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ÖNSÖZ 

Bütün güzel sözlerle rabbime hamd ederim. O, istediğini ilerleten، istediğini 

de gerileten ve gücü her şeye yetendir. Salat ve selam olsun ediplerin öncüsü, 

peygamberlerin sonuncusu Muhammed᾽e, ehli beytine ve dava arkadaşlarına. 

Özgün kurallara، anlatım şekillerine ve cümle yapısına sahip olan Arapçanın önemi 

ve dünya dilleri arasındaki yeri açıktır. Bu da mucize kitap Kurân-ı kerîm ve 

belâgatın zirvesi hadîs-i şerîflerin dili olmasından kaynaklanmaktadır. Bu dil, akıcı 

konuşma ve latif anlatım sanatında örnek gösterilen Arapların dilidir. Farklı 

boyutlarıyla araştırmacıların ilgisini çekmiş, değişik türden eserlerin telifine zemin 

hazırlamıştır. 

Belâgat ilminin üç kısmından biri olan Me‘ânî ilmi özellikle hadis 

metinlerinde ve uygulama alanında barındırdığı farklı anlatım tarzlarıyla önemini 

koruyamaya devam etmektedir.  Vasl ve fasl konuları ise amaç ve uygulamadaki 

yerlerinin tespiti açısından Me‘ânî ilmi᾽nin önemli konularındandır. Öyle ki belâgat 

ilmi vasl ve vasl olgularını bilmekten ibarettir denilmiştir. Bir takım edatları ve 

uygulama şekilleri bulunan vasl ve vasl olguları anlatımın etkisini arttıran 

üsluplardandır. 

Kur᾽ân-ı kerîm᾽de karışıklığa meydan verilmeyecek şekilde muhatabın, 

mesajı bariz ve etkin bir şekilde anlaması için tefennün yapılarak konu detaylıca 

işlendiği ve cümlelerin bazen bitiştirilerek vasl, bazen de ayrıştırılarak fasl üslubunda 

kullanıldığı gibi bazen de konunun dağıtılmadan aktarılması inceliğine binaen konu 

özlü bir şekilde aktarıldığı görülür. 

Vasl ve vasl olgusu anlatımın tüm üsluplarında muhatabın zihnini canlı 

tutmak ve dikkatini çekmeyi amaçlamaktadır. Sahip olduğu edat ve çeşitleriyle 

Me‘ânî ilminin diğer konuları olan kasr, hazf/zikr, takdim/te᾽hîr gibi olgulardan geri 

kalmamaktadır. Zira tüm bu üsluplar anlatımın sanatsallığını, etkinliğini ve 

kalıcılığını hedeflemektedir. Vasl ve fasl olguları söz konusu mevzuların yanı sıra 

cümlelerin gramer boyutuyla da ilgilidir. Zira özellikle atıf harfi vâv ile peyderpey 

zikredilen cümlelerin i᾽râbtan mahal alıp almamaları da konu dâhilinde tartışılmıştır. 

Vasl ve fasl konularının kapsamı hakkında dilciler arasında görüş ayrılığı mevcuttur. 

Bazı dilciler müstakil kelimelerin yanı sıra harflerin ve i᾽râbtan mahalli olmayan 
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cümleleri de kapsadığını belirtse de dilcilerin ekseri kapsamın cümlelerle sınırlı 

olduğuna dair görüş birliğine varmışlardır. Araştırma neticesinden de tespit edildiği 

gibi kabul gören görüş de budur. 

Cürcânî، vasl ve fasl olgularını tam anlamıyla anlayanın belâgat ilmini 

anlayacağını belirterek belâgat ilminin öğrenimini fasl ve vasl olgularının 

öğreniminde görmektedir. Bu yüzden de (Nahiv ve Belâgat ilimleri açısından 

fasl/vasl olguları ve metnin yorumlanmasındaki etkileri (en-Nevevî᾽nin Erbaîn᾽i 

örneği)) başlıklı bir çalışma yapmak istedim. Vasl ve fasl konuları، belâgat âlimleri 

nezdinde önemli bir yere sahip olduğu gibi keşif ve tespiti de belâgat bilgisinin yanı 

sıra derin bir bilgi ve güçlü bir sezgi gerektirmektedir. 
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ÖZET 

 

Özellikle hadis metinlerinde anlama derinlik kazandıran fasl ve vasl olguları, 

nahiv ve balâgat açısından önemli bir yere sahiptir. Zira hadislerin yorumlanmasında 

mühim bir etkileri bulunmaktadır. 

Bu araştırma، en-Nevevîʼnin Erbaîn adlı eseri örneğinden hareketle fasl ve 

vasl olgularının nahiv belâgat açısından önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Araştırma önsöz, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Önsözde konunun 

önemi ve tercih nedenleri sunulmuştur. İki başlıktan oluşan girişin birinci başlığında 

en-Nevevî ve el-Erbaîn adlı eseri tanıtılmıştır. İkinci başlıkta fasl ve vasl olguları 

sözlük ve terim olarak tanıtılmıştır. Birinci bölümde vasl ve vaslʼın kullanım sahası 

ve şartları ele alınmıştır. Üç başlığa ayrılan ikinci bölümde ise fasl ve vasl 

olgularının erbain adlı eserin anlaşılması ve yorumlanmasındaki etkileri işlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: el-Fasl el-Vasl, Kemal-i ittisâl, Kemâl-i inkitâ, İnşâ ve 

ihbâr cümlelerinde uyum. 
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 ABSTRACT 

 

     The main purpose of this study is to reveal the eloquence of the chapter and the 

connection in the forty hadeeths On the basis of a rhetorical approach between the 

grammatical and rhetorical study. This study included an introduction, a preface and 

two chapters. It dealt with the importance of the subject and the motives that led to 

the writing of this research, The second requirement deals with the concept of 

separation and connection language and terminology, and the first chapter of the 

study dealt with the separation and connection in the Arabic language, and the 

second chapter: the separation and connection and their impact in guiding the nuclear 

40, The separation is based on three types: the perfection of communication, the 

completeness of discontinuity, and the semi-perfection of communication, and it has 

been shown that the contexts of the link are methodically prominent, for the 

abundance of the roses, and thus the conclusion was a presentation of the most 

important findings through research. 

    Keywords: separation and communication, modernity, perfection of 

communication, perfection of the break, the agreement in the news or construction of 

the word and meaning. 
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 الملخص
 

ؾ إلى النص من الدّقة فً وضوعات النحوٌة والببلؼٌة لما ٌضالفصل والوصل من أهم الم     

دالالت المعرفة مواضعه، وخاصة فً لؽة األحادٌث النبوٌة، إذ تتوضح المعانً و عنالتعبٌر 

من هذه الدراسة هو الكشؾ عن ببلؼة  ًالهدؾ األساسمن خبلل توجٌه األحادٌث، فقد كان 

األحادٌث األربعٌن على وفق الدراسة النحوٌة والببلؼٌة، وقد اشتملت هذه  فً الفصل والوصل

وتناولت فً المقدمة أهمٌة الموضوع والدوافع التً أدت : الدراسة على مقدمة وتمهٌد وفصلٌن

األول ٌختص بتعرٌؾ اإلمام  المطلب: من مطلبٌنوأما التمهٌد فٌتكون إلى كتابة هذا البحث، 

الثانً ٌتناول مفهوم الفصل والوصل لؽة والمطلب النووي و كتابه األربعٌن النووٌة، 

، وماهٌتهماالفصل والوصل الفصل األول من الدراسة أحكام وضوابط واصطبلحا، وقد تناول 

على ثبلثة  "فالفصل"، لنووٌةتوجٌه األربعٌن افً  وأثرهما الفصل والوصل: والفصل الثانً

كمال االتصال، وكمال اإلنقطاع، وشبه كمال االتصال، كما تبٌن أن لسٌاقات : أنماط وهً

ا بارًزا، لكثرة وروده فٌها، ومن ثم كانت الخاتمة عرًضا ألهم النتابج التً وصل أسلوبال

 .توصلت إلٌها من خبلل البحث

 

االتفاق فً  الفصل والوصل، الحدٌث، كمال االتصال، كمال االنقطاع، :الكلمات المفتاحٌة    

 .نشاء لفظا ومعنىالخبر أو اال
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مــــة  ُمـَقـدِّ

الحمــد هلل بكمال الصفات الجمٌلة، هو المقـــدم وهو المإخــر، وهو علـى كل شًٍء       

ٌّدنا محّمد خاتم األنبٌاء والمرسلٌن،  بلم على إمام الفصحاء وسٌد البلؽاء س بلة والسَّ قدٌــر، والصَّ

 :   وعلى آله وصحبه أجمعٌن، وعلى من تبعهم بإحساٍن إلى ٌوم الدٌن، أما بعـــد

بل ٌخفى ما للؽــــة العربٌـــة من أهمٌة كبٌرة، ومكانة سامٌة بٌن اللؽات األخرى، إذ تتمٌز ف     

بنظام محكم، وقواعد دقٌقة، وأسلوب بدٌع، وما ذلك إال لكونها لؽة القرآن المعجز، ولؽة 

بهم األحادٌث النبوٌة التً بلؽت الذروة فً الفصاحة والببلؼة، وهً لسان العرب الذٌن ٌضرب 

المثل فً ُملح الكبلم، والتفنن فً حسن البٌان، مما جعل العلماء ٌقبلون على دراستها، والعناٌة 

فإن مباحث علم المعانً ــ بوصفه  بشتى جوانبها، وٌصنفون فٌها مإلفات متنوعة ومتعددة،

ند شعبة من شعب الببلؼة الثبلث ــ تبقى ؼزٌرة متجددة بوفرة ما تتضمنه من دالالت كثٌرة ع

التطبٌق والسٌما فً األحادٌث النبوٌة الشرٌفة، والشك فً أن موضوع الفصل والوصل أحد 

أهم موضوعات علم المعانً ، بل هو من أهم موضوعات الببلؼة قاطبة ، لما ٌمتاز به من 

إن الببلؼة هً معرفة الفصل من الوصل، : الحاجة إلى معرفة مواضٌعــه وتمٌٌزه و لذلك قٌل

وطرق ألداء وظٌفته، ل مع ؼٌره من األسالٌب، صل وسٌلة من وسابل إبراز الجماالفصل والوف

فقد ٌفصل القرآن الكرٌم بٌن معنٌٌن أو ٌربط بٌنهما، متخذاً اإلٌضاح وسٌلة إلبراز جمال 

ًٌا ال شركة فٌه وال لبس لٌكون خالصا بذاته أمام المخاطب لٌتدبره حق  المعنى فٌعرضه جل

اإلٌجاز وسٌلة فً عرضه كً ال ٌتشتت الذهن فً استٌعاب المعنى، أو ٌحاول التدبر، أو ٌتخذ 

تثبٌته وتقرٌره ألهمٌته وخطره، أو ٌعرضه فً نَسق ملفت مثٌر، أو ٌقّطع الموضوع إلى 

أجزاء موصلة أو ٌعرضه بؤشكال متعددة أو ٌقؾ أمام الهٌبة المنفصلة أو الهٌبة المتصلة 

و ٌناسب بٌن اإلٌقاع الصوتً واإلٌقاع الداللً أو ؼٌر ذلك، لٌرصد حركتها وٌصور أبعادها أ

الفصل والوصل فً كل هذا ٌراعً دابًما إثارة عقول المخاطبٌن بمختلؾ درجات استٌعابهم 

لٌس الفصل والوصل و، وإثارة أنفسهم بمختلؾ نزعاتها ومٌولها، وكذا عواطفهم وأذواقهم

أو ؼٌرها من الفنون، وهً " لتقدٌم والتؤخٌرا"أو " الحذؾ والذكر"أو " القصر"عن بمستقل 

جمًٌعا تتآزر إلبراز جمال المعنى فً أبهى صوره الفنٌة لتحقٌق كمال الفابدة، ومثل علم 

حٌث ٌبحث العبلقات بٌن الجمل المتتالٌة التً ال  -والذي نحن بصدد الحدٌث عنه" المعانً"

أو ترك ذلك العطؾ بالواو خاصة، محل لها من اإلعراب من حٌث العطؾ بٌنها بالواو خاصة 
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لجمل التً لها محل من اإلعراب والتً لٌس لها محل لٌصلح " الفصل والوصل"أن موضوع 

من اإلعراب، لكن جمهور العلماء اتفقوا على أن الموضوع ٌخص الجمل التً لٌس لها محل 

ا من البحث، وٌعّد  ًٌ الجرجانً معرفة من اإلعراب، وهذا الرأي هو المعتمد هنا كما سٌظهر جل

وإنه ال ٌكمل اإلحراز الفضٌلة ": الفصل والوصل سبٌبل إلى معرفة سابر معانً الببلؼة ٌقول

"فٌه أحد إال كمل لسابر معانً الببلؼة
الفصل و الوصل " ، لذا أحببُت أن أكتَب بحًثا بعنوان (1)

" دراسة نحوٌة وببلؼٌة" "األربعون حدٌثا النووٌة أنموذًجا" وأثرهما فً توجٌه النص اللؽوي

ألن موضوع الفصل والوصل من المواضٌع الهامة، وقد احتل منزلة كبٌرة فً تقدٌر علماء 

الببلؼة إلى درجة أن بعضهم حد الببلؼة بؤنها معرفـة الفصل والوصل، وما ذلك إال لما ٌتمٌز 

فً فهم كبلم  من دقة فً المؤخذ وصعوبة فً المسلك بحٌث ال ٌحٌط بؤسراره إال من أوتً"به 

"سلٌما سلٌما ورزق من أدراك أسراره ذوقاالعرب طبعا 
(2)

. 

 

راسةِ   أهداُف الدِّ

:األهداؾ  التالٌة تسعى هذه الدراسة  إلى تحقٌق    

 ".الفصل و الوصل"معرفة  -1

ًّ النحو والببلؼة  -2  .بٌان أثرهما فً توجٌه النص اللؽوي و دورهما  فً علم

النص النبوي، وإجراءات الفصل والوصل فً توجٌه توضٌح مواضع الفصل والوصل فً  -3

 .األحادٌث النبوٌة

ابقة راسات السَّ  الدِّ

الفصل والوصل بٌن علم القراءات وعلم "هناك دراساٌت مختلفة حول الفصل والوصل مثبًل 

لطاهر محمد المدنً علً، دراسة أعدت لنٌل  درجة دكتوراه فً اللؽة " دراسة صوتٌة"النحو 

" الفصل والوصل فً متشابه النظم القرآنً"و. م2004وآدابها، بجامعة األردنٌة، تموزالعربٌة 

ومنصورأبو " باحث ربٌس"لمحمد رضا الحوري، جامعة الٌرموك" دراسة ببلؼٌة وتفسٌرٌة

                                                           
 -هـ1451)،بٌروت  -دارالكتاب العربً ،التنجً:تحقٌق ،(هــ471:ت) ،دالبل اإلعجاز ،عبد القاهرالجرجانً -1

    174(: م1995
 ،وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،2ط ،الببلؼة والتطبٌق ،أحمد مطلوب وكامل حسن البصٌر -2

 152(: م1999 -هــ1420)
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" أثر الوصل والفصل فً ببلؼة سورة ٌوسؾ" و. "باحث مشارك"معة الٌرموك زٌنة، جا

األربعاء  -خرمشهر -جامعة بٌام نور آبادن " شجاعبورٌانلجواد سعدون زاده وولً هللا 

 ،لحسن هادي نور" خطب نهج الببلؼة الفصل والوصل فً"و. 2010" ٌونٌو"حزٌران 30

ًّ مطبوع من مجلة كلٌة اآلداب المثنى، العدد " الفصل والوصل فً "و".101وهذا بحٌث علم

وهذا ـ أًٌضاـ بحٌث "قادر عبد هللا فتحً، لعبد ال ،"سورة النبؤ  و عبس أنموذجا" "القرآن الكرٌم

ًّ مطبوع من مجلة أبحاث كلٌة ال  ".م2008 ،4: العدد ،8: المجلد ،تربٌة األساسٌة نٌنوىعلم

 

 منهُج البحثِ 

حٌث عرضت الظاهرة " الوصفً والتحلٌلً" المنهج المطبق فً بحثً هو المنهج      

بتطبٌق ذلك الوصؾ على النص النبوي وتحلٌل ووصفتها و استنبطت نتابجها، ومن ثّم قمت 

 بكتابة فهرس الموضوعات، وفهرس لآلٌات الكرٌمة وقمت محتواه والوقوؾ على ببلؼته،

 .واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة

 

 مشاكل البحث

ال ٌخلو أي عمل من صعوبة ومتاعب، إذا ما أرٌد له النجاح والتوفٌق واإلنتاج، ومن أهم    

 :  واجهتنً فً هذا البحث هًالّصعوبات التً 

 .المعانً والؽامضة فً أن الفصل والوصل من الموضوعات الصعبة والدقٌقة  -1

 .الصعوبة فً تحدٌد نوعٌة الواو االستبنافٌة أم العطفٌة -2

الصعوبة التطبٌق فً األربعٌن االنووٌة وذلك ألنً اعتمدت على جهدي الشخصً  -3

 .على األربعٌن النووٌة والعلمً، فضبل عن عدم وجود أٌة دراسات
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 التَّمهٌد

 ولاألالمطلب 

 البالغة وموضوعاتها:

  .(3)"وجمله، من ٌخاطب به مع فصاحة مفرداته ته لمقتضى الحالمطابق"وهً  :الكالمبالغة 

و اإلٌجاز من ؼٌرعجز، واإلطناب  الوصل،معرفة الفصل من هً الببلؼة لمحة دالة، و :وقالوا

ٌسؤم، واإلشارة إلى وقلٌل ٌفهم، وكثٌرال واختٌار الكبلم وتصحٌح األقسام، من ؼٌر خطل،

من ؼٌر إضجار، وإدراك الطالب،  المعنى بلمحة تدل علٌه، واإلٌجاز مع اإلفهام والتصرؾ

وإقناع السامع، وداللة أول الكبلم على آخره، وإهداء المعنى إلى القلب فً أحسن صورة من 

كثٌرة فً ألفاظ قلٌلة،  ومعان ،باع المعنى، وكلمة تكشؾ عن البقٌةواجاعة اللفظ واشاللفظ، 

والقدرة على البٌان مع حسن  ،وحسن العبارة وصحة الداللة وإصابة المعنى وحسن اإلٌجاز،

 .(4)النظام

ٌقتدر بها على تؤلٌؾ كبلم  فً ذات المتكلم، أي: صفة ثابتة مستقرة ملكة فهً بالغة المتكلم:

ٌب الجٌدة والتعبٌرات بلٌػ، وتلك الملكة تتكون لدٌه بكثرة المران والقراءة ومعاٌشة التراك

تؤملها تؤمبل واعٌا وإدراكها إدراكا تاما، ٌضاؾ إلى هذا أن ٌكون ذلك المتكلم ذا طبع الرفٌعة و

ق أن ٌوصؾ بالببلؼة، فٌقال له: وذكاء ٌستطٌع بهما االبتكار وتولٌد المعانً، وعندبذ ٌستح

 .(5)متكلم بلٌػ، وبهذا ٌتضح أن ببلؼة المتكلم ال تختلؾ عن فصاحته

 

 

 

 

 

                                                           
دمشق،  –، دار القلم 1عبدالرحمن حسن حبنكه المٌدانً، الببلؼة العربٌة )أسسها، وعلومها، وفنونها (، ط -3

هـ( 773وٌنظر: بهاء الدٌن أبً حامد أحمد بن علً بن عبدالكافً السبكً)ت   129، :1م(،ج1996 -1416)

 –قٌق: خلٌل إبراهٌم خلٌل، دار الكتب العلٌمة، بٌروت ، تح1عروس األفراح فً شرح تلخٌص المفتاح، ط

 34م(: 2001 -هـ 1422لبنان،)
علم المعانً دراسة ببلؼٌة ونقدٌة لمسابل  بسٌونً عبدالفتاح فٌود، و 211ٌنظر: السبكً: المصدر السابق: -4

   29:(م2008 -هـ 1429)القاهرة،  -مكتبة وهبة، 2ط المعانً،
    131و المٌدانً، المصدر السابق:  30المصدر نفسه: السبكً، ٌنظر: -5
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  الغاٌة من البالغة:

تؤدٌة المعنى الجلٌل واضحا بعبارة صحٌحة فصٌحة لها فً النفس أثر خبلب، مع مبلبمة "فهً 

 .(6)"ٌقال فٌه واألشخاص الذٌن ٌخاطبونالذي  نموطلكل كبلم ل

 عناصر البالغة: 

لفظ ومعنى، وتؤلٌؾ لؤللفاظ، ٌمنحها قوة وتؤثٌرا وحسنا، ثم دقة فً اختٌار الكلمات "هً 

طن الكبلم ومواقعه وموضوعاته وحال السامعٌن والنزعة النفسٌة اواألسالٌب على حسب مو

 .(7)"التً تتملكهم وتسٌطر على نفوسهم

 أساس البالغة: 

ودقة إدراك الجمال، وتبٌن الفروق  يٌعتمد على صفاء االستعداد الفطرفن من الفنون "الببلؼة 

لذوق الفنً، وتنشٌط المواهب الخفٌة بٌن صنوؾ األسالٌب، وللمرانة ٌد ال تجحد فً تكوٌن ا

جانب ذلك من قراءة طرابؾ األدب والتملإ من نمٌره الفٌاض، ونقد  إلى رة، وال بد للطالبتالفا

ما ٌدفعه إلى الحكم بحسن ما ٌراه حسنا نة بٌنها، وأن ٌكون له الثقة بنفسه اآلثار األدبٌة والمواز

   .(8)" بقبح ما ٌعده قبٌحا

تكون وصفا للكبلم والمتكلم، ال للكلمة؛ ألن الكبلم إنما ٌكون فً الجمل المركبة ال " والببلؼة 

 .(9)"فً المفردات

 

 

                                                           
مصطفى أمٌن، الببلؼة الواضحة )البٌان والمعانً والبدٌع(، قرأه وعلق علٌه ووضع  –علً الجارم  -6

وٌنظر: الببلؼة  15 -14م(:2005 -هـ 1426، دار العلم الحدٌث، )1فهارسه: فضل محمد الحمٌدان،  ط

 - 28 م(:2014 -هـ 1435، جمعٌة المعارؾ اإلسبلمٌة الثقافٌة،) 1المٌسرة، مركز نون للتؤلٌؾ والترجمة، ط

29  
  29 - 28مصطفى أمٌن، المصدر نفسه:  –علً الجارم  -7
  29وٌنظر: الببلؼة المٌسرة، المصدر السابق:  14المصدر نفسه :  -8
حفنً ناصؾ ، سلطان محمد، محمد دٌاب، مصطفى طموم، شرح: محمد بن صالح العثٌمٌن، شرح دروس  -9

وٌنظر: سعد الدٌن التفتازانً مسعود بن  19م(: 2008 -هـ 1429القاهرة،)  –، دار ابن الجوزي 1الببلؼة، ط

القاهرة،)  –، مكتبة الثقافة الدٌنٌة 1عمر بن عبدهللا الهروي ، كتاب مختصر المعانً، تحقٌق: محمد عثمان، ط

 14م(: 2009 -هـ 1430
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 : موضوعات البالغة

 علن الوعاًً: -1

ُْ علن ٌعرف تَ أحْال اللفظ العرتً التً : الوعاًً تمْلِنعرف الثالغٍْى علن 

الوخاطثٍي أحْال همتضى هٌِا  ٌطاتكها  تِذي العالن تِا إلى اختٍار
(10).

 

 

 علن الثٍاى: -2

 ُّْعلن أي: هلكح ٌمتذر تِا على إدراكاخ جزئٍح أّ  فً اصطالح الثلغاء"ُّْ 

ٌعرف تِا إٌراد الوعٌى الْاحذ تطرق ٌختلف تعضِا عي تعض فً  أصْل ّلْاعذ

ّال تذ هي اعتثار الوطاتمح  لومتضى الحال ضْح الذاللح على ًفس رلك الوعٌى، ّ

دائوا"
(11)

. 

  

 علن الثذٌع: -3

تمْلِن " ُْعلن ٌعرف تَ الْجٍْ ّالوزاٌا التً تزٌذ  ثذٌععرف الثالغٍْى علن ال

الكالم حسٌا ّطالّج ّتكسٍْ تِاء ّرًّما تعذ هطاتمتَ لومتضى الحال ّّضْح 

داللتَ على الوراد
"(12)

    .  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 36السبكً،المصدر السابق: ّ  30: الوصذر الساتك فٌود،و   138:ٌنظر: المٌدانً: المصدر السابق -10

، دار 4جواهر الببلؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع، ط ( هـ1362-هـ1295ت )السٌد أحمد الهاشمً ٌنظر:  -11

 281ّالِرّي: الوصذر الساتك:  153(: م2009)لبنان،  -الكتب العلمٌة، بـٌروت

 397المصدر نفسه: ٌنظر: الهروي، و   216 المصدر نفسه: الهاشمً، - 12
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 الثانً المطلب

 :(األربعٌن النووٌة)ووي و كتابه مام النَّ اإلتعرٌف بال

  :سمه ونسبها

"اإلمام الحافظ األوحد، القدوة شٌخ اإلسبلم، علم األولٌاء" اإلمام النووي هو      
أبو  ،(13)

ال أجعل فً حل من : ونقل عنه أنه قال ،محًٌ الدٌن ،وال زكرٌا له؛ ألنه لم ٌتزوج"زكرٌا 

"لقبنً محًٌ الدٌن
ٌحٌى بن شرؾ بن مري بن حسن بن حسٌن بن محمد بن جمعة بن " ،(14)

"الربانً محً الدٌن أبو زكرٌا الحزامً النووي الدمشقًمام العالم الشٌخ اإل ،حزام
نسبة " ،(15)

لبلدة نوى السورٌة الواقعة إلى الجنوب الؽربً من دمشق على حدود هضبة الجوالن من أرض 

"الحورانً الدمشقً ،تقرًٌبا" كم70"حوران، على بعد 
(16)

 . 

 :مولده

المحرم سنة إحدى وثبلثٌن وست فهو فً العشر األوسط من " اإلمام النووي أما مولد     

"مبة
(17)

. 

                                                           
13

ماز الذهبً  - ٌْ ، 1، تذكرة الحفاظ، ط (هـ748: ت)شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا

 4/174(: م1998 -هـ 1419)لبنان،  –دار الكتب العلمٌة بٌروت 

14
 -، دار المنهاج2بن علً بن حجرالهٌتمً، الفتح المبٌن بشرح األربعٌن، طشهاب الدٌن أحمد بن محمد  -

: ت)أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي : وٌنظر، 27(: م2009 -هـ1430)جدة،  -المملكة العربٌة 

    5(:م2004  -هـ 1425) ، دار ابن حزم، الجفان والجابً 1، األذكارللنووي، ط (هـ676

15
عبدالعزٌز رباح، أحمد ٌوسؾ : ، تحقٌق13أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي، رٌاض الصالحٌن، ط  -

 9: دمشق  –الدقاق، دار الثقافة العربٌة 

16
 6: النووي، األذكار للنووي، المصدر السابق -

17
تحفة ( هـ724: ت)علً بن إبراهٌم بن داود بن سلمان بن سلٌمان، أبوالحسن عبلء الدٌن بن العطار -

أبو عبٌدة مشهور بن : علٌه وخرج أحادٌثه، ضبط نصه وعلق 1الطالبٌن فً ترجمة اإلمام محًٌ الدٌن، ط

جمال الدٌن أبً : وٌنظر، 42(: م 2007 -هـ 1428)األردن،  –حسن آل سلمان، الدار األثرٌة، عمان 

: ، النجوم الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة، تحقٌق(هـ874ت)المحاسن ٌوسؾ بن تؽري بردى األتابكً 

، (هـ 911ت)، وأبو الفضل عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً 278/ 7: مصر -وزارة الثقافة واإلرشاد القومً

عبد الحً بن أحمد بن محمد بن ، و1/513(: هـ1403)بٌروت،  –دار الكتب العلمٌة : طبقات الحفاظ، تحقٌق

محمود األرناإوط، : ، تحقٌق1، شذرات الذهب فً أخبار من ذهب، ط (هـ1089ت )العماد الَعكري الحنبلً 

 28: الهٌتمً، المصدر السابق، و 1/55(: م1986-هـ 1406)بٌروت،  –، دمشق دار ابن كثٌر
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 : صفاته

ٌة الحس، وسمو الروح، وبالجد ظفاره بصفاء الفطرة، وشفافأعرؾ النووي منذ نعومة      

(18) ضاعة الوقتإو جتهاد، والبعد عن اللهوواال
. 

 

 :نشأته

رزقه، فنشؤ فً كنؾ أبٌه ورعاٌته، وكان أبوه فً دنٌاه مستور الحال، مباركا له فً عاش      

، وهذا ما أشار إلٌه بعض الصالحٌن وبقً ٌتعٌش فً الدكان ألبٌه مدة النووي فً ستر وخٌر

وٌثبت ذلك أنه لما بلػ من العمر سبع سنٌن،  ،من الصادقٌن بَ تِ كُ  دَ لِ إنه حٌن وُ : الكبار إذ قال

: ٌقول والده ،كان نابما لٌلة السابع والعشرٌن من رمضان بجانب والده، فانتبه نحو نصؾ اللٌل

ٌا أبت، ما هذا الضوء الذي قد مؤل الدار؟ فاستٌقظ أهله جمٌعا فلم نر كلنا شٌبا، : واٌقظنً، وقال

لما بلػ عشر سنٌن جعله أبوه فً دكان، فجعل ال ٌشتؽل و ،فعرفت أنها لٌلة القدر: قال والده

فً أربعة أشهر ونصؾ، وقرأ ربع " التنبٌه"وحفظ كتاب  ،(19)بالبٌع والشراء عن القرآن

بٌه وأقام بالمدٌنة ثم حج مع أ ،حفظاً فً باقً السنة على شٌخه الكمال بن أحمد" المهذب"

اثنى عشر درًسا على  و كان ٌقرأ كل ٌوم ،(20)، ومرض أكثر الطرٌقالمنورة شهًرا ونصًفا

 .حًٌحاوتص مشاٌخه شرًحا

تعلم وحفظ القرآن ببلدته نوى، فسكن المدرسة الرواحٌة الواقعة شرقً  اإلمام النووي     

كان  ،حج مع والده سنة إحدى وخمسٌن وست مبة ،المسجد األموي ولصٌقته من جهة الشمال

لومة البم، وكان إذا عجز عن  -تعالى - مواجًها للملوك والجبابرة باإلنكار، ال تؤخذه فً هللاَّ 

(21)المواجهة كتب الرسابل
. 
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ٌوسؾ علً : ، تحقٌق4، األذكار، ط(هـ676 -631ت)أبو زكرٌا ٌحٌى الدٌن ٌحً بن شرؾ النووي  -

  20(:م2006 -هـ 1426)، بدوي، دار ابن كثٌر، دمشق، بٌروت

19
والمسلمٌن وعمرة الفقهاء والمحدثٌن وصفوة األولٌاء عبدالؽنً الدقر، النووي شٌخ اإلسبلم : ٌنظر -

 23-22(: م1994 -هـ 1415)دمشق،  -، دار القلم4والصالحٌن، ط

20
 4/174: الذهبً، المصدر السابق: ٌنظر -

21
  6: النووي، األذكارللنووي، المصدر السابق: ٌنظر -
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 :شٌوخه

 " :منهم ،حفاظالأبمة األعبلم اإلسبلم ووأخذ العلم عن جماعة من      

 جمال الدٌن بن الصٌرفً -1

 "هـ672:ت"عمر التفلٌسً القاضً أبو الفتح عمر بن بندار بن  -2

 تقً الدٌن بن أبً الٌسر  -3

"زٌن الدٌن بن عبد الدابم  -4
(22)

. 

وكمال الدٌن  ،"هـ650: ت"كمال الدٌن إسحاق بن أحمد بن عثمان المؽربً : اإلمامان -5

 "هـ670:ت"سبلر بن الحسن بن عمر اإلربلً

 "هـ654:ت"اإلمام شمس الدٌن عبد الرحمن بن نوح بن محمد المقدسً -6

 "هـ675:ت"عز الدٌن عمر بن أسعد بن أبً ؼالب الربعً اإلربلً  -7

 "هـ668:ت"على الشٌخ أبً إسحاق إبراهٌم بن عٌسى المرادي " صحٌح البخاري"قرأ جل -8

 

  " :ومن تالمٌذه

 شهاب الدٌن األربدي -1

 عبلء الدٌن العطار -2

(23)ابن أبً الفتح 3-
. 

 الشٌخ شمس الدٌن بن النقٌب -4

 العبلمة شمس الدٌن بن جعوان -5

 الشٌخ شمس الدٌن القماح -6

 الحافظ جمال الدٌن المزي -7

 قاضً القضاة بدر الدٌن بن جماعة -8

 العبلمة رشٌد الدٌن الحنفً -9

 

 
                                                           

22
: ، تحقٌق1أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي، تهذٌب السٌرة النبوٌة من كتاب تهذٌب أسماء واللؽات، ط  -

 14-13( : هـ1413) خالد بن عبدالرحمن بن محمد الشاٌع، 

23
 14-13:النووي، األذكارللنووي، المصدر السابق -
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"المحدث أبوالعباس بن فرح اإلشبٌلً، وؼٌرهم -10
 (24)

 

 " :من تصانٌفه :تصانٌفه

 "صحٌح مسلم"شرح  -1

 الصالحٌنرٌاض  -2

 وناألربع -3 

 فً علوم الحدٌث "اإلرشاد" -4 

 التقرٌب   -5

 المبهمات -6

 تحرٌر األلفاظ للتنبٌه -7

 فً تصحٌح التنبٌه واإلٌضاح فً المناسك، وله ثبلثة مناسك سواه" العمدة" -8

 التبٌان فً آداب حملة القرآن -9 

 الفتاوى  -10

 الروضة أربعة أسفار -11

 إلى باب المصّراة فً أربع مجلدات" المهذب"شرح   -12

،       "قطعة من األحكام"، وعمل "قطعة من الوسٌط"، و"قطعة من البخاري"وشرح  -13

، ومن التحقٌق إلى باب "طبقات الفقهاء"، ومسودة فً "األسماء واللؽات"كثٌرة من "  جملة"و

"صبلة المسافر
(25)

 . 
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أحمد : ، تحقٌق1ط  النووي،جبلل الدٌن أبوالفضل عبدالرحمن السٌوطً، المنهاج السوي فً ترجمة   -

 30-29: الهٌتمً، المصدرالسابقو 52(: م1988 -هـ 1408)بٌروت،  -شفٌق دمج، دار ابن حزم 

25
محمد الحجار، دار : ، تحقٌق 6، ط محٌى الدٌن أبً زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي، بستان العارفٌن -

  13-12( : م2006 -هـ 1427)البشابر اإلسبلمٌة، 
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 : عصر النووي

مدة بنوع من ، وتمتاز هذه الخر عصر األٌوبـٌـٌنآ -رحمه هللا -النووي اإلمام عاش      

من : نعصٌبة، فقد تظاهر فٌها على ؼزو ببلد الشام قوتا مدةستقرار، ولكنها مع ذلك كانت اال

من  ان وصبلح الدٌن فكسرنور الدٌ -من قبل  -هٌؤ  -تعالى - ـٌن وتتار، ولوال أن هللاصلٌبــ

من شوكة التــتار  ظاهر الشجاع الحازم المقدام، فكسرلوك المبعدهما المن، ثم هٌؤ حدة الصلبـٌـ

أوقع الهزٌمة فً صفوفهما، واسترجع كثٌرا من الببلد المحتلة، ولوال ذلك لكانت ، وبـٌـنٌوالصل

(26) حال ببلد الشام مفزعة
. 
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 13: الدقر، المصدرالسابق: ٌنظر -
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 :تعرٌف بكتاب األربعٌن حدٌثا

حدٌثا لئلمام الزاهد القدوة ٌحٌى بن شرؾ النووي من  ونهذا الكتاب المسمى األربعإّن       

تلك الكتب التً انتشرت فً الشرق والؽرب، وقطعت مبات السنٌن، واستنهضت همم العلماء 

ها لتنوع مشارب فاعتنوا بها واحتفلوا، فكتبوا علٌها الشروح المتنوعة فً مصادرها وموارد

ن بالقبول، وطبقت شهرتها اآلفاق، واشتهر بها وقد تلقت األمة هذه األربعٌ ،مإلفٌها وعقابدهم

وٌعٌد بعض العلماء  "األربعٌن النووٌة"إال بـ فبل تكاد ُتعرؾ -رحمه هللا تعالى -اإلمام النووي 

هذا القبول لهذا الكتاب القٌم وؼٌره من كتب المإلؾ إلى خلوص نٌته، وصفاء طوٌته، وحسن 

(27)قصده
وكثر حفظها، ونفع هللا بها ببركة  -النووي - أي واشتهرت هذه األربعون التً جمعها 

(28)نٌة جامعها، وحسن قصده
. 

 

 : سمهاا

وأما  (نوى)أي  -رحمه هللا تعالى -نسبة لموطن جامعها " النووٌة"اشتهرت هذه األربعون بــو

لماذا اشتهرت : ولقابل أن ٌقول ،ً مبانً اإلسبلم وقواعد األحكامف وناألربع"هو فقد سماها 

تسمٌة الكل باسم  إن هذا من باب: فالجواب اثنان وأربعون حدٌثا؟عدتها باألربعٌن مع أن 

لعشرٌن منها مشتمل على على اثنٌن وأربعٌن حدٌثا، وإن السابع وااشتمل قد : الجزء؛ فبل ٌقال

فتكون األربعٌن  ،الكتاب المسمى باألربعٌنبشتمالها على معنى واحد، وإن المراد حدٌثٌن؛ ال

(29) علما على المتن كله
 .  
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 22: أبو معاذ ظافر بن حسن آل جبعان ، علم األربعٌنات واألربعٌن النووٌة : ٌنظر -

28
زٌن الدٌن أبً الفرح عبد الرحمن بن شهاب الدٌن بن أجمد بن  رجب الحنبلً، جامع العلوم والحكم : ٌنظر -

عبد المنعم إبراهٌم، مكتبة نزار مصطفى أبو عابش : ، تحقٌق1فً شرح خمسٌن حدٌثا من جوامع الكلم، ط

 1/7( م1997-هـ 1418)رٌاض  -الباز، المملكة العربٌة السعودٌة

29
أبو حفص عمر بن علً بن أحمد سراج الدٌن : وٌنظر 24 -22: المصدرالسابق آل جبعان،: ٌنظر -

أبو : ، تحقٌق1عٌن،ط، المعروؾ بابن الملقن، المعٌن على تفهم األرب(هـ805:ت)األنصاري المصري الدمشقً

  13(:م2005 -هـ 1426)اسبلم عبد العال مسعد عبد العال، الفاروق الحدٌث، للطبعة والنشر 
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 :النووٌة وناألربع تهسبب تسمٌ

نهم من ٌات، فما من العلماء قد ألفوا فً األربعٌنإن كثٌرً  أصل كتابه هذا األربعٌن النووٌة،و     

فً موضوع واحد، كفضابل العلم، ومنهم من ٌجمع فً فضابل البلدان، أو  جمع أربعٌن حدًٌثا

وأما سبب التحدٌد بهذا العدد فقد ورد حدٌث ضعفه البعض،  ،فً المسلسبلت أو فً ؼٌر ذلك

من أمور الدٌن أدخله  أمتً أربعٌن حدًٌثا من حفظ من: "ولكنهم عملوا به فً فضابل األعمال

جزاًء على من جمع أربعٌن  -مصلى هللا علٌه وسل -، ورتب "ن المتقٌنهللا الجنة، أو جعله هللا م

(30)من أمور الدٌن حدًٌثا
.  

 

 :طبعاته

 :"كتاب األربعٌن النووٌةطبع 

ومعها األحادٌث التً زادها ( هـ1395)ـ طبعة الجامعة اإلسبلمٌة فً المدٌنة المنورة سنة  1

 .-رحمه هللا تعالى -الحافظ بن رجب 

شرح ؼرٌبها ومشكل ألفاظها وحققها ( هـ1401)ـ طبعة دار الكتب العلمٌة فً بٌروت سنة  2

 .الشٌخ رضوان محمد رضوان

ضبط ألفاظها وشرح معانٌها الشٌخ ( هـ1402)ـ طبعة مإسسة الرسالة فً بٌروت سنة  3

 .محًٌ الدٌن مستو

 .الشٌخ عبد العزٌز السٌروانباعتناء ( هـ1404)ـ طبعة دار الرابد العربً فً بٌروت سنة  4

 ( .هـ1416)ـ طبعة مإسسة الرٌان للطباعة والنشر والتوزٌع فً بٌروت سنة  5

ـ فً مطبعة عٌسى البابً الحلبً وشركاه بمصر دون تارٌخ، وعلٌها تقرٌر للشٌخ هاشم بن  6

 .محمد الشرقاوي

"نشر والتوزٌع فً القصٌم دون تارٌخـ طبعة دار البخاري لل 7
(31)

.  
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 3: ، شرح األربعٌن النووٌة(هـ1420ت )عطٌة بن محمد سالم، : ٌنظر -

31
 -الرٌاض -، دار الصمٌعً للنشر والتوضٌح1، الدلٌل إلى المتون العلمٌة، طعبدالعزٌز بن إبراهٌم بن قاسم -

 250-1/249( : م2000 -هـ 1420) المملكة العربٌة السعودٌة
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 الفصل األول

الفصل والوصل    

 المبحث األول

  :اواصطالحً  الفصل والوصل لغةً تعرٌف  

   :لــغــةً الفصل 

القضاء بٌن الحق والباطل، : والفصل. َبْوُن مابٌن الشٌبٌن: الفصل" :جاء فً كتاب العٌن     

َصلٌ  ٌْ ًٌّ وفاصٌل، واالنفصال مطاوعة فصلٍ  ،واسم ذلك القضاء َف : والمفِصل ؛وقضاٌء فٌصلِ

"كل مكان فً الجبل ال تطلع علٌه الشمس: اللساُن، والـَمفِصل أٌضا
(32)

. 

فصلُك الشًَء عن الشًِء حتى ٌباٌنه، وكل شًء بان عن : الفصلُ " :وفً جمهرة اللؽة     

فواصل القبلدة، وهو شذر وعمور ٌفصل بٌن نظم الذهب، وجمع : شًء فقد فاصله، والفواصل

ٌضرب ذلك مثبل  "استنَِّت الِفصال حتى الَقْرَعى" :ومن أمثال العرب ،وفُصبلن ِفصالالفصٌل 

الفاء والصاد والبلم كلمة صحٌحة تدل على ":وٌقال ،للرجل الضعٌؾ ٌــروم مراَم األقوٌاء

"فصلُت الشًء فصبل: ٌقال ؛تمٌٌز الشًء من الشًء وإبانته عنه
(33)

. 

اللسان، والفاصلة فً : الفصـول، والـِمفَصُل بالكسرفالفصل واِحُد ":فً الصحـاحو     

حابٌط قصٌٌر دون ســـور المدٌنة والِحْصن، وفصٌلة : الصؽرى والكبرى، والفصٌل: العروض

ٌل، أي: الرجل : والتفصٌل أٌضا ،ُجعل بٌن كلِّ لإلإتٌن َخَرَزةٌ : رهطه األدنون، وِعْقُد ُمَفصَّ

"التبـٌــٌن
(34)

. 

                                                           
32

مهدي المخزومً، وإبراهٌم السامرابً، دار : ، كتاب العٌن، تحقٌق(هـ175ت )الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،  -

      7/126(: م1980)الرشٌد، بؽداد، 

33
عبدالسبلم محمد هارون، دار : اللؽة ، تحقٌق، مقاٌٌس (هـ395ت )أبوالحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا ،  -

  4/505(: م1979-هـ1399)المجمع العلمً العربً اإلسبلمً،  -الفكر

34
محمد : ، الصحاح تاج اللؽة والصحاح العربٌة ، تحقٌق( هـ398ت )أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري  -

  891-890(: م2009 -هـ1430)اهرة، الق -محمد تامر، أنس محمد الشامً، زكرٌا جابر أحمد، دار الحدٌث
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موضع : والفصل من الجسد ،الفصل بون ما بٌن الشٌبٌن: فصل" :وفً لسان العرب     

: أي(35)ڌژ  ڑ   ڑ  کڌ :-سبحانه وتعالى -ومنه قوله  ،وبٌن كل فصلٌن وصل ،المفصل

ٌَْفِصُل فصبلً : ابن سٌده ،بٌن الحق والباطل ٌفصل الفصل هو الحاجز بٌن الشٌبٌن، فصل بٌنهما 

"َقطعُته فاْنقطعَ : فانفصل، وفصلُت الشًَء فانفصَل، أي
(36)

. 

الفصُل المسافُة بٌن الشٌبٌِن والحاجز بٌن الشٌبٌن، وملتَقى كل " : وفً معجم الوسٌط     

: وفصل الخطاب ،ٌوم القٌامة: للنسب أصول وفصول، وٌوم الفصل: عظمٌن فً الجسد، ٌقال

فصل الفصٌل : وٌقالفطمه، : ا ال رادَّ له، والمولود عن الرضاع فصبلما كان الحكم فٌه قاطعً 

"أبعده: عن أمِّه
(37)

. 

  :ةــغــوصل لـال

بن ا، وصل ضد الهجرانوال، وصلةوصلُت الشًء وصبل : وصل" :جاء فً لسان العرب     

ٌَِصله وصبل  ،الوصل خبلؾ الفصل :سٌده ووصل  ،ُوُصلةً  وِصلةووصل الشًء بالشًء 

ارم وفً الـتـصد واصل ضوالـت ،وبلؽـهه ـٌـتهى إلـان: هـٌـالشًء إلى الشًء وصوال وتوصل إل

"هـول عمره فلٌصل رحمـن أراد أن ٌطـم" :الحدٌث
(38)

. 

: والوصابل ،األرض الواسعة: والوصٌلة ،العمارة والخصب: أن الوصٌلة" :وفً الصحاح     

بٌن  ما: وموصل البعٌر "ةللعن هللا الواصلة والمستوص" :وفً الحدٌث ٌمانٌةاٌب مخططٌة ــٌــث

"وفخذه عجزه
(39)

. 

لة وال: الوصل: "وفً المعجم الوسٌط      : ٌقال -والمثل ،أعطاه ُوْصبلً من ذهب: هبة، ٌقالالصِّ

 ،الٌكسُر وال ٌوصل به ؼٌرهحدة والمفِصُل أو مجتمع العظام وكل عظم على  ،هذا وصل هذا

                                                           
35

 13: سورة الطارق -

36
عبدهللا علً : ، تحقٌق1، لسان العرب، ط (هـ711ت )ابن منظور، أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم  -

   3422/ 5(: هـ1402)بــٌروت،  -الكبٌر، محمد أحمد حسب هللا، هاشم محمد الشاذلً، دار صادر

37
 691(: م2004 -هـ 1425)، مكتبة الشروق الدولٌة، 4مجمع اللؽة العربٌة، المعجم الوسٌط، ط  -

38
  4851-6/4850: ابن منظور، المصدرالسابق -

39
أحمد عبد : ، تحقٌق 4أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللؽة والصحاح العربٌة، ط  -

  1250(: هـ1990)الؽفور عطار، دار العلم للمبلٌٌن، 
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وضع مكان الوصول وم: الموصل ،سؤلت أن ٌوصل شعرها بشعر ؼٌرها: استوصلت المرأة

 َ م والؤلَّ "مالوصول بمعنى الضَّ
(40)

. 

 

:حويفً االصطالح النَّ وصل والالـفصل   

الكتب التً  ٌنعناوفً ه بنصلم ٌرد  "فصلال"أن لفظ "ا من حٌث االصطـبلح فٌبلحظ أمَّ      

، ولم ٌكن جزءا من التراكٌب االصطـبلحٌة التً الوصلالوقؾ و دراسة ظاهرةالتــنـــاولت ب

نما نجده عند علماء الببلؼة، ولكنهم إو ،علماء النحوالقراءات و علماء عند أطلقت على الظاهرة

 ءثناأبلحً فً االصطبمعناه  "وصل"لفظ  ونٌستخدم "والقراءات علماء النحو": أي –

بمعناها االصطبلحً  "وصلال"استخدم السجاوندي كلمة و ،شروحهم للظاهرة ووصفهم لها

َل وصفلو ":قال (41)ڌٴۇ ۋڌ :تعالى قوله فً واز الوصلـــدم جـا عنٌحٌث تحدث مب

إنكم عابدون على الكفر ٌوم بطشتنا إٌاكم وهو ٌوم بدر أو ٌوم صار المعنى  ڌۅ  ۅڌ:بقوله

فهم فً  ،"فصل"وأما استخدم علماء النحو والقراءة لمصطلح، القٌامة وِكبل الوجهٌن محال

"الؽالب ٌطلقون على الفصل الوقؾ
(42)

.   

 

     :االصطالح البالغً وصل فًوالـالـفصل 

" العلم ماإن الببلؼٌٌن هم الذٌن توسعوا فً شرح ظاهرتً الفصل والوصل، وقالوا عنه إنه     

ٌُصنَع فً الجمل من عطؾ بعضها على بعض، أو ترك العطؾ فٌها والمجا بها  بما ٌنبؽً أن 

"مـنـثـورة، ُتستؤنؾ واحدة منها بعد أخرى
(43)

. 

                                                           
40

  1037: مجمع اللؽة العربٌة، المصدرالسابق -

41
   15: سورة الدخان -

42
، كلٌة (دراسة صوتٌة)الطاهر محمد المدنً علً، الفصل والوصل بٌن علم القراءات وعلم النحو  -

 10(: م2004)الدراسات العلٌا، الجامعة األردنٌة، رسالة دكتورا 

43
محمود محمد : دالبل اإلعجاز، تحقٌق( هـ474 -هـ 471ت)عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجانً،  -

 136: ، منشؤ المعارؾ باإلسكندرٌة 2والتطور، ط التقنٌة رجاء عٌد ، فلسفة الببلؼة بٌن : وٌنظر  222: شاكر
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العلم بمواضع العطؾ، واالستـبناؾ، والتهدي إلى كٌفٌة إٌقاع حروؾ هو  :كما قٌل أًٌضا

(44)العطؾ فً مواقعها، أو تركها عند عدم الحاجة إلٌها 
 .  

فبل ٌدخل فً  ،العطؾعطؾ جملة على جملة بالواو، والفصل ترك هذا "هوالوصل      

 حروؾالٌدخل فٌه عطؾ جملة على جملة بؽٌر الواو من الوصل عطؾ مفرد على مفرد، كما 

" وأم وأيوأو وال وأما  ولكنل ـاألخرى كالفاء وثم وحتى وب العطؾ
(45)

. 

 لصلة بٌنهما فً المبنى ،خاصةالواو عطؾ جملة فؤكثر على جملة أخرى ب"الوصل هو      

 أما الفصل فهو ترك العطؾ، إما ألن الجملتٌن ،والمعنى، أو دفعا للبس ٌمكن أن ٌحصل

"أو فً المعنى ٌن، ألنه ال صلة بٌنهما فً المبنىومعنى، أو بمنزلة المتحدت متحدتان مبنى
(46)

. 
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(: م1997-هـ1417)، دار الفرقان، 4فضل حسن عباس، الببلؼة فنونها وأفنانها علم المعانً، ط : ٌنظر -

 ،والهاشمً ،68(: م2007-هـ 1428)، 1وعلً ابن ناٌؾ الشحود، الخبلصة فً علوم الببلؼة، ط  393-394

  124: المصدر السابق

45
(: م1992-هـ 1412)القاهرة، -، دار الفكر العرب3ًقٌلة ، الببلؼة االصطبلحٌة، ط ٌعبده عبد العزٌز قل -

251   

46
 ، دار المٌسرة 1، ط (علم البدٌع -علم البٌان  -علم المعانً )ٌوسؾ أبوالعدوس، مدخل إلى الببلؼة العربٌة  -

عٌسى علً العاكوب : وٌنظر  69-68: الشحود، المصدرالسابق: وٌنظر  119(: م2007-هـ1427)عمان،  –

، الجامعة المفتوحة، (البدٌع –البٌان  -المعانً)و علً سعد الشٌتوي، الكافً فً علوم الببلؼة العربٌة 

، دار 1علً جمٌل سلوم و حسن نور الدٌن، الدلٌل إلى الببلؼة وعروض الخلٌل، ط : وٌنظر  298(: م1993)

 86-85(: م1990 -هـ 1410)لبنان،  -العلوم العربٌة، بـٌروت



 

18 
 

 ثانًالمبحث ال

 :أحكام الفصل والوصل

اإلعراب؛ المحل لها من  التً هذا المبحث خاص بالجمل ومما ٌنبؽً أن نعرؾ مقدما أن     

 لوقوعها موقع فؤمره سهل اإلعراب الجمل التً لها محل من وأما"والوصل الفصل" لدقة

(47) المفرد
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من اإلعرابلها محل ال الجمل التً ( 0

كون لها محل من وٌ ،المفرد وقد تخرج عن هذا األصل محل أال تحل الجملاألصل فً إّن      

محل من اإلعراب  ما لم ٌكن له: األول: فالجملة قسمان ،ولها محل المفرداإلعراب وذلك بحل

محل لها من اإلعراب  التً ال والجمل، محل من اإلعراب ما له :والثانً وهو موافق لؤلصل،

 :عـبحسب ما ذكره النحوٌون سب
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ً فً علم المعانً فً إبراهٌم بن طه أحمد الجعلً ونجبلء بنت عبداللطٌؾ كامل كردي، الجنى الدان: ٌنظر -

    216(: م2004-هـ 1425) ،، مكتبة المتنب1ًضوء كتاب اإلٌضاح فً علوم الببلؼة، ط 

 العطؾ إما أن ٌكون بٌن

 الجمل المفردات

 اإلعراب من لها المحل اإلعراب من محل لها
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پ  پ  پ   ٻٻ  ٻ  ٻ ڌ :نحو قوله تعالى :بتدابٌة أو المستؤنفةاالالجملة : األولى

(48)ڌپ
.  

(49)ملة اسمٌة ال محل لها من اإلعرابج( إن النفس ألمارة بالسوء)
 . 

من الجمل التً المحل لها من اإلعراب، وهً الجملة التً تؤتً فً أثناء : المعترضة: الثانٌة

متصلٌن معنى ال محل لها من اإلعراب لنكتة سوى رفع اإلبهام، ولٌس  الكبلم، أو بٌن كبلمٌن

جمٌع ماٌتعلق بهما من الفضبلت والتوابع،  الكبلم  المسند والسمند إلٌه فقط، بل المراد من

، نحو قوله  عطؾ بٌانبٌانا أو تؤكٌدا أو بدال أو والمراد باتصال الكبلمٌن أن ٌكون الثانً

 (50)ڇٱ   ٻ  ٻ ٻی  ی       ی  ی جئحئ  مئ  ىئ    يئ  جبحب   ڇ  :تعالى

ال أقسم )جواب ( إنه لقرآن كرٌم:)بٌان كون االعتراض فً اآلٌة، ألن قوله تعالى: وذلك أي

إنه لقسم لو تعلمون : )بٌن ال أقسم وبٌن جوابه، اعتراض وهو: وما بٌنهما، أي( بمواقع النجوم

االعتراض اعتراض بٌن القسم وجوابه، وفً أثناء هذا المحل لها من اإلعراب، وهذا ( عظٌم

، فإنه معترض بٌن الصفة والموصوؾ، وهما (لو تعلمون:)االعتراض اعتراض آخر، وهو

(لقسم عظٌم)الموصوؾ والصفة  :أي
شٌبٌن إلفادة تقوٌة الكبلم بٌن " :المعترضة، و(51)

  .(52)ڌېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   یڌ:وتحسٌنه كقوله تعالى

                                                           
48

  53: سورة ٌوسؾ -

49
الؽٌب، مفاتٌح فً ( هـ606ت )أكرم نعٌم عطوان الحمٌداوي، التؤوٌل النحوي عند الفخر الرازي، : ٌنظر -

  111(: م2008)جامعة الكوفة، كلٌة اآلداب، رسالة ماجستٌر، 

50
 77-75: سورة الواقعة - 

51
 44-43: القوجوي، المصدر السابق - 

52
 24: سورة البقرة -
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ٹ  ٹ  ڤ  ڌ :تلٌها نحو قوله تعالى مالحقٌقة  الكاشفةة الفضلي ووه :التفسٌرٌة: الثالثة

فجملة االستفهام مفسرة للنجوى، فبل محل لها من ، (53)ڌ ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ

 .اإلعراب

ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڌ  :المجاب بها القسم نحو قوله تعالى: بعةاالر

 .للقسم، ال محل لها من اإلعراب جواب( إنك لمن المرسلٌن)وجملة ، (54)ڌڄ

أو جازم  "لما"و  "لوال"و  "لو"الواقعة جوابا لشرط ؼٌر جازم مطلقا نحو جواب : الخامسة 

مثال األول الففً  ،ن قمت قمتوإإن تقم أقم  :نحو ،الفجابٌة "إذا"ــوال ب "فاءال"ـولم ٌقترن ب

ال  موضع الجزمفً مثال الثانً فؤلن الفعل فً الة ، وأما ظهر الجزم على الفعل ال الجمل

(55)سرهابؤالجملة 
. 

 ؟أهذا الذي فاز بالجابزة :، نحوالجملة الواقعة صلة": السادسة

"جع أخوهطنحو جلس علً واضالجملة التابعة لجملة المحل لها من اإلعراب : ةالسابع
(56)

. 

 

  :النحوٌون أنها سبعلها محل من اإلعراب فقد ذكر الجمل التً "وأما  (6    

 "كان وكاد"ونصب فً بابً  ،"المبتدأ، وإن" رفع فً بابًوموضعها  ،الواقعة خبرا: األولى 

رفع  ، فً محلوهً فعلٌة مكونة من فعل وفاعل ،"قام أبوه"فجملة  ،"محمد قام أبوه": مثل

فجملة  (57)ڌۆئ ۈئ  ۈئڌ  :وقوله تعالى ،"أبوهإن محمدا قام ":ومثلها ،خبر عن محمد

وهً فعلٌة فعلها مضارع مرفوع بثبوت النون، و  ،فً محل نصب "كان"خبر لـ "ٌظلمون"

                                                           
53

 3: سورة األنبٌاء -

54
 3 -1: سورة  ٌس -

55
 112-111: أكرم نعٌم عطوان الحمٌداوي، المصدر السابق: ٌنظر -

56
    217:الجعلً و كامل كردي، المصدرالسابق  -

57
 57: سورة البقرة -
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فً  "ٌفعلون"فجملة  (58)ڌچ  چ  چڌ  :وقوله تعالى ل،واو الجماعة فً محل رفع فاع

"خبر كاد محل نصب
(59)

.  

وتحل محل المفرد الواقع  ،هً من الجمل التً لها محل من اإلعراب ،الواقعة حاال: الثانٌة

جاء ال تحكم وأنت ؼضبان، :نحو ،فضلة دالة على هٌبة صاحبها حٌن وقوع الفعل :هًو ،حاال

(60) راكبا محمد
. 

 (61)ڌڈ  ژژ  ڑڌ :قال تعالى ،وهً التً تقع محكٌة بالقول ،لواقعة مفعوال بها": ةالثالث

أو تقع  ،على المفعولٌة محكٌةسمها وخبرها فً محل نصب واوهً إن  "إنً عبدهللا"فجملة 

من الفعل والفاعل  "ٌقرأ"، فجملة "ظننت محمدا ٌقرأ": مثل "ظن"تالٌة للمفعول األول فً باب 

للمفعول الثانً فً أو تقع تالٌة  "ظن"فٌه فً موضع نصب على أنها المفعول الثانً لـالمستتر 

 فً محل نصب على أنها "أبوه قابم"فجملة  ،"أعلمت محمدا عمرا أبوه قابم": مثل "أعلم"باب 

 "أي"فـ (62)ڌہ  ھ  ھ   ھڌ:عنها بالعامل، كقوله تعالىالمفعول الثالث، أو أن تقع معلقا 

ادة مسد مفعولً ، والجملة فً موضع نصب سخبره "أحصى"مضاؾ إلٌه و "الحزبٌن"مبتدأ و

"الكبلممحبل لمجا ماله صدر بقاإه إبطال العمل لفظا وإألن التعلٌق  نعلم؛
(63)

.    

 ،أي محل تلك الجملة، الجر: ، أي الجملة، ومحلهاإلٌهالواقعة مضافا إلٌه، مضاؾ ا": ةالرابع

عند قوم، أو بمن  "الزجاج"وبالبلم عند  "سٌبوٌه"د وهذا االنجرار بنفس االسم المضاؾ عن

                                                           
58

 71: سورة البقرة -

59
: القاهرة  -محمد علً أبوالعباس، اإلعراب المٌسر دراسة فً القواعد والمعانً واإلعراب، دار الطبلبع   -

74  

60
(: م1997)دمشق،  –سورٌا  -، دار الحارث 1شوقً المعري ، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ط : ٌنظر -

91 

61
 30: سورة مرٌم -

62
 12: سورة الكهؾ -

63
 75-74:  أبوالعباس، المصدرالسابق -
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 "ٌوم"و ،مبتدأ "هذا" (64)ڌی  ی   جئ  حئ مئڌ :وباإلضافة عند بعض نحو قوله تعالى

ٌنفع مع فاعله، والجملة مجرورة المحل على أنها : بالرفع خبر مضاؾ إلى الجملة الفعلٌة وهً

"مضاؾ إلى الفعل فقط "ٌوم" انّ : وقٌل ،المصنؾ رأي وهذا علىمضاؾ إلٌها لٌوم 
(65)

.  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڌ  :تعالى قوله نحو الجازم شرطلل جوابا إذا أو الفاء بعد الواقعة: الخامسة

 .فجملة "إذ هم يقنطون" واقعة موقع فعل جمزوم  هو جواب الشرط (66)ڌڌ  ڎ  ڍ  ڍ   ڌ  

 .(67)ڌېئ  ىئ  ىئ  ىئڌ :التابعة لمفرد، نحو قوله تعالى: السادسة

ې  ې  ى   ى  ڌ :التابعة لجملة لها محل وٌقع فً باب العطؾ والبدل، نحو قوله تعالى: السابعة

  .(69) (68)"ڌائ

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

64
 119: سورة المابدة -

65
  28: القوجوي، المصدرالسابق  -

66
 36: سورة الروم -

67
 281: سورة البقرة -

68
 14: سورة البقرة -

69
 112: أكرم نعٌم عطوان الحمٌداوي، المصدرالسابقٌٌظر:  -
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  :حكام الفصل والوصلأ

 ،وكان بٌنهما مناسبة ،ولى فً حكمها اإلعرابًلجملة األل الثانٌة  الجملة إذا قصد تشرٌك     

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ڌ :تسوغ العطؾ، كما فً قوله تعالى ،جهة جامعة: أي

خبرا للفظ وقعت  "ضٌقب"فجملة ، (70)ڌوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئائ  ەئ   ەئ

شراك الثانٌة لؤلولى فً الحكم ألن القصد إ ؛علٌها بالواوت عطف "ٌبسط"الجبللة وجملة 

إذ المسند إلٌه فً كل منهما واحد  ،الجملتٌن تناسب ، وبٌنوهو وقوعها خبرا للمبتدأ ًاباإلعر

 تضاد فهما متناسبان "ض وٌبسطٌقب"وبٌن المسندٌن  -عز وجل-وهو هللا 
(71)

. 

وٌضر  ٌعطً وٌمنع هو":العطؾ لقصد التشرٌك فً الحكم اإلعرابً قولنا  ومن أمثلة     

لمسند إلٌه الفعلٌن معا لت على المعنى قوة وظهورا حٌث أوجبت جد أن الواو قد أضفن "وٌنفع

د ـٌعطً ٌمنع، ٌضر ٌنفع، من ؼٌر واو لم ٌجب ذلك، بل ق: قلناوجعلته ٌفعلهما جمٌعا، ولو 

(72) وإبطاال له "ٌضر" قولناوعا عن ـرج "ٌنفع" قولنا ٌجوز أن ٌكون
.  

 ٌمتنع العطؾ حتى ال ٌتوهم خبلؾ المراد،فلم تقصد التشرٌك فً اإلعراب "إذا أّما      

حٌث اشتركت الجمل ، (73)ڌڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڌ  

الفضل بن عباس  لشاعرٌقول ا ، نرىفً وقوعها خبرا للمبتدأ، وقد جاءت مفصولة كما الثبلث 

 :بن عتبة ابن أبً لهب

 أن تهٌنونا ونكرمكم        وأن نكؾ األذى عنكم وتإذوناال تطمعوا 
(74)
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  245: سورة البقرة -

71
 179-178 المصدر السابق: ،فٌود: ٌنظر -

72
عبدالفتاح الشٌن، التراكٌب النحوٌة من و 235:والجرجانً، المصدر السابق 179 :نفسهالمصدر :ٌنظر -

 135: الرٌاض –الوجه الببلؼٌة عند عبدالقاهر، دار المرٌخ 

73
 4-1: سورة الرحمن  -

74
، دار الكتب 1ط( هـ421ت )أبو علً أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقً، شرح دٌوان الحماسة ألبً تمام -

 164: ، ص1ج: هـ1424 -م2003لبنان،  –العلمٌة، بٌروت 
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بطال الجملة األولى والرجوع عنها، ومن ثم وجب إفترك العطؾ فً مثل هذه الشواهد ٌوهم 

تشرٌك الجملة الثانٌة لؤلولى فً حكم لم ٌقصد  فإذا ،وصلها حتى ال ٌتوهم خبلؾ المراد

"ٌوهم خبلؾ المراد، ألن الوصل عندبذ تعٌن فصلها اإلعراب
(75). 

ۅ  ۉ  ڌ :ىـالـعـه تـولـقـك 

هللا ٌستهزئ  :نجد أن جملة (76)ڌۉ  ې  ې  ې     ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

إنا "و "هللا ٌستهزئ بهم"، حٌث لم ٌقصد التشرٌك بٌن "إنا معكم": ، قد فصلت عن جملة "بهم

خبار إ "هللا ٌستهزئ بهم"مقول القول، فجملة  "إنا معكم":فجملة  ،ًفً الحكم اإلعراب "معكم

(77)توهم أنها من مقول المنافقٌنهذا الوصل إلى وصلت باألولى ألدى  لوو -عزوجل-من هللا 
. 

ۅ  ۉ  ۉ  ڌ :ن كان لؤلولى حكم الٌقصد إعطاإه للثانٌة فـالفصل واجب ففً قوله تعالىوإ     

على  "ەئ  ەئ  وئ" لم تعطؾ( 78)ڌې  ې  ې        ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

، وهذا العطؾ "وإذا خلوا" :قولهوهو المقدم، ختصاص بالظرؾااللببل تشاركهم فً  "قالوا"

 "إلى شٌاطنهم خلوهم" مختصا بحال "استهزاء هللا بهم" وهو أن ٌكون ،ٌإدي إلى معنى فاسد

 "ظرفٌة" ال "شرطٌة" فً اآلٌة الكرٌمة "إذا"على ذلك؛ ألن  عتراضوٌمكن اال ،ولٌس كذلك

شرطٌة هً الظرفٌة استعملت استعمال ال "إذا"عتراض المذكور بؤنعلى اال وٌمكن الرد

(79)الشرط
. 
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 بن عمربن أحمد بن محمد الخطٌب القزوٌنً محمد بن عبدالرحمن: ، وٌنظر183، المصدرالسابق فٌود -
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 المبحث الثالث 

والوصلالفصل  أقسام  

 -:خمس كما ٌأتً الفصل بأنها أقسام البالغٌونحدد 

   :تصالاالكمال : األول

ا وامتزاًجا: تاًما اتحاًدااتحاُد الجملتٌن "هو كمال االتصال       ًٌ ل الثانٌة من  - معنو بحٌث ُتنزَّ

"منزلَة نفسهاالاألولى 
(80)

تصال التً ٌجب فٌها الفصل االقد حدد الببلؼٌون مواضع كمال و .

 :على هذا النحو

 ،ضمون األولىمضمون الثانٌة هو موأن تكون الجملة الثانٌة بمنزلة التؤكٌد اللفظً لؤلولى  -1

الجملة  عن ( فهل الكافرٌن)جملة فصل ( 81)ڌڱ  ڱ  ڱ  ڱڌ:كما فً قوله سبحانه

 كبلهما كالشًء المإكدو التوكٌد" (82)لة التؤكٌد اللفظً لؤلولىألن الثانٌة فً منز (أمهلهم روٌدا)

(83)ومن ثم ترك العطؾ لعدم صحة عطؾ الشا على نفسه ،الواحد
الجملة الثانٌة وتكون  ،"

حداهما ٌقرر إلكن مضمون  ،الجملتٌن اٌختلؾ مضمونأن " ،بمنزلة التؤكٌد المعنوي لؤلولى

فإثبات ملكٌته  (84)ڌڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦڌ:كما فً قول سبحانه "ضمون األخرىم

  .فً بشرٌتهلنبمنزلة التؤكٌد المعنوي 
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  128-127: المصدرالسابقالهاشمً،  -

81
  17: سورة الطارق -

82
 300: المصدرالسابقالعاكوب و الشٌتوي، : ٌنظر  -

83
 186: فٌود، المصدر السابق -

84
 31: سورة ٌوسؾ -
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 :وهذا البدل قد ٌكون ،داللتها تكون الثانٌة بدال من األولى ٌوضحأن  -2

( 85)ڌی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ يئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ڌ  :بدل بعض كقوله سبحانه -أ

دل البعض من األولى حٌث فصلت النعم التً ـــألن الثانٌة بمثابة ب ؛بٌن الجملتٌن وجب الفصل

  .أجملتها األولى

ۀ  ہہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ڌ :كقوله سبحانه: شتمالابدل  -ب 

(86)ڌے  ے
ٌسؤلكم أجرا وهم  اتبعوا من ال)عن جملة ( اتبعوا المرسلٌن)جملة فصل  

تباع االتباع األول اتباع المرسلٌن االإذ ٌشتمل  ،شتمال من األولىاالالثانٌة بدل ألن  ؛(مهتدون

(87)الثانً المنطوي على عدم خسران شًء من أشٌاء الدنٌا وضمان الهداٌة
. 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڌ  :كقوله سبحانه ،بدل كل"وتكون الجملة الثانٌة  -ج

(88)ڌڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 
وجملة "ولونقال األ"وجب الفصل بٌن الجملة  

 .مرادالأوفى من األولى فً بٌان  ولى، إذ هًألن الثانٌة بدل كل من األ "قالوا"

 زالة هذا الخفاءإفً الجملة األولى مع اقتضاء المقام  ،أن تكون الجملة الثانٌة بٌانا لخفاء -3

 (89)ڌڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻڌ :كقوله سبحانه
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 134 - 133: سورة الشعراء -
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 21 - 20: سورة ٌس -

87
 301-300:  المصدرالسابقالعاكوب و الشٌتوي، : ٌنظر -
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 120: سورة طه -



 

27 
 

"تهالموضحة لها مبٌنة لدال ألنها "فوسوس"عن جملة  "آدم قال ٌا"وجب فصل جملة 
(90)

. 

(91)خرالواحد، فبل ٌعطؾ أحدهما على اآل كالشًء كبلهما والبٌان والمبٌن
. 

 

 :نقطاعاالكمال  :الثانً

  :ختبلفا تامااختبلؾ الجملتٌن وهو ا

 -حفظه هللا -مٌر األحضر : نحو ،أو معنى فقط ،فظ والمعنىلبؤن ٌختلفا خبرا وإنشاء فً ال -أ

فكل من هذه الجمل خبرٌة لفظا وإنشابٌة  -رحمه هللا -مات زٌد  -رضً هللا عنه -وقال علً 

وإنشاء معنى ختبلؾ الجملتٌن خبرا البٌن الجمل ولذا فصل بٌن كل منهم  ،معنى، ألنها دعابٌة

(92)فقط
 . 

 :المعتز ابن شاعركقول ال  

(93) من بحراتضوقد  كٌؾ ٌظما                  قبرك ؼٌثا ل مستمطرالست 
 

ه ـولــوق  ،اء لفظا ومعنىـشـما خبرا وإنـهـختبلفال "كٌؾ"و "لست"وجب الفصل بٌن الجملتٌن 

ڌۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭڭڌ:ىـالـعـت
(94)

لفظا ومعنى،  إنشابٌة "ڭ" :فالجملة األولى 

الفصل بٌنهما ال ٌوهم خبلؾ ولفظا ومعنى،  خبرٌة "ۇ  ۇ  ۆ  ۆ" :والجملة الثانٌة

(95)، ولذا وجب الفصل بٌنهماالمقصود
 . 

 ،ل كل منهما مستقل بنفسهـب ،اطــرتباون بٌن الجملتٌن مناسبة فً المعنى وال ـتك بؤن ال -ب

   .العصفور طابر ،محمد كاتب: مثل
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 .  230-226: المصدرالسابقالجعلً وكامل كردي، : ، وٌنظر 301: المصدرالسابقالعاكوب والشٌتوي،  -
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بٌن الجملتٌن لكمال وكذلك حٌث وجب الفصل  ،بٌنهماٌمكن العطؾ  متباٌنتان الفالجملتان     

 لذلك وجب الفصل  ،حمد والعصفور أو الكاتب والطٌرانال توجد مناسبة بٌن م ،نقطاعاال
(96)

.   

 :شبه كمال اإلتصال: الثالث

 ،وهذا هو الؽالب األكثر ،تً الجملة الثانٌة جوابا عن سإال فهم من الجملة األولىتؤن أ     

وفً  -تعالى -وهذا كثٌر فً كتاب هللا ،وقد ٌكون السإال مذكورا صراحة فً الجملة األولى

پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ڌ:-تعالى -لك كتاب هللاذفمن  ،وفً الكبلم الجٌد --كبلم سٌد البلؽاء

إنما جاءت جوابا  ؛"ارة بالسوءلنفس ألماإن "فإن قوله سبحانه ( 97)ڌپ  پ  پ

إن كان الكبلم  -ال تبريء نفسكلم و :كؤنه قٌل "وما أبرئ نفسً"سإال فهم من قوله عن 

 هل النفس ألمارة بالسوء؟ ،؟مرأة العزٌزال الكبلمفسك إن كان ن لم ال تبربٌن :أو لٌوسؾ؟

ڌ :ستبناؾ قوله تعالىاالومما لطؾ موقعه، وحسن موضعه من   ،إن النفس أمارة بالسوء

(98)ڌىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   ېئ  ېئ  ىئ   
والذي  

 ،ولبكن أب من شؤرٌرى الذي ٌقصد منه التعجستفهام التقاالبت بتدأاإنها ٌة اآل منرى ٌ

ٌشترون : شؤن هإالء الذٌن أتوا نصٌبا من الكتاب؟ وماذا ٌفعلون؟ فقال ما: فكؤنه قٌل

(99) بللةالض
.  

(100)ڌ پ        پ  ڀ  ڀ  پٻ       ٻ  ٻ  پٱ  ٻ  ڌ :وقال تعالى     
إنه ": فالجملة األولى 

كٌؾ الٌكون من أهلً وهو ابنً؟ وجاءت الجملة  فحواه سإاال أثارت" ،"لٌس من أهلك

كون الجملة الثانٌة جوابا لسإال ، و"صالحإنه عمل ؼٌر : "ثارالثانٌة جوابا لهذا السإال الم
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 72-71: و الشحود، المصدر السابق  123: أبوالعدوس، المصدر السابق: ٌنظر -
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الجملة األولى، وٌنبعث منها كانت مرتبطة بها ارتباطا وثٌقا، كما ٌرتبط الجواب  تتضمنه

ٌعطؾ على السإال، لما بٌنهما من  بالسإال، ومن ثم ترك العطؾ بٌنهما ألن الجواب ال

"ترابط وثٌق وصلة قوٌة
(101)

 . 

 : (نقطاعاالشبه كمال )  أن ٌكون بٌن الجملتٌن: الرابع 

لوجود الجهة  إحداهماعلى  هاعطف بجملتٌن ٌصحتسبق جملة " لك حٌنذوٌكون      

وابتؽاء تفادي توهم العطؾ على  المعنى؛ فً ا على الثانٌة فسادعطفه لكن فًو ،الجامعة

وٌمثل  ،وٌفصل بٌن الجملتٌن ،ٌتخلى عن العطؾ مطلقا ،واحترازا من مساء المعنى ،الثانٌة

 :لك بقول الشاعرلذعلماء الببلؼة 

(102)ضبلل تهٌمراها فً الأن سلمى أننى أبؽً بها       بدال وتظ
 

بل ٌتوهم لكٌ -المناسبة بٌن الجملتٌنرؼم توافر "تظن"عن جملة  "راهاأ"فقد وجب فصل جملة 

 ،من مظنونات سلمىالقرٌبة منها وتكون عندبذ  "أبؽً"على الجملة  معطوفة "أراها"السامع 

ى على هذا الظن ، وٌصٌر المعنٌضا الفصلالعطؾ ووجب أولهذا امتنع  -لمقصودنه ؼٌر امع أ

لك فساد للمعنى ذوفً  "بللتهٌم فً الضوتظن سلمى أننً أبؽً بها بدال وأننً أراها " :هكذا

ولى فً مثل هذه الحال شبه األالثانٌة عن ن فصل الجملة إوٌقول الببلؼٌون  ،ٌنبؽً تفادٌه

لكونه خارجٌا  "كمال إنقطاع"ولم ٌجعل  ،العطؾشتماله على مانع من ال ،"نقطاعاكمال "ـب

(103)بإقامة القرٌنة منه ٌمكن التخلص
. 

 

   :مانع من الوصلبٌن الكمالٌن مع قٌام ال توسط ،أن ٌكون بٌن الجملتٌن :خامسا

لكنه ٌحول دون العطؾ مانع  ،بٌن الجملتٌن تناسب وترابط قوي"ظ وٌكون ذلك حٌن ٌلح     

الجملة الثانٌة فً حكم األولى، لما ٌنشؤ عن ذلك من اختبلؾ فً عدم صحة تشرٌك هو 
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"المعنى
(104)

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى   ى  ائائ  ەئ  ڌ :تعالى -سبحانه -كقوله .

(105)ڌەئ  وئ
أنه  قتضابهال "إنا معكم" طفها على جملةالٌصح ع "هللا ٌستهزئ بهم" فجملة 

لببل  "قالوا" وال على جملة "دعاء علٌهم" -تعالى -من مقول المنافقٌن والحال أنه من مقوله

حال خلوهم إلى ب دبهم مقٌ -تعالى -استهزاء هللان وإلظرؾ كته له فً التقٌٌد باٌتوهم مشار

ن استهزاء هللا بالمنافقٌن ؼٌر مقٌد بحال من األحوال ولهذا أٌضا وجب أوالواقع  ،شٌاطنهم

"الفصل
(106)

.  

 

 -:كما ٌأتً ةثالثنها الوصل بأ أقسامالبالغٌون حدد 

وتفصٌل ذلك أنه إذا أتت جملة بعد  ،حكم اإلعرابًالشراك الجملتٌن فً إإذا قصد  -1     

فإنه ٌتعٌن فً  ،ا فً هذا الحكموقصد تشرٌك الثانٌة له ،وكان لؤلولى محل من اإلعراب ،جملة

 ؛كما ٌعطؾ مفرد على المفرد بالواو ،الحالة عطؾ الثانٌة على األولى بـالواو تماما هذه

فً محل رفع  " ٌقول "فجملة  ،"علً ٌقول وٌفعل": عرابً واحد نحوإشتراكهما فً حكم ال

ا بؤنها فً محل رفع خبر معطوفة على جملة ٌقول وتشاركه "وٌفعل"خبر المبتدأ وكذلك جملة 

(107)للمبتدأ ًثان
. 

ولم ٌكن هناك  ،أو معنى فقط ،لفظا ومعنىإذا اتفقت الجملتان فً الخبرٌة واإلنشابٌة  -2

 :ومن أمثلة ذلك ،مناسبة تامة فً المعنى بٌنهما وكانت ،سبب ٌقتضً الفصل بٌنهما
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڌ:كقوله تعالى ،لفظا ومعنى خبرٌتٌنالجملتان إذا كانت  -أ

ژ  ڌ ،فً الخبرٌة لفظا ومعنى "زهق الباطلوالحق" " اتفقت الجملتان"جاء  (108)ڌڱ

( 109)ڌژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک     ک   گ  
وإن " "إن األبرار لفً نعٌم":ط اتفقت الجملتانفق 

وجدت المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع فً الخبرٌة لفظا ومعنى، و "الفجار لفً جحٌم

(110)رى، ولذا وصل بٌنهما كما نمن العطؾ مانع
. 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڌ:كقوله تعالى ،لفظا ومعنى شابٌتٌنإنالجملتان إذا كانت  -ب

 .(111)ڌڱ

بؤن كان لفظ  ،ومختلفتٌن من حٌث اللفظ ،معنىخبرٌتٌن من حٌث الالجملتان إذا كانت  -ج

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ڌ :كقوله تعالى نشاءا ولفظ الثانٌة خبرااألولى إ

 .وجدك ضاال فهداكوجدك ٌتٌما فآواك و :والتؤوٌل( 112)ڌک

ڀ ڀ  ڀ   ڌ :كقوله تعالى ،لكنها بمعنى الخبرٌةو ،والثانٌة إنشابٌة الجملة األولى خبرٌة -د

(113)ڌڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
  .إنً أشهد هللا وأشهدكم :وٌلوالتؤ 
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ۇ   ۇ  ڌ:كقوله تعالى ،والثانٌة إنشاء ولى خبر،األولفظ  ،الجملتان إنشابٌتان معنى -ر

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    

(114)ڌې  ى
 ،ا إنشابٌتٌن معنىملكونه "تعبدون ال"على جملة "قولوا"جملة عطفت  

(115) تعبدوا ال :اإلنشاء وهً ولفظ األولى خبر بمعنى
.  

 ،نشابٌة وكان الفصل ٌوهم خبلؾ المقصودفً الخبرٌة واإل" الجملتٌن تختلفا كانت إذا -3

من  محمد ءبريهل  :لكٌسؤلمن  ،"ال وشفاه هللا" قول مجٌبا لشخص بالنفًنكما 

ه، وهو خبلؾ المقصود، الن الؽرض فترك الواو ٌوهم السامع الدعاء علٌ "المرٌض؟

 ،فع اإلٌهاملد ،ة الثانٌة على األولىوجب أٌضا الوصل وعطؾ الجمل ولهذا ؛"الدعاء له

"وكل من الجملتٌن المحل له من اإلعراب
(116)

.  
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رابعالالمبحث   

:والبالغًالدرس النحوي  بٌنالفصل والوصل ماهٌة   

ٌتفكر بدقابق  الببلؼٌة الدقٌقة والخفٌة لمن الالنحوٌة و من المواضع"الفصل والوصل إن       

لى كم ومعرفة هذا العلم تحتاج إ ،"وهو العلم بمواقع الجمل"اللؽة ومعرفة أسالٌبها ومقاصدها

معرفة الفصل لببلؼة على ولهذا فإن بعض العلماء قد قصر علم ا ،الفطنة ودقة النظرمن كبٌر 

(117)من الوصل
. 

الوصل عند الببلؼٌٌن والعطؾ عند  ،سمٌته بٌن الببلؼٌٌن والنحوٌٌنوإن اختلفت ت والوصل     

الفصل عند الببلؼٌٌن  ،سمٌناه الوصل أم العطؾفالمقصود هو فهم النص سواء ا ،النحاة

كمال : وهً ،ومواضعه الخمسة عند الببلؼٌٌن ،واالستبناؾ عند النحاة كل حسب تسمٌته له

وأخٌرا التوسط بٌن  ،نقطاعوشبه كمال اال ،تصالوشبه كمال اال ،نقطاعوكمال اال ،تصالاال

ٌها الفصل ولكن بؤسماء مؽاٌرة ثم ما جاء به النحاة من الجمل التً ٌحدث ف ،الكمالٌن

"الخ...عتراضٌة والتفسرٌةٌة واالبتداباال ستبنافٌة أوكاال
(118)

. 

إلى أن ة ٌوتشٌر هذه الصٌػ التعرٌف ،الوصل عطؾ بعض الجمل على بعض والفصل تركه     

نحوي ٌمثله باب العطؾ فقد درس لفصل والوصل إنما ٌقوم على أساس االبناء التركٌبً لثنابٌة 

وؼٌر ذلك مما  ،طؾ واالستبناؾالجملة الواقعة بدال أو بٌانا أو تؤكٌدا كما درسوا الع ،النحوٌون

ما جعل  وهو ،تقوم علٌها دراسة الفصل والوصل فً كتب الببلؼٌٌن هامة  أصوال صار

التً  ،"حروؾ المعانً"على األدوات الرابطة المسماة بـدون فً دراساتهم لها الببلؼٌٌن ٌعتم

من وظٌفة نحوٌة إلى أمور وراء ذلك من حٌث قدرتها على  هٌدخرج بها الببلؼٌون عما تإ

وهً مهمة تتصل  ،مهمتها النحوٌة بالدرجة األولىإلى  اإذ نظرو ،الربط بٌن الجمل والمفردات

على مستوى المفردات خرى سواء والناتج الداللً من ناحٌة أ عرابٌة من ناحٌةبالحركة اإل

سٌطرت على تفكٌر النحوٌٌن التصالها بمبدأ  أن قضٌة العطؾ قد ،أوعلى مستوى المركبات

عراب فً منزلة  المفرد الجمل لها محل من اإل ونعل النحوٌوقد ج ،التشرٌك فً الحكم
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 ،مفرداتإلمكانٌة تؤوٌل الجملة به  فٌكون الفصل والوصل بٌنها من قبٌل العطؾ أو تركه بٌن ال

بدراسة  من عناٌتهموصبل أكثرفصبل وبدراسة الجمل  العناٌةوهوما حفز الببلؼٌٌن على 

هو األصل  فً هذا ل ؤن تمٌٌز موضع العطؾ عن ؼٌر موضعه فً الجمذلك بـ ،المفردات

عندهم واحدا  لما تتمتع به األولى من داللة واسعة ومعنى خفً؛ إذ ٌمثل الفصل والوصل ،الفن

(119)نزٌاحتنتاب الجملة ونوعا من أنواع اال من العوارض التً
. 

 :الدرس النحويالفصل والوصل فً ماهٌة  :أوال

الفصل والوصل وعلم النحو واسع لتعدد التراكٌب اللؽوٌة التً ٌمكن "إن الحدٌث عن      

نطقها فهو ٌشمل اللؽة كلها، ومنذ الفجر األول للدراسات العربٌة نجد كتب النحو، وفً مقدمتها 

كذلك ووصبل، اللؽوٌة فصبل و، تناقش التراكٌب كتاب سٌبوٌه وشروحه وما ألؾ بعد ذلك

"واإلبتداء ضروبا من تلك الدراساتاحتوت كتب اعراب القرآن، وكتب الوقؾ 
(120)

. 

أٌا كان ذلك  ،الفصل للداللة على الحاجز اللفظً بٌن المتبلزمٌن"استخدم النحاة مصطلح      

كما ٌختلؾ دوره الوظٌفً من حٌث الجواز  ،وقد ٌكون جملة ،فقد ٌكون كلمة أو ظرفا ،الحاجز

"والمنع
(121)

. 

تتضح أهمٌة الفصل والوصل فً علوم مختلفة ومنها ما ٌتعلق بعلم النحو، فمن دون      

مراعاة قواعد الفصل والوصل ال ٌتؤتى ضمان استقامة التراكٌب النحوٌة، وبعدم مراعاتها 

فً الخط والنص  ئالجانب البصري القارٌضطرب المعنى وٌفسد، وهذه األهمٌة تكمن فً 

(122)المكتوب
. 

دئ واألسس التً ابالموالوصل محكومة بمجموعة من فقد جعل الجرجانً مسؤلة الفصل      

اهرة تجلٌا حقٌقٌا وأول هذه األسس األساس النحوي فالجرجانً ٌنطلق من تجعل من هذه الظ

متناع ذكر كاها النحاة من أجل ضبط العطؾ رلون القواعد والقٌود النحوٌة التً بمجموعة م

، أو إمتناع عطؾ جملة على أخرى أو بٌن التؤكٌد والمإكد ،موصوؾالواو بٌن الوصؾ وال
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وعطؾ الجملة على  ،ٌزهم بٌن عطؾ المفرد على المفردٌوتم ،المحل لها عن اإلعراب

(123)الجملة
. 

سٌم والتحدٌد قبحثا منظما ٌقوم على الت "والوصل لفصلا"القاهر الجرجانً عبد ثوبح      

الفصل "ع مواض، وربطه بباب العطؾ بعد أن ربط الببلؼة بمعانً النحو، وأجمل والتعلٌل

  ":أنَّ الجمَل على ثبلثِة أضربِ  :قولهب "والوصل

فبل ٌكوُن فٌها  ِد،المإكوالتؤكٌِد مع  ،لموصوؾِ جملٌة حالُها مع التً قبلَها حاُل الصفِة مَع ا -1 

  .لو ُعِطَفْت بعطِؾ الشًِء على نفسه  لَشبِه العطؾ فٌها ،العطُؾ البتَّةَ 

وجملٌة حالها مع التً قبلها حاُل االسِم ٌكوُن ؼٌَر الذي قبلَه إال أنه ٌشاِرُكه فً حكٍم وٌدخُل  -2 

ٌكون حقُّها ف، إلٌه مضافاأو  ،أو مفعوالً  ،بل االسمٌِن فاعبلً ك أن ٌكون: مثلِ  ،معه فً معنى

  .العطؾ

ال ٌكوُن  ،االسم معبل سبٌلُها مع التً قبلها سبٌُل االسم  ،ملٌة لٌست فً شًء ِمَن الحالٌنوج -3 

ٌُْذَكر إال بؤمٍر ذبل هو شًٌء إن  ،ىمعنمنه فً شًٍء فبل ٌكوُن إٌاهُ وال مشاركا له فً  كر لم 

ْكر سواٌء فً حالِهوٌكوُن ِذْكُر الذي َقْبلَه وَترُك  به،ٌنفرُد  وحقُّ  ه رأسا،وبٌن، لعدم التعلِق بٌنه الذِّ

ا لبلتصاِل فترُك ا ،هذا ترُك العطِؾ البتَّةَ   ،أِو االنفصال إلى الؽاٌةِ  ،إلى الؽاٌةِ لعطِؾ ٌكوُن إمَّ

"حالٌنبٌَن األمرٌن وكاَن له حاٌل بٌَن والعطُؾ لما هو واِسَطٌة 
 (124)

. 

 :فً الدرس النحوي (كمال اإلتصال)

وهو أن تكون الجملة  ،تصالااللما ٌسمونه كمال ومثل هذا الفصل  "ةنحوٌ وجهة نظر      

هذا ال ٌرجع إلى  مقام  ترك العطؾ فًف ،و عطؾ بٌان لهاأولى أو بدال منها لؤلكٌدا تؤالثانٌة 

 ،والبدل والمبدل منه ،ٌد والمإكدٌن التؤكٌالنحو عندامتناع العطؾ  لىإنما ٌرجع وإ ،ٌقتضٌه

لك ، وكذٌد عٌن المإكدتضً التؽاٌر بٌن المعطوفٌن والتؤكن العطؾ ٌقأل ؛والبٌان والمبٌن

ن أٌصح نه الأوكما  ،ل والمفرداتوال فرق فً هذا بٌن العطؾ فً الجم ،عطؾ البٌان والبدل

كٌد الجمل فً تؤن هنا فصبل إن ٌقال أٌصح ال ،ٌد المفردات ونحوهتؤكنه هناك فصبل فً إٌقال 
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مؽاٌرة بٌن المعطوفٌن فلٌس من أسلوب ٌسمونه عطؾ تفسٌر مما لٌس فٌه  وأما ما ،ونحوه

 ،ٌه حرؾ تفسٌر العطؾالواو فن إوقٌل  ،وإنما ٌؤتً فً أسلوب المإلفٌن وأشباههم ،البلؽاء

  :ومن هذا قول عدي بن زٌد

 ومٌناٌه              وألفى قولها كذبا وقد دت األدٌم لراهش

نه أفقد ذهب الزمخشري إلى  (125)ڌگ  ڳ  ڳ  ڳ   ک  گ   گ  گڌ:وهذا بخبلؾ قوله تعالى

بٌن الجملتٌن  فالتؽاٌر ،ولىاألبلػ فً اإلنذار من أنه جعل الجملة الثانٌة ؛ ألكٌدتؤ تؤسٌس ال

"رىنظاهر كما 
(126)

.  

 :من وجهة نظر نحوي( خبر واالنشاء ال)االختالف فً 

لبلختبلؾ فً الخبر واالنشاء حكم نحوي الٌصح أن ٌعد فً وصؾ الفصل الفصل "إن      

والوصل، فهو الٌرجع إلى مقام ٌقتضٌه حتى ٌصح أن ٌذكر فً هذا العلم، وإنما ٌرجع إلى منع 

أن : جمهور النحوٌٌن له، وقد أجاز سٌبوٌه عطؾ الجملتٌن المختلفتٌن باالستفهام والخبر، مثل

"هذا زٌد ومن عمرو؟: تقول
(127)

.  

الفصل بٌن أجزاء الجمل فً الدرس النحوي منحٌٌن أحدهما بؤن ٌفصل بٌنهما "تخذ قد او     

"بعنصر لؽوي ما
 (128)

. 

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڌ :كقوله تعالى "ٌكوُن عطُؾ البٌان جملةً      

عطُؾ بٌان على جملة  "قال ٌا آدُم هل أُدلُّك"فجملُة ( 129)ڌں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ 

وأثبتُه  باب البدل، وقد منَع النُّحاة عطَؾ البٌاِن فً الُجمل، وجعلوه من "فوسَوس إلٌه الشٌطان"
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(130)ڌمئ  ىئ  يئ  جبڌ :أٌضاومنه قولُه تعالى  ،علماء المعانً، وهو الحقُّ 
أن تلُكُم "فجملة 

"ُنودوا عطؾ بٌاٍن على جملة "الجنةُ 
(131)

. 
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 :ًالبالغرس الدَّ فً  الوصل و الفصلماهٌة : ثانٌا

الفصل والوصل ومواضعهما عند الجاحظ فً ؼاٌة األهمٌة؛ فمن "أهمٌة معرفة  تبدو        

طراؾ الببلؼة، وربما كانت هذه المقولة مصدرا لمقولة عبدالقاهر نهما فقد تمكن من أتمكن م

ْكُمُل وأّنَّه "الجرجانً متحدثا عن معرفة الفصل من الوصل  ٌَ إلِحراِز الفضٌلة فٌه أحٌد إالَّ ال 

" "َكَمَل لسابِر معانً الببلؼة
(132)

 . 

باحث الببلؼة وأن معرفة مالفصل والوصل ٌمثل أهم ال" الببلؼٌون أن مبحث علماءال ٌرى     

" مواضع كل من الوصل والفصل دلٌل على الببلؼة
(133)

.  

مسلك، دقٌق الصعب الفصل والوصل فن عظٌم،  إلى أن أسلوب"ٌن ٌمن الببلؼذهب كثٌر      

فهم كبلم العرب طبعا سلٌما ورزق فً إدراك أسراره تً أوط بؤسراره إال من ٌالٌحالمؤخوذ، 

"ذوقا صحٌحا
(134)

.  

بمعنى العطؾ بٌن المفردات والجمل فً مواضعه المعروفة وكذلك الفصل الوصل " وأن     

تصال بٌن العبارات والجمل بؤن تكون الجملة وااللتحام اال لشدة أٌضا بمعنى ترك العطؾ

"الثانٌة جوابا عن سإال نشؤ عن الجملة األولى أو تؤكٌدا لهما أو بٌانا أو بدال لهما
(135)

. 

واحد من الجملتٌن، وذلك ٌتوقؾ  ٌجب لكل والوصل ٌتوقؾ على معرفة ماالفصل "إن علم      

حدى إ تلٌه وؼٌر ذلك، فإذا توقفإعلى جمٌع األبـواب الماضٌة من أحوال المسند والمسند 

الجملتٌن على ؼٌر هذا الباب توقؾ العلم بحال الجملتٌن معا علٌه ضرورة أن ما توقؾ علٌه 

ن ؼٌر المبالؽة ال حٌنبذ ٌصح قصر الببلؼة على الفصل والوصل مالجزء توقؾ علٌه الكل، 

: نقول او دونه، ألنّ على وجه بلٌػ حسن الفصل و الوصل قد ٌكون مع كون الجملتٌن : ٌقال

"بٌن جملتٌن ركٌكتٌن ما على أساساألمر كذلك، ولكن ما للبلٌػ والتعب فً 
(136)

. 
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من : المؤمون لبعضهم :وقال ،معرفة الفصل من الوصل": قٌل للفارسً ما الببلؼة؟ فقال     

دل ما ع: ، قالوصعب الدرك باأللفاظ الٌسٌرة ،من قرب األمر البعٌد المتناول: أبلػ الناس؟ فقال

ٌل الفكرة فً اختبلس ، وال ٌجولكن البلٌػ من كان كبلمه فً مقدار حاجته ،سهمك عن الؽرض

وال ٌتعمد الؽرٌب  ،منازلها ؼٌرالها فً نزإوال ٌكره المعانً على  ،ما صعب علٌه من األلفاظ

ة بمواضع الفصل والوصل كانت ففإن الببلؼة إذا اعتزلها المعر ؛وقًالسوال الساقط  ،الوحشً

"ومن حلٌة الببلؼة المعرفة بمواضع الفصل والوصل ،كالبلبً ببل نظام
(137)

 .  

ؼامض  خفًأنه : علم أنه ما من علم من علوم الببلؼة أنت تقول فٌهوأ":وقال عبدالقاهر     

"صعبأووأدق  وأخفى ؼمضأإال وعلم هذا الباب  ،ودقٌق صعب
(138)

.   

والوقؾ على ما ٌنبؽً أن ٌصنع فٌها من  ،الجملبمواضع و العلم وه"الفصل والوصل     

، أو تركها عند عدم ٌفٌة إٌقاع حروؾ العطؾ فً مواضعهاناؾ، والتهدي إلى كبتواالس العطؾ

طا موفورا من الببلؼة، من أوتً قس الّ للصواب فٌه، إ ٌوفقصعب المسلك ال ،الحاجة إلٌها

الؽموض هذا  وذلكدراك محاسنها، ورزق حظا من المعرفة فً ذوق الكبلم، وطبع على إ

أنهم جعلوه حدا للببلؼة، فقد ُســبل  لهذاٌدل : دقة مسلكه، وعظٌم خطره، وكـثٌر فابدته الباب و

" "والوصلِ معرفة الفصِل ":عنها بعُض البلؽاء، فقال هً
(139)

. 

ال تتحقُق إال بالواو العاطفِة فقط، دون بقٌِة حروؾ العطِؾ، ألنَّ الواَو " :الوصل ببلؼةإن       

طٍؾ فً الفهِم، ودقٍة فً اإلدراِك، لهً األداةُ الّتً تخَفى الحاجُة إلٌها، وٌحتاُج العطؾ بها إلى 

َد الربِط،   مَضى وقُت الكسِل، وجاَء : مثل لَِما قبلها فً الحكمِ ما بعدها  واشراكإذ ال تفٌُد إال مجرَّ

ًَ أخرى،  ،زمُن العمِل، وقُْم واْسَع فً الخٌرِ  ٌُفٌُد مَع التشرٌِك معان بخبلِؾ العطِؾ بؽٌر الواو، ف

كالترتٌِب مع التعقٌِب فً الفاِء، وكالترتٌب مع التراخً فً ُثمَّ، وهكذا باقً أدواِت العطِؾ الّتً 

وشرُط العطِؾ بالواو أْن ٌكوَن  ،بواحٍد منها ظهَر الفابدةُ، وال ٌقُع اشتباهٌ فً استعمالهإذا ُعطؾ 

 ًٌّ ًٌّ ، بٌن طرفً اإلسنادِ  بٌن الجملتٌِن جامٌع حقٌق ًُّ كالموافقِة فً  أو جامٌع ذهن فالجامُع الحقٌق

ًُّ كالمضادِة فً : مثل والجامع ٌجُب أْن ٌكوَن ، ٌضحُك وٌبكً: مثلٌقرأُ وٌكتُب، والجامُع الذهن
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ٌُقالُ  ،جمٌعاالمسَنِد إلٌه والمسَنِد  على أساس خلٌٌل قادٌم والبعٌُر ذاهٌب، لعدِم الجامِع بٌن : فبل 

"ٌر، لعدِم الجامِع بٌن المسندٌنِ سعٌٌد عالٌم، وخلٌٌل قصٌ: المسَند إلٌهما ،كما ال ٌقالُ 
(140)

. 

أن الجملة  -الوصل والفصل فً البٌان"فً مبحث  -ومن قانون اللؽة العربٌة فً الببلؼة      

من كل،  مرتبطة بما قبلها كؤن تكون جزءا إذا كانت جدٌدة تعطؾ بالواو، وإذا كانت مفسرة أو

أو بٌاناً لمجمل، فإنها ال تعطؾ بالواو ولكن تؤتً تابعة لها، وهذه القضٌة الببلؼٌة تحل 

جد ن :بٌان لذلك ، وخاصة فً مواقؾ العقابدإشكاالت كثٌرة عند طلبة العلم فً مآزق المواقؾ

ڀ     پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پڌ سبحانه بسم الرحمن الرحٌم مستهل المصحؾ الشرٌؾ قوله فً

(141)ڌڀڀ
ِقٌنَ "لمن؟ " ُهًدى"  ثم جاء بعد ذلك بؤوصاؾ ألشخاص، وهل األوصاؾ " لِْلُمتَّ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ،ڀ   ڀڌ" جاءت معطوفة بالواو أو جاءت متصلة بدون عطؾ؟

(142) ڌٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ال، ٌقول " هدى للمتقٌن والذٌن ٌإمنون بالؽٌب: "ولم ٌقل ،"

ٌُِقٌُموَن ": ومن المتقون الذٌن ٌهتدون بالكتاب؟ قال: لو قٌل: الببلؼٌون ِب َو ٌْ ٌُْإِمُنوَن ِباْلَؽ الَِّذٌَن 

ٌُنفِقُونَ  ا َرَزْقَناُهْم  بلة َوِممَّ لو : لكانت مفرقة، وكان عندنا قسمان، ولو جاء بالواو "الصَّ

"دنا متقون، وعندنا مإمنون بالؽٌبٌبقى عن" هدى للمتقٌن، والذٌن ٌإمنون بالؽٌب":قٌل
(143)

. 
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 الفصل الثانً

 األربعٌن النووٌة حادٌثأتوجٌه فً وأثرهما الفصل والوصل 

 :فً توجٌه أحادٌث األربعٌن النووٌة وأثره الفصل: المبحث األول

وٌة؛ ألنها حادٌث النبداخل جمل األ المعنى ل أثر بالػ فً توجٌهوقد كان لموضوع الفص     

ة كاألولى، القتراب حتى لكؤن الثانٌاحوت جمبل ال مناسبة بٌنها، وجمل شدٌدة التناسب و

واقعة جوابا لسإال مقدر ؼٌر موجود بل مستخلص عن الجملة  جمبلوحوت فضبل عن ذلك 

 .السابقة لها

 ":الفصل"المرتبطة بـ األحادٌث

 :كمال االتصال -1

تكون الجملة الثانٌة مإكدة األولى أو مبٌنة ومفسرة لها، وبهذا سوؾ "وٌكون ذلك عندما       

داعً لذكر رابط حرفً بٌنهما ألن ترابطهما المعنوي أقوى  بالمعنى وحٌنما ال ألتتشابك الجملة

(144)"من ذلك
. 

تًِ  " ُكْم بُِسنَّ ٌْ ةِ َفَعلَ اِشِدٌنَ  َوُسنَّ ٌنَ  اْلُخلََفاِء الرَّ ٌّ َواِجذِ  اْلَمْهِد َها بِالنَّ ٌْ وا َعلَ " ُعضُّ
(145.)

 

 بلزوم سنته وسنة خلفابه الراشدٌن الذٌن هم " -صلى هللا علٌه وسلم -رسول هللا فقد أوصانا      

المراد به المسك بجمٌع الفم، "" عضوا علٌها بالنواجذ"على طرٌقته، وحرض على ذلك بقوله 

 اجتهدوا على السنة والزموها -صلى هللا علٌه وسلم  -إشارة إلى ؼاٌة التمسك، فكؤنه قال 

"من ذهابه وتفلته خوًفاواحرصوا علٌها كما ٌلزم العاض على الشًء بنواجذه 
(146)

لما  

طرٌق السبلمة أرشد إلى "بحصول التفرق وكثرته " -صلى هللا علٌه وسلم -رسول هللا أخبر
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والنجاة، وذلك بالتمسك بسنته وسنة خلفابه الراشدٌن، وخلفاإه الراشدون هم أبو بكر 

والسنة هً "ونقل تصحٌحه عن تسعة من العلماء  -رضً هللا عنهم - وعمروعثمان وعلً

الطرٌقة المسلوكة، فٌشمل ذلك التمسك بما كان علٌه هو وخلفاإه الراشدون من االعتقادات 

على التمسك بسنته  -تعالى -واألعمال واألقوال، وهذه هً السنة الكاملة، وقد حث رسول هللا 

 وهً اسم فعل أمر، ثم أرشد إلى شدة التمسك بها" فعلٌكم"وسنة خلفابه الراشدٌن بقوله 

"، والنواجذ هً األضراس، وذلك مبالؽة فً شدة التمسك بها"عضوا علٌها بالنواجذ"بقوله
(147)

. 

عضوا " وجملة"فعلٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن "وجب الفصل بٌن جملة     

تؤكٌدا للجملة األولى، فبلٌمكن العطؾ  "َواِجذِ نَ عضوا علٌَها بال "ألّن الجملة ،"علٌها بالنواجذ

ألن كبلهما كالشًء الواحد، ولزم ترك العطؾ بٌن الجملتٌن، ألّن بٌنهما  ،بٌن التؤكٌد والمإكد

ا ، وأٌضً او، لعدم صحة عطؾ الشًء على نفسهاتصاٌل قويٌّ ومتٌٌن فهً التحتاج إلى ربط بالو

 .بٌن التؤكٌد والمإكد الحاجة  للوصل

بدون " ا علٌها بالنواجزعضوً "تصاالً من الوصل، ٌعنً أن الجملة الثانٌةاوهذا فصٌل أشدُّ      

الفاء هً الجملة األولى، والمعّول علٌه فً إدراك هذه الوحدة بٌن الجملتٌن هو العقل الذي 

اأدرك أن الثانٌة مفسرة ل لسامع فً التفسٌر، وكؤنها تبادر ا ؤلولى، وإذا جاءت هذه الفاء نّصً

(148)بهذا التفسٌر
. 

تحاد والتبلحم ما ٌمنع العطؾ بالواو، ألن العطؾ وصٌل وكانا بٌنهما من االتصال واال      

تصال والترابط أقوى و أشد صارت ما بٌنهما من التبلحم و اال خارجً، وهاتان الجملتان قد

تصالهما ان لقوة ترك العطؾ بٌن هاتٌن الجملتٌ: من الربط الخارجً، ولذلك ٌنبؽً أن نقول

(149)وشدة ترابطهما
. 
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 :الحدٌث الرابع

دٌ: ْؤَمُر بِأَْرَبِع َكلَِماتٍ َوٌَ  " ٌْ " كْتب ِرْزقه َوأََجله َوَعَمله َوَشقً أَْو َسِع
(150) .

  

هذه الكلمات أنها نوع من أنواع و"" وٌإمر بؤربع كلمات" -صلى هللا علٌه وسلم  -قال      

قبل أن ٌوجد العالم، وهو القدر الخاص بكل فرد، ٌكتب  -تعالى - هللاالقضاء والقدر الذي قدره 

أجله، وهذا األجل ال ٌمكن أن ٌزٌد وال ٌنقص، وٌكتب رزقه، وعمله، وٌكتب نهاٌته شقً أو 

كٌؾ ٌحدد رزقه : سعٌد، وٌختم صحٌفته، وال ٌزٌد فً عمره وال ٌنقص منه، ولقابل أن ٌقول

من أراد أن ٌنسؤ له فً أثره، وٌوسع له "د األحادٌث األخرىفبل ٌزٌد وال ٌنقص منه، مع وجو

ٻ  ڌ:ٌإخر كما فً قوله: ٌزٌد أي: وكٌؾ ٌنسؤ له فً أثره؟ بمعنى" فً رزقه؛ فلٌصل رحمه

ٌإخر : أي" من أراد أن ٌنسؤ له فً أثره"نإخرها، فقوله : أي (151)ڌٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

، مع أن الكلمات كتبت وحددت "حمهوأن ٌوسع له فً رزقه وٌزٌد فلٌصل ر"وٌطول عمره، 

ٌّنت "وع
(152)

. 

ٌكتب رزقه، وأجله، وعمله، " وجملة"  وٌإمر بؤربع كلمات "وجب الفصل بٌن جملة       

بدل كل من "  ٌكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقً أم سعٌد "، ألّن الجملة " وشقً أم سعٌد

ألن كبلهما كالشًء الواحد، ولزم الجملة األولى، فبل ٌمكن العطؾ بٌن البدل والمبدل منه، 

ترك العطؾ بٌن الجملتٌن، ألّن بٌنهما اتصاٌل قويٌّ ومتٌٌن فهً التحتاج إلى ربط بالواو، لعدم 

صحة عطؾ الشًء على نفسه، وألن الفصل أشدُّ اتصاال من الوصل، وعدم العطؾ ٌدل على 

 .أن الثانً عٌن األول
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  :الحدٌث السادس

َنُهَما  " ٌْ ٌر ِمَن النَّاسَوَب ٌْ ْعلَُمُهنَّ َكثِ ٌَ " أُُمْوٌر ُمْشَتبَِهات الَ 
(153)

 . 

 -تعالى - فٌتجنَّبها اإلنساُن، وفً ذلك السبلمة لدٌنه فٌما بٌنه وبٌن هللا"وهو المشتبهات      

والسبلمة لعرضه فٌما بٌنه وبٌن الناس، فبل ٌكون لهم سبٌل إلى النٌَّل من عرضه بسبب 

مات  ه ذلك إلى الوقوع فً المحرَّ ذلك، وإذا تساهل فً الوقوع فً المشتبهات قد ٌجرُّ

الواضحات، أنَّ المشتبه ال ٌعلمه كثٌر من الناس، وأنَّ بعَضهم ٌعلم حكَمه بدلٌله، ترك 

ٌُعلم حلُّه، أنَّ اإلنساَن إذا وقع فً األمور المشتبهة هان علٌه أن ٌقع فً إتٌان المشتبه  حتى 

األمور الواضحة، أنَّ فً اتِّقاء الشبهات محافظة اإلنسان على دٌنه من النقص، وعرضه 

"من العٌب والثلب
(154)

. 

ال ٌعلمهن كثٌر من " والجملة" وبٌنهما أمور مشتبهات "وجب الفصل بٌن الجملة     

ألن الصفة "؛ ربط بالواوالتحتاج إلى صلة قوٌة بٌن الجملتٌن وجود ، ولالناس

ا الجملة خر، وأٌضً فبل ٌعطؾ أحدهما على اآل كبلهما كالشًء الواحد،" والموصوؾ

الثانٌة مشتملة عن الجملة األولى، وبهذا وجب الفصل بٌن الجملتٌن، ألن الحاجة للوصل 

ها العطؾ البتة، لشبه العطؾ فٌها، لو عطفْت فبل ٌكون فٌ" الصفة والموصوؾ"بٌن 

 . بعطؾ الشًء على نفسه

" أاَل َوإِنَّ ِحَمى هللاِ َمَحاِرُمهُ . أاَل َوإِنَّ لُِكلِّ َملٍِك ِحَمىً " 
(155 ) 

أال : والمعنى" أال"وأداة االستفتاح " إن"هذه جملة مإكدة بـ "أالَ وإِنَّ ِحَمى هللاِ َمَحارُمُه      

محارم هللا، فإٌاك أن تقربها، ألن محارم هللا كاألرض المحمٌة للملك ال ٌدخلها  وإن حمى هللا

"أحد
(156)

. 

      ًُّ ب بالراعً ٌرعى حول الِحمى، فإنَّه "لذلك المثل  -صلى هللا علٌه وسلم  -وقد ضرب النَّ

منه أوشك أن تقع  قرًٌبامن الحمى سلم من وقوع ماشٌته فً الحمى، وإذا كان  بعًٌداإذا كان 

ماشٌته فٌه وهو ال ٌشعر، والمراد بالحمى ما ٌحمٌه الملوك وؼٌُرهم من األراضً المخصبة، 

ٌَمنعون ؼٌَرهم من قربها، فالذي ٌرعى حولها ٌوشك أن ٌقع فٌها، فٌعرض نفسه للعقوبة،  و
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مها، فٌجب على المرء االبتعاد عنها -عزَّ وجلَّ -وِحمى هللا  ، وعلٌه أن ٌبتعد المحارم التً حرَّ

ي إلٌها " عن المشتبهات التً قد تإدِّ
(157)

.   

ألن  "أال وإن حمى هللا محارمه" وجملة" وإن لكل ملك حمى" وجب الفصل بٌن جملة     

وأٌضا  قد بٌنت مضمون الجملة األولى،والجملة الثانٌة تصاال من الوصل، الفصل أشد ا

البٌان والمبٌن كبلهما  ،والجملة الثانٌة مبٌنة للجملة األولى ،ولىمشتملة على الجملة األ

   .فبل ٌعطؾ أحدهما على  اآلخر ،كالشًء الواحد

ستبنافٌن أن هذا بالواو، وهذا بدونها، والفرق بٌن اال، ٌةستبنافوالواو ا"أداة تنبٌه، : أال      

عطؾ مضمون كبلم على مضمون كبلم، والذي بدونها تولد مضمون كبلم والذي بالواو

(158) ولىالثانٌة جوابا عن سإال تضمنته األمن مضمون كبلم، ٌعنً كون 
 . 

        

 : الحدٌث الثامن والعشرٌن

" َوَعَظنا َرُسولُ هللاِ َموِعَظًة َوِجلَت ِمنَها القُلُوبُ  "
(159)

.
 
  

كان ٌتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علٌنا، " -علٌه وسلم صلى هللا - إّن رسول هللا     

وصل والببلؼة فً الموعظة مستحسنة، ألّنها أقرب إلى القلوب واستجبلبها، والببلؼة هً الت

ٌصالها إلى قلوب السامعٌن بؤحسن صورة من األلفاظ الّدالة علٌها إلى إفهام المعانً المقصود وا

"وقعها فً القلوبوأفصحها وأحبلها لدى األسماع وأ
(160 )

والموعظة ماكان من الكبلم فٌه "

ٌُإثر على النفوس وٌبلػ القلوب، فتوجل من مخافة هللا -تعالى -لترؼٌب والترهٌب، 
 

"
 (161) ،

موعظة : الموعظة من الوعظ، وهو النصح والتذكٌر بالعواقب، وتنوٌنها للتعظٌم، أي"

"جلٌلة
(162)

 . 

                                                           
157

 42: العباد البدر، المصدر السابق -

158
 200 :المصدر السابق ،أبو موسى -

-
159
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 100/ 1: ، المصدر السابقرالعباد البد -

162
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مشتملة على " وجلت منها القلوب"فوجب فٌها ترك العطؾ؛ ولذلك ألّن الجملة الثانٌة      

والجملة الثانٌة قد بٌنت  ،"وعظنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم موعظة"معنى الجملة األولى 

" الصفة والموصؾ" بٌنهما إتصاٌل قويٌّ ومتٌنٌ  ألن ،التحتاج إلى ربط بالواو، مضمون األولى

 .ر، لعدم صحة عطؾ الشًء على نفسههما كالشًء الواحد، فبل ٌعطؾ أحدهما على اآلخكبل

فالمانع من العطؾ فً هذه األحادٌث اتحاد الجملتٌن اتحادا تاما ٌمنع عطؾ الشًء على      

(163)نفسه، وٌوجب العمل
. 
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 :نقطاعكمال اال -2

 وقد جاء كمال اإلنقطاع فً الحدٌث النبوي ،تام إختبلؾوهو أن ٌكون بٌن الجملتٌن      

 .ؤن تختلؾ الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنىب

 

 :الحدٌث التاسع عشر

ا ُغالَمُ  " " إِّنً أَُعلُِّمَك َكلَِماتٍ ! ٌَ
(164.)

  

" ٌا ؼبلم "ن الجملةأل" علمك كلماتإنً أ" وجملة" ٌا ؼبلم" فصل واجب بٌن جملةال      

فاالختبلؾ قابم بٌن من الجملتٌن لفظا  ،خبرٌة" علمك كلماتإنً أ "والجملة "نشابٌةإ

والفصل بٌن من الجملتٌن، الٌوهم خبلؾ المقصود، ولذا وجب  ،"الجامع بٌنهما" ومعنى

 .الفصل بٌنهما

 

ٌَحَفظك: إِّنً أَُعلُِّمَك َكلَِماتٍ  "      (165) اْحَفِظ هللاَ 
" علمك كلماتإنً أ" فصل واجب بٌن جملةال" 

احفظ هللا " والجملة "خبرٌة" علمك كلماتإنً أ" ن الجملةأل"احفظ هللا ٌحفظك " وجملة

 ".جامع بٌنهما ال "فاالختبلؾ قابم بٌن من الجملتٌن لفظا ومعنى ،"نشابٌةإ" ٌحفظك

خص بها ابن " -علٌه الصبلة والسبلم -هذا حدٌث عظٌم جدا من وصاٌا المصطفىإن       

" ؛ فالنبًوهذه الوصٌة جمعت خٌري الدنٌا واآلخرة -رضً هللا عنهما - عمه عبد هللا بن عباس

وهذا اللفظ فٌه تودد المعلم " ٌا ؼبلم إنً أعلمك كلمات"أوصى عبد هللا بن عباس، وأمره بقوله 

ٌه عل- واألب والكبٌر إلى الصؽار، وإلى من ٌرٌد أن ٌوجه باأللفاظ الحسنة، فهو استعمل

علٌه الصبلة  - وهً أوامر، فلم ٌقل له" إنً أعلمك كلمات"تعلٌم  لفظ ال -الصبلة والسبلم

إنً آمرك بكذا وكذا، وإنما ذكر لفظ التعلٌم؛ ألنه من المعلوم أن العاقل ٌحب أن  -والسبلم

والكلمات، جمع كلمة والمقصود بها " ٌا ؼبلم إنً أعلمك كلمات "قال له"النبً ٌستفٌد علما، 

اسم أو  الكتاب والسنة ؼٌر الكلمة عند النحاة، الكلمة عند النحاة، الجمل؛ ألن الكلمة فً: هنا

ٌُعنى بها، الجمل، فقوله فعل أو حرؾ ، أما فً الكتاب والسنة فالكلمة، هً الجملة، فإذن الكلمة 

إنً أعلمك جمبل ووصاٌا، فؤرعها سمعك، : ٌعنً" إنً أعلمك كلمات "  -علٌه الصبلة والسبلم-

ورتب علٌه أن  -تعالى – فهنا أمره بؤن ٌحفظ هللا" احفظ هللا ٌحفظك " هذه هً الوصٌة األولى  
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جل  - المراد منه، أن ٌحفظه فً حقوقه -جل وعبل - ٌحفظه، وحفظ العبد ربه -جل وعبل - هللا

ما األولى، : للعبد على درجتٌن، أٌضا -جل وعبل - ، وحفظ هللا"احفظ هللا ٌحفظك:"قال -وعبل

فهو أن ٌحفظه فً دنٌاه، أن ٌحفظ له مصالحه فً بدنه بؤن ٌصحه، وفً رزقه بؤن ٌعطٌه 

حاجته، أو أن ٌوسع علٌه فً رزقه، وفً أهله بؤن ٌحفظ له أهله وولده، وأنواع الحفظ لمصالح 

جل  -وعود بؤن تحفظ له إذا حفظ هللا العبد فً الدنٌا، فكل ما للعبد فٌه مصلحة فً الدنٌا فإنه م

 - واالجتناب عن المحرمات، والدرجة الثانٌة من حفظ هللا -جل جبلله  -بؤداء حقوق هللا  -وعبل

للعبد، وهً أعظم الدرجتٌن وأرفعهما وأبلؽهما عند أهل اإلٌمان، وفً قلوب أهل  -جل وعبل

العبد فً دٌنه، بؤن ٌسلم له دٌنه بإخبلء القلب من تؤثٌر  -جل وعبل -أن ٌحفظ هللا : العرفان، هً

جل  -الشبهات فٌه، وإخبلء الجوارح من تؤثٌر الشهوات فٌها، وأن ٌكون القلب معلقا بالرب 

وإنابته إلٌه ، وخلوته المحبوبة  -تعالى – ورؼبه فً هللا -تعالى – وأن ٌكون أُنسه باهلل -وعبل

"-جل جبلله -باهلل 
(166.)

 

 :ث الرابع والعشرونالحدٌ

 " ًْ ْلَم َعلَى َنْفِس ْمُت الظُّ ًْ َحرَّ ا ِعَباِدْي إِنِّ ٌَ" 

ُتُه "  ٌْ ا ِعَباِدْي ُكلُُّكْم َضالٌّ إاِلَّ َمْن َهَد ٌَ" 

اِعَباِدْي ُكلُُّكْم َجابٌِع إاِلَّ َمْن أَْطَعْمُتُه  " ٌَ " 

ا ِعَباِدْي ُكلُُّكْم َعاٍر إاِلَّ َمْن َكَسْوُتُه  " ٌَ " 

َهاِر  " ِل َوالنَّ ٌْ ُكْم ُتْخِطُبْوَن بِاللَّ ا ِعَباِدْي إِنَّ ٌَ" 

 "  ًْ ْونِ ْي َفَتُضرُّ ُكْم لَْن َتْبلُُغْوا َضرِّ ا ِعَباِدْي إِنَّ ٌَ " 

ُكْم َكاُنْوا َعلَى أَْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكمْ  " لَُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَّ اِعَباِدْي لَْو أَنَّ أَوَّ  َما َزاَد ٌَ

َباً  ٌْ ًْ َش ًْ ُمْلِك  "َذلَِك َف

ُكْم َكاُنْوا  "  لَُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَّ ا ِعَباِدْي لَْو أَنَّ أَوَّ َعلَى أَْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما ٌَ

َباً  ٌْ ًْ َش  "َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلِك
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ٍد َواِحٍد "  ٌْ ًْ َصِع ُكْم َقاُمْوا فِ لَُكْم َوآِخَرُكْم َوإْنَسُكْم َوِجنَّ ا ِعَباِدْي لَْو أنَّ أَوَّ ٌَ" 

َها لَُكْم  " ٌْ ًَ أَْعَمالُُكْم أُْحِص َما ِه ا ِعَباِدْي إِنَّ ٌَ "
(167)

 . 

قدسٌة والحدٌث القدسً هو ما ٌسنده رسول هللا إلى ربِّه تعالى "وكل هذه األحادٌث       

"وٌضٌفه إلٌه، وٌشتمل على ضمابر التكلُّم التً تعود إلٌه سبحانه وتعالى
 (168)

 . 

إنشابٌة " ٌاعبادي"نقطاع، ففصل بٌن الجمل فً هذه االحادٌث، ألّن الجملة كلها كمال اال     

" الجامع بٌنهما"ومعنًى  ؾ قابم بٌن كل من الجملتٌن لفظاختبلبعدها خبرٌة، فاالالجمل التً و

ٌوهم خبلؾ  ٌعطؾ بٌن اإلنشاء والخبرمطلقا، والفصل بٌن كل من الجملتٌن، ال وكذلك ال

 .كمانرى صل بٌن كل منهماالمقصود، ولذا وجب الف

قد ذهب النحاة فً توجٌهها إلى نشاء والخبر، ٌن اإلواو بت الإذا جاءالواو تكون استبنافٌة      

(169) نها واو االستبناؾأ
. 

 

 :الحدٌث الخامس والعشرون

اَرُسولَ هللا " ُثوِر : ٌَ "بِاأْلُُجورِ َذَهَب أَْهلُ الدُّ
(170)

 . 

ٌا " ن الجملة أل" جورذهب أهل الدثور باأل" وجملة" ٌا رسول هللا " قد فصل بٌن جملة       

فاالختبلؾ قابم بٌن من  خبرٌة،" جورذهب أهل الدثور باأل "والجملة "نشابٌةإ" رسول هللا

والفصل بٌن من الجملتٌن، الٌوهم خبلؾ المقصود،  "جامع بٌنهما ال "الجملتٌن لفظا ومعنى

لوعطفنا تكون هذه الواو نشاء مطلقا، الٌعطؾ الخبر على اإلوكذلك  ولذا وجب الفصل بٌنهما،

 .ناؾبستواو اال
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 :الحدٌث الثانً واألربعون

 " ًْ ًْ َوَرَجوَتنِ َك َما َدَعوَتنِ ا اْبَن آََدَم إِنَّ " َغَفْرُت لَكَ  ٌَ
(171)

 .  

ألن "ؼفرت لك إنك ما دعوتنً ورجوتنً "وجملة" ٌا ابن ادم "فصل واجب بٌن جملةال      

ختبلؾ فاال خبرٌة،" غفرخ لك إنك ما دعوتنً ورجوتنً "والجملة"نشابٌةإ" ٌا ابن ادم"الجملة 

  ".جامع بٌنهما ال " ابم بٌن من الجملتٌن لفظا ومعنىق

المسلم الذي اتبع رسالة الرسول الذي أرسل إلٌه، فمن اتبع رسالة "المقصود بابن آدم هنا      

 -صلى هللا علٌه وسلم -فً زمنه كان منادى بهذا النداء، وبعد بعثة محمد -علٌه السبلم -موسى 

من ٌحظى على هذا األجر وعلى هذا الفضل والثواب هو من اتبع المصطفى، وأقر له بختم 

ٌا ابن آدم إنك ما : -جبل وعبل-الرسالة، وشهد له بالنبوة والرسالة، واتبعه على ما جاء به، قال 

إنك ما دعوتنً : ؼفرت لك على ما كان منك وال أبالً وقوله هنادعوتنً ورجوتنً، 

وهناك من ٌدعو، وهو  -جل وعبل-ورجوتنً، فٌه أن الدعاء مع الرجاء موجبان لمؽفرة هللا 

قال هللا : أنه قال -لٌه الصبلة والسبلمع-ال ٌحسن الظن بربه، وقد ثبت عنه  ضعٌؾ الظن بربه،

مستؽفرا لذنبه  -جل وعبل -ظن بً ما شاء، والعبد إذا دعا هللاأنا عند ظن عبدي بً، فلٌ: تعالى

وأن هللا سٌؽفر  عظٌم، وأنه ٌرجو هللا أن ٌؽفر -تعالى -ٌدعو مستؽفرا ومستحضرا أن فضل هللا

سٌؽفر له، وعظم ذلك فً قلبه، حصل له  -وعبل جل-له، فإذا عظم الرجاء باهلل، وأٌقن أن هللا 

وهناك عبادات قلبٌة  -جل وعبل-لظن باهلل، وإعظام الرؼبة باهلل مطلوبه؛ ألن فً ذلك إحسان ا

كثٌرة تجتمع على العبد المذنب حٌن طلبه االستؽفار وقبول التوبة، حٌن طلبه المؽفرة وقبول 

 -جل وعبل-التوبة، تجتمع علٌه عبادات قلبٌة كثٌرة توجب مؽفرة الذنوب فضبل من هللا 

"وتكرم
(172)

. 

 

ا اْبَن آََدَم  " ًْ َغَفْرُت لَكَ ٌَ َماِء ُثمَّ اسَتْغَفْرَتنِ " لَو َبلََغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السَّ
(173.)

 

ألن الجملة  "لو بلؽت ذنوُبك َعنان السماء " وجملة" ٌا ابن ادم "فصل واجب بٌن جملةال     

من  فاالختبلؾ قابم بٌن ، خبرٌة، "لو بلؽت ذنوُبك َعنان السماء "نشابٌة والجملةإ"ٌا ابن ادم"

 .لذا فصل بٌنهما كما نرى "جامع بٌنهما ال" الجملتٌن لفظا ومعنى
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وهذا فٌه  ،السحاب العالً، من كثرتها وتراكمها: من كثرتها بلؽت عنان السماء" ٌعنً     

الحث على طلب المؽفرة، فإنك إذا أذنبت فاستؽفر، فإنه ما أصر من استؽفر، ولو عاد فً الٌوم 

"الخطاي -جل وعبل  - سبعٌن مرة كما جاء فً األثر، فمع االستؽفار والندم ٌمحو هللا
(174)

. 

 

ا ُثمَّ " ٌَ ًْ بِقَِراِب األَْرِض َخَطا َتنِ ٌْ َك لَو أََت ا اْبَن آََدَم إِنَّ ُتَك بِقَِرابَِها  ٌَ ٌْ َباً ألََت ٌْ ًْ َش ًْ الَُتْشِرك بِ َتنِ ٌْ لقِ

" َمغفَِرةً 
(175)

. 

ألن "  إنَّك لو أتٌتنً بقُراب األرض خطاٌا" وجملة "ٌا ابن ادم" فصل واجب بٌن جملةال     

  خبرٌة، "إنَّك لو أتٌتنً بقُراب األرض خطاٌا " والجملة"نشابٌةإ" ٌا ابن ادم "الجملة

والفصل بٌن من الجملتٌن،  ،"جامع بٌنهما ال" قابم بٌن من الجملتٌن لفظا ومعنى فاالختبلؾ

 .الٌوهم خبلؾ المقصود، ولذا وجب الفصل بٌنهما

مخلصا له الدٌن ال  -جل وعبل-ثم لقً هللا "و جاء ابن آدم بملء األرض خطاٌا ل: ٌعنً      

لٌس فٌه  -جل وعبل-ٌشرك به شٌبا، ال جلٌل الشرك وال صؽٌره وال خفٌه، بل قلبه مخلص هلل 

 -ولٌس فٌه رجاء إال رجاء هللا  -جل وعبل  -ٌس فٌه رؼب إال إلى هللا ول -جل وعبل-سوى هللا 

ٌؽفر الذنوب  - بلجل وع -، فإن هللا به شٌبا، بؤي نوع من أنواع الشرك ال ٌشرك  -جل وعبل

"جمٌعا
(176)

. 

ٌمكن دفعه أصبل وهو التباٌن بٌن  ال" ذاتً أمر" حادٌث فالمانع من العطؾ فً هذه األ      

الجملتٌن، ولهذا وجب الفصل وترك العطؾ، ألن العطؾ ٌكون للربط، وال ربط بٌن جملتٌن 

(177)فً شدة التباعد وكمال االنقطاع
. 
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                                                                   " ناؾباالست":شبه كمال االتصال -3

الجملة تكون الجملة الثانٌة قوٌة االرتباط ب" ، شبه كمال االتصال إذهو بداٌة من جدٌد     

، فتفصل عنها كما ٌفصل الجواب عن السٌاقاألولى، لوقوعها جوابا عن السإال ٌفهم من 

 . السإال

 

 : الحدٌث الثانً

ابِلُ؟ قُْلتُ " ا ُعَمُر أَتْدِري َمِن السَّ ٌَُعلُِّمُكْم : هللاُ َوَرُسوله أَْعلَُم، َقالَ : ٌَ لُ أََتاُكْم  ٌْ ُه ِجْبِر َفإِنَّ

َنُكمْ  ٌْ "ِد
(178)

. 

ل حدٌث فً كتاب اإلٌمان من صحٌح مسلم، وفً مجًء جبرٌل إلى "هذا الحدٌث هو       أوَّ

وجلوسه بٌن ٌدٌه بٌان شًء من آداب طلبة العلم عند  -صلى هللا علٌه وسلم –رسول هللا 

المعلِّم، وأنَّ السابَل ال ٌقتصر سإاله على أمور ٌجهل حكمها، بل ٌنبؽً له أن ٌسؤل ؼٌره 

  -صلى هللا علٌه وسلم –وهوعالم بالحكم لٌسمع الحاضرون الجواب، ولهذا نسب إلٌه الرسول

، والتعلٌم حاصل من "جبرٌل أتاكم ٌعلِّمكم دٌنكمفإنَّه :" فً آخر الحدٌث التعلٌم، حٌث قال

، ألنَّه المباشر له، ومضاؾ إلى جبرٌل؛ لكونه المتسبِّب فٌه، وساق الحدٌث من أجل  ًِّ ب النَّ

"االستدالل به على اإلٌمان بالقدر
(179)

.  

ٌا عمر أتدري  "لهذا السإال المثار جوابا" فإنَّه جبرٌل أتاكم ٌعلُِّمكم دٌَنكم  "وجاءت الجملة      

ٌا " لسإال تتضمنه الجملة جوابا"فإنَّه جبرٌل أتاكم ٌعلُِّمكم دٌَنكم " ولكون الجملة "َمن السابل؟ 

، كما ٌرتبط الجواب ث منها، كانت مرتبطة بها إرتباطا وثٌقاوٌنبع"عمر أتدري َمن السابل؟ 

، لما بٌنهما من ترابط بالسإال، ومن ثّم ترك العطؾ بٌنهما، ألّن الجواب الٌعطؾ على السإال

وثٌٌق وصلة قوٌة، ألّن جملة سإال إنشابٌة، وجملة الجواب خبرٌة وكما فّصل الجواب عن 

قتضته الجملة األولى وإثارته فً ذهن فصل كذلك عن السإال المقدر الذي االسإال، فإّنه ٌ

به كمال شستبناؾ البٌانً أي ؼٌون أن سبب الفصل عندبٍذ هو االالمخاطب، وقد ذكر الببل

شًء للجملة األولى، بل ل الذي مر، ألّن الجواب لٌس بٌانا تصالاالتصال، ولٌس لكمال اال

(180)ثارته واقتضتهٌنبعث منها وهو السإال الذي أ
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 :الحدٌث التاسع والعشرون

رِ  ٌْ اَر،  ؟أاَلَ أَُدلَُّك َعلَى أَْبَواِب الَخ ٌُْطفُِا الَماُء النَّ َبَة َكَما  ٌْ َدَقُة ُتْطفُِا الَخِط ٌة، َوالصَّ ْوُم ُجنَّ الصَّ

لِ  ٌْ ُجِل فًِ َجْوِف اللَّ (181) َوَصالةُ الرَّ
. 

الصوُم ُجنَّة، والصدقُة " وجملة" ؟أالَ أدلُّك على أبواب الخٌر" وجب الفصل بٌن جملة     

أالَ أدلُّك على " الجملة ألن" وصبلةُ الرجل فً َجوؾ اللٌلتطفا الخطٌبة كما ٌطفا الماُء النار، 

الصوُم ُجنَّة، والصدقُة تطفا الخطٌبة كما ٌطفا الماُء النار، " والجملة ،سإال" أبواب الخٌر

، فال ٌوكي العطف تٍي السؤال ّالجْاب ، جواب للجملة األولىوصبلةُ الرجل فً َجوؾ اللٌل

سإال إنشابٌة، وجملة الجواب خبرٌة وكما الجملة  وأٌضا، بٌنهما صلة قوٌةجود ول ،"هطلما

 .فّصل الجواب عن السإال

ٌعنً على ما تتوصل به إلى الخٌر، كؤنه قال نعم، فقال "أال أدلك على أبواب الخٌر؟        

الصوم ُجنة، ٌعنً أنه وقاٌة ٌقً من المعاصً فً حال الصوم  -النبً صلى هللا علٌه وسلم 

والصدقة تطفا الخطٌبة كما ٌطفا  -صلى هللا علٌه وسلم -ر ٌوم القٌامة ثم قال وٌقٌه من النا

الماء النار، الصدقة هً بذل المال للفقٌر المحتاج تقرباً هلل سبحانه وتعالى وتقرباً وإحساناً إلى 

الفقٌر وهذه الصدقة تطفا الخطٌبة، أي ما أخطؤ به اإلنسان من ترك واجب أو فعل محرم، كما 

الماء النار، وكلنا ٌعرؾ أن إطفاء الماء للنار ال ٌبقً من النار شٌباً ، كذلك الصدقة ال ٌطفا 

وصبلة الرجل فً جوؾ اللٌل، أي تطفا الخطٌبة كما ٌطفا الماء  تبقً من الذنوب شٌباً،

"النار
(182).

 

ومما تقدم ٌتبٌن أن القٌمة والببلؼٌة لهذا النمط من الفصل إنما تتجلى بوضوح، فً طلب 

اإلٌجاز والدقة وتحاشً الحشو واإلطالة فً الحدث اللؽوي، وذلك باختزال التراكٌب وتكثٌؾ 

(183)داللتها المتضمنة لداللتً السإال والجواب
. 

 

وجود الرابطة القوٌة بٌن الجملتٌن فؤشبهت حالة اتحاد  ٌنالحدٌث ٌنفالمانع من العطؾ فً هذ

(184)الجملتٌن، ولهذا وجب الفصل
 . 
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 الثانًالمبحث 

 :النووٌة توجٌه أحادٌث األربعٌن فً هأثرو الوصل

 :"الوصل"األحادٌث المرتبطة بـ

 .لٌه فً الجملةن هناك جامع بٌن المسند والمسند إفالعطؾ بٌن الجمل البد أن ٌكو

تمٌزت لؽة األحادٌث الشرٌفة بتفردها عن سابر اللؽات بسمات خاصة بها ومن هذه      

 ، وأثر ذلك فً توجٌهرٌفة النووٌةفً تتبع األحادٌث الشالجمل المتناسبة ومات الوصل بٌن الس

 .األحادٌث النبوٌة معنى

ومما الشك فٌه أن للوصل محاسن كثٌرة مثلما للفصل محاسنه، فمن محاسن الوصل تناسب  

الجملتٌن فً االسمٌة والفعلٌة، وتناسب الجملتٌن الفعلٌتٌن فً المضى والمضارعة وفً 

ٌعدل عن ذلك إال لؽرض من األؼراض أومانع من الموانع، وقد تخفى  اإلطبلق والتقٌٌد، وال

ل على من ٌمر علٌها سرٌعا بنظره  فٌتساءل عن الرابط المعنوي بٌنها  أو ما المناسبة بٌن الجم

"ٌسمى بالمناسبة
(185)

    . 

 :شتراك فً الحكم اإلعرابً مع المناسبةاال -1

أن ٌكون للجملة األولى محل من اإلعراب وقصد إشراك الجملة الثانٌة لها فً الحكم      

ٌكون لها محل من اإلعراب حتى  اإلعرابً، وهذا كعطؾ المفرد على المفرد، ألّن الجملة ال

تكون واقعة موقع المفرد وٌنبؽً هنا أن تكون مناسبة بٌن الجملتٌن، والمناسبة التً لوحظت 

(186)فً األحادٌث الشرٌفة  بٌن الجمل
.  
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 : الحدٌث الرابع والعشرون

" ًْ ًْ َفَتْنَفُعْونِ ًْ َولَْن َتْبلُُغْوا َنْفِع ْونِ ْي َفَتُضرُّ ُكْم لَْن َتْبلُُغْوا َضرِّ " إِنَّ
(187)

.   

الجملتان فً محل رفع  الشتراكها فً الحكم اإلعرابً، ،بٌنهما الجملتان واجب الوصل    

ضمٌر  داللة قوة الجمع بٌنها؛ ألن المخبر عنه واحد هو" الواو"حقق الوصل بـ ،"إن"خبر

ا من تناسب فً الجمل، لذا زاد الربط ما كما نرى، فضبل عما بٌنهمولذا وصل بٌنه ،"كم"

  ". الواو"العطفً بـ

نفسه ؼنً فً  -تعالى  –أنَّ العباَد ال ٌقدرون أن ٌوصلوا نفعا وال ضرا؛ فإنَّ هللا "ٌعنً       

ر  حمٌد، ال حاجة له بطاعات العباد، وال ٌعود نفعها إلٌه، وإنَّما هم ٌنتفعون بها، وال ٌتضرَّ

رون بها "بمعاصٌهم، وإنَّما هم ٌتضرَّ
(188)

. 

 

نشابٌة لفظا ومعنى، أومعنى فقط ؤن تتفق الجملتان فً الخبرٌة واإلٌهام وذلك بإذا حدث إ -2

ومن ، (189)وكانت بٌنهما مناسبة تامة فً المعنى ولم ٌكن هناك سبب ٌقتضً الفصل بٌنهما

 :حادٌث التالٌةاألأمثلة ذلك 

 

 :  الحدٌث األول

َما لُِكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى"  اِت، َوإِنَّ ٌَّ َما األَْعَمالُ بِالنِّ "إِنَّ
(190)

 . 

فً الخبرٌة لفظا " وإنما لكل امرئ ما نوى" إنما األعمال بالنٌات" الجملتان فقد اتفقت     

ومعنى، ووجدت المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل  بٌنهما كما 

 ".بالواو" سمٌة، ولذلك زاد الربط العطفًفضبل عما بٌنهما من تناسب فً االنرى، 

، فإن نوى مله إالَّ ما نواهإخباٌر أنَّه ال ٌحصل له من ع"وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى : قوله     

للجملة األولى،  خٌرا حصل له خٌر، وإن نوى شرا حصل له شر، ولٌس هذا تكرٌرا َمحضا

فإنَّ الجملة األولى دلَّت على أنَّ صبلَح العمل وفساَده بحسب النٌة المقتضٌة إلٌجاده، والجملة 
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تِه الصالحة، وأنَّ عقاب ٌَّ ته الثانٌة دلَّت على أنَّ ثواَب العامل على عمله بحسب ن ٌَّ ه علٌه بحسب ن

 ٌَّ عقاب، فالعمُل  ، فبل ٌحصل له به ثواٌب والُته مباحًة فٌكون العمُل مباحاالفاسدة، وقد تكون ن

صبلحه وفساده وإباحته بحسب النٌة الحاملة علٌه المقتضٌة لوجوده، وثواُب العامل : فً نفسه

"أو مباحا نٌته التً بها صار العمُل صالحا أو فاسدا وعقاُبه وسبلمته بحسب
(191)

. 

 

ا " ٌَ َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إِلى هللاِ َوَرُسوله َفِهْجَرُتُه إلى هللاِ َوَرُسوله، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه لُِدْن

هِ  ٌْ ْنِكُحَها، َفِهْجَرُتُه إِلى َما َهاَجَر إِلَ ٌَ ُبَها، أَو اْمرأَة  ٌْ "ٌُِص
(192)

.  

" هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله فَمن كانت"الهجرة من الَهجر، وقوله      

ٌَّة : اتَّحد فٌه الشرط والجزاء، واألصل اختبلفهما، والمعنى" من كانت هجرته إلى هللا ورسوله ن

ا ذكر  أنَّ  -صلى هللا علٌه وسلم  -وقصداً، فهجرته إلى هللا ورسوله ثواًبا وأجًرا، فافترقا، لَمَّ

ٌَّات، و ، وهاتان كلمتان جامعتان األعماَل بحسب الن أنَّ حظَّ العامل من عمله نٌته من خٌر أو شرٍّ

ٌَّتان، ال ٌخرج عنهما شًء، ذكر بعد ذلك مثاالً من أمثال األعمال التً صورُتها  وقاعدتان كل

ٌَّات، وكؤنَّه ٌقول سابر األعمال على حذو هذا  :واحدة، وٌختلؾ صبلُحها وفساُدها باختبلؾ الن

ًُّ  المثال، فؤخبر ب ٌَّات والمقاصد  -صلى هللا علٌه وسلم -النَّ أنَّ هذه الهجرة تختلؾ باختبلؾ الن

ورؼبًة فً تعلم دٌن  -صلى هللا علٌه وسلم  -بها، فَمن هاجر إلى دار اإلسبلم حّبًا هلل ورسوله 

فً دار الشرك، فهذا هو المهاجُر إلى هللا ورسوله  ،اإلسبلم وإظهار دٌنه حٌث كان ٌعجز عنه

حّقًا، وكفاه شَرًفا وفخًرا أنَّه حصل له ما نواه من هجرته إلى هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -

ورسوله، ولهذا المعنى اقتصر فً جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ ألنَّ حصوَل ما نواه 

م بهجرته نهاٌُة المطلوب فً الدنٌا واآلخرة، وَمن كانت هجرُته من دار الشرك إلى دار اإلسبل

ٌُصٌبها أو امرأة ٌنكحها فً دار اإلسبلم، فهجرته إلى ما هاجر إلٌه من ذلك "لطلب دنٌا 
(193)

. 
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 "فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله"بٌن جملة  واجب الوصل      

، فقد "ومـن كانت هجرته لدنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها فهجرته إلى ما هاجر إلٌه"وجملة 

اتفقت الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من 

   .العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى

 

ا أََحدٌ :"الحدٌث الثانً ْعِرفُُه ِمنَّ ٌَ َفِر َوالَ  ِه أََثُر السَّ ٌْ ٌَُرى َعلَ " الَ 
(194)

. 

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت، بٌنهما واجب الوصلالجملتان      

المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع،  ولذا وصل بٌنهما كما نرى، فضبل عما 

 ".الواو"بٌنهما من تناسب فً المضارعة، لذا زاد الربط العطفً بـ

أنه ال ٌعرفونه فً المدٌنة، وأتى بهذه الصفة الجمٌلة شدة "ٌعنً  ،وال ٌرى علٌه أثر السفر      

وال "فٌه أثر ؼبار أو تراب، وعادة المسافر أن ٌكون كذلك : ٌعنً" لٌس علٌه"سواد الشعر 

وال "إشعار بؤنه مستؽرب أن ٌكون على هذه الصفة؛ لهذا قال بعدها " ٌرى علٌه أثر السفر

"ٌعرفه منا أحد
(195)

. 

 

قُهُ َفَعِجْبَنا لَُه " ٌَُصدِّ ْسأَلُُه َو ٌَ" 
(196)

. 

، فقد اتفقت الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت بٌنهما الجملتان واجب الوصل     

المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، فضبل عما 

  ".الواو"بٌنهما من تناسب فً المضارعة، لذا زاد الربط العطفً بـ

فترك العطؾ، فً هذا الحدٌث، ٌوهم إبطال الجملة األولى والرجوع عنها، ومن ثم وجب 

(197)وصلها حتى ال ٌتوهم خبلؾ المراد
 .

 

وجه التعجب أن الؽالب على السابل كونه ؼٌر عالم بالجواب، ! "فعجبنا له ٌسؤله وٌصدقه     

صدقت؛ ألن السابل إذا صدق : فهو ٌسؤل لٌصل إلى الجواب، ومثله ال ٌقول للمسبول إذا أجابه
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المسبول دل على أن عنده جوابا من قبل، ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصدٌق من هذا 

"السابل الؽرٌب
(198)

 

 

 :الحدٌث الرابع

ْؤَمُر بِأَْرَبِع َكلَِماتٍ " ٌَ ْوَح، َو ِه الرٌّ ٌْ نفُُخ فِ ٌَ "َف
(199)

. 

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت، بٌنهما واجب الوصل الجملتان    

المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، فضبل عما 

   ".الواو"بٌنهما من تناسب فً المضارعة، لذا زاد الربط العطفً بـ

ْوَح       ِه الرُّ ٌْ ْنفُُخ فِ ٌَ  أعلم بها، ولكنه ٌنفخ فً هذا الروح ما به ٌحٌا الجسم، وكٌفٌة النفخ هللا"َف

–عنها فؤمره هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -الجنٌن الروح وٌتقبلها الجسم، والروح سبل النبً 

 -تعالى – فالروح من أمر هللا (200)ڌۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئوئ  ۇئ وئڌ أن ٌقول -تعالى

وهذا فٌه نوع  (201)ڌېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یڌ:- عّز وجل -أي من شؤنه، فهو الذي ٌخلقها 

ٌُْإمُر أي الملك : من التوبٌخ، كؤنه قال ما بقً علٌكم من العلم إال الروح حتى تسؤلوا عنها، و

دٌ  - عّز وجل -ِبؤَْربِع َكلَِمات واآلمر هو هللا  ٌْ ًٌّ أَْو سِع "ٌْكتب رْزِقه، َوأََجلِِه، َوعملِه، وَشقِ
(202)

. 
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 :الحدٌث السادس

ٌِّنٌ إِنَّ الَحاللَ " ٌن َوإِنَّ الَحَراَم َب ٌِّ "َب
(203)

. 

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت، بٌنهما واجب الوصل الجملتان    

فضبل عما المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، 

  ".الواو"سمٌة، لذا زاد الربط العطفً بـبٌنهما من تناسب فً اال

به، أو لتنزٌل السامع منزلة الؽافل للعناٌة  والخبر ٌلقى مإكدا" حرؾ إن من أدوات التوكٌد      

ٌّن"، وما أحله هللا صرفا: هو" إن الحبلل"لٌنبه  وإن "من البٌان والوضوح، وٌقابل هذا " ب

ٌّن اقصري إنً الممنوع، ومن شواهد ذلك، جالت لتصرعنً فقلت لها، : والحرام هو" الحرام ب

ممنوع، ومنه، حرٌم البٌت الذي ٌمتنع الدخول إلٌه، ومنه، : امرإ صرعً علٌِك حرام ٌعنً

أنها محرمة وممنوعة : محارم اإلنسان وحرمه الممنوعات على ؼٌره، ومنه، حرمة الرجل، أي

"وهو بٌن وواضح -تعالى – على ؼٌره، فالحرام ما حرمه هللا
(204.)

 

ٌِّن       كالحبوب والثمار وبهٌمة األنعام، إذا لم تصل إلى اإلنسان بطرٌق الحرام، " الحبلُل الب

ٌِّن، كشرب الخمر وأكل المٌتة ونكاح ذوات المحارم، وهذان ٌعلمهما الخاُص  الحراُم الب

"والعام
(205.)

 

 

نِِه وِعْرِضه، َوَمْن َوَقَع فًِ " ٌْ ُبَهاِت َفَقِد اْسَتْبرأَ لِِد َقى الشُّ ُبَهاِت َوَقَع فًِ الَحَرامِ َفَمِن اتَّ "الشُّ
(206.) 

: ، أي"من وقع فً الشبهات وقع فً الحرام" ٌقع فً الحرام لقوله"أن من ٌقع فً الشبهات      

من أقدم على ما هو مشتبه عنده ، ال ٌدري أهو حبلل أو حرام ، فإنه ال ٌؤمن أن ٌكون حراًما 

"امفً نفس األمر فٌصادؾ الحرام وهو ال ٌدري أنه حر
(207.)

  

وَمن وقع " وجملة "فَمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدٌنه وعرضه" بٌن جملة واجب الوصل     

، فقد اتفقت الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة "فً الشبهات وقع فً الحرام

  .المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى
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ًَ الَقْلبُ إَِذا "  "َصلََحْت َصلََح الَجَسُد ُكلُُّه وإَذا َفَسَدت َفَسَد الَجَسُد ُكلُُّه أاَل َوه
(208)

  . 

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت، بٌنهما لواجب الوصالجملتان      

عما  ولذا وصل بٌنهما كما نرى، فضبل المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع،

 ".الواو"بٌنهما  من تناسب فً الماضٌة، لذا زاد الربط العطفً بـ

وفً هذا بٌان عظم شؤن القلب فً  ،القطعة من اللحم على قدر ما ٌمضؽه اآلكل": المضؽة     

"الجسد، وأنه ملك األعضاء، وأنها تصلح بصبلحه، وتفسد بفساده
(209). 

 

:الحدٌث العاشر  

نَ إِنَّ هللاَ َتَعالَى " ٌْ َن بَِما أََمَر بِِه الُمْرَسلِ ٌْ َباً َوإِنَّ هللاَ أََمَر الُمْؤِمنِ ٌِّ ْقَبلُ إاِلَّ َط ٌَ ٌٌِّب الَ  "َط
(210)

.   

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  ت، فقد اتفقبٌنهما واجب الوصل الجملتان      

فضبل عما المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، 

 ". الواو"سمٌة، لذا زاد الربط العطفً بـبٌنهما من تناسب فً اال

: ٌقبل إال طٌباال ومعناه المنزه عن النقابص،  -تعالى  – اسم من أسماء هللا" طٌبوكلمة       

"أي من األعمال إال أطٌبها وأخلصها
(211)

.
  

الطٌب فً ذاته طٌب فً صفاته طٌب فً أفعاله وال ٌقبل أال " إن هللا طٌب ال ٌقبل إال طٌبا      

وأما الخبٌث فً ذاته كالخمر، أو فً كبسة كالمكتسب بالربا فإن بسة، طٌبا فً ذاته وطٌبا فً ك

فقال " أمر المإمنٌن بما أمر به المرسلٌن  -تعالى  –وإن هللا " ال ٌقبله  -تعالى –هللا 

(212) ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ:تعالى
للرسل وأمره للمإمنٌن واحد أن  - تعالى -فؤمر هللا   
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هللا  -ول ـــرسـٌؤكلوا من الطٌبات وأما الخبابث فؤنها حرام علٌهم لقوله تعالى فً وصؾ ال

(213)ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ڌ   - صلى هللا علٌه وسلم
"

(214)
.     

   

 :الحدٌث السابع عشر

ْبَحةَ " "َفإَِذا َقَتْلُتْم َفأَْحِسُنوا القِْتلََة، َوإَِذا َذَبْحُتْم َفأَْحِسُنوا الذِّ
(215.)

 

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت ،بٌنهما واجب الوصلالجملتان        

المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، فضبل عما 

 ".الواو"بٌنهما من تناسب فً الفعلٌة، لذا زاد الربط العطفً بـ

 

َحَتهُ " ٌْ ٌُِرْح َذبِ ٌُِحدَّ أََحُدُكْم َشْفَرَتُه، َوْل "َوْل
((216.

 

نشابٌة لفظا ومعنى، ووجدت فقد اتفقت الجملتان فً اال، بٌنهما واجب الوصلالجملتان      

المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، فضبل عما 

 ".الواو"، لذا زاد الربط العطفً بـفً األمربٌنهما من تناسب 

، أو من الحٌوانات، والظاهر من السٌاق "من بنً آدمقتل من ٌستحق القتل "هذا ٌشمل إن       

أن المقصود به الحٌوان، وحتى اإلنسان مؤمور بؤن تحسن قتلته، فٌضرب بالسٌؾ ضربة 

على رقبته بما ٌكون أسرع فً إزهاق روحه، حتى : بما ٌكون، ٌعنً: واحدة على رأسه، ٌعنً

ٌقتل شٌخ، وأال ٌقتل امرأة، وال طفل إلى  وأال" ال تمثلوا بهم"أال ٌمثل بهم " الكفار أمر النبً

ابحثوا عن : أحسنوا ٌعنً" وإذا ذبحتم فؤحسنوا الذبحة: "آخر ما جاء فً السنة فً ذلك، قال

بحٌث ال ٌتؤلم المذبوح حٌن الذبح، : ٌعنً"ولٌحد أحدكم شفرته "أحسن طرٌق للذبح فاذبحوا 

ق الروح؛ بحٌث ال ٌؤتً ٌحاول لٌحد أحدكم شفرته؛ بحٌث ٌكون إمرارها مسرعا فً إزها

وٌحاول فٌكون مع ذلك إتعاب الحٌوان فً إزهاق روحه، وهذا ٌدل على استخدام اآلالت الجٌدة 

فً إزهاق الروح فً الحٌوان، فٌخالؾ اإلحسان ما قد ٌفعله بعضهم من أنه ال ٌحسن الذبح، 
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وهو ٌعالج هذه  وٌذهب ٌتعلم كٌؾ ٌذبح، ٌذهب ٌتعلم فٌؤتً عشر دقابق أو خمس دقابق،

جمزت من ٌدٌه، وقامت والدم ٌتناثر، ونحو ذلك مما قد : الذبٌحة، وربما فرت منه أو ٌعنً

ٌجرب بعضهم الذبح، وهذا مخالؾ لؤلمر باإلحسان، األمر باإلحسان؛ إحسان القتلة، وإحسان 

ٌضا، الذبحة أن ٌكون مسرعا فً إزهاق الروح فً الحٌوان بإحداد الشفرة، وأن تكون ٌده، أ

"محسنة الستعمال الشفرة فً ذلك، وهذا من اإلحسان الذي أمرنا به
(217)

. 

 

 :الحدٌث الثامن عشر

َبَة الَحَسَنَة َتْمُحَها "  ٌِّ ُثَما ُكْنَت، َوأَْتبِِع السَّ ٌْ ِق هللاَ َح "اتَّ
(218)

.   

ا ما فٌهنشابٌة لفظا ومعنى، مع اتفقت الجملتان فً اإل ، فقدبٌنهما واجب الوصل الجملتان     

لٌه فٌها واحدا وهو المخاطب، ووجدت المناسبة المسوؼة من تناسب من جهة ومجًء المسند إ

 . للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع،  ولذا وصل  بٌنهما كما نرى

فً أي : هذا أمر بالتقوى، وحٌثما هذه متعلقة باألزمنة واألمكنة، ٌعنً"اتق هللا حٌثما كنت       

قد تتوجه إلى األمكنة، وقد تتوجه إلى " حٌث"زمان كنت، وفً أي مكان كنت؛ ألن كلمة 

اتق " قد تكون ظرؾ مكان، وقد تكون ظرؾ زمان، وهً هنا محتملة لؤلمرٌن: األزمنة، ٌعنً

وأتبع السٌبة الحسنة تمحها، " اتق هللا فً أي مكان أو فً أي زمان كنت: ٌعنً" هللا حٌثما كنت

اجعل الحسنة وراء السٌبة، : الفاعل أنت، والسٌبة هً المتبوعة، والحسنة هً التابعة، ٌعنً أتبع

بعد السٌبة، إذا عملت سٌبة فؤتبعها بحسنة؛ فإن الحسنات ٌذهبن السٌبات، وهذا ٌدل على أن 

المإمن ٌجب علٌه أن ٌستؽفر من السٌبات، وأن ٌسعى فً زوالها، وذلك بؤن ٌؤتً بالحسنات، 

به أنواع السٌبات، وكل سٌبة لها ما ٌقابلها ، فلٌس  -جل وعبل  - ٌان بالحسنات ٌمحو هللافاإلت

كل سٌبة تمحوها أي حسنة فإذا عظمت السٌبة وكبرت فبل ٌمحوها إال الحسنات العظام؛ ألن 

: كل سٌبة لها ما ٌقابلها من الحسنات، ولهذا جاء أن الرجل إذا ؼلط أو جرى على لسانه كلمة

ة أو أقسم بؽٌر هللا فإن كفارة ذلك من الحلؾ باآلباء وأشباه ذلك أن ٌقول ال إله إال هللا؛ والكعب

ألن ذاك شرك، وكفارة الشرك أن ٌؤتً بالتوحٌد، وكلمة ال إله إال هللا هً من الحسنات العظام، 

بها  -جل وعبل -كلمة التوحٌد من الحسنات العظام، إذن فالسٌبات لها حسنات ٌمحو هللا 

لسٌبات، وهذا ٌدل على أن السٌبة تمحى، وال تدخل فً الموازنة، وظاهر الحدٌث، أن هذا ا
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منه السٌبات؛  -جل وعبل -أنه إذا أتى بسٌبة أتبعها بحسنة بقصد أن ٌمحو هللا : فٌمن أتبعها ٌعنً

فإذا فعل سٌبة سعى فً حسنة لكً تمحى عنه تلك "وأتبع السٌبة الحسنة تمحها " ألنه قال

" ةالسٌب
(219)

. 

 

اَس بُِخلٍُق َحَسنٍ " َبَة الَحَسَنَة َتْمُحَها، َوَخالِِق النَّ ٌِّ "َوأَْتبِِع السَّ
(220)

    

 الجملتان فً اإلنشابٌة لفظا ومعنى، مع ما فٌها فقد اتفقت، بٌنهما واجب الوصلالجملتان       

المناسبة المسوؼة لٌه فٌها واحدا وهو المخاطب، ووجدت من تناسب من جهة  ومجًء المسند إ

 .للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع،  ولذا وصل  بٌنهما كما نرى

والناس هنا ٌراد بهم المإمنون فً جماع الُخلق الحسن بؤن "وخالق الناس بخلق حسن       

ٌحسن إلٌهم، وٌراد بهم أٌضا، ؼٌر المإمنٌن فً معاملتهم بالعدل، والُخلق الحسن ٌشمل، ما 

 -واإلحسان لمن له حق اإلحسان، قال ٌجب على المرء من أنواع التعامل بالعدل ألهل العدل، 

: والخلق الحسن فسر بتفسٌرات منها أنه" اس بخلق حسنخالق الن"هنا  -علٌه الصبلة والسبلم

إن  وقال آخرونأن تبذل الخٌر للناس، وأن تكؾ أذاك عنهم، : بذل الندى وكؾ األذى، ٌعنً

الخلق الحسن، أن ٌحسن للناس بؤنواع اإلحسان، ولو أساءوا إلٌه، كما جاء األمر بمخالقة الناس 

"لته فً أحادٌث كثٌرةبالخلق الحسن، والحث على ذلك، وبٌان فضٌ
(221 )

. 

 

 :الحدٌث التاسع عشر

"اْسَتَعنَت َفاْسَتِعن بِاللِ  إَِذاَ َسأَْلَت َفاْسأَِل هللاَ، َوإَِذاَ "
(222)

 

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت ،بٌنهما واجب الوصل الجملتان     

 عما المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، فضبل

 ".الواو"، لذا زاد الربط العطفً بـبٌنهما من تناسب فً الماضً

ٌره، فإنه ال أن ٌعطٌك مطلوبك، وال تسؤل ؼ -تعالى – أردت السإال، فاسؤل هللا" إذا سؤلت      

ٌملك تنفسه نفعا وال ضرا، فضبل عن ؼٌره، استعنت، طلبت اإلعانة على أمر من أمور الدنٌا 
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ألنه القادر على كل شًء، وؼٌره عاجز حتى عن طلب  -تعالى  – واآلخرة، فاستعن باهلل

"مصالح نفسه ودفع مضارها
(223)

. 
  
ُحفُ " "ُرفَعت األَْقالُم، َوَجّفِت الصُّ

(224)
  

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت، بٌنهما واجب الوصلالجملتان      

عما  المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، فضبل

 ".الواو"، لذا زاد الربط العطفً بـبٌنهما  من تناسب فً الماضً

ُحؾ كلَّ كابن قد فُرغ منه "أنَّ       وُكتب، وال بدَّ من وقوعه، والمراد برفع األقبلم وجفاؾ الصُّ

ر بكتابته فً اللوح المحفوظ، فبل بدَّ أن ر ٌقع وفقا االنتهاء من كلِّ شًء مقدَّ ٌعنً ، (225)لَِما قُدِّ

"والصحؾ جفت وال تبدٌل لكلمات هللاقد انتهى فاألقبلم رفعت  -تعالى -أن ما كتبه هللا "
(226)

. 

 

 :الثانً والعشرونالحدٌث 

ْمُت الَحَراَم، َولَْم أَِزْد َعلى َذلَِك " ُت الَمْكُتوَباِت، َوُصْمُت َرَمضاَن، َوأَحلَلُت الَحالَلَ، َوَحرَّ ٌْ َصلَّ

"َشٌباً 
(227)

. 

المفروضات الخمس، وصمت رمضان، أمسكت نهاره عن المفطرات بنٌة، "المكتوبات      

(228)وأحللت الحبلل، فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام، اجتنبته 
. 

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصل الجمل      

من  ا عما بٌنهكما نرى، فضبل المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنها

 ".الواو"، لذا زاد الربط العطفً بـتناسب فً الماضً
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 :الحدٌث الثالث والعشرون

َماِن، والَحْمُد للِ َتْمؤلُ المٌزاَن، وُسْبَحاَن هللاِ والَحْمُد للِ َتْمآلِن " ٌْ ُهوُر َشْطُر اإلِ  -أَو َتْمؤلُ  -الطُّ

َماِء واألَْرِض، َن السَّ ٌْ ٌة لََك أَو  َما َب اٌء، َوالقُْرآُن ُحجَّ ٌَ ْبُر ِض َدَقُة ُبْرَهاٌن، َوالصَّ الةُ ُنوٌر، والصَّ َوالصَّ

كَ  ٌْ "َعلَ
(229)

.   

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصلالجمل      

فضبل عما بٌنها من ولذا وصل بٌنها كما نرى،  المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع،

 ".الواو"تناسب فً اإلسمٌة، لذا زاد الربط العطفً بـ

بضم الطاء، التطهٌر بالماء من األحداث، شطر اإلٌمان، نصؾ اإلٌمان، ألن " رالطهو     

، وفً توجٌه الوصؾخصال اإلٌمان ٌطهر القلب وٌزكٌه، وٌطهر الظاهر فهما تصفان بهذا 

تمؤل  -صلى هللا علٌه وسلم  – أخر، وهللا أعلم بمراد رسولهكون الطهور شطر اإلٌمان أقوال 

تمآلن أو تمؤل ما بٌن  - هلل -المٌزان، لعظم أجرها، وسبب ذلك أن التحمٌد إثبات المحامد كلها 

السماء واألرض، لو قدر ثوابهما جسما لمؤل ما بٌن السماء واألرض، لتضمنهما التنزٌه والثناء 

نور، الجامعة لشروطها ومكمبلتها، : لشك من الراوي، والصبلةل" أو"على هللا عز وجل و 

ٌستنٌر بها قلب المإمن فً الدنٌا، وربما ٌظهر على وجهه البهاء، وتكون له نورا فً ظلمات 

حجة على إٌمان فاعلها بمجازاة ٌوم القٌامة، ألن المنافق ٌمتنع : ٌوم القٌامة، والصدقة برهان

 -لعز وج -المحمود، وهو الصبر على طاعة هللا : ٌها، والصبرمنها لكونه ال ٌعتقد الثواب ف

ٌدلك على النجاة إن : والصبر عن المعاصً، والصبر على األقدار المإلمة، والقرآن حجة لك

"إن أعرضت عنه، فٌدل على سوء عاقبتك: عملت به، أو علٌك
 (230)

. 
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 :الحدٌث الخامس والعشرون

َحٍة  بُِكلِّ  مكل إِنَّ " ٌْ لٍَة َصَدَقٌة َوأَْمٌر . َصَدَقةَتْسبِ ٌْ َدٍة َصَدَقًة َوُكلِّ َتْهلِ ٌْ َرٍة َصَدَقًة َوُكلِّ َتْحَم ٌْ َوُكلِّ َتْكبِ

ًْ ُبْضِع أََحِدُكْم َصَدَقةٌ  ًٌ َعْن ُمْنَكٍر َصَدَقٌة َوفِ "بالَِمْعُرْوٍف َصَدَقٌة َوَنْه
(231)

  . 

وبكل تكبٌره " سبحان هللا صدقة : أن ٌقول اإلنسان"إن لكم بكل تسبٌحة صدقة، ٌعنً       

هللا أكبر فهذه : هللا أكبر فهذه صدقة، وكل تكبٌرة صدقة، ٌعنً إذا قال: صدقة، ٌعنً إذا قال

الحمد هلل فهذه صدقة، وكل تهلٌلة صدقة، ٌعنً إذا : صدقة، وكل تحمٌده صدقة، ٌعنً إذا قال

أن ٌفعل طاعة فهذه  ر شخصاذا أمال إله إال هللا فهذه صدقة، وأمر بالمعروؾ، ٌعنً إ: قال

"عن منكر فإن ذلك صدقة ٌعنً إذا نهى شخصا عن منكر، ونهٌا صدقة،
(232)

. 

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصلالجمل      

فً  فضبل عما بٌنها من تناسبالمسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنها، 

 ".الواو"سمٌة، لذا زاد الربط العطفً بـاال

 

 :الحدٌث السادس والعشرون

َها " ٌْ َها أَو َتْرَفُع لَُه َعلَ ٌْ تِِه َفَتْحِملُ لَُه َعلَ ُجلَ فً َدابَّ ُن الرَّ ٌْ ِن َصَدَقٌة، َوُتِع ٌْ َن اْثَن ٌْ َمَتاَعُه َتْعِدلُ َب

َبُة َصَدَقٌة،  ٌِّ ُط األَذى َعِن َصَدَقٌة، َوالَكلَِمُة الطَّ ٌْ الِة َصَدَقٌة، َوُتِم َها إِلَى الصَّ ٌْ َوبُِكلِّ ُخْطَوٍة َتْمِش

ِق َصَدَقةٌ  ٌْ ِر "الطَّ
(233)

.   

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصل الجمل    

فضبل عما بٌنها من المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنها كما نرى، 

 ".الواو"تناسب فً الجمل، لذا زاد الربط العطفً بـ

تجد اثنٌن متخاصمٌن فتحكم بٌنهما بالعدل فهذه صدقة وهً ":تعدل بٌن اثنٌن صدقة، أي      

وهذا أفضل الصدقات، وتعٌن الرجل على دابته فتحمله علٌها أو ترفع له علٌها متاعه صدقة، 

ن أخاك المسلم فً دابته إما أن تحمله علٌها إن كان ال ٌستطٌع أن من الصدقات أن ُتعٌ أٌضا

ألنها إحسان وهللا ٌحب  هذا أٌضا ٌحمل نفسه أو ترفع له على دابته متاعه ٌعنً، عفشه،

المحسنٌن، والكلمة الطٌبة صدقة، الكلمة الطٌبة، كل كلمة تقرب إلى هللا كالتسبٌح والتهلٌل 
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والتكبٌر والتحمٌد واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر وقراءة القران وتعلٌم العلم، وؼٌر ذلك 

قة، وقد ثبت فً كل كلمة طٌبة فهً صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصبلة فإنها صد

الصحٌحٌن من حدٌث أبً هرٌرة أن اإلنسان إذا توضؤ فً بٌته وأسبػ الوضوء ثم خرج من 

له بها درجة وحط  -تعالى – بٌته إلى المسجد ال ٌخرجه إال الصبلة ال ٌخطو خطوة إال رفع هللا

ق، بها خطٌبة، وتمٌط األذى عن الطرٌق صدقة، إماطة األذى ٌعنً إزالة األذى عن الطرٌ

واألذى ما ٌإذي المارة من ماء أو حجر أو زجاج أو شوك أو ؼٌر ذلك وسواء أكان ٌإذٌهم 

من األرض أو ٌإذٌهم من فوق كما لو كان هناك أؼصان شجرة متدلٌة تإذي الناس فؤماطها 

 .(234)فإن هذه صدقة

  

 :الحدٌث السابع والعشرون

" فًِ َنْفِسكَ البِرُّ ُحْسُن اْلُخلُِق، َواإلِْثُم َما َحاَك  "
(235)

.    

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت، بٌنهما واجب الوصل الجملتان    

فضبل عما المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، 

 ".الواو"سمٌة، لذا زاد الربط العطفً بـبٌنهما من تناسب فً اال

 

ْفسِ اْلبِرُّ  " ِه اْلَقْلُب، َواإلِْثُم َما َحاَك فًِ النَّ ٌْ ْفُس، َواْطَمأَنَّ إِلَ ِه النَّ ٌْ ْت إِلَ " َما اْطَمأَنَّ
(236)

  . 

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصلالجمل      

المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع،  ولذا وصل  بٌنها كما نرى، فضبل عما بٌنها من 

 ".الواو"، لذا زاد الربط العطفً بـالجملتناسب فً 

اإلنسان واسع البال تدل على الخٌر وكثرة الخٌر وحسن الخلق ٌعنً أن ٌكون "البر كلمة      

البر ما اطمؤنت إلٌه النفس واطمؤن إلٌه  ،منشرح الصدر والسبلم مطمبن القلب حسن المعاملة

القلب، فمتى وجدت نفسك مطمبنة وقلبك مطمبن إلى شًء فهذا هو البر فافعله، واإلثم ما حاك 
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فً صدرك نفسك، فً النفس وتردد فً الصدر، فإذا رأٌت هذا الشًء حاك فً نفسك وتردد 

"فهو إثم
(237)

 . 

 : الحدٌث الثامن والعشرون

ُموع " "َوِجلَت ِمنَها القُلُوُب َوَذَرَفت ِمنَها الدُّ
(238)

  . 

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت، بٌنهما واجب الوصل الجملتان     

عما  نرى، فضبل ولذا وصل بٌنهما كما المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع،

 ".الواو"، لذا زاد الربط العطفً بـمن تناسب فً الماضًبٌنهما 

، (239)بكت حتى ذرفت دموعها: خافت، وذرفت منها العٌون، أي" وجلت منها القلوب، أي     

التخوٌؾ : سبب الوجل، وجل القلوب، وسبب أن العٌون زرفت أنها اشتملت على أشٌاء منها

.نبههم أنه سٌفارقهموالوعٌد، ومنها أنه 
والوجل، وجل القلوب، أعظم من خوفها؛ ألن الوجل .

أنه خاؾ منه مع : خوؾ وزٌادة، وهو الخوؾ الذي معه، اؼترار وتردد فً هذا األمر، ٌعنً

كون القلب راؼبا راهبا فً هذا األمر، فهناك درجات فٌه، الرهبة، والخوؾ، والوجل، فكلها 

"واحدة لها مرتبتهاداخلة فً معنى الخوؾ، لكن كل 
(240)

 . 

 

 :الحدٌث التاسع والعشرون

ٌَُباعدنًٌُد أَخبِرنًِ بَِعَملٍ  " َة َو " ارالنّ  َعنِ  ِخلُنً الَجنَّ
(241)

  . 

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت، بٌنهما واجب الوصل الجملتان    

المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، فضبل عما 

 ".الواو"بٌنهما من تناسب فً المضارعة، لذا زاد الربط العطفً بـ
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ومعرفة األعمال ٌدل على حرص الصحابة على الخٌر " ٌدخلنً الجنة وٌباعدنً عن النار      

التً بها حصول الجنة والسبلمة من النار، وٌدل على وجود الجنة والنار، وأن أولٌاء هللا 

"ٌعملون الصالحات لٌظفروا بالجنة وٌسلموا من النار
(242)

. 

   

ًبا " ٌْ َكاِة، َوَتصوُم َرَمَضاَن، َوَتُحجُّ ،  َتْعُبُد ا لل ال ُتْشِرُك بِِه َش الََة، َوُتؤتًِ الزَّ  َوُتقٌُِم الصَّ

تَ  ٌْ " اْلَب
(243)

.   

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصل الجمل    

المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنها كما نرى، فضبل عما بٌنها من 

 ".الواو"تناسب فً المضارعة، لذا زاد الربط العطفً بـ

ألمره  هً القٌام بطاعته امتثاال -وتعالى سبحانه  -وعبادة هللا " تعبد هللا وال تشرك به شٌبا      

، ألنه من شرط  ملكا مقربا وال نبٌا مرسبلال: ، أيشرك به شٌباله، ال ت واجتنابا لنهٌه مخلصا

عزوجل، من العمل الذي ٌدخل الجنة وٌباعد عن النار إقامة الصبلة حٌث العبادة واإلخبلص له 

وتقٌم الصبلة، ومعنى إقامتها أن تؤتً بها مستقٌمة تامة األركان والواجبات والشروط : قال

ٌخرجه  - عزوجل وجل -وتكمٌلها بمكمبلتها، وتإتً الزكاة، وهً المال الذي أوجبه هللا 

ط معروفة إلى أهلها المستحقٌن لها، وهذا معروؾ فً كتب اإلنسان من أموال معٌنة بشرو

 - تعالى –معلوم والصوم هو التعبد هلل  شهر رمضان وهو أٌضا :أي العلماء رحمهم هللا،

تقصد البٌت : باإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى ؼروب الشمس، وتحج البٌت أي

 تعبد هللا ال تشرك به شٌباالحرام وهو الكعبة ألداء المناسك، وهذه أركان اإلسبلم الخمسة، 

"وتقٌم الصبلة وتإتً الزكاة وتصوم رمضان وتحج البٌت
(244).
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الةُ َوذرَوةُ َسَناِمِه الِجَهاُد  " "َرْأُس األَْمِر اإلِْسالُم َوَعُموُدهُ الصَّ
(245)

.     

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصلالجمل      

فضبل عما بٌنها من ولذا وصل بٌنها كما نرى،  المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع،

 ".الواو"سمٌة، لذا زاد الربط العطفً بـتناسب فً اال

المراد باألمر الشؤن الذي هو " الجهادرأس األمر اإلسبلم، وعموده الصبلة، وذروة سنامه       

ٌن الذي ُبعث به رسول هللا رأسه اإلسبلم وهو  -صلى هللا علٌه وسلم - أعظم الشإون، وهو الدِّ

عام، ٌشمل الصبلة والجهاد وؼٌرهما، وقد ذكر الصبلة ووصفها بؤنَّها عمود اإلسبلم، شبَّه ذلك 

دات البدنٌة القاصر نفعها على صاحبها، ثم ذكر بالبناء الذي ٌقوم على أعمدته، وهً أهمُّ العبا

الجهاد الذي ٌشمل جهاد النفس وجهاد األعداء من كفَّار ومنافقٌن، ووصفه بؤنَّه ذروة سنام 

ه على ؼٌره من األدٌان "اإلسبلم؛ وذلك أنَّ فً الجهاد قوَة المسلمٌن وظهوَر دٌنهم وعلوَّ
(246)

. 

 

َدَقُة  " ٌة، َوالصَّ ْوُم ُجنَّ ِل الصَّ ٌْ ُجِل فًِ َجْوِف اللَّ اَر، َوَصالةُ الرَّ ٌُْطفُِا الَماُء النَّ َبَة َكَما  ٌْ ُتْطفُِا الَخِط

" ُثمَّ َتال
(247)

. 

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصل الجمل   

المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنها كما نرى، فضبلعما بٌنها من 

 ".الواو"سمٌة، لذا زاد الربط العطفً بـاالتناسب فً 

 :الحدٌث الثالثون

ُعوَها،  " ٌِّ اَء َفال َتْنَتِهُكوَها، إِنَّ هللاَ َفَرَض َفَرابَِض َفال ُتَض ٌَ َم أَْش َوَحدَّ ُحُدوَداً َفال َتْعَتُدوَها َوَحرَّ

اٍن َفال َتْبَحُثوا َعْنَها ٌَ َر نِْس ٌْ اَء َرْحَمًة لَُكْم َغ ٌَ " َوَسَكَت َعْن أَْش
(248)

 . 

أوجب إٌجابا حتمٌا على عباده فرابض معلومة ": ن هللا فرض فرابض فبل تضٌعوها أيإ      

الحمد كالصلوات الخمس و الزكاة و الصٌام و الحج و بر الوالدٌن و صلة األرحام و ؼٌر وهلل 
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 ،وحد حدودا ،ال تهملوها إما بترك أو بالتهاون أو ببخسها أو نقصها: فبل تضٌعوها أي ،ذلك

وحرم أشٌاء فبل  ،ال تتجاوزوها: أي ،فبل تعتدوها ،حددها بشروط وقٌودجب واجبات وأو: أي

الشرك وعقوق الوالدٌن و قتل النفس التً حرمها هللا إال بالحق : مثل ،حرم أشٌاء ،تنتهكوها

 ،فبل تقعوا فٌها، فؤن وقوعكم فٌها انتهاك لها: أي ،فبل تنتهكوها ،السرقة و أشٌاء كثٌرةالخمر وو

  جل الرحمةمن أ ،رحمة بكم ،أي لم ٌفرضها و لم ٌوجبها و لم ٌحرمها: أي ،وسكت عن أشٌاء

 علٌه الصبلة و -قال موسى  ال ٌنسى كما -تعالى –فإن هللا  ،ؼٌر نسٌان ،التخفٌؾ علٌكمو

رحمة بالخلق، و لٌس نسٌان  - جل وعبل -فهو تركها   (249)ڌڀ   ڀ   ڀ   پپڌ  -السبلم

"لها
(250)

 . 

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصل الجمل   

للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنها كما نرى، فضبلعما بٌنها من  المسوؼة

 ".الواو"تناسب فً الفعلٌة، لذا زاد الربط العطفً بـ

 

 :الحدٌث الحادي والثالثون

" ُدلَّنً َعلَى َعَمٍل إَِذا َعَملُتُه أََحبَّنً هللاُ، َوأَحبَّنً الَناسُ  "
(251)

.    

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت، بٌنهما الوصلواجب الجملتان      

فضبل عما  ،المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى

 ".الواو"بٌنهما من تناسب فً الفعلٌة، لذا زاد الربط العطفً بـ

وهذا السإال ٌدل على علو الهمة؛ " دلنً على عمل إذا عملته أحبنً هللا، وأحبنً الناس     

ؼاٌة المطالب ومحبة الناس للمرء، أو للعبد معناها أداء حقوقهم،  -جل وعبل -ألن محبة هللا 

أحبه هللا،  -جل وعبل -والدٌن قابم على أداء حقوق هللا وأداء حقوق العباد، فمن أدى حق هللا 

ٌثوب بمحبة الناس له، وهذا الذي ٌجمع  ومن أدى حقوق العباد وعاملهم بالعدل واإلحسان، فإنه

بٌن الطرفٌن هو الصالح من عباد هللا؛ ألن الصالح هو الذي ٌقوم بحق هللا وحق العباد، 

جل  - فهذا الحدٌث فٌه ما ٌحصل به محبة الرب. والصبلح هو القٌام بحقوق هللا وحقوق الناس
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وهذا فٌه تنبٌه إلى أصل، وهو أن  "دلنً على عمل إذا عملته أحبنً هللا: "للعبد فقال - وعبل

همة المرء ٌنبؽً أن تكون مصروفة لما به ٌحب هللا العبد، ولٌس أن تكون مصروفه لمحبته 

بل كل متدٌن بالباطل أو  -جل وعبل -هو هلل جل وعبل، فالعباد كثٌرون منهم من ٌحبون هللا 

لذي ٌمٌز الناس، وإنما الذي ولٌس هذا هو ا -جل وعبل -بالحق، فإنه ما تدٌن إال لمحبة هللا 

"-جل وعبل - هو من الذي ٌحبه هللا -جل وعبل -ٌمٌز الناس عند هللا 
(252.)

. 

 

َك النَّاسُ  " ٌُِحبَّ اِس  ٌُِحبََّك هللاُ، وازَهد فٌَما ِعنَد النَّ ا  ٌَ ن  "ازَهد فً الدُّ

ومعنى، ووجدت ، فقد اتفقت الجملتان فً اإلنشابٌة لفظا بٌنهما واجب الوصل الجملتان    

 المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، مع ما فٌها

 .لٌه فٌها واحدا وهو المخاطبمن تناسب من جهة  ومجًء المسند إ

إذا جعله : هو األمر القلٌل الذي ال ٌإبه له، وكذلك زهد فً الشًء ٌعنً" والزهد فً اللؽة      

"ال ٌإبه له، وسعر زهٌد، إذا كان قلٌبل لٌس مثله مما ٌلتفت إلٌه شٌبا قلٌبل
(253)

. 

ٌُحّبك هللا       ٌَّن " ازهد فً الدنٌا  ُل  - عزَّ وجلَّ  -أنَّ محبَّة هللا  - صلى هللا علٌه وسلم -ب ُتحصَّ

بالزهد فً الدنٌا، وأحسن ما قٌل فً بٌان المراد بالزهد فً الدنٌا ترك اإلنسان كلَّ ما ٌشؽله عن 

ٌُحّبك الناس"هللا،  الناُس حرٌصون على المال والمتاع فً الحٌاة الدنٌا، " وازهد فٌما عند الناس 

"والؽالب علٌهم إمساُك ما فً أٌدٌهم وعدم الجود به
لٌكن "ازهد فً الدنٌا ٌحبك هللا ٌعنً  (.254)

معناه، قلل، وإذا كان " ازهد"باآلخرة، وأخرج الدنٌا من قلبك، أو قللها من قلبك؛ ألن  تعلقك

كذلك حصلت لك محبة هللا؛ ألنه إذا اجتمع فً القلب الرؼبة فً اآلخرة، فإنه ٌكون مع اإلقبال 

ٌعنً ال ٌكن قلبك متعلقا ، ازهد فٌما عند الناسواالبتعاد عن دار الؽرور،  -ل وعبلج - على هللا

، وكان العناٌةفٌما فً أٌدي الناس، فإذا فعلت ذلك، فؤخرجت ما فً أٌدي الناس من التعلق ومن 

ما عند الناس فً قلبك ال قٌمة له، سواء أعظم أم قل، فإنه بذلك ٌحبك الناس؛ ألن الناس ٌرون 

تنظر إلى ما أنعم هللا به علٌهم نظر رؼبة، وال نظر فٌه أنك ؼٌر متعلق بما فً أٌدٌهم، ال 

على ما  -جل وعبل - لهم التخفٌؾ من الحساب، وتحمد هللا -جل وعبل - طلب، وإنما تسؤل هللا

أعطاك، وما أنت فٌه، فهذا إخراج ما فً أٌدي الناس من القلب، هذه حقٌقة الزهادة فٌما عند 
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ألن الناس جبلوا على أنهم ال ٌحبون من نازعهم ما الناس، وإذا فعل ذلك المرء أحبه الناس؛ 

ٌختصون به، مما ٌملكون، أو ما ٌكون فً أٌدٌهم حتى إذا دخلت بٌت أحد، ورأٌت شٌبا 

ٌعجبك، وظهر عند ذلك أنك أعجبت بكذا، فإنه ٌكون فً نفس ذاك اآلخر بعض الشًء، وهذا 

ء قلٌل ال قٌمة له، حقٌر ال قٌمة ٌعكر صفو المحبة، فوطن نفسك أن ما عند الناس فً قلبك شً

له، حقٌر قٌمة له مهما بلػ، وهذا فً الحقٌقة ال ٌكون إال لقلب زاهد متعلق باآلخرة ال ٌنظر إلى 

"الدنٌا أما من ٌنظر إلى الدنٌا، فإنه ٌكون متعلقا بما فً أٌدي الناس
 (255)

. 

 

 : الحدٌث الثانً والثالثون

" الَ َضَرَر َوالَ ِضَرارَ  "
(256)

.     

الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت  فقد اتفقت، بٌنهما واجب الوصل الجملتان    

  .المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع،  ولذا وصل  بٌنهما كما نرى

 فظان بمعنى واحد تكلم بهما جمٌعاهما ل: فقال بعضهم" ال ضرر وال ضرار"وأما قوله      

أي ال " ال ضرار"على وجه التؤكٌد، الضرر عند أهل العربٌة االسم والضرار الفعل، فمعنى 

ال ٌضار أحد بؤحد، " ال ضرار"لم ٌدخله على نفسه، ومعنى  أحد على أحد ضررا ٌدخل

: الضرر هو الذي لك فٌه منفعة وعلى جارك فٌه مضرة وهذا وجه حسن المعنى، وقال بعضهم

"القتل والقتال فالضرر أن تضر من ال ٌضركالضرر والضرار مثل 
(257).   
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 :الحدٌث الخامس والثالثون

بِع َبعُضُكم َعلَى َبٌِع َبعٍض،  "  ٌَ الَ َتَحاَسدوا، َوالََتَناَجشوا، َوالَ َتَباَغضوا، َوالَ َتَداَبروا، َوالَ 

" َوكونوا ِعَباَد هللاِ إِخَواَناً 
(258)

.     

، فقد اتفقت الجمل فً اإلنشابٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصل الجمل    

من  المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع،  ولذا وصل بٌنها كما نرى، مع ما فٌها

 .لٌه فٌها المخاطبونتناسب من جهة  ومجًء المسند إ

ن النهً ٌفٌد التحرٌم فً هذا نهً، وكما هو معلوم أ"إلى آخره ...ال تحاسدوا، وال تناجشوا      

أن الحسد محرم، وقد جاءت : ٌعنً"ال تحاسدوا " - علٌه الصبلة والسبلم -مثل هذا، فقوله 

أحادٌث كثٌرة فٌها بٌان تحرٌم الحسد، وأنه ٌؤكل الحسنات كما تؤكل النار الحطب، وكذلك 

عن النجش فً ؼٌر ما حدٌث، وكذلك التباؼض والتدابر " التناجش محرم، وقد نهى النبً

وال "وأشباه هذا مما ٌزٌل المحبة، أو ٌزٌل األلفة بٌن المسلمٌن، فإنه ممنوع منع تحرٌم 

ٌدل على تحرٌم النجش، وقد تقرر فً األصول أن النهً إذا تسلط على  ،أٌضا وهذا" تناجشوا

عبارة عن حدث وزمن، فتسلط النفً على  المضارع، فإنه ٌعم أنواع المصدر؛ ألن المضارع

والتباؼض " وال تباؼضوا"الحدث تسلط النفً أو النهً على الحدث، والحدث نكرة فعم أنواعا 

هنا أٌضا عام فً كل ما ٌكون سببا لحدوث البؽضاء من األقوال واألعمال، فكل قول ٌإدي إلى 

منهً عنه، فالمإمن مؤمور بؤن البؽض، فؤنت منهً عنه، وكل فعل ٌإدي إلى التباؼض، فؤنت 

ال تسعوا فً قول، أو عمل : ٌعنً" وال تدابروا"ٌسعى بما فٌه المحبة بٌن إخوانه المإمنٌن 

القطٌعة : تكونوا معه متقاطعٌن؛ ألن التدابر أن ٌفترق الناس كل ٌولً اآلخر دبره، وهذا ٌعنً

هجر : قسمٌن علىجر ٌنقسم والهجران، وهجر المسلم وقطعه حرام إذا كان ألمر دنٌوي، فاله

ألمر الدٌن، وهذا له أحكامه المختصة، وضابطها، أنه ٌجوز هجر المسلم ألجل الدٌن إذا كان 

المخلفٌن الثبلثة فً ؼزوة تبوك وأمثال ذلك، "فٌه مصلحة لذلك الهجر، وهذا كما هجر النبً 

سلعة بعشرة أن  لمن أراد أن ٌشتري ...وهو مثبل أن ٌقول" وال ٌبع بعضكم على بٌع بعض

أنا آخذها منك بإحدى عشر، وأشباه ذلك : ٌعطٌك مثلها بتسعة، أو لمن أراد أن ٌبٌع سلعة بعشرة

أنه ٌؽرٌه بؤال ٌشتري من أخٌه، أو أن ٌبٌع علٌه، ففً هاتٌن الصورتٌن حصل بٌع على : ٌعنً

مشروط بؤن  وهذا" وال ٌبع بعضكم على بٌع بعض" ذلك بقوله" بٌع المسلم، وهنا حرم النبً

الذي ٌعرض الشراء من هذا الذي ٌرٌد أن ٌبٌع شٌبا، أو ٌعرض البٌع لهذا الذي ٌرٌد أن 
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ٌشتري شٌبا بؤكثر فً األول، وأقل فً الثانً، هذا مشروط بؤنه حصل بٌن األول، ومن ٌرٌد 

"أن ٌبٌعه، أو أن ٌشتري منه انفصال وتراض
(259)

.   

 

 :  الحدٌث الخامس والثالثون

ْحقُِرهُ الَ  " ٌَ ٌَخُذلُُه، َوال ٌْكِذُبُه، َوال " ٌَظلِمُه، َوالَ 
(260)

.      

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصلالجمل      

المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، فضبل عما بٌنها من 

 ".الواو"زاد الربط العطفً بـ تناسب فً المضارعة، لذا

ال ٌظلمه فً ماله، وال ٌظلمه فً عرضه، وال ٌظلمه فً أهله، وال ٌظلمه : ٌعنً"ال ٌظلمه       

فً أي أمر اختص به، بل ٌعدل معه، وٌكون خلٌفته فً ماله وأهله وعرضه؛ ولهذا جاءت 

وقع منه علٌهم من  الشرٌعة، وهذا من محاسنها العظٌمة فً أن ٌتحلل المرء إخوانه فٌما

: قال - علٌه الصبلة والسبلم -لبخاري أنه المظالم، وقد ثبت فً الصحٌح، صحٌح أبً عبد هللا ا

من كانت عنده ألخٌه مظلمة  بكسر البلم  فً مال، أو عرض، فلٌتحلله منه الٌوم قبل أن "

إخوانه، أو من من اؼتاب، أو من وقع فً عرض : ٌكون ٌوم ال درهم فٌه وال دٌنار، ٌعنً

... فعلٌه أن ٌرد هذه المظالم، فإن كان فً ردها مشقة علٌه، فٌوسط أحدا ...اعتدى على بعض

إلى آخره، المقصود أنه ٌجب أن ٌرد المظالم، وفً الؽٌبة تفصٌل للعلماء من أنه إذا ذكر لمن 

إٌاه وطلبه  اؼتابه، أنه قد اؼتابه، وهذا ٌإدي إلى حصول منازعة ومشاقة فً إخباره بؽٌبته

تحلٌله، فإنه ٌترك هذا اإلخبار، وٌكتفً منه باالستؽفار له، وكثرة الدعاء له، لعلها أن تشفع فً 

ال ٌخذله، الخذالن، ترك اإلعانة والنصرة، والمسلم " وال ٌخذله: "تكفٌر ؼٌبته أو النٌل منه، قال

 ،وخذل المسلم للمسلم أن المسلم محب للمسلم، ناصر له،: محب له، ٌعنً: ولً المسلم، ٌعنً

أنت كاذب، وكلما : ٌعنً، ال ٌقول له" وال ٌكذبه"وخذالنه له ٌنافً عقد الموالة الذي بٌنهما 

 -المسلم أنه ال ٌكذب، وقد ثبت عنه هذا كاذب، وأنت كاذب؛ ألن األصل فً : أخبره بخبر قال

. نعم: أٌسرق المإمن؟ قال: نعم، قٌل له: أٌزنً المإمن؟ قال:"أنه قٌل له - علٌه الصبلة والسبلم

ال، ألن الكذب خصلة تستحكم من صاحبها، وتستمر معه، فٌكون : أٌكذب المإمن؟ قال: قال له

معه خصلة من خصال النفاق، وأما ما ٌقع من زنا الشهوة، ومن سرقة الشهوة وأشباه ذلك، 
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، ثم إذا فإنها عارض ٌعرض، وٌزول، وٌرتفع معه اإلٌمان حتى ٌكون فوق صاحبه كالظلة

فارق المعصٌة عاد إلٌه، وأما الكذب، فإنه إذا استمر بصاحبه، فإنه ٌدل وٌهدي إلى الفجور، 

ٌدخل فٌه أن ٌكذب " وال ٌكذبه" - علٌه الصبلة والسبلم -والفجور ٌهدي إلى النار، فقوله هنا 

ن ٌؤتً فً ٌعنً ال ٌحتقر المسلم أخاه المسلم بؤن ٌعتقد، أو أ" وال ٌحقره"فً الحدٌث، قال 

خاطره أن هذا وضٌع، وأن هذا أقل قدرا منه، وأن هذا مرذول، إما ألجل نسب، أو ألجل 

"صناعة، أو ألجل بلد، أو ألجل معنى من المعانً
261)

. 

 

  

                                                           
261

 278-277: السابقعبد العزٌز، المصدر  -



 

77 
 

 :الحدٌث السادس والثالثون

ا َنفََّس هللاُ َعنُه ُكرَبًة ِمْن  " ٌَ ن ٌَوم القٌاَمِة، َوَمْن َمْن َنفََّس َعْن ُمؤِمن ُكرَبًة ِمن ُكَرِب الدُّ كَرِب 

ا  ٌَ ن ا واآلِخَرة، َوَمْن َسَتَر ُمسلَِماً َسَتَرهُ هللا فً الدُّ ٌَ ن َر هللا َعلٌَِه فً الدُّ ٌَسَّ َر على ُمعسٍر  ٌَسَّ

" َواآلِخَرة
(262)

.     

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصلالجمل      

ا كما نرى، فضبل عما بٌنها من ولذا وصل بٌنه للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع،المسوؼة 

 ".الواو"تناسب فً الجمل، لذا زاد الربط العطفً بـ

عنه كربة من كرب ٌوم القٌامة   من نفس عن مإمن كربة من كرب الدنٌا، نفس هللا      

الكربة ورفعها، وقوله، من  إزالة: الشدة والضٌق والضنك، و التنفٌس معناه":الكرب ٌعنًو

كشؾ هللا : كرب الدنٌا، ٌعم المالٌة و البدنٌة و األهلٌة و الفردٌة و الجماعٌة، نفس هللا عنه، أي

ال شك أن كرب ٌوم القٌامة أعظم و أشد من كرب و أزال، كربة من كرب ٌوم القٌامة،عنه و

ه كربة من مرب ٌوم القٌامة، الدنٌا، فإذا نفس عن المإمن كربة من كرب الدنٌا نفس هللا عن

سهل علٌه أزال عسرته، ٌسر هللا علٌه فً الدنٌا و اآلخرة، و هنا : ومن ٌسر على معسر، أي

صار الجزاء فً الدنٌا و اآلخرة و فً الكرب كربة من كرب ٌوم القٌامة؛ الن كرب ٌوم القٌامة 

قٌا أو دٌنٌا أو دنٌوٌا إذا ستر عٌبه سواء أكان خلقٌا أو خل: عظٌمة جدا، ومن ستر مسلما، أي

حجب عٌوبه عن الناس : ستره و ؼطاه حتى ال ٌتبن للناس، ستره هللا فً الدنٌا و اآلخرة، أي

" فً الدنٌا و اآلخرة
(263)

.  

 

لَتِمُس فٌِه ِعلَماً َسهَّلَ  " ٌَ َوهللاُ فً َعوِن الَعبِد َما َكاَن الَعبُد فً َعوِن أخٌِه، َوَمْن َسلََك َطرٌَقاً 

تلوَن ِكتاِب هللاِ  ٌَ ِة، َوَما اجَتَمَع َقوٌم فً َبٌٍت ِمْن بٌوِت هللاِ  " هللاُ لُه بِِه َطرٌَقاً إِلَى الَجنَّ
(264)

.      

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصلالجمل      

كما نرى، فضبل عما بٌنها من  المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنها

 ".الواو"تناسب فً االسمٌة، لذا زاد الربط العطفً بـ
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ٌعٌن اإلنسان على قد  - تعالى –ن هللا إ"أي العبد ما كان العبد فً عون أخٌههللا فً عون و     

فً عونه، و فً  -تعالى  – معونته أخٌه كما و كٌفا و زمنا، فما دام اإلنسان فً عون أخٌه فاهلل

علما  من سلك طرٌقا ٌلتمس فٌهحدٌث آخر من كان فً حاجة أخٌه كان هللا فً حاجته، و قوله، 

من دخل طرٌقا وصار فٌه ٌلتمس العلم والمراد به العلم : سهل هللا له به طرٌقا إلى الجنة، ٌعنً

سر علٌه سلوكها، و ن اإلنسان علم شرٌعة هللا تٌ، ألالشرعً سهل هللا له به طرٌقا إلى الجنة

معلوم أن الطرٌق الموصل إلى هو شرٌعته، فإذا تعلم اإلنسان شرٌعة هللا سهل هللا له به طرٌقا 

ً بٌت من بٌوت هللا، المراد به المسجد فإن بٌوت هللا هً المساجد ا اجتمع قوم فإلى الجنة، و م

ڃ   ڃ  ڃ  چ  ڌ:وقال تعالى (265) ڌمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يبڌ :قال هللا تعالى

 فؤضاؾ (267) ڌڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چڌ:وقال (266)ڌچ  چ  چ  ڇ  ڇ  

" ٌقرءونه: ؛ ألنها موضع ذكره، ٌتلون كتاب هللا، ٌتلونهالمساجد إلٌه
(268)

 . 

 

حَمة وَحَفتُهُم الَمالبِكة " تهم الرَّ ٌَ كٌَنة َوَغش َوَذَكرُهم هللاُ  َوٌَتداَرسونَه َبٌَنُهم إاِل َنَزلَت َعلٌَُهم السَّ

ٌُْسِرْع بِه َنَسُبهُ  أ بِِه َعَملُُه لَْم  " فٌَمن ِعنَدهُ، َوَمْن َبطَّ
(269)

 .   

ؼشٌتهم الرحمة إال نزلت علٌهم السكٌنة و  ،ٌدرس بعضهم على بعض" وٌتدارسونه أي      

ؼشٌتهم م و هً الطمؤنٌنة و االستقرار، و حفتهم المبلبكة نزلت علٌهم السكٌنة ٌعنً، فً قلوبهو

من : الرحمة ؼطتهم وشملتهم، و حفتهم المبلبكة صارت من حولهم، وذكرهم هللا فٌمن عنده أي

من تؤخر من أجل عمله السٌا فإن نسبه ال : المبلبكة، ومن بطؤ به عمله لم ٌسرع به نسبه، أي

" قبٌلة ونحو ذلكٌؽنٌه وال ٌرفعه وال ٌقدمه والنسب هو االنتساب إلى 
(270.)
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، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصلالجمل      

المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنها كما نرى، فضبل عما بٌنها من 

  ".الواو"تناسب فً الجمل، لذا زاد الربط العطفً بـ

 

 : والثالثونالحدٌث السابع 

ْعَمْلَها َكَتَبَها هللاُ ِعْنَدهُ َحَسَنًة َكاِملًَة، َوإِْن َهمَّ بَِها َفَعِملََها َكَتبَ  " ٌَ َها هللاُ ِعْنَدهُ َفَمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة َفلَْم 

َرةٍ  ٌْ َبٍة . َعْشَر َحَسَناٍت إِلَى َسْبِعماَبِة ِضْعٍف إِلَى أَْضَعاف َكثِ ٌِّ ْعَمْلَها َكَتَبَها هللاُ َوإِْن َهمَّ بَِس ٌَ َفلَْم 

َبًة َواِحَدةً  ٌِّ " ِعْنَدهُ َحَسَنًة َكاِملًَة، َوإِْن َهمَّ بَِها َفَعِملََها َكَتَبَها هللاُ َس
(271)

.    

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصلالجمل     

مانع، ولذا وصل بٌنها كما نرى، فضبل عما بٌنها من المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ 

 ".الواو"تناسب فً الجمل، لذا زاد الربط العطفً بـ

اإلرادة، أراد اإلنسان أن "، الهم ٌعنً  عنده حسنة كاملةفمن هم بحسنة فلم ٌعملها كتبها هللا     

كتبها حسنة كاملة ٌعنً، ال نقص فٌها، و قد دلت األدلة  -ٌعمل حسنة و لكنه لم ٌعملها، أن هللا

تركها عجزا بعد أن شرع فٌها : على أنه إذا هم بالحسنة فلم ٌعملها فإن كان عاجزا عنها أي

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ڌ :فإنه ٌكتب له األجر كامبل لقوله تبارك و تعالى

إذا هم بها ثم عدل عنها لكسل أو نحوه  ، وأما(272)ڌېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

إن هم بها فعملها و :فإنه كذلك كما فً هذا الحدٌث ٌكتب له حسنة كاملة و ذلك بنٌته الطٌبة، قال

عملها إذا هم بها و بة ضعؾ على أضعاؾ كثٌرة،ها هللا عنده عشر حسنات إلى سبعمكتب

هللا ٌكتبها عشر  علٌه وسلم فإن وأحسن فً عمله بؤن كان مخلصا متبعا لرسول هللا صلى هللا

بة ضعؾ إلى أضعاؾ كثٌرة وهذه المضاعفة تؤتً بحسب حسن العمل حسنات إلى سبعم

چ  ڇ  ڌ :و إحسانا، قال تعالى -تعالىو -ن هللا سبحانه اإلخبلص فٌه و قد تكون فضبل مو

  گک  ک     ک  گ  کڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ
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وإن هم بسٌبة فلم ٌعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملة، وإن هم : ، و قال(273)ڌگ  گ  ڳ  ڳ  

بها فعملها كتبها هللا سٌبة واحدة، وإن هم بسٌبة فلم ٌعملها فإنه ٌكتب له حسنة كاملة و ذلك فٌما 

األدلة من أجلً و قد دلت : تركها هلل كما فً بعض ألفاظ الحدٌث، ألنه تركها من جرابً، أي

أن ٌحاول فعلها و : أقسام، القسم األول ةثبلث عملها فإنه ٌنقسم علىعلى أن من هم بالسٌبة فلم ٌ

إن بها ثم ٌعزؾ : ٌسعى فٌه ولكن لم ٌدركه ألن ٌكتب علٌه وزر السٌبة كاملة، القسم الثانً

أن ٌتركها هلل : عنها ال خوفا من هللا ولكن ألن نفسه عزفت فهذا ٌكتب له وال علٌه، القسم الثالث

"عز و جل خوفا منه و خشٌة فهذا كما جاء فً هذا الحدٌث ٌكتبها هللا حسنة كاملة
(274)

. 

 

  :الحدٌث الثامن والثالثون
اً َفَقْد آَذْنُتُه بِالَحْربِ " ٌَّ ا . َمْن َعاَدى لًِ َولِ ًَّ ِممَّ ًَّ َعْبِدْي بَِشًٍء أََحبَّ إِلِ َب إِلِ َوَما َتَقرَّ

هِ اْفَتَرْضُتُه  ٌْ هُ . َعلَ َوافِِل َحتَّى أُِحبَّ ًَّ بِالنَّ ُب إِلَ َتَقرَّ ٌَ َزالُ َعْبِدْي  ٌَ " وال
(275)

. 

، فقد اتفقت الجمل فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت المناسبة بٌنها واجب الوصلالجمل      

   .المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنها كما نرى

هذا الحدٌث حدٌث قدسً ألن "من عادى لً ولٌا فقد آذنته بالحرب : قال -تعالى –إن هللا      

 -صلى هللا علٌه وسلم -رواه النبً رواه عن ربه و كل حدٌث   -صلى هللا علٌه و سلم -النبً 

أولٌاإه ، والولً ضد العدو وربه ٌسمى عند العلماء حدٌثا قدسً، المعاداة ضد المواالة عن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڌ :تعالىون المتقون و دلٌله قوله المإمنسبحانه و تعالى هم 

: أعلمته أي: آذنته، ٌعنً: وقوله (276) ڌپ  پ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺٺ

إنً أعلنت الحرب، فٌكون من عادى ولٌا من أولٌاء هللا فقد آذن هللا تعالى بالحرب وصار 

تقرب إلً عبدي بشًء أحب إلى مما حربا هلل، ثم ذكر تبارك و تعالى أسباب الوالٌة فقال، وما 

العبادة تقرب إلى  حب إلى مما افترضته علٌه ألنما عبدنً أحد بشًء أ: افترضته علٌه، ٌعنً
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تعالى فمثبل ركعتان من الفرٌضة أحب إلى هللا من ركعتٌن نفبل، و درهم من زكاة هللا سبحانه و

تطوع، صوم رمضان أحب  احب إلى هللا من درهم صدقة، حج فرٌضة أحب إلى هللا من حج

إلى هللا من صوم تطوع، وهلم جرى ولهذا جعل هللا تعالى الفرابض الزمة فً العبادة مما ٌدل 

الفعل، ض وال ٌزال عبدي ٌتقرب إلً بالنوافل ٌعنً، الفرابوعلى آكادٌتها و محبته لها، 

بعد الفرابض  الٌزال، ٌدل على االستمرار ٌعنً، وٌستمر، عبدي ٌتقرب إلً بالنوافل، ٌعنً

أن تقرب إلى : حتى أحبه هللا، حتى تحتمل هنا الؽاٌة و تحتمل التعلٌل فعلى األول ٌكون المعنى

"هللا بالنوافل وٌكون هذا التقرب سببا لمحبته و الؽاٌة واحدة
(277)

. 

  

 :الحدٌث األربعون

َباَح، َوإَِذا أَْصَبْحَت َفال  " َت َفال َتْنَتِظِر الصَّ ٌْ " ءَ َتْنَتِظِر الَمَساإَِذا أَْمَس
(278)

.   

، فقد اتفقت الجملتان فً الخبرٌة لفظا ومعنى، ووجدت بٌنهما واجب الوصل الجملتان    

المناسبة المسوؼة للعطؾ، ولم ٌمنع من العطؾ مانع، ولذا وصل بٌنهما كما نرى، فضبل عما 

 ".الواو"بٌنهما من تناسب فً المضارعة، لذا زاد الربط العطفً بـ

: إذا أمسٌت فبل تقول"إذا أمسٌت فبل تنتظر الصباح وإذا أصبحت فبل تنتظر المساء، ٌعنً      

سوؾ أبقى إلى الصباح كم من إنسان أمسى ولم ٌصبح، وكذلك قوله، وإذا أصبحت فبل تنتظر 

أن ٌنتهز اإلنسان الفرصة : المساء، فكم من إنسان أصبح ولك ٌمسً ومراد بن عمر فً ذلك

"الح حتى ال تضٌع علٌه الدنٌا وهو ال ٌشعرللعمل الص
(279)

. 

فهو حض منه على أن " إذا أمسٌت فبل تنتظر الصباح وإذا أصبحت فبل تنتظر المساء     

: وحض على تقصٌر األمل، أي ،المإمن ٌستعد أبداً للموت، والموت ٌستعد له بالعمل الصالح

وكذلك إذا أصبحت فبل تحدث نفسك بالمساء ال تنتظر بؤعمال اللٌل الصباح، بل بادر بالعمل، 

"وتإخر أعمال الصباح إلى اللٌل
(280)

 . 

فٌما تقدم كان الوصل بٌن الجمل بالواو هً واو العطؾ التً ال تكون إال بٌن الجمل      

 .سمٌة، والفعلٌة بجامع التوافقواالالمتشابهة والمتوافقة فً الخبرٌة، واإلنشابٌة، 
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ةــمالخــاتــ  

وإبراز  ،من استجبلء أسرارها الشرٌفة ختام هذه الرحلة فً رحاب األحادٌث النبوٌةفً      

 :انتهٌت إلى جملة من النتابج أوجزها فً ما ٌؤتً ،جمال فٌهاالمواضع 

 

كما جاءت أسباب الوصل لعلل معنوٌة منها  ،تعرٌؾ الوصل أن ٌكون بالواوخاصة -1

وكثرة ورود االتفاق بٌن الجملتٌن  ،ٌما للمخاطبأو تكر ،أولتقوٌة المعنى ،التشرٌك فً الحكم

ولكن لم ٌوجد  ،وتوجد واو أخرى بمعنى االستبنافٌة ،خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى فً األحادٌث

 .كمال االنقطاع مع إٌهام  الفصل خبلؾ المقصود داخل األحادٌث

 

فالؽاٌة هً فهم النص والسٌاق،  ،سواء أسمٌناه الفصل والوصل أم االستبناؾ أو العطؾ -2

لذٌن سموه بالفصل والوصل أو من جهة ا الببلؼٌٌنبمعنى أن المعنى واحد سواًء من جهة 

إذن المصطلحات متعددة ولكن  ،علٌه مصطلح العطؾ أو االستبناؾ اأطلقو النحوٌٌن الذٌن

 .وتخصصه كل ٌنظر إلٌه من منظاره ،المقصود واحد

 

وشبه كمال  ،وكمال االنقطاع ،األحادٌث النبوٌة بٌن كمال االتصال أسباب الفصل فًتعدد  -3

 .التوسط بٌن الكمالٌن مع قٌام المانع من الوصللم ٌوجد شبه كمال االنقطاع و و ،االتصال

 

الجملة الثانٌة  بحٌث كانتاب الفصل فً األحادٌث النبوٌة بٌن كمال اال تصال بتعدد أس -4

بٌن  وكمال االنقطاع  بحٌث كانت ،لجملة األولىمفسرة ل أو صفةبدال أو أو مبٌنة أو ،مإكدة

  جواباالجملة الثانٌة مستؤنفة استبنافا  وشبه كمال االتصال بحٌث كانت ،ؽاٌر ظاهريالجملتٌن ت

 .لٌٌنن األووهذا قلٌل بالنسبة للنوعٌ ،عن سإال مقدر ٌفهم من السٌاق

 

عظٌما فً إثراء وأثرا  ،الشرٌفة دالالت كثٌرة لحروؾ العطؾ فً األحادٌث النبوٌةإن  -5

 .الواو  هاومن أهمّ  ،المعانً

 

؛ لما ٌحتاج ٌعد موضوع الفصل والوصل من أدق موضوعات علم الببلؼة وأعمقها -6

  . و كد الفكر لبٌان أسرارها  النظرالناظر فٌه من إمعان 



 

83 
 

  إذ توصل ،والببلؼةشدٌد  بٌن النحو أكد البحث على ما هو معروؾ من  االرتباط  ال -7

 ،ا بموضوع العطؾارتباطا وثٌقوال سٌما فً كمال االتصال ٌرتبط أن الفصل  إلى البحث

 .أٌضا بموضوع البدل و ،وكذلك ٌرتبط بموضوع التوكٌد ،(البٌان عطؾ) والسٌما

ال ٌؤتً لمجرد عطؾ الجمل على بعضها وإنما ٌحقق هذا  العطؾ ترتٌبا  أن الوصل -8

  أ كانت ظاهرة واضحة أم كانت معان ثوانمهما ٌتفق مع المعانً  التً جاء من أجلها  سواء 

 .تحتاج إلى دقة فكر وإمعان نظر
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ن أجمد بن  رجب ، الحنبلً، زٌن الدٌن أبً الفرح عبد الرحمن بن شهاب الدٌن ب  -16

أبو عابش : ، تحقٌق1جامع العلوم والحكم فً شرح خمسٌن حدٌثا من جوامع الكلم، ط

رٌاض  -عبد المنعم ابراهٌم، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربٌة السعودٌة

 (.م1997-هـ 1418)

، شذرات (هـ1089ت )حنبلً، عبد الحً بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري ال  -17

 –محمود األرناإوط ، دار ابن كثٌر، دمشق : ، تحقٌق1الذهب فً أخبار من ذهب ط 

 (. م 1986 -هـ  1406) بٌروت، 

، مطبعة  1درانة، صباح عبٌد، أسرار الفصل والوصل فً الببلؼة القرآنٌة، ط   -18

 ( .م1986 -هـ 1406) مصر، –األمانة 

الدقر، عبدالؽنً، النووي شٌخ اإلسبلم والمسلمٌن وعمرة الفقهاء والمحدثٌن وصفوة   -19

 (.م1994 -هـ 1415)دمشق  -، دار القلم4األولٌاء والصالحٌن ط 

: ت)ابن دقٌق العٌد، تقً الدٌن أبو الفتح محمد بن علً بن وهب بن مطٌع القشٌري،  -20

، مإسسة الرٌان، 6حة النبوٌة، ط، شرح األربعٌن النووٌة فً األحادٌث الصحٌ(هـ702

 (.م 2003 -هـ  1424)

 .م908 -861 -هـ 296-249بٌروت،  –دٌوان ابن المعتز، دار الصادر   -21
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ماز   -22 ٌْ ، (هـ748: ت)الذهبً، شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا

 ( .م1998 -هـ 1419)لبنان،  –، دار الكتب العلمٌة بٌروت 1تذكرة الحفاظ، ط 

: ، مقاٌٌس اللؽة ، تحقٌق( هـ395ت )ابن زكرٌا، أبوالحسٌن أحمد بن فارس ،  -23

 -هـ 1399)المجمع العلمً العربً اإلسبلمً،  -عبدالسبلم محمد هارون، دار الفكر

 ن(.م1979

، 1االفراح فً شرح تلخٌص المفتاح، ط، عروس (هـ773ت )السبكً، بهاء الدٌن   -24

 ( .م2003-هـ1423)بٌروت،  -المكتبة العصرٌة صٌداعبدالحمٌد هنداوي، : تحقٌق

هـ( عروس 773السبكً، بهاء الدٌن أبً حامد أحمد بن علً بن عبدالكافً )ت  -25

، دار الكتب ، تحقٌق: خلٌل إبراهٌم خلٌل، م1األفراح فً شرح تلخٌص المفتاح، ط

 .،م(2001 -هـ 1422لبنان، ) –العلٌمة، بٌروت 

: ، طبقات الحفاظ، تحقٌق(هـ 911ت)رحمن بن أبً بكر السٌوطً، أبو الفضل عبد ال  -26

 (.هـ1403)بٌروت،  –دار الكتب العلمٌة 

ط  السٌوطً، جبلل الدٌن أبوالفضل عبدالرحمن ، المنهاج السوي فً ترجمة  النووي  -27

 ( .م1988 -هـ 1408)بٌروت،  -أحمد شفٌق دمج، دار ابن حزم : ، تحقٌق1

 ( .م2007-هـ 1428)، 1الشحود، علً ابن ناٌؾ، الخبلصة فً علوم الببلؼة، ط   -28

)  الشٌتوي، عٌسى علً العاكوب و علً سعد، الكافً فً علوم الببلؼة العربٌة  -29

 ( .م1993)، الجامعة المفتوحة، (البدٌع -البٌان  -المعانً

عبدالقادر حسٌن ، : ق، تحق2ٌالصعٌدي، عبدالمتعال، الببلؼة العالٌة علم المعانً، ط   -30

 ( .م1991 -هـ1411)جمامٌز،  -مكتبة اآلداب

ابن صبلح، تقً الدٌن أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، طبقات الفقهاء   -31

    لبنان،  -محًٌ الدٌن علً نجٌب، دار البشابر اإلسبلمٌة، بٌروت: ، تحقٌق1الشافعٌة ط

 ( .  م1992 -هـ1413) 

دراسة )الطاهر محمد المدنً علً، الفصل والوصل بٌن علم القراءات وعلم النحو   -32

 ( .م2004)، كلٌة الدراسات العلٌا، الجامعة األردنٌة، رسالة دكتورا ، (صوتٌة

ة   -33 العباد البدر، عبد المحسن بن حمد، فتح القوي المتٌن فً شرح األربعٌن وتتمَّ

 .الخمسٌن للنووي وابن رجب
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، دار الفرقان، 4عباس، فضل حسن، الببلؼة فنونها وأفنانها علم المعانً، ط   -34

 (.م1997-هـ1417)

أبوالعباس، محمد علً، اإلعراب المٌسر دراسة فً القواعد والمعانً واإلعراب، دار   -35

 .القاهرة -الطبلبع 

 .عبد العزٌز، صالح،  شرح األربعٌن النووٌة  -36

سورة النبؤ وعبس )عبد القادر عبد هللا فتحً، الفصل والوصل  فً القرآن الكرٌم   -37

، معهد إعداد المعلمات 4، العدد8، مجلة أبحاث كلٌة التربٌة األساسٌة، المجلد (أنموذجا

 (.م2009)نٌنوى،

، دار (1)ط ( علم المعانً البٌان والبدٌع)عتٌق، عبدالعزٌز، فً الببلؼة العربٌة  -38

 .بٌروت –عربٌة النهضة ال

دار  ،شرح األربعٌن النووٌة( هـ1421: ت)العثٌمٌن، محمد بن صالح بن محمد   -39

 .الثرٌا

دار  ،شرح رٌاض الصالحٌن ،(هـ1421: ت)العثٌمٌن، محمد بن صالح بن محمد   -40

 .الرٌاض -الوطن 

 .األربعون النووٌة بتعلٌقات ابن عثٌمٌن ،ابن العثٌمٌن، محمد بن صالح  -41

علم  -علم البٌان  -علم المعانً )أبوالعدوس، ٌوسؾ، مدخل إلى الببلؼة العربٌة   -42

 (.م2007-هـ1427)عمان،  –، دار المٌسرة 1، ط (البدٌع

، 1العسكري، أبوهبلل الحسن بن عبدهللا ، كتاب الصناعتٌن الكتابة والشعر، ط   -43

الكتب العربٌة،  -علً محمد البجاوي، محمد أبوالفضل إبراهٌم، دار احٌاء: تحقٌق

 ( .م1952-هـ1371)

ابن العطار، علً بن إبراهٌم بن داود بن سلمان بن سلٌمان، أبوالحسن، عبلءالدٌن   -44

، ضبط نصه وعلق 1، تحفة الطالبٌن فً ترجمة اإلمام محًٌ الدٌن، ط (هـ724: ت)

 –أبو عبٌدة مشهور بن حسن آل سلمان، الدار األثرٌة، عمان : علٌه وخرج أحادٌثه

 (.م 2007 -هـ 1428)، األردن

مصطفى أمٌن، الببلؼة الواضحة البٌان والمعانً والبدٌع، قرأه وعلق  –علً جارم  -45
 -هـ 1426، دار العلم الحدٌث ،)1علٌه ووضع فهارسه: فضل محمد الحمٌدان،  ط

 م(.2005
 .، منشؤة المعارؾ باألسكندرٌة2والتطور، ط التقنٌة عٌد، رجاء، فلسفة الببلؼة بٌن   -46
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 .الؽامدي، عبدالحمٌد بن صالح عبدالكرٌم الكرانً ، أعذب الروي فً ترجمة النووي  -47

-هـ 1426)القاهرة،  –، دار ابن الهٌثم جامع الدروس العربٌةالؽبلٌٌنً، مصطفى،   -48

 (.م2005

مهدي المخزومً، : ، كتاب العٌن، تحقٌق(هـ175ت )الفراهٌدي، الخلٌل بن أحمد  -49

 (. م1980)وإبراهٌم السامرابً، دار الرشٌد، بؽداد، 

،  2، ط علم المعانً دراسة ببلؼٌة ونقدٌة لمسابل المعانً فٌود، بسٌونً عبدالفتاح ،  -50

 (.م2008 -هـ 1429)القاهرة،   -مكتبة وهبة

 -، دار الصمٌعً 1ابن قاسم، عبد العزٌز بن إبراهٌم، الدلٌل إلى المتون العلمٌة، ط  -51

 (.م2000 -هـ  1420) المملكة العربٌة السعودٌة،  -الرٌاض 

القاهرة،  -، دار الفكر العرب3ًقلقٌلة، عبده عبد العزٌز، الببلؼة اإلصطبلحٌة، ط  -52

 (. م1992-هـ 1412)

،  1شرح قواعد اإلعراب، ط ( هـ761ت ) القوجوي، ابن هشام محمد بن مصطفى  -53

لبنان، دار الفكر  -مروة، دار الفكر المعاصر، بـٌروت إسماعٌل إسماعٌل: تحقٌق

 (.م1997-هـ1418)سورٌا،  -دمشق

 –الشٌن، عبدالفتاح، التراكٌب النحوٌة من الوجه الببلؼٌة عند عبدالقاهر، دار المرٌخ   -54

 .الرٌاض

 .اللهٌمٌد، سلٌمان بن محمد، شرح األربعٌن النووٌة  للنووي  -55

 -هـ 1425)، ، مكتبة الشروق الدولٌة4الوسٌط، طمجمع اللؽة العربٌة، المعجم   -56

 (.م2004

ت ) ، شرح دٌوان الحماسة ألبً تمامأبو علً أحمد بن محمد بن الحسنالمرزوقً،   -57

 .1ج(،هـ1424 -م2003 )، لبنان، –، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 1ط( هـ421

اإلسبلمٌة  ، جمعٌة المعارؾ1مركز نون للتؤلٌؾ والترجمة ، الببلؼة المٌسرة، ، ط -58

 م(.2014 -هـ 1435الثقافٌة،) 

، وزارة التعلٌم العالً 2مطلوب، البصٌر، أحمد و كامل حسن، الببلؼة والتطبٌق، ط  -59

 ( .م1999 -هـ1420)والبحث العلمً، 
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دمشق،  -سورٌا –، دار الحارث 1المعري، شوقً، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ط   -60

 (.م1997)

علً بن أحمد سراج الدٌن األنصاري المصري ابن الملقن، أبوحفص عمر بن   -61

أبً اسبلم عبد العال مسعد : ، المعٌن على تفهم االربعٌن، تحقٌق(هـ805:ت)الدمشقً

  (.م2005 -هـ 1426)،الفاروق الحدٌث 1عبد العال، ط

، لسان العرب، ط ( هـ711ت )، ، أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور  -62

علً الكبٌر، محمد أحمد حسب هللا، هاشم محمد الشاذلً، دار عبدهللا : ، تحقٌق1

 (.هـ1402)بــــٌروت ،  -صادر

المٌدانً، عبدالرحمن حسن حبنكه ، الببلؼة العربٌة )أسسها، وعلومها، وفنونها (،  -63

 . 1،جم(1996 -1416)، دمشق  –، دار القلم 1ط

كتبة وهبة، ، م1أبوموسى، محمد محمد ، شرح أحادٌث من صحٌح البخاري، ط  -64

 (.م2001 -هـ 1421)

،  1نور الدٌن، علً جمٌل سلوم و حسن ، الدلٌل إلى الببلؼة وعروض الخلٌل، ط   -65

 (.م1990-هـ 1410)لبنان،  -دار العلوم العربٌة، بـٌروت

 .النووي، ابن شرؾ، شرح األربعٌن النووٌة فً األحادٌث الصحٌحة النبوٌة  -66

، 1، األذكارللنووي، ط (هـ676: ت)النووي، أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ   -67

   ( .م2004  -هـ 1425) دار ابن حزم، الجفان والجابً ،

النووي، أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ ، تهذٌب السٌرة النبوٌة من كتاب تهذٌب أسماء   -68

 ( . هـ1413) خالد بن عبدالرحمن بن محمد الشاٌع، : ، تحقٌق1واللؽات ط 

عبدالعزٌز : ، تحقٌق13النووي، أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ ، رٌاض الصالحٌن ط   -69

 .دمشق  –رباح، أحمد ٌوسؾ الدقاق ، دار الثقافة العربٌة 

: ، تحقٌق6، ط النووي، محٌى الدٌن أبً زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ، بستان العارفٌن  -70

 ( .م2006 -هـ 1427)محمد الحجار، دار البشابر اإلسبلمٌة، 

جواهر الببلؼة فً المعانً والبٌان ( هـ1362-هـ1295ت )الهاشمً، السٌد أحمد   -71

 (.م2009)لبنان،  –، دار الكتب العلمٌة، بـٌروت 4والبدٌع، ط 
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الهروي، سعد الدٌن التفتازانً مسعود بن عمر بن عبدهللا ، كتاب مختصر المعانً،  -72

 م (.2009 -هـ 1430القاهرة،)  –، مكتبة الثقافة الدٌنٌة 1تحقٌق: محمد عثمان، ط

بن علً بن حجر، الفتح المبٌن بشرح األربعٌن شهاب الدٌن أحمد بن محمد الهٌتمً،   -73

 (.م2009 -هـ1430) جدة، - المملكة العربٌة -، دار المنهاج2ط
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