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Abstract  
Since language is a mean of communication and to express ideas and thoughts. Hadith being 
traditional source is considered as Masterpiece of linguistics, rhetorical and syntax phrases after 
the Holy Quran. It is therefore the linguists “Al-Nuhat” determined the rules and principals of 
Arabic language and its composition. The aim of this paper is to find out the importance literal 
link and its application in the treasure of Hadith, although hadith is not for the linguistic 
purpose. This paper found that Most of the Arabic linguistics shed light on it and made it as 
evident enough to know the implications of literal link with linguistic comprehension and 
composition. To find out and practice the literal link in hadith treasury is the master piece 
work to be reflected in Arabic literature. 
Keywords: Literal link, Structure of the sentences, Arabic language, linguistics etc. 

 املخلص:
ال شك أن رسولنا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص أفصح العرب، كالمو من أفصح الكالم وأبلغو بعد القرآن الكرمي. ألجل ذلك احتج 

النحاة واستشهدوا بو حٌن تقعيد أصول النحو وقواعد اللغة العربية. والدليل على ذلك أنو ال یوجد كتاب يف بكالمو 
فن النحو وأصولو إال فيو استشهاد بكالم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. لكنو قليل جدا، وقد ال جيد القارئ أمثلة وشواىد على أكثر 

اجة إُف أن تطبق قواعد النحو على نص احلدیث النبوي البليغ، ليكون موضوعات النحو يف كتب النحو، وبقيت احل
أقرب إُف الفهم، وأسهل إُف احلفظ، وليوظفو معلم النحو يف تدریب الطالب على تطبيق القواعد النحویة على 

 األحادیث الشریفة، وليخرجو من استعمال مثال واحد جاف ینقلو االحق من السابق.
یدرس ىذا ادلقال موضوعا من موضوعات النحو، وىو: ادلوصوالت احلرفية، فيبحث أوال عن مفهوم ادلوصول احلريف 

 یذكر شواىدىا من األحادیث النبویة.عند النحاة، مث تعيٌن موقعو اإلعرايب يف اجلملة، مث 

 :تعريف املوصول وتقسيمه إىل املوصوالت االمسية واحلرفية

 واصطالحا:تعربف املوصول لغة 
ىو يف األصل اسم مفعول من َوَصَل الشيء بغًنه: إذا جعلو من متامو، والوصل ضد اذلجران. والُوصلة واإلتصال. و 

  1الُوصلة: ما التصل بشئ.
ويف االصطالح ىو االسم الغامض ادلبهم الذي حيتاج  ادلوصول لغة اسم مفعول من وصل: ضّم. قالت د/عزیزة فوال:

عرفو أ. یوسف الصيداوي ىف كتابو قواعد وقد  2ادلوصول. دلولو إُف مجلة تزیل إهبامو تسمى صلة دائما يف تعيٌن م
 3". اللغة العربية أبن "ىو اسم ال یتّم معناه إالّ إذا ُوصل بشبو مجلة أو مجلة

                                                 
 .معلم اللغة العربية جبامعة احلكومية 
زلاضر بقسم اللغة العربية جبامعة اسالمية كاًف بشاور.  
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ذكر بعده، وُتسّمى ىذه وذكر الغالیيىن ىف كتابو جامع الدروس العربية "أبن ادلوصول ما َیدلُّ على ُمَعٌٍن بواسطة مجلة تُ 
َقاَل فَ َوالهِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، ملسو هيلع هللا ىلص َأيب ُىَریْ َرَة َرِضَي اَّللهُ َعْنُو، َأنه َرُسوَل اَّللهِ  : َعنْ حنو قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص 4اجلملُة ِصلَة ادلوصول".

الذي " اسم موصول مبين على السكون يف زلل اجلر  " قولو 5َوَوَلِدِه.  َأَحدُُكْم َحَّته َأُكوَن َأَحبه إِلَْيِو ِمْن َواِلِدهِ  اَل یُ ْؤِمنُ 
ِتكَ ملسو هيلع هللا ىلص "وقول النيب  مقسم بو. ُر مُثه أَْرِسْل اْلَماَء ِإَُف َجارَِك فَ َغِضَب اأْلَْنَصارِيُّ فَ َقاَل َأْن َكاَن اْبَن َعمه َن  َأْسِق ََي زُبَ ي ْ فَ تَ َلوه

ُر".َوْجُو َرُسوِل  ِتَك : 6اَّللهِ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِو َوَسلهَم مُثه قَاَل اْسِق ََي زُبَ ي ْ أن "حرف ادلصول، "كان ابن  قولو َأْن َكاَن اْبَن َعمه
 7عمتك" صلتو. وادلوصول مع صلتو بتأویل ادلصدر الذي تقدیره "بكون ابن عمتك".

 تقسيم املوصوالت إىل اإلمسية واحلرفية:
 إُف قسمٌن: ادلوصول االمسي وادلوصول احلريف.نقسم ی  ادلوصول

 املوصول اإلمسي:
كل اسم افتقر إُف الوصل جبملة خربیة أو ظرف  "ىو ويف كتابو معجم القواعد العربية أبن الشيخ عبد الغين الدقرعرفو 

 8أو جار ورلرور اتمٌن، أو وصف صریح، وإُف عائد أو خلفو.
أبن قاسم بن عبد هللا يف كتابو توضيح ادلقاصد وادلسالك بشرح ألفية ابن مالك " وذكر أبو دمحم بدر الدین حسن بن

 9ادلوصول اإلمسي" ما افتقر أبدا إُف عائد أو خلفو، ومجلة صرحية أو مؤولة ) غًن طلبية وال إنشائية (".
ه ، وحيتاج إُف عائد كل اسم یدل على معٌّن بواسطة مجلة تذكر بعدیتضح من التعریفات السابقة  أن اسم ادلوصول  

 يف مجلة الّصلة یعود على االسم ادلوصول.
 تعريف املوصول احلريف:

ما أول مع ما یليو من اجلمل عرفو رضي الدین األسرتاابذي يف كتابو شرح الرضي على الكافية "أبن ادلوصول احلريف  
 10دبصدر، وال حيتاج إُف عائد".

و معجم القواعد العربية أبن "ىو كل حرف أول مع صلتو دبصدر، وَف حيتج وذكرالشيخ عبد الغين الدقر تعریفو يف كتاب
 11إُف عائد".

وأیضا قال "خالد بن عبد هللا األزىري يف كتابو شرح التصریح على التوضيح قائال إن ادلوصول احلريف "كل حرف أول 
 12مع صلتو ابدلصدر، وَف حيتج إُف عائد". 

ادلوصول احلريف ىو اإلسم الغامض ادلبهم الذي حيتاج دائما يف تعيٌن مدلولو إُف یتضح من ىذه التعریفات كلها أن 
مجلة تذیل إهبامو، یعين ىو ال یصلح أن یكون جزءا اتما من مجلة إال بصلة بعده .وىذه احلروف أول مع صلتو 

 دبصدر وَف حيتج إُف عائد كما حيتاج إليو ادلوصول اإلمسي.

 أدوات املوصوالت احلرفية:
وذكر النحاة عدة أدوات  ىو كل حرف أول مع صلتو دبصدر، وَف حيتج إُف عائد،أن ادلوصول احلريف  عرفنا قد

 للموصول احلريف نتعرض لكل منو ابلتفصيل فيما یلي.

 أْن )الساكن(:
 تدخل أن الساكن ادلوصول احلريف على.... 
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 املاضى املتصرف : 
ُر مُثه أَْرِسْل اْلَماَء ِإَُف َجارَِك فَ َغِضَب اأْلَْنَصارِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص "يب قول الن على ادلاضى ادلتصرف مثل " "أن"تدخل  َأْسِق ََي زُبَ ي ْ

ُ َعَلْيِو َوَسلهَم مُثه قَاَل اْسِق َيَ  َن َوْجُو َرُسوِل اَّللهِ َصلهى اَّلله ِتَك فَ تَ َلوه ُر". فَ َقاَل َأْن َكاَن اْبَن َعمه  13زُبَ ي ْ
ِتَك:قولو َأْن   أن "حرف ادلصول، " كان ابن عمتك " صلتو. وادلوصول مع صلتو بتأویل ادلصدر الذي  َكاَن اْبَن َعمه

 14تقدیره" بكون ابن عمتك".
 املتصرف: غري املاضي

ا رََأى َعْبُد اَّللهِ أَْن لَْيَس لَوُ َحاَجةٌ أن الساكن ادلوصول احلريف الداخل على ادلاضى اجلامد يف قولو " َ   15ِإَُف َىَذا َأَشاَر ِإَِفه   َلمه
قولو َأْن لَْيَس َلُو َحاَجٌة "أن" حرف ادلوصول، وليس مع إمسو وخربه صلة ادلوصول احلريف. ادلوصول دبع صلتو ادلصدر 

 ".ادلؤول الذي تقدیره "بعدم حاجة" ادلفعول بو ل  فعل رأى
 املضارع :
ًئا َواَل َتْسرُِقوا َواَل تَ زْ  مثل قولو"   16 نُوا.قاَل َوَحْوَلُو ِعَصابٌَة ِمْن َأْصَحابِِو اَبیُِعوِن َعَلى َأْن اَل ُتْشرُِكوا اِبَّللهِ َشي ْ

ًئا:"َأْن" حرف ادلوصول، "التشركوا" فعل فاعل  صلة ادلوصول احلريف، ادلوصول مع صلتو  يف قولو َأْن اَل ُتْشرُِكوا اِبَّللهِ َشي ْ
 17أتویل مصدر الذي تقدیره "عدم شرككم ابهلل". رلرور."

 األمر:
ُر فََأَشاَر ِإَلْيِو َأْن أن الساكن ادلوصول احلريف الداخل على فعل األمر مثل قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص " ا َرآُه أَبُو َبْكٍر َذَىَب یَ َتَأخه فَ َلمه

َر أَبُو َبْكٍر َرِضَي اَّللهُ  ُ َعَلْيِو َوَسلهَم ِإَُف َجْنِبِو". َصلِّ فَ َتَأخه  18َعْنُو َوقَ َعَد النهيبُّ َصلهى اَّلله

َأْن َصلِّ "أن" حرف ادلوصول "صل" فعل األمر، الضمًن ادلسترت فاعلو، الفعل مع الفاعل مجلة الفعلية صلة قولو 
 بو ل   أشار. ادلوصول احلريف، ادلوصول مع صلتو بتأویل ادلصدر الذي تقدیره "بصلوة" مفعول

شرح الرضي على الكافية" قائاًل "إن أن ادلصدریة ال تدخل على األفعال الغًن ادلتصرفة، ألهنا قال الرضي يف كتابو "
 19تكون مع الفعل بعدىا بتأویل ادلصدر، وال مصدر لغًن ادلتصرف".

 املالحظات:
 مثل احلرف "أْن " إذا تاله ساكن یُبىن على السكون ادلقدر للكسر العارض .1

 " أمهس لك أِن اشهد احلق". "أِن" حرف ادلوصول  مبىن على السكون ادلقدر للكسر العارض منًعا اللتقاء الساكنٌن.
 احلرف " أْن " یكون مصدرًَي فقط قبل الفعل ادلاضي واألمر، ویكون مصدرًَي وانصًبا قبل ادلضارع.  .2
و عنهما، ویعرب على حسب حاجة اجلملة، فيكون يف كل احلاالت تؤول مع صلتها دبصدر ُیْستغىَن ب إن "أْن" .3

مبتدأ، أو فاعال أو مفعوال بو، أو غًن ذلك، طبًقا لتلك احلاجة وقد یسد مَسد ادلفعولٌن أیًضا. ولكنها ال تنصب 
. خبالف "إن" الشرطية، فإهنا دلا قلبت ادلاضي إُف  إال ادلضارع، أما ادلاضي واألمر فال تنصبهما لفظًا وال زلالا

ستقبال انسبها أن تعمل يف زللو. فكلمة "أن" ادلتصلة ابدلاضي أو األمر ىي الناصبة للمضارع وإن كانت بقية اال
ووصل " أن" ابدلاضي، وعدم تغيًنىا زمنو أمر متفق عليو، أما وصلها  النواصب ال تدخل إال على ادلضارع.

 20ابألمر ففيو خالف.
 "أن" ابألمر:اإلختالف بٌن سييویو و غًن سيبویو يف وصل 
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بدليل  21ىنالك االختالف بٌن سيبویو وغًنسيبویو يف وصل أن الساكن ابألمر، فيقول سيبویو جيوز وصلها ابألمر.
دخول اجلار عليها يف مثل" كتبت إليو أبن قم "أو " كتبت إليو أبال تقم"، أصلها "أن ال" مث أدغمت "النون" يف "ال 

االسم، فتؤول "أن" مع صلتها دبصدر طليب، أي دبصدر یفيد األمر أو النهي،  الناىية"، وحرف اجلر ال یدخل إال على
 فيكون التقدیر كتبت إليو ابألمر ابلقيام، أو ابلنهي عن القيام.

ویقول غًن سيبویو إن كل موضع وقع فيو الطلب "سواء أكان أمرا أم غًنه"، ىو صاٌف ألن تكون "أن" فيو تفسًنیة، دبعىن"أي" 
أَْن أَْنِذْر قَ ْوَمَك".ادلفسرة. وذل  22ك إذا َف یوجد حرف جر ظاىر قبل "أن" كقولو تعاُف! "ِإانه أَْرَسْلنَا نُوًحا ِإَُف قَ ْوِمو ِ

فهي يف ىذا ادلثال تفسًنیة إن َف یقدر قبلها اجلار، النطباق وصف التفسًنیة عليها ذلك الوصف الذي یتلخص يف 
ملة فيها معىن القول دون حروفو، وخلوىا من حرف جر، ووقوع مجلة أمور ثالثة رلتمعة، ىي وقوعها مسبوقة جب

بعدىا، وال حاجة إُف تقدیر حرف اجلر عند عدم وجوده ظاىرىا يف الكالم، إذ ما الداعي لتقدیره واعتبارىا مصدریة 
أبن قم  ال مفسرة؟ أما إن وجد قبلها حرف جر ظاىر فهي زائدة عند أصحاب الرأي السالف، ففي مثل "كتبت إليو

أو أبال تقم" أصلها "أن ال تقم" یكون أصل الكالم كتبت إليو "بقم" أو بال "تقم"، زیدت "أن" منًعا لصورة ظاىریة 
 شكلية مكروىة وىي  دخول حرف اجلر ظاىرًا على الفعل، وإن كان يف الواقع امًسا بسبب قصد لفظو.

لرأیٌن شكلي ال أثر لو يف تكوین ادلفرد، أو اجلملة، أو اخلالف بٌن ا ىذا" :قال عباس حسن يف كتابو النحو الوايف
ضبط حروفهما، فكال الرأیٌن یبيح ىذا االستعمال، ویرضي عن األسلوب، ویعده فصيًحا، وىذا ىو األىم. فال مانع 

  23"دينع بعد ذلك من األخذ أبحد الرأیٌن عند اإلعراب، إذ ال ترجيح بينهما.
 أّن املشددة:

تابو مغين اللبيب عن كتب األعاریب قائاًل إن أن ادلشددة على وجهٌن: أحدمها أن تكون حرف ابن ىشام يف كذكر 
توكيد، تنصب االسم وترفع اخلرب، واألصح أهنا فرع عن إن ادلكسورة. والثاِن: أن تكون لغة يف لعل كقول بعضهم 

وىو قال األصح أهنا  24 یؤمنون". ائت السوق أنك تشرتي لنا شيئا وقراءة من قرأ "وما یشعركم أهنا إذا جاءت ال
 25ادلوصول احلريف مؤول مع معموليو ابدلصدر.

 أنواع خربها:  
 أييت خرب أن على عدة أنواع وخربه یكون مؤوالً دبصدر.

َأنه ِىاَلَل ْبَن أَُميهَة َقَذَف اْمرَأَتَُو َفَجاَء َفَشِهَد َوالنهيبُّ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِو  مفرد مشتق مثبت أو منفى مثل قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص." -
َ یَ ْعَلُم َأنه َأَحدَُكَما َكاِذٌب فَ َهْل ِمْنُكَما اَتِئٌب.  26َوَسلهَم یَ ُقوُل ِإنه اَّلله

" أّن "  حرف من ادلوصوالت احلرفية. "أحدكما" اسم أن، "كاذب" خربه. اسم أّن دبع قولو َأنه َأَحدَُكَما َكاِذٌب : 
يف زلل النصب مفعول  الذي تقدیره "كذب أحدكما" ادلصدر ادلؤّولخربه صلة ادلوصول احلريف، ادلوصول دبع صلتو  

 27.بو لقولو یعلم
َفعُ فَ َقاَل ِإِّنِ َأْعَلُم أَ مفرد جامد مثبت أو منفى مثل قولو "  -  28."نهَك َحَجٌر اَل َتُضرُّ َواَل تَ ن ْ

 .ینصب ادلبتدأ ویرفع اخلرب ادلوصول انصب حرف "أن"قولو أَنهَك َحَجٌر : 
. اسم أّن دبع عالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخرهو خرب أنه مرفوع  اسم جامد . "حجر"اسم أّن منصوبضمًن  "ك" 

 الذي تقدیره "كونك حجر" مفعول بو لقولو أعلم.ادلصدر ادلؤّول تو  خربه صلة ادلوصول احلريف. ادلوصول دبع صل
َفُع".  29وقولو "قَاَل لِلرُّْكِن أََما َواَّللهِ ِإِّنِ أَلَْعَلُم أَنهَك َحَجٌر اَل َتُضرُّ َواَل تَ ن ْ

 30بَ ْعَد الرُُّكوِع فَ َقاَل َكَذَب".فَ ُقْلُت ِإنه ُفاَلاًن یَ ْزُعُم أَنهَك قُ ْلَت مجلة فعلية فعلها فعل ماٍض مثل قولو " -
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فعل ماضي وفاعلو مجلة فعلية خرب أّن. اسم أّن دبع خربه صلة  ، "قلت"اسم أنّ  ك"قولو أَنهَك قُ ْلَت :" أّن " حرف ادلوصول. "
 .ل قولو یزعم يف زلّل نصب مفعول بوالذي تقدیره "قولك" ادلصدر ادلؤّول ادلوصول احلريف، ادلوصول دبع صلتو  

ُث أَنهَك تُرِیُد َأْن تَ ْنِكَح بِْنَت َأيب َسَلَمَة".مجلة فعلية فعلها مضارع مثل قولو " -  31قُ ْلُت فَِإانه حُنَده

 مجلة فعلية خرب أّن. ، "ترید"اسم أنّ  ك"قولو أَنهَك تُرِیُد : "أّن" حرف ادلوصول." 
 .الذي تقدیره "إرادتك" انئب فاعلصدر ادلؤّول ادلاسم أّن دبع خربه صلة ادلوصول احلريف، ادلوصول دبع صلتو  

َفَجاَء الرهُجُل ِإَُف النهيبِّ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِو َوَسلهَم فَ َقاَل َأْشَهُد أَنهَك َرُسوُل اَّللهِ فَ َقاَل  مجلة امسية مثل قولو عليو السالم " -
 32. َوَما َذاَك فََأْخبَ َرهُ 

، "رسول" مضاف، "هللا" امسها منصوب" أّن" حرف من ادلوصوالت احلرفية. " ك" اسم ضمًن قولو أَنهَك َرُسوُل اَّللهِ :
 33"أن وما دخلت عليو سدت مسد مفعوِف تعلم.اسم اجلاللة مضاف إليو، مضاف دبع مضاف إليو خرب أّن، 

 َصلهى اَّللهُ َعَلْيِو َوَسلهَم قَاَل َواْعَلُموا َأنه اجْلَنهَة َأنه َرُسوَل اَّللهِ جار ورلرور"( مثل قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص " شبو مجلة )"ظرف "أو" -
ُيوِف .  34ََتَْت ِظاَلِل السُّ

ُيوِف : "أّن" حرف ادلوصول."اجلنة" اسم أّن، "َتت" مضاف، "ظالل" مضاف إليو  قولو َأنه اجْلَنهَة ََتَْت ِظاَلِل السُّ
إليو خرب أّن. اسم أّن دبع خربه صلة ادلوصول احلريف، ادلوصول  مضاف، "السيوف" مضاف إليو، مضاف دبع مضاف

 ".دبع صلتو ادلصدرادلؤول الذي تقدیره "إبستقرار اجلنة َتت ظالل السيوف" يف زلل النصب مفعول بو لفعل واعلموا
 ما املوصولة :

 اتّفق النحویون على أّن  "ما" ذلا قسمان  امسية  و حرفية.
لقي يف كتابو رصف ادلباِن يف شرح حروف ادلعاِن " اعلم أّن "ما" يف كالم العرب لفظ مشرتك كقول اإلمام أمحد ادلا  

 35یقع اترة امسا واترة حرفا وذلك حبسب عود الضمًن عليو وعدم عوده وقرینة الكالم".
 اختلف النحاة يف أقسام مااإلمسية واحلرفية، وتفصيلها كما یلي!

"ما" االمسية قائالً "منها االستفهامية للسؤال عن غًن عاقلٌن، والتعجبية، قد َتّدث سيبویو عنها يف كتابو عن 
 والشرطية، وادلوصولية، والنكرة ادلوصوفة، وادلعرفة التامة.    

وأما احلرفية فمنها: الزائدة يف مواضع سلتلفة: حنو زَيدهتا بعد " إن " كقولك " إّما أن تفعل وإّما أن ال تفعل ". وبعد 
ا يف اجلزاء حنو" حيثما تكن أكن". وبعد روید حنو قول العرب "وهللا لو أردَت الدراىم ألعطيتك روید حيث إلدخاذل

 36ما الشعر". وبٌن اجلار واجملرور كقولو تعاُف " فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّلَلِ لِْنَت ذَلُْم." 
 والكافة:مع إن وأن وكأّن ولعل وليت وقّل وإٍف .

 37األفعال،منها عاملة يف أىل احلجاز وغًن عاملة يف أىل التميموالنافية:تنفي األمساء و 

 وادلصدریة: )ادلوصولة احلرفية( حنو  ائتين بعد ما تقول ذاك القول، كأنك قلت: ائتين بعد قولك ذاك القول. 
 38".َعلَْيِهْم أَْن ُیِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصابَ ُهمْ َفاَل تَْدُخُلوا تدخل " ما " على اجلملة الفعلية فعلها ماضي مثل قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص "

 ادلصدر ادلؤولقولو  َما َأَصابَ ُهْم : "ما" ادلوصولة احلرفية، "أصاهبم" مجلة فعلية صلة ادلوصول احلريف. ادلوصول دبع صلتو 
 39.يف زلل جر ابإلضافة

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أيب حدثنا   "تدخل " ما " على اجلملة الفعلية فعلها مضارع  مثل قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 40.األعمش حدثين شقيق مسعت عبد هللا هنع هللا يضر قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص أول ما یقضى بٌن الناس ابلدماء

  فتح الباري البن حجريف كتابو  ابن حجر العسقالِن: قال  ما یقضى بٌن الناسقولو 
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 41.موصولة وىو موصول حريف"ما" يف ىذا احلدیث 
"یقضى" فعل مضارع رلهول، "بٌن الناس" مضاف مضاف إليو انئب فاعل، فعل دبع انئب فاعل صلة ادلوصول 

 احلريف.ادلوصول مع صلتو ادلصدرادلؤول الذي تقدیره " أول وقت قضاء " يف زلل اجلر مضاف إليو .
يف حروف ادلعاِن " عن صلة " ما " قائاًل ! " واعلم أن ما ادلصدریة  ابن أُّم قَاِسم ادلرادي يف كتابو " اجلىن الداِنقال 

  42) ادلوصولة احلرفية ( توصل ابلفعل ادلاضي وادلضارع ، وال توصل ابألمر.
 " لو " :

 الشيخ عبد الغين الدقر يف كتابو " معجم القواعد العربية "لو على عدة أقسام كما ذكرىا 
ْقليل: مثل "تصدقوا ولو بظلف زلرق".أتيت " َلو " على مخسة أقسام   األول منها الت ه

ْرِطية: مثل قولو تعاُف! " وَلْو ِشْئنا َلَرفَ ْعناُه بو".   43والتهَمين: مثل"لو َْتضر فَنْأَنَس بك". والشه
ْصدریهة )ادلوصولة احلرفية( : وىي ترادف " أْن " ادلوصولة احلرفية مثل قولو عليو السالم " َقاَل  

َ
النهيبُّ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِو وادل

َنا ِمْن أَْمرمِِهَا  ُ ُموَسى َلَوِدْداَن َلْو َصبَ َر َحَّته یُ َقصه َعَلي ْ  44َوَسلهَم یَ ْرَحُم اَّلله

قولو َلَوِدْداَن َلْو َصبَ َر " لوددان " فعل والفاعل، "لو" حرف ادلوصول. "صرب" فعل والفاعل، الفعل مع الفاعل صلة لو. 
 صول مع صلتو بتأویل ادلصدر الذي تقدیره "صربه" یكون مفعول بو ل   لوددان.وادلو 

 كي :

ُلُغ َما خُيْرُِج ِسِنٌَن َما َعَلْيِو فَاْنطَِلْق َمِعي ِلَكْي اَل یُ ْفِحَش َعَليه اْلُغَرَماء .  45َواَل یَ ب ْ

ية "یفحش" منصوب بكي اجلملة الفعلية ِلَكْي اَل یُ ْفِحَش الالم الم التعليل "كي"حرف ادلوصول، "ال" النافقولو 
ادلضارعية صلة ادلوصول احلريف. ادلوصول مع صلتو رلرورابلالم ادلصدرادلؤول الذي تقدیره "لعدم التفحيش"، كما ورد يف 

الالم الم التعليل وكي حرف مصدري ونصب وال انفية  46القرآن الكرمي هبذا الشكل !} ِلَكْي ال یَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلٍم {
ویعلم منصوب بكي والالم ومدخوذلا متعلقة بًند وجيوز أن تكون الالم للصًنورة أي فكانت عاقبتو أنو رجع اُف حال 

 47الطفولة يف النسيان وعدم اإلدراك .
 اهلمزة التسوية : 

تسمى مهزة  ،ویلي اذلمزة مجلتان، اثنيهما مصدرة بكلمة "أم" اخلاصة بتلك اذلمزة ،ىي اذلمزة الواقعة بعد كلمة "سواء"
التسویة، وما بعدىا مؤول دبصدر مرفوع على أنو مبتدأ مؤخر، و "سواء" قبلو خربه مقدمًا عليو. كقولو النيب صلى هللا 

 48ِة اأْلُوَُف َب ِبَصْعقَ عليو وسلم " فَِإَذا َأاَن دبُوَسى آِخٌذ بَِقاِئَمٍة ِمْن قَ َوائِِم اْلَعْرِش َفاَل أَْدرِي َأَكاَن ِفيَمْن َصِعَق أَْم ُحوسِ 
ادلوصولة احلرفية (."كان" فعل انقص، الضمًن ادلسترت ىو إمسو،  قولو َأَكاَن ِفيَمْن َصِعَق أَْم ُحوِسَب: اذلمزة لتسویة )

"يف" جار "من" اسم ادلوصول "صعق" فعل فاعل مجلة فعلية معطوف عليو، "أم" حرف عطف معادل ذلمزة التسویة، 
دبع معطوف صلة ادلوصول، ادلوصول مع صلتو اجملرور، اجلار واجملرور متعلق بثابت "حوسب" معطوف، معطوف عليو 

مقدر صار خرب كان، كان مع امسو وخربه صلة حرف ادلوصول، ادلوصول مع صلتو ادلصدر ادلؤول الذي تقدیره "كون 
 صعوقو وعدم حسابو" ادلفعول بو ألدري.

 الفرق بني املوصول اإلمسي واحلريف:
أن ادلوصوالت كلها سواء كان امسية أم حرفية مبهمة ادلدلول، وىذا اإلهبام یذیل جبملة تذكر بعده یسمى حنن عرفنا  

 صلة ادلوصول، إُف ىذا ادلوصوالت احلرفية واالمسية مستوَين و لكن مع ذالك بينهما فروق أمها ستة:
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ريف ال حيتاج إُف الضمًن، فإذا قلت إنه ادلوصول االمسي البد أن یكون يف صلتو ضمًن یعود إُف ادلوصول، واحل .1
رت ضمًنا زلذوفا، أي صنعتو، كانت "ما" موصوال امسيا مقدرًة ابلذي، وإن َف  "أعجبين ما صنعت"، إن قده

ره، كانت حرفيا، أي  صنعك.  49تقدِّ
االستثناء اجلامدة ان بعض ادلوصوالت احلرفية ال یوصل بفعل جامد مثل "لو"، وكذلك "ما" ادلصدریة، إاّل مع أفعال  .2

الثالثة، وىى "خال"،"عدا" وكذا "حاشا" يف رأي، فهذه الثالثة مستثناة من احلكم السالف، أو ألهنا متصرفة حبسب 
  50أصلها فجمودىا عارض طارئ ال أصيل. وادلصدر ادلؤول معها مؤول ابدلشتق، أي  رلاوزین.

اب كسائراحلروف، فال تكون يف زلل رفع، أو نصب، أو ان ادلوصوالت احلرفية  مبنية، لكن ال زلل ذلا من اإلعر  .3
جر، حسب حالة اجلملة، خبالف ادلوصوالت االمسية فإهنا ال بد أن تكون مبنية يف زلل رفع، أو نصب، أو جر، 

 على حسب موقعها من اجللمة، وذلك شأن كل األمساء ادلبنية.
 فية فال حيذف منو إال "أْن" الناصبة للمضارع جوازًا أو وجواًب.جيوز حذف ادلوصوالت االمسية غًن "أل"، أما ادلوصوالت احلر  .4
یسبك ادلوصول احلريّف مع صلتو سبًكا ینشأ عنو مصدر یقال لو "ادلصدر ادلسبوك" أو "ادلصدر ادلؤول"، یعرب  .5

 على حسب حاجة اجلملة. وذلذا تسمى ادلوصوالت احلرفية "حروف السبك"، خبالف ادلوصوالت االمسية.
صول احلريف "أْن" یصح يف الرأي ادلشهور وقوع صلتو مجلة طلبية، دون سائر ادلوصوالت االمسية واحلرفية. أن ادلو  .6

 51فإن صلتها ال بد أن تكون خربیة.
 نتائج البحث: 

 :وصل الباحث من خالل ىذا ادلقال إُف بعض نتائج، سطرىا فيما یلي 
  وأمثلة كثًنة جلميع ادلوصوالت احلرفية.توجد يف أحادیث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص شواىد 

  "ادلصول احلريف من بٌن ادلوصوالت احلرفية األخرى يف األحادیث النبویة حسب  -ادلشددة–كثرت استعمال "أن
 ما تتبعها الباحث واستقرأىا.

 ألحادیث يف صلة ادلوصول احلريف، لكن أكثر ما لوحظ يف ا -االمسية والفعلية -جيوز رليء كال النوعٌن للجملة
 النبویة، ىو: رليء اجلملة الفعلية.

 .الفرق اجلوىري بٌن ادلوصول احلريف واالمسي، أن األول ال حيتاج إُف العائد، أما الثاِن فهو حيتاجو 

  ادلوصوالت احلرفية ىي احلروف ادلصدریة، بعض النحاة یسميها ابادلوصوالت احلرفية وبعض النحاة یسميها
 اباحلروف ادلصدریة.

  األحادیث النبویة من أفضل النصوص بعد القرآن الكرمي لتطبيق القواعد النحویة عليها. ولكي یستفيد منها كل
 من یرغب يف رلال البحث اللغوي والنحوي.

 ىذه ىي أىم النتائج اليت وصل إليها الباحث، وهللا ادلستعان، والحول وال قوة إال ابهلل.

 :واملصادر اهلوامش
 

م ، عدد 2111      -ى 0120لبنان، الطبعة األوُف -بًنوت-شرح التصریح على التوضيح ألزىري، الناشر:دار الكتب العلمية  1
 .010ص 0، ج   2اجمللدات:

 مؤسسة التاریخ العريب بًنوت لبنان،   وأنظرالقاموس احمليط  لعالمة رلد الدین  دمحم بن یعقوب، الناشر: دار أحياء الرتاث العريب 
 .0119ص   2،، ج  0991الطبعة األوُف  
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ء، عدد  2112الطبعة األوُف    وانظر لسان العرب  البن منظور العالمة مجال الدین ايب فضل دمحم ، الناشر: دارادلعارف القاىرة، 
 . 811/   818ص    00، ج 1األجزاء  

 .110 ص 0، ج 1جزاء ، عدد األ 01النحو الوايف لعباس حسن، الناشر: دار ادلعارف، الطبعة  2
 .0180ص  2م، ج  2111وانظر :  ادلعجم ادلفصل يف النحو العريب د / عزیزة فوال ابلبسيت ، دار الكتب العلمية بًنوت لبنان، الطبعة الثانية 

 .11ص  0قواعد اللغة العربية  أ. یوسف الصيداوي، ج  3
 .81ص  0جامع الدروس العربية للغالیيىن، ج  4
حملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري     سند الصحيح ادلختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأَيمو  صحيح البخاري، اجلامع ادل 5

 .02ص  0ى ، ج 0122، 0الطبعة: ، اجلعفي، احملقق: دمحم زىًن بن انصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة
  011/ 8ج  اِر،اَبب َسْكِر اأْلَنْ هَ الصحيح البخاري، 6
 .18إعراب ما یشكل من ألفاظ احلدیث النبوي إلمام زلب الدین أبو البقاء عبد هللا بن احلسٌن، ص  7
 .012ص  0شرح التصریح على التوضيح ألزىري، ج  8

 .011ص  21وانظر  : معجم القواعد العربية لشيخ عبد الغين الدقر،  مصدر الكتاب: مكتبة مشكاة االسالمية ، ج 
العريب، الطبعة األوُف  الناشر : دار الفكر توضيح ادلقاصد وادلسالك بشرح ألفية ابن مالك ألبو دمحم بدر الدین حسن بن قاسم،  9

 . 101/   081ص   0، ج 1م،  عدد األجزاء2118 -ى  0128
اإلمام ابن مالك، دار الكتب العلمية حاشية الصبان على شرح العالمة نور الدین أيب احلسن علي بن دمحم األمشوِن على ألفية وانظر 

 .200ص  0بًنوت لبنان، ج 
 .1ص   1، ج معة قاریونس، طبع جاضي الدین األسرتاابذيشرح الرضي على الكافية لر   10
 .1ص  21معجم القواعد العربية لشيخ عبد الغين الدقر، ج   11

 . 211ص  0وانظر  :  حاشية الصبان حملمد بن علي الصبان ، ج  
 . 010ص  0التصریح على التوضيح، ج  شرح 12
 .011/ 8ج اَبب َسْكِر اأْلَنْ َهاِر، الصحيح البخاري،  13
 .18ص    0إعراب ما یشكل من ألفاظ احلدیث النبوي إلمام زلب الدین أبو البقاء عبد هللا بن احلسٌن العكربي، ج  14
 .1111رقم احلدیث  191ص  01الصحيح البخاري ج  15
 .29ص   0ج  الصحيح البخاري  16
 . 11ص  0ق، ج  0121إعراب القرآن الكرمي ) دعاس (  لقاسم محيدان دعاس، الناشر : دار ادلنًن   دار الفاراىب  سنة الطبع : 17

ى ( مصدر الكتاب : ملفات وورد 811-و النظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدین أبو دمحم زلمود بن أمحد العيين )
 .111ص  11احلدیث، ج من ملتقى أىل 

 . 011ص  1الصحيح البخاري ج   18
 .11ص  1شرح الرضي على الكافية، ج  19
 .119ص  0النحو الوايف لعباس حسن، ج  20
 .11ص  1نزىة الطرف شرح بناء األفعال يف علم الصرف، ج   21
 . 0القرآن الكرمي، سورة النوح اآلیة  22
 . 119ص  0النحو الوايف لعباس حسن ج   23



 2020یونيو-ینایر الموصوالت الحرفية في أحاديث النبوية )دراسة نحوية تطبيقية( 1،العدد11سالميكس: اجمللدپشاورا

 

028 

 

 

 .019القرآن الكرمي، سورة البقرة اآلیة   24
الناشر: قدديي كتب   مغين اللبيب عن كتب األعاریب لإلمام مجال الدین عبد هللا بن یوسف بن أمحد ابن ىشام األنصاري،  25

 .01ص  0كراجي، ج  خانو،
 .111ص   01الصحيح البخاري  ج  26
 .001ص  0دار البشًن/سورَي، ج  :الناشر د.عودة خليل أبو عودةبناء اجلملة يف احلدیث النبوي الشریف يف الصحيحٌن  27
 . 01ص  1الصحيح البخاري ج   28
 .11ص  1الصحيح البخاري ج    29
 . 111ص  01الصحيح البخاري  ج   30
 .19ص  01الصحيح البخاري  ج   31
 .011ص  01 الصحيح البخاري  ج   32
 . 111ص  1، ج قاسم محيدان دعاسل إعراب القرآن الكرمي  33
 . 198ص  9الصحيح البخاري  ج   34
ى ، َتقيق أ.د.أمحد دمحم اخلراط، الطبعة الثالثة 112رصف ادلباِن يف شرح حروف ادلعاِن لإلمام أمحد بن عبد النور ادلالقي ادلتوىف 35

 .111م دمشق، صم ، دار القل2112
 .019القرآن الكرمي، سورة آل عمران آیة  36
ص  0ى ، َتقيق عبد السالم ىارون، مكتبة اخلاجني ابلقاىرة  ج 081الكتاب لسيبویو ألبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ادلتويف  37

 .220ص   1، ج 011، 11ص  1، ج 0188ص   2، ج 291، 211، 010، 002، 11
 . 111  01الصحيح البخاري  ج  38
 .012ص  0، ج قاسم محيدان دعاسلإعراب القرآن الكرمي  39
 . 119ص  01الصحيح البخاري  ج  40
 .111ص  09، ج مصدر الكتاب : موقع اإلسالم، العسقالِن فتح الباري البن حجر 41
م  0992 --ى  0101اجلىن الداِن يف حروف ادلعاِن للحسن بن قاسم ادلرادي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوُف  42

 . 11ص  0ج لبنان،  –بًنوت 
 .011القرآن الكرمي، سورة  األعرا ف  آیة  43
  .  211ص  0الصحيح البخاري، ج  44
 . 101ص  00الصحيح البخاري ، ج  45
 .11القرآن الكرمي سورة النحل اآلیة  46
 .111ص  1، ج 01إعراب القرآن وبيانو حملي الدین الدرویش، الناشر: دار اإلرشاد   سوریة عدد األجزاء   47
 . 218ص   8الصحيح البخاري  ج  48
 .081ص  0شرح التصریح على التوضيح، ج  49

بة وأثر الرتكيب فيها د. فائوانظر  زة بنت عمر ادلؤیهد أستاذ النحو والصرف ادلشارك   بقسم اللغة العربية وآداهبا  يف حروف ادلعاِن ادلركه
مام، ج   .22ص  0كليهة اآلداب للبنات ابلده

 .81ابب احلال م  2راجع الصبان عند الكالم عليها يف ابب االستثناء، ج    50
 .111/  111ص   0، ج 1عشرة، عدد األجزاء  النحو الوايف لعباس حسن، الناشر : دار ادلعارف  الطبعة اخلامسة  51

http://www.furat.com/?Prog=book&Page=authorinfo&aid=3043

