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 الملخص
لما كانت األحاديث النبوية الشريفة المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد  

وبياني رفيع ال القرآن الكريم المعجز بلفظه ومعناه، ولما كانت هذه األحاديث تمتاز بأسلوب لغوي 
 ؛جارى ألن هللا عز وجل أوحى بمعناها على رسوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ونطق بها من أوتي جوامع الكلمي  

اخترت أن أكتب حول ألفاظ الزمان في صحيح البخاري وأدرسها من ناحية نحوية وداللية بما يجليها 
ألطروحة إلى تمهيد وثالثة فصول وقد قسمت ا ،ويكشف دقة لفظها وجميل داللتها وبالغتها

والزمن في العربية والتطور الداللي  ،حيث تناولت في التمهيد ترجمة اإلمام البخاري  ،وخاتمة
مع توضيح الداللة  وبناء   لفاظ الزمان إعرابا  أواالحتجاج بالحديث الشريف وفي الفصل األول درست 

 ،غوية أللفاظ الزمان كالمشترك اللفظيالظواهر الل تم دراسةثم في الفصل الثاني  ،لكل منها
وفي الفصل الثالث  ،والتضاد واختالف داللة الفعل الزمنية واستعمالها بين الزمان والمكان ،والترادف

 ،والتكرار والطباق ،تطرقت للظواهر البالغية أللفاظ الزمان من موضوعات شتى كالجناس والمجاز
الزمن فمنه ما يدل  : تتغير داللةمنهاو  ليهاإ تالتي توصل أهم النتائجت وفي الخاتمة رصد .والمقابلة

وكذلك الظرف )إذا( أكثر  ،أيضا  مر والعكس صحيح و األأن كان بلفظ المضارع ا  على الماضي و 
، والغالب في استعمالها متضمنة معنى الشرط خاصة إذا البخاري الظروف المبنية ورودا  في صحيح 
ألفاظ الزمان الواردة في صحيح البخاري ورودا  هو  أكثر: أيضا  ا قرنت بالفاء والواو، أو حتى ومنه

)اليوم(، فقد ورد ظرف زمان وورد مضافا  إلى الجملة الفعلية والجملة االسمية، والغالب في استعماله 
 مبهما  لداللته على اليوم اآلخر.

ثل هذه الدراسات.وقد استخدمت في هذه األطروحة المنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب طبيعة م
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Abstract 
 Hadiths of the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, are 

the second source of Islamic legislation after the Noble Quran, which is a miracle 

in its words and meaning. These hadiths are characterized by an unequaled high-

quality linguistic and rhetorical style because their meanings were revealed by the 

Almighty Allah to the Messenger, may Allah’s peace and blessings be upon him, 

who uttered them in using comprehensive words and meanings. Thus, this study 

aims to investigate the words related to time in Saheeh Al-Bukhari in terms of 

their grammatical and indicative aspects in order to reveal their accuracy and 

rhetorical beauty. The study has been divided into a preface, three chapters and a 

conclusion. The preface highlighted the biography of Imam Al-Bukhari, the 

meaning of time in Arabic, and the evolution of the indicative aspect of Hadith. In 

the first chapter, the researcher investigated the words related to time in terms of 

their grammar and structure, with the clarification of the indicative significance of 

each word. In the second chapter, the researcher studied the linguistic phenomena 

of the words related to time such as verbal joint, synonymy, oppositeness, and 

time-dependent meanings of verbs and their use depending on the time and place 

conditions. The third chapter  addressed to the rhetorical phenomena of the words 

related to time such as paronomasia, metaphor, repetition, antithesis, and 

contrasting. In the conclusion, the researcher monitored the most important 

findings, including: time indication changes depending on the context. It could 

indicate the past although it comes in the present or imperative tense. The 

opposite is true in this regard. This also includes the adverb Ethaa, if, which is the 

most occurring indeclinable adverbs in Saheeh Muslim. In most cases, its use 

indicated the condition case, especially if its connected with Faa or Waaw letters. 

This is true for the adverb Hatta, until. The above-mentioned observation 

includes most of the time words mentioned in Saheeh Al-Bukhari. The most 

frequent one is the word Alyawm, today. It occurred as a time adverb, and as an 

adjunct to a nominal or verbal clauses. In most cases, it has been used in a general 

manner to indicate the hereafter. 

In this thesis, the analytical descriptive approach that fits the nature of such 

studies has been used. 
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 إهداء
بالتوفيق والسداد والرضا  ونهارا   ، وما فتئا يدعوان لي ليال  ن ربياني صغيرا  ي  إلى َواِلَدي الكريمين الذَ 

 وخفضا  للجناح من الرحمة. كريما   ثم لهما قوال   ثم بهما إحسانا   ،والقبول حبا  لهما وحنانا  

لى زوجتي الغالية الحبيبة أم نزار تقديرا  ووفاء  وحبا   ، فهي التي لم تأل  جهدا  ولم تبخل وقتا  وهياما   وا 
 ،من أجل إنجاز هذه الرسالة فكانت لي بعد هللا والوالدين خير عون وسند في مسيرة الحياة يعل

 وسر جمالها. فهي نعم متاع هذه الدنيا

لى أبنائي فلذة األكباد وزينة الحياة روان المتفوقة وهيام الحبيبة ونزار ولي عهدي ومهجة فؤادي  وا 
 .)روحي( نفع هللا بهم جميعا   وسوزان التي ال تناديني اال بقولها

لى إخوتي وأخواتي جميعا   اشتكى منه عضو تداعى له سائر  إذاالذين هم جزء من جسدي  وا 
 .القلب منهم شقيقي األكبر أبو دمحم الذي هو والدي بعد والدي وفي ،األعضاء بالسهر والحمى

لي في  ذكر تعليمهاأارقتنا هذه الحياة شابة وما زلت إلى الحبيبة الشهيدة شقيقتي سوزان التي ف
 بعد أبي فن التحدث واإللقاء. وهي من زرعت في   عدادية كي أكون متفوقا  المرحلتين االبتدائية واإل

: ثائر دمحم البيك نعم السند والظهر راعي النخوة والشهامة كما يحب وشقيقي الشهيد الثائرلي حبيبي إ
 ن يسميه أبي الحاني.أ

سلطان علماء فلسطين األستاذ الدكتور الشهيد المحدث نزار بن عبد القادر الريان  إلى عمي وحمي  
وشرح لنا بعض  ،صبر عليهالذي زرع فينا حب العلم وطلبه وال -رحمه هللا تعالى  -العسقالني

إمداد المنعم شرح  :همام مسلم أسماوعكف على تأليف شرح لصحيح اإل ،أبواب صحيح البخاري 
الحنونة هيام عبد الرحمن  مع عمتي الحبيبة الودودة لى هللا شهيدا  إولكنه سبق  ،مام مسلمصحيح اإل
 ،وأم عالء ،خريات أم عبد الرحمنوالزوجات الثالثة األ ،انت أمي بعد أميوالتي ك (م باللتمراز )أ
من  وست ،سامةأو  ،سعدأو  ،وعبد الرحمن ،وعبد القادر ،غسان :م أسامة وخمسة من األبناء هموأ

 .وريم فإلى رحمة هللا في الخالدين ،وحليمة ،وعائشة ،وزينب ،ومريم ،يةآ :البنات هن  

 .لى كل مجاهد حر عامل على تحرير بالدنا فلسطينإ

لى كلِ  عار   ف بالعربية عامٍل على إعادة هيبتها.وا 
 أهدي هذا البحث المتواضع



 خ 

 شكر وتقدير
بعد شكري لربِ ي وخالقي جل  في عاله الذي أنعم علي  كل شيء، أتقدم بهذا الشكر الخالص  

"أستاذ النحو والصرف في الجامعة  جهاد يوسف العرجا /إلى أستاذي الكريم األستاذ الدكتور
 اإلسالمية ونائب عميد كلية اآلداب فيها".

وقد أفدت منه  األطروحةوالذي لم يأل  جهدا  في توجيهي التوجيه الصحيح إلنجاز هذه  
أ.د. كرم زرندح  وأ.د. دمحم البع  امالكر  اتذةالجزاء، والشكر موصوٌل لألس كثيرا ، فجزاه هللا عني خير

لى غيرهم  علي لواالذين تفضو د. إبراهيم بخيت و د. إبراهيم شيخ العيد  بمناقشة هذا البحث، وا 
ياهم إمن  ياهم من كل مكروه، ويوفقنا وا  خوة قدموا لنا يد العون سائال  المولى عز وجل أن يحفظنا وا 

 لكل خير.

 في تنسيق وطباعة هذا البحثإلخوة أعزاء ساهموا كما أود أن أقدم كلمة شكٍر خاصة 

 ،،وهللا ولي التوفيق
 محمود دمحم أحمد البيك
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 مقدمة البحث
وصالته وسالمه على  ،الحمد هلل على سابق نعمائه والشكر له سبحانه على وافر آالئه 

 وسائر أوليائه. وصحبهصفوة الصفوة من رسله وأنبيائه وعلى آله 

في واسع رحمتك اللهم إني أحمدك حمد المعترف بتقصيره وقصوره، المقر بخطاياه وذنوبه، المؤمل 
لت فإنك يا رب أنعمت متفضال  و  وعظيم فضلك، أن تشمله بعفوك وتسبل عليه جميل سترك، تطو 

 ولن يخيب راجيك ولن يرد سائلك وبعد. مبتدئا  

فقد سخ ر هللا أ ناسا  نذروا أنفسهم لخدمة دينه عبر البحث والتأليف في لغة العرب التي هي  
 لعلكمإنا أنزنلاه قرآنا عربيا الكتاب الم بين قال تعالى: " أشرف لغة، اللغة التي نزل بها

 (1)".يعقلون

وصرف ا وداللة  وبالغة  وغيرها من الجوانب التي تحيط  نحوا  هذه اللغة من جميع جوانبها:  فيوَنق ب وا 
 بها هذه اللغة.

 ا  من ضوابطها، وعلم ا  وضابط، العربي وي ته من أهم مستويات النظام اللغولما كان النحو ودالال
إذ اإلعراب فرع المعنى، وزيادة المبنى زيادة في المعنى  ؛عرف المعنىمن علومها، وبه ي   أصيال  

 اخترت االختصاص في هذا العلم األصيل.

 وقد تعلمت على يدي عمي وَحِمي  أستاذنا الدكتور الشهيد نزار عبد القادر الريان العسقالني  
والوقفات التربوية  ،والفوائد الفقهية ،معسكر جباليا اللطائف الحديثية في مساجد - رحمه هللا -

 من صحيح البخاري، فعزمت أن أدرس الكتاب من ناحية ألفاظه لبعض أحاديث سيدنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص
الزمنية وكان لي ذلك، محاوال  الكشف عن مكنوناتها ودالالتها اللغوية المتنوعة مع بيان جمال 

 عة التعبير والبيان النبوي الشريف.ورو 

ولما كانت األحاديث النبوية الشريفة المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن 
جارى الكريم المعجز بلفظه ومعناه، ولما كانت هذه األحاديث تمتاز بأسلوب لغوي وبياني رفيع ال ي  

                                         

  [0يوسف:](1)



 0 

ملسو هيلع هللا ىلص ونطق بها من أوتي جوامع الكلم وهو الذي  ألن هللا عز وجل أوحى بمعناها على رسوله الكريم
 حد ث عن نفسه: "أنا أفصح العرب َبي د أني من قريش".

ولعل البالغة التي تمتاز بها األحاديث الشريفة ودقة لفظها وعظم معناها إضافة إلى  
وبالغة وشرف الدراسة المعتمدة على هذه األحاديث وعظيم  نحوا  خصائص التراكيب اللغوية فيها 

م  نحو هذا البحث األجر الذي أصبو إليه ، وال شك أن علماء أمتنا األوائل كانوا في جعلني أ يمِ 
علمهم موسوعيين جهابذة، كان الواحد فيهم عالما  بالفقه والحديث والجغرافيا واللغة وغيرها، وهم 

األمة وسيادة األمم كلها، ألم ترنا فتحنا الصين شرقا ، ووصلنا إلى األندلس الذين أدركوا نهضة هذه 
اإلسالم  بعزةرحمه هللا وهو يخاطب السحابة ، وقال قائلهم خليفة المسلمين هارون الرشيد غربا  

 )اذهبي أن ى شئت فإن خراجك عائد إلينا(.

إسماعيل أبو عبد هللا البخاري وال ومن هؤالء العلماء السادة الكبراء، اإلمام الحافظ دمحم بن 
ريب عند العارفين، أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب هللا جل وعال وهو مليء زاخر 
بألفاظه اللغوية الفصيحة البليغة كيف ال وهو كالم أفصح العرب وخير من نطق بالضاد صلى هللا 

 عليه وسلم.
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 أسباب اختيار الموضوع
وية أللفاظ الزمان في األحاديث الشريفة الواقعة في صحيح البخاري بفائدة تمتاز الدراسة اللغ 

عظيمة، سيما وأنها تدرس كالم أفصح العرب وسيد البلغاء من ال ينطق عن الهوى، إن هو إال 
 :األطروحةوحي يوحى ويمكن أن نبرز األسباب اآلتية في اختيارنا لموضوع هذه 

البليغة التي تأتي في المنزلة الثانية بعد القرآن تختص بهذه النصوص  األطروحةإن هذه  .0
 معارف مختلفة. من الكريم بما فيها من فوائد لغوية جم ة وما تنطوي عليه

حاديث الواردة في صحيح البخاري والتي تحتوي على ألفاظ الزمان أحاديث بعض األ .7
 جهادية تالمس واقع  أن فلسطين أرض جهاد ورباط وغزوات، عشنا فيها َنَفس النبي 
وهو يخاطب شهداء أحد )وددت لو أني كنت مع أصحابي يوم أحد( وهو يلح على ربه 

فلن تعبد في األرض( تماما كما يلح  اللهم إن تهلك هذه العصابةء يوم بدر )بالدعا
ن لهم في األرض وأن يهلك عدو هللا وعدوهم المستضعفون في فلسطين على ربهم أن يمك ِ 

اليهود الذين نشروا في األرض الفساد، إذ فلسطين اليوم في مقدمة الصفوف تدافع عن 
وم األحزاب، متى نصر هللا، أال إن عشنا فيها َنَفس النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يقول ي بيضة هذه األمة.

نصر هللا قريب، تماما كما نلجأ إلى هللا في فلسطين في كل هجمة صهيونية ونحن واثقون 
 أال إن  نصر هللا قريب.

إن الدراسة اللغوية لهذه األحاديث وبيان دالالت ألفاظ الزمان فيها من جوانبها النحوية  .0
في التعرف على طبيعة خطاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، خطاب  واللغوية والبالغية، لها عظيم الفائدة
 النبي اإلنسان، واألب، والقائد.

التعرف على المدلوالت الشرعية لهذه األحاديث من خالل الدراسة اللغوية، وهذا يزيد  .4
 الباحث والدارسين من حصيلة الثقافة اإلسالمية واللغوية.

واإلمام بدر  -رحمه هللا  - منهم اإلمام الحافظ ابن حجرإبراز حقيقة أن علماءنا األوائل و  .5
وغيرهم عند  ،واإلمام ابن زكريا األنصاري  ،واإلمام السيوطي ،واإلمام النووي  ،الدين العيني

الرجوع لشرح األحاديث هم علماء موسوعيون في الفقه والحديث والتاريخ والتراجم وعلم 
 الرجال واللغة ونحو ذلك.
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ديث النبوية تمد الباحثين اللغويين بكثير من الشواهد الحديثية في علوم اللغة إن دراسة األحا .6
المختلفة ألن معظم الشواهد التي تدرس هي شواهد قرآنية وشعرية فتأكيد هذه الشواهد 

 هو نور على نور. ث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصبشواهد من أحادي

 لى قبائل العرب وأماكنهم وطبائعهممن خالل دراسة األحاديث يمكن لنا أن نتعرف ع .0
يق وتوثيق لبعض أيامهم، والتعرف على أنسابهم فلقد كان مما يميز الصد ِ  ولغاتهم ولهجاتهم

 رضي هللا عنه أنه أعرف العرب بأنسابها.

وهذه األسباب جميعها وافقت رغبة عندي هي أن تكون دراستي اللغوية ذات صلة بكتاب هللا 
كريما  التوفيق والسداد وأن يجعلني من العاملين بعلمهم،  الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، سائال  ربا   تعالى أو سن ة رسوله
 المعلمين له.
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 منهج البحث 
في هذا البحث هو منهج وصفي تحليلي يناسب طبيعة هذا البحث وقد  اتبعتهالمنهج الذي 
 :اآلتيةاتبعت فيه الخطوات 

اري كامال  والذي اشتمل على سبعة آالف وخمس مائة . عكفت على قراءة كتاب صحيح البخ0
 عن الصحابة وهللا سبحانه وتعالى أعلم. وأثرحديث 
. قمت بجمع المادة اللغوية الالزمة للدراسة من كتاب )الجامع المسند الصحيح المختصر من 7

لمحدث الكبير دمحم بن أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري( لإلمام ا
إسماعيل أبو عبدهللا البخاري واعتمدت على نسخة بتحقيق: دمحم زهير بن ناصر الناصر من 

، وصنفت كل حديث أو أثر حسب المبحث ه0477ق النجاة الطبعة: األولى، منشورات دار طو 
 الذي يخصه وذلك حسب خطة البحث.

 :اآلتيث على النحو . بعد أن أتممت عملية التصنيف بدأت بكتابة البح0
من ألفاظ الزمان شرحه بما يخدم موضوع  ت أسوق مع كل حديث يحتوي على لفظكن

كان الشراح نحاة مع كونهم محدثين مثل ابن  إذااألطروحة من عدة مراجع لشرح الحديث وال سيما 
سيدنا النبي عرابه لبعض أحاديث إ والعكبري في  ،ابن زكريا األنصاري و  ،والسيوطي ،والعيني ،حجر

ملسو هيلع هللا ىلص مبينا  في توثيق الحديث الباب ورقم الحديث والجزء والصفحة وذلك ليسهل الرجوع إليه من قبل 
 القارئين.
لها أقوم بالتعليق عليها مع حرصي  وتوثيقيثم بعد تعليقات الشراح والنحاة على هذه النصوص . 4

 هم.على إظهار شخصية الباحث في دراستي لتعليقات
أرقام هذه  وقد اعتمدت طريقة اإلحصاء لجميع األحاديث واآلثار الواردة فيها ألفاظ الزمان موثقا  

 األحاديث في الحاشية حتى يسهل الرجوع إليها.
والتزمت في الشواهد القرآنية ذكر اسم  ،كما قمت بضبط الكلمات التي يشكل على القارئ فهمها -5

 السورة ورقم اآلية.
من كالم العرب تدلل على ما جاء في هذا البحث  أخرى ن أورد شواهد شعرية و وحاولت أ -6

 وتؤكده.
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ن ما  عز المولىأن وفقنا لكتابة هذا البحث سائال   عليناه والحمد هلل على كرمه ومن ِ  وجل الَقبول، وا 
ن أخطأت فمن نفسي  جاء في هذه األطروحة هو جهد المقل فإن أصبت فمن هللا وحده، وا 

  والشيطان.
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 خطة البحث
 وخاتمة. ،فصول وثالثة ،وتمهيد ،وقد رأيت أن تكون مشتملة على مقدمة

 تيالمقدمة وتحتوي على اآل: 

 أسباب اختيار الموضوع. .0

 خطة البحث.  .7

 منهج البحث. .0
 :ونعرض فيه أربعة مباحث على النحو اآلتي: التمهيد 

 ثاره العلمية.آحياة االمام البخاري و  المبحث األول:

 ظاهرة الزمن في العربية. المبحث الثاني:

 علم الداللة وتطورها. المبحث الثالث:

 االحتجاج بالحديث الشريف عند النحاة.المبحث الرابع: 

 :الزمان المعربة والمبنية في صحيح البخاري وفيه  وعقدته لدراسة ألفاظ الفصل األول
 مبحثان:
 ألفاظ الزمان المعربة في صحيح البخاري. المبحث األول:

 ألفاظ الزمان المبنية في صحيح البخاري. المبحث الثاني:

  الظواهر اللغوية أللفاظ الزمان في صحيح البخاري وفيه خمسة مباحث: الثاني:الفصل 

 :ألفاظ الزمان في صحيح البخاري. المشترك اللفظي في المبحث األول 

 :ألفاظ الزمان في صحيح البخاري. الترادف في المبحث الثاني 

 :ألفاظ الزمان في صحيح البخاري. التضاد في المبحث الثالث 

 :داللة الفعل الزمانية في صحيح البخاري. اختالف المبحث الرابع 
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 :االستعمال الزماني والمكاني في صحيح ألفاظ الزمان بين بعض  المبحث الخامس
 البخاري.

 :وعرضنا فيه لدراسة الظواهر البالغية أللفاظ الزمان في صحيح البخاري  الفصل الثالث
 وفيه خمسة مباحث:

 :ألفاظ الزمان في صحيح البخاري. المجاز في المبحث األول 

 :ألفاظ الزمان في صحيح البخاري. الجناس في المبحث الثاني 

  ألفاظ الزمان في صحيح البخاري. الطباق في الثالث:المبحث 

 :ألفاظ الزمان في صحيح البخاري. في المقابلة المبحث الرابع 

 :ألفاظ الزمان في صحيح البخاري. في التكرار المبحث الخامس 

 ويعرض فيها الباحث لخالصة ما توصل إليه من الدراسة وأهم النتائج  :الخاتمة
 والتوصيات.

  :الفهارس التفصيلية 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 .فهرس الموضوعات 
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 التمهيد
 اإلمام البخاري ترجمة حياة

 اسمه ونسبه ومولده
، محمد  بن  أبي الحسِن، إسماعيل بِن إبراهيم بِن المغيرة بن األحنفِ  ، الجعفيُّ أبو عبد َّللا 

ولد سنة  (1)الحافظ اإلمام في علم الحديث، صاحب "الجامع الصحيح"، و"التاريخ" بالوالء، البخاريُّ 
والبخاري: نسبة إلى بخارى، وهي من أعظم مدن ما وراء النهر، بينها وبين  (2) أربع وتسعين ومائة

 (3)سمرقند مسافة ثمانية أيام.

البزاز ببخارى، يقول: رأيت دمحم بن وروى الخطيب البغدادي أن الحسن بن الحسين 
وقد ولد يوم الجمعة بعد صالة  س بالطويل وال بالقصير.نحيف الجسم لي إسماعيل بن إبراهيم، شيخا  

الجمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة، وتوفي ليلة السبت عند 
لظهر يوم السبت لغرة شوال من سنة ست صالة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة ا

 (4).وخمسين ومائتين. وعاش اثنتين وستين سنة إال ثالثة عشر يوما  

َماِعي َل ِفي ِصَغِرِه فرَأت  ذهَبت  عيَنا م َحم ِد بِن إِ " اَلم  س  َواِلدت ه  ِفي الَمَناِم ِإب َراِهي َم الَخِلي َل َعَلي ِه الس 
َنا، وَ  بح  َعاِئِك َفَأص  َقد  َرد  هللا  َعَلي ِه َفَقاَل َلَها: َيا َهِذِه َقد  َرد  هللا  َعَلى اب ِنِك بصَره  لَكث َرِة ب َكاِئِك، َأو  َكث َرِة د 

" بصَره  
(5) 

دة ذكائه حتى صار اإلمام الحافظ ما رواه الترباني "تعجب ومما يدلل على فطنته وح 
مدن خراسان من أمر طفٍل يتيٍم دون العاشرة كان  إحدىالكتاتيب الصغيرة الواقعة في  إحدىتالميذ 

 يأتي إلى الكت اب من دون ورقٍة أو قلم، فقد كان شيخ الك ت اب يروي عليهم أحاديث رسول َّللا  

                                         

التــاريخ المــذكور قــد طبــع، وســمي: "التــاريخ الكبيــر" فــي ثمانيــة أجــزاء، وقامــت بطبعــه دائــرة المعــارف العثمانيــة  (1)
 م(.0151-هـ  0001بحيدر آباد الدكن بالهند سنة )

 (.54ص)، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، ابن الملقن (2)
 .(0/16ج)الِقن وجي، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول،  (3)
 (.070ص /7ج)الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ينظر: ( 4)
 (.03/83ج)الذهبي، سير أعالم النبالء، ( 5)
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تدوينها، إال ذلك الطفل لم يكن يكتب شيئ ا على اإلطالق! ومر ت األيام وهذا فيسارعون هم إلى 
الطفل على حاله تلك، يأتي في صمت، ويعود في صمت، حتى جاء ذلك اليوم الذي َسِخر فيه 
التالميذ من هذا الطفل الغريب، وعايروه بأنه ال يكتب شيئ ا، فنظر الطفل الصغير إليهم نظرة الواثق 

أخرجوا كراريسكم ألراجعها لكم! فأخرج التالميذ كراريسهم وهم ينظرون بدهشة لهذا الطفل وقال لهم: 
حديث ا وهم يطابقون  الصغير الذي بدأ يراجع لهم األحاديث التي كتبوها على مدى أشهر حديثا  

حديٍث  05333صحتها في كتبهم، فراجع لهم هذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ العاشرة من عمره 
نها وأسانيدها!!! لقد كان هذا الطفل األعجوبة ي دعى )دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بمتو 

لى يوم القيامة اسم: اإِلمام  ابن بردزبه(، وهو نفسه الذي سيطلق عليه بعد ذلك بسنوات قليلة وا 
 (1)البخاري"!

ء  َأمِركَ ق ل ت  ألَِبي َعب ِد هللِا: كَ "بِن َأِبي َحاِتٍم:  وقال م َحم د    َظ  ؟ي َف َكاَن َبد  َقاَل: أ ل ِهم ت  ِحف 
ت  ِمَن الكتاب ب : كم َكاَن ِسنَُّك؟ َفَقاَل: عشر  ِسِني َن، َأو  َأَقل  ث م  خرج  ل ت  عد الَحِدي ِث، َوَأَنا ِفي الك ت اِب َفق 

ما  ِفي َما َكانَ  إلى العشر فجعلت أختلف ، َوَغي ِرِه َفَقاَل َيو  اخِليِ  َبي ِر  الد  َيان  َعن  َأِبي الزُّ ف  َرأ  ِللن اِس: س  َيق 
ِجع   ل ت  َله : ار  ِو َعن  ِإب َراِهي َم َفان َتَهرِني َفق  َبي ِر َلم  َير  ل ت  َله : ِإن  َأَبا الزُّ ِل َفَدَخَل  َعن  ِإب َراِهي َم َفق  ِإَلى اأَلص 

َبي ر  بن  َعِديٍ  َعن  ِإب َراِهي َم َفَأَخَذ القلَم  فنَظَر ِفي ِه ث م  َخَرَج َفَقاَل ِلي: َكي َف ه وَ  : ه َو الزُّ َيا غ اَلم ؟ ق ل ت 
ن َت ِحي َن رددَت َعَلي ِه؟ َقاَل: اب ن   : اب ن  َكم  ك  َكَم ِكَتاَبه  َوَقاَل: صدق َت َفِقي َل ِلل ب َخاِريِ   إحدىِمنِ ي، َوَأح 

َرَة َسَنة  َفَلم ا َطَعن ت  ِفي ِست   َباَرِك، َوَوِكي ٍع َوعرفت  َكاَلَم  َعش  ن ت  َقد  حفظت  كتَب اب ِن الم  َرَة َسَنة  ك  َعش 
ت  َرَجَع َأِخي ِبَها! َوتخل ف ت  ِفي طلب  َة َفَلم ا َحَجج  َمَد ِإَلى َمك  ت  َمَع أ مِ ي، َوَأِخي َأح  َهؤ اَلِء ث م  خرج 

 (2)الحديث".

ت  َأَبا َعب  أيضا  وقال  ، َوَرَجَع َأِخي ِبأ مِ ي َوتخل ف ت  ِفي : "َسِمع  ت  : َحَجج  ل  َماِعي َل َيق و  ِد هللِا م َحم َد بَن ِإس 
م، َحاَبِة، َوالت اِبِعي َن َوَأَقاويَله  َرَة َجَعلت  أ َصنِ ف  قَضاَيا الص  َوَذِلَك  طلِب الَحِدي ث َفَلم ا َطعن ت  ِفي َثَماِن َعش 

َسى. اَم ع َبي ِد هللاِ َأي   ِل هللِا  بِن م و  و  ِمَرِة،  وصن ف ت  ِكَتاَب "الت اِري ِخ" ِإذ  َذاَك ِعن َد َقب ِر َرس  ِفي الل َياِلي الم ق 
ٌة إال  َأنِ ي َكِره ت  تطويَل الكتاب. ٌم ِفي الت اِري ِخ إال  َوَله  ِقص  َو  َوَقل  اس  َقَهاِء ِبَمر  ن ت  َأختِلف  ِإَلى الف  وك 

: َوأَ  َم؟ َفقلت  ٌب ِمن  أَهِلَها: كم كتبَت الَيو  ، فإذا جئت أستحيي َأن  أ َسلِ َم َعَلي ِهم َفَقاَل ِلي م َؤدِ  َنا َصِبيٌّ

                                         

 (.078ص)الت رباني، مائة من عظماء أمة اإلسالم غيروا مجرى التاريخ،  (1)
 (.03/83ج، )النبالءعالم أ سير الذهبي،  (2)
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وا َفَلَعل ه  يَ  ِلَس َفَقاَل َشي ٌخ ِمن ه م: اَل تضحك  ت  ِبَذِلَك َحِدي َثي ِن َفَضِحَك َمن  َحَضَر الَمج  َحك  اث َني ِن َوَأَرد  ض 
َرَة َسَنة ، َوَبي َنه  َوَبي َن آخَ ِمن ك   ، َوَأَنا اب ن  َثَماِن َعش  َمي ِديِ  : َدَخل ت  َعَلى الح  ل  ت ه  َيق و  ما !! وَسِمع  َر م َيو 

َمي ِديُّ َقاَل: َقد  َجاَء َمن  يفِصل  َبي َنَنا َفَعرَضا َعَلي  َفقضيت   َر ِبي الح  ِتاَلٌف ِفي َحِدي ٍث َفَلم ا َبص  اخ 
ِميديِ  َعَلى َمن  ي َخاِلف ه ، َوَلو  َأن  م َخاِلَفه  َأَصر  َعَلى ِخاَلِفِه ث م  َماَت َعَلى دعَواه  َلَماَت َكاِفرا  ِلل    (1)".ح 

ثي   ومن رحالته في طلب العلم رحمه هللا تعالى أنه رحل في طلب الحديث إلى أكثر محدِ 
األمصار، وكتب بخراسان والجبال، ومدن العراق والحجاز والشام ومصر، وقدم بغداد، واجتمع إليه 

ميديُّ في حكى أبو عبد َّللا  الحوقد  بتفرده في علم الرواية والدراية.أهلها، واعترفوا بفضله، وشهدوا 
كتاب "جذوة المقتبس"، والخطيب  في "تاريخ بغداد": أن البخاري  لما قدم بغداد، سمع به أصحاب 
الحديث، فاجتمعوا، وعمدوا إلى مئة حديث، فقلبوا م تونها وأسانيدها، وجعلوا متَن هذا اإلسناد إلسناد 

حضروا المجلس: أن يلقوا  آخر، ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا
ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس، فحضر المجلَس جماعٌة من أصحاب الحديث من 
الغرباء من أهل خراسان وغيرها من البغداديين، فلما اطمئن المجلس بأهله، انتدب إليه واحد من 

، فقال: ال الثانيله عن البخاري: ال أعرفه، فسأ العشرة، فسأله عن حديث من تلك األحاديث، فقال
ا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: ال أعرفه.  أعرفه، فما زال يلقي عليه واحد 

فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض؛ ويقولون: الرجل فهم، ومن 
 كان منهم ضد ذلك، يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم.

لبخاري: ال أعرفه، خر من العشرة، فسأله من تلك األحاديث المقلوبة، فقال اثم انتدب رجل آ
ا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، ثانيفسأله عن ال ، فقال: ال أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحد 

 والبخاري يقول: ال أعرفه.

والبخاري  ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من األحاديث المقلوبة،
 ال يزيدهم على قوله: ال أعرفه.

فلما علم البخاري أنهم فرغوا، التفَت إلى األول منهم، فقال: أما حديث ك األول، فهو كذا، 
وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الوالء حتى أتى على تمام العشرة، فرد  كل  متن إلى 

                                         

 (.03/84ج) ،عالم النبالءأ سير الذهبي،  (1)
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خرين كذلك، ورد متوَن األحاديث إلى أسانيدها، وأسانيَدها إسناده، وكل  إسناد إلى متنه، وفعل باآل
 (1)إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل

 إمامة دمحم بن إسماعيل البخاري ومعرفته بالحديث وعلله
أوردت كتب التراجم ما يدلل على إمامة البخاري في الحديث الشريف كيف ال وهو صاحب 

 رآن الكريم.أصح كتاب بعد الق

 التصانيفثقة مأمون صاحب فقد أورد ابن خلفون في تراجمه "دمحم بن إسماعيل البخاري  
زرعة الرازي بالري،  أبيقال أبو داود سمعت علي بن حجر قال: ما أخرجت خراسان مثل و  .الكثيرة

ودمحم بن إسماعيل البخاري ببخارى، وعبد هللا بن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند، ودمحم بن 
 إسماعيل عندي أبصرهم، وأعلمهم وأفقههم.

وروى عبد هللا بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: انتهى الحديث إلى أربعة من أهل خراسان، أبو 
سمرقندي، والحسن بن شجاع ل البخاري، وعبد هللا بن عبد الرحمن الزرعة الرازي، ودمحم بن إسماعي

وروي عن بندار دمحم بن بشار أنه قال: حفاظ الدنيا أربعة: الرازي بالري، ومسلم بن الحجاج  البخلي.
 بنيسابور، وعبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ودمحم بن إسماعيل البخاري ببخاري.

 حماد المروزي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أنهما قاال: دمحم بن إسماعيل فقيه.وروي عن نعيم بن 

هذا وأشار إلى دمحم بن  وروي عن عبدان بن عثمان قال: ما رأيت بعيني شاب ا أبصر من
وقال دمحم بن أبي خزيم: سمعت يحيى بن جعفر يقول: لو قدر لي أن أزيد في عمر دمحم  إسماعيل.

 يكون موت رجل واحد، وموت دمحم بن إسماعيل ذهاب العلم. يفإن موتبن إسماعيل لفعلت، 

وقال أبو حاتم دمحم بن إدريس الرازي في سنة سبع وأربعين ومائتين: يقدم عليكم رجل من 
أهل خراسان لم يخرج منها أحفظ منه، وال قدم العراق أعلم منه، فقدم بعد ذلك دمحم بن إسماعيل 

 (2)بأشهر".

                                         

، وفيات األعيان وأنبـاء ابن خلكان (.15/ص0الطراز اآلخر واألول، )ج الِقن وجي، التاج المكلل من جواهر مآثر (1)
 (.4/081أبناء الزمان، )ج

 (.05ابن خلفون، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، )ص (2)
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 مامة البخاري في علم الحديثإتشير بجالء الى  رخَ أ  روايات  أيضا  ن فو لوعند ابن خ  
قال: كنت عند دمحم بن سالم فقال لو جئت قبل  مجاهدبن الشريف ومن ذلك " وروى عن سليم 

لرأيت صبي ا يحفظ سبعين ألف حديث، قال: فخرجت ألطلبه حتى لقيته فقلت: أنت الذي تقول: أنا 
بة والتابعين إال عرفت نعم وأكثر منه، وال أجيئك بحديث عن الصحا أحفظ سبعين ألف حديث. قال:

م ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديث ا من حديث الصحابة والتابعين إال لي في ذلك همولد أكثر 
وروي عن أبي حامد بن حمدون القطان أنه قال: . ملسو هيلع هللا ىلصعن كتاب هللا، وسنة رسول هللا  أصل أحفظه
مسلم بن الحجاج، وجاء إلى دمحم بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى سمعت 

أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث وعلله حدثك دمحم بن سالم قال: 
أبيه،  حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال: حدثنا ابن جريج، عن موسى ابن عقبة، عن سهيل، عن

فما علته، قال دمحم بن إسماعيل: هذا حديث مليح  في كفارة المجلس ، ملسو هيلع هللا ىلصهريرة، عن النبي عن أبي 
وال أعلم في الدنيا غير هذا الحديث الواحد في هذا الباب إال أنه معلول ثنا به موسى بن إسماعيل 

سماعيل: وهذا أولى فإنه قال: ثنا وهيب قال: ثنا سهيل عن عوف بن عبد هللا قوله، قال دمحم ابن إ
ال يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل، فقال له مسلم، ال يبغضك إال حاسد، وأشهد أنه ليس في 

بن إسماعيل ـ  وروي عن دمحم بن أبي حاتم الوراق النحوي قال: قلت ألبي عبد هللا دمحم الدنيا مثلك.
وروي عن  فى على جميع ما فيه.: تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف، قال: ال يخيعني البخاري 

وروى  البخاري أنه قال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح.
  .(1)عنه أنه قال: أخرجت هذا الكتاب ـ يعني الجامع الصحيح ـ من زهاء ستمائة ألف حديث

ألمر " د هذا اكتصب في ذات السياق في كتاب التاج المكلل تؤ  أخرى ووردت أقاويل  
وكان ابن  صاعد إذا ذكره، يقول: الكبش النطاح. ونقل عنه محمد  بن يوسف الفربريُّ أنه قال: ما 
وضعت في كتابي "الصحيح" حديث ا إال اغتسلت  قبل ذلك، وصليت ركعتين. وعنه أنه قال: صنفت 

بيني وبين  كتابي "الصحيح" لست  عشرَة سنة، خر جته من ست مئة ألف حديث، وجعلته حجة فيما
.  َّللا 

                                         

 (.06ص) لمعلم بشيوخ البخاري ومسلم،ابن خلفون، ا (1)
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: سمع "صحيح البخاري" تسعون ألَف رجل، فما بقي أحد يروي عنه غيري،  وقال الفربريُّ
 (1)وروى عنه أبو عيسى الترمذي.

وقال عنه صاحب تاريخ بغداد :"دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، أبو عبد  
مهر فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة، حسن هللا طلب العلم، وجالس الناس، ورحل في الحديث، و 

 (2)الحفظ، وكان يتفقه"

 (3)."ما أخرجت خراسان مثل دمحم بن إسماعيل البخاري "قال عنه اإلمام أحمد بن حنبل: 

 (4)ابن خزيمة يقول "ما تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من دمحم بن إسماعيل البخاري".

َراَسان أصبت ببصرى فعلمني رجل َأن َوَعن ِجب ِريل بن ِميَكاِئيل  َسِمعت الب َخاِري  َيق ول لما بلغت خ 
لق َرأ ِسي واغلفه بالخطمى َففعلت َفرد هللا بصر  ِحيح َحِديثا   ي اح  َتَسلت  َوَقاَل َما وضعت ِفي الص  ِإال  اغ 

َعَتي نِ  و ِست   ،قبل َذِلك َوصليت َرك  مائة ألف َحِديث وصنفته ِفي َوَقاَل أخرجت ِفي َهَذا ال كتاب من َنح 
ة ِفيَما بيني َوَبين هللا َتَعاَلى  .(5)ِست  عشَرة سنة َوَجَعلته حج 

َوَقاَل الفربرى: سمعته َيق ول َما استصغرت َنفِسي ِعن د أحد ِإال  ِعن د اب ن ال َمِديِني  َور بَما كنت 
و َأنِ ي اغرب عَ  ي خ شمس الد ين  اَل يحاسبني َأنِ ي اغتبت أحدا  لقى هللا َتَعاَلى وَ أَلي ِه َوَقاَل َأر ج  َقاَل الش 

هد لَهَذا َكاَلمه َرحَمه هللا َتَعاَلى  وك َأو أِفي التجريح والتضعيف َفِإن ه  يش  بلغ َما َيق ول ِفي الرجل ال َمت ر 
اِقط ِفيِه نظر َأو سكتوا َعنه  َواَل يَكاد َيق ول فاَلن َكذ اب َواَل فاَلن يضع ة ورعه  الس  الَحِديث َوَهَذا من شد 

مه ي خطئ الهدف َوَكاَن َكِريم ا جوادا   بق َواَل يَكاد َسه  َوَحِديثه ِفي  َوَكاَن يركب ِإَلى الرمى َفَكاَن اَل يس 
ه ور َوَقاَل م َحم د بن أبي َحاِتم َسِمعت َأَبا َذر  َداد َله  ِفي قلب ال م ت ون واألسانيد َمش  امتحان أهل َبغ 

ق ول َرَأي ت ِفي ال َمَنام م َحم د بن َحاِتم الحلقاني َفَسَألته َوَأنا أعرف َأنه ميت َعن َشي خي َهل َرَأي ته َقاَل يَ 

                                         

 (.0/15جلتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول، )، االِقن وجي (1)
 (.070/ص7ج) ،تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  (2)
 (.07ابن نقطة البغدادي، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، )ص (3)
 (.07رواة السنن والمسانيد، )ص ابن نقطة البغدادي، التقييد لمعرفة (4)
 (.7/041الصفدي، الوافي بالوفيات، )ج (5)
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قط  إسماعيلنعم َرَأي ته ثم  َسَألته َعن م َحم د بن  َماء ِإَشاَرة َكاد يس  الب َخاِري  َفَقاَل َرَأي ته َأَشاَر ِإَلى الس 
َقن دِمن َها لعلو َما  ي ِشير واستسقى الن اس بقبره ِفي َسَمر 

(1) 

َجاِني  اَوَقاَل ال فضل بن اسم  عيل ال ِجر 

ــــــــــو  ــــــــــاِرّي َل  نصــــــــــفوهأَصــــــــــِحيح الُبَخ
 

 لمـــــــــــــــا خــــــــــــــــّ  ِإال  ِبَمـــــــــــــــاء الــــــــــــــــذ َهب 
 

ـــــــــــَماء أســـــــــــانيد ـــــــــــوم الس  ـــــــــــل ُنُج  مث
 

 َأَمـــــــــــــــام متـــــــــــــــون َكمثـــــــــــــــل الشـــــــــــــــهب 
 

ـــــــــــا  ـــــــــــا َعالم ـــــــــــعَ أفي ـــــــــــالُمونَ  ْجَم  اْلَع
 

 رتبتـــــــــــه ِفـــــــــــي الرتـــــــــــبعلـــــــــــى فضـــــــــــل  
 

ـــــــــــاقلين ـــــــــــن الن ـــــــــــت الســـــــــــقيم م  نفي
 

ـــــــــــــــِذِب   ـــــــــــــــا ِباْلَك ـــــــــــــــاَن ُمت هًم ـــــــــــــــن َك  َوم
 

 ثبـــــــــــــت مـــــــــــــن عدلتـــــــــــــه الـــــــــــــرَواةأو 
 ج

ــــــــــــــب  ــــــــــــــي اْلكت ــــــــــــــه ِف  َوصــــــــــــــحت ِرَواَيت
 

 بــــــــــــرزت مــــــــــــن حســــــــــــن ترتيبــــــــــــهأو 
 

 (2)للعجــــــــــــــــــــب وتبويبــــــــــــــــــــه عجبــــــــــــــــــــاً  
 

 : أيضا  وقيل 

ــــزان بــــه عــــال عــــن المــــدح حتــــى مــــا  ي
 

ـــــــا المـــــــدح مـــــــن مقـــــــداره يضـــــــع   (3)وكأنم
 

. وقال ابن قطان: قال البخاري: كل من قلت عنه منكر الحديث فال تحل الرواية عنه، وكان راميا  
 ومن شعره:

 اغتــــــــنم فــــــــي الفــــــــرا  فضــــــــل ركــــــــوع
 

 (4) فعســـــــــــى أن يكـــــــــــون موتـــــــــــك بغتـــــــــــة 
 

ـــــر ســـــوء ـــــت مـــــن غي ـــــم صـــــحيح رأي  ك
 

 ذهبـــــــــــــت نفســـــــــــــه الصـــــــــــــحيحة فلتـــــــــــــة 
 

                                         

 (.7/041)ج، الصفدي، الوافي بالوفيات (1)
 (.7/053ج) ،المرجع السابق (2)
 (.7/87)ج، ابن العجمكنوز، سبط الذهب في تاريخ حلب( 3)
 (.7/87)ج، المرجع السابق( 4)
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 وأنشد البخاري:

 خـــــــــــالق النـــــــــــاس بخلـــــــــــق واســـــــــــع
 

 علــــــــــى النــــــــــاس تهــــــــــر ال تكــــــــــن كلبــــــــــاً  
 

 وأنشد:

ـــــــــة كلهـــــــــم ـــــــــى تفجـــــــــع باألحب  أن تبق
 

ـــــــــــــع  ـــــــــــــك أفج ـــــــــــــاء نفســـــــــــــك ال أبال  وفن
 

 وهذا أحسن من قول القائل:

ــــــــــــــق نفســــــــــــــه  ومــــــــــــــن يعمــــــــــــــر يل
 

 (1)مــــــــــــــــــــــــا يتمنــــــــــــــــــــــــاه ألعدا ــــــــــــــــــــــــه 
 

 

 :مؤلفاتهو كتبه 
ال إحتى يومنا هذا ولو لم يخرج لنا  ما زلنا ننتفع به إسالميا   أخرج لنا هذا الجبل الهمام تراثا  

يخ الكبير، وكتاب التاريخ : التار ها إمامنا البخاري ومن الكتب والمؤلفات التي كتبصحيحه لكفاه ذلك 
حيح وكتاب الصغير عفاء، وكتاب الص  نن في الفقه، وكتاب  ، وكتاباألسماء والكنى، وكتاب الض  الس 
 (2)وكتاب رفع اليدين، وكتاب القراءة خلف اإلمام. األدب

 :شيوخه
كثب من شيوخه في علوم شتى سيما علم الحديث الشريف ومن  عنالبخاري سمع اإلمام 
مكي بن إبراهيم البلخي، وعبدان بن عثمان المروزي، وعبيد هللا بن موسى "هؤالء الشيوخ واألساتذة: 

ي، وأبو نعيم العبسي، وأبو عاصم الشيباني، ودمحم بن عبد هللا األنصاري، ودمحم بن يوسف الفرياب
سلمة التبوذكي، وعفان بن  ودي، وسليمان بن حرب الواشحي، وأبغسان النه ودكين، وأبالفضل بن 

مسلم، وعارم بن الفضل، وأبو الوليد الطيالسي، وأبو معمر المنقري، وعبد هللا بن مسلمة القعنبي، 
وأبو بكر الحميدي، وسعيد بن أبي مريم المصري، ويحيى بن بكير المخزومي، وعبد هللا بن يوسف 

سماعيل بن أبي أويس ال تنيسي، وعبد العزيز بن عبد هللا األويسي، وأبو اليمان الحمصي، وا 

                                         

 (.7/80ج، )المرجع نفسه (1)
اعي، الدر الثمين في أسماء المصنفينابن ( 2)  (.000)ص ،الس 
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، وخالد بن مخلد المديني، وعبد القدوس بن الحجاج، وحجاج بن المنهال، ودمحم بن كثير العبدي
 (1)."بن المديني، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معينالقطواني، وعلي 

َسى. ِبَني   كما سمع البخاري وتتلمذ : ِإب َراِهي َم بِن م و  َيى َوَجَماَعٍة. وَبالر يِ  َيى بِن َيح  َر ِمن  َيح  َساب و 
َري جِ  ٍر َوماَئَتي ِن ِمن  م َحم ِد بِن ِعي َسى بِن الط ب اِع، َوس  َداَد ِإذ  َقِدَم الِعَراَق ِفي آِخِر َسَنِة َعش   بِن وِبَبغ 

َماِن َوم َحم ِد بِن َساِبق وَ   َعف اَن.النُّع 

َعيِثي  َصاِحِب اب ِن  َمِن بِن َحم اٍد الشُّ َرِة ِمن  َأِبي َعاِصٍم الن ِبي ِل، َواألَن َصاِريِ  َوَعب ِد الر ح  وِبالَبص 
اِج بِن منَهاٍل َوَبَدل  بن  الم َحب ِر، َوَعب د  هللِا بن  َرَجاَء َوِعد   ٍن، َوِمن م َحم ِد بِن َعر َعَرَة َوَحج   (2)ٍة.َعو 

َلٍد َوَطل ِق بِن َغن اٍم، َوَخاِلِد بِن  َسى، َوَأِبي ن َعي ٍم َوَخاِلِد بِن َمخ  َفِة ِمن  ع َبي ِد هللِا بِن م و  َيِزي َد وِبال ك و 
ِرئِ  َزَة. الم ق  ِرِئ، َوَخال ِد بِن  ِمم ن  َقَرَأ َعَلى َحم  َمِن الم ق  َة ِمن  َأِبي َعب ِد الر ح  اٍن َوِبَمك  اِن بِن َحس  َيى َوَحس  َيح 

. َمي ِديِ  َرِقيِ  َوالح  َمَد بِن م َحم ٍد اأَلز  ، َوَأِبي الَوِلي ِد َأح  ِريِ  َب  الَبص  ، َوَأيُّو  وَبالَمِدي َنِة ِمن  َعب ِد الَعِزي ِز األ َويِسيِ 
َلي َماَن بِن ِباَلٍل َوا ِ  َماِعي َل بِن َأِبي أ َوي ٍس.بِن س  َمَد بَن ِإشَكاٍب، َوَعب َد وبمصَر: سَ  س  َيَم َوَأح  ِعي َد بَن َأِبي َمر 
فَ  س  َعي ٍب، َوَقد  َسِمَع  .هللِا بَن ي و  َر بَن ش  اِم: أبي الَيَماِن َوآَدَم بَن َأِبي ِإَياٍس َوَعِلي  بَن َعي اٍش َوِبش  وَبالش 

َمَد بِن َخاِلدٍ  ِهٍر َوأ َمٍم  ِمن  َأِبي الم ِغي َرِة َعب ِد الق د وس، َوَأح  َياِبيِ  َوَأِبي م س  َف الِفر  س  الوهِبيِ  َوم َحم ِد بِن ي و 
 (3)ِسَواه م.

َحاب  أيضا  ومن شيوخه  ِلٍم. َوم َحم د  بن   : َأص  َباَرِك، َواب ِن ع َيي َنَة َواب ِن َوه ٍب، َوالَوِلي ِد بِن م س  اب ِن الم 
َيى الذُّه ِليُّ ال ِذي رَوى عَ  ِميُّ َوم َحم د  بن  َعب ِد الر ِحي ِم َصاِعَقة، الَكِثي رَ ن ه  َيح  ، َوم َحم د  بن  َعب ِد هللِا الم َخرِ 

ِحي ِح: َحد   ِهٍر، َوَشك  ِفي َسَماِعِه َفَقاَل ِفي َغي ر الص  َراِنِه َوَقد  َسِمَع ِمن  َأِبي م س  َثَنا َأب و َوَهؤ اَلِء ه م ِمن  َأق 
ِهٍر َأو  َحد   لِ م س  خ  َمَد بِن َعب ِد الَمِلِك بِن، َواِقٍد الَحر اِنيِ  َلِقَيه  ِبالِعَراِق َوَلم  َيد  ٌل َعن ه ، َورَوى َعن  َأح   َثَنا َرج 

َداَد سَنَة عشر. ٍر الر اِزيِ  ِبَبغ  و  الَجِزي َرَة َوَقاَل: َدَخل ت  َعَلى م َعل ى بِن َمن ص 
(4) 

 

                                         

 (.077/ص7ج)تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي،  (1)
 (.03/80ج) ،سير اعالم النبالءالذهبي،  (2)
 (.03/80ج، )سير اعالم النبالءالذهبي،  (3)
 (.03/87ج) المرجع السابق، (4)
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 :تالمذته
ففي بغداد: إبراهيم بن إسحاق الحربي،  ؛مصارفي األ أيضا  فتوزعوا أما تالميذ البخاري 

وعبد هللا بن دمحم بن ناجية، وقاسم بن زكريا المطرز، ودمحم بن دمحم الباغندي، ويحيى بن دمحم بن 
 (1)خر من حدث عنه بها الحسين بن إسماعيل المحاملي.آصاعد، ودمحم بن هارون الحضرمي، و 

والحسين ابن دمحم بن حاتم  ،وأبو دمحم بن دمحم بن صاعد ،الترمذيكما حدث عنه أبو عيسى 
وأبو بكر بن  ،وأبو حامد أحمد بن دمحم بن الشرقي وأخوه عبد هللا ،الحافظ المعروف بعبيد العجل

 (2)وغيرهم من الحفاظ. ،وأحمد بن عبدان األهوازي  ،صدقة

عن البخاري جماعة غير الفربري وقال دمحم بن طاهر المقدسي: روى هذا الكتاب يعني الصحيح 
براهيم بن معقل النسفي وطاهر بن دمحم بن مخلد النسفي وقال األمير أبو  منهم حماد بن شاكر وا 
نصر بن ماكوال أحد من حدث عن البخاري بالصحيح أبو طلحة منصور بن دمحم بن علي بن قرينة 

 (3)ة.البزدوي من أهل بزدة وكان ثقة توفي سنة تسع وعشرين وثالثمائ

ٍل  َن َألَف َرج  ع و  َماِعي َل ِتس  ِحي ِح ِلم َحم ِد بِن ِإس  : َسِمَع ِكَتاَب الص  َف الِفَرب ِريِ  س  وقال م َحم ِد بِن ي و 
ِوي ِه َغي ِري. َفَما َبِقَي َأَحٌد َير 
(4) 

 :وفاته رحمه هللا تعالى
ة الفطر، سنة ست وخمسين توفي أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم ليلة السبت، ليل

 (5)ومائتين.
 

  

                                         

 (.7/077ج)تاريخ بغداد الخطيب البغدادي،  (1)
 (.00ص)ابن نقطة البغدادي، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، ( 2)
 (.00ص)ابن نقطة البغدادي، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد،  (3)
 (.03/80ج، )سير اعالم النبالءالذهبي،  (4)
 (.7/043ج، )تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  (5)
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 الزمن في العربية
َمن  َزَمنا  وَزمانة، تعريف الزمن لغة : ذو الز مانة، والِفعل: َزِمَن َيز  : من الز مان. والز ِمن  :" زمن: الز َمن 

يء : طال عليه الزمان. َمن الش  َنى في الذ كر واألنثى. وَأز  والجميع: الز م 
(1) 

". : الز َمن   (2)"والز مان 
م ٍن.  أيضا  وورد  ِمَنٍة وَأز  : اسٌم لقليل الوقت وكثيره، ويجمع على َأزماِن وَأز  "الَزَمن  والَزمان 

َوي ِم، أي بين األعوام.  َمي ِن، تريد بذلك تراخَي الوقت، كما يقال: لقيته ذات الع  ولقيته ذاَت الز 
ماَنة : آفة في الحيوانات. ورجٌل الكسائي: عاملته م زاَمَنة  من الَزَمِن، كما يقال مشاهرة  من الشهر. والزَ 

َزِمٌن، أي م ب َتلى  بين الزمانة. وزمان، بكسر الزاي: أبو حي من بكر، وهو زمان بن تيم هللا بن ثعلبة 
 (3)بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل. ومنهم الفند الزماني".

ن وأزمنة. والزمانة: "زمن: الزمان: الحين، قليله وكثيره. ويقال: زمن وأزما أيضا  وجاء 
 (4))معروفة، وهو( فعل الزمن. ولقيته ذات الزمين، ويراد بذلك تراخي المدة."

لُّ َعَلى َوق ٍت ِمَن ال َوق ِت" وفي مقاييس اللغة:" ٌل َواِحٌد َيد  )َزِمَن( الز اء  َوال ِميم  َوالنُّون  َأص 
(5) 

م   ، والجمع : َأز  ر  : الَعص  ، والز َمان  مَن "الز َمن  ِمَنٌة. وَزَمٌن َزاِمٌن: َشِديٌد وأز  ماٌن، وَأز  ٌن، وَأز 
تأ َجَرَه  َمِن، اأَلخيرة  عن اللحياني، وكذلك اس  باَلمكاِن: َأقاَم به َزمانا . وعاَمَلة م َزاَمَنة ، وِزمانا ، من الز 

َنٍة، أي: َزماٍن. والزُّ أيضا  م َزاَمَنة  وِزمانا ، عنه  َنة  . وما َلِقيت ه م ذ  ز م  َنة : الب َرهة . وَأقاَم َزم  بَفت ِح الزاي  -م 
 (6)أي: َزَمنِ ا" -عن اللحياني 

 (7) ""ومن المجاز: أزمن عني عطاؤك: أبطأ علي  
 

                                         

 (.00/051ج)، )زمن( والهروي، تهذيب اللغة (0/005ج)، العين )زمن(الفراهيدي،  (1)
 (.0/080ج)، )زمن(الفارابي، معجم ديوان األدب (2)
 (.5/7007ج)، )زمن(الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية (3)
 (.0/401ج)، )زمن(، مجمل اللغة ابن فارس( 4)
 (.0/77ج)، )زمن(، معجم مقاييس اللغةابن فارس (5)
 (.1/66ج)زمن(، )المحكم والمحيط األعظم، المرسىبن سيده ا( 6)
 (.0/470ج)زمن(، )الزمخشري، أساس البالغة (7)
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  :تعريف الزمن اصطالحاً 
شكال بين الفالسفة ولكنه بالطبع مرتبط ارتباط ا  ،كان مفهوم الزمن موضع لبس واختالف وا 

ن صاحب كتاب أسماء الزمن في فيما يعتقد الباحث بالمعنى اللغوي وهو حركة الوقت ولك وثيقا  
ن الزمن هو حركة الحياة بكل إتي تتعاقب فيه األشياء وعلى كل فن الكريم قال: "هو الوقت الآالقر 

 (1)تفاصيلها وتعقيداتها

مصطلح عليها في  "وهو تبدل الليل والنهار وتعاقب السنين ويقاس بأبعاد ووحدات قياسية
 (2)السلم الزمني كالدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة وغير ذلك"

ور  وقد أشار ابن جني من قبل إلى تعريف اصطالحي للزمان إذ قال:" َلم َأن الز َمان م ر  واع 
اِعر نة َقاَل الش  َلة والساعة والشهر َوالس  و اليوَم َوالل ي   الل ي ل َوالن َهار َنح 

ْهر ِإال  َلْيَلــــــــة ونهاُرهــــــــاَهــــــــ  ل الــــــــد 
 

ـــــــــــْمس ثـــــــــــم  غيارهـــــــــــا  ال  طلـــــــــــوُع الش   (3)َواِ 
 

 ظاهرة الزمن وأهميته:
من الجدل بين الفالسفة  كبيرا   لت مسألة الزمن على الدوام قضية محورية أثارت قدرا  "شك  

بينما ذهب آخرون إلى أن الواقع يخلو من الزمن  ،حيث ذهب بعضهم إلى أن الزمن أمر حقيقي
من العالم المادي بل هو  وأن الزمن مضاف من فهمنا على الواقع، وال يشكل الزمن برأي العلم جزءا  

 .(4)فكرة يفترضها الفهم كعالقة بين األشياء"

االستثمار أما في العرف اإلسالمي فإن الزمن له قيمة كبيرة وحقيقية ينبغي استثمارها 
إِنذ  َوالَْعْصِ ﴿: قال هللا تعالى في سورة العصر ،األمثل بما يحقق مصلحة اإلنسان في الدنيا واآلخرة

ْبِ  َسنَااَن ل َِي ُخْرٍ اْلِ  ِ َوتََواَصوْا بِالصذ اِِلَاِت َوتََواَصْوا بِاِْلَق  ِيَن آَمنُوا وََعِملُوا الصذ
لذا علق  (5)﴾ إَِّلذ اَّلذ

                                         

 (.040ص، )االلوسي، الزمان في الفكر الديني والفلسفي (1)
 (.07ص)رشيد، كمال، الزمن النحوي في اللغة العربية،  (2)
 (.55ص)، اللمع في العربية، ابن جني (3)
 (.701ص)ليونز، اللغة وعلم اللغة،  (4)
 .]0-0 :العصر[ (5)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura103-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura103-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura103-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura103-aya2.html
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ورة سن إال هذه الآالقر على هذه السورة فقال:" لو لم ينزل من  - رحمه هللا تعالى - اإلمام الشافعي
إذ اإلنسان في خسران مبين ما لم  ،ورد بلفظة العصر في السورة لكفت" وذلك ألهمية الزمن الذي

ولذا أقسم هللا به في قوله والعصر عند بعض  ،يستثمر زمانه في عمارة الدنيا ورضوان هللا تعالى
وهللا ال  ،كما أن هللا عز وجل أقسم في كتابه الكريم بأجزاء من الزمن أو أوقات بعينها ،المفسرين

وحيث إن الزمن كما أسلفنا في  ،أقسم بالضحى وبالفجر وبالليل وبالنهار ،من ذلكيقسم إال بعظيم و 
 .واضحا   تعريفه االصطالحي مرتبط بحركة الحياة فالبد من استغالله استغالال  

والواضح أن الزمن كلفظة لم ترد في القران الكريم بحروفها وبنيتها كما هي ولكنه استخدم 
ْهرِ لَْم ﴿في قوله تعالى  والدهر مثال   تدل عليها كلفظة حين لفاظا  أ َسنَْااِن ِحنٌي مَِن ادلذ  اْلِ

ََت لََعَ
َ
َهْل أ

﴾يَُكْن َشيْئًا َمْذُكوًرا
والعصر والعشي  ،والصبح والضحى ،والساعة والفجر ،ولفظة الليل والنهار (1)

وغيرها من األلفاظ وهذا يدل على اهتمام الدين الحنيف بهذه الظاهرة  ،والصيف والشتاء ،واإلبكار
 الموجودة في الحياة الدنيا.

ومنها أصح ،ولكننا نلحظ أن لفظة الزمن والزمان استخدمت بعينها في سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
وهذا  ،ذه األطروحةالكتب بعد كتاب هللا تعالى وهو صحيح البخاري الذي نحن بصدد دراسته في ه

 خالل صفحات األطروحة بإذن هللا تعالى. ما سيتجلى واضحا  

 كبيرا   وبلغت به مبلغا   كبيرا   : "فقد استوعبت العربية الزمان استيعابا  أما من حيث الزمن لغويا  
وهي ال تزال تساير الزمن ولم تجمد في كل ما يصل اليه العقل وما تصل اليه مسيرة الحياة ... 

 . (2)واستطاعت  ان تعبر عن ابعاد الزمن بشمولية بقدر تعاقب الزمان"

ن العربية واكبت في ألفاظها وتطور دالالتها الحضارات أوال يخفى على كل دارس كيف 
تى عصر لى قيام الساعة منذ العصر ما قبل الجاهلي وحا  بر الزمان و ة والحديثة لإلنسان عالقديم

 ن الكريم.آد القر بخلو  هم خصائص العربية أنها لغة خالدة زمنيا  أ التكنولوجيا الحديث. ومن 

في التقسيم اللغوي كما كان في كثير من الحاالت من أسباب  مهما   "لقد كان الزمن سببا  
في تقسيم الكالم كما  ضايا النحوية المهمة فقد تدخل الزمن ابتداء  الخالف بين علماء النحو في الق

                                         

 .]0: اإلنسان[ (1)
 .عبد الحميد، الزمن النحوي في الشعر الجاهل (2)
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في  وثيقا   في تقسيم الجملة العربية وتدخل في ظاهرة االشتقاق وارتبط ارتباطا   مهما   كان عنصرا  
  (1)عراب"ظاهرة الشكل واإل

 :اآلتيأن نفر ق بين الزمن النحوي والزمان على النحو  البحث هذا وينبغي عند هذا المنعطف في

ن األقسام الزمن النحوي وظيفة في السياق يؤديها الفعل أو الصفة أو ما نقل إلى الفعل م  -أ
، والزمن بهذا المعنى يختلف عم ا يفهم منه في الصرف؛ إذ هو وظيفة للكلم كالمصادر خرى األ

يستفاد من الصفة التي تفيد موصوف ا بالحدث، وال يستفاد من  صيغة الفعل مفردة خارج السياق، فال
الزمن الصرفي من صيغة للفعل يبدو قاطع ا  يد الحدث دون الزمن، وحين يستفادالمصدر الذي يف

 في داللة كل صيغة على معناها الزمني على النحو اآلتي:

 صيغة َفَعَل وقبيلها: تفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي. -

 يفعل وقبيلها: تفيد وقوع الحدث في الحال أو االستقبال. صيغة -

 صيغة افعل وقبيلها: تفيد وقوع الحدث في الحال أو االستقبال. -

أما في السياق النحوي فسنرى أن الزمن كما ذكرنا منذ قليل هو وظيفة في السياق يؤديها 
 الفعل وغيره من أقسام الكلم التي تنقل إلى معناه.

ران الذي يكون بين حدثين، وهذا الزمان يستفاد من الظروف الزمانية التي ذكرناها زمان االقت -ب
ذا، ولما، وأيان، ومتى. وهذا المعنى وظيفي كالزمن النحوي، ولكن الفرق  في أقسام الكلم وهي: إذ، وا 

 بينهما هو إفادة االقتران وعدمها

معنى الظروف وتستعمل استعمالها،  زمان األوقات: وهو المستفاد من األسماء التي تنقل إلى -جـ
  (2)ن باب تعدد المعنى للمبنى الواحدفيكون ذلك لها م

هذه االصطالحات هي الزمان، والزمن، والجهة،  وقد أشار الى ذلك تمام حسان حين قال:"
ا لكمية  دماضي، والحاضر، والمستقبل، ويعونقصد بالزمان الوقت الفلسفي الذي ينبني على ال قياس 

تجربة في الرياضة، أو الطبيعة، أو الفلسفة، ويعبر عنه بالتقويم، واإلخبار عن الساعة، وتتوجه إليه 

                                         

 (.05ص)رشيد، الزمن النحوي في اللغة العربية،  (1)
 (.0/740ج)تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،  (2)
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جود و ، أو مستقبل، وال النظرية المعروفة بنظرية حد  السكين، التي تقول: إن الزمان إما ماضٍ 
النحوي الذي يعبر عنه بالفعل  "، ونقصد بالزمن الوقتTimeللحاضر، ويقابله في اإلنجليزية كلمة "

نما ينبني على استخدام القيم  الماضي، والمضارع، تعبيرا   ال يستند إلى دالالت زمانية فلسفية، وا 
الخالفية بين الصيغ المختلفة، في الداللة على الحقائق اللغوية المختلفة. ويقابل الزمن في 

في الحدث الفعلي؛ ويكون ذلك  ا معينا  "، ونقصد بالجهة ما يشرح موقف  Tenseاإلنجليزية كلمة "
 aspect."(1)يزية "جلفي هذا الفعل. ويقابلها في اإلنبإضافة ما يفيد تخصيص العموم 

ليس الزمان والزمن إذا مترادفين في فهم هذا البحث؛ ألن الزمان يدخل في  :"وأردف قائال  
فالفرق بينهما كالفرق بين الذراع القياسي، دائرة المقاييس، والزمن يدخل دائرة التعبيرات اللغوية، 

كوحدة ذات طول معين ثابت، وبين ذراع الطفل الصغير كجزء من جسم متغير النمو، ولهذا ال 
يهمنا في دراسة النحو أن نعلم ساعة حدوث الزمن، وال تاريخه، ولكن الذي يهمنا نظام زمني معين 

 ، أكثر مما يقوم على المعنى الفلسفي المطلق.في نحو اللغة المدروسة، يقوم التطريز والنمطية

والزمن النحوي نسبي اعتباري، والماضي والمضارع صيغ ال أفكار، فصيغة الماضي من 
 نوع الماضي، ولو دلت على المستقبل، أو الحضور الفلسفيين، كما في:

ِ َوالَْفتْحُ ﴿فواجهني بالحقيقة"، و "إن كنت شجاعا   ﴾إِذَا َجاَء نَْصُ اهللذ
، و"لو كان زيد يأتي لكنت (2)

ا"، و ورِ َنْفَخٌة َواِحَدة﴿أعطيه درهم  ﴾فَإِذَا نُفَِخ ِِف الصُّ
(3).(4) 

 "هناك فصائل نحوية بينها وبين الواقع عالقة أحكم مما في حالة النوع، ولها ما يبررها عقليا  
أقول: الجواد يأكل  في تصورنا الحالي للعالم: من ذلك فصيلة العدد وفصيلة الزمن. فعلى حسب ما

أو الجياد ستأكل، أراني أعبر عن فكرتين فيهما الوحدة "المفرد" تقابل الجمع والزمن الحاضر يقابل 
 (.5)الزمن المستقبل"

                                         

 (.700ص)تمام حسان، مناهج البحث في اللغة،  (1)
 .]0النصر: [ (2)
 .]00الحاقة: [( 3)
 (.700ص) ،تمام حسان، مناهج البحث في اللغة (4)
 (.000ص)فندريس، اللغة، (  5)



 05 

في  وأفردت لها أبوابا   وصرفا   نحوا  أما بخصوص األسماء التي تدل على الزمان واهتمت بها العربية 
المصادر والمراجع العربية المختلفة أسماء الزمان مثال : "اسما الزمان والمكان وضعا لزمان الفعل 

 ومكانه. ويصاغان:
َعل( من الناقص مطلقا . ومما عين مضارعه مفتوحة أو  أواًل: من الثالثي إما على وزن )مف 

ِعل( من المثال ال ما على وزن )مف  م مطلقا ، ومما ز صحيح الالمضمومة كمجرى ومرتع ومكتب. وا 
عين مضارعه مكسورة كموعد وموقع ومنزل. وشذ نحو المسجد والمشرق والمغرب والمسقط والمنبت 

 هو أن عين مضارعها مضمومة، وقد أجيز استعمالها على األصل.
من غير الثالثي على وزن اسم المفعول كالمجتمع والمنسحب، فتكون هذه الصيغة  ثانيًا:
قلت: )هذا سم المفعول، والسمي الزمان والمكان. فإذا المعان: للمصدر الميمي، و  ألربعةصالحة 

مخرجنا( يكون معناه هذا إخراجنا، وهذا ما أخرجناه، وهذا مكان إخراجنا وزمانه، والمعول في 
 (1)التفريق على القرائن.

ومدة  وأسماء الزمان كلها صالحة لالنتصاب على الظرفية، سواء في ذلك مبهمها، كحين
 (2)ومختصها، كيوم الخميس، ومعدودها، كيومين وأسبوعين

وكذلك ظروف الزمان المختلفة المتصرفة وغير المتصرفة: "اعلم: أن  الظرف إذا أخبرَت 
عنه فقد َخل َص اسم ا وصار كسائر المفعوالت، إال أن َك إذا أضمرته  أدخلَت حرف الجرِ  على ضميره 

إال بحرف الجر إال أن  تريد السعة فتقدر نصبه كنصِب سائر المفعوالِت، ولم تعد الفعَل إلى ضميره 
ا"  وهذه الظروف منها ما يكون اسم ا وظرف ا، ومنها ما يكون  ظرف ا وال يكون اسم 

فإن قلت: إن في األسماء مثل اليوم والليلة والساعة، وهذه أزمنة، فما  وهو القائل نفسه:"
الفرق أن الفعل ليس هو زمان ا فقط كما أن اليوم زمان فقط، فاليوم  الفرق بينها وبين الفعل؟ قلنا:

ن الفعل قد قسم بأقسام الزمان فإمعنى مفرد للزمان ولم يوضع مع ذلك لمعنى آخر، ومع ذلك 

                                         

راج، اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثل،  (1)  (.60ص)الس 
 (.7/058ج)النجار، ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ( 2)
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ذا دلت ، الثالثة: الماضي، والحاضر والمستقبل، فإذا كانت اللفظة تدل على زمان فقط فهي اسم، وا 
 (1)."فهي فعل، وأعني بالمحصل الماضي والحاضر والمستقبلعلى معنى وزمان محصل 

زمان كل ن الأإن المفهوم من كالم ابن السراج  يعلق الدكتور كمال رشيد على هذا القول:"
للزمان غير متصرفة  ن أسماء األوقات التي سماها النحويون ظروفا  أمعنى الظرف وبعض الفعل و 

 ما الفعل فهو متصرف وبفضلأهي تقيس كمية الزمان  ومن ثم فهي ال تنبئ عن فوارق الزمن بل
 (2)ن ينبئ عن كل زمن من األزمنة الثالثة"أتصريفاته الثالثة فهو قادر على 

ابن يعيش فرق بينها وبين الفعل  فإن - ن كانت تدل على زمنا  و  - حداثما المصادر واألأ
فسها مقترنة بزمان وقد معنى في نمن حيث الداللة الزمنية فقال:" فأما الفعل فكل كلمة تدل على 

لك الفرق بينه وبين المصدر ويكون بذ (3)لى هذا الحد زيادة قيد فيقولون بزمان محصل إيضيف قوم 
ال في زمان وزمانه غير متعين كما هو في إذ الحدث ال يكون إن المصدر يدل على زمان أوذلك 
 (4)الفعل"

"ظرف  الزمان هو: اسم الزمان جرومية ظروف الزمان بقوله: وقد عرف صاحب اآل
َرة ، وَسَحَرا ، وَغَدا ، وَعَتَمة ، وصباحا ، ومساء ،  َوة ، وب ك  المنصوب بتقدير "في" نحو: اليوَم، والليلَة، وَغد 

 (5)وأَبَدا ، وأَمَدا ، وحينا ، وما أشبه ذلك."

اء الزمان تحت أسم لى بعض األسماء التي تدل على زمن ولكنها ال تندرج نحويا  إإضافة 
 طروحة بإذن هللا تعالىلتي سنسلط الضوء عليها في هذه األو ظروفها مثل لفظة الزمن نفسها واأ

 مختصة في التراكيب اللغوية التي لها عالقة بالزمن ومن ذلك:" وقد ألف اللغويون أبوابا  
واليوم، ويقال: سلخنا يقال: سنٌة مجرمٌة وكريٌت، أي: تامٌة، وكذا الشهر  باٌب في الزمان واألوقات:
 الشهر نسلخه سلخا  وسلوخا .

                                         

راج،  (1)  (.60ص) ،اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثلالس 
 (.08ص) ،في اللغة العربية ي الزمن النحو كمال رشيد، ( 2)
 .ه( في كتابه علل النحو080( يشير ابن يعيش الى بعض النحاة ممن سبقوه كابن الوراق )3)
 (.0/7ج)عراب، ( ابن يعيش، شرح المفصل في صنعة اإل4)
وم الصنهاجي، متن اآلجرومية،  (5) رُّ  (.08ص)ابن آج 
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وتسمى ليالي الشهر بأسماء، فتقول: ثالٌث غرٌر، وثالٌث نفٌل، وثالٌث تسٌع، وثالٌث عشٌر، 
وثالٌث بيٌض، وثالٌث درٌع، وثالٌث ظلٌم وسرار الشهر وسرره آخر ليلٍة منه، ألن القمر يستسر فيها، 

ثالث لياٍل، ثم يكون قمرا  إلى آخر الشهر، وليلة السواء ليلة ثالث وربما استسر ليلتين وهو هالٌل 
عشرة، لمبادرته الشمس بالطلوع، وقيل: لكماله، والليالي البيض: ليلة ثالث عشرة وأربع عشرة 

 .(1)وخمس عشرة، وال تقول العرب: األيام البيض"

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 

 

 

 

 

 

                                         

 (.407ص، )المرادي، عمدة الكتاب (1)
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 الداللةعلم 

ِء  يقول صاحب اللسان:" :لغةتعريف الداللة  ي  َقاَل اب ن  اأَلعرابي: َدل  َيِدلُّ ِإذا َهدى وَدل ه َعَلى الش 
ده ِإليه". : سد  لُّه َدالا وَداللة  فان َدل   (1)َيد 

 (2)"هو ما يقتضيه الشيء عند لفظه " :واصطالحاً 

والشيء األول هو الدال والثاني  ،خرآ"وهو كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء 
 ،وكيفية داللة اللفظ على المعنى باصطالح علماء األصول محصورة في عبارة النص ،هو المدلول
شارة النص  (3)واقتضاء النص الداللة اللفظية" ،وداللة النص ،وا 

من فروع اللغة، يهتم بدراسة دالالت الرموز اللغوية وأنظمتها،  وهو "علم مستقل يعد فرعا  
 (4)يسمى علم الداللة، أو علم المعنى.

 (5)وهو "كون اللفظ متى أطلق أو أحس فهم منه معناه للعلم بوضعه"

ي خ َأب و ِهاَلل ال حسن بن عبد هللا بن  " :لى علم الداللةإوقد تنبه اللغويون القدماء  َقاَل الش 
اِهد ع :َرحَمه هللا َتَعاَلىسهل  ِتاَلف ال عباَرات واألالش  ِتاَلف ال مَعاِنيلى َأن اخ  َأن  ،سماء ي وجب اخ 

َشاَرة م كلمة تدل على معنى داَلَلة اإل ِ ء مر ة َواِحَدة َفعرف فاإلشارة ِإَلي ِه َثاِنَية  ،ااِلس  ي  ذا أ شير ِإَلى الش  َواِ 
َفِإن أ شير ِمن ه  ِفي الث اِني َوالث اِلث  ؛وواضح اللَُّغة َحِكيم اَل َيأ ِتي ِفيَها ِبَما اَل ي ِفيد ،وثالثة غير مفيدة

َمي ِن يجريان على  ،ِإَلى خالف َما أ شير ِإَلي ِه ِفي األول َكاَن َذِلك َصَوابا   َفَهَذا يدل على َأن كل اس 
َيان ِفي ل   َع  َمي ِن يجريان على معنى من ال مَعاِني معنى من ال مَعاِني َوعين من األ  َغة َواِحَدة َفِإن كل اس 

ال  َلَكاَن  َتِضيِه اآلخر َواِ  َتِضي خالف َما َيق  َيان ِفي ل َغة َواِحَدة َفِإن كل َواِحد مهما َيق  َع  َوعين من األ 
َلى َهَذا ذهب ال م َحقِ ق وَن من ال ع الث اِني فضال   َتاج ِإَلي ِه َواِ  له اَل يح  ِسير َقو  لَماء واليه َأَشاَر ال مبرد ِفي َتف 

                                         

 (.00/748ج)، )دلل(لسان العرب ،ابن منظور (1)
 (.0/11)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المقري ( 2)
 (.0/001ج)الجرجاني، التعريفات، ( 3)
 (.050ص)مفاهيم إسالمية، مجموعة من المؤلفين،  (4)
 (.0/060) المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، (5)
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﴾للك جعلَنا مِنُْكم رشعة ومنهاجاَتَعاَلى ﴿
ل  (1) َقاَل فعطف َشرعه على منهاج أِلَن الشرعة ألو 

ء والمنهاج لمعظمة ومتسعه" ي  الش 
(2) 

مراعى  ن الداللة على أنواع ثالثة: "اعلم أن كل واحد من هذه الدالئل معتد أويرى ابن جني 
 مؤثر؛ إال أنها في القوة والضعف على ثالث مراتب:

ثم تليها المعنوية. ولنذكر من ذلك ما يصح به  ،ثم تليها الصناعية ،فأقواهن الداللة اللفظية
 الغرض.

فمنه جميع األفعال. ففي كل واحد منها األدلة الثالثة. أال ترى إلى قام و"داللة لفظه على 
زمانه، وداللة معناه على فاعله. فهذه ثالث دالئل من لفظه وصيغته  مصدره" وداللة بنائه على

 (3)ومعناه.

ينكر بعض اللغويين أن تكون اللغة تكتسب في شكل كلمات مفردة، أو أن يكون المتكلم 
على وعي بالكلمات مفردة حين يتكلم، إن هؤالء يفضلون أن يتحدثوا عن العملية اللغوية على أنها 

مجموعات كالمية، وهناك شك حول صدق هذه النظرية. وعلى أي حال، سواء تبنى على جمل أو 
كانت صحيحة أو ال، فإن الكلمة المفردة قد قبلها علماء اللغة على أنها موضوع من الموضوعات 

.وكما يتضح vocabularyالرئيسية لعلم اللغة، وعلى أنها محل اهتمام ما يعرف بعلم المفردات 
ن أهم المشاكل المرتبطة بالمفردات هي ما يتصل بالداللة المفردة لكل من معاجمنا الضخمة، فإ

 . وكال الموضوعين، وخصوصا  etymology، وتاريخ الكلمات وتطورها semanticsكلمة 
ثانيهما يمثل مكانة هامة لدى عالم اللغة التاريخي ال الوصفي، وعلى كل حال فإنه من الممكن 

ية محضة تركز على المعنى أو المعاني التي تدل عليها الكلمة دراسة الداللة بطريقة وصف تماما  
اليوم "أو عند أي لحظة زمنية معينة" من غير إشارة إلى كيفية اكتساب الكلمة لمعناها هذا بمرور 

 (4)الوقت.

                                         

 .]48 :المائدة[ (1)
 (.77ص)العسكري، الفروق اللغوية،  ( 2)
 (.0/033ج)، الخصائص، ابن جني( 3)
 (.55ص)أحمد مختار عمر، أسس علم اللغة،  (4)
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داللة حتى ال يكون النحو بال ونرى تمام حسان يدعو الى ترابط وثيق بين علمي النحو وال
نقطة ضعف  يعدونهمن أساتذة اللغة العربية في أيامنا هذه أن يشيروا إلى ما  يحلو لكثيرين :"روح

في النحو العربي، وهو ارتباطه الشديد بطابع الصناعة، حتى إنه يعرف أحيان ا باسم "صناعة 
ا بال روح، والمضمون الذي  النحو"، ثم خلو ه من االرتباط بالمضمون مما جعله يبدو في نظرهم جسد 

ء هو موضوع علم المعاني، فهم يقولون: إن علمي النحو والمعاني ال يمكن الفصل بين يقصده هؤال
ة  ا، ويوغلون في المحاج  أحدهما وبين اآلخر إال  مع التضحية بالمعنى على مستوى العلمين جميع 
فيقولون: إن ما تركه لنا عبد القاهر الجرجاني من دراسات في دالئل اإلعجاز وغيره يعتبر إشارات 
ذكية إلى الطريق الذي كان على النحاة أن يسلكوه بدراستهم للنحو، وبخاصة ما قام به عبد القاهر 
من دراسة "للنظم" في اللغة العربية. وأنا أوافق موافقة تامة على كل هذا الذي يدور في أذهان 

 (1)األساتذة الكرام"

على دعامتين هما المقال ويؤكد تمام حسان أن المعنى الداللي للعبارات العربية يقوم 
 وهو هنا يشير الى قاعدة: لكل مقام مقال (2)والمقام

هذه القاعدة: "وقد يستعار "المقال" المشهور "للمقام" الطارئ "وهو ما  شارحا   ويردف قائال  
يسم ى باالستشهاد أو االقتباس" أثناء الحديث، واألصل في ذلك أننا نستطيع أن نوفق بين كالم ذائع 

ة انقضى مقامه األصلي الذي قيل فيه وبين مقام مشابه وجدنا أنفسنا فيه اآلن، فنورد الكالم الشهر 
القديم الشهير في المقام الجديد على سبيل التلفيق. وكلما قوي التناسب بين المقال الشهير وبين 

لى القدرة ع -رضي هللا عنه-المقام الطارئ كان ذلك من حسن االستشهاد، ولقد رزق أبو بكر 
دٌ  َوَما﴿بقول هللا تعالى:  -ملسو هيلع هللا ىلص-حسن االستشهاد فمن ذلك استشهاده بعد وفاة النبي   قَدْ  رَُسوٌل  إَِّلذ  ُُمَمذ

فَإِنْ  الرُُّسُل  َقبْلِهِ  مِنْ  َخلَْت 
َ
وْ  َماَت  أ

َ
ْعَقابُِكمْ  لََعَ  انَْقلَبْتُمْ  قُتَِل  أ

َ
َ  َعقِبَيْهِ لََعَ  َينَْقلِْب  َوَمنْ  أ فَلَْن يَُُضذ اهللذ

اكِرِين ُ الشذ ﴾َشيْئًا وََسيَْجزِي اهللذ
ولقد قال عمر عند سماعه هذا االستشهاد ما معناه: وهللا لكأني لم  (3)
 (4)أسمع هذه اآلية من قبل"

                                         

 (.006ص )اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان،  (1)
 (.001ص ) –اللغة العربية معناها ومبناها تمام حسان،  ينظر: (2)
 .]044 :آل عمران[ (3)
 (.001ص ) ،اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان ،  (4)
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بالنحو وهذا ظاهر من خالل اختالف  وثيقا   ن علم الداللة مرتبط ارتباطا  أوما من شك 
"معنى جملة ما حاصل كال المعنيين المعجمي والنحوي  الجملة الواحدة:ترتيب بعض الكلمات في 

من الناحية  أخرى أي: معنى المفردات المكونة للجملة، ومعنى األبنية النحوية التي تربط مفردة ب
 ويتضح المعنى النحوي بمقارنة أزواج الجمل التي تشبه ما يلي: األفقية

 (1).ساعي البريد أمسك بالكلب                             الكلب أمسك بساعي البريد 

هم ظواهر اللغة ترجع الى ناحيتين رئيستين هما: أ ن أوقد ذكر على عبد الواحد وافي 
المتعلقة بالصوت، والظواهر المتعلقة بالداللة، وأن كلتا الناحيتين في تطور مطرد وتغير  الظواهر

 (2)تتأثر بعوامل شت ى، وتخضع لطائفة كبيرة من القوانينمستمر، وأنها في تطورها وتغيرها 

 (3)علم الداللة" هو قمة الدراسات اللغوية، ولكنه مع ذلك، أحدثها ظهورا  "وهناك من يرى أن 

 :أنواع التطور الداللي
 (4)ترجع أهم ظواهر التطور الداللي إلى ثالثة أنواع:

أحدها: تطور يلحق القواعد المتصلة بوظائف الكلمات، وتركيب الجمل، وتكوين العبارة.. 
وما إلى ذلك؛ كقواعد االشتقاق والصرف "المورفولوجيا " ... وهلم جرا. وذلك كما حدث في اللغات 
ق، العامية المنشعبة من اللغة العربية؛ إذ تجردت من عالمات اإلعراب وتغيرت فيها قواعد االشتقا

 لعبارات.اواختلفت مناهج تركيب 

وثانيها: تطور يلحق األساليب، كما حدث في لغات المحادثة العامية المنشعبة عن العربية؛ 
إذ اختلفت أساليبها اختالف ا كبير ا عن األساليب العربية األولى، وكما حدث للغة الكتابة في عصرنا 

قديمة تحت تأثير الترجمة واالحتكاك باآلداب الحاضر؛ إذ تميزت أساليبها عن أساليب الكتابة ال
ورقي  التفكير وزيادة الحاجة إلى الدقة في التعبير عن حقائق العلوم والفلسفة واالجتماع  ،األجنبية

 ... وهلم جرا.

                                         

 (.705ص ) ،اللغة وعلم اللغة ليونز، (1)
 (.000ص)وافي، علم اللغة، علي عبد الواحد  (2)
 (.700ص)السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ( 3)
 (.004ص )علم اللغة، ، وافيعلي عبد الواحد ينظر:  (4)
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وثالثها: تطور يلحق معنى الكلمة نفسه، كأن يخصص معناها العام، فال تطلق إال  على 
، أو يعمم مدلولها الخاص؛ فتطلق على معن ى يشمل معناها بعض ما كانت تطلق عليه من قبل

تشترك معه في بعض الصفات، أو تخرج عن معناها القديمة فتطلق على  أخرى األصلي ومعاني 
معن ى آخر تربطه به عالقة ما، وتصبح حقيقة في هذا المعنى الجديد بعد أن كانت مجاز ا فيه، أو 

 معناها األول.. وهلم جرا.تستعمل في معنى غريب كل الغرابة عن 
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 االحتجاج بالحديث الشريف:
بعد  -من المصادر المتفق عليها لدى المسلمين  -السنة هي المصدر التشريعي الثاني 
من أدلة  ن ومنهل خصيب للتشريع ودليل أساسكتاب هللا عز وجل فهي أصل من أصول الدي

صغير فهي جامعة مانعة عامة شاملة ال األحكام تعرفنا حكم هللا سبحانه وتعالى في كل كبير و 
وفيها تنظيم  ،فيها بيان لما كان وما سيكون  شرعيا   تفوتها شاردة وال واردة إال وقد أعطتها حكما  

عملي رائع لشؤون الحياة مستوحى عن هللا تعالى خالق الحياة ومرتبط بمالك الملك والملكوت الذي 
سماء. فقلما تحدث حادثة أو تنزل نازلة إال ونجد في ال يعزب عنه مثقال ذرة في األرض وال في ال

السنة المطهرة الحكم الشافي والبيان الوافي لها. وذلك أن رسول هللا َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم هو المبلغ 
﴾ربك من إيلك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا﴿عن ربه 

(1) 

﴾إيلهم أنزل ما للناس تلبني اَّلكر إيلك وأنزنلا﴿وهو المبين مراد هللا عز وجل فيما أنزل 
(2) 
فالسنة المطهرة تأكيد لما بين كتاب هللا من أحكام وتفصيل لما أجمل وتقييد لما أطلق وتخصيص 
لما هو عام أو تشريع لما سكت عنه القرآن ولكنه تطبيق لقواعده العامة وأصوله المقررة ومستمد 

 .منه

وأنا أول َوَسل َم هو المظهر العملي لشريعة هللا تعالى فهو المكلف األول ﴿ورسول هللا َصل ى هللا  َعَلي ِه 
﴾المؤمنني أول وأنا﴿. (3)﴾ المالمني

لقد اكن لكم ِف رسول اهلل أسوة . وهو القدوة الصالحة ﴿(4)
﴾يويح ويح إَّل هو إن الهوى عن ينطق وما﴿. وهو الذي يتلقى الوحي من السماء (5)﴾حانة

وهو  (6)
ه ربه فأحسن تأديبه وهو الذي قذف هللا النور في قلبه وأجرى الحق على لسانه وجعل الذي أدب

                                         

 .]60 :المائدة[ (1)
 .]44: النحل[ (2)
 .]060: األنعام[ (3)
 .]040 :األعراف[ (4)
 .]70 :األحزاب[ (5)
 ]4 – 0 :النجم[ (6)
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ومن يطع الرسول فقد أطاع اهلل ومن توىل فما طاعته من طاعته ومعصيته معصية له سبحانه ﴿
 (1)﴾أرسلناك عليهم حفيظا

العمل بها وب جحيث و من  -لهذا كله كانت السنة المطهرة في مجمل أحكامها وتشريعاتها 
وما بمنزلة كتاب هللا تعالى فما ثبت فيها فهو ثابت بوحي من هللا سبحانه وأمر منه وتكليف ﴿ -

، وعليه فالسنة حجة على المسلمين بال خالف (2)﴾آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
 م.فهو كافر مرتد عن اإلسال ها عموما  يتن من أنكر حجوقد أجمع علماء األمة على أ

ذا كان األمر كذلك فال بد للمسلمين من الرجوع إلى ما نقل عنه َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم من  وا 
 واألخذ بما ثبت منه ليعمل به. ولقد بذل السلف الصالح من العلماء جهودا   ،قول أو فعل أو تقرير

 َعَلي ِه َوَسل َم في مصنفات مشكورة في خدمة دين هللا عز وجل فدونوا لنا أحاديث رسول هللا َصل ى هللا  
تنوعت أساليبها واختلف شروطها وكان من أفضها وأصحها ]الجامع الصحيح[ ألبي عبد هللا دمحم بن 
ة إسماعيل البخاري الذي تلقته األمة بالقبول وأولته عناية الدراسة والتقرير وتناولته بالشرح تار 

يقرؤون متنه ويحفظونه عن ظهر قلب. وال غرابة  قبل عليه طالب العلمأ. و أخرى واالختصار تارة 
في دين هللا تعالى وهكذا نجد المدارس والجامعات  -بعد كتاب هللا عز وجل  -فهو المرجع الثاني 

وبعضها تقرره في مناهجها ليقرأ من أوله إلى  في العالم اإلسالمي ما زالت تعنى به دراسة وحفظا  
 .آخره في مختلف صفوفها

 مام مسلم بن الحجاج وغيره من كتب الحديث كالكتب الستة والتسعة.اإلوكذا صحيح 

 
  

                                         

 ]83 :النساء [(1)
 ]0 :الحشر [(2)
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 االحتجاج لغة: 
ت  عليه بكذا. وجمع " ت ه. واحَتَجج  ت ه َفَحَجج  ه  الظ َفر عند الخ صومة. والِفعل حاَجج  ة : َوج  ج  والح 

َجٌج" ة: ح  ج  الح 
(1) 

ِتَجاج  وقال صاحب الجمهرة:" ة من ااِلح  نةال حج  ة: الس   (2)"َوال حج 

ِة" وهو:" ج  ه أي غلبه بالح  ه  فحج  والحجة: البرهان. تقول حاج 
(3) 

  االحتجاج اصطالحًا:
يراد باالحتجاج هنا إثبات صحة قاعدة، أو استعمال كلمة أو تركيب، بدليل نقلي صح سنده 

 (4)إلى عربي فصيح سليم السليقة
تَقاَمة ": َوااِلْسِتْداَللاْلفرق َبين ااِلْحِتَجاج  ء من ِجَهة َغيره واالحتجاج ه َو االس  ي  اَلل طلب الش  ِتد  ااِلس 

رَفته َأو من ِجَهة َغيره  (5)"ِفي الن ظر على َما ذكرَنا َسَواء َكاَن من ِجَهة َما يط لب َمع 

ط أهلها أما حاجة األمة الى االحتجاج فبسبب خوفهم على سالمة اللغة العربية بعد أن اختل
باألعاجم إثر الفتوح، وسكنوا بالدهم وعايشوهم، فنشأ عن ذلك بسنة الطبيعة أخذ وعطاء في اللغة 
واألفكار واألخالق واألعراف. وتنبه أولو البصر إلى أن األمر آيل إلى إفساد اللغة وضياع العصبية 

لى التفريط في صيانة الدين من جهة ثانية، إذ كانت سالمة أحك امه موقوفة على حسن من جهة، وا 
فهم المستنبط لنصوص القرآن الكريم والحديث الشريف، وكان في ضعف العربية تضييع لهذا 

 (6)الفهم.

                                         

 )0/03ج)حجج(، )العين الفراهيدي، (1)
 (.0/040ج) )حجج(،رة اللغةهجمابن دريد،  (2)
 (.0/034ج) )حجج(،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،  (3)
 .(00ص) ،األفغاني، من تاريخ النحو العربي( 4)
 (.03ص، )الفروق اللغويةالعسكري،  (5)
 (.01ص) ،من تاريخ النحو العربياالفغاني،  ينظر: (6)
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اختلف العلماء في االحتجاج بالحديث الشريف على المسائل اللغوية والنحوية وحاصل خالفهم يرجع 
 في خزانة األدب وهي باختصار: (1)إلى ثالثة أقوال ذكرها البغدادي

جواز االستشهاد بالحديث الشريف على مسائل النحو واللغة. وهذا مذهب ابن  األول:
 .(4)وغيرهما، وسبقهما إلى ذلك أبو البركات بن األنباري  (3)والرضي االستراباذي (2)مالك

ابن  منع االحتجاج بالحديث النبوي على مسائل النحو واللغة. وهذا مذهب الثاني:
 .(6)وأبي حيان (5)الضائع

                                         

مة باألدب والتاريخ واألخبار. ولـد وتـأدب ببغـداد. وأولـع باألسـفار، فرحـل إلـى ( 1) البغدادي، عبد القادر بن عمر عال 
 0310دمشق ومصر وأدرنة. وجمع مكتبة نفيسة. وتوفي في القاهرة. كان يتقن آداب التركية وله خزانة االدب تـوفي 

 (.4/47ج)ينظر: الزركلي، األعالم،   للهجرة.
دمحم بن عبـد هللا " بـن عبـد هللا " بـن مالـك، اإلمـام العالمـة األوحـد جمـال الـدين الطـائي الجيـاني الشـافعي النحـوي  (2)

نزيل دمشق؛ ولد سنة ستمائة وسمع بدمشق وتصدر بحلب إلقراء العربية وهو صاحب االلفية وتسـهيل الفوائـد وكانـت 
 (.0/438ج)فوات الوفيات، ينظر: الصفدي،  وفاته سنة اثنتين وسبعين وستمائة.

دمحم بن الحسن الرضي األستراباذي، نجم الـدين: عـالم بالعربيـة، مـن أهـل أسـتراباذ )مـن أعمـال طبرسـتان( اشـتهر  (3)
و)شـرح مقدمـة ابـن الحاجـب، ط(  686بكتابيه )الوافية في شرح الكافية، البن الحاجب( في النحو جـزآن، أكملـه سـنة 

 (.6/86ج، )االعالم، لزركليا للهجرة. 686بالشافية، في علم الصرف توفي  وهي المسماة
عبد الرحمن بن دمحم بن عبيد هللا بن أبي سعيد كمال الدين أبو البركات األنباري النحوي صاحب كتاب أسرار  (4)

ن وخمس مائة عن العربية وغيره من التصانيف المفيدة التي تزيد على مائة مصن وتوفي في شعبان سنة سبع وسبعي
  أربع وستين سنة.

 (.610ص)، طبقات الشافعيين، ابن كثيرينظر:  
علي بن دمحم بن علي بن يوسف الكتامي اإلشبيلي، أبو الحسن، المعروف بابن الضائع: عالم بالعربية، أندلسي،  (5)

 683جاجي توفي سنةمن أهل إشبيلية. عاش نحو سبعين سنة. من كتبه " شرح كتاب سيبويه" و "شرح الجمل للز 
 (.4/000ج) الزركلي ، االعالم،  للهجرة.
ل الغرناطي المولد والمنشأ  (6) ف بن َحي ان النفزي األندلسي الجياني اأَلص  ف بن َعلي  بن ي وس  م َحم د بن ي وس 
ارال   ِري  الد  َمان وصنف  مص  ر ال ِذي لم يعرف الجزر بل ال َمد  ِسيَبَوي ٍه الز  َأب و َحي ان شيخ النَُّحاة ال علم ال َفرد َوال َبح 

َكام ِسيَبَوي ٍه والتذكرة والغاية  ِريد َأح  ِسير َوشرح التسهيل واالرتشاف َوَتج  ر ال م ِحيط ِفي الت ف  التصانيف السائرة ال َبح 
َبعين َوَسب عمائة  والتقريب والمبدع رين من صفر سنة خمس َوَأر  م السبت الث اِمن َوال ِعش   واللمحة َوغير َذِلك توف ي عشي َيو 

وِفي ة.  بمنزله ِبَظاِهر ال َقاِهَرة َودفن بمقابر الصُّ
 (.1/701ج)طبقات الشافعية الكبرى،  ، السبكي
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بألفاظها، وألن أئمة النحو  وحجتهم أن األحاديث النبوية رويت بالمعنى ولم تنقل عن النبي 
 المتقدمين لم يحتجوا بشيء منه.

جواز االحتجاج باألحاديث التي اعتنى بنقل ألفاظها، كاألحاديث التي قصد بها  الثالث:
 .(2)والسيوطي (1)وهذا قول الشاطبي واألمثال النبوية. بيان فصاحته 

؛ ألن الرسول َصل ى َّللا   َعَلي ِه َوَسل َم أفصح والراجح: هو االحتجاج بالحديث الشريف مطلقا  
 (3)من نطق بالضاد. وما زال العلماء يحتجون باألحاديث

 المانعون لالحتجاج بالحديث الشريف :أوالً 
اللغويين والنحاة كانوا يرفضون االستشهاد بالحديث في المشهور بين الباحثين أن قدامى 

اللغة، فال يستندون إليه في إثبات ألفاظها أو وضع قواعدها، يقول الشيخ أحمد اإلسكندري: "مضت 
إلى ابن مالك ال يحتجون بلفظ الحديث في اللغة  (4)ثمانية قرون والعلماء من أول أبي األسود الدؤلي

 (5)إال األحاديث المتواترة"

                                         

نصـــاري الشـــاطبي: عـــالم باللغـــة. لـــه تصـــانيف، منهـــا دمحم بـــن علـــي بـــن يوســـف، أبـــو عبـــد هللا، رضـــي  الـــدين األ (1)
)حواش( على صحاح الجوهري وغيره، في مجلدات، قـال المقـري: رأيـت بخطـه كتبـا كثيـرة بمصـر وحواشـي مفيـدة فـي 

. للهجــرة 684اللغــة وعلــى دواويــن العــرب. مولــده فــي بلنســية. ووفاتــه بالقــاهرة. وهــو أســتاذ أبــي حيــان النحــوي  تــوفي 
 (.6/780جالم، )الزركلي، االع

ين َأب و بكر بن ع ث َمان بن م َحم د بن خضر بن  (2) َمن أبن َكَمال الد  ين عبد الر ح  ال َعالَمة ال َحاِفظ َأب و ال فضل جالل الد 
ــو الســتمائة ــاِفِعي ووصــلت مصــنفاته َنح  ــِري  الش  ــي وِطي  ال مص  ــي خ ال همــام الخضــيري السُّ ــن الش  ــد اب  مصــنفا   َأيُّــوب بــن م َحم 
َدة مـن ال َقـاِهَرة ثـم  َأنـه زهـد ِفـي َجِميـع َذِلـك َوان قطـع ِإَلـ ى هللا سوى َما َرَجَع َعنه  وغسـله َوولـي المشـيخة ِفـي َمَواِضـع م تَعـدِ 

وس، النـور السـافر عـن أخبـار  للهجـرة. 100بالروضة َوَكاَنت َله  كرامات َوعظـم غالبهـا بعـد َوَفاتـه وتـوفي سـنة  الَعي ـَدر 
 (.57ص)القرن العاشر، 

 (.0/15ج)، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، الجوجري  (3)
ِر ب ِن َعب ـِد َمَنـا (4) َمَر ب ِن ن َفاَثَة ب ِن َعِديِ  ب ِن الدئل ب ِن َبك  َة واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن خلس ب ِن َيع 

ــِن ِكنَ  الحمــوي، إرشــاد األريــب إلــى يــاقوت  :ينظــر. للهجــرة 11اَنــَة. وكــان شــاعر ا وهــو اول مــن تكلــم بــالنحو ولــد ســنة ب 
 (.4/0400ج)معرفة األديب، 

 .(05ص) عمر، البحث اللغوي عند العرب، حمد مختارأ( 5)
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وقد حاول المتأخرون أن يعللوا هذا الرفض المزعوم وانتهوا إلى أنه يرجع لسببين: أحدهما 
أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى والثاني أنه وقع اللحن كثير ا فيما روي من الحديث ألن كثير ا من الرواة 

 (1)كانوا غير عرب بالطبع.

ي صمت بعض النحاة عن التصريح ف ثالثا   وأضافت خديجة الحديثي في كتابها سببا  
لمشهورة: "أنا أفصح العرب بموقفهم من االحتجاج بالحديث الشريف وهو: "إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال مقولته ا

ا تجعل االحتجاج بالحديث الشريف حد في المناقشة وكأنهأل فلم يدع مجاال   (2)من قريش" يبيد أن
 (3)جاج بالقران الكريمبه كما هو االمر باالحت مرا مسلما  أ

بيد أن أحمد مختار عمر يرفض هذا الكالم فيقول: "والذي نحب أن نلفت النظر إليه أن 
هؤالء القدماء الذين نسب إليهم رفضهم االستشهاد بالحديث لم يثيروا هذه المسألة، ولم يناقشوا مبدأ 

نما  هو استنتاج من المتأخرين االحتجاج بالحديث، وبالتالي لم يصرحوا برفض االستشهاد به. وا 
ستشهاد به، أن القدامى لم يستشهدوا بالحديث، فبنوا عليه أنهم يرفضون اال -خطأ  –الذين الحظوا 

وهناك أسباب كثيرة تحمل على الشك في صحة ما نسب إلى األقدمين من  ثم حاولوا تعليل ذلك.
أنهم  - إن لم يكن يقطع فعال   -رفضهم االستشهاد بالحديث، بل هناك من الدالئل ما يكاد يقطع 

 (4)"كانوا يستشهدون به ويبنون عليه قواعدهم، سواء منهم من اشتغل باللغة أو النحو أو بهما معا  
والتحقيق غير هذا:  ذ يقول:"إفي كتابه من تاريخ النحو العربي فغاني يده األأو وقد تابعه في ذلك 

، ومن بعدهم من أصحاب (3)، وابن بري (2)جني، وابن (1)، وابن فارس(6)، وابن سيده(5)فالجوهري 
                                         

 المرجع السابق. (1)
عمــــدة القــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري، ، بــــدر الــــدين العينــــىو  (4/737ج)محيــــي الســــنة،  شــــرح الســــنة، البغــــوي     
 (.06/65ج)
 (.05 ص، )موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف الحديثي، (3)
 (.05ص)عمر، البحث اللغوي عند العرب  حمد مختارأ(4)
علم  يإسماعيل بن حم اد الجوهرى  من أعاجيب الدنيا؛ وذلك أنه من الفاراب، إحدى بالد الترك، وهو إمام ف (5)

اللغة؛ وخط ه يضرب به المثل فى الحسن، ويذكر فى الخطوط المنسوبة كخط  ابن مقلة صاحب كتاب الصحاح 
يا من سطح داره بنيسابور ف   شهور سنة ثمان وتسعين وثالثمائة. يومات مترد 

 (.0/700ج)ينظر: القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، 
يل المعروف بابن سيده المرسي؛ كان إماما  في اللغة والعربية حافظا  لهما وقد الحافظ أبو الحسن علي بن إسماع (6)

جمــع فــي ذلــك جموعــا ، مــن ذلــك كتــاب " المحكــم " فــي اللغــة، وهــو كتــاب كبيــر جــامع مشــتمل علــى أنــواع اللغــة، ولــه 
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من علماء العربية  : "ال نعلم أحدا  (4)المعجمات وكتب النحو، كلهم احتج بالحديث، بل قال السهيلي
الضائع في  ابن خالف في هذه المسألة إال ما أبداه الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل، وأبو الحسن

 (5)شرح الجمل، وتابعهما على ذلك الجالل السيوطي"

قدمين رفضوا االحتجاج ن األأحمد مختار عمر عدة دالئل على صحة رفضه أوقد ذكر 
 (6)بالحديث الشريف وهي على النحو اآلتي:

ا من كثير مما ينقل من أشعار العرب.إ -0  ن األحاديث أصح سند 

                                                                                                                        

اآلخـر سـنة ثمـان  وتوفي بحضرة دانية عشية يوم األحد ألربع بقين مـن شـهر ربيـع أيضا  كتاب "المخصص" في اللغة 
 (.0/003ج)، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكانينظر: وخمسين وأربعمائة، وعمره ستون سنة 

ِد بِن َحِبي   (1) َمد  بن  َفارِس بِن َزَكِري ا بن م َحم  َسي ِن، َأح  ، َأب و الح  ث  وف  ٍب اإِلَمام  الَعال َمة ، اللَُّغِويُّ الم َحدِ  ـر  ، الَمع  ِوي ِنيُّ الَقز 
َمل" ، َنِزي ل  َهَمَذان، َوَصاِحب ِكَتاب "الم ج  ، اللَُّغِويُّ ، الَماِلِكيُّ ـِعي َن َوثَـاَلِث  ِبالر اِزيِ  ـٍس َوِتس  َوَماَت ِبالر يِ  ِفي َصـَفٍر َسـَنة َخم 

 (.07/501ج)الذهبي، سير أعالم النبالء،  ينظر: ماَئٍة.
بـن جنـي الموصـلي النحـوي المشـهور؛ كـان إمامـا  فـي علـم العربيـة، قـرأ األدب علـى الشـيخ أبـي  أبو الفتح عثمـان (2)

علــي الفارســي والبــن جنــي مــن التصــانيف المفيــدة فــي النحــو كتــاب " الخصــائص كانــت والدة ابــن جنــي قبــل الثالثــين 
ن وثلثمائــة، رحمــه هللا تعـــالى، بالموصــل. وتــوفي يــوم الجمعـــة لليلتــين بقيتــا مــن صــفر ســـنة اثنتــين وتســعي والثالثمائــة

 (.0/748ج) ،وفيات االعيان، ببغداد. ابن خلكان
أبو دمحم عبد هللا بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري المقدسي األصل المصري اإلمام المشـهور فـي علـم  (3)

كتــاب " الصــحاح " للجــوهري النحــو واللغــة والروايــة والدرايــة؛ كــان عال مــة عصــره وحــافظ وقتــه ونــادرة دهــره ولــه علــى 
حــواٍش فائقــة أتــى فيهــا بالغرائــب كانــت والدتــه بمصــر فــي الخــامس مــن رجــب ســنة تســع وتســعين وأربعمائــة. وتــوفي 

 ،ينظـر: ابـن خلكـان بمصر ليلة السبت السابعة والعشرين من شوال سنة اثنتين وثمانين وخمسـمائة، رحمـه هللا تعـالى.
 (.0/031ج) ،وفيات االعيان

دمحم عبد هللا بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري المقدسي األصل المصري اإلمام المشـهور فـي علـم  أبو (4)
النحــو واللغــة والروايــة والدرايــة؛ كــان عال مــة عصــره وحــافظ وقتــه ونــادرة دهــره ولــه علــى كتــاب " الصــحاح " للجــوهري 

مــن رجــب ســنة تســع وتســعين وأربعمائــة. وتــوفي حــواٍش فائقــة أتــى فيهــا بالغرائــب كانــت والدتــه بمصــر فــي الخــامس 
ينظــر: الضــبي،  بمصــر ليلــة الســبت الســابعة والعشــرين مــن شــوال ســنة اثنتــين وثمــانين وخمســمائة، رحمــه هللا تعــالى.

 (.060ص)بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس، 
 (.037ص، )من تاريخ النحو العربياألفغاني،  (5)
 (.06،43ص) ،البحث اللغوي عند العرب، عمر حمد مختارأ ينظر: (6)
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"أنه ال تجوز الرواية بالمعنى إال لمن أحاط بجميع دقائق اللغة،  ن من المحدثين من ذهب إلىإ -7
ال فال يجوز له  وكانت جميع المحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه فيراعيها في نظم كالمه. وا 
روايته بالمعنى. على أن المجوزين للرواية بالمعنى معترفون بأن الرواية باللفظ هي األولى، ولم 

 لمعنى إال فيما لم يدون في الكتب، وفي حالة الضرورة فقط.يجيزوا النقل با

وقد ثبت أن كثير ا من الرواة في الصدر األول كانت لهم كتب يرجعون إليها عند الرواية. وال 
شك أن كتابة الحديث تساعد على روايته بلفظه وحفظه عن ظهر قلب مما يبعده عن أن يدخله 

 غلط أو تصحيف

ديث دون في الصدر األول قبل فساد اللغة على أيدي رجال يحتج بأقوالهم ن كثير ا من األحاإ -0
في العربية. فالتبديل على فرض ثبوته إنما كان ممن يسوغ االحتجاج بكالمه، فغايته تبديل لفظ 

 يصح االحتجاج به بلفظ كذلك.

ا بيان ن هناك أحاديث عرف اعتناء ناقلها بلفظها لمقصود خاص، كاألحاديث التي قصد بهإ -4
 بن حجر، واألمثال النبوية.ككتابه لهمدان، وكتابه لوائل  -ملسو هيلع هللا ىلص-فصاحته 

ذا كان قد وقع في رواية بعض األحاديث غلط أو تصحيف؛ فإن هذا ال يقتضي ترك  -5 وا 
نما غايته ترك االحتجاج بهذه األحاديث فقط، وحمله على قلة ضبط أحد  االحتجاج به جملة، وا 

في هذه األلفاظ خاصة، وقد وقع في األشعار غلط وتصحيف، ومع ذلك فهي حجة من غير الرواة 
ذا كان العسكري قد ألف كتاب ا في تصحيف رواة الحديث، فقد ألف كتاب ا فيما وقع من  خالف، وا 

 أصحاب اللغة والشعر من التصحيف.

يجيزون االستشهاد به، إذ  لو صح أن القدماء لم يستشهدوا بالحديث فليس معناه أنهم كانوا ال -6
ال يلزم من عدم استداللهم بالحديث عدم صحة االستدالل به، فقد تكون العلة لتركه "عدم تعاطيهم 
إياه". وقد ثبت فعال  أن أوائل النحاة من شيوخ سيبويه حتى زمن تدوين صحيح البخاري لم يكثروا 

 من االستشهاد بالحديث ألنه لم يكن مدون ا في زمانهم.
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على أني وجدت من قدامى اللغويين من استشهد بالحديث في مسائل اللغة كأبي عمرو بن  -0
 ......وابن سيده( 6)" وابن قتيبة(5)" واألصمعي"(4)والفراء "، (3)والكسائي (2)والخليل (1)العالء

 

                                         

أبو عمرو بن العـالء اسـمه زبـان بـن العـالء بـن عمـار بـن العريـان وكـان أبـو عمـرو مـن أهـل الفضـل ممـن عنـى  (1)
ينظـر:  والقراءة حتى صار إماما يرجع إليه فيها ويقتدى باختياره منها توفى سنة ست وأربعين ومائـة بالبصـرة. باألدب

 (.747ص)علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، الب ستي، مشاهير 
ِرَفـة أوزان أشـعار (2) وض، َوَمع  ـرو بـن ال َعـاَلء واختـرع علـم ال عـر  ـو َعـن أبـي َعم  ِدي  َأخـذ علـم الن ح  َز  مـد األ  ال َخِليل بن َأح 

 ال َعَرب.
ـوم، وفهمـه، َفلـم يحمـده لـه "كتـاب ِفـيأيضـا  َوي َقال  وض"، َوكتـاب " ال عـين". َوه ـَو أول مـن  : ِإن ـه نظـر ِفـي علـم النُّج  ال عـر 

وف المعجــــم. وت ــــوفي ال َخِليــــل ســــنة ســــبعين َوِماَئــــة، َوقــــد قيــــل: ســــنة خمــــس َوســــبعين َوِماَئــــة. ــــر    صــــنف اللَُّغــــة علــــى ح 
 (.007ص)ينظر: التنوخي ، تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، 

ائي أخذ عن أبي جعفر الرؤاسي، ومعاذ الهراء، وكان أحد أئمة القراء السبعة أبو الحسن علي بن حمزة الكس(3)
وقال أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء: إنما تعلم الكسائي النحو على الكبروله كتب كثيرة منها كتاب "معاني القرآن"، 

، وكتاب "مقطوع القرآن وكتاب "مختصر في النحو"، وكتاب "القراءات" وكتاب "العدد" وكتاب "اختالف العدد"
وموصوله"، وكتاب "النوادر الكبير" وكتاب "النوادر الصغير"، وكتاب "الهجاء"، وكتاب "المصادر"، إلى غير ذلك. 

  مات الكسائي بالري سنة تسع وثمانين ومائة.
 (.60ص)األنباري، نزهة األلباء في طبقات األدباء، ابن ينظر: 
ـه ور، َأب و َزَكِري ا يحيى بـن ِزَيـ(4) اد ال فـراء أوسـع ال ك ـوِفي ين علمـا. َلـه  كتـب ِفـي ال َعَربي ـة َكِثيـَرة جـدا، َوِفـي ال ق ـر آن ِكَتابـه َمش 

ِتث َناء " كتـاٌب، َوَكـَذِلَك َكـاَن يصـنع ِفـي ود " حدُّ َكاَن " كتاٌب، " حدُّ ااِلس  د  ة. َأب ـَواب ال َعَربي ـ َوكتبه ِفي ال َعَربي ة ي َقال َلَها ال ح 
ـــة ســـنة ســـبع َوِمـــاَئَتي نِ  ، تـــاريخ العلمـــاء النحـــويين مـــن البصـــريين والكـــوفيين وغيـــرهم . التنـــوخي، وت ـــوفي ِفـــي َطِريـــق َمك 

 (.081ص)
عبد الملك بن قريب ويكنى أبا سعيد واسم قريب عاصم ويكنى بأبي بكر بن عبد الملك بن أصمع بن مطهر بن  (5)

قال مات األصمعي في سـنة سـبع عشـرة ومـائتين أو سـنة سـت عشـرة وهللا أعلـم رياح بن عمرو بن عبد هللا الباهلي وي
 (.50ص)ينظر: السيرافي، أخبار النحويين البصريين، وأحكم. 
أبو دمحم بن عبد هللا بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري، فإنـه كـان كوفيـا ، ومولـده بهـا. وأخـذ عـن أبـي حـاتم السجسـتاني  (6)

والنحــو والشــعر؛ متفننــا  فــي العلــوم. وأصــاب حــرارة، ثــم صــاح صــيحة شــديدة، ثــم أغمــي وغيــره وكــان فاضــال  فــي اللغــة 
عليـه إلــى وقــت الظهــر، ثــم اضــطرب سـاعة، ثــم هــدأ؛ فمــازال يتشــهد إلــى وقـت الســحر، ثــم مــات، وذلــك أول ليلــة مــن 

نزهــة األلبــاء فــي ، . ابــن االنبــاري رجــب ســنة ســت وســبعين ومــائتين، وكانــت وفاتــه فــي خالفــة المعتمــد علــى هللا تعــالى
 (.063ص) ،طبقات األدباء
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 وغيرهم. (2)والفيروزأبادي (1)وابن منظور ......

يعقل أن يستشهد الخليل مثال  بالحديث في اللغة، ثم ال وال يختلف موقف النحاة عن هذا، إذ ال 
في النحو، وهما صنوان يخرجان من أصل واحد، وممن استشهد بالحديث من النحاة:  يستشهد به

 (6)وابن خروف (5)والزمخشري  (4)والفراء والكوفيون والزجاجي (3)والخليل وسيبويه أبو عمرو بن العالء

                                         

م بتشديد الراء، ابن علي بن أحمد األنصاري الرويفعي األفريقي، ثم المصري، القاضي الفاضل  (1) دمحم بن مكر 
ويفع بن ثابت الصحابي رضي هللا عنه. جمع بين كتاب صحاح الجوهري  جمال الدين أبو الفضل، من وَلِد ر 

اب األزهري، فجاء في سبعة وعشرين مجلدا  وسماه لسان العرب وتوفي رحمه هللا تعالى في والمحكم البن سيده وكت
  شعبان سنة إحدى عشرة وسبع مئة.

 (.5/700ج، )ينظر: الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر
ــد الشــيرازي الفيروزابــادي ولــه ت (2) ــد بــن يعقــوب بــن محم  صــانيف هــو المــولى الفاضــل مجــد الــدين أبــو الطــاهر، محم 

كثيــرة، تنيــف علــى أربعــين مصــنفا ، وأجــل مصــنفاته " الالمــع المعلــم العجــاب، الجــامع بــين المحكــم والعبــاب "، وكــان 
تمامه في ستين مجلد، ثم لخصها في مجلدين، وسمى ذلك الملخص ب " القاموس المحيط ولد رحمه هللا تعـالى سـنة 

فى قاضـيا بزبيـد، فـي بـالد الـيمن، ليلـة العشـرين مـن شـوال، تسع وعسرين وسبع مائة بكارزين، من أعمال شـيراز، وتـو 
 (.0/01ج)ينظر: التلمساني، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، . سنة ست أو سبع عشرة وثمان مائة

وِمــي، َوَكــاَن كث ،ِســيَبَوي هٍ  (3) ز  ــرو بــن ع ث َمــان بــن قنبــر ي كنــى َأَبــا بشــر، مــولى لبنــي ال َحــاِرث َقــاَل الَمخ  يــر المجالســة َعم 
. ِإال  لسيبويه. وت وفي بشيراز، سنة َثَماِنيَن َوِماَئة. َحب ا بزائٍر اَل ي َملُّ تاريخ العلماء التنوخي،  للخليل: َما سمعته َيق ول: مر 

 (.031ص، )النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم
اجي َجاَء ِإَلى(4) َمن، يعرف ِبأبي ال َقاِسم الز ج  َتصر لق به  عبد الر ح  َداد، َوَقَرَأ َعَلي ِه، َوَصاَر ِإَلى دمشق. َوله كتاب م خ  َبغ 

ـاجي ـَحاق الز ج  َمن بـن ِإس  ق: تـوف ي َأب ـو ال َقاِسـم عبـد الـر ح   " الج مل"، َوله تصنيٌف، و"أماِل". َقَرأت على ظهر دفتر ِبِدَمش 
َبِعيَن وثالثمائة  (.06ص) ،اء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهمتاريخ العلمالتنوخي،  بطبرية، سنة َأر 

محمود بن عمر بن دمحم بـن عمـر الزمخشـري، أبـو القاسـم النحـوي مـن أهـل خـوارزم، وزمخشـر إحـدى قراهـا. كـان  (5)
إمامــا فــي النحــو واللغــة، تشــد  إليــه الرحــال، ولــه فــي ذلــك مصــنفات مولــده فــي ســابع عشــرين رجــب ســنة ســبع وســتين 

ينظــر: الخطيــب . نج، وهــي قصــبة خــوارزموأربعمائــة. وتــوفي فــي ليلــة عرفــة مــن ســنة ثمــان وثالثــين وخمســمائة بكركــا
 (.70/070ج)البغدادي، تاريخ بغداد وذيوله، 

أبو الحسن علي بن دمحم بن علي الحضرمي، المعروف بابن خروف النحوي األندلسي اإلشبيلي؛ كـان فاضـال  فـي (6)
كتــاب "  أيضــا  رح علــم العربيــة، ولــه فيهــا مصــنفات شــهدت بفضــله وســعة علمــه، شــرح كتــاب ســيبويه شــرحا  جيــدا ، وشــ

الجمل "ألبي القاسم الزجاجي وما أقصر فيه وتوفي سنة عشر وستمائة، وقيل إنـه تـوفي سـنة تسـع وسـتمائة بإشـبيلية، 
 (.0/005ج) ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان ، رحمه هللا تعالى. ؛ 
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والسيوطي وغيرهم وغيرهم وفاقهم في ذلك كله  (2)وابن الدماميني واألشموني (1)وابن مالك وابن عقيل
ابن مالك وبلغ الذروة في كتابه "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح" حيث عقده 

 قبيل العربي الصحيح. لألحاديث التي يشكل إعرابها، وذكر لها وجوه ا يستبين بها أنها من

وأبا حيان وهما على رأس من رفض االستشهاد بالحديث لم تخل كتبهما من بل إن ابن الضائع 
فقال: "بل رأيت االستشهاد بالحديث في  (3)بعض الحديث. وقد فطن إلى هذا ابن الطيب الفاسي
. ولكن إحقاق ا للحق أقول: إن شواهد (4)كالم أبي حيان نفسه مرات وال سيما في مسائل الصرف"

في غزارة شواهد اللغويين وكثرتها. فهي قليلة بالنسبة إليها وبخاصة عند  النحاة من الحديث ليست
 قدامى النحاة. وقد رأينا كيف أن سيبويه لم يستشهد إال بثالثة عشر حديث ا فقط.

ا يؤيد ما ذهبت إليه، فهو يقول: "قال أبو الحسن  -8 وقد وجدت في "المزهر" للسيوطي نصا
أخل  (2)وأبي الحسن بن خروف أن الزبيدي (1)بي ذر الخشني: ومذهبي ومذهب شيخي أ(5)الشاري 

                                         

بهـاء الـدين ابـن عقيـل: مـن أئمـة النحـاة. مـن نسـل  عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن دمحم القرشـي الهامشـي،(1)
عقيل ابن أبي طالب. مولده ووفاته في القاهرة. كان بعض أسالفه يقيمون في همذان أو آمد، ولعلهم انتقلوا من إحـدا 
فـه مترجمـوه بالهمـذاني  )أو اآلمـدي( البالسـي ثـم المصـري. قـال ابـن حيـان: مـا  هما إلى مصـر، فولـد بهـا عبـد هللا، فعر 

، ، االعـالمالزركلـي ه. 061وتـوفي  تحـت أديـم السـماء أنحـى مـن ابـن عقيـل وشـرح ألفيـة ابـن مالـك، ط " فـي النحـو،
 (.4/16ج)
حمد بن دمحم بن منصور بن عبد هللا، الشيخ شهاب الدين األشموني الحنفي النحوي. كان فقيها  فاضال ، بارعا  فـي (2)

علـوم ونظـم قصـيدة َعَلـى روي الـالم فـي النحـو سـماها التحفـة األدبيـة  النحو، له فيه تصانيف جيدة ومشاركة فـي عـدة
بـن تغـري ا تعـالى.في علم العربية، توفي سنة تسع وثمانمائة فـي ثـامن " عشـرين " شـوال، عـن سـتين سـنة، رحمـه هللا 

 (.7/000بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، )ج
الشـرقي الفاسـي المـالكي، أبـو عبـد هللا. نزيـل المدينـة المنـورة، محـد ث، عالمـة دمحم بن الطيب دمحم بـن دمحم بـن دمحم  (3)

باللغـة واألدب. مولـده بفــاس، ووفاتـه بالمدينــة، وهـو شـيخ الزبيــدي صـاحب تــاج العـروس، والشـرقي نســبة إلـى )شــراقة( 
كتـاب االقتـراح خ( حاشـية علـى  على مرحلة من فاس. من كتبه )المسلسـالت( فـي الحـديث، و)فـيض نشـر االنشـراح،

 (.0/85ج، )ه، معجم الشعراء العرب، تم جمعه من موقع الموسوعة الشعرية 0003للسيوطي في النحو، 
 (.06،43ص، )البحث اللغوي عند العربحمد مختار عمر، أينظر:  (4)
ــِرِب َأب ــو ا (5) َجــد  َشــي خ  الَمغ  ث  اأَلنَبـل  اأَلم  ــِرئ  الم َحــدِ  ــِد بــِن اإِلَمـام  الَحــاِفظ  الم ق  ــِد بـِن َعِلــيِ  بــِن م َحم  لَحَسـِن َعِلــيُّ بــن  م َحم 

ـَدى َوَسـب ِعي َن  ِلـَد ِفـي َخـاِمِس َرَمَضـاَن، َسـَنَة ِإح  . و  ـب ِتيُّ ، ث ـم  الس  ـاِريُّ ، الش  َيى الَغـاِفِقيُّ َيى بِن َيح  ـِس ماَئـٍة، َواَلَزَم ِفـي َيح  َوَخم 
ٍف، َوَأَبا عَ  و  َبـي ٍش، الَعَرِبي ة: اب َن َخر  ، َوَأَجـاَز َلـه  َأب ـو الَقاِسـِم بـن  ح  َزاِعـي  ، َوَأَبا الَحَسـِن بـَن َعاِشـٍر الخ  ى  المرجيِقي  ٍرو م َرج  م 
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بكتاب العين كثير ا لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب منه ... ولما علم بذلك 
عمل كتابه "فتح العين" وأتى فيه بما في العين من صحيح اللغة ... دون  (3)اإلمام ابن التياني

 (4)لحديث ... "إخالل بشيء من شواهد القرآن وا

فهذا صريح في أن الخليل كان يستشهد بالحديث في كتابه "العين". ولم يكن الخليل بدع ا 
 من اللغويين، فما صنعه الخليل صنعه غيره من أئمة اللغة.

وقد انتهى ابن الطيب الفاسي إلى نفس النتيجة التي انتهيت إليها إذ قال: "ذهب إلى االحتجاج  -1
 ،وصاحب البديع ،والجوهري  ،وابن هشام ،مع من أئمة اللغة منهم ابن مالكبالحديث الشريف ج

وغيرهم ممن  والسهيلي.... ،وابن بري  ،وابن جني ،وابن خروف ،وابن فارس ،وابن سيده ،والحريري 
ا من علماء العربية  يطول ذكره. وهو الذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه. على أنا ال نعلم أحد 
                                                                                                                        

فِ َي َأب ـو الَحَسـ ٌة ت ـو  َيى، َوِعد  اِر، َوَنَجَبة  بن  َيح  ، َوَأب و َعب ِد هللِا اب ن  الَفخ  َهي ِليُّ هللا ، ِبَماَلَقـَة، ِفـي الت اِسـِع َرِحَمـه   ِن،َوَأب و َزي ٍد السُّ
َبِعي َن َوِستِ  مائة. ٍع َوَأر  ِري َن ِمن  َرَمَضاَن َسَنَة ِتس   (.06/470ج) ،، سير أعالم النبالءالذهبي َوالِعش 

أبــو ذر بــن أبــي الركــب النحــوي ابــن النحــوي، وقــال ابــن الزبيــر: كــان أحــد  ،مصــعب بــن دمحم بــن مســعود الخشــني (1)
ذا سـمت ووقـار وفضـل وديـن ومـروءة، واتفـق الشـيوخ علـى أنـه لـم يكـن فـي وقتـه  ،إماما فـي العربيـة، دميناألئمة المتق

ــِدِه  ــه  الســَلِفي، وأقــرأ ِبَبَل ــن بشــكوال َوعبــد ال حــق اإلشــبيلي، َوَأَجــاَز َل ــن قوقــل َواب  ــد، وروى َعــن اب  أضــبط منــه. واعتنــى وقي 
ـي وخ علـى َأنـه لـم يكـن ِفـي وقتـه َوَغيرَها. َوولي َقَضاء َبَلده، َولم يكن ِفي وقته أتم وقارا، َواَل  أحسن سمتا ِمن ه ؛ َواتفـَق الشُّ

َبـار ال َعـَرب وأيامهـا  أضبط ِمن ه  َواَل أتقن ِفي َجِميع علومه حفظا وقلما؛ َوَكاَن نقـادا للشـعر، م طلـق ال َعَنـان ِفـي معرَفـة َأخ 
َعارَها ولغاتها، م َتَقدما ِفي كـل َذِلـك، َوِفـي إقـراء ال كتـاب وَ  ِرَفـة أغراضـه وغوامضـه. تَكـرر ِفـي جمـع ال َجَواِمـعَوَأش  ومـن  َمع 

  .للهجــــــــــــــــــــــــــرة 634تــــــــــــــــــــــــــوفي ســــــــــــــــــــــــــنو  تصــــــــــــــــــــــــــانيفه: اإلمــــــــــــــــــــــــــالء علــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــيرة ابــــــــــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــــــــــام.
 (.7/788ج)السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، 

يـدي مـن األئمـة فـي اللغـة دمحم بن الحسن الزبيدي االشبيلي أبو بكر، النحوي اللغوي قال الحميـدي: أبـو بكـر الزب  (2)
والعربية ألف في النحو كتابا سماه كتاب الواضح. واختصر كتاب العين اختصارا حسنا. وله كتاب في أبنيـة سـيبويه. 
وله كتاب ما يلحن فيـه عـوام األنـدلس. وكتـاب طبقـات النحـويين مـات الزبيـدي باشـبيلية فـي جمـادى األولـى سـنة تسـع 

 (.6/7501ج) ،إرشاد األريب إلى معرفة األديبياقوت الحموي،  .ن بشكوالوسبعين وثالثمائة، كذا ذكر اب
، َنِزي ل  مرسية.  (3) ، اب ن  الت ي اِنيِ  ط ِبيُّ : َأِبيِه، َوَأِبي َحامل  لَواِء اللَُّغة، َأب و َغاِلٍب؛ َتم ام  بن  َغاِلِب بِن ع َمَر، الق ر  َرَوى َعن 

، َوَعب ِد  َبي ِديِ  ٍر الزُّ : َكاَن ِإَماما  ِفي اللَُّغِة، ِثَقة  َوِرعا  َخيِ را ، َله  ِكَتاٌب ِفـي اللَُّغـةَبك  َمي ِديُّ َياَن َقاَل الح  ف  َلـم  ي ؤل ـف   الَواِرِث بِن س 
َبـــــِع مائـــــة رحمـــــه هللا. فِ َي ِبالَمِري ـــــة َســـــَنة ِســـــتٍ  َوَثاَلِثـــــي َن َوَأر  كَثـــــارا ، ت ـــــو  ِتَصـــــارا  َواِ  ، ســـــير أعـــــالم النـــــبالء الـــــذهبي ِمث ل ـــــه  اخ 

 (.00/771ج)
 (.06،43ص) ،البحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر،  ينظر: (4)
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هذه المسألة إال ما أبداه الشيخ أبو حيان في "شرح التسهيل"، وأبو الحسن بن الضائع في خالف في 
 (1)"شرح الجمل" وتابعهما ... السيوطي"

كذلك انتهت الدكتورة خديجة الحديثي إلى ما انتهيت إليه وأرخت بداية االحتجاج بالحديث  -03
 .(2)النبوي بأبي عمرو بن العالء والخليل وسيبويه

لالحتجاج بالحديث الشريف هما ابن الضائع  قا  لوالذي يرأس هذا المذهب وهو الرفض مط
َقاَل َأب و ال حسن بن  لسببين :" ما ابن الضائع فقد علل رفضه لالحتجاج بالحديثأ ،وتلميذه أبو حيان

َبب ِعن ِدي ِفي ت َنى ه َو الس  َواَية ِبال َمع  ِويز الرِ  َِئم ة كسيبويه َوَغيره الضائع ِفي شرح ال جمل َتج  رك األ 
االستشهاد على ِإث َبات اللَُّغة ِبال َحِديِث واعتمدوا ِفي َذِلك على ال ق ر آن وصريح الن ق ل َعن ال َعَرب َوَلو اَل 
َنى ِفي الَحِديث َلَكاَن األولى ِفي ِإث َبات فصيح اللَُّغة َكاَل  ِريح ال علَماء ِبَجَواز الن ق ل ِبال َمع  م الن ِبي َتص 

َهار والتبرك  أِلَن ه  أف صح ال َعَرب َقاَل َواب ن خروف يستشهد ِبال َحِديِث كثيرا   ِتظ  َفِإن َكاَن على َوجه ااِلس 
َلة أغفل َشي ئا َوجب َعَلي ِه استدراكه َفَلي َس َكَما رأى ن َكاَن يرى َأن من قب   (3)"بالمروي َفحسن َواِ 

 فإكثار ابن خروف من االستشهاد بالحديث الشريف من باب التبرك بكالم رسول هللا 
ما االحتجاج واالستدالل واالستشهاد إلثبات قاعدة فهو مرفوض أمشروع ومقبول عند ابن الضائع 

 وغير مقبول.

على ابن مالك وذلك  أما أبو حيان فقد علل رفضه لالحتجاج بالحديث الشريف معترضا  
قد أكثر هذا المصنف من االستدالل بما وقع في األحاديث على إثبات القواعد الكلية في  ل:"حين قا

ا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره، على أن الواضعين  لسان العرب، وما رأيت أحد 
مر، ولين لعلم النحو المستقرئين لألحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن العالء، وعيسى بن عاأل

ن م (1)، وهشام الضرير(4)والخليل، وسيبويه من أئمة البصريين. والفراء، وعلي بن المبارك األحمر

                                         

 (.06،43ص ) ،المرجع السابق (1)
 (.05ص) ،موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريفالحديثي، ينظر:  (2)
 (.0/03ج)البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر ( 3)
. كان مؤدب األمين، وهو أحد من اشتهر  (4) على بن المبارك األحمر النحوى  صاحب على بن حمزة الكسائى 

ة. قال: أحسبه سنة أربع وتسعين ومائة، ومات الفراء  م فى النحو واتساع الحفظ ومات األحمر قبل الفر اء بمد  بالتقد 
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وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين، وغيرهم من نحاة  أئمة الكوفيين، لم يفعلوا ذلك.
 (2)األقاليم كنحاة بغداد، وأهل األندلس".

َوقد جرى ال َكاَلم ِفي َذِلك َمَع بعض  حين قال:"خر آ كذلك فان أبا حيان علل سببا  
ول  ِإذ  َلو وثقوا بذلك  رين األذكياء َفَقاَل ِإن َما ترك ال علَماء َذِلك لعدم وثوقهم َأن َذِلك لفظ الر س  َتَأخِ  ال م 

ن َما َكاَن َذِلك أل رى ال ق ر آن ال َكِريم ِفي ِإث َبات ال َقَواِعد ال ك لية َواِ  مرين َأحدهَما َأن الرَواة جوزوا لجرى مج 
ِوَي من  و َما ر  َل َفاظ َجِميعَها َنح  ة َواِحَدة قد جرت ِفي َزَمانه لم تقل ِبِتل َك األ  َنى فتجد قص  ل ِبال َمع  الن ق 

َها ِبَما َمَعك من ال ق ر آ ذ  له زوجتكها ِبَما َمَعك من ال ق ر آن ملكتكها ِبَما َمَعك من ال ق ر آن خ  ن َوغير َذِلك َقو 
َل َفاظ بل اَل نجزم ِبَأن ه  َقاَل َبع ضَها ِإذ  ي َل َفاظ ال َواِرَدة فنعلم َيِقينا َأنه لم يلفظ ِبَجِميِع َهِذه األ  َتمل من األ  ح 

ِظِه ِإذ  ال َمع   مرادفا   َأنه َقاَل لفظا   َل َفاظ َغيرَها َفَأَتت الرَواة بالمرادف َولم تأت ِبَلف  ل وب لَهِذِه األ  نى ه َو ال َمط 
اِبط ِمن ه م من ضبط  ظ َوالض  َواَل ِسيَما َمَع تقادم السماع َوعدم َضبطَها ِبال ِكَتاَبِة واالتكال على ال ِحف 

ظ فبعيد جدا   نى َوأما من ضبط الل ف  ري  ِإن قلت  ال َمع  َيان الث و  ف  ََحاِديث الطَوال َوقد َقاَل س  اَل ِسيَما ِفي األ 
نى َومن نظر ِفي الَحِديث أدنى نظر علم  لكم ِإنِ ي أحدثك م َكَما َسِمعت َفاَل تصدقوني ِإن َما ه َو ال َمع 

َمر الث اِني َأنه وَ  َنى األ  ِوَي من الَحِديث أِلَن  قع الل حن كثيرا  ال علم ال َيِقين َأنهم ِإن َما يروون ِبال َمع  ِفيَما ر 
و َفَوقع الل حن ِفي  كثيرا   من الرَواة َكان وا غير عرب بالطبع َواَل يعلم وَن ِلَسان ال َعَرب بصناعة الن ح 

من  َكاَلمهم وهم اَل يعلم وَن َودخل ِفي َكاَلمهم وروايتهم غير الفصيح من ِلَسان ال َعَرب ونعلم قطعا  
ول هللا َكاَن أف صح ال َعَرب َفلم يكن يَتَكل م ِإال  بأفصح اللَُّغات َوأحسن التراكيب غ ير شك  َأن َرس 

ذا تكلم بلَغة غير لغته َفِإن َما يَتَكل م بذلك َمَع أهل ِتل َك اللَُّغة على َطِريق اإلعجاز  وأشهرها وأجزلها َواِ 
ِليم هللا َذِلك َله  من غير معلم وَ  اَلل ِبَما ورد"َوَتع  ِتد  ال م َصن ف قد َأكثر من ااِلس 

(3) 

                                                                                                                        

  سنة أربع ومائتين.
 (.7/000ج) ،ةإنباه الرواة على أنباه النحاالقفطي، 
هشام بن معاوية الضرير، فكان يكنى أبا عبد هللا، أخذ عن الكسائي وكان مشهورا  بصحبته. وله من التصانيف  (1)

: مات هشام النحوى  سنة تسع  كتاب "المختصر"، وكتاب القياس، وقطعة حدود ال يرغب فيها قال أبو مالك الكندى 
 ومائتين
 (.0/065ج) ،النحاة، إنباه الرواة على أنباه القفطي
 (.5/061ج)، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، بو حيانأ( 2)
 (.5/061ج)، ، التذييل والتكميل في شرح التسهيلبو حيانأ (3)
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معانه في رفضه االحتجاج بالحديث واستدراكه على ابن إسبب  ندلسيثم بين أبو حيان األ
ِويين يستدلون  مالك في ذلك فقال:" َأَلة ِلَئال  َيق ول مبتدئ َما َبال الن ح  ن َما أمعنت ال َكاَلم ِفي َهِذه ال َمس  َواِ 

ول كالبخاري َوم سلم  بقول ل ال ع د  ال َعَرب َوِفيِهم  ال م سلم َوال َكاِفر َواَل يستدلون ِبَما روى ِفي الَحِديث ِبَنق 
َتدل  النَُّحاة ِبال َحِديث َبب ال ِذي أَلجله لم يس  رك الس  َناه  أد  ضرابهما َفمن طالع َما َذكر   (1)"وا 

 :المجيزون لالحتجاج بالحديث الشريف مطلقاً  :ثانيا
ويقود هذا المذهب ابن مالك رحمه هللا تعالى وتبعه بذلك رضي الدين االستراباذي شارح 

والذي زاد على ابن مالك في احتجاجه  (3)وكذا ابن هشام االنصاري  (2)الشافية والكافية البن الحاجب
بي حيان التوحيدي المانع أهشام من تالمذة  ن ابنأبالحديث الشريف في كتبه المتعددة رغم 

 (4)لالحتجاج بالحديث الشريف

حد شراح التسهيل قد تابع ابن مالك ومن معه في االحتجاج أوكان بدر الدين الدماميني 
َوقد َأكثر الم َصن ف من  بي حيان اعتراضه على ذلك حيث قال:"أد على بالحديث الشريف ور  
اَلل باألحاديث  ِتد  تنَد ِإَلي ِه من َذِلك اَل يتم َله  لتطرق ااِلس  الن َبِوي ة وشنع َأب و َحي ان َعَلي ِه َوَقاَل ِإن َما اس 

اَلم   َحت ى تقوم ِبهِ  اَلة َوالس  َنى َفاَل يوثق ِبَأن َذِلك المحتج ِبِه َلفظه َعَلي ِه الص  َواَية ِبال َمع  ِتَمال الرِ   اح 

                                         

 (.0/04ج)خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي،  (1)
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الدوني ثم المصـري الفقيـه المـالكي المعـروف بـابن الحاجـب،   (2)

الملقب جمال الدين والتزم الدروس وتبحر في الفنون، وكان األغلب عليه علم العربيـة، وصـنف مختصـرا  فـي مذهبـه، 
، فلم تطل مدته هناك، وتوفي بها ضاحي نهـار الخمـيس ومقدمة وجيزة في النحو ثم انتقل إلى اإلسكندرية لإلقامة بها

السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة، ودفن خارج باب البحر بتربة الشيخ الصالح ابـن أبـي شـامة؛ 
 ،، وفيات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـانابن خلكان وكان مولده في آخر سنة سبعين وخمسمائة بأسنا، رحمه هللا تعالى.

 (.0/750ج)
ــِوي  ال َفاِضــل،  (3) ــي  الن ح  ين ال َحن َبِل ــي خ جمــال الــد  ن َصــاِري  الش  مــد بــن عبــد هللا بــن ِهَشــام األ  ــف بــن َأح  عبــد هللا بــن ي وس 

َرر: ولـد ِفـي ِذي ال قعـَدة سـنة َثَمـان َوَسـب عمائة وأتقـن ال َعَربي ـ ه ور، َأب و م َحم د. َقاَل ِفي الدُّ ة ففـاق األقـران بـل ال َعالَمة ال َمش 
ِليــق علــى ألفيــة اب ــن  ــي وخ، وحــد ث َعــن اب ــن جَماَعــة بالشــاطبية، َوتخــرج ِبــِه جَماَعــة مــن أهــل مصــر َوَغيــرهم، ]َولــه َتع  الشُّ
ــــَدى َوِســــتِ يَن َوَســــب عمائة. َعــــة َخــــاِمس ِذي ال قعــــَدة ســــنة ِإح  م  َلــــة ال ج  ِنــــي اللبيــــب َعــــن كتــــب األعاريــــب تــــوف ي َلي   َمالــــك َوم غ 

 (.7/61، )بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي، 
 (.70ص، )موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف الحديثي، ينظر: (4)
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ة َوقد أجريت َذِلك ل َبعض َمَشاِيخَنا فصوب َرأ ي اب ن َمالك ِفيَما فعله ِبَناء على َأن ال َيِقين َلي َس ال حج 
ر ِعي ة َوَكَذا َما يَتوَ  َكام الش  َح  ل وب َغَلَبة الظ ن ال ِذي ه َو مَناط األ  ن َما ال َمط  ق ف بمطلوب ِفي َهَذا ال َباب َواِ 

َل َفاظ وقوا َرَدات األ  له َكاف َواَل يخفى َأنه يغلب على َعَلي ِه من نقل م ف  َراب فالظن ِفي َذِلك ك  ع  نين اإل ِ
ب ط  ِديد ِفي الض  ل عدم التبديل اَل ِسيَما َوالت ش  الظ ن َأن َذِلك ال َمن ق ول المحتج ِبِه لم ي بدل أِلَن اأَلص 

ََحاِديث َشاِئع َبين النقَلة والمحدثين َومن َيق ول ِمن   َنى َفِإن َما ه َو والتحري ِفي نقل األ  ل ِبال َمع  ه م ِبَجَواز الن ق 
ب ط ويتشددون  ق وع نقيضه َفلَذِلك تراهم يتحرون ِفي الض  نى التجويز ال عقِلي  ال ِذي اَل ي َناِفي و  ِعن ده ِبَمع 

له َأن َها لم تبدل وَ  َنى فيغلب على الظ ن من َهَذا ك  ل ِبال َمع  لهم ِبَجَواز الن ق  ِتَمال التبديل َمَع َقو  يكون اح 
َنى ِإن َما  ِفيَها مرجوحا   ل ِبال َمع  اَلل بَها ثم  ِإن ال خالف ِفي َجَواز الن ق  ِتد  َدح ِفي ِصَحة ااِلس  فيلغى َواَل يق 

ه َو ِفيَما لم يدون َواَل كتب َوأما َما دون َوحصل ِفي بط ون ال كتب َفاَل يجوز َتب ِديل َأل َفاظه من غير 
َنى ِإن َهَذا ال خالف اَل خالف  تاَلفهم  ِفي نقل الَحِديث ِبال َمع  الح بعد َأن ذكر اخ  َبينهم َقاَل اب ن الص 
ء من  نَراه  َجاِريا   َواَل أجراه الن اس ِفيَما نعلم ِفيَما تضمنته بط ون ال كتب َفَلي َس ألحد َأن ي غير لفظ َشي 

 (1)"آخر كتاب م َصنف َويثبت ِفيِه لفظا  

ر  :"وتابع الدماميني قائال   د  َبار بل َوكثير من المرويات َوقع ِفي الص  َخ  ََحاِديث َواأل  ِوين األ  َوَتد 
ِتَجاج ِبِه  ِدير تبديلهم يسوغ ااِلح  األول قبل َفَساد اللَُّغة ال َعَربي ة ِحين َكاَن َكاَلم أ وَلِئَك المبدلين على َتق 

مِئٍذ َتب ِديل لفظ ِبلَ  اَلل ثم  دون وغايته َيو  ِتد  ِتَجاج ِبِه َفاَل فرق َبين ال َجِميع ِفي ِصَحة ااِلس  ف ظ َيصح ااِلح 
ة ِفي  الح َفَبقَي حج  َنى َكَما َقاَل اب ن الص  ِييره َوَنقله ِبال َمع  ِدير التبديل َومنع من َتغ  َذِلك ال م بدل على َتق 

ء من  اِبق ِفي َشي  َواِب"َبابه َواَل يضر توهم َذِلك الس  َتَأخر َوهللا أعلم ِبالص  استداللهم ال م 
(2) 

يه ولذا مدح الدماميني في رده أكما أن الخطيب البغدادي صاحب الخزانة يوافق هذا الفريق في ر 
ر الدماميني ِفي شرح التسهيل َوَّلل  دره َفِإن ه  قد  فقال:" َهب ال ِذي َذَهب وا ِإَلي ِه ال َبد  َأَجاد َوقد رد َهَذا ال َمذ 
 (3)ِفي الر د"

ر األول قبل تدوينه ِفي ال كتب َوقبل  :"أيضا  وهو القائل  د  َنى ِإن َما َكاَن ِفي الص  ل ِبال َمع  إن الن ق 
ِتَجاج ِبِه َفاَل فرق على َأن ال َيِقين غير َشرط بل الظ ن  َفَساد اللَُّغة وغايته َتب ِديل لفظ ِبَلف ظ َيصح ااِلح 

                                         

 (.0/05ج)خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ، البغدادي (1)
 (.0/06)، المرجع السابق (2)
 (.0/05ج)، المرجع نفسه (3)
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َواب َجَواز َكاف ورد الث   اَلل ِبِه َوالص  ِتد  اِني ِبَأن ه  اَل يل زم من عدم استداللهم ِبال َحِديِث عدم ِصَحة ااِلس 
َحاَبة َوأهل ال َبي ت" ِوَي َعن الص  ِتَجاج ِبال َحِديِث للنحوي ِفي ضبط َأل َفاظه َويل حق ِبِه َما ر  ااِلح 
(1) 

 أيضا  ل البيت آمن ينقل عن الصحابة و ن البغدادي رأى بحجية أمن هذا الكالم نلحظ 
 .-ملسو هيلع هللا ىلص -لى حديث رسول هللاإإضافة 

والراجح: هو االحتجاج بالحديث  له:" لهذا الفريق وتابعا   كان مؤيدا   (2)كما أن الجوجري 
أفصح من نطق بالضاد. وما زال العلماء يحتجون باألحاديث  ؛ ألن الرسول الشريف مطلقا  
 (3)ن إنكار حتى جاء ابن الضائع وأبو حيان فمنعا ذلك"النبوية دو 

من األحاديث النبوية على األحكام والمسائل  فقد استشهد في كتابه هذا بسبعة عشر حديثا  
 النحوية.

 .(4)وكان ينص على ذلك ويقول: "الدليل على ذلك قوله عليه الصالة والسالم كذا.."

يورد منه موضع االستشهاد فقط، كما في قوله: )وفي  ، وأحيانا  وقد يذكر الحديث كامال  
 (5)الحديث "وأت بعه بستٍ  من شو ال"(

كما ذكرت الحديثي في كتابها أن ابن الطيب المغربي كان من أبرز المدافعين عن جواز 
ن عدم استدالل القدامى باألحاديث ال يعني عدم أاالحتجاج بالحديث الشريف حيث كان يرى 

 (6)تدالل بهاتجويزهم لالس

 (7)فغاني حيث قال: "وال غبار على االحتجاج بالحديث البتة"ومن المحدثين سعيد األ 

                                         

 (.0/03ج) المرجع نفسه، (1)
ل  ،دمحم بـن عبــد المـنعم بــن دمحم الجـوجري،( 2) فاضـل مصــري، مـن فقهــاء الشـافعية. ولــد بجـوجر )قــرب دميـاط( وتحــو 

ه مـن كتبـه )شـرح اإلرشـاد،  881إلى القاهرة صغيرا، فتعلم، وناب في القضـاء، ثـم تعفـف عـن ذلـك. ومـات بمصـر. 
 .(6/750 –االعالم الزركلي، خ( البن المقري، و )شرح شذور الذهب. )

 (.0/16، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، )جالجوجري ( 3)
 (.0/16ج) ، المرجع السابق (4)
 (.0/16ج،) المرجع نفسه (5)
 (.74ص) ،موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريفالحديثي، ينظر:  (6)
 (.0ص)األفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، ( 7)
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 ومعظم المحدثين على هذا المنحى.

 المتوسطون: :ثالثا
من المانعين لالحتجاج بالحديث الشريف والمجيزين له وعلى  وسطا   وهم الذين وقفوا موقفا  
 سيوطي أقرب الى المانعين أكثر.ن كان الا  رأسهم الشاطبي والسيوطي و 

ل ألفاظها َقاَل :"لم نجد أحدا  جو  أما الشاطبي فقد  ِتَجاج باألحاديث ال ِتي اعتني ِبَنق  من  ز ااِلح 
ول هللا وهم يستشهدون ِبَكاَلم أجالف ال َعَرب وسفهائهم ال ذين َيب ول وَن  هد ِبَحِديث َرس  تش  ِويين اس  الن ح 
َنى  ِحيَحة أِلَن َها تنقل ِبال َمع  ََحاِديث الص  ش والخنى ويتركون األ  َقابهم وأشعارهم ال ِتي ِفيَها ال ف ح  على أَع 

َواته اعتنوا بألفاظها لما َين َبِني َعَلي ِه من وتختلف ِرَواَياتَها وألفاظه ا ِبِخاَلف َكاَلم ال َعَرب وشعرهم َفِإن ر 
و َوَلو وقفت على اجتهادهم قضيت ِمن ه  ال عجب َوَكَذا ال ق ر آن ووجوه ال قَراَءات َوأما الَحِديث فعلى  الن ح 

َناه  دون َلفظه َفَهَذا لم  َيقع ِبِه استشهاد أهل اللِ َسان َوقسم عرف اعتناء قسَمي ِن قسم يعتني ناقله ِبَمع 
ِظِه لمقصود َخاص كاألحاديث ال ِتي قصد بَها َبَيان فصاحة ككتابه لهمدان َوكتابه ِلَواِئل بن  ناقله ِبَلف 
ِصيل حجر واألمثال الن َبِوي ة َفَهَذا َيصح االستشهاد ِبِه ِفي ال َعَربي ة َواب ن َمالك لم يفصل َهَذا الت   ف 

وِري  ال ِذي اَل ب د ِمن ه  َوبنى ال َكاَلم على الَحِديث م طلق ا َواَل أعرف َله  سلفا   ر  ِإال  اب ن خروف َفِإن ه   الض 
بَها أم ِهَي  َأَتى ِبَأَحاِديث ِفي بعض ال مَساِئل َحت ى َقاَل اب ن الضائع اَل أعرف َهل َيأ ِتي بَها مستدال  

ثِ  َنى لم َجر د الت م  تَناع نقل الَحِديث ِبال َمع  يل َوال حق َأن اب ن َمالك غير م ِصيب ِفي َهَذا َفَكَأن ه  بناه على ام 
 (1)َوه َو َقول َضِعيف"

َناه  دون إوالشاطبي بهذا الكالم يقسم أحاديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لى قسمين: قسم يعتني ناقله ِبَمع 
ِظِه هل اللغة والنحو والقسم اآلأ استشهاد أهل اللِ َسان و  َلفظه َفَهَذا لم َيقع ِبهِ  خر عرف اعتناء ناقله ِبَلف 

لمقصود َخاص كاألحاديث ال ِتي قصد بَها َبَيان فصاحة ككتابه لهمدان َوكتابه ِلَواِئل بن حجر 
 .نحوا  واألمثال الن َبِوي ة َفَهَذا َيصح االستشهاد ِبِه ِفي ال َعَربي ة لغة و 

ل الحديث على النحو الذي نه لم يفصأطبي عاب على ابن مالك رحمه هللا ن الشاأ كما
ي نه لم يسبق ابن مالك أحد فأ أيضا  وهو الذي بين  -رحمه هللا تعالى -مام الشاطبيفصله اإل

  .قدمين سوى ابن خروفولين واألمن األ فاالحتجاج بالحديث الشري

                                         

 (.0/00ج) ،األدب خزانةالبغدادي،  (1)
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عاب على النحاة واللغويين عدم االحتجاج  أنه كما يتضح مما سبق من كالم الشاطبي
وتركوا حديث رسول هللا صلى  وسفهائهمجالف العرب أبالحديث الشريف وهم الذين احتجوا بكالم 

 هللا عليه وسلم.

ن الباحث لحظ اقتراب أغير  -رحمه هللا تعالى  - بع الشاطبي في ذلك االمام السيوطياوت
وطي في كتابه االقتراح حين يمجيزين وهذا ما وضحه السكثر من الأالسيوطي من فريق المانعين 

ِوي  َوَذِلَك َنادِ  قال:" ظ ال َمر  ر َوأما َكاَلمه َصل ى َّللا   َعَلي ِه َوَسل مَ  فيستدل ِمن ه  ِبَما أثبت َأنه َقاَله على الل ف 
ََحاِديث ال قصار على قل ة  َنى َوقد َفِإن َغالب ا أيضا  جدا ِإن َما ي وجد ِفي األ  ِوي  ِبال َمع  ََحاِديث َمر  أل 

ََعاِجم والمولدون قبل تدوينها فرووها ِبَما أد ت ِإَلي ِه عباراتهم فزادوا ونقصوا َوقدم وا وأخروا  تداولتها األ 
ة ال َواِحَدة مرويا   بعبارات  على أوجه َشت ى وأبدلوا ألفاظا ِبَأل َفاظ َوِلَهَذا ترى الَحِديث ال َواِحد ِفي ال ِقص 

َتلَفة َومن ثم  أنكر على اب ن َمالك إث َباته ال َقَواِعد النحوية باأللفاظ ال َواِرَدة ِفي الَحِديث " م خ 
(1) 

وواضح مما سبق أن السيوطي يرى بندرة األحاديث التي يحتج بها ووصفها باألحاديث 
ما أحاديث القصص وهي طوال فكأنه ال يجيز االحتجاج بها ألنها مروية بأكثر من رواية أالقصار 

 ثباته القواعد النحوية باأللفاظ الواردة في الحديث الشريف.إوهو الذي أنكر على ابن مالك 

ِمم ا يدل على ِصَحة َما  لهما:" بي حيان وابن الضائع مؤيدا  أثم نجد السيوطي يوافق كالم 
م َماَلِئَكة  َذَهبا ِحيَحي ِن يتعاقبون ِفيك  هد على ل َغة أكلوني البراغيث ِبَحِديث الص  تش  ِإَلي ِه َأن اب ن َمالك اس 

هي لي ثم   هد ِبِه السُّ تش  ِبالل ي ِل ومالئكة ِبالن َهاِر َوأك ثر من َذِلك َحت ى َصار يسميها ل َغة يتعاقبون َوقد اس 
َتصر َرَواه  ال َبز ار مطوال   َقاَل لكني َأنا َأق ول ِإن َمار أِلَن ه  َحِديث م خ  َفَقاَل ِفيِه ِإن  ال َواو ِفيِه َعالَمة ِإض 

م َماَلِئَكة ِبالل ي ِل ومالئكة ِبالن َهاِر"  .(2)هلل َتَعاَلى َماَلِئَكة يتعاقبون ِفيك 
 

 

 

 

                                         

 (.57ص) االقتراح في أصول النحو، السيوطي،( 1) 
 (.55ص، )المرجع السابق (2)
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 المبحث األول
 ألفاظ الزمان المعربة 

في العربية ظاهرة اإلعراب والبناء  -تعالى-في هذا الفصل بحول هللا  الباحث تناولسي
لفاظ الزمان المعربة والمبنية والمواقع اإلعرابية لها ودالالتها في سياقاتها أبشكل عام مركزين على 

 البخاري.المتعددة كما وردت في صحيح 

جاء في كتاب العين: "أعرب الرجل: أفصح القول والكالم، وهو عرباني   اإلعراب لغة:
اللسان، أي: فصيح. وأعرب الفرس إذا خلصت عربي ته وفاتته القرافة. واإلبل الِعراب: هي 

 بانة واإلفصاح.؛ أي: هو اإل(1)العربية"
لإلعراب بين القدماء والمحدثين من تعددت التعريفات االصطالحية  :عراب اصطالحاً اإل  
ومن هذه التعريفات:" اإِلعراب الذي يلحق االسم المفرد السالم المتمكن، وأعني بالتمكن ما لم  ،النحاة

يشبه الحرف قبل التثنية والجمع الذي على حد التثنية، ويكون بحركات ثالث: ضم وفتح وكسر، 
ا، فإذا كانت فِإذا كانت الضمة إعراب ا تدخل في أواخر األس ماء واألفعال وتزول عنها، سميت رفع 

ا وجراا، هذا إذا كن  بهذه الصفة  ذا كانت الكسرة كذلك سميت خفض  الفتحة كذلك سميت نصب ا، وا 
ا يا هذا، ومررت بزيد فاعلم، أال ترى تغيير الدال واختالف  نحو قولك: هذا زيد يا رجل، ورأيت زيد 

 .(2)الحركات التي تلحقها"

 .(3)": "في اإلعراب الذي هو الرفع والنصب والخفض محله أواخر الكلمأيضا  ء وجا

ويضاف إليها الجزم الذي هو خاص بالفعل المضارع وهو الوحيد المعرب من األفعال:" 
ل والجر  م َوال ِفع  َترك في، هما ااِلس  رب رفع َونصب وجر َوجزم فالرفع َوالن صب يش  َبَعة أض  فاإلعراب َأر 

َتص  َماء"يخ  َس  خل األ  َتص باألفعال َواَل يد  َعال والجزم يخ  َف  خل األ  باألسماء َواَل يد 
(4). 

                                         

 (.7/078الفراهيدي، العين، )ج (1)
 (.0/45ابن السراج، األصول في النحو، )ج (2)
َهيلي )ص (3)  (.66السهيلي، نتائج الفكر في الن حو للسُّ
 .03ابن جني، اللمع في العربية ، ص (4)
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وقال الجرجاني: "أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر االسم المتمكن والفعل   
 .(1)المضارع"

الداخلة وجاء في النحو الوافي "هو َتَغيُّر العالمة التي في آخر اللفظ، بسبب تغير العوامل 
 .(2)عليه، وما يقتضيه كل عامل"

في أسرار العربية إذ يقول:"  عراب بهذا االسم فهذا ما وضحه ابن األنباري أما سبب تسمية اإل
مِ ي اإلعراب إعراب ا، والبناء بناء؟ قيل: أما اإلعراب ففيه ثالثة أوجه: إن  قال قائل: ِلَم س 

مِ ي بذلك؛ ألنه يبين المع أحدها: عن حجته،  اني، مأخوذ من قولهم: أعرب الرجلأن يكون س 
 أي: تبين وتوضح، قال الشاعر:  ؛(3): "الث يب ت عرب عن نفسها"إذا بينها؛ ومنه قوله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 وجــــــــــــدنا لكــــــــــــم فــــــــــــي  ل حــــــــــــاميم
 

 (4)أيـــــــة تأولهـــــــا منــــــــا تقـــــــّي ومعــــــــرب 
 

مِ ي ِإعراب ا.  فلما كان اإلعراب يبين المعاني، س 

م ي إعراب ا؛ ألنه تغير يلحق أواخر الكلم، من قولهم: "عربت معدة  الثاني:والوجه  أن يكون س 
" في قولهم: عربت معدة الفصيل؛ معناه: الفساد؛ وكيف يكون  الفصيل" إذا تغي رت؛ فإن قيل: "الَعَرب 

ر هذا؛ أي: أزلت َعَربه، وهو فساده، وصا ؟ قيل: معنى قولك: أعربت الكالم؛اإلعراب مأخوذ ا منه
يته، وعلى هذا، حمل امته، وأشكيت الرجل، إذا أزلت شككقولك: أعجمت الكتاب، إذا أزلت عج

ْخفِيَها: -تعالى-بعض المفسرين قوله 
ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة آتَِيٌة أ إِنذ الاذ

أي: أزيل خفاءها؛ وهذه الهمزة  ؛(5)
لب.   تسم ى: همزة الس 

                                         

 (. 0/000الجرجاني، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، )ج( 1)
 (. 0/04عباس حسن، النحو الوافي، )ج( 2)
 (.0/637ابن ماجة، سنن ابن ماجه، )ج (3)
 (.4/004البيت للكميت من الطويل )البغدادي، خزانة األدب، ج (4)
 .]05طه: [ (5)
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مِ ي إعراب ا؛ ألن المعرب للكالم كأنه يتحبب إلى السامع بإعرابه؛  والوجه الثالث: أن يكون س 
تَْرابًا: -تعالى-من قولهم: امرأة عروب، إذا كانت متحببة إلى زوجها، قال هللا 

َ
ُعُرًبا أ

؛ أي: (1)
مِ ي  إعراب ا"متحببات إلى أزواجهن، فلما كان المعرب للكالم، كأنه يتحبب إلى السامع بإعرابه؛ س 

(2). 

َراب ا في األفعال: " في األسماء وفرعا   عراب أصال  ويعد اإل ع  َعال ِإن َما َدخلَها اإل ِ َف  علم َأن األ 
َماء ِهَي المعربة َوَما َكاَن  َس  ء َوَذِلَك َأن األ  َماء َوَلو اَل َذِلك لم يجب َأن يعرب ِمن َها َشي  َس  لمضارعتها األ 

َماء فمآله َلهَ  َس  َعال والحروف"غير األ  َف   .(3)ا َوِهي األ 

وجوه اإلعراب: "وجوه اإلعراب هي الرفع والنصب والجر  قال الزمخشري في المفصل مبينا  
إال. وأما المبتدأ وخبره وخبر  سوكل واحد منها علم على معنى: فالرفع علم الفاعلية والفاعل واحد لي

إن وأخواتها وال التي لنفي الجنس واسم كان وأخواتها واسم ما وال المشبهتين بليس فملحقات بالفاعل 
 على سبيل التشبيه.

ب: المفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول وكذلك النصب علم المفعولية. والمفعول أضر  
لمستثنى المنصوب والخبر في باب )كان( واالسم في باب )إن( التمييز واو معه والمفعول له. والحال 

والمنصوب بال التي لنفي الجنس وخبر )ما( )وال( المشبهتين بليس. ملحقات بالمفعول والجر علم 
عمل العامل  اإلضافة وأما التوابع فهي رفعها ونصبها وجرها داخلة تحت أحكام المتبوعات ينصب

 .(4)واحدة" ةعلى القبيلين انصباب

وبها تتميز عن سائر اللغات  وتعد ظاهرة اإلعراب من أهم خصائص اللغة العربية وضوحا  
عراب واحد وهو مادة )عرب( التي تعني اإلبانة واإلفصاح الجذر اللغوي لكلمة العربية واإل بل

أحد عراب "لم يرتب في بيان معناها ودالالتها هو اإل والعربية هي لغة الفصاحة والبيان وأهم عنصر
ا؛  من اللغويين القدامى في أن  اإلعراب من خصائص العربية، بل من أشد هذه الخصائص وضوح 

 .(5)وأن مراعاته في الكالم هي الفارق الوحيد بين المعاني المتكافئة"

                                         

 .]00الواقعة: [ (1)
 (.45العربية، )صابن االنباري، أسرار ( 2)
 (.7/0المبرد، المقتضب )ج (3)
 (.00الزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب، )ص (4)
 (.008الصالح، دراسات في فقه اللغة، )ص (5)
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أما عن وظيفة اإلعراب في العربية فقد بين ابن فارس وظيفته بجالء حين، قال: "فأما 
" اإلعراب فبه تمي ز  المع َسن  َزي د  اني وي وَقف  على أغراض المتكلمين، وذلك أن قائال  لو قال: "ما َأح 

ر  َزي   " غير معرب، لم يقف على مرادهغير معرب، أو "َضَرَب َعم  ا" أو  فإذا  ،د  َسَن َزي د  قال: ما َأح 
َن َزي ٌد" أبان َسن  َزي ٍد" أو "َما َأَحس  وللعرب في ذلك ما ليس  ده.باإلعراب عن المعنى الذي أرا "َما َأح 

َتح"  َتح " لآللة التي يفتح بها، و"َمف  ر قون بالحركات وغيرها بين المعاني، يقولون: "ِمف  لغيرها؛ فهم َيف 
" لموض " آللة القص، و"َمَقصٌّ َلٌب" للقدح  موضعللع الفتح، و"ِمَقصٌّ الذي يكون فيه القص؛ و"ِمح 

َلٌب" للمكان يحتلب فيه ذو  َلب  فيه، و"َمح   .(1)ت اللبن ... "اي ح 

: "من العلوم الجليلة ووضوحا   وقد بين ابن فارس في موضع آخر هذه الحقيقة وزادها جالء  
فظ، وبه يعرف الخبر التي خصت بها العرب: اإلعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في الل

الذي هو أصل الكالم، ولواله ما م يِ َز فاعل من مفعول؛ وال مضاف من منعوت، وال تعجُّب من 
 .(2)"استفهام، وال صدر من مصدر؛ وال نعت من تأكيد

وتبعه تلميذه ابن جني في ذلك: "هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ أال ترى أنك إذا سمعت 
ا أبوه علمت برفع أحدوشكر سأكرم سعيد أباه  ا هما ونصب اآلخر ولو كان اعيد  ا واحد  لكالم شرج 
 .(3)هما من صاحبه"الستبهم أحد

مر فيقول: "ولما أصابت العربية حظاا من التطور وبين الدكتور صبحي صالح هذا األ
أضحى اإلعراب أقوى عناصرها، وأبرز خصائصها، بل سر جمالها، وأمست قوانينه وضوابطه هي 
العاصمة من الزلل، المعوضة عن السليقة؛ ألن الناس أدركوا حين بدأ اختالطهم باألعاجم أنهم لوال 

خراج إفقد كان يثقل على هؤالء األعاجم في تعبير،  خالطهم لهم لما لحنوا في نطق، وال شذ وا
أحرف الحلق وأحرف اإلطباق بوضوح أصواته في العربية، فإذا هم يحرفون مثال  "عربي" إلى "أربي" 

 .(4)و"َطَرَق" إلى "َتَرَك"، حتى شكا الناس من فساد األلسنة واضطرابها"

                                         

 (.060ابن فارس، الصاحبي، فقه اللغة، )( 1)
 (.060، )صالمرجع السابق (2)
 (.0/06ابن جني، الخصائص، )ج (3)
 (.008الصالح، دراسات في فقه اللغة، )ص (4)
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هما: السعة في ي في معاني النحو، و ما السامرائهبينن لإلعراب يخريأبيد أن هناك وظيفتين 
 .(1) التعبير وذلك عبر التقديم والتأخير والدقة في المعنى

يجاز افي وهو أن اإلعراب يعين على اإلووظيفة رابعة ذكرها عباس حسن في النحو الو 
وربما يكون عباس حسن قد اعتمد في هذا الكالم على قول قطرب الذي  (2)يجازواإلعجاز في اإل
ِفيف ا على  قال قطربوَ :"ذكره العكبري  خل لِعل ة، وانما دخل َتخ  مه م َحم د بن المستنير: لم يد  واس 
 .(3)اللِ َسان"

ربط الكلم بعضه ببعض في الجملة  يلإلعراب وه أخرى ويشير كمال بشر إلى وظيفة 
العربية "إن اإلعراب دليل الموقعية، أو قل: إنه من أهم دالئل التعليق؛  أي: ربط الكلم بعضه 

تباطها بما يسبقها أو ببعض على طريقة مخصوصة، فهو يشير إلى وظيفة الصيغة ومدى ار 
تمتاز من غيرها  -ة اإلعرابخاص-هما يكن موقعها من الجملة. والعربية بهذه الخاصة يلحقها، م

من اللغات، إذ هي تتصف بالمرونة في قواعد ترتيب الكالم ونظمه في الجملة من حيث التقديم 
 إلى حال المفعول به. فهو سبق الفعل جوازا   والتأخير. ويكفي للتدليل على ذلك أن نشير مثال  

كذلك، وهو في  ووجوبا   لعامل جوازا  ويتأخر عن ا ووجوبا   ويتوسط بين الفعل والعامل جوازا   ووجوبا  
كل الحاالت محدد الوظيفة معروف. بفضل وسائل التعليق أو الربط، ومن أهمها اإلعراب الخاص 

 .(4)به وهو النصب"
  

                                         

 (.0/08ينظر: السامرائي، معاني النحو، )ج (1)
 (.0/04ينظر: عباس حسن، النحو الوافي، )ج (2)
 (.10البغدادي محب الدين، مسائل خالفية في النحو، )ص( 3)
 (.760بشر، دراسات في علم اللغة، )ص ( 4)
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 ألفاظ الزمان المعربة
دة في صحيح البخاري على في هذا المبحث ألفاظ الزمان المعربة الوار الباحث تناول ي
 تي:النحو اآل

 الصبح:-0

ب ح والصباح:ورد في معجم العين للفراهيدي في معنى الص ل  بح اللغوي: "والصُّ هما أو 
: ِغالظ السياط  َبحيُّ َبحي ة  واأَلص  . واأَلص  َبح  ر، وهو أص  ع  رٍة في الش  م  ة  ح  : ِشد  َبح  الَنهار. والص 

ب حة "وجيادها، وتقول: أصَبَح الصبح َصباحا  وَصباَحة . وَصب َح الرج ل  َصباحة  وص 
وفي المقاييس  (1)

" ل  َص  : ن ور  الن َهاِر. َوَهَذا ه َو األ  َباح  "َوالص 
(2). 

ب ح، "بن ذكاء: ا ، مثلأخرى ظ اوقد استخدمت العرب معنى الصبح بالف ابن  ذكاء، يعني الصُّ
م س" وذ كاء : الش 
ِريم  الل ي ل  وهواوكذلك لفظة الصريم " (3) ب ح  "ألن  كال  ِمن -أيضا  - لص  هما َين َصِرم  الصُّ
وكذا  (5)لفظة الفلق "الفلق: الصبح، ألنه ينفلق عن ضوء بعد سواد" -أيضا  - ومنها (4)َعن  َصاِحِبِه"

بح ومنها لفظة أقرح "وي (6)مي الصبح ع طاسا "عطاس "وَعَطَس الصبح: انفلق، ولذلك سُّ  قال للص 
أَقر ح؛ ألن ه بياض في َسواد"
: الصبح نفسه" (7) وكذلك لفظة الفتق" والَفَتق 

:  :وكذا الفجر (8) "والَفجر 

                                         

 (.0/076الفراهيدي، العين، )ج (1)
 (0/078ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج (2)
 (.11ابن السكيت، إصالح، )ص (3)
 (.0/030(، والسيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )ج705الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، )ص( 4)
 (.0/006ح، )جيضا  القيسي، شواهد األ( 5)
 (.0/001الفراهيدي، العين، )ج (6)
 (.0/40، )ج المرجع السابق(7)
 (.5/000الفراهيدي، العين، )ج (8)
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" بح  الصُّ
ب ح"-أيضا  - ولفظة الصديع (2)، ومثلها الغطاط" والغطاط: الصبح"(1) وكذا" ( 3)" الصديع: الصُّ

ا؛ ألنه يلوح بضوئه" وسمي الصبح لياح 
(4). 

الشهير فقه اللغة وأسرار العربية على  وقد سرد الثعالبي ساعات الليل والنهار مرتبة في كتابه
َحى. ث م  الهاِجَرة . ث م   َوة . ث م  الضُّ . ث م  الغ د  . ث م  البكور  وق  ر  الَظِهيَرة .  النحو اآلتي:" َساَعات  الن هاِر: الش 

َواح   ر   ،ث م  الر  ر   ،ث م  الَعص  . ث م   ،الغ روب   ث م   ،ث م  الَعِشيُّ  ،ث م  األِصيل   ،ث م  الَقص  َفق  َساَعات  الل يِل: الش 
َرة . ث م  ا ل فة . ث م  الب ه  َمة . ث م  الزُّل ة . ث م  الزُّ َفة. ث م  الَفح  د  . ث م  الَعَتَمة . ث م  السُّ . ث م  الَغَسق  ر  . ث م  الَفج  َحر  لس 

َقاتِ  ماِء األو  باح  "وَباقي أس  . ث م  الص  ب ح  ِريِر األلفاظ الت ي معانيها مت فقة" الصُّ َتِجيء  ِبَتك 
(5). 

ل  الل ي ِل" وهو الذي ل  الن هاِر. الَغَسق  أو  ب ح  أو  قال: "الصُّ
(6). 

وجاءت هذه اللفظة هي وكل مشتقاتها تدل على الخير واألشياء المحببة لإلنسان سواء في 
 العرب.البخاري أو في القران الكريم وحتى في كالم 

ْْسِ ن الكريم قوله تعالى: آومما جاء في القر 
َ
قالوا يَا لُوُط إِنذا رُُسُل َرب َِك لَْن يَِصلُوا إيلك فَأ

َصاَبُهْم إِ 
َ
تََك إِنذُه ُمِصيُبَها َما أ

َ
َحٌد إَِّلذ اْمَرأ

َ
ْهلَِك بِقِْطٍع ِمَن اللذيِْل َوََّل يَلَْتفِْت ِمنُْكْم أ

َ
بُْح نذ َموِْعَدُهُم الصُّ بِأ
بُْح بَِقرِيٍب ألي َس الصُّ

(7) 

َس  -تعالى -وقوله  بِْح إِذَا َتَنفذ َوالصُّ
(8)

. 

 

 

                                         

 (.6/000الفراهيدي، العين، )ج (1)
 (.7/710ابن قتيبة، الجراثيم، ج( 2)
 (.0/507ابن دريد، جمهرة اللغة، )ج (3)
 (.4/41السمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ، )ج( 4)
 (.705الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، )ص( 5)
 (.00، )ص المرجع السابق (6)
 ]80هود: [ (7)
 ]08التكوير: [ (8)
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 :قيس بن الخطيم ربي ما قاله الشاعرومما وردت في الشعر الع

 وقـــد الح فـــي الّصـــبح الثرّيـــا لمـــن رأ 
 

ـــــــــــــة حـــــــــــــين نـــــــــــــّورا   (1)كعنقـــــــــــــود ماّلحّي
 

 وما قاله لبيد بن ربيعة العامري:

ـــــةكـــــأن   ـــــْبِح غاِدَي  أْظعـــــاَنُهْم فـــــي الصُّ
 

ـــــرُ   ْوِ  أْو ُعَش ـــــر  ـــــال ِل َوســـــَ  ال ـــــُح الس   َطل
 

، َمزَاِرُعـــــهُ  ـــــيِف َمســـــجور   أْو بـــــاِرُد الص 
 

ـــــــــرُ   ـــــــــْت َهَج ـــــــــا َمّتَع ـــــــــذ واِ ِب مّم ـــــــــوُد ال  ُس
 

 وقد وردت في البخاري معربة بعدة مشتقات من لفظها نبينها كما يلي:
 الصبح: - أ

ل وفي معظمها اقترنت بلفظة أمرفوعة ومنصوبة ومجرورة معرفة ب وقد وردت هذه اللفظة
األلفاظ التي ذكرتها العرب في كالمها للتعبير عن الصبح  إحدىالصالة وتعني صالة الفجر وهي 

 كما أسلفنا آنفا وقد وافقت المعنى اللغوي في كل المواطن المذكورة في الصبح.
 أوال: مرفوعة:

، وَ  (2)ب من أربعة مواطن مثلفقد جاءت مرفوعة فيما يقر   ب ح  قالت  َعاِئَشة : "َحَضَرِت الصُّ
، َفَنَزَل الت َيمُّم " َفال ت ِمَس الَماء  َفَلم  ي وَجد 
(3). 

 ِ وَل َّللا  َصة ، "َأن  َرس  َعَتي ِن  وعن َحف  ، َصل ى َرك  ب ح  ب ِح، َوَبَدا الصُّ َتَكَف الم َؤذِ ن  ِللصُّ َكاَن ِإَذا اع 
اَلة "  .(4)َخِفيَفَتي ِن َقب َل َأن  ت َقاَم الص 

فلفظة الصبح األولى في الحديث مجرورة بحرف الجر الالم والثانية مرفوعة على الفاعلية 
 للفعل بدا.

                                         

 (.00عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة في علم البيان، )ص( 1)
 4638ينظر: حديث رقم  (2)
اَلة ، )ج (3) وِء إذا َحاَنِت الص   (.0/45َباب  الِتَماِس الَوض 
ِر حديث رقم  (4) َد الَفج   (.0/070، )ج608َباب  األذان َبع 
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ِ ب ِن مَ  ع وٍد، َعِن الن ِبيِ  وَعن  َعب ِد َّللا  م   س  َنَعن  َأَحَدك  م   -قال: "اَل َيم  ا ِمن ك  َأَذان  ِباَلٍل  -َأو  َأَحد 
وِرِه، فإنه  ي َؤذِ ن   ر   َأِو  -َأو  ي َناِدي ِبَلي ٍل  -ِمن  َسح  ، َوَلي َس َأن  َيق وَل الَفج  م  ، َوِلي َنبِ َه َناِئَمك  م  ِجَع َقاِئَمك  ِلَير 

ب   "الصُّ ح 
(1). 

ِل َعَلى  -هنا-والمقصود بالفعل يقول  ر  ِفيِه ِإط اَلق  ال َقو  ل ه  َوَلي َس َأن  َيق وَل ال َفج  الظهور "َقو 
" وع َهر  ِل  أي َيظ   مرفوعة على الفاعلية. -هنا-و الصبح أيه فإن لفظة الفجر لال ِفع 

 ثانيا: منصوبة:

عنه  هللا رضي عباس ابن حديث : وفي(2)مثل موطنا  اثنين وثالثين  نحووقد جاءت منصوبة 
َطَجعَ  "ث م    النبي عن يتحدث ، َأَتاه   َحت ى اض  َعَتي نِ  َفَصل ى َفَقامَ  الم َؤذِ ن   َفَصل ى َخَرجَ  ث م   َخِفيَفَتي ِن، َرك 
ب َح "  .(3)الصُّ

جاءت كلمة الصبح منصوبة على المفعولية حينما حذف المضاف وهو كلمة صالة  -هنا-و
 والنصب علم على المفعولية عند النحاة.

لٌ  ع َمَر، قال: "َسَألَ  ب نِ  َعب ِدَّللا ِ  وَعن  -  ،الل ي لِ  َصاَلةِ  ِفي َتَرى  َما الِمن َبِر، َعَلى َوه وَ   الن ِبي   َرج 
ب حَ  َخِشيَ  َفِإَذا َمث َنى، قال: َمث َنى  .(4)". َواِحَدة   َصل ى الصُّ

ولَ  َعن َها: "َأن   َّللا    َرِضيَ  َعاِئَشةَ  وَعن  - ب حَ  ي َصلِ ي َكانَ   َّللا ِ  َرس   َفَين َصِرف نَ  ،(5)ِبَغَلسٍ  الصُّ
ِمِنينَ  ِنَساء   َرف نَ ال  الم ؤ  ِرف   ال َأو   –الَغَلِس  ِمنَ  يع  ه ن   يع  ا" َبع ض  َبع ض 

(6). 

 .-أيضا  -جاءت منصوبة على المفعولية ؛  -هنا-و

                                         

ِر حديث رقم  (1)  0/070ج 670َباب  األذان َقب َل الَفج 
 0000و  111و  117و  113و  140و  800و  000و  660و  486و  400و  080ينظر: حديث رقم  (2)
و  4507و  4500 و 4561و  4488و  4048و  4733و  7300و   0005و  0684و  0601و  0500و 
  .565و  563و  0457و  0730و  5718
َد الَحَدِث َوَغي ِرِه حديث رقم  (3)  (0/40)ج 080َباب  ِقَراَءِة الق ر آِن َبع 
ِجِد حديث رقم  (4) ل وِس ِفي الَمس   (0/037)ج 407َباب  الِحَلِق َوالج 
: ظلمــة آخــر الليــل. ، قــال األخطــل: َكــذَبت َك عينــك أم (5) ــَس الظــالِم مــن الَربــاِب َخيــاال ل الَغَلــس  رأيــت بواســٍط ل َغَل

: السير من الليل بَغَلٍس )الجوهري، الصحاح، )غلس(، )ج ليس   (.0/156والَتغ 
ِجِد حديث رقم  (6) ب ِح َوِقل ِة َمَقاِمِهن  ِفي الَمس  ر َعِة ان ِصَراِف النِ َساِء ِمَن الصُّ  (.0/000، )ج800َباب  س 
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ِ ب نِ  وعن  - َكاَن َين ِزل  ِبِذي ط و ى  "َأن  الن ِبي   ع َمَر، َعب َد َّللا 
ِبَح، ي َصلِ ي (1) ، َوَيِبيت  َحت ى ي ص 

 ِ وِل َّللا  َة، َوم َصل ى َرس  َدم  َمك  ب َح ِحيَن َيق  ِجِد ال ِذي ب ِنَي  الصُّ َذِلَك َعَلى َأَكَمٍة َغِليَظٍة، َلي َس ِفي الَمس 
َفَل   (2)ِمن  َذِلَك َعَلى َأَكَمٍة َغِليَظٍة"َثم ، َوَلِكن  َأس 

َزَة، " َكاَن الن ِبيُّ - َرأ  ِفيَها َما َبي َن   وَعن  َأِبي َبر  ِرف  َجِليَسه ، َوَيق  َنا َيع  ب َح َوَأَحد  ي َصلِ ي الصُّ
تِ يَن إلى الِماَئِة" السِ 
(3) 

ول  َّللا ِ - : "ِإن  َكاَن َرس  َعاٍت َلي َص  وَعن  َعاِئَشَة، قالت  َتَلفِ  ب َح، َفَين َصِرف  النِ َساء  م  لِ ي الصُّ
َن ِمَن الَغَلسِ  َرف  ، َما ي ع  وِطِهن   (4)"ِبم ر 

ط: كَساء َأو ِمط رف ي شَتمل ِبِه كالِمل َحفة . والِمر  أي متجلِ الت بأكِسَيتهن 
(5). 

 ثالثا: مجرورة:

 : (6)بحروف الجر مثلو أباإلضافة  موطنا   أربعة وأربعين نحووقد وردت مجرورة 

ِمِنينَ  أ م ِ  َعاِئَشةَ  َعن  - ل   َأن َها الم ؤ  : "َأو  ول   ِبهِ  ب ِدئَ  َما قالت  يِ  ِمنَ   َّللا ِ  َرس  َيا الَوح  ؤ  اِلَحة   الرُّ  ِفي الص 
ِم، َيا يَرى  ال َفَكانَ  الن و  ؤ  ب ِح" َفَلق ِمث لَ  َجاَءت   ِإال   ر   (7)الصُّ

                                         

وطـــوى بضـــم الطـــاء: موضـــع بمكـــة، مقصـــور، وطـــوى بفـــتح الطـــاء: موضـــع بـــاليمن، ممـــدود )ابـــن بطـــال، شـــرح  (1)
 (.4/760صحيح البخاري، )ج

 410ل َم حـديث رقـم َباٌب: الَمَساِجد  ال ِتي َعَلى ط ر ِق الَمِديَنِة، َوالَمَواِضِع ال ِتي َصل ى ِفيَها الن ِبيُّ َصـل ى هللا  َعَلي ـِه َوَسـ (2)
 .0/035ج
َواِل حديث رقم  (3) ِر ِعن َد الز   (.0/004)ج 540َباٌب: َوق ت  الظُّه 
وِج النِ َساِء إلى الَمَساِجِد ِبالل ي ِل َوالَغَلِس حديث رقم  (4) ر   (.0/000، )ج860َباب  خ 
 (.7/744)ج –أبو منصور الهروي، تهذيب اللغة  (5)
 0336و  174و  133و  846و  010و  001و  051و  601و  517و  501من الشواهد انظر: ولمزيد ( 6)
و  0864و  0088و  0678و  0676و  0018و  0010و  0083و  0000و  0366و  0346و  0308و 
و   4413و  4040و  4313و  4343و  0500و  0400و  0058و  7308و  7307و  0115و  0117
 7681و  070و  654و  605و  0750و  6187و  6475و  4150و  4000و  4414و  4410و  4410
ِي حديث رقم  (7) ِء الَوح   (.0/0، )ج0َباب  َبد 
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النهار حينما يتنفس من الليل والسواد وكلمة فلق لغة في فرق ول أأي وقت الصبح وهو 
"تقول العرب: "فلق  الصبح. وَفَرقه"
(1) 

ضافة الفلق للصبح وهما اسمٌ  و تخصيص ")مثل فلق الصبح( أ نٌ لشيء واحد فيه بيا وا 
لصبح( أو حاال   أي: مشبهة ضياء الصبح. )وفلق ا عت ا لمصدر محذوف أي: مجيئ ا مثلمنصوب ن
نما يهما بمعنى ضيذا فرقة الصبح بفتح أولهما، وثانيوك قال ذلك لما كان ائه. وحكي تسكين الالم، وا 

ا َبي ن ا قبل. والفلق: مصدر كاالنفالق والصحيح: أنه معنى م فلوق، وهو اسم للصبح، فأضيف واضح 
ا عن ال أحدهما لآلخر  صبح، كما فيالختالف اللفظين فاإلضافة فيه للبيان، وقد جاء الفلق منفرد 

  ِالَْفلَق ِ ُعوُذ بَِرب 
َ
 (قُْل أ


وقيل: لما كان الفلق اسم ا للصبح ويستعمل في غيره أضيف للصبح ( 2

 .(3)قال: عين الشيء ونفسه"يص من إضافة العام للخاص، كما يللتخص

 -همابفتح أولهما وثاني-َفَلق الصبح وَفَرقه  "، قال أهل اللغة والغريب:-أيضا  -وجاء  
نما ي ضياؤه؛  أي: ن من قال: هو أبيل هذا في الشيء الواضح البين، يقاإنارته واضاءته وصحته، وا 
فَالُِق اْلِْصَباحِ : -تعالى-قال ابن عباس في قوله فلق الصبح، و 

ضوء الشمس بالنهار وضوء : (4)
نما  ،(5)"القمر بالليل وقد بين ابن الدماميني سبب التعبير عن صدق الرؤيا بفلق الصبح إذ ، قال "وا 

عبرت عن صدق الرؤيا بفلق الصبح؛ ألن شمس النبوة قد كانت مبادئ  أنوارها الرؤيا إلى أن 
ظهرت أشعت ها، وتم نور ها"
(6). 

نت هذه اإلضاف نما أضافه إلى الصبح الختالف اللفظين، وحس  ن الفلق ة لكو وأضاف آخر" وا 
قال للخلق: الفلق، وللمطمئنِ  من األرض: الفلق، كأنما شبهها بالفلق إلنارتها من األلفاظ المشتركة، ي
ضاءتها وصحتها"  .(7)وا 

                                         

 (.054ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، )ص (1)
 .]0الفلق: [( 2)
 (.0/85ابن زكريا االنصاري ، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج (3)
 .]16األنعام: [( 4)
 (.7/748ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، )ج (5)
 (.0/00ابن الدماميني، مصابيح الجامع، )ج( 6)
 (.6/054الم ظ ِهري، المفاتيح في شرح المصابيح، )ج (7)
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جاءت لفظة الصبح مجرورة على اإلضافة والجر علم اإلضافة كما هو مشهور عند  وهنا
 النحاة.

ب ِح، َصاَلةِ  ِفي ِبق َباءٍ  الن اس   قال: "َبي َنا ع َمَر، ب نِ  َعب ِدَّللا ِ  وَعن    ِإن   َفقال: ٍت،آ همَجاء ِإذ   الصُّ
ولَ  َلةَ  َعَلي هِ  أ ن ِزلَ  َقد    َّللا ِ  َرس  ِبلَ  َأن   أ ِمرَ  َوَقد   ق ر آٌن، الل ي  َتق  َبَة، َيس  ِبل وَها، الَكع  َتق   الى و ج وه هم َوَكاَنت   َفاس 
أ ِم، َتدَ  الش  واَفاس  َبِة" إلى ار  الَكع 

(1) 

  .جاءت معربة بالجر على اإلضافة -هنا-و

ول  َّللا ِ - ِر، َقب َل  وَعن  َأِبي ه َري َرَة، قال: قال َرس  َدة  ِمن  َصاَلِة الَعص  م  َسج  ك  َرَك َأَحد  : "ِإَذا َأد 
م   ل َع الش  ب ِح، َقب َل َأن  َتط  َدة  ِمن  َصاَلِة الصُّ َرَك َسج  َذا َأد  ، َفل ي ِتم  َصاَلَته ، َواِ  م س  ر َب الش  ، َفل ي ِتم  َأن  َتغ  س 

 .(2)َصاَلَته "

، َأن  الن ِبي  وَعِن اب ِن َعب اٍس، قال: "شَ - َضاه م  ِعن ِدي ع َمر  ِضيُّوَن َوَأر    ِهَد ِعن ِدي ِرَجاٌل َمر 
ر َب" ِر َحت ى َتغ  َد الَعص  ، َوَبع  م س  ر َق الش  ب ِح َحت ى َتش  َد الصُّ اَلِة َبع  َنَهى َعِن الص 
(3) 

ِ أوعن - وَل َّللا  ت  َرس  ، قال: َسِمع  ِري  د  ب ِح َحت ى َيق    بي َسِعيٍد الخ  َد الصُّ : "اَل َصاَلَة َبع  ول 
" م س  َتِفَع الش  َتر 
(4). 

ِ ب ِن َأِبي َقَتاَدَة، َعن  َأِبيِه: "َأن  الن ِبي   ِر ِفي األ وَلَيي ِن ِبأ مِ    وَعن  َعب ِد َّللا  َرأ  ِفي الظُّه  َكاَن َيق 
َعَتي ِن األخريين ِبأ   وَرَتي ِن، َوِفي الر ك  َنا االِكَتاِب، َوس  ِمع  َعِة األ وَلى َما آلمِ  الِكَتاِب َوي س  ل  ِفي الر ك  يَة، َوي َطوِ 
َعِة الث اِنَيِة، َوَهَكَذا ِفي العَ  ل  ِفي الر ك  ب ِح"اَل ي َطوِ  ِر َوَهَكَذا ِفي الصُّ ص 

(5). 

  

                                         

ـــِر القِ  (1) ـــن  َســـَها، َفَصـــل ى إلـــى َغي  ـــى َم ـــَر اإِلَعـــاَدَة َعَل ـــم  َي ـــن  َل ـــِة، َوَم َل ـــي الِقب  ـــاَء ِف ـــا َج ـــاب  َم ـــِة َب َل  430حـــديث رقـــم » ب 
 (.0/81)ج
وِب حديث رقم  (2) ِر َقب َل الغ ر  َعة  ِمَن الَعص  َرَك َرك   (.0/006، )ج556َباب  َمن  َأد 
م س  حديث رقم  (3) َتِفَع الش  ِر َحت ى َتر  َد الَفج  اَلِة َبع   (.0/073، )ج580َباب  الص 
اَلة  َقب َل غ ر   (4) ِس حديث رقم َباٌب: اَل ت َتَحر ى الص  م   (.0/070، )ج586وِب الش 
َرأ  ِفي اآلخرين ِبَفاِتَحِة الِكَتاِب حديث رقم  (5)  (.0/055، )ج006َباٌب: َيق 
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ِئَل َأَنس  ب ن  َماِلٍك: "َأَقَنَت الن ِبيُّ  ب ِح؟  وس  ، َفِقيَل َله  ِفي الصُّ وِع؟، قال: َنَعم  ، : َأَوَقَنَت َقب َل الرُّك 
وِع َيِسير ا" َد الرُّك  قال: َبع 
(1). 

منصوبة على الظرفية ووردت كلمة صبح مضافة إلى نكرة نحو ست مرات وهي حينئذ 
 :(2)بمعنى وقت الصبح منها

َتأ َجرَ  ، الن ِبي ِ  َزو جَ  َعن َها، َّللا    َرِضيَ  أنَ َعاِئَشةَ - : "َواس  ول   قالت  رٍ  َوَأب و ، َّللا ِ  َرس   َرج ال   َبك 
يلِ  َبِني ِمن   خريت ا َهاِدي آ الدِ 

ف ارِ  ِدينِ  َعَلى ،َوه وَ (3) رٍ  َغارَ  َوَواَعَداه   َراِحَلَتي هما، إليه َفَدَفَعا ق َري ٍش، ك  دَ  َثو   َبع 
ب حَ  هماِبَراِحَلَتي َلَيالٍ  َثاَلثِ  َثاَلٍث" ص 

(4). 

منصوبة على الظرفية  أي بمعنى وقت الصباح من الليلة  -هنا-وقد جاءت كلمة صبح 
 الثالثة عند المواعدة.

َحاب ه    الن ِبيُّ  قال: "َقِدمَ  َعن هما، َّللا    َرِضيَ  َعب اسٍ  اب نِ  وَعنِ - ب ح َوَأص  ةِ  ِذي ِمن   َراِبَعةٍ  ص   الِحج 
" م ِهلِ ينَ  ِبالَحجِ 

(5) 

ها معرفة والتي تفيد صالة الصبح يزها عن كونكرة إشارة إلى تماوربما ورودها مضافة إلى ن-
 .و الفجر كما مر معنا سابقا  أ

 الصباح: -ب

ولم تخرج عن المعنى  بحثت فيما البخاري  في مرات ست نحو إال ترد فلم الصباح كلمة أما
 :(6)اللغوي لكلمة الصبح وهو طلوع النهار من أوله ومن ذلك

                                         

َده  حديث رقم  (1) وِع َوَبع   (.7/76، )ج0330َباب  الق ن وِت َقب َل الرُّك 
 .0060و  4408و  0135و  7310ينظر: حديث رقم  (2)
ـرت والِخريِ ت:  (3) ـرت اإلِبـرة، مـن ِدقـة نظـره.َ قيـل: ال ـذي َيهتـدي ل، مثـل خ  اَلَلِة، َكَأن ه  ين ظـر ِفـي خ  الدليل  الحاذق ِبالد 

 (.5/053اإلب رة )ابن سيدة، المحكم والمحيط األعظم، )ج
رٍ  (4) َد َشه  َد َثاَلَثِة؛ أياٍم، َأو  َبع  َمَل َله  َبع  َتأ َجَر َأِجير ا ِلَيع  ِط، همـا ال ـذي َباب  إذا اس  َد َسَنٍة َجاَز، َو، همـا َعَلـى َشـر  ، َأو  َبع 

َتَرَطاه  إذا َجاَء اأَلَجل  حديث رقم   (.0/81، )ج7764اش 
َد َما أَه َدى حديث رقم  (5) ِيِه َبع  ل  ِفي َهد  َرَك الر ج  ذا َأش  ِن، َوا  ِي َوالب د  ِتَراِك ِفي الَهد   (.0/040، )ج7535َباب  ااِلش 
 .0037و  4310تزادة ينظر: حديث رقم لالس (6)
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ول   َعن هما، قال: "َأَخذَ  َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  ب نِ  َعب ِدَّللا ِ  حديث- ن   ِبَمن ِكِبي،  َّللا ِ  َرس   ِفي َفقال: ك 
ن َيا : ع َمَر، اب ن   َوَكانَ  َسِبيلٍ  َعاِبر   َأو   َغِريبٌ  َكَأن كَ  الدُّ َسي تَ  ِإَذا َيق ول  َباَح، َتن َتِظرِ  َفالَ  َأم  َذا الص   َواِ 
تَ  َبح  ذ   الَمَساَء، َتن َتِظرِ  َفالَ  َأص  ِتكَ  ِمن   َوخ  ِتَك" َحَياِتكَ  َوِمن   ِلَمَرِضَك، ِصح  ِلَمو 

(1) 

 على المفعولية.أي ال تنتظر طلوع النهار وجاءت كلمة الصباح منصوبة 

َبِعينَ أ َعَلي هم "َفَدَعا مالك بن أنس حديث وفي- ا ر  لٍ  َعَلى َصَباح  َوانَ  ِرع  َيانَ  َوَبِني َوَذك   َوَبِني َلح 
وَله   َّللا َ  اَعَصو   ال ِذينَ  ع َصي ةَ  "  َوَرس 

(2) 

، بمعنى صالة الصبح جاء في شرح الحديث :")َفَدَعا(؛  أي: الن ِبي،  -هنا-وصباح 
َبِعيَن صباحا  ِفي ال ق ن وت" َعَلي ِهم َأر 
وقد ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقنت في الفجر "عن ساِلٌم عن  أِبيِه  (3)

وَل هللا  ِر إَذا رَفَع رأَسه  مَن الرُّ  أن ه  َسِمَع َرس  َعِة اآلخرِة ِمَن الَفج  وِع ِمَن الر ك  م  ال َعن  ف الَنا   ي قالك  الل ه 
 .(4)وف الَنا  وف الَنا "

 جاءت منصوبة على التمييز؛ ألنها جاءت بعد لفظ من ألفاظ العقود. -هنا- وكلمة صباحا  

، َسِعيدٍ  وفي حديث أبي-  ِري  د  : َبَعثَ  الخ  ولِ  إلى َعن ه   َّللا    َرِضيَ  َطاِلبٍ  َأِبي ب ن   َعِليُّ  َيق ول   َرس 
وظٍ  َأِديمٍ  ِفي ِبذ َهي َبةٍ  اليمن ِمنَ   َّللا ِ  َمق ر 

ل   ،(5) ت َحص  َبَعةِ  َبي نَ  قال: َفَقَسَمَها ،ت َراِبَها ِمن   َلم   َبي نَ  َنَفٍر، َأر 
ٍر، ب نِ  ع َيي َنةَ  م ا َعل َقَمة   َوالر اِبع : ِإم ا الَخي ِل، َوَزي دِ  حاِبٍس، ب نِ  َوَأق َرعَ  َبد   َرج لٌ  َفقال الطَُّفي ِل، ب ن   َعاِمر   َواِ 
ن ا ِمن   َحاِبِه: ك  ن   َأص   َأِمين   َوَأَنا َتأ َمن وِني َفقال: َأالَ   الن ِبي   َذِلكَ  قال: َفَبَلغَ  ،َهؤ اَلءِ  ِمن   ِبَهَذا َأَحق   َنح 
َماِء، ِفي َمن   َماءِ  ر  َخبَ  َيأ ِتيِني الس  ا الس  " َصَباح  َوَمَساء 

(6) 

                                         
ِل الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم:  (1) ن َيا َكَأن َك َغِريٌب َأو  َعاِبر  َسِبيلٍ »َباب  َقو   (.8/81)ج 6406حديث رقم « ك ن  ِفي الدُّ
ِ حديث رقم  (2)  (.4/08، )ج7830َباب  َمن  ي ن َكب  ِفي َسِبيِل َّللا 
 (.04/11بدر الدين العينى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (3)
 (.00/055بدر الدين العينى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، )ج (4)
ــروظ. )الجوهري الصــحا (5) ــٌم َمق  ــه  َأِدي ــِه اأَلَدم ، َوِمن  َبغ  ِب ــد  ــَلم ي  ــَو وَرق  السِ  ــِه، َوِقيــَل: ه  َبغ  ِب ــد  ــَرظ : َشــَجٌر ي  ــالَق رظ(، ح )ق
 (.0/454ج
ـَواَن، َوِبئ ـِر َمع وَنـَة، َوَحـِديِث َعَضـٍل، َوالَقـاَرِة، َوَعاِصـِم ب ـِن َثاِبـٍت،6) ـٍل، َو،ك  َوِة الر ِجيـِع، َوِرع  ـَحاِبِه  ( َباب  َغـز  َبي ـٍب َوَأص  َوخ 

 (.5/030)ج 4315حديث رقم 
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منصوبة على الظرفية ألنه صح إدخال حرف  -هنا-جاءت  ول النهار وآخره وصباحا  أأي  
 الجر )في( قبلها. 

 صبيحة:-ج

مرات في صحيح البخاري وكلها وردت مضافة ولم تخرج  نحو تسع وردتف صبيحة أما كلمة
 : (1)عن المعنى اللغوي لكلمة الصبح ومن ذلك

َنافَ  َصِديق ا ِلي َوَكانَ  َسِعيٍد، َأَبا قال: "َسَأل ت   ،َسَلَمةَ  َأِبي َعن  - َتَكف  رَ   الن ِبي ِ  َمعَ  قال: اع   الَعش 
َسطَ  ِرينَ  (2)َصِبيَحةَ  َفَخَرجَ  َرَمَضاَن، ِمن   اأَلو  َلةَ  أ ِريت   قال: ِإنِ يو  َفَخَطَبَنا، ِعش  ِر، َلي   َأو  -أ ن ِسيت َها ث م   الَقد 
يت َها وَها -ن سِ  رِ  ِفي َفال َتِمس   (3)الَوت ِر" ِفي األواخر الَعش 

جاء في شرح الحديث:" وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه. وهذا هو الصحيح؛ ألن يوم 
عشرين معتكف فيه، وبه تتم العشرة أيام؛ ألنه دخل في أول الليل فيخرج في أوله، فيكون معنى 

وعشرين، وهى الليلة التي يخرج من صبيحتها( يريد الصبيحة التي قبل ليلة  إحدىقوله: )في ليلة 
الصبيحة التي بعدها إلى الليلة، وكل  -أيضا  -وعشرين، وأضافها إلى الليلة كما تضاف ؛  إحدى

ن كانت العادة في نسبة الصبيحة إلى  متصل بشيء فهو مضاف إليه، سواء كان فيه أو بعده، وا 
: -تعالى-الليلة التي قبلها؛ لتقديم الليل على النهار، فإن نسبة الشيء إلى ما بعده جائز بدليل قوله 

ْو ُضَحاَها
َ
لَْم يَلَْبُثوا إَِّلذ َعِشيذًة أ

 .(5)فنسب الضحى إلى ما بعده" (4)

؛ ألنه صح تعرب ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  -هنا-وكلمة صبيحة 
 ن تسبق بحرف الجر )في(.أ

                                         

 .7370و  6810و  7760و  7343و  7306و  800و  0564ينظر: حديث رقم  (1)
: نقيض المساء وكذلك الصبيحة ) الجوهري، الصحاح )صبح(، ج (2)  (0/083والَصباح 
ب ِع األواخر حديث رقم  (3) ِر ِفي الس  َلِة الَقد   (.0/4)ج 7306َباب  الِتَماِس َلي 
 .]46النازعات: [ (4)
 (.4/067ابن بطال، شرح صحيح البخاري البن بطال، )ج (5)
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َلمَ  َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  َأَنسٍ  وَعن  - ول   قال: "َأو  ٍش، ِبن تِ  ِبَزي َنبَ  َبَنى ِحينَ   َّللا ِ  َرس  َبعَ  َجح   َفَأش 
ب ز ا الن اَس  م ا، خ  َجرِ  إلى َخَرجَ  ث م   َوَلح  ِمِنينَ  أ م َهاتِ  ح  َنع   َكانَ  َكَما الم ؤ   َعَلي ِهن   َفي َسلِ م   ِبَناِئِه، َصِبيَحةَ  َيص 
نَ  ع و َعَلي ِه، َوي َسلِ م  ع ونَ  َله ن   َوَيد   .(1)َله " َوَيد 

َلة الزفاف له: )َصِبيَحة بناِئِه(  أي: صباحا  بعد َلي  َقو 
 منصوبة على الظرفية -هنا-وهي (2)

 ومن ذلك قول الشاعر: وقد ترددت هذه الكلمة في الشعر العربي كثيرا  

ــــــاَلح وتضــــــحي ــــــألواح السِّ  تمســــــي ك
 

 (3)كالمهــــــــــــــــــاة َصــــــــــــــــــِبيَحة اْلقطــــــــــــــــــر 
 

 :(4)و قال الفرزدق

ــــِب مــــْن ِمنــــ إذا مــــا  ىاْلتقينــــا باْلُمَحص 
 

فـــوا   (5)َصـــبيحَة يـــوِم الن ْحـــِر مـــْن حيـــُث َعر 
 

 الفجر:-7

ب ح، وتفج ر، وانفجر َعنه  الل ي ل." ولذا سمي الفجر بهذا االسم ألنه ينفجر  (6)"قد انفجر الصُّ
 بطلوع النهار وعليه سميت صالة الفجر بصالة الصبح. يذانا  إ عنه الليل 

                                         

ــاِظِريَن ِإَنــاه  َوَلِكــن   (1) ــَر َن ــم  إلــى َطَعــاٍم َغي  ذَن َلك  ل وا ب ي ــوَت الن ِبــيِ  ِإال  َأن  ي ــؤ  خ  ــِه: تاَل َتــد  ِل ــإذا َبــاب  َقو  ل وا َف خ  ِعيــت م  َفــاد  إذا د 
ـــتَ  ـــي  َفَيس  ذي الن ِب ـــم  َكـــاَن ي ـــؤ  َتأ ِنِســـيَن ِلَحـــِديٍث ِإن  ،ِلك  ـــت م  فانتشـــروا َواَل م س  ذا َطِعم  ِيي ِمـــَن الَحـــقِ  َوا  ـــَتح  م  َوَّللا   اَل َيس  ِيي ِمـــن ك  ح 

م  َوق ل ــوِبِهن  َوَمـــا َكــاَن َلك ـــ ل ـــوِبك  َهــر  ِلق  ـــم  َأط  ــَأل وه ن  ِمـــن  َوَراِء ِحَجــاٍب ،ِلك  ـــا َفاس  ِ َواَل َأن  َســَأل ت م وه ن  َمَتاع  ـــوَل َّللا  ذوا َرس  م  َأن  ت ــؤ 
َواَجه  ِمن   وا َأز  ِ َعِظيم ا{ ]األحزاب: َتن ِكح  ا ِإن  ،ِلك م  َكاَن ِعن َد َّللا  ِدِه َأَبد   (.6/001، )ج4014[ " حديث رقم 50َبع 

 (.01/070بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (2)
 (.0/500البيت من الكامل للشاعر ابن أحم )جمهرة اللغة، )ج (3)
يبــة فــي " طبقــات الشــعراء ": همــيم بالتصــغير، ابــن غالــب، وكنيتــه أبــو األخطــل أبــو فــراس، همــام، وقــال ابــن قت (4)

المعروف بالفرزدق، الشاعر المشهور صاحب جرير. وتوفي بالبصرة سنة عشر ومائة قبل جرير بأربعين يوما ، وقيـل 
 (.6/10بثمانين يوما . )ابن خلكان ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، )ج

 (.7/060معجم ديوان األدب، )جالفارابي،  (5)
 (.0/015ابن سيدة، المحكم والمحيط األعظم، )ج (6)
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 فيما إطالقا   نكرة ترد مرفوعة ومنصوبة ومجرورة ولم مرة وعشرين ومائة ا  خمس وردتوقد 
الة الفجر المشهودة ولكمال عظيم بحثت وربما كان ذلك داللة واضحة على تعريف الفجر بأنه ص

 ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. -تعالى-جر هذه الصالة وفضلها عند هللا أ
 أوال: مرفوعة:

 : (1)رفوعة ما يقرب من ثالث عشرة مرة مثلوقد جاءت م

ع وٍد، َعِن الن ِبيِ  -  ب ِن َمس 
ِ م    َعن  َعب ِد َّللا  َنَعن  َأَحَدك  م   -، قال: "اَل َيم  ا ِمن ك  َأَذان   -َأو  َأَحد 

وِرِه، فإنه  ي َؤذِ ن   ،  -َأو  ي َناِدي ِبَلي ٍل  -ِباَلٍل ِمن  َسح  م  ِجَع َقاِئَمك  ر  ِلَير  ، َوَلي َس َأن  َيق وَل الَفج  م  َوِلي َنبِ َه َناِئَمك 
ب ح   - َفل  َحت ى َيق وَل َهَكَذا"وَ  -َأِو الصُّ ق  َوَطأ َطَأ إلى َأس  قال ِبَأَصاِبِعِه َوَرَفَعَها إلى َفو 

(2) 

 ند التعليق على لفظة الصبحعوقد سبق التعليق على هذا الحديث 

ول  َّللا ِ - : "َكاَن َرس  ِر َقاَم،   وعن َعاِئَشَة، قالت  َؤذِ ن  ِباأل وَلى ِمن  َصاَلِة الَفج  ِإَذا َسَكَت الم 
، ث   ر  َتِبيَن الَفج  َد َأن  َيس  ِر، َبع  َعَتي ِن َخِفيَفَتي ِن َقب َل َصاَلِة الَفج  َطَجَع َعَلى ِشقِ ِه األَفَرَكَع َرك  يَمِن، َحت ى م  اض 

َِقاَمِة" َيأ ِتَيه  الم َؤذِ ن  ِلإل 
(3) 

وقد وردت هذه اللفظة في هذا الحديث ثالث مرات األوليين مجرورة وفي الثالثة مرفوعة 
 على الفاعلية للفعل )يستبين(

َصةَ - "  : "َأن  الن ِبي  وعن َحف  ر  ل ع  الَفج  َد َما َيط  َعَتي ِن َخِفيَفَتي ِن َبع  َكاَن ي َصلِ ي َرك 
(4) 

َصةَ - َعَتي ِن"-أيضا  - وعن َحف  ر  َصل ى َرك  : "َأن ه  َكاَن ِإَذا َأذ َن الم َؤذِ ن  َوَطَلَع الَفج 
(5) 

ن الطلوع يكون لألشياء المحببة لإلنسان كأن تقول: لفعل طلع في الحديث ناسب الفجر ألوا
 ومن ذلك قول الشاعر:لفاظ د في الشعر العربي مع مثل هذه األطلع البدر وطلع الصباح وقد ور 

                                         

 0740و  6003و  5104و  0465و  7000و  7707و  7705و  0103ينظر: حديث رقم  (1)
ِر حديث رقم  (2)  (.0/070)ج 670َباب  األذان َقب َل الَفج 
 (.0/078ج، )676َباب  َمِن ان َتَظَر اإِلَقاَمَة حديث رقم  (3)
ت وَبِة حديث رقم  (4) َد الَمك   (.7/50، )ج0000َباب  الت َطوُِّع َبع 
ِر حديث رقم  (5) َعَتي ِن َقب َل الظُّه  ك   (.7/51، )ج0080َباب  الر 
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 طلعــــــــــت علــــــــــّي واألحــــــــــوال ســــــــــود  
 

ـــــــى الظـــــــالم  ـــــــع الصـــــــباح عل  (1)كمـــــــا طل
 

ر  َعَلي َنا ِمن  َثِني اِت ال َوَداعِ  ومنه نشيد الصحابة حين عودتهم من تبوك: َطَلَع ال َبد 
(2). 

َدِلَفةَ - ِ َرِضَي َّللا   َعن ه ، َفَأَتي َنا الم ز  ِحيَن اأَلَذاِن ِبالَعَتَمِة َأو  َقِريب ا ِمن   وفي الحديث "َحج  َعب د  َّللا 
َعَتي ِن، ث م  َدَعا ِبَعَشائِ  َدَها َرك  ِرَب، َوَصل ى َبع  ى، ث م  َذِلَك، َفَأَمَر َرج ال  َفَأذ َن َوَأَقاَم، ث م  َصل ى الَمغ  ِه َفَتَعش 

َلم   -َأَمَر أ َرى َفَأذ َن َوَأَقاَم  ٌرو: اَل أَع  ك  ِإال  ِمن  ز َهي ٍر  ، قال َعم  َعتَ -الش  ي ِن، َفَلم ا ، ث م  َصل ى الِعَشاَء َرك 
ر   اَلَة، ِفي َهَذا الَمَكاِن ِمن  َهَذا  ، قال: ِإن  الن ِبي  َطَلَع الَفج  اَعَة ِإال  َهِذِه الص   َكاَن اَل ي َصلِ ي َهِذِه الس 
ِ: "اليوم تِ تَ هما َصالَ  ، قال َعب د  َّللا  َدِلَفَة، اِن ت َحو اَلِن َعن  َوق  َد َما َيأ ِتي الن اس  الم ز  ِرِب َبع  هما: َصاَلة  الَمغ 

، قال: َرأيت  الن ِبي   ر  ر  ِحيَن َيب ز غ  الَفج  َعل ه  "  َوالَفج   .(3)َيف 

ة لى والثالثة على الفاعليوفي هذا الحديث وردت لفظة الفجر ثالث مرات كلها مرفوعة األو 
 هما على االبتداء.وأوسط

ِ  َكاَن ي َؤذِ ن  ِبَلي ٍل، فَ وَعن  َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها، "َأن  ِباَلال  - ول  َّللا  َرب وا قال َرس  ل وا َواش  : ك 
" ر  ل َع الَفج  ت وٍم، فإنه  اَل ي َؤذِ ن  َحت ى َيط  َحت ى ي َؤذِ َن اب ن  أ مِ  َمك 
(4). 

ِ إ" :يثوفي الحد- وَل َّللا  ،  ن َرس  َتِسل  ن ٌب ِمن  أَه ِلِه، ث م  َيغ  ر  َوه َو ج  ه  الَفج  ِرك  َكاَن ي د 
وم " َوَيص 
(5). 

 

 

 

                                         

البيت البي عمران القلعي، )التلمساني، نفـح الطيـب مـن غصـن األنـدلس الرطيـب، وذكـر وزيرهـا لسـان الـدين بـن  (1)
 (.0/035الخطيب )ج

 (.8/071ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (2)
 (.7/064، )ج0605هما حديث رقم َأَقاَم ِلك لِ  َواِحَدٍة ِمن  َباب  َمن  َأذَن وَ  (3)
ِل الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم:  (4) م  َأذان  ِباَللٍ »َباب  َقو  وِرك  م  ِمن  َسح  َنَعن ك   (.0/71، )ج0108حديث رقم « اَل َيم 
ن ب ا حديث رقم  (5) ِبح  ج  اِئِم ي ص   (.0/71، )ج0176َباب  الص 
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 ثانيا: منصوبة:

 ظة منصوبة وجلها جاءت منصوبة علىومن األحاديث التي وردت فيها هذه اللف
: "َلَقد   ،َعاِئَشةَ  َأن   :(1)المفعولية ول   َكانَ  قالت  َر، ي َصلِ ي  َّللا ِ  َرس  َهد   الَفج  ِمَناتِ  ِمنَ  ِنَساءٌ  َمَعه   َفَيش   الم ؤ 
َعاتٍ  َتَلفِ  وِطِهن   ِفي م  م ر 

نَ  ث م   ،(2) ِجع  ِرف هن َمأ ب ي وِتِهن   إلى َير   .(3)َحٌد"أ يع 
وذلك أن مضافها وهي كلمة صالة محذوف  ا  به منصوب مفعوال   -هنا-وكلمة الفجر تعرب - 

 فهي مفهومة من السياق.

َبَل َعَلى الن اِس" َر َأق  وفي الحديث "َفَلم ا َقَضى الَفج 
(4). 

- ِ َصل ى َصاَلة  ِبَغي ِر ِميَقاِتَها، ِإال   ، قال: "َما َرأيت  الن ِبي   -َرِضَي َّللا   عنه  -وَعن  َعب ِد َّللا 
َر َقب َل ِميَقاِتَها" ِرِب َوالِعَشاِء، َوَصل ى الَفج  َصاَلَتي ِن: َجَمَع َبي َن الَمغ 
(5). 

َر ان َصرَ  -أيضا  - وفي الحديث ول  َّللا ِ  فَ "َفَلم ا َصل ى ِبِهم  الَفج  َم َرس  وا َله ، َفَتَبس  ِحيَن  َفَتَعر ض 
" َرآه م 
(6). 

بِ  - ِ  ب نِ  وفي حديث َكع  ول  َّللا  ِ  َماِلٍك: "َوَنَهى َرس  وَل َّللا  َفأ َسلِ م   َعن  َكاَلِمَنا، َوآِتي َرس 
َلة ، َوآ وَن َلي  اَلِم َأم  اَل؟ َحت ى َكَمَلت  َخم س  ِسي: َهل  َحر َك َشَفَتي ِه ِبَردِ  الس    َذَن الن ِبيُّ َعَلي ِه، َفَأق ول  ِفي َنف 

َر" ِ َعَلي َنا ِحيَن َصل ى الَفج  َبِة َّللا  ِبَتو 
(7) 

                                         

 5718و  7307و 0680ينظر: حديث رقم  (1)
َعاٍت(  (2) َتَلفِ  ـ)م  ـِر ِكَسـاٌء ِمـن  ص  ط  ِبال َكس  ( ال ِمـر  وِطِهن  ـوِهِهن  َوَأب ـَداِنِهن  )م ـر  ـَتِتَراِت و ج  ـِب َعَلـى الحاليـة؛ أي م س  وٍف ِبالن ص 

َتَزر  ِبــِه َوِقيــَل ال ِجل َبــاب  َوِقيــَل ال ِمل َحَفــة  )العظــيم آبــادي،عون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود، ومعــه حاشــية  بــن اَأو  َخــزٍ  ي ــؤ 
 (.7/65ح علله ومشكالته،)ج-أيضا  -القيم: تهذيب سنن أبي داود و؛ 

 (.0/84، )ج007َباٌب: ِفي َكم  ت َصلِ ي الَمر أَة  ِفي الثِ َياِب حديث رقم  (3)
د  حديث رقم  (4) ا َبع  َد الث َناِء: َأم  َبِة َبع  ط   (.7/00، )ج174َباب  َمن  ، قال ِفي الخ 
ٍع حديث رقم َباٌب: َمَتى ي َصل ِ  (5) َر ِبَجم   (.7/066، )ج0687ي الَفج 
ِب حديث رقم  (6) َيِة َوالم َواَدَعِة َمَع أَه ِل الَحر   (.4/16، )ج0058َباب  الِجز 
لـى َمتَـىذَباب  َمن  َلم  ي َسلِ م  َعَلى َمِن اق َتَرَف  (7) َبت ه ، َوا  َبـة  الَعاِصـي حـديث  ن ب ا، َوَلم  َير د  َساَلَمه ، َحت ى َتَتَبي َن َتو  َتَتَبـي ن  َتو 
 (.8/50)ج 6755رقم 
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مع رسول  التي قد تكون ثقيلة وهذا تأدبا   تي في الحديث تفيد الخفة ولم يقل وأجيءآولفظة 
 .هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ثالثا: مجرورة:

 : (1)أربعين مرة مثل نحووقد وردت مجرورة 

ولَ  ه َري َرَة: َأن   َأِبي َعن  - م   ، قال: " َيَتَعاَقب ونَ  َّللا ِ  َرس   ِبالن َهاِر، َوَماَلِئَكةٌ  ِبالل ي لِ  َماَلِئَكةٌ  ِفيك 
َتِمع ونَ  رِ  َصاَلةِ  ِفي َوَيج  ِر، َوَصاَلةِ  الَفج  ر ج   ث م   الَعص  ، َبات وا ال ِذينَ  َيع  م  َأل ه م   ِفيك  َلم   َوه وَ  َفَيس  : َكي فَ  أَع   ِبِهم 
ت م   َناه م   ِعَباِدي؟ َتَرك  ي َصلُّوَن" َوه م   َوَأَتي َناه م   ي َصلُّوَن، َوه م   َفَيق ول وَن: َتَرك 

(2). 

مجرورة على اإلضافة وهذا الحديث مما يحتج به عند النحاة على  -هنا-جاءت اللفظة وقد 
م َماَلِئَكة  د شن وَءة َأو بلحارث َوِمن ه الَحِديث يتعاقبون ِفيك  لغة )أكلوني البراغيث( "ل َغة َطيء َأو َأز 

 قال الشاعر: لل ي ِل ومالئكة ِبالن َهاِر.ِبا

ـــــــــــــــــــِتَراء ـــــــــــــــــــي اْش  يلومـــــــــــــــــــونني ِف
 

ـــــــــــــم يعـــــــــــــزلُ ال  ـــــــــــــل َأهِلـــــــــــــي فكله  نخي
 

فالواو في قوله يتعاقبون هي واو تدل على  (3)َوِهي ِعن د ِسيَبَوي ٍه حرف َدال على ال َجَماَعة"
 الجمع عند سيبويه وجمهور البصريين والفاعل هو كلمة مالئكة. 

لَ - ٍد، ب نَ  وكان َسه  ن ت   َسع  : "ك  ر   َيق ول  ر َعةٌ  َيك ون   ث م   أَه ِلي، ِفي َأَتَسح  ِركَ  َأن   ِبي، س   َصاَلةَ  أ د 
رِ  ولِ  َمعَ  الَفج  " َّللا ِ  َرس 

(4). 

 وا عرابها كما في الحديث الذي سبقها.

                                         

ــــــم  (1) و  0070و  0368و   114و 000و  054و  650و  648و  588و  584و  508ينظــــــر: حــــــديث رق
و  7468و  0100و  0606و  0603و  0735و  0061و  0068و  0063و  0041و  0043و  0001
و  4170و  4000و  4600و   4563و  4551و   4448و  4408و 4361و 4305و  0746و  0770
  0334و  018و  0486و 0471و  0046و  6050و  6014و  5801و  5010
ِر حديث رقم  (2) ِل َصاَلِة الَعص   (.0/005، )ج555َباب  َفض 
 (.408ابن هشام ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، )ص (3)
ِر حديث رقم  (4)  (.0/073، )ج500باب  َوق ِت الَفج 
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ٌل:- ع وٍد، قال: "قال َرج  ِ ِإنِ ي أَلتَ  وَعن  َأِبي َمس  وَل َّللا  ِر ِمم ا أَيا َرس  اَلِة ِفي الَفج  خر َعِن الص 
ِ ي ِطيل  ِبَنا ف اَلٌن ِفيهَ  ول  َّللا  َمِئٍذ، ، َما رَ ا، َفَغِضَب َرس  ِضٍع َكاَن َأَشد  َغَضب ا ِمن ه  َيو  أيت ه  َغِضَب ِفي َمو 

ِعيَف  ، فإن َخل َفه  الض  ز  ِريَن، َفَمن  َأم  الن اَس َفل َيَتَجو  م  م َنفِ  ، ِإن  ِمن ك  َوالَكِبيَر َوَذا ث م  قال: "َيا  أيَها الن اس 
 .(1)ِة"الَحاجَ 

ِر الم  وَعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "َكاَن الن ِبيُّ - م َعِة ِفي َصاَلِة الَفج  َرأ  ِفي الج  َيق 
ه ِر" َدَة، َوَهل  َأَتى َعَلى اإِلن َساِن ِحيٌن ِمَن الد  ج  َتن ِزيل  الس 
(2). 

 ِ وَل َّللا  ر  َرس  ا ِإن  َأخ  ": وعن أبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه  ، َوه َو َيق صُّ ِفي َقَصِصِه، َوه َو َيذ ك 
ِ ب َن َرَواَحةَ  "َلك م  اَل َيق ول  الر َفثَ  ِني ِبَذِلَك َعب َد َّللا   َيع 

ــــــــــهُ  ــــــــــو ِكَتاَب ِ َيْتُل ــــــــــوُل    ــــــــــا َرُس  َوِفيَن
 

ـــــَن الَفْجـــــِر َســـــاِطعُ  ِإَذا اْنَشـــــق    ـــــُروف  ِم  َمْع
 

 َأَراَنـــــــا الُهـــــــَد  َبْعـــــــَد الَعَمـــــــى َفُقُلوُبَنـــــــا
 

ـــــــــعُ   ـــــــــال َواِق ـــــــــا  ق ـــــــــات  َأن  َم ـــــــــِه ُموِقَن  ِب
 

ـــــــُه َعـــــــْن ِفَراِشـــــــهِ   َيِبيـــــــُت ُيَجـــــــاِفي َجْنَب
 

 (3)ِإَذا اْســـــَتْثَقَلْت ِباْلُمْشــــــِرِكيَن الَمَضــــــاِجُع " 
 

بن رواحة كان يقول الشعر الطيب الحسن وليس فيه  والمقصود من هذا الحديث أن عبد هللا
 الرفث والخبث وهو من شعراء األنصار رضي هللا عنهم أجمعين .

 مساء:-4

ين  َوال َحر ف   َتلُّ َكِلَمَتاِن م َتبَ وهي ضد الصباح ")َمَسَي( ال ِميم  َوالسِ  ا؛ األ  وَلى َزَماٌن اال م ع  يَنَتاِن ِجدا
ِمَنِة، وَ  َز  َباِح. ي  ِمَن األ  ص  ِي َخاِمَسٍة. ه َو ِخاَلف  اإل ِ ِي َخاِمَسٍة َوِمس  َسي َنا، َوَأَتاَنا ِلم س  َنا َوَأم  َبح  قال َأص 

َباِح.وَ  ط  َماَء  خرى َوال َكِلَمة  األ   ال َمَساء : ِخاَلَف الص  س  ِخَل الر اِعي َيَده  ِفي َرِحِم الن اَقِة َيم  : َأن  ي د  ي  ال َمس 
ِل  ِمَل"ال َفح  ِمن  َرِحِمَها َكَراَهَة َأن  َتح 

(4). 

                                         

َل حديث رقم  (1)  (.0/047، )ج034َباب  َمن  َشَكا ِإَماَمه  إذا َطو 
م َعِة  حديث رقم  (2) َم الج  ِر َيو  َرأ  ِفي َصاَلِة الَفج   (.7/5، )ج810َباب  َما ي ق 
ِل َمن  َتَعار  ِمَن الل ي ِل َفَصل ى حديث رقم  (3)  (.7/54، )ج0055َباب  َفض 
 (.5/070جابن فارس، مقاييس اللغة، ) (4)
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َسينا  َبح، وَأم  باِح. والم م سى: كالم ص  ب ح ِمَن الص  : ِمَن الَمساء كالصُّ ي  وفي لسان العرب" والم س 
ل تِ  ى؛ ، قال أ مية ب ن  َأبي الص  س  م م 
(1): 

ِ ُمْمســـــــــــــانا وُمْصـــــــــــــَبَحنا  الحمـــــــــــــُد  ِ 
 

ــــــــــي   ــــــــــب َحنا َرب ــــــــــالَخْيِر َص ــــــــــاناب  (2)وَمس 
 

 

 من ست مرات معرفة فقد وردت مرفوعة ومنصوبة ولم ترد مجرورة نحوا  وقد وردت 
 أوال: مرفوعة:

 وذلك في موطنين، هما:

َوعِ  ب نِ  َسَلَمةَ  َعن  -  ِفي  الن ِبي ِ  َعنِ  َتَخل فَ  َعن ه   َّللا    َرِضيَ  َعِليٌّ  قال: "َكانَ  ،َعن ه   َّللا    َرِضيَ  اأَلك 
ولِ  َعن   َأَتَخل ف   َفقال: َأَنا َرَمٌد، ِبهِ  َوَكانَ  َخي َبَر،  َكانَ  َفَلم ا ، ِبالن ِبي ِ  َفَلِحقَ  َعِليٌّ  َفَخَرجَ  ، َّللا ِ  َرس 
َلةِ  َمَساء   ول   َفقال َصَباِحَها، ِفي َفَتَحَها ال ِتي الل ي  ِطَين   َّللا ِ  َرس  َذن   -الر أيَة  : " أَل ع  ، قال: َلَيأ خ   –َأو 
ا لٌ  َغد  ول ه ، َّللا    ي ِحبُّه   َرج  وَله ، َّللا َ  َأو  قال: ي ِحبُّ  َوَرس  َتح   َوَرس  َعَلي ِه" َّللا    َيف 

(3). 

 وفي هذا الحديث وردت ثالثة ألفاظ تدل على الزمان أولها: مساء وجاءت في الحديث فاعال  
لضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف وكلمة صباحها وجاءت مجرورة بحرف وعالمة رفعه ا ا  مرفوع

 وجاءت منصوبة على الظرفية. الجر في وهي مضافة وكلمة غدا  

الحديث النبوي  كما يوجد في الحديث لفتة لغوية مهمة وهي كلمة رجل والتي لم ترد في
ن الكريم إال مرتبطة بالخير والصالح والطاعات ومن ذلك حديث السبعة الذين آومعظم مواطن القر 

م  هللا  ِفي  يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله "َعن  َأِبي ه َري َرَة، َعِن الن ِبيِ   قال: " َسب َعٌة ي ِظلُّه 
، َوَشابٌّ  َمام  ال َعاِدل  َم اَل ِظل  ِإال  ِظلُّه : اإل ِ ٌل َقل ب ه  م َعل ٌق ِفي ال َمَساِجِد،  ِظلِ ِه َيو  َنَشَأ ِبِعَباَدِة هللِا، َوَرج 

                                         

بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف، وهو قسـي بـن منبـه  أمية بن أبي الصلت عبد هللا( 1)
 قال أبو الحكم الثقفي. شاعر جاهلي، قدم دمشق قبل اإلسالم، وقيـل: إنـه كـان نبيـا  بن بكر بن هوازن، أبو عثمان، وي
نه كان في أول أمره على اإل  : " واتل عليهم نبأ الـذي آتينـاهبقوله -تعالى-عنه، وأنه هو الذي أراد هللا يمان، ثم زاغ وا 

 (.5/54أياتنا فانسلخ منها )ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق البن عساكر، )ج
 (.05/783)ج –ابن منظور، لسان العرب  (2)
 (.4/54)جَباب  َما ِقيَل ِفي ِلَواِء الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم،  (3)
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َرأَةٌ  ٌل َدَعت ه  ام  َقا َعَلي ِه، َوَرج  َتَمَعا َعَلي ِه َوَتَفر  اَلِن َتَحاب ا ِفي هللِا اج  قال: ِإنِ ي َذات  َمن ِصٍب َوَجَماٍل، فَ  َوَرج 
َق ِبَص  ٌل َتَصد  َلَم َيِمين ه  َما ت ن ِفق  ِشَمال  َأَخاف  هللَا، َوَرج  َفاَها َحت ى اَل َتع  ٌل َذَكَر هللَا خَ َدَقٍة َفَأخ  ، ليا  اه ، َوَرج 

َفَفاَضت  َعي َناه "
(1.) 

ِض َحاَجِتي، َوَمِعي- ت  ِلَبع  ،  وفي الحديث "َفَلم ا َكاَن َمَساء  َذِلَك اليوم، َخَرج  َطٍح َفَعَثَرت  أ مُّ ِمس 
: َتعِ وَ  َطحٌ قالت  َس ِمس 

(2). 

 .ن الفعل كان في الحديث فعل تام وليس ناقصا  مرفوعة على الفاعلية أل -هنا-ساء وكلمة م

 ثانيا: منصوبة:

، َفَتَحَها-تعالى-َّللا َ  ِإن   خيبر:" ث م   غزوة قصة فيوقد وردت منصوبة  َسى َفَلم ا َعَلي ِهم   الن اس   َأم 
، ف ِتَحت   ال ِذي اليوم َمَساءَ  وا َعَلي ِهم  َقد  َكِثيَرة " ِنيَران ا َأو 

(3) 

 المفعول المطلق المبين للنوع.على مساء في هذا الحديث وردت منصوبة وكلمة 

َماِء، كرة في موطن واحد فيما بحثت :فَ وقد وردت ن قال: "َأاَل َتأ َمن وِني َوَأَنا َأِمين  َمن  ِفي الس 
ا َماِء َصَباح  " َيأ ِتيِني َخَبر  الس  َوَمَساء 

(4). 
 الغداة:-3

لُّ َعَلى َزَما ٌل َصِحيٌح َيد  َتلُّ َأص  ال  َوال َحر ف  ال م ع  ٍن. ِمن  َذِلَك جاء في مقاييس اللغة "ال َغي ن  َوالد 
، ي   وُّ ع  ال َغَداِة َغدَ ال غ د  ى، َوَجم  َوِة غ د  ع  ال غ د  َوة  َوال َغَداة ، َوَجم  و. َوال غ د  د  َواٌت. َوال َغاِدَية : َسَحاَبٌة قال َغَدا َيغ 

مِ َي ِبَذِلَك أِلَن   و ا َوال َغَداء : الط َعام  ِبَعي ِنِه، س  ل  َغد  َص  ا. َواأل  َعل  َذِلَك َغد  ا. َوَأف  َكل  ِفي َذِلَك َتن َشأ  َصَباح  ه  ي ؤ 
َماِن"  (5)الز 

                                         

 (.0/73النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )ج(1)
ن َيا َواآلخــرِة، َوَّللا    (2) ــم  َعــذاٌب إلــى ِفــي الــدُّ ــت م  اَل َبــاب  تِإن  الــذين ي ِحبُّــوَن َأن  َتِشــيَع الَفاِحَشــة  ِفــي الــذين آَمن ــوا َله  َلــم  َوَأن   َيع 

ِ عَ  ل  َّللا  َلم وَن، َوَلو اَل َفض  َ َرء وٌف َرِحيٌم{ تَتِشيع { ]النور: َتع  َمت ه  َوَأن  َّللا  م  َوَرح   (.6/030، )ج4050[ ، حديث رقم 01َلي ك 
َوِة َخي َبَر حديث رقم  (3)  (.5/003، )ج4016باب  َغز 
اَلم ، َوَخاِلِد ب ِن الَوِليِد َرِضَي َّللا    (4) ِث َعِليِ  ب ِن َأِبي َطاِلٍب َعَلي ِه الس  ـِة الـَوَداِع، حـديث َباب  َبع   َعن ه ، إلى اليمن َقب َل َحج 
 (.5/060، )ج4050رقم، 
 (.4/405ابن فارس، مقاييس اللغة، )ج (5)
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ِيَن ه تعالى ن الكريم بهذا المعنى ومن ذلك قولآوقد وردت هذه اللفظة في القر  َوََّل َتْطُردِ اَّلذ
 ِ ٍء َوَما مِْن ِحَااب َك َعلَيْهِْم يَْدُعوَن َربذُهْم بِالَْغَداةِ َوالَْعِش ِ يُرِيُدوَن وَْجَهُه َما َعلَيَْك مِْن ِحَاابِهِْم مِْن ََشْ

الِِمنيَ  ٍء َفتَْطُرَدُهْم َفتَُكوَن مَِن الظذ مِْن ََشْ
واصب نفاك مع اَّلين يدعون -تعالى-وكذا قوله  (1)

ربهم بالغداة والعش
(2). 

 مرئ القيس: ار الجاهلي أما في الشعر العربي فقد جاءت في مثل قول الشاع

 عوجـــــــــا َخليلــــــــــّي الغــــــــــداَة لَعّلنــــــــــا
 

ـــــداِم  ـــــُن ِخ ـــــى اب ـــــا بك ـــــّدياَر كم ـــــي ال  (3)َنبك
 

 وقد جاءت بعدة اشتقاقات من لفظها ومنها:
 الغداة: - أ

الصباح  وقت أو الفجر صالة بمعنى عشرة مرة منصوبة ومجرورة كلهاوقد وردت نحو اثنتي 
 نها لم ترد مرفوعة فيما بحثت.أا لم تخرج عن معناها اللغوي كما وبهذ

 أوال: منصوبة:

فقد وردت ل أمن ست مرات فأما المعرفة ب نحوا  ل ومضافة أفقد وردت منصوبة معرفة ب
 :(4)وردت منصوبة على الظرفية مثلما المضافة فقد أمنصوبة على المفعولية و 

، ث م  ن  ع َمَر َرِضَي َّللا   َعن  َكاَن اب  - َلي َفِة َأَمَر ِبَراِحَلِتِه َفر ِحَلت  هما، "ِإَذا َصل ى ِبال َغَداِة ِبِذي الح 
َلَة َقاِئم ا، ث م  ي َلبِ ي َحت ى َيب ل َغ  َبَل الِقب  َتق  َتَوت  ِبِه اس  ِسك  َحت ى ِإَذا َجاَء َذا ط و ى َرِكَب، َفِإَذا اس  الَحَرَم، ث م  ي م 

َتَسَل" ِبَح، َفِإَذا َصل ى الَغَداَة اغ  َباَت ِبِه َحت ى ي ص 
(5). 

 أي إذا صلى الفجر اغتسل. 

                                         

 .]57األنعام: [ (1)
 .]78الكهف: [ (2)
 (.66ابن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب،)ص (3)
 .4608و  4330ينظر: حديث رقم  (4)
َلِة، حديث رقم  (5) ِبَل الِقب  َتق   (.7/001، )ج0550َباب  اإِله اَلِل م س 
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ول  َّللا ِ - َرِضَي َّللا   َعن َها - وَعن  َعاِئَشةَ - : "َكاَن َرس  لِ  َرَمَضاٍن،، قالت  َتِكف  ِفي ك  َذا  ، َيع  َواِ 
َتَكَف ِفيه"  .(1)َصل ى الَغَداَة َدَخَل َمَكاَنه  ال ِذي اع 

 وتقصد صالة الفجر.

ول  َّللا ِ - ، َفَقَعَد َأب و  وفي الحديث "َوَكاَن اَل ي وَقظ  َرس  َتي َقَظ ع َمر  َتي ِقَظ، َفاس  ِمن  َمَناِمِه َحت ى َيس 
َتي َقَظ الن ِبيُّ  َته  َحت ى اس  َفع  َصو  ٍر ِعن َد َرأ ِسِه، َفَجَعَل ي َكبِ ر  َوَير  ، َفَنَزَل َوَصل ى  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َبك 

 .(2)ِبَنا الَغَداَة"

وَل َّللا ِ وفي موطن آخر " ل  َرس  ٍع" ث م  َرِدَف الَفض  َغَداَة َجم 
(3.) 

والمقصود بهذا التعبير المركب هو فجر المزدلفة أو يوم النحر على اختالف الشروح وهو 
 مصطلح معروف في األدب العربي فقد ورد في األمالي ما قاله أبو عبد هللا:

 حلفــــــــــت بــــــــــربِّ مكــــــــــة والمصــــــــــّلى
 

ـــــــــــــــــــواقفين غـــــــــــــــــــداة   ـــــــــــــــــــعورّب ال  جم
 

ـــــــــى الّتنـــــــــا ي فاعلميـــــــــه  ألنـــــــــت َعَل
 

ــــــــن بصــــــــري وســــــــمعي  ــــــــى م  (4)أحــــــــبُّ إل
 

 

 مثل ذلك عبد الملك بن مروان:وما ورد في البيان والتبيين: وقال آخر يمدح ب

 رأيــــــــت أبــــــــا الوليــــــــد غــــــــداة جمــــــــع  
 

ــــــــــــبابا   بــــــــــــه شــــــــــــيب  ومــــــــــــا فقــــــــــــد الش 
 

ــــــــيب حــــــــزم    ولكــــــــن تحــــــــت ذاك الش 
 

 (5)إذا مـــــــــــا ظـــــــــــن  أمـــــــــــر  أو أصـــــــــــابا 
 

                                         

ِتَكاِف ِفي َشو اٍل، حديث رقم  (1)  (.0/50، )ج7340َباب  ااِلع 
اَلِم، حديث رقم  (2)  (.4/010، )ج0500َباب  َعاَلَماِت النُّب و ِة ِفي اإِلس 
ٍع، حديث رقم  (3) وِل َبي َن َعَرَفَة َوَجم   7/060، ج0661َباب  النُّز 
 (.7/16أبو علي القالى، األمالي ، )ج (4)
 (.0/037الجاحظ، رسائل الجاحظ، )ج (5)
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َسَل الن ِبيُّ  : "َأر  ٍذ، قالت  َبيِ ِع ِبن ِت م َعوِ  َبَح   وَعِن الرُّ وَراَء إلى ق َرى األَن َصاِر: َمن  َأص  َغَداَة َعاش 
" م  ا، َفلَيص  َبَح َصاِئم  ِمِه َوَمن  َأص  ِطر ا، َفل ي ِتم  َبِقي َة َيو  م ف 
(1). 

 أي فجر عاشوراء.
 ثانيا: مجرورة:

 :(2)من ثالث عشرة مرة مثل نحوا  ووردت مجرورة 

ولَ  َأن   َماِلٍك" ب نِ  َأَنسِ  َعن  -  َوَكانَ  ِبَغَلسٍ  الَغَداةِ  َصاَلةَ  ِعن َدَها َفَصل ي َنا َخي َبَر، َغَزا  َّللا ِ  َرس 
ِرف   ِحينَ  الَغَداةِ  َصاَلةِ  ِمن   َين َفِتل   ل   َيع  َرأ   َجِليَسه ، الر ج  تِ ينَ  َوَيق   .(3)الِماَئِة" إلى ِبالسِ 

 جاءت بمعنى صالة الصبح وجاءت كلمة الغداة مجرورة على اإلضافة  -هنا-

ِ ِإنِ ي أَلََتآخر َعن  َصاَلِة الَغَداِة  نوفي حديث اب- وَل َّللا  ِ َيا َرس  ، قال: َوَّللا  ع وٍد، "َأن  َرج ال  َمس 
ِل ف اَلٍن ِمم ا ي ِطيل  ِبَنا، َفَما رأيت ولَ  ِمن  َأج  ِ  َرس  َمِئٍذ، ث م  ، قال:   َّللا  ِعَظٍة َأَشد  َغَضب ا ِمن ه  َيو  ِفي َمو 

َنفِ ِريَن، فَ  م  م  ِعيَف َوالَكِبيَر َوَذا الَحاَجِة"ِإن  ِمن ك  ، فإن ِفيِهم  الض  ز  م  َما َصل ى ِبالن اِس َفل َيَتَجو  أيك 
(4). 

َعَتي ِن َقب لَ  وعن َأَنس  ب ن  ِسيِريَن، قال: "ق ل ت  اِلب نِ - َصاَلِة الَغَداِة أ ِطيل  ِفيهما  ع َمَر: َأَرأيَت الر ك 
َعَتي ِن َقب َل َصاَلِة  قال: َكاَن الن ِبيُّ الِقَراَءَة، فَ  َعٍة، َوي َصلِ ي الر ك  ي َصلِ ي ِمَن الل ي ِل َمث َنى، َوي وِتر  ِبَرك 

 .(5)الَغَداِة، َوَكَأن  اأَلَذاَن ِبأ ذ َني ِه"

ر َعة   قال َحم اٌد:  أي س 
(6) 

َعَتي ِن َقب َل  وَعن  َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها: "َأن  الن ِبي  - ِر، َوَرك  ا َقب َل الظُّه  َبع  َكاَن اَل َيَدع  َأر 
 .(7)الَغَداِة"

                                         

ب َياِن، حديث رقم  (1) ِم الصِ   (.0/00، )ج0163َباب  َصو 
 .0033و  0743و  7310و  0550و  0001و 0051و  6003و  511ينظر: حديث رقم  (2)
ِر حديث رقم  (3)  (.0/004، )ج540َباب  َوق ِت الَعص 
وِد حديث رقم  (4) ج  وِع َوالسُّ ت َماِم الرُّك  ِفيِف اإِلَماِم ِفي الِقَياِم، َواِ   (.0/047)ج 037َباب  َتخ 
 (.7/75، )ج115َباب  َساَعاِت الِوت ِر حديث رقم  (5)
 (.7/75، )ج115َباب  َساَعاِت الِوت ِر حديث رقم  (6)
ِر حديث رقم  (7) َعَتي ِن َقب َل الظُّه  ك   (.7/51، )ج0087َباب  الر 
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ن ا  وفي الحديث "َفَدَعا الن ِبيُّ - ء  الق ن وِت، َوَما ك  ر ا ِفي َصاَلِة الَغَداِة، َوَذِلَك َبد  َعَلي ِهم  َشه 
" ن ت   .(1)َنق 

 أي على الذين قتلوا القراء من أمثال رعل وذكوان. 

 :(2)ثالث مرات مثل نحوووردت نكرة منصوبة 

ول  َّللا ِ - َحاَب ِبئ ِر   َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "َدَعا َرس  َعَلى ال ِذيَن َقَتل وا َأص 
وَله " َواَن، َوع َصي َة َعَصِت َّللا َ َوَرس  ٍل، َوَذك  َمع وَنَة َثاَلِثيَن َغَداة ، َعَلى ِرع 
(3). 

 منصوبة على التمييز بعد العدد. -هنا-وهي  أي ثالثين فجرا   

 :(4)سبع مرات مثل نحووقد وردت نكرة مجرورة 

ول   َرِكبَ  :" ث م  -أيضا  - ومنه- َكب ا" َغَداةٍ  َذاتَ   َّللا ِ  َرس  َمر 
(5). 

 أي ذات صباح. 

ول   ، قال: "َخَرجَ -َرِضَي َّللا   َعن ه  -وعن َأَنس - ونَ  َفِإَذا الَخن َدِق، إلى  َّللا ِ  َرس   الم َهاِجر 
ونَ  َواألَن َصار   ِفر   .(6)َباِرَدٍة" َغَداةٍ  ِفي َيح 

أي وقت الفجر يعضد ذلك حديث آخر للنبي ملسو هيلع هللا ىلص :عن بالل ، قال: "َأذ ن ت  ِفي َغَداٍة َباِرَدٍة َفَخَرَج 
ا   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -الن ِبيُّ  ِجِد َأَحد  : َحَبَسه م  فَ َفَلم  َيَر ِفي ال َمس  ل ت  ؟ َفق  قال:  أيَن الن اس  َيا ِباَلل 
َد".، فَ (1)رال ق   م  ال َبر  ِهب  َعن ه  م  َأذ   قال: الله 

                                         

َواَن، َوِبئ ـِر َمع وَنـَة، َوَحـِديِث َعَضـٍل، َوالَقـاَرِة، َوَعاِصـِم ب ـِن َثاِبـٍت، وَ ( 1) ٍل، َوذك  َوِة الر ِجيِع، َوِرع  ـَحاِبِه، باب  َغز  َبي ـٍب َوَأص  خ 
 (.5/034، )ج4388حديث رقم 

 .0356ينظر : حديث رقم ( 2)
(3 ) ِ ِل َّللا  ِل َقـو  َزق ـوَن، َفـِرِحيَن -تعـالى-َباب  َفض  َيـاٌء ِعن ـَد َربِ ِهـم  ي ر  َوات ـا َبـل  َأح  ِ َأم  َسـَبن  الـذين ق ِتل ـوا ِفـي َسـِبيِل َّللا  : تَواَل َتح 

وَن ِبالـذي نَلـم   َتب ِشـر  ـِلِه، َوَيس  وَن  ِبَما آَتاه م  َّللا   ِمن  َفض  َتب ِشـر  َزن ـوَن، َيس  ٌف َعَلـي ِهم  َواَل ه ـم  َيح  ، َأال  َخـو  َيل َحق ـوا ِبِهـم  ِمـن  َخل ِفِهـم 
ِمِنيَن{ ]آل عمران:  َر الم ؤ  َ اَل ي ِضيع  َأج  ٍل، َوَأن  َّللا  ِ َوَفض  َمٍة ِمَن َّللا   (.4/70، )ج7804[، حديث رقم 003ِبِنع 

 0730و  0340و  4311و  7804ينظر: حديث رقم  (4)
وِف، حديث رقم  ذَباب  الت َعوُّ ( 5)  (.7/06، )ج0353ِمن  َعذاِب الَقب ِر ِفي الك س 
ِريِض َعَلى الِقَتاِل حديث رقم  (6)  (.4/75، )ج7804َباب  الت ح 
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وِل َّللا ِ - َرَج َرس  ِلم وَن ِبال َمِديَنِة َمخ  وَن  وفي موطن آخر "َوَسِمَع الم س  د  َة، َفَكان وا َيغ  ِمن  َمك 
ل  َغَداٍة إلى الَحر ِة"  .(2)ك 

 غدوة: -ب

وذلك مرفوعة  نفا  آعن معناها اللغوي الموضح  -أيضا  - ولم تخرج غدوة بلفظة تأتي وقد
 ومنصوبة ولم ترد مجرورة.

 أوال: مرفوعة:

 فقد وردت مرفوعة مثل: 

َحةٌ  الن ِبي ِ  َعنِ  َماِلٍك، ب نَ  عن َأَنَس - ِ، َسِبيلِ  ِفي : "َلَرو  َوٌة، َأو   َّللا  ن َيا ِمنَ  َخي رٌ  َغد   َوَما الدُّ
 .(3)ِفيَها"

وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  ا  بحرف العطف )أو( مرفوع ا  معطوف ا  اسم -هنا-وتعرب 
 آخره.

والتصاق الم االبتداء التوكيدية بكلمة روحة وهي من ألفاظ الزمان وأنها موصوفة بقوله )في 
 موطنا  في أحد عشر  سبيل هللا( من مسوغات مجيئ المبتدأ نكرة ذكر ذلك صاحب النحو الوافي

هما مما يفيد التخصيص؛ نحو: نوٌم مبكٌر َصة بنعت، أو بإضافة، أو غير خص  ومنها "أن تكون م
، وقول العرب: أحسن الوالة من سعدت به ىمن نوم الضح أفضل  من سهر، ويقظة  البكور أنفع  

جى ِمن  رعيته، وأشقاهم من شقيت به، وشر البالد بالد ال عدل فيها، وال أمان، وقولهم: َوي ٌل للش 
" الَخِلىِ 
(4). 

                                                                                                                        

: البَ ( 1) ، وَ الق رُّ مِ  د  َعام ة ، ِبالض  د  ر  َتاِء َوال َبر  : الق رُّ ِفي الشِ  م  ه  ـي ِف، ي قـال: َهـذا يـومٌ قال َبع ض  ـَتاِء َوالص  ٍد أي  ق ـر ٍ  ِفـي الشِ  َبـر 
 (.5/87)ابن منظور، لسان العرب)قرر(، )ج

َحاِبِه إلى الَمِديَنِة ، حديث رقم،  (2) َرِة الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َوَأص   (.5/63، )ج0136َباب  ِهج 
، َشـِديَدة  َسـَواِد الَعـي ِن، َشـِديَدة  َبَيـاِض الَعـي ِن "، حـديث (3) وِر الِعـيِن، َوِصـَفِتِهن  ي َحـار  ِفيَهـا الط ـر ف   7016رقـم  َباب  الح 
 (.4/00ج)
 (.0/408عباس حسن ، النحو الوافي، )ج( 4)
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، َأو  َمو   م  ِس َأَحِدك  ن َيا َوَما ِفيَها، َوَلَقاب  َقو  َحٌة َخي ٌر ِمَن الدُّ ِ َأو  َرو  َوٌة ِفي َسِبيِل َّللا  ِضع  َوقال: "َغد 
َرأَة  ِمن  ِنَساِء أَه ِل الَجن ِة اط َلَعت  إ ن َيا َوَما ِفيَها، َوَلو  َأن  ام  ِض لى اَقَدٍم ِمَن الَجن ِة، َخي ٌر ِمَن الدُّ أَلر 

ا، َوَلَنِصيف َها أَلََضاَءت  َما َبي َنهما، َوَلَمأَلَت  َما َبي نَ  ِني الِخَماَر  -هما ِريح  ن َيا َوَما  -َيع  َخي ٌر ِمَن الدُّ
 .(1)ِفيَها"

 ثانيا: منصوبة:

 من ثالث مرات وهي: نحوا  فقد وردت منصوبة 

ل   ال َكانَ  أَه َله ، يط ر ق   ال  لن ِبيُّ ا قال: "َكانَ  ،َعن ه   َّللا    َرِضيَ  َأَنسٍ  َعن  - خ  َوة   ِإال   يد   َأو   غ د 
 (2)َعِشي ة "

 أي وقت الصباح وكلمة غدوة في الحديث تعرب منصوبة على الظرفية.

ِ ِن ع َمَر َرِضَي َّللا   َعن  وَعِن اب  -  ول  َّللا  م  ع ِرَض هما، قال: قال َرس  ك  َعَلي ِه : " ِإَذا َماَت َأَحد 
َوة  َوَعِشياا، ِإم ا الن   ه ، غ د  َعد  م ا الَجن ة ، َفي  َمق  َك َحت ى ت ب َعَث إليه"ار  َواِ  َعد   (3)قال: َهَذا َمق 

 منصوبة على الظرفية. -هنا-وهي 

ٍل، َأو  وَعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك: "أَ - َلم ه  إِ قال: ع َري   ن  َره ط ا ِمن  ع ك  ٍل،  ال  َنَة، َواَل أَع  قال: ِمن  ع ك 
م  الن ِبيُّ  َرب وا ِمن  َأب َواِلَها   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َقِدم وا الَمِديَنَة َفَأَمَر َله  وا َفَيش  ر ج  ِبِلَقاٍح، َوَأَمَره م  َأن  َيخ 

َتا َوة " ق وا الن َعَم، َفَبَلَغ َذِلَك الن ِبي  َوَأل َباِنَها َفَشِرب وا َحت ى ِإَذا َبِرئ وا َقَتل وا الر اِعَي، َواس   (4)غ د 

لِ  هما:" َعن  مرتين وكلتاها مرفوعتان و أل فة بمعر  وردت وقد دٍ  ب نِ  َسه   َعنِ  َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  َسع 
َحة   الن ِبي ِ  و  َوة   ، قال: "الر  ن َيا ِمنَ  َأف َضل   َّللا ِ  َسِبيلِ  ِفي َوالَغد  ِفيَها" َوَما الدُّ

ل أ. ووجوده معرفة ب(5)
التعريف في الحديث دل على استغراق الجنس  أي كل روحة وكل غدوة في سبيل هللا خير من 

 الدنيا وما فيها.

                                         

 (.8/000، )ج6568َباب  ِصَفِة الَجن ِة َوالن اِر، حديث رقم  (1)
، حديث رقم  (2) وِل ِبالَعِشيِ  خ   (.0/0، )ج0833َباب  الدُّ
ِت، حديث رقم  (3)  (.8/030، )ج6505َباب  َسَكَراِت الَمو 
ِر الن ِبيِ  َصل   (4) ي َن الم َحاِرِبيَن، حديث رقم َباب  َسم   (.8/060، )ج6835ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم أَع 
م  ِمَن الَجن ِة، حديث رقم 5) ِس َأَحِدك  ِ، َوَقاِب َقو  َحِة ِفي َسِبيِل َّللا  و  َوِة َوالر   .(4/00، )ج7014( َباب  الَغد 
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وَل َّللا ِ - اِعِديِ  َرِضَي َّللا   َعن ه : َأن  َرس  ٍد الس  ِل ب ِن َسع  ٍم ِفي َسِبيِل َعن  َسه  ، قال: "ِرَباط  َيو 
 ِ ن َيا َوَما َعَلي َها، وَ َّللا  م  ِمَن الَجن ِة َخي ٌر ِمَن الدُّ ِط َأَحِدك  ِضع  َسو  ن َيا َوَما َعَلي َها، َوَمو  َحة  َخي ٌر ِمَن الدُّ و  الر 

ن َيا َوَما َعَلي َها" َوة  َخي ٌر ِمَن الدُّ ِ، َأِو الَغد  َها الَعب د  ِفي َسِبيِل َّللا  وح  َير 
(1). 

 َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  اب نِ  من الصرف وذلك في حديث ممنوعةث معرفة ووردت في موطن ثال
لٍ  َكَمَثلِ  الِكَتاَبي ِن، أَه لِ  َوَمَثل   ، قال: " َمَثل ك م   الن ِبي ِ  َعنِ  َعن هما، َتأ َجرَ  َرج  َمل   َفقال: َمن   أ َجَراَء، اس   َيع 
َوة ِمن   ِلي فِ  إلى غ د  ِقيَراٍط؟" َعَلى الن َهارِ  ِنص 

(2). 

الفتحة  اأي من طلوع الصبح وحتى وقت الظهر وهي مجرورة بحرف الجر من وعالمة جره
للنحاة في منعها من الصرف وداللة  قواال  أالصرف وقد ذكر صاحب تاج العروس  ألنها ممنوعة من

م بَعي ِنهِ  َوٌة، من َيو  رة ( وغ د  مِ : الب ك  َوة ، بالض  راة: َعَلٌم للَوق ِت.ذلك حين ، قال :"و)الغ د   ، َغي ر  م ج 

َوَة َيا َهَذا، َغي ر   رفٌة، قال الَجو هِري:  قال: َأَتي ته تغ د  روَفٍة ألن ها َمع  َسَحر إال  َأن ها من  مثل َمص 
َن مِ  َوٌة َفَما ن وِ  َوة ، وغ د  َوة  وغ د  َوَة وغ د  : ِسر  على َفَرِسَك غ د  َنِة، تقول  َو َنِكَرٌة، الظ روِف الم َتمكِ  ن َهَذا َفه 

رفٌة. َو َمع  ن  َفه   َوَما لم ي نو 

َرة للِعل ميِة الِجن ِسي ة كأ س َوة وب ك  هور  أن  َمن َع َصر ف غ د  ِتشاِف: والَمش  اَمة َوقال َأب و حي ان ِفي االر 
ِنهما أ ِريَد بهما أن   َتِويان ِفي كو  م م َعي ن، َأو لم ي َردهما ِمن فَيس  ت ب َيو  : ِإذا َقَصد  ِييِن فتقول  هما الت ع 

وَ  َرة ِفي َذِلك،{ كغ د  وة، وب ك  َلَة إلى غ د  ِيين: أَلِسيَرن  اللي  َت الت ع  ذا َقصد  َوة َوق ت َنَشاٍط، َواِ  ِميم: غ د   ة.الت ع 

مِ  َرة َيو  ت  ب ك  اج: ِإذا َأرد  ِرف  َوقال الزج  ِمك لم َتص  َوة َيو  ذا هما، وَ ك وغ د  تاِ  ذا كاَنا َنِكَرَتي ن َصَرف  هما، َواِ 
ر ف َفَهل ذلَك ِلِعل ِمي ِته بالِجن س كأ ساَمة، أَ  م و ِلِعل ِمي ة َأن ه ي راد  بم ِنعا الص  هما الَوق ت  الم َعي ن ِمن َيو 

 م َعي ن؟

ِبيِة" داِدي ِفي حاِشَيِة الَكع  َع الَكالَم ِفيِه عبد  القاِدِر الَبغ  َوقد وس 
(3). 

ويفيد  -أيضا  -ية وعكسه إلى الموجودة في الحديث ؛ اوحرف الجر )من( يفيد ابتداء الغ
ية، في المكان اتفاقا ، نحو " من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى اية "األول: ابتداء الغاانتهاء الغ

                                         

ِ حديث  (1) ٍم ِفي َسِبيِل َّللا  ِل ِرَباِط َيو   (.4/05، )ج7817رقم َباب  َفض 
ِف الن َهاِر حديث رقم  (2)  (.0/13، )ج7768َباب  اإِلَجاَرِة إلى ِنص 
 (.01/040الزبيدي ، تاج العروس، )ج (3)
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-كقوله ". وكذا فيما نزل منزلة المكان، نحو: من فالن إلى فالن. وفي الزمان عند الكوفيين، 
معان ثمانية: أما إلى" حرف جر، يرد ل (1)"من أول يوم". وصححه ابن مالك، لكثرة شواهده" -تعالى

 .(2)"هما. وهو أصل معانيهاية في الزمان، والمكان، وغير ااألول: انتهاء الغ

 الغدو:-ج

 :(3)هما منصوبان مثلالغدو وذلك في موطنين وكال بلفظة تأتي وقد

َمِن: الَ  َله   قال: "َفقال - الر ح  وقٍ  ِمن   َهل   َذِلكَ  ِفي ِلي َحاَجةَ  َعب د  وق   ِفيهِ  س   ِتَجاَرٌة؟، قال: س 
َمِن، َعب د   إليه قال: َفَغَدا ،َقي ن َقاعٍ  ٍن،(4)ِبَأِقطٍ  َفَأَتى الر ح   َعب د   َجاءَ  َأن   َلِبثَ  َفَما وَ الغ د   َتاَبعَ  قال: ث م   َوَسم 
َمنِ  َرٍة" َأَثر   َعَلي هِ  الر ح  ف  ص 

(5). 

معربة بالنصب على  وقد جاءت لفظة الغدو والتي تعني في الحديث الذهاب صباحا  
 المفعولية.

 الغد: -د

 ذلك:  ومن خمس عشرة مرة نحو الغد بلفظة وردت وقد
 أوال: مرفوعة:

 :(6)وقد وردت مرفوعة مرتين، مثل

                                         

 (.038المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني، )ص( 1)
 (.085، )صالمرجع السابق( 2)
 0083ينظر: حديث رقم  (3)
ـَبخ   (4) َِقـط  ِمـَن الل ـَبِن َمِخـيٌض ي ط  ِتاَلِط.، قالوا: األ  لُّ َعَلى ال َخل ِط َوااِلخ  َزة  َوال َقاف  َوالط اء  َتد  ـَل، ال َهم  ث ـم  ي ت ـَرك  َحت ـى َيم ص 

َعــــة  َأِقَطــــٌة.  ــــا، َوال ِقط  َم َأق ط  ــــو  ــــت  ال َق م  أي: َوَأَقط  ــــت ه  َعم  ــــَأط  ِل ــــأ ق وٌط خ  ــــاٌم َم َِقِط )ابــــن فــــارس ، مقــــاييس اللغــــة، . َوَطَع ــــاأل  َط ِب
 (0/070)ج
(5 ) ِ ِل َّللا  وا َّللا َ -تعالى-َباب  َما َجاَء ِفي َقو  ـر  ِ َواذك  ـِل َّللا  ِض َواب َتغ ـوا ِمـن  َفض  ـاَلة  فانتشـروا ِفـي اأَلر  : تَفإذا ق ِضَيِت الص 

ِلح ونَ   (.0/57، )ج7348حديث رقم  َكِثير ا َلَعل ك م  ت ف 
 4007ينظر: حديث رقم  (6)
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ٍد، ِقَبلَ  َخي ال    الن ِبيُّ  قال: "َبَعثَ  ،َعن ه   َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  بيأعن - لٍ  َفَجاَءت   َنج   َبِني ِمن   ِبَرج 
ِجِد، َسَواِري  ِمن   ِبَساِرَيةٍ  َفَرَبط وه   أ َثاٍل، ب ن   ث َماَمة   َله   ي قال َحِنيَفةَ   َفقال: َماذا ، الن ِبيُّ  إليه َفَخَرجَ  الَمس 
، َيا ي رٌ خَ  ث َماَمة ؟ َفقال: ِعن ِدي َيا ِعن َدكَ  ت ل ِني ِإن   م َحم د  ت ل   َتق  ن   َدٍم، َذا َتق  ن   َشاِكٍر، َعَلى ت ن ِعم   ت ن ِعم   َواِ   َواِ 
ن تَ  " َكانَ  َحت ى َفت ِركَ  ِشئ َت، ما ِمن ه َفَسل   الَمالَ  ت ِريد   ك  الَغد 

(1) 

في  (2)تامةمرفوعة على الفاعلية؛ ألن كان  -هنا-لى وجاءت الغد اأي حتى كان اليوم الت
 الحديث.

في  (3)وفي لفظة )ماذا( الواردة في الحديث وجوه نحوية متعددة ذكرها بدر الدين العيني
له: )َماَذا عن دك؟(شرحه على الب َتمل َأن تكون:  خاري:" َقو  ء عن دك؟ َوقال َبعضهم: يح  أي:  أي َشي 

َتقر ِفي َظنك َأن َأفعله  بك؟ ان تهى.  وَلة، وعندك، صلته؛  أي: َما ال ِذي اس  ص  َما استفهامية، وَذا، َمو 
ق   و: َماَذا ال و  وف؟ الث اِني: قلت: َهَذا َيأ ِتي على أوجه. األول: َأن تكون: َما استفهامية، َوَذا، ِإَشاَرة َنح 

له  وَلة ِبَدِليل افتقاره للجملة بعده الث اِلث: َأن تكون: َماَذا، ك  ص  َأن تكون َما استفهامية، وَذا، َمو 
ء، َأو  نى: َشي  م جنس ِبَمع  له اس  ِلك: لماذا ِجئ ت؟ الر اِبع: َأن تكون: َماَذا، ك  ِكيب َكَقو  استفهاما  على الت ر 

وال   ص  نى: ال  َمو  ا ِبَمع  َِشاَرة. الس  ِدس: َأن تكون: َما، ِذي ال َخاِمس: َأن تكون: َماَذا َزاِئَدة و: َذا لإل 

                                         

م َعِة حديث رقم  (1) ِض الج   (.7/7، )ج 806َباب  َفر 
؛ أي قـــد حـــدث َوخلـــقَوَتكـــون َكـــاَن َدال ـــة علـــى ال َحـــدث فتســـتغني َعـــن ال َخَبـــر ( 2) ـــوب َتقـــول قـــد  كـــاَن زيـــد  ، قـــال ال َمن ص 

اِعر:  الش 
ـي خ يهدم ـه )ِإذا َكاَن الشتاء  فأدفئوني .. ـرو  الشـَتاء(. فـإن الش  ـبح َعم  َسـى زيـد َوأص  أي ِإذا حـدث الشـَتاء َوَوقـع َوَكـذِلَك َأم 

 (.08وكقولك أمسينا وأصبحنا)ابن الصائغ، اللمحة في شرح الملحة، )ص
ر الحلبــى األصــلى القــاهري الحنفــي  (3) ــد ال َبــد  ــف اب ــن م َحم  َســي ن بــن ي وس  مــد بــن ح  مــد بــن م وَســى بــن َأح  ــود بــن َأح  م  َمح 
وف بالعينيال مَ  ر   ع 

ــو َوالصــر ف  067ولــد َســاِبع عشــر َرَمَضــان ســنة  ــي الن ح  ــا ِفــي فنونــومش؛ أيخــه ِف ــتِ يَن َوَســب عمائة َوحفــظ كتب ــي ِن َوِس اث َنَت
ضـهم  مـن تالمـذة ضـهم  مـن تالمـذة الط يِ ِبـي  َوَبع  ول والمعاني َوال َبَيان َبعضهم من تالمـذة الجـاربردى َوَبع   والمنطق َواأل  ص 
ـــِن َمالـــك  وح األلفيـــة والتســـهيل اِلب  ـــر  الســـعد التفتـــازاني َوشـــرح ال مجمـــع والبحـــار الزآخـــرة والمنـــار والشـــواهد ال َواِقَعـــة ِفـــي ش 

ــة ســنة  َلــة الثُّاَلَثــاء َراِبــع ،ي ال حج  خمــس َوخمســين وثمــان ماَئــة َودفــن ِبال َقــاِهَرِة )الشــوكاني، البــدر  855َوال م ِحيطَمــاَت َلي 
 (7/715اسن من بعد القرن السابع، )جالطالع بمح
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ف و استفهاما  و  ِني: لست َأن ت ِمم ن تظلم بل َأن ت َتع  له: )ِعن ِدي خير(، َيع  َذا، َزاِئَدة على خالف ِفيِه. َقو 
 .(1)وتحسن"

 ثانيا: منصوبة:

 :(2)مرات، مثلمن خمس  نحوا  وقد جاءت منصوبة 

َري ٍح، َأِبي َعن  - ِرو َأن ه ، قال ش  ةَ  إلى الب ع وثَ  َيب َعث   َوه وَ  -َسِعيٍد:  ب نِ  ِلَعم   ِلي أيَها "ائ َذن  –َمك 
، ث كَ  اأَلِمير  مِ  ِمن   الَغدَ   الن ِبيُّ  ِبهِ  َقامَ  َقو ال   أ َحدِ   َعي َنأي َوَأب َصَرت ه   َقل ِبي، َوَوَعاه  اي أ ذ نَ  َسِمَعت ه   الَفت ِح، َيو 
ةَ  ث م ، قال: " ِإن   َعَلي ِه، َوَأث َنى َّللا َ  ِبِه: َحِمدَ  َتَكل مَ  ِحينَ  َمَها َمك  َها َوَلم   َّللا  ، َحر  م  " ي َحرِ  الن اس 

(3). 

 عند السهيلي: "نتائج الفكر النحوي "لى حيث جاء في انى اليوم التوكلمة الغد كلمة معربة بمع
منه إلى يومك، إال أن " أمس  جعل له اسم يترجم به عن جميعه، وهو مشتق من أقرب ساعة)غد( 
هما ما فعل بالفعل الذي في معناه، ولذلك )جاء( " أمس و " غد " معرب، فعل بكل واحد من" مبني 

" بلفظ األمر حين أرادوا بناءه كما بني الفعل الماضي الذي صيغ من أجله، ولم يجئ بلفظ الفعل 
...والعملية فيه عندي ليست كهي في " زيد " و " عمرو "، ولكنها كهي يالماض ئال يلتبس بالفعلل

في " أسامة " و " ثعالة "، اسم علم ال يختص به واحد من الجنس؛  أي الجنس كان فهو المسمى 
 بذلك االسم، كما أن " أمس "  أي األيام كان إذا ولي يومك ماضيا  فهو )أمس( فأما حذف الم
الفعل من " غد "، فكل ما كان على وزن " فعل " معتل الالم، ثم عبر به عن غير ما وضع له، 
فإنه وضع عن الحدث، فإذا زحزح عن أصل موضوعه وبقي فيه من المعنى األول ما يعلم به أنه 

فإن حذف المه مطرد، ليكون النقص في اللفظ موازنا  للنقص في المعنى، فال يستوفي  -مشتق منه 
وعلى ذلك كل هذه األسماء نقص من لفظها  روف الكلمة بأسرها إال عند حصول المعنى بأسره.ح

 .(4)عبر عنه بجملة حروف الكلمة. فهذا ما في " أمس " و " غد" بحسب ما نقص من المعنى الذي

وجاء في همع الهوامع عن علة إعراب كلمة )غد( وأنها ليست مبنية: "َولَذا لم يبن )َغد( َمَع 
ونه معرَفة أِلَن ه  لم يتضمنها ِإن َما يتضمنها َما ه َو َحاِصل َواقع و )َغد( َلي َس بواقع َوال فرق َبينه َوَبين كَ 

                                         

 (.08/77بدر الدين العيني ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (1)
 0761و  0701و  4715ينظر: حديث رقم  (2)
اِهد  الَغاِئَب حديث رقم  (3)  (.0/07، )ج034باٌب: ِلي َبلِ ِغ الِعل َم الش 
َهيلي، نتائج الفكر في الن حو، )ص (4)  (.13السُّ
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)سحر( َحي ث  لم يبن َأنه لما عدل َعن السحر لم يضمن معنى ال َحر ف بل أنيب مناب السحر 
 .(1)عرَفة بالنيابة َعن َعامر ال علم"ال م َعر ف َفَصاَر معرَفة َفمثله بالنيابة َكَما َصار عمر م

بل والمستقبل م عرب"وأردف السيوطي قائال: " َتق  ل ال م س  وأعرب )َغد(؛ أِلَن ه  ِفي معنى ال ِفع 
(2). 

 يقصد بذلك أنه بمعنى الفعل المضارع.

ِم ال َفت ِح" ِب أي َثاِنَي َيو  ل ه  ال َغَد ِبالن ص  وقد ورد في شرح الحديث " َوَقو 
(3). 

 ولذا فكلمة الغد في الحديث منصوبة على الظرفية.

ِرب ت  أِلَم وَت، ي قصة إسالم أبي ذر الغفاري "فَ وف- اِبِئ، َفَقام وا َفض  قالوا: ق وم وا إلى َهَذا الص 
، َرَكِني الَعب اس  َفَأَكب  َعَلي  ، فَ  َفَأد  َبَل َعَلي ِهم  ت ل وَن َرج  ث م  َأق  ، َتق  َلك م  م  قال: َوي  م  َوَمَمرُّك  ال  ِمن  ِغَفاَر، َوَمت َجر ك 

ل ت  ، مثلَما ق ل ت  ِباأَلم سِ  ، َفق  ت  ت  الَغَد َرَجع  َبح  َلع وا َعنِ ي، َفَلم ا َأن  َأص  َعَلى ِغَفاَر، َفَأق 
(4). 

 .يس ناقصا  ن الفعل أصبح فعل تام ولى الظرفية ألمنصوبة عل -هنا-والغد 

، قال: "َجاءَ - َراِبيٌّ إلى الن ِبيِ   وعن َجاِبر  اَلِم، َفبَ ا، َفقال: بَ  أَع  ِني َعَلى اإِلس  يَعه  َعَلى ايع 
اَلِم، ث م   م وم ا، فَ  اإِلس  قال: َأِقل ِني، َفَأَبى، َفَلم ا َول ى، قال: الَمِديَنة  َكالِكيِر، َتن ِفي َخَبَثَها، َجاَء الَغَد َمح 
َوَين َصع  ِطيب َها"
(5). 

 مجرورة:ثالثا: 

 .(6)من عشر مرات، مثل: نحوا  وقد جاءت مجرورة 

ن ا- َذي َفَة، قال: "ك  ا عن ح  ل وس  م   َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  ِعن دَ  ج  َفظ   َفقال:  أيك  لَ  َيح  ولِ  َقو   َّللا ِ  َرس 
 ِفت َنة   َلَجِريٌء، َعَلي َها َأو   َعَلي هِ  قاله : ، قال: ِإن كَ  َكَما َأَنا ق ل ت   الِفت َنِة، ِفي : لِ  ق ل ت   َوَماِلهِ  أَه ِلهِ  ِفي الر ج 
اَلة   ت َكفِ ر َها َوَجاِرِه، َوَوَلِدهِ  م   الص  و  َدَقة ، َوالص  ر   َوالص  ، َهَذا : َلي َس قال ي  َوالن ه   َواأَلم   ال ِتي الِفت َنة   َوَلِكنِ  أ ِريد 

                                         

 (.7/088السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )ج( 1)
 (.0/081، )ج المرجع السابق( 2)
 (.4/40ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (3)
َزَم، )ج (4) ِة َزم   (.4/084َباب  ِقص 
 (.1/83، )ج 0706َباب  َمن  َنَكَث َبي َعة  حديث رقم  (5)
 (.4075و  0860و  0605و  0430و  0880و  0300ينظر:  (6)
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ر   يم وج   َكَمأ َتم وج   ِمِنيَن، َأِميرَ  َيا َبأ ٌس  ِمن َها َعَلي كَ  قال: َلي َس  ،الَبح  َلق ا َباب ا َوَبي َنَها َبي َنكَ  ِإن   الم ؤ  ، قال:  م غ 
َسر   َسر   َأم   أيك  ؟، قال: ي ك  َتح  َلقَ  ال قال: ِإذ ا ،ي ف  ا، يغ  َلم   ع َمر   ق ل َنا: َأَكانَ  َأَبد  ، َيع   َكَما الَباَب؟، قال: َنَعم 
َلَة، الَغدِ  د ونَ  َأن   ث ت ه   ِإنِ ي الل ي  َألَ  َأن   َفِهب َنا طِ يلاِباأَلغَ  َلي َس  ِبَحِديثٍ  َحد  َذي َفَة، َنس  َنا ح  وق ا َفَأَمر  ر  َفَسَأَله ،  َمس 
 .(1)ع َمر" قال: الَباب  ف

وفي شرح الحديث، قال قاسم: "، قال: كما أن دون الغد الليلة "  أي ، قال بعضهم هل كان 
 (2)قال نعم يعلمه كما يعلم أن هذه الليلة قبل الغد "الباب المذكور في هذا الحديث ف عمر يعلم معنى
ط صيغة منتهى يلاإلضافة بعد دون. وكلمة االغجاءت معربة بالجر على ا -هنا-ولفظ الغد 

 الجموع لكلمة الغلط. 
 .وفي الحديث بيان لفضل عمر رضي هللا عنه وعلمه في اإلسالم

ع  َّللا َ َلَنا، َفَرَفَع َيَدي ِه َوَما َنَرى  قالوفي الحديث "فَ - ، َفاد  ِ: َهَلَك الَمال  َوَجاَع الِعَيال  وَل َّللا  َيا َرس 
َماِء َقَزَعة   َثاَل الِجَباِل، ث م  َلم  َين ِزل  َعن  (3)ِفي الس  َحاب  َأم  ِسي ِبَيِدِه، َما َوَضَعَها َحت ى َثاَر الس  ، َفَوال ِذي َنف 

َيِتِه  ِرِه َحت ى رأيتِمن بَ  َمَنا َذِلَك، َوِمَن الَغِد  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -الَمَطَر َيَتَحاَدر  َعَلى ِلح  َنا َيو  ، َفم ِطر 
م َعِة األ َد الَغِد، َوال ِذي َيِليِه، َحت ى الج   (4)"خرى َوَبع 

 .-أيضا  - مجرورة بحرف الجر )من( وباإلضافةوقد وردت الغد 

  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -قال الن ِبيُّ َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: " وَعن  َأِبي َسَلَمَة، َعن  َأِبي ه َري َرةَ -
رِ  ا ِبَخي ِف َبِني ِكَناَنَة، َحي ث  َتَقاَسم وا َعَلى الك ف  ن  َناِزل وَن َغد  ِر، َوه َو بمنى: َنح  َم الن ح   .(5)"ِمَن الَغِد َيو 

 منصوبة ومجرورة ولم ترد مرفوعة. نكرة جاءت هذه اللفظة وقد
 أوال: منصوبة:

 : (1)ومن ذلك موطنا  سبعة وثالثين  نحوفقد وردت منصوبة 

                                         

ِد َبِني َحِنيَفَة، َوَحِديِث ث َماَمَة ب ِن ]ص: (1)  (.5/003، )ج 4007[ أ َثاٍل حديث رقم 003َباب  َوف 
 (.7/68قاسم، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، )ج( 2)
 (.0/085أبو عبيد الهروي ، غريب الحديث، )ج (3)
م َعِة حديث رقم  (4) َم الج  َبِة َيو  ط  َقاِء ِفي الخ  ِتس   (.7/07، )ج100َباب  ااِلس 
َة حديث رقم  (5) وِل الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َمك   (.7/048، )ج 0513َباب  ن ز 



 41 

ولَ  َسِمعَ  َأن ه   َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  عن َأَبي- ن   َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس  : "َنح   َيق ول 
اِبق ونَ  اآلخرونَ  مَ  الس  ِلَنا، ِمن   الِكَتابَ  اوت وا َأن هم َبي دَ  الِقَياَمِة، َيو  م هم َهَذأ ث م   َقب  ، ف ِرَض  ال ِذي يو   َعَلي ِهم 
َتَلف وا ا،اليهود   َتَبعٌ  ِفيهِ  َلَنا َفالن اس   َّللا  ، َفَهَداَنا ِفيِه، َفاخ  دَ  َوالن َصاَرى  َغد  َغٍد" َبع 

(2). 

؛  أي ِعيد   - ا ، قال ال َقاِضي ِعَياٌض َوالن َوِويُّ ل ه    اليهود   َغد  جاء في شرح الحديث "َقو 
ن ه   ِكَن َكو  ن ى ِلي م  ر  ِفيِه َمع  َثِث َفي َقد  َبار ا َعن  ال ج  َماِن اَل َتك ون  إخ  وَف الز  ا؛ أِلَن  ظ ر  قال وَ َخَبر ا اليهود  َغد 

َفق  َأب و ال َعب اِس ال   َجح  َوَأو  ل  َأر  َو  َد َغٍد ان َتَهى َواأل  ا َوالن َصاَرى َبع  ِدير ه    اليهود   ي َعظِ م وَن َغد  ط ِبيُّ َتق  ق ر 
ا" ِدير ا َوَتَكلُّف  ِلَكاَلِم أَه ِل ال َعَرِبي ِة َوَأَقلُّ َتق 
يقصد بذلك عيد  اليهود  السبت والنصارى األحد وعيدنا  (3)

 ية هللا لنا كما بين المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص في حديثه.ا يوم الجمعة وهذا من هدأمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نحن المسلمين

وجاءت كلمة )غدا( األولى معربة بالنصب على الظرفية وكلمة )غد( الثانية جاءت مجرورة 
 على اإلضافة بعد ظرف الزمان بعد.

 في التقدير؛ ألنه أقل تكلفا في العربية. ويؤيد الباحث ما ذهب إليه القاضي عياض

والبن مالك تعليق جميل على الحديث "قلت: في هذا الحديث وقوع ظرف الزمان خبر مبتدأ 
 هو من أسماء الجثث.

ا التأهب، وبعٍد  واألصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني، كقولك: غد 
ا زيد، وبعد  كان معه قرينة تدل على اسم معنى محذوف  غٍد لم يجز. فلوغٍد الرحيل. فلو قيل: غد 

ا؛  أي: وقدوم عمرو، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه  جاز، كقولك: قدوم زيد اليوم وعمرو  غد 
ني، ليكون ن من أسماء المعاادر قبل " اليهود  والنصارى" مضافمقامه لوضوح المعنى. فكذلك يق

ا تعييد  اليهود  وبعد غد تعييد النصارى" -وهللا أعلم -فالمراد هما. الزمان خبرين عن ظرف  .(4)فغد 

                                                                                                                        

و  0037و   0030و  0305و  0358و  0331و  7807و 7530و  7488و  0513ينظر: حـديث رقـم  (1)
و  5531و  5418و  5705و  5700و 4855و  4780و  4787و  4703و  4731و  0887و  0004
 0486و  816و  0483و  0401و  6386و  5880و  5880و  5513و   5540
م َعِة حديث رقم  (2) ِض الج   (.7/7، )ج806َباب  َفر 
 (.0/056ابن إبراهيم العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، )ج (3)
حيح، )صاب( 4)  (.055ن مالك ، َشَواِهد الت وضيح َوالت صحيح لمشكالت الجامع الص 
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ول   قال: قال ع َمَر، اب نِ  وَعنِ - َتاح   َّللا ِ  َرس  ٌس  الَغي بِ  : " ِمف  َلم َها ال َخم  َلم   َّللا  : ال ِإال   يع   يع 
َلم   َوال َغٍد، ِفي يك ون  ما  َأَحدٌ  َحاِم، ِفي يك ون   امَ  َأَحدٌ  يع  َلم   َوالَ  اأَلر  ٌس  َتع  ا، َتك ِسب   َماَذا َنف  ِري  َوَما َغد   َتد 
ٌس  ، َأر ضٍ  ِبأي َنف  ِري  اَومَ  َتم وت  " َيِجيء   َمَتى َأَحدٌ  يد  الَمَطر 

(1). 

ول  َّللا ِ - ا، ِإن  َشاَء َّللا  ، ِبَخي ِف  وقال َرس  َة: "َمن ِزل َنا َغد  وَم َمك  َبِني ِكَناَنَة، َحي ث  ِحيَن َأَراَد ق د 
ِر" َتَقاَسم وا َعَلى الك ف 
(2). 

َوي ِرَيَة ِبن ِت الَحاِرِث َرِضَي َّللا   َعن َها، "َأن  الن ِبي  - َم اوَعن  ج  م َعِة َوِهَي ، َدَخَل َعَلي َها َيو  لج 
ومِ َصاِئَمٌة، فَ  : اَل، قال: ت ِريِديَن َأن  َتص  ِس؟ ، قالت  ِت َأم  م  : اَل، قال: قال: َأص  ا؟ ، قالت  ي َغد 
 .(3)َفَأف ِطِري"

م  الن ِبيُّ - ق وِقِهم  ِفي َدي ِن َأِبي، َفَسَأَله  َتد  الغ َرَماء  ِفي ح  َبل وا َثَمَر  َوقال َجاِبٌر: "اش  َأن  َيق 
ِطِهم  الَحاِئطَ  ا، َفَلم  ي ع  ، وَ  َحاِئِطي، َفَأَبو  م  ِسر ه  َله  ا ، َفَغَدا َعَلي َنا ِحيَن قال: َوَلم  َيك  و َعَلي َك َغد  د  َسَأغ 

" م  َبَح، َفَدَعا ِفي َثَمِرَها ِبال َبَرَكِة، َفَقَضي ت ه  َأص 
(4). 

 ثانيا: مجرورة:

 :(5)تسع مرات مثل وقد وردت مجرورة

: "َدَخَل َعَلي  الن ِبيُّ - ٍذ، قالت  َبيِ ِع ِبن ِت م َعوِ  ، َفَجَلَس َعَلى ِفَراِشي َغَداَة ب ِنَي  َعِن الرُّ َعَلي 
ب َن َمن  ق ِتلَ  ، َين د  ِرب َن ِبالدُّفِ  َوي ِرَياٌت َيض  ِلِسَك ِمنِ ي، َوج  ٍر َحت ى َكَمج  َم َبد  قالت  َجاِرَيٌة:  ِمن  آَباِئِهن  َيو 

َلم  َما ِفي َغٍد.  ن ِت  -مَ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل  -قال الن ِبيُّ فَ َوِفيَنا َنِبيٌّ َيع  : اَل َتق وِلي َهَكَذا َوق وِلي َما ك 
 .(6)َتق وِليَن"

                                         

ــَرَة: َعــِن الن ِبــيِ   (1) ِري َمَتــى َيِجــيء  الَمَطــر  ِإال  َّللا   َو، قــال َأب ـو ه َري  : اَل َيــد  ــن  ِإال  َّللا   : »َبـاب  َلم ه  ــٌس اَل َيع  حــديث « َخم 
 (.7/00، )ج 0301رقم 
وِل الن ِبيِ  َباب   (2) َة حديث رقم  ن ز   (.7/048، )ج 0581َمك 
ِم ]ص: (3) ِم َيو  م َعِة حديث رقم 47َباب  َصو   (.0/47، )ج 0186[ الج 
ِوِه، َوَلم  َيرَ َباب  َمن  آخر الَغِريَم إلى الَغِد َأو  نَ  (4)  (.0/008َمط ال  ، )ج ح 
 0001و  0316و  5040و  0586و  0815و  0405ينظر: حديث رقم  (5)
ر ا حديث رقم  (6) ه وِد الَماَلِئَكِة َبد   (.5/87، )ج 4330َباب  ش 
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ِ ِن ع َمَر َرِضَي َّللا   َعن  وَعِن اب  - وَل َّللا  َلم َها ِإال   هما: َأن  َرس  ٌس اَل َيع  قال: " َمَفاِتح  الَغي ِب َخم 
َلم   َلم  َما ِفي َغٍد ِإال  َّللا  ، َواَل َيع  َلم  َمَتى َيأ ِتي الَمَطر  َأَحٌد ِإال  َّللا  : اَل َيع  َحام  ِإال  َّللا  ، َواَل َيع  َما َتِغيض  اأَلر 

ٌس بِ َّللا    ِري َنف  اَعة  ِإال  َّللا   "، َواَل َتد  َلم  َمَتى َتق وم  الس  ، َواَل َيع  ٍض َتم وت  أي َأر 
(1) 

وٍق، قال: ق ل ت  ِلَعاِئَشَة َرِضَي َّللا   - ر  َتاه  َهل  َرَأى م َحم ٌد وَعن  َمس  : َرب ه ؟ فَ    َعن َها: "َيا أ م  قالت 
َثَك َأن   َثَكه ن  َفَقد  َكَذَب ومنها َوَمن  َحد  َلم  َما َلَقد  َقف  َشَعِري ِمم ا ق ل َت،  أيَن َأن َت ِمن  َثاَلٍث، َمن  َحد  ه  َيع 

 .(2)ِفي َغٍد َفَقد  َكَذَب"

ديد الدال من األفعال التي ذكرها ابن مالك في االلفية والتي تنصب ثالثة ث بتشوالفعل حد  
 .(3)مفاعيل في العربية

 العشي:-5

، آخر الن هار، فإذا قلت: َعِشي ة فهي ليوٍم واحد، تقول: لقيت ه  جاء في معجم العين" العشي 
ذا صغ روا العشي  ، قالو  فَ ا: ع  عشي َة يوم كذا، وعشي ة  من الَعِشي اِت، وا  وهو  قَشيِشيان، وذلك عند الش 

مس. ويجوز في تصغير َعشي ة: ع َشي ة، وع َشيِشَية" آخر ساعة من الن هار عند م َغي ِربان الش 
(4) 

، وفي تهذيب اللغة"َوَيَقع الع وبَها، كل َذِلك ِعشي  م س إلى َوقت غ ر  ِشي  على َما َبين َزَوال الش 
َو ال م س َفه  قال صالتا الظهر والعصر ، هما صالتا العشي نسبة إلى و منه ي(5)ِعشاء"َفِإذا َغاَبت  الش 

 .(6)”هذا الوقت

 

 وفيه يقول الشاعر:

ــــَحى نســــتطيُعهُ  ــــْرِد الضُّ ــــلُّ مــــن َب  فــــال الظِّ
 

 (1)وال الَفـــــْيُء مـــــن َبـــــْرِد الَعِشـــــيِّ َنـــــُذوقُ  
 

                                         

َحام { ]الرعد:  (1) لُّ أ ن َثى َوَما َتِغيض  اأَلر  ِمل  ك  َلم  َما َتح  ِلِه: تَّللا   َيع   (.6/01، )ج4610[ حديث رقم 8َباب  َقو 
ِلِه: ت (2) ْمِس َوَقبَْل الُغُروِب َباب  َقو   (.6/043، )ج4855[ حديث رقم 01{ ]ق: َوَسب ِْح ِِبَْمِد َرب َِك َقبَْل ُطلُوِع الشذ
 (.74ينظر: ابن مالك، الفية ابن مالك، )ص (3)
 (.7/088العين)عشي(، )ج–الفراهيدي  (4)
 (.0/08أبو منصور الهروي ، تهذيب اللغة)عشي(، )ج (5)
 (.4/000الرضي اإلستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، )ج( 6)
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 وقول الشاعر: 

 وحملــــــــت زفــــــــرات الضــــــــحى فأطقتهـــــــــا
 

ـــــــدان  ـــــــرات العشـــــــي ي ـــــــي بزف  (2)ومـــــــا ل
 

 

 .(3)قال في النسبة إلى العشي عشوي  

وردت بها عند العرب ومنها:الطفل" الط َفل: الَعشي  إلى حد المغرب" أخرى وللعشي أسماء 
(4) 

" وكذلك كلمة العصر"الَعصر: العشي 
قال: َأَتي ت َك ي  و  (6)هما الغداة والعشيويقال العصران ويقصد ب (5)

را ؛  أي َعِشي ا " َعص 
ولكن العشج جاءت بمعنى  (8)كلمة العشج" العشج: العشي" -أيضا  -ومنها  (7)

:  (9)وهي ظاهرة صرفية العشي على اإلبدال وهو إبدال إلياء جيما   ومنها كلمة األصيل" واألصيل 
ل، وَتصغيره أ َصيالل" ، وهو األ ص  الَعِشيُّ
م س إلى (10) ر: الَعِشي  َبين اصفرار الش  ، وكذا القصر"الَقص 

وبهَ  ا"غ ر 
ر. ويق، وورد في الزاهر "ي(11) ر، وَقص  : َعص  قال: الَقصر: حين يدنو غروب ال للَعِشي 
"-أيضا  - وجاء (12)الشمس." : الَعِشيُّ َواح  :"والر 

يِح، فإنَهاي، وسبب تسم(13) ِفي  تها ذلك" ِلَرو ِح الرِ 
َواِل" َد الز  َلِب َته بُّ َبع  َغ  األ 
(14). 

                                                                                                                        

 (.0/07(، بن السيد البطليوسي، الحلل في شرح أبيات الجمل، ، )ج65ق ط ر ب، األزمنة وتلبية الجاهلية، )ص (1)
 (.7/505الوقاد ، التصريح بمضمون التوضيح في النحو، )ج (2)
 (.0/661ينظر: ابن فارس ، مجمل اللغة)عشي(، )ج (3)
 (.7/401، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )جالسيوطي (4)
 (.0/710العين)عشي(، )ج–الفراهيدي ( 5)
 (.0/710العين)عشي(، )ج–ينظر: الفراهيدي  (6)
 (.56، األزمنة وتلبية الجاهلية، )صقطرب (7)
 (.5/008العين)عشي(، )ج–الفراهيدي  (8)
م وني( 9)  (.4/87ابن مالك، )ج، شرح األشموني على ألفية األ ش 
 (.0/056،)جالمرجع السابق( 10)
 (.7/040، جمهرة اللغة  )جابن دريد (11)
 (.7/003ابن األنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، )ج( 12)
 (.5/040، تهذيب اللغة ، )جأبو منصور الهروي  (13)
 (.7/455، مقاييس اللغة، )جابن فارس (14)
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 تي:اشتقاقات من لفظها على النحو اآل وقد وردت هذه اللفظة بعدة
 العشي: - أ

من ثماني مرات كلها مجرورة إال في  نحوا  ل في البخاري أوقد وردت لفظة العشي معرفة ب
 :  (1)موطن واحد جاءت مرفوعة على الفاعلية ومن ذلك

 : مرفوعة:أوالً 

ِ َخِطيب ا"- ول  َّللا  في الحديث "َفَلم ا َكاَن الَعِشيُّ َقاَم َرس 
(2) 

فعل تام وليس  -هنا-ن الفعل كان مرفوعة على الفاعلية أل -هنا-عشي حيث جاءت لفظة ال
 .ناقصا  
 : مجرورة:ثانياً 

ول   ِبَنا قال: "َصل ى ،ه َري َرةَ  َأِبي َعن  - " َصاَلَتيِ  إحدى  َّللا ِ  َرس  الَعِشيِ 
(3). 

، ِبال َبَدِل من  إحدى" جاء في شرح الحديث ر " ِبال َجرِ  ر َأو ال َعص  ، إحدىَصاَلتي العشى: الظ ه 
َمار: أعنى" ر، َويجوز النصب على ِإض  ِدير: ِهَي َصاَلة الظ ه  َويجوز الر ف ع على َتق 
(4). 

 وكلمة العشي تعرب مجرورة على اإلضافة ألنها معرفة بعد نكرة.

 

ن ت   وقال-  ٌد: " ك  ولِ  َصاَلةَ  ِبِهم   أ َصلِ ي َسع  د   َعن َها، خرم  أ الَ  الَعِشي ِ  َصاَلَتيِ  ، َّللا ِ  َرس  ك   َأر 
ِذف   األ وَلَيي ِن، ِفي  .(5)ِبَك" الظ نُّ  َعن ه : َذِلكَ  َّللا    َرِضيَ  ع َمر   "َفقال خرَيي نِ األ ِفي َوَأح 

                                         

 .0743و  4034و  7055و  0016و  0771: حديث رقم ينظر( 1)
 (.5/050، )ج 4034من شهد الفتح حديث رقم  َبابٌ  (2)
ِجِد َوَغي ِرِه حديث رقم  (3) ِبيِك اأَلَصاِبِع ِفي الَمس   (.0/030، )ج487َباب  َتش 
 (.030العكبري، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي، )ص (4)
َِماِم وَ  (5) وِب الِقَراَءِة ِلإل  َهـر  ِفيَهـا َوَمـا ي َخاَفـت  حـديث َباب  و ج  ـَفِر، َوَمـا ي ج  لِ َهـا، ِفـي الَحَضـِر َوالس  ـَلَواِت ك  الَمأ م وِم ِفـي الص 
 .058رقم 



 14 

ومعنى قوله )أركد( خرم عنها(؛  أي: ال أنقص صالتي من صالة رسول هللا أوقوله: ")ال 
مجرورة على  -هنا-والعشي  (1)خريين"قراءة في األوليين وأقصرها في األفي األوليين؛  أي أطيل ال

 .-أيضا  -اإلضافة ؛ 

ولَ  َعن هما: َأن   َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  ب نِ  َعب ِدَّللا ِ  وَعن  - م   ، قال: " ِإن   َّللا ِ  َرس   ِرَض َتع   َما ِإَذا َأَحَدك 
ه   َعَلي هِ  َعد  ، ِبال َغَداةِ  َمق  ن كَ  الَجن ِة، أَه لِ  َفِمن   الَجن ةِ  أَه لِ  ِمن   نَ إ ِإن كَ  َوالَعِشيِ   أَه لِ  َفِمن   الن ارِ  أَه لِ  ِمن   ان   َواِ 
َعد كَ  َفي قال: َهَذا الن اِر، مَ  َّللا    َيب َعَثكَ  َحت ى َمق  الِقَياَمِة" َيو 

(2). 

قال القاضي ابن الطيب: اتفق المسلمون أنه ال غدو وال عشي في "و جاء في شرح الحديث 
نما هو في الدنيا، فهم معروضون بعد مماتهم على النار، وقيل: يوم القيامة، ويوم القيامة  اآلخرة، وا 

يدخلون أشد العذاب، فمن عرض عليه النار غدو ا وعشي ا أحرى أن يسمع الكالم."
(3). 

 وكلها منصوبة: (4)ث مراتمن ثال نحوا  نكرة  وردت وقد

ول   قال: ، قال ،َعن ه   َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  َأِبي َعن  - ل   َّللا ِ  َرس  َرةٍ  : "َأو  وَرت ه م   الَجن ةَ  َتِلج   ز م   ص 
وَرةِ  َعَلى َلةَ  الَقَمرِ  ص  ِر،ال َلي  ق ونَ  الَبد  َتِخط وَن، َوال ِفيَها، يب ص  ط وَن، يم  ،  ِفيَها آِنَيت ه م   َوأليَتَغو  الذ َهب 
م   َشاط ه  ِة، الذ َهبِ  ِمنَ  َأم  ح هم األَل و ة ، َوَمَجاِمر هم َوالِفض  ، َوَرش  ك  َجَتاِن، ي َرى  ِمن ه م   َواِحدٍ  َوِلك ل ِ  الِمس   م خُّ  َزو 
وِقهما مِ  َوَراءِ  ِمن   س  ِن، ِمنَ  الل ح  س  ِتاَلفَ  الَ  الح   َّللا َ  ي َسبِ ح ونَ  َواِحٌد، َقل بٌ  ق ل وب ه م   غ َض،َتَبا َوالَ  َبي َنه م   اخ 
َرة   َوَعِشياا" ب ك 

(5). 

لوة( الجود الذي يتبخر به كما، قال )عود شرح الحديث")ورشحهم المسك ومجامرهم األوفي 
ود مجامرهم األلوة ففي هذه ية البخاري وقالت مجامرهم نفس العود لكن في رو الطيب( قيل جع

والمجامر جمع مجمرة وهي المبخرة سميت مجمرة لوضع الجمر فيها، ليفوح به ما  ية تجوز.االرو 
يوضع فيها من البخور واأللوة بفتح الهمزة، ويجوز ضمها وبضم الالم وتشديد الواو وحكى ابن التين 

معي: أراها فارسية معربة. وقد كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية. وقيل زائدة. ، قال األص

                                         

 (.7/007ابن بطال ، شرح صحيح البخاري البن بطال ، ) ج (1)
َرض  َعَلي ِه َمق   (2) ه  ِبال َغَداِة َوالَعِشي ِ َباب  الَميِ ِت ي ع   .َعد 
 (.0/065ابن بطال ، شرح صحيح البخاري البن بطال، )ج (3)
 6505و  0746ينظر: حديث رقم  (4)
ل وَقٌة حديث رقم  (5)  (.4/008، )ج0745َباب  َما َجاَء ِفي ِصَفِة الَجن ِة َوَأن َها َمخ 
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ل إن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار وال نار في الجنة. ويجاب باحتمال أن يشعل بغير قاي
 . (1)نار بقول كن"

لم تخالف معناها اللغوي آخر النهار وجاءت منصوبة باسم المعطوف  -هنا- وكلمة عشيا  
 من لفظة بكرة المنصوبة على الظرفية وهي ضد العشي.

التثنية في كلمة )زوجتان( بينها ابن حجر في  هلغوية في ذكر لطيفة  -أيضا  - وفي الحديث
ِتَما م  ِباح  ه  َجَتاِن َوَقد  َأَجاَب َبع ض  م  َزو  ِل َأن  فتح الباري حيث ، قال: "ال م َراَد َأن  َأَقل  َما ِلك لِ  َواِحٍد ِمن ه 

ِلِه َجن َتاِن َوَعي َناِن  و  َلب ي َك َتك وَن الت ث ِنَية  َتن ِظير ا ِلَقو  ِظيِم َنح  ِثيِر َوالت ع  و  َذِلَك أو المراد َتث ِنَية  الت ك  َوَنح 
َفى َما ِفيِه" َدي َك َواَل َيخ  َوَسع 
للتكثير والتعظيم وهذا من كرم  -هنا-ويميل الباحث على أن التثنية  (2)

 هللا للمؤمن في الجنة جعلنا هللا من عباده المؤمنين.

 ديث أنهم يسبحون في وقت اإلبكار والعشي بل قدر الوقت كامال  وليس المقصود في الح
وَن َّللا َ  ل ه  ي َسبِ ح  َرة  َوَعِشياا  داللة على كثرة التسبيح فيكون بالساعات المتواصلة ، قال ابن حجر: "َقو  ب ك 

رَ   .(3)هما"أي َقد 

جاءت معرفة باإلضافة وفي كل  انمرتمنها  ،شية نحو ست مراتوقد وردت بالتأنيث عَ 
 :(4)و تابعة لها بالعطف مثلأألحوال جاءت منصوبة على الظرفية ا

 

َمي دٍ  َأِبي َعن  - ، ح  اِعِديِ  َبَره : "َأن   َأن ه   الس  ولَ  َأخ  دَ  َعِشي ة   َقامَ   َّللا ِ  َرس  اَلِة، َبع   َوَأث َنى َفَتَشه دَ  الص 
 (5)أَه ل ه " ه وَ  ِبَما َّللا ِ  َعَلى

                                         

 (.8/003ابن إبراهيم البكري، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، )ج (1)
 (.6/075ني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )جابن حجر العسقال( 2)
 (.6/070، )جالمرجع السابق( 3)
 6606و  5608و  0833و 0507ينظر: حديث رقم  (4)
د  حديث رقم  َباب  َمن   (5) ا َبع  َد الث َناِء: َأم  َبِة َبع  ط   (.7/00، )ج175قال ِفي الخ 
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"قام  أي وقت الزوال وهو معناها اللغوي كما أوردناها سابقا    -هنا-والمقصود بكلمة عشية 
عشية؛  أي قام يخطب في الناس ويعظهم ويذكرهم بعد الزوال، وذلك "بعد الصالة"؛  أي بعد صالة 

 جاءت منصوبة على الظرفية. -هنا-و (1)الظهر أو العصر"

ِغَنِة َعِشي   وفي قصة خروج أبي بكر- ِغَنِة، َفَطاَف اب ن  الد  َتَحَل َمَعه  اب ن  الد  ة  ِفي من مكة "َوار 
َراِف ق َري ٍش، فَ  "َأش  َرج  ر ج  ِمث ل ه  َواَل ي خ  ٍر اَل َيخ  : ِإن  َأَبا َبك  م  قال َله 

(2). 

إطالق ن أة وعشية بالتاء المربوطة ذلك بين عشيا باألف الممدود ويرى الباحث أن فرقا  
 علم.أ ء الكلمة بالتاء المربوطة وهللا كثر من انتهاأف تدل على تباعد زمن العشي لاأل

َنا ِمَن  ، َفِإَذا َفَرغ  ِوَيِة َأن  ن ِهل  ِبالَحجِ  أما مجيئها مضافة ففي الحديث "ث م  َأَمَرَنا َعِشي َة الت ر 
َنا ِبال َبي ِت،  "الَمَناِسِك، ِجئ َنا َفط ف  ي  َنا َوَعَلي َنا الَهد  َوِة، َفَقد  َتم  َحجُّ َفا َوالَمر  َوِبالص 

(3). 

َسَلت  إلى الن ِبيِ   ِل ِبن ِت الَحاِرِث: "َأن َها َأر  ِبَقَدِح َلَبٍن، َوه َو   وكذا في الحديث: َعن  أ مِ  الَفض 
 .(4)َواِقٌف َعِشي َة َعَرَفَة، َفَأَخَذ ِبَيِدِه َفَشِرَبه "

َك الَعِشي َة وهو: "فَ  ( في موطن واحد تقريبا  لأد وردت معرفة )بوق ِعد  ٍر: َمو  قال َعِليٌّ أِلَِبي َبك 
 .(5)"،ِلل َبي َعةِ 

 وبة على الظرفية.صأي وقت العشي من هذا اليوم وهي من

 
 العشاء: - ب

م س  قال ِإن الِعشاء من َلد نظالم الل ي ل، َوي   وقد ترد بلفظة العشاء والعشاء لغة: " َزَوال الش 
م س إلى َأن تول ي صدر الل ي ل" وب الش  باح، َوعند ال َعام ة من َلد ن غر  إلى الص 
(1) 

                                         

 (.7/754)جقاسم ، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ، ( 1)
َرِة الن ِبيِ   (2) َحاِبِه إلى الَمِديَنِة حديث رقم  َباب  ِهج   (.5/58، )ج 0135َوَأص 
(3)  ِ ِل َّللا  ـِجِد الَحــَرامِ ذ: -تعـالى-َبـاب  َقـو  ــن  أَه ل ـه  َحاِضـِري الَمس  ،  0507[ حـديث رقــم 016]البقـرة:  ِلــَك ِلَمـن  َلـم  َيك 
 (.7/044)ج
 (.0/003، )ج 5608َب َوه َو َواِقٌف َعَلى َبِعيِرِه حديث رقم َباب  َمن  َشرِ  (4)
 (.0/008ابن زكريا االنصاري ، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج( 5)
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 أي حتى الساعة الثانية عشرة في زماننا هذا.

" -أيضا  - وجاء(2)ومنه طعام العشاء بفتح العين وهو تأخير الطعام إلى وقت العشاء.
 .(3)الَعشاء: خالف  الَغداء"

 العشاء. صالة بمعنى وردت في البخاري معرفة كلهاوقد 
 أوال: مرفوعة:

 من أربعة مواطن مثل: نحوا  فقد وردت مرفوعة 

 .(4)هما"َصل ى، َوَلم  ي َصلِ  َبي نَ "ث م  أ ِقيَمِت الِعَشاء  فَ -

 وتعرب في الحديث نائب فاعل للفعل المبني للمجهول.

ِ ب ن  م َغف ٍل - ، َأن  الن ِبي  وعن َعب د  َّللا  م    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -الم َزِنيُّ ِلَبن ك  ، قال: "اَل َتغ 
: ِهَي الِعَشاء " : َوَتق ول  َراب  ِرِب ، قال اأَلع  ِم َصاَلِتك م  الَمغ  َراب  َعَلى اس  اأَلع 
(5) 

 خبر للمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -هنا-وهي 

"ال َأب و ه َري َرَة: َعِن الن ِبيِ  وق- ر  َناِفِقيَن الِعَشاء  َوالَفج  اَلِة َعَلى الم  : "َأث َقل  الص 
(6). 

 .-أيضا  - ر المبتدأ مرفوعخب -هنا-وهي 

ى ِعن َد الن ِبي ِ - ٍر َتَعش  ن  َأَبا َبك  " وفي الحديث "َواِ  لِ َيِت الِعَشاء  ، ث م  َلِبَث َحي ث  ص 
وهي نائب  (7)

 فاعل مرفوع للفعل المبني للمجهول.

                                                                                                                        

 (.7/807ابن دريد ، جمهرة اللغة، )ج (1)
 (.7/0305ينظر: ابن دريد ،جمهرة اللغة ، )ج (2)
 (.4/46الفارابي ، معجم ديوان األدب، )ج( 3)
وِء حديث رقم  (4) ض  َباِغ الو   (.0/43، )ج001َباب  ِإس 
ِرِب: الِعَشاء  حديث رقم َباب  َمن  َكِرَه َأن  ي   (5)  (.0/000، )ج560قال ِلل َمغ 
ا، )جذَباب   (6) ِر الِعَشاِء َوالَعَتَمِة، َوَمن  َرآه  َواِسع   (.0/000ك 
ي ِف َواأَله ِل حديث ر  (7) َمِر َمَع الض   (.0/074، )ج637قم َباب  الس 
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َدَتي ِن  هما، قال: "َصل ي ت  َمَع الن ِبيِ  ِن ع َمَر َرِضَي َّللا   َعن  وَعِن اب  - ِر، َوَسج  َدَتي ِن َقب َل الظُّه  َسج 
َد الِعَشاِء، َوسَ  َدَتي ِن َبع  ِرِب، َوَسج  َد الَمغ  َدَتي ِن َبع  ِر، َوَسج  َد الظُّه  ِرب  َبع  م َعِة، َفَأم ا الَمغ  َد الج  َدَتي ِن َبع  ج 

َوالِعَشاء  َفِفي َبي ِتِه"
(1) 

جاءت مرفوعة على االبتداء لحذف المضاف وهو كلمة صالة وعليه  -هنا-فكلمة المغرب 
بالضمة الظاهرة على  وعالمة رفعه فكلمة العشاء بعدها اسم معطوف بحرف العطف الواو مرفوع

 آخره.
 منصوبة:ثانيا: 

و بتابع لها أمرة كلها منصوبة على المفعولية  وقد وردت منصوبة ما يقرب من عشرين
 : (2)مثل

 َقاَم، َسل مَ  َفَلم ا َحَياِتِه، آخر ِفي الِعَشاءَ   الن ِبيُّ  ِبَنا ع َمَر، قال: "َصل ى ب نَ  َّللا ِ  َعب دَ  عن-
َلَتك م   َفقال: َأَرأيَتك م   رِ  َعَلى ه وَ  ِمم ن   يب َقى ال ِمن َها، َسَنةٍ  ِماَئةِ  َرأ َس  فإن َهِذِه، َلي  وقد (3)َأَحٌد" اأَلر ضِ  َظه 
 كلمة العشاء منصوبة على المفعولية. -هنا-وردت 

فق""  (4)َوَصاَلة الِعَشاء، ِهَي ال ِتي بعد َصاَلة ال مغرب، ووقتها ِحين يغيب الش 

وَل َّللا ِ - ِسي ِبَيِدِه َلَقد  َهَمم ت  َأن  آم َر ِبَحَطٍب، وَعن  َأِبي ه َري َرَة: َأن  َرس  ، قال: "َوال ِذي َنف 
اَلِة، َفي َؤذ َن َلَها، ث م  آم َر َرج ال  َفَيؤ م  الن اَس، ث م  أ َخاِلَف إلى ِرَجاٍل، َطَب، ث م  آم َر ِبالص  َعَلي ِهم   َفأ َحرِ قَ  َفي ح 
َماَتي ِن َحَسَنتَ  ق ا َسِمين ا، َأو  ِمر  ، َأن ه  َيِجد  َعر  ه م  َلم  َأَحد  ِسي ِبَيِدِه َلو  َيع  ، َوال ِذي َنف  ، َلَشِهَد (5)ي نِ ب ي وَته م 

 .(6)الِعَشاَء"

                                         

ت وَبِة حديث رقم  (1) َد الَمك   (.7/50، )ج0007َباب  الت َطوُِّع َبع 
و  0774و  4157و  4518و  0580و  0605و  0004و  0051و  030و  511ينظــــــر: حــــــديث رقــــــم  (2)
 4404و  0064و  0056و  0680و  0604و  0003و  565و  563و  540
َمِر ِفي الِعل ِم حديث رقم  (3)  0/04ج 006َباب  الس 
 (.0/08أبو منصور الهروي ، تهذيب اللغة، )ج( 4)
ي )الفراهيدي ، العين )ج( 5) م  ال ذي ي َتَعل م  به الر م  ه  ماة : الس   (8/710الِمر 
 (.0/000، )ج644َباب  و ج وِب َصاَلِة الَجَماَعِة حديث رقم  (6)
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ِ هما ، قال: "ِبتُّ ِفي َبي ِت َخاَلِتي َمي م  َعب اٍس َرِضَي َّللا   َعن   وَعِن اب نِ - ول  َّللا  وَنَة " َفَصل ى َرس 
 "(1)الِعَشاَء. 

 ثالثا: مجرورة:

 : (2)مثل موطنا  أربعة وأربعين  نحوووردت مجرورة 

َزَة، " َكاَن الن ِبيُّ - َرأ  ِفيَها َما َبي َن  َعن  َأِبي َبر  ِرف  َجِليَسه ، َوَيق  َنا َيع  ب َح َوَأَحد  ي َصلِ ي الصُّ
َهب  إلى َأق َصى الَمِدينَ  َنا َيذ  َر َوَأَحد  ، َوالَعص  م س  َر ِإَذا َزاَلِت الش  تِ يَن إلى الِماَئِة، َوي َصلِ ي الظُّه  ِة، السِ 

ِرِب ق َوَنِسيت  َما  -م س  َحي ٌة َرَجَع َوالش   َواَل ي َبالى ِبَتأ ِخيِر الِعَشاِء إلى ث ل ِث الل ي ِل" -ال ِفي الَمغ 
(3) 

وال  ِفي َبِقيِع - ِفيَنِة ن ز  َحاِبي ال ِذيَن َقِدم وا َمِعي ِفي الس  ن ت  َأَنا َوَأص  وَعن  َأِبي م وَسى، قال: "ك 
َحاَن، َوالن ِبيُّ  " ب  الن ِبي  ِبال َمِديَنِة، َفَكاَن َيَتَناوَ   ب ط  م  َلٍة َنَفٌر ِمن ه  ل  َلي  ِعن َد َصاَلِة الِعَشاِء ك 

(4). 

وَل َّللا ِ - َزَة، "َأن  َرس  َدَها"  وَعن  َأِبي َبر  َم َقب َل الِعَشاِء َوالَحِديَث َبع  َره  الن و  َكاَن َيك 
(5). 

-وورد ؛  (6)َصالِة الِعشاِء اآلخرة"وقد ترد صالة العشاء بلفظ صالة العتمة "والَعَتَمة: وقت  -
 .(7)قالوا لصالة العشاء عتمة ألنها تؤدى في ذلك الوقت " " ثم-أيضا  

 

                                         

 (.0/040، )ج610َباٌب: َيق وم  َعن  َيِميِن اإِلَماِم، ِبِحذاِئِه َسَواء  ِإذا َكاَنا اث َني ِن حديث رقم  (1)
و  867و 010و  000و  061و  060و  055و  035و  680و  660و  630و  507ينظر: حديث رقم  (2)
و  0064و  0006و  0783و  0068و  0083و    0000و  0007و  0031و  0317و  0310و 100
و  0030و  0036و  0317و  133و  650و  0546و  6010و  6701و  5861و  5830و  0135
 0701و  500و  561و  566و  0687و  0600و  0668و  0038
َواِل حديث رقم  (3) ِر ِعن َد الز   (.0/004، )ج540َباٌب: َوق ت  الظُّه 
ِل الِعَشاِء حديث رقم  (4)  (.0/008، )ج560َباب  َفض 
ِم َقب َل الِعَشاِء حديث رقم  (5) َره  ِمَن الن و   (.0/008، )ج568َباب  َما ي ك 
 (.0/740الفارابي، معجم ديوان األدب، )ج (6)
 (.50أبو منصور الهروي، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، )ص( 7)
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 ِ وَل َّللا  َلم  الن اس  َما ِفي ومن ورودها بلفظة العتمة: َعن  َأِبي ه َري َرَة: َأن  َرس  ، قال: "َلو  َيع 
ِل، ث م  َلم   فِ  اأَلو  ِجيِر النِ َداِء َوالص  َلم وَن َما ِفي الت ه  َتَهم وا، َوَلو  َيع  َتِهم وا َعَلي ِه اَلس  وا ِإال  َأن  َيس  َيِجد 

ب ِح، أَلََتو هما َوَلو  َحب و ا" َلم وَن َما ِفي الَعَتَمِة َوالصُّ َتَبق وا إليه، َوَلو  َيع  اَلس 
 ويقصد صالة العشاء  (1)

ل ت   وَعن  َأِبي َراِفٍع، قال: "َصل ي ت  - ، َفَسَجَد، َفق  َماء  ان َشق ت  َمَع َأِبي ه َري َرَة الَعَتَمَة، َفَقَرَأ: ِإَذا الس 
ت  َخل َف َأِبي الَقاِسِم  د  ِبَها َحت ى َأل َقاه "َله : ، قال: َسَجد  ج  ، َفاَل َأَزال  َأس 

(2) 

َوُزلَفاً مَِن اللذيْلِ : -تعالى-وكذلك بلفظة الزلف "وأما قوله 
 فإنه أراد صالة المغرب وصالة 3
صله من الزلفى وهي القربى أقربها و أالعشاء اآلخرة وسماها زلفا النهما في أول ساعات الليل و 

 .(4)وازدلف إليه: اقترب منه وواحد الزلف زلفة"

وقد جاءت نكرة بلفظة عشاء ما يقرب من سبع مرات وهي بمعنى وقت العشاء وكلها 
 :(5)منصوبة على الظرفية منها

َدة   َخَرَجت   َعَة، ِبن ت   َسو  َلة   ، الن ِبي ِ  َزو ج   َزم  ، الليالي ِمنَ  َلي  َرأَة   َوَكاَنتِ  ِعَشاء   َفَناَداَها َطِويَلة ، ام 
: َأالَ  َناكِ  َقد   ع َمر  َدة ، َيا َعَرف  ا َسو  ، َين ِزلَ  َأن   َعَلى ِحر ص   .(6)الِحَجاِب" يةَ آَّللا    نَزلَ أف الِحَجاب 

ن ت  أوعن - ِشي بي ذر، قال: "ك  " الَمِديَنةِ  َحر ةِ  ِفي  الن ِبي ِ  َمعَ  َأم  ِعَشاء 
(7). 

 

 

 

 

                                         

ِتَهاِم ِفي اأَلذاِن حديث رقم  (1)  (.0/076)ج 605َباب  ااِلس 
ِر ِفي الِعَشاِء حديث رقم  (2)  (.0/050)ج 066َباب  الَجه 
 .]004هود: [( 3)
 (.41أبو منصور الهروي، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، )ص( 4)
 5740و  5745و  5010و  5301و  7468ينظر: حديث رقم  (5)
وِج النِ َساِء إلى الَبَراِز حديث رقم  (6) ر   (.0/40، )ج046َباب  خ 
َدي َك حديث رقم َباب   (7)  (.8/63، )ج6768َمن  َأَجاَب ِبَلب ي َك َوَسع 
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 :الضحى-6

" حاء  بعَد ذلَك بالَمدِ  . ث م  الض  وِ  َحى بعَد الغ د  ووقت الضحى بعد الغدو "ث م  الضُّ
وفي جمهرة  (1)
م س" ود: ِعن د انبساط الش  د  حاء، َمم  ور: َوقت الشروق. والض  حى، َمق ص  اللغة" والضُّ
َحى من  (2) "الضُّ

م س جدا   َتفع الن َهار وتبيض الش  م س إلى َأن ير  ، ثم  بعد َذِلك الَضحاء  إلى قريب من نصف ط ل وع الش 
حا  لظهوره م س ض   .(3)ا ِفي َذِلك ال َوق ت"الن َهار. َوقد تسمى الش 

 (4)تؤدي معناها ومنها الغزالة "الَغزالة : الضحى" أخرى قد جاءت الضحى عند العرب بألفاظ و 

الضحى وهي  صالة جميعا   منها والمقصود ثالث عشرة مرة معرفة ت في البخاري ورد وقد
علم  أ مرفوعة البتة فيما بحثنا وهللا  الصالة التي تؤدى ضحوة وقد وردت منصوبة ومجرورة ولم ترد

 : (5)ومن ذلك
 أوال: منصوبة:

َلى َأِبي اب نِ  َعنِ - َبَرَنا قال: "َما ،َلي  َحى َصل ى  الن ِبي   َرَأى َأن ه   َأَحٌد، َأخ   َهاِنئٍ  أ م ِ  َغي ر   الضُّ
: "َأن   مَ   الن ِبي   َذَكَرت  ةَ  َفت حِ  َيو  َتَسلَ  َمك   َصاَلة   َصل ى َرأيت ه   َفَما َرَكَعاٍت، َثَماِنيَ  َفَصل ى َبي ِتَها، ِفي اغ 
وَد" الرُّك وعَ  ي ِتمُّ  َأن ه   َغي رَ  ِمن َها َأَخف   ج  َوالسُّ

(6) 

 جاءت منصوبة على المفعولية. -هنا-ولفظة الضحى 

 

 

 

 
                                         

 (.0/50الفراهيدي ،العين، )ج( 1)
 (.7/0353ابن دريد ، جمهرة اللغة، )ج( 2)
 (.0/400ابن سيدة ، المحكم والمحيط األعظم، )ج( 3)
 (.080/ 4الفراهيدي ، العين، )ج( 4)
 0503و  4717و  0180و  0005و  0010و  0001و  0008و  0000و  0006ينظر: حديث رقم  (5)
َلَها حديث رقم  (6) َلَواِت َوَقب  ب ِر الص  َفِر، ِفي َغي ِر د   (.7/45، )ج0030َباب  َمن  َتَطو َع ِفي الس 
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 ثانيا: مجرورة:

: "ِإن   َعن َها، َّللا    َرِضيَ  َعاِئَشةَ  وَعن  - ول   َكانَ  قالت   َأن   ي ِحبُّ  َوه وَ  الَعَمَل، َلَيَدع    َّللا ِ  َرس 
َملَ  َيةَ  ِبهِ  َيع  َملَ  َأن   َخش  ، ِبهِ  َيع  َرَض  الن اس  ، َفي ف  ول   َسب حَ  َوَما َعَلي ِهم  ب َحةَ   َّللا ِ  َرس  َحى س  نِ ي َقطُّ  الضُّ  َواِ 
َها" أَل َسبِ ح 
(1). 

 ضافة.مجرورة على اإل -هنا-وجاءت 

 .(2)"والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات ومن ذلك سبحة الضحى"

َصاِني َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  َأب و وفي حديث ثالث: ، قال َعَتيِ   الن ِبيُّ  َعن ه : "َأو   ِبَرك 
َحى"  .-أيضا  - مجرورة على اإلضافة -هنا-وهي (3)الضُّ

منصوبة على  الضحى وهى حينئذٍ  وقت جميعا   منها والمقصود مرة عشرة إحدى نكرة ووردت
 :(4)الظرفية ومن ذلك

ِجدِ  ِفي َوه وَ   الن ِبي   قال: "َأَتي ت   ،َّللا ِ  َعب دِ  ب نِ  َجاِبرِ  َعن  - َعٌر: أ َراه ، قال:  ، قال -الَمس  ِمس 
ى  ح  َعَتي نِ  َفقال: َصل ِ  -ض   (5)َوَزاَدِني" َفَقَضاِني َدي نٌ  َعَلي هِ  ِلي َوَكانَ  َرك 

 منصوبة على الظرفية. -هنا-وتعرب  أي وقت الضحى المنصوص عليه لغويا  

ول   َرِكبَ  وفي حديث آخر "ث م  - َكب ا، َغَداةٍ  َذاتَ   َّللا ِ  َرس  ، َفَرَجعَ  َفَخَسَفتِ  َمر  م س  ح ى، الش   ض 
ول   َفَمر   َراَنيِ  َبي نَ   َّللا ِ  َرس   .(6)الحجر" َظه 

 منصوبة على الظرفية  -أيضا  - وهي

رَ )جاء في شرح الحديث" َجَمِة اِي( ِبالت ث ِنَيِة، َوِفي ِروَ َفَمر  َبي َن َظه  ؛ ِبَفت ِح ال م ع  َوالنُّوِن يٍة: َظَهَراَني 
َرٍة، ِقيَل: ال م رَ  -أيضا  - َعَلى الت ث ِنَيةِ  ج  ع  ح  َمَلِة َوَفت ِح ال ِجيِم َجم  َجِر( ِبَضمِ  ال م ه  ٍر، َوالنُّون  )ال ح  اد  َبي َن َظه 

                                         

ِريِض الن ِبيِ   (1)  (.7/53، )ج0078يَجاٍب حديث رقم إِمن  َغي ِر َوالن َواِفِل  َعَلى َصاَلِة الل ي لِ  َباب  َتح 
 (.0/005الخطابي، معالم السنن، )ج (2)
 (.7/50َباب  َما َجاَء ِفي الت َطوُِّع َمث َنى، )ج (3)
 6058و  5063و  4600و  0814و   0000و  0388و  7014و  0010و  0356ينظر: حديث رقم  (4)
اَلِة إذا َقِدَم ِمن  َسَفٍر حديث رقم  (5)  (.0/16، )ج440َباب  الص 
وِف حديث رقم  ذَباب  الت َعوُّ  (6)  (.7/06، )ج0353ِمن  َعذاِب الَقب ِر ِفي الك س 
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َواِجِه، َوَكاَنت   َجِر؛  أي: ب ي وِت َأز  لَُّها َزاِئَدٌة، َوال م َراد  َبي َن ال ح  اَلِصَقة   والياء َزاِئَدٌة، َوِقيَل: ال َكِلَمة  ك 
ِجِد" ِبال َمس 
(1). 

لهي فتح الباري" َوال عرب تضع اال  وف ظهراني َجَهن م َوَقوله ظهراني  ث َني ِن َموِضع ال جمع َوِمن ه َقو 
 .(2)"ال حجر

 الروحة:-2

م س إلى الل ي ل والغدوة قبلَها" "الروحة ِبَفت ح الر اء من َزَوال الش 
وفي الصحاح" الرواح نقيض (3)

ب م لل َوق ت. َوي  الص  م س، والرواح مناح، َوه َو اس  ير ِفي أول الن َهار إلى َزَوال الش   قال: الغدو: الس 
وَ  وج َوالرُّج وع قال: َغدا: خرج مبكرا  ال إلى آخر الن َهار، َوي  الز  ر  ، َوَراح: َرَجَع. َوقد يستعمالن ِفي ال خ 

 .(4)"م طلق ا توسعا  

 .(5)وجاء في المعجم الوسيط")الروحة( ال مرة من الرواح"

 وقد وردت بلفظها وباشتقاق آخر
 الروحة: - أ

 وقد وردت في البخاري مرفوعة ومجرورة ولم ترد منصوبة البتة 
 أوال: مرفوعة:

 : (6)من ست مرات مثل نحوا  والمرفوع منها 
 

                                         

 (.0/643الزرقاني ، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، )ج( 1)
بــن حمــد البســام، تيســير العــالم شــرح ا(، و 0/057)جفــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري  ،ابــن حجــر العســقالني (2)

 (.043عمدة األحكام، )ص
 (.0/030أبو الفضل السبتي، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، )ج (3)
 (.5/080الصحاح)روح( ، )ج–الجوهري  (4)
 (.080مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط،)روح( )ص (5)
 6568و  6405و  5454و  5013ينظر: حديث رقم  (6)
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ل َعن- دٍ  ب ن َسه  َحة    الن ِبي ِ  َعنِ  َعن ه ، َّللا    َرِضي َسع  و  َوة   ، قال: "الر   َّللا ِ  َسِبيلِ  ِفي َوالَغد 
ن َيا ِمنَ  َأف َضل  (1)ِفيَها" َوَما الدُّ

جاء في شرح الحديث "قد بين رسول هللا منزلة الدنيا من اآلخرة، بأن جعل موضع سوط من 
نما أراد ثواب الغدوة أو الروحة في  الجنة أو غدوة في سبيل هللا أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وا 

نه لم يرضها دار جزاٍء وضعتها، أال ترى أ -تعالى-اآلخرة؛ لينبه أمته على هوان الدنيا عند هللا 
-وتعرب كلمة الروحة "(2)لَعٌِب َولَْهٌو َوزِينَةٌ -تعالى-ألوليائه وال نقمة ألعدائه؛ بل هي كما وصفها 

 بالرفع على االبتداء. -هنا

َوةٌ  الن ِبي ِ  َعنِ  َعن ه ، َّللا    َرِضي َماِلكٍ  ب ن َأَنس وَعن  - َحٌة،َخي ر َأو   َّللا ِ  َسِبيل ِفي ، قال: "َلَغد   َرو 
ن َيا ِمن  (3)ِفيَها" َوَما الدُّ

َوال  ير أول الن َهار إلى الز  وللسيوطي كالم جميل على هذا الحديث "لغدوة ِبَفت ح ال َغي ن َوِهي الس 
َوال إلى  ير من الز  َحة ِهَي الس  ك   -هنا-، قال الن َوِوي  وأو آخر الن َهارَأو َرو  َناه  َأن للتقسيم اَل للش  َوَمع 

َتص َذِلك بالغدوة َأو الرواح من َهَذا الث َواب َوَكَذا الغدوة الروحة يحصل بَها ، قال َوالظ اِهر َأنه اَل يخ 
و َوَكَذا ِفي َمَواِضع ال ِقَتال أِلَن ال َجِميع  َوة وروحة ِفي َطِريقه إلى ال َغز  بلدته بل يحصل َذِلك ِبك ل غد 

َوة وروحة فِ   .(4)"-تعالى-ي َسِبيل هللا ي سمى غد 

 نها اسم معطوف بعد أو العاطفة والتي تفيد التقسيم.أمرفوع على  -هنا-وروحة 
 ثانيا: مجرورة:

 :(5)ربع مرات مثلأووردت بالجر ما يقرب من 

                                         

م  ِمَن الَجن ِة حديث رقم  (1) ِس َأَحِدك  ِ، َوَقاِب َقو  َحِة ِفي َسِبيِل َّللا  و  َوِة َوالر   (.4/00، )ج7014َباب  الَغد 
 (.03/048ابن بطال، شرح صحيح  البخاري  البن بطال، )ج (2)
ِس َأَحِدك   (3) ِ، َوَقاِب َقو  َحِة ِفي َسِبيِل َّللا  و  َوِة َوالر   (.4/06، )ج7017م  ِمَن الَجن ِة حديث رقم َباب  الَغد 
 (.4/404السيوطي، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، )ج( 4)
  5454و 5013ينظر: حديث رقم  (5)
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وِل َّللا ِ - َنا َمَع َرس  َماِن، قال: "َخَرج  َوي د  ب ن  النُّع  ن   إلى َخي َبَر،  عن س  َباءِ َفَلم ا ك  ه  قال  ،ا ِبالص 
َحٍة  َيى: َوِهَي ِمن  َخي َبَر َعَلى َرو  ِ  -َيح  ول  َّللا  َناه ، َفَأَكل َنا   َدَعا َرس  ِبَطَعاٍم، َفَما أ ِتَي ِإال  ِبَسِويٍق، َفل ك 

 (1)ِمن ه  
 الرواح:-ب

 :(2)وكلها على النصب ومن ذلك ثالث مرات وقد وردت هذه الكلمة بلفظة الرواح

، َفَجاَء اب ن  - اِج: َأن  اَل ي َخاِلَف اب َن ع َمَر ِفي الَحجِ  َعن  َساِلٍم، قال: "َكَتَب َعب د  الَمِلِك إلى الَحج 
اِج، فَ  َراِدِق الَحج  ، َفَصاَح ِعن َد س  م س  َم َعَرَفَة ِحيَن َزاَلِت الش  َخَرَج ع َمَر َرِضَي َّللا   َعن ه ، َوَأَنا َمَعه  َيو 

َفَرٌة فَ ي  َوَعلَ  َمِن فَ قال: َما َلَك يَ ِه ِمل َحَفٌة م َعص  ن َة"ا َأَبا َعب ِد الر ح  ن َت ت ِريد  السُّ َواَح ِإن  ك   (3)قال: الر 

ل بالذهاب إلى عرفة بعد الزوال. عقب أداء صالتي الظهر والعصر قصرا  وجمعا   "أي عج 
 .(4)" - ملسو هيلع هللا ىلص -ببطن ع َرنة إن كنت تريد العمل بسنته 

 أسلوب اغراء. -هنا-منصوبة على المفعولية لفعل محذوف تقديره الزم وهو  -هنا-والرواح 

َواَح و - ل ت  الر  م َعِة َعج  م  الج  ِة، َفَلم ا َكاَن َيو  ِب ِذي الَحج  َنا الَمِديَنَة ِفي ع ق  قال اب ن  َعب اٍس: "َفَقِدم 
" م س  ِحيَن َزاَغِت الش 
(5). 

 :الليلة-1

ياء ينهر أي: ي ضيء.  : ضد  الن هار، والليل: ظالٌم وسواد. والنور والض  جاء في العين "الل يل 
َت أحد والل ي ل يليل    .(6)هما من اآلخر قلت: ليلة"إذا أظلم، فإذا َأفَرد 

                                         

َرِج َحَرٌج، َواَل َعَلى الَمِريِض َحـَرٌج{ ]النـور:  (1) َمى َحَرٌج، َواَل َعَلى اأَلع  ِلـهِ 60َباب  تَلي َس َعَلى اأَلع  ، تَلَعل ك ـم   [، إلـى َقو 
ِقل وَن{ ]البقرة:  (.0/03، )ج 5084حديث رقم ]   َتع 

  0660ينظر: حديث رقم  (2)
َم َعَرَفَة حديث رقم  (3) َواِح َيو  ِجيِر ِبالر   (.7/067، )ج0500َباب  الت ه 
 (.0/000قاسم ، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، )ج (4)
َصَنت  حديث رقم  (5) َنا ِإذا َأح  ب َلى ِمَن الزِ  ِم الح   (.8/068، )ج6803َباب  َرج 
 (.8/060الفراهيدي ، العين)ليل(، )ج (6)
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ع، وواحدته ليلة مثل تمرة وتمر. وقد جمع على ليال  وفي الصحاح" الليل  واحد بمعنى َجم 
ن  هاٌل. وي، قال: كان األصل فيها َليالٌة فحذفت، ألآ ياء على غير قياس. ونظيره أهٌل و فزادوا فيها ال

َلية. وليٌل   ٌل: شديد  الظلمة، قال الفرزدق:يلأتصغيَرها ل َيي 

ــــــــِل أو  ــــــــَتِلَ  الَغياِط ــــــــُل ُمْخ ــــــــاللي  لُ لي
 

ــــــــــــــل  ال ــــــــــــــل    ــــــــــــــة  َلــــــــــــــْيالُء ولي  .(1)وليل
 

، ومنه قول (2)بمعناها عند العرب منها لفظة الكافر" والكافر: الليل" أخرى وقد وردت ألفاظ 
 الشاعر:

ــــــــا ــــــــد م ــــــــدًا بع ــــــــاًل رثي ــــــــذكرا ثق  فت
 

ـــــــــافرِ   ـــــــــي ك ـــــــــا ف ـــــــــاُء يمينه ـــــــــت ذك  (3)ألق
 

 

ِريم  الل ي ل  وهو؛  ب ح   -أيضا  -وكذلك لفظة الصريم "الص  هما َين َصِرم  َعن  "ألن  كال  ِمن  الصُّ
لم".وكذلك (4)َصاِحِبِه" ابن جمير"ابن َجمير: الليل  الم ظ 

-ومنها  (6)وكذلك ابن ثمير"وابن ثمير" (5)
" (7)الديجوج" الديجوج: الليل المظلم" -أيضا   لجوم : الل يل  وكذلك" والع 

(8). 

  أخرى لفظة الليلة بلفظها واشتقاقات  وردت
 الليلة: - أ

 مرفوعة ومنصوبة ومجرورة.وردت معرفة 

 

                                         

 (.5/0858الجوهري ،الصحاح )ليل(، )ج( 1)
 (.0/44ابن السكيت، إصالح المنطق، )ج( 2)
 (.0/44)ج البيت لثعلبة بن صعير المازني ينظر: ابن السكيت إصالح المنطق (3)
 (.705الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، )ص( 4)
 (.0/430السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها )ج( 5)
 (.0/437السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،)ج( 6)
 (.753ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، )ص (7)
 (.7/66الفارابي ، معجم ديوان األدب، )ج (8)
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 أوال: مرفوعة:

 ِ ول  َّللا  َلة  جاءت مرفوعة في موطنين، هما: "َفَخَرَج َرس  ا ِبَصاَلِتِه، َفَلم ا َكاَنِت الل ي  ، َفَصل و 
ب ِح" ِجد  َعن  أَه ِلِه َحت ى َخَرَج ِلَصاَلِة الصُّ الر اِبَعة  َعَجَز الَمس 
(1). 

 .ن الفعل كان فعل تام وليس ناقصا  مرفوعة على الفاعلية أل -هنا-وهي 

وَل َّللا ِ - ِريِ  َرِضَي َّللا   َعن ه : "َأن  َرس  د  ِر اأَلو    وَعن  َأِبي َسِعيٍد الخ  َتِكف  ِفي الَعش  َسِط ِمن  اَكاَن َيع 
َلَة  َتَكَف َعام ا، َحت ى ِإَذا َكاَن َلي  ر ج  ِمن  َصِبيَحِتَها  إحدىَرَمَضاَن، َفاع  َلة  ال ِتي َيخ  ِريَن، َوِهَي الل ي  َوِعش 

َر األواخر" َتِكِف الَعش  َتَكَف َمِعي، َفل َيع  ِتَكاِفِه، قال: َمن  َكاَن اع  ِمَن اع 
(2). 

ضبطت بالنصب لكنها قد تأتي مرفوعة ")َحت ى ِإَذا َكاَن  (كان)وكلمة ليلة التي تلت الفعل 
َلة ( ِبا َوه "َلي  َنى َثَبَت َنح  ِع َفاِعل  " َكاَن " الت ام ِة ِبَمع  م  ِبالر ف  ه  ِب َوَضَبَطه  َبع ض  لن ص 

(3). 

 ويميل الباحث إلى ضبطها بالرفع على الفاعلية.
 ثانيا: منصوبة:

 : (4)مثل موطنا  ووردت منصوبة في نحو سبعين 

وِم، ف ِفي َين ظ ر   َحز اء   ِهَرق ل   "َوَكانَ  هرقل: مع سفيان أبي قصة وفي- م   قالالنُّج  َسَأل وه :  ِحينَ  َله 
َلةَ  َرأيت   ِإنِ ي ت   ِحينَ  الل ي  ومِ  ِفي َنَظر  َظَهَر" َقد   لِخَتانِ ا َمِلَكا النُّج 

(5). 

                                         

د  حديث رقم  َباب  َمن   (1) ا َبع  َد الث َناِء: َأم  َبِة َبع  ط   (.7/00، )ج174قال ِفي الخ 
لِ َها حديث رقم  (2) ِتَكاِف ِفي الَمَساِجِد ك  ِر األواخر، َوااِلع  ِتَكاِف ِفي الَعش   (.0/48، )ج7370َباب  ااِلع 
 (.7/008)جالزرقاني ، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك،  (3)
 0480و  0470و  0086و  0047و  0785و  0076و  005و  071و  618و  575ينظر: حديث رقم  (4)
و  0054و  0706و  7885و  7801و  7010و  7660و  7000و  7385و  7343و   0815و  0504و 
و  4410و  4410و  4413و  4731و  4000و  4040و  4301و  0018و  0586و  0443و  0474
و  5844و  5600و  5403و  5747و   5700و  5307و  4881و  4800و  4053و  4604  و 4414
و  0730و   0340و   0346و  0333و  6111و  6073و  6601و  6040و  6043و  6316و  5137
 0500و  0461و  0040و  0750و  0700
ِي حديث رقم  (5) ِء الَوح   .)0/8، )ج0َباب  َبد 
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ل ه  م ل َك ال ِخَتاِن ِبَضمِ   -هنا-وكلمة الليلة جاءت  منصوبة على الظرفية وفي شرح الحديث" َقو 
ِميَهِني ِ  ال ِميمِ  ِم َوِلل ك ش  َكاِن الال  س  َواِ 

ِني َدل ه  َنَظر ه   (1) ل ه  َقد  َظَهَر  أي َغَلَب َيع  ِم َقو  ِر الال  ِبَفت ِح ال ِميِم َوَكس 
ِم النُّج وِم َعَلى َأن  م ل َك ال ِخَتاِن َقد  َغَلَب َوه َو َكمَ  ك  ِتَداء  ظ ه وِر ياِم َكاَن اب  ، قال أِلَن  ِفي ِتل َك األاِفي ح 

َدي ِبَيِة" الن ِبيِ   َة ِبال ح  ف اَر َمك  ِإذ  َصاَلَح ك 
(2). 

َتي َقظَ  ،َسَلَمةَ  أ م ِ  وَعن  - : "اس  َلةٍ  َذاتَ   الن ِبيُّ  قالت  ب َحانَ  َلي  ِ، َفقال: س  َلةَ  أ ن ِزلَ  َماَذا َّللا   ِمنَ  الل ي 
َجِر، َصَواِحَباتِ  أيِقظ وا الَخَزاِئِن، ِمنَ  ف ِتحَ  َوَماَذا الِفَتِن، ن َيا ِفي َكاِسَيةٍ  َفر ب   الح  اآلخرِة" ِفي َعاِرَيةٍ  الدُّ

(3). 

ع  َصاِحَبٍة  -أيضا  - -هنا- وهي منصوبة على الظرفية أما صواحبات الحجر" َفَصَواِحب  َجم 
َجر  َوا اَلِة  -هنا-ل ح  َن ِللص  َواَجه  َأن  ي وَقظ  ن  ِمَن ال ب ي وت  َأَراَد َأز  َلِة َرَجاَء ِبَرَكِتَها َوِلَئال  َيك  ِفي ِتل َك الل ي 

 (4)ال َغاِفِليَن ِفيَها"

ول   قال، قال: َسم َرةَ  وعن- َلةَ  : "َأَتاِني َّللا ِ  َرس  لٍ  َعَلى َفَأَتي َنا آِتَياِن، الل ي   َأَكاد   الَ  َطِويٍل، َرج 
، َرأ َسه   َأَرى  ن ه   ط وال  " ِإب َراِهيم   َواِ 

(5). 

تيان يكون ن اإلأطيفة لغوية اذ لم يقل جاءني ذلك وللفعل أتى ومشتقاته في هذا الحديث ل-
ما المجيء يكون في الحاالت الشاقة وقد دل معنى الحديث على ذلك أفي األشياء المخففة المحببة 

 وهللا أعلى وأعلم.

َنا ،َعن ه   َّللا    َرِضيَ  َماِلكٍ  ب نِ  َأَنسِ  وَعن  - ولِ  ِبن ت ا قال: "َشِهد  ول   ، َّللا ِ  ِلَرس   ، َّللا ِ  قال: َوَرس 
َمَعاِن، َعي َني هِ  قال: َفَرأيت   ،الَقب رِ  َعَلى َجاِلٌس  م   قال: َفقال: َهل   َتد  لٌ  ِمن ك  ي َقاِرفِ  َلم   َرج 

َلَة؟ َفقال( 6)  َأب و الل ي 
، قال: ا، قال: فَطل َحَة: َأَنا  .(1)َقب ِرَها" ِفي َفَنَزلَ نِزل 

                                         

ـ (1) َمن الـواعظ المـروزي:م َحم د ب ـِن م َحم  ـر الكشـميهني َأب ـو َعب ـد الـر ح  َمِن ب ـن َأِبـي َبك  والـد َأِبـي المحامـد  ِد ب ـِن َعب ـِد الـر ح 
ـِلم عـن الفـراوي   محمود، ،كره َأب و سعد ب ن السـمعاني ِفـي تاريخـه لبغـداد وقـدم آخـر مـرة سـنة سـتين وحـدث بصـحيح م س 

َمن بمرو ِفي الم  (.05/60يوله، )جذ)تاريخ بغداد و حرم سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، توفي َأب و َعب د الر ح 
 (.0/47ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (2)
 (.0/04، )ج005َباب  الِعل ِم َوالِعَظِة ِبالل ي ِل حديث رقم  (3)
 (.4/85ينظر:زين الدين دمحم، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )ج (4)
(5)  ِ ِل َّللا  َ : -تعالى-َباب  َقو  ُ إِبَْراهِيَم َخلِيًل  ذَواّتذ  (.4/043)ج 0054[ حديث رقم 075]النساء:  اهللذ
 (.4/0406الصحاح)قرف(، )ج–الجوهري  (6)
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 أو لم يجامع زوجته في تلك الليلة. أي لم يقترف ذنبا   
 ثالثا: مجرورة:

 :(2)، مثلموطنا  ووردت مجرورة فيما يقرب من اثني عشر 

م   َماِلكٍ  ب نَ  عن َأَنَس - َثه  َلةِ  ِفي ِنَساِئِه، َعَلى َيط وف   َكانَ   َّللا ِ  َنِبي   "َأن   َحد   َوَله   الَواِحَدِة، الل ي 
َمِئذٍ  ع   َيو  َوٍة" ِتس  ِنس 

(3) 

 معربة بالجر بحرف الجر )في( -هنا-وكلمة الليلة 

َبَرَنا - ، َفَأخ  َناَن، ث م  ، قال: َصلُّوا ِفي ِرَحاِلك م  َلٍة َباِرَدٍة ِبَضج  وفي الحديث "َأذ َن اب ن  ع َمَر ِفي َلي 
وَل َّللا ِ  َلِة الَباِرَدِة، َكاَن  َأن  َرس  ، ث م  َيق ول  َعَلى ِإث ِرِه: َأاَل َصلُّوا ِفي الرِ َحاِل ِفي الل ي  َيأ م ر  م َؤذِ ن ا ي َؤذِ ن 

َفِر"  (4)َأِو الَمِطيَرِة ِفي الس 

ت وَحٍة ث م  ِجي وفي شرح الحديث َجَمٍة َمف  َناَن ه َو ِبَضاٍد م ع  اَلِة ِبَضج  ل ه  َناَدى ِبالص  ٍم َساِكَنٍة ث م  "َقو 
َة"  (5)ن وٍن َوه َو َجَبٌل َعَلى َبِريٍد ِمن  َمك 

، َأن ه   وَعن  َزي ِد ب نِ - َهِنيِ  ِ  َخاِلٍد الج  ول  َّللا  َدي ِبَيِة َعَلى  قال: "َصل ى َلَنا َرس  ب ِح ِبالح  َصاَلَة الصُّ
َلِة، َفَلم ا ان َصرَ  َبَل َعَلى الن اِس، فَ َف ِإث ِر َسَماٍء َكاَنت  ِمَن الل ي  وَن َماَذاقال: َهل  َتد  َأق  ؟  ر  م  قالوا:  قال َربُّك 

ِمٌن ِبي َوَكاِفٌر، َفَأم ا  َبَح ِمن  ِعَباِدي م ؤ  َلم ، قال: " َأص  ول ه  أَع  ِ  َمن  َّللا   َوَرس  ِل َّللا  َنا ِبَفض  قال: م ِطر 
ِمٌن ِبي َوَكافِ  َمِتِه، َفَذِلَك م ؤ  َكِب، َوَأم ا َمن  ٌر ِباَوَرح  ِمٌن  لَكو  ِء َكَذا َوَكَذا، َفَذِلَك َكاِفٌر ِبي َوم ؤ  قال: ِبَنو 

َكِب " ِبالَكو 
(6) 

                                                                                                                        

ــيِ   (1) ِل الن ِب ــو  ــاب  َق ــهِ ذي َعــ: »َب ِلــِه َعَلي  ــاِء أَه  ِض ب َك ــَبع  ــت  ِب ــو ح  « ب  الَميِ  ــاَن الن  ــن ِتِه " حــديث رقــم إذا َك ،  0785ِمــن  س 
 (.7/01)ج
 و 7608و  60و  0037و  7308و  7307و  0058و  0071و  0308ينظر: حديث رقم  (2)
وِق َوَغي ِرِه َو، قال َعَطاٌء:  (3) ِشي ِفي السُّ ر ج  َوَيم  ن ب  َيخ  ِلق  َرأ  »َباٌب: الج  َفاَره ، َوَيح  ، َوي َقلِ م  َأظ  ن ب  َتِجم  الج  ن  َلـم  َيح  َسـه ، َواِ 

أ    (.0/65، )ج784حديث رقم « َيَتَوض 
ـالَ  (4) ــَؤذِن: الص  ِل الم  ــٍع، َوَقـو  َحـاِل، ِفــي َبـاب  األذان ِلل م َســاِفِر، إذا َكـان وا َجَماَعــة ، َواإِلَقاَمـِة، َوَكــذِلَك ِبَعَرَفـَة َوَجم  ة  ِفــي الرِ 

َلِة الَباِرَدِة َأِو الَمِطيَرِة حديث رقم  (.0/071، )ج607 الل ي 
 (.5/730النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )ج (5)
ِبل  اإِلَمام  الن اَس إذا َسل َم حديث رقم  (6) َتق   (.0/061، )ج846َباب  َيس 
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له: )على ِإث ر  سنادي عالقته المكانية"إلسماء في الحديث المطر فهو مجاز والمقصود با َقو 
َثل َثة على ال مَ  ك ون الث اء ال م  ر ال همَزة َوس  ِوَي، بأثر َسَماء، َسَماء( ، ِبَكس  ه ور، َور  ِبَفت ح ال همَزة َوفتح ش 

َماء: ال َمَطر، َوأطلق َعَلي َها: َسَماء، -أيضا  - الث اء ء، َوال مَراد من الس  ي  ، َوه َو: َما يكون عقيب الش 
له: )َكاَنت من  َماء، وكل ِجَهة علو تسمى: َسَماء. َقو  َكَذا ه َو ِفي  الل ي ل( ،لَكونَها تنزل من ِجَهة الس 

َثرين، َوِفي ِروَ اِرو  َك  َماء تذكر وتؤنث ِإذا لاية األ  َراِد، َوالس  ف  َلة( ِباإل ِ ِلي والحموي: )من الل ي  َتم  م يرد ية ال م س 
قد أ ِريد بَها ال َمَطر، َفَكاَن َين َبِغي َأن تذكر؟ قلت: َذاك على َلفظَها اَل  -هنا-بَها ال َمَطر. فإن قلت: 

نَ  اَها"َمع 
(1). 

ول  َّللا ِ وفي حديث آخر "فَ - ِسل  إليه قال َرس  : َأَفاَل أ ر  ٍب ، قالت  : َيا أ م  َسَلَمَة ِتيَب َعَلى َكع 
َلِة" َم َساِئَر الل ي  م  الن و  َنع وَنك  م  الن اس  َفَيم  ِطَمك  َره ؟ ، قال: ِإذ ا َيح  َفأ َبشِ 
(2) 

ن مالك رضي هللا عنه بتوبة هللا عليه من فوق سبع ويقصد بذلك من كثرة المهنئين لكعب ب
 سماوات.

؟ َها- َبل وَن َعن ا ِقَراك م  ؟ ِلَم اَل َتق  ، َما َأن ت م  َلك م  َلِة، َوي  رِ  َكالل ي  ِت وفي الحديث ، قال: "َلم  َأَر ِفي الش 
ِ، األ وَلى َفَجاَءه ، َفَوَضَع َيَده  فَ  َطَعاَمَك ، ِم َّللا  ي َطاِن، َفَأَكَل َوَأَكل وا"قال: ِباس   (3)ِللش 

نها حرف جر عند بعض النحاة فتكون الليلة أما إمة الليلة تفيد التشبيه وهي والكاف في كل
 مجرورة بها او اسما عند نحاة آخرين فتكون الليلة مضافة إليها.

في "ومذهب األخفش والفارسي، وكثير من النحويين، أنه يجوز أن تكون حرفا  واسما ، 
قال: إن الكاف اسم مرين. وشذ أبو جعفر بن مضاء، ففإذا قلت: زيد كاألسد، احتمل األ االختيار.

 .(4)أبدا ، ألنها بمعنى مثل"

 
                                         

 (.6/000بدر الدين العيني ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، )ج (1)
، َوَضـاَقت  َعَلـي ِهم  َأن ف   (2) َبـت  لِ ف وا َحت ـى إذا َضـاَقت  َعَلـي ِهم  اأَلر ض  ِبَمـا َرح  م  َوَظنُّـوا َأن  اَل َباب  تَوَعَلى الث اَلَثِة الذين خ  ـه  س 

ــــَو الت ــــو اب   َ ه  ــــوا، ِإن  َّللا  ــــي ِهم  ِلَيت وب  ــــاَب َعَل ِ ِإال  إليــــِه، ث ــــم  َت ،  4600[ حــــديث رقــــم 008الــــر ِحيم { ]التوبــــة: َمل َجــــَأ ِمــــَن َّللا 
 (.6/03)ج
ي ِف حديث رقم  (3) َره  ِمَن الَغَضِب َوالَجَزِع ِعن َد الض   (.8/00، )ج6043َباب  َما ي ك 
 (.01، الجنى الداني في حروف المعاني، )صالمرادي (4)



 999 

 .(1)إال في الضرورة الشعرية ويرى سيبويه أنها ال تأتي اسما  

 مضافة إلى اسم ظاهر مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. ليلة وقد وردت
 أوال: مرفوعة:

 : (2)سبع مرات مثل نحووردت مرفوعة 

وِل َّللا ِ - : "أَه َلل ت  َمَع َرس  ق    عن َعاِئَشَة، قالت  ن ت  ِمم ن  َتَمت َع َوَلم  َيس  ِة الَوَداِع، َفك  ِفي َحج 
ه ر  َحت ى  َي، َفَزَعَمت  َأن َها َحاَضت  َوَلم  َتط  َلة  َعَرَفَة، فَ الَهد  : َدَخَلت  َلي  َلة  َعَرَفَة قالت  ِ، َهِذِه َلي  وَل َّللا  َيا َرس 

ن   ن َما ك  َرٍة، فَ َواِ  ت  ِبع م  ول  َّللا ِ ت  َتَمت ع  َرِتِك"قال َلَها َرس  ِسِكي َعن  ع م  َتِشِطي، َوَأم  : ان ق ِضي َرأ َسِك َوام 
(3). 

والثانية  ،األولى مرفوعة على الفاعلية في :مرتين في الحديث ة وردتوكلمة )ليلة( المضاف
 على الخبرية.

َحاِبَك َير ِجع   - لُّ َأص  ِ، ك  وَل َّللا  : َيا َرس  ِر، قالت  َلة  الن ف  َبِة، َلي  َلَة الَحص  وفي الحديث "َفَلم ا َكاَن َلي 
َرٍة َغي ِري" ِبَحجٍ  َوع م 
(4). 

 ووردت ليلة الحصبة بالرفع في موطن آخر وهو أوجه من النصب يؤكد ذلك ليلة النفر-
 المرفوعة على البدلية.

 ثانيا: منصوبة:

 :(5)ستين مرة مثل نحوووردت منصوبة 

                                         

 (.08، الجنى الداني في حروف المعاني ، )صينظر: المرادي (1)
 0086و  0080و  0007و  0560و  000ينظر: حديث رقم  (2)
ِلَها ِمَن الَمِحيِض حديث رقم  (3) ِتَشاِط الَمر أَِة ِعن َد غ س   (.0/03، )ج 006َباب  ام 
َد َما َأَفاَضت  حديث رقم  (4)  (.7/083، )ج 0067َباب  ِإذا َحاَضِت الَمر أَة  َبع 
و  7308و  7300و  7306و   7305و  7304و  0130و  0000و  0683و  0601ينظر: حديث رقم  (5)

و   0754و  0740و  0746و  0745و  0701و  7306و  7307و  7370و  7377و  7370و  7373
و  4408و  0817و  0881و   0888و  0851و  0400و  0403و  0016و  0014و  0010و   0070
و  6600و  6500و  6554و  6540و  6547و   5630و  5506و 4850و  4006و  4031و  4580
 0500و   0465و   0454و  0457و  0400و 0406و  0404و  6110
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ن ا ِعن َد الن ِبيِ   ب ن عن َجِرير- : "ك 
ِ ِر،  َعب ِد َّللا  َلَة الَبد  م  فَ ِإذ  َنَظَر إلى الَقَمِر َلي  قال: "َأَما ِإن ك 
َن َهَذا، اَل  م  َكَما َتَرو  َن َرب ك  َلب وا  -َأو  اَل ت َضاه وَن  -ت َضامُّوَن َسَتَرو  ت م  َأن  اَل ت غ  َتَطع  َيِتِه فإن اس  ؤ  ِفي ر 

َعل وا" وِبَها، َفاف  ِس َوَقب َل غ ر  م  َعَلى َصاَلٍة َقب َل ط ل وِع الش 
(1). 

ول   قال وَعن  َأِبي ه َري َرَة، قال:- َلةَ  َيق م   : "َمن   َّللا ِ  َرس  ِر،  َلي  ِتَساب ا، يَمان اإالَقد   ما َله غ ِفرَ  َواح 
مَ   .(2)َذن ِبِه" ِمن   َتَقد 

الليلة العظيمة التي هي خير من  وقد أضاف كلمة )القدر( إلى )ليلة( للتعريف والتعيين لهذه
 لف شهر وكلمة ليلة المضافة منصوبة على المفعولية.أ

َم الِقَياَمِة؟ ، قال: َهل  وعن َأَبي ه َري َرَة: "َأن  الن اَس ، قالوا: َيا َرس  - ِ َهل  َنَرى َرب َنا َيو  وَل َّللا 
وَنه  َسَحابٌ  ِر َلي َس د  َلَة الَبد  وَن ِفي الَقَمِر َلي  ت َمار 
(3). 

ِريَن ِمن  َرَمَضاَن فَ َخِطيب ا َصِبيحَ  وفي الحديث "َفَقاَم الن ِبيُّ - َتَكَف َمَع َة ِعش  قال: َمن  َكاَن اع 
ِر األواخر، ِفي ِوت ر"ٍ الن ِبيِ   ن َها ِفي الَعش  يت َها، َواِ  نِ ي ن سِ  ِر، َواِ  َلَة الَقد  ، فإني أ ِريت  َلي  ِجع  ، َفل َير 

(4). 

َم الن ِبيُّ َعب اٍس َرِضَي َّللا   َعن   وعن اب ن- َدِلَفِة ِفي َضَعَفِة أَه ِلِه" هما: "َأَنا ِمم ن  َقد  َلَة الم ز  َلي 
(5). 

 مجرورة:ثالثا: 

 : (6)من خمس مرات مثل نحوا  ووردت مضافة مجرورة 

َلِة أفي قصة وفاة - بي بكر الصديق"، قال: ِإن  الَحي  َأَحقُّ ِبال َجِديِد ِمَن الَميِ ِت، ِإن َما ه َو ِلل م ه 
ِبحَ  ِفَن َقب َل َأن  ي ص  َلِة الثُّاَلَثاِء، َود  َسى ِمن  َلي   (7)"َفَلم  ي َتَوف  َحت ى َأم 

                                         

ِر حديث رقم  (1) ِل َصاَلِة الَفج   (.0/001، )ج 500َباب  َفض 
ِر ِمَن اإلَباٌب: ِقيَ  (2) َلِة الَقد   (.0/06، )ج05يَماِن حديث رقم ام  َلي 
وِد حديث رقم َباب   (3) ج  ِل السُّ  (.0/063، )ج 836َفض 
وِد َعَلى الطِ يِن حديث رقم  (4) ج  وِد َعَلى اأَلن ِف، َوالسُّ ج   (.0/067، )ج800َباب  السُّ
ــــر   (5) م  إذا َغــــاَب الَقَم ــــدِ  ع وَن، َوي َق ــــد  ــــِة، َوَي َدِلَف ــــوَن ِبال م ز  ــــٍل، َفَيِقف  ــــِه ِبَلي  ِل َم َضــــَعَفَة أَه  ــــد  ــــن  َق ــــاب  َم ــــم  َب ، 0608حــــديث رق
 (.7/065)ج
 .0880و  0503ينظر: حديث رقم  (6)
ِم ااِلث َني ِن حديث رقم  (7) ِت َيو   (.7/037، )ج0080َباب  َمو 



 993 

َت؟ وَعن  َأِبي الَخي ِر،- ، َأن ه  قال َله : "َمَتى َهاَجر  َناِبِحيِ  َنا ِمَن اليمن  َعن  الصُّ قال: َخَرج 
َبَل َراِكبٌ  َفَة، َفَأق  ح  َنا الج  ل ت  َله : الَخَبَر؟ فَ م َهاِجِريَن، َفَقِدم  ن ذ  َخم سٍ   قال: َدَفن ا الن ِبي  ، َفق  : م  ، ق ل ت 

َت  َسِمع  ِر َشي ئ ا؟َهل   َلِة الَقد  َبَرِني ِباَلٌل م َؤذِ ن  الن ِبيِ   ِفي َلي  ، َأخ  ِر قال: َنَعم  ب ِع ِفي الَعش  : َأن ه  ِفي الس 
 .(1)األواخر"

والتي  -تعالى-لهذه الليلة في قدرها العظيم عند هللا  ضافة لفظة القدر إلى الليلة تعيينا  ا  و 
نه وجعل لها سورة كاملة هي سورة القدر واختلف العلماء في سبب تسمية آفي قر  -تعالى- ذكرها هللا

هذه الليلة بهذا االسم ومن ذلك :"وسميت ليلة القدر؛ إما لتقدير األمور وقضائها فيها؛  أي: إظهار 
: أنه يحدثه في ياه، وليس المراد منهإما قدره في تلك السنة ويعرفهم   تقديرها للمالئكة بأن يكتب لهم

قدر المقادير قبل أن يخلق السموات واألرض في األزل، فالقدر بمعنى  -تعالى-تلك الليلة؛ ألن هللا 
التقدير، وهو جعل الشيء على مقدار مخصوص، ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحكمة البالغة 

ما لخطرها وشرفها على سائر الليالي، فالقدر بمعنى المنزلة والشرف إما با عتبار العامل على وا 
ما باعتبار نفس العمل على معنى أن  معنى أن من أتى بالطاعة فيها صار ذا قدر وشرف، وا 

  -تعالى-رحمه هللا  -بكر الوراق الطاعة الواقعة في تلك الليلة لها قدر وشرف زائد. وعن أبي 
 -تعالى-در، ولعله سميت ليلة القدر؛ ألنه نزل فيها كتاب ذو قدر، على رسول ذي قدر، ألمة لها ق
 -تعالى-رحمه هللا  -إنما ذكر لفظ القدر في هذه السورة ثالث مرات لهذا السبب، و، قال الخليل 

سميت ليلة القدر؛  أي: ليلة الضيق؛ ألن األرض تضي ق فيها بالمالئكة، فالقدر بمعنى الضيق،  -
َََمْن قُِدَر َعلَيْهِ رِزْقُهُ و:-تعالى-كما في قوله 

(2)"(3). 

 :(4)عشر مرات مثل نحوووردت مضافة إلى ضمير منصوبة 

َحاب  م َحم ٍد - ل  َصاِئم ا، َفَحَضَر  َعِن الَبَراِء َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: " َكاَن َأص  ِإَذا َكاَن الر ج 
َمه  َحت ى ي   َلَته  َواَل َيو  ِطَر َلم  َيأ ك ل  َلي  ، َفَناَم َقب َل َأن  ي ف  ِسَي"اإِلف َطار  م 

(1). 

                                         

ِث الن ِبيِ   (1) فِ َي ِفيِه حديث رقم عنهماأ َساَمَة ب َن َزي ٍد َرِضَي َّللا    َباب  َبع   (.6/06، )ج4403، ِفي َمَرِضِه ال ذي ت و 
 .]0الطالق: [ (2)
 (.07/001دمحم األمين، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، )ج (3)
 7688و  630و  564و  4703و  0030و  0500ينظر: حديث رقم  (4)
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 دخال حرف الجر في قبلها.إمنصوبة على الظرفية ألنه صح  -ناه-وهي 

ول  َّللا ِ - َرِضَي َّللا   َعن َها - وَعن  َعاِئَشةَ - : "َكاَن َرس  َرَع َبي َن ِنَساِئِه، ِإَذا َأَراَد َسَفر   ، قالت  ا َأق 
َلَتَها، َغي َر فَ  َمَها َوَلي  َرأٍَة ِمن ه ن  َيو  ِسم  ِلك لِ  ام  م َها َخَرَج ِبَها َمَعه ، َوَكاَن َيق  َدَة ِبن َت أيت ه ن  َخَرَج َسه  َأن  َسو 

َلَتَها ِلَعاِئَشَة َزو ِج الن ِبيِ   َمَها َوَلي  َعَة َوَهَبت  َيو  وِل َّللا ِ َزم   . "(2) ، َتب َتِغي ِبَذِلَك ِرَضا َرس 

اسم المعطوف بعد حرف العطف الواو والذي يفيد على في الموطنين منصوبة  -هنا-وهي 
 مرين في حكم واحد من غير ترتيب.األاشتراك 

وه "واوفي قصة ر - م  َير ج  لُّه  ا ك  َطى، َفَغَدو  م  أيه م  ي ع  َلَته  ية يوم خيبر "َفَباَت الن اس  َلي 
(3) 

 ولذا تعرب ليلتهم بالنصب على الظرفية. ث فعل تام وليس ناقصا  والفعل بات في الحدي

ِ ب َن ع َمَر، قال: "َصل ى ِبَنا الن ِبيُّ  وعن َعب د- ِه، َفَلم ا َسل َم َقاَم، الِعَشاَء ِفي آخر َحَياتِ  َّللا 
َلَتك م  َهِذِه، فإن َرأ َس ِماَئِة َسَنٍة ِمن َها، اَل فَ  ِض َأَحٌد"قال: َأرأيَتك م  َلي  ِر اأَلر  َيب َقى ِمم ن  ه َو َعَلى َظه 

(4). 

ن الليلة محذوف مضافها أي ليلتكم أخبروني وليس مجرد الرؤية كما أيتكم بمعنى أولفظة أر 
بصرية، وكم: حرف  -هنا-جاء في شرح الحديث ")أرأيتكم( بهمزة استفهام، وتاء الخطاب، والرؤية 

أيتموكم؟ ألن قال أر راب، إذ لو كان ضمير ا لل له من اإلعخطاب بمنزلة تنوين أو تأنيث ال مح
الخطاب لجمع، والمعنى: أخبروني فهو من إطالق السبب على المسبب؛ ألن مشاهدة األشياء 
رادة اإلخبار، ألنها  طريق إلى اإلخبار عنها ففيه: كما قال الزمخشري تجوزان إطالق الرؤية، وا 

ا بما يحدث مليلتكم(  أي: شأن ليلتكم أو خبرهبجامع الطلب.) سببه، وجعلوا االستفهام بمعنى األمر
 .(5)بعدها"

                                                                                                                        

م  ه ـن  ِلَبـاٌس َلك ـم  َوَأن ـ (1) َفـث  إلـى ِنَسـاِئك  ـَياِم الر  َلـَة الصِ  ـر ه : تأ ِحـل  َلك ـم  َلي  ِ َجـل  ،ك  ِل َّللا  ــم  َبـاب  َقـو  ـن  َعِلـَم َّللا   َأن ك  ت م  ِلَبـاٌس َله 
َن َباِشــ ــاآل  م  َف ــا َعــن ك  م  َوَعَف ــي ك  ــاَب َعَل م  َفَت ــان وَن َأن ف َســك  َت ــت م  َتخ  ن  { ]البقــرة: ك  ــم  ــَب َّللا   َلك  ــوا َمــا َكَت وه ن  َواب َتغ  [ حــديث رقــم 080ر 

 (.0/78، )ج0105
ـَو َجـاِئٌز، ِإذا َلـم  َتك ـن  َسـِفيَهة ، َفـ (2) ِجَها َوِعت ِقَهـا، ِإذا َكـاَن َلَهـا َزو ٌج َفه  ـز  َباب  ِهَبِة الَمر أَِة ِلَغي ِر َزو  ِإذا َكاَنـت  َسـِفيَهة  َلـم  َيج 

 (.0/051، )ج7510رقم  حديث
ٌل حديث رقم  (3) َلَم َعَلى َيَدي ِه َرج  ِل َمن  َأس   (.4/63، )ج0331َباب  َفض 
َمِر ِفي الِعل ِم حديث رقم  (4)  (.0/04، )ج006َباب  الس 
 (.0/058ابن زكريا االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى، )ج (5)
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 :(1)وجاءت مضافة إلى ضمير المتكلم الجمع في ثالثة مواطن مثل

َلَتَنا أقول - : َسَري َنا َلي  َيي َنا، َأو  َة، َفَأح  َتَحل َنا ِمن  َمك  بي بكر وهو يحدث عن الهجرة، قال: "ار 
َمَنا َحت ى  َنا َوَقاَم َقاِئم  الظ ِهيَرِة"َوَيو  َهر  َأظ 

(2). 

َثث َنا -أيضا  - عند البخاري  أخرى  روايةوفي - َنا َلي ال  َفَأح  "، قال: " أ ِخَذ َعَلي َنا ِبالر َصِد، َفَخَرج 
َمَنا َحت ى َقاَم َقاِئم  الظ ِهيَرِة" َلَتَنا َوَيو  َلي 
(3). 

جاء في شرح الحديث")عينا بالرصد( باالرتقاب )فخرجنا ليال ( من الغار بعد ثالث ليال 
)فأحثثنا( بحاء مهملة فمثلثتين فنون أي أسرعنا السير وفي نسخة فأحثثنا بزيادة فوقية بعد الحاء 

ليلتنا فأحيينا بتحتيين بدل المثلثين بال فوقية من اإلحياء ضد النوم ) أخرى افتعلنا من الحث وفي 
 .(4)ويومنا حتى قام قائم الظهيرة( نصف النهار حيث ال يظهر ظل"

 :(5)عشرة مرة مثل إحدىمن  نحوا  ووردت مضافة إلى ضمير مجرورة 

 ِ ول  َّللا  ِه األِإَذا َأَوى إلى ِفَراِشِه َناَم   َعِن الَبَراِء ب ِن َعاِزٍب، قال: "َكاَن َرس   يَمِن، ث م  َعَلى ِشقِ 
ِري إليك،  ِري إليك، َوَأل َجأ ت  َظه  ت  َأم  ض  ِهي إليك، َوَفو  ت  َوج  ه  ِسي إليك، َوَوج  َلم ت  َنف  م  َأس  قال: الل ه 

َبة  َوَره َبة  إليك، اَل َمل َجَأ َواَل َمن َجا ِمن َك ِإال  إليك، آَمن ت  ِبِكَتاِبَك ال ِذي َأن َزل َت، َوِبَنِبيِ كَ  َسل َت  ال ِذي َرغ  َأر 
ول  َّللا ِ وَ  َرِة" : َمن   قال َرس  َلِتِه َماَت َعَلى الِفط  َت َلي  قاله ن  ث م  َماَت َتح 

(6). 

وفي ذكر )تحت ليلته( لطيفة حيث لم يقل في ليلته، جاء في شرح الحديث " ومعنى قوله: 
النهار؛ ألن يسلخ من النهار، فهو تحته، أو يكون المعنى: إن  ى)تحت ليلته( أنه لم يتجاوز عنه إل

)مت من ليلتك( أي من  خرى مت تحت نازلة تنزل عليك في ليلتك، وكذا معنى )من( الرواية األ
 .(7)أجل ما يحدث في ليلتك"

                                         

 .0605ينظر: حديث رقم  (1)
ِلِهم  " حديث رقم بَ  (2)  (.5/0، )ج0657اب  َمَناِقِب الم َهاِجِريَن َوَفض 
َرِة الن ِبيِ   (3) َحاِبِه إلى الَمِديَنِة حديث رقم  َباب  ِهج   (.5/64، )ج0100َوَأص 
 (.6/776القتيبي المصري ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، )ج (4)
 5101و  0430و  0488و  0007ينظر: حديث رقم  (5)
قِ  األَبا (6) ِم َعَلى الشِ   (.8/61، )ج6005يَمِن حديث رقم ب  الن و 
 (.6/0804بن عبد هللا الطيبي، الكاشف عن حقائق السنن، )جا (7)
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ِت: َأن  َّللا َ َجَعَل الل ي لَ  أضافو  ِبيِر ِبالت ح  ا َفالن اس   صاحب مشكاة المصابيح "َسَبَب الت ع  ِلَباس 
ا" ن ى َواِضٌح ِجدا َت ِثَياِبِه َوِلَباِسِه َوَهَذا َمع  ت وِر َتح  َته  َكال َمس  وَن َتح  ت ور  وَن َوَمس  م ور  َمغ 
(1). 

 .(2)والبعض ، قال ")تحت ليلته(  أي: في ليلته"

 ن ذكرلمشكاة والكاشف عن حقائق السنن ألويذهب الباحث إلى ما ذهب إليه صاحب ا
ثم إن  الروايَة  فالعدول من لفظ إلى لفظ يتبعه عدول من معنى إلى معنى (في)يختلف عن  (تحت)

بالمعنى ال تمكن في اللغة العربية، ألنه ال ترادف عند التحقيق، وال تركيب يؤدي مؤد ى تركيب 
 كيب آخرآخر. نعم يمكن تأدية المعنى المشترك فقط، فخصائص كل تركيب على ِحَدة ال يفيدها تر 

 كما يقول بعض شراح الحديث.

َلِتِه"فقالكوع "وفي قصة عامر بن األ- َتَنا ِبِه، َفأ ِصيَب َصِبيَحَة َلي  َتع  ِ، َهال  َأم  وَل َّللا  وا: َيا َرس 
(3). 

 وهنيهاته بها. جيزهار أالتي كان عامر سيمتع الصحابة بأي صبيحة الليلة 

وَعِن اب ِن َعب اٍس، قال: "ِبتُّ ِفي َبي ِت َخاَلِتي َمي م وَنَة ِبن ِت الَحاِرِث َزو ِج الن ِبيِ  صل ى هللا عليه -
َلِتَها" وسلم َوَكاَن الن ِبيُّ   .(4)ِعن َدَها ِفي َلي 

 أي في ليلتها المقسومة لها بين نسائه ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

َلتِ اِلم وَسى َوَفَتاه  َعَجب ا، ف َكانَ وفي قصة موسى مع الخضر "وَ - مَ هنَطَلَقا َبِقي َة َلي  هما، َفَلم ا ما َوَيو 
َبَح ، قال م وَسى ِلَفَتاه : آِتَنا َغَداَءَنا، َلَقد  َلِقيَنا ِمن  َسَفِرَنا َهَذا َنَصب ا"، َأص 
(5). 

، قال شيخنا: ونبه ة(هما( عطف على )بقي)بقية ليلتهما ويومها( بجر )يوم وفي شرح الحديث"
هما، قلت: وهو ما رواه البخاري في قية يومها وليلتبعض الحذاق على أنه مقلوب، وأن الصواب: ب

 .(6)التفسير."

                                         

 (.4/0655مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )ج (1)
 (.1/060منحة الباري بشرح صحيح البخاري  ، )ج (2)
َسه  َخَطأ  َفاَل ِدَيَة َله  حديث رقم  (3)  (.1/0، )ج 6810َباب  إذا َقَتَل َنف 
َمِر ِفي الِعل ِم حديث رقم  (4)  (.0/04، )ج000َباب  الس 
َلم ؟ َفيَ  (5) ِئَل: أي الن اِس أَع  َتَحبُّ ِلل َعاِلِم ِإذا س  ِ حديث رقم َباب  َما ي س   (.0/05، )ج 077ِكل  الِعل َم إلى َّللا 
 (.0/003منحة الباري بشرح صحيح البخاري ، )ج (6)
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هما من الحديث "وأن الصواب بقية يومهما وليلتكالم آخر في شرح هذه الفقرة  -هنا-و
قال العيني: هذا  الذي سار جميعه.التي تلي اليوم بالنصب لقوله بعد، فلما أصبح أي من الليلة 

هما بقية ]اليوم وجميع[ الليلة، واليوم الكامل والليلة الكاملة من م أن يكون سير احتمال بعيد ألن ه يلز 
 .(1)اليوم الث اني وليس كذلك. قلت: جرى على عادته في الدفع بالصدر وباهلل التوفيق"

 لحديث ال تأويل فيه وال تكلف.ن الجر في ايل الباحث إلى الجر وليس النصب ألويم

ِ أوفي الحديث "- وَل َّللا  َدم   ن َرس  َلم ا َبَعَث م َعاذ ا َرِضَي َّللا   َعن ه  َعَلى اليمن، قال: ِإن َك َتق 
ِ، َفِإَذا َعَرف وا َّللا َ، ع وه م  إليه ِعَباَدة  َّللا  َل َما َتد  ن  َأو  ٍم أَه ِل ِكَتاٍب، َفل َيك  ِبر ه م  َأن  َّللا َ َقد  َفَرَض  َعَلى َقو  َفَأخ 

" َلِتِهم  ِمِهم  َوَلي  َس َصَلَواٍت ِفي َيو  َعَلي ِهم  َخم 
(2). 

َلِتَك، فوعن حديث دعاء النوم ، قال ملسو هيلع هللا ىلص- َعل ه ن  آخر أ: "فإن م ت  ِمن  َلي  َرِة، َواج  نت على الِفط 
َما َتَتَكل م  ِبِه "
(3). 

 .(4)ليلتك(  أي من أجل ما يحدث في ليلتك"")مت من 

َلِتَك" َخٍة ِفي َلي  "َوِفي ن س 
(5) 

 نابة الحروف عند الكوفيين.إولى بمعنى )في( على الرواية األ وقد تكون )من( الواردة في

َتَكى اب ٌن أِلَِبي َطل َحَة، قال: - : "اش  َفَماَت، َوَأب و وكان َأَنَس ب َن َماِلٍك َرِضَي َّللا   َعن ه ، َيق ول 
ت ه  ِفي َجاِنِب الَبي تِ  َرَأت ه  َأن ه  َقد  َماَت َهي َأت  َشي ئ ا، َوَنح  ، ، َفَلم ا َجاَء َأب و َطل َحةَ َطل َحَة َخاِرٌج، َفَلم ا َرَأِت ام 

َتَرا و َأن  َيك وَن َقِد اس  ه ، َوَأر ج  س  : َقد  َهَدَأت  َنف  َح، َوَظن  َأب و َطل َحَة َأن َها َصاِدَقٌة، قال: َكي َف الغ اَلم ، قالت 
َلَمت ه  َأن ه  َقد  َماَت، َفَصل ى َمَع الن   ر َج أَع  َتَسَل، َفَلم ا َأَراَد َأن  َيخ  َبَح اغ  ، ث م  ِبيِ  قال: َفَباَت، َفَلم ا َأص 

                                         

 (.0/053بن حجر العسقالني، انتقاض االعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، )جا( 1)
َدَقِة حديث رقم  ذَباب  اَل ت ؤ خَ  (2) َواِل الن اِس ِفي الص   (.7/001، )ج0458َكَراِئم  َأم 
وِء حديث رقم  (3) ض  ِل َمن  َباَت َعَلى الو   (.0/58، )ج740َباب  َفض 
 (.6/0804الطيبي، الكاشف عن حقائق السنن، )ج (4)
 (.4/0655مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )ج (5)
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َبَر الن ِبي   ِ منهماِبَما َكاَن   َأخ  ول  َّللا  َلِتك َماَعل  َّللا َ َأن  ي بَ : لَ ، َفقال َرس  : اِرَك َلك َما ِفي َلي  َيان  ف  ، قال س 
ٌل ِمَن األَن َصاِر: َفرأيت م  َقد  َقَرَأ الق ر آَن" َفقال َرج  لُّه  َعَة َأو اَلٍد ك  َلهما ِتس 

(1). 

 ووردت نكرة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة.
 أوال: مرفوعة:

 :(2)ست مرات مثل جاءت

وَل َّللا ِ - ٍد َوَمَطٍر،  عن اب َن ع َمَر، قال: "ِإن  َرس  َلٌة َذات  َبر  َكاَن َيأ م ر  الم َؤذِ َن ِإَذا َكاَنت  َلي 
: َأاَل َصلُّوا ِفي الرِ َحاِل" َيق ول 
(3). 

 وليلة مرفوعة على الفاعلية. فعل تام وليس ناقصا   -هنا-والفعل كان 

ِشي َمَع الن ِبيِ   ذر أبيوعن - ن ت  َأم  ٌد،  قال: "ك  َبَلَنا أ ح  َتق  قال: َيا فَ ِفي َحر ِة الَمِديَنِة ِعَشاء ، اس 
َلٌة َأو  َثاَلٌث، ِعن ِدي ِمن ه  ِديَناٌر ِإال  َأر   ا ِلي َذَهب ا، َيأ ِتي َعَلي  َلي  د  ، َما أ ِحبُّ َأن  أ ح  ه  ِلَدي ٍن، ِإال  َأَبا َذرٍ  د   ص 

ِ َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا"  .(4)َأن  َأق وَل ِبِه ِفي ِعَباِد َّللا 

 .-أيضا  - الفاعليةوليلة في الحديث مرفوعة على 

َلي َها َبي َن - َرأٍَة َساِدَلٍة ِرج  ن  ِبام  ، ِإَذا َنح  ن  َنِسير  وفي قصة عمران بن حصين، قال: "َفَبي َنَما َنح 
ل َنا لَ  ٌم فَ َها:  أيَن الَماء ؟ َمَزاَدَتي ِن، َفق  : َيو  ل َنا: َكم  َبي َن أَه ِلِك َوَبي َن الَماِء؟، قالت  : ِإن ه  اَل َماَء، َفق  قالت 

َلٌة"  .(5)َوَلي 

 لخبر محذوف يفهم من السؤال الذي قبله. ا  مرفوع ا  وهنا )يوم( تعرب مبتدأ مؤخر 

ِ َواليوم ا- ِمن  ِباَّلل  ِ َواليوم وفي الحديث: "َمن  َكاَن ي ؤ  ِمن  ِباَّلل  ِرم  َجاَره ، َوَمن  َكاَن ي ؤ  آلخر َفل ي ك 
َياَفة   َلٌة، َوالضِ  ٌم َوَلي  ِ؟، قال: َيو  وَل َّللا  ِرم  َضي َفه  َجاِئَزَته ، قال: َوَما َجاِئَزت ه  َيا َرس  َثاَلَثة  أياٍم، اآلخر َفل ي ك 

َو َصَدَقٌة َعلَ  "َفَما َكاَن َوَراَء َذِلَك َفه  م ت  ِ َواليوم اآلخر َفل َيق ل  َخي ر ا َأو  ِلَيص  ِمن  ِباَّلل  ي ِه، َوَمن  َكاَن ي ؤ 
(1). 

                                         

َنه  ِعن َد الم ِصيَبِة حديث رقم  (1) ز   (.7/87، )ج0030َباب  َمن  َلم  ي ظ ِهر  ح 
 6406و  6005ينظر: حديث رقم  (2)
ِلِه حديث رقم  (3) َصِة ِفي الَمَطِر َوالِعل ِة َأن  ي َصلِ َي ِفي َرح   (.0/004، )ج666َباب  الرُّخ 
َدي َك  (4)  (.8/63، )ج6768حديث رقم َباب  َمن  َأَجاَب ِبَلب ي َك َوَسع 
اَلِم حديث رقم  (5)  (.4/010، )ج0500َباب  َعاَلَماِت النُّب و ِة ِفي اإِلس 
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 ثانيا: منصوبة:

 :(2)مثل اموطن  ثمانية وسبعين  وقد وردت نكرة منصوبة

َلة   َمي م وَنةَ  َخاَلِتي ِعن دَ  ، قال: "ِبتُّ َعب اسٍ  اب نِ  َعن  -  ِفي َكانَ  َفَلم ا الل ي ِل، ِمنَ   الن ِبيُّ  َفَقامَ  َلي 
أَ   الن ِبيُّ  َقامَ  الل ي لِ  َبع ضِ  َشن ٍ  ِمن   َفَتَوض 

ا م َعل قٍ (3) وء  َخِفيف ا" و ض 
(4) 

 -هنا-نها ليست محددة  أي في ليلة من الليالي  وهيأنكرة داللة على  -هنا-وليلة 
 منصوبة على الظرفية.

 نها باردة  مجرورة بحرف الجر في. أوجاءت )ليلة( الموصوفة ب

ولَ  َأن   هما،َعن َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  ب نِ  َّللا ِ  َعب دِ  وَعن  - ر   َّللا ِ  َرس  ه  عٌ  ، قال: "الش  ونَ  ِتس  ر   َوِعش 
َلة ، وم وا َفالَ  َلي  ه ، َحت ى َتص  م   غ م   فإن َتَرو  ِمل وا َعَلي ك  ةَ  َفَأك  َثاَلِثيَن" الِعد 

(5). 

 لفاظ العقود.أبعد لفظ من وهي في الحديث منصوبة على التمييز ألنها وردت 

َلى الَمِديَنِة ِفي َحي ٍ  الَمِديَنَة َفَنَزلَ  وَعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، قال:" َقِدَم الن ِبيُّ - م  َبن و  ي قال أَع  َله 
ٍف، َفَأَقاَم الن ِبيُّ  ِرو ب ِن َعو  َبَع عَ  َعم  َلة "ِفيِهم  َأر  َرَة َلي   (6)ش 

 .منصوبا   وبعد العدد المركب يعرب المعدود المفرد تمييزا  

                                                                                                                        

ذ َجاَره  حديث رقم  (1) ِ واليوم اآلخر َفاَل ي ؤ  ِمن  ِباَّلل   (.8/00، )ج6301َباٌب: َمن  َكاَن ي ؤ 
 685و  660و   678و  515و  500و  503و  566و  564و  554و  060و  080ينظر: حديث رقم  (2)
و  7303و  0105و  0100و  0130و  0881و  0405و  0005و  0070و  0076و  0074و   851و 
و  7630و  7501و  7500و   7503و  7480و  7468و  7030و  7705و  7340و  7347و  7307
و  4010و  4063و  4008و  4040و    0107و  0176و  0000و  0343و  7138و  7003و  7660
و  5101و  5861و  5840و  5600و  5654و  5044و  5010و   4180و 4131و  4053و  4500
و   0746و 0700و   0775و 0316و  0361و  6610و  6684و  6440و  6755و  6000و  6338
 .600و 0713
 (.0/763الكجراتي، مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار، )ج (3)
وِء حديث رقم  (4) ض  ِفيِف ِفي الو   (.0/01، )ج008َباب  الت خ 
ِل الن ِبيِ   (5) ذا رَ  أيت م  إذا رَ [: »70]ص: َباب  َقو  وم وا، وا  واالِهاَلَل َفص   (.0/70، )ج0130حديث رقم « أيت م وه  َفَأف ِطر 
ِرِكي الَجاِهِلي ِة، وَ  (6)  (.0/10، )ج478َكان َها َمَساِجَد حديث رقم مَ  ذي ت خَ َباٌب: َهل  ت ن َبش  ق ب ور  م ش 
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َعَة، َزو ج  الن ِبيِ  - َدة  ِبن ت  َزم  َرأَة  وفي الحديث "َفَخَرَجت  َسو  ، َوَكاَنِت ام  َلة  ِمَن الليالي ِعَشاء  ، َلي 
َناِك َيا  : َأاَل َقد  َعَرف  ا َعَلى َأن  َين زِ َطِويَلة ، َفَناَداَها ع َمر  َدة ، ِحر ص  ، فأنَزَل َّللا    َسو  يَة آَل الِحَجاب 

 (1)الِحَجاِب"

 صوبة على الظرفية  أي وقت الليل.من -هنا-وهي 
 ثالثا: مجرورة:

 :(2)مثل اموطن  أربعة وأربعين  ووردت مجرورة

َلةٍ  ِفي ع َمرَ  اب ن   قال: "أذ نَ  ،َناِفع وعن- َناَن" َباِرَدةٍ  َلي  ِبَضج 
(3.) 

ول   قال: "َكانَ  ،َعب اسٍ  اب نِ  َعنِ - َودَ   َّللا ِ  َرس  َود   َوَكانَ  الن اِس، َأج   َيل َقاه   ِحينَ  َرَمَضانَ  ِفي يك ون   َمأ َأج 
، ل ِ  ِفي َيل َقاه   َوَكانَ  ِجب ِريل  َلةٍ  ك  ه   َرَمَضانَ  ِمن   َلي  ول  فَ  الق ر آَن، َفي َداِرس  َود   َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس   َأج 
يحِ  ِمنَ  ِبالَخي رِ  َسَلِة" الرِ  الم ر 

(4.) 

 نكرة مجرورة باإلضافة. -هنا-وجاءت كلمة ليلة 

َحاِب الن ِبيِ   ب ن سوعن َأنَ - َلي ِن ِمن  َأص  ِفي َلي َلٍة   َخَرَجا ِمن  ِعن ِد الن ِبيِ    َماِلٍك "َأن  َرج 
ِلَمٍة، َبا ، مثل معهماوَ  م ظ  لِ  َواِحٍد، يأيدِ  َحي ِن ي ِضيَئاِن َبي نَ الِمص  َتَرَقا َصاَر َمَع ك  َواِحٌد  منهماهما، َفَلم ا اف 

 .(5)َحت ى َأَتى أَه َله "

" في الحديث "َفَكاَن َيَتَناَوب  الن ِبي  - م  َلٍة َنَفٌر ِمن ه  ل  َلي  ِعن َد َصاَلِة الِعَشاِء ك 
(6). 

                                         

وِج النِ َساِء إلى الَبَراِز حديث رقم  (1) ر   (.0/40، )ج046َباب  خ 
 0773و  0137و   0045و  0071و   174و  840و  078و  076و  607و  540ينظــر: حــديث رقــم  (2)
و  5331و  4110و  4040و    5060و 4301و  4338و  0135و  0835و  0601و  0554و  0465و 
و  0378و  6070و   6300و  5830و  5011و 5368و  5357و  5350و  5343و  5300و  5305
 0500و  4040و  0416و  0015و  0388و  0414
 (.0/071)ج 607حديث رقم  (3)
ِي حديث رقم  (4) ِء الَوح   (.0/8، )ج6َباب  َبد 
 (.0/033، )ج465َباٌب حديث رقم  (5)
ِل الِعَشاِء، حديث رقم  (6)  (.0/008، )ج560َباب  َفض 
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ضافتها استمرار التناوب عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص في صالة إمجرورة باإلضافة وتفيد  -هنا-لة ولي
 العشاء.

َنا الن ِبي  - ل غ ه ، َفَجاَء   و قال َأَنس  ب ن  َماِلٍك: "ان َتَظر  َلٍة، َحت ى َكاَن َشط ر  الل ي ِل َيب  َذاَت َلي 
م  َلم  َتَزال وا ِفي َصاَلٍة فَ َفَصل ى َلَنا، ث م  َخَطَبَنا،  ن ك  وا، َواِ  ا ث م  َرَقد  ت م  قال: َأاَل ِإن  الن اَس َقد  َصل و  َما ان َتَظر 

اَلَة  وا الَخي َر" -قال الَحَسن   -الص  َم اَل َيَزال وَن ِبَخي ٍر َما ان َتَظر  ن  الَقو  َواِ 
(1). 

د الكوفيين وتعرب كلمة ذات نابة عنلى اإلو صلى بنا عأجلنا أأي صلى من  وقوله صلى لنا
 لفاظ الزمان وهي كلمة ليلة.أبالفتحة ألنها مضافة إلى لفظ من نها ظرف زمان منصوب أب

ما لزم الن صب ولم تدخله العوامل الر افعة، والجار ة، وهو باب من الظروف جاء عند النحاة "
ماع، قالوا:" سرنا ذات مر ة"، وذات يوم  .(2)، وذات ليلة"مقصور على الس 

 : (3)كلها منصوبة منها مواضع تسعة مثناة وردت وقد

َودِ  َعنِ - ت   ،اأَلس  ن َدب ا، قال: َسِمع  َتَكى ج  : "اش  َلة   َيق م   َفَلم    الن ِبيُّ  َيق ول  َلَتي ِن" َأو   َلي  َلي 
ين وليلت (4)

 .(5)لياء ألنه مثنىااسم معطوف منصوب وعالمة نصبه 

ولَ  َعن هما: َأن   َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  ب نِ  َّللا ِ  َعب دِ  وعن  - ِرئٍ  َحقُّ  ، قال: "َما َّللا ِ  َرس  ِلمٍ  ام   َله   م س 
ءٌ  َلَتي نِ  َيِبيت   ِفيِه، ي وِصي َشي  ت وَبةٌ  َوَوِصي ت ه   ِإال   َلي  ِعن َده " َمك 

(6). 

لياء اوعالمة نصبه  ا  به منصوب عرب مفعوال  فعل تام وعليه فإن ليلتين ت -هنا-والفعل بات 
 ألنه مثنى.

 

                                         

َد الِعَشاِء حديث رقم  (1) ِه َوالَخي ِر َبع  َمِر ِفي الِفق   (.0/070ج، )633َباب  الس 
 (.0/057ابن األثير ، البديع في علم العربية، )ج (2)
 0711و  4180و  4153و  4053و  4040و  7660و  071ينظر : حديث رقم  (3)
ِك الِقَياِم ِلل َمِريِض، حديث رقم  (4)  (.7/41، )ج0074َباب  َتر 
 (.0/00ابن مالك، أوضح المسالك إلى ألفية، )ج( 5)
ِل الن ِبيِ  اَباب  الَوَص  (6) ت وَبٌة ِعن َده  : »يا َوَقو  ِل َمك   (.4/7، )ج7008حديث رقم « َوِصي ة  الر ج 
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والمقصود بالليلتين التقريب وليس التحديد")يبيت ليلتين(  أي: آمن ا،  أي: حالة كونه آمن ا، أو 
" ن كان قليال   (1)في أمان، وذكر )الليلتين( تقريب ال تحديد أي: ال ينبغي له أن يمضي عليه زمان وا 

"الظاهر أن "يبيت" ارتفع بعد حذف  مرفوع بعد حذف ان الناصبةوعند الدماميني الفعل يبيت 
َوِمْن  أياتِهِ يُرِيُكُم الَْبْق: -تعالى-قوله  "أن"، مثل

(2)"(3). 

 : (4)وكلها جاءت مجرورة باإلضافة نحو موطنا  خمسة وعشرين  الجمع بصيغة وردت وقد

َدَما الَمِديَنةِ  ِمنَ   الن ِبيُّ  قال: "ان َطَلق ،عنهما َّللا    َرِضيَ  َعب اسٍ  ب نِ  َّللا ِ  َعب دِ  َعن  - َل، َبع   َتَرج 
َهنَ  َحاب ه ، ه وَ  َوِرَداَءه   ِإَزاَره   َوَلِبَس  َواد  ءٍ  َعن   َين هَ  َفَلم   َوَأص  ِدَيةِ  ِمنَ  َشي  رِ  اأَلر  َفَرةَ  ِإال   ت ل َبس   َواأل ز   ال ِتي الم َزع 
َدع   َبحَ  الِجل ِد، َعَلى َتر  َلي َفةِ  ِبِذي َفَأص  َتَوى  َحت ى َراِحَلَته   َرِكبَ  الح  َحاب ه   ه وَ  أََهل   الَبي َداِء، َعَلى اس   َوَقل دَ  َوَأص 
َدِة، ِذي ِمن   َبِقينَ  ِلَخم سٍ  َوَذِلكَ  َبَدَنَته ، ةَ  َفَقِدمَ  الَقع  َبعِ  َمك  نَ  َلَيالٍ  أِلَر  ِة" ِذي ِمن   َخَلو  الَحج 

(5). 

مجرورة باإلضافة ولكن بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة  منع من ظهورها  -هنا-وليال 
ا الرفع والجر وتظهر الفتحة لخفتها بعد توص واالسم المنقوص تقدر عليه حركالثقل ألنها اسم منق

م النحاة  ومن ذلك "االس العدد المفرد أربع والذي خالف معدودة في التذكير والتأنيث وهذا ما ذكره
هو االسم المعرب المنتهي بياء أصلية غير مشددة قبلها كسرة. وتقد ر عليه حركتان  :المنقوص

ذا كان االسم المنقوص نكرة حذفت ياؤه قال)الضمة والكسرة( لالستث ، قال وتظهر الفتحة لخفتها وا 
 .(6)"وعوض عنها بتنوين يسم ى تنوين العوض وذلك في حالتي الرفع والجر

ن هذه النون أذلك  (بقين وخلون )وفي الحديث إشارة لغوية لطيفة تتعلق بنون النسوة في الفعل 
ضمير يدل على الجمع ولكن جمع القلة الذي يقل عن العدد عشرة وهذا ناسب الليالي األربعة من 

                                         

 (.5/548منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج (1)
 .]74الروم: [ (2)
 (.6/001الدماميني، مصابيح الجامع، )ج( 3)
و  4700و  0106و  0135و  0084و  0365و  7157و  7000و  7760و  7006ينظر: حـديث رقـم  (4)

و  6300و  6300و  5830و  5406و  5005و  5004و  5008و  5070و  5001و  5357و  4408
 و 6454و  6445
ِر حديث رقم  (5) ِدَيِة َواأل ز  ِرم  ِمَن الثِ َياِب َواأَلر   (.7/000، )ج0545َباب  َما َيل َبس  الم ح 
 (.00دعكور، القواعد التطبيقية في اللغة العربية، )ص (6)
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 ذي الحجة ومن قبلها الخمسة من ذي القعدة ولو كان الضمير تاء التأنيث لدل على جمع الكثرة
وهذا ال يتناسب مع الحديث "كالم العرب لما بين الثالثة إلى العشرة تقول: لثالث ليال خلون وثالثة  

 .(1)أيام خلون إلى العشرة فاذا جزت العشرة ، قالوا: خلت ومضت"
هذه القاعدة:" إن المميز مع جمع الكثرة وهو ما زاد على عشرة لما كان  قال الفراء مفسرا  و 

 .(2)جمع الضمير" ومع القلة وهو العشرة وما دونها لما كان جمعا   واحدا وحد الضمير

ْعلُوَماٌت َفَمن فَرََض  :-تعالى-ويؤيد ذلك ما جاء في القران الكريم، مثل قوله  ْشُهٌر مذ
َ
اِْلَجُّ أ

 (3)﴾فِيهِنذ اِْلَجذ فََل َرفََث َوََّل فُُاوَق َوََّل ِجَداَل ِِف اِْلَج ِ 

َتأ َجرَ  ، الن ِبي ِ  َزو جِ  َعن َها، َّللا    َرِضيَ  َعاِئَشةَ  وعن- : "َواس  ول   قالت  رٍ  َوَأب و ، َّللا ِ  َرس   َرج ال   َبك 
يلِ  َبِني ِمن   خريت ا اَهاِدي   الدِ 

ف ارِ  ِدينِ  َعَلى َوه وَ  ،(4) رٍ  َغارَ  َوَواَعَداه   َراِحَلَتي هما، إليه َفَدَفَعا ق َري ٍش، ك  دَ  َثو   َبع 
ب حَ  ِبَراِحَلَتي هما َلَيالٍ  َثاَلثِ  َثاَلٍث" ص 

(5). 

ولَ  َماِلٍك: َأن   ب نِ  َأَنسِ  وَعن  - وا، ، قال: "الَ  َّللا ِ  َرس  وا، َوالَ  َوالَ  َتَباَغض  وا، َتَحاَسد  ون وا َتَداَبر   َوك 
َوان ا، َّللا ِ  ِعَبادَ  ِلمٍ  يِحلُّ  َوال ِإخ  رَ  َأن   ِلم س  ج  قَ  َأَخاه   َيه  َلَياٍل" َثاَلثِ  َفو 

(6). 

صل ال وهي حذف التاء الثانية منها واأل وفي األفعال الثالثة في الحديث علل صرفية
 تتباغضوا وال تتحاسدوا وال تتدابروا وذلك للتخفيف وهو مناط العلل اللغوية جميعها.

ال في موطنين جاءت مجرورة إمنصوبة  مرات ثماني نحو المعرفة الجمع بصيغة ووردت
ِمِنينَ  أ م ِ  َعاِئَشةَ  َعن  -: (7)لكذ من ل   الم ؤ  : "َأو  ول   ِبهِ  ب ِدئَ  َما َأن َها، قالت  يِ  ِمنَ   َّللا ِ  َرس  َيا الَوح  ؤ   الرُّ

                                         

 (.7/057السيوطي، جالل الدين، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )ج (1)
 (.0/580السيوطي، جالل الدين، معترك االقران، )ج (2)
 ]010لبقرة: [( 3)
 (7/03ابن منظور، لسان العرب، )ج (4)
 (.0/81، )ج7764حديث رقم  (5)
َرِة حديث رقم  (6)  (.8/70، )ج6306َباب  الِهج 
 0730و  6187و  6440و  5830و  4150و  0135و  046ينظر: حديث رقم  (7)
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اِلَحة   ِم، ِفي الص  َيا يَرى  ال َفَكانَ  الن و  ؤ  ب ِح، َفَلق ِمث لَ  َجاَءت   ِإال   ر  بِ بَ  ث م   الصُّ ل و َوَكانَ  الَخاَلء ، إليه ح   َيخ 
ِلِه" إلى َين ِزعَ  َأن   َقب لَ  الَعَددِ  َذَواتِ  الليالي –الت َعبُّد   َوه وَ  –ِفيِه  َفَيَتَحن ث   ِحَراءٍ  ِبَغارِ   .(1)أَه 

صبح كما وفي الحديث لطيفة لغوية وهي اقتران لفظة الفلق بالصبح بل هي من أسماء ال
 ن كلمة الصبح.بين الباحث عند الحديث ع

 الليالي على أنها ظرف منصوب بالفتحة الظاهرة على ياء االسم المنقوص لخفتها"وتعرب 
 يام؛ ألنها أنسب للخلوة.شمل األيام، وغلبها على األ)الليالي( ظرف ليتحنث، وأراد بالليالي ما ي

)ذوات العدد( صفة لليالي منصوب بالكسرة، وأبهم العدد؛ الختالفه بالنسبة إلى المدد التي يتخللها 
 .(2)مجيؤه إلى أهله، وأقل الخلوة ثالثة  أيام، ثم سبعة  أيام، ثم شهر"

ولطيفة صرفية ذكرت في المحكم والمحيط األعظم "َوِفي َحِديث َعاِئَشة َرِضي هللا َعن َها، َأن 
ول هللا  ل و ِبَغار حراء فيحن ث  ِفيِه، َرس  . َوَهَذا ِعن ِدي على َوه َو الت َعبُّد، الليالي َذَوات ال عَدد َكاَن َيخ 

ِله عز َوجل: )ومن الل يِل فتَ  ث م، َعن َنفسه، َكَقو  لب َكَأن ه  َين ِفي بذلك الِحن َث ال ِذي ه َو اإل ِ د  ِبِه الس  َهج 
ث م َوال حوب َعن َنفسه. َوقد انافَلة  َلك(  أي  ب،  أي نفى اإل ِ نف الهجود َعن َعي َني ك. َوَنِظيره تأثم وتحو 

 .(3)وز َأن تكون َتاء يَتَحن ث  َبَدال من َفاء يتحن ف"يج

ول   أبيومن مجيئها مجرورة: َعن   َلة  ِمَن الليالي، َفِإَذا َرس  ت  َلي  َذرٍ  َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "َخَرج 
 ِ َده ، َوَلي َس َمَعه  ِإن َساٌن" َّللا  ِشي َوح  َيم 

(4). 

 الليل: - ب

 :  (5)مثل مرات تسع نكرة ليل كلمة وردت وقد
 

 

                                         

ِي حديث رقم  (1) ِء الَوح   (.0/6، )ج0َباب  َبد 
 (.0/80)جاألنصاري المصري الشافعي، زكريا ، منحة الباري بشرح صحيح البخاري ،  (2)
 (.0/711بن سيده المرسي، أبو الحسن، المحكم والمحيط األعظم، )ج( ا3)
وَن ه م  الم ِقلُّوَن حديث رقم  (4) ِثر   (.8/14، )ج6440َباٌب: الم ك 
 6743و  4053و  4040و  0761و  7660و  7301و  0017و  0041ينظر: حديث رقم  (5)
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 أوال: مرفوعة:

 : (1)فقد وردت مرفوعة في ثالثة مواطن مثل

ولَ  َعن ه : َأن   َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  أبي َعن  - ِقد   َّللا ِ  َرس  ي َطان   ، قال: "َيع   َرأ سِ  َقاِفَيةِ  َعَلى الش 
م   ِرب   ع َقدٍ  َثاَلثَ  َنامَ  ه وَ  ِإَذا َأَحِدك  ل   َيض  َدةٍ  ك  ق د   َطِويٌل، َلي لٌ  َعَلي كَ  ع ق  َتي َقظَ  فإن َفار   ان َحل ت   َّللا َ، َفَذَكرَ  اس 
َدٌة، أَ  فإن ع ق  َدٌة، ان َحل ت   َتَوض  َدٌة، ان َحل ت   َصل ى فإن ع ق  َبحَ  ع ق  ال   الن ف سِ  َطيِ بَ  َنِشيط ا َفَأص  َبحَ  َواِ   َأص 
اَلَن" الن ف سِ  َخِبيثَ  َكس 

(2) 

"َوَقوله َعَلي ك ليل َطِويل فارقد  أخرى مرفوعة على الفاعلية وفيها وجوه  -هنا-وليل الموصوفة 
َناه  َوَوقع ِفي كتاب م سلم لَجِميع الرَواة َلي ال   َكَذا ه َو بالرفع على ال َفاِعل َفَبقَي ال م ضمر َأو َما ِفي َمع 

َزِني  َطويال   مِ  َووجه ال َكاَلم الر ف ع ِإال  َأن النصب يخرج على ِبال َفت ح ِإال  من َطِريق ال َهو  َفرويَناه  ِبالض 
وم َذِلك"  .(3)اإلغراء للنوم ِفيِه َول ز 

شرف أن الرفع أالرفع هو الوجه وهو الراجح ذلك  نأد الباحث ما ذهب إليه السبتي من ويؤي
 عراب وال يحتاج في السياق إلى تأويل وتكلف بين.مقامات اإل

َسي ِن، "َأن  َصِفي َة َرِضَي َّللا   َعن َها، َأَتِت الن ِبي   وَعن  - َتِكٌف، َفَلم ا َرَجَعت   َعِليِ  ب ِن الح  َوه َو م ع 
ٌل ِمَن األَن َصاِر، َفَلم ا َأب َصَره  َدَعاه   ب َما ، قال  -: " َتَعاَل ِهَي َصِفي ة  فقالَمَشى َمَعَها، َفَأب َصَره  َرج  َور 

َياَن: َأَتت ه  َلي ال  س   ف  ِم "، ق ل ت  ِلس  َرى الد  ِري ِمَن اب ِن آَدَم َمج  ي َطاَن َيج  : َهِذِه َصِفي ة ، فإن الش  َيان  ، قال: ف 
َوَهل  ه َو ِإال  َلي لٌ 
(4). 

(  أي: وهل وقع اإلتيان    جاء في شرح الحديث ")وهل( في نسخة: "فهل" بالفاء. )إال ليال 
 .(5)يل، وفي نسخٍة: "إال  ليٌل" بالرفع"إال في الل

 

                                         

  0761ينظر: حديث رقم  (1)
ِد  (2) ي َطاِن َعَلى َقاِفَيِة الر أ ِس ِإذا َلم  ي َصلِ  ِبالل ي ِل حديث رقم َباب  َعق   (.7/57، )ج 0047الش 
 (.7/057السبتي، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، )ج (3)
ِسِه حديث رقم  (4) َتِكف  َعن  َنف  َرأ  الم ع   (.0/53، )ج 7301َباٌب: َهل  َيد 
 (.4/403المصري الشافعي، زكريا أبو يحيى، منحة الباري بشرح صحيح البخاري ، )ج (5)
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 ثانيا: منصوبة:

 : (1)معظمها منصوبة على الظرفية مثل موطنا  ثالثين  في ووردت منصوبة
ِبَح   َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك: "َأن  الن ِبي  - و ِبَنا َحت ى ي ص  ن  َيغ ز  ا، َلم  َيك  م  َكاَن ِإَذا َغَزا ِبَنا َقو 

، ق َمع  َأَذان ا أََغاَر َعَلي ِهم  ن  َلم  َيس  ، َواِ  م  َنا إلى َخي َبَر، فَوَين ظ َر، فإن َسِمَع َأَذان ا َكف  َعن ه  نَتَهي َنا اال: َفَخَرج 
" إليهم  َلي ال 
(2). 

 منصوبة على الظرفية.أي في الليل وهي 

ول  َّللا ِ عنهماوَعِن اب ِن َعب اٍس َرِضَي َّللا   - ه ، َفَماَت   ، قال: "َماَت ِإن َساٌن َكاَن َرس  َيع ود 
،" ِبالل ي ِل، َفَدَفن وه  َلي ال 
(3). 

"َأن  َيط ر َق أَه َله   وَعن  َجاِبٍر َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "َنَهى الن ِبيُّ -  .(4)َلي ال 
 ثالثا: مجرورة:

 : (5)ووردت مجرورة في ستة مواطن مثل

ا َأن  ي َصلِ َي ِفي أي َساَعٍة َشاَء ِمن  َلي ٍل َأو  َنَهاٍر، َغي َر َأن  اَل  - َنع  َأَحد  قال ابن عمر: "َواَل َأم 
وَبَها" ِس َواَل غ ر  م  ا ط ل وَع الش  و  َتَتَحر 
(6) 

و ألتبعيض  أي في  أي وقت من الليل فاد اأالذي  (من)ر مجرورة بحرف الج -هنا-هي 
 من النهار.

                                         

و  4308و  4300و  0100و  0780و  0370و  0377و  7145و  7140و  0070ينظر: حديث رقم   (1)
و  5745و  5744و  5700و  5301و  5307و  4800و  4001و  4743و  4010و  4016و  4000
 0040و  6048و  5740و  5746
َماِء حديث رقم  (2) َقن  ِباأَلذاِن ِمَن الدِ   (.0/075، )ج603َباب  َما ي ح 
 (.7/00، )ج 0740َباب  اإِلذِن ِبال َجَناَزِة حديث رقم  (3)
 (.0/0، )ج 0830َباب  اَل َيط ر ق  أَه َله  ِإذا َبَلَغ الَمِديَنَة حديث رقم  (4)
 6743 و 4053و  4040و  0041ينظر: حديث رقم  (5)
ِجِد ق َباٍء حديث رقم  (6)  (.7/63، )ج 0017َباب  َمس 
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، ِإن َما  وفي حديث عائشة "َأنِ ي اَل َأَرى ِمَن الن ِبيِ  - ن ت  َأَرى ِمن ه  ِحيَن َأم َرض  اللُّط َف ال ِذي ك 
ٍء  ع ر  ِبَشي  ، اَل َأش  م  : َكي َف ِتيك  ل  َفي َسلِ م ، ث م  َيق ول  خ  َطٍح ِقَبَل َيد  ت  َأَنا َوأ مُّ ِمس  ، َفَخَرج  ت  ِمن  َذِلَك َحت ى َنَقه 
ر ج  ِإال  َلي ال  إلى َلي ٍل" َنا اَل َنخ  ز  الَمَناِصِع م َتَبر 
(1). 

  .علمأ لحاجة كان في الليل فقط وهللا أي أن الخروج إلى المتبرز وهو مكان قضاء ا 

مرفوعة ومنصوبة ومجرورة معرفة  مرة ومائتين خمس وسبعين نحو وردت فقد الليل كلمة ماأ
 ل.أب

 أوال: مرفوعة:

 :(2)مثل موطنا  خمسة عشر في فقد وردت مرفوعة 

ول  َّللا ِ - َطَجَع َرس  ِ  " َواض  ول  َّللا  ، َأو  َوأَه ل ه  ِفي ط وِلَها، َفَناَم َرس  ، َحت ى ِإَذا ان َتَصَف الل ي ل 
َله  ِبَقِليٍل َأو   ِ َقب  ول  َّللا  َتي َقَظ َرس  َده  ِبَقِليٍل، اس  ِهِه  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َبع  َم َعن  َوج  َسح  الن و  ، َفَجَلَس َيم 
 .(3)ِبَيِدِه"

 مرفوعة على الفاعلية . -هنا-والليل 

اَلِة َحت ى اب َهار  - َتَم ِبالص  وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص "َفَأع 
(4) " الل ي ل 

(5). 

  مرفوعة على الفاعلية. أيضا  وهي  

معنى المبالغة في  لعلى وزن افعال بتشديد الالم ويحموالفعل ابهار الذي رفع بها لفظ الليل 
" في غير األلوان، قالو  " إذا َول ىاالنتصاف والظلمة "وقد يأتي "افعال  ،  ا: "اق طار  النبت  وأخذ َيِجفُّ

" إ َلَم"و"اِبهار  الليل   .(6)ذا أظ 

                                         

ا حديث رقم  (1) ِضِهن  َبع ض  ِديِل النِ َساِء َبع   (.0/000، )ج 7660َباب  َتع 
 و    0730و 6080و 6001و   4507و  4500و 0783و  0168و  0018و  117ينظر: حديث رقم  (2)
َد ال (3)  (.0/40، )ج 080َحَدِث َوَغي ِرِه حديث رقم َباب  ِقَراَءِة الق ر آِن َبع 
 (.0/770الغريبين في القرآن والحديث، )جأبو عبيد، الهروي الفاشاني، ( 4)
ِل الِعَشاِء حديث رقم  (5)  (.0/008، )ج560َباب  َفض 
 (.4/440ابن يعيش، شرح المفصل ، )ج (6)

https://www.google.ps/search?rlz=1C1CHWA_enPS627PS627&q=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2MUmJz8muUIJy85Kzi9JMk7RkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwCN6MIiPgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi436Of_6rTAhVmYpoKHWApBjgQmxMIeSgBMAw
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ِ األَن َصاِري   وعن َجاِبَر ب نَ - ، َفَواَفَق م َعاذ ا  َعب ِد َّللا  ٌل ِبَناِضَحي ِن َوَقد  َجَنَح الل ي ل  َبَل َرج  قال: "َأق 
وَرِة ا َبَل إلى م َعاٍذ، َفَقَرَأ ِبس  ل  َوَبَلَغه  َأن   نَطَلقَ اف -َأِو النِ َساِء  -لَبَقَرِة ي َصلِ ي، َفَتَرَك َناِضَحه  َوَأق  الر ج 

م َعاذ ا َناَل ِمن ه "
(1) 

 مرفوعة على الفاعلية. -أيضا  -وهي 

ول  َّللا ِ عنهماوَعِن اب ِن َعب اٍس َرِضَي َّللا   - ه ، َفَماَت   ، قال: "َماَت ِإن َساٌن َكاَن َرس  َيع ود 
بَ  َبَح َأخ  ، َفَلم ا َأص  وه ، فَ ِبالل ي ِل، َفَدَفن وه  َلي ال  ِلم وِني؟ ر  م  َأن  ت ع  ، ، قالوا: َكاَن الل ي ل  َفَكِرهناقال: َما َمَنَعك 

ق  َعَلي َك َفَأَتى َقب َره  َفَصل ى َعَلي ِه" َوَكاَنت  ظ ل َمٌة َأن  َنش 
(2) 

ِ  َخط اِب، َرِضَي َّللا   َعن ه  قال: عن ع َمَر ب ِن ال- ول  َّللا  بَ قال َرس  -َل الل ي ل  ِمن  َها : "ِإَذا َأق 
َبَر الن َهار  ِمن  َها -هنا اِئم " ، َوَغَرَبتِ -هنا-، َوَأد  َطَر الص  م س  َفَقد  َأف  الش 

(3) 
 .-أيضا  - هي مرفوعة على الفاعلية

 ثانيا: منصوبة:

 :(4)مثل موطنا  وقد وردت منصوبة فيما يقرب من ثالثين 
ِ  قال :" عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما و - ول  َّللا  ِ، اَل َتك ن   :قال ِلي َرس  ، َيا َعب َد َّللا 
ف اَلٍن َكاَن َيق وم  الل ي َل، َفَتَرَك ِقَياَم الل ي ِل" مثل

(5) 

فعولية والمقصود بها بعض الليل ولى منصوبة على الموجاءت الليل في الحديث مرتين األ
 ومن للتبعيض والثانية مجرورة باالضافة. (6)من الليل أخرى  روايةورد  في  نهأل

                                         

َل حديث رقم  َباب  َمن   (1)  (.0/047، )ج 035َشَكا ِإَماَمه  ِإذا َطو 
 (.7/00، )ج 0740َباب  اإِلذِن ِبال َجَناَزِة حديث رقم  (2)
اِئِم حديث رقم  (3)  (.0/06، )ج 0154َباٌب: َمَتى َيِحلُّ ِفط ر  الص 
 0401و 0408و  0101و  0100و   0105و  0107و   0158و 0156و  0155ينظـــــر: حـــــديث رقـــــم  (4)
و  6004و 6336و  5510و  5440و  5050و  5710و  5011و  5360و  4876و   4500و   0473و

 0410و   0401و  0400
ِك ِقَياِم الل ي ِل ِلَمن  َكاَن َيق وم ه  حديث رقم  (5) َره  ِمن  َتر   (.7/54، )ج 0057َباب  َما ي ك 
 (.08/050ى ، )جاإلثيوبي الَول ِوي، خيرة العقبى في شرح المجتب (6)
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شياء الثقيلة لتناسب معناها ، مثل مع األ تي دائما  أن الفعل يقوم ومشتقاته تأويالحظ الباحث 
 قيام الليل وقيام الساعة ولذا سمي يوم القيامة بهذا االسم قيام بعد رقاد. 

ِ ب نِ - ٍرو َرِضَي َّللا    وعن َعب َد َّللا  َبر  َأن َك َتق وم  الل ي َل ل ِلي الن ِبيُّ ، قاعنهماَعم  : "َأَلم  أ خ 
َعل  َذِلَك" : ِإنِ ي َأف  وم  الن َهاَر؟ ق ل ت  َوَتص 
(1) 

 وداللة . عرابا  إ وهي كسابقتها 

- : ٍد، قال: " أ ن ِزَلت  ِل ب ِن َسع  َ لَُكُم اخلَيُْط ووَعن  َسه  بُوا َحَّتذ يَتَبَنيذ بَْيُض، مَِن ََُُكُوا َوارْشَ
َ
األ

ْسَودِ 
َ
2اخلَيِْط األ

  ِلِه الَخي َط ه م  ِفي ِرج  َم َرَبَط َأَحد  و  وا الص  ِر ، َفَكاَن ِرَجاٌل ِإَذا َأَراد  َوَلم  َين ِزل  تِمَن الَفج 
يَ  ؤ  َوَد، َوَلم  َيَزل  َيأ ك ل  َحت ى َيَتَبي َن َله  ر  ِني هما، فأنَزَل ت  اأَلب َيَض َوالَخي َط اأَلس  : َفَعِلم وا َأن ه  ِإن َما َيع  د  َّللا   َبع 

 .(3)الل ي َل َوالن َهاَر"

 والليل في الحديث تعرب منصوبة على المفعولية للفعل يعني.

ِ ب ن- ول  َّللا ِ  وعن َعب د َّللا  ِبَر َرس  ٍرو، قال: "أ خ  وَمن  الن َهاَر،  َعم  ِ أَلَص  : َوَّللا  َأنِ ي َأق ول 
َتِطيع  َذِلكَ  ، َفق ل ت  َله : َقد  ق ل ت ه  ِبَأِبي َأن َت َوأ مِ ي ، قال: فإنَك اَل َتس  ت  م  َوأَلَق وَمن  الل ي َل َما ِعش  ، َفص 

 ، ، َوق م  َوَنم  ِر َثاَلَثةَ َوَأف ِطر  ه  م  ِمَن الش  َثاِلَها، َوَذِلَك ، مثل ِصَياِم أياٍم، فإن  َوص  ِر َأم  الَحَسَنَة ِبَعش 
ه ِر"  .(4)الد 

قوم المؤكد بمؤكدين، هما: الم التوكيد ونون أوقد وردت الليل منصوبة على المفعولية للفعل 
لهذا الفعل الثقيل على النفس  -هما رضي هللا عن - د عبد هللا بن عمروالتوكيد الثقيلة وربما توكي

قيام الليل  مدة حياته يناسب السياق "فالحرف ما في قوله ما عشت مصدرية ظرفية  أي مدة وهو 
 .(5)حياتي"

                                         

ِك ِقَياِم الل ي ِل ِلَمن  َكاَن َيق وم ه  حديث رقم  (1) َره  ِمن  َتر   (.7/54)ج 0050َباب  َما ي ك 
 .]080البقرة: [( 2)
(3)  ِ ِل َّللا  بَْيُض ِمَن اخَليِْط : -تعـالى-َباب  َقـو 

َ
َ لَُكُم اخَليُْط األ ُبوا َحَّتذ يَتََبنيذ نوا َوُُكُوا َوارْشَ تِمُّ

َ
ْسَودِ ِمنَن الَفْجنرِ ُمنمذ أ

َ
األ

َياَم إىل اللذيْل ِ  (.0/78، )ج0/780106ج 0100]البقرة: حديث رقم  الص 
ه ِر حديث رقم  (4) ِم الد   (.0/43، )ج0106َباب  َصو 
 (.0/467تاج الدين الفاكهاني، رياض األفهام في شرح عمدة األحكام، )ج (5)
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وَل َّللا ِ - : َأن ِفق  أ ن ِفق   قال: "  وَعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه : َأن  َرس  قال َّللا   َعز  َوَجل 
َى الَ وَ َعَلي َك،  ِ َمأل  اء  الل ي َل َوالن َهاَر"قال: َيد  َّللا  َها َنَفَقٌة َسح   َتِغيض 

(1). 

وفي شرح الحديث ")ال تغيضها(  أي: ال تنقصها. )سحاء الليل والنهار( بنصبها على 
الظرفية، وسحاء،  أي: دائمة الصب بالعطاء، ووزنها فعالء وال أفعل لها كهطالء ويروى سحاء 

 .(2)بالتنوين على المصدر"

مرار تقبل كلمة الليل والنهار مما جعلها منصوبة على الظرفية يفيد اس (في)حذف الحرف 
ه رحم - ستاذ الدكتور الشهيد نزار رياناأل خبرني عمي وحمي  أعطاء هللا لعباده المنفقين ولقد دوام 
واإلنفاق ن يزيد هللا في رزقك فعليك باثنتين: بر الوالدين أردت أذا إنه أوعائلته الشهداء  -تعالىهللا 

 في سبيل هللا تعالى.
 ثالثا: مجرورة:

 :(3)أربعة وعشرين ومائة موطن مثل فيوقد وردت مجرورة 

َذي َفةَ  َعن  - وص   الل ي ِل، ِمنَ  َقامَ  إَذا  الن ِبيُّ  قال: "َكانَ  ح  َواِك" َفاه    َيش  ِبالسِ 
(4). 

                                         

ِلِه:  (1) ه  َعَلى الَماءِ َباب  َقو  ش   (.6/00، )ج4684[ حديث رقم 0]هود:  َوَكاَن َعر 
 (.0/033المصري الشافعي، أبو يحيى منحة الباري بشرح صحيح البخاري ، )ج( 2)
 507و  561و  558و  540و  576و  505و  400و  407و   000و 044و  768ينظــر: حــديث رقــم  (3)
و  113و    174و 881و  864و  851و  840و  000و 071و  611و 660و  648و  637و  633و 
و  0000و  0077و  0073و  0008و  0031و  0318و  0317و  0333و  116و   115و   110
و  0080و   0050و  0070و   0050و  0054و  0048و  0045و 0040و  0043و  0000و 0006
و  7003و  7468و  7700و  7307و  7303و  0100و  0106و  0877و  0870و  0088و  0000
و    4600و 4561و  4503و  4531و 4040و  4343و  0860و  0001و  0580و  0034و  0367
و  5010و  5080و  5087و  5006و  5347و  5376و  5375و  5308و  4800و  4000و   4680
و  6036و  6714و   6705و 6070و 5101و  5861و  5844و  5011و  5068و  5670و  5510
و  0085و  0707و  0300و  0371و  6685و   6444و  6075و  6070و  6000و  6004و  6003
و  4140و   0060و 0040و   0047و   0571و 0578و  0411و  0414و  0457و  0447و  0015
 6708و  4153و  4144
َواِك حديث رقم  (4)  (.0/58، )ج 745َباب  السِ 
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 وهي مجرورة بحرف الجر من الذي يفيد التبعيض في الحديث.

ولِ  الَخط ابِ  ب ن   ع َمر   قال: "َذَكرَ  َأن ه   ع َمرَ  ب نِ  َّللا ِ  َعب دِ  وَعن  -  الَجَناَبة   ت ِصيب ه   َأن ه    َّللا ِ  ِلَرس 
ول   َله   َفقال الل ي ِل، ِمنَ  أ   : َّللا ِ  َرس  ِسل   َتَوض  " ث م   َذَكَرَك، َواغ  َنم 

(1). 

( و)  الكوفية، قال "نابة عند الكوفيين.بمعنى في على اإل -هنا-ن تكون من أويحتمل 
و  نى )ِفي( َنح  َلة من يَوْم اْْلُُمَعةإِبَمع  و رَ 2 َِذا نُودي للصذ نى )إلى( َنح  من َذِلك ال موضع  أيته)و( ِبَمع 
 .(3)لالبتداء واالنتهاء َوقربت ِمن ه   أي إليه" ية لرؤيتك  أي محال  اَفَجَعلته غَ 

، َوه وَ   الن ِبي ِ  إلى َجاءَ  َرج ال   "َأن  ع َمَر:  اب نِ  وَعنِ - ط ب   الل ي ِل؟ َصاَلة   َفقال: َكي فَ  َيخ 
ب حَ  َخِشيتَ  َفِإَذا َمث َنى، َفقال:َ مث َنى ِتر   الصُّ  .(4)َصل ي َت" َقد   َما َلكَ  ت وِتر   ِبَواِحَدٍة، َفَأو 

 ويقصد قيام الليل وهي مجرورة على اإلضافة.

د  ِإَذا َقاَم ِمَن الل ي ِل َيتَ  ، قال: َكاَن الن ِبيُّ عنهماَعب اٍس َرِضَي َّللا    وعن اب ن- ، قال: " الل ه م  َهج 
ِض َومَ  َمَواِت َواأَلر  د  َلَك م ل ك  الس  ، َوَلَك الَحم  ِض َوَمن  ِفيِهن  َمَواِت َواأَلر  د  َأن َت َقيِ م  الس  ، َلَك الَحم  ن  ِفيِهن 

ِض، َولَ َولَ  َمَواِت َواأَلر  د  َأن َت َمِلك  الس  ، َوَلَك الَحم  ِض َوَمن  ِفيِهن  َمَواِت َواأَلر  د  َأن َت ن ور  الس  َك َك الَحم 
، َوالن   ، َوالن ار  َحقٌّ ، َوالَجن ة  َحقٌّ ل َك َحقٌّ ، َوَقو  ، َوِلَقاؤ َك َحقٌّ َك الَحقُّ د  د  َأن َت الَحقُّ َوَوع  ، بِ الَحم  يُّوَن َحقٌّ

، َوِبَك  َوم َحم ٌد  ليك َأَنب ت  ، َوا  ل ت  ، َوَعَلي َك َتَوك  ، َوِبَك آَمن ت  َلم ت  م  َلَك َأس  ، الل ه  اَعة  َحقٌّ ، َوالس  َحقٌّ
، َفا ليك َحاَكم ت  ، َوا  م ت  َوَما َخاَصم ت  ِفر  ِلي َما َقد  ، أغ  َلن ت  ت  َوَما أَع  َرر  ، َوَما َأس  م ، خرت  َأن َت الم َقدِ 
، اَل ِإَلَه ِإال  َأن َت  ر  : اَل ِإَلَه َغي ر َك  -َوَأن َت الم َؤخِ   .(5)" -َأو 

التبعيضية ولفظة يتهجد بعدها حال مؤكدة  (من)مجرورة بحرف الجر  -هنا-وكلمة الليل 
 .لقيام الليل

                                         

أ  ث م  َيَنام   (1) ن ِب َيَتَوض   (.0/65، )ج 713حديث رقم َباب  الج 
 ]1الجمعة: [( 2)
 (.7/460السيوطي، جالل الدين، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، )ج (3)
ل وِس ]ص: (4) ِجِد حديث رقم 037َباب  الِحَلِق َوالج   (.0/037، )ج400[ ِفي الَمس 
ــــد  ِبــــِه َناِفَلــــة  َلــــَك{ ]اإلســــراء:  (5) ــــِل َفَتَهج  : تَوِمــــَن الل ي  ِلــــِه َعــــز  َوَجــــل  ــــِل َوَقو  ــــِد ِبالل ي   0073[ حــــديث رقــــم 01َبــــاب  الت َهجُّ
 (.7/48)ج
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 اليوم:-9

قال األخفش في قوله أياٌم، وأصله أيواٌم فأ دغَم.  جاء في الصحاح "اليوم معروٌف، والجمع
ِل يَْومٍ تعالى:  َس لَع اتلذْقوى من أوذ ِ س 

ُ
أ

ل األ، قال: من 1 قيت كل  رجٍل، تريد كل  ياِم. كما تقول: لأو 
 . (2)قال ليلة ليالء"، قال: يوم أيوم كما يالالرج

ن النهار هو الوقت المضيء من اليوم أري الفرق بين النهار واليوم وهو وقد بين العسك
م س ِبَحي ث  ترى عينَها َأو م عظم ضوئها َوَهَذا حد  ول الش  م للضياء المنفسح الظ اِهر ال ح ص  "النهار اس 
َقات يكون ِفيِه َهَذا السنا َوِلهَ  َو  م لمقدار من األ  م لل َوق ت َواليوم اس  َذا ، الن َهار َوَلي َس ه َو ِفي ال َحِقيَقة اس 

م ا فقال  ذا قلت سرت اليوم َأو َيو  أالنحويون ِإذا قلت سرت َيو  م نت م َؤق ت ت ِريد  مبلغ َذِلك ومقدراه َواِ 
م َعة ف نى سرت ِفي  نت مؤرخ َفِإذا قلت سرت َنَهارا  أال ج  ن َما ال َمع  َأو الن َهار فلست بمؤرخ َواَل بمؤقت َواِ 

م َعة َوِلَهَذا اَل ي  قال سرت َنَهار َيو  ن َهار إلى اليوم َفي  َضاف الالضياء المنفسح َوِلَهَذا ي   قال للغلس م ال ج 
 .(3)َوالسحر َنَهار َحت ى يضيء الجو"

 واليوم في عرفنا الحديث هو ما مقداره أربع وعشرون ساعة وينقسم إلى ليل ونهار.

ذا ما سنبينه ن كلمة اليوم في بعض األحاديث تطلق على النهار وهأولكن الباحث وجد 
 .-تعالى-بحول هللا 

 .وجرا   ونصبا   ل رفعا  أمعرفة محلى ب وقد ورد
 أوال: مرفوعة:

 : (4)من تسعة مواطن مثل نحوا  فقد وردت مرفوعة 

ول   قالقال:  ه َري َرةَ  َأِبي وَعن  - ن   َّللا ِ  َرس  اِبق ونَ  اآلخرونَ  : " َنح  مَ  الس  أ م ٍة الِقَياَمِة، َبي َد كلِ   َيو 
ِلَنا ِمن   الِكَتابَ  أوت وا ، ِمن   َوأ وِتيَناه   َقب  ِدِهم  َتَلف وا ال ِذي اليوم َفَهَذا َبع  ا َّللا    َفَهَداَنا ِفيِه، اخ  دَ  ِلل َيه وِد، َفَغد   َوَبع 
 (1)َفَسَكَت" ِللن َصاَرى  َغدٍ 

                                         

 .]038التوبة: [( 1)
 (.5/7365الجوهري، أبو نصر، الصحاح، )ج( 2)
 (.700العسكري، أبو هالل، الفروق اللغوية، )ص (3)
 4014و  0340و  0113و  4000ينظر: حديث رقم  (4)
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د به يوم الجمعة الذي مرفوعة على البدلية بعد اسم االشارة هذا والمقصو  -هنا-ولفظة اليوم 
 هو عيد المسلمين.

له: )بيد(  خرة. َقو  اِبق وَن( ِفي اآل  ن َيا )الس  خروَن( أي: ِفي الدُّ له: )َنحن اآل  وفي شرح الحديث:" َقو 
َناه : غير،  مَلة، َوَمع  ال ال م ه  وف َوفتح الد  ك ون الياء آخر ال ح ر  كثير  ، فاَلني قالِبَفت ح ال َباء ال م َوحَدة َوس 

نى: َلِكن،  نى: إال ، َوِبَمع  َتار ِعن ِدي ِفي: بيد َأن وَ الَمال بيد َأنه بخيل، َوَيِجيء ِبَمع  قال ال َماِلِكي: ال م خ 
اِفِعي َيق ول بيد من أجل" ويميل الباحث إلى  : َسِمعت الش  َعل حرف بيد، على َأنه، َوَعن ال م زِني  َيج 

 .(2)"-أيضا  -تحمل معنى االستثناءى غير التي اسمية بيد وهي بمعن

فِ َي اب ٌن أِل مِ  َعِطي َة َرِضَي َّللا   َعن َها، َفَلم ا َكاَن اليوم الث اِلث  -  وَعن  م َحم ِد ب ِن ِسيِريَن، قال: "ت و 
َحت  ِبِه،  َرٍة، َفَتَمس  ف  َثَر ِمن  َثاَلٍث ِإال  وَ َدَعت  ِبص  : ن ِهيَنا َأن  ن ِحد  َأك   ِبَزو ٍج"قالت 

(3). 

ة اليوم مرفوعة على الفاعلية وقد مولذا فإن كل وليس ناقصا  والفعل كان في الحديث فعل تام 
 .(4)ضافة الموصوف إلى الصفة"إ"في يوم الثالث ب أخرى رد في نسخة و 

ٍر، َدَخَل َعَلي َها َوالن ِبيُّ - ى، َوِعن َدَها َقي َنَتاِن  وَعن  َعاِئَشَة،" َأن  َأَبا َبك  ح  ٍر َأو  َأض  َم ِفط  ِعن َدَها َيو 
َم ب َعاٍث،  َتي ِن، فَ ت َغنِ َياِن ِبَما َتَقاَذَفت  األَن َصار  َيو  ي َطاِن؟ َمر  َمار  الش  ٍر: ِمز  : قال الن ِبيُّ فَ قال َأب و َبك 

ا، وَ َدع   ٍم ِعيد  ٍر، ِإن  ِلك لِ  َقو  ن  ِعيَدَنا َهَذا اليوم"هما َيا َأَبا َبك   .(5)اِ 

 يقصد بذلك عيد الفطر وهي مرفوعة على البدلية.

وم وَن  ، قال: "َلم ا َقِدَم الن ِبيُّ عنهماوَعِن اب ِن َعب اٍس َرِضَي َّللا   - الَمِديَنَة َوَجَد  اليهود  َيص 
ِئل وا َعن  َذِلَك،  وَراَء، َفس  َن، فَ َعاش  َراِئيَل َعَلى ِفر َعو  َفَر َّللا   ِفيِه م وَسى، َوَبِني ِإس  قالوا: َهَذا اليوم ال ِذي َأظ 
ا َله ،  ِظيم  وم ه  َتع  ن  َنص  ِ فَ َوَنح  ول  َّللا  ِمِه"قال َرس  ، ث م  َأَمَر ِبَصو  م  َلى ِبم وَسى ِمن ك  ن  َأو  : َنح 

(6). 

                                                                                                                        

؟ حديث رقم  (1) ب َياِن َوَغي ِرِهم  ٌل ِمَن النِ َساِء َوالصِ  م َعَة غ س  َهِد الج   (.7/5، )ج816َباب  َهل  َعَلى َمن  َلم  َيش 
 المرجع   (2)
ِجَها حديث رقم  (3) َداِد الَمر أَِة َعَلى َغي ِر َزو   (.7/08، )ج 0701َباب  ِإح 
 (.0/048المصري، الشافعي، زكريا، منحة الباري بشرح صحيح البخاري ، )ج (4)
َدِم الن ِبيِ   (5) َحاِبِه الَمِديَنَة حديث رقم  َباب  َمق   (.5/60، )ج0100َوَأص 
 (.5/60، )ج0100، ِحيَن َقِدَم الَمِديَنَة حديث رقم َباب  ِإت َياِن اليهود الن ِبي   (6)
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و خبر أمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره رفوع وعالخبر للمبتدأ هذا م -هنا-وكلمة اليوم 
 لمبتدأ محذوف تقديره هو والجملة االسمية خبر للمبتدأ هذا.

َعم  - َعث  َوه َو َيط  ِ، قال:" َدَخَل َعَلي ِه اأَلش  وَراء ؟ فَ وَعن  َعب ِد َّللا  قال: َكاَن ي َصام  فَ قال: اليوم َعاش 
، فَ  "َقب َل َأن  َين ِزَل َرَمَضان  ل  ن  َفك  َلم ا َنَزَل َرَمَضان  ت ِرَك َفاد 

(1). 

 .هما مرفوعمبتدأ وخبره عاشوراء وكال -هنا-واليوم 

 ثانيا: منصوبة:

 :  (2)وجلها منصوبة على الظرفية مثل موطنا  خمسة وثمانين  ووردت منصوبة

، "َأن   ب ِن الَخط اِب، َعن  ع َمرَ - ِمِنيَن،  َأِميرَ  َله : َيا ، قالِمَن اليهود َرج ال   ِكَتاِبك م   ِفي يةٌ آالم ؤ 
َرء وَنَها، ، َعَلي َنا َلو   َتق  َشَر اليهود َنَزَلت  َنا َمع  ا. قال: اليوم َذِلكَ  اَلت َخذ   يلومايٍة؟، قال: آأي  ِعيد 
ْكَملُْت 

َ
تَْمْمُت  دِينَُكمْ  لَُكمْ  أ

َ
دِينًا اِلْسَلمَ  لَُكمُ  َورَِضيُت  نِْعَمَِّت  َعلَيُْكمْ  َوأ

: َقد   قال (3) َنا ع َمر   َعَرف 
مَ  ِبَعَرَفةَ  َقاِئمٌ  َوه وَ  ، الن ِبي ِ  َعَلى ِفيهِ  َنَزَلت   ال ِذي َوالَمَكانَ  اليوم، َذِلكَ  م َعٍة" َيو  ج 

(4). 

                                         

ِلك م  َلَعل ك ـم  َتت ق ـ (1) ِتَب َعَلـى ال ـذيَن ِمـن  َقـب  َيام  َكَما ك  م  الصِ  ِتَب َعَلي ك  [ حـديث 080وَن{ ]البقـرة: َباب  تَيا أيَها ال ذيَن آَمن وا ك 
 (.6/74)ج 4530رقم 
و   0467و  0474و  0400و  0017و  0081و  0735و  155و  630و  034ينظـــــــــر: حـــــــــديث رقـــــــــم  (2)

و  7468و  7441و  7440و   7061و  7330و   7336و   0104و  0887و  0807و  0660و  0654
و  0518و  0464و  0046و  0043و  0071و  0367و  0345و  7164و  7818و  7813و  7606
 4715و   4737و   4016و  4054و   0106و  0133و  0800و  0860و  0875و  0033و   0604
 5010و  5040و  5070و  4007و  4685و  4661و  4636و  4408و  4430و  4007و   4003و  
 0351و  6803و  6007و  6036و  6640و  6410و 6067و  6048و  6303و  5001و  5061و 
 0446و  0401و  0003و  0768و  0060و  0005و  0007و  0004و   0000و  0310و   0386و
 0053و  0504و
 .]0المائدة: [( 3)
َصاِنِه حديث رقم اإل َباب  ِزَياَدةِ  (4)  (.0/08)ج 45يَماِن َون ق 
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ول أوالذي هو مفعول به  للبعيد )ذلك( واليوم تعرب منصوبة على البدلية بعد اسم اإلشارة
فعال الصيرورة والتحويل من أأصلهما المبتدأ والخبر وهو من للفعل اتخذ الذي ينصب مفعولين 

 خوات ظن.أ
 وأما كلمة اليوم الواردة في اآلية الكريمة فهي منصوبة على الظرفية أي في هذا اليوم.

لَنا َكَمال ية المذكورة في الحديث لطيفة لغوية وهي الفرق بين الكمال والتمام "َأن قَ وفي اآل و 
ِتَماع أ م اِلج  وف ِبِه َوِلَهَذااس  ص  ل وم ضروريات يميز بَها بعاض ال َمو  ، قال المتكلمون ال عقل َكَمال ع 

ل وم وال ِتَماع ع  وَن اج  م للجزء َوال َبع ض ال ِذي يتم ي ال َقِبيح من ال حسن ي ِريد  ل وم أِلَن الت مام اس  قال َتمام ع 
وف بِ ِبِه ال َمو   َيق ول وَن َكَمال ال َبي ت وَ  ي قالَصاحب الن ظم القافية َتمام ال َبي ت َواَل قال ، َأن ه  َتام  َوِلَهَذاص 

َهَذا َتمام َحقك لل َبع ض ال ِذي يتم ِبِه ال حق  ي قالأي بقافيته وَ  باجتماعه َوال َبي ت ِبَتَماِمهِ أي  ال َبي ت ِبَكَماِلهِ 
ِتاَلف َكَمال َحقك فإ ي قالَواَل  ِتَماع ق ل َنا اَل اخ  ل وم اج  َتَكلِ مين َكَمال ع  ن قيل لم قلت ِإن معنى َقول ال م 

ود بها،  َبينهم ِفي َذِلك َوال ِذي ي وضحه   د  َلة واجتماعها َوِلَهَذا اَل َأن ال عقل ال َمح  م  ل وم ه َو َهِذه ال ج  َكَمال ع 
ن حصل ب ن َما ي قال َله  َعاقل ِإذا ي وصف ال م َراهق ِبَأن ه  َعاقل َواِ  َثرَها َله  َواِ  ل وم َأو َأك  عض َهِذه ال ع 

 .(1)اجتمعت َله "

ت  الن ِبي   ،َوه بٍ  وعن حاِرَثَة ب نِ - ق وا،  قال: َسِمع  : " َتَصد  م   َيأ ِتي فإنه   َيق ول  ِشي َزَمانٌ  َعَلي ك   َيم 
ل   َبل َها، َمن   يِجد   َفال ِبَصَدَقِتِه، الر ج  : َلو   َيق ول   َيق  ل   َحاَجةَ  َفالَ  اليوم، َفَأم ا َلَقِبل ت َها، ِباأَلم سِ  ِبَها ِجئ تَ  الر ج 
 (2)ِبَها " ِلي

أي اليوم الذي جاءه المتصدق ليتصدق عليه فيه وهي منصوبة على الظرفية وهذا اليوم كما 
 .(3)بين ابن حجر في الفتح هو زمان قرب الساعة 

ٍش، ِبن تِ  َزي َنبَ  وَعن  - : الَ  اَفِزع   َعَلي َها َدَخلَ  ، الن ِبي   "َأن   َجح   ِلل َعَربِ  َوي لٌ  َّللا  ، ِإال   ِإَلهَ  يق ول 
َتَرَب، َقدِ  َشر ٍ  ِمن   مِ  ِمن   اليوم ف ِتحَ  اق  وَج، َرد  َبِعِه، َوَحل قَ  َهَذا، ِمث ل   َومأ ج وجَ  َيأ ج   َفقالت   َتِليَها َوِبال ِتي ِبِإص 
ل ت   َزي َنب   ولَ  َيا َفق  ِلك   َّللا ِ  َرس  وَن؟، قال: َنَعم   َوِفيَنا َأَنه  اِلح  " َكث رَ  ِإَذا الص   (.1)الَخَبث 

                                         

 (.760الفروق العسكرية، )ص (1)
، حديث  رقم  (2) دِ  َدَقِة َقب َل الر   (.7/038، )ج0400َباب  الص 
 (.0/787العسقالني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (3)
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ِ َرِضَي َّللا    ب نِ  وعن َجاِبرِ - : عنهماَعب ِد َّللا  ٌل َصاِلٌح قال الن ِبيُّ  ، َيق ول  فِ َي اليوم َرج  : "َقد  ت و 
 .(2)َفَهل م ، َفَصلُّوا َعَلي ِه"ِمَن الَحَبِش، 

ول  َّللا ِ - ع وٍد األَن َصاِريِ  َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "َكاَن َرس  َدَقِة،  وَعن  َأِبي َمس  ِإَذا َأَمَرَنا ِبالص 
ِضِهم  اليوم َلِماَئَة َأل ٍف" ن  ِلَبع  ، َفي ِصيب  الم د  َواِ  وِق، َفي َحاِمل  َنا إلى السُّ ان َطَلَق َأَحد 
(3) 

 ثالثا: مجرورة:

 :(4)مثل موطنا  خمسة وسبعين  ووردت مجرورة

: "َجاءَ  َّللا ِ  ع َبي دِ  ب نِ  وعن َطل َحةَ - لٌ  َيق ول  ولِ  إلى َرج  دٍ  أَه لِ  ِمن    َّللا ِ  َرس   الر أ ِس، َثاِئرَ  َنج 
َمع   ِتهِ  َدِويُّ  ي س  َقه َوال َصو  ، ام يف  َأل   ه وَ  َفِإَذا َدَنا، َحت ى يق ول  اَلِم، َعنِ  َيس  ول   َفقال اإِلس   هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس 
َلِة" اليوم ِفي َصَلَواتٍ  َخم س   َوَسل َم: َعَلي هِ   (5)َوالل ي 

 النهار والدليل على ذلك هو العطف بين اليوم والليلة  -هنا-باليوم  والمقصود

ولَ  َعن ه : "َأن   َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  َأِبي وَعن  -  ِفيهِ  َماتَ  ال ِذي اليوم ِفي الن َجاِشي   َنَعى  َّللا ِ  َرس 
ا" َوَكب رَ  ِبِهم   َفَصف   الم َصل ى، إلى َخَرجَ  َبع  َأر 

(6). 

 أي صلى عليه الجنازة. 

                                                                                                                        

اَلِم، حديث رقم  (1)  (.4/018، )ج0518َباب  َعاَلَماِت النُّب و ِة ِفي اإِلس 
ف وِف َعَلى الِجَناَزِة، حديث رقم  (2)  (.7/86، )ج0073َباب  الصُّ
َدَقِة، حديث رقم  (3) َرٍة َوالَقِليِل ِمَن الص   (.7/031، )ج0406َباٌب: ات ق وا الن اَر َوَلو  ِبِشقِ  َتم 
و  0651و  0014و  0000و  0783و  0745و  0001و  100و  054و  81و  60ديث رقـم ينظر: حـ (4)

و  0858و  0011و  0070و   0310و  7161و  7105و  7805و  7608و  7343و  0114و   0605
و  4800و  4805و  4003و  4050و  4040و  4467و  4453و  4010و  4783و  4761و  0883
و  5004و  5085و  0780و  0783و 6807و  6030و  5068و  5566و  5445و  5700و  5734
و  400و  6405و  6008و  6006و  6005و  6301و  6308و   5045و  5047و  5001و  5005
 0714و  0381و  6811و  4300و  4330و  0866و  0670و  0310و   0357و 041
اَلِم حديث رقم  (5) َكاة  ِمَن اإِلس   (.0/08، )ج46َباٌب: الز 
ِسِه حديث رقم  (6) ِل َين َعى إلى أَه ِل الَميِ ِت ِبَنف   (.7/07، )ج0745َباب  الر ج 



 937 

ِد، َفَيف ِصم  َّللا   َعن َها: "َوَلَقد  رَ  قالت  َعاِئَشة  َرِضيَ  - ِديِد الَبر  ي  ِفي اليوم الش  أيت ه  َين ِزل  َعَلي ِه الَوح 
د  َعَرق ا" ن  َجِبيَنه  َلَيَتَفص   .(1)َعن ه  َواِ 

 ذلك:  ومن القيامة يوم على للداللة اآلخر بلفظة اللفظة هذه وصفت كما

َرأَةٍ  يِحلُّ  : "ال الن ِبيُّ  قال قال: ،َعن هما َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  َأِبي َعن  - ِمن   اِلم   َواليوم ِباَّلل ِ  ت ؤ 
مٍ  َمِسيَرةَ  ت َساِفرَ  َأن   اآلخر َلةٍ  َيو  َمٌة" َمَعَها َلي َس  َوَلي  ر  ح 

(2). 

 ومنصوبة ومجرورة.ووردت نكرة مرفوعة 
 أوال: مرفوعة:

 أربع مرات نحو:  وردت مرفوعة

ِقل  َأَبَوي  ِإال   الن ِبيِ   عن َعاِئَشَة َزو جِ - : " َلم  أَع  ٌم وَ قالت  يَن، َوَلم  َيم ر  َعَلي َنا َيو  هما َيِديَناِن الدِ 
ول  َّللا ِ  َرة  َوَعِشي ة "َطَرَفِي الن َهاِر:   ِإال  َيأ ِتيَنا ِفيِه َرس  ب ك 

(3.) 

 ما بكرة و عشية فمنصوبة على الظرفية.أاعلية وتفيد العموم  أي كل يوم و فيوم مرفوعة على الف

ٌم قال الن ِبيُّ  َنٍس، قال:وَعن  أَ - ٌل َفقال: َهَذا َيو  اَلِة، َفل ي ِعد  ، َفَقاَم َرج  : "َمن  َذَبَح َقب َل الص 
م ، َوَذَكَر ِمن  ِجيَراِنِه، َفَكَأن  الن ِبي   َتَهى ِفيِه الل ح  َقه ، قال: َوِعن ِدي َجَذَعٌة َأَحبُّ إلى ِمن  َشاَتي   ي ش  َصد 

ٍم، َفَرخ َص َله  الن ِبيُّ  َصة  َمن  ِسَواه  َأم  اَل"، فَ َلح  ِري َأَبَلَغِت الرُّخ  اَل َأد 
(4.) 

 مرفوع على انها خبر المبتدأ )هذا( والجملة الفعلية بعده صفة الموصوف. -هنا-ويوم 

 

 

                                         

ِي حديث رقم  (1) ِء الَوح   (.0/6، )ج7َباب  َبد 
اَلَة حديث رقم  (2) ر  الص   (.7/40، )ج0388َباٌب: ِفي َكم  َيق ص 
ِجِد َيك ون  ِفي الط ِريِق ِمن  َغي ِر َضَرٍر بِ  (3)  (.0/037، )ج406الن اِس حديث رقم َباب  الَمس 
ِر حديث رقم  (4) َم الن ح  ِل َيو   (.7/00، )ج154َباب  اأَلك 
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ِ ب نِ  وعن َعب دِ - ٌم ِإال  عنهماع َمَر َرِضَي َّللا    َّللا  ٍل َنَذَر َأن  اَل َيأ ِتَي َعَلي ِه َيو  ِئَل َعن  َرج  : "س 
ٍر،  ى َأو  ِفط  ح  َم َأض  ْسَوةٌ َحَانَةٌ  قال: "فَ َصاَم، َفَواَفَق َيو 

ُ
ِ أ لََقْد اَكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اهللذ

ن   1 َلم  َيك 
َحى وَ  َم اأَلض  وم  َيو  ِر، َواَل َيَرى ِصَيامَ َيص   .(2)هما"الِفط 

َري ٍح الخ   ، قال: "َسِمَع أ ذ نَ وَعن  َأِبي ش  َياَفة  َثاَلَثة    ي َوَوَعاه  َقل ِبي: الن ِبي  اَزاِعيِ  : الضِ  َيق ول 
ِرم  َضي َفه ، َوَمن   ِقيَل: َما َجاِئَزت ه ؟ أياٍم، َجاِئَزت ه   ِ َواليوم اآلخر َفل ي ك  ِمن  ِباَّلل  َلٌة، َوَمن  َكاَن ي ؤ  ٌم َوَلي  قال: َيو 

" ك ت  ِ َواليوم اآلخر َفل َيق ل  َخي ر ا َأو  ِلَيس  ِمن  ِباَّلل  َكاَن ي ؤ 
(3). 

 ثانيا: منصوبة:  

بمعنى في يوم من الظرفية وهي  مرة وجلها منصوبة على مائة نكرة منصوبة وردت وقد
 : (4)ذلك بعد عدد ومن ال ما كان معدودا  إيام األ

: "َلَقد   ،عن َعاِئَشةَ - ولَ  َرأيت   قالت  م ا  َّللا ِ  َرس  َرِتي َبابِ  َعَلى َيو  ج   ِفي َيل َعب ونَ  َوالَحَبَشة   ح 
ِجِد، ول   الَمس  ت ر ِني  َّللا ِ  َوَرس  " إلى َأن ظ ر   ِبِرَداِئِه، َيس  َلِعِبِهم 

(5). 

َرِقي ِ  َراِفعٍ  ب نِ  ِرَفاَعةَ  وَعن  - ن   ،الزُّ م ا اقال: " ك   ِمنَ  َرأ َسه   َرَفعَ  َفَلم ا ، الن ِبي ِ  َوَراءَ  ن َصلِ ي يو 
َعِة، قال: َسِمعَ  لٌ  قال ،َحِمَده  " ِلَمن   َّللا    الر ك  د   َوَلكَ  َوَراَءه : َرب َنا َرج  ا الَحم  د  ا َطيِ ب ا َكِثير ا َحم  َباَرك   ِفيِه، م 

َعة   قال: َرأيت   ،الم َتَكلِ م ، قال: َأَنا قال: َمنِ  ،ان َصَرفَ  َفَلم ا وَنَها أيه م   َمَلك أ َوَثاَلِثينَ  ِبض  ت ب َها يب َتِدر   َيك 
" ل  َأو 
(6). 

                                         

 .]70األحزاب: [( 1)
ومَ  (2) َر َأِو الِفط َر حديث رقم  َباب  َمن  َنذَر َأن  َيص  ا، َفَواَفَق الن ح   (.8/040، )ج6035أيام 
ِظ اللِ َساِن حديث رقم  (3)  (.8/033، )ج6406َباب  ِحف 
و  818و  810و  600و  607و  634و  570و  454و  044و  045و  030و  81و  53حــديث رقــم  (4)

و  0100و  0106و  0165و  0150و  0103و  0881و  0517و  0086و  0044و  0704و  0000
و  7005و  7053و  7048و  7707و  7700و  7344و  0114و  0185و  0183و  0101و  0108
   0010و  0060و  0007و  0738و  0345و  7180و  7814و  7843و  7011و  7503و  7468
ِجِد حديث رقم  (5) َحاِب الِحَراِب ِفي الَمس   (.0/18، )ج 454َباب  َأص 
د  حديث رقم  (6) م  َرب َنا َلَك الَحم  ِل الل ه   (.0/051، )ج 011َباب  َفض 
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َل ِحيَن َقِدَم وفي حديث آخ- م ا إر "َأن  ِهَرق  َبَح َيو  ِس"يِلَياَء، َأص   .(1)َخِبيَث الن ف 

 .(2)توقيت اتصاف المبتدأ بالخبر بالصباح وأصبح من أخوات كان وتفيد

 ثالثا: مجرورة:

 :(3)و بحرف الجر مثلأما باإلضافة إأربعين مرة وذلك  ردت مجرورةوو 

َرَة، َعن  َأِبيِه، "َذَكَر الن ِبي  - َمِن ب ِن َأِبي َبك  َسَك ِإن َساٌن  َعن  َعب ِد الر ح  َقَعَد َعَلى َبِعيِرِه، َوَأم 
ٍم َهَذا ، َفَسَكت َنا َحت ى َظَنن ا َأن ه  سَ  -َأو  ِبِزَماِمِه  -ِبِخَطاِمِه  ِمِه، قال: ، قال:  أي َيو  يِه ِسَوى اس  ي َسمِ 
ِر ق ل َنا: َبَلى"يلأ َم الن ح  َس َيو 

(4). 

م له: ) أي َيو  ل" وجاء في عمدة القاري "َقو  َهَذا؟( جمَلة َوقعت مقول الَقو 
وعليه فال محل  (5)

ل ه  ِفي اعراب ووجدت في فتح الباري عند شرح رو من اإل لها يات هذا الحديث برفع كلمة يوم "َوَأص 
ِر" م  الن ح  م  َهَذا ، قالوا َهَذا َيو  ِحيِح َرف ع ه   أي َيو  َهَذا الص 
(6). 

لِ  َخِميٍس وَعن  َأِبي َواِئٍل، قال: "َكاَن - ر  الن اَس ِفي ك  ِ ي َذكِ  ٌل: َيا َأَبا َعب ِد فَ َعب د  َّللا  قال َله  َرج 
ت  َأن َك َذك   َمِن َلَوِدد  ٍم؟الر ح  ل  َيو  َتَنا ك  ل ك م  ر  نِ ي َأَتَخو  ، َواِ  َره  َأن  أ ِمل ك م  َنع ِني ِمن  َذِلَك َأنِ ي َأك  ، قال: َأَما ِإن ه  َيم 
ِعَظِة، َكَما َكاَن الن ِبيُّ  آَمِة َعَلي َنا "  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -ِبال َمو  ل َنا ِبَها، َمَخاَفَة الس   .(7)َيَتَخو 

ِ ب ن- ِر َبي ِتَنا، َفرأيت وعن َعب د َّللا  ٍم َعَلى َظه  ت  َذاَت َيو  ِ  ع َمَر، قال: "َلَقد  َظَهر  وَل َّللا    َرس 
ِدِس"َقاِعد   ِبَل َبي ِت الَمق  َتق  ا َعَلى َلِبَنَتي ِن م س 

(8). 

 :هوعلى الرفع في موطن واحد  التثنية بلفظ وردت وقد
                                         

ِي حديث رقم  (1) ِء الَوح   (.0/8، )ج 0َباب  َبد 
 (.0/68ينظر: الجارم، علي، وأمين، مصطفى، النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ، )ج (2)
و  160و  166و  170و  100و  130و  668و  606و  514و  510و  550و  578حـــــــــــــديث رقـــــــــــــم  (3)

 6060و  6078و  6455و  0416و  0465و  0015و  0080و   0000و  0388
ِل الن ِبيِ   (4)  (.0/74، )ج60حديث رقم « ر ب  م َبل ٍغ َأو َعى ِمن  َساِمعٍ : »َباب  َقو 
 (.7/00ة القاري شرح صحيح البخاري ، )جالعيني، بدر الدين، عمد (5)
 (.8/070العسقالني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، )ج (6)
ل وَمة  حديث رقم  َمن  َجَعَل أِلَه ِل الِعل مِ  َباب   (7) ا َمع   (.0/75، )ج03أيام 
ِز ِفي الب ي وِت حديث رقم  (8)  (.0/47، )ج041َباب  الت َبرُّ
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َلى ع َبي ٍد، َأِبي َعن  - ت   ،َأز َهرَ  اب نِ  َمو   َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  الَخط ابِ  ب نِ  ع َمرَ  َمعَ  الِعيدَ  قال: "َشِهد 
َمانِ  َفقال: َهَذانِ  ول   َنَهى َيو  م   َعن    َّللا ِ  َرس  م   ِصَياِمهما: َيو  ِرك  ، ِمن   ِفط  م   َتأ ك ل ونَ  اآلخر َواليوم ِصَياِمك 
" ِمن   ِفيهِ  م  ِكك  ن س 

(1) 

 لف ألنه مثنى.وعة على الخبرية وعالمة الرفع األوقد جاءت مرف

 :(2)ووردت منصوبة في سبعة مواطن مثل

ِري   َسِعيدٍ  أبي عن- د  َمي نِ  الَمر أَة   ت َساِفرِ  َعن ه ، قال: "الَ  َّللا    َرِضيَ  الخ  َها َمَعَها ِإال   َيو  ج   ذ و َأو   َزو 
َرٍم، مَ  َوالَ  َمح  َمي نِ  ِفي َصو  َحى، الِفط رِ  َيو  دَ  َصاَلةَ  َوالَ  َواأَلض  دَ  َصاَلَتي نِ  َبع  ب حِ  َبع  ل عَ  َحت ى الصُّ  َتط 
، م س  دَ  الش  رِ  َوَبع  ، ت َشدُّ  َوالَ  َتغ ر بَ  َحت ى الَعص  ِجدِ  َمَساِجدَ  َثاَلَثةِ  إلى ِإال   الرِ َحال  ِجدِ  الَحَراِم، َمس   َوَمس 
ِجِدي" اأَلق َصى َوَمس 

(3.) 

لفاظ للزمان معربة وهي يومين المنصوبة على الظرفية و أوهذا الحديث احتوى على عدة 
ح المجرورة باإلضافة والعصر والمجرورة بحرف الجر في وبعد المنصوبة على الظرفية والصب

 .أيضا  المجرورة باإلضافة  

َمي ِن" وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه ، قال لعبد هللا بن عمرو:- م ا َوَأف ِطر  َيو  م  َيو  "َفص 
 -هنا-وهي  .(4)

 .منصوبة على الظرفية

 :(5)و بسببه مثلأة  في ستة مواطن كلها بحرف الجر ووردت مجرور  -

َحى ِمنَ  يَصلِ ي ال َكانَ  هما،َعن َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  اب نَ  "َأن   َناِفٍع، َعن   مَ  ِفي ِإال   الضُّ َمي ِن: َيو   َيو 
َدم   َة، َيق  َدم َها َكانَ  فإنه   ِبَمك  ى َيق  ح  َعَتي نِ  ي َصلِ ي ث م   ِبال َبي ِت، َفَيط وف   ض  مَ  الَمَقاِم، َخل فَ  َرك   َيأ ِتي َوَيو 
ِجدَ  ل   َيأ ِتيهِ  َكانَ  فإنه   ق َباٍء، َمس  َسب ٍت" ك 

(6). 

                                         

ِم الِفط ِر حديث رقم  (1) ِم َيو   (.0/47، )ج0113َباب  َصو 
 0711و  5357و  0607و  0408و  0180ينظر: حديث رقم  (2)
ِدِس حديث رقم  (3) ِجِد َبي ِت الَمق   (.7/61، )ج 0010َباب  َمس 
ه ِر حديث رقم  (4) ِم الد   (.0/43، )ج 0106َباب  َصو 
 (.5484و  4408و  0115ينظر : حديث رقم  (5)
ِجِد ق َباٍء حديث رقم  (6)  (.7/63، )ج 0010َباب  َمس 
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 لياءاجرورة بحرف الجر في وعالمة الجر حيث جاءت م

َكاَن اب ن  ع َمَر َرِضَي َّللا   - َبل وَنَها، َوَكان وا  عنهماعن صدقة الفطر ورد "َ ِطيَها ال ِذيَن َيق  ي ع 
َمي ِن" ٍم َأو  َيو  ِر ِبَيو  ط وَن َقب َل الِفط  ي ع 
(1). 

  .وهي مجرورة بالعطف

ٍم وَعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، َعِن الن ِبيِ  - ِم َيو  م  َرَمَضاَن ِبَصو  ك  َمن  َأَحد  ، قال: "اَل َيَتَقد 
م  َذِلَك اليوم" َأو   َمه ، َفل َيص  وم  َصو  ٌل َكاَن َيص  َمي ِن، ِإال  َأن  َيك وَن َرج  َيو 

(2). 

 بالعطف. -أيضا  -حيث جاءت مجرورة ؛ 

جاءت مجرورة باإلضافة مقترنة بالعدد المفرد من  وجلها مرة مائة نحو الجمع بصيغة ووردت
 :(3)نحو ثالثة إلى عشرة

ل ِ  َعَلى-تعالى-: "َّلل ِ  الن ِبيُّ  قال قال:  ،ه َري َرةَ  َأِبي َعن  - ِلمٍ  ك  ، م س  َتِسلَ  َأن   َحقٌّ  ك ل ِ  ِفي َيغ 
م ا" َسب َعِة أياٍم َيو 
(4). 

 لفية ابن مالك:أد المفرد من ثالثة إلى عشرة" في حيث جاء في قاعدة معدود العد

 ثالثـــــــــةً  بالتـــــــــاء قـــــــــل للعشـــــــــره
 

 حــــــــــــــاُدُه مــــــــــــــذّكره فــــــــــــــي عــــــــــــــدِّ مــــــــــــــا  
 

                                         

ل وِك حديث رقم  (1) رِ  َوالَمم  ِر َعَلى الح   (.7/000، )ج 0500َباٌب: َصَدَقة  الِفط 
َمي ِن حديث رقم  (2) ٍم َواَل َيو  ِم َيو  م  َرَمَضاَن ِبَصو   (.0/78، )ج0104َباٌب: اَل َيَتَقد 
و 4363و 0077و 0571و  0084و  0180و  180و  680و  075و  68و  0386ينظـــر: حـــديث رقـــم  (3)

و  0806و  0805و  0804و  0610و  0507و    0568و0360و  6466و   6400و  4570و  0008
 7611و  7618و  0111و  0110و  0180و  0183و  0101و  0108و  0106و  0105و  0800
و  4051و  4030و  0110و  0100و  0858و  0070و  0571و  0486و  0401و  0408و   7033و

و  5470و   5004و  5001و  5307و 5357و  4570و  4500و  4475و  4750و  4707و  4013
و  6038و  6680و  6550و  6406و  6700و  6005و  6004و  6365و  6301و  5801و  5030
   0703و  0311و  0360و  0366
؟ حديث رقم  َباب  َهل  َعَلى (4) ب َياِن َوَغي ِرِهم  ٌل ِمَن النِ َساِء َوالصِ  م َعَة غ س  َهِد الج   (.7/5، )ج 816َمن  َلم  َيش 
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دِ  جرِ د والمميز اجرر  جمعا  بلفظ قلةٍ  في األكثربيت من ألفية ابن مالك،  على هيئة بيت  في الضِ 
 .(1)شعر أيضا  

 وهذا الجمع هو جمع قلة. مجرورا   عداد يكون جمعا  ن المعدود بعد هذه األأأي  

 َهِذِه؟، قالوا: َوالَ  ِفي ِمن َها َأف َضلَ  أيامٍ ِفي  الَعَمل   قال: "َما َأن ه    الن ِبي ِ  َعنِ  َعب اٍس، اب نِ  وَعن  -
؟، قال: َوالَ  ، الِجَهاد  لٌ  ِإال   الِجَهاد  ِسهِ  ي َخاِطر   َخَرجَ  َرج  ِجع   َفَلم   َوَماِلِه، ِبَنف  ٍء" َير  ِبَشي 

(2). 

 الحجة. ذي من العشر األول بها أيام والمقصود

رٍ  َأَبا َعاِئَشَة: "َأن   وَعن  -  ِمَنى أيامِ   ِفي َجاِرَيَتانِ  َوِعن َدَها َعَلي َها َدَخلَ  َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  َبك 
ِرَباِن، ن،ات َدفِ ف بِ   َوالن ِبيُّ  َوَتض  َتَغشٍ  ِبِه، م  ٍر، هماَتَهر ناف َثو  ِهِه، َعن    الن ِبيُّ  َفَكَشفَ  َأب وَبك  قال: ف َوج 
ٍر، َأَبا يا اَدعهم  .(3)ِمن ى" األيام  أيام   َوِتل كَ  ِعيٍد، فإنَها أيام   َبك 

وأيام منى أربعة  أيام وهي يوم النحر و أيام التشريق الثالثة بعده وقد جاءت لفظة  أيام في 
 الحديث مجرورة ومرفوعة كما هو بين وواضح.

َتِكف    الن ِبيُّ  قال: "َكانَ  ،َعن ه   َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  َأِبي وَعن  - ل ِ  ِفي َيع   َعَشَرَة أياٍم، َرَمَضانٍ  ك 
َتَكفَ  ِفيهِ  ق ِبَض  ال ِذي الَعام   َكانَ  َفَلم ا ِرينَ  اع  ا" ِعش  م  َيو 

(4). 
 الدهر:-01

ه ر  هو "الز مان   ، الد  ، واأَلَمد   الطويل  ود  د  ه رٌ  الهاء   وتفتح   َسَنٍة، وألف   الَمم  ه وٌر، ج: أد   ود 
: أول   والعاَدة ، والغأية ، والِهم ة ، والناِزَلة ، هاِرير  ه رِ  والَغَلَبة . والد   .(5)واحٍد" ِبال الماِضي، الزمنِ  في الد 

 اللغة في قال:"، هماره العسكري في الفروق اللغوية فك فرق بين الدهر والزمان ذكوهنا
االزهري:  وقال واأليام. الليالي مرور والزمان محدودة، غير الزمان من طائفة وقيل: الدهر ن.امترادف
 ويقع ذلك، من أقل وعلى السنة، فصول من الفصل وعلى الزمان، على يطلق العرب عند الدهر

                                         

 (.63ابن مالك، ألفية ابن مالك، )ص (1)
ِل الَعَمِل ِفي (2) ِريِق حديث رقم  َباب  َفض   (.7/73، )ج 161أياِم الت ش 
َعَتي ِن، وكذلك النِ َساء ، َوَمن  َكاَن ِفي الب ي وِت َوالق َرى حديث رقم َباٌب: إذا َفاَته  الِعيد  ي َصلِ ي  (3)  (.7/70، )ج 180َرك 
َسِط ِمن  َرَمَضاَن حديث رقم  َ (4) ِر اأَلو  ِتَكاِف ِفي الَعش   (.0/50)ج 7344باب  ااِلع 
 (.0/041ابن عمر الشيرازي القاموس المحيط )ج( 5)
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 وهذا دهرا، كذا ماء على يقول: " أقمنا العرب من واحد غير قال: وسمعت كلها. الدنيا مدة على
 .(1)دهرا " يكفينا المرعى

ه ر قال قال ابن منظور:"َ و   الز مان   َشِمٌر، ال َهي َثِم: َأخطأَ  َأبو َواِحٍد؛، قال والز مان َشِمٌر: الد 
دِ  ال َحر ِ  وزمان   َوال َفاِكَهةِ  الرَُّطب زمان   َري نِ  الزمان   قال: َوَيك ون   ،َوال َبر  ه ر   ،َأشهر ِست ةِ  إلى َشه   قال: والد 
ه ر   ين َقِطع ؛ اَل  وٍر: الد  منة ِمنَ  الز َمانِ  َوق تِ  َعَلى َيَقع   ال َعَربِ  ِعن دَ  قال أبو َمن ص  ة َوَعَلى اأَلز  ن َيا م د   الدُّ
لِ َها ت   ،ك  ِضعِ  َأقمنا َيق ول   ال َعَرِب  ِمنَ  َواِحدٍ  َغي رِ  قال: َوَسِمع  ن   َده ر ا، َكَذا َماءِ  َوَعَلى َكَذا ِبَمو   ال َبَلدَ  َهَذا َواِ 
ِمل َنا أَل  ، َده ر ا يح  ل َعَلى َيَقع   َوالز َمان   َطِويال  ولِ  ِمن   الَفص  َنةِ  ف ص  ة َوَعَلى الس   وما الرجل يةِ اَل وِ  م د 
 .(2)أشبهه"

 .و بعض الزمان ولكنه يكون طويال  أإن الدهر قد يقصد به الزمان كله وعلى كل ف

 فاد ذلك االستغراق  أي كل الزمان.أل وربما أال معرفة محلى بإولم تأت هذه اللفظة في البخاري  

 مرفوعة: أوال:

 :(3)من خمس مرات مثل نحوا  وقد وردت مرفوعة 

ول   قال قال:  ،َعن ه   َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  َأِبي َعن  - ِذيِني َعز   َّللا    قال :" َّللا ِ  َرس  : " ي ؤ   اب ن   َوَجل 
بُّ  آَدمَ  ه رَ  َيس  ، َوَأَنا الد  ه ر  ر   ِبَيِدي الد   .(4)َوالن َهاَر" الل ي لَ  أ َقلِ ب   اأَلم 

ه ر ِبالر ف ع  أي َأنا َفاعل الن َواِزل والحوادث وخالق  وفي شرح السيوطي لهذا الحديث "َوَأنا الد 
ِوَي ِبالن صب على الظ ر ف  أي َأنا م قيم أبدا   ه ر َور  ِذيِني  الكائنات ال ِتي ينسبونها إلى الد  اَل أزول ي ؤ 

ِذي"بن آدم  أي يعاملني م َعامَلة ا     من ي ؤ 

ويؤكد ذلك ما  ويل وتكلف ال حاجة له.أية النصب فيها تان رو يل إلى الرفع ألوالباحث يم
، َوه َو  ب إليه صاحب مرقاة المفاتيح حيثذه َواب  ِع الر اِء، ِقيَل: ه َو الص  َوى ِبَرف  ( ي ر  ه ر  قال:")َوَأَنا الد 

َقلِ ب ه ، َأو  م َدب ِ  ه ِر، َأو  م  ه ِر، َأو  م َصرِ ف  الد  ر  األ  م وِر م َضاٌف إليه أ ِقيَم َمَقاَم ال م َضاِف  أي َأَنا َخاِلق  الد 

                                         

 (.700روق اللغوية ، )صالعسكري، أبو هالل، معجم الف (1)
 (.00/011ابن منظور، لسان العرب )ج (2)
 0410و  6080ينظر: حديث رقم  (3)
ْهرُ َباب  ت (4)  (.6/000، )ج4876[ األيَة حديث رقم 74{ ]الجاثية: َوَما ُيْهلُِكَنا إَِّلذ ادلذ
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نِ ال ِتي َنَسب وَها إليه، َفَمن  سَ  ِعَل يِه َفاِعَلَها َعاَد َسبُّه  إلب ه  ِبَكو  ه ر  َزَماٌن ج  ن َما الد  ؛ أِلَنِ ي َأَنا ال َفاِعل  َلَها، َواِ 
بُّه ، َوه م  ِصن فإن: دَ  َباَلَغة  ِفي الر دِ  َعَلى َمن  َيس  ه ِر م  ف ا ِلَمَواِقِع األ  م وِر، َوَأَتى ِبَأَداِة الد  ِرف وَن ه ِري ٌة اَل َظر  َيع 

ه ِر َخاِلق ا َوَيق ول وَن:  ْهرُ ِللد  َوَما ُيْهلُِكنَا إَِّلذ ادلذ
(1) ِ َتِرف وَن ِباَّلل  َبِة  -تعالى-َأو  م ع  م  ي َنزِ ه وَنه  َعن  ِنس  َلِكن ه 

َو َذِلَك. َوَقد   ا، َوَخي َبة ، َوَنح  س  ِمِنيَن َجَهاَلة  ال َمَكاِرِه إليه، َفَيق ول وَن: َتباا َله ، َوب ؤ  ِض َعَوامِ  ال م ؤ  َيَقع  ِمن  َبع 
ه ِر، َوِقيلَ  ِفي ِة  أي َأَنا ال َفاِعل  َأِو ال م َتَصرِ ف  ِفي الد  ه ِر َعَلى الظ ر  ِب الد  َوى ِبَنص  َلة ، َوي ر  ه ر  َوَغف  : الد 

ِة ال عَ  َنى َزَماِن م د  ِل، فإنه  ِبَمع  َو  ِويِن إلى َأن  َين َقِرَض، َأِو الز َمن  الط ِويل  الث اِني َغي ر  األ  اَلِم ِمن  َمب َدِأ الت ك 
َتِمل   اِهر  ال م َتَصرِ ف  َعَلى َتَعاق ِب الليالي َواأل   ال م ش  َناه  َأَنا الد  َنى ال َفاِعِل، َوَمع  َدٌر ِبَمع  ياِم، َبل  ه َو َمص 

 . د ث  ه ِر ِمَن وَ ال م َدبِ ر  ال م ِفيض  ِلَما َيح  َناه  َأَنا َفاِعل  َما ي َضاف  إلى الد  َهر  َأن  َمع  َظ  : األ  قال الر اِغب 
وَن َأن ه  َفاِعل  َذِلَك َفَقد  سَ  َتِقد  رِ  َوال َمَسر ِة َوال َمَساَءِة، َفِإَذا َسَبب ت م  ال ِذي َتع  َبب ت م وِني"ال َخي ِر َوالش 

(2). 

ول  َّللا ِ - ٍرو، قال: "َدَخَل َعَلي  َرس  ِ ب ِن َعم  َبر  َأن َك َتق وم  الل ي َل فَ  وعن  َعب ِد َّللا  قال: َأَلم  أ خ 
، فإن ِلَجَسِدَك َعَلي َك َحقاا، َوا ِ  م  َوَأف ِطر  ، َوص  ، ق م  َوَنم  َعل  : َبَلى، قال: َفاَل َتف  وم  الن َهاَر ق ل ت  ي ِنَك ن  ِلعَ َوَتص 
ن َك َعَسى َأن  َيط وَل ِبَك ع   ِجَك َعَلي َك َحقاا، َواِ  ن  ِلَزو  ِرَك َعَلي َك َحقاا، َواِ  ن  ِلَزو  ن  ِمن  َعَلي َك َحقاا، َواِ  م ٌر، َواِ 

َثاِلَها، َفَذلِ  َر َأم  لِ  َحَسَنٍة َعش  ٍر َثاَلَثَة  أياٍم، فإن ِبك  لِ  َشه  وَم ِمن  ك  ِبَك َأن  َتص  لُّه "َحس  ه ر  ك  َك الد 
(3). 

و خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أة على أنها خبر اسم اإلشارة ذلك مرفوع -هنا-والدهر 
 ن تأتي منصوبة بالمفعولية لفعل محذوف.أا يمكن كم (ذلك)والجملة االسمية خبر المبتدأ 

ن من َحسبك( أي: من كفجاء في شرح الحديث" َقو   يتك، ويروى: َوَأن َحسبك أي: اله: )َواِ 
َتمل ِزَياَدة: من َعلي  رَ كافيك،  ِدير َويح  ه ر( ِبالر ف ع َوالن صب، أما الر ف ع فعلى َتق  له: )الد  أي ال ك وِفي ين. َقو 

ه ر" وم الد  ِدير: َأن َتص  له، َوأما النصب فعلى َتق  ه ر ك  ه َو الد 
(4). 

 لعدم الحاجة إلى التأويل.ويميل الباحث إلى الرفع على الخبرية 

 

                                         

 .]74الجاثية: [( 1)
 (.0/16الهروي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )ج (2)
ي ِف حديث رقم  (3)  (.8/00)ج 6004َباب  َحقِ  الض 
 (. 77/000العيني، بدر الدين عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (4)
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ه ِر، فإن َّللا َ  وَعن  َأِبي ه َري َرَة، َعِن الن ِبيِ  - َم، َواَل َتق ول وا َخي َبَة الد  قال: " اَل ت َسمُّوا الِعَنَب الَكر 
ه ر  " ه َو الد 
(1). 

إنما هو ن هللا خالق الدهر "وقوله: "فإن هللا هو الدهر" أي: إن الدهر ال يفعل شيئا ، أأي 
نمامصرف مدبر، والفعل كل قال ذلك ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن العرب كانت تنسب  ه إنما هو إلى هللا تعالى، وا 

األفعال إلى الدهر، وتصفه بالجور وقلة العدل، وذلك كثير في الشعر القديم والحديث. وقد يمكن 
م، فينسب القيام إلى الليل، والصيام قال: ليله قائم، ويومه صائيراد بذم الدهر: ذم أهله، كما ي]أن[ 

نما هو للقائم والصائم، وقوله  يِْل َوانلذَهارِ :-تعالى-إلى النهار، وا 
بَْل َمْكُر اللذ

: -تعالى-وقوله ، 2
 ٍ3نَاِصيٍَة اَكذِبٍَة َخاِطئَة

 "(4)و، قال جرير: ونمت وما ليل المطي بنائم. 

 ثانيا: منصوبة:  

 :َ (5)ست مرات مثل وقد وردت منصوبة

َثر   َفِإَذا الن ارَ  : "أ ِريت   الن ِبيُّ  قال َعب اٍس، قال:  اب نِ  عن- ِلَها َأك  نَ  النِ َساء ، أَه  ف ر  ِقيَل:   َيك 
نَ  ف ر  ِ؟ أيك  نَ  ِباَّلل  ف ر  نَ  الَعِشيَر، قال: " َيك  ف ر  َساَن، َوَيك  َسن تَ  َلو   اإِلح  َداهن إلى َأح  ه َر،ا ِإح   ِمن كَ  َرَأت   ث م   لد 
: َما ،َشي ئ ا َقطُّ " َخي ر ا ِمن كَ  َرأيت   قالت 

(6) 

 أي مدة الدهر كله فهي منصوبة على الظرفية.

، قال: ِإن َك ِإَذا َفَعل َت َذِلَك وقال الن ِبيُّ - : َنَعم  ل ت  ه َر، َوَتق وم  الل ي َل؟ َفق  وم  الد  : "ِإن َك َلَتص 
لِ ه ، َهَجَمت  َله   ه ِر ك  م  الد  م  َثاَلَثِة  أياٍم َصو  ه َر، َصو  ، اَل َصاَم َمن  َصاَم الد  ، َوَنِفَهت  َله  الن ف س  الَعي ن 

ِطر  يَ  ا َوي ف  م  وم  َيو  اَلم ، َكاَن َيص  َد َعَلي ِه الس  َم َداو  م  َصو  َثَر ِمن  َذِلَك، قال: َفص  : فإني أ ِطيق  َأك  م ا، ق ل ت  و 
 (7)َيِفرُّ ِإَذا اَلَقى" َوالَ 

                                         

ه َر حديث رقم  (1) بُّوا الد   (.8/40)ج 6087َباٌب: اَل َتس 
 .]00سبأ: [( 2)
 .]06: العلق[( 3)
 (.7/574فرني، االقتضاب في غريب الموطأ وا عرابه على األبواب، جالي (4)
 5010و  5360و  0357ينظر: حديث رقم  (5)
ٍر حديث رقم  (6) ف  وَن ك  ٍر د  ف  َراِن الَعِشيِر، َوك  ف   (.0/05)ج 71َباب  ك 
اَلم  حديث رقم  (7) َد َعَلي ِه الس  ِم َداو   (.0/43)ج 0101َباب  َصو 
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فاألولى منصوبة على المفعولية  والجر ووردت كلمة الدهر في هذا الحديث معربة بالنصب
 للفعل تصوم  والثانية منصوبة على المفعولية للفعل صام والثالثة مجرورة باإلضافة.

م ، َوَلو اَل : "لَ وَعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: قال الن ِبيُّ - َنِز الل ح  َراِئيَل َلم  َيخ  و اَل َبن و ِإس 
ه َر" َجَها الد  ن  أ ن َثى َزو  َحو اء  َلم  َتخ 
(1) 

ن  أ ن َثى  وفي شرح هذا الحديث")َوَلو اَل َحو اء ( : ِبال َمدِ   أي َلو اَل ِخَياَنت َها ِفي م َخاَلَفِتَها. )َلم  َتخ 
َجَها(:  أي: َلم  ت   ل  ِمَن ال ِعَوِج ال ِذي ِفي ِطيَنِتَها َأو  َزو  ص  ا، َوَكَأن  ال ِخَياَنَة َتح  ه َر( :  أي: َأَبد  ه  )الد  َخاِلف 

 (2)ِجِبل ِتَها"

 منصوبة على الظرفية. -هنا-وعليه فإن الدهر 
 ثالثا: مجرورة:

 :(3)ووردت مجرورة بحرف الجر وباإلضافة ما يقرب من تسع مرات مثل
ِر الم  َكاَن الن ِبيُّ  ”َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال:َعن  - م َعِة ِفي َصاَلِة الَفج  َرأ  ِفي الج  َيق 

ه ِر" َدَة، َوَهل  َأَتى َعَلى اإِلن َساِن ِحيٌن ِمَن الد  ج  َتن ِزيل  الس 
(4). 

ِ ب  - ِرو ب ِن الَعاِص، قال: "وَعن  َعب ِد َّللا  ِ قال لِ  ِن َعم  ول  َّللا  : َأَلم  أ َنب أ  َأن َك َتق وم  الل ي َل ي َرس 
 ، : َنَعم  ل ت  وم  الن َهاَر َفق  ، َوَنِفَهِت الن ف س  (5)قال: فإنَك ِإَذا َفَعل َت َذِلَك َهَجَمِت الَعي ن  فَ َوَتص 

م  ِمن  (6) ، ص 
ه ِر، َأو   م  الد  ٍر َثاَلَثَة  أياٍم، َفَذِلَك َصو  لِ  َشه  ه ِر" ك  ِم الد  َكَصو 

(7). 

                                         

ِ تعالى:  (1) ِل َّللا   (.4/054)ج 0011حديث رقم  َوَواَعْدنَا ُموََس ثََلمنَِي يَلْلَةً َباب  َقو 
 (.5/7005)ج –مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (2)
 6700و  4000و  0845و  0408و  0183و  0105ينظر: حديث رقم  (3)
م َعِة حديث رقم )ج (4) َم الج  ِر َيو  َرأ  ِفي َصاَلِة الَفج   (.7/5َباب  َما ي ق 
 (5/7355َهَجَمت  عينه، أي غارت الصحاح، )ج (5)
ـــــٌه الصـــــحاح،  (6) ِيـــــي مـــــن اإلبـــــل وغيرهـــــا ؛ والجمـــــع ن ف  . والناِفـــــه : الكـــــالُّ الم ع  ـــــت  ـــــه  بالكســـــر: أعيـــــت  وكل  َنِفَهـــــت  نفس 
 (6/7750)ج
ِ َباب  قَ  (7) ِل َّللا  َد َزب ور ا: -تعالى-و   (.4/063، )ج0401حديث رقم  َوآَتي َنا َداو 
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وِل - ت  َخِديَجَة، َعَلى َرس  ِلٍد، أ خ  َوي  َتأ َذَنت  َهاَلة  ِبن ت  خ  : "اس  وَعن  َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها، قالت 
َتاَع ِلَذِلَك، َّللا ِ  ِتئ َذاَن َخِديَجَة َفار  م  َهاَلَة  -قال: فَ ، َفَعَرَف اس  : َفِغر   -الل ه  : َما، قالت  ل ت  ، َفق  َتذ ك ر   ت 

ه ِر، َقد  َأب َدَلَك َّللا   َخي ر ا ِمن ها َقي ِن، َهَلَكت  ِفي الد  د  َراِء الشِ  وٍز ِمن  َعَجاِئِز ق َري ٍش، َحم   .(1)"ِمن  َعج 
 الظهر:-00

قال: الظ هر. والَظهيرة : الهاجرة. يورد في الصحاح" الظهر، بالضم: بعد الزوال، ومنه صالة 
أتيت ه َحد  الظهيرة، وحين قاَم قائم  الظهيرة "
(2) 

لُّ َعَلى  ٌل َصِحيٌح َواِحٌد َيد  وهذا األصل يدل على القوة والبروز والبيان "الظ اء  َوال َهاء  َوالر اء  َأص 
َو َظاِهٌر، ِإَذا ان َكشَ  َهر  ظ ه ور ا َفه  ء  َيظ  ي  وٍز. ِمن  َذِلَك: َظَهَر الش  َي َوق ت  ق و ٍة َوب ر  مِ  َف َوَبَرز. َوِلَذِلَك س 

َوؤ َها" َقاِت الن َهاِر َوَأض  َهر  َأو  ِر َوالظ ِهيَرِة، َوه َو َأظ  الظُّه 
(3). 

 ومن اشتقاقاتها ما يأتي: 
 الظهر: - أ

مرة ولم ترد إال بمعنى صالة الظهر ولم ترد  سبعينوقد وردت هذه اللفظة معرفة في نحو 
 ولكنها وردت منصوبة ومجرورة .ثت مرفوعة البتة فيما بح

 أوال: منصوبة:

 : (4)وجلها على المفعولية مثل موطنا  سبعة وثالثين  فقد وردت منصوبة

                                         

ِويِج الن ِبيِ   (1) ِلَها َرِضَي َّللا   َعن َها حديث رقم  َباب  َتز   (.5/01، )ج0870َخِديَجَة َوَفض 
 (.7/000الجوهري، ابن حماد الصحاح ، )ج (2)
 (.0/400ابن فارس، مقاييس اللغة ، )ج (3)
 000و  005و  565و  563و  541و  540و  530و  411و  415و  486و  434ينظــر: حــديث رقــم  (4)
و  0548و  0540و  0770و  0776و  0004و  0007و  0000و  0381و  136و 803و  871و 
و  0550و  7150و  0068و  0064و  0060و  0056و  0005و  0004و  0654و  0650و  0550
 0714و  0741و  0013و  6600و  6350و  4743و  0566
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ول   َعَلي َنا قال أبو جحيفة: "َخَرجَ  - وءٍ  َفأ ِتيَ  ِبالَهاِجَرِة،  َّللا ِ  َرس  َأ، ِبَوض   الن اس   َفَجَعلَ  َفَتَوض 
ذ ونَ  لِ  ِمن   َيأ خ  وِئهِ  َفض  ح ونَ  َوض  رَ   الن ِبيُّ  َفَصل ى ِبِه، َفَيَتَمس  َعَتي ِن، الظُّه  رَ  َرك  َعَتي ِن، َوالَعص   َوَبي نَ  َرك 
 (2)"(1)َعَنَزةٌ  َيَدي هِ 

ِ قال: "َصل ى َعب دِ  َعن   َعل َقَمَة، وَعن  - رَ  الن ِبيُّ  َّللا  ا، : الظُّه  س  اَلِة؟، ِفي َفقالوا: َأِزيدَ  َخم   الص 
ا، َذاَك، قالوا: َصل ي تَ  قال: َوَما س  َلي هِ  َفَثَنى َخم  َدَتي ِن" َوَسَجدَ  ِرج  َسج 

(3). 

َر،  الن ِبي ِ  م َؤذِ ن   َذرٍ  قال: "َأذ نَ  َأِبي وَعن   قال: و  ان َتِظر   قال: ان َتِظرِ  َأو   َأب ِرد   َفقال: َأب ِرد   الظُّه 
ة   َتد   َفِإَذا َجَهن َم، َفي حِ  ِمن   الَحر ِ  ِشد  وا الَحرُّ  اش  اَلةِ  َعنِ  َفَأب ِرد  ءَ  َرأيَنا َحت ى الص  التُّل وِل" َفي 

(4). 

ِ  ب نِ  وعن َأَنسِ - وَل َّللا  َر، َفَقاَم َعَلى  َماِلٍك، "َأن  َرس  ، َفَصل ى الظُّه  م س  َخَرَج ِحيَن َزاَغِت الش 
ا" اَعَة، َفَذَكَر َأن  ِفيَها أ م ور ا ِعَظام  الِمن َبِر، َفَذَكَر الس 
(5). 

ِرَب  وَعِن اب ِن َعب اٍس: " َأن  الن ِبي  - َر َوالَمغ  َر َوالَعص  ا َوَثَماِني ا: الظُّه  َصل ى ِبال َمِديَنِة َسب ع 
 .(6)َوالِعَشاَء "

 ثانيا: مجرورة:

 :(7)مثل موطنا  من اثنين وعشرين  نحوا  و باإلضافة أوقد وردت مجرورة بحروف الجر 

ِسِه ِخف ة ، فَ  "ث م  ِإن  الن ِبي  - َلي ِن َأَحد  َخَرَج َوَجَد ِمن  َنف  ِر َوَأب و َبي َن َرج  هما الَعب اس  ِلَصاَلِة الظُّه 
ٍر ي َصلِ ي ِبالن اِس" َبك 
(8). 

                                         

 (.0/880الَعَنَزة  بالتحريك: أطول من العصا وأقصر  من الرمح )الجوهري ، الصحاح ، )ج (1)
وِء الن اِس حديث  رقم  (2) ِل َوض  َماِل َفض  ِتع   0/41، )ج 080َباب  اس 
َلِة  (3) َلِة، َوَمن  َلم  َيَر اإِلَعاَدَة َعَلى َمن  َسَها، َفَصل ى إلى َغي ِر الِقب   0/81ج 434حديث رقم » َباب  َما َجاَء ِفي الِقب 
ِة الَحرِ  حديث رقم  (4) ِر ِفي ِشد   (.0/000، )ج505َباب  اإِلب َراِد ِبالظُّه 
َواِل  (5) ِر ِعن َد الز   (.0/000، )ج 543حديث رقم َباٌب: َوق ت  الظُّه 
ِر حديث رقم  (6) ِر إلى الَعص   (.0/004، )ج 540َباب  َتأ ِخيِر الظُّه 
ـــــم  (7) و  0083و  0007و  0030و  001و  008و   000و 006و  067و  060و 063ينظـــــر: حـــــديث رق

 508و  501و  4003و  0667و  0511و  0700و  0703و  0775و  0087
عِ  (8) َتم  ِبِه حديث رقم َباٌب: ِإن َما ج   (.0/008، )ج 680َل اإِلَمام  ِلي ؤ 
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ول  َّللا ِ - َنا ِلَخب اٍب َأَكاَن َرس  ل  َمٍر، قال: "ق  ِر؟، قال:   وَعن  َأِبي َمع  ِر َوالَعص  َرأ  ِفي الظُّه  َيق 
ِرف ونَ  ن ت م  َتع  ، ق ل َنا: ِبَم ك  َيِتِه" َنَعم  ِطَراِب ِلح  َذاَك؟ ، قال: ِباض 

(1). 

ِ ب ِن َأِبي َقَتاَدَة، َعن  َأِبيِه، قال: "َكاَن الن ِبيُّ - َعَتي ِن األ وَلَيي ِن ِمن   وَعن  َعب ِد َّللا  َرأ  ِفي الر ك  َيق 
ل  ِفي األ وَلى، وَ  وَرَتي ِن ي َطوِ  ِر ِبَفاِتَحِة الِكَتاِب، َوس  ر  َصاَلِة الظُّه  ِمع  اآلي َقصِ  َيان ا، ِفي الث اِنَيِة َوي س  يَة َأح 

ل  ِفي الر   ل  ِفي األ وَلى، َوَكاَن ي َطوِ  وَرَتي ِن، َوَكاَن ي َطوِ  ِر ِبَفاِتَحِة الِكَتاِب َوس  َرأ  ِفي الَعص  َعِة َوَكاَن َيق  ك 
ر  ِفي الث اِنَيِة" ب ِح، َوي َقصِ  األ وَلى ِمن  َصاَلِة الصُّ
(2). 

َبن  َصاَلَة الن ِبيِ  - ن ت  ِفي وَعن  َأِبي ه َري َرَة، قال: "أَل َقرِ  ، َفَكاَن َأب و ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه " َيق 
: َسِمَع َّللا   ِلمَ  َد َما َيق ول  ب ِح، َبع  ِر، َوَصاَلِة الِعَشاِء، َوَصاَلِة الصُّ َعِة اآلخرِة ِمن  َصاَلِة الظُّه  ن  الر ك 

ِمِنيَن َوَيل َعن  الك ف اَر " ع و ِلل م ؤ  َحِمَده ، َفَيد 
(3). 

وَل َّللا ِ - ِ ب ِن ع َمَر: "َأن  َرس  َعَتي ِن،   وَعن  َعب ِد َّللا  َدَها َرك  َعَتي ِن، َوَبع  ِر َرك  َكاَن ي َصلِ ي َقب َل الظُّه 
م َعِة َحت ى َد الج  َعَتي ِن، َوَكاَن اَل ي َصلِ ي َبع  َد الِعَشاِء َرك  َعَتي ِن ِفي َبي ِتِه، َوَبع  ِرِب َرك  َد الَمغ   فَ َين َصرِ  َوَبع 

َعَتي ِن" َفي َصلِ ي َرك 
(4). 

أي وقت  الظهر وقت هماب والمقصود موطنين فقط في الظرفية على صوبةمن نكرة وردت كما
 : هماو  الزوال

: "َلَقل   َّللا    َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعن  - مٌ  َعن َها قالت   َأِبي َبي تَ  ِفيهِ  يأ ِتي ِإال   ، الن ِبي ِ  َعَلى َيأ ِتي َكانَ  َيو 
رٍ  وجِ  ِفي َله   أ ِذنَ  َفَلم ا الن َهاِر، َطَرَفيِ  َأَحدَ  َبك  ر  َنا َلم   الَمِديَنِة، إلى الخ  ر ا" َأَتاَنا َوَقد   ِإال   َير ع  ظ ه 

(5). 

َتأ َذَن الن ِبي  - : "اس  وِج  وَعن  َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها، قالت  ر  ٍر ِفي الخ  َتد  َعَلي ِه َأب و َبك  ِحيَن اش 
ِ فَ قال َله : َأِقم  فَ  اأَلَذى ول  َّللا  َذَن َلَك؟ َفَكاَن َرس  َمع  َأن  ي ؤ  ِ َأَتط  وَل َّللا  : ِإن ِ  قال َيا َرس  و َذِلَك َيق ول  ي أَلَر ج 
: ف ِ ا، قالت  ول  َّللا  ٍر، َفَأَتاه  َرس  ر ا"  نَتَظَره  َأب و َبك  ٍم ظ ه  َذاَت َيو 

(1). 

                                         

اَلِة حديث رقم  (1)  (.0/053، )ج 046َباب  َرف ِع الَبَصِر إلى اإِلَماِم ِفي الص 
ِر حديث رقم  (2)  (.0/057، )ج 051َباب  الِقَراَءِة ِفي الظُّه 
د  حديث رقم (3) م  َرب َنا َلَك الَحم  ِل الل ه   (.0/058، )ج 010 َباب  َفض 
َلَها حديث رقم  (4) م َعِة َوَقب  َد الج  اَلِة َبع   (.7/00، )ج 100َباب  الص 
َبَض حديث رقم  (5) ا َأو  َداب ة ، َفَوَضَعه  ِعن َد الَباِئِع َأو  َماَت َقب َل َأن  ي ق  َتَرى َمَتاع   (.0/61، )ج7008َباب  إذا اش 
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َزَة  (2)كما وردت بلفظة الهجير ول  في مثل جواب َأِبي َبر  ، حينما سئل: َكي َف َكاَن َرس  َلِميِ  اأَلس 
 ِ ت وَبَة؟  َّللا  "فَ ي َصلِ ي الَمك  م س  َحض  الش  ع وَنَها األ وَلى، ِحيَن َتد  قال: "َكاَن ي َصلِ ي الَهِجيَر، ال ِتي َتد 

(3). 
 أي تزول الشمس.

اَج ب َن ي وس  - َبي ِر َرِض  فَ وعن الَحج  ِ َرِضَي َّللا   عنهماَي َّللا   َعاَم َنَزَل ِباب ِن الزُّ ، "َسَأَل َعب َد َّللا 
َم َعَرَفَة؟  ِقِف َيو  َنع  ِفي الَمو  َم فَ َعن ه ، َكي َف َتص  اَلِة َيو  ر  ِبالص  ن َة َفَهجِ  ن َت ت ِريد  السُّ قال َساِلٌم: "ِإن  ك 

 .(4)َعَرَفَة"

ِر بن ع َمَر َفِهَم ِمن  اجاء في شرح الحديث "َوَكأن  اَلِة  أي الظُّه  ر  ِبالص  ِل َوَلِدِه َساِلٍم َفَهجِ  َقو 
ا" ِر َمع  َوال َعص 
(5). 

 الظهيرة: - ب

وهي بنفس معنى الظهر اللغوي في نحو عشر مرات كلها مجرورة  الظهيرة بلفظ وردت كما
 :(6)باإلضافة نحو

رٍ  َعاِزٍب: "َجاءَ  ب ن   الَبَراء   قال- َتَرى  َمن ِزِلِه، ِفي َأِبي إلى َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  َأب وَبك  ، ِمن ه   َفاش  ال   َرح 
ِمل ه   اب َنكَ  ِلَعاِزٍب: اب َعثِ  َفقال  َأِبي: َيا َله   َفقال َثَمَنه ، َين َتِقد   َأِبي َوَخَرجَ  َمَعه ، قال: َفَحَمل ت ه   ،َمِعي َيح 
ٍر، ث ِني َأَباَبك  ت َما َكي فَ  َحدِ  ولِ  َمعَ  َسَري تَ  ِحينَ  َصَنع  ، ، َّللا ِ  َرس  َري نَ  قال: َنَعم   َحت ى الَغِد، َوِمنَ  َلَتَناا ليَأس 
َأَحٌد" ِفيهِ  يم رُّ  ال الط ِريق   َوَخالَ  الظ ِهيَرةِ  َقاِئم   َقامَ 

(7). 

                                                                                                                        

َوِة الر ِجيـِع، وَ  (1) ــَحاِبِه َبـاب  َغـز  َبي ـٍب َوَأص  ــِن َثاِبـٍت، َوخ  ـَواَن، َوِبئ ـِر َمع وَنـَة، َوَحــِديِث َعَضـٍل، َوالَقـاَرِة، َوَعاِصـِم ب  ــٍل، َوذك  ِرع 
 (.5/036)ج 4310حديث رقم 

ـ (2) وا ِفـي ذِلـَك ال َوق  وا: َسـار  ـر  . َوَهج  ِتَداِد ال َحرِ  ف  الن َهاِر ِعن َد اش  ر  َوال َهِجير  َوال َهاِجَرة : ِنص  َيت  َهـاِجَرة  أِلَن  َوال َهج  ـمِ  ِت. َوس 
وا )ابن فارس، مقاييس اللغة، ) م  َقد  َتَهاَجر  ، َكَأن ه  َتِكنُّوَن ِفي ب ي وِتِهم   (6/05جالن اَس َيس 

ِر حديث رقم  (3)  (.0/004، )ج540َباب  َوق ِت الَعص 
اَلَتي ِن ِبَعَرَفَة حديث ر قم  (4) ِع َبي َن الص   (.7/067، )ج0667َباب  الَجم 
 (.0/504ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (5)
 6301و  5830و  4053و  4040و  0100و   0657و  7660ينظر: حديث رقم  (6)
اَلِم حديث رقم  (7)  (.4/730، )ج0605َباب  َعاَلَماِت النُّب و ِة ِفي اإِلس 
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مِ َي َقاِئم   ف  الن َهاِر َوس  ل ه  َحت ى َقاَم َقاِئم  الظ ِهيَرِة  أي ِنص  ا أِلَن  الظِ ل  جاء في شرح الحديث "َقو 
َهر  ِحيَنِئٍذ َفَكَأن ه  َواِقٌف" اَل َيظ 
(1). 

ِر - ٍر ِفي َنح  ل وٌس ِفي َبي ِت َأِبي َبك  م ا ج  ن  َيو  وفي حديث آخر، قالت  َعاِئَشة : "َفَبي َنَما َنح 
ول  َّللا ِ  ٍر: َهَذا َرس  ا" الظ ِهيَرِة، قال َقاِئٌل أِلَِبي َبك  َتَقنِ ع  م 

(2). 

وِل َّللا ِ - َرَج َرس  ِلم وَن ِبال َمِديَنِة َمخ  ِمن    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وفي موطن ثالث "َوَسِمَع الم س 
ه م  َحرُّ الظ ِهيَرِة" وَنه  َحت ى َير د  ل  َغَداٍة إلى الَحر ِة، َفَين َتِظر  وَن ك  د  َة، َفَكان وا َيغ  َمك 
(3). 

 ،َماِلكٍ  ب نِ  َأَنسِ  على صيغة منتهى الجموع مجرورة: َعن   واحدة مرة الجمع بصيغة ووردت
ن ا ولِ  َخل فَ  َصل ي َنا ِإَذا قال: "ك  َنا ِبالظ َهاِئِر، َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس   اتِ َقاءَ  ِثَياِبَنا َعَلى َفَسَجد 
" الَحرِ 
(4). 
 العصر:-00

: الدهر، وفيه لغتان جاء في الصحا ر   عسر وعسر... مثل خريان: عصر وعصر،أح" الَعص 
ِر"-أيضا  -والعصران ؛  . ومنه سمِ يت صالة الَعص  : الغداة  والعشي 

(5). 

ل  َده ٌر َوِحيٌن، َوالث اِني َضغ ط   َو  وٌل َثاَلَثٌة َصِحيَحٌة: َفاأل  اد  َوالر اء  أ ص  وفي المقاييس" ال َعي ن  َوالص 
ِتَساٌك ِبِه. ٍء َوام  ٍء َحت ى َيَتَحل َب، َوالث اِلث  َتَعلٌُّق ِبَشي   َشي 
، قال َّللا  :  ه ر  ، َوه َو الد  ر  ل  ال َعص  َو  َسنَْااَن ل َِي ُخْرٍ َفاأل  (6)َوالَْعْصِ إِنذ اْلِ

، ب َما ٌر  َور  قالوا ع ص 
ِر،  َيت  َصاَلة  ال َعص  مِ  ِر"... ، قالوا: َوِبِه س  ر  َعِن الظُّه  ،  أي ت َؤخ  َصر  أِلَن َها ت ع 

(7). 

                                         

 (.6/670ابن حجز العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (1)
َحاِبِه إلى الَمِديَنِة حديث رقم  (2) َرِة الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َوَأص   (.5/58، )ج0135َباب  ِهج 
َحاِبِه إلى الَمِديَنِة حديث رقم  (3) َرِة الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َوَأص   (.5/51، )ج0136َباب  ِهج 
َواِل حديث رقم  (4) ِر ِعن َد الز   (.0/004، )ج547َباٌب: َوق ت  الظُّه 
 (.7/041ابن حماد الجوهري، الصحاح، )ج (5)
 ]7-0العصر: [( 6)
 (.4/040ابن فارس، مقاييس اللغة، )ج (7)
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 الوسطى الصالة وهي العصر صالة بلفظها وبمعنى الإهذه اللفظة في البخاري  ترد ولم
 .وجرا   ونصبا   ثالثين ومائة مرة رفعا   نحو وذلك معرفة في

 أوال: مرفوعة:

 فقد وردت مرفوعة في نحو أربعة مواطن مثل:

َنا َحت ى  أ َماَمَة ب نِ عن أبي - َر، ث م  َخَرج  ٍل، قال: "َصل ي َنا َمَع ع َمَر ب ِن َعب ِد الَعِزيِز الظُّه  َسه 
اَلة  ال ِتي َصل ي   : َيا َعمِ  َما َهِذِه الص  ل ت  َر، َفق  َناه  ي َصلِ ي الَعص  َت؟ ، قال: َدَخل َنا َعَلى َأَنِس ب ِن َماِلٍك َفَوَجد 

، وَ  ر  ِ الَعص  وِل َّللا  ن ا ن َصلِ ي َمَعه " َهِذِه َصاَلة  َرس   .(1)ال ِتي ك 

 ولى منصوبة على المفعولية والثانية مرفوعة على الخبرية.وردت مرتين األ -هنا-والعصر 

َر ِإال   وَعِن اب ِن ع َمَر، قال:  قال الن ِبيُّ - َزاِب: "اَل ي َصلِ َين  َأَحٌد الَعص  َلَنا َلم ا َرَجَع ِمَن اأَلح 
ر  ِفي الط ِريِق،  م  الَعص  َضه  َرَك َبع  : اَل ن َصلِ ي َحت ى َنأ ِتَيَها"فَ ِفي َبِني ق َري َظَة" َفَأد  م  ه  قال َبع ض 

(2). 

ة مرفوعة على الفاعلية والمفعول ولى منصوبة والثانيوردت مرتين األ أيضا  وفي هذا الحديث 
برفع بعضهم على الفاعلية ونصب العصر على المفعولية  أخرى  روايةبه مقدم وقد وردت في 

سنبينها في  أخرى والتقديم والتأخير في العربية مناط العناية واالهتمام ولكنه قد يخرج إلى أغراض 
 خير ان شاء هللا تعالى.الفصل األ

ِ َرِضَي َّللا   وَعن  َجاِبِر ب ِن عَ - َوَقد  َحَضَرِت  أيت ِني َمَع الن ِبيِ  ، قال: "َقد  رَ عنهماب ِد َّللا 
ِعَل ِفي ِإَناٍء َفأ ِتَي الن ِبيُّ  َلٍة، َفج  ، َوَلي َس َمَعَنا َماٌء َغي َر َفض  ر  َخَل َيدَ  الَعص   ه  ِفيِه َوَفر َج َأَصاِبَعه  ِبِه، َفَأد 

"ِ وِء، الَبَرَكة  ِمَن َّللا  ث م  ، قال: َحي  َعَلى أَه ِل الو ض 
(3). 

 أي صالة العصر والعصر مرفوعة على الفاعلية للفعل الالزم حضر. 

 

                                         

رِ، حديث رقم  (1)  (.0/005، )ج541َباب  َوق ِت الَعص 
ل وِب َراِكب ا َو؛ أيَماء ، حديث رقم  (2)  (.7/05، )ج146َباب  َصاَلِة الط اِلِب َوالَمط 
ِب الَبَرَكِة َوالَماِء الم َباَرِك حديث رقم  (3) ر   (.0/004، )ج5601َباب  ش 
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ر  - لِ َيِت الَعص  ث م  وفي حديث آخر لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " ث م  أ وِتَي أَه ل  اإِلن ِجيِل، َفَعِمل وا ِبِه َحت ى ص 
ط وا ِقيَراط ا ِقيَراط ا" وا، َفأ ع   .(1)َعَجز 

نها نائب فاعل بعد ألفظة العصر على  تعل هكذا على المبني للمجهول ورفعوقد ورد الف
 الفعل المبني للمجهول.

 ثانيا: منصوبة:

و تابعة أكلها منصوبة على المفعولية  موطنا  ووردت منصوبة فيما يقرب من خمسة وأربعين 
 : (2)طف مثللها بالع

مَ   الن ِبيُّ  قال قال: ،َعن هما َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  اب نِ  َعنِ - َزاِب: "ال َيو  رَ  َأَحدٌ  يَصلِ َين   اأَلح   الَعص 
 (.3)ق َري َظَة" ِنيب ِفيَ  ِإال  

وِل َّللا ِ - َماِن "َأن ه  َخَرَج َمَع َرس  َوي َد ب َن النُّع  َباِء،  عن س  ه  َعاَم َخي َبَر، َحت ى ِإَذا َكان وا ِبالص 
ِويِق، َفَأَمَر ِبِه َفث ر ِ  َت ِإال  ِبالس  َواِد، َفَلم  ي ؤ  َر، ث م  َدَعا ِباأَلز  َنى َخي َبَر، َفَصل ى الَعص  َي، َفَأَكَل َوِهَي َأد 

 ِ ول  َّللا  َنا، ث م  َصل ى َوَلم  َوَأَكل َنا  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َرس  َمض  َمَض َوَمض  ِرِب، َفَمض  ، ث م  َقاَم إلى الَمغ 
أ "  (.4)َيَتَوض 

وَل َّللا ِ - َرِتَها َقب َل َأن   وعن َعاِئَشة: "َأن  َرس  ج  م س  ِفي ح  َر، َوالش  َكاَن ي َصلِ ي الَعص 
َهَر"  (.5)َتظ 

                                         

ِ َبا (1) ِل َّللا  َراِة َفات ل وَها: -تعالى-ب  َقو   (.1/056، )ج0500[ حديث رقم 10]آل عمران:  ق ل  َفأ ت وا ِبالت و 
ـــــــم  (2) و  0004و  145و  850و  640و  511و  550و  540و  545و  544و  705بنظـــــــر: حـــــــديث  رق

و  0030و  7180و  7485و  7016و  0060و   0540و  0403و  0700و  0771و  0770و  0770
و  0013و  6107و  6705و  4015و  4001و  4007و  4330و  0547و  0770و  0770و  0074
 563و  540و   540و  411و  415و  080و  0071
ِجــــــــِع الن ِبــــــــيِ   (3) َرِجــــــــِه إلــــــــى َبِنــــــــي ق َري َظــــــــَة َوم َحاَصــــــــَرِتِه ؛ أيــــــــاه م  حــــــــديث رقــــــــم  َبــــــــاب  َمر  ــــــــَزاِب، َوَمخ  ِمــــــــَن اأَلح 

 (.5/007،)ج4001
أ  حديث رقم  (4) ِويِق َوَلم  َيَتَوض  َمَض ِمَن الس   (.0/57، )ج731َباب  َمن  َمض 
ِلَها " حديث رقم َباب  َمَواِقيِت  (5) اَلِة َوَفض   (.0/003، )ج577الص 
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ن ا - ٍف، وَعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، قال: "ك  ِرو ب ِن َعو  ر ج  اإِلن َسان  إلى َبِني َعم  َر، ث م  َيخ  ن َصلِ ي الَعص 
َر" ه م  ي َصلُّوَن الَعص  َفَنِجد 
(1.) 

 هما منصوبتان على المفعولية.وقد وردت مرتين في الحديث وكلتا

ِ  ب نِ  وعن َأَنسِ - ول  َّللا  م   َماِلٍك، قال: "َكاَن َرس  َر َوالش  َتِفَعٌة َحي ٌة، فَ ي َصلِ ي الَعص  َيذ َهب  س  م ر 
َتِفَعٌة"االذ اِهب  إلى الَعوَ  م س  م ر  لى، َفَيأ ِتيِهم  َوالش 

(2.) 

َحي َفةَ  ِ  وَعن  َأِبي ج  ول  َّللا  َر  قال: "َخَرَج َرس  َر َوالَعص  َحاِء الظُّه  ِبالَهاِجَرِة، َفَصل ى ِبال َبط 
َعَتي ِن، َوَنَصَب َبي َن َيَدي   َأ"َرك   .(3)ِه َعَنَزة  َوَتَوض 

 ثالثا: مجرورة:

في ثالثة مواطن  كلها مجرورة باإلضافة إال موطنا  ووردت مجرورة فيما يقرب من ستين 
 :(4)مجرورة بحرف الجر )في(مثل

لَ  َكانَ   الن ِبي   "َأن   َعاِزبٍ  ب نِ  الَبَراءِ  َعنِ - َداِدِه، َعَلى َنَزلَ  الَمِديَنةَ  َقِدمَ  َما َأو  َواِلهِ  قال َأو   َأج   َأخ 
ِدسِ  َبي تِ  ِقَبلَ  َصل ى َوَأن ه   األَن َصاِر، ِمنَ  ر ا، َعَشرَ  ِست ةَ  الَمق  ر ا، َعَشرَ  َسب َعةَ  َأو   َشه  ِجب ه   َوَكانَ  َشه   َأن   ي ع 
َلت ه   َتك ونَ  لَ  َصل ى َوَأن ه   الَبي ِت، ِقَبلَ  ِقب  َها َصاَلةٍ  َأو  ِر، َصاَلةَ  َصال  ٌم" َمَعه   َوَصل ى الَعص  َقو 

(5). 

ٍرو، قال: "َتَخل فَ  ب نِ  َّللا ِ  َعب دِ  وَعن   ول   َعم  َناه ، َسَفرٍ  ِفي  َّللا ِ  َرس  َرَكَنا َساَفر  َنا َوَقد   َفَأد   َأر َهق 
اَلَة، ِر، َصاَلةَ  الص  ن   الَعص  أ ، َوَنح  َسح   َفَجَعل َنا َنَتَوض  ِلَنا َعَلى َنم  َلى َفَناَدى َأر ج  ِتهِ  ِبَأع  َقابِ  َوي لٌ  َصو  َع   ِلأل 
َتي نِ  الن ارِ  ِمنَ  َثاَلث ا" َمر  َأو 

(1). 

                                         

ِر حديث رقم  (1)  (.0/004، )ج548َباب  َوق ِت الَعص 
ِر حديث رقم  (2)  (.0/005، )ج553َباب  َوق ِت الَعص 
َة َوَغي ِرَها حديث رقم  (3) ت َرِة ِبَمك   (.0/036، )ج530َباب  السُّ
 580و  586و  584و  580و  501و  558و  550و  556و  555و  557و  011ينظــر: حــديث رقــم  (4)
و  0007و  0000و  008و  006و  051و  518و  516و  514و   517و  510و  513و  588و 
و  7607و  7061و  7058و  7700و  7761و  7768و  0115و  0864و  0650و  0600و  0010
و  5768و  5706و  5370و  4050و  4570و  4486و  4003و  0066و  0500و  0451و  7031
 0486و  0460و   0446و  0471و  0757و  0707و  6016و  5801و  5606
 (.0/00، )ج43يَماِن، حديث رقم اَلة  ِمَن اإلَباٌب: الص   (5)
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ولَ  قال: "َرأيت   َأن ه   َماِلكٍ  ب نِ  َأَنسِ  وَعن  - ِر، َصاَلة   َوَحاَنت    َّللا ِ  َرس   الن اس   َفال َتَمَس  الَعص 
وءَ  وه ، َفَلم   الَوض  ول   َفأ ِتيَ  َيِجد  وٍء،  َّللا ِ  َرس  ول   َفَوَضعَ  ِبَوض   َذِلكَ  ِفي َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس 
تِ  ِمن   َين ب ع   الَماءَ  ِمن ه ، قال: َفَرأيت   أواَيَتَوض   َأن   الن اَس  َوَأَمرَ  َيَده ، اإِلَناءِ   ِمن   أواَتَوض   َحت ى َأَصاِبِعهِ  َتح 
" ِعن دِ  آخرهم 

(2). 

: "َكاَن الن ِبيُّ - َرِتي َلم   وَعن  َعاِئَشَة، قالت  م س  َطاِلَعٌة ِفي ح ج  ِر َوالش  ي َصلِ ي َصاَلَة الَعص 
" د  ء  َبع  َهِر الَفي  َيظ 
(3). 

ِر َفَقد  َحِبَط َعَمل ه " :و قال الن ِبي  - "َمن  َتَرَك َصاَلَة الَعص 
(4) 

 المغرب:-07

مشرقان ومغربان، فأَحد  مشِرَقيها: أق َصى ال مَطالع ِفي الشَتاء، جاء في التهذيب "وللشمس 
خر: أق َصى مطاِلِعها ِفي الَقي ظ، َوَكَذِلَك أحد َمغِرَبي َها: أق َصى المغاِرِب ِفي الشَتاء َوَكَذِلَك ِفي  َواآل 

 ال َجاِنب اآلخر.

 : ِ الَْمشَ َوَقوله جل  وعز  قِْاُم بَِرب 
ُ
5ارِِق َوالَْمَغارِبِ َيْعلَُموَن فََل أ

 ، م ومغِرَبه ، َأَراَد مشرق كل َيو 
َوِهي مائٌة َوَثَمان وَن مشرقا  تقطعها ِفي ِست ة أشهر َوِماَئة َوَثَمان وَن مغربا  تقطعها ِفي مثلَها، والغروب: 

م س،  كيت: َأَتي ته مغيي قالغيوب  الش  . اب ن الس  م س، : غَرَبت  َتغر ب  غروبا  ِإذا َغاَبت  ِرباَن الش 
م س.  وم غي ِرباناِت الش 

م س  م س وغييياتها، وغ َييِ يَب الش  م س وغَري ِرياتها، وغيي بات الش  َوَزاد َغيره: غَري ريبات الش 
 .(6)وغيوبها"

قال: اغر ب  عنِ ي،  أي تباعد. وغَربت الشمس غ روبا ""وغرب  أي بعد، ي وفي الصحاح
(1) 

                                                                                                                        

َهَم َعن ه  حديث رقم  (1)  0/03ج 16َباب  َمن  أََعاَد الَحِديَث َثاَلث ا ِلي ف 
اَلة  حديث رقم  (2) وِء ِإذا َحاَنِت الص   (.0/45، )ج061َباب  الِتَماِس الَوض 
ِر حديث رقم  (3)  (.0/004، )ج546َباب  َوق ِت الَعص 
ِر حديث رقم  (4)  (.0/005، )ج550َباب  َوق ِت الَعص 
 .]43المعارج: [( 5)
 (.8/008( تهذيب اللغة، )ج6)
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د  َعِن ال َوَطِن،  وفي المقاييس َبة : ال ب ع  وب  ي قال"َوال غ ر  . َوِمن  َهَذا ال َباِب: غ ر  ار  : َغَرَبِت الد 
ِض" َر  ِه األ  َها َعن  َوج  د  ِس، َكَأن ه  ب ع  م  الش 
(2). 

 بأكثر من اشتقاق في البخاري. وقد وردت
 المغرب: - أ

 المغرب ولم تأت نكرة البتة. صالة بمعنى ونيف معرفة كلها مرة ثمانين وقد وردت نحو
 أوال: مرفوعة:

، قال: عنهمافقد جاءت مرفوعة في موطن واحد فيما بحثنا وهو: َعِن اب ِن ع َمَر َرِضَي َّللا   
ِربِ  "َصل ي ت  َمَع الن ِبيِ   َد الَمغ  َدَتي ِن َبع  ِر، َوَسج  َد الظُّه  َدَتي ِن َبع  ِر، َوَسج  َدَتي ِن َقب َل الظُّه  َدَتي ِن َسج  ، َوَسج 

ِرب  َوالِعَشاء  َفِفي َبي ِتِه" م َعِة، َفَأم ا الَمغ  َد الج  َدَتي ِن َبع  َد الِعَشاِء، َوَسج  َبع 
(3). 

 .(4)وهنا جاءت لفظة المغرب مرفوعة على االبتداء بعد )أما(

 ثانيا: منصوبة:

و تابعة أفعولية مرة وكلها منصوبة على الموعشرين  وقد جاءت منصوبة فيما يقارب سبعا  
 : (5)بالنصب مثل

ول   قال: "َدَفعَ  ،َزي دٍ  ب نِ  أ َساَمةَ  َعن  - بِ  َكانَ  ِإَذا َحت ى َعَرَفةَ  ِمن    َّللا ِ  َرس  ع   ث م   َفَباَل، َنَزلَ  ِبالشِ 
أَ  ِبغِ  َوَلم   َتَوض  وءَ  ي س  اَلةَ  َفق ل ت   الو ض  ولَ  َيا الص  ِ، َرس  اَلة   َّللا  َدِلَفةَ  َجاءَ  َفَلم ا َفَرِكَب، َأَماَمكَ  َفقال: الص   الم ز 
َأ، َنَزلَ  َبغَ  َفَتَوض  وَء، َفَأس  اَلة ، أ ِقيَمتِ  ث م   الو ض  ِرَب" َفَصل ى الص   .(6)الَمغ 

                                                                                                                        

 (.0/010)ج( ابن حماد الجوهري، الصحاح، 1)
 (.4/470( ابن فارس، مقاييس اللغة، )ج2)
ت وَبِة حديث رقم  (3) َد الَمك   (.7/50)ج 0007َباب  الت َطوُِّع َبع 
 (.4/57)ج –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  (4)
و  0835و  0607و  0004و  0003و  0031و  0317و  640و  518و  516ينظـــــــــر: حـــــــــديث رقـــــــــم  (5)

 0068و  0064و  0056و  565و  563و  5454و  5084و  4404و  4007و  0333و  7031
وِء حديث رقم  (6) ض  َباِغ الو   (.0/43)ج 001َباب  ِإس 
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ِرِب، إلى  الن ِبيُّ  َقامَ  وفي حديث آخر"ث م   َمَض،ث م   الَمغ   َوَلم   الَمغ ِربَ  َلَنا َصل ى َفَمض 
أ "  .(1)َيَتَوض 

 .خرى وقد جاءت اللفظة هنا مجرورة مرة ومنصوبة في األ

ن ا ،َخِديجٍ  ب نِ  وعن َراِفعِ - ِربَ  ن َصلِ ي قال: "ك  َنا َفَين َصِرف   ، الن ِبي ِ  َمعَ  الَمغ  ن ه   َأَحد   َلي ب ِصر   َواِ 
ِلِه" َمَواِقعَ   .(2)َنب 

ن ا ن َصلِ ي َمَع الن ِبيِ  - ِرَب ِإَذا َتَواَرت  ِبالِحَجاِب" وَعن  َسَلَمَة، قال: "ك   .(3)الَمغ 

يعني: اشتباك النجوم هو: أن يظهر الكثير  جاء في شرح الحديث " إذا توارت بالحجاب،
بتواريها  ى"والمعن كثر حين ، قال:أوقد وضح ابن حجر  (4)منها، فيختلط بعضها ببعض من الكثرة"

 .(5)بالحجاب: تواري قرصها عن أعين الناظرين، بما حجبها عنها من األرض"

ِ ب ِن ع َمَر َرِضَي َّللا   - ِ  ، قال: "رأيتعنهماوَعن  َعب ِد َّللا  وَل َّللا  ي ر  ِفي  َرس  َجَله  الس  ِإَذا أَع 
َمَع َبي َنَها  ِرَب، َحت ى َيج  ر  الَمغ  َفِر ي َؤخِ   .(6)َوَبي َن الِعَشاِء"الس 

ول َّللا ِ و - الَ  :قال َرس  تِ "إن  َهاَتي ِن الص  َلَتا َعن  َوق  وِ  ِرَب َتي ِن ح  هما، ِفي َهَذا الَمَكاِن، الَمغ 
اَعَة" ِر َهِذِه الس  ِتم وا، َوَصاَلَة الَفج  ا َحت ى ي ع  ع  َدم  الن اس  َجم  َوالِعَشاَء، َفاَل َيق 
(7). 

منصوبة على البدلية من اسم اإلشارة هاتين ونوعه بدل كل من كل او  -هنا- ولفظة المغرب
 .(8)بدل مطابق

                                         

وِء ِمن  َغي ِر َحَدٍث حديث رقم  (1) ض   (.0/50)ج 705َباب  الو 
ِرِب، حديث رقم  (2)  (.0/006)ج 551َباب  َوق ِت الَمغ 
ِرِب، حديث رقم  (3)  (.0/000)ج 560َباب  َوق ِت الَمغ 
 (.0/0370الحكري الحنفي شرح سنن ابن ماجه،  اإلعالم بسنته عليه السالم ، )ج (4)
 (.4/057)ج –ني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقال (5)
َفِر حديث رقم  (6) ِرَب َثاَلث ا ِفي الس   (.7/44)ج 0310َباب  ي َصلِ ي الَمغ 
ٍع حديث رقم  (7) َر ِبَجم   (.7/066، )ج0680َباٌب: َمَتى ي َصلِ ي الَفج 
ذلــك فهــو يتبــع اســما ســابقا عليــه يســمى  "وهـو تــابع مقصــود بــالحكم؛ أي أن معنــى الكــالم يتوجــه إليــه وحــده، ومــع (8)

 (.080المبدل منه، والنحاة يقررون أن البدل على نية تكرار العامل والبدل أنواع:) الراجحي، التطبيق النحوي، )ص
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ِرَب  وَعِن اب ِن َعب اٍس: " َأن  الن ِبي  - َر َوالَمغ  َر َوالَعص  ا َوَثَماِني ا: الظُّه  َصل ى ِبال َمِديَنِة َسب ع 
 .(1)َوالِعَشاَء "

 ثالثا: مجرورة:

كلها باإلضافة وفي ثالثة مواطن فقط بحرف  موطنا  و سبعة وعشرين ووردت مجرورة في نح
 : (2)الجر في وعلى البدلية في موطن واحد مثل

َمع    الن ِبيُّ  قال: "َكانَ  ،َأِبيهِ  َعن   َساِلٍم، َعن  - ِربِ  َبي نَ  َيج  ي ر" ِبهِ  َجد   ِإَذا َوالِعَشاءِ  الَمغ   (3)الس 

َحاِب الن ِبيِ  - ونَ  وَعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، قال: "َلَقد  َرأيت  ِكَباَر َأص  َواِرَي ِعن َد  َيب َتِدر  الس 
ِرِب"  (4)الَمغ 

: وعن الن ِبي  - َراب  ِم َصاَلِتك م  الَمغ رِب"ِ ، قال اأَلع  َراب  َعَلى اس  م  اأَلع  ِلَبن ك  ، قال: "اَل َتغ 
: ِهَي  "َوَتق ول  الِعَشاء 

(5) 

 جاءت مجرورة على البدلية. -هنا-و

َحاِب الن ِبيِ  - وَن   وَعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، قال: "َكاَن الم َؤذِ ن  ِإَذا َأذ َن َقاَم َناٌس ِمن  َأص  َيب َتِدر 
ر َج الن ِبيُّ  َواِرَي، َحت ى َيخ  َعَتي ِن قَ  الس  ن  َبي َن اأَلَذاِن َوه م  َكَذِلَك، ي َصلُّوَن الر ك  ِرِب، َوَلم  َيك  ب َل الَمغ 

ٌء" َواإِلَقاَمِة َشي 
(6) 

 

                                         

ِر حديث رقم  (1) ِر إلى الَعص   (.0/004، )ج 540َباب  َتأ ِخيِر الظُّه 
 0334و   145و  100و 018و  000و  065 و 064و  060و  511و  540و  540ينظر: حديث رقم  (2)
و  0687و  0605و  0600و  0668و  0770و  0084و  0080و  0083و  0038و  0030و  0036و 
  0068و  5370و  4854و  4471و  4015و  4370و  0353
ِرِب َوالِعَشاِء حديث رقم  (3) َفِر َبي َن الَمغ  ِع ِفي الس   (.7/46، )ج 0036َباب  الَجم 
ط َواَنِة حديث رقم  (4) اَلِة إلى األ س   (.0/036، )ج 530َباب  الص 
ِرِب: الِعَشاء  حديث رقم َباب  َمن  َكِرَه َأن  ي   (5)  (.0/000، )ج 560قال ِلل َمغ 
 (.0/070، )ج675َباٌب: َكم  َبي َن اأَلذاِن َواإِلَقاَمِة، َوَمن  َين َتِظر  اإِلَقاَمَة حديث رقم  (6)



 951 

وَل َّللا ِ - َم الَعَشاء ، َفاب َدء وا ِبِه َقب َل َأن  ت َصلُّوا  وَعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك: "َأن  َرس  قال: "ِإَذا ق دِ 
" م  َجل وا َعن  َعَشاِئك  ِرِب، َواَل َتع  َصاَلَة الَمغ 
(1) 

، َعِن عنهماقد وردت مضافة في موطن واحد فيما بحثت وهو حديث اب ن ع َمَر َرِضَي َّللا   و 
ِس" الن ِبيِ   م  ِرِب الش  ِر، َوَمغ  قال: " ِإن َما َأَجل ك م  ِفي َأَجِل َمن  َخاَل ِمَن األ َمِم، َكَما َبي َن َصاَلِة الَعص 

(2) 
 الغروب: - ب
 : (3)ذلك ومن الشمس غروب وقت الشمس أي بكلمة كلها واقترنت غروب بلفظة ووردت

ِ، َعب دِ  ب نِ  َساِلمِ  َعن  - َبَره   َأن ه   َأِبيِه، َعن   َّللا  ولَ  َسِمعَ  َأن ه   َأخ  : " ِإن َما ، َّللا ِ  َرس  م   َيق ول   ِفي َبَقاؤ ك 
َلك م   َسَلفَ  َما رِ  َصاَلةِ  َبي نَ  َكَما األ َممِ  ِمنَ  َقب  وب إلى الَعص  ِس، غ ر  م  الش  َراةِ  أَه ل   أ وِتيَ  ِِ َراَة، الت و   الت و 
وا، الن َهار   ان َتَصفَ  ِإَذا َحت ى َفَعِمل وا  َفَعِمل وا اإِلن ِجيَل، اإِلن ِجيلِ  أَه ل   أ وِتيَ  ث م   ِقيَراط ا، ِقيَراط ا َفأ ع ط وا َعَجز 
ِر، َصاَلةِ  إلى وا، ث م   الَعص  ط وا َعَجز  و  إلى َفَعِمل َنا الق ر آَن، أ وِتيَنا ث م   ِقيَراط ا، ِقيَراط ا َفأ ع  ِس، بغ ر  م   الش 
ِطيَنا َطي تَ  َرب َنا، أي :الِكَتاَبي نِ  َفقال: أَه ل   ِقيَراَطي ِن، ِقيَراَطي نِ  َفأ ع  َطي َتَنا ِقيَراَطي ِن، ِقيَراَطي نِ  َهؤ اَلءِ  أَع   َوأَع 
ن   ِقيَراط ا، ِقيَراط ا ن ا َوَنح  َثرَ  ك  ؟، قال: ، قال َأك  : َهل   َعز   َّللا    َعَمال  ت ك م   َوَجل  م   ِمن   َظَلم  ِرك  ٍء؟،  ِمن   َأج  َشي 
ِلي قال: َفه وَ  ،قالوا: الَ  َأَشاء  " َمن   أ وِتيهِ  َفض 

(4) 

ن ت   ،أسلم وَعن  - َة، ِبَطِريقِ  َعن هما، َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  ب نِ  َّللا ِ  َعب دِ  َمعَ  قال: "ك   َعن   َفَبَلَغه   َمك 
ة   ع َبي دٍ  َأِبي ِبن تِ  َصِفي ةَ  َرعَ  َوَجٍع، ِشد  ي رَ  َفَأس  دَ  َكانَ  َحت ى الس  وبِ  َبع  َفقِ  غ ر  َنَزَل" الش 

(5) 
 ساعة:-04

، قال القطامي:  ، والجمع الساع والساعات   جاء في الصحاح" الساعة : الوقت  الحاضر 

ــــــــا  كــــــــالحريِق َلــــــــد  ِكفــــــــاح   وُكن 
 

 فَيْخبــــــــــــــو ســــــــــــــاعًة وَيُهــــــــــــــبُّ ســــــــــــــاعا 
 

                                         

اَلة  حديث رقم  َباٌب: (1)  (.0/005، )ج607إذا َحَضَر الط َعام  َوأ ِقيَمِت الص 
ِل الق ر آِن َعَلى َساِئِر الَكاَلِم حديث رقم  (2)  (.6/010، )ج5370َباب  َفض 
 0500و  0460و  0404و  4837و  0333ينظر: حديث رقم  (3)
ِر َقب َل الغ ر   (4) َعة  ِمَن الَعص  َرَك َرك   (.0/006، )ج550وِب حديث رقم باب  َمن  َأد 
ل  إلى أَه ِلِه حديث رقم  (5) ي ر  ي َعجِ   (.0/8، )ج0835َباب  الم َساِفِر ِإذا َجد  ِبِه الس 
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قال ليلٌة ليالء . وتقول: عاملت ه م ساَوَعة  من الساعِة، كما ٌة َسو عاء ،  أي شديدٌة. كما يوساعَ 
هما إال هذا. والساَعة : القيامة . وجاءنا بعد َسو ٍع من الليل، َوَمة  من اليوم، وال يستعمل منتقول م يا
واٍع،  أي بعد هدء منه. وسواعوبعد   (1): اسم صنم كان لقوم نوح"-أيضا  - س 
 ساعة: - أ

نكرة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة وكلها بمعنى وقت محدد وهو في زماننا هذا يقدر  وقد وردت
 بستين دقيقة وربما تنكيرها جاء للتمييز بينها وبين الساعة التي بمعنى القيامة.

 أوال: مرفوعة:

 : (2)مرفوعة فيما يقرب من تسعة مواطن مثلفقد وردت 

ولَ  ه َري َرَة: "َأن   َأِبي َعن  - مَ  َذَكرَ   َّللا ِ  َرس  م َعِة، َيو  ِلٌم، َعب دٌ  يَواِفق َها ال َساَعٌة، َفقال: ِفيهِ  الج   م س 
َأل   ي َصلِ ي، َقاِئمٌ  َوه وَ  َطاه  أياه   ِإال   َشي ئ ا، -تعالى- َّللا َ  َيس  ي َقلِ ل َها" ِبَيِدهِ  َوَأَشارَ أَع 

(3) 

وجود ساعة مباركة في يوم الجمعة، يستجاب فيها الدعاء، ولم “وهذه الساعة اختلف فيها 
قوالن:  -يعي ن هذا الحديث وقتها. واختلفوا. فيها على أحد عشر قوال ، أرجحها كما ، قال ابن القي م 

نقضاء الصالة. الثاني: أنها آخر ساعة بعد هما: أنها من جلوس اإِلمام على المنبر إلى احدأ
 (4)العصر"
 .خر المبتدأ ألنه نكرة والخبر شبه جملة للتخصيصأ  مرفوعة على االبتداء و -هنا-ساعة و 

، َأو  قال: " ِإذَ  وَعن  َجاِبٍر َرِضَي َّللا   َعن ه ، َعِن الن ِبيِ  - َنَح الل ي ل  َتج  ن ح  الل ي ِل،  ا اس  قال: ج 
ِلق  َبا ، َوأَغ  َياِطيَن َتن َتِشر  ِحيَنِئٍذ، َفِإَذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن الِعَشاِء َفَخلُّوه م  فُّوا صبيانكم، فإن الش  ِر َفك  ك  َبَك َواذ 

ِر  ك  ِك ِسَقاَءَك َواذ  ِ، َوَأو  َم َّللا  ِر اس  ك  َباَحَك َواذ  ِفئ  ِمص  ِ، َوَأط  َم َّللا  َم اس  ِر اس  ك  ِ، َوَخمِ ر  ِإَناَءَك َواذ  َم َّللا  اس 
ر ض  َعَلي ِه َشي ئ ا " ِ، َوَلو  َتع  َّللا 
(5.) 

                                         

 (.0/0700الجوهري، الصحاح، )ج (1)
 .6440و   6433و  5670و  5714و  0034ينظر: حديث رقم  (2)
م عَ  (3) ِم الج  اَعِة ال ِتي ِفي َيو   (.7/00، )ج105ِة حديث رقم َباب  الس 
 (.7/763منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، )ج (4)
ن وِدِه حديث رقم  (5) ِليَس َوج   (.4/070، )ج0783َباب  ِصَفِة ِإب 
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له: )وأوك سقاءك( اإلوفي شرح هذا  م لما يشد ِبِه َفم الحديث "َقو  يكاء: الشد، والوكاء: اس 
َبة.  ال قر 

ن َما َأمر ِبذكر هللا  ي َطان أِلَ  -تعالى-)وخمر إناءك( أي غطه. َواِ  فع الش  ن ه  كالحرز والحافظ يد 
َعم ا ذكر َعَلي ِه َوَقوله: )َوَلو تعرض َعَلي ِه(  أي: َوَلو َأن تعرض. َوتعرض ِبَضم الر اء َوكسرَها ل َغَتاِن، 

مِ . َوَكَذلِ ي قال َثرين، واألصمعي َيق وله ِبالض  َك  ر الر اء ِفي َقول األ  ء أعرضه، ِبَكس  ي  َك ، : عرضت الش 
َناء، أعرضه، َوعرضت ا كيت: عرضت ال عود على اإل ِ ي ف على َفخذي أعرضه، قال اب ن الس  لس 

 .(1)هما ِبَضم الر اء"ِكاَل 

ث وا َحت ى َذَهَبت  َساَعٌة ِمَن بي رافع  اليهودأوفي قصة مقتل - ا ِعن َد َأِبي َراِفٍع، َوَتَحد  و  ي "َفَتَعش 
 .(2)الل ي ِل"

ِ، َرِضَي َّللا   - ٍل ِمَن األَن َصاِر َوَمَعه   : "َأن  الن ِبي  عنهماوَعن  َجاِبِر ب ِن َعب ِد َّللا  َدَخَل َعَلى َرج 
ل   َصاِحٌب َله ، َفَسل َم الن ِبيُّ  ِ، ِبَأِبي َأن َت َوأ مِ ي، َوِهَي َساعَ فَ َوَصاِحب ه ، َفَرد  الر ج  وَل َّللا  ٌة قال: َيا َرس 

ِني الَماَء" ل  ِفي َحاِئٍط َله ، َيع  َحار ٌة، َوه َو ي َحوِ 
(3). 

 ثانيا: منصوبة:

 وكلها منصوبة على الظرفية بمعنى وقتا   موطنا  وقد وردت منصوبة  في نحو ستة وثالثين 
 :(4)مثل

ِلس   ب ن   م َعاذ   ، قال- ِمن   ِبَنا َجَبٍل: "اج   .(5)َساَعة " ن ؤ 

                                         

 (.0/08ابن دمحم الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، )ج (1)
َقي ِق حديث رقم  (2) ِ ب ِن َأِبي الح   (.5/17، )ج4343َباب  َقت ِل َأِبي َراِفٍع َعب ِد َّللا 
ِض حديث رقم  (3)  (.0/000، )ج5670َباب  الَكر ِع ِفي الَحو 
و  7305و  0804و  0800و  0807و  0601و  0506و  0041و  0000و  007ينظــــر: حــــديث رقــــم  (4)

و  4561و  4071و  4715و  4085و  4050و  0136و  0136و  0033و  0081و  7404و  7313
 0457و  0710و  6883و  6531و   6048و  6760و  6701و  5160و  4185
ِل الن ِبيِ   (5) اَلم  َعَلى َخم سٍ : »َباب  َقو   .0/03«ب ِنَي اإِلس 
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َتَمل  َأن  َيك وَن م َعاٌذ ، قال اإل بمعنى الذكر وليس المراد على اصل -هنا-يمان واإل يمان "َوي ح 
اَلَلِة ِمن ه  َظاِهَرٌة أِلَن ه   ه  الد  ِل اإل   َذِلَك َله  َوِلَغي ِرِه َوَوج  َمل  َعَلى َأص  ِمن ا َو أي اَل ي ح  ِنِه َكاَن م ؤ  يَماِن ِلَكو 

َمل  عَ  ن َما ي ح  ِمٍن َواِ  َداد   لَ م ؤ  ِ إى ِإَراَدِة َأن ه  َيز  ِر َّللا   .(1)"-تعالى-يَمان ا ِبِذك 

ةَ  "ِإن   وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:- َمَها َمك  َها َوَلم   َّللا  ، َحر  م  ، ي َحرِ  ِرئٍ  يِحلُّ  َفال الن اس  ِمن   اِلم   ِباَّلل ِ  ي ؤ 
ِفكَ  َأن   اآلخر َواليوم ا، ِبَها َيس  ِضدَ  َوال َدم  ولِ  ِلِقَتالِ  َتَرخ َص  َأَحدٌ  فإن َشَجَرة ، ِبَها يع   هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس 
وِلهِ  َأِذنَ  َقد   َّللا َ  َفق ول وا: ِإن   ِفيَها، َوَسل مَ  َعَلي هِ  ، َيأ َذن   َوَلم   ِلَرس  ن َما َلك م   ث م   َنَهاٍر، ِمن   َساَعة   ِفيَها ِلي َأِذنَ  َواِ 
َمت َها َعاَدت   ر  َمِتَها اليوم ح  ر  ِس، َكح  اِهد   َول ي َبلِ غِ  ِباأَلم   (2)الَغاِئَب" الش 

ِه َعَلى ال ِبَناِء " جاء في شرح الحديث َوى ِبَضمِ  ِلِه َوال َفاِعل  َّللا   َوي ر  ن َما َأِذَن ِلي ِبَفت ِح َأو  ل ه  َواِ  َقو 
ل ه  َساَعة  ِمن  َنَهاٍر تَ  ع وِل وَقو  ِر"ِلل َمف  ِس َوَصاَلِة ال َعص  م  َداَرَها َما َبي َن ط ل وِع الش  َم ِفي ال ِعل ِم َأن  ِمق  َقد 

(3) 

 وهذا الوقت فيه تم فتح مكة وبعده مباشرة عادة مكة محرمة.

ه ر"ِ  -أيضا  - لوقا  ِلل  ِلي َقطُّ ِإال  َساَعة  ِمَن الد  :"َوَلم  َتح 
(4) 

ن هللا حلل أللرواية السابقة  أي  وتوكيدا   ملسو هيلع هللا ىلص االستثناء تحقيقا   وهذه الرواية استعمل فيها النبي
مكة في الساعة التي فتحها فيها فقط دون  أي وقت آخر من قبل ومن بعد وهي منصوبة على 

واالستثناء المتصل هو الذي يسميه النحاة باالستثناء  (5)ألن هذا االستثناء متصل أيضا  الظرفية ؛ 
 .(6)الحقيقي الذي يفيد التخصيص بعد التعميم

َة َفَدَعا ع ث َماَن ب َن َطل َحَة َفَفَتَح الَباَب َفَدَخَل الن ِبيُّ  وَعِن اب ِن ع َمَر: "َأن  الن ِبي  -  َقِدَم َمك 
وا"َوِباَلٌل َوأ َساَمة  ب ن  َزي ٍد وَ  َلَق الَباَب، َفَلِبَث ِفيِه َساَعة ، ث م  َخَرج  ع ث َمان  ب ن  َطل َحَة، ث م  أَغ 

(7) 

 وساعة في الحديث منصوبة على المفعولية
                                         

 (.0/48ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (1)
اِهد  الَغاِئَب حديث رقم َباٌب: ِلي   (2)  (.0/07، )ج034َبلِ ِغ الِعل َم الش 
 (.4/44ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (3)
 (.5/050، )ج4000حديث رقم  (4)
 (.0/071الغاليينى، جامع الدروس العربية، )ج (5)
 (.0/078ينظر: المرجع السابق، )ج (6)
َبِة َوالَمَساِجِد حديث رقم  (7)  (.0/030)ج 468َباب  اأَلب َواِب َوالَغَلِق ِلل َكع 
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َلي َفِة، ث م  َساَر َساَعة "- َرِة ِمن  ِذي الح  وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص " أنه أََهل  ِبالع م 
(1). 

 .-أيضا  - منصوبة على المفعولية  -ناه-وهو أي مقدار الساعة 

 ثالثا: مجرورة:

 :(2)ووردت مجرورة فيما يقرب من سبعة مواطن، مثل

َبةِ  ِفي َقاِئمٌ  ه وَ  َبي َنَما الَخط اِب، ب نَ  ع َمرَ  َعن هما: "َأن   َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  اب نِ  َعنِ - مَ  الخ ط   َيو 
م َعةِ  لٌ  َدَخلَ  ِإذ   الج  ِلينَ  الم َهاِجِرينَ  ِمنَ  َرج  َحابِ  ِمن   اأَلو  : َفَناَداه   ، الن ِبي ِ  َأص   َساَعةٍ  أية   ع َمر 
 .(3)َهِذِه؟"

جاء عند العكبري" أية َساَعة ِزَياَرة َهِذه " يجوز رفع  أية ونصبها فالرفع على ااِلب ِتَداء، و 
َياَرة، َأو َهِذه الجيئة ِفي )َهِذه( َخَبرَها، على الظ ر ف. َأو )َهِذه( م ب َتدأ،  ِديره: َهِذه الزِ  ذ وف َتق  َوال َخَبر َمح 

 .(4)) أية َساَعة(، َويجوز َأن يكون ال َخَبر ) أية َساَعة( َوه َو ظرف زَمان )َوقع( َخبرا َعن ال مصدر"
َنع وَن، َواَل َأم  - َحاِبي َيص  َنع  َكَما َرأيت  َأص  : "ِإن َما َأص  ا َأن  ي َصلِ َي ِفي  أي َوَكاَن َيق ول  َنع  َأَحد 

وَبَها" ِس َواَل غ ر  م  ا ط ل وَع الش  و  َساَعٍة َشاَء ِمن  َلي ٍل َأو  َنَهاٍر، َغي َر َأن  اَل َتَتَحر 
(5). 

 وتنكير ساعة في الحديث جاء للعموم.

ول  َّللا ِ - ٍر في حادثة الهجرة: "َهَذا َرس  ن  َيأ ِتيَنا م َتقَ   وقال َقاِئٌل أِلَِبي َبك  نِ ع ا، ِفي َساَعٍة َلم  َيك 
ٍر: ِفَداٌء َله  َأِبي َوأ مِ ي"فَ ِفيَها،  قال َأب و َبك 

(6). 

ِجَها ِبَساَعٍة َحر َمت  َعَلي ِه"- َراِني ة  َقب َل َزو  َلَمِت الن ص  وَعن  اب ِن َعب اٍس: "ِإَذا َأس 
(7). 

                                         

َتِمر  حديث رقم  (1) ِصَر الم ع   (.0/8، )ج0830َباب  ِإذا أ ح 
 .486و  6301و  5830ينظر: حديث  (2)
مِ  (3) ه ود  َيو  ِبيِ  ش  م َعِة، َوَهل  َعَلى الص  َم الج  ِل َيو  ِل الغ س  م َعِة، َأو  َعَلى النِ َساِء حديث رقم  َباب  َفض   (.7/7، )ج808الج 
 (.078العكبري البغدادي، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي، )ص  (4)
ِجِد ق َباٍء حديث رقم  (5)  (.7/63، )ج0017َباب  َمس 
َرِة الن ِبيِ   (6) َحاِبِه إلى الَمِديَنِة حديث رقم  َباب  ِهج   (.5/58)ج، 0135َوَأص 
، )ج (7) ِبيِ  َت الذمِ يِ  َأِو الَحر  َراِني ة  َتح  ِرَكة  َأِو الن ص  َلَمِت الم ش   (.0/41َباب  إذا َأس 
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ابن عباس تدل على الوقت القصير وهللا أن الساعة في قول  -هنا-وسياق الحديث يشير 
 أعلم.

 سويعة: - ب
ووردت على التصغير سويعة في موطن واحد وهو: َعن  َأِبي م وَسى َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: 

وِل َّللا ِ  َحاِبي إلى َرس  َسَلِني َأص  ، ِإذ  ه م  َمَعه  ِفي َجي ِش   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -"َأر  م  اَلَن َله  م  َأل ه  الح  َأس 
َوة  تَ  َرِة، َوِهَي َغز  ، الع س  ِمَله م  َسل وِني إليك ِلَتح  َحاِبي َأر  ِ، ِإن  َأص  ل ت  َيا َنِبي  َّللا  ِ اَل فَ ب وَك َفق  قال َوَّللا 

ت  َحِزين ا ِمن  َمن ِع الن ِبيِ   ع ر  َوَرَجع  َبان  َواَل َأش  ت ه ، َوه َو َغض  ٍء َوَواَفق  ِمل ك م  َعَلى َشي  َصل ى هللا  َعَلي ِه -َأح 
ت ه م  ال ِذي   ، َوِمن  َمَخاَفِة َأن  َيك وَن الن ِبيُّ  -َوَسل مَ  َبر  َحاِبي َفَأخ  ت  إلى َأص  ، َفَرَجع  ِسِه َعَلي  َوَجَد ِفي َنف 

َوي َعة "، قال الن ِبيُّ  ، َفَلم  َأل َبث  ِإال  س 
(1). 

 . قصيرا   ا  للتقليل أي وقت -هنا-والتصغير 

ل نحو ثالث وثالثين ومائة مرة مرفوعة ومنصوبة أمحالة ب معرفة كلمة ساعة ووردت
 ردت بمعنى الوقت المحدد المعلوم.و  ومجرورة كلها بمعنى يوم القيامة إال في عشرة مواطن تقريبا  

 أوال: مرفوعة:

ن منها جاءت بعد الفعل تقوم و ثالث ؛موطنا  وقد جاءت مرفوعة في نحو خمسة وخمسين 
 على ذلك. نوضحها حينما نسوق مثاال  مرفوعة على الفاعلية ولها داللة س

 .(2):ومن األمثلة على رفعها ما يأتي

، قال: " الصحابة الكرام حينما جاء إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص معلما   - عليه السالم - في حديث جبريل-
اَعة ؟، قال: " َما َمَتى ئ ول   الس  َلمَ  َعن َها الَمس  اِئِل، ِمنَ  ِبَأع  ِبر كَ  الس  َراِطَها: ِإَذا َعن   َوَسأ خ   اأَلَمة   َوَلَدتِ  َأش 

                                         

َرِة حديث رقم  (1) َوة  الع س  َوِة َتب وَك َوِهَي َغز   (.6/7، )ج4405َباب  َغز 
و  0580و  7178و  7176و  7105و  7406و  0678و  0510و  0407و  0306ينظر: حـديث رقـم  (2)

و  4110و  4800و  4806و  4000و  4610و  4606و  4605و  4300و  0688و  0638و 0513
و  0006و  0005و  0360و  6105و  6838و  6078و  6500و  6536و  6000و 6060و  5058
و  6000و  4106و  5030و 0073و  0001و  0001و  0007و 0050و 0070و  0008و  0000
 0411 و 0447و  0085
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َذا َرب َها، م   اإِلِبلِ  ر َعاة   َتَطاَولَ  َواِ  َلم هن أل َخم سٍ  ِفي الب ن َياِن، ِفي الب ه   هللا   َصل ى الن ِبيُّ  َتالَ  َّللا   " ث م   ال  ا يع 
َ  إِنذ َوَسل َم:  َعَلي هِ  اَعةِ  ِعلْمُ  ِعنَْدهُ  اهللذ  ."(1)الاذ

 (2)"والمراد بالساعة في الحديث: القيامة، سميت بذلك؛ لوقوعها بغتة ؛ أو لسرعة حسابها"

ِلسٍ  ِفي  الن ِبيُّ  ه َري َرَة، قال: "َبي َنَما َأِبي وَعن  - ث   َمج  َم، ي َحدِ  َراِبيٌّ  َجاَءه   الَقو   َفقال: َمَتى أَع 
اَعة ؟ ول   َفَمَضى الس  ،  َّللا ِ  َرس  ث  ِم: َسِمعَ  َبع ض   َفقال ي َحدِ  :  قال. َوقال ما َفَكِره قال َما الَقو  ه م  َبع ض 
، َلم   َبل   َمع  اِئل   –أ َراه   -َحِديَثه ، قال: أينَ  َقَضى ِإَذا َحت ى َيس  اَعِة؟، قال: َها َعنِ  الس  ولَ  يا َأَنأ الس   َرس 
يِ َعتِ  قال: َفِإَذا ،َّللا ِ  اَعةَ  نَتِظرِ اف اأَلَماَنة   ض  دَ  ِإَضاَعت َها؟، قال: ِإَذا قال: َكي فَ  ،الس  سِ  ر   و   َغي رِ  إلى اأَلم 
اَعَة" نَتِظرِ اف أَه ِلهِ   .(3)الس 

 وفي هذا الحديث وردت لفظة الساعة على الرفع والنصب والجر.

ا َعن َها: "َأن   َّللا    َرِضيَ  َعاِئَشةَ  وَعن  -  دَ  ِبال َبي تِ  َطاف وا َناس  ب ِح، َصاَلةِ  َبع  وا ث م   الصُّ  إلى َقَعد 
ِر، م س   َطَلَعتِ  ِإَذا َحت ى الم َذكِ  وا، َّللا    َرِضيَ  َعاِئَشة   َفقالت   يَصلُّوَن، اَقام و  الش   َكاَنتِ  ِإَذا َحت ى َعن َها: َقَعد 
اَعة   َره   ال ِتي الس  اَلة ، ِفيَها ت ك   .(4)يَصلُّوَن" اَقام و  الص 

 مرفوعة على الفاعلية للفعل التام كان. -هنا-الوقت الذي يكره فيه الصالة والساعة أي 

ولَ  َأن   َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  وعن أبي- اَعة   َتق وم   قال: "الَ  ، َّللا ِ  َرس  َطِربَ  َحت ى الس   إلى َتض 
سٍ  ات ِنَساءِ   .(5)الَخَلَصِة"  ِذي َعَلى َدو 

واالشياء الثقيلة على النفس والفعل يقوم ومشتقاته يأتي مع االمور العظام واألحداث الجسام 
 يوم يقوم الناس لرب العالمين. ؟هول من يوم القيامةأ وهل هناك 

، َفَقاَم الن ِبيُّ - م س  اَعة ،   وَعن  َأِبي م وَسى، قال: "َخَسَفِت الش  َشى َأن  َتك وَن الس  َفِزع ا، َيخ 
َولِ  ِجَد، َفَصل ى ِبَأط  وٍد رَ  َفَأَتى الَمس  ج  وٍع َوس  َعل ه ، ِقَياٍم َور ك  ِسل  َّللا  ، قال: "َهِذِه اآلوَ أيت ه  َقطُّ َيف  يات  ال ِتي ي ر 

                                         

َؤاِل ِجب ِريَل الن ِبي   (1) اَعِة حديث رقم َعِن اإل َباب  س  َساِن، َوِعل ِم الس  اَلِم، َواإِلح   (.0/01، )ج53يَماِن، َواإِلس 
 (.0/770المصري الشافعي، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج (2)
اِئَل حديث رقم  (3) َتِغٌل ِفي َحِديِثِه، َفَأَتم  الَحِديَث ث م  َأَجاَب الس  ا َوه َو م ش  ِئَل ِعل م   (.0/70، )ج51َباب  َمن  س 
ِل حديث رقم  (4)  (.0/70، )ج83َباب  َرف ِع الِعل ِم َوظ ه وِر الَجه 
َثان  حدي (5) َبَد اأَلو  َماِن َحت ى ت ع  ِييِر الز   (.1/58، )ج0006ث رقم َباب  َتغ 
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ف  َّللا    ِت َأَحٍد َواَل ِلَحَياِتِه، َوَلِكن  ي َخوِ  ِرِه أيت م  َشي ئ   ِبِه ِعَباَده ، َفِإَذا رَ اَل َتك ون  ِلَمو  ا ِمن  َذِلَك، َفاف َزع وا إلى ِذك 
َفاِرِه" ِتغ  َعاِئِه َواس  َود 
(1). 

 وخبرها محذوف. ن كان هنا فعل ناقص وليس تاما  والساعة هنا اسم كان مرفوع أل

اَعة  َكَهاَتي ِن"وَعن  َأِبي ه َري َرَة، َعِن الن ِبيِ  - ، قال: "ب ِعث ت  َأَنا َوالس 
(2) 

َنى َمَع ، قال وَ  - ِب َوال َواو  ِفيِه ِبَمع  اَعَة ِبالن ص  َنِد "الس  َراِب ال م س  َبِريُّ ِفي ِإع  َلو  قال َأب و ال َبَقاِء ال ع ك 
َنى أِلَن ه  اَل  ِع َلَفَسَد ال َمع  ف وِع أِلَن هَ  ي قالق ِرَئ ِبالر ف  ِضِع ال َمر  اَعة  َواَل ه َو ِفي َمو  د  ب ِعَثِت الس  ا َلم  ت وَجد  َبع 

ه وِل ِفي  َسن  َوه َو َعط ٌف َعَلى َضِميِر ال َمج  َع َأح  َهي ِن َبل  َجَزَم ِعَياٌض ِبَأن  الر ف  ب ِعث ت  ، َوَأَجاَز َغي ر ه  ال َوج 
ِجيِه َأِبي ال َبَقاِء َوَزاَد َأب و َعَلى َضِميٍر يَ  َو َتو  ب  َوَذَكَر َنح  وز  الن ص  و فانتظروا قال َوَيج  لُّ َعَلي ِه ال َحال  َنح  د 

َتل  ِبِه َأب و وا ق ل ت  َوال َجَواب  َعِن ال ِذي اع  َتِعدُّ د  َوالط َياِلَسة  َفاس  ِو َجاَء ال َبر  َر ِفي َنح  ال َبَقاِء َأو ال  َأن   َكَما ق دِ 
وِل َوَمِجيءَ  َساَل الر س  َمع  ِإر  ن ى َيج  َلت  َمن ِزَلَة  ي َضم َن ب ِعث ت  َمع  و  ِجئ ت  َوَعِن الث اِني ِبَأن َها ن زِ  اَعِة َنح  الس 

َباَلَغة  ِفي َتَحقُِّق َمِجيِئَها" وِد م  ج  ال َمو 
(3). 

 ثانيا: منصوبة:

 : (4)مثل موطنا  ووردت منصوبة في نحو عشرين 

اَعةَ  َهِذهِ  يَصلِ ي ال َكانَ   الن ِبي   "ِإن   - اَلَة، َهِذهِ  ِإال   الس   َهَذا ِمن   الَمَكانِ  َهَذا ِفي الص 
 (.5)اليوم"

ِ  ب نِ  وعن َأَنسِ - وَل َّللا  َر، َفَقاَم َعَلى  َماِلٍك، "َأن  َرس  ، َفَصل ى الظُّه  م س  َخَرَج ِحيَن َزاَغِت الش 
ا" اَعَة، َفَذَكَر َأن  ِفيَها أ م ور ا ِعَظام  الِمن َبِر، َفَذَكَر الس 
(6.) 

                                         

وِف حديث رقم  (1) ِر ِفي الك س   (.7/01، )ج035َباب  الذك 
ِل الن ِبيِ   (2) اَعَة َكَهاَتي نِ : »َباب  َقو   (.8/036، )ج6535حديث رقم « ب ِعث ت  َأَنا َوالس 
 (.00/048ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (3)
و  6416و  4738و  4014و   4350و  4300و  7080و  0680و  0605و  044ينظــر: حــديث رقــم  (4)

 6534و  6530و  0035و  0714و  0701
، هما حديث رقم  َ (5)  (.7/064، )ج0650باب  َمن  َأذَن َوَأَقاَم ِلك لِ  َواِحَدٍة ِمن 
َواِل حديث رقم  (6) ِر ِعن َد الز   (.0/000)ج، 543َباٌب: َوق ت  الظُّه 
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َمِة - وا، ِإن  ِمن  ِنع  ، َأب ِشر  ِلك م  وفي حديث آخر "َفَلم ا َقَضى َصاَلَته ، قال ِلَمن  َحَضَره : َعَلى ِرس 
" م  اَعَة َغي ر ك  ، َأن ه  َلي َس َأَحٌد ِمَن الن اِس ي َصلِ ي َهِذِه الس  م  ِ َعَلي ك  َّللا 
(1.) 

ِ  َحاِتٍم َرِضَي َّللا   َعن ه   ب نِ  وعن َعِديِ - وِل َّللا  ن ت  ِعن َد َرس  اَلِن َأَحد  ، قال: "ك  هما ، َفَجاَءه  َرج 
ِبيِل،  َع الس  و َقط  ك  َلَة، َواآلخر َيش  و الَعي  ك  ِ فَ َيش  ول  َّللا  ِبيِل: فإنه  اَل َيأ ِتي َعَلي َك قال َرس  ع  الس  : َأم ا َقط 
ةَ  ر َج الِعير  إلى َمك  اَعَة اَل َتق وم ، َحت ى َيط وَف  ِإال  َقِليٌل، َحت ى َتخ  َلة : فإن الس  ِبَغي ِر َخِفيٍر، َوَأم ا الَعي 

ِ َلي َس َبي نَ  م  َبي َن َيَدِي َّللا  ك  َبل َها ِمن ه ، ث م  َلَيِقَفن  َأَحد  م  ِبَصَدَقِتِه، اَل َيِجد  َمن  َيق  ك  ه  َوَبي َنه  ِحَجاٌب َواَل َأَحد 
َماٌن ي َتر جِ  و َتر ج  ِسل  إليك َرس  : َبَلى، ث م  َلَيق وَلن  َأَلم  أ ر  ؟ َفَلَيق وَلن  ؟ م  َله ، ث م  َلَيق وَلن  َله : َأَلم  أ وِتَك َماال  ال 

: َبَلى، َفَين ظ ر  َعن  َيِميِنِه َفاَل َيَرى ِإال  الن اَر، ث م  َين ظ ر  َعن  ِشَماِلِه َفاَل َيَرى ِإال    الن اَر، َفل َيت ِقَين  َفَلَيق وَلن 
َرٍة، فإن َلم  َيِجد  َفِبَكِلَمٍة َطيِ َبٍة " م  الن اَر َوَلو  ِبِشقِ  َتم  ك  َأَحد 
(2.) 

 ن.إنها اسم أبمعنى يوم القيامة ومنصوبة على  لفظة الساعة في الحديثوقد جاءت 

 ثالثا: مجرورة:

 : (3)مثل موطنا  وقد وردت مجرورة في نحو خمسة وعشرين 

ول   قال قال:  ،َماِلكٍ  ب نِ  َأَنسِ  َعن  - َراطِ  ِمن   : " ِإن   َّللا ِ  َرس  اَعِة: َأن   َأش  َفعَ  الس   َوَيث ب تَ  الِعل م   ي ر 
، ل  َربَ  الَجه  ، َوي ش  ر  َهرَ  الَخم  َنا " َوَيظ   .(4)الزِ 

ور    الن ِبيُّ  قال: "َكانَ  -أيضا  -وعنه  اَعةِ  ِفي ِنَساِئهِ  َعَلى َيد   َوالن َهاِر، الل ي لِ  ِمنَ  الَواِحَدِة، الس 
َرَة" إحدىهن وَ   .(5)َعش 

                                         

ِل الِعَشاِء حديث رقم  (1)  (.0/008، )ج560َباب  َفض 
دِ  حديث رقم  (2) َدَقِة َقب َل الر   (.7/038، )ج0400َباب  الص 
و  4670و  4483و  4736و  0108و  0135و  0517و  0071و  880و  80ينظـــــــــر: حـــــــــديث رقـــــــــم  (3)

 0366و  0364و  0367و  6634و  6301و  5830و  5500و  5700و  4008
ِل حديث رقم  (4)  (.0/70، )ج83َباب  َرف ِع الِعل ِم َوظ ه وِر الَجه 
ٍل َواِحٍد حديث رقم  (5)  (.0/67، )ج768َباب  إذا َجاَمَع ث م  َعاَد، َوَمن  َداَر َعَلى ِنَساِئِه ِفي غ س 
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ولَ  َعن ه : َأن   َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  َأِبي وَعن  - َتَسلَ  ، قال: "َمنِ  َّللا ِ  َرس  مَ  اغ  م َعةِ  َيو  لَ  الج   غ س 
اَعةِ  ِفي َراحَ  َوَمن   َبَدَنة ، َقر بَ  َفَكَأن َما َراَح، ث م   الَجَناَبةِ   ِفي َراحَ  َوَمن   َبَقَرة ، َقر بَ  َفَكَأن َما الث اِنَيِة، الس 
اَعةِ  ا َقر بَ  َفَكَأن َما الث اِلَثِة، الس  َرَن، َكب ش  اَعةِ  ِفي َراحَ  َوَمن   َأق   .(1)َدَجاَجة " َقر بَ  َفَكَأن َما الر اِبَعِة، الس 

َف ب َن َماِلٍك، قال: "َأَتي ت  الن ِبي   َوِة َتب وَك َوه َو ِفي ق ب ٍة ِمن  َأَدٍم،   وعن َعو  د  فَ ِفي َغز  د  قال: اع 
م  َكق َعاِص الَغَنمِ  ذ  ِفيك  َتاٌن َيأ خ  ِدِس، ث م  م و  ِتي، ث م  َفت ح  َبي ِت الَمق  اَعِة: َمو  ِتَفاَضة  ، ث م  اِستاا َبي َن َيَدِي الس  س 
ل  ِماَئَة ِديَناٍر َفَيَظلُّ َساِخط ا، ث م  ِفت َنٌة اَل َيب َقى َبي ٌت ِمَن الَعَرِب ِإال   َطى الر ج  َدَخَلت ه ، ث م  الَماِل َحت ى ي ع 

وَن َفَيأ   ِدر  َفِر، َفَيغ  م  َوَبي َن َبِني اأَلص  َنٌة َتك ون  َبي َنك  َت َثَماِنينَ ه د  م  َتح  َت ك لِ  غَ اغ ت وَنك  يٍة اث َنا َعَشَر اية ، َتح 
ا "  .(2)َأل ف 

َده  وفي حديث آخر - َرَته " َفَما ِزل ت  َأِجد  َبر  ا، َوَأت ِمم  َله  ِهج  د  ِف َسع  م  اش  ، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص :"الل ه 
اَعِة" - ِفيَما ي َخال  إلى   -َعَلى َكِبِدي   (3)َحت ى الس 

 (4)القسطالني:")حتى الساعة( جر بحتى أي إلى الساعة"قال 

 هما: نكرة في موطنين وجاءت مضافة إلى

ث ِني َعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه : "َأن  الن ِبي  - ِر َيا ِباَلل  َحدِ  ، قال ِلِباَلٍل: ِعن َد َصاَلِة الَفج 
الَ  َلي َك َبي َن َيَدي  ِفي الَجن ِة ، قال: َما َعِمل ت  َعَمال  ِبَأر َجى َعَمٍل َعِمل َته  ِفي اإِلس  ت  َدف  َنع  ِم، فإني َسِمع 

ِتَب ِلي َأر َجى ِعن ِدي: َأنِ ي َلم  َأَتَطه ر  َطه ور ا، ِفي َساَعِة َلي ٍل َأو  َنَهاٍر، ِإال  َصل ي ت  ِبَذِلَك الطُّه وِر َما  ك 
 (5)َأن  أ َصلِ َي "

 عامة وليست مخصصة بساعة محددة . -هنا-و النهار فهي أأي ساعة من الليل أي في   

                                         

م َعِة حديث رقم  (1) ِل الج   .7/0ج 880َباب  َفض 
ذر  ِمَن ا (2) ِر حديث رقم َباب  َما ي ح   (.4/030، )ج0006لَغد 
ِع اليد َعَلى الَمِريِض حديث رقم  (3)  (.0/008، )ج5651َباب  َوض 
 (.8/041بن دمحم الخطيب القسطالني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، )ج (4)
وِء ِبالل ي ِل َوالن َهاِر حديث رقم  (5) ض  َد الو  اَلِة َبع  ِل الص  ِل الطُّه وِر ِبالل ي ِل َوالن َهاِر، َوَفض   (.7/50، )ج0041َباب  َفض 
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ول  َّللا ِ  - َة َنَزَل َعَلى أ َمي َة، َفَلم ا َقِدَم َرس  ٌد ِإَذا َمر  ِبَمك  َصل ى -وفي الموطن اآلخر "َوَكاَن َسع 
َتِمر ا  -هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  ٌد م ع  َة، الَمِديَنَة ان َطَلَق َسع  قال أِل َمي َة: ان ظ ر  ِلي َساَعَة فَ ، َفَنَزَل َعَلى أ َمي َة ِبَمك 

 (1)َخل َوٍة َلَعلِ ي َأن  َأط وَف ِبال َبي ِت"

 .فيه خلوة في البيت الحرام لعله يطوف به رضي هللا عنه أي انظر لي وقتا   

 مثل: -أيضا  -وردت مضافة إلى ضمير في موطنين و 

َفاة ، َيأ ت وَن الن ِبي  - َراِب ج  : "َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اأَلع  اَعة ؟  َعن  َعاِئَشَة، قالت  َأل وَنه : َمَتى الس  َفَيس 
" م  َساَعت ك م  ه  الَهَرم  َحت ى َتق وَم َعَلي ك  ِرك  : ِإن  َيِعش  َهَذا اَل ي د  َغِرِهم  َفَيق ول  َفَكاَن َين ظ ر  إلى َأص 
(2) 

اَعِة  -هنا-اعة والس َياَء الس  اَعة  َعَلى َثاَلَثِة َأش  ِلَقِت الس  بمعنى الموت ، قال ابن حجر :"َوأ ط 
ِوَي أَ  و  َما ر  ِن ال َواِحِد َنح  ت  أَه ِل ال َقر  َطى َوِهَي َمو  س  ث  الن اِس ِلل م َحاَسَبِة َوال و  ن ه  َرَأى َعب َد ال ك ب َرى َوِهَي َبع 

ِ ب َن  اَعة  َفِقيَل َأن ه  آخر َمن  َماَت ِمَن فَ أ َني ٍس َّللا  قال ِإن  َيط ل  ع م ر  َهَذا ال غ اَلِم َلم  َيم ت  َحت ى َتق وَم الس 
ل ه   ت ه  َوِمن ه  َقو  لِ  ِإن َساٍن َمو  ن َساِن َفَساَعة  ك  ت  اإل ِ غ َرى َمو  َحاَبِة َوالصُّ يِح َتَخو   الص  ف ت  ِعن َد ه ب وِب الرِ 

َته " ِني َمو  اَعَة َيع  الس 
(3) 

وِل َّللا ِ - نِ ي أَلََتَبي ن   والموطن الثاني "َوأ ن ِزَل َعَلى َرس  ِفَع َعن ه ، َواِ  ِمن  َساَعِتِه َفَسَكت َنا َفر 
: َأب ِشِري َيا َعاِئَشة ، َفَقد  َأن   َسح  َجِبيَنه ، َوَيق ول  ِهِه، َوه َو َيم  وَر ِفي َوج  ر  َزَل َّللا   َبَراَءَتِك"السُّ

(4) 

 وتدل على السرعة وهللا أعلم. (من)ومن ساعته مجرورة بحرف الجر 

 سحر:-03

: قبيل الصبح. تقول: لقيته سحرنا هذا: إذا أردت به سحر ليلتك  جاء في الصحاح "والَسَحر 
إضافة وال ألف لف والالم. وهو معرفة وقد غلب عليه التعريف بغير األلم تصرفه، ألنه معدول عن 

فتى، فال ترفعه،  والم، كما غلب ابن الزبير على واحد من بنيه. وتقول: سر على فرسك سحر يا

                                         

ِر الن ِبيِ   (1) ٍر حديث رقم  َباب  ذك  َتل  ِبَبد   (.5/00، )ج0153َمن  ي ق 
ِت حديث رقم  (2)  (.8/030)ج ،6500َباب  َسَكَراِت الَمو 
 (.00/064فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (3)
ن َيا َواآلخــرِة، َوَّللا    (4) ــم  َعــذاٌب ألــيم ِفــي الــدُّ ــت م  اَل َبــاب  تِإن  ال ــذيَن ي ِحبُّــوَن َأن  َتِشــيَع الَفاِحَشــة  ِفــي الــذين آَمن ــوا َله  َلــم  َوَأن   َيع 

ِ َعلَ  ل  َّللا  َلم وَن، َوَلو اَل َفض  َ َرء وٌف َرِحيٌم{ حديث رقم َتع  َمت ه  َوَأن  َّللا  م  َوَرح   (.6/030، )ج4050ي ك 
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ن أردت بسحر نكرة صرفته، كما  ألنه ظرف غير متمكن. إَّل آل لوط جنيناهم :-تعالى-قال هللا  وا 
باحر

خر. تقول: سر أو صغرته انصرف، ألنه ليس على وزن المعدول كآ فإن سميت به رجال   .1
نما لم ترفعه أللى فرسك سحيرا  ع ن التصغير لم يدخله في الظروف المتمكنة كما أدخله في . وا 

 .(2)االسماء المنصرفة"

م كآخر َوهَ  وفي المقتضب" لف َوالال  ن َما عدل َعن األ  َذا ي َفسر َوأما سحر فمعدول اَل ين َصرف َواِ 
صرفته أِلَن فعيال اَل يكون  ه سحيرا  ب َوَكَذِلَك ِإن صغرته َفقلت سر ينصرف ال ِفيَما ين َصرف َوَما

وه أِلَن ه  ِفي َبابه  َوَلِكن ترفعه ِبَما ذكرت من قل ة تمكنه معدوال   فإن نكرته ان َصرف َوجرى على ال و ج 
ََِّلذ إل َفقلت سير َعَلي ِه سحر أي سحر من األسحار َويجوز َنصبه على الظ ر ف ، قال هللا عز َوج

3آل لوط جنيناهم بِاحر
 "(4)َفَهَذا جمَلة َهَذا ال َباب 

 في اطالقا   مبنية ترد ولم معربة تأتي قد لكنها أصلها في ةنيمب زمان اللفظة لفظة وهذه
 بالرفع والنصب والجر وهي: أربعة مواطن تقريبا   في معربة ووردت البخاري  صحيح

 أوال: مرفوعة:

: "َما ،َعن َها َّللا    َرِضيَ  حديث َعاِئَشةَ وقد جاءت مرفوعة في  َحر   َأل َفاه   قالت   ِإال   ِعن ِدي الس 
َناِئم ا"
(5) 

ِني   الن ِبي   َتع 

هما ن أصلمرفوعة على الفاعلية والفعل )ألفى( من األفعال التي تنصب مفعولي -هنا-وهي 
العلم. " أي: الداللة على اليقين والقطع  المبتدأ والخبر "فأما أفعال القلوب فمنها ما قد يكون معناه

 ويشتهر من األفعال األول سبعة:

 علم؛ مثل: علمت البر سبيل المحبة، وعملت المحبة سبيل القوة. -0

                                         

 .]04القمر: [( 1)
 (.7/607ابن حماد الجوهري، إسماعيل، الصحاح، )ج (2)
 .]04القمر: [( 3)
 (.4/056المبرد، أبو العباس، المقتضب، )ج (4)
َحِر حديث رقم  (5)  (.7/50، )ج0000َباب  َمن  َناَم ِعن َد الس 
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 .رأى؛ مثل: رأيت األمل داعي العمل، ورأيت إلياس رائد اإلخفاق -7
 وجد؛ مثل: وجدت العلم أعظم أسباب القوة. -0
الدائب في طلبه، ودريت لذة إدراكه ماحية تعب السعي  ؛ مثل: دريت المجد قريب ا منى در  -4

 إليه.
 ألفى، مثل: ألفيت الشدائد صاقلة للنفوس، وألفيت احتماالتها سهال  على كبار العزائم. -5
 اإلله واحَدا، ال شك فيه. جعل؛ مثل: جعلت -6
خالص باإل -هنا-بين أبنائه، وتعلم نجاح الشركة  تعلم، مثل: "اعلم": مثل: تعلم وطنك شركة -0

 .(1)والعمل"

 ثانيا: منصوبة:

رٍ  َوَأب و َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبيُّ  َلِحق وقد جاءت منصوبة في الحديث "ث م    َجَبلٍ  ِفي ِبَغارٍ  َبك 
ٌر، َله   ي قال ٍر، َأِبي ب ن   َعب د َّللا ِ  ِعن َدهما َيِبيت   َلَياٍل، َثاَلثَ  ِفيهِ  َفَمك ثَ  َثو   َثِقٌف، َلِقنٌ  َشابٌّ  غ اَلمٌ  َوه وَ  َبك 
َحل   ِبح   َسَحر ا، ِعن ِدهما ِمن   َفَير  ةَ  ق َري شٍ  َمعَ  َفي ص   .(2)َكَباِئٍت" ِبَمك 

 منصوبة على الظرفية.  -هنا-أي وقت السحر وهي  

 ثالثا: مجرورة:

 وجاءت مجرورة في ثالثة مواطن وهي:

وح   َّللا ِ  َعب د   "َوَكانَ - َحاءِ  ِمنَ  َير  و  رَ  يَصلِ ي َفال الر   ِفيهِ  َفي َصلِ ي الَمَكاَن، َذِلكَ  َيأ ِتيَ  َحت ى الظُّه 
َر، َذا الظُّه  َبلَ  َواِ  َة، ِمن   َأق  ب حِ  َقب لَ  ِبهِ  َمر   فإن َمك  َحرِ  آخر ِمن   َأو   ِبَساَعةٍ  الصُّ  ي َصلِ يَ  َحت ى َعر َس  الس 
ب َح" ِبَها  .(3)الصُّ

 مجرورة باإلضافة  -هنا-وهي 

                                         

 (.7/6عباس حسن، النحو الوافي، )ج( 1)
 (.0/045، )ج5830َباب  الت َقنُِّع حديث رقم  (2)
ــى ]ص: (3) ــاٌب: الَمَســاِجد  ال ِتــي َعَل ــا الن ِبــيُّ 034َب ــِة، َوالَمَواِضــِع ال ِتــي َصــل ى ِفيَه ــر ِق الَمِديَن ، 486حــديث رقــم  [ ط 
 (.0/034)ج
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: "ك ل  - َترَ  الل ي لِ  وَعن  َعاِئَشَة قالت  ول   َأو  َحِر" إلى ِوت ر ه   َوان َتَهى ، َّللا ِ  َرس   .(1)الس 

 مجرورة بحرف الجر )إلى( -هنا-وهي 

، َوَفَرغ ت  ِمَن الط َواِف، ث   وفي موطن آخر "- َنا، َحت ى ِإَذا َفَرغ ت  : َفَخَرج   (2)"م  ِجئ ت ه  ِبَسَحرَ قالت 
ممنوعة من الصرف داللة على التعريف بالعلمية  أي سحر ليلته وجاء في  -هنا-وسحر 

وِن الت ن ِوين وبجرها َمَع الت ن ِوين، َوه َو عباَرة َعن قبيل  له: )ِبسحر(، ِبَفت ح الر اء ِبد  شرح الحديث "َقو 
ت ِبِه سح اِدق، َفِإذا أرد  ب ح الص   ر ليلتك ِبَعي ِنه لم تصرفه أِلَن ه  معدول َعن السحر، َوه َو علم َله ،الصُّ
َو م ت نكَرة صفة َفه  ن أرد  وَلى تَواِ   .(3)ه َو األول" -هنا-صرف، َواأل 

 وهذا الذي يميل إليه الباحث.
 زمان:-03

: اسٌم لقليل الوقت وكثيره، ويجمع على َأزماِن  م ٍن. قال الجوهري:" الَزَمن  والَزمان  ِمَنٍة وَأز  وَأز 
َمي ِن، قال: لقيته ذات الع َوي ِم أي بين األعوام. الكسائي: تريد بذلك تراخَي الوقت، كما ي ولقيته ذاَت الز 

 (4)قال مشاهرة  من الشهر"م زاَمَنة  من الَزَمِن، كما ي عاملته

تباعده ر إلى طالق المد في كلمة زمان يشيإ بين الزمن والزمان إذ ك فرقا  ويبدو ان هنا
 زيادة المعنى. فيدوكثيره وزيادة المبنى ت

 زمان:-أ

 أوال: مرفوعة:

 :(1)من ثماني مرات مثل نحوا  فقد وردت لفظة زمان معرفة مرفوعة 

                                         

 (.7/75، )ج116َباب  َساَعاِت الِوت ِر حديث رقم  (1)
ِ تعـالى:  (2) ِل َّللا  ْشُهٌر َمْعلُوَماٌت، َفَمْن فََرَض فِيِهنذ اَِلجذ فََل َرفََث، َوََّل فُُاوَق َوََّل ِجنَداَل ِِف اَِلنج ِ َباب  َقـو 

َ
 اَِلجُّ أ

ِلـِه ت010]البقرة:  هِلذنةِ، قُنْل يَاْ [ َوَقو 
َ
لُونََك َعنِن األ

َ
، 0563[ حـديث رقـم 081{ ]البقـرة: ِِهَ َمَواقِينُت لِلنذناِس َواَِلنج ِ  :أ

 (.7/040)ج
 (.1/014العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (3)
 .)5/7000ج(الجوهري، ابن حماد، الصحاح،  (4)
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ث َر َعن  َأِبي ه َري َرَة، قال:  قال الن ِبيُّ - َبَض الِعل م ، َوَتك  اَعة  َحت ى ي ق  ، : "اَل َتق وم  الس  الز اَلِزل 
ث َر الَهر ج   ، َوَيك  َهَر الِفَتن  ، َوَتظ  م  الَمال  َفَيِفيَض" -َوه َو الَقت ل  الَقت ل   -َوَيَتَقاَرَب الز َمان  ث َر ِفيك  َحت ى َيك 

(2). 

 والزمان مرفوع على الفاعلية للفعل يتقارب الذي يفيد التدرج في الحدوث فالزمان يتقارب شيئا  
 خلقه وحتى قيام الساعة ولكن تقاربه يزاد في آخر الزمان.منذ  فشيئا  

يد وتنامى وتكاثر ااألمر وتواردت اإلبل، وهكذا تز  "ويفيد التفاعل وقوع الحدث تدريجا  كتفاقم
وتعاظم وترادف وتقادم وتهاوى وتواتر وترامى وتراخى وتسارع وتهافت، وتساقط إذا سقط قطعة 

 .(3)قطعة"

َرةَ - َم َخَلَق َّللا    َرِضَي َّللا   َعن ه ، َعِن الن ِبيِ   وَعن  َأِبي َبك  َتَداَر َكَهي َئِتِه َيو  قال: " الز َمان  َقد  اس 
َض" َمَواِت َواأَلر  الس 
(4). 

 ل التعريف تفيد االستغراق  أي كل الزمان.أمرفوعة على االبتداء و  -هنا-مان الز 

ِ  بي هريرة : أوعن - ول  َّللا  َيا  :قال َرس  ؤ  ِمِن َور  َيا الم ؤ  ؤ  ، ر  َتَرَب الز َمان  َلم  َتَكد  َتك ِذب  "ِإَذا اق 
ا ِمَن النُّب و ِة" ز ء  َبِعيَن ج  ز ٌء ِمن  ِست ٍة َوَأر  ِمِن ج  الم ؤ 
(5). 

واقتراب الزمان في هذا الحديث على قولين  -أيضا  - مرفوعة على الفاعلية -هنا-زمان وال
في شرح الحديث: "ِإذا اق ترب الز َمان ، قال ال خطاِبي  َوَغيره قيل الم َراد ِإذا  كما بين ذلك السيوطي

َيا َوَجاء ِفي  ؤ  ول أشهر ِعن د أهل الرُّ َقارب الز َمان َأن يعتدل ليله ونهاره َوقيل ِإذا َقارب ال ِقَياَمة َواأل 
يا أصدقكم َحِديثا ،  ؤ  اَلقه َوَعن َحِديث َما ي َؤي د الث اِني وأصدقكم ر  قال الن َوِوي  َظاهره َأنه على ِإط 

اِلِحيَن َفجعله هللا َجاِبرا   ت ال علَماء َوالص   َبعضهم َأن َهَذا يكون ِفي آخر الز َمان ِعن د ان ِقَطاع ال علم َوَمو 
 .(6)"وعوضا  

                                                                                                                        

 0440و  0070و  0360و  6300و 4436ينظر: حديث رقم  (1)
 دراسات في النحو، صالح الدين الزعبالوي، موقع اتحاد كتاب العرب. (2)
 (.7/00، )ج0306باب َما ِقيَل ِفي الز اَلِزِل َوال؛ أياِت حديث رقم  (3)
 (.4/030، )ج0010َباب  َما َجاَء ِفي َسب ِع َأَرِضيَن حديث رقم  (4)
 (.1/00، )ج0300اب  الَقي ِد ِفي الَمَناِم حديث رقم بَ  (5)
(، واألحمــد الســلفي، بــن ريــاض 5/784الســيوطي، عبــد الــرحمن، الــديباج علــى صــحيح مســلم بــن الحجــاج، )ج (6)

 (.7/584والسيوطي، جالل الدين، قوت المغتذي على جامع الترمذي، )ج
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 ثانيا: منصوبة:

 :(1)من موطنين مثل نحوا  وردت منصوبة 

َرَة، َعِن الن ِبيِ  - َمَواِت  َعن  َأِبي َبك  َم َخَلَق َّللا   الس  َتَداَر َكَهي َئِتِه َيو  َماَن َقِد اس  قال: " ِإن  الز 
ِة، وَ  َدِة، َوذ و الِحج  ٌم، َثاَلٌث متواليات: ذ و الَقع  ر  َبَعٌة ح  ر ا، ِمن َها َأر  َنة  اث َنا َعَشَر َشه  َض، الس  َحر م ، الم  َواأَلر 

َباَن " َماَدى، َوَشع  ، م َضَر ال ِذي َبي َن ج  َوَرَجب 
(2). 

سم ان إنها ألتوكيدية وتعرب لفظة الزمان على ن اأهنا جاءت استدارة الزمان مؤكدة بو 
 الفتحة الظاهرة. وعالمة نصبه منصوب

 ثالثا: مجرورة:

 :(3)من ثالثة مواطن مثل نحوا  ووردت مجرورة 

اَلِم، َيق ول وَن ِمن  َخي ِر في الحديث: - َفَهاء  اأَلح  َناِن، س  َدَثاء  اأَلس  ٌم، ح  َماِن َقو  "َيأ ِتي ِفي آخر الز 
ِمي ِة، اَل ي َجاِوز   م  ِمَن الر  ه  ر ق  الس  اَلِم َكَما َيم  ر ق وَن ِمَن اإِلس  ِل الَبِري ِة، َيم  ، ف  َقو  أيَنَما أيَمان ه م  َحَناِجَره م 

َم الِقَياَمِة"َلِقيت   م  َيو  ٌر ِلَمن  َقَتَله  ، فإن َقت َله م  َأج  ت ل وه م  م وه م  َفاق 
(4) 

و خوارج أسواء على عهد علي رضي هللا عنه  وهؤالء القوم ربما يكون المقصود بهم الخوارج
 مجرورة باإلضافة. -هنا-العصر الحديث ولفظة الزمان 

 وقد وردت مضافة منصوبة مثل:

ِ َرِضَي َّللا   َعن  َجابِ - ؟ عنهماِر ب ِن َعب ِد َّللا  ِت الن ار  وِء ِمم ا َمس  ض  قال: "اَل، فَ : َأن ه  َسَأَله  َعِن الو 
ن ا َزَماَن الن ِبيِ   ن  َلَنا  َقد  ك  َناه  َلم  َيك  ن  َوَجد  ، َفِإَذا َنح  َمَناِديل  اَل َنِجد  ، مثل َذِلَك ِمَن الط َعاِم ِإال  َقِليال 

أ " َداَمَنا، ث م  ن َصلِ ي َواَل َنَتَوض  َنا َوَسَواِعَدَنا َوَأق   .(5)ِإال  َأك ف 

                                         

 .5553ينظر: حديث رقم  (1)
ِلِه: تِإن   (2) ـَمَواِت َواألَ  َباب  َقو  َم َخَلـَق الس  ِ، َيـو  ر ا ِفي ِكَتاِب َّللا  ِ اث َنا َعَشَر َشه  ه وِر ِعن َد َّللا  َة الشُّ ٌم ِعد  ـر  َبَعـٌة ح  َض ِمن َهـا َأر  ر 
ين  حديث رقم ذ  (.6/66، )ج4667ِلَك الدِ 
 6103و  5350 (3)
اَلِم حديث رقم  (4)  (.4/733، )ج0600َباب  َعاَلَماِت النُّب و ِة ِفي اإِلس 
 (.0/87، )ج5450َباب  الِمن ِديِل حديث رقم  (5)
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 منصوبة على الظرفية لصحة دخول حرف الجر )في( قبلها. -هنا-وزمان 

ِرَعت  َعن  - َر َزَماَن م َعاِوَيَة، َفص  َداب ِتَها ِحيَن  وفي قصة أ مِ  َحَراٍم ِبن ِت ِمل َحاَن" َفَرِكَبِت الَبح 
" ِر، َفَهَلَكت  َخَرَجت  ِمَن الَبح 
(1). 

 .أيضا  -منصوبة على الظرفية  -هنا-وهي 

 :(2)مثل( في)من عشرة مواطن وجلها بحرف الجر  نحوا  وقد وردت مضافة إلى اسم ظاهر مجرورة 

َزةَ - ِ، َعن  َأِبيِه ، قال: "َكاَنِت الِكاَلب  تَ  ب نِ  عن َحم  ِجِد، ِفي َعب ِد َّللا  ِبر  ِفي الَمس  ِبل  َوت د  ، َوت ق  ب ول 
 ِ وِل َّللا  وَن َشي ئ ا ِمن  َذِلَك"َزَماِن َرس  ون وا َير شُّ ، َفَلم  َيك 

(3). 

ِ ب ِن ع َمَر َأن ه  و - ِ  َعن  َعب ِد َّللا  وِل َّللا  ئ وَن ِفي َزَماِن َرس   قال: "َكاَن الرِ َجال  َوالنِ َساء  َيَتَوض 
ا" َجِميع 
(4). 

ِطيَها ِفي َزَماِن الن ِبيِ  - ن ا ن ع  ِريِ  َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "ك  د  َصاع ا ِمن    وَعن  َأِبي َسِعيٍد الخ 
ٍر، َأو  َصاع ا ِمن  َشِعيٍر، َأو  َصاع ا ِمن  َزِبيٍب" َطَعاٍم، َأو  َصاع ا ِمن  َتم 
(5) 

 وجرا . ونصبا   ووردت نكرة رفعا  

 : مرفوعة:أوال

 : (6)وجلها مرفوعة على الفاعلية مثل موطنا  من ستة عشر  نحوا  جاءت بالرفع 

ت  الن ِبي   عن َحاِرَثَة ب نِ - ِشي  َوه ٍب، قال: َسِمع  م  َزَماٌن َيم  ق وا، فإنه  َيأ ِتي َعَلي ك  : " َتَصد  َيق ول 
َبل َها" ل  ِبَصَدَقِتِه، َفاَل َيِجد  َمن  َيق  الر ج 
(7) 

                                         

ا َفقال ِعن َده م  حديث رقم  (1) م   (.8/60، )ج6787َباب  َمن  َزاَر َقو 
 0337و  5403و 4866و  4048و  0803و  0608و  7088ينظر: حديث رقم  (2)
َسل  ِبِه َشَعر  اإِلن َساِن حديث رقم  (3)  (0/45، )ج004َباب  الَماِء ال ذي ي غ 
وِء الَمر أَِة حديث رقم  (4) ِل َوض  َرَأِتِه، َوَفض  ِل َمَع ام  وِء الر ج  ض   (.0/53، )ج010َباب  و 
 (.7/000، )ج0538َباب  َصاٍع ِمن  َزِبيٍب حديث رقم  (5)
 6803و  6871و   6410و 6415و  0641و  0633و  0514و  0581و  0474ينظـــــر: حـــــديث رقـــــم  (6)
 0073و  0386و  0368و
دِ  حديث رقم  (7) َدَقِة َقب َل الر   (.7/038، )ج0400َباب  الص 
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 مرفوعة على الفاعلية. -هنا-وزمان 

وردت مؤكدة بأكثر من مؤكد فَعن  َأِبي م وَسى َرِضَي َّللا   َعن ه ، َعِن الن ِبيِ   أخرى  روايةوفي -
  َدَقِة ِمَن الذ َهِب، ث م  اَل َيِجد ل  ِفيِه، ِبالص  ذ َها ، قال: "َلَيأ ِتَين  َعَلى الن اِس َزَماٌن َيط وف  الر ج  ا َيأ خ  َأَحد 

َن ِبِه، ِمن  ِقل ِة الرِ َجاِل َوَكث َرِة النِ سَ  َرأَة  َيل ذ  َبع وَن ام  ل  الَواِحد  َيت َبع ه  َأر   (1)اِء"ِمن ه ، َوي َرى الر ج 

الَحاَلِل َأم  ِمَن قال: "َيأ ِتي َعَلى الن اِس َزَماٌن، اَل يبالى الَمر ء  َما َأَخَذ ِمن ه ، َأِمَن  وَعِن الن ِبيِ  
 (2)الَحَراِم"

، بأكثر من مؤكد فَعن  َأِبي ه َري َرَة، َعِن الن ِبيِ   -أيضا  - مؤكدة أخرى  روايةووردت في  -
قال: "َلَيأ ِتَين  َعَلى الن اِس َزَماٌن، اَل يبالى الَمر ء  ِبَما َأَخَذ الَماَل، َأِمن  َحاَلٍل َأم  ِمن  َحَراٍم"
(3) 

 منصوبة:ثانيا: 

 ووردت نكرة بالنصب في موطن واحد فيما بحثنا وهو: 

ت  َمَع ع َمَر ب ِن الَخط اِب َرِضَي َّللا   َعن ه  إلى - َلَم، َعن  َأِبيِه، قال: "َخَرج  َعن  َزي ِد ب ِن َأس 
َرأٌَة َشاب ٌة،  وِق، َفَلِحَقت  ع َمَر ام  ِمِنيَن، َهَلكَ فَ السُّ : َيا َأِميَر الم ؤ  ِ َما  قالت  ِجي َوَتَرَك ِصب َية  ِصَغار ا، َوَّللا  َزو 

َفاِف ب ِن  أ ب ع ، َوَأَنا ِبن ت  خ  م  الض  م  َزر ٌع َواَل َضر ٌع، َوَخِشيت  َأن  َتأ ك َله  َراع ا، َواَل َله  يَماَء ي ن ِضج وَن ك 
َدي ِبَيَة َمَع الن ِبيِ   ، َوَقد  َشِهَد َأِبي الح  . َفَوَقَف َمَعَها ع َمر  َوَلم  َيم ِض،   -هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  َصل ى-الِغَفاِريِ 

اِر، َفَحَمَل َعَلي ِه  ب وط ا ِفي الد  َحب ا ِبَنَسٍب َقِريٍب، ث م  ان َصَرَف إلى َبِعيٍر َظِهيٍر َكاَن َمر  ث م ، قال: َمر 
َتاِديِه، َفَلن  هما َنَفقَ . َمأَلَهما َطَعام ا، َوَحَمَل َبي نَ (4)ِغَراَرَتي نِ  ة  َوِثَياب ا، ث م  َناَوَلَها ِبِخَطاِمِه، ث م  ، قال: اق 
َنى م  َّللا   ِبَخي ٍر،  َيف  : َثِكَلت َك أ مَُّك، َوَّللا ِ فَ َحت ى َيأ ِتَيك  َت َلَها؟ ، قال ع َمر  َثر  ِمِنيَن، َأك  ٌل: َيا َأِميَر الم ؤ   قال َرج 

                                         

دِ  حديث رقم  (1) َدَقِة َقب َل الر   (.7/031، )ج0404َباب  الص 
 (.0/55، )ج7351َباب  َمن  َلم  ي َباِل ِمن  َحي ث  َكَسَب الَماَل حديث رقم  (2)
(3)  ِ ِل َّللا  َ لََعلذُكنْم ُتْفلُِحنونَ : -تعالى-َباب  َقو  ْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َواتذُقنوا اهللذ

َ
َِبا أ ُكلُوا الر 

ْ
]آل  يَا أيَها اَّلين آَمُنوا ََّل تَأ

 (.0/51)ج ،7380[ حديث رقم 003عمران: 
 (.7/061الجوهري، ابن حماد، الصحاح، الغرارة: واحدة الغرائر التي للِتبن، وأظنُّه معربا ، )ج (4)
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َتِفيء  ِإنِ ي أَلََرى َأَبا َهِذِه  َنا َنس  َبح  َتَتَحاه ، ث م  َأص  ن ا َزَمان ا َفاف  هماَن، هما س َوَأَخاَها، َقد  َحاَصَرا ِحص 
 .(1)ِفيِه"

 منصوبة على الظرفية . -هنا-وزمانا تعرب 
 زمن:-ب

وربما كان ذلك  تل وال نكرة فيما بحثأفقد وردت مضافة ولم ترد معرفة ب ما لفظة زمنأ
 لتعيين الزمن وتحديده فيتضح دون ابهام. 

 أوال: مرفوعة: 

 فقد وردت مضافة مرفوعة في موطن واحد وهو:

ِ ب ِن َزي ٍد َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: " َلم ا َكاَن َزَمن  الَحر ِة َأَتاه  آٍت - قال َله : ِإن  اب َن فَ َعن  َعب ِد َّللا 
ِت،  َحن َظَلَة ي َبايع   ِ اقال: اَل أ بَ فَ الن اَس َعَلى الَمو  وِل َّللا  َد َرس  ا َبع   . "(2)يع  َعَلى َهَذا َأَحد 

َعِة ال ِتي ن ابن حجر المقصود بزمن الحرة فوقد بي ل ه  َلم ا َكاَن َزَمن  ال َحر ِة  أي ال َوق  قال: "َقو 
م َعاِوَيَة َسَنَة َثاَلٍث َوِستِ يَن"َكاَنت  ِبال َمِديَنِة ِفي َزَمِن َيِزيَد ب ِن 

(3). 

 الضمة. وعالمة رفعه ولفظة زمن المضافة في الحديث هي اسم كان مرفوع
 ثانيا: منصوبة:

 :(4)من تسع مرات مثل نحوا  ووردت مضافة منصوبة 

َواَن ، قااَل: "َخَرَج الن ِبيُّ - َرَمَة، َوَمر  َوِر ب ِن َمخ  َع  َعِن الِمس  َدي ِبَيِة ِمَن الَمِديَنِة ِفي ِبض  َزَمَن الح 
َلي َفِة، َقل َد الن ِبيُّ  َحاِبِه َحت ى ِإَذا َكان وا ِبِذي الح  َرَة ِماَئة  ِمن  َأص  َرِة" َعش  َرَم ِبالع م  َعَر َوَأح  َي، َوَأش  الَهد 

(5). 

 منصوبة على الظرفية. -هنا-وهي 

                                         

َدي ِبَيِة حديث رقم  (1) َوِة الح   (.5/074، )ج4063َباب  َغز 
وا، وَ َباب  الَبي َعِة ِفي ا (2) ِب َأن  اَل َيِفرُّ ِت حديث لَحر  : َعَلى الَمو  م  ه   (.4/53، )ج7151رقم قال َبع ض 
 (.6/008العسقالني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (3)
 5030و  5668و  5005و  4780و  4787و  4013و  7000ينظر: حديث رقم  (4)
َرَم حديث رقم  (5) َلي َفِة، ث م  َأح  َعَر َوَقل َد ِبذي الح   (.7/068، )ج0614َباب  َمن  َأش 
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ِد ب ِن َأِبي - ت َبَة ب َن َأِبي َوق اٍص َعِهَد إلى َأِخيِه َسع  : "ِإن  ع  وعن َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها، قالت 
ول  َّللا ِ  َعَة، قال ع ت َبة : ِإن ه  اب ِني، َفَلم ا َقِدَم َرس  ِبَض إليه اب َن َوِليَدِة َزم  َخَذ َزَمَن الَفت ِح، أَ   َوق اٍص َأن  َيق 

َعَة" ٌد اب َن َوِليَدِة َزم  َسع 
(1). 

 .-أيضا  - منصوبة على الظرفية -هنا-وهي 
 ثالثا: مجرورة:

 :(2)مثل (في)من سبع مرات وجلها بحرف الجر  نحوا  ووردت مضافة مجرورة 

ِلم وَن، عنهماَعن  اب ِن ع َمَر َرِضَي َّللا   - ، َفَظَهَر َعَلي ِه الم س  وُّ ، قال: "َذَهَب َفَرٌس َله ، َفَأَخَذه  الَعد 
 ِ وِل َّللا  ه  َعَلي ِه َخاِلد  َفر د  َعَلي ِه ِفي َزَمِن َرس  ِلم وَن، َفَرد  وِم، َفَظَهَر َعَلي ِهم  الم س  ، َوَأَبَق َعب ٌد َله  َفَلِحَق ِبالرُّ

َد   ."(3)الن ِبيِ  ب ن  الَوِليِد َبع 

ن ا ن َخيِ ر  َبي َن الن اِس ِفي َزَمِن الن ِبيِ  عنهماوَعِن اب ِن ع َمَر َرِضَي َّللا   - َفن َخيِ ر  َأَبا  ، قال: "ك 
ٍر، ث م  ع َمَر ب َن الَخط   "ااِب، ث م  ع ث َماَن ب َن َعفَبك  م  ن َرِضَي َّللا   َعن ه 

(4) 

 هم فضالء.جمعين وكلأالصحابة الكرام رضي هللا عنهم  فضليةأيقصد بذلك ترتيب 
 البارحة:-05

اَلِن َيَتَفر ع  (5)قال احمد بن فارس :  عنهما")َبَرَح( ال َباء  َوالر اء  َوال َحاء  َأص  ل  َو  وٌع َكِثيَرٌة. َفاأل  ف ر 
ة  َوال عِ  د  . َوالث اِني: الشِ  وز  َوااِلن ِكَشاف  َوال  َوال ب ر  َبهَ ظَ الز  ،  -أيضا  - َفر اء : َوَبَرَح ِبال َفت حِ هما وقال ال  م  َوَما َأش 

َيِت ال َباِرَحة . أي: َمَضى، َومِ  مِ  َلِتَك، ِصَفٌة َغاِلَبٌة َلَها. َحت ى َصاَر ن ه  س  َلة  ال ِتي َقب َل َلي  قالوا: ال َباِرَحة  الل ي 
ل َها ِمن  َبِرَح، أي: َكااِل  ِم. َوَأص  ِضِعِه.س  َلَة ِبال َباِرَحِة  َزاَل َعن  َمو  َبَه الل ي  قال َأب و ع َبي َدَة ِفي ال َمَثِل: " َما َأش 

ٍء، َفَيِجيء  ِمث َله " ِء َين َتِظر ه  َخي ر ا ِمن  َشي  ي  " ِللش 
(6). 

                                         

 (.0/046، )ج7500الَوَلِد حديث رقم  َباب  أ م ِ  (1)
 و  6048و  6007و  5304و  4580و  0610ينظر: حديث رقم  (2)
ِلم  حديث رقم  (3) ِلِم ث م  َوَجَده  الم س  وَن َماَل الم س  ِرك   (.4/00، )ج0360َباب  ِإذا َغِنَم الم ش 
َد  (4) ٍر َبع  ِل َأِبي َبك   (.5/4، )ج0655حديث رقم  َباب  َفض 
 (.706ص –أبو الحسين الل غوي، الدر الثمين في أسماء المصنفين  (5)
 (.0/701ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج (6)
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، ي َمَضتأي الليلَة الت  الحديث: "رأيت  البارَحة َكَذا".وقال صاحب المجموع المغيث: "في 
َبرت  به في َأولِ  ال: َبِرح:  أي َمَضى، وما َبِرحقي : فعلت  الليلَة كذا. إذا َأخ  :  أي لم َيز ل، تقول الَعرب 

: فعلت  البارحَة. هذا أصل  َكالِمهم، غير َأن  في  الن هار إلى ِنِصِفه، فإن أ خَبرت  بعد الظ هر ، قالت 
ِوى: َأن  ا  .(1)"، قال: َذِلك بعد َصالِة الَغداةِ  لن ِبي  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث، ر 

ق الليلة ل وكلها منصوبة على الظرفية للداللة على ما يسبأال معرفة بإولم ترد هذه اللفظة 
نها لم ترد عنها اشتقاقات من لفظها أل كما أمس المبنية غير المعرفة بأمباشرة وهي توازي لفظة 

 البتة. 

 :(2)من اثنتي عشرة مرة مثل ولقد وردت هذه اللفظة ما يقرب

ِريت ا ِمَن الِجنِ  َتَفل َت َعَلي  الَباِرَحَة َعن  َأِبي ه َري َرَة، َعِن الن ِبيِ  - َأو  َكِلَمة   -، قال: " ِإن  ِعف 
َوَها  ِبَطه  إلى -َنح  ت  َأن  َأر  َكَنِني َّللا   ِمن ه ، َفَأَرد  اَلَة، َفَأم  َطَع َعَلي  الص  ِجِد  ِلَيق  َساِرَيٍة ِمن  َسَواِري الَمس 

َلي َماَن: َربِ  َهب  ِلي م ل ك ا اَل َين َبِغي أِلَ  َل َأِخي س  ت  َقو  ، َفَذَكر  لُّك م  وا إليه ك  وا َوَتن ظ ر  ِبح  َحٍد ِمن  َحت ى ت ص 
ِدي" َبع 
(3) 

وَل َّللا ِ عنهماوَعِن اب ِن َعب اٍس َرِضَي َّللا   - ،  ، َمر  : "َأن  َرس  ِفَن َلي ال  قال: َمَتى فَ ِبَقب ٍر َقد  د 
ِفَن َهَذا؟  قالوا: الَباِرَحَة، قال: َأَفاَل آَذن ت م وِني؟ ، قالوا: َدَفن اه  فِ  َأن  ن وِقَظَك، َفَقاَم،  ي ظ ل َمِة الل ي ِل َفَكِرهناد 

َنا َخل َفه ، قال اب ن  َعب اٍس: َوَأَنا ِفيِهم  َفَصل ى عَ   .(4)َلي ِه"َفَصَفف 

 .(5)قال صاحب المنحة:")البارحة( أي: الليلة"

 ل السؤال بعدما صحا من نومه أي بعد الفجر على أقل تقدير.أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد سوكا

                                         

(، ومجمـــع بحـــار األنـــوار فـــي 0/046األصـــبهاني المـــديني، المجمـــوع المغيـــث فـــي غريبـــي القـــرآن والحـــديث، )ج (1)
 (.0/050غرائب التنزيل ولطائف األخبار، )ج

 6118و  6036و  6361و  4838و  0470و  7000و  0043و  0076و  0770قم ينظر: حديث ر  (2)
ِجِد حديث رقم  (3) َبط  ِفي الَمس   (.0/11، )ج460َباب  اأَلِسيِر ، َأِو الَغِريِم ، ي ر 
ب َياِن َمَع الرِ َجاِل ِفي الَجَناِئِز حديث رقم  (4) ف وِف الصِ   (.7/80، )ج0070َباب  ص 
 (.0/017الشافعي، أبو يحيى، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج األنصاري المصري  (5)
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َنا َعَلى َعب ِد َّللا ِ، - ِ، قال: "َغَدو  َل الَباِرَحَة، فَ وَعن  َعب ِد َّللا  ٌل: َقَرأ ت  الم َفص  قال: َهذاا فَ قال َرج 
َرأ  ِبِهن  الن ِبيُّ  َفظ  الق َرَناَء ال ِتي َكاَن َيق  نِ ي أَلَح  َنا الِقَراَءَة، َواِ  ِر ِإن ا َقد  َسِمع  ع  َصل ى هللا  َعَلي ِه - َكَهذِ ا الشِ 

وَرَتي ِن ِمن  آِل حم"-َوَسل مَ  ِل، َوس  وَرة  ِمَن الم َفص  َرَة س  ، َثَماِنَي َعش 
(1). 

 ن البارحة هي الليلة التي سبقت غدوهم .أوهذا يعني  وقوله: غدونا  أي جاءوه صباحا  
 الشهر:-06

ٌر، قال الشاعر: جاء عند الجوهري  نا أي أتى علينا َشه  َهر  هوِر. وقد َأش  : واحد الش  ر   "الَشه 

ف ار  َأن ظ ر ه م  ل ما ِزل ت  م ذ  َأش    ي ر  مثال   َهَر الس   اِعَي الَغَنِم انتظاِر الم َضحِ 

ِر.  - نا: دخلنا في الَشه  َهر  نا في هذا المكان: أقمنا فيه شهرا . و، قال ثعلب: َأش  َهر  ابن السكيت: َأش 
َرة : وضوح األمر" ه  ر، كالم عاوَمة من العام. والش  والم شاَهَرة  من الشه 
(2). 

مِ ى بِ  ، س  : ال ِهاَلل  ر  ه  َرِتِه وظ ه وره"وقد سمي الشهر عند العرب الهالل "الش  ه  ِه ِلش 
(3). 

ورة داللة على ل مرفوعة ومنصوبة ومجر أا اللفظة بمعناها اللغوي معرفة بوقد جاءت هذ
 يام وهي عند العرب تسعة وعشرون فإن لم يظهر الهالل يكملون العدة ثالثين.مجموع الشهر من األ

 أوال: مرفوعة:

 :(4)من تسع مرات مثل نحوا  فقد وردت مرفوعة 

ِ ب ِن ع َمَر َرِضَي َّللا   - وَل َّللا ِ عنهماَعن  َعب ِد َّللا  َلة ، ، َأن  َرس  وَن َلي  ر  ٌع َوِعش  ر  ِتس  ه  ، قال: "الش 
َة َثاَلِثيَن" ِمل وا الِعد  م  َفَأك  ه ، فإن غ م  َعَلي ك  وم وا َحت ى َتَرو  َفاَل َتص 
(5). 

 حديث عن شهر رمضان المبارك.مرفوعة على االبتداء وال -هنا-وقد جاءت 

                                         

ِتيِل ِفي الِقَراَءِة حديث رقم  (1)  (.6/015، )ج5430َباب  الت ر 
 (.7/035الجوهري، الصحاح، )ج (2)
 (.7/505النه؛ أية في غريب الحديث واألثر، )ج (3)
  6458و  5037و  5781و  5010و  4705و  0100ينظر: حديث رقم  (4)
ِل الن ِبيِ   (5) وا[: »70]ص: َباب  َقو  ذا َرأيت م وه  َفَأف ِطر  وم وا، َواِ   (.0/70، )ج0130حديث رقم « ِإذا َرأيت م  الِهاَلَل َفص 
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: قال الن ِبيُّ عنهماوعن اب َن ع َمَر َرِضَي َّللا   - ر  َهَكَذا َوَهَكَذا َوَخَنَس اإِلب َهاَم ، َيق ول  ه  : "الش 
 .(1)ِفي الث اِلَثِة"

 .(2)والمقصود بقوله هكذا وهكذا "يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثين"

وفي حديث عائشة رضي هللا عنها  تحدث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص "َوَكاَن َقد  ، قال: َما َأَنا ِبَداِخٍل  -
وَن، َدَخلَ  ر  ٌع َوِعش  ، ِحيَن َعاَتَبه  َّللا   َفَلم ا َمَضت  ِتس  ِجَدِتِه َعَلي ِهن  ِة َمو  ر ا ِمن  ِشد  َعَلى َعاِئَشَة،  َعَلي ِهن  َشه 

لَ فَ ِبَها،  َفَبَدأَ  ِريَن َلي  ٍع َوِعش  َنا ِلِتس  َبح  ن ا َأص  ر ا، َواِ  َل َعَلي َنا َشه  خ  َت َأن  اَل َتد  ة  قالت  َله : َعاِئَشة  ِإن َك َأق َسم 
ا،  َها َعدا ِريَن، قال الن ِبيُّ فَ أَع دُّ ا َوِعش  ع  ر  ِتس  ه  وَن ، َوَكاَن َذِلَك الش  ر  ٌع َوِعش  ر  ِتس  ه  قالت  َعاِئَشة : : الش 

َرأٍَة،  َل ام  ِييِر َفَبَدَأ ِبي َأو  : أية  الت خ  َجِلي َحت ى فَ فأنِزَلت  ر ا، َواَل َعَلي ِك َأن  اَل َتع  قال: ِإنِ ي َذاِكٌر َلِك َأم 
َتأ ِمِري َأَبَوي ِك" َتس 
(3). 

انية مرفوعة ولى مرفوعة على االبتداء والثمة الشهر مرتين في هذا الحديث األوقد وردت كل
 وهو اسم كان. (ذلك)على البدلية من اسم االشارة 

 ثانيا: منصوبة:

 :(4)من تسع مرات مثل نحوا  وردت منصوبة 

ل  ِللن ِبيِ  - ِسَك؟ "َفقال الر ج  َأَلِة، َفاَل َتِجد  َعَلي  ِفي َنف  ٌد َعَلي َك ِفي الَمس  : ِإنِ ي َساِئل َك َفم َشدِ 
؟ فَ قال: َسل  َعم ا َبَدا َلَك فَ  لِ ِهم  َسَلَك إلى الن اِس ك  َلَك، آَّلل   َأر  َأل َك ِبَربِ َك َوَربِ  َمن  َقب  قال: الل ه م  فَ قال: َأس 

َلِة؟  َنَعم  .  َس ِفي اليوم َوالل ي  َلَواِت الَخم  ِ، آَّلل   َأَمَرَك َأن  ن َصلِ َي الص  َك ِباَّلل  د  م  َنَعم  . قال: َأن ش  ، قال: الل ه 
" م  َنَعم  َنِة؟ ، قال: الل ه  َر ِمَن الس  ه  وَم َهَذا الش  ِ، آَّلل   َأَمَرَك َأن  َنص  َك ِباَّلل  د  ، قال: َأن ش 
(5). 

والمقصود به شهر رمضان  (هذا)منصوبة على البدلية من اسم االشارة  -هنا-وكلمة الشهر 
 ث.المبارك كما هو واضح من الحدي

                                         

ِل الن ِبيِ   (1) و [: »70]ص: َباب  َقو  واِإذا َرأيت م  الِهاَلَل َفص  ذا َرأيت م وه  َفَأف ِطر   (.0/70، )ج0138حديث رقم « م وا، َواِ 
 (.5/08الَمغِربي، البدر  التمام شرح بلوغ المرام، )ج (2)
ط وِح َوَغي ِرَها حديث رقم  (3) ِرَفِة ِفي السُّ ِرَفِة َوَغي ِر الم ش  لِ ي ِة الم ش  َفِة َوالع   (.0/000، )ج7468َباب  الغ ر 
 6684و  5737و  5730و  7300و  0100و  0103ينظر: حديث رقم  (4)
ِلِه  (5) ا: -تعالى-َباب  َما َجاَء ِفي الِعل ِم. َوَقو  ِني ِعل م   (.0/70، )ج60[ حديث رقم 004]طه:  َوق ل  َربِ  ِزد 
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وَن"- ر  ٌع َوِعش  َر ِتس  ه  و قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص :"ِإن  الش 
(1). 

 الناسخة التوكيدية. ن  إنها اسم أوهي منصوبة على 

َله  َعَلى  ، قال: "َما َرأيت  الن ِبي  عنهماوَعِن اب ِن َعب اٍس َرِضَي َّللا   - ٍم َفض  َيَتَحر ى ِصَياَم َيو 
َر َرَمَضاَن" َغي ِرِه ِإال   ِني َشه  َر َيع  ه  وَراَء، َوَهَذا الش  َم َعاش  َهَذا اليوم، َيو 

(2). 

 وهي منصوبة على البدلية.

 ثالثا: مجرورة:

 :(3)مثل موطنا  ربعة عشر أمن  نحوا  وردت مجرورة 

َد َعب ِد الَقي ِس َلم ا َأَتو ا الن ِبي  - م ؟  "ِإن  َوف  ؟ قالوا: َرِبيَعة . ، قال:  قال: َمِن الَقو  َأو  َمِن الَوف د 
مِ  َحب ا ِبالَقو  ِد، َغي َر َخزَ َمر  َتِطيع  َأن  َنأ ِتيَك ِإال  ِفي فَ يا َواَل َنَداَمى ، ا، َأو  ِبالَوف  ِ ِإن ا اَل َنس  وَل َّللا  قالوا: َيا َرس 
ِر الَحَراِم" ه  الش 
(4). 

  (.في)وهي مجرورة بحرف الجر 

ِ  ب نِ  َأَنسِ وعن - ول  َّللا  : "َكاَن َرس  ِر َحت ى َنظ ن   َماِلٍك َرِضَي َّللا   عنه، َيق ول  ه  ِطر  ِمَن الش  ي ف 
وَم ِمن ه " َأن  اَل َيص 
(5). 

 التبعيضية. (من)وهي مجرورة بحرف الجر 

َران  َيس   -: "َأن ه  َسَأَله  وَعِن الن ِبيِ  - َت فَ ، -َمع  َأو  َسَأَل َرج ال  َوِعم  م  قال: َيا َأَبا ف اَلٍن، َأَما ص 
ِر؟ ، قال:  ه  ِني َرَمَضاَن" -َسَرَر َهَذا الش  َأظ نُّه  ، قال: َيع 

(6). 

                                         

ط وِح َوالِمن َبِر َوالَخَشِب حديث رقم  (1) اَلِة ِفي السُّ  (.0/85، )ج008َباب  الص 
وَراَء حديث رقم  (2) ِم َعاش   (.0/44، )ج7336َباب  ِصَياِم َيو 
 0408و  0315و  7308و   0108و  0106و 0100و  0107و  0018و  570ينظـــــــر: حـــــــديث رقـــــــم  (3)
 0740و   6006و
م ِس ِمَن اإلَبا (4)  (.0/73، )ج50َماِن حديث  رقم يٌب: َأَداء  الخ 
ِمِه، َوَما ن ِسَخ ِمن  ِقَياِم الل ي ِل حديث رقم  َباب  ِقَياِم الن ِبيِ   (5)  (.7/57، )ج0040ِبالل ي ِل ِمن  َنو 
ِر حديث رقم  (6) ه  ِم ِمن  آخر الش  و   (.0/40، )ج0180َباب  الص 
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جاء في شرح الحديث "إنما يقال: ِسرار الشهر وَسراره وَسَرَره  وهو آخر ليلة يستسر الهالل 
 .(1)شيئ ا" بنور الشمس، ومنه الحديث: "هل صمت من سرار هذا الشهر

 :(2)ووردت مضافة مرفوعة ما يقرب من خمس مرات مثل

ِ أعن - ول  َّللا  ر  َرَمَضاَن ف تِ َحت  بي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: ، قال َرس  : "ِإَذا َدَخَل َشه 
" َياِطين  ل ِسَلِت الش  لِ َقت  َأب َواب  َجَهن َم، َوس  َماِء، َوغ  َأب َواب  الس 
(3). 

 وهي مرفوعة على الفاعلية للفعل دخل.

َير  ِمن ه  َأل َقي َناه ،أوكان - َنا َحَجر ا ه َو َأخ  ب د  الَحَجَر، َفِإَذا َوَجد  ن ا َنع  : " ك  ، َيق ول   بو َرَجاٍء الع َطاِرِدي 
ث َوة  ِمن  ت َراٍب، ث م   َنا ج  َنا اآلخر، َفِإَذا َلم  َنِجد  َحَجر ا َجَمع  َنا ِبِه،  َوَأَخذ  اِة َفَحَلب َناه  َعَلي ِه، ث م  ط ف  ِجئ َنا ِبالش 
ل  اأَلِسن ِة، َفاَل َنَدع  ر م   ر  َرَجٍب ق ل َنا: م َنصِ  ا ِفيِه َحِديَدٌة، َواَل سَ َفِإَذا َدَخَل َشه  َناه  ح  هما ِفيِه َحِديَدٌة، ِإال  َنَزع 

َر َرَجٍب" َوَأل َقي َناه  َشه 
(4). 

 ولى مرفوعة على الفاعلية والثانية منصوبة على الظرفية.ي الحديث مرتين األوقد جاءت ف

ِني فَ ": تيالحديث السابق وفي الحديث اآلووردت مضافة منصوبة في موطنين في  ِبر  قال: َأخ 
َياِم؟  َر َرَمَضاَن ِإال  َأن  َتط و َع َشي ئ ا"فَ َما َفَرَض َّللا   َعَلي  ِمَن الصِ  قال: َشه 

(5). 

 وهي منصوبة على المفعولية.

 :(6)بحرف الجر مثل كالهماووردت مضافة مجرورة في موطنين و 

-" ِ وَل َّللا  ا َرس  ِرو ب ِن  َفَتَلق و  ِر الَحر ِة، َفَعَدَل ِبِهم  َذاَت اليمين، َحت ى َنَزَل ِبِهم  ِفي َبِني َعم  ِبَظه 
 ِ ول  َّللا  ٍر ِللن اِس، َوَجَلَس َرس  ِل، َفَقاَم َأب و َبك  ِر َرِبيٍع اأَلو  َم ااِلث َني ِن ِمن  َشه  ٍف، َوَذِلَك َيو  َصاِمت ا،   َعو 

                                         

 (.8/460الحنفى نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار، )ج بن حسين الغيتابىا (1)
 .6156و  7336ديث رقم ينظر: ح (2)
ا حديث رقم  (3) ل ه  َواِسع  ر  َرَمَضاَن، َوَمن  َرَأى ك  ، قال َرَمَضان  َأو  َشه   (.0/75، )ج0811َباٌب: َهل  ي 
ِد َبِني َحِنيَفَة، َوَحِديِث ث َماَمَة ب ِن ]ص: (4)  (.5/000، )ج4006[ أ َثاٍل حديث رقم 003َباب  َوف 
ِم َرَمَضاَن حديث رقم  (5)  (.0/74، )ج0810َباب  و ج وِب َصو 
 7608ينظر: حديث رقم  (6)
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ِ  -األَن َصاِر  َفَطِفَق َمن  َجاَء ِمنَ  وَل َّللا  م س   - ِمم ن  َلم  َيَر َرس  ٍر، َحت ى َأَصاَبِت الش  ي َحيِ ي َأَبا َبك 
 ِ وَل َّللا  ِ َرس  وَل َّللا  ٍر َحت ى َظل َل َعَلي ِه ِبِرَداِئِه، َفَعَرَف الن اس  َرس  َبَل َأب و َبك   .(1)ِعن َد َذِلَك" ، َفَأق 

َود  َما َيك ون   ، قال: "َكاَن الن ِبيُّ عنهمااٍس َرِضَي َّللا   وَعِن اب ِن َعب  - َوَد الن اِس ِبالَخي ِر، َوَأج  َأج 
ِرض  عَ  ِر َرَمَضاَن، َحت ى َين َسِلَخ َيع  َلٍة ِفي َشه  لِ  َلي  ِر َرَمَضاَن، أِلَن  ِجب ِريَل َكاَن َيل َقاه  ِفي ك  َلي ِه ِفي َشه 

 ِ ول  َّللا  َسَلِة" َرس  يِح الم ر  َوَد ِبالَخي ِر ِمَن الرِ  الق ر آَن، َفِإَذا َلِقَيه  ِجب ِريل  َكاَن َأج 
(2). 

َم َعَلي ك م  ير في حديثين و ووردت مضافة إلى ضم هما حديثا حجة الوداع" َأاَل ِإن  َّللا َ َحر 
م  َهَذا، ِفي َبَلدِ  ِمك  َمِة َيو  ر  ، َكح  َواَلك م  م  َوَأم  ، ِدَماَءك  م  َهَذا، َأاَل َهل  َبل غ ت  " قالوا: َنَعم  ِرك  م  َهَذا، ِفي َشه  ك 

َهد   م  اش  م  ِرَقاَب  -َثاَلث ا  -قال: الل ه  ك  ِرب  َبع ض  ف ار ا، َيض  ِدي ك  ِجع وا َبع  وا، اَل َتر  ، ان ظ ر  م  ، َأو  َوي َحك  َلك م  َوي 
ٍض" َبع 
(3). 

 رف الجر في وهي مضافة.أي في شهر ذي الحجة وهي مجرورة بح

ول  َّللا ِ - ِ: قال َرس  َمة  ،   وقال َعب د  َّللا  ر  َظم  ح  َلم وَنه  أَع  ٍر َتع  ِة الَوَداِع: "َأاَل،  أي َشه  ِفي َحج 
َنا َهَذا" ر  قالوا: َأاَل َشه 
(4). 

 مرفوعة على االبتداء. -هنا-أي شهر ذي الحجة وهي 

 ومجرورة.ووردت نكرة مرفوعة ومنصوبة 
 أوال: مرفوعة:

 : (5)مثل وردت في ثالثة مواطن تقريبا  

ٌر َحَراٌم": فَ في حديث حجة الوداع "، قال - ٍر َهَذا؟ ، قالوا: َشه  أي َشه 
. أي هذا الشهر (6)

 شهر حرام لذا فهي مرفوعة على الخبرية.

                                         

َحاِبِه إلى الَمِديَنِة حديث رقم  (1) َرِة الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َوَأص   (.5/63، )ج0136َباب  ِهج 
ِرض  الق ر آَن َعَلى الن ِبي ِ  (2)  (.6/086، )ج4110حديث، رقم   َباب  َكاَن ِجب ِريل  َيع 
ِة الَوَداِع حديث رقم  (3)  (.5/006، )ج4430َباب  َحج 
ِمِن ِحم ى ِإال  ِفي َحدٍ  َأو  َحقٍ  حديث رقم  (4) ر  الم ؤ   (.8/051، )ج6085َباٌب: َظه 
 .6340و  0047ينظر: حديث رقم  (5)
ٍر َهذا؟»قال:  (6) ٌر َحَراٌم « َفأي َشه   (.7/006، )ج0001حديث رقم ، قالوا: َشه 
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 ثانيا: منصوبة:

 :(1)مثل موطنا  ربعين أووردت نكرة منصوبة في نحو خمسة و 

َل َما َقِدَم الَمِديَنَة نَ  َعِن الَبَراِء ب ِن َعاِزٍب، "َأن  الن ِبي  - َداِدِه، َأو  َكاَن َأو  قال َزَل َعَلى َأج 
ر ا   ر ا، َأو  َسب َعَة َعَشَر َشه  ِدِس ِست َة َعَشَر َشه  َواِلِه ِمَن األَن َصاِر، َوَأن ه  َصل ى ِقَبَل َبي ِت الَمق  ، َوَكاَن َأخ 

َلت ه  ِقَبَل الَبي ِت" ِجب ه  َأن  َتك وَن ِقب  ي ع 
(2). 

 منصوبة على انها تمييز للعدد المركب. -هنا- وشهرا  

- ، َعِريِ  ِ َوَأِبي م وَسى اأَلش  ا َمَع َعب ِد َّللا  ن ت  َجاِلس  قال َله  َأب و م وَسى: َلو  فَ وَعن  َشِقيٍق، قال: "ك 
َنَب َفَلم  َيجِ  ر ا، َأَما َكاَن َيَتَيم م  َوي َصلِ ي"َأن  َرج ال  َأج  ِد الَماَء َشه 

(3). 

 .-أيضا  - منصوبة على الظرفية  -هنا-وهي 

وَل َّللا ِ - ِحشَ  َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك: َأن  َرس  لى ِمن  اوَ  -َأو  َكِتف ه   -ت  َساق ه  َسَقَط َعن  َفَرِسِه َفج 
ر ا" ِنَساِئِه َشه 
(4). 

 .-أيضا  - منصوبة على الظرفية  -هنا-وهي 

َواَن" وَعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، قال: "َقَنَت الن ِبيُّ - ٍل َوَذك  ع و َعَلى ِرع  ر ا َيد  َشه 
(5). 

 .-أيضا  -وهي منصوبة على الظرفية 

 

 
                                         

و  0103و  0100و  0103و  0033و  0300و  0337و  100و  503و  011ينظـــــــــر: حـــــــــديث رقـــــــــم  (1)
و  4314و  4313و  4381و  4388و  0010و  0003و  0364و  7660و  7461و  7468و  0100
و  5730و  5010و  4105و  4804و  4053و  4667و  4417و  4486و  4436و  4040و  4316
 0440و  0043و   0757و 6684و  6014و  5553و  5781و  5730و  5737
اَلة  ِمَن اإل (2)  (.0/00، )ج43يَماِن حديث رقم َباٌب: الص 
َبٌة حديث رقم  (3)  (.0/00، )ج040َباٌب: الت َيمُّم  َضر 
ط وِح َوالِمن َبِر َوالَخَشِب حديث رقم  (4) اَلِة ِفي السُّ  (.0/85، )ج008َباب  الص 
َده  حديث رقم  (5) وِع َوَبع   (.7/76، )ج0330َباب  الق ن وِت َقب َل الرُّك 
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 ثالثا: مجرورة:

 :(1)من ثالثين مرة مثل نحوا  ووردت نكرة مجرورة 

َد َعب ِد الَقي ِس َأَتو ا الن ِبي   في الحديث- م  قال: مِن الفَ  "ِإن  َوف  ، قالوا: َرِبيَعة  َوف د  َأو  َمِن الَقو 
ِم َأو  ِبالَوف ِد، َغي َر َخَز أيا َواَل َنَداَمىفَ  َحب ا ِبالَقو  ق ٍة َبِعيَدٍة، َوَبي َنَنا َوَبي َنكَ « قال: َمر   ، قالوا: ِإن ا َنأ ِتيَك ِمن  ش 

ٍر َحَراٍم" َتِطيع  َأن  َنأ ِتَيَك ِإال  ِفي َشه  ف اِر م َضَر، َواَل َنس  َهَذا الَحيُّ ِمن  ك 
(2). 

رم  أي في واحد من االشهر االربعة شهر الح  فاد عموم األأ -هنا-ومجيئ كلمة شهر نكرة 
 .الحرم التي ذكرت في حديث سابق وهي مجرورة بحرف الجر )في(

ِ، َأن  الن ِبي   ب ن وعن َجاِبر- ت  َعب ِد َّللا  ِلي: ن ِصر  َطه ن  َأَحٌد َقب  ا َلم  ي ع  س  ِطيت  َخم  ، قال: " أ ع 
ِعَلت  ِلي األَ  ٍر، َوج  ِب َمِسيَرَة َشه  ا َوَطه ور ا، فَ ِبالرُّع  ِجد  اَلة  ر ض  َمس  َرَكت ه  الص  ٍل ِمن  أ م ِتي َأد  أيَما َرج 

، َوأ ِحل ت   ِمِه  َفل ي َصلِ  َفاَعَة، َوَكاَن الن ِبيُّ ي ب َعث  إلى َقو  ِطيت  الش  ِلي، َوأ ع  ِلي الَمَغاِنم  َوَلم  َتِحل  أِلََحٍد َقب 
ة  َوب ِعث ت  إلى الن اِس َعام ة  " َخاص 
(3). 

والمقصود بمسيرة شهر "اقتصر على الشهرة ألنه لم يكن بينه وبين الممالك المقصودة أكثر 
، -أيضا  - يخافون من الملوك من مسافة شهر  الشام والعراق. قيل: كثير من الناسمن ذلك ك

 .(4)وأجيب: بأن هذا ليس بمجرد الخوف بل للنصرة والظفر بالعدو"

ٌل إلى الن ِبيِ  عنهماوَعِن اب ِن َعب اٍس َرِضَي َّللا   - ِ ِإن   ، قال: "َجاَء َرج  وَل َّللا  َفقال: َيا َرس 
ِ َأَحقُّ َأن  ي ق َضى "أ مِ ي مَ  ، قال: َفَدي ن  َّللا  ٍر، َأَفَأق ِضيِه َعن َها؟ ، قال: " َنَعم  م  َشه  اَتت  َوَعَلي َها َصو 

(5). 

 مرفوعة مثل: المثنى بصيغة ووردت
                                         

و  0180و  0183و  0108و  0105و  0161و  0040و  0008و  408و  60ينظــــــــــر: حــــــــــديث قــــــــــم  (1)
و  5414و  5410و  5730و  5354و  5357و  4436و 4061و   4067و  4060و 0401و  7308
 0440و  6085و  6501و  6700و  6004و  5553
ِريِض الن ِبيِ   (2) ـَد َعب ـِد الَقـي ِس َعَلـى َأن   َباب  َتح  وا َمـن  َوَراَءه ـم  حـديث رقـم  َوف  ِبـر  َفظ ـوا ال؛ أيَمـاَن َوالِعل ـَم، َوي خ   80َيح 
 (.0/71)ج
 (.0/04، )ج005ِكَتاب  الت َيمُِّم حديث رقم  (3)
 (.6/11زكريا األنصاري المصري الشافعي، أبو يحيى، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج (4)
 (.0/05، )ج0150ٌم حديث رقم َباب  َمن  َماَت َوَعَلي ِه َصو   (5)
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ِة "َعِن الن ِبيِ  - ، َوذ و الَحج  َرا ِعيٍد: َرَمَضان  َراِن اَل َين ق َصاِن، َشه  ، قال: " َشه 
(1). 

َران( م ب َتدأ، َواَل ينقصان  له: )َشه  وقد أعرب ابن بطال هذا الحديث بالتفصيل إذا قال: "َقو 
ِني: هما شهرا عيد، َويجوز َأن يكون  ذ وف، َيع  له: )شهرا عيد(، َكاَلم إضافي خبر م ب َتدأ َمح  َخبره. َقو 

ف وع أِلَن ه   له: )َرَمَضان(، َمر  ِديره: َأحدخبر م ب   ارتفاعه على ال َبَدِلي ة. َقو  ذ وف َتق  هما َرَمَضان، َتدأ َمح 
ة(، َكَذِلك خبر  له: )َوذ و ال حج  َتوفى. َقو  لف َوالنُّون، َوقد مر ال َكاَلم ِفيِه م س  ر ف للتعريف َواأل  َومنع الص 

ة" خر ذ و ال حج  ذ وف أي: َواآل  م ب َتدأ َمح 
(2). 

فع رمضان ر  -أيضا  -فعها على البدلية فإنه يجوز ز ر عيد جوا(  شهرا  ) واذا ما قرر اعتبار 
 .-أيضا  - وذو الحجة على البدلية 

َراِن"- وقال َماِلٌك: "َوِصَيام  الَعب ِد َشه 
(3). 

نها خبر المبتدأ وعالمة أقضية الظهار وشهران مرفوعة على  وهذا القول لإلمام مالك في
 لف ألنه مثنى.الرفع األ

 :(4)مثل موطنا  حد عشر أمن  نحوا  ووردت بلفظ التثنية منصوبة 

ِني َعَلى َسِريِرِه - ِلس  ن ت  َأق ع د  َمَع اب ِن َعب اٍس ي ج  َرَة، قال: "ك  ن ِدي َحت ى قال: َأِقم  عِ فَ َعن  َأِبي َجم 
َعَل َلَك سَ  َري ِن"َأج  هما ِمن  مالي َفَأَقم ت  َمَعه  َشه 

(5). 

 ربة بالنصب على المفعولية.عم -هنا-وهي 

ل وٌس ِعن َد الن ِبيِ  - ن  ج  ٌل وعن َأَبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "َبي َنَما َنح  قال: فَ ، ِإذ  َجاَءه  َرج 
َرَأِتي َوَأَنا َصاِئٌم،  ت  َعَلى ام  . ، قال: َما َلَك؟ ، قال: َوَقع  ِ َهَلك ت  وَل َّللا  ِ فَ َيا َرس  ول  َّللا  َصل ى -قال َرس 

َتَتاِبَعي ِن ،  -َعَلي ِه َوَسل مَ هللا   َري ِن م  وَم َشه  َتِطيع  َأن  َتص  ِتق َها؟ ، قال: اَل، قال: َفَهل  َتس  : َهل  َتِجد  َرَقَبة  ت ع 
ِكين ا . ، قال: اَل، قال: َفَمَكَث الن ِبيُّ فَ قال: اَل،  َعاَم ِستِ يَن ِمس  ن  َعَلى قال: َفَهل  َتِجد  ِإط  ، َفَبي َنا َنح 

                                         

َرا ِعيٍد اَل َين ق َصاِن حديث رقم  (1)  (.0/70، )ج0170َباٌب: َشه 
 (.03/785العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (2)
 (.0/53باب  الظِ َهاِر، )ج (3)
 . 6870و  6000و  6003و   6031و 6064و  6380و  5068و  7633و  0100ينظر: حديث رقم  (4)
م ِس ِمَن اإلبَ  (5)  (.0/73، )ج50يَماِن حديث رقم اٌب: َأَداء  الخ 
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ٌر  َذِلَك أ ِتَي الن ِبيُّ  َتل   -ِبَعَرٍق ِفيَها َتم  َها،  -َوالَعَرق  الِمك  ذ  ؟ َفقال: َأَنا، قال: خ  اِئل  ، قال:  أيَن الس 
ق  ِبِه  ِ َما َبي َن فَ َفَتَصد  ِ؟ َفَوَّللا  وَل َّللا  َقَر ِمنِ ي َيا َرس  : أََعَلى َأف  ل  َتي ِن  -اَلَبَتي َها قال الر ج  أَه ل   -ي ِريد  الَحر 

َقر  ِمن  أَه ِل َبي ِتي، َفَضِحَك الن ِبيُّ  ه  أَه َلَك"  َبي ٍت َأف  ِعم  َحت ى َبَدت  َأن َياب ه ، ث م  ، قال: َأط 
(1). 

 صفة الموصوف.( متتابعين ) منصوبة على المفعولية و( شهرين ) و

 :(2)مثل في موطنين تقريبا  ووردت بلفظ التثنية مجرورة 

ن ا َلَنن ظ ر  إلى الِهاَلِل، ث م   ِضَي َّللا   َعن َها، َأن َها َعن  َعاِئَشَة رَ - ِتي ِإن  ك  َوَة: "اب َن أ خ  قالت  ِلع ر 
 ِ وِل َّللا  َري ِن، َوَما أ وِقَدت  ِفي َأب َياِت َرس  َناٌر" ،   - َعَلي ِه َوَسل مَ َصل ى هللا  -الِهاَلِل، َثاَلَثَة أَِهل ٍة ِفي َشه 
" ر  َوالَماء  َوَداِن: الت م  : " اأَلس  ؟ ، قالت  م  ك  ل ت  َيا َخاَلة : َما َكاَن ي ِعيش  َفق 
(3). 

 في شهرين مجرورة بحرف الجر في وعالمة الجر الياء.

 هما:ل منصوبة في موطنين و أووردت بصيغة الجمع معرفة ب

دَ  "َوَعاَشت  - ٍر، ِست ةَ   الن ِبي ِ  َبع  ه  فِ َيت   َفَلم ا َأش  َها َدَفَنَها ت و  ج  ، َعِليٌّ  َزو  ِذن   َوَلم   َلي ال   َأَبا ِبَها ي ؤ 
رٍ  هٌ  الن اسِ  ِمنَ  ِلَعِلي ٍ  َوَكانَ  َعَلي َها، َوَصل ى َبك  فِ َيتِ  َفَلم ا َفاِطَمَة، َحَياةَ  َوج  َتن َكرَ  ت و  وهَ  َعِليٌّ  اس   اِس،الن   و ج 
رٍ  َأِبي م َصاَلَحةَ  َفال َتَمَس  َبأيَعَته ، َبك  ن   َوَلم   َوم  ه ر"َ  ِتل كَ  ي َبأيع   َيك  اأَلش 

(4). 

على نها بدل من اسم االشارة تلك المنصوبة أشهر( ضبطت عند العيني بالنصب على )واأل
 نصاري بالجر على االضافة.المفعولية وعند ابن زكريا األ

بيها سيدنا أ ةبعد وفا -رضي هللا عنها  – تها فاطمةالستة التي عاششهر ويقصد بها األ
 .النبي 

ِر، َفَعَلي ِه َدٌم معرفة مجرورة في موطن واحدووردت بصيغة الجمع  ه  :"َفَمن  َتَمت َع ِفي َهِذِه اأَلش 
ٌم " َأو  َصو 
(1). 

                                         

َق َعَلي ِه َفل ي َكفِ ر  حديث رقم  (1) دِ  ٌء، َفت ص  ن  َله  َشي   (.0/07، )ج0106َباب  إذا َجاَمَع ِفي َرَمَضاَن، َوَلم  َيك 
 6451ينظر: حديث رقم  (2)
ِريِض َعَلي َها حديث رقم  (3) ِلَها َوالت ح   ج )(. 7560ِكَتاب  الِهَبِة َوَفض 
َوِة َخي َبَر حديث رقم  (4)  (.5/001، )ج4743َباب  َغز 
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 .هة على البدلية من اسم االشارة هذوهي مجرور 

ٌر ِمن  عنهماووردت مضافة في قول ع َمَر َرِضَي َّللا    َدِة، َوَعش  : َشو اٌل، َوذ و الَقع  ه ر  الَحجِ  : " َأش 
ِة "  (.2)ِذي الَحج 

 مرفوعة على االبتداء مخصصة باإلضافة. -هنا-وهي 

بعد  قلة مجرورة وردت معدودا   جمع وكلها مرة سبع وعشرين نكرة نحو الجمع بصيغة ووردت
 :(3)عدد مفرد وفي موطنين فقط وردت مجرورة بحرف الجر وذلك مثل

َق َثاَلٍث، ِإال  َعَلى َزو ٍج َعن  أ مِ  َعِطي َة، َعِن الن ِبيِ  - ن ا ن ن َهى َأن  ن ِحد  َعَلى َميِ ٍت َفو  : "ك  ، قالت 
َتِحَل َواَل َنَتَطي بَ  ر ا، َواَل َنك  ٍر َوَعش  ه  َبَعَة َأش  َص َلَنا  َأر  ٍب، َوَقد  ر خِ  َب َعص  ب وغ ا، ِإال  َثو  ب ا َمص  َواَل َنل َبَس َثو 

ن ا ن ن َهى َعِن اتِ بَ  َفاٍر، َوك  ِت َأظ  س  َداَنا ِمن  َمِحيِضَها ِفي ن ب َذٍة ِمن  ك  َتَسَلت  ِإح  ِر ِإَذا اغ  اِع ِعن َد الطُّه 
 (4)الَجَناِئِز"

ط، و وفي شرح الحديث "ن ب َذٌة ِمن ك   فاٍر .يعني: الق س  ِت َأظ  هما من الَكاف  والَقاف  ت بَدل  أَحد  س 
ط"روايةاآلخر، كالت اِء والط اء وفي  : "ك س 

(5). 

 سنة:-02

وَفٌة،  ر  َنة  َمع  لُّ َعَلى َزَماٍن. َفالس  ٌل َواِحٌد َيد  ين  َوالنُّون  َوال َهاء  َأص  جاء في المقاييس")َسَنَه( السِ 
َني َهة . وَ َوَقد   ل ه   ي قالَسَقَطت  ِمن َها َهاٌء. َأاَل َتَرى َأن َك َتق ول  س  َوام . َوَقو  َع  َلة ، ِإَذا َأَتت  َعَلي َها األ  َسَنَهِت الن خ 

                                                                                                                        

(1)  ِ ِل َّللا  ْهلُُه َحاِِضِي الَمْاِجِد ذ: -تعـالى-َباب  َقـو 
َ
، 0507[ حـديث رقـم 016]البقـرة:  اَِلنَرامِ لَِك لَِمْن لَْم يَُكْن أ

 (.7/044)ج
(2)  ِ ِل َّللا  ــوَق َواَل ِجــَداَل ِفـــي : -تعــالى-َبــاب  َقــو  ل وَمــاٌت، َفَمــن  َفــَرَض ِفــيِهن  الَحــج  َفــاَل َرَفــَث، َواَل ف س  ٌر َمع  ــه  الَحــجُّ َأش 
ِلِه 010]البقرة:  الَحج ِ  َأل وَنَك َعِن اأَلِهل  [ َوَقو  : ِهَي َمَواِقيت  ِللن اِس َوالَحج ِ َيس   (.7/040[، )ج081]البقرة:  ِة، ق ل 
و  0310و  0088و   0564و 0563و  0050و  0780و  0783و  000و0507ينظـــــــر: حـــــــديث رقـــــــم  (3)

و  5008و  5006و  5004و  5005و  5713و  4500و  4068و  4743و  0110و  0135و  0807
 0556و  5830و  5036و  5045و  5044و  5040و  5001
ِلَها ِمَن ا (4)  (.0/61، )ج000لَمِحيِض حديث رقم َباٌب: الطِ يب  ِلل َمر أَِة ِعن َد غ س 
 (.0/47المدينى األصفهاني أبو موسى، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، )ج (5)
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ر ه :  ابَِك لَْم يَتََانذهْ افَجل  ِذك  نُظْر إىل َطَعامَِك َورَشَ
ن وَن   ،(1)  ِء ال ِذي َتأ ِتي َعَلي ِه السُّ ي  أي َلم  َيِصر  َكالش 

ن َهاء " َلة  الس  َفت َغيِ ر ه . َوالن خ 
(2). 

ن من عد جذرها اللغوية يصل اللغوي فمن اللغويالواوية في األ اليائيةوهذه اللفظة من األلفاظ 
 وثالثمائة يوم.سني ومنهم عدها سنو وهي في عرفنا اليوم تضم خمسة وستين 

و القحط والجدب وسنبين هذا االشتراك اللفظي أمعنى الزمان وقد وردت في البخاري ب
 .-تعالى-في الفصل الثاني بإذن هللا  تفصيال  

 أوال: مرفوعة:

مان واآلخر يدل على القحط من خمس عشرة مرة بعضها يدل على الز  نحوا   ووردت مرفوعة
 :(3)، مثلوالجدب

دِ  َعَلى َسَنةٌ  الن اَس  قال: "َأَصاَبتِ  ،َماِلكٍ  نِ ب   َأَنسِ  َعن  - " الن ِبي ِ  َعه 
(4.) 

 صلها واوي وليس يائيا  أذا جاءت بهذا المعنى فإن إوقحط ولكنها  جهد شدة -هنا-وسنة 
وهي مرفوعة على الفاعلية في هذا  كما جاء في المعاجم العربية وخاصة الصحاح والمقاييس

 الحديث.

وقٍ  وَعن  - ر  ن ا ،َمس  َبار ا الن اسِ  ِمنَ  َرَأى َلم ا  الن ِبي   َفقال: ِإن   َعب ِدَّللا ِ  ِعن دَ  قال: "ك  قال:  ،ِإد 
م   ت   َسَنةٌ  َفَأَخَذت ه م  فَ ي وس   َكَسب عِ  َسب عٌ  الل ه  ل   َحص  ٍء، ك  ل ودَ  َأَكل وا َحت ى َشي   (.5)َوالِجَيَف" َوالَمي َتةَ  الج 

ن االول من خذ ناسب القحط والجدب ألأصاب و أالمعنى في الحديث السابق والفعل بنفس 
قالوا انا هلل وانا إيله   صابتهم مصيبةوإذا أ﴿-تعالى-المصيبة والثاني من االخذ ففي األول، قال هللا 

 (2)﴾فأخذهم اهلل بذنوبهم﴿: -تعالى-والثاني ، قال  (1)﴾راجعون

                                         

 .]751البقرة: [( 1)
 (.0/030، )ج)سنه( ابن فارس، مقاييس اللغة (2)
و  4877و  4831و  4004و  4610و  0430و  7413و  7455و  0300و  0373ينظر: حـديث رقـم  (3)

 .5000و  4870
م َعِة حديث رقم  (4) َم الج  َبِة َيو  ط  َقاِء ِفي الخ  ِتس   (.7/07، )ج100باب  ااِلس 
َعاِء الن ِبيِ   (5) فَ : »َباب  د  َعل َها َعَلي ِهم  ِسِنيَن َكِسِني ي وس   (.7/76، )ج0330حديث رقم « اج 
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ِسَل مَ وَعن  َأِبي ه َري َرَة - ِت إلى م وَسى َعَلي  َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "أ ر  اَلم ، َفَلم ا َلك  الَمو  هما الس 
ه ، َفَرَجَع إلى َربِ ِه،  َت، َفَرد  َّللا   َعَلي ِه َعي َنه  فَ َجاَءه  َصك  َسل َتِني إلى َعب ٍد اَل ي ِريد  الَمو  ِجع ، وَ قال: َأر  قال: ار 

، ث م  َماَذا؟ َفق ل  َله : َيَض  َرٍة َسَنٌة، قال:  أي َربِ  لِ  َشع  ه  ِبك  لِ  َما َغط ت  ِبِه َيد  ٍر َفَله  ِبك  ع  َيَده  َعَلى َمت ِن َثو 
َية  ِبَحَجٍر "، ق َسِة َرم  ِض الم َقد  ِنَيه  ِمَن اأَلر  َن، َفَسَأَل َّللا َ َأن  ي د  ، قال: َفاآل  ت  قال  ال: ، قال: ث م  الَمو 

ِ رَ  ول  َّللا  َمِر"س  ن ت  َثم  أَلََري ت ك م  َقب َره ، إلى َجاِنِب الط ِريِق، ِعن َد الَكِثيِب اأَلح  : َفَلو  ك 
(3.) 

 بمعنى الزمان وهي مبتدأ مؤخر مرفوع. -هنا-وسنة 

م  َكاَنت  وفي حديث الثالثة الذين سدت عليهم الصخرة "، قال الن ِبيُّ - : " َوقال اآلخر: الل ه 
َتَنَعت  ِمنِ ي َحت ى َأَلم ت  ِبَها َسنَ  ِسَها، َفام  ت َها َعن  َنف  ٌة ِمَن ِلي ِبن ت  َعمٍ ، َكاَنت  َأَحب  الن اِس إلى، َفَأَرد 

ِريَن َوِماَئَة ِديَناٍر َعَلى َأن  ت خَ  َطي ت َها ِعش  ِنيَن، َفَجاَءت ِني، َفَأع  ِسَها، َفَفَعَلت  َحت ى ِإَذا السِ  لِ َي َبي ِني َوَبي َن َنف 
ق وِع َعَلي َها،  ت  ِمَن الو  ِه، َفَتَحر ج  : اَل أ ِحلُّ َلَك َأن  َتف ض  الَخاَتَم ِإال  ِبَحقِ  ت  َعَلي َها، قالت  نَصَرف ت  افَقَدر 

ت  الذ َهَب ال   ِهَك، َفاف ر ج  َعن َها َوِهَي َأَحبُّ الن اِس إلى، َوَتَرك  ن ت  َفَعل ت  اب ِتَغاَء َوج  م  ِإن  ك  َطي ت َها، الل ه  ِذي أَع 
ن  ِفيِه" َعن ا َما َنح 
(4.) 

ألنه يستخدم في اللغة مع الخطوب واالمراض  -أيضا  - لمت ناسب القحط والجدب أوالفعل 
 ونحو ذلك .

 ثانيا: منصوبة

لعدد  تمييزا  و أوثالثين مرة منصوبة على الظرفية من اثنتين  نحوا  وقد وردت نكرة منصوبة 
 :   (5)نسان مثلمركب يدل على عمر اإل

                                                                                                                        

 .]056البقرة: [ (1)
 .]70غافر: [ (2)
ِوَها حديث رقم  (3) َسِة َأو  َنح  ِض الم َقد  ف َن ِفي اأَلر   (.7/13، )ج0001َباب  َمن  َأَحب  الد 
ــَتأ ِجر  َفــَزاَد، َأو  َمــن  َعِمــَل ِفــي َمــالِ  (4) ــَره ، َفَعِمــَل ِفيــِه الم س  ــَتأ َجَر َأِجيــر ا َفَتــَرَك اأَلِجيــر  َأج  َضــَل َبــاب  َمــِن اس  َتف  ــِرِه، َفاس   َغي 

 (.0/10، )ج7707حديث رقم 
و  0548و  0056و  7408و  7406و  7471و  7478و  7470و  7007و  503ينظــــر: حــــديث رقــــم  (5)

و  6007و  5133و  5840و  5717و   5066و  4105و 4105و  4804و  4310و  0137و  0850
 0503و  0065و  6854و  6604و  6401و  6718
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َهِني ِ  َخاِلدٍ  ب نِ  َزي دِ  َعن  - لٌ  َسَأَله    الن ِبي   "َأن   الج  ِرف   اللَُّقَطِة، َعنِ  َرج   قال َأو   ِوَكاَءَها، َفقال: اع 
َها ث م   َوِعَفاَصَها، ِوَعاَءَها، ف  ِتع   ث م   َسَنة ، َعرِ  َتم  َها َربَُّها َجاءَ  فإن ِبَها، اس   .(1)إليه" َفَأدِ 

اع بسقوط أو وفي شرح هذا الحديث")اللُّقطة( بفتح القاف أشهر من سكونها: وهي ما ض
قال ابن مالك: فيها : الالقط، وبالسكون: الملقوط، و قال الخليل ، هما بالفتحغفلة فيجده شخٌص، و 
: ما  أربع لغات: هذان، يشد به رأس الصرة، ولقاطة ولقطة بفتح الالم والقاف)وكاءها( بالقصر والمدِ 
هما. أو قال: أعرف )وعاءها( بالكسر أكثر من الضمِ : الظرف )وعفاصها( بكسر والكيس، ونحو 

المهملة وبالفاِء: ما يلبس لرأس الظرف وأما الصمام بالمهملة المكسورة: فهو ما يدخل  في فم 
نما أمر بمعرفة ما ذكره  ليعرف صدق مدعيها من كذبه، ولئال يختلط بماله. )ثم  عرفها(  الظرف، وا  

ال  كل  يوٍم  أي: وجوب ا للناس بذكر بعض صفاتها. )سنة( ولو مفرقة وغير متصلة بااللتقاء يعرف وا 
 .(2)طرفي النهار، ثم  كل  يوم مرة، ثم كل  أسبوع، ثم  كل  شهر"

َرَأت ه  الق ب َة َعَلى وفي األثر "وَ - َلم ا َماَت الَحَسن  ب ن  الَحَسِن ب ِن َعِليٍ  َرِضَي َّللا   َعن ه م  َضَرَبِت ام 
وا، َفَأَجاَبه  اآلخر: َبل  َيِئس   : َأاَل َهل  َوَجد وا َما َفَقد  ا َيق ول  ، َفَسِمع وا َصاِئح  وا فإنَقَلب وا َقب ِرِه َسَنة ، ث م  ر ِفَعت 

"(3). 

 .أي مدة سنة فهي منصوبة على الظرفية

وَل َّللا ِ عنهماوعن اب ن  ع َمَر َرِضَي َّللا   - َرَة  : "َأن  َرس  َبَع َعش  ٍد، َوه َو اب ن  َأر  َم أ ح  َعَرَضه  َيو 
َرَة َسَنة ، فَ  َس َعش  َم الَخن َدِق، َوَأَنا اب ن  َخم  ِني ث م  َعَرَضِني َيو   .(4)َأَجاَزِني"َسَنة ، َفَلم  ي ِجز 

 للعدد المركب في الحالتين. منصوبا   وقد جاءت في الحديث تمييزا  

ِ  َة َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال:َعن  َأِبي ه َري رَ - ول  َّللا  اَلم  َوه َو اب ن  قال َرس  َتَتَن ِإب َراِهيم  َعَلي ِه الس  : "اخ 
وِم"  .(1)َثَماِنيَن َسَنة  ِبالَقدُّ

                                         

ِليِم ]ص: (1) ِعَظِة َوالت ع  َره  حديث رقم [، إِ 03َباب  الَغَضِب ِفي الَمو   (.0/03، )ج10ذا َرَأى َما َيك 
زكريـــا المصـــري الشـــافعي، أبـــو يحيـــى، منحـــة البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري، منحـــة البـــاري فـــي شـــرح صـــحيح ( 2)

 (.0/000البخاري، )ج
َره  ِمَن اتخاذ، الَمَساِجِد َعَلى الق ب وِر، )ج (3)  (.7/88َباب  َما ي ك 
ب َيانِ  (4)  (.0/000، )ج7664َوَشَهاَدِتِهم  حديث رقم  َباب  ب ل وِغ الصِ 
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 ييز منصوب للفظ العقد ثمانين.تم -هنا-وهي 

َل؟ ، - ِض َأو  ِضَع ِفي اأَلر  ِجٍد و  ِ، أي َمس  وَل َّللا  وعن َأَبي َذرٍ  َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "ق ل ت  َيا َرس 
ِجد  اأَلق   : ث م   أي؟ ، قال الَمس  ِجد  الَحَرام  ، قال: ق ل ت  : َكم  َكاَن َبي نَ قال: الَمس  قال:  هما؟ ،َصى ق ل ت 
َل ِفيِه" د  َفَصلِ ه ، فإن الَفض  اَلة  َبع  َرَكت َك الص  َبع وَن َسَنة ، ث م   أيَنَما َأد  َأر 
(2) 

رض وفيها في بناء المساجد في األول الواردة في الحديث تدل على الترتيب الزمني أولفظة 
لقطعه عن اإلضافة قوال نحوية في هذا الحديث بينها صاحب المنحة")أول( بالضم على البناء أ

 .(3)أي: أو لكل شيء، وبالفتح غير منصرف وبالنصب منصرف ا"

صغر أه صفة على وزن افعل ، مثل أكبر و نأعلى  ويقصد بقوله بالفتحة غير منصرف تقديرا  
 بتنوين النصب. وال  أأي   علم وبالنصب منصرفا  أ قصر وهللا أطول و أو 

 ثالثا: مجرورة:

 :(4)من ثالث عشرة مرة مثل نحوا  وقد وردت مجرورة 

 َحَياِتِه، آخر ِفي الِعَشاءَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبيُّ  ِبَنا قال: "َصل ى ،ع َمرَ  ب نَ  َّللا ِ  َعب دَ  عن-
َلَتك م   َفقال: "َأَرأيَتك م   َقاَم، َسل مَ  َفَلم ا رِ  َعَلى ه وَ  ِمم ن   يب َقى ال ِمن َها، َسَنةٍ  ِماَئةِ  َرأ َس  فإن َهِذِه، َلي   َظه 
 .(5)َأَحٌد" اأَلر ضِ 

لفاظ المئات أن أد مائة علما وقد جاءت في الحديث مجرورة باإلضافة مفردة بعد العدد المفر 
 لوف ومضاعفاتها يليها معدود مفرد مجرور.واأل

ن  ِفي الَجن ِة َلَشَجَرة  َيِسير  الر اِكب  ِفي ، قال: " إِ وَعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، َعِن الن ِبيِ  -
ٍ َمْمُدودٍ ِظلِ َها ِماَئَة َسَنٍة، َواق َرء وا ِإن  ِشئ ت م  

َوِظل 
(6)"(1). 

                                                                                                                        

(1)  ِ ِل َّللا  َ : -تعالى-َباب  َقو  ُ إِبَْراهِيَم َخلِيًل  ذَواّتذ  (.4/043، )ج0056[ حديث رقم 075]النساء:  اهللذ
 .4/045، جالمرجع السابق (2)
 (.6/450)جزكريا المصري الشافعي، أبو يحيى، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ( 3)
 0056و   0760و 6785و  5446و  4100و  0148و  0071و  630و  564ينظر: حديث رقم  (4)
َمِر ِفي الِعل ِم حديث رقم  (5)  (.0/04، )ج006َباب  الس 
 .]03الواقعة: [( 6)
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ِني الق ر آَن فَ " -رضي هللا عنها  – وفي حديث فاطمة- : َأَسر  إلى: ِإن  ِجب ِريَل َكاَن ي َعاِرض  قالت 
ل  أَه لِ  ن ِك َأو  َتي ِن، َواَل أ َراه  ِإال  َحَضَر َأَجِلي، َواِ  ن ه  َعاَرَضِني الَعاَم َمر  ل  َسَنٍة َمر ة ، َواِ  َبي ِتي َلَحاق ا ِبي.  ك 

 ، َضي َن َأن  تَ فَ َفَبَكي ت  ت  ِلَذِلَك"قال: َأَما َتر  ِمِنيَن َفَضِحك  ك وِني َسيِ َدَة ِنَساِء أَه ِل الَجن ِة، َأو  ِنَساِء الم ؤ 
(2). 

 وهي مجرورة باإلضافة بعد كل التي نابت عنها في الظرف

 ل فقد وردت بالرفع والجر.أأما كونها معرفة ب

 أوال: مرفوعة:

 :(3)مثل ل في ستة مواطن تقريبا  أوقد وردت مرفوعة معرفة ب

َنة  - ر ا، َعَشرَ  اث َنا "الس  َبَعةٌ  ِمن َها َشه  ٌم، َأر  ر  َدةِ  اٌت: ذ ولياَ م َتو  َثاَلَثةٌ  ح  ةِ  َوذ و الَقع   َوالم َحر م ، الِحج 
َماَدى َبي نَ  ال ِذي م َضَر، َوَرَجب   َباَن " ج  َوَشع 

(4.) 

 مرفوعة على االبتداء. -هنا-وهي 
 ثانيا: مجرورة:

 : (5)ربع مرات مثلأ مجرورة نحول أب معرفة وردتو

د كَ  "  عرابي الذي جاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص سائال  في قصة األ- ِ، قال: َأن ش  ومَ  َأن   َأَمَركَ  آَّلل    ِباَّلل   َهَذا َنص 
رَ  ه  م   ِمنَ  الش  َنِة؟، قال: الل ه  " الس  َنَعم 

(6). 

فاد االستغراق  أي كل السنين القمرية أبارك من السنة القمرية وتعريفها أي شهر رمضان الم
 .ما دام حيا  

                                                                                                                        

ل وَقٌة حديث رقم  (1)  (.4/001، )ج0757َباب  َما َجاَء ِفي ِصَفِة الَجن ِة َوَأن َها َمخ 
اَلِم حديث رقم  (2)  (.4/730، )ج0674َباب  َعاَلَماِت النُّب و ِة ِفي اإِلس 
 .0440و  5553و  4874و  4667و  4436ينظر: حديث رقم  (3)
 (.4/030، )ج0010َباب  َما َجاَء ِفي َسب ِع َأَرِضيَن حديث رقم  (4)
 .5044و  4500ينظر: حديث رقم  (5)
ِلِه  (6) ا: -تعالى-َباب  َما َجاَء ِفي الِعل ِم. َوَقو  ِني ِعل م   (.0/70، )ج60[ حديث رقم 004]طه:  َوق ل  َربِ  ِزد 
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َنِة إلى قال اب ن  َعب اٍس: " ِإن  وَ - َض الَبي َضاَء، ِمَن الس  وا اأَلر  َتأ ِجر  ، مثلَما َأن ت م  َصاِنع وَن: َأن  َتس 
َنِة"  .(1)الس 

لى االنتهائية من االبتد ية الزمانية إلى انتهائها وهي مجرورة بحرفي الجراأي ابتداء الغ ائية وا 
 ن جاز التعبير.إ

 ووردت مضافة منصوبة مثل:

َوان ب نم عن- الَحَكِم، قال: "َأَصاَب ع ث َماَن ب َن عفان ر َعاٌف َشِديٌد َسَنَة الرَُّعاِف، َحت ى َحَبَسه   ر 
، قال:  ِلف  َتخ  ٌل ِمن  ق َري ٍش ، قال: اس  َصى، َفَدَخَل َعَلي ِه َرج  ، َوَأو  ، قال: وَ َعِن الَحجِ  قالوه ؟ ، قال: َنَعم 

لٌ  ؟ َفَسَكَت، َفَدَخَل َعَلي ِه َرج  ِسب ه  الَحاِرَث  -آخر  َوَمن  ، فَ ، -َأح  ِلف  َتخ  : َوقالوا؟ فَ قال: اس  قال ع ث َمان 
ِسي ِبيَ فَ  ، قال: َأَما َوال ِذي َنف  َبي َر، قال: َنَعم  ، قالوا الزُّ م  ، قال: َوَمن  ه َو؟ َفَسَكَت، قال: َفَلَعل ه  ِدِه قال: َنَعم 

ن  َكا ، َواِ  ِ ِإن ه  َلَخي ر ه م  َما َعِلم ت  وِل َّللا   .(2)" -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َن أَلََحب ه م  إلى َرس 

 وهي منصوبة على الظرفية.

 :(3)من سبع مرات مثل نحوا  ووردت مضافة إلى ضمير مجرورة 

َوال   قال: "َكاَنت   ،َعن ه   َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  َعن  - وِلهِ  َعَلى َّللا    َأَفاءَ  ِمم ا الن ِضيرِ  َبِني َأم   َصل ى َرس 
ِلم ونَ  ي وِجفِ  َلم   ِمم ا َوَسل َم، َعَلي هِ  هللا   ولِ  َفَكاَنت   ِرَكاٍب، َوالَ  ِبَخي ٍل، َعَلي هِ  الم س   َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  ِلَرس 
ة ، َوَسل مَ  َعل   ث م   َسَنِتِه، َنَفَقةَ  أَه ِلهِ  َعَلى ي ن ِفق   َوَكانَ  َخاص  اَلحِ  ِفي َبِقيَ  َما َيج  ة   َوالك َراعِ  السِ   َسِبيلِ  ِفي ع د 
"ِ  .(4)َّللا 

 .-أيضا  -وهي مجرورة باإلضافة وهي مضافة 

ِبس  أِلَه ِلِه ق وَت   وَعن  ع َمَر َرِضَي َّللا   َعن ه : "َأن  الن ِبي  - َل َبِني الن ِضيِر، َوَيح  َكاَن َيِبيع  َنخ 
" َسَنِتِهم 
(5). 

                                         

ِة )ج (1) ِض ِبالذَهِب َوالِفض   (.0/038َباب  ِكَراِء اأَلر 
َبي ِر ب ِن الَعو اِم حديث رقم  (2)  (.5/70)ج 0000َباب  َمَناِقِب الزُّ
 0035و  5058و  4300و  0314و  6078ينظر: حديث رقم  (3)
ِس َصاِحِبِه حديث رقم  (4)  (.4/08، )ج7134َباب  الِمَجنِ  َوَمن  َيت ِرس  ِبت ر 
ِلِه، َوَكي َف َنَفَقات  الِعَياِل حديث رقم  (5) ِل ق وَت َسَنٍة َعَلى أَه   (.0/60، )ج5050َباب  َحب ِس َنَفَقِة الر ج 
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 :  (1)لياء مثلامرات كلها منصوبة ب ثماني نحو المثنى بصيغة وردت وقد

فِ َيت   ،َأِبيهِ  َعن   ِهَشاٍم، َعن  - َرجِ  َقب لَ  َخِديَجة   قال: "ت و   ِسِنيَن، ِبَثاَلثِ  الَمِديَنةِ  إلى  الن ِبي ِ  َمخ 
عِ  ِبن ت   َوِهيَ  ِبَها َبَنى ث م   ِسِنيَن، ِست ِ  ِبن ت   َوِهيَ  َعاِئَشةَ  َوَنَكحَ  َذِلَك، ِمن   َقِريب ا َأو   َسَنَتي نِ  َفَلِبثَ   ِتس 
 .(2)ِسِنيَن"

ية فتعرب منصوبة على التثنب فأما ما جاءالحديث بلفظ التثنية والجمع وقد جاءت في هذا 
 ما ما جاء بصيغة الجمع فكلها مجرورة باإلضافة وهي من ملحقات جمع المذكر السالم.أالمفعولية و 

ِلف ونَ  َوه م   الَمِديَنةَ   الن ِبيُّ  قال: "َقِدمَ  ،َعن هما َّللا    َرِضيَ  َعب اسٍ  اب نِ  وَعنِ - رِ  ي س  َنَتي نِ  ِبالت م   الس 
َلفَ  َفقال: َمن   َوالث اَلَث، ٍء، ِفي َأس  ل وٍم، َكي لٍ  َفِفي َشي  نٍ  َمع  ل وٍم، َوَوز  ل وٍم" َأَجلٍ  إلى َمع  َمع 

(3). 

 المفعولية. منصوبة على -هنا-وتعرب 

 ربعين مرة وكلها على صيغة ملحقات جمعأ منصوبة ومجرورة نحو الجمع بصيغة ووردت
 :(4)لياء ولم ترد مرفوعة البتة فيما بحثت مثلاالمذكر السالم التي تنصب وتجر ب

م ودِ  َعن  - ِبيعِ  ب نِ  َمح  ة   َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي ِ  ِمنَ  قال: "َعَقل ت   ،الر  َمج 
َها (5) ِهي ِفي َمج   َوج 

َدل ٍو" ِمن   ِسِنينَ  َخم سِ  اب ن   َوَأَنا
(6). 

                                         

  7750و 0035و  0760و  6078و  5058و  4300و  0314ينظر: حديث رقم  (1)
ِويِج الن ِبيِ   (2) وِمَها الَمِديَنَة، َوِبَناِئِه ِبَها حديث رقم  َباب  َتز   (.5/56، )ج0816َعاِئَشَة، َوق د 
ل وٍم حديث رقم  (3) ٍن َمع  َلِم ِفي َوز   (.0/85، )ج7743َباب  الس 
و  0540و  0455و   0086و 0071و  7563و  0858و  0336و  834و  070قــــــم ينظــــــر: حــــــديث ر ( 4)

و  4706و  4347و  0105و  0137و  0816و  0814و  0850و  0800و  0510و  0583و  0548
و  5066و  5060و  5058و  5004و  5000و  5305و  4108و  4518و  4563و  4464و  4037
 .6143و  6010و  6708و  6733و  6308و  6334و  5133
ــجُّ ريَقــه وال 5) : َيم  . وشــيٌخ مــاجٌّ َشــت  َطــٌة مــن الَقَلـم: ترش  ــت  ن ق  ( ]مجـج[ َمــج  الرجــل الشــراَب مــن ِفيـه، إذا رمــى بــه. وان َمج 

 (.0/043يستطيع َحب َسه من ِكَبره. )ابن حماد الجوهري، إسماعيل، الصحاح، )ج
ِغيِر؟ حدي6)  (.0/76، )ج00ث رقم ( َباٌب: َمَتى َيِصحُّ َسَماع  الص 
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ع و َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبيُّ  قال: "َكانَ  ،َعن ه   َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  َأِبي وَعن  -  الق ن وتِ  ِفي َيد 
 ان جِ  الل هم َرِبيَعَة، َأِبي ب نَ  َعي اَش  ان جِ  الل هم الَوِليِد، ب نَ  الَوِليدَ  ان جِ  الل هم ِهَشاٍم، ب نَ  َسَلَمةَ  ان جِ  الل هم

َعِفينَ  َتض  ِمِنيَن، ِمنَ  الم س  د   الل هم الم ؤ  د  َأَتكَ  اش  م   م َضَر، َعَلى َوط  َف" َكِسِني ِ  ِسِنينَ  الل ه  ي وس 
(1). 

نها مفعول به منصوب لفعل أعلى  -هنا-وتقدر  (2)ذكر صاحب المنحة " )سنين( بالنصب"
وب  ذ ، قال:إي الفعل المحذوف في شرحه للحديث محذوف وقد قدر العين له: )ِسِنين( َمن ص  "َقو 

و َذِلك، َوه َو جمع: سنة، َوِهي: الغالء د، َأو: قدر، َأو اجعل َعَلي ِهم ِسِنين َأو َنح  د  ِدير: اش   .(3)"ِبَتق 

وحذفت النون في قوله كسني المجرورة لإلضافة وقد بين النحاة حذف النون من المثنى 
ر فالمزيد في الر فع واو  ن كان لمذك  وجمع المذكر السالم في مثل قول بعضهم:"، قال ابن مالك: )وا 

رورة، وتسقط لإلضافة أالجر  والن صب ياء بعد كسرة تليبعد ضم ة وفي  و هما نون مفتوحة تكسر للض 
رورة أو لتقصير صلة؛ ورب ما سقطت اختيارا    .(4)("قبل الم ساكنة غالبا   للض 

ولَ  َفقال: "َصِحب ت   َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  ه َري َرةَ  بيأوعن -  ِسِني   ِفي َأك ن   َلم   ِسِنينَ  َثاَلثَ   َّللا ِ  َرس 
َرَص  " ِمنِ ي الَحِديثَ  أَِعيَ  َأن   َعَلى َأح   (5)ِفيِهن 
 عام:-01

وهو توكيد لألول كما تقول: بينهم شغل  قال: سنون عومجاء في الصحاح "العام: السنة. ي
شاغل. ، قال العجاج: من مر أعوام السنين العوم وهو في التقدير جمع عائم، إال أنه ال يفرد 
نما هو توكيد. ونبت عاِميٌّ  أي يابٌس أتى عليه عام. وعاومت النخلة، أي  بالذكر النه ليس باسم، وا 

قال: الم عاَوَمة المنهيُّ عنها: أن عاَوَمة ، كما تقول مشاهرة . ويحملت سنة  ولم تحمل سنة . وعاَمَله  م
تبيع زرع عامَك أو ثمر نخلك أو شجرك لعامين أو ثالثة. وقولهم: لقيت ه ذات الَعويِم، وذلك إذا لقيته 

 .(6)بين األعوام"

                                         

ل َزَلِة حديث رقم 1) ِرِكيَن ِبالَهِزيَمِة َوالز  َعاِء َعَلى الم ش   (.4/44، )ج7107( َباب  الدُّ
 (.6/65األنصاري المصري الشافعي، أبو يحي زكريا، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج (2)
 (.04/734)ج( العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 3)
 (.0/040( محب الدين الحلبي ثم المصري تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ، )ج4)
اَلِم حديث رقم  (5)  (.4/016، )ج0510َباب  َعاَلَماِت النُّب و ِة ِفي اإِلس 
 (.5/0110، إسماعيل، الصحاح، )جابن حماد الجوهري  (6)

https://www.google.ps/search?rlz=1C1CHWA_enPS627PS627&biw=1366&bih=638&q=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoyKusSFHi0s_VN0hJSSo3ytWSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIACPbmSjkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj0v_-c1q3TAhWpA5oKHZgVDekQmxMIigEoATAP
https://www.google.ps/search?rlz=1C1CHWA_enPS627PS627&biw=1366&bih=638&q=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoyKusSFHi0s_VN0hJSSo3ytWSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIACPbmSjkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj0v_-c1q3TAhWpA5oKHZgVDekQmxMIigEoATAP
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 : (1)مثلربعة مواطن أووردت مضافة مرفوعة في نحو 

: َكانَ  ، الن ِبي ِ  َزو جِ  َعن َها، َّللا    َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعن  -  إلى َعِهدَ  َوق اصٍ  َأِبي ب ن   ع ت َبة   َأن َها، قالت 
دِ  َأِخيهِ  َعةَ  َوِليَدةِ  اب نَ  َأن   َوق اصٍ  َأِبي ب نِ  َسع  ه   ِمنِ ي، َزم  ٌد" َأَخَذه   الَفت ِح، َعام   َكانَ  َفَلم ا إليك، َفاق ِبض  َسع 

(2) 

 مرفوعة على الفاعلية للفعل التام كان. -هنا-وكلمة عام 

َبي رِ  اب نِ  َمعَ  َسَنةٍ  َعام   ثر "، قال: َأَصاَبَناي األوف- ر ا، َفَرَزَقَنا الزُّ  َيم رُّ  ع َمَر، ب ن   َّللا ِ  َعب د   َفَكانَ  َتم 
ن   ِبَنا ، َوَنح  : الَ  َنأ ك ل  الِقَراِن" َعنِ  َنَهى َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي   فإن ت َقاِرن وا، َوَيق ول 

(3) 

 ا في حديث سابق.ن  صاب من المصيبة كما بي  أعام جدب ولذا استخدم الفعل  أي 

جلها منصوبة على الظرفية  موطنا  وردت مضافة إلى اسم ظاهر منصوبة في نحو سبعين 
 : (4)مثل

َزاَعةَ  "َأن  ه َري َرَة:  َأِبي َعن  - َة  َفت حِ  َعامَ  -َلي ثٍ  َبِني ِمن   َرج ال   َقَتل وا خ  م   ِبَقِتيلٍ  –َمك  َقَتل وه " ِمن ه 
(5). 

َرأَةٌ  ، قال: "َجاَءتِ عنهما َّللا    َرِضيَ  َعب اسٍ  اب نِ  وَعن   ةِ  َعامَ  َخث َعمَ  ِمن   ام  : َيا ،الَوَداعِ  َحج   قالت 
ولَ  َرَكت   الَحج ِ  ِفي ِعَباِدهِ  َعَلى َّللا ِ  َفِريَضةَ  ِإن   َّللا ِ  َرس  ا َأِبي َأد  َتِطيع   ال َكِبير ا َشي خ  َتِويَ  َأن   يس   َعَلى َيس 
ج   َأن   َعن ه   َيق ِضي َفَهل   الر اِحَلةِ  «"َنَعم  »َعن ه ؟، قال:  َأح 

(6) 

 

                                         

 0087و  7045ينظر حديث رقم  (1)
ِل الم وِصي ]ص: (2) َوى حديث رقم 4َباب  َقو  ع   (.4/4، )ج7045[ ِلَوِصيِ ِه: َتَعاَهد  َوَلِدي، َوَما َيج وز  ِلل َوِصيِ  ِمَن الد 
ِر حديث رقم  َباب  الِقَرانِ  (3)  (.0/83، )ج5446ِفي الت م 
 ينظر: حديث رقم  (4)
 0836و  0038و  0667و  0643و  0580و  0583و  0501و  0567و  0715و  050و  783و  705
و  7180و  7504و  7706و  7033و  7350و  7330و  0854و  0846و  0877و  0870و  0800و 
و  4050و  4041و  4040و  4307و  0106و  0468و  0000و  0000و  0056و  0047و  0344
و  4070و  4033و  4033و  4716و  4710و  4713و  4783و  4708و  4015و  4080و  4008
 6140و  6883و    6041و   6006و 6058و 5838و  5561و  5570و  4433و  4018
 (.0/00، )ج007َباب  ِكَتاَبِة الِعل ِم، حديث رقم  (5)
َتِطيع  الثُّب وَت َعَلى الر اِحَلِة، حديث رقم  َباب  الَحج ِ  (6)  (.0/08، )ج0854َعم ن  اَل َيس 
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وِل َّللا ِ - َماِن " َأن ه  َخَرَج َمَع َرس  َوي َد ب َن النُّع   (1)َعاَم َخي َبر "َ  وعن س 

ا ِمن   وَعن  َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها: "َأن  الن ِبي  - د  َدَخَل َعاَم الَفت ِح ِمن  َكَداٍء، َوَخَرَج ِمن  ك 
َة" َلى َمك   (2)أَع 

 .ال ما كان موصوفا  إمعنى هذا العام ل كلها بأووردت معرفة ب
 أوال: مرفوعة:

 فوردت معرفة مرفوعة في موطنين و هما:

لِ  َرَمَضاٍن َعَشَرَة  أياٍم،  َعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "َكاَن الن ِبيُّ - َتِكف  ِفي ك  َيع 
ا"َفَلم ا َكاَن الَعام  ال ِذي ق ِبَض ِفيِه  م  ِريَن َيو  َتَكَف ِعش  اع 

(3). 

 و حدث العام فهي مرفوعة على الفاعلية.أأي جاء  

َوِع، قال: قال الن ِبيُّ - َد َثاِلَثٍة َوَبِقَي وَعن  َسَلَمَة ب ِن اأَلك  ِبَحن  َبع  م  َفاَل ي ص  : "َمن  َضح ى ِمن ك 
ٌء َفَلم ا َكاَن الَعام  الم ق   َعل  َكَما َفَعل َنا َعاَم الَماِضي؟ ، قال: ِفي َبي ِتِه ِمن ه  َشي  ِ، َنف  وَل َّللا  ، قالوا: َيا َرس  ِبل 

ت  َأن  ت ِعين وا ِفيَها" ٌد، َفَأَرد  وا، فإن َذِلَك الَعاَم َكاَن ِبالن اِس َجه  ِخر  ِعم وا َواد  ل وا َوَأط  ك 
(4) 

ضي( بإضافة الموصوف وفي التعليق على الحديث ")العام الماضي( في بعضها: )عام الما
َخر  في السنة الماضية َخر  كما ال ي د   (5)".إلى صفته، أي: ال ي د 

 ثانيا: منصوبة:

 : (6)مثل موطنا  حد عشر أل منصوبة في نحو أد وردت معرفة بوق

                                         

أ ، حديث رقم  (1) ِويِق َوَلم  َيَتَوض  َمَض ِمَن الس   (.0/57، )ج731َباب  َمن  َمض 
َة؟ حديث رقم  (2) ر ج  ِمن  َمك   (.7/045، )ج0508َباٌب: ِمن  أيَن َيخ 
ِتَكافِ  (3) َسِط ِمن  َرَمَضاَن، حديث رقم  َباب  ااِلع  ِر اأَلو   (.0/50، )ج7344ِفي الَعش 
د  ِمن َها، حديث رقم  (4) وِم اأَلَضاِحيِ  َوَما ي َتَزو  َكل  ِمن  ل ح   (.0/030، )ج5561َباب  َما ي ؤ 
 (.04/003البرماوي، شمس الدين، الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، )ج( 5)
 6785و  4757و  4085و  0674و  7030و  7701و  0380ينظر: حديث رقم   (6)
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َنا َمَع الن ِبيِ  - : "َخَرج  ، َفَدَخَل   َعن  َعاِئَشَة، قالت  ، َفَلم ا ِجئ َنا َسِرَف َطِمث ت  ر  ِإال  الَحج  ك  اَل َنذ 
ِت؟ فَ َوَأَنا َأب ِكي،  َعَلي  الن ِبيُّ  ج  الَعاَم، قال: َلَعل ِك ن ِفس  ِ َأنِ ي َلم  َأح  ت  َوَّللا  : َلَوِدد  قال: َما ي ب ِكيِك؟ ق ل ت 

ٌء  ، قال: فإن َذِلِك َشي  : َنَعم  ، َغي َر َأن  اَل َتط وِفي ق ل ت  َعل  الَحاجُّ َعِلي َما َيف  َكَتَبه  َّللا   َعَلى َبَناِت آَدَم، َفاف 
ه ِري" ِبال َبي ِت َحت ى َتط 
(1). 

 والعام في هذا الحديث منصوبة على الظرفية.

ِ ب   عنهماثر "َأن  اب َن ع َمَر َرِضَي َّللا   وفي األ- اِر، َدَخَل اب ن ه  َعب د  َّللا  ر ه  ِفي الد  ِ َوَظه  ن  َعب ِد َّللا 
َت، فَ  وَك َعِن الَبي ِت َفَلو  َأَقم  دُّ قال: َقد  َخَرَج فَ قال: ِإنِ ي اَل آَمن  َأن  َيك وَن الَعاَم َبي َن الن اِس ِقَتاٌل َفَيص 

 ِ ول  َّللا  ف ار  ق َري ٍش َبي نه  َوَبي َن الَبي ِت ، فإن ِحيلَ  َرس  ِ  َفَحاَل ك  ول  َّللا  َعل  َكَما َفَعَل َرس  َبي ِني َوَبي َنه  َأف 
 َ"(2). 

 منصوبة على الظرفية -أيضا  -  -هنا-وهي 

َنا إليها الَعاَم ايِه، "َأن ه  َكاَن ِمم ن  بَ وَعن  َسِعيِد ب ِن الم َسيِ ِب، َعن  َأبِ -   َجَرِة، َفَرَجع  َت الش  يَع َتح 
ِبَل َفَعِمَيت    .(3)َعَلي َنا"الم ق 

 أي في العام المقبل فهي منصوبة على الظرفية باتباع الصفة على الموصوف. 
 ثالثا: مجرورة:

 : (4)ربع عشرة مرة مثلأووردت مجرورة في نحو 

مَ  ِمن ى أَه لِ  ِفي َعِليٌّ  َمَعَنا ه َري َرَة: "َفَأذ نَ  َأب و قال-   ِر: ال َيو  دَ  يح جُّ  الن ح  ِركٌ  الَعامِ  َبع   َوال م ش 
َيان" ِبال َبي تِ  يط وف   ع ر 

(5) 

 وهي مجرورة باإلضافة بعد ظرف الزمان بعد.

                                         

ل َها ِإال  الط َواَف ِبال َبي ِت حديث رقم  (1)  (.0/68، )ج035باب: َتق ِضي الَحاِئض  الَمَناِسَك ك 
 (.7/056، )ج0601َباب  َطَواِف الَقاِرِن، حديث رقم  (2)
َدي ِبَيةِ، حديث رقم  (3) َوِة الح   (.5/074، )ج4064َباب  َغز 
و  4656و   4655و  4060و  4060و  4048و  0000و  7000و  0083و  0677ينظر حـديث رقـم  (4)

4650. 
َرِة حديث رقم  (5) ت ر  ِمَن الَعو   (.0/87، )ج061َباب  َما َيس 
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َتَمَر الن ِبيُّ - ا َرِضَي َّللا   َعن ه ، َكم  اع  َدي ِبَيِة  ؟وَعن  َقَتاَدَة، "َسَأل ت  َأَنس  َرة  الح  َبٌع: ع م  قال: " َأر 
رِ  ه  الم ش  َدِة َحي ث  َصد  َرة  ِفي ِذي الَقع  ، َوع م  م  َدِة َحي ث  َصاَلَحه  ِبِل ِفي ِذي الَقع  َرٌة ِمَن الَعاِم الم ق  وَن، َوع م  ك 
؟ ، قال: َواِحَدة " -أ َراه   -الِجِعر اَنِة ِإذ  َقَسَم َغِنيَمَة  : َكم  َحج  َني ٍن " ق ل ت  ح 

(1). 

 وهي مجرورة بحرف الجر من الذي هو بمعنى في عند الكوفيين.

َتَمَع ِمن ا اث َنانِ عنهمااب ن  ع َمَر َرِضَي َّللا   وقال - ِبِل َفَما اج  َنا ِمَن الَعاِم الم ق  َجَرِة  : "َرَجع  َعَلى الش 
ِ، َفَسَأل ت  اال ِتي بَ  َمة  ِمَن َّللا  َتَها، َكاَنت  َرح  َنا َتح  ا: َعَلى يع  ٍء بَ  َناِفع  ِت؟اأي َشي  ، َعَلى الَمو  قال: اَل،  يَعه م 
ب ِر"بَ  م  َعَلى الص  ل  َبأيَعه 

(2). 

 منصوبة ومجرورة ولم ترد مرفوعة. نكرة ووردت
 أوال: منصوبة:

 :  (3)لعدد مثل و تمييزا  أع مرات كلها منصوبة على الظرفية من تس نحوا  وردت  

ِصرَ  : "َقد  عنهما َّللا    َرِضيَ  َعب اسٍ  اب ن   قال- ول   أ ح   ِنَساَءه ، َوَجاَمعَ  َرأ َسه ، َفَحَلقَ   َّللا ِ  َرس 
َيه ، َوَنَحرَ  َتَمرَ  َحت ى َهد  " َعام ا اع  َقاِبال 

(4). 

قال القسطالني:")اعتمر عام ا قابال ( عام ا نصب على الظرفية وقابال  صفته"
(5). 

وَل َّللا ِ - ِريِ  َرِضَي َّللا   َعن ه : "َأن  َرس  د  تَ  وَعن  َأِبي َسِعيٍد الخ  َسِط َكاَن َيع  ِر اأَلو  ِكف  ِفي الَعش 
َتَكَف َعام ا" ِمن  َرَمَضاَن، َفاع 
(6). 

 .وهي كما في الحديث السابق بالنصب على الظرفية

 

                                         

َتَمَر الن ِبيُّ َصل ى هللا   (1)  (.0/0، )ج0008َعَلي ِه َوَسل َم؟، حديث رقم  َباٌب: َكم  اع 
وا، وَباب  الَبي َعِة ِفي  (2) ِب َأن  اَل َيِفرُّ ِت حديث رقم  الَحر  : َعَلى الَمو  م  ه   (.4/53، )ج7158قال َبع ض 
 .6104و  6847و   6600و 5440و  4504و  0803ينظر حديث رقم  (3)
َتِمر  حديث  (4) ِصَر الم ع   (.0/1، )ج0831رقم َباب  إذا أ ح 
 (.0/784إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، )ج (5)
لِ َها، حديث رقم  (6) ِتَكاِف ِفي الَمَساِجِد ك  ِر األواخر، َوااِلع  ِتَكاِف ِفي الَعش   (.0/48، )ج7370َباب  ااِلع 
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ٍرو َرِضَي َّللا   - ِ ب ِن َعم  ا َلم  َيِرح  َراِئَحَة  ، َعِن الن ِبيِ  عنهماوَعن  َعب ِد َّللا  قال: "َمن  َقَتَل م َعاَهد 
ا" َبِعيَن َعام  ن  ِريَحَها ت وَجد  ِمن  َمِسيَرِة َأر  الَجن ِة، َواِ 
(1). 

 للعدد أربعين. تمييزا  
 ثانيا: مجرورة:

 :(2)كلها مجرورة باإلضافة مثل موطنا  من سبعة وعشرين  نحوا  ووردت مجرورة 

َطع َها" أل َعامٍ  ِماَئةَ  ِظلِ َها ِفي الر اِكب   َيِسير   َلَشَجَرة   الَجن ةِ  ِفي قال: "ِان   ، الن ِبي ِ  َعنِ - يق 
(3). 

: "َجاَءت ِني َبِريَرة   اِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َهاَعن  عَ - لِ  فَ قالت  ِع َأَواٍق، ِفي ك  : َكاَتب ت  أَه ِلي َعَلى ِتس  قالت 
 .(4)يِني"َعاٍم َوِقي ٌة، َفَأِعينِ 

وِل َّللا ِ - َصن  ِبَجل ِد َعن  َزي ِد ب ِن َخاِلٍد َرِضَي َّللا   َعن ه ، َعن  َرس  : "َأن ه  َأَمَر ِفيَمن  َزَنى، َوَلم  ي ح 
ِريِب َعاٍم"  .(5)ِماَئٍة، َوَتغ 

 واحدة:  مرةالمثنى  بصيغة ووردت

ول   "َقِدمَ  قال: ،َعن هما َّللا    َرِضيَ  َعب اسٍ  اب نِ  َعنِ - ِلف ونَ  َوالن اس   الَمِديَنَة،  َّللا ِ  َرس   الث َمرِ  ِفي ي س 
 .(6)َوالَعاَمي ِن"، الَعامَ 

 حيث جاءت منصوبة بالعطف على الظرف. 

 .تفيما بحث ولم ترد بصيغة الجمع اطالقا  

 
                                         

ٍم ، حديث رقم  (1) ر  ا ِبَغي ِر ج   (.4/11، )ج0066َباب  ِإث ِم َمن  َقَتَل م َعاَهد 
  4118و  4880و 0750و  7071و  7074و  7615و  7603و  7560و  0507ينظــــــر: حــــــديث رقــــــم  (2)
 0010و  6851و   6847و  6805و  6800و  6800و    6870و  6600و  6557و  5408و  5470و
 .0763و  
ل وَقٌة، حديث رقم  َباب   (3)  (.4/001، )ج0750َما َجاَء ِفي ِصَفِة الَجن ِة َوَأن َها َمخ 
، حديث رقم  (4) وط ا ِفي الَبي ِع اَل َتِحلُّ ر  َتَرَط ش   ج)(. 7068َباب  إذا اش 
اِرِق َوالز اِني، حديث رقم (5)  (.0/000، )ج7641و َباب  َشَهاَدِة الَقاذِف َوالس 
لَ  (6) ل وٍم، حديث رقم َباب  الس   (.0/85، )ج7701ِم ِفي َكي ٍل َمع 



 013 

 حول:-09

ٌل  م  َأص  ل  ال َعام ، جاء في المقاييس")َحَوَل( ال َحاء  َوال َواو  َوالال  ٍر. َفال َحو  َواِحٌد، َوه َو َتَحرٌُّك ِفي َدو 
. وَ  ور  ،  أي َيد  َول ت  َأَنا  ي قالَوَذِلَك َأن ه  َيح ول  . َوَأح  ل  : َأَتى َعَلي َها ال َحو  َوَلت  ار  َوَأَحاَلت  َوَأح  َحاَلِت الد 

 . ت  ِبِه َحو ال  ،  أي َأَقم  ، إِ حَ  ي قالِبال َمَكاِن َوَأَحل ت  ؤ وال  ل  ِفي َمت ِن َفَرِسِه َيح ول  َحو ال  َوح  َذا َوَثَب اَل الر ج 
ل ه م  -أيضا  - َعَلي ِه، َوَأَحالَ  ٍل َعن  َحاَلٍة. َوِمن ه  َقو  َتَحوِ  لُّ م  ، ِإَذا َتَحر َك، َوَكَذِلَك ك  ول  خ ص  َيح  . َوَحاَل الش 

َص، خ  َتَحل ت  الش  . َوال ِحيَلة  َوال َحِويل  َوال م َحاَوَلة  ِمن  َطِريٍق َواِحٍد، َوه َو ال ِقَياس  أي َنَظر ت  َهل  َيَتحَ  اس  ر ك 
ِرَكه " ِء ِلي د  ي  ور  حوالى الش  َناه ؛ أِلَن ه  َيد  ال ِذي َذَكر 
(1). 

 فقد وردت نكرة مرفوعة ومنصوبة ولم ترد مجرورة.

 أوال: مرفوعة:

 وردت مرفوعة في موطن واحد، وهو: 

َها، َعن   َسَلَمَة، أ م ِ  ِبن تِ  َزي َنبَ  َعن   َرأَة   "َأن   أ مِ  فِ يَ  ام  َها، ت و  ج  وا َزو  ا َعي َني َها، َعَلى َفَخش  ولَ  َفَأَتو   َرس 
َتأ َذن وه   َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  ِل، ِفي َفاس  ، َفقال: الَ  الك ح  ل  َداك ن   َكاَنت   َقد   َتَكح  ك ث  تَ  ِإح   َشر ِ  ِفي م 

اَلِسَها لٌ  َكانَ  َفِإَذا َبي ِتَها، َشر ِ  َأو   َأح  ِضيَ  َحت ى َفالَ  ِبَبَعَرٍة، َرَمت   َكل بٌ  َفَمر   َحو  َبَعة   َتم  ه رٍ  َأر  ٌر" َأش  َوَعش 
(2. 

 )حول( مرفوعة على الفاعلية للفعل التام )كان(.
 ثانيا: منصوبة:

 : (3)ووردت منصوبة في ثالثة مواطن مثل

ت   َسَلَمَة، َعن  - َوي دَ  َسِمع  بٍ  ب نَ  أ َبي   قال: "َلِقيت   ،َغَفَلةَ  ب نَ  س   َفقال: َأَخذ ت   َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  َكع 
ر ة   َها ، الن ِبي   َفَأَتي ت   ِديَناٍر، ِماَئةَ  ص  ف  " َفقال: َعرِ  َحو ال 

(4). 

 سابق.بالنصب على الظرفية  أي سنة كما وردت في حديث 

                                         

 (.7/070ابن فارس، مقاييس اللغة، )ج (1)
ِة حديث رقم  (2) ِل ِلل َحاد   (.0/63، )ج5008َباب  الك ح 
 .6811و  7400 ينظر: حديث رقم  (3)
َبَره  َربُّ اللَُّقَطِة ِبالَعاَلَمِة َدَفَع إليه حديث رقم  (4)  (.0/074، )ج7476َباب  ِإذا َأخ 
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 مرفوعة ومجرورة ولم ترد منصوبة. معرفة ووردت
 أوال: مرفوعة:

 :(1)حيث وردت مرفوعة في موطنين، مثل

ول  َّللا ِ - َهه  قال َرس  ِبط  َوج  َم الِقَياَمِة، َفَتخ  ِط َحق َها ت َسل ط  َعَلي ِه َيو  : "ِإَذا َما َربُّ الن َعِم َلم  ي ع 
َفاِفَها  َدَقة ، َفَباَعَها ِبِإِبٍل ِمث ِلَها َأو   قال َبع ض  وَ ِبَأخ  ٍل َله  ِإِبٌل، َفَخاَف َأن  َتِجَب َعَلي ِه الص  الن اِس: " ِفي َرج 

، َفاَل َبأ َس َعَلي ِه. َوه َو َيق ول   ِتَياال  ٍم اح  َدَقِة ِبَيو  ى إِ ِبَغَنٍم َأو  ِبَبَقٍر َأو  ِبَدَراِهَم، ِفَرار ا ِمَن الص  ِبَله  َقب َل : ِإن  َزك 
ٍم َأو  ِبِست ٍة َجاَزت  َعن ه " ل  ِبَيو  وَل الَحو  َأن  َيح 
(2). 

 مرفوعة على الفاعلية. -هنا-أي قبل أن يمر عليها سنة وهي 

 ثانيا: مجرورة:

 : (3)ووردت مجرورة في خمسة مواطن مثل

ِينَ  م َجاِهٍد: َعن  -   َوَيَذُرونَ  ِمنُْكمْ  ُيَتَوفذْونَ  َواَّلذ
َ
ْزَواًجاأ

ة ، َهِذهِ  ، قال: َكاَنت  (4) َتدُّ  الِعد   ِعن دَ  َتع 
ِجَها أَه لِ  ِينَ َّللا  :  فإنَزلَ  َواِجٌب، َزو  ْزَواًجا َوَيَذُرون ِمنُْكمْ  ُيَتَوفذْونَ  َواَّلذ

َ
ْزَواِجِهمْ  َوِصيذةً  ََأ

َ
 إىل َمَتاًع  أِل

 ، قال: َجَعلَ َمْعُروٍف  مِنْ  ََنُْفِاِهنذ  أ ِِف  َفَعلْنَ  فِيَما َعلَيُْكمْ  ُجَناحَ  فَلَ  َخرَْجنَ  فإن آخراٍج  َغْيَ  اَِلْولِ 
َنةِ  َتَمامَ  َلَها َّللا    ه رٍ  َسب َعةَ  الس  ِرينَ  َأش  َلة   َوِعش  ن   َوِصي ِتَها، ِفي َسَكَنت   َشاَءت   ِإن   َوِصي ة ، َلي   َشاَءت   َواِ 

"  (5)َخَرَجت 

 الدا م:-71

ال   ومِ ")َدَوَم( الد  ك وِن َواللُّز  لُّ َعَلى السُّ ٌل َواِحٌد َيد   .(6)".َوال َواو  َوال ِميم  َأص 

 والمقصود باللزوم االستمرارية الزمانية.
                                         

 (.0845ينظر: حديث رقم ) (1)
َدَقِة حديث رقم (2) َيَة الص  ٍق، َخش  َمَع َبي َن م َتَفرِ  َتِمٍع، َواَل ي ج  َق َبي َن م ج  َكاِة َوَأن  اَل ي َفر   (.1/70ج، )6158 َباٌب ِفي الز 
 .  6151و  5044و  5000و  5006ينظر: حديث رقم و (3)
 .]704البقرة: [( 4)
 (.0/076، )ج600َباب  َما َيق ول  ِإذا َسِمَع الم َناِدي حديث رقم  (5)
 (.7/005ابن فارس، مقاييس اللغة، )ج (6)
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 الدا م: - أ

 ل مرفوعة وذلك في موطن واحد  وهو:أبهذا اللفظ والمعنى إال معرفة ب ولم ترد

:  َوَسل َم؟ َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي ِ  إلى َأَحب   َكانَ  الَعَملِ  َعن َها،" أي َّللا    َرِضيَ  َعاِئَشةَ  عن- قالت 
اِئم ، : َمَتى الد  : َكانَ  َيق وم ؟ َكانَ  ق ل ت  اِرَخ" َسِمعَ  ِإَذا َيق وم   قالت   .(1)الص 

في، ال شمول األزمنة؛ ألنه ال يطاق" جاء في معنى قول عائشة ")الدائم( أي: الدوام العر 
(2) 

 و خبر لمبتدأ محذوف.أع على االبتداء لخبر محذوف ثر بالرفاأل دت في هذاوقد ور 

 ولم ترد منصوبة وال مجرورة بهذا المعنى فيما بحثنا. 
 ديمة: - ب

 وهو:-أيضا  - ديمة في موطن واحد بلفظ توقد ورد

ول   َكانَ  َعن َها: َهل   َّللا    َرِضيَ  ِلَعاِئَشةَ  ق ل ت   َعل َقَمَة،" عن  - َتصُّ  ، َّللا ِ  َرس  َشي ئ ا؟،  األيامِ  ِمنَ  َيخ 
: " اَل، م   ِديَمة ، َعَمل ه   َكانَ  قالت  ول   َكانَ  َما ي ِطيق   َو أيك  "  َّللا ِ  َرس  ي ِطيق 

")ديمة( بكسر الدال  أي: (3)
ا." دائم 
(4) 

 خبر كان منصوب. -هنا-وهي 
 أدوم: -ج

 : -أيضا  - تفضيل في موطن واحد  اسم وهي دومأ بلفظ وردت وقد

ولَ  َعاِئَشَة: "َأن   َعن  - وا َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس  د  َلم وا َوَقاِرب وا، َوَسل َم، قال: َسدِ  ِخلَ  َلن   َأن   َواع   ي د 
م   َمالِ  َأَحب   َوَأن   الَجن َة، َعَمل ه   َأَحَدك  َوم َها َّللا ِ  إلى اأَلع  ن   َأد  " َواِ  َقل 

(5) 

 لخبرية.مرفوعة على ا -هنا-وجاءت 
                                         

َحِر حديث رقم  (1)  7/53ج 0007َباب  َمن  َناَم ِعن َد الس 
 (.0/730ابن زكريا، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )جاالنصاري، ( 2)
 (.0/47، )ج0180َباٌب: َهل  َيخ صُّ َشي ئ ا ِمَن ال؛ أياِم حديث رقم  (3)
 (.4/476األنصاري المصري الشافعي أبو يحيى، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج (4)
َداَوَمِة َعَلى الَعَمِل حديث (5) ِد َوالم   (.8/18، )ج6464رقم  َباب  الَقص 
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 هنيهة:-70

( ِكنَ  ِم ِجن ٍس َوِلل م َؤن ِث َهَنٌة َواَل ا")ال َهن  لِ  اس  َهي ِن َفَمن  قال َواوٌ يٌة َعن  ك  قال ِفي  م ه  َذات  َوج 
ل ه  َمَكَث ه َني َهة   ، قال َهاٌء، قال ه َني َهٌة )َوِمن َها( َقو  ِغيِر )ه َني ة ( َوَمن  ِع )َهَنَواٌت( َوِفي الت ص   أي  ال َجم 

 (.1)َساَعة  َيِسيَرة "

وواضح من الكالم السابق أن هنيهة تستخدم للدليل على قليل الزمان والتحليل الصوتي 
 وضوع خاصة حروف الهمس الخفيفة.مذلك بلحروفها يدل على 

 هنيهة: - أ

 وهو: تناها الزماني في موطن واحد فيما بحثوقد وردت في صحيح البخاري بمع

ظِ  َوَأَمَرِني َحاِئط ا َدَخلَ   الن ِبي   "َأن   َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  م وَسى َأِبي َعن  -  َفَجاءَ  الَحاِئِط، َبابِ  ِبِحف 
لٌ  ، َرج  َتأ ِذن  ر ه   َله   َفقال: ائ َذن   َيس  رٍ  َأب و َفِإَذا ِبال َجن ِة، َوَبشِ  ، آخر َجاءَ  ث م   َبك  َتأ ِذن  ر ه   َله   َفقال: ائ َذن   َيس   َوَبشِ 
، َفِإَذا ِبال َجن ِة، َتأ ِذن   آخر َجاءَ  ث م   ع َمر  ر ه   َله   ث م ، قال: ائ َذن   ه َني َهة   َفَسَكتَ  َيس   َبل َوى  َعَلى ِبال َجن ةِ  َوَبشِ 
َست ِصيب ه "
(2). 

لياء ا : هنوة وتصغيرها هني ة فأبدل منجاء في شرح الحديث ")هنيهة( تصغير هنهة، وأصلها
 (3)الث انية هاء فصار هنيهة أي: شيء قليل."

 ن الفعل سكت فعل الزم وال يتعدى إلى مفعولمنصوبة على الظرفية أل -هنا-وهي 

 ة:هنيّ  - ب

 : (4)ذلك ومن الهاء بنفس المعنى وذلك في نحو سبعة مواطن بدون  هنية بلفظة تأتي وقد

َثَنا- ول   قال: "َكانَ  ،ه َري َرةَ  َأب و َحد  ك ت    َّللا ِ  َرس  ِبيرِ  َبي نَ  َيس  َكاَتة ، قال الِقَراَءةِ  َوَبي نَ  الت ك   ِإس 
ِسب ه ، قال: ه َني ة   : ِبَأِبي -َأح  ل ت  ولَ  َيا َوأ مِ ي َفق  ِ، َرس  َكات كَ  َّللا  ِبيرِ  َبي نَ  ِإس  ؟، قال: "  َما َوالِقَراَءةِ  الت ك  َتق ول 

                                         

، المغرب، )ص (1) ِزى   (.538الخوارزمي الم َطرِ 
ٍرو الق َرِشيِ  َرِضَي َّللا   َعن ه  حديث رقم  (2)  (.5/00، )ج0615َباب  َمَناِقِب ع ث َماَن ب ِن عفان َأِبي َعم 
 (.0/40ابن زكريا االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج (3)
 0013و  4016و  808و  6810و  6000و  6048ينظر: حديث رقم  (4)
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م   : الل ه  تَ  َكَما ي،اياَخطَ  َوَبي نَ  َبي ِني َباِعد   َأق ول  ِرقِ  َبي نَ  َباَعد  ِرِب، الَمش  م   َوالَمغ   يااالَخطَ  ِمنَ  َنقِ ِني الل ه 
ب   يَنق ى أَكم َنِس، ِمنَ  األَب َيض   الث و  ِسل   الل هم الد  َوالَبَرِد" َوالث ل جِ  ِبال َماءِ  ياياَخطَ  اغ 

(1.) 

َوي ِرثِ  ب ن   َماِلك   ِقاَلَبَة، قال: "َكانَ  َأِبي وَعن  -  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي ِ  َصاَلة   َكانَ  َكي فَ  ي ِريَنا الح 
َكنَ  َفَقامَ  َصاَلٍة، َوق تِ  َغي رِ  ِفي َوَذاكَ  َوَسل َم، َكنَ  َرَكعَ  ث م   الِقَياَم، َفَأم  وَع، َفَأم   نَصبَ اف َرأ َسه   َرَفعَ  ث م   الرُّك 
 .(2)ه َني ة "

 :قبل-77

ذا أضيفتا ن صبتا" م تا، وا  د، إذا أ فردتا ض  ")َقب ل(: نقيض َبع 
(3). 

ال مصدر سيما المصدر المؤول والمصدر إث أنه ال يأتي بعدها في البخاري وقد ال حظ الباح
المؤول يفيد التراخي أكثر من الصريح الذي يفيد الثبات أكثر ولم ترد إال منصوبة على الظرفية 

 :(4)من ستين ومائة مرة ومن ذلك نحوا  الزمانية وفي أربعة مواطن فقط جاءت مجرورة وقد وردت 

                                         

ِبيِر حديث رقم  (1) َد الت ك   (.0/041، )ج044َباب  َما َيق ول  َبع 
َفع  َرأ َسه  ِمَن الرُّك وِع حديث رقم  (2)  (.0/051، )ج837َباب  الطَُّمأ ِنيَنِة ِحيَن َير 
 (.8/5040جشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، ) (3)
ممكــــن  500و  554و  546و  577و  486و  471و  067و  074و  84و  0و  0ينظــــر: حــــديث رقــــم  (4)

و  830و  080و  617و  610و  600و  676و  675و  608و  637و  517و  501يــــزبط فــــي التكــــرار و 
و  106و  168و  165و  160و  167و  158و  156و  155و  154و  100و  803و  800و  871
و  0000و  0070و  0007و  0000و  0337و  0330و  115و  114و  185و  184و  180و   101
و  0436و  0434و  0080و  0048و  0031و  0703و  0084و  0080و  0087و  0083و  0007
و  0640و  0670و  0677و  0511و  0517و  0568و  0501و  0500و  0531و  0530و  0441
و  0000و  0006و  0005و  0070و  0077و  0070و  0034و  0684و  0687و  0680و  0606
و  7011و  7044و  0180و  0105و  0800و  0088و  0086و  0080و  0004و  0060و  0054
و  0340و  7140و  7854و  7038و  7660و  7608و  7601و  7485و  7441و  7000و  7710
و  0544و  0448و  0431و  0430و  0071و  0085و  0003و  0056و  0033و  0388و  0356
و  7140و  0185و  0018و  080و  0و  0876و  0876و  0806و  0050و  0503و  0561و  0568
و  7000و  60و  0408و  0080و  6803و  5130و  5047و  4007و  4507و  4500و  4753
 .7403و  7707و  550و  4010و  0880
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 أوال: منصوبة:

ولَ  َأن   ه َري َرةَ  َأِبي َعن  - ِلٍم، أيَمان ا َجَناَزةَ  ات َبعَ  ، قال: "َمنِ  َّللا ِ  َرس  ِتَساب ا، م س   َمَعه   َوَكانَ  َواح 
ر غَ  َعَلي َها ي َصل ى َحت ى ِنَها، ِمن   َوَيف  ِجع   فإنه   َدف  رِ  ِمنَ  َير  لُّ  ِبِقيَراَطي ِن، اأَلج  ٍد، ِمث ل   ِقيَراطٍ  ك   َصل ى َوَمن   أ ح 
َفَن، َأن   َقب لَ  َرَجعَ  ث م   َعَلي َها ِبِقيَراٍط" َير ِجع   فإنه   ت د 

(1). 

ِرو ب نِ  َّللا ِ  َعب دِ  وَعن  - ولَ  "َأن   الَعاِص، ب نِ  َعم  ةِ  ِفي َوَقفَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس   َحج 
َأل وَنه ، ِللن اسِ  ِبِمن ى الَوَداعِ  لٌ  َفَجاءه   َيس  ع ر   َفقال: َلم   َرج  َبَح؟ َأن   َقب لَ  َفَحَلق ت   َأش  َبح   َأذ   َحَرجَ  َوالَ  َفقال: اذ 
ع ر   َفقال: َلم   آخر َفَجاءَ  ت   َأش  مِ  َأن   َقب لَ  َفَنَحر  ِمَي؟، قال: ار  ِئلَ  َفَما َحَرجَ  َوالَ  َأر   َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبيُّ  س 
ءٍ  َعن   َوَسل مَ  مَ  َشي  َعل   ِإال   آخر َوالَ  ق دِ   .(2)َحَرَج" َوالَ  قال: اف 

: َأن   َقَتاَدةَ  َأِبي وعن  - َلِميِ  ولَ  الس  م   َدَخلَ  َوَسل َم، قال: "ِإَذا َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس  ك  ِجدَ  َأَحد   الَمس 
َكع   َعَتي نِ  َفل َير  ِلَس" َأن   َقب لَ  َرك  َيج 

(3). 

ول   قال قال: ،ه َري َرةَ  َأِبي وَعن  - َركَ  َوَسل َم: "ِإَذا َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس  م   َأد  ك  َدة   َأَحد   ِمن   َسج 
ِر، َصاَلةِ  ر بَ  َأن   َقب لَ  الَعص  ، َتغ  م س  َذا َصاَلَته ، َفل ي ِتم   الش  َركَ  َواِ  َدة   َأد  ب ِح، َصاَلةِ  ِمن   َسج   َأن   َقب لَ  الصُّ
ل عَ  ، َتط  م س   .(4)َصاَلَته " َفل ي ِتم   الش 

ولَ  َماِلٍك: َأن   ب نِ  َأَنسِ  َعن  - مَ  َوَسل َم، قال: "ِإَذا َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس   ِبهِ  َفاب َدء وا الَعَشاء ، ق دِ 
ِرِب، َصاَلةَ  ت َصلُّوا َأن   َقب لَ  َجل وا َوالَ  الَمغ  " َعن   َتع  م  َعَشاِئك 

(5). 
 ثانيا: مجرورة:

 أربعة مواطن، وهي:  في مجرورة وردت وقد

                                         

 (.0/08، )ج40يَماِن حديث رقم اتِ َباع  الَجَناِئِز ِمَن اإلباٌب:  (1)
اب ِة َوَغي ِرَها حديث رقم  (2)  (.0/78، )ج80َباب  الف ت َيا َوه َو َواِقٌف َعَلى الد 
، َوالَغَنِم َوَمَراِبِضَها حديث رقم  (3) َوابِ   (.0/56، )ج704َباب  َأب َواِل اإِلِبِل، َوالد 
ِلَس حديث رقم  (4) َعَتي ِن َقب َل َأن  َيج  َكع  َرك  ِجَد َفل َير  م  الَمس  ك   (.0/16، )ج444َباب  إذا َدَخَل َأَحد 
وِب حديث رقم  (5) ِر َقب َل الغ ر  َعة  ِمَن الَعص  َرَك َرك   (.0/006)ج 556َباب  َمن  َأد 



 011 

ِرو َعن  -  ِبال م َهاِجِرينَ  الَخِليَفةَ  َعن ه : " أ وِصي َّللا    َرِضيَ  ع َمر   قال َمي م وٍن، قال: ب نِ  َعم 
ِليَن: َأن   ِرفَ  اأَلو  م   َيع  ، َله  ارَ  َتَبو ء وا ال ِذينَ  ِباألَن َصارِ  الَخِليَفةَ  َوأ وِصي َحق ه م   َأن   َقب لِ  ِمن   اَن،َواأليمَ  الد 
َبلَ  َوَسل َم: َأن   َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبيُّ  ي َهاِجرَ  ، ِمن   َيق  ِسِنِهم  ف وَ  م ح  م ِسيِئِهم  " َعن   َوَيع 

(1.) 

َرأَة   َطل قَ  ،عنهما َّللا    َرِضيَ  الَخط ابِ  ب نِ  ع َمرَ  اب نَ  "َأن   َناِفٍع، وَعن  - ِليَقة   َحاِئٌض  َوِهيَ  َله   ام   َتط 
ول   َفَأَمَره   َواِحَدة ، ِسَكَها ث م   ي َراِجَعَها َأن   َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس  َر، َحت ى ي م  ه   ِعن َده   َتِحيَض  ث م   َتط 
ِهَلَها ث م   ،أخرى  َحي َضة   ه رَ  َحت ى ي م  َهاَفل   ي َطلِ َقَها َأن   َأَرادَ  فإن َحي ِضَها، ِمن   َتط   َقب لِ  ِمن   َتط ه ر   ِحينَ  ي َطلِ ق 
ي َجاِمَعَها" َأن  

(2). 

َرَأَته   ع َمرَ  اب ن   َفقال: "َطل قَ  ع َمَر، وعن اب ن-  هللا   َصل ى الن ِبي   ع َمر   َفَسَألَ  َحاِئٌض، َوِهيَ  ام 
ِتَها" ق ب لِ  ِمن   ي َطلِ قَ  ث م   ي َراِجَعَها، َأن   َفَأَمَره   َوَسل مَ  َعَلي هِ  ِعد 

(3). 

ولَ  ه َري َرَة: َأن   َأِبي وَعن  - ِلَمةٌ  ِعن َده   َكاَنت   َوَسل َم، قال: "َمن   َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس   أِلَِخيهِ  َمظ 
ن   َلم   فإن َحَسَناِتِه، ِمن   أِلَِخيهِ  ي ؤ َخذَ  َأن   َقب لِ  ِمن   ِدر َهٌم، َوالَ  ِديَنارٌ  َثم   َلي َس  فإنه   ِمن َها، َفل َيَتَحل ل ه    َله   َيك 
 .(4)َعَلي ِه" َفط ِرَحت   َأِخيهِ  َسيِ َئاتِ  ِمن   أ ِخذَ  َحَسَناتٌ 

م   َرَأى َوَسل َم، قال: "ِإَذا َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي ِ  َعنِ  َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  َرِبيَعةَ  ب نِ  َعاِمرِ  وَعن  - ك   َأَحد 
ن   َلم   فإن ِجَناَزة ، ل َفَها َحت ى َفل َيق م   َمَعَها، َماِشي ا َيك  ت َخلِ َفه " َأن   َقب لِ  ِمن   ت وَضعَ  َأو   ت َخلِ َفه   َأو   َيخ 

(5). 

فاد أذ الحرف من إبق بين )قبل( و )من قبل( كما في الحديث السا فرقا   ن  أويرى الباحث 
له )َأو ت وَضع( فإنَها ِإذا ابتداء  ن تفارقه الجنازة أهنا أي قبل -ية الزمانية اابتداء الغ ، قال العيني: "َقو 

عد َوَهَذا زَمان ال قع ود" وضعت يق 
(6). 

 من ثماني مرات، وهي:  نحوا   قطعت عن اإلضافة لفظا  ال معنىعلى الضم إذا  مبنية تأتي وقد

                                         

اَر َوال؛ أيَماَن{ حديث (1)  (.6/048، )ج4888رقم  َباب  تَوالذين َتَبو ء وا الد 
{ ]البقرة:  (2) ِهن  ِة، َوَكي ـَف ي َراِجـع  الَمـر أََة إذا َطل َقَهـا َواِحـَدة  َأو  ِثن تَـي ِن حـديث رقـم 778َباب  تَوب ع وَلت ه ن  َأَحقُّ ِبَردِ  [ ِفي الِعـد 

 (.0/58)ج 5007
 (.0/51، )ج5000َباب  م َراَجَعِة الَحاِئِض حديث رقم  (3)
َم الِقَياَمِة " حديث رقم بَ  (4)  (.8/000، )ج6504اب  الِقَصاِص َيو 
ع د  ِإذا َقاَم ِلل َجَناَزِة؟ حديث رقم  (5)  (.7/85، )ج0038َباٌب: َمَتى َيق 
 (8/038( بدر الدين العينى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج6)
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؟ قال: َكي فَ  ،الرِ َجالِ  َمعَ  الط َوافَ  النِ َساءَ  ِهَشامٍ  اب ن   َمَنعَ  : "ِإذ  َعَطاء عن- َنع ه ن   َطافَ  َوَقد   َيم 
دَ  الرِ َجاِل؟ َمعَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي ِ  ِنَساء   : َأَبع  ؟، قال:  أي َأو   الِحَجابِ  ق ل ت  ِري، َقب ل   َلَقد   َلَعم 
ت ه   َرك  دَ  َأد  : َكي فَ  الِحَجاِب، َبع  نَ  ق ل ت  َن، َيك ن   الرِ َجاَل؟، قال: َلم   ي َخاِلط   َّللا    َرِضيَ  َعاِئَشة   َكاَنت   ي َخاِلط 
َرة   َتط وف   َعن َها ، الَ  الرِ َجاِل، ِمنَ  َحج  َرأٌَة: ان َطِلِقي َفقالت   ت َخاِلط ه م  َتِلم   ام  :  أ م   َيا َنس  ِمِنيَن، قالت  الم ؤ 
 .(1)َعن ِك" ان َطِلِقي

ِ، أيم  وفي األثر "، قال: وَ - ن ا َما َّللا  ذ   ك  َمةِ  ِمنَ  َنأ خ  َفِلَها ِمن   َرَبا ِإال   اللُّق  َثر   َأس   َحت ى ِمن َها َأك 
َثرَ  َوَصاَرت   َشِبع وا، ، َكاَنت   ِمم ا َأك  رٍ  َأب و َفَنَظرَ  َقب ل  ءٌ  َفِإَذا َبك  َثر   َأو   َشي  َرَأِتِه: َيا قال ،َأك  تَ  اِلم   َبِني أ خ 
: الَ  ،ِفَراسٍ  َثر   اآلنَ  َلِهيَ  َعي ِني، َوق ر ةِ  قالت  َمر اٍت" ِبَثاَلثِ  َقب ل   ِمم ا َأك 

(2). 

ولَ  "َأن   ،عنهما َّللا    َرِضيَ  ع َمرَ  ب نِ  َّللا ِ  َعب دِ  وَعن  - ث ا، َبَعثَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس   َبع 
ول   َفَقامَ  ِإَماَرِتِه، ِفي الن اس   َفَطَعنَ  َزي ٍد، ب نَ  اَساَمةَ  همَعَلي   َوَأم رَ   َفقال: ِإن   َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس 
َعن وا ن ت م   َفَقد   ِإَماَرِتهِ  ِفي َتط  َعن ونَ  ك  ، ِمن   َأِبيهِ  ِإَماَرةِ  ِفي َتط  َماَرِة، َلَخِلي، قال َكانَ  ِإن   َّللا ِ  َوأيم   َقب ل  ن   إل ِ  َواِ 
ن   ،يإل الن اسِ  َأَحب ِ  َلِمن   َكانَ  َده " إلى   الن اسِ  َأَحب ِ  َلِمن   َهَذا َواِ  َبع 

(3). 

لَ  َوَسل َم: "ِإن   َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبيُّ  قال قال: ،َعن ه   َّللا    َرِضيَ  الَبَراءِ  وَعنِ -  ِفي ِبهِ  َنب َدأ   َما َأو 
ِمَنا ن َتَنا، َأَصابَ  َفَقد   َفَعَله   َمن   َفَنن َحَر، َنر ِجعَ  ث م   ن َصلِ َي، َأن   َهَذا َيو  ، َذَبحَ  َوَمن   س  مٌ  ه وَ  فإنَما َقب ل   َلح 
َمه   كِ  ِمنَ  َلي َس  أِلَه ِلِه، َقد  ٍء" ِفي النُّس  َشي 

(4). 

دٍ  وَعن  - َلي ِن، َوَيِميِنهِ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي ِ  ِبِشَمالِ  قال: "َرأيت   ،َسع   ِثَيابٌ  َعَلي هما َرج 
مَ  ِبيٌض  ٍد، َيو  " َوالَ  َقب ل   َرأيت هما َما أ ح  د  َبع 

(5.) 

                                         

 (.7/057، )ج0608َباب  َطَواِف النِ َساِء َمَع الرِ َجاِل حديث رقم  (1)
اَلِم حديث رقم  (2)  (.4/014، )ج0580َباب  َعاَلَماِت النُّب و ِة ِفي اإِلس 
ــٍد َرِضــَي َّللا    (3) ــَن َزي  ــِه َوَســل َم أ َســاَمَة ب  ــِث الن ِبــيِ  َصــل ى هللا  َعَلي  فِ َي ِفيــِه حــديث رقــم ذَمَرِضــِه ال ــعنهمــا، ِفــي َبــاب  َبع  ي ت ــو 

 (.6/06، )ج4461
ِحي ِة حديث رقم  (4) ن ِة األ ض   (.0/11، )ج5545َباب  س 
 (.0/041، )ج5876َباب  الثِ َياِب الِبيِض حديث رقم  (5)
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مَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبيُّ  َعن هما، قال: "َخَرجَ  َّللا    َرِضيَ  َعب اٍس، اب نِ  وَعنِ -  َفَصل ى ِعيٍد، َيو 
َعَتي ِن، ، َوالَ  َقب ل   ي َصل ِ  َلم   َرك  د  َدَقِة، َفَأَمَره ن   النِ َساَء، َأَتى ث م   َبع  ِصَها َتَصد ق   الَمر أَة   َفَجَعَلِت  ِبالص  ر   ِبخ 
 .(1)َوِسَخاِبَها"

ءٍ  الن ذ ر   آَدمَ  اب نَ  يأ ِتي َوَسل َم: "أل َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبيُّ  قال: ، قال ،ه َري َرةَ  َأِبي وَعن    َلم   ِبَشي 
ن   رَ  َيك  رَ  َقد   الَقَدرِ  إلى الن ذ ر   ي ل ِقيهِ  َوَلِكن   َله ، ق دِ  ِرج   َله ، ق دِ  َتخ  ِتي الَبِخيِل، ِمنَ  ِبهِ  َّللا    َفَيس   َلم   ما َعَلي ه َفي ؤ 
ن   ِتي َيك  " ِمن   َعَلي هِ  ي ؤ  َقب ل 

(2). 
 بعد:-74

مثل)قبل( في أن أصلها ظرف مكان ولكنها قد  وهي سابقا   توهي نقيض )قبل( كما بين
من ستمائة مرة جلها منصوب  نحوا  تستخدم ظرف زمان إن دل عليها زمان وقد وردت في البخاري 

 (3)على الظرفية ومن ذلك:

ث ك م   جاء في الحديث "َأالَ - ت م   ِإن   أ َحدِ  ت م   َأَخذ  َرك  م   َوَلم   َسَبَقك م   َمن   َأد  ك  ِرك  ، َأَحدٌ  ي د  م  َدك  ن ت م   َبع   َوك 
َراَني هِ  َبي نَ  َأن ت م   َمن   َخي رَ  َمد ونَ  ت َسبِ ح ونَ  ِمث َله   َعِمل َمن   ِإال   َظه  ونَ  َوَتح  ل ِ  َخل فَ  َوت َكبِ ر   َثاَلث ا َصاَلةٍ  ك 
 .(4)َوَثاَلِثيَن"

م   َوَسل َم: "ِإن   َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبيُّ  قال َدك  م أ َبع  ون ونَ  َقو  َتَمن وَن، َوال يخ  ونَ  يؤ  َهد   َوال َوَيش 
وَن، َهد  َتش  ونَ  يس  َهر   يف وَن، َوأل َوَين ِذر  " ِفيهم َوَيظ  َمن  السِ 

(5). 

                                         

َخاِب ِللنِ َساِء حديث رقم  (1)  (.0/058، )ج5880َباب  الَقاَلِئِد َوالسِ 
 (.8/040، )ج6614ِبالن ذِر حديث رقم  َباب  الَوَفاءِ  (2)
و  584و  580و  488و  011و  061و  044و  700و  008و  70و  0ينظــر: حــديث رقــم حــديث رقــم  (3)
  660و  640و  640و  676و  637و  518و  510و  517و  510و  513و  588و  580و  586
و  180و  101و  151و  150و  156و  135و  817و  806و  843و  010و  081و  071و  681
و  0700و  0776و  0775و  0010و  0086و  0083و  0007و  0055و  0300و  0337و    0330
 0545و 0407و  0055و  0050،و  0053و  0043و  0030و  0715و  0703
اَلِة حديث رقم  (4) َد الص  ِر َبع   (.0068، )ج840باب  الذك 
َهد  َعَلى َشهَ  (5) ِهَد حديث رقم َباٌب: اَل َيش  ٍر ِإذا أ ش   (.0/000، )ج7650اَدِة َجو 
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ِري   َسِعيدٍ  بيأوعن - د  ولَ  َسِمعَ  َأن ه   الخ  : " ِإَذا َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس  َلمَ  َيق ول   الَعب د   َأس 
نَ  اَلم ه ، َفَحس  ل   َعن ه َّللا    ي َكفِ ر   ِإس  دَ  َوَكانَ  َزَلَفَها، َكانَ  َسيِ َئةٍ  ك  : الَحَسَنة   َذِلكَ  َبع  رِ  الِقَصاص  َثاِلَها ِبَعش   َأم 
ٍف، َسب ِعِماَئةِ  إلى يِ َئة   ِضع  َعن َها " َّللا    َيَتَجاَوزَ  َأن   ِإال   ِبِمث ِلَها َوالس 

(1). 

ِ، َعب دِ  ب نِ  َجاِبرِ  وَعن  - مَ  َجاءَ  الَخط اِب، ب نَ  ع َمرَ  "َأن   َّللا  دَ  َيو  م س   َغَرَبتِ  َما الَخن َدِق، َبع   الش 
بُّ  َفَجَعلَ  ف ارَ  َيس  ولَ  ق َري ٍش، قال: َيا ك  ت   ما َّللا   َرس  َر، أ َصلِ ي ِكد  م س   َكاَدتِ  َحت ى الَعص   قال ،َتغ ر ب   الش 
َنا َصل ي ت َها ما َوَسل َم: َوَّللا   َعَلي هِ  هللا   ل ىَص  الن ِبيُّ  َحاَن، إلى َفق م  أَ  ب ط  اَلةِ  َفَتَوض  أ َنا ِللص   َفَصل ى َلَها، َوَتَوض 
رَ  َدَما الَعص  ، َغَرَبتِ  َبع  م س  َدَها َصل ى ث م   الش  ِرَب  َبع   (.2)الَمغ 

وعَ  َوَسل َم، قال: " َأِقيم وا َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي ِ  َعنِ  َماِلٍك، ب نِ  َأَنسِ  وَعن  - ودَ  الرُّك  ج   َفَوَّللا ِ  َوالسُّ
ِدي ِمن   أَلََراك م   ِإنِ ي ب َما، قال: ِمن   -َبع  دِ  َور  ِري  َبع  ت م   ِإَذا –َظه  ت م  " َرَكع  َوَسَجد 

(3) 

َصة : "َأن   وعن- َعَتي نِ  ي َصلِ ي َكانَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي   َحف  دَ  َخِفيَفَتي نِ  َرك  ل ع   َمأ َبع   يط 
" ر  الَفج 
(4) 

ةِ  ِفي َله   َوَسل َم، قال َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي   َأن   َجِريرٍ  وَعن   َتن ِصتِ  َحج  َفقال:  الن اَس  الَوَداِع: "اس 
ِجع وا الَ  ِدي َتر  ف ار ا، َبع  ِرب   ك  م   َيض  ك  ٍض" ِرَقابَ  َبع ض  َبع 

(5) 

ةَ  َّللا    َوَسل َم، قال: "َحر مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي ِ  َعنِ  َعن هما، َّللا    َرِضيَ  َعب اسٍ  اب نِ  وَعنِ -  َفَلم   َمك 
ِلي، أِلََحدٍ  َتِحل   ِدي" أِلََحدٍ  َوالَ  َقب  َبع 

(6)، 

في نحو خمسة  قطعها عن اإلضافة لفظا  ال معنىمبنية على الضم وذلك عند  تأتي وقد
 : (7)ذلك ومثال موطنا  وعشرين 

                                         

اَلِم الَمر ِء حديث رقم  (1) ِن ِإس  س   (.0/00، )ج40َباب  ح 
َد ،َهاِب الَوق ِت حديث رقم  (2)  (.0/077، )ج516َباب  َمن  َصل ى ِبالن اِس َجَماَعة  َبع 
اَلِة، حديث رقم  (3) وِع ِفي الص   (.0/041، )ج047َباب  الخ ش 
ت وَبةِ، حديث رقم  (4) َد الَمك   (.7/50، )ج0000َباب  الت َطوُِّع َبع 
َلَماء، حديث رقم  (5)  (.0/05، )ج070َباب  اإِلن َصاِت ِلل ع 
 (.7/17، )ج0041َباب  اإِلِخِر َوالَحِشيِش ِفي الَقب ِر، حديث رقم  (6)
 0360و  160و  145و  100و  170و  176و  175و  174و  055و  650و  510ينظر: حديث رقم  (7)
 . 0473و  0017و  0007و  0066و  0077و  0031و  0317و  0303و  0360و 
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ت   قال: ،ِعاَلَقةَ  ب نِ  ِزَيادِ  َعن  - ِ، َعب دِ  ب نَ  َجِريرَ  "َسِمع  مَ  َيق ول   َّللا  َبَة، ب ن   الم ِغيَرة   َماتَ  َيو  ع   َقامَ  ش 
م   َعَلي ِه، َوَأث َنى َّللا َ  َفَحِمدَ  َده   َّللا ِ  ِباتِ َقاءِ  َوقال: َعَلي ك  ِكيَنِة، َوالَوَقاِر، َله ، َشِريكَ  الَ  َوح   َيأ ِتَيك م   َحت ى َوالس 
م   فإنَمأ َأِميٌر، ف وا يأ ِتيك  َتع  ، اآلَن. ث م ، قال: اس  م  ، ث م ، قال: َأم ا وَ الَعف   ي ِحبُّ  َكانَ  فإنه   أِلَِميِرك  د   يفإن َبع 
: أ َبأيع كَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبي   َأَتي ت   اَلمِ  َعَلى ق ل ت  حِ  َفَشَرطَ  اإِلس  : َوالنُّص  ِلمٍ  ِلك ل ِ  َعَلي  ت ه   م س   َفَبأيع 
ِجدِ  َهَذا َوَرب ِ  َهَذا، َعَلى ، َلَناِصحٌ  ِإنِ ي الَمس  َفرَ  ث م   َلك م  َتغ   (1)َوَنَزَل" اس 

أما بعد التي هي فصل الخطاب تفصيل فقد ، قال ابن حجر:"َوَلم  َيِجِد ال ب َخاِريُّ وفي لفظة 
َبِة الن ِبيِ   ط  ِر   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -ِفي ِصَفِة خ  َتَصَر َعَلى ِذك  ِطِه َفاق  م َعِة َحِديث ا َعَلى َشر  َم ال ج  َيو 
ِضَع ِلل   ظ  ال ِذي و  ِوَها ، قال ِسيَبَوي  الث َناِء َوالل ف  ِعَظٍة َوَنح  َده  ِمن  َمو  ِل َبي َنه  َوَبي َن َما َبع  َناَها َفص  د  َمع  ِه َأم ا َبع 

د  مَ  ٍء َبع  ن  ِمن  َشي  ل  ِفي َحِديٍث َفَأَراَد َأن  َيأ ِتَي ِبَغي ِرِه وَ هما َيك  اج  ِإَذا َكاَن الر ج  َحاَق ه َو الز ج  قال َأب و ِإس 
ِدير  أَ ، قال أَ  َضاَفِة َوِقيَل الت ق  وِف ال َمق ط وَعِة َعِن اإل ِ مِ  أِلَن ه  ِمَن الظُّر  د  َوه َو َمب ِنيٌّ َعَلى الض  م ا م ا َبع 

فِ  ٍظ َبل  َيك  ِمِه َأن  ي َصرِ َح ِبَلف  د  َفَكَذا َواَل َيل َزم  ِفي َقس  َو َكَذا َوَأم ا َبع  ِ َفه  ي َما َيق وم  َمَقاَمه  الث َناء  َعَلى َّللا 
ف وع ا ِمن  َحِديِث َأبِ  اَلم  َرَواه  الط َبَراِنيُّ َمر  د  َعَلي ِه الس  ، قالَها َفِقيَل َداو  ِل َمن  ت ِلَف ِفي َأو  ي م وَسى َواخ 

َمي ٍد َوالط َبَراِنيُّ َعِن الش   ٌف َوَرَوى َعب د  ب ن  ح  َناِدِه َضع  َعِريِ  َوِفي ِإس  َش  ل  ال ِخَطاِب األ  ق وف ا َأن َها َفص  ِبيِ  َمو  ع 
َمي ةَ  ِبيِ  َفَزاَد ِفيِه َعن  ِزَياِد ب ِن س  ع  وٍر ِمن  َطِريِق الش  د  َوآخرَجه  َسِعيد  ب ن  َمن ص  ِطيِه َداو  ل  ال ِذي أ ع   َوِقيَل َأو 

ِنيُّ ِبَسَنٍد َرَواه   اَرق ط  ق وب  َرَواه  الد  ر ب  ب ن  َمن  ، قالَها َيع  ل  َمن  ، قالَها َيع  ِفي َغَراِئِب َماِلٍك َوِقيَل َأو 
ِر ب ِن َعب ِد ا اِنيُّ ِمن  َطِريِق َأِبي َبك  َمَد ال َغس  ب  ب ن  ل َؤيٍ  آخرَجه  ال َقاِضي َأب و َأح  َطاَن َوِقيَل َكع  َمِن َقح  لر ح 

َبان  ب ن  َواِئٍل َوِقيلَ  َمع  َبي َنه  َوَبي َن َغي ِرِه ِبَأن ه   ِبَسَنٍد َضِعيٍف َوِقيَل َسح  َبه  َوي ج  ل  َأش  َو  ق سُّ ب ن  َساِعَدَة َواأل 
ة  ث م  يجمع َبينَها َبِة إلى ال َعَرِب َخاص  َضِة َوال َبِقي ة  ِبالنِ س  ِلي ِة ال َمح  َو  َبِة إلى األ  َبِة إلى  ِبالنِ س  ِبالنِ س 

 .(2)ال َقَباِئِل"
: ،َعاِئَشةَ  وَعن  - رِ  َصاَلةَ  ي َصلِ ي َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبيُّ  "َكانَ  قالت  م س   الَعص   َطاِلَعةٌ  َوالش 
َرِتي ِفي ج  َهرِ  َلم   ح  ء   َيظ  " الَفي  د  َبع 

(3). 

                                         

لِ  (1) ِة الم س  وِلِه َوأِلَِئم  ِ َوِلَرس  ين  الن ِصيَحة : َّلل  ِل الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: " الدِ  ِتِهم  " حديث رقـم َباب  َقو  ، 58ِميَن َوَعام 
 (.0/70)ج
 (.7/435( ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج2)
 (.0/004، )ج546ِر حديث رقم َباب  َوق ِت الَعص   (3)



 094 

و وعن- ر  ت   ،ِديَنارٍ  ب ن   َعم  ِ، َعب دِ  ب نَ  َجاِبرَ  قال: َسِمع  " َّللا  ث  ولَ  َأن   ي َحدِ   َعَلي هِ  هللا   َصل ى َّللا ِ  َرس 
َبةِ  الِحَجاَرةَ  َمَعهم َين ق ل   َكانَ  َوَسل مَ   ِإَزاَركَ  َحَلل تَ  َلو   َأِخي، اب نَ  َعمُّه : َيا الَعب اس   َله   َفقال ِإَزار ه ، َوَعَلي هِ  ِلل َكع 
ِشياا َفَسَقطَ  َمن ِكَبي ِه، َعَلى َعَله  َفجَ  قال: َفَحل ه   ،الِحَجاَرةِ  د ونَ  َمن ِكَبي كَ  َعَلى َفَجَعل تَ  ِئيَ  َفَما َعَلي ِه، َمغ  دَ  ر   َبع 
َيان ا َذِلكَ  َوَسل َم" َعَلي هِ  هللا   َصل ى ع ر 

(1). 

رٍ  َأَبا َعن هما: "َأن   َّللا    َرِضيَ  َعب اسٍ  اب ن   وعن-  َعن ه   َّللا    َرِضيَ  َوع َمر   َخَرَج، َعن ه   َّللا    َرِضيَ  َبك 
، الن اَس، ي َكلِ م   ِلس  ، َفَأَبى، َفقال: اج  ِلس  دَ  َفَأَبى، َفقال: اج  رٍ  َأب و َفَتَشه   إليه َفَمالَ  َعن ه ، َّللا    َرِضيَ  َبك 
، وا الن اس  ، َفقال: َأم ا ع َمَر، َوَتَرك  د  م   َكانَ  َفَمن   َبع  ب د   ِمن ك  ا َيع  ا فإن َوَسل َم، َعَلي هِ  هللا   َصل ى م َحم د   م َحم د 
ب د   َكانَ  َوَمن   َماَت، َقد   َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى ،" أَل  َحيٌّ  َّللا َ  فإن َّللا َ، َيع  يم وت 

(2). 

مَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللا   َصل ى الن ِبيُّ  قال: "َخَرجَ  ،َعن هما َّللا    َرِضيَ  َعب اسٍ  اب نِ  وَعنِ -  َفَصل ى ِعيٍد، َيو 
َعَتي نِ  ، َوالَ  َقب ل   ي َصل ِ  َلم   َرك  د  ، ِباَللٌ  َوَمَعه   النِ َساِء، َعَلى َمالَ  ث م   َبع  َن" ن  ا هنَوَأَمر  َفَوَعَظه ن  ق   .(3)َيَتَصد 

 أبدًا:-73

رَدات:  َم، قال الر اغب ِفي ال م ف  َرب  لكل  َما َقد  جاء عند أهل اللغة ")َطاَل اأَلَبد  على ل َبد( ي ض 
ة الز ماِن الممَتد  ال ذي اَل َيتجز أ  َكَما يتجز أ  الز َمان، وذلك َأن ه  ِريِك، عبارٌة َعن مد  ، ِبالت ح  َزمان   ي قالاأَلَبد 

َمع، ِإذ  اَل ي َتصو ر ح صول  َأبد آخر ي َضم  إليه  َأبد   ي قالَكَذا، َواَل  َكَذا. َوَكاَن حقُّه َأن اَل ي ثن ى َواَل ِيج 
ر َها على األََبد" ي داِهَية َيبَقى ِذك  في ثن ى، ولكن قد 
(4). 

 .(5)ِة"وقال: "وال آِتي َك أَبَد األِبي ِد وأَبَد اآلباد وأَبَد األِبِدي َن أي أَبدا ، وأَبَد األَبِدي  

 .(6)وهي ظرف للزمان المستقبل يستعمل في النفي واإلثبات

                                         

اَلِة َوَغي ِرَها حديث رقم  (1)  (.0/87)ج 064َباب  َكَراِهَيِة الت َعرِ ي ِفي الص 
ِرَج ِفي أكفانه، )ج (2) ِت إذا أ د  َد الَمو  وِل َعَلى الَميِ ِت َبع  خ   (.7/00َباب  الدُّ
َفاَعِة فِ  (3) َدَقِة َوالش  ِريِض َعَلى الص   (.7/000، )ج0400يَها، حديث رقم َباب  الت ح 
 (.0/000الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، )ج( 4)
 (.7/064بن عباد، المحيط في اللغة، )جا (5)
 (.0/710الملك المؤيد، الكناش في فني النحو والصرف، )ج( 6)
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وقد وردت هذه اللفظة في البخاري نكرة ومنونة فقط في البخاري وكلها منصوبة على الظرفية 
 بعد نفي أو نهي، وذلك مثل:

: "َصل ى الن ِبيُّ - الِعَشاَء، ث م    -ِه َوَسل مَ َصل ى هللا  َعَلي  -َعن  َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها، قالت 
َعَتي ِن َبي َن الن ِ  ا، َوَرك  َعَتي ِن َجاِلس  ن  َيَدع  َصل ى َثَماِنَي َرَكَعاٍت، َوَرك  ا"َداَءي ِن َوَلم  َيك   .(1)هما َأَبد 

واألصل أن أبدا تستخدم للمستقبل بمعنى مطلقا ولكنها في هذا الحديث استخدمت للماضي 
هما. هما(؛  أي: لم يترك:" )لم يدعذا ما ذكره ابن زكريا االنصاري حين، قالمبالغة ليس إال وه

ن كان وضعه للمستقبل إجراء  للماضي مجرى المستقبل  ا( ظرف، واستعمله للماضي مجاز ا، وا  )أبد 
 .(2)ففيه: مبالغة، كأن ذلك دأبه"

ت ِب ال َعَرِبي ِة َأن َها  لك من قبل ابن حجر في الفتح حينوقرر ذ َر ِفي ك  ا َتَقر  ل ه  َأَبد  قال: "َقو 
وِر ِبَأن َها ذ ِكرَ  ك  د  ِبَقطُّ َوي َجاب  َعِن ال َحِديِث ال َمذ  َبِل َوَأم ا ال َماِضي َفي َؤك  َتق  َمل  ِلل م س  َتع  ت  َعَلى َسِبيِل ت س 

َرى ا َراء  ِلل َماِضي َمج  َباَلَغِة ِإج  َبِل َكَأن  َذِلَك دأبه اَل يت ركه "ال م  َتق  ل م س 
(3). 

َبي ِر َرِضَي َّللا   - ِ ب َن الزُّ َصت  َعب َد َّللا  ِفنِ ي  عنهماوَعن  َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها: "َأن َها َأو  اَل َتد 
ا" ى ِبِه َأَبد  ِفنِ ي َمَع َصَواِحِبي ِبال َبِقيِع اَل أ َزك  م  َواد  َمَعه 
(4). 

ن ت  ِعن َد اب ِن َعب اٍس َرِضَي َّللا   - ٌل عنهماوَعن  َسِعيِد ب ِن َأِبي الَحَسِن، قال: "ك  ، ِإذ  َأَتاه  َرج 
َنع  َهِذِه الت َصاِويَر، فَ  نِ ي َأص  قال اب ن  فَ قال: َيا َأَبا َعب اٍس، ِإنِ ي ِإن َساٌن ِإن َما َمِعيَشِتي ِمن  َصن َعِة َيِدي، َواِ 
وَل َّللا ِ عَ  ت  َرس  ث َك ِإال  َما َسِمع  َر   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -ب اٍس: اَل أ َحدِ  : َمن  َصو  ت ه  َيق ول  : َسِمع  َيق ول 

ا" وَح، َوَلي َس ِبَناِفٍخ ِفيَها َأَبد  وَرة ، فإن َّللا َ م َعذِ ب ه  َحت ى َين ف َخ ِفيَها الرُّ ص 
(5). 

ا"جاء في شرح ال َمد  وَن َعَذاب ه  َسر  ا(؛  أي َفَيل َزم  َأن  َيك  حديث")َوَلي َس ِبَناِفٍخ ِفيَها َأَبد 
(6). 

                                         

ِر، حديث رقم  (1) َعَتِي الَفج  َداَوَمِة َعَلى َرك   (.7/55، )ج0015َباب  الم 
 (.0/778ابن زكريا االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج( 2)
 (.0/40ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج( 3)
َمــَر َرِضــَي َّللا    (4) ــٍر، َوع  ، 0010، حــديث رقــم عنهمــاَبــاب  َمــا َجــاَء ِفــي َقب ــِر الن ِبــيِ  َصــل ى هللا  َعَلي ــِه َوَســل َم، َوَأِبــي َبك 
 (.7/030)ج
َره  ِمن  ،ِلَك، حديث رقم ( 5) وٌح، َوَما ي ك   (.0/87)ج 7775َباب  َبي ِع الت َصاِويِر ال ِتي َلي َس ِفيَها ر 
 (.0/7850الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )ج( 6)
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َط َأَحٌد ِمن ك    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وقال الن ِبيُّ - م ا: "َلن  َيب س  َبه  َحت ى َأق ِضَي مَ َيو  قالِتي م  َثو 
َمَعه   ِرِه َفَين َسى ِمن  مَ إلى َهِذِه، ث م  َيج  ا"َصد   .(1)قالِتي َشي ئ ا َأَبد 

َتَمَر الن ِبيُّ - ِفي ِذي   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وَعِن الَبَراِء ب ِن َعاِزٍب َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "اع 
َة َحت ى َقاَض  ل  َمك  خ  َة َأن  َيَدع وه  َيد  َدِة، َفَأَبى أَه ل  َمك  اه م  َعَلى َأن  ي ِقيَم ِبَها َثاَلَثَة  أياٍم، َفَلم ا َكَتب وا الَقع 
 ،ِ ول  َّللا  ِ َما فَ الِكَتاَب، َكَتب وا َهَذا َما َقاَضى َعَلي ِه م َحم ٌد َرس  ول  َّللا  َلم  َأن َك َرس  قالوا: اَل ن ِقرُّ ِبَها، َفَلو  َنع 

َناَك، َلِكن  َأن َت م َحم د  ب ن  عَ  : َمَنع   ، ث م  ، قال ِلَعِليٍ 
ِ ِ، َوَأَنا م َحم د  ب ن  َعب ِد َّللا  ول  َّللا  ِ، قال: َأَنا َرس  ب ِد َّللا 

ا" وَك َأَبد  ح  ِ اَل َأم  ِ، قال: اَل َوَّللا  ول  َّللا  ح  َرس  ام 
(2). 

ا"فَ " أخرى  روايةوفي  َحاه  َأَبد  ِ اَل َأم  : َوَّللا  قال َعِليٌّ
(3). 

َمي دٍ - ول  َّللا ِ وَعن  ح  : "َخَرَج َرس  ا َرِضَي َّللا   َعن ه ، َيق ول  َصل ى هللا  َعَلي ِه -، قال: َسِمع ت  َأَنس 
َمل   -َوَسل مَ  م  َعِبيٌد َيع  ن  َله  وَن ِفي َغَداٍة َباِرَدٍة، َفَلم  َيك  ِفر  وَن َواألَن َصار  َيح  وَن إلى الَخن َدِق، َفِإَذا الم َهاِجر 
م   َن َصاِر َذِلَك َله  ِفر  ِلأل  م  ِإن  الَعي َش َعي ش  اآلخرة، َفاغ  وِع، قال: الل ه  ، َفَلم ا َرَأى َما ِبِهم  ِمَن الن َصِب َوالج 
 قالوا م ِجيِبيَن َله :فَ َوالم َهاِجَره ، 

ـــــــــــَدا ـــــــــــِذيَن بـــــــــــايُعوا ُمَحم   َنْحـــــــــــُن ال 
 

ـــــــَدا"  ـــــــا َأَب ـــــــى الِجَهـــــــاِد َمـــــــا َبِقيَن  (.4)َعَل
 

 ثبات وليس النفي وهذا من استخدامها.في الحديث مع اإل -هنا- أبدا  ووردت 

 حين:-75

: الوقت. يجاء في المع ة. ومنه قوله -أيضا  - والحين   ...قال: حينئذاجم اللغوية: "الحين  : المد 
وحان . وحان له أن يفعَل كذا َيحين  َحي نا  أي آن (5)﴾َهْل أَت لَع الَسناان ِحنٌي من ادَلهر﴿: -تعالى-

َين ت  بالمكان، إذا أقمَت به حينا . وَحي ن ت   حينه أي قرب وقته. وعاملته م حأيَنة ، مثل مساَوعة. وَأح 
                                         

ِس، حديث رقم ( 1)  (.0/031، )ج7053َباب  َما َجاَء ِفي الَغر 
ـب ه  إلـى َقِبيَلِتـِه َأو  نَ َباٌب: ( 2) ن  َلـم  َين س  َتب  َهذا: َما َصاَلَح ف اَلن  ب ن  ف ـاَلٍن، َوف ـاَلن  ب ـن  ف ـاَلٍن، َواِ  َسـِبِه حـديث رقـم َكي َف ي ك 

 (.0/084، )ج7611
ل وٍم، حديث رقم ( 3)  (.4/030، )ج0084َباب  الم َصاَلَحِة َعَلى َثاَلَثِة؛ أياٍم، َأو  َوق ٍت َمع 
ِريِض َعَلى الِقَتاِل، حديث رقم ( 4)  (.4/75، )ج7804َباب  الت ح 
 .]0اإلنسان: [ (5) 
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الناقَة، إذا جعلت لها في كلِ  يوم وليلة وقتا  تحلبها فيه. وفالن يأكل الَحي َنَة والِحيَنَة، أي المر ة الواحدة 
 .(1)ِن"اي، وفي اأَلحن يفعل كذا أحيانا  في اليوم والليلة. وفال

وقت أو المدة الزمانية وقد وردت معربة في البخاري بالنصب على الظرفية فقط وبمعنى ال
 :(2)مثل تقريبا   موطنا  وذلك في ثالثين  تفيما بحث

ول  َّللا ِ - َوَد الن اِس،  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َعِن اب ِن َعب اٍس، قال: "َكاَن َرس  َود  َما َأج  َوَكاَن َأج 
ه  الق ر آَن، َلٍة ِمن  َرَمَضاَن َفي َداِرس  لِ  َلي  ، َوَكاَن َيل َقاه  ِفي ك  ِ  َيك ون  ِفي َرَمَضاَن ِحيَن َيل َقاه  ِجب ِريل  ول  َّللا  َفَلَرس 

َسَلِة"  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ - يِح الم ر  َود  ِبالَخي ِر ِمَن الرِ  َأج 
(3) 

: "َأَتي ت  َعاِئَشَة َزو َج الن ِبيِ  وع- ٍر َأن َها، قالت  َماَء ِبن ِت َأِبي َبك    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -ن َأس 
َذا ِهَي َقاِئَمٌة ت َصلِ ي" ، َفِإَذا الن اس  ِقَياٌم ي َصلُّوَن، َواِ  م س  ِحيَن َخَسَفِت الش 
(4.) 

َبَة، عَ - ع  وِل َّللا ِ وعن الم ِغيَرِة ب ِن ش  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "َأن ه  َخَرَج ِلَحاَجِتِه، َفات َبَعه  -ن  َرس 
ف ي ِن" َأ َوَمَسَح َعَلى الخ  الم ِغيَرة  ِبِإَداَوٍة ِفيَها َماٌء، َفَصب  َعَلي ِه ِحيَن َفَرَغ ِمن  َحاَجِتِه َفَتَوض 
(5.) 

ِمِني- َعَتي ِن، ِفي الَحَضِر وَعن  َعاِئَشَة أ مِ  الم ؤ  اَلَة ِحيَن َفَرَضَها، َرك  : "َفَرَض َّللا   الص  َن، قالت 
َفِر، َوِزيَد ِفي َصاَلِة الَحَضِر" َفِر، َفأ ِقر ت  َصاَلة  الس   (.6)َوالس 

وَل َّللا ِ - َبَره  "َأن  َرس  ِ ب َن ع َمَر، َأخ  َكاَن َين ِزل    -َعَلي ِه َوَسل مَ  َصل ى هللا  -وَعن  َناِفٍع، َأن  َعب َد َّللا 
لَ  ِجِد ال ِذي ِبِذي الح  ِضِع الَمس  َت َسم َرٍة ِفي َمو  ِتِه ِحيَن َحج  َتح  ، َوِفي َحج  َتِمر  َلي َفِة ِحيَن َيع  ي َفِة، ِبِذي الح 

َرةٍ  ٍو َكاَن ِفي ِتل َك الط ِريِق َأو  َحجٍ  َأو  ع م  ِن َواٍد، َفِإَذا َظَهَر ِمن   َوَكاَن ِإَذا َرَجَع ِمن  َغز  َهَبَط ِمن  َبط 

                                         

 (.5/7036الجوهري، ابن حماد، الصحاح، )ج (1)
  6700و  5067و 0705و  008و  067و  506ينظر: حديث رقم حديث رقم  (2)
ِي، حديث رقم ( 3) ِء الَوح   (.0/8)ج 6َباب  َبد 
ِي الم ث ِقِل، حديث رقم َباب  َمن  َلم  ( 4) أ  ِإال  ِمَن الَغش   (.0/48)ج 084َيَتَوض 
ف ي ِن حديث رقم ( 5) ِح َعَلى الخ   (.0/53، )ج730َباب  الَمس 
َراِء؟، حديث رقم  (6) اَلة  ِفي اإِلس   (.0/01)ج 053َباٌب: َكي َف ف ِرَضِت الص 
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ِبَح َلي َس ِعن   ِقي ِة، َفَعر َس َثم  َحت ى ي ص  ر  َحاِء ال ِتي َعَلى َشِفيِر الَواِدي الش  ِن َواٍد َأَناَخ ِبال َبط  ِجِد َبط  َد الَمس 
جِ  "ال ِذي ِبِحَجاَرٍة َواَل َعَلى اأَلَكَمِة ال ِتي َعَلي َها الَمس   (.1)د 

 أي حال عمرته ووقتها.

وَل َّللا ِ - ِ: َأن  َرس  ، قال: " َمن  ، قال ِحيَن   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وَعن  َجاِبِر ب ِن َعب ِد َّللا 
اَلِة الَقاِئَمِة آِت م َحم د   َوِة الت ام ِة، َوالص  ع  م  َرب  َهِذِه الد  َمع  النِ َداَء: الل ه  ا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، َواب َعث ه  َيس 

َم الِقَياَمِة " َته ، َحل ت  َله  َشَفاَعِتي َيو  ا ال ِذي َوَعد  م ود  َمَقام ا َمح 
(2) 

 والمقصود وقت فراغه من سماع اآلذان.

 ( وذلك في موطنين ، هما:وقد تأتي بصيغة الجمع )أحيانا  

وَل - ِمِنيَن َرِضَي َّللا   َعن َها، َأن  الَحاِرَث ب َن ِهَشاٍم َرِضَي َّللا   َعن ه  َسَأَل َرس  َعن  َعاِئَشَة أ مِ  الم ؤ 
 ِ ؟ فَ   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َّللا  ي  ، َكي َف َيأ ِتيَك الَوح 

ِ وَل َّللا  ِ فَ قال: "َيا َرس  ول  َّللا  هللا  َصل ى -قال َرس 
َصم  َعنِ ي َوَقد  َوَعي ت  َعن ه   -َعَلي ِه َوَسل مَ  ، َفي ف  ه  َعَلي  َيان ا َيأ ِتيِني ، مثل َصل َصَلِة الَجَرِس، َوه َو َأَشدُّ : َأح 
َيان ا َيتَ  امَ  " مثلقال، َوَأح  ِلَي الَمَلك  َرج ال  َفي َكلِ م ِني َفَأِعي َما َيق ول 

(3) 

حديث")أحيان ا(  أي: أوقات ا، ونصبه على الظرفية وعامله يأتي في جاء في التعليق على ال
 (4)صلصلة الجرس(  أي: صوته،" قوله: )يأتيني ، مثل

ِ ب ِن َأِبي َقَتاَدَة، َعن  َأِبيِه، قال: "َكاَن الن ِبيُّ - َرأ  ِفي   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وَعن  َعب ِد َّللا  َيق 
َعَتي ِن ا ر  الر ك  ل  ِفي األ وَلى، َوي َقصِ  وَرَتي ِن ي َطوِ  ِر ِبَفاِتَحِة الِكَتاِب، َوس  ِفي الث اِنَيِة  أل وَلَيي ِن ِمن  َصاَلِة الظُّه 
ِمع  اآل َيان ا"َوي س  يَة َأح 

(5) 

                                         

ــى ]ص:( 1) ــاٌب: الَمَســاِجد  ال ِتــي َعَل ــِه َوَســل َم  [ ط ــر قِ 034َب ــيُّ َصــل ى هللا  َعَلي  ــي َصــل ى ِفيَهــا الن ِب ــِة، َوالَمَواِضــِع ال ِت الَمِديَن
 (.0/034( )ج484حديث رقم )

َعاِء ِعن َد النِ َداِء حديث رقم ( 2)  (.0/076، )ج604َباب  الدُّ
ِي حديث رقم  (3) ِء الَوح   (.0/6، )ج7َباب  َبد 
 (.0/00ح صحيح البخاري، )جاالنصاري، منحة الباري بشر ( 4)
َهـر  ِفيَهـ( 5) ـَفِر، َوَمـا ي ج  لِ َها، ِفي الَحَضِر َوالس  َلَواِت ك  َِماِم َوالَمأ م وِم ِفي الص  وِب الِقَراَءِة ِلإل  ، حـديث َباب  و ج  ا َوَمـا ي َخاَفـت 
 (.0/057، )ج051رقم 
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 في هذا الحديث تدل على تكرار هذا الفعل. ولفظة أحيانا  
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 المبحث الثاني
 ألفاظ الزمان المبنية

 .(1)وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت البناُء لغًة:

وم آخر ال َكِلَمة البناء اصطالحاً  و ل ز  ه ِفي الن ح  َو الثُّب وت واللزوم كبناء ال َحاِئط وحدُّ : ال بناء َفه 
ِتاَلف ال َعامِ  َتلف آخر ال َكِلَمة الخ  ن ِشئ ت قلَت ه َو أن  اَل يخ   .(2)ل ِفيَهاسكونا  َأو َحَرَكة َواِ 

وهو لفظي ومعنوي عند بعض النحاة فاللفظي " ما جيء به ال لبيان مقتضى العامل من 
ية وال نقال  وال إتباعا  وال تخلصا  احرٍف أو سكوٍن أو حذٍف، وليس حكشبه اإِلعراب من حركة أو 

 من سكونين.

 .(3)وعلى القول بأنه معنوي: لزوم آخر الكلمة حالة  واحدة  لغير عامل

و حيث  َومن قبل   م: َنح  رب ضم َوفتح َوكسر ووقف فالضم يكون ِفي ااِلس  َبَعة أض  "َوال بناء َأر 
و:   م، َنح  ل َوال َفت ح يكون ِفي ااِلس  َومن بعد  َوِفي ال َحر ف ِفي م ن ذ  ِفي ل َغة من جر بَها َواَل ضم ِفي ال ِفع 

و: قاَم وقعَد وَ  ل، َنح  و إن  وثم  أيَن وكيَف َوِفي ال ِفع  ر يكون ِفي ِفي ال َحر ف َنح  و:  َو ال َكس  م َنح  ااِلس 
ل  لك لزيد وبزيد َواَل كسر ِفي ال ِفع  و َقو  َضاَفة وبائها َنح  أمِس وهؤالِء َوِفي ال َحر ف ِفي جيِر َوِفي اَلم اإل ِ

كل   و: خذ  و  ل َنح  و: من  وكم  َوِفي ال ِفع  م، َنح  " َوال َوق ف يكون ِفي ااِلس  و هل  وبل  َوِفي ال َحر ف َنح 
(4). 

وقد قرر النحاة أن المبني من األسماء والحروف إنما يعرف من السماع فقد قيل:  "وتتوقف  
ماع والنقل الصحيحين، فإن منها ي ب نى على الضمِ ،  معرفة  ما ت بنى عليه االسماء والحروف  على الس 

ي ب نى على الكسر، ومنها ما ي ب نى على السكون. ولكن ليس ومنها ما ي ب نى على الفتح؛ ومنها ما 
 .(5) لمعرفة ذلك ضابط "

                                         

 (.08المقدسي الحنبلى، دليل الطالبين لكالم النحويين، )ص( 1)
 (.7/04البغدادي محب الدين، اللباب في علل البناء واإلعراب، )ج( 2)
 (.08الكرمى المقدسي، دليل الطالبين لكالم النحويين، )ص( 3)
 (.00ابن جني الموصلي، اللمع في العربية، )ص (4)
 (.01الغاليينى، جامع الدروس العربية، )ص( 5)
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َعال َواَل يفتِقر  َذِلك إلى عل ٍة، ألن  الكلمَة  َف  "والحروف  كلُّها مبني ة وكذلَك األصل  ِفي األ 
 .(1)موضوعٌة َعَلي هِ 

والمضارع معرب  ان مطلقا  ويقصدون باألصل في األفعال البناء؛ ألن الماضي واألمر مبني
 ويبنى إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة ونون النسوة.

ن ما كاَن  -أيضا  - وقرر النحاة  أن عالمة البناء على األصل السكون وبينوا علة ذلك:"وا 
هي ال بناء السكوَن ألمرين: أحد  األصل  فِ  َراب واإلعراب  يكون بالحركِة فضد  ع  ها  هما أن ه  ضدُّ اإل ِ بضد 

َوالث اِني أن  ال َحَرَكة زائدٌة واألصل  أن  اَل ي زاد شيٌء ِإال  لل َحاجة إليه"
(2). 

االستعمال أو  أما المبني من األسماء فهي "ما أشبه الحرف في الوضع أو المعنى أو
 همال أو اللفظ.االفتقار أو اإلِ 

، أو واحٍد كـ "تاء" قمت فالشبه الوضعي: أن يكون االسم موضوعا  في األصل على حرفٍ 
ن لم يكن ثاني هما حرف لين، كـ "الضمائر"، وال يرد "نحن"؛ ألنه فرٌد نادر فألحق على حرفين وا 

 باألعم األغلب.

والشبه المعنوي: أن يتضمن االسم معنى من معاني الحروف، كـ "أسماء الشروط، 
نما أعرب " أي وذاِن وت اِن " على قوٍل لمعارضة الشبه باإِلضافة واالستفهام، وكذا أسماء اإِلشارة" وا 

 والتثنية اللتين من خواص  األسماء.

والشبه االستعمالي: أن يكون االسم نائبا  عن الفعل وال يتأثر بالعامل كـ "أسماء األفعال " 
 فأشبهت الحرف في كونها عاملة  غير معمولٍة.

يتم بها معناه كـ "األسماء الموصولة  والشبه االفتقاري: أن يكون االسم الزم االفتقار إلى جملة
م.  "، وأعرب "اللذان واللتان" على قوٍل كما تقد 

 والشبه اإلهمال: أن يكون االسم مشبها  للحرف في كونه غير عامل وغير معمولٍ 

 كـ "أوائل السور وأسماء الهجاء" وكذا األسماء قبل التركيب على قوٍل.

                                         

 (.00ابن جني الموصلي، اللمع في العربية، )ص( 1)
 (.00، )صالمرجع السابق( 2)
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للحرف في لفظه كـ "على " االسمية و"كال" بمعنى حقا   والشبه اللفظي: أن يكون االسم مشبها  
 (1)و"الكاف " بمعنى مثل".

نحو على ال من األسماء أكثر تفصيال   أخرى  وأضاف عباس حسن في النحو الوافي أنواعا  
: األسماء المركبة؛ ومنها بعض األعداد؛ مثل: أَحَد َعَشَر ... إلى تسعة َعَشَر؛ فإنها مبنية (2)تياآل
رة؛ فإنعلى فتح الجز أين. ما عدا اث دائم ا هما يعربان إعراب المثنى وكذا اسم ني  َعَشَر، واثنتي  عش 

، أو ، علما  في نحو: ال نافع مكروه. وكذلك المنادى، إذا كان: مفردا   -أحيان ا -"ال" النافية للجنس
 نكرة مقصودة، مثل: يا حمد، ساعد زميلك، ويا زميل اشكر صديقك.

، مثل: "كم" وبعض الظروف، مثل: "حيث" والعلم المختوم أخرى فرقات وأضاف بعض مت
اسم  كالهما، مثل حذام، وقطام ... "و  -أي قومكه"، وما كان على وزن "فعال" في ر بكلمة: "وي

امرأة". وكذلك أسماء األصوات المحكية، مثل: "قاق"، و"غاق"، في نحو: صاحت الدجاجة قاق، 
 ونعب الغراب غاق".

 إذ:-0

ند النحاة ولكنه بدأ الحديث السيوطي أقوال النحاة مفصلة في هذا الظرف وأقسامه ع ذكر
( لل َوق ت ية فعلى موافقته للجمهور في أنه يلزم الظرف أي الجمهور ونسبه لنفسه دليال  عن ر  قال:" )ِإذ 

ِفي ة َما لم يضف َلَها زَمان َواإل ِ  ََصح َوتل زم الظ ر  َضاَفة إلى جمَلة غير ال َماِضي وللمستقبل ِفي األ 
م بعده َماض َوقد  مصدرة بزال وأخواته َأو َداَم َأو َلي َس َأو َلِكن َأو َلي ت َأو َلَعل  ويقبح َأن َيليَها اس 

 .(3)وتكسر للساكنين" يحذف جزؤها َوكلَها فتعوض تنوينا  
َفش :" قالف أخرى ثم ذكر بعض أقوال النحاة في جواز تصرفها إلى مواقع إعرابية  َخ  َوجوز األ 

ِليل خالف ا  ع وال ِبِه وبدال ِمن ه  والزمخشري م ب َتدأ ... َوِهي َتِجيء للت ع  ق وعَها َمف  والزجاج والمتآخرون و 
ه وِر حرفا َوقيل ظرفا وللمفاجأة بعد َبينا وبينما حرفا   م  َوال  ِلل ج  َأو ظرف َمَكان َأو زَمان َأو َزاِئَدة َأق 

ِفي   هما ل َبينا م َقد ر والشلوبين عاملليها وعاما، قال اب ن جني َواب ن الباذش تَ ة عاملها َوعلي الظ ر 

                                         

 (.01الكرمي المقدسي، دليل الطالبين لكالم النحويين، )ص( 1)
 (.0/01عباس حسن، النحو الوافي، )ج( 2)
 (.7/007السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )ج( 3)
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َتاَره  اب ن الشجري بعد َبينا وبينما من الظروف  ذا بدل ، قال َأب و ع َبي َدة وللتحقيق وزائدة َواخ  ذ وف َواِ  َمح 
")  .(1)المبنية )ِإذ 

لِ  و: ثم بين اسميتها والدليل على ذلك" َوالد  يل على اسميتها قب ولَها الت ن ِوين واإلخبار بَها، َنح 
و:  َضاَفة إليها ِباَل َتأ ِويل، َنح  ، وبنيت الفتقارها إلى َما (2)﴾بعد إِذْ هديتنا﴿مجيئك ِإذ  َجاَء زيد َواإل ِ

دَها من ال جمل ولوضعها على حرفين وأصل َوضعَها َأن تكون ظرفا لل َوق ت ال َماِضي َوهل  تقع بع 
ه ور: اَل لال م  َتَدلُّوا بقوله وَ  ستقبال،  ، قال ال ج  يَوْمئٍِذ ﴿-تعالى-قال جَماَعة ِمن ه م اب ن َمالك: نعم، َواس 

ْخَبارَها
َ
﴾حتدث أ

ه ور جعل وا اآل  َوال ج  (3) وَها من َباب م  ور﴿ية َوَنح  ﴾َونفخ ِِف الصُّ
بل  (4) َتق  أي من َتن ِزيل ال م س 

ق وع   .(5)منزَلة َما قد َوقع"ال َواِجب ال و 

قال:" ا أضيف إليها اسم زمان وهذا هو رأي الجمهور، فثم بين أن إذ ال تتصرف إال إذ
و  م الز َمان إليها َنح  ِفي ة َفاَل تتصرف ِبَأن تكون فاعلة َأو م بَتدأَة ِإال  َأن ي َضاف اس  ( الظ ر  وتلزم )ِإذ 

 .(7)أيتك أمس ِإذ  ِجئ ت"ور  (6)﴾بعد إِذْ هديتنا﴿ِحيَنِئٍذ ويومئذ و 

أي الجمهور بلزومها النصب على الظرفية إال إذا على كل األحوال فإننا نميل إلى ر و 
بجواز تصرفها عليها ردود عند جمهور  خرى أضيف لها ظرف زمان آخر؛ ألن كل األقوال األ

 النحاة ووافقهم عليها أبو حيان.

من خمسين ومائتين مرة بعضها في جواب بينا وبينما،  نحوا  وقد وردت )إذ( في البخاري  
 :(8)وذلك مثل

                                         

 (.7/000السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )ج (1)
 [.8(  ]آل عمَران: 2)
 [.4]الزلزلة: ( 3)
ف: 4)  [.11(  ]ال َكه 
 (.7/000السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )ج (5)
 [.8(  ]آل عمَران: 6)
 (.7/000السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )ج( 7)
ــــــم  (8) و  573و  401و  470و  430و  718و  743و  700و  077و  08و  04و  66ينظــــــر: حــــــديث رق
 = و 0080و  0766و  0765و  0305و   106و  107و 887و  808و 055و  684و  605و  500
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، قال: " َثاَلٌث َمن    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك َرِضَي َّللا   َعن ه ، َعِن الن ِبيِ  -
و ن  ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإلك   ا اَل ي ِحبُّه  ِإال  َحب  إليه ِمم ا ِسَوا ل ه  أَ يَماِن: َمن  َكاَن َّللا   َوَرس  هما، َوَمن  َأَحب  َعب د 

َره  َأن   َد ِإذ  َأن َقَذه  َّللا  ، ِمن ه  َكَما َيك  ِر، َبع  َره  َأن  َيع وَد ِفي الك ف  ، َوَمن  َيك  ِ َعز  َوَجل  ي ل َقى ِفي الن اِر"َّلل 
(1). 

له: )بعد ِإذ  أنقذه هللا( )بعد(، نصب على الظ ر ف،  قال:وقد أعرب العيني هذا الحديث ف "َقو 
له  ذ(، كلمة ظرف َكَما ِفي َقو  وا: ﴿-تعالى-)َواِ   .(3)"(2)﴾فقد َنصره هللا ِإذ  آخرجه ال ذين كفر 

َمع  ِمَن اب ِن َأِخيَك، فَ وفي الحديث "- ا اب َن قال َله  َوَرَقة : يَ فَ قالت  َله  َخِديَجة : َيا اب َن َعمِ ، اس 
 ِ ول  َّللا  َبَره  َرس  قال َله  َوَرَقة : َهَذا الن ام وس  فَ َخَبَر َما َرَأى،   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َأِخي َماَذا َتَرى؟ َفَأخ 

ا ال ِذي َنز َل َّللا   َعَلى م وَسى، َيا َلي َتِني ِفيَها َجَذع 
رِ (4) م َك، ، َلي َتِني َأك ون  َحياا ِإذ  ي خ  َك َقو  ِ فَ ج  ول  َّللا  قال َرس 

ِرِجي  ه م  ، قال: َنَعم   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ - ٌل َقطُّ بِ : َأَو م خ  َما ِجئ َت ِبِه ِإال   مثل، َلم  َيأ ِت َرج 
ر ا. ث م  َلم  َين َشب   ر ا م َؤز  َك َنص  ر  م َك َأن ص  ِني َيو  ِرك  ن  ي د  "ع وِدَي، َواِ  ي  فِ َي، َوَفَتَر الَوح  َوَرَقة  َأن  ت و 

(5). 

وعند شرح الحديث ذكر العيني أنه يميل إلى قول ابن مالك بجواز أن تكون )إذ( لما استقبل 
من الزمان فتقع موقع إذا ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخرج من مكة في حادثة الهجرة بعد ثالث عشرة سنة من 

مل ِفيِه ِإذ  ِفي قول ورقة بن نوفل له ، ق تع  مك ، قال اب ن َمالك اس  رجك َقو  له ِإذ  يخ  ال العيني: "َقو 
له  ِويين َوِمن ه َقو  َمال َصِحيح وغفل َعنه  َأكثر الن ح  ِتع  بل كإذا َوه َو اس  َتق  نْذرُهْم يَوْم ﴿ -تعالى-ال م س 

َ
َوأ

مر
َ
ة إِذْ قيض اأْل ﴾اِْلَْرَ

نْذرُهمْ ﴿ -تعالى-َوَقوله (6)
َ
فََاوف يعلُموَن ﴿َوَقوله (7)﴾يَوْم اآلزفة إِذْ الُْقلُوب َوأ

                                                                                                                        

و  7885و  7660و  7500و  7758و  7775و  7358و  0106و  0171و  0008و  0608و  0555=
 0747و  0085و  0065و  0301و  0330
ـَره  َأن  ي ل َقــى ِفـي الن ـاِر ِمــَن ال؛ أيَمـاِن. كتـاب ال؛ أيمــان حـديث ر  (1) ــِر َكَمـا َيك  ـوَد ِفـي الك ف   70قــم َبـاٌب: َمـن  َكــِرَه َأن  َيع 
 0/00ج
 [70(  ]التوبة: 2)
 (.0/068العينى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )ج( 3)
وِث ال  (4) د  لُّ َعَلى ح  ـس  الجذع َيد  ِبـِل ال ـذي َأتَـت  َلـه  َخم  اِء: َمـا َأتَـى َلـه  َسـَنَتاِن، َوِمـِن اإل ِ نِ  َوَطَراَوِتِه. َفال َجذع  ِمَن الش  سِ 

َلم  ال َجذَع، أِلَن ه  َجِديٌد. )الرازي، مقاييس اللغة، )ج َز  ه ر  األ   (.0/400ِسِنيَن. َوي َسم ى الد 
 (.0/0، )ج0باب بدء الوحي، حديث رقم  (5)
 [01(  ]مريم: 6)
 [.08( ]غافر: 7)
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ْعَناقهم
َ
مل كل (1)﴾إِذْ األغلل ِِف أ تع  َمال )ِإذا(  منهما، قال َوقد اس  ِتع  ِفي َموِضع اآلخر َومن اس 

له  و َقو  ( َنح  وا إيلها﴿ -تعالى-َموِضع )ِإذ  و لهوا انَْفضُّ
َ
ْوا ِِتَاَرة أ

َ
؛ أِلَن االنفضاض َواقع ِفيَما (2)﴾ِإَوذا َرأ

قال َبعضهم َهَذا ال ِذي ذكره اب ن َمالك قد أقره َعَلي ِه غير َواِحد َوتعقبه َشيخَنا ِبَأن النَُّحاة لم وَ مضى 
وده َوأول وا َما َظاهره َذِلك  ال ة  قالوا ِفي ، مثلوَ يغفلوا َعنه  بل منع وا و ر  يَغة الد  مل الصِ  تع  على َهَذا اس 

ق وعه فا ِبير ِحين  روايةَأن ِفي  -هنا-وه َمن ِزَلته َوي َقوِ ي َذِلك نزلأل م ِضي  لتَحق ق و  الب َخاِري  ِفي الت ع 
ِتَكاب مَجاز  ِتَكاب مَجاز َوَما ذكره َغيره ِفيِه ار  َعاه  اب ن َمالك ِفيِه ار  ِقيق َما اد  مك َوعند الت ح  رجك َقو  يخ 

ِقيقا  ومجازهم أولى لما يبتنى عَ  وَرة ال م ِضي  َتح  بل ِفي ص  َتق  ق وعه َأو  َلي ِه من َأن  أيَقاع ال م س  لو 
ِتَية ِفي َهِذه دون ِتل َك قلت بل غفلو  استحضارا   َهَذا َلي َس من  مثل ا َعنه ؛ أِلَن الت ن ِبيه علىللصورة اآل 

ن َما ه َو من َوِظيَفة أهل ال مَعاِني َوَقوله بل من وده َكيَف َيصح َوقد ورد ِفي ال ق ر آن ِفي وظيفتهم َواِ  ع وا و ر 
وده َوَكيف نسب الت أ ِويل إليهم َوه َو َلي َس  ر  له منع وا و  غير َما َموِضع َوَقوله َوأول وا َما َظاهره ي َناِفي َقو 

َلِوي ة أِلَ  َو  له ومجازهم أولى بعيد َعن األ  ن َما ه َو إلى أهل ال مَعاِني َقو  ِليل ال ِذي علله َله م إليهم َواِ  ن الت ع 
َولوية"له َو عين َما عل ِس َفمن  أين األ  بل كإذا َوِبال َعك  َتق  مل ِإذ  ِفي ال م س  تع  له اس  ه اب ن َمالك ِفي َقو 

(3). 

نما من صنعة أهل  -هنا-و يقرر العيني أن التأويل بالمجاز ليس من صنعة النحاة وا 
 المعاني من البالغيين.  

والباحث يميل إلى ما قرره العيني ومن قبله ابن مالك ومن معه ومن المعاصرين السامرائي 
في معاني النحو وعباس حسن في النحو الوافي ذلك أن النصوص الظاهرة الواضحة ال تحتاج إلى 

 تأويل.

ث  َعن  َفت َرةِ - ، قال: َوه َو ي َحدِ  ِ األَن َصاِري  ِي  وعن َجاِبَر ب َن َعب ِد َّللا  قال ِفي َحِديِثِه: " َبي َنا فَ الَوح 
ت  َبَصِري، َفِإَذا الَمَلك  ال ِذي َجاَءِني ِبِحَراٍء َجاِلٌس  َماِء، َفَرَفع  ت ا ِمَن الس  ت  َصو  ِشي ِإذ  َسِمع  َعَلى َأَنا َأم 

: َزم ِ  ل ت  ت  َفق  ِض، َفر ِعب ت  ِمن ه ، َفَرَجع  َماِء َواأَلر  ِسيٍ  َبي َن الس  ر  ل وِني "ك  ل وِني َزمِ 
(4). 

                                         

 [.00( ]غافر: 1)
 [.00( ]الجمعة: 2)
 (.0/51العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )ج( 3)
 (.0/0، )ج4باب بدء الوحي حديث رقم  (4)
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لف َوه َو  له: )َفبينا( َأصله: َبين أشبعت َفت حة النُّون ِباأل  جاء في التعليق على هذا الحديث " َقو 
له: )ِإذ َسِمعت(" َتاج إلى َجَواب َوَجَوابه َقو  َلة َويح  م  ظرف ي َضاف إلى ال ج 
(1). 

صل إن شاء ل مستقل خالل هذا الفوالحديث عن )بينا( سيتم التفصيل فيه عند ذكرها بشك
قال: "َوِهي ا( فيها أقوال ذكرها السيوطي، فذ( الواقعة في جواب )بينا( )وبينمإ. ولكن )-تعالى-هللا  

ه وِر حرفا   م  ِليل خالف ا ِلل ج  َأو ظرف َمَكان َأو  وللمفاجأة بعد َبينا وبينما حرفا   َوقيل ظرفا   َتِجيء للت ع 
َوال َوعل ِفي ة عاملها ىزَمان َأو َزاِئَدة َأق  ل َبينا م َقد ر ليها وعاما، قال اب ن جني َواب ن الباذش تَ الظ ر 

َتاَره  اب ن الشجري"والشلوبين عامل ذا بدل ، قال َأب و ع َبي َدة وللتحقيق وزائدة َواخ  ذ وف َواِ  هما َمح 
(2). 

 ميتها وظرفيتها على رأي ابن جني وابن الباذش ومن تابعهم.ويميل الباحث إلى اس

بي َنَما َكل ٌب ي ِطيف  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وَعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: قال الن ِبيُّ - َ" :
، إِ (3)ِبَرِكي ةٍ  ت ل ه  الَعَطش  َراِئيَل، َفَنَزَعت  م وَقَهااذ  َرَأت ه  َبِغيٌّ ِمن  َبغَ ، َكاَد َيق  يا َبِني ِإس 

َفَسَقت ه  َفغ ِفَر َلَها  (4)
 .(5)ِبِه"

َل َما َقِدَم الَمِديَنَة   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وَعِن الَبَراِء ب ِن َعاِزٍب، "َأن  الن ِبي  - َنَزَل َكاَن َأو 
َداِدِه، َأو   َواِلِه ِمنَ  َعَلى َأج  ر ا، َأو  َسب َعَة  قال َأخ  ِدِس ِست َة َعَشَر َشه  األَن َصاِر، َوَأن ه  َصل ى ِقَبَل َبي ِت الَمق 

َها َصاَلةَ  َل َصاَلٍة َصال  َلت ه  ِقَبَل الَبي ِت، َوَأن ه  َصل ى َأو  ِجب ه  َأن  َتك وَن ِقب  ر ا، َوَكاَن ي ع  ِر، َعَشَر َشه   الَعص 
ٌم فَ  ِجٍد َوه م  َراِكع وَن، َوَصل ى َمَعه  َقو  ٌل ِمم ن  َصل ى َمَعه ، َفَمر  َعَلى أَه ِل َمس  ِ فَ َخَرَج َرج  َهد  ِباَّلل  قال: َأش 

 ِ وِل َّللا  وا َكَما ه م  ِقَبَل الَبي ِت، َوَكاَنِت     -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َلَقد  َصل ي ت  َمَع َرس  َة، َفَدار  ِقَبَل َمك 
َهه  ِقَبَل البَ اليه ِدِس، َوأَه ل  الِكَتاِب، َفَلم ا َول ى َوج  م  ِإذ  َكاَن ي َصلِ ي ِقَبَل َبي ِت الَمق  َجَبه  ي ِت، ود   َقد  أَع 

وا َذِلَك" َأن َكر 
(6). 

 على معناها األصلي لما مضى من الزمان مبنية في محل نصب على الظرفية. -هنا-وهي 

                                         

 (.01/768العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 1)
 (.7/000)جالسيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، (2)
بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، )ج (3) . الز  ِكي ة ، كَغِني ٍة: الِبئ ر   (.08/008الر 
: الذي ي لبس فوق الخف، فارس معرب.الجوهري، الصحاح )ج (4)  (.4/0550الموق 
 (.4/000)ج 0460َباب  َحِديِث الَغاِر، حديث رقم  (5)
 (.0/00)ج 43باب الصالة من ال؛ أيمان، حديث رقم  (6)
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َبل َها َبن و َتِميٍم، قالوا: َقد  َقِبل َنا َيا قال: فَ وفي الحديث "- َرى َيا أَه َل اليمن، ِإذ  َلم  َيق  َبل وا الب ش  اق 
"ِ وَل َّللا  َرس 
(1). 

وقد ترد مضافة إلى ظرف زمان متصلة به ، مثل يومئذ وحينئذ وتكون منونة على الكسر 
مثل حديث عائشة رضي هللا عنها كما بينا في المهاد النظري وتدل على محذوف بعدها وذلك في ، 

 ِ وِل َّللا  ِني َرأ َس َرس  ، َتع  ل  ول  َّللا ِ  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -"َأن َها َكاَنت  ت َرجِ  َصل ى -، َوِهَي َحاِئٌض، َوَرس 
ِني َلَها َرأ َسه ، وَ   -هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  ِجِد، ي د  ل ه  َوِهَي ِحيَنِئٍذ م َجاِوٌر ِفي الَمس  َرِتَها، َفت َرجِ  ج  ِهَي ِفي ح 
 .(2)َحاِئٌض"

ت   -  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َزو ِج الن ِبيِ   -وَعن  أ مِ  َسَلَمَة َرِضَي َّللا   َعن َها - : "َشَكو  ، قالت 
 ِ وِل َّللا  َتِكي،   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -إلى َرس  ط وِفي ِمن  َوَراِء الن اِس َوَأن ِت َراِكَبٌة َفط ف ت   قال:فَ َأنِ ي َأش 
ول  َّللا ِ  َرأ :  َوالطُّوِر َوِكَتاٍب   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َوَرس  ِحيَنِئٍذ ي َصلِ ي إلى َجن ِب الَبي ِت َوه َو َيق 
ط وٍر" َمس 
(3). 

ول  َّللا ِ - َتَم َرس  : "أَع  :   -ل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ َص -وعن َعاِئَشَة، قالت  ِبالِعَشاِء َحت ى َناَداه  ع َمر 
، َفَخَرَج،  ب َيان  اَلَة َناَم النِ َساء  َوالصِ  ، قال: َواَل ي َصل ى فَ الص  م  ِض َغي ر ك  قال: َما َين َتِظر َها َأَحٌد ِمن  أَه ِل اأَلر 
َمِئٍذ ِإال  ِبال َمِديَنِة، َوَكان وا ي َصلُّ  ِل"َيو  َفق  إلى ث ل ِث الل ي ِل اأَلو  وَن ِفيَما َبي َن َأن  َيِغيَب الش 

(4). 

َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، َعِن الن ِبيِ  - ل  الَمِديَنَة  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وَعن  َأِبي َبك  خ  ، قال: اَل َيد 
َمِئٍذ  اِل، َلَها َيو  ج  لِ  َباٍب َمَلَكاِن"ر ع ب  الَمِسيِح الد  َسب َعة  َأب َواٍب، َعَلى ك 

(5). 
 إذا:-7

ذا"  " ظرٌف ِلما مضى منها، وا  ِمنة، فـ "ِإذ  (، و)إذا( ظرفان من ظروف األز  قال ابن يعيش:" )إذ 
هما بالموصوالت، وتنزل  كل بنيان على السكون. والذي أوجب لهما البناَء َشَبه  ِلما ي ستقبل، و، هما م

                                         

(1)  ِ ِل َّللا  ه  َوه ـَو أَه ـَون  َعَلي ـِه{ ]الـروم: -تعالى-َباب  َما َجاَء ِفي َقو  [ ، حـديث رقـم 70: تَوه َو ال ذي َيب َدأ  الَخل َق ث م  ي ِعيد 
 (.4/035، )ج 0010
ِجَها وَ  (2) ِل الَحاِئِض َرأ َس َزو  ِجيِلِه، حديث رقم َباب  َغس   (.0/60، )ج 716َتر 
 (.7/050، )ج0601َباب  َطَواِف النِ َساِء َمَع الرِ َجاِل، حديث رقم  (3)
ِلَب، حديث رقم  (4) ِم َقب َل الِعَشاِء ِلَمن  غ   (.0/008، )ج561َباب  الن و 
ال  الَمِديَنَة، حديث رقم  (5) ج  ل  الد  خ   (.0/77، )ج0801َباٌب: اَل َيد 
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، ومعناها -أيضا  -منزلَة بعض االسم...وأما )إَذا(، فهي اسٌم من أسماء الزمان؛  هماواحد من
المستقَبل، وهي مبنيٌة إلبهامها في المستقبل، وافتقاِرها إلى جملٍة بعدها، ت وِضحها وت بينها كما كانت 

"، مضاَفا ذلك إلى ما فيها من معنى الشرط، فب ن يت كبناء الموصوالت كذلك، على ما ذكرنا في "إذ 
أدوات الشرط، وسكن آخرها؛ ألن ه لم يلتِق فيه ساكنان. وِلما تضمنت ه من معنى الجزاء، لم يقع بعدها 
ذا يقوم زيٌد". إنما كان في "إذا" معنى المجازاة؛ ألن  ، وا  ر  : "آتيك إذا احمر الب س  ، نحو  إال  الفعل 

وع الشرط. ومثل ه قولك: "الذي يأتيني فَله  جوابها يقع عند الوقت الواقع، كما تقع المجازاة  عند وق
َزَم ما بعدها؛ ِلما تقدم  درهٌم"، فيه معنى المجازاة؛ ألنه باإلتيان يستحق الدرهَم. وال ي جاَزى بها، في ج 
من توقيتها، وتعييِن زمانها، فلذلك كان ما بعدها من الفعل مرفوع ا، وقد تكون "إذا" للم فاجأة، فتكون 

ا"، فيه اسما للمكا ن، وظرف ا من ظروفه، فتقول: "خرجت  فإذا زيٌد قائم"، و"خرجت  فإذا زيٌد قائم 
و"خرجت  فإذا زيد". فإذا قلت: "خرجت  فإذا زيد قائم". كان "زيد" المبتدأ، و"قائم" الخبَر، و"إذا" ظرَف 

رتي زيٌد قا : بَحض  ، كما تقول: "في الدار زيد قائم"، والمراد  ئٌم، أي: فاَجأني عند مكان عِمل فيه الخبر 
 . (1)خروجي"

 :(2) وبناء على ما سبق من كالم ابن يعيش فإنها تأتي على ثالثة أوجه، وهي

فجائية: وهي في هذا المعنى حرف ال عمل له ولكنها تشترط مجيء جملة اسمية بعدها  - 0
 لتحقق هذا المعنى.

المستقبل، وتأتي إذا ظرفية شرطية غير جازمة، وهي في هذا المعنى ظرف للزمان  -7
الزمة اإلضافة إلى الجملة الفعلية بعدها وتشترط أن تكون الجملة بعدها فعلية وتجرها باإلضافة، 

لفعل محذوف  وتتعلق إذا بجواب الشرط، فإذا ورد بعد إذا مباشرة اسم، أعربنا ذلك االسم فاعال  
فعلية بعد إذا تتكون من الفعل  يفسره الفعل المذكور بعد االسم، وبذا صارت لدينا جملة وجوبا  

 المحذوف والفاعل المذكور والجملة الفعلية في محل جر مجرور باإلضافة، نحو:

ْت : ﴿-تعالى-قال   ماُء اَسنَْشقذ  .(3)﴾إَِذا الاذ

                                         

 (.0/070ابن يعيش، شرح المفصل، )ج (1)
 (.00البياتي، أدوات اإلعراب، )ص (2)
 [.0( ]االنشقاق: 3)
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قد تخرج )إذا( عن معنى الشرطية، وأكثر ما يكون ذلك بعد القسم. وعند ذلك تتعلق  -0
 :بحال محذوفة من المقسم به، نحو

ىح: ﴿-تعالى-قال  - َواللذيِْل إِذا : ﴿-تعالى-وقوله  (1)﴾َواللذيِْل إِذا َسىج *َوالضُّ
 .(2)﴾َوانلذهارِ إِذا َِتَّلذ  *َيْغش

وقد وردت في البخاري أكثر من ألف مرة وكلها شرطية أو للمفاجئة ونسرد بعض األحاديث 
 للداللة على ذلك.

ول  َّللا ِ  -رضي هللا عنها  – فَعن  َعاِئَشةَ - : "َكاَن َرس  ،  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -قالت  ِإَذا َأَمَره م 
ِ، ِإن  َّللا َ َقد  َغفَ  وَل َّللا  َنا َكَهي َئِتَك َيا َرس  َماِل ِبَما ي ِطيق وَن، قالوا: ِإن ا َلس  َم ِمن  َر َلَك َما َأَمَره م  ِمَن اأَلع  َتَقد 

ِ َأَنا"خر، أَذن ِبَك َوَما ت م  ِباَّلل  َلَمك  : إن  َأت َقاك م  َوأَع  ِهِه، ث م  َيق ول  َرَف الَغَضب  ِفي َوج  َفَيغ َضب  َحت ى ي ع 
(3). 

وفي هذا الحديث هي شرطية غير جازمة للزمان المستقبل أضيفت إلى جملة فعلية وفعل 
فيه لفت  وجوابا   لفعل شرطا  الشرط )أمرهم( األولى والجواب )أمرهم( الثانية والتكرير في نفس ا

 لالنتباه وزيادة في التحقيق والتقرير خاصة أن الفعل روي بالماضي وليس المضارع.

يث من أن جواب الشرط هو الفعل والباحث ليس مع ما ذهب إليه العيني في شرح الحد
 فيه فائدة لغوية. وجوابا   ألن سياق الحديث واضح وتكرار الفعل كما قلنا شرطا   (؛4)قالوا()

وَل َّللا ِ - ت  َأن  أ َقاِتَل الن اَس َحت ى  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وَعِن اب ِن ع َمَر، َأن  َرس  ، قال: "أ ِمر 
ت وا اَلَة، َوي ؤ  ِ، َوي ِقيم وا الص  ول  َّللا  ا َرس  وا َأن  اَل ِإَلَه ِإال  َّللا  ، َوَأن  م َحم د  َهد  َكاَة، َفِإَذا َفَعل وا َذِلَك  َيش  الز 
"ِ اَلِم، َوِحَساب ه م  َعَلى َّللا  َواَله م  ِإال  ِبَحقِ  اإِلس  َعَصم وا ِمنِ ي ِدَماَءه م  َوَأم 
(5). 

                                         

 [.7-0( ]الضحى: 1)
 [.7-0( ]الليل: 2)
ِل الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم:  (3) م  ِباَّلل ِ »َباب  َقو  َلم ك  ل  الَقل ِب حديث رقم«. َأَنا أَع  ِرَفَة ِفع   (.0/00)ج 73َوَأن  الَمع 
 (.0/066ينظر: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (4)
{ ]التوبة:  (5) م  َكاَة َفَخلُّوا َسِبيَله  اَلَة َوآَتو ا الز   (.0/04ج 75[ حديث رقم 5َباٌب: تفإن َتاب وا َوَأَقام وا الص 
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شرطية غير جازمة للزمان المستقبل أضيفت إلى جملة فعلية وهي جملة )فعلوا(  -هنا-وهي 
ل ه  َفِإَذا َفعَ  م ا جاء في الفتح "َقو  ِليِب َواِ  ٌل ِإم ا َعَلى َسِبيِل الت غ  ه  َقو  ِل َعم ا َبع ض  ِبير  ِبال ِفع  ل وا َذِلَك ِفيِه الت ع 

" ل  ل  ِفع  ََعمِ  ِإِذ ال َقو  َنى األ  َعَلى ِإَراَدِة ال َمع 
(1). 

َرَة - َل، َفَلِقَيِني َأب و َبك  َر َهَذا الر ج  َنِف ب ِن َقي ٍس، قال: "َذَهب ت  أِلَن ص  ؟ فَ وَعِن اأَلح  قال أيَن ت ِريد 
 ِ وَل َّللا  ت  َرس  ِجع  فإني َسِمع  َل، قال: ار  ر  َهَذا الر ج  : َأن ص  : ِإَذا ال -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -ق ل ت  َتَقى َيق ول 

ِلَماِن ِبَسي َفي  ا ت وِل ، قال: لم س  ِ َهَذا الَقاِتل  َفَما َبال  الَمق  وَل َّللا  ل ت  َيا َرس  ت ول  ِفي الن اِر، َفق  هما َفالَقاِتل  َوالَمق 
ا َعَلى َقت ِل َصاِحِبِه" ِإن ه  َكاَن َحِريص 
(2). 

 ى الظرفية.وفي الحديث إذا شرطية للزمان المستقبل وهي مبنية في محل النصب عل

َث آقال: "  - َعَلي ِه َوَسل مَ َصل ى هللا  -وَعن  َأِبي ه َري َرَة، َعِن الن ِبيِ  - َناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحد  ية  الم 
لَ  َذا َوَعَد َأخ  ت ِمَن َخاَن" فَ َكَذَب، َواِ  َذا اؤ   (3)َواِ 

ٍرو َأن  الن ِبي  - ِ ب ِن َعم  ن  ِفيِه َكاَن  - َعَلي ِه َوَسل مَ َصل ى هللا  -وَعن  َعب ِد َّللا  َبٌع َمن  ك  قال: " َأر 
َلٌة ِمَن النِ َفاِق َحت ى َيَدَعَها: ِإَذا ا َلٌة ِمن ه ن  َكاَنت  ِفيِه َخص  ا، َوَمن  َكاَنت  ِفيِه َخص  َناِفق ا َخاِلص  ت ِمَن م  ؤ 

ذَ  َذا َعاَهَد َغَدَر، َواِ  َث َكَذَب، َواِ  َذا َحد   (4)ا َخاَصَم َفَجَر"َخاَن، َواِ 

 -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -ومن ورودها للمفاجأة هذا الحديث: َعِن اب ِن َعب اٍس، قال: قال الن ِبيُّ 
َن الَعشِ  ف ر  ِ؟ ، قال: " َيك  َن ِباَّلل  ف ر  َن ِقيَل:  أيك  ف ر  ِلَها النِ َساء ، َيك  َثر  أَه  َن ي: "أ ِريت  الن اَر َفِإَذا َأك  ف ر  َر، َوَيك 
: َما رأيت ِمن َك َخي ر ا َقطُّ " ه َر، ث م  َرَأت  ِمن َك َشي ئ ا، قالت  َداه ن  الد  َسن َت إلى ِإح  َساَن، َلو  َأح  اإِلح 
(5) 

: رأيت روايةقال القسطالني:")فإذا أكثر أهلها النساء( برفع أكثر والنساء مبتدأ وخبر، وفي 
 (6)النساء بنصب أكثر والنساء مفعولي رأيت"النار فرأيت أكثر أهلها 

 ومن المعلوم أن إذا الفجائية يتبعها جملة اسمية وهذا ما كان في الحديث السابق.
                                         

 (.0/06ابن حجر العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )ج( 1)
ِمِنيَن ا (2) ن  َطاِئَفَتاِن ِمَن الم ؤ  وا َباب  تَواِ  ِلح  َتَتل وا َفَأص   (.0/05)ج 00[ حديث رقم 1هما{ ]الحجرات: َبي نَ ق 
 (.0/06)ج 00َباب  َعاَلَمِة الم َناِفق حديث رقم ( 3)
 (.0/06)ج 04باب عالمات المنافق حديث رقم  (4)
ٍر حديث رقم  (5) ف  وَن ك  ٍر د  ف  َراِن الَعِشيِر، َوك  ف   (.0/05، )ج71َباب  ك 
 (.0/004بخاري، )جالقسطالني، إرشاد الساري لشرح صحيح ال( 6)
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وقد ورد في تعريفها االصطالحي النحوي عدة تعريفات، منها: "ظرف من ظروف الزمان 
، وقد ورد (1)، وما هو آت"بين ماض فيه كالم المتكلم الفاصلمعناه الزمن الحاضر، وهو الذي يقع 

قال صاحب المفصل "وهو الزمان الذي  قبل أن يشرحه ابن يعيش حينما مختصرا  عند الزمخشري 
 .(2)يقع فيه كالم المتكلم"

 .(3)من آن" وقيل: "اآلن لوقت حضر أو بعده وزعمه الفراء منقوال  

لسياق الكالم العربي، فإن هذه الكلمة تدل  ووفقا   ،على التعريفات السابقة وبناء   ،وعلى كل ٍ 
على الزمان الحاضر عند زمن المتكلم وهي أقرب كلمة تدل على زمن المتكلم ذاته وقد وردت 
شواهد كثيرة عليها في القرآن الكريم تدلل على ذلك، ناهيك عن كالم العرب الذي يحتج به منثورهم 

 ومنظومهم.

اة في هذا األمر، "فقد ذهب البصريون إلى أن علة بنائه ك خالف بين النحأما علة بنائه فهنا
مشابهة اسم اإلشارة المبني، وذهب الكوفيون إلى دخول األلف والالم على الفعل الماضي )آن( من 

 .(4)قولهم: آن يئين أي حان وبقي الفعل على فتحته"

يجمع وال يصغر  وقال ابن مالك: "بأنه يشبه الحرف في مالزمة لفظ واحد؛ ألنه ال يثنى وال
 .(5)بخالف حين ووقت وزمان ومدة"

الباحث ما ذهب إليه ابن مالك من كون علة بنائه شبهه بالحرف في مالزمة لفظ  حويرج
أن  واحد دون تثنية أو جمع أو تصغير أو غيره؛ ألن هذا ينطبق على ظرف )اآلن( وهو اسم، علما  

ل العلل الصرفية عليها؛ أما الحروف فال، األسماء تثنى وتجمع وتصغر وتنسب وغير ذلك من دخو 
 أي الباحث.بهة للسبب المذكور آنفا على حد ر المشا -هنا-فالعلة في البناء 

                                         

 (.0/007ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، )ج( 1)
 (.0/705الزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب، )ج(2)
 (.7/085جالل الدين السيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،)ج(3)
 (.7/474األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، )ج(4)
 (.7/085الجوامع،)جالسيوطي، همع الهوامع في شرح جمع (5)
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فإن ألف )اآلن( منقلبة عن واو لقولهم في معناه )األوان(، وقيل عن  أما مبنى الكلمة صرفيا  
ثم حذفت اللتقاء الساكنين، وقيل  ياء؛ ألنه من آن يئين إذا قرب، فقيل أصله أوان قلبت الواو ألفا  

حذفت األلف وغير الواو إلى ألف كما، قالوا راح ورواح، استعملوه مرة على فعل ومرة على فعال 
 .(1)كزمن وزمان

إلى أن األلف منقلبة عن ياء؛ ألنه من آن يئين إذا قرب ويؤكد ذلك ما جاء  الباحث ذهبيو 
قال: آن لك أن تقفل كذا أينا أي حان، ودواء كالم العرب من الكلوم "ي عند صاحب شمس العلوم
ِ :وروي أن الحسن قرأ ن َّتَْشَع قُلُوبُُهْم َِّلِْكرِ اهللذ

َ
ِيَن آَمُنوا أ ِن لَِّلذ

ْ
لَْم يَأ

َ
أ

(2). 

 .(3)بكسر الهمزة وسكون النون على هذه اللغة"

 .(4)يفعل"وفي لسان العرب" وقد آن يئين، قال سيبويه: هو فعل 

وقد جاء في إعراب كلمة )اآلن(: قال أبو إسحق: اآلن مبني على الفتح وفيها األلف والالم؛ 
، فالمعنى إلى هذا الوقت فبنيت كما بني خلت لغير عهد تقول: كنت اآلن ها هناألن األلف والالم د

 . (5)هذا وفتحت النون اللتقاء الساكنين"

 اسحق يوافق البصريين من كونها مبنية لمشابهتها اسم اإلشارة كما أسلفنا. ون أبأوك

واأللف زائدة وفيها أربعة  ةٌ وقد أورد صاحب التبيان في إعراب القرآن أن كلمة )اآلن( مبني
أوجه: أحدها تحقيق الهمزة وهو األصل، والثاني إلقاء حركة الهمزة على الالم وحذفها وحذف األلف 

ذين الوجهين، والثالث كذلك إال أنهم حذفوا ألف الالم لما تحركت فظهرت الواو في ، والالم في ه
 .(6)قالوا، والرابع إثبات الواو في اللفظ وقطع ألف الالم وهو بعيد

                                         

 (.7/085)ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ،سيوطيال(1)
 ]06الحديد: [(2)
 (.0/000بن سعيد اليمني، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، ج( 3)
 (.00/43ابن منظور، لسان العرب، )ج (4)
 (.0/60المرادي النحوي، إعراب القرآن، )ج(5)
 (.0/00في إعراب القرآن، )جالعكبري، التبيان (6)
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من خمسين مرة كلها بمعنى الوقت الذي أنت فيه أو  نحوا  وقد وردت في صحيح البخاري 
 :(1)وذلك مثلبة على الظرفية، و أقرب وقت للمتكلم منص

َبَة، َقامَ - ع  َم َماَت الم ِغيَرة  ب ن  ش  ِ، َيق ول  َيو  ت  َجِريَر ب َن َعب ِد َّللا   َعن  ِزَياِد ب ِن ِعاَلَقَة، قال: َسِمع 
َده  اَل َشِريَك َله ، َوالَوَقاِر، وَ َفَحِمَد َّللا َ َوَأث َنى َعَلي ِه،  ِ َوح  م  ِباتِ َقاِء َّللا  م  قال: "َعَلي ك  ِكيَنِة، َحت ى َيأ ِتَيك  َوالس 
م  اآلَن" َأِميٌر، فإنَما َيأ ِتيك 
(2) . 

كما، قال شيخنا: تقريب المدة؛ تسهيال   ")فإنما يأتيكم اآلن( أراد باآلنقال صاحب المنحة:
عليهم؛ ألن  معاوية لما بلغه موت المغيرة، كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى 

أمير ا عليها. ويحتمل أن يراد باآلن: حقيقته، فيكون ذلك األمير جرير ا نفسه لما روي أن  الكوفة،
المغيرة استخلف جرير ا على الكوفة عند موته"
(3). 

 على الفتح في محل نصب على الظرفية.  اظرف زمان مبنيا  وتعرب )اآلن(

ِ وقال ابن عمر رضي هللا عن- ول  َّللا  َتَم َرس  : "أع  ت  اب َن َعب اٍس، َيق ول  َصل ى هللا  -هما: َسِمع 
َتي َقظ وا، َفَقاَم ع َمر  ب ن  الَخط اِب   -َعَلي ِه َوَسل مَ  وا َواس  َتي َقظ وا، َوَرَقد  َلة  ِبالِعَشاِء، َحت ى َرَقَد الن اس  َواس  َلي 

اَلَة قافَ  ، َكَأنِ ي -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -: َفَخَرَج َنِبيُّ َّللا ِ -ال اب ن  َعب اٍس ق ، قال َعَطاٌء: -ل: الص 
ا َيَده  َعَلى َرأ ِسِه،  ه  َماء ، َواِضع  ت ه م  َأن  فَ َأن ظ ر  إليه اآلَن، َيق ط ر  َرأ س  ق  َعَلى أ م ِتي، أَلََمر  قال: َلو اَل َأن  َأش 

ي َصلُّوَها َهَكَذا"
(4). 

ية عن ا وهو يقطر رأسه ماء وكأنها كنلرؤية ابن عباس للنبي ملسو هيلع هللا ىلص أي في هذا الوقت تحقيقا  
 المامه بالمشهد بشكل دقيق رغم مرور زمن طويل على قول ابن عباس وتلك الحادثة.

                                         

و  0076و  7140و 7845و  7640و  0680و  0660و  0586و  0568و  0084ينظـــر: حـــديث رقـــم  (1)
و  4650و  4657و  4747و  4003و  4385و  4366و  0183و  0108و  0618و  0516و  0580
و  6803و  6607و  6513و  6468و  6476و  6785و  6770و  6040و  6001و  5003و  5353
 0430و  0001و  0503و  0003و  0340
لِ  (2) ِة الم س  وِلِه َوأِلَِئم  ِ َوِلَرس  ين  الن ِصيَحة : َّلل  ِل الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: " الدِ  ِتِهم  "، حديث رقـم َباب  َقو   58ِميَن َوَعام 
 (.0/70)ج
 (.0/746)ج االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري،(3)
ِلَب حديث رقم  (4) ِم َقب َل الِعَشاِء ِلَمن  غ   (.0/008، )ج500باب  الن و 
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ف ِة، َكان وا أ  - َحاَب الصُّ ٍر، "َأن  َأص  َمِن ب ِن َأِبي َبك  ا ف َقَراَء َوَأن  الن ِبي  وَعن  َعب ِد الر ح  َصل ى -َناس 
َبٌع َفَخاِمٌس َأو  َساِدٌس َوَأن    -هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  ن  َأر  ، قال: َمن  َكاَن ِعن َده  َطَعام  اث َني ِن َفل َيذ َهب  ِبَثاِلٍث، َواِ 

ٍر َجاَء ِبَثاَلَثٍة، فانطلق الن ِبيُّ  َو َأَنا َوَأِبي َوأ مِ ي   -ي ِه َوَسل مَ َصل ى هللا  َعلَ -َأَبا َبك  َفاَل  -ِبَعَشَرٍة، قال: َفه 
َرَأِتي َوَخاِدٌم  ِري ، قال: َوام  ى ِعن َد الن ِبيِ   -َأد  ٍر َتَعش  ن  َأَبا َبك  ٍر، َواِ  ل ى هللا  َص -َبي َنَنا َوَبي َن َبي ِت َأِبي َبك 

ى الن ِبيُّ ث م  َلِبَث َحي ث  ص    -َعَلي ِه َوَسل مَ  َصل ى هللا  َعَلي ِه -لِ َيِت الِعَشاء ، ث م  َرَجَع، َفَلِبَث َحت ى َتَعش 
َيافِ   -َوَسل مَ  َرَأت ه : َوَما َحَبَسَك َعن  َأض  َد َما َمَضى ِمَن الل ي ِل َما َشاَء َّللا  ، قالت  َله  ام  َأو  ،  -َك َفَجاَء َبع 

: َضي ِفَك  ا، قال: َفَذَهب ت  َأَنا قال: َأوَ   -قالت  وا َفَأَبو  ا َحت ى َتِجيَء، َقد  ع ِرض  : َأَبو  ؟ ، قالت  ي ِتيِهم  َما َعش 
 ، َتَبأ ت  عَ فَ َفاخ  قال َيا غ ن َثر  َفَجد 

(1)  ، ل وا اَل َهِنيئ ا، وَ َوَسب  ِ، فَ قال: ك  ا، َو أيم  َّللا  َعم ه  َأَبد  ِ اَل َأط  قال: َوَّللا 
َثر  ِمن َها  َفِلَها َأك  َمٍة ِإال  َرَبا ِمن  َأس  ذ  ِمن  ل ق  ن ا َنأ خ  ِني َحت ى َشِبع وا  -َما ك  َثَر ِمم ا  -، قال: َيع  َوَصاَرت  َأك 
ٍر َفِإَذا َثر  ِمن َها،  َكاَنت  َقب َل َذِلَك، َفَنَظَر إليها َأب و َبك  َت َبِني فَ ِهَي َكَما ِهَي َأو  َأك  َرَأِتِه: َيا أ خ  قال اِلم 

َثر  ِمن َها َقب َل َذِلَك ِبَثاَلِث َمر اٍت" : اَل َوق ر ِة َعي ِني، َلِهَي اآلَن َأك  ِفَراٍس َما َهَذا؟ ، قالت 
(2). 

فالمعرب منها  وفي هذا الحديث الطويل عدة ألفاظ زمان بعضها معرب وبعضها مبني
وهي منصوبة على الظرفية  العشاء وهي نائب فاعل مرفوع وكذا الليل وهي مجرورة بمن وكذلك أبدا  

ذا وهي للمفاجأة تالها جملة اسمية )هي كما هي( والمبني  وتستخدم مع النفي واالثبات للمستقبل وا 
لى الظرفية وكذا منها اآلن وهي منصوبة على الظرفية وقبل مبني على الضم في محل نصب ع

 مبنية على الضم ظرفية زمانية أي حين.  --هنا--حيث وهي 

ط ب  َقاِئم ا، ث م  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -، قال: "َكاَن الن ِبيُّ عنهماوَعِن اب ِن ع َمَر َرِضَي َّللا   - َيخ 
َعل وَن اآلَن" ، ث م  َيق وم  َكَما َتف  ع د  َيق 
(3). 

ٍد -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َبَة ب ِن َعاِمٍر: "َأن  الن ِبي  وَعن  ع ق  - م ا، َفَصل ى َعَلى أَه ِل أ ح  َخَرَج َيو 
ِ فَ َصاَلَته  َعَلى الَميِ ِت، ث م  ان َصَرَف إلى الِمن َبِر،  نِ ي َوَّللا  ، َواِ  م  ، َوَأَنا َشِهيٌد َعَلي ك  قال: "ِإنِ ي َفَرٌط َلك م 

                                         

 (.0/0010المجادعة: المخاَصَمة . )الجوهري، الصحاح، )ج (1)
ي ِف َواأَله ِل حديث رقم  (2) َمِر َمَع الض   (.0/074، )ج637َباب  الس 
َبِة َقاِئم ا حديث رقم  (3) ط   (.7/03ج، )173َباب  الخ 
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ِض أَلَن   ِطيت  َمَفاِتيَح َخَزاِئِن اأَلر  نِ ي أ ع  ِضي اآلَن، َواِ  ِض  -ظ ر  إلى َحو  ِ َما  -َأو  َمَفاِتيَح اأَلر  نِ ي َوَّللا  َواِ 
وا ِفيَها" م  َأن  َتَناَفس  ِدي، َوَلِكن  َأَخاف  َعَلي ك  وا َبع  ِرك  م  َأن  ت ش  َأَخاف  َعَلي ك 
(1) 

ن ت  َمَع الن ِبيِ  عنهما َرِضَي َّللا   وَعن  َجاِبِر ب ِن َعب ِد َّللا ِ -   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -، قال: "ك 
َيا، َفَأَتى َعَلي  الن ِبيُّ  ، فَ   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -ِفي َغَزاٍة، َفَأب َطَأ ِبي َجَمِلي َوأَع  : َنَعم  ل ت  قال َجاِبٌر: َفق 

َجِنِه ث م  ، قال: ار  قال: َما َشأ ن َك؟ ق ل   ن ه  ِبِمح  ج  ، َفَنَزَل َيح  َيا، َفَتَخل ف ت  : َأب َطَأ َعَلي  َجَمِلي َوأَع  َكب  ، ت 
، َفَلَقد  رَ  ِ َفَرِكب ت  وِل َّللا  ر ا  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -أيت ه  َأك فُّه  َعن  َرس  ، قال: ِبك  : َنَعم  َت ق ل ت  ، قال: َتَزو ج 

َبب ت  أَ  : ِإن  ِلي َأَخَواٍت، َفَأح  : َبل  َثيِ ب ا، قال: َأَفاَل َجاِرَية  ت اَلِعب َها َوت اَلِعب َك ق ل ت  َرأَة  م  َثيِ ب ا ق ل ت   َأن  َأَتَزو َج ام 
َت،  ، قال: َأم ا ِإن َك َقاِدٌم، َفِإَذا َقِدم  ، َوَتق وم  َعَلي ِهن  ط ه ن  ش  ، َوَتم  َمع ه ن  َفالَكي َس الَكي َس ، ث م  ، قال: َتج 

 ِ ول  َّللا  َتَراه  ِمنِ ي ِبأ وِقي ٍة، ث م  َقِدَم َرس  ، َفاش  : َنَعم  ِلي، َوَقِدم ت    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َأَتِبيع  َجَمَلَك ق ل ت  َقب 
ت ه  َعَلى َباِب المَ  ِجِد َفَوَجد  ، قال: َفَدع  َجَمَلَك، ِبال َغَداِة، َفِجئ َنا إلى الَمس  : َنَعم  َت ق ل ت  َن َقِدم  ِجِد، قال: آآل  س 

َعَتي ِن " ، َفَصلِ  َرك  ل  خ  َفاد 
(2). 

 منذ:-3

عِ  ذ  ج  ل  م نذ  َكِلَمَتي ن ِمن وا  هما، وهي في الزمان َكِمن في َلَتا ِكلَمة  وغ ي َر بَناؤ  قال الفارابي: "أص 
ما   ِذفت المكاِن، وقد َيكون  حرفا  واس  ناه ح  ل ه من ذ و وم ذ  ِبَمع  بمعَنى أَمِد الشيء َومبدِئه. وقيل: أص 

 .(3)ن ون ه

أن هما يصلح مبني على السكون وكلُّ واحٍد منوقال الجوهري: "م ن ذ  مبنيٌّ على الضم، وم ذ  
، فتجرُّ ما بعد ه،  على زمان أنت فيهما حينئٍذ إالا مجرى في وال تدخلمهريهما وتجيكون حرف جر 

التوقيت، هما على التاريخ أو على لح أن يكونا اسمين فترفع ما بعدأيته م ن ذ  الليلِة. ويصفتقول: ما ر 
أيته م ذ  يوم  الجمعة،  أي أول انقطاع الرؤية يوم  الجمعة، وتقول في التوقيت. فتقول في التاريخ: ما ر 

                                         

ِهيِد حديث رقم (1) اَلِة َعَلى الش   (.7/10، )ج0044َباب  الص 
ـا َقب ـلَ  (2) ، ِلـَك َقب ض  ـون  َتَرى َداب ة  َأو  َجَمال  َوه َو َعَلي ـِه، َهـل  َيك  ذا اش  م ِر، َواِ  َوابِ  َوالح   َأن  َين ـِزَل َو، قـال اب ـن  َباب  ِشَراِء الد 

َمـــَر َرِضـــَي َّللا    َمـــَر:  :عنهمـــاع  ـــِه َوَســـل َم ِلع  ِنيـــهِ »قـــال الن ِبـــيُّ َصـــل ى هللا  َعَلي  ب ا حـــديث رقـــم« ِبع  ِنـــي َجَمـــال  َصـــع  ، 7310َيع 
 (.0/67)ج
 (.0/700االصبهاني، أبو موسى، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، )ج( 3)
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ناس يقولون: إن منذ في االصل قال سيبويه: منذ للزمان نظيرة من للمكان و سنة. و  ما رأيته مذ
 .(1)كلمتان: من، إذ، جعلتا واحدة. وهذا القول ال دليل على صحته"

، وهو بمعنى خافضة وال تكون اسما "حرف يخفض ما بعده ويرى الحميري أن )منذ( أبدا  
ا فلم  « ِإذ« »من« »منذ»أيته منذ يومين ومنذ يومنا هذا. وأصل ما ر  قال:ية، يافي ابتداء الغ« من»

علت الكلمتان كلمة واحدة" كثر استعماله حذفت الهمزة وج 
(2). 

ذا دخلت )منذ( على جملة فهي ظرف زمان الزم اإلضافة إلى  وجاء في أدوات اإلعراب" وا 
 .(3)ية منذ بدأت الحفظ"آتلك الجملة، مثل: ما تركت 

كما تقدم في )مذ(. والمشهور  وقال المرادي: "لفظ مشترك، يكون حرف جر، ويكون اسما ،
 (4)هما. وقيل: هما اسمان مطلقا "أنهما حرفان، إذا انجر ما بعدهما، واسمان إذا ارتفع ما بعد

 "ِريل: "لم يأتني م ن ذ  َثاَلثَوِفي َحِديثه ِفي َحِديث ِجب   - 

 غير؛ أِلَن ه  ذكر َذِلك َرحَمه هللا: "ه َو ِبَضم الذ ال اَل غير. َوأما َثاَلث فبالرفع اَل  -قال العكبري 
ة ااِلن ِقَطاع  أي أمد َذِلك َثاَلث ليال" يقدر م د 
(5) 

 وهذا القول دليل على اسميتها.
 متى:-5

ِله: نى من َكَقو   قال السيوطي: "َمتى والجر بَها ل َغة لهذيل ِبَمع 

 َشـــــــرْبَن ِبَمـــــــاء الَبْحـــــــر ثـــــــم  َتَرّفَعـــــــت
 

ـــــــــيجُ   ـــــــــن  َنِ   َمتـــــــــى ُلَجـــــــــج َخْضـــــــــر َلُه
 

م  نى )وسط( َفِهَي اس  ذا َكاَنت ِبَمع  نى وسط ح كَي َوضعته َمتى كمي  أي َوسطه َواِ  َوَتأ ِتي ِبَمع 
 .(1)َأو )من( فحرف جزم ِبِه اب ن ِهَشام َوَغيره"

                                         

 (.7/500الجوهري، الصحاح، )ج (1)
 (.1/6085م العرب من الكلوم، )جالحميري، شمس العلوم ودواء كال (2)
 (.746البياتي، أدوات اإلعراب، )ص (3)
 المرادي المصري المالكي، الجنى الداني في حروف المعاني.( 4)
 (.70العكبري، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي، )ص (5)
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:" اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية، ويطلب به تعيين الزمان -أيضا  - وورد
 .(2)﴾َويَُقولُوَن َمَّت هَذا الْوَْعُد إِْن ُكنُْتْم صادِقنِيَ ﴿: -تعالى-، نحو: قال كان أو مستقبال   ماضيا  

اسم شرط جازم الزم اإلضافة إلى جملة الشرط، وذلك إذا ربطت حدثين، ويجزم عند ذلك 
 .لفعلين المضارعين ويتعلق بالجوابا

"وأيان بمعنى )متى( ومتى بمعنى )أيان( وهو ظرف يستفهم به عن الزمان " يقول الزمخشري 
 .(4)وفي شرحه يقول ابن يعيش: " أيان ظرف من ظروف الزمان مهم بمعنى متى" (3)إذا استفهم بها"

-بين )أيان( التي هي ظرف للزمان وبين )متى( التي هي ظرف للزمان؛  ك فرقا  بيد أن هنا
ال يستعمل اال فيما يراد عند االستفهام، ذلك أن )متى(: "يستعمل في كل زمان بينما ) أيان(  -أيضا  

 .(5)تفخيمه وتعظيمه"

؛  أي أبرز (6)وفرق ثان هو أن "متى لكثرة استعمالها صارت أظهر من " أيان" في الزمان
وهو أن  أيان  ثالثا   وأكثر استعماال من )أيان( وقد ذكر السامرائي في كتابه" معاني النحو" فرقا  
 .(7)تختص في االستفهام بالمستقبل، بخالف متى إنه يستعمل في الماضي والمستقبل"

زيادة المعنى  دل علىعن متى، ذلك أن زيادة المبنى تيالحظ أن لفظها يوحي باالستبطاء 
 ، وكلمة )أيان( أكبر في مبناها من كلمة "متى".كما هو مقرر صرفيا  

أيان( أن البليغ الفصيح ال يجوز له أن يقول مثال: أيان أكلت، كما يتضح من داللة لفظة )
و أيان نمت، و أيان يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعة؛ ألن ذلك ليس من األمور العظام 

 وحينها تستبدل متى بلفظة  أيان.

                                                                                                                        

 (.7/463جالل الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )ج (1)
 .]75الملك: [( 2)
 (.0/706الزمخشري، جار هللا، المفصل في صنعة اإلعراب، )ج (3)
 (.0/006ابن يعيش، شرح المفصل، )ج( 4)
 (.0/006، )جالمرجع السابق (5)
 (.0/006، )جالمرجع نفسه (6)
 (.7/083السامرائي، معاني النحو، )ج(7)
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وجاء في إعرابها: أيان اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية وهو متعلق 
 (.1)وف خبر مقدمبمحذ

أن يكون من )أين(؛  ابن طبي وأبى وهي مشتقة من )أي(؛ ألن معناه أي وقت و أي فعل،
قال غيره: أصل  أيان ) أي آن( فهي مركبة من  أي المتضمنة معنى ألنه زمان و) أين( مكان و 

بني على للشرط في الزمان المستقبل م واحدا   الشرط وآن بمعنى حين، فصارتا بعد التركيب اسما  
 .(2)ما تلحقها ما الزائدة التوكيدية الفتح، وكثيرا  

ية قرآنية أوردها البخاري في آح البخاري في موطن واحد وذلك في وقد وردت أيان في صحي
اَعةِ  أياَن ُمرَْساَها:صحيحه وجاء بتفسيرها وذلك فيقوله تعالى  لُونََك َعِن الاذ

َ
 .(3َِ  يَْاأ

لفظة )أيان( للسؤال عن الساعة ولم يستعمل لفظة)متى( ذلك أن استخدم  -عز وجل-فاهلل 
الساعة أمرها عظيم وبها من األهوال العظام ما بها، وهو يوم الموقف العظيم كما وصفت في  
أيات آخر فناسب ذلك استخدام هذه اللفظة لعظم أمر الساعة، كما أن السؤال عن الساعة كان في 

 تفهام عن المستقبل.المستقبل، و)أيان( مختصة باالس

منها جاءت بمعنى الشرط   انموطن :موطنا  وردت متى في البخاري في نحو خمسة وعشرين 
 :(4)ومن هذه المواطن 

م ا ِللن اِس، َفَأَتاه  ِجب ِريل    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -عن َأِبي ه َري َرَة، قال: "َكاَن الن ِبيُّ - َباِرز ا َيو 
؟اإلقال: َما فَ  ِث. ، ، قال: اإل يَمان  ِمَن ِبال َبع  ِلِه َوت ؤ  ت ِبِه، َوِبِلَقاِئِه، َور س  ِ َوَماَلِئَكِتِه، َوك  ِمَن ِباَّلل  يَمان  َأن  ت ؤ 

اَلَة،  ِرَك ِبِه َشي ئ ا، َوت ِقيَم الص  ب َد َّللا َ، َواَل ت ش  اَلم : َأن  َتع  اَلم ؟ ، قال: " اإِلس  َكاَة قال: َما اإِلس  َي الز  َوت َؤدِ 
وَم َرَمَضانَ المَ  وَضَة، َوَتص  ر  ب َد َّللا َ َكَأن َك َتَراه ، فإن َلم  َتك ن  َتَراه  فإنه  ف  ؟ ، قال: َأن  َتع  َسان  ، قال: َما اإِلح 

                                         

 (.0/80الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، )ج (1)
 (.0/80الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، )ج (2)
 ]080األعراف:[ (3)
و  4000و  4610و  4574و  4403و  0153و  0084و  7040و  0070و 0007ينظـــر: حـــديث رقـــم  (4)

  7040و  0001و  0050و  6500و  6000و 6060و  6307



 031 

اِئِل، َوَسأ   َلَم ِمَن الس  ئ ول  َعن َها ِبَأع  اَعة ؟ ، قال:  َما الَمس  َراِطَها: ِإَذا َيَراَك، قال: َمَتى الس  ِبر َك َعن  َأش  خ 
م  ِفي الب ن َياِن،"  َذا َتَطاَوَل ر َعاة  اإِلِبِل الب ه  َوَلَدِت اأَلَمة  َرب َها، َواِ 
(1) 

 .(2)قال صاحب المنحة: "َمتى الساعة ؛ ألن متى إنما يسأل بها عن الزمان"

ي كل األحاديث التالية وتعرب بأنها اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية وكذا ف
 باستثناء الحديث األخير؛ ألنها شرطية.

َم، َجاَءه    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وَعن  َأِبي ه َري َرَة، قال: "َبي َنَما الن ِبيُّ - ث  الَقو  ِلٍس ي َحدِ  ِفي َمج 
َراِبيٌّ  ِ فَ أَع  ول  َّللا  اَعة ؟ َفَمَضى َرس  ،   -هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  َصل ى-قال: َمَتى الس  ث  ِم: فَ ي َحدِ  قال َبع ض  الَقو 

َمع ، َحت ى ِإَذا َقَضى َحِديَثه  ، قال:  أيَن وَ َسِمَع َما ، قال َفَكِرَه َما ، قال.  : َبل  َلم  َيس  ه م  أ َراه   -قال َبع ض 
-  ،ِ وَل َّللا  اَعِة ، قال: َها َأَنا َيا َرس  اِئل  َعِن الس  اَعَة، قال: الس  يِ َعِت اأَلَماَنة  فانتظر الس  قال: َفِإَذا ض 

اَعَة" ر  إلى َغي ِر أَه ِلِه فانتظر الس  َد اأَلم  سِ  َكي َف ِإَضاَعت َها؟ ، قال: ِإَذا و 
(3). 

ول  َّللا ِ - َتاح  الَغي ِب  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وَعِن اب ِن ع َمَر، قال: قال َرس  ٌس اَل : " ِمف  َخم 
َحاِم، َوالَ  َلم  َأَحٌد َما َيك ون  ِفي اأَلر  َلم  َأَحٌد َما َيك ون  ِفي َغٍد، َواَل َيع  َلم َها ِإال  َّللا  : اَل َيع  ٌس َماَذا َيع  َلم  َنف   َتع 

ٌس بِ  َتك ِسب   ِري َنف  ا، َوَما َتد  ِري َأَحٌد َمَتى َيِجيء  الَغد  ، َوَما َيد  ٍض َتم وت  "أي َأر  َمَطر 
(4). 

ِمي الِجَماَر؟، قال: ِإَذا َرَمى عنهماوَعن  َوَبَرَة، قال: "َسَأل ت  اب َن ع َمَر َرِضَي َّللا   - ، َمَتى َأر 
م س  َرَمي َنا" ن ا َنَتَحي ن  َفِإَذا َزاَلِت الش  َأَلَة، قال: ك  ت  َعَلي ِه الَمس  ا َفَأَعد  ِمه  ِإَمام َك، َفار 
(5). 

 ِ ول  َّللا  : "َلم ا َثق َل َرس  -وقد وردت بمعنى الشرط في هذا الحديث، وهو :َعن  َعاِئَشَة، قالت 
اَلِة،   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  : َيا فَ َجاَء ِباَلٌل ي وِذن ه  ِبالص  ل ت  ٍر َأن  ي َصلِ َي ِبالن اِس ، َفق  وا َأَبا َبك  قال: م ر 
ِ ِإن   وَل َّللا  َت ع َمَر،  َرس  ِمع  الن اَس، َفَلو  َأَمر  ن ه  َمَتى َما َيق م  َمَقاَمَك اَل ي س  ٌل َأِسيٌف َواِ  ٍر َرج  قال: فَ َأَبا َبك 

                                         

َؤاِل ِجب ِريَل الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه وَ  (1) اَعةِ َباب  س  َساِن، َوِعل ِم الس  اَلِم، َواإِلح   َسل َم َعِن ال؛ أيَماِن، َواإِلس 
 (.0/770ابن زكريا االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج(2)
اِئَل حديث رقم (3) َتِغٌل ِفي َحِديِثِه، َفَأَتم  الَحِديَث ث م  َأَجاَب الس  ا َوه َو م ش  ِئَل ِعل م   (.0/70)ج 51َباب  َمن  س 
ِري َمَتى َيِجيء  الَمَطر  ِإال  َّللا   َو، قال َأب و ه َري َرَة: َعِن الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ـِه َوَسـ (4) : اَل َيد  ـن  »ل َم: َباب  َلم ه  ـٌس اَل َيع  َخم 

 (.7/00)ج 0301حديث رقم « ِإال  َّللا   
 (.7/000)ج 0046باب رمي الجمار، حديث رقم  (5)
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ن ه  َمَتى  ٌل َأِسيٌف، َواِ  ٍر َرج  َصَة: ق وِلي َله : ِإن  َأَبا َبك  ل ت  ِلَحف  ٍر ي َصلِ ي ِبالن اِس َفق  وا َأَبا َبك  َقاَمَك اَل َيق م  مَ م ر 
ن  أَلَن ت ن  َصَواِحب  ي وس   َت ع َمَر، قال: ِإن ك  ِمع  الن اَس، َفَلو  َأَمر  ٍر َأن  ي َصلِ َي ِبالن اِس" فَ ي س  وا َأَبا َبك  م ر 

(1). 

م فعلين مضارعين، األول فعل الشرط والثاني فعل جواب الشرط ز وهنا متى شرطية جازمة تج
 ي محل نصب على الظرفية.ف اوتعرب اسم اشرط مبنيا 

 قال القسطالني:")متى يقم مقامك( جزم بحذف الواو بمتى الشرطية وألبي ذر عن الكشميهني

 متى يقوم بإثباتها ووجهه ابن مالك بأنها أهملت حمال  على إذا كما عملت إذا حمال  على متى في
ا وثالثين والمعنى متى ما ي ا  قوله إذا أخذتما مضاجعكما تكبر  قم مقامك في اإلمامة )رق( قلبه أربع 

 فال يسمع الناس".
 أمس:-6

قال السهيلي:")جاء( " أمس " بلفظ األمر حين أرادوا بناءه كما بني الفعل الماضي الذي 
يام كان إذا فعل الماضي، كما أن " أمس" أي األصيغ من أجله، ولم يجئ بلفظ الفعل لئال يلتبس بال

 .(2)ولي يومك ماضيا  فهو )أمس(
: إذا قصد بأمس اليوم الذي وليه اليوم الذي أنت فيه (3)وقال ناظر الجيش: ، قال المصنف

بناه الحجازيون في موضع الرفع والنصب والجر على الكسر لتضمنه معنى األلف والالم، ولشبهه 
بضمير الغائب في التعريف بغير أداة ظاهرة، وكون حضور مسماه مانعا من إطالق لفظه عليه، 

بغاق وحوب في االنفراد بمادة مع التوافق في الوزن، ووافق فيه الحجازيون أكثر التميميين  ولشبهه
في موضعي النصب والجر، وأعربوه في موضع الرفع غير منصرف للتعريف والعدل عن األلف 
والالم فيقولون: مضى أمس بما فيه، وكان ذلك أمس وأول من أمس، فيتفقون في موضعي النصب 

 فون والجر ويختل

                                         

ل  َيأ َتمُّ ِباإِلَماِم َوَيأ َتمُّ الن اس  ِبال َمأ م وِم، حديث رقم  (1)  (.0/044)ج 000َباٌب: الر ج 
َهيلي، )ص (2)  (.10السهيلي، نتائج الفكر في الن حو للسُّ
 يقصد ابن مالك صاحب كتاب التسهيل. (3)
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ذا ن كر أمس أو أضيف أو قارن األلف والالم أعرب بال خالف لزوال  في موضع الرفع وا 
 .(1)سبب البناء، أعني تضمن معنى حرف التعريف، وشبه الضمير من الوجه المذكور"

وفي هذا الظرف الزماني المبني لغز نحوي أورده السيوطي في االلغاز النحوية حيث، قال: 
عز الدين بن البهاء الموصلي إلى الصالح الصفدي: يا إمام ا شاع ذكره،  "لغز في أمس: كتب بها

بين كل معمى ومترجم وأرخ وترجم وعمن عبر، وكتب  وطاب نشره، فطيب الوجود وعطر، وفاضال  
 يادي، فتخطى قوام قلمه وتخطر.دون خطر وحطة فرسان األذهان واأل فكبت األعادي، وكتب من

 يَنـــــــهإذا أخـــــــَذ القرطـــــــاَس ِخلـــــــت يم
 

ُم َجـــــــــــــْوَهَرا  ـــــــــــــنظِّ ـــــــــــــتُح نـــــــــــــوًرا أو ت  تف
 

ن  ما اسم ثالثى الحروف وهو من بعض الظروف ماض، إن تصحفه عاد فعل أمر، وا 
ضممت أوله صار مضارع ا فاعجب لهذا األمر، إن أردت تعريفه بأل تنكر، أو تغيرت عليه 

 العوامل فهو ال يتغير.

نزعت قلبه بعد قلبه فهو في لعبة النرد موجود، كل يوم يزيد في ب عده وال يقدر على رده، إن 
وقلبه سما فال تناله األحزاب والجنود، وكل ما في الوجود إلى حاله يعود، به يضرب المثل، ومنه 
انقطع األمل، ثلثاه حرف استفهام، إن تعكس يطرد ذلك النظام، وثلثه األول كذلك، وعكس ثلثيه 

إال بالذهاب وليس له إلى هذا الوجود أياب، وهو ثالثة يترك الحي هالك ا في الهوالك، ال يوصف 
وعدده فوق المائة، وكم رجل ي عد بفئة، وليس في الوجود، بنى وفيه أس ولكن ال في السماء وال في 

 األرض وال في هبوط وال في صعود.

نعتبره، مكسور ال ي جبر؛  سمين لمالاالرياحين العطرة، وكله جزء من طرفاه اسم لبعض 
ال يستحضر، أقرب من رجوعه منال معكوسه، يدركه العاقل بفكره وليس بمحسوسه، أِبنه ال  وغائب

 .(2)زلت تزيل اإلشكال وتزين األضرب واألشكال"

فأجابه الصالح الصفدي بقوله:" وقف المملوك على هذا اللغز الذي أبدعته، وفهم بسعدك 
فا مألته منك ظ رفا   بنى لما أشبه حرفا، ثالثي الحروف، ثلث  ا  واسم السر الذي ودعته، فوجدته َظر 
ما، ثلثاه مس وكله ا وأراد حرف )تنفيس( وما بقي منهما انقسم إليه الزمان من الظروف إن قلبته سم

                                         

 (.4/0185ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، )( 1)
 (.41جالل الدين السيوطي، الطراز في األلغاز، )ص (2)
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بالتحريك أمس، وهو بال أول، تصحيفه مبين، وفى عكسه سم بيقين، التقى فيه ساكنان فبنى على 
راب وال يدخله تنوين في لسان األعراب، يبعد من كل الكسر ووقع بذلك في األسر، ال ينصرف باإلع

إنسان، وينطق به وما يتحرك به لسان، ال يدرك باللمس، وال يرى وفيه ثلثا شمس، تتغير صيغته 
حال النسبة إليه، ويدخله التنوين إذا طرأ التنكير عليه، متى بات فات ولم يعد له إليك التفات، أمين 

الناس عن رده، فماضيه ما يرد، وثانيه ما يصد، وطريق ثالثه ما  على ما كان من قربه، يعجز كل
 يسد يقصد )أمس(.

ــــــــه  ثالثــــــــُة  أيــــــــام  هــــــــي الــــــــدهُر كلُّ
 

 ِِ (1)ومـــا ِهـــى غيــــَر اليـــوم واألمـــِس والغــــد 
 

 وقد وردت في البخاري نكرة ومعرفة في نحو ستة مواطن وهي على النحو اآلتي:

َتَكى إليه الن اس  ِمَن الَعَطِش،  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -في الحديث " ث م  َساَر الن ِبيُّ - ، َفاش 
ٌف  -َفَنَزَل َفَدَعا ف اَلن ا  يِه َأب و َرَجاٍء َنِسَيه  َعو  َهَبا، َفاب َتِغَيا الَماَء ففَ َوَدَعا َعِلياا  -َكاَن ي َسمِ  نَطَلَقا، اقال: اذ 

َرأَة  َبي َن َمَزاَدَتي ِن  : فَ ِمن  َماٍء َعَلى َبِعيٍر َلَها،  -َأو  َسِطيَحَتي ِن  -َفَتَلق َيا ام  قااَل َلَها:  أيَن الَماء ؟ ، قالت 
: إلى  أيَن؟ ،  ل وٌف، قااَل َلَها: ان َطِلِقي، ِإذ ا ، قالت  َنا خ  اَعَة َوَنَفر  ِس َهِذِه الس  ِدي ِبال َماِء َأم  قااَل: إلى َعه 

 ِ وِل َّللا  : ال ِذي  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َرس  ِنيَن، فإنَطِلِقي،  ي قال، قالت  اِبئ ، قااَل: ه َو ال ِذي َتع  َله  الص 
َتن َزل وَها -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َفَجاَءا ِبَها إلى الن ِبيِ   َثاه  الَحِديَث، قال: َفاس   .(2)َعن  َبِعيِرَها" ، َوَحد 

جاء في شرح الحديث")عهدي( مبتدأ. )بالماء( متعلٌق به. )أمس( ظرٌف له، وهو مبنيٌّ علي 
الكسر عند الحجازيين، ومعرب غير منصرف؛ للعلمية والعدل عند تميم، فتضم سينه إن جعل خبر ا 

الخبر بالماء، و )أمس( للمبتدأ، ويفتح علي الظرفية إن جعل الخبر محذوف ا  أي: حاصل، وقيل: 
،  أي: ، مثل  ظرف لعامله  أي: عهدي ملتبس بالماِء في أمس. )هذه الساعة( بدل بعض من كل 

 .(3)هذه الساعة" هذه الساعة، أو ظرف ثاٍن،  أي: في ، مثل

                                         

 (.41جالل الدين السيوطي، الطراز في األلغاز، )ص(1)
 (.8/030، )ج6500باب سكرات الموت، حديث رقم  (2)
 (.7/75ابن زكريا االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج(3)
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َوي ِرَيَة ِبن ِت الَحاِرِث َرِضَي َّللا   َعن َها، "َأن  الن ِبي  - ، َدَخَل َعَلي َها -ي ِه َوَسل مَ َصل ى هللا  َعلَ -وَعن  ج 
م َعِة َوِهَي َصاِئَمٌة،  َم الج  : فَ َيو  ا؟ ، قالت  وِمي َغد  : اَل، قال: ت ِريِديَن َأن  َتص  ِس؟، قالت  ِت َأم  م  قال: َأص 

 .(1)اَل، قال: َفَأف ِطِري"

وهنا أمس ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب وهو ما مضى من يوم جويرية 
 .مباشرة

ِرو ب ِن َسِعيٍد: - َري ٍح، َأن ه  ، قال ِلَعم  َة :" ائ َذن  ِلي   -َعن  َأِبي ش  َوه َو َيب َعث  الب ع وَث إلى َمك 
ث َك َقو ال  َقاَم ِبِه الن ِبيُّ  ، أ َحدِ  ِم الَفت ِح، َسِمَعت ه  أ ذ    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -أيَها اأَلِمير  َن أي الَغَد ِمن  َيو 

َمَها َّللا  ، َوَوَعاه  َقل ِبي، َوَأب َصَرت ه  َعي َن أي ِحيَن َتَكل َم ِبِه: َحِمَد َّللا َ َوَأث َنى َعَلي ِه، ث م  ، قال: " ِإن  َمك   َة َحر 
ِفكَ  ِ َواليوم اآلخر َأن  َيس  ِمن  ِباَّلل  ِرٍئ ي ؤ  ، َفاَل َيِحلُّ اِلم  َها الن اس  م  ِضَد ِبَها َشَجَرة ،  َوَلم  ي َحرِ  ِبَها َدم ا، َواَل َيع 

 ِ وِل َّللا  َص ِلِقَتاِل َرس  وِلِه َوَلم    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -فإن َأَحٌد َتَرخ  ِفيَها، َفق ول وا: ِإن  َّللا َ َقد  َأِذَن ِلَرس 
ن َما َأِذَن ِلي ِفيَها َساَعة  ِمن  َنَهارٍ  ، َواِ  ِس، َول ي َبلِ ِغ َيأ َذن  َلك م  َمِتَها ِباأَلم  ر  َمت َها اليوم َكح  ر  ، ث م  َعاَدت  ح 

اِهد  الَغاِئَب"  .(2)الش 

لذي هو قبل ولكنها نكرة معنى والمقصود بها كل الزمن ا معرفة لفظا   -هنا-وكلمة باألمس 
 ن خلق هللا السماوات واألرض.أمحرمة منذ  ةن مكأفتح مكة ومن المعلوم 

ت  الن ِبي  وعن حَ - ق وا، فإنه    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -اِرَثَة ب َن َوه ٍب، قال: َسِمع  : " َتَصد  َيق ول 
: َلو  ِجئ َت ِبهَ  ل  َبل َها، َيق ول  الر ج  ل  ِبَصَدَقِتِه، َفاَل َيِجد  َمن  َيق  ِشي الر ج  م  َزَماٌن َيم  ِس َيأ ِتي َعَلي ك  ا ِباأَلم 

 (3)ت َها، َفَأم ا اليوم، َفاَل َحاَجَة ِلي ِبَها "َلَقِبل  

وهي في محل نصب على  ومعناها كما في الحديث السابق فهي نكرة معنى معرفة لفظا  
 الظرفية.

: ل ت  ِبل  َفق  َنا َفَأق  ِجع  إلى َبَلِدَك، َفِإَذا َبَلَغَك ظ ه ور  َر، َوار  ت م  َهَذا اأَلم  ، اك   وفي الحديث "َيا َأَبا َذرٍ 
ِجِد َوق َري ٌش ِفيِه،  ، َفَجاَء إلى الَمس  ِرِهم  ه  ر َخن  ِبَها َبي َن َأظ  ، أَلَص  َشرَ فَ َوال ِذي َبَعَثَك ِبالَحقِ   قال: َيا َمع 

                                         

 (.0/47، )ج0186باب صوم يوم الجمعة حديث رقم  (1)
اِهد  الَغاِئَب، حديث رقم  (2)  (.0/07)ج 034َباٌب: ِلي َبلِ ِغ الِعل َم الش 
، حديث رقم (3) دِ  َدَقِة َقب َل الر   (.7/038)ج 0400َباب  الص 
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ول ه ،  ه  َوَرس  ا َعب د  َهد  َأن  م َحم د  َهد  َأن  اَل ِإَلَه ِإال  َّللا  ، َوَأش  اِبِئ، فَ ق َري ٍش، ِإنِ ي َأش  قالوا: ق وم وا إلى َهَذا الص 
 ، َبَل َعَلي ِهم  ، ث م  َأق  َرَكِني الَعب اس  َفَأَكب  َعَلي  ِرب ت  أِلَم وَت، َفَأد  ت ل وَن َرج ال  ِمن  قافَ َفَقام وا َفض  ، َتق  َلك م  ل: َوي 

ل ت   ، َفق  ت  ت  الَغَد َرَجع  َبح  َلع وا َعنِ ي، َفَلم ا َأن  َأص  م  َعَلى ِغَفاَر، َفَأق  م  َوَمَمرُّك  ، مثلَما ق ل ت  ِغَفاَر، َوَمت َجر ك 
ِس" ِباأَلم 
(1). 

 -هنا-ية لها فالمعنى ومعنى بخالف القاعدة النحو  وردت معرفة لفظا   -هنا-ولكن األمس 
 اليوم السابق مباشرة لليوم الذي اصبح فيه أبو ذر.

 ق :-2

قال السيوطي:" من الظروف المبنية قط  َوه َو م َقابل عوض َفِهَي لل َوق ت ال َماِضي ع م وما 
وف ِفي إبهامه لوقوعها على كل َما تقدم من الز َمان؛ َوقيل أِلَن َها  َتَضم نت معني وبنيت لشبه ال ح ر 

َنى َما رَ )ِفي( أِلَن َها اَل يحسن ِفيَها ِبِخاَلف الظروف َوقيل أِلَن َها َتَضم   أيته قط  م ن ذ  نت معني م ن ذ  َفَمع 
ل  َلة َوقيل أِلَن َها أشبهت ال ِفع  م  خلقت َوقيل أِلَن َها َتَضم نت معني من االستغراقية َوقيل الفتقارها إلى ال ج 

ِبيها بقبل َوبعد َوقد تكسر على أصل التقاء الساكنين ال َما م َتش  ِضي؛ أِلَن َها لزمانه وبنيت على الض 
سكانها َفَهِذِه خمس ل َغات" م َوقد تخفف طاؤه َمَع ضمَها وا   .(2)َوقد تتبع قافه طاءه ِفي الض 

"اعلم أن قط إذا كانت ظرف ا فال تتصل بها ياء المتكلم، وأم ا إذا كانت اسم ا بمعنى حسب 
قال: قط ي وقطني، وأما إذا كانت اسم على غير القياس، ويجوز حذفها فيفيت صل بها ويكون بالن ون 

ا لكوفيين: إذفعل بمعنى انته، فعند اتصالها بياء المتكلم فبالنون، هذا مذهب البصريين. وأم ا عند ا
قال حسبي، وأما جعلها اسم فعل، قال بالن ون كما يفعل كانت بمعنى حسب يقال بغير نون، كما ي

ر بالفاء عند كونها من األسماء األفعال تزيين ا للخط،  في غيرها من أسماء األفعال، وكثير ا ما تصد 
 .(3)وكأنه جزاء شرط محذوف"

نفي الماضي ولم ترد إال مع نفي أو نهي أو شبهه وقد وردت في البخاري كلها للداللة على 
 وكلها مبنية في محل نصب على الظرفية، وذلك مثل:

                                         

َزَم، )ج (1) ِة َزم   (.4/085َباب  ِقص 
 (.7/706جالل الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )ج(2)
 (.80رح قواعد اإلعراب البن هشام، )صالق وَجوي، ش( 3)
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َل َما َسَأَلِني َعن ه   -رضي هللا عنه-في حديث ابي سفيان  - في قصته مع هرقل: "ث م  َكاَن َأو 
: ه َو ِفيَنا ذ و َنَسٍب، قا ؟ ق ل ت  م  َله ؟ َأن  ، قال: َكي َف َنَسب ه  ِفيك  م  َأَحٌد َقطُّ َقب  َل ِمن ك  ل: َفَهل  ، قال َهَذا الَقو 

: اَل"  .(1)ق ل ت 

جاء في التعليق على هذا الحديث ")َقطُّ( بفتح القاف، وتشديد الطاء مضمومة على األشهر، 
: هناوبضمها مع التشديد ومع التخفيف، وبفتح القاف وتخفيف الطاء ساكنة، أو مضمومة، وهي 

، أو ما في معناه، كاالستفهام ظرف وال تس فإنه في حكم النفي إذ  -هنا-تعمل إال في ماٍض منفيِ 
المعنى: هل ، قال هذا القول منكم أحد، أولم يقله أحد قط قبله؟ في نسخة: "مثله"، فيكون بدال  من 

 .(2)هذا القول"

، َفَص - م س  ِ ب ِن َعب اٍس، قال: "ان َخَسَفِت الش  ول  َّللا ِ وَعن  َعب ِد َّللا   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -ل ى َرس 
َظَع" ث م  ، قال: أ ِريت  الن اَر َفَلم  َأَر َمن َظر ا َكاليوم َقطُّ َأف 
(3). 

ِتي َما َتَرَك الن ِبيُّ - رِ   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وقالت  َعاِئَشة : "اب َن أ خ  َد الَعص  َدَتي ِن َبع  ج   الس 
 .(4)ِعن ِدي َقطُّ"

َصل ى -وعن َأَنَس ب َن َماِلٍك، قال: "َما َصل ي ت  َوَراَء ِإَماٍم َقطُّ َأَخف  َصاَلة ، َواَل َأَتم  ِمَن الن ِبيِ  -
َتَن أ مُّ   -هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  ، َفي َخفِ ف  َمَخاَفَة َأن  ت ف  ِبيِ  َمع  ب َكاَء الص  ن  َكاَن َلَيس   .(5)ه "َواِ 

َبَرت ه :- ِمِنيَن، َأن َها َأخ  َوَة، َعن  َأِبيِه، َعن  َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها، أ مِ  الم ؤ  َأن َها  وَعن  ِهَشاِم ب ِن ع ر 
 ِ وَل َّللا  ا َقطُّ َحت ى أَ   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -"َلم  َتَر َرس  َرأ  ي َصلِ ي َصاَلَة الل ي ِل َقاِعد  ، َفَكاَن َيق  َسن 

َكَع َقاَم، َفَقَرَأ  ا، َحت ى ِإَذا َأَراَد َأن  َير  َبِعيَن   -ية  آِمن  َثاَلِثيَن   نحوا  َقاِعد   .(6)ث م  َرَكَع" -ية  آَأو  َأر 

ول  َّللا ِ - ر ا ِحيَن ق ِتَل   -َوَسل مَ َصل ى هللا  َعَلي ِه -َعن  َأَنٍس َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "َقَنَت َرس  َشه 
 ِ وَل َّللا  ن ا َقطُّ َأَشد  ِمن ه "  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -الق ر اء ، َفَما رأيت َرس  ز  َحِزَن ح 

(1). 
                                         

ِي، حديث رقم (1) ِء الَوح   (.0/6)ج 0َباب  َبد 
 (.0/004االنصاري، ابن زكريا، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج( 2)
، َفَأَراَد ِبِه َّللا َ، حد(3) َبد  ٌء ِمم ا ي ع  اَمه  َتنُّوٌر َأو  َناٌر، َأو  َشي   (.0/10)ج 400يث رقم َباب  َمن  َصل ى َوق د 
ِوَها، حديث رقم (4) ِر ِمَن الَفَواِئِت َوَنح  َد الَعص   (.0/070)ج 510َباٌب: َما ي َصل ى َبع 
، حديث رقم (5) ِبيِ  اَلَة ِعن َد ب َكاِء الص   (.0/040)ج 038َباب  َمن  َأَخف  الص 
، َأو  َوَجَد ( 6) ا، ث م  َصح  َم َما َبِقَي، حديث رقم َباب  إذا َصل ى َقاِعد   (.7/48)ج 0008ِخف ة ، َتم 
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وَل َّللا ِ عنهماوَعِن اب ِن َعب اٍس َرِضَي َّللا   - م ا َقِدَم لَ   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -، قال: "ِإن  َرس 
وَرَة ِإب َراهِ  ، فأخرجوا ص  َل الَبي َت َوِفيِه اآلِلَهة ، َفَأَمَر ِبَها َفأخرَجت  خ  َماِعيَل ِفي  أيِديَأَبى َأن  َيد  س  هما يَم، َواِ 

ِ فَ اأَلز اَلم ،  ول  َّللا  ِ لَ  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -قال َرس  م  َّللا  ، َأَما َوَّللا  ِسَما وا َأن  َقد  َعِلم  : َقاَتَله  َتق  هما َلم  َيس 
 .(2)ِبَها َقطُّ"
 حيث:-1

" ها وعلة بنائها واستخداماتها، فذكر ابن يعيش أحكام )حيث( من حيث معنا قال:" في "َحي ث 
َث ". وهي مبنية في جميِع لغاتها،  "، و"َحو  ث  " بالضم، و"حيَث" بالفتح، و"َحو  أربع  لغات. قالوا: "حيث 

وجب بناَءها أن ها تقع على الجهات الست، وهي "َخل ف"، و"ق داٌم "، و"يِميٌن"، و"ِشماٌل"، والذي أ
" ووقعت  عليها جميع ا، فضاهت  بإبهامها في  ت"، وعلى كل  مكان، فأبهمت  "َحي ث  ٌق"، و"َتح  و"َفو 

" مضافة إلى جمله ت وِضحها،  األمكنة "إذ" المبهمَة في األزمنة الماضية كلها. فكما كانت "إذ 
" من ابتداء وخبر، وفعل وفاعل. وحين افتقرت  إلى  " بالجملة التي ت وَضح بها "إذ  أ وضحت  "َحي ث 
الجملة بعدها، أشبهت  "ال ِذي" ونحَوها من الموصوالت في إبهامها في نفسها وافتقاِرها إلى جمله 

 بعدها ت وِضحها، فب نيت كبناء الموصوالت.

". فلم ا خالفت  مكانمن ظروف الثان أنه ليس شيء  ووجهٌ  ي ضاف إلى جمله إال  "َحي ث 
أخواِتها؛ ب نيت لخروجها عن بابها. ووجب أن يكون بناؤها على السكون؛ ألن  المبني  على حركة ما 

"، وباِبه في  كان له أصل في التمكن، وحالٌة يكون معربا   " فيها، نحَو: "يا زيد  "، و"بعد  النداء، و"قبل 
" فلما لم تكن لياالغمن ا هماونحوِ  أن ه التقى  هما هذه الحالة ؛ كانت ساكنَة اآلخر إال  ت. فأما "َحي ث 

هما الياء والثاء، فمنهم َمن فتح طلب ا للخفة لثقل الكسرة بعد الياء كـ " أيَن" في آخرها ساكنان، و 
". وقا"َكي َف"، ومنهم من شب هها بالغو د  " و"َبع  " بمعنى الزمان، يات، فَضمها كـ "َقب ل  د ي ستعمل "َحي ث 

 نحَو قوله:

ــــــــــــه ــــــــــــيُ  ب ــــــــــــل َيِع ــــــــــــى َعْق  ِللَفَت
 

ـــــــــــْه"  ـــــــــــِدي ســـــــــــاَقُه َقَدُم ـــــــــــُث َتْه  (3)َحْي
 

                                                                                                                        

، حديث رقم ( 1) ن  ز  َرف  ِفيِه الح   (.7/87)ج 0033َباب  َمن  َجَلَس ِعن َد الم ِصيَبِة ي ع 
َبِة، حديث رقم ( 2)  (.7/053)ج 0630َباب  َمن  َكب َر ِفي َنَواِحي الَكع 
 .(0/005ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، )ج (3)
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والذي يهمنا هو استخدامها بمعنى الزمان وهو قليل في البخاري؛ ألن االصل فيها أنها من 
 ظروف األمكنة وقد وردت بمعنى الزمان، في مثل:

َلى الَمِديَنِة ِفي   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، قال: "َقِدَم الن ِبيُّ - الَمِديَنَة َفَنَزَل أَع 
ٍف، َفَأَقاَم الن ِبيُّ  ي قالَحيٍ   ِرو ب ِن َعو  رَ   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َله م  َبن و َعم  َبَع َعش  َلة ، ث م  ِفيِهم  َأر  َة َلي 

ي وِف َكَأنِ ي َأن ظ ر  إلى الن ِبيِ   َتَقلِ ِدي السُّ اِر، َفَجاء وا م  َسَل إلى َبِني الن ج  َعَلى   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َأر 
َله  َحت ى َأل َقى ِبِفَناءِ  اِر َحو  ف ه  َوَمأَل  َبِني الن ج  ٍر ِرد  َأِبي  أيوَب ، َوَكاَن ي ِحبُّ َأن  ي َصلِ َي  َراِحَلِتِه، َوَأب و َبك 

اَلة " َرَكت ه  الص   (1)َحي ث  َأد 

 وقد أضيف إلى جملة فعلية وهو من شروط استخدامها. -ملسو هيلع هللا ىلص-أي في زمن إدراكه للصالة 

ف ِة، َكان وا أ  - َحاَب الصُّ ٍر، "َأن  َأص  َمِن ب ِن َأِبي َبك  ا ف َقَراَء َوَأن  الن ِبي  َعن  َعب ِد الر ح  َصل ى -َناس 
َبٌع َفَخاِمٌس َأو  َساِدٌس َوَأن    -هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  ن  َأر  ، قال: َمن  َكاَن ِعن َده  َطَعام  اث َني ِن َفل َيذ َهب  ِبَثاِلٍث، َواِ 

ٍر َجاَء ِبَثاَلَثٍة، فانطلق الن ِبيُّ  َو َأَنا َوَأِبي َوأ مِ ي   -ي ِه َوَسل مَ َصل ى هللا  َعلَ -َأَبا َبك  َفاَل  -ِبَعَشَرٍة، قال: َفه 
َرَأِتي َوَخاِدٌم  ِري ، قال: َوام  ى ِعن َد الن ِبيِ   -َأد  ٍر َتَعش  ن  َأَبا َبك  ٍر، َواِ  َصل ى هللا  -َبي َنَنا َوَبي َن َبي ِت َأِبي َبك 

لِ َيِت الِعَشاء "، ث م  َلِبَث َحي ث   -َعَلي ِه َوَسل مَ  ص 
(2) 

 .-أيضا  -أي لبث إلى زمان صالة العشاء وقد أضيفت إلى جملة فعلية ؛ 
 بينما: -بينا-9

قال ابن الحاجب: "بين: هذه هي الظرف الذي يقضي أن يكون المنسوب هو إليه متعددا  
ما أشبه ذلك. مخفوضا  باإلضافة إليه كقولهم: المال بين زيد وعمرو. وجئتك بين الظهر والعصر، و 

إال أنهم لما قصدوا إلى نسبتها إلى أوقات نسبة حذفوا األوقات وعوضوا عنها حرفا من الكالم وهو 
بين" إلى أوقات نسبتها، )ما(، أو حرفا من الكالم وهو األلف، وذكروا الجملة التي المقصود نسبة "

لوا: بينما نحن بمكان كذا. وهو قايه، مثلها في: ربما زيد قائم، فية الجملة على ما هو علافوجب حك
منصوب على الظرف معمول لما يذكر معه من الجملة التي وقع نسبتها فيه، كقولك: بينما نحن 

                                         

ِرِكي الَجاِهِلي ِة، َوي ت َخ، َمَكان َها َمَساِجَد، حديث رقم  (1)  (.0/10)ج 478َباٌب: َهل  ت ن َبش  ق ب ور  م ش 
ي ِف َواأَله ِل حديث رقم  (2) َمِر َمَع الض   (.0/074، )ج637َباب  الس 
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بمكان كذا طلع علينا فالن، ومعناه باعتبار إعرابه. وأصله: طلع علينا في الوقت الذي يتخلل طرفيه 
 .(1)وقوع هذه النسبة"

قال:" س إال ف)إذ( و)إذا( على جوابها إنما يكون للمفاجأة لين دخول أوقد بين ابن الحاجب 
ظرفين من غير و)إذا( مع الفعل لما فيه من بقاء ال ومن ثم لم يستفصح األصمعي دخول )إذ(

هما؛ ألنك إذا أدخلت )إذ( صارت كأنها بدل من "بينما"، ومنعت أن تعمل عامل ظاهر يعمل في
من غير عامل يستقل كالما. ووجه دخول، )إذ( أن يكون )طلع( فيما قبلها، فيصير ظرف مذكور 

ظرفا  معموال للمفاجأة ، مثل)إذا( في قولك: خرجت فإذا زيد بالباب:  أي: فاجأته:  أي: وجدته 
لذلك، أي: فاجأت طلوع فالن في الوقت الذي بين  معموال   أيضا  فجأة،  أي: اتفاقا. فيكون )بينما(؛ 
دم، إال أن فيه زيادة تقدير على حذفها. ومعلوم أن حذفها أجرى وأقعد الطرفين المذكورين على ما تق

باعتبار زيادة التقدير. ولذلك لم يستفصحه األصمعي. ويقوي إثباتها أن المتكلم قاصد إلى المفاجأة، 
ذا كان معنى مقصودا   ذا، ويجب حذف  وهي معنى مقصود. وا  وجب اإلتيان بما يدل عليه وهو: إذ وا 

إذا( المفاجأة واجب حذف فعلها، فيرجع إثباتها بذلك من التقدير أحسن من الحذف. الفعل، ألن )
والوجه أن الوجهين سائغان، ألنه ثبت ذلك في لغتهم. فمن قصد إلى إثبات الفعل في ذلك الوقت 
من غير تعرض لمفاجأة حذفها، ومن قصد إلى معنى المفاجأة بالتعبير عنه أثبتها. فال وجه إذن 

هما معنيان صحيحان يقصدان بمثابة قولك: خرجت وزيد د األمرين على اآلخر؛ ألنجيح أحلتر 
بالباب، وخرجت فإذا زيد بالباب، وال شك. إال أن البيت الذي أنشده األصمعي جاء على حذفها، وال 

 هما معنيان في ذلك على الترجيح.يل إذا ثبت الوجه اآلخر وثبت أندل

 (.2)الضمير في "أتانا""ومعلق وفضه: نصب على الحال من 

 (3)وثمانين مرة مثل: إحدىمن  نحوا  وقد وردت )بينا( في البخاري 

                                         

 (.0/040ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب، )ج (1)
 (.0/044الحاجب، )جابن الحاجب، أمالى ابن ( 2)
 0610و  0680و  0683و  0664و  0515و0400و  0466و  0747و  0730ينظــــــــر: حــــــــديث رقــــــــم  (3)
و  4518و  4410و  4410و  4488و  4448و  4001و  4004و  4000و  4040و 0856و  0854و

و  6060و  6000و  5160و  5013و  5444و  4154و  4100و  4805و  4070و  4610و  4685
و  0370و  0377و  0370و  0301و  0331و  0330و  0336و  6100و  6034و  6580 و 6047
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ول  َّللا ِ - ، قال: قال َرس  ِري  د  : "َبي َنا َأَنا َناِئٌم، رأيت  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -عن ابي َسِعيٍد الخ 
وَن َعَلي  َوَعَلي ِهم  ق م ٌص، ِمن   َرض  وَن َذِلَك، َوع ِرَض َعَلي  ع َمر  ب ن  الن اَس ي ع  ، َوِمن َها َما د  ل غ  الثُِّدي  َها َما َيب 

يَن" ِ؟ ، قال: الدِ  وَل َّللا  ل َت َذِلَك َيا َرس  رُّه  . ، قالوا: َفَما َأو  الَخط اِب َوَعَلي ِه َقِميٌص َيج 
(1). 

وَل َّللا ِ - ت  َرس  ، قال: "َبي َنا َأَنا َناِئٌم،   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وعن اب َن ع َمَر، قال: َسِمع 
ِلي ع َمَر ب   َطي ت  َفض  َفاِري، ث م  أَع  ر ج  ِفي َأظ  َن أ ِتيت  ِبَقَدِح َلَبٍن، َفَشِرب ت  َحت ى ِإنِ ي أَلََرى الرِ ي  َيخ 

ِ؟ ،  وَل َّللا  ل َته  َيا َرس   .(2)قال: الِعل َم"الَخط اِب ، قالوا: َفَما َأو 

ِشي َمَع الن ِبيِ  - ، قال: َبي َنا َأَنا َأم 
ِ ِفي َخِرِب الَمِديَنِة،   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وَعن  َعب ِد َّللا 

أ  َعَلى َعِسيٍب َمَعه ، َفَمر  ِبَنَفٍر ِمَن  اليهود ،  ٍض: َسل وه  َعنِ فَ َوه َو َيَتَوك  م  ِلَبع  ه  وِح؟" قال َبع ض   .(3)الرُّ

َيان ا،   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -وَعن  َأِبي ه َري َرَة َعِن الن ِبيِ  - َتِسل  ع ر  ، قال: " َبي َنا  أيوب  َيغ 
، َأَلم  أَ  ِبِه، َفَناَداه  َربُّه : َيا  أيوب  َتِثي ِفي َثو  َني ت َك َعم ا َفَخر  َعَلي ِه َجَراٌد ِمن  َذَهٍب، َفَجَعَل  أيوب  َيح  ك ن  أَغ 

ِتَك، َوَلِكن  اَل ِغَنى ِبي َعن  َبَرَكِتَك"  .(4)َتَرى؟ ، قال: َبَلى َوِعز 

ٌل َواِقٌف َمَع الن ِبيِ  عنهماَعِن اب ِن َعب اٍس َرِضَي َّللا   -   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -، قال: "َبي َنا َرج 
 (5)اِحَلِتِه، َفَوَقَصت ه "ِبَعَرَفَة، ِإذ  َوَقَع َعن  رَ 

ول  ع َمَر ب ِن الَخط اِب َيأ ِتيِني، فَ - ، ِإَذا َرس  قال َماِلٌك: "َبي َنا َأَنا َجاِلٌس ِفي أَه ِلي ِحيَن َمَتَع الن َهار 
َل َعَلى ع َمر"َ فَ  خ  ِمِنيَن، فانطلقت َمَعه  َحت ى َأد  قال: َأِجب  َأِميَر الم ؤ 

(6). 

                                                                                                                        

و  0467و  0048و  0750و  0078و  0031و  0316و  0300و  0304و  0307و  0376و  0375
 0408و  0405
َماِل، حديث رقم ( 1) ِل أَه ِل ال؛ أيَماِن ِفي اأَلع   (.0/00)ج 70َباٌب: َتَفاض 
ِل ( 2)  (.0/70)ج 87الِعل ِم، حديث رقم َباب  َفض 
(3 ) ِ ِل َّللا  وتِيُتْم ِمَن العِلِْم إَِّلذ قَلِيًل : ت-تعالى-َباب  َقو 

ُ
 (.0/00)ج 075[ حديث رقم 85{ ]اإلسراء: َوَما أ

َده  ِفي الَخل َوِة، َوَمن  َتَست َر َفالت َستُّر  َأف َضل  حديث( 4) َيان ا َوح  َتَسَل ع ر   (.0/64)ج 701رقم  َباب  َمِن اغ 
ــه  َبِقي ــة  ( 5) ى َعن  ــِه َوَســل َم َأن  ي ــَؤد  ــم  َيــأ م ِر الن ِبــيُّ َصــل ى هللا  َعَلي  ــوت  ِبَعَرَفــَة، َوَل ــِرِم َيم   0841 الَحــجِ  حــديث رقــم َبــاب  الم ح 
 (.0/00)ج
م ِس، حديث رقم ( 6) ِض الخ   (.4/01، )ج0314ِكَتاب  َفر 
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ِ َعن  َعب ِد َّللا ِ - ول  َّللا  َله    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ - َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "َبي َنا َرس  َساِجٌد َوَحو 
ِر الن   وٍر، َفَقَذَفه  َعَلى َظه  َبة  ب ن  َأِبي م َعي ٍط ِبَسَلى َجز  ِرِكيَن، ِإذ  َجاَء ع ق  -ِبيِ  َناٌس ِمن  ق َري ٍش ِمَن الم ش 

ِرِه، َوَدَعت   -َعَلي ِه َوَسل مَ  َصل ى هللا   اَلم ، َفَأَخَذت  ِمن  َظه  َفع  َرأ َسه  َحت ى َجاَءت  َفاِطَمة  َعَلي َها الس  ، َفَلم  َير 
 .(1)َعَلى َمن  َصَنَع َذِلَك"

 (2)من تسعة وسبعين مرة، مثل: نحوا  وقد وردت )بينما( 

َم، َجاَءه    -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َعن  َأِبي ه َري َرَة، قال:" َبي َنَما الن ِبيُّ - ث  الَقو  ِلٍس ي َحدِ  ِفي َمج 
َراِبيٌّ  اَعة ؟"فَ أَع   .(3)قال: َمَتى الس 

ل وٌس َمَع الن ِبيِ  - ن  ج  : "َبي َنَما َنح  ِفي   - َعَلي ِه َوَسل مَ َصل ى هللا  -وعن َأَنَس ب َن َماِلٍك، َيق ول 
م  م َحم ٌد؟ َوالن   :  أيك  م  ِجِد ث م  َعَقَله ، ث م  ، قال َله  ٌل َعَلى َجَمٍل، فاناَخه  ِفي الَمس  ِجِد، َدَخَل َرج  -ِبيُّ الَمس 

"  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  َراَني ِهم  م ت ِكٌئ َبي َن َظه 
(4). 

وَل َّللا ِ وَعن  َأِبي َواِقٍد - ، "َأن  َرس  ِجِد   -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -الل ي ِثيِ  َبي َنَما ه َو َجاِلٌس ِفي الَمس 
 ِ وِل َّللا  َبَل اث َناِن إلى َرس  َبَل َثاَلَثة  َنَفٍر، َفَأق   .(5)َوَذَهَب َواِحٌد"  -َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ -َوالن اس  َمَعه  ِإذ  َأق 

نها قد أة التي وردت فيها )بينا وبينما( قد الحظ الباحث من خالل الشواهد الحديثية السابقو 
ذا( وحينئذ تكون للمفا ن )بينما( تفيد أجأة وقد يخلو جوابها من ذلك كما يكون في جوابها )إذ وا 

 التباعد الزمني أكثر من )بينا( ذلك أن زيادة المبني تعني زيادة المعنى.
                                         

ِرِكيَن ِفي الِبئ ِر، َواَل ي ؤ َخ، َلهم  َثَمٌن حديث رقم  َباب  َطر ِح ِجَيفِ ( 1)  4/034ج 0085الم ش 
 0305و  106و  107و  887و  808و  054و  657و  605و  573و  404و  01ينظــر: حــديث رقــم  (2)
و  7440و  7407و  7000و  7074و  7771و  7358و  0106و  0171و  0803و  0766و  0765و 
و  0460و  0465و  0440و  0404و  0433و  0010و  0088و  0060و  0008و  7870و  7407
و  4413و  0880و  0866و  0864و  0000و  0613و  0606و  0660و  0670و  0603و  0485
و  6046و  6331و  5104و  5081و  5770و  5384و  5308و  4104و  4801و  4004و  4414
و  0050و  0375و  0338و  6144و  6853و  6030و  6665و  6647و  6630و  6580و  6533
0763. 
اِئَل، حديث رقم (3) َتِغٌل ِفي َحِديِثِه، َفَأَتم  الَحِديَث ث م  َأَجاَب الس  ا َوه َو م ش  ِئَل ِعل م   (.0/70، )ج51َباب  َمن  س 
ِلِه (4) ِني ِعل م ا{ -تعالى-َباب  َما َجاَء ِفي الِعل ِم. َوَقو   (.0/70، )ج60[، حديث رقم 004]طه: : تَوق ل  َربِ  ِزد 
َجة  ِفي الَحل َقِة َفَجَلَس ِفيَها، حديث رقم ( 5) ، َوَمن  َرَأى ف ر  ِلس   (.0/74، )ج66َباب  َمن  َقَعَد َحي ث  َين َتِهي ِبِه الَمج 
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 المبحث األول
 المشترك اللفظي

َركاَء وأشراك، مثل شريف وشرفاء وأشراف. والمرأة ": المشترك لغة شرك الَشريك  يجمع على ش 
ت   نا في كذا. وَشِرك  نا وَتشاَرك  َتَرك  ه  في البيع شريكة، والنساء شرائك. وشاَركت  فالنا : صرت  َشريَكه . واش 

َك  ساِبها ِشر  نا ق َري شا  في ت قاها وفي َأح  ، قال الجعدي: وشاَرك  ك  َكة ، واالسم الِشر  ه  ِشر  َرك  والميراِث َأش 
 .(1)العنان والجمع أشراك، مثل شبر وأشبار"

ذا كان للكلمة  من المعاني بقدر ما لها من االستعماالت، فإن كثرة االستعمال التي  وا 
المترادفات أو في إظهار الفروق الدقيقة بين األلفاظ التي يظن فيها الترادف، هي تلك لوحظت في 

التي تالحظ في األلفاظ المشتركة أو التي يظن فيها االشتراك؛ فكما يتسع التعبير في العربية عن 
سواء أبولغ فيه فكان للمسمى الواحد ألوف من األسماء، أم اقتصر منه على -طريق الترادف 

لِ م  -ور المهمة والتمست الفروق في سائره األم ال بد أن يتسع التعبير عن طريق االشتراك، سواء أس 
 .(2)وروده على سبيل الحقيقة، أم الت مست له معاٍن متطورة على سبيل المجاز

اعلم أن  االشتراك  وقد عد بعض الباحثين االشتراك نوعين أحدهما معنوي واآلخر لفظي "
ما لفظي؛ أي ناشئ من اللفظ، سواء  النكراتعنوي أي ناشئ من المعنى كما في واالحتمال إم ا م وا 

دة كما في المشترك اللفظي بالقياس إلى أفراد معنى واحد فهو ناشئ  كان بحسب األوضاع المتعد 
 .(3)من المعنى من قبيل االشتراك المعنوي"

ة على السواء عند أهل تلك : "اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر داللاصطالحا
 .(4)اللغة" ومثلوا له بعين الماء، وعين المال، وعين السحاب

 .(5)"المشترك هو ما اتحدت صورته واختلف معناه" أو

                                         

 (.4/0510الجوهري، الصحاح، )ج( 1)
 (.037الصالح، دراسات في فقه اللغة، )ص ينظر: (2)
 (.0/014لتهانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، )جالحنفي ا( 3)
 (.037الصالح، دراسات في فقه اللغة، )ص (4)
 (.037، )صمرجع السابقال( 5)
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ثر كالقرء للطهر َوال حيض" وقيل:" ِظي  َما وضع لمعنيين َفأك  َترك الل ف  ال م ش 
(1). 

اعلم أن  من كالِمهم اختالف اللفظيِن  بقوله: "ولعل سيبويه أول من أشار إلى هذا المفهوم 
الختالف المعنييِن، واختالَف اللفظيِن والمعنى واحٌد، واتفاق اللفظين واختالف المعنيين. وسترى ذلك 

فاختالف  اللفظين الختالف المعنيين، هو نحو: جلَس وذهَب. واختالف  إن شاء هللا  تعالى.
وانطلَق. واتفاق اللفظين والمعنى مختِلف قولك: وَجدت  عليه من اللفظين والمعنى واحٌد، نحو: ذهَب 

ال ة. وأشباه هذا كثيٌر" ِجدة، ووَجدت إذا أردت وِجدان الض  الَمو 
(2). 

َوَيق ول  في العربية، حين قال:" أيضا  وقد أشار قطرب إلى هذا المفهوم ومفهوم األضداد 
َظي ِن  قطرب ال َكاَلم ِفي َأل َفاظ بلَغة ال َعَرب على ِتاَلف الل ف  َثر اخ  َك  ََعم  األ  َثاَلَثة أوجه َفوجه ِمن َها َوه َو األ 

لك الرجل َوال َمر أَة َوَقاَم َوقعد َوَهَذا اَل َسِبيل ِإَلى جمعه وحصره؛ أِلَن َأكثر  نيين َوَذِلَك َقو  ِتاَلف ال َمع  الخ 
ِتاَلف الل ف   ه الثاني اخ  َنى َواِحد َوَذِلَك مثل؛ عير وحمار وذئب َوسيد ال َكاَلم َعَلي ِه َوال َوج  َظي ِن َوال مع 

نيين  نى َفيكون الل ف ظ ال َواِحد على َمع  َتلف ال َمع  ظ َويخ  ه الث اِلث َأن يت فق الل ف  َوجلَس َوقعد ِإَلخ َوال َوج 
مة الرجل  َفَصاِعدا   مة ال َقاَمة قامة الرجل ؤ َوحده يمثل؛ األ  مة من األ  َمم َومن َهَذا الل ف ظ تم ِبِه َواأل  َواأل 

نيين َفَصاِعدا    .(3)ِفي الشيء وضده" َما يكون متضادا   ال َواِحد الذى يجىء على َمع 

َنى  وقال المبرد:" َظي ِن َوال مع  ِتاَلف الل ف  نيين َواخ  ِتاَلف ال َمع  َظي ِن الخ  ِتاَلف الل ف  َومن َكاَلمهم اخ 
و َواِحد واتِ فاق الل   َو ال َباب، َنح  نيين َفه  ِتاَلف ال َمع  َظي ِن الخ  ِتاَلف الل ف  نيين فَأم ا اخ  ِتاَلف ال َمع  َظي ِن َواخ  ف 

َنى َواِحد فنحو: جلس َوقعد،  َظي ِن َوال مع  ِتاَلف الل ف  لك: َقاَم َوجلَس َوذهب وجاَء وجمل وجبل وَأما اخ  َقو 
نيين فقولك: ضربت مثال  وقولك: ب ر  وحنطة وذراع وساعد، وَأم   ِتاَلف ال َمع  َظي ِن َواخ   ا اتِ َفاق الل ف 

دان الضال ة َوَتكون ِفي  َوضربت زيدا   َوضربت ِفي اأَلر ض ِإذا َأبعدت َوَكَذِلَك وجدت تكون من ِوج 
ِلك وجدت زيدا   ا   معنى علمت َكَقو  و: وَجدت على زيد" َكِريم  َوِفي معنى الموِجدة َنح 

(4). 
باب  أجناس الكالم في االتفاق واالفتراق يكون  ذلك على :" ابن فارس في فقه اللغة وقال

وجوه: فمنه اختالف  اللفظ والمعنى وهو األكثر واألشهر، مثل: رجل وفرس وسيف ورمح.ومنه 

                                         

 (.83بن زكريا األنصاري، والسنيكي، الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، )ص( ا1)
 (.0/74سيبويه، الكتاب، )ج( 2)
 (.07في اللغة، )ص الل َباِبيدي الدمشقي، اللطائف( 3)
 (.0/46المبرد، المقتضب، )ج( 4)
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اختالف  اللفِظ واتفاق المعنى كقولنا: سيف وليث وأسد على مذهبنا في أن كل  واحٍد منها فيه ما 
ي اآلخر من معنى وفائدة.ومنه اتفاق  اللفظ واختالف  المعنى كقولنا: عين الماء وعين المال ليس ف

وعين الر كَبة وعين الميزان.ومنه َقَضى بمعنى حَتم وقَضى بمعنى أَمر وقَضى بمعنى أعلم وقضى 
ن اختلفت ألفاظها فاألصل واحد"  .(1)بمعنى صنع وقضى بمعنى فرغ وهذه وا 

القدامى من عد اتفاق مباني األفعال والمعاني مختلفة عند اتصالها بالضمائر ن يومن اللغوي
ن كان ابن دسترويه أنكر عليهم ذلك " اعلموا أنه قد مضى باب َفَعل ت،  من باب االشتراك اللفظي وا 

نما أعاد ذكرهما  ههنا،  بفتح العين، في أول الكتاب. ومضى بعده باب َفِعل ت، بكسر العين. وا 
الكلمتين اللتين تكون حروفهما واحدة، وهما مختلفان في المعنى، فكان يجب على هذا أن ليذكر 

يترجم الباب بباب ما اختلف بناؤه ومعناه، واتفق لفظه ليكون أوضح لما أراد، فأما قوله: انقه من 
 الفهم، بفتح القاف فإنه كان يجب أن يكون على األصل قافه مكسورة، أو مضمومة؛ ألن القاف في
ماضيه مفتوحة وقد بينا ذلك، ولكن انفتحت القاف في المستقبل من أجل الهاء التي هي الم الفعل؛ 
ألنها من حروف الحلق. وقد فسرنا ذلك وكذلك قوله: يقنع، إذا سأل، إنما فتح من أجل العين، 
واختلف وأصله الكسر أو الضم وهذا الباب عنده، وعند أهل اللغة أجمعين، من باب ما اتفق لفظه، 

 .(2)معناه"

مد  وأورد تقي الدين الدقيقي بابا   على المشترك اللفظي ومثل له بكلمة العين إذ قال: "انشد َأح 
مل لَنفِسهِ  بن َفارس الل َغِوي  م َصنف ال م ج 
(3): 

ــا َدار ســعد ــال مــن إضــم يَي ــَذات اْلَخ  ِب
 

 ســـقاك صـــوب َحيـــا مـــن واكـــف اْلعـــين  
 

َلة.ال عين  ه َنا  َسَحاب ينشأ   من قبل ال قب 

ـــــــــا ـــــــــي ألذكـــــــــر َأي اًمـــــــــا بَهـــــــــا َولَن  ِإنِّ
 

ـــــر ة اْلعـــــين  ـــــْوم ُق ـــــي كـــــل إصـــــباح َي  ِف
 

ن َسان َوَغيره  ال عين  ه َنا  عين اإل ِ

                                         

 (.0/036السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )ج (1)
 (.007ابن المرزبان، تصحيح الفصيح وشرحه، )ص( 2)
 (.038الدقيقي المصري، اتفاق المباني وافتراق المعاني، )ص( 3)
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ـــــــــــة ـــــــــــا ُمعتق ـــــــــــدني معشـــــــــــقة من  ت
 

ــــــابع اْلعــــــين  ــــــة مــــــن ن  تشــــــجها عذب
 

 ال عين  ه َنا  َما َين بع ِمن َها الَماء

ــــــــــِه طــــــــــرق   ِإذا تمززهــــــــــا شــــــــــيخ ِب
 

ـــــاق َواْلعـــــينســـــرت    بقوتهـــــا ِفـــــي الس 
 

َبَتي نِ  َبة والطرق ضعف الرُّك   ال عين  ه َنا  عين الر ك 

ـــال ـــاء الســـرور ف ـــزق مـــمن مـــن َم  وال
 

 تخشـــــى تولـــــه َمـــــا ِفيـــــِه مـــــن اْلعـــــين 
 

 ال عين  ه َنا  ثقب يكون ِفي المزادة وتوله الَماء َأن يتسرب

ــــــــــا َواَل كــــــــــدر  َوَغــــــــــاَب عــــــــــذالنا َعن 
 

ــي عيشــنا مــن   ــينِف ــب الســوء َواْلع  َرِقي
 

 َوال عين  ه َنا  الواشي

 يقســـــــم الـــــــود ِفيَمـــــــا َبْينَنـــــــا قســـــــما
 

 ميــــــزَان حــــــق ِبــــــاَل بخــــــس َواَل عــــــين 
 

 ال عين  ه َنا  ال عين ِفي ال ِميَزان

 وفــــــــا   الَمــــــــال يغنينــــــــا بحاضــــــــره
 

ـــــالعين  ـــــّدين ب ـــــل ال ـــــن ثقي ـــــي م  فنكتف
 

 ال عين  ه َنا  الَمال ال َحاِضر الناض

 اْلُمْجَتبـــــــى تغنـــــــي َفَوا ـــــــدهوالمجمـــــــل 
 

 حفاظـــــه َعـــــن كتـــــاب اْلِجـــــيم َواْلعـــــين 
 

 َوال عين  ه َنا  ال َحر ف."

في المشترك اللفظي سماه ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن  كامال   وألف المبرد كتابا    
 .(1)المجيد

                                         

 (.074شوقي ضيف، المدارس النحوية، )ص( 1)
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كلمة  ل:"بل نجد من الباحثين من عد تعدد معاني الحروف من المشترك اللفظي، حين قا
ألف المذكورة في أول الحروف وكلمتا )واو( )وياء( المذكورتان في آخرها من قبيل المشترك 
ر وأ ِمر ومرء وتسمى: باأللف اليابسة،  م  ر واِ  اللفظي، فاألولى تطلق على األلف، في نحو: أ م 

المراد من وبالهمزة، وتطلق على األلف، في نحو: قال، وتسمى: باأللف اللينة وألف المد وهي 
حرف الم ألف عند من ذكرها في حروف المعجم ... والثانية تطلق على الواو في نحو: صفو ا 
وصفٍو وصفٌو وتطلق على الواو، في نحو: "محمود" وتسمى واو المد، والثالثة تطلق على الياء في 

نحو: سعي ا وسعٍي وسعٌي وعلى الياء، في نحو: جميل وتسمى ياء المد"
(1). 

فال غرابة في أن يؤدي الحرف الواحد عدة معان  ذلك عباس حسن حين قال:" وأكد على
في اشتراك عدد من الحروف في تأدية معنى واحد؛  أيضا  مختلفة، وكلها حقيقي كما قلنا، وال غرابة 

 .(2)ألن هذا كثير في اللغة، ويسمى: المشترك اللفظي"

احدة هل يقع في دائرة المشترك اللفظي وثمة جدال بين اللغويين أن تعدد المعاني للكلمة الو 
وهي معيار الحكم على كلمة بأنها ذات معنى واحد  أم المجاز البالغي وما معيار الحكم على ذلك "

ذا كانت ذات عدة معان أهي من باب المجاز أم من باب المشترك اللفظي؟  أو عدة معان، وا 

ل واحد حتى لو تعددت تطبيقاتها في ويترتب على اعتبار الكلمة ذات معنى واحد وضعها في مدخ
االستعمال، أو حملت بعض المعاني المجازية. ويكتفى في هذه الحالة بترتيب المعاني داخلياا 
بصورة من صور الترتيب المتفق عليها، أما إذا ع دت ذات معان متعددة فسيفرد لكل معنى مدخل، 

 وتتعدد المداخل بتعدد المعاني. 

 تي لمعنيين: شحذ السكين: إذا أحده، وشحذ الفقير الناس: سألهم.الفعل "شحذ" مثال  يأ

ا؟ أو أن  فهل يمكن رد المعنيين إلى معنى واحد هو "اإللحاح" و"التكرار" فيكون المدخل واحد 
التماس هذا المعنى الواحد ال يتم إال بتكلف وتمحل وال يفطن إليه مستعمل اللغة العادي؛ فيكون 

؟للفظ معنيان مختلفان ف  ينظر إليه على أنهما لفظان مختلفان يستحق كل منهما مدخال  مستقالا

                                         

 (.48شر، دراسات في علم اللغة، )صكمال ب( 1)
 (.7/547عباس حسن، النحو الواقي، )ج( 2)
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نذُه َوىِلٌّ ََحِيمٌ ﴿"حميم": في قوله تعالى:  ومثل هذا يمكن أن يطرح بالنسبة لكمات، مثل:
َ
مع  (1)﴾َكأ

 .(3)مغلي". فاألولى بمعنى: صديق قريب والثانية بمعنى: حار (2)﴾وَُسُقوا َماًء ََحِيًما﴿قوله تعالى: 

وقد حسم هذا الجدال من قبل صاحب أسفار الفصيح حين بين أن التطور الداللي للكلمة 
بعض أنواع المشترك اللفظي ناتج عن  ولو كانت مجازيا تعد من االشتراك اللفظي، وذلك حين قال:"

تطور األصل الداللي لكثير من ألفاظ اللغة بسبب االستعمال المجازي، فأشار في شرح بعض 
المفردات إلى ذلك النوع من المشترك بقوله:   "ومعنى قوله: بين األبوة؛ أي أنه أب على الحقيقة، 
لمن قد ولد وهو ظاهر الصحة في ذلك ال على المجاز والتشبيه؛ وذلك ألنهم يسمون الصاحب 
بو للشيء، والمالك له، والقيم عليه أبا على االستعارة والتشبيه، نحو قولهم لصاحب المنزل: أ
المنزل، وللقيم على القوم المدبر ألمورهم: أبوهم وقوله: "فأما الشفة لإلنسان: فمعروفة، وهي غطاء 

  لغير اإلنسان على طريق االستعارة والتشبيه، فتقال للصنم، والصورة أيضا  أسنانه.... وقد تقال  
 . (4)في الثوب والحائط، ولحرف الكوز والجرة والزق"

" داللة اللفظ على معنيين :ما يعرف عند اللغويين باألضداد، وهيومن المشترك اللفظي 
متضادين داللة مستوية عند أهل تلك اللغة. كقولهم جلل: للعظيم ولليسير أو الصغير، والجون 
لألسود ولألبيض، والصارخ للمستغيث وللمغيث، الصريم: الصبح والصريم الليل والظن يقين 

 .(5)وشك"

 في هذه األطروحة بإذن هللا   تعالى. مستقال   مبحثا   وهذا الموضوع سنفرد له

 لفاظ الزمان المشتركة في صحيح البخاري:أ
 العصر: -0  

 وقد وردت بمعنيين: األول بمعنى الصالة وهي الصالة الوسطى والثاني بمعنى الدهر والزمان.

                                         

 ]04فصلت: [( 1)
 ]05دمحم: [( 2)
 (.000مختار، البحث اللغوي عند العرب، )صأحمد  (3)
 (.0/008الهروي، إسفار الفصيح، )ج (4)
 (.775ابو سكين، دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة، )ص( 5)
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 الصالة الوسطى: - أ

: "َكاَن الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ي َصلِ ي َعن  َعاِئَشَة رضي هللا عنها، -فأما االول فمثاله  َقاَلت 
" د  ء  َبع  َهِر الَفي  َرِتي َلم  َيظ  ج  م س  َطاِلَعٌة ِفي ح  ِر َوالش  َصاَلَة الَعص 
(1). 

َما َقاَل: َقاَل الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل  - َزاِب: "اَل وَعِن اب ِن ع َمَر  َرِضَي َّللا   َعن ه  َم اأَلح  َم ِيو 
َر ِإال  ِفي َبِني ق َري َظَة" ي َصلِ َين  َأَحٌد الَعص 
(2). 

ول  َّللا ِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم   ِفي َسَفٍر - ٍرو، َقاَل: "َتَخل َف َرس  ِ ب ِن َعم  وَعن  َعب ِد َّللا 
َنا ال َرَكَنا َوَقد  َأر َهق  َناه ، َفَأد  ِلَنا َفَناَدى َساَفر  َسح  َعَلى َأر ج  أ ، َفَجَعل َنا َنم  ن  َنَتَوض  ِر، َوَنح  اَلَة، َصاَلَة الَعص  ص 

َتي ِن َأو  َثاَلث ا" َقاِب ِمَن الن اِر َمر  َع  ِتِه َوي ٌل ِلأل  َلى َصو  ِبَأع 
(3 .) 

 داللة الصالة وهي الصالة إذن يالحظ من األحاديث السابقة أن لفظة العصر حملت
 الوسطى التي تلي صالة الظهر مباشرة في الميقات.

 الدهر والزمان: - ب
َسَم ِبهِ  ، َأق  ه ر  : الد  ر  َيى: الَعص  وأما الثاني فمثاله: َوَقاَل َيح 
 ، وذلك عند تفسيره لسورة العصر.(4)

 الساعة:-7

 وقد وردت في البخاري بثالثة معان، وهي : الوقت والقيامة والموت.
 الوقت: - أ

، َفالَ  َها الن اس  م  َمَها َّللا  ، َوَلم  ي َحرِ  َة َحر  َيِحلُّ  فأما الوقت فمثاله : وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ِإن  َمك 
ِضَد ِبَها َشَجَرة ، َفِإن  َأَحٌد تَ  ِفَك ِبَها َدم ا، َواَل َيع  ِم اآلِخِر َأن  َيس  ِ َوالَيو  ِمن  ِباَّلل  ِرٍئ ي ؤ  َص ِلِقَتاِل اِلم  َرخ 

                                         

ِر حديث رقم  (1)  (.0/004، )ج546َباب  َوق ِت الَعص 
َرِجــِه ِإَلــى َبِنــي ق َري َظــَة َوم َحاَصــَرتِ  (2) ــَزاِب، َوَمخ  ــِه َوَســل َم ِمــَن اأَلح  ِجــِع الن ِبــيِ  َصــل ى هللا  َعَلي  ، حــديث رقــم َبــاب  َمر  ِه ِإي ــاه م 

 (.5/007، )ج4001
َهَم َعن ه  حديث رقم َباب  َمن  أََعاَد الَحِديَث َثاَلث   (3)  (.0/03، )ج16ا ِلي ف 
َمل  ِمث َقاَل َذر ٍة َشراا َيَره { ]الزلزلة:  (4)  (.6/000[، )ج8َباب  تَوَمن  َيع 
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وِلِه َوَلم  َيأ َذن  َلك   ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ِفيَها، َفق ول وا: ِإن  َّللا َ َقد  َأِذَن ِلَرس  وِل َّللا  ن َما َأِذَن ِلي ِفيَها َرس  ، َواِ  م 
َمِتَها ِباأَلم سِ  ر  َم َكح  َمت َها الَيو  ر  اِهد  الَغاِئَب"َساَعة  ِمن  َنَهاٍر، ث م  َعاَدت  ح  ، َول ي َبلِ ِغ الش 

(1     . ) 

ِه َعَلى ال ِبَناِء " جاء في شرح الحديث َوى ِبَضمِ  ِلِه َوال َفاِعل  َّللا   َوي ر  ن َما َأِذَن ِلي ِبَفت ِح َأو  ل ه  َواِ  َقو 
َم ِفي ال ِعل ِم َأن   ل ه  َساَعة  ِمن  َنَهاٍر َتَقد  ع وِل وَقو  ِر"ِلل َمف  ِس َوَصاَلِة ال َعص  م  َداَرَها َما َبي َن ط ل وِع الش  ِمق 

(2.) 
 مكة محرمة. تفيه تم فتح مكة وبعده مباشرة عادوهذا الوقت 

ه ر"ِ  أيضا  وقال   - ِلل  ِلي َقطُّ ِإال  َساَعة  ِمَن الد  :"َوَلم  َتح 
(3.) 

للرواية السابقة؛ أي أن هللا  وتوكيدا   االستثناء تحقيقا  وهذه الرواية استعمل فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص   
حلل مكة في الساعة التي فتحها فيها فقط دون أي وقت آخر من قبل ومن بعد وهي منصوبة على 

واالستثناء المتصل هو الذي يسميه النحاة باالستثناء  (4)؛ ألن هذا االستثناء متصلأيضا  الظرفية   
 .(5)بعد التعميم الحقيقي الذي يفيد التخصيص

َة َفَدَعا ع ث َماَن ب َن َطل َحَة َففَ -   َتَح الَباَب وَعِن اب ِن ع َمَر: "َأن  الن ِبي    َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم   َقِدَم َمك 
َلَق الَباَب، َفَلِبَث ِفيِه َفَدَخَل الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َوِباَلٌل َوأ َساَمة  ب ن  َزي ٍد َوع ث َمان   ب ن  َطل َحَة، ث م  أَغ 

وا" َساَعة ، ث م  َخَرج 
(6.) 

 القيامة: -ب  

وأما ما جاء بمعنى القيامة فمثاله: في حديث جبريل  عليه السالم  حينما جاء إلى  النبي 
اَعة ؟ َقاَل: " ملسو هيلع هللا ىلص   معلما الصحابة الكرام، اِئِل، َقاَل: َمَتى الس  َلَم ِمَن الس  ئ ول  َعن َها ِبَأع  " َما الَمس 

                                         

اِهد  الَغاِئَب، حديث رقم  (1)  (.0/07، )ج034َباٌب: ِلي َبلِ ِغ الِعل َم الش 
 (.4/44ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج(2)
 (.5/050، )ج4000حديث رقم  (3)
 (.0/071الغاليينى، جامع الدروس العربية، )ج (4)
 (.0/078ينظر: الغاليينى، جامع الدروس العربية ، )ج (5)
َبِة َوالَمَساِجِد، حديث رقم  (6)  (.0/030)ج 468َباب  اأَلب َواِب َوالَغَلِق ِلل َكع 
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م  ِفي الب ن َيا َذا َتَطاَوَل ر َعاة  اإِلِبِل الب ه  َراِطَها: ِإَذا َوَلَدِت اأَلَمة  َرب َها، َواِ  ِبر َك َعن  َأش  ٍس اَل َوَسأ خ  ِن، ِفي َخم 
َلم ه ن  ِإال  َّللا   " ث م  َتاَل الن ِبيُّ   َص  اَعةِ ل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: َيع  َ ِعنَْدهُ ِعلُْم الاذ  "(1.)إِنذ اهللذ

 (.2)"والمراد بالساعة في الحديث: القيامة، سميت بذلك؛ لوقوعها بغتة ؛ أو لسرعة حسابها"

ِلٍس وَعن  َأِبي ه َري َرَة   رضى هللا عنه  َقاَل: "َبي َنَما الن ِبيُّ   َصل ى هللا  َعَلي ِه - َوَسل َم   ِفي َمج 
ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ي   ول  َّللا  اَعة ؟ َفَمَضى َرس  َراِبيٌّ َفَقاَل: َمَتى الس  َم، َجاَءه  أَع  ث  الَقو  ، َفَقاَل ي َحدِ  ث  َحدِ 

: َبل  َلم  َيس   ه م  ِم: َسِمَع َما َقاَل َفَكِرَه َما َقاَل. َوَقاَل َبع ض  ، َحت ى ِإَذا َقَضى َحِديَثه  َقاَل: َأي َن َبع ض  الَقو  َمع 
اَعةَ  -أ َراه   - يِ َعِت اأَلَماَنة  َفان َتِظِر الس  ِ، َقاَل: َفِإَذا ض  وَل َّللا  اَعِة؟ َقاَل: َها َأَنا َيا َرس  اِئل  َعِن الس  ، الس 

ر  ِإَلى َغي   َد اأَلم  سِ  اَعَة"َقاَل: َكي َف ِإَضاَعت َها؟ َقاَل: ِإَذا و  ِلِه َفان َتِظِر الس   (.3)ِر أَه 

 الموت: -ج 

: "َكاَن ِرَجاٌل ِمَن  وقد ترد بمعنى الموت في الحديث " َعن  َعاِئَشَة   رضى هللا عنها  َقاَلت 
اَعة ؟ َأل وَنه : َمَتى الس  َفاة ، َيأ ت وَن الن ِبي    َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم   َفَيس  َراِب ج  َفَكاَن َين ظ ر  ِإَلى  اأَلع 

 " م  َساَعت ك م  ه  الَهَرم  َحت ى َتق وَم َعَلي ك  ِرك  : ِإن  َيِعش  َهَذا اَل ي د  ، َفَيق ول  َغِرِهم  َأص 
(4.) 

اَعِة ال ك ب َرى  َياَء الس  اَعة  َعَلى َثاَلَثِة َأش  ِلَقِت الس  والساعة هنا بمعنى الموت قال ابن حجر :" َوأ ط 
ِوَي َأن ه  َرَأى َعب َد َّللا ِ َوِهَي َبع   و  َما ر  ِن ال َواِحِد َنح  ت  أَه ِل ال َقر  َطى َوِهَي َمو  س   ب َن ث  الن اِس ِلل م َحاَسَبِة َوال و 

اَعة  َفِقيَل َأن ه  آِخر  َمن  مَ  َحاَبِة أ َني ٍس َفَقاَل ِإن  َيط ل  ع م ر  َهَذا ال غ اَلِم َلم  َيم ت  َحت ى َتق وَم الس  اَت ِمَن الص 
ل ه  َصل ى َّللا   َعَلي ِه َوَسل َم ِعن دَ  ت ه  َوِمن ه  َقو  لِ  ِإن َساٍن َمو  ن َساِن َفَساَعة  ك  ت  اإل ِ َرى َمو  غ  يِح َوالصُّ  ه ب وِب الرِ 

َته " ِني َمو  اَعَة َيع  ف ت  الس  َتَخو 
(5) 

 

                                         

َسـاِن، َوِعل ـِم ال (1) ـاَلِم، َواإِلح  َؤاِل ِجب ِريَل الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسـل َم َعـِن اإِليَمـاِن، َواإِلس  ـاَعِة حـديث رقـم َباب  س  ، 53س 
 (.0/01)ج
 (.0/770األنصاري، زكريا، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج (2)
ا َوه َو  (3) ِئَل ِعل م  اِئَل، حديث رقم َباب  َمن  س  َتِغٌل ِفي َحِديِثِه، َفَأَتم  الَحِديَث ث م  َأَجاَب الس   (.0/70، )ج51م ش 
ِت حديث رقم  (4)  (.8/030، )ج6500َباب  َسَكَراِت الَمو 
 (.00/064ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (5)
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 السنة:-4

 بمعنى القحط والجدب والثاني بمعنى العام.وقد وردت بمعنيين في البخاري؛ األول 
 القحط والجدب: - أ

ِد الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ   (.1)"فمن األول:َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، َقاَل: "َأَصاَبِت الن اَس َسَنٌة َعَلى َعه 

س يائيا كما وسنة  هنا  شدة جهد وقحط ولكنها إذا جاءت بهذا المعنى فإن أصلها واوي ولي
 جاء في المعاجم العربية وخاصة الصحاح والمقاييس وهي مرفوعة على الفاعلية في هذا الحديث.

ِ َفَقاَل: ِإن  الن ِبي   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َلم ا َرَأى- ن ا ِعن َد َعب ِدَّللا  وٍق، َقاَل: "ك  ر  ِمَن  وَعن  َمس 
َبار ا، َقاَل: م  َسب ٌع َكَسب ِع ي وس   الن اِس ِإد  ل وَد َوالَمي َتَة  فَ الل ه  ٍء، َحت ى َأَكل وا الج  ل  َشي  ت  ك  م  َسَنٌة َحص  َفَأَخَذت ه 

 (.2)َوالِجَيَف"

بنفس المعنى في الحديث السابق والفعل أصاب وأخذ ناسب القحط والجدب، ألن األول من 
وإذا اصابتهم مصيبة قالوا انا هلل وانا ايله ﴿  تعالى: المصيبة والثاني من األخذ ففي األول قال هللا

 (.4)﴾فأخذهم اهلل بذنوبهم: ﴿، والثاني قال تعالى)3(﴾راجعون

وفي حديث الثالثة الذين سدت عليهم الصخرة "َقاَل الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: " َوَقاَل -
م  َكاَنت  ِلي ِبن ت  َعم ٍ  : الل ه  َتَنَعت  ِمنِ ي َحت ى اآلَخر  ِسَها، َفام  ت َها َعن  َنف  ، َفَأَرد  ، َكاَنت  َأَحب  الن اِس ِإَلي 

ِريَن َوِماَئَة ِديَناٍر َعَلى َأن  ت َخلِ َي َبي نِ  َطي ت َها ِعش  ِنيَن، َفَجاَءت ِني، َفَأع  ي َوَبي َن َأَلم ت  ِبَها َسَنٌة ِمَن السِ 
ِسَها، َفَفَعَلت  حَ  ت  ِمَن َنف  : اَل أ ِحلُّ َلَك َأن  َتف ض  الَخاَتَم ِإال  ِبَحقِ ِه، َفَتَحر ج  ت  َعَلي َها، َقاَلت  ت ى ِإَذا َقَدر 

َطي ت َها، الل   ت  الذ َهَب ال ِذي أَع  ، َوَتَرك  ق وِع َعَلي َها، َفان َصَرف ت  َعن َها َوِهَي َأَحبُّ الن اِس ِإَلي  ن  الو  م  ِإن  ك  ت  ه 
ن  ِفيِه" ِهَك، َفاف ر ج  َعن ا َما َنح  َفَعل ت  اب ِتَغاَء َوج 
(5.) 

                                         

مَ  (1) َبِة َيو  ط  َقاِء ِفي الخ  ِتس  م َعِة حديث رقم  باب  ااِلس   (.7/07، )ج100الج 
َعاِء الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم:  (2) فَ »َباب  د  َعل َها َعَلي ِهم  ِسِنيَن َكِسِني ي وس   (.7/76، )ج0330حديث رقم « اج 
 ]056البقرة: [( 3)
  ]70غافر: [( 4)
ــَتأ ِجر  َفــَزاَد، َأو  َمــن  َعِمــَل ِفــي َمــالِ  (5) ــَره ، َفَعِمــَل ِفيــِه الم س  ــَتأ َجَر َأِجيــر ا َفَتــَرَك اأَلِجيــر  َأج  َضــَل َبــاب  َمــِن اس  َتف  ــِرِه، َفاس   َغي 

 (.0/10، )ج7707حديث رقم 
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؛ ألنه يستخدم في اللغة مع الخطوب واألمراض ونحو أيضا  والفعل ألمت ناسب القحط والجدب  
 ذلك.

 العام: - ب

َهِنيِ  "َأن  الن ِبي   َصل ى هللا  - ٌل  ومن المعنى الثاني: َعن  َزي ِد ب ِن َخاِلٍد الج  َعَلي ِه َوَسل َم  َسَأَله  َرج 
ِتع   َتم  َها َسَنة ، ث م  اس  ف  ِرف  ِوَكاَءَها، َأو  َقاَل ِوَعاَءَها، َوِعَفاَصَها، ث م  َعرِ   ِبَها، َفِإن  َعِن اللَُّقَطِة، َفَقاَل: اع 

َها ِإَلي ِه"  (.1)َجاَء َربَُّها َفَأدِ 

ٍد، وعن اب ن  ع َمَر  َرِضَي َّللا   َعن  - َم أ ح  وَل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َعَرَضه  َيو  َما: "َأن  َرس  ه 
َرَة َسنَ  َس َعش  َم الَخن َدِق، َوَأَنا اب ن  َخم  ِني ث م  َعَرَضِني َيو  َرَة َسَنة ، َفَلم  ي ِجز  َبَع َعش  ة ، َوه َو اب ن  َأر 

 (.2)َفَأَجاَزِني"
 المغرب:-3

 عنيين في البخاري؛ األول بمعنى صالة المغرب والثاني بمعنى جهة المغرب. وقد وردت بم
 صالة المغرب: -أ

َحاِب الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي هِ -  َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، َقاَل: "َكاَن الم َؤذِ ن  ِإَذا َأذ َن َقاَم َناٌس ِمن  َأص 
َواِرَي، َحت   وَن الس  َعَتي ِن َقب َل َوَسل مَ  َيب َتِدر  ر َج الن ِبيُّ صل ى هللا عليه وسلم َوه م  َكَذِلَك، ي َصلُّوَن الر ك  ى َيخ 

ٌء" ن  َبي َن اأَلَذاِن َواإِلَقاَمِة َشي  ِرِب، َوَلم  َيك  الَمغ 
(3.) 

وَل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: - َم الَعَشاء ، َفاب َدء وا وَعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك: "َأن  َرس  "ِإَذا ق دِ 
" م  َجل وا َعن  َعَشاِئك  ِرِب، َواَل َتع  ِبِه َقب َل َأن  ت َصلُّوا َصاَلَة الَمغ 
(4.) 

 نها صالة المغرب التي تسبق العشاء.ألسابقين المراد من لفظة المغرب بتبين من خالل الحديثين ا 

 

                                         

ِليِم ]ص: (1) ِعَظِة َوالت ع  رَ 03َباب  الَغَضِب ِفي الَمو   (.0/03، )ج10ه  حديث رقم [، ِإَذا َرَأى َما َيك 
ب َياِن َوَشَهاَدِتِهم  حديث رقم  (2)  (.0/000، )ج7664َباب  ب ل وِغ الصِ 
 (.0/070، )ج675َباٌب: َكم  َبي َن اأَلَذاِن َواإِلَقاَمِة، َوَمن  َين َتِظر  اإِلَقاَمَة حديث رقم  (3)
اَلة   (4)  (.0/005، )ج607، حديث رقم َباٌب: ِإَذا َحَضَر الط َعام  َوأ ِقيَمِت الص 
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 جهة الغرب: - ت
ِري ِ - د  َرِضَي َّللا   َعن ه ، َعِن الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َقاَل:" إن  أَه َل  َعن  َأِبي َسِعيٍد الخ 

رِ ي  الَغاِبَر ِفي األ ف ِق، مِ  َكَب الدُّ َن الَكو  ، َكَما َيَتَراَءو  ِقِهم  َن أَه َل الغ َرِف ِمن  َفو  ِرِق َأِو الَجن ِة َيَتَراَءو  َن الَمش 
ِرِب، ِلَتفَ  ، َقاَل: َبَلى َوال  الَمغ  ل غ َها َغي ر ه م  ِ ِتل َك َمَناِزل  األَن ِبَياِء اَل َيب  وَل َّللا  ِل َما َبي َنه م  َقال وا َيا َرس  ِذي اض 

َسِليَن" ق وا الم ر  ِ َوَصد  ِسي ِبَيِدِه، ِرَجاٌل آَمن وا ِباَّلل  َنف 
(1). 

ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه - ر  الن اَس ِمَن وَقاَل َرس  ش  اَعِة َفَناٌر َتح  َراِط الس  ل  َأش  َوَسل َم: " َأم ا َأو 
ِرِب" ِرِق ِإَلى الَمغ   .(2)الَمش 

م  َحي ث   جاء في شرح الحديث" ِرِب َتِبيت  َمَعه  ر ه م  ِإَلى ال م غ  ش  ِرِق َفَتح  ت ب َعث  َناٌر َعَلى أَه ِل ال َمش 
 .(3)َحي ث  َقال وا"َبات وا َوَتِقيل  َمَعه م  

 الحول:-5

 وقد جاءت في البخاري بثالثة معان، وهي العام والحركة والمكان.
 العام: –أ   

وا َعَلى - َها، َفَخش  ج  فِ َي َزو  َرأَة  ت و  َها، "َأن  ام  فمن األول: َعن  َزي َنَب ِبن ِت أ مِ  َسَلَمَة، َعن  أ مِ 
وَل  ا َرس  ، َقد  َكاَنت  َعي َني َها، َفَأَتو  ل  ِل، َفَقاَل: اَل َتَكح  َتأ َذن وه  ِفي الك ح  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َفاس 

ٌل َفَمر  َكل ٌب َرَمت  ِبَبَعَرٍة، َفالَ  اَلِسَها َأو  َشرِ  َبي ِتَها، َفِإَذا َكاَن َحو  ك ث  ِفي َشرِ  َأح  َداك ن  َتم   َحت ى ِإح 
ِضَي أَ  ٌر"َتم  ٍر َوَعش  ه  َبَعة  َأش  ر 

(4.) 

 الحركة: -ب  

ومن الثاني: وَعِن الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: " َمن  َتَعار  ِمَن الل ي ِل، َفَقاَل: اَل ِإَلَه -
، َوه َو َعَلى ك   د  َده  اَل َشِريَك َله ، َله  الم ل ك  َوَله  الَحم  ِ، ِإال  َّللا   َوح  ب َحاَن َّللا  ِ، َوس  د  َّلل  ٍء َقِديٌر، الَحم  لِ  َشي 

                                         

ل وَقٌة، حديث رقم  (1)  (.4/001)ج 0756َباب  َما َجاَء ِفي ِصَفِة الَجن ِة َوَأن َها َمخ 
ي ِتِه، حديث رقم  (2) ِ َعَلي ِه َوذ رِ   (.4/007)ج 0071َباب  َخل ِق آَدَم َصَلَوات  َّللا 
 (.00/008البخاري، )جابن حجر العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح ( 3)
ِة حديث رقم  (4) ِل ِلل َحاد   (.0/63، )ج5008َباب  الك ح 
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ِفر   م  اغ  ِ، ث م  َقاَل: الل ه  َل َواَل ق و َة ِإال  ِباَّلل  ، َواَل َحو  َبر  ت ِجيَب َله ،  َواَل ِإَلَه ِإال  َّللا  ، َوَّللا   َأك  ِلي، َأو  َدَعا، اس 
َأ َوَصل ى ق ِبَلت  َص   (.1)اَلت ه  "َفِإن  َتَوض 

الحول: الحركة؛ أي: ال حول إال بمشيئة هللا  جاء في معنى )ال حول وال قوة اال باهلل(
 تعالى  وقيل ال حول عن معصية هللا إال بعصمته، وال قوة على طاعته إال بمعونته، ويقال في 

 .(2)التعبير عن ذلك: الحولقة والحوقلة"

َل اَل  َنى اَل َحو  ِ َواَل ق و َة َله   وقال ابن حجر: "َمع  َمِة َّللا  ِ ِإال  ِبِعص  ِصَيِة َّللا  ِويَل ِلل َعب ِد َعن  َمع  َتح 
َل اَل ِحيَلَة، َوَقاَل الن َوِويُّ ِهَي َكِلَمة  ا َنى اَل َحو  ِ َوِقيَل َمع  ِفيِق َّللا  ِ ِإال  ِبَتو  ِويٍض َعَلى َطاَعِة َّللا  اَلٍم َوَتف  ِتس  س 

ِع َشرٍ  َواَل ق و ٌة ِفي َجل ِب َخي ٍر ِإال  ِبِإَراَدِة  َوَأن  ال َعب دَ  ِرِه َشي ئ ا َوَلي َس َله  ِحيَلٌة ِفي َدف  ِلك  ِمن  َأم  ِ اَل َيم  َّللا 
 .(3)َتَعاَلى"

َناه : اَل حول َعن معاصي هللا إال  بعصمة هللا، َواَل ق و ة على َطاَعة هللا إال   وقال العيني:" َمع 
. َوحكى َعن أهل اللَُّغة َأن معنى: اَل حول َواَل ِحيَلة ي َقال: َما للرجل ِحيَلة َواَل حول َواَل احتيال َواَل ِباَّلل  

 : محتال َواَل مَحالة، َوَقوله َتَعاَلى

ر َوال ق و ة والشدة، (4)﴾َوُهَو َشِديد الْمَحال﴿] ِني: ال َمك   .(5)"َيع 

فالحول: الحيلة. يقال: ما للرجل ِمحال، بكسر الميم،  قال:"وأكد على ذلك ابن االنباري إذ 
وماله َمحال بفتح الميم..إذا كسرت الميم فالمعنى: ماله مكر وال عقوبة، من قوله تبارك وتعالى: 

 معناه: شديد المكر والعقوبة، قال عبد المطلب بن هاشم: (6)﴾وهو شديد الِمحال﴿

ــــــــــــــــــــعُ  ــــــــــــــــــــم إّن المــــــــــــــــــــرَء يمن  الُه
 

ــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــكْ َرْحَل ــــــــــــــــــــــامَنْع ِحالَل  ف
 

ـــــــــــــــــــالهم غـــــــــــــــــــدوًا ِمحالـــــــــــــــــــكْ   ال يْغلـــــــــــــــــــــــــــــــــبّن صــــــــــــــــــــــــــــــــــليُبهم  وِمح
                                         

ِل َمن  َتَعار  ِمَن الل ي ِل َفَصل ى، حديث رقم  (1)  (.7/54، )ج0054َباب  َفض 
 (.7/003ابن زكريا االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج (2)
 (.00/533رح صحيح البخاري، )جابن حجر العسقالني، فتح الباري ش (3)
 (00( )الرعد: 4)
 (.70/78العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 5)
 ]00الرعد: [ 6
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 معناه: ال يغلبن مكرهم مكرك، قال األعشى:

ـــــع  يهتـــــز فـــــي ُغُصـــــِن المجـــــدِ   فـــــرُع نْب
 

 غزيـــــــــــُر النـــــــــــد  عظـــــــــــيُم الِمحـــــــــــالِ  
 

 .(1)معناه: عظيم المكر"
 ظرف مكان:-ج

َماَن ب َن َبِشيٍر: َسِمع ت  عن  ومن الثالث: وَل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  قال: " النُّع  َرس 
َلم َها َكِثيٌر ِمَن الن اِس، َفَمِن ات َقى الم   َما م َشب َهاٌت اَل َيع  َتب َرَأ الَحاَلل  َبيِ ٌن، َوالَحَرام  َبيِ ٌن، َوَبي َنه  َشب َهاِت اس 

ب َهاتِ  ِضِه، َوَمن  َوَقَع ِفي الشُّ ن  ِلك لِ  َمِلٍك ِلِديِنِه َوِعر  َل الِحَمى، ي وِشك  َأن  ي َواِقَعه ، َأاَل َواِ  : َكَراٍع َير َعى َحو 
َغة : ِإَذا َصَلَحت  َصَلَح الَجَسد   ن  ِفي الَجَسِد م ض  ِضِه َمَحاِرم ه ، َأاَل َواِ  ِ ِفي َأر   ِحم ى، َأاَل ِإن  ِحَمى َّللا 

َذا َفَسَدت  َفَسَد الَجسَ  لُّه ، َواِ  لُّه ، َأاَل َوِهَي الَقل ب  "ك  د  ك 
(2). 

ويوشك، من َأفَعال  وفي الفعل )يوشك( لطيفة نحوية بينها العيني في شرحه للحديث، فقال:"
ل،  َمال: َكاد، ِبَأن يرفع ال ِفع  ِتع  مل اس  َتع  َمال: أَعِني َتاَرة يس  ِتع  المقاربة، َوه َو مثل َكاد َوَعَسى ِفي ااِلس 

و: ي وشك زيد َيِجيء؛ َأي: جائيا  َوَخبره فعل مضا ل، َنح  و: َكاد زيد رع ِبَغي ر َأن متأول باسم ال ِفع  ، َنح 
و:  َعي ِن: َأحدهَما: َأن يكون اسما، َنح  َمال َعسى، ِبَأن يكون فاعلها على َنو  ِتع  مل اس  َتع  َيِجيء. َوتاَرة يس 

وج،  َعسى زيد َأن يخرج، فزيد َفاعل، َوَأن يخرج ِفي َموِضع نصب أِلَن ه  بمنزلة: َقارب زيد ال خ ر 
و َعسى َأن يخرج زيد، َفيكون ِإذ  َذاك ِبَمن ِزَلة قرب  خر: َأن يكون َمَع صلتها ِفي َموِضع الر ف ع: َنح  َواآل 

وجه، َوَكَذِلَك ي وشك زيد َأن يجيء، ويوشك َأن َيِجيء زيد" َأن يخرج؛ َأي: خ ر 
(3). 

م أحمد بن حنبل كما روى السيوطي مما قام عليه الدين إذ كما أن هذا الحديث عند االما
َمال ِبالنِ ي اِت َوَحِديث من أحدث ِفي أمرَنا َهَذا  قال:" َع  اَلم على َثاَلَثة َأَحاِديث : َحِديث األ  س  ول اإل ِ أص 

َو رد َوَحِديث ال َحاَلل َبين َوال حَرام َبين" َما َلي َس ِمن ه  َفه 
(4). 

                                         

 (.0/1ابن االنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، )ج( 1)
َتب َرَأ ِلِديِنِه، حديث رقم  (2) ِل َمِن اس   (.0/73، )ج57َباب  َفض 
 (.0/718العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (3)
، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، )ج  (4)  (.7/00ابن حسين، والحنفي الدمشقي 
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 هنيهة وهنية:-6

وقد جاءت في البخاري بثالثة معان، وهي مدة قصيرة من الزمن واألرجوزة الشعرية وتصغير 
  هنا  المكانية.

 مدة قصيرة من الزمن: - أ

فمن المعنى األول: َعن  َأِبي م وَسى  َرِضَي َّللا   َعن ه ، "َأن  الن ِبي   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  
ر ه  ِبال َجن ِة، َفِإَذا أَ َدَخَل َحاِئط ا  ، َفَقاَل: ائ َذن  َله  َوَبشِ  َتأ ِذن  ٌل َيس  ِظ َباِب الَحاِئِط، َفَجاَء َرج  ب و َوَأَمَرِني ِبِحف 

، ث م  َجاَء آَخر  َيس   ر ه  ِبال َجن ِة، َفِإَذا ع َمر  ، َفَقاَل: ائ َذن  َله  َوَبشِ  َتأ ِذن  ٍر ث م  َجاَء آَخر  َيس  أ ِذن  َفَسَكَت تَ َبك 
ر ه  ِبال َجن ِة َعَلى َبل َوى َست ِصيب ه " ه َني َهة ، ث م  َقاَل: ائ َذن  َله  َوَبشِ 
(1)  

جاء في شرح الحديث عند ابن زكريا األنصاري ")هنيهة( تصغير هنهة، وأصلها: هنوة 
 .(2)وتصغيرها هني ة فأبدل من الياء الث انية هاء فصار هنيهة؛ أي: شيء قليل"

ول   َثَنا َأب و ه َري َرَة، َقاَل: "َكاَن َرس  وقد تأتي بلفظة هنية بدون الهاء بنفس المعنى وذلك مثل: َحد 
َكاَتة   ِبيِر َوَبي َن الِقَراَءِة ِإس  ك ت  َبي َن الت ك  ِسب ه  َقاَل: ه َني ة   -َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َيس   -َقاَل َأح 

 : ؟ َقاَل: " َأق ول  ِبيِر َوالِقَراَءِة َما َتق ول  َكات َك َبي َن الت ك  ِ، ِإس  وَل َّللا  : ِبَأِبي َوأ مِ ي َيا َرس  ل ت  م  َباِعد  َبي ِني َفق  الل ه 
م  َنقِ ِني ِمَن الَخَطاَيا ِرِب، الل ه  ِرِق َوالَمغ  َت َبي َن الَمش  ب  اأَلب َيض   َوَبي َن َخَطاَياَي، َكَما َباَعد  َكَما ي َنق ى الث و 

ِسل  َخَطاَياَي ِبال َماِء َوالث ل ِج َوالَبَرِد " م  اغ  َنِس، الل ه  ِمَن الد 
(3.) 

 االرجوزة الشعرية: -ب

َنا  َوِع  َرِضَي َّللا   َعن ه ، َقاَل: "َخَرج  وجاءت بمعنى األرجوزة الشعرية، مثل: َعن  َسَلَمَة ب ِن اأَلك 
ِم ِلَعاِمٍر: َيا عَ َمَع  ٌل ِمَن الَقو  ، َفَقاَل َرج  َنا َلي ال  اِمر  َأاَل الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ِإَلى َخي َبَر، َفِسر 

: ِم َيق ول  و ِبالَقو  د  َنا ِمن  ه َني َهاِتَك؟ َوَكاَن َعاِمٌر َرج ال  َشاِعر ا، َفَنَزَل َيح  ِمع   ت س 
ـــــــــوْ  ـــــــــم  َل ـــــــــَدْيَناالل ُه ـــــــــا اْهَت ـــــــــَت َم  اَل َأْن

 

ـــــــــــــــــــــــــــــل ْيَنا  ْقَنا َواَل َص ـــــــــــــــــــــــــــــد   َواَل َتَص
 

                                         

ٍرو الق َرِشيِ  َرِضَي َّللا   َعن ه  حديث رقم  (1) اَن َأِبي َعم   (.5/00، )ج0615َباب  َمَناِقِب ع ث َماَن ب ِن َعف 
 (.0/40ابن زكريا االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج (2)
ِبيِر حديث رقم  (3) َد الت ك   (.0/041، )ج044َباب  َما َيق ول  َبع 
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 َفــــــــــاْغِفْر ِفــــــــــَداًء َلــــــــــَك َمــــــــــا َأْبَقْيَنــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــِت اأَلْقـــــــــــــــــــَداَم ِإْن اَلَقْيَن  َوَثبِّ
 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــَيْن َســــــــــــــــــــِكيَنًة َعَلْيَن  َوَأْلِق
[ 

ـــــــــــــا"  ـــــــــــــا َأَبْيَن ـــــــــــــا ِإَذا ِصـــــــــــــيَح ِبَن  (1)ِإن 
[ 

 

)هنيهة( مصغر هنة وفي نسخة )هنياتك(. جمع )هنية(  )هنيهاتك( جمع ورد في الفتح "
وهي كناية عن كل شيء ال تذكره باسمه وال تخص به شيئا من غيره وقيل معناها األراجيز جمع 

 .(2)أرجوزة وهي القصيدة من بحر الرجز"
 تصغير هنا المكانية:-ج

ٌد  وجاءت على تصغير )هنا( المكانية، مثل :َعن  َجاِبٍر  َرِضَي َّللا    َعن ه ، َقاَل: "َلم ا َحَضَر أ ح 
َحاِب الن ِبيِ   َص  َتل  ِمن  َأص  ِل َمن  ي ق  ت وال  ِفي َأو  ل ى هللا  َدَعاِني َأِبي ِمَن الل ي ِل، َفَقاَل: َما أ َراِني ِإال  َمق 

ِدي أََعز  َعَلي  ِمن َك، َغي َر  نِ ي اَل َأت ر ك  َبع  وِل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َفِإن  َعَلي ِه َوَسل َم، َواِ  ِس َرس  َنف 
ِفَن َمَعه  آَخر  ِفي  َل َقِتيٍل َود  َنا، َفَكاَن َأو  َبح  ِص ِبَأَخَواِتَك َخي ر ا، َفَأص  َتو  َقب ٍر، ث م  َلم  َعَلي  َدي ن ا َفاق ِض، َواس 

ِسي َأن  َأت ر َكه  َمَع اآلَخِر، فَ  ت ه  ه َني ة  َغي َر َتِطب  َنف  ِم َوَضع  ٍر، َفِإَذا ه َو َكَيو  ه  َد ِست ِة َأش  ت ه  َبع  َرج  َتخ  اس 
 .(3)أ ذ ِنِه"

وف، مصغر ه َنا؛ َأي: َقِريبا  قال العيني:" ديد ال َياء آخر ال ح ر  له: )هني ة( ، ِبَضم ال َهاء َوَتش  َقو 
 .(4)وانتصابه على ال َحال"

 سلف: -2

: ال ِذيَن ورد في  َلف  ٍم َوَسب ٍق، ِمن  َذِلَك الس  لُّ َعَلى َتَقدُّ ٌل َيد  م  َوال َفاء  َأص  ين  َوالال  المقاييس "السِ 
َصَر. وَ  اِئل  ِمن  َعِصيِر ال ِعَنِب َقب َل َأن  ي ع  : الس  اَلف  م وَن. َوالسُّ َتَقدِ  : ال م  ف  ال  م  السُّ ا. َوال َقو  ل َفة : َمَضو  السُّ

ل  ِمَن الط َعاِم َقب َل ال َغَداءِ ال   َلف   م َعج  . َوِمَن ال َباِب الس  ِبِل ِإَذا َوَرَدت  : الن اَقة  َتك ون  ِفي َأَواِئِل اإل ِ ل وف  َوالسُّ
لَ  َض الس  . َوَناٌس ي َسمُّوَن ال َقر  َتَرى َنَساء  م  ِلَما ي ش  ؛ أِلَن ه   َوه َو َذاكَ  فَ ِفي ال َبي ِع، َوه َو َماٌل ي َقد  ال ِقَياس 

                                         

َوِة َخي َبَر حديث رقم  (1)  5/003ج 4016َباب  َغز 
 (.0/465ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج( 2)
ِد ِلِعل ٍة حديث رقم َباٌب: َهل  ي   (3) َرج  الَميِ ت  ِمَن الَقب ِر َوالل ح   (.7/10، )ج0050خ 
 (.8/060العيني، عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، )ج (4)
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ل ف  ِسل ف  الرِ َجاِل، َوه َما الل َذاِن َيَتَزو   . َوِمن  َغي ِر َهَذا ال ِقَياِس السِ  ر  م  ِبِعَوٍض َيَتَأخ  ٌء ي َقد  ت ا َشي  ج  َهَذا أ خ 
َحَتا ال ع ن ِق، َهِذِه بِ  اِلَفَتي ِن، َوه َما َصف  ت ا. َوَهَذا ِقَياس  الس   ِحَذاِء َهِذِه.َوَهَذا أ خ 

َلف   ل َفَة ت َسم ى َسل ف ا. َوِمن ه  َأس  . َوي َقال  ِإن  ال ق  ل ف  َوه َو ال ِجَراب  َض َوِمم ا َشذ  َعِن ال َباَبي ِن الس  َر  ت  األ 
ِل: أِلَن   َو  ِكٌن َأن  َيك وَن َهَذا ِمن  ِقَياِس ال َباِب األ  ي َتَها. َوم م  ر ِع، ِإَذا َسو  اَلِحِه"ِللز  َم ِفي ِإص  ٌر َقد  َتَقد  ه  َأم 

(1). 

 وأسالف التمر والقرض. وقد وردت في البخاري بمعنى السابق زمانا  

 :السابق زماناً  - أ

وَل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي هِ -فمن األول:  َبَره  َأن ه  َسِمَع َرس  ِ، َعن  َأِبيِه، َأن ه  َأخ   َعن  َساِلِم ب ِن َعب ِد َّللا 
وبِ  ِر ِإَلى غ ر  َلك م  ِمَن األ َمِم َكَما َبي َن َصاَلِة الَعص  م  ِفيَما َسَلَف َقب  : " ِإن َما َبَقاؤ ك   َوَسل َم  َيق ول 

ِس" م  الش 
(2.) 

 أي فيمن سبقكم من األمم.

ِ، أَ - وَل َّللا  : َيا َرس  ن ت  َأَتَحن ث  وَعن  َحِكيِم ب ِن ِحَزاٍم  َرِضَي َّللا   َعن ه   َقاَل: "ق ل ت  َياَء ك  َرَأي َت َأش 
ٍر؟ َفَقاَل الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه  ِبَها ِفي الَجاِهِلي ِة ِمن  َصَدَقٍة َأو  َعَتاَقٍة، َوِصَلِة َرِحٍم، َفَهل  ِفيَها ِمن  َأج 

َت َعَلى َما َسَلَف ِمن  َخي ٍر" َلم  َوَسل َم: َأس 
(3.) 

 سالف التمر:أ-ب

ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه ومن  الثاني: َعِن اب ِن َعب اٍس  َرِضَي َّللا   َعن ه َما  َقاَل: "َقِدَم َرس 
ِلف وَن ِفي الث َمِر الَعاَم َوالَعاَمي ِن، َأو  َقاَل: َعاَمي ِن َأو  َثاَلَثة ، َشك   ، َوَسل مَ  الَمِديَنَة، َوالن اس  ي س  َماِعيل   ِإس 

ل وٍم"َفَقا ٍن َمع  ل وٍم، َوَوز  ِلف  ِفي َكي ٍل َمع  ٍر، َفل ي س  َل: َمن  َسل َف ِفي َتم 
(4). 

 وسمي سلفا   ")يسلفون( من السلف وهو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجال  
 .(5)؛ ألنه يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد"سلما   أيضا  لتقديم رأس المال ويسمى 

                                         

 (.0/16أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، )ج( 1)
وِب، حديث رقم  (2) ِر َقب َل الغ ر  َعة  ِمَن الَعص  َرَك َرك   (.550َباب  َمن  َأد 
َلَم حديث رقم بَ  (3) ِك ث م  َأس  ر  َق ِفي الشِ   (.7/004، )ج406اب  َمن  َتَصد 
ل وٍم حديث رقم  (4) َلِم ِفي َكي ٍل َمع   (.0/85، )ج7701َباب  الس 
ل وٍم حديث رقم  (5) َلِم ِفي َكي ٍل َمع   (.0/85، )ج7701َباب  الس 
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 القر :-ج

َل َكاَن َيأ ِتيِه  ن َما َكاَن َدي ن ه  ال ِذي َعَلي ِه، َأن  الر ج  والذي جاء بمعنى القرض في الحديث "َواِ 
ي َعَة" َشى َعَلي ِه الض  : اَل، َوَلِكن ه  َسَلٌف، َفِإنِ ي َأخ  َبي ر  ِدع ه  ِإي اه ، َفَيق ول  الزُّ َتو  ِبال َماِل، َفَيس 
(1). 

 .(2)")ولكنه سلف(؛ أي: قرض في ذمتي" قال صاحب المنحة:
 القرن:-1

: الخصلة من الشعر، ومنه قول أبى سفيان: "  ن  ن  للَثور وغيره. والَقر  ورد في الصحاح "الَقر 
في الروم ذات القرون "، قال األصمعي: أراد قرون شعورهم، وكانوا يطولون ذلك فعرفوا به. ويقال: 

 دي:للمرأة قرنان؛ أي ضفيرتان قال األس

 كــــــــذبتم وبيــــــــت هللا ال تنكحونهــــــــا 
 

ـــــــب  ـــــــى شـــــــاب قرناهـــــــا تصـــــــر وتحل  بن
 

وذو القرنين لقب إسكندر الرومي. وكان يقال للمنذر  أراد: يا بنى التي شاب قرناها، فأضمره.
بن ماء السماء: ذو القرنين، لضفيرتين كان يضفرهما في قرني رأسه فيرسلهما. والقرن: جبيل صغير 

 : . وأنشد األصمعي: ت َضم ر  باألصاِئِل كلِ  يوٍم   ت َسنُّ منفرد. والَقرن  َحل َبٌة من َعَرٍق، والجمع الق رون 
: ثمانون سنة، ويقال  ن  َني ِن؛ أي عر قناه. والَقر  نا  أو َقر  ، يقال: حلبنا الفرَس َقر  على سنابكها الق رون 

ن ؛ تقول: هو على َقر  : ِمثلك في الِسن  ن  ن  من الناس. أهل ثالثون سنة. والَقر  ي؛ أي على سن ي. والَقر 
ن    ِن فأنت غريب  والَقر  َت في َقر  لِ ف  ن  الذي أنت فيهم وخ  : الَعَفَلة  أيضا  زماٍن واحٍد. قال: إذا ذهب الَقر 

الصغيرة، عن األصمعي. واختصم إلى شريح في جارية بها قرن، فقال: أقعدوها فإن أصاب األرض 
ن لم يصب اال : جانب الرأس. ويقال:  رض فليس بعيب.فهو عيب، وا  ن  ن  الهودج. والَقر  : َقر  ن  والَقر 

ناِن: منارتان ت بَنيان  َني ِه. والَقر  َني ِن ألن ه دعا قومه إلى هللا تعالى فضربوه على َقر  منه سم ي ذو الَقر 
ن  الشمس: أعالها، وأَول ما يبدو منها  على رأس البئر ويوضع فوقهما خشبٌة فتعل ق البكرة فيها. وَقر 

 .(3)في الطلوع"

                                         

ِر حديث رقم َباب  َبَرَكِة الَغاِزي ِفي َماِلِه َحياا  (1)  (.4/80، )ج0071َوَميِ ت ا، َمَع الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َوو اَلِة اأَلم 
 (.6/708ابن زكريا االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج( 2)
 (.6/7083الجوهري، الصحاح، )ج( 3)
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 على النحو االتي: وقد وردت بستة معانٍ  
 منطقة معينة: - أ

َلي َفِة، َوي ِهلُّ  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "ي ِهلُّ أَه ل  الَمِديَنِة ِمن  ِذي الح   وذلك مثل: َقاَل َرس 
َفِة، َوي ِهلُّ  ح  أ ِم ِمَن الج  ٍن" أَه ل  الش  ٍد ِمن  َقر  أَه ل  َنج 

(1). 

وقد فسر هذا الحديث حديث ابن عباس  رضي هللا عنهما  َقاَل: "ِإن  الن ِبي   َصل ى هللا  َعَلي ِه 
َن الَمَنازِ  ٍد َقر  َفَة، َوأِلَه ِل َنج  ح  أ ِم الج  َلي َفِة، َوأِلَه ِل الش  ، َوأِلَه ِل الَيَمِن لِ َوَسل َم  َوق َت أِلَه ِل الَمِديَنِة َذا الح 
و  َرَة، َوَمن  َكاَن د  ، َوِلَمن  َأَتى َعَلي ِهن  ِمن  َغي ِرِهن  ِمم ن  َأَراَد الَحج  َوالع م  َلَم، ه ن  َله ن  َن َذِلَك، َفِمن  َيَلم 

َة" َة ِمن  َمك  َحي ث  َأن َشَأ َحت ى أَه ل  َمك 
(2). 

المنازل" نجد: هو اسم لكل مكان مرتفع في األصل وألهل نجد قرن "جاء في شرح الحديث 
وهو علم لعشرة مواضع، والمراد منها  هنا  التي أعالها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق، 

  بال إضافة، وهو أيضا  والمنازل جمع منزل والمركب اإلضافي هو اسم المكان، ويقال له قرن  
صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطوه، وبالغ النووي   بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون، وضبط

فحكى االتفاق على تخطئته في ذلك، لكن حكى عياض  عن تعليق الفاسي أن من قاله باإلسكان 
أراد الجبل، ومن قاله بالفتح أراد الطريق والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتين 

نه المكان الذي يقال له قرن الثعالب، أضيف إليها لكثرة وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أ
 .(3)ما تأوي إليه من الثعالب"

 قرن الرأس: - ب

ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه  َتَم َرس  : "أَع  وقد تأتي بمعنى قرن الرأس، مثل :عن اب َن َعب اٍس،َ ق ال 
َتي َقظ وا، َفَقاَم ع َمر  ب ن  الخَ  وا َواس  َتي َقظ وا، َوَرَقد  َلة  ِبالِعَشاِء، َحت ى َرَقَد الن اس  َواس  ط اِب، َفَقاَل: َوَسل مَ  َلي 

الَ  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َكَأنِ ي َأن ظ ر  ِإَلي ِه -َقاَل َعَطاٌء: َقاَل اب ن  َعب اٍس  -َة الص  : َفَخَرَج َنِبيُّ  َّللا 
م   ت ه  ق  َعَلى أ م ِتي، أَلََمر  ا َيَده  َعَلى َرأ ِسِه، َفَقاَل: َلو اَل َأن  َأش  ه  َماء ، َواِضع  َأن  ي َصلُّوَها اآلَن، َيق ط ر  َرأ س 

                                         

ِجِد، حديث رقم  (1) ِر الِعل ِم َوالف ت َيا ِفي الَمس   (.0/08، )ج000َباب  ِذك 
َرِة، حديث رقم  (2) َة ِلل َحجِ  َوالع م   (.7/004، )ج0574َباب  م َهلِ  أَه ِل َمك 
 (.5/700ابن سعيد الالعي، البدر  التمام شرح بلوغ المرام، )ج( 3)
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َتث َبتُّ َعَطاء  َكي َف َوَضَع  الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َعَلى َرأ ِسِه َيَده ، َكَما َأن بَ  َأه  اب ن  َعب اٍس َهَكَذا َفاس 
َراَف َأَصابِ  َد ِلي َعَطاٌء َبي َن َأَصاِبِعِه َشي ئ ا ِمن  َتب ِديٍد، ث م  َوَضَع َأط  ِن الر أ ِس، ث م  َضم َها َفَبد  ِعِه َعَلى َقر 

ِغ، َوَنا د  َه َعَلى الصُّ ت  ِإب َهام ه  َطَرَف األ ذ ِن، ِمم ا َيِلي الَوج  ِحَيِة ي ِمرَُّها َكَذِلَك َعَلى الر أ ِس، َحت ى َمس 
ر  َواَل َيب ط ش  ِإال  َكَذِلَك، َوَقاَل: َلو اَل َأن   َيِة، اَل ي َقصِ  ت ه م  َأن  ي َصلُّوا َهَكَذا" اللِ ح  ق  َعَلى أ م ِتي أَلََمر  َأش 

(1). 

ك ون الر اء: َجانب  على هذا الحديث:" قال العيني معقبا   له: )على قرن الر أ س(، ال قرن، ِبس  َقو 
 .(2)الر أ س"
 البوق:-ج

: "َكاَن  ِلم وَن ِحيَن َقِدم وا الَمِديَنَة كما وردت بمعنى البوق، مثل : عن اب َن ع َمَر، َكاَن َيق ول  الم س 
: ات خِ  ه م  م ا ِفي َذِلَك، َفَقاَل َبع ض  اَلَة َلي َس ي َناَدى َلَها، َفَتَكل م وا َيو  َتِمع وَن َفَيَتَحي ن وَن الص  ا ِمث َل َيج  ذ وا َناق وس 

نِ  : َبل  ب وق ا ِمث َل َقر  م  ه  : َأَواَل َتب َعث وَن َرج ال  ي َناِدي  َناق وِس الن َصاَرى ، َوَقاَل َبع ض  وِد، َفَقاَل ع َمر  الَيه 
اَلِة" ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: َيا ِباَلل  ق م  َفَناِد ِبالص  اَلِة، َفَقاَل َرس  ِبالص 
(3). 

األلفاظ قوله وقال بعضهم اتخذوا قرن ا مثل قرن اليهود ووقع في بعض  جاء في شرح الحديث"
الَشبُّور وفي بعضها الق ن ع : قال: فذكر الق ن ع  يعني: الشب ور، قال الخطابي: قوله الق ن ع  هكذا وحدثناه 
ابن األعرابي عن أبي داود مرتين فقال مرة الق ن ع بالنون الساكنة ومرة القبع بالباء مفتوحة وجاء في 

ه غير واحد من أهل اللغة فلم يثبتوه لي على الحديث تفسيره أن ه الشبور وهو البوق وقد سألت عن
واحد من الوجهين فإن كانت رواية القنع صحيحة فال أراه سمي إال إلقناع الصوت وهو رفعه يقال 
أقنع الرجل صوته وأقنع رأسه؛ أي رفعه، وأما القبع بالباء فال أحسبه سمي قبع ا إال أن ه يقبع فاه 

رأسه في جيبه إذا أدخله فيه وسمعت أبا عمر يقول: هو القثع صاحبه؛ أي يستره، يقال: قبع الرجل 
 .(4)بالثاء المثلثة يعني البوق ولم أسمع هذا الحرف من غيره "

 

                                         

ِم َقب َل الِعَشاِء لِ  (1) ِلَب، حديث رقم َباب  الن و   (.0/008، )ج500َمن  غ 
 (.5/68العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (2)
ِء اأَلَذاِن، حديث رقم  (3)  (.0/074، )ج634َباب  َبد 
 (.4/08اليعمري الربعي، النفح الشذي شرح جامع الترمذي، )ج( 4)
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 قرن الشيطان: -د

َعِن اب ِن ع َمَر، َقاَل: َقاَل رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص: : ووردت بمعنى قرن الشيطان؛ أي حزبه، مثل
م  َباِرك  لَ  م  َباِرك  َلَنا ِفي َشاِمَنا َوِفي "الل ه  ِدَنا؟ َقاَل: َقاَل: الل ه  َنا ِفي َشاِمَنا، َوِفي َيَمِنَنا َقاَل: َقال وا: َوِفي َنج 

ي َطا ن  الش  ل ع  َقر  ، َوِبَها َيط  ِدَنا؟ َقاَل: َقاَل: ه َناَك الز اَلِزل  َوالِفَتن   .(1)ِن"َيَمِنَنا، َقاَل: َقال وا: َوِفي َنج 

)قال: اللهم( في نسخٍة: "قال: قال اللهم". )في  على الحديث:" قال ابن زكريا األنصاري معلقا  
شامنا وفي يمننا( والمراد بهما: اإلقليمان المعروفان أو الذي عن يميننا. وشمالنا. )قال: قالوا(؛ أي: 

فيها إلى أرض العراق،  قوٌم من الصحابة. )وفي نجدنا( هو خالف  الغوِر: وهو تهامة، وكل ما ارتفع
فهو نجد. )قال: قال( في نسخة: "فقال: قال". )هناك( في نسخٍة: "هنالك". )وبها(؛ أي: بنجد. )قرن 

 .(2)الشيطان(؛ أي: أ م ته وحزبه"
 خصلة الشعر: -ه

: "َدَخَل  َعَلي َنا وقد تأتي بمعنى خصلة الشعر، مثل :َعن  أ مِ  َعِطي َة  َرِضَي َّللا   َعن َها  َقاَلت 
ا،  س  ِسل َنَها َثاَلث ا، َأو  َخم  ِسل  اب َنَته ، َفَقاَل: اغ  ن  َنغ  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َوَنح  َثَر ِمن  َرس  َأو  َأك 

ت ن  َفآِذن ِني، َفَلم   َعل َن ِفي اآلِخَرِة َكاف ور ا، َفِإَذا َفَرغ  ٍر، َواج  َوه ، َذِلَك، ِبَماٍء َوِسد  َنا آَذن اه ، َفَأل َقى ِإَلي َنا ِحق  ا َفَرغ 
َصة  ِبِمث ِل َحِديِث م َحم ٍد، َوَكاَن ِفي َحِديِث َحف   َثت ِني َحف  ، َوَحد  َنَها ِإي اه َفَقاَل َأيُّوب  ِعر  َصَة: َفَقاَل: َأش 

ا َأو  َسب ع   س  ِسل َنَها ِوت ر ا ، َوَكاَن ِفيِه: َثاَلث ا َأو  َخم  ا َوَكاَن ِفيِه َأن ه  َقاَل: اب َدء وا ِبَمَياِمِنَها، َوَمَواِضِع اغ 
وٍن" َناَها َثاَلَثَة ق ر  : َوَمَشط  وِء ِمن َها، َوَكاَن ِفيِه: َأن  أ م  َعِطي َة َقاَلت  ض  الو 
(3). 

جاء في شرح الحديث")مشطناها( بتخفيف الشين، أي: سرحناها. )ثالثة قرون( أي: ضفائر، 
 .(4): ذوائب"وتسمى

 

 

                                         

 (.7/00، )ج0300َباب  َما ِقيَل ِفي الز اَلِزِل َواآلَياِت، حديث رقم  (1)
 (.0/000ابن زكريا االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج( 2)
َسَل ِوت ر ا، حديث رقم  (3) َتَحبُّ َأن  ي غ   (.7/04، )ج0754َباب  َما ي س 
 (.0/078بخاري، )جابن زكريا االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح ال (4)
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 الكفء والنظير: -و

:  وقد تأتي بمعنى الكفء والنظير، مثل : ت  الَحَسَن، َيق ول  َعن  َأِبي م وَسى، َقاَل: َسِمع 
و ب ن  الَعاِص: ِإن ِ  ر  َثاِل الِجَباِل، َفَقاَل َعم   الَحَسن  ب ن  َعِليٍ  م َعاِوَيَة ِبَكَتاِئَب َأم 

ِ َبَل َوَّللا  َتق  ى ي أَلَرَ "اس 
َراَنَها" ت َل َأق   .(1)َكَتاِئَب اَل ت َولِ ي َحت ى َتق 

ن وهو الكفء والنظير في ي)أقرانها( جمع قر  وقد علق مصطفى البغا على الحديث، فقال:"
 .(2)الشجاعة والحرب"

 و ما ة سنة:أمة األ -ز

ه َري َرَة  َرِضَي َّللا   وقد تأتي بمعنى األمة تعيش في زمن واحد أو مائة سنة، مثل: َعن  َأِبي 
ن ا َفقَ  وِن َبِني آَدَم، َقر  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َقاَل: "ب ِعث ت  ِمن  َخي ِر ق ر  وَل َّللا  ن ا، َحت ى َعن ه   َأن  َرس  ر 

ن ت  ِفيِه" ِن ال ِذي ك  ن ت  ِمَن الَقر  ك 
(3). 

َقاَل: "َصل ى الن ِبيُّ   رضي هللا عنهما ويرجح أنها مائة سنة ما ورد في حديث ابن عمر 
ِه َوَسل َم  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َصاَلَة الِعَشاِء ِفي آِخِر َحَياِتِه، َفَلم ا َسل َم، َقاَم الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي  

َلَتك م  َهِذِه، َفِإن  َرأ َس ِماَئٍة، اَل  ِض َأَحٌد َفَوِهَل الن اس  َفَقاَل: َأَرَأي َتك م  َلي  ِر اأَلر  َم َعَلى َظه  َيب َقى ِمم ن  ه َو الَيو 
ث وَن ِمن  َهِذِه اأَلَحاِديِث، َعن  ِمائَ  وِل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ِإَلى َما َيَتَحد  ِة َسَنٍة، ِفي َمَقاَلِة َرس 

ن َما َقاَل الن ِبيُّ  َصل ى هللا  عَ  ِض ي ِريد  ِبَذِلَك َأن َها َواِ  ِر اأَلر  َم َعَلى َظه  َلي ِه َوَسل َم  اَل َيب َقى ِمم ن  ه َو الَيو 
َن" ِرم  َذِلَك الَقر  َتخ 
(4). 

                                         

َمـا اب ِنـي َهـَذا َسـيِ دٌ  (1) ِل الن ِبـيِ  َصـل ى هللا  َعَلي ـِه َوَسـل َم ِلل َحَسـِن ب ـِن َعِلـيٍ  َرِضـَي َّللا   َعن ه  ـِلَح ِبـِه َباب  َقـو  َ َأن  ي ص  ، َوَلَعـل  َّللا 
 (.0/086، )ج7034َبي َن ِفَئَتي ِن َعِظيَمَتي ِن حديث رقم 

َمـا اب ِنـي َهـَذا َسـيِ ٌد، َوَلَعـل  َباب  َقـو   (2) ـِلَح ِبـِه ِل الن ِبـيِ  َصـل ى هللا  َعَلي ـِه َوَسـل َم ِلل َحَسـِن ب ـِن َعِلـيٍ  َرِضـَي َّللا   َعن ه  َ َأن  ي ص   َّللا 
 (.0/086، )ج7034َبي َن ِفَئَتي ِن َعِظيَمَتي ِن حديث رقم 

 (.4/081، )ج0550ي ِه َوَسل َم حديث رقم َباب  ِصَفِة الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعلَ  (3)
َد الِعَشاِء حديث رقم  (4) ِه َوالَخي ِر َبع  َمِر ِفي الِفق   (.0/70، )ج630َباب  الس 
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بمعنى األمة وهو: َعن  َأِبي ه َري َرَة  َرِضَي َّللا    أتين القرن يأوقد دل حديث صريح على 
ِذ الق   َذ أ م ِتي ِبَأخ  اَعة  َحت ى َتأ خ  َلَها، َعن ه   َعِن الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َقاَل: اَل َتق وم  الس  وِن َقب  ر 

ولَ  ا ِبِذَراٍع، َفِقيَل: َيا َرس  وِم؟ َفَقاَل: َوَمِن الن اس  ِإال  أ وَلِئَك" ِشب ر ا ِبِشب ٍر َوِذَراع  ِ، َكَفاِرَس َوالرُّ َّللا 
(1). 

 عهد:-9

ت   قال الجوهري:" ، والذم ة ، والِحفاظ ، والوصية ، وقد َعِهد  ، والموثق  ، واليمين  : األمان  د  الَعه 
د  الذي يكتب للو الِة. وتقول: علي   د  هللا ألفعلن  كذا، وفي إليه؛ أي أوصيته. ومنه اشت ق  الَعه  َعه 

َدَة؛ أي ال  َدٌة؛ أي ضعٌف؛ وقولهم ال ع ه  َكم بعد. وفي عقله ع ه  َدٌة، بالضم؛ أي لم ي ح  األمِر ع ه 
َدة : كتاب  الشراِء.  ، والع ه  َدَة؛ أي َيَتَمل س  وينفلت  فال يرجع إلي  َرجعَة. يقال: أبيعك الَمَلسى ال ع ه 

َدت ه  عل ى فالن؛ أي ما أدَرَك فيه من َدَرٍك فإصالحه عليه. والعهد، بالنصب: المنزل الذي ويقال: ع ه 
: الذي ع ِهَد وع رِ  ال يزال . والمعهود  َهد  ا عنه رَجعوا إليه، وكذلك الَمع  ت ه  بمكان القوم  إذا انتأو  ف. وَعِهد 
ِد من اقيكذا؛ أي ل ة. ته. وعهدي به قريب. وفي الحديث " إن  َكَرَم الَعه  إليمان؛ أي رعايَة المود 

. وقد ع ِهَدِت األرض  فهي معهودٌة؛  : المطر  الذي يكون بعد المطر، والجمع الِعهاد  والع هود  د  والَعه 
ت  ضيعتي، وهو  : التحفُّظ  بالشيء وتجديد العهد به. وتعهدت فالنا  وَتَعه د  أي ممطورٌة. والَتَعهُّد 

ت ه ؛ ألن   ه  َصر الَتعاه َد إنما يكون بين  أفصح من قولك: َتعاَهد  . اثنين، وفالٌن َيَتَعه د  د  : الَعه  دان  ٌع، والِعه 
ه ، وقريٌة َعهيَدٌة؛ أي قديمٌة أتى عليها عهد  َك وت عاِهد  َك: الذي ي عاِهد  . وَعهيد  : الِذمِ يُّ والم عاَهد 

 .(2)طويل"

 .وقد وردت في البخاري بمعنيين الزمن والميثاق

 الزمن: - أ

َعن  م َحم ِد ب ِن الم ن َكِدِر، َقاَل: "َصل ى َجاِبٌر ِفي ِإَزاٍر َقد   ، مثل:انوردت بمعنى المدة والزمفقد 
َجِب، َقاَل َله  َقاِئٌل: ت َصلِ ي ِفي ِإَزاٍر َواِحٍد؟، َفقَ  وَعٌة َعَلى الِمش  ض  اَل: ِإن َما َعَقَده  ِمن  ِقَبِل َقَفاه  َوِثَياب ه  َمو 

ت  ذَ  ِد الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم"َصَنع  َباِن َعَلى َعه  َمق  ِمث ل َك َوَأيَُّنا َكاَن َله  َثو  ِلَك ِلَيَراِني َأح 
(3). 

                                         

ِل الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم:  (1) َلك م  »َباب  َقو   (.1/037، )ج0001حديث رقم « َلَتت َبع ن  َسَنَن َمن  َكاَن َقب 
 (.7/506الجوهري، الصحاح، )ج( 2)
اَلِة حديث رقم  (3) ِد اإِلَزاِر َعَلى الَقَفا ِفي الص   (.0/83، )ج057َباب  َعق 



 072 

 أي على زمن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص.
 الميثاق: - ب

َمَة َمن  " وتأتي بمعنى الميثاق، مثل: في الحديث َأَراَد ِمن  أَه ِل الن اِر، َأَمَر َحت ى ِإَذا َأَراَد َّللا   َرح 
وِد،  ج  م  ِبآَثاِر السُّ ِرف وَنه  وَنه م  َوَيع  ِرج  ب د  َّللا َ، َفي خ  وا َمن  َكاَن َيع  ِرج  َوَحر َم َّللا   َعَلى الن اِر َّللا   الَماَلِئَكَة: َأن  ي خ 

وَن ِمَن الن اِر، ر ج  وِد، َفَيخ  ج  وَن ِمَن  َأن  َتأ ك َل َأَثَر السُّ ر ج  وِد، َفَيخ  ج  لُّ اب ِن آَدَم َتأ ك ل ه  الن ار  ِإال  َأَثَر السُّ َفك 
ي لِ  وا َفي َصبُّ َعَلي ِهم  َماء  الَحَياِة، َفَين ب ت وَن َكَما َتن ب ت  الِحب ة  ِفي َحِميِل الس  َتَحش  ر غ  َّللا   الن اِر، َقد  ام  ، ث م  َيف 

ِهِه  ِمَن الَقَضاِء َبي نَ  ِبٌل ِبَوج  وال  الَجن َة م ق  ٌل َبي َن الَجن ِة َوالن اِر َوه َو آِخر  أَه ِل الن اِر د خ  الِعَباِد َوَيب َقى َرج 
َرَقِني َذَكاؤ َها، َفَيق   َها َوَأح  ِهي َعِن الن اِر، َقد  َقَشَبِني ِريح  ِرف  َوج  : َيا َربِ  اص  : هَ ِقَبَل الن اِر، َفَيق ول  ل  ول 
ِطي َّللا َ َما َيَشاء  ِمن   ِتَك، َفي ع  : الَ، َوِعز  َأَل َغي َر َذِلَك؟ َفَيق ول  ٍد  َعَسي َت ِإن  ف ِعَل َذِلَك ِبَك َأن  َتس  َعه 
َجَتَها َسَكَت  َبَل ِبِه َعَلى الَجن ِة، َرَأى َبه  َهه  َعِن الن اِر، َفِإَذا َأق  ِرف  َّللا   َوج  َما َشاَء َّللا   َأن  َوِميَثاٍق، َفَيص 
َطي َت الع ه ودَ  ِني ِعن َد َباِب الَجن ِة، َفَيق ول  َّللا   َله : َأَلي َس َقد  أَع  م  َت، ث م  َقاَل: َيا َربِ  َقدِ  ك   َوالِميَثاَق، َأن  َيس 

ن َت َسَأل َت؟" َأَل َغي َر ال ِذي ك  اَل َتس 
(1). 

 ثنين:اإل  -03

األول ذو داللة زمنية وهو يوم االثنين والثاني ذو داللة عددية  وتأتي بمعنيين في البخاري 
 وهو العد المفرد اثنان.

 :ثنينيوم اإل  - أ

م  ِفي  وقد دل عليه بعض االحاديث الواردة في البخاري ومن ذلك : في الحديث "ي َصلِ ي َله 
فِ َي ِفيِه، اَلِة،  َوَجِع الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ال ِذي ت و  ف وٌف ِفي الص  م  ااِلث َني ِن َوه م  ص  َحت ى ِإَذا َكاَن َيو 

َهه  َورَ  َرِة َين ظ ر  ِإَلي َنا َوه َو َقاِئٌم َكَأن  َوج  ج  َحٍف، ث م  َفَكَشَف الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ِست َر الح  َقة  م ص 
َنا َأن  نَ  ، َفَهَمم  َحك  َم َيض  ٍر َعَلى َتَبس  َيِة الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َفَنَكَص َأب و َبك  ؤ  َتِتَن ِمَن الَفَرِح ِبر  ف 

اَلِة َفَأَشاَر ِإَلي َنا الن ِبيُّ َصل ى  فَ َعِقَبي ِه ِلَيِصَل الص   َوَظن  َأن  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َخاِرٌج ِإَلى الص 
ِمه"ِ هللا   فِ َي ِمن  َيو  ت َر َفت و   َعَلي ِه َوَسل َم َأن  َأِتمُّوا َصاَلَتك م  َوَأر َخى السِ 

(2) 

                                         

وِد حديث رقم  (1) ج  ِل السُّ  (.0/063، )ج836َباب  َفض 
ِل َأَحقُّ ِباإِلَماَمِة حديث رقم 2)  0/006ج 683( َباٌب: أَه ل  الِعل ِم َوالَفض 
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ٌل َنَذَر َأن  - َما، َفَقاَل: َرج  ٌل ِإَلى اب ِن ع َمَر َرِضَي َّللا   َعن ه  َبي ٍر، َقاَل: "َجاَء َرج  َعن  ِزَياِد ب ِن ج 
م ا،  وَم َيو  َم ِعيٍد، َفَقاَل اب ن  ع َمَر: َأَمَر َّللا   ِبَوَفاِء الن ذ ِر -َأظ نُّه  َقاَل: ااِلث َني ِن َقاَل:  -َيص  ، َفَواَفَق َذِلَك َيو 

ِم" ِم َهَذا الَيو  َوَنَهى الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َعن  َصو 
(1) 

 ثنين أحد أيام األسبوع.بيوم اإل و الداللة الزمنية محددةوالواضح من الحديثين السابقين ه
 العدد اثنان: - ب

ول   ومن االحاديث التي تدل على هذا المعنى : َعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، َقاَل: َقاَل َرس 
ٍم َتط   ل  َيو  اَلَمى ِمَن الن اِس َعَلي ِه َصَدَقٌة، ك  لُّ س  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "ك  ِدل  َبي َن َّللا  ، َيع  م س  ل ع  ِفيِه الش 

َفع  َعَلي َها َمَتاَعه  َصَدَقٌة، ِمل  َعَلي َها، َأو  َير  َل َعَلى َداب ِتِه َفَيح  َوالَكِلَمة  الط يِ َبة   ااِلث َني ِن َصَدَقٌة، َوي ِعين  الر ج 
اَلِة َصَدَقٌة،  ط وَها ِإَلى الص  َوٍة َيخ  ط  لُّ خ  َوي ِميط  اأَلَذى َعِن الط ِريِق َصَدَقٌة"َصَدَقٌة، َوك 

2 

ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "َطَعام  ا- ول  َّللا  اِلث َني ِن َعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، َأن ه  َقاَل: َقاَل َرس 
َبَعِة" َكاِفي الث اَلَثِة، َوَطَعام  الث اَلَثِة َكاِفي اأَلر 

3 

 ربعة ويدل على بركة الطعام.متعددة وهو االثنين والثالثة واألعداد مفردة أ حديث احتوى على وهذا ال
 الخميس:-00

وَفٌة.  ر  َسة  َمع  ٌل َواِحٌد، َوه َو ِفي ال َعَدِد. َفال َخم  ين  َأص  قال ابن فارس:" ال َخاء  َوال ِميم  َوالسِ 
َم:  ت ه  . َوَخَمس  م  ه  ِمس  ، َأخ  َواِلِهم  َس َأم  م  َم: َأَخذ ت  خ  ت  ال َقو  َسٍة. ي َقال  َخَمس  : َواِحٌد ِمن  َخم  ن ت  َله م  َوال َخم س  ك 

َم الر اِبَع مِ َخاِمس   ِبِل ال َيو  ب  اإل ِ ر  : ه َو ش  ِبِل. َقاَل ال َخِليل  َماِء اإل ِ ٌء ِمن  َأظ  : ِظم  . َوال ِخم س  م  ه  ِمس  َم ا، َأخ  ن  َيو 
ع ه  أَ  ب وِع، َوَجم  م  ال َخاِمس  ِمَن األ  س  : ال َيو  َدِر. َوال َخِميس  َم الص  ب وَن َيو  س  م  َيح  ؛ أِلَن ه  ِمَساء  َصَدَرت  خ 
َماِسي ة : ال َوِصيف  َوال َوِصيَفة   َماِسيُّ َوال خ  ِلَك َنِصيٌب َوَأن ِصَباء  ]َوَأن ِصَبٌة[ . َوال خ  ِمَسٌة، َكَقو  ط ول ه  َوَأخ 

َباٍر َأو  َسب َعة . َوِفي َباِعيٌّ ِإَذا َبَلَغ ِست َة َأش  َداِسيٌّ َواَل س  َباٍر. َواَل ي َقال  س  َسة  َأش  َماِسيُّ َما  َخم  َغي ِر َذِلَك ال خ 
م وس  ِمَن الثِ َياِب: ال ِذي ط ول ه  َخم س   . َوال َخِميس  َوال َمخ  َداِسيُّ َوال ع َشاِريُّ َسة ، َوَكَذِلَك السُّ  َأذ ر ٍع. َبَلَغ َخم 

م   ذ ه  ِمن ك  َب  َوَقاَل م َعاٌذ أِلَه ِل ال َيَمِن: " ِإيت وِني ِبَخِميٍس َأو  َلِبيٍس آخ  َدَقِة ". َوَقد  ِقيَل ِإن  الث و  ِفي الص 

                                         

مِ 1) ِر حديث رقم  ( َباب  َصو  ِم الن ح   (.0/40)ج 0114َيو 
ِوِه ،حديث رقم 2) َكاِب َوَنح   (.4/56)ج 7185( َباب  َمن  َأَخَذ ِبالرِ 
ِفي ااِلث َني ِن حديث رقم 3)  (.0/00)ج 5017( َباٌب: َطَعام  الَواِحِد َيك 
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َل َمن  َعِمَله  َمِلٌك ِبال َيَمِن َكاَن ي َقال  َله  ال ِخم س  َوِمم ا َشذ  َعنِ  َي ِبَذِلَك أِلَن  َأو  مِ  ال َباِب  ال َخِميَس س 
: ")أَ  . َوِمن  َذِلَك ال َحِديث  ، َوه َو ال َجي ش  ال َكِثير  ِ َصل ى َّللا   َعَلي ِه َوآِلِه َوَسل َم، َلم ا ال َخِميس  وَل َّللا  ن  َرس 
وَن ال َجي َش" "(، ي ِريد  َرَف َعَلى َخي َبَر َقال وا: م َحم ٌد َوال َخِميس  َأش 

1. 
 وهذه اللفظة في البخاري تأتي بمعنيين هما يوم الخميس والثاني بمعنى الجيش.

 يوم الخميس: - أ

ول  َّللا ِ ومن األمثلة الدالة  َب ب َن َماِلٍك َرِضَي َّللا   َعن ه ، قال: "َلَقل َما َكاَن َرس  عليه: عن َكع 
َم الَخِميِس" ، ِإَذا َخَرَج ِفي َسَفٍر ِإال  َيو  ر ج  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َيخ 
(2) 

م ِفيِه للت أ ِكيد، َوقل، فعل ماضٍ  له: )لقلما( ، الال  َناه :  قال العيني: "َقو  دخلت َعَلي ِه كلمة: َما َمع 
وجه ِفي  م ال َخِميس، َفِإن َأكثر خ ر  َي ام إال  َيو  فر َقِليال ِفي األ  وجه صلى هللا َعَلي ِه َوسلم ِفي الس  يكون خ ر 

ل األ َناه  َقِليل من الن اس يفعل َهَذا ال ِفع  فر ِفيِه، َتقول: قل رجل يفعل َكَذا إال  زيد، َمع   .(3)زيد"الس 

ِب ب ِن َماِلٍك، َعن  َأِبيِه َرِضَي َّللا   َعن ه ، "َأن  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي هِ - َمِن  ب ِن َكع   َعن  َعب ِد الر ح 
َم الَخِميِس" ر َج َيو  َوِة َتب وَك َوَكاَن ي ِحبُّ َأن  َيخ  َم الَخِميِس ِفي َغز  َوَسل َم َخَرَج َيو 
(4) 

ليه العيني في شرحه للحديث السابق من حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص الخروج للغزو إذهب هذا الحديث يؤكد ما 
 يوم الخميس.

م  الَخِميِس، ث م  َبَكى َحت ى َبل   - م  الَخِميِس َوَما َيو  : "َيو  َما، َيق ول  عن اب َن َعب اٍس َرِضَي َّللا   َعن ه 
ع ه  الَحَصى، ق ل ت   ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َدم  وِل َّللا  َتد  ِبَرس  م  الَخِميِس؟ َقاَل: اش  َيا َأَبا َعب اٍس: َما َيو 

ا، َفَتَناَزع وا، َواَل َين َبِغي َده  َأَبد  ت ب  َلك م  ِكَتاب ا اَل َتِضلُّوا َبع  ز ٌع، ِعن َد َنِبيٍ  َتَنا َوَجع ه ، َفَقاَل: ائ ت وِني ِبَكِتٍف َأك 
ع وَنِني ِإَلي ِه، فَ  وِني، َفال ِذي َأَنا ِفيِه َخي ٌر ِمم ا َتد  ِهم وه ؟ َفَقاَل: َذر  َتف  َأَمَره م  ِبَثاَلٍث، َفَقال وا: َما َله  أََهَجَر اس 

ن ت  أ ِجي ِو َما ك  َد ِبَنح  وا الَوف  ِرِكيَن ِمن  َجِزيَرِة الَعَرِب، َوَأِجيز  وا الم ش  ِرج  "َقاَل: َأخ  ز ه م 
5 

                                         

 (.7/708( ابن فارس، مقاييس اللغة، )ج1)
َوة  فَ 2) َم الَخِميِس حديث رقم ( َباب  َمن  َأَراَد َغز  وَج َيو  ر   (.4/48، )ج7141َور ى ِبَغي ِرَها، َوَمن  َأَحب  الخ 
 (.04/700(العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج3)
َم الَخِميِس حديث رقم 4) وَج َيو  ر  َوة  َفَور ى ِبَغي ِرَها، َوَمن  َأَحب  الخ   (4/48، )ج7153( َباب  َمن  َأَراَد َغز 
َراِج الَيه وِد ِمن  َجِزيَرِة الَعَرِب حديث رقم 5)  (.4/11)ج 0068( َباب  ِإخ 
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 الجي : - ب

ا، َلم   م  َيك ن  ومثال ذلك: َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك: "َأن  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َكاَن ِإَذا َغَزا ِبَنا َقو 
َمع   ن  َلم  َيس  ، َواِ  م  ِبَح َوَين ظ َر، َفِإن  َسِمَع َأَذان ا َكف  َعن ه  و ِبَنا َحت ى ي ص  ز  ، َقاَل: َيغ  َأَذان ا أََغاَر َعَلي ِهم 

َمع  َأَذان ا َرِكَب، َوَرِكب ت   َبَح َوَلم  َيس  ، َفَلم ا َأص  َنا ِإَلى َخي َبَر، َفان َتَهي َنا ِإَلي ِهم  َلي ال  َخل َف َأِبي َطل َحَة، َفَخَرج 
ن  َقَدِمي َلَتَمسُّ َقَدَم الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل   ، َفَلم ا َرَأو ا َواِ  وا ِإَلي َنا ِبَمَكاِتِلِهم  َوَمَساِحيِهم  َم، َقاَل: َفَخَرج 

، َقاَل: َفَلم ا َرآه م  َرس   ِ، م َحم ٌد َوالَخِميس  ِ َصل ى هللا  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َقال وا: م َحم ٌد َوَّللا  ول  َّللا 
ٍم تَفَساَء َصَباح  الم ن َذِريَن{ : َّللا   أي ِه َوَسل َم َقالَ َعلَ  ، ِإن ا ِإَذا َنَزل َنا ِبَساَحِة َقو  ، َخِرَبت  َخي َبر  َبر  ، َّللا   َأك  َبر  ك 
"(1) 

َمَلِة َوه َو  ِع السين ال م ه  َجَمِة َوِبَرف  ( ه َو ِبال َخاِء ال م ع  ل ه  )م َحم ٌد َوال َخِميس  جاء في شرح الحديث" َقو 
َمٌة َوَساَقٌة َوَمي َمَنٌة َوَمي   َقدِ  َساٍم م  َسة  َأق  مِ َي خميسا أِلَن ه  َخم  َز َهِريُّ َوَغي ر ه  س  َسَرٌة وقلب وقيل ال َجي ش  َقاَل األ 
م   ن  َله  وف ا ِفي ال َجاِهِلي ِة َوَلم  َيك  ر  َم َكاَن َمع  ِميٌس" لتخميس الغنائم وأبطلوا هذا القول أِلَن  َهَذا ااِلس   (2)َتخ 

ِلِه م َحم ٌد إ وفي  ف ا َعَلى َقو  ِع ال َخِميس  َعط  يَناه  ِبَرف  وِ  عرابها قال القاضي:" َقاَل ال َقاِضي َور 
ع وٌل َمَعه " َوِبَنَصِبَها َعَلى َأن ه  َمف 

3 

ِسير ِمم ن د ِني ال َجي ش، َويجوز َأن يكون الت ف  ونه، وَعلى كل وقال العيني:" ال َخِميس، بقوله: َيع 
َمة  َسة َأقَسام: م َقد  له: )َوال َخِميس(، ِبَفت ح ال َخاء، َوسمي ال َجي ش خميسا  أِلَن ه  َخم  َحال ه َو مدرج. َ و 
وساقة وقلب وجناحان، َوي َقال: ميمنة وميسرة وقلب وجناحان، َوَقاَل اب ن َسي ده: أِلَن ه  ي َخم س َما وجده، 

َز َهِري  رف وَن َوَقاَل األ  ون وا يع  ر ِع، َوَكاَنت ال َجاِهِلي ة يسمونه بذلك، َولم َيك  : ال خمس ِإن َما َثبت ِبالش 
ِنِه عطفا   ِتَفاع: ال َخِميس، ِبَكو  نى: َمَع،  ال خمس. ثم  ار  على؛ م َحم د، َويجوز َأن تكون: ال َواو، ِفيِه ِبَمع 
على معنى: َجاَء م َحم د َمَع ال َجي ش"
(4) 

ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َصل ى  وَل َّللا  ويؤكده هذا الحديث ما جاء َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك: "َأن  َرس 
ٍم:  ، ِإن ا ِإَذا َنَزل َنا ِبَساَحِة َقو  َبر  َخِرَبت  َخي َبر  ب َح ِبَغَلٍس، ث م  َرِكَب َفَقاَل: َّللا   َأك  فََااَء َصَباُح ﴿الصُّ

                                         

َماِء حديث رقم 1) َقن  ِباأَلَذاِن ِمَن الدِ   (.0/075، )ج603( َباب  َما ي ح 
 (.1/773المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، )ج ،( النووي 2)
 (.07/064)ج ،مرجع السابق( ال3)
 (.4/85العيني، بدر الدين عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 4)
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َكِك َوَيق ول وَن: م َحم ٌد َوالَخِميس   (1)﴾رِينَ الُمنْذَ  َن ِفي السِ  َعو  وا َيس   -َقاَل: َوالَخِميس  الَجي ش   -َفَخَرج 
، َفَصاَرت   ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َفَقَتَل الم َقاِتَلَة َوَسَبى الذ َراِري  ول  َّللا  َيَة َصِفي ة  َفَظَهَر َعَلي ِهم  َرس  ِلِدح 
ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ، ث م  َتَزو َجَها، َوَجَعَل َصَداَقَها ِعت َقَها  وِل َّللا  ، َوَصاَرت  ِلَرس  " َفَقاَل َعب د  الَكل ِبيِ 

َهَرَها؟ َقاَل:  َم"الَعِزيِز، ِلَثاِبٍت: َيا َأَبا م َحم ٍد َأن َت َسَأل َت َأَنَس ب َن َماِلٍك: َما َأم  َسَها، َفَتَبس  َهَرَها َنف  َأم 
(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .]000الصافات: [ (1)
ِب، حديث رقم 2) اَلِة ِعن َد اإِلَغاَرِة َوالَحر  ب ِح، َوالص  ِبيِر َوالَغَلِس ِبالصُّ  (.7/05، )ج140( َباب  الت ك 
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 المبحث الثاني
 الترادف اللغوي 

عن هذه الظاهرة في العربية :"حين نصف العربية بسعة التعبير، وكثرة  قال الصالح متحدثا   
المفردات، وتنوع الدالالت، وحين نتجرأ أكثر من هذا فنزعم أن لغتنا في هذا الباب أوسع اللغات 

جدير بنا أن نذكر أن -روة، وأغناها في أصول الكلمات الدوال على معاٍن متشعبة، قديمة وحديثة ث
ا ال نهاية له إذا كتب لها من  ا، دون استثناء، تزداد ثروتها وتبلغ مفرداتها من الكثرة حدا اللغات جميع 

لظروف والعوامل ما وسع شروط النماء والحياة والخلود ما كتب للعربية، فقد أتيح للغة القرآن من ا
من طرائق استعمالها، وأساليب اشتقاقها، وتنوع لهجاتها، فانطوت من هذا كله على محصول لغوي، 
ال نظير له في لغات العالم والقاعدة في فقه اللغات بوجه عام أن الكلمة الواحدة تعطي من المعاني 

ستعمال ال بد أن تخلق كلمات جديدة والدالالت بقدر ما يتاح لها من االستعماالت؛ ألن كثرة اال
 (1)تلبي بها مطالب الحياة واألحياء"

هم خصائص العربية وبها تتميز عن اللغات أ شك أن الترادف وسعة المفردات من وما من 
 .خرى األ

تختلف "  الترادف ووضحه بسوق امثلة عليه حين قال:" (2) وقد عرف الراغب االصفهاني
عليه األسامي بحسب اختالف األحوال به" أي أن بينها من الفرق الدقيق الذي ال يوجده إال اختالف 
ِ{ : بالشكر هلل،  د  َّلل  الحاالت. كذلك نستذكر سخريته ممن يظنون أنهم إذا فسروا قوله تعالى: تال َحم 

ِمن وَن{ ، فقد فسروا القرآن، حيث قال في المكان نفسه إنه يريد أن يبين أن  ٍم ي ؤ  قوله تعالى تِلَقو 

                                         

 717( دراسات في فقه اللغة، الصالح، ص1)
المفضل، أبو القاسم األصفهاني )أو األصبهاني( المعروف بالراغب: أديب، من الحكماء ( هو الحسين بن دمحم بن 2)

ط(  -العلماء. من أهل )أصبهان( سكن بغداد، واشتهر، حتى كان يقرن باإلمام الغزالي.من كتبه )محاضرات األدباء 
و )جـــامع التفاســـير( كبيـــر، ط( و )األخـــالق( ويســـمى )أخـــالق الراغــب(  -مجلــدان، و )الذريعـــة إلـــى مكـــارم الشــريعة 

خ(  -ط( و )حل  متشـابهات القـرآن  -طبعت مقدمته، أخذ عنه البيضاوي في تفسيره، و )المفردات في غريب القرآن 
خ( في اللغـة والحكمـة، وكتـاب فـي )االعتقـاد  -ط( في الحكمة وعلم النفس، و )تحقيق البيان  -و )تفصيل النشأتين 

 (7/766العالم ، الزركلي ، جخ( و )أفانين البالغة( .) ا -
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ُرونَ وقوله: ت فَل َتْعقِلُونَ {، وقوله: تلَِقْوٍم َيتََفكذ
َ
{ مختلف بعضه عن بعض اختالف ما بين أولي أ
 (1)األبصار وأولي األلباب وأولي النهى"

دالة ذ قال: "وهو األلفاظ المفردة الإعلى وظيفته اللغوية  كما عرفه إبراهيم أبو سكين مؤكدا  
إلى اإلخبار عما في النفس، فإنه ربما  -أي الطرق -على شيء واحد وأن فوائده أن تكسر الوسائل 

نسي اإلنسان أحد اللفظين، أو عسر عليه النطق به إذا كان ألثغ، ولوال المترادفات تعينه على 
م والنثر؛ قصده لما قدر على ذلك ومنها التوسع في سلوك طرق الفصاحة وأساليب البالغة في النظ

وذلك ألن اللفظ الواحد قد يتأتى باستعماله مع لفظ آخر السجع والقافية والتجنيس والترصيع وغير 
ذلك من أصناف البديع، وال يتأتى ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ ومنها قد يكون أحد 

ا لآلخر الخفي وقد ينعكس الحال بالنسبة إ لى قوم دون المترادفين أجلى من اآلخر فيكون شرح 
 (2)آخرين"

:" والمترادف مما امتازت به اللغة العربية وطالت به غيرها من اللغات ومظهر من أيضا  وقال 
 .(3)مظاهر اتساع اللغة وعظمها"

" أعقل اللغويين ذهبوا إلى إنكار الترادف ما لم يكن إن بل  والترادف في العربية ليس عبثيا  
 .(4)مال"صفات للموصوف، أو تنوع ا في االستع

 لفاظ الزمان المترادفة في صحيح البخاري:أ
 :القديم والعتيق-0

 القديم: - أ
َم الشيء بالضم ِقَدما  فهو َقديٌم، وتقاَدَم مثله"  5قال الجوهري:" وَقد 

                                         

الجامعــة االســالمية بالمدينــة المنـــورة  -عمــر عبـــد الــرحمن الساريســي  -( الراغــب األصــفهاني وجهــوده فــي اللغــة 1)
 (.704)ص –م 7330هـ/ 0430 -الطبعة: السنة الثالثة عشرة العدد الثانى والخمسون 

 (.775للغة، )ص( أبو سكين، إبراهيم دمحم دراسات لغوية في أمهات كتب ا2)
 (.775( أبو سكين، إبراهيم دمحم، دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة، )ص3)
 (.705( الصالح، دراسات في فقه اللغة، )ص4)
 (.0/4305( الجوهري، الصحاح، )ج5)
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حاديث الواردة التي وردت فيها هذه اللفظة ولم تخرج عن معناها حديث َأَنِس ب ِن ومن األ
وَل  ، َفَصل ى َماِلٍك، "َأن  َرس  ِحَش ِشقُّه  اأَلي َمن  ِرَع َعن ه  َفج  ا، َفص  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َرِكَب َفَرس  َّللا 

ِعَل اإِلَمام   ا، َفَلم ا ان َصَرَف َقاَل: ِإن َما ج  َلَواِت َوه َو َقاِعٌد، َفَصل ي َنا َوَراَءه  ق ع ود  َتم  ِبِه، َصاَلة  ِمَن الص   ِلي ؤ 
َذا َقاَل: َسِمَع َّللا   فَ  َفع وا، َواِ  َذا َرَفَع، َفار  َكع وا َواِ  ا، َفِإَذا َرَكَع، َفار   ِلَمن  َحِمَده ، ِإَذا َصل ى َقاِئم ا، َفَصلُّوا ِقَيام 

ا، فَ  َذا َصل ى َجاِلس  ا، َواِ  َذا َصل ى َقاِئم ا، َفَصلُّوا ِقَيام  ، َواِ  د  َمع وَن . َفق ول وا: َرب َنا َوَلَك الَحم  ا َأج  ل وس  َصلُّوا ج 
ل ه : ِإَذا َصل   : َقو  َمي ِديُّ ِ: َقاَل الح  ا َقاَل َأب و َعب ِد َّللا  ل وس  ا َفَصلُّوا ج  ه َو ِفي َمَرِضِه الَقِديِم، ث م  و ى َجاِلس 

ا، َوالن اس  َخل   َد َذِلَك الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َجاِلس  ن َما ي ؤ َخذ  َصل ى َبع  ا، َلم  َيأ م ر ه م  ِبالق ع وِد، َواِ  َفه  ِقَيام 
ِل الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم" ِخِر، ِمن  ِفع  ِخِر َفاآل  ِباآل 
(1) 

هذا الحديث:" َويفهم من َهَذا ال َكاَلم َأن ميل الب َخاِري  ِإَلى َما َقاَله ال حميِدي،  قال العيني مبينا  
لف َأن ال َقاِدر على ال قيام الَ وَ  ه ور الس  م  ر َوج  ري َوَأب و َثو  اِفِعي  َوالث و   ه َو ال ِذي ذهب ِإَلي ِه َأب و حنيَفة َوالش 

ل َسَواء. َوَقوله: ِإن َما ي ؤ َخذ ِإَلى آِخره،ي َصلِ ي َوَراء ال َقاِعد إال  َقاِئما    . َوَقاَل المرغيناني: ال َفر ض َوالن ف 
َمر من الن ِبي صلى هللا َعَلي ِه َوسلم،  َتقر َعَلي ِه آخر األ  ِإَشاَرة ِإَلى َأن ال ِذي يجب ِبِه ال َعَمل ه َو َما اس 
َمري ِن ِمن ه  صلى هللا َعَلي ِه َوسلم صاَلته َقاِعدا َوالن اس َوَراءه قيام، دل  على َأن َما  َولما َكاَن آخر األ 

ف وع الحكم"َكاَن قبله من َذِلك مَ  ر 
(2) 

لفظة )األحدث فاألحدث( وهي: َعِن اب ِن فارس: "  مستخدما   أخرى وقد روي هذا الحديث برواية 
َة َعاَم ال َفت ِح َفَصاَم َحت ى َبَلَغ ال َكِديدَ  ِ َصل ى َّللا   َعَلي ِه َوَسل َم َخَرَج ِإَلى َمك  وَل َّللا  َطَر َفَأف َطَر  َأن  َرس  ث م  َأف 
ِ َصل ى َّللا   َعَلي ِه َوَسل َم" وِل َّللا  ِر َرس  َدِث ِمن  َأم  َدِث َفاأَلح  ذ وَن ِباأَلح  ، َفَكان وا َيأ خ  الن اس 
(3) 

 العتيق: - ب

َم وصار عتيقا " قال الجوهري:"  (4)وعتق الشيء بالضم َعتاَقة ، أي َقد 

                                         

َتم  ِبِه حديث رقم 1) ِعَل اإِلَمام  ِلي ؤ   (.0/001)ج 681( َباٌب: ِإن َما ج 
 (.5/701ح البخاري ، بدر الدين العيني ، )ج( عمدة القاري شرح صحي2)
أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي  -( الفصــل للوصــل المــدرج فــي النقــل 3)

م، 0110هــــــ/0408الطبعـــــة: األولـــــى،  -دار الهجـــــرة  -المحقـــــق: دمحم بـــــن مطـــــر الزهرانـــــي  -هــــــ( 460)المتـــــوفى: 
 .(0/070)ج
 (.4/0573ج)( الصحاح ، الجوهري ، 4)
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 ومن األحاديث الواردة على هذه اللفظة بمعناها ما يأتي:

، َقاَل: "َقاَل ِلي الَوِليد  ب ن  َعب ِد الَمِلِك: َأَبَلَغَك َأن  َعِلياا، َكاَن ِفيَمن  َقَذَف َعاِئَشةَ - ؟ َعِن الزُّه ِريِ 
ِر ب ن  عَ  َمِن، َوَأب و َبك  ِمَك، َأب و َسَلَمَة ب ن  َعب ِد الر ح  اَلِن ِمن  َقو  َبَرِني َرج  : اَل، َوَلِكن  َقد  َأخ  َمِن ب  ق ل ت  ِد الر ح 
َما: " َكاَن َعِليٌّ م َسلِ م ا ِفي َشأ ِنَها َفَراَجع وه   ، َفَلم  َير ِجع  ب ِن الَحاِرِث، َأن  َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها َقاَلت  َله 

ِل الَعِتيِق َكَذِلَك " َوَقاَل: م َسلِ م ا، ِباَل َشكٍ  ِفيِه َوَعَلي ِه، َكاَن ِفي َأص 
(1)  

: ِمن  َأي َن؟ َقاَل: َهَذا اب ن  َعب اٍس َقاَل: ِمن  - ل ت  ، َفق  َعِن اب ِن َعب اٍس: "ِإَذا َطاَف ِبال َبي ِت َفَقد  َحل 
ِ َتَعاَلى:  ِل َّللا  ِر الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َأص   (2)﴾ُممذ َُمِلَُّها إىَِل ابلَيِْت الَعتِيقِ ﴿َقو  َحاَبه  َأن  َوِمن  َأم 

َد الم َعر ِف َقاَل: َكاَن اب ن  َعب اٍس: َيَراه  َقب ل   : ِإن َما َكاَن َذِلَك َبع  ِة الَوَداِع، ق ل ت  " َيِحلُّوا ِفي َحج  د  َوَبع 
(3) 

له ال َبي ت ال َعِتيق َأي عتق من ال َجَباِبَرة َأو من ال غَ  رق وقد ذكر االمام ابن حجر العسقالني فقال:" َقو 
 (4)لشرفه َأو لحسنه َأو لقدمه " ِفي عهد نوح َأو سمي عتيقا  

 ول مسجد وضع للناس في األرض.أة في المسجد الحرام الذي هو وعلى كل فكل هذه األسباب وارد

 :الصبح والفجر والفلق -7

 الصبح: - أ

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

، َفَنَزَل الت َيمُّم "َوَقاَلت  َعاِئَشة : "َحَضَرِت  ، َفال ت ِمَس الَماء  َفَلم  ي وَجد  ب ح  الصُّ
(5) 

ب ِح، َوَبَدا - َتَكَف الم َؤذِ ن  ِللصُّ ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َكاَن ِإَذا اع  وَل َّللا  َصة ، "َأن  َرس  وعن َحف 
َعَتي ِن َخِفيَفَتي ِن َقب َل َأن  ت   ، َصل ى َرك  ب ح  اَلة "الصُّ  (6)َقاَم الص 

 

                                         

 (.5/073)ج 4047( َباب  َحِديِث االفك ،حديث رقم 1)
 .]00الحج: [( 2)
ِة الَوَداِع حديث رقم 3)  (.5/005)جج 4016( َباب  َحج 
 (0/050( ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج4)
اَلة ، )ج (5) وِء ِإَذا َحاَنِت الص   (.0/45َباب  الِتَماِس الَوض 
ِر حديث رقم  (6) َد الَفج   (.0/070، )ج608َباب  اأَلَذاِن َبع 
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 الفجر: -ب

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة وترادف لفظة الصبح ما يأتي:

ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ِإَذا َسَكَت الم َؤذِ ن  ِباأل وَلى ِمن  - ول  َّللا  : "َكاَن َرس  وعن َعاِئَشَة، َقاَلت 
ِر َقاَم، َفَرَكَع  َطَجَع َعَلى َصاَلِة الَفج  ، ث م  اض  ر  َتِبيَن الَفج  َد َأن  َيس  ِر، َبع  َعَتي ِن َخِفيَفَتي ِن َقب َل َصاَلِة الَفج  َرك 

َِقاَمِة" ِه األَي َمِن، َحت ى َيأ ِتَيه  الم َؤذِ ن  ِلإل  ِشقِ 
(1) 

َصة : "َأن  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َكاَن ي َصلِ ي - ل ع  وعن َحف  َد َما َيط  َعَتي ِن َخِفيَفَتي ِن َبع  َرك 
 " ر  الَفج 
(2) 

 الفلق: -ج

ت ه  فان َفَلَق وَتَفل َق. وفي ِرجله فلقت الشيء فلقا   قال الجوهري:" ليق  مثله. يقال: َفَلق  : شققته. والَتف 
 3نه"ف لوٌق، أي شقوٌق. ويقال: كل مني من َفل ِق فيه. والَفَلق  بالتحريك: الصبح  بعي

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة وترادف الصبح ما يأتي: 

َلٍة َجَمَع كَ - ل  َلي  ف ي ِه، ث م  َعن  َعاِئَشَة: " َأن  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َكاَن ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفَراِشِه ك 
َسح  ِبِهَما َما َنَفَث ِفيِهَما َفَقَرَأ ِفيِهَما: ق ل  ه َو َّللا     َأَحٌد َوق ل  أَع وذ  ِبَربِ  الَفَلِق َوق ل  أَع وذ  ِبَربِ  الن اِس، ث م  َيم 

َعل  َذِلَك َثاَلَث َمر   َبَل ِمن  َجَسِدِه َيف  ِهِه َوَما َأق  َتَطاَع ِمن  َجَسِدِه، َيب َدأ  ِبِهَما َعَلى َرأ ِسِه َوَوج   (4)اٍت "اس 

 ذلك لبياضه ونصاعته وضوئه وبيانه. أي الصبح وربما جاء

ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ - ول  َّللا  ل  َما ب ِدَئ ِبِه َرس  : "َأو  ِمِنيَن َأن َها َقاَلت  ِمَن  َعن  َعاِئَشَة أ مِ  الم ؤ 
َيا ِإال  َجاَءت  مِ  ؤ  ِم، َفَكاَن اَل َيَرى ر  اِلَحة  ِفي الن و  َيا الص  ؤ  ِي الرُّ ب ِح"الَوح   (5)ث َل َفَلِق الصُّ

                                         

 (.0/078، )ج676َباب  َمِن ان َتَظَر اإِلَقاَمَة حديث رقم  (1)
ت وَبِة حديث رقم  (2) َد الَمك   (.7/50، )ج0000َباب  الت َطوُِّع َبع 
 (.4/0455الجوهري، الصحاح، )ج( 3)
َذاِت حديث رقم 4) ِل الم َعوِ   (.6/013، )ج5300( َباب  َفض 
ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم؟ حديث رقم 5) وِل َّللا  ِي ِإَلى َرس  ء  الَوح   (.0/0)ج 0( َكي َف َكاَن َبد 
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ب ِح َأو  " قال العسقالني: ِبَهة  ِضَياَء الصُّ ِب ِمث َل َعَلى ال َحاِل َأي  م ش  ب ِح ِبَنص  ل ه  ِمث َل َفَلِق الصُّ َقو 
ب حِ  ب ِح َوال م َراد  ِبَفَلِق الصُّ ذ وٍف َأي  َجاَءت  َمِجيئ ا ِمث َل َفَلِق الصُّ ِضَياؤ ه  َوخ ص   َعَلى َأن ه  ِصَفٌة ِلَمح 

ِبيِه ِلظ ه وِرِه ال َواِضِح ال ِذي اَل َشك  ِفيِه" ِبالت ش 
(1) 

 الليل والغاسق وغلس والظالم والصريم والطارق: -0

 الليل: - أ

ِ َصل ى  وَل َّللا  ومن االحاديث الواردة فيها هذه اللفظة حديث َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه : َأن  َرس 
ِرب  ك  هللا   َقٍد َيض  م  ِإَذا ه َو َناَم َثاَلَث ع  ي َطان  َعَلى َقاِفَيِة َرأ ِس َأَحِدك  ِقد  الش  َدٍة َعَلي ِه َوَسل َم َقاَل: "َيع  ل  ع ق 

َأ ان َحل   َدٌة، َفِإن  َتَوض  َتي َقَظ َفَذَكَر َّللا َ، ان َحل ت  ع ق  ق د  َفِإِن اس  َدٌة، َفِإن  َصل ى َعَلي َك َلي ٌل َطِويٌل، َفار  ت  ع ق 
اَلَن" ِس َكس  َبَح َخِبيَث الن ف  ال  َأص  ِس َواِ  َبَح َنِشيط ا َطيِ َب الن ف  َدٌة، َفَأص  ان َحل ت  ع ق 
(2)  

 غاسق: - ب

 : لُّ َعَلى ظ ل َمٍة. َفال َغَسق  ٌل َصِحيٌح َيد  ين  َوال َقاف  َأص  الظُّل َمة . جاء في المقاييس" ال َغي ن  َوالسِ 
ِربِ  َر َصاَلَة ال َمغ  ، ِإَذا َأخ  َسَق ال م َؤذِ ن  . َوأَغ  َلَمت  : َغَسَقت  َعي ن ه : َأظ  . َوي َقال  : الل ي ل  ِإَلى َغَسِق  َوال َغاِسق 

وَن: َما َتَقط َر ِمن   ر  اق  ال ِذي َجاَء ِفي ال ق ر آِن، َفَقاَل ال م َفسِ  ل وِد أَه ِل الن اِر" الل ي ِل. َوَأم ا ال َغس  ج 
(3). 

وقد وردت هذه اللفظة بمعنى الليل في موطن واحد في البخاري وهو شرح سورة الفلق على  
 النحو االتي:

، َو َغاِسٍق : الل ي ل  " ب ح  : الصُّ َوَقاَل م َجاِهٌد: " الَفَلق 
(4) 

 غلس:-ج

: ظلمة آخر الليل. قال األخطل:  قال الجوهري:"   الَغَلس 

 َكـــــــَذَبْتَك عينـــــــك أم رأيـــــــت بواســـــــ   
 

ــــــــاال   ــــــــاِب َخي ــــــــَس الظــــــــالِم مــــــــن الَرب  َغَل
 

                                         

 (.0/70( ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، )ج1)
ي َطاِن َعَلى َقاِفَيِة الر أ ِس ِإَذا َلم  ي َصلِ  ِبالل ي ِل حديث رقم  (2) ِد الش   (.7/57، )ج0047َباب  َعق 
 (4/475( ابن فارس مقاييس اللغة،  )ج3)
وَرة  ق ل  أَع وذ  ِبَربِ  الَفَلِق 4)  (6/080ج(( س 
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نا الماء، أي وردناه بَغَلٍس، وكذلك إذا فعلنا  : السير من الليل بَغَلٍس. يقال: َغل س  ليس  والَتغ 
الصالة بَغَلٍس. قال أبو زيد: يقال وقع فالٌن في وادي تغلس غير مصروف، مثال تخيب، وهي 

 .1والباطل"الداهية 

 وقد وردت هذه اللفظة في أحاديث عدة بمعنى ظلمة الليل ومن هذه األحاديث ما يأتي:

َر ِبالَهاِجَرِة، - ِ، َفَقاَل: "َكاَن الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ي َصلِ ي الظُّه  عن َجاِبَر ب َن َعب ِد َّللا 
م س  َنِقي ٌة، َوالَمغ   َر َوالش  َذا َوالَعص  َل، َواِ  َتَمع وا َعج  َيان ا، ِإَذا َرآه م  اج  َيان ا َوَأح  ، َوالِعَشاَء َأح  ِرَب ِإَذا َوَجَبت 
ب َح َكان وا  َر، َوالصُّ الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ي َصلِ يَها ِبَغَلٍس" -َأو  َكاَن  -َرآه م  َأب َطؤ وا َأخ 

2 

بيان نور وضوء النهار ويؤكد هذا الحديث حديث َعاِئَشَة َرِضَي خر الليل قبل آأي في ظلمة 
َن ِنسَ  ب َح ِبَغَلٍس، َفَين َصِرف  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َكاَن ي َصلِ ي الصُّ وَل َّللا  ِمِنيَن اَل َّللا   َعن َها: "أن  َرس  اء  الم ؤ 

َن ِمَن الَغَلِس  َرف  ِرف  َبع   -ي ع  ا َأو  اَل َيع  ه ن  َبع ض   (3)"–ض 

 طارق:-د

أتانا فالن ط روقا ، إذا جاء بليٍل. وقد َطَرَق َيطر ق  ط روقا ، فهو طارٍق. ورجٌل  قال الجوهري:"
: النجم  الذي يقال له كوكب  ري حت ى َيط ر َق أهله ليال . والطاِرق  ط َرَقة، مثال همزة، إذا كان َيس 

 (4)ِرٍق نمشي على النمارق"الصبح، ومنه قول هند: نحن َبنات  طا

حديث َعِلي  ب َن َأِبي َطاِلٍب،  تيان ليال  دة فيها هذه اللفظة وهي بمعنى اإلحاديث الوار ومن األ
ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َطَرَقه  َوَفاِطَمَة  وَل َّللا  اَلم  -َقاَل: "ِإن  َرس  ِ َصل ى -َعَلي َها الس  وِل َّللا  هللا   ِبن َت َرس 

َنا بِ  ِ، ِإن َما َأن ف س  وَل َّللا  : َيا َرس  ل ت  : َفق  :َأاَل ت َصلُّوَن؟، َفَقاَل َعِليٌّ م  ِ، َفِإَذا َشاَء َأن  َعَلي ِه َوَسل َم، َفَقاَل َله  َيِد َّللا 
ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ِحيَن قَ  ول  َّللا  ِجع  ِإَلي ِه َشي ئ ا، ث م  َيب َعَثَنا َبَعَثَنا، َفان َصَرَف َرس  اَل َله  َذِلَك، َوَلم  َير 

                                         

 .(0/156ج(( الجوهري، الصحاح، 1)
ِرِب 2)  .(0/006ج) ،563حديث رقم ( َباب  َوق ِت الَمغ 
ِجِد حديث رقم 3) ب ِح َوِقل ِة َمَقاِمِهن  ِفي الَمس  ر َعِة ان ِصَراِف النِ َساِء ِمَن الصُّ  .(0/000ج( 800( َباب  س 
 .(4/0505ج(( الجوهري، الصحاح، 4)
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 : ِرب  َفِخَذه  َوه َو َيق ول  ِبٌر، َيض  ٍء َجَدًَّل ﴿َسِمَعه  َوه َو م د  ْكََثَ ََشْ
َ
ِ: "  (1)﴾َوََكَن اِلَسنَْااُن أ َقاَل َأب و َعب ِد َّللا 

َو َطاِرٌق " : َما َأَتاَك َلي ال  َفه  ي َقال 
(2) 

 الصريم:-ه

، وهو من األضداد" قال الجوهري:" الَصريم : الليل المظلم ... والَصريم : الصبح 
(3) 

ال في موطن واحد وهو شرحه لقوله إمعنى الليل ولم ترد هذه اللفظة في البخاري ب
ب ِح ان َصَرَم ِمَن الل ي ِل، َوالل ي  َوَقاَل  (4)﴾فأصبحت اكلصيم﴿تعالى: ِل ان َصَرَم َغي ر ه : )كالصريم( " َكالصُّ
 (5)ِمَن الن َهاِر"

 ضداد ألنها تحمل معنى الصبح والليل.وهذه اللفظة قد تعد من األ

 أمس والبارحة:-4

ن األولى ظرف مبني أنت فيه بيد أهما الليلة التي تسبق يومك الذي وهما بمعنى واحد و 
 والثانية اسم معرب.

 أمس: - أ

َوي ِرَيَة ِبن ِت الَحاِرِث  َرِضَي َّللا   َعن َها، "َأن  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َدَخَل من ذلك َعن  ج 
ا؟ وِمي َغد  : اَل، َقاَل: ت ِريِديَن َأن  َتص  ِس؟، َقاَلت  ِت َأم  م  م َعِة َوِهَي َصاِئَمٌة، َفَقاَل: َأص  َم الج   َعَلي َها َيو 

: اَل، َقاَل: َفَأف ِطِري"   (6)َقاَلت 

 البارحة: - ب

ِريت ا ِمَن الِجنِ  َتَفل   َت ومن ذلك َعن  َأِبي ه َري َرَة، َعِن الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َقاَل: " ِإن  ِعف 
َوَها  -َعَلي  الَباِرَحَة  ت  َأن  َأر   -َأو  َكِلَمة  َنح  َكَنِني َّللا   ِمن ه ، َفَأَرد  اَلَة، َفَأم  َطَع َعَلي  الص  ِبَطه  ِإَلى ِلَيق 

                                         

 ]54الكهف: [( 1)
ٍء َجدَ  2 َثَر َشي  ِلِه َتَعاَلى تَوَكاَن اإِلن َسان  َأك  { ]الكهف: َباب  َقو   .(1/036)ج 0040[ حديث رقم 54ال 
 (.5/0166الجوهري، الصحاح، )ج 3
 ]73القلم: [( 4)
ِ َفَقْد َصَغْت قُلُوُبُكَما( َباب  ت5)  (6/058[ " )ج4{ ]التحريم: إِْن َتُتوَبا إىَِل اهللذ
 (.0/47، )ج0186باب صوم يوم الجمعة حديث رقم  (6)
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َلي َماَن: رَ  َل َأِخي س  ت  َقو  ، َفَذَكر  لُّك م  وا ِإَلي ِه ك  وا َوَتن ظ ر  ِبح  ِجِد َحت ى ت ص  بِ  َهب  ِلي َساِرَيٍة ِمن  َسَواِري الَمس 
ِدي" م ل ك ا اَل َين َبِغي أِلََحٍد ِمن  َبع 
(1) 

َما: "َأن  رَ - ِفَن وَعِن اب ِن َعب اٍس َرِضَي َّللا   َعن ه  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َمر  ِبَقب ٍر َقد  د  وَل َّللا  س 
ِفَن َهَذا؟ َقال وا: الَباِرَحَة، َقاَل: َأَفاَل آَذن ت م وِني؟ َقال وا: َدَفن اه  ِفي ظ ل َمِة ال ، َفَقاَل: َمَتى د  َنا َأن  َلي ال  ل ي ِل َفَكِره 

َنا َخل َفه ، َقاَل اب ن  َعب اٍس: َوَأَنا ِفيِهم  َفَصل ى َعَلي ِه" ن وِقَظَك، َفَقاَم، َفَصَفف 
(2) 

 السنة والعام والحول:-5

 لفاظ الثالثة بمعنى واحد وتساوي في زماننا خمسة وستين وثالثمائة يوم.وهذه األ
 السنة: - أ

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

ٌل َعِن اللَُّقَطِة، َفَقاَل: َعن  َزي ِد ب ِن َخاِلٍد - َهِنيِ  "َأن  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َسَأَله  َرج  الج 
ِتع  ِبَها، َفِإن  َجاَء َربُّ  َتم  َها َسَنة ، ث م  اس  ف  ِرف  ِوَكاَءَها، َأو  َقاَل ِوَعاَءَها، َوِعَفاَصَها، ث م  َعرِ  َها اع  َها َفَأدِ 

  (3)ِإَلي ِه"

َرَأت ه  الق ب َة َعَلى وفي األ- ثر" َوَلم ا َماَت الَحَسن  ب ن  الَحَسِن ب ِن َعِليٍ  َرِضَي َّللا   َعن ه م  َضَرَبِت ام 
: َبل  َيئِ  وا، َفَأَجاَبه  اآلَخر  : َأاَل َهل  َوَجد وا َما َفَقد  ا َيق ول  ، َفَسِمع وا َصاِئح  و َقب ِرِه َسَنة ، ث م  ر ِفَعت  ا َفان َقَلب وا س 

"(4) 

 العام: -ب

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

                                         

ِجِد حديث رقم  (1) َبط  ِفي الَمس   (.0/11، )ج460َباب  اأَلِسيِر، َأِو الَغِريِم ، ي ر 
ب َياِن َمَع الرِ َجاِل ِفي الَجَناِئِز حديث رقم  (2) ف وِف الصِ   (.7/80، )ج0070َباب  ص 
ِليِم ]ص: (3) ِعَظِة َوالت ع  َره  حدي03َباب  الَغَضِب ِفي الَمو   (.0/03، )ج10ث رقم [، ِإَذا َرَأى َما َيك 
َره  ِمَن اتِ َخاِذ الَمَساِجِد َعَلى الق ب وِر، )ج (4)  (.7/88َباب  َما ي ك 
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: َكاَن ع ت َبة  ب  - ن  َأِبي َعن  َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها، َزو ِج الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َأن َها َقاَلت 
ِد ب ِن أَ  ه  ِإَلي َك، َفَلم ا َكاَن َعام  َوق اٍص َعِهَد ِإَلى َأِخيِه َسع  َعَة ِمنِ ي، َفاق ِبض  ِبي َوق اٍص َأن  اب َن َوِليَدِة َزم 

ٌد" الَفت ِح، َأَخَذه  َسع 
(1)  

ِ ب ن  ع َمَر، َيم  - ر ا، َفَكاَن َعب د  َّللا  َبي ِر َفَرَزَقَنا َتم   رُّ وفي االثر "َقاَل: َأَصاَبَنا َعام  َسَنٍة َمَع اب ِن الزُّ
: اَل ت َقاِرن وا، َفِإن  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َنَهى َعِن الِقَراِن" ، َوَيق ول  ن  َنأ ك ل  ِبَنا َوَنح 
(2)  

 الحول:-ج

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

َرأَة  - َها، "َأن  ام  وَل َعن  َزي َنَب ِبن ِت أ مِ  َسَلَمَة، َعن  أ مِ  ا َرس  وا َعَلى َعي َني َها، َفَأَتو  َها، َفَخش  ج  فِ َي َزو  ت و 
َداك ن  َتم   ، َقد  َكاَنت  ِإح  ل  ِل، َفَقاَل: اَل َتَكح  َتأ َذن وه  ِفي الك ح  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َفاس  ك ث  ِفي َشرِ  َّللا 

اَلِسَها َأو  َشرِ  َبي ِتَها، َفِإَذا َكاَن  ٌر"َأح  ٍر َوَعش  ه  َبَعة  َأش  ِضَي َأر  ٌل َفَمر  َكل ٌب َرَمت  ِبَبَعَرٍة، َفاَل َحت ى َتم  َحو 
(3)  

ٍب َرِضَي َّللا   َعن ه ، َفَقاَل: َأَخذ ت  - َوي َد ب َن َغَفَلَة، َقاَل: "َلِقيت  أ َبي  ب َن َكع  َعن  َسَلَمَة، َسِمع ت  س 
ر ة  ِماَئَة ِديَناٍر،  "ص  َها َحو ال  ف  َفَأَتي ت  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َفَقاَل: َعرِ 

(4) 
 الساعة والقيامة واليوم االخر:-6

 وكلها أسماء ليوم القيامة.
 الساعة: - أ

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:
ِ َص - ول  َّللا  اَعِة: َأن  َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرس  َراِط الس  ل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: " ِإن  ِمن  َأش 

َنا " َهَر الزِ  ، َوَيظ  ر  َرَب الَخم  ، َوي ش  ل  َفَع الِعل م  َوَيث ب َت الَجه  ي ر 
(5)  

                                         

ِل الم وِصي ]ص: (1) َوى حديث رقم 4َباب  َقو  ع   (.4/4، )ج7045[ ِلَوِصيِ ِه: َتَعاَهد  َوَلِدي، َوَما َيج وز  ِلل َوِصيِ  ِمَن الد 
رِ  (2)  (.0/83، )ج5446حديث رقم  َباب  الِقَراِن ِفي الت م 
ِة حديث رقم  (3) ِل ِلل َحاد   (.0/63، )ج5008َباب  الك ح 
َبَره  َربُّ اللَُّقَطِة ِبالَعاَلَمِة َدَفَع ِإَلي ِه حديث رقم  (4)  (.0/074، )ج7476َباب  ِإَذا َأخ 
ِل حديث رقم  (5)  (.0/70، )ج83َباب  َرف ِع الِعل ِم َوظ ه وِر الَجه 
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َوةِ - َف ب َن َماِلٍك، َقاَل: "َأَتي ت  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ِفي َغز  َتب وَك َوه َو ِفي ق ب ٍة  وعن َعو 
َتاٌن َيأ خ   ِدِس، ث م  م و  ِتي، ث م  َفت ح  َبي ِت الَمق  اَعِة: َمو  د  ِستاا َبي َن َيَدِي الس  د  م  ِمن  َأَدٍم، َفَقاَل: اع  ذ  ِفيك 

ل  ِماَئَة ِديَناٍر فَ  َطى الر ج  ِتَفاَضة  الَماِل َحت ى ي ع  َيَظلُّ َساِخط ا، ث م  ِفت َنٌة اَل َيب َقى َكق َعاِص الَغَنِم، ث م  اس 
وَن َفَيأ ت ونَ  ِدر  َفِر، َفَيغ  م  َوَبي َن َبِني اأَلص  َنٌة َتك ون  َبي َنك  َت َثَماِنيَن َبي ٌت ِمَن الَعَرِب ِإال  َدَخَلت ه ، ث م  ه د  م  َتح  ك 

لِ  َغاَيٍة اث َنا َعَشَر َأل ف ا " َت ك  َغاَية ، َتح 
(1) 

 مة:القيا - ب

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

ن  - : "َنح  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َيق ول  وَل َّللا  عن َأَبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، َأن ه  َسِمَع َرس 
َم الِقَياَمِة، َبي َد َأن ه م  أ وت وا الِكَتاَب مِ  اِبق وَن َيو  وَن الس  ، اآلِخر  م ه م  ال ِذي ف ِرَض َعَلي ِهم  ِلَنا، ث م  َهَذا َيو  ن  َقب 

َد َغٍد" ا، َوالن َصاَرى َبع  َتَلف وا ِفيِه، َفَهَداَنا َّللا  ، َفالن اس  َلَنا ِفيِه َتَبٌع الَيه ود  َغد  َفاخ 
(2)  

 اليوم االخر:-ج

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

ِم في الحديث: - ِ َوالَيو  ِمن  ِباَّلل  ِرم  َجاَره ، َوَمن  َكاَن ي ؤ  ِم اآلِخِر َفل ي ك  ِ َوالَيو  ِمن  ِباَّلل  "َمن  َكاَن ي ؤ 
َيافَ  َلٌة، َوالضِ  ٌم َوَلي  ِ؟ َقاَل: َيو  وَل َّللا  ِرم  َضي َفه  َجاِئَزَته  َقاَل: َوَما َجاِئَزت ه  َيا َرس  ي اٍم، َفَما ة  َثاَلَثة  أَ اآلِخِر َفل ي ك 
ِم اآلِخِر َفل َيق ل  َخي ر ا َأو  ِليَ  ِ َوالَيو  ِمن  ِباَّلل  َو َصَدَقٌة َعَلي ِه، َوَمن  َكاَن ي ؤ  "َكاَن َوَراَء َذِلَك َفه  م ت  ص 

(3) 

 الزمان والوقت والمدة والدهر:-0

 الزمان: - أ

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

 

                                         

ِر حديث رقم  (1) َذر  ِمَن الَغد   (.4/030، )ج0006َباب  َما ي ح 
م َعِة حديث رقم  (2) ِض الج   (.7/7، )ج806َباب  َفر 
ِذ َجاَره  حديث رقم  (3) ِم اآلِخِر َفاَل ي ؤ  ِ َوالَيو  ِمن  ِباَّلل   (.8/00، )ج6301َباٌب: َمن  َكاَن ي ؤ 
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َبَض الِعل م ، َعن  َأِبي - اَعة  َحت ى ي ق  ه َري َرَة، َقاَل: َقاَل الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "اَل َتق وم  الس 
ث َر الَهر ج   ، َوَيك  َهَر الِفَتن  ، َوَتظ  ، َوَيَتَقاَرَب الز َمان  ث َر الز اَلِزل  ث َر  -َوه َو الَقت ل  الَقت ل   -َوَتك  ِفيك م  َحت ى َيك 

الَمال  َفَيِفيَض"
(1) 

، أوعن - َتَرَب الز َمان  َلم  َتَكد  َتك ِذب  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "ِإَذا اق  ول  َّللا  بي هريرة : َقاَل َرس 
ا ِمَن النُّب و ِة" ز ء  َبِعيَن ج  ز ٌء ِمن  ِست ٍة َوَأر  ِمِن ج  َيا الم ؤ  ؤ  ِمِن َور  َيا الم ؤ  ؤ  ر 
(2) 

 الوقت: -ب

ن ِهِه ِفي َزَماٍن َوَغي ِرِه. ِمن ه   قال ابن فارس:" ٍء َوك  لُّ َعَلى َحدِ  َشي  ٌل َيد  ال َواو  َوال َقاف  َوالت اء : َأص 
" ود  د  ء  ال َمح  ي  : الش  ق وت  ل وم . َوال َمو  : الز َمان  ال َمع  ال َوق ت 
(3) 

 يأتي:ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما 

- : َبي ٍش ِإَلى الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َفَقاَلت  : "َجاَءت  َفاِطَمة  ِبن ت  َأِبي ح  َيا َعن  َعاِئَشَة َقاَلت 
ِ َصل ى هللا   ول  َّللا  اَلَة؟ َفَقاَل َرس  ه ر  َأَفَأَدع  الص  َتَحاض  َفاَل َأط  َرأٌَة أ س  ِ ِإنِ ي ام  وَل َّللا  َعَلي ِه َوَسل َم: اَل، َرس 

ِسِلي عَ  َبَرت  َفاغ  َذا َأد  اَلَة، َواِ  َبَلت  َحي َضت ِك َفَدِعي الص  ٌق، َوَلي َس ِبَحي ٍض، َفِإَذا َأق  َم ث م  ِإن َما َذِلِك ِعر  ن ِك الد 
ِئي ِلك لِ  َصاَلٍة، َحت ى َيِجيَء َذِلكَ  -َقاَل: َوَقاَل َأِبي:  -َصلِ ي  " ث م  َتَوض   (4)الَوق ت 

 مدة:-ج

م: الغاَية  من الز   قال الزبيدي:" ة ، بالض  ٌة َأي غاَيٌة ماِن والَمَكاِن ، َوي َقال: لهوالم د  ذه األ م ِة م د 
ة: طائفٌة مِ  ه ِر( . َقاَل اب ن األَثير: الم د  ة ): الب ر َهة  من الد   َقليلن الز ماِن َتَقع  على الِفي َبَقاِئها، و الم د 

 .5والَكثيِر. وَماد  ِفيَها َأي َأَطاَلها"

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

                                         

 الزعبالوي، صالح الدين، دراسات في النحو، موقع اتحاد كتاب العرب. (1)
 (.1/00، )ج0300َباب  الَقي ِد ِفي الَمَناِم حديث رقم  (2)
 (.6/000( ابن فارس مقاييس اللغة، )ج3)
ِم حديث رقم، )4) ِل الد   (.0/55/ج778( َباب  َغس 
 (1/063( الزبيدي، تاج العروس، )ج5)
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. َقاَل: - َعَفاؤ ه م  ل ت  َبل  ض  ؟ َفق  َعَفاؤ ه م  َراف  الن اِس َيت ِبع وَنه  َأم  ض  في قصة هرقل َقاَل: "َفَأش 
: َبل  َيزِ  وَن؟  ق ل ت  وَن َأم  َين ق ص  َل ِفيِه؟ َأَيِزيد  خ  َد َأن  َيد  َطة  ِلِديِنِه َبع  م  َسخ  َتدُّ َأَحٌد ِمن ه  يد وَن. َقاَل: َفَهل  َير 

دِ  : اَل. َقاَل: َفَهل  َيغ  ن ت م  َتت ِهم وَنه  ِبالَكِذِب َقب َل َأن  َيق وَل َما َقاَل؟ ق ل ت  : اَل. َقاَل: َفَهل  ك  : اَل، ق ل ت  ؟ ق ل ت  ر 
ن  ِمن ه  فِ  ِخل  ِفيَها َشي ئ ا َغي ر  َهِذِه َوَنح  ِكنِ ي َكِلَمٌة أ د  ِري َما ه َو َفاِعٌل ِفيَها، َقاَل: َوَلم  ت م  ٍة اَل َند  ي م د 
 1الَكِلَمِة"

 .ةأي في فترة زمنية محدد

َهي ل  ب ن  عَ - َتَرَط س  َمِئٍذ َكاَن ِفيَما اش  ٍرو َيو  َهي ل  ب ن  َعم  ٍرو َعَلى الن ِبيِ  وفي الحديث "َلم ا َكاَتَب س  م 
َته  ِإَلي َنا، وَ  ن  َكاَن َعَلى ِديِنَك ِإال  َرَدد  َخل ي َت َبي َنَنا َوَبي َنه ، َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َأن ه  ال َيأ ِتيَك ِمن ا َأَحٌد َواِ 

َهي ٌل ِإال   وا ِمن ه  َوَأَبى س  َتَعض  ِمن وَن َذِلَك َوام  َذِلَك، َفَكاَتَبه  الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َعَلى َذِلَك،  َفَكِرَه الم ؤ 
ه   ٍرو، َوَلم  َيأ ِتِه َأَحٌد ِمَن الرِ َجاِل ِإال  َرد  َهي ِل ب ِن َعم  َمِئٍذ َأَبا َجن َدٍل ِإَلى َأِبيِه س  ِة"َفَرد  َيو  ِفي ِتل َك الم د 

2 

 بعد صلح الحديبية. النبي قريشا  أي في ذلك الزمن الذي عاهد فيه 
 الدهر:-د

 ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم "َقاَل َّللا   َعز  - ول  َّللا  : َعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه ، َقاَل: َقاَل َرس   َوَجل 
بُّ  ِذيِني اب ن  آَدَم َيس  ر  أ َقلِ ب  الل ي َل َوالن َهاَر"" ي ؤ  ، ِبَيِدي اأَلم  ه ر  ه َر َوَأَنا الد  الد 

(3) 

ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َفَقاَل: َأَلم  أ خ  - ول  َّللا  ٍرو، َقاَل: "َدَخَل َعَلي  َرس  ِ ب ِن َعم  َبر  وعن  َعب ِد َّللا 
وم   ، َفِإن  ِلَجَسِدَك َعَلي َك َأن َك َتق وم  الل ي َل َوَتص  م  َوَأف ِطر  ، َوص  ، ق م  َوَنم  َعل  : َبَلى، َقاَل: َفاَل َتف  الن َهاَر ق ل ت 

ن كَ  ِجَك َعَلي َك َحقاا، َواِ  ن  ِلَزو  ِرَك َعَلي َك َحقاا، َواِ  ن  ِلَزو  ن  ِلَعي ِنَك َعَلي َك َحقاا، َواِ  َك َعَسى َأن  َيط وَل بِ  َحقاا، َواِ 
َثاِلَها َر َأم  لِ  َحَسَنٍة َعش  ٍر َثاَلَثَة َأي اٍم، َفِإن  ِبك  لِ  َشه  وَم ِمن  ك  ِبَك َأن  َتص  ن  ِمن  َحس  ه ر  ع م ٌر، َواِ  ، َفَذِلَك الد 

لُّه "  .(4)ك 

                                         

ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم؟ حديث رقم  ( َكي َف َكانَ 1) وِل َّللا  ِي ِإَلى َرس  ء  الَوح   (0/8)ج 0َبد 
َكاِم َوالم َباَيَعِة حديث رقم 2) اَلِم َواأَلح  وِط ِفي اإِلس  ر   (0/088)ج 7000( َباب  َما َيج وز  ِمَن الشُّ
{ ]الجاثية:  (3) ه ر  ِلك َنا ِإال  الد   (.6/000، )ج4876[ اآلَيَة حديث رقم 74َباب  تَوَما ي ه 
ي ِف حديث رقم  (4)  (.8/00)ج 6004َباب  َحقِ  الض 
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 :الثالثالمبحث 
 األضداد

داِد، والَضديد  مثله. وقد يكون الِضدُّ " :األضداد لغة : واحد األض  جماعة . قال  الِضدُّ
ا﴿تعالى: ويقال: ال ِضد  له وال َضديَد له؛  ، وقد ضاده، وهما متضادان،(1)﴾ويَكونوَن َعلَيِْهْم ِضدًّ

ها؛ أي  دُّ أي ال نظير له وال ك فَء له. والَضدُّ بالفتح الملء، عن أبى عمرو. يقال: ضد القربة َيض 
: غضب" مألها. وأضد  الرجل 
(2). 

اللفظ الواحد على المعنى وضده، وهو قسيم المشترك اللفظي إال أن : "أن يصدق اصطالحاً 
العالقة في التضاد سلبية، فالجون يطلق على األبيض وعلى األسود، والجلل يصدق على األمر 

 .(3)العظيم، وعلى الهين"

أما الثعالبي فقد بين أن  األضداد هو من سنن العرب المشهور، ككلمة )الجون( تطلق على 
 .(4)واألسود"األبيض 

وفسره الهروي بقوله : "المشترك اللفظي يعني داللة اللفظ على معنيين فأكثر، فإن التضاد 
ولكنهما على التضاد،  أيضا  يدل الواحد منها على معنيين  أخرى فرع له ، فقد ورد في اللغة ألفاظ 

 (5)واصطلح العلماء على تسميه هذه األلفاظ الواردة باألضداد ".

نجد إبراهيم أنيس يرفض القول بأن األضداد من المشترك على أن الكلمات التي ننا أإال 
تسمى باألضداد يقحمها بعض اللغويين في المشترك اللفظي، وأن الصلة بين الكلمات المتضادة 

ما  في المشترك اللفظي، هي صلة ضدية، فما ذكرنا األبيض إال ذكرنا معه األسود، ولم يؤلف قدي
هو: ) األجناس من كالم العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في  ألبي عبيدصغير  إال كتاب

المعنى(، وكتاب األصمعي: ) ما اتفق لفظه واختلف معناه ( وال ي عرف مكانه أما األضداد، ومن 

                                         

 .]87مريم: [( 1)
 (.7/530الجوهري، الصحاح، )ج( 2)
ِسير غريِب أل َفاِظ المَهذ ِب، )ج( 3) َذب  ِفي تف  َتع  م  الم س   (.0/54ابن بطال، الن ظ 
 (.070، والبحث الداللي في إرشاد العقل السليم، ص )401ينظر: الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، ص  (4)
 (.0/001( أبو سهل الهروي، إسفار الفصيح، )ج5)
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ي وأبو الطيب ، وابن األنبار تي، والسجستادين لهذه الظاهرة، قطرب واألصمعي، وابن السكيتالمؤي
 (.1) ، والصاغانيدهاناللغوي وابن ال

"وهذه الظاهرة ثابتة في اللغة العربية، بإقرار أئمة اللغة، كاألصمعي، وقطرب، وأبي حاتم 
السجستاني وابن السكيت، وأبي عبيد القاسم بن سالم، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، والتوزي، وابن 

خاصة، حصروا فيها ألفاظ األضداد األنباري دمحم بن القاسم بن بشار، وغيرهم. ووضعوا فيها رسائل 
في العربية وأنكر بعض األئمة هذه الظاهرة، كابن درستويه، وغيره، فقد ذكر ابن سيده أن أحد شيوخ 
أبي على الفارسي كان ينكر األضداد التى حكاها أهل اللغة، وأن تكون لفظة واحدة لشيىء وضده. 

واحد؛ ألن المشترك يجب فيه إفادة التردد وذكر صاحب الحاصل: أن النقيضين ال يوضع لهما لفظ 
بين معنييه، والترد في النقيضين حاصل بالذات ال من اللفظ. ولذا   يقول ابن فارس: وأنكر ناس 
هذا المذهب، وليس بشيىء، وذلك أن الذين رووا أن العرب تسمى السيف مهندا، والفرس طرفا هم 

 .(2)" الذين رووا أن العرب تسمى المتضادين باسم واحد

والتضاد فرع عن المشترك اللفظي، ألن اللفظة في التضاد تشترك في معنيين ولكنهما 
ذا كان المشترك اللفظي يعني داللة اللفظ على معنيين فأكثر، فإن التضاد  متضادان ومتعاكسان "وا 

لتضاد،   ولكنهما على اأيضا  يدل الواحد منها على معنيين   أخرى فرع له، فقد ورد في اللغة ألفاظ 
يسيرة من  واصطلح العلماء على تسمية هذه األلفاظ الواردة باألضداد. وقد ذكر أبو سهل ألفاظا  

األضداد من غير أن ينص على المصطلح، مما يدل على أنه كان من المقرين بظاهرة التضاد في 
أو  كانت بكرا   اللغة غير المنكرين لها، ومن ذلك قوله: "األيم: هي المرأة التي ال زوج لها، وسواء

، وقوله: والمفازة: واحدة المفاوز، وسميت بذلك على طريق التفاؤل لها بالسالمة والفوز، من فاز ثيبا  
 .(3)، إذا نجا؛ ألنها مهلكة"يفوز فوزا  

  

                                         

 (.068( ينظر: إبراهيم انيس، داللة األلفاظ ، )ص 1)
ِسير غريِب أل َفاِظ الم( 2) َذب  ِفي تف  َتع  م  الم س   (.0/54َهذ ِب، )جابن بطال، الن ظ 
 (.0/001الهروي، إسفار الفصيح، )ج (3)
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 :ألفاظ التضاد الزمنية في البخاري 
 كان ويكون:-0

"كان من األضداد، يقال: كان تعد كان من األضداد، هذا ما مال إليه ابن االنباري بقوله : 
 .(1)للماضي وكان للمستقبل"

قد تدل )كان( على الماضي وقد تدل على المستقبل ومن داللتها بلفظها على الماضي: َعِن 
ِلِه َتَعاَلى:  ول  َّللا ِ  َص ، (2)﴾ََّل حُتَر ِْك بِهِ لَِاانََك تِلَْعَجَل بِهِ ﴿اب ِن َعب اٍس ِفي َقو  ل ى هللا  َقاَل: " َكاَن َرس 

ة ، َوَكاَن ِمم ا ي َحرِ ك  َشَفَتي ِه  َما َلك م   -َعَلي ِه َوَسل َم  ي َعاِلج  ِمَن الت ن ِزيِل ِشد  ه  ك  َفَقاَل اب ن  َعب اٍس: َفَأَنا أ َحرِ 
َما" ه  ك  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ي َحرِ  َكَما َكاَن َرس 
(3). 

الحديث أن ابن عباس  رضي هللا عنهما  كان يحدث عن فعل رسول هللا  وواضح من سياق
ستخدم ابن  ملسو هيلع هللا ىلص  قبل وفاته وكان ابن عباس يعلم الناس سنة رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص فقد ا

 عباس أسلوب السرد في الزمن الماضي.

َود  وكذا َعِن اب ِن  َوَد الن اِس، َوَكاَن َأج  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َأج  َعب اٍس، َقاَل: "َكاَن َرس 
ه  الق ر   َلٍة ِمن  َرَمَضاَن َفي َداِرس  لِ  َلي  ، َوَكاَن َيل َقاه  ِفي ك  ول  َما َيك ون  ِفي َرَمَضاَن ِحيَن َيل َقاه  ِجب ِريل  آَن، َفَلَرس 

َسَلِة"َّللا ِ  يِح الم ر  َود  ِبالَخي ِر ِمَن الرِ    َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َأج 
(4) . 

بلفظها ولكن للداللة  (يكون ) وفي هذا الحديث وردت )كان( بلفظها للداللة على الماضي و
؛ ألن سياق الحديث كله يشير إلى الزمن الماضي ومعنى النص )وكان أجود أيضا  على الماضي  

 ا كان يكون في رمضان(.م

َلِة األولى ِإَلى َأنه صلى هللا َعَلي ِه َوسلم َأجود  هذا الحديث:" قال العيني شارحا   م  َأَشاَر ِبال ج 
الن اس م طلق ا َوَأَشاَر ِبالث اِنَيِة ِإَلى َأن جوده ِفي َرَمَضان يفضل على جوده ِفي َساِئر أوقاته َوَأَشاَر 

وله ِإَلى بالثالثة ِإَلى َأن جود ر َعة و ص  سَلة َوشبه ع م ومه َوس  يِح ال م ر  ع واإلسراع ِفيِه َكالرِ  ه ِفي ع م وم الن ف 

                                         

 (.63( ابن االنباري، كتاب األضداد، )ص 1)
 ]06القيامة: [( 2)
ِي، حديث رقم  (3) ِء الَوح   (.0/8، )ج5َباب  َبد 
ِي، حديث رقم  (4) ِء الَوح   (.0/8، )ج6َباب  َبد 
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خر يحيي  َمري ِن َفِإن َأحدهَما يحيي ال قلب بعد َموته َواآل  يِح المنتشرة وشتان َما َبين األ  الن اس ِبالرِ 
اأَلر ض بعد َموتَها"
(1). 

" : َماِل وَعن  َعاِئَشَة، َقاَلت  ، َأَمَره م  ِمَن اأَلع  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ِإَذا َأَمَره م  َكاَن َرس 
ِبَما ي ِطيق وَن"
(2). 

 أي في حياة سيدنا النبي  ملسو هيلع هللا ىلص.

ِن الن ِبيِ  َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك  َرِضَي َّللا   َعن ه ، عَ  ووردت بلفظها ودلت على المستقبل، مثل:
ول   ن  ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإِليَماِن: َمن  َكاَن َّللا   َوَرس  ه  َأَحب   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: " َثاَلٌث َمن  ك 

ا اَل ي ِحبُّه  ِإال  َّلل ِ  َعز  َوَجل   َوَمن  َيك   َد ِإذ  ِإَلي ِه ِمم ا ِسَواه َما، َوَمن  َأَحب  َعب د  ِر، َبع  َره  َأن  َيع وَد ِفي الك ف 
َره  َأن  ي ل َقى ِفي الن اِر " َأن َقَذه  َّللا  ، ِمن ه  َكَما َيك 
(3). 

أي من كان ويكون على الدوام هللا عز وجل ورسوله  ملسو هيلع هللا ىلص  أحب إليه مما سواهما والدليل 
َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك  َرِضَي َّللا   َعن ه   َعِن - : ، وهيأخرى على ذلك أن هذا الحديث ورد برواية 

وَن َّللا    ن  ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإِليَماِن: َأن  َيك  ول ه  الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: " َثاَلٌث َمن  ك   َوَرس 
َره  َأن  َأَحب  ِإَلي ِه ِمم ا ِسَواه َما، َوَأن  ي ِحب  الَمر   ِر َكَما َيك  َرَه َأن  َيع وَد ِفي الك ف  ِ، َوَأن  َيك  َء اَل ي ِحبُّه  ِإال  َّلل 

َذَف ِفي الن اِر " ي ق 
(4). 

ن  ِفيِه َكانَ - َبٌع َمن  ك  ٍرو َأن  الن ِبي   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: " َأر  ِ ب ِن َعم   وَعن  َعب ِد َّللا 
َنافِ  ت ِمنَ م  َلٌة ِمَن النِ َفاِق َحت ى َيَدَعَها: ِإَذا اؤ  َلٌة ِمن ه ن  َكاَنت  ِفيِه َخص  ا، َوَمن  َكاَنت  ِفيِه َخص   ق ا َخاِلص 

َذا َخاَصَم َفَجَر " َذا َعاَهَد َغَدَر، َواِ  َث َكَذَب، َواِ  َذا َحد   .(5)َخاَن، َواِ 

ل على المبالغة والتحقيق وهذا من ولكن استخدام صيغة الماضي تد أي سيكون منافقا  
 بالغته وفصاحته ملسو هيلع هللا ىلص.

                                         

 (.0/06العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (1)
ِل الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم:  (2) م  ِباَّلل ِ »َباب  َقو  َلم ك  ل  الَقل ِب، حديث رقم «. َأَنا أَع  ِرَفَة ِفع   (.0/00، )ج73َوَأن  الَمع 
َره  َأن  ي ل َقى ِفي الن اِر ِمَن اإِليَما (3) ِر َكَما َيك   (.0/04، )ج70ِن، حديث رقم َباٌب: َمن  َكِرَه َأن  َيع وَد ِفي الك ف 
 (.0/06، )ج06َباب  َحاَلَوِة اإِليَماِن، حديث رقم  (4)
 (.0/06، )ج04َباب  َعاَلَمِة الم َناِفِق، حديث رقم  (5)
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وقال ابن األثير : " أما اإلخبار بالفعل الماضي عن المستقبل، ففائدته أن  الفعل الماضي 
يجاده؛  إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ، وأكد في تحقيق الفعل وا 

نما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل ألن الفعل الماض ي يعطي من المعني أنه قد كان ووجد، وا 
من األشياء العظيمة التي ستعظم وجودها والفرق بينه وبين اإلخبار بالفعل المستقبل عن الماضي 
أن الغرض بذاك تبيين هيئة الفعل: واستحضار صورته، ليكون السامع كأنه يشاهدها، والغرض بهذا 

ة على إيجاد الفعل الذي لم يوجد بعد؛ فمن أمثلة األخبار بالفعل الماضي عن المستقبل؛ هو الدالل
تَوْهُ قوله تعالى: ﴿

َ
ۚ  َوُكٌ  أ رِْض إََِّل  َمن َشاَء اهلَلُّ

َ
َماَواِت َوَمن ِِف اأْل ورِ َفَفزَِع َمن ِِف الَا  َويَوَْم يُنَفُخ ِِف الُص 

)َفَفِزَع(، بلفظ الماضي بعد قوله:) ي نفخ  ( وهو مستقبل لإلشعار ، فإنه إنما قال : (1)﴾َداِخرِينَ 
 .(2)بتحقيق الفزع، وأنه كائن ال محالة؛ ألن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا  به "

ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوسَ أوعن - ل َم: "َمن  َشِهَد بي ه َري َرَة  َرِضَي َّللا   َعن ه   َقاَل: َقاَل َرس 
َفَن َكاَن َله  ِقيَراَطاِن، ِقيَل: َوَما الِقيَراَطا ِن؟ َقاَل: الَجَناَزَة َحت ى ي َصلِ َي، َفَله  ِقيَراٌط، َوَمن  َشِهَد َحت ى ت د 

ِمث ل  الَجَبَلي ِن الَعِظيَمي ِن"
(3). 

َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "َمن  َماَت َله  َثاَلَثٌة ِمَن الَوَلِد،  وَقاَل َأب و ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه : َعِن الن ِبي ِ 
ل غ وا الِحن َث، َكاَن َله  ِحَجاب ا ِمَن الن اِر َأو  َدَخَل الَجن َة" َلم  َيب 
(4). 

أما يكون فتأتي بلفظها للمستقبل وقد تأتي بلفظها لإلخبار عن الماضي فقد ذهب ابن 
 .(5)، يقال : يكون للمستقبل، ويقال : يكون للماضي "أيضا  : " يكون من األضداد االنباري إلى أن

ِريِ   َرِضَي َّللا   َعن ه   َأن ه  َقاَل: َقاَل  د  فمن لفظها وتدل على المستقبل، َعن  َأِبي َسِعيٍد الخ 
وَن َخي   ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "ي وِشك  َأن  َيك  ِلِم َغَنٌم َيت َبع  ِبَها َشَعَف الِجَباِل َرس  َر َماِل الم س 

ِر، َيِفرُّ ِبِديِنِه ِمَن الِفَتِن"  .(6)َوَمَواِقَع الَقط 

                                         

 ]80النمل : [( 1)
 (.7/085( ابن االثير، المثل السائر، )ج2)
َفَن، حديث رقم  (3)  (.7/80، )ج0075َباب  َمِن ان َتَظَر َحت ى ت د 
ِلِميَن، )ج (4)  (.7/030َباب  َما ِقيَل ِفي َأو اَلِد الم س 
 (.63( كتاب األضداد البن االنباري: )5)
يِن الِفَرار  ِمَن الِفَتِن، حديث رقم  (6)  (.0/00، )ج01َباٌب: ِمَن الدِ 
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أي في المستقبل بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص وأن سياق الحديث واضح في هذا اإلطار ولعل الحرف )أن( 
 بعده من األفعال المضارعة يدل على ذلك.الذي يفيد المصدرية واالستقبال وهو ناصب لما 

َلم ه   وَعن  َأِبي ه َري َرَة  رضى هللا عنه  َعِن الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: "ك لُّ َكل ٍم ي ك 
، َتَفج ر   َم الِقَياَمِة َكَهي َئِتَها، ِإذ  ط ِعَنت  ِ، َيك ون  َيو  ِلم  ِفي َسِبيِل َّللا  ف   الم س  ِم، َوالَعر  ن  الد  ن  َلو  َدم ا، الل و 

ِك" َعر ف  الِمس 
(1). 

وَل َّللا ِ  َصل ى هللا   ِ ب ِن ع َمَر، َأن  َرس  ومن ورودها بلفظها ودلت على الماضي: َعن  َعب ِد َّللا 
ق ط  َوَرق َها،  َجِر َشَجَرة  اَل َيس  ث وِني َما ِهَي؟ َفَوَقَع َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: "ِإن  ِمَن الش  ِلِم، َحدِ  َوِهَي َمَثل  الم س 

، َفَقال وا: َيي ت  َتح  ِ: َفاس  َلة ، َقاَل َعب د  َّللا  ِسي َأن َها الن خ  ِ،  الن اس  ِفي َشَجِر الَباِدَيِة، َوَوَقَع ِفي َنف  وَل َّللا  َيا َرس 
ِ َصل ى هللا   ول  َّللا  َنا ِبَها؟ َفَقاَل َرس  ِبر  ث ت  َأِبي ِبَما َوَقَع ِفي َأخ  ِ: َفَحد  َلة  َقاَل َعب د  َّللا   َعَلي ِه َوَسل َم: ِهَي الن خ 

ِسي، َفَقاَل: أَلَن  َتك وَن ق ل َتَها َأَحبُّ ِإَلي  ِمن  َأن  َيك وَن ِلي َكَذا َوَكَذا"  . (2)َنف 

 أي ألن كنت قلتها فهو إخبار عن الماضي.

َتي ِقظ "وكذا "َكاَن الن بِ  وَن ه َو َيس  يُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ِإَذا َناَم َلم  ي وَقظ  َحت ى َيك 
(3). 

فالفعل يكون  هنا  ورد بلفظه ولكنه دل على الماضي؛ أي حين يستيقظ هو بنفسه صلى 
 هللا عليه وسلم.

َوِد، َقاَل: َسَأل ت  َعاِئَشَة َما َكاَن الن ِبيُّ  َنع  ِفي َبي ِتِه؟  وَعِن اأَلس   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َيص 
َنِة أَه ِلِه  : "َكاَن َيك ون  ِفي ِمه  َمَة أَه ِلِه  -َقاَلت  ِني ِخد  اَلِة" -َتع  اَلة  َخَرَج ِإَلى الص   (4)َفِإَذا َحَضَرِت الص 

الماضي وذلك في قولها )كان  وعائشة  رضي هللا عنها  تتحدث عن فعل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  في
" :"يكون( وقال ابن حجر معلقا   ِسيِ  َرخ  ِلي َوالس  َتم  ظ  َيك ون  ِمن  ِرَواَيِة ال م س  ل ه  َكاَن َيك ون  َسَقَط َلف  َقو 

(5). 

                                         

ِن َوالَماِء، حديث رقم  َباب  َما َيَقع  ِمنَ  (1) م   (.0/56، )ج700الن َجاَساِت ِفي الس 
 (.0/08، )ج000َباب  الَحَياِء ِفي الِعل ِم، حديث رقم  (2)
ِفيِه ِمَن الَماِء، حديث رقم  (3) ِلِم، َيك  وء  الم س  ِعيد  الط يِ ب  َوض   (.0/06، )ج044َباٌب: الص 
اَلة  َفَخَرَج، حديث رقم  (4) ِلِه َفأ ِقيَمِت الص   (.0/006، )ج606َباٌب: َمن  َكاَن ِفي َحاَجِة أَه 
 (.1/530ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج( 5)
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وبهذا يؤكد ابن حجر أن الحكاية على الماضي ولكن وجود )يكون( كما في الرواية الموجودة 
 ظي وهللا اعلم.ربما تكون للتوكيد اللف

ت  َعاِئَشَة    َعن  َأِبي َسَلمَ أيضا  ومثله   : "َكاَن َيك ون  َة، َقاَل: َسِمع  َرِضَي َّللا   َعن َها  َتق ول 
َباَن" َتِطيع  َأن  َأق ِضَي ِإال  ِفي َشع  م  ِمن  َرَمَضاَن، َفَما َأس  و  َعَلي  الص 
(1). 

ٍد َكاَن َيك ون  َبي َن َيَدِي الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه وكذا َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، َقاَل:  "ِإن  َقي َس ب َن َسع 
َرِط ِمَن اأَلِميِر"  .(2)َوَسل َم  ِبَمن ِزَلِة َصاِحِب الشُّ

 غابر:-7

: الباقي. والغابز: الماضي، وهو من  قال الجوهري:" ؛ أي بقي. والغاِبر  ب ر  وغبر الشئ َيغ 
 .(3)األضداد"

: جماَعة   "أيضا  وجاء   َغَبَر الر ج ل  َيغب ر  غ ب ورا : إذا َمَكَث. وغ ب ر  الَلي ل: آِخر ه وَبقاياه. والغ ب ر 
 .(4)الغاِبر"

وقد وردت هذه اللفظة في البخاري بأكثر من اشتقاق وتدل على الشيء وضده ومن ذلك 
ِريِ   َرِضَي َّللا   َعن ه   د    َعِن الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: "ِإن  أَه َل الَجن ِة :َعن  َأِبي َسِعيٍد الخ 

رِ ي  الَغاِبَر ِفي األ ف ِق، ِمَن الَمش   َكَب الدُّ َن الَكو  ، َكَما َيَتَراَءو  ِقِهم  َن أَه َل الغ َرِف ِمن  َفو  ِرِق َأِو َيَتَراَءو 
ِل َما َبي َنه م   ِرِب، ِلَتَفاض  ، َقاَل: َبَلى َوال ِذي  الَمغ  ل غ َها َغي ر ه م  ِ ِتل َك َمَناِزل  األَن ِبَياِء اَل َيب  وَل َّللا  َقال وا َيا َرس 

َسِليَن" ق وا الم ر  ِ َوَصد  ِسي ِبَيِدِه، ِرَجاٌل آَمن وا ِباَّلل  َنف 
(5). 

َنى ال َغاِبِر الذ اِهب  ال َماِشي؛ َأي  ال ِذي قال النووي:"   وِب َوَبع َد َعِن ال ع ي وِن" َوَمع  َتَدل ى ِلل غ ر 
(6). 

                                         

 (.0/05، )ج0153َباٌب: َمَتى ي ق َضى َقَضاء  َرَمَضاَن، حديث رقم  (1)
م   (2) ك  َقه ، حديث رقم َباب  الَحاِكِم َيح  وَن اإِلَماِم ال ِذي َفو   (.5/61، )ج0055ِبالَقت ِل َعَلى َمن  َوَجَب َعَلي ِه، د 
 (.7/065الجوهري، الصحاح، )ج( 3)
 (.0/403ابن عباد، المحيط في اللغة، )ج (4)
ل وَقٌة، حديث رقم  (5)  (.4/001، )ج0756َباب  َما َجاَء ِفي ِصَفِة الَجن ِة َوَأن َها َمخ 
 (.00/061النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )ج( 6)
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َثرين  وقال العيني:" َك  َجَمة َوال َباء ال م َوحَدة، َكَذا ه َو ِفي ِرَواَية األ  له: )الغابر(، بالغين ال م ع  َقو 
اِخل ِفي ال غ   َناه  الد  وف، َوَمع  وب، َومعنى الغابر ِبال َباء َوِفي ِرَواَية )ال م َوط أ( الغاير ِبال َياِء آخر ال ح ر  ر 

 : صيِلي  نى: َبِقي َوِفي ِرَواَية األ  نى: ذهب، َوِبَمع  ال م َوحَدة الذ اِهب، َوه َو من األضداد، ي َقال: غبر ِبَمع 
: العارب ِبال عيِن ال   ِمِذي  َناه  ال بعيد، َوِفي ِرَواَية التِ ر  مَلة َوالز اي، َوَمع  مَلة َوالر اء"العازب ِبال عيِن ال م ه  م ه 

(1). 

َدِة ِمَن ال غ ب وِر؛ َأِي ال َباِقَي" وعند آخر" َجَمِة ث م  ِبال م َوح  )ال َغاِبَر(: ِبال َغي ِن ال م ع 
(2). 

والغابر بالمعجمة والموحدة كذا لألكثر، ورواه في الموطأ بالتحتية بدل الموحدة  :"أيضا  وقيل 
األصيلي العابز بالمهملة والزاي قال عياض: معناه الذي يبعد كأنه الداخل في الغروب. وفي رواية 

الغروب، وقيل: معناه الغائب، ولكن ال يحسن  هنا؛ ألن المراد بعده عن األرض كبعد غرف أهل 
الجنة عن بعضها في رأي العين. والرواية األولى هي المشهورة. ومعنى الغابر الذاهب وقد فسره 

إلى المغرب". قال القرطبي: شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب  بقوله في الحديث: "من المشرق 
الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق والغرب في االستضاءة مع البعد 

 .(3)وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان الرفعة وشدة البعد"

ونَ َولُوًطا إِذْ قَاَل لَِقوْمِ ﴿  ما جاء في باب أيضا  ومن ورودها   نُْتْم ُتبِْصُ
َ
تُوَن الَفاِحَشَة َوأ

ْ
تَأ
َ
 .هِ أ
نُْتْم قَوٌْم َِتَْهلُونَ 

َ
تُوَن الر َِجاَل َشْهَوةً ِمْن ُدوِن الن َِااءِ بَْل أ

ْ
ئِنذُكْم تَلَأ

َ
ْن قَالُوا  .أ

َ
َفَما اَكَن َجَواَب قَوِْمهِ إَِّلذ أ

نَاٌس 
ُ
ُهْم أ ْخرُِجوا آَل لُوٍط مِْن قَْرَيتُِكْم إِنذ

َ
ُرونَ  أ ْرنَاَها ِمَن الَغابِرِينَ  .َيَتَطهذ تَُه قَدذ

َ
ْهلَُه إَِّلذ اْمَرأ

َ
جْنَيَْناهُ َوأ

َ
 .فَأ

ْمَطْرنَا َعلَيِْهْم َمَطًرا فََااَء َمَطُر الُمنَْذرِينَ 
َ
 (4)﴾َوأ

 (5)"قدرناها؛ َأي: جعلناها بتقديرنا وقضائنا َعَلي َها من الغابرين َأي: الَباِقيَن ِفي ال َعَذاب"  

 

                                         

 (.05/051العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 1)
 (.1/0580روي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )ج( ال2)
 (.8/008الصديقي، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، )ج( 3)
 ]54النمل: [( 4)
 (.05/703عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )جالعيني، ( 5)
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ِ َصل ى هللا   وَل َّللا  َييٍ  َزو َج الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "َأن َها َجاَءت  َرس   وعن َصِفي َة ِبن َت ح 
ور ه ، َثت  ِعن َده  َساَعة   َعَلي ِه َوَسل َم َتز  ِر الَغَواِبِر ِمن  َرَمَضاَن، َفَتَحد  ِجِد، ِفي الَعش  َتِكٌف ِفي الَمس  َوه َو م ع 
 .(1)ِمَن الِعَشاِء"

ِني ال َباِقي  قال العيني:" َترك َبين الضدين َيع  له: )الغوابر(؛ َأي: ال َباِقَيات، والغابر لفظ م ش  َقو 
 .(2)والماضي"

ر الغوابر من َرَمَضان؛ َأي ال َبَواِقي"وَ  "أيضا  وجاء    .(3)َقوله ِفي ال عش 

ٌل،  َم َرج  وجاءت بلفظ الفعل الماضي وذلك في قول َعب د  َّللا ِ  َرِضَي َّللا   َعن ه : "َلَقد  َأَتاِني الَيو 
ٍر َما َدَري ت  َما َأر دُّ َعَلي ِه، َفَقاَل: َأَرَأي َت َرج ال   ر ج  َمَع أ َمَراِئَنا ِفي  َفَسَأَلِني َعن  َأم  ِدي ا َنِشيط ا، َيخ  م ؤ 

ِري َما َأق ول  َلَك، ِإال   ِ َما َأد  ل ت  َله : َوَّللا  ِصيَها؟ َفق  َياَء اَل ن ح  ِزم  َعَلي َنا ِفي َأش  ن ا َمَع الَمَغاِزي، َفَيع  َأن ا ك 
م  َلن  َيَزاَل  الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َفَعَسى َأن  الَ  ن  َأَحَدك  َعَله ، َواِ  ٍر ِإال  َمر ة  َحت ى َنف  ِزَم َعَلي َنا ِفي َأم  َيع 

و  َشَك َأن  اَل َتِجد  ، َفَشَفاه  ِمن ه ، َوَأو  ٌء َسَأَل َرج ال  ِسِه َشي  َذا َشك  ِفي َنف  ه ، َوال ِذي اَل ِبَخي ٍر َما ات َقى َّللا َ، َواِ 
و ه  َوَبِقَي َكَدر ه "ِإَلَه ِإال  ه   ِرَب، َصف  ِب ش  ن َيا ِإال  َكالث غ  ر  َما َغَبَر ِمَن الدُّ ك  َو َما َأذ 

(4). 

ن َيا ي ِريد  ه َنا  َما َبِقي َويكون  قال السبتي:" له َما أذكر َما غبر من الدُّ نى مضى" أيضا  َقو  ِبَمع 
(5). 

بقى، والغابر هو الباقي، ومنه قوله: )إال  وقوله: )ما غبر من الدنيا( يعنى: وقال ابن بطال:"
عجوز ا فى الغابرين )يعنى: ممن تخلف فلم تمض مع لوط. وقوله: )كالثغب( قال صاحب العين: 

 .(6)الثغب: ما يستنقع فى صخرة، والجمع: ثغبان"

َجَمة؛ َأي: َما َبِقي، والغبور من األضدا وقال العيني:" له: )َما غبر(، بالغين ال م ع  د: ال َبَقاء َقو 
: ه َو  ِزي  َمري ِن، َوَقاَل اب ن ال َجو  َتمل األ  والمضي، َوَقاَل قوم: ال َماِضي غابر َوال َباِقي غبر، َوه َو ه َنا يح 

له: َما أذكر" بالماضي ه َنا أشبه لَقو 
(1). 

                                         

ِب، حديث رقم  (1) ِبيِح ِعن َد الت َعجُّ ِبيِر َوالت س   (.8/48، )ج6701َباب  الت ك 
 (.77/774العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 2)
 (.7/070السبتي، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، )ج( 3)
مِ  (4)  (.4/50، ج)7164اإِلَماِم َعَلى الن اِس ِفيَما ي ِطيق وَن، حديث رقم  َباب  َعز 
 (.7/070السبتي، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، )ج (5)
 (.5/000ابن بطال، شرح صحيح البخارى، )ج( 6)
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م  الِقَيامَ  ِة َأذ َن ووردت بلفظ غبرات على جمع المؤنث السالم وذلك في الحديث "ِإَذا َكاَن َيو 
َناِم َواألَ  ِ ِمَن اأَلص  ب د  َغي َر َّللا  ، َفاَل َيب َقى َمن  َكاَن َيع  ب د  لُّ أ م ٍة َما َكاَنت  َتع  ن َصاِب، ِإال  م َؤذِ ٌن َتت َبع  ك 

ب د  َّللا َ َبرٌّ َأو  فَ   .(2)اِجٌر، َوغ ب َرات  أَه ِل الِكَتاِب"َيَتَساَقط وَن ِفي الن اِر، َحت ى ِإَذا َلم  َيب َق ِإال  َمن  َكاَن َيع 

ِلٍم  قال ابن حجر:" َدِة َوِفي ِرَواَيِة م س  ِديِد ال م َوح  َجَمِة َوَتش  َوغ ب َرات  أَه ِل ال ِكَتاِب ِبَضمِ  ال َغي ِن ال م ع 
ع   ٌع َوغ َبٌر َجم  ع  َغاِبٍر َأِو ال غ ب َرات  َجم  َمع   َوغ َبر  َوِكاَله َما َجم  َباٍر َوغ ب ر  أيضا  َغاِبٍر َوي ج    َعَلى أَغ 

" م  د  َّللا َ ِمن ه  َدِة َوال م َراد  ه َنا َمن  َكاَن ي َوحِ  وِن ال م َوح  ك  ِء َبِقي ت ه  َوَجاَء ِبس  ي  الش 
(3). 

 أي الماضين منهم ممن كان يعبد هللا  تعالى. 

له: )وغبرات أهل ال كتاب( بِ  وقال العيني:" ديد ال َباء ال م َوحَدة َقو  َجَمة َوَتش  َضم ال َغي ن ال م ع 
ء يغبر  ي  َنى: بقايا أهل ال كتاب، من غبر الش  دَها َراء جمع غبر، َوه َو جمع غابر َوال مع  ت وَحة بع  ال َمف 

َز َهِري: ه َو من األضداد ثم  َقالَ  وف غبورا ِإذا مكث َوَبِقي، والغابر ه َو ال َماِضي. َقاَل األ  ر  : َوال َمع 
 .(4)ال كثير َأن الغابر ه َو ال َباِقي"

 :أبداً  -4

 تأتي لنفي المستقبل ونفي الماضي فأما نفي المستقبل فمثاله:

ٌل - َما، ِإذ  َأَتاه  َرج  ن ت  ِعن َد اب ِن َعب اٍس َرِضَي َّللا   َعن ه  وَعن  َسِعيِد ب ِن َأِبي الَحَسِن، َقاَل: "ك 
َنع  َهِذِه الت َصاِويَر، َفَقاَل اب ن  َفَقاَل: َيا أَ  نِ ي َأص   َبا َعب اٍس، ِإنِ ي ِإن َساٌن ِإن َما َمِعيَشِتي ِمن  َصن َعِة َيِدي، َواِ 

: مَ  ت ه  َيق ول  : َسِمع  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َيق ول  وَل َّللا  ت  َرس  ث َك ِإال  َما َسِمع  و َر ن  َص َعب اٍس: اَل أ َحدِ 
ا" وَح، َوَلي َس ِبَناِفٍخ ِفيَها َأَبد  وَرة ، َفِإن  َّللا َ م َعذِ ب ه  َحت ى َين ف َخ ِفيَها الرُّ ص 
(5) 

 ما نفي الماضي فمثاله:أو 

                                                                                                                        

 (.04/770العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (1)
ِلم  ِمث َقاَل َذر ٍة{ ]النساء:  (2) َ اَل َيظ  ِلِه: تِإن  َّللا   (.6/44، )ج4580[: حديث رقم 43َباب  َقو 
 (00/441ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج( 3)
 (08/007العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 4)
َره  ِمن  َذِلَك، حديث رقم َباب  َبي ِع الت َصاِويِر ال ِتي لَ  (5) وٌح، َوَما ي ك   (.0/87)ج 7775ي َس ِفيَها ر 
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: "َصل ى الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم الِعَشاَء، ث م  - َصل ى َعن  َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها، َقاَلت 
ا" َما َأَبد  ه  ن  َيَدع  َعَتي ِن َبي َن النِ َداَءي ِن َوَلم  َيك  ا، َوَرك  َعَتي ِن َجاِلس  َثَماِنَي َرَكَعاٍت، َوَرك 
(1) 

ولكنها في هذا الحديث استخدمت للماضي  تستخدم للمستقبل بمعنى مطلقا   ن ابدا  أصل واأل
ا( نصاري س إال وهذا ما ذكره ابن زكريا األمبالغة لي حين قال:" )لم يدعهما( أي: لم يتركهما. )أبد 

ن كان وضعه للمستقبل إجراء  للماضي مجرى المستقبل ففيه:  ظرف، واستعمله للماضي مجاز ا، وا 
 (2)مبالغة، كأن ذلك دأبه"

ت ِب ال َعَرِبي ِة َأن   َر ِفي ك  ا َتَقر  ل ه  َأَبد  َها وقرر ذلك من قبل ابن حجر في الفتح حين قال:" َقو 
وِر ِبَأن َها ذ ِكرَ  ك  د  ِبَقطُّ َوي َجاب  َعِن ال َحِديِث ال َمذ  َبِل َوَأم ا ال َماِضي َفي َؤك  َتق  َمل  ِلل م س  َتع  ت  َعَلى َسِبيِل ت س 

َبِل َكَأن  َذِلَك دأبه اَل يت ركه " َتق  َرى ال م س  َراء  ِلل َماِضي َمج  َباَلَغِة ِإج  ال م 
(3) 

 الصريم: -3

، وهو من األضداد"قا ل الجوهري:" الَصريم : الليل المظلم ... والَصريم : الصبح 
4 

ال في موطن واحد وهو شرحه لقوله تعالى: إاللفظة في البخاري بمعنى الليل  ولم ترد هذه
ب ِح ان َصَرَم ِمَن الل ي ِل، َوالل ي ِل  (5)﴾فأصبحت اكلصيم﴿ ان َصَرَم ِمَن َوَقاَل َغي ر ه : )كالصريم( " َكالصُّ
 6الن َهاِر"

 ضداد ألنها تحمل معنى الصبح والليل.وهذه اللفظة تعد من األ

 

 

 

                                         

ِر، حديث رقم  (1) َعَتِي الَفج  َداَوَمِة َعَلى َرك   (.7/55، )ج0015َباب  الم 
 (.0/778ابن زكريا االنصاري، منحة الباري بشرح صحيح البخاري، )ج( 2)
 (.0/40بخاري، )جابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح ال( 3)

 5/0166الصحاح ، الجوهري ، ج (4)
 ]73القلم: [(  5)
ِ َفَقْد َصَغْت قُلُوُبُكَماَباب  ت 6  6/058[ " ج4{ ]التحريم: إِْن َتُتوَبا إىَِل اهللذ



 315 

 إذ واذا:-5

 ضي، و ) إذا ( للمستقبل، وهذاقال ابن االنباري:" حرفان من األضداد تكون )إذ( للما
المعنى، ولم يقع فيه لبس  "
(1). 

م  ِإذ  َكاَن ي َصلِ ي ِقَبَل َبي ِت َوَكاَنِت " وتأتي )إذ( لما مضى من الزمان، مثل: َجَبه  الَيه ود  َقد  أَع 
ِدِس"  .(2)الَمق 

فألفاظ هذا الحديث كلها تدل على الحكاية بالماضي، مثل الفعل )كان( قبل )إذ( وبعدها 
 والحرف قد الذي دخل على الفعل الماضي )أعجبتهم( وأفاد التحقيق.

ع وٍد "أَ  ِ ب َن َمس  ن  الن ِبي   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َكاَن ي َصلِ ي ِعن َد الَبي ِت، َوَأب و وعن َعب َد َّللا 
وِر َبِني ف اَلٍن، َفَيَضع ه   م  َيِجيء  ِبَسَلى َجز  ٍض: َأيُّك  م  ِلَبع  ه  ل وٌس، ِإذ  َقاَل َبع ض  َحاٌب َله  ج  ٍل َوَأص  َعَلى َجه 

ِر م َحم ٍد ِإَذا َسَجَد؟" َظه 
(3). 

ِ َصل ى هللا   وتدل على المستقبل في مثل:" ول  َّللا  َبي ٍر: َأَنِسيت م  َما َقاَل َلك م  َرس  ِ ب ن  ج  َفَقاَل َعب د  َّللا 
ِرَفت   ِ َلَنأ ِتَين  الن اَس، َفَلن ِصيَبن  ِمَن الَغِنيَمِة، َفَلم ا َأَتو ه م  ص  َبل وا و ج وه ه  َعَلي ِه َوَسل َم؟ َقال وا: َوَّللا  ، َفَأق  م 
، َفَلم  َيب َق َمَع الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل   َراه م  ول  ِفي أ خ  ع وه م  الر س  َم َغي ر  اث َني  م ن َهِزِميَن، َفَذاَك ِإذ  َيد 

، َفَأَصاب وا ِمن ا َسب ِعيَن" َعَشَر َرج ال 
(4). 

 أي حال دعاء الرسول لهم في أخراهم. 
َمع  ِمَن اب ِن َأِخيَك، َفَقاَل َله  َوَرَقة : َيا اب َن وفي الح- ديث "َفَقاَلت  َله  َخِديَجة : َيا اب َن َعمِ ، اس 

ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َخَبَر َما َرَأى، َفَقاَل َله  َوَرَقة : َهذَ  ول  َّللا  َبَره  َرس  ا الن ام وس  َأِخي َماَذا َتَرى؟ َفَأخ 
ا ال ِذي َنز َل َّللا   َعَلى م وَسى، َيا َلي َتِني ِفيَها َجَذع 

(5) ِ ول  َّللا  م َك، َفَقاَل َرس  َك َقو  ِرج  ، َلي َتِني َأك ون  َحياا ِإذ  ي خ 

                                         

 (.008) اد( كتاب األضد1)
اَلة  ِمَن اإِليَماِن، حديث رقم  (2)  (0/00، )ج43َباٌب: الص 
د  َعَلي ِه َصاَلت ه ، حديث رقم  (3) س  ِر الم َصلِ ي َقَذٌر َأو  ِجيَفٌة، َلم  َتف   (.0/50، )ج743َباب  ِإَذا أ ل ِقَي َعَلى َظه 
ِب، َوع ق وَبِة َمن  َعَصى ِإَماَمه ، حديث رقم  (4) ِتاَلِف ِفي الَحر  َره  ِمَن الت َناز ِع َوااِلخ   (.4/65، )ج0301َباب  َما ي ك 
ِبـِل ال ـ  (5) اِء: َمـا َأتَـى َلـه  َسـَنَتاِن، َوِمـِن اإل ِ نِ  َوَطَراَوِتِه. َفال َجَذع  ِمَن الش  وِث السِ  د  لُّ َعَلى ح  ـس  الجذع َيد  ِذي َأتَـت  َلـه  َخم 

َلم  ال َجَذَع، أِلَن ه  َجِديٌد. )الرازي، مقاييس اللغة، )ج َز  ه ر  األ   (.0/400ِسِنيَن. َوي َسم ى الد 
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ٌل َقطُّ ِبِمث ِل َما ِجئ َت  ، َلم  َيأ ِت َرج  ِرِجي  ه م  ، َقاَل: َنَعم  ِبِه ِإال  ع وِدَي، َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: َأَو م خ 
" ي  فِ َي، َوَفَتَر الَوح  ر ا. ث م  َلم  َين َشب  َوَرَقة  َأن  ت و  ر ا م َؤز  َك َنص  ر  م َك َأن ص  ِني َيو  ِرك  ن  ي د  َواِ 
(1)  

لما استقبل لى قول ابن مالك بجواز أن تكون إذ إنه يميل أوعند شرح الحديث ذكر العيني 
خرج من مكة في حادثة الهجرة بعد ثالث عشرة سنة من أ النبي ملسو هيلع هللا ىلص نذا ألإمن الزمان فتقع موقع 

بل  قول ورقة بن نوفل له قال العيني:" َتق  مل ِفيِه ِإذ  ِفي ال م س  تع  مك َقاَل اب ن َمالك اس  رجك َقو  له ِإذ  يخ  َقو 
ِويين َوِمن   َمال َصِحيح وغفل َعنه  َأكثر الن ح  ِتع  له َتَعاَلى كإذا َوه َو اس  ة إِذْ قيض ﴿ه َقو  نْذرُهْم يَوْم اِْلَْرَ

َ
َوأ

مر
َ
نْذرُهْم يَوْم اآلزفة إِذْ الُْقلُوب﴿ َتَعاَلى َوَقوله (2)﴾اأْل

َ
فََاوف يعلُموَن إِذْ األغلل ِِف ﴿ َوَقوله (3)﴾َوأ

ْعَناقهم
َ
َمال (4)﴾أ ِتع  َما ِفي َموِضع اآلخر َومن اس  مل كل ِمن ه  تع  له  َقاَل َوقد اس  و َقو  ِإذا َموِضع ِإذ  َنح 

وا إيَِلَْهاَتَعاَلى ﴿ و لهوا انَْفضُّ
َ
ْوا ِِتَاَرة أ

َ
أِلَن االنفضاض َواقع ِفيَما مضى َوَقاَل َبعضهم َهَذا  (5)﴾ِإَوذا َرأ

وده ال ِذي ذكره اب ن َمالك قد أقره َعَلي ِه غير َواِحد َوتعقبه َشيخَنا ِبَأن النَُّحاة لم يغفلوا َعنه  بل م ر  نع وا و 
ق وعه فأنزلوه  ال ة على ال م ِضي  لتَحق ق و  يَغة الد  مل الصِ  تع  َوأول وا َما َظاهره َذِلك َوَقال وا ِفي مثل َهَذا اس 
ِقيق َما اد   مك َوعند الت ح  رجك َقو  ِبير ِحين يخ  َعاه  َمن ِزَلته َوي َقوِ ي َذِلك ه َنا َأن ِفي ِرَواَية الب َخاِري  ِفي الت ع 
ِتَكاب مَجاز ومجازهم أولى لما يبتنى َعَلي ِه من َأن  ِتَكاب مَجاز َوَما ذكره َغيره ِفيِه ار  اب ن َمالك ِفيِه ار 
ِتَية ِفي َهِذه دون ِتل َك قلت  ق وعه َأو استحضارا للصورة اآل  ِقيقا لو  وَرة ال م ِضي  َتح  بل ِفي ص  َتق  ِإيَقاع ال م س 

ن َما ه َو من َوِظيَفة أهل ال مَعاِني َوَقوله بل غفلوا َعنه  أِلَن ا لت ن ِبيه على مثل َهَذا َلي َس من وظيفتهم َواِ 
له  وده َكيَف َيصح َوقد ورد ِفي ال ق ر آن ِفي غير َما َموِضع َوَقوله َوأول وا َما َظاهره ي َناِفي َقو  ر  بل منع وا و 

وده َوَكيف نسب الت أ ِويل ِإَلي ِهم له ومجازهم أولى  منع وا و ر  ن َما ه َو ِإَلى أهل ال مَعاِني َقو  َوه َو َلي َس ِإَلي ِهم َواِ 
ِليل ال ِذي علله َله م ه َو عين َما عل َلِوي ة أِلَن الت ع  َو  مل ِإذ  ِفي لالخ بعيد َعن األ  تع  له اس  ه اب ن َمالك ِفي َقو 

َو  ِس َفمن َأي ن األ  بل كإذا َوِبال َعك  َتق   (6)لوية"ال م س 

                                         

 (.0/0، )ج0باب بدء الوحي، حديث رقم  (1)
 .[01(  ]مريم: 2)
 .[08( ]غافر: 3)
 .[00( ]غافر: 4)
 .[00(  ]الجمعة: 5)
 (.0/51العينى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )ج (6)
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أما إذا فتدل في أصلها على المستقبل فكما في الحديث النبوي: عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  قال:" إذا 
دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول هللا تبارك وتعالى : تريدون شيئا  أزيدكم ، فيقولون : ألم تبيض 

فما أعطوا شيئا  أحب إليهم من النظر وجوهنا، ألم تدخلنا وتنجنا من النار، قال : فيكشف الحجاب 
 .(1)إلى ربهم عز وجل"

إن الحديث هو لتصوير يوم الجزاء عند دخول أهل الجنة في الجنة، وبيان حالهم، فكان 
الظرف )إذا( لداللة الزمن المستقبل، وقد يخرج من داللة المستقبل إلى الزمن الماضي، فتكون كـ 

بر اِلديد حَّت إذا ساوى بني الصدفني قال انفخوا حَّت إذا جعله آتوين ز﴿)إذ(، كما في قوله تعالى: 
 . (2)﴾نارا قال آتوين أفرغ عليه قطراً 

َتَكَف الم َؤذِ ن   وَل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َكاَن ِإَذا اع  َصة ، "َأن  َرس  وفي الحديث: عن َحف 
عَ  ، َصل ى َرك  ب ح  ب ِح، َوَبَدا الصُّ اَلة "ِللصُّ  .(3)َتي ِن َخِفيَفَتي ِن َقب َل َأن  ت َقاَم الص 

فقد جاء الظرف )إذا( لداللة الزمن الماضي، وبيان حال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  عندما كان يعتكف 
للصبح وقالوا في )إذا( قد يصلح لالستمرار في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل؛ أي أنه يفيد 

ِيَن آَمُنوا قَالُوا آَمَن ا ِإَوَذا َخلَْوا إىَِلٰ َشَياِطينِِهْم قَالُوا إِنَ ا َمَعُكْم : ﴿ه تعالىالمطلق، كما في قول ِإَوَذا لَُقوا اََّل 
َما ََنُْن ُمْاَتْهزِئُون  .(5)فهو لبيان حال المنافقين وال يختص بزمن معين ،(4)﴾إَِن 

 
 

 

 

 

                                         

 (.8/005، )ج6563( َباب  ِصَفِة الَجن ِة َوالن اِر، حديث رقم 1)
 ]16الكهف: [( 2)
ِر، حديث رقم  ( َباب  اأَلَذانِ 3) َد الَفج   (.0/070، )ج608َبع 
 ]04البقرة : [(  4)
 (.7/470( ينظر: الرضي، شرح الرضي على الكافية، )ج 5)
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 الرابعالمبحث 
 اختالف داللة الفعل الزمنية
 األفعال ثالثة أضرب تنقسم بأقسام الزمان ماض وحاضر ومستقبل. 

 "فالماضي ما قرن به الماضي من األزمنة، نحو قولك؛ قام أمس وقعد أول من أمس. 

والحاضر ما قرن به الحاضر من األزمنة، نحو قولك؛ هو يقرأ اآلن وهو يصلي الساعة، 
ويصلي  أولى به من االستقبال تقول هو يقرأ غدا    يصلح للمستقبل إال أن الحال أيضا  وهذا اللفظ  

وسوف يصلي بعد  بعد غد فإن أردت إخالصه لالستقبال أدخلت فيه السين أو سوف قلت سيقرأ غدا  
 غد.

 وسوف يقوم غدا   والمستقبل ما قرن به المستقبل من األزمنة، نحو قولك؛ سينطلق غدا  
 .(1)"وال تقعد غدا   نحو قولك قم غدا  وسوف يصلي غدا وكذلك جميع أفعال األمر والنهي 

لمى:   وقد جمعت األزمنة الثالثة في بيت من الشعر لزهير بن أبي س 

 وأعلــــُم مـــــا فـــــي اليـــــوِم واألمـــــِس قبَلـــــه
 

نــــي َعــــْن ِعْلــــِم مــــا فــــي َغــــد  غــــِم   (2)وَلِكنِّ
 

نعرض وبعد عرضنا لما بين ه  العلماء حول تقسيمات الفعل صرفيا  من حيث الزمن، فالبد أن 
هذه األفعال، التي تختلف داللتها باختالف زمن الفعل، وتختلف داللتها في زمن الفعل الواحد، 

 ويمكن عرض تناوله لألفعال صرفيا  على النحو اآلتي:

 الفعل من حيث الزمن: -أ

وقد تحدث النحاة عن الفعل بصيغته المفردة وتقسيماته الثالثة: الماضي والمضارع واألمر 
الزمن من خالل هذه الصيغ فوجدوا صيغة )فعل( تدل على الماضي وصيغة يفعل تصلح وناقشوا 

في األدلة ومواطن    على اختالفأيضا  للحال واالستقبال وصيغة أفعل تصلح للحال واالستقبال  
االحتجاج ثم راقبوا هذه الصيغ وهي في سياقات معينة حيث تسبقها أو تتصل بها بعض األدوات 

                                         

 (.0/70الموصلي النحوي، اللمع في العربية، )ج (1)
 (.5، )ص 0188ديوان زهير بن أبي سلمى دار الكتب العلمية، بيروت،  (2)
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السين وسوف وقد، وأدوات التوكيد وأدوات النفي والنواسخ وغير ذلك فالحظوا  والحروف، مثل:
 .(1)احتمال اختالف زمن الصيغة الواحدة باختالف التركيبات اللغوية

 :(2)والفعل يدل على الزمن بالسياق الذي ورد فيه وليس بصيغته المفردة لألسباب التالية

و االستقبال وال تستقر الصيغة أنين، هما: الحال ا يدالن على زماصيغة المضارع واألمر كالهم .0
 على واحد منهما إال في السياق.

 داللة الصيغة الواحدة تختلف من سياق ألخر. .7

قد ال يراد بالصيغة زمنا  معينا  بل قد يراد بها عموم الزمان وذلك فيما يتعلق بالطبائع البشرية  .0
 والحقائق الكونية وغيرها.

 افعل( ال تنبأ عن دقائق الزمن التي ينبأ عنها السياق بكامله.-يفعل-)فعل الصيغ الثالثة .4

عرض العسقالني الفعل من حيث الزمن الماضي، وذكر أن داللة الفعل على الماضي تكون 
 بلفظه وبلفظ المضارع الذي يدل على الماضي.

براهيم بن أما ما ورد في البخاري من أن داللة الفعل الماضي تكون بلفظه فمن حديث إ
يوسف عن أبيه عن إسحاق "سأل رجل البراء وأنا أسمع، قال أَشِهَد علٌي بدرا ؟ قال: بارز 

 .(3)وظاهر"

 .(4)يعلق العسقالني فيقول: ")بارز وظاهر( بلفظ الفعل الماضي فيهما"

وفي قصة قتل أبي رافع بن الحقيق، ذاك المجرم اليهودي، فعن إسحاق عن البراء بن عازب 
 عنهما  قال: "بعث رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  رهطا  إلى أبي رافع فدخل عليه عبد هللا بن عتيك  رضي هللا

 .(5)بيته ليال  وهو نائٌم فقتله"

                                         

 (.03في اللغة العربية )صد. كمال رشيد، الزمن النحوي ( 1)
 (.07(، )ص03)ص المرجع السابق، (2)
 (.066/ 0ابن حجر العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )ج( 3)
 (.066/ 0، )جالمرجع السابق( 4)
 (.0/473، )جالمرجع نفسه( 5)
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يقول: ")بيته( لألكثر بسكون التحتانية وبالنصب على المفعولية؛ أي أنها اسم لكنه يستأنف 
؛ أي بيته داللة (1)لفظ الفعل الماضي من التبييت"فيقول وللمستملي والسرخسي بتشديد التحتانية ب

ل زيٌد: أكثر الجوالن، وطو ف عمرٌو؛  صيغة فع ل على التكثير والمبالغة في الزمن، مثل قولنا: جو 
 . (2)أي أكثر الطوفان

وأما ما جاء بلفظ المضارع ويدل على الماضي من حديث قتل أبي رافع اليهودي: "فقلت أبا 
َني ت  َشي َئا "رافع، قال: من   .(3)هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة  بالسيف وأنا دهش ِمم ا أغ 

ن كان ذلك قد  حيث ذكر ابن حجر "فأضربه بلفظ المضارع مبالغة الستحضار صورة الحال وا 
إذ إن  أضربه في هذا الموضع بمعنى ضربته وقد دل  على ذلك الفعل الماضي الذي سبقه  (4)مضى"
في الحديث )فأهويت( الذي دل  على الماضي بلفظه فيصبح النص )فأهويت نحو الصوت، مباشرة 

 فضربته بالسيف(.

له: )َوَأنا دهش( جمَلة إسمية َوقعت َحاال، ودهش؛ َأي: تحير َوه َو  قال بدر الدين العيني:" َقو 
له: )َفَما  جَمة. َقو  ال َوكسر ال َهاء، َوِفي آِخره شين م ع  أغنيت َشي ئا( ي َقال: َما ي غني َعن ك؛ َأي: ِبَفت ح الد 
نى: لم َأقتله " َما يجدي َعن ك َوَما ينفعك، َحاِصل ال َمع 
(5). 

 غنيت بالماضي وأراد المضارع.أ فذكر الفعل 

 ِ ِ، َقد  َوَّللا  ومما جاء بلفظ المضارع ويدل على المستقبل " َفَجاَء َأب و َبِصيٍر َفَقاَل: َيا َنِبي  َّللا 
، َقاَل الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعلَ  م  ، ث م  َأن َجاِني َّللا   ِمن ه  َتِني ِإَلي ِهم  َفى َّللا   ِذم َتَك، َقد  َرَدد  َوي ل  أ مِ ِه »ي ِه َوَسل َم: َأو 

ٍب، َلو  َكاَن َله  َأَحدٌ  َعَر َحر  ه  ِإَلي هِ « ِمس  ِر َفَلم ا َسِمَع َذِلَك َعَرَف َأن ه  َسَير دُّ ، َفَخَرَج َحت ى َأَتى ِسيَف الَبح  م 
َهي ٍل، َفَلِحَق ِبَأِبي َبِصيٍر" َقاَل: َوَين َفِلت  ِمن ه م  َأب و َجن َدِل ب ن  س 
(6) 

                                         

 (.470/ 0ابن حجر العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )ج( 1)
 (.45أنظر: زرندح، أسس الدرس الصرفي في العربية، )ص (2)
 (.477/ 0ابن حجر العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )ج( 3)
 (.470/ 0، )جالمرجع السابق (4)
 (.00/005العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 5)
وِط ِفي الِجَهاِد َوالم َصاَلَحِة َمَع 6) ر  وِط، حديث رقم ( َباب  الشُّ ر  ِب َوِكَتاَبِة الشُّ  0/010، ج7000أَه ِل الَحر 
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يَغِة  قال العسقالني:" ِبيِرِه ِبالصِ  م  َأب و َجن َدٍل َأي  ِمن  َأِبيِه َوأَه ِلِه َوِفي َتع  ل ه  َوَين َفِلت  ِمن ه  َقو 
َياح فتثير سحا ِلِه َتَعاَلى َّللا   ال ِذي أرسل الرِ  َبَلِة ِإَشاَرٌة ِإَلى ِإَراَدِة م َشاَهَدِة ال َحاِل َكَقو  َتق  با َوِفي ِرَواَيِة ال م س 

ِلِميَن َفَلِحق وا ِبَأِبي َوَة َوان َفَلَت َأب و َجن َدٍل ِفي َسب ِعيَن َراِكب ا م س  َوِد َعن  ع ر  َس  َبِصيٍر َفَنَزل وا َقِريب ا ِمن   َأِبي األ 
" م  َته  َوِة َعَلى َطِريِق ِعيِر ق َري ٍش َفَقَطع وا َماد  ِذي ال َمر 
(1) 

  يدل على الزمن الماضي وذلك من قول الرسول  صلى هللا عليه أيضا  كما أن فعل األمر  
 .(2)وسلم: "إن هللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"

يقول العسقالني: "وقد استشكل قوله )اعملوا ما شئتم( فإن ظاهره أنه لإلباحة وهو خالف 
عقد الشرع،  وأجيب أنه إخبار عن الماضي؛ أي أن كل عمل كان لكم فهو مغفور ويؤيده أنه لو 

قِ َب ِبَأن ه  َلو  كَ  اَن ِلل َماِضي كان لما يستقبلون من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفر لكم َوت ع 
ِة َحاِطٍب؛ أِلَن ه   َصل ى َّللا   َعَلي ِه َوَسل َم  َخاَطَب ِبِه ع َمَر م ن   اَلل  ِبِه ِفي ِقص  ِتد  َن ااِلس  ِكر ا َعَلي ِه َلَما َحس 

ٍر ِبِستِ  ِسِنيَن َفَدل  َعَلى َد َبد  ة  َكاَنت  َبع  ِر َحاِطٍب َوَهِذِه ال ِقص  َرَده   َما َقاَل ِفي َأم  َأن  ال م َراَد َما َسَيأ ِتي َوَأو 
ِريِف َوالت   َمل وا ِللت ش  ِلِه اع  ِر ِفي َقو  َم  ِقيِقِه َوِقيَل ِإن  ِصيَغَة األ  ِظ ال َماِضي م َباَلَغة  ِفي َتح  ِريِم َوال م َراد  ِفي َلف  ك 

َد َذِلَك َوَأن   م  َبع  ر  ِمن ه  د  وا ِبَذِلَك ِلَما َحَصَل َله م  ِمَن ال َحاِل ال َعِظيَمِة ال ِتي َعَدم  ال م َؤاَخَذِة ِبَما َيص  ه م  خ صُّ
َو ذنوبهم" َتَضت  َمح  اق 
(3). 
 .(4)وفيه: جواز غفران ما تأخر وقوعه من الذنوب قبل وقوعه" وقال ابن بطال:"

َلَماء   أي أن الذنوب ستقع في المستقبل كما أكد ذلك النووي" ِخَرِة"َقاَل ال ع  م  ِفي اآل  َران  َله  َناه  ال غ ف  َمع 
(5). 

 وال شك أن اآلخرة هي المستقبل البعيد بعد انقضاء الزمن الدنيوي.

ِزي  َلي َس ه َو على  وقال العيني:" َبال َوَقاَل اب ن ال َجو  ِتق  َمل وا َما ِشئ ت م " َظاهره ااِلس  له " اع  َقو 
ن َما ه َو للم َبال َواِ  ِتق  َمل وا َما ِشئ ت م؛ َأي عمل َكاَن لكم فقد غفر َويدل على َهَذا َشي ئا ااِلس  ِديره اع  اضي َتق 

َأحدهَما َأنه َلو َكاَن للمستقبل َكاَن َجَوابه فسأغفر َوالث اِني َأنه يكون إطالقا ِفي الذُّن وب َواَل َوجه لَذِلك 
                                         

 5/053ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج((1
 (.0/005، )جالمرجع السابق( 2)
 (.0/005، )جالمرجع نفسه (3)
 (.5/064ابن بطال، شرح صحيح البخاري، )ج( 4)
 (.06/56الحجاج، )جالنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن ( 5)
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ن َكاَن حسن ط ِبي  َهَذا الت أ ِويل َواِ  وَعة َوَقاَل ال ق ر  ض  َمل وا ِصيَغة َأمر َوِهي َمو  ا َلِكن ِفيِه بعد؛ أِلَن اع 
َمر َموِضع ال َماِضي اَل ِبَقِريَنة َواَل ِبَغي ر قريَنة َكَذا َنص َعَلي ِه  لالستقبال َولم تضع ال َعَرب قط  ِصيَغة األ 

َباَحة ِإن َما ِهَي بِ  نى اإل ِ َمر ِإذا َوردت ِبَمع  نى النحويون َوِصيَغة األ  ن َشاء واالبتداء اَل ِبَمع  نى اإل ِ َمع 
َتِضي ِإط اَلق  ل ال َقاِئل َأن ت َوكيِلي َوقد جعلت َلك الت َصرُّف َكيَف ِشئ ت َفِإن َما َيق  ال َماِضي َفَكاَن َكَقو 

ِكيل اَل قبل َذِلك َقاَل َوقد ظهر لي َوجه َوه َو َأن َهَذا ال خطاب خ طاب إكرام الت َصرُّف من َوقت الت و 
فر َله م  م َحاَلة غفرت بَها ذنوبهم السالفة وتأهلوا َأن يغ  م حصلت َله  وتشريف يَتَضم ن َأن َهؤ اَلِء ال َقو 
فَرة الذُّن وب الالحقة بل َله م  م ِفي َذِلك ال َوق ت مغ  م اَل َأنهم نجزت َله  ذن وب مستأنفة ِإن َوقعت ِمن ه 

م َما عس فر َله  ء ِإذ  َصاَلِحية َأن يغ  ي  ء َما وجود َذِلك الش  اه َأن َيقع َواَل يل زم من وجود الصالحية لَشي 
اَل يل زم من وجود أَه ِلي ة ال خاَلَفة وجودَها لكل من وجدت ِمن ه  أهليتها َوَكَذِلَك ال َقَضاء َوَغيره وَعلى َهَذا 

ِفَرة من ال م َؤاخَ  َذة على َما عساه َأن َيقع من الذُّن وب ثم  َأن هللا َفاَل َيأ َمن من حصلت َله  أَه ِلي ة ال َمغ 
م لم يَزال وا على أَعمال  ء من َذِلك َفِإن ه  وله ِفي كل من أخبر َعنه  ِبَشي   عز َوجل  أظهر صدق َرس 

َبة والزمها  َحت ى َلِقي هللا أهل ال جن ة ِإَلى َأن توفوا َومن َوقع ِمن ه م ِفي َأمر )َما( َأو م َخالَفة َلجأ ِإَلى َتو 
 .(1)َعَلي َها يعلم َذِلك قطعا من َحالهم من طالع سيرهم وأخبارهم"

ِفيِقِهم  ِلل َخي ِر اَل  بيد أن ابن القيم قد بين أن َهَذا ِكَناَيٌة َعن  َكَماِل الرِ َضى َوَصاَلِح ال َحاِل َوَتو 
لٍ  لِ  ِفع  م  ِفي ك  الت َرخُِّص َله 
(2). 

سول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  صيغة المضارع، أو األمر للداللة على الماضي، إال ولعمري ما استخدم ر 
فصاحة وبالغة منه ملسو هيلع هللا ىلص، فهو أفصح العرب بيد أن ه من قريش، وخير من نطق بالضاد، وأوتي 

نُفِاِهْم قَْوًَّل بَلِ جوامع الكلم وفصل الخطاب، وأمره ربه فقال "
َ
ذُهْم ِِف أ  . (3)"يغاً وقُل ل

ولذا نجد العرب كانت تستعمل هذه الصيغ المضارعة واألمرية للداللة على الزمن الماضي، 
 : (4) فقد ورد أن العرب استخدمت فعل األمر للداللة على الماضي على نحو المثال التالي

                                         

 (.04/056العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 1)
ح عللـه أيضـا  العظيم ابادي، عون المعبود شرح سنن أبـي داود، ومعـه حاشـية ابـن القـيم: تهـذيب سـنن أبـي داود و ( 2)

 (.07/764ومشكالته، )ج
 .]60النساء: [( 3)
 (.41، ص0النحو الوافي ـ عباس حسن، )ج (4)
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إذا أريد من األمر الخبر، كأن يصف جندي بعد الحرب موقعة شارك فيها، فيقول: صرعت 
 كثيرا  من األعداء، فتجيبه: افتك بهم، فإن هللا معك، والقرينة تدل على ذلك.

وبعد فإن اللغة العربية بأسرار قوتها امتلكت من التعبيرات ما مكنت اللسان العربي أن 
كدالالت الزمن مثال ، ويؤكد هذا الكالم ما ذهب إليه  أخرى يتحدث باللفظ الواحد ويقصد دالالت 

فهمي حجازي بقوله: "وليس من الصحيح أن نتصور أن قدرة اللغة العربية على الدكتور محمود 
التعبير عن الزمن غير متنوعة، لعدم تنوع صيغ  األفعال فيها، فالمضارع ال يعبر بالضرورة عن 

  بالصيغ المركبة عن الحديث الذي استمر في الماضي، أيضا  الحال أو المستقبل، بل قد يعبر  
اضي ال يعبر بالضرورة عن الزمن الماضي فيمكن أن يستخدم الفعل الماضي في وبالمثل فإن الم

 .(1)اللغة العربية للتعبير على الحاضر والمستقبل"

دمحم الدواء، ومثال  بذا سبق بلم الجازمة، مثل: لم يشر والمضارع يدل على الماضي إ
القرآن الكريم في حق هللا  الماضي الذي يدل على الحال واالستقبال مع داللة الماضي ما ورد في

 ؛ أي كان وما زال وسيكون.(2) تعالى  "وكان هللا غفورا  رحيما "

ونجد أن داللة الزمن المضارع، أو زمن الحال كما يسمونه قديما  قد يعبر عنهما بلفظ الفعل 
 الماضي، وهذا كثير في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وفي أقوال العرب.

 :(3)الماضي على الزمن الحاضر إذا وردت في سياقات معينة نأخذ، منهاكما تدل صيغة   

إذا وردت صيغة الماضي في سياق اإلنشاء اإليقاعي "مثل قولك بعتك كذا أو اشتريت منك  .0
 كذا".

إين "إذا وردت صيغة الماضي في سياق اإلعالن عن أمر واإلقرار به من ذلك قوله تعالى  .7
على الحاضر؛ أي أنه يتوب للتو؛ ألنها متبوعة بكلمة اآلن ، وصيغة تبت تدل (4)"تبت اآلن

 التي حددت زمن الفعل.

                                         

 د. محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية ـ   (1)
 .]00األحزاب: [ (2)
 (.046 - 040ـ القاهرة )ص 0118مجلة علوم اللغة ـ المجلة األولى ـ العدد الثاني  (3)
 .]08النساء: [ (4)
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رسالها، مثل قولك: كتبت إليك كذا في  .0 إذا وردت صيغة الماضي في سياق كتابة الرسائل وا 
معنى أكتب، ومن ذلك أننا نكتب على ظهر مظروف الرسالة واألوراق الرسمية، األخ فالن 

 .حفظك هللا؛ أي يحفظك هللا
إذا وردت صيغة الماضي في سياق القسم، مثل قولك: أقسمت في معنى أقسم وحلفت في  .4

 معنى أحلف.
ِري  َرِضي هللا َعنه   َعن النبيِ  : ومن داللة المضارع على االستقبال د  َعن أبي َسِعيٍد الخ 

ل  أَه ل  الَجن ِة الَجن َة وأه ل  ال خ  وا  صلى هللا َعَلي ِه َوسلم  قاَل:" يد  ِرج  ن اِر الن اَر ث م َيقول  َّللا    َتَعاَلى  َأخ 
َن ِفي َنَهرِ  وا َفي ل َقو  َودُّ وَن ِمن َها َقِد اس  َرج  َدٍل ِمن  إيماٍن َفي خ   الَحياِء َمن َكاَن ِفي َقل ِبِه مث قال  َحب ٍة ِمن  َخر 

ر ج  َصَفَراَء م ل َتِوَية "َأو الَحَياِة َشك  َماِلٌك َفَين ب ت وَن َكَما َتن ب ت  الِحب   ي ِل َأَلم  َتَر َأن ها َتخ  ة  ِفي جاِنب الس 
(1). 

خل( فعل مضارع َوقد علم َأنه َصالح لل َحال واالستقبال، َفقيل: َحِقيَقة  قال العيني:" له: )يد  َقو 
ِس. َوَقاَل اب ن ال َحاجِ  َبال، َوقيل: ِبال َعك  ِتق  َترك َبينهَما؛ ِفي ال َحال، مَجاز ِفي ااِلس  ِحيح َأنه م ش  ب: الص 

له: على السوية، نظر اَل يخفى، ثم  ِإن ه  ِتَراك. َوِفي َقو  أِلَن ه  ي طلق َعَلي ِهَما على السوية، َوه َو َدِليل ااِلش 
َنا َأن يذكر بأداة مخلصة لالستقبا وه، َوَكاَن ال قَياس َهه  ين َوَنح  ل، أِلَن اَل يخلص لالستقبال إال  ِبالسِ 

وَرة ال َحال" ق وع ذكره ِبص  َبال، َولكنه م َحق ق ال و  ِتق  ول ال جن ة َوالن ار ِإن َما ه َو ِفي ااِلس  د خ 
(2). 

وأما فعل األمر الدال على المستقبل عند النحاة فقد وجدنا في البخاري داللة األمر على 
 المستقبل بلفظه، وداللته بلفظ غيره كلفظ الفعل الماضي.

ومن داللة فعل األمر على المستقبل بلفظه ما جاء في حديث أبي أسيد  رضي هللا عنه  
 .(3)قال: "قال لنا رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  يوم بدر: إذا أكثبوكم ـ يعنى أكثروكم ـ فارموهم، واستبقوا نبلكم"

الستبقاء؛ أي طلب يقول العسقالني: ")فارموهم واستبقوا نبلكم( بسكون الموحدة فعل أمر با
 .(4)اإلبقاء"

                                         

 (.0/068العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 1)
 (.0/068، )جالمرجع السابق (2)
 (.006/ 0العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )جابن حجر ( 3)
 (.0/000، )ج المرجع السابق( 4)
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وقوله من حديث أنس بن مالك  رضي هللا عنه  "أن رجاال  من األنصار استأذنوا رسول هللا 
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا: ائذن لنا فلنترك البن أختنا عباس فداءه قال: وهللا ال تذرون منه درهما "

 .(2)يقول العسقالني: ")فلنترك( بصيغة األمر والالم للمبالغة"  

ومما وجدناه من اللفظ الماضي الدال على االستقبال في قول رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص: "اعملوا ما 
 .(3)شئتم فقد غفرت لكم"

 يقول العسقالني "إنه لو كان للماضي لما حسن االستدالل به في قصة حاطب؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص
خاطب به عمر منكرا  عليه ما قال في أمر حاطب وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين فدل 

 .(4)على أن المراد ما سيأتي وأورده في لفظ الماضي مبالغة في تحقيقه"

ومما يجدر ذكره أن العسقالني استدل من الحديث في داللة األمر على الماضي ثم في 
االستقبال، وهذا مستوحى من قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  لصحابته في حال قصة حاطب داللة الماضي على 

التي تحمل الداللتين، األولى داللة األمر على الماضي؛ ألنهم صحابة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  الذين كانوا 
 شهد بحسن مستقبلهم.يأتمرون بأمره والثانية داللة الماضي على االستقبال؛ ألن أعمالهم السابقة ت

وفي الحديث رفع القلم عن ثالث قال السبكي: "قوله: )رفع( ماض، والماضي ال يجوز أن 
يكون غايته مستقبلة، فال تقول: سرت أمس حتى تطلع الشمس غدا ؛ ألن مقتضى كون الفعل 
ل ظرفا ماضيا  كون أجزاء المعنى جميعا ماضية، والغاية طرف المعنى، ويستحيل أن يكون المستقب
ما أيضا  للماضي؛ ألن )اآلن( فاصل بينهما، والغاية إما داخلة في المعنى فتكون ماضية     وا 

ما أن تكون منفصلة حتى يكون  خارجة عنه مجاورة له فيصح أن يكون اآلن غاية للماضي، وا 
فمستحيل، فكيف قال: رفع القلم عن الصبي حتى  -المستقبل المنفصل عن الماضي غاية له 

 ! وهذا السؤال لم يبلغني عن أحد، ولكني أنا الذي حركته.يبلغ؟

                                         

 (.016/ 0، )جالمرجع نفسه( 1)
 (.0/010، )ج المرجع نفسه(2)
 (.005/ 0، )ج المرجع نفسه(3)
 (.005/ 0، )ج المرجع نفسه(4)
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بالتزام حذف أو مجاز حتى يصح الكالم، ويتبين أن الغاية  -على ما ظهر لي  -وجوابه 
ليست للفعل الماضي أو ليست مستقبلة، فيحتمل أن يقدر: رفع القلم عن الصبي فال يزال مرتفعا 

ى الفعل الماضي على حقيقته، والمغيا محذوف، وبه حتى يبلغ، أو: فهو مرتفع حتى يبلغ، فيبق
 .(1)ينتظم الكالم"

ولكن الباحث ال يوافق السبكي فيما قال؛ ألن الظاهرة اللغوية تجيز الداللة على االستقبال 
بلفظ الماضي وذهب الرضي في شرحه على الكافية أن الماضي يتصرف إلى االستقبال، ويدل 

 :(2)عليه في عدة سياقات، منها

الدعاء، نحو: رحمك هللا، غفر هللا لك، وهذا كثير في كالم  في سياق اإلنشاء الطلبي مثال   .0
 األقدمين والمحدثين ويؤكد ذلك دعاء المؤمنين للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  في قولهم "ملسو هيلع هللا ىلص".

في سياق اإلخبار عن األمور المستقبلية مع القطع بوقوعها وهذا يكثر في القرآن الكريم حين  .7
ن قَْد وََجْدنَا ﴿الحديث عن أحوال يوم القيامة لقوله تعالى 

َ
ْصَحاَب انلذارِ أ

َ
ْصَحاُب اْْلَنذةِ أ

َ
َونَاَدى أ

ا وََعَد َربُّ  َما اً َفَهْل وََجدتُّم مذ ْ وََعَدنَا َربَُّنا َحق  اً قَالُوا ِ لََعَ  ُكْم َحق  ن لذْعنَُة اهلل 
َ
ذذَن ُمَؤذ ٌِن بَيَْنُهْم أ

َ
َنَعْم فَأ

الِِمنيَ  ِيَن َكَفُروا إىَِل َجَهنذَم ُزَمراً ﴿وقوله تعالى:  ،(3)﴾الظذ  .(4)﴾وَِسيَق اَّلذ

 لن أفعل. إذا كان الفعل منفيا  بال أو )إن( في جواب القسم، نحو: وهللا ال فعلت، بمعنى وهللا .0
كذلك إذا دخل على الفعل )إن( الشرطية وما يتضمن معناها، مثل: )ما( الظرفية كقوله تعالى  .4

 .(5)"ما دامت السموات واألرض"
كذلك تدل صيغة الماضي على االستقبال بعد همزة التسوية مثل قولنا سواء في مثل قوله  .5

ْم لَْم تُ ﴿تعالى 
َ
نَذْرَتُهْم أ

َ
أ
َ
 .(6)﴾نِذرُْهْم ََّل يُْؤِمُنونَ وََسَواء َعلَيِْهْم أ

                                         

ِفَع الَقلم، )ص( 1)  (.45السبكي، براز الحكم من حديث ر 
 (.00/ ص0انظر: االستراباذي، شرح الرضى على الكافية، )ج (2)
 .]44األعراف: [ (3)
 .]00الزمر: [ (4)
 .]030هود: [ (5)
 .]03يس: [ (6)
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لداللة أفعال الماضي أو الحاضر على  أخرى ويضيف عباس حسن في النحو الوافي سياقات 
 :(1)المستقبل منها

ْعَطيَْناَك الَْكْوثَرمثل قوله تعالى "  وذلك إذا تضمن الفعل وعدا  
َ
فاإلعطاء سيكون في  ،(2)"إِنذا أ
 المستقبل؛ ألن الكوثر في الجنة ولم يجئ وقت دخولها.

كذلك يدل الماضي على االستقبال إذا عطف الفعل على ما علم استقباله، مثل قوله تعالى: 
ْوَرَدُهُم انلذارَ ﴿

َ
ورِ َفَفزَِع َمن ِِف َوَيوَْم يُنَفُخ ِِف الصُّ ﴿ ، وقوله تعالى (3)﴾َيْقُدُم قَوَْمُه يَوَْم الْقَِياَمةِ فَأ

تَوْهُ َداِخرِينَ 
َ
ُ َوُكٌّ أ رِْض إَِّلذ َمن َشاء اهللذ

َ
َماَواِت َوَمن ِِف اأْل  .(4)﴾الاذ

على المستقبل إذا اقترن فعل المضارع بظرف من ظروف  ضارعومن داللة أفعال الم
المستقبل مثل )إذا( في قولنا )أزورك إذا تزورني(.. إذ إن معنى الفعلين يدالن على االستقبال فال 

 تتم زيارة الثاني إال إذا تمت زيارة األول.

شهداء كذلك إذا أسند الفعل المضارع إلى شيء متوقع حصوله في المستقبل، مثل: يدخل ال
الجنة مع السابقين، فدخول الجنة أمر مستقبلي قطعا  للشهداء، نسأل هللا  تعالى  أن نكون منهم، 

 وهو خاص بأحوال يوم القيامة.

وكذلك إذا اقتضى  مية، مثل: هل تقاطع مجالس السوء؟أو إذا سبق الفعل المضارع )هل( االستفها
اُت يُرِْضعْ ﴿طلبا ، مثل قوله تعالى  ْوَّلََدُهن  َوالَْوادِلَ

َ
 .(5)﴾َن أ

 أو وعيدا  كقوله تعالى  أو اقتضى وعدا   لدات إرضاع أوالدهن في المستقبل.فاهلل يطلب من الوا
ُب َمن يََشاءُ ﴿ ِ  .(6)﴾َيْغفُِر لَِمن يََشاُء َوُيَعذ 

 

                                         

 (.0/01جعباس حسن، النحو الوافي، )( 1)
 .]0الكوثر: [ (2)
 .]18هود: [ (3)
 .]80النمل: [ (4)
 .]700البقرة: [ (5)
 ]08المائدة: [ (6)
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 خامسالمبحث ال
 اختالف داللة اللفظ بين االستعمال الزماني والمكاني

علماء الداللة بالتطور الداللي: " فبحثوا في هذا المجال أسباب تغير الداللة وأشكاله  يعن
وصوره، وقد أدركوا أن التطور الداللي، هو تغيير األلفاظ لمعانيها، ذلك أن األلفاظ ترتبط بداللتها 
لتطور ضمن عالقة متبادلة، فيحدث التطور الداللي كلما حدث تغير في هذه العالقة، وال يكون ا

في مفهوم علم الداللة في اتجاه متصاعد دائما  إنما قد يحدث وأن يضيف المعنى أو يخصص، كما 
يتسع أو يعمم، فيكون االنتقال من المعنى الضيق، أو الخاص إلى المعنى االتساعي أو العام وقد 
 يحدث العكس، ولذلك يفضل بعض علماء اللغة المحدثين مصطلح تغير المعنى وعوض مصطلح
التطور الداللي... إن التغير الداللي ظاهرة طبيعية، يمكن رصدها بوعي لغوي لحركة النظام اللغوي 
المرن، إذ تنتقل العالمة اللغوية من مجال داللي معين إلى مجال داللي آخر، وهو ما يمكن أن 

ساحة مكانها  يدرس في مباحث المجاز، وفي حركية اللغة الدائبة قد تتخلف الداللة األساسية للكلمة
للداللة السياقية أو لقيمة تعبيرية أو أسلوبية، وبذلك تغدو الكلمة ذات مفهوم أساسي جديد، وقد 
يحدث أن ينزاح هذا المفهوم بدوره ليحل مكانه مفهوم آخر، وهكذا يستمر التطور الداللي في حركة 

 .(1) ال متناهية تتميز بالبطء والخفاء"

 داللتها زمانيا ومكانيا في صحيح البخاري ما يأتي:ومن األلفاظ التي تختلف 
 حول:-0

َرأَة   َها، "َأن  ام  فمن استعمالها الزماني وتكون بمعنى العام  حديث َزي َنَب ِبن ِت أ مِ  َسَلَمَة، َعن  أ مِ 
ِ َصل ى هللا  َعلَ  وَل َّللا  ا َرس  وا َعَلى َعي َني َها، َفَأَتو  َها، َفَخش  ج  فِ َي َزو  ِل، َفَقاَل: ت و  َتأ َذن وه  ِفي الك ح  ي ِه َوَسل َم َفاس 

ٌل َفَمر  كَ  اَلِسَها َأو  َشرِ  َبي ِتَها، َفِإَذا َكاَن َحو  ك ث  ِفي َشرِ  َأح  َداك ن  َتم  ، َقد  َكاَنت  ِإح  ل  ل ٌب َرَمت  اَل َتَكح 
رٌ  ٍر َوَعش  ه  َبَعة  َأش  ِضَي َأر   .(2)"ِبَبَعَرٍة، َفاَل َحت ى َتم 

ِط َحق َها ت َسل ط  َعَلي ِه  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "ِإَذا َما َربُّ الن َعِم َلم  ي ع  َم َوَقاَل َرس  َيو 
ٍل َله  ِإِبٌل، َفَخاَف َأن  َتِجبَ  َفاِفَها َوَقاَل َبع ض  الن اِس: " ِفي َرج  َهه  ِبَأخ  ِبط  َوج  َدَقة ،  الِقَياَمِة، َفَتخ  َعَلي ِه الص 

                                         

 (.0/61،03الداللة أصوله ومباحثه، )ج ( ينظر: علم1)
ِة، حديث رقم  (2) ِل ِلل َحاد   (.0/63، )ج5008َباب  الك ح 
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، فَ  ِتَياال  ٍم اح  َدَقِة ِبَيو  اَل َبأ َس َعَلي ِه. َوه َو َفَباَعَها ِبِإِبٍل ِمث ِلَها َأو  ِبَغَنٍم َأو  ِبَبَقٍر َأو  ِبَدَراِهَم، ِفَرار ا ِمَن الص 
ٍم َأو  ِبِست   ل  ِبَيو  وَل الَحو  ى ِإِبَله  َقب َل َأن  َيح  : ِإن  َزك   .(1)ٍة َجاَزت  َعن ه "َيق ول 

ع وٍد  َرِضَي َّللا   َعن ه ، َقاَل: "َدَخَل الن ِبيُّ  في رواية ومن استعمالها المكاني ِ ب ِن َمس  َعب ِد َّللا 
ع ن َها ِبع و  ب ا، َفَجَعَل َيط  َبِة َثاَلث  ِماَئٍة َوِستُّوَن ن ص  َل الَكع  َة، َوَحو  ٍد ِفي َيِدِه،  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َمك 

 " :  .(2)﴾"َوزََهَق ابلَاِطُل  َجاَء اَِلقُّ ﴿َوَجَعَل َيق ول 

َل  - وَن الَخن َدَق َحو  ِفر  وَن َواألَن َصار  َيح  وكذا َعن  َأَنٍس َرِضَي َّللا   َعن ه ، َقاَل: "َجَعَل الم َهاِجر 
، َوَيق ول وَن: ل وَن التَُّراَب َعَلى م ت وِنِهم   الَمِديَنِة، َوَين ق 

 َداــــِقيَنا َأبَ ـــاَلِم َما بَ ـــى اإِلسْ ـــَعلَ      َدا ــــوا ُمَحم  ــــِذيَن َباَيعُ ـــُن ال  ــَنحْ 

:  الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ي ِجيب ه م  َوَيق ول 

 (3)َفَباِرْك ِفي اأَلْنَصاِر َوالُمَهاِجَرْه"     الل ُهم  ِإن ُه اَل َخْيَر ِإال  َخْيُر اآلِخَرهْ 
 بين:-7

للزمان والمكان يحدده السياق ومن األحاديث التي وردت فيها )بين(  وهذه اللفظة ظرف
وَل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه وَ  َما  َقاَل: "َرَأي ت  َرس  ِ ب ِن ع َمَر  َرِضَي َّللا   َعن ه  َسل َم  زمانية : َعن  َعب ِد َّللا 

رِ  ر  الَمغ  َفِر ي َؤخِ  ي ر  ِفي الس  َجَله  الس  َمَع َبي َنَها َوَبي َن الِعَشاِء"ِإَذا أَع  َب، َحت ى َيج 
(4). 

 أي: في الميقات الزماني.

ِرِب - َما  َقاَل: "َجَمَع الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َبي َن الَمغ  وَعِن اب ِن ع َمَر  َرِضَي َّللا   َعن ه 
َما  لُّ َواِحَدٍة ِمن ه  ٍع ك  َما"َوالِعَشاِء ِبَجم  لِ  َواِحَدٍة ِمن ه  َما، َواَل َعَلى ِإث ِر ك  ِبِإَقاَمٍة، َوَلم  ي َسبِ ح  َبي َنه 

(5). 

                                         

َدَقِة، حديث رق (1) َيَة الص  ٍق، َخش  َمَع َبي َن م َتَفرِ  َتِمٍع، َواَل ي ج  َق َبي َن م ج  َكاِة َوَأن  اَل ي َفر   (.1/70، )ج6158م َباٌب ِفي الز 
ا، َأو  َصــِليب ا، َأو  ط ن ب ــور ا، َبــاٌب: َهــل  ت   (2) ، َفــِإن  َكَســَر َصــَنم  َقــاق  ، َأو  ت َخــر ق  الزِ  ــر  َنان  ال ِتــي ِفيَهــا الَخم  َســر  الــدِ  َأو  َمــا اَل ك 

 (.0/006، )ج7408ي ن َتَفع  ِبَخَشِبِه ، حديث رقم 
ِر الَخن َدِق، حديث رقم  (3)  (.4/75، )ج7805َباب  َحف 
َفر، حديث رقم  (4) ِرَب َثاَلث ا ِفي الس   (.7/44، )ج0310َباب  ي َصلِ ي الَمغ 
َما َوَلم  َيَتَطو ع ، حديث رقم  (5)  (.7/064، )ج0600َباب  َمن  َجَمَع َبي َنه 



 301 

ل وٌس َمَع الن ِبيِ   َصل ى هللا     ن  ج  : "َبي َنَما َنح  ومن ورودها مكانية عن َأَنَس ب َن َماِلٍك، َيق ول 
ٌل َعلَ  ِجِد، َدَخَل َرج  م  َعَلي ِه َوَسل َم  ِفي الَمس  : َأيُّك  م  ِجِد ث م  َعَقَله ، ث م  َقاَل َله  ى َجَمٍل، َفَأَناَخه  ِفي الَمس 

" َراَني ِهم  م َحم ٌد؟ َوالن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  م ت ِكٌئ َبي َن َظه 
(1). 

 الجانب الصرفي والداللي لكلمة ظهرانيهم خالل هذه األطروحة. وقد أوضحنا سابقا  

َمِئٍذ و - َبل ت  َراِكب ا َعَلى ِحَماٍر َأَتاٍن، َوَأَنا َيو  ِ ب ِن َعب اٍس  رضى هللا عنهما  َقاَل: "َأق  َعن  َعب ِد َّللا 
ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ي َصلِ ي ِبِمن ى ِإَلى َغي ِر ِجَداٍر، َفمَ  ِتاَلَم، َوَرس  ت  ااِلح  ت  َبي  َقد  َناَهز  َن َرر 
" ، َفَلم  ي ن َكر  َذِلَك َعَلي  فِ  َتع ، َفَدَخل ت  ِفي الص  َسل ت  اأَلَتاَن َتر  ، َوَأر  فِ  ِض الص  َيَدي  َبع 
(2). 

 اختالف داللة التركيب بسبب اإلضافة:

َب من المضاف والمضاف إليه،  وهو  هنا  المعروف بالمركب اإلضافي، وهو " ما ترك 
م النهارمثل: "كتاب التلميذ. خات  .(3)"م فضٍة. صو 

ز ه  باإلضافة"أيضا  "وأن المركب اإلضافي ي عرب صدره على حسب العوامل      ويجر َعج 
(4). 

إن قال قائل: على  واإلضافة عند النحاة تأتي على ضربين بينهما ابن االنباري حين قال:"
زيد؛ أي: غالم لزيد، كم ضرب ا اإلضافة؟ قيل: على ضربين؛ إضافة بمعنى الالم، نحو: غالم 

( نحو: ثوب خز؛ أي: ثوب ِمن  خز" ضافة بمعنى )ِمن   .(5)وا 

نى  وقال ابن جني:" م ه َو َغيره ِبَمع  م ِإَلى اس  َبي ِن َأحدهَما ضم اس  َوِهي ِفي ال َكاَلم على َضر 
َما، َنح   نى من األول ِمن ه  م ه َو بعضه ِبَمع  م ِإَلى اس  خر ه َو ضم اس  م َواآل  لك َهَذا غالم  زيدٍ؛ الال  و َقو 

؛  ب بعض ال َخز  لك: َهَذا ثوب َخز َوالث و  و َقو  َأي غ اَلم َله ، َوَهِذه َدار عبد هللا؛ َأي َدار َله ، َوالث اِني َنح 
ب ة صوف، َأي جبٌة من  صوٍف.  َأي ثوب من َخز، َوَهِذه ج 

                                         

ِني ِعل م ا{ ]طه:  (1) ِلِه َتَعاَلى: تَوق ل  َربِ  ِزد   (.0/70، )ج60قم [، حديث ر 004َباب  َما َجاَء ِفي الِعل ِم. َوَقو 
ِغيِر؟، حديث رقم  (2)  (.0/76، )ج06َباٌب: َمَتى َيِصحُّ َسَماع  الص 
 (.05الغالييني، جامع الدروس العربية، )ص( 3)
 (.7/006الجارم وأمين، النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، ج( 4)
 (.736ابن االنباري، أسرار العربية، )ص( 5)
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َلم َأن ال م َضاف قد يكتسي من ال م َضاف ِإَلي ِه ك ِريف واالستفهام  ثيرا  َواع  و الت ع  َكامه، َنح  من َأح 
َوال َجَزاء َومعنى ال ع م وم"
(1). 

 "واإلضافة على قسمين: محضٌة وتسمي معنوية، وغير محضة وتسمى لفظية.

المعنوية: تفيد المضاف تعريفا  إن أضيف إلى معرفة كدار عمرو، وتفيده  تخصيصا  إن أضيف إلى 
 نكرة كغالم امرأة.

وال تخصيصا  لكنها تفيده تخفيفا  في اللفظة فقط ولذلك  ظية: ال تفيد الضعف ال تعريفا  اللف
سميت لفظية. فقولك: راكب فرس أخفُّ من قولك: راكٌب فرسا . وتكون في اسمي الفاعل والمفعول 

 .(2)والصفة المشبهة كطالب حق، ومحمود فعل، وكريم أصل"

اع متعددة كالمركب اإلضافي وسنخص به ألفاظ ومن المعلوم أن المركب في العربية أنو 
الزمان في هذا المبحث والمركب العددي والمركب الوصفي والمركب اإلسنادي والمركب المزجي 
وغيرها من المركبات ومن األحاديث الواردة في البخاري وتحتوي على مركب إضافي يخص الفاظ 

 الزمان ما يأتي:

َلى اب   ت  الِعيَد َمَع ع َمَر ب ِن الَخط اِب  َرِضَي َّللا   َعن ه    َعن  َأِبي ع َبي ٍد، َمو  ِن َأز َهَر، َقاَل: "َشِهد 
م  ِمن   ِرك  م  ِفط  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َعن  ِصَياِمِهَما: َيو  َماِن َنَهى َرس  ، َفَقاَل: َهَذاِن َيو  م  ِصَياِمك 

م  اآلَخر  َتأ ك ل و  "َوالَيو  م  ِكك  َن ِفيِه ِمن  ن س 
(3) . 

جاء الزمن في الحديث للداللة على الجمع بين شعائر هللا؛ أي: عيد األضحى، وعيد الفطر 
فقال: )يوم فطركم واليوم اآلخر(، هو يوم األضحى ويسمى يوم النحر أو يوم التضحية؛ ألنه ينحر 

مباشرة وهو األول من شوال فسمي فيه األضاحي، أما يوم الفطر وهو عيد الفطر الذي يلي رمضان 
 بذلك؛ الن الناس يفطرون فيه بعد صيام شهر رمضان المبارك وهو يوم الجائزة.

نجد اختالف داللة كل منهما، فيوم األضحى هو االحتفال بتقديم األضاحي عن أنفسهم وعن 
موتاهم تقربا بها إلى الباري، وهي سنة أبينا إبراهيم  عليه السالم  والقصة معروفة، أما االحتفال 

                                         

 (.83العربية، )صابن جني، اللمع في ( 1)
راج، اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثل، )ص( 2)  (.000الس 
ِم الِفط ِر حديث رقم  (3) ِم َيو   (.0/47، )ج0113َباب  َصو 
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شهر بيوم الفطر، وهو بعد انتهاء الشهر الفضيل بعد معاناة وصبر على ترك المباحات في أيام ال
 الكريم من طعام وشراب وشهوة، وهو طاعة  وتقرب هلل ومغفرة وعتق من النار.

ِر َفَصل ى،    َم الِفط  ِ، َقاَل: "َقاَم الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َيو  وكذا َعن  َجاِبِر ب ِن َعب ِد َّللا 
اَلِة، ث م  َخَطَب، َفَلم ا َفَرَغ َنزَ  أ  َعَلى َيِد ِباَلٍل، َوِباَلٌل َباِسٌط َفَبَدَأ ِبالص  َره ن  َوه َو َيَتَوك  َل، َفَأَتى النِ َساَء، َفَذك 

ِر، َقاَل: اَل، َوَلِكن  َصَدَقة  َيَتَص  ِم الِفط  َدَقَة ق ل ت  ِلَعَطاٍء: َزَكاَة َيو  َبه  ي ل ِقي ِفيِه النِ َساء  الص  ق َن ِحيَنِئٍذ، َثو  د 
، َوَما َله  ت ل ِقي َفَتَخهَ  ؟ َقاَل: ِإن ه  َلَحقٌّ َعَلي ِهم  ر ه ن  : َأت َرى َحقاا َعَلى اإِلَماِم َذِلَك، َوي َذكِ  م  اَل ا، َوي ل ِقيَن، ق ل ت 
َعل وَنه ؟"  .(1)َيف 

وهنا نجد النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  يعلم األمة كيف يفعل في هذا اليوم بالذات وهو عيد الفطر وذلك أنه 
أ بالصالة؛ أي صالة العيد ثم بعد ذلك يخطب في الناس وهذا هو هديه ملسو هيلع هللا ىلص وهو مسحوب يبد
   على عيد األضحى المبارك.أيضا   

وِل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ِمن  َساَعِتِه أيضا  ومن التركيب اإلضافي    " َوأ ن ِزَل َعَلى َرس 
ِفَع  : َأب ِشِري َيا َعاِئَشة ، َفَقد  َفَسَكت َنا َفر  َسح  َجِبيَنه ، َوَيق ول  ِهِه، َوه َو َيم  وَر ِفي َوج  ر  نِ ي أَلََتَبي ن  السُّ  َعن ه ، َواِ 
َأن َزَل َّللا   َبَراَءَتِك"
(2). 

ِوَيِة َأن  ن ِهل     إضافة لفظة عشية، مثل:أيضا  ومنه   ،  في الحديث "ث م  َأَمَرَنا َعِشي َة الت ر  ِبالَحجِ 
َنا َوَعَلي نَ  َوِة، َفَقد  َتم  َحجُّ َفا َوالَمر  َنا ِبال َبي ِت، َوِبالص  َنا ِمَن الَمَناِسِك، ِجئ َنا َفط ف  "َفِإَذا َفَرغ  ي  ا الَهد 

(3). 

أي قبيل التروية مباشرة في المساء في وقت العشي وفي هذا الوقت بالذات تبدأ مناسك الحج 
 ن ذي الحجة.في اليوم الثامن م

َسَلت  ِإَلى الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه  ِل ِبن ِت الَحاِرِث: "َأن َها َأر  وكذا في الحديث: َعن  أ مِ  الَفض 
 .(4)َوَسل َم  ِبَقَدِح َلَبٍن، َوه َو َواِقٌف َعِشي َة َعَرَفَة، َفَأَخَذ ِبَيِدِه َفَشِرَبه "

                                         

َم الِعيِد، حديث رقم  (1) ِعَظِة اإِلَماِم النِ َساَء َيو   (.7/70، )ج108َباب  َمو 
ن َيا َواآلِخــ (2) ــم  َعــَذاٌب َأِلــيٌم ِفــي الــدُّ ــت م  اَل َبــاب  تِإن  ال ــِذيَن ي ِحبُّــوَن َأن  َتِشــيَع الَفاِحَشــة  ِفــي ال ــِذيَن آَمن ــوا َله  َلــم  َوَأن  َرِة، َوَّللا   َيع 

َ َرء وٌف رَ  َمت ه  َوَأن  َّللا  م  َوَرح  ِ َعَلي ك  ل  َّللا  َلم وَن، َوَلو اَل َفض   (.6/030، )ج4050ِحيٌم{، حديث رقم َتع 
ـــِجِد الَحـــَراِم{ ]البقـــرة:  (3) ل ـــه  َحاِضـــِري الَمس  ـــن  أَه  ِ َتَعـــاَلى: تَذِلـــَك ِلَمـــن  َلـــم  َيك  ِل َّللا  ، 0507[، حـــديث رقـــم 016َبـــاب  َقـــو 
 (.7/044)ج
 (.0/003، )ج5608َباب  َمن  َشِرَب َوه َو َواِقٌف َعَلى َبِعيِرِه حديث رقم  (4)
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ِرو ب ِن َمي م وٍن، َقاَل: َقاَل  ومن إضافة لفظة )قبل وبعد( ما جاء على الترتيب من حديث َعم 
، َوأ وِصي  م  َحق ه م  ِرَف َله  ِليَن: َأن  َيع  الَخِليَفَة ع َمر   َرِضَي َّللا   َعن ه : " أ وِصي الَخِليَفَة ِبال م َهاِجِريَن اأَلو 

اَر َواإِليَماَن، مِ  َبَل ِمن  ِباألَن َصاِر ال ِذيَن َتَبو ء وا الد  ن  َقب ِل َأن  ي َهاِجَر الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: َأن  َيق 
ف َو َعن  م ِسيِئِهم  " ، َوَيع  ِسِنِهم  م ح 
(1) . 

 وهنا أضيفت )قبل( الى المصدر المؤول؛ أي: هجرة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص. 

ِليَقة   وَعن  َناِفٍع،" َأن  اب َن ع َمَر ب ِن الخَ  َرأَة  َله  َوِهَي َحاِئٌض َتط  َماـ َطل َق ام  ط اِب  َرِضَي َّللا   َعن ه 
ه َر،  ِسَكَها َحت ى َتط  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َأن  ي َراِجَعَها ث م  ي م  ث م  َتِحيَض ِعن َده  َواِحَدة ، َفَأَمَره  َرس 

َها ِحيَن َتط ه ر  ِمن  َقب ِل ، ث م  ي م  أخرى َحي َضة   َر ِمن  َحي ِضَها، َفِإن  َأَراَد َأن  ي َطلِ َقَها َفل ي َطلِ ق  ه  ِهَلَها َحت ى َتط 
َأن  ي َجاِمَعَها"
(2) . 

ت م  َمن   َرك  ت م  َأد  ث ك م  ِإن  َأَخذ  ومن اإلضافة إلى لفظ الزمان بعد ما جاء في الحديث "َأاَل أ َحدِ 
َراَني ِه ِإال  َمن  َعِمَل ِمث َله  ت َسب ِ َسَبَقك م   ن ت م  َخي َر َمن  َأن ت م  َبي َن َظه  ، َوك  م  َدك  م  َأَحٌد َبع  ك  ِرك  وَن َوَلم  ي د  َمد  وَن َوَتح  ح 

لِ  َصاَلٍة َثاَلث ا َوَثاَلِثيَن" وَن َخل َف ك  َوت َكبِ ر 
(3) . 

وَن َواَل  وَقاَل الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوسَ  َهد  َتَمن وَن، َوَيش  ون وَن َواَل ي ؤ  م ا َيخ  م  َقو  َدك  ل َم: "ِإن  َبع 
" َمن  َهر  ِفيِهم  السِ  وَن َواَل َيف وَن، َوَيظ  وَن، َوَين ِذر  َهد  َتش  ي س 
(4) . 

ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل   وَل  َّللا  ِري  َأن ه  َسِمَع َرس  د  َلَم الَعب د   وعن أبي َسِعيٍد الخ  : " ِإَذا َأس  َم  َيق ول 
: الَحَسَنة  بِ  َد َذِلَك الِقَصاص  ل  َسيِ َئٍة َكاَن َزَلَفَها، َوَكاَن َبع  اَلم ه ، ي َكفِ ر  َّللا   َعن ه  ك  َن ِإس  َثاِلَها َفَحس  ِر َأم  َعش 

يِ َئة  ِبِمث ِلَها ِإال  َأن  يَ  ٍف، َوالس  َتَجاَوَز َّللا   َعن َها "ِإَلى َسب ِع ِماَئِة ِضع 
(5). 

  

                                         

اَر َواِليَمانَ َباب  ت (1) ِيَن َتَبوذُءوا ادلذ  (.6/048، )ج4888{ حديث رقم َواَّلذ
{ ]البقرة:  (2) ِهن  ِة، َوَكي َف ي َراِجع  الَمر أََة ِإَذا َطل َقَها َواِحـَدة  َأو  ِثن تَـي ِن، حـديث رقـم 778َباب  تَوب ع وَلت ه ن  َأَحقُّ ِبَردِ  [ ِفي الِعد 

 .(0/58، )ج5007
اَلِة، حديث رقم  (3) َد الص  ِر َبع   (.0068، )ج840باب  الذِ ك 
ِهَد، حديث رقم  (4) ٍر ِإَذا أ ش  َهد  َعَلى َشَهاَدِة َجو   (.0/000، )ج7650َباٌب: اَل َيش 
اَلِم الَمر ِء، حديث رقم  (5) ِن ِإس  س   (.0/00، )ج40َباب  ح 



 304 

 ومن اإلضافة إلى لفظة ليلة ما جاء في قصة وفاة أبي بكر الصديق" َقاَل: ِإن  الَحي  َأَحقُّ 
ِفنَ  َلِة الثُّاَلَثاِء، َود  َسى ِمن  َلي  َلِة َفَلم  ي َتَوف  َحت ى َأم  ِبَح" ِبال َجِديِد ِمَن الَميِ ِت، ِإن َما ه َو ِلل م ه  َقب َل َأن  ي ص 

(1). 

َنا ِمَن الَيَمِن  َت؟ َقاَل: َخَرج  ، َأن ه  َقاَل َله : "َمَتى َهاَجر  َناِبِحيِ   وَعن  َأِبي الَخي ِر، َعن  الصُّ
ل ت  َله : الَخَبَر؟ َفَقاَل: َدَفن ا الن ِبي   َصل   َبَل َراِكٌب، َفق  َفَة، َفَأق  ح  َنا الج  ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  م َهاِجِريَن، َفَقِدم 

َبَرِني ِباَلٌل م َؤذِ ن  الن ِبيِ    ، َأخ  ِر َشي ئ ا؟ َقاَل: َنَعم  َلِة الَقد  َت ِفي َلي  : َهل  َسِمع  ٍس، ق ل ت  َصل ى هللا  م ن ذ  َخم 
ِر اأَلَواِخِر" ب ِع ِفي الَعش   .(2)َعَلي ِه َوَسل َم: َأن ه  ِفي الس 

 دة اإلضافة التعريف.وفي الحديثين إفا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         

ِم ااِلث َني ِن، حديث رقم (1) ِت َيو   (.7/037ج(، 0080 َباب  َمو 
َمـا، ِفـي َمَرِضـِه ال ـِذي  (2) ِث الن ِبـيِ  َصـل ى هللا  َعَلي ـِه َوَسـل َم أ َسـاَمَة ب ـَن َزي ـٍد َرِضـَي َّللا   َعن ه  فِ َي ِفيـِه، حـديث رقـم َباب  َبع  ت ـو 

 (.6/06، )ج4403
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 الفصل الثالث

الظواهر البالغية أللفاظ الزمان في 
 صحيح البخاري 
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 المبحث األول: المجاز
َز في كالمه؛ أي تكل َم المجاز لغة: " ت ه . وَتَجو  ز  : ج  ت ه  بمعنى  جاوزت الشيء إلى غيره وَتجاَوز 

 .(1)بالمجاز"

ن تعريف المجاز في كتابه المشهور أسرار البالغة يذكر الجرجاني إمام البالغي :اصطالحاً 
فقال:" إذا ع دل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة، و صف بأنه مجاز، على معنى أنهم جازوا به 

، أو جاز هو مكانه الذي و ضع فيه أو ال " موضَعه األصلي 
المجاز  :"(3) وقال ابن أبي األصبع(2) 

تجوز الحقيقة، بحيث يأتي المتكلم السم موضوع لمعنى فيختصره إما بأن يجعله مفردا   عبارة عن
بعد أن كان مركبا ، أو غير ذلك من وجوه االختصار، أو يذكر ما هو متعلق به، أو كان من سببه 

 .(4) لفائدة"

وعرفه السيوطي بقوله: "إن حد المجاز عند مثبتيه أنه كل كالم تجوز به عن موضوعه 
ألصلي إلى غير موضوعه األصلي لنوع مقارنة بينهما في الذات، أو في المعنى: أما المقارنة في ا

 (5) المعنى، كوصف الشجاعة والبالدة، وأما في الذات، كتسمية المطر سماء".

اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطالح التخاطب لعالقٍة: مع قرينة مانعة  وهو:"
 (6)ضعي، والعالقة: هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي"من إرادة المعنى الو 

أنواع المجاز، فقال:" واعلم أن المجاز على ضربين: مجاٌز من طريق اللغة،  وذكر الجرجاني
ومجاٌز من طريق المعنى والمعقول، فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة الم فردة، كقولنا: اليد مجاز في 

كما  أجريناه على ما جرى  النعمة واألسد مجازٌ  في اإلنسان وكلِ  ما ليس بالسبع المعروف، كان ح 
عليه من طريق اللغة؛ ألنا أردنا أن  المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء  في اللغة، 

                                         

 .(0/800الجوهري، الصحاح، )ج (1)
 (.015ابن دمحم الفارسي، أسرار البالغة، )ص (2)
 (.0/031ابن أبي األصبع العدواني المصري، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، )ج (3)
 (.450ابن أبي اإلصبع العدواني، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، )ص (4)
 (.77( السيوطي المزهر في علوم اللغة، )ص 5)
 (.750( ابن مصطفى الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، )ص6)
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م ا لصلٍة ومالَبسٍة بين ما نقلها إليه وما نقلها عن ه، ومتى وأوقعها على غير ذلك، إم ا تشبيها ، وا 
 .(1)وصفنا بالمجاز الجملَة من الكالم، كان مجازا  من طريق المعقول دون اللغة"

قرر ابن جني أن معظم اللغة على المجاز ال الحقيقة إذ يقول:" اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله 
مجاز ال حقيقة. وذلك عامة األفعال، نحو: قام زيد، وقعد عمرو، وانطلق بشر، وجاء الصيف، 

زم الشتاء. أال ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية، فقولك: قام زيد، معناه: كان منه القيام؛ وانه
ف يكون ذلك وهو جنس، أي: هذا الجنس من الفعل، ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام، وكي

جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع اآلتي، الكائنات من كل من وجد منه القيام.  والجنس يطبق
ومعلوم أنه ال يجتمع إلنسان واحد "في وقت واحد، وال في مائة ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل 
نما  تحت الوهم، هذا محال عند كل ذي لب. فإذا كان كذلك علمت أن "قام زيد" مجاز ال حقيقة، وا 

 .(2)ى وضع الكل موضع البعض لالتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير"هو عل

ذا كان كذلك فمثله قعد جعفر، وانطلق دمحم، وجاء أيضا  بألفاظ الزمان   وقال ممثال   :" وا 
 .(3)الليل، وانصرم النهار"

والمجاز من مفاخر العرب في كالمهم وداللة على فصاحتهم وبالغتهم" العرب كثيرا  ما 
تعمل المجاز، وتعده من مفاخر كالمها؛ فإنه دليل الفصاحة، ورأس البالغة، وبه بانت لغتها عن تس

سائر اللغات... والمجاز في كثير من الكالم أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعا  في القلوب واألسماع، 
التأويل،  وما عدا الحقائق من جميع األلفاظ ثم لم يكن محاال  محضا  فهو مجاز؛ الحتماله وجوه

فصار التشبيه واالستعارة وغيرهما من محاسن الكالم داخلة تحت المجاز، إال أنهم خصوا به أعني 
بن ه أو كان منه سبب، كما قال جرير اسم المجاز بابا  بعينه؛ وذلك أن يسمى الشيء باسم ما قارب

 عطية:

ــــــــوم ــــــــأر  ق  إذا ســــــــق  الســــــــماء ب
 

ن كـــــــــــــــــــانوا غضـــــــــــــــــــابا   رعينـــــــــــــــــــاه وا 
 

                                         

 (.438( الجرجاني، أسرار البالغة، )ص1)
 (.7/453ابن جني الخصائص، )ج (2)
 (.7/453، )جالمرجع السابق( 3)
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لقربه من السماء، ويجوز أن تريد بالسماء السحاب؛ ألن كل ما أظلك فهو سماء، أراد المطر 
وقال  سقط يريد سقوط المطر الذي فيه، وقال  رعيناه  والمطر ال يرعى، ولكن أراد النبت الذي 

 .(1) يكون عنه؛ فهذا كله مجاز"
 " قال العتابي: شاهدا على المجاز من الفاظ الزمان فقال:(2) ثم ذكر ابن رشيق القيرواني

 يــــــــا ليلــــــــة لــــــــي بجــــــــوارين ســــــــاهرةً 
 

ـــــــي الصـــــــبح العصـــــــافير  ـــــــم ف ـــــــى تكل  حت
 

نما يسهر فيها"  (3)فجعل الليلة ساهرة على المجاز، وا 

وكذلك قال: " ومن المجاز عندهم قول الشاعر وغيره: فعلت ذاك والزمان غر، والزمان 
 غالم، وما أشبه ذلك، وهو يريد نفسه ليس الزمان كقول بعضهم:

 ســـــــــــألتني عـــــــــــن أنـــــــــــاس هلكـــــــــــوا
 

ــــــــــــــيهم وأكــــــــــــــل  ــــــــــــــدهر عل  شــــــــــــــرب ال
 

 فليس معناه شربت وأكلت عليهم؛ ألنه إنما يعني بعد العهد ال السلو وقلة الوفاء. وقال أبو الطيب:

 أفنـــــــــت مودتهــــــــــا الليــــــــــالي بعــــــــــدنا
 

 ومشــــــــى عليهــــــــا الــــــــدهر وهــــــــو مقيــــــــد 
 

 فإنما أراد الدهر حقيقة، وقال الصنوبري:

ـــــــًا  ـــــــان عيشـــــــي بهـــــــم أنيق ـــــــولىك  ف
 

ــــــــــــيهم غالمــــــــــــًا فشــــــــــــاخا   وزمــــــــــــاني ف
 

فليس مراده كنت فيهم غالما  فشخت، ولكل موضع ما يليق به من الكالم ويصح فيه من 
 (4)المعنى"

 

                                         

 (.0/766ابن رشيق القيرواني األزدي، أبو على الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، )ج (1)
 (.7/85بن رشيق، أبو علي الحسن، ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، )ج( ا2)
 (.0/766( ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، )ج3)
 (.0/766، )جالمرجع السابق (4)



 301 

 المجاز في ألفاظ الزمان الواردة في صحيح البخاري:
والمقصود بالمجاز في األحاديث اآلتية ما شملته موضوعات البالغة المتعددة التي يخرج 
فيها اللفظ من معناه األصلي إلى غيره كاالستعارة والتشبيه والكناية والمجاز بنوعيه اللغوي والعقلي 

 ومن هذه األحاديث: 

ع ونَ - ِر،  "َوَبَلَغ ِبن َت َزي ِد ب ِن َثاِبٍت: َأن  ِنَساء  َيد  َن ِإَلى الطُّه  ِف الل ي ِل َين ظ ر  ِبال َمَصاِبيِح ِمن  َجو 
" َن َهَذا َوَعاَبت  َعَلي ِهن  َنع  : َما َكاَن النِ َساء  َيص  َفَقاَلت 
(1) 

أِلَن طلب المصابيح ألمر َغالب  فقوله من جوف الليل كناية عن شدة الظلمة قال العيني:"
ة الظلَمة ة الظلَمة اَل تكون إال  ِفي َجوف الل ي ل"اَل يكون إال  ِفي شد   .(2)، َوشد 

ِ ب ِن َأِبي َقَتاَدَة، َقاَل: "ان َطَلَق َأِبي َعاَم أيضا  وكذا هذا الحديث     وهو حديث َعب ِد َّللا 
َث الن ِبيُّ َصل ى هللا  َعَلي ِه وَ  دِ  ، َوح  ِرم  َحاب ه  َوَلم  ي ح  َرَم َأص  َدي ِبَيِة، َفَأح  وه ، َفان َطَلَق الن ِبيُّ الح  واا َيغ ز  َسل َم َأن  َعد 

ت  َفِإَذا َأنَ  ٍض، َفَنَظر  م  ِإَلى َبع  ه  َك َبع ض  َحاِبِه َتَضح  ا ِبِحَماِر َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َفَبي َنَما َأَنا َمَع َأص 
ٍش، َفَحَمل ت  َعَلي ِه، َفَطَعن ت ه ، َفَأث َبتُّه ، وَ  ِمِه َوَخِشيَنا َأن  َوح  ا َأن  ي ِعين وِني، َفَأَكل َنا ِمن  َلح  َتَعن ت  ِبِهم  َفَأَبو  اس 

َفع  َفَرِسي َشأ و ا َوَأِسير  َشأ و ا، َفَلِقيت   َرج   َتَطَع، َفَطَلب ت  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َأر  ال  ِمن  َبِني ن ق 
ِف الل ي   َهَن، َوه َو َقاِئٌل ِغَفاٍر ِفي َجو  ت ه  ِبَتع  َت الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم؟ َقاَل: َتَرك  : َأي َن َتَرك  ِل، ق ل ت 

ِ، ِإن ه م  َقد   َمَة َّللا  اَلَم َوَرح  َرء وَن َعَلي َك الس  ِ، ِإن  أَه َلَك َيق  وَل َّللا  : َيا َرس  ل ت  َيا، َفق  ق  وا َأن  ي  السُّ َتَطع وا َخش  ق 
مِ  ٍش، َوِعن ِدي ِمن ه ، َفاِضَلٌة؟ َفَقاَل ِلل َقو  ِ، َأَصب ت  ِحَماَر َوح  وَل َّللا  : َيا َرس  ، ق ل ت  وَنَك َفان َتِظر ه م  ل وا َوه م  د  : ك 

ِرم وَن" م ح 
(3) 

ٍم كناية عن شدة الظلمة وهذا ما جاء في الحديث َعن  َعِديِ  ب ِن َحاتِ  أيضا  ومثله سواد الليل 
﴿ : ْسَودِ  َرِضَي َّللا   َعن ه   َقاَل: "َلم ا َنَزَلت 

َ
بَْيُض ِمَن اخَليِْط األ

َ
َ لَُكُم اخَليُْط األ ت   (4)﴾َحَّتذ يَتََبنيذ َعَمد 

َت ِوَساَدِتي، َفَجَعل ت  َأن ظ ر  ِفي الل ي ِل، َفالَ  َما َتح  َلى ِعَقاٍل َأب َيَض، َفَجَعل ت ه  َوَد، َواِ  َتِبين   ِإَلى ِعَقاٍل َأس  َيس 

                                         

َباِرِه، )ج(1) د  َباِل الَمِحيِض َواِ   (.0/00َباب  ِإق 
 (.0/711الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( العيني، بدر 2)
ِوِه، حديث رقم  (3) ي ِد َوَنح   (.0/00، )ج 0870َباب  َجَزاِء الص 
 [.080( ]البقرة: 4)
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ت  َله  َذِلَك َفَقاَل: ِإن   وِل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َفَذَكر  ت  َعَلى َرس  َما َذِلَك َسَواد  الل ي ِل ِلي، َفَغَدو 
 .(1)َوَبَياض  الن َهاِر"

وما سمي بسواد الليل، إال لشدة ظالمه، فنجد المجاز واضحا  بقوله )سواد الليل( وأراد به 
ظالم الليل، وقد يراد بقوله )سواد الليل( هو الليل الشديد الظلمة الذي ال ضوء فيه، وقد ذهب 

 .(2)د الليل المظلماشدة سو  الخليل إلى أن فحمة العشاء: هي

َعاٌر ِبَأن  ال َقَمَر َكاَن َقد  َغاَب"  وهذا يفهم منه شدة الظلمة. (3)وقال ابن حجر:" ِفيِه ِإش 
َيَة، َقاَل:  ْكَبُ َخرَِبْت َخيَْبُ إِنذا إِذَا نََزنْلَا بَِااَحةِ قَْوٍم  ﴿وفي الحديث: َفَلم ا َدَخَل الَقر 

َ
ُ أ اهللذ

 .(5)َقاَلَها َثاَلث ا" (4)﴾الُمنَْذرِينَ  َصَباحُ  فََااءَ ﴿

ن الغارة الصباحية على خيبر ستسوء وجوههم كما أننا موعودون بإساءة وجه أكناية عن 
 يهود عند تحرير فلسطين كما ذكرت سورة اإلسراء في القرآن الكريم.

أسوأ صباحهم، وما أشد "أي إن ا إذا أغرنا على قوم من أعدائنا ونزلنا بساحتهم صباحا  فما 
 (6)هزيمتهم"

اَلِة َحت ى وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: " َتَم ِبالص  ب َهار  اَفَأع 
 " الل ي ل 

(7). 

والفعل )ابهار( الذي رفع بها لفظ الليل على وزن أفعال بتشديد الالم ويحمل معنى المبالغة 
" في غير األلوا ، في االنتصاف والظلمة "وقد يأتي "أفعال  " إذا َول ِى وأخذ َيِجفُّ ن، قالوا: "اق طار  النبت 

َلَم" " إذا أظ  و"اِبهار  الليل 
(1.) 

                                         

ِ َتَعـاَلى: ﴿ (1) ِل َّللا  ْسوَ َباب  َقـو 
َ
بَْيُض ِمَن اخَليِْط األ

َ
َ لَُكُم اخَليُْط األ ُبوا َحَّتذ يَتََبنيذ َياَم َوُُكُوا َوارْشَ ِ وا الص  تِمُّ

َ
دِ ِمَن الَفْجرِ ُممذ أ

 (.0/78، )ج 0106﴾ ، حديث رقم إىَِل اللذيْلِ 
 (.0/754( ينظر: الفراهيدي، العين، )ج2)
 (.00/766ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (3)
 [.000]الصافات:  (4) 
 (.0/80، )ج000َباب  َما ي ذ َكر  ِفي الَفِخِذ، حديث رقم  (5)
 (.0/086قاسم، حمزة دمحم، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، )ج (6)
ِل الِعَشاِء حديث رقم  (7)  (.0/008)ج 560َباب  َفض 



 339 

وذهب ابن فارس إلى أصل لفظة )ابهار( بقوله: "الباء والهاء والراء أصالن: أحدهما الغلبة 
  سار والعلو، واألخر وسط الشيء...ويقال: ابهار الليل، إذا انتصف، ومنه الحديث: إن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)باهر في ريش الطائر، ومن بعض ذلك ذك اشتقاق اسم بهراء"األبهار الليل، و اليلة حتى 

ولمعرفة المقصود بـ )إبهار الليل( البد من الرجوع إلى المعجمات، فقد ذهب الخطابي إلى 
لليل: طلوع نجومه توضيح اللفظة بقوله: وبهرة كل شيء: وسطه وقال أبو سعيد الضرير: إبهرار ا
 .(3)إذا تتامت؛ ألن الليل إذا أقبل أقبلت فحمته، فإذا استنارت النجوم ذهبت تلك الفحمة"

 .(5)جاز هي )الغلبة(م: إن البهر من المجاز، وهي: اإلضاءة كالبهور، والبهر من ال(4)وذكر الزبيدي

، َقاَل:  ِ األَن َصاِري  ، َفَواَفَق م َعاذ ا وعن َجاِبَر ب َن َعب ِد َّللا  ٌل ِبَناِضَحي ِن َوَقد  َجَنَح الل ي ل  َبَل َرج  "َأق 
وَرِة الَبَقَرِة  َبَل ِإَلى م َعاٍذ، َفَقَرَأ ِبس  ل  َوَبَلَغه  َأن   -َأِو النِ َساِء  -ي َصلِ ي، َفَتَرَك َناِضَحه  َوَأق  َفان َطَلَق الر ج 

م َعاذ ا َناَل ِمن ه "
(6) 

ر: َطاِئَفة ِمن ه ، واستجنح من َذِلك، كناية عن شد مِ  َوال َكس  ة ظلمته "جنح الل ي ل وجنحه ِبالض 
َنى: اشتدت ظلمته" َوال مع 
 (7). 

َمة ال عَشاء"أيضا  وجاء   ر ظالمه َأو َطاِئَفة ِمن ه  َوال مَراد ه َنا َفح  مِ  َوال َكس    "جنح الل ي ل، ِبالض 
(8) 

 

                                                                                                                        

 (4/440ابن يعيش، شرح المفصل، )ج( 1)
 (.0/038( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )بهر(، ، )ج2)
 (.4/80( ابن منظور، لسان العرب، ، )ج 3)
( الشيخ اإلمام العالم المحـدث مرتضـى بـن دمحم بـن قـادري بـن ضـياء هللا الحسـيني الواسـطي البلكرامـي نزيـل مصـر 4)

ودفينها المشهور بالزبيدي وهو صاحب تاج العروس شرح القاموس. )ابن عبد العلي الحسني الطالبي، عبد الحي بن 
 (.0/0038نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، )ج فخر الدين،

 (.03/760( ينظر: الزبيدي، تاج العروس ) ب هـ ر(  )ج 5)
َل حديث رقم 6)  (0/047)ج 035( َباب  َمن  َشَكا ِإَماَمه  ِإَذا َطو 
 (0/00( كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي ، )ج7)
 (.0/070الحدادي ثم المناوي القاهري التيسير بشرح الجامع الصغير، )ج( ابن علي بن زين العابدين 8)
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جنح الليل( بضم الجيم وكسرها؛ أي أقبل ظالمه قال الطيبي جنح وفي فيض القدير")إذا كان 
 .(1)الليل طائفة منه وأراد به  هنا  الطائفة األولى منه عند امتداد فحمة العشاء"

-﴿ : بَْيُض َعن  َعِديِ  ب ِن َحاِتٍم َرِضَي َّللا   َعن ه ، َقاَل: "َلم ا َنَزَلت 
َ
َ لَُكُم اخَليُْط األ ِمَن  َحَّتذ يَتََبنيذ

ْسَودِ 
َ
َت ِوَساَدِتي، َفَجَعل ت   (2)﴾اخَليِْط األ َما َتح  َلى ِعَقاٍل َأب َيَض، َفَجَعل ت ه  َوَد، َواِ  ت  ِإَلى ِعَقاٍل َأس  َعَمد 

وِل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َفَذكَ  ت  َعَلى َرس  َتِبين  ِلي، َفَغَدو  ت  َله  َذِلَك َأن ظ ر  ِفي الل ي ِل، َفاَل َيس  ر 
 . (3)َفَقاَل: ِإن َما َذِلَك َسَواد  الل ي ِل َوَبَياض  الن َهاِر"
له:  بَْيض من اخْلَيط اأْلسود﴿"َوِمن َها َما قيل: ِإن َقو 

َ
من َباب  ﴾َحَّتذ يتَبَنيذ لكم اخْلَيط اأْل
له: تمن  ِبيه؟ أ ِجيب: ِبَأن َقو  ِتَعاَرة أم من َباب الت ش  ِتَعاَرة، َوقد نقلنا ااِلس  ر{ أخرجه من َباب ااِلس  ال فج 

َشِري  ِفي َأَواِئل ال َباب.  َهَذا َعن الز َمخ 

ِبيه ال َكاِمل أولى من  ِبيه؟ أ ِجيب: ِبَأن الت ش  ِتَعاَرة أبلغ َفِلَم َعدل ِإَلى الت ش  َوِمن َها َما قيل: ِإن ااِلس 
ِتَعاَرة الن اِقَصة، َوِهي  َتَعار َله  ااِلس  ِبيه َبين ال م س  َناِقَصة لَفَوات َشرط حسنها، َوه َو َأن يكون الت ش 

وفا َبين َساِئر األقوام، َوَهَذا قد َكاَن مشتبها على َبعضهم" ر  والمستعار ِمن ه  جليا ِبَنفِسِه َمع 
(4). 

نَ  - ِ ب ِن َأِبي َقَتاَدَة، َعن  َأِبيِه، َقاَل: "ِسر  َلة ، وَعن  َعب ِد َّللا  ا َمَع الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  َلي 
اَلِة َقاَل ِبالَ  ِ، َقاَل: َأَخاف  َأن  َتَنام وا َعِن الص  وَل َّللا  َت ِبَنا َيا َرس  ِم: َلو  َعر س  ٌل: َأَنا َفَقاَل: َبع ض  الَقو 

َره  إِ  َنَد ِباَلٌل َظه  َطَجع وا، َوَأس  ، َفاض  م  َتي َقَظ الن ِبيُّ  َصل ى هللا  أ وِقظ ك  َلى َراِحَلِتِه، َفَغَلَبت ه  َعي َناه  َفَناَم، َفاس 
، َأي َن َما ق ل َت؟ َقاَل: َما أ ل ِقَيت  َعَلي  نَ  ِس، َفَقاَل: َيا ِباَلل  م  َمٌة ِمث ل َها َعَلي ِه َوَسل َم  َوَقد  َطَلَع َحاِجب  الش  و 

، ق م  َفَأذِ ن  ِبالن اِس َقطُّ، َقاَل: ِإن  َّللا َ  م  ِحيَن َشاَء، َيا ِباَلل  َها َعَلي ك  م  ِحيَن َشاَء، َوَرد  َواَحك   َقَبَض َأر 
، َقاَم َفَصل ى" ت  م س  َواب َياض  َتَفَعِت الش  َأ، َفَلم ا ار  اَلِة َفَتَوض  ِبالص 
(5). 

                                         

 (.0/470زين الدين، دمحم، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )ج( 1)
 [.080]البقرة:  (2)
َوِد مِ  (3) َرب وا َحت ى َيَتَبي َن َلك م  الَخي ط  اأَلب َيض  ِمَن الَخي ِط اأَلس  ل وا َواش  ِ َتَعاَلى: تَوك  ِل َّللا  ـَياَم َباب  َقو  ـوا الصِ  ـِر ث ـم  َأِتمُّ َن الَفج 

 [. 080ِإَلى الل ي ِل{ ]البقرة: 
 (.03/714العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 4)
َد َذَهاِب الَوق ِت، حديث رقم  (5)  (.0/077، )ج515َباب  اأَلَذاِن َبع 
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م س( قيل: ه َو طرف قرص الش   قال العيني:" و ِعن د الطُّل وع َواَل )َحاِجب الش  م س ال ِذي َيب د 
وب، َوقيل: النيازك ال ِتي تبدو ِإذا َحان ط ل وعَها" يغيب ِعن د ال غ ر 
(1). 

ويفهم من هذا الكالم أنه مجاز عن وقت الضحى حتى ترتفع الشمس ويمتد النهار والدليل 
 ارتفعت.على ذلك أن النبي  صلى اله عليه وسلم  صلى لما ابياضت الشمس و 

وفسر الزمخشري قوله )بدا حاجب الشمس( من المجاز: "ومن المجاز: بدا حاجب الشمس؛ 
 :(2)أي: حرفها شبه بحاجبي اإلنسان، فقال

ـــــين غمامـــــةِ  ـــــا كالشـــــمس ب ـــــراءت لن  ت
 

ــــنْت  َبــــدا حاِجــــب  ِمْنهــــا   بحاِجــــِب  وض 
 

بح: أوائله  .(3)"والحت حواجب  الص 

)حاجب( لها معان ودالالت كثيرة، منها الستر، وحجبه منعه فقد جعل للشمس حاجبا ، ولفظة 
من الدخول، وحاجب العين، وجمعه حواجب، وقديما  يسمى رئيس البوابين حاجب وجمعه حجاب، 

 (.4)وحواجب الشمس نواحيها، واحتجب الملك عن الناس

ٍل َأو  ع َري  - ا الَمِديَنَة َفَأَمَره م  الن ِبيُّ وَعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، َقاَل: "َقِدَم أ َناٌس ِمن  ع ك  َتَوو  َنَة، َفاج 
و  َرب وا ِمن  َأب َواِلَها َوَأل َباِنَها َفان َطَلق وا، َفَلم ا َصحُّ ا، َقَتل وا َراِعَي الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، ِبِلَقاٍح، َوَأن  َيش 

َتاق و  َتَفَع َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم، َواس  ، َفَلم ا ار  ِل الن َهاِر، َفَبَعَث ِفي آَثاِرِهم  ا الن َعَم، َفَجاَء الَخَبر  ِفي َأو 
، َوأ ل ق وا ِفي الَحر ِة، يَ  ي ن ه م  ِمَرت  أَع  ، َوس  م  َله  م  َوَأر ج  ، َفَأَمَر َفَقَطَع َأي ِدَيه  ق وَن َفاَل الن َهار  ِجيَء ِبِهم  َتس  س 

َن" َقو  ي س 
(5) 

 ارتفاع النهار مجاز عن وقت الضحوة. اأيض  

َتَسَل  وَل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: "َمِن اغ  َم  َعن  َأِبي ه َري َرَة َرِضَي َّللا   َعن ه : َأن  َرس  َيو 
اَعِة الث اِنَيِة، َفَكَأن   َل الَجَناَبِة ث م  َراَح، َفَكَأن َما َقر َب َبَدَنة ، َوَمن  َراَح ِفي الس  م َعِة غ س  َما َقر َب َبَقَرة ، َوَمن  الج 

                                         

 (.5/01العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 1)
 . البيت في وصف امرأة أظهرت له بعض وجهها.00ديوان قيس بن الخطيم:  (2)
 (.0/068الزمخشري أساس البالغة )حجب(، )ج (3)
 (.0/57ينظر: الرازي، أبو بكر مختار الصحاح )حجب(، )ج (4)
، َوالَغَنِم َوَمَراِبِضَها، حديث رقم  (5) َوابِ   (.0/56، )ج700َباب  َأب َواِل اإِلِبِل، َوالد 
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اَعِة الر اِبَعِة، َفَكَأن   َرَن، َوَمن  َراَح ِفي الس  ا َأق  اَعِة الث اِلَثِة، َفَكَأن َما َقر َب َكب ش  َما َقر َب َدَجاَجة ، َراَح ِفي الس 
اَعِة الَخاِمَسِة، َفَكَأن َما َقر َب َبي َضة ، َفِإذَ  َتِمع وَن َوَمن  َراَح ِفي الس  ا َخَرَج اإِلَمام  َحَضَرِت الَماَلِئَكة  َيس 

َر"  .(1)الذِ ك 

جاء في معالم السنن "قال كان مالك بن أنس يقول ال يكون الرواح إال  بعد الزوال، وهذه 
 األوقات كلها في ساعة واحدة.

على قلت كأنه قسم الساعة التي تحين فيها الرواح للجمعة أقساما  خمسة فسماها ساعات 
معنى التشبيه والتقريب كما يقول القائل قعدت ساعة وتحدثت ساعة ونحوه يريد جزءا  من الزمان 

؛ أي ليس ساعة بالضبط (2)غير معلوم، وهذا على سعة مجاز الكالم وعادة الناس في االستعمال"
 في عدد دقائقها الستين ولكنه على التشبيه والتقريب وسعة الكالم ومجازه.

م  َباِرك  َلَنا ِفي َشاِمَنا، َوِفي َيَمِنَنا َقاَل: وفي حديث اب   ِن ع َمَر، َقاَل: َقاَل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الل ه 
ِدنَ  م  َباِرك  َلَنا ِفي َشاِمَنا َوِفي َيَمِنَنا، َقاَل: َقال وا: َوِفي َنج  ِدَنا؟ َقاَل: َقاَل: الل ه  َل ا؟ َقاَل: َقاَقال وا: َوِفي َنج 

ي َطاِن" ن  الش  ل ع  َقر  ، َوِبَها َيط  ه َناَك الز اَلِزل  َوالِفَتن 
(3). 

ل ه   َناه  ِعن َدَنا َحم  ه  َهَذا ال َحِديِث َوَمع  َلَماِء َوج  ٌم ِمَن ال ع  ولفظ قرن الشيطان هنا مجاز "َوَقاَل َقو 
ِل َواتِ َساِع ال   ِتَعاَرِة ال َقو  ِظ َواس   .(4)َكاَلِم"َعَلى َمَجاِز الل ف 

وَعن  َأِبي ه َري َرَة  رضى هللا عنه  َعِن الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: " اَل ت َسمُّوا الِعَنَب 
ه ر  " ه ِر، َفِإن  َّللا َ ه َو الد  َم، َواَل َتق ول وا َخي َبَة الد  الَكر 
(5). 

َلَماء  َوه َو َمَجاٌز َوسَ  ه َر ِعن َد الن َواِزِل َوال َحَواِدِث "َقاَل ال ع  ب  الد  َبب ه  َأن  ال َعَرَب َكاَن َشأ ن َها َأن  َتس 
ٍت َأو  َهَرٍم َأو  َتَلِف َماٍل َأو  َغي ِر َذِلَك َفَيق ول وَن َيا َخي َبَة الد   و  َهَذا َوال َمَصاِئِب الن اِزَلِة ِبَها ِمن  َمو  ه ِر َوَنح 

،  ِمن  َأل َفاظِ  ه ر  ه َر َفِإن  َّللا َ ه َو الد  بُّوا الد  ه ِر َفَقاَل الن ِبيُّ َصل ى َّللا   َعَلي ِه َوَسل َم اَل َتس  : اَل َسبِ  الد  َأي 
ِ  َتَعاَلى، أِلَن   بُّ َعَلى َّللا  م  ِإَذا َسَبب ت م  َفاِعَلَها َوَقَع الس  بُّوا َفاِعَل الن َواِزِل َفِإن ك  ه  ه َو َفاِعل َها َوم ن ِزل َها َوَأم ا َتس 

                                         

م َعِة، حديث رقم  (1) ِل الج   (.7/0، )ج880َباب  َفض 
 (.0/031البستي، معالم السنن، )ج( 2)
 (.7/00)ج 0300الز اَلِزِل َواآلَيات، حديث رقم  َباب  َما ِقيَل ِفي (3)
 (.4/03القرطبي، أبو عمر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، )ج  (4)
ه َر حديث رقم  (5) بُّوا الد   (.8/40)ج 6087َباٌب: اَل َتس 
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َنى َفإِ  ِ  َتَعاَلى  َوَمع  َلِة َخل ِق َّللا  م  ل وٌق ِمن  ج  َل َله  َبل  ه َو َمخ  ه ر  ال ِذي ه َو الز َمان  َفاَل ِفع  ن  َّللا َ ه َو الد 
الده ر  َأي  َفاِعل  الن َواِزِل والحوادث وخالق الكائنات وهللا أعلم"
(1). 

وقوله: "فإن هللا هو الدهر؛ "أي: إن الدهر ال يفعل شيئا ، إنما هو  أي أن هللا خالق الدهر"
نما قال ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن العرب كانت تنسب  مصرف مدبر، والفعل كله إنما هو إلى هللا  تعالى  وا 

لقديم والحديث. وقد يمكن األفعال إلى الدهر، وتصفه بالجور وقلة العدل، وذلك كثير في الشعر ا
]أن[ يراد بذم الدهر: ذم أهله، كما يقال: ليله قائم، ويومه صائم، فينسب القيام إلى الليل، والصيام 

نما هو للقائم والصائم، وقوله تعالى: يِْل َوانلذَهارِ ﴿ إلى النهار، وا 
نَاِصَيٍة اَكذِبٍَة ﴿و:   (2)﴾بَْل َمْكُر اللذ

 .(4)وقال جرير: ونمت وما ليل المطي بنائم" (3)﴾َخاِطَئةٍ 

ِرف  َجِليَسه ،  َنا َيع  ب َح َوَأَحد  َزَة، " َكاَن الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ي َصلِ ي الصُّ َعن  َأِبي َبر 
َر ِإَذا َزالَ  تِ يَن ِإَلى الِماَئِة، َوي َصلِ ي الظُّه  َرأ  ِفيَها َما َبي َن السِ  َهب  ِإَلى َوَيق  َنا َيذ  َر َوَأَحد  ، َوالَعص  م س  ِت الش 

م س  َحي ٌة  ِرِب  -َأق َصى الَمِديَنِة، َرَجَع َوالش  َواَل ي َباِلي ِبَتأ ِخيِر الِعَشاِء ِإَلى  -َوَنِسيت  َما َقاَل ِفي الَمغ 
 .(5)ث ل ِث الل ي ِل"

م س  َحي ٌة " َمَجاٌز َعن  َبقَ  ل ه  " َوالش  َرِة َلَها""َقو  ف  اِء َبَياِضَها، َوَعَدِم م َخاَلَطِة الصُّ
(6) 

ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: وِل  َّللا  َبي ٍش ِلَرس  : "َقاَلت  َفاِطَمة  ِبن ت  َأِبي ح  َيا  َعن  َعاِئَشَة َأن َها َقاَلت 
اَلَة، َفَقالَ  ه ر  َأَفَأَدع  الص  ِ، ِإنِ ي اَل َأط  وَل َّللا  ٌق  َرس  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: ِإن َما َذِلِك ِعر  َرس 

ِسِلي َعن ِك الد   ر َها، َفاغ  اَلَة، َفِإَذا َذَهَب َقد  َبَلِت الَحي َضة  َفات ر ِكي الص  َم َوَلي َس ِبالَحي َضِة، َفِإَذا َأق 
 .(7)َوَصلِ ي"

                                         

 (.05/0النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )ج( 1)
 [.00]سبأ:  (2)
 [.06العلق: ] (3)
 (.7/574االقتضاب في غريب الموطأ وا عرابه على األبواب، )ج (4)
َواِل حديث رقم  (5) ِر ِعن َد الز   (.0/004، )ج540َباٌب: َوق ت  الظُّه 
 (.0/061ابن دقيق العيد، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، )ج( 6)
 .(0/431)جابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ( 7)
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ِلِه َوتَ  ِف"قال ابن حجر:" ال م َراد  ِبَقو  لِ  َصاَلٍة َفِفيِه َمَجاز  ال َحذ  ِئي ِلك لِ  َصاَلٍة؛ َأي  ِلَوق ِت ك  َوض 
(1). 

َحر  ِعن ِدي ِإال  َناِئم ا" : "َما َأل َفاه  الس  في حديث َعاِئَشَة  َرِضَي َّللا   َعن َها  َقاَلت 
(2) . 

ِني م ضَطِجع ا  ا َتع  ل َها ِإال  َناِئم  َعَلى َجن ِبِه؛ أِلَن َها َقاَلت  ِفي َحِديٍث آَخَر َفِإن  "َقاَل بن التِ يِن َقو 
ِل َهَذا الت   وَرَة ِلَحم  َطَجَع ان َتَهى َوَتَعق َبه  بن َرِشيٍد ِبَأن ه  اَل َضر  ال  اض  َثِني َواِ  َظاَنة  َحد  ن ت  َيق  أ ِويِل؛ أِلَن  ك 

ِم َحِقيَقة  َوَظاِهرٌ  َياَق َظاِهٌر ِفي الن و  ِفي ال م َداَوَمِة َعَلى َذِلَك َواَل َيل َزم  ِمن  َأن ه  َكاَن ر ب َما َلم  َيَنم  َوق َت  السِ 
ِميِم عَ  ِل الت ع  ِبيِه َأو  َحم  ِم َعَلى َمَجاِز الت ش  ِل الن و  ر  َبي َن َحم  َم  َحِر َهَذا الت أ ِويل  َفَداَر األ  َلى ِإَراَدِة الس 

ِصيِص َوالث انِ  َجَم َعِقَبه  الت خ  َحِر ث م  َتر  ِلِه َمن  َناَم ِعن َد الس  َجَم ِبَقو  ؛ أِلَن ه  َتر  َلي ِه َمي ل  ال ب َخاِريِ   ي َأر َجح  َواِ 
ِصيِص َرَمَضاَن ِمن  َغي ِرِه َفَكَأن  ال َعاَدَة َجَرت  ِفي جَ  َمَأ ِإَلى َتخ  َر َفَلم  َيَنم  َفَأو  ِلِه َمن  َتَسح  َنِة  ِميعِ ِبَقو  الس 
وِر ِفي آِخِر الل ي ِل ث م   ح  َحِر ِإال  ِفي َرَمَضاَن َفِإن ه  َكاَن َيَتَشاَغل  ِبالس  ر ج  ِإَلى َأن ه  َكاَن َيَنام  ِعن َد الس   َيخ 

ب ِح َعِقَبه "  .(3)َصاَلِة الصُّ

"وَعن  َجاِبٍر  َرِضَي َّللا   َعن ه   َقاَل: " َنَهى الن ِبيُّ  َصل   ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َأن  َيط ر َق أَه َله  َلي ال 
(4). 

َماِل َطَرَق ِفي الن َهاِر َوقد  ِتع  ِع ال َمَجاِز اِلس  ِل َرف  قال ابن حجر: "َأن يط رق أَهله َلي ال  فللتأكيد أِلَج 
 .(5)حكى بن َفاِرٍس َطَرَق ِبالن َهاِر َوه َو َمَجاٌز"

: َقاَل الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: َأو  َقاَل: َقاَل َأب و ه َري َرَة  رَ  وعن ابي ِضَي َّللا   َعن ه   َيق ول 
مِ  م  َفَأك  َيِتِه، َفِإن  غ بِ َي َعَلي ك  ؤ  وا ِلر  َيِتِه َوَأف ِطر  ؤ  وم وا ِلر  َباَن الَقاِسِم َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "ص  َة َشع  ل وا ِعد 

 .(6)اَلِثيَن"ثَ 

ِليِل  َم ِفيِه ِللت أ ِقيِت اَل ِللت ع  َيِتِه َفِإن  الال  ؤ  وم وا ِلر  ِلِه ِفي ال َحِديِث ال َماِضي ص  قال ابن حجر :"َقو 
ِتَكاِب َمَجاٍز؛ أِلَن  َوق تَ  م وَلة  َعَلى الت أ ِقيِت َفاَل ب د  ِمَن ار  ِنَها َمح  ؤ   َقاَل بن َدِقيِق ال ِعيِد َوَمَع َكو  َيِة َوه َو الرُّ

                                         

 .(0/431، )جابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 1)
َحِر حديث رقم  (2)  (.7/50، )ج0000َباب  َمن  َناَم ِعن َد الس 
 (.0/08ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج( 3)
 (.0/673، )جالمرجع السابق( 4)
 (.0/673، )جالمرجع نفسه( 5)
ِل الن ِبـيِ  َصـل ى هللا  َعَلي ـِه َوَسـل َم ]ص: (6) وا[: »70َباب  َقـو  َذا َرَأي ت م ـوه  َفـَأف ِطر  ـوم وا، َواِ  ، حـديث رقـم «ِإَذا َرَأي ـت م  الِهـاَلَل َفص 

 (.0/70، )ج 0131
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َياَم وَ  وا الصِ  وم وا ان و  ِم َوَتَعق َبه  ال َفاِكِهيُّ ِبَأن  ال م َراَد ب ق وِلِه ص  و  ٌف الل ي ل  اَل َيك ون  َمَحل  الص  لُّه  َظر  الل ي ل  ك 
ل  ِللنِ ي ِة ق ل ت  َفَوَقَع ِفي ال َمَجاِز ال ِذي َفر  ِمن ه ؛ أِلَن  الن اِوَي َلي َس َص  َك  وز  َله  األ  اِئم ا َحِقيَقة  ِبَدِليِل َأن ه  َيج 

" ر  ل َع ال َفج  َد النِ ي ِة ِإَلى َأن  َيط  ب  َبع  ر  َوالشُّ
(1). 

َبرَ  ، َفَأخ  َناَن، ث م  َقاَل: َصلُّوا ِفي ِرَحاِلك م  َلٍة َباِرَدٍة ِبَضج  َنا وعن َناِفٌع، َقاَل: "َأذ َن اب ن  ع َمَر ِفي َلي 
، ث م  َيق ول  َعَلى ِإث ِرِه: َأالَ أَ  وَل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َكاَن َيأ م ر  م َؤذِ ن ا ي َؤذِ ن   َصلُّوا ِفي ن  َرس 

َفِر" َلِة الَباِرَدِة، َأِو الَمِطيَرِة ِفي الس  الرِ َحاِل ِفي الل ي 
(2). 

له: )َأو ال َمِطيَرة(  َناد قال العيني:" َقو  س  نى: الماطرة. َوا  ِبَفت ح ال ِميم، على وزن: فعيلة، ِبَمع 
َبَعة:  َوال َأر  َلة بالمجاز، ِإذ  الل ي ل ظرف َله  اَل َفاعل، وللعلماء ِفي: أنبت الر بيع البقل، َأق  ال َمَطر ِإَلى الل ي 

َناد، َأو ِفي أنبت، َأو ِفي الر بيع، َوَسماه  السكاكي: س  م وع مَجاز  مَجاز ِفي اإل ِ ِتَعاَرة ِبال ِكَناَيِة، َأو ال َمج  اس 
نى الممطور ِفيَها؛ َعل ال َمِطيَرة ِبَمع  ن َما لم َيج  ، َواِ  ود، َوذكر اإِلَمام الر اِزي  َأن ال مَجاز ال عقِلي   َعن ال َمق ص 

نى مفعولة ِإذا لم يذكر موصوفها َمعَها، َوَهه   َعل ِبَمع  ور، أِلَن فعيلة ِإن َما تج  َلة موصوفها َمذ ك  َنا الل ي 
 .(3)َفلَذِلك َدخلَها َتاء الت أ ِنيث، َوعند عدم َذِلك اَل تدخل ِفيَها َتاء الت أ ِنيث"

ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  - َما  َقاَل: "َأَخَذ َرس  ِ ب ِن ع َمَر  َرِضَي َّللا   َعن ه  َعن  َعب ِد َّللا 
َسي َت َفاَل ِبَمن ِكبِ  : ِإَذا َأم  ن َيا َكَأن َك َغِريٌب َأو  َعاِبر  َسِبيٍل َوَكاَن اب ن  ع َمَر، َيق ول  ن  ِفي الدُّ ي، َفَقاَل: ك 

ِتَك ِلَمَرِضَك، َوِمن  َحَياِتَك ِلمَ  ذ  ِمن  ِصح  َت َفاَل َتن َتِظِر الَمَساَء، َوخ  َبح  َذا َأص  َباَح، َواِ  ِتكَ َتن َتِظِر الص  "و 
(4). 

ن  ِفي وفي الحديث تشبيه تمثيلي  ل ه  ك  منتزع من متعدد بينه ابن حجر في الفتح إذ قال: "َقو 
َباَحةِ  ِييِر َواإل ِ كِ  َبل  ِللت خ  ن َيا َكَأن َك َغِريٌب َأو  َعاِبر  َسِبيٍل َقاَل الطِ يِبيُّ َلي َست  َأو  ِللش  َسن  َأن   الدُّ َح  َواأل 

نَ  ن ه  ث م  تَ َتك وَن ِبَمع  ك  َكٌن َيس  َكٌن َيأ ِويِه َواَل َمس  اِلَك ِبال َغِريِب ال ِذي َلي َس َله  َمس  َرق ى ى َبل  َفَشب َه الن اِسَك الس 
بِ  َبِة ِبِخاَلِف َعاِبِر الس  ك ن  ِفي َبَلِد ال غ ر  ِبيِل؛ أِلَن  ال َغِريَب َقد  َيس  َرَب َعن ه  ِإَلى َعاِبِر الس  يِل ال َقاِصِد َوَأض 

                                         

 (.4/078ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج( 1)
َحـالِ َبـاب  اأَلَذاِن ِلل م َســ (2) ـاَلة  ِفــي الرِ  ــَؤذِ ِن: الص  ِل الم  ــٍع، َوَقـو  ، ِفــي اِفِر، ِإَذا َكـان وا َجَماَعــة ، َواإِلَقاَمـِة، َوَكــَذِلَك ِبَعَرَفـَة َوَجم 

َلِة الَباِرَدِة َأِو الَمِطيَرِة، حديث رقم   (.0/071، )ج607الل ي 
 (.5/044ج(العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ( 3)
ـــِه َوَســـل َم:  (4) ِل الن ِبـــيِ  َصـــل ى هللا  َعَلي  ن َيا َكَأن ـــَك َغِريـــٌب َأو  َعـــاِبر  َســـِبيلٍ »َبـــاب  َقـــو  ـــن  ِفـــي الـــدُّ ، 6406حـــديث رقـــم « ك 
 (.8/81)ج
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ِلَكٌة َوق ط اع  َطِريٍق َفِإن  َمن  َشأ َنه  َأن  اَل  ِدَيٌة َوَمَفاِوز  م ه  ِدَيٌة م ر  َما َأو  َظة  َواَل  ِلَبَلٍد َشاِسٍع َوَبي َنه  ي ِقيَم َلح 
َسي َت َفاَل َتن َتِظر  الص   ِلِه ِإَذا َأم  َحة  َوِمن  َثم  َعق َبه  ِبَقو  َن َلم  ك  َسَك ِفي أَه ِل ال ق ب وِر َيس  ِلِه َوع د  َنف  َباَح ِإَلخ  َوِبَقو 

ِدَيِة َوهَ  َو  َت َوَهَلك َت ِفي ِتل َك األ  َت ان َقَطع  ر  ت ر  َفِإن َك ِإن  َقص  َتِمر  َساِئر ا َواَل َتف  َنى اس  َنى ال م َشب ِه َوال َمع  َذا َمع 
ل ه   َو َقو  ٍة َوَمَرٍض َفِإَذا  ِبِه َوَأم ا ال م َشب ه  َفه  ل و َعن  ِصح  ِتَك ِلَمَرِضَك؛ َأي  َأن  ال ع م َر اَل َيخ  ذ  ِمن  ِصح  َوخ 

ِتَك َما َداَمت  ِفيَك ق و ٌة ِبَحي ث  يكون َما ِبَك مِ  ِر ق و  ِد َوِزد  َعَلي ِه ِبَقد  ا َفِسر  َسي َر ال َقص  ن َت َصِحيح  ن  ِتل َك ك 
َياَدِة َقاِئم ا ب ِد َّللا َ  الزِ  ِف َزاَد َعبده ِفي ِرَواَيته َعن بن ع َمرَ: اع  ع  ت  َحاَلَة ال َمَرِض َوالض  َمَقاَم َما َلَعل ه  ي َفوِ 

َسَك ِفي أَه ِل ال ق ب وِر َوفِ  ن َيا ال َحِديَث َوَزاَد َلي ٌث ِفي ِرَواَيِتِه َوع د  َنف  ن  ِفي الدُّ َسِعيِد بن  ي ِرَواَيةِ َكَأن َك َتَراه  َوك 
ور وكأنك َعاِبر َسِبيل" َمن ص 
(1). 

َمع  ِمَن اب ِن َأِخيَك، َفَقاَل َله  َوَرَقة : َيا اب َن - وفي الحديث "َفَقاَلت  َله  َخِديَجة : َيا اب َن َعمِ ، اس 
ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َخَبَر َما َبَره  َرس  َرَأى، َفَقاَل َله  َوَرَقة : َهَذا الن ام وس   َأِخي َماَذا َتَرى؟ َفَأخ 

ا ال ِذي َنز َل َّللا   َعَلى م وَسى، َيا َلي َتِني ِفيَها َجَذع 
(2) ِ ول  َّللا  م َك، َفَقاَل َرس  َك َقو  ِرج  ، َلي َتِني َأك ون  َحياا ِإذ  ي خ 
ِرِجي  ه م  ، َقا ٌل َقطُّ ِبِمث ِل َما ِجئ َت ِبِه ِإال  ع وِدَي،  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: َأَو م خ  ، َلم  َيأ ِت َرج  َل: َنَعم 

" ي  فِ َي، َوَفَتَر الَوح  ر ا. ث م  َلم  َين َشب  َوَرَقة  َأن  ت و  ر ا م َؤز  َك َنص  ر  م َك َأن ص  ِني َيو  ِرك  ن  ي د  َواِ 
(3.)  

لك بجواز أن تكون )إذ( لما استقبل وعند شرح الحديث ذكر العيني أنه يميل إلى قول ابن ما
خرج من مكة في حادثة الهجرة بعد أألن النبي  صلى اله عليه وسلم   من الزمان فتقع موقع )إذا(

مك َقاَل اب ن َمالك  رجك َقو  له ِإذ  يخ  ثالث عشرة سنة من قول ورقة بن نوفل له، قال العيني:" َقو 
بل ك َتق  ( ِفي ال م س  مل ِفيِه )ِإذ  تع  له َتَعاَلى اس  ِويين َوِمن ه َقو  َمال َصِحيح وغفل َعنه  َأكثر الن ح  ِتع  إذا َوه َو اس 

مر﴿
َ
ة إِذْ قيض اأْل نْذرُهْم يَوْم اِْلَْرَ

َ
نْذرُهْم يَوْم اآلزفة إِذْ الُْقلُوبَوَقوله َتَعاَلى ﴿ (4)﴾َوأ

َ
َوَقوله  ((5))﴾َوأ

ْعَناقهم﴿
َ
َما ِفي َموِضع اآلخر َومن  (6)﴾فََاوف يعلُموَن إِذْ األغلل ِِف أ مل كل ِمن ه  تع  َقاَل َوقد اس 

                                         

 (.00/704ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج( 1)
نِ    (2) وِث السِ  د  لُّ َعَلى ح  ـس  الجذع َيد  ِبـِل ال ـِذي َأتَـت  َلـه  َخم  اِء: َمـا َأتَـى َلـه  َسـَنَتاِن، َوِمـِن اإل ِ َوَطَراَوِتِه. َفال َجَذع  ِمَن الش 

َلم  ال َجَذَع، أِلَن ه  َجِديٌد. )الرازي، مقاييس اللغة، )ج َز  ه ر  األ   (.0/400ِسِنيَن. َوي َسم ى الد 
 (.0/0، )ج0باب بدء الوحي، حديث رقم  (3)
 [.01]مريم:   (4)
 [.08]غافر:  (5)
 [.00]غافر:  (6)



 331 

َمال )ِإذا( َموِضع ِتع  له َتَعاَلى ﴿ اس  و َقو  ( َنح  وا إيَِلَْها) ِإذ  و لهوا انَْفضُّ
َ
ْوا ِِتَاَرة أ

َ
أِلَن  (؛1)﴾ِإَوذا َرأ

ه َعَلي ِه غير َواِحد َوتعقبه االنفضاض َواقع ِفيَما مضى َوَقاَل َبعضهم َهَذا ال ِذي ذكره اب ن َمالك قد أقر 
مل  تع  وده َوأول وا َما َظاهره َذِلك َوَقال وا ِفي مثل َهَذا اس  َشيخَنا ِبَأن النَُّحاة لم يغفلوا َعنه  بل منع وا و ر 

ق وعه فأنزلوه َمن ِزَلته َوي َقوِ ي َذِلك  ه َنا  َأن ِفي ِرَوايَ  ال ة على ال م ِضي  لتَحق ق و  يَغة الد  ة الب َخاِري  ِفي الصِ 
ِتَكاب مَجاز َوَما ذكره َغيره ِفيِه  َعاه  اب ن َمالك ِفيِه ار  ِقيق َما اد  مك َوعند الت ح  رجك َقو  ِبير ِحين يخ  الت ع 
ق وعه  ِقيقا لو  وَرة ال م ِضي  َتح  بل ِفي ص  َتق  ِتَكاب مَجاز ومجازهم أولى لما يبتنى َعَلي ِه من َأن ِإيَقاع ال م س  ار 

ِتَية ِفي َهِذه دون ِتل َك قلت بل غفلوا َعنه ؛ أِلَن الت ن ِبيه على مثل َهَذا َلي َس أَ  و استحضارا للصورة اآل 
وده َكيَف َيصح َوقد ورد ِفي ال ق ر آن  ر  ن َما ه َو من َوِظيَفة أهل ال مَعاِني َوَقوله بل منع وا و  من وظيفتهم َواِ 

وده َوَكيف نسب الت أ ِويل ِإَلي ِهم َوه َو ِفي غير َما َموِضع َوَقوله َوأول   له منع وا و ر  وا َما َظاهره ي َناِفي َقو 
ِليل ال   َلِوي ة؛ أِلَن الت ع  َو  له ومجازهم أولى الخ بعيد َعن األ  ن َما ه َو ِإَلى أهل ال مَعاِني َقو  ِذي َلي َس ِإَلي ِهم َواِ 

ِس َفمن َأي ن ه اب ن َمالك فِ لعلله َله م ه َو عين َما عل بل كإذا َوِبال َعك  َتق  ( ِفي ال م س  مل )ِإذ  تع  له اس  ي َقو 
َولوية"  (.2)األ 

  

                                         

 [.00]الجمعة:   (1)
 (.0/51العينى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )ج (2)
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 المبحث الثاني:
 الجناس

ِنيس: تفعيل من ال ِجن س، َوِمن ه م من َيق ول من الجناس، الجناس لغة : قال أبو البقاء: "الت ج 
َوقع َبينهَما مفاعلة الجنسية  خرى ال َكِلَمَتي ِن ِإذا شابهت األ   إحدىَوِمن ه م من َيق ول من المجانسة؛ أِلَن 

 والمجانسة.

 أيضا  : مصدر )جانس( َوِمن ه م من َيق ول من )التجانس( َوه َو التفاعل من ال ِجن س والجناس
د من َولما انقسم أقساما َكِثيَرة وتنوع أنواعا عديدة تنزل منزَلة ال ِجن س ال ِذي يصدق على كل َواحِ 

َو ِحيَنِئٍذ جنس" َأن َواعه، َفه 
(1). 

"والجناس من صور األلفاظ، وممن وافق على ذلك عالمة عصره الشهاب محمود، وقال: 
إنما يحسن الجناس إذا قل، وأتى في الكالم عفو ا، من غير كد وال استكراه وال بعد وال ميل إلى جانب 

 (2)الركة"

ن الجناس التام ليحمل بعض عناصر الش به بالمشترك اللفظي؛ حيث يتحد اللفظ ويختلف وا 
وكذلك سماها األولون -المعنى، على أن جمهرة الظواهر البديعية ليست أكثر من محسنات لفظية 

فال تدخل في دراسة المعنى العرفي دخوال  مباشر ا؛ ألن معناها أي: المقصود منها هو "التحسين"،  -
 .(3)وهو فني ال عرفي

ة الحموي غير أن بعض القدما "في كتابه: "خزانة األدب": (4)ء ال يستحسنونه قال: ابِن ِحج 
ت  على ِمن واِلِه ِمن  أه ِل األدب" َهِب َمن  نسج  "أم ا الجناس  فإن ه َغي ر  مذ هبي وَمذ 
(1). 

                                         

 (.705أبو البقاء الحنفي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، )ص (1)
 (.0/55ابن حجة الحموي، خزانة األدب وغاية األرب، )ج( 2)
 (.03حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، )صتمام ( 3)
أبو بكر بن علي بن عبد هللا الحمـوي األزراري، تقـي الـدين ابـن حجـة إمـام أهـل األدب فـي عصـره. وكـان شـاعرا  (4)

 جيد اإلنشاء.
م، مــن أهـــل حمـــاة )بســورية( ولـــد ونشـــأ ومـــات فيهــا. زار القـــاهرة والتقـــى بعلمائهـــا واتصــل بملوكهـــا. )الزركلـــي، االعـــال

 (7/60)ج
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 وقال "ابن رشيق" في كتابه: "العمدة": "التجنيس من أنواع الفراغ، وقل ِة الفائدة، ومم ا اَل ي َشكُّ 
" ِمهم وَنث ِرهم، حت ى َبَرَد َوَرك  اَقة  المتعقِ ب وَن في َنظ  في َتكلُِّفه، وقد أكثر منه الس 
(2). 

ِء التكرير، لكن ها تفاجئ بالتأسيس  وهو فنٌّ بديٌع في اختيار األلفاظ التي ت وِهم  في البد 
 واختالِف المعنى.

تكرها  ا ترط فيه أن ال يكون متكل فا ، وال م س  ستكراها ، وأن يكون مستعَذبا  عند ذوي الحس ِ وي ش 
األدبي المرهف، وقد َنَفر من تصنُّعه وتكلُِّفه ِكَبار  األدباء والنَُّقاد.
(3) 

: "هو أن يتفق اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى ويكون: تاما  وناقصا  الجناُس اصطالحاً 
 (4)ومصحفا ".

نى "وهو التشابه والجناس َبين  ِتاَلفهَما ِفي ال َمع  َلَماء البديع تشابههما ِفي الت َلفُّظ َمَع اخ  َظي ِن ِعن د ع  الل ف 
 .(5)َوه َو من المحسنات اللفظية"

نى" ِتاَلف ال َمع  َثرَها َمَع اخ  وف َأو َأك  وهو"اتِ َفاق ال َكِلَمَتي ِن ِفي كل ال ح ر 
(6) 

 (7)ومعنوي" –المعنى وهو ينقسم إلى نوعين: لفظي  وهو "تشابه لفظين في النطق، واختالفهما في
 أواًل_ الجناس التام: 

: وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أشياء، نوع الحروف، وعددها، الجناس الّتام
 وهيئآتها الحاصلة من الحركات والسكنات، وترتيبها مع اختالف المعنى.

                                                                                                                        

 (.0/54ابن حجة الحموي، خزانة األدب وغاية األرب، )ج( 1)
 (.7/485ابن حسن َحَبن َكة الميداني الدمشقي، البالغة العربية، )ج (2)
 (.7/485، )جالمرجع السابق (3)
 .)084ص(السراج، اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثل، ( 4)
 (.0/785ابن عبد الرسول األحمد نكري ، جامع العلوم في اصطالحات الفنون، )ج (5)
 (.0/043المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، )ج (6)
 (.075الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، )ص (7)
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حد: كاسمين، أو فعلين، أو حرفين سمى: الجناس فإن كان اللفظان المتجانسان من نوع وا
ن  -)مماثال  ومستوفيا (  نحو: رحبة رحبة: فرحبة األولى: فناء الدار، ورحبة الثانية: بمعنى واسعة وا 

مِ ي: الجناس مستوفيا ، نحو إرع الجار ولو جار   وكقول الشاعر: -كانا من نوعين: كفعل واسم، س 

ـــــــــان ـــــــــرم الز م ـــــــــن ك ـــــــــات م ـــــــــا م  م
[ 

ـــــه يحيـــــا لـــــد  يحيـــــى بـــــن عبـــــد هللا   فإن 
 

 يحيى الثاني اسم الممدوح، ونحو:و  فيحيا األول فعل مضارع

 إذا رمــــــــــاك الــــــــــدهر فــــــــــي معشــــــــــر
 

 قــــــــد أجمــــــــع النــــــــاُس علــــــــى بغضــــــــهم 
 

ــــــــم ــــــــي داره ــــــــت ف ــــــــا ُدم ــــــــدارهم م  ف
 

 وأرضـــــــــهم مـــــــــا ُدمـــــــــت فـــــــــي أرضـــــــــهم 
 

يقع موقعه من الحسن حتى : مم ا ال يتفق للبليغ إال على ندور وقلة: فهو ال والجناس التام
يكون المعنى هو الذي استدعاه وساقه ، وحتى تكون كلمته  مم ا ال يبتغي الكاتب منها بدال ، وال يجد 

 .(1)"عنها حوال  

وذكر الهاشمي النوع الثاني من الجناس التام، فقال:" ومنها الجناس غير التام: وهو ما 
عة السابقة )ويجب أال يكون بأكثر من حرف( اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من األرب

واختالفهما: يكون إم ا بزيادة حرف )في األول(، نحو: دوام الحال من المحال. أو )في الوسط(، 
نحو: جد ي جهدي أو )في اآلخر( نحو: الهوى مطية الهوان واألول يسمى مردوفا ، والثاني ي سمى 

ِ َوبَِما ُكنُتْم َذٰلِ  مكتنفا  والثالث مطر فا  كقوله تعالى ﴿ رِْض بَِغْيِ اِْلَق 
َ
ُكم بَِما ُكنُتْم َتْفرَُحوَن ِِف اأْل

، وكقوله عليه السالم )الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة( ومن اختالف (2)﴾َتْمرَُحونَ 
وحتٌف أعدادها، قولك: هذا بناء ناء ومن اختالف ترتيب الحروف، قوله )في حسامه فتح ألوليائه، 

ومن هذا: قول األحنف: ح سام ك فيه لألحباب فتٌح ور محَك فيه لألعداء حتف  ومن  -ألعدائه( 
 اختالف الهيئة، قول الشاعر:

                                         

 (.076والبيان والبديع، )صالهاشمي، جواهر البالغة في المعاني  (1)
 [.05]غافر:  (2)
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 الَجـــّد فـــي الجـــد والِحرمـــان فـــي الكســـل
 

 (1)فانصـــب ُتصـــب عـــن قريـــب غايـــة األمـــل" 
 

ول  َّللا ِ  َصل ى ومما ورد في البخاري من الجناس التام المماثل عن َعاِئَشَة،  : "َكاَن َرس  َقاَلت 
َعَتي ِن َخِفيَفَتي نِ  ِر َقاَم، َفَرَكَع َرك   َقب َل َصاَلِة هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ِإَذا َسَكَت الم َؤذِ ن  ِباأل وَلى ِمن  َصاَلِة الَفج 

ِه  َطَجَع َعَلى ِشقِ  ، ث م  اض  ر  َتِبيَن الَفج  َد َأن  َيس  ِر، َبع  َِقاَمِة"الَفج  األَي َمِن، َحت ى َيأ ِتَيه  الم َؤذِ ن  ِلإل 
(2). 

وقع الجناس في لفظة الفجر فقد اتفق اللفظان في أربعة أنواع، وهي: نوع الحروف وشكلها 
وعددها وترتيبها مع اختالف المعنى، وهما: اللفظان المتجانسان من اسمين ويسمى هذا األسلوب 

 الجناس التام.

ن لفظة )الفج ر( األولى أراد بها صالة الفجر فحذفت الصالة لوجود قرينة تدل عليها وهو وا 
لفظ أقام فعند قولنا أقام الليل والتقدير؛ أي: صالة الليل وأقام الفجر؛ أي: صالة الفجر ولفظة الفجر 

 الثانية، وهي تدل على الزمان؛ أي وقت طلوع الفجر، 

ذلك النفجاره؛ أي لظهوره وخروجه كما "والفجر هو انصداع البياض من المشرق ويسمى ب
ينفجر النهر وهو اثنان )الكاذب والصادق(، فالكاذب يسمى ذنب السرحان وهو الصاعد المستطيل 

 (3)والصادق هو الممتد المنتشر في األفق".
 جناس االشتقاق:

َوَسل َم: " َوَقاَل في حديث الثالثة الذين سدت عليهم الصخرة "َقاَل الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه  
َتَنَعت  مِ  ِسَها، َفام  ت َها َعن  َنف  ، َفَأَرد  م  َكاَنت  ِلي ِبن ت  َعمٍ ، َكاَنت  َأَحب  الن اِس ِإَلي  : الل ه  نِ ي َحت ى اآلَخر 

ِريَن َوِماَئَة ِديَنارٍ  َطي ت َها ِعش  ِنيَن، َفَجاَءت ِني، َفَأع  َعَلى َأن  ت َخلِ َي َبي ِني َوَبي َن  َأَلم ت  ِبَها َسَنٌة ِمَن السِ 
: اَل أ ِحلُّ َلَك َأن  َتف ض  الَخاَتَم ِإال  ِبَحقِ ِه، َفتَ  ت  َعَلي َها، َقاَلت  ِسَها، َفَفَعَلت  َحت ى ِإَذا َقَدر  ت  ِمَن َنف  َحر ج 

                                         

 (.076الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، )ص( 1)
 0/078ج 676َباب  َمِن ان َتَظَر اإِلَقاَمَة حديث رقم  (2)
 .7/701،747ينظر: المفهم لما أشكل من تلخص كتاب مسلم:  (3)
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، ق وِع َعَلي َها، َفان َصَرف ت  َعن َها َوِهَي َأَحبُّ الن اِس ِإَلي  ن ت   الو  م  ِإن  ك  َطي ت َها، الل ه  ت  الذ َهَب ال ِذي أَع  َوَتَرك 
ن  ِفيِه" ِهَك، َفاف ر ج  َعن ا َما َنح  َفَعل ت  اب ِتَغاَء َوج 
(1). 

إن الجناس واقع بين المفرد والجمع في ) سنة من السنين( ويسمى جناس االشتقاق عمل  
 .(2)ب بين الجناسعلى إعطاء لمسة جمالية للنص من خالل التقار 

أعطى هذا الجناس قيمة جمالية للملتقى من خالل اإليحاء التصويري الذي يصور لك عندما 
وتقلع عن الذنوب بأنه ال يضيع عند هللا؛ ألنه من ترك شيئا هلل فال بد أن يعوضه عن ذلك   تتوب

ل من شده وبدأ الشيء يوما وهو في أشد الحاجة إلي هللا  عز وجل  ومنه ما وقع به هذا الرج
يذكر ذنبا تركة مخافة هلل فقال ) سنة( من هذه السنين الماضية فجاءت مفرده وأراد بها سنه شده 

 .(3)وقحط ومجاعة ألمت بهذه المرأة 

ب َح، ث م  َرِكَب َراِحَلَته  َحت ى إِ  َبَح، َفَصل ى الصُّ َذا َعن  َأَنٍس  َرِضَي َّللا   َعن ه : ث م  "َباَت َحت ى َأص 
ٍة" َرٍة َوَحج  َتَوت  ِبِه الَبي َداَء أََهل  ِبع م  اس 
(4) 

ما يعرف بجناس التحريف وهو اختالف اللفظين في هيئات الحروف ثم  أيضا  ومن الجناس 
ن ة الَبرد وعليه قوله تعالى: ب ة الب رد ج   االختالف قد يكون في الحركة فقط، كالب رد والَبرد في قولهم: ج 

                                         

ــَتأ ِجر  َفــَزاَد، َأو  َمــن  َعِمــَل ِفــي َمــالِ  (1) ــَره ، َفَعِمــَل ِفيــِه الم س  ــَتأ َجَر َأِجيــر ا َفَتــَرَك اأَلِجيــر  َأج  َضــَل َبــاب  َمــِن اس  َتف  ــِرِه، َفاس   َغي 
 (.0/10)ج 7707حديث رقم 

 (.0/05ينظر: جماليات وصف الجنة والنار: ) (2)
 (.0/80ينظر: شرح رياض الصالحين: ) (3)
ِن َقاِئَمة ، حديث رقم  (4) ِر الب د   (7/000، )ج0005َباب  َنح 
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رَْسلَْنا فِيِهْم ُمنِْذرِينَ َولََقْد  ﴿
َ
: وكقولك: (2)قال السكاكي (1)﴾ فَانُْظْر َكيَْف اَكَن َعقِبَُة الُْمنَْذرِينَ  أ

 . (3)إلى الصورة "الجهول إما مفِرط أو مفرِ ط"، والمشدد في هذا الباب يقوم مقام المخفف نظرا  
 ِ ول  َّللا  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  _ومثاله : َعِن اب ِن َعب اٍس  َرِضَي َّللا   َعن ه َما  َقاَل: "َكاَن َرس 

ِرِب َوالِعَشاِء" َمع  َبي َن الَمغ  ِر َسي ٍر َوَيج  ِر، ِإَذا َكاَن َعَلى َظه  ِر َوالَعص  َمع  َبي َن َصاَلِة الظُّه  َيج 
(4). 

ر"ِ  "َفَكَأن ه   ِر َوالظ ه  ِريِف َبي َن الظُّه  ٍر ق ل ت  َوِفيِه ِجَناس  الت ح  َراِكب  َظه 
(5) 

  

                                         

 [.00-07]الصفات:  (1)
يوسف بن أبي بكر بن دمحم أبو يعقوب السكاكي: من أهل خوارزم، عالمة إمام في العربية والمعاني والبيان  (2)

واألدب والعروض والشعر، متكلم فقيه متفنن في علوم شتى. وهو أحد أفاضل العصر الذين سارت بذكرهم الركبان. 
عشر علما أحسن فيه كل االحسان، وله غير في اثني « مفتاح العلوم»ولد سنة أربع وخمسين وخمسمائة، وصنف 

 ذلك، وهو اليوم حي  ببلده خوارزم.
 (.6/7684)ياقوت الحموي، إرشاد األريب إلى معرفة األديب، )ج

 (.4/640ح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، ، )جيضا  الصعيدي، بغية األ( 3)
ِرِب َوالعِ  (4) َفِر َبي َن الَمغ  ِع ِفي الس   (.7/46، )ج0030َشاِء، حديث رقم َباب  الَجم 
 (.7/583ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج( 5)
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 المبحث الثالث
 الطباق

. وطاَبق ت  بين الشيئين، إذا جعلتهما  : االت فاق  قال الجوهري: "والم طاَبَقة : الموافَقة . والَتَطابق 
ٍو واحد وألزقتهما"  .(1)على َحذ 

لفظ طبق بقوله:" الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد وهو يدل  وذكر ابن فارس أصل
على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه من ذلك الطبق، تقول: أطبقت الشيء، فاألول 

 .(2)طبق للثاني وقد تطابقا"

ين مختلفين، كاإليراد  أما الطباق في عرف االصطالحيين، فهو :" أن تجمع بين ضد 
 .(3)نهار، والسواد والبياض"واإلصدار والليل وال

وعند ابن حجة الحموي "الجمع بين الضدين، في كالم أو بيت شعر كاإليراد واإلصدار، 
والليل والنهار، والبياض والسواد. وليس في األلوان ما تحصل به المطابقة غيرهما، أعني البياض 

األلوان؛ ألن كالا منهما إذا قوي والسواد، فقد قال الرماني وغيره: البياض والسواد ضدان بخالف بقية 
ا من صاحبه"  .(4)زاد بعد 

ثم علق ابن حجة الحموي على ذلك، فقال:" وقد تقرر أن المطابقة: الجمع بين الضدين عند 
 .(5)غالب الناس، سواء كانت من اسمين أو من فعلين أو غير ذلك.

ن أن يسمى مطابقا ؛ ألن وقال ابن أبي اإلصبع: "الكالم الذي قد جمع فيه بين الضدين يحس
المتكلم به قد طابق فيه بني الضدين، وهو على ضربين: ضرب يأتي بألفاظ الحقيقة، وضرب يأتي 

 .(6)بألفاظ المجاز، فما كان منه بلفظ الحقيقة سمي طباقا ، وما كان بلفظ المجاز سمي تكافؤا "

                                         

 (.4/0500الجوهري، الصحاح )طبق(، )ج( 1)
 .)03/401(معجم مقاييس اللغة )طبق(:  (2)
 (.0/18شهاب الدين النويري، نهاية األرب في فنون األدب، )ج (3)
 (.0/056األدب وغاية األرب، )جابن حجة الحموي، خزانة  (4)
 (.0/056، )جالمرجع السابق( 5)
 (.000ابن ابي االصبع، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، )ص( 6)
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ذي يأتي بألفاظ الحقيقة فقد ثم ذكر أنواع الطباق الحقيقي ومثل له إذ قال:" وأما الطباق ال
 قسموه إلى ثالثة أقسام: طباق اإليجاب، وطباق السلب، وطباق الترديد.

بَْكىٰ  فمثال طباق اإليجاب قوله تعالى: ﴿
َ
ْضَحَك َوأ

َ
نذُه ُهَو أ

َ
َماَت *َوأ

َ
نذُه ُهَو أ

َ
ْحَيا َوأ

َ
،  (1)﴾َوأ

وكقول الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص  لألنصار  رضي هللا عنهم: " إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع، 
فانظروا إلى فضل هذه العبارة كيف أتت المناسبة التامة فيها ضمن المطابقة وكقول علي  كرم هللا 

 .(2)وجهه: من رضي عن نفسه كثر من يسخط عليه"

منفية،  خرى اق السلب، وهو أن يأتي المتكلم بجملتين أو كلمتين، إحداهما موجبة واأل"وطب
وقد تكون الكلمتان منفيتين، ومثاله قول بشر بن هارون وقد ظهر منه فرح عند الموت، وقيل له: 

 .(3)أتفرح بالموت؟ فقال: ليس قدومي على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوق ال أرجوه"

وهو أن يرد آخر الكالم المطابق على أوله، فإن لم يكن الكالم مطابقا  فهو "وطباق الترديد، 
 رد األعجاز على الصدور، ومثاله قول األعشى:

ن جهـــدوا  ال يرقـــع النـــاس مـــا أوهـــوا وا 
 

ـــــــــوا  ـــــــــا رقع ـــــــــاة ويوهـــــــــون م  طـــــــــول الحي
 

نُتْم إَِّلذ تَْكِذبُوَن ﴿: وقد يقع في الطباق ما هو معنوي، كقوله تعالى
َ
قَالُوا َربَُّنا َيْعلَُم إِنذا  إِْن أ

 (5)معناه ربنا يعلم إنا لصادقون، وهللا أعلم".، (4)﴾ إيَِلُْكْم لَُمرَْسلُونَ 

؛ وهي: أيضا  ومن المحدثين عرفه الصعيدي بقوله :"المطابقة، وتسمى الطباق والتضاد 
بلفظين من نوع واحد الجمع بين المتضادين؛ أي: معنيين متقابلين في الجملة، ويكون ذلك إما 

ْيَقاًظا َوُهْم ُرقُودٌ  ﴿: اسمين، كقوله تعالى
َ
تُْؤِِت الُْملَْك َمْن ﴿ : ، أو فعلين؛ كقوله تعالى(6)﴾َوحَتَْاُبُهْم أ

                                         

 [44 -40]النجم:  (1)
 (.007ابن ابي االصبع، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، )ص (2)
 (.000، )صالسابق المرجع (3)
 [06-05يس:  ] (4)
 (.000ابن ابي االصبع، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، )ص( 5)
 [.08]الكهف:  (6)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura53-aya44.html
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ْن تََشاُء َوتُعِزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاءُ  ، وقول النبي  عليه السالم  (1)﴾تََشاُء َوَتْْنُِع الُْملَْك ِممذ
 لألنصار: "إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع"، وقول أبي صخر الهذلي:

ـــــذي ـــــى وأضـــــحك وال ـــــذي أبك  أمـــــا وال
 

 أمــــــــــات وأحيــــــــــا والــــــــــذي أمــــــــــره األمــــــــــر 
 

 

ما بلفظين من نوعين؛  ؛(2)﴾ لََها َما َكَابَْت وََعلَيَْها َما اْكتََاَبْت  كقوله تعالى:﴿؛ أو حرفين وا 
َوَمنْ  ﴿ كقوله تعالى:

َ
ْحَييَْناهُ  أ

َ
 .(4)أي: ضاال فهديناه" ،(3)﴾اَكَن َميًْتا فَأ

ع  في العبارة الواحدة بين معَني يِن متقابلين، على سبيل  وقال عبد الرحمن بن حسن: "هو ال َجم 
ال ي ن عليهما من َنو ع واحٍد  الحقيقة، أو على سبيل المجاز، ولو إيهاما ، وال يشترط كون الل فظين الد 

 و فعلين، فالشرط التقابل في المعنيَيي ن فقط. والتقابل بين المعاني له وجوه، منها ما يلي:كاسمين أ

 ( تقابل التناقض: كالوجد والعدم، واإِليجاب والسلب.0)

 ( تقابل التضاد: كاألسود واألبيض، والقيام والقعود.7)

 .(5)وق"( تقابل التضاي ف: كاألب واالبن، واألكبر واألصغر، والخالق والمخل0)

ن تغير االسم ال يغير من فحوى المعنى  ولهذا يمكن القول إن المفهوم واحد والتسميات كثيرة وا 
شيئا ولهذا نجد أن التضاد في الدراسات البالغية يلتقي بالطباق والمطابقة فن من فنون البديع يكون 

تسمى الطباق في النثر أو الشعر وهو علم يعرف به وجود تحسين الكالم ووضوح الداللة والمطابقة 
 .(6)أيضا  والتضاد 

 عثر على أمثلة واضحة من البخاري إال على طباق اإليجاب.أ ولم 

                                         

 [.76]آل عمران:  (1)
 [.786]البقرة:  (2)
 [.077]األنعام:  (3)
 (.4/005البالغة، )ج ح لتلخيص المفتاح في علوميضا  الصعيدي، عبد المتعال، بغية األ( 4)
 (.7/083الميداني الدمشقي، ابن حسن َحَبن َكة، البالغة العربية، )ج( 5)
 (.0/7ينظر: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ابن عبد الرسول نكري، )ج (6)
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وردت كثير من األحاديث التي احتوت على ألفاظ الزمان في صحيح البخاري فيها طباق و 
تؤكد ما ذهب إليه المقصود والمراد من هذه األحاديث فالضد يظهر حسنه الضد ومن هذه 

 يأتي:األحاديث ما 

َعن  َسَلَمَة ب ِن اأَلك َوِع  َرِضَي َّللا   َعن ه   َقاَل: "َكاَن َعِليٌّ  َرِضَي َّللا   َعن ه   َتَخل َف َعِن -
وِل َّللا ِ  ى هللا    َصل  الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ِفي َخي َبَر، َوَكاَن ِبِه َرَمٌد، َفَقاَل: َأَنا َأَتَخل ف  َعن  َرس 
لَ  ِة ال ِتي َفَتَحَها ِفي َعَلي ِه َوَسل َم  َفَخَرَج َعِليٌّ َفَلِحَق ِبالن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َفَلم ا َكاَن َمَساء  الل ي 

ِطَين  الر اَيَة  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: " أَل ع  ول  َّللا  َذن   -َصَباِحَها، َفَقاَل َرس  ٌل  -َأو  َقاَل: َلَيأ خ  ا َرج  َغد 
َتح  َّللا   َعَلي ِه" وَله ، َيف  ول ه ، َأو  َقاَل: ي ِحبُّ َّللا َ َوَرس  ي ِحبُّه  َّللا   َوَرس 
(1). 

َلِة ال ِتي َفَتَحَها ِفي َصَباِحَها( "والمساء  فالمساء ضد الصباح في قوله :) َفَلم ا َكاَن َمَساء  الل ي 
ِي َخاِمَسٍة َوِمس  هو زَ  َسي َنا، َوَأَتاَنا ِلم س  َنا َوَأم  َبح  َباِح. ي َقال  َأص  ِمَنِة، َوه َو ِخاَلف  اإل ِص  َز  ِي َماٌن ِمَن األ 

َباِح.  َخاِمَسٍة. َوال َمَساء : ِخاَلَف الص 

ِخَل الر اِعي َيَده  ِفي َرِحِم الن اقَ  خرى َوال َكِلَمة  األ   : َأن  ي د  ي  ِل ِمن  َرِحِمَها ال َمس  ط  َماَء ال َفح  س  ِة َيم 
ِمَل" َكَراَهَة َأن  َتح 
(2). 

َعن  َأَنٍس  َرِضَي َّللا   َعن ه   َقاَل: "َوَلَقد  َرَهَن الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ  ِدر َعه  ِبَشِعيٍر، -
َبَح َوَمَشي ت  ِإَلى الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل   : َما َأص  ت ه  َيق ول  َِهاَلٍة َسِنَخٍة، َوَلَقد  َسِمع  ب ِز َشِعيٍر َوا  َم  ِبخ 

َعة  َأب َياٍت" م  َلِتس  ن ه  َسى َواِ  آِلِل م َحم ٍد  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ِإال  َصاٌع، َواَل َأم 
(3). 

 والطباق في الحديث حاصل بين الفعلين أصبح وأمسى

ب ِح، أَلََتو ه َما َوَلو  َحب و ا""َولَ -   َلم وَن َما ِفي الَعَتَمِة َوالصُّ و  َيع 
(4). 

 والطباق في الحديث حاصل بين العتمة والصبح.

                                         

 (.4/54َباب  َما ِقيَل ِفي ِلَواِء الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم ج (1)
 (.5/070مقاييس اللغة )مسي(، ابن فارس، ج (2)
 (.0/047، )ج7538َباب  الر ه ِن ِفي الَحَضِر، حديث رقم  (3)
ِتَهاِم ِفي اأَلَذاِن، حديث رقم  (4)  (.076/(0، )ج605َباب  ااِلس 
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َعن  َأَنٍس  َرِضَي َّللا   َعن ه   َقاَل: "َكاَن الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  اَل َيط ر ق  أَه َله ، َكاَن -
َوة  َأو  َعِشي ة "اَل َيد   ل  ِإال  غ د  خ 

(1). 

ت َيان   والمقصود بقوله )ال يطرق أهله(؛ أي ليال، قال النووي:"   وق  ِبَضمِ  الط اِء ه َو اإل ِ َوالطُّر 
َو َطاِرٌق" لُّ آٍت ِفي الل ي ِل َفه  ِفي الل ي ِل َوك 
(2). 

طلوع الصبح والعشية من الزوال حتى دوة من أول غدوة فيها طباق مع العشية فوقت الوالغ  
 مغيب الشمس.

َوٌة، َخي  -   ِ، َأو  َغد  َحٌة ِفي َسِبيِل َّللا  ٌر عن َأَنَس ب َن َماِلٍك، َعِن الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "َلَرو 
ن َيا َوَما ِفيَها"  .(3)ِمَن الدُّ

 أجر المجاهد في سبيل هللا سواء كان رائحا  والطباق بين لفظتي الروحة والغدوة لتوكيد عظيم 
ولعل تقديم الروحة على الغدوة للداللة على أن أجر المجاهد وهو راجع من المعركة خير  أم غاديا  

 من الدنيا وما فيها فكيف به وهو غاد ذاهب اليها؟!.

أجر كما أن الحرف أو هنا للتقسيم وليس للتخيير وهذا أنسب للمراد من الحديث في بيان 
يضيء  المجاهد في سبيل هللا  تعالى  ولقد كانت العرب قديما تطلق على الجواد بنفسه القمر

 قل درجة بنجم سهيل والقمر عند العرب أزين في التشبيه.أالظالم والجواد بماله وهو 

ٍد  َرِضَي َّللا   َعن ه   َعِن الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه - ِل ب ِن َسع  َحة  َعن  َسه  و  َوَسل َم  َقاَل: "الر 
ن َيا َوَما ِفيَها" ِ َأف َضل  ِمَن الدُّ َوة  ِفي َسِبيِل َّللا  َوالَغد 
(4). 

وفي هذا الحديث جمع النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  بين الروحة والغدوة بحرف العطف الواو الذي يفيد 
 لسابق.اشتراك األمرين في حكم واحد تأكيد على ما بيناه في الحديث ا

                                         

وِل ِبالَعِشيِ  حديث رقم  (1) خ   (.0/0، )ج0833َباب  الدُّ
 (.00/00الحجاج ، )جالنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن  (2)
، َشـِديَدة  َسـَواِد الَعـي ِن، َشـِديَدة  َبَيـاِض الَعـي ِن " حـديث  (3) وِر الِعـيِن، َوِصـَفِتِهن  ي َحـار  ِفيَهـا الط ـر ف  ، 7016رقـم َباب  الح 
 (.4/00)ج
م  ِمَن ال (4) ِس َأَحِدك  ِ، َوَقاِب َقو  َحِة ِفي َسِبيِل َّللا  و  َوِة َوالر   (4/00ج) 7014َجن ِة حديث رقم َباب  الَغد 
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َرةٍ - ل  ز م  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "َأو   َتِلج  َعن  َأِبي ه َري َرَة  َرِضَي َّللا   َعن ه   َقاَل: َقاَل َرس 
َتِخط وَن، َوالَ  ق وَن ِفيَها، َواَل َيم  ِر، اَل َيب ص  َلَة الَبد  وَرِة الَقَمِر َلي  وَرت ه م  َعَلى ص  ط وَن، آِنَيت ه م   الَجن َة ص  َيَتَغو 

، َوِلك لِ  َوا ك  م  الِمس  ه  ح  ِة، َوَمَجاِمر ه م  األَل و ة ، َوَرش  م  ِمَن الذ َهِب َوالِفض  َشاط ه  ، َأم  ِحٍد ِمن ه م  ِفيَها الذ َهب 
ِتاَلفَ  ِن، اَل اخ  ِم ِمَن الح س  وِقِهَما ِمن  َوَراِء الل ح  َجَتاِن، ي َرى م خُّ س  م  َواَل َتَباغ َض، ق ل وب ه م  َقل ٌب  َزو  َبي َنه 

َرة  َوَعِشياا" َواِحٌد، ي َسبِ ح وَن َّللا َ ب ك 
(1). 

َرع   واإلبكار والعشي بينهما مطابقة وهما أشرف أوقات النهار للذكر قال األرناؤوط:" َفي ش 
 ، م س  ل َع الش  ِر ِإَلى َأن  َتط  َد َصاَلِة ال َفج  ر  َبع  َتاِن الذِ ك  ، َوَهَذاِن ال َوق  م س  ر َب الش  ِر َحت ى َتغ  َد ال َعص   -َوَبع 

ِر  ِر َوَوق َت ال َعص  ِني َوق َت ال َفج  ِرِه  -أَع  ِر، َوِلَهَذا َأَمَر َّللا    َتَعاَلى ِبِذك  َقاِت الن َهاِر ِللذِ ك  ه َما َأف َضل  َأو 
ِصيًل ﴿: ِلهِ َكَقو   ِفيِهَما ِفي َمَواِضَع ِمَن ال ق ر آنِ 

َ
ِلهِ  (2)﴾وََسب ُِحوهُ بُْكَرةً َوأ َواذُْكرِ اْسَم َرب َِك بُْكَرةً ﴿: َوَقو 

ِصيًل 
َ
 ، (3)﴾َوأ
ِلهِ  بَْكارِ ﴿: َوَقو  ِلهِ  (4)﴾وََسب ِْح بِالَْعِش ِ َواْلِ ْن َسب ُِحوا بُْكَرةً وََعِشيًّا﴿: َوَقو 

َ
ويَْح إيَِلْهِْم أ

َ
 .(6)" (5)﴾فَأ

 أذكار الصباح والمساء التي هي حصن للمسلم في يومه وليلته. تتين شرعولشرف هذين الوق

ِس"- َمِتَها ِباأَلم  ر  َم َكح  َمت َها الَيو  ر  وفي الحديث "ث م  َعاَدت  ح 
(7). 

 ولفظة اليوم تقابل األمس في هذا الحديث وفي الحديث التالي له مباشرة في هذا المبحث.

 كانت محرمة قبل الفتح. فمكة عادت حرمتها بعد فتح مكة كما

ق وا، َفِإن ه  َيأ ِتي  عن اِرَثَة ب نِ - : " َتَصد  ت  الن ِبي   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َيق ول  َوه ٍب، َقاَل: َسِمع 
: َلو   ل  َبل َها، َيق ول  الر ج  ل  ِبَصَدَقِتِه، َفاَل َيِجد  َمن  َيق  ِشي الر ج  م  َزَماٌن َيم  ِس َلَقِبل ت َها،  َعَلي ك  ِجئ َت ِبَها ِباأَلم 

َم، َفاَل َحاَجَة ِلي ِبَها " َفَأم ا الَيو 
(1). 

                                         

ل وَقٌة، حديث رقم  (1)  (.4/008)ج 0745َباب  َما َجاَء ِفي ِصَفِة الَجن ِة َوَأن َها َمخ 
 [47]األحزاب:  (2)
 [75]اإلنسان:  (3)
 [40]آل عمران:  (4)
 [00]مريم:  (5)
 (.7/575الدمشقي، الحنبلي زين الدين، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، )ج (6)
اِهد  الَغاِئَب حديث رقم  (7)  (.0/07، )ج034َباٌب: ِلي َبلِ ِغ الِعل َم الش 



 350 

ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل م َ  َقاَل َّللا   - َعن  َأِبي ه َري َرَة  َرِضَي َّللا   َعن ه   َقاَل: َقاَل َرس 
ِذيِني اب ن  آَدَم يَ  : " ي ؤ  ر  أ َقلِ ب  الل ي َل َوالن َهاَر" َعز  َوَجل  ، ِبَيِدي اأَلم  ه ر  ه َر َوَأَنا الد  بُّ الد  س 

(2). 

فالطباق موجود بين )الليل( وما يقابله وهو )النهار(؛ أي طباق ) الليل ( على النهار؛ ألن 
ليل ضد الليل سابق النهار ومهما طال الليل فال بد من طلوع النهار وقد ذهب الخليل إلي أن ال

، وهما عند األزهري اسمان بقوله :" النهار اسم وهو (3)النهار والليل ظالم وسواد والنهار نور وضياء
 .(4)ضد الليل والنهار اسم لكل يوم والليل اسم لكل ليلة"

ا، َفَأذِ - ِضي َبع ض  : َيا َربِ  َأَكَل َبع  َتَكِت الن ار  ِإَلى َربِ َها، َفَقاَلت  َن َلَها ِبَنَفَسي ِن، وفي الحديث "َواش 
َتاِء َوَنَفسٍ   .(5)الصيف" في َنَفٍس ِفي الشِ 

إن الطباق حاصل في ألفاظ الزمان بين )الشتاء والصيف(، حتى ال يذكر الشتاء إال تبادر 
 للذهن الصيف، وهو وصف حرارة الصيف الشديدة، وبرودة الشتاء القارسة.

 إيلفهم قريش ليلف﴿ :لكريم حينما قال هللا تعالىوقد وردت اللفظتان في سورة قريس في القران ا
 (6)﴾ خوف من وآمنهم جوع من أطعمهم اَّلي  ابليت هذا رب فليعبدوا  والصيف الشتاء رحلة

للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  نذكر منها كما أن الطباق حاصل بين ظرفي الزمان قبل وبعد في عدة أحاديث 
 على سبيل المثال:

؟ َوَقد  َطاَف وعن َعَطاء - َنع ه ن  : "ِإذ  َمَنَع اب ن  ِهَشاٍم النِ َساَء الط َواَف َمَع الرِ َجاِل، َقاَل: َكي َف َيم 
: أَ  ِري، َلَقد  ِنَساء  الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َمَع الرِ َجاِل؟ ق ل ت  ؟ َقاَل: ِإي َلَعم  َد الِحَجاِب َأو  َقب ل  َبع 

َن، َكاَنت  َعاِئَشة   َرِض  ن  ي َخاِلط  َن الرِ َجاَل؟ َقاَل: َلم  َيك  : َكي َف ي َخاِلط  َد الِحَجاِب، ق ل ت  ت ه  َبع  َرك  َي َّللا   َأد 

                                                                                                                        

دِ  حديث رقم  (1) َدَقِة َقب َل الر   (.7/038، )ج0400َباب  الص 
{ ]الجاثية: َباب  تَوَما  (2) ه ر  ِلك َنا ِإال  الد   (.6/000)ج 4876[ اآلَيَة حديث رقم 74ي ه 
 (.8/060ينظر: العين )ليل(، الفراهيدي، )ج (3)
 (.05/444االزهري، تهذيب اللغة )ليل(، )ج( 4)
ِة الَحرِ  حديث رقم  (5) ِر ِفي ِشد   (.0/000)ج 500َباب  اإِلب َراِد ِبالظُّه 
 .]4-0قريش: [(  6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1979&idto=1979&bk_no=49&ID=2075#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1979&idto=1979&bk_no=49&ID=2075#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1979&idto=1979&bk_no=49&ID=2075#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1979&idto=1979&bk_no=49&ID=2075#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1979&idto=1979&bk_no=49&ID=2075#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1979&idto=1979&bk_no=49&ID=2075#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1979&idto=1979&bk_no=49&ID=2075#docu
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م   َرة  ِمَن الرِ َجاِل، اَل ت َخاِلط ه  : َعن َها  َتط وف  َحج  ِمِنيَن، َقاَلت  َتِلم  َيا أ م  الم ؤ  َرأٌَة: ان َطِلِقي َنس  ، َفَقاَلت  ام 
 .(1)ان َطِلِقي َعن ِك"

وَل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َبَعَث - َما  "َأن  َرس  ِ ب ِن ع َمَر  َرِضَي َّللا   َعن ه  َعن  َعب ِد َّللا 
ث ا، َوَأم َر َعَلي ِهم   ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َبع  أ َساَمَة ب َن َزي ٍد، َفَطَعَن الن اس  ِفي ِإَماَرِتِه، َفَقاَم َرس 

ِ ِإن   ، َواي م  َّللا  َعن وَن ِفي ِإَماَرِة َأِبيِه ِمن  َقب ل  ن ت م  َتط  َعن وا ِفي ِإَماَرِتِه َفَقد  ك  َِماَرِة، َكاَن َلَخِليق  َفَقاَل: ِإن  َتط  ا ِلإل 
َده " ن  َهَذا َلِمن  َأَحبِ  الن اِس ِإَلي  َبع  ، َواِ  ن  َكاَن َلِمن  َأَحبِ  الن اِس ِإَلي  َواِ 
(2). 

َلي ِن، َعَلي ِهَما ِثيَ - ٍد، َقاَل: "َرَأي ت  ِبِشَماِل الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َوَيِميِنِه َرج  اٌب َعن  َسع 
"ِبي د  َما َقب ل  َواَل َبع  ٍد، َما َرَأي ت ه  َم أ ح  ٌض َيو 

(3). 

" والظرفان هنا مبنيان على الضم النقطاع اإلضافة عنهما، : نقيض بعد  "وقبل 
(4). 

َل الن َهاِر، َوآِخَره "-   َتاك  َأو  َوَقاَل اب ن  ع َمَر: "َيس 
(5). 

 تخلو اللفظتان من داللة زمنية.والطباق في هذا الحديث حاصل بين األول واألخر وال 

اِبق وَن َيو   - وَن الس  ن  اآلِخر  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: " َنح  َم وَعن  َأِبي ه َري َرَة، َقاَل: َقاَل َرس 
 ، ِدِهم  ِلَنا َوأ وِتيَناه  ِمن  َبع  َتَلف وا ِفيِه، َفَهَداَنا َّللا   الِقَياَمِة، َبي َد كلِ  أ م ٍة أوت وا الِكَتاَب ِمن  َقب  م  ال ِذي اخ  َفَهَذا الَيو 

َد َغٍد ِللن َصاَرى َفَسَكَت" ا ِلل َيه وِد، َوَبع  َفَغد 
(6). 

له:  اِبق وَن "قال ابن المنير الجذامي: "َقو  وَن الس  خر  َجَمة؟ َوهل َذِلك لما َنحن اآل  ود الت ر  َمق ص 
مَلة َأَحاِديث َعن أبي ه َري َرة، استفتحها َله  َأب و ه َري َرة ِبَحِديث: " َنحن قيل: ِإن هماما  َراِويه روى ج

َلة من َأولَها َواتبعه  الب َخاِري   م  اِبق وَن " َفَصاَر همام مهما حدث َعن أبي ه َري َرة ذكر ال ج  وَن الس  خر  اآل 
 ِفي َذِلك، َأو تظهر م َطابَقة معنوية؟ .

                                         

 (.7/057)ج 0608َباب  َطَواِف النِ َساِء َمَع الرِ َجاِل حديث رقم (1)
َمـا، ِفـي َمَرِضـِه ال ـِذي  (2) ـِث الن ِبـيِ  َصـل ى هللا  َعَلي ـِه َوَسـل َم أ َسـاَمَة ب ـَن َزي ـٍد َرِضـَي َّللا   َعن ه  فِ َي ِفيـِه حـديث رقـم َبـاب  َبع  ت ـو 

 (.6/06، )ج4461
 (.0/041)ج 5876اِب الِبيِض حديث رقم َباب  الثِ يَ  (3)
 (.5/0015الجوهري، الصحاح، )ج( 4)
اِئِم، )ج (5) ِتَساِل الص   (.0/03َباب  اغ 
؟ حديث رقم  (6) ب َياِن َوَغي ِرِهم  ٌل ِمَن النِ َساِء َوالصِ  م َعَة غ س  َهِد الج   (.7/5)ج 816َباب  َهل  َعَلى َمن  َلم  َيش 
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ود، والسبق ِفي ال َبع ث قلت: تمكن ال م َطابقَ  ر ِفي ال و ج  ِتَماع الت َأخُّ ر  ِفي اج  ة، وتحقيقها: َأن السِ 
ِتيب.  خريَن على َتر  لين َواآل  َو  ن. َوقد َأدخل هللا ِفيِه األ  ن َيا مثلَها ِلل م ؤمِن مثل السج  مة َأن الدُّ لَهِذِه األ 

ل ِفي  ول أو  َتضى َذِلك َأن اآلخر ِفي الدُّخ  َياء وضع َبع ضَها َفوق َفم ق  وج، كالوعاء ِإذا مألته بَأش  ال خ ر 
مة آخرا ِفي  ر  ِفي َكون َهِذه األ  بعض، ثم  استخرجتها، َفِإن َما يخرج َأوال َما أدخلته آخرا. َفَهَذا ه َو السِ 

ود األول، أو ال  ِفي ال و ج ود الث اِني. َولها ِفي َذِلك من المصحلة: قل ة َبقَ  ن َيا، َوِفي ال و ج  اِئَها ِفي سجن الدُّ
بق ِإَلى ال مَعاد" َمار، َومن الس  َع   .(1)أطباق البلى ِبَما خصها هللا ِبِه من قصر األ 

وِل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ِمن  أَه لِ  - ٌل ِإَلى َرس  : "َجاَء َرج  ِ، َيق ول   وعن َطل َحَة ب َن ع َبي ِد َّللا 
ٍد  اَلمِ َنج  َأل  َعِن اإِلس  ، َحت ى َدَنا، َفِإَذا ه َو َيس  َقه  َما َيق ول  ِتِه َواَل ي ف  َمع  َدِويُّ َصو  ، َفَقاَل َثاِئَر الر أ ِس، ي س 

َلِة" ِم َوالل ي  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: َخم س  َصَلَواٍت ِفي الَيو  َرس 
(2). 

االسمين )اليوم والليلة( وما يترتب عليها، قد وضحها أبو القاسم علي ابن وقع الطباق  بين 
الطاهر   بقوله : "إن العرب إذا أطلقت الليل، فإنما يريدون به سواد الليل من حين تغرب الشمس 
ذا أطلقت اليوم فقد تريد به بياض النهار، كما إذا قالوا جالست فالنا  إلى طلوع الفجر الثاني ، وا 

 .(3)وقد تريد به مطلق الوقت؛ أي: ساعة من ليل، أو نهار"يوما  

ذا رجعنا إلى المع العربية لمعرفة داللة )اليوم والليلة( وجدناها تدل على المدة الزمنية  اجموا 
لكل منهما، فقال ابن منظور: " اليوم معروَف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها والجمع أيام .... 

؛ أي: وقته وال يختص بالنهار دون (4)مطلقا ، ومنه الحديث )تلك أيام الهرج( وقد يراد باليوم الوقت
 (5)الليل ".

َما، َقاَل: َكاَن الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ِإَذا َقاَم ِمَن - وعن اب َن َعب اٍس  َرِضَي َّللا   َعن ه 
م  َلَك الحَ  د  َقاَل: " الل ه  د  َلَك م ل ك  الل ي ِل َيَتَهج  ، َوَلَك الَحم  ِض َوَمن  ِفيِهن  َمَواِت َواأَلر  د  َأن َت َقيِ م  الس  م 

د   ، َوَلَك الَحم  ِض َوَمن  ِفيِهن  َمَواِت َواأَلر  د  َأن َت ن ور  الس  ، َوَلَك الَحم  ِض َوَمن  ِفيِهن  َمَواِت َواأَلر   َأن َت الس 

                                         

 (.0/04اإلسكندراني، ابن المنير الجذامي، المتواري علي تراجم أبواب البخاري، )جالجروي ( 1)
اَلِم، حديث رقم  (2) َكاة  ِمَن اإِلس   (.0/08، )ج46َباٌب: الز 
 (.7/036المرتضي، أمالي المرتضي، )ج ( 3)
 (.4/11العيني، سنن أبي داود، )ج ( 4)
 (.07/641،653ابن منظور، لسان العرب، )ج ( 5)
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ِض،  َمَواِت َواأَلر  ، َمِلك  الس  ، َوالَجن ة  َحقٌّ ل َك َحقٌّ ، َوَقو  ، َوِلَقاؤ َك َحقٌّ َك الَحقُّ د  د  َأن َت الَحقُّ َوَوع  َوَلَك الَحم 
م   ، الل ه  اَعة  َحقٌّ ، َوالس  ، َوم َحم ٌد  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َحقٌّ ، َوالن ِبيُّوَن َحقٌّ ، َوالن ار  َحقٌّ َلم ت  َلَك َأس 

م ت  َومَ َوِبَك  ِفر  ِلي َما َقد  ، َفاغ  َلي َك َحاَكم ت  ، َواِ  ، َوِبَك َخاَصم ت  َلي َك َأَنب ت  ، َواِ  ل ت  ، َوَعَلي َك َتَوك  ا آَمن ت 
، اَل ِإَلَه ِإال  َأن َت  ر  م ، َوَأن َت الم َؤخِ  َقدِ  ، َأن َت الم  َلن ت  ت  َوَما أَع  َرر  ، َوَما َأس  ت  : اَل ِإلَ  -َأخ ر   -َه َغي ر َك َأو 

"(1.)  

 جل في عاله. ومكانا   فهو المقدم والمؤخر زمانا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                         

ـــَك{ ]اإلســـراء:  ((1)) ـــة  َل ـــِه َناِفَل ـــد  ِب ـــِل َفَتَهج  : تَوِمـــَن الل ي  ـــِه َعـــز  َوَجـــل  ِل ـــِل َوَقو  ـــِد ِبالل ي   0073[ حـــديث رقـــم 01َبـــاب  الت َهجُّ
 (.7/48)ج
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 المبحث الرابع
 المقابلة

"الم قاَبَلة : المواجهة . والتقاب ل  مثله وم قاَبَلة  الكتاِب: معاَرَضت ه " قال الجوهري:
(1). 

ٌل  وعند ابن فارس: م  َأص  ِء "ال َقاف  َوال َباء  َوالال  ي  لَُّها َعَلى م َواَجَهِة الش  لُّ َكِلم ه  ك  َواِحٌد َصِحيٌح َتد 
ب ِرِه" ٍء: ِخاَلف  د  لِ  َشي  َد َذِلَك.َفال ق ب ل  ِمن  ك  ِء، َوَيَتَفر ع  َبع  ي  ِللش 
(2). 

والمقابلة عند ابن سيدة تعنى المواجهة والطاقة بقوله: "وقابل الشيء بالشيء مقابلة، وقناال : 
َونَزَْعَنا َما ِِف ، وقوله تعالى في وصف أهل الجنة ﴿ه ... وتقابل القوم: استقبل بعضهم بعضا  عارض

َتَقابِلنِيَ  ٍر ُم  ٰ ُْسُ ْن ِغٍل  إِْخَوانًا لََعَ تِيََن ُهم ، والقبل: الطاقة، وفي التنزيل: ﴿(3)﴾ُصُدورِهِم ِم 
ْ
رِْجْع إيَِلِْهْم فَلََنأ

 ِ  قَِبَل لَُهم ب
ذِلَ ًة َوُهْم َصاِغُرونَ ِِبُُنوٍد ََّل 

َ
نَْها أ ؛ أي: ال طاقة لهم، وال قدرة لهم على (4)﴾َها َونَلُْخرَِجَن ُهم ِم 

 .((5))مقاومتها"

يقال: قابل بالكتاب قباال  ومقابلة ؛ أي: جعله قبالته، وجعل فيه كل ما في  وقال أبو جعفر:"
والقابلة من هذا، والعام القابل، ومنه  اآلخر، ومنه: منازل القوم تقابل؛ أي: يقابل بعضها بعضا ،

 .(6)قابله الطريق، أي: صار قبالته، ومنه أقبلت المكواة أفواه العروق؛ أي: جعلتها قبالتها"

أما في االصطالح: " المقابلة: إيراد الكالم، ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة 
 .(7)الموافقة أو المخالفة"

مفهومه االصطالحي، فقال: "فأما ما كان منها في المعنى فهو مقابلة الفعل ثم بدأ العسكري بشرح 
؛ فخواء بيوتهم وخرابها بالعذاب (1) ﴾فَتِلَْك ُبُيوُتُهْم خاوَِيًة بِما َظلَُموا﴿قول هللا تعالى: بالفعل؛ مثاله 

                                         

 (.5/0010الجوهري، الصحاح )قبل(، )ج( 1)
 (.5/57ابن فارس، مقاييس اللغة )قبل(، )ج( 2)
 .]40الحجر:[ (3)
 .]00النمل: [ (4)
 (.400، 6/174ابن سيدة، المحكم والمحيط األعظم)قبل(، )ج  (5)
 (.051النحاس، أبو جعفر، عمدة الكتاب، )ص( 6)
 (.000ابن مهران العسكري، أبو هالل، الصناعتين، )ص (7)
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المكر من هللا  تعالى  ؛ ف(2)﴾َوَمَكُروا َمْكراً َوَمَكْرنا َمْكراً ﴿قوله تعالى: مقابلة لظلمهم. ونحو 
َ العذاب، جعله هللا  عز وجل  مقابلة لمكرهم بأنبيائه وأهل طاعته. وقوله سبحانه: ﴿ َسنَُاوا اهللذ

نُْفِاِهمْ  وقوله تعالى: ﴿، (3)﴾فَنَِاَيُهمْ 
َ
وا ما بِأ ُ ِ ُ ما بَِقْوٍم َحَّتذ ُيَغي  ِ َ َّل ُيَغي  فهذا مقابلة باللفظ .(4)﴾إِنذ اهللذ

 .(5)والمعنى"

 ثم أردف بالحديث عن مقابلة األلفاظ، فقال: "وأما ما كان منها باأللفاظ، فمثل قول عدى بن الر قاع:

ــــــــاة وســــــــادة ــــــــد الفت ــــــــت ي ــــــــد ثني  ولق
 

 يــــــــدّ  وســــــــادها إحــــــــد جــــــــاعال  
 

 وقال عمرو بن كلثوم:

 ورثنــــــــــــاهّن عــــــــــــن  بــــــــــــاء صــــــــــــدق
 

 (6)ونورثهــــــــــــا إذا متنــــــــــــا بنينــــــــــــا" 
 

أما عن أمثلة المقابلة في النثر فقد جاء: "ومن النثر قول بعضهم: فإن  أهل الرأي والن صح ال 
، وليس من جمع إلى الكفاية األمانة، كمن أضاف إلى العجز الخيانة.  يساويهم ذو األفن والغش 

إن عبد الملك  فجعل بإزاء الرأي األفن وبإزاء األمانة الخيانة؛ فهذا على وجه المخالفة. وقيل للرشيد:
بن صالح يعد  كالمه، فأنكر ذلك الرشيد، وقال: إذا دخل فقولوا له: ولد ألمير المؤمنين في هذه 
الليلة ابن ومات له ابن، ففعلوا. فقال: سر ك هللا يا أمير المؤمنين فيما ساءك، وال ساءك فيما سرك، 

بالغته طبع. وكتب جعفر بن دمحم بن وجعلها واحدة بواحدة، ثواب الشاكر، وأجر الصابر؛ فعرفوا أن  
األشعث إلى يحيى بن خالد يستعفيه من عمل: شكري لك على ما أريد الخروج منه شكر من نال 
الدخول فيه. وكتب بعض الكتاب إلى رجل: فلو أن األقدار إذ رمت بك في المراتب إلى أعالها 

دلت النعمة عليك النعمة فيك، بلغت بك من أفعال السؤدد منتهاها لوازنت مساعيك مراقيك، وعا
ك باالتفاق إلى حال دونك باالستحقاق، وصار  يم؛ فعاد علو  ولكنك قابلت رفيع المراتب بوضيع الش 
                                                                                                                        

 ]57النمل: [ (1)
 .]53النمل: [ (2)
 .]60التوبة: [ (3)
 .]00الرعد: [ (4)
 (.008الصناعتين، )صالعسكري، أبو هالل، ( 5)
 (.000، )صالمرجع السابق (6)
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جناحك في االنتهاض إلى مثل ما عليه قدرك في االنخفاض؛ وال عجب أن القدر أذنب فيك فأناب، 
 .(1)وغلط بك فعاد إلى الصواب؛ فأكثر هذه األلفاظ مقابلة"

وفساد المقابلة أن  من المقابلة ما يفسد المعنى وال يجليه أو يؤكده إذ قال:" (2)وعد العسكري 
تذكر معنى تقتضى الحال ذكرها بموافقة أو مخالفة، فيؤتى بما ال يوافق وال يخالف، مثل أن يقال: 

خي را، وال فاسقا، فالن شديد البأس، نقي الثغر، أو جواد الكف، أبيض الثوب. أو تقول: ما صاحبت 
وما جاءني أحمر، وال أسمر. ووجه الكالم أن تقول: ما جاءني أحمر وال أسود، وما صاحبت خي را 
، كثير العرف. وما يجرى مع ذلك؛ ألن  وال شريرا، وفالن شديد البأس، عظيم النكاية، وجواد الكف 

البأس وال يوافقه، فاعلم ذلك  السمرة ال تخالف السواد غاية المخالفة، ونقاء الثغر ال يخالف شدة
 .(3)وقس عليه"

المقابلة: مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكم، هذا حد ما اتضح  وقال ابن رشيق القيرواني:"
عندي وأكثر ما تجئ المقابلة في األضداد، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة مثال ما أنشده 

 قدامة لبعض الشعراء، وهو:

ـــــــف اتف ـــــــًا كي ـــــــا عجب ـــــــافي  فناصـــــــح قن
 

 ومطـــــوي علـــــى الغـــــل غـــــادر وفـــــي 
 

فقابل بين النصح والوفاء بالغل والغدر، وهكذا يجب أن تكون المقابلة الصحيحة، لكن قدامة لم يبال 
 بالتقديم والتأخير في هذا الباب، وأنشد للطرماح: 

ـــــــــــــــــيهم  أســـــــــــــــــرناهم وأنعمنـــــــــــــــــا عل
 

 وأســــــــــــــقينا دمـــــــــــــــاءهم التربـــــــــــــــا 
 

 فمــــــــا صــــــــبروا بــــــــ س عنــــــــد حــــــــرب
 

 أدوا لحســــــــــــــن يــــــــــــــد  ثوابــــــــــــــاوال  
 

                                         

 (.008العسكري، أبو هالل، الصناعتين، )ص (1)
، وأخــذ عنــه  (2) الفاضــل الكامــل، صــاحب الت صــانيف األدبي ــة، كنيتــه أشــهر مــن اســمه، صــحب أبــا أحمــد العســكرى 

ــل فــي الت   دة، فيأخــذ عــن فــأكثر، وأخــذ عــن غيــره، وكــان تــاجرا. ولــد بعســكر مكــرم، وبهــا نشــأ، وتنق  جــارة إلــى بــالد متعــد 
ثبات الفوائـد، وكانـت لـه نفـس طـاهرة  فضالئها، ويعود بمتاجره إلى عسكر مكرم بلده، ولم يشغله ذلك عن التصنيف وا 
ــــاه النحــــاة،  ــــى أنب ــــرواة عل ــــاه ال ــــى بعــــد ســــنة أربعمائــــة. )القفطــــي، إنب ــــة، وتصــــانيفه فــــي غايــــة الجــــودة، وعــــاش إل زكي 

 (.4/081)ج
 (.008ل العسكري، الصناعتين، )صأبو هال( 3)
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فقدم ذكر اإلنعام على المأسورين، وأخر ذكر القتل في البيت األول؛ وأتى في البيت الثاني 
بعكس الترتيب، وذلك أنه قدم ذكر الصبر عند بأس الحرب وأخر ذكر الثواب على حسن اليد، اللهم 

يقاتلوا حتى يقتلوا دون األسر إال أن يريد بقوله فما صبروا لبأس عند حرب القوم المأسورين إذ لم 
وا عطاء اليد؛ فإن المقابلة حينئذ تصح وتترتب على ما شرطنا، وهذه عندهم تسمى مقابلة 

 .(1)االستحقاق"

ذلك، فقال:" وهى أعم من الطباق،  أنها أعم من الطباق شارحا   (2)وبين شهاب الدين النويري 
افقة بينها وبين غيرها أو المخالفة، فتأتى وذكر بعضهم أنها أخص، وذلك أن تضع معانى تريد المو 

وتعد  أحواال في أحد المعنيين  فىي الموافق بما وافق، وفى المخالف بما خالف أو تشرط شروطا  
 ﴿ : ل ، كقوله عز  وجل  ْعطى فيجب أن تأتى في الثاني بمثل ما شرطت وعددت في األو 

َ
ا َمْن أ مذ

َ
فَأ

َق بِاِْلُْاىن فَاَ  هُ َواتذىق وََصدذ ُ ِ َب بِاِْلُْاىن فََاُنيَر  ا َمْن ََبَِل َواْسَتْغىن َوَكذذ مذ
َ
هُ لِلْيُْرى َوأ ُ ِ ُنيَر 

 .(3)﴾لِلُْعْرى

ْن يُِضلذُه ََيَْعْل َصْدَرهُ وقوله تعالى: ﴿
َ
ْسلِم َوَمْن يُرِْد أ ْح َصْدَرهُ لِْْلِ ْن َيْهِديَُه يَْْشَ

َ
ُ أ َفَمْن يُرِدِ اهللذ

ماءِ  َضي ِقاً َحرَجاً  ُد ِِف الاذ عذ نذما يَصذ
َ
 .(4)﴾َكأ

 ومثاله من النظم قول الشاعر:

ـــــــه ـــــــي ثـــــــم إن ـــــــولين ل  تقاصـــــــرن واحل
 

 (5)أتــــــت بعــــــد أيــــــام طــــــوال أمــــــّرت" 
 

                                         

 القيرواني األزدي، أبو على الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه. ( 1)
أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن عبادة، الشـيخ اإلمـام المـؤرخ شـهاب الـدين، البكـري، النـويري،  (2)

الشافعي. كان فقيها  فاضال ، مؤرخا  بارعا ، وله مشاركة جيدة في علوم، وكتب الخط المنسوب، قيـل إنـه كتـب صـحيح 
ه بـألف درهـم، وكـان يكتـب فـي كـل يـوم ثـالث كـراريس، البخاري ثمان مرات، وكان يبيع كـل نسـخة مـن البخـاري بخطـ
توفى سنة اثنتين وثالثين وسبعمائة، وهو من أبنـاء  وألف تاريخا  سماه منتهى األرب في علم األدب في ثالثين مجلدا .

 (.0/080الخمسين، رحمه هللا تعالى. )ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، )ج
 .]03-5الليل: [ (3)
 .]075األنعام: [ (4)
 (.0/030النويري، شهاب الدين، نهاية األرب في فنون األدب، )ج( 5)
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ثم فصل النويري وذكر أقسام المقابلة ومثل لها فقال:" وقد ذكر بعض أئمة هذا الفن 
فَلَْيْضَحُكوا قَلِيًل َويْلَبُْكوا فى المقابلة، فقال: فمن مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى: ﴿ تفصيال  
 ؛ وقول النابغة:(1)﴾َكثِياً 

 فتـــــــى تـــــــّم فيـــــــه مـــــــا يســـــــّر صـــــــديقه
 

ــــا  ــــا يســــوء األعادي ــــه م ــــى أّن في  عل
 

 ومن مقابلة ثالثة بثالثة قول الشاعر:

ــــا ــــدنيا إذا اجتمع ــــدين وال ــــا أحســــن ال  م
 

 وأقــــــبح الكفــــــر واإلفــــــالس بالرجــــــل 
 

 

هُ ومن مقابلة أربع بأربعة قوله تعالى: ﴿ ُ ِ َق بِاِْلُْاىن فََاُنيَر  ْعطى َواتذىق وََصدذ
َ
ا َمْن أ مذ

َ
فَأ

هُ لِلُْعْرى ُ ِ َب بِاِْلُْاىن فََاُنيَر  ا َمْن ََبَِل َواْسَتْغىن َوَكذذ مذ
َ
 .(2)﴾لِلْيُْرى َوأ

 قول المتنب ى:ومن مقابلة خمسة بخمسة 

 يأزورهـــــــم وســـــــواد الليـــــــل يشـــــــفع لـــــــ
 

ـــى وبيـــا  الصـــبح يغـــري بـــ   يوأنثن
 

 .(3)"يبقوله: ب ي، ولي قابل أزور بأنثني، وسواد ببياض، والليل بالصبح، ويشفع بيغر 

واكد ابن حجة الحموي على ما ذهب إليه النويري من أن المقابلة أعم من المطابقة ذاكرا 
فقال:" المقابلة أدخلها جماعة في المطابقة، وهو غير صحيح، فإن المقابلة أعم من  أخرى أسبابا 

المطابقة، وهي التنظير بين شيئين فأكثر، وبين ما يخالف وما يوافق، فبقولنا: وما يوافق، صارت 
 المقابلة أعم من المطابقة، فإن التنظير بين ما يوافق ليس بمطابقة، وهذا مذهب زكي الدين بن أبي
األصبع، فإنه قال: صحة المقابالت عبارة عن توخي المتكلم بين الكالم على ما ينبغي، فإذا أتى 
بأشياء في صدر كالمه أتى بأضدادها في عجزه، على الترتيب، بحيث يقابل األول باألول، والثاني 

بلة فاسدة، وقد بالثاني ال يحرم من ذلك شيئ ا، في المخالف والموافق، ومتى أخل بالترتيب كانت المقا

                                         

 .]87التوبة: [ (1)
 .]03-5الليل: [ (2)
 (.0/030النويري، شهاب الدين، نهاية األرب في فنون األدب، )ج( 3)
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تكون المقابلة بغير األضداد، والفرق بين المطابقة والمقابلة من وجهين: أحدهما، أن المطابقة ال 
تكون إال بالجمع بين ضدين، والمقابلة تكون غالبا بجمع بين أربعة أضداد: ضدان في صدر 

وخمسة في الكالم، وضدان في عجزه، وتبلغ إلى الجمع بين عشرة أضداد: خمسة في الصدر 
وغير األضداد، ولكن العجز. والثاني أن المطابقة ال تكون إال باألضداد، والمقابلة باألضداد 

َوِمْن رََْحَتِهِ َجَعَل  رتبة وأعظم موقعا. ومن معجزات هذا الباب قوله عز وجل: ﴿ ىباألضداد أعل
فانظر إلى مجيء الليل والنهار في صدر  (1)﴾فَْضلِهِ  لَُكُم اللذيَْل َوانلذَهاَر لِتَْاُكُنوا فِيهِ َوتِلَبَْتُغوا ِمنْ 

الكالم، وهما ضدان، ثم قابلهما، في عجز الكالم، بضدين وهما السكون والحركة، على التريب، ثم 
ا على المقابلة، فإنه عدل عن  عبر عن الحركة بلفظ األرداف، فالتزم الكالم ضرب ا من المحاسن زائد 

الفضل، لكون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة، وابتغاء الفضل حركة  لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء
المصلحة دون المفسدة، وهي تشير إلى اإلعانة بالقوة، وحسن االختيار الدال على رجاحة العقل 
ضافة الطرف إلى تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه، ليهتدي المتحرك إلى بلوغ  وسالمة الحس، وا 

لك، واآلية الشريفة سيقت لالعتداد بالنعم، فوجب العدول عن لفظ المآرب، ويتقي أسباب المها
الحركة إلى لفظ هو ردفه، ليتم حسن البيان، فتضمنت هذه الكلمات التي هي بعض آية عدة من 
المنافع والمصالح، التي لو عددت بألفاظها الموضوعة لها الحتاجت في العبارة عنها إلى ألفاظ 

 .(2)بهذا السبب، عدة ضروب من المحاسنكثيرة فحصل في هذا الكالم، 

وفي حلية المحاضرة:" "هو أن يضع الشاعر المعاني، يعتمد التوفيق بين بعضها وبعض، 
والمخالفة، فيأتي مع المخالف بما يخالف، وفي الموافق بما يوافق، على الصحة، ويشترط شرطا ، 

بمثل الذي شرطه، وفيما يخالفه بأضداد ويعدد أحواال  في أحد المعنيين، فيجب أن يأتي فيما يوافقه 
 .(3)ذلك"

وعند الصعيدي من المحدثين "وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معاٍن متوافقة، ثم بما 
 .(4)يقابلهما أو يقابلها على الترتيب"

                                         

 .]00القصص: [ (1)
 (.0/003)جابن حجة الحموي، خزانة األدب وغاية األرب،  (2)
 (.8دمحم بن الحسن بن المظفر الحاتمي، أبو علي، حلية المحاضرة، )ص( 3)
 (.4/583ح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، )جيضا  الصعيدي، بغية األ( 4)
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 المقابلة في ألفاظ الزمان الواردة في صحيح البخاري:

البخاري بين ألفاظ الزمان من نوع مقابلة اثنين الحظ الباحث أن جل المقابلة الواردة في 
 باثنين وذلك وفق األمثلة اآلتية:

-﴿ : بْيَُض َعن  َعِديِ  ب ِن َحاِتٍم  َرِضَي َّللا   َعن ه   َقاَل: "َلم ا َنَزَلت 
َ
َ لَُكُم اخَليُْط األ َحَّتذ يَتََبنيذ

ْسَودِ 
َ
ت  ِإَلى ِعَقاٍل َأس   (1)﴾ِمَن اخَليِْط األ َت ِوَساَدِتي، َفَجَعل ت  َعَمد  َما َتح  َلى ِعَقاٍل َأب َيَض، َفَجَعل ت ه  َوَد، َواِ 

ت   وِل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َفَذَكر  ت  َعَلى َرس  َتِبين  ِلي، َفَغَدو  َله  َذِلَك َأن ظ ر  ِفي الل ي ِل، َفاَل َيس 
 . (2)َوَبَياض  الن َهاِر" َفَقاَل: ِإن َما َذِلَك َسَواد  الل ي لِ 

يتبين في الحديث السابق أن المقابلة وقعت بين )سواد الليل( و)بياض النهار( على الترتيب 
ر  ال َبَياِن ِبَأن  ال َعَرَب  وهذا شرط لوقوع المقابلة عند البالغيين وقد جاء في شرح هذا الحديث" ِذك 

ِرف  ِفي ل َغِتِه َأن  َسَواَد الل ي ِل َوَبَياَض الن َهاِر ي َعب ر  َتَتَفاَوت  ل َغات َها َوَأَشاَر ِبَذِلَك  ن  َيع  ِإَلى َأن  َعِدياا َلم  َيك 
َب َيِض" َوِد َوال َخي ِط األ  َس  َما ِبال َخي ِط األ  َعن ه 
(3). 

ول  َّللا ِ  َصل ى عن َعاِصَم ب َن ع َمَر ب ِن الَخط اِب، َعن  َأِبيِه  َرِضَي َّللا   َعن ه   َقالَ - : َقاَل َرس 
م س   َبَر الن َهار  ِمن  َها ه َنا، َوَغَرَبِت الش  َبَل الل ي ل  ِمن  َها ه َنا، َوَأد   َفَقد  َأف َطَر هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "ِإَذا َأق 

اِئم " الص 
(4). 

السابق وغرضها توضيح  فالمقابلة الثنائية بين )أقبل الليل( و)أدبر النهار( بينة في الحديث
 موعد إفطار الصائم.

                                         

 ]080البقرة: [ (1)
ِ َتَعـاَلى: ت (2) ِل َّللا  َ لَُكُم اخَليُْط َباب  َقو  ُبوا َحَّتذ يَتََبنيذ نَياَم َوُُكُوا َوارْشَ ِ وا الص  تِمُّ

َ
ْسَودِ ِمَن الَفْجرِ ُممذ أ

َ
بَْيُض ِمَن اخَليِْط األ

َ
األ

 [080]البقرة:  {إىَِل اللذيْلِ 
 (.4/000ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج( 3)
اِئِم حديث رقم  (4)  0/06ج 0154َباٌب: َمَتى َيِحلُّ ِفط ر  الص 
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َما  َقاَل ِلي الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "َأَلم  - ٍرو  َرِضَي َّللا   َعن ه  ِ ب َن َعم  وعن َعب َد َّللا 
َعل  َذِلَك، َقالَ  : ِإنِ ي َأف  وم  الن َهاَر؟ ق ل ت  َبر  َأن َك َتق وم  الل ي َل َوَتص  : َفِإن َك ِإَذا َفَعل َت َذِلَك َهَجَمت  َعي ن َك، أ خ 
" ، َوق م  َوَنم  م  َوَأف ِطر  ِسَك َحقاا، َوأِلَه ِلَك َحقاا، َفص  ن  ِلَنف  َك، َواِ  س  َوَنِفَهت  َنف 
(1). 

 والمقابلة ثنائية بين قيام الليل وصيام النهار.

ِكيِن، َكال م َجاِهِد ِفي َقاَل: َقاَل الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه وَ - َمَلِة َوالِمس  اِعي َعَلى اأَلر  َسل َم: "الس 
اِئِم الن َهاَر" ِ، َأِو الَقاِئِم الل ي َل الص   . (2)َسِبيِل َّللا 

ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي هِ - ِ ب ِن ع َمَر  َرِضَي َّللا   َعن ه َما  َقاَل: "َأَخَذ َرس  َوَسل  َم  َعن  َعب ِد َّللا 
َسي   : ِإَذا َأم  ن َيا َكَأن َك َغِريٌب َأو  َعاِبر  َسِبيٍل َوَكاَن اب ن  ع َمَر، َيق ول  ن  ِفي الدُّ َت َفاَل ِبَمن ِكِبي، َفَقاَل: ك 

ِتَك ِلَمَرِضَك، َومِ  ذ  ِمن  ِصح  َت َفاَل َتن َتِظِر الَمَساَء، َوخ  َبح  َذا َأص  َباَح، َواِ  ِتَك"َتن َتِظِر الص  ن  َحَياِتَك ِلَمو 
(3). 

معلقا على قول ابن عمر  رضي هللا عنهما:" فهو حض منه على أن  (4)قال ابن دقيق العيد
المؤمن يستعد أبدا  للموت. والموت يستعد له بالعمل الصالح. وحض على تقصير األمل؛ أي ال 

سك بالمساء وتؤخر أعمال تنتظر الليل الصباح. بل بادر بالعمل، وكذلك إذا أصبحت فال تحدث نف
 .(5)الصباح إلى الليل"

 قابل الصباح.يقابل أصبحت والمساء تفأمسيت 
 

 

 

                                         

ِك ِقَياِم الل ي ِل ِلَمن  َكاَن َيق وم ه ، حديث رقم  (1) َره  ِمن  َتر   (.7/54، )ج0050َباب  َما ي ك 
ِل الن َفَقِة َعَلى اأَله ِل حديث رقم  (2)  (.0/67، )ج5050َباب  َفض 
ِل الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم:  (3) ن َيا َكَأن كَ »َباب  َقو  ن  ِفي الدُّ  8/81ج 6406حديث رقم « َغِريٌب َأو  َعاِبر  َسِبيلٍ  ك 
ـاِفِعي اب ـن َدِقيـ (4) ـد بـن َعلـي  بـن وهـب اب ـن م ِطيـع اب ـن أبـي الط اَعـة ال قشـيِري المنفلـوطي ال َمـاِلِكي الش  ق َأب و ال َفت ح م َحم 

شافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الـدين، ال ِعيد المتوفي سنة اث َنَتي ِن َوَسب عمائة. )ابن مجاهد القيسي الدمشقي ال
 (.51الرد الوافر، )ص

 (.000ابن دقيق العيد، ابن مطيع القشيري، شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية، )ص (5)
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 المبحث الخامس
 التكرار

التكرار من األساليب العربية المتبعة في لغتنا العربية الجميلة، وهو موضوع من موضوعات 
علم المعاني الضرب األول من ضروب البالغة الثالثة، ولهذا نجد التكرار في القرآن الكريم، كما 

ْدَراَك َما الَْقارَِعةُ  َما الَْقارَِعُة في قوله تعالى: ﴿ 
َ
ا : ﴿، وقوله تعالى(1)﴾َوَما أ إِنذ َمَع فَإِنذ َمَع الُْعْرِ يُْرً

ا وثالثين مرة، وهي قوله تعالى:  إحدى، ولو تأملنا سورة الرحمن لوجدنا آية تكررت (2)﴾الُْعْرِ يُْرً
بَانِ ﴿ ِ ُكَما تَُكِذ  ِي  آَّلءِ َرب

َ
 . (3)﴾فَبِأ

كما تقول: وهللا ال قال القرطبي: "وأما وجه التكرار فقد قيل إنه للتأكيد في قطع أطماعهم؛ 
أفعل كذا، ثم وهللا ال أفعله. قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب، ومن مذاهبهم التكرار 
إرادة التخفيف واإليجاز؛ ألن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء أولى من اقتصاره في 

 .(4)المقام على شيء واحد"

نه من قريش وهو الذي أوتي جوامع الكلم أهو افصح العرب بيد    عربيا  ولما كان النبي  ملسو هيلع هللا ىلص
نُفِاِهْم قَْوًَّل بَلِيًغا ﴿:" قال هللا  تعالى ملسو هيلع هللا ىلص وفصل الخطاب فكان بليغا  

َ
ذُهْم ِِف أ ، فقد استعمل (5)﴾َوقُل ل
ن التكرار، ولكن لكل نوع من أنواع التكرار سبب وموقف، فقد يكون لل داللة على عظمة الخالق، وا 

التكرار اللفظي شائٌع في الحديث النبوي وذلك لتحقيق أهداف وأغراض معينه، كتأكيده للمعنى، أو 
ن للتكرار في أخرى التحذير منه، أو للترغيب فيه وقد يكون للتهديد، أو الوعيد، أو لدالالت  ، وا 

إال أنه ال يوجد فيه عيٌب، وال تكرار الحديث النبوي مزية واضحة على الرغم من كثرة التكرار 
 .(6)مملٌ 

                                         

 ]0-7القارعة: [ (1)
 ]6-5الشرح: [ (2)
 ]الرحمن[ (3)
 .)504،505\77ج(ينظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،  (4)
 ]60النساء: [ (5)
 .00،04ينظر: التكرار في الحديث النبوي الشريف:  (6)
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 هناك دالالت للتكرار منها ما ذكره الجوهري، فقال: "وكررت الشئ تكريرا   التكرار لغة:
: قلت ألبي عمرو ما الفرق بين تفعال وتفعال؟ فقال: تفعال (1)، قال أبو سعيد الضريروتكرارا  

جل في أمره؛ أي تردد. والكر كرة في الضحك مثل بالكسر اسم، وتفعال بالفتح مصدر. وتكر كر الر 
 .(2)القرقرة. والكر كرة: تصريف الريح السحاب، إذا جمعته بعد تفرق"

َرارا ، ِبال َفت ح: َعَطَف.{ وكر  َعنه : َرَجَع،  ورا  كق عود، توَتك  ر  وقال الزبيدي:" َكر  َعَلي ِه َيك ر  َكراا وك 
َرارا ، َقاَل َأب و سعيد ِريرا  توَتك  َره{ َتك  ر ال ِميم، ي قال ِفي الر جل والفَرس. توَكر  ، ِبَكس  َو تَكر اٌر{ وِمَكرٌّ  َفه 

رير: قل َدر، وَتِكر ة  الض  َعاٌل ِبال َفت ح َمص  عال اسٌم، وَتف  عال، َفَقاَل: ِتف  َعال وِتف  رو: َما َبين َتف  ت  ألبي َعم 
َكَره: أََعاَده  مر ة  بعد  ر ج. َوَكر  َر أخرى كَتِحل ٍة وَتِسر ة وَتِضر ة وَتِدر ة، َقاَله اب ن ب ز  نا: معنى كر  ، َقاَل شيخ 

ر الشيِء مر ة  بعد الشيَء؛ َأي تَكر   ال  َكاَن َأو قوال، وتفسير ه ِفي كتِب الَمعاني بِذك   أخرى َره  ِفع 
اصِطالٌح ِمن ه م اَل ل غة"
(3). 

 :التكرار اصطالحاً 

عرفه ابن األثير بقوله: "هو داللة اللفظ على المعنى مرددا وربما اشتبه على أكثر الناس 
 .(4)"أخرى باإلطناب مرة، وبالتطويل 

وهو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو  ابن أبي األصبع:" وقال
 .(5)الذم أو التهويل أو الوعيد"

بقوله: "هو أن يكرر المتكلم الكلمة، أو الكلمتين بلفظها ومعناها  (6)وعرفه صفي الدين الحلي
 .(1)لتأكيد الوصف، أو غيره من األغراض"

                                         

ــَراب الف (1) َع  َعَراِبــي َوَكــاَن يلقــى( األ  ــن األ  ــي َباِني  َواب  ــرو الش  ــِرير َلِقــي َأَبــا َعم  مــد بــن أبــي َخاِلــد َأب ــو ســعيد الض  صــحاء َأح 
م )الصفدي، الوافي بالوفيات، ج ذ َعن ه   (.6/771ال ذين استوردهم اب ن َطاِهر نيسابور َفَيأ خ 

 (.7/835الجوهري، الصحاح، )ج( 2)
 (.04/70الزبيدي، تاج العروس)كرر(، )ج( 3)
 (.0/0ابن االثير، المثل السائر، )ج( 4)
(5)  
مد بن صر بن أبي ال ِعز  اب ن َسـَراَيا بـن َبـاِقي بـن عبـد هللا بـن  (6) عبد ال َعِزيز بن َسَراَيا بن َعلي  بن أبي ال َقاِسم بن َأح 

ين الط ـاِئي السنبسـي العريض ه َو اإِلَمام ال َعالَمة البليغ المفوه الن   ـاَلق صـفي الـد  ط  = اِظم الناثر َشاِعر عصـرنا علـى اإل ِ
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ابن حجة الحموي بقوله: "أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة  ضيحا  ، وتو وكان أكثر تفضيال  
باللفظ والمعنى، والمراد بذلك تأكيد الوصف، أو المدح، أو الذم، أو التهويل، أو الوعيد، أو اإلنكار، 

جاء منه للتهويل، كقوله تعالى: أو التوبيخ، أو االستبعاد، أو الغرض من األغراض ... وأما ما 
دَْراَك َما الَْقارَِعةُ ﴿

َ
، وأما ما جاء منه لإلنكار، والتوبيخ، فهو تكرار قوله (2)﴾الَْقارَِعُة  َما الَْقارَِعُة  َوَما أ

بَانِ ﴿     تعالى:  ِ ُكَما تَُكِذ  ِي  آَّلءِ َرب
َ
ت بها بك  ما عدد آالءه هنا؛ إال ليفإن الرحمن  هلالج لج (3)﴾َفبِأ

ع، والتوبيخ، كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها له، من أنكرها على سبيل التقري
 .(4)﴾َهيَْهاَت َهيَْهاَت لَِما تُوَعُدونَ وأما ما جاء منه لالستبعاد، فكقوله تعالى: ﴿

بين اإلعادة والتكرار، فقال:  غير أن التكرار ال يعني إعادة الكالم فقد ذكر العسكري الفرق 
َرار َيقعإ" ء مر ة وَعلى ِإَعاَدته َمر ات واإلعادة للمرة ال َواِحَدة َأال ترى َأن َقول  ن الت ك  ي  على ِإَعاَدة الش 

ذا َقاَل كرر َهَذا َكاَن َكاَلمه م ب هما لم يدر أَعَ  اَده  ال َقاِئل أَعاد فاَلن َكَذا اَل ي ِفيد ِإال  ِإَعاَدته مر ة َواِحَدة َواِ 
َتي ِن َأو َمر ات وَ  َره َمر ات ِإال  َأن َيق ول َذِلك َعامي اَل يعرف  ضا  أيمر  َفِإن ه  ي َقال أََعاَده  َمر ات َواَل ي َقال َكر 

ي يقتض  َرار َوالن ه  َتِضي الت ك  َمر اَل َيق  َرار َولم َيق ول وا اإلعاال َكاَلم َوِلَهَذا َقاَلت ال ف َقَهاء األ  َتَدلُّوا دالت ك  ة َواس 
َوام والتكرار َوَلو على َذِلك بِ  ي ال َكف  َعن ال من ِهي َواَل شيق ِفي ال َكف  َعنه  َواَل حرج َفاق تضى الد  َأن الن ه 

ن أ م وره َفاق تضى فعله مر ة َوَلو َكاَن  يق والتشاغل به  َرار للحق ال َمأ م ور ِبِه الض  َمر الت ك  اق تضى األ 
َرار َما قَ  َتِضي الت ك  َمر َيق  بر َأن َظاهر األ  ََبد، َقاَل: َوَلو َقاَلت: نعم، َلَوَجَبت  َفأخ  اَل سراقه للن ِبي ِلأل 

ء ِإذا َعاد ِإَلى فعله لم يقل ِإن ه قد ان تهى  ي  الظ اِهر اَل ي وِجبه  َوَأنه يصير َواِجبا بقوله والمنهي َعن الش 
ء َففعله مر ة َواِحَدة لم يقل ِإن   ي  ذا َأمر بالش  ي ِفي َذِلك َظاهر َعنه  َواِ  َمر َوالن ه  َعله َفال فرق َبين األ  ه لم َيف 

ل وم َأن من َغيره بطالق امراته َكاَن َله  َأن ي طلق مر ة َواِحَدة َوَما َكاَن من أَواِمر ال ق ر آن  ييول َوَمع 

                                                                                                                        

م َعــة َخــاِمس شــهر ربيــع اآلخــر ســنة ســبع َوســبعين وســت ماَئــة = م ال ج  ــِه َراِجــح ال حِلــي  مولــده َيــو  ال حِلــي  َشــاِعر أصــبح ِب
 (.08/004)الصفدي، الوافي بالوفيات، ج

 .) 004\0ج(صفي الدين الحلي شرح الكافية البديعية،  (1)
 .] 0-0القارعة: [ (2)
 .]الرحمن[ (3)
 ]06المؤمنون: [ (4)
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ر  ط  مقتضيا للتكرار َفِإن َذِلك قد عرف من َحاَلة ِبَدِليل اَل يظاهره َواَل يَتَكر  ر  َمر َمَع الش    َأال أيضا  األ 
َرار" وق لم يعقل َذِلك الت ك  م دخلت السُّ َتِر الل ح  ترى َأن من َقاَل لغالمه اش 
(1). 

وللتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع  وقال ابن رشيق القيرواني:"
لفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعا  التكرار في األلفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون األ

 .(2)فذلك الخذالن بعينه، وال يجب للشاعر أن يكرر اسما  إال على جهة التشوق واالستعذاب"

جاء عند  دولكن الملوك لم تكن تحب اإلعادة والتكرار وربما ذلك كان من الكبرياء العام فق
ن طال بينهما الدهر، وغبرت بينهما ومن حق الملك أن ال يعاد عليه الحديث مرت  الجاحظ ين، وا 

األيام؛ إال أن يذكره الملك؛ فإن ذكره، فهو إذن منه في إعادته وكان روح بن زنباٍع يقول: أقمت مع 
عبد الملك سبع عشرة سنة من أيامه، ما أعدت عليه حديثا . وكان الشعبي يقول: ما حدثت بحديث 

 .(3)مرتين لرجٍل بعينه قط"

  في كتابه التاج "وكان أبو العباس يقول: ما رأيت أحدا  أغزر علما  من أبي أيضا  وأردف  
بكر الهذلي، لم يعد علي حديثا  قط. وكان ابن عياش يقول: حدثت المنصور أكثر من عشرة آالف 
حديث. فقال لي ليلة ، وقد حدثته عن يوم ذي قاٍر: قد اضطررت إلى التكرار، يا ابن عياش! قلت: 

يا أمير المؤمنين قال: أما تذكر ليلة الرعد واألمطار، وأنت تحدث عن ذي قار، فقلت  ما هذا منها
 .(4)لك: ما يوم ذي قار بأصعب من هذه الليلة؟"

ولكنه ال  في الكالم إذا كان بغرض التشديد والتوكيد، حيث قال:" ولكن الجاحظ لم يعد التكرار عيبا  
والتشديد؛ ألن التفريق يحتاج الى تطويل، والتوكيد يقتضي يعد عيبا إذا قصد به التعريف والتوكيد 
 .(5)التكرار، والتشديد يتطلب اإلكثار"

وقل ما تجد قصة لبنى إسرائيل فى  وأكد على ذلك العسكري في الصناعتين، حين قال:"
رة فى مواضع معادة؛ لبعد فهمهم كان، وتأخ ر معرفتهم. لة مشروحة ومكر   القرآن إال مطو 

                                         

 (.01العسكري، الفروق اللغوية، )ص( 1)
 (.7/04القيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، )ج( 2)
 (.004الجاحظ، التاج في أخالق الملوك، )ص( 3)
 (.004الجاحظ، التاج في أخالق الملوك، )ص( 4)
 (.50الجاحظ، الرسائل األدبية، )ص( 5)
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فصحاء إنما هو شوب اإليجاز باإلطناب والفصيح العالى بما دون ذلك من القصد وكالم ال
ط؛ ليستدل  بالقصد على العالى، وليخرج السامع من شىء إلى شىء فيزداد نشاطه وتتوف ر  المتوس 

د القول للسامع" طنابه، حتى استعملوا التكرار ليتوك   .(1)رغبته، فيصرفوه فى وجوه الكالم إيجازه وا 
 ار في الحديث النبوي:التكر 

استعمل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  التكرار في الحديث النبوي؛ ألنه كان يتكلم بلغة العرب ومن سنن 
، واإلعادة إرادة اإلبالغ بحسب  العرب التكرار، كما قال ابن فارس: "ومن سنن العرب: التكرير 

 .(2)العناية باألمر"

وأشار إليه أنس بن مالك  رضي هللا عنه  عندما وكان عادة معروفة عن النبي الكريم، 
ذا  َهم عنه، وا  وصف منطق الحبيب المصطفى  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال: "كان إذا تكلم بكلمٍة أعادها ثالثا  حتى ت ف 

   .(3)أتى على قوٍم، فيسل م عليهم سل م عليهم ثالثا "
َهَم َعن ه (: "َأي: هذا باب في بيان من أعاد  وجاء في العمدة )َباب َمن  أعاَد الَحِديَث َثالثا  ِلي ف 
كالمه في أ م ور الدين ثالث مرات ألجل أن يفهم عنه  ...َأي: ليفهم غيره، قال الخطابي: إعادة 

في  مبالغة... أو أراد ال فيكرره ليفهمالكالم ثالثا  إما ألن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه 
  في شأن المتعلم؛ ألن إعادة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  ثالث أيضا  التعليم والزجر في الموعظة ... وهذا الباب  

مرات إنما كانت ألجل المتعلمين والسائلين ليفهموا كالمه حق الفهم، وال يفوت عنهم شيء من 
 (4) كالمه الكريم"

 

 

 

 

                                         

 (.010العسكري، الصناعتين، )ص( 1)
 (.700ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية )التكرار(، )ص( 2)
َهَم َعن ه ، حديث رقم  (3)  (.0/03، )ج15َباب  َمن  أََعاَد الَحِديَث َثاَلث ا ِلي ف 
 (.7/005العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (4)
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 أللفاظ الزمان في صحيح البخاري:أقسام التكرار 

ينقسم التكرار عند أهل البالغة باعتبارات مختلفة على أقسام شت ى، كتكرار بالمعنى فقط، 
وتكرار باللفظ والمعنى، وتكرار الوصف، وهذا ما ذهب إليه ابن حجة الحموي، ممثال  لكل واحد 

ر عند العرب، وقسمه على ضربين منهما بشاهد من القرآن، أو شاهد شعري، وذكر ابن جني التكرا
نته )واحتاطت( له، فِمن ذلك التوكيد، وهو على ضربين:  بقوله: اعلم أن  العرب إذا أرادت المعنى مك 

ل بمعناه، وهو  ل بلفظه، وهو نحو قولك: قام زيد )قام زيد(... والثاني تكرير األو  هما تكرير األو  َأحد 
هما لإلحاطة والعموم ل، كقولنا: قام القوم ورأيته على ضربين: أَحد  ، واآلخر للتثبيت، والتمكين  األو 

 .(1)نفَسه"

 :أوال: تكرار العبارة
جاءت معظم األحاديث الواردة في صحيح البخاري والتي تحتوي على ألفاظ الزمان من نوع 

 تكرار العبارة ومن ذلك األمثلة االتية:

ول  َّللا ِ  - َكب ا، َفَكَسَفِت جاء في الحديث "ث م  َرِكَب َرس  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َذاَت َغَداٍة َمر 
َجِر، ث م  َقامَ  َراَنِي الح  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َبي َن َظه  ى، َفَمر  َرس  ح  ، َفَرَجَع ض  م س  ، َفَصل ى الش 

وَن الِقَياِم َوَقاَم الن اس  َوَراَءه ، َفَقاَم ِقَيام ا َطِويال   ، ث م  َرَفَع، َفَقاَم ِقَيام ا َطِويال  َوه َو د  وع ا َطِويال  ، ث م  َرَكَع ر ك 
، ث م   ا َطِويال  ود  ج  ِل، ث م  َرَفَع، َفَسَجَد س  وِع اأَلو  وَن الرُّك  وع ا َطِويال  َوه َو د  ِل، ث م  َرَكَع ر ك  َقاَم، َفَقاَم اأَلو 

ِل، ث م  َقاَم ِقَيام ا َطوِ  ِقَيام ا َطِويال   وِع اأَلو  وَن الرُّك  ِل، ث م  َرَكَع ر ك وع ا َطِويال  َوه َو د  وَن الِقَياِم اأَلو  يال  َوه َو د 
ِل، ث م  َسَجَد َوه َو د ونَ  وِع اأَلو  وع ا َطِويال  َوه َو د وَن الرُّك  ِل، ث م  َرَكَع ر ك  وَن الِقَياِم اأَلو  وِد  َوه َو د  ج  السُّ

ِل، ث م  ان َصرَ  ذ وا مِ  فَ اأَلو  ِ َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َما َشاَء َّللا   َأن  َيق وَل ث م  َأَمَره م  َأن  َيَتَعو  ول  َّللا  ن  َفَقاَل َرس 
 .(2)َعَذاِب الَقب ِر"

في بيان هيئة صالة ( عدة مرات في هذا الحديث لقد تكررت الداللة الزمنية في كلمة )طويال  
منه  ملسو هيلع هللا ىلص  على الصفة الصحيحة لصالة  الكسوف من الركوع والسجود والقراءة الطويلة تأكيدا  

  "فإن النعت قد يكون أيضا  الكسوف وعند النحاة ذكر الصفة بعد الموصوف قد يكون للتوكيد  

                                         

 (.0/030،034جابن جني، الخصائص، )( 1)
ِجِد، حديث رقم  (2) وِف ِفي الَمس   (.7/08، )ج0356َباب  َصاَلِة الك س 
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ِ َربِ  ال َعاَلِميَن( د  َّلل  ، أو لمجرد الذم؛ نحو: )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(، لمجرد المدح، كـ )ال َحم 
َخٌة َواِحَدٌة( "  .(1)أو للترحم؛ نحو: )اللهم أنا عبدك المسكين(؛ أو للتوكيد، نحو: )َنف 

تَ  ِل َفي ح  َو  وَن ال ِقَياِم األ  َعِة الث اِنَيِة َوه َو د  ل ه  ِفي ِقَياِم الر ك  َمل  َأن  جاء في شرح الحديث" َوَأم ا َقو 
َول  ِمن   َده  َأط  َلى ِقَيام َها َوح  َو  َعة  األ  َعِة األ  وَلى َفَتك ون  الر ك  ِل ِفي الر ك  َو  وَن األ  وَن َأَراَد د  ِقَياِم َساِئِر  َيك 

ِل ِفيَها َوَكَذِلكَ  َو  وَن األ  َتَمل  َأن  َيك وَن د  ل  ي ح  َو  وع َها األ  َلَواِت َوَكَذِلَك ر ك  وِع  الص  وَن الرُّك  وع َها الث اِني د  ر ك 
ِل ِفيَها َوَأيُّ َذِلَك َكاَن َفاَل َحَرَج ِفيِه ِإن  َشاَء َّللا  " َو  األ 
(2). 

اَلة  - وَل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َرَأى َرج ال  َوَقد  أ ِقيَمِت الص   عن َماِلك  ب ن  ب َحي َنَة: "َأن  َرس 
ول  ي َصل ِ  ، َوَقاَل َله  َرس  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  اَلَث ِبِه الن اس  َعَتي ِن، َفَلم ا ان َصَرَف َرس   َّللا ِ ي َرك 

ا" َبع  ب َح َأر  ا، الصُّ َبع  ب َح َأر   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: الصُّ
(3). 
 ( يفيد اإلنكار وفي هذا قال ابن رجب:"أربعا   الصبح التكرار هنا في عبارة )الصبح أربعا  

: إنكار لصالته وقد أقيمت صالة الفجر، فكأنه صلى الصبح بعد -مرتين  -وقوله: آلصبح أربعا  
 .(4)اإلقامة أربعا"

ب ح  ِبا ِن َكاِر َوالصُّ ا ِلإل  َهام  ِإن َكاٍر َوأََعاَده  َتأ ِكيد  ِتف  ِب وقال ابن حجر العسقالني:" َوه َو اس  لن ص 
وٌب َعَلى ال َحاِل َقاَله   ا َمن ص  َبع  ب َح َوَأر  ِدير ه  َأت َصلِ ي الصُّ ٍل َتق  َماِر ِفع  َماِنيُّ َعَلى اِبِإض  بن َماِلٍك َوَقاَل ال ِكر 

َمِة  ت ِلَف ِفي ِحك  ا َواخ  َبع  ب ح  ت َصلِ ي َأر  ب ِح َأِي الصُّ وز  َرف ع  الصُّ َبَدِلي ِة َقاَل َوَيج  ن َكاِر َفَقاَل ال َقاِضي ال  َهَذا اإل ِ
ل ه  ِفي ِرَواَيِة ِإب َراِهيَم ب نِ  ه  َقو  م  ِعَياٌض َوَغي ر ه  ِلَئال  َيَتَطاَوَل الز َمان  َفي َظن  و ج وب َها َوي َؤيِ د  ك  ٍد ي وِشك  َأَحد   َسع 

َره  َذِلَك َوه َو م   ن  اَل ي ك  َم  َجَمِة َوِقيَل ِلَئال  َتل َتِبَس َصاَلة  َوَعَلى َهَذا ِإَذا َحَصَل األ  َتَعق ٌب ِبع م وِم َحِديِث الت ر 
َرع  ِفيَها ِلَها َفَيش  َمة  ِفيِه َأن  َيَتَفر َغ ِلل َفِريَضِة ِمن  َأو  ِل َوَقاَل الن َوِويُّ ال ِحك  ِض ِبالن ف  َماِم  ال َفر  وِع اإل ِ ر  َعِقَب ش 

ِل َمن  َيَرى ِبَقَضاِء َوال م َحاَفَظة  َعَلى م كَ  َلى ِمَن الت َشاغ ِل ِبالن اِفَلِة اه َوَهَذا َيِليق  ِبَقو  مِ اَلِت ال َفِريَضِة َأو 
ه وِر" م  ل  ال ج  الن اِفَلِة َوه َو َقو 
(5). 

                                         

 (.0/707االنصاري، ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، )ج (1)
 (.7/407النمري القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم، االستذكار، )ج (2)
ت وَبَة حديث رقم  (3) اَلة  َفاَل َصاَلَة ِإال  الَمك   (.0/000)ج 660باٌب: ِإَذا أ ِقيَمِت الص 
 .(6/50الَسالمي البغدادي، بن الحسن، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (4)
 (.7/053ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج( 5)
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له "وقال العيني مؤكدا ما ذهب إ بعا  اليه ابن رجب وابن حجر:" َقو   -" َحي ث  أنكر  لصبح َأر 
ب ح، َفَقاَل  - َعَلي ِه َوَسل مَ  َصل ى َّللا    َعَتي ِن بعد َأن أ ِقيَمت َصاَلة الصُّ على الرجل ال ِذي َكاَن ي َصلِ ي َرك 

اَلة ثم  ي َصلِ ي َمَع  َعَتي ِن بعد َأن أ ِقيَمت الص  بعا؛ أِلَن ه  ِإذا صلى َرك  ب ح تصلى َأر  بعا " َأي الصُّ "آلصبح َأر 
َعَتي   بعا َفدل  َهَذا على َأن اَل َصاَلة اإِلَمام َرك  ب ح َأر  ب ح َفيكون ِفي معنى من صلى الصُّ ِن َصاَلة الصُّ

ت وَبة" اَلة ال َمك  َقاَمة ِإال  الص   .(1)بعد اإل ِ

ث  ال- ِلٍس ي َحدِ  َم، َجاَءه  وَعن  َأِبي ه َري َرَة، َقاَل: "َبي َنَما الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ِفي َمج  َقو 
، َفَقاَل َبع ض   ث  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ي َحدِ  اَعة ؟ َفَمَضى َرس  ، َفَقاَل: َمَتى الس  َراِبيٌّ ِم: أَع  الَقو 

َمع ، َحت ى ِإَذا َقَضى َحِديَثه   : َبل  َلم  َيس  ه م   -أ َراه   -َقاَل: َأي َن  َسِمَع َما َقاَل َفَكِرَه َما َقاَل، َوَقاَل َبع ض 
اَعةَ  يِ َعِت اأَلَماَنة  َفان َتِظِر الس  ِ، َقاَل: َفِإَذا ض  وَل َّللا  اَعِة؟ َقاَل: َها َأَنا َيا َرس  اِئل  َعِن الس  ، َقاَل: َكي َف الس 

اَعةَ  ِلِه َفان َتِظِر الس  ر  ِإَلى َغي ِر أَه  َد اأَلم  سِ   . (2)"ِإَضاَعت َها؟ َقاَل: ِإَذا و 

التكرار في عبارة )انتظر الساعة( يوحي بالتهديد والوعيد من رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  وربما سياق 
الحديث عن فساد الناس في آخر الزمان ونزع األمانة من صدورهم يشير إلى ذلك حيث ضرورة 

 .تمسك المرء بهذا الخلق العظيم الذي هو خلق النبي األمين دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص

اَعِة َأن  - َراِط الس  ِلَب، َقاَل: َقاَل الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم: "ِإن  ِمن  َأش  و ب ن  َتغ  ر  وعن َعم 
م ا ِعَراَض ا اَعِة َأن  ت َقاِتل وا َقو  َراِط الس  ن  ِمن  َأش  َعِر، َواِ  ا َين َتِعل وَن ِنَعاَل الش  م  وِه، َكَأن  ت َقاِتل وا َقو  لو ج 

َرَقة " وَهه م  الَمَجانُّ الم ط  و ج 
(3). 

في هذا الحديث التكرار حاصل في عبارة )إن من أشراط الساعة( ربما أفاد التهويل في 
ل ه  َصل ى َّللا   َعَلي ِه  أشراط هذا اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة وقد جاء في شرح هذا الحديث:" َقو 
ع   ِديِد النُّوِن َجم  َرَقة ( َأم ا ال َمَجانُّ َفِبَفت ِح ال ِميِم َوَتش  وَهه م  ال َمَجانُّ ال م ط  ِر ال ِميِم َوَسل َم )َكَأن  و ج  ِمَجنٍ  ِبَكس 

ِفي َكاِن الط اِء َوَتخ  َرَقة  َفِبِإس  َواَيِة َوِفي َوه َو التُّر س  َوَأم ا ال م ط  ه ور  ِفي الرِ  ِف الر اِء َهَذا ه َو ال َفِصيح  ال َمش 

                                         

 (.5/087العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج (1)
اِئَل حديث رقم  (2) َتِغٌل ِفي َحِديِثِه، َفَأَتم  الَحِديَث ث م  َأَجاَب الس  ا َوه َو م ش  ِئَل ِعل م   0/70ج 51َباب  َمن  س 
ِك، حديث رقم  (3)  (.4/40، )ج7170َباب  ِقَتاِل التُّر 
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َلَماء  ِهَي  ل  َقاَل ال ع  َو  وف  األ  ر  ِديد  الر اِء َوال َمع  ِكي َفت ح  الط اِء َوَتش  ت ِب اللَُّغِة َوال َغِريِب َوح  ال ِتي أ ل ِبَسِت ك 
قَ  َرَقت  ِبِه َطاَقة  َفو  ِر وجناتها" ال َعِقب  َوَأط  ِضَها َوَتَنوُّ ِك ِفي َعر  وِه التُّر  ِبيه  و ج  َناه  َتش  َطاَقٍة َقال وا َوَمع 

(1). 

وفي الحديث إشارة على أنها نبوءة من النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  إلى أن ملك أمته سيصل مشارق األرض 
 التي فيها تلك األقوام.

ِريِ   َرِضَي َّللا   - د  َقاَل: " َيأ ِتي  _ َعن ه م   َعِن الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ َعن  َأِبي َسِعيٍد الخ 
م  َمن  َصِحَب الن ِبي   : ِفيك  و ِفَئاٌم ِمَن الن اِس، َفي َقال  ز  َتح  _َزَماٌن َيغ  ، َفي ف  : َنَعم  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم؟ َفي َقال 

َحاَب الن ِبيِ  َعَلي ِه، ث م  َيأ ِتي َزمَ  م  َمن  َصِحَب َأص  : ِفيك  ، _اٌن، َفي َقال  : َنَعم  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم؟ َفي َقال 
َحاِب الن ِبيِ   م  َمن  َصِحَب َصاِحَب َأص  : ِفيك  ، ث م  َيأ ِتي َزَماٌن َفي َقال  َتح  : _َفي ف  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم؟ َفي َقال 

، َتح  " َنَعم  َفي ف 
(2). 

إن التكرار في هذا الحديث حاصل في كل عباراته وهذا دليل على توكيد مراد سيدنا النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلص  فتكرار الزمان الذي فيه صحبة للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  فيه شرف لهذا الزمان فقد قال النبي  صلى هللا 

ِنى، وِن َقر  وَن َوال َيف وَن،  عليه وسلم "َخي ر  ال ٌقر  ٌم َين ِذر  ، ث م  َيِجىء  َقو  م  ، ث م  ال ِذيَن َيل وَنه  ث م  ال ِذيَن َيل وَنه م 
" َمن  َهر  ِفيِهم  السِ  وَن، َوَيظ  َهد  َتش  وَن َوال ي س  َهد  َتَمن وَن، َوَيش  ون وَن َوال ي ؤ  َوَيخ 
(3). 

ٌل َعن  َساِلٍم، َعن  َأِبيِه، َعِن الن ِبيِ   َص - ل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: " اَل َحَسَد ِإال  ِفي اث َنَتي ِن: َرج 
َو ي ن ِفق   ٌل آَتاه  َّللا   َماال  َفه  َو َيت ل وه  آَناَء الل ي ِل َوآَناَء الن َهاِر، َوَرج  ه  آَناَء الل ي ِل َوآَناَء الن َهاِر آَتاه  َّللا   الق ر آَن َفه 

"(4). 

قليلة من  ةلتكرار في هذا الحديث حاصل في عبارة )آناء الليل وآناء النهار(، و)آناء( يدل على فتر ا
الزمن أو هو الساعة القليلة،  وقد أضفى جمالية على تكرار المطابقة، وهذا من بديع الكالم ،وقد 

 .(5)علق الشيخ دمحم فؤاد على لفظة )آناء(؛ أي : ساعاته واحده اآلن 

                                         

 (.08/06النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )ج (1)
 (.4/00، )ج7801َباب  اَل َيق ول  ف اَلٌن َشِهيٌد حديث رقم  (2)
 (.6/055ابن بطال، شرح صحيح البخاري، )ج( 3)
ِل الن ِبيِ  َصل ى هللا  َعَلي   (4) : َلـَباب  َقو  ٌل َيق ول  َو َيق وم  ِبِه آَناَء الل ي ِل َوآَناَء الن َهاِر، َوَرج  ٌل آَتاه  َّللا   الق ر آَن َفه  و  ِه َوَسل َم: " َرج 

، حديث رقم َعل   (.1/054، )ج 0571أ وِتيت  ِمث َل َما أ وِتَي َهَذا َفَعل ت  َكَما َيف 
 (.0/558صحيح مسلم )ج (5)
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ن  َشَبَبٌة، َفَلِبث َنا َعن  َما- َنا َعَلى الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َوَنح  َوي ِرِث، َقاَل: "َقِدم  ِلِك ب ِن الح 
ت م  ِإلَ  نحوا  ِعن َده   ا، َفَقاَل: َلو  َرَجع  َلة ، َوَكاَن الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َرِحيم  ِريَن َلي  ى ِمن  ِعش 

، َفل ي َصلُّوا َصاَلَة َكَذا ِفي ِحيِن َكَذا، َوَصاَلَة َكَذا ِفي ِحيِن َكَذا، َوا ِ  وه م  ت م وه م  م ر  ، َفَعل م  م  َذا َحَضَرِت ِباَلِدك 
" م  َبر ك  م  َأك  م  َول َيؤ م ك  ك  اَلة ، َفل ي َؤذِ ن  َلك م  َأَحد  الص 
(1). 

 ملسو هيلع هللا ىلص :) َفل ي َصلُّوا َصاَلَة َكَذا ِفي ِحيِن َكَذا، َوَصاَلَة هذا األسلوب البديع من التكرار في قوله 
َكَذا ِفي ِحيِن َكَذا( افادة اهتمام سيدنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بصحة الصالة ان تؤدى في وقتها المعلوم مصداقا 

َلةَ اَكنَْت لََعَ الُْمْؤِمننَِي كَِتابً ﴿: لقوله تعالى وْقُوتًاإِنذ الصذ  .(2)﴾ا مذ

وَل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َلم ا َكاَن ِفي َمَرِضِه، َجَعَل - َعن  ِهَشاٍم، َعن  َأِبيِه، "َأن  َرس 
ا َعَلى َبي ِت َعاِئَشَة َقاَلت  َعائِ  ا؟ ِحر ص  ا؟ َأي َن َأَنا َغد  : َأي َن َأَنا َغد  ور  ِفي ِنَساِئِه، َوَيق ول  َشة : َفَلم ا َكاَن َيد 

ِمي َسَكَن" َيو 
(3). 

ا؟( أسلوب استفهام متكرر أفاد االستبطاء؛ أي أن النبي  ا؟ َأي َن َأَنا َغد  في قوله )َأي َن َأَنا َغد 
 أخرى  ملسو هيلع هللا ىلص  يريد ان يتوفي ملسو هيلع هللا ىلص في بيت عائشة  رضي هللا عنها  ويؤكد ذلك ما ورد في رواية 

ا( ،  ذكرها ابن بطال في شرحه" َم؟ َأي َن َأَنا َغد  ول َكاَن يتفقد ِفى َمَرِضِه: )َأي َن َأَنا ال َيو  َأن  الَرس 
ِم َعاِئَشَة" ِتب َطاء  ِلَيو  اس 
(4). 

وقد ذهب العيني إلى أن تكرار أسلوب االستفهام مرتين أفاد االستئذان من أزواجه أن يكون 
له: )َأي ن َأنا َغدا؟(  ة  رضي هللا عنها  حيث قال العيني في شرحه:"في اليوم التالي عند عائش َقو 

َهام لالستئذان ِمن ه ن  َأن يكون ِعن د َعاِئَشة" ِتف  َتي ِن َوه َو اس  م َكرر مر 
(5). 

 لكن هذا االستئذان مستوحى من استبطائه  ملسو هيلع هللا ىلص  وجوده في بيت عائشة رضي هللا عنها.

َأل ه  َعن  عَ - اَلم  َأَتِت الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم َتس  ِليِ  ب ِن َأِبي َطاِلٍب، "َأن  َفاِطَمَة َعَلي َها الس 
ِبر ِك َما ه َو َخي ٌر َلِك ِمن ه ؟ ت َسبِ ِحيَن َّللا َ ِعن َد َمَناِمِك َثاَلث ا َوَثاَلِثيَن، ا، َفَقاَل: َأاَل أ خ  َمِديَن َّللا َ َوَتح   َخاِدم 

                                         

َبر ه م  حديث رقم َباٌب: ِإَذا اس   (1) م  َأك  ا ِفي الِقَراَءِة َفل َيؤ م ه   (.0/008)ج 685َتَوو 
 .]030النساء: [ (2)
ِل َعاِئَشَة َرِضَي َّللا   َعن َها حديث رقم )ج 0004 (3)  (. 5/03َباب  َفض 
 (.0/001ابن بطال، شرح صحيح البخارى، )ج( 4)
 (.73/730البخاري، )جبدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح ( 5)
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َبٌع َوَثاَلث ونَ  َداه ن  َأر  : ِإح  َيان  ف  ا َوَثاَلِثيَن ث م  َقاَل س  َبع  ، ِقيَل: َثاَلث ا َوَثاَلِثيَن، َوت َكبِ ِريَن َّللا َ َأر  د  ت َها َبع  ، َفَما َتَرك 
يَن" َلَة ِصفِ  َلَة ِصفِ يَن؟ َقاَل: َواَل َلي   .(1)َواَل َلي 

ن ت  ِفيِه والتكرار في )َواَل  ل  ال ِذي ك  غ  ر  َوالشُّ َم  ِني ِمن ه ن  َذِلَك األ  َنع  َناه  َلم  َيم  َلَة َصف ي ِن( "َمع   َلي 
بٌ  ِب ال ف َراِت َكاَنت  ِفيِه َحر  ِضٌع ِبق ر  يَن َوِهَي َمو  وَفة  ِبِصفِ  ر  ِب ال َمع  َلة  ال َحر  يَن ِهَي َلي  َلة  ِصفِ   َعِظيَمٌة َوَلي 

 .(2)َوَبي َن أَه ِل الشام"َبي َنه  

َلة  وقال العيني:" له: )قيل: َواَل َلي َلة صف ين( ؟ َأي: َقاَل َقاِئل لَعلي: َواَل تركت َهِذه َلي  َقو 
ك ون ال َباء  َدة َوس  مَلة َوكسر ال َفاء ال م َشد  اد ال م ه  ر الص  َلة صف ين، َوه َو ِبَكس  صف ين، َقاَل: َواَل تركتَها َلي 

َعة َعِظيَمة َبين م َعاِوَية َوعلي، آخر ال   ام َكاَنت ِفيِه وق  وف وبالنون، َوه َو َموِضع َبين ال عَراق َوالش  ح ر 
َمر ال ِذي كنت ِفيِه" َلة، َوعظم األ  نعِني ِمن َها عظم ِتل َك الل ي  ه وَرة، َوَأَراَد على َأنه لم َيم  َوِهي َمش 
(3). 

: "َصل ى َلَنا الن ِبيُّ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  ث م  َرِقَي الِمن َبَر، َفَأَشاَر َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك، َقالَ -
اَلَة الَجن َة َوالن   ِجِد، ث م  َقاَل: َلَقد  َرَأي ت  اآلَن م ن ذ  َصل ي ت  َلك م  الص  َلِة الَمس  َلِة ِبَيَدي ِه ِقَبَل ِقب  اَر م َمث َلَتي ِن ِفي ِقب 

رِ  َثاَلث ا" ِم ِفي الَخي ِر َوالش  َهَذا الِجَداِر، َفَلم  َأَر َكالَيو 
(4). 

ِم ِفي ال َخي ِر  أي قالها ثالث مرات ملسو هيلع هللا ىلص وفائدة التكرار هنا التوكيد، قال ابن حجر:" ل ه  َفَلم  َأَر َكال َيو  َقو 
ا" ر ا َتأ ِكيد  رِ  َوَقَع ه َنا م َكر  َوالش 
(5). 

 _َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل مَ _َقاَل: "َبي َنا َأَنا َرِديف  الن ِبيِ   _َعن  م َعاِذ ب ِن َجَبٍل  َرِضَي َّللا   َعن ه  -
ِ َوسَ  وَل َّللا  : َلب ي َك َرس  ِل، َفَقاَل: َيا م َعاذ  ب َن َجَبٍل، ق ل ت  َدي َك، ث م  َساَر َلي َس َبي ِني َوَبي َنه  ِإال  َأِخَرة  الر ح  ع 

َدي َك، ث م  َساَر َساَعة ، ث م   ِ َوَسع  وَل َّللا  : َلب ي َك َرس  : َلب ي َك َساَعة  ث م  َقاَل: َيا م َعاذ  ق ل ت  َقاَل َيا م َعاذ ، ق ل ت 
َلم ، قَ  ول ه  أَع  : َّللا   َوَرس  ِ َعَلى ِعَباِدِه، ق ل ت  ِري َما َحقُّ َّللا  َدي َك، َقاَل: َهل  َتد  ِ َوَسع  وَل َّللا  ِ َرس  اَل: َحقُّ َّللا 

وا ِبِه َشي ئ ا ث م  َسارَ  ِرك  وه ، َواَل ي ش  ب د  : َلب ي َك  َعَلى ِعَباِدِه َأن  َيع  َساَعة ، ث م  َقاَل: َيا م َعاذ  ب َن َجَبٍل، ق ل ت 

                                         

 (.0/65)ج 5068َباب  َخاِدِم الَمر أَِة حديث رقم  (1)
 (.00/46النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )ج( 2)
 (.70/70بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )ج( 3)
اَلِة حديث رقم  (4)  (.0/053)ج 041َباب  َرف ِع الَبَصِر ِإَلى اإِلَماِم ِفي الص 
 .)00/033ج(ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ( 5)
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: َّللا   َوَرس   ِ ِإَذا َفَعل وه ، ق ل ت  ِري َما َحقُّ الِعَباِد َعَلى َّللا  َدي َك، َفَقاَل: َهل  َتد  ِ َوَسع  وَل َّللا  َلم ، َقاَل: َرس  ول ه  أَع 
ِ َأن  اَل ي عَ  "َحقُّ الِعَباِد َعَلى َّللا  م  ذِ َبه 

(1). 

ِرير ه  َصل ى َّللا   َعَلي ِه َوَسل َم ِنَداَء م َعاٍذ  َرِضَي َّللا   َعن ه   َفِلَتأ ِكيِد ااِل  ه ِتَماِم قال النووي" َوَأم ا َتك 
ِحيِح َأن ه  َص  َمع ه  َوَقد  َثَبَت ِفي الص  م َل َتَنبُّه  م َعاٍذ ِفيَما َيس  ِبر ه  َوِلَيك  ل ى َّللا   َعَلي ِه َوَسل َم َكاَن ِإَذا َتَكل َم ِبَما ي خ 

َلم " َنى َوَّللا   أَع  ِبَكِلَمٍة أََعاَدَها َثاَلث ا ِلَهَذا ال َمع 
(2). 

، فلتأكيد االهتمام بما يخبره به، ولتكميل تنبه وفسره العيني بقوله: "وأما تكريره عليه ثالثا  
 .(3)معاذ فيما يسمعه"

َرَة  َرِضَي َّللا   َعن ه   َعِن الن ِبيِ   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َقاَل: "َمن  َتَرد ى ِمن  َعن  َأِبي ه َري  -
ما  ى س  ا، َوَمن  َتَحس  ا ِفيَها َأَبد  ا م َخل د  َو ِفي َناِر َجَهن َم َيَتَرد ى ِفيِه َخاِلد  َسه ، َفه  َسه ، َجَبٍل َفَقَتَل َنف  ا َفَقَتَل َنف 

َسه  ِبَحِديَدٍة، فَ فَ  ا، َوَمن  َقَتَل َنف  ا ِفيَها َأَبد  ا م َخل د  اه  ِفي َناِر َجَهن َم َخاِلد  مُّه  ِفي َيِدِه َيَتَحس  َحِديَدت ه  ِفي َيِدِه س 
ا" ا ِفيَها َأَبد  ا م َخل د  ِنِه ِفي َناِر َجَهن َم َخاِلد  َيَجأ  ِبَها ِفي َبط 
(4). 

َناِر َجَهن م َخاِلدا  م َخل دا  ِفيَها َأَبدا ( قد تكررت ثالثا  في مواقف مختلفة،  نجد تكرار عبارة )ِفي
وهذا النوع وهذا التكرار أفاد التهديد والوعيد لمن يقتل نفسه، وقتل النفس وهو المعروف باالنتحار 

ها أبدا (؛ أي: زمن جريمة عظيمة وكبيرة آثمة وعقوبتها وخيمة عظيمة، وأراد بالعبارة )خالدا  مخلدا  في
 الخلود في اآلخرة ما بعد قيام الساعة، ولفظه )أبدا ( أفادت الدهر األخروي. 

م  الَخِميِس، ث م  َبَكى َحت ى َبل   عن اب نِ - م  الَخِميِس َوَما َيو  : "َيو  َما  َيق ول  َعب اٍس  َرِضَي َّللا   َعن ه 
ع ه  الَحَصى، ق ل ت  َيا َأَبا َعب اسٍ  وِل َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َدم  َتد  ِبَرس  م  الَخِميِس؟ َقاَل: اش  : َما َيو 

ا، َفَتَناَزع وا، َواَل َين َبِغي َده  َأَبد  ت ب  َلك م  ِكَتاب ا اَل َتِضلُّوا َبع  ِعن َد َنِبيٍ  َتَناز ٌع،  َوَجع ه ، َفَقاَل: ائ ت وِني ِبَكِتٍف َأك 
ع وَنِني ِإَلي ِه، َفَأَمَره م  َفَقال وا:  وِني، َفال ِذي َأَنا ِفيِه َخي ٌر ِمم ا َتد  ِهم وه ؟ َفَقاَل: َذر  َتف  ِبَثاَلٍث، َما َله  أََهَجَر اس 

" ن ت  أ ِجيز ه م  ِو َما ك  َد ِبَنح  وا الَوف  ِرِكيَن ِمن  َجِزيَرِة الَعَرِب، َوَأِجيز  وا الم ش  ِرج  َقاَل: َأخ 
(5) 

                                         

ِل حديث رقم  (1) ِل َخل َف الر ج  َداِف الر ج   (.0/003)ج 5160َباب  ِإر 
 .(0/700)جالنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ( 2)
 (.004/  70بدر الدين العيني، عمدة القاري، )ج( 3)
َواِء ِبِه َوِبَما ي َخاف  ِمن ه  َوالَخِبيِث حديث رقم  (4) مِ  َوالد  ِب السُّ ر   (.0/001ج) 5008َباب  ش 
َراِج الَيه وِد ِمن  َجِزيَرِة الَعَرِب حديث رقم  (5)  (.4/11، )ج0068َباب  ِإخ 
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رار في عبارة )يوم الخميس وما يوم الخميس( أفاد التهويل من هول خبر وجع الرسول  والتك
 ملسو هيلع هللا ىلص  إيذانا بوفاته ملسو هيلع هللا ىلص حيث انقطع الوحي من السماء، قال انس بن مالك  رضي هللا عنه:" َقاَل َأب و 

ِ َصل ى هللا  َعلَ  وِل  َّللا  َد َوَفاِة َرس  ٍر َبع  ور َها َكَما َكاَن َبك  ي ِه َوَسل َم  ِلع َمَر: ان َطِلق  ِبَنا ِإَلى أ مِ  َأي َمَن َنز 
، َفَقااَل َلَها: َما ي ب   ور َها َفَلم ا ان َتَهي َنا ِإَلي َها َبَكت  ول  َّللا ِ  َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َيز  ِ َرس  ِكيِك؟ َما ِعن َد َّللا 

وِله، وِلِه، َوَلِكن  َأب ِكي َأن   َخي ٌر ِلَرس  ِ َخي ٌر ِلَرس  َلم  َأن  َما ِعن َد َّللا  : َما َأب ِكي َأن  اَل َأك وَن أَع  َقاَل: َفَقاَلت 
َما َعَلى ال ب َكاِء، َفَجَعاَل َيب ِكَياِن َمَعَها" َماِء، َقاَل: َفَهي َجت ه  َي ان َقَطَع ِمَن الس  ال َوح 
(1). 

م   وقال العسقالني:" ل ه  َوَما َيو  ه  َوَقو  س  ذ وٍف َأو  َعك  م  ال َخِميِس ه َو َخَبٌر ِلم ب َتَدٍأ َمح  ل ه  َيو  َقو 
ِب ِمن ه " ِة َوالت َعجُّ د  ِر ِفي الشِ  َم  ِخيِم األ  َمل  ِعن َد ِإَراَدِة َتف  َتع  ال َخِميِس ي س 
(2). 

مِ - ِ َوالَيو  ِمن  ِباَّلل  ِم  في الحديث: "َمن  َكاَن ي ؤ  ِ َوالَيو  ِمن  ِباَّلل  ِرم  َجاَره ، َوَمن  َكاَن ي ؤ  اآلِخِر َفل ي ك 
َيا َلٌة، َوالضِ  ٌم َوَلي  ِ؟ َقاَل: َيو  وَل َّللا  ِرم  َضي َفه  َجاِئَزَته ، َقاَل: َوَما َجاِئَزت ه  َيا َرس  َفة  َثاَلَثة  َأي اٍم، َفَما اآلِخِر َفل ي ك 

وَ  " َكاَن َوَراَء َذِلَك َفه  م ت  ِم اآلِخِر َفل َيق ل  َخي ر ا َأو  ِلَيص  ِ َوالَيو  ِمن  ِباَّلل  َصَدَقٌة َعَلي ِه، َوَمن  َكاَن ي ؤ 
(3.) 

ِم اآلِخِر( فيها توكيد على هذه األخالق وأن  ِ َوالَيو  ِمن  ِباَّلل  التكرار حاصل في عبارة )َوَمن  َكاَن ي ؤ 
 االلتزام بها من لوازم اإليمان.

 تكرار اللفظةثانيا: 
وأما تكرار اللفظة فلم يقع الباحث فيما بحث إال على مثالين فقط على هذا النوع من التكرار، 

 وهما:

وِف - َعن  َعاِئَشَة  َرِضَي َّللا   َعن َها: "َأن  الن ِبي   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َصل ى ِبِهم  ِفي ك س 
َبَع َرَكَعاٍت فِ  ِس َأر  م  "الش  َول  ل  َأط  َدَتي ِن اأَلو  ي َسج 

(4). 

ولفظة األول تحمل داللة زمنية؛ أي القيام والركوع اللذان يسبقان القيام والركوع الثاني من الركعة 
د بلفظه،  األولى أطول وهنا تكرار اللفظة مرتين تعد عند النحاة توكيدا لفظيا، وهو "إعادة المؤكِ 

                                         

 (.0/00يعلى، مسند أبي يعلى، )جالموصلي، أبو  (1)
 (.8/008ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ج (2)
ِذ َجاَره  حديث رقم  (3) ِم اآلِخِر َفاَل ي ؤ  ِ َوالَيو  ِمن  ِباَّلل   (.8/00، )ج6301َباٌب: َمن  َكاَن ي ؤ 
، حديث رقم (4) وِف َأط َول  َعة  األ وَلى ِفي الك س   (.7/43، )ج0364 َباٌب: الر ك 
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ي ضعيف(؛ وهذا يكون في األسماء، واألفعال، والح روف، والمفردات، كقولك: )وهللِا ِإنِ ي ضعيٌف إن  
والج مل"
(1). 

قال ابن بطال:" أجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركوع األول في صالة 
 .(2)الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع األول"

م ت  الن ِبي   َصل ى هللا  َعَلي ِه َوَسل َم  َأَكَل َعَلى َعن  َأَنٍس  َرِضَي َّللا   َعن ه ، َقاَل: "َما َعلِ -
ِبَز َله  م َرق ٌق َقطُّ، َواَل َأَكَل َعَلى ِخَواٍن َقطُّ" ر َجٍة َقطُّ، َواَل خ  ك  س 
(3). 

والتكرار في ظرف الزمان المبني)قط( ثالث مرات يفيد توكيد النفي في الماضي عن أكل 
   في األحوال الثالثة المذكورة في الحديث داللة على زهده وورعه وهو أتقى العالمين ملسو هيلع هللا ىلص.النبي  ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 

  

                                         

 (.7/035ابن الصائغ، اللمحة في شرح الملحة، )ج (1)
 (.0/53ابن بطال، شرح صحيح البخاري، )ج (2)
َرِة، حديث رقم  (3) ف  ِل َعَلى الِخَواِن َوالسُّ ب ِز الم َرق ِق َواأَلك   (.0/03، )ج5086َباب  الخ 
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 الخاتمة
في ضوء ما تقدم في الفصول الثالثة والتمهيد التي شملتها هذه األطروحة، من عرض 

القضايا الداللية والظواهر لأللفاظ الزمانية في الحديث النبوي من صحيح البخاري، ثم لعدد من 
اللغوية ذات العالقة بهذه األلفاظ، يمكن للباحث أن  يعرض أهم النتائج التي توصل إليها، متمثلة 

 فيما يأتي:

 بما فيها اللغوية. كافة المستويات رينة دراسة القرآن الكريم منإن دراسة الحديث النبوي هي ق -0

ن إن الزمن مرتبط بحركة تسير على وفق  -7 إيقاف زمني منتظم في تأدية وظائفها الحيوية، وا 
 المحرك للزمن هو الخالق للزمن هللا  هلالج لج.

و االمر والعكس صحيح أن كان بلفظ المضارع ا  الزمن فمنه ما يدل على الماضي و  تتغير داللة -0
 .أيضا  

ي استعمالها ، والغالب فالبخاري ظروف المبنية ورودا  في صحيح إن الظرف )إذا( أكثر ال -4
 متضمنة معنى الشرط خاصة إذا قرنت بالفاء والواو، أو حتى.

إن أكثر األلفاظ الزمانية ورودا  في صحيح البخاري هو )اليوم(، فقد ورد ظرف زمان وورد  -5
 موصوفا .مضافا  أو مضافا  إلى الجملة الفعلية والجملة االسمية، والغالب في استعماله 

اشتملت على الظواهر اللغوية،  نيها ودالالتها وتعدد صيغها، إذثرية بمعاإن ألفاظ الزمان  -6
 كاالشتراك اللفظي والتضاد.

ترك لفاظ الزمان في صحيح البخاري جرت عليها بعض الظواهر اللغوية وبوضوح كالمشأ -0
 لفاظ تأتي بست معان كلفظة القرن في المشترك اللفظي.اللفظي والترادف فتجد بعض األ

ن للباحث جمال األحاديث النبوية المتضمنة أللفاظ الزمان من الناحية البالغية وبروز تبي -8
 فيها. المحسنات البديعية فيها كالطباق والجناس والتكرار والمقابلة كما كان المجاز واضحا  

ي إن من األلفاظ المتقابلة كثيرا  ما تكون متالزمة في القرآن الكريم، أو الحديث النبوي، أو ف -1
النثر والشعر، فبمجرد ما تذكر األولى يتبادر إلى الذهن ما يقابلها منها الدنيا واآلخرة، والليل 

 والنهار، وقبل وبعد.
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 ،0طفهام في شرح عمدة األحكام، تحقيق: نور الدين طالب، م(. رياض األ7303 -ه 0400)

 سوريا: دار النوادر.

م وني الشافعي، أبو الحسن نور الدين علي بن دمحم بن عيسى. ) م(. شرح 0118هـ. 0401األ ش 
 . بيروت. لبنان: دار الكتب العلمية. 0طاألشموني على ألفية ابن مالك. 



 349 

. تحرير التحبير في صناعة . )د.ت(يم بن الواحد بن ظافرابن أبي اإلصبع العدواني عبد العظ
الجمهورية العربية )د.ط(، الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تحقيق: الدكتور حفني دمحم شرف. 

 لجنة إحياء التراث اإلسالمي. :المتحدة. المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
 )د.ط(، الموجز في قواعد اللغة العربية. م(.7330ه. 0474األفغاني، سعيد بن دمحم بن أحمد. )

 دار الفكر. :لبنان

 مكتبة الفالح.)د.ط(، )د.م(:   من تاريخ النحو العربي. )د.ت(. األفغاني، سعيد بن دمحم بن أحمد.

. بيروت: المؤسسة 0م(. الزمان في الفكر الديني والفلسفي. ط0183االلوسي، حسام محيي الدين. )
 شر.العربية للدراسات والن

 -ه0473األنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن دمحم بن عبيد هللا األنصاري. )
 . دار األرقم بن أبي األرقم. 0طم(. أسرار العربية. 0111

م(. الزاهر في معاني كلمات 0117-ه 0407األنباري، أبو بكر دمحم بن القاسم بن دمحم بن بشار. )
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.0ط: حاتم صالح الضامن. تحقيقالناس. 

م(. نزهة األلباء في طبقات األدباء. عبد الرحمن بن دمحم 0185 -ه 0435األنباري، كمال الدين. )
 . األردن: مكتبة المنار.0ط: إبراهيم السامرائي. تحقيقبن عبيد هللا األنصاري أبو البركات. 

، 0ط: حسن هنداوي. تحقيقييل والتكميل في شرح التسهيل. التذ  .ه(0401األندلسي. أبو حيان. )
 )د.م(: )د.ن(.

م(. الحدود األنيقة والتعريفات 0110 -ه0400األنصاري، أبو يحيى زكريا بن دمحم بن زكريا. )
مركز جمعة الماجد بالتعاون مع دار الفكر  ، )د.م(:0ط: مازن المبارك. تحقيقالدقيقة. 
 المعاصر.

م(. منحة الباري بشرح صحيح 7335 -ه 0476األنصاري، زكريا بن دمحم بن أحمد بن زكريا. )
. المملكة العربية 0ط: سليمان بن دريع العازمي. تحقيق«. تحفة الباري »البخاري المسمى 

 السعودية: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 

: أحمد عبد التواب تحقيق لغة.م(. اللطائف في ال0110البابيدي. أحمد بن مصطفى الدمشقي. )
 )د.م(: )د.ن(. عوض.
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 البرمكي اإلربلي. أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان.
بيروت: دار  )د.ط(، : إحسان عباس.تحقيق(. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. م0133)

 صادر.
 -ه 0476الرحمن بن صالح بن حمد بن دمحم بن حمد. ) البسام، أبو عبد الرحمن عبد هللا بن عبد

. 03ط: دمحم صبحي بن حسن حالق. تحقيقم(. تيسير العالم شرح عمدة األحكام. 7336
 اإلمارات: مكتبة الصحابة. 

 القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.  )د.ط(، دراسات في علم اللغة. )د.ت(. بشر، كمال.

م(. طبقات 0110ه. 0400ء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. )البصري، أبو الفدا
مكتبة الثقافة  :)د.ط(، )د.م( دمحم زينهم دمحم عزب. والشافعيين. تحقيق: أحمد عمر هاشم. 

 الدينية.

م(. شرح صحيح 7330 -ه0470ابن بطال ، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. )
 . السعودية: مكتبة الرشد. 7طالبخاري. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

م(. 0110ه/0408البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب.) 
 دار الهجرة. :)د.م(:. 0ط بن مطر الزهراني. : دمحمتحقيقالفصل للوصل المدرج في النقل. 

م(. غريب الحديث. 0164 -ه 0084البغدادي، أبو ع بيد القاسم بن سال م بن عبد هللا الهروي. )
 الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية. ،0ط: دمحم عبد المعيد خان. تحقيق

 الَسالمي الدمشقي. البغدادي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. 
م(. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد 0116 -ه0400)

المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين. القاهرة: مكتبة  ،0ط المقصود. وآخرون.
 الغرباء األثرية.

يروا مجرى التاريخ. تقديم: م(. مائة من عظماء أمة اإلسالم غ 7303 -ه0400الت رباني، جهاد. )
 . القاهرة: دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع.0طالشيخ دمحم بن عبد الملك الزغبي. 
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المحكم والمحيط األعظم. البيت البي  )د.ت(،  التلمساني، شهاب الدين أحمد بن دمحم المقري.
دين بن الخطيب. نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب. وذكر وزيرها لسان ال ،عمران القلعي
 بيروت. لبنان: دار صادر.)د.ط(، : إحسان عباس. تحقيق

م(. فقه اللغة وسر 7337 -ه0477الثعالبي، عبد الملك بن دمحم بن إسماعيل أبو منصور. )
 إحياء التراث العربي.)د.م(: . 0ط: عبد الرزاق المهدي. تحقيقالعربية. 

م(.  0164 -ه 0084. الليثي. أبو عثمان. )الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء
 القاهرة: مكتبة الخانجي. )د.ط(، رسائل الجاحظ. تحقيق وشرح: عبد السالم دمحم هارون.

(. 0104 -ه0007الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء. الليثي. أبو عثمان. )
 المطبعة األميرية.  . القاهرة:0ط: أحمد زكي باشا. تحقيقالتاج في أخالق الملوك. 

م(. 7330 -ه 0477الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دمحم الفارسي األصل. )
 . بيروت: دار الكتب العلمية.0ط: عبد الحميد هنداوي. تحقيقأسرار البالغة في علم البيان. 
. بيروت: دار الكتاب 0طه(. التعريفات. تحقيق إبراهيم االبياري. 0435الجرجاني، علي بن دمحم. )

 العربي.
: فائز فارس. تحقيق( اللمع في العربية. 0107ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي النحوي. )

 الكويت: دار الكتب الثقافية.

الهيئة المصرية  )د.م(: .4طالخصائص. )د.ت(. ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي النحوي. 
 العامة للكتاب

م(. شرح شذور الذهب في 7334 -ه0470دين دمحم بن عبد المنعم بن دمحم. )الَجوَجري، شمس ال
. المملكة العربية السعودية: عمادة 0ط: نواف بن جزاء الحارثي. تحقيقمعرفة كالم العرب. 

 البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية.

غة م(. تاج الل0180 -ه 0430الجوهري الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الصحاح. )
 . بيروت: دار العلم للماليين.4طوصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 
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ه(. َشَواِهد الت وضيح 0435الجياني، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا جمال الدين بن مالك الطائي. )
حيح.   مكتبة ابن)د.م(: . 0ط: الدكتور َطه م حِسن. تحقيقَوالت صحيح لمشكالت الجامع الص 

 تيمية. 
 مؤسسة الرسالة. )د.م(: . 7طم(. شرح أبيات الجمل.  0185 -ه 0435حاتم، صالح الضامن. )
م(. فتح 0118ه ـ 0401اإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني. )ابن حجر العسقالني، 

الباري بشرح صحيح البخاري. عن الطبقة التي حقق أصلها عبد العزيز بن عبد هللا بن باز. 
 . القاهرة: دار الحديث.0ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها دمحم فؤاد عبد الباقي. ط

العراق:  )د.ط(، م( موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف.0183الحديثي، خديجة. )
 منشورات وزارة الثقافة. واالعالم دار الرشيد للنشر.

 المعارف. دار)د.م(: . 05طهـ(. النحو الوافي. 0018حسن. عباس. )

َسي ني  َزة الح  . برهان الدين ابن َحم  ابن حسين، إبراهيم بن دمحم بن دمحم كمال الدين بن أحمد. والدمشقي 
سيف الدين  :تحقيقالبيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف.  الحنفي. )د. ت(.

 الكاتب. بيروت: دار الكتاب العربي.

م(. معجم ديوان األدب. تحقيق: 7330-0474بن إبراهيم. ) الحسين الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق
القاهرة: مؤسسة دار الشعب للصحافة  )د.ط(، مراجعة: إبراهيم أنيس. ،أحمد مختار عمر
 والطباعة والنشر.

م(. عمدة 0116-ه0400الحلبي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم. )
 دار الكتب العلمية. )د.م(:. 0طالحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ. 

الحلبي، محب الدين دمحم بن يوسف بن أحمد المصري المعروف بناظر الجيش. تمهيد القواعد بشرح 
. القاهرة: دار السالم للطباعة 0طه(. تحقيق: علي دمحم فاخر وآخرون. 0478تسهيل الفوائد، )

 والنشر والتوزيع والترجمة. 

م(. عالم 0107 -هـ 0050 بن إبراهيم بن الخطاب البستي. )الخطابي، أبو سليمان حمد بن دمحم
 . حلب: المطبعة العلمية.0طالسنن. وهو شرح سنن أبي داود. 
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م(. 7337-ه0477الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي. )
 . بيروت: دار الغرب اإلسالمي. 0طبشار عواد معروف. تحقيق:  تاريخ بغداد.

ه(. تاريخ بغداد  0400الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي. )
 دار الكتب العلمية.  :. بيروت0طتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.  وذيوله.

: أبو عبد تحقيق )د.ت(. ابن خلفون، أبو بكر دمحم بن إسماعيل. المعلم بشيوخ البخاري ومسلم.
 . بيروت: دار الكتب العلمية.0ط. الرحمن عادل بن سعد

، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على. أبو الفتح. برهان الدين. )د.ت(.  ِزى  الخوارزمي الم َطرِ 
 دار الكتاب العربي.)د.م(: . ( د.ط)المغرب. 

. لبنان: مؤسسة بحسون 7ط .م(. القواعد التطبيقية في اللغة العربية0118دعكور، نديم حسين. )
 لنشر والتوزيع.ل

هـ.  0474ابن دقيق العيد ، تقي الدين أبو الفتح دمحم بن علي بن وهب بن مطيع القشيري. )
 مؤسسة الريان. )د.م(: . 6طم(. شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية. 7330)

ى عبد الرؤوف م(. اتفاق المباني وافتراق المعاني. تحقيق: يحي0185هـ 0435الدقيقي المصري، )
 . األردن: دار عمار.0طجبر. 

 ابن الدماميني ، دمحم بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن دمحم. المخزومي القرشي. بدر الدين.
 . سوريا: دار النوادر. 0ط: نور الدين طالب. تحقيقم(. مصابيح الجامع. 7331 -ه0403)

الدمشقي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. الَسالمي البغدادي الحنبلي. 
: تحقيقم( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. 7330-ه0477)

 بيروت: مؤسسة الرسالة. ،0طشعيب األرناؤوط. إبراهيم باجس. 

ر( بن دمحم ابن أحمد بن مجاهد القيسي الشافعي. الدمشقي، شمس الدين دمحم بن عبد هللا )أبي بك
 . بيروت: المكتب اإلسالمي.0ط: زهير الشاويش. تحقيق(. الرد الوافر. 0010)

 ،0طم(. البالغة العربية. 0116 -هـ 0406الدمشقي، عبد الرحمن بن حسن َحَبن َكة الميداني. )
 بيروت:  دار القلم.
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: دمحم جاسم الحميدي. قدم تحقيقالجراثيم.  )د.ت(. بن قتيبة. الدينوري، أبي دمحم عبد هللا بن مسلم
 دمشق: وزارة الثقافة. )د.ط(، له: مسعود بوبو.

م(. سير 7336 -هـ0470الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن َقاي ماز. )
 القاهرة: دار الحديث.  ،0طأعالم النبالء. 

: مكتبة المعارف للنشر )د.م( ،0ط م(. التطبيق النحوي.0111هـ 0473الراجحي. عبده. )
 والتوزيع. 

 :تحقيق )د.ت(. الرافعي، أحمد بن دمحم المقري الفيومي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.
 . القاهرة: دار المعارف.7عبد العظيم الشناوي. ط

 عالم الثقافة للنشر والتوزيع.  :األردن )د.ط(، الزمن النحوي في اللغة العربية. )د.ت(. رشيد، كمال.
م(. إرشاد 0110 -هـ 0404الرومي الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا. )

 . بيروت: دار الغرب اإلسالمي.0ط: إحسان عباس. تحقيقاألريب إلى معرفة األديب. 
تاج العروس من جواهر  )د.ت(. الز بيدي، أبو الفيض محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني.

 دار الهداية. )د.م(: : مجموعة من المحققين.تحقيقالقاموس. 
. 05طم(. األعالم. 7337الزركلي الدمشقي، خير الدين بن محمود بن دمحم بن علي بن فارس. )

 دار العلم للماليين.)د.م(: 
مازن.  الدقيقة. تحقيق: ه(. الحدود األنيقة والتعريفات0400بن زكريا األنصاري، والسنيكي )ا

 . بيروت: دار الفكر المعاصر.0طالمبارك. 

م(. أساس البالغة 0118 -ه 0401الزمخشري، جار هللا أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. )
 . بيروت. لبنان: دار الكتب العلمية. 0طتحقيق: دمحم باسل عيون السود. 

م(. المفصل في صنعة 0110بن أحمد. )الزمخشري، جار هللا أبو القاسم محمود بن عمرو 
 . بيروت: مكتبة الهالل.0ط: علي بو ملحم. تحقيقاإلعراب. 

مجلة م(. الراغب األصفهاني وجهوده في اللغة. 7330-ه 0430الساريسي، عمر عبد الرحمن. )
 .483-477(، 57)07الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة. 
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اعي ، تاج الدين علي بن أنج  م(.7331 -ه 0403ب بن عثمان بن عبد هللا أبو طالب. )ابن الس 
. تونس: 0طالدر الثمين في أسماء المصنفين. تحقيق: أحمد شوقي بنبين. دمحم سعيد حنشي. 

 دار الغرب االسالمي. 
دار الفكر للطباعة )د.م(: . 0طم(. معاني النحو. 7333-ه0473السامرائي، فاضل صالح. )
 والنشر والتوزيع.

مشارق األنوار  )د.ت(. أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي.السبتي، 
 .المكتبة العتيقة ودار التراث )د.م(: على صحاح اآلثار.

راج، دمحم علي. ) م(. اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف 0180-ه0430الس 
 . دمشق: دار الفكر. 0طسي باشا. : خير الدين شمتحقيقوالبالغة والعروض واللغة والمثل. 

 . القاهرة: دار الفكر العربي.7طم(. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي. 0110السعران، محمود. )
: دمحم تحقيقم(. إصالح المنطق. 7337ه. 0470أبو يوسف يعقوب بن إسحاق. ) ،ابن السكيت
 دار إحياء التراث العربي. )د.ن(: . 0طمرعب. 
م(. نتائج الفكر في 0117 -ه0407اسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد. )السهيلي، أبو الق
 . بيروت: دار الكتب العلمية..0طالن حو. 

: تحقيقم(. الكتاب. 0188-ه0438سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء. )
 . القاهرة: مكتبة الخانجي.0طعبد السالم دمحم هارون. 

م( المحكم والمحيط األعظم. 7333 -ه 0470سي، أبو الحسن علي بن إسماعيل. )بن سيده المر ا
 . بيروت: دار الكتب العلمية. 0ط: عبد الحميد هنداوي. تحقيق

م(. أخبار النحويين 0166-ه0000السيرافي، الحسن بن عبد هللا أبو سعيد بن المرزبان. )
مصطفى البابي )د.م(:  ،0ط خفاجي. : الزيني. طه دمحم. ودمحم عبد المنعمتحقيقالبصريين. 
 الحلبي.

: تحقيقم(. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 0118هـ 0408السيوطي، جالل الدين بن أبي بكر. )
 . بيروت: دار الكتب العلمية.0طفؤاد علي منصورة. 
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م(. االقتراح في أصول 7336 -ه0470السيوطي، جالل الدين. عبد الرحمن بن أبي بكر. )
 . دمشق: دار البيروتي.7ط: عبد الحكيم عطية. عالء الدين عطية. تحقيق النحو.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. جالل الدين. )د. ت(. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. 
 مصر: المكتبة التوفيقية.)د.ط(، : عبد الحميد هنداوي. تحقيق

م(. دليل 7334هـ.  0475ري الصديقي.)الشافعي، دمحم علي بن دمحم بن عالن بن إبراهيم البك
. لبنان: دار المعرفة 4ط: خليل مأمون شيحا. تحقيقالفالحين لطرق رياض الصالحين. 

 للطباعة والنشر والتوزيع.
 دار العلم للماليين.)د.م(: . 0طهــ(. دراسات في فقه اللغة. 0001الصالح، صبحي إبراهيم. )

 أبي بكر الجذامي. أبو عبد هللا. شمس الدين.ابن الصائغ، دمحم بن حسن بن ِسباع بن 
. 0ط: إبراهيم بن سالم الصاعدي. تحقيقم(. اللمحة في شرح الملحة. 7334ه. 0474)

 المدينة المنورة. المملكة العربية السعودية: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية. 

يص المفتاح في علوم البالغة. ح لتلخضا  يإلم(. بغية ا7335هـ. 0476الصعيدي، عبد المتعال. )
 مكتبة اآلداب.)د.م(:. 06ط

: تحقيقم(. الوافي بالوفيات. 7333 -هـ0473الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا. )
 بيروت: دار إحياء التراث.)د.ط(، أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى. 

م(. 0104هارون بن شاكر.) صالح الدين، دمحم بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن
 . بيروت: دار صادر.0ط: إحسان عباس. تحقيقفوات الوفيات. 

 دار المعارف.)د.م(: . 0طضيف، شوقي. )د.ت(.  المدارس النحوية. 

م(. نزهة الخواطر 0111هـ.  0473الطالبي، عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني.)
 دار ابن حزم.. لبنان: 0طوبهجة المسامع والنواظر. 

 .م.(. الكاشف عن حقائق السنن0110 -هـ 0400الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد هللا. )
 .مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى ،0. ط: عبد الحميد هنداوي: البازتحقيق
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، عمان. األردن: دار 0ه(. الزمن النحوي في الشعر الجاهلي. ط0470عبد الحميد، ليث. )
 الضياء.

ه(. سبط الذهب 0400ابن العجمكنوز، أحمد بن إبراهيم بن دمحم بن خليل. موفق الدين. أبو ذر. )
 . حلب: دار القلم.0طفي تاريخ حلب. 

 العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم.
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي طرح التثريب في شرح التقريب. أكمله ابنه:  )د.ت(. 

دار إحياء التراث )د.ط(، )د.م(:  الرازياني ثم المصري. أبو زرعة ولي الدين. ابن العراقي.
 العربي. ومؤسسة التاريخ العربي. ودار الفكر العربي.

م(. انتقاض 0110-ه0400العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد بن حجر. )
: حمدي بن عبد المجيد السلفي. تحقيقاض في الرد على العيني في شرح البخاري. االعتر 

 . المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد. 0طصبحي بن جاسم السامرائي. 
الفروق  )د.ت(.العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران. 

 مصر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع.)د.ط(، . : دمحم إبراهيم سليمتحقيق اللغوية.
ه(. 0401العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران. )

بيروت: المكتبة  )د.ط(، : علي دمحم البجاوي ودمحم أبو الفضل إبراهيم.تحقيقالصناعتين. 
 العنصرية.

َرمي اإلشبيلي. ) م(. الممتع الكبير 0116ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن دمحم. الَحض 
 مكتبة لبنان. )د.م(: . 0طفي التصريف. 

العظيم آبادي، أبو عبد الرحمن دمحم أشرف بن أمير بن علي بن حيدر. شرف الحق. الصديقي. 
بن القيم: تهذيب سنن أبي داود ه(. عون المعبود شرح سنن أبي داود. ومعه حاشية ا0405)

 . بيروت: دار الكتب العلمية. 7طوأيضا ح علله ومشكالته. 
مسائل خالفية  )د.ت(. العكبري، أبو البقاء محب الدين عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا البغدادي.

 بيروت: دار الشرق العربي. )د.ط(، : دمحم خير الحلواني.تحقيقفي النحو. 
 عالم الكتب.)د.م(: . 8طم(.  البحث اللغوي عند العرب. 7330ر عبد الحميد. )عمر، أحمد مختا
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 عالم الكتب. )د.م(:  ،8ط م(. أسس علم اللغة.0118-ه0401عمر، أحمد مختار. )
 عالم الكتب. )د.م(: . 5طم(. اللغة العربية معناها ومبناها. 7336-ه0470عمر، تمام حسان. )

 )د.ت(. مود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى.العينى، بدر الدين أبو دمحم مح
 بيروت: دار إحياء التراث العربي. )د.ط(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

العينى، بدر الدين. أبو دمحم محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن. حسين الغيتابى الحنفى. 
: أبو تميم تحقيقنخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار.  .ه(0471)

 . قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.0طياسر بن إبراهيم. 

. بيروت: 78طم(. جامع الدروس العربية. 0110 -ه 0404الغاليينى. مصطفى بن دمحم سليم. )
 المكتبة العصرية.

م(. معجم ديوان األدب. 7330-ه0474ق بن إبراهيم بن الحسين. )الفارابي، أبو إبراهيم إسحا
القاهرة: مؤسسة دار الشعب  )د.ط(، تحقيق: أحمد مختار عمر. مراجعة: إبراهيم أنيس.

 للصحافة والطباعة والنشر.
كتاب العين.  )د.ت(. الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم.

براهيم السامرائي. و لمخزومي. : مهدي اتحقيق  دار ومكتبة الهالل. )د.م(: ا 
 )د.ط(، مصر: دمحم القصاص.وم(. اللغة. تعريب: عبد الحميد الدواخلى. 0153فندريس، جوزيف.)

 مكتبة األنجلو المصرية.

القاضي، أحمد بن دمحم بن منصور بن القاسم بن مختار. واإلسكندراني. أبو العباس ناصر الدين 
: صالح تحقيقالمتواري على تراجم أبواب البخاري.  )د.ت(. نير الجذامي الجروي.ابن الم

 الكويت: مكتبة المعال.)د.ط(، الدين مقبول أحمد. 

القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن دمحم بن سلمان. 
. 7طاد األصمعي. م(. األمالي. عني بوضعها وترتيبها: دمحم عبد الجو 0176-ه0044)
 : دار الكتب المصرية. مصر

القتيبي، أحمد بن دمحم بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني المصري. وأبو العباس. شهاب الدين. 
 . مصر: المطبعة الكبرى األميرية. 0طه(. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. 0070)
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: علي دمحم البجادي. تحقيقشعار العرب. جمهرة أ )د.ت(. القرشي، أبو زيد دمحم بن أبي الخطاب.
 : نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.)د.ط(، مصر

، الجرجاني الدار. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دمحم الفارسي األصل.   )د.ت(. الق َرِشيِ 
 دار المدني.)د.ط(، السعودية: : محمود دمحم شاكر. تحقيقأسرار البالغة. 

(. 7333-ه0470القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري. )
 . بيروت: دار الكتب العلمية. 0طاالستذكار. تحقيق: سالم دمحم عطا. دمحم علي معوض. 

الكليات معجم في  )د.ت(. القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي أيوب بن موسى الحسيني.
بيروت: مؤسسة )د.ط(، دمحم المصري. و: عدنان درويش. تحقيقروق اللغوية. المصطلحات والف
 الرسالة. 

م(. معجم مقاييس اللغة. أبو 0101-ه0011القزويني الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء. )
 دار الفكر.  )د.م(: : عبد السالم دمحم هارون. .تحقيقالحسين. 

م(. مجمل اللغة البن 0186-ه0436أبو الحسين. )القزويني الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء. 
 . بيروت: مؤسسة الرسالة. 7طفارس. تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. 
: حاتم تحقيقم( األزمنة وتلبية الجاهلية. 0185ق ط ر ب، دمحم بن المستنير بن أحمد أبو علي. )

 مؤسسة الرسالة.. )د.م(: . .7طصالح الضامن. 

. 0طه( إنباه الرواة على أنباه النحاة.  0474القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف.)
 بيروت: المكتبة العنصرية.

-ه0478الِقن وجي، أبو الطيب دمحم صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني. )
ارة األوقاف وز  :. قطر0طم(. التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول. 7330

 والشؤون اإلسالمية.. 

م(. العمدة في محاسن الشعر 0180-ه0430القيرواني األزدي، أبو على الحسن بن رشيق. )
 دار الجيل.  )د.م(: . .5ط: دمحم محيي الدين عبد الحميد. تحقيقوآدابه. 

ق: دمحم م(. أيضا ح شواهد األيضا ح. تحقي0180-ه0438القيسي، أبو علي الحسن بن عبد هللا. )
 . لبنان: دار الغرب اإلسالمي. 0طبن حمود الدعجاني. 
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مجمع  .(0160-ه0080الكجراتي، جمال الدين. دمحم طاهر بن علي الصديقي الهندي الَفت ِني. )
مطبعة مجلس دائرة المعارف  )د.م(: .0طبحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار. 

 العثمانية. 
 دار النهضة العربية. )د.م(: . .0طاللغة وعلم اللغة.   )د.ت(. ليونز، جون.

سنن ابن ماجه.  )د.ت(. ابن ماجة، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني. وماجة اسم أبيه يزيد.
دار إحياء الكتب العربية. فيصل عيسى البابي )د.م(:  )د.ط(، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي.

 الحلبي.

: دمحم تحقيقالمقتضب.  )د.ت(.  بن يزيد بن عبد األكبر الثمالي األزدي. .المبرد، أبو العباس دمحم
 بيروت: عالم الكتب. )د.ط(. عبد الخالق عظيمة. .

المنهل  )د.ت(. أبو المحاسن. يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري الحنفي. جمال الدين.
يم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور. : دمحم دمحم أمين. تقدتحقيقالصافي والمستوفى بعد الوافي. 

 الهيئة المصرية العامة للكتاب.)د.ط(، )د.م(: 

م(. 0186 -ه 0436المديني، أبو موسى دمحم بن عمر بن أحمد بن عمر بن دمحم األصبهاني. )
مركز البحث العلمي  .: عبد الكريم العزباوي تحقيقالمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. 

حياء الترا  . المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى.0طث اإلسالمي. وا 

اس أحمد بن دمحم بن إسماعيل بن يونس.) (. عمدة 7334-ه0475المرادي النحوي، أبو جعفر الن ح 
دار ابن حزم. الجفان والجابي للطباعة )د.م(: . 0ط: بسام عبد الوهاب الجابي. تحقيقالكتاب. 
 والنشر. 
-ه0400 بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المصري المالكي. )المرادي، أبو دمحم
: فخر الدين قباوة األستاذ دمحم نديم فاضل. تحقيقم(. الجنى الداني في حروف المعاني. 0117
 . بيروت. لبنان: دار الكتب العلمية.0ط

 لدعوة.القاهرة: دار ا)د.ط(، المعجم الوسيط.  )د.ت(. مصطفى، إبراهيم. وآخرون.
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 . يرازيُّ الَحَنفيُّ رير  الشِ  ي َدانيُّ الكوفي الض  ِهري، الحسين بن محمود بن الحسن. مظهر الدين الز  الم ظ 
م(. المفاتيح في شرح المصابيح. تحقيق: لجنة مختصة من المحققين 7307 -هـ 0400)

 در.وزارة األوقاف الكويتية. دار النواالكويت: . 0طبإشراف: نور الدين طالب. 
( . : علي تحقيقم(. البدر  التمام شرح بلوغ المرام. 7330الَمغِربي، الحسين بن دمحم بن سعيد الالعي 

 دار هجر.)د.م(: . 0طبن عبد. هللا الزبن. 

 -ه 0400ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري. )
: أيمن نصر األزهري. سيد مهني. تحقيق(. العقد المذهب في طبقات حملة المذهب. 0110
 . لبنان: دار الكتب العلمية.0ط

 -ه0471ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري. )
: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث. تحقيقم(. التوضيح لشرح الجامع الصحيح. 7338
 . سوريا: دار النوادر.0ط
اهري، زين الدين دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي الق

. مصر: المكتبة التجارية 0ط(. فيض القدير شرح الجامع الصغير. ه0056الحدادي. )
 الكبرى.

المناوي القاهري، زين الدين دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
. الرياض: مكتبة اإلمام 0طم(. التيسير بشرح الجامع الصغير. 0188-ه0438دي. )الحدا
 الشافعي.

(. التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق: دمحم 0113-ه0403المناوي، دمحم عبد الرؤوف. )
 . بيروت: دار الفكر المعاصر. 0الداية. ط

م(. مختصر تاريخ 0184هـ.  0437ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن على. )
. سوريا: 0ط: روحية النحاس. رياض عبد الحميد مراد. دمحم مطيع. تحقيقدمشق البن عساكر. 

 دار النشر دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر. 

ه(.  0404ابن منظور، دمحم بن مكرم بن على. أبو الفضل. جمال الدين ابن منظور األنصاري. )
 يروت: دار صادر.. ب0طلسان العرب. 
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. 0طم(. َحَبن َكة البالغة العربية. 0116هـ.  0406الميداني الدمشقي، عبد الرحمن بن حسن. )
 دمشق. بيروت: الدار الشامية. 

. مؤسسة 0طم(. ضياء السالك إلى أوضح المسالك. 7330ه. 0477النجار، دمحم عبد العزيز. )
 الرسالة.

 معين الدين دمحم بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع. ابن نقطة الحنبلي البغدادي، أبو بكر
. 0ط: كمال يوسف الحوت. تحقيقم( التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد. 0188 -ه 0438)

 دار الكتب العلمية. )د.م(: 

م(. المنهاج شرح صحيح مسلم بن 0017النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. )
 إحياء التراث العربي. . بيروت: دار7طالحجاج. 

النويري، شهاب الدين. أحمد بن عبد الوهاب بن دمحم بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري. 
 ، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية.0طه( نهاية األرب في فنون األدب. 0470)

جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع.  )د.ت(. الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى. .
 بيروت: المكتبة العصرية. )د.ط(، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميلي.

م(. مرقاة 7337-ه0477الهروي القاري، أبو الحسن نور الدين المال علي بن سلطان دمحم.)
 . بيروت: دار الفكر.0طالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 

: تحقيقالزاهر في غريب ألفاظ الشافعي.  )د.ت(. دمحم بن أحمد بن األزهري. .الهروي، أبو منصور 
 دار الطالئع.)د.م(: مسعد عبد الحميد السعدني. 

ه(. إسفار الفصيح. تحقيق: أحمد بن سعيد دمحم 0473الهروي، أبي سهل دمحم بن علي دمحم. )
 المدينة المنورة: مكتبة الملك فهد الوطنية.)د.ط(، قشاش. 

م(. تفسير حدائق الروح والريحان 7330روي، دمحم األمين بن عبد هللا األرمي العلوي الهرري. )اله
 . لبنان: دار طوق النجاة.0طهاشم دمحم علي بن حسين مهدي.  تحقيق:في روابي علوم القرآن. 

: دمحم عوض تحقيقم(. تهذيب اللغة. 7330الهروي، دمحم بن أحمد بن األزهري أبو منصور. )
 دار إحياء التراث العربي. :بيروت، 0ط .مرعب
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 )د.ت(.  ابن هشام، جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف. أبو دمحم.
دار )د.ط(، )د.م(: : يوسف الشيخ دمحم البقاعي. تحقيقأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

م(. 0185ين عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف. أبو دمحم. )ابن هشام، جمال الد
. دمشق: دار 6ط: مازن المبارك. دمحم علي حمد هللا. تحقيقمغني اللبيب عن كتب األعاريب. 

 الفكر. 

(. 0080ابن هشام، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف. أبو دمحم. جمال الدين. )
 : )د.ن(.. القاهرة00ط: دمحم محيى الدين عبد الحميد. تحقيقلندى وبل الصدى. شرح قطر ا

 نهضة مصر للطباعة والنشر.مصر: . 0طعلم اللغة.  )د.ت(. وافي. علي عبد الواحد.
 -ه0470الوقاد، زين الدين. خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن دمحم الجرجاوي  األزهري المصري. )

 . لبنان: الناشر: دار الكتب العلمية.0طن التوضيح في النحو. م(. التصريح بمضمو 7333
م(. 0184. 0434أبو يعلى، أحمد بن علي بن المث نى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي. )

 . دمشق: دار المأمون للتراث. 0ط: حسين سليم أسد. تحقيقمسند أبي يعلى. 
ه(. النفح الشذي في شرح جامع 0431اليعمري، أبو الفتح دمحم بن دمحم بن دمحم بن سيد الناس. )

 دار العاصمة.)د.م(: . 0ط: أحمد معبد عبد الكريم. تحقيقالترمذي. 

 -ه675اليفرني، دمحم بن عبد الحق. االقتضاب في غريب الموطأ وا عرابه على األبواب. )
 مكتبة العبيكان. )د.م(: .0طسليمان العثيمين.  : عبد الرحمن بنتحقيق(. م7330

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  )د.ت(. اليمني، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاني.
 بيروت: دار المعرفة. )د.ط(، السابع.

 

 


