن زهيلر .شػرحو وضػبط نصوصػوعمر فاروؽ الطباع ،بيروت ،لبناف ،دار الرقـ بف أبي الرقـ لمطباعة والنشر والتوزيع.
 ابػف المعتز،عبػػد اّ ( .) 1990البللديع.ط ،1تقػػديـ وشػرح وتحقيػػؽ محمػػد عبػد المػػنعـ خفػػاجي،لبناف ،بيروت ،دار الجيؿ.
 الممياني ،موسى بف محمد( .)1979معجم األفعال المِعديلة بحلرف .ط ،1الحمػدي نويػوات ،بيروت ،دار العمـ لمماييف.
 ابػػف منظػػور ،أبػػي الفضػػؿ جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػرـ( )1956لسللان العللرب ،بيػػروت ،دارصادؽ.
 الميػػداني  ،أحمػػد بػػف محمػػد( )1981نزهللة الطللرف فللي عمللم الصللرف،ط ،1تحقيػػؽ لجنػػة إحيػػاءالتراث العربي ،بيروت ،دار ادفاؽ الجديدة.
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 الميداني،عبد الرحمف حنبكة(ال.ت).البالغة العربية .ط ،1دمشؽ ،دار القمـ. النابغػػة الػػذبياني ،زيػػاد بػػف معاويػػة يػػف ضػػباب بػػف جػػابر بػػف يربػػوع( . )1991ديلللوان النابغلللةقدـ لو وبوبو وشرحو الدكتور عمي بوممحـ  ،بيروت ،لبناف ،دار مكتبة الياؿ.
الذبياني .طّ ،1
 النووي ،محيي الديف أبو زكريا يحيػي بػف شػرؼ( )1930صلحيح مسلمم بشلرح النلووي ط ،1بيروت ،الدار الثقافية العربية.
 النيسػػابوري ،اإلمػػاـ أبػػي الحسػػف مسػػمـ بػػف الحجػػاج القشػػيري( .)1995صللحيح مسللمم .تحقيػػؽمحمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت ،دار الكتب العممية.
 الياشمي،أحمد بف إب ارىيـ بف مصطفى( .)1998جواهر البالغة في المعاني والبيان والبلديع.ط،1تحقيؽ نجوى أنيس ضو ،بيروت ،لبناف ،دار إحياء التراث العربي.
 ابػػف ىشػػاـ ،جمػػاؿ الػػديف بػػف يوسػػؼ بػػف أحمػػد النصػػاري( .)1979مغنللي المبيللب عللن كِللباألعاريب .ط  ،5تحقيؽ مازف المبارؾ ومحمد عمي حمد اّ ،بيروت ،دار الفكر .
 ىصػػيص ،عمػػي( .)2005معجللم مصللطمحات وأدوات النحللو وا عللراب .ط ،1مراجعػػة عيسػػىالمصػػري ،عمػػاف ،الردف ،دار ع ػػالـ الثقافػػة لمنشػػر والتوزي ػػع ،عمػػاف ،الردف ،دار الس ػرة لمنش ػػر
والتوزيع.
 أبػػو الييجاء،ياسػػيف( .)2008مظللاهر الِجديللد النحللوي لللدى مجمللع المغللة العربيللة فللي القللاهرةحِى عام .1984اربد،الردف ،عالـ الكتػب الحػديث،عماف ،الردف ،جػدا ار لمكتػاب العػالمي لمنشػر
والتوزيع.
 -ابف يعيش ،موفؽ الديف بف عمي( ال.ت) .شرح المفصل .بيروت ،عالـ الكتب.
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