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 قواعد تعليمات النشر
 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

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

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

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

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

( 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

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

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

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  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

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

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

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

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

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 . 

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

ن عن )
 

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

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



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

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 ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 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

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 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

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 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 .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث 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

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

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 البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

في كتابه:  هـ(1117الشواهد القرآنية في التوجيه اللغوي للقراءات عند الدمياطي)ت 

 و عبدالستار فاضل خضر كاللة أحمد كاللي      -دراسة تحليلية- )إتحاف فضالء البشر(
1 - 24 

عنون غيمها ( دراسة داللية 
ُ
 التوظيف القرآني لإلنسان في ديوان ) سماء ال ت

سامة                                                  
ُ
 أ

َ
 و محمد محمود سعيد نور عبدالكريم دبانأ

25 - 48 

 هللا محمد رسول هللا( للشيخ محمد قناوي من علماء القرن ال
 

ثاني عشر ِإعراب )ال ِإله ِإال

 صالح الدين سليم محمد أحمد                                        تحقيق ودراسة من الهجرة
49 - 74 

هــ( في كتابه: مصباح الخافية في شرح نظم الكافية 1237منهج ابن آدم البالكي  )ت

 ومصادره ودواعي تحقيق كتابه مع تحقيق نتفة من باب تنازع العوامل  

 و صباح حسين محمد    دنيا محمد طاهر                                                               

75 - 110 

 دراسة لنماذج مختارة من شعر محمد بن حازم الباهلي االستلزام الحواري لدى غرايس

 بدهللا خليف خضيرو ع  عال هاني صبري                                                                 
111 - 136 

ة في كتاب ِإحالل الظاِهر َموِضع َضمير الرفع املستتر ة داللي  رياض الصالحين  دراسة نحوي 

 و رحاب جاسم العطيوي  فاتن سالم محمود          هـ676من كالم سيد املرسلين للنووي 
137 - 154 

ارد( لعب
 

 دهللا عيس ى السالمةاالستلزام الحواري في أساليب رواية )سر الش

حمد عدنان حمدي  زياد طارق الحاصود                                                           
َ
 و أ

155 - 176 

 من املكاِن في الشعِر األندلس ي  
ُ

  -القرن الخامس الهجري  - الخوف

حمد محمد صالحالصائغ رغدة بسمان                                                        
َ
از أ  و فو 

177 - 204 
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 ألحمد جار هللا ياسين دباب(املفارقة في املجموعة القصصية  )مغامرات سن

ان عزيز رشيد الطائي                                                                                       غس 
225 - 240 

لف بين البصريين والكوفيين
َ
ثره على املحدثين الخالف في رسم األ

َ
 وأ

 محمد صديق صالح                                                                                          
241 - 268 

 واحلضارة اإِلسالميَّةحبوث التاريخ                                                                     

 

الرتب العسكرية العليا في الدولة اململوكية باالستناد الى كتاب )الوافي بالوفيات( 

 وناصر عبد الرزاق عبد الرحمن نهال عبد الوهاب         م(  1363ه/764فدي ) ت: للص
269 - 288 

  1995قانون الوئام املدني في الجزائر 

 وسعد توفيق عزيز البزاز    محمد حسين دويل                                                           
289 - 310 

وزو الحدود
ُ
 (1998-1973التشادي  )  –صراع الليبي  وال یشريط أ

نسام                                                           
َ
ديب الضاحي  أ

َ
 و مجول محمد محمودأ

311 - 328 



 م 1914- 1700تجارة الحنطة في العراق العثماني 
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329 - 350 
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حمد عبد العزيز عبد العزيز                                                    -اجتماعية تحليلية 
َ
 أ

385 – 426 

( دراسة نظرية
ً
سباب اختالل االمن االقتصادي )الفقر انموذجا

َ
 أ

اب                                                             
 
ميرة وحيدة خط

َ
 و شالل حميد سليمانأ

427 – 450 

سرة من الطالق دراسة وصفية تحليلية 
ُ
دور الحكمين في قضايا الشقاق حماية لأل

 علي الفقيهالعاطي فرج  عبد                  ميدانية على محاكم مدينة البيضاء وضواحيها
451 – 478 
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 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
479 – 496 

 حبوث الشريعة والرتبية اإِلسالميَّة

موال غير املسلمين
َ
ة على أ  أثر ضروي حفظ املال في الشريعة اإِلسالمي 

 فراس فياض يوسف                                                                                         
497 – 532 
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َ
 ر عبدهللاسعود أ
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 الرفع املسترت حالل الظاِهر َموِضع َضمريِإ

 ة يف كتابة دالليَّدراسة حنويَّ

 ـه676رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني للنووي 

 رحاب جاسم العطيوي و   فاتن سامل حممود 

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

في الجمود، ولذلك، ال تصّغر، وال  –مبنية، لشبهها بالحروف "المضمرات كّلها         
تثّنى، وال تجمع، و"الضمير هو االسم الجامد الذي يدل على متكلم، أو مخاطب، أو 

ن صاحبه البد أأ  ن  ؛ لأ ير المتكلم والمخاطب ضمير الحضورغائب"، ويطلق على ضم
 يكون حاضرًا وقت النطق بِه.

بحسب ظهوره في الكالم إلى :بارز ومستتر، فالضمير البارز ينقسم الضمير            
:هو الذي له صورة حاضرة في التركيب نطقًا وكتابًة، نحو :أنا رأيتك في الحديقة، فكلٌّ من 
)أنا، والتاء، والكاف( ضميٌر بارٌز، ويكون على نوعين )متصل، ومنفصل( ، فالمتصل 

ا المنفصل فما كان م  ومنصوبًا، ومجرورًا، أأ ماال يستقل بنفسه ويقع في الجملة مرفوعًا، 
مستقاًل بنفسِه في الجملة وال يأتي إال في محل النصب، أو الرفع، فال يوجد في اللغة 
العربية ضمير جر منفصل، وثمة حاالت ُيستغنى فيها عن ذكر المسند إليِه في الجملة 

 .تتر الذي سنتطرق عنهوهذا يتصل بالقسم الخاص بضمائر الرفع، وهو ضمير الرفع المس
 .النحويون، التراكيب، المعانيالكلمات المفتاحية:     
 
 
 

                                                 

 قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل ./طالبة ماجستير 
 قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل . /ُأستاذ مساعد 
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 المقدمة:
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 اهلل )صلى محمد المرسلين، سيد على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد
 .. الطاهرين الطيبين وصحبه آله وعلى وسلم( عليه

 ... وبعد
 والتراكيب، والمعاني المفردات في الثراء بالغ رافداً  شريفال النبوي الحديث فيعد

 ويتناولون وكلماته سطوره ثنايا في ويبحثون خالله يتفيؤون النحاة مصادر من مصدر وهو
 . فيه ما النحوية لدراسة القواعد

 والمعاصرون القدماء لها التفت نحوية ظاهرة دراسة في هذا بحثنا جاء وقد
 صحيحة أحاديث ضم كتاب   في الظاهرة هذه فطبقنا( لمضمرا موضع الظاهر إحالل)

 المرسلين( سيد كالم الصالحين من رياض: )كتاب وسلم( عليه اهلل )صلى الكريم للرسول
 ضمير موضع الظاهر إحالل) في البحث هـ ،واختص676 النووي شرف بن يحيى لإلمام

 ( الرفع المستتر
ذا ظاهرة تكون السماء أن العربية في والصل  مضمرا يذكر ثانيا االسم ذكر وا 

 يستدعي ما الكالم سياق في يأتي قد الصل هذا ن  أأ  ال  إِ  السابق، بالظاهر عنه لالستغناء
 والتكريم.. التعظيم منها لغراض اإلضمار الظاهر وحقه االسم فيعاد عنه الخروج
 . التقريب ،وزيادة والتهويل
 الفعلية والنواسخ وخبر، مبتدأ من النحوية بالبوا على الوقوف في البحث خطة وجاءت

 من شواهد له وجدنا ما حسب.. الرفع مواضع من وغيرها الفاعل والفاعل ونائب والحرفية،
مع ( المضمر موضع الظاهر إحالل) مواضع ذكرنا ،ثم( الصالحين رياض) كتابنا في
 االستشهاد، مواضع تحليل في بالداللة مستأنسين الظاهر االسم تكرار من الغراض بيان
 سِجلت الشريف النبوي الحديث سياق حددها وأغراض إليها توصل بنتائج البحث وختم
 . البحث نهاية في النتائج تلك
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 ابن مالك :  قال، الظاهر موضع ضمير الرفع المستتر إحالل
 (1)... كافعل أوافق نغتبط إذ تشكريستتر ......... ومن ضمير الرفع ما

:هــو مــا كــان خفيــًا غيــر ظــاهر فــي النطــق والكتابــة مثــل :ســاعد غيــرك  الضمممير المسممتتر
يســاعدك، فالفاعــل لكــل مــن الفعلــين )ساعد(،)يســاعدك( ضــمير مســتتر تقــديره فــي الول 

 ،وينقسم الضمير المستتر الى قسمين في الجملة: (2)"أنت"، وفي الثاني "هو "..
 ر وهو خارٌج عن حد دراستنا . ما كان استتاره واجبًا، فال يحّل محله الظاه :األول
فيحــّل محلــه الظــاهر وهــو موضــع الدراســة، ففــي كــل فعــل  :مــا كــان اســتتاره جــائزًا، الثمما  

أسـند الـى غائـب أو غائبـة نحـو :هنـُد تقـوم، أو مـا كـان بمعنـاه نحـوأ :زيـُد قـائمُ 
ومـن أهـم ،(3)

   -:(4)المواضع التي يأتي فيها الضمير مستترًا جوازاً 
حـين يكـون الفعـل لكـل ذلـك  أو اسـمًا للفعـل الناسـخ،  او نائبًا عن الفاعـل،إذا وقع فاعالً -1

 لغائب  أو غائبة  . 
 شتانأ الِصحة والضعف . فاعاًل السم فعل ماض  كالبحر هيهات،-2
والصـفة المشـبهة نحـوأ  واسـم المفعـول، مرفوعـًا لحـد المشـتقات المحضـة كاسـم الفاعـل،-3

احــدة مــن هــذِه الصــفات المشــتقة ضــميٌر مســتتٌر جــوازًا )نــافُع، مكــرُم، فرُف(،ففــي كــل و 
تقـــديرُه "هـــو "،ويكـــون الضـــمير المرفـــوم بهـــا فـــاعاًل إال مـــع اســـم المفعـــول فيكـــون نائبـــًا 

 للفاعل . 
ـــديث النبـــوي بكتـــاب             ـــمير الرفـــع المُســـتتر فـــي الحأ يحـــّل االســـم الظأـــاهر مأحـــل ضأ

 ة:                                                                 رياض الصالحين في المواقع االعرابية اآلتي
 أواًل: الفاعل 

ــ ويكــون مرفوعــا، والبــد أن  ه "االســم الــذي  يــدل علــى مــن قــام بالفعــل،ويعــرف بأن 
ويـأتي أيضـا بعـد مـا  مبنـّي للمجهـول، أو أي غيـر نـاقص، يأتي بعد فعل تام مبنّي للمعلوم،

                                                 

 1/13( ألفية ابن مالك : 1)
    220 - 1/219( ينظر : النحو الوافي : 2)
 97 – 1/95( ينظر : شرف ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 3)
 1/231( ينظر : النحو الوافي : 4)
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 الصـفة المشـبهة، اسـم التفضـيل، صـيغة المبالغـة(" عـل، اسـم المفعـول،يشبه الفعل )اسم الفا

 :                                                                                              (2)، ويكون على ثالثة أنوام(1)
 اء القوم .يقع الفاِعل ُمفردا )كلمة واحدة(،وال يمكن أن يكونأ ُجملة نأحو :جأواًل :

ــو :ال تكتــب، ، ثانيــًا :يــأتي الفاعــل ضــميرًا مســتترًا نحأ ــميرًا متُصــاًل نحــو  والتقــدير :أنــتأ أو ضأ
 :حأضرنا، أو منفصال نحو :ما حضر إال هو.

 يــأتي الفاعـل مصــدرًا مـؤواًل نحــو :يسـعدني أن تقــرأ القـران، فالفاعــل إذًا يـأتي مضــمرًا،ثالثمًا :
وبـين اسـناده  فرق بـين إسـناد الفعـل الـى الفاعـل الظـاهر، فال ومضمره في االسناد كمظهره،

شــغال الفعــل بالفاعــل الُمضــمر ك شــغالِه  الــى الفاعــل المضــمر مــن جهــة حصــول الفائــدة ،وا 
البـًا، ذا اسـندتُه  بالظأاهر إال أنك إذا أسندتُه إلى ظـاهر ظهـرت عليـِه الحركـات اإلعرابيـة غأ وا 

كم على محله بالرفعإلى مضمر لمأ تأظهر عليه لنُه مبنيٌّ و  نما يحأ  .(3)ا 
وقـــد كثُـــر مجـــيء الظـــاهر محـــل ضـــمير الرفـــع المســـتتر فـــي موقـــع )الفاعـــل( فـــي 
الحديث النبوي بشكل عام وفي رياض الصالحين بشكل خاص، ومـن الشـواهد علـى إظهـار 
االسم محل ضمير الرفع المستتر في حديث رياض الصـالحين قـول النبـي )صـلى اهلل عليـه 

ورجــل  فسـّلطه علــى هلكتـه فــي الحـق، سـد إال فــي اثنتـين :رجــل آتـاه اهلل مــااًل،وسـلم( :"ال ح
 [ .544. ](4)آتاه اهلل حكمة فهو يقضي بها ويعلمها "

 )ورجل آتاه اهلل حكمة((1) 
،وُأظِهر في موضع ضمير الرفع المستتر )هو( فـي (5)لفظ الجاللة "اهلل" وقع فاعال

"اهلل" الذي بدوره وهب مزيـدًا مـن التأكيـد علـى فضـل  تعظيمًا للفظ الجاللة الحديث الشريف،
"فـالعرب تظهـر (6)وعظمتهما وحسن نفعهماالنبوي الشريف النعمتين المذكورتين في الحديث 

                                                 

 149( الواضح في القواعد واالعراب، محمد زرقان الفرخ : 1)
 ( ينظر :م.ن: ص.ن2)
   1/204( ينظر : شرف المفصل،ابن يعيش: 3)
 210( رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين، يحيى بن شرف النووي :4)
 57/ 2( ينظر: عمدة القاري شرف صحيح البخاري، بدر الدين العيني :5)
 2/583ابن عالن : : دليل الفالحين، ( ينظر6)
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،فالمســند (2)،والتوكيــد يوجــب تمكــين المعنــى فــي نفــا الســامع أو القــار (1)الكنايــات توكيــدًا"
ومــن جانــب آخــر أعطــى ترغيبــًا  بالهميــة،إليــه )اهلل( أعطــى تمكينــا حتــى تقابلــت النعمتــين 

،والحســـد :هـــو تمنـــي زوال النعمـــة لكـــن الحســـد (3)فـــي طلـــب العلـــم وتعّلمـــه والتصـــدق بالمـــال
المــذكور فــي الحــديث الشــريف بمعنــى الغبطــة )أن يتمنــى المــرء مثــل مــا لغيــره مــن غيــر أن 

حصــورًا فــي وقــد جعلــه )صــلى اهلل عليــه وســلم( م يــزول عنــه( وأطلــق عليــه الحســد مجــازًا،
انفــاق المــال فــي الحــق وفــي الحكمــة وكيفيــة القضــاء بهــا وتعّلمهــا وتعليمهــا للنــاا، فالحســد 

فيمــــا لــــو حملنــــا الحســــد علــــى الحقيقــــة علــــى أّن  فيمــــا ســــوا هــــاتين النعمتــــين غيــــر جــــائز،
،وقيــل : (4)لكــن هاتــان الخصــلتان محمودتــان منقطــع والتقــدير نفــي الحســد مطلقــًا، االســتثناء

 .(5)تخصيٌص إلباحة نوم معين من الحسدفي الحديث 
وهـي (7)،والمـراد بهـا القـران(6): "كل ما منع من الجهل وزجر من القبيح" والمقصود بالحكمة

ايضـــًا معرفـــة االشـــياء التـــي جـــاءت بهـــا الشــــريعة والمـــراد بهـــا ايضـــًا القضـــاء بـــين النــــاا 
د بــّين ســبحانه وتعــالى وقــ(8)وتعلــيمهم مــن خالفــة النبــوة، وانهــا تــدل علــى علــم دقيــق ومــتحكم

}يــؤتي الحكمــة مــن يشــاء ومــن يــؤت الحكمــة فقــد ادا خيــرًا كثيــرًا  فضــلها فــي القــران الكــريم:
أمــا المــال فقـــد نكــرُه )صــلى اهلل عليـــه وســلم( فــي الحـــديث  ،(9)ومــا يــذكر إال أولــو اللبـــاب 

وعبـــر  ليشـــمل القليـــل والكثيـــر منـــه وذكـــر )فـــي الحـــق( دفعـــًا للـــوهم بصـــرفه فيمـــا ال ينبغـــي،

                                                 

 2/563( التفسير البسيط، الواحدي :1)
( ينظر : وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجاللين، علي جريد العنزي، بحث منشور في 2)

  270مجلة العلوم الشرعية:
 2/58( ينظر : عمدة القاري :3)
 1/167سقالني :( ينظر : فتح الباري شرف صحيح البخاري،ابن حجر الع4)
 2/58( ينظر : عمدة القاري :5)
 2/58عمدة القاري : ( 6)
 1/167ينظر : فتح الباري: ( 7)
 2/58ينظر عمدة القاري : ( 8)
 269سورة البقرة _ آية : ( 9)
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بالتسليط داللة على قهر النفا المجبولـة علـى الشـح، وقولـُه "علـى هلكتـه": أي ال يبـِق مـن 
 .(1)ماله شيئًا، فال رخصة للحسد إال في هذين المرين أو هاتين الخصلتين

ويحــل االســم الظــاهر )الفاعــل( محــل ضــمير الرفــع المســتتر فــي موضــع آخــر مــن ريــاض 
يـه وسـلم( :"إنـه لـم يكـن لنبـي قبلـي إال كـان حقـًا عليـه أن الصالحين في قولـه )صـلى اهلل عل

ن أمــتكم هـــذه ُجِعـــل  يــدل أمتـــه علــى خيـــر  مـــا يعلمــه لهـــم، وينــذرهم شـــر مـــا يعلمــه لهـــم، وا 
وتجـــيء فـــتن يرقـــق بعضـــها  علفيتهـــا فـــي أولهـــا، وسيصـــيب آخرهـــا بـــالٌء وأمـــور تنكرونهـــا،
، وتجــيء الفتنــة فيقــول تنكشــفبعضــًا، وتجــيء الفتنــة فيقــول المــؤمن: هــذه ُمهــِلِ كتي، ثــم 

فمـن أحـّب أن يزحـزف عـن الّنـار ويـدخل الجّنـة فلتأتـه منّيتـه وهـو يـؤمن  المؤمن: هـذه  هـذه،
وليــأِت إلــى النــاا الــذي يحــّب أن يــؤتى إليــه، ومــن بــايع إمامــًا فأعطــاه  بــاهلل واليــوم اآلخــر،

.   (2)عنـق اآلخـر" صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن اسـتطام، فـ ن جـاء آخـر ينازعـه فاضـربوا
[668]. 
 )وتج ء الفت ة((2) 

 اللفـــظ الظـــاهر "الفتنـــة" وفـــع فـــاعاًل، وُأظِهـــر فـــي موضـــع ضـــمير الرفـــع المســـتتر، 
 . -لسببين )نحوي وبالغي( :

)صلى اهلل عليه وسـلم( الفتنـة ولـم يعبـر بالضـمير )هـي( حتـى ال السبب األّول يعـود  :أظهرأ
،"وال يخـالف قاعـدة (3)تختلـف عـن االولـى بوقعهـا وشـدتها الكالم على الفتنة االولى، فالثانيـة

أن المكـــررين إذا كانـــا معـــرفتين أو كـــان الثـــاني كـــذلك كـــان الثـــاني عـــين االول آلن ال فيـــِه 
ذا تكــررت النِكــرة  جنســية والمحلــى بهــا نِكــرة مــن حيــُث المعنــى، فكــأن المكــررين نكرتــان، وا 

 ،(4)كان الثاني غير الول على ان القاعدة اغلبية"
 أظهـــر )صـــلى اهلل عليـــه وســـلم( "الفتنـــة" تعظيمـــًا لهـــا فـــي قلـــب ألســـامع أو :السمممبب الثممما  

فــي الحــديِث حــرٌص للرســول )صــلى اهلل عليــِه وســلم( و  القــار  حتــى يهابهــا ويحــذر وقوعهــا
                                                 

 2/58،وينظر:عمدة القاري : 1/167ينظر : فتح الباري : ( 1)
   242رياض الصالحين : ( 2)
 3/132:   ينظر : دليل الفالحين( 3)
 م.ن :ص.ن   ( 4)
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على المؤمن وتذكيره بأمور دينه للنجاة من الفـتن، والمقصـود بــ "ُجعـل عافيتهـا فـي أولهـا" : 
لخلفـــاء الثالثـــة إلـــى قتـــل عثمـــان )رضـــي اهلل عنه(،فهـــذِه أزمنـــة اتفـــاق االمـــة أي فـــي زمـــن ا

وعافية دينها، فلّما قتل عثمان هاجت الفتن ولم تزل إلى اليـوم، لكنهـا تشـتُد اكثـر فـأكثر فـي 
، فيجيء "فتن يرقق بعضـها بعضـًا" : أي يصـير رقيقـًا خفيفـًا لعظـم مـا بعـدُه، (1)آخر الزمان

،"وتجـيء الفتنـة (2)فيستعظمها المرء لكنها بالنسـبة لمـا بعـدها رقيقـة جـداً  فالفتنة تأتي كالجبل
وقوعهــا انهــا ســبب  ": أي العظيمــة فــي الــدين تتبعهــا ثانيــة، فــيظن النــاظر الــى االولــى حــين

 هالكِه "فيقول المؤمن هذِه مهلكتي" 
ســناد االهــالك إليهــا مجــازي مــن اإلســناد إلــى الســبب، ثــم تــذهب وتجــيء غيرهــا  وا 

واسـم االشـارة لتعظـيم االمـر وفخامتــِه  –ول المـؤمن : هـذِه هـذِه، أي هـذِه الفتنــة العظمـى فيقـ
فمـن أحـب المــوت  وهكـذا تتـابع الفـتن حتـى يظـن المـؤمن أنـه فـي كـِل فتنـة مـن الهـالكين، –

 .(3)على اإلسالم فليدم على اإليمان حتى تأتيِه منيتُه وهو يؤمن باهلِل واليوم االخر
اهر محل ضمير الرفـع المسـتتر فـي سـياق جملـة الشـرط كمـا ورد ويحّل االسم الظ

في قولـِه )صـلى اهلل عليـِه وسـلم( "مـا يكـن عنـدي مـن خيـر فلـن اّدخـرُه عـنكم، ومـن يسـتعفف 
ُأعطـــي احـــٌد عطـــاًء خيـــرًا  يعّفـــه اهلل، ومـــن يســـتغن يغنـــِه اهلل، ومـــن يتصـــّبر يصـــّبره اهلل، ومـــا

وأوسعأ من الصبر"
(4)[.26] 

 غِن ُيغ ه اهلل(، )ومن يتصّبر يصّبرُه اهلل( . )ومن يست(3) 

الفاعل من لفظ الجاللة "اهلل" ُأظِهر في الحديث الشريف فـي موضـع ضـمير الرفـع 
فلفــظ الجاللــة أفــاد  المســتتر فــي ســياق الجمــل الشــرطية؛ تعظيمــًا لشــأن مــن توكــل علــى اهلل،

فمـــن تنــّزه عّمــا فــي أيـــدي  تفخــيم العبــارة وتعظيمهــا، وتأكيــدًا علـــى حســن التوكــل علــى اهلل،
والمعلــوم اّن الشــرط  النــاا وتصــّبر وتوّكــل علــى اهلل رزقــه اهلل خيــرا ممــا فــي أيــدي النــاا،

فيتحقــق الثــاني إذا تحقــق الول وينعــدم إذا انعــدم االول ؛لن  (5):"وقــوم الشــيء لوقــوم غيــره"
                                                 

 3/132ينظر : دليل الفالحين :( 1)
 12/233ينظر : المنهاج شرف صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين النووي : ( 2)
 3/133ينظر : دليل الفالحين : ( 3)
 35رياض الصالحين : ( 4)
 2/45المقتضب، المبرد : ( 5)
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فــظ الجاللــة فــي ،لــذلك أظهــر )صــّلى اهلل عليــه وســلم( ل(1)وجــود الثــاني متعلــق بوجــود الول
لن اهلل مـــع -جـــواب الشـــرط حثـــًا علـــى الصـــبر علـــى ضـــيق العـــيش، والتنـــّزه عـــن المســـألة 

فال بّد من تحقق اإلرادة القويـة بالعّفـة والصـبر علـى المكـاره واالسـتغناء عمـا فـي -الصابرين
أيــدي النــاا حتــى يــأتي الــرزق مــن غيــر مســألة، واالســتعفاف : هــو الصــّبر والنزاهــة عــن 

من طلـب العّفـة رزقـه اهلل الكـّف عـن الحـرام، ومعنـى "يصـّبره اهلل" : أي يعطـِه مـن الشيء، ف
 ، (2)حقــــــــــائق الصــــــــــّبر الموصــــــــــلة للرضــــــــــى مــــــــــا يهــــــــــّون عليــــــــــِه كــــــــــل مشــــــــــّق ومكــــــــــّدر 

ومن جهة أخرا ومن الناحية النحوية نقول :من الواجب إظهار االسم في موضـع الضـمير 
ّي علــى التعليــق والترتيــب إلفــادة معنــى فــي ســياق الجمــل الشــرطية أعــاله ؛لن الشــرط مبنــ

استقلت الجملة عّما قبلهـا وجـب إظهـار االسـم، فاالسـتئناف يحقـق  ،فمتى ما(3)حسن مستقل
فــي حــين لــو  اســتقاللية الجملــة ومــن الممكــن أن تقتطــع عــن ســياقها وتجــري مجــرا المثــل،

 .(4)كان المذكور ضميرًا الرتبط بالكالم السابق الن فيه مرجعه
صـــلى اهلل عليـــه وســـلم( عـــن اإلضـــمار الـــى اإلظهـــار باالســـم الموصـــول ويعـــدل )

لغراض يسـتدعيها السـياق، نظـرًا لمـا يتمتـع بـه  االسـم الموصـول مـن مزايـا وظيفيـة ضـمن 
والتفخـــيم  والتحقيـــر، والتعظـــيم، التركيـــب منهـــا :اســـتهجان التصـــريح بالمســـند إليـــه، واإليهـــام،

ا صـــدر منـــه مـــن فعـــل أو قـــول، ويســـتعان بهـــذا ....إلـــخ، فيـــؤتى بالـــذي ونحـــوه موصـــواًل بمـــ
، والشـــاهد فيـــه قولـــه )صـــلى اهلل عليـــه (5)ختصـــار أو التعـــريض بـــذكر الصـــلةالســـلوب لال

 وسلم( :"اشترا رجـل مـن رجـل عقـارًا فوجـد الـذي اشـترا العقـار فـي عقـاره جـّرة فيهـا ذهـب،
وقـال  ر الـذهب،فقال الذي اشترا العقار : خـذ ذهبـك، إنمـا اشـتريت منـك االرض، ولـم اشـت

فقـال الـذي تحاكمـا إليـه  فتحاكمـا إلـى رجـل، فيهـا، الذي له الرض: إنمـا بعتـك الرض ومـا

                                                 

 215: ينظر : االعراب والبناء في الحديث الشريف ( 1)
 1/145،وينظر :دليل الفالحين : 9/49ينظر :عمدة القاري : ( 2)
دراسة تطبيقية في السور من االحقاف -ينظر :تحليل جملة الشرط وبيان أثرها في المعنى التفسيري( 3)

 29رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القران تقدم بها: عبد المجيد قفة:–إلى الصف 
 145، محمد أبو موسى:ينظر :خصائص التراكيب( 4)
 122-1/121ينظر :معاني النحو :( 5)
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قــال :أنكحــا الغــالُم الجاريــةأ  وقــال اآلخــر :لــي جاريــٌة، قــال أحــدهما :لــي غــالٌم، :ألكمــا ولــٌد،
 [  1826.      ]  (1)وأنفقوا على أنفسكما وتصّدقا"

 )فقال الذي اشترى العقار((4)
االســم الظــاهر )الفاعــل( مــن الموصــول وصــلته "الــذي اشــترا العقــار " وِضــع فــي 

،فـالنبي محمـد )صـلى اهلل عليـه وسـلم( (2)موضع ضمير الرفع المسـتتر ؛زيـادًة فـي التوضـيح
دقيــــٌق فــــي ألفاظــــه وعباراتــــه ُمحكمــــة، ومعنــــى "عقــــارًا" :"ضــــيعة الرجــــل والجمــــع عقــــارات 

ــدار والنخــل،فالعقــار كــّل ملــك ثابــت لــه أصــٌل (3)" ،والمــراد بــه هنــا االرض، أمــا الجــّرة (4)كال
_اإلنــاء المعــروف مــن الفخــار والجمــع ِجــرار _ موضــع اخــتالف الــرجلين، فالشــاري  يظــّن 

ســتئناف البيــاني قــائاًل :"ولــم اشــتر الــذهب " :أي أنهــا ليســت مــن نصــيبه، وعلــّل بطريقــة اال
 ا، فأجابـه اآلخـر )البـائع( باعتبـار مـاوليا هو من أجزائها حتى يتناولـه الشـراء الـوارد عليهـ
 .(5)مضى قبل عقد البيع :"إنما بعتك الرض وما فيها"

،وقيـل أيضــًا أن الحكـم فيــه حكـم الركــاز فـي الشــريعة (6)وقـال العلمـاء :الّول أصــح
ن  إن ُعــِرف أنــه مــن دفــين الجاهليــة، ال فهــو لقطــة إن ُعــِرف أنــه مــن دفــين المســلمين، وا  وا 

ــه لــم يكــن فــي شــرعهم هــذا  ُجِهــل فُحكمــه حكــم المــال الضــائع يوضــع فــي بيــت المــال، ولعّل
 .(7)التفصيل

رشـــاد لالحتكـــام إلـــى مـــن كـــان ذا حـــّظ مـــن العلـــم  وفـــي الحـــديث الشـــريف توجيـــه وا 
رجــام الودائــع الـى مالكيهــا كمــا جــاء  والعقـل، ودعــوة للنــاا الداء المانــات إلـى أصــحابها وا 

 .(8) ؤدوا الماناِت إلى أهلها ...... في قوله تعالى :}إن اهلل يأمركم أن ت

                                                 

 535رياض الصالحين :( 1)
 4/663ينظر :دليل الفالحين :( 2)
 1/151العين،الخليل بن أحمد الفراهيدي :( 3)
 4/663ينظر :دليل الفالحين :( 4)
 4/663ينظر :دليل الفالحين:( 5)
 12/20ينظر :المنهاج شرف صحيح مسلم بن الحجاج:( 6)
 4/664ينظر :دليل الفالحين:(7)
 85آية:-سورة النساء( 8)
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 ثا يا :ال واسخ الفعلية
ذهــب جمهــور النحــاة إلــى أن هنــاك أفعــااًل فــي العربيــة ُتســمى :الفعــال الناقصــة، 
وأشــــهرها )كــــان وظل،أصــــبح وأضحى،أمســــى وبات،صــــار،ليا،مازال،ما برف،مــــا فت ،مــــا 

ف مـــن المضـــي إلـــى المضـــارم وســـّميت بالفعـــال لمشـــابهتها لهـــا بالتصـــرّ  ،(1) انفك،مـــادام(
كــــذلك مــــن  والمر،وكانــــت ناقصــــة لــــداللتها علــــى الزمــــان فقــــط )فــــال تــــدّل علــــى الحــــدث(،
 .(2)خصائصها أنها ال تكتفي باالسم المرفوم بعدها مما دعاها إلى أن تكون ناقصة

تدخل الفعـال الناقصـة علـى الجملـة اإلسـمية )المبتـدأ والخبـر( فترفـع المبتـدأ اسـمًا 
لمشـابهتها  -إن كـان متعـدياً  -ب الخبر خبرًا لهـا، كمـا يرفـع الفعـل فاعلـه ومفعولـهلها وتنص

،يقـول سـيبويه :"اإلضـمار فـي لـيا (3)بالفعال فيقـال : كـان زيـٌد فائمـًا، وأصـبح البـرد شـديداً 
،"فمــن ذلــك تقــول العــرب : لــيا خلــق اهلل مثلــه . فلــوال أن فيــه (4)وكــان كاإلضــمار فــي إّن "

أن تــذكر الفعــل ولــم تعملــه فــي اســم ولكــن فيــه اإلضــمار مثــل مــا فــي إنــه إضــمار لــم ُيِجــز 
،فاسم كان وأخواتها من حقه أن يضـمر فهـو بالصـل مرفـوم علـى االبتـداء قبـل دخولهـا (5)"

 عليه .
الموضع الثـاني الـذي يظهـر فيـه االسـم محـل ضـمير الرفـع المسـتتر )اسـم الفعـال 

الول )الفاعــل( فــي كتــاب ريــاض الصــالحين  الناقصــة(، نلحــظ أنــه أقــل حّظــًا مــن الموضــع
ومع ذلك أتينا ببعض الشواهد التي حـّل فيهـا  بشكل خاص،وفي الحديث النبوي بشكل عام،

ومنهـا قولـه )صـلى  االسم الظاهر محل ضمير الرفع المسـتتر والواقـع اسـمًا للفعـل النـاقص،
ه وبيتــه بضـــعًا اهلل عليــه وســلم( : "صــالة الرجــل غــي جماعــة تزيـــد علــى صــالته فــي ســوق

،ثـــم أتـــى المســـجد ال يريـــد إال  وعشــرين درجـــة وذلـــك أن أحـــدهم إذا توضـــأ فأحســـن الوضـــوء
ال ينهزه إال الصالة، لـم يخـط خطـوة إال ُرِفـع لـه بهـا درجـة، وُحـّط عنـه بهـا خطيئـة  الصالة،

                                                 

 1/208ينظر :معاني النحو،السامرائي:( 1)
 4/335ينظر :شرف المفصل:( 2)
 336-4/335ينظر  : شرف المفصل: ( 3)
   70-1/69الكتاب :-(4)
 ينظر :م.ن : ص.ن( 5)
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حتــى يــدخل المســجد، فــ ذا دخــل المســجد كــان فــي الصــالة مــا كانــت الصــالة هــي تحبســه، 
 اللهــم ارحمــه، والمالئكــة يصــّلون علــى أحــدكم مــادام فــي مجلســه الــذي صــلى فيــه يقولــون:

 [10.](1)الم يؤِذ فيه .مالم ُيحِدث فيه"م اللهم ُتب عليه، اللهم اغفر له،
 )ما كا ت الصالة ه  تحبسه((1)

اللفــظ الظــاهر "الصــالة "الواقــع اســمًا للفعــل النــاقص )كانــت( فــي جملــة "مــا كانــت 
الصــــالة...." وِضــــع موضــــع ضــــمير الرفــــع المســــتتر ؛ترغيبــــًا إلحضــــار النّيــــة فــــي انتظــــار 

ـــة انتظـــار ،فســـبب ج(2)الصـــالة عنـــد جلـــوا المســـلم فـــي المســـجد لوســـه فـــي المســـجد هـــو نّي
الصـــالة بـــدليل قولـــه )صـــلى اهلل عليـــه وســـلم( :"هـــي تحبســـه" الجملـــة الحاليـــة :أي الصـــالة 

فمـن الممكـن أنـه )صـلى اهلل عليـه وسـلم(  منعته عن الخروج من المسـجد وبقائـه النتظارهـا،
تكـون أظهر االسم موضع الضمير لبيان علة جلوا المسـلم  فـي المسـجد والحـث علـى أن 

كـأن يشـغله شـاغل  -خالصة هلل تعالى اليشوبها شاغل، ف ذا ما قعد فـي الجلـا دون النّيـة 
والمالئكــة -واهلل أعلــم–لــم يحتســب االجــر المــذكور فــي الحــديث  وأدركتــه الصــالة، -دنيــوي

تدعو للمسلم وتستغفر له طالما كان طاهرّا وفي قلبه نّيـة انتظـار الصـالة، فـ ن بُطلـت النّيـة 
،و "مــا" فــي جملــة "مــا كانــت الصــالة  " مصــدرية (3)جــر المترتــب علــى العمــل بهــابُطــل ال

،وقـــد تكـــرر لفـــظ الصـــالة فـــي عمـــوم الحـــديث لفضـــليتها علـــى بقيـــة (4)ظرفيـــة تفيـــد التوقيـــت
 فهـــي عمـــاد  الـــدين وقوامـــه فـــ ن صـــُلحت صـــُلح ســـائر العمـــل والعكـــا صـــحيح، العمـــال،

والفـذ كمـا  الفـذ ببضـع وعشـرين درجـة، وبالخص صالة الجماعة التي تضعف علـى صـالة
 يقــول ابــن فـــارا :")فــذّ( الفـــاء والــذال كلمــة واحـــدة تــدل علـــى انفــراد وتفــرق .مـــن ذلــك الفـــذ  

يصــليه  يفــوق مــا ثــوابفيكــون لمصــلي الجماعــة   ببضــع وعشــرين درجــة،- (5)،وهــو الفــرد "

                                                 

 23رياض الصالحين : ( 1)
 1/74: ينظر: شرف رياض الصالحين، ابن عثيمين( 2)
 66-1/65ينظر :دليل الفالحين :( 3)
 1/246ينظر :معاني النحو :( 4)
 4/438مقاييا اللغة:( 5)
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شـرين درجـة، وفـي مفردًا في بيته أو سوقه، والبضع :السبع من العداد :أي يثاب بسـبع وع
 .(1)روايات أخرا بست  أو ثمان  وعشرين درجة

وفي موضع آخر يحّل فيه االسـم الظـاهر محـل ضـمير الرفـع المسـتتر عنـدما يقـع 
كما جاء على لسان النبـي محمـد )صـلى اهلل عليـه وسـلم( فـي الحـديث  اسمًا للفعل الناقص،

أحـّب إلـّي ممـا  بشـيءب إلّي عبدي القدسي :"من عادا لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرّ 
ومــا يــزال عبــدي يتقــّرب إلــّي بالنوافــل حتــى أحبــه، فــ ذا أحببتــه كنــت ســمعه  افترضــته عليــه،

ن  الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجلـه التـي يمشـي بهـا، وا 
 [95.     ] (2)ولئن استعاذني لعيذنه " سألني أعطيته،

 عبدي()وما يزال (2) 
،ووضـع موضـع ضـمير (3)اللفظ الظاهر "عبدي" وقع اسـمًا للفعـل النـاقص مـا يـزال

الرفع المستتر فـي الحـديث الشـريف لمزيـد مـن التشـريف المـؤذأن بمزيـد الرفعـة والتأهـل لعلـي 
ــــام إضــــافة تشــــريف ــــاء المــــتكلم -(4)المقامــــات _فاإلضــــافة فــــي هــــذا المق ــــك بــــالتعبير بي وذل

ومــن  فــاهلل تعــالى يضــيف اللفــظ )عبــدي( إليــه لتعليــة مقامــه، المضــاف إليهــا لفظــة عبــدي،
مــن ِقبــل العبــد بأدائــه  جهــة أخــرا ففــي إظهــار اللفــظ )عبــدي( فــي مقــام اإلضــمار تواضــع

لن التقـــّرب إلـــى اهلل  والحـــرص علـــى الطاعـــة باالســـتمرار والـــدوام علـــى النوافـــل، للفـــرائض،
أوليــاء اهلل وعــدم معــاداتهم ال تتــأتى إال كــذلك مــواالة  يكــون إال بغايــة التواضــع، بالنوافــل ال

 .(5)بغاية التواضع
والولي كما يقول ابن فارا : "الواو والالم والياء  : أصـٌل صـحيح يـدّل علـى قُـرب 

لُي : الُقرُب " . من ذلك الوأ
كـّل مـن يفّكـر ب يـذاء عبـاده –سـبحانه وتعـالى –، فقد أعلأـمأ اهلل (6)

                                                 

 66-1/65،وينظر :دليل الفالحين :134-2/1331ينظر :فتح الباري :( 1)
 61رياض الصالحين :( 2)
 257ينظر :اعراب الربعين حديثًا النووية :( 3)
 1/304ينظر : دليل الفالحين :( 4)
 34ينظر : الوافي في شرف الربعين النووية :( 5)
 141/ 6مقاييا اللغة :( 6)
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جـّل –وهذا وعيـٌد شـديٌد  ُيشـعر بمنـزلتهم عنـد اهلل  بالحرب،الصالحين المقّربين منه )أولياؤه( 
عــن فضــل -عــّز و جــلّ –ثــّم يحــّدثنا رســولنا الكــريم )صــلى اهلل عليــه وســلم( عــن رّبــه -وعــال

 فالفريضـة احـّب العمـال إلـى اهلل تلوهـا النافلـة، العبادات وفضـل الطاعـة المتبوعـة بالنافلـة،
يعاقـب  بـة، بخـالف النفـل الـذي يثـاب علـى فعلـه واللن المر بها جازم ويقـع بتركهـا المعاق

لهـا، فكانـت أشـّد تقّربـًا إليـه، وقولـه )صـلى اهلل عليـه  وتـابعفهـو مكّمـل للفريضـة  على تركـه،
،فمـا يـزال العبـد يطلـب -(1)وقد أفادت االستمرارية علـى الفعـل -وسلم( "ما يزال" بالمضارعة

نوافــل حتــى يحّبــه اهلل، ومــن أحبــه اهلل رزقــه القــرب إلــى اهلل بــأداء الفــرائض واإلكثــار مــن ال
ثابتـه ومعاملتـه باإلحسـان، فضـاًل عـن إعانتـه لـه  عبادته وطاعته وتوفيقه لما يرضيه عنـه وا 

 .   (2)وتوّليه في جميع أموره
 ثالثًا : ائب الفاعل 

لغــراض لفظيــة كتصــحيح  قــد ُيحــذأف الفاعــل مــن الجملــة ويــؤتى بمــا ينــوب عنــه،
 .(3)واإليجاز .....الخ والخوف، والعموم، معنوية كالتعظيم، واإليهام، أو النظم والسجع،

م المجتهـُد، ونائب الفاعـل :هـو المسـند إليـه بعـد الفعـل المبنـي للمجهـول أو شـبِهِه نحـو:  ُيكـرأ
 . (4)الممدوف خُلُقه محمود

المصــــدر  الجــــار والمجــــرور، وينــــوب عــــن الفاعــــل أحــــد الربعــــة : المفعــــول بــــه،
 .   (5)ف المتصّرف المختصالظر  المختص،

 :(6)أقسام نائب الفاعل
 -يأتي نائب الفاعل في الكالم على ثالث  اشكال :

 اسمًا صريحًا  نحو :ُيقاضى المجِرُم .-1

                                                 

 4/358ينظر :شرف المفصل :( 1)
 305_1/304، وينظر :دليل الفالحين :11/343ينظر :فتح الباري :( 2)
 2/119ينظر :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جمال الدين ابن هشام :(3)
 2/72ينظر :معاني النحو :( 4)
 187ينظر :شرف قطر الندا وبل الصدا، جمال الدين ابن هشام : ( 5)
 157-156ينظر :الواضح في القواعد واإلعراب :( 6)
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مســتترًا نحــو :زهيــٌر ُيكــرأم، او منفصــاًل نحــو :مــا عوقــب إال انــا، أو متصــاًل نحــو  ضــميراً -2
 :ُأكِرموا . 

 أن تجتِهد .مصدرًا مؤواًل نحو :ُيحمأُد -3
 يقــع نائــب الفاعــل اســمًا ظــاهرًا محــل ضــمير الرفــع المســتتر فــي الحــديث النبــوي،

إال  وعلى الرغم من قّلته بالنسبة لغيره من المواضع التـي ُأظِهـر فيهـا االسـم محـل الضـمير،
ومنهـا مـا جـاء فـي قولـه )صـلى  أننا جمعنا الحاديث التي ورد فيها فـي ريـاض الصـالحين،

 لم( : اهلل عليه وس
"إذا ُنــوِدي بالصــالة أدبــر الشــيطان ولــه ضــراط حتــى ال يســمع التــأذين، فــ ذا ُقِضــي النــداء 

حتــى يخطــر بــين المــرء  حتــى إذا ُقِضــي التثويــب أقبــل، حتــى إذا ثــولب للصــالة أدبــر، أقبــل،
حتى يأِظـل الرجـل مايـدري كـم  –لما لم يذكر من قبل  –واذكر كذا  ونفسه يقول :اذكر كذا،

 [ 1036.  ](1)صلى "
   :)ُقِض  التثويب((1)

 "التثويـب" فـي موضـع ضـمير الرفـع المسـتتر،اللفـظ أظًهر )صلى اهلل عليـه وسـلم( 
؛وذلـك لبيـان علـة  (2)وقد وقع في محل رفع  نائبًا للفاعل بعد الفعل المبني للمجهول "ُقِضـي"

دبــار الشــيطان عنـد ســماعه الذان، ليأسـه مــن وسوســة فمجــّرد سـماعه لــيذان ُيــدِبر  إقبـال وا 
عـــالن (3)اإلنســـان فـــي العلـــن ،لعظـــم مـــا اشـــتمل عليـــه الذان مـــن قواعـــد الـــدين اإلســـالمي وا 

والقضـاء  -،فـ ذا ُقِضـي النـداء (4)فالغرض من إدباره حتى ال يسـمع التـأذين شعائر اإلسالم،
تــى ح وفــي الحــديث :الفــران  واإلنتهــاء مــن الذان _ أقبــل الشــيطان،  (5)فــي اللغــة :"الُحكــُم"
( الثـاء والـواو والبـاء قيـاا صـحيح مـن أصـل  -إذا ثولب للصالة  والتثويب في اللغة :")ثأوأبأ

                                                 

 337رياض الصالحين :( 1)
 5/112ينظر :عمدة القاري :( 2)
 2/258ينظر :إكمال المعلم بفوائد مسلم ،القاضي عياض :( 3)
 5/112ينظر :عمدة القاري :( 4)
(5/99لغة :مقاييا ال( 5)  ،مادة )قأِضيأ
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، ُيقال ثاب يثوب إذا رجع  "من ثـاب ثوبـًا ووثوبـًا أي رجـع وهـو (1)واحد وهو العود والرجوم"
ا مدعنـ قبـل الصـالة، (3)،وفـي الحـديث :"اإلقامـة "- (2)الدعاء إلى الصالة أو تثنية الدعاء "

وعنده يـدبر الشـيطان وبعـد انتهائـه يعـود  يردد اإلمام قد قامت الصالة مرتين فذلك التثويب،
نمـــا يهـــرب الشـــيطان مـــن الذان لمـــا يـــرا مـــن ، بـــين المـــرء ونفســـه  (4)ليخطـــر "يوســـوا" وا 

قامة الشعائر، ويرجع عند الصالة مـع أن فيهـا قـراءة قـرآن لن  االتفاق على كلمة التوحيد وا 
،وفـــي (5)ومناجـــاة، فلـــه تطـــّرق إلـــى إفســـادها علـــى فاعلهـــا، أو إفســـاد خشـــوعه غالبهـــا ســـرٌّ 

فضل التأذين فـي طـرد الشـيطان الـذي يـدبر عنـد سـماعه الذان حتـى ال  إلىالحديث اشارة 
 .(6)ُيكّلف الشهادة به يوم القيامة

للفاعـل  فـي سـياق جملـة  نائبـاً ويأتي االسم الظاهر موضـع ضـمير الرفـع المسـتتر 
قـال :قـال رسـول اهلل صـلى اهلل  رضـي اهلل عنـه، كما في حـديث "أوا بـن أوا، ام،االستفه

فـــ ن  فـــأكثروا علـــّي مـــن الصـــالة فيـــه، "إن مـــن أفضـــل أيـــامكم يـــوم الجمعـــة، عليـــه وســـلم:
وكيـــف ُتعـــرأض صـــالتُنا عليـــك وقـــد أرمـــت  علـــّي "،فقـــالوا :يارســـول اهلل،صـــالتكم معروضـــة 
 [9931.     ] (7)ّرم على الرض أجساد النبياء " "قال :إن اهلل ح ؟!قال :يقول: بأِليت،

 )وكيف ُتعَرض صالتُ ا(    (2) 
للفاعــل فــي الحــديث الشــريف بعــد الفعــل المبنــي  نائبــاً االســم الظــاهر "صــالتُنا حــّل 

صـلى اهلل 0للصـحابة مـن قولـه  ووِضع موضع الضـمير المسـتتر تعجبـاً  للمجهول "ُتعرأض"،
يـــف لالســـتفهام عـــن الحـــال وقـــد خرجـــت إلـــى معنـــى التعجـــب والمعلـــوم أّن ك–عليـــه وســـلم( 

                                                 

(1/393مقاييا اللغة :( 1) بأ  ،مادة )ثأوأ
 1/64القاموا المحيط ،الفيروزآبادي :( 2)
 3/538دليل الفالحين :( 3)
 337رياض الصالحين:( 4)
 3/538ينظر :دليل الفالحين :( 5)
 215-5/214ينظر :فتح الباري، ابن رجب :( 6)
 413رياض الصالحين:( 7)
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فأجـابهم النبـي )صـلى اهلل عليـه  فكيف إذًا تِصلك صـالتنا وقـد صـرت رميمـًا وبِليـت،-(1)هنا
وســـــلم( بـــــأن الرض ال تأكـــــل أجســـــاد النبيـــــاء فيبقـــــون علـــــى الحـــــال والهيئـــــة التـــــي كـــــانوا 

علـــى الرســـول )صـــلى اهلل عليـــه ،فهنـــاك مالئكـــة مكّلفـــين ب يصـــال الصـــالة والســـالم (2)عليهـــا
وقـد تكـرر ذكـر الصـالة فـي  ،(3)بنفسـه إذا كانـت قـرب قبـره يسـمعهاوقد  وسلم( يوم الجمعة،

عمـــوم الحـــديث للحـــث والترغيـــب فـــي كثـــرة  الصـــالة علـــى محمـــد )صـــلى اهلل عليـــه وســـلم( 
ف العمــل يشـــر  ن  لأ  ؛الســيما يــوم الجمعـــة أفضــل أيــام الســـبوم فيزكــو ثوابهــا وينمـــو فضــلها

 .(4)بزمانه ومكانه
 الخاتمة :

 إحــالل مظــاهر ورصــد( الصــالحين ريــاض) أحاديــث فــي الممتعــة الرحلــة هــذه بعــد
 : نتائج عدة على وقفنا الرفع المستتر ضمير محل الظاهر

 الجاللــة لفــظ فــي وتشــريف تعظــيم بــين اإلظهــار فــي تنــوم وجــدنا الفاعــل بــاب ففــي
ظهار ،(اهلل آتاه ورجل: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حديث في( اهلل)  والحـذر المهابـة وا 

 جــاء والنواســخ االبتــداء بــاب ،وفــي( الفتنــة وتجــيء) عليــه وســلم(: اهلل )صــلى قولــه فــي كمــا
 اهلل )صـــلى قولــه: مثــل العبــادات مــن غيرهــا علـــى الصــالة مكانــة لتفضــيل أيضــاً  اإلظهــار

 لتأكيـــد اإلظهـــار ورد آخـــر موضـــع وفـــي(.. تحبســـهأ  هـــي الصـــالة كانـــت مـــا: )وســـلم( عليـــه
: وســلم( عليـه اهلل )صــلى قولـه: فــي جـاء مــا مثـل النوافــل علـى والــدوام بالطاعـات االسـتمرار

                                                 

بحث مقّدم لنيل شهادة -يب االستفهام في البحث البالغي وأسرارها في القرآن الكريم ينظر :أسال( 1)
–باكستان، كلية اللغة العربية –الدكتوراه ،محمد إبراهيم محمد شريف، الجامعة اإلسالمية العالمية 

   109،72م :2007قسم الدبيات،
 133/5ينظر :شرف سنن أبي داؤود، العباد :( 2)
 4/199،وينظر :دليل الفالحين :5/476رياض الصالحين :ينظر :شرف ( 3)
 4/199،وينظر :دليل الفالحين :5/476ينظر :شرف رياض الصالحين :( 4)
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، وفــي بــاب نائــب الفاعــل أتــى االســم الظــاهر محــل المضــمر لبيــان علــة (عبــدي يــزال مــا)
قبال الشيطان في قوله )صلى اهلل عليه وسلم(  :  إدبار وا 

 "ُقِضي التثويب" 
وقــد أتــى االســم مظهــرًا محــل المضــمر المســتتر فــي موقــع الفاعــل فــي أحاديــث             

 ريــاض الصــالحين بشــكل يفــوق المــوقعين اآلخــرين )النواســخ الفعليــة(،)نائب الفاعــل( فضــاًل 
 البحث. ثنايا في مثبتة مختلفة أغراض لتحقيق فيها اإلظهار جاء خراأُ  أحاديث ورود عن
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Replace the noun with a pronoun 

hidden lift Semantic grammatical study in a book 

Riyadh Al-Salihin from the words of the Master of the 

Messengers by Al-Nawawi 676 AH 

 
 Faten Salem Mahmoud 


 

Rehab Jassem Al-Atewi 


  

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: Grammar, structures, meanings. 
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