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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 وصلت ِإليه على الرابط اآلتي: اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي
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ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  -3

الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
َ
يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

ب في صناعة اإِلعراب(ت
 

ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
حمد حسين الساداني                      هـ(905خالد األ

َ
 محمد ذنون فتحيو  نسرين أ

1 - 26 

نموذًجا - الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي   
ُ
كاسرة أ

َ
 -األ

 و باسم إدريس قاسم سالم صديق حامد إِ                                                              
27 - 46 

هـ( في كتابه 1117وتي لظاهرتي )اإلظهار واإلدغام( عند الدمياطي )ت:التوجيه الص
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-التذكير والتأنيث  هـ(911داللة ظاهرة العدول في كتاب )معترك األقران( للسيوطي )ت

نموذًجا
ُ
برم                                              -أ

َ
ار ليندا باكوز أ

 
 و منال صالح الدين الصف

65 - 84 

ات  اإِلشاري 
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85 - 94 
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95 - 128 

ندلس ي  )ت: 
َ
خالق البن حزم األ

َ
ب في كتاب مداواة النفوس وتهذيب األ

 
 هـ(456التشبيه املرك
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ً
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177 - 204 

ي )ت:
 
هـ(: 392التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجن
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حمد جار هللا
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ة العنونة في شعر أ  شعري 
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ة سلوبي 
ُ
ة ابن الرومي  في رثاء البصرة دراسة أ  ميمي 
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َ
حمد خالد أ

َ
از أ  و سعد توفيق عزيز البز 

495 - 520 
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ة وقضايا العرب في املغرب العربي ) )قضية شريط  (1998-1973محكمة العدل الدولي 

وزو نموذًجا(
َ
ديب الضاحي و مجول محمد محمود                                         أ

َ
نسام أ

َ
 أ

543 - 560 
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َ
 عدنان حازم عبد أ

893 – 914 

س
َ
ة وعالقتها بأ ة في املرونة املعرفي  ة التربية للعلوم اإِلنساني  م لدى طلبة كلي 

ُّ
اليب التعل
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 صل, املنفصل(ظهار يف مقام ضمري الرفع )املتَّإِلا

 ة داللية يف كتابدراسة حنويَّ

 ـه 676ت  رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني للنووّي

 رحاب جاسم العطيوي و   فاتن سامل حممود 

4/9/2021 تأريخ القبول:       9/7/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ن فوائده لدراسة لبيان المراد بأسلوب اإلظهار في مقام اإلضمار, وبياتهدف هذه ا        
حاديث من كتاب )رياض الصالحين من  نن اتتقاء اأ  فضًل  ,في ضوء ما ذكره العلماء

, ثم بيان الغرض التحوي والداللي الذي ذي اختير ميداتًا للدراسةلين( ال  كلم سيد المرس
 المتصل ,المتفصل(.وضع الظاهر أجله مقام ضمير الرفع )

تت  )اإلظهار في مقام ضمير الرفع المتصل( في ستة أحاديث كاالً و  وتتاول البحث أ         
والتوضيح مع دفع الوهم, ثم  ,والتتبيه ,والتشريف, والتعظيم ,الداللة فيها بين إزالة اللبس

لتي حّل السياقات ا برزم ضمير الرفع المتفصل( ذاكرًا أ نرج البحث نلى )اإلظهار في مقا
ستأتفة, فيها الظاهر مقام ضمير الرفع المتفصل, ومتها سياق الجمل االستفهامية, والم

 ,والتعظيم ,ح, والتوكيدولوحظ تتوع الداللة فيه بين التوضي ,وبعد "إال" في االستثتاء
 .والتخصيص...الخ ,والتشريف

 .الضمائر, التأويل, الداللةالكلمات المفتاحية:     
 :المقدمة 

مامتا محمد الذي أظهر اهلل به نلى إ   والسلم والصلة العالمين, رب هلل مدالح
  ... وبعد, الحق ونلى آله وصحبه وسلم

                                                 

 اآلداب/جامعة الموصل . قسم اللغة العربية/كليةماجستير/ ةطالب 
 قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل . /مدرس 
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 وتبًعا فياًضا وميداًتا واسًعا بكًرا في خصبة مادة الشريف التبوي الحديث فُيع د
 اللغة كأم بالمعتى , تل باللفظ تقل الفصحى سواء اللغة تمثل فلغته التحوية, الدراسات
 العربية إليه وصلت مستوى أرفع بأتها يحكم التي نصر االستشهاد وهي إلى المتسوبة
 التعبير تهج نلى وأهداها دقة وأنمقها إحاطة, وأوسعها قدرة, وأنظمها تعرفا وأكثرها
 وسلم(, نليه اهلل )صلى الكريم رسوله وكلم تعالى, اهلل كلم وسعت حسبها أتها سبيل,

 مجاالت الدارسين أمام وفتحت وقواندها اللغة أغتت ودراسات بحوث من احوله دار وما
 ... والمعاصر القديم الدرس وقضايا

وقد لفت تظري موضوع )اإلظهار في مقام اإلضمار(,الذي تتاوله التحاة اأوائل 
,وتبعهم البلغيون, فقمت بأخذ الجاتب التحوي والداللي فيه واخترت ضمير الرفع 

تفصل( تموذجا لتطبيق الظاهرة في الحديث التبوي الشريف بكتاب )رياض )المتصل, الم
 ه ,واختص676التووي ت شرف بن يحيى الصالحين من كلم سيد المرسلين( لإلمام

  اإلظهار في مقام ضمير الرفع() في البحث
ذا ظاهرة تكون اأسماء أن العربية في فاأصل  امضمرً  يذكر ثاتيا االسم ذكر وا 

الظاهر نن تلك القاندة  السابق, وفي بعض اأحيان يخرج االسم بالظاهر تهن للستغتاء
 اإلضمار, وذلك لغايات ودالالت دنت إلى ذكر الظاهر محل الضمير. ويعاد ذكره وحقه

وقد تتاولت خطة البحث توزيع االسم الظاهر مقام الضمير نلى اأبواب التحوية 
له من شواهد في )رياض الصالحين( , وبيان كالفانل ,والمبتدأ, والبدل بحسب ما وجدتا 

التتائج التي  برزالداللة التي من أجلها أقيم الظاهر مقام المضمر, ومن ثم ختمتا بإبراز أ  
 تم الوقوف نليها بالبحث. 

 ضمير الرفع المتصلاإلظهار في مقام 
 كلللّل مللللا ال ُيتطللللق بلللله متفللللرداً فللللي الكلللللم مللللن الضللللمائر هللللو الضللللمير المتصللللل,

, ويقع فلي آخلر الكلملة, وال يمكلن أن يقلع (1)وال يلي إال في االختيار ال ُيبتدأ به,وضابطه أ
ه ال يسلللتقل بتفسللله نلللن أت للل ؛صلللدر جملتهلللا, إذ ال يمكلللن التطلللق بللله متفلللرداأو فلللي صلللدرها 

                                                 

 9/9يتظر :شرح ألفية ابن مالك, ابن نثيمين :( 1)
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نامله, فل يصّح أن يتقّدم نليه مع بقائه نلى إنرابله السلابق قبلل أن يتقلّدم, كملا ال يصلّح 
 .(1)االختيارأو نامله في العطف أن يفصل بيته وبين 

 :ثلثلةومواضلع اتصلاله فلي الجمللة  الضلمير البلارز, ملن أقسلامالضمير المتصل 
)اسلم الفانللل, بشبههفضلمير الرفلع المتصلل يتصلل بالفعلل أو  والفعلل, ,(2)والحلرف, االسلم 

يتصللللل بالفعللللل  مللللا(, ومللللن الضللللمير المتصللللل إلخالصللللفة المشللللبهة, اسللللم المفعللللول,......
حين يكون فلي محلل تصلب وكلذلك يتصلل  (إلخف المشبهة به )إن, كأن, لكّن,.....واأحر 

لل, أ  باسللم الفانللل تحللو ضللاربه ويقتصللر نلللى  ا ضللمير الجللر المتصللل فللل يتصللل بالفعللل,م 
 .(3)وحرف الجر فقط االسم,

والمفتوحلة للمخاطلب  من أتواع ضمائر الرفع المتصلة :"التاء" المضمومة للمتكلم,
أو المللتكلم معظمللًا تفسلله  و "تللا" للمللتكلم مللع غيللره, ة للمخاطللب المثتللث,والمكسللور  المللذكر,

مللع ملحظللة أن الضللمير "تللا" يقللع فللي المواضللع  االنرابيللة الثلثللة –نللادًا إياهللا كالجمانللة 
الجر(,بلللاختلف سلللابقه )نامله(,ويسلللتعمل الضلللمير "تملللا" للمخلللاطبين أو  التصلللب, )الرفلللع,

و"الللللواو" لجمللللع  ألللللف االثتللللين" للغللللائبين والغللللائبتين,و" للمخللللاطبين,  و"تللللم"  المخللللاطبتين,
 وتكللون األللف والللواو للخطللاب أيضللًا إذا اتصلللتا بالفعللل أو اأمللر تحللو :تللذهبان, الغللائبين,
 واذهبوا .  واذهبا, وتذهبون,
فتقلللللول :"الرجلللللال  أو لملللللا تلللللزل متزلتلللله مثلللللل :"هلللللم", ال تكللللون "اللللللواو" إال للعاقلللللل,        

"الجملللال حضلللروا", وتكلللون اليلللاء للمخاطبلللة تحلللو :اكتبلللي, وتسلللتخدم حضلللروا", وال تقلللول :
وتكلللون للخطلللاب أيضلللًا إذا اتصللللت بالمضلللارع أو  "التلللون" للغائبلللات تحلللو :"التسلللاء ذهلللبن",

 .(4) اذهبن( اأمر تحو :)تذهبن,
 :(5)اإلنرابمواضع من ثلثة ضمائر الرفع المتصلة لها 

                                                 

 1/220يتظر :التحو الوافي :(1)
 9ف :يتظر :قواند انراب الضمير في القران الكريم, أشرف بن يوس(2)
 224-1/221يتظر :التحو الوافي :(3)
, و يتظر :شرح الفية ابن مالك 410/ 2يتظر :شرح الرضي نلى الكافية, الرضي االسترباذي :(4)

 11-9/10للعثيمين :
 19يتظر :قواند انراب الضمير في القران الكريم :(5)



رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني للنووّي  دراسة حنوية داللية يف كتاب إِلظهار يف مقام ضمري الرفع )املتصل, املنفصل(ا

                                                                                                          يو رحاب جاسم العطيو فاتن سامل حممود                                                                                         هـ 676ت 

 262 

 م .لمعلو فانًل :حين يكون الفعل تامًا مبتيًا ل-1
 ل .تائبًا للفانل :حين يكون الفعل مبتيًا للمجهو -2
 م .اسمًا للفعل التاقص :إذا كان الفعل غير تا-3

الواقع فيله  اإلنرابي االسم الظاهر محل هذه الضمائر سيأخذ المحل فإن  ثُم  ومن  
الضللللمير سللللابقًا, مللللع التتبيلللله نلللللى مسللللألة وهللللي أن اإلظهللللار فللللي موضللللع ضللللمائر الرفللللع 

ال ُيعلوض نتهلا –بمختللف صليغها -ة ال يشملها كّلها, فضمائر المتكلم والمخاطب المتصلّ 
 .   (1)باالسم الظاهر

نللن  نوضللاو  وضللعت للختصللار, -السلليما المتصلللة-مللن المعلللوم أن الضللمائر 
االسلللم محلللل إظهلللار للللذا جلللاء  -فالعربيلللة تميلللل إللللى االقتصلللاد فلللي الكللللم–االسلللم الظلللاهر 

للداع   االسلم محلل ضلمير الرفلع المتصللوذلك نتلد إظهلار , قليلالضمير في هذا المبحث 
لع  وسبب بلغي أو داللي قلوي يسلتدني ذللك اإلظهلار, وملن بلين تللك االحاديلث التلي ُوض 

قولللله )صلللللى اهلل نليلللله وسلللللم( يللللوم خبيللللر  فيهلللا الظللللاهر موضللللع ضللللمير الرفللللع المتصللللل,
لب  ايفلتح اهلل نللى يديله, غلًدا رجلًل :"أنطلّين الرايلة  .      (2)".هلل  ور سلول ُه وُيحّبلُه اهلُل ورسللوُلهُ ُيح 

 (      ويحبُّه اهلُل ورسوُله) [175]
اللفللللظ "اهلل" الواقللللع فللللانًل, واللفللللظ "رسللللوله" االسللللم المعطللللوف نلللللى الفانللللل "اهلل" 
للللرا  فللللي موضللللع ضللللمير الرفللللع المتصللللل )الللللف  _المتعاطفللللان فللللي الحللللديث الشللللريف_ ُأظه 

اهلل نليلله وسلللم( بضللمير الرفللع قللائًل : )يحّباتلله(, تجتبللًا مللن  االثتللين(,فلم يجمعهمللا )صلللى
 , وتعظيملللًا للرجلللل اللللذي سللليفتح اهلل نللللى يديللله,(3)جمعهملللا فلللي ضلللمير واحلللد يعلللود إليهملللا

,و قوللله "يحللّب اهلل ورسللوله" بالتصللب, و "يحّبلله اهلل ورسللوله"  وتتللوين كلمللة رجللل للتعظلليم,
نلللى الشللرفين ا :أي جللامعل للوصللفين, -رجللل  سلليفتح اهلل نلللى يديللهفثمللة (4)لمتلزمللينحللائز ل

                                                 

, رسالة ماجستير تقدمت بها: دراسة تحوية بلغية -يتظر: تعاقب الظاهر والمضمر في القران الكريم(1)
 42جامعة الموصل:-نائشة البدراتي, الى كلية اآلداب

 90رياض الصالحين :(2)
 88يتظر :تعاقب الظاهر والمضمر في القرآن الكريم:(3)
 1/449يتظر : دليل الفالحين :(4)
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ذللك الرجلل المشلهود لله بحلّب  ويحملل رايلة الجهلاد ويتتصلر,-وخيبر مزارع وحصون لليهود
ولللم يصللّرح )صلللى اهلل نليلله وسلللم(  –وهللذه شللهادة نظيمللة مللن رجللل  نظلليم -اهلل ورسللوله 

فملا ملتهم ملن  ,مما جعلل التلاس يخوضلون  ويتكلملون فلي هلذا الرجلل من سيكون المكّلف,
, (1)ن يكللون ذلللك الرجللل ويرجللو أ  ال  أحللد  للله متزلللة نتللد رسللول اهلل )صلللى اهلل نليلله وسلللم( إ  

فهي للتلاس بلأن اهلل سليفتح نللى يلدي نللي  :ا العامةم  أ   وفي الحديث بشرى نامة وخاّصة,
للوأ  حصللون خيبللر ومزارنهللا , بللن أبللي طالللب )رضللي هلل نتلله(  ي حللّب اهلل هللا الخاّصللة :فم 

 ملن فلتح اهلل نللى يديله تلال خيلرًا كثيلرًا,و  لي )رضي اهلل نته(,وأته سليفتح خيبلر,ورسوله لع
 .(2) ()اإلبل الحمرفإذا هدى اهلل به رجًل كان خيرًا له من ُحمر التعم

وفي موضع آخلر يحلّل فيله الظلاهر محلل ضلمير الرفلع المتصلل فلي قولله )صللى 
 ,إّن اهلل تعللللالى يحللللبّ فلتللللاجبريللللل : اهلل نليلللله وسلللللم( :"إذا أحللللّب اهلل تعللللالى العبللللد, تللللادى

, فيتللادي فللي أهللل السللماء :إّن اهلل يحللّب فلتللًا, فللأحّبوه, فيحّبلله أهللل جبريللُل  فأحببلله, فيحّبلله
ع له القبول في   [387.    ](3)"اأرضالسماء, ثم يوض 

 :السماء( )أهلُ  
للواو(, اللفظ الواقع فانًل "أهل السماء" ُأظه ر في موضع ضلمير الرفلع المتصلل )ا

ليحصلل اأنللى فلم يرد الحديث بضمير الرفع الواو )يحبوتله(؛وذلك تشلريفًا للعبلد فلي المل  
هلللل السلللماء :هلللم وأ   وذللللك بإسلللتاد محبتللله إلللليهم, نللللى المتزللللة المتيفلللة نللللى الحلللظ العظللليم,

 السللماء" ناطفللة نلللى جملللة "فيتللادي ...", ا أهلللُ بهللا, والفللاء فللي "فيحّبهللالسللاكتون الملئكللة 
واسلم المل لك جبريلل  أحّب اهلل نبده بأن أراد له الخيلر والهدايلة واإلتعلام نليله  بالرحملة,فإذا 

أفضل الملئكة, فلاهلل _سلبحاته وتعلالى ه ت  إ   :وقيل نبراتي ومعتاه في العربية :أمين الوحي,
_يلللدنو المل لللك جبريلللل قلللائًل :"إّن اهلل يحلللّب فلتلللًا فأحبللله"_ ونّبلللر )صللللى اهلل نليللله وسللللم( 

ومحبتله  نتدئلذ  يحّبله جبريلل, ارع "يحبه" إيحاًء إلى دوام الفضلل للمحبلوب واسلتمراره,بالمض
نليللله واللللدناء لللله, أو أن ُيلللراد بهلللا ميلللل القللللب إللللى المحبلللوب وثتلللاءه اسلللتغفاره لللله محتمللللةل 

                                                 

 7/478يتظر :فتح الباري :(1)
   364-2/362يتظر :شرح رياض الصالحين :( 2)
 158الحين :رياض الص(3)
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ثم يتادي جبريل بالملئكة الساكتين بالسلماء ويلأمرهم بمحبلة ذللك العبلد اللذي  وشوقه للقائه,
, ثللم يوضللع للله القبللول فللي اأرض نتللد أكثللر مللن (1)فيحّبلله أهللل السللماء وجبريللل, أحّبلله اهلل

فلي قللوب أهلل اأرض محّبتله : ُيلقلى وقيلل  ويبقلى لله اللذكر الصلالح, يعرفه من المثمتين,
القلللوب أن كللل محبللوب فللي  التبللوي الشللريف فللي أنللله وفللي الحللديث مللادحين ُمثتللين نليلله,
 .(2)لصالحين من هذه اأمة ومشاهير اأئمةاال كما هو ح ,محبوب نتد اهلل تعالى

ويحللّل االسللم الظللاهر محللل ضللمير الرفللع المتصللل فللي موضللع آخللر مللن ريللاض 
يقلللول  وذللللك إلزاللللة الللللبس فلللي ذهلللن السلللامع والقلللار، متلللى ملللا تلّقلللى الحلللديث, الصلللالحين,

تلللاس, ا يتتزنللله ملللن الالمصلللطفى )صللللى اهلل نليللله وسللللم( :"إّن اهلل ال يقلللبض العللللم اتتزاًنللل
, ا جهلللاالً اّتخلللذ التلللاس رثوًسللل ا,ولكلللن يقلللبض العللللم بقلللبض العلملللاء حتلللى إذا للللم ُيبلللق  نالًمللل

 [1392رقم الحديث ].        (3)فضلوا وأضلوا " بغير نلم,فأفتوا فُسئ لوا, 
   :)اتخذ الناس رؤوًسا جهاًًل( 

للع موضللع ضللمير (4)اللفللظ الظللاهر "التللاس" حللّل فللانلً  فللي الحللديث الشللريف, ووض 
رفلللع المتصلللل )اللللواو(؛ إلزاللللة الللللبس ملللن نلللودة الضلللمير ل قلللرب "العلملللاء"_ "فقلللد ُيلللذك ر ال

جلاء فلي القلرآن  _ ومتله ملا (5)ثم الغالب كوته الثلاتي " شيئان وُيعاد الضمير نلى أحدهما,
للر  الكللريم  للي اًء والق م  للل  الّشللمس  ض  ع  ُتللوًرا وق للّدر ه مت للاز ل    : }ُهللو  الللذ ي ج 

اآليللة  فاأصللل فللي ( 19)
قربلله :  لكللن اكتفللى برجللوع الضللمير للقمللر لللوجهين حسللب رأي الزركشللي :"اأصللل قللّدرهما,

,فعلودة الضلمير أقلرب (6)ويكلون حسلابها" وكوتله هلو اللذي ُيعل لم بله الشلهور, ملن الضلمير,
وذكلر بعضللهم أتهلا ليسللت بقانلدة مطللردة وال  ملذكور هلي اأصللل للدى الكثيللر ملن العلمللاء,

 وملالم يمتلع ملاتع هلا تُقلام فلي حاللة للم تقلم قريتلة نللى ذللك,واأصلوب أت  واأحلوط   ُمطل قة,

                                                 

 144-10/143يتظر :فتح المتعم شرح صحيح مسلم, موسى شاهين :(1)
 15/132يتظر :نمدة القاري :(2)
 411رياض الصالحين :(3)
 2/131يتظر :نمدة القاري :(4)
 4/30البرهان في نلوم القرآن, الزركشي :(5)
 4/31البرهان في نلوم القرآن :(6)
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(1),ومللا لللم يللر د دليللل بخلللف ذلللك
لللذلك أظهللر )صلللى اهلل نليلله وسلللم( "التللاس" خشللية  أن , 

يعود الضمير أقرب مذكور في الحديث الشلريف "العلملاء",فيلتبس ذللك نللى التلقي)القلار، 
فهلللو  ه وسللللم( يخشلللى نللللى المسللللمين الوقلللوع بالخطلللأ,أو السلللامع(,فالتبي )صللللى اهلل نليللل

وفلللي الحلللديث تعظللليم  يتتقلللي األفلللاظ والعبلللارت التلللي ُتخاطلللب جميلللع العقلللول والمسلللتويات,
والمراد أيضًا الحث نللى تشلر العللم  وتحذير من ترئيس الجه لة, والحث نلى حفظه, للعلم,

ر العللالم تفسلله ويتصللدى ل خللذ وأن يشللهُ  فللي أهللله لللئل يمللوت العللالم فيللثدي إلللى رفللع العلللم,
 .(2)نته لئل يضيع نلمه

وهلب  يسلترجع ملا وال يهب العلم لخلقه ثم يتتزنه ملتهم بعلد تفّضلله نلليهم, فاهلل ال
 ملا يكلون اتتزانله ملتهم بتضلييعهم العللم,ت  وا    من العلم الملثدي لمعرفتله واإليملان بله وبرسلله,

نليلله وسلللم( بقللبض الخيللر كّللله, اهلل صلللى لللذلك أتللذر )؛  يوجللد مللن يخلللف مللن مضللى فللل
وفيللله تحلللذير ملللن اسلللتفتاء   وفلللي الحلللديث أهلللل العللللم وأّن اهلل أملللتهم ملللن سللللب ملللاوهبهم,

 .(3)والونيد لكّل من أفتى بغير نلم الجاهل واأخذ بقوله,
ومن الشواهد اأخرى في رياض الصالحين نلى إظهلار االسلم محلل ضلمير الرفلع         
"ال تقلوُم الّسلانُة حتّلى ُيقات لل  المسللمون  اليهلود  حتّلى سللم( قولله )صللى اهلل نليله و  المتصل,

, فيقلللوُل الحجلللُر والشلللجُر: يللا ُمسلللل ُم هلللذا يهلللودي  ي  ملللن وراء  الحجلللر  والشللجر  ي ختبللا اليهلللود 
" (32)خلف ي تعال  فاقُتله , إاّل الغ رق د  فإّته م ن شجر  اليهود 

  [1820] 
 :(والشجرُ  الحجرُ  )فيقولُ  

واالسلم الظلاهر "الشلجر" المعطلوف  اهر "الحجر" المرفوع نلى الفانلية,االسم الظ
وضللعا معللًا موضللع الضللمير المتصللل )ألللف  قبللله )الفانللل( فللي الحللديث الشللريف, نلللى مللا

وليس ملن شلأن الحجلارة أو التبلات أن  يكون للبشر, فالتطق نادُة ما االثتين( إلزالة اللبس,
 فهي تتكلم يومئذ  لصالح المسللمين وضلّد اليهلود, يء,يتطق إال بإذن الواحد الذي برأ كّل ش

 , ويحتمللل أن يكللون المعتللى(4)نزيللزاً  ليتصللر اهلل المسلللمين تصللراً  اإلسلللم فالقتللال مللن أجللل
                                                 

 1/261يتظر :التحو الوافي :(1)
 1/761ر :تطريز رياض الصالحين, فيصل التجدي:يتظ(2)
 4/192,ويتظر :دليل الفالحين :3/495يتظر :التوضيح لشرح الجامع الصحيح, ابن الملقن :(3)
 6-6/627يتظر :شرح رياض الصالحين :(4)
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:تلوع ملن شلجر الشلوك معلروف  "الغرقلد",و(1)بأن ال يبقى متهم أحد فلي ذللك الوقلت مجازًيا
وقيلل :إذا نظملت العوسلجة صلارت  –د , وهتاك يكون مقتل الدجال واليهلو (2)ببلد المقدس

لصللالح اليهللود كوتلله مللن شللجرهم فللل -بللإذن اهلل-فهللذا الشللجر يمتتللع نللن التطللق -غرقللدًا 
,وفلي الحلديث إشلارة إللى (3)شجر أضيف إليه البقيع مدفن المديتة إّتهيضّر صاحبه, وقيل :

للللللى نيسلللللى )نليللللله السللللللم( يكلللللون ن فلللللإن   )صللللللى اهلل نليللللله وسللللللم(,تبّيتابقلللللاء شلللللريعة 
ى سليشريعته,وفيه معجزة التبلي )صللى اهلل نليله وسللم( اللذي أخبلر بملا سليقع نتلد تلزول ن

 .(4) )نليه السلم(
ا موضلع ضلمير الرفلع المتصلل فلي جمللة صللة الموصلول فلي ويأتي االسم ُمظهلرً 

ن معلله مللاًء  قوللله )صلللى اهلل نليلله وسلللم( للتحللذير مللن فتتللة الللدجال :"إن الللدجال يخللرج, وا 
للوأ   ا الللذي يللراه التللاس مللاًء فتللارل تحللرق,فأملل وتللارًا,  ,فمللاءل بللاردل نللذبل  ا الللذي يللراه التللاس تللاراً م 

" فليقلللع فلللي اللللذي يلللراه التلللاس تلللارًا, ,فملللن أدركللله ملللتكم, رقلللم .     (5)فإتللله ملللاءل نلللذبل طيلللبل
 [1809الحديث ]

 :()الذي يراه الناُس  
ال محلل لهلا  التلي–االسم الظاهر "التاس" الواقع فانًل فلي جمللة صللة الموصلول 

للع موضللع ضللمير الرفللع المتصللل )الللواو(,-مللن االنللراب فلللم يختصللر )صلللى اهلل نليلله  وض 
تتبيهًا للتاس من الوهم الذي سيحّل بهلم إذا ملا أدركهلم  الذي يروته, وسلم( بالضمير قائًل :

للل فيخيلللل إلللليهم الشللليء بصلللورة نكسلللية,-تعلللوذ بلللاهلل ملللن فتتتللله–اللللدجال  ا ملللايراه التلللاس فأم 
ن كلان المرئلي تلارًا فهلو ملاء نلذبل حللول غيلر وا    حال كوته ماًء,فهو تلارل حارقلة, ويبصروته

وقال العلماء :من جملة فتتة التي امتحن اهلل بهلا نبلاده ليحلق الحلق ويبطلل الباطلل  مكّدر,

                                                 

 14/199يتظر :نمدة القاري :(1)
 8/463يتظر :اكمال المعلم :(2)
 4/659يتظر :دليل الفالحين :(3)
 14/199نمدة القاري : يتظر(4)
 530رياض الصالحين :(5)
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ن معله ملاًء وتلارًا", (1)ثم يفضحه بعد ذلك وُيظهر نجزه , وقوله )صلى اهلل نليله وسللم( :"وا 
ما قبلها أو حال من فانل يخرج :أي حال خروجه يأتي بالتار والملاء, جملة معطوفة نلى 
, وذكللر الحللافظ العسللقلتي أن هللذا كّللله راجللعل إلللى اخللتلف المرئللي (2)فتللاره جتللة وجتتلله تللار

ن يجعلل أ  ا م لن يكون اللدجال سلاحرًا فيخيلل الشليء بصلورة نكسلية, وا   فإّما أ   بالتسبة للرائي,
مللا أن اهلل ببللاطن الجتللة التللي يسللخرها ل لللدجال تللارًا وبللاطن التللار جتللة, واأخيللر الللراجح, وا 

يكون ذللك كتايلة نلن التعملة والرحملة ونلن المحتلة والتقملة بالتلار, فملن أطانله وأتعلم نليله 
ويحتملل أن يكلون ذللك ملن جمللة  بجتته يثل أملره إللى دخلول تلار اآلخلرة والعكلس صلحيح,

 .  (3) دهشته بها ...المحتة والفتتة فيرى التاظر التار فيظتها جّتة من 
 الُمنفصلضمير الرفع  قامماإلظهار في 

 "وذو ارتفاع واتفصال أتا هو   ..............    وأتت الفروع ال تشتبه
 (4)أن يجيء المتصل" ىيجيء المتفصل  ..............  إذ تأت وفي اختيار ال

المتفصلل يجوز العلدول نتله إللى  كّل موضع أمكن أن يثتى بالضمير المتصل ال
ه يمكلللن اإلتيلللان بالمتصلللل فتقلللول أت للل؛ فلللل تقلللول فلللي أكرمتلللك :أكرملللت إيلللاك إال للضلللرورة,

,فالضمير المتفصل :"هو الذي يمكن أن يقع في أول الجمللة, وُيبتلدأ الكللم بله, (5):أكرمتك
, فهو نللى (6)فيسبق العامل أو يتأخر نته  مفصواًل بفاصل" فهو يستقّل بتفسه نن نامله,

واتفصلاله  تقّدمله نللى ناملله, اوجائزً  االبتداء به, ان الضمير المتصل, كوته جائزً العكس م
 في االختيار, فهو مستقلل بذاته .   

"أتلا" للملتكلم, هلي  يأتي ضمير الرفع المتفصلل نللى شلكل مجمونلة ملن الصلي  :
" لخطلاب ال " لخطاب الملذكر, و"أتلت  مثتلث, و"تحن" للمتكلم معّظمًا تفسه وللجمانة, و"أتت 

ذكر السللالم, و"أتتمللا" لخطللاب المثتللى بتونيلله )المللذكر والمثتللث(, مللو"أتللتم" لخطللاب جمللع ال
                                                 

 16/42يتظر :نمدة القاري :(1)
 4/645يتظر :دليل الفالحين :(2)
 13/99يتظر :فتح الباري :(3)
 13ألفية ابن مالك :(4)
 1/99يتظر :شرح ابن نقيل : (5)
 1/221التحو الوافي :(6)
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" للغائبلللة, و"هملللا" للغلللائب ين  هللليمثتلللث السلللالم, و"هلللو" للغائلللب, و"خطلللاب جملللع الو"أتلللتّن" ل
الغللائبتين, و"هللم" للغللائبين مللن العقلللء, و"هللّن" للغائبللات, مللع ملحظللة أن الضللمير "هللي" 

   .(1)وهي الجمال, من العقلء وغير العقلء ع تحو :هي الرجال,يصّح للجم
 :(2)اآلتيةيتعّين اتفصال الضمير في حالة الرفع في المواضع 

 ما يدافع نن أحسابهم أتا أو مثلي.ت  إ   ما تحو :بإت   نتدما يكون محصوًرا-1
 ُيرف ع بمصدر مضاف  تحو :نجبت من ضربك هو.-2
 ها تحو :زيد هذا ضاربها هو.ُيرف ع بصفة جرت نلى غير صاحب-3
 ُيضم ر فانله -4
 يكون نامله معتويًا وهو االبتداء تحو :أتت تقوم.-5
ْا ُهن  ُأّمهات ُكمنتدما يكون نامله حرف تفي تحو قوله تعالى :}-6  .(3)  م 
ّما أتت .  -7  أن يلي إّما تحو :إّما أتا وا 

ضمير الرفعع المنفصعل فعي أحاديع   المواقع اإلعرابية التي يرد فيها اًلسم الظاهر موضع
 رياض الصالحين:

 :مان  بعد إ  -1
ما" المتكوتة من "إن" الحرف المشبه بالفعل + "ملا" الزائلدة الداخللة نليله ت  الحرف "إ  

, فتكللون "مللا" كاّفللة للله نللن العمللل, وُمهيئللة لدخوللله (4)والمبطلللة نمللله, فهللي كاّفللة ومكفوفللة
لكللن االتفللاق نلللى متللع نملهللا وهللو مللذهب نلللى اأفعللال, وذهللب قللوم إلللى جللواز نملهللا, 

تمللا مللن خلللل  ال هللات  إ   وهللي تفيللد الحصللر, وقيللل:ه(180سلليبويه )ت تفيللد الحصللر بللذاتها وا 
"مللا", فهللي باأسللاس  سللياقها فللي الكلللم, ولللو أفللادت الحصللر أفادتلله أخواتهللا المكفوفللة ب

                                                 

 237-1/235سيوطي :يتظر :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, جلل الدين ال(1)
 251-1/247يتظر :همع الهوامع :(2)
 2آية : –سورة المجادلة (3)
 1/43يتظر :أدوات اإلنراب, ظاهر شوكت البياتي :(4)
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تحصلار بقيلت إتمللا يتللأتى اال , فللإذا كلان الكللم ال نلن الحصلرفضللًل تفيلد المبالغلة والتأكيلد 
 . (1)للمبالغة فقط

, (2)ويقع االسم بعلدها مرفونلًا نللى االبتلداء ,واإلسميةما نلى الجمل الفعلية ت  تدخل إ        
مللا, قوللله )صلللى اهلل نليلله ت  المتفصللل بعللد إ  ع ومللن شللواهد إظهللار االسللم محللل ضللمير الرفلل

 [   45.   ](3)الغضب" ,إتما الشديُد الذي يملك تفسه نتد وسلم( :"ليس الشديُد بالّصرنة
 :)إنما الشديُد( 

ُأظه للر فللي موضللع ضللمير  مللا,ت  اللفللظ "الشللديد" المرفللوع نلللى االبتللداء والواقللع بعللد إ  
فللي اإلظهللار  ن  أ   ؛(4)الرفللع المتفصللل )هللو(؛ حثّللًا نلللى الصللبر وتمّلللك الللتفس نتللد الغضللب
ي سلياق تحديلد المفلاهيم تونًا من التكلرار اللذي يكلون فيله اللدال اأول متفيلًا والثلاتي مثبتلًا فل

, والمعلوم أّن الشديد هلو ملن (5)ذهان المتلقينوسلب الدالالت القديمة السائدة في أ   الجديدة,
للر ع ,(6)مللن يكثللر صللرع التللاس فيطللرحهم ويغلللبهم بقوتلله يقللول  , والّصللرنة فللي اللغللة :مللن ص 

ر ع (الصاد والراء والعين ه(395)تابن فارس ء إللى واحلد يلدل نللى سلقوط الشليأصلل :")ص 
من ذلك صرنُت الرجلل صلرنًا,  ثم يحمل نلى ذلك ويشتق مته, اأرض نن مراس اثتين,
,والّصلللللرنة : (7)ورجللللللل صريعل.......وُمصلللللارع التلللللاس: ُمسلللللاقطهم" وصلللللارنته مصلللللارنة,
للأ   ,(8)ُيقلال :رجلللل صلرنة, وقللومل صلرنة, وهللو ملن أبتيللة المبالغلة الغللب فلي المصللارنة, ا م 

فللليس الشللديد مللن تغّلللب بقوتلله  وهللو وضللد الرضللا, ,(9)نتللداء"فهللو "الميللل إلللى اال :الغضللب
                                                 

 396-395يتظر :الجتى الداتي في حروف المعاتي, الحسن بن قاسم المرادي :(1)
 1/43يتظر :أدوات اإلنراب :(2)
 42رياض الصالحين :(3)
 1/272رياض الصالحين :يتظر :شرح (4)
دراسة وظيفية أسلوبية أسلوب من أساليب اإلقتاع في -يتظر :التكرار في طائفة من أحاديث رسول اهلل (5)

الخطاب التبوي, بحث تقدمت به الدكتورة: فوز سهيل كامل تزال, متشور في المجلة اأردتية في الدراسات 
 68م :2011/أ,1اإلسلمية, المجلد السابع,العدد

 1/271يتظر :شرح رياض الصالحين :(6)
 342م3مقاييس اللغة :(7)
 1/513يتظر :المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية )أحمد الزيات, محمد التجار ....(:(8)
 2/654المعجم الوسيط :(9)
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فللله معتللى جديللد أتاتللا بلله المصللطفى  ,وصللرع غيللره ذلللك المعتللى السللائد فللي أذهللان التللاس
 فهلو كلّل ملن تحّكلم وضلبط تفسله وقهرهلا ملن الوقلوع فلي المتهيلات )صلى اهلل نليه وسللم(,

 الرسللولبواالقتللداء  ,اإلتبللاع تفسلله بسياسللةراض  لمللن ال  يكللون ذلللك إ   وال أثتللاء غضللبه,فيي  
فلم يحمله الغضلب نللى الوقلوع فلي أسلباب الهللك  )صلى اهلل نليه وسلم( بسائر اأحوال,

فملللن حفلللظ تفسللله نلللن ذللللك وقادهلللا بزملللام الشلللريعة وكظلللم غيظللله ونفلللا فقلللد فلللاز  فلللي ديتللله,
هللا اإلتسللان , وهتللا تكمللن القللوة الحقيقيللة التللي يتغّلللب ب(1)بالدرجللة الُعللل وكللان محمللودًا شللرناً 

ل نلى الشليطان اللذي ُيلقلي فلي قلبله الجملرة نتلد غضلبه, ا ثلارت الغليظ فقهرهلا وصلرنها فلم 
 .(2)كان كالصرنة الذي يصرع الرجال وال يصرنوته بثباته,

 مرفوعًا باًلبتداء عندما يكون عامله معنويًا :-2
 أصللية,مجلّرد ملن العواملل اللفظيلة ا المبتدأ :"هلو االسلم المرفلوع فلي أول جملتله,

تمام الجملة"محكومل نليه بأمر, وقد يكون وصفًا مستغتيًا بمرفونه في اإل    .(3)فادة وا 
العواملللل اللفظيلللة الملللذكورة فلللي التعريلللف هلللي أفعلللال وحلللروف تخلللتّص بالمبتلللدأ أو 
الخبر مثل: )كان وأخوتها(,)إّن وأخواتها(,)ما الحجازية(, واشلترط فلي المبتلدأ أن ُيجلّرد ملن 

 أتلله مرفللوعل, فللإذا لللم ُيجللرد مللن العوامللل اللفظيللة تلّعبللت بلله فرفعتلله تللارًة,؛  يللةالعوامللل اللفظ
كلان بمتزللة  ذا ذكرته وحده وللم تخبلر نتله,ه إ  ت  أ  ؛ والمبتدأ الُبّد له ُمخب ر نته وتصبته تارًة,

 .(4)صوت لم تصّوته غير معرب
فهملا  ر يرفعله,رافعله هلو الخبلر, والخبل ن  فذكر الكوفيلون أ   اخُتل ف في رافع المبتدأ,

 فالمبتدأ البد له من خبر والخبر البد له من مبتدأ, فل يتفلك أحلدهما نلن اآلخلر, يترافعان,
وهللللو أّن المبتللللدأ ُيرف للللع   بهمللللا, أّمللللا البصللللريون فكللللان لهللللم رأيل مختلللللف,ال  وال يللللتم الكلللللم إ  

الخبلللر   إسلللتاد ومعتلللى ذللللك نتلللدهم التعلللّري ملللن العواملللل اللفظيلللة أو التعلللّري ملللن باالبتلللداء,

                                                 

 1/189يتظر :دليل الفالحين :(1)
 13/125:يتظر :ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري ,شهاب الدين القسطلتي (2)
 1/242التحو الوافي :(3)
 222-1/221يتظر :شرح المفّصل :(4)
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, (2), والصحيح أّن االبتداء هو اهتمامك باالسلم وجعللك إيلاه أواًل لثلان  كلان خبلرًا نتله(1)إليه
الخلصة في رافلع المبتلدأ والخبلر :"إّن االبتلداء هلو العاملل ه( 577ابن اأتباري )توذكر 

يعملل فلي فاالبتلداء   بعلده,ال  أتله يتفلّك نتله ورتبتله أن ال يقلع إ  أ ؛ في الخبر بواسطة المبتلد
فاالبتللداء يعمللل فللي المبتللدأ ويعمللل فللي الخبللر بواسللطة  ,(3)ال بلله" الخبللر نتللد وجللود المبتللدأ,

 .  (4)المبتدأ, فالمبتدأ إذًا ُيرفع باالبتداء
 :(5)اإلسميةله ثلث صور في الجملة المبتدأ 

 تحو :اإلسلم ديتتا الحتيف . اسمل صريحل -1
 تحو :أتتم رجال الغد . ضميرل متفصلل -2
 والتقدير :حديثك . تحو :أن تتحدث بسرنة أصعب لفهم التاس, مصدرل مثولل -3

فقلد  والمرفلوع ابتلداًء, والذي يعتيتا هو االسم الظاهر محل ضمير الرفع المتفصلل,
ه قلال :"بيتملا تحلن جللوس نتلد رسلول اهلل )صللى ت لورد في حديث نملر )رضلي اهلل نتله( أ  

شللديُد سللواد الشللعر, ال  لل شللديُد بيللاض الثيللاب,ذ طلللع نليتللا رجللإ   ؛اهلل نليله وسلللم( ذات يللوم
ُيللرى نليلله أثللر السللفر, وال يعرفلله مّتللا أحللد, حتللى جلللس إلللى التبللي )صلللى اهلل نليلله وسلللم(, 
 فأستد ركبتيله إللى ركبتيله, ووضلع كّفيله نللى فخذيله وقلال :يلا محملد أخبرتلي نلن اإلسللم,

 اهلل, وأن محمللدًا ال  ن ال إللله إ  اإلسلللم أن تشللهد أ فقللال رسللول اهلل )صلللى اهلل نليلله وسلللم(:
رسللول اهلل وتقلليم الصلللة, وتللثتي الزكللاة, وتصللوم رمضللان, وتحللّج البيللت إن اسللتطعت إليلله 

 [   60.     ](6) ويصّدقه!........." فعجبتا له يسأله سبيل, قال صدقت,
 
 

                                                 

 39-1/38يتظر :اإلتصاف في مسائل الخلف :أبو البركات اأتباري :(1)
 1/222يتظر :شرح المفّصل :(2)
 1/40اإلتصاف في مسائل الخلف :(3)
 1/247يتظر :التحو الوافي :(4)
دراسة وصفية تحليلة,رشيد –ى تهاية القرن الثامن الهجري الجملة االسمية نتد التحويين العرب حت(5)

 55-46التجف : -محمد حسن الرهوي, جامعة ندن 
 47رياض الصالحين :(6)
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 :)اإلسالم(
وضلع موضلع ضلمير  ,(1)اللفظ الظاهر "اإلسلم" اللذي حلّل فلي محلل الرفلع مبتلدأ

وحلق ملن تخّللف  تعلليم السلامعين الحكلم فلي حقهلم, أجل   لرفع المتفصل )هو( توضيحا منا
وأجللل تقريللر أمللور الللدين, فالسللثال نللن اإلسلللم نللام والجللواب خللاص لللذلك أظهللر  مللتهم,

)صلى اهلل نليه وسللم( اللفلظ "اإلسللم" لتخصيصله ب)شلهادة أن ال إلله إال اهلل وأن محملدًا 
قللام الصللل يتللاء الزكللاة, وصللوم رمضللان, وحللّج البيللت لمللن اسللتطاع إليلله رسللول اهلل, وا  ة, وا 

واإلسلللم فللي  ,(3), فللذكر الصلللة وأخواتهللا مللن بللاب نطللف الخللاص نلللى العللام(2) سللبيل(
واإلسللم :إظهلار  اللغة :"من )أسل م ( بمعتى اتقاد وأخلص الدين هلل ودخل في دين اإلسلم,

, فهللو (4)نليلله وسلللم(,والدين الللذي جللاء بلله" الخضللوع والقللول لمللا أتللى بلله محمللد )صلللى اهلل
االستسلللم هلل تعلالى, وفلي الشللرع :هلو االتقيلاد باأفعللال الظلاهرة الشللرنية, بمعتلى االتقيلاد و 

لللواإلظهلللار أنملللال مخصوصلللة, أ   ا اإليملللان فهلللو التصلللديق  بلللأمور مخصلللومة )القوانلللد م 
 . الشرنية( وكّل متها مستلزم لآلخر ومكمل له

ملا أضليف إليهملا الصللة وتحوهلا ت  وا    الظاهر يثبلت بالشلهادتين, وحكم اإلسلم في
وتركللله لهلللا  وبقيامللله بهلللا يلللتم استسللللمه واتقيلللاده, أنظمهلللا,لم و سللللكوتهلللا أظهلللر شلللعائر اإل

فالمقصللود مللن ذكللر اأركللان الخمسللة فللي الحللديث بيللان كمللال  تحلل قيللد اتقيللاده,ايشللعر بلل
للأ   لشللهادتين,فلللذلك ذكللر هللذه اأمللور مللع ا؛  اإلسلللم وتماملله فالشللهادتان م سلللا أصللل اإلم 

.والحللديث الشلريف يبللين الحلوار اللذي دار بللين التبلي )صلللى اهلل نليله وسلللم( (5)كافيتلان فيله
, فجلاء اإلظهلار  اللذي أتلى لليعلم التلاس أملور ديلتهمأملام الصلحابة )عليي  لسالي( (  وجبريل

نللللى ملللاذا يقلللوم حتلللى موضللع اإلضلللمار بلفظلللة )اإلسللللم( لغلللرض تحديلللد أركلللان اإلسللللم و 
 يتستى معرفته لدى الصحابة والمسلمين كافة.

                                                 

 28إنراب اأربعين حديثا التووية:(1)
                                                                                                                          17يتظر :الوافي في شرح اأربعين التووية, مصطفى البغا, محيي الدين مستو :(2)
 293-1/292يتظر :نمدة القاري :(3)
 1/446المعجم الوسيط :(4)
 218-1/217دليل الفالحين:(5)



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                            (                 90العدد )                          

 273 

 بعد أسماء اًلستفهام :-3
وهلللو مشلللتقل ملللن ملللادة فهلللم,  االسلللتفهام :طللللب العللللم نلللن شللليء للللم يكلللن معلوملللًا أصلللًل,

 .(1)وكذا هو في اصطلح التحويين واالستفهام في أصل اللغة :طلب الفهم,
 : هي يفهاومختلفة في تصت وله أدوات متعددة,

 وهل(.  المتمثلة ب :)الهمزة,ف حرو ال-1
و)متلى(  و)ملا( لغيلر العاقلل, المتمثلة ب :)ملن( التلي يسلتفهم بهلا نلن العاقلل,ء سمااأ-2

و)كللللم( ل نللللداد بحسللللب تمييزهللللا, و)أي( التللللي  وأيللللن )للمكللللان(,و)كيف( للحللللال, للزمللللان,
و)أيلان( للمسلتقبل ملن  الحال,و  و)أتى( للزمان, والمكان, يستفهم بها بحسب المضاف إليه,

 .      (2)الزمان
:"أللم تسلمع وهو قوسي   قواًل دقيقًا نن أسماء االستفهامه( 392ي )توأورد ابن جت

المسلللتفهم بهلللا, كيلللف أغتلللى الحلللرف الواحلللد نلللن الكللللم ء سلللماإللللى ملللا جلللاءوا بللله ملللن اأ
بذلك نلن قوللك:  المتتاهي في اأبعاد والطول فمن ذلك قولك :كم مالك؟ أال ترى قد أغتاك

فلو ذهبت تستونب اأنلداد للن تبلل   أم ألف, نشرون, أم ثلثون أم مائة,أم أ نشرة مالك 
أتله غيلر متتلاه  فلملا قللت كلم أغتلت هلذه اللفظلة الواحلدة نلن تللك اإلطاللة غيلر ؛  ذلك أبلدا

 .(3) "المحاط بآخرها.......
إذا تلهلللللا اسلللللم ا خبلللللًرا مقلللللدمً جميلللللع أسلللللماء االسلللللتفهام ُتعلللللرب فلللللي محلللللل الرفلللللع 

والمعلللوم أن الضللمير أحللد أتللواع  ًرامللثخ أ,وبللذلك ُيعللرب االسللم الواقللع بعللدها مبتللد(4)معرفللة
وبلذلك  ,مبتلًدا ملثخًراويعلر ب  ونتدما يأتي بعد أسماء االسلتفهام يأخلذ موقلع الرفلع المعارف,

كملا جلاء  , ًراُيعر ب االسم الظاهر محل ذلك الضلمير الواقلع بعلد اسلم االسلتفهام مبتلدأ ملثخّ 
فللي قوللله )صلللى اهلل نليلله وسلللم( :"مللن شللهد الجتللازة حتللى ُيصلللى نليهللا, فللله قيللراط, ومللن 

                                                 

رسالة -اوليةدراسة تحوية بلغية تد–يتظر :اسلوب االستفهام في اأحاديث التبوية في رياض الصالحين(1)
 23-22: 2012الجزائر,-قسم اأدب العربي-كلية اآلداب واللغات-جامعة -ماجستير, تاغش نيدة

 33-28يتظر: اسلوب االستفهام في اأحاديث التبوية في رياض الصالحين:(2)
 83الخصائص, ابن جتي:(3)
 324-314يتظر :الواضح في القواند واإلنراب:(4)
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.  (2)قال :"مثل الجبللين العظيملين" (1)شهدها حتى ُتدفن, فله قيراطان" "قيل :وما القيراطان؟"
 .[929]  رقم الحديث

 :)وما القيراطان(
االسلللتفهامية الواقعلللة خبلللرًا  "ملللا"علللد اللفلللظ الظلللاهر "القيراطلللان" حلللّل مبتلللدًأ ملللثخرًا ب

ووضللع موضللع ضللمير الرفللع المتفصللل )همللا( تأكيللدًا نلللى الرغبللة فللي معرفللة ماهيللة (3)للله
ولزيللادة إيضللاحها والتعريللف بهللا, فالسللائل جاهلللل بهللذه الكلمللة "القيراطللان", وفللي  ,ينالقيللراط

كثللر اسللتعمال "مللا" فللي , وقللد (4)جملللة "قيللل :ومللا القيراطللان" لللم يتعللّين القائللل أو المقللول للله
صلللل القيلللراط ملللن )ق لللرط ( وأ   ,(5)اأحاديلللث التبويلللة للسلللتفهام نلللن حقيقلللة الشللليء وماهيتللله

يقلللول ابلللن فلللارس :")ق لللر ط ( القلللاف واللللراء والطلللاء ثللللث كلملللات نلللن غيلللر قيلللاس,  الثلثلللي,
, والثاتيلة  ذا طلرح اللججلام فلي رأسلهإ   وقلر ط  فللنل فرسله العتلان, فاأولى القُلْرُط, وهلو معلروفل

مللا اسللُتعم ل للرحللل .وُيقللال: مللا جللاد ورب   بمتزلللة الولّيللة للرحللل, والُقرطللاط  للسللرج,ن الُقرطللا
 ن  أ  ؛ وأصللله ق للراط بالتشللديد ,و"القيللراط" :تصللف داتللق,(6)أي بشلليء  يسللير" فلللن بقرطيطللة ,
جلاء ا القيراط الذي في الحديث فقلد م  وأ   فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه ياًء, جمعه قراريط,
فهللو مخللتص   وحصللول القيللراط متوقللفل نلللى وجللود الصلللة, ,(7)ه كجبللل أحللدت للفللي تفسلليره أ  

ونلادة الشلرع  وقيلل: يحصلل لملن صللى فقلط, بمن حضر أول اأمر إلى اتقضلاء الصللة,
واختل ف في مقدار القراريط بالتسبة لمشّقة ذللك العملل  تعظيم الحستة بما يقابلها من العمل,

وُنلّد  ه معروفل فلي وقلتهم,ت  أ  ؛  اهلل نليه وسلم( القيراط تقريبًا للفهم وذكر )صلى وسهولته,

                                                 

 308رياض الصالحين:(1)
 308اض الصالحين:ري(2)
 314يتظر :الواضح في القواند واإلنراب:(3)
 3/413يتظر :دليل الفالحين:(4)
 47يتظر :اسلوب االستفهام في اأحاديث التبوية في رياض الصالحين:(5)
 مادة )ق ر ط (-5/72مقاييس اللغة :(6)
 3/151يتظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, إسمانيل بن حماد الجوهري:(7)
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ُيعللر ف وُيضللرب للله المثللل بمللا ُيعل للم مللن جللتس مللا
 و"شلله د" فللي الحللديث بمعتللى حضللر, ,(1)

 وفيلله الحللث نلللى ُمعاضللدة أهللل الميللت والتصللدي لمعللوتتهم والترغيللب فللي شللهود الجتللازة,
 .  (2)لمسلم بتكثيره للثوابوالتتبيه نلى نظيم فضل اهلل وتكريمه ل

 بعد اًلستئناف :-4
المسلتقلة  أو المتقطعة نما قبلها, الجملة المستأتفة هي الجملة المفتتح بها التطق,

واالسللتئتاف  ,(3)وهللي مللن الجمللل التللي ال محللّل لهللا مللن اإلنللراب بتفسللها بحللرف أو دوتلله,
 تللى تفسلله نتللد غيللره مللنوالمع وخاصللًة االسللتئتاف بللالحرف,(4)نتللد سلليبويه بمعتللى االتقطللاع

للأ   ,(6) ه( 291)ت,وثعلللب(5)ه( 286)تالتحللاة كللالمبرد فيقّسللمها ه( 761م )تا ابللن هشللام 
والجمللللة  المفتلللتح بهلللا فلللي التطلللق, والثاتيلللة :المتقطعلللة نملللا قبلهلللا, :إللللى قسلللمين: اأوللللى

   -:(7)المستأتفة في ظاهر تركيبها تتقسم إلى
ا ت لل( إ  4ا )رً ْكللُه ذ  ْتللم   مْ كُ للليْ وا ن  تلُ أ  س لل لْ جملللة مسللتأتفة دون حللرف تحللو قوللله  تعللالى :}ُقلل

فالجملللة فلي اآليللة الثاتيللة مسلتأتفة دون أن تسللبق بحلرف يسللّو  لهللا  (8) ض  رْ ي اأ  ف ل هُ ا ل للّتلك  م  
 االستئتاف .

لللق   م  جمللللة مسلللتأتفة بحلللرف تحلللو قولللله  تعلللالى: }ثُللل لللأ  ى ض  لللأ   و ًل ج  للللل مُ ج    هُ د  ْتلللى ن  مّ س 
ومسلللبوقة  نللراب,نتلللدُه  مسللتأتفة ال محللل لهلللا مللن اإل  جلللل مسللّمى ,الجملللة فللي اآليلللة }وأ(9)

 بحرف االستئتاف )الواو( .

                                                 

 3/413يتظر :دليل الفالحين:(1)
 131-8/129يتظر :نمدة القاري:(2)
اطروحة دكتوراه, -دراسة تظرية تطبيقية, أحمد الراجحي-يتظر :الجملة المستأتفة في القرآن الكريم(3)

 43م :ص2001تحقيق:نبد اهلل القرتي, جامعة القرى,
 وما بعدها 3/52يتظر :الكتاب :(4)
 2/33يتظر :المقتضب:(5)
 1/20يتظر :مجالس ثعلب, أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب:(6)
 وما بعدها 2:427يتظر :مغتي اللبيب :(7)
 42آية:-سورة اأتعام(8)
 42آية:-سورة اأتعام(9)
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أم  ,حتللللى ثللللم, الفللللاء, ومللللن اأحللللرف التللللي تسللللبق الجملللللة االسللللتئتافية : )الللللواو,
 والسين وسوف( . بل, ال التافية غير العاملة, أو, لكن المخففة, المتقطعة,

, (1)ف عللً م ا يكلون مرفونلًا سلواًء كلان اسلمًا أتختص )الواو االستئتافية( بأن ما يليه
وقلللد جلللاء االسلللم الظلللاهر محلللل ضلللمير الرفلللع المتفصلللل مرفونلللًا بعلللد االسلللتئتاف فلللي قولللله  

وددُت أن قلللد رأيتلللا إخواتتلللا" قلللالوا: أولسلللتا إخواتلللك يارسلللول اهلل؟ ")صللللى اهلل نليللله  وسللللم( : 
خواتتا الذين لم يأتوا بعد".... قال:"أتتم أصحابي,  [ 1029.     ](2)..... "وا 

خواننا الذين لم يأتوا بعد(   :)وا 
خواتتلللا  االسللم "إخواتتللا" المبتلللدأ الواقللع فلللي بدايللة الجمللللة المسللتأتفة بحلللرف الللواو "وا 
لللر فلللي موضلللع الضلللمير المتفصلللل )هلللم( ؛تعريفلللًا للصلللحابة بهلللم,  اللللذين للللم يلللأتوا بعلللد" ُأظه 

 "أتلللتم أصلللحابي"  لللليس تفيلللًا إلخلللوتهم,فقولللله )صللللى اهلل نليللله وسللللم(: ,  يضلللاحزيلللادة اإللو 
واللذين للم يلأتوا بعلد إخلوة وليسللوا  ,فهلم إخللوة وصلحابة, ولكلن ذكلر ملرتبتهم الزائلدة بالصلحبة

لللتّ ,كملللا قلللال تعلللالى :}إ  (3)بصلللحابة  ةل و  ْخلللإ   ون  ُتلللم  ثْ ا المُ م 
,وللللو ورد الحلللديث التبلللوي الشلللريف (4) 
ن المعتلى نللى القلار، مل اسد(؛اللتببصيغة اإلضمار )أتتم أصحابي وهلم اللذين للم يلأتوا بعل

المعتللللى :أتللللتم أصللللحابي وهللللم أصللللحابي أيضللللًا  صللللارنللللودة الضللللمير نلللللى )أصللللحابي( و 
نلللللى السللللابق وهللللذا خلللللف المقصللللود, فاالسللللتئتاف للللله دور كبيللللر فللللي إنطللللاء  بللللالعطف

فمللن الممكللن أن تقتطللع نللن سللياقها وتسللتقل بإفللادة معتاهللا,  اسللتقللية الجملللة نّمللا قبلهللا,
باالسللم الظللاهر فلللو كللان المللذكور ضللميرًا الرتللبط بللالكلم ثها يسللاند فللي ذلللك ابتللداوالللذي 
,وقوللله: "أّتللا قللد رأيتللا إخواتتللا" :أي أبصللرتاهم فللي الحيللاة الللدتيا, (5)فيلله مرجعلله ن  أ  ؛ السللابق
ما فلللي الخيلللر ولقلللاء السلللي  و وفلللي الحلللديث جلللواز التمتلللي -بعلللد الملللوت ءهمتمتلللى لقلللا وقيلللل:

والحلديث  إخواتك" معطوفة نلى مقلّدر بلين هملزة االسلتفهام واللواو,وجملة "أولستا -الفضلء

                                                 

 44يتظر: الجملة المستأتفة في القرآن الكريم:(1)
 335رياض الصالحين:(2)
 3/138يتظر :المتهاج في شرح صحيح مسلم:(3)
 10آية:-راتسورة الحج(4)
 36,ويتظر :تعاقب الظاهر والمضمر في القران الكريم:145يتظر :خصائص التراكيب:(5)
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,فقللد يللأتي بعللد الصللحابة مللن هللو أفضللل ممللن كللان مللن  فللي فضللل مللن يللأتي آخللر الزمللان
وذهب معظم العلماء لخلف ذللك بقلولهم: ملن صلُحب التبلي ورآه ملرة ملن  جملة الصحابة,

يعلدلها  ففضليلة الصلحبة ال ,نمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كّل من يأتي بعلده
بلللأتهم يلللأتون ُغلللّرًا ءهم وذكلللر )صللللى اهلل نليللله وسللللم( مزّيلللة إخواتللله اللللذين تمتلللى لقلللا نملللل,

بيلاض إتهلا ,وقيلل: (1)محجلين من أثر الوضوء, والُغلّرة أصللها )غلّر( :وهلي البيلاض والكلرم
تللون ُغلللّرًا ,فيلللأتي يللوم القياملللة المثم(2)فللي وجلله الفلللرس, والتحجيللل :بيلللاض يطيللف بأرسللاغه

ثر اتقاتهم الوضوء في الدتيا, وهلم إخلوان حجلين ببياض أرساغهم من أ  ومُ  ببياض وجوههم,
فيعلرفهم  الرسول )صلى اهلل نليه وسلم( الذين أتوا بعده وصّدقوا برسالته ملن غيلر أن يلروه,

مللن أثللر الوضللوء, وقوله)صلللى اهلل نليلله وسلللم( :"ُغللّرًا محجلللين" بالتصللب نلللى الحللال :أي 
 و"ملللن" فلللي "ملللن أثلللر الوضلللوء" تعليليلللة :أي بسلللببه, ,يكوتلللون ُغلللّرًا ُمحجللللينم مجيلللئهبل حلللا

وفلللي الحلللديث  وبلللذلك يقلللوم الرسول)صللللى اهلل نليللله وسللللم( بتقلللديمهم نللللى حلللوض الكلللوثر,
بشللارة لهللذه اأمللة التللي زاد اهلل شللرفها ليكللون الرسللول )صلللى اهلل نليلله وسلللم( أخللًا لكللّل مللن 

 .(3)ة تبّيه)صلى اهلل نليه وسلم( وصّلى فأتقن الوضوء لصلتهآمن باهلل وصّدق برسال
 : ال  مرفونًا بعد إ  -4

وبمعتلى اللواو  وقلد تكلون بمعتلى غيلر, "إال" حرف اسلتثتاء وهلذا معتاهلا المشلهور,
 , وناطفلة تشلترك فلي اإلنلراب ال فلي الحكلم نتلد الكلوفيين,ه(207اء)ت وهذا ملذهب الفلر 

 .(4)ن جتيواب ه(,216ي )توزائدة نتد اأصمع
و إحللدى أخواتهللا  أ  ال   فللي حللّد االسللتثتاء الللذي هللو إخللراج ب إ  ال  والللذي يعتيتللا هللو إ  

والمللللراد   زيللللدًا,ال  والمللللراد بللللالمخرج تحقيقللللًا المتصللللل كقولللللك :قللللام القللللوم إ   ًا أو تقللللديرًا,قللللتحقي
ل لم ب لهُ ال  بالمخرج تقديرا المتقطع تحو قوله تعلالى : }م  والمخلرج 111) نج الظ ل اع  ب ل اتج الّ إ   م  ْللن   نْ ه  م 

, يقللول سليبويه :"انلللم أن يكلون االسللم (5)يسلمى المسللتثتى, والمخلرج متلله هلو المسللتثتى متله
                                                 

 4/380يتظر :مقاييس اللغة:(1)
 2/140يتظر :م.ن:(2)
 530-3/529يتظر :دليل الفالحين:(3)
 510يتظر :الجتى الداتي:(4)
 512-511يتظر :الجتى الداتي:(5)



رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني للنووّي  دراسة حنوية داللية يف كتاب إِلظهار يف مقام ضمري الرفع )املتصل, املنفصل(ا

                                                                                                          يو رحاب جاسم العطيو فاتن سامل حممود                                                                                         هـ 676ت 

 278 

بعلدها نللى وجهللين: فأحلد اللوجهين ان ال تغيللر االسلم نللن الحلال التلي كللان نليهلا قبللل ان 
 ن تلحلق,أ  لم, للم تغيلر االسلم نلن حالله قبلل تلحق, كما ان ال حين قلت : ال مرحبًا وال سل

ن يكلون االسلم بعلدها أ  خلر والوجله اآلا تجيء لمعتى كما تجيء ال لمعتى , ولكتهال  فكذلك إ  
كما تعملل نشلرون فيملا بعلدها  نامل فيه  ما قبله من الكلم, خارجًا مما دخل فيه  ما قبله,

حلين يكلون االسلم خارجلًا  ,ونللى هلذا يقسلم االسلتثتاء إللى :"تلام"(1)اذا قلت نشرون درهمًا "
و"مفللر " حلين يكلون االسلم بعلد إال باقيللًا نللى حالله قبلل دخولهلا كقوللله  ل فيله قبلله,مملا دخل

لل ,واالسللتثتاء التللام نلللى تللونين :متصل)المسللتثتى (2)  ل ُ  الللب  إالّ  سللول  ى الرّ ل للا ن  تعللالى :}وم 
يسلمى إذ  _(3) من جتس المستثتى مته(, ومتقطع )المستثتى من غير جتس المستثتى متله(

وبالتللالي يللأتي المسللتثتى مرفونللًا فللي إحللدى  قبلهللا مسللتثتى متلله_ ثتى ومللابعللد إال مسللت مللا
 :(4)الحالتين 

بحسلب  ال  بعد إ   فيعرب ما-حين يكون المستثتى مته غير مذكور–في االستثتاء المفر  -1
 فيسبق بما يوجب من فعل وغيره.  للعمل فيما بعدها,ال  قبل إ   فيتفر  ما موقعه في الجملة,

ل بلداًل م  ال  بعلد إ   فيقلع ملا م المتفلي المتصلل,في االستثتاء التا-2 فيفيلد التخصليص  ا قبلهلا,م 
فالمستثتى من تفس جتس المستثتى مته, فيسلبق مملا يوجلب رفعله )مبلدل متله  بعد التعميم,

 مرفوع(,فيتبعه باإلنراب .
حلللين -وملللن الشلللواهد نللللى إحللللل الظلللاهر محلللل ضلللمير الرفلللع المتفصلللل بعلللد إال

نلن  فلي جمانلة تضلعفُ  الرجلل   صللى اهلل نليله وسللم :"صللةُ  قوله-يكون االستثتاء مفرغا
, أ فأحس لن   الوضلوء  ه إذا توّضله خمسلًا ونشلرين ضلعفًا, وذللك أت له وفي سلوق  ه في بيت  صلت  

وُحّطلت    ُرف علت لله بهلا درجلةل ال  إ   للم يخلُط خطلوةً   الصللةُ ال  ه إ  خرُجليُ  ال إلى المسلجد   ثم خرج  

                                                 

 2/310الكتاب:(1)
 99ية:آ-سورة المائدة(2)
 3/127يتظر: جامع الدروس العربية:(3)
 322--319يتظر :التحو الوافي:(4)
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, ُيحلد ثْ  ي نليله ملادام فلي مصلله ملالم,تصللّ  الملئكلةُ  لْ ى للم تلز , فإذا صلّ نته بها خطيئةل 
 [ 1065]  رقم الحديث.    (1)"الصلة   اتتظر   ما في صلة   ه .واليزالُ هم ارحمْ تقول: اللّ 

 :ُيخر جه إًل الصالُة(  )ًل 
فاالسللتثتاء مفللر  لعللدم  _ال  حللّل فللانًل بعللد أداة االسللتثتاء إ   "الصلللة" اللفللظ الظللاهر

ووضللللع موضللللع ضللللمير الرفللللع - حسللللب الموقللللعبعللللد إال   ى متلللله فيعللللرب مللللاوجللللود المسللللتثت
والمعلللوم أن االسللتثتاء  المتفصل)هي(؛لتخصلليص خروجلله بتّيللة أداء الصلللة فللي المسللجد_

يخرجه إال الصلة" جملة حالية من فانل خلرج مقّيلدة بترتلب  "ال فجملة-(2)يفيد التخصيص
فتحسلللب لللله خطلللوات ذهابللله إلللللى الثلللواب اآلتلللي نللللى الخلللروج إللللى المسلللجد بمضلللموتهم, 

المسجد طالما خرج لتّية إقامة الصلة فيه, في حين لو خرج ملن بيتله أجلل غلرض دتيلوي 
وأدركتلله الصلللة فللذهب للمسللجد مللن غيللر تلللك التّيللة لللم يحصللل نلللى اأجللر المللذكور فللي 

بلر  ضلّم  أملا إذا خلرج للمسلجد بتّيلة القلران أو اللتعلم فلذلك-التعلدام التّيلة-واهلل أنلم-الحديث
 .(3)إلى برّ 

وقد جاء االسم الظاهر محل ضمير الرفع المتفصلل مرفونلًا نللى البدليلة بعلد أداة 
فلي ريلاض الصلالحين, كملا -حين يكون المستثتى مته مذكورًا واالستثتاء تاملاً -االستثتاء إال

للى أ  ن   ْرتُ غ   االت: م  تها ق  ن  اهلل ُ  ي  ض  ة ر  ش  ائ  ن ن  ورد "ن   ل لتبليّ اء اس لن ت  حد  م  نليله  ى اهللُ لّ ص 
ل نتها, ي اهللُ ض  ر   نلى خديجة   ْرتُ اغ  وسلم م   ملا وربّ  هلا,ر ذكر  كلان ُيكث ل , ولكلنْ هلا قلطل ا رأيتُ وم 

فلي  :للم يكلنْ  للهُ  فربملا قللتُ  ,خديجلة   هلا فلي صلدائق  يبعثُ  مّ ثُل ,ها أنضلاءً عُ قطج يُ  ثمّ  ,الشاة   ذبح  
 [344رقم الحديث ].  (4)"ُد"وكان لي متها ولها كاتت وكاتت .! فيقول :"إتّ الدتيا إال خديجةُ 

 : خديجة(ًل  )كأن لم يكن في الدنيا إ   
اللفظ "خديجة" المرفوع ُأظه ر فلي موضلع ضلمير الرفلع المتفصل)هي(؛لتخصليص 

وتشلللريفًا وتفضللليًل لهلللا نللللى تسلللاء اللللدتيا ملللن  محبلللة الرسلللول )صللللى اهلل نليللله وسللللم( بهلللا,
كلللرام قرابتهلللا  صلللدق نللللى روحهلللا,خللللل الوفلللاء لهلللا حتلللى بعلللد موتهلللا والت والثتلللاء نليهلللا, وا 

                                                 

 342رياض الصالحين:(1)
 128-3/127يتظر :جامع الدروس العربية:(2)
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 144رياض الصالحين:(4)



رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني للنووّي  دراسة حنوية داللية يف كتاب إِلظهار يف مقام ضمري الرفع )املتصل, املنفصل(ا

                                                                                                          يو رحاب جاسم العطيو فاتن سامل حممود                                                                                         هـ 676ت 

 280 

, مملا (2)ا يدل ذلك نلى حسن العهد وحفلظ اللود ورنايلة حرملة الصلاحبم  م   ,(1)وصحيباتها
فقلللللول نائشلللللة )رضلللللي اهلل  جعللللل نائشة)رضلللللي اهلل نتهلللللا( تغلللللار متهلللللا لشلللللّدة حبللللله لهلللللا,

 ال  للللدتيا تسلللاء إ  نتها(:"كلللأن للللم يكلللن فلللي اللللدتيا إال خديجلللة( والتقلللدير: كلللأن للللم يكلللن فلللي ا
فقلد خصلها )صللى اهلل نليله وسللم( بمزيلد  واسم كأن ضلمير متلوي والتقدير)كأتله(,خديجة, 

وولللد اسللم  "كللان لللي متهللا ولللد", وقوللله: المكاتللة الللدال نليلله إكثللار ذكرهللا حتللى بعللد فقللداتها,
وجميللع أوالده )صلللى اهلل نليلله وسلللم( متهللا إال إبللراهيم  جللتس يصللدق نلللى الواحللد والجمللع,

 .(3)من ماريةف
 فلي موضلع آخلر مللن ال  ويحلّل االسلم الظلاهر محللل ضلمير الرفلع المتفصلل  بعللد إ  

ه كللان يقللول ت للبللن الزبيللر رضللي اهلل تعللالى نتهمللا أ   اهلل   بللدُ ن  ريللاض الصللالحين, فللي حللديث 
 و  , وُهللالحمللدُ  هُ ول لل ملللكُ لا هُ , ل للهُ ل لل يك  ر  ش لل ال   هُ د  ْحللو    اهللُ للله إالّ  إ  ال  "حللين ُيسللّلم : دبللر كللّل صلللة,

 ,, لله التعملةُ إال إيلاهُ  , وال تعبلدُ  اهللُ إالّ  , ال إلله   بلاهلل  إالّ  قلوة   وال ل  وْ  ح  ال   ,يرل د  يء  ق  ش   لج ى كُ ل  ن  
الكللافرون. قللال  ه  ولللو كللر   مخلصللين للله الللدين    اهللُ إالّ  , ال إللله  نُ الحس لل , وللله الثتللاءُ وللله الفضلللُ 

 4)"مكتوبللة   صلللة   كلللج  ر  ُبللدُ  بهللن   يهللللُ  م,وسلللّ  نليلله   ى اهللُ صلللّ  اهلل   رسللولُ  وكللان   الزبيللر : ابللنُ 

 [1417]رقم الحديث
 :)ًل إله إًل اهلل( 

للم  (5)اللفللظ "اهلل" الواقللع بللدالً  -والتقللدير ال إللله موجللود إال اهلل-ا قبللل أداة االسللتثتاءم 
وتخصلليص  ,(6) ُأظه للر فللي موضللع ضللمير الرفللع المتفصللل؛ تلللذذًا بللذكر لفللظ الجللللة )اهلل(

فاالسللللللتثتاء المتصلللللل يفيللللللد التخصللللليص بعللللللد -يلللللة وحصلللللرها بللللللرب العلللللالمين )اهلل( األوه
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 معبلود فلي الكائتلات يسلتحق أن ُيعب لد إال اهلل, وقولله: وال  اهلل,فل معبود حلّق إال  -(1)التعميم
مشللارك للله فللي األوهيللة, للله  ,فللل(نللّز وجلللّ )شللريك للله" مللن بللاب تأكيللد وحداتيتلله  "وحللده ال

واسع, ملك السماوات واأرض, وله الحمد, وكّل شيء صلغير وكبيلر مطلق العام الشامل ال
وفللي اسلتحباب الللذكر بعللد  ذكلار المقّيللدة بالصللة,والحللديث فلي بيللان اأ   هلو ملللكل هلل وحلده,

 .(2)فكان )صلى اهلل نليه وسلم( يذكره بعد كل صلة مكتوبة الصلة,
 :الخاتمة
واالستشلللهاد باأحاديلللث التبويلللة  ملللن خللللل اطلنتلللا نللللى كتلللاب ريلللاض الصلللالحين      

نللى ظلاهرة اإلظهلار مقلام اإلضلمار وبيلان الغلرض  الشريفة ودرجها في هذا البحث تطبيًقلا
 الداللي والتحوي لها تبّين للبحث ما يأتي :  

 قولله تتونلت الدالللة بلين التعظليم فلي ضلمير الرفلع المتصلل قسلم اإلظهلار مقلام في       
زالللهورسلوله" اهلل بلله"ويح: وسلللم نليلله اهلل صللى  (وسلللم نليلله اهلل صلللى) قولله فللي اللللبس , وا 

,والتخصيص في قوله )صللى اهلل نليله وسللم(:"من سللم المسللمون", والتتبيله  التاس" "اتخذ:
 في حديث "الذي يراه التاس".

بللين الحللث نلللى  تتونللت الداللللة  المتفصللل الرفللع اإلظهللار مقللام ضللمير قسللم وفللي        
 نللى االسللم حكلم السامعين وتعليم ما الشديد",ت  ه )صلى اهلل نليه وسلم( :"إ  الصبر في قول

,والتوضلليح فللي حللديث (وسلللم نليلله اهلل صلللى اهلل رسللول نتللد جلللوس تحللن بيتمللا) حيثيللات
ظهللار  نليللله اهلل صللللى) الرسللول حلللديث فللي والكثلللرة والجمانللة الفخاملللة "ومللا القيراطلللان" ,وا 

فلي حلديث "ملا كاتلت الصللة هلي تحبسله", والتشلريف ,والتخصيص ...( القوم م ن(: )وسلم
  خديجة" .ال  في حديث "كأن لم يكن في الدتيا إ  

اإلظهار في موضع ضمير التصب المتصل جاءت فيله أحاديلث  ن  مع ملحظة أ           
 فللانًل ال  قليلللة لقّلتلله فللي الحللديث التبللوي وبللاأخص فللي كتابتللا ريللاض الصللالحين, فلللم يللرد إ  
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اإلظهللار فللي موضللع ضللمير الرفللع المتفصللل كللان  ن  , فللي حللين أ  لفعليللةفللي سللياق الجمللل ا
ء أوفللر حظللًا مللن سللابقه وتتونللت فيلله الداللللة فضللًل نللن تعللدد مواضللعه فللي الجملللة فقللد جللا

ووقللع  ,والجمللل المسللتأتفة جملللة االسللتفهامفوقللع فللي سللياق  ,مللات  مرفونللًا نلللى االبتللداء أو بإ  
 ".ال  فانًل أو بداًل في سياق االستثتاء ب"إ  

Explicitness  in the Nominative Pronoun (Conjunctive, 

Disjunctive: 

A Semantic Grammatical Study in 

‘Riyadh Al-Salihin from the Words of the Master of the 

Messenger’ by Al-Nawawi 676 AH 

 
 Faten Salem Mahmoud 
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Abstract 

            This study aims to clarify what is meant by the method of 

manifesting in the place of adverb, and to explain its benefits in the 

light of what the scholars have mentioned, in addition to selecting 

hadiths from the book (Riyad Al-Salihin min Kalam Al-Mursaleen), 

which was chosen as a field for study, and then clarifying the 

grammatical and semantic purpose for which Al-Zahir was placed 

as a pronoun. Lifting (connected, separate.( 

          The research first dealt with (the manifestation in the standing 

of the continuous nominative pronoun) in six hadiths in which the 

significance was between removing confusion, honoring, 

venerating, warning, and clarifying while repelling illusion. The 

apparent place of the separate nominative pronoun, including the 

context of the interrogative sentences, the resume, and after 

“except” in the exception, and the diversity of significance in it was 

noted between clarification, emphasizing, glorification, honor, 

specification...etc. 
Key words: pronouns, interpretation, significance. 
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