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 :ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل بيان وحتليل املواضع اليت استخدمت فيها "احلروف الناصبة لألمساء" يف  

الزهد من سنن ابن ماجه، وبيان قيمتها الداللية من خالل استعراض مواضعها يف كتاب كتاب 
الزهد من سنن ابن ماجه، مث معرفة مدى تأثري هذه احلروف وإعماهلا يف أداء املعاين يف 

 األحاديث كتاب الزهد من سنن ابن ماجٍه.
سائل النحوية بني صفحات  وكذلك ربط دراسة النحوية باحلديث النبوي الشريف، مع مجع امل   

 كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.
وقد اعتمد الباحث هذه الدراسة على املنهجني: املنهج االستقرائي والتحليلي حيث تتبع    

الباحث املسائل النحوية املوجودة واملتمثلة يف احلروف الناصبة لألمساء يف كتاب الزهد من سنن 
ا، ليستكشف مدى تأثري هذه احلروف لفظا ومعىن، يف تأدية ابن ماجه، جلمعها ودراستها وحتليله

املعاين يف السياق اليت استخدمت فيه،  مستشهدا يف ذلك بفصيح كالم العرب شعرا كان أو 
نثرا، معتمدا يف ذلك على أهم املصادر، كأمهات الكتب النحوية، وبعض كتب اللغة اليت اهتم 

 ائق معاين يف التعبري العريب األصيل.مؤلفوها بالقضايا النحوية يف استخراج دق
فقد توصل الباحث إىل أهم النتائج وهى: أن حروف الناصبة لألمساء الواردة يف كتاب الزهد    

من سنن ابن ماجه )ستة( حرفا، وهي: إّن، أّن، كأّن، لكّن، لعّل، وال النافية للجنس، واما ليت 
اكثر احلرف ورودا هو حرف )إّن( حيث  فلم تستخدم يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه، وأنّ 

مرة، وأقل احلرف استخداما هو حرف )لعّل( اليت مبعىن  11ورد يف مفيدة للتوكيد والتحقيق، 
 (.1التوقع حيث استخدمت فيها مرة واحدة )
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ABSTRACT 

 

This research aims at describing and analyzing the places in which (letters 

erector) were used in the book of asceticism in (sunan ibn maajah), and to state 

their semantic value by mentioning their places and usages, then to discover the 

extent to which their impact and meaning performance reach. 

   The research also interfaces the study of grammar with prophetic traditions, 

and gathers grammatical issues within the book of asceticism in (sunan ibn 

maajah). 

   The researcher relies on two methods, descriptive and analytical approach, 

while he goes after syntax matters (letters erector) which are present in the book 

of asceticism in (sunan ibn maajah), for collection, study, and analysis, and to 

point out their influence in meaning performance among the context. 

   Most of the quotes cited in the research are from eloquent Arab words, with 

referring to ancient syntax sources, and superior Arabic language references 

which their authors regarded grammatical aspect in finding out the accurate 

meanings in original Arabic expression. 

   Lastly, the researcher reaches several results, more importantly: the (letters 

erector) in the book of asceticism in (sunan ibn maajah) are six letters, with 

variance of their existence’s rate within the book. 
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 الشكر والتقدير
 

واآلخرين محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، والصالة والسالم على سيد األولني  احلمد هلل
 حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد:

يسعدين ان أقدم خبالص شكري وتقديري إىل املشريف العزيز الدكتور املساعد وان مت بن 
سليمان الذي انفق جّل وقته الغايل حىت خرج البحث هبذه الصورة فجزاه اهلل عين خريا، 

املساعد داود إليغا، كما أتقدم وكذلك أقدم خالص شكري إىل املرشدي األول الدكتور 
بالشكر اجلزيل إىل املدير اجلامعة، األستاذ الدكتور حممد بن خليفة بن علي التميمي على 
سعيه الدائم يف سبيل راحة الطالب يف اجلامعة، واسأل اهلل أن جيزيه عنا خريا، كما أقدم 

ا سريي، والدكتورة بفائق شكري وتقديري إىل كل من االستاذ املشارك الدكتور: دكري م
املساعدة هنلة بنت عبد الكرمي، والدكتور: حسني بسومي، والدكتور: منصور السهيمي، 
والدكتور املشارك عبداهلل البسيوين، وأسأل اهلل ان جيزي الكل خري اجلزاء، وأن جيعل ذلك 

 يف ميزان حسناهتم آمني.
ص بالذكر منهم حممد ثاين واليفوتين أن أقدم شكري إىل مجيع إخواين وأخوايت، وأخ   

ادريس، وأبو بكر ادريس، وزينب ادريس، وال انسى كذلك أن أقدم خبالص شكري إىل قرة 
عيين وفلذة كبدي: برهان الدين الرباين، وآمنة حسن ادريس، وحفصة حسن ادريس، 

 وادريس حسن ادريس، ونافع حسن ادريس، وعمر حسن ادريس، وزينب حسن ادريس.
فائق شكري وتقديري إىل كّل من ساهم يل ولو جبهد قليل يف تذليل ما وأخريا أوجه    

يعرتي طريقي من الصعوبات واملشقات خالل يف رحليت العلمية وغري العلمية، واسأل اهلل 
 أن جيزي الكل خريا، وأن جيعلنا ممن يسمع القول ويتبع أحسنه آمني.  
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 اإلهداء:
رحوم: ادريس آدم البالتوري، وإىل روح والديت أهدى ثواب هذا البحث إىل روح والدى امل

املرحومة: آمنة عثمان، الذين أسبغا علّي بركة دعائهما كثريا يف كل دقيقة وحلظة، وأقول يف 
، وأسأل اهلل أن يفسهما يف قربمها، (1)حقهما:  ﴿َوُقل رَّبِّ اْرمَحُْهَما َكَما َرب ََّيايني َصغيريًا ﴾ 

 سيح جناته آمني.وأن ينورهلما وأن يدخلهما ف
وإىل ربيبيت احلنونة اليت تولت كفاليت بعد وفاة أمي السيدة: حفصة عثمان، وأسأل اهلل    

 أن جيزيها اهلل عين خريا،  وأن يرفع درجتها، ويبارك يف عقبها.
وإىل كل من علمين حرفا أو صحح يل خطأ، أو ارشدين إىل ما هو خري يل يف الدنيا    

 واآلخرة.
 مجيعا أهدي ثواب هذا البحث املتواضع.إليكم    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 22(  سورة اإلسراء: اآلية  1 ( 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

 الفصل االول: مقدمة، وأساسيات البحث.
 المبحث االول: أساسيات البحث.

والّسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممٍد وعلى اله  احلمد هلل رب العاملني، والّصالة
 وصحبه وسلم.

  أما بعد:
فلما كان واجبا على الطالب اجلامعية يف هناية مرحلة املاجستري أن يقوموا بتقدمي الرسالة 
العلمية يف ميدان ختصصهم لذا أراد الباحث يف ختصص اللغة العربية أن خيتار عنوانا ذا 

اللغة العربية( لعل اهلل سبحانه وتعاىل يوفقه يف خدمة إخوانه صلة وعالقة بتخصصه )
الطلبة يف تعلم اللغة العربية على أصح وأحسن وجه،كما روي عن عمر بن اخلطاب 

" فقد وفق الباحث بفضل اهلل تعاىل إىل اختيار 1موقوفا: "تعلموا العربية وعلموها الناس
ووا اخلربة والتخصص واهلل تعاىل يسأل أن العنوان احلايل بعد استشارة أساتذته الكرام ذ

 يوفقه للصواب إنه مسيع جميب الدعوات.
فمن املعروف أن السنة النبوية الشريفة هي املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي بعد القرآن    

 الكرمي، و ذلك بإمجاع األمة.
اجلليلني القرآن الكرمي وقد اهتمَّ العلماء قدميًا وحديثًا بدراسة هذين املصدرين العظيمني    

واحلديث الشريف اهتماماً بالغاً، وقدموا فيهما دراساٍت كثريٍة تعود على أمَّة اإلسالم بفوائد  
كثريٍة. وهذه الدراسة  بعنوان احلروف الناصبة لألمساء وتأثريها الرتكييب والداليل يف السنة 

 ماجه.النبوية"، وهي دراسٌة  حتليلية يف كتاب الزهد من سنن ابن 

                                                           

 ) 1(  رواه البيهقي عن عمر بن اخلطاب، يف باب شعب اإلميان يف كتاب اإليضاح.
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حيث يقوم الباحث يف هذه الرسالة بدراسة احلروف الناصبة لألمساء دراسة  حتليلية يف    
 كتاب" الزهد من سنن ابن ماجه" بشكل االستقرائي والتحليلي.

 
 المطلب االول: مشكلة البحث.

إن هذا املوضوع جديٌر للدراسة والبحث، ألن علم النحو العريب هو املرشد األول إىل فهم 
ار اللغة العربية، ومعرفة أساليبها املتنوعة، ومن هذا املنطلق جذبين حب حتليل بعض أسر 

القواعد النحوية، على بعض النصوص الشرعية، والسيما يف احلديث النبوي الشريف، ألنه 
املصدر الثاين للفصاحة والبالغة بعد القرآن الكرمي، وهذه الدراسة تكون تيسريًا ملن يقرأ  

ماجه ،وخاصة ملن يقوم باطالع كتاب الزهد فيه، والذي سيقوم الباحث كتاب سنن ابن 
بتحليل هذه القاعدة النحوية يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه، ألن سنن  ابن ماجه 
يعد سادس كتب الصحاح السنة الستة املعروفة واملشهورة ،ورابع كتب سنن األربعة 

 رسول الّله صلى اهلل عليه وسّلم. املشهورة ، ملا فيه من التحري لقبول األحاديث
حيث يرتكز يف هذه الدراسة على اجلانب التحليلي، وذلك من خالل استخراج    

الشواهد اليت حتمل احلروف الناصبة لألمساء، يف األحاديث الواردة من كتاب "الزهد يف 
وية والنحوية سنن ابن ماجه"، ليكون ذلك توضيًحا وتقوميًا للقواعد اليت تعاجل القضايا اللغ

 املوجودة فيها.
 وقد تتمثل مشكلة البحث عند الباحث يف النقاط التالية.    

 :إن كتاب الزهد من سنن ابن ماجه مل حيظ بدراسة يف جمال البحث العلمي . 1
 :يعاين الطالب من قلة خوضه يف كتب األحاديث لالستخراج املسائل النحوية. 2
 ابن ماجه، مع إنه من كبار علماء يف علم احلديث.:قلة معرفة الدارسني بشخصية  3
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 المطلب الثاني: أسئلة البحث.
 تتمثل أسئلة البحث يف النقاط التالية.

ما مدى استخدام هذه احلروف الناصبة لألمساء يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه  -
 ؟

 ن ابن ماجٍه ؟ما تأثري هذه احلروف وإعماهلا يف أداء املعاين يف كتاب الزهد من سن -
 

 المطلب الثالث: أهداف البحث.
 تكمن أهداف هذا البحث املتواضع يف النقاط اآلتية:

بيان وحتليل املواضع اليت استعملت فيها "احلروف الناصبة لألمساء" يف كتاب الزهد من  .1
 سنن ابن ماجه.

 ماجه.بيان قيمتها الداللية من خالل استعراض مواضعها يف كتاب الزهد من سنن ابن  .2
معرفة مدى تأثري هذه احلروف وإعماهلا يف أداء املعاين يف كتاب الزهد من سنن ابن  .3

 ماجٍه.
 ربط دراسة النحوية باحلديث النبوي الشريف.  .2
 مجع املسائل النحوية بني صفحات كتاب الزهد من سنن ابن ماجه. .5

 
 المطلب الرابع: حدود البحث.

 نات.من حيث عينات البحث، ومن حيث حتليل العي
سيتحدد إطار هذا البحث يف عرض مجيع احلروف الناصبة لألمساء يف النحو العريب،    

 الواردة يف  كل كتاب الزهد من سنن ابن ماجه، وطرق تأثريها الرتكييب والداليل.
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 المطلب الخامس: أهمية البحث.
 تربز أمهية هذا البحث يف النقاط التالية:

وحتليل مسائل النحوية املتمثلة يف احلروف الناصبة لألمساء : أنه يقوم الباحث بدراسة 1
 املوجودة يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.

:االهتمام بكتب احلديث الشريف يف دراسة حنوية لكونه املصدر الثاين من مصادر 2
 التشريع االسالمي.

راد حتليل :هذه الدراسة تكون نرباسا للجامعات والطالب اللغة العربية وخاصة ملن أ3
 قضايا النحوية يف االحاديث النبوية الشريفة.

 
 المطلب السادس. منهج البحث.

يعتمد الباحث هذه الدراسة على املنهجني: املنهج االستقرائي والتحليلي حيث سيتتبع 
الباحث مسائل النحوية املوجودة واملتمثلة يف احلروف الناصبة لألمساء يف كتاب الزهد من 
سنن ابن ماجه، جلمعها ودراستها وحتليلها ليستكشف مدى تأثري هذه احلروف لفظا 

 يف السياق اليت وردت  ومعىن يف تأدية املعاين
مستشهدا يف ذلك بفصيح  من كالم العرب شعرا كان أو نثرا، معتمدا يف ذلك على أهم 
املصادر يف املوضوع، كأمهات الكتب النحوية ،وبعض كتب اللغة اليت إهتم مؤلفوها 

 بالقضايا النحوية يف استخراج دقائق معاين يف التعبري العريب األصيل، مرتكزا يف ذلك على
 اخلطوات التالية:

 أ: وضع العنوان لكل مسألة مث توضيحها.  
 ب: جعل كل مسألة يف مطلب، مع االلتزام بالرتتيب املناسب. 

ج: الرجوع إىل كتب اللغة املتخصصة لبيان املعاين واملصطلحات اللغوية، وكذلك 
 املعاجم اللغوية لبيان املصطلحات اللغوية.
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ن فهرس لآليات القرآنية، األحاديث واملصادر د: عمل فهارس للرسالة حبيث يكو 
 واملراجع.
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 الفصل الثاني:

  .أدبيات البحث في اإلطار النظري 
 .ويشتمل على  ثالثة مباحث، وستة مطالب

 .المبحث األول: الكالم على ابن ماجه وسننه
 .المبحث الثاني: الكالم على إنَّ واخواتها

 .وأنَّ" معانيها وداللتهاالمطلب األول: الفرق بين "إنَّ 
 .المطلب الثاني: مواضع وجوب كسر همزة "إنَّ" وفتحها

 .المطلب الثالث: مواضع جواز فتح "إنَّ" وكسرها
 .المطلب الرابع: معاني وداللة كأنَّ ولكنَّ واحكامهما

المطلب الخامس: معاني وداللة ليت ولعل ،ولغات في لعل 
 .واحكامهما

"ال" النافية للجنس شروط عملها المطلب السادس: تعريف 
 .واحكامها

 المبحث الثالث: الدراسات السابقة.
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  الفصل الثاني:
 أدبيات البحث في اإلطار النظري.

 المبحث األول: الكالم على ابن ماجه وسننه.
لقد ترجم كثري من العلماء والباحثني لالبن ماجه وسننه، ومنهم اإلمام السيوطي حيث 

 ترمجته.يقول يف 
هو اإلمام حممد بن يزيد الربعي موالهم بالوالء أبو عبداهلل ابن ماجه القزويين، ولد يف    

ه وله من  273ه. وتويف يوم الثالثاء لثمان بقني من شهر رمضان من سنة  219سنة 
العمر أربع وستون سنة، وصلى عليه أخوه أبوبكر وتوىل دفنه أبوبكر، و أبوعبداهلل أخواه 

 ه ومثامنائة امليالدية. 116بداهلل، ويوافق ذلك سنة ابنه ع
 ورثاه حممد بن األسود بأبيات أوهلا:  

 لقد أوهى دعائم عرش علم       +     وضعضع ركنه فقد ابن ماجه.    
  (1)أيا قرب ابن ماجه غثت قطرا        +     ماء بالغداة والعشي.    
 

 رحالته العلمية.
ابن ماجه برحالت عديدة طلبا للعلم،  وطاف بكثري من املدن فقد قام الشيخ اإلمام 

العربية واإلسالمية يف ذلك الوقت، فقد ارحتل إىل كل من العراق، والبصرة، والكوفة، 
  (2)ومصر، والري،  لكتب احلديث.  وبغداد، ومكة، والشام،

    
 

                                                           

.26-22صربي بن أىب علفة, دار األفكار الدولية, الطبعة األوىل, د,ت,صسنن ابن ماجه, السيوطي, حتقيق: رائد بن       1  
 ،تصنيف :ايب الطيب السيد صديق خان ،دراسة وحتقيق :علي حسن اجللي . 261احلطة يف ذكر الصحاح الستة   2
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 الشيوخ الذين أخذ عنهم:

عروف "بابن ماجه " العلم عن كثري من علماء لقد أخذ اإلمام أبو يزيد حممد بن يزيد امل
وشيوخ عصره، مما يدل على رسوخ قدمه يف طلب العلم واهتمامه به، ومن الشيوخ الذين 

 أخذ عنهم.
. جبارة بن مغلس ،وهو من قدماء 13. علي بن حممد الطنافسي أكثر عنه.    1 

 شيوخه. 
 د. . سويد بن سعي12 . مصعب بن عبداهلل الزبريي.      2
 . حممد بن رمح.15. عبداهلل معاوية اجلمحي.                 3
 . حممد بن عبداهلل بن منري.16. إبراهيم بن املنذر اجلزامي.               2
 . هشام بن عمار.  17. أيب بكر بن أيب شيبة.                   5
 زهري. . أيب مصعب ال19. يزيد بن عبداهلل اليماين.                6
 . محيد بن مسعدة. 21. بشر بن معاذ العقدي.                 7
 . داود بن رشيد. 21. أيب حذافة السهمي.                     1
 . عبداهلل بن ذكوان املقرئ. 22. أيب خيثمة.                              9

 . أيب سعيد األشج. 23عبداهلل بن عامر بن براد.                 11
 . عبدالسالم بن عاصم اهليَسْنجاين.  22. عبدالرمحن بن إبراهيم دحيم.           11
  (1) . عثمان بن أيب شيبة.12

 
 
 

                                                           
د بن عثمان بن قامياز الدهيب )املتوىف ،املؤلف :مشس الدين أبوعبداهلل بن امح 271/ 13سري إعالم النبالء .مشكول +موافق للمطبوع ،  :  1

 هجري ( ، احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب االرناؤوط ،الناشر : مؤسسة الرسالة ، الطبعة :الثالثة . 721
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 ثناء بعض العلماء على ابن ماجة :
قال أبو يعلى اخلليلي :"ابن ماجة ثقة كبري متفق عليه حمتج به له معرفة وحفظ ،وله 
مصنفات يف السنن والتفسري والتاريخ، وكان عارفًا هبذا الشأن ،ارحتل إىل العراقيني. البصرة 

 (1)والكوفة. ومكة، والشام ومصر. " 
بن ماجة الربعي بالوالء  ويقول ابن خلكان يف كتابه:" أبو عبداهلل بن حممد بن يزيد   

القزويين احلافظ املشهور ، مصنف كتاب السنن يف احلديث ، كان إماما يف احلديث عارفا 
 .(2)بعلومه ومجيع ما يتعلق به. 

وقال اإلمام الذهيب: "وقد كان ابن ماجة حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإمنا غض    
 ( .3)قليل من املوضوعاتمن رتبة سننه ما يف الكتاب من املناكري، و 

وقال عنه احلافظ ابن كثري: صاحب كتاب السنن املشهورة دالة على عمله وعلمه ،    
 ه. 273واتباعه للسنة يف األصول والفروع،  وكانت وفاته لثمان بقني من رمضان ستة 

كان اإلمام ابن ماجه من أئمة اهلدى وأعالم التقى ومصابيح الدجى،  من حلية األولياء   
 .(4)وأعالم النبالء ،األضواء الالمعة والنجوم الساطعة ،من الطبقة اليت تلي تابعي التابعني. 

 تالميذ ابن ماجة:
خذوا عنه، كما كان لإلمام ا بن ماجة شيوخ وعلماء أخذ عنهم، فإن له كثريا من الذين أ

 فمن، من أخذ عنه:
 .حممد بن عيسى األهبري.  1
 . أبو عمرو أمحد بن حممد بن حكيم املدائين. 2
 . علي بن إبراهيم القطان. 3
 . سليمان بن زيد الفاين. 2

                                                           
 ب الشهري ،مرقم آليا ،املؤلف :حممد نصرالدين حممد عويضة ،أعده للشاملة :الغري 1169/ 1:   فصل اخلطاب يف الزهد والرقائق واآلداب ، 1
 . 612:  وفيات األعيان ،ابن خلكان ، حتقيق :إحسان عباس ، اجلزء األول ، ص :  2
 . 9:   دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجة ،الشريط اخلامس ، اجلزء اخلامس ،ص :   3
  1169،جزء األول ،ص : 11عدد األجزاء ::ا :  فصل اخلطاب يف الزهد والرقاق واآلداب ، املؤلف :حممد نصر الدين عويضة ،  4
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  (1). أبو الطيب أمحد بن روح البغدادي.  5 
ن ماجه ( أحد مؤلفات اإلمام ابن ماجه: مل خيلد الزمان من كتبه غري كتابه )سنن اب

الصحاح الستة، فقد ضاعت مصنفاته مع ما ضاع من ذخائر ابن كثري يف كتابه تراثنا 
العظيم،  فكان له تفسري للقراَن وصفه )البداية والنهاية ( بأنه "تفسري حافل "، وله 
أيضاً كتاب يف التاريخ أرََّخ فيه من عصر الصحابة حىت عصره، وقال عنه "ابن كثري بأنه 

 (. 2) كامل". تاريخ  
 

 منهج اإلمام ابن ماجة في سننه:
مل خيتلف منهج اإلمام ابن ماجه القزويين حممد بن يزيد بن ماجه كثريًا عن مناهج 
أصحاب السنن، ولذا صار كتابه " سنن ابن ماجه " مكمال ليما ُعرف بالكتب الستة، 
حيث سار فيه على منوال مقارب لألئمة الثالثة ) الرتمذي والنسائي وأيب داود (، وذلك 

الصناعة احلديثية، إال أنه دوهنا يف الصحة، لكونه َاخرج من حيث الرتتيب والتبويب و 
لبعض الضعفاء واجملهولني، وقد تفرد بأحاديث يشوهبا نوع من أنواع الضعف، وقد اعتربه 

 (3)اَغلب احملدثني سادس الكتب الستة لكثرة زوائده على كتب اخلمسة.  
حيث يشتمل على مقدمة وكان منهج سنن ابن ماجه هو: أنه رتبه على كتب وأبواب،     

وسبعة وثالثني كتابا، ومخسمائة وألف باب ،تضم أربعة آالف وثالمثائة وواحدا وأربعني 
حديثا، ومن هذه األحاديث اثنان وثالثة آالف حديث اشرتك معه يف خترجيها أصحاب 
الكتب اخلمسة  وانفرد هو بتخريج تسعة وعشرين وثالمثائة وألف حديث،  وهي للزوائد 

                                                           
هجري (،احملقق  762،املؤلف :صالح الدين خليل بن أيبك بن عبداهلل الصفدي )املتوىف  122: الوايف بالوفيات ، اجلزء اخلامس ،ص :  1

 :أمحد األرناؤوط ،وتركي مصطفى ، الناشر :دار إحياء الرتاث ،موافق للمطبوع ..
2

  : http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=579 

 Last visit 13,april 2013 9:54 pm رسولنا

 

 
3
 موقع المقاالت . :  

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=168943  

Last visit 13 April .2013 . 

http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=579
http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=579
http://islamstory.com/ar/the-prophet
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ا جاء يف الكتب اخلمسة،  من بينها مثان وعشرون وأربعمائة حديثا صحيح على م
اإلسناد، "وتسعة عشر ومائة حديثا حسن اإلسناد، وهذا ما أشار إليه ابن حجر بقوله: 

 "إنه انفرد بأحاديث كثرية صحيحة ".
وقد أحسن ابن ماجه وَأجاد حينما بدأ بباب اتباع سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه     

  (1)وسلم، وساق فيه األحاديث الدالة على حجية السنة ،ووجوب اتباعها والعمل هبا. 
 التعريف بسنن ابن ماجه.

طبقت شهرة كتاب ابن ماجه اآلفاق،  وبه عرف ابن ماجه واشتهر،  واحتل مكانته 
د املعروفة بني كبار احلفاظ واحملدثني، وهو من أجل كتبه وأعظمها وأبقاها على الزمان،  وق

عد الكتاب سنن ابن ماجه رابع كتب السنن املعروفة، ومتمم للكتب الستة اليت تشمل إىل 
ما سبق صحيح البخاري ومسلم، وهي من املراجع األصول للسنة النبوية الشريفة وينابعها. 

(2 ) 
 يقول صاحب كتاب )احلطة يف ذكر الصحاح الستة ( عن تعريف سنن ابن ماجه:   

 لكتب الستة عند البعض "."وهي السادسة من ا 
كتابه )أي سنن ابن ماجه ( واحد من الكتب ´"وقال الشيخ عبد احلق الدهلوي:  

 (3)اإلسالمية اليت يقال هلا األصول الستة، والكتب الستة. 

   
 
 
 

                                                           

1  :http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=579 

 . pm 9:54 2013 April 13 visit Last 
  الرئيسية 

 :  املرجع السابق.  2 
يق حسن خان القيَنوجي. دراسة وحتقيق :علي حسن احلليب  397:   احلطة يف ذكر الصحاح الستة . ص  3 ، تصنيف :أيب الطيِّب السَّيِّد صدِّ

 .دار اجليل :بريوت .  دار عمار: عمان .

http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=579
http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=579
http://islamstory.com/ar
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 نن ابن ماجه:مميزات س
ومجعت كتاب سنن ابن ماجه رمحه اهلل، وهو أحد السنن األربعة اليت هي دواوين اإلسالم، 
 فيها أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  وهذا الكتاب ميتاز عن غريه مبيزتني:

املقدمة العظيمة اليت ذكرها يف أصول الدين والتوحيد وتعظيم السنة، وذكر  الميزة األولى:
فيها ما يقارب من مائتني وسبعة وثالثني حديثا،  وهذه املقدمة امتاز هبا عن بقية 

، فإن سنن أيب داود وسنن النسائي وسنن الرتمذي ابتدأها أصحاهبا بذكر أصحاب السنن
أحكام الطهارة، أما ابن ماجه رمحه اهلل فإنه بدأ سننه هبذه املقدمة العظيمة كما فعل 
صاحبا الصحيحني البخاري ومسلم، فإن البخاري بدأ كتابه اجلامع الصحيح بكتاب بدء 

مسلم افتتح كتابه بكتاب اإلميان، وابن ماجه افتتح  الوحي،  مث بكتاب اإلميان، واإلمام
هبذه املقدمة العظيمة، وهي مقدمة عظيمة تتعلق بالتوحيد وتعظيم السنة،  وهذه ميزة متيز 

 هبا. 
األحاديث الضعيفة الكثرية، وإذا علمها طالب العلم فإن هذا يعترب بالنسبة  الميزة الثانية:

 له علًما مجًا يستقيده. 
لب العلم مستفيٌد من معرفة األحاديث املوضوعة والضعيفة، فاألحاديث الضعيفة فالطا   

إذا كان الضعف فيها شديداً فال يعترب هبا، وال تقويها املتابعات والشواهد كما إذا كان يف 
 بالكذب. سنده متهم

أما إذا مل يشتد الضعف فإن طالب العلم يبحث عنه، وإذا وجد للحديث متابعًا أو    
 (1) داً فإنه يتقوى ويرتقي إىل درجة احلسن لغريه ويعمل به.شاه

 
 ثناء العلماء على سنن ابن ماجه.

 لقد أثين  كثري من العلماء  على سنن ابن ماجه، وممن أثىن على سنن ابن ماجه: 
                                                           

ماجه ،املؤلف :الراجحي عبد العزيز بن عبداهلل بن عبدالرمحن .مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة :  شرح سنن ابن   1
 http://www.isl amweb.netاإلسالمية 

 

http://www.isl/
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احلافظ الذهيب يف التذكرة حيث يقول: "وأما سنن فإنه دون هذين اجلامعني " يعين كتاب 
أيب داود وكتاب النسائي " والبحث عن أحاديثها الزم وفيها أحاديث موضوع يف أحاديث 

 (.1)الفضائل 
 قول أيب زرعة يف سنن ابن ماجه: 

ا وقال: "أظن إن وقع هذا قال ابن ماجه: "عرضت هذه السنن على أيب زرعة، فنظر فيه  
مث قال: )لعل ال يكون فيه متام ثالثني  تعطلت هذه اجلوامع أو أكثرها "، يف أيدي الناس

 ( 2)حديثا مما يف إسناده ضعف ( 
قال احلافظ ابن حجر يف ترمجة ابن ماجه يف هتذيب التهذيب: "كتابه يف السنن جامٌع    

اديث ضعيفة جداً، حىت بلغين أنَّ السريَّ كان جيٌِّد،  كثرُي األبواب والغرائب وفيه أح
يقول: مهما انفرد خبرب فيه فهو ضعيٌف غالباً، وليس األمر يف ذلك على إطالقه 

 (" 3)باستقرائي، ويف اجلملة ففيه  أحاديٌث كثريٌة منكرٌة، واهلل املستعان. 
ه، يف ترمجة ابن  623قال أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد القزويين الرافعي املتوىف سنة    

ماجه من تارخيه: )ومسعت والدي رمحه اهلل يقول : عرض كتاب السنن ابن ماجه على أيب 
  ( 4)زرعة الرازي فاستحسنه وقال: مل خيطئ إال يف ثالثة أحاديث. 

 
 

                                                           

هجري ،دراسة وحتقيق  1112:  توضيح األفكار ملعاين تنقيح .أيب إبراهيم حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد املعروف باألمري الصنعاين  1   
م . عدد  1997هجري ، 1217لبنان .الطبعة األوىل  –: أبوعبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة . الناشر :دار الكتب العلمية . بريوت 

 http://www.raqamiya.org.مصدر الكتاب :املكتبة الوقفية  2اجمللدات :
ترقيم :  دراسة حول قول أيب زرعة يف سنن ابن ماجه . املؤلف :سعدي بن مهدي اهلامشي . الناشر :جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .) 2

 . 25الكتاب موافق للمطبوع ،ورقم اجلزء هو رقم العدد من اجمللة (ص 
غين كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة . املؤلف :عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبداهلل بن محد العباد البدر . الناشر: دار امل   :  3

 . 25م . جزء األول ،ص :  2112هجري / 1223، الرياض ، اململكة العربية السعودية . الطبعة األوىل ، 
دينة املنورة . املؤلف :اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة . الناشر: موقع اجلامعة على اإلنرتنت : جملة اجلامعة اإلسالمية بامل  4
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 شروح سنن ابن ماجه: 
السنن اإلمام ابن ماجه من امهات الكتب احلديث الستة املشهورة فقد تناوله  لكون كتاب 

 كثري من العلماء بالشرح والتعليق،  ومن اشهر الشروح سنن اإلمام ابن ماجه:
*الديباجة بشرح سنن ابن ماجه للشيخ كمال الدين حممد بن موسى الد مريي الشافعي 

 س جملدات لكنه مات قبل حتريره. ه(،وجاء هذا الشرح يف مخ 111املتوىف سنة )
 911*صباح الزجاجة على سنن ابن ماجه للحافظ جالل الدين السيوطي املتوىف سنة 

 ه، وقد شرح قطعة منه يف مخس جملدات.
*ما متس إليه احلاجة على سنن ابن ماجه للعالمة ابن امللقن الشافعي شرح فيه زوائد ابن 

مشكلة من األمساء والكىن وما حيتاج إليه من ماجه على الكتب اخلمسة ،وقد ضبط فيه 
 الغرائب وجاء شرحه يف مثان جملدات. 

*شرح سنن ابن ماجه للحافظ عالء الدين  مغلطاي بن قليج بن عبداهلل احلنفي الرتكي 
 .( 1)ه(، لكنه مل يتمه.  762املصري املتوىف سنة ) 

اجة ملن يطالع سنن ابن ماجه وهناك ما يشبه التعليقات بعنوان: "ما َتْسمى إليه احل   
 ( 2) "ألحد اهلنود. 

 
 المبحث الثاني: الكالم على إنَّ وأخواتها.

 المطلب األول: الفرق بين "إنَّ وأنَّ " معانيها وداللتها. 

إنَّ واخواهتا من احلروف املعاين الناصبة لألمساء ويطلق عليها أيضا احلروف الناسخة، 
وتعمل فيهما، حيث تنصب املبتدأ ويسمى امسها، وترفع اخلرب تدخل على املبتدأ واخلرب، 

 ويسمى خربها وتعمل هذه احلروف الناصبة يف األمساء ألسباب:
                                                           

 11.املؤلف : حممد نصر الدين عويضة . أعده للشاملة / العريب الشهري ،عدد األجزاء : :  فصل اخلطاب يف الزهد والرقائق واآلداب   1
 )الكتاب مرقم آليا (

م .هذا اجلزء : يضم منتدى  2111سبتمرب  7هجري =  1229رمضان  7. مت حتميله : يف  2 –:  أرشيف ملتقى أهل احلديث   2
 يد .الدراسات احلديثية ، منتدى التخريج ودراسة األسان
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 . اختصاصها باألمساء ،كاختصاص األفعال باألمساء. 1
 . ٍإهنا على لفظ األفعال اذ كانت على أكثر من حرفني كاألفعال. 2
 ملاضية.. اهنا مبنية على الفتح كاألفعال ا3
. إهنا يتصل هبا املضمر املنصوب، ويتعلق هبا كتعلقه بالفعل من حنو ضربك،  2

  (1) وضربه،  وضربين.  
 ولإلعمال هذه احلروف شروط:    

تسمى: " ما "الكافة  –. أال تتصل هبا "ما " الزائدة. فإن اتصلت هبا "ما" الزائدة 1
منعتها من العمل، وأباحت دخوهلا على اجلمل الفعلية بعد أن كانت خمتصة باالمسية. 
إال" ليت "فيجوز إمهاهلا وإعماهلا عند اتصاهلا بكلمة "ما. " فيجب اإلمهال يف مثل: 

 (.2)كنما اخلائُن عدٌو. إمنا األمنُي صديق. ول
 وكذلك أجاز سيبويه إعمال "ليت "وإمهاهلا يف قول النابغة: 

 أال ليتما هذا احلماُم لنا     =    إىل محامتنا ونصفه فقد.
وأجاز سيبويه كون ليت يف بيت النابغة عاملة على رواية الرفع، وذلك بأن جتعل ما    

هو هذا احلمام لنا، فما، اسم ليت، وهو  موصولة أو نكرة موصوفة، والتقدير: ليت ما
مبتدأ حمذوف. وخربه هذا. فليت هبذا التوجيه عاملة يف روايتني. خبالف أخواهتا فإن 
اتصال ما هبا ازال اختصاصها باألمساء، فاستحقت ليتما بقاء العمل دون إمّنا ،وكأمّنا، 

 ( 3)ولكنما، ولعلما. وهذا هو مذهب سيبويه. 

 هذه األحرف شروط أمهها. . يشرتط يف اسم 2

                                                           
هجري  623،جزء األول ،املؤلف :موفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوي املتويف سنة  112:  شرح املفصل لالبن يعيش ،ص ،  1

 ،عنيت بطبعه ونشره بأمر املشيخة :ادارة الطباعة املنريية .
 م . 1975 –، جزء األول ، مطابع :دار املعارف مبصر  636:  النحو الوايف ،ص :  2
الدكتور حممد بدوي املختون ، هجر  --،لإلبن مالك ، حتقيق :الدكتور عبدالرمحن السيد  1،جزء الثاين ، 31:  شرح التسهيل ،ص :  3

 للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن .
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أال يكون من الكلمات اليت تالزم استعمااًل واحًدا، وضبطًا واحداً ال يتغري كالكلمات  
اليت تالزم الرفع على االبتداء، فال خترج عنه إىل غريه ككلمة: "طوىب "وأشباهها يف 

 فإهنا ال تكون إال مبتدأ. وأال يكون من -مثل: طوىب للمجاهد يف سبيل اهلل. 
الكلمات املالزمة للصدارة يف مجلتها، إما بنفسها مباشرة كأمساء الشرط،  وكم "وإما 
بسبب غريها كاملضاف إىل ما جيب تصديره منثل: صاحب من أنت ؟فكالمها ال يصلح 

 امسًا حلرف ناسخ. 
. ويشرتط يف خربها أال يكون إنشائيًا )إال اإلنشاء املشتمل على: "نعم" و "بئس 3

من أفعال املدح والذم( فال يصح : إّن املريض ساعده. وليت البائس ال هتنه. "وأخواهتا 
 ويصح: إنَّ األمنَي نعم الرجل، وإنَّ اخلائَن بئس اإلنسان.

. وكذلك يشرتط يف خربها إذا كان مفرًدا أو مجلًة  أن يتأخر عن امسها، فيجب 2
وتأخري اخلرب حنو: إنَّ احلقَّ مراعاة الرتتيب بينهما يف هاتني احلالتني،  بتقدمي االسم 

 ( 1)غاّلب،  إنَّ العظائَم كفؤها العظماء، إنَّ كبار النفوس ينفرون من صغائر األمور. 

، وخيتلف     وقد ختفف إنَّ وأخواهتا وتسمى ذوات النون،  وهي: إنَّ ،وأنَّ، وكأنَّ،  ولكنَّ
 حكمها بعد ختفيفها كما يأيت:

فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهْم ﴿. "لكنَّ " وحكمها إذا خففت أن تعمل وجوبا حنو قوله تعاىل: 1
 وهذا مذهب اجلمهور. وأجاز األخفش ويونس إعماهلا حينئذ.  2﴾  َولَٰ ِكنَّ اللَّ َه قَ تَ َلُهمْ 

. إنَّ املكسورة، وجيوز بعد ختفيفها إعماهلا وإمهاهلا، لكن إمهاهلا أكثر، حنو قوله  2
 3َوِإنَّ ُكالا لَّمَّا لَيُ َوف ِّيَ ن َُّهْم رَبَُّك َأْعَماَلُهْم﴾﴿ نه:سبحا

مث إهنا ملا أمهلت صارت بصورة "إْن" النافية. فخيف اللبس فجيء بعد بالالم فارقة  
 بينهما.

                                                           
 . 631/ 1:  النحو الوايف .،     1

. 17( سورة االنفال: اآلية  2 ( 
111(  سورة هود. اآلية    3 ( 
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. أنَّ املفتوحة وحكمها بقاء عملها، ولكن جيب يف امسها كونه ضمرياً، وجيب يف 3
َوآِخُر َدْعَواُهْم ﴿  وهذه اجلملة قد تكون امسية حنو قوله تعاىل:خربها أْن يكون مجلة. 

﴿  وقد تكون فعلية فعلها جامد حنو قوله تعاىل :   1﴾َأِن اْلَحْمُد لِلَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمينَ 
﴾َوَأن لَّْيَس ِلْْلِنَساِن ِإالَّ َما َسَعى أو دعاء. وجيب الفصل إما بسني التنفيس، حنو   2ٰ 

أو بسوف، أو بنفي أو بال، أو بلن،  3﴾ َعِلَم َأن َسَيُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى ﴿قوله تعاىل
 (4)وحكمها بقاء عملها. وجيوز ثبوت امسها وإفراد خربها.  –أو إما بقد. كأنَّ 

 وأما الفرق بني "إنَّ وأنَّ " كما يقول العلماء:  
إنَّ املكسورة وأنَّ املفتوحة، إال أن )فأما إنَّ وأنَّ فمجرامها يف التوكيد واحد ( الفرق بني    

املفتوحة اهلمزة اجلملة منها يف تقدير املصدر، فتقول: أعجبين أن زيدًا قائٌم، والتقدير 
 ( 5)أعجبين قيام زيٌد، وكذلك: كرهت أنَّ زيداٌ خارٌج. والتقدير أعجبين خروجه. 

 ويقول أبوحيان: "األصح إن )إنَّ ( املكسورة أصٌل ،واملفتوح فرٌع عنها.    
وقال قوم: املفتوح أصُل املكسورة. وقال آخرون: كل واحدة أصٌل برأسها. "حكاها 

 (6)أبوحيان 

 

 

 
                                                           

. 11. اآلية (  سورة يونس 1 ( 
. 39(  سورة النجم. اآلية  2 ( 
. 21(  سورة املزمل. اآلية  3 ( 

 1222،الطبعة األوىل ، 519/ 2:  شرح شذور الذهب ،تأليف :حممدعبداملنعم اجلوجري ، دراسة وحتقيق :د نَّواف بن جزاء احلارثي ،  4:  
 هجري ..

 611--- 599،البن أيب الربيع عبيد اهلل بن أمحد بن عبيد اهلل القرشي االشبيلي ط 766/ 1البسيط يف شرح اجلمل الزجاجي ،س :  :  5
 هجري

 حتقيق ودراسة :الدكتور عياد بن عيد الثبييت ، .دار العريب .
هجري ، حتقيق :أمحد مشس الدين  911بكر املتويف سنة ، تأليف :االمام السيوطي جالل الدين عبدالرمحن بن ايب  223/ 1: مهع اهلوامع ،  6

 لبنان . ---، ،دار الكتب العلمية بريوت 
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 دالالت إنَّ وأخواتها.
 وقد تدل كٌل من إنَّ وأخواهتا على معاين عدة، ومن دالالت إنَّ وأخواهتا ما يأيت: 

. إنَّ: تدل على التوكيد والتحقيق. وهي حرف جواب كنعم، كما ورد يف قول عبداهلل 1
 ك وقد كربت فقلت إنَّه.  ---بن قيس الرقياس:  ويقلن شيب قد عال  

ملن قال "لعن اهلل ناقة محلتين إليك "إنَّ وراكبها "  وقول عبداهلل بن زبري رضي اهلل عنه:   
 أي نعم ولعن راكبها. 

 . لعل: تأيت للتوقع وللتعليل، واالستفهام. 2
أ. التوقع: وهو ترجي احملبوب، واإلشفاق من املكروه ،حنو: لعل احلبيب واصل، ولعل 

 الرقيب حاصل.
فَ ُقواَل وا عليه قوله تعاىل: ﴿ ﴿ التعليل: أ ثبته مجاعة منهم األخفش والكسائي، ومحل

 1﴾ َلُه قَ ْوالا لَّي ِّناا لََّعلَُّه يَ َتذَكَُّر َأْو َيْخَشىٰ 
   3﴾ ٰ  َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يَ زَّكَّى كقوله تعاىل: ﴿  (2)ج. االستفهام: أ ثبته الكوفيون 

 . ليت: يقول عنها صاحب رصف املباين :اعلم أن "ليت " مل جتئ يف كالم العرب3
فَ َقاُلوا يَا لَْيتَ َنا نُ َردُّ َواَل ُنَكذَِّب ِبآيَاِت رَب َِّنا َوَنُكوَن  إال حرف متين. ومنها قوله تعاىل: ﴿

 (4)﴾ ويقال فيها "لوت " بالواو قليال.  ِمَن اْلُمْؤِمِنين

 . أنَّ: لفظ مشرتك يكون امسًا وحرفاً،  ويكون امساً يف موضعني: 2  
 . يف قوهلم: "أنَّ قلت " مبعىن أنا. فهي هنا ضمري املتكلم. وهي احدى لغات "أنا ". 1

                                                           

.  22( سورة طه اآلية  1 ( 
،الطبعة األوىل  217، :  كفاية املعاين يف حروف املعاين ، تأليف :العالمة الشيخ عبداهلل الكردي البتوسي، شرحه وحققه :شفيع برهاين ،ص   2

 دمشق .–م ، دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع سوريا  2115 –هجري  1226
.  3(  سورة عبس اآلية  3 ( 

هجري ،حتقيق :أمحد حممد اخلراط  712، لإلمام أمحد بن عبد النور املالقي املتويف سنة  291:  رصف املباين يف شرح حروف املعاين ، ص : 4
 ، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ، د ، ت .



 
 

33 
 

. يف "أنت " وأخواته ،فإن مذهب اجلمهور أن االسم هو: "أنَّ " والتاء حرف 2
 خطاب .

 وأما حرفية "أنَّ " فذكر هلا النحويون عشرة أقسام:     
فسرة. وأن الزائدة. وأن تكون شرطية تفيد منها: املصدرية املخففة من الثقيلة. وامل     

اجملازات وأن  تكون نافية مبعىن "ال ٍ" وأن،  تكون مبعىن "لئال ". وأن، تكون مبعىن "إذا 
 " مع املاضي وأن  تكون جازمة. 

ذهب إىل ذلك بعض الكوفيني، وأبو عبيدة واللحياين. وحكى اللحياين: أهنا لغة بين    
 صباح من بين ضبة. 

: يف مجيع مواضعها لالستدراك. قال صاحب رصف املباين: . ل5  كنَّ
لَّٰ ِكِن اللَّ ُه َيْشَهُد ِبَما أَنَزَل ﴿  ويكون معناها اإلضراب. حرف ابتداء كقوله تعاىل:   

 1﴾ ِإلَْيكَ 
 . كأّن: ومجلة معاين كأّن أربعة: 6

.التشبيه، ومل يثبت هلا أكثر البصريني غريه. وقال ابن مالك: هي للتشبيه، فإن  1 
 األصل "إنَّ زيداً  كاألسد ".

. التحقيق: ذهب الكوفيون والزجاجي إىل أهنا قد تكون للتحقيق، دون التشبيه، 2
 وجعلوا منه قول عمر بن أيب ربيعة: 

 يشتهي ما ليس موجودا.  ذو بغية   ----كأنين حني أمسي ال تكلمين      
 . أن تكون للشك مبنزلة : "ظننت " ذهب إىل ذلك الكوفيون والزجاجي. 3
. التقريب: هذا مذهب الكوفيون،  ذهبوا إىل أن "كأن " تكون للتقريب وذلك يف 2

 حنو: كأنك بالشتاء مقبل. 
ىن على وقول احلسن البصري: " كأنك بالدنيا مل تكن، وكأنك باآلخرة مل تزل " واملع

 (1)تقريب إقبال الشتاء،  وزوال الدنيا ووجود اآلخرة. 

                                                           

. 116سورة النساء اآلية  (  1 ( 
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 لمطلب الثاني: مواضع وجوب كسر "إنَّ " و فتحها. ا
 جيب كسر )إنَّ( يف ستة مواضع.

 . إذا وقعت )إنَّ( ابتداء يف أول الكالم، حنو :"إنَّ زيدا قائم "1
َناُه  ومنه قوله تعاىل: ﴿. أن تقع "إنَّ "صدر صلٍة،  حنو: "جاء الذي إنَّه قائم " 2 َوآتَ ي ْ

ِة ﴾   (2) ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه لَتَ ُنوُء بِاْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَّ
 . أن تقع جواباً للقسم ويف خربها الالم، حنو: " واهلل إنَّ زيداً َلَقائٌم " .3
﴿ قَاَل . أن تقع يف مجلة حمكية بالقول، حنو: " قلت إنَّ زيدًا قائٌم " )قال تعاىل : 2

فإن مل حُتْكي به، بل أجرى القول  ( 3)﴾ ِإنِّي َعْبُد اللَّ ِه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبياا
 جمرى الظن، فتحت، حنو:  "أتقول أنَّ زيداً قائٌم ؟" أي أ تظن.

 مجلة يف موضع احلال ،كقوله :"زرتُه وإينِّ ُذو أمٍل " ومنه قوله تعاىل:  . أن تقع يف5
 (4)َكَما َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمن بَ ْيِتَك بِاْلَحقِّ َوِإنَّ َفرِيقاا مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن َلَكارُِهون ﴾﴿
 . أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق منها بالالم، حنو: "َعليْمُت إنَّ زيداً 6

 لقائٌم "
 هذا،  ما ذكره املصنف،  وأورد عليه أنه نقص مواضع جيب كسر "إنَّ" فيها.  

أاَل . إذا وقعت بعد "أال" االستفتاحية،  حنو "أال إنَّ زيداً قائم " ومنه قوله تعاىل:  ﴿1
 (5)ِإن َُّهْم ُهُم السَُّفَهاُء َولَٰ ِكن الَّ يَ ْعَلُمون ﴾

". . إْن وقعت بعد "حيث " حنو: 2  "َاجلُس حيث إنَّ زيداً جالس ٌ
 (6). إذا وقعت يف مجلٍة هي خرٌب عن اسم عني،  حنو: "زيٌد إنَُّه قاَئٌم " 3

                                                                                                                                                                             
 . 571،   592،  215:  انظر اجلىن الداين يف حروف املعاين ، ص :   1

. 77( سورة القصص اآلية  2 ( 
. 31( سورة مرمي اآلية  3 ( 

. 5( سورة األنفال  اآلية  4 ( 
. 13( سورة البقرة اآلية  5 ( 
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 وجوب فتح همزة "أنَّ".
 جيب فتح مهزة "أنَّ" يف تسعة مواضع:  

 (1)﴾وَلْواَل أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحين األول. بعد لوال  حنو: ﴿
راا لَُّهمْ الثاين.  بعد لو،  حنو: ﴿   (2)﴾ و َلْو أَن َُّهْم َصبَ ُروا َحتَّٰى َتْخُرَج ِإلَْيِهْم َلَكاَن َخي ْ

 الثالث. بعد )ما( الظرفية، حنو ال أكلمك ما َأنَّ يف السماء جنماً. 
الرابع.  بعد حىت غري االبتدائية، وهي العاطفة أو اجلارة، حنو: عرفت أمورك حىت أنَّك 
فاضٌل. فإن قدرهتا عاطفًة كان يف موضع النصب، أو جارة ففي موضع جر. أمَّا 

 االبتدائية فتكسر بعدها حنو: مرض حىت إنَّه ال يرجى. 
اخلامس. بعد "أمَّا " املخففة إذا كانت مبعىن حقاً. فإن كانت مبعىن  أال، االستفتاحية  

 كسرت ما بعدها. وروي بالوجهني قوهلم: "أما إَنَّك ذاهٌب " فخرجت على املعنيني. 
﴾  ﴿ اَل َجَرَم َأنَّ َلُهُم النَّاَر َوأَن َُّهم مُّْفَرطُونَ  السادس.  بعد ال جرم غالباً. قال تعاىل:

 أي حقاً. و بعض العرب أجراها جمرى اليمني،  فكسر إنَّ بعدها.   (3)
ِلَك بَِأنَّ اللَّ َه نَ زََّل السابع. إذا وقعت يف موضع جر حبرف أو إضافة،  حنو: ﴿ ذَٰ

  (5)﴾  ِإنَُّه َلَحقٌّ مِّْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقونَ ﴿   (4)﴾. اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ 
َأَوَلْم ﴿  يف موضع رفٍع بفعل بأن تقع فاعلة، أو نائبًا عنه،  حنو:الثامن. إذا وقعت 

َلٰى َعَلْيِهمْ  ﴿ ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نَ َفٌر  .(6)﴾ َيْكِفِهْم أَنَّا أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُ ت ْ

                                                           

.  123( سورة الصفات. اآلية  1 ( 
. 5(  سورة احلجرات. اآلية  2 ( 

. 63(  سورة النخل. اآلية  3 ( 
.  176(  سورة البقرة. اآلية  4 ( 

. 23(  سورة الذاريات. اآلية  5 ( 

. 52(  سورة العنكبوت اآلية  6 ( 
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َوِمْن بابتداء بأن تقع مبتدأًَة، حنو: ﴿. أو 1﴾ مَِّن اْلِجنِّ فَ َقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا قُ ْرآناا َعَجباا
  (2)﴾ آيَاتِِه أَنََّك تَ َرى اأْلَْرَض َخاِشَعةا 

َواَل َتَخاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتم بِاللَّ ِه  ﴿التاسع. إذا وقعت يف موضع نصب غري خرب حنو: 
 (4) 3﴾ َما َلْم يُ نَ زِّْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَاناا

 
 المطلب الثالث: مواضع جواز فتح "إنَّ" وكسرها. 

 ومن املواضع اليت جيوز فتح )إينَّ( وكسرها: 
. أن تقع بعد )إذا( الفجائية، حنو: خرجت فإذا أنَّ زيداً واقف. والكسر هو األصل، 1

ألن إذا الفجائية  خمتصة باجلمل االبتدائية،)فإينَّ( بعدها واقعة يف موقع اجلملة، فحقها 
 سر. ومنهم من يفتحها جبعلها وما بعدها مبتدأ حمذوف اخلرب. الك

. أن تقع بعد قسم، وليس مع أحد معموليها الالم، كقولك: حلفت إنَّك ذاهب، 2
بالكسر، على جعلها جوابا للقسم، وبالفتح على جعلها مفعوال بإسقاط اخلافض، 

 والكسر هو الوجه، والجييز البصريون غريه. 
ء اجلزاء،  حنو: من يأتيين فإين أكرمه، بالكسر على أهنا يف موضع . أن تقع بعد فا3

 اجلملة، وبالفتح، على أهنا يف تأويل مصدر مرفوع.
. أْن تقع خربًا عن قوٍل، وخربها قوٌل، وفاعل القولني واحد، كقوهلم: أول قويل َأينِّ 2

د اهلل بالكسر على َأمْحَُد اهلل، بالفتح،  على معىن، أول قويل: محد اهلل،  وأينِّ أمح
 (1) اإلخبار باجلملة،  لقصد احلكاية، كأنك قلت: أول قويل هذا اللفظ. 

                                                           

.  1(  سورة اجلن. اآلية  1 ( 
. 39( سورة فصلت.  2 ( 

. 11(  سورة األنعام.  3 ( 
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 خالصة ما ورد يف مبحثي الثاين والثالث من الفصل الثاين.
ويتلخص مما مضى أن " إنَّ" املكسورة اهلمزة تستعمل يف اثىن عشر مواضع، حيث    

 جيب كسرها يف تسعة مواضع وهي كما يلي: 
 إذا وقعت "إنَّ " ابتداء يف الكالم. . 1
 .  أن تقع "إنَّ " يف صدر صلة.2
 . أن تقع جواباً للقسم. 3
 . أن تقع يف مجلة حمكية بالقول. 2
 . أن تقع يف موضع احلال. 5
 . أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب. 6

 وهي:هذا ما ذكره املصنف، وأورد عليه أنه نقص املواضع اليت جيب كسر "إنَّ" 
 .  إذا وقعت بعد "أال" االستفتاحية. 1
 . إن وقعت بعد حيث. 2
 .  إذا وقعت يف مجلة هي خرب عن اسم عني. 3

 وجيب فتح إنَّ يف تسعة مواضع وهي: 
 . بعد لوال.1
 . بعد لو.  2
 . بعد "ما" الظرفية. 3
 . بعد حىت غري االبتدائية. 2
 . بعد "أما "املخففة إذا كانت مبعىن حقاً.5
 . بعد " ال جرم " غالباً. 6

                                                                                                                                                                             
الدين حممد بن مالك املتوىف سنة ،تأليف  أيب عبداهلل بدرالدين حممد ابن االمام مجال  119: شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك ، ص :  1
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 . إذا وقعت يف موضع جر أو اضافة. 7
 . إذا وقعت يف موضع رفع بفعل بأن تقع فاعلة أو نائباً عنه.1
. اذا وقعت يف موضع نصب غري خرب.  وكذلك تأيت "إنَّ" على وجهني، أي ) الفتح 9

 والكسر ( يف أربعة مواضع: 
 . ان تقع "إنَّ" بعد إذا الفجائية. 1
 . ان تقع بعد قسم، وليس مع أحد معموليها الالم. 2
 . أن تقع بعد فاء اجلزاء. 3
 . أن تقع خرباً عن قوٍل وخربها قوٌل، وفاعل القولني واحد. 2
وجوب الكسر، ووجوب  وقد تبني مما سبق أن "إنَّ" وردت يف مواضعها الثالثة،  

 الفتح، وجواز ا الوجهني يف اثين وعشرين موضعاً.
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 المطلب الرابع: معاني وداللة كأنَّ ولكنَّ وأحكامهما. 
 إّن "كأنَّ ولكنَّ " من احلروف الناصبة لألمساء، ومن معانيهما: 

ذهب الزجاجي والكوفيون إىل أّن "كأنَّ" إذا كان خربها امسًا جامدًا كانت للتشبيه، وإذا  
 كان مشتقاً كانت للشك مبنزلة "ظننت. " 

 لسيد: "إذا كان خربها فعالً أو مجلة أو ظرفا أو صفة فهي للظن واحلسبان. " قال ابن ا   
 (.1)وقد تدخل "كأنَّ " يف التشبيه واإلنكار والتعجب.    

كأنَّ: للتشبيه، وهي مركبة على الصحيح وقيل بإمجاع، من كاف التشبيه وأنَّ. فأصل    
 كأن زيداً أسد.  إنَّ زيداً كاألسد. 

" من  قال سيبويه:  معانيها االستدراك، وليست مركبة على األصح. اما "لكنَّ
وقال الكوفيون: مركبة من "الو أن " والكاف الزائدة ال للتشبيه وحذفت اهلمزة ختفيفاً. 

(2) 
 ولكأنَّ أربعة معان منها:    

 . التشبيه.  ومل يثبت هلا أكثر البصريني غريه.1
 . التحقيق. ذهب الكوفيون، والزجاجي إىل أهنا قد تكون للتحقيق دون التشبيه. 2
 . تكون للشك مبنزلة " ظننت. " 3
. التقريب: هذا مذهب الكوفيني ذهبوا اىل أن "كأنَّ" تكون للتقريب حنو: كأنك 2

 بالشتاء مقبل. 
" فيقول الزخمشري عنها:    وأما "لكنَّ

كالمني  متغايرين نفيًا وإجياباً، فتستدرك هبا النفي فهي: لالستدراك توسطها بني  
باإلجياب، واالجياب بالنفي حنو: ما جاءين زيٌد لكن عمراً جاءين. وجاءين زيٌد لكنَّ مل 

 جييء. 
                                                           

: الدكتور حسن اهلنداوي ، دار ، ألفه:  أبوحيان األندلسي ،حققه األستاذ 21 – 15/ 5:  التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ،   1
 م . 2112---هجري  1222القلم دمشق ،الطبعة األوىل :

 ،حتقيق :طه عبد الرؤف سعد ،املكتبة التوفيقية ، د ت ، د ط . 223/ 1:  حاشية الصبان على شرح االمشوين ،  2
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 (1)ومذهب البصريني: إن "لكنَّ " بسيطة وهو حرف نادر البناء ال مثال له يف االمساء. 

 ويف معىن " لكن " ثالثة أقوال:
 ا وهو املشهور: أنه واحد، وهو االستدراك.أحده

 .الثاين: أهنا ترد لالستدراك، وتارة للتوكيد، قاله مجاعة،  منهم: صاحب البسيط.
ويصحب التوكيد معىن االستدراك، و هو قول ابن “الثالث: أهنا للتوكيد دائماً مثل "إنَّ 

، ومعنامها التوكيد   .(2)"ومل يزد على ذلك. عصفور، قال يف املقرب "إنَّ وأنَّ ولكنَّ
 تخفيف كأنَّ ولكنَّ:   -

 و ختفف "كأنَّ" فيبقى أيضاً عملها، لكن جيوز ثبوت امسها وإفراد خربها، كقوله:  
 * كأْن وريديه راء ُخُلْب *     

 واذا حذف االسم، وكان اخلرب مجلة امسية مل حيتج لفاصل، كقوله: 
 *كأْن ثدياه ُحفَّاٍن * 

 فعلية فصلت بلم أو قد، حنو: )كأْن ملَْ تَ ْغَن باأَلمس (وان كانت اجلملة 
 وحنو قوله:        فمحذورها كأْن قد ألَّما. 

 3فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهْم َولَٰ ِكنَّ اللَّ َه قَ تَ َلُهْم﴾وختفف "لكنَّ " فتهمل وجوباً، حنو: ﴿ 
  (4)وعن يونس واألخفش جواز اإلعمال. 

 حكم "كأنَّ ولكنَّ ".
كأنَّ ولكنَّ " من احلروف الناصبة لألمساء ،فحكمها حكم "إّن وأنَّ وأخواهتا " فإنَّ "  

فهي تدخل على املبتدأ واخلرب، فتنصب االسم ويسمى امسها، وترفع اخلرب ويسمى 
 خربها

                                                           
 . 615– 561: انظر اجلىن الداين يف حروف املعاين ،ص :  1
، ابن هشام األنصاري ،حتقيق وشرح :الدكتور عبد اللطيف حممد اخلطيب ،السلسلة الرتاثية  521/ 3األعاريب ، :مغين اللبيب عن كتب  2

(21 ) 
. 11(   سورة األنفال. اآلية  3 ( 

 ت ،، تأليف :حممد حميي الدين عبد احلميد ، منشورات املكتبة العصرية  صيدا بريو  375/ 1:  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،  4
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مبا الكافة فيبطل عملها،  كقول اهلل عز و “وقد تتصل هذه احلروف "إنَّ وأنَّ ..إخل 
ا الكرُم قلب  1﴾لَٰ ٌه َواِحدٌ ِإنََّما اللَّ ُه إِ جل: ﴿ وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "إمنَّ
 2)املؤمن." 

 

 المطلب الخامس: معاني وداللة ليت ولعل، ولغات في لعل وأحكامهما. 
أن ليت ولعل من احلروف املشبهة بالفعل وهلا معاين ودالالت، ومن معاين وداللة ليت،  

 فإهنا تأيت مبعىن:
 وهو طلب ماال طمع فيه كقول الشيخ: ليت الشباب يعود يوما.  التمني: -

 (. 3)كقول املعدم اآليس ليت يل قنطاراً من الذهب. أو ما فيه عسر: 
غري املتوقع حنو: )ليت سعيدًا يسافر معنا (، فإن  وتأتي ليت كذلك في "الممكن "

 كان متوقعاً دخل يف الرتجي.
) ليت شعري ( حنو: ليت شعري هل أعود إىل  ومن االستعماالت الشائعة يف العربية

 األهل ؟
فهي: لتوقع شيء حمبوب، أو مكروه، فتوقع احملبوب يسمى ترجيحاً وأما لعل  

َوات َُّقوا اللَّ َه لََعلَُّكْم ﴿  وإطماعاً، وتوقع املكروه يسمى اشفاقاً. فالرتجي حنو قوله تعاىل:
 والرتجي ال يكون إال يف املمكن.  واالشفاق حنو: )لعله يهينك (  4﴾ تُ ْفِلُحونَ 

فَ ُقواَل َلُه قَ ْوالا لَّي ِّناا لََّعلَُّه يَ َتذَكَُّر َأْو ﴿  وقيل أهنا تأيت للتعليل، وجعلوا منه قوله تعاىل:
  5َيْخَشٰى﴾ 

                                                           

. 171(   سورة النساء اآلية  1 ( 
، د: عبد العزيز بن علي احلريب ،مكتبة ودار ابن حزم للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل  91:   الشرح امليسر على الفية ابن مالك للحريب ، ص ،  2

 م . 2113–هجري  1222
الشهري املرحوم حممود افندي اآللوسي، طبعت :برخصة نظارة ، تأليف العامل واملفسر  259:  حاشية شرح القطر يف علم النحو ، ص :  3

 . 1312شوال سنة  12املعارف اجلليلة املؤرخة يف 
. 119(  سورة البقرة. اآلية  4  
. 22(  سورة طه. اآلية  5 ( 
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اَل َتْدِري لََعلَّ اللَّ َه ﴿ وقيل تأيت لالستفهام، وأثبته الكوفيون وجعلوا منه قوله تعاىل:
ِلَك َأْمراا﴾ُيْحِدُث ب َ   وحديث )لعلنا أعجلناك (.   1ْعَد ذَٰ

   2َوتَ تَِّخُذوَن َمَصاِنَع َلَعلَُّكْم َتْخُلُدوَن﴾ ﴿ وقيل تأيت للتشبيه، وجعلوا منه قوله تعاىل:
 يعين كأنكم. 

 ( 3)والبصريون يرجعون كل هذه املعاين إىل الرتجي واالشفاق 
 لغات في لعل:  

،  وأنَّ  –وعلَّ  -أما لغاهتا: فلعلَّ:  . –وألنَّ –وعنَّ  ولعنَّ
 قال سيبويه: "وقد تقول العرب علََّلَك وَعنََّك وَلَعنََّك " قال الفرزدق: 

 ( 4)نرى العرصات أو أثر اخليام.    ---ألستم عائجني بنا َلَعنَّا  
 ويقول صاحب كتاب اجلىن الداين يف علم املعاين: 

ويف لعل اثنتا عشرة لغة وهي: لعل، وعل،  وعن، وألن، وأن، ورعل،  ورعن، ولغن، 
 (5)ورغن، وعن، و لعلت بتاء التأنيث. 

 حكم ليت ولعل: 
 إّن ليت ولعل من أخوات "إّن " فهي تعمل عمل "إنَّ" ،من نصب االسم ورفع اخلرب.

 يقول عنها ابن اجلين: و    
، وليت، ولعلَّ. فهذه احلروف كلها تدخل على املبتدأ واخلرب، إنَّ، و أنَّ، وكأنَّ، ولكنَّ    

فتنصُب املبتدأ ويصري امسها، وترفع اخلرب ويصري خربها، وامسها مشبه باملفعول،  وخربها 

                                                           

.  1(  سورة الطالق. اآلية  1 ( 
129(  سورة الشعراء. اآلية  . 2 ( 

درب األتراك .، د  –الدكتور فاضل صاحل السامراين ،الناشر : شركة العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ، تأليف :  1/277:  معاين النحو ،   3  
 ت ، م ،ط ،م . –
هجري ،حتقيق :الدكتور  617، تصنيف أيب موسى عيسى بن عبدالعزيز اجلزويل املتوىف بأزمور  116:  املقدمة اجلزولية يف النحو ، ص :  4

 ، ت ، م ط م .شعبان عبدالوهاب حممد ، د 
 . 512/ 1:  انظر اجلىن الداين يف احلروف املعاين ،   5
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مشبه بالفاعل. تقول: إن زيدًا قائٌم، وبلغين أنَّ عمرًا منطلق، وكأن أباك األسٌد، وما قام 
  (1)ت أباك قادم، ولعل أخاك واقٌف. زيٌد لكّن جعفراً قائٌم، ولي

 
 لمطلب السادس: تعريف " ال " النافية للجنس شروط عملها وأحكامها. ا

إّن " ال " النافية للجنس من احلروف الناصبة لألمساء، كإن وأخواهتا،  وإهنا نقيضة " إنَّ " 
 من حيث أهنا تفيد النفي، وإنَّ تفيد التوكيد. 

مسيت  –بقوله: ال التربئة وهي ما يطلق  عليه "ال" النافية للجنس وعرفها اجلزويل    
بالتربئة ألهنا لنفي اجلنس، فكأهنا تدل على الرباءة من ذلك اجلنس، وتستعمل "ال "على 
أوجه بلغها املتأخرون ثالثة عشرة وجهاً وتكون "ال": للنهي والدعاء وزائدة وجواب القسم 

  ليس ومبعىن غري ونفيا وتربئة ومبعىن مل.واالستفهام وعاطفة ومهيئة ومبعىن
والعاملة منها الناهية والنافية، أما الناهية فتعمل اجلزم، وأما النافية فتارة تعمل عمل ليس    

 وهي املعنية يف هذا البحث. (2)وتارة عمل إنَّ 
هت وقال عنها العكربي بقوله: أنَّ "ال" هذه عاملة يف االسم على اجلملة، ألهنا أشب   

 )أنَّ( الثقيلة من أوجه: 
 أحدها. أهنا تدخل على مبتدأ وخرب، كما أنَّ )إنَّ( كذلك. 

 والثاين. أّن هلا صدر اجلملة كما أن )إنَّ( كذلك. 
ا لتوكيد النفي، كما أنَّ )إنَّ ( لتوكيد اإلثبات.   والثالث. أهنَّ

 3والرابع. أهنا نقيضة )أنَّ( وهم حيملون الشيء على نقيضه، كما حيملونه على نظريه. 

  

                                                           
 ، ابن جين أيب الفتح عثمان بن جين ، حتقيق : الدكتور مسيح أبو مغلى ، م ، ت ، م ،ط ، م .   31:  اللمع يف العربية ، ص   1
 . 211:  انظر املقدمة اجلزولية يف النحو ،ص :   2
هجري ، حتقيق: غازي خمتار  616– 531، العكربي أبو البقاء عبداهلل بن احلسني العكربي  226/ 1ناء واالعراب، :  اللباب يف علل الب  3

 م  1995 –هجري  1216لبنان ،الطبعة األوىل  –طليمات،  دار الفكر املعاصر ك بريوت 
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 عمُل "ال "النافية للجنس وشروط اعمالها. 
تعمل "ال " النافية للجنس عمل " إنَّ " فتنصب االسم وترفع اخلرب، حنو: "ال أحد أغري 

 من اهلل"
بالغة فيه، كما أنَّ "إنَّ" لتأكيد االثبات وامنا عملت عملها، ألهنا لتأكيد النفي وامل   

 واملبالغة فيه. 
 ويشرتط يف إعماهلا عمل "إنَّ" اربعة شروط.    

. أن تكون نصًا على نفي اجلنس، بأن يراد هبا نفي اجلنس نغيًا عاماً، ال على سبيل 1
 االحتمال.

 . أن يكون امسها وخربها نكرتني. 2
ة أمهلت ووجب تكرارها، حنو: "ال سعيد يف الدار وال فإن كان املسند إليه بعدها معرف 

 خليل "
 . إن ال يفصل بينها وبني امسها بفاصل. 3

فاذا فصل بينهما بشيء، ولو باخلرب، أمهلت ووجب تكرارها،  حنو: "ال يف الدار رجل 
 وال امرأة"

 وكان ما بعدها مبتدأ وخرباً (
2.  . أن ال يدخل عليها حرف جرِّ

حرف جر كانت مهملة، وكان ما بعدها جمروًر به،  حنو: "سافرت بال ) فان سبقها 
 زاد. "

 أقسام اسم "ال" وحكمه. 
 اسم "ال " النافية للجنس على ثالثة أقساٍم مفرد، ومضاف، ومشبه باملضاف. 
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ما كان غري مضاف وال مشبه به. وضابطه أْن ال يكون عاماًل فيما بعدُه،  فالمفرد:    
 . (1)ك الكتاُب ال رَيَب{}ذلكقوله تعاىل: 

وحكمه أْن يبين على ما ينصب به من فتحة أو ياٍء أو كسرة غري منون، حنو: "ال رجل    
 يف الدار، وال رجال فيها. 

 اسم "ال" المضاف. 
أْن يكون معربًا منصوباً، حنو: "ال رجل سوٍء عندنا، وال رجلي شرٍّ حمبوبان، وال مهملي 

 واجباهتم حمبوبون. "
والشبيه باملضاف : هو ما اتصل به شيٌء من متام معناه .وضابطه أن يكون عاماًل فيما    

بعده بأن يكون ما بعده فاعال له، حنو: " ال قبيحا خلقه حاضٌر " أو نائب فاعل، أو 
 ( 2")مفعوال، أو ظرفاً،  أو جاراً وجمروراً يتعلقان به، حنو: "ال راغباً يف الشر بيننا. 

 تكررت.  حكم "ال " إذا
 إذا تكررت "ال" حنو :الحول وال قوة إال باهلل "ففيها مخسة إعرابات: 

 . رفع الثاين: الحول وال قوُة إال باهلل، على أن" ال " الثانية ملغاة. 1
. النصب: عطفًا على حمل "حوَل " ألنه مبين على الفتح يف حمل نصب "الحوَل وال 2

 قوة إال باهلل".
وبناؤها على الفتح : "الحول وال قوة إال باهلل " وهو الشائع . تركيبها مع "ال " 3

 املستعمل.
 كل هذه األوجه على بناء األول على الفتح.

 . رفع األول والثاين معاً: "الحوٌل وال قوٌة " على إلغاء العمل. 2

                                                           

. 2(  سورة البقرة. اآلية  1 ( 
 –هجري (الناشر :املكتبة العصرية صيدا  1362بن حممد سليم الغاليين )املتوىف : ،املؤلف :مصطفى 331/ 2: جامع الدروس العربية ،  2

 م، ترقيم الكتاب : موافق للمطبوع . 1993 –هجري  1212بريوت، الطبعة الثامنة والعشرون  
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وىل . رفع األول وبناء الثاين على الفتح: "الحوٌل وال قوَة إال باهلل " على إمهاهلا يف األ5
 ( .1)وإعماهلا يف الثانية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م . 2113 –هجري  1223  ، د : عبدالعزيز بن علي احلريب ، الطبعة األوىل 96:  الشرح امليسر على ألفية ابن مالك للحريب . ص :  1

 مكتبة ودار ابن حزم للنشر والتوزيع الرياض .
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 المبحث الثالث: الدراسات السابقة. 
كما هو معروف لدى كل من يريد القيام مبهمة البحث العلمي، البد له االطالع على 
الرسائل العلمية اليت أجريت يف هذا اجملال،  وعلى التحديد قام الباحث باطالع  على 
بعض الرسائل العلمية اليت هلا صلة مبوضوع حبثه كي يستقي و يستفيد منها يف جمال حبثه 

 ل ما يلي: العلمي ومن هذه الرسائ
الدراسة األوىل بعنوان: حروف املعاين العاملة يف سنن أيب داود، فهو حبث مقدم لنيل  .1

درجة "الدكتوراه " يف اللغة العربية، يف جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم 
الدراسات العليا ختصص حنو وصرف. اعداد: عبدالعزيز بن عبداهلل الرومي. عام 

 ه.1222/ 1223
وهي دراسة حنوية تطبيقية على سنن أيب داود، حيث تناول الباحث يف فصل األول    

من رسالته، نواصب املبتدأ من مجلة حروف املعاين العاملة يف األمساء، وأتى بتعريفها، 
 (.1)واملعاين اليت استخدمت يف األحاديث الواردة يف سنن أيب داود. 

حلالية يف أن البحث احلايل يتناول هذه وختتلف هذه الدراسة السابقة، بالدراسة ا 
احلروف باسم "حروف الناصبة لألمساء وتأثريها الرتكييب والداليل دراسة حتليلية، حيث 

 يرتكز الباحث على جانيب االستقرائي والتحليلي يف كتاب" الزهد من سنن ابن ماجه. 
 الدراسة الثانية. بعنوان: حروف املعاين يف تراث ابن مالك. .2

وهي رسالة مقدمة إىل: كلية اللغة العربية باملنصورة لنيل درجة العلمية )الدكتوراه (    
 إعداد: حممد الشرحات املتويل عمارة. دون تاريخ. 

فقد تناول الباحث يف الفصل األول قضية إّن، وخباصة إّن املخففة من الثقيلة، والفرق    
الف بني ابن مالك وابن هشام فيما بينهما، و وجوه استعماهلما، وبني كذلك أوجه اخل

 .(1)يتعلق باّن املخففة من الثقيلة.  

                                                           
يز :  حروف املعاين العاملة يف سنن أيب داود معانيها وأحكامها واستعماالهتا ،حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه :حنو وصرف ،اعداد :عبدالعز   1

 هجري . 1222 ---  1223، بن عبداهلل الرومي ،اشراف : األستاذ الدكتور /حممد صفوت مرسي 
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ويتميز البحث احلايل بأن الباحث تناول قضية إّن واخواهتا بعنوان: احلروف الناصبة    
لألمساء، حيث يقوم الباحث بدراسة وحصر، وحتليل مجيع احلروف الناصبة لألمساء الواردة 

 ماجه. يف كتاب الزهد من سنن ابن 
. الدراسة الثالثة بعنوان: حروف املعاين بني األداء اللغوي والوظيفة النحوية، فهو: 3

حبث مقدم لنيل درجة "الدكتوراه " يف اللغة العربية، من جامعة جنوب إفريقيا، اعداد 
م. فقد تناول الباحث يف هذه 2111الطالب: عبداهلل حسن عبداهلل، عام نوفمرب 

احلروف املعاين وتأديتها اللغوية كدراسة املقارنة بني أدائها اللغوية الرسالة موضوع 
ووظيفتها النحوية، وتكلم كذلك يف الفصل األول عن أنواع حروف املعاين، ومعايري 

وأما  ( 2)تقسيمها إىل احلروف األحادية، والثنائية،  والثالثية، والرباعية، واخلماسية.
لباحث احلايل يتناول احلروف الناصبة لألمساء البحث احلايل فيختلف عنه يف أن ا

 املستخدمة يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه دراسة وحتليال. 
 . الدراسة الرابعة بعنوان: أسس الرتجيح يف كتب اخلالف النحوي.2

وهي رسالة مقدمة لنيل درجة "الدكتوراه " يف اللغة العربية وآداهبا ختصص حنو  
 ه.1231- 1229اطمة حممد طاهر حامد. عام وصرف. إعداد الباحثة: ف

فقد تطرقت الباحثة يف ملخص رسالتها اىل قضية تدرج علم النحو العريب وتطوره    
من حال كونه حنًوا بصريًا مث ظهر النحو الكويف، حيث تباينت واختلفت اآلراء 
النحوية، مما أدى أخريًا إىل ظهور خالف النحوي، وتناولت كذلك يف املبحث 

 (.3)امس، لباب اخلامس موضوع إّن وأخواهتا، وهي دراسة حنوية تارخيية. اخل

                                                                                                                                                                             
ر :  حروف املعاين يف تراث ابن مالك مجعا ودراسة ،حبث لنيل درجة العاملية الدكتوراه ،إعداد :حممد الشحات املتويل عمارة ،إشراف :دكتو   1

 متويل رمضان  / دكتور حممود السيد احلريين،  د ، ت .
،وفقا ملتطلبات درجة دكتوراه ، اعداد : عبداهلل حسن عبداهلل ، جامعة جنوب افريقيا  :  حروف املعاين بني األداء اللغوي ووظيفة النحوية  2

 م 2111،املشرف : األستاذ الربوفسور يوسف داود ، نوفمرب 
3  
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ولذا فان البحث احلايل خيتلف متاما هبذا البحث يف الشكل واملضمون من حيث أّن    
الباحث يتناول احلروف الناصبة لألمساء، حيث يقوم باستقرائها وبيان معانيها وداللتها 

 بن ماجه، لدراستها وحتليلها. الواردة يف كتاب الزهد من سنن ا
. الدراسة اخلامسة بعنوان: أثر دالالت حروف املعاين اجلارة يف التفسري، دراسة نظرية 5

وتطبيقية على سوريت آل عمران و النساء. فهو حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف 
لكتاب التفسري وعلوم القرآن، يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين. قسم ا

 والسنة. إعداد الطالب: علي مناور بن بردة اجلهين. 
حيث تناول الباحث يف رسالته: دالالت حروف املعاين اجلارة يف التفسري مع ذكر    

 (1)بعض حروف املعاين غري اجلارة، كإّن وأخواهتا يف متهيد رسالته كنموذج لدراسته. 
بق هو: ان الباحث السابق تناول ووجه االختالف بني البحث احلايل، والبحث السا   

احلروف املعاين اجلارة يف التفسري مع تطبيقها على سوريت "آيل عمران والنساء" يف حني أن 
الباحث احلايل سيتناول احلروف الناصبة لألمساء دراسة استقرائية حتليلية يف )السنة النبوية 

 .الشريفة( يف كتاب الزهد من كتاب سنن ابن ماجه.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
التفسري وعلوم :  أ ثر دالالت حروف املعاين اجلارة يف التفسري دراسة تطبيقية على سوريت آل عمران والنساء ،حبث لنيل درجة املاجستري   1

 م 2117 –هجري  1221القران ، اعداد : علي ، مناور بن ردة اجلهين ، اشراف : دكتور / عبداهلل سعاف اللحياين ، 



 
 

50 
 

 خالصة ما ورد في الدراسات السابقة:
من خالل إطالع الباحث على بعض الرسائل العلمية اليت هلا صلة مبوضوع حبثه احلايل. 
فقد بان للباحث أن الرسائل العلمية اليت اطلع عليها ختتلف ببحثه احلايل يف املضمون 

داود. وتناولت  حيث تناولت الرسالة االوىل موضوع: حروف املعاين العاملة يف سنن أيب
الرسالة الثانية عنوان: حروف املعاين يف الرتاث ابن مالك. وتناولت الرسالة الثالثة: حروف 
املعاين بني األداء اللغوي والوظيفة النحوية. وتناولت الرسالة الرابعة: األسس الرتجيح يف  

عاين كتب اخلالف النحوي. يف حني تناولت الرسالة احلامسة: أثر دالالت حروف امل
 اجلارة يف التفسري.

يف حني تتناول الرسالة احلالية يف عنواهنا: حروف الناصبة لألمساء وتأثريها الرتكييب    
والداليل يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه، وهي دراسة اليت تتناول جانبني، اجلانب 

مساء، االستقرائي، وجانب التحليلي، حيث قام الباحث حبصر مجيع احلروف الناصبة لأل
 الواردة يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه. مث قام بتحليلها.

 

 
 
 



 
 

51 
 

 
 

 الفصل الثالث:
وهي دراسات تحليلية، ويشتمل علي مبحثين وثالثة  

 .مطالب
المبحث األول: إحصاء حروف الناصبة لألسماء الواردة في 

 .كتاب الزهد من سنن ابن ماجه
الواردة في كتاب المبحث الثاني: دراسة تحليلية لحروف 

 .الزهد من سنن ابن ماجه وتحته ثالثة مطالب
المطلب األول: تحليل حرفي )إّن وأّن( الواردة في كتاب 

 .الزهد من سنن ابن ماجه
المطلب الثاني: تحليل حرفي )كأّن ولكّن( الواردة في كتاب 

 .الزهد من سنن ابن ماجه
النافية المطلب الثالث: تحليل حروف )لعّل ووليت وال( 

 للجنس في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.
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 الفصل الثالث:

 وهي دراسات تحليلية، ويشتمل علي مبحثين وثالثة مطالب.
المبحث األول: إحصاء حروف الناصبة لألسماء التي وردت في كتاب الزهد من 

 سنن ابن ماجه .
وردت يف كتاب الزهد قام الباحث يف هذا البحث بتحليل احلروف الناصبة لألمساء اليت 

(ومائتني واثنني وأربعني  39من سنن ابن ماجه الذي اشتمل على تسعة وثالثني بابًا )
 حديثاً.

فقد قام الباحث حبصر مجيع األحاديث الواردة يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه مع    
حتديد رقم احلديث للوصول إىل حتديد ما ورد من هذه احلروف يف كتاب الزهد من سنن 

فقد توصل الباحث بعد حصر مجيع األحاديث الواردة يف كتاب الزهد من  ابن ماجه.  
 ة:سنن ابن ماجه إىل النتائج اآلتي

 جدول العام )أ( للحروف الناصبة لألمساء اليت وردت يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.
  

كتاب  سنن ابن ماجه
 الزهد

عدد 
 وروده

اسم 
 احلرف

ا
لر 
ق
 م

 1 إنَّ  11 الزهد ابن ماجه .

 2 أنَّ  17 الزهد ابن ماجه .
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 3 كأنَّ  1 2 الزهد سنن ابن ماجه

 2 لكنَّ  13 الزهد سنن ابن ماجه

 5 لعلَّ  1 1 الزهد سنن ابن ماجه

 6 ليت صفر الزهد سنن ابن ماجه

ال  17 الزهد سنن ابن ماجه
النافية 

 للجنس

7 

وقد وردت مجيع احلروف الناصبة لألمساء يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه ثقيلها 
 وخفيقها، ما عدا )ليت( فإهنا مل ترد فيه. 
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 األول. الجانب التحليلي.المبحث الثاني: المطلب 

 تحليل حرفي )إنَّ وأنَّ( في األحاديث كتاب الزهد من سنن ابن ماجه. 
 أوالا: إنَّ المكسورة.

 جدول )ب( حرف إّن. 
 

عدد ورودها يف كتاب الزهد من سنن 
 ابن ماجه.

اسم 
 احلرف 

 الرقم

 .       1  إّن.             11

 .                               2 إّن. 

 
 مواضع إّن المكسورة الهمزة التي وردت في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه: 

 وردت مبتدأة. – 1
 وردت بعد القسم.  – 2
 وردت حمكية بعد القول. – 3
 وردت يف مجلة احلال.  – 2
 وردت خمففة ملغاة ال عمل هلا. – 5

أ: وردت )إنَّ( التي تفيد التوكيد والتحقيق، مبتدأة في كتاب الزهد من سنن ابن 
 ماجه في خمس وأربعين موضعاا. 

فإنه "إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدًا يف الدنيا وقلة منطٍق فاقرتبوا منه   2191: 1
 يلقي الحكمة." 
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من ذلك خادم  لعلك تدرك أموااًل تقسم بني أقواٍم وإمنا يكفيك "إنك 2193: 2
 ومركب يف سبيل اهلل فأدركت فجمعت "

 الناس عندي مؤمٌن خفيف احلاذ حظٍّ ...."إن أغبَط "2117.        3
 حيب عبده املؤمَن الفقري املتعفف أبا العيال " "إنَّ اهلل2111.       2
 "املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم مبقدار مخس مائة سنةإنَّ فقراء " 2113.   5
ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن إمنا ينظر إىل أعمالكم إنَّ اهلل " 2133. 6

 وقلوبكم"
 ليؤجر يف نفقته كلها إال يف الرتاب أو يف البناء "إنَّ العبد " 2153. 1
 عز وجل أوحى إيلَّ أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحٍد""إنَّ اهلل  2169. 9

 خلقاً وإنَّ خلق االسالم احلياُء"لكل ديٍن إنَّ " 2171.  11
 إنَّ لكل دينا خلقاا وإنَّ خلَق االسالم الحياُء"" 2172.  11
أدرك الناُس من كالم النبوةي األوىل إذا مل تستحي فاصنع ما إنَّ مما "  2173.  12

 شئت"
 حيبهما اهلل احللَم واحلياَء  "إنَّ فيك خصلتين "  2171.  13
أطَّْت وحق هلا إن السماء ماال ترون وأمسع ماال تسمعون  إني أرى"2111.       12

 أن تئط ما فيها موضع أربَع أصابع إال وملك واضٌع جبهته ساجداً هلل " 
إذا صلى يف العالنية فأحسن وصلى يف السر فأحسن إنَّ العبد " 2191.   15

"..... 
 ."ليس أحد منكم مبنجيه عمله .. فإنَّه" قاربوا وسددوا  2191.  16
 ما أختوف على أميت اإلشراك باهلل "إنَّ أخوف " 2195.  17
 أوحى إيلَّ أن تواضعوا وال يبغى بعضكم على بعٍض"إنَّ اهلل " 2212. 11
 ألعرف كلمًة وقال عثمان أيًة لو أخذ الناُس كلهم هبا لكفتهم ". إني" 2111.  19
 إذا أذنب كانت نكتٌة سوداء يف قلبه" "إنَّ المؤمن. 2232.  21
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 عز وجلَّ أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها"إنَّ اهلل " 2237.  21
 عز وجلَّ ليقبُل توبة العبد مامل يغرغْر"إنَّ اهلل " 2223.  22
تبارك وتعاىل يقول يا عبادي كلكم مذنٌب إال من عافيت إنَّ اهلل " 2227.  23

 فركم"فسلوين املغفرة فأغ
 منازل اآلخرة فإن جنا منه فما بعده أيسر منه"إنَّ القبَر أوُل " 2257.  22
يصري إىل القرب فيجلُس الرجُل الصاحل يف قربه غري فزٍع وال إنَّ الميت " 2251. 25

 مشعوف"
الصور بأيديهما أو يف أيديهما قرنان يالحظان النظر مىت إنَّ صاحبي " 2263. 26

 يؤمران "
أالَّ يدخَل النَّار أحٌد إن شاء اهلل تعاىل ممن شهد بدراً إني أَلرجوا "  2271.  27

 واحلديبية"
 عذاهبا بأيديها"إنَّ هذه األمَة مرحومٌة  " 2212.  21
قسَم منها رمحًة بني مجيعي اخلالئق فبها يرتامحون  إّن هلل مائة رحمة   ." 2213 – 29

 وهبا يتعاطفون ..."
إنَّ رحمتي عز وجلَّ ملا خلق اخللق كتب بيده على نفسه إنَّ اهلل " 2215 – 31

 تغلب غضيب"
 وإنه ال ظلم عليَك اليوَم......."إنَّ لك عندنا حسنات  " 2291. 31
ما بني الكعبةي وبيت املقدس أبيَض مثل اللَّنب آنيته إنَّ لي حوضاا ." 2291.  32

 عدد النجوم وإين ألكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة"
 ألبعُد من أيله إىل عدن"إنَّ حوضي " 2292.  33
ما بني عدن إىل أيله أشدُّ بياضًا من اللنب وأحلى من إّن حوضي " 2293.  32

"  العسلي
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من سبعني جزءاً من نار جهنم .....وإهنا لتدعوا نَّ ناركم هذه جزٌء " إ 2319.  35
 اهلل عز وجل أن ال يعيدها فيها"

حىت إّن ضرسه ألعظُم من ُأحٍد وفضيلة جسده ظُم إنَّ الكافر ليع" 2313.  36
 على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه"

إنَّ من أمتي من يدخُل اجلنة بشفاعته أكثر من مضَر و إنَّ من أمتي" 2312.  37
 من يعظُم للنار حىت يكون أحد زواياها "

على الفردوسي َش وإنَّ العر الفردوُس إنَّ أوسطها الفردوس ووإنَّ أعالها " 2322. 31
 منها تفجر أهناُر اجلنةي فإذا ما سألتْم اهلل فسلوُه الفردوس"

 يسري الراكب يف ظلها مائَة سنٍة ال يقطعها ..."إنَّ في الجنَِّة شجرةا " 2326.  39
 مما فارقتنا عليه" أفضلَ من اجلمال والطِّيب وإنَّ بك " 2327. 21
 خروجاً منها"آخر أهل النار إنِّي ألعلم " 2331.  21

ب:     فقد وردت "إنَّ" جواباا للقسم في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه في   
 ثالثة مواضع. 

وإنَّ له ما أصبح عند آلي حممد صاُع متٍر والذي نفس محمد بيده ." 2137 – 1
 يومئذ تسع نسوة"

ألرجوا أن تكونوا نصف أهل اجلنة وذلك أن والذي نفسي بيده إني ."2237 – 2
 اجلنة ال يدخلها إال نفٌس مسلمٌة......."

ألذوُد عنه الرجال كما يذود الرجل اإلبل والذي نفسي بيده إني ." 2293- 3
 الغريبة عن حوضه ...."

 ج :فقد وردت محكية بعد القول في عشرة موضعاا 
قد أسأت  وإذا قالوا إنك."إذا قال جريانك قد أحسنَت فقد أحسنت  2212 – 1

 فقد أسأت".
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إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما  إنَّهم." ..قال أما  2235- 2
 تأخذون ولكنهم أقواٌم إذا خلوا مبحارمي اهلل انتهكوها"

 وفَّيتم سبعني أمًة أنتم خريها وأكرمها على اهلل". إّنكم."يقول  2271- 3
 شيئاً ..." حقَّ اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به فإنّ  ." ...قال 2216- 2
الٌي فإّن األم ال تلقي ولدها يف إنَّ اهلل ."...مث رفع رأسه إليها فقال  2217 – 5

 النار..."
ال ظلم عليك  وإنهلك عندنا حسناًت  إنَّ ."...فيقول بلى  2291 – 6

 ال تظلُم ... ". إنَّك اليوم.....فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السِّجالت فيقول
يأتون يوم القيامة غرًّا حمجلني من أثر قال فإنهم ..قالوا بلى .". 2296. 7

 قد بدلوا بعدك ...". .فيقال إنَّهمالوضوء..
خريين بني أن يدخل نصف أميت قال فإنَّه ".. قلنا اهلل ورسوله أعلم  2311 – 1

 اجلنة وبني الشَّفاعة فاخرتت الشفاعة...".
 . د: ووقعت في جملة الحال في ثالثة موضعاا   

ا أقول له   بأني جواٌد ماجدٌ  ."...ذلك 2227- 1 عطائي كالٌم إذا أردت شيئًا فإمنَّ
 كن فيكون"

 األنبياء تبعاً يوم القيامة".وإني ألكثُر ." ... 2291- 2
اختبأُت دعويت  وإني. "لكل ٍنيّب دعوة مستجابة فتعجل كلُّ نيبٍّ دعوته  2297 – 3

 شفاعًة ألميت ..."
حاديث السابقة أن ورود )إّن( فيها يفيد التوكيد والتحقيق،  وفائدة وقد اتضح يف اال  

 ذلك هو االستغناء عن التكرار.
ه:      فقد وردت )إّن( مكفوفة في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه في ثمانية  

 موضعاا. 
 يكفيك من ذلك خادم ومركٌب يف سبيل اهلل..."..وإنَّما ". 2193 – 1
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 والدنيا كراكٍب استظل حتت شجرة مث راح وتركها" إنّما أنالدنيا "ما أنا وا 2199 – 2
 ينظر إىل أعمالكم وقلوبكم" إنّما"...ولكْن  2133 – 3
 كالوعاء..."إنَّما األعماُل " 2119 – 2
 بالنيات..." إنَّما األعماُل " 2217 -5
 على نياهتم"إنّما يبعث الناُس " 2219- 6
 أقوُل له كن فيكون" فإنَّما" 2227- 7
 املؤمني طائٌر يعلق يف شجرة اجلنة...".إنَّما نسمُة " 2261- 1
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 لنتائج الخاصة ل)إّن(.المكسورة الهمزة الواردة في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.ا
فقد وردت )إّن( املكسورة اهلمزة يف مجيع األحاديث السابقة مفيدة للتوكيد والتحقيق، 

 للجواب مبعىن )نعم(.يف األحاديث كتاب الزهد من سنن ابن ماجه. ولكنهامل ترد حرفا
توجد بعض المواضع التي ذكرها النحاة في وجوب كسر همزة )إنَّ(  ولكنها لم    

 ترد في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه وهي:
 أن تقع )إّن( يف صدر صلة.*

 *أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق منها بالالم.
 وقعت بعد )أال( االستفتاحية.*إذا 

 *إن وقعت بعد )حيث(.
 *إذا وقعت يف مجلة هي خرب عن اسم عني.
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 ثانياا: مواضع وجوب فتح همزة )أنَّ(التي وردت في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه:
 جدول )ج( حرف أّن.

 معناها   

 ومدلوهلا

 عدد ورودها

 يف كتاب الزهد 

 من سنن ابن ماجه.

اسم 
 احلرف

 .الرقم

تأيت 
 مبعىن

 االسم

 مبعىن

 لعلّ  

 1 أّن. 17 التوكيد.

 
فقد وقعت أن المفتوحة الهمزة في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه، مفيدة للتوكيد 

 في اربعة عشر موضعا:
 بعد لوال. . 0
 . بعَد لو.2
 . يف موضع فاعل ،ونائباً عنه، و مبتداة. 3

 فقد وردت أّن بعد لوال في موضع واحد.  
 أُطفئت باملاء مرتني ما انتفعتم هبا...."ولوال أنها ."...  2319- 1

  فقد وردت أن بعد لو في ستة مواضع .
 لو أنها ....وأن تكون يف ثواب املصيبة إذا ُأصبت هبا أرغب منك فيها 2191 – 1

 أبقيت لك"
 حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدوا ."...لو أنكم توكلتم على اهلل 2152 – 2

 مخاصاً وتروح بطاناً".
 البن آدَم واديني من مال ألحب  أن يكون معه ثالث..." "لو أنَّ . 2235 – 3



 
 

62 
 

مرَّ لو أنَّ أحدكم وميتكم وأولكم وآخركم،.....ولو أنَّ حيكم ."...  2227 – 2
 بشفة البحر فغمس فيها إبرًة مث نزعها...."

له خيٌل غرٌّ حمجلٌة بني ظهراين خيل دهٍم أمل لو أنَّ رجالا "...قال أرأيتم . 2296- 5
 يكن يعرفها..."

من الزقوم قطرت يف األرض ألفسدت على أهل الدنيا  "ولو أنَّ قطرة.2316  - 6
 معيشتهم..."

 فقد وقعت أنَّ في موضع رفع حيث وقعت فاعلة أو نائباا عنه في موضعين:
 أُويَت من الدنيا قوتاً". أنّهُ  غينٍّ وال فقرٍي إال ودَّ يوَم القيامة." ما من  1-2131
فُيَخيُِّل إليه مآلى...فيأتيها  فُيخيُِّل إليه أنَّها ."...فادخل اجلنة فيأتيها 2-2331

 مآلى فريجع..." .فُيَخيَُّل إليه أنَّها  مآلى...اذهب فادخل اجلنة فيأتيهاأنَّها 
 ي خمسة موضعاا: وقد وردت  أنَّ مبتدأة ف

يدخلون اجلنَة قبل أنَّ فقراَء المؤمنين ."يا معشر الفقراء أال أُبشركْم  2112- 1
 أغنيائهم بنصف يومي مخس مائة عام".

."ما أحبُّ أنَّ ُأحدًا عندي ذهبًا فتأيت علي ثالثٌة وعندي منه شيٌء إال  2122- 2
 شيٌء أرصده يف قضاء دين"

 به هو احلقُّ من عندك...".:...أنَّ ما جئت  2123- 3
 ال يدخلها إال نفٌس مسلمٌة..."أنَّ الجنَة ." 2273 –2
 ..."أنَّ محمداا عبدُه ورسولُه."... و 2291 –5

 ووردت )أّن( املفتوحة اهلمرة اليت تفيد معىن االسم يف موضعني: 
 كنُت شجرًة تعضُد".  أنِّي."... واهلل لوددت  2131. 1   

 قد رأينا إخواننا...."  لوددنا أنَّا  ال."...ق 2296.    2  
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 النتائج الخاصة في وجوب فتح همزة )أنَّ( في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.
فقد وردت أّن المفتوحة الهمزة والتي تفيد معنى التوكيد، في كتاب الزهد من سنن 
ابن ماجه في اربعة عشرة موضعا، ووردت كذلك مفيدة بمعنى االسم في موضعين 

 وهما:
 كنُت شجرًة تعضُد".  أنِّي."... واهلل لوددت  2131     

 قد رأينا إخواننا...."  .لوددنا أنَّا  ."...قال 2296     
ومل تستعمل أّن املفتوحة اهلمزة مبعىن )لعّل( يف أحاديث الواردة يف كتاب الزهد من    

 سنن اين ماجه.
ها لم ترد في كتاب الزهد من وهناك ستة مواضع في وجوب فتح همزة )أنَّ( ولكن

 سنن ابن ماجه وهي:
 *بعد )ما( الظرفية.

 *بعد حتى غير االبتدائية وهي العاطفة والجارة.
 *بعد أما المخففة إذا كانت بمعنى حقاا.

 *بعد ال جرم غالباا.
 *إذا وقعت في موضع جر بحرف أو إضافة.

 *إذا وقعت في موضع نصب غير خبر.
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 مجيء) إنَّ( بوجهين الكسر والفتح في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.مواضع جواز 
وقد وردت إّن بجواز الوجهين )الكسر والفتح( تفيد التوكيد والتحقيق في كتاب 

 الزهد من سنن ابن ماجه، حيث وقعت بعد فاء الجزاء في اثني عشرة موضعاا.
تلده أمه أمحر نَّ االنسان فإ."...ال تيئسا من الرزق ما هتزَّزت رؤوسكما 2155  - 1

 ليس عليه قشٌر مث يرزقه اهلل عز وجل ".
 تفتح عمل الشيطان". فإن اللو ."وإياك واللو2151- 2
 الضحك متيت القلَب".فإنَّ كثرَة "ال تكثروا من الضحك  – 3
 أغىن الشركاءي عن الشرك ". فإنَّ اهلل ." فليطلب ثوابه من عند غريي اهلل 2191- 2
 "وأقلَّ الضحك فإنَّ كثرَة الضحك متيت القلب".. 2217- 5
 العمل أدومْه وإن قلَّ".فإّن خير ." اكلفوا من العمل ما تطيقون  2231 – 6
 ال ميلُّ حىت متَلُّوا". فإنَّ اهلل ."... عليكم بالقصد ثالثا 2231- 7
 من اهلل طالباً".فإّن لها  .      "... إيَّاكي وحَمقَّرات األعمال2233 – 1
 على العباد أْن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً..."فإنَّ حق اهلل  ."...قال2216 – 9

 رسوٍل بعثه اهلل إىل أهل األرض..." فإنَّه أولُ  ."...ولكْن ائتوا نوحاً  2312- 11
خريين بني أن يدخَل نصف أميت اجلنة وبني الشفاعة فا فإنّه  "قال 2311 – 11

 خرتت الشفاعة".
 مثل الدنياَ وعشرة أمثاهلا...".فإّن لك  "... 2331-  12
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 النتائج الخاصة في جواز فتح همزة )إنَّ( وكسرها. 
وقد وردت إن بجواز الوجهين الكسر والفتح في األحاديث كتاب الزهد من سنن ابن 

 ماجه مفيدة للتوكيد والتحقيق في اثني عشر موضعا.
وهناك ثالثة مواضع ذكرها النحاة من جواز كسر همزة )إنَّ( وفتحها ولم ترد في     

 كتاب الزهد من سنن ابن ماجه وهي: 
 *أن تقع بعد )إذا( الفجائية .

 *أن تقع بعد قسم وليس مع أحد معموليها الالم.
 *أن تقع خبراا عن قول  وخبرها قوٌل وفاعل القولين واحد.
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 حرفي إّن وأّن، في االحاديث كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.تأثير 
يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم مبقدار مخس مائة  "إن فقراء المهاجرين 7002     

 سنة"
يف هذا احلديث الشريف داللة واضحة وصرحية يف سبق فقراء الصحابة إىل اجلنة قبل    

األغنياء، ومما دل على إثبات وتأكيد أغنيائهم، ويدل كذلك على تفضيل الفقراء على 
ذلك احلكم هو استخدام لفظة "إّن" اليت تفيد التوكيد والتحقيق، ولومل تستخدم ملا ثبت 

 ذلك احلكم.
إىل صوركم وأموالكم ولكن إمنا ينظر إىل أعمالكم إن اهلل ال ينظر " 2133       

 وقلوبكم"
الشريف، بأن اهلل تعاىل ال ينظر إىل  يؤكد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث  

صور الناس وامواهلم، إمنا ينظر إىل أعماهلم وقلوهبم، لذلك خاطب النيب صلى اهلل عليه 
وسلم الناس بأداة التوكيد والتحقيق وهي إّن، ولومل تستخدم يف هذا السياق ملا أفادت 

 احلكم املقصود.
 ة" ال يدخلها إال نفس مسلم"أّن الجنة 2273       

خيرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أمته بأن اجلنة مبا فيها من النعيم وامللذات الدائمة ال    
يدخلها إال املسلم، والغرض من استخدام لفظة أّن يف هذا احلديث لتقوية احلكم 
وتأكيده، فباستعمال هذه اآلدة يف احلديث أفادت ثبوت حكم دخول لكل مسلم، 

 أفادت احلكم.خبالف لومل تستخدم ملا 
وقد اتضح يف هذه االحاديث السابقة أن استعمال حريف "إّن وأّن" فيها يفيد التوكيد    

والتحقيق، وفائدة ذلك هو االستغناء عن التكرار، خبالف لومل تستخدم ملا أفادت احلكم 
  املقصود. 
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بن ديث كتاب الزهد من سنن االمطلب الثاني: تحليل حرفي )كأّن ولكنَّ( في األحا
 ماجه.

 المواضع التي وردت )كأنَّ(في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.
 جدول )د( كأّن. 

معناها   
ومدلوهلا

. 

عدد ورودها يف 
كتاب الزهد من 

 سنن ابن ماجه.

اسم 
 احلرف.

 الرقم.

 . 1 كأّن. . 2 التشبيه. التحقيق التقريب

    الشك.  

 
فقد وردت )كأّن ( التي تفيد التشبيه في موضعين في كتاب الزهد من سنن ابن 

 ماجه. 
كأنََّك غريٌب أو كأنَّك عابُر .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "كن يف الدنيا  1

 وعد نفسك من أهل القبوري. " سبيل
 ووردت كافة يف موضع واحد فلم تعمل يف امسها التصاهلا مبا الكافة. 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :"من أصبح منكم معاىًف يف جسده آمنًا يف  .2
ا حيزْت له الدنيا.سربه عند قوت يومه   فكأمنَّ
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 النتائج الخاصة ل )كأنَّ(.
فقد وردت )كأّن ( التي تفيد التشبيه في موضعين في كتاب الزهد من سنن ابن 

 ماجه. 
وهناك بعض معاني "كأنَّ" التي ذكرها بعض النحاة ولكنها لم ترد في أحاديث     

 كتاب الزهد من سنن ابن ماجه وهي: 
 .التحقيق. 1 

 .التقريب. 2
 .الشك. 3
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 مواضع ورود )لكنَّ( في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه:
 جدول )ه( لكّن.

عدد ورودها يف  معناها ومدلوهلا.
من  كتاب الزهد

 سنن ابن ماجه.

اسم 
 احلرف.

 الرقم.

 . 1 لكّن. . 13 االستدراك.

    االضراب.

 
فقد وردت )لكنَّ( التي تفيد االستدراك، في االحاديث كتاب الزهد من سنن ابن 

 ماجه في أربعة مواضع وهي: 
عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلَم: ليس الغىن عن   2127 -0

. ولكنَّ  الَعَرضي كثرةي   الغىن غىن النَّفسي
} َوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن َما آتَ ْوا عن عائشة قالت قلت يا رسول اهلل :  2111 – 3  

 َوقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلٌة{
 ولكنَّهُ  أهو الذي يزين ويسرق ويشرُب اخلمر قال ال يا بنت أيب بكر أو يا بنت الصديق

 يصوم ويتصدق ويصلي وهو خياف أن ال يتقبل منه". الرجلُ 
."..........قال أما إهنم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون 3

 إذا خلوا مبحارم اهلل انتهكوها.  أقوامٌ ولكنَّهم 
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ُت بني الشَّفاعةي وبني أن  2235- 2 .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :"ُخريِّ
 ولكن ََّهااجلنَّة فاخرتت الشَّفاعَة ألهنا أعمُّ وأكفى أتروهنا للمتقني ال  يدخل نصف أميت

  للمْذنبني اخلطّائني املتلوِّثنَي.
فقد استعملت لكّن يف هذه األحاديث السابقة مبعناها ومدلوهلا )االستدراك( ومل   

 تستعمل مبعىن االضراب.
 ن ماجه يف تسعة موضع. املخففة يف كتاب الزهد من سنن اب"لكنَّ"  ووردت    

. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ليس الزهادُة يف الدنيا بتحرمي 1-2191
أن ال تكون مبا يف يديك أوثق منك  يف الدنياولكْن الزهادُة احلالل وال يف إضاعة املال 

قيت مبا يف يد اهلل وأن تكون يف ثواب املصيبة إذا ُأصبت هبا أرغب منك فيها لو أهنا أب
 لك .

عن أيب هريرة رفعه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إّن اهلل ال ينظر إىل  2133- 2
 ينظر إىل أعمالكم وقلوبكم .إمّنا  ولكنْ صوركم وأموالكم 

ولكْن أعماالا ."...أمَا إين لست أقوُل يعبدون مشسًا وال قمرًا وال وثنًا  2195- 3
)لكْن( املخففة فعملت النصب المسها )أعمااًل(  لغري اهلل وشهوًة خفيًة". فقد عملت 

 كما هو على رأي يونس واألخفش اللذان قاال بإعمال )لكْن( املخففة.
. عن أيب سعيٍد قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" أمَّا النار الذين 2299 -2

و خبطاياهم حىت أصابتهم ناٌر بذنوهبم أولكْن نَاٌس هْم أهلها فال ميوتون فيها وال حييون 
 إذا كانوا فحماً أُذَن هلم يف الشفاعة ......................"

. عن أنٍس بن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "جيتمع 2312- 5-
املؤمنون يوم القيامة يلهمون أو يهمون شك سعيد فيقولون لو تشفَّعنا إىل ربنا فأراحنا 

ولكْن ائتوا ن .............فيستحي من ذلك من مكاننا فيأتون آدَم فيقولو 
 الرمحن إبراهيمولكْن ائتوا خليل ........ويستحي من ذلك ..نوحاا 
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عيسى عبد اهلل  ائتوا ..........ولكنْ  عبدًا كلمه اهلل ولكْن ائتوا موسى............
تقدم من  غفر اهلل له ماعبدًا ولكْن ائتوا محمداا ورسوله وكلمة اهلل وروحه ..........

 ذنبه وما تأخر قال .................."
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تأثير حرفي "كأّن ولكّن" في االحاديث كناب الزهد من سنن ابن ماجه.
 "كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "

اهلل عليه وسلم، يبني إذا تأملنا معىن هذا احلديث الشريف نفهم منه أن النيب صلى   
ألصحابه بأن الدنيا مل تكن يوما دار إقامة أو موطن استقرار، لذلك شبه النيب صلى اهلل 

 عليه وسلم مقام املؤمنني يف الدنيا حبال الفريب، ألنك ال جتد يف الغريب أو عابر سبيل
 ركونا إىل االرض اليت حّل فيها.

املؤمن فيها حبال الغريب لعدم االستقرار،  لذا ّشبه النيب صلى اهلل عليه وسلم حال   
لسياق حيث استخدم أداة التشبيه " كأّن" إلفادة معىن املقصود، ولو مل تستخدم يف هذا ا

 ملا أفادت املعىن املقصود.
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ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكّن الغنى غنى  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:   
 .النفس

ا احلديث هو غىن النفس، وشبعها وقلة حرصها، ال كثرة املال مع املقصود بالغىن يف هذ   
احلرص على الزيادة، ورمبا يتوهم السامع، أّن النيب صلى اهلل عليه وسلم ينغي كثرة الغىن، 
وملا استخدم لفظة " لكّن" استدرك السامع وفهم بأن املراد بالغىن هو غىن النفس، ومن 

تستخدم ملا  فهم معىن احلديث، ومضمونه، خبالف لومل هنا يتبني لنا أّن لكّن قد أثرت يف
 أفادت املعىن املراد.

 
 
 
 
 
 
 
 

المطلب الثالث: تحليل حروف )لعلَّ وليت وال النافية للجنس ( الواردة في كتاب 
 الزهد من سنن ابن ماجه.

 مواضع ورود )لعّل( في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه وهي:
 جدول )و( حرف لعّل.

كتاب 
 الزهد.

معناها 
 ومدلوهلا.

عدد ورودها يف كتاب 
 الزهد من سنن ابن ماجه.

اسم 
 احلرف.

 الرقم.

 التوقع. 
 الرتجي

 .  1 لعّل.    . 1 
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لقد وردت لعّل مبعىن التوقع والرتجي يف االحاديث كتاب الزهد من سنن ابن ماجه يف 
 موضع واحد.

د  2193       . ".....................ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عهي
ا تدرُك أمواالً  لعلكإيَلَّ عهدًا ودْدُت أيّن كنت تبعته قال إنََّك   تقسُم بني أقواٍم وإمنَّ

 يكفيك من ذلك خادٌم ومركٌب يف سبيل اهلل فأدركُت فجمعت ........".
ث الشريف مبعناها التوقع والتعليل، وهناك بعض املعاين وقد استخدم لعل يف هذا احلدي 

 اليت مل تستعمل يف هذا احلديث وهي: االستفهام والتشبيه.
  

 2   التعليل. 

االستفهام 
. 

  3 

 2   التشبيه. 
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 المواضع التي ورودت )ليت( في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.
 جدول )ز( حرف ليت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معناها 
 ومذلوها.

عدد وروده يف كتاب 
 الزهد من سنن ابن ماجه 

اسم 
 احلرف 

 الرقم.

 .  1 ليت  صفر  التمين
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 ج: مواضع ورود )ال( النافية للجنس في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.
 ال النافية للجنس: 

 وردت )ال( النافية للجنس في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه في ستة عشرة موضعاا. 
 ( ومن أمثلتها ما يلي: 3وجاءت مفردة في ثمانَي موضع ) 
. "قاربوا وسددوا فإنّه ليس أحٌد منكم مبنجيه عمله قالوا وال أنت يا 2191.       1 

إال أن يغمدين اهلل برمحة منه وفضٍل" فهنا عملت )ال( يف ال أنَا  ورسول اهلل قال 
 املعرفة، فلذا تكون يف هنا مؤولة بنكرة. 

نادى مناٍد الريب فيه ليوم  . "إذا مجع اهلل األولني واآلخرين يوم القيامة 2193.   2
من كان أشرك يف عمٍل عمله هلل فليطلب ثوابه من عند غري اهلل فإّن اهلل أغىن الشركاء 

 عن الشرك "
ال ذنَب .  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "التائب من ذنب كمن 2221.   3  

 " .له 
املتمرد الذي يتمرد على .  فقال "إنَّ اهلل ال يعذب من عباده إال املارد 2217.   2

 ".  ال إلَه إال اهلل اهلل وأىب أن يقولَ 
.  "  ...... فيهاُب الرجل فيقول ال فيقول بلى إّن لك عندنا حسناٍت 2291.   5

وأن حممداً عبده  إال اهللال إلَه  فتخرج له بطاقة فيها أشهد أنال ظلَم عليك اليوم وإنه 
 ورسوله ".

فالُن هل أصابك ضرٌّ قط أو بالٌء فيقول ما أصابين قطٌّ  . "فيقال له أيْ 2312.   6
 ".ال بالٌء وضرٌّ 

 ملغاة ال عمل هلا ألهنا جاءت بعد عطف ألن العطف يصح معه إلغاء.)ال(  فهنا   
.   "........قال فيؤمر به فيذبح على الصراط مث يقال للفريقني كالمها 2311.    7

 أبداً ".ال موَت فيها خلوٌد فيما جتدون 
 " . ال خطَر لها .فإّن اجلنة. "... 2323.         1
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 وجاءت )ال( مكررة في ثمانَي موضع. 
 ومن أمثلتها ما يلي .

ولكْن ال قمراا وال وثناا و.  " ....... أما إيّن لست أقول يعبدون مشسًا 2195.   1
 أعماالً لغري اهلل وشهوًة خفيًة "

 كحسن اخللقي ".ال ورَع كالكّف وال حسَب والعقَل كالتدبير .   " 2211.  2
وال مسعْت و ال أذٌن رأت  ال عينٌ  .   "أعددت لعبادي الصاحلني ما2319.  3

 على قلبي ".خطَر 
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تأثير حروف لعّل، و ليت، وال النافية للجنس في االحاديث كتاب الزهد من سنن 
 ابن ماجه.

تدرك امواال تقسم بني أقوام  إنك لعلك وسلم: "....قال رسول اهلل صلى اهلل عليه    
 ن ذلك خادم، ومركب يف سبيل اهلل.وإمنا، يكفيك م

يف هذا احلديث الشريف خياطب النيب صلى اهلل عليه وسلم أيب هاشم بن عتبة بن ربيعة    
بقوله، على أنه رمبا يدرك أمواال تقسم بني الناس، فإن ادرك ذلك فيكفيه من ذلك املال 

يف هذا احلديث يدل على توقع حدوث  لعلّ اخلادم واملركب يف سبيل اهلل. فاستعمال كلمة 
يف هذا السياق ألفاد احلديث حكم القطع يف حدوث ذلك، إذن  ذلك، فلومل تستخدم

 مة لعّل قد أثّر يف معىن احلديث.استخدام كل
 وأما ليت فلم ترد يف احاديث كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.    

 ال النافية للجنس.
 ورع كالكف وال حسب  العقل كالتدبير والقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:   

 ق.كحسن الخل
هذا احلديث من وصايا النيب صلى اهلل عليه وسلم لعلي بن أيب طالب، وأمته عامة،    

" النافية للجنس يف معىن هذا احلديث، حيث نفت أي نوع من العقل الوقد أثرت "
بدون تدبري، ونفت أي نوع من الورع بدون كف، وكذلك نفت أي نوع من احلسب 

النافية للجنس يف هذا احلديث لصار احلديث  ""البغري حسن اخللق, ولو مل تستخدم  
 جمرد تشبيه العقل بالتدبري، والورع بالكف، وحسب حبسن اخللق.
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 الفصل الرابع:

 التمهيد:
 أما بعد :

فهذه خامتة الرسالة اليت بعنوان " احلروف الناصبة لألمساء يف كتاب الزهد من سنن ابن 
ماجه "فهي دراسة حتليلية يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه، حيث قام الباحث بدراسة  

 كل حرف من حروف الناصبة على حدة من خالل جانبني: 
 ن احلرف. األول: جانب نظري حيث تناول الباحث ما ذكره النحاة ع

الثاين: جانب االستقرائي و التحليلي. حيث قام الباحث بتحليل ما ورد من احلروف 
 الناصبة لألمساء يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه. 

فما ُوفق فيه الباحث، فهو نعمٌة له من اهلل تعاىل وما فيه من خطٍء فمنه ومن الشيطان 
طء، ألن الكمال هلل سبحانه وتعاىل .فقد ألن اإلنسان مهما بلغ ما بلغ ال خيلوا من اخل

جاء هذا البحث املتواضع نتيجًة لدراسة حتليلية قام هبا الباحث حيث استقصى 
احلروف الناصبة لألمساء يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه وفقًا للقواعد اليت ذكرها 

 النحاة .
مها واستعماالهتا ويلي هذا اثبات النتائج اخلاصة للحروف املدروسة مع ذكر أحكا  

والتعرف على ما ورد من احلروف الناصبة وما مل يرد منها، وما كثر وروده منها وما قلَّ مما 
يعطي تصورًا كافيًا وشافيًا لطبيعة استعمال هذه احلروف الناصبة يف كتاب الزهد من سنن 

دراسة حنوية ابن ماجه، ألن األحاديث النبوية الشريفة مازالت ولن تزال حباجة إىل إجراء 
تكشف النقاب عن ما هو موجود فيها من أحكام حنوية، إثراءًا للثروة اللغوية الضخمة 

 وخدمة لألحاديث النبوية الشريفة.
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 المبحث االول: مناقشة نتائج البحث.
 فقد توصل الباحث يف هذا البحث املتواضع إىل أهم النتائج ومما توصل إليه ما يلي .

أنَّ احلروف الناصبة لألمساء الواردة يف كتاب الزهد من سنن  _ فقد بان للباحث يف1
 ابن ماجه )ستة ( حروف وهي : إنَّ، وأنَّ، وكأنَّ، ولكنَّ ولعلَّ، وال النافية للجنس.

وتبني له كذلك أن )ليت( مل تستعمل يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه. ويدل  –2
ن ماجه داللة واضحة على قلتها غياب هذا احلرف )ليت( يف كتاب الزهد من سنن اب

وندرهتا يف االستعمال اللغوي، ألن النحاة عندما قاموا بوضع القواعد النحوية، إمنا 
وضعوها عن طريق االستقصاء حيث تتناول الوجوه احملتملة وال تقتصر على الشائع 

 فقط.
ن سنن وقد بان للباحث كذلك أن أكثر احلروف الناصبة لألمساء وروداً يف الزهد م–3

ابن ماجه هي)إّن( املكسورة اهلمزة، حيث وردت )إنَّ( املكسورة اهلمزة يف كتاب الزهد 
من سنن ابن ماجه )تفيد التوكيد والتحقيق( يف واحد ومثانني موضعا، حيث وردت 
مبتداًة، وبعد القسم ووردت كذلك حمكية بعد القول، ويف مجلة احلال ،وأخريًا وردت 

 هلا.خمففٌة وملغاة ال عمل 
وأقل احلرف استخداما يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه هو: حرف )لعّل( اليت تفيد 

 (. 1مبعىن التوقع، حيث استخدمت مرة واحدة )
 وهاكم مثال لكل لوًن منها ألن باملثال يتضح املقال.  

أوال )إنَّ( المكسورة الهمزة. حيث وردت في هذه األحاديث تفيد التوكيد 
 والتحقيق: 

الفقري املتعفف أبا العيال". فهنا ورد )إنَّ( إنَّ اهلل يحب عبده المؤمن ." 2111أ:
 مبتداًة.

وإنَّ له يومئذ  ."والذي نفس حممد بيده ما أصبح عند آل حممد صاُع متٍر 2137ب:
 وردت )إنَّ(هنا بعد القسم وامسها ضمري شأن حمذوف.تسُع نسوة" 
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قد أسأت فقد  قالوا إنَّكَ نت وإذا ."إذا قال جريانك قد أحسنت فقد أحس2212ج:
 أسأت"

 فهنا وردت )إنَّ( حمكية بعد القول.
 األنبياء تبعاً يوم القيامة" وقعت )إنَّ( هنا يف مجلة احلال. وإني ألكثر."...2291د:

كالوعاء..."فهنا اتصلت )إنَّ(مبا الكافة فمنعتها عن إنَّما األعماُل ."2119ه:
 العمل.

لة )إنَّ( اليت ذكرها العلماء ولكنها مل ترد يف كتاب الزهد من وهناك معاين ودال     
 سنن ابن ماجه وهي:

كوهنا حرف جواب كنعم: يف حنو قول عبداهلل بن زبري رضي اهلل عنه ملن قال "لعن -
 أي نعم ولعن راكبها .“اهلل ناقة محلتين إليك" إنَّ وراكبها 

وجوب كسر مهزة )إنَّ( ولكنها مل وكذلك توجد بعض املواضع اليت ذكرها النحاة يف -
 ترد يف كتاب من سنن ابن ماجه وهي:

 وقوع )إنَّ( يف صدر صلة. -  
 وقوعها بعد فعٍل من أفعال القلوب. -  
 وقوعها بعد حيث. -  
 وقوعها يف مجلة هي خرب عن اسم عني. -  
 

 للتوكيد.ثانياا: أنَّ المفتوحة الهمزة. حيث وردت في هذه األحاديث مفيدة  
وقد وردت )أنَّ املفتوحة( مفيدة للتوكيد يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه حيث وردت 

 بعد لوال وبعد لو ووقعت كذلك يف موضع فاعل ونائباً عنه ووقعت مبتداة.
 وقوعها بعد لوال. 
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 أُطفئت باملاء مرتني ما انتفعتم هبا ..." فهنا وقعت )أنَّ( بعدولوال أنها ."...  2319أ:
 لوال وهو من املواضع اليت جيب فتح مهزة )أنَّ(.

 ورودها بعد لو.
توكلتم على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدوا  "لو أنكم. 2152 -ب: 

 ووقوع )أنَّ(املفتوحة اهلمزة بعد لو من املواضع وجوب فتحها. “ مخاصا وتروح بطاناً 
 خواننا...." وقعت أن هنا يف موضع فاعٍل.قد رأينا إأناَّ  . "...قال لوددنا 2296 -ج
 ."أنَّ اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمٌة..." فهنا وقعت أنَّ مبتداًة. 2273 -د

وقد وقعت )إنَّ( يف موضع الذي جيوز فيها الفتح والكسر يف كتاب الزهد من سنن ابن    
 ماجه ومن أمثلتها ما يلي:  فقد وقعت بعد فاء اجلزاء.

 مثل الدنيا وعشرة أمثاهلا..."لك  فإن"... 2331 -
وهناك ثالثة مواضع ذكرها النحاة يف جواز فتح )إنَّ( وفتحها ولكنها مل ترد يف كتاب  -

 الزهد من سنن ابن ماجه وهي:
 *وقوع )إنَّ( بعد فاء اجلزاء. -
 *وقوعها بعد قسم وليس مع معموليها الالم. -
 واحٍد.*وقوعها خرباً عن قوٍل وخربها قوٌل وفاعل القولني  -
وكذلك مل تستعمل أّن املفتوحة اهلمزة يف هذه األحاديث السابقة، مبعىن االسم، ومبعىن   -

 لعّل.
 ثالثاا: كأنَّ .

 وقد وردت )كأنَّ( اليت تفيد التشبيه يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه يف موضعني ومها:
 كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر السبيل.أ: ".....

ل )كأنَّ(اليت ذكرها النحاة ولكنها مل ترد يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه  وهناك معاين
 وهي :

 *التحقيق كما ذهب الكوفيون والزجاجي .
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 *كوهنا للشك مبنزلة )ظننت(.
 *التقريب وهذا كذلك مذهب الكوفيون .

 رابعاا: لكنَّ. 
مجيع املواضع وردت لكن يف أربعة مواضع من كتاب الزهد من سنن ابن ماجه وتفيد يف 

 اليت وردت فيها معين )االستدراك( منها: 
 غىن النفس". ولكنَّ الغنى ."...ليس الغين عن كثرة العرضي  2127-*

 ووردت فيها خمففة يف تسعة موضعاً.
خامساا: لعلَّ. فقد وردت لعل التي تفيد معنى التوقع والترجي مرة واحدة في كتاب 

 الزهد من سنن ابن ماجه .
ا يكفيك من إّنك لعلك "....قال  – 2193* تدرك أموااًل تقسم بني أقواٍم وإمنَّ

 ذلك...."
ومل تأيت مبعىن: التعليل، واالستفهام، والتشبيه، يف األحاديث كتاب الزهد من سنن ابن  

 ماجه.
 سادساا: ليت .

 وأما ليت فلم ترد يف األحاديث كتاب الزهد من سنن ابن ماجه.
 قلة استعماهلا يف كالم العرب.وذلك راجع إيل 

 سابعاا: ال النافية للجنس.
فقد وردت )ال( النافية للجنس يف األحاديث كتاب الزهد من سنن ابن ماجه يف سبعة 

 عشرة موضعاً حيث جاءت مفردة ومتكررة، ومن أمثلتها ما يلي:
مناٍد من كان  فيه نادى الريب"إذا مجع اهلل األولني واآلخرين يوم القيامة ليوٍم – 2193*

 أشرك يف عمٍل عمله هلل فليطلب ثوابه من عند غري اهلل فإنَّ اهلل أغىن الشركاء عن الشرك"
 "ال عقَل كالتدبير وال ورَع كالكف وال حسَب كحسن الخلق" – 2211*
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 فقد وردت )ال(مكررة ومعطوفة يف هذا احلديث فعملت النصب يف امسها النكرة.
وف الناصبة لألمساء يف كتاب الزهد من سنن ابن ماجه مائة واجملموع الكلي لورود احلر 

 وسبعة وعشرين مرة، ما عدا )ليت( فإهنا مل ترد.
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 المبحث الثاني: التوصيات.
أوصي إخواين الطلبة بالقيام بدراسة وحتليل القواعد النحوية علي املصدري الشرعية  .1

الشريفة( ألن ذلك يساعد علي فهمهما فهما صحيحا، )القران الكرمي والسنة النبوية 
وأوصي كذلك الطالب الباحثني يف قسم اللغة العربية جبامعة املدينة العاملية أن يقوموا 

 بإمتام ما بقي من كتاب سنن ابن ماجه لتعم الفائدة.
 . وأوصي كذلك العلماء العاملني اجملتهدين أن يقوموا بتعليم وتثقيف األمة عن ما 2  

 يتعلق بدور احلروف الناصبة لألمساء وتأثريها الداللية يف األحكام الشرعية.
وأخرياً، ما ُوفقت فيه فمن اهلل تعاىل فهو نعمة يل وعلي، وما أخطأت فيه فمين ومن   

الشيطان وما توفيقي إال باهلل وعليه توكلت، فعليه فليتوكل املتوكلني، وصلى اهلل على 
 حبه وسلم.سيدنا حممد وعلى أله وص
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 قائمة المصادر والمراجع:

 القران الكرمي .
أبو إبراهيم حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد املعروف باألمري الصنعاين. توضيح     .1

األفكار ملعاين تنقيح. حتقيق : أبوعبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة. الناشر :دار 
 م.1997هجري ، 1217األوىل لبنان. الطبعة  –الكتب العلمية بريوت 

االشبيلي ابن أيب الربيع عبيد اهلل بن أمحد بن عبيد اهلل القرشي. البسيط يف شرح اجلمل  .2
 م.1217الزجاجي. حتقيق ودراسة. الدكتور عياد بن عيد الشييب. الطبعة األوىل

األلوسي حممود افندي. حاشية شرح القطر يف علم النحو. طبعت :برخصة نظارة  .3
 ه.1312شوال سنة  12اجلليلة املؤرخة يف املعارف 

 األندلسي أبو حيان. التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل. حققه األستاذ: .2
 م .2112هجري 1222الدكتور حسن اهلنداوي. دار القلم دمشق، الطبعة األوىل :  .5
ع البتوسي الشيخ عبداهلل الكردي. كفاية املعاين يف حروف املعاين. شرحه وحققه :شفي .6

–هجري. دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع سوريا  1226برهاين. الطبعة األوىل 
 دمشق.

اجلزويل أيب موسى عيسى بن عبدالعزيز. املقدمة اجلزولية يف النحو. حتقيق :الدكتور  .7
 شعبان عبدالوهاب حممد. د . ت . م ط م .

مغلى . م ، ت . م .  ابن جين أيب الفتح عثمان. اللمع يف العربية. الدكتور مسيح أبو .1
 ط . م.

اجلوجري حممدعبداملنعم. شرح شذور الذهب. وحتقيق :د نَّواف بن جزاء احلارثي،  .9
 هجري. 1222الطبعة األوىل ،

احلريب د: عبد العزيز بن علي. الشرح امليسر على الفية ابن مالك للحريب. مكتبة  .11
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