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 :مخص البحث م
إلى تعرُّف أساللبب اتات ف الدةلاة لفاروف ال االن الاساتعا ة تهدف الدراسة         

فااص ياامبل اساا مي وتوفبسهاال ايساا ويص فااص الماادبث الهيااوي إا ت اااهت  ااا  الدراسااة 
فااص  الق البل الدةلبااة لااادلول ظاال لساف لسوبااًل واسااتعاللي الهمااويي وظباف توفااف أساا ويبلً 

المااادبثي ويعااا  لراا الهمااالة فباااي اااار اظااار احبااالت القرلهباااةي وايملدباااث الهيوباااة التاااص 
تت ااان فااروف ال ااالن يمسااب دةلتهاالي فباالا اليمااث يعااد تتياار ايملدبااث ودراسااتهل 

 لها  الفوا ر فص يمبل اس م:
ياقداة فص اتت ف الدةلة وسيب تسبر لي واثر تطور ال نهاد ن االا الدةلاةي ثام اسهاوم 

يس وب فص الع م القدبم والع م المدبثي ثم قساتي ن ى أريعة ايلماثي فظالن الايماث ا
ايول:)) اتااات ف دةلاااة ال ساااف يااابن ال اااالن والاظااالنوو واااان ياااور  )ماااولي ويااابنو ثااام 

 الدراسة التطيبقبة فص يمبل اس م.

mailto:sadam163@yahoo.com
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الايمااث الثاالهص: )) اتاات ف دةلااة ال سااف الوامااد يساايب ا  االفةوو وبت ااان دراسااة  و
طيبقبااااة فاااااص ايملدبااااث الهيوباااااةي وااااان ياااااور  اااااا اةتااااات ف) بااااوم السطااااار ي وباااااوم ت

 اي مىو.
الايماااث الثللااااث:)) اتاااات ف الدةلااااة ياااابن يااابسة ا فااااراد والباااااروو إا باااا تص ال سااااف  و

 الوامد فص المدبث اسردًاي وب تص يروابة أترى اباونًل.
سااهلت اليدبعبااة التااص  ااو ااان الامةتاات ف يساايب البهاال وو الايمااث الراياار: ا)) ا و

 ُنِهَص يهل ن الا الي غةي وأن  اا السن الي غص ظثبر الورود فص ايملدبث الهيوبة.
وان ت ل ال ارَّ انتادت فص  ا  الدراسة ن ى يمبل اسا م يتمقبا : الخابح امااد 

هو ون اى ظتاب واعباالت القادالا والامادثبني وفاص ااواطن ٖٛٛٔفؤاد نياد اليالقص)ت
اةستخهلد ن ى القرلن الظاربمي وايملدباث الهيوباة ي وأخاعلر العارب ي وتتاات دراساتص 

   ا  ي  م الهتلئج التص توي ت إلبهل.   
 ختــالف الداللــــةا

للتطور الاااادةلصي فيمثااااوا فااااص أساااايلب تسباااار الدةلااااة فااااص ياااان ااااالا الدةلااااة  صَ هِاااانُ       
يسااايب  ؛الااادةلص وان  ااااا التطاااور يأخاااظللهل وياااور لي وقاااد أدرظاااوا أن  ااااا اةتااات ف

ي فظ ال مدث تسبر بؤدي إلى تطور دةلص فبهتقل اان اعهاى إلاى تسبر ايلسلف لاعلهبهل
الاعهااى ال ااب  إلااى الاعهااى  ي أو ااانن الاعهااى التاالى إلااى الاعهااى العاالمأو ااا يتاارل

ايااط ل  ياادلولهاااا بس اال يعاا  ال سااوببن الاماادثبن ايااط ل تسباار الاعهااى  الاتساار
ن التسباار الاادةلص  ااو التطااور الاادةلص فاال رة طيبعبااةي تهتقاال فبهاال الع اااة ال سوبااة  :وا 

أن بادر  فاص ايلماث الابال ي وفاص ي و او اال باظان  ان ابلل دةلص اعبن إلى لتر
قااد تتت ااف الدةلااة ايسلساابة ل ظ اااة ياالتت ف الساابل ي أو الاقاالم  يمرظبااة ال سااة الدائيااة

وقاد بمادث أن بها اح  ااا الاسهاوم يادور   يويالك تسدو الظ اة اات اسهوم أسلسص بدبد
  اسهااوم لتاار و ظاااا بسااتار التطااور الاادةلص فااص مرظااة ة اتهل بااة تاتااللبماال اظلهااي 

 ؤ)يلليطا والتسلا.
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 مفيوم األسموبية
اااان مباااث اليااابلغة والاهط قااالت ي تعاااددت تعربسااالت الع اااالا لتسااا ويبة وتهونااات     

 ولقد نرف ايط ل ايس وب قدباًل ومدبثًل نهد العرب. يو ص استوملة ان ايس وب
 اسهوم ايس وب فص التراث العريص القدبم: -ٔ

هو الاااي بسهاام ااان ٕٙٚوائاال الهقاالد الااابن تماادثوا ناان ايساا وب اياان قتبيااة )إن ااان ا
ظ اي إن ايس وب  و طرب  فص التعيبر نن الاعالهص ظاال  اص نالدة نهاد العارب فاص 

ي ف اام هاالي ونااّدل يبهبايسااللبفللخاالنر الاببااد ااان ساا ك  ااا  فااص فهااون القااول تياارفهل 
ي ولام بقطار وياللهسو  يعبدة نن الا ل ل سالاعبن ببعل وامدا اههل أغ ب ن ى الخعري

: وايسا وبُ :)) هو يقولايٗٚٗهويأو )ٔٚٗي ونرفي البربالهص )توٕ)فاآا إلى الا بد.
 وٖ).ال رُب ِاَن الهَّفِم والطربقُة فبيوو

باارى ايساا وب  ااو نياالرة ناان الاهااوال الاااي تُهسااج فبااي فهو ٛٓٛأااال اياان ت اادون )ت
ُبساااره ياااي ي فليسااا وب نهاااد ايااان ت ااادون ياااورة ا هباااة  التراظبااابي أو  اااو القللاااب الااااي

ااان فهااون  ااااااوالي وان لظااااااااااااال فاانّ ل اعاالهص فااص التباالل ي تخياااااااي القللااب أو الاهاا اهتفاااة
الظااا م أسللبب تتتىُّ يي ن ى أهملا اتت ساةي و ااا بربار إلاى ياورة ا هباة ل تراظباب 
اليمبمة نهد العرب يلنتيلر ا نراب واليبلن فبريهل فبي ريًل ظال بسع اي اليهالا فاص 
القللاابي أو الهَّساالج فااص الاهااوال متااى بتساار القللااب يميااول التراظبااب الوافبااة ياقيااود 

   وٗ)الظ م.
يبااادي)ت والطَِّرباااُ  َبْ ُتاااُا  يالسَّاااْطُر اااان الهَِّتبااال :))هو  اااوٕ٘ٓٔوان ايسااا وب نهاااد ال َّ

: ُ اْم فاص ُأْساُ وب بقالل ي: الَوْبُي والَاْاَ بُ واُيْسُ وبُ  يوُظلُّ َطِربٍ  ُاْاَتدٍّ َفُهَو ُأْسُ وبٌ  يِفبي
 يوظ ُااي َن َاى َأَسالِلبَب َمَساهة يَقتَاي: َطِربوقاد َساَ َك ُأْساُ وَيي يوُبْبَااُر َن َاى َأَسالِلبب يُسْواٍ 

 و٘)وو.: الَسنُّ واُيْسُ وُب يلل م
أال فص العير المدبث بعارف يتعربسالت ندبادة ةنتيالرات ندبادةي ف هاي بارتيط يهفرباة 
ا يااا ه أو ا تيااالري واهاااال تعاااددت تعربسااالت ايسااا وب إة اهاااي باظااان إربلنهااال إلاااى 

 اةنتيلرات الث ثة و ص :
  تعربساااي يلنتيااالر الارسااال والاتلطاااب) و التعيبااار الظلخاااف لاااهاط التسظبااار نهاااد

ياااالمييي إا بعّياااار تعيباااارًا ظاااالاً  ناااان ختياااابتيوي وباظاااان تعربااااف ايساااا وب 
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يلنتيلر الاتلطب ي هاي الييااة الاابا ة ل اياداي والتاص تعظا  فظار  وختيابتي 
 واخلنر  ويسلتي.

  تترك أثر ل ن ى الات قاص أبال يلنتيلر الات قص والاتلطب) و سالت الهى التص
ظالن  ااا ايثاروي واهاال تعاددت تعربسالت ايسا وب يلنتيالر الاتلطاب إة أههاال 

 ت تقص فص أاٍر اختركي  و اثر ايس وب ن ى الات قص.
  (يلنتياالر التطاالب بسااتاد  اااا الاسهااوم أسلساابلتي ااان اقوااالت الفاال رة ال سوبااة

ة الاخظ ة ندوةي وال بتيال ياي فهو اباونة الفوا ر ال سوبة الاتتلرة الاوفس
 وٙ)ان إبملاات ودةةتو.

 
 
 

 :)حول، وبين(بين الزمان والمكان اختالف داللة المفظالمبحث األول: 
إن ال سفة الوامدة تت ربل يبن ال االن والاظالن يمساب اال بقت ابي السابل ي ااال باؤدي 

فااص  تال ااالن وقااد باالا إلااى اتاات ف فااص الدةلاااااة واثاااالل الااك لسفااااة) مااااولو بااراد يهاال
]اليقاااارة: چ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴  چالظااااربم: القاااران
ُة انِتياالرًا يلهق ِيهاال وَدَوراِن ااااااااْوُل: السَّهَ ااااااا))المَ يقولي: هوٕ٘ٓٔ)تال يباادي ونّرفاايُ  [ٖٖٕ

     الخَّا  فص 
 ...[ٕٓٗ]اليقرة: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ وَاسلِريهل...وقلل تعللى:ي َاطلِلعهل  

الهَّيالِت  و او العالُم الااي َبْبَااُر ظااللَ  يَتالُم الُقوَِّة فص الخصا الااي َبْهَتهاص لاَدْورِة الخَّاا 
الاي ُبْثِاُر فبي قوا ي باعي: َأْمواٌل وُماُؤوٌل ياللها  وُماُووٌل ياللواو اار َ اامهال ظاال فاص 

   :وٚ)الامَظم قلل اارؤ الَقب 
 وىل َيْنَعَمْن َمن كان َأْقَرُب َعْيِدِه 

 ثالِثيَن َشْيرًا أو ثالثَة َأْحوالِ                                                     
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وملَل الَمْوُل َمْوًة : َتمَّ وأملَلُي ال َُّي تعللى ن بهل: ًأتاَُّيي ومالَل ن باي الَماْوُل َماْوًة وُماُؤوًة 
فهاو  غباِر  أو ي.. أملَل الخصا: َأَتى ن بي َمْوٌل ساواٌا ظالن ِاان الطَّعالمظاا فص الهَُّسح .

 وٛ.)ُاِمبٌل ظلْمتلَل وَأْمَوَل َأْب ًلوو
 وٜ)هسرىوت تص لسفة )مولو ل اظلن ظال فص قول الخ

ْحُم َحْوْلي كأنَّيا  َتُروُد اأَلَراِوي         الصُّ
 َعَذاَرى َعَمْيِينَّ الُماَلُء الُمَذيَّلُ                                            

 :وٓٔ)وقولي أب ل 

 وَيْرُكْدَن باآلصاِل َحْولي كأَنني           
 ِمَن الُعْصِم َأْدَفى َيْنتِحي الَكْيَح َأْعَقلُ                                       

ثاام ُبِعااَل اساااًل  يفاارٌف اظاالن ) ِلتَااُروُدو و ااو فااص ايياال اياادُر ماالَل بمااولُ  )َمااْولصو 
   ؤٔ)ال َأَملط يللخصِا ان بواِهِيِي.ل
 

 : صحيح مسمم) حول( في ةاختالف لفظ
)ِإنِّي َوَجْدُت ُصرًَّة ِفيَيا ِماَئـُة ِديَنـاٍر  َظْعبٍ  ْينُ  صُّ هى مدبث س اة ين ظهبل قلل ُأيَ  -ٔ

َعَمــى َعْيــِد َرُســوِل المَّــِو )صــمى ام عميــو وســمم( َفَأَتْيــُت ِبَيــا َرُســوَل المَّــِو )صــمى ام 
ْفَيا َحْواًل :عميو وسمم( َفَقالَ   :ُو، َفَقـالَ ــــــَقاَل َفَعرَّْفُتَيا َفَمـْم َأِجـْد َمـْن َيْعِرُفَيـا ثُـمَّ َأَتْيتُ  ،َعرِّ

ْفَيا َحـْواًل  ْفُتَيـا َفَمـْم َأِجـْد َمـْن َيْعِرُفَيـا ثُـمَّ َأَتْيتُ ،َعرِّ ْفَيـا َحـْواًل  :ُو، َفَقـالَ ـــَفَعرَّ َفَعرَّْفُتَيـا ، َعرِّ
الَّ َفِإْن َجـاَء َصـاِحُبَيا  ،اْحَفْظ َعَدَدَىا َوِوَعاَءَىا َوِوَكاَءَىا :َمْم َأِجْد َمْن َيْعِرُفَيا، َفَقالَ َــ ف َواِ 

َفَقـاَل اَل َأْدِرى ِبَثاَلثَـِة َأْحـَواٍل َأْو  ،َفاْسَتْمَتْعُت ِبَيا، َفَمِقيُتُو َبْعَد َذِلـَك ِبَمكَّـةَ  ،َفاْسَتْمِتْع ِبَيا
 ؤٕ)َحْوٍل َواِحٍد(.

ْفهَااااال َماااااْوًةو :َفقَاااااللَ  ي) ماااااوةو أراد يهااااال ال اااااالنإن التوفباااااف ايسااااا ويص ل سفاااااة     )َنرم
ْيَن َظْعٍب َوَبَد ُيرًَّة ِفبَهل ِالَئاُة ِدبَهالٍري فاا ب  صُّ ُأيَ أن  يوفل ر المدبثنرفهل سهةي :أي

ْفهَاال َمااْوًةي ونرفهاال ُأيااص ث ثااة أمااوالي ثاام يهاال إلااى الهيااص)  و بساا لي نههاالي فقاالل لااي َنرم
 نرفهل ث ث سهبن . :استاتر يهل أي
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ــــيِّنٌ  :)قولااااي) ياااا ى اس ن بااااي وساااا مو  -2 ــــاَلَل َب ــــا  ِإنَّ اْلَح ــــيٌِّن َوَبْيَنُيَم ــــَراَم َب نَّ اْلَح َواِ 
ُمْشَتِبَياٌت اَل َيْعَمُمُينَّ َكِثيٌر ِمَن النَّاِس َفَمِن اتََّقى الشُُّبَياِت اْسَتْبَرَأ ِلِديِنِو َوِعْرِضِو َوَمـْن 

 ؤٖ)(....َحْوَل اْلِحَمىَوَقَع ِفي الشُُّبَياِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم َكالرَّاِعي َيْرَعى 
 اااا الماادبث أياال نفاابم ااان أيااول الخااربعة بعهااص أن ايخاابلا ث ثااة أقساالم ماا ل 

قااااد بقاااار فااااص فوماااارام واخااااتيي يااااي ياااابن الماااا ل والماااارام وااااان تساااال ل فااااص الاخااااتيهلت 
الاااك الراناااص الااااي برناااى ماااول اثااالل الهَّياااصُّ  اااو ياااي  يُ يرَ الامراااالت وتبااار اثااالل َ ااا

اناص الااي برناى ماول المااىي بدُل ن ى اظلن الر  و فرف اظلنالماىي ولسفة )مول
أو الاات ظااة ااان قياال  يوبقيااد يااللماى ااال بمابااي الا ااوك وغباار م لترا ااص الاستيااية

تقار الخابتي فباي و او ة بخاعري فبعار  هسساي ل عقوياةي  أنالهال  و ااا الراناص بوخاك 
الاملرم التص مرَّاهلي فببب ن ى الارا اةيتعلد نههلي ون بي أن بيتعاد و )وِماى اس

 وٗٔ.)الاختيهلت التص قد تؤدمي إلبهلنن 
 
 
 

 اختالف لفظة )بين( في صحيح مسمم:
ظاااال بااالات لسفاااة )ماااولو ل  اااالن والاظااالن تااا تص لسفاااة )يااابنو ل  اااالن والاظااالن أب ااال 

 مسب سبل  الظ م واقلايي فاثلل ال الن فص المدبث الهيوي :
ـــْوَم  و:)يااا ى اس ن باااي وسااا م)قَااالَل َرُساااوُل ال َّاااِي  -1 ـــاَلِة َي ََُموَنا َعـــِن الصَّ اأَلْحـــَزاِب َشـــ

ْيِن َبـْيَن ئمَّ َصـالََّىا َبـْيَن اْلِعَشـاثُـ ،اْلُوْسَطى َصاَلِة اْلَعْصِر َمأَل المَُّو ُبُيوَتُيْم َوُقُبوَرُىْم َنـاًرا
َِْرِب َواْلِعَشاِء(.  (16)(. ...:)ِإنَّ َبْيَن َيَدي السَّاَعِة َكذَّاِبيَن َفاْحَذُروُىمْ قولو، و  (15)اْلَم

 تااا تر الرساااول مبهاااالو اااص  إا بااالات لسفاااة)يبنو فاااص المااادبث ايول لدةلاااة الااا اني 
(ر المادبث فظلن قد ي  ل يبن الاسرب والعخالاي وفسَّا و نن وقت ي ة العيري

 اااو يقولااي:)) َمااَيَ  اْلُاْخااِرُظوَن َرُسااوَل ال َّااِي َياا َّى ال َّااُي َنَ ْبااِي ٕٓٚايااُن دقباا  العبااد) ت 
َوَساا ََّم َنااْن َيااَ ِة اْلَعْيااِر َمتَّااى اْمَااارَّْت الخَّااْاُ ي َأْو اْيااَسرَّْت َوْقااُت اِةْيااِسَراِر: َوْقااُت 

اَ ُة َناْن َوْقاِت اِةْتِتَبالِر يَفقَاْد َوَرَد  َوَبُظوُن َوْقُت اِةْتِتَبلِر َتلِرًبلي اْلَظَراَ ِةي ُر اليَّ َوَة تُاَؤتَّ
[ي ٜٖٕ]اليقااارة: چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ  َقْولاااي َتَعااالَلى: ُهاااُ ولِ َأنَّ َاِلاااَك َظااالَن َقْياااَل 



 4102مجلة ديالى / الواحد والستون                                                     العدد  

 

78 
 

ااَ ُة ِفااص َمللَااِة اْلَتااْوِف َن َااى َااال  َواْلُاااَراُد يِااَاِلَك: َأهَّااُي لَااْو َظلَهااْت اْحَبااُة َهَ لَااْت َيُِقبَاااْت اليَّ
ْهااُي ُاَتلَلسَااٌة ِلَااال ِفااص اْلَمااِدبِث قَااْد ُبتَااَو َُّم اِ  َمتَّااى اْيااَسرَّْت الخَّااْاُ   :اْقَتَ ااْتُي اْحَبااُةي َوَقْولُاايُ 

ِلي ِاااْن َيااَ ِتَهل َيااْبَن اْلَاْسااِرِب َواْلِعَخاالِا ي َولَااْبَ  َظااَاِلَكي َيااْل اْلَمااْيُ  اْهَتهَااى إلَااى َ ااَاا  اْيَوَّ
ِلي َولَاااْم َتقَااارِ  اْلَوْقاااِتي اااَ ُة إةَّ َيْعاااَد اْلَاْساااِرِبي َظَاااال ِفاااص اْلَماااِدبِث اْيَوَّ َبُظاااوُن َاِلاااَك  َوقَااادْ  اليَّ

اااَ ِة َأوْ  َغْبِرَ ااالي َفَاااال َفَع َاااُي َرُساااوُل ال َّاااِي َيااا َّى ال َّاااُي َنَ ْباااِي َوَسااا ََّم  اِةْخاااِتَسلُل ِيَ ْساااَيلِب اليَّ
 وٚٔ)ُاْقَتٍ  ِلَبَواِ  التَّْ ِتبِر إَلى َال َيْعَد اْلُسُروِب وو.

و ااا اال ا اب  باة أب اليدةلاة ال اه لسفاة) يابن و ل فباي أال المادبث احتار فقاد بالات
 ااااو يقولاااي:))الاراد يللظااااايبن الدبلب اااة و ااام ايئااااة ٖٚٔٔإلباااي الخااابح اليروساااوي) ت 
ن إهاااار ايهيباالا ن اابهم الساا م مقبقااة ااان أاثاالل  ااؤةا إَ الاف ااون بقااول السقباار ةخااك 

ة فهام بعرفااون  الساالنة إهاال تقااوم يعااد  نَّ أَ الدبلب اة ااان أااهام إا لاام بتاال قارن اااههم وا 
هااال لتم الهيباابن وتاالهااور تااف تم ايااام وان الاادبلل اينااور الظااااب اتاا تر ناان  الهااي وا 

بترج ان ايلف الثلهص يعد الالئتبن واس ان م فظل ظااب يبن بدي السالنة ساواا ظالن 
 (11).قيل ايعث الهيص ن بي الس م أو يعد  فإهال  و ان اقدالت الدبلل الاعروفوو

 يَقـاَل ِفـ، َوُىَو ُيَحدُِّث َعْن َفْتـَرِة اْلـَوْحي  (صمى ام عميو وسمم)َقاَل َرُسوُل المَِّو ) -ٕ
َفَرَفْعـُت َرْأِسـي َفـِإَذا اْلَمَمـُك الَّـِذي  ،َسـِمْعُت َصـْوًتا ِمـَن السَّـَماءِ  يَفَبْيَنا َأَنـا َأْمِشـ، َحِديِثوِ 

ِض، َقـاَل َرُسـوُل المَّـِو )صـمى ام َبـْيَن السَّـَماِء َواأَلرْ  ي  َجاَءِني ِبِحَراٍء َجاِلًسا َعَمى ُكْرسِ 
 (11)(....عميو وسمم( َفُجِئْثُت ِمْنُو َفَرًقا َفَرَجْعُت َفُقْمُت َزمُِّموِني َزمُِّموِني

لساااابل  الظاااا م ياااابن ال ااااالن  ن التوفبااااف ايساااا ويص  ااااو اتاااات ف لسفااااااة) ياااابنو تيعاااالً إ
َوْمصي ويبهااال  ااو اااااْ َفتاااْاَرِة الو َنااْن ي فسااص  اااا الماادبث الاااي ُبتياار يااي الهيااص)والاظاالن

وي و او بالل  ن اى ظرسبااااي يابن الساالا واير ي َيْوَت بيربل ) باخص إا سار
         و فرف اظلن إا دلت ن ى اظلن ب و  الا ك . )يبن ولسفاة
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 :بسبب اإلضافة اختالف داللة المفظ الواحدالمبحث الثاني:
 الك: يسيبيعد ل  إلى القد تتت ف دةلة ال سفة الوامدة يمسب إ لفتهل 

َياُم ِفي  َيْوَمْيِن َيْوِم اأَلْضـَحى :)قول الرسول )ي ى اس ن بي وسا مو -1 اَل َيْصُمُح الصِّ
 (22)َوَيْوِم اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن(.

دةلاة ظال اههال و اص إن التوفبف ايس ويص  او الباار يابن خاعلئر اسي اار اتات ف  
ے   ے  ۓۓ ﮲   ﮳ ﮴  ﮵    چ ٹ ٹ )َبااْوم اَيْ ااَمى ي َوَبااْوم اْلِسْطااروي

ي بااااااوم اي اااااامى وبساااااااى بااااااوم الهماااااار يهااااااي بهماااااار فبااااااي  [ ٜٛٔ]اليقاااااارة: چ  ﮶
َوِفْطــُرُكْم َيــْوَم ُتْفِطــُروَن ، َوَأْضــَحاُكْم  ):وي قااول الهيااص) اي االمصي وفااص روابااة أتاارى

وَن ، َوُكلُّ َعَرَفَة َمْوِقٌف ، َوُكلُّ ِمًنى َمْنَحٌر   (21)(....َيْوَم ُتَضحُّ
ن باااوم اي ااامى  اااو الباااوم العلخااار اااان اي المباااة يعاااد اهتهااالا الاسااا ابن اااان أ ااام ا  و 

أاال )  )و او باوم تقادبم اي المص تقريال يهال إلاى اس  ي اهلسك المج و و بوم نرفاة
بااوم السطاار و ااص الاهلسااك التااص بمتساال يهاال الاساا اون يعااد اهتهاالا الخااهر الاياالرك قاالل 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ :تعااااااااااااااااااااااااااااللى

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳   

﮿ ﯀  ﯁     ﮼  ﮽  ﮾   ﮴﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻   

[ي هبد اتت ف دةلة ظل اههالي فباوم ٘ٛٔ]اليقرة:  چ      
واةمتسالل يتقادبم اي المص  ياي مى  و امتسلل ار المبابج يلةهتهالا اان اهلساظهم

تقرياال يهاال إلااى الياالري ناان أهسسااهم وناان اوتاال مي و ااص سااهة أيبهاال إياارا بم ن بااي الساا م 
لسطر و و يعد اهتهلا العللم ا س اص اان الخاهر والقية اعروفةي أال اةمتسلل يبوم ا
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تااارك الايلمااالت فاااص أبااالم الخاااهر الظاااربم اااان طعااالم  الس ااابل يعاااد اعلهااالة وياااير ن اااى
 وخراب وخهوة ي و و طلنٌة وتقّرٌب س واسسرة ل اهوب ونت  ان الهلر .

 
 
 
 
 
 

 :الداللة بين صيَة اإلفراد والجمع: اختالف المبحث الثالث
فااص الماادبث اسااردة وقااد تاا تص فااص روابااة أتاارى اباونااة ااان تاا تص ال سفااة الواماادة  قااد 

 ياْلَمْسـِجِد َفـَدَعانِ  يَيـْوِم ِعيـٍد ِفـ ي)َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َجاَء َحَبٌش َيْزِفُنـوَن ِفـ -ٔ :الك
َعَمـى َمْنِكِبـِو َفَجَعْمـُت َأْنُظـُر ِإَلـى َلِعـِبِيْم  يَفَوَضْعُت َرْأِسـ (صمى ام عميو وسمم)  النَِّبىُّ 

 (22)َأْنَصِرُف َعِن النََّظِر ِإَلْيِيْم(. يَحتَّى ُكْنُت َأَنا الَّتِ 
ةتاات ف الرواباااااة هبااد  وا فااراد والبااار)و اااا هااوا ااان اةتاات ف فااص ال سفااااة ييبساااة 

اعهل  إن  ااا باوم نباد و )نبدوي )بومو ييبسة الاسرد الهظرة الاعرف يإ لفتي إلى لسفاة
هاال بظاون اةمتسالل  بوم بسرح يي الاس اون وبباب إن ة بتارج إلاى إيلماة الامراالت وا 

يها  الخعلئر ان ت ل التيللل يبن الاتتليابن وارابعاة يا ة الارمم اان ايقالرب 
وتطهبار الق اوب اان المقاد وة يا   ياللته   اار العلئ اة فاص أاالظن يعبادة نان اةتاات ط 

ى)باومو الاسارد وأراد الباوم وان التوفبف ايس ويص أفلد التتيبى يإ لفة الا لف إل
فباي اليابلم وا اب الخابح امااد   ايول ان أبلم العبد اس ان م و و بوم فارح وة بباو 

 وٖٕ)فؤاد نيد اليلقص الى اعهى )َبْ فُهونو  و لعيهم يمرايهم.

و:))فظ هي أخالر يهااا إلاى أن باوم العباد باوم اهيسالط واهخاراح بستسار فباي اال ة )وقولي
... وظاالن بااوم نبااد أي ظاالن الااك البااوم بااوم نبااد وظاالن القلئاال يااالك بستساار فااص غباار  

 وٕٗ)وو. لنلئخة ر ص اس تعللى نهه
ــاِن -2 ََنَِّي ــى ُت ــاِم ِمًن ــي َأيَّ ــاِن ِف ــَدَىا َجاِرَيَت ــا َوِعْن ــَل َعَمْيَي ــٍر َدَخ ــا َبْك ــَة َأنَّ َأَب ــْن َعاِئَش )َع

َفاْنَتَيَرُىَمــا َأُبــو َبْكــٍر  ،ُمَســجِّى ِبَثْوِبــوِ  (صــمى ام عميــو وســمم)َوَتْضــِرَباِن َوَرُســوُل المَّــِو 
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َدْعُيَمـا َيـا َأَبـا َبْكـٍر َفِإنََّيــا  :َوَقـالَ ، َعْنــُو  (صـمى ام عميـو وسـمم)َفَكَشـَف َرُسـوُل المَّـِو 
 (25)(....َأيَّاُم ِعيٍد 

ُم إن دةلااة ال سفااة قااد اتت ساات ناان الماادبث الساالي  ااان ا فااراد إلااى البااار يقولااي) َأبَّاال
و او أول باوم اان ي )بوم نباٍدو ة بباو  يابلاي اط قالً نأِنبٍدو وقد بومى السر  يبههال 

العبدبن ي أال قولي ) أبلم نبدو فببو  اليابلم يهال يعاد اةهتهالا اان أول باوم العباد اس 
)من صام رمضان ثم أتبعـو سـتًا مـن شـوال :وي ى اس ن بي وس م)ن م والدلبل قولي أَ 

   (26)الدىر(.كان كصيام 
وايتعاادهل ق ااب  ناان الاااراد فااص الماادبث ي إة أهَّااُي ن ااى ساايبل التو اابل ل ساار  ياابن لسااف 

 يبسااتوي فاص إقلاتهاال السارد والبالنااة والباوم)إلااى  والعباد)ويإ االفة )باوم و ولسااف )أبالمو 
 وأباالم العبااد)و يلبابار أ اال ا سا م وأباالم نبااد)إههال  :والهسالا والرباالل وتتاتاي أن بقاالل

يههال خارنت لباوم  ؛ ل ل أبلم نبد ظلهت ام  يداا  اا  اليا ةهى ف ال ساّ أبلم اِ أي 
و اااااو مااااادبث أم  يفبساااااتسلد اااااان الاااااك أههااااال تقااااار أداا وقتهااااال لتااااار أبااااالم اهاااااى يالعباااااد

   وٕٚ). سف إن لظل قاوم نبدا و اا نبدهلفص قية الاسهبتبن ي )ر ص اس نههلوالاؤاهبن
فبيابل  يين ماافاة أن برظاب رام تاي فاص أبالم العبادو نيد اس وفص روابة أار الهيص)

واظاار فاا  بيااوان إة  يأة ة بيااوان أمااد فإههاال أباالم نبااد وأظاال وخاارب يفااص الهاال 
 وٕٛ)امير أو اتاتر لم ببد  دبل ولم بيم فص أبلم المج الاتتليعة ف بياهن .

الَّ َفاْرِجْع َيُقوُل ااِلْسِتْئَذاُن َثاَلٌث َفِإْن ُأِذَن َلَك وَ  هى المادبث:) -ٖ َقاَل َلَتْأِتَينِّى َعَمـى ،اِ 
الَّ َفَعْمُت َوَفَعْمتُ  ِإْن َوَجَد َبيَِّنـًة َتِجـُدوُه ِعْنـَد  :َقاَل ُعَمرُ  ،َفَذَىَب َأُبو ُموَسى ،َىَذا ِبَبيَِّنٍة َواِ 

ْن َلْم َيِجْد َبيَِّنًة َفَمْم َتِجُدوُه، َفَممَّا َأْن َجاَء ِباْلَعِشىِّ   (21)(....اْلِمْنَبِر َعِشيًَّة َواِ 
اا ان ي غة الظ م أن تيله ال سفة فص المدبث يطر  اتت سةي وأن اةتت ف فص  ا

ا)ألو فظلهااات ايولاااى هظااارة وايتااارى اعرفاااة يااا يلْلَعِخاااىم وويِ المااادبث يااابن لسفتص)َنِخااابًَّة ي
والعخص باار نخابةي وقبال:  او واماد والاك اان مابن تا ول الخاا   فقلل القرطيص:))
 (32)إلى أن تسببوو.

والعخااص بااار نخاابة وبااراد يااي   اااو يقولااي:ٕٓٚٔاةلوسااص) ت  والااى اات الاعهااى ا ااب
 ؤٖ)ايدر ن ى و ن)فعبلو. و اسرد ة بار و و :وقبل يالوقت الاتيوى
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وقاالل أب االً :)) وأياال العخااص نخااوى ق ياات الااواو باالا وأدغااات الباالا فااص الباالا وفاالا 
يللقلناادة والفاال ر أهااي اساارد ظللعخاابة وباعااي نخاالبل ونخاابلتي وقباال:  ااو بااار نخاابة 
وفبااي يعااد واعهااى ايول: لسااة اليظاارة أو ااال ياابن ياا ة السباار وط ااوا الخااا ي واعهااى 

الههاالر والاااراد يهااال  ل هاال الاادوام ظااال بقاالل فع ااي اساالا وياايلمل إاا داوم الثاالهص لتاار 
    وٕٖ)ن بيي والاراد يللدنلا مقبقتي أو الي ة أو الاظر أو قرااة القرلن وو.

 
 
 

 االختالف بسبب الجناس :: المبحث الرابع
يمااث ال سوبااون قاادبال فااص البهاال  وتيااى لااي ن ااالا الي غااة الايلمااث فااص ظتاايهم  

الاي ألف ظتليل سّال ) ايبهال وي ونياد اس  هوٕٙٔ)توايهسلتهمي واههم ايياعص
وأورد لااااي الخااااوا د  ويلسااااة وايااااط مل )الاااااي ناااارف البهاااال  هوٜٕٙ)تياااان الاعتاااا 
 وٖٖ)واياث ة.
والبهل  ان الامسهلت اليدبعبةي أو ال سفباة وبسااى التبهاب  وُبخاترط فباي أن        

فاص الخاعر والهثار والتطلياة  بساتعالتظر ًل و و أس وب ي غاص ي وة ُاسْ ة بظون اتظّ سلً 
اهتياال  الات قااص الاااي بات اااك فااص تااوفبر الاساارداتي وتوفبااف الاعاالهص لباااب  وبسااتعال
ايااااان  فقااااالل ايدياااااصي وقاااااد َهسَااااار اااااان تياااااهُّعي وتظ ُِّساااااي ِظَيااااالُر ايديااااالا والهُّقَااااالدي الماااااّ  
التبهاااب :)) اااان أياااواب الساااراه وق اااة السلئااادةي و اااو ااااال ة خاااك فاااص  هوٖٙٗ)ترخاااب 

ي  وٖٗ)تظ ساايي وقااد أظثاار اهااي  ااؤةا الساالقة الاتعقيااون فااص هثاار م وهفاهاام متااى يااردواوو.
وقاالل  وبعهااص يللساالقة الّااابن لاام بِيااُ وا إلااى أن بظوهااوا ُفْرساالَن أدب فااص َهثْااٍر أو ِخااْعري

:))أّااااال التبهااااب  فإهَّااااَك ة  هوٗٚٗأو)تي  اااااؤٚٗتالخاااابح نيااااد القاااال ر البرباااالهص)
َتْسَتْمِسااُن تباالُهَ  ال َّسفتَااْبن إةَّ إاا ظاالن َاْوقااُر َاْعَهَبْبهااال ااان العقاال اوقعااًل ماباادًاي ولاام 

   وٖ٘)يعبدًاوو. ىْن َاْرَاى البلار يبههال َاْراً َبظُ 
ة الماوي فقلل:)) أّال البهلُ  فإهَّي َغْبُر اْا يص وَااْ مُ  اينُ أال  َ ب َااْن هساْبُت ن اى بَّ

و ااو فااني ياادبٌر فااص اتتباالر ايلساالف التااص تُااوِ ُم فااص اليااْدِا ي وٖٙ)ِاْهواِلااِي ِاااْن أْ ااِل ايدبوو.
وقساام ن ااالا الياادبر البهاال  إلااى  التظربااري لظّههاال تساالبأ يللت سااب  واتاات ِف الاعهااىي
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إةَّ أههاام أساارفوا فااص و اار أسااالا لظااّل فاارا ااان فااروا أهواناايي و ااو أْاااٌر ُبْرِ اا   يأهااواا
 وٖٚ)امّ ل الّهيوىي وبْيرفي نن تاوُّ  البالل ايديص.

 

 : صحيح مسمم دراسة تطبيقيةالجناس في 
َأنَّـُو َأتَـاُه َسـاِئٌل َيْسـَأُلُو َعـْن َمَواِقيـِت :)هى مدبث الرسول )ي ى اس ن بي وسا مو -ٔ

ــاَلِة َفَمــْم َيــ َفَأَقــاَم اْلَفْجــَر ِحــيَن اْنَشــقَّ اْلَفْجــُر َوالنَّــاُس اَل َيَكــاُد  :َقــالَ  ،َعَمْيــِو َشــْيًئا ُردَ الصَّ
ــْمُس َواْلَقاِئــُل َيُقــوُل َقــِد  ،َيْعــِرُف َبْعُضــُيْم َبْعًضــا ثُــمَّ َأَمــَرهُ  َفَأَقــاَم ِبــالظُّْيِر ِحــيَن َزاَلــِت الشَّ

   (31)اْنَتَصَف النََّياُر(.
فااص  فقااد اتساا  ال سفاالن، فظاالن التوفبااف ايساا ويص أن وقاار البهاال  فااص لسفااة )السباارو

وناادد ل وترتبيهاال ااار اتاات ف الاعهااى و ااال  يو ااص هااوا المااروف وخااظ هل يأريعااة أهااواا
   وٜٖ)وبساى  اا ايس وب البهل  التلم الاتالثل. يال سفلن الاتبلهسلن ان اسابن

فمافت اليا ة لوباود قربهاة  يايولى أراد يهل ي ة السبروان لسفة )السبرو         
و)قالم السبارو أي  ق هال )قالم ال بالو أي يا ة ال باليي فاإاا تدل ن بهل و او لساف )أقالمو 

قاات ط ااوا السبااري ال ااالن أي و  تاادلُّ ن ااى و ااص يياا ة السبااري ولسفااة) السباارو الثلهبااة
الااااي ة وفاااص روابااااااة أتااارى) ف قباااات  يأقااالم السبااارو أي أاااار يهااال) وفاااص خاااروح اس ااااام

و او ا نا م يوقات اليا ة  ف ّانو يس   وأراد يي أقالم اليا ة ي فسااى ا قلااة أااهاًلي
والخااروا فبهاالي وقولااي:) ووقاات الياايل ااان ط ااوا السباارو والسبر: ااو اهيااداا اليباال  
 اااان الاخااار ي وُساااامص ياااالك ةهسبااالر  أي: لفهاااور  وتروبااايي ظاااال بهسبااار الههااار و اااو

ي فللظااالاب بسااااى اهاااب السااارملني و اااو اليااالند الاساااتطبل والظااالاب واليااالد )اثهااالن
 وٓٗ).د ي و و الااتد الاهتخر فص ايف واليل

َراِفـٍع َقـاَل اْســَتْخَمَف َمـْرَواُن َأَبـا ُىَرْيـَرَة َعَمــى  يٍر َعـْن َأِبيـِو َعــِن اْبـِن َأِبـ)َعـْن َجْعَفـ- 2
ــَة َفَصــمَّ   يَبْعــَد ُســوَرِة اْلُجُمَعــِة ِفــ ا َأُبــو ُىَرْيــَرَة اْلُجُمَعــَة َفَقــَرأَ نــبى اْلَمِديَنــِة َوَخــَرَج ِإَلــى َمكَّ

 (41)(....الرَّْكَعة
 يوقاار البهاال  فااص لسفااة )اْلُبُاَعااَةوهبااد التوفبااف ايساا ويص فااص ياابلغة الظاا مي ياا ن 

و اااا أب اال بساااى البهاال  التاالمي و ااو أن ايلساالف اتسقاات فااص ناادد المااروف و بئتهاال 
 واْلُبُاَعاةِ )ايولاى  او الوقات وأاال واْلُبُاَعاةَ )وخظ هل  ولظههل اتت ست فاص الاعهاىي فدةلاة
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ي وباوم والاهالفقون)الثلهبة ي فبراد يهال قارأ اان القارلن ساورة الباعاة يثام قارأ يعاد ل ساورة 
بااوم ايباالم ولتاار أباالم ايساايوا ونبااد الاساا ابني وبسااتمب فااص ياايلح  الباعااة  ااو ساابد

بباو  أن بقارأ غبار الاك لائ  بفان البل ال  ونهاد اسا م يالباعة قرااة  لتبن السورتبن
ي ةَ هّ رااة غبر اااالي وان الاداوااااة ن بهاااال اااار انتقااالد باااوا  غبر اااال ُسااااااااااي ة بباااو  قااااااهأ

            وٕٗ)الاداواة ن ى ترظهال.ون ى ظل تقدبر الاداواة ن بهال تبر ان 
والمظاة والاهلسية ان قرااة سورة الباعة فص بوم الباعاة ؛ يههال تخاتال ن اى أمظالم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      چ الباعااااةي ظااااال فااااص قولااااي تعااااللى : 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

-ٜ]الباعاااااااااااة:  چڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ڤ  ڤ  
فاااإن الاهااالفقبن ظااالهوا بااا تون ل باعاااةي فبسااااعون  اااا   وأاااال ساااورة )الاهااالفقونوي [. ٓٔ

م السااورة ااان ا ااالم وفبهاال يباالن مااللهم وف اامهم وتاا بهمي ولعاال الااك بظااون رادنااًل لهاا
گ  گ  گ    ک   ک  گ چ فااااص قولااااي تعااااللى   واوقفااااًل لهاااام واهيهااااًل لهاااام ي ظااااال

[  ٔ]الاهاااااااااااااااااالفقون:  چڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ     
ي فااالك ببااب نهااي الوسااح ا  الااةو غساا ي  ن ااى  ظااال أن ثااوب ا هساالن إاا توسااح ماارىي

 وٖٗ)ل بسم. ؛ يهي  و الارظ  الرئب اةنتهلا يق ويهل وتطهبر ل ان الهسل  دائال
صـمى ام عميـو )المَّـِو  يُّ ْبـِد المَّـِو َقـاَل َكـاَن َنِبـَيِزيـَد َعـْن عَ )َعْن َعْبِد الـرَّْحَمِن ْبـِن  -ٖ

َأْمَسْيَنا َوَأْمَسى اْلُمْمُك ِلمَّـِو َواْلَحْمـُد ِلمَّـِو اَل ِإَلـَو ِإالَّ المَّـُو َوْحـَدُه اَل :َقالَ  ،ِإَذا َأْمَسى (وسمم
 ياْلِكَبــِر َربِّ َأُعــوُذ ِبــَك ِمــْن َعــَذاٍب ِفــَربِّ َأُعــوُذ ِبــَك ِمــَن اْلَكَســِل َوُســوِء  ...َشــِريَك َلــُو 

َذا َأْصَبَح َقاَل َذِلَك َأْيًضا،اْلَقْبِر  يالنَّاِر َوَعَذاٍب فِ   (44)َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْمُك ِلمَِّو (.:َواِ 
 يَوَأْياَيَل و:)َأْاَسْبَهل َوَأْاَسىي َأْياَيْمَهل احتبةيبن ايلسلف  واقر للبهل  فص  اا المدبثف

 يو اا الهاوا بسااى البهال  غبار التالمي و او أن بتت اف ال سفالن فاص واماد اان ايااور
 ي وان اتت سال فاص نادد الماروفوبهال  الامارفال)المروف سااص   ةن اتت سل فص  بإف

ي ظااال  ااو فااص الماادبث أناا   ي و ااو ااال ظاالن ي باالدة أظثاار ااان وبهاال  الهاالقىال)ساااص
     :  و٘ٗ)ظقول التهسلامرف وبساى البهل  الاابلي 

 .ِإْن اْلُبَكاَء ُىَو الشَِّفا          ُء ِمَن اْلَجَوى َبْيَن الَجَواِنح
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 وٙٗ) فللبهل  الاابل يبن) البوىوي ويبن )البواهلو ي بلدة مرفبن  ال الهون والملا.
بادتل وقات الاسالاي و)أيايمهلو  مبهاالوبراد ياا)أاسىو ايولاى  او همان الاابن أاسابهل 

همن الابن أيايمهل إاا دتال وقات اليايلحي وأاساى وأيايل الثلهباة  ايولى أب ل أي:
أي ظ هل وظل ال فص الظون  و أاسى وأييل س الوامد القهالري ودت هال فاص الاسالا  س

 وبابار المااد س ييي أي يرهل همان وبابار الا اكي لً ودتل فبي الا ك ظلئهل س اتتيّ 
لاااي  :واؤظااادة يقولاااي يوأاساااى السرداهباااة والومداهباااة اتتيااابن يااالس وماااد  والبا اااة مللباااة

      وٚٗ)خربك لي فص يسلت الريويبة. ة يل لو بةاهسرد  :الا ك ولي الماد أي
صـمى ))َعْن َعاِمٍر َقاَل َسَأْلُت َعْمَقَمَة َىْل َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد َشـِيَد َمـَع َرُسـوِل المَّـِو  -ٗ

َلْيَمَة اْلِجنِّ َقاَل َفَقاَل َعْمَقَمـُة َأَنـا َسـَأْلُت اْبـَن َمْسـُعوٍد َفُقْمـُت َىـْل َشـِيَد  ( عميو وسممام
َلْيَمـَة اْلِجـنِّ َقـاَل اَل َوَلِكنَّـا ُكنَّـا َمـَع  (صـمى ام عميـو وسـمم)َأَحٌد ِمْنُكْم َمـَع َرُسـوِل المَّـِو 

ـــوِ  ـــوِل المَّ ـــو وســـمم)َرُس ـــةٍ  (صـــمى ام عمي ـــِة  ،َذاَت َلْيَم ـــي اأَلْوِدَي ـــَناُه ِف ـــْدَناُه َفاْلَتَمْس َفَفَق
 (41)(....َفِبْتَنا ِبَشرِّ َلْيَمٍة َباَت  :َقالَ  ،َفُقْمَنا أْسُتِطيَر َأِو اْغِتيلَ  ،َوالشَِّعابِ 

و ااو  باالدة ماارف فااص أولهاال يقولااي)  والاااردوف )بهاال  البهاال  بساااىالهااوا ااان  و اااا
وان لسفاااة)  وٜٗ)[.ٜٕ]القبلااااة: چڃ   چ    چ   چ  چ ظاااال فاااص قولاااي تعاااللى  فيتهااالو

يالتو الثلهباة و اام ) وي و ااص تتت اف نان لسفاةيتهالو ايولاى باراد يهال أياملب الهياص)
 قوم ان الهل  يلتوا يخر لب ة .

نَّ َعْبَد المَِّو ْبَن ُعَمَر َقاَل َسِمْعُت َرُسـوَل إ:) وي ى اس ن بي وس م)َقلَل َرُسوُل ال َّيِ  -5
ـْن َكـاَن َقـْبَمُكْم َحتَـّى َُواُىـُم  َيقُـوُل: (صمى ام عميو وسـمم)المَِّو  اْنَطَمـَق َثاَلثَـُة َرْىـٍط ِممَّ

 َأنَّـُو َقـاَل: اْلَمِبيُت ِإَلى َغاٍر، َواْقَتصَّ اْلَحِديَث ِبَمْعَنـى َحـِديِث َنـاِفٍع َعـِن اْبـِن ُعَمـَر َغْيـرَ 
َفُكْنـُت اَل َأْغُبـُق َقْبَمُيَمـا َأْىـاًل َواَل  ،َقاَل َرُجٌل ِمْنُيُم  المَُّيمَّ َكاَن ِلي َأَبَواِن َشْيَخاِن َكِبيَرانِ 

 (52)(....َفاْمَتَنَعْت ِمنِّى َحتَّى َأَلمَّْت ِبَيا َسَنٌة ِمَن السِِّنيَن  َمااًل، َوَقاَل:

 ؤ٘)الاسرد والبار فص)َسَهٌة ِااَن السماِهبَنو وبسااى بهال  اةخاتقل إن البهل  واقر يبن 
 بمالا التياوبري الااي بياور اأنطى  اا البهال  قبااة باللباة ل ات قاص اان تا ل و 

ي هاي ة ب ابر نهاد اس ؛ يهاي اان تارك خابئًل س ي  لك نهدال تتوب وتق ر نن الاهوبي
ي واهاي اال و )خَّد الملباة إلاى اسأفص   ي نن الك الخصا بواًلي و وف يد أن بعوّ 

نهاادال راود ايهااة ناااي  يوقاار يااي  اااا الرباال ااان ِخاادَّة وياادأ باااظر اهااب ترظااي اتلفااة س
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لب هااص يهاال والعباالا ياالس اقلياال لقاااة العااب ي  التااص ظاالن بميهاال ميااًل خاادبدًا ناان هسسااهلي
الظااربم والماادبث  و ااص ااتهعاات لعستهاال وخاارفهلي إة أن )السَّااهةو التااص باالات فااص القااران

ااْت يهاااا  الااارأةي فوافقااات أن تاظهااُي اااان  الهيااوي ن اااى إههاال ل خااادة والقمااط والابلناااة َأَلاَّ
وفااص روابااة) ف ااال قعاادت ياابن رب بهاالو يظاات وقللاات  هسسااهل وااال أن ب اا  ياابن خااعيبهلي

إاا أردت  اااا يااللم  فاا  ااالهر نهااديي و ااص  :اتاا  اس وة تساا  التاالتم إة يمقااييأي
إا تربت  ا  الظ الت ييد  ان أنال  ق يهل التص دت ات إلاى  ت  اسيتردد وتقول ا

أنااال  ق يااصي فقاااات نههاال و اااص أمااب الهااال  إلااصي وترظااات لهاال الاااالل والااا ب الااااي 
 هاام أن ظاالن  اااا العااال يب ااكي فساارج نهاال ي فااال ظاالن الاارد ااان اس العسااوّ أنطبتهاالي ال ّ 

 يياالميهلي قلت ااةً  تاارك فبااي خااهوةً  اي ااي ناان الااك البااوم الااالسسااور الاارمبمي إة أن نوّ 
 وٕ٘)فلهسربت اليترة .

 ةــالخاتم
  بااا ا اهااام اااان أبااا اا إن ل فااارف أ اباااة ظيبااارة فاااص البا اااة العريباااة ي فهاااو

فااااا  باظااااان اةساااااتسهلا نهاااااي؛ ين الاعهاااااى ة بظتاااااال إة  يالترظبااااب الهماااااوي
 ة .فص الك خ ن نهلير البا ة الرئبس يم ور الفرفي خ هي

  إن ايساا ويبة  ااص نياالرة ناان طلقااة ظاا م بمااال نواطااف الاااتظ م وأملسبسااي
مباااث إن الااااتظ م بمااالول أن بخااامن ظ التاااي يظااام ظيبااار اااان الااادةةت التاااص 

 ثر ل ن ى الات قص.أبفهر 
  هاالك أوبااي اتساال  ظثباارة ياابن ن اام ايساا وب ون اام الي غااة ظااال توبااد أوبااي 

يلماااث الي غاااة اثااال ن ااام ظثباارا اااان ا أفااالداتاات ف ي يااال أن ن ااام ايسااا وب 
 الاعلهص والابل  واليدبر .

  إن اتاات ف الدةلااة بسهاام ااان تاا ل الاعهااى الاااي بؤدبااي ااان الهلمبااة السهبااة
والدةلباااة ي واااال اتسااام ياااي الظاااون والمبااالة والوباااود لباااؤدي أغرا اااي الاتت ساااة 

 التص تقف يل هسلن أالم  اا الظون العببب.
 ل سااف أظثاار ااان تتت ااف ناان الفاارف احتااري وقااد بظااون  إن لظال فاارف دةلااة

دةلاااةي واههااال اااال بتع ااا  ي مظااالم خااارنبةي فللههااالر ل عاااال والاعبخاااةي وال بااال 
ة والماااجي ول باااوم ل راماااة والعيااالدة ي والخاااهر تتع ااا  ياااي أمظااالم اليااابلمي والعااادّ 
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دةةت ظثبرة تتت ف يإ الفتهل إلاى اال يعاد لي فباوم السطار بتت اف نان باوم 
نن بوم الباعة ونن بوم ااطر ي والسلنة الوقتباة تتت اف نان اي مىي و 

باظن دراساة المادبث الواماد اان نادة بهالت و السلنة التص براد يهل القبلاةي 
 دةلبة. 

  تهاالول الماادبث الهيااوي الفااروف ال الهبااة يي غااة اعياارة فاا  تت ااو ايملدبااث
والتظارار للبهال  التص ت اهت الفروف ال الهبة ان الامسهلت اليدبعبة ي ظ

ي و اااا إن دلَّ ن ااى خااصاي فإهَّااُي باادلُّ ن ااى أنَّ فااروف ال ااالن ّثربااةُّ والاقلي ااة
 ياعلهبهل ودةةتهل وتعدد يبسهلي إا اختا ت ن ى الفوا ر الدةلبة.

  وبااود ألساالف تخااترك ياابن الّ ااالِن والاظاالِن يمسااِب اةساام الاااي ت االف إلبااي
 عَد الّفهِروي يعد فرف  الني و ص: )يبن ي قيلي يعد ...و ظقولك )سلفرُت ي

 و)ب سُت يعَد  اب صو يعَد فرف اظلني ويبن ل اظلني ظقول ن ص ين البهم:         
 ُعيوُن الَميا َبيَن الُرصاَفِة َوالِجسِر                 
                         َجَمبَن الَيوى ِمن َحيُث َأدري َوال َأدري                                                     

 ي ولتر دنواهل أْن الماد اس رب  و)بئُت يبَن الفهر والعيرول  الني ظقولك       
 ( وآله وصحبه أجوعين.والسالم على خاتن الورسلين هحود)العللابن والي ة   
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Abstract 

        The study aims to identify methods of different 

significance to the circumstances of time used in Sahih Muslim, 

and employ stylistic in the Hadith as it included this study issues 

Tagged for the meaning of each word linguistically and use of 

grammar, and how to employ stylistically to talk, and the views 

of some grammarians which together with the Quranic verses 

and prophetic traditions that include the conditions of time , 

according to their significance , came to look after track 

conversations and study of these phenomena in Sahih Muslim:  

An introduction to the difference in significance and cause of 

change, and the impact of its development when scientists 

significance , then the concept of the method in the ancient 

science and modern science, and then divided by four topics , 

was the first topic: ( ( different connotation pronunciation 

between time and space )) and pictures (around and between ) 

then Applied study in Sahih Muslim.  

The second section : it was entitled ( ( per word significant 

difference due to added ) ) includes an applied study in the 

hadith , and this difference images ( the day of Fitr , and the day 

of al – Adha).  
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Came third section entitled: ( ( a significant difference between 

the individuals and the plural )) as one word comes to talk solely 

, and other novel comes sum. 

The fourth section : P ( ( difference due to alliteration ) ) is 

Thats Alibdieih for Me by scholars of rhetoric , and this 

rhetorical many art roses in the hadith.  

Through the Over adopted in this study on the true Muslim 

achievement : Sheikh Mohammed Fouad Abdul Baqi (d. 1388 

AH)and books and Magamat ancient and modern , and citizen 

cite the Koran, and the hadith , and poems Arabs, and concluded 

my studies this most important findings.  
 
 
 
 

 اإلحاالت
 .ٓٚ-ٜٙ/ٔ: )التطور الدةلصوبهفر: ن م الدةلة أيولي وايلمثي  -ٔ
 .ٓٙي وهفربة ايس وب نهد مل م القرطلبص:ٙٚ/ٔبهفر: الخعر والخعراا: -ٕ
 .ٖٖٛ/ٔدةئل ا نبل :  -ٖ
 .ٜٖٚ/ٕبهفر: اقداة اين ت دون: -ٗ
 .ٔٚ/ٖتلج العرو ي الدة)س بو: -٘
 .٘بهفر: ايس ويبة دراسة وتطيب :  -ٙ
 ه  يدِ عَ  من كان احدثُ  نْ مَ عِ وىل يَ ان)ي وروابة الدبو ٖ٘ٔ:اارئ القب  دبوان  -ٚ

      و. الِ أحوَ  ةِ الثَ في ثَ  شيراً  ينَ الثِ ثَ                                                         
 . ٖ٘ٙ/ٕٛل و:  و تلج العرو ي)ح -ٛ
   . ٕٚ:ىدبوان الخهسر  -ٜ

 .   ٖٚهسسي:الايدر  -ٓٔ
 . ٚٗٔ-٘ٗٔ/ٔ :ىبهفر: إنراب ةابة الخهسر  -ٔٔ
    و.ٖٕٚٔرقم المدبث ) ٖٓ٘ٔ/ٖيمبل اس م ي ظتلب ال قطة : -ٕٔ
 و.ٜٜ٘ٔرقم المدبث ) ٜٕٔٔ/ٖ: ظتلب الاسلقلةي الايدر هسسي -ٖٔ
 .ٕٗ/ٔبهفر: فتل القوي الاتبن فص خرح ايريعبني المدبث السلد : -ٗٔ
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  و.ٕٚٙرقم المدبث )  ٖٙٗ/ٔ:ظتلب الاسلبد واوا ر الي ة يمبل اس مي  -٘ٔ
 و.ٕٕٛٔرقم المدبث )  ٗ٘ٗٔ/ٖ: ظتلب ا الرةي هسسيالايدر  -ٙٔ
 . ٙٚٔ/ٔإمظلم ايمظلم خرح نادة ايمظلمي يلب الاواقبت:  -ٚٔ
 .ٕ٘ٔ/ٜتسسبر ُروح اليبلن ي سورة القار :  -ٛٔ
           و.          ٔٙٔرقم المدبث )  ٖٗٔ/ٔ:ظتلب ا بالنيمبل اس م ي  -ٜٔ
 و.ٕٚٛرقم المدبث ) ٜٜٚ/ٕ:ظتلب اليبلم ي هسسيالايدر  -ٕٓ
 و.  ٕ٘ٛٙرقم المدبث)  ٖٗٗ/ٖ:  السهن الظيرىي ظتلب ي ة العبدبن -ٕٔ
 و.ٕٜٛرقم المدبث ) ٚٓٙ/ٕ:ظتلب ي ة العبدبنيمبل اس مي  -ٕٕ
 و.ٕٜٛرقم المدبث ) ٚٓٙ/ٕ:ظتلب ي ة العبدبن يهسسيالايدر  -ٖٕ
 .ٜٖٔ-ٖٚٛ/ٙ: العبدبن ظتلب نادة القلري خرح يمبل اليتلريي -ٕٗ
 و.ٕٜٛرقم المدبث )  ٚٓٙ/ٕ:ظتلب ي ة العبدبنيمبل اس مي  -ٕ٘
 و.ٗٙٔٔرقم المدبث ) ٕٕٛ/ٕ:ظتلب اليبلمي الايدر هسسي -ٕٙ
 و.ٜٛٛ-ٜٚٛرقم المدبث )  ٘ٚٗ/ٕ ظتلب العبدبن: بهفر فتل اليلريي -ٕٚ
 .ٖٙٔ/ٔٔ: ظتلب اليوم بهفر: نادة القلري خرح يمبل اليتلري ي -ٕٛ
 و.ٕٗ٘ٔرقم المدبث )  ٜٙٙٔ/ٖيمبل اس م ي يلب ) اةستئاانو :  -ٜٕ
        .ٕٛ/ٗي سورة )لل نارانو : نلالبلار يمظلم القر  -ٖٓ
 .ٕ٘ٔ/ٖسورة )ال نارانو  : يبهفر : روح الاعلهص -ٖٔ
 .ٓ٘ٔ/ٗي سورة )ايهعلمو: هسسي الايدر -ٕٖ
 .ٜٗٗ/ٔال سفبة و : بهفر: الي غة والتطيب ي) الامسهلت  -ٖٖ
 . ٜٕٖ/ٔي)التبهب  و:  فص يهلنة الخعر وهقد لعادةا -ٖٗ
 .ٚ/ ٔأسرار الي غة ي التبهب  :  -ٖ٘
  .ٗ٘/ٔت اهة ايدب ي البهل :  -ٖٙ
 .ٙٛٗ-٘ٛٗ/ٕن م اليدبر ) البهل و :  يبهفر: الي غة العريبة -ٖٚ
 و.ٗٔٙالمدبث ) رقم  ٜٕٗ/ٔ:ظتلب الاسلبد واوا ر الي ةيمبل اس م ي  -ٖٛ
 .ٕٚبهفر: البهل  وأهواني فص ايملدبث الهيوبة :  -ٜٖ
 .ٕٕٗ -ٜٖٕ/ٕ: بهفر: الاسهم لال أخظل ان ت تبى ظتلب اس م ي ظتلب الي ة -ٓٗ
 و. ٚٚٛرقم المدبث )  ٜٚ٘/ٕي يلب )ال بقرأ فص ي ة الباعةو:يمبل اس م -ٔٗ
                           و.٘ٗٛقم المدبث ) ر  ٙٗٔ/ٖ:  ظتلب الي ة ي بهفر: ارقلة الاسلتبل -ٕٗ
 . ٘ٓٗ-ٗٓٗ/ ٗ: ي ظتلب الي ةخرح سهن أيص داود -ٖٗ
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 و. ٖٕٕٚرقم المدبث )  ٕٛٛٓ/ٗ: ظتلب الاظر والدنوة واةستسسلريمبل اس م ي  -ٗٗ
     . ٜٕٖدبوان التهسلا :  -٘ٗ
 . ٕٕ-ٕٔ: البهل  وأهواني فص ايملدبث الهيوبة : بهفر -ٙٗ
 .  ٜٕٓ/٘ي ظتلب الدنوات: بهفر: ارقلة الاسلتبل -ٚٗ
        و.ٓ٘ٗرقم المدبث ) ٕٖٖ/ ٔ:ظتلب الي ة  يمبل اس مي -ٛٗ
 .  ٕٕبهفر : البهل  وأهواني فص ايملدبث الهيوبة :  -ٜٗ
 و. ٖٕٗٚرقم المدبث )  ٜٜٕٓ/ٗ: ظتلب الاظر والدنلايمبل اس م ي  -ٓ٘
 .٘ٔ/ٔ: ربهفر: باللبلت ويف البهة والهل -ٔ٘
م لر الهبة و:  -ٕ٘  . ٔٛ/ٔبهفر:خرح ربل  اليللمبن ي يلب )ا ت ى وا 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت المصادر والمراجع
   إمظااااااالم ايمظااااااالم خااااااارح نااااااااادة ايمظااااااالمي ل اااااااالم تقااااااااص الااااااادبن ايااااااان دقباااااااا

ي  ٔي اظتيااة السااهة يللقاال رة ي طاماااد اماااد خاالظر ي تمقباا :هوٕٓٚ)تالعبااد
ٔٗٔٗ=ٜٜٔٗ. 

  ل الم أيص يظر نيد القل ر ين نيد الرمان اماد البربلهصأسرار الي غة ي 
 –ي اطيعة الادهص اماود اماد خلظر ي تمقب :هوٗٚٗيأو)ت هؤٚٗ)ت

 القل رة .
  ايس ويبة دراسة وتطيب  ي نيد اس ين نيد الو لب العاري ييمث اقدم إلى

 بلاعة ا الم اماد ين سعود ا س ابة ي ظ بة ال سة العريبة.
 ي أيااو اليقاالا نيااد اس ياان المساابن العظيااري امااب الاادبن ىةابااة الخااهسر  إنااراب

 –ي الاظتااااب ا ساااا اص اماااااد أدبااااب نيااااد الوامااااد باااااران :اليسااااداديي تمقباااا 
 م.ٜٗٛٔه=ٗٓٗٔي ٔيبروت ي ط

  نياد الارمان  وُفهوُهَهل وُيوٌر ان تطيبقلتهالي يالعريبة يُأُسُسَهلي وُنُ وُاَهلالي غة
 م.ٜٜٙٔه =ٙٔٗٔي ٔداخ ي ط -دار الع مي مسن ميهظة الابداهص
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 رة التع اابم العااللص ي و د.مساان اليياابر و االي غااة والتطيباا ي د. اماااد اط ااوب
 م.ٜٜٜٔه=ٕٓٗٔي  ٕي طواليمث الع اص

  تااالج العااارو  نااان باااوا ر القااالاو ي أياااو الساااب  امااااد يااان امااااد يااان نياااد
 هوي تمقبااااااا : اباوناااااااة امققااااااابني دارٕ٘ٓٔيبااااااادي)تالااااااار ا  الُمسااااااابهص ال َّ 

 الهدابةي)د. تو
 ي إسالنبل مقص ين ايطسى اةستلهيولص المهسص الت اوتص ي تسسبر روح اليبلن

 دار إمبلا التراث العريص .
  البااالار يمظااالم القااارلني أياااو نياااد اس امااااد يااان امااااد يااان أياااص يظااار القرطياااص

هوي تمقباا : د. نيااد اس ياان نيااد الامساان الترظااصي و اماااد ر ااوان ٔٚٙ)ت
 م.ٕٙٓٓه=ٕٚٗٔي  ٔليهلني ط -رسللةي يبروتنرقسوسص اؤسسة ال

  باللبااالت ويااااف البهاااة والهاااالر فاااص الماااادبث الهياااوي الخااااربف دراساااة أساااا ويبة
اوا هااااة ي أ.م .د . هيهاااالن مسااااون السااااعدوني و د. بوسااااف ساااا بالن الطماااالني 

ي ٖٔيمااااااااااث اب ااااااااااة ظ بااااااااااة الع ااااااااااوم ا ساااااااااا ابة ي الاب ااااااااااد الساااااااااالير العاااااااااادد 
 م.ٖٕٔٓه=ٖٗٗٔ

 ملدباث الهيوباة فاص ظتالب اياظالر ل االم الهاووي دراساة البهل  وأهواناي فاص اي
ي غباااة ي امااااد ابرواهااادي ي يماااث اقااادم إلاااى ظ باااة احداب والع اااوم ا هسااالهبة ي 

 م.ٕٔٔٓه=ٖٖٗٔبلاعة خربف  دابة اس ا س ابة المظوابة بلظرتل ي
  ت اهاااة ايدب وغلباااة ا رب ي تقاااص الااادبن أياااو يظااار يااان ن اااص المااااوي اي راري

هوي تمقباا : نياالم خااقبوي دار واظتيااة ٖٚٛيااا)اين مبااة الماااويو)تالا قااب 
 م.ٕٗٓٓيبروتي الطيعة ايتبرة  –اله ل 

 ( هوي ٔٚٗدةئاال ا نباال ي أيااو يظاار نيااد القاال ر ياان نيااد الاارمان البرباالهص
 م.ٜٜ٘ٔي  ٔتمقب  : د. اماد التهبصي دار الظتلب العريص ي يبروت يط

 ن الايااطلويي دار الاعرفااة يبااروت دباوان اااارئ القااب ي تمقباا : نيااد الاارما– 
 م.ٕٗٓٓه=ٕ٘ٗٔي  ٕليهلني ط
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  دبوان التهسلاي خرمي ثع بي أيو العيال ي امااد يان بمباى يان سابلر الخابيلهص
ناالن  –هوي تمقب : د. أهور أيو ُساوب مي دار ناالري ايردن ٜٕٔالهموي )ت

 م.ٜٛٛٔه=ٜٓٗٔي  ٔي ط
  هوي تمقبا : د. إابال يادبر  ٓٚدبوان الخاهسرى ي ناارو يان اللاك )ت هماو  

 م.ٜٜٙٔه=ٚٔٗٔي  ٕليهلني ط –بعقوبي دار الظتلب العريصي يبروت 
  روح الاعاالهص فااص تسساابر القاارلن العفاابم والسااير الاثاالهصي خااهلب الاادبن اماااود

 هوي تمقبا : ن اص نياد اليالري نطباةيٕٓٚٔين نيد اس المسبهص اةلوساص)ت
 ه.٘ٔٗٔي  ٔليهلن ي ط –دار الظتب الع ابةي يبروت 

 هوي ٛ٘ٗالسهن الظيرىي ل الم أيص يظر اماد ين المسبن ين ن ص اليبهقاص)ت
ي  ٖليهاالني ط –تمقباا : اماااد نيااد القاالدر نطاالي دار الظتااب الع ابااةي يبااروت 

 م.ٖٕٓٓه=ٕٗٗٔ
 ن ي خرح ربال  الياللمبن اان ظا م سابد الارسا بني امااد يان ياللل الُعثبااب

 ه. ٕ٘ٗٔالربل ي  –ادار الوطن ل هخري السعودبة 
 هو ٘٘ٛخرح سهن أيص داود ي ل الم أيص اماد اماود يادر الادبن العبهاص )ت

 -ي تمقباا : أياااو الاهااار تللاااد يااان إياارا بم الاياااري ي اظتيااة الرخااادي الساااعودبة
 م.ٜٜٜٔه=ٕٓٗٔي  ٔالربل ي ط

 هوي ٕٙٚالخعر والخعراا ي أيو اماد نياد اس يان اسا م يان قتبياة الادبهوري)ت
 ه. ٖٕٗٔالقل رةي  –دار المدبث 

 هوي ٕٔٙياامبل اساا مي ل ااالم أيااص المساابن اساا م ياان المباالج الهبسااليوري)ت
 القل رة . –تمقب : اماد فؤاد نيد اليلقصي دار إمبلا الظتب العريبة 

  التاراث العرياصي اهقاور نياد الب بالي اهخاورات ن م الدةلة أيولي وايلمثاي فاص
 م.ٕٔٓٓي اتملد الظتلب العربي داخ 

  العااااادة فااااص يااااهلنة الخااااعر وهقااااد  ي أيااااو ن ااااص المساااان ياااان رخااااب  القبرواهااااص
ي  ٘ي طقباااا : اماااااد امبااااص الاااادبن نيااااد الماباااادي دار البباااالهوي تمٖٙٗ)ت

 م.ٜٔٛٔه=ٔٓٗٔ
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 د اماااود ياان اماااد ن أيااص اماااي ياادر الاادبنااادة القاالري خاارح ياامبل اليتاالري
هوي تمقباا  نيااد اس اماااود اماااد ناااري دار الظتااب الع ابااةي ٘٘ٛالعبهااص)ت

 م.ٕٔٓٓه=ٕٔٗٔي ٔي طيبروت ليهلن
  فتل اليلري يخرح يمبل اليتلري ي ل الم اماد ين ن ص ين مبر العساق هص

هوي تمقباااا  اماااااد فااااؤاد نيااااد الياااالقصي وامااااب الاااادبن التطباااابي دار ٕ٘ٛ)ت
 يهلن . ل –الاعرفةي يبروت 

  فااااتل القااااوي الاتاااابن فااااص خاااارح ايريعاااابن وتتاااااة التاساااابن ل هااااووي واياااان ربااااب
الساعودبةي  –رماهال اس ي نيد الامسن ين ماد اليدري دار اين القبمي الادالم 

 م.ٖٕٓٓه=ٕٗٗٔي  ٔط
  ارقاااالة الاسااااالتبل خااااارح اخاااااظلة الاياااااليبل ي ن ااااص يااااان سااااا طلن امااااااد القااااالري

 -صي دار الظتااااب الع ابااااة يبااااروتهوي تمقباااا : الخاااابح بااااالل نبتاااالهٗٔٓٔ)ت
 م.ٕٔٓٓه=ٕٕٗٔي  ٔليهلن ي ط

  الاسهاام لااال أخااظل ااان ت تاابى ظتاالب اساا مي أيااو العياال  اماااد ياان نااار ياان
هو: تمقباا : امبااص الاادبن دبااب اسااتوي واماااد اماااد ٙ٘ٙإياارا بم القرطيااص )ت

ي  ٔيباااااااااااااااروتي ط –السااااااااااااااابدي ولتااااااااااااااارون ي دار ايااااااااااااااان ظثبااااااااااااااار ي داخااااااااااااااا  
 م.ٜٜٙٔه=ٚٔٗٔ

 وني ل ع ااااة ولاااص الااادبن نياااد الااارمان يااان امااااد يااان ت ااادون اقدااااة ايااان ت اااد
 م.ٕٗٓٓه=ٕ٘ٗٔي  ٔهو ي تمقب : نيد اس اماد الدروب ي طٛٓٛ)ت

  هفربااة ايساا وب نهااد ماال م القرطاالبهص ي د. نبسااى يطاال ر ي يمااث اقاادم إلااى
 بلاعة الخلرقة ي ا الرات العريبة الاتمدة. –ظ بة احداب 

 
 


