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

القرآن الكريم المعجز بلفظه ومعناه ،ولما كانت هذه األحاديث تمتاز بأسلوب لغوي وبياني رفيع ال

يجارى ألن هللا عز وجل أوحى بمعناها على رسوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ونطق بها من أوتي جوامع الكلم؛

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

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

لكل منها ،ثم في الفصل الثاني تم دراسة الظواهر اللغوية أللفاظ الزمان كالمشترك اللفظي،
والترادف ،والتضاد واختالف داللة الفعل الزمنية واستعمالها بين الزمان والمكان ،وفي الفصل الثالث

تطرقت للظواهر البالغية أللفاظ الزمان من موضوعات شتى كالجناس والمجاز ،والتكرار والطباق،

والمقابلة .وفي الخاتمة رصدت أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها :تتغير داللة الزمن فمنه ما يدل
على الماضي وان كان بلفظ المضارع أو األمر والعكس صحيح أيضا ،وكذلك الظرف (إذا) أكثر

الظروف المبنية ورودا في صحيح البخاري ،والغالب في استعمالها متضمنة معنى الشرط خاصة إذا
قرنت بالفاء والواو ،أو حتى ومنها أيضا :أكثر ألفاظ الزمان الواردة في صحيح البخاري ورودا هو

(اليوم) ،فقد ورد ظرف زمان وورد مضافا إلى الجملة الفعلية والجملة االسمية ،والغالب في استعماله

مبهما لداللته على اليوم اآلخر.

وقد استخدمت في هذه األطروحة المنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب طبيعة مثل هذه الدراسات.


ت

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 highquality 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
إلى َوالِ َدي الكريمين ال َذين ربياني صغي ار ،وما فتئا يدعوان لي ليال ونها ار بالتوفيق والسداد والرضا
والقبول حبا لهما وحنانا ،ثم بهما إحسانا ثم لهما قوال كريما وخفضا للجناح من الرحمة.
والى زوجتي الغالية الحبيبة أم نزار تقدي ار ووفاء وحبا وهياما ،فهي التي لم تأل جهدا ولم تبخل وقتا
علي من أجل إنجاز هذه الرسالة فكانت لي بعد هللا والوالدين خير عون وسند في مسيرة الحياة،
فهي نعم متاع هذه الدنيا وسر جمالها.

والى أبنائي فلذة األكباد وزينة الحياة روان المتفوقة وهيام الحبيبة ونزار ولي عهدي ومهجة فؤادي
وسوزان التي ال تناديني اال بقولها (روحي) نفع هللا بهم جميعا.
والى إخوتي وأخواتي جميعا الذين هم جزء من جسدي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
األعضاء بالسهر والحمى ،وفي القلب منهم شقيقي األكبر أبو دمحم الذي هو والدي بعد والدي.
إلى الحبيبة الشهيدة شقيقتي سوزان التي فارقتنا هذه الحياة شابة وما زلت أذكر تعليمها لي في

المرحلتين االبتدائية واإلعدادية كي أكون متفوقا وهي من زرعت في بعد أبي فن التحدث واإللقاء.
إلي حبيبي وشقيقي الشهيد الثائر :ثائر دمحم البيك نعم السند والظهر راعي النخوة والشهامة كما يحب
أن يسميه أبي الحاني.

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

أبواب صحيح البخاري ،وعكف على تأليف شرح لصحيح اإلمام مسلم أسماه :إمداد المنعم شرح
صحيح اإلمام مسلم ،ولكنه سبق إلى هللا شهيدا مع عمتي الحبيبة الودودة الحنونة هيام عبد الرحمن
تمراز (أم بالل) والتي كانت أمي بعد أمي ،والزوجات الثالثة األخريات أم عبد الرحمن ،وأم عالء،
وأم أسامة وخمسة من األبناء هم :غسان ،وعبد القادر ،وعبد الرحمن ،وأسعد ،وأسامة ،وست من
البنات هن :آية ،ومريم ،وزينب ،وعائشة ،وحليمة ،وريم فإلى رحمة هللا في الخالدين.
إلى كل مجاهد حر عامل على تحرير بالدنا فلسطين.
ٍ
والى ِ
عامل على إعادة هيبتها.
كل عارف بالعربية
أهدي هذا البحث المتواضع

ح

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

إلى أستاذي الكريم األستاذ الدكتور /جهاد يوسف العرجا "أستاذ النحو والصرف في الجامعة
اإلسالمية ونائب عميد كلية اآلداب فيها".
والذي لم يأل جهدا في توجيهي التوجيه الصحيح إلنجاز هذه األطروحة وقد أفدت منه

موصول لألساتذة الكرام أ.د .دمحم البع و أ.د .كرم زرندح
كثي ار ،فجزاه هللا عني خير الجزاء ،والشكر
ٌ
و د .إبراهيم بخيت و د .إبراهيم شيخ العيد الذين تفضلوا علي بمناقشة هذا البحث ،والى غيرهم
من إخوة قدموا لنا يد العون سائال المولى عز وجل أن يحفظنا واياهم من كل مكروه ،ويوفقنا واياهم

لكل خير.

كما أود أن أقدم كلمة ٍ
شكر خاصة إلخوة أعزاء ساهموا في تنسيق وطباعة هذا البحث
وهللا ولي التوفيق،،
محمود دمحم أحمد البيك
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مقدمة البحث
الحمد هلل على سابق نعمائه والشكر له سبحانه على وافر آالئه ،وصالته وسالمه على
صفوة الصفوة من رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وسائر أوليائه.
اللهم إني أحمدك حمد المعترف بتقصيره وقصوره ،المقر بخطاياه وذنوبه ،المؤمل في واسع رحمتك
وعظيم فضلك ،أن تشمله بعفوك وتسبل عليه جميل سترك ،فإنك يا رب أنعمت متفضال وتطولت

مبتدئا ولن يخيب راجيك ولن يرد سائلك وبعد.

فقد سخر هللا أناسا نذروا أنفسهم لخدمة دينه عبر البحث والتأليف في لغة العرب التي هي

أشرف لغة ،اللغة التي نزل بها الكتاب المبين قال تعالى" :إنا أنزنلاه قرآنا عربيا لعلكم
()1

يعقلون".

ونقبوا في هذه اللغة من جميع جوانبها :نحوا وصرفا وداللة وبالغة وغيرها من الجوانب التي تحيط
َ
بها هذه اللغة.

ولما كان النحو ودالالته من أهم مستويات النظام اللغوي العربي ،وضابطا من ضوابطها ،وعلما

أصيال من علومها ،وبه يعرف المعنى؛ إذ اإلعراب فرع المعنى ،وزيادة المبنى زيادة في المعنى
اخترت االختصاص في هذا العلم األصيل.

وح ِمي أستاذنا الدكتور الشهيد نزار عبد القادر الريان العسقالني
وقد تعلمت على يدي عمي َ
 رحمه هللا  -في مساجد معسكر جباليا اللطائف الحديثية ،والفوائد الفقهية ،والوقفات التربويةلبعض أحاديث سيدنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص من صحيح البخاري ،فعزمت أن أدرس الكتاب من ناحية ألفاظه

الزمنية وكان لي ذلك ،محاوال الكشف عن مكنوناتها ودالالتها اللغوية المتنوعة مع بيان جمال
وروعة التعبير والبيان النبوي الشريف.

ولما كانت األحاديث النبوية الشريفة المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن

الكريم المعجز بلفظه ومعناه ،ولما كانت هذه األحاديث تمتاز بأسلوب لغوي وبياني رفيع ال يجارى

([)1يوسف]0:

9

ألن هللا عز وجل أوحى بمعناها على رسوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ونطق بها من أوتي جوامع الكلم وهو الذي

حدث عن نفسه" :أنا أفصح العرب َبيد أني من قريش".

ولعل البالغة التي تمتاز بها األحاديث الشريفة ودقة لفظها وعظم معناها إضافة إلى

خصائص التراكيب اللغوية فيها نحوا وبالغة وشرف الدراسة المعتمدة على هذه األحاديث وعظيم
األجر الذي أصبو إليه جعلني أ ِ
يمم نحو هذا البحث ،وال شك أن علماء أمتنا األوائل كانوا في
علمهم موسوعيين جهابذة ،كان الواحد فيهم عالما بالفقه والحديث والجغرافيا واللغة وغيرها ،وهم

الذين أدركوا نهضة هذه األمة وسيادة األمم كلها ،ألم ترنا فتحنا الصين شرقا ،ووصلنا إلى األندلس

غربا ،وقال قائلهم خليفة المسلمين هارون الرشيد رحمه هللا وهو يخاطب السحابة بعزة اإلسالم

(اذهبي أنى شئت فإن خراجك عائد إلينا).

ومن هؤالء العلماء السادة الكبراء ،اإلمام الحافظ دمحم بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري وال

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.

0

أسباب اختيار الموضوع
تمتاز الدراسة اللغوية أللفاظ الزمان في األحاديث الشريفة الواقعة في صحيح البخاري بفائدة
عظيمة ،سيما وأنها تدرس كالم أفصح العرب وسيد البلغاء من ال ينطق عن الهوى ،إن هو إال
وحي يوحى ويمكن أن نبرز األسباب اآلتية في اختيارنا لموضوع هذه األطروحة:

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

 .7بعض األحاديث الواردة في صحيح البخاري والتي تحتوي على ألفاظ الزمان أحاديث
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
بالدعاء يوم بدر (اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في األرض) تماما كما يلح
المستضعفون في فلسطين على ربهم أن ِ
يمكن لهم في األرض وأن يهلك عدو هللا وعدوهم
اليهود الذين نشروا في األرض الفساد ،إذ فلسطين اليوم في مقدمة الصفوف تدافع عن

بيضة هذه األمة .عشنا فيها َنَفس النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يقول يوم األحزاب ،متى نصر هللا ،أال إن
نصر هللا قريب ،تماما كما نلجأ إلى هللا في فلسطين في كل هجمة صهيونية ونحن واثقون
أال إن نصر هللا قريب.
 .0إن الدراسة اللغوية لهذه األحاديث وبيان دالالت ألفاظ الزمان فيها من جوانبها النحوية
واللغوية والبالغية ،لها عظيم الفائدة في التعرف على طبيعة خطاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،خطاب

النبي اإلنسان ،واألب ،والقائد.
 .4التعرف على المدلوالت الشرعية لهذه األحاديث من خالل الدراسة اللغوية ،وهذا يزيد
الباحث والدارسين من حصيلة الثقافة اإلسالمية واللغوية.
 .5إبراز حقيقة أن علماءنا األوائل ومنهم اإلمام الحافظ ابن حجر  -رحمه هللا  -واإلمام بدر
الدين العيني ،واإلمام النووي ،واإلمام السيوطي ،واإلمام ابن زكريا األنصاري ،وغيرهم عند

الرجوع لشرح األحاديث هم علماء موسوعيون في الفقه والحديث والتاريخ والتراجم وعلم

الرجال واللغة ونحو ذلك.
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 .6إن دراسة األحاديث النبوية تمد الباحثين اللغويين بكثير من الشواهد الحديثية في علوم اللغة
المختلفة ألن معظم الشواهد التي تدرس هي شواهد قرآنية وشعرية فتأكيد هذه الشواهد

بشواهد من أحاديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هو نور على نور.
 .0من خالل دراسة األحاديث يمكن لنا أن نتعرف على قبائل العرب وأماكنهم وطبائعهم
ِ
الصديق
ولغاتهم ولهجاتهم وتوثيق لبعض أيامهم ،والتعرف على أنسابهم فلقد كان مما يميز
رضي هللا عنه أنه أعرف العرب بأنسابها.
وهذه األسباب جميعها وافقت رغبة عندي هي أن تكون دراستي اللغوية ذات صلة بكتاب هللا
تعالى أو سنة رسوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ،سائال ربا كريما التوفيق والسداد وأن يجعلني من العاملين بعلمهم،

المعلمين له.
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منهج البحث

المنهج الذي اتبعته في هذا البحث هو منهج وصفي تحليلي يناسب طبيعة هذا البحث وقد
اتبعت فيه الخطوات اآلتية:

 .0عكفت على قراءة كتاب صحيح البخاري كامال والذي اشتمل على سبعة آالف وخمس مائة

حديث وأثر عن الصحابة وهللا سبحانه وتعالى أعلم.

 .7قمت بجمع المادة اللغوية الالزمة للدراسة من كتاب (الجامع المسند الصحيح المختصر من

أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري) لإلمام المحدث الكبير دمحم بن

إسماعيل أبو عبدهللا البخاري واعتمدت على نسخة بتحقيق :دمحم زهير بن ناصر الناصر من
منشورات دار طوق النجاة الطبعة :األولى0477 ،ه ،وصنفت كل حديث أو أثر حسب المبحث

الذي يخصه وذلك حسب خطة البحث.

 .0بعد أن أتممت عملية التصنيف بدأت بكتابة البحث على النحو اآلتي:

كنت أسوق مع كل حديث يحتوي على لفظ من ألفاظ الزمان شرحه بما يخدم موضوع

األطروحة من عدة مراجع لشرح الحديث وال سيما إذا كان الشراح نحاة مع كونهم محدثين مثل ابن

حجر ،والعيني ،والسيوطي ،وابن زكريا األنصاري ،والعكبري في إعرابه لبعض أحاديث سيدنا النبي
ملسو هيلع هللا ىلص مبينا في توثيق الحديث الباب ورقم الحديث والجزء والصفحة وذلك ليسهل الرجوع إليه من قبل

القارئين.

 .4ثم بعد تعليقات الشراح والنحاة على هذه النصوص وتوثيقي لها أقوم بالتعليق عليها مع حرصي
على إظهار شخصية الباحث في دراستي لتعليقاتهم.

وقد اعتمدت طريقة اإلحصاء لجميع األحاديث واآلثار الواردة فيها ألفاظ الزمان موثقا أرقام هذه
األحاديث في الحاشية حتى يسهل الرجوع إليها.

 -5كما قمت بضبط الكلمات التي يشكل على القارئ فهمها ،والتزمت في الشواهد القرآنية ذكر اسم
السورة ورقم اآلية.

 -6وحاولت أن أورد شواهد شعرية وأخرى من كالم العرب تدلل على ما جاء في هذا البحث
وتؤكده.
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والحمد هلل على كرمه ِ
ومنه علينا أن وفقنا لكتابة هذا البحث سائال المولى عز وجل الَقبول ،وان ما
جاء في هذه األطروحة هو جهد المقل فإن أصبت فمن هللا وحده ،وان أخطأت فمن نفسي
والشيطان.
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خطة البحث
وقد رأيت أن تكون مشتملة على مقدمة ،وتمهيد ،وثالثة فصول ،وخاتمة.
 المقدمة وتحتوي على اآلتي:
 .0أسباب اختيار الموضوع.
 .7خطة البحث.
 .0منهج البحث.
 التمهيد :ونعرض فيه أربعة مباحث على النحو اآلتي:
المبحث األول :حياة االمام البخاري وآثاره العلمية.
المبحث الثاني :ظاهرة الزمن في العربية.
المبحث الثالث :علم الداللة وتطورها.
المبحث الرابع :االحتجاج بالحديث الشريف عند النحاة.
 الفصل األول :وعقدته لدراسة ألفاظ الزمان المعربة والمبنية في صحيح البخاري وفيه
مبحثان:
المبحث األول :ألفاظ الزمان المعربة في صحيح البخاري.
المبحث الثاني :ألفاظ الزمان المبنية في صحيح البخاري.
 الفصل الثاني :الظواهر اللغوية أللفاظ الزمان في صحيح البخاري وفيه خمسة مباحث:
 المبحث األول :المشترك اللفظي في ألفاظ الزمان في صحيح البخاري.
 المبحث الثاني :الترادف في ألفاظ الزمان في صحيح البخاري.
 المبحث الثالث :التضاد في ألفاظ الزمان في صحيح البخاري.
 المبحث الرابع :اختالف داللة الفعل الزمانية في صحيح البخاري.
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 المبحث الخامس :بعض ألفاظ الزمان بين االستعمال الزماني والمكاني في صحيح
البخاري.
 الفصل الثالث :وعرضنا فيه لدراسة الظواهر البالغية أللفاظ الزمان في صحيح البخاري
وفيه خمسة مباحث:
 المبحث األول :المجاز في ألفاظ الزمان في صحيح البخاري.
 المبحث الثاني :الجناس في ألفاظ الزمان في صحيح البخاري.
 المبحث الثالث :الطباق في ألفاظ الزمان في صحيح البخاري.
 المبحث الرابع :المقابلة في ألفاظ الزمان في صحيح البخاري.
 المبحث الخامس :التكرار في ألفاظ الزمان في صحيح البخاري.
 الخاتمة :ويعرض فيها الباحث لخالصة ما توصل إليه من الدراسة وأهم النتائج
والتوصيات.
 الفهارس التفصيلية:
 فهرس المصادر والمراجع.
 فهرس الموضوعات.
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التمهيد

1

التمهيد
اإلمام البخاري ترجمة حياة
اسمه ونسبه ومولده
ِ
بن إبراهيم ِ
الحسن ،إسماعيل ِ
ِ
الجعفي
األحنف،
بن المغيرة بن
أبو عبد َّللا ،محمد بن أبي
ُّ
بالوالء ،البخار ُّي الحافظ اإلمام في علم الحديث ،صاحب "الجامع الصحيح" ،و"التاريخ"( )1ولد سنة

أربع وتسعين ومائة

()2

والبخاري :نسبة إلى بخارى ،وهي من أعظم مدن ما وراء النهر ،بينها وبين
()3

سمرقند مسافة ثمانية أيام.

وروى الخطيب البغدادي أن الحسن بن الحسين البزاز ببخارى ،يقول :رأيت دمحم بن

إسماعيل بن إبراهيم ،شيخا نحيف الجسم ليس بالطويل وال بالقصير .وقد ولد يوم الجمعة بعد صالة
الجمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة ،وتوفي ليلة السبت عند

صالة العشاء ليلة الفطر ،ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر يوم السبت لغرة شوال من سنة ست
()4

وخمسين ومائتين .وعاش اثنتين وستين سنة إال ثالثة عشر يوما.
بن ِإسم ِ
عينا م َحمِد ِ
اعي َل ِفي
ذهبت َ
" َ
َ
ِِ
ِِ
بصره
ال َل َهاَ :يا َهذه َقد َرد هللا َعَلى ابنك َ
َفَق َ
()5
بصره"
َ

ِ
ِ ِ
ِ ِِ
الخلِي َل َعَلي ِه السالَم
الم َنا ِم ِإب َراهي َم َ
ص َغره ف أرَت َوالدته في َ
لكث َرِة ب َك ِائ ِك ،أَو َكث َ ِرة د َع ِائ ِك َفأَصبح َناَ ،وَقد َرد هللا َعَلي ِه
َ

ومما يدلل على فطنته وحدة ذكائه حتى صار اإلمام الحافظ ما رواه الترباني "تعجب
تالميذ إحدى الكتاتيب الصغيرة الواقعة في إحدى مدن خراسان من أمر ٍ
طفل يتي ٍم دون العاشرة كان
يأتي إلى الكتاب من دون ور ٍ
قة أو قلم ،فقد كان شيخ الكتاب يروي عليهم أحاديث رسول َّللا 

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

( )2ابن الملقن ،العقد المذهب في طبقات حملة المذهب( ،ص.)54
(ِ )3
القنوجي ،التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول( ،ج.)16/0
( )4ينظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد( ،ج /7ص.)070
( )5الذهبي ،سير أعالم النبالء( ،ج.)83/03

91

فيسارعون هم إلى تدوينها ،إال ذلك الطفل لم يكن يكتب شيئا على اإلطالق! ومرت األيام وهذا
الطفل على حاله تلك ،يأتي في صمت ،ويعود في صمت ،حتى جاء ذلك اليوم الذي َس ِخر فيه
التالميذ من هذا الطفل الغريب ،وعايروه بأنه ال يكتب شيئا ،فنظر الطفل الصغير إليهم نظرة الواثق
وقال لهم :أخرجوا ك ارريسكم ألراجعها لكم! فأخرج التالميذ ك ارريسهم وهم ينظرون بدهشة لهذا الطفل

الصغير الذي بدأ يراجع لهم األحاديث التي كتبوها على مدى أشهر حديثا حديثا وهم يطابقون
ٍ
حديث
صحتها في كتبهم ،فراجع لهم هذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ العاشرة من عمره 05333
بمتونها وأسانيدها!!! لقد كان هذا الطفل األعجوبة يدعى (دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة

ابن بردزبه) ،وهو نفسه الذي سيطلق عليه بعد ذلك بسنوات قليلة والى يوم القيامة اسمِ :
اإلمام
()1

البخاري"!

ِ ِ
ِ
ان َبدء أ ِ
وقال م َحمد ِ
ظ
ال :أل ِهمت ِحف َ
ف َك َ
بن أَِبي َحاتمٍ" :قلت ألَِبي َعبد هللاَ :كي َ
َمر َك؟ َق َ
اب َفقلت :كم َك ِ
الحِدي ِث ،وأ ََنا ِفي الكت ِ
ال :عشر ِسِني َن ،أَو أََقل ثم خرجت ِم َن الكتاب بعد
َ
َ
ان سُّن َك؟ َفَق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس :سف َيان َعن أَِبي ُّ
ان َيق َأر للن ِ
الزَبي ِر
ال َيوما في َما َك َ
العشر فجعلت أختلف إلى الداخل ِيَ ،و َغي ِره َفَق َ
الزبي ِر َلم يرِو عن ِإبر ِ
ِ
اهي َم َفانتَ َهرِني َفقلت َله :ارِجع ِإَلى األَص ِل َف َد َخ َل
َعن ِإب َراهي َم َفقلت َلهِ :إن أ ََبا ُّ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ظر ِفي ِه ثم َخرج َفَق ِ
ف هو َيا غالَم؟ قلت :هو ُّ
القلم
الزَبير بن َعد ٍي َعن ِإب َراهي َم َفأ َ
فن َ َ
ََ َ
َ
ال ليَ :كي َ َ
َخ َذ َ
ِ
ِِ
ِ
ال :ابن إحدى
ال :صدق َت َف ِقي َل لِلب َخ ِارِي :ابن َكم كن َت ِحي َن
َ
رددت َعَليه؟ َق َ
منيَ ،وأَح َك َم كتَ َابه َوَق َ
ِ ِ
كتب اب ِن الم َب َارِكَ ،وَو ِكي ٍع َوعرفت َكالَ َم
َعش َرَة َس َنة َفَلما َ
ط َعنت في ست َعش َرَة َس َنة كنت َقد حفظت َ
َخي أَحمد ِإَلى مك َة َفَلما حججت رجع أ ِ
هؤالَ ِء ثم خرجت مع أ ِمي ،وأ ِ
َخي ِب َها! َوتخلفت ِفي طلب
ََ
َ
ََ
َََ
ََ
َ
َ
الحديث".

()2

ِ ِ
ِ
وقال أيضاِ :
اعيل يقول :حججت ،ورجع أ ِ
َخي ِبأ ِمي َوتخلفت ِفي
"سمعت أ ََبا َعبد هللا م َحم َد َ
بن ِإس َم َ َ
ََ
ََ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
الحِديث َفَلما َ
صنف َ
قض َايا الص َح َابةَ ،والتاِبعي َن َوأََقاويَلهمَ ،وَذل َ
طلب َ
طعنت في ثَ َمان َعش َرَة َج َعلت أ َ
ِ
أَيام ع َبيِد هللاِ ِ
اك ِعن َد َقب ِر َرسو ِل هللاِ ِ في الل َيالِي المق ِم َ ِرة،
اب "الت ِاري ِخ" ِإذ َذ َ
بن مو َسى .وصنفت كتَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تطويل الكتاب .وكنت أَختلف إَلى الفَق َهاء ب َمرَو
َوَقل اس ٌم في التاري ِخ إال َوَله قص ٌة إال أَني َكرهت
َ
ِ
ِ
وأََنا ِ
اليوَم؟ َفقلت:
ال لِي م َؤِد ٌب ِمن أَهلِ َها :كم
َ
كتبت َ
صب ٌّي ،فإذا جئت أستحيي أَن أ َسل َم َعَليهم َفَق َ
َ َ
( )1الترباني ،مائة من عظماء أمة اإلسالم غيروا مجرى التاريخ( ،ص.)078
( )2الذهبي ،سير أعالم النبالء( ،ج.)83/03

99

ِ
اث َني ِن وأَردت ِب َذلِك حِديثَي ِن َف ِ
ال َشي ٌخ ِمنهم :الَ تضحكوا َفَل َعله َيض َحك
ضح َك َمن َح َ
َ
َ َ
ََ
المجل َس َفَق َ
ض َر َ
ِمنكم َيوما!! وس ِمعته َيقولَ :د َخلت َعَلى الحميِد ِي ،وأ ََنا ابن ثَم ِ
آخ َر
ان َعش َرَة َس َنةَ ،وَبي َنه َوَبي َن َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ ٍ
ِ
اخِتالَ ِ
ِ
رضا َعَلي َفقضيت
ٌ
اء َمن يفصل َبي َن َنا َف َع َ
ف في َحديث َفَلما َبص َر بي الح َميد ُّي َق َ
الَ :قد َج َ
()1
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
لِلح ِم ِ
ات َك ِاف ار".
دعواه َل َم َ
َصر َعَلى خالَفه ثم َم َ
ات َعَلى َ
يدي َعَلى َمن ي َخالفهَ ،وَلو أَن م َخالَفه أ َ
ومن رحالته في طلب العلم رحمه هللا تعالى أنه رحل في طلب الحديث إلى أكثر ِ
محدثي

األمصار ،وكتب بخراسان والجبال ،ومدن العراق والحجاز والشام ومصر ،وقدم بغداد ،واجتمع إليه

ميدي في
أهلها ،واعترفوا بفضله ،وشهدوا بتفرده في علم الرواية والدراية .وقد حكى أبو عبد َّللا الح ُّ

كتاب "جذوة المقتبس" ،والخطيب في "تاريخ بغداد" :أن البخاري لما قدم بغداد ،سمع به أصحاب

متن هذا اإلسناد إلسناد
الحديث ،فاجتمعوا ،وعمدوا إلى مئة حديث ،فقلبوا متونها وأسانيدها ،وجعلوا َ
آخر ،ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث ،وأمروهم إذا حضروا المجلس :أن يلقوا
المجلس جماع ٌة من أصحاب الحديث من
ذلك على البخاري ،وأخذوا الموعد للمجلس ،فحضر
َ
الغرباء من أهل خراسان وغيرها من البغداديين ،فلما اطمئن المجلس بأهله ،انتدب إليه واحد من
العشرة ،فسأله عن حديث من تلك األحاديث ،فقال البخاري :ال أعرفه ،فسأله عن الثاني ،فقال :ال

أعرفه ،فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته ،والبخاري يقول :ال أعرفه.

فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض؛ ويقولون :الرجل فهم ،ومن

كان منهم ضد ذلك ،يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم.

ثم انتدب رجل آخر من العشرة ،فسأله من تلك األحاديث المقلوبة ،فقال البخاري :ال أعرفه،
فسأله عن الثاني ،فقال :ال أعرفه ،فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته،
والبخاري يقول :ال أعرفه.

ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من األحاديث المقلوبة ،والبخاري
ال يزيدهم على قوله :ال أعرفه.
التفت إلى األول منهم ،فقال :أما حديثك األول ،فهو كذا،
فلما علم البخاري أنهم فرغوا،
َ
وحديثك الثاني فهو كذا ،والثالث والرابع على الوالء حتى أتى على تمام العشرة ،فرد كل متن إلى

( )1الذهبي ،سير أعالم النبالء( ،ج.)84/03
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أسانيدها
إسناده ،وكل إسناد إلى متنه ،وفعل باآلخرين كذلك ،ورد متو َن األحاديث إلى أسانيدها ،و َ
()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
أصح كتاب بعد القرآن الكريم.
فقد أورد ابن خلفون في تراجمه "دمحم بن إسماعيل البخاري ثقة مأمون صاحب التصانيف

الكثيرة .وقال أبو داود سمعت علي بن حجر قال :ما أخرجت خراسان مثل أبي زرعة الرازي بالري،
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

زرعة الرازي ،ودمحم بن إسماعيل البخاري ،وعبد هللا بن عبد الرحمن السمرقندي ،والحسن بن شجاع

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

وروي عن نعيم بن حماد المروزي ،ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أنهما قاال :دمحم بن إسماعيل فقيه.
وروي عن عبدان بن عثمان قال :ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا وأشار إلى دمحم بن

إسماعيل .وقال دمحم بن أبي خزيم :سمعت يحيى بن جعفر يقول :لو قدر لي أن أزيد في عمر دمحم
بن إسماعيل لفعلت ،فإن موتي يكون موت رجل واحد ،وموت دمحم بن إسماعيل ذهاب العلم.

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".

(ِ )1
القنوجي ،التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول( ،ج/0ص .)15ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنبـاء
أبناء الزمان( ،ج.)081/4
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وعند ابن خلفون أيضا روايات أ َخر تشير بجالء الى إمامة البخاري في علم الحديث
الشريف ومن ذلك " وروى عن سليم بن مجاهد قال :كنت عند دمحم بن سالم فقال لو جئت قبل
لرأيت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث ،قال :فخرجت ألطلبه حتى لقيته فقلت :أنت الذي تقول :أنا
أحفظ سبعين ألف حديث .قال :نعم وأكثر منه ،وال أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين إال عرفت

مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين إال لي في ذلك

أصل أحفظه عن كتاب هللا ،وسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .وروي عن أبي حامد بن حمدون القطان أنه قال:
سمعت مسلم بن الحجاج ،وجاء إلى دمحم بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال :دعني حتى
أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث وعلله حدثك دمحم بن سالم قال:

حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال :حدثنا ابن جريج ،عن موسى ابن عقبة ،عن سهيل ،عن أبيه،

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

قال :ثنا وهيب قال :ثنا سهيل عن عوف بن عبد هللا قوله ،قال دمحم ابن إسماعيل :وهذا أولى فإنه

ال يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل ،فقال له مسلم ،ال يبغضك إال حاسد ،وأشهد أنه ليس في

الدنيا مثلك .وروي عن دمحم بن أبي حاتم الوراق النحوي قال :قلت ألبي عبد هللا دمحم بن إسماعيل ـ

يعني البخاري :تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف ،قال :ال يخفى على جميع ما فيه .وروي عن

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

ووردت أقاويل أخرى تصب في ذات السياق في كتاب التاج المكلل تؤكد هذا األمر "

وكان ابن صاعد إذا ذكره ،يقول :الكبش النطاح .ونقل عنه محمد بن يوسف الفربر ُّي أنه قال :ما

وضعت في كتابي "الصحيح" حديثا إال اغتسلت قبل ذلك ،وصليت ركعتين .وعنه أنه قال :صنفت

كتابي "الصحيح" لست عشرَة سنة ،خرجته من ست مئة ألف حديث ،وجعلته حجة فيما بيني وبين
َّللا.
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94

ألف رجل ،فما بقي أحد يروي عنه غيري،
وقال الفربر ُّي :سمع "صحيح البخاري" تسعون َ
()1
وروى عنه أبو عيسى الترمذي.
وقال عنه صاحب تاريخ بغداد ":دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ،أبو عبد

هللا طلب العلم ،وجالس الناس ،ورحل في الحديث ،ومهر فيه وأبصر ،وكان حسن المعرفة ،حسن
()2

الحفظ ،وكان يتفقه"

قال عنه اإلمام أحمد بن حنبل" :ما أخرجت خراسان مثل دمحم بن إسماعيل البخاري".
ابن خزيمة يقول "ما تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من دمحم بن إسماعيل البخاري".

()3

()4

وعن ِجب ِريل بن ِم َ ِ
ِ
ِ
اسان أصبت ببصرى فعلمني رجل أَن
ََ
يكائيل َسمعت الب َخاري َيقول لما بلغت خ َر َ
ِ
ِ
ال َما وضعت ِفي الص ِحيح َحديثا ِإال اغتَ َسلت
احلق َأرسي واغلفه بالخطمى َففعلت َفرد هللا بصري َوَق َ
ِ
ال أخرجت ِفي َه َذا الكتاب من َنحو ِست مائة ألف َحِديث وصنفته ِفي
قبل َذلك َوصليت َرك َعتَي ِنَ ،وَق َ
ِ
ِ
يما بيني َوَبين هللا تَ َعاَلى(.)5
ست َ
عشرة سنة َو َج َعلته حجة ف َ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
بما كنت
َوَق َ
ال الفربرى :سمعته َيقول َما استصغرت َنفسي عند أحد إال عند ابن ال َمديني َور َ
ِ
ِ
ِ
ال الشيخ شمس الدين
ال أَرجو أَني ألقى هللا تَ َعاَلى َوَال يحاسبني أَني اغتبت أحدا َق َ
اغرب َعَليه َوَق َ
حمه هللا تَ َعاَلى ِفي التجريح والتضعيف َفِإنه أبلغ َما َيقول ِفي الرجل ال َمتروك أَو
له َذا َك َالمه َر َ
يشهد َ
ِ
الحِديث َو َه َذا من شدة ورعه
فالن َكذاب َوَال َ
يكاد َيقول َ
الس ِاقط ِفيه نظر أَو سكتوا َعنه َوَال َ
فالن يضع َ
ان َك ِريما جوادا َو َحِديثه ِفي
ان َال يسبق َوَال َ
يكاد َسهمه يخطئ الهدف َوَك َ
ان يركب ِإَلى الرمى َف َك َ
َوَك َ
ِ
ال م َحمد بن أبي َح ِاتم َس ِمعت أ ََبا َذر
امتحان أهل َبغ َداد َله في قلب المتون واألسانيد َمشهور َوَق َ
ِ
ِ
ال
َيقول َأرَيت في ال َم َنام م َحمد بن َحاتم الحلقاني َف َسأَلته َوأَنا أعرف أَنه ميت َعن َشيخي َهل َأرَيته َق َ

(ِ )1
القنوجي ،التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول( ،ج.)15/0
( )2الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد( ،ج/7ص.)070
( )3ابن نقطة البغدادي ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد( ،ص.)07
( )4ابن نقطة البغدادي ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد( ،ص.)07
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َش َار ِإَلى الس َماء ِإ َش َارة َكاد يسقط
ال َأرَيته أ َ
نعم َأرَيته ثم َسأَلته َعن م َحمد بن إسماعيل الب َخ ِاري َفَق َ
()1
ِمن َها لعلو َما ي ِشير واستسقى الناس بقبره ِفي َس َمرَقند
ال الفضل بن اسماعيل ال ِجر َج ِاني
َوَق َ
ِ
ِي َلــــــــــو أنصــــــــــفوه
الب َخــــــــــارّ
َصــــــــــحيح ُ

لمـــــــــــــــا خــــــــــــــــ ّ ِإال ِب َمـــــــــــــــاء الــــــــــــــــذ َهب

ــــــــــماء
أســـــــــــانيد مثـــــــــــل ُن ُجـــــــــــوم السـ َ

َمـــــــــــــــام متـــــــــــــــون َكمثـــــــــــــــل الشـــــــــــــــهب
أَ

ــــــــــع اْل َعـــــــــــالمو َن
فيـــــــــــا َعالمـــــــــــا أ ْج َمـ َ
ُ

علـــــــــــى فضـــــــــــل رتبتـــــــــــه ِفـــــــــــي الرتـــــــــــب

نفيـــــــــــت الســـــــــــقيم مـــــــــــن النـــــــــــاقلين

ِ
ــــــــــــــذ ِب
همـــــــــــــــا ِباْل َكـ
َومـــــــــــــــن َكـ
َ
ــــــــــــــان ُمت ً

ــــــــــــرواة
وأثبـــــــــــــت مـــــــــــــن عدلتـــــــــــــه الـ
َ

َوصــــــــــــــحت ِرَو َايتــــــــــــــه ِفــــــــــــــي اْلكتــــــــــــــب

وأبــــــــــــرزت مــــــــــــن حســــــــــــن ترتيبــــــــــــه

()2

ج

وتبويبــــــــــــــــــــه عجبــــــــــــــــــــاً للعجــــــــــــــــــــب

وقيل أيضا:
وكأنمـــــــا المـــــــدح مـــــــن مقـــــــداره يضـــــــع

عــــال عــــن المــــدح حتــــى مــــا يــــزان بــــه

()3

وقال ابن قطان :قال البخاري :كل من قلت عنه منكر الحديث فال تحل الرواية عنه ،وكان راميا.
ومن شعره:
اغتــــــــنم فــــــــي الفــــــــ ار فضــــــــل ركــــــــوع

فعســـــــــــى أن يكـــــــــــون موتـــــــــــك بغتـــــــــــة

كـــــم صـــــحيح رأيـــــت مـــــن غيـــــر ســـــوء

ذهبـــــــــــــت نفســـــــــــــه الصـــــــــــــحيحة فلتـــــــــــــة

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

وأنشد البخاري:
ال تكــــــــــن كلبــــــــــاً علــــــــــى النــــــــــاس تهــــــــــر

خـــــــــــالق النـــــــــــاس بخلـــــــــــق واســـــــــــع
وأنشد:

وفنـــــــــــــاء نفســـــــــــــك ال أبالـــــــــــــك أفجـــــــــــــع

أن تبقـــــــــى تفجـــــــــع باألحبـــــــــة كلهـــــــــم
وهذا أحسن من قول القائل:

مــــــــــــــــــــــــا يتمنــــــــــــــــــــــــاه ألعدا ــــــــــــــــــــــــه

ومــــــــــــــن يعمــــــــــــــر يلــــــــــــــق نفســــــــــــــه

()1

كتبه ومؤلفاته:
أخرج لنا هذا الجبل الهمام تراثا إسالميا ما زلنا ننتفع به حتى يومنا هذا ولو لم يخرج لنا إال

صحيحه لكفاه ذلك ومن الكتب والمؤلفات التي كتبها إمامنا البخاري :التاريخ الكبير ،وكتاب التاريخ

الصغير وكتاب األسماء والكنى ،وكتاب الضعفاء ،وكتاب الصحيح ،وكتاب السنن في الفقه ،وكتاب
()2

األدب وكتاب رفع اليدين ،وكتاب القراءة خلف اإلمام.

شيوخه:
سمع اإلمام البخاري عن كثب من شيوخه في علوم شتى سيما علم الحديث الشريف ومن

هؤالء الشيوخ واألساتذة" :مكي بن إبراهيم البلخي ،وعبدان بن عثمان المروزي ،وعبيد هللا بن موسى

العبسي ،وأبو عاصم الشيباني ،ودمحم بن عبد هللا األنصاري ،ودمحم بن يوسف الفريابي ،وأبو نعيم
الفضل بن دكين ،وأبو غسان النهدي ،وسليمان بن حرب الواشحي ،وأبو سلمة التبوذكي ،وعفان 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

التنيسي ،وعبد العزيز بن عبد هللا األويسي ،وأبو اليمان الحمصي ،واسماعيل بن أبي أويس
( )1المرجع نفسه( ،ج.)80/7
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المديني ،وعبد القدوس بن الحجاج ،وحجاج بن المنهال ،ودمحم بن كثير العبدي ،وخالد بن مخلد
()1

القطواني ،وعلي بن المديني ،وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين".

بن يحيى وجم ٍ
ِ ِ ِ
ِ
اهيم ِ
بن مو َسى.
كما سمع البخاري وتتلمذ ِب َني َسابوَر من َيح َيى ِ َ َ َ َ َ َ
اعةَ .
وبالري :إب َر َ
ِ ِ ِ
آخ ِر سن ِة عش ٍر و َ ِ ِ
ِ ِ
العراق ِفي ِ
اع ،وس َري ِج ِ
ِ
بن
ََ َ
وبَِبغ َد َاد ِإذ َقد َم َ َ
مائتَين من م َحمد بن عي َسى بن الطب ِ َ
َ
ان وم َحمِد ِ
ُّ ِ
ان.
بن َساِبق َو َعف َ
النع َم َ
وِبالبص ِرة ِمن أَِبي ع ِ
الشع ِيثي ص ِ
ٍ ُّ
اص ٍم النِبي ِل ،واألَنص ِارِي و َعبِد الرحم ِن ِ
اح ِب اب ِن
َ
بن َحماد َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
ٍ ()2
ِ
ٍ
ِ
بن َعرَع َرةَ و َحج ِ ِ
َعو ٍن ،و ِمن م َحمِد ِ
اء َو ِعدة.
َ
َ
اج بن َ
منهال َوَب َدل بن الم َحبرَ ،و َعبد هللا بن َر َج َ

بن َغنامٍ ،و َخالِِد ِ
طل ِق ِ
بن موسى ،وأَِبي ن َعي ٍم و َخالِِد ِ
وِبالكوَف ِة ِمن ع َبيِد هللاِ ِ
بن َي ِزي َد
بن َمخَلٍد َو َ
َ
َ
َ َ
بن َحس ٍ
ان ِ
بن َيح َيى و َحس ِ
المق ِرِئ ِممن َق َأَر َعَلى َحم َزَة .وِبمك َة ِمن أَِبي َعبِد الرحم ِن المق ِرِئ ،و َخالِد ِ
ان
َ
َ
َ
َ َ
ِ
بن محمٍد األَزرِق ِي والحميِد ِي .وبالمِدين ِة ِمن عبِد الع ِزي ِز األو ِ
ِ
َ ِ
يس ِيَ ،وأَيُّو َب
َ َ َ
َ
َ
الولِيد أَح َم َد ِ َ
َ
البصرِيَ ،وأَبي َ
َ َ َ
بن ِبالَ ٍل وِاسم ِ
ِ
شك ٍ
بن أَِبي أوي ٍ
اعي َل ِ
ان ِ
ِ
ابَ ،و َعب َد
س.
بن ِإ َ
بن أَِبي َمرَي َم َوأَح َم َد َ
وبمصرَ :سعي َد َ
بن سَلي َم َ
َ
َ
َ َ
ِ
ان وآدم بن أَِبي ِإي ٍ ِ
بن َعي ٍ
بن ش َعي ٍبَ ،وَقد َس ِم َع
اش َوِبش َر َ
اس َو َعلي َ
الي َم ِ َ َ َ َ
هللا َ
بن يوس َ
َ
وبالشامِ :أبي َ
فَ .
بن يوسف ِ
بن َخالٍِد الوهِب ِي وم َحمِد ِ
ِمن أَِبي الم ِغي َ ِرة َعبِد القدوس ،وأَحم َد ِ
الفرَياِب ِي َوأَِبي مس ِه ٍر َوأ َم ٍم
َ
َ
َ َ
()3
ِس َواهم.
ومن شيوخه أيضا :أَص َحاب اب ِن الم َب َارِك ،واب ِن ع َيي َن َة واب ِن وه ٍب ،والولِيِد ِ
بن مسلِمٍَ .وم َحمد بن
َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذهلِ ُّي الِذي روى عنه َ ِ
ِ
ِ
يحيى ُّ
ِ
صاعَقة،
َ َ
َ َ
الكثي َرَ ،وم َحمد بن َعبد هللا الم َخرم ُّي َوم َحمد بن َعبد الرحي ِم َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ال ِفي َغير الص ِحي ِحَ :حدثََنا أَبو
َو َهؤالَء هم من أَق َرانه َوَقد َسم َع من أَبي مسه ٍرَ ،و َشك في َس َماعه َفَق َ
بن ،و ِاقٍد الحرِان ِي َل ِقيه ِب ِ
الع َر ِ
بن َعبِد الملِ ِك ِ
مس ِه ٍر أَو َحدثََنا َرج ٌل َعنه ،وروى َعن أَحم َد ِ
اق َوَلم َيدخ ِل
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
()4
الَ :د َخلت َعَلى م َعلى ِ
سن َة عشر.
بن َمنصوٍر الرِازِي ِب َبغ َد َاد َ
َ
الج ِزي َرَة َوَق َ

( )1الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد( ،ج/7ص.)077
( )2الذهبي ،سير اعالم النبالء( ،ج.)80/03
( )3الذهبي ،سير اعالم النبالء( ،ج.)80/03
( )4المرجع السابق( ،ج.)87/03
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تالمذته:
أما تالميذ البخاري فتوزعوا أيضا في األمصار؛ ففي بغداد :إبراهيم بن إسحاق الحربي،

وعبد هللا بن دمحم بن ناجية ،وقاسم بن زكريا المطرز ،ودمحم بن دمحم الباغندي ،ويحيى بن دمحم بن

صاعد ،ودمحم بن هارون الحضرمي ،وآخر من حدث عنه بها الحسين بن إسماعيل المحاملي.

()1

كما حدث عنه أبو عيسى الترمذي ،وأبو دمحم بن دمحم بن صاعد ،والحسين ابن دمحم بن حاتم

الحافظ المعروف بعبيد العجل ،وأبو حامد أحمد بن دمحم بن الشرقي وأخوه عبد هللا ،وأبو بكر بن
()2

صدقة ،وأحمد بن عبدان األهوازي ،وغيرهم من الحفاظ.

وقال دمحم بن طاهر المقدسي :روى هذا الكتاب يعني الصحيح عن البخاري جماعة غير الفربري

منهم حماد بن شاكر وابراهيم بن معقل النسفي وطاهر بن دمحم بن مخلد النسفي وقال األمير أبو
نصر بن ماكوال أحد من حدث عن البخاري بالصحيح أبو طلحة منصور بن دمحم بن علي بن قرينة
()3

البزدوي من أهل بزدة وكان ثقة توفي سنة تسع وعشرين وثالثمائة.

ِ ِ
ِ ِ
ِ
اب الص ِحي ِح لِم َحمِد ِ
وقال م َحمِد ِ
َلف َرج ٍل
بن ِإس َماعي َل تسعو َن أ َ
بن يوس َ
ف الف َرب ِرِيَ :سم َع كتَ َ
()4
ِ
َحٌد َيرِوي ِه َغي ِري.
َف َما َبق َي أ َ
وفاته رحمه هللا تعالى:

توفي أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم ليلة السبت ،ليلة الفطر ،سنة ست وخمسين
()5

ومائتين.

( )1الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد (ج.)077/7
( )2ابن نقطة البغدادي ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد( ،ص.)00
( )3ابن نقطة البغدادي ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد( ،ص.)00
( )4الذهبي ،سير اعالم النبالء( ،ج.)80/03

( )5الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد( ،ج.)043/7
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الزمن في العربية
تعريف الزمن لغة ":زمن :الزمن :من الزمان .والزِمن :ذو الزمانة ،و ِ
وزمانة،
الفعلَ :زِم َن َيزَمن َزَمنا َ
َ
()1
والجميع :الزم َنى في الذكر واألنثى .وأَزَمن الشيء :طال عليه الزمان.

"والزمان :الزَمن".

()2

اسم لقليل الوقت وكثيره ،ويجمع على أ ِ
َزمان وأَزِم َن ٍة وأَزم ٍن.
"الزَمن و َ
وورد أيضا َ
الزمانٌ :
ذات الزَمي ِن ،تريد بذلك تراخي الوقت ،كما يقال :لقيته ذات الع َويمِ ،أي بين األعوام.
ولقيته َ
َ
جل
الزَم ِن ،كما يقال مشاهرة من الشهر .و َ
ام َنة من َ
الز َ
مانة :آفة في الحيوانات .ور ٌ
الكسائي :عاملته مز َ
َزِم ٌن ،أي مب َ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".

وجاء أيضا "زمن :الزمان :الحين ،قليله وكثيره .ويقال :زمن وأزمان وأزمنة .والزمانة:
()4

(معروفة ،وهو) فعل الزمن .ولقيته ذات الزمين ،ويراد بذلك تراخي المدة".
ِ ()5
(زِمن) الزاء وال ِميم والنُّون أَصل و ِ
احٌد َيد ُّل َعَلى َوق ٍت ِم َن ال َوقت"
وفي مقاييس اللغةَ َ ":
ٌ َ
َ
َ
ِ
ِ
من
مان ،وأَزِم َن ٌةَ .
العصر ،والجمع :أَزم ٌن ،وأَز ٌ
وزَم ٌن َزام ٌنَ :شد ٌيد وأز َ
"الزَمن ،والزَمانَ :
مكان :أَقام به َزمانا .وعامَلة م َزام َنةِ ،
باَل ِ
وزمانا ،من الزَم ِن ،األَخيرة عن اللحياني ،وكذلك استأ َج َرَه
َ
َ
َ
ٍ
ِ
ُّ
ٍ
ِ
َقام َزم َنة َ -بفت ِح الزاي
م َز َ
ام َنة وزمانا ،عنه أيضا .وما َلقيته مذ زم َنة ،أيَ :زمان .والزم َنة :الب َرهة .وأ َ
ِ ()6
عن اللحياني  -أيَ :زَمنا"
"ومن المجاز :أزمن عني عطاؤك :أبطأ علي"

()7

( )1الفراهيدي ،العين (زمن)( ،ج )005/0والهروي ،تهذيب اللغة (زمن)( ،ج.)051/00
( )2الفارابي ،معجم ديوان األدب(زمن)( ،ج.)080/0

( )3الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية(زمن)( ،ج.)7007/5
( )4ابن فارس ،مجمل اللغة (زمن)( ،ج.)401/0
( )5ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة(زمن)( ،ج.)77/0
( )6ابن سيده المرسى ،المحكم والمحيط األعظم(زمن)( ،ج.)66/1
( )7الزمخشري ،أساس البالغة(زمن)( ،ج.)470/0
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تعريف الزمن اصطالحاً:
كان مفهوم الزمن موضع لبس واختالف واشكال بين الفالسفة ،ولكنه بالطبع مرتبط ارتباطا

وثيقا فيما يعتقد الباحث بالمعنى اللغوي وهو حركة الوقت ولكن صاحب كتاب أسماء الزمن في

القرن الكريم قال" :هو الوقت التي تتعاقب فيه األشياء وعلى كل فإن الزمن هو حركة الحياة بكل
آ
()1

تفاصيلها وتعقيداتها

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

()2

وقد أشار ابن جني من قبل إلى تعريف اصطالحي للزمان إذ قال ":واعَلم أَن الزَمان مرور
الليل والنهار نحو اليوم والليَلة والساعة والشهر والسنة َقال الش ِ
اعر
َ َ َ
َ
َ
َ َ
ونهارهــــــــا
َهــــــــل الــــــــد ْهر ِإال َلْيَلــــــــة
ُ

ـــــــــــمس ثـــــــــــم غيارهـــــــــــا
َواِال طلـــــــــــو ُع الش ْ

()3

ظاهرة الزمن وأهميته:
"شكلت مسألة الزمن على الدوام قضية محورية أثارت قد ار كبي ار من الجدل بين الفالسفة

حيث ذهب بعضهم إلى أن الزمن أمر حقيقي ،بينما ذهب آخرون إلى أن الواقع يخلو من الزمن

وأن الزمن مضاف من فهمنا على الواقع ،وال يشكل الزمن برأي العلم جزءا من العالم المادي بل هو

فكرة يفترضها الفهم كعالقة بين األشياء"(.)4

أما في العرف اإلسالمي فإن الزمن له قيمة كبيرة وحقيقية ينبغي استثمارها االستثمار
َ َْ ْ ذ
ص إِن
األمثل بما يحقق مصلحة اإلنسان في الدنيا واآلخرة ،قال هللا تعالى في سورة العصر﴿ :والع ِ
ْ َ َ َ
ُ
اص ْوا ب ذ
آمنُوا َو َعملُوا ذ
اِلق َوتَ َو َ
اِلات َوت َ َو َ
ِين َ
خ ْر إ ذَّل ذاَّل َ
اص ْوا ب ْ َ
الص ِ َ
الص ْبِ ﴾( )5لذا علق
 ي
الَسناان ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ

( )1االلوسي ،الزمان في الفكر الديني والفلسفي( ،ص.)040
( )2رشيد ،كمال ،الزمن النحوي في اللغة العربية( ،ص.)07
( )3ابن جني ،اللمع في العربية( ،ص.)55
( )4ليونز ،اللغة وعلم اللغة( ،ص.)701
(] )5العصر.[0-0 :
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القرن إال هذه السورة
اإلمام الشافعي  -رحمه هللا تعالى  -على هذه السورة فقال ":لو لم ينزل من آ

لكفت" وذلك ألهمية الزمن الذي ورد بلفظة العصر في السورة ،إذ اإلنسان في خسران مبين ما لم
يستثمر زمانه في عمارة الدنيا ورضوان هللا تعالى ،ولذا أقسم هللا به في قوله والعصر عند بعض

المفسرين ،كما أن هللا عز وجل أقسم في كتابه الكريم بأجزاء من الزمن أو أوقات بعينها ،وهللا ال
يقسم إال بعظيم ومن ذلك ،أقسم بالضحى وبالفجر وبالليل وبالنهار ،وحيث إن الزمن كما أسلفنا في

تعريفه االصطالحي مرتبط بحركة الحياة فالبد من استغالله استغالال واضحا.
والواضح أن الزمن كلفظة لم ترد في القران الكريم بحروفها وبنيتها كما هي ولكنه استخدم
َ ْ ََ ََ
ٌ َ ذ ْ َ
لَع ْ ْ َ
ادلهرِ ل ْم
ان حِني مِن
ألفاظا تدل عليها كلفظة حين والدهر مثال في قوله تعالى ﴿هل أَت
الَسنا ِ
ِ
َ ُ
ك ْن َشيْئًا َم ْذ ُك ً
ورا﴾( )1ولفظة الليل والنهار ،والساعة والفجر ،والصبح والضحى ،والعصر والعشي
ي
واإلبكار ،والصيف والشتاء ،وغيرها من األلفاظ وهذا يدل على اهتمام الدين الحنيف بهذه الظاهرة

الموجودة في الحياة الدنيا.

ولكننا نلحظ أن لفظة الزمن والزمان استخدمت بعينها في سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ومنها أصح

الكتب بعد كتاب هللا تعالى وهو صحيح البخاري الذي نحن بصدد دراسته في هذه األطروحة ،وهذا

ما سيتجلى واضحا خالل صفحات األطروحة بإذن هللا تعالى.

أما من حيث الزمن لغويا" :فقد استوعبت العربية الزمان استيعابا كبي ار وبلغت به مبلغا كبي ار

وهي ال تزال تساير الزمن ولم تجمد في كل ما يصل اليه العقل وما تصل اليه مسيرة الحياة ...

واستطاعت ان تعبر عن ابعاد الزمن بشمولية بقدر تعاقب الزمان"

()2

.

وال يخفى على كل دارس كيف أن العربية واكبت في ألفاظها وتطور دالالتها الحضارات

القديمة والحديثة لإلنسان عبر الزمان والى قيام الساعة منذ العصر ما قبل الجاهلي وحتى عصر
القرن الكريم.
التكنولوجيا الحديث .ومن أهم خصائص العربية أنها لغة خالدة زمنيا بخلود آ
"لقد كان الزمن سببا مهما في التقسيم اللغوي كما كان في كثير من الحاالت من أسباب

الخالف بين علماء النحو في القضايا النحوية المهمة فقد تدخل الزمن ابتداء في تقسيم الكالم كما

(] )1اإلنسان.[0 :

( )2عبد الحميد ،الزمن النحوي في الشعر الجاهل.

00

كان عنص ار مهما في تقسيم الجملة العربية وتدخل في ظاهرة االشتقاق وارتبط ارتباطا وثيقا في
ظاهرة الشكل واإلعراب"

()1

وينبغي عند هذا المنعطف في هذا البحث أن نفرق بين الزمن النحوي والزمان على النحو اآلتي:
أ -الزمن النحوي وظيفة في السياق يؤديها الفعل أو الصفة أو ما نقل إلى الفعل من األقسام

األخرى للكلم كالمصادر ،والزمن بهذا المعنى يختلف عما يفهم منه في الصرف؛ إذ هو وظيفة
صيغة الفعل مفردة خارج السياق ،فال يستفاد من الصفة التي تفيد موصوفا بالحدث ،وال يستفاد من

المصدر الذي يفيد الحدث دون الزمن ،وحين يستفاد الزمن الصرفي من صيغة للفعل يبدو قاطعا
في داللة كل صيغة على معناها الزمني على النحو اآلتي:
 صيغة َف َع َل وقبيلها :تفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي. صيغة يفعل وقبيلها :تفيد وقوع الحدث في الحال أو االستقبال. 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.
ب -زمان االقتران الذي يكون بين حدثين ،وهذا الزمان يستفاد من الظروف الزمانية التي ذكرناها
في أقسام الكلم وهي :إذ ،واذا ،ولما ،وأيان ،ومتى .وهذا المعنى وظيفي كالزمن النحوي ،ولكن الفرق
بينهما هو إفادة االقتران وعدمها
جـ -زمان األوقات :وهو المستفاد من األسماء التي تنقل إلى معنى الظروف وتستعمل استعمالها،

فيكون ذلك لها من باب تعدد المعنى للمبنى الواحد

()2

وقد أشار الى ذلك تمام حسان حين قال ":هذه االصطالحات هي الزمان ،والزمن ،والجهة،

ونقصد بالزمان الوقت الفلسفي الذي ينبني على الماضي ،والحاضر ،والمستقبل ،ويعد قياسا لكمية
تجربة في الرياضة ،أو الطبيعة ،أو الفلسفة ،ويعبر عنه بالتقويم ،واإلخبار عن الساعة ،وتتوجه إليه

( )1رشيد ،الزمن النحوي في اللغة العربية( ،ص.)05

( )2تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها( ،ج.)740/0
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ٍ
ماض ،أو مستقبل ،وال وجود
النظرية المعروفة بنظرية حد السكين ،التي تقول :إن الزمان إما

للحاضر ،ويقابله في اإلنجليزية كلمة " ،"Timeونقصد بالزمن الوقت النحوي الذي يعبر عنه بالفعل

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

اإلنجليزية كلمة " ،"Tenseونقصد بالجهة ما يشرح موقفا معينا في الحدث الفعلي؛ ويكون ذلك
بإضافة ما يفيد تخصيص العموم في هذا الفعل .ويقابلها في اإلنجليزية "."aspect

()1

وأردف قائال ":ليس الزمان والزمن إذا مترادفين في فهم هذا البحث؛ ألن الزمان يدخل في

دائرة المقاييس ،والزمن يدخل دائرة التعبيرات اللغوية ،فالفرق بينهما كالفرق بين الذراع القياسي،
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

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

والزمن النحوي نسبي اعتباري ،والماضي والمضارع صيغ ال أفكار ،فصيغة الماضي من

نوع الماضي ،ولو دلت على المستقبل ،أو الحضور الفلسفيين ،كما في:
َْ ْ
َ َ َ َ ْ ُ ذ
ص اهلل ِ َوالفت ُح﴾( ،)2و"لو كان زيد يأتي لكنت
"إن كنت شجاعا فواجهني بالحقيقة" ،و﴿إِذا جاء ن
َْ َ ٌ
أعطيه درهما" ،و﴿فَإذَا نُف َخ ِف ُّ
َ ()4( )3
الصورِ نفخة َواحِدة﴾ .
ِ ِ ِ

"هناك فصائل نحوية بينها وبين الواقع عالقة أحكم مما في حالة النوع ،ولها ما يبررها عقليا

في تصورنا الحالي للعالم :من ذلك فصيلة العدد وفصيلة الزمن .فعلى حسب ما أقول :الجواد يأكل

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

الزمن المستقبل"

( )1تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة( ،ص.)700
(] )2النصر.[0 :
(] )3الحاقة.[00 :
( )4تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة( ،ص.)700
( )5فندريس ،اللغة( ،ص.)000
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أما بخصوص األسماء التي تدل على الزمان واهتمت بها العربية نحوا وصرفا وأفردت لها أبوابا في

المصادر والمراجع العربية المختلفة أسماء الزمان مثال" :اسما الزمان والمكان وضعا لزمان الفعل
ومكانه .ويصاغان:
أوالً :من الثالثي إما على وزن (مف َعل) من الناقص مطلقا .ومما عين مضارعه مفتوحة أو
مضمومة كمجرى ومرتع ومكتب .واما على وزن (مف ِعل) من المثال الصحيح الالزم مطلقا ،ومما
عين مضارعه مكسورة كموعد وموقع ومنزل .وشذ نحو المسجد والمشرق والمغرب والمسقط والمنبت
هو أن عين مضارعها مضمومة ،وقد أجيز استعمالها على األصل.
ثانياً :من غير الثالثي على وزن اسم المفعول كالمجتمع والمنسحب ،فتكون هذه الصيغة

صالحة ألربعة معان :للمصدر الميمي ،والسم المفعول ،والسمي الزمان والمكان .فإذا قلت( :هذا
مخرجنا) يكون معناه هذا إخراجنا ،وهذا ما أخرجناه ،وهذا مكان إخراجنا وزمانه ،والمعول في
()1

التفريق على القرائن.

وأسماء الزمان كلها صالحة لالنتصاب على الظرفية ،سواء في ذلك مبهمها ،كحين ومدة
()2

ومختصها ،كيوم الخميس ،ومعدودها ،كيومين وأسبوعين

أخبرت
وكذلك ظروف الزمان المختلفة المتصرفة وغير المتصرفة" :اعلم :أن الظرف إذا
َ
أدخلت حرف ِ
الجر على ضميره
ك إذا أضمرته
َ
ص اسما وصار كسائر المفعوالت ،إال أن َ
عنه فقد َخل َ
كنصب سائر المفعو ِ
ِ
الت،
الفعل إلى ضميره إال بحرف الجر إال أن تريد السعة فتقدر نصبه
ولم تعد
َ
وهذه الظروف منها ما يكون اسما وظرفا ،ومنها ما يكون ظرفا وال يكون اسما"
وهو القائل نفسه ":فإن قلت :إن في األسماء مثل اليوم والليلة والساعة ،وهذه أزمنة ،فما

الفرق بينها وبين الفعل؟ قلنا :الفرق أن الفعل ليس هو زمانا فقط كما أن اليوم زمان فقط ،فاليوم
معنى مفرد للزمان ولم يوضع مع ذلك لمعنى آخر ،ومع ذلك فإن الفعل قد قسم بأقسام الزمان

( )1السراج ،اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثل( ،ص.)60
( )2النجار ،ضياء السالك إلى أوضح المسالك( ،ج.)058/7

05

الثالثة :الماضي ،والحاضر ،والمستقبل ،فإذا كانت اللفظة تدل على زمان فقط فهي اسم ،واذا دلت
على معنى وزمان محصل فهي فعل ،وأعني بالمحصل الماضي والحاضر والمستقبل".

()1

يعلق الدكتور كمال رشيد على هذا القول ":إن المفهوم من كالم ابن السراج أن الزمان كل

معنى الظرف وبعض الفعل وأن أسماء األوقات التي سماها النحويون ظروفا للزمان غير متصرفة

ومن ثم فهي ال تنبئ عن فوارق الزمن بل هي تقيس كمية الزمان أما الفعل فهو متصرف وبفضل
()2

تصريفاته الثالثة فهو قادر على أن ينبئ عن كل زمن من األزمنة الثالثة"

أما المصادر واألحداث  -وان كانت تدل على زمن  -فإن ابن يعيش فرق بينها وبين الفعل
من حيث الداللة الزمنية فقال ":فأما الفعل فكل كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بزمان وقد

يضيف قوم إلى هذا الحد زيادة قيد فيقولون بزمان محصل

()3

ويكون بذلك الفرق بينه وبين المصدر

وذلك أن المصدر يدل على زمان إذ الحدث ال يكون إال في زمان وزمانه غير متعين كما هو في
الفعل"

()4

وقد عرف صاحب اآلجرومية ظروف الزمان بقوله" :ظرف الزمان هو :اسم الزمان
وعتَ َمة ،وصباحا ،ومساء،
وس َح َارَ ،
اليوم ،والليل َةَ ،
وغ َداَ ،
وغد َوة ،وبك َرةَ ،
المنصوب بتقدير "في" نحوَ :
()5
أم َدا ،وحينا ،وما أشبه ذلك".
و َأب َدا ،و َ
إضافة إلى بعض األسماء التي تدل على زمن ولكنها ال تندرج نحويا تحت أسماء الزمان

أو ظروفها مثل لفظة الزمن نفسها والتي سنسلط الضوء عليها في هذه األطروحة بإذن هللا تعالى
وقد ألف اللغويون أبوابا مختصة في التراكيب اللغوية التي لها عالقة بالزمن ومن ذلك":
يت ،أي :تام ٌة ،وكذا الشهر واليوم ،ويقال :سلخنا
باب في الزمان واألوقات :يقال :سن ٌة مجرم ٌة وكر ٌ
ٌ
الشهر نسلخه سلخا وسلوخا.

( )1السراج ،اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثل( ،ص.)60
( )2كمال رشيد ،الزمن النحوي في اللغة العربية( ،ص.)08

( )3يشير ابن يعيش الى بعض النحاة ممن سبقوه كابن الوراق (080ه) في كتابه علل النحو.
( )4ابن يعيش ،شرح المفصل في صنعة اإلعراب( ،ج.)7/0
( )5ابن آجُّروم الصنهاجي ،متن اآلجرومية( ،ص.)08
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عشر،
تسع،
نفل،
غرر،
ٌ
ٌ
ٌ
وتسمى ليالي الشهر بأسماء ،فتقولٌ :
وثالث ٌ
ثالث ٌ
وثالث ٌ
وثالث ٌ
وثالث ظلم وسرار الشهر وسرره آخر ٍ
ليلة منه ،ألن القمر يستسر فيها،
وثالث درعٌ،
بيض،
ٌ
ٌ
وثالث ٌ
ٌ ٌ
وربما استسر ليلتين وهو هالل ثالث ٍ
ليال ،ثم يكون قم ار إلى آخر الشهر ،وليلة السواء ليلة ثالث
ٌ
عشرة ،لمبادرته الشمس بالطلوع ،وقيل :لكماله ،والليالي البيض :ليلة ثالث عشرة وأربع عشرة
وخمس عشرة ،وال تقول العرب :األيام البيض"(.)1

( )1المرادي ،عمدة الكتاب( ،ص.)407
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علم الداللة
ِ
ودله َعَلى الشي ِء
ال ابن األَعرابيَ :دل َيد ُّل ِإذا َهدى َ
تعريف الداللة لغة :يقول صاحب اللسانَ ":ق َ
()1
ُّ
وداللة فان َدل :سدده ِإليه".
َيدله َد اال َ
()2

واصطالحاً" :هو ما يقتضيه الشيء عند لفظه "

"وهو كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ،والشيء األول هو الدال والثاني

هو المدلول ،وكيفية داللة اللفظ على المعنى باصطالح علماء األصول محصورة في عبارة النص،
()3

واشارة النص ،وداللة النص ،واقتضاء النص الداللة اللفظية"

وهو "علم مستقل يعد فرعا من فروع اللغة ،يهتم بدراسة دالالت الرموز اللغوية وأنظمتها،
()4

يسمى علم الداللة ،أو علم المعنى.

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

()5

ال الشيخ أَبو ِه َالل الحسن بن عبد هللا بن
وقد تنبه اللغويون القدماء إلى علم الداللةَ " :ق َ
ِ
ِ
ِ
مع ِاني ،أَن
عبارات واألسماء يوجب اخت َالف ال َ
حمه هللا تَ َعاَلى :الشاهد على أَن اخت َالف ال َ
سهل َر َ
اإل َشارة ،واِذا أشير ِإَلى الشيء مرة و ِ
دالَلة ِ
اح َدة َفعرف فاإلشارة ِإَلي ِه ثَ ِان َية
ِاالسم كلمة تدل على معنى َ
َ
َ َ
ِ ِ
ِ
ُّ
يها ِب َما َال ي ِفيد؛ َفِإن أشير ِمنه ِفي الث ِاني َوالثالِث
وثالثة غير مفيدة ،وواضح الل َغة َحكيم َال َيأتي ف َ
ِإَلى خالف ما أشير ِإَلي ِه ِفي األول َك ِ
ص َواباَ ،ف َه َذا يدل على أَن كل اس َمي ِن يجريان على
َ
ان َذلك َ
َ
معنى من ال ِ
ِ
ِ ِ
مع ِاني
معاني َوعين من األَع َيان في ل َغة َواح َدة َفإن كل اس َمي ِن يجريان على معنى من ال َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان
َوعين من األَع َيان في ل َغة َواح َدة َفِإن كل َواحد مهما َيقتَضي خالف َما َيقتَضيه اآلخر َواِال َل َك َ
ِ ِ
ِ
ِ
َش َار المبرد ِفي تَف ِسير َقوله
لماء واليه أ َ
الثاني فضال َال يحتَاج إَليه َواَِلى َه َذا ذهب الم َحققو َن من الع َ

( )1ابن منظور ،لسان العرب(دلل)( ،ج.)748/00

( )2المقري ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.)11/0( ،
( )3الجرجاني ،التعريفات( ،ج.)001/0
( )4مفاهيم إسالمية ،مجموعة من المؤلفين( ،ص.)050

( )5المناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف.)060/0( ،
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َ ْ ُ
جعلنا مِنكم رشعة ومنهاجا﴾
تَ َعاَلى ﴿للك
()2
الشيء والمنهاج لمعظمة ومتسعه"

()1

ال فعطف َشرعه على منهاج ِألَن الشرعة ألول
َق َ

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

فأقواهن الداللة اللفظية ،ثم تليها الصناعية ،ثم تليها المعنوية .ولنذكر من ذلك ما يصح به
فمنه جميع األفعال .ففي كل واحد منها األدلة الثالثة .أال ترى إلى قام و"داللة لفظه على

مصدره" وداللة بنائه على زمانه ،وداللة معناه على فاعله .فهذه ثالث دالئل من لفظه وصيغته
()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
تبنى على جمل أو مجموعات كالمية ،وهناك شك حول صدق هذه النظرية .وعلى أي حال ،سواء
كانت صحيحة أو ال ،فإن الكلمة المفردة قد قبلها علماء اللغة على أنها موضوع من الموضوعات

الرئيسية لعلم اللغة ،وعلى أنها محل اهتمام ما يعرف بعلم المفردات .vocabularyوكما يتضح
من معاجمنا الضخمة ،فإن أهم المشاكل المرتبطة بالمفردات هي ما يتصل بالداللة المفردة لكل

كلمة  ،semanticsوتاريخ الكلمات وتطورها  .etymologyوكال الموضوعين ،وخصوصا
ثانيهما يمثل مكانة هامة لدى عالم اللغة التاريخي ال الوصفي ،وعلى كل حال فإنه من الممكن

تماما دراسة الداللة بطريقة وصفية محضة تركز على المعنى أو المعاني التي تدل عليها الكلمة

اليوم "أو عند أي لحظة زمنية معينة" من غير إشارة إلى كيفية اكتساب الكلمة لمعناها هذا بمرور

الوقت.

()4

(] )1المائدة[.48 :

( )2العسكري ،الفروق اللغوية( ،ص.)77
( )3ابن جني ،الخصائص( ،ج.)033/0

( )4أحمد مختار عمر ،أسس علم اللغة( ،ص.)55
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ونرى تمام حسان يدعو الى ترابط وثيق بين علمي النحو والداللة حتى ال يكون النحو بال

روح ":يحلو لكثيرين من أساتذة اللغة العربية في أيامنا هذه أن يشيروا إلى ما يعدونه نقطة ضعف

في النحو العربي ،وهو ارتباطه الشديد بطابع الصناعة ،حتى إنه يعرف أحيانا باسم "صناعة
النحو" ،ثم خلوه من االرتباط بالمضمون مما جعله يبدو في نظرهم جسدا بال روح ،والمضمون الذي
يقصده هؤالء هو موضوع علم المعاني ،فهم يقولون :إن علمي النحو والمعاني ال يمكن الفصل بين

أحدهما وبين اآلخر إال مع التضحية بالمعنى على مستوى العلمين جميعا ،ويوغلون في المحاجة

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"

ويؤكد تمام حسان أن المعنى الداللي للعبارات العربية يقوم على دعامتين هما المقال

()2

والمقام

وهو هنا يشير الى قاعدة :لكل مقام مقال

ويردف قائال شارحا هذه القاعدة" :وقد يستعار "المقال" المشهور "للمقام" الطارئ "وهو ما

يسمى باالستشهاد أو االقتباس" أثناء الحديث ،واألصل في ذلك أننا نستطيع أن نوفق بين كالم ذائع

الشهرة انقضى مقامه األصلي الذي قيل فيه وبين مقام مشابه وجدنا أنفسنا فيه اآلن ،فنورد الكالم

القديم الشهير في المقام الجديد على سبيل التلفيق .وكلما قوي التناسب بين المقال الشهير وبين

المقام الطارئ كان ذلك من حسن االستشهاد ،ولقد رزق أبو بكر -رضي هللا عنه -القدرة على
ذ
ٌ َ
َُ
حسن االستشهاد فمن ذلك استشهاده بعد وفاة النبي -ملسو هيلع هللا ىلص -بقول هللا تعالىَ ﴿ :و َما ُم ذم ٌد إَِّل َر ُسول ق ْد
ُّ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
خلَ ْ
ُض ذ َ
لَع َعقِبَيْهِ فَلَ ْن يَ ُ ذ
اهلل
ت م ِْن قبْلِهِ الرسل أفإِن مات أو قتِل انقلبتم لَع أعقابِكم ومن ينقل ِب
ذُ ذ
َشيْئًا َو َسيَ ْ
اهلل الشاكِرِين﴾( )3ولقد قال عمر عند سماعه هذا االستشهاد ما معناه :وهللا لكأني لم
جزِي
()4

أسمع هذه اآلية من قبل"

( )1تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها( ،ص .)006
( )2ينظر :تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها – (ص .)001
(] )3آل عمران.[044 :

( )4تمام حسان  ،اللغة العربية معناها ومبناها( ،ص .)001
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وما من شك أن علم الداللة مرتبط ارتباطا وثيقا بالنحو وهذا ظاهر من خالل اختالف

ترتيب بعض الكلمات في الجملة الواحدة" :معنى جملة ما حاصل كال المعنيين المعجمي والنحوي
أي :معنى المفردات المكونة للجملة ،ومعنى األبنية النحوية التي تربط مفردة بأخرى من الناحية

األفقية ويتضح المعنى النحوي بمقارنة أزواج الجمل التي تشبه ما يلي:

ساعي البريد أمسك بالكلب.

الكلب أمسك بساعي البريد

()1

وقد ذكر على عبد الواحد وافي أن أهم ظواهر اللغة ترجع الى ناحيتين رئيستين هما:
الظواهر المتعلقة بالصوت ،والظواهر المتعلقة بالداللة ،وأن كلتا الناحيتين في تطور مطرد وتغير
()2

مستمر ،وأنها في تطورها وتغيرها تتأثر بعوامل شتى ،وتخضع لطائفة كبيرة من القوانين

()3

وهناك من يرى أن "علم الداللة" هو قمة الدراسات اللغوية ،ولكنه مع ذلك ،أحدثها ظهو ار
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
العامية المنشعبة من اللغة العربية؛ إذ تجردت من عالمات اإلعراب وتغيرت فيها قواعد االشتقاق،

واختلفت مناهج تركيب العبارات.

وثانيها :تطور يلحق األساليب ،كما حدث في لغات المحادثة العامية المنشعبة عن العربية؛
كبير عن األساليب العربية األولى ،وكما حدث للغة الكتابة في عصرنا
إذ اختلفت أساليبها اختالفا ا
الحاضر؛ إذ تميزت أساليبها عن أساليب الكتابة القديمة تحت تأثير الترجمة واالحتكاك باآلداب

األجنبية ،ورقي التفكير وزيادة الحاجة إلى الدقة في التعبير عن حقائق العلوم والفلسفة واالجتماع

 ...وهلم جرا.

( )1ليونز ،اللغة وعلم اللغة( ،ص .)705
( )2علي عبد الواحد وافي ،علم اللغة( ،ص.)000

( )3السعران ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي( ،ص.)700

( )4ينظر :علي عبد الواحد وافي ،علم اللغة( ،ص .)004
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وثالثها :تطور يلحق معنى الكلمة نفسه ،كأن يخصص معناها العام ،فال تطلق إال على

بعض ما كانت تطلق عليه من قبل ،أو يعمم مدلولها الخاص؛ فتطلق على معنى يشمل معناها

األصلي ومعاني أخرى تشترك معه في بعض الصفات ،أو تخرج عن معناها القديمة فتطلق على

مجاز فيه ،أو
ا
معنى آخر تربطه به عالقة ما ،وتصبح حقيقة في هذا المعنى الجديد بعد أن كانت
تستعمل في معنى غريب كل الغرابة عن معناها األول ..وهلم جرا.
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االحتجاج بالحديث الشريف:
السنة هي المصدر التشريعي الثاني  -من المصادر المتفق عليها لدى المسلمين  -بعد

كتاب هللا عز وجل فهي أصل من أصول الدين ومنهل خصيب للتشريع ودليل أساس من أدلة
األحكام تعرفنا حكم هللا سبحانه وتعالى في كل كبير وصغير فهي جامعة مانعة عامة شاملة ال

تفوتها شاردة وال واردة إال وقد أعطتها حكما شرعيا فيها بيان لما كان وما سيكون ،وفيها تنظيم

عملي رائع لشؤون الحياة مستوحى عن هللا تعالى خالق الحياة ومرتبط بمالك الملك والملكوت الذي

ال يعزب عنه مثقال ذرة في األرض وال في السماء .فقلما تحدث حادثة أو تنزل نازلة إال ونجد في
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم هو المبلغ
السنة المطهرة الحكم الشافي والبيان الوافي لها .وذلك أن رسول هللا َ
()1
عن ربه ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إيلك من ربك﴾
()2

وهو المبين مراد هللا عز وجل فيما أنزل ﴿وأنزنلا إيلك اَّلكر تلبني للناس ما أنزل إيلهم﴾

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.

صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم هو المظهر العملي لشريعة هللا تعالى فهو المكلف األول ﴿وأنا أول
ورسول هللا َ
المالمني﴾ (﴿ .)3وأنا أول المؤمنني﴾( .)4وهو القدوة الصالحة ﴿لقد اكن لكم ِف رسول اهلل أسوة
()6

حانة﴾( .)5وهو الذي يتلقى الوحي من السماء ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إَّل ويح يويح﴾

وهو

الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وهو الذي قذف هللا النور في قلبه وأجرى الحق على لسانه وجعل

(] )1المائدة.[60 :
(] )2النحل.[44 :

(] )3األنعام.[060 :
(] )4األعراف.[040 :
(] )5األحزاب.[70 :
(] )6النجم[4 – 0 :
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طاعته من طاعته ومعصيته معصية له سبحانه ﴿ومن يطع الرسول فقد أطاع اهلل ومن توىل فما
()1

أرسلناك عليهم حفيظا﴾

لهذا كله كانت السنة المطهرة في مجمل أحكامها وتشريعاتها  -من حيث وجوب العمل بها

 -بمنزلة كتاب هللا تعالى فما ثبت فيها فهو ثابت بوحي من هللا سبحانه وأمر منه وتكليف ﴿وما

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾( ،)2وعليه فالسنة حجة على المسلمين بال خالف

وقد أجمع علماء األمة على أن من أنكر حجيتها عموما فهو كافر مرتد عن اإلسالم.
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم من
واذا كان األمر كذلك فال بد للمسلمين من الرجوع إلى ما نقل عنه َ
قول أو فعل أو تقرير ،واألخذ بما ثبت منه ليعمل به .ولقد بذل السلف الصالح من العلماء جهودا
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم في مصنفات
مشكورة في خدمة دين هللا عز وجل فدونوا لنا أحاديث رسول هللا َ
تنوعت أساليبها واختلف شروطها وكان من أفضها وأصحها [الجامع الصحيح] ألبي عبد هللا دمحم بن

إسماعيل البخاري الذي تلقته األمة بالقبول وأولته عناية الدراسة والتقرير وتناولته بالشرح تارة
واالختصار تارة أخرى .وأقبل عليه طالب العلم يقرؤون متنه ويحفظونه عن ظهر قلب .وال غرابة

فهو المرجع الثاني  -بعد كتاب هللا عز وجل  -في دين هللا تعالى وهكذا نجد المدارس والجامعات

في العالم اإلسالمي ما زالت تعنى به دراسة وحفظا وبعضها تقرره في مناهجها ليق أر من أوله إلى
آخره في مختلف صفوفها.
وكذا صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج وغيره من كتب الحديث كالكتب الستة والتسعة.

(] )1النساء[83 :
(] )2الحشر[0 :
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االحتجاج لغة:
"والحجة :وجه الظَفر عند الخصومة .و ِ
حاججته َف َح َججته .واحتَ َججت عليه بكذا .وجمع
الفعل
َ
َ
()1
الحجة :ح َج ٌج"
وقال صاحب الجمهرة ":الحجة من ِاالحِت َجاج َوالحجة :السنة"
ِ ()3
وهو ":والحجة :البرهان .تقول حاجه فحجه أي غلبه بالحجة"

()2

االحتجاج اصطالحاً:
يراد باالحتجاج هنا إثبات صحة قاعدة ،أو استعمال كلمة أو تركيب ،بدليل نقلي صح سنده
()4

إلى عربي فصيح سليم السليقة

ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ق
امة
اْلفر َبين اال ْحت َجاج َواال ْست ْدَال ل" :االستد َالل طلب الشيء من ج َهة َغيره واالحتجاج ه َو االستَق َ
()5
ِ
ان من ِج َهة َما يطلب َمعرَفته أَو من ِج َهة َغيره"
في النظر على َما ذكرَنا َس َواء َك َ
أما حاجة األمة الى االحتجاج فبسبب خوفهم على سالمة اللغة العربية بعد أن اختلط أهلها

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
من جهة ،والى التفريط في صيانة الدين من جهة ثانية ،إذ كانت سالمة أحكامه موقوفة على حسن
فهم المستنبط لنصوص القرآن الكريم والحديث الشريف ،وكان في ضعف العربية تضييع لهذا
()6

الفهم.

( )1الفراهيدي ،العين(حجج)( ،ج(03/0

( )2ابن دريد ،جمهرة اللغة(حجج)( ،ج.)040/0
( )3الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(حجج)( ،ج.)034/0
( )4األفغاني ،من تاريخ النحو العربي( ،ص.)00
( )5العسكري ،الفروق اللغوية( ،ص.)03

( )6ينظر :االفغاني ،من تاريخ النحو العربي( ،ص.)01
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اختلف العلماء في االحتجاج بالحديث الشريف على المسائل اللغوية والنحوية وحاصل خالفهم يرجع

إلى ثالثة أقوال ذكرها البغدادي
مالك

()1

في خزانة األدب وهي باختصار:

األول :جواز االستشهاد بالحديث الشريف على مسائل النحو واللغة .وهذا مذهب ابن

()2

والرضي االستراباذي

()3

وغيرهما ،وسبقهما إلى ذلك أبو البركات بن األنباري(.)4

الثاني :منع االحتجاج بالحديث النبوي على مسائل النحو واللغة .وهذا مذهب ابن

()5

الضائع

وأبي حيان(.)6

( )1البغدادي ،عبد القادر بن عمر عالمة باألدب والتاريخ واألخبار .ولـد وتـأدب ببغـداد .وأولـع باألسـفار ،فرحـل إلـى
دمشق ومصر وأدرنة .وجمع مكتبة نفيسة .وتوفي في القاهرة .كان يتقن آداب التركية وله خزانة االدب تـوفي 0310
للهجرة .ينظر :الزركلي ،األعالم( ،ج.)47/4

( )2دمحم بن عبـد هللا " بـن عبـد هللا " بـن مالـك ،اإلمـام العالمـة األوحـد جمـال الـدين الطـائي الجيـاني الشـافعي النحـوي

نزيل دمشق؛ ولد سنة ستمائة وسمع بدمشق وتصدر بحلب إلقراء العربية وهو صاحب االلفية وتسـهيل الفوائـد وكانـت

وفاته سنة اثنتين وسبعين وستمائة .ينظر :الصفدي ،فوات الوفيات( ،ج.)438/0
( )3دمحم بن الحسن الرضي األستراباذي ،نجم الـدين :عـالم بالعربيـة ،مـن أهـل أسـتراباذ (مـن أعمـال طبرسـتان) اشـتهر
بكتابيه (الوافية في شرح الكافية ،البن الحاجب) في النحو جـزآن ،أكملـه سـنة  686و(شـرح مقدمـة ابـن الحاجـب ،ط)

وهي المسماة بالشافية ،في علم الصرف توفي  686للهجرة .الزركلي ،االعالم( ،ج.)86/6

( )4عبد الرحمن بن دمحم بن عبيد هللا بن أبي سعيد كمال الدين أبو البركات األنباري النحوي صاحب كتاب أسرار
العربية وغيره من التصانيف المفيدة التي تزيد على مائة مصن وتوفي في شعبان سنة سبع وسبعين وخمس مائة عن
أربع وستين سنة.
ينظر :ابن كثير ،طبقات الشافعيين( ،ص.)610

( )5علي بن دمحم بن علي بن يوسف الكتامي اإلشبيلي ،أبو الحسن ،المعروف بابن الضائع :عالم بالعربية ،أندلسي،
من أهل إشبيلية .عاش نحو سبعين سنة .من كتبه " شرح كتاب سيبويه" و "شرح الجمل للزجاجي توفي سنة683
للهجرة .الزركلي  ،االعالم( ،ج.)000/4

( )6م َحمد بن يوسف بن َعلي بن يوسف بن َحيان النفزي األندلسي الجياني األَصل الغرناطي المولد والمنشأ
المصرِي الدار أَبو َحيان شيخ ُّ
الن َحاة العلم الَفرد َوالَبحر ال ِذي لم يعرف الجزر بل ال َمد ِس َيبَوي ٍه الزَمان وصنف
التصانيف السائرة الَبحر الم ِحيط ِفي التف ِسير َوشرح التسهيل واالرتشاف َوتَج ِريد أَح َكام ِس َيب َوي ٍه والتذكرة والغاية
والتقريب والمبدع واللمحة وغير َذلِك توفي عشي يوم السبت الث ِ
امن َوال ِعشرين من صفر سنة خمس َوأَرَبعين َو َسبعمائة
َ
َ
اهر الَق ِ
ظِ
الصوِفية.
اه َرة َودفن بمقابر ُّ
بمنزله ِب َ
السبكي  ،طبقات الشافعية الكبرى( ،ج.)701/1
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وحجتهم أن األحاديث النبوية رويت بالمعنى ولم تنقل عن النبي  بألفاظها ،وألن أئمة النحو

المتقدمين لم يحتجوا بشيء منه.

الثالث :جواز االحتجاج باألحاديث التي اعتنى بنقل ألفاظها ،كاألحاديث التي قصد بها
()1

بيان فصاحته  واألمثال النبوية .وهذا قول الشاطبي

والسيوطي(.)2

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

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

اللغة ،فال يستندون إليه في إثبات ألفاظها أو وضع قواعدها ،يقول الشيخ أحمد اإلسكندري" :مضت
ثمانية قرون والعلماء من أول أبي األسود الدؤلي

()4

()5

إلى ابن مالك ال يحتجون بلفظ الحديث في اللغة

إال األحاديث المتواترة"

( )1دمحم ب ــن عل ــي ب ــن يوس ــف ،أب ــو عب ــد هللا ،رض ــي ال ــدين األنص ــاري الش ــاطبي :ع ــالم باللغ ــة .ل ــه تص ــانيف ،منه ــا
(حواش) على صحاح الجوهري وغيره ،في مجلدات ،قـال المقـري :أريـت بخطـه كتبـا كثيـرة بمصـر وحواشـي مفيـدة فـي
اللغــة وعلــى دواويــن العــرب .مولــده فــي بلنســية .ووفاتــه بالقــاهرة .وهــو أســتاذ أبــي حيــان النحــوي تــوفي  684للهج ـرة.

الزركلي ،االعالم( ،ج.)780/6
المة ال َح ِافظ أَبو الفضل جالل الدين عبد الرح َمن أبن َك َمال الدين أَبو بكر بن عث َمان بن م َحمد بن خضر بن
( )2ال َع َ
الســي ِ
وطي المصــرِي الشـ ِ
ـاف ِعي ووصــلت مصــنفاته َنحــو الســتمائة مصــنفا
أَُّيــوب بــن م َحمــد ابــن الشــيخ الهمــام الخضــيري ُّ
اضـع متع ِـددة مـن الَق ِ
سوى ما رجع عنه وغسـله وولـي المشـيخة ِفـي مو ِ
ـاه َرة ثـم أَنـه زهـد ِفـي َج ِميـع َذلِـك َوانقطـع ِإَلـى هللا
َ َ
َ َََ َ
ََ
َ
العي َـدروس ،النـور السـافر عـن أخبـار
بالروضة َوَك َانت َله كرامات َوعظـم غالبهـا بعـد َوَفاتـه وتـوفي سـنة  100للهجـرةَ .
القرن العاشر( ،ص.)57
( )3الجوجري ،شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب( ،ج.)15/0

( )4واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن خلس ب ِن َيع َم َر ب ِن نَفاثَ َة ب ِن َع ِد ِي ب ِن الدئل ب ِن َبك ِر ب ِن َعب ِـد َمَنـا َة
ـاعر وهــو اول مــن تكلــم بــالنحو ولــد ســنة  11للهج ـرة .ينظــر :يــاقوت الحمــوي ،إرشــاد األريــب إلــى
بـ ِـن ِكَن َانـ َة .وكــان شـ ا
معرفة األديب( ،ج.)0400/4

( )5أحمد مختار عمر ،البحث اللغوي عند العرب( ،ص.)05

37

وقد حاول المتأخرون أن يعللوا هذا الرفض المزعوم وانتهوا إلى أنه يرجع لسببين :أحدهما

كثير من الرواة
كثير فيما روي من الحديث ألن ا
أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى والثاني أنه وقع اللحن ا
()1

كانوا غير عرب بالطبع.

وأضافت خديجة الحديثي في كتابها سببا ثالثا في صمت بعض النحاة عن التصريح

بموقفهم من االحتجاج بالحديث الشريف وهو" :إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال مقولته المشهورة" :أنا أفصح العرب
()2

بيد أني من قريش"

فلم يدع مجاال ألحد في المناقشة وكأنها تجعل االحتجاج بالحديث الشريف
()3

أم ار مسلما به كما هو االمر باالحتجاج بالقران الكريم

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

االحتجاج بالحديث ،وبالتالي لم يصرحوا برفض االستشهاد به .وانما هو استنتاج من المتأخرين

الذين الحظوا – خطأ  -أن القدامى لم يستشهدوا بالحديث ،فبنوا عليه أنهم يرفضون االستشهاد به،
ثم حاولوا تعليل ذلك .وهناك أسباب كثيرة تحمل على الشك في صحة ما نسب إلى األقدمين من
رفضهم االستشهاد بالحديث ،بل هناك من الدالئل ما يكاد يقطع  -إن لم يكن يقطع فعال  -أنهم

كانوا يستشهدون به ويبنون عليه قواعدهم ،سواء منهم من اشتغل باللغة أو النحو أو بهما معا"

()4

وقد تابعه في ذلك وأيده األفغاني في كتابه من تاريخ النحو العربي إذ يقول ":والتحقيق غير هذا:

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

البغ ــوي ،ش ــرح الس ــنة محي ــي الس ــنة( ،ج )737/4وب ــدر ال ــدين العين ــى ،عم ــدة الق ــاري ش ــرح ص ــحيح البخ ــاري،

(ج.)65/06

( )3الحديثي ،موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف( ،ص .)05
()4أحمد مختار عمر ،البحث اللغوي عند العرب (ص.)05

( )5إسماعيل بن حماد الجوهرى من أعاجيب الدنيا؛ وذلك أنه من الفاراب ،إحدى بالد الترك ،وهو إمام في علم
اللغة؛ وخطه يضرب به المثل فى الحسن ،ويذكر فى الخطوط المنسوبة كخط ابن مقلة صاحب كتاب الصحاح

ومات مترديا من سطح داره بنيسابور في شهور سنة ثمان وتسعين وثالثمائة.
ينظر :القفطي ،إنباه الرواة على أنباه النحاة( ،ج.)700/0
( )6الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده المرسي؛ كان إماما في اللغة والعربية حافظا لهما وقد
جمــع فــي ذلــك جموعــا ،مــن ذلــك كتــاب " المحكــم " فــي اللغــة ،وهــو كتــاب كبيــر جــامع مشــتمل علــى أنـواع اللغــة ،ولــه
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المعجمات وكتب النحو ،كلهم احتج بالحديث ،بل قال السهيلي(" :)4ال نعلم أحدا من علماء العربية
خالف في هذه المسألة إال ما أبداه الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل ،وأبو الحسن ابن الضائع في
()5

شرح الجمل ،وتابعهما على ذلك الجالل السيوطي"

وقد ذكر أحمد مختار عمر عدة دالئل على صحة رفضه أن األقدمين رفضوا االحتجاج
()6

بالحديث الشريف وهي على النحو اآلتي:

 -0إن األحاديث أصح سندا من كثير مما ينقل من أشعار العرب.

كتاب "المخصص" في اللغة أيضا وتوفي بحضرة دانية عشية يوم األحد ألربع بقين مـن شـهر ربيـع اآلخـر سـنة ثمـان

وخمسين وأربعمائة ،وعمره ستون سنة ينظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( ،ج.)003/0
ِِ
اإلمام العالمةُّ ،
بن َزَك ِريا بن محم ِد ِ ِ ٍ
ِ
الل َغ ِو ُّي الم َح ِدث ،أَبو الحسي ِن ،أَحمد بن َف ِ
ارس ِ
المعـروف
َ
بن َحبيب الَقزوين ُّيَ ،
َ
َ
َ َ
(َ )1
الل َغ ِو ُّيَ ،ن ِزيل هم َذان ،وص ِ ِ
ِي ،المالِ ِك ُّيُّ ،
ِ
ات ِبالرِي ِفي ص َـف ٍر س َـنة َخم ٍ
ـس َوِتس ِـعي َن َوثَـالَ ِث
احب كتَاب "المج َمل" َو َم َ
َ
َ
َ َ
ََ
بالرازِ َ
مائ ٍة .ينظر :الذهبي ،سير أعالم النبالء( ،ج.)501/07
َ
( )2أبو الفتح عثمـان بـن جنـي الموصـلي النحـوي المشـهور؛ كـان إمامـا فـي علـم العربيـة ،قـ أر األدب علـى الشـيخ أبـي

علــي الفارســي والبــن جنــي مــن التصــانيف المفيــدة فــي النحــو كتــاب " الخصــائص كانــت والدة ابــن جنــي قبــل الثالثــين

والثالثمائــة بالموصــل .وتــوفي يــوم الجمعــة لليلتــين بقيتــا مــن صــفر ســنة اثنتــين وتســعين وثلثمائــة ،رحمــه هللا تعــالى،
ببغداد .ابن خلكان ،وفيات االعيان( ،ج.)748/0

( )3أبو دمحم عبد هللا بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري المقدسي األصل المصري اإلمام المشـهور فـي علـم
النحــو واللغــة والروايــة والد اريــة؛ كــان عالمــة عصـره وحــافظ وقتــه ونــادرة دهـره ولــه علــى كتــاب " الصــحاح " للجــوهري

ح ـو ٍ
اش فائقــة أتــى فيهــا بالغ ارئــب كانــت والدتــه بمصــر فــي الخــامس مــن رجــب ســنة تســع وتســعين وأربعمائــة .وتــوفي
بمصر ليلة السبت السابعة والعشرين من شوال سنة اثنتين وثمانين وخمسـمائة ،رحمـه هللا تعـالى .ينظـر :ابـن خلكـان،

وفيات االعيان( ،ج.)031/0

( )4أبو دمحم عبد هللا بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري المقدسي األصل المصري اإلمام المشـهور فـي علـم
النحــو واللغــة والروايــة والد اريــة؛ كــان عالمــة عصـره وحــافظ وقتــه ونــادرة دهـره ولــه علــى كتــاب " الصــحاح " للجــوهري

ح ـو ٍ
اش فائقــة أتــى فيهــا بالغ ارئــب كانــت والدتــه بمصــر فــي الخــامس مــن رجــب ســنة تســع وتســعين وأربعمائــة .وتــوفي
بمصــر ليلــة الســبت الســابعة والعش ـرين مــن شـوال ســنة اثنتــين وثمــانين وخمســمائة ،رحمــه هللا تعــالى .ينظــر :الضــبي،
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس( ،ص.)060
( )5األفغاني ،من تاريخ النحو العربي( ،ص.)037

( )6ينظر :أحمد مختار عمر ،البحث اللغوي عند العرب( ،ص.)06،43
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 -7إن من المحدثين من ذهب إلى "أنه ال تجوز الرواية بالمعنى إال لمن أحاط بجميع دقائق اللغة،

وكانت جميع المحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه فيراعيها في نظم كالمه .واال فال يجوز له

روايته بالمعنى .على أن المجوزين للرواية بالمعنى معترفون بأن الرواية باللفظ هي األولى ،ولم
يجيزوا النقل بالمعنى إال فيما لم يدون في الكتب ،وفي حالة الضرورة فقط.

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

غلط أو تصحيف

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

يصح االحتجاج به بلفظ كذلك.

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

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

الرواة في هذه األلفاظ خاصة ،وقد وقع في األشعار غلط وتصحيف ،ومع ذلك فهي حجة من غير

خالف ،واذا كان العسكري قد ألف كتابا في تصحيف رواة الحديث ،فقد ألف كتابا فيما وقع من

أصحاب اللغة والشعر من التصحيف.

 -6لو صح أن القدماء لم يستشهدوا بالحديث فليس معناه أنهم كانوا ال يجيزون االستشهاد به ،إذ
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 مدونا في زمانهم.
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 -0على أني وجدت من قدامى اللغويين من استشهد بالحديث في مسائل اللغة كأبي عمرو بن

العالء

()1

()2

والخليل

والكسائي( ،)3والفراء "( ")4واألصمعي"( ")5وابن قتيبة( )6وابن سيده......

( )1أبو عمرو بن العـالء اسـمه زبـان بـن العـالء بـن عمـار بـن العريـان وكـان أبـو عمـرو مـن أهـل الفضـل ممـن عنـى
باألدب والقراءة حتى صار إماما يرجع إليه فيها ويقتدى باختياره منها توفى سنة ست وأربعين ومائـة بالبصـرة .ينظـر:
البستي ،مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار( ،ص.)747
()2ال َخِليل بن أَحمـد األَزِدي أَخـذ علـم النحـو َعـن أبـي َعمـرو بـن ال َع َـالء واختـرع علـم العـروضَ ،و َمع ِرَفـة أوزان أشـعار
ال َع َرب.
َويَقال أيضـاِ :إنـه نظـر ِفـي علـم ُّ
النجـوم ،وفهمـهَ ،فلـم يحمـده لـه "كتـاب ِفـي العـروض"َ ،وكتـاب " العـين"َ .وه َـو أول مـن
ص ــنف ُّ
الل َغ ــة عل ــى ح ــروف المعج ــم .وت ــوفي ال َخلِي ــل س ــنة س ــبعين َو ِم َائ ــةَ ،وق ــد قي ــل :س ــنة خم ــس َوس ــبعين َو ِم َائ ــة.
ينظر :التنوخي  ،تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم( ،ص.)007
()3أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي أخذ عن أبي جعفر الرؤاسي ،ومعاذ الهراء ،وكان أحد أئمة القراء السبعة

وقال أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء :إنما تعلم الكسائي النحو على الكبروله كتب كثيرة منها كتاب "معاني القرآن"،
وكتاب "مختصر في النحو" ،وكتاب "القراءات" وكتاب "العدد" وكتاب "اختالف العدد" ،وكتاب "مقطوع القرآن
وموصوله" ،وكتاب "النوادر الكبير" وكتاب "النوادر الصغير" ،وكتاب "الهجاء" ،وكتاب "المصادر" ،إلى غير ذلك.

مات الكسائي بالري سنة تسع وثمانين ومائة.

ينظر :ابن األنباري ،نزهة األلباء في طبقات األدباء( ،ص.)60

()4أَبو َزَك ِريا يحيى بـن ِزَيـاد الفـراء أوسـع الكـوِفيين علمـاَ .لـه كتـب ِفـي ال َع َربيـة َكِثي َـرة جـداَ ،وِفـي القـرآن ِكتَابـه َمشـهور،
حد َكان " كتابِ ِ ُّ " ،
ِ
ِ
ـان يصـنع ِفـي أَب َـواب ال َع َربيـة.
ك َك َ
َوكتبه في ال َع َربية يَقال َل َها الحدود " ُّ َ
ـابَ ،وَكـ َذل َ
حد االستثَناء " كت ٌ
ٌ
ـائتَي ِن  .التنــوخي ،ت ــاريخ العلم ــاء النح ــويين م ــن البصـ ـريين والك ــوفيين وغي ــرهم،
وتــوفي ِف ــي َ
ط ِريــق َمك ــة س ــنة ســبع َو ِم ـ َ
(ص.)081
( )5عبد الملك بن قريب ويكنى أبا سعيد واسم قريب عاصم ويكنى بأبي بكر بن عبد الملك بن أصمع بن مطهر بن
رياح بن عمرو بن عبد هللا الباهلي ويقال مات األصمعي في سـنة سـبع عشـرة ومـائتين أو سـنة سـت عشـرة وهللا أعلـم

وأحكم .ينظر :السيرافي ،أخبار النحويين البصريين( ،ص.)50

( )6أبو دمحم بن عبد هللا بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري ،فإنـه كـان كوفيـا ،ومولـده بهـا .وأخـذ عـن أبـي حـاتم السجسـتاني

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

رجــب ســنة ســت وســبعين ومــائتين ،وكانــت وفاتــه فــي خالفــة المعتمــد علــى هللا تعــالى .ابــن االنبــاري ،نزهــة األلبــاء فــي

طبقات األدباء( ،ص.)063
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()1

 ......وابن منظور

والفيروزأبادي

()2

وغيرهم.

وال يختلف موقف النحاة عن هذا ،إذ ال يعقل أن يستشهد الخليل مثال بالحديث في اللغة ،ثم ال
يستشهد به في النحو ،وهما صنوان يخرجان من أصل واحد ،وممن استشهد بالحديث من النحاة:
()3

أبو عمرو بن العالء والخليل وسيبويه

والفراء والكوفيون والزجاجي

()4

والزمخشري

()5

()6

وابن خروف

( )1دمحم بن مكرم بتشديد الراء ،ابن علي بن أحمد األنصاري الرويفعي األفريقي ،ثم المصري ،القاضي الفاضل
جمال الدين أبو الفضل ،من وَل ِد رويفع بن ثابت الصحابي رضي هللا عنه .جمع بين كتاب صحاح الجوهري

والمحكم البن سيده وكتاب األزهري ،فجاء في سبعة وعشرين مجلدا وسماه لسان العرب وتوفي رحمه هللا تعالى في
شعبان سنة إحدى عشرة وسبع مئة.
ينظر :الصفدي ،أعيان العصر وأعوان النصر( ،ج.)700/5

( )2هــو المــولى الفاضــل مجــد الــدين أبــو الطــاهر ،محمــد بــن يعقــوب بــن محمــد الشــيرازي الفيرو ازبــادي ولــه تصــانيف
كثي ـرة ،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
تسع وعسرين وسبع مائة بكارزين ،من أعمال شـيراز ،وتـوفى قاضـيا بزبيـد ،فـي بـالد الـيمن ،ليلـة العشـرين مـن شـوال،
سنة ست أو سبع عشرة وثمان مائة .ينظر :التلمساني ،أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض( ،ج.)01/0
ِ
ـيب َوي ٍهَ ،عمــرو بــن عث َمــان بــن قنبــر يكنــى أََبــا بشــر ،مــولى لبنــي ال َحـ ِ
ـان كثيــر المجالســة
المخزو ِمــيَ ،وَكـ َ
( )3سـ َ
ـارث َقـ َ
ـال َ
ِ
للخليلَ :ما سمعته َيقول :مر َحبا بز ٍ
ين َو ِم َائة .التنوخي ،تاريخ العلماء
ائر َال ي َم ُّلِ .إال لسيبويه .وتوفي بشيراز ،سنة ثَ َمان َ

النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم( ،ص.)031
ِ
()4عبد الرحمن ،يعرف ِبأبي الَق ِ
اسم الزجاجي َج ِ
ص َار ِإَلى دمشقَ .وله كتاب مختَصر لقبه
اء إَلى َبغ َدادَ ،وَق َأَر َعَليهَ ،و َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ـحاق الزجـاجي
" الجمل"َ ،وله
ٌ
تصنيف ،و"أمال"َ .ق َرأت على ظهر دفتر ِبد َمشق :تـوفي أَبـو الَقاسـم عبـد الـرح َمن بـن ِإس َ
ِ
ين وثالثمائة التنوخي ،تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم( ،ص.)06
بطبرية ،سنة أَرَبع َ
( )5محمود بن عمر بن دمحم بـن عمـر الزمخشـري ،أبـو القاسـم النحـوي مـن أهـل خـوارزم ،وزمخشـر إحـدى ق ارهـا .كـان
إمامــا فــي النحــو واللغــة ،تشــد إليــه الرحــال ،ولــه فــي ذلــك مصــنفات مولــده فــي ســابع عش ـرين رجــب ســنة ســبع وســتين

وأربعمائــة .وتــوفي فــي ليلــة عرفــة مــن ســنة ثمــان وثالثــين وخمســمائة بكركــانج ،وهــي قصــبة خـوارزم .ينظــر :الخطيــب

البغدادي ،تاريخ بغداد وذيوله( ،ج.)070/70

()6أبو الحسن علي بن دمحم بن علي الحضرمي ،المعروف بابن خروف النحوي األندلسي اإلشبيلي؛ كـان فاضـال فـي
علــم العربيــة ،ولــه فيهــا مصــنفات شــهدت بفضــله وســعة علمــه ،شــرح كتــاب ســيبويه شــرحا جيــدا ،وشـرح أيضــا كتــاب "
الجمل "ألبي القاسم الزجاجي وما أقصر فيه وتوفي سنة عشر وستمائة ،وقيل إنـه تـوفي سـنة تسـع وسـتمائة بإشـبيلية،

رحمه هللا تعالى .؛ ابن خلكان  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( ،ج.)005/0
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()1

وابن مالك وابن عقيل

()2

وابن الدماميني واألشموني

والسيوطي وغيرهم وغيرهم وفاقهم في ذلك كله

ابن مالك وبلغ الذروة في كتابه "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح" حيث عقده

لألحاديث التي يشكل إعرابها ،وذكر لها وجوها يستبين بها أنها من قبيل العربي الصحيح.
بل إن ابن الضائع وأبا حيان وهما على رأس من رفض االستشهاد بالحديث لم تخل كتبهما من
()3

بعض الحديث .وقد فطن إلى هذا ابن الطيب الفاسي

فقال" :بل رأيت االستشهاد بالحديث في

كالم أبي حيان نفسه مرات وال سيما في مسائل الصرف"( .)4ولكن إحقاقا للحق أقول :إن شواهد

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

نصا يؤيد ما ذهبت إليه ،فهو يقول" :قال أبو الحسن
 -8وقد وجدت في "المزهر" للسيوطي ا
()1

الشاري( :)5ومذهبي ومذهب شيخي أبي ذر الخشني

()2

وأبي الحسن بن خروف أن الزبيدي

أخل

()1عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن دمحم القرشـي الهامشـي ،بهـاء الـدين ابـن عقيـل :مـن أئمـة النحـاة .مـن نسـل
عقيل ابن أبي طالب .مولده ووفاته في القاهرة .كان بعض أسالفه يقيمون في همذان أو آمد ،ولعلهم انتقلوا من إحـدا

هما إلى مصـر ،فولـد بهـا عبـد هللا ،فعرفـه مترجمـوه بالهمـذاني (أو اآلمـدي) البالسـي ثـم المصـري .قـال ابـن حيـان :مـا
تحـت أديـم السـماء أنحـى مـن ابـن عقيـل وشـرح ألفيـة ابـن مالـك ،ط " فـي النحـو ،وتـوفي  061ه .الزركلـي ،االعـالم،

(ج.)16/4
()2حمد بن دمحم بن منصور بن عبد هللا ،الشيخ شهاب الدين األشموني الحنفي النحوي .كان فقيها فاضال ،بارعا فـي
النحو ،له فيه تصانيف جيدة ومشاركة فـي عـدة علـوم ونظـم قصـيدة َعَلـى روي الـالم فـي النحـو سـماها التحفـة األدبيـة
في علم العربية ،توفي سنة تسع وثمانمائة فـي ثـامن " عشـرين " شـوال ،عـن سـتين سـنة ،رحمـه هللا تعـالى .ابـن تغـري

بردي ،المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي( ،ج.)000/7

( )3دمحم بن الطيب دمحم بـن دمحم بـن دمحم الشـرقي الفاسـي المـالكي ،أبـو عبـد هللا .نزيـل المدينـة المنـورة ،محـدث ،عالمـة
باللغـة واألدب .مولـده بفــاس ،ووفاتـه بالمدينــة ،وهـو شـيخ الزبيــدي صـاحب تــاج العـروس ،والشـرقي نســبة إلـى (شـراقة)
على مرحلة من فاس .من كتبه (المسلسـالت) فـي الحـديث ،و(فـيض نشـر االنشـراح ،خ) حاشـية علـى كتـاب االقتـراح

للسيوطي في النحو 0003 ،ه ،معجم الشعراء العرب ،تم جمعه من موقع الموسوعة الشعرية( ،ج.)85/0

( )4ينظر :أحمد مختار عمر ،البحث اللغوي عند العرب( ،ص.)06،43
ِ
ِ
ِ
(ِ )5
ـي بــن م َحمـ ِـد ب ِـن َعلِـ ِـي بـ ِـن م َحمـ ِـد بـ ِـن
لح َس ِـن َعلِـ ُّ
الحــافظ المقــرِئ الم َحــدث األ َ
المغـ ِـرب أَبــو ا َ
اإل َمـام َ
َنبـل األَم َجــد َشــيخ َ
ِي ،ثـم السـبِت ُّي .ولِـد ِفـي خ ِ
الغ ِ
ـان ،س َـن َة ِإح َـدى وسـب ِعي َن و َخم ِ
ـام ِ
َيحَيى ِ
مائ ٍـةَ ،والََزَم ِفـي
ـافِق ُّي ،الشـارُّ
ـس َ
بن َيحَيى َ
َ
َ
س َرَم َ
َ
ََ
ض َ َ
ِ
الق ِ
ِ
ٍ
ِ
اسـ ِم بـن حَبـي ٍ
ش،
ـاز َلـه أَبـو َ
َج َ
الح َس ِـن ب َـن َعاش ٍـر الخ َزاعـيَ ،وأ َ
الع َربِية :اب َن َخروفَ ،وأََبا َعم ٍرو م َرجى المرجيقيَ ،وأََبا َ
َ
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كثير لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب منه  ...ولما علم بذلك
ا
بكتاب العين
()3

اإلمام ابن التياني

عمل كتابه "فتح العين" وأتى فيه بما في العين من صحيح اللغة  ...دون

إخالل بشيء من شواهد القرآن والحديث " ...

()4

فهذا صريح في أن الخليل كان يستشهد بالحديث في كتابه "العين" .ولم يكن الخليل بدعا

من اللغويين ،فما صنعه الخليل صنعه غيره من أئمة اللغة.

 -1وقد انتهى ابن الطيب الفاسي إلى نفس النتيجة التي انتهيت إليها إذ قال" :ذهب إلى االحتجاج

بالحديث الشريف جمع من أئمة اللغة منهم ابن مالك ،وابن هشام ،والجوهري ،وصاحب البديع،

والحريري ،وابن سيده ،وابن فارس ،وابن خروف ،وابن جني ،وابن بري ،والسهيلي ....وغيرهم ممن

يطول ذكره .وهو الذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه .على أنا ال نعلم أحدا من علماء العربية

الفخ ِار ،ونجبة بن يحيى ،و ِعدةٌ تـوِفي أَبـو الحسـ ِن ،رِحمـه هللاِ ،بماَلَقـ َةِ ،فـي الت ِ
اس ِـع
َوأَبو َزي ٍد ُّ
الس َهيلِ ُّيَ ،وأَبو َعب ِد هللاِ ابن َ
ََ ََ
َ
ََ َ َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ان َسَن َة ِتس ٍع َوأَرَب ِعي َن َوِس ِت مائة .الذهبي ،سير أعالم النبالء( ،ج.)470/06
ضَ
َوالعش ِري َن من َرَم َ

( )1مصــعب بــن دمحم بــن مســعود الخشــني ،أبــو ذر بــن أبــي الركــب النحــوي ابــن النحــوي ،وقــال ابــن الزبيــر :كــان أحــد
األئمة المتقدمين ،إماما فـي العربيـة ،ذا سـمت ووقـار وفضـل وديـن ومـروءة ،واتفـق الشـيوخ علـى أنـه لـم يكـن فـي وقتـه
ـاز َلــه الس ـَلِفي ،وأق ـ أر ِبَبَلـ ِـد ِه
َجـ َ
أضــبط منــه .واعتنــى وقيــد ،وروى َعــن ابــن قوقــل َوابــن بشــكوال َوعبــد الحــق اإلشــبيليَ ،وأ َ
ِ
ِ
ـق ُّ
الشـيوخ علـى أَنـه لـم يكـن ِفـي وقتـه
َو َغيرَهاَ .وولي َق َ
ضاء َبَلدهَ ،ولم يكن في وقته أتم وقاراَ ،وَال أحسن سمتا منه؛ َواتف َ
ِ
ِ
ِ
ان نقـادا للشـعر ،مطلـق ال َعَنـان ِفـي معرَفـة أَخَبـار ال َع َـرب وأيامهـا
أضبط منه َوَال أتقن في َجميع علومه حفظا وقلما؛ َوَك َ
تكـرر ِفـي جمـع الجو ِ
امـع ومـن
َوأَش َعارَها ولغاتها ،متََقدما ِفي كـل َذلِـكَ ،وِفـي إقـراء الكتـاب َو َمع ِرَفـة أغ ارضـه وغوامضـهَ .
ََ
تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيفه :اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرة اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن هش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام .ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنو  634للهجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة.
السيوطي ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة( ،ج.)788/7

( )2دمحم بن الحسن الزبيدي االشبيلي أبو بكر ،النحوي اللغوي قال الحميـدي :أبـو بكـر الزبيـدي مـن األئمـة فـي اللغـة
والعربية ألف في النحو كتابا سماه كتاب الواضح .واختصر كتاب العين اختصا ار حسنا .وله كتاب في أبنيـة سـيبويه.
وله كتاب ما يلحن فيـه عـوام األنـدلس .وكتـاب طبقـات النحـويين مـات الزبيـدي باشـبيلية فـي جمـادى األولـى سـنة تسـع
وسبعين وثالثمائة ،كذا ذكر ابن بشكوال .ياقوت الحموي ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب( ،ج.)7501/6
بن عمر ،القرطِبي ،ابن التي ِان ِي ،ن ِزيل مرسية .روى عن :أَِب ِ
ِ ُّ
ِِ
ٍِ
يهَ ،وأَِبي
ُّ
َ
ََ َ
(َ )3حامل َلواء الل َغة ،أَبو َغالب؛ تَمام بن َغالب ِ َ َ
ِ
ُّ ِ
ِ
الل َغ ِةِ ،ثَقة وِرعا َخِي ارَ ،له ِكتَاب ِفـي ُّ
بن سفيان َقال الحمي ِد ُّيَ :كان ِإماما ِفي ُّ
الل َغـة َلـم يؤلـف
ٌ
الو ِارث ِ َ َ َ
َ
َ َ
َ
َبك ٍر الزَبيد ِيَ ،و َعبد َ
ِمثلـ ــه اخِتصـ ــا ار وِاكثَـ ــا ار ،تـ ــوِفي ِبالم ِريـ ــة سـ ــنة ِسـ ـ ٍ
ـت َوثَالَِثـ ــي َن َوأَرَب ـ ـ ِع مائـ ــة رحمـ ــه هللا .الـ ــذهبي ،سـ ــير أعـ ــالم النـ ــبالء
َ َ
َ َ
َ
َ
(ج.)771/00
( )4ينظر :أحمد مختار عمر ،البحث اللغوي عند العرب( ،ص.)06،43
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خالف في هذه المسألة إال ما أبداه الشيخ أبو حيان في "شرح التسهيل" ،وأبو الحسن بن الضائع في
()1

"شرح الجمل" وتابعهما  ...السيوطي"

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

والذي يرأس هذا المذهب وهو الرفض مطلقا لالحتجاج بالحديث الشريف هما ابن الضائع
ال أَبو الحسن بن
وتلميذه أبو حيان ،أما ابن الضائع فقد علل رفضه لالحتجاج بالحديث لسببين َ ":ق َ
الضائع ِفي شرح الجمل تَج ِويز ِ
الرَو َاية ِبال َمع َنى ه َو الس َبب ِعنِدي ِفي ترك األَِئمة كسيبويه َو َغيره
اللغة ِبالحِد ِ
يث واعتمدوا ِفي َذلِك على القرآن وصريح النقل َعن ال َع َرب َوَلوَال
االستشهاد على ِإث َبات ُّ َ
َ
تَص ِريح العلماء ِبجواز النقل ِبالمعنى ِفي الحِديث َل َكان األولى ِفي ِإثبات فصيح ُّ
الل َغة َك َالم النِبي
َ َ
َ
َ
َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان على َوجه االستظ َهار والتبرك
ال َوابن خروف يستشهد ِبال َحديث كثي ار َفِإن َك َ
ألَنه أفصح ال َع َرب َق َ
()3
ان يرى أَن من قبَلة أغفل َشيئا َوجب َعَلي ِه استدراكه َفَلي َس َك َما رأى"
بالمروي َفحسن َواِن َك َ
فإكثار ابن خروف من االستشهاد بالحديث الشريف من باب التبرك بكالم رسول هللا 

مشروع ومقبول عند ابن الضائع أما االحتجاج واالستدالل واالستشهاد إلثبات قاعدة فهو مرفوض
وغير مقبول.
أما أبو حيان فقد علل رفضه لالحتجاج بالحديث الشريف معترضا على ابن مالك وذلك

حين قال ":قد أكثر هذا المصنف من االستدالل بما وقع في األحاديث على إثبات القواعد الكلية في
لسان العرب ،وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره ،على أن الواضعين

األ ولين لعلم النحو المستقرئين لألحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن العالء ،وعيسى بن عمر،
والخليل ،وسيبويه من أئمة البصريين .والفراء ،وعلي بن المبارك األحمر( ،)4وهشام الضرير

()1

من

( )1المرجع السابق( ،ص .)06،43
( )2ينظر :الحديثي ،موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف( ،ص.)05
( )3عبد القادر البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب( ،ج.)03/0

( )4على بن المبارك األحمر النحوى صاحب على بن حمزة الكسائى .كان مؤدب األمين ،وهو أحد من اشتهر

بالتقدم فى النحو واتساع الحفظ ومات األحمر قبل الفراء بمدة .قال :أحسبه سنة أربع وتسعين ومائة ،ومات الفراء
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أئمة الكوفيين ،لم يفعلوا ذلك .وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين ،وغيرهم من نحاة
()2

األقاليم كنحاة بغداد ،وأهل األندلس".

كذلك فان أبا حيان علل سببا آخر حين قالَ ":وقد جرى ال َك َالم ِفي َذلِك َم َع بعض
المتَأ ِ
َخرين األذكياء َفَق ِ
علماء َذلِك لعدم وثوقهم أَن َذلِك لفظ الرسول ِإذ َلو وثقوا بذلك
َ
ال إن َما ترك ال َ
لجرى مجرى القرآن ال َك ِريم ِفي ِإثبات الَقو ِ
اعد الكلية واِنما َك ِ
الرواة جوزوا
َ َ َ
َ
َحدهما أَن َ
َ
ان َذلك ألمرين أ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يعها َنحو َما رِو َي من
النقل بال َمع َنى فتجد قصة َواح َدة قد جرت في َزَمانه لم تقل بتل َك األَلَفاظ َجم َ
َقوله زوجتكها ِب َما َم َعك من القرآن ملكتكها ِب َما َم َعك من القرآن خذ َها ِب َما َم َعك من القرآن َوغير َذلِك
من األَلَفاظ الو ِاردة فنعلم ي ِقينا أَنه لم يلفظ ِبج ِم ِ ِ
ِ
ضها ِإذ يحتَمل
َ َ
َ
َ
يع َهذه األَلَفاظ بل َال نجزم بأَنه َق َ
ال َبع َ
أَنه َقال لفظا مرادفا ِ ِ
الرواة بالمرادف َولم تأت ِبَلف ِظ ِه ِإذ ال َمعنى ه َو ال َمطلوب
َ
لهذه األَلَفاظ َغيرَها َفأَتَت َ
َ
ِ
بطها ِبال ِكتَ َاب ِة واالتكال على ال ِحفظ َوالضاِبط ِمنهم من ضبط
يما َم َع تقادم السماع َوعدم َ
ض َ
َوَال س َ
المعنى وأما من ضبط اللفظ فبعيد جدا َال ِسيما ِفي األ ِ
ال سف َيان الثوري ِإن قلت
َ
الطوال َوقد َق َ
َحاديث َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحديث أدنى نظر علم
لكم إني أحدثكم َك َما َسمعت َف َال تصدقوني إن َما ه َو ال َمعنى َومن نظر في َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحِديث ِألَن
يما رِو َي من َ
العلم ال َيقين أَنهم إن َما يروون بال َمع َنى األَمر الثاني أَنه َوقع اللحن كثي ار ف َ
الرواة َكانوا غير عرب بالطبع َوَال يعلمو َن لِ َسان ال َع َرب بصناعة النحو َف َوقع اللحن ِفي
كثي ار من َ
َك َالمهم وهم َال يعلمو َن َودخل ِفي َك َالمهم وروايتهم غير الفصيح من لِ َسان ال َع َرب ونعلم قطعا من
غير شك أَن رسول هللا َكان أفصح العرب َفلم يكن يتَ َكلم ِإال بأفصح ُّ
الل َغات َوأحسن التراكيب
َ
ََ
َ
ِ
ُّ
ط ِريق اإلعجاز
بلغة غير لغته َفِإن َما يتَ َكلم بذلك َم َع أهل تل َك الل َغة على َ
وأشهرها وأجزلها َواِذا تكلم َ
()3
ِ
ِ
صنف قد أَكثر من ِاالسِتد َالل ِب َما ورد"
َوتَعليم هللا َذلك َله من غير معلم َوالم َ
سنة أربع ومائتين.
القفطي ،إنباه الرواة على أنباه النحاة( ،ج.)000/7
( )1هشام بن معاوية الضرير ،فكان يكنى أبا عبد هللا ،أخذ عن الكسائي وكان مشهو ار بصحبته .وله من التصانيف
كتاب "المختصر" ،وكتاب القياس ،وقطعة حدود ال يرغب فيها قال أبو مالك الكندى :مات هشام النحوى سنة تسع

ومائتين
القفطي ،إنباه الرواة على أنباه النحاة( ،ج.)065/0
( )2أبو حيان ،التذييل والتكميل في شرح التسهيل( ،ج.)061/5
( )3أبو حيان ،التذييل والتكميل في شرح التسهيل( ،ج.)061/5
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ثم بين أبو حيان األندلسي سبب إمعانه في رفضه االحتجاج بالحديث واستدراكه على ابن
مالك في ذلك فقالَ ":واِن َما أمعنت ال َك َالم ِفي َهِذه ال َمسأََلة لِ َئال َيقول مبتدئ َما َبال النح ِويين يستدلون
ِ
ِ
ِ
ِ
الحِديث ِب َنقل العدول كالبخاري َومسلم
بقول ال َع َرب َوِفيهم المسلم َوال َكافر َوَال يستدلون ب َما روى في َ
()1
واضرابهما َفمن طالع ما َذكرَناه أدرك الس َبب الِذي ألَجله لم يستَدل ُّ
الن َحاة ِبال َحِديث"
َ

ثانيا :المجيزون لالحتجاج بالحديث الشريف مطلقاً:

ويقود هذا المذهب ابن مالك رحمه هللا تعالى وتبعه بذلك رضي الدين االستراباذي شارح

الشافية والكافية البن الحاجب

()2

وكذا ابن هشام االنصاري

()3

والذي زاد على ابن مالك في احتجاجه

بالحديث الشريف في كتبه المتعددة رغم أن ابن هشام من تالمذة أبي حيان التوحيدي المانع
()4

لالحتجاج بالحديث الشريف

وكان بدر الدين الدماميني أحد شراح التسهيل قد تابع ابن مالك ومن معه في االحتجاج
بالحديث الشريف ورد على أبي حيان اعتراضه على ذلك حيث قالَ ":وقد أَكثر
ِ
ِ ِ
تند ِإَلي ِه من َذلِك َال
ال ِإن َما اس َ
االستد َالل باألحاديث الن َب ِوية وشنع أَبو َحيان َعَليه َوَق َ
احِتمال ِ
الرَو َاية ِبال َمع َنى َف َال يوثق ِبأَن َذلِك المحتج ِب ِه َلفظه َعَلي ِه الص َالة َوالس َالم
َ

صنف من
الم َ
يتم َله لتطرق
َحتى تقوم ِب ِه

( )1البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب( ،ج.)04/0

( )2أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الدوني ثم المصـري الفقيـه المـالكي المعـروف بـابن الحاجـب،
الملقب جمال الدين والتزم الدروس وتبحر في الفنون ،وكان األغلب عليه علم العربيـة ،وصـنف مختصـ ار فـي مذهبـه،
ومقدمة وجيزة في النحو ثم انتقل إلى اإلسكندرية لإلقامة بها ،فلم تطل مدته هناك ،وتوفي بها ضاحي نهـار الخمـيس
السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة ،ودفن خارج باب البحر بتربة الشيخ الصالح ابـن أبـي شـامة؛

وكان مولده في آخر سنة سبعين وخمسمائة بأسنا ،رحمه هللا تعالى .ابن خلكان ،وفيات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان،
(ج.)750/0

( )3عبــد هللا بــن يوســف بــن أَحمــد بــن عبــد هللا بــن ِه َشــام األنصــارِي الشــيخ جمــال الــدين الحنبلِــي النحـ ِـوي الَف ِ
اضــل،
ََ
َ
ال ِفي ُّ
الد َرر :ولـد ِفـي ِذي القع َـدة سـنة ثَ َمـان َو َسـبعمائة وأتقـن ال َع َربيـة ففـاق األقـران بـل
المة ال َمشهور ،أَبو م َحمدَ .ق َ
ال َع َ
ِِ
ُّ
اعــة مــن أهــل مصــر َو َغيــرهم[َ ،ولــه تَعلِيــق علــى ألفيــة ابــن
جم َ
جم َ
اعــة بالشــاطبيةَ ،وتخــرج بــه َ
الشــيوخ ،وحــدث َعــن ابــن َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين َو َس ــبعمائة.
َمال ــك َومغن ــي اللبي ــب َع ــن كت ــب األعاري ــب ت ــوفي َليَل ــة الجم َع ــة َخ ــامس ذي القع ـ َـدة س ــنة ِإح ـ َـدى َوس ــت َ
السيوطي ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.)61/7( ،
( )4ينظر :الحديثي ،موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف( ،ص.)70
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ِ
يما فعله ِب َناء على أَن ال َي ِقين َلي َس
الحجة َوقد أجريت َذلِك ل َبعض َم َشاِي َ
خنا فصوب َأري ابن َمالك ف َ
ِ
ِ
مناط األَح َكام الشرِعية َوَك َذا َما يتََوقف
بمطلوب في َه َذا ال َباب َواِن َما ال َمطلوب َغَل َبة الظن الذي ه َو َ
َعَلي ِه من نقل مفرَدات األَلَفاظ وقوانين ِ
اإلع َراب فالظن ِفي َذلِك كله َكاف َوَال يخفى أَنه يغلب على
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما َوالتشديد ِفي الضبط
الظن أَن َذلك ال َمنقول المحتج به لم يبدل ألَن األَصل عدم التبديل َال س َ
ِ
َح ِاديث َش ِائع َبين النقَلة والمحدثين َومن َيقول ِمنهم ِب َج َواز النقل ِبال َمع َنى َفِإن َما ه َو
والتحري في نقل األ َ
ِعنده ِب َمعنى التجويز العقلِي الِذي َال ي َن ِافي وقوع نقيضه َفل َذلِك تراهم يتحرون ِفي الضبط ويتشددون
َم َع َقولهم ِب َج َواز النقل ِبال َمع َنى فيغلب على الظن من َه َذا كله أَن َها لم تبدل َويكون احِت َمال التبديل
ِ ِ
ِ ِ
ِ
بها ثم ِإن الخالف ِفي َج َواز النقل ِبال َمع َنى ِإن َما
يها مرجوحا فيلغى َوَال يق َدح في ص َحة االستد َالل َ
فَ
ِ
يما لم يدون َوَال كتب َوأما َما دون َوحصل ِفي بطون الكتب َف َال يجوز تَبِديل أَلَفاظه من غير
ه َو ف َ
ِ
الحِديث ِبال َمع َنى ِإن َه َذا الخالف َال
ال ابن الصالح بعد أَن ذكر اخ َ
تالفهم في نقل َ
خالف َبينهم َق َ
ِ
ِ
ِ
يما تضمنته بطون الكتب َفَلي َس ألحد أَن يغير لفظ َشيء من
يما نعلم ف َ
َنراه َجاريا َوَال أجراه الناس ف َ
()1
كتاب مصنف ويثبت ِف ِ
يه لفظا آخر"
َ
َ
َح ِاديث َواألَخ َبار بل َوكثير من المرويات َوقع ِفي الصدر
وتابع الدماميني قائالَ ":وتَد ِوين األ َ
ُّ
ِ
ان َك َالم أوَلِئ َك المبدلين على تَقِدير تبديلهم يسوغ ِاالحِت َجاج ِب ِه
األول قبل َف َساد الل َغة ال َع َربية حين َك َ
وغايته يو ِ
مئٍذ تَبِديل لفظ ِبَلفظ يصح ِاالحِتجاج ِب ِه َف َال فرق بين الج ِميع ِفي ِ
ص َحة ِاالسِتد َالل ثم دون
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ابن الصالح َف َبقي حجة ِفي
َذلك المبدل على تَقدير التبديل َومنع من تَغييره َوَنقله بال َمع َنى َك َما َق َ
َ
()2
بابه وَال يضر توهم َذلِك الساِبق ِفي َشيء من استداللهم المتَأَخر وهللا أعلم ِبالصو ِ
اب"
َ
َ
َ َ

كما أن الخطيب البغدادي صاحب الخزانة
فقالَ ":وقد رد َه َذا ال َمذ َهب الِذي َذ َهبوا ِإَلي ِه
()3
ِفي الرد"

يوافق هذا الفريق في أريه ولذا مدح الدماميني في رده
ِ
ِ
َجاد
ال َبدر الدماميني في شرح التسهيل َوَّلل دره َفإنه قد أ َ

ان ِفي الصدر األول قبل تدوينه ِفي الكتب َوقبل
وهو القائل أيضا ":إن النقل ِبال َمع َنى ِإن َما َك َ
َفساد ُّ
الل َغة وغايته تَبِديل لفظ ِبَلفظ َيصح ِاالحِت َجاج ِب ِه َف َال فرق على أَن ال َي ِقين غير َشرط بل الظن
َ
( )1البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب( ،ج.)05/0
( )2المرجع السابق.)06/0( ،
( )3المرجع نفسه( ،ج.)05/0
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َكاف ورد الث ِاني ِبأَنه َال يلزم من عدم استداللهم ِبالحِد ِ
يث عدم ِ
ص َحة ِاالسِتد َالل ِب ِه َوالص َواب َج َواز
َ
()1
ِاالحِتجاج ِبالحِد ِ
يث للنحوي ِفي ضبط أَلَفاظه َويلحق ِب ِه َما رِو َي َعن الص َح َابة َوأهل ال َبيت"
َ
َ
من هذا الكالم نلحظ أن البغدادي رأى بحجية من ينقل عن الصحابة وآل البيت أيضا

إضافة إلى حديث رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص.-
()2

كما أن الجوجري

كان مؤيدا لهذا الفريق وتابعا له ":والراجح :هو االحتجاج بالحديث

الشريف مطلقا؛ ألن الرسول  أفصح من نطق بالضاد .وما زال العلماء يحتجون باألحاديث
النبوية دون إنكار حتى جاء ابن الضائع وأبو حيان فمنعا ذلك"

النحوية.

()3

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

وكان ينص على ذلك ويقول" :الدليل على ذلك قوله عليه الصالة والسالم كذا.)4("..
وقد يذكر الحديث كامال ،وأحيانا يورد منه موضع االستشهاد فقط ،كما في قوله( :وفي
()5
الحديث "وأتبعه ٍ
بست من شوال")
كما ذكرت الحديثي في كتابها أن ابن الطيب المغربي كان من أبرز المدافعين عن جواز

االحتجاج بالحديث الشريف حيث كان يرى أن عدم استدالل القدامى باألحاديث ال يعني عدم
()6

تجويزهم لالستدالل بها

()7

ومن المحدثين سعيد األفغاني حيث قال" :وال غبار على االحتجاج بالحديث البتة"
( )1المرجع نفسه( ،ج.)03/0

( )2الجـوجري ،دمحم بـن عبــد المـنعم بــن دمحم ،فاضـل مصــري ،مـن فقهــاء الشـافعية .ولــد بجـوجر (قــرب دميـاط) وتحــول
إلى القاهرة صغيرا ،فتعلم ،وناب في القضـاء ،ثـم تعفـف عـن ذلـك .ومـات بمصـر 881 .ه مـن كتبـه (شـرح اإلرشـاد،
خ) البن المقري ،و (شرح شذور الذهب( .الزركلي ،االعالم – .)750/6
( )3الجوجري ،شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب( ،ج.)16/0
( )4المرجع السابق ( ،ج.)16/0
( )5المرجع نفسه (،ج.)16/0
( )6ينظر :الحديثي ،موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف( ،ص.)74
( )7األفغاني ،الموجز في قواعد اللغة العربية( ،ص.)0
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ومعظم المحدثين على هذا المنحى.

ثالثا :المتوسطون:
وهم الذين وقفوا موقفا وسطا من المانعين لالحتجاج بالحديث الشريف والمجيزين له وعلى

رأسهم الشاطبي والسيوطي وان كان السيوطي أقرب الى المانعين أكثر.

ِ
ِ ِ
ِ
ال ":لم نجد أحدا من
أما الشاطبي فقد جوز االحت َجاج باألحاديث التي اعتني ب َنقل ألفاظها َق َ
النح ِويين استشهد ِب َحِديث َرسول هللا وهم يستشهدون ِب َك َالم أجالف ال َع َرب وسفهائهم الذين َيبولو َن
على أَعَقابهم وأشعارهم الِتي ِفيها الفحش والخنى ويتركون األ ِ
ِ
يحة ِألَن َها تنقل ِبال َمع َنى
َحاديث الصح َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اتها وألفاظها ِب ِخ َالف َك َالم ال َع َرب وشعرهم َفإن رَواته اعتنوا بألفاظها لما َين َبني َعَليه من
وتختلف رَو َاي َ
ِ
الحِديث فعلى
اءات َوأما َ
النحو َوَلو وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجب َوَك َذا القرآن ووجوه ال َ
قر َ
قسمي ِن قسم يعتني ناقله ِبمع َناه دون َلفظه َفه َذا لم يقع ِب ِه استشهاد أهل ِ
الل َسان َوقسم عرف اعتناء
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بها َب َيان فصاحة ككتابه لهمدان َوكتابه لِ َوائل بن
ناقله بَلفظه لمقصود َخاص كاألحاديث التي قصد َ
حجر واألمثال النب ِوية َفه َذا يصح االستشهاد ِب ِه ِفي العربية وابن مالك لم يفصل ه َذا التف ِ
صيل
َ
َ َ
َ
ََ َ
َ
الضر ِ ِ
ِ
الحِديث مطلقا َوَال أعرف َله سلفا ِإال ابن خروف َفِإنه
وري الذي َال بد منه َوبنى ال َك َالم على َ
ِ
أَتَى ِبأَح ِاديث ِفي بعض ال ِ
بها أم ِهي
َ
مسائل َحتى َق َ
بها مستدال َ
ال ابن الضائع َال أعرف َهل َيأتي َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
الحِديث ِبال َمع َنى
لم َجرد التمثيل َوالحق أَن ابن َمالك غير مصيب في َه َذا َف َكأَنه بناه على ام َتناع نقل َ
()1
ض ِعيف"
َوه َو َقول َ

والشاطبي بهذا الكالم يقسم أحاديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى قسمين :قسم يعتني ناقله ِب َمع َناه دون
َلفظه َف َه َذا لم َيقع ِب ِه استشهاد أهل اللِ َسان وأهل اللغة والنحو والقسم اآلخر عرف اعتناء ناقله ِبَلف ِظ ِه
ِ
بها َب َيان فصاحة ككتابه لهمدان َوكتابه لِ َو ِائل بن حجر
لمقصود َخاص كاألحاديث التي قصد َ
واألمثال الن َب ِوية َف َه َذا َيصح االستشهاد ِب ِه ِفي ال َع َربية لغة ونحوا.
كما أن الشاطبي عاب على ابن مالك رحمه هللا أنه لم يفصل الحديث على النحو الذي

فصله اإلمام الشاطبي -رحمه هللا تعالى -وهو الذي بين أيضا أنه لم يسبق ابن مالك أحد في
االحتجاج بالحديث الشريف من األولين واألقدمين سوى ابن خروف.

( )1البغدادي ،خزانة األدب( ،ج.)00/0
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كما يتضح مما سبق من كالم الشاطبي أنه عاب على النحاة واللغويين عدم االحتجاج

بالحديث الشريف وهم الذين احتجوا بكالم أجالف العرب وسفهائهم وتركوا حديث رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم.
وتابع الشاطبي في ذلك االمام السيوطي  -رحمه هللا تعالى  -غير أن الباحث لحظ اقتراب

السيوطي من فريق المانعين أكثر من المجيزين وهذا ما وضحه السيوطي في كتابه االقتراح حين
صلى َّللا َعَلي ِه َو َسلمَ فيستدل ِمنه ِب َما أثبت أَنه َقاَله على اللفظ ال َمرِوي َوَذلِ َك َن ِادر
قالَ ":وأما َك َالمه َ
جدا ِإنما يوجد ِفي األ ِ
ِ
َح ِاديث َمرِوي ِبال َمع َنى َوقد
َحاديث القصار على قلة أيضا َفإن َغالب األ َ
َ
َ
ِ
َع ِ
اجم والمولدون قبل تدوينها فرووها ِب َما أدت ِإَليه عباراتهم فزادوا ونقصوا َوقدموا وأخروا
تداولتها األ َ
احد ِفي ال ِقصة الو ِ
وأبدلوا ألفاظا ِبأَلَفاظ ولِه َذا ترى الحِديث الو ِ
اح َدة مرويا على أوجه َشتى بعبارات
َ
َ
َ
َ َ
()1
ِ
ِ
الحِديث "
مخ َت َلفة َومن ثم أنكر على ابن َمالك إث َباته الَق َواعد النحوية باأللفاظ ال َو ِارَدة في َ
وواضح مما سبق أن السيوطي يرى بندرة األحاديث التي يحتج بها ووصفها باألحاديث

القصار أما أحاديث القصص وهي طوال فكأنه ال يجيز االحتجاج بها ألنها مروية بأكثر من رواية
وهو الذي أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية باأللفاظ الواردة في الحديث الشريف.

ثم نجد السيوطي يوافق كالم أبي حيان وابن الضائع مؤيدا لهماِ ":مما يدل على ِ
ص َحة َما
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يحي ِن يتعاقبون ِفيكم َم َالِئ َكة
َذ َهبا إَليه أَن ابن َمالك استشهد على ل َغة أكلوني البراغيث ب َحديث الصح َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
السهيلي ثم
صار يسميها ل َغة يتعاقبون َوقد استشهد ِب ِه ُّ
بالليل ومالئكة بالن َهار َوأكثر من َذلك َحتى َ
يه عالمة ِإضمار ِألَنه حِديث مختصر رواه البزار مطوال َفَقال ِف ِ
ِِ
ِ
يه ِإن
َ
ََ َ
َ
َ
َق َ
َ
ال لكني أَنا أَقول إن ال َواو ف َ َ
هلل تَ َعاَلى َم َالِئ َكة يتعاقبون ِفيكم َم َالِئ َكة ِباللي ِل ومالئكة ِبالن َه ِار"(.)2

( )1السيوطي ،االقتراح في أصول النحو( ،ص.)57

( )2المرجع السابق( ،ص.)55
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الفصل األول:
ألفاظ الزمان المعربة
و
ألفاظ الزمان المبنية
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المبحث األول
ألفاظ الزمان المعربة
سيتناول الباحث في هذا الفصل بحول هللا -تعالى -ظاهرة اإلعراب والبناء في العربية
بشكل عام مركزين على ألفاظ الزمان المعربة والمبنية والمواقع اإلعرابية لها ودالالتها في سياقاتها

المتعددة كما وردت في صحيح البخاري.

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

العربية"()1؛ أي :هو اإلبانة واإلفصاح.

اإلعراب اصطالحاً :تعددت التعريفات االصطالحية لإلعراب بين القدماء والمحدثين من
النحاة ،ومن هذه التعريفاتِ ":
اإلعراب الذي يلحق االسم المفرد السالم المتمكن ،وأعني بالتمكن ما لم
يشبه الحرف قبل التثنية والجمع الذي على حد التثنية ،ويكون بحركات ثالث :ضم وفتح وكسر،

فِإذا كانت الضمة إعرابا تدخل في أواخر األسماء واألفعال وتزول عنها ،سميت رفعا ،فإذا كانت
وجرا ،هذا إذا كن بهذه الصفة
الفتحة كذلك سميت نصبا ،واذا كانت الكسرة كذلك سميت خفضا ا
نحو قولك :هذا زيد يا رجل ،ورأيت زيدا يا هذا ،ومررت بزيد فاعلم ،أال ترى تغيير الدال واختالف

الحركات التي تلحقها"(.)2

وجاء أيضا" :في اإلعراب الذي هو الرفع والنصب والخفض محله أواخر الكلم"(.)3
ويضاف إليها الجزم الذي هو خاص بالفعل المضارع وهو الوحيد المعرب من األفعال":
فاإلعراب أَرَب َعة أضرب رفع َونصب وجر َوجزم فالرفع َوالنصب يشتَرك في ،هما ِاالسم َوال ِفعل والجر
يختَص باألسماء َوَال يدخل األَف َعال والجزم يختَص باألفعال َوَال يدخل األَس َماء"(.)4

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

المضارع"(.)1

وجاء في النحو الوافي "هو تَ َغيُّر العالمة التي في آخر اللفظ ،بسبب تغير العوامل الداخلة
عليه ،وما يقتضيه كل عامل"(.)2
أما سبب تسمية اإلعراب بهذا االسم فهذا ما وضحه ابن األنباري في أسرار العربية إذ يقول":
إن قال قائل :لِ َم س ِمي اإلعراب إعرابا ،والبناء بناء؟ قيل :أما اإلعراب ففيه ثالثة أوجه:
أحدها :أن يكون س ِمي بذلك؛ ألنه يبين المعاني ،مأخوذ من قولهم :أعرب الرجل عن حجته،
إذا بينها؛ ومنه قوله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص" :الثيب تعرب عن نفسها"()3؛ أي :تبين وتوضح ،قال الشاعر:

أيـــــــة تأولهـــــــا منــــــــا تقـــــــي ومعــــــــرب
ّ

وجــــــــــــدنا لكــــــــــــم فــــــــــــي ل حــــــــــــاميم

()4

فلما كان اإلعراب يبين المعاني ،س ِمي ِإعرابا.
والوجه الثاني :أن يكون سمي إعرابا؛ ألنه تغير يلحق أواخر الكلم ،من قولهم" :عربت معدة

"الع َرب" في قولهم :عربت معدة الفصيل؛ معناه :الفساد؛ وكيف يكون
الفصيل" إذا تغيرت؛ فإن قيلَ :
اإلعراب مأخوذا منه؟ قيل :معنى قولك :أعربت الكالم؛ أي :أزلت َع َربه ،وهو فساده ،وصار هذا؛
كقولك :أعجمت الكتاب ،إذا أزلت عجمته ،وأشكيت الرجل ،إذا أزلت شكايته ،وعلى هذا ،حمل
ذ ذ ََ ٌَ َ َ ُ ُ ْ
َ ()5
بعض المفسرين قوله -تعالى :-إِن الااعة آتِية أكاد أخفِيها ؛ أي :أزيل خفاءها؛ وهذه الهمزة

تسمى :همزة السلب.

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

متحببات إلى أزواجهن ،فلما كان المعرب للكالم ،كأنه يتحبب إلى السامع بإعرابه؛ س ِمي إعرابا"(.)2

ويعد اإلعراب أصال في األسماء وفرعا في األفعال" :اعلم أَن األَفعال ِإنما َدخلها ِ
اإلع َراب
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان
لمضارعتها األَس َماء َوَلوَال َذلك لم يجب أَن يعرب من َها َشيء َوَذل َك أَن األَس َماء ه َي المعربة َو َما َك َ
غير األَس َماء فمآله َل َها َوِهي األَف َعال والحروف"(.)3
قال الزمخشري في المفصل مبينا وجوه اإلعراب" :وجوه اإلعراب هي الرفع والنصب والجر

وكل واحد منها علم على معنى :فالرفع علم الفاعلية والفاعل واحد ليس إال .وأما المبتدأ وخبره وخبر
إن وأخواتها وال التي لنفي الجنس واسم كان وأخواتها واسم ما وال المشبهتين بليس فملحقات بالفاعل

على سبيل التشبيه.
وكذلك النصب علم المفعولية .والمفعول أضرب :المفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول

معه والمفعول له .والحال والتمييز والمستثنى المنصوب والخبر في باب (كان) واالسم في باب (إن)
والمنصوب بال التي لنفي الجنس وخبر (ما) (وال) المشبهتين بليس .ملحقات بالمفعول والجر علم

اإلضافة وأما التوابع فهي رفعها ونصبها وجرها داخلة تحت أحكام المتبوعات ينصب عمل العامل

على القبيلين انصبابة واحدة"(.)4

وتعد ظاهرة اإلعراب من أهم خصائص اللغة العربية وضوحا وبها تتميز عن سائر اللغات

بل الجذر اللغوي لكلمة العربية واإلعراب واحد وهو مادة (عرب) التي تعني اإلبانة واإلفصاح
والعربية هي لغة الفصاحة والبيان وأهم عنصر في بيان معناها ودالالتها هو اإلعراب "لم يرتب أحد

من اللغويين القدامى في أن اإلعراب من خصائص العربية ،بل من أشد هذه الخصائص وضوحا؛
وأن مراعاته في الكالم هي الفارق الوحيد بين المعاني المتكافئة"(.)5

(] )1الواقعة.[00 :
( )2ابن االنباري ،أسرار العربية( ،ص.)45
( )3المبرد ،المقتضب (ج.)0/7
( )4الزمخشري ،المفصل في صنعة اإلعراب( ،ص.)00
( )5الصالح ،دراسات في فقه اللغة( ،ص.)008

52

أما عن وظيفة اإلعراب في العربية فقد بين ابن فارس وظيفته بجالء حين ،قال" :فأما

اإلعراب فبه تميز المعاني ويوَقف على أغراض المتكلمين ،وذلك أن قائال لو قال" :ما أَح َسن َزيد"
"ض َر َب َعمر َزيد" غير معرب ،لم يقف على مراده ،فإذا قال :ما أَح َس َن َزيدا" أو
غير معرب ،أو َ
ٍ
َحس َن َزيٌد" أبان باإلعراب عن المعنى الذي أ ارده .وللعرب في ذلك ما ليس
"ما أ َ
"ما أَح َسن َزيد" أو َ
َ
ِ
و"مفتَح"
لغيرها؛ فهم َيفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني ،يقولون" :مفتَح " لآللة التي يفتح بهاَ ،
ص" للموضع الذي يكون فيه القص؛ ِ
لموضع الفتحِ ،
و"محَل ٌب" للقدح
و"مَق ٌّ
و"مَق ٌّ
ص" آللة القصَ ،
و"محَل ٌب" للمكان يحتلب فيه ذوات اللبن .)1(" ...
يحَلب فيهَ ،
وقد بين ابن فارس في موضع آخر هذه الحقيقة وزادها جالء ووضوحا" :من العلوم الجليلة

التي خصت بها العرب :اإلعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ ،وبه يعرف الخبر

تعجب من
الذي هو أصل الكالم ،ولواله ما مِي َز فاعل من مفعول؛ وال مضاف من منعوت ،وال ُّ
استفهام ،وال صدر من مصدر؛ وال نعت من تأكيد"(.)2
وتبعه تلميذه ابن جني في ذلك" :هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ أال ترى أنك إذا سمعت

أكرم سعيد أباه وشكر سعيدا أبوه علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر ولو كان الكالم شرجا واحدا
الستبهم أحدهما من صاحبه"(.)3

وبين الدكتور صبحي صالح هذا األمر فيقول" :ولما أصابت العربية ا
حظا من التطور

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

خالطهم لهم لما لحنوا في نطق ،وال شذوا في تعبير ،فقد كان يثقل على هؤالء األعاجم إخراج

أحرف الحلق وأحرف اإلطباق بوضوح أصواته في العربية ،فإذا هم يحرفون مثال "عربي" إلى "أربي"
ط َر َق" إلى "تَ َر َك" ،حتى شكا الناس من فساد األلسنة واضطرابها"(.)4
و" َ

( )1ابن فارس ،الصاحبي ،فقه اللغة.)060( ،
( )2المرجع السابق( ،ص.)060
( )3ابن جني ،الخصائص( ،ج.)06/0

( )4الصالح ،دراسات في فقه اللغة( ،ص.)008
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بيد أن هناك وظيفتين أخريين لإلعراب بينهما السامرائي في معاني النحو ،وهما :السعة في

التعبير وذلك عبر التقديم والتأخير والدقة في المعنى (.)1

ووظيفة رابعة ذكرها عباس حسن في النحو الوافي وهو أن اإلعراب يعين على اإليجاز

واإلعجاز في اإليجاز( )2وربما يكون عباس حسن قد اعتمد في هذا الكالم على قول قطرب الذي
ذكره العكبري ":وقال قطرب واسمه محمد بن المستنير :لم يدخل ِ
لعلة ،وانما دخل تَخ ِفيفا على
َ
َ
ِ
الل َسان"(.)3
ويشير كمال بشر إلى وظيفة أخرى لإلعراب وهي ربط الكلم بعضه ببعض في الجملة

العربية "إن اإلعراب دليل الموقعية ،أو قل :إنه من أهم دالئل التعليق؛ أي :ربط الكلم بعضه
ببعض على طريقة مخصوصة ،فهو يشير إلى وظيفة الصيغة ومدى ارتباطها بما يسبقها أو

يلحقها ،مهما يكن موقعها من الجملة .والعربية بهذه الخاصة -خاصة اإلعراب -تمتاز من غيرها
من اللغات ،إذ هي تتصف بالمرونة في قواعد ترتيب الكالم ونظمه في الجملة من حيث التقديم

والتأخير .ويكفي للتدليل على ذلك أن نشير مثال إلى حال المفعول به .فهو سبق الفعل جوا از

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

به وهو النصب"(.)4

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

النحو اآلتي:

-0الصبح:
الصبح والصباح :هما أول
ورد في معجم العين للفراهيدي في معنى الصبح اللغوي" :و ُّ
حيِ :غالظ السياط
النهار .والص َبحِ :شدة حمرٍة في الشعر ،وهو أص َبح .واألَص َبحية واألَص َب ُّ
َ
()1
صباحة وصبحة" وفي المقاييس
وجيادها ،وتقولَ :
وص َ
وصب َح الرجل َ
باحةَ .
صباحا َ
أصب َح الصبح َ

َ"والص َباح :نور الن َه ِارَ .و َه َذا ه َو األَصل"(.)2

الصبح،
وقد استخدمت العرب معنى الصبح بالفاظ أخرى ،مثل ابن ذكاء" :ابن ذكاء ،يعني ُّ
()3
ِ
ص ِرم
وذكاء :الشمس" وكذلك لفظة الصريم "الص ِريم الليل وهو -أيضاُّ -
الصبح "ألن كال منهما َين َ
عن ص ِ
احِب ِه"( )4ومنها -أيضا -لفظة الفلق "الفلق :الصبح ،ألنه ينفلق عن ضوء بعد سواد"( )5وكذا
َ َ
()6

ومنها لفظة أقرح "ويقال للصبح

ط َس الصبح :انفلق ،ولذلك ُّسمي الصبح عطاسا"
"وع َ
عطاس َ
()8
()7
الفجر:
الفتَق :الصبح نفسه" وكذا الفجر" :و َ
أَقرح؛ ألنه بياض في َسواد" وكذلك لفظة الفتق" و َ

( )1الفراهيدي ،العين( ،ج.)076/0
( )2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة( ،ج)078/0
( )3ابن السكيت ،إصالح( ،ص.)11

( )4الثعالبي ،فقه اللغة وسر العربية( ،ص ،)705والسيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها( ،ج.)030/0
( )5القيسي ،شواهد األيضاح( ،ج.)006/0
( )6الفراهيدي ،العين( ،ج.)001/0
()7المرجع السابق ( ،ج.)40/0

( )8الفراهيدي ،العين( ،ج.)000/5
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()2

الصبح"( ،)1ومثلها الغطاط" والغطاط :الصبح"
ُّ
وسمي الصبح لياحا؛ ألنه يلوح بضوئه"(.)4

الصبح"( )3وكذا"
ولفظة الصديع -أيضا "-الصديعُّ :

وقد سرد الثعالبي ساعات الليل والنهار مرتبة في كتابه الشهير فقه اللغة وأسرار العربية على

ِ
اعات الن ِ
هار :الشروق .ثم البكور .ثم الغد َوة .ثم ُّ
ظ ِه َيرة.
الض َحى .ثم
الهاج َرة .ثم ال َ
النحو اآلتيَ ":س َ
ثم الرواح ،ثم العصر ،ثم الَقصر ،ثم ِ
األصيل ،ثم الع ِش ُّي ،ثم الغروب ،ساعات الل ِ
يل :الشَفق .ثم
َ َ
َ
َ
َ
الزلة .ثم ُّ
الفحمة .ثم ُّ
الفجر .ثم
العتَ َمة .ثم ُّ
الزلفة .ثم البه َرة .ثم الس َحر .ثم َ
َ
الغ َسق .ثم َ
السدَفة .ثم َ َ
ماء األوَق ِ
الصبح .ثم الصباح "وباقي أس ِ
ات تَ ِجيء ِبتَك ِر ِ
ير األلفاظ التي معانيها متفقة"(.)5
ُّ
َ
"الصبح أول الن ِ
الغ َسق أول اللي ِل"(.)6
وهو الذي قالُّ :
هارَ .

وجاءت هذه اللفظة هي وكل مشتقاتها تدل على الخير واألشياء المحببة لإلنسان سواء في

البخاري أو في القران الكريم وحتى في كالم العرب.

َ ُ ُ ذ ُُ ُ َ َ
ك لَ ْن يَصلُوا إيلك فَأ َ ْ
ْس
ومما جاء في آ
ِ
ِ
القرن الكريم قوله تعالى :قالوا يا لوط إِنا رسل رب ِ
َ
َ
َ
ذ
ْ َ َ
اب ُه ْم إ ذن َم ْوع َِد ُه ُم ُّ
َْ َ ْ
َ ذْ ََ َ َْ ْ ْ ُ ْ َ ٌ
يب َها َما أ َص َ
ك إنذ ُه ُم ِص ُ
الصبْ ُح
ِ
بِأهل ِك بِقِط ٍع مِن اللي ِل وَّل يلتفِت مِنكم أحد إَِّل ام َرأت ِ
ُّ ْ ُ َ
()7
َ
يب
أليس الصبح بِقرِ ٍ
َ َ ذ
وقوله  -تعالىَ  -و ُّ
الصبْحِ إِذا ت َنف َس.)8(

( )1الفراهيدي ،العين( ،ج.)000/6
( )2ابن قتيبة ،الجراثيم ،ج.)710/7
( )3ابن دريد ،جمهرة اللغة( ،ج.)507/0

( )4السمين الحلبي ،عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ( ،ج.)41/4
( )5الثعالبي ،فقه اللغة وسر العربية( ،ص.)705
( )6المرجع السابق ( ،ص.)00
(] )7هود[80 :

(] )8التكوير[08 :
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ومما وردت في الشعر العربي ما قاله الشاعر قيس بن الخطيم:
()1

ــــــــــــو ار
كعنقـــــــــــــود ّ
مال ّ
حيـــــــــــــة حـــــــــــــين نـ ّ

الثريـــا لمـــن أر
الصـــبح ّ
وقـــد الح فـــي ّ
وما قاله لبيد بن ربيعة العامري:
الصـــــب ِح ِ
غادَيـــــة
كـــــأن أ ْظعـــــاَن ُه ْم فـــــي ُّ ْ

ــــر
َ
طلـ ُ
ــــح الســـــال ِل َوســـــ َ الـــــر ْو ِ ْأو ُع َشـ ُ

ِ
ْأو بـ ِ
ــــه
ــــارُد الصـــــيف َمســـــجورَ ،م َز ِار ُعـ ُ

ِِ
ــــــــر
ممـــــــــا َم ّت َعـ ْ
ُسـ ُ
ــــــــت َه َجـ ُ
ــــــــود الـــــــــذوا ب ّ

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

الصبح:
وقد وردت هذه اللفظة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة معرفة بأل وفي معظمها اقترنت بلفظة

الصالة وتعني صالة الفجر وهي إحدى األلفاظ التي ذكرتها العرب في كالمها للتعبير عن الصبح

كما أسلفنا آنفا وقد وافقت المعنى اللغوي في كل المواطن المذكورة في الصبح.
أوال :مرفوعة:
()2

فقد جاءت مرفوعة فيما يقرب من أربعة مواطن مثل

ِ
الصبح،
ض َر ِت ُّ
"ح َ
َوقالت َعائ َشةَ :

ِ
وجدَ ،ف َن َزَل الت َي ُّمم"(.)3
الماء َفَلم ي َ
َفالتم َس َ
ِ
صلى َرك َعتَي ِن
لصب ِحَ ،وَب َدا ُّ
ف الم َؤِذن لِ ُّ
ول َّللا َ ك َ
ان ِإ َذا اعتَ َك َ
صة" ،أَن َرس َ
الصبحَ ،
وعن َحف َ
ِ ِ
ام الصالَة"(.)4
َخف َيفتَين َقب َل أَن تَق َ
فلفظة الصبح األولى في الحديث مجرورة بحرف الجر الالم والثانية مرفوعة على الفاعلية

للفعل بدا.

( )1عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البالغة في علم البيان( ،ص.)00
( )2ينظر :حديث رقم 4638
ِ
اس الوض ِ
التم ِ
وء إذا َح َان ِت الصالَة( ،ج.)45/0
َ
(َ )3باب َ
الفج ِر حديث رقم ( ،608ج.)070/0
(َ )4باب األذان َبع َد َ

29

وعن َعبِد
َ
ِمن سح ِ
ورِه ،فإنه
َ

الصبح"(.)1
ُّ

ِ
ِ
ٍ
َحدا ِمنكم  -أَ َذان ِبالَ ٍل
َح َدكم  -أَو أ َ
َّللا ب ِن َمسعودَ ،ع ِن النب ِي  قال" :الَ َيم َن َعن أ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
الفجر أ َِو
ول َ
ي َؤذن  -أَو ي َنادي بَليل  -ل َيرج َع َقائ َمكمَ ،ولِي َنب َه َنائ َمكمَ ،وَلي َس أَن َيق َ

والمقصود بالفعل يقول -هنا -الظهور "َقوله وَليس أَن يقول الَفجر ِف ِ
يه ِإط َالق الَقو ِل َعَلى
َ َ
َ َ
ال ِفع ِل أي َيظ َهر" وعليه فإن لفظة الفجر أو الصبح -هنا -مرفوعة على الفاعلية.
ثانيا :منصوبة:

وقد جاءت منصوبة نحو اثنين وثالثين موطنا مثل( :)2وفي حديث ابن عباس رضي هللا عنه
ِ
ِ ِ ِ
صلى
يتحدث عن النبي " ثم اض َ
صلى َرك َعتَين َخف َيفتَين ،ثم َخ َرَج َف َ
ام َف َ
ط َج َع َحتى أَتَاه الم َؤذنَ ،فَق َ
الصب َح "(.)3
ُّ
و-هنا -جاءت كلمة الصبح منصوبة على المفعولية حينما حذف المضاف وهو كلمة صالة

والنصب علم على المفعولية عند النحاة.

ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
صالَ ِة اللي ِل،
 َ"سأ َ
َل َرج ٌل النبي َ وه َو َعَلى المن َبرَ ،ما تََرى في َ
وعن َعبدَّللا بن ع َم َر ،قالَ :
ِ ِ
الصبح صلى و ِ
اح َدة.)4(" .
قالَ :مث َنى َمث َنىَ ،فإ َذا َخش َي ُّ َ َ َ
()5
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ص ِرف َن
صِلي ُّ
ول َّللا َ ك َ
 َوعن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها" :أَن َرس َ
الصب َح ب َغَلس َ ،ف َين َ
ان ي َ
ِ
ِ
الغَل ِ
س – أَو ال يع ِرف َبعضهن َبعضا"(.)6
ين ال يع َرف َن ِم َن َ
ن َساء المؤ ِمن َ
و-هنا -جاءت منصوبة على المفعولية ؛ -أيضا.-

الفج ِر حديث رقم  670ج070/0
(َ )1باب األذان َقب َل َ
( )2ينظر :حديث رقم  080و  400و  486و  660و  000و  800و  140و  113و  117و  111و 0000
و  0500و  0601و  0684و  0005و  7300و  4733و  4048و  4488و  4561و  4500و  4507و
 5718و  0730و  0457و  563و .565
(َ )3باب ِق َراء ِة القر ِ
الح َد ِث َو َغي ِرِه حديث رقم ( 080ج)40/0
آن َبع َد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المسجد حديث رقم ( 407ج)037/0
(َ )4باب الحَل ِق َوالجلوس في َ

ك عينــك أم أريــت بواسـ ٍـط ل َغَلــس الظــال ِم مــن الربـ ِ
ـاب َخيــاال ل
(َ )5
ـذبت َ
الغَلــس :ظلمــة آخــر الليــل ، .قــال األخطــلَ :كـ َ
َ
َ
بغَل ٍ
س (الجوهري ،الصحاح( ،غلس)( ،ج.)156/0
والتَغليس :السير من الليل َ
اف ِ
صر ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
المس ِج ِد حديث رقم ( ،800ج.)000/0
الن َس ِاء ِم َن ُّ
(َ )6باب سرَعة ان َ
الصب ِح َوقلة َمَقامهن في َ
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ِ
ِ ِِ
ِ
(ِ )1
صلِي
وعن َعب َد َّللا ب ِن ع َم َر" ،أَن النِبي َ ك َان َينزل بذي طوى َ ،وَيبيت َحتى يصب َح ،ي َ
ول َّللاِ َ ذلِك عَلى أَكم ٍة غلِي َ ٍ
ِ
ِ
ين يق َدم مك َة ،ومصلى رس ِ
المس ِجِد الِذي بِني
ُّ
ََ َ
َ َ
َ
ظةَ ،لي َس في َ
َ َ
الصب َح ح َ َ َ
َ
ٍ ِ ٍ ()2
ظة"
َك َمة َغلي َ
ثَمَ ،وَل ِكن أَسَف َل ِمن َذلِ َك َعَلى أ َ

ِ
ِ
وعن أَِبي َبرَزَةَ " ،ك َ ِ
ِ
يها َما َبي َن
صلِي ُّ
 َالصب َح َوأ َ
يسهَ ،وَيق َأر ف َ
َحد َنا َيعرف َجل َ
ان النب ُّي  ي َ
ِ ِ ()3
ِِ
ين إلى الم َائة"
الست َ
وعن
َ -

ِبمر ِ
وط ِهنَ ،ما

ِ
النساء م َتَل ِفع ٍ
ِ
ِ
الصب َحَ ،ف َين ِ
ات
صلِي ُّ
َعائ َش َة ،قالتِ" :إن َك َ
َ
صرف َ
َ
ان َرسول َّللا َ لي َ
()4
الغَل ِ
س"
يع َرف َن ِم َن َ

المرط :كساء أَو ِمطرف يشتَمل ِب ِه ِ
بأكسيتهن .و ِ
أي متجلِالت ِ
كالمل َحفة(.)5
َ
َ
ثالثا :مجرورة:

وقد وردت مجرورة نحو أربعة وأربعين موطنا باإلضافة أو بحروف الجر مثل(:)6
ِ
عن ع ِائش َة أ ِم المؤ ِمِنين أَنها قالت" :أَول ما بِد ِ ِِ
الرؤَيا الصالِ َحة ِفي
الوح ِي ُّ
َ َ َ
َ
ئ به َرسول َّللا  م َن َ
َ
َ َ
()7
ِ
الصب ِح"
اءت ِمث َل َفَلق ُّ
النومَِ ،ف َك َ
ان ال َيرى رؤَيا إال َج َ

( )1وطــوى بضــم الطــاء :موضــع بمكــة ،مقصــور ،وطــوى بفــتح الطــاء :موضــع بــاليمن ،ممــدود (ابــن بطــال ،شــرح
صحيح البخاري( ،ج.)760/4
ِ
( )2باب :المسا ِجد الِتي عَلى طر ِق الم ِدين ِة ،و ِ
ِ
ِ
صـلى هللا َعَلي ِـه َو َسـل َم حـديث رقـم 410
َ
يها النب ُّي َ
ص لى ف َ
الم َواض ِع التي َ
َ َ َ َ
َ ٌ ََ
ج.035/0
( )3باب :وقت ُّ
الظه ِر ِعن َد الزو ِ
ال حديث رقم ( 540ج.)004/0
َ
َ ٌ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الغَل ِ
س حديث رقم ( ،860ج.)000/0
الم َسا ِجد ِبالليل َو َ
(َ )4باب خرو ِج الن َساء إلى َ
( )5أبو منصور الهروي ،تهذيب اللغة – (ج.)744/7

( )6ولمزيد من الشواهد انظر 501 :و  517و  601و  051و  001و  010و  846و  133و  174و 0336
و  0308و  0346و  0366و  0000و  0083و  0010و  0018و  0676و  0678و  0088و  0864و
 0117و  0115و  7307و  7308و  0058و  0400و  0500و  4343و  4313و  4040و  4413و
 4410و  4410و  4414و  4000و  4150و  6475و  6187و  0750و  605و  654و  070و 7681
ِ
الوح ِي حديث رقم ( ،0ج.)0/0
(َ )7باب َبدء َ
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أي وقت الصبح وهو أول النهار حينما يتنفس من الليل والسواد وكلمة فلق لغة في فرق

"تقول العرب" :فلق الصبح .وَف َرقه"

()1

اسم لشيء واحد فيه بيا ٌن أو تخصيص "(مثل فلق الصبح)
واضافة الفلق للصبح وهما ٌ
منصوب نعتا لمصدر محذوف أي :مجيئا مثل أو حاال أي :مشبهة ضياء الصبح( .وفلق الصبح)

وكذا فرقة الصبح بفتح أولهما ،وثانيهما بمعنى ضيائه .وحكي تسكين الالم ،وانما يقال ذلك لما كان

واضحا َبينا قبل .والفلق :مصدر كاالنفالق والصحيح :أنه معنى مفلوق ،وهو اسم للصبح ،فأضيف
أحدهما لآلخر الختالف اللفظين فاإلضافة فيه للبيان ،وقد جاء الفلق منفردا عن الصبح ،كما في
َْ َ
ُْ َ ُ ُ
وذ ب َ
ب الفل ِق )2) وقيل :لما كان الفلق اسما للصبح ويستعمل في غيره أضيف للصبح
ر
قل أع ِ ِ

للتخصيص من إضافة العام للخاص ،كما يقال :عين الشيء ونفسه"(.)3

وجاء -أيضا ،"-قال أهل اللغة والغريبَ :فَلق الصبح وَف َرقه -بفتح أولهما وثانيهما-
ضياؤه؛ أي :إنارته واضاءته وصحته ،وانما يقال هذا في الشيء الواضح البين ،يقال :هو أبين من
فلق الصبح ،وقال ابن عباس في قوله -تعالى :-فَال ُِق ْال ْ
ص َب ِ
اح :)4(ضوء الشمس بالنهار وضوء
ِ

القمر بالليل"( ،)5وقد بين ابن الدماميني سبب التعبير عن صدق الرؤيا بفلق الصبح إذ  ،قال "وانما
عبرت عن صدق الرؤيا بفلق الصبح؛ ألن شمس النبوة قد كانت مبادئ أنوارها الرؤيا إلى أن

ظهرت أشعتها ،وتم نورها"(.)6

وأضاف آخر" وانما أضافه إلى الصبح الختالف اللفظين ،وحسنت هذه اإلضافة لكون الفلق

ِ
وللمطمئن من األرض :الفلق ،كأنما شبهها بالفلق إلنارتها
من األلفاظ المشتركة ،يقال للخلق :الفلق،

واضاءتها وصحتها"(.)7

( )1ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها( ،ص.)054
(] )2الفلق.[0 :

( )3ابن زكريا االنصاري  ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)85/0
(] )4األنعام.[16 :
( )5ابن الملقن ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح( ،ج.)748/7
( )6ابن الدماميني ،مصابيح الجامع( ،ج.)00/0

( )7المظ ِهري ،المفاتيح في شرح المصابيح( ،ج.)054/6
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النحاة.

وهنا جاءت لفظة الصبح مجرورة على اإلضافة والجر علم اإلضافة كما هو مشهور عند

ِ ٍ ِ
ِ ِ ِ
الصب ِحِ ،إذ َجاءهم آ ٍتَ ،فقالِ :إن
صالَِة ُّ
َ
وعن َعبدَّللا بن ع َم َر ،قال"َ :بي َنا الناس بق َباء في َ
ِ
ِ
وهاَ ،وَك َانت وجوههم الى
آنَ ،وَقد أ ِم َر أَن َيستَقِب َل َ
ول َّللا َ قد أن ِزَل َعَليه الليَل َة قر ٌ
الكع َب َةَ ،فاستَقِبل َ
َرس َ
ِ ()1
الكع َبة"
الشأمَِ ،فاستََداروا إلى َ
و-هنا -جاءت معربة بالجر على اإلضافة.
ِ
ِ
 َ َِحدكم َسج َدة
وعن أَبي ه َري َرَة ،قال :قال َرسول َّللا " : إ َذا أَد َر َك أ َ
ِ
ِ
الصب ِحَ ،قب َل
صالَ ِة ُّ
صالَتَهَ ،واِ َذا أَد َر َك َسج َدة من َ
أَن تَغر َب الشمسَ ،فليتم َ
صالَتَه"(.)2
َ

ِ
ِ
العص ِرَ ،قب َل
صالَة َ
من َ
أَن تَطل َع الشمسَ ،فليِتم

ِِ
ِ
وع ِن اب ِن َعب ٍ
ضاهم ِعنِدي ع َمر ،أَن النِبي 
اس ،قالَ :
ال َمرضيُّو َن َوأَر َ
 َ"ش ِه َد عندي ِر َج ٌ
()3
العص ِر َحتى تَغر َب"
َن َهى َع ِن الصالَ ِة َبع َد ُّ
الصب ِح َحتى تَشر َق الشمسَ ،وَبع َد َ
ِ
ٍِ
ِ
الصب ِح َحتى
صالَ َة َبع َد ُّ
وعن أبي َسعيد الخد ِري ،قالَ :سمعت َرس َول َّللا َ يقول" :الَ َ
تَرتَِف َع الشمس"(.)4

وعن عبِد َّللاِ ب ِن أَِبي َقتادة ،عن أَِب ِ
يه" :أَن النِبي َ كان يق أر ِفي ُّ
الظه ِر ِفي األوَل َيي ِن ِبأ ِم
َ ََ َ
َ َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ،وسورتَي ِن ،وِفي الركعتَي ِن األخريين ِبأ ِم الكتَ ِ
الكتَ ِ
ط ِول في الرك َعة األوَلى َما
اب َويسمع َنا اآلي َةَ ،وي َ
َ
َ َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
الَ ي َ ِ
الصب ِح"(.)5
العص ِر َو َه َك َذا ِفي ُّ
ط ِول في الرك َعة الثان َيةَ ،و َه َك َذا في َ

ِ ِ
اإلع ــادة عَل ــى م ــن س ــهاَ ،فص ــلى إل ــى َغي ـ ِـر ِ
( )1ب ــاب م ــا ج ـ ِ
القبَل ـ ِـة « ح ــديث رق ــم 430
ـاء ف ــي القبَل ــةَ ،و َم ــن َل ــم َي ـ َـر ِ َ َ َ َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ َ
(ج.)81/0
ك ركعة ِم َن العص ِر َقبل الغر ِ
وب حديث رقم ( ،556ج.)006/0
َ
(َ )2باب َمن أَد َر َ َ َ
َ
الفج ِر َحتى تَرتَِف َع الشمس حديث رقم ( ،580ج.)073/0
(َ )3باب الصالَ ِة َبع َد َ
اب:
(َ )4ب ٌ

اب:
(َ )5ب ٌ

الَ تتَحرى الصالَة َقبل غر ِ
وب الشم ِ
س حديث رقم ( ،586ج.)070/0
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َيق َأر ِفي اآلخرين بَفات َحة الكتَاب حديث رقم ( ،006ج.)055/0
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ِ
الركوِع؟،
يل َله :أ ََوَق َن َت َقب َل ُّ
وسِئ َل أ ََنس بن َمالِ ٍك" :أََق َن َت النِب ُّي ِ في ُّ
الصب ِح؟ ،قالَ :ن َعمَ ،فق َ
الركوِع َي ِسيرا"(.)1
قالَ :بع َد ُّ
ووردت كلمة صبح مضافة إلى نكرة نحو ست مرات وهي حينئذ منصوبة على الظرفية

بمعنى وقت الصبح منها(:)2

أنَ ع ِائشة ر ِضي َّللا َعن َهاَ ،زو َج النِب ِي  ،قالت"َ :واستَأ َج َر َرسول َّللاِ َ ،وأَبو َبك ٍر َرجال
َ ََ َ َ
ِمن بِني ِ
ِ
الد ِ
ين كف ِار ق َري ٍ
يل َه ِاديآ خريتا(،)3وهو َعَلى ِد ِ
اع َداه َغ َار ثَوٍر َبع َد
شَ ،ف َدَف َعا إليه َراحَلتَيهماَ ،وَو َ
َ
َ َ
ٍ ()4
ال ِبر ِ
ِ ٍ
احَلتَيهما صب َح ثَالَث" .
ثَالَث َل َي َ
وقد جاءت كلمة صبح -هنا -منصوبة على الظرفية أي بمعنى وقت الصباح من الليلة

الثالثة عند المواعدة.

اس ر ِ
ضي َّللا عنهما ،قالَ" :قِدم النِب ُّي  وأَصحابه صبح ارِبع ٍة ِمن ِذي ِ
وع ِن اب ِن َعب ٍ
الحج ِة
َ
 ََ َ
َ َ
َ
َ َ
()5
م ِهلِ َ ِ
الح ِج"
ين ب َ
وربما ورودها مضافة إلى نكرة إشارة إلى تمايزها عن كونها معرفة والتي تفيد صالة الصبحأو الفجر كما مر معنا سابقا.
ب -الصباح:
أما كلمة الصباح فلم ترد إال نحو ست مرات في البخاري فيما بحثت ولم تخرج عن المعنى

اللغوي لكلمة الصبح وهو طلوع النهار من أوله ومن ذلك(:)6

( )1باب القن ِ
الركوِع َوَبع َده حديث رقم ( ،0330ج.)76/7
وت َقب َل ُّ
َ
( )2ينظر :حديث رقم  7310و  0135و  4408و .0060
( )3و ِ
الخريِت :الدليل الحاذق ِبالد َالَل ِةَ ،كأَنه ينظـر ِفـي خـرت اإلِبـرة ،مـن ِدقـة نظـره َ.قيـل :الـذي َيهتـدي ل ،مثـل خـرت
اإلبرة (ابن سيدة ،المحكم والمحيط األعظم( ،ج.)053/5
ير لَِيع َم َل َله َبع َد ثَالَثَ ِة؛ أيامٍ ،أَو َبع َد َشه ٍر ،أَو َبع َد َسَن ٍة َج َازَ ،و ،همـا َعَلـى َشـر ِط ،همـا الـذي
(َ )4باب إذا استَأ َج َر أَ ِج ا
َجل حديث رقم ( ،7764ج.)81/0
اشتَ َر َ
اء األ َ
طاه إذا َج َ
ِ ِ ِ ِ
ك الرجل ِفي َهديِ ِه َبع َد َما أَه َدى حديث رقم ( ،7535ج.)040/0
الهد ِي َوالبد ِنَ ،واذا أَش َر َ
(َ )5باب االشت َراك في َ
( )6لالستزادة ينظر :حديث رقم  4310و .0037
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ِ ِ
ِ
َخ َذ َرسول َّللاِ ِ ب َمن ِكِبيَ ،فقال :كن ِفي
حديث َعبدَّللا ب ِن ع َم َر َرض َي َّللا َعنهما ،قال" :أ َِ
الدنيا َكأَن َك َغ ِريب أَو عاِبر سِب ٍ
احَ ،واِ َذا
يل َوَك َ
َ
ٌ
ان ابن ع َم َرَ ،يقولِ :إ َذا أَم َسي َت َفالَ تَنتَظ ِر الص َب َ
ُّ َ
َ
()1
صحِتك لِمر ِ
أَصبحت َفالَ تَنتَ ِظ ِر المساء ،وخذ ِمن ِ
ض َكَ ،و ِمن َح َي ِات َك لِ َموِت َك"
َ َ
َ ََ
ََ َ َ
أي ال تنتظر طلوع النهار وجاءت كلمة الصباح منصوبة على المفعولية.

وفي حديث أنس بن مالك "َفدعا عَليهم أرب ِعين صباحا عَلى ِرع ٍل وَذكو ِان َوَبِني
ان َوَبني َلح َي َ
َ ََ
َ
ََ َ
َ َ ََ
()2
ِ
صوا ََّللا َوَرسوَله "
صي َة الذ َ
ين َع َ
عَ

وصباح -هنا -بمعنى صالة الصبح جاء في شرح الحديث َ(":ف َد َعا)؛ أي :النِبي، ،
عَلي ِهم أَرب ِعين صباحا ِفي القنوت"( )3وقد ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقنت في الفجر "عن سالِم عن أِب ِ
يه
َ َ
َ
ٌ
ِ
النا
من ُّ
الركوِع ِم َن الرك َع ِة اآلخرِة ِم َن َ
الفج ِر يقال اللهم ال َعن ف َ
أسه َ
أنه َسم َع َرس َ
ول هللا  إ َذا رَف َع ر َ
النا"(.)4
النا وف َ
وف َ

وكلمة صباحا -هنا -جاءت منصوبة على التمييز؛ ألنها جاءت بعد لفظ من ألفاظ العقود.
طالِ ٍب ر ِ
ضي َّللا عنه إلى رس ِ
ول
وفي حديث أبي َس ِع ٍيد الخد ِريَ ،يقولَ :ب َع َث َعلِ ُّي بن أَِبي ََ
َ
َ َ
َّللاِ ِ من اليمن ِبذهيب ٍة ِفي أَِدي ٍم مقر ٍ
وظ(َ ،)5لمت َحصل ِمن ت َارِب َها ،قالَ :فَق َس َم َها َبي َن أَرَب َع ِة َنَف ٍرَ ،بي َن
َ
ََ
َ
ِ
الرِبعِ :إما علَقمة واِما ع ِ
امر بن ُّ
ع ب ِن حاِب ٍ
الطَفي ِلَ ،فقال َرج ٌل
الخي ِلَ ،و ا
سَ ،وَزيد َ
ع َيي َن َة ب ِن َبد ٍرَ ،وأَق َر َ
َ
َ َ َ
ِمن أَصحاِب ِه :كنا نحن أَحق ِبه َذا ِمن هؤالَ ِء ،قالَ :فبَلغ َذلِك النِبي َ فقال :أَالَ تَأمنوِني وأَنا أ ِ
َمين
ََ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ َ
()6
ِ ِِ
ِ
ِ
ص َباحا َو َم َساء"
َمن في الس َماءَ ،يأتيني َخ َبر الس َماء َ

ك َغ ِريب أَو َعاِبر سِب ٍ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسلم« :كن ِفي ُّ
يل» حديث رقم ( 6406ج.)81/8
الدنَيا َكأَن َ
ٌ
َ
(َ )1باب َقول النب ِي َ
َ

( )2باب من ين َكب ِفي سِب ِ
يل َّللاِ حديث رقم ( ،7830ج.)08/4
َ
َ َ
( )3بدر الدين العينى ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)11/04

( )4بدر الدين العينى ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ،ج.)055/00
( )5الَقــرظَ :شــجر يــدبغ ِبـ ِـه ،وِقيــل :هــو ورق ِ
الس ـَلم يــدَبغ ِبـ ِـه األ ََدمَ ،و ِمنــه أ َِديـ ٌـم َمقــروظ( .الجوهري الصــحاح (ق ـرظ)،
ٌَ َ
َ َ َ َ
َ
ج.)454/0
ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ
ض ٍـل ،والَق ِ
ـحاِب ِه
انَ ،وبِئ ِـر َمع َ
ونـ َةَ ،و َحـديث َع َ
(َ )6باب َغـزَوِة الرِجيـ ِعَ ،وِرع ٍـلَ ،و،ك َـو َ
ـارةَ ،و َعاصـ ِم ب ِـن ثَاِبـتَ ،وخَبيـب َوأَص َ
َ َ
حديث رقم ( 4315ج.)030/5
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أي أول النهار وآخره وصباحا جاءت -هنا -منصوبة على الظرفية ألنه صح إدخال حرف

الجر (في) قبلها.
ج-صبيحة:

أما كلمة صبيحة فوردت نحو تسع مرات في صحيح البخاري وكلها وردت مضافة ولم تخرج

عن المعنى اللغوي لكلمة الصبح ومن ذلك(:)1

عن أَِبي سَلم َة ،قال" :سأَلت أَبا س ِع ٍيد ،وَكان لِي ِِ
العش َر
َ َ
َ
صديقا َفقال :اعتَ َكف َنا َم َع النب ِي َ 
َ
َ َ
َ
َ َ
()2
ِ
ِ
ِ
األَوس َ ِ
انَ ،ف َخرَج ِ
ط َب َنا ،وقالِ :إني أ ِريت َليَل َة الَقد ِر ،ثم أنسيت َها-أَو
ين َف َخ َ
يح َة عش ِر َ
ضَ
ط من َرَم َ
صب َ
َ َ
َ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
وها في َ ِ
الوت ِر"
نسيت َهاَ -فالتَمس َ
العشر األواخر في َ
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

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

متصل بشيء فهو مضاف إليه ،سواء كان فيه أو بعده ،وان كانت العادة في نسبة الصبيحة إلى

الليلة التي قبلها؛ لتقديم الليل على النهار ،فإن نسبة الشيء إلى ما بعده جائز بدليل قوله -تعالى:-
َْ َ َُْ ذ َ ذ ً َْ ُ َ َ
حاها )4(فنسب الضحى إلى ما بعده"(.)5
لم يلبثوا إَِّل عشِ ية أو ض
وكلمة صبيحة -هنا -تعرب ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ؛ ألنه صح

أن تسبق بحرف الجر (في).

( )1ينظر :حديث رقم  0564و  800و  7306و  7343و  7760و  6810و .7370
الصباح :نقيض المساء وكذلك الصبيحة ( الجوهري ،الصحاح (صبح) ،ج)083/0
( )2و َ
ِ
التم ِ
اس َليَل ِة الَقد ِر ِفي السب ِع األواخر حديث رقم ( 7306ج.)4/0
(َ )3باب َ
(] )4النازعات.[46 :
( )5ابن بطال ،شرح صحيح البخاري البن بطال( ،ج.)067/4
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ِ
وعن أَن ٍ ِِ
ين َب َنى ِب َزي َن َب ِبن ِت َجح ٍ
شَ ،فأَش َب َع
َ َ
س َرض َي َّللا َعنه ،قال" :أَوَل َم َرسول َّللا  ح َ
ِ
ِ
ان َيص َنع ِ
يح َة ِب َن ِائ ِهَ ،في َسلِم َعَلي ِهن
ين َك َما َك َ
اس خب از َوَلحما ،ثم َخ َرَج إلى ح َج ِر أم َهات المؤ ِمن َ
صب َ
الن َ
َ
َوي َسلِم َن َعَلي ِهَ ،وَيدعو َلهن َوَيدعو َن َله"(.)1
َقوله( :صِبيحة ِ
بنائ ِه) أي :صباحا بعد َليَلة الزفاف()2وهي -هنا -منصوبة على الظرفية
َ َ
وقد ترددت هذه الكلمة في الشعر العربي كثي ار ومن ذلك قول الشاعر:

ِ
ـــــالح وتضــــــحي
السـ َ
تمســــــي كــــــألواح ّ

يحة اْلقطــــــــــــــــــر
كالمهــــــــــــــــــاة َصــــــــــــــــــ ِب َ

()3

و قال الفرزدق(:)4
إذا مــــا اْلتقينــــا باْلم َحصـ ِ
ـــن ِمنــــى
ـــب مـ ْ
ُ

َصـــبيح َة يـــومِ الن ْح ِ
حيـــث َعرفـــوا
مـــن
ُ
ـــر ْ

()5

-7الفجر:
()6

ولذا سمي الفجر بهذا االسم ألنه ينفجر

الصبح ،وتفجر ،وانفجر َعنه الليل".
"قد انفجر ُّ
عنه الليل إيذانا بطلوع النهار وعليه سميت صالة الفجر بصالة الصبح.

ِ
ِ
ين ِإَنــاه َوَل ِكــن إذا د ِعيــتم َفــادخلوا َفــإذا
ذن َلكــم إلــى َ
(َ )1بــاب َقولِــه :تالَ تَــدخلوا بيـ َ
ط َعــا ٍم َغيـ َـر َنــاظ ِر َ
ـوت النِبـ ِـي ِإال أَن يــؤ َ
ط ِعم ــتم فانتش ــروا والَ مستَأِن ِس ـ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
الح ـ ِ
ـق َواذا
َ
ـين ل َح ــديث ِإن ،لك ــم َك ـ َ
َ
ـان ي ــؤذي النِب ــي َفَيس ــتَحِيي م ــنكم َوَّللا الَ َيس ــتَحِيي م ـ َـن َ
َ
ِ
س ـأَلتموهن متَاعــا َفاس ـأَلوهن ِمــن ور ِاء ِحجـ ٍ ِ
ـول َّللاِ َوالَ أَن
ـاب ،لكــم أَط َهــر لقلــوِبكم َوقلــوبِ ِهن َو َمــا َكـ َ
َ
ََ
ـان َلك ـم أَن تــؤذوا َرسـ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان عن َد َّللا َعظيما} [األحزاب " ]50 :حديث رقم ( ،4014ج.)001/6
اجه من َبعده أََبدا ِإن ،لكم َك َ
تَنكحوا أَزَو َ
( )2بدر الدين العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)070/01
( )3البيت من الكامل للشاعر ابن أحم (جمهرة اللغة( ،ج.)500/0

( )4أبــو ف ـراس ،همــام ،وقــال ابــن قتيبــة فــي " طبقــات الشــعراء " :همــيم بالتصــغير ،ابــن غالــب ،وكنيتــه أبــو األخطــل
المعروف بالفرزدق ،الشاعر المشهور صاحب جرير .وتوفي بالبصرة سنة عشر ومائة قبل جرير بأربعين يوما ،وقيـل
بثمانين يوما( .ابن خلكان  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( ،ج.)10/6
( )5الفارابي ،معجم ديوان األدب( ،ج.)060/7

( )6ابن سيدة ،المحكم والمحيط األعظم( ،ج.)015/0

21

وقد وردت خمسا وعشرين ومائة مرة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة ولم ترد نكرة إطالقا فيما

بحثت وربما كان ذلك داللة واضحة على تعريف الفجر بأنه صالة الفجر المشهودة ولكمال عظيم
أجر هذه الصالة وفضلها عند هللا -تعالى -ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
أوال :مرفوعة:
وقد جاءت مرفوعة ما يقرب من ثالث عشرة مرة مثل(:)1

ِ ِ
ِ
ٍ
َحدا ِمنكم  -أَ َذان
َح َدكم  -أَو أ َ
 َعن َعبد َّللا ب ِن َمسعودَ ،ع ِن النب ِي  ، قال" :الَ َيم َن َعن أ َِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ِبالَ ٍل ِمن سح ِِ
الفجر
ول َ
وره ،فإنه ي َؤذن  -أَو ي َنادي بَليل  -ل َيرج َع َقائ َمكمَ ،ولِي َنب َه َنائ َمكمَ ،وَلي َس أَن َيق َ
َ
()2
ِ
ِ
ِ
ول َه َك َذا"
 أ َِو ُّطأ َ
َصاِبعه َوَرَف َع َها إلى َفوق َو َ
طأَ إلى أَسَفل َحتى َيق َ
الصبح َ -وقال بأ َ
وقد سبق التعليق على هذا الحديث عند التعليق على لفظة الصبح

ان َرسول َّللاِ ِ إ َذا َس َك َت الم َؤِذن ِباألوَلى ِمن
وعن َع ِائ َش َة ،قالتَ :"ك َ
ِ ِ ِ
ط َج َع َعَلى
الفجر ،ثم اض َ
ين َ
صالَ ِة َ
الفج ِرَ ،بع َد أَن َيستَِب َ
َف َرَك َع َرك َعتَين َخف َيفتَين َقب َل َ
ِ ()3
ِ
ِ ِِ
امة"
َيأت َيه الم َؤذن لإلَق َ

صالَ ِة َ ِ
ام،
َ
الفجر َق َ
ِ
ِِ
يم ِنَ ،حتى
شقه األ َ

وقد وردت هذه اللفظة في هذا الحديث ثالث مرات األوليين مجرورة وفي الثالثة مرفوعة

على الفاعلية للفعل (يستبين)
الفجر"
صلِي َرك َعتَي ِن َخ ِف َيفتَي ِن َبع َد َما َيطلع َ
ص َة" :أَن النِبي َ ك َ
ان ي َ
وعن َحف َ()5
صلى َرك َعتَي ِن"
ان ِإ َذا أَذ َن الم َؤِذن َو َ
طَل َع َ
ص َة -أيضا" :-أَنه َك َ
الفجر َ
-وعن َحف َ

()4

والفعل طلع في الحديث ناسب الفجر ألن الطلوع يكون لألشياء المحببة لإلنسان كأن تقول:

طلع البدر وطلع الصباح وقد ورد في الشعر العربي مع مثل هذه األلفاظ ومن ذلك قول الشاعر:

( )1ينظر :حديث رقم  0103و  7705و  7707و  7000و  0465و  5104و  6003و 0740
(َ )2باب
(َ )3باب
(َ )4باب
(َ )5باب

الفج ِر حديث رقم ( 670ج.)070/0
األذان َقب َل َ
م ِن انتَ َ ِ
ام َة حديث رقم ( ،676ج.)078/0
ظ َر اإل َق َ
َ
ِ
وبة حديث رقم ( ،0000ج.)50/7
الت َ
المكت َ
طُّوِع َبع َد َ
الركعتَي ِن َقبل ُّ
الظه ِر حديث رقم ( ،0080ج.)51/7
َ
َ
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كمـــــــا طلـــــــع الصـــــــباح علـــــــى الظـــــــالم

طلعــــــــــت علــــــــــي واألحــــــــــوال ســــــــــود
ّ

()1

طَلع البدر عَلينا ِمن ثَِني ِ
ات ال َوَدا ِع(.)2
ومنه نشيد الصحابة حين عودتهم من تبوكَ َ َ َ َ :
ِ ِ
ِ ِ
ين األَ َذ ِ ِ
العتَ َم ِة أَو َق ِريبا ِمن
"حج َعبد َّللا َرض َي َّللا َعنهَ ،فأَتَي َنا المزَدلَف َة ح َ
ان ب َ
وفي الحديث َِ
ِ
صلى َبع َد َها َرك َعتَي ِن ،ثم َد َعا ِب َع َش ِائ ِه َفتَ َعشى ،ثم
المغر َبَ ،و َ
صلى َ
ام ،ثم َ
َذل َكَ ،فأ َ
َم َر َرجال َفأَذ َن َوأََق َ
ِ
ِ ِ
ٍ
اء َرك َعتَي ِنَ ،فَلما
ام  ، -قال َعمٌرو :الَ أَعَلم الشك إال من زَهير  ،-ثم َ
أَ
صلى الع َش َ
َم َر أ َرى َفأَذ َن َوأََق َ
الفجر ،قالِ :إن النِبي َ كان الَ ي ِ ِ ِ
اع َة ِإال َهِذ ِه الصالَ َةِ ،في َه َذا الم َك ِ
ان ِمن َه َذا
َ
طَل َع َ
َ
صلي َهذه الس َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
المغ ِر ِب َبع َد َما َيأِتي الناس المزَدلَِف َة،
صالَة َ
صالَتَان ت َحوالَن َعن َوقتهماَ :
اليوم ،قال َعبد َّللا " :هما َ
ِ
الفجر ،قالَ :رأيت النِبي َ يف َعله "(.)3
ين َيبزغ َ
َو َ
الفجر ح َ

وفي هذا الحديث وردت لفظة الفجر ثالث مرات كلها مرفوعة األولى والثالثة على الفاعلية

وأوسطهما على االبتداء.
ِ
ِ
ان ي َؤِذن ِبَلي ٍلَ ،فقال َرسول َّللاِ  :كلوا َواش َربوا
وعن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها" ،أَن ِبالَال َك َ
 َالفجر"(.)4
َحتى ي َؤِذ َن ابن أ ِم َمكتومٍ ،فإنه الَ ي َؤِذن َحتى َيطل َع َ
ِ
الفجر َوه َو جن ٌب ِمن أَهِل ِه ،ثم َيغتَ ِسل،
ان يد ِركه َ
ول َّللا َ ك َ
وفي الحديث" :إن َرس ََوَيصوم"(.)5

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

()2
()3
()4
()5

ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)071/8
باب من أَذن وأََقام لِك ِل و ِ
اح َد ٍة ِمنهما حديث رقم ( ،0605ج.)064/7
َ
َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
صلى هللا َعَليه َو َسلم« :الَ َيمَن َعنكم من َسح ِ
وركم أَذان ِبالَل» حديث رقم ( ،0108ج.)71/0
َباب َقول النب ِي َ
َ
َباب الص ِائ ِم يصِبح جنبا حديث رقم ( ،0176ج.)71/0
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ثانيا :منصوبة:
ومن األحاديث التي وردت فيها هذه اللفظة منصوبة وجلها جاءت منصوبة على
الفجرَ ،فيشهد معه ِنساء ِمن المؤ ِمن ِ
المفعولية( :)1أَن ع ِائ َش َة ،قالتَ" :لَقد َكان رسول َّللاِ  ي ِ
ات
َ
صلي َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ
َ
َ َ
َ
()3
()2
ات ِفي مر ِ
م َتَل ِفع ٍ
وط ِهن  ،ثم َيرِجع َن إلى بيوِت ِهن َمأ يع ِرفهن أ َحٌد" .
َ
 -وكلمة الفجر تعرب -هنا -مفعوال به منصوبا وذلك أن مضافها وهي كلمة صالة محذوف

فهي مفهومة من السياق.
الفج َر أَق َب َل َعَلى الن ِ
اس"(.)4
ضى َ
وفي الحديث "َفَلما َق َ
ِ ِ
ِ
ِ
صالَة ِب َغي ِر ِميَق ِات َهاِ ،إال
 َصلى َ
"ما َرأيت النبي َ 
وعن َعبد َّللا َ -رض َي َّللا عنه  ، -قالَ :
ِِ ِ ِ
ِ
الفج َر َقب َل ِميَق ِات َها"(.)5
صلى َ
المغرب َوالع َشاءَ ،و َ
صالَتَينَ :ج َم َع َبي َن َ
َ
ِ
ِ
ين
صلى ِب ِهم َ
ف َفتَ َعرضوا َلهَ ،فتََبس َم َرسول َّللا  ح َ
ص َر َ
الفج َر ان َ
وفي الحديث -أيضاَ" -فَلما َ
َرآهم"(.)6
 وفي حديث َكع ِب ب ِن َمالِ ٍك"َ :وَن َهى َرسول َّللاِ َ عن َكالَ ِم َناَ ،و ِآتيَعَلي ِهَ ،فأَقول ِفي َنف ِسيَ :هل َحر َك َشَفتَي ِه ِب َرِد السالَ ِم أَم الَ؟ َحتى َك َمَلت َخمسو َن
()7
ِ ِ
ِ
الفج َر"
صلى َ
ِبتَوَبة َّللا َعَلي َنا ح َ
ين َ

ول َّللاِ َ فأ َسلِم
َرس َ
َليَلةَ ،وآ َذ َن النِب ُّي 

( )1ينظر :حديث رقم  0680و 7307و 5718
ات وجـوِه ِهن وأَبـد ِان ِهن (مـر ِ
ـب عَلـى الحاليـة؛ أي مسـتَِتر ِ
ِ ٍ
وط ِهن) ال ِمـرط ِبال َكس ِـر ِكسـاء ِمـن صـ ٍ
وف
َ َ
(( )2م َتَلف َعات) ِبالنص ِ َ
َ
َ ٌ
أَو َخـ ٍـز يــؤتَ َزر ِبـ ِـه َوِقيـ َـل ال ِجلَبــاب َوِقيـ َـل ال ِمل َحَفــة (العظــيم آبــادي،عون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود ،ومعــه حاشــية ابــن
القيم :تهذيب سنن أبي داود و؛ -أيضا-ح علله ومشكالته(،ج.)65/7
ِ ِ
( )3بابِ :في َكم ت ِ
الثي ِ
اب حديث رقم ( ،007ج.)84/0
َ ٌ
الم أرَة في َ
ص لي َ
َ
ِ
ِ
ِ
(َ )4باب َمن  ،قال في الخطَبة َبع َد الثَناء :أَما َبعد حديث رقم ( ،174ج.)00/7
الفج َر ِب َجم ٍع حديث رقم ( ،0687ج.)066/7
صلِي َ
(َ )5ب ٌ
ابَ :متَى ي َ
ِ
ِ ِ
ِ
الحر ِب حديث رقم ( ،0058ج.)16/4
(َ )6باب الجزَية َوالم َو َاد َعة َم َع أَهل َ
( )7باب من َلم يسلِم عَلى م ِن اقتَرف ذنبا ،وَلم يرد سالَمه ،حتى تَتَبين تَوبته ،والـى متَـى تَتَبـين تَوبـة الع ِ
اصـي حـديث
َ َ
َ
َ َ
َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ
َ َ
رقم ( 6755ج.)50/8
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هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

ولفظة آتي في الحديث تفيد الخفة ولم يقل وأجيء التي قد تكون ثقيلة وهذا تأدبا مع رسول

ثالثا :مجرورة:
وقد وردت مجرورة نحو أربعين مرة مثل(:)1
ِ
ول َّللاِ  ،قالَ " :يتَ َعاَقبو َن ِفيكم َمالَِئ َك ٌة ِباللي ِل َو َمالَِئ َك ٌة ِبالن َه ِار،
 َعن أَبي ه َري َرَة :أَن َرس َِ
الفج ِر و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
العص ِر ،ثم َيعرج الذ َ
ين َباتوا فيكمَ ،ف َيسأَلهم َوه َو أَعَلم ِب ِهمَ :كي َ
صالَة َ
صالَة َ َ َ
َوَيجتَمعو َن في َ
تَركتم ِعب ِادي؟ َفيقولو َن :تَركناهم وهم ي ُّ
صُّلو َن"(.)2
َ
َ
َ
َ َ َ
صلو َنَ ،وأَتَي َناهم َوهم ي َ
َ

وقد جاءت اللفظة -هنا -مجرورة على اإلضافة وهذا الحديث مما يحتج به عند النحاة على
الحِديث يتعاقبون ِفيكم َم َالِئ َكة
لغة (أكلوني البراغيث) "ل َغة َ
وءة أَو بلحارث َو ِمنه َ
طيء أَو أَزد شن َ
ِباللي ِل ومالئكة ِبالن َه ِار .قال الشاعر:
ِ
ــــــــــــــــــتَراء
اشـ
يلومـــــــــــــــــــونني ِفـــــــــــــــــــي ْ

يعـــــــــــــزل
النخيـــــــــــــل أَهلِـــــــــــــي فكلهـــــــــــــم
ُ

ِ ِ ٍ
اعة"
َوِهي عند س َيب َويه حرف َدال على ال َج َم َ
الجمع عند سيبويه وجمهور البصريين والفاعل هو كلمة مالئكة.
()3

فالواو في قوله يتعاقبون هي واو تدل على

ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
صالَ َة
وكان َسه َل ب َن َسعدَ ،يقول" :كنت أَتَ َسحر في أَهلي ،ثم َيكون سرَع ٌة بي ،أَن أدر َك َالفج ِر مع رس ِ
ول َّللاِ .)4("
َ
ََ َ
واعرابها كما في الحديث الذي سبقها.

( )1ينظـ ـ ــر :حـ ـ ــديث رقـ ـ ــم  508و  584و  588و  648و  650و  054و  000و 114و  0368و  0070و
 0001و  0043و  0041و  0063و  0068و  0061و  0735و  0603و  0606و  0100و  7468و
 0770و  0746و  4305و 4361و 4408و  4448و  4551و  4563و  4600و  4000و  4170و
 5010و  5801و  6014و  6050و  0046و  0471و 0486و  018و 0334
ِ
ِ
العص ِر حديث رقم ( ،555ج.)005/0
صالَة َ
(َ )2باب َفضل َ
( )3ابن هشام  ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب( ،ص.)408
الفج ِر حديث رقم ( ،500ج.)073/0
( )4باب َوق ِت َ
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ٍ
 َ ِالفج ِر ِمما
ول َّللاِ ِإِني َألتَأخر َع ِن الصالَ ِة ِفي َ
وعن أَبي َمسعود ،قال" :قال َرج ٌلَ :يا َرس َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ضبا ِمنه َيو َمِئٍذ،
ان أ َ
َشد َغ َ
يهاَ ،ف َغض َب َرسول َّللا َ ،ما َرأيته َغض َب في َموض ٍع َك َ
يطيل ب َنا فالَ ٌن ف َ
ِ
ِ
ِ
الكِب َير َوَذا
يف َو َ
أيها الناسِ ،إن منكم م َنف ِر َ
اس َفل َيتَ َجوز ،فإن َخلَفه الضع َ
ينَ ،ف َمن أَم الن َ
ثم قال"َ :يا َ
اج ِة"(.)1
الح َ
َ
وعن أَِبي هريرة ر ِِ ِ
ِ
"ك َ ِ
الفج ِر الم
صالَ ِة َ
ض َي َّللا َعنه ،قالَ :
َ
َ ََ َ
ان النب ُّي َ يق َأر في الجم َعة في َ
()2
ِ
اإلنس ِ
ِ
ين ِم َن الده ِر" .
ان ِح ٌ
تَنزيل السج َد َةَ ،و َهل أَتَى َعَلى َ
ص ِفي َق ِ ِ
وعن أبي هريرة ر ِ
ول َّللاِ ِ" :إن أَخا
ضي َّللا َعنه َ ،وه َو َيق ُّ
صصهَ ،وه َو َيذكر َرس َ
َ
َ ََ َ َ
ِ
ِ ِِ
اح َة
َلكم الَ َيقول الرَف َث" َيعني ب َذل َك َعب َد َّللا ب َن َرَو َ
ِ
ِ
ـــــــــه
َوِفيَنــــــــــا َر ُسـ
ـــــــــول َي ْتُلــــــــــو ك َت َابـ ُ
ُ

ــــر سـ ِ
ِ
ــــاط ُع
ــــروف مـ َ
ِإ َذا اْن َشـــــق َم ْعـ ُ
ــــن ال َف ْجـ ِ َ

وبَنـــــــا
أَا
ــــــد َب ْعـ َ
الهـ َ
الع َمـــــــى َفُقُل ُ
َرَنـــــــا ُ
ــــــد َ

ِ
ِ
ــــــــع
ِبـــــــــه ُموِقَنـــــــــات أَن َمـــــــــا قـــــــــال َواقـ ُ

اشـ ِ
ِ
ــــــن ِفر ِ
ــــــه
َي ِبيـ ُ
ــــــت ُي َجـــــــافي َجْنَبـ ُ
ــــــه َعـ ْ َ

ـــــت ْثَقَل ْت ِباْلم ْشـ ِ ِ
ين الم َضـ ِ
ـــــاج ُع "
اس َ
ِإ َذا ْ
ـــــرك َ َ
ُ

()3

والمقصود من هذا الحديث أن عبد هللا بن رواحة كان يقول الشعر الطيب الحسن وليس فيه
الرفث والخبث وهو من شعراء األنصار رضي هللا عنهم أجمعين .
-4مساء:
وهي ضد الصباح "(مسي) ال ِميم و ِ
ان متََبا َينتَ ِ
السين وال َحرف المعتَ ُّل َكِلمتَ ِ
ان
ان ِجادا؛ األوَلى َزَم ٌ
َ
َ
َ
ََ َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِم َن األَزِم َن ِة ،وهو ِخ َالف ِ
اح .يقال أَص َبح َنا َوأَم َسي َناَ ،وأَتَ َانا لمس ِي َخام َسة َو ِمس ِي َخام َسة.
اإلص َب ِ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء
ف الص َب ِ
َوال َم َساء :خ َال َ
احَ .وال َكل َمة األخرى ال َمسي :أَن يدخ َل الراعي َي َده في َرح ِم الناَقة َيمسط َم َ
ِ ِ ِِ
اه َة أَن تَح ِم َل"(.)4
الَفحل من َرحم َها َك َر َ

ِ
طو َل حديث رقم ( ،034ج.)047/0
امه إذا َ
(َ )1باب َمن َش َكا إ َم َ
ِ
الفج ِر َيوَم الجم َع ِة حديث رقم ( ،810ج.)5/7
صالَ ِة َ
(َ )2باب َما يق َأر في َ
ِ
ِ
ِ
صلى حديث رقم ( ،0055ج.)54/7
(َ )3باب َفضل َمن تَ َعار م َن الليل َف َ
( )4ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،ج.)070/5
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ِ
باح .والممسى :كالمص َبح ،وأَم َسينا
المساء
كالصبح ِم َن الص ِ
ُّ
وفي لسان العرب" والمسي :م َن َ
ممسى؛  ،قال أمية بن أَبي الصل ِت(:)1
ِِ
ــــــــــــب َحنا
الحمـ ُ
وم ْصـ َ
ــــــــــــد ُم ْمســـــــــــــانا ُ

ومســــــــــانا
بـ
َ
ـــــــــالخْي ِر َصــــــــــب َحنا َربــــــــــي َ

()2

وقد وردت نحوا من ست مرات معرفة فقد وردت مرفوعة ومنصوبة ولم ترد مجرورة
أوال :مرفوعة:
وذلك في موطنين ،هما:
ِ
عن سَلم َة ب ِن األَكوِع ر ِِ
ف َع ِن النِب ِي ِ في
ض َي َّللا َعنه ،قالَ :
"ك َ
ان َعل ٌّي َرض َي َّللا َعنه تَ َخل َ
َ َ
َ َ َ
خيبر ،وكان ِب ِه رمدَ ،فقال :أَنا أَتخلف عن رس ِ ِ
ِ
ِ
ان
َ ٌَ
َ ََ
ول َّللا َ ،ف َخ َرَج َعل ٌّي َفَلح َق ِبالنِب ِي َ ،فَلما َك َ
َ ََ َ َ َ
َ َ
مساء الليَل ِة الِتي َفتَحها ِفي صب ِ
اح َهاَ ،فقال َرسول َّللاِ َ " :ألع ِط َين الرأي َة  -أَو ،قالَ :ل َيأخ َذن –
ََ
ََ
ََ
ِ ()3
َغدا َرج ٌل ي ِحبُّه َّللا َوَرسوله ،أَو قال :ي ِح ُّب َّللاَ َوَرسوَلهَ ،يفتَح َّللا َعَليه" .
وفي هذا الحديث وردت ثالثة ألفاظ تدل على الزمان أولها :مساء وجاءت في الحديث فاعال

مرفوعا وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف وكلمة صباحها وجاءت مجرورة بحرف
الجر في وهي مضافة وكلمة غدا وجاءت منصوبة على الظرفية.

كما يوجد في الحديث لفتة لغوية مهمة وهي كلمة رجل والتي لم ترد في الحديث النبوي
القرن الكريم إال مرتبطة بالخير والصالح والطاعات ومن ذلك حديث السبعة الذين
ومعظم مواطن آ
"عن أَِبي ه َري َرةََ ،ع ِن النِب ِي  قالَ " :سب َع ٌة ي ِظُّلهم هللا ِفي
يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله َ
اب َن َشأَ ِب ِعب َاد ِة هللاِ ،ورجل َقلبه معل ٌق ِفي المس ِ
ِظلِ ِه َيوم َال ِظل ِإال ِظُّلهِ :
اجِد،
اإل َمام ال َع ِادلَ ،و َش ٌّ
ََ ٌ
َ
َ
ََ
َ
( )1أمية بن أبي الصلت عبد هللا بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف ،وهو قسـي بـن منبـه

بن بكر بن هوازن ،أبو عثمان ،ويقال أبو الحكم الثقفي .شاعر جاهلي ،قدم دمشق قبل اإلسالم ،وقيـل :إنـه كـان نبيـا
وانه كان في أول أمره على اإليمان ،ثم زاغ عنه ،وأنه هو الذي أراد هللا -تعالى -بقوله " :واتل عليهم نبأ الـذي آتينـاه
أياتنا فانسلخ منها (ابن منظور ،مختصر تاريخ دمشق البن عساكر( ،ج.)54/5
( )2ابن منظور ،لسان العرب – (ج.)783/05
(َ )3باب ما ِق ِ ِ ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم( ،ج.)54/4
َ َ
يل في ل َواء النب ِي َ
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ورج َال ِن تَحابا ِفي هللاِ اجتَمعا عَلي ِه وتََفرَقا عَلي ِه ،ورجل دعته ام أرَةٌ َذات من ِ
ص ٍب وجم ٍ
الَ ،فقالِ :إِني
ََ ٌ َ َ
َ
َ
َ
ََ
ََ َ َ
َ ََ
َ
ٍ
ِ
اها َحتى َال تَعَل َم َي ِمينه َما تن ِفق ِش َمالهَ ،وَرج ٌل َذ َك َر هللاَ َخاليا،
أَ
ص َدَقة َفأَخَف َ
صد َق ب َ
َخاف هللاََ ،وَرج ٌل تَ َ
(.)1
اضت َعي َناه"
َفَف َ
ان مساء َذلِ َك اليومَ ،خ َرجت لِ َبع ِ
ط ٍح َف َعثَ َرت،
اجِتيَ ،و َم ِعي أ ُّم ِمس َ
ض َح َ
وفي الحديث "َفَلما َك َ َ َط ٌح(.)2
َوقالت :تَ ِع َس ِمس َ
وكلمة مساء -هنا -مرفوعة على الفاعلية ألن الفعل كان في الحديث فعل تام وليس ناقصا.

ثانيا :منصوبة:
وقد وردت منصوبة في قصة غزوة خيبر ":ثم ِإن َّللاَ-تعالىَ-فتَ َح َها َعَلي ِهمَ ،فَلما أَم َسى الناس
()3
اء اليوم الِذي فِت َحت َعَلي ِهم ،أَوَقدوا ِن َيرانا َكِث َيرة"
َم َس َ
وكلمة مساء في هذا الحديث وردت منصوبة على المفعول المطلق المبين للنوع.

َمين من ِفي السم ِ
وقد وردت نكرة في موطن واحد فيما بحثت َ:فقال" :أَالَ تَأمنوِني وأَنا أ ِ
اء،
ََ
َ
َ
َ
ِِ
ِ
ص َباحا َو َم َساء"(.)4
َيأتيني َخ َبر الس َماء َ
-3الغداة:

ِ ِ
جاء في مقاييس اللغة "ال َغين والدال والحرف المعتَ ُّل أَصل ِ
ك
يح َيد ُّل َعَلى َزَما ٍن .من َذل َ
صح ٌ
َ َ
َ
ٌ َ
ِ
ِ
اتَ .وال َغاد َيةَ :س َح َاب ٌة
الغد ُّو ،يقال َغ َدا َيغدوَ .والغد َوة َوال َغ َداةَ ،و َجمع الغد َوِة غدىَ ،و َجمع ال َغ َداة َغ َد َو ٌ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ك
ص َباحاَ .وأَف َعل َذل َك َغداَ .واألَصل َغدوا َوال َغ َداء :الط َعام ِب َعينه ،سم َي ِب َذل َك ألَنه يؤَكل في َذل َ
تَن َشأ َ
()5
الزم ِ
ان"
َ
()1النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( ،ج.)73/0
( )2بــاب تِإن الــذين ي ِحُّبــو َن أَن تَ ِشــيع َ ِ ِ
ـذاب إلــى ِفــي الـ ُّـدنَيا َواآلخـرِةَ ،وَّللا َيعَلــم َوأَنــتم الَ
آمنـوا َلهــم َعـ ٌ
َ
َ
الفاح َشــة فــي الــذين َ
ِ
ِ
ِ
يم} تتَشيع} [النور ، ]01 :حديث رقم ( ،4050ج.)030/6
تَعَلمو َنَ ،وَلوالَ َفضل َّللا َعَليكم َوَرح َمته َوأَن َّللاَ َرء ٌ
وف َرح ٌ
( )3باب َغزَوِة َخيَب َر حديث رقم ( ،4016ج.)003/5
طالِ ٍب عَلي ِه السالَم ،وخالِ ِد ب ِن الولِ ِيد ر ِ
ضي َّللا َعنه ،إلى اليمن َقب َل َحج ِـة ال َـوَدا ِع ،حـديث
(َ )4باب َبع ِث َعلِ ِي ب ِن أَِبي َ
ََ
َ
َ َ َ
رقم( ،4050 ،ج.)060/5
( )5ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،ج.)405/4
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القرن الكريم بهذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى َ و ََّل َت ْط ُردِ ذاَّل َ
ِين
وقد وردت هذه اللفظة في آ
َ ََ
َْ ُ َ
ُ ُ َ َ َُْ َ ََْ َ
ون َر ذب ُه ْم بال ْ َغ َداة ِ َوال ْ َ
ك م ِْن ح َِاابه ْم م ِْن َ ْ
َش ٍء َو َما م ِْن ح َِااب ِك عليْ ِه ْم
ي
ل
ع
ا
م
ه
ه
ج
و
ون
يد
ر
ي
ش
ع
ي دع
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ْ َ ْ ََْ َُ ُ ْ ََ ُ َ َ ذ
الظالِم َ
ني )1(وكذا قوله -تعالى-واصب نفاك مع اَّلين يدعون
مِن َش ٍء فتطردهم فتكون مِن
ِ
ربهم بالغداة والعش.)2(

أما في الشعر العربي فقد جاءت في مثل قول الشاعر الجاهلي امرئ القيس:
ــــن ِخـــــدامِ
َنبكـــــي الـ ّ
يار كمـــــا بكـــــى ابـ ُ
ــــد َ

لعّلنــــــــــا
عوجـــــــــا َخليلـ
ـــــــــي الغــــــــــدا َة َ
ّ

()3

وقد جاءت بعدة اشتقاقات من لفظها ومنها:
أ-

الغداة:
وقد وردت نحو اثنتي عشرة مرة منصوبة ومجرورة كلها بمعنى صالة الفجر أو وقت الصباح

وبهذا لم تخرج عن معناها اللغوي كما أنها لم ترد مرفوعة فيما بحثت.
أوال :منصوبة:

فقد وردت منصوبة معرفة بأل ومضافة نحوا من ست مرات فأما المعرفة بأل فقد وردت

منصوبة على المفعولية وأما المضافة فقد وردت منصوبة على الظرفية مثل(:)4

 َكان ابن عمر ر ِضي َّللا عنهماِ" ،إ َذا صلى ِبال َغد ِاة ِبِذي الحَليَف ِة أَمر ِبر ِ
احَلِت ِه َفرِحَلت ،ثم
َ
َ
َ
ََ َ
َ
ََ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َذا طوى
َرك َبَ ،فإ َذا استَ َوت به استَق َب َل القبَل َة َقائما ،ثم يَلبي َحتى َيبل َغ َ
الح َرَم ،ثم يمسك َحتى إ َذا َج َ
ب ِِ
ِ ِ
الغ َد َاة اغتَ َس َل"(.)5
صلى َ
َ َ
ات به َحتى يصب َحَ ،فإ َذا َ
أي إذا صلى الفجر اغتسل.

(] )1األنعام.[57 :
(] )2الكهف.[78 :
( )3ابن أبي الخطاب القرشي ،جمهرة أشعار العرب(،ص.)66
( )4ينظر :حديث رقم  4330و .4608
اإلهالَ ِل مستَقِبل ِ
(َ )5باب ِ
القبَل ِة ،حديث رقم ( ،0550ج.)001/7
َ
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ِ
وعن ع ِائ َش َة  -ر ِِ ِ
ضٍ
انَ ،واِ َذا
ض َي َّللا َعن َها  ،-قالتَ :
ان َرسول َّللا َ ،يعتَكف في ك ِل َرَم َ
"ك َ
َ َ
َ
ِ ()1
ِ
ف فيه" .
صلى َ
الغ َد َاة َد َخ َل َم َك َانه الذي اعتَ َك َ
َ
وتقصد صالة الفجر.

وفي الحديث "وَكان الَ يوَقظ رسول َّللاِ ِ من من ِظ ع َمرَ ،فَق َع َد أَبو
ظَ ،فاستَيَق َ
ام ِه َحتى َيستَي ِق َ
ََ
َ َ
َ
ِ
َبك ٍر ِعن َد أر ِس ِهَ ،فجعل ي َكِبر وَيرَفع صوتَه حتى استَيَق َ ِ
صلى
َ
َ
َََ
َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ، -ف َن َزَل َو َ
ظ النب ُّي َ -
َ
()2
الغ َد َاة" .
ِب َنا َ
ول َّللاِ َ غ َد َاة َجم ٍع"
ف َ
وفي موطن آخر "ثم َرِد َ
الفضل َرس َ

(.)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:
ـــــــــرب مكــــــــــة والمصــــــــــّلى
حلفــــــــــت بـ ِّ

ورب الـــــــــــــــــــواقفين غـــــــــــــــــــداة جمـــــــــــــــــــع
ّ

ألنـــــــــت َعَلـــــــــى ال ّتنـــــــــا ي فاعلميـــــــــه

ـــــــب إلــــــــى مــــــــن بصــــــــري وســــــــمعي
أحـ ُّ

()4

وما ورد في البيان والتبيين :وقال آخر يمدح بمثل ذلك عبد الملك بن مروان:
رأيــــــــت أبــــــــا الوليــــــــد غــــــــداة جمــــــــع

بــــــــــــه شــــــــــــيب ومــــــــــــا فقــــــــــــد الشــــــــــــبابا

ولكــــــــن تحــــــــت ذاك الشــــــــيب حــــــــزم

()5

()1
()2
()3
()4

إذا مـــــــــــا ظـــــــــــن أمـــــــــــر

باب ِاالعِت َك ِ
اف ِفي َشو ٍ
ال ،حديث رقم ( ،7340ج.)50/0
َ
ِ
ِ
النبوِة في ِ
َباب َعالَ َمات ُّ
اإلسالَمِ ،حديث رقم ( ،0500ج.)010/4
النز ِ
َباب ُّ
ول َبي َن َع َرَف َة َو َجم ٍع ،حديث رقم  ،0661ج060/7
أبو علي القالى ،األمالي ( ،ج.)16/7

( )5الجاحظ ،رسائل الجاحظ( ،ج.)037/0
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أو أصـــــــــــابا

ٍ
وع ِن ُّ ِ ِ ِ
ِ
ص ِارَ :من أَص َب َح
َ
الرَبي ِع بنت م َع ِوذ ،قالت" :أَرَس َل النب ُّي َ غ َد َاة َعاش َ
اء إلى ق َرى األَن َ
ور َ
()1
ِِ
ِ
ِ ِ
ص ِائماَ ،ف َليصم" .
مفطراَ ،فليتم َبقي َة َيومه َو َمن أَص َب َح َ
أي فجر عاشوراء.
ثانيا :مجرورة:
ووردت مجرورة نحوا من ثالث عشرة مرة مثل(:)2
 َعن أ ََن ِس ب ِن َمالِ ٍك"
ينَفِتل ِمن صالَ ِة َ ِ ِ
ين
الغ َداة ح َ
َ
َ

ِ
ِ
الغ َد ِاة ِب َغَل ٍ
ان
صالَةَ َ
س َوَك َ
أَن َرس َ
صلي َنا عن َد َها َ
ول َّللا َ غ َاز َخي َب َرَ ،ف َ
السِتين إلى ِ
يع ِرف الرجل جلِيسه ،ويق أر ِب ِ
الم َائ ِة"(.)3
َ
َ
َ َ ََ َ

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

ِ
ِ
ِ ِِ
ٍ
الغ َد ِاة
صالَة َ
وفي حديث ابن َمسعود" ،أَن َرجال ،قالَ :وَّللا َيا َرس َول َّللا إني َألَتَآخر َعن َ
ِمن أَج ِل فالَ ٍن ِمما ي ِطيل ِبناَ ،فما رأيت رسول َّللاِ ِ في مو ِع َ ٍ
ضبا ِمنه َيو َمِئٍذ ،ثم  ،قال:
ظة أ َ
َشد َغ َ
َ َ
َ
َ َ
ِ ()4
ِ
ِ
ِ
يف و َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اجة" .
ِإن منكم م َنف ِر َ
الح َ
الكب َير َوَذا َ
صلى بالناس َفل َيتَ َجوز ،فإن فيهم الضع َ َ
ينَ ،فأيكم َما َ
ِ
ِ
ِ
وعن أ ََنس بن ِس ِالغ َد ِاة أ ِطيل ِفيهما
صالَة َ
ين ،قال" :قلت الب ِن ع َم َر :أ ََر َ
ير َ
أيت الرك َعتَين َقب َل َ
ِ
القراءةَ ،فقالَ :كان النِب ُّي  يصلِي ِمن اللي ِل مث َنى ،ويوِتر ِبركع ٍة ،وي ِ
ِ
صالَ ِة
َ ََ
َ
َ
َ
صلي الرك َعتَين َقب َل َ
َ َ َ َ
َ
َ
ِ
ان ِبأذ َني ِه"(.)5
َ
الغ َداةَ ،وَكأَن األَ َذ َ
()6

قال َحم ٌاد :أي سرَعة
وعن ع ِائشة ر ِضي َّللا عنها" :أَن النِبي َ كان الَ يدع أَربعا َقبل ُّ
الظه ِرَ ،وَرك َعتَي ِن َقب َل
ََ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ ََ َ َ
الغ َد ِاة"(.)7
َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

باب صو ِم ِ
الصبَي ِ
ان ،حديث رقم ( ،0163ج.)00/0
َ
َ
ينظر :حديث رقم  511و  6003و 0051و  0001و  0550و  7310و  0743و .0033
ِ
العص ِر حديث رقم ( ،540ج.)004/0
َباب َوقت َ
اإلما ِم ِفي ِ
السج ِ
ِ ِ ِ
ود حديث رقم ( 037ج.)047/0
القَيامَِ ،وِات َما ِم ُّ
الركوِع َو ُّ
َباب تَخفيف َ
باب ساع ِ
ات ِ
الوت ِر حديث رقم ( ،115ج.)75/7
َ َ َ
ِ
اعات ِ
الوت ِر حديث رقم ( ،115ج.)75/7
َباب َس َ
باب الركعتَي ِن َقبل ُّ
الظه ِر حديث رقم ( ،0087ج.)51/7
َ
َ
َ
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وفي الحديث "َفدعا النِب ُّي  عَلي ِهم َشه ار ِفي صالَ ِة الغد ِاة ،وَذلِك بدء القن ِوتَ ،و َما كنا
َ
ََ
ََ َ َ َ
َ
َنقنت"(.)1
أي على الذين قتلوا القراء من أمثال رعل وذكوان.
ووردت نكرة منصوبة نحو ثالث مرات مثل(:)2
ِ
ِ
ٍِ ِ
 َعن أ ََن ِاب ِبئ ِر
س ب ِن َمالك َرض َي َّللا َعنه ،قال"َ :د َعا َرسول َّللا َ عَلى الذ َ
ين َق َتلوا أَص َح َ
ِ
ص ِت َّللاَ َوَرسوَله"(.)3
َمع َ
ين َغ َداةَ ،عَلى ِرع ٍلَ ،وَذك َو َ
ون َة ثَالَث َ
صي َة َع َ
انَ ،وع َ
أي ثالثين فج ار وهي -هنا -منصوبة على التمييز بعد العدد.

وقد وردت نكرة مجرورة نحو سبع مرات مثل(:)4
ِ
ِ
ات َغ َد ٍاة َمرَكبا"(.)5
-ومنه -أيضا ":-ثم َرك َب َرسول َّللا َ ذ َ

أي ذات صباح.

ِ
ِ
الخن َد ِقَ ،فِإ َذا المه ِ
اجرو َن
"خ َرَج َرسول َّللا  إلى َ
وعن أ ََنس َ -رض َي َّللا َعنه ،-قالَ :َ
صار َيح ِفرو َن ِفي َغ َد ٍاة َب ِارَد ٍة"(.)6
َواألَن َ

أي وقت الفجر يعضد ذلك حديث آخر للنبي ملسو هيلع هللا ىلص :عن بالل  ،قال" :أَذنت ِفي َغ َد ٍاة َب ِارَد ٍة َف َخ َرَج
ِ
ِِ
ِ
ِ
أين الناس َيا ِب َالل؟ َفقلتَ :ح َب َسهم
َحدا َفقالَ :
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -فَلم َي َر في ال َمسجد أ َ
النب ُّي َ -
القر(َ ،)1فقال :اللهم أَذ ِهب َعنهم ال َبرَد".
ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ
ض ٍـل ،والَق ِ
ـحاِب ِه،
انَ ،وبِئ ِـر َمع َ
ونـ َةَ ،و َحـديث َع َ
( )1باب َغزَوِة الرِجي ِعَ ،وِرع ٍلَ ،وذك َو َ
ـارةَ ،و َعاصـ ِم ب ِـن ثَاِبـتَ ،وخَبيـب َوأَص َ
َ َ
حديث رقم ( ،4388ج.)034/5
( )2ينظر  :حديث رقم .0356
يل َّللاِ أَمواتـا بـل أَحي ِ
ِ
( )3باب َفض ِل َقـو ِل َّللاِ -تعـالى :-توالَ تَحسـبن الـذين قِتلـوا ِفـي سـِب ِ
ين
ـاء عن َـد َربِ ِهـم يرَزقـو َنَ ،ف ِـرح َ
َ َ
ََ
َ
َ ٌ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َعَلـي ِهم َوالَ هـم َيح َزنـو َنَ ،يستَبشـرو َن
ِب َما آتَاهم َّللا من َفضـلهَ ،وَيستَبشـرو َن ِبالـذي نَلـم َيل َحقـوا ِب ِهـم مـن َخلف ِهـم ،أَال َخـو ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ين} [آل عمران ،]003 :حديث رقم ( ،7804ج.)70/4
ِبنع َمة م َن َّللا َوَفض ٍلَ ،وأَن َّللاَ الَ يضيع أَج َر المؤ ِمن َ
( )4ينظر :حديث رقم  7804و  4311و  0340و 0730
ذاب الَقب ِر ِفي الكس ِ
( )5باب التعُّوذ ِمن َع ِ
وف ،حديث رقم ( ،0353ج.)06/7
َ
َ
ِ
ِ
(َ )6باب التح ِر ِ
يض َعَلى القتَال حديث رقم ( ،7804ج.)75/4
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وفي موطن آخر "وس ِمع المسلِمو َن ِبالمِد َين ِة مخرج رس ِول َّللاِ ِ من َمك َةَ ،ف َكانوا َيغدو َن
َ ََ َ
ََ َ
َ
ٍ
الحرِة"(.)2
كل َغ َداة إلى َ
ب -غدوة:
وقد تأتي بلفظة غدوة ولم تخرج -أيضا -عن معناها اللغوي الموضح آنفا وذلك مرفوعة

ومنصوبة ولم ترد مجرورة.
أوال :مرفوعة:
فقد وردت مرفوعة مثل:

عن أ ََنس ب َن مالِ ٍك ،ع ِن النِب ِي َ" :لروح ٌة ِفي سِب ِيل َّللاِ ،أَو َغد َوةٌَ ،خيٌر ِم َن ُّ
الدن َيا َو َما
َ
َ َ
َ
َ
َ
ِ
يها"(.)3
فَ
آخره.

وتعرب -هنا -اسما معطوفا بحرف العطف (أو) مرفوعا وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على
والتصاق الم االبتداء التوكيدية بكلمة روحة وهي من ألفاظ الزمان وأنها موصوفة بقوله (في

سبيل هللا) من مسوغات مجيئ المبتدأ نكرة ذكر ذلك صاحب النحو الوافي في أحد عشر موطنا

مبكر
نوم ٌ
صة بنعت ،أو بإضافة ،أو غيرهما مما يفيد التخصيص؛ نحوٌ :
ومنها "أن تكون مخص َ
أفضل من سهر ،ويقظة البكور أنفع من نوم الضحى ،وقول العرب :أحسن الوالة من سعدت به
رعيته ،وأشقاهم من شقيت به ،وشر البالد بالد ال عدل فيها ،وال أمان ،وقولهمَ :وي ٌل للشجى ِمن
الخلِ ِى"(.)4
َ

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـوم ق ٍـر أي َبـرٍد
( )1القُّرَ :
البرد َعامة ،بالضمَِ ،وقال َبعضهم :القُّر في الشتَاء َوالَبرد فـي الشـتَاء َوالصـيف ،يقـالَ :هـذا ي ٌ
(ابن منظور ،لسان العرب(قرر)( ،ج.)87/5
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
الم ِد َين ِة  ،حديث رقم( ،0136 ،ج.)63/5
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َوأَص َحابه إلى َ
(َ )2باب هج َرة النب ِي َ
ِ
ِ
ور ِ
ِ
ِ ِِ
العـي ِنَ ،ش ِـد َيدة َبَي ِ
الع ِ
(َ )3باب الح ِ
العـي ِن " ،حـديث رقـم 7016
ـاض َ
يهـا الطـرفَ ،شـد َيدة َس َـواد َ
ـينَ ،وص َـفتهن ي َحـار ف َ
(ج.)00/4
( )4عباس حسن  ،النحو الوافي( ،ج.)408/0
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س أَحِدكم ،أَو مو ِ
ِ
"غدوةٌ ِفي سِب ِ
يل َّللاِ أَو َرو َح ٌة َخيٌر ِم َن ُّ
ضع
يهاَ ،وَلَقاب َقو ِ َ
َوقالَ َ :
َ
الدن َيا َو َما ف َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الجن ِة اطَل َعت إلى األَر ِ
الجن ِةَ ،خيٌر ِم َن ُّ
ض
يهاَ ،وَلو أَن ام َأرَة من ن َساء أَهل َ
َق َد ٍم م َن َ
الدن َيا َو َما ف َ
ِ
صيفها  -يعِني ِ
ِ
الخ َم َار َ -خيٌر ِم َن ُّ
الدن َيا َو َما
َأل َ
َ
اءت َما َبي َنهماَ ،وَل َم َألَت َما َبي َنهما ريحاَ ،وَل َن َ
َض َ
ِ
يها"(.)1
فَ
ثانيا :منصوبة:

فقد وردت منصوبة نحوا من ثالث مرات وهي:
َع ِشية"

س رِ
ان ال يدخل ِإال غد َوة أَو
ض َي َّللا َعنه ،قالَ :
ان النِب ُّي  ال يطرق أَهَلهَ ،ك َ
"ك َ
َ -عن أ ََن ٍ َ

()2

أي وقت الصباح وكلمة غدوة في الحديث تعرب منصوبة على الظرفية.
ِ
ِ
ض َعَلي ِه
وع ِن اب ِن ع َم َر َرض َي َّللا َعنهما ،قال :قال َرسول َّللا ِ " :إ َذا َم َ
َحدكم ع ِر َ
 َات أ َ
()3
ِ ِ
الجنةَ ،فيقالَ :ه َذا َمق َعد َك َحتى تب َع َث إليه"
َمق َعده ،غد َوة َو َعشياا ،إما النار َوِاما َ
وهي -هنا -منصوبة على الظرفية.

وعن أ ََن ِ
س ب ِن َمالِ ٍك" :أَن َرهطا ِمن عك ٍل ،أَو قال :ع َري َن َةَ ،والَ أَعَلمه ِإال قالِ :من
 ََقِدموا ِ
ِ
َم َرهم أَن َيخرجوا َف َيش َربوا ِمن
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمِ -بلَِق ٍ
احَ ،وأ َ
َم َر َلهم النب ُّي َ -
المد َين َة َفأ َ
َ
()4
وأَلب ِانها َف َش ِربوا حتى ِإ َذا ب ِرئوا َق َتلوا الر ِ
اعيَ ،واستَاقوا الن َع َمَ ،فَبَل َغ َذلِ َك النِبي  غد َوة"
َ
َ
َ َ َ
َ
وقد وردت معرفة بأل مرتين وكلتاها مرفوعتان وهما ":عن سه ِل ب ِن سعٍد ر ِ
ضي َّللا َعنهَ ،ع ِن
َ َ
َ َ َ
()5
النِب ِي  ،قال" :الروحة والغدوة ِفي سِب ِ ِ
ِ
ضل ِم َن ُّ
يها"  .ووجوده معرفة بأل
يل َّللا أَف َ
َ َ َ َ
الدن َيا َو َما ف َ
َ
التعريف في الحديث دل على استغراق الجنس أي كل روحة وكل غدوة في سبيل هللا خير من
عك ٍل،
أَب َوالِ َها

الدنيا وما فيها.
(َ )1باب
(َ )2باب

(َ )3باب
(َ )4باب

(َ )5باب

ِ ِ
الجن ِة َوالن ِار ،حديث رقم ( ،6568ج.)000/8
صَفة َ
ُّ ِ
الع ِش ِي ،حديث رقم ( ،0833ج.)0/0
الدخول ِب َ
ِ
المو ِت ،حديث رقم ( ،6505ج.)030/8
َس َك َرات َ
ِ
ِ
ِين ،حديث رقم ( ،6835ج.)060/8
صلى هللا َعَليه َو َسل َم أَعي َن الم َح ِارب َ
َسم ِر النب ِي َ
ِ ِ
سأ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ ِ
الجن ِة ،حديث رقم ( ،7014ج.)00/4
َحدكم م َن َ
الغد َوة َوالرو َحة في َسِبيل َّللاَ ،وَقاب َقو ِ َ
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 َعنَّللاِ َخيٌر ِم َن
العبد
َيروح َها َ

ضي َّللا عنه :أَن رسول َّللاِ
سه ِل ب ِن سعٍد الس ِ
اعِد ِي ر ِ
َ
َ َ
َ
َ
َ َ
ضع سو ِط أ ِ ِ
الدنيا وما عَليها ،ومو ِ
الجن ِة َخيٌر
َحدكم م َن َ
َ
َ
ُّ َ َ َ َ َ َ َ
ِفي سِب ِ ِ
الغد َوة َخيٌر ِم َن ُّ
الدن َيا َو َما َعَلي َها"(.)1
يل َّللا ،أ َِو َ
َ

،
ِم َن

قال"ِ :رباط يو ٍم ِفي سِب ِ
يل
َ َ
َ
ُّ
الدن َيا َو َما َعَلي َهاَ ،والرو َحة

ووردت في موطن ثالث معرفة ممنوعة من الصرف وذلك في حديث اب ِن عمر ر ِ
ضي َّللا
ََ َ َ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اءَ ،فقالَ :من َيع َمل
َعنهماَ ،عن النب ِي  ،قالَ " :م َثلكم َو َمثَل أَهل الكتَ َابينَ ،ك َمثَل َرجل استَأ َج َر أ َج َر َ
ف النه ِار عَلى ِقير ٍ
لِي ِمن غدوة إلى ِنص ِ
اط؟"(.)2
َ َ
َ
َ
أي من طلوع الصبح وحتى وقت الظهر وهي مجرورة بحرف الجر من وعالمة جرها الفتحة

ألنها ممنوعة من الصرف وقد ذكر صاحب تاج العروس أقواال للنحاة في منعها من الصرف وداللة
ذلك حين  ،قال ":و(الغدوة ،بالضمِ :البكرة) وغدوة ،من يوم ِ ِ
للوق ِت.
ٌَ
َ َ
بعينهَ ،غير مجراةَ :عَل ٌم َ
َ
الجو ِ
هري :قال :أَتَيته تغد َوَة َيا َه َذاَ ،غير َمصروَف ٍة ألنها َمعرف ٌة ،مثل َس َحر إال أَنها من
قال َ
روف المت ِ ِ
ِ
ِ
الظ ِ
ِن ِمن َه َذا َفه َو َن ِك َرةٌ،
َ
مك َنة ،تقول :سر على َف َرس َك غد َوَة وغد َوة وغد َوة ،وغد َوةٌ َف َما نو َ
َو َما لم ينون َفه َو َمعرف ٌة.

ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
امة
صرف غد َوة وبك َرة للعلمية الجنسية كأس َ
المشهور أن َمن َع َ
َوقال أَبو حيان في االرتشاف :و َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صدت
َفيستَويان في كونهما أر َيد بهما أنهما من َيوم م َعين ،أَو لم ي َرد بهما التعيين فتقول :إذا َق َ
التع ِميم :غدوة وقت ن َش ٍ
اطَ ،واِذا َقصد َت التعِيين :أل َِس َيرن الليَل َة إلى غدوة ،وبك َرة ِفي َذلِك }،كغد َوة.
َ َ َ
ِ
ص َرفتهماَ ،وِاذا
َوقال الزجاجِ :إذا أَردت بك َرة َيو ِمك وغد َوة َيو ِمك لم تَص ِرفهماَ ،وِاذا َ
كانا َنك َرتَين َ
ِِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
الوقت الم َعين ِمن َيوم
منعا الصرف َف َهل َ
سامة ،أَو لعلمية أَنه يراد بهما َ
ذلك لعلميته بالجنس كأ َ
م َعين؟
حاشي ِة الكعِب ِ
وقد وسع الكالم ِف ِ
القاد ِر البغ ِ
يه عبد ِ
ية"(.)3
دادي ِفي ِ َ َ
َ
َ
َ َ َ

وحرف الجر (من) يفيد ابتداء الغاية وعكسه إلى الموجودة في الحديث ؛ -أيضا -ويفيد

انتهاء الغاية "األول :ابتداء الغاية ،في المكان اتفاقا ،نحو " من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى
ِ ِ
اط يو ٍم ِفي سِب ِ
يل َّللاِ حديث رقم ( ،7817ج.)05/4
(َ )1باب َفضل ِرَب َ
َ
اإلجارِة إلى ِنص ِ
ف الن َه ِار حديث رقم ( ،7768ج.)13/0
(َ )2باب ِ َ َ
( )3الزبيدي  ،تاج العروس( ،ج.)040/01
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" .وكذا فيما نزل منزلة المكان ،نحو :من فالن إلى فالن .وفي الزمان عند الكوفيين ،كقوله -

تعالى" -من أول يوم" .وصححه ابن مالك ،لكثرة شواهده"

()1

أما إلى" حرف جر ،يرد لمعان ثمانية:

األول :انتهاء الغاية في الزمان ،والمكان ،وغيرهما .وهو أصل معانيها"(.)2
ج-الغدو:

وقد تأتي بلفظة الغدو وذلك في موطنين وكالهما منصوبان مثل(:)3
 قالَ" :فقال َله عبدالرحم ِن :الَ حاج َة لِي ِفي َذلِك هل ِمن سو ٍق ِف ِيه ِت َج َارةٌ؟ ،قال :سوق
َ َ
َ
َ َ
َ
ِ ٍ ()4
ِ
ِ
ٍ
ِ
اء َعبد
َقينَق ٍ
اع ،قالَ :ف َغ َدا إليه َعبد الرح َمنَ ،فأَتَى بأَقط َو َسمن ،قال :ثم تَ َاب َع الغد َو َف َما َلب َث أَن َج َ
الرح َم ِن َعَلي ِه أَثَر صف َ ٍرة"(.)5
وقد جاءت لفظة الغدو والتي تعني في الحديث الذهاب صباحا معربة بالنصب على

المفعولية.
د-الغد:

وقد وردت بلفظة الغد نحو خمس عشرة مرة ومن ذلك:
أوال :مرفوعة:
وقد وردت مرفوعة مرتين ،مثل(:)6

( )1المرادي  ،الجنى الداني في حروف المعاني( ،ص.)038
( )2المرجع السابق( ،ص.)085
( )3ينظر :حديث رقم 0083

ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـيض يط َـبخ ثـم يت َـرك َحتـى َيمص َـل،
( )4ال َهم َزة َوالَقاف َوالطاء تَد ُّل َعَلى ال َخلط َواالخت َالط ،.قالوا :األَقـط م َـن الل َـب ِن َمخ ٌ
ط ِبـ ــاأل َِق ِط (ابـ ــن فـ ــارس  ،مقـ ــاييس اللغـ ــة،
ـام َمـ ــأقو ٌ
ط خلِ ـ ـ َ
ط ـ ـ ٌةَ .وأََقطـ ــت الَقـ ــوَم أَقطـ ــا ،أي :أَط َعمـ ــتهمَ .و َ
َوالِقط َعـ ــة أ َِق َ
ط َعـ ـ ٌ
(ج)070/0

ِ ِ
ِ
( )5باب ما جاء ِفي َقو ِل َّللاِ -تعالى :-ت َفإذا ق ِ
ضَي ِت الصـالَة فانتشـروا ِفـي األَر ِ
ض َوابتَغـوا مـن َفضـل َّللا َواذكـروا َّللاَ
َ َ َ َ
ير َل َعلكم تفلِحو َن حديث رقم ( ،7348ج.)57/0
َكِث ا
( )6ينظر :حديث رقم 4007
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ٍ
ِ
ِ
ِ
اءت ِب َرج ٍل ِمن َبِني
عن أبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،قال"َ :ب َع َث النب ُّي َ خيال ق َب َل َنجدَ ،ف َج َِ
ِ ِ ٍ ِ
ٍ
ِ
المس ِجِدَ ،ف َخ َرَج إليه النِب ُّي َ ،فقالَ :ماذا
امة بن أثَالَ ،ف َرَبطوه ب َسارَية من َس َواري َ
َحن َيف َة يقال َله ث َم َ
ِعندك يا ثمامة؟ َفقالِ :عنِدي خير يا محمدِ ،إن تَقتلِني تَقتل َذا دمٍ ،وِان تن ِعم تن ِعم عَلى َش ِ
اك ٍرَ ،واِن
َ
ٌَ َ َ
َ َ
ََ َ َ َ
()1
ِ
ِ
ِ
الغد"
ان َ
ال َف َسل منه ما شئ َتَ ،فت ِر َك َحتى َك َ
الم َ
كن َت تريد َ
أي حتى كان اليوم التالى وجاءت الغد -هنا -مرفوعة على الفاعلية؛ ألن كان تامة

()2

في

الحديث.
وفي لفظة (ماذا) الواردة في الحديث وجوه نحوية متعددة ذكرها بدر الدين العيني

()3

في

(ما َذا عندك؟) أي :أي َشيء عندك؟ َوقال َبعضهم :يحتَمل أَن تكون:
شرحه على البخاريَ ":قولهَ :
ظنك أَن أَفعله بك؟ انتهى.
َما استفهامية ،وَذاَ ،موصوَلة ،وعندك ،صلته؛ أيَ :ما الِذي استَقر ِفي َ
قلتَ :ه َذا َيأِتي على أوجه .األول :أَن تكونَ :ما استفهاميةَ ،وَذاِ ،إ َش َارة َنحوَ :ما َذا الوقوف؟ الث ِاني:
أَن تكون َما استفهامية ،وَذاَ ،موصوَلة ِب َدلِيل افتقاره للجملة بعده الثالِث :أَن تكونَ :ما َذا ،كله
الرِبع :أَن تكونَ :ما َذا ،كله اسم جنس ِب َمعنىَ :شيء ،أَو
استفهاما على الترِكيب َكَقولِك :لماذا ِجئت؟ ا
موصوال ِبمعنى :ال ِذي الخ ِ
امس :أَن تكون :ما َذا َزِائ َدة وَ :ذا ِ
لإل َش َارة .الساِدس :أَن تكونَ :ما،
َ
َ
َ
َ

(َ )1باب َفر ِ
ض الجم َع ِة حديث رقم ( ، 806ج.)7/7
ـان زيــد؛ أي قــد حــدث َوخلــق ،قــال
ـان َدالــة علــى ال َحــدث فتســتغني َعــن ال َخَبــر ال َمنصــوب تَقــول قــد كـ َ
(َ )2وتَكــون َكـ َ
الش ِ
اعر:
ِ
ك أَم َسـى زيـد َوأصـبح َعمـرو
(ِإذا َك َ
ان الشتاء فأدفئوني  ...فـإن الشـيخ يهدمـه الشـتَاء) أي ِإذا حـدث الشـتَاء َوَوقـع َوَكـذل َ
وكقولك أمسينا وأصبحنا(ابن الصائغ ،اللمحة في شرح الملحة( ،ص.)08

وســى بــن أَحمــد بــن ح َســين بــن يوســف ابــن م َحمــد الَبــدر الحلبــى األصــلى القــاهري الحنفــي
(َ )3محمــود بــن أَحمــد بــن م َ
ال َمعروف بالعيني
ِِ
ين َو َســبعمائة َوحفــظ كتبــا ِفــي فنونــومش؛ أيخــه ِفــي النحــو َوالصــرف
ضــان ســنة  067اثَنتَــي ِن َوســت َ
ولــد َســاِبع عشــر َرَم َ
والمنطق َواألصول والمعاني َوالَبَيان َبعضهم من تالمـذة الجـاربردى َوَبعضـهم مـن تالمـذة الطِيِبـي َوَبعضـهم مـن تالمـذة
الســعد التفتــازاني َوشــرح المجمــع والبحــار الزآخ ـرة والمنــار والشـ ـواهد ال َو ِاق َعــة ِفــي شــروح األلفيــة والتســهيل ِالبـ ِـن َمال ــك
مائــة ودفــن ِبالَقـ ِ
ِ
ُّ
ِ
ـاه َرِة (الشــوكاني ،البــدر
يطمـ َ
ـات َليَلــة الث َالثَــاء َاربــع ،ي الحجــة ســنة  855خمــس َوخمســين وثمــان َ َ
َوالمح َ
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع( ،ج)715/7
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استفهاما وَذا ،زِائدة على خالف ِف ِ
يهَ .قولهِ :
(عنِدي خير)َ ،يعِني :لست أَنت ِممن تظلم بل أَنت تَعفو
َ َ
وتحسن"(.)1
ثانيا :منصوبة:
وقد جاءت منصوبة نحوا من خمس مرات ،مثل(:)2
ِ
أيها
 َعن أَِبي ش َري ٍح ،أَنه ،قال لِ َعم ِرو ب ِن َس ِع ٍيدَ - :وه َو َيب َعث البع َوث إلى َمك َة–"ائ َذن لي َ
األ َِمير ،أحِدثك َقوال َق ِ
ِ
ِ
ص َرته َعي َنأي
الغ َد ِمن َيو ِم َ
ام ِبه النِب ُّي َ 
َ َ
الفت ِحَ ،سم َعته أذ َناي َوَو َعاه َقلبيَ ،وأَب َ
َ
()3
ِ
ِ
ِ
ين تَ َكل َم ِب ِهَ :حم َد َّللاَ َوأَث َنى َعَليه ،ثم ،قالِ " :إن َمك َة َحرَم َها َّللاَ ،وَلم ي َح ِرم َها الناس" .
حَ
وكلمة الغد كلمة معربة بمعنى اليوم التالى حيث جاء في "نتائج الفكر النحوي" عند السهيلي:

(غد) جعل له اسم يترجم به عن جميعه ،وهو مشتق من أقرب ساعة منه إلى يومك ،إال أن " أمس

" مبني و " غد " معرب ،فعل بكل واحد منهما ما فعل بالفعل الذي في معناه ،ولذلك (جاء) " أمس
" بلفظ األمر حين أرادوا بناءه كما بني الفعل الماضي الذي صيغ من أجله ،ولم يجئ بلفظ الفعل

لئال يلتبس بالفعل الماضي...والعملية فيه عندي ليست كهي في " زيد " و " عمرو " ،ولكنها كهي
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

مشتق منه  -فإن حذف المه مطرد ،ليكون النقص في اللفظ موازنا للنقص في المعنى ،فال يستوفي

حروف الكلمة بأسرها إال عند حصول المعنى بأسره .وعلى ذلك كل هذه األسماء نقص من لفظها
بحسب ما نقص من المعنى الذي عبر عنه بجملة حروف الكلمة .فهذا ما في " أمس " و " غد"(.)4

(غد) َم َع
وجاء في همع الهوامع عن علة إعراب كلمة (غد) وأنها ليست مبنية"َ :ول َذا لم يبن َ
َكونه معرَفة ِألَنه لم يتضمنها ِإنما يتضمنها ما هو ح ِ
(غد) َلي َس بواقع َوالفرق َبينه َوَبين
اصل َواقع و َ
َ َ َ
َ
( )1بدر الدين العيني  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)77/08
( )2ينظر :حديث رقم  4715و  0701و 0761
ِ
( )3باب :لِيبلِ ِغ ِ
الغ ِائ َب حديث رقم ( ،034ج.)07/0
العل َم الشاهد َ
ٌ َ
الس َهيلي ،نتائج الفكر في النحو( ،ص.)13
(ُّ )4
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(سحر) َحيث لم يبن أَنه لما عدل َعن السحر لم يضمن معنى ال َحرف بل أنيب مناب السحر
صار عمر معرَفة بالنيابة َعن َعامر العلم"(.)1
ص َار معرَفة َفمثله بالنيابة َك َما َ
الم َعرف َف َ
(غد)؛ ِألَنه ِفي معنى ال ِفعل المستَقبل والمستقبل معرب"(.)2
وأردف السيوطي قائال" :وأعرب َ
يقصد بذلك أنه بمعنى الفعل المضارع.
وقد ورد في شرح الحديث " َوَقوله ال َغ َد ِبالنص ِب أي ثَ ِاني َيو ِم الَفت ِح"(.)3
َ
ولذا فكلمة الغد في الحديث منصوبة على الظرفية.

ِ
وت،
وفي قصة إسالم أبي ذر الغفاري "َفقالوا :قوموا إلى َه َذا الصاِب ِئَ ،فَقاموا َفض ِربت ألَم َِ
َكب َعَلي ،ثم أَق َب َل َعَلي ِهمَ ،فقالَ :ويَلكم ،تَقتلو َن َرجال ِمن ِغَف َارَ ،و َمت َجركم َو َم َم ُّركم
العباس َفأ َ
َفأَد َرَكني َ
ِ
ِ
الغ َد َر َجعتَ ،فقلت  ،مثلما قلت ِباألَم ِ
س(.)4
َعَلى غَف َارَ ،فأَقَلعوا َعنيَ ،فَلما أَن أَص َبحت َ
َ
والغد -هنا -منصوبة على الظرفية ألن الفعل أصبح فعل تام وليس ناقصا.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يعه َعَلى
اء أَع َارب ٌّي إلى النب ِي َ ، فقالَ :بايعني َعَلى اإلسالَمَِ ،ف َبا َ
وعن َجابر ،قالَ :"ج َ
الغد محموماَ ،فقال :أ َِقلِنيَ ،فأَبىَ ،فَلما ولى ،قال :المِدينة َك ِ
ِ
الك ِ
ير ،تَن ِفي َخ َبثَ َها،
َ َ
َ
َ
اء َ َ َ
اإلسالَمِ ،ثم َج َ
صع ِطيب َها"(.)5
َوَين َ
ثالثا :مجرورة:

وقد جاءت مجرورة نحوا من عشر مرات ،مثل.)6(:
ول َّللاِ
عن ح َذيَف َة ،قال" :كنا جلوسا ِعند عمر ر ِضي َّللا عنهَ ،فقال :أيكم يحَفظ َقول رس ِ
َ
َ
َ َ
َ ََ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يء ،قلتِ :فت َنة الرج ِل ِفي أَهلِ ِه َو َمالِ ِه
 في الفت َنة ،قلت أ ََنا َك َما قاله ، :قال :إن َك َعَليه أَو َعَلي َها َل َج ِر ٌ
ووَلِد ِه وج ِارِه ،ت َك ِفرها الصالَة والصوم والصدَقة ،واألَمر والنهي قالَ :ليس ه َذا أ ِريد ،وَل ِك ِن ِ
الفت َنة الِتي
َ َ
َ
ََ َ َ
َ
َ
َ َ َ
َ
( )1السيوطي  ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع( ،ج.)088/7
( )2المرجع السابق ( ،ج.)081/0

( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)40/4
(َ )4باب ِقص ِة َزم َزَم( ،ج.)084/4
(َ )5باب َمن َن َك َث َبي َعة حديث رقم ( ، 0706ج.)83/1

( )6ينظر 0300 :و  0880و  0430و  0605و  0860و .)4075
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ِ
ِ
ِ
ينِ ،إن َبي َن َك َوَبي َن َها َبابا مغَلقا ،قال:
البحر ،قالَ :لي َس َعَلي َك من َها َبأ ٌس َيا أَم َير المؤ ِمن َ
تَموج َك َمأ يموج َ
اب؟ ،قالَ :ن َعمَ ،ك َما
أيك َسر أَم يفتَح؟ ،قال :يك َسر ،قالِ :إذا ال يغَل َق أ ََبدا ،قل َنا :أ َ
َك َ
ان ع َمر َيعَلم َ
الب َ
أَن دون الغِد الليَل َةِ ،إِني حدثته ِبحِد ٍ
يث َليس ِباأل َ ِ ِ
َمرَنا َمسروقا َف َسأََله،
َ َ
َ
َ
َ
َغاليط َفهب َنا أَن َنسأ َ
َل ح َذيَف َةَ ،فأ َ
الباب ع َمر"(.)1
فقالَ :
وفي شرح الحديث ،قال قاسم ،" :قال :كما أن دون الغد الليلة " أي  ،قال بعضهم هل كان

عمر يعلم معنى الباب المذكور في هذا الحديث فقال نعم يعلمه كما يعلم أن هذه الليلة قبل الغد "

()2

ولفظ الغد -هنا -جاءت معربة بالجر على اإلضافة بعد دون .وكلمة االغاليط صيغة منتهى

الجموع لكلمة الغلط.
وفي الحديث بيان لفضل عمر رضي هللا عنه وعلمه في اإلسالم.
وفي الحديث "َفقال يا رسول َّللاِ :هَلك المال وجاع ِالع َيالَ ،فادع َّللاَ َل َناَ ،ف َرَف َع َي َدي ِه َو َما َن َرى
َ َ َ ََ َ
َ َ َ
()3
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ضعها حتى ثَار السحاب أَمثَال ال ِجب ِ
ال ،ثم َلم َين ِزل َعن
َ َ
َ
َ
في الس َماء َق َزَعة َ ،ف َوالذي َنفسي ب َيدهَ ،ما َو َ َ َ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِِ
الغِد
الم َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ، -فمطرَنا َيو َم َنا َذلِ َكَ ،و ِم َن َ
ط َر َيتَ َح َادر َعَلى لح َيته َ -
من َبره َحتى رأيت َ
()4
وبعد الغِد ،والِذي يلِ ِ
يهَ ،حتى الجم َع ِة األخرى"
َ
ََ َ َ َ
وقد وردت الغد مجرورة بحرف الجر (من) وباإلضافة -أيضا.-

ِ
ِ
ِ
 َ ِصلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم-
وعن أَبي َسَل َم َةَ ،عن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،قال" :قال النب ُّي َ -
ِمن ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اسموا َعَلى الكف ِر"(.)5
َ َ
الغد َيوَم النحرَ ،وه َو بمنىَ :نحن َنازلو َن َغدا ب َخيف َبني ك َن َان َةَ ،حيث تََق َ
وقد جاءت هذه اللفظة نكرة منصوبة ومجرورة ولم ترد مرفوعة.

أوال :منصوبة:
فقد وردت منصوبة نحو سبعة وثالثين موطنا ومن ذلك(:)1
( )1باب وف ِد بِني حِن َيف َة ،وح ِد ِ
يث ثمام َة ب ِن [ص ]003:أثَ ٍ
ال حديث رقم ( ، 4007ج.)003/5
ََ
َ َ َ َ
َ َ
( )2قاسم ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري( ،ج.)68/7
( )3أبو عبيد الهروي  ،غريب الحديث( ،ج.)085/0
(َ )4باب ِاالسِتسَق ِاء ِفي الخطَب ِة َيوَم الجم َع ِة حديث رقم ( ،100ج.)07/7
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َمك َة حديث رقم ( ، 0513ج.)048/7
(َ )5باب نزول النب ِي َ
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ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َيقول"َ :نحن
عن أ ََبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،أَنه َسم َع َرس َول َّللا َ
ِ
الكتَ ِ
القيام ِة ،بيد أَنهم اوتوا ِ
ِ
ِ
ض َعَلي ِهم،
اآلخرو َن الساِبقو َن َيوَم َ َ َ َ
اب من َقبل َنا ،ثم َه َذأ يومهم الذي ف ِر َ
َ
ِِ
ِِ
ص َارى َبع َد َغٍد"(.)2
َفاخ َتَلفوا فيهَ ،ف َه َد َانا َّللاَ ،فالناس َل َنا فيه تََب ٌع اليهود َغداَ ،والن َ
ِ
ِ
اض َوالن َوِو ُّي؛ أي ِعيد
جاء في شرح الحديث "َقوله اليهودَغدا  ،قال الَقاضي ع َي ٌ
ار عن الجثَ ِث َفيَقدر ِف ِ
ِ
وف الزم ِ
يه َمعنى لِيم ِك َن َكونه َخ َب ار َوقال
ان َال تَكون إخ َب ا َ
اليهود َغدا؛ ألَن ظر َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َارى َبع َد َغٍد انتَ َهى َواألَول أَر َجح َوأَوَفق
أَبو ال َعباس القرطب ُّي تَقديره اليهود ي َعظمو َن َغدا َوالن َ
ير َوتَ َكُّلفا"( )3يقصد بذلك عيد اليهود السبت والنصارى األحد وعيدنا
لِ َك َال ِم أَه ِل ال َع َربِي ِة َوأََق ُّل تَقِد ا
نحن المسلمين أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يوم الجمعة وهذا من هداية هللا لنا كما بين المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص في حديثه.
وجاءت كلمة (غدا) األولى معربة بالنصب على الظرفية وكلمة (غد) الثانية جاءت مجرورة

على اإلضافة بعد ظرف الزمان بعد.

ويؤيد الباحث ما ذهب إليه القاضي عياض في التقدير؛ ألنه أقل تكلفا في العربية.
والبن مالك تعليق جميل على الحديث "قلت :في هذا الحديث وقوع ظرف الزمان خبر مبتدأ
هو من أسماء الجثث.
واألصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني ،كقولك :غدا التأهبٍ ،
وبعد
غد الرحيل .فلو قيل :غدا زيد ،وبعد ٍ
ٍ
غد لم يجز .فلو كان معه قرينة تدل على اسم معنى محذوف
جاز ،كقولك :قدوم زيد اليوم وعمرو غدا؛ أي :وقدوم عمرو ،فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه
مقامه لوضوح المعنى .فكذلك يقدر قبل " اليهود والنصارى" مضافان من أسماء المعاني ،ليكون

ظرف الزمان خبرين عنهما .فالمراد  -وهللا أعلم -فغدا تعييد اليهود وبعد غد تعييد النصارى"(.)4

( )1ينظر :حـديث رقـم  0513و  7488و  7530و 7807و  0331و  0358و  0305و  0030و  0037و
 0004و  0887و  4731و  4703و  4787و  4780و  4855و 5700و  5705و  5418و  5531و

 5540و  5513و  5880و  5880و  6386و  0401و  0483و  816و 0486
(َ )2باب َفر ِ
ض الجم َع ِة حديث رقم ( ،806ج.)7/7
( )3ابن إبراهيم العراقي ،طرح التثريب في شرح التقريب( ،ج.)056/0
( )4ابن مالك َ ،شو ِ
اهد التوضيح َوالتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح( ،ص.)055
َ
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ِ
الغي ِب َخم ٌس ال يعَلم َها ِإال َّللا :ال يعلَم
وع ِن اب ِن ع َم َر ،قال :قال َرسول َّللا ِ " :مفتَاح َ
 ٍَ
ِ
َحٌد َما يكون ِفي األَر َحامَِ ،والَ تَعَلم َنف ٌس َما َذا تَك ِسب َغداَ ،و َما تَد ِري
َحٌد ما يكون في َغدَ ،وال يعَلم أ َ
أَ
ِ
َنف ٌس ِبأي أَر ٍ
طر"(.)1
الم َ
ض تَموتَ ،و َما يد ِري أ َ
َحٌد َمتَى َيجيء َ
وقال رسول َّللاِ ِ حين أَراد قدوم مك َة" :من ِزلنا َغداِ ،إن َشاء َّللاِ ،بخي ِف َبِني ِك َن َان َةَ ،حيث
َ
َ َ
َ ََ
َ
َ َ
َ
()2
اسموا َعَلى الكف ِر" .
تََق َ

وعن جوي ِري َة ِبن ِت الح ِار ِث ر ِضي َّللا َعن َها" ،أَن النِبي َ ،د َخ َل َعَلي َها َيوَم الجم َع ِة
َ
َ َ
َ
َ َ
ِ
ص ِائم ٌةَ ،فقال :أَصم ِت أَم ِ
ين أَن تَصو ِمي َغدا؟  ،قالت :الَ،
س؟  ،قالت :الَ ،قال :ت ِريد َ
َ َ
()3
َفأَف ِط ِري" .

َوِهي
َ
قال:

 َوقال َجاِبٌر" :اشتَد الغ َرَماء ِفي حقوِق ِهم ِفي َدي ِن أَِبيَ ،ف َسأََلهم النِب ُّي  أَن َيقَبلوا ثَ َم َرِِ
ِ
ِ
ِِ
ين
الح ِائ َ
ط َوَلم َيكسره َلهمَ ،وقالَ :سأَغدو َعَلي َك َغدا َ ،ف َغ َدا َعَلي َنا ح َ
َحائطيَ ،فأ ََبواَ ،فَلم يعطهم َ
ِ
ِ
ضيتهم"(.)4
أَص َب َحَ ،ف َد َعا في ثَ َم ِرَها ِبال َب َرَكةَ ،فَق َ
ثانيا :مجرورة:

وقد وردت مجرورة تسع مرات مثل(:)5
الرَبيِ ِع ِبن ِت م َع ِوٍذ ،قالت"َ :د َخ َل َعَلي النِب ُّي َ غ َد َاة بِني َعَليَ ،ف َجَل َس َعَلى ِف َر ِاشي
 َع ِن َُّ
ِ
الد ِ
ات َيض ِرب َن ِب ُّ
فَ ،يندب َن َمن قِت َل ِمن َآب ِائ ِهن َيوَم َبد ٍر َحتى قالت َج ِارَي ٌة:
َك َمجلِ ِس َك ِمنيَ ،وج َوي ِرَي ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم : -الَ تَقولِي َه َك َذا َوقوِلي َما كن ِت
َوف َينا َنب ٌّي َيعَلم َما في َغدَ .فقال النب ُّي َ -
ين"(.)6
تَقولِ َ

ِ
ـس الَ َيعَلمهــن ِإال َّللا» حــديث
الم َ
طــر ِإال َّللا َو ،قــال أَبـو ه َريـ َـرَةَ :عـ ِـن النِبـ ِـي َ « :خمـ ٌ
(َ )1بـاب :الَ َيــدرِي َمتَــى َيجــيء َ
رقم ( ، 0301ج.)00/7
( )2باب نز ِ
ول النِب ِي َ مك َة حديث رقم ( ، 0581ج.)048/7
َ
ِ
صو ِم َيو ِم [ص ]47:الجم َعة حديث رقم ( ، 0186ج.)47/0
(َ )3باب َ
(َ )4باب َمن آخر َ ِ
الغ ِد أَو َنح ِوِهَ ،وَلم َي َر َمطال ( ،ج.)008/0
يم إلى َ
الغر َ
( )5ينظر :حديث رقم  0405و  0815و  0586و  5040و  0316و 0001
ِ
المالَِئ َك ِة َبد ار حديث رقم ( ، 4330ج.)87/5
(َ )6باب شهود َ
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ِ
ِ
ِ
الغي ِب َخم ٌس الَ َيعَلم َها ِإال
ول َّللا  قالَ " :مَفاتح َ
 َوع ِن اب ِن ع َم َر َرض َي َّللا َعنهما :أَن َرس َ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
َحٌد ِإال
الم َ
طر أ َ
َّللا :الَ َيعَلم َما في َغد إال َّللاَ ،والَ َيعَلم َما تَغيض األَر َحام إال َّللاَ ،والَ َيعَلم َمتَى َيأتي َ
()1
َّللا ،والَ تَد ِري َنف ٌس ِبأي أَر ٍ
اعة ِإال َّللا "
ض تَموتَ ،والَ َيعَلم َمتَى تَقوم الس َ
َ

وعن مسرو ٍق ،قال :قلت لِع ِائشة ر ِضي
َ َ
َ ََ َ َ
ِ
أين أَن َت ِمن ثَالَ ٍث،
َلَقد َقف َش َع ِري مما قل َتَ ،
ِفي َغٍد َفَقد َك َذ َب"(.)2

َّللا َعن َها"َ :يا أمتَاه َهل َأرَى م َحمٌد َ ربه؟ َفقالت:
َمن َحدثَ َكهن َفَقد َك َذ َب ومنها َو َمن َحدثَ َك أَنه َيعَلم َما

والفعل حدث بتشديد الدال من األفعال التي ذكرها ابن مالك في االلفية والتي تنصب ثالثة

مفاعيل في العربية(.)3
-5العشي:

جاء في معجم العين" العشي ،آخر النهار ،فإذا قلتَ :ع ِشية فهي ليو ٍم واحد ،تقول :لقيته
عشي َة يوم كذا ،وعشية من الع ِشي ِ
ات ،واذا صغروا العشي  ،قالوا :ع َش ِ
يشيان ،وذلك عند الشَفق وهو
َ
()4
آخر ساعة من النهار عند م َغي ِربان الشمس .ويجوز في تصغير عشية :ع َشية ،وع َش ِ
يش َية"
َ

ِ
وبها ،كل َذلِك ِعشي،
وفي تهذيب
َ
اللغة"وَيَقع العشي على َما َبين َزَوال الشمس إلى َوقت غر َ
َفِإذا َغ َابت الشمس َفه َو ال ِعشاء"()5و منه يقال صالتا الظهر والعصر  ،هما صالتا العشي نسبة إلى
هذا الوقت”(.)6

وفيه يقول الشاعر:
ـــل مــــن َبـ ْـــرِد ُّ
ـــتطيع ُه
فــــال ال ِّ
ظـ ُّ
الضـ َ
ـــحى نسـ ُ

ق
وال ال َفـــــي ُء مـــــن بـــــرِد الع ِشـ
ــــي َنـــــ ُذو ُ
ْ
َ ْ َ ِّ

(َ )1باب َقولِ ِه:
(َ )2باب َقولِ ِه:
( )3ينظر :ابن مالك ،الفية ابن مالك( ،ص.)74

()1

تَّللا َيعَلم َما تَح ِمل ك ُّل أنثَى َو َما تَ ِغيض األَر َحام} [الرعد ]8 :حديث رقم ( ،4610ج.)01/6
َ َ ْ َْ َ َ
ك َقبْ َل ُطلُ ِ ذ ْ
َََْ ُُ
وب} [ق ]01 :حديث رقم ( ،4855ج.)043/6
وع الشم ِس وقبل الغر ِ
توسبِح ِِبم ِد رب ِ

( )4الفراهيدي –العين(عشي)( ،ج.)088/7

( )5أبو منصور الهروي  ،تهذيب اللغة(عشي)( ،ج.)08/0

( )6الرضي اإلستراباذي ،شرح شافية ابن الحاجب( ،ج.)000/4
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وقول الشاعر:
ومـــــــا لـــــــي بزفـــــــرات العشـــــــي يـــــــدان

وحملــــــــت زفــــــــرات الضــــــــحى فأطقتهـــــــــا

()2

قال في النسبة إلى العشي عشوي(.)3
()4

العشي إلى حد المغرب"
وللعشي أسماء أخرى وردت بها عند العرب ومنها:الطفل" الطَفلَ :
()6
()5
ك
وكذلك كلمة
العصر"العصر :العشي" ويقال العصران ويقصد بهما الغداة والعشي ويقال :أَتَيت َ
َ
َعص ار؛ أي َع ِشيا"( )7ومنها -أيضا -كلمة العشج" العشج :العشي"( )8ولكن العشج جاءت بمعنى
العشي على اإلبدال وهو إبدال إلياء جيما وهي ظاهرة صرفية( )9ومنها كلمة األصيل" واألصيل:
()10
ِ
الع ِشي َبين اصفرار الشمس إلى
صيالل"  ،وكذا القصر"الَقصرَ :
َ
العش ُّي ،وهو األصل ،وتَصغيره أ َ
()11
ِ
للعشيَ :عصر ،وَقصر .ويقال :الَقصر :حين يدنو غروب
وبها"  ،وورد في الزاهر "يقال َ
غر َ
()12
الع ِش ُّي"( ،)13وسبب تسميتها ذلك" لِ َرو ِح ِ
فإنها ِفي
،
يح
الر
:
اح
و
الر
و
":
أيضا
وجاء
الشمس".
ِ
َ
َ
َ
األَغَل ِب تَه ُّب بع َد الزو ِ
ال"(.)14
َ
َ

( )1قطرب ،األزمنة وتلبية الجاهلية( ،ص ،)65بن السيد البطليوسي ،الحلل في شرح أبيات الجمل( ، ،ج.)07/0
( )2الوقاد  ،التصريح بمضمون التوضيح في النحو( ،ج.)505/7
( )3ينظر :ابن فارس  ،مجمل اللغة(عشي)( ،ج.)661/0
( )4السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها( ،ج.)401/7
( )5الفراهيدي –العين(عشي)( ،ج.)710/0

( )6ينظر :الفراهيدي –العين(عشي)( ،ج.)710/0
( )7قطرب ،األزمنة وتلبية الجاهلية( ،ص.)56
( )8الفراهيدي –العين(عشي)( ،ج.)008/5
( )9األشموني ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك( ،ج.)87/4
( )10المرجع السابق(،ج.)056/0

( )11ابن دريد ،جمهرة اللغة (ج.)040/7
( )12ابن األنباري ،الزاهر في معاني كلمات الناس( ،ج.)003/7
( )13أبو منصور الهروي ،تهذيب اللغة ( ،ج.)040/5
( )14ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،ج.)455/7
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وقد وردت هذه اللفظة بعدة اشتقاقات من لفظها على النحو اآلتي:
أ -العشي:
وقد وردت لفظة العشي معرفة بأل في البخاري نحوا من ثماني مرات كلها مجرورة إال في
موطن واحد جاءت مرفوعة على الفاعلية ومن ذلك

()1

:

أوالً :مرفوعة:

في الحديث "َفَلما َكان ِام َرسول َّللاِ َخ ِطيبا"
َ َ
العش ُّي َق َ

()2

حيث جاءت لفظة العشي -هنا -مرفوعة على الفاعلية ألن الفعل كان -هنا -فعل تام وليس

ناقصا.
ثانياً :مجرورة:
ِ
ِ
ِ
الع ِش ِي"(.)3
صالَتَ ِي َ
"صلى ب َنا َرسول َّللا  إحدى َ
َ -عن أَبي ه َري َرَة ،قالَ :

ص َالتي العشى :الظهر أَو ال َعصر " ِبال َج ِرِ ،بال َب َد ِل من إحدى،
جاء في شرح الحديث "إحدى َ
ِ
ِ
ص َالة الظهرَ ،ويجوز النصب على ِإض َمار :أعنى"(.)4
َويجوز الرفع على تَقدير :ه َي َ
وكلمة العشي تعرب مجرورة على اإلضافة ألنها معرفة بعد نكرة.

ِ ِ
وقال سعٌد " :كنت أ ِ ِ ِالع ِش ِي الَ أخرم َعن َها ،أَركد
صالَتَ ِي َ
صالَةَ َرسول َّللا َ ،
صلي بهم َ
َ
َ
()5
ِفي األوَليي ِن ،وأَحِذف ِفي األخريي ِن "َفقال عمر ر ِ
ضي َّللا َعنهَ :ذلِ َك الظ ُّن ِب َك" .
َ
َ َ
َ َ َ

( )1ينظر :حديث رقم  0771و  0016و  7055و  4034و .0743

اب من شهد الفتح حديث رقم ( ، 4034ج.)050/5
(َ )2ب ٌ
يك األ ِ ِ
( )3باب تَشِب ِ
المس ِج ِد َو َغي ِرِه حديث رقم ( ،487ج.)030/0
َ
َصاب ِع في َ
َ
( )4العكبري ،إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي( ،ص.)030
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وب ِ
( )5باب وج ِ
الق َر ِ ِ ِ
يهـا َو َمـا ي َخاَفـت حـديث
الح َ
َ
المأمو ِم فـي الصـَل َوات كل َهـا ،فـي َ
ض ِـر َوالس َـف ِرَ ،و َمـا يج َهـر ف َ
اءة لإل َما ِم َو َ
َ
رقم .058

13

وقوله(" :ال أخرم عنها)؛ أي :ال أنقص صالتي من صالة رسول هللا ومعنى قوله (أركد)
()1

في األوليين؛ أي أطيل القراءة في األوليين وأقصرها في األخريين"

والعشي -هنا -مجرورة على

اإلضافة ؛ -أيضا.-
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ض
َح َدكم ِإ َذا َما تَع ِر َ
 َول َّللا  ،قال " :إن أ َ
وعن َعبدَّللا ب ِن ع َم َر َرض َي َّللا َعنهما :أَن َرس َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َعَلي ِه مقعده ِبال َغ َد ِاة و ِ ِ
الجن ِةَ ،واِن َك ان ِمن أَه ِل الن ِار َف ِمن أَه ِل
الجنة َفمن أَهل َ
العش ِي ،إن َك إ َن من أَهل َ
َ َ
َ َ
ِ ()2
ِ
ِ
امة" .
النارَ ،فيقالَ :ه َذا َمق َعد َك َحتى َيب َعثَ َك َّللا َيوَم الق َي َ
جاء في شرح الحديث "وقال القاضي ابن الطيب :اتفق المسلمون أنه ال غدو وال عشي في

اآلخرة ،وانما هو في الدنيا ،فهم معروضون بعد مماتهم على النار ،وقيل :يوم القيامة ،ويوم القيامة
يدخلون أشد العذاب ،فمن عرض عليه النار غدوا وعشيا أحرى أن يسمع الكالم.)3(".

وقد وردت نكرة نحوا من ثالث مرات

()4

وكلها منصوبة:

ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ورتهم
الجن َة ص َ
 َعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،قال ، :قال َرسول َّللا " :أَول زم َرة َتلج َِ
ِ
ِ
ِ
ورِة الَقم ِر َليَل َة َ ِ
يها الذ َهب،
َعَلى ص َ
يهاَ ،وال يمتَخطو َنَ ،وأليتَ َغوطو َن ،آن َيتهم ف َ
البدر،ال يبصقو َن ف َ
َ
امرهم األَلوة ،ورشحهم ِ
الفض ِة ،ومج ِ
أَم َشاطهم ِمن الذه ِب و ِ
المسك ،ولِك ِل و ِ
احٍد ِمنهم َزو َجتَ ِ
ان ،ي َرى م ُّخ
ََ
َََ
َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َبي َنهم َوالَ تََباغ َ
سوِقهما من َوَراء اللح ِم م َن الحس ِن ،الَ اختالَ َ
ض ،قلوبهم َقل ٌب َواحٌد ،ي َسبحو َن َّللاَ
بك َرة َو َع ِشياا"(.)5
وفي شرح الحديث"(ورشحهم المسك ومجامرهم األلوة) الجود الذي يتبخر به كما ،قال (عود

الطيب) قيل جعلت مجامرهم نفس العود لكن في رواية البخاري وقود مجامرهم األلوة ففي هذه
الرواية تجوز .والمجامر جمع مجمرة وهي المبخرة سميت مجمرة لوضع الجمر فيها ،ليفوح به ما

يوضع فيها من البخور واأللوة بفتح الهمزة ،ويجوز ضمها وبضم الالم وتشديد الواو وحكى ابن التين

كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية .وقيل زائدة ، .قال األصمعي :أراها فارسية معربة .وقد
( )1ابن بطال  ،شرح صحيح البخاري البن بطال  ( ،ج.)007/7
ِ
ِ
ِ
الع ِش ِي.
المِيت يع َرض َعَليه َمق َعده ِبال َغ َداة َو َ
(َ )2باب َ
( )3ابن بطال  ،شرح صحيح البخاري البن بطال( ،ج.)065/0
( )4ينظر :حديث رقم  0746و 6505
( )5باب ما ج ِ ِ ِ
الجن ِة َوأَن َها َمخلوَق ٌة حديث رقم ( ،0745ج.)008/4
اء في صَفة َ
َ َ َ َ
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يقا ل إن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار وال نار في الجنة .ويجاب باحتمال أن يشعل بغير
نار بقول كن"(.)1

وكلمة عشيا -هنا -لم تخالف معناها اللغوي آخر النهار وجاءت منصوبة باسم المعطوف

من لفظة بكرة المنصوبة على الظرفية وهي ضد العشي.

وفي الحديث -أيضا -لطيفة لغوية في ذكره التثنية في كلمة (زوجتان) بينها ابن حجر في
فتح الباري حيث  ،قال" :المراد أَن أََقل ما لِك ِل و ِ
احٍد ِمنهم َزو َجتَ ِ
اب َبعضهم ِباحِت َما ِل أَن
ََ
َج َ
ان َوَقد أ َ
َ
َ
تكون التثِنية تن ِظ ا ِ ِ ِ
ِ
ان وَنحو َذلِ َك أو المراد تَثِن َية التكِث ِ
ِ
ِ
ك
َ َ
َ َ
ير َوالتعظي ِم َنحو َلبي َ
ير لَقوله َجنتَان َو َعي َن َ
ِ ِ ()2
َو َسع َدي َك َوَال َيخَفى َما فيه" ويميل الباحث على أن التثنية -هنا -للتكثير والتعظيم وهذا من كرم
هللا للمؤمن في الجنة جعلنا هللا من عباده المؤمنين.

وليس المقصود في الحديث أنهم يسبحون في وقت اإلبكار والعشي بل قدر الوقت كامال
داللة على كثرة التسبيح فيكون بالساعات المتواصلة  ،قال ابن حجرَ" :قوله ي َسِبحو َن َّللاَ بك َرة َو َع ِشياا
أي َقد َرهما"(.)3
وقد وردت بالتأنيث َعشية نحو ست مرات ،منها مرتان جاءت معرفة باإلضافة وفي كل
األحوال جاءت منصوبة على الظرفية أو تابعة لها بالعطف مثل(:)4
ِ
ِِ
ٍ
ِ
ام َع ِشية َبع َد الصالَ ِةَ ،فتَ َشه َد َوأَث َنى
 َعن أَبي ح َميد الساعد ِي ،أَنه أَخ َب َره" :أَن َرس َول َّللا َ ق َ
()5
َعَلى َّللاِ ِب َما ه َو أَهله"

( )1ابن إبراهيم البكري ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين( ،ج.)003/8
( )2ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)075/6
( )3المرجع السابق( ،ج.)070/6
( )4ينظر :حديث رقم  0507و 0833و 5608و 6606
(َ )5باب َمن قال ِفي الخطَب ِة َبع َد الثَن ِاء :أَما َبعد حديث رقم ( ،175ج.)00/7
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والمقصود بكلمة عشية -هنا -أي وقت الزوال وهو معناها اللغوي كما أوردناها سابقا "قام

عشية؛ أي قام يخطب في الناس ويعظهم ويذكرهم بعد الزوال ،وذلك "بعد الصالة"؛ أي بعد صالة
الظهر أو العصر"

()1

و-هنا -جاءت منصوبة على الظرفية.

اف ابن الد ِغ َن ِة َع ِشية ِفي
وفي قصة خروج أبي بكر من مكة َ"وارتَ َح َل َم َعه ابن الد ِغ َن ِةَ ،ف َط َ
أَشر ِ
اف ق َري ٍ
شَ ،فقال َلهمِ :إن أ ََبا َبك ٍر الَ َيخرج ِمثله َوالَ يخ َرج"(.)2
َ
ويرى الباحث أن فرقا بين عشيا باألف الممدودة وعشية بالتاء المربوطة ذلك أن إطالق

األلف تدل على تباعد زمن العشي أكثر من انتهاء الكلمة بالتاء المربوطة وهللا أعلم.

ِ
ِ
ِ ِ
الح ِجَ ،فِإ َذا َف َرغ َنا ِم َن
َم َرَنا َعشي َة الترِوَية أَن نهل ب َ
أما مجيئها مضافة ففي الحديث "ثم أ َ
المن ِ
اس ِكِ ،جئ َنا َفطف َنا ِبال َبي ِت ،وِبالصَفا و ِ
الهدي"(.)3
ََ
َ
المرَوةَ ،فَقد تَم َح ُّج َنا َو َعَلي َنا َ
َ َ

وكذا في الحديث :عن أ ِم َ ِ ِ ِ
الح ِار ِث" :أَن َها أَرَسَلت إلى النِب ِي ِ بَق َد ِح َل َب ٍنَ ،وه َو
َ
الفضل بنت َ
()4
ِ
ِ
َخ َذ ِب َيِد ِه َف َش ِرَبه" .
ف َعشي َة َع َرَف َةَ ،فأ َ
َواق ٌ
ِ ِِ
الع ِشي َة
وقد وردت معرفة (بأل) في موطن واحد تقريبا وهوَ" :فقال َعل ٌّي ألَبي َبك ٍرَ :مو ِعد َك َ
لِل َبي َع ِة.)5("،
أي وقت العشي من هذا اليوم وهي منصوبة على الظرفية.
ب -العشاء:
وقد ترد بلفظة العشاء والعشاء لغة " :ظالم الليل ،ويقال ِإن ِ
العشاء من َلدن َزَوال الشمس
َ
()1
إلى الصباحَ ،وعند ال َعامة من َلدن غروب الشمس إلى أَن تولي صدر الليل"
( )1قاسم  ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ( ،ج.)754/7
ِِ
ِ ِ ِ
الم ِد َين ِة حديث رقم ( ، 0135ج.)58/5
(َ )2باب هج َرة النب ِي َ وأَص َحابه إلى َ
ِِ
ِ
( )3بـاب َقـو ِل َّللاِ -تعـالى :-ذلِـ ِ
ـر ِم[ البقـرة ]016 :حـديث رقــم ، 0507
الحـ َا
َ
َ
المسـجد َ
ـك ل َمـن َلـم َيكــن أَهلـه َحاضـرِي َ
(ج.)044/7

ِ
ف َعَلى َب ِع ِ
يرِه حديث رقم ( ، 5608ج.)003/0
(َ )4باب َمن َش ِر َب َوه َو َواق ٌ
( )5ابن زكريا االنصاري  ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)008/0
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أي حتى الساعة الثانية عشرة في زماننا هذا.
ومنه طعام العشاء بفتح العين وهو تأخير الطعام إلى وقت العشاء)2(.وجاء -أيضا"-

الغداء"(.)3
العشاء :خالف َ
َ

وقد وردت في البخاري معرفة كلها بمعنى صالة العشاء.
أوال :مرفوعة:
فقد وردت مرفوعة نحوا من أربعة مواطن مثل:
"ثم أ ِق ِ ِص ِل َبي َنهما"(.)4
صلىَ ،وَلم ي َ
يمت الع َشاء َف َ
َ

وتعرب في الحديث نائب فاعل للفعل المبني للمجهول.

ِ
ٍ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ، -قال" :الَ تَغلِ َبنكم
وعن َعبد َّللا بن م َغفل الم َزن ُّي ،أَن النبي َ -()5
األَعراب عَلى اس ِم صالَِتكم المغ ِر ِب  ،قال األَعراب :وتَقولِ :هي ِ
الع َشاء"
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
وهي -هنا -خبر للمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

وقال أَبو هريرة :ع ِن النِب ِي " :أَثَقل الصالَ ِة عَلى المن ِاف ِقين ِالفجر"(.)6
الع َشاء َو َ
َ َ
َ
َ ََ َ

وهي -هنا -خبر المبتدأ مرفوع -أيضا.-

وفي الحديث "واِن أَبا بك ٍر تَعشى ِعند النِب ِي  ،ثم َلِب َث حيث صلِي ِت ِالع َشاء"
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
فاعل مرفوع للفعل المبني للمجهول.

()7

( )1ابن دريد  ،جمهرة اللغة( ،ج.)807/7
( )2ينظر :ابن دريد ،جمهرة اللغة ( ،ج.)0305/7
( )3الفارابي  ،معجم ديوان األدب( ،ج.)46/4
()4
()5
()6
()7

َباب ِإسَبا ِغ الوض ِ
وء حديث رقم ( ،001ج.)43/0
باب من َك ِره أَن يقال لِلمغ ِر ِبِ :
الع َشاء حديث رقم ( ،560ج.)000/0
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
العتَ َمةَ ،و َمن َرآه َواسعا( ،ج.)000/0
َباب ذك ِر الع َشاء َو َ
باب السم ِر مع الضي ِ
ف َواألَه ِل حديث رقم ( ،637ج.)074/0
َ
َ ََ
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وهي نائب

وع ِن اب ِن عمر ر ِضي َّللا عنهما ،قال" :صليت مع النِب ِي  سجدتَي ِن َقبل ُّ
الظه ِرَ ،و َسج َدتَي ِن
َ َ
َ
َ
َ
ََ
َ
ََ َ َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ِ
المغ ِرب
المغربَ ،و َسج َدتَين َبع َد الع َشاءَ ،و َسج َدتَين َبع َد الجم َعةَ ،فأَما َ
َبع َد الظهرَ ،و َسج َدتَين َبع َد َ
ِ ِ ()1
وِ
الع َشاء َف ِفي َبيته"
َ
فكلمة المغرب -هنا -جاءت مرفوعة على االبتداء لحذف المضاف وهو كلمة صالة وعليه

فكلمة العشاء بعدها اسم معطوف بحرف العطف الواو مرفوع وعالمة رفعه بالضمة الظاهرة على
آخره.
ثانيا :منصوبة:
مثل(:)2

وقد وردت منصوبة ما يقرب من عشرين مرة كلها منصوبة على المفعولية أو بتابع لها

ِِ
عن عبد َّللاِ بن عمر ،قال" :صلى ِبنا النِب ُّي ِ الع َش ِ
ام،
َ
ََ
َ ََ
َ
اء في آخر َح َياتهَ ،فَلما َسل َم َق َ
َ
()3
ظه ِر األَر ِ
َحٌد" وقد
َفقال :أ ََرأيتَكم َليَلتَكم َهِذ ِه ،فإن َأر َس ِم َائ ِة َس َن ٍة ِمن َها ،ال يبَقى ِممن ه َو َعَلى َ
ض أَ
وردت -هنا -كلمة العشاء منصوبة على المفعولية.
ِ ِ
ِ
ص َالة المغرب ،ووقتها ِحين يغيب الشفق"
ص َالة الع َشاء ،ه َي التي بعد َ
" َو َ
 َ ِط ٍب،
ول َّللاِ  ،قال"َ :والِذي َنف ِسي ِب َيِد ِه َلَقد َه َممت أَن آم َر ِب َح َ
وعن أَبي ه َري َرَة :أَن َرس َ
طب ،ثم آمر ِبالصالَ ِةَ ،فيؤذ َن َلها ،ثم آمر رجال َفيؤم الناس ،ثم أ َخالِف إلى ِرج ٍ
ِق َعَلي ِهم
الَ ،فأ َحر َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َفيح َ َ
َ
ِ ِ ِِ
ِ
َحدهم ،أَنه َي ِجد َعرقا َس ِمينا ،أَو ِمرَماتَي ِن َح َس َنتَي ِن(َ ،)5ل َش ِه َد
بيوتَهمَ ،والذي َنفسي ب َيده َلو َيعَلم أ َ
ِ
اء"(.)6
الع َش َ
()4

وب ِة حديث رقم ( ،0007ج.)50/7
(َ )1باب الت َ
المكت َ
طُّوِع َبع َد َ
( )2ينظـ ـ ــر :حـ ـ ــديث رقـ ـ ــم  511و  030و  0051و  0004و  0605و  0580و  4518و  4157و  0774و
 540و  563و  565و  0003و  0604و  0680و  0056و  0064و 4404
( )3باب السم ِر ِفي ِ
العل ِم حديث رقم  006ج04/0
َ
َ
( )4أبو منصور الهروي  ،تهذيب اللغة( ،ج.)08/0
(ِ )5
المرماة :السهم الذي يتَ َعلم به الرمي (الفراهيدي  ،العين (ج)710/8
ِ
ِ
اع ِة حديث رقم ( ،644ج.)000/0
الج َم َ
صالَة َ
(َ )6باب وجوب َ
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ضي َّللا عنهما  ،قالِ" :ب ُّت ِفي بي ِت خاَلِتي ميمون َة " َفصلى رسول َّللاِ
اس ر ِ
وع ِن اب ِن َعب ٍ
َ َ
َ
َ
 ََ
َ
َ
َ َ
ِ
اء"(.)1
 الع َش َ
ثالثا :مجرورة:

ووردت مجرورة نحو أربعة وأربعين موطنا مثل(:)2
ِ
ِ
 َعن أَِبي َبرَزَةَ " ،ك َ ِِ
يها َما َبي َن
صلِي ُّ
الصب َح َوأ َ
يسهَ ،وَيق َأر ف َ
َحد َنا َيعرف َجل َ
ان النب ُّي  ي َ
ِ
السِتين إلى ِ
ِ
الم َائ ِة ،وي ِ
ُّ ِ
المِد َين ِة،
َ
العص َر َوأ َ
صلي الظه َر إ َذا َازَلت الشمسَ ،و َ
صى َ
َحد َنا َيذ َهب إلى أَق َ
َ َ
ِ ()3
الع َش ِ
ير ِ
َر َج َع والشمس َحي ٌة  -وَن ِسيت ما قال ِفي المغ ِر ِب  -والَ ي َبالى ِبتَأ ِخ ِ
اء إلى ثل ِث الليل"
َ
َ
َ
َ
َ

ِ
 َ ِين َقِدموا َم ِعي ِفي الس ِف َين ِة نزوال ِفي َب ِقي ِع
وسى ،قال" :كنت أ ََنا َوأَص َحاِبي الذ َ
وعن أَبي م َ
الع َش ِ
بطحان ،والنِب ُّي ِ بالمِدين ِةَ ،ف َكان يتَناوب النِبي ِ عند صالَ ِة ِ
اء كل َليَل ٍة َنَفٌر ِمنهم"(.)4
َ َ
َ َََ
َ َ َ
َ َ
ِ
ِ ِ
 َ ِيث َبع َد َها"(.)5
الحِد َ
ول َّللا َ ك َ
ان َيك َره النوَم َقب َل الع َشاء َو َ
وعن أَبي َبرَزَة" ،أَن َرس َ
وقد ترد صالة العشاء بلفظ صالة العتمة "والعتَمة :وقت ص ِالع ِ
الة ِ
شاء اآلخرة"( )6وورد ؛ -
َ
َ َ
()7
أيضا "-ثم قالوا لصالة العشاء عتمة ألنها تؤدى في ذلك الوقت " .

اإلمامِِ ،ب ِح ِ
ابَ :يقوم َعن َي ِم ِ ِ
ذائ ِه َس َواء ِإذا َك َانا اثَني ِن حديث رقم ( ،610ج.)040/0
(َ )1ب ٌ
ين َ
( )2ينظر :حديث رقم  507و  630و  660و  680و  035و  055و  060و  061و  000و  010و 867و
 100و 0310و  0317و  0031و  0007و  0000و

 0083و  0068و  0783و  0006و  0064و

 0135و  5830و  5861و  6701و  6010و  0546و  650و  133و  0317و  0036و  0030و
 0038و  0668و  0600و  0687و  566و  561و  500و 0701
( )3باب :وقت ُّ
الظه ِر ِعن َد الزو ِ
ال حديث رقم ( ،540ج.)004/0
َ
َ ٌ َ
ِ
ِ
ِ
(َ )4باب َفضل الع َشاء حديث رقم ( ،560ج.)008/0
( )5باب ما يكره ِمن النو ِم َقبل ِ
الع َش ِاء حديث رقم ( ،568ج.)008/0
َ َ َ َ
َ
( )6الفارابي ،معجم ديوان األدب( ،ج.)740/0

( )7أبو منصور الهروي ،الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي( ،ص.)50
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ِ
ول َّللاِ  ،قالَ" :لو َيعَلم الناس َما ِفي
ومن ورودها بلفظة العتمةَ :عن أَبي ه َري َرَة :أَن َرس َ
ِ
الند ِاء والص ِ
ف األَو ِل ،ثم َلم َي ِجدوا ِإال أَن َيستَ ِهموا َعَلي ِه الَستَهموا ،وَلو َيعَلمو َن ما ِفي الته ِج ِ
ير
َ
َ َ
َ
َ
ِ
الصب ِحَ ،ألَتَوهما َوَلو َحبوا"( )1ويقصد صالة العشاء
العتَ َم ِة َو ُّ
الَستََبقوا إليهَ ،وَلو َيعَلمو َن َما في َ
ِ ِ
ِ
العتَ َم َةَ ،فَق َأرَِ :إ َذا الس َماء ان َشقتَ ،ف َس َج َدَ ،فقلت
 َ"صليت َم َع أَبي ه َري َرَة َ
وعن أَبي َراف ٍع ،قالَ :
()2
َله ، :قال :سجدت خلف أَِبي الَق ِ
اس ِم َ ،فالَ أ ََزال أَسجد ِب َها َحتى أَلَقاه"
َ َ
ََ
ذ
َ
ً
وكذلك بلفظة الزلف "وأما قوله -تعالىَ  :-و ُزلفا م َِن الليْ ِل 3فإنه أراد صالة المغرب وصالة
العشاء اآلخرة وسماها زلفا النهما في أول ساعات الليل وأقربها وأصله من الزلفى وهي القربى
وازدلف إليه :اقترب منه وواحد الزلف زلفة"(.)4

وقد جاءت نكرة بلفظة عشاء ما يقرب من سبع مرات وهي بمعنى وقت العشاء وكلها

منصوبة على الظرفية منها(:)5

اها
َخ َر َجت َسوَدة ِبنت َزم َع َةَ ،زوج النِب ِي َ ،ليَلة ِم َن الليالي ِع َشاءَ ،وَك َان ِت ام َأرَة َ
ط ِويَلةَ ،ف َن َاد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحج ِ
اب"(.)6
ع َمر :أَالَ َقد َع َرف َناك َيا َسوَدة ،حرصا َعَلى أَن َين ِزَل الح َجاب ،فأ َنزَل َّللا آي َة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
المِد َين ِة ِع َشاء"(.)7
-وعن أبي ذر ،قال" :كنت أَمشي َم َع النب ِي  في َحرة َ

(َ )1باب ِاالسِت َها ِم ِفي األ ِ
َذان حديث رقم ( 605ج.)076/0
( )2باب الجه ِر ِفي ِ
الع َش ِاء حديث رقم ( 066ج.)050/0
َ
َ
(] )3هود.[004 :
( )4أبو منصور الهروي ،الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي( ،ص.)41
( )5ينظر :حديث رقم  7468و  5301و  5010و  5745و 5740
ِ ِ
الب َر ِاز حديث رقم ( ،046ج.)40/0
(َ )6باب خرو ِج الن َساء إلى َ
ك حديث رقم ( ،6768ج.)63/8
ك َو َسع َدي َ
اب ِبَلبي َ
َج َ
(َ )7باب َمن أ َ

911

-6الضحى:
ووقت الضحى بعد الغدو "ثم ُّ
بالمِد"
بعد الغد ِو .ثم الضحاء َ
الض َحى َ
بعد َ
ذلك َ
الضحىَ ،مقصورَ :وقت الشروق .والضحاءَ ،ممدودِ :عند انبساط الشمس"(ُّ )2
اللغة" و ُّ
"الض َحى من
ِ
الضحاء إلى قريب من نصف
طلوع الشمس إلى أَن يرتَفع الن َهار وتبيض الشمس جدا ،ثم بعد َذلك َ
الن َهارَ .وقد تسمى الشمس ضحا لظهورها ِفي َذلِك ال َوقت"(.)3
()1

وفي جمهرة

()4

"الغزالة :الضحى"
وقد جاءت الضحى عند العرب بألفاظ أخرى تؤدي معناها ومنها الغزالة َ

وقد وردت في البخاري ثالث عشرة مرة معرفة والمقصود منها جميعا صالة الضحى وهي

الصالة التي تؤدى ضحوة وقد وردت منصوبة ومجرورة ولم ترد مرفوعة البتة فيما بحثنا وهللا أعلم

ومن ذلك(:)5

أوال :منصوبة:
ِ
ِ ِ ِ
صلى ُّ
الض َحى َغير أ ِم َه ِان ٍئ
"ما أَخ َب َرَنا أ َ
َحٌد ،أَنه َأرَى النبي َ 
 َعن ابن أَبي َليَلى ،قالَ :ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
صالَة
صلى َ
صلى ثَ َمان َي َرَك َعاتَ ،ف َما َرأيته َ
َذ َك َرت" :أَن النبي َ يوَم َفت ِح َمك َة اغتَ َس َل في َبيت َهاَ ،ف َ
()6
ود"
َخف ِمن َها َغي َر أَنه يِت ُّم ُّ
ع َو ُّ
أَ
السج َ
الركو َ
ولفظة الضحى -هنا -جاءت منصوبة على المفعولية.

( )1الفراهيدي ،العين( ،ج.)50/0

( )2ابن دريد  ،جمهرة اللغة( ،ج.)0353/7
( )3ابن سيدة  ،المحكم والمحيط األعظم( ،ج.)400/0
( )4الفراهيدي  ،العين( ،ج.)080 /4
( )5ينظر :حديث رقم  0006و  0000و  0008و  0001و  0010و  0005و  0180و  4717و 0503
طوع ِفي السَف ِرِ ،في َغي ِر دب ِر الصَلو ِ
ات َوَقبَل َها حديث رقم ( ،0030ج.)45/7
(َ )6باب َمن تَ َ َ
َ
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ثانيا :مجرورة:
ِ
ِ
ِ
الع َم َلَ ،وه َو ي ِح ُّب أَن
وعن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها ،قالتِ" :إن َك َ
 َان َرسول َّللا َ ل َي َدع َ
ِ
ِ
ِ
الضحى َق ُّ
ِ
ط َواِِني
َيع َم َل ِبه َخش َي َة أَن َيع َم َل ِبه الناسَ ،فيف َر َ
ض َعَليهمَ ،و َما َسب َح َرسول َّللا  سب َح َة ُّ َ
َأل َسِبح َها"(.)1
وجاءت -هنا -مجرورة على اإلضافة.

"والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات ومن ذلك سبحة الضحى"(.)2
ِ
ص ِاني النِب ُّي ِ ب َرك َعتَ ِي
وفي حديث ثالث ، :قال أَبو ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه" :أَو َ
ُّ
الض َحى"()3وهي -هنا -مجرورة على اإلضافة -أيضا.-
ٍ
حينئذ منصوبة على
ووردت نكرة إحدى عشرة مرة والمقصود منها جميعا وقت الضحى وهى

الظرفية ومن ذلك(:)4

ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
المس ِجِد ، -قال ِمس َعٌر :أ َراه ،قال:
 َعن َجابر بن َعبد َّللا ،قال" :أَتَيت النبي َ وه َو في َِ ()5
ِ
ضحى َ -فقال :ص ِل ركعتَي ِن وَك ِ
ض ِاني َوَزَادني"
ان لي َعَليه َدي ٌن َفَق َ
َ َ َ َ َ
أي وقت الضحى المنصوص عليه لغويا وتعرب -هنا -منصوبة على الظرفية.

ِ
ِ
ات َغ َد ٍاة َمرَكباَ ،ف َخ َسَف ِت الشمسَ ،ف َر َج َع ضحى،
وفي حديث آخر "ثم َرك َب َرسول َّللا َ ذ َظه َرَان ِي الحجر"(.)6
َف َمر َرسول َّللاِ َ بي َن َ
وهي -أيضا -منصوبة على الظرفية

ظهرِي) ِبالتثِني ِة ،وِفي ِروا ٍ
ظ َه َرَاني؛ ِبَفت ِح المع َج َم ِة
يةَ :
جاء في شرح الحديث"(َف َمر َبي َن َ َ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ظه ٍر،
يل :الم َراد َبي َن َ
َعَلى التثن َية -أيضا( -الح َج ِر) ِب َ
ض ِم المه َمَلة َوَفت ِح الجي ِم َجمع حج َرة ،ق َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

َو ُّ
النو ِن
َو ُّ
النون

يض النِب ِي َ عَلى صالَ ِة اللي ِل والنو ِاف ِل ِمن َغي ِر إيج ٍ
َباب تَح ِر ِ
اب حديث رقم ( ،0078ج.)53/7
َ
َ َ
َ
الخطابي ،معالم السنن( ،ج.)005/0
طُّوِع َمثَنى( ،ج.)50/7
اء ِفي الت َ
َباب َما َج َ
ينظر :حديث رقم  0356و  0010و  7014و  0388و  0000و  0814و  4600و  5063و 6058
َباب الصالَ ِة إذا َق ِد َم ِمن َسَف ٍر حديث رقم ( ،440ج.)16/0
القب ِر ِفي الكس ِ
باب التعُّوذ ِمن َع ِ
وف حديث رقم ( ،0353ج.)06/7
ذاب َ
َ
َ
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ِ
ِ
ِ
اج ِه ،وَكانت َال ِ
ُّ
صَقة
يل :ال َكلِ َمة كل َها َزائ َدةٌَ ،والم َراد َبي َن الح َج ِر؛ أي :بيوت أَزَو ِ َ َ
والياء َزائ َدةٌَ ،وِق َ
ِبال َمس ِجِد"(.)1

وفي فتح الباري" والعرب تضع االثني ِن م ِ
وضع الجمع َو ِمنه َقوله ظهراني َج َهنم َوَقوله ظهراني
َ
َ َ
الحجر"(.)2
-2الروحة:
ِ
قبلها"()3وفي الصحاح" الرواح نقيض
"الروحة بَفتح الراء من َزَوال الشمس إلى الليل والغدوة َ
الصباحَ ،وه َو اسم لل َوقتَ .ويقال :الغدو :السير ِفي أول الن َهار إلى َزَوال الشمس ،والرواح من
الرجوع
الزَوال إلى آخر الن َهارَ ،ويقالَ :غدا :خرج مبك ارَ ،وَراحَ :ر َج َعَ .وقد يستعمالن ِفي الخروج َو ُّ
مطلقا توسعا"(.)4
وجاء في المعجم الوسيط"(الروحة) المرة من الرواح"(.)5
وقد وردت بلفظها وباشتقاق آخر
أ-

الروحة:

وقد وردت في البخاري مرفوعة ومجرورة ولم ترد منصوبة البتة
أوال :مرفوعة:
والمرفوع منها نحوا من ست مرات مثل(:)6

( )1الزرقاني  ،شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك( ،ج.)643/0

( )2ابــن حجــر العســقالني ،فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري (ج ،)057/0وابــن حمــد البســام ،تيســير العــالم شــرح
عمدة األحكام( ،ص.)043

( )3أبو الفضل السبتي ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار( ،ج.)030/0
( )4الجوهري –الصحاح(روح) ( ،ج.)080/5

( )5مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط(،روح) (ص.)080

( )6ينظر :حديث رقم  5013و  5454و  6405و 6568
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يل َّللاِ
ٍ ِ
الغدوة ِفي سِب ِ
ِ ِ
 َعن َسهل بن َسعد َرضي َّللا َعنهَ ،عن النب ِي  ، قال" :الرو َحة َو َ ََ
()1
ِ
ضل ِم َن ُّ
يها"
أَف َ
الدن َيا َو َما ف َ

جاء في شرح الحديث "قد بين رسول هللا منزلة الدنيا من اآلخرة ،بأن جعل موضع سوط من

الجنة أو غدوة في سبيل هللا أو روحة خير من الدنيا وما فيها ،وانما أراد ثواب الغدوة أو الروحة في
اآلخرة؛ لينبه أمته على هوان الدنيا عند هللا -تعالى -وضعتها ،أال ترى أنه لم يرضها دار جزٍاء
َ ٌ َ
ٌ
ب َول ْه ٌو َوزِينَة)2("وتعرب كلمة الروحة -
ألوليائه وال نقمة ألعدائه؛ بل هي كما وصفها -تعالى-لعِ
هنا -بالرفع على االبتداء.

ِ
ٍ ِ
ِ
،خير
وعن أ ََنس بن َمالِك َرضي َّللا َعنهَ ،ع ِن النِب ِي ، قالَ" :ل َغد َوةٌ في َسِبيل َّللا أَو َرو َح ٌة َ
 َ()3
ِ
ِمن ُّ
يها"
الدن َيا َو َما ف َ

وللسيوطي كالم جميل على هذا الحديث "لغدوة ِبَفتح ال َغين َوِهي السير أول الن َهار إلى الزَوال
أَو َرو َحة ِهي السير من الزَوال إلى آخر الن َهار ،قال الن َوِوي وأو -هنا -للتقسيم َال للشك َو َمع َناه أَن
َ
ِ
ِ
بها َه َذا الث َواب َوَك َذا الغدوة ،قال َوالظاهر أَنه َال يختَص َذلك بالغدوة أَو الرواح من
الروحة يحصل َ
ط ِريقه إلى ال َغزو وَك َذا ِفي مو ِ
اضع ال ِقتَال ِألَن ال َج ِميع
بلدته بل يحصل َذلِك ِبكل غد َوة وروحة ِفي َ
ََ
َ
يسمى غد َوة وروحة ِفي َسِبيل هللا -تعالى.)4("-
وروحة -هنا -مرفوع على أنها اسم معطوف بعد أو العاطفة والتي تفيد التقسيم.
ثانيا :مجرورة:
ووردت بالجر ما يقرب من أربع مرات مثل(:)5

()1
()2
()3
()4

ِ ِ
سأ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َباب َ ِ
الجن ِة حديث رقم ( ،7014ج.)00/4
َحدكم م َن َ
الغد َوة َوالرو َحة في َسِبيل َّللاَ ،وَقاب َقو ِ َ
ابن بطال ،شرح صحيح البخاري البن بطال( ،ج.)048/03
ِ ِ
سأ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َباب َ ِ
الجن ِة حديث رقم ( ،7017ج.)06/4
َحدكم م َن َ
الغد َوة َوالرو َحة في َسِبيل َّللاَ ،وَقاب َقو ِ َ
السيوطي ،الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج( ،ج.)404/4

( )5ينظر :حديث رقم 5013و 5454
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ول َّللاِ  إلى خيبرَ ،فَلما كنا ِبالصهب ِ
"خرج َنا مع رس ِ
النعم ِ
عن س َويد بن ُّاء ،قال
َ
َ ََ
ََ َ
ان ،قالَ َ :
َ
ط َعامٍَ ،ف َما أِتي ِإال ِب َس ِو ٍ
َكل َنا
َيح َيىَ :وِه َي ِمن َخي َب َر َعَلى َرو َح ٍة َ -د َعا َرسول َّللاِ ِ ب َ
يقَ ،فلك َناهَ ،فأ َ
َ
ِ ()1
م نه
ب-الرواح:
وقد وردت هذه الكلمة بلفظة الرواح ثالث مرات وكلها على النصب ومن ذلك(:)2
ِ
"كتَب عبد ِ ِ
ِ
ِ
اء ابن
الحج ِ
اج :أَن الَ ي َخال َ
 َعن َسالمٍ ،قالَ َ َ :ف اب َن ع َم َر في َ
الملك إلى َ
َ
الح ِجَ ،ف َج َ
ِ
ضي َّللا عنه ،وأَنا معه يوم عرَف َة ِحين ازَل ِت الشمسَ ،فص ِ
عمر ر ِ
اجَ ،ف َخ َرَج
الحج ِ
َ َ
َ َ
اح عن َد س َراد ِق َ
َ َ َ َ َ َ َ ََ
ََ َ َ
()3
ِ
ِ ِ
السن َة"
اح ِإن كن َت ت ِريد ُّ
َو َعَليه مل َحَف ٌة م َعصَف َرةٌ َفقالَ :ما َل َك َيا أ ََبا َعبد الرح َم ِن َفقال :الرَو َ
"أي عجل بالذهاب إلى عرفة بعد الزوال .عقب أداء صالتي الظهر والعصر قص ار وجمعا

ببطن ع َرنة إن كنت تريد العمل بسنته  -ملسو هيلع هللا ىلص .)4(" -

والرواح -هنا -منصوبة على المفعولية لفعل محذوف تقديره الزم وهو -هنا -أسلوب اغراء.
ِ
ِ
ِ ِ
اسَ" :فَقِدمنا ِ ِ
وقال ابن َعب ٍاح
الحجةَ ،فَلما َك َ
ان َيوم الجم َعة َعجلت الرَو َ
المد َين َة في عقب ذي َ
َ َ
ِ
اغ ِت الشمس"(.)5
ين َز َ
حَ
-1الليلة:
ظالم وسواد .والنور والضياء ينهر أي :يضيء.
جاء في العين "الليل :ضد النهار ،والليل:
ٌ
َفرد َت أحدهما من اآلخر قلت :ليلة"(.)6
والليل يليل إذا أظلم ،فإذا أ َ

(َ )1باب تَلي َس َعَلى األَعمى َح َرٌج ،والَ َعَلى األَع َرِج َح َرٌج ،والَ َعَلى الم ِر ِ
يض َح َـرٌج} [النـور ،]60 :إلـى َقوِل ِـه  ،تَل َعلكـم
َ
َ
َ
َ
تَعِقلو َن} [البقرة [ :حديث رقم( ، 5084ج.)03/0
( )2ينظر :حديث رقم 0660
()3
()4
()5
()6

َباب الته ِج ِ
اح َيوَم َع َرَف َة حديث رقم ( ،0500ج.)067/7
ير ِبالرَو ِ
قاسم  ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري( ،ج.)000/0
َباب َرج ِم الحبَلى ِم َن ِ ِ
صَنت حديث رقم ( ،6803ج.)068/8
الزَنا إذا أَح َ
الفراهيدي  ،العين(ليل)( ،ج.)060/8
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وفي الصحاح" الليل واحد بمعنى َجمع ،وواحدته ليلة مثل تمرة وتمر .وقد جمع على ليال
هال .وي ،قال :كان األصل فيها َليالةٌ فحذفت ،ألن
أهل وآ ٌ
فزادوا فيها الياء على غير قياس .ونظيره ٌ
وليل ألي ٌل :شديد الظلمة ،قال الفرزدق:
تصغيرها ل َييَليةٌ .
َ

ـــــــتلِ َ ال َغ ِ
ياطـ ِ
ـــــــل أليــــــــ ُل
ـــــــل ُم ْخـ َ
والليـ ُ

الء وليــــــــــــــل ال ــــــــــــــل(.)1
وليلــــــــــــــة َل
ْ
ــــــــــــــي ُ

وقد وردت ألفاظ أخرى بمعناها عند العرب منها لفظة الكافر" والكافر :الليل"( ،)2ومنه قول

الشاعر:

ــــــــاء يمينهـــــــــا فـــــــــي كـ ِ
ــــــــافر
ألقـــــــــت ذكـ ُ

فتــــــــذك ار ثقــــــــالً رثيــــــــداً بعــــــــد مــــــــا

()3

ِ
ص ِرم َعن
وكذلك لفظة الصريم "الص ِريم الليل وهو؛ -أيضاُّ -
الصبح "ألن كال منهما َين َ
ص ِ
احِب ِه"(.)4وكذلك ابن جمير"ابن َجمير :الليل المظلم"( )5وكذلك ابن ثمير"وابن ثمير"( )6ومنها -
َ
()7

أيضا -الديجوج" الديجوج :الليل المظلم"

وكذلك" والعلجوم :الليل"(.)8

وردت لفظة الليلة بلفظها واشتقاقات أخرى
أ-

الليلة:

وردت معرفة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة.

( )1الجوهري ،الصحاح (ليل)( ،ج.)0858/5
( )2ابن السكيت ،إصالح المنطق( ،ج.)44/0
( )3البيت لثعلبة بن صعير المازني ينظر :ابن السكيت إصالح المنطق (ج.)44/0
( )4الثعالبي ،فقه اللغة وسر العربية( ،ص.)705

( )5السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها (ج.)430/0
( )6السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها (،ج.)437/0
( )7ابن عصفور ،الممتع الكبير في التصريف( ،ص.)753
( )8الفارابي  ،معجم ديوان األدب( ،ج.)66/7
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أوال :مرفوعة:
ِ
ِ
صالَِت ِهَ ،فَلما َك َان ِت الليَلة
صلوا ب َ
جاءت مرفوعة في موطنين ،هماَ" :ف َخ َرَج َرسول َّللا َ ،ف َ
ِِ
ِ
ِ
اِ
الصب ِح"(.)1
صالَ ِة ُّ
المسجد َعن أَهله َحتى َخ َرَج ل َ
الرب َعة َع َج َز َ
وهي -هنا -مرفوعة على الفاعلية ألن الفعل كان فعل تام وليس ناقصا.

ِ
ٍِ
ِ
ِ ِ
 َ ِالعش ِر األَوا َس ِط ِمن
ول َّللا َ ك َ
ان َيعتَكف في َ
وعن أَبي َسعيد الخد ِرِي َرض َي َّللا َعنه" :أَن َرس َ
ين ،وِهي الليَلة الِتي َيخرج ِمن ِ
يحِت َها
ان َليَل َة إحدى َو ِعش ِر
ف َعاماَ ،حتى ِإ َذا َك َ
ضَ
َرَم َ
انَ ،فاعتَ َك َ
صب َ
َ
َ َ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
العش َر األواخر"(.)2
م َن اعت َكافه ،قالَ :من َك َ
ان اعتَ َك َ
ف َمعيَ ،فل َيعتَكف َ

ان
"(حتى ِإ َذا َك َ
وكلمة ليلة التي تلت الفعل (كان) ضبطت بالنصب لكنها قد تأتي مرفوعة َ
ِ
ان " التام ِة ِب َمع َنى ثََب َت َنح َوه"(.)3
ض َب َ
طه َبعضهم ِبالرف ِع َفاعل " َك َ
َليَلة) ِبالنص ِب َو َ
ويميل الباحث إلى ضبطها بالرفع على الفاعلية.

ثانيا :منصوبة:
ووردت منصوبة في نحو سبعين موطنا مثل(:)4
ِ
ان ِه َرقل َحزاء َينظر ِفي ُّ
ين َسأَلوه:
النجومِ ،فقال َلهم ح َ
وفي قصة أبي سفيان مع هرقل"َ :وَك َِ
النجو ِم ملِ َكا ا ِ
ِ
لختَ ِ
ظرت ِفي ُّ
ظ َه َر"(.)5
ان َقد َ
ين َن َ
ِإني َرأيت الليَل َة ح َ
َ

(َ )1باب َمن قال ِفي الخطَب ِة َبع َد الثَن ِاء :أَما َبعد حديث رقم ( ،174ج.)00/7
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
الم َسا ِج ِد كلِ َها حديث رقم ( ،7370ج.)48/0
(َ )2باب االعت َكاف في َ
العش ِر األواخرَ ،واالعت َكاف في َ
( )3الزرقاني  ،شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك( ،ج.)008/7
( )4ينظر :حديث رقم  575و  618و  071و  005و  0076و  0785و  0047و  0086و  0470و 0480
و  0504و  0815و  7343و  7385و  7000و  7660و  7010و  7801و  7885و  0706و  0054و
 0474و  0443و  0586و  0018و  4301و  4040و  4000و  4731و  4413و  4410و  4410و
 4414و  4604و  4053و  4800و  4881و  5307و  5700و  5747و  5403و  5600و  5844و
 5137و  6316و  6043و  6040و  6601و  6073و  6111و  0333و  0346و  0340و  0730و
 0700و  0750و  0040و  0461و 0500
ِ
الوح ِي حديث رقم ( ،0ج.(8/0
(َ )5باب َبدء َ
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وكلمة الليلة جاءت -هنا -منصوبة على الظرفية وفي شرح الحديث" َقوله مل َك ال ِختَ ِ
ض ِم
ان ِب َ
()1
ِ ِ
ِ
ِ
ظره
ظ َه َر أي َغَل َب َيعِني َدله َن َ
يهِن ِي ِبَفت ِح ال ِمي ِم َوَكس ِر الال ِم َقوله َقد َ
المي ِم َواِس َكان الال ِم َوللكشم َ
ِ ِ ِ
ان ابِت َداء ظه ِ
النجو ِم َعَلى أَن مل َك ال ِختَ ِ
ِفي حك ِم ُّ
ور
ان َقد َغَل َب َوه َو َك َما ،قال ألَن في تل َك األيا ِم َك َ
ِ
ِ
صاَل َح كف َار َمك َة ِبالح َديِب َي ِة"(.)2
النب ِي  إذ َ
ٍ
ان َّللاَِ ،ما َذا
وعن أ ِم َسَل َم َة ،قالت" :استَيَق َ
ظ النِب ُّي َ ذ َ
ات َليَلة َفقال :سب َح َ
 َاحب ِ
ات الحج ِرَ ،فرب َك ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اس َي ٍة ِفي ُّ
الدن َيا َع ِارَي ٍة
الفتَ ِنَ ،و َما َذا فت َح م َن َ
ص َو َ
َ
الخ َزائن ،أيقظوا َ

أن ِزَل الليَل َة ِم َن
ِفي اآلخ ِرة"(.)3

احب جمع ص ِ
وهي -هنا- -أيضا -منصوبة على الظرفية أما صواحبات الحجر" َفصو ِ
اح َب ٍة
َ
ََ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء ِب َرَكِت َها َولِ َئال َيكن ِم َن
َوالح َجر -هنا -البيوت أ ََرَاد أَزَو َ
اجه أَن يوَقظ َن للص َالة في تل َك الليَلة َر َج َ
()4
ال َغ ِافلِ ِ
يها"
َ
ين ف َ
ط ِو ٍ
وعن سم َرَة ،قال :قال َرسول َّللاِ " :أَتَ ِاني الليَل َة ِآت َي َِكاد
انَ ،فأَتَي َنا َعَلى َرج ٍل َ
يل ،الَ أ َ
َ
()5
أَرى أرسه طوال ،واِنه ِإبر ِ
اهيم . "
َ
َ
َ ََ
-وللفعل أتى ومشتقاته في هذا الحديث لطيفة لغوية اذ لم يقل جاءني ذلك أن اإلتيان يكون

في األشياء المخففة المحببة أما المجيء يكون في الحاالت الشاقة وقد دل معنى الحديث على ذلك

وهللا أعلى وأعلم.

س ب ِن مالِ ٍك ر ِ
"ش ِهد َنا ِبنتا لِرس ِ
وعن أ ََن ِ
ول َّللاِ  ،قالَ :وَرسول َّللاِ ،
ض َي َّللا َعنه ،قالَ :
 ََ
َ
َ
ان ،قالَ :فقال :هل ِمنكم رجل َلم يَق ِار ِ
َجالِ ٌس َعَلى الَقب ِر ،قالَ :ف َرأيت َعي َني ِه تَدم َع ِ
ف( )6الليَل َة؟ َفقال أَبو
َ
َ ٌ
َ
()1
طل َح َة :أ ََنا ،قال :فا ِ
نزل ،قالَ :ف َن َزَل ِفي َقب ِرَها" .
َ
( )1م َحمد ب ِـن م َحمـ ِد ب ِـن َعب ِـد الـرح َم ِن بـن أَِبـي َبكـر الكشـميهني أَبـو َعبـد الـرح َمن الـواعظ المـروزي :والـد أَِبـي المحامـد
محمود، ،كره أَبو سعد بن السـمعاني ِفـي تاريخـه لبغـداد وقـدم آخـر مـرة سـنة سـتين وحـدث بصـحيح مسـلِم عـن الفـراوي

توفي أَبو َعبد الرح َمن بمرو ِفي المحرم سنة ثمان وسبعين وخمسمائة( ،تاريخ بغداد وذيوله( ،ج.)60/05
( )2ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)47/0
العل ِم و ِ
( )3باب ِ
ظ ِة ِباللي ِل حديث رقم ( ،005ج.)04/0
الع َ
َ
َ
( )4ينظر:زين الدين دمحم ،فيض القدير شرح الجامع الصغير( ،ج.)85/4
َ ذَ ذُ َْ َ َ ً
ِيم خل ِيل[ النساء ]075 :حديث رقم ( 0054ج.)043/4
(َ )5باب َقو ِل َّللاِ -تعالى :-واّتذ اهلل إِبراه
( )6الجوهري –الصحاح(قرف)( ،ج.)0406/4
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أي لم يقترف ذنبا أو لم يجامع زوجته في تلك الليلة.
ثالثا :مجرورة:
ووردت مجرورة فيما يقرب من اثني عشر موطنا ،مثل(:)2
عن أ ََنس بن مالِ ٍك حدثَهم "أَن َنِبي َّللاِ َ كان يطوف عَلى ِنس ِائ ِهِ ،في الليَل ِة الو ِاح َد ِةَ ،وَله
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ َ
()3
َيو َمِئٍذ ِتسع ِنس َوٍة"
وكلمة الليلة -هنا -معربة بالجر بحرف الجر (في)

ٍ
ٍ
ِ
صُّلوا ِفي ِر َحالِكمَ ،فأَخ َب َرَنا
ضج َن َ
وفي الحديث "أَذ َن ابن ع َم َر في َليَلة َب ِارَدة ِب َان ،ثم  ،قالَ :
ِ
أَن رسول َّللاِ َ كان يأمر مؤِذنا يؤِذن ،ثم يقول عَلى ِإث ِرِه :أَالَ صلُّوا ِفي ِ ِ ِ
الب ِارَد ِة،
َ
َ
َ
الر َحال في الليَلة َ
َ
َ َ
َ َ
َ
()4
ِ
الم ِط َيرِة ِفي السَف ِر"
أَو َ
وفي شرح الحديث "َقوله نادى ِبالص َال ِة ِبضجنان هو ِبض ٍاد معجم ٍة مفتوح ٍة ثم ِجي ٍم س ِ
اك َن ٍة ثم
ََ
َ ََ َ َ
ََ َ َ
َ
()5
نو ٍن َوه َو َج َب ٌل َعَلى َب ِر ٍيد ِمن َمك َة"

ِ
ِ ِ ٍِ
ِ
الصب ِح ِبالح َديِب َي ِة َعَلى
صالَ َة ُّ
 َ"صلى َل َنا َرسول َّللا َ 
وعن َزيد بن َخالد الج َهن ِي ،أَنه قالَ :
ِ
ِ
ٍ
ف أَق َب َل َعَلى الن ِ
ِِ
اسَ ،فقالَ :هل تَدرو َن َما َذا قال َربُّكم؟ قالوا:
ص َر َ
إثر َس َماء َك َانت م َن الليَلةَ ،فَلما ان َ
َّللا ورسوله أَعَلم ،قال " :أَصبح ِمن ِعب ِادي مؤ ِمن ِبي وك ِافرَ ،فأَما من قال :م ِطرنا ِبَفض ِل َّللاِ
َ
ٌ
ََ ٌ
َ
ََ
ََ
َ
ِ
لكوَك ِبَ ،وأَما َمن قالِ :ب َنوِء َك َذا َوَك َذاَ ،ف َذلِ َك َك ِافٌر ِبي َومؤ ِم ٌن
َوَرح َمِتهَ ،ف َذلِ َك مؤ ِم ٌن ِبي َوَك ِافٌر ِبا َ
الكوَك ِب "
ِب َ

()6

ِ
ِ ِِ
(َ )1بــاب َقــو ِل النِبـ ِـي « :ي َع ـذب المِيــت ِبـ َـبع ِ
ـان النــوح ِمــن ســنِت ِه " حــديث رقــم ، 0785
ض ب َكــاء أَهلــه َعَليــه» إذا َكـ َ
َ
(ج.)01/7
( )2ينظر :حديث رقم  0308و  0071و  0058و  7307و  7308و  0037و  60و  7608و
اءَ« :يحتَ ِجم الجنبَ ،ويَقلِم أَظَف َارهَ ،وَيحلِق َأر َسـهَ ،وِان َلـم
اب :الجنب َيخرج َوَيم ِشي ِفي ُّ
السو ِق َو َغي ِرِه َو ،قال َع َ
(َ )3ب ٌ
طٌ
َيتََوضأ» حديث رقم ( ،784ج.)65/0
اإل َق ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الرح ِ
ِ
ك ِب َع َرَفـ َة َو َجمـ ٍـعَ ،وَقـو ِل المـ َـؤ ِ
ـالِ ،فــي
امـةَ ،وَكــذل َ
(َ )4بـاب األذان للم َســاف ِر ،إذا َكـانوا َج َم َ
ذن :الصـالَة فــي ِ َ
اعــةَ ،و َ
الليَل ِة َ ِ ِ
الم ِط َيرِة حديث رقم ( ،607ج.)071/0
الب ِارَدة أَو َ
( )5النووي  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( ،ج.)730/5

(َ )6باب َيستَقِبل ِ
اس إذا َسل َم حديث رقم ( ،846ج.)061/0
اإل َمام الن َ
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والمقصود بالسماء في الحديث المطر فهو مجاز إسنادي عالقته المكانية" َقوله( :على ِإثر
همزة َوفتح
همزة َوسكون الثاء الم َثلثَة على ال َمشهورَ ،ورِو َي ،بأثر َس َماءِ ،بَفتح ال َ
َس َماء) ِ ،ب َكسر ال َ
طرَ ،وأطلق َعَلي َهاَ :س َماء،
مراد من الس َماء :ال َم َ
الثاء -أيضاَ ،-وه َوَ :ما يكون عقيب الشيءَ ،وال َ
(ك َانت من الليل) َ ،ك َذا ه َو ِفي
ونها تنزل من ِج َهة الس َماء ،وكل ِج َهة علو تسمىَ :س َماءَ .قولهَ :
َ
لك َ
ِرواية األَكثَرين ،وِفي ِرواية المستَملِي والحموي( :من الليَلة) ِب ِ
اإلف َرِادَ ،والس َماء تذكر وتؤنث ِإذا لم يرد
َ
َ
ِ
ِ
فظها َال
بها ال َم َ
بها ال َم َ
طرَ ،ف َك َ
ان َين َبغي أَن تذكر؟ قلتَ :ذاك على َل َ
طر .فإن قلت- :هنا -قد أريد َ
َ
()1
اها" .
َمع َن َ
ِ
ِ
يب َعَلى َكع ٍب  ،قالت :أََفالَ أرِسل إليه
وفي حديث آخر "َفقال َرسول َّللا َ :يا أم َسَل َم َة ت َِ ()2
ِ
ِ
ونكم النوَم َس ِائ َر الليَلة"
َفأ َبش َره؟  ،قالِ :إذا َيحط َمكم الناس َف َيم َنع َ
ويقصد بذلك من كثرة المهنئين لكعب بن مالك رضي هللا عنه بتوبة هللا عليه من فوق سبع

سماوات.
وفي الحديث  ،قالَ" :لم أ ََر ِفي الش ِر َكالليَل ِةَ ،ويَلكمَ ،ما أَنتم؟ لِ َم الَ تَقَبلو َن َعنا ِق َراكم؟ َها ِت()3
طِ
َكلوا"
ض َع َي َده َفقالِ :باس ِم َّللاِ ،األوَلى لِلشي َ
َ
َك َل َوأ َ
انَ ،فأ َ
اءهَ ،ف َو َ
ط َع َ
ام َك َ ،ف َج َ

والكاف في كلمة الليلة تفيد التشبيه وهي إما أنها حرف جر عند بعض النحاة فتكون الليلة

مجرورة بها او اسما عند نحاة آخرين فتكون الليلة مضافة إليها.

"ومذهب األخفش والفارسي ،وكثير من النحويين ،أنه يجوز أن تكون حرفا واسما ،في

االختيار .فإذا قلت :زيد كاألسد ،احتمل األمرين .وشذ أبو جعفر بن مضاء ،فقال :إن الكاف اسم

أبدا ،ألنها بمعنى مثل"(.)4

( )1بدر الدين العيني  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ،ج.)000/6
ِ
ِ
ظُّنـوا أَن الَ
ضـاَقت َعَلـي ِهم أَنفسـهم َو َ
ضـا َقت َعَلـي ِهم األَرض ِب َمـا َرحَبـتَ ،و َ
تو َعَلى الثالَثَة الذين خلفوا َحتـى إذا َ
(َ )2باب َ
ِ
ِ
ِ
ـاب َعَل ــي ِهم لَِيتوب ـ ـواِ ،إن َّللاَ ه ـ َـو التـ ــواب الـ ــرِحيم} [التوبـــة ]008 :حـ ــديث رقـ ــم ، 4600
َمل َجـ ـأَ مـ ـ َـن َّللا ِإال إليـــه ،ثـ ــم تَـ ـ َ
(ج.)03/6

ِ
الغض ِب والج َزِع ِعند الضي ِ
ف حديث رقم ( ،6043ج.)00/8
َ
(َ )3باب َما يك َره م َن َ َ َ َ
( )4المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني( ،ص.)01
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ويرى سيبويه أنها ال تأتي اسما إال في الضرورة الشعرية(.)1
وقد وردت ليلة مضافة إلى اسم ظاهر مرفوعة ومنصوبة ومجرورة.
أوال :مرفوعة:
وردت مرفوعة نحو سبع مرات مثل(:)2
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اعَ ،فكنت ِممن تَ َمت َع َوَلم َيسق
الوَد ِ
عن َعائ َش َة ،قالت" :أَهَللت َم َع َرسول َّللا  في َحجة َول َّللاَِ ،هِذ ِه َليَلة َع َرَف َة
الهد َيَ ،ف َزَع َمت أَن َها َح َ
اضت َوَلم تَطهر َحتى َد َخَلت َليَلة َع َرَف َةَ ،فقالتَ :يا َرس َ
َ
ِ ()3
واِنما كنت تَمتعت ِبعمرٍةَ ،فقال َلها رسول َّللاِ  :انق ِ
ضي َأر َس ِك َوامتَ ِش ِطيَ ،وأَم ِس ِكي َعن عم َرِتك" .
َ َ
َ
َ
َ َ
وكلمة (ليلة) المضافة وردت في الحديث مرتين :في األولى مرفوعة على الفاعلية ،والثانية

على الخبرية.
ِ
ول َّللاِ ،ك ُّل أَص َحاِب َك َيرِجع
 وفي الحديث "َفَلما َك َان َليَل َة َ
الحص َبةَ ،ليَلة النف ِر ،قالتَ :يا َرس َ
ِب َح ٍج َوعم َ ٍرة َغي ِري"(.)4
ووردت ليلة الحصبة بالرفع في موطن آخر وهو أوجه من النصب يؤكد ذلك ليلة النفرالمرفوعة على البدلية.
ثانيا :منصوبة:
ووردت منصوبة نحو ستين مرة مثل(:)5

( )1ينظر :المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ( ،ص.)08
( )2ينظر :حديث رقم  000و  0560و  0007و  0080و 0086
( )3باب امِت َش ِ
اط الم أرَِة ِعن َد غسلِها ِم َن الم ِح ِ
يض حديث رقم ( ، 006ج.)03/0
َ
َ
َ
َ
ِ
اضت حديث رقم ( ، 0067ج.)083/7
الم أرَة َبع َد َما أََف َ
(َ )4باب ِإذا َح َ
اضت َ

( )5ينظر :حديث رقم  0601و  0683و  0000و  0130و  7304و  7305و  7306و  7300و  7308و
 7373و  7370و  7377و  7370و  7307و  7306و  0701و  0745و  0746و  0740و  0754و
 0070و  0010و  0014و  0016و  0403و  0400و  0851و  0888و  0881و  0817و  4408و
 4580و  4031و  4006و  4850و 5506و  5630و  6547و  6540و  6554و  6500و  6600و
 6110و  0404و  0406و 0400و  0457و  0454و  0465و 0500
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ظ َر إلى الَقم ِر َليَل َة َ ِ
َما ِإنكم
َعبِد َّللاِ" :كنا ِعن َد النِب ِي ِ إذ َن َ
البدرَ ،فقال" :أ َ
َ
طعتم أَن الَ تغَلبوا
ض ُّ
ضاهو َن ِ -في رؤَيِت ِه فإن استَ َ
امو َن  -أَو الَ ت َ
َه َذا ،الَ ت َ

عن َج ِرير بنَستَ َرو َن َربكم َك َما تَ َرو َن
َعَلى صالَ ٍة َقب َل طلوِع الشم ِ
س َوَقب َل غروبِ َهاَ ،فاف َعلوا"(.)1
َ
ِ
 َ ِِ
يمانا َواحِت َسابا ،غ ِف َر َله ما
"من َيقم َليَل َة الَقدر ،إ َ
وعن أَبي ه َري َرَة ،قال :قال َرسول َّللا َ :
تََقد َم ِمن َذنِب ِه"(.)2
وقد أضاف كلمة (القدر) إلى (ليلة) للتعريف والتعيين لهذه الليلة العظيمة التي هي خير من

ألف شهر وكلمة ليلة المضافة منصوبة على المفعولية.

ِ
ِ
ام ِة؟  ،قالَ :هل
وعن أ ََبي ه َري َرَة" :أَن الن َاس  ،قالواَ :يا َرس َ
ول َّللا َهل َن َرى َرب َنا َيوَم الق َي َ
ِ
اب(.)3
البد ِر َلي َس د َ
ونه َس َح ٌ
ت َمارو َن في الَق َم ِر َليَل َة َ

وفي الحديث "َفَقام النِب ُّي  خ ِطيبا صِبيح َة ِعش ِر ِف َم َع
َ
ان َفقالَ :من َك َ
ضَ
ين من َرَم َ
َ
ان اعتَ َك َ
َ َ
َ
()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر" .
العش ِر األواخر ،في ِوت ٍ
النب ِي َ ،فل َيرجع ،فإني أ ِريت َليَل َة الَقد ِرَ ،واِني نسيت َهاَ ،واِن َها في َ
ِ
وعن ابن عب ٍ ِِِ ِ
ض َعَف ِة أَهلِ ِه"(.)5
اس َرض َي َّللا َعنهما" :أ ََنا ممن َقد َم النِب ُّي َ ليَل َة المزَدلَفة في َ
َ

ثالثا :مجرورة:

ووردت مضافة مجرورة نحوا من خمس مرات مثل(:)6
في قصة وفاة أبي بكر الصديق" ،قالِ :إن الحي أ ِ ِ ِ ِالمِي ِتِ ،إن َما ه َو لِلمهَل ِة
َ َ
َح ُّق بال َجديد م َن َ
()7
َفَلم يتَوف حتى أَمسى ِمن َليَل ِة الثُّالَثَ ِ
اءَ ،ود ِف َن َقب َل أَن يصِب َح"
َ َ
َ
ِ
الفج ِر حديث رقم ( ، 500ج.)001/0
صالَ ِة َ
(َ )1باب َفضل َ
ِ
ِ
ِ
يم ِ
ان حديث رقم ( ،05ج.)06/0
(َ )2ب ٌ
اب :قَيام َليَلة الَقد ِر م َن اإل َ

السجوِد حديث رقم ( ، 836ج.)063/0
(َ )3باب َفض ِل ُّ
ود عَلى ِ
السجوِد عَلى األَن ِ
الط ِ
ين حديث رقم ( ،800ج.)067/0
فَ ،و ُّ
(َ )4باب ُّ
السج ِ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِِ ٍ ِ
ـاب الَق َمـ ــر حـ ــديث رقـ ــم ،0608
(َ )5بـ ــاب َمـ ــن َقـ ــد َم َ
ضـ ـ َـعَف َة أَهلـ ــه ِبَليـ ــلَ ،فَيقفـ ــو َن ِبالمزَدلَفـ ــةَ ،وَيـ ــدعو َنَ ،ويَقـ ــدم إذا َغـ ـ َ
(ج.)065/7
( )6ينظر :حديث رقم  0503و .0880
(َ )7باب َمو ِت َيو ِم ِاالثَني ِن حديث رقم ( ،0080ج.)037/7
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الخي ِر ،عن ُّ ِ ِ
اجر َت؟ قالَ :خ َرج َنا ِم َن اليمن
وعن أَِبي َ
َ
 َ"متَى َه َ
الص َنابح ِي ،أَنه قال َلهَ :
ِ
ِ
مه ِ
الخ َب َر؟ َفقالَ :دَفنا النِبي  منذ َخم ٍ
س ،قلت:
ينَ ،فَقدم َنا الجحَف َةَ ،فأَق َب َل َراك ٌبَ ،فقلت َلهَ :
اج ِر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العش ِر
َهل َسمع َت في َليَلة الَقد ِر َشيئا؟ قالَ :ن َعم ،أَخ َب َرِني بالَ ٌل م َؤذن النب ِي  :أَنه في السب ِع في َ
األواخر"(.)1
واضافة لفظة القدر إلى الليلة تعيينا لهذه الليلة في قدرها العظيم عند هللا -تعالى -والتي
قرنه وجعل لها سورة كاملة هي سورة القدر واختلف العلماء في سبب تسمية
ذكرها هللا -تعالى -في آ
هذه الليلة بهذا االسم ومن ذلك ":وسميت ليلة القدر؛ إما لتقدير األمور وقضائها فيها؛ أي :إظهار

تقديرها للمالئكة بأن يكتب لهم ما قدره في تلك السنة ويعرفهم إياه ،وليس المراد منه :أنه يحدثه في
تلك الليلة؛ ألن هللا -تعالى -قدر المقادير قبل أن يخلق السموات واألرض في األزل ،فالقدر بمعنى
التقدير ،وهو جعل الشيء على مقدار مخصوص ،ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحكمة البالغة

واما لخطرها وشرفها على سائر الليالي ،فالقدر بمعنى المنزلة والشرف إما باعتبار العامل على

معنى أن من أتى بالطاعة فيها صار ذا قدر وشرف ،واما باعتبار نفس العمل على معنى أن
الطاعة الواقعة في تلك الليلة لها قدر وشرف زائد .وعن أبي بكر الوراق  -رحمه هللا -تعالى-

سميت ليلة القدر؛ ألنه نزل فيها كتاب ذو قدر ،على رسول ذي قدر ،ألمة لها قدر ،ولعله -تعالى-
إنما ذكر لفظ القدر في هذه السورة ثالث مرات لهذا السبب ،و ،قال الخليل  -رحمه هللا -تعالى-

 سميت ليلة القدر؛ أي :ليلة الضيق؛ ألن األرض تضيق فيها بالمالئكة ،فالقدر بمعنى الضيق،ََ
ُ
ُ
كما في قوله -تعالى:-وَ ََم ْن قد َِر عليْهِ رِ ْزق ُه.)3(")2(
ووردت مضافة إلى ضمير منصوبة نحو عشر مرات مثل(:)4
ضي َّللا عنه ،قالَ " :كان أَصحاب محمٍد ِ إ َذا َكان الرجل ِ
ع ِن البرِاء ر ِض َر
صائماَ ،ف َح َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ َ َ
ِ
ام َقب َل أَن يف ِط َر َلم َيأكل َليَلتَه َوالَ َيو َمه َحتى يم ِسي"(.)1
اإلف َ
طارَ ،ف َن َ
َ

ض ِه الذي توِفي ِف ِ
ضي َّللا عنهماِ ،في مر ِ
( )1باب بع ِث النِب ِي  أسامة بن زي ٍد ر ِ
يه حديث رقم ( ،4403ج.)06/6
َ َ
ََ
َ
َ ََ َ َ َ َ
(] )2الطالق.[0 :
( )3دمحم األمين ،تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن( ،ج.)001/07
( )4ينظر :حديث رقم  0500و  0030و  4703و  564و  630و 7688
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وهي -هنا -منصوبة على الظرفية ألنه صح إدخال حرف الجر في قبلها.
ِ
وعن ع ِائ َش َة  -ر ِع َبي َن ِن َس ِائ ِه،
ض َي َّللا َعن َها  ،-قالتَ :
ان َرسول َّللا ِ إ َذا أ ََرَاد َسَف ار أَق َر َ
"ك َ
َ َ
َ
ان َيق ِسم لِك ِل ام َأرٍَة ِمنهن َيو َم َها َوَليَلتَ َهاَ ،غي َر أَن َسوَد َة ِبن َت
َفأيتهن َخ َرَج َسهم َها َخ َرَج ِب َها َم َعهَ ،وَك َ
ِ ِ
ِ ِِ
ضا رس ِ
ِ
ول َّللاِ .)2(" 
َزم َع َة َو َه َبت َيو َم َها َوَليَلتَ َها ل َعائ َش َة َزو ِج النب ِي  ،تَبتَغي ب َذل َك ِر َ َ
وهي -هنا -في الموطنين منصوبة على اسم المعطوف بعد حرف العطف الواو والذي يفيد

اشتراك األمرين في حكم واحد من غير ترتيب.
طىَ ،ف َغ َدوا كُّلهم َيرجوه"
ات الناس َليَلتَهم أيهم يع َ
-وفي قصة رواية يوم خيبر "َف َب َ

()3

والفعل بات في الحديث فعل تام وليس ناقصا ولذا تعرب ليلتهم بالنصب على الظرفية.
وعن َعبد َّللاِ ب َن ع َم َر،َفقال :أَرأيتَكم َليَلتَكم َهِذ ِه ،فإن َأر َس

ِِ
قال" :صلى ِبنا النِب ُّي ِ 
الع َش ِ
ام،
َ
َ
اء في آخر َح َياتهَ ،فَلما َسل َم َق َ
َ
()4
ظه ِر األَر ِ
َحٌد" .
ِم َائ ِة َس َن ٍة ِمن َها ،الَ َيبَقى ِممن ه َو َعَلى َ
ض أَ

أريتكم بمعنى أخبروني وليس مجرد الرؤية كما أن الليلة محذوف مضافها أي ليلتكم
ولفظة أ

جاء في شرح الحديث "(أرأيتكم) بهمزة استفهام ،وتاء الخطاب ،والرؤية -هنا -بصرية ،وكم :حرف
ضمير لقال أرأيتموكم؟ ألن
ا
خطاب بمنزلة تنوين أو تأنيث ال محل له من اإلعراب ،إذ لو كان
الخطاب لجمع ،والمعنى :أخبروني فهو من إطالق السبب على المسبب؛ ألن مشاهدة األشياء

طريق إلى اإلخبار عنها ففيه :كما قال الزمخشري تجوزان إطالق الرؤية ،وارادة اإلخبار ،ألنها
سببه ،وجعلوا االستفهام بمعنى األمر بجامع الطلب(.ليلتكم) أي :شأن ليلتكم أو خبرهما بما يحدث

بعدها"(.)5

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاس َلهـن َعلِ َـم َّللا أَنكــم
ـاس َلكـم َوأَنـتم لَب ٌ
(َ )1بـاب َقـول َّللا َجـل ،كـره :تأحـل َلكـم َليَلـ َة الص َـيا ِم الرَفـث إلـى ن َسـائكم هـن لَب ٌ
ِ
ـب َّللا َلكــم} [البق ـرة ]080 :حــديث رقــم
ـاب َعَلــيكم َو َعَفــا َعــنكم َفــاآل َن َباش ـروهن َوابتَغ ـوا َمــا َكتَـ َ
كنــتم تَختَــانو َن أَنف َســكم َفتَـ َ
( ،0105ج.)78/0
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
يهة َلـم َيجـز
الم أرَة ل َغي ِر َزو ِج َها َو ِعتق َهـاِ ،إذا َك َ
يهةَ ،فـإذا َك َانـت َسـف َ
ـان َل َهـا َزوٌج َفه َـو َجـائٌز ،إذا َلـم تَكـن َسـف َ
(َ )2باب هَبة َ
حديث رقم ( ،7510ج.)051/0
(َ )3باب َفض ِل َمن أَسَل َم َعَلى َي َدي ِه َرج ٌل حديث رقم ( ،0331ج.)63/4
( )4باب السم ِر ِفي ِ
العل ِم حديث رقم ( ،006ج.)04/0
َ
َ
( )5ابن زكريا االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى( ،ج.)058/0
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وجاءت مضافة إلى ضمير المتكلم الجمع في ثالثة مواطن مثل(:)1
قول أبي بكر وهو يحدث عن الهجرة ،قال" :ارتَ َحل َنا ِمن َمك َةَ ،فأَح َيي َنا ،أَوَ :س َري َنا َليَلتََناوَيوم َنا حتى أَظهرَنا وَقام َق ِائم الظ ِه ِ
يرة"(.)2
َ
َ َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
صِدَ ،ف َخ َرج َنا َليال َفأَحثَث َنا
وفي رواية أخرى عند البخاري -أيضا ،"-قال " :أخ َذ َعَلي َنا بالر ََليَلتََنا وَيوم َنا حتى َقام َق ِائم الظ ِه ِ
يرة"(.)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
افتعلنا من الحث وفي أخرى فأحيينا بتحتيين بدل المثلثين بال فوقية من اإلحياء ضد النوم (ليلتنا
ويومنا حتى قام قائم الظهيرة) نصف النهار حيث ال يظهر ظل"(.)4

ووردت مضافة إلى ضمير مجرورة نحوا من إحدى عشرة مرة مثل(:)5
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
يم ِن ،ثم
الب َرِاء ب ِن َع ِاز ٍب ،قالَ :
"ك َ
َع ِن َ
ام َعَلى شقه األ َ
ان َرسول َّللا  إ َذا أ ََوى إلى ف َراشه َن َ
ظه ِري إليك،
قال :اللهم أَسَلمت َنف ِسي إليكَ ،وَوجهت َوج ِهي إليكَ ،وَفوضت أَم ِري إليكَ ،وأَل َجأت َ
ِ ِ
آمنت ِب ِكتَاِب َك الِذي أَن َزل َتَ ،وبِ َنِب ِي َك الِذي أَرَسل َت
َرغ َبة َوَره َبة إليك ،الَ َمل َجأَ َوالَ َمن َجا من َك إال إليكَ ،
وقال رسول َّللاِ  :من قالهن ثم مات تَحت َليَلِت ِه مات عَلى ِ
الفط َرِة"(.)6
َ
َ َ
َ َ َ
َ َ
َ
وفي ذكر (تحت ليلته) لطيفة حيث لم يقل في ليلته ،جاء في شرح الحديث " ومعنى قوله:

(تحت ليلته) أنه لم يتجاوز عنه إلى النهار؛ ألن يسلخ من النهار ،فهو تحته ،أو يكون المعنى :إن
مت تحت نازلة تنزل عليك في ليلتك ،وكذا معنى (من) الرواية األخرى (مت من ليلتك) أي من

أجل ما يحدث في ليلتك"(.)7

( )1ينظر :حديث رقم .0605
ِ
ين َوَفضلِ ِهم " حديث رقم ( ،0657ج.)0/5
(َ )2باب َمَناق ِب الم َها ِج ِر َ
ِِ
ِ ِ ِ
الم ِد َين ِة حديث رقم ( ،0100ج.)64/5
(َ )3باب هج َرة النب ِي َ وأَص َحابه إلى َ
( )4القتيبي المصري  ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري( ،ج.)776/6
( )5ينظر :حديث رقم  0007و  0488و  0430و 5101
ِ
يم ِن حديث رقم ( ،6005ج.)61/8
(َ )6باب النو ِم َعَلى الش ِق األ َ
( )7ابن عبد هللا الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن( ،ج.)0804/6
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وأضاف صاحب مشكاة المصابيح "س َب َب التعِب ِ
ير ِبالتح ِت :أَن َّللاَ َج َع َل اللي َل لِ َباسا َفالناس
َ
()1
اس ِه وه َذا معنى و ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
اض ٌح ِجادا" .
َ
َمغمورو َن َو َمستورو َن تَحتَه َكال َمستور تَح َت ث َيابه َول َب َ َ َ
والبعض  ،قال "(تحت ليلته) أي :في ليلته"(.)2

ويذهب الباحث إلى ما ذهب إليه صاحب المشكاة والكاشف عن حقائق السنن ألن ذكر

(تحت) يختلف عن (في) فالعدول من لفظ إلى لفظ يتبعه عدول من معنى إلى معنى ثم إن الرواي َة
بالمعنى ال تمكن في اللغة العربية ،ألنه ال ترادف عند التحقيق ،وال تركيب يؤدي مؤدى تركيب
آخر .نعم يمكن تأدية المعنى المشترك فقط ،فخصائص كل تركيب على ِح َدة ال يفيدها تركيب آخر
كما يقول بعض شراح الحديث.
ِِ
ِ
ِ
صيب ِ
يح َة َليَلِت ِه"(.)3
صب َ
وفي قصة عامر بن األكوع "فقالواَ :يا َرس َول َّللاَ ،هال أَمتَعتََنا بهَ ،فأ َ َ

أي صبيحة الليلة التي كان عامر سيمتع الصحابة بأارجيزه وهنيهاته بها.

اس ،قالِ" :ب ُّت ِفي بي ِت خاَلِتي ميم ِ ِ
وع ِن اب ِن َعب ٍ
الح ِار ِث َزو ِج النِب ِي صلى هللا عليه
َ َ
َ
 ََ
ون َة بنت َ
ان النِب ُّي ِ عن َد َها ِفي َليَلِت َها"(.)4
وسلم َوَك َ
أي في ليلتها المقسومة لها بين نسائه ملسو هيلع هللا ىلص؟

وفي قصة موسى معوسى لَِفتَاهِ :آت َنا
أَص َب َح  ،قال م َ

الخضر "وَك ِ
طَلَقا َب ِقي َة َليَلِتهما َوَيو َمهماَ ،فَلما
وسى َوَفتَاه َع َجبا ،فان َ
َ َ
ان لم َ
()5
ِ ِ
ِ
صبا". ،
اء َناَ ،لَقد َلق َينا من َسَفرَنا َه َذا َن َ
َغ َد َ

وفي شرح الحديث" (بقية ليلتهما ويومها) بجر (يومهما) عطف على (بقية) ،قال شيخنا :ونبه

بعض الحذاق على أنه مقلوب ،وأن الصواب :بقية يومها وليلتهما ،قلت :وهو ما رواه البخاري في

التفسير.)6(".

( )1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( ،ج.)0655/4
()2
()3
()4
()5
()6

منحة الباري بشرح صحيح البخاري ( ،ج.)060/1
طأ َفالَ ِدَي َة َله حديث رقم ( ، 6810ج.)0/1
َباب إذا َقتَ َل َنف َسه َخ َ
باب السم ِر ِفي ِ
العل ِم حديث رقم ( ،000ج.)04/0
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َباب ما يستَ َح ُّب لل َعال ِم ِإذا سئ َل :أي الن ِ
اس أَعَلم؟ َفَيكل العل َم إلى َّللا حديث رقم ( ، 077ج.)05/0
َ
منحة الباري بشرح صحيح البخاري ( ،ج.)003/0
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و-هنا -كالم آخر في شرح هذه الفقرة من الحديث "وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما

بالنصب لقوله بعد ،فلما أصبح أي من الليلة التي تلي اليوم الذي سار جميعه .قال العيني :هذا

احتمال بعيد ألنه يلزم أن يكون سيرهما بقية [اليوم وجميع] الليلة ،واليوم الكامل والليلة الكاملة من
اليوم الثاني وليس كذلك .قلت :جرى على عادته في الدفع بالصدر وباهلل التوفيق"(.)1

ويميل الباحث إلى الجر وليس النصب ألن الجر في الحديث ال تأويل فيه وال تكلف.
وفي الحديث "أن رسول َّللاِ  لما بعث معاذا ر ِضي َّللا َعنه َعَلى اليمن ،قالِ :إن َك تَق َدم
َ َ
َ ََ َ َ َ َ
ِ
ِ
َعَلى َقو ٍم أَه ِل ِكتَ ٍ
ض
ابَ ،فل َيكن أَو َل َما تَدعوهم إليه ع َب َادة َّللاَ ،فِإ َذا َع َرفوا َّللاََ ،فأَخِبرهم أَن َّللاَ َقد َف َر َ
عَلي ِهم خمس صَلو ٍ
ات ِفي َيو ِم ِهم َوَليَلِت ِهم"(.)2
َ
َ َ َ َ

وعن حديث دعاء النوم  ،قال ملسو هيلع هللا ىلص" :فإن مت ِمن َليَلِتك ،فأنت على ِالفط َ ِرةَ ،واج َعلهن آخر
َ
َما تَتَ َكلم ِب ِه "(.)3
"(مت من ليلتك) أي من أجل ما يحدث في ليلتك"(.)4

َ"وِفي نس َخ ٍة ِفي َليَلِت َك"

()5

وقد تكون (من) الواردة في الرواية األولى بمعنى (في) على إنابة الحروف عند الكوفيين.

وكان أَنس بن مالِ ٍك ر ِاتَ ،وأَبو
ض َي َّللا َعنهَ ،يقول" :اشتَ َكى اب ٌن ِألَِبي َ
طل َح َة ،قالَ :ف َم َ
َ
ََ َ َ
َت ام أرَته أَنه َقد مات هيأَت َشيئا ،ونحته ِفي ج ِان ِب ِ
طلح َة خ ِارجَ ،فَلما أر ِ
طل َح َة،
اء أَبو َ
ََ
َ َ َ
َ َ َ ٌ
َ
َ
َ
َ
البيتَ ،فَلما َج َ
ص ِادَق ٌة،
ظن أَبو َ
ف الغالَم ،قالتَ :قد َه َدأَت َنفسهَ ،وأَرجو أَن َيكو َن َقِد استَ َار َحَ ،و َ
قالَ :كي َ
طل َح َة أَن َها َ
صلى َم َع النِب ِي  ،ثم
اتَ ،فَلما أَص َب َح اغتَ َس َلَ ،فَلما أ ََرَاد أَن َيخرَج أَعَل َمته أَنه َقد َم َ
قالَ :ف َب َ
اتَ ،ف َ

( )1ابن حجر العسقالني ،انتقاض االعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري( ،ج.)053/0
( )2باب الَ تؤ َخذ َكرِائم أَمو ِ
ال الن ِ
اس ِفي الص َد َق ِة حديث رقم ( ،0458ج.)001/7
َ
َ
َ
ِ
ات َعَلى الوض ِ
وء حديث رقم ( ،740ج.)58/0
(َ )3باب َفضل َمن َب َ
( )4الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن( ،ج.)0804/6

( )5مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( ،ج.)0655/4
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ان منهماَ ،فقال َرسول َّللاِ َ :ل َعل َّللاَ أَن ي َب ِار َك َلك َما ِفي َليَلِتك َما ،قال سف َيان:
أَخ َب َر النِبي ِ ب َما َك َ
ِ
ِ
ٍ ُّ
آن"(.)1
ص ِارَ :فرأيت َلهما تس َع َة أَوالَد كلهم َقد َق َأَر القر َ
َفقال َرج ٌل م َن األَن َ
ووردت نكرة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة.

أوال :مرفوعة:
جاءت ست مرات مثل(:)2
ِ
ِ
ط ٍر،
ان َيأمر الم َؤِذ َن ِإ َذا َك َانت َليَل ٌة َذات َبرٍد َو َم َ
ول َّللا َ ك َ
عن اب َن ع َم َر ،قال" :إن َرس َيقول :أَالَ ُّ ِ
الرح ِ
ال"(.)3
َ
صلوا في ِ َ
َ
والفعل كان -هنا -فعل تام وليس ناقصا وليلة مرفوعة على الفاعلية.

ِ
ِ
ِ
ِ
المِد َين ِة ِع َشاء ،استَقَبَل َنا أحٌدَ ،فقالَ :يا
وعن أبي ذر قال" :كنت أَمشي َم َع النب ِي  في َحرة َأ ََبا َذ ٍرَ ،ما أ ِح ُّب أَن أحدا لِي َذ َهباَ ،يأِتي َعَلي َليَل ٌة أَو ثَالَ ٌثِ ،عنِدي ِمنه ِد َين ٌار ِإال أَرصده لِ َدي ٍنِ ،إال
ول ِب ِه ِفي ِع َب ِاد َّللاِ َه َك َذا َو َه َك َذا َو َه َك َذا"(.)4
أَن أَق َ
وليلة في الحديث مرفوعة على الفاعلية -أيضا.-

وفي قصة عمران بن حصين ،قالَ" :ف َبي َن َما َنحن َن ِسيرِ ،إ َذا َنحن ِبام َأرٍَة َس ِادَل ٍة ِرجَلي َها َبي َنم َزادتَي ِنَ ،فقلنا َلها :أين الماء؟ َفقالتِ :إنه الَ ماءَ ،فقلناَ :كم بين أَهلِ ِك وبين الم ِ
اء؟ ،قالتَ :يوٌم
َ
َ َ
ََ
ََ َ َ
َ َ
َ َ
َ َ
َوَليَل ٌة"(.)5
مؤخر مرفوعا لخبر محذوف يفهم من السؤال الذي قبله.
ا
وهنا (يوم) تعرب مبتدأ

ِ
ان يؤ ِمن ِباَّللِ َواليوم
ان يؤ ِمن ِباَّلل َواليوم اآلخر َفليك ِرم َج َارهَ ،و َمن َك َ
"من َك َ
وفي الحديثَ :اآلخر َفليك ِرم ضيَفه ج ِائ َزتَه ،قال :وما ج ِائ َزته يا رسول َّللاِ؟ ،قال :يوم وَليَل ٌة ،و ِ
الض َياَفة ثَالَثَة أيامٍ،
َ
ََ َ
َ
َ َ َ
َ
َ ٌ َ
()1
ِ
ِ
َفما َكان ور ِ
ان يؤ ِمن ِباَّلل َواليوم اآلخر َفل َيقل َخي ار أَو لِ َيصمت" .
ص َدَق ٌة َعَليهَ ،و َمن َك َ
اء َذل َك َفه َو َ
َ َ ََ َ
()1
()2
()3
()4
()5

باب من َلم يظ ِهر حزنه ِعند الم ِ
ص َيب ِة حديث رقم ( ،0030ج.)87/7
َ
َ
َ َ
ينظر :حديث رقم  6005و 6406
ط ِر و ِ
الرخ ِ ِ
صلِي ِفي َرحلِ ِه حديث رقم ( ،666ج.)004/0
العل ِة أَن ي
الم َ َ
ص ة في َ
َباب ُّ َ
َ َ
ك حديث رقم ( ،6768ج.)63/8
ك َو َسع َدي َ
اب ِبَلبي َ
َج َ
َباب َمن أ َ
باب عالَم ِ
النبوِة ِفي ِ
ات ُّ
اإلسالَ ِم حديث رقم ( ،0500ج.)010/4
َ
َ َ
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ثانيا :منصوبة:
وقد وردت نكرة منصوبة ثمانية وسبعين موطنا مثل(:)2
ِ
ِ
ِ
 َعن اب ِن َعب ٍان ِفي
اس ،قالِ" :ب ُّت عن َد َخاَلتي َميم َ
ام النِب ُّي  م َن اللي ِلَ ،فَلما َك َ
ون َة َليَلة َفَق َ
()4
ِ ِ
ام النِب ُّي َ فتَ َوضأَ ِمن َش ٍن()3م َعل ٍق وضوءا َخ ِفيفا"
َبعض الليل َق َ
وليلة -هنا -نكرة داللة على أنها ليست محددة

منصوبة على الظرفية.

أي في ليلة من الليالي

وهي-هنا-

وجاءت (ليلة) الموصوفة بأنها باردة مجرورة بحرف الجر في.
ِ ِ
ِ
ول َّللاِ  ،قال" :الشهر ِتس ٌع َو ِعشرو َن
 َوعن َعبد َّللا ب ِن ع َم َر َرض َي َّللا َعنهما ،أَن َرس َ
ِ
ِ
ِ
ين"(.)5
َليَلةَ ،فالَ تَصوموا َحتى تَ َروه ،فإن غم َعَليكم َفأَكملوا العد َة ثَالَث َ
وهي في الحديث منصوبة على التمييز ألنها وردت بعد لفظ من ألفاظ العقود.
س ب ِن مالِ ٍك ،قالَ ":قِدم النِب ُّي ِ 
وعن أ ََن ِ
المِد َين ِة ِفي َح ٍي يقال َلهم َبنو
 َالمد َين َة َف َن َزَل أَعَلى َ
َ
َ
َ
()6
ٍ
ِ ِ
ام النِب ُّي ِ في ِهم أَرَب َع َعش َرَة َليَلة"
َعمرو بن َعوفَ ،فأََق َ
وبعد العدد المركب يعرب المعدود المفرد تميي از منصوبا.

ان يؤ ِمن ِباَّللِ واليوم اآلخر َفالَ يؤذ َج َاره حديث رقم ( ،6301ج.)00/8
ابَ :من َك َ
(َ )1ب ٌ
( )2ينظر :حديث رقم  080و  060و  554و  564و  566و  503و  500و  515و  678و  660و 685
و  851و  0074و  0076و  0070و  0005و  0405و  0881و  0130و  0100و  0105و  7303و
 7307و  7347و  7340و  7705و  7030و  7468و  7480و  7503و  7500و  7501و  7630و
 7660و  7003و  7138و  0343و  0000و  0176و  0107و  4040و  4008و  4063و  4010و
 4500و  4053و  4131و 4180و  5010و  5044و  5654و  5600و  5840و  5861و  5101و
 6338و  6000و  6755و  6440و  6684و  6610و  0361و  0316و 0775و  0700و 0746و
 0713و.600
()3
()4
()5
()6

الكجراتي ،مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار( ،ج.)763/0
باب التخِف ِ
يف ِفي الوض ِ
وء حديث رقم ( ،008ج.)01/0
َ
ِ
ِ
َباب َقول النِب ِي [ ص« :]70:إذا َرأيتم ال ِهالَ َل َفصوموا ،واذا َرأيتموه َفأَفطروا» حديث رقم ( ،0130ج.)70/0
باب :هل تنبش قبور مش ِرِكي الج ِ
اهلِي ِةَ ،ويت َخذ َم َكان َها َم َسا ِج َد حديث رقم ( ،478ج.)10/0
َ ٌ َ َ
َ
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وفي الحديث "َف َخ َر َجت َسوَدة ِبنت َزم َع َةَ ،زوج النِب ِي َ ،ليَلة ِم َن الليالي ِع َشاءَ ،وَك َان ِت ام َأرَةِ
اك يا سودةِ ،حرصا عَلى أَن ين ِزل ِ
فأنزَل َّللا آي َة
َ
الح َجابَ ،
اها ع َمر :أَالَ َقد َع َرف َن َ َ َ
َ
ط ِويَلةَ ،ف َن َاد َ
َ َ
()1
ِ
الحج ِ
اب"
َ
وهي -هنا -منصوبة على الظرفية أي وقت الليل.
ثالثا :مجرورة:
ووردت مجرورة أربعة وأربعين موطنا مثل(:)2
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ان"
ضج َن َ
وعن َنافع ،قال" :أذ َن ابن ع َم َر في َليَلة َب ِارَدة ِب َاس ،وَكان أَجود مأ يكون ِفي رمض ِ
ان َرسول َّللاِ  أَجوَد الن ِ
 َع ِن اب ِن َعب ٍين َيلَقاه
اس ،قالَ :
ان ح َ
ََ َ َ
"ك َ
َ
َ َ َ َ
ِ
ٍ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم أَج َود
ان َفي َد ِارسه القر َ
ضَ
ان َيلَقاه في ك ِل َليَلة من َرَم َ
ِجب ِريلَ ،وَك َ
آنَ ،ف َرسول َّللا َ
ِ (.)4
الخي ِر ِم َن ِ
يح المرَسَلة"
الر ِ
ِب َ
(.)3

وجاءت كلمة ليلة -هنا -نكرة مجرورة باإلضافة.

وعن أ ََنس بن مالِ ٍك "أَن رجَلي ِن ِمن أَصح ِاب النِب ِي َ خ َر َجا ِمن ِعنِد النِب ِي ِ في َليَل ٍة
َ
َ
َ
ِ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َار َم َع كل َواحد ،منهما َواحٌد
مظل َمةَ ،ومعهما  ،مثل المص َبا َحين يض َيئان َبي َن أيديهماَ ،فَلما افتَ َرَقا َ
َحتى أَتَى أَهَله"(.)5
الع َش ِ
في الحديث "َف َكان يتَناوب النِبي ِ عند صالَ ِة ِاء كل َليَل ٍة َنَفٌر ِمنهم"(.)6
َ َََ
َ َ

ِ ِ
الب َر ِاز حديث رقم ( ،046ج.)40/0
(َ )1باب خرو ِج الن َساء إلى َ
( )2ينظــر :حــديث رقــم  540و  607و  076و  078و  840و  174و  0071و  0045و  0137و 0773
و  0465و  0554و  0601و  0835و  0135و  4338و  4301و 5060و  4040و  4110و  5331و
 5305و  5300و  5343و  5350و  5357و  5368و 5011و  5830و  6300و  6070و  0378و
 0414و  0388و  0015و  0416و  4040و 0500
()3
()4
()5
()6

حديث رقم ( 607ج.)071/0
ِ
الوح ِي حديث رقم ( ،6ج.)8/0
َباب َبدء َ
اب حديث رقم ( ،465ج.)033/0
َب ٌ
باب َفض ِل ِ
الع َش ِاء ،حديث رقم ( ،560ج.)008/0
َ
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وليلة -هنا -مجرورة باإلضافة وتفيد إضافتها استمرار التناوب عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص في صالة

العشاء.

ٍ
ِ
اء
و قال أ ََنس بن َمالِ ٍك" :انتَ َظرَنا النِبي َ ذ َ
ات َليَلةَ ،حتى َك َ
ان َشطر الليل َيبلغهَ ،ف َج َ
ِ
ِ
ظرتم
صالَ ٍة َما انتَ َ
صلى َل َنا ،ثم َخ َ
ط َب َناَ ،فقال :أَالَ إن الن َ
صلوا ثم َرَقدواَ ،واِنكم َلم تَ َزالوا في َ
اس َقد َ
َف َ
الخي َر"(.)1
الح َسن َ -واِن الَقوَم الَ َي َزالو َن ِب َخي ٍر َما انتَ َ
ظروا َ
الصالَ َة  -قال َ

وقوله صلى لنا أي صلى من أجلنا أو صلى بنا على اإلنابة عند الكوفيين وتعرب كلمة ذات

بأنها ظرف زمان منصوب بالفتحة ألنها مضافة إلى لفظ من ألفاظ الزمان وهي كلمة ليلة.

جاء عند النحاة "من الظروف ما لزم النصب ولم تدخله العوامل الرافعة ،والجارة ،وهو باب

مقصور على السماع ،قالوا ":سرنا ذات مرة" ،وذات يوم ،وذات ليلة"(.)2
وقد وردت مثناة تسعة مواضع كلها منصوبة منها(:)3

 َع ِن األَس َوِد ،قالَ :س ِمعت جن َدباَ ،يقول" :اشتَ َكى النِب ُّي َ فَلم َيقم َليَلة أَو َليَلتَي ِن"اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى(.)5

()4

وليلتين

ِ
ِ ِ
ِ
"ما َح ُّق ام ِرٍئ مسلِ ٍم َله
وعن َعبد َّللا ب ِن ع َم َر َرض َي َّللا َعنهما :أَن َرس َول َّللا  ،قالَ :
ِ ِِ
ِ
وب ٌة ِعن َده"(.)6
َشي ٌء يوصي فيهَ ،يِبيت َليَلتَي ِن ِإال َوَوصيته َمكت َ
والفعل بات -هنا -فعل تام وعليه فإن ليلتين تعرب مفعوال به منصوبا وعالمة نصبه الياء

ألنه مثنى.

الفق ِه والخي ِر بعد ِ
( )1باب السم ِر ِفي ِ
الع َش ِاء حديث رقم ( ،633ج.)070/0
َ َ َ َ
َ
َ
( )2ابن األثير  ،البديع في علم العربية( ،ج.)057/0
()3
()4
()5
()6

ينظر  :حديث رقم  071و  7660و  4040و  4053و  4153و  4180و 0711
باب تَرِك ِ
القَيا ِم لِلم ِر ِ
يض ،حديث رقم ( ،0074ج.)41/7
َ
َ
ابن مالك ،أوضح المسالك إلى ألفية( ،ج.)00/0
ِ
ِ
ِ
وب ٌة ِعن َده» حديث رقم ( ،7008ج.)7/4
صايا َوَقول النِب ِي َ « :وصية الرجل َمكت َ
الو َ
َباب َ

909

والمقصود بالليلتين التقريب وليس التحديد"(يبيت ليلتين) أي :آمنا ،أي :حالة كونه آمنا ،أو
()1

في أمان ،وذكر (الليلتين) تقريب ال تحديد أي :ال ينبغي له أن يمضي عليه زمان وان كان قليال"

وعند الدماميني الفعل يبيت مرفوع بعد حذف ان الناصبة "الظاهر أن "يبيت" ارتفع بعد حذف
ُ
يك ُم ال ْ َ ْ
بق.)3(")2(
"أن" ،مثل قوله -تعالىَ  :-وم ِْن أياتِهِ يُ ِر
()4

وقد وردت بصيغة الجمع خمسة وعشرين موطنا وكلها جاءت مجرورة باإلضافة نحو

:

ِ ِ
ِ
اس ر ِ
ِ
المِد َين ِة َبع َد َما تَ َرج َل،
ض َي َّللا عنهما ،قال" :ان َ
 َعن َعبد َّللا ب ِن َعب ٍ َطَلق النب ُّي  م َن َ
ِ ِ
ِ
اءه ه َو َوأَص َحابهَ ،فَلم َين َه َعن َشي ٍء ِم َن األَرِد َي ِة َواألزِر تل َبس ِإال الم َزعَف َرَة الِتي
َواد َه َن َوَلب َس إ َزَاره َورَد َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
َهل ه َو َوأَص َحابه َوَقل َد
البي َداء ،أ َ
تَرَدع َعَلى الجلدَ ،فأَص َب َح ِبذي الحَليَفة َرك َب َراحَلتَه َحتى استَ َوى َعَلى َ
ِ ِ
ِ ِ
س ب ِق ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
الحج ِة"(.)5
َب َد َنتَهَ ،وَذل َك ل َخم ٍ َ َ
ين من ذي الَقع َدةَ ،فَقد َم َمك َة ألَرَب ِع َل َيال َخَلو َن من ذي َ
وليال -هنا -مجرورة باإلضافة ولكن بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها

الثقل ألنها اسم منقوص واالسم المنقوص تقدر عليه حركتا الرفع والجر وتظهر الفتحة لخفتها بعد

العدد المفرد أربع والذي خالف معدودة في التذكير والتأنيث وهذا ما ذكره النحاة ومن ذلك "االسم

المنقوص :هو االسم المعرب المنتهي بياء أصلية غير مشددة قبلها كسرة .وتقدر عليه حركتان
(الضمة والكسرة) لالستثقال ،قال وتظهر الفتحة لخفتها واذا كان االسم المنقوص نكرة حذفت ياؤه
وعوض عنها بتنوين يسمى تنوين العوض وذلك في حالتي الرفع والجر"(.)6

وفي الحديث إشارة لغوية لطيفة تتعلق بنون النسوة في الفعل (بقين وخلون) ذلك أن هذه النون

ضمير يدل على الجمع ولكن جمع القلة الذي يقل عن العدد عشرة وهذا ناسب الليالي األربعة من

( )1منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)548/5
(] )2الروم.[74 :
( )3الدماميني ،مصابيح الجامع( ،ج.)001/6

( )4ينظر :حـديث رقـم  7006و  7760و  7000و  7157و  0365و  0084و  0135و  0106و  4700و
 4408و  5357و  5001و  5070و  5008و  5004و  5005و  5406و  5830و  6300و  6300و
 6445و  6454و

ِ ِ
الثي ِ
اب َواألَرِدَي ِة َواألزِر حديث رقم ( ،0545ج.)000/7
(َ )5باب َما َيلَبس المح ِرم م َن َ
( )6دعكور ،القواعد التطبيقية في اللغة العربية( ،ص.)00
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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

أيام خلون إلى العشرة فاذا جزت العشرة  ،قالوا :خلت ومضت"(.)1

وقال الفراء مفس ار هذه القاعدة ":إن المميز مع جمع الكثرة وهو ما زاد على عشرة لما كان

واحدا وحد الضمير ومع القلة وهو العشرة وما دونها لما كان جمعا جمع الضمير"(.)2
ْ َ ُّ َ ْ ُ ٌ ذ ْ ُ َ ٌ َ
َ َ
ات ف َمن ف َرض
ويؤيد ذلك ما جاء في القران الكريم ،مثل قوله -تعالى :-اِلج أشهر معلوم
ذ َْ ذ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
()3
ج َد َال ِِف ْ َ
اِل ِج﴾
َّل
فِي ِهن اِلج فل رفث وَّل فاوق و ِ

وعن ع ِائشة ر ِضي َّللا َعن َهاَ ،زو ِج النِب ِي  ،قالت"َ :واستَأ َج َر َرسول َّللاِ َ ،وأَبو َبك ٍر َرجال
َ َََ َ
ِمن بِني ِ
ِ
الد ِ
ين كف ِار ق َري ٍ
يل َه ِاديا خريتا( ،)4وهو َعَلى ِد ِ
اع َداه َغ َار ثَوٍر َبع َد
شَ ،ف َدَف َعا إليه َراحَلتَيهماَ ،وَو َ
َ
َ َ
ٍ ()5
ال ِبر ِ
ِ ٍ
احَلتَيهما صب َح ثَالَث" .
ثَالَث َل َي َ
ِ
ٍِ
وعن أ ََن ِ
اسدواَ ،والَ تََد َابرواَ ،وكونوا
ول َّللا  ،قال" :الَ تََب َ
 َس ب ِن َمالك :أَن َرس َ
اغضواَ ،والَ تَ َح َ
ِعباد َّللاِ ِإخوانا ،وال ِ
َخاه َفو َق ثَالَ ِث َلي ٍ
ال"(.)6
يح ُّل لِمسلِ ٍم أَن َيهج َر أ َ
ََ
َ
َ َ
وفي األفعال الثالثة في الحديث علل صرفية وهي حذف التاء الثانية منها واألصل ال

تتباغضوا وال تتحاسدوا وال تتدابروا وذلك للتخفيف وهو مناط العلل اللغوية جميعها.

ووردت بصيغة الجمع المعرفة نحو ثماني مرات منصوبة إال في موطنين جاءت مجرورة
ِ
من ذلك(- :)7عن ع ِائش َة أ ِم المؤ ِمِنين أَنها ،قالت" :أَول ما بِد ِ ِ
ِ
الرؤَيا
الوح ِي ُّ
َ َ َ
َ
ئ به َرسول َّللا  م َن َ
َ
َ َ

( )1السيوطي ،جالل الدين ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع( ،ج.)057/7
( )2السيوطي ،جالل الدين ،معترك االقران( ،ج.)580/0
(] )3لبقرة[010 :

( )4ابن منظور ،لسان العرب( ،ج)03/7
( )5حديث رقم ( ،7764ج.)81/0

(َ )6باب ال ِهج َرِة حديث رقم ( ،6306ج.)70/8
( )7ينظر :حديث رقم  046و  0135و  4150و  5830و  6440و  6187و 0730
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ِ ِ
ِ
ان َيخلو
اءت ِمث َل َفَلق ُّ
الصب ِح ،ثم حِب َب إليه َ
الخالَءَ ،وَك َ
الصال َحة في النومَِ ،ف َك َ
ان ال َيرى رؤَيا إال َج َ
ِبغ ِار ِحرٍاء َفيتحنث ِف ِ
ات ِ
يه – وهو التعبُّد – الليالي َذو ِ
ع إلى أَهلِ ِه"(.)1
َ
الع َدد َقب َل أَن َين ِز َ
َ
َ َ َ
َ ََ َ
َ
وفي الحديث لطيفة لغوية وهي اقتران لفظة الفلق بالصبح بل هي من أسماء الصبح كما

بين الباحث عند الحديث عن كلمة الصبح.

وتعرب الليالي على أنها ظرف منصوب بالفتحة الظاهرة على ياء االسم المنقوص لخفتها"
(الليالي) ظرف ليتحنث ،وأراد بالليالي ما يشمل األيام ،وغلبها على األيام؛ ألنها أنسب للخلوة.
(ذوات العدد) صفة لليالي منصوب بالكسرة ،وأبهم العدد؛ الختالفه بالنسبة إلى المدد التي يتخللها

مجيؤه إلى أهله ،وأقل الخلوة ثالثة أيام ،ثم سبعة أيام ،ثم شهر"(.)2

ولطيفة صرفية ذكرت في المحكم والمحيط األعظم "وِفي حِديث ع ِائ َشة ر ِ
ضي هللا َعن َها ،أَن
َ
َ
َ
َ
ِِ
عددَ .و َه َذا ِعنِدي على
ان َيخلو ِب َغار حراء فيحنث فيهَ ،وه َو الت َعبُّد ،الليالي َذ َوات ال َ
َرسول هللا َ ك َ
السلب َكأَنه ين ِفي بذلك ِ
اإلثم ،عن َنفسهَ ،كَقولِه عز وجل( :ومن الل ِ
الحن َث الِذي هو ِ
يل فتَ َهجد ِب ِه
َ
َ
َ
َ
ِ
نافَلة َلك) أي انف الهجود َعن َعي َنيك .وَنظيره تأثم وتحوب ،أي نفى ِ
اإلثم َوالحوب َعن َنفسهَ .وقد
َ
()3
يجوز أَن تكون تَاء يتَ َحنث َب َدال من َفاء يتحنف" .
ِ
"خ َرجت َليَلة ِم َن اللياليَ ،فِإ َذا َرسول
ومن مجيئها مجرورةَ :عن أبي َذ ٍر َرض َي َّللا َعنه ،قالَ :
ِ
ِ
ان"(.)4
َّللا َ يمشي َوح َدهَ ،وَلي َس َم َعه ِإن َس ٌ
ب-

الليل:

وقد وردت كلمة ليل نكرة تسع مرات مثل

()5

:

ِ
الوح ِي حديث رقم ( ،0ج.)6/0
(َ )1باب َبدء َ
( )2األنصاري المصري الشافعي ،زكريا  ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري ( ،ج.)80/0
( )3ابن سيده المرسي ،أبو الحسن ،المحكم والمحيط األعظم( ،ج.)711/0
اب :المكِثرو َن هم المِقُّلو َن حديث رقم ( ،6440ج.)14/8
(َ )4ب ٌ
( )5ينظر :حديث رقم  0041و  0017و  7301و  7660و  0761و  4040و  4053و 6743

904

أوال :مرفوعة:
()1

فقد وردت مرفوعة في ثالثة مواطن مثل

:

ِ
طان َعَلى َق ِاف َي ِة َأر ِ
س
ول َّللاِ  ،قال"َ :يع ِقد الشي َ
 َعن أبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه :أَن َرس َأ ِ ِ
ظ َف َذ َك َر َّللاَ ،ان َحلت
يلَ ،فارقد فإن استَيَق َ
ام ثَالَ َث عَقٍد َيض ِرب كل عق َد ٍة َعَلي َك َلي ٌل َ
ط ِو ٌ
َ
َحدكم إ َذا ه َو َن َ
ِ
طِي َب النف ِ
س َواِال أَص َب َح
صلى ان َحلت عق َدةٌَ ،فأَص َب َح َنشيطا َ
عق َدةٌ ،فإن تََوضأَ ان َحلت عق َدةٌ ،فإن َ
()2
يث النف ِ
س َكسالَ َن"
َخِب َ
ط ِويل فارقد
وليل الموصوفة -هنا -مرفوعة على الفاعلية وفيها وجوه أخرى َ"وَقوله َعَليك ليل َ
َك َذا هو بالرفع على الَف ِ
اعل َفبقي المضمر أَو ما ِفي معناه ووقع ِفي كتاب مسلم ِ
الرواة َليال
َ
لجميع َ
َ َ ََ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رويناه بالض ِم َووجه ال َك َالم الرفع إال أَن النصب يخرج على
طويال بالَفتح إال من َ
َ
ط ِريق ال َهوَزني َف َ
اإلغراء للنوم ِف ِ
يه َولزوم َذلِك"(.)3
ويؤيد الباحث ما ذهب إليه السبتي من أن الرفع هو الوجه وهو الراجح ذلك أن الرفع أشرف

مقامات اإلعراب وال يحتاج في السياق إلى تأويل وتكلف بين.
ِ
ِ
ِ
وعن علِ ِي ب ِن الحسي ِن" ،أَن ِفَ ،فَلما َر َج َعت
صفي َة َرض َي َّللا َعن َها ،أَتَت النِبي َ وه َو معتَك ٌ
َ َ
َ
َ
م َشى معهاَ ،فأَبصره رجل ِمن األَنص ِارَ ،فَلما أَبصره دعاه فقال " :تَع ِ
ص ِفية َ -ورب َما  ،قال
ََ َ ٌ َ
ََ ََ
َ َ
ال ه َي َ
َ
َََ
َ
ِِ
ِ
ِ
ان :أَتَته َليال  ،قال:
ص ِفية ،فإن الشي َ
ان َيج ِري م َن اب ِن َآد َم َمج َرى الد ِم " ،قلت لسف َي َ
طَ
سف َيانَ :هذه َ
َو َهل ه َو ِإال َلي ٌل(.)4
جاء في شرح الحديث "(وهل) في نسخة" :فهل" بالفاء( .إال ليال) أي :وهل وقع اإلتيان
ٍ
ليل" بالرفع"(.)5
إال في الليل ،وفي نسخة" :إال ٌ

()1
()2
()3
()4
()5

ينظر :حديث رقم 0761
ان َعَلى َق ِافَي ِة أ ِ ِ
طِ
ص ِل ِباللي ِل حديث رقم ( ، 0047ج.)57/7
َباب َعق ِد الشي َ
الرس إذا َلم ي َ
السبتي ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار( ،ج.)057/7
ابَ :هل َيد َأر المعتَ ِكف َعن َنف ِس ِه حديث رقم ( ، 7301ج.)53/0
َب ٌ
المصري الشافعي ،زكريا أبو يحيى ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري ( ،ج.)403/4
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ثانيا :منصوبة:
ووردت منصوبة في ثالثين موطنا معظمها منصوبة على الظرفية مثل(:)1
ٍِ
 َعن أ ََن ِان ِإ َذا َغ َاز ِب َنا َقوماَ ،لم َيكن َيغزو ِب َنا َحتى يصِب َح
س ب ِن َمالك" :أَن النِبي َ ك َ
َغ َار َعَلي ِهم ،قالَ :ف َخ َرج َنا إلى َخي َب َر ،فانتَ َهي َنا
َوَينظ َر ،فإن َس ِم َع أَ َذانا َكف َعنهمَ ،واِن َلم َيس َمع أَ َذانا أ َ
إليهم َليال"(.)2
أي في الليل وهي منصوبة على الظرفية.
ِ
ٍ ِ
 َِ ِات
ات ِإن َس ٌ
ان َرسول َّللا َ يعودهَ ،ف َم َ
"م َ
ان َك َ
وعن ابن َعباس َرض َي َّللا عنهما ،قالَ :
ِباللي ِلَ ،ف َدَفنوه َليال".)3(،
وعن جاِب ٍر ر ِضي َّللا َعنه ،قال"َ :ن َهى النِب ُّي  أَن َيطر َق أَهَله َليال"(.)4
َ َ َ َ
ثالثا :مجرورة:
ووردت مجرورة في ستة مواطن مثل(:)5
 قال ابن عمر" :والَ أَمنع أَحدا أَن يصلِي ِفي أي س ٍاء ِمن َلي ٍل أَو َن َه ٍارَ ،غي َر أَن الَ
َ َ
َ َ َ
اعة َش َ
َ َ
()6
ع الشم ِ
وب َها"
تَتَ َحروا طلو َ
س َوالَ غر َ
هي -هنا -مجرورة بحرف الجر (من) الذي أفاد التبعيض أي في أي وقت من الليل أو

من النهار.

( )1ينظر :حديث رقم  0070و  7140و  7145و  0377و  0370و  0780و  0100و  4300و  4308و
 4000و  4016و  4010و  4743و  4001و  4800و  5307و  5301و  5700و  5744و  5745و
 5746و  5740و  6048و 0040
َذان ِمن ِ
الد َم ِاء حديث رقم ( ،603ج.)075/0
(َ )2باب َما يحَقن ِباأل ِ َ
(َ )3باب ِ
اإل ِ
ذن ِبال َجَن َازِة حديث رقم ( ، 0740ج.)00/7
ِ
ق
الم ِد َين َة حديث رقم ( ، 0830ج.)0/0
(َ )4باب الَ َيطر أَهَله إذا َبَل َغ َ
( )5ينظر :حديث رقم  0041و  4040و  4053و 6743
(َ )6باب َمس ِج ِد قَب ٍاء حديث رقم ( ، 0017ج.)63/7
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ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ ِ
ين أَم َرضِ ،إن َما
ف الذي كنت أ ََرى منه ح َ
وفي حديث عائشة "أَني الَ أ ََرى م َن النِب ِي  اللط َِ
ط ٍح ِق َب َل
ف ِتيكم ،الَ أَشعر ِب َشي ٍء ِمن َذلِ َك َحتى َنَقهتَ ،ف َخ َرجت أ ََنا َوأ ُّم ِمس َ
َيدخل َفي َسلم ،ثم َيقولَ :كي َ
المن ِ
اص ِع متََبرزَنا الَ َنخرج ِإال َليال إلى َلي ٍل"(.)1
ََ
أي أن الخروج إلى المتبرز وهو مكان قضاء الحاجة كان في الليل فقط وهللا أعلم.

أما كلمة الليل فقد وردت نحو خمس وسبعين ومائتين مرة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة معرفة
بأل.
أوال :مرفوعة:
فقد وردت مرفوعة في خمسة عشر موطنا مثل(:)2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف الليل ،أَو
" َواض َصَ
ام َرسول َّللا َ ،حتى إ َذا انتَ َ
ط َج َع َرسول َّللا َ وأَهله في طول َهاَ ،ف َن َ
ِ
يل أَو بع َده ِبَقلِ ٍ
َقبَله ِبَقلِ ٍ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ ، -ف َجَل َس َيم َسح النوَم َعن َوج ِه ِه
يل ،استَيَق َ
َ
ظ َرسول َّللا َ -
ِب َيِد ِه"(.)3
والليل -هنا -مرفوعة على الفاعلية .
-وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص "َفأَعتَ َم ِبالصالَ ِة َحتى اب َهار

()4

الليل"(.)5

وهي أيضا مرفوعة على الفاعلية.

والفعل ابهار الذي رفع بها لفظ الليل على وزن افعال بتشديد الالم ويحمل معنى المبالغة في

ف،
االنتصاف والظلمة "وقد يأتي "افعال" في غير األلوان ،قالوا" :اقطار النبت" إذا َولى وأخذ َي ِج ُّ
و"اِبهار الليل" إذا أظَل َم"(.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ِ ِ ِ
النس ِاء بع ِ
ض ِهن َبعضا حديث رقم ( ، 7660ج.)000/0
َباب تَعديل َ َ
ينظر :حديث رقم  117و  0018و  0168و  0783و 4500و  4507و 6001و  6080و 0730و
َباب ِق َراء ِة القر ِ
آن َبع َد ال َح َد ِث َو َغي ِرِه حديث رقم ( ، 080ج.)40/0
َ
الهروي الفاشاني ،أبو عبيد ،الغريبين في القرآن والحديث( ،ج.)770/0
باب َفض ِل ِ
الع َش ِاء حديث رقم ( ،560ج.)008/0
َ
ابن يعيش ،شرح المفصل ( ،ج.)440/4
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وعن َجاِب َر ب َن َعبِديصلِيَ ،فتَرك ن ِ
اض َحه َوأَق َب َل
ََ َ
َ
ِ ()1
ال منه"
م َعاذا َن َ

َّللاِ األَنص ِاري قال" :أَقبل رجل ِبن ِ
اض َحي ِن َوَقد َج َن َح الليلَ ،ف َواَف َق م َعاذا
ََ َ ٌ َ
َ
ِ ِ
النس ِ
ِ
إلى مع ٍاذَ ،فَق أَر ِبس ِ
طَل َق الرجل َوَبَل َغه أَن
اء  -فان َ
َ
َ
َ
ورة ا َلبَق َرة  -أَو َ

وهي -أيضا -مرفوعة على الفاعلية.
ِ
ٍ ِ
 َِ ِات
ات ِإن َس ٌ
ان َرسول َّللا َ يعودهَ ،ف َم َ
"م َ
ان َك َ
وعن ابن َعباس َرض َي َّللا عنهما ،قالَ :
ِ
ان الليل َف َك ِرهنا،
ِباللي ِلَ ،ف َدَفنوه َليالَ ،فَلما أَص َب َح أَخ َبروهَ ،فقالَ :ما َم َن َعكم أَن تعلموِني؟  ،قالواَ :ك َ
ِ ()2
صلى َعَليه"
َوَك َانت ظل َم ٌة أَن َنشق َعَلي َك َفأَتَى َقب َره َف َ

اب ،ر ِ
عن عمر ب ِن ال َخط ِضي َّللا َعنه قال :قال َرسول َّللاِ ِ" :إ َذا أَق َب َل الليل ِمن َها -
ََ
َ َ
ِ ()3
ط َر الصائم"
هناَ ،-وأَد َب َر الن َهار ِمن َها -هناَ ،-و َغ َرَب ِت الشمس َفَقد أَف َ
هي مرفوعة على الفاعلية -أيضا.-
ثانيا :منصوبة:
وقد وردت منصوبة فيما يقرب من ثالثين موطنا مثل(:)4
وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال  ":قال لِي َرسول َّللاِ َ :يا َعب َد َّللاِ ،الَ تَكن،ِ ()5
ِ
ام الليل"
مثل فالَ ٍن َك َ
ان َيقوم اللي َلَ ،فتََر َك ق َي َ
وجاءت الليل في الحديث مرتين األولى منصوبة على المفعولية والمقصود بها بعض الليل
()6

ألنه ورد في رواية أخرى من الليل

()1
()2
()3
()4

ومن للتبعيض والثانية مجرورة باالضافة.

ِ
طو َل حديث رقم ( ، 035ج.)047/0
امه ِإذا َ
َباب َمن َش َكا إ َم َ
َباب ِ
اإل ِ
ذن ِبال َجَن َازِة حديث رقم ( ، 0740ج.)00/7
ابَ :متَى َي ِح ُّل ِفطر الص ِائ ِم حديث رقم ( ، 0154ج.)06/0
َب ٌ
ينظـ ــر :حـ ــديث رقـ ــم  0155و  0156و 0158و  0107و  0105و  0100و  0101و  0408و0401

و 0473و  4500و  4876و  5360و  5011و  5710و  5050و  5440و  5510و  6336و 6004و
 0400و  0401و 0410
ِ
ِ ِ
ِ
ان َيقومه حديث رقم ( ، 0057ج.)54/7
(َ )5باب َما يك َره من تَرك قَيا ِم اللي ِل ل َمن َك َ
الول ِوي ،خيرة العقبى في شرح المجتبى ( ،ج.)050/08
( )6اإلثيوبي َ
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ويالحظ الباحث أن الفعل يقوم ومشتقاته تأتي دائما مع األشياء الثقيلة لتناسب معناها  ،مثل

قيام الليل وقيام الساعة ولذا سمي يوم القيامة بهذا االسم قيام بعد رقاد.

وعن عبد َّللاِ ب ِن عم ٍرو ر ِضي َّللا عنهما ،قال لِي النِب ُّي " :أََلم أخ َبر أَن َك تَقوم اللي َل
ََ
َ
َ َ
ِ ()1
َوتَصوم الن َه َار؟ قلتِ :إِني أَف َعل َذل َك"
وهي كسابقتها إعرابا وداللة .

َ ُ
ُُ َ ْ َُ َ ذ َََذَ َ ُ
ني لك ُم اخلَيْ ُط األبْ َيض ،م َِن
وعن َسه ِل ب ِن َسعٍد ،قال " :أن ِزَلت :وََُكوا وارشبوا حَّت يتب
 ََ
ْ َ 2
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط
الخي َ
ال إ َذا أ ََرادوا الصوَم َرَب َ
اخلي ِط األسودِ َ وَلم َينزل تم َن َ
َحدهم في رجله َ
الفجر َ ،ف َك َ
ان ر َج ٌ
ط أَ
فأنزَل َّللا َبعدَ :ف َعلِموا أَنه ِإن َما َيعِني
الخي َ
ط األَس َوَدَ ،وَلم َي َزل َيأكل َحتى َيتََبي َن َله رؤَيتهماَ ،
ض َو َ
األَب َي َ

اللي َل َوالن َه َار"(.)3

والليل في الحديث تعرب منصوبة على المفعولية للفعل يعني.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ومن الن َه َار،
وعن َعبد َّللا بن َعمرو ،قال" :أخب َر َرسول َّللا  أَني أَقولَ :وَّللا َألَص َِ
ِ
فإنك الَ تَستَ ِطيع َذلِ َكَ ،فصم
ومن اللي َل َما عشتَ ،فقلت َلهَ :قد قلته ِبأَِبي أَن َت َوأمي  ،قالَ :
َوَألَق َ
وأَف ِطر ،وقم ونم ،وصم ِمن الشه ِر ثَالَثَ َة أيامٍ ،فإن الحسن َة ِبعش ِر أَمثَالِها ،وَذلِك  ،مثل ِ
ص َيا ِم
َ
َ َ َ
َََ َ
َ ََ َ
َ

الده ِر"(.)4

وقد وردت الليل منصوبة على المفعولية للفعل أقوم المؤكد بمؤكدين ،هما :الم التوكيد ونون

التوكيد الثقيلة وربما توكيد عبد هللا بن عمرو  -رضي هللا عنهما  -لهذا الفعل الثقيل على النفس

وهو قيام الليل مدة حياته يناسب السياق "فالحرف ما في قوله ما عشت مصدرية ظرفية أي مدة

حياتي"(.)5

ِ
ِ ِ
ِ
ان َيقومه حديث رقم ( 0050ج.)54/7
(َ )1باب َما يك َره من تَرك قَيا ِم اللي ِل ل َمن َك َ
(] )2البقرة.[080 :
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َْ ُ
َ َ ْ
َ َْ
َ َُ َ ذ َََذَ
ُ ُ َُْ
َ
جنر م ذ
ْ َ
ِ
نم أت ُِّمنوا
(َ )3باب َقـو ِل َّللا -تعـالى :-وُكوا وارشبوا حَّت يتبني لكم اخليط األبيض مِن اخلي ِط األسودِ مِنن الف ِ
ذ
الص َي َ
ام إىل الليْل[ البقرة :حديث رقم  0100ج( ،780106/0ج.)78/0
ِ
صو ِم الده ِر حديث رقم ( ،0106ج.)43/0
(َ )4باب َ
( )5تاج الدين الفاكهاني ،رياض األفهام في شرح عمدة األحكام( ،ج.)467/0
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ِ
 َ ِول َّللاِ  قال " :قال َّللا َعز َو َجل :أَن ِفق أن ِفق
وعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه :أَن َرس َ
َعَلي َكَ ،وقالَ :يد َّللاِ َمألَى الَ تَ ِغيض َها َنَفَق ٌة َسحاء اللي َل َوالن َه َار"(.)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
بالتنوين على المصدر"(.)2

حذف الحرف (في) قبل كلمة الليل والنهار مما جعلها منصوبة على الظرفية يفيد استمرار

دوام عطاء هللا لعباده المنفقين ولقد أخبرني عمي وحمي األستاذ الدكتور الشهيد نزار ريان  -رحمه
هللا تعالى -وعائلته الشهداء أنه إذا أردت أن يزيد هللا في رزقك فعليك باثنتين :بر الوالدين واإلنفاق

في سبيل هللا تعالى.
ثالثا :مجرورة:

وقد وردت مجرورة في أربعة وعشرين ومائة موطن مثل(:)3
ِ ِ
"كان النِب ُّي  إ َذا َق ِ
السو ِ
ِ
اك"(.)4
 َعن ح َذيَف َة قالَ َ :ام م َن الليلَ ،يشوص َفاه ب َ
َ
ِ
الم ِاء[ هود ]0 :حديث رقم ( ،4684ج.)00/6
(َ )1باب َقولِهَ  :وَك َ
ان َعرشه َعَلى َ
( )2المصري الشافعي ،أبو يحيى منحة الباري بشرح صحيح البخاري ( ،ج.)033/0
( )3ينظــر :حــديث رقــم  768و  044و 000و  407و  400و  505و  576و  540و  558و  561و 507
و  633و  637و  648و  660و 611و  071و 000و  840و  851و  864و  881و 174و

 113و

 110و  115و  116و  0333و  0317و  0318و  0031و  0008و  0073و  0077و  0000و
 0006و 0000و  0043و  0040و 0045و  0048و  0054و  0050و  0070و  0050و  0080و
 0000و  0088و  0870و  0877و  0106و  0100و  7303و  7307و  7700و  7468و  7003و
 0367و  0034و  0580و  0001و  0860و  4343و  4040و 4531و  4503و  4561و 4600و
 4680و  4000و  4800و  5308و  5375و  5376و  5347و  5006و  5087و  5080و  5010و
 5510و  5670و  5068و  5011و  5844و  5861و  5101و 6070و 6705و  6714و  6036و
 6003و  6004و  6000و  6070و  6075و  6444و  6685و  0371و  0300و  0707و  0085و
 0015و  0447و  0457و  0414و  0411و  0578و 0571و  0047و  0040و 0060و  4140و
 4144و  4153و 6708
ِ
السو ِ
اك حديث رقم ( ، 745ج.)58/0
(َ )4باب َ
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وهي مجرورة بحرف الجر من الذي يفيد التبعيض في الحديث.
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
الج َن َابة
وعن َعبد َّللا ب ِن ع َم َر أَنه قالَ " :ذ َك َر ع َمر بن َ
 َالخطاب ل َرسول َّللا  أَنه تصيبه َ
ِم َن اللي ِلَ ،فقال َله َرسول َّللاِ  :تَ َوضأ َواغ ِسل َذ َك َر َك ،ثم َنم"(.)1

ويحتمل أن تكون من -هنا -بمعنى في على اإلنابة عند الكوفيين ،".قال الكوفية ( و)
(في) نحو إَِذا نُودي ذ
للص َلة من يَ ْوم ْ ُ
ِبمعنى ِ
اْل ُم َعة( 2و) ِب َمعنى (إلى) َنحو َرأيته من َذلِك الموضع
َ
َ
()3
ِ
َف َج َعلته َغاية لرؤيتك أي محال لالبتداء واالنتهاء َوقربت منه أي إليه" .
 َِ ِصالَة اللي ِل؟
اء إلى النِب ِي َ وه َو َيخطبَ ،فقالَ :كي َ
ف َ
وعن ابن ع َم َر" :أَن َرجال َج َ
ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
صلي َت"(.)4
يت ُّ
َفقال َ:مث َنى َمث َنىَ ،فِإ َذا َخش َ
الصب َح َفأَوتر ب َواح َدة ،توتر َل َك َما َقد َ
ويقصد قيام الليل وهي مجرورة على اإلضافة.

اس ر ِ
ِ
ضي َّللا عنهما ،قالَ :ك َ ِ
وعن ابن َعب ٍام ِم َن اللي ِل َيتَ َهجد ،قال " :اللهم
ان النب ُّي  إ َذا َق َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات واألَر ِ
ات واألَر ِ
ض َو َمن ِفي ِهن،
ض َو َمن فيهنَ ،وَل َك َ
َل َك َ
الحمد َل َك ملك الس َم َو َ
الحمد أَن َت َقيم الس َم َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ات واألَر ِ
ات واألَر ِ
ك
ضَ ،وَل َ
ض َو َمن فيهنَ ،وَل َك َ
َوَل َك َ
الحمد أَن َت َملك الس َم َو َ
الحمد أَن َت نور الس َم َو َ
الجنة َح ٌّقَ ،والنار َح ٌّقَ ،والنِبيُّو َن َح ٌّق،
الح ُّقَ ،ولَِقاؤ َك َح ٌّقَ ،وَقول َك َح ٌّقَ ،و َ
الح ُّق َوَوعد َك َ
الحمد أَن َت َ
َ
ِ
ك
آمنتَ ،و َعَلي َك تََوكلتَ ،واليك أ ََنبتَ ،وِب َ
َوم َحمٌد َ ح ٌّقَ ،والس َ
اعة َح ٌّق ،اللهم َل َك أَسَلمتَ ،وب َك َ
اكمتَ ،فاغ ِفر لِي َما َقدمت َو َما أخرتَ ،و َما أَس َررت َو َما أَعَلنت ،أَن َت المَقِدم،
اصمتَ ،واليك َح َ
َخ َ
َوأَن َت الم َؤ ِخر ،الَ ِإَل َه ِإال أَن َت  -أَو :الَ ِإَل َه َغير َك .)5(" -
وكلمة الليل -هنا -مجرورة بحرف الجر (من) التبعيضية ولفظة يتهجد بعدها حال مؤكدة

لقيام الليل.

(َ )1باب الجن ِب َيتََوضأ ثم َيَنام حديث رقم ( ، 713ج.)65/0
(] )2الجمعة[1 :
( )3السيوطي ،جالل الدين ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ( ،ج.)460/7
ِ
ِ
ِ
المس ِج ِد حديث رقم ( ،400ج.)037/0
(َ )4باب الحَل ِق َوالجلوس [ص ]037:في َ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ـك} [اإلسـ ـراء ]01 :ح ــديث رق ــم 0073
تو ِم ـ َـن اللي ـ ِـل َفتَ َهج ــد ِب ــه َنافَل ــة َل ـ َ
(َ )5ب ــاب الت َه ُّج ــد باللي ــل َوَقول ــه َع ــز َو َج ــلَ :
(ج.)48/7
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-9اليوم:
دغم .قال األخفش في قوله
جاء في الصحاح "اليوم
ٌ
معروف ،والجمع ٌ
أيام ،وأصله أيو ٌام فأ َ
تعالى :أُس َ
ِس لَع اتلذ ْقوى من ذأو ِل يَ ْو ٍم ،1قال :من أول األيامِ .كما تقول :لقيت كل ٍ
رجل ،تريد كل

الرجال ،قال :يوم أيوم كما يقال ليلة ليالء"(.)2

وقد بين العسكري الفرق بين النهار واليوم وهو أن النهار هو الوقت المضيء من اليوم
ِ
ِ
عينها أَو معظم ضوئها َو َه َذا حد
"النهار اسم للضياء المنفسح الظاهر الحصول الشمس ب َحيث ترى َ
النهار وَليس هو ِفي الح ِقيَقة اسم للوقت واليوم اسم لمقدار من األَوَقات يكون ِف ِ
يه َه َذا السنا َولِ َه َذا ،
َ
َ َ
َ َ َ َ
قال النحويون ِإذا قلت سرت َيوما فأنت م َؤقت ت ِريد مبلغ َذلِك ومقدراه َواِذا قلت سرت اليوم أَو َيوم
الجم َعة فأنت مؤرخ َفِإذا قلت سرت َن َها ار أَو الن َهار فلست بمؤرخ َوَال بمؤقت َواِن َما ال َمعنى سرت ِفي
ضاف الن َهار إلى اليوم َفيقال سرت َن َهار َيوم الجم َعة َولِ َه َذا َال يقال للغلس
الضياء المنفسح َولِ َه َذا ي َ
َوالسحر َن َهار َحتى يضيء الجو"(.)3

واليوم في عرفنا الحديث هو ما مقداره أربع وعشرون ساعة وينقسم إلى ليل ونهار.
ولكن الباحث وجد أن كلمة اليوم في بعض األحاديث تطلق على النهار وهذا ما سنبينه

بحول هللا -تعالى.-

وقد ورد معرفة محلى بأل رفعا ونصبا وج ار.
أوال :مرفوعة:
فقد وردت مرفوعة نحوا من تسعة مواطن مثل(:)4
ِ
ِ
القيام ِة ،بي َد ِ
كل أم ٍة
 َوعن أَِبي ه َري َرَة قال :قال َرسول َّللا َ " :نحن اآلخرو َن الساِبقو َن َيوَم َ َ َ
الكتاب ِمن َقبلِنا وأوِتيناه ِمن بعِد ِهمَ ،فه َذا اليوم الِذي اختَلفوا ِف ِ
ِ
يهَ ،فه َد َانا َّللا َف َغدا لِل َيه ِ
ودَ ،وَبع َد
َ
َ َ َ
َ
أوتوا َ َ
َ
َ
()1
ٍ ِ
ص َارى َف َس َك َت"
َغد للن َ
(] )1التوبة.[038 :
( )2الجوهري ،أبو نصر ،الصحاح( ،ج.)7365/5

( )3العسكري ،أبو هالل ،الفروق اللغوية( ،ص.)700

( )4ينظر :حديث رقم  4000و  0113و  0340و 4014
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ولفظة اليوم -هنا -مرفوعة على البدلية بعد اسم االشارة هذا والمقصود به يوم الجمعة الذي

هو عيد المسلمين.

(نحن اآلخرو َن) أيِ :في ُّ
الدن َيا (الساِبقو َن) ِفي اآلخرةَ .قوله( :بيد)
وفي شرح الحديثَ ":قولهَ :
فالن كثير
حدة َوسكون الياء آخر الحروف َوفتح الدال المهمَلةَ ،و َمع َناه :غير ،يقالَ ،
ِبَفتح ال َباء الم َو َ
المال بيد أَنه بخيلَ ،وَي ِجيء ِب َمعنى :إالَ ،وِب َمعنىَ :ل ِكنَ ،وقال ال َمالِ ِكي :المختَار ِعنِدي ِفي :بيد أَن
َ
َيج َعل حرف بيد ،على أَنهَ ،و َعن المزِنيَ :س ِمعت الش ِاف ِعي َيقول بيد من أجل" ويميل الباحث إلى
اسمية بيد وهي بمعنى غير التي تحمل معنى االستثناء-أيضا.)2("-
وعن
َ -

َد َعت ِبصف َ ٍرة،

ِ
ِ
ِ
ِ
م َحمِد ب ِن ِس ِ
ان اليوم الثالِث
ين ،قال" :توف َي اب ٌن أل ِم َعطي َة َرض َي َّللا َعن َهاَ ،فَلما َك َ
ير َ
َفتَ َمس َحت ِب ِهَ ،وقالت :ن ِه َينا أَن ن ِحد أَكثَ َر ِمن ثَالَ ٍث ِإال ِب َزو ٍج"(.)3

والفعل كان في الحديث فعل تام وليس ناقصا ولذا فإن كلمة اليوم مرفوعة على الفاعلية وقد

ورد في نسخة أخرى "في يوم الثالث بإضافة الموصوف إلى الصفة"(.)4

وعن َع ِائ َش َة "،أَن أ ََبا َبك ٍرَ ،د َخ َل َعَليها والنِب ُّي ِ عن َد َها َيوم ِفط ٍر أَو أَضحى ،و ِعن َد َها َقي َنتَ ِ
ان
 ََ
َ َ
َ
ان ِبما تََقا َذَفت األَنصار يوم بع ٍ
طِ
ت َغِن َي ِ
ان؟ َمرتَي ِنَ ،فقال النِب ُّي :
اثَ ،فقال أَبو َبك ٍرِ :مزَمار الشي َ
َ َ َ
َ
َ
َدعهما َيا أ ََبا َبك ٍرِ ،إن لِك ِل َقو ٍم ِعيداَ ،وِان ِع َيد َنا َه َذا اليوم"(.)5
يقصد بذلك عيد الفطر وهي مرفوعة على البدلية.

ٍ ِ
ِ ِ
 َِ ِالمِد َين َة َو َج َد اليهود َيصومو َن
وعن ابن َعباس َرض َي َّللا عنهما ،قالَ" :لما َقد َم النب ُّي َ 
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يل َعَلى ِفرَعو َن،
َعاش َ
وسىَ ،وَبني إس َرائ َ
اءَ ،فسئلوا َعن َذل َكَ ،فقالواَ :ه َذا اليوم الذي أَظَف َر َّللا فيه م َ
ور َ
وَنحن َنصومه تَع ِظيما َلهَ ،فقال رسول َّللاِ َ :نحن أَوَلى ِبموسى ِمنكم ،ثم أ ِ
صو ِم ِه"(.)6
َ
َ
َم َر ب َ
َ
َ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ِ
ِ ِ
النس ِاء و ِ
الصبَي ِ
ان َو َغي ِرِهم؟ حديث رقم ( ،816ج.)5/7
َباب َهل َعَلى َمن َلم َيش َهد الجم َع َة غس ٌل م َن َ َ
المرجع
ِ ِ
الم أرَِة َعَلى َغي ِر َزو ِج َها حديث رقم ( ، 0701ج.)08/7
َباب إح َداد َ
المصري ،الشافعي ،زكريا ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري ( ،ج.)048/0
ِِ
ِ
الم ِد َين َة حديث رقم ( ،0100ج.)60/5
َباب َمق َد ِم النب ِي َ وأَص َحابه َ
ان اليهود النِبي ِ ،ح ِ
َباب ِإتَي ِ
الم ِد َين َة حديث رقم ( ،0100ج.)60/5
َ
ين َقد َم َ
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وكلمة اليوم -هنا -خبر للمبتدأ هذا مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أو خبر

لمبتدأ محذوف تقديره هو والجملة االسمية خبر للمبتدأ هذا.

ِ
ِ ِ
صام
وراء؟ َفقالَ :ك َ
 َوعن َعبد َّللا ،قالَ ":د َخ َل َعَليه األَش َعث َوه َو َيط َعم َفقال :اليوم َعاش َ
ان ي َ
ضان ت ِر َك َفادن َفكل"(.)1
ضانَ ،فَلما َن َزَل َرَم َ
َقب َل أَن َين ِزَل َرَم َ
واليوم -هنا -مبتدأ وخبره عاشوراء وكالهما مرفوع.
ثانيا :منصوبة:
ووردت منصوبة خمسة وثمانين موطنا وجلها منصوبة على الظرفية مثل(:)2
ِ
ِ
ِ
الخط ِ
ين ،آي ٌة ِفي ِكتَاِبكم
 َعن ع َم َر ب ِن َاب" ،أَن َرجال ،م َن اليهود ،قال َلهَ :يا أَم َير المؤ ِمن َ
تقرءونهاَ ،لو عَلينا معشر اليهود نزَلت ،الَتخذنا َذلِك اليوم ِعيدا .قال :أي آ ٍ
ية؟ ،قال :ايلوم
ََ
َ َ
َ
َ َ َ َ ََ
ََ َ َ َ
ُ َ ُ ُ ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ً ()3
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ك َملْت لكم دِينكم َوأت َممت عليكم ن ِع َمَّت َو َ
السلم دِينا قال ع َمرَ :قد َع َرف َنا
م
ك
ل
يت
ض
ر
أ
ِ
ِ
ِ
َذلِك اليوم ،والمكان الِذي نزَلت ِف ِ
يه َعَلى النِب ِي َ ،وه َو َق ِائ ٌم ِب َع َرَف َة َيوَم جم َع ٍة"(.)4
ََ
َ ََ َ
َ

ِ
ِ
ِ
ـذين ِمـن َقـبلِكم َل َعلكـم تَتقـو َن} [البقـرة ]080 :حـديث
آمنوا كت َب َعَليكم الصَيام َك َما كت َب َعَلـى ال َ
أيها ال َ
(َ )1باب َ
ذين َ
تيا َ
رقم ( 4530ج.)74/6
( )2ينظـ ـ ـ ــر :حـ ـ ـ ــديث رقـ ـ ـ ــم  034و  630و  155و  0735و  0081و  0017و  0400و  0474و  0467و

 0654و  0660و  0807و  0887و  0104و  7336و  7330و  7061و  7440و  7441و  7468و
 7606و  7813و  7818و  7164و  0345و  0367و  0071و  0043و  0046و  0464و  0518و
 0604و  0033و  0875و  0860و  0800و  0133و  0106و  4054و  4016و  4737و 4715

و  4003و  4007و  4430و  4408و  4636و  4661و  4685و  4007و  5070و  5040و 5010

و  5061و  5001و  6303و  6048و  6067و 6410و  6640و  6036و  6007و  6803و 0351
و 0386و  0310و  0000و  0004و  0007و  0005و  0060و  0768و  0003و  0401و 0446
و 0504و 0053
(] )3المائدة.[0 :
ِ
يم ِ
ص ِان ِه حديث رقم ( 45ج.)08/0
ان َونق َ
(َ )4باب ِزَي َادة اإل َ
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واليوم تعرب منصوبة على البدلية بعد اسم اإلشارة للبعيد (ذلك) والذي هو مفعول به أول

للفعل اتخذ الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهو من أفعال الصيرورة والتحويل من
أخوات ظن.
وأما كلمة اليوم الواردة في اآلية الكريمة فهي منصوبة على الظرفية أي في هذا اليوم.
وفي اآلية المذكورة في الحديث لطيفة لغوية وهي الفرق بين الكمال والتمام "أَن َقو َلنا َك َمال
ِ ِ
ِِ ِ
بها
اسم الجت َماع أبعاض ال َموصوف به َول َه َذا ،قال المتكلمون العقل َك َمال علوم ضروريات يميز َ
الَقِبيح من الحسن ي ِريدو َن اجِت َماع علوم وال يقال تَمام علوم ِألَن التمام اسم للجزء َوال َبعض الِذي يتم
ِِ
ِ
ِ
صاحب النظم القافية تَمام ال َبيت َوَال يقال َك َمال ال َبيت َوَيقولو َن
به ال َموصوف بأَنه تَام َول َه َذا ،قال َ
البيت ِب َكمالِ ِه أي باجتماعه والبيت ِبتَم ِ
ام ِه أي بقافيته َويقال َه َذا تَمام َحقك لل َبعض الِذي يتم ِب ِه الحق
َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َوَال يقال َك َمال َحقك فإن قيل لم قلت ِإن معنى َقول المتَ َكلمين َك َمال علوم اجت َماع قل َنا َال اخت َالف
َبينهم ِفي َذلِك َوالِذي يوضحه أَن العقل ال َمحدود بهاَ ،ك َمال علوم ه َو َهِذه الجمَلة واجتماعها َولِ َه َذا َال
يوصف الم َراهق ِبأَنه َعاقل َواِن حصل بعض َهِذه العلوم أَو أَكثَرَها َله َواِن َما يقال َله َعاقل ِإذا
اجتمعت َله"(.)1
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ان َيم ِشي
صدقوا ،فإنه َيأتي َعَليكم َزَم ٌ
وعن حارثَ َة بن َوهب ،قالَ :سمعت النبي َ يقول " :تَ َالرجل ِبص َدَقِت ِهَ ،فال ِ
يجد من َيقَبلهاَ ،يقول الرجلَ :لو ِجئ َت ِبها ِباألَم ِ ِ
اج َة
س َلَقبلت َهاَ ،فأَما اليومَ ،فالَ َح َ
َ
َ
َ
َ
()2
لِي ِب َها "
أي اليوم الذي جاءه المتصدق ليتصدق عليه فيه وهي منصوبة على الظرفية وهذا اليوم كما

بين ابن حجر في الفتح هو زمان قرب الساعة (.)3

وعن َزي َن َب ِبن ِت َجح ٍ
ش" ،أَن النِبي َ ،د َخ َل َعَلي َها َف ِزعا يقول :الَ ِإَل َه ِإال َّللاَ ،وي ٌل لِل َع َر ِب
 ٍَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
يها َفقالت
من َشر َقد اقتَ َر َب ،فت َح اليوم من َرد ِم َيأجو َجَ ،ومأجو َج مثل َه َذاَ ،و َحل َق بإص َبعهَ ،وبالتي َتل َ
(.)1
ِ
الخ َبث"
ول َّللا أ ََنهلِك َوِف َينا الصالِحو َن؟ ،قالَ :ن َعم ِإ َذا َكث َر َ
َزي َنب َفقلت َيا َرس َ

( )1الفروق العسكرية( ،ص.)760
(َ )2باب الص َد َق ِة َقب َل الرِد ،حديث رقم ( ،0400ج.)038/7
( )3العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)787/0
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ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
صالِ ٌح
وعن َجابر بن َعبد َّللا َرض َي َّللا عنهماَ ،يقول :قال النب ُّي َ" :قد توف َي اليوم َرج ٌل َِم َن َ ِ
صلُّوا َعَلي ِه"(.)2
الح َبشَ ،ف َهلمَ ،ف َ
ود األَنص ِارِي ر ِ
ِ ِ
وعن أَِبي مسع ٍ
َم َرَنا ِبالص َدَق ِة،
ض َي َّللا َعنه ،قالَ :
"ك َ
 ََ
ان َرسول َّللا  إ َذا أ َ
َ
َ
ٍ ()3
صيب المد واِن لِبع ِ
املَ ،في ِ
السو ِقَ ،فيح ِ
ض ِهم اليوم َل ِم َائ َة أَلف"
َحد َنا إلى ُّ
ان َ
َ َ
َ
طَل َق أ َ
ثالثا :مجرورة:

ووردت مجرورة خمسة وسبعين موطنا مثل(:)4
طلح َة ب ِن عبيِد َّللاِ يقول" :جاء رجل إلى رس ِ
الر ِ
س،
ول َّللاِ ِ من أَه ِل َنجٍد ثَ ِائ َر أ
َ َ َ ٌ
َ
َ
َ
وعن َ َِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
صلى هللا
صوته َوال يفَقه ما يقولَ ،حتى َد َناَ ،فإ َذا ه َو َيسأَل َعن اإلسالَمَِ ،فقال َرسول َّللا َ
يس َمع َدو ُّي َ
ِ ()5
عَلي ِه وسلم :خمس صَلو ٍ
ات ِفي اليوم َوالليَلة"
َ ََ َ َ
َ َ
والمقصود باليوم -هنا -النهار والدليل على ذلك هو العطف بين اليوم والليلة

اشي ِفي اليوم الِذي مات ِف ِ
ضي َّللا عنه" :أَن رسول َّللاِ  نعى النج ِ
وعن أَِبي هريرة ر ِيه
َ َ
َ
َ
َ
ََ
َ َ
َ ََ َ َ
()6
صف ِب ِهم َوَكب َر أَرَبعا" .
صلىَ ،ف َ
َخ َرَج إلى الم َ
أي صلى عليه الجنازة.

()1
()2
()3
()4

باب عالَم ِ
النبوِة ِفي ِ
ات ُّ
اإلسالَمِ ،حديث رقم ( ،0518ج.)018/4
َ
َ َ
ِ
الصفوف َعَلى ال ِجَن َازِة ،حديث رقم ( ،0073ج.)86/7
َباب ُّ
باب :اتقوا النار وَلو ِب ِش ِق تَمرٍة والَقلِ ِ
يل ِم َن الص َد َق ِة ،حديث رقم ( ،0406ج.)031/7
َ ٌ
َ َ
َ َ
ينظر :حـديث رقـم  60و  81و  054و  100و  0001و  0745و  0783و  0000و  0014و  0651و

 0605و  0114و  7343و  7608و  7805و  7105و  7161و  0310و  0070و  0011و  0858و
 0883و  4761و  4783و  4010و  4453و  4467و  4040و  4050و  4003و  4805و  4800و
 5734و  5700و  5445و  5566و  5068و  6030و  6807و 0783و  0780و  5085و  5004و
 5005و  5001و  5047و  5045و  6308و  6301و  6005و  6006و  6008و  6405و  400و
 041و 0357و  0310و  0670و  0866و  4330و  4300و  6811و  0381و 0714
اب :الزَكاة ِم َن ِ
اإلسالَ ِم حديث رقم ( ،46ج.)08/0
(َ )5ب ٌ
ِ
ِ
المِي ِت ِبَنف ِس ِه حديث رقم ( ،0745ج.)07/7
(َ )6باب الرجل َين َعى إلى أَهل َ
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ضي َّللا عنها" :وَلَقد رأيته ين ِزل عَلي ِه الوحي ِفي اليوم الشِد ِيد البرِدَ ،فيف ِ
 قالت ع ِائشة ر ِصم
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ
َعنه َواِن َجِب َينه َل َيتََفصد َع َرقا"(.)1

كما وصفت هذه اللفظة بلفظة اآلخر للداللة على يوم القيامة ومن ذلك:

عن أَِبي هريرة ر ِضي َّللا عنهما ،قال :قال النِب ُّي " :ال ِ
يح ُّل ِالم َأرٍَة تؤ ِمن ِباَّللِ َواليوم
َ
َ
َ ََ َ َ
()2
اآلخر أَن ت َس ِاف َر َم ِس َيرَة َيو ٍم َوَليَل ٍة َلي َس َم َع َها حرَم ٌة" .
ووردت نكرة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة.

أوال :مرفوعة:
وردت مرفوعة أربع مرات نحو:
عن ع ِائ َش َة زو ِج النِب ِي  قالتَ " :لم أَع ِقل أَبوي ِإال وهما يِدين ِ ِينَ ،وَلم َيمر َعَلي َنا َيوٌم
َ
َ َ
ان الد َ
َ
َ
ََ
(.)3
ِ
ِإال يأِتينا ِف ِ
ِ
ط َرَف ِي الن َه ِار :بك َرة َو َعشية"
يه َرسول َّللا َ 
َ َ
فيوم مرفوعة على الفاعلية وتفيد العموم أي كل يوم وأما بكرة و عشية فمنصوبة على الظرفية.

ِ
ِ
ِ
ٍ
ام َرج ٌل َفقالَ :ه َذا َيوٌم
 َوعن أََنس ،قال :قال النب ُّي َ :
"من َذ َب َح َقب َل الصالَةَ ،فليعد َ ،فَق َ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ
َح ُّب إلى ِمن َشاتَي
صدَقه ،قالَ :و ِعندي َج َذ َع ٌة أ َ
يشتَ َهى فيه اللحمَ ،وَذ َك َر من ج َيرانهَ ،ف َكأَن النبي َ 
(.)4
صة َمن ِس َواه أَم الَ"
ص َله النِب ُّي َ ،فالَ أَد ِري أََبَل َغ ِت ُّ
َلحمٍَ ،ف َرخ َ
الرخ َ
ويوم -هنا -مرفوع على انها خبر المبتدأ (هذا) والجملة الفعلية بعده صفة الموصوف.

()1
()2
()3
()4

ِ
الوح ِي حديث رقم ( ،7ج.)6/0
َباب َبدء َ
ابِ :في َكم َيقصر الصالَ َة حديث رقم ( ،0388ج.)40/7
َب ٌ
باب المس ِج ِد يكون ِفي الط ِر ِ ِ
ض َرٍر ِبالن ِ
اس حديث رقم ( ،406ج.)037/0
يق من َغي ِر َ
َ
َ
َ
ِ
َباب األَكل َيوَم النح ِر حديث رقم ( ،154ج.)00/7
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وعن عبِد َّللاِ ب ِن عمر ر ِضي َّللا عنهما" :سِئ َل َعن َرج ٍل َن َذ َر أَن الَ َيأِتي َعَلي ِه َيوٌم ِإال
َ
ََ َ
َ
َ
ُ
ذ
ََ ْ َ َ َ ُ
ْ َ ٌ َ َ َ ٌ1
ْ
ُ
َ
امَ ،ف َواَف َق َيوَم أَضحى أَو ِفط ٍرَ ،فقال " :لقد اكن لكم ِِف رسو ِل اهللِ أسوة حانة َ لم َيكن
َ
صَ
()2
ِ
ِ ِ
امهما" .
َيصوم َيوَم األَض َحى َوالفطرَ ،والَ َي َرى ص َي َ
وعن أَِبي شري ٍح الخز ِ
اع ِي ،قال" :س ِمع أذناي ووعاه َقلِبي :النِبي  يقولِ :
الض َياَفة ثَالَثَة
َ
َ َ َ ََ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ضيَفهَ ،و َمن
ان يؤ ِمن ِباَّلل َواليوم اآلخر َفليك ِرم َ
يلَ :ما َجائ َزته؟ قالَ :يوٌم َوَليَل ٌةَ ،و َمن َك َ
أيامٍَ ،جائ َزته ق َ
ان يؤ ِمن ِباَّللِ َواليوم اآلخر َفل َيقل َخي ار أَو لِ َيسكت"(.)3
َك َ
ثانيا :منصوبة:

وقد وردت نكرة منصوبة مائة مرة وجلها منصوبة على الظرفية وهي بمعنى في يوم من

األيام إال ما كان معدودا بعد عدد ومن ذلك(:)4

ِ
ِ
ِ
الح َب َشة َيل َعبو َن ِفي
ول َّللا َ يوما َعَلى َباب حج َرِتي َو َ
عن َعائ َش َة ،قالتَ" :لَقد َرأيت َرس َالمس ِجِدَ ،وَرسول َّللاِ َ يسترِني ِب ِرَد ِائ ِه ،أَنظر إلى َل ِعِب ِهم"(.)5
َ

ِ
الزرِق ِي ،قال " :كنا يوما ن ِ
اء النِب ِي َ ،فَلما َرَف َع َأر َسه ِم َن
وعن ِرَف َ
 َاع َة ب ِن َراف ٍع ُّ َ
َ
صلي َوَر َ
طِيبا مباركا ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يه،
الحمد َحمدا َكِث ا
ير َ
ََ
اءهَ :رب َنا َوَل َك َ
الرك َعة ،قالَ :سم َع َّللا ل َمن َحم َده " ،قال َرج ٌل َوَر َ
ِ
ِ
ِ
ون َها أيهم َيكتب َها
ين َمَلكأ يبتَدر َ
ف ،قالَ :م ِن المتَ َكلم ،قال :أ ََنا ،قالَ :رأيت ِبض َعة َوثَالَث َ
ص َر َ
َفَلما ان َ
أَول"(.)6

(] )1األحزاب.[70 :

( )2باب من َنذر أَن يصوم أياماَ ،فوا َفق النحر أ َِو ِ
الفط َر حديث رقم ( ،6035ج.)040/8
َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
(َ )3باب حفظ الل َس ِ
ان حديث رقم ( ،6406ج.)033/8
( )4حــديث رقــم  53و  81و  030و  045و  044و  454و  570و  634و  607و  600و  810و  818و
 0000و  0704و  0044و  0086و  0517و  0881و  0103و  0150و  0165و  0106و  0100و
 0108و  0101و  0183و  0185و  0114و  7344و  7700و  7707و  7048و  7053و  7005و
 7468و  7503و  7011و  7843و  7814و  7180و  0345و  0738و  0007و  0060و 0010
ِ ِ ِ ِ
المس ِج ِد حديث رقم ( ، 454ج.)18/0
(َ )5باب أَص َحاب الح َراب في َ
الحمد حديث رقم ( ، 011ج.)051/0
(َ )6باب َفض ِل اللهم َربَنا َل َ
ك َ
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وفي حديث آخر "أَن ِهرقل ِح ِ ِيث النف ِ
س"(.)1
اء ،أَص َب َح َيوما َخِب َ
َ َ َ
ين َقد َم إيل َي َ
وأصبح من أخوات كان وتفيد توقيت اتصاف المبتدأ بالخبر بالصباح(.)2

ثالثا :مجرورة:
ووردت مجرورة أربعين مرة وذلك إما باإلضافة أو بحرف الجر مثل(:)3
عن عبِد الرحم ِن ب ِن أَِبي بكرة ،عن أَِب ِيهَ " ،ذ َك َر النِبي َ ق َع َد َعَلى َب ِع ِ
ان
يرِهَ ،وأَم َس َك ِإن َس ٌ
َ ََ َ
َ َ
َ
ظننا أَنه سيس ِم ِ
ِِ
ِب ِخ َ ِ ِ
يه ِس َوى اس ِم ِه ،قال:
طامه  -أَو ِب ِزَمامه  ، -قال :أي َيو ٍم َه َذا َ ،ف َس َكت َنا َحتى َ َ
َ َ
ألي َس َيوَم النح ِر قل َناَ :بَلى"(.)4

وجاء في عمدة القاري "َقوله ( :أي َيوم َه َذا؟) جمَلة َوقعت مقول الَقول"( )5وعليه فال محل
لها من اإلعراب ووجدت في فتح الباري عند شرح روايات هذا الحديث برفع كلمة يوم َ"وأَصله ِفي
يح َرفعه أي َيوم َه َذا  ،قالوا َه َذا َيوم النح ِر"(.)6
َه َذا الص ِح ِ

ِ ِ
اس ِفي ك ِل َخ ِم ٍ
يس َفقال َله َرج ٌلَ :يا أ ََبا َعبِد
وعن أَِبي َو ِائ ٍل ،قالَ :
"ك َ
 َان َعبد َّللا ي َذكر الن َ
ِ ِ
َما ِإنه َيم َنعِني ِمن َذلِ َك أَِني أَك َره أَن أ ِملكمَ ،واِِني أَتَ َخولكم
الرح َمن َل َوددت أَن َك َذكرتََنا كل َيومٍ؟ ،قال :أ َ
ِ
ِ
ظ ِةَ ،كما َك َ ِ
آم ِة َعَلي َنا "(.)7
ِبال َمو ِع َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -يتَ َخول َنا ب َهاَ ،م َخاَف َة الس َ
ان النب ُّي َ -
َ
ِ
ول َّللاِ 
ات َيو ٍم َعَلى َ
وعن َعبد َّللاِ بن ع َم َر ،قالَ" :لَقد َظ َهرت َذ َ
ظه ِر َبيت َناَ ،فرأيت َرس َ
َق ِ
اعدا َعَلى َلِب َنتَي ِن مستَقِب َل َبي ِت المقِد ِ
س"(.)8
َ
وقد وردت بلفظ التثنية على الرفع في موطن واحد هو:

ِ
الوح ِي حديث رقم ( ، 0ج.)8/0
(َ )1باب َبدء َ
( )2ينظر :الجارم ،علي ،وأمين ،مصطفى ،النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ( ،ج.)68/0
( )3ح ـ ـ ـ ـ ـ ــديث رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم  578و  550و  510و  514و  606و  668و  130و  100و  170و  166و  160و
 0388و  0000و  0080و  0015و  0465و  0416و  6455و  6078و 6060
( )4باب َقو ِل النِب ِي « :رب مبل ٍغ أَوعى ِمن س ِ
ام ٍع» حديث رقم ( ،60ج.)74/0
َ
َ
َ
َ
( )5العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ،ج.)00/7
( )6العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ،ج.)070/8
ِ ِ ِ
ومة حديث رقم ( ،03ج.)75/0
(َ )7باب َمن َج َع َل ألَهل العل ِم أياما َمعل َ
( )8باب التبُّرِز ِفي البي ِ
وت حديث رقم ( ،041ج.)47/0
َ
َ
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اب ر ِ
ِ
الخط ِ
ضي َّللا َعنه،
 َعن أَِبي ع َبيٍدَ ،موَلى اب ِن أَزَه َر ،قالَ :"ش ِهدت الع َيد َم َع ع َم َر ب ِن َ
َ َ
ِ
صي ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ان َيوم ِ
َفقالَ :ه َذ ِ
امكمَ ،واليوم اآلخر تَأكلو َن
ان َن َهى َرسول َّللا َ عن ص َيامهماَ :يوم فط ِركم من َ
َ
()1
ِف ِ
يه ِمن نس ِككم"
وقد جاءت مرفوعة على الخبرية وعالمة الرفع األلف ألنه مثنى.
ووردت منصوبة في سبعة مواطن مثل(:)2
عن أبي س ِع ٍيد الخد ِري ر ِضي َّللا َعنه ،قال:
َ
َ َ
ِ
ِ
صوَم في َيو َمي ِن الفط ِر َواألَض َحىَ ،والَ
َمح َرمٍَ ،والَ َ
العص ِر َحتى تَغر َب والَ ت َشُّد ِ
الر َحال،
الشمسَ ،وَبع َد َ
َ
(.)3
صى َو َمس ِجِدي"
األَق َ

ِِ
الم أرَة َيو َمي ِن ِإال َم َع َها َزوج َها أَو ذو
"الَ ت َسافر َ
الصب ِح َحتى تَطل َع
صالَتَي ِن َبع َد ُّ
صالَ َة َبع َد َ
َ
ِ
اجد مس ِجِد الح ارمِ ،ومس ِجدِ
ِ
ِ
ََ َ َ
إال إلى ثَالَثَة َم َس َ َ

وهذا الحديث احتوى على عدة ألفاظ للزمان معربة وهي يومين المنصوبة على الظرفية و

والمجرورة بحرف الجر في وبعد المنصوبة على الظرفية والصبح المجرورة باإلضافة والعصر

المجرورة باإلضافة أيضا.

وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه  ،قال لعبد هللا بن عمروَ" :فصم َيوما َوأَف ِطر َيو َمي ِن"( .)4وهي -هنا-منصوبة على الظرفية.
 ووردت مجرورة في ستة مواطن كلها بحرف الجر أو بسببه مثل(:)5ِ
ِ
يصلِي ِم َن ُّ
الض َحى ِإال ِفي َيو َمي ِنَ :يوَم
َعن َناف ٍع" ،أَن اب َن ع َم َر َرض َي َّللا َعنهماَ ،ك َ
ان ال َ
يقدم ِبمك َة ،فإنه َكان يقدمها ضحى َفيطوف ِبالبي ِت ،ثم ي ِ
المَقامَِ ،وَيوَم َيأِتي
صلي َرك َعتَي ِن َخل َ
َ
َ
ف َ
َ
َ ََ َ
ََ َ
ٍ ()6
اء ،فإنه كان يأِت ِ
مس ِجد قب ٍ
يه كل َسبت" .
َ َ َ
َ َ َ

()1
()2
()3
()4

باب صو ِم يو ِم ِ
الفط ِر حديث رقم ( ،0113ج.)47/0
َ َ
َ
ينظر :حديث رقم  0180و  0408و  0607و  5357و 0711
َباب مس ِج ِد َبي ِت المق ِد ِ
س حديث رقم ( ، 0010ج.)61/7
َ
َ
صو ِم الده ِر حديث رقم ( ، 0106ج.)43/0
َباب َ

( )5ينظر  :حديث رقم  0115و  4408و .)5484
(َ )6باب َمس ِج ِد قَب ٍاء حديث رقم ( ، 0010ج.)63/7

941

حيث جاءت مجرورة بحرف الجر في وعالمة الجر الياء
ِ
ِ
ِ
ون َهاَ ،وَكانوا
ين َيقَبل َ
يها الذ َ
عن صدقة الفطر ورد َ" َك َان ابن ع َم َر َرض َي َّللا عنهما يعط َ
يعطو َن َقبل ِ
الفط ِر ِب َيو ٍم أَو َيو َمي ِن"(.)1
َ

وهي مجرورة بالعطف.

ِ
ضَ ِ
ِ
 َ ِصو ِم َيو ٍم
َحدكم َرَم َ
وعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنهَ ،ع ِن النب ِي  ،قال" :الَ َيتََقد َمن أ َ
ان ب َ
صو َمهَ ،فل َيصم َذلِ َك اليوم"(.)2
أَو َيو َمي ِنِ ،إال أَن َيكو َن َرج ٌل َك َ
ان َيصوم َ
حيث جاءت مجرورة ؛ -أيضا -بالعطف.

ووردت بصيغة الجمع نحو مائة مرة وجلها جاءت مجرورة باإلضافة مقترنة بالعدد المفرد من

ثالثة إلى عشرة نحو(:)3

 َعن أَِبي ه َري َرَة ،قال :قال النِب ُّي َّ"ِ :للِ-تعالىَ -عَلى ك ِل مسلِ ٍم َح ٌّق ،أَن َيغتَ ِس َل ِفي ك ِلَسب َع ِة أيا ٍم َيوما"(.)4
حيث جاء في قاعدة معدود العدد المفرد من ثالثة إلى عشرة" في ألفية ابن مالك:

ثالثـــــــــةً بالتـــــــــاء قـــــــــل للعشـــــــــره

اب:
(َ )1ب ٌ
اب:
(َ )2ب ٌ

فــــــــــــــي عـ ِّ
ـــــــــــــذكره
ـــــــــــــاد ُه مـ
ـــــــــــــد مــــــــــــــا حـ
ّ
ُ

الفط ِر عَلى الح ِر والممل ِ
صد َقة ِ
وك حديث رقم ( ، 0500ج.)000/7
ََ
َ
َ َ
ضَ ِ
صو ِم َيو ٍم َوالَ َيو َمي ِن حديث رقم ( ،0104ج.)78/0
الَ َيتََقدم َرَم َ
ان ب َ

( )3ينظ ــر :ح ــديث رق ــم  0386و  68و  075و  680و  180و  0180و  0084و  0571و 0077و4363و
 0008و  4570و  6400و  6466و 0360و 0568و  0507و  0610و  0804و  0805و  0806و
 0800و  0105و  0106و  0108و  0101و  0183و  0180و  0110و  0111و  7618و 7611

و 7033و  0408و  0401و  0486و  0571و  0070و  0858و  0100و  0110و  4030و  4051و
 4013و  4707و  4750و  4475و  4500و  4570و  5357و 5307و  5001و  5004و  5470و
 5030و  5801و  6301و  6365و  6004و  6005و  6700و  6406و  6550و  6680و  6038و
 0366و  0360و  0311و 0703
ِ
ِ ِ
النس ِاء و ِ
الصبَي ِ
ان َو َغي ِرِهم؟ حديث رقم ( ، 816ج.)5/7
(َ )4باب َهل َعَلى َمن َلم َيش َهد الجم َع َة غس ٌل م َن َ َ
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بيت من ألفية ابن مالك ،في ِ
الضِد ِ
جرد والمميز اجرر جمعا بلفظ قلةٍ في األكثر على هيئة بيت

شعر أيضا(.)1

أي أن المعدود بعد هذه األعداد يكون جمعا مجرو ار وهذا الجمع هو جمع قلة.
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ض َل ِمن َها ِفي َهِذ ِه؟ ،قالواَ :والَ
الع َمل في أيا ٍم أَف َ
 َ"ما َ
وعن ابن َعباسَ ،عن النب ِي  أَنه قالَ :
الجهادِ ،إال رجل خرج يخ ِ
ِ
ِ
اطر ِب َنف ِس ِه َو َمالِ ِهَ ،فَلم َيرِجع ِب َشي ٍء"(.)2
َ ٌ ََ َ َ
الج َهاد؟ ،قالَ :والَ َ
والمقصود بها أيام العشر األول من ذي الحجة.

وعن ع ِائ َش َة" :أَن أَبا بك ٍر ر ِضي َّللا َعنهَ ،د َخ َل َعَليها و ِعن َد َها َج ِارَيتَ ِ
ان ِفي أيا ِم ِم َنى
َ َ
َ َ
َ َ َ َ
ِ
ٍ ِ
ت َد ِففان ،وتَض ِرَب ِ
ف النِب ُّي َ عن َوج ِه ِه ،فقال:
وبك ٍرَ ،ف َك َش َ
انَ ،والنِب ُّي  متَ َغشب ثَوِبه ،فانتَ َهرهما أَب َ
َ
()3
ٍ
ِ
ِ
ٍ
فإنها أيام عيدَ ،وِتل َك األيام أيام منى" .
َدعهما يا أ ََبا َبكرَ ،
وأيام منى أربعة أيام وهي يوم النحر و أيام التشريق الثالثة بعده وقد جاءت لفظة أيام في

الحديث مجرورة ومرفوعة كما هو بين وواضح.
وعن أَِبي هريرة ر ِِ ِ
ضٍ
ان َع َش َرَة أيامٍ،
ض َي َّللا َعنه ،قالَ :
ان النِب ُّي َ يعتَكف في ك ِل َرَم َ
"ك َ
َ
َ ََ َ
()4
َفَلما كان العام الِذي قِبض ِف ِ
يه اعتَ َك ِ
ين َيوما" .
ف عش ِر َ
َ
َ
َ َ َ
-01الدهر:
ٍ
ور،
الممدود ،وألف َس َنة ،وتفتح الهاء ج :أدهٌر وده ٌ
الدهر هو "الزمان الطويل ،واأل ََمد َ
الماضيِ ،بال و ٍ
ِ
ِ
الغَل َبة .والد ِ
و ِ
احد"(.)5
الزمن
هارير :أول الده ِر في
العادة ،و َ
النازَلة ،وال ِهمة ،والغأية ،و َ
وهناك فرق بين الدهر والزمان ذكره العسكري في الفروق اللغوية فقال ،":هما في اللغة

مترادفان .وقيل :الدهر طائفة من الزمان غير محدودة ،والزمان مرور الليالي واأليام .وقال االزهري:
الدهر عند العرب يطلق على الزمان ،وعلى الفصل من فصول السنة ،وعلى أقل من ذلك ،ويقع
( )1ابن مالك ،ألفية ابن مالك( ،ص.)63
ِ
الع َم ِل ِفي أيا ِم التش ِر ِ
يق حديث رقم ( ، 161ج.)73/7
(َ )2باب َفضل َ
النساء ،ومن َكان ِفي البي ِ
ِ
( )3باب :إذا َفاتَه ِ
العيد ي ِ
وت َوالق َرى حديث رقم ( ، 180ج.)70/7
َ
َ ٌ
صلي َرك َعتَي ِن ،وكذلك َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان حديث رقم ( 7344ج.)50/0
ضَ
العش ِر األَو َسط من َرَم َ
( َ)4باب االعت َكاف في َ
( )5ابن عمر الشيرازي القاموس المحيط (ج.)041/0
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على مدة الدنيا كلها .قال :وسمعت غير واحد من العرب يقول " :أقمنا على ماء كذا دهرا ،وهذا

المرعى يكفينا ده ار "(.)1

منظور ":قال َش ِمر :الدهر والزمان و ِ
احٍد؛ ،قال أَبو ال َهيثَمِ :أَخطأَ َش ِمٌر ،الزمان
َ
وقال ابن
ٌ
َ
طب والَف ِ
اك َه ِة وزمان ال َح ِر َوال َبرِد ،قالَ :وَيكون الزمان َشه َري ِن إلى ِست ِة أَشهر ،قال :والدهر
زمان ُّ
الر َ َ
ور :الدهر ِعن َد ال َع َر ِب َيَقع َعَلى وق ِت الزم ِ
َال ينَق ِطع؛ قال أبو منص ٍ
ان ِم َن األَزمنة َو َعَلى مدة ُّ
الدن َيا
َ
َ
َ
ٍ
ض ِع َك َذا وعَلى م ِ
احد ِمن العر ِب يقول أَقمنا ِبمو ِ
كلِها ،قال :وس ِمعت َغي ِر و ِ
اء َك َذا َدهراَ ،وِان َه َذا الَبَل َد
َ ََ َ
َ
ََ َ
َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفصل من فص ِ
ول الس َنة َو َعَلى مدة ِوَالية الرجل وما
َأل يحمل َنا َده ار َ
ط ِويالَ ،والزَمان َيَقع َعَلى َ
أشبهه"(.)2
وعلى كل فإن الدهر قد يقصد به الزمان كله أو بعض الزمان ولكنه يكون طويال.
ولم تأت هذه اللفظة في البخاري إال معرفة محلى بأل وربما أفاد ذلك االستغراق أي كل الزمان.
أوال :مرفوعة:
وقد وردت مرفوعة نحوا من خمس مرات مثل(:)3
عن أَِبي هريرة ر ِضي َّللا َعنه ،قال :قال َرسول َّللاِ  :"قال َّللا َعز َو َجل " :يؤِذ ِيني ابن
َ
َ ََ َ َ
()4
ِ
َآد َم َيس ُّب الده َر َوأ ََنا الدهرِ ،ب َيدي األَمر أَقلِب اللي َل َوالن َه َار" .
وفي شرح السيوطي لهذا الحديث َ"وأَنا الدهر ِبالرفع أي أَنا َفاعل الن َو ِازل والحوادث وخالق
الكائنات الِتي ينسبونها إلى الدهر َورِو َي ِبالنصب على الظرف أي أَنا مقيم أبدا َال أزول يؤِذ ِيني

ابن آدم أي يعاملني م َعامَلة من يؤِذي"

والباحث يميل إلى الرفع ألن رواية النصب فيها تأويل وتكلف ال حاجة له .ويؤكد ذلك ما
ِ ِ
ِ
يل :ه َو الص َوابَ ،وه َو
ذهب إليه صاحب مرقاة المفاتيح حيث
قال(":وأ ََنا الدهر) يرَوى ب َرف ِع الراء ،ق َ
َ
مضاف إليه أ ِقيم مَقام المض ِ
اف أي أ ََنا َخالِق الده ِر ،أَو مص ِرف الده ِر ،أَو مَقلِبه ،أَو م َدِبر األم ِ
ور
َ ٌ
َ
َ
َ َ َ
( )1العسكري ،أبو هالل ،معجم الفروق اللغوية ( ،ص.)700
( )2ابن منظور ،لسان العرب (ج.)011/00
( )3ينظر :حديث رقم  6080و 0410
ََ ُْ َُ ذ ذ ْ
ادله ُر} [الجاثية ]74 :األي َة حديث رقم ( ،4876ج.)000/6
(َ )4باب توما يهل ِكنا إَِّل
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ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ان ج ِع َل
وها إليهَ ،ف َمن َسبه ِب َكوِنه َفاعَل َها َع َاد َسبُّه إلي؛ ألَني أ ََنا الَفاعل َل َهاَ ،واِن َما الدهر َزَم ٌ
التي َن َسب َ
ور ،وأَتَى ِبأَد ِاة الده ِر مباَل َغة ِفي الرِد عَلى من يسبُّه ،وهم ِ
ظرفا لِمو ِاق ِع األم ِ
صنفإنَ :ده ِري ٌة َال َيع ِرفو َن
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ََ
ذ
ُ
ََ ُْ َ
ذ ْ ُ ()1
ِ
ِ
ونه َعن ِنس َب ِة
لِلده ِر َخالِقا َوَيقولو َن :وما يهل ِكنا إَِّل ادلهر أَو معتَ ِرفو َن ِباَّلل -تعالىَ -لكنهم ي َن ِزه َ
ِ
الم َك ِارِه إليهَ ،ف َيقولو َن :تَباا َله ،وبؤسا ،و َخي َبة ،وَنحو َذلِ َك .وَقد َيَقع ِمن َبع ِ
ين َج َهاَلة
ض َع َو ِ
ام المؤ ِمن َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يل :الدهر
ص ِرف في الده ِرَ ،وِق َ
َو َغفَلةَ ،ويرَوى ب َنصب الدهر َعَلى الظرفية أي أ ََنا الَفاعل أَو المتَ َ
ان مد ِة ال َعاَل ِم ِمن مب َدِأ التك ِو ِ
الث ِاني َغير األَو ِل ،فإنه ِبمع َنى َزم ِ
ض ،أ َِو الزَمن الط ِويل
ين إلى أَن َينَق ِر َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِرف
المشتَمل َعَلى تَ َعاقب الليالي َواأليامَِ ،بل ه َو َمص َدٌر ب َمع َنى الَفاعلَ ،و َمع َناه أ ََنا الداهر المتَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضاف إلى الده ِر ِم َن
الم َدِبر المفيض ل َما َيحدثَ .وقال الراغب :األَظ َهر أَن َمع َناه أ ََنا َفاعل َما ي َ
الخي ِر والش ِر والمسرِة والمساء ِةَ ،فِإ َذا سببتم الِذي تَعتَِقدون أَنه َف ِ
اعل َذلِ َك َفَقد َس َببتموِني"(.)2
َ
ََ
َ َ
َ ََ َ ََ َ
وعن َعبِد َّللاِ ب ِن َعم ٍرو ،قال"َ :د َخ َل َعَلي َرسول َّللاِ َ فقال :أََلم أخ َبر أَن َك تَقوم اللي َلِ ِ
ِ
ِ ِ
ك
َوتَصوم الن َه َار قلتَ :بَلى ،قالَ :فالَ تَف َعل ،قم َوَنمَ ،وصم َوأَفطر ،فإن ل َج َسد َك َعَلي َك َحاقاَ ،واِن ل َعين َ
َعَلي َك حاقا ،واِن لِ َزوِر َك َعَلي َك حاقا ،واِن لِ َزو ِج َك َعَلي َ ا
ول ِب َك عمٌرَ ،واِن ِمن
ك َحقاَ ،واِن َك َع َسى أَن َيط َ
َ َ
َ َ
ُّ ()3
ٍ
ِ
وم ِمن ك ِل َشه ٍر ثَالَثَ َة أيامٍ ،فإن ِبك ِل َح َس َنة َعش َر أَمثَالِ َهاَ ،ف َذلِ َك الدهر كله" .
َحسب َك أَن تَص َ
والدهر -هنا -مرفوعة على أنها خبر اسم اإلشارة ذلك أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو

والجملة االسمية خبر المبتدأ (ذلك) كما يمكن أن تأتي منصوبة بالمفعولية لفعل محذوف.

(واِن من َحسبك) أي :من كفايتك ،ويروىَ :وأَن َحسبك أي:
جاء في شرح الحديث" َقولهَ :
كافيكَ ،ويحتَمل ِزَي َادة :من َعلي َرأي الكوِفيينَ .قوله( :الدهر) ِبالرفع َوالنصب ،أما الرفع فعلى تَقِدير
ه َو الدهر كلهَ ،وأما النصب فعلى تَقِدير :أَن تَصوم الدهر"(.)4
ويميل الباحث إلى الرفع على الخبرية لعدم الحاجة إلى التأويل.

(] )1الجاثية.[74 :

( )2الهروي القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( ،ج.)16/0
( )3باب ح ِق الضي ِ
ف حديث رقم ( 6004ج.)00/8
َ
َ
( )4العيني ،بدر الدين عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)000/77
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وعن أَِبي هريرة ،ع ِن النِب ِي  قال " :الَ تس ُّموا ِالع َن َب َ
َ ََ َ
َ
الكرَمَ ،والَ تَقولوا َخي َب َة الده ِر ،فإن َّللاَ
َ
()1
ه َو الدهر " .
أي أن هللا خالق الدهر "وقوله" :فإن هللا هو الدهر" أي :إن الدهر ال يفعل شيئا ،إنما هو

مصرف مدبر ،والفعل كله إنما هو إلى هللا تعالى ،وانما قال ذلك ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن العرب كانت تنسب
األفعال إلى الدهر ،وتصفه بالجور وقلة العدل ،وذلك كثير في الشعر القديم والحديث .وقد يمكن

[أن] يراد بذم الدهر :ذم أهله ،كما يقال :ليله قائم ،ويومه صائم ،فينسب القيام إلى الليل ،والصيام
ْ ْ ذ
إلى النهار ،وانما هو للقائم والصائم ،وقوله -تعالى:-بَل َمك ُر الليْ ِل َوانلذ َهارِ ،2وقوله -تعالى:-
َ
َ
َ
اصيَ ٍة اكذِبَ ٍة خاطِئَ ٍة 3و ،قال جرير :ونمت وما ليل المطي بنائم"(.)4
ن ِ
ثانيا :منصوبة:
وقد وردت منصوبة ست مرات مثل(َ:)5
عن اب ِن َعب ٍاس ،قال :قال النِب ُّي
ِ ِ
الع ِش َير ،وَيكفرَن
أيكفرَن باَّلل؟ قالَ " :يكفرَن َ
َ
ُّ ()6
َشيئا ،قالتَ :ما َرأيت ِمن َك َخي ار َقط "

ِ ِ
ِ
ِ
يل:
" :أ ِريت الن َار َفإ َذا أَكثَر أَهل َها الن َساءَ ،يكفرَن ق َ
ِ
ِ
ك
اإلح َس َ
انَ ،لو أَح َسن َت إلى ِإح َداهن الده َر ،ثم َأرَت من َ

أي مدة الدهر كله فهي منصوبة على الظرفية.

ِ
ك
وقال النِب ُّي ِ" :إن َك َلتَصوم الده َرَ ،وتَقوم اللي َل؟ َفقلتَ :ن َعم ،قالِ :إن َك ِإ َذا َف َعل َت َذل َِ
ِ
صوم الده ِر كلِه ،
َه َج َمت َله َ
صوم ثَالَثَة أيا ٍم َ
ام الده َرَ ،
ام َمن َ
العينَ ،وَنف َهت َله النفس ،الَ َ
صَ
صَ
ِ
ِ
ِ ِ
ان َيصوم َيوما َويف ِطر َيوما،
صوَم َداوَد َعَليه السالَمَ ،ك َ
قلت :فإني أطيق أَكثَ َر من َذل َك ،قالَ :فصم َ
()7
َوالَ َي ِف ُّر ِإ َذا الََقى"
اب :الَ تَسُّبوا الده َر حديث رقم ( 6087ج.)40/8
(َ )1ب ٌ
(] )2سبأ.[00 :
(] )3العلق.[06 :

( )4اليفرني ،االقتضاب في غريب الموطأ واعرابه على األبواب ،ج.)574/7
( )5ينظر :حديث رقم  0357و  5360و 5010
الع ِش ِ
(َ )6باب كف َر ِ
يرَ ،وكف ٍر دو َن كف ٍر حديث رقم ( 71ج.)05/0
ان َ
صو ِم َداوَد َعَلي ِه السالَم حديث رقم ( 0101ج.)43/0
(َ )7باب َ
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ووردت كلمة الدهر في هذا الحديث معربة بالنصب والجر فاألولى منصوبة على المفعولية

للفعل تصوم والثانية منصوبة على المفعولية للفعل صام والثالثة مجرورة باإلضافة.

ِ ِ
ِ
ِ
 َ ِيل َلم َيخ َن ِز اللحمَ ،وَلوالَ
وعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،قال :قال النب ُّي َ" :لوالَ َبنو إس َرائ َ
()1
َحواء َلم تَخن أنثَى َزو َج َها الده َر"
الحديث"(وَلوَال َحواء) ِ :بال َمِد أي َلوَال ِخ َي َانت َها ِفي م َخاَلَفِت َهاَ( .لم تَخن أنثَى
وفي شرح هذا
َ
َزو َج َها) :أيَ :لم ت َخالِفه (الده َر)  :أي :أ ََبداَ ،وَكأَن ال ِخ َي َان َة تَحصل ِم َن ال ِع َو ِج الِذي ِفي ِط َينِت َها أَو
ِ ()2
ِجِبلت َها"
وعليه فإن الدهر -هنا -منصوبة على الظرفية.

ثالثا :مجرورة:
ووردت مجرورة بحرف الجر وباإلضافة ما يقرب من تسع مرات مثل(:)3
عن أَِبي هريرة ر ِِ ِ
ِ
ضي َّللا َعنه ،قالَ ” :ك َ ِ
الفج ِر الم
صالَ ِة َ
َ
ان النب ُّي َ يق َأر في الجم َعة في َ
َ ََ َ َ
()4
ِ
اإلنس ِ
ِ
ين ِم َن الده ِر" .
ان ِح ٌ
تَنزيل السج َد َةَ ،و َهل أَتَى َعَلى َ

ِ ِ
الع ِ
اص ،قال " :قال لِي َرسول َّللاِ  :أََلم أ َنبأ أَن َك تَقوم اللي َل
 َوعن َعبد َّللا ب ِن َعم ِرو ب ِن َ
ِ
ِ
وتَصوم النهار َفقلتَ :نعمَ ،فقالِ َ :
العين(َ ،)5وَن ِف َه ِت النفس( ،)6صم ِمن
فإنك إ َذا َف َعل َت َذل َك َه َج َمت َ
َ
ََ
َ
()7
ِ
ِ
ِ ٍ
صو ِم الده ِر" .
صوم الدهر ،أَو َك َ
كل َشهر ثَالَثَ َة أيامٍَ ،ف َذل َك َ

ََ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ًَ
ِني يلْلة حديث رقم ( 0011ج.)054/4
(َ )1باب َقو ِل َّللاِ تعالى :وواعدنا موَس ثلم
( )2مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح – (ج.)7005/5
( )3ينظر :حديث رقم  0105و  0183و  0408و  0845و  4000و 6700
ِ
الفج ِر َيوَم الجم َع ِة حديث رقم (ج.)5/7
صالَ ِة َ
(َ )4باب َما يق َأر في َ
(َ )5ه َج َمت عينه ،أي غارت الصحاح( ،ج)7355/5
(َ )6نِفهـ ــت نفسـ ــه بالكسـ ــر :أعيـ ــت وكلـ ــت .و ِ
ـال المعِيـ ــي مـ ــن اإلبـ ــل وغيرهـ ــا ؛ والجمـ ــع نفـ ـ ٌـه الص ـ ــحاح،
النافـ ــه :الك ـ ـ ُّ
َ
(ج)7750/6
ور حديث رقم ( ،0401ج.)063/4
(َ )7باب َقو ِل َّللاِ -تعالىَ  :-وآتَيَنا َداوَد َزب ا
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وعن ع ِائشة ر ِضي َّللا عنها ،قالت" :استَأ َذ َنت هاَلة ِبنت خويلٍِد ،أخت َخِديج َة ،عَلى رس ِ
ول
َ
َ َ َ
َ
َ َ
َ َ ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
اع لِ َذلِ َكَ ،فقال - :اللهم َهاَل َة  ، -قالتَ :ف ِغرتَ ،فقلتَ :ما تَذكر
يج َة َفارتَ َ
ف استئ َذ َ
َّللا َ ،ف َع َر َ
ان َخد َ
ِ
ش ،حمرِاء ِ
ِمن عج ٍ ِ
الشدَقي ِنَ ،هَل َكت ِفي الده ِرَ ،قد أَب َدَل َك َّللا َخي ار ِمنها"(.)1
َ
وز من َع َجائ ِز ق َري ٍ َ َ
-00الظهر:
ظهيرة :الهاجرة .يقال:
ورد في الصحاح" الظهر ،بالضم :بعد الزوال ،ومنه صالة الظهر .وال َ
()2

قام قائم الظهيرة "
أتيته َحد الظهيرة ،وحين َ

وهذا األصل يدل على القوة والبروز والبيان "الظاء والهاء والراء أَصل ص ِحيح و ِ
احٌد َيد ُّل َعَلى
ٌ َ ٌ َ
َ َ َ
ور َفهو َ ِ
ِ
ِ
قوٍة وبر ٍ
ف َوَب َرزَ .ولِ َذل َك سمي َوقت
وزِ .من َذلِ َكَ :
ظاهٌرِ ،إ َذا ان َك َش َ
ظ َه َر الشيء َيظ َهر ظه ا َ
َ
َ
()3
ِ
ُّ
ِ
ِ
الظه ِر َوالظه َيرةَ ،وه َو أَظ َهر أَوَقات الن َه ِار َوأَض َوؤ َها" .
ومن اشتقاقاتها ما يأتي:

أ-

الظهر:
وقد وردت هذه اللفظة معرفة في نحو سبعين مرة ولم ترد إال بمعنى صالة الظهر ولم ترد

مرفوعة البتة فيما بحثت ولكنها وردت منصوبة ومجرورة .
أوال :منصوبة:
فقد وردت منصوبة سبعة وثالثين موطنا وجلها على المفعولية مثل(:)4

( )1باب تَزِوي ِج النِب ِي  خ ِديجة وفضلِها ر ِ
ضي َّللا َعن َها حديث رقم ( ،0870ج.)01/5
َ
َ َ َ ََ َ َ َ
( )2الجوهري ،ابن حماد الصحاح ( ،ج.)000/7
( )3ابن فارس ،مقاييس اللغة ( ،ج.)400/0

( )4ينظــر :حــديث رقــم  434و  486و  415و  411و  530و  540و  541و  563و  565و  005و 000
و  871و  803و 136و  0381و  0000و  0007و  0004و  0776و  0770و  0540و  0548و
 0550و  0650و  0654و  0004و  0005و  0056و  0060و  0064و  0068و  7150و  0550و
 0566و  4743و  6350و  6600و  0013و  0741و 0714
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"خرج َعَلي َنا رسول َّللاِ ِ باله ِ
اج َرِةَ ،فأِتي ِبوض ٍ
وء َفتَ َوضأََ ،ف َج َع َل الناس
 قال أبو جحيفةَ َ َ :َ
َ َ
َ
ِِ
ِِ
ِ
ُّ
ِ
ِ
العص َر َرك َعتَي ِنَ ،وَبي َن
صلى النب ُّي  الظه َر َرك َعتَي ِنَ ،و َ
َيأخذو َن من َفضل َوضوئه َف َيتَ َمسحو َن بهَ ،ف َ
()2( )1
َي َدي ِه َع َن َزةٌ "

وعن علَقم َة ،عن عبِد َّللاِ قال" :صلى النِب ُّي ُّ :الظه َر َخمساَ ،فقالوا :أ َِز َيد ِفي الصالَ ِة؟،
َ َ َ َ َ
َ
()3
صلي َت َخمساَ ،فثََنى ِرجَلي ِه َو َس َج َد َسج َدتَي ِن" .
قالَ :و َما َذ َ
اك ،قالواَ :

وعن أَِبي َذ ٍر قال" :أَذن مؤِذن النِب ِي ُّ 
الظه َرَ ،فقال :أَب ِرد أَب ِرد أَو قال :انتَ ِظ ِر انتَ ِظر وقال:
َ َ
َ
ِ ()4
ِ
ِ
ِ
ِ
أينا َفيء ُّ
التلول" .
الح ُّر َفأَب ِردوا َع ِن الصالَة َحتى َر َ
الح ِر من َفي ِح َج َهن َمَ ،فإ َذا اشتَد َ
شدة َ
َ

س ب ِن مالِ ٍك" ،أَن رسول َّللاِ  خرج ِحين ز ِ
ُّ
وعن أ ََن ِام َعَلى
ََ َ َ َ َ
َ َ
اغت الشمسَ ،ف َ
َ
صلى الظه َرَ ،فَق َ
ِ
ِ
ظاما"(.)5
يها أم ا
ور ِع َ
المن َب ِرَ ،ف َذ َك َر الس َ
اع َةَ ،ف َذ َك َر أَن ف َ
ِ ِ ِ
ِ
ُّ
ِ
ٍ
 َِ ِالمغ ِر َب
صلى بال َمد َينة َسبعا َوثَ َمانيا :الظه َر َو َ
العص َر َو َ
وعن ابن َعباس " :أَن النبي َ 
ِ
اء "(.)6
َوالع َش َ
ثانيا :مجرورة:

وقد وردت مجرورة بحروف الجر أو باإلضافة نحوا من اثنين وعشرين موطنا مثل(:)7
"ثم ِإن النِبي  وجد ِمن نف ِس ِه ِخفةَ ،فخرج بين رجَلي ِن أَحدهما العباس لِصالَ ِة ُّالظه ِر َوأَبو
َ
َ ََ
َ
َ
ََ َ َ َ َ
َ
َبك ٍر يصلِي ِبالن ِ
اس"(.)8
َ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

العَن َزة بالتحريك :أطول من العصا وأقصر من الرمح (الجوهري  ،الصحاح ( ،ج.)880/0
َ
ِ
ِ
ِ
وء الن ِ
َباب استعمال َفضل وض ِ
اس حديث رقم ( ، 080ج41/0
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى إلى َغي ِر القبَلة « حديث رقم  434ج81/0
اء في القبَلةَ ،و َمن َلم َي َر اإل َع َاد َة َعَلى َمن َس َهاَ ،ف َ
َباب َما َج َ
باب ِ ِ ُّ ِ ِ ِ
الح ِر حديث رقم ( ،505ج.)000/0
َ
اإلب َراد ِبالظه ِر في شدة َ
ِ
ُّ
ِ
ابَ :وقت الظه ِر عن َد الزَوال حديث رقم ( ، 543ج.)000/0
َب ٌ
باب تَأ ِخ ِ ُّ
العص ِر حديث رقم ( ، 540ج.)004/0
َ
ير الظه ِر إلى َ

( )7ينظ ـ ــر :ح ـ ــديث رق ـ ــم 063و  060و  067و  006و 000و  008و  001و  0030و  0007و  0083و
 0087و  0775و  0703و  0700و  0511و  0667و  4003و  501و 508
ابِ :إنما ج ِعل ِ
اإل َمام لِيؤتَم ِب ِه حديث رقم ( ، 680ج.)008/0
َ
(َ )8ب ٌ َ
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ِ
ُّ
ِ
وعن أَِبي معم ٍر ،قال" :قل َنا لِ َخب ٍ
العص ِر؟ ،قال:
اب أ َ
َك َ
 َان َرسول َّللا َ يق َأر في الظه ِر َو َ
َ َ
اك؟  ،قالِ :باض ِطر ِ
اب لِح َيِت ِه"(.)1
َن َعم ،قل َناِ :ب َم كنتم تَع ِرفو َن َذ َ
َ
ِ
ِ
ان النِب ُّي َ يق َأر ِفي الرك َعتَي ِن األوَل َيي ِن ِمن
وعن َعبِد َّللا ب ِن أَِبي َقتَ َاد َةَ ،عن أَِبيه ،قالَ :
"ك َ
 َط ِول ِفي األوَلى ،ويَق ِ
ِ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ
صر ِفي الث ِان َي ِة َويس ِمع اآلي َة أَح َيانا،
ورتَي ِن ي َ
صالَة الظه ِر بَفات َحة الكتَابَ ،وس َ
َ
َ
اب وسورتَي ِن ،وَكان ي َ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ط ِول ِفي الرك َع ِة
ان ي َ
ط ِول في األوَلىَ ،وَك َ
َ َ
َوَك َ
العص ِر بَفات َحة الكتَ َ َ
ان َيق َأر في َ
الصب ِح ،ويَق ِ
ِ
صر ِفي الث ِان َي ِة"(.)2
صالَ ِة ُّ
َ
األوَلى من َ
قال"َ :ألَق ِربن صالَة النِب ِي َ ،ف َكان أَبو هريرة ر ِ
ضي َّللا َعنه" َيقنت ِفي
َ َ َ
َ
َ ََ َ َ
الظه ِر ،و ِ ِ ِ
ُّ
الصب ِحَ ،بع َد َما َيقولَ :س ِم َع َّللا لِ َمن
صالَ ِة ُّ
صالَة الع َشاءَ ،و َ
َ َ

وعن أَِبي ه َري َرَة،
 َِ
ِ ِ
صالَ ِة
الرك َعة اآلخرة من َ
ِ ِ
ِ
ين َوَيل َعن الكف َار "(.)3
َحم َدهَ ،ف َيدعو للمؤ ِمن َ
وعن عبِد َّللاِ ب ِن عمر" :أَن رسول َّللاِ َ كان يصلِي َقبل ُّالظه ِر َرك َعتَي ِنَ ،وَبع َد َها
َ َ
ََ
َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صلِي َبع َد الجم َعة َحتى
المغ ِر ِب َرك َعتَي ِن في َبيتهَ ،وَبع َد الع َشاء َرك َعتَي ِنَ ،وَك َ
ان الَ ي َ
َوَبع َد َ
صلِي َرك َعتَي ِن"(.)4
َفي َ

َرك َعتَي ِن،
ف
ص ِر َ
َين َ

كما وردت نكرة منصوبة على الظرفية في موطنين فقط والمقصود بهما وقت الظهر أي وقت

الزوال وهما:

ضي َّللا عنها قالتَ" :لَقل يوم كان يأِتي عَلى النِب ِي ِ ،إال يأِتي ِف ِ
عن ع ِائشة ر ِيه َبي َت أَِبي
َ
َ ٌ َ َ َ
َ َ
َ َ َََ َ
ِ
ِ
ِ
المِد َين ِةَ ،لم َيرع َنا ِإال َوَقد أَتَ َانا ظهرا"(.)5
َح َد َ
َبك ٍر أ َ
ط َرَف ِي الن َهارَ ،فَلما أذ َن َله في الخرو ِج إلى َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين اشتَد َعَلي ِه
وعن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها ،قالت" :استَأ َذ َن النِبي  أَبو َبك ٍر في الخرو ِج ح َ
 َِ
ِ
ان َرسول َّللاِ َ يقولِ :إِني َألَرجو َذلِ َك
ول َّللا أَتَط َمع أَن يؤَذ َن َل َك؟ َف َك َ
األَ َذى َفقال َله :أَقم َفقال َيا َرس َ
ِ
ات َيو ٍم ظهرا"(.)1
 ،قالت :فانتَ َ
ظ َره أَبو َبك ٍرَ ،فأَتَاه َرسول َّللا َ ذ َ

(َ )1باب
(َ )2باب
(َ )3باب

(َ )4باب

(َ )5باب

البص ِر إلى ِ
اإل َما ِم ِفي الصالَ ِة حديث رقم ( ، 046ج.)053/0
َرف ِع َ َ
القراء ِة ِفي ُّ
ِ
الظه ِر حديث رقم ( ، 051ج.)057/0
ََ
الحمد حديث رقم ( ، 010ج.)058/0
َفض ِل اللهم َربَنا َل َ
ك َ
الصالَ ِة َبع َد الجم َع ِة َوَقبَل َها حديث رقم ( ، 100ج.)00/7
إذا اشتَرى متَاعا أَو دابةَ ،فوضعه ِعند ِ
ض حديث رقم ( ،7008ج.)61/0
البائ ِع أَو َم َ
َ
ات َقب َل أَن يقَب َ
َ َ
َ َ َ
َ َ
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()2
ِ
ان َرسول
ف َك َ
كما وردت بلفظة الهجير في مثل جواب أَِبي َبرَزَة األَسَلم ِي ،حينما سئلَ :كي َ
ِ
ِ
"كان ي ِ
َّللاِ  ي ِ
ين تَد َحض الشمس"(.)3
اله ِج َير ،التي تَدع َ
ون َها األوَلى ،ح َ
المكت َ
صلي َ
وب َة؟ َفقالَ َ َ :
صلي َ
َ

أي تزول الشمس.

ضي َّللا عنهما" ،سأَل عبد َّللاِ ر ِ
الزبي ِر ر ِ
ف َعام َن َزَل ِباب ِن ُّ
ضي َّللا
َ َ ََ
الحج َ
وعن َاج ب َن يوس َ َ
َ َ
َ َ َ
عنهَ ،كيف تَصنع ِفي الموِق ِ
السن َة َف َه ِجر ِبالصالَ ِة َيوَم
ف َيوَم َع َرَف َة؟ َفقال َسالِ ٌمِ" :إن كن َت ت ِريد ُّ
َ
َ
َ
َ
()4
َع َرَف َة" .
جاء في شرح الحديث "وَكأن ابن عمر َف ِهم ِمن َقو ِل وَلِد ِه سالِ ٍم َفه ِجر ِبالص َال ِة أي ُّ
الظه ِر
َ
َ
َ َ
ََ َ
َوال َعص ِر َمعا"(.)5
ب-

الظهيرة:

كما وردت بلفظ الظهيرة وهي بنفس معنى الظهر اللغوي في نحو عشر مرات كلها مجرورة

باإلضافة نحو(:)6

قال البراء بن ع ِاز ٍب" :جاء أَبوبك ٍر ر ِضي َّللا َعنه ،إلى أَِبي ِفي َمن ِزلِ ِهَ ،فاشتََرى ِمنه َرحال،
َ
ََ
َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفقال لِ َع ِاز ٍب :اب َعث اب َن َك َيحمله َمعي ،قالَ :ف َح َملته َم َعهَ ،و َخ َرَج أَِبي َينتَقد ثَ َم َنهَ ،فقال َله أَِبيَ :يا
أَبابك ٍر ،حِدثِني كيف صنعتما ِحين سريت مع رس ِ ِ
الغِدَ ،حتى
ول َّللا  ،قالَ :ن َعم ،أَس َري َنا ليَلتََنا َو ِم َن َ
ََ
َ ََ َ ََ َ
َ
َ َ ََ َ
()7
ِِ
َق ِ
ِ ِ
َحٌد" .
ام َقائم الظه َيرة َو َخالَ الط ِريق ال يم ُّر فيه أ َ
َ

ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ
ض ٍـل ،والَق ِ
ـحاِب ِه
انَ ،وبِئ ِـر َمع َ
ونـ َةَ ،و َحــديث َع َ
(َ )1بـاب َغـزَوِة الرِجيـ ِعَ ،وِرعـ ٍـلَ ،وذك َـو َ
ـارةَ ،و َعاصـ ِم بـ ِـن ثَاِبـتَ ،وخَبيـب َوأَصـ َ
َ َ
حديث رقم ( 4310ج.)036/5
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـك الوقـ ِت .وس ِـميت َه ِ
ِ
ـاج َرة ِألَن
َ َ
(َ )2وال َهجر َوال َهجير َوال َهاج َرة :نصف الن َه ِار عن َد اشت َداد ال َح ِرَ .و َهجـرواَ :سـاروا فـي ذل َ َ
ِ
ِ
اجروا (ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،ج)05/6
اس َيستَكُّنو َن في بيوِت ِهمَ ،كأَنهم َقد تَ َه َ
الن َ
ِ
العص ِر حديث رقم ( ،540ج.)004/0
(َ )3باب َوقت َ
الجم ِع َبي َن الصالَتَي ِن ِب َع َرَف َة حديث ر قم ( ،0667ج.)067/7
(َ )4باب َ
( )5ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)504/0

( )6ينظر :حديث رقم  7660و  0657و  0100و  4040و  4053و  5830و 6301
( )7باب عالَم ِ
النبوِة ِفي ِ
ات ُّ
اإلسالَ ِم حديث رقم ( ،0605ج.)730/4
َ
َ َ
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جاء في شرح الحديث "َقوله حتى َقام َق ِائم الظ ِهيرِة أي ِنصف النه ِار وس ِمي َق ِائما ِألَن ِ
الظل
َ
َ
َ
َ َ َ
ِ ٍِ
ِ
ف"(.)1
َال َيظ َهر ح َينئذ َف َكأَنه َواق ٌ

ِ
وس ِفي َبي ِت أَِبي َبك ٍر ِفي َنح ِر
وفي حديث آخر ،قالت َعائ َشةَ" :ف َبي َن َما َنحن َيوما جل ٌالظ ِه َيرِة ،قال َق ِائ ٌل ِألَِبي َبك ٍرَ :ه َذا َرسول َّللاِ  متََقِنعا"(.)2

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمِ -من
وفي موطن ثالث َ"و َسم َع المسلمو َن بال َمد َينة َمخ َرَج َرسول َّللا َ -ِ
ٍ
ونه حتى َيردهم ح ُّر الظ ِه ِ
ِ
يرة"(.)3
َ
َ
الحرةَ ،ف َينتَظر َ َ
َمك َةَ ،ف َكانوا َيغدو َن كل َغ َداة إلى َ
ووردت بصيغة الجمع مرة واحدة على صيغة منتهى الجموع مجرورةَ :عن أ ََن ِ
س ب ِن َمالِ ٍك،
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
اء
صلي َنا َخل َ
ف َرسول َّللا َ
قال" :كنا إ َذا َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم بالظ َهائرَ ،ف َس َجد َنا َعَلى ث َياب َنا اتَق َ
الح ِر"(.)4
َ
-00العصر:
العصر :الدهر ،وفيه لغتان أخريان :عصر وعصر ،مثل عسر وعسر...
جاء في الصحاح" َ
ِ
العص ِر"(.)5
والعصران ؛ -أيضا :-الغداة والعشي .ومنه سميت صالة َ
ِ
وفي المقاييس" العين والصاد والراء أصول ثَ َالثَ ٌة ِ
ضغط
يحةٌَ :فاألَول َدهٌر َو ِح ٌ
ينَ ،والثاني َ
ٌ
صح َ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ُّ
ِ
اك ِبه.
َشيء َحتى َيتَ َحل َبَ ،والثالث تَ َعل ٌق ِب َشيء َوامت َس ٌ
َ َْ ْ ذ ْ َْ َ َ
ُ
خ ْ
رَ ،(6)ورب َما قالوا عصٌر
 ي
الَسناان ل
َفاألَول ال َعصرَ ،وه َو الدهر ،قال َّللا :والعصِ إِن ِ
ِ
ٍ
 ، ...قالوا :وِب ِه س ِميت ص َالة العص ِرِ ،ألَنها تعصر ،أي تؤخر ع ِن ُّ
الظه ِر"(.)7
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ

()1
()2
()3
()4

ابن حجز العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)670/6
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
الم ِد َين ِة حديث رقم ( ،0135ج.)58/5
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َوأَص َحابه إلى َ
َباب هج َرة النب ِي َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
الم ِد َين ِة حديث رقم ( ،0136ج.)51/5
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َوأَص َحابه إلى َ
َباب هج َرة النب ِي َ
باب :وقت ُّ
الظه ِر ِعن َد الزو ِ
ال حديث رقم ( ،547ج.)004/0
َ
َ ٌ َ

( )5ابن حماد الجوهري ،الصحاح( ،ج.)041/7
(] )6العصر[7-0 :

( )7ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،ج.)040/4
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ولم ترد هذه اللفظة في البخاري إال بلفظها وبمعنى صالة العصر وهي الصالة الوسطى

وذلك معرفة في نحو ثالثين ومائة مرة رفعا ونصبا وج ار.
أوال :مرفوعة:
فقد وردت مرفوعة في نحو أربعة مواطن مثل:

ِ
يز ُّ
ٍ
الع ِز ِ
ِ
الظه َر ،ثم َخ َرج َنا َحتى
"صلي َنا َم َع ع َم َر ب ِن َعبد َ
ام َة بن َسهل ،قالَ :
عن أبي أ َم َِِ
ِ
س ب ِن مالِ ٍك َفوجد َناه ي ِ
َد َخل َنا َعَلى أ ََن ِ
صلي َت؟  ،قال:
صلي َ
ََ
العص َرَ ،فقلتَ :يا َع ِم َما َهذه الصالَة التي َ
َ
َ
ِ ِ
ِِ
ِ
صلِي َم َعه"(.)1
َ
صالَة َرسول َّللا  التي كنا ن َ
العصرَ ،و َهذه َ
والعصر -هنا -وردت مرتين األولى منصوبة على المفعولية والثانية مرفوعة على الخبرية.

اب" :الَ ي ِ
وع ِن اب ِن عمر ،قال :قال النِب ُّي َ ل َنا َلما رجع ِم َن األَح َز ِ
العص َر ِإال
 ََحٌد َ
صل َين أ َ
ََ
َََ
َ
العصر ِفي الط ِر ِ
صلِي َحتى َنأِت َي َها"(.)2
ِفي َبِني ق َري َ
ظ َة" َفأَد َر َك َبع َ
ضهم َ
يقَ ،فقال َبعضهم :الَ ن َ
وفي هذا الحديث أيضا وردت مرتين األولى منصوبة والثانية مرفوعة على الفاعلية والمفعول

به مقدم وقد وردت في رواية أخرى برفع بعضهم على الفاعلية ونصب العصر على المفعولية
والتقديم والتأخير في العربية مناط العناية واالهتمام ولكنه قد يخرج إلى أغراض أخرى سنبينها في

الفصل األخير ان شاء هللا تعالى.
وعن َجاِب ِر ب ِن
 َاء
َ
العصرَ ،وَلي َس َم َع َنا َم ٌ
ثم  ،قالَ :حي َعَلى أَه ِل

ِ
ِ ِ ِ
ض َر ِت
َعبد َّللا َرض َي َّللا عنهما ،قالَ" :قد َرأيتني َم َع النِب ِي َ وَقد َح َ
ِِ
ِِ
ٍ
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
َصاِب َعه
َغي َر َفضَلةَ ،فجع َل في إ َناء َفأت َي النب ُّي  بهَ ،فأَد َخ َل َي َده فيه َوَفرَج أ َ
الوض ِ
الب َرَكة ِم َن َّللاِ"(.)3
وءَ ،

أي صالة العصر والعصر مرفوعة على الفاعلية للفعل الالزم حضر.

ِ
ر ،حديث رقم ( ،541ج.)005/0
العص ِ
(َ )1باب َوقت َ
ِ
ِ ِ
ِِ
أيماء ،حديث رقم ( ،146ج.)05/7
المطلوب َراكبا َو؛ َ
صالَة الطالب َو َ
(َ )2باب َ
ِ
ِ
الم ِاء المَب َارِك حديث رقم ( ،5601ج.)004/0
(َ )3باب شرب َ
الب َرَكة َو َ
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ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
العصر ثم
وفي حديث آخر لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " ثم أوِت َي أَهل اإلنجيلَ ،ف َعملوا به َحتى صل َيت ََع َجزواَ ،فأعطوا ِق َيراطا ِق َيراطا"(.)1
وقد ورد الفعل هكذا على المبني للمجهول ورفعت لفظة العصر على أنها نائب فاعل بعد
الفعل المبني للمجهول.
ثانيا :منصوبة:
ووردت منصوبة فيما يقرب من خمسة وأربعين موطنا كلها منصوبة على المفعولية أو تابعة
()2

لها بالعطف مثل

:

ع ِن اب ِن عمر ر ِاب" :ال ِ
ضي َّللا َعنهما ،قال :قال النِب ُّي  يوم األَح َز ِ
العص َر
َ
َحٌد َ
يصل َين أ َ
َ
َ َ
ََ َ َ
(.)3
ظ َة"
ِإال ِف َي بِني ق َري َ
ول َّللاِ  عام خيبر ،حتى ِإ َذا َكانوا ِبالصهب ِ
ان "أَنه َخرج مع رس ِ
النعم ِ
عن س َوي َد ب َن ُّاء،
َ
َ َ َ ََ َ
ََ ََ َ
َ
ِ
ِ
العص َر ،ثم َد َعا ِباألَزَو ِادَ ،فَلم يؤ َت ِإال ِبالس ِو ِ
َك َل
َم َر ِبه َفث ِر َيَ ،فأ َ
صلى َ
يقَ ،فأ َ
َوه َي أَد َنى َخي َب َرَ ،ف َ
ِ
ِ
صلى َوَلم
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -وأ َ
المغ ِر ِبَ ،ف َمض َم َ
ض َو َمض َمض َنا ،ثم َ
ام إلى َ
َرسول َّللا َ -
َكل َنا ،ثم َق َ
(.)4
َيتََوضأ"
وعن ع ِائ َشة" :أَن رسول َّللاِ َ كان ي ِالعص َرَ ،والشمس ِفي حج َرِت َها َقب َل أَن
َ
صلي َ
َ َ
َ َ

(.)5

تَظ َه َر"

ِ
ِ
وها[ آل عمران ]10 :حديث رقم ( ،0500ج.)056/1
(َ )1باب َقو ِل َّللا -تعالى :-قل َفأتوا ِبالتوَراة َفاتل َ
( )2بنظ ـ ـ ــر :ح ـ ـ ــديث رق ـ ـ ــم  705و  544و  545و  540و  550و  511و  640و  850و  145و  0004و
 0770و  0770و  0771و  0700و  0403و  0540و  0060و  7016و  7485و  7180و  0030و
 0074و  0770و  0770و  0547و  4330و  4007و  4001و  4015و  6705و  6107و  0013و

 0071و  080و  415و  411و  540و  540و 563
( )3ب ـ ـ ــاب مرِجـ ـ ـ ـ ِع النِب ـ ـ ـ ِـي ِ م ـ ـ ـ َـن األَح ـ ـ ـ َـز ِ
اص ـ ـ ـ َـرِت ِه ؛ أي ـ ـ ــاهم ح ـ ـ ــديث رق ـ ـ ــم
ابَ ،و َمخ َرِج ـ ـ ـ ِـه إل ـ ـ ــى َبِن ـ ـ ــي ق َري َ
َ
ظـ ـ ـ ـ َة َوم َح َ
َ
(،4001ج.)007/5
ض ِم َن الس ِو ِ
يق َوَلم َيتََوضأ حديث رقم ( ،731ج.)57/0
(َ )4باب َمن َمض َم َ
( )5باب مو ِاق ِ
يت الصالَ ِة َوَفضلِ َها " حديث رقم ( ،577ج.)003/0
َ ََ
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اإلنسان إلى بِني عم ِرو ب ِن عو ٍ
س ب ِن مالِ ٍك ،قال" :كنا ن ِ
ِ
وعن أ ََن ِ
ف،
َ
َ َ
 َصلي َ
العص َر ،ثم َيخرج َ
َ
َ
(.)1
َفن ِجدهم ي ُّ
العص َر"
َ
صلو َن َ
َ
وقد وردت مرتين في الحديث وكلتاهما منصوبتان على المفعولية.

ٍِ
"كان رسول َّللاِ  ي ِ
وعن أ ََن ِالعص َر َوالشمس مرتَِف َع ٌة َحي ٌةَ ،ف َيذ َهب
صلي َ
س ب ِن َمالك ،قالَ َ َ :
َ
(.)2
ِ
الع َوالىَ ،ف َيأِتي ِهم َوالشمس مرتَِف َع ٌة"
الذاهب إلى َ
وعن أَِبي ج َحيَف َة
َ
ركعتي ِن ،ونصب بين يديهِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ
ثالثا :مجرورة:

ِ ُّ
ِ
"خرَج رسول َّللاِ ِ ب ِ ِ
العص َر
صلى بال َبط َحاء الظه َر َو َ
قالَ َ َ :
الهاج َرةَ ،ف َ
َ
َع َن َزة َوتََوضأَ"(.)3

ووردت مجرورة فيما يقرب من ستين موطنا كلها مجرورة باإلضافة إال في ثالثة مواطن

مجرورة بحرف الجر (في)مثل(:)4

ِ
ِ
المِد َين َة َن َزَل َعَلى أَج َد ِاد ِه ،أَو قال أَخ َوالِ ِه
الب َراء ب ِن َع ِاز ٍب "أَن النِبي َ ك َ
 َع ِن َان أَو َل َما َقد َم َ
ِمن األَنص ِار ،وأَنه صلى ِقبل بي ِت المقِد ِ ِ
ان يع ِجبه أَن
س ست َة َع َش َر َشهرا ،أَو َسب َع َة َع َش َر َشهراَ ،وَك َ
َ
ََ َ
َ
َ
َ
َ
()5
ِ ِ
البي ِت ،وأَنه صلى أَو َل صالَ ٍة صال َها صالَ َة َ ِ
صلى َم َعه َقوٌم" .
تَكو َن قبَلته ق َب َل َ
َ
العصرَ ،و َ
َ
َ
َ
َ
ِ ِ
ف َرسول َّللاِ ِ في َسَف ٍر َساَفرَناهَ ،فأَد َرَك َنا َوَقد أَرَهق َنا
وعن َعبد َّللا ب ِن َعم ٍرو ،قال" :تَ َخل َ
َ
الصالَ َة ،صالَ َة العص ِر ،وَنحن َنتَوضأَ ،فجعل َنا َنمسح َعَلى أَرجلِ َنا َف َن َادى ِبأَعَلى صوِت ِه ويل لِألَعَق ِ
اب
َ ٌ
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
()1
ِم َن الن ِار َمرتَي ِن أَوثَالَثا" .
(َ )1باب َوق ِت
(َ )2باب َوق ِت
الست َرِة ِب َمك َة َو َغي ِرَها حديث رقم ( ،530ج.)036/0
(َ )3باب ُّ
( )4ينظــر :حــديث رقــم  011و  557و  555و  556و  550و  558و  501و  580و  584و  586و 580
العص ِر حديث رقم ( ،548ج.)004/0
َ
العص ِر حديث رقم ( ،553ج.)005/0
َ

و  588و  513و  510و  517و  514و  516و  518و  051و  006و  008و  0000و  0007و
 0010و  0600و  0650و  0864و  0115و  7768و  7761و  7700و  7058و  7061و  7607و
 7031و  0451و  0500و  0066و  4003و  4486و  4570و  4050و  5370و  5706و  5768و
 5606و  5801و  6016و  0707و  0757و  0471و  0446و  0460و 0486
ِ
يم ِ
ان ،حديث رقم ( ،43ج.)00/0
(َ )5ب ٌ
اب :الصالَة م َن اإل َ
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ِ
ٍِ
وعن أ ََن ِ
العص ِرَ ،فالتَ َم َس الناس
 َصالَة َ
س ب ِن َمالك أَنه قال"َ :رأيت َرس َ
ول َّللا َ و َح َانت َ
ِ
ِ
ِ ِ
الوضوء َفَلم َي ِجدوهَ ،فأِتي َرسول َّللاِ ِ بوض ٍ
ك
وءَ ،ف َو َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم في َذل َ
َ
ض َع َرسول َّللا َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َصاِب ِع ِه َحتى تََوضأوا ِمن
َم َر الن َ
اء َينبع من تَحت أ َ
اس أَن َيتَ َوضأوا منه ،قالَ :ف َرأيت َ
اإل َناء َي َدهَ ،وأ َ
الم َ
ِعنِد آخرهم"(.)2
ِ
"كان النِب ُّي  ي ِ
طالِ َع ٌة ِفي حج َرِتي َلم
العص ِر َوالشمس َ
وعن َعائ َش َة ،قالتَ َ :
 َصالَ َة َ
صلي َ
َ
الفيء َبعد"(.)3
َيظ َه ِر َ
ِ
ط َع َمله"
العص ِر َفَقد َحِب َ
صالَ َة َ
"من تَ َر َك َ
-و قال النبي َ :

()4

-07المغرب:

ِ
طالع ِفي الشتَاء،
صى الم َ
جاء في التهذيب "وللشمس مشرقان ومغربانَ ،
فأحد مشرَقيها :أق َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
المغار ِب ِفي الشتَاء َوَك َذلِ َك ِفي
صى
صى مطالعها في الَقيظَ ،وَك َذل َك أحد َمغرَبي َها :أق َ
َواآلخر :أق َ
ال َج ِانب اآلخر.
َ ْ َ ُ َ َ َ ُْ ُ َ َْ َ
َ َْ َ
ِ
ومغرَبه،
ب ،5أ ََرَاد مشرق كل َيوم
ار
غ
م
ال
و
ق
ار
ش
ب الم ِ ِ
ِ ِ
َوَقوله جل وعز :يعلمون فل أقاِم بِر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
مثلها ،والغروب:
َوهي مائ ٌة َوثَ َمانو َن مشرقا تقطعها في ستة أشهر َوم َائة َوثَ َمانو َن مغربا تقطعها في َ
بان الشمس،
غرَبت تَغرب غروبا ِإذا َغ َابت .ابن السكيت :أَتَيته مغي ِر َ
غيوب الشمس ،يقالَ :
ومغي ِر ِ
بانات الشمس.
ِ
يب الشمس
وغري ِرياتها ،وغييبات الشمس وغييياتها ،وغ َيي َ
غريريبات الشمس َ
َوَزاد َغيرهَ :
وغيوبها"(.)6
ِ
وغربت الشمس غروبا"
وفي الصحاح "وغرب أي بعد ،يقال :اغرب عني ،أي تباعدَ .

(َ )1باب
(َ )2باب
(َ )3باب
(َ )4باب

يث ثَالَثا لِيف َه َم َعنه حديث رقم  16ج03/0
الح ِد َ
َمن أ َ
َع َاد َ
ِ
اس الوض ِ
التم ِ
وء ِإذا َح َان ِت الصالَة حديث رقم ( ،061ج.)45/0
َ
َ
ِ
العص ِر حديث رقم ( ،546ج.)004/0
َوقت َ
ِ
العص ِر حديث رقم ( ،550ج.)005/0
َوقت َ

(] )5المعارج.[43 :

( )6تهذيب اللغة( ،ج.)008/8
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()1

ط ِن ،يقالَ :غرب ِت الدار .و ِمن َه َذا الب ِ
اب :غروب
وفي المقاييس َ"والغرَبة :البعد َع ِن ال َو َ
َ
ََ
َ
سَ ،كأَنه بعد َها َعن وج ِه األَر ِ
الشم ِ
ض"(.)2
َ
وقد وردت بأكثر من اشتقاق في البخاري.
أ-

المغرب:

وقد وردت نحو ثمانين مرة ونيف معرفة كلها بمعنى صالة المغرب ولم تأت نكرة البتة.
أوال :مرفوعة:
فقد جاءت مرفوعة في موطن واحد فيما بحثنا وهو :ع ِن اب ِن عمر ر ِ
ضي َّللا عنهما ،قال:
َ
ََ َ َ
ِ
ِ
ُّ ِ
ِ
ُّ ِ
ِ
المغ ِر ِبَ ،و َسج َدتَي ِن
"صليت َم َع النب ِي َ سج َدتَين َقب َل الظهرَ ،و َسج َدتَين َبع َد الظهرَ ،و َسج َدتَين َبع َد َ
َ
ِ ِ ()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المغ ِرب َوالع َشاء َففي َبيته" .
َبع َد الع َشاءَ ،و َسج َدتَين َبع َد الجم َعةَ ،فأَما َ
وهنا جاءت لفظة المغرب مرفوعة على االبتداء بعد (أما)(.)4

ثانيا :منصوبة:
وقد جاءت منصوبة فيما يقارب سبعا وعشرين مرة وكلها منصوبة على المفعولية أو تابعة

بالنصب مثل(:)5

 َعن أسام َة ب ِن َزيٍد ،قال"َ :دَفع رسول َّللاِ ِ من َعرَف َة حتى ِإ َذا َك َ ِ ِ ِال ،ثم
َ َ
َ َ
ان بالشعب َن َزَل َف َب َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
اء المزَدلَِف َة
وء َفقلت الصالَ َة َيا َرس َ
َم َ
ول َّللاَ ،فقال :الصالَة أ َ
ام َك َف َرك َبَ ،فَلما َج َ
تَ َوضأَ َوَلم يسب ِغ الوض َ
نزل َفتَوضأََ ،فأَسبغ الوضوء ،ثم أ ِق ِ
المغ ِر َب"(.)6
ََ
ََ َ َ
صلى َ
يمت الصالَةَ ،ف َ
َ
َ

( )1ابن حماد الجوهري ،الصحاح( ،ج.)010/0
( )2ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،ج.)470/4
وب ِة حديث رقم ( 0007ج.)50/7
(َ )3باب الت َ
المكت َ
طُّوِع َبع َد َ
( )4شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك – (ج.)57/4
( )5ينظـ ـ ـ ــر :حـ ـ ـ ــديث رقـ ـ ـ ــم  516و  518و  640و  0317و  0031و  0003و  0004و  0607و  0835و
 7031و  0333و  4007و  4404و  5084و  5454و  563و  565و  0056و  0064و 0068

(َ )6باب ِإسَبا ِغ الوض ِ
وء حديث رقم ( 001ج.)43/0
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ِ
المغ ِر َب َوَلم
المغ ِر ِبَ ،ف َمض َم َ
صلى َل َنا َ
ض،ثم َ
ام النب ُّي  إلى َ
وفي حديث آخر"ثم َق َ
َيتََوضأ"(.)1
وقد جاءت اللفظة هنا مجرورة مرة ومنصوبة في األخرى.

يج ،قال" :كنا نصلِي المغ ِرب مع النِب ِي َ ،فينص ِرف أَحدنا وِانه َليب ِ
صر
وعن َرِاف ِع ب ِن َخِد ٍَ َ ََ
َ َ َ
َ َ
َ
َم َو ِاق َع َنبلِ ِه"(.)2
ِ ِ
وعن سَلم َة ،قال" :كنا ن ِالحج ِ
ِ
ِ
اب"(.)3
المغ ِر َب إ َذا تَ َو َارت ب َ
صلي َم َع النب ِي َ 
َ
َ َ َ
جاء في شرح الحديث " إذا توارت بالحجاب ،يعني :اشتباك النجوم هو :أن يظهر الكثير
()4

منها ،فيختلط بعضها ببعض من الكثرة"

وقد وضح ابن حجر أكثر حين  ،قال" :والمعنى بتواريها

بالحجاب :تواري قرصها عن أعين الناظرين ،بما حجبها عنها من األرض"(.)5

ِ ِ
ِ
ول َّللاِ ِ إ َذا أَع َجَله السير ِفي
 َوعن َعبد َّللا ب ِن ع َم َر َرض َي َّللا عنهما ،قال" :رأيت َرس َ
الع َش ِ
السَف ِر يؤ ِخر المغ ِرب ،حتى يجمع بينها وبين ِ
اء"(.)6
َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
المغ ِر َب
الم َكانَ ،
وقال َرسول َّللا " :إن َهاتَين الصالَتَين حوَلتَا َعن َوقتهما ،في َه َذا َِِ
ِ
ِ
اع َة"(.)7
صالَ َة َ
الفج ِر َهذه الس َ
اءَ ،فالَ َيق َدم الناس َجمعا َحتى يعتمواَ ،و َ
َوالع َش َ
ولفظة المغرب -هنا -منصوبة على البدلية من اسم اإلشارة هاتين ونوعه بدل كل من كل او

بدل مطابق(.)8

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

َباب الوض ِ
وء ِمن َغي ِر َح َد ٍث حديث رقم ( 705ج.)50/0
ِ
المغ ِر ِب ،حديث رقم ( 551ج.)006/0
َباب َوقت َ
ِ
المغ ِر ِب ،حديث رقم ( 560ج.)000/0
َباب َوقت َ
الحكري الحنفي شرح سنن ابن ماجه ،اإلعالم بسنته عليه السالم ( ،ج.)0370/0

ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري – (ج.)057/4
باب ي ِ
المغ ِر َب ثَالَثا ِفي السَف ِر حديث رقم ( 0310ج.)44/7
َ
ص لي َ
َ
ِ
الفج َر ِب َجم ٍع حديث رقم ( ،0680ج.)066/7
ص لي َ
َب ٌ
ابَ :متَى ي َ
"وهـو تــابع مقصــود بــالحكم؛ أي أن معنــى الكــالم يتوجــه إليــه وحــده ،ومــع ذلــك فهــو يتبــع اســما ســابقا عليــه يســمى

المبدل منه ،والنحاة يقررون أن البدل على نية تكرار العامل والبدل أنواع (:الراجحي ،التطبيق النحوي( ،ص.)080
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ِ ِ ِ
ِ
ُّ
ِ
ٍ
 َِ ِالمغ ِر َب
صلى بال َمد َينة َسبعا َوثَ َمانيا :الظه َر َو َ
العص َر َو َ
وعن ابن َعباس " :أَن النبي َ 
ِ
اء "(.)1
َوالع َش َ
ثالثا :مجرورة:

ووردت مجرورة في نحو سبعة وعشرين موطنا كلها باإلضافة وفي ثالثة مواطن فقط بحرف

الجر في وعلى البدلية في موطن واحد مثل(:)2

ِ
ان النِب ُّي َ يج َمع
 َعن َسالِمٍَ ،عن أَِبيه ،قالَ :"ك َ
وعن أ ََن ِ
س ب ِن َمالِ ٍك ،قالَ" :لَقد َرأيت ِك َب َار
 َ()4
المغ ِر ِب"
َ

الع َش ِ
بين المغ ِر ِب و ِ
اء ِإ َذا َجد ِب ِه السير"
َ
َ َ َ
أَصح ِ
اب النِب ِي َ يبتَِدرو َن الس َو ِار َي ِعن َد
َ
()3

وعن النِبي  ،قال" :الَ تَغلِبنكم األَعراب َعَلى اس ِم صالَِتكم المغ ِربِ"  ،قال األَع َراب:
َ
َ
َ
َ
()5
وتَقولِ :هي ِ
الع َشاء"
َ
َ

و-هنا -جاءت مجرورة على البدلية.

اس ِمن أَصح ِ
ِ ِ
وعن أ ََن ِ
اب النِب ِي َ يبتَِدرو َن
س ب ِن َمالِ ٍك ،قالَ :
"ك َ
 َام َن ٌ
َ
ان الم َؤذن إ َذا أَذ َن َق َ
السو ِار َيَ ،حتى َيخرَج النِب ُّي  وهم َك َذلِ َك ،يصلُّو َن الرك َعتَي ِن َقب َل المغ ِر ِب ،وَلم َيكن َبي َن األَ َذ ِ
ان
َ
َ
َ
َ
َ
()6
ِ
ِ
امة َشي ٌء"
َواإلَق َ

( )1باب تَأ ِخ ِ ُّ
العص ِر حديث رقم ( ، 540ج.)004/0
َ
ير الظه ِر إلى َ
( )2ينظر :حديث رقم  540و  540و  511و  060و  064و  065و  000و  018و 100و  145و 0334
و  0036و  0030و  0038و  0083و  0080و  0084و  0770و  0668و  0600و  0605و  0687و
 0353و  4370و  4015و  4471و  4854و  5370و 0068
( )3باب الجم ِع ِفي السَف ِر بين المغ ِر ِب و ِ
الع َش ِاء حديث رقم ( ، 0036ج.)46/7
َ
َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
(َ )4باب الصالَة إلى األسط َو َانة حديث رقم ( ، 530ج.)036/0
( )5باب من َك ِره أَن يقال لِلمغ ِر ِبِ :
الع َشاء حديث رقم ( ، 560ج.)000/0
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ابَ :كم َبي َن األ ِ
ام َة حديث رقم ( ،675ج.)070/0
(َ )6ب ٌ
امةَ ،و َمن َينتَظر اإل َق َ
َذان َواإل َق َ
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وعن أ ََن ِ
س ب ِن َمالِ ٍك:
 َالمغ ِر ِبَ ،والَ تَع َجلوا َعن
صالَ َة َ
َ

ِِ
ِ
ِ ِ
صُّلوا
ول َّللا  قال" :إ َذا قد َم َ
"أَن َرس َ
الع َشاءَ ،فاب َدءوا به َقب َل أَن ت َ
()1
َع َش ِائكم"

وقد وردت مضافة في موطن واحد فيما بحثت وهو حديث ابن عمر ر ِ
ضي َّللا عنهماَ ،ع ِن
ََ َ َ
()2
ِ
ِ
النِب ِي  قالِ " :إنما أَجلكم ِفي أ ِ
العص ِر ،ومغ ِر ِب الشم ِ
س"
صالَة َ
َ
َ َ
ََ
َجل َمن َخالَ م َن األ َممَِ ،ك َما َبي َن َ
ب-

الغروب:

ووردت بلفظة غروب واقترنت كلها بكلمة الشمس أي وقت غروب الشمس ومن ذلك(:)3

ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ول َّللاِ َ ،يقولِ " :إن َما َبَقاؤكم ِفي
 َعن َسال ِم ب ِن َعبد َّللاَ ،عن أَبيه ،أَنه أَخ َب َره أَنه َسم َع َرس َِ
ِ
العص ِر إلى غروب ِِالشم ِ
س ،أوِتي أَهل التوَرِاة التوَرَاة،
َما َسَل َ
صالَة َ
ف َقبَلكم م َن األ َم ِم َك َما َبي َن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يلَ ،ف َع ِملوا
صَ
ف الن َهار َع َجزواَ ،فأعطوا ق َيراطا ق َيراطا ،ثم أوت َي أَهل اإلنجيل اإلنج َ
َف َعملوا َحتى إ َذا انتَ َ
ِ
ِ
ِ
آنَ ،ف َع ِمل َنا إلى غروب الشم ِ
س،
العص ِر ،ثم َع َجزواَ ،فأعطوا ق َيراطا ق َيراطا ،ثم أوِت َينا القر َ
صالَة َ
إلى َ
طي ِنَ ،فقال :أَهل ِ
طيتََنا
طي ِن ِق َا
طي َت َهؤالَ ِء ِق َا
طي ِن ِق َا
َفأع ِط َينا ِق َا
طي ِنَ ،وأَع َ
ير َ
ير َ
الكتَ َابي ِن :أي َرب َنا ،أَع َ
ير َ
ير َ
ظَلمتكم ِمن أَج ِركم ِمن َشي ٍء؟،
ِق َيراطا ِق َيراطاَ ،وَنحن كنا أَكثََر َع َمال؟ ،قال ، :قال َّللا َعز َو َجلَ :هل َ
()4
ِ
َشاء "
قالوا :الَ ،قالَ :فه َو َفضلِي أوِتيه َمن أ َ
وعن أسلم ،قال" :كنت مع عبِد َّللاِ ب ِن عمر ر ِط ِر ِ
يق َمك َةَ ،فَبَل َغه َعن
ض َي َّللا َعنهماِ ،ب َ
ََ َ
َ
ََ َ
()5
ٍ
ِ
ِ
ِ
ان بع َد غر ِ
وب الشَف ِق َن َزَل"
صفي َة ِبنت أَِبي ع َبيد شدة َو َج ٍعَ ،فأَس َر َ
ع السي َر َحتى َك َ َ
َ
-04ساعة:

جاء في الصحاح" الساعة :الوقت الحاضر ،والجمع الساع والساعات ،قال القطامي:
ِ
كــــــــالحريق َلــــــــد ِكفــــــــاح
وكنــــــــا
ُ

()1
()2
()3
()4
()5

ـــــــــــــب ســــــــــــــاعا
وي ُهـ
ُّ
في ْخبــــــــــــــو ســــــــــــــاع ًة َ
َ

ِ
يم ِت الصالَة حديث رقم ( ،607ج.)005/0
اب :إذا َح َ
َب ٌ
ض َر الط َعام َوأق َ
َباب َفض ِل القر ِ
الكالَ ِم حديث رقم ( ،5370ج.)010/6
آن َعَلى َس ِائ ِر َ
ينظر :حديث رقم  0333و  4837و  0404و  0460و 0500
ك ركعة ِم َن العص ِر َقبل الغر ِ
وب حديث رقم ( ،550ج.)006/0
َ
باب َمن أَد َر َ َ َ
َ
َباب الم َس ِاف ِر ِإذا َجد ِب ِه السير ي َع ِجل إلى أَهلِ ِه حديث رقم ( ،0835ج.)8/0
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ِ
الساعة ،كما
ساو َعة من
َ
وساع ٌة َسوعاء ،أي شديدةٌ .كما يقال ليل ٌة ليالء .وتقول :عاملته م َ
الساعة :القيامة .وجاءنا بعد َسوٍع من الليل،
تقول ميا َو َمة من اليوم ،وال يستعمل منهما إال هذا .و َ
()1

اع ،أي بعد هدء منه .وسواع -أيضا :-اسم صنم كان لقوم نوح"
وبعد سو ٍ
ساعة:

أ-

وقد وردت نكرة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة وكلها بمعنى وقت محدد وهو في زماننا هذا يقدر

بستين دقيقة وربما تنكيرها جاء للتمييز بينها وبين الساعة التي بمعنى القيامة.
أوال :مرفوعة:
فقد وردت مرفوعة فيما يقرب من تسعة مواطن مثل(:)2

ِِ
ِ
ِ
ِ
اع ٌة ،ال َيو ِافق َها َعبٌد مسلِ ٌم،
ول َّللا َ ذ َك َر َيوَم الجم َعةَ ،فقال :فيه َس َ
 َعن أَبي ه َري َرَة" :أَن َرس َ()3
ِ
َش َار ِب َيِد ِه يَقلِل َها"
صلِيَ ،يسأَل َّللاَ -تعالىَ -شيئاِ ،إال أَع َ
طاه أياه َوأ َ
َوه َو َقائ ٌم ي َ
وهذه الساعة اختلف فيها “وجود ساعة مباركة في يوم الجمعة ،يستجاب فيها الدعاء ،ولم

يعين هذا الحديث وقتها .واختلفوا .فيها على أحد عشر قوال ،أرجحها كما  ،قال ابن القيم  -قوالن:

أحدهما :أنها من جلوس ِ
اإلمام على المنبر إلى انقضاء الصالة .الثاني :أنها آخر ساعة بعد

العصر"

()4

وساعة -هنا-مرفوعة على االبتداء وأخر المبتدأ ألنه نكرة والخبر شبه جملة للتخصيص.
وعن جاِب ٍر ر ِضي َّللا َعنهَ ،ع ِن النِب ِي  قالِ " :إ َذا استَج َن َح الليل ،أَو
َ َ َ َ
ِ
الع َش ِ
اطين تَنتَ ِشر ِحينِئٍذَ ،فِإ َذا َذهب ساع ٌة ِمن ِ
اء َف َخُّلوهم،
َ
ََ َ َ َ
َفكُّفوا صبيانكم ،فإن الش َي َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اء َك َواذك ِر اس َم َّللاَِ ،و َخ ِمر
اس َم َّللاَ ،وأَطفئ مص َب َ
اح َك َواذكر اس َم َّللاَ ،وأَوك سَق َ
(.)5
َّللاَِ ،وَلو تَعرض َعَلي ِه َشيئا "
( )1الجوهري ،الصحاح( ،ج.)0700/0
()2
()3
()4
()5

ينظر :حديث رقم  0034و  5714و  5670و  6433و .6440
اع ِة الِتي ِفي َيو ِم الجم َع ِة حديث رقم ( ،105ج.)00/7
َباب الس َ
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري( ،ج.)763/7
ِ ِ ِ
يس َوجنوِد ِه حديث رقم ( ،0783ج.)070/4
َباب صَفة ِإبل َ
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قال :جنح اللي ِل،
َوأَغِلق َبا َب َك َواذك ِر
ِ
اء َك َواذك ِر اس َم
إ َن َ

القرَبة.

وفي شرح هذا الحديث "َقوله( :وأوك سقاءك) اإليكاء :الشد ،والوكاء :اسم لما يشد ِب ِه َفم

طان
(وخمر إناءك) أي غطهَ .واِن َما أَمر ِبذكر هللا -تعالىِ -ألَنه كالحرز والحافظ يدفع الشي َ
ِ
ِ
ضم الراء وكسرَها ل َغتَ ِ
ان،
(وَلو تعرض َعَليه) أيَ :وَلو أَن تعرضَ .وتعرض ِب َ
َ
َعما ذكر َعَليه َوَقولهَ :
يقال :عرضت الشيء أعرضهِ ،ب َكسر الراء ِفي َقول األَكثَرين ،واألصمعي َيقوله ِبالضمَِ .وَك َذلِ َك ،

قال ابن السكيت :عرضت العود على ِ
اإل َناء ،أعرضهَ ،وعرضت السيف على َفخذي أعرضه،
ِ
ضم الراء"(.)1
ك َالهما ِب َ

ِ
ِ
اع ٌة ِم َن
وفي قصة مقتل أبي رافع اليهودي "َفتَ َعشوا عن َد أَِبي َراف ٍعَ ،وتَ َحدثوا َحتى َذ َه َبت َس َاللي ِل"(.)2

ٍ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ص ِار َو َم َعه
 َوعن َجابر بن َعبد َّللاَ ،رض َي َّللا عنهما" :أَن النبي َ د َخ َل َعَلى َرجل م َن األَن َ
ِ
ِ
احب َلهَ ،فسلم النِب ُّي  و ِ
ِ
اع ٌة
ول َّللاِ ،بأَِبي أَن َت َوأميَ ،وِه َي َس َ
ص ٌ
صاحبهَ ،ف َرد الرجل َفقالَ :يا َرس َ
َ َ
َ
َ َ
()3
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء" .
َحارةٌَ ،وه َو ي َحول في َحائط َلهَ ،يعني َ
الم َ
ثانيا :منصوبة:

مثل(:)4

وقد وردت منصوبة في نحو ستة وثالثين موطنا وكلها منصوبة على الظرفية بمعنى وقتا

ِ
ٍ
اعة"(.)5
 ،-قال م َعاذ بن َج َبل" :اجلس ِب َنا نؤ ِمن َس َ

()1
()2
()3
()4

ابن دمحم الجوزي ،كشف المشكل من حديث الصحيحين( ،ج.)08/0
َباب َقت ِل أَِبي َرِاف ٍع َعب ِد َّللاِ ب ِن أَِبي الحَقي ِق حديث رقم ( ،4343ج.)17/5
باب َ ِ
الحو ِ
ض حديث رقم ( ،5670ج.)000/0
َ
الكرِع في َ
ينظ ــر :حـ ــديث رقـــم  007و  0000و  0041و  0506و  0601و  0807و  0800و  0804و  7305و

 7313و  7404و  0081و  0033و  0136و  0136و  4050و  4085و  4715و  4071و  4561و
 4185و  5160و  6701و  6760و  6048و  6531و  6883و  0710و 0457
(َ )5باب َقو ِل النِب ِي « :بِني ِ
اإلسالَم َعَلى َخم ٍ
س».03/0
َ
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واإليمان -هنا -بمعنى الذكر وليس المراد على اصل اإليمان َ"ويحتَ َمل أَن َيكو َن م َعا ٌذ  ،قال
اهرة ِألَنه َال يحمل عَلى أَص ِل اإليم ِ ِ ِ
َذلِك َله ولِغي ِرِه ووجه الد َالَل ِة ِمنه َ ِ
ان مؤ ِمنا َو أي
ظ ٌَ
ان ل َكوِنه َك َ
َ
َ َ
َ َ ََ
َ
()1
ِ ِ
ٍِ
يمانا ِبِذك ِر َّللاِ -تعالى. "-
مؤمن َواِن َما يح َمل َعَلى إ َرَادة أَنه َيزَداد إ َ
يح ُّل ِالم ِرٍئ يؤ ِمن ِباَّللِ
وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصِ" :إن مك َة حرمها َّللا ،وَلم يح ِرمها الناسَ ،فال َِ
َ َ
َ َ ََ
ِ ِ
واليوم اآلخر أَن يس ِفك ِبها دما ،وال يع ِ
ض َد ِبها َشجرة ،فإن أَحٌد تَرخ ِِ ِ
صلى هللا
َ َ َ
َ ََ
َ َ َ َ َ
َ
ص لقتَال َرسول َّللا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اعة ِمن َن َه ٍار ،ثم
يها َس َ
يهاَ ،فقولوا :إن َّللاَ َقد أَذ َن ل َرسوله َوَلم َيأ َذن َلكمَ ،وِان َما أَذ َن لي ف َ
َعَليه َو َسل َم ف َ
()2
ِ
َع َادت حرمتها اليوم َكحرمِتها ِباألَم ِ
الغ ِائ َب"
سَ ،وليَبلِ ِغ الشاهد َ
َ َ
َ َ
جاء في شرح الحديث" َقوله وِانما أَِذن ِلي ِبَفت ِح أَولِ ِه والَف ِ
اعل َّللا ويروى ِبض ِم ِه عَلى الِبن ِ
اء
َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ
َ
()3
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ص َالة ال َعص ِر"
لل َمفعول وَقوله َس َ
اعة من َن َهار تََقد َم في العل ِم أَن مق َد َارَها َما َبي َن طلوِع الشمس َو َ
وهذا الوقت فيه تم فتح مكة وبعده مباشرة عادة مكة محرمة.
ِ ِ ُّ
ر"
اعة ِم َن الده ِ
":وَلم تَحلل لي َقط ِإال َس َ
وقال -أيضاَ -

()4

وهذه الرواية استعمل فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص االستثناء تحقيقا وتوكيدا للرواية السابقة أي أن هللا حلل

مكة في الساعة التي فتحها فيها فقط دون أي وقت آخر من قبل ومن بعد وهي منصوبة على
()5

الظرفية ؛ أيضا ألن هذا االستثناء متصل

الحقيقي الذي يفيد التخصيص بعد التعميم(.)6
وع ِن
َ -

ِ
امة
َوبالَ ٌل َوأ َس َ

اب ِن ع َم َر" :أَن النِبي َ قِد َم
طل َح َة ،ثم
بن َزيٍد َوعث َمان بن َ

وساعة في الحديث منصوبة على المفعولية

واالستثناء المتصل هو الذي يسميه النحاة باالستثناء

اب َف َد َخ َل النِب ُّي 
ان ب َن َ
َمك َة َف َد َعا عث َم َ
طل َح َة َفَفتَ َح َ
الب َ
()7
ِِ
اعة ،ثم َخ َرجوا"
ابَ ،فَلِب َث فيه َس َ
أَغَل َق َ
الب َ

( )1ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)48/0
ِ
( )2باب :لِيبلِ ِغ ِ
الغ ِائ َب حديث رقم ( ،034ج.)07/0
العل َم الشاهد َ
َ ٌ َ
( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)44/4
( )4حديث رقم ( ،4000ج.)050/5
( )5الغاليينى ،جامع الدروس العربية( ،ج.)071/0
( )6ينظر :المرجع السابق( ،ج.)078/0
الغَل ِق لِل َكعب ِة والمس ِ
( )7باب األَبو ِ
اج ِد حديث رقم ( 468ج.)030/0
اب َو َ
َ
َ َ ََ
َ
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ِ
ِ ِ
اعة"(.)1
َهل ِبالعم َرِة من ذي الحَليَفة ،ثم َس َار َس َ
-وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص " أنه أ َ

أي مقدار الساعة وهو -هنا -منصوبة على المفعولية -أيضا.-
ثالثا :مجرورة:
ووردت مجرورة فيما يقرب من سبعة مواطن ،مثل(:)2
 َع ِن اب ِن ع َم َرالجم َع ِة ِإذ َد َخ َل َرج ٌل
َهِذ ِه؟"(.)3

رِ
ضي َّللا َعنهما" :أَن ع َم َر
َ َ
ِم َن المه ِ
ين ِمن
ين األَولِ َ
اج ِر َ
َ

الخط ِ
ابَ ،بي َن َما ه َو َق ِائ ٌم ِفي الخط َب ِة َيوَم
ب َن َ
أَصح ِ
اع ٍة
اب النِب ِي َ ،ف َن َاداه ع َمر :أية َس َ
َ

اعة ِزَي َارة َهِذه " يجوز رفع أية ونصبها فالرفع على ِاالبِت َداء ،و
جاء عند العكبري" أية َس َ
ِ
(هِذه) مبتَدأ ،وال َخ َبر محذوف تَقِديرهَ :هِذه ِ
الزَي َارة ،أَو َهِذه الجيئة ِفي
(هذه) َخ َبرَها ،على الظرف .أَو َ
َ
َ
َ
()4
(وقع) َخب ار َعن المصدر" .
اعة)َ ،ويجوز أَن يكون ال َخ َبر ( أية َس َ
( أية َس َ
زمان َ
اعة) َوه َو ظرف َ
ان َيقولِ" :إن َما أَص َنع
 َوَك َس ٍ
اء ِمن َلي ٍل أَو َن َه ٍارَ ،غي َر
َ َ
اعة َش َ

ِ
صلِي ِفي أي
َحدا أَن ي
َك َما َرأيت أَص َحابي َيص َنعو َنَ ،والَ أَم َنع أ َ
َ َ
ع الشم ِ
وب َها"(.)5
أَن الَ تَتَ َحروا طلو َ
س َوالَ غر َ

وتنكير ساعة في الحديث جاء للعموم.

ِ
ِ ِ
ِ ِ
اع ٍة َلم َيكن َيأِت َينا
"ه َذا َرسول َّللا  متََقنعا ،في َس َ
وقال َقائ ٌل ألَِبي َبك ٍر في حادثة الهجرةَ :ِ
ِ
اء َله أَِبي َوأ ِمي"(.)6
يهاَ ،فقال أَبو َبك ٍر :ف َد ٌ
فَ
ِ
ِ
وعن اب ِن َعب ٍ
اع ٍة َحرَمت َعَلي ِه"(.)7
اسِ" :إ َذا أَسَل َمت النص َرانية َقب َل َزو ِج َها ِب َس َ
َ -

( )1باب ِإذا أح ِ
ص َر المعتَ ِمر حديث رقم ( ،0830ج.)8/0
َ
( )2ينظر :حديث  5830و  6301و .486

ِ
ِ
ِ
النس ِ
ِ
ِ
ِ
اء حديث رقم ( ،808ج.)7/7
(َ )3باب َفضل الغسل َيوَم الجم َعةَ ،و َهل َعَلى الصب ِي شهود َيو ِم الجم َعة ،أَو َعَلى َ

()4
()5
()6
()7

العكبري البغدادي ،إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي( ،ص.)078
َباب َمس ِج ِد قَب ٍاء حديث رقم ( ،0017ج.)63/7
ِِ
ِ ِ ِ
الم ِد َين ِة حديث رقم ( ،0135ج.)58/5
َباب هج َرة النب ِي َ وأَص َحابه إلى َ
ِ
ِ
ِ
ِي( ،ج.)41/0
الحرب ِ
َباب إذا أَسَل َمت المش ِرَكة أ َِو النص َرانية تَح َت الذم ِي أ َِو َ
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أعلم.
ب-

وسياق الحديث يشير -هنا -أن الساعة في قول ابن عباس تدل على الوقت القصير وهللا
سويعة:

ووردت على التصغير سويعة في موطن واحد وهو :عن أَِبي موسى ر ِ
ضي َّللا َعنه ،قال:
َ
َ َ َ
"أَرسَلِني أَصحاِبي إلى رس ِ
ول َّللاِ -صلى هللا َعَلي ِه وسلم -أَسأَله الحمالَ َن َلهمِ ،إذ هم م َعه ِفي َجي ِ
ش
َ
َ
َ
َ
َ
ََ َ
ِ
ِ
وك َفقلت َيا َنِبي َّللاِ ،إن أَص َحاِبي أَرَسلوِني إليك لِتَح ِمَلهمَ ،فقال َوَّللا الَ
العس َ ِرةَ ،وِه َي َغزَوة تَب َ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
أَحملكم َعَلى َشيء َوَواَفقتهَ ،وه َو َغض َبان َوالَ أَشعر َوَر َجعت َحزينا من َمن ِع النب ِي َ -
َو َسل َمَ ، -و ِمن َم َخاَف ِة أَن َيكو َن النِب ُّي َ و َج َد ِفي َنف ِس ِه َعَليَ ،ف َر َجعت إلى أَص َحاِبي َفأَخ َبرتهم الِذي
 ،قال النِب ُّي َ ،فَلم أَل َبث ِإال س َوي َعة"(.)1

والتصغير -هنا -للتقليل أي وقتا قصي ار .

ووردت كلمة ساعة معرفة محالة بأل نحو ثالث وثالثين ومائة مرة مرفوعة ومنصوبة
ومجرورة كلها بمعنى يوم القيامة إال في عشرة مواطن تقريبا وردت بمعنى الوقت المحدد المعلوم.
أوال :مرفوعة:
وقد جاءت مرفوعة في نحو خمسة وخمسين موطنا؛ ثالثون منها جاءت بعد الفعل تقوم

مرفوعة على الفاعلية ولها داللة سنوضحها حينما نسوق مثاال على ذلك.
ومن األمثلة على رفعها ما يأتي.)2(:

في حديث جبريل  -عليه السالم  -حينما جاء إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص معلما الصحابة الكرام " ،قال:متَى الساعة؟ ،قال " :ما المسئول عنها ِبأَعَلم ِمن الس ِائ ِل ،وسأخِبرك عن أَشر ِ
اط َهاِ :إ َذا َوَل َد ِت األ ََمة
َ َ
َ َ
َ
َ
ََ
َ َ
َ َ
َ
وك َوِهي َغزَوة العس َرِة حديث رقم ( ،4405ج.)7/6
(َ )1باب غزوِة تب
َ َ َ َ َ
( )2ينظر :حـديث رقـم  0306و  0407و  0510و  0678و  7406و  7105و  7176و  7178و  0580و
 0513و 0638و  0688و  4300و  4605و  4606و  4610و  4000و  4806و  4800و  4110و
 5058و  6060و 6000و  6536و  6500و  6078و  6838و  6105و  0360و  0005و  0006و
 0000و  0008و  0070و 0050و 0007و  0001و  0001و  0073و 5030و  4106و  6000و
 0085و  0447و 0411
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ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ٍ
صلى هللا
َرب َهاَ ،واِ َذا تَ َ
ط َاو َل رَعاة اإلبل ْالبهم في البن َيان ،في َخمس أل يعَلمهن اال َّللا " ثم تَالَ النب ُّي َ
ذ ذَ َُْ ُ ذ َ
الااعةِ.)1("
َعَلي ِه َو َسل َم :إِن اهلل عِنده عِلم
"والمراد بالساعة في الحديث :القيامة ،سميت بذلك؛ لوقوعها بغتة؛ أو لسرعة حسابها"

()2

ِ ٍ ِ
ِ
ِ
 َ ِاءه أَع َارِب ٌّي َفقالَ :متَى
وعن أَبي ه َري َرَة ،قال"َ :بي َن َما النب ُّي  في َمجلس ي َحدث الَقوَمَ ،ج َ
ضى َرسول َّللاِ  ي َحِدثَ ،فقال َبعض الَقومَِ :س ِم َع َما قال َف َك ِره ما قالَ .وقال َبعضهم:
اعة؟ َف َم َ
الس َ
بل َلم يسمع ،حتى ِإ َذا َقضى حِديثَه ،قال :أين -أراه – الس ِائل ع ِن الس ِ
ول
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ َ
اعة؟ ،قالَ :ها أ ََنأ يا َرس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعت َها؟ ،قالِ :إ َذا وس َد األَمر إلى َغي ِر
ف ِإ َ
ض َ
اع َة ،قالَ :كي َ
َّللا ،قالَ :فِإ َذا ضيِ َعت األ ََم َانة فانتَظ ِر الس َ
ِِ
ِ
اع َة"(.)3
أَهله فانتَظ ِر الس َ
وفي هذا الحديث وردت لفظة الساعة على الرفع والنصب والجر.
ِ ِ
وعن ع ِائ َش َة ر ِالصب ِح ،ثم َق َعدوا إلى
صالَ ِة ُّ
ض َي َّللا َعن َها" :أَن َناسا َ
َ َ
َ
طافوا بال َبيت َبع َد َ
ضي َّللا عنهاَ :قعدوا ،حتى ِإ َذا َكانتِ
طَلع ِت الشمس َقاموا يصُّلونَ ،فقالت ع ِائ َشة ر ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ َ
الم َذك ِرَ ،حتى إ َذا َ َ
َ َ
ِ
ِ
يصلُّو َن"(.)4
الس َ
يها الصالَةَ ،قاموا َ
اعة التي تك َره ف َ
أي الوقت الذي يكره فيه الصالة والساعة -هنا -مرفوعة على الفاعلية للفعل التام كان.

ِ
ِ
ط ِر َب إلى
اعة َحتى تَض َ
ول َّللا  ،قال" :الَ تَقوم الس َ
وعن أبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،أَن َرس َِ
اتِنس ِ
اء َدو ٍ
ص ِة" (.)5
س َعَلى ذي َ
الخَل َ
َ
والفعل يقوم ومشتقاته يأتي مع االمور العظام واألحداث الجسام واالشياء الثقيلة على النفس

وهل هناك أهول من يوم القيامة؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين.
ِ
 َ ِاعة،
وسى ،قالَ :
ام النِب ُّي َ ف ِزعاَ ،يخ َشى أَن تَكو َن الس َ
وعن أَبي م َ
"خ َسَفت الشمسَ ،فَق َ
ُّ
َفأَتَى المس ِج َدَ ،فصلى ِبأَطو ِل ِق َيا ٍم وركوٍع وسج ٍ
"هِذ ِه اآليات الِتي يرِسل َّللا،
ود َرأيته َقط َيف َعلهَ ،وقالَ :
َ
َ
َ
َ
َ
()1
()2
()3
()4

ِ ِ
اإلسالَمِ ،و ِ
ان ،و ِ
ِ
اإلح َس ِ
اع ِة حديث رقم ( ،53ج.)01/0
انَ ،و ِعل ِم الس َ
َباب س َؤال جب ِر َ
َ
يم ِ َ
يل النبي َ ع ِن اإل َ
المصري الشافعي ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)770/0
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
اب الس ِائ َل حديث رقم ( ،51ج.)70/0
الح ِد َ
َج َ
يث ثم أ َ
َباب َمن سئ َل علما َوه َو مشتَغ ٌل في َحديثهَ ،فأَتَم َ
باب رف ِع ِ
العل ِم َوظه ِ
الجه ِل حديث رقم ( ،83ج.)70/0
ور َ
َ َ

ير الزَم ِ
(َ )5باب تَغِي ِ
ان َحتى تعَب َد األَوثَان حديث رقم ( ،0006ج.)58/1
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ِ ِ
َحٍد َوالَ لِ َح َي ِات ِهَ ،وَل ِكن ي َخ ِوف َّللا ِب ِه ِع َب َادهَ ،فِإ َذا َرأيتم َشيئا ِمن َذلِ َكَ ،فاف َزعوا إلى ِذك ِرِه
الَ تَكون ل َموت أ َ
َود َع ِائ ِه َواسِتغَف ِارِه"(.)1
والساعة هنا اسم كان مرفوع ألن كان هنا فعل ناقص وليس تاما وخبرها محذوف.

ِ
اعة َك َهاتَي ِن"
وعن أَِبي ه َري َرَةَ ،ع ِن النِب ِي  ،قال" :بعثت أ ََنا َوالس َ
 َاب المسنِد "الساع َة ِبالنص ِب والواو ِف ِ
 قال أَبو البَق ِاء العكب ِر ُّي ِفي ِإعر ِ
يه ِب َمع َنى َم َع  ،قال َوَلو
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وجد َبعد
ق ِر َ
ئ ِبالرف ِع َلَف َس َد ال َمع َنى ألَنه َال يقال بعثَت الس َ
اعة َوَال ه َو في َموض ِع ال َمرفوِع ألَن َها َلم ت َ
ِ
ير المجه ِ
ض ِم ِ
ول ِفي ب ِعثت ،
اض ِبأَن الرف َع أَح َسن َوه َو َعط ٌ
َج َاز َغيره ال َوج َهي ِن َبل َج َزَم ع َي ٌ
ف َعَلى َ
َوأ َ
َ
ِ
ِ
ض ِم ٍ
ير َيد ُّل َعَلي ِه ال َحال َنحو فانتظروا
قال َوَيجوز النصب َوَذ َك َر َنح َو تَو ِجيه أَِبي ال َبَقاء َوَزَاد أَبو َعَلى َ
َكما قِدر ِفي نح ِو جاء البرد والطيالِسة َفاستَ ِعُّدوا قلت والجواب ع ِن الِذي اعتَل ِب ِه أَبو البَق ِ
اء أَوال أَن
َ
َ
َ
َ َ
َ ََ
َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع ِة َنحو ِجئت َو َع ِن الث ِاني ِبأَن َها ن ِزَلت َمن ِزَل َة
يَ
يء الس َ
ضم َن بعثت َمعنى َيج َمع إرَس َ
ال الرسول َو َمج َ
الموج ِ
ود م َباَل َغة ِفي تَ َحُّق ِق َم ِج ِيئ َها"(.)3
َ
()2

ثانيا :منصوبة:

ووردت منصوبة في نحو عشرين موطنا مثل(:)4
ِِ
ِ
اع َة ِإال َهِذ ِه الصالَ َةِ ،في َه َذا الم َك ِ
ان ِمن َه َذا
 "ِإن النِبي َ ك َيصلي َهذه الس َ
َ
ان ال َ

(.)5

اليوم"

س ب ِن مالِ ٍك" ،أَن رسول َّللاِ  خرج ِحين ز ِ
ُّ
وعن أ ََن ِام َعَلى
ََ َ َ َ َ
َ َ
اغت الشمسَ ،ف َ
َ
صلى الظه َرَ ،فَق َ
(.)6
ِ
ِ
ظاما"
يها أم ا
ور ِع َ
المن َب ِرَ ،ف َذ َك َر الس َ
اع َةَ ،ف َذ َك َر أَن ف َ

( )1باب الذك ِر ِفي الكس ِ
وف حديث رقم ( ،035ج.)01/7
َ
ِ
ِ
اع َة َك َهاتَي ِن» حديث رقم ( ،6535ج.)036/8
(َ )2باب َقول النِب ِي « :بعثت أََنا َوالس َ
( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)048/00
( )4ينظــر :حــديث رقــم  044و  0605و  0680و  7080و  4300و  4350و  4014و  4738و  6416و
 0701و  0714و  0035و  6530و 6534
( َ)5باب من أَذن وأََقام لِك ِل و ِ
اح َد ٍة ِمن ،هما حديث رقم ( ،0650ج.)064/7
َ
َ
َ َ َ
ِ
ُّ
ِ
ابَ :وقت الظه ِر عن َد الزَوال حديث رقم ( ،543ج.)000/0
(َ )6ب ٌ
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ِ
ض َرهَ :عَلى ِرسلِكم ،أَب ِشرواِ ،إن ِمن ِنع َم ِة
صالَتَه ،قال ل َمن َح َ
وفي حديث آخر "َفَلما َق َضى َ
(.)1
ِ
اس ي ِ ِ ِ
َحٌد ِم َن الن ِ
اع َة َغيركم"
صلي َهذه الس َ
َّللا َعَليكم ،أَنه َلي َس أ َ
َ

ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َحدهما
اءه َرجالَ ِن أ َ
وعن َعد ِي بن َحات ٍم َرض َي َّللا َعنه  ،قال" :كنت عن َد َرسول َّللا َ ،ف َج َِ
يلَ ،فقال رسول َّللاِ  :أَما َقطع السِب ِ
يشكو العيَل َة ،واآلخر يشكو َقطع السِب ِ
ك
يل :فإنه الَ َيأتي َعَلي َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِإال َقلِيل ،حتى تَخرج ِ
العير إلى مك َة ِب َغي ِر َخ ِف ٍ
وف
اع َة الَ تَقومَ ،حتى َيط َ
العيَلة :فإن الس َ
َ
يرَ ،وأَما َ
ٌ َ
َ
ِ
ِ
أَحدكم ِب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َوالَ
َحدكم َبي َن َي َد ِي َّللا َلي َس َبي َنه َوَبي َنه ح َج ٌ
ص َدَقته ،الَ َيجد َمن َيقَبل َها منه ،ثم َل َيقَفن أ َ
َ
َ
ِ
ان يتَرِجم َله ،ثم َل َيقوَلن َله :أََلم أوِت َك َماال؟ َفَل َيقوَلنَ :بَلى ،ثم َل َيقوَلن أََلم أرسل إليك َرسوال؟
تَرج َم ٌ
َفَل َيقوَلنَ :بَلىَ ،ف َينظر َعن َي ِم ِين ِه َفالَ َي َرى ِإال الن َار ،ثم َينظر َعن ِش َمالِ ِه َفالَ َي َرى ِإال الن َارَ ،فل َيت ِق َين
ٍ (.)2
طِي َبة "
َحدكم الن َار َوَلو ِب ِش ِق تَم َ ٍرة ،فإن َلم َي ِجد َفِب َكلِ َم ٍة َ
أَ
وقد جاءت لفظة الساعة في الحديث بمعنى يوم القيامة ومنصوبة على أنها اسم إن.

ثالثا :مجرورة:
وقد وردت مجرورة في نحو خمسة وعشرين موطنا مثل(:)3
س ب ِن مالِ ٍك ،قال :قال رسول َّللاِ ِ " :إن ِمن أَشر ِ
اط الساع ِة :أَن يرَفع ِ
 َعن أ ََن ِالعلم َوَيثب َت
َ
َ
َ
َ
َ
الخمر ،وَيظه َر ِ
الزَنا "(.)4
الجهلَ ،ويش َر َب َ
َ
َ َ
"كان النِب ُّي  يدور عَلى ِنس ِائ ِه ِفي الساع ِة الو ِ
اح َد ِةِ ،م َن اللي ِل َوالن َه ِار،
وعنه -أيضا -قالَ َ :
َ
َ
َ َ
َ
َوهن إحدى َعش َرَة"(.)5

( )1باب َفض ِل ِ
الع َش ِاء حديث رقم ( ،560ج.)008/0
َ
ِ
ِ
(َ )2باب الص َد َقة َقب َل الرد حديث رقم ( ،0400ج.)038/7
( )3ينظـ ـ ـ ــر :حـ ـ ـ ــديث رقـ ـ ـ ــم  80و  880و  0071و  0517و  0135و  0108و  4736و  4483و  4670و
 4008و  5700و  5500و  5830و  6301و  6634و  0367و  0364و 0366
( )4باب رف ِع ِ
العل ِم َوظه ِ
الجه ِل حديث رقم ( ،83ج.)70/0
ور َ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ام َع ثم َع َادَ ،و َمن َد َار َعَلى ن َسائه في غسل َواحد حديث رقم ( ،768ج.)67/0
(َ )5باب إذا َج َ
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الجم َع ِة غس َل
اح ِفي
َو َمن َر َ

ِ
ِ
 َ ِ"م ِن اغتَ َس َل َيوَم
وعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه :أَن َرس َ
ول َّللا  ،قالَ :
الجناب ِة ثم راحَ ،ف َكأَنما َقرب بدنة ،ومن ر ِ
اع ِة الث ِان َي ِةَ ،ف َكأَن َما َقر َب َبَق َرة،
اح في الس َ
َ ََ َ َ َ َ َ
َ َ
ََ َ
َ
()1
الساع ِة الثالِثَ ِةَ ،فكأَنما َقرب كبشا أَقرن ،ومن راح ِفي الساع ِة اِ ِ
اجة" .
َ َ َ َ
َ
َ
ََ ََ َ َ
الرب َعةَ ،ف َكأَن َما َقر َب َد َج َ
ِ
ٍِ
وك َوه َو ِفي قب ٍة ِمن أ ََدمٍَ ،فقال :اعدد
ف ب َن َمالك ،قال" :أَتَيت النِبي  في َغزَوِة تَب َ
وعن َعو َ
ِ
ِا
ان َيأخذ ِفيكم َكق َع ِ
اع ِة :موِتي ،ثم َفتح َبي ِت المقِد ِ
اضة
اص َ
س ،ثم موتَ ٌ
الغ َن ِم ،ثم استَف َ
َ
ستا َبي َن َي َد ِي الس َ َ
ِ
ِ
ِ
الم ِ
الع َر ِب ِإال َد َخَلته ،ثم
طى الرجل ِم َائ َة ِد َين ٍار َف َي َ
ال َحتى يع َ
ظ ُّل َساخطا ،ثم فت َن ٌة الَ َيبَقى َبي ٌت م َن َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ين غاية ،تَح َت ك ِل َغاية اث َنا َع َش َر
هد َن ٌة تَكون َبي َنكم َوَبي َن َبني األَصَف ِرَ ،ف َيغدرو َن َف َيأت َ
ونكم تَح َت ثَ َمان َ
أَلفا "(.)2
ِ
ف سعدا ،وأَت ِمم َله ِهجرتَه" َفما ِزلت أ ِ
َجد َبرَده
َ
َ
َ
 وفي حديث آخر ،قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ":اللهم اش َِ ()3
ِِ
ِ
اعة"
يما ي َخال إلى َ -حتى الس َ
َعَلى َكبدي  -ف َ
()4

قال القسطالني(":حتى الساعة) جر بحتى أي إلى الساعة"
وجاءت مضافة إلى نكرة في موطنين هما:

ِِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
الفج ِر َيا ِبالَل َحِدثِني
صالَ ِة َ
 َعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه" :أَن النبي  ،قال لبالَل :عن َد َِ
ِ
ِبأَرجى َعم ٍل َع ِملتَه ِفي ِ
الجن ِة  ،قالَ :ما َع ِملت َع َمال
اإلسالَمِ ،فإني َسمعت َدف َنعَلي َ
ك َبي َن َي َدي في َ
َ
َ
طهوراِ ،في ساع ِة َلي ٍل أَو نه ٍارِ ،إال صليت ِب َذلِك ُّ
الطه ِ
ور َما كِت َب لِي
طهر َ
أَر َجى ِعنِدي :أَِني َلم أَتَ َ
َ
َ َ
َ
ََ
()5
صِلي "
أَن أ
َ َ
أي في أي ساعة من الليل أو النهار فهي -هنا -عامة وليست مخصصة بساعة محددة .

(َ )1باب َفض ِل الجم َع ِة حديث رقم  880ج.0/7
لغد ِر حديث رقم ( ،0006ج.)030/4
(َ )2باب َما يحذر ِم َن ا َ
(َ )3باب وض ِع اليد َعَلى الم ِر ِ
يض حديث رقم ( ،5651ج.)008/0
َ
َ

( )4بن دمحم الخطيب القسطالني ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري( ،ج.)041/8
( )5باب َفض ِل ُّ
ور ِباللي ِل والنه ِار ،وَفض ِل الصالَ ِة َبع َد الوض ِ
الطه ِ
وء ِباللي ِل َوالن َه ِار حديث رقم ( ،0041ج.)50/7
َ
َ َ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
صلى
 وفي الموطن اآلخر َ"وَك َان َسعٌد إ َذا َمر ب َمك َة َن َزَل َعَلى أ َمي َةَ ،فَلما َقد َم َرسول َّللا َ -
ِ
ِ
ِ
ِ
اع َة
المِد َين َة ان َ
طَل َق َسعٌد معتَم ارَ ،ف َن َزَل َعَلى أ َمي َة ِب َمك َةَ ،فقال أل َمي َة :انظر لي َس َ
هللا َعَليه َو َسل َمَ -
ِ ()1
ِ
وف ِبال َبيت"
َخل َوٍة َل َعلي أَن أَط َ
أي انظر لي وقتا فيه خلوة في البيت الحرام لعله يطوف به رضي هللا عنه.

ووردت مضافة إلى ضمير في موطنين -أيضا -مثل:
ان ِرجال ِم َن األَعر ِ
اعة؟
 َعن َع ِائ َش َة ،قالتَ :اب جَفاةَ ،يأتو َن النِبي َ ف َيسأَل َ
ونهَ :متَى الس َ
"ك َ َ ٌ
َ
()2
ِ ِ
ِِ
ِ
اعتكم"
َف َك َ
وم َعَليكم َس َ
ان َينظر إلى أَص َغرهم َف َيقول :إن َيعش َه َذا الَ يدركه َ
اله َرم َحتى تَق َ
ِ
ِ ِ
اع ِة
اء الس َ
":وأطلَقت الس َ
والساعة -هنا -بمعنى الموت  ،قال ابن حجر َ
اعة َعَلى ثَ َالثَة أَش َي َ
اس لِلمح ِ
طى وِهي موت أَه ِل الَقرِن الو ِ
الكب َرى وِهي َبعث الن ِ
احِد َنحو َما رِو َي أَنه َأرَى َعب َد
َ
اس َبة َوالوس َ َ َ َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ات م َن
يل أَنه آخر َمن َم َ
وم الس َ
اعة َفق َ
َّللا ب َن أ َنيس َفقال إن َيطل عمر َه َذا الغ َال ِم َلم َيمت َحتى تَق َ
ِ
ان موته و ِمنه َقوله ِ عن َد هب ِ
الصغرى موت ِ
وب ِ
ان َفس َ ِ ِ ٍ
اإلنس ِ
يح تَ َخوفت
الر ِ
اعة كل إن َس َ َ
َ
َ
الص َح َابة َو ُّ َ َ
()3
اع َة َيعِني َموتَه"
الس َ
ِ ِ
ِ
اعِت ِه َف َس َكت َنا َفرِف َع َعنهَ ،واِِني َألَتََبين
والموطن الثاني َ"وأن ِزَل َعَلى َرسول َّللا  من َس َِ ()4
ِِ
ِ
السر ِ
ِ
ِِ
اءتَك"
ُّ َ
ور في َوجههَ ،وه َو َيم َسح َجب َينهَ ،وَيقول :أَبشري َيا َعائ َشةَ ،فَقد أَن َزَل َّللا َب َر َ
ومن ساعته مجرورة بحرف الجر (من) وتدل على السرعة وهللا أعلم.
-03سحر:
الس َحر :قبيل الصبح .تقول :لقيته سحرنا هذا :إذا أردت به سحر ليلتك
جاء في الصحاح "و َ
لم تصرفه ،ألنه معدول عن األلف والالم .وهو معرفة وقد غلب عليه التعريف بغير إضافة وال ألف
والم ،كما غلب ابن الزبير على واحد من بنيه .وتقول :سر على فرسك سحر يا فتى ،فال ترفعه،
(َ )1باب ذك ِر النِب ِي َ من يقتَل ِبَبد ٍر حديث رقم ( ،0153ج.)00/5
ِ
المو ِت حديث رقم ( ،6500ج.)030/8
(َ )2باب َس َك َرات َ
( )3فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)064/00
( )4بــاب تِإن الــذين ي ِحُّبــو َن أَن تَ ِشــيع َ ِ ِ
ـذاب ألــيم ِفــي الـ ُّـدنَيا َواآلخـرِةَ ،وَّللا َيعَلــم َوأَنــتم الَ
َ
آمنـوا َلهــم َعـ ٌ
َ
َ
الفاح َشــة فــي الــذين َ
ِ
ِ
يم} حديث رقم ( ،4050ج.)030/6
تَعَلمو َنَ ،وَلوالَ َفضل َّللا َعَليكم َوَرح َمته َوأَن َّللاَ َرء ٌ
وف َرح ٌ
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ألنه ظرف غير متمكن .وان أردت بسحر نكرة صرفته ،كما قال هللا -تعالى:-إَّل آل لوط جنيناهم

باحر .1فإن سميت به رجال أو صغرته انصرف ،ألنه ليس على وزن المعدول كآخر .تقول :سر

على فرسك سحي ار .وانما لم ترفعه ألن التصغير لم يدخله في الظروف المتمكنة كما أدخله في

االسماء المنصرفة"(.)2

صرف َوِان َما عدل َعن األلف َوالالم كآخر َو َه َذا يَفسر
وفي المقتضب" َوأما سحر فمعدول َال ين َ
ِ
صرف َو َما ال ينصرف َوَك َذلِ َك ِإن صغرته َفقلت سر به سحي ار صرفته ِألَن فعيال َال يكون
يما ين َ
فَ
صرف َوجرى على الوجوه ِألَنه ِفي َبابه
معدوال َوَل ِكن ترفعه ِب َما ذكرت من قلة تمكنه فإن نكرته ان
َ
ذ
َفقلت سير َعَلي ِه سحر أي سحر من األسحار َويجوز َنصبه على الظرف  ،قال هللا عز َوجل إََِّل
()4
آل لوط جنيناهم بِاحرَ 3ف َه َذا جمَلة َه َذا ال َباب"
وهذه اللفظة لفظة زمان مبنية في أصلها لكنها قد تأتي معربة ولم ترد مبنية اطالقا في

صحيح البخاري ووردت معربة في أربعة مواطن تقريبا بالرفع والنصب والجر وهي:
أوال :مرفوعة:
َن ِائما"

ِ
ِ
"ما أَلَفاه الس َحر ِعنِدي ِإال
وقد جاءت مرفوعة في حديث َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها ،قالتَ :

()5

تَعِني النِبي 
وهي -هنا -مرفوعة على الفاعلية والفعل (ألفى) من األفعال التي تنصب مفعولين أصلهما

المبتدأ والخبر "فأما أفعال القلوب فمنها ما قد يكون معناه العلم " .أي :الداللة على اليقين والقطع
ويشتهر من األفعال األول سبعة:
 -0علم؛ مثل :علمت البر سبيل المحبة ،وعملت المحبة سبيل القوة.
(] )1القمر.[04 :
( )2ابن حماد الجوهري ،إسماعيل ،الصحاح( ،ج.)607/7
(] )3القمر.[04 :
( )4المبرد ،أبو العباس ،المقتضب( ،ج.)056/4
(َ )5باب َمن َن َام ِعن َد الس َح ِر حديث رقم ( ،0000ج.)50/7
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 -7رأى؛ مثل :رأيت األمل داعي العمل ،ورأيت إلياس رائد اإلخفاق.
 -0وجد؛ مثل :وجدت العلم أعظم أسباب القوة.
 -4درى؛ مثل :دريت المجد قريبا من الدائب في طلبه ،ودريت لذة إدراكه ماحية تعب السعي
إليه.
 -5ألفى ،مثل :ألفيت الشدائد صاقلة للنفوس ،وألفيت احتماالتها سهال على كبار العزائم.
احدا ،ال شك فيه.
 -6جعل؛ مثل :جعلت اإلله و َ

 -0تعلم ،مثل" :اعلم" :مثل :تعلم وطنك شركة بين أبنائه ،وتعلم نجاح الشركة -هنا -باإلخالص
والعمل"(.)1
ثانيا :منصوبة:
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َوأَبو َبك ٍر ِب َغ ٍار ِفي َج َب ٍل
وقد جاءت منصوبة في الحديث "ثم َلحق النب ُّي َ
ِِ
ال ،يِبيت ِعندهما عبدَّللاِ بن أَِبي بك ٍر ،وهو غالَم َش ٌّ ِ ِ
ٍ
ف،
َ
اب َلق ٌن ثَق ٌ
َ
َ
يقال َله ثَوٌرَ ،ف َمك َث فيه ثَالَ َث َل َي َ
ٌ
َ َ
َف َير َحل ِمن ِعنِدهما س َحراَ ،فيصِبح م َع ق َري ٍ
ش ِب َمك َة َك َب ِائ ٍت"(.)2
َ
َ
أي وقت السحر وهي -هنا -منصوبة على الظرفية.

ثالثا :مجرورة:
وجاءت مجرورة في ثالثة مواطن وهي:
الظهر حتى يأِتي َذلِك المكانَ ،فيصلِي ِف ِ
"وَكان عبد َّللاِ يروح ِمن الروح ِاء َفال يصلِي ُّ
يه
َ َ َ َ َ ََ َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
صلِي
اع ٍة أَو ِمن آخر الس َح ِر َعر َس َحتى ي
الظه َرَ ،واِ َذا أَق َب َل ِمن َمك َة ،فإن َمر ِب ِه َقب َل ُّ
الصب ِح ِب َس َ
َ َ
الصب َح"(.)3
ِب َها ُّ
وهي -هنا -مجرورة باإلضافة

( )1عباس حسن ،النحو الوافي( ،ج.)6/7

(َ )2باب التَقُّن ِع حديث رقم ( ،5830ج.)045/0
ِ
ـاجد الِتــي عَلــى [ص ]034:طــر ِق الم ِدينـ ِـة ،و ِ
ِ
ـاب :المسـ ِ
ـي  حــديث رقــم ،486
يهــا النِبـ ُّ
َ
صــلى ف َ
الم َواض ـ ِع التــي َ
َ َ َ َ
(َ )3بـ ٌ َ َ
(ج.)034/0
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وعن َع ِائ َش َة قالت" :كل اللي ِل أَوتَ َر َرسول َّللاِ َ ،وانتَ َهى ِوتره إلى الس َح ِر"(.)1
 َوهي -هنا -مجرورة بحرف الجر (إلى)

وفي موطن آخر " قالتَ :فخرجنا ،حتى ِإ َذا َفرغت ،وَفرغت ِمن الطو ِاف ،ثم ِجئته ِب َس َح َر"
َ
َ َ
َ
ََ َ َ
َ

()2

وسحر -هنا -ممنوعة من الصرف داللة على التعريف بالعلمية أي سحر ليلته وجاء في

ِ ِ
ِ
ِ
عبارة َعن قبيل
شرح الحديث "َقوله( :بسحر) ،بَفتح الراء بدون التن ِوين وبجرها َم َع التن ِوينَ ،وه َو َ
الصبح الص ِادقَ ،فِإذا أردت ِب ِه سحر ليلتك ِب َعيِنه لم تصرفه ِألَنه معدول َعن السحرَ ،وه َو علم َله،
ُّ
نكرة صفة َفه َو متصرفَ ،واألوَلى -هنا -ه َو األول"(.)3
َواِن أردت َ
وهذا الذي يميل إليه الباحث.
-03زمان:
اسم لقليل الوقت وكثيره ،ويجمع على أ ِ
َزمان وأَزِم َن ٍة وأَزم ٍن.
الزَمن و َ
قال الجوهريَ ":
الزمانٌ :
ذات الزَمي ِن ،تريد بذلك تراخي الوقت ،كما يقال :لقيته ذات الع َوي ِم أي بين األعوام .الكسائي:
ولقيته َ
َ
()4
الزَم ِن ،كما يقال مشاهرة من الشهر"
ام َنة من َ
عاملته مز َ
ويبدو ان هناك فرقا بين الزمن والزمان إذ إطالق المد في كلمة زمان يشير إلى تباعده

وكثيره وزيادة المبنى تفيد زيادة المعنى.
أ-زمان:
أوال :مرفوعة:
فقد وردت لفظة زمان معرفة مرفوعة نحوا من ثماني مرات مثل(:)1

( )1باب ساع ِ
ات ِ
الوت ِر حديث رقم ( ،116ج.)75/7
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ َ
َ ْ َ َ
َ َ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
ذ
ُّ
ُ
َ
َ
ذ
ٌ
َ
َ
َ
ِ
نج
جندال ِِف اِل ِ
(َ )2باب َقـو ِل َّللا تعـالى :اِلج أشهر معلومات ،فمن فرض فِي ِهن اِلج فل رفث ،وَّل فاوق وَّل ِ
َ ذ
ُ ْ
ِ َْ َُ َ َ َ
ِه َم َواق ُ
ناس َو َ
نلَ ِ :
ِينت ل ذِلن ِ
نج} [البقـرة ]081 :حـديث رقـم ،0563
نن األهِلنةِ ،ق
اِل ِ
[البقرةَ ]010 :وَقولِـه تياألونك ع ِ
(ج.)040/7
( )3العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)014/1
( )4الجوهري ،ابن حماد ،الصحاح) ،ج.(7000/5
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عن أَِبي هريرة ،قال :قال النِب ُّي " :الَ تَقوم الساعة حتى يقبض ِالعلمَ ،وتَكث َر الزالَ ِزل،
َ ََ
َ َ
َ
َ َ
()2
ِ
ِ
ِ
يض" .
المال َف َيف َ
الهرج َ -وه َو الَقتل الَقتل َ -حتى َيكث َر فيكم َ
َوَيتََق َار َب الزَمانَ ،وتَظ َه َر الفتَنَ ،وَيكث َر َ
والزمان مرفوع على الفاعلية للفعل يتقارب الذي يفيد التدرج في الحدوث فالزمان يتقارب شيئا

فشيئا منذ خلقه وحتى قيام الساعة ولكن تقاربه يزاد في آخر الزمان.

تزيد وتنامى وتكاثر
"ويفيد التفاعل وقوع الحدث تدريجا كتفاقم األمر وتواردت اإلبل ،وهكذا ا

وتعاظم وترادف وتقادم وتهاوى وتواتر وترامى وتراخى وتسارع وتهافت ،وتساقط إذا سقط قطعة

قطعة"(.)3

وعن أَِبي بكرة ر ِضي َّللا َعنهَ ،ع ِن النِب ِي  قال " :الزَمان َقد استََد َار َك َهي َئِت ِه َيوَم َخَل َق َّللا
َ
َ ََ َ َ
()4
ِ
ض" .
الس َم َوات َواألَر َ
الزمان -هنا -مرفوعة على االبتداء وأل التعريف تفيد االستغراق أي كل الزمان.

وعن أبي هريرة  :قال َرسول َّللاِ ِ" :إ َذا اقتَ َر َب الزَمان َلم تَ َكد تَكِذب ،رؤَيا المؤ ِم ِن َورؤَياِ ِ ٍ
ِ
ين جزءا ِم َن ُّ
النبوِة"(.)5
المؤ ِم ِن جزٌء من ستة َوأَرَبع َ
والزمان -هنا -مرفوعة على الفاعلية -أيضا -واقتراب الزمان في هذا الحديث على قولين

كما بين ذلك السيوطي في شرح الحديثِ" :إذا اقترب الزَمان  ،قال الخطاِبي َو َغيره قيل الم َراد ِإذا
ِ
ِ
الرؤَيا َو َجاء ِفي
امة َواألول أشهر ِعند أهل ُّ
َقارب الزَمان أَن يعتدل ليله ونهاره َوقيل إذا َقارب الق َي َ
ظاهره أَنه على ِإط َالقه َو َعن
َحِديث َما ي َؤيد الث ِاني وأصدقكم رؤيا أصدقكم َحِديثا  ،قال الن َوِوي َ
ِِ
ين َفجعله هللا َجاِب ار
َبعضهم أَن َه َذا يكون ِفي آخر الزَمان ِعند ان ِق َ
علماء َوالصالح َ
طاع العلم َو َموت ال َ
وعوضا"(.)6

( )1ينظر :حديث رقم  4436و 6300و  0360و  0070و 0440
()2
()3
()4
()5
()6

دراسات في النحو ،صالح الدين الزعبالوي ،موقع اتحاد كتاب العرب.
باب ما ِقيل ِفي الزالَ ِزِل وال؛ ِ
أيات حديث رقم ( ،0306ج.)00/7
َ َ
َ
ِ
ِ
ين حديث رقم ( ،0010ج.)030/4
اء في َسب ِع أ ََرض َ
َباب َما َج َ
ِ ِ
المَنا ِم حديث رقم ( ،0300ج.)00/1
َباب الَقيد في َ
الســيوطي ،عبــد الــرحمن ،الــديباج علــى صــحيح مســلم بــن الحجــاج( ،ج ،)784/5واألحمــد الســلفي ،بــن ريــاض

والسيوطي ،جالل الدين ،قوت المغتذي على جامع الترمذي( ،ج.)584/7
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ثانيا :منصوبة:
وردت منصوبة نحوا من موطنين مثل(:)1
عن أَِبي بكرة ،ع ِن النِب ِي  قالِ " :إن الزمان َقِد استَدار َكهي َئِت ِه يوم خَلق َّللا السمو ِات
َ َ
َ ََ َ
َ
َ َ َ َ
ََ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
واألَرض ،الس َنة اث َنا ع َشر َشهرا ،منها أَربع ٌة حرم ،ثَالَ ٌث متواليات :ذو الَقعدة ،وذو ِ
الحجةَ ،والم َحرم،
َ
َ ََ
َ َ
ٌ
َ َ
َ
()2
ِ
ان " .
ض َر الذي َبي َن ج َم َادىَ ،و َشع َب َ
َوَر َجب ،م َ
وهنا جاءت استدارة الزمان مؤكدة بأن التوكيدية وتعرب لفظة الزمان على أنها إسم ان

منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
ثالثا :مجرورة:
ووردت مجرورة نحوا من ثالثة مواطن مثل(:)3
ان َقوٌم ،ح َدثَاء األَس َن ِ
في الحديث"َ :يأِتي ِفي آخر الزم ِان ،سَف َهاء األَحالَمَِ ،يقولو َن ِمن َخي ِر
َ
ِ
َقو ِل ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ق
أين َما
أيمانهم َح َناج َرهم ،ف َ
َ
البريةَ ،يمرقو َن م َن اإلسالَ ِم َك َما َيمر السهم م َن الرمية ،الَ ي َجاوز َ
ِ ()4
ِ
ِ
ِ
امة"
َلقيتموهم َفاقتلوهم ،فإن َقتَلهم أَجٌر ل َمن َق َتَلهم َيوَم الق َي َ
وهؤالء القوم ربما يكون المقصود بهم الخوارج سواء على عهد علي رضي هللا عنه أو خوارج

العصر الحديث ولفظة الزمان -هنا -مجرورة باإلضافة.
وقد وردت مضافة منصوبة مثل:

عن جاِب ِر ب ِن عبِد َّللاِ ر ِضي َّللا عنهما :أَنه سأََله َع ِن الوض ِ
وء ِمما َمس ِت النار؟ َفقال" :الَ،
َ
َ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان النِب ِي  الَ َن ِجد  ،مثل َذل َك م َن الط َعا ِم ِإال َقليالَ ،فِإ َذا َنحن َو َجد َناه َلم َيكن َل َنا َم َناديل
َقد كنا َزَم َ
ِ
ِ
صلِي َوالَ َنتََوضأ"(.)5
ام َنا ،ثم ن َ
إال أَكف َنا َو َس َواع َد َنا َوأَق َد َ
()1

ينظر :حديث رقم .5553
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
الشه ِ ِ
َباب َقولِ ِه :تِإن ِعد َة ُّ
ض ِمن َهـا أَرَب َعـ ٌة حـرٌم
ـق الس َـمَوات َواألَر َ
ور عن َد َّللا اثَنا َع َش َر َشه ار في كتَاب َّللاَ ،يـوَم َخَل َ
ِ
الدين حديث رقم ( ،4667ج.)66/6

()2
ِ
ك
ذل َ
( 5350 )3و 6103
( )4باب عالَم ِ
النبوِة ِفي ِ
ات ُّ
اإلسالَ ِم حديث رقم ( ،0600ج.)733/4
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
(َ )5باب المنديل حديث رقم ( ،5450ج.)87/0
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وزمان -هنا -منصوبة على الظرفية لصحة دخول حرف الجر (في) قبلها.
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ين
ان م َع ِاوَي َةَ ،فص ِرَعت َعن َدابت َها ح َ
البح َر َزَم َ
وفي قصة أ ِم َح َار ٍم ِبنت مل َح َان" َف َرك َبت َ
ِ
البح ِرَ ،ف َهَل َكت"(.)1
َخ َر َجت م َن َ
وهي -هنا -منصوبة على الظرفية -أيضا.

وقد وردت مضافة إلى اسم ظاهر مجرورة نحوا من عشرة مواطن وجلها بحرف الجر (في) مثل(:)2
عن حمزة ب ِن عبِد َّللاِ ،عن أَِب ِِ ِ
يه  ،قالِ ِ َ :
ِ
المس ِجِدِ ،في
َ ََ
َ
َ
"ك َانت الكالَب تَبولَ ،وتقبل َوتدبر في َ
ِ ()3
ان رس ِ
ول َّللاِ َ ،فَلم َيكونوا َيرُّشو َن َشيئا ِمن َذل َك" .
َزَم ِ َ
ِ
ِ
ِ
ان رس ِ
ان ِ
ول َّللاِ 
و َعن َعبِد َّللا ب ِن ع َم َر أَنه قالَ :"ك َ
الر َجال َوالن َساء َيتََوضئو َن في َزَم ِ َ
َج ِميعا"(.)4
وعن أَِبي س ِع ٍيد الخد ِرِي ر ِضي َّللا عنه ،قال" :كنا نع ِط ِ
ِ ِ
صاعا ِمن
َ
َ
يها في َزَمان النب ِي َ 
َ
َ
َ َ
()5
ير ،أَو صاعا ِمن َزبِ ٍ
ط َعامٍ ،أَو صاعا ِمن تَم ٍر ،أَو صاعا ِمن َش ِع ٍ
يب"
َ
َ
َ
َ
ووردت نكرة رفعا ونصبا وج ار.

أوال :مرفوعة:
جاءت بالرفع نحوا من ستة عشر موطنا وجلها مرفوعة على الفاعلية مثل(:)6
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ان َيم ِشي
صدقوا ،فإنه َيأتي َعَليكم َزَم ٌ
عن َحارثَ َة بن َوهب ،قالَ :سمعت النبي َ يقول " :تَ َ()7
ِ
ص َدَقِت ِهَ ،فالَ َي ِجد َمن َيقَبل َها"
الرجل ب َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

َباب َمن َزَار َقوما َفقال ِعن َدهم حديث رقم ( ،6787ج.)60/8
ينظر :حديث رقم  7088و  0608و  0803و  4048و  4866و 5403و 0337
َباب الم ِاء الذي يغسل ِب ِه َش َعر ِ
اإلن َس ِ
ان حديث رقم ( ،004ج)45/0
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم أرَة حديث رقم ( ،010ج.)53/0
َباب وضوء الرجل َم َع ام َأرَتهَ ،وَفضل َوضوء َ
اع ِمن َزب ٍ
ِيب حديث رقم ( ،0538ج.)000/7
ص ٍ
َباب َ
ينظـ ــر :حـ ــديث رقـ ــم  0474و  0581و  0514و  0633و  0641و  6415و 6410و  6871و 6803

و 0368و  0386و 0073
(َ )7باب الص َد َق ِة َقب َل الرِد حديث رقم ( ،0400ج.)038/7
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وزمان -هنا -مرفوعة على الفاعلية.
وفي رواية أخرى وردت مؤكدة بأكثر من مؤكد فعن أَِبي موسى ر ِضي َّللا َعنهَ ،ع ِن النِب ِي
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
 ،قالَ" :ل َيأِت َين َعَلى الن ِ
َحدا َيأخذ َها
اس َزَم ٌ
ان َيطوف الرجل فيه ،بالص َدَقة م َن الذ َهب ،ثم الَ َيجد أ َ
ِ ِ ()1
ِِ ِ ِ ِ
ِمنه ،ويرى الرجل ِ
الرج ِ
ال َوَكث َرِة الن َساء"
الواحد َيت َبعه أَرَبعو َن ام َأرَة َيلذ َن به ،من قلة ِ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
اس َزمان ،الَ يبالى المرء ما أ ِ
الحالَ ِل أَم ِم َن
َ َ َ
وع ِن النِب ِي  قال"َ :يأتي َعَلى الن ِ َ ٌ
َ
َخ َذ منه ،أَم َن َ
()2
الح َارمِ"
َ

فعن أَِبي ه َري َرَةَ ،ع ِن النِب ِي ،
 ووردت في رواية أخرى مؤكدة -أيضا -بأكثر من مؤكد َ()3
ِ
اس َزمان ،الَ يبالى المرء ِبما أَخ َذ المال ،أ ِ
َمن َحالَ ٍل أَم ِمن َح َارمٍ"
قالَ" :ل َيأت َين َعَلى الن ِ َ ٌ
َ َ َ َ َ
ثانيا :منصوبة:

ووردت نكرة بالنصب في موطن واحد فيما بحثنا وهو:
ِ
ِ
اب ر ِ
الخط ِ
ضي َّللا َعنه إلى
"خ َرجت َم َع ع َم َر ب ِن َ
 َعن َزيد ب ِن أَسَل َمَ ،عن أَِبيه ،قالَ :َ َ
ِ
صبية ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َغاراَ ،وَّللاِ َما
ُّ
السو ِقَ ،فَلحَقت ع َم َر ام َأرَةٌ َشاب ٌةَ ،فقالتَ :يا أَم َير المؤ ِمن َ
ينَ ،هَل َك َزوجي َوتَ َر َك َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اء
ينضجو َن ك َراعاَ ،والَ َلهم َزرعٌ َوالَ َ
ضرعٌَ ،و َخشيت أَن تَأكَلهم الضبعَ ،وأ ََنا بنت خَفاف بن أ َ
يم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ف م َعها عمر وَلم َيم ِ
ِ ِ
ض،
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ . -ف َوَق َ َ َ َ َ
الغَفارِيَ ،وَقد َشه َد أَبي الح َديب َي َة َم َع النب ِي َ -
ِ ٍ ِ ٍ
ظ ِه ٍ
ف إلى َب ِع ٍ
ان َمربوطا ِفي الد ِارَ ،ف َح َم َل َعَلي ِه
ير َ
ير َك َ
ص َر َ
ثم ،قالَ :مر َحبا ب َن َسب َقريب ،ثم ان َ
()4
ام ِه ،ثم  ،قال :اقت ِاد ِ
طِ
يهَ ،فَلن
ط َعاماَ ،و َح َم َل َبي َنهما َنَفَقة َوِث َيابا ،ثم َن َاوَل َها ِب ِخ َ
ِغ َرَارتَي ِن َ .م َألَهما َ
َ
َمير المؤ ِمِنين ،أَكثَرت َلها؟  ،قال عمر :ثَ ِكَلتك أ ُّمك ،وَّللاِ
ِ
ِ
ِ
َ
َيف َنى َحتى َيأت َيكم َّللا ب َخي ٍرَ ،فقال َرج ٌلَ :يا أ َ
َ َ َ
َ
َ َ

(َ )1باب الص َد َق ِة َقب َل الرِد حديث رقم ( ،0404ج.)031/7
ِ ِ
ال حديث رقم ( ،7351ج.)55/0
الم َ
(َ )2باب َمن َلم يَبال من َحيث َك َس َب َ
ْ
َ
ذ
َ
َ
ُ
ذَ َ ُ ْ ُْ
ْ ً َ ََ ً ذُ
َ
َ ُ
أيها اَّلين َ
( )3باب قو ِل َّللاِ -تعالى :-يَا َ
نم تفل ُِحنون[ آل
آم ُنوا َّل تأكلوا الرِ َبا أض َعافا ُمضاعفة َواتقنوا اهلل لعلك
َ َ
عمران ]003 :حديث رقم ( ،7380ج.)51/0
( )4الجوهري ،ابن حماد ،الصحاح ،الغ اررة :واحدة الغرائر التي ِ
للتبن ،و ُّ
أظنه معربا( ،ج.)061/7
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ِِ
ِ
ِ
ِ
همان ،هما
ِإني َأل ََرى أ ََبا َهذه َوأ َ
اص َار حصنا َزَمانا َفافتَتَ َحاه ،ثم أَص َبح َنا َنستَفيء س َ
َخ َ
اهاَ ،قد َح َ
ِف ِ
يه"(.)1
وزمانا تعرب -هنا -منصوبة على الظرفية .
ب-زمن:
أما لفظة زمن فقد وردت مضافة ولم ترد معرفة بأل وال نكرة فيما بحثت وربما كان ذلك

لتعيين الزمن وتحديده فيتضح دون ابهام.
أوال :مرفوعة:

فقد وردت مضافة مرفوعة في موطن واحد وهو:
ضي َّللا عنه ،قالَ " :لما َكان زمن الح ِرة أَتَاه ٍ
عن عبِد َّللاِ ب ِن زيٍد ر ِآت َفقال َلهِ :إن اب َن
َ
َ َ
َ
َ ََ
َ َ َ
()2
ِ
ِ
ظَل َة يبايع الناس عَلى الموتَ ،فقال :الَ أبايع عَلى ه َذا أَحدا بع َد رس ِ
ول َّللا . " 
َ َ
َحن َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ

ان َزَمن ال َح ِرة أي ال َوق َع ِة الِتي
وقد بين ابن حجر المقصود بزمن الحرة فقالَ" :قوله َلما َك َ
ٍ ِِ
ِ ِ ِ
ين"(.)3
َك َانت ِبال َمد َينة في َزَم ِن َي ِز َيد ب ِن م َع ِاوَي َة َس َن َة ثَ َالث َوست َ
ولفظة زمن المضافة في الحديث هي اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
ثانيا :منصوبة:
ووردت مضافة منصوبة نحوا من تسع مرات مثل(:)4
ِِ ِ
ِ
ِ
المِد َين ِة ِفي ِبض َع
ان  ،قاالََ :
 َع ِن المس َوِر ب ِن َمخ َرَم َةَ ،و َمرَو َ"خ َرَج النب ُّي َ زَم َن الح َديب َية م َن َ
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
الهد َيَ ،وأَش َع َر َوأَح َرَم ِبالعم َ ِرة"(.)5
َعش َرَة م َائة من أَص َحابه َحتى إ َذا َكانوا بذي الحَليَفةَ ،قل َد النب ُّي َ 

وهي -هنا -منصوبة على الظرفية.

(َ )1باب َغزَوِة الح َديِبَي ِة حديث رقم ( ،4063ج.)074/5
ِ
( )2باب البيع ِة ِفي ا ِ
المو ِت حديث رقم ( ،7151ج.)53/4
َ
َ
ََ
لحرب أَن الَ َيفُّرواَ ،وقال َبعضهمَ :عَلى َ
( )3العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)008/6
( )4ينظر :حديث رقم  7000و  4013و  4787و  4780و  5005و  5668و 5030
(َ )5باب َمن أَش َع َر َوَقل َد ِبذي الحَليَف ِة ،ثم أَح َرَم حديث رقم ( ،0614ج.)068/7
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وعن ع ِائشة ر ِضي َّللا
َ ََ َ َ
وق ٍ
ض إليه اب َن َولِ َيد ِة
اص أَن َيقِب َ
َ
()1
َسعٌد اب َن َولِ َيد ِة َزم َع َة" .

َخ ِ
اص ع ِهد إلى أ ِ
يه َسعِد ب ِن أَِبي
َعن َها ،قالتِ" :إن عت َب َة ب َن أَِبي َوق ٍ َ َ
الفت ِح ،أَ َخ َذ
َزم َع َة ،قال عت َبةِ :إنه ابِنيَ ،فَلما َقِد َم َرسول َّللاِ َ زَم َن َ

وهي -هنا -منصوبة على الظرفية -أيضا.-
ثالثا :مجرورة:
ووردت مضافة مجرورة نحوا من سبع مرات وجلها بحرف الجر (في) مثل(:)2

ِ
ظ َه َر َعَلي ِه المسلِمو َن،
العد ُّوَ ،ف َ
 َعن اب ِن ع َم َر َرض َي َّللا عنهما ،قالَ " :ذ َه َب َف َر ٌس َلهَ ،فأ ََخ َذه َ
َفرد عَلي ِه ِفي َزم ِن رس ِ
ظ َه َر َعَلي ِهم المسلِمو َنَ ،ف َرده َعَلي ِه َخالِد
ول َّللاِ َ ،وأ ََب َق َعبٌد َله َفَل ِح َق ِب ُّ
الرومَِ ،ف َ
َ
َ َ
()3
ِ
الولِيد َبع َد النِب ِي . "
بن َ
وع ِن
َ -

َبك ٍر ،ثم ع َم َر

اب ِن عمر ر ِ
ضي َّللا عنهما ،قال" :كنا ن َخِير َبي َن الن ِ
اس ِفي َزَم ِن النِب ِي َ فن َخِير أ ََبا
ََ َ َ
()4
اب ،ثم عثمان بن عفان ر ِ
الخط ِ
ضي َّللا َعنهم"
ب َن َ
َ َ َ َ َ َ

يقصد بذلك ترتيب أفضلية الصحابة الكرام رضي هللا عنهم أجمعين وكلهم فضالء.
-05البارحة:

()5
"(ب َرَح) ال َباء َوالراء َوال َحاء أَص َال ِن َيتََفرع عنهما فروعٌ َكِث َيرةٌَ .فاألَول:
قال احمد بن فارس َ
الزوال والبروز و ِاالن ِك َشاف .والث ِانيِ :
ظم َو َما أَش َب َههما وقال الَفراءَ :وَب َرَح ِبالَفت ِح -أيضا،-
الشدة َوال ِع َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َار
أيَ :م َ
ضىَ ،ومنه سم َيت ال َبار َحة .قالوا :ال َبار َحة الليَلة التي َقب َل َليَلت َك ،صَف ٌة َغال َب ٌة َل َهاَ .حتى َ
َك ِاالسمِ .وأَصلها ِمن ب ِرح ،أيَ :زال عن مو ِ
ض ِع ِه .قال أَبو ع َبي َد َة ِفي ال َمثَ ِلَ " :ما أَش َب َه الليَل َة ِبال َب ِار َح ِة
َ َ
َ َ َ
َ َ
()6
" لِلشي ِء َينتَ ِظره َخي ار ِمن َشي ٍءَ ،ف َي ِجيء ِمثَله" .

()1
()2
()3
()4

الوَل ِد حديث رقم ( ،7500ج.)046/0
َباب أ ِم َ
ينظر :حديث رقم  0610و  4580و  5304و  6007و  6048و
ِ ِ
ال المسلِ ِم ثم َو َج َده المسلِم حديث رقم ( ،0360ج.)00/4
َباب إذا َغن َم المش ِركو َن َم َ
َباب َفض ِل أَِبي َبك ٍر َبع َد  حديث رقم ( ،0655ج.)4/5

( )5أبو الحسين اللغوي ،الدر الثمين في أسماء المصنفين – ص.)706
( )6ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة( ،ج.)701/0
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ضت،
وقال صاحب المجموع المغيث" :في الحديث" :رأيت
البارحة َك َذا" .أي الليل َة التي َم َ
َ
ضى ،وما ب ِرح :أي لم يزل ،تقول العرب :فعلت الليل َة كذا .إذا أَخبرت به في أ ِ
َول
يقالَ :ب ِرح :أي َم َ
َ
َ
َ
َ
ص ِفه ،فإن أخبرت بعد الظهر  ،قالت :فعلت البارح َة .هذا أصل َك ِ
النهار إلى ِن ِ
المهم ،غير أَن في
َ
الة الغ ِ
الحديث ،رِوى :أَن النِبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،قالَ :ذلِك بعد ص ِ
داة"(.)1
َ
َ
ولم ترد هذه اللفظة إال معرفة بأل وكلها منصوبة على الظرفية للداللة على ما يسبق الليلة

مباشرة وهي توازي لفظة أمس المبنية غير المعرفة بأل كما أنها لم ترد عنها اشتقاقات من لفظها
البتة.
ولقد وردت هذه اللفظة ما يقرب من اثنتي عشرة مرة مثل(:)2
ِ
ِ
ِ
الب ِار َح َة  -أَو َكلِ َمة
 َعن أَِبي ه َري َرَةَ ،ع ِن النِب ِي  ،قالِ " :إن عف ِريتا م َن الج ِن تََفل َت َعَلي َِ ٍ ِ
ِ
المس ِجِد
ط َع َعَلي الصالَ َةَ ،فأَم َك َنِني َّللا ِمنهَ ،فأ ََردت أَن أَربِ َ
َنح َو َها  -لِ َيق َ
طه إلى َسارَية من َس َواري َ
ُّ
ِ
انَ :ر ِب َهب لِي ملكا الَ َين َب ِغي ِألَ َحٍد ِمن
َحتى تصِبحوا َوتَنظروا إليه كلكمَ ،ف َذ َكرت َقو َل أَخي سَلي َم َ
()3
َبعِدي"
وع ِن اب ِن عب ٍ ِول َّللاِ َ ،مر ِبَقب ٍر َقد د ِف َن َليالَ ،فقالَ :متَى
َ
َ
اس َرض َي َّللا عنهما" :أَن َرس َ
ِ
ِ
ام،
الب ِار َح َة ،قال :أََفالَ آ َذنتموِني؟  ،قالواَ :دَفناه ِفي ظل َمة اللي ِل َف َك ِرهنا أَن نوِق َ
دف َن َه َذا؟ قالواَ :
ظ َكَ ،فَق َ
ِ ِ
ٍ
صلى َعَلي ِه"(.)4
صَفف َنا َخلَفه ،قال ابن َعباسَ :وأ ََنا فيهم َف َ
َف َ
قال صاحب المنحة(":البارحة) أي :الليلة"(.)5

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد سأل السؤال بعدما صحا من نومه أي بعد الفجر على أقل تقدير.

( )1األصــبهاني الم ــديني ،المجم ــوع المغي ــث ف ــي غريب ــي القـ ـرآن والح ــديث( ،ج ،)046/0ومجمــع بح ــار األنـ ـوار ف ــي
غرائب التنزيل ولطائف األخبار( ،ج.)050/0

()2
()3
()4
()5

ينظر :حديث رقم  0770و  0076و  0043و  7000و  0470و  4838و  6361و  6036و 6118
ِ
َباب األ َِس ِ
المس ِج ِد حديث رقم ( ،460ج.)11/0
ير  ،أ َِو َ
الغ ِري ِم  ،يرَبط في َ
ِ ِ
ان مع ِ ِ ِ
الجَن ِائ ِز حديث رقم ( ،0070ج.)80/7
الر َجال في َ
َباب صفوف الصبَي ِ َ َ
األنصاري المصري الشافعي ،أبو يحيى ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)017/0
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ِ ِ
ِ ِ
الب ِار َح َةَ ،فقالَ :ه اذا
وعن َعبد َّللا ،قالَ :
 َ"غ َدوَنا َعَلى َعبد َّللاَ ،فقال َرج ٌلَ :ق َأرت المَفص َل َ
القراءة ،واِِني َألَحَفظ القرن ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه
اء التي َك َ
َك َهذا الشعر إنا َقد َسمع َنا َ َ َ َ
ان َيق َأر بهن النب ُّي َ -
ََ َ
وسلم ،-ثَم ِاني عشرَة سورة ِم َن المَفص ِل ،وسورتَي ِن ِمن ِ
آل حم"(.)1
َ َ
َ
َ َ َ َ
ََ َ
وقوله :غدونا أي جاءوه صباحا وهذا يعني أن البارحة هي الليلة التي سبقت غدوهم .
-06الشهر:
"الشهر :واحد الش ِ
هور .وقد أَش َهرنا أي أتى علينا َشهٌر ،قال الشاعر:
جاء عند الجوهري َ
ِ
ِ
الغ َن ِم
ما ِزلت مذ أَش َه َر السفار أَنظرهم ل مثال
ض ِحي راع َي َ
انتظار الم َ

الشه ِر.
 ابن السكيت :أَش َهرنا في هذا المكان :أقمنا فيه شه ار .و ،قال ثعلب :أَش َهرنا :دخلنا في َعاومة من العام .والشه َرة :وضوح األمر"(.)2
والم َ
شاه َرة من الشهر ،كالم َ
وقد سمي الشهر عند العرب الهالل "الشهر :ال ِه َالل ،س ِمى ِب ِه لِشه َرِت ِه وظهوره"(.)3
وقد جاءت هذا اللفظة بمعناها اللغوي معرفة بأل مرفوعة ومنصوبة ومجرورة داللة على

مجموع الشهر من األيام وهي عند العرب تسعة وعشرون فإن لم يظهر الهالل يكملون العدة ثالثين.
أوال :مرفوعة:
فقد وردت مرفوعة نحوا من تسع مرات مثل(:)4
 َعن َعبِدَفالَ تَصوموا َحتى

ِ
ِ
ول َّللاِ  ،قال" :الشهر ِتس ٌع َو ِعشرو َن َليَلة،
َّللا ب ِن ع َم َر َرض َي َّللا عنهما ،أَن َرس َ
ِ
ِ
ِ
ين"(.)5
تَ َروه ،فإن غم َعَليكم َفأَكملوا العد َة ثَالَث َ

وقد جاءت -هنا -مرفوعة على االبتداء والحديث عن شهر رمضان المبارك.

ِ ِ ِ ِ
اء ِة حديث رقم ( ،5430ج.)015/6
(َ )1باب الترتيل في الق َر َ
( )2الجوهري ،الصحاح( ،ج.)035/7
( )3النه؛ أية في غريب الحديث واألثر( ،ج.)505/7
( )4ينظر :حديث رقم  0100و  4705و  5010و  5781و  5037و 6458
(َ )5باب َقو ِل النِب ِي [ صِ« :]70:إذا َرأيتم ال ِهالَ َل َفصومواَ ،وِاذا َرأيتموه َفأَف ِطروا» حديث رقم ( ،0130ج.)70/0
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ِ
ِ
ِ
ام
وعن اب َن ع َم َر َرض َي َّللا عنهماَ ،يقول :قال النب ُّي " :الشهر َه َك َذا َو َه َك َذا َو َخ َن َس اإلب َه َِفي الثالِثَ ِة"(.)1
والمقصود بقوله هكذا وهكذا "يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثين"(.)2
 وفي حديث عائشة رضي هللا عنها تحدث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص "وَكان َقد  ،قال :ما أ ََنا ِبد ِاخ ٍل
َ
َ َ
َ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ضت ِتس ٌع َو ِعشرو َنَ ،د َخ َل َعَلى َع ِائ َش َة،
ين َعاتََبه َّللا َفَلما َم َ
َعَلي ِهن َشه ار من شدة َمو ِج َدته َعَلي ِهن ،ح َ
ِِ
ِ
ين َليَلة
َف َب َدأَ ِب َهاَ ،فقالت َلهَ :عائ َشة ِإن َك أَق َسم َت أَن الَ تَدخ َل َعَلي َنا َشهراَ ،واِنا أَص َبح َنا لتس ٍع َو ِعش ِر َ
ِ
أَعُّدها عاداَ ،فقال النِب ُّي  :الشهر ِتسع و ِعشرو َن  ،وَك ِ
ين ،قالت َع ِائ َشة:
ان َذل َك الشهر تسعا َو ِعش ِر َ
َ َ
َ َ
ٌ َ
ير َفبدأَ ِبي أَول ام أرٍَةَ ،فقالِ :إِني َذ ِ
ِ
اكٌر َل ِك أَمراَ ،والَ َعَلي ِك أَن الَ تَع َجلِي َحتى
فأنزَلت :أية التخِي ِ َ َ
َ َ
تَستَأ ِم ِري أ ََب َوي ِك"(.)3
وقد وردت كلمة الشهر مرتين في هذا الحديث األولى مرفوعة على االبتداء والثانية مرفوعة

على البدلية من اسم االشارة (ذلك) وهو اسم كان.
ثانيا :منصوبة:
وردت منصوبة نحوا من تسع مرات مثل(:)4
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ال تَ ِجد َعَلي ِفي َنف ِس َك؟
المسأََل ِةَ ،ف َ
"َفقال الرجل للنب ِي  :إني َسائل َك َفم َشدٌد َعَلي َك في ََفقال :سل َعما َب َدا َل َك َفقال :أَسأَل َك ِب َربِ َك وَر ِب من َقبَل َك ،آَّلل أَرسَل َك إلى الن ِ
اس كلِ ِهم؟ َفقال :اللهم
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخم َس في اليوم َوالليَلة؟  ،قال :اللهم َن َعم .
صل َي الصَل َوات َ
َم َر َك أَن ن َ
َن َعم  .قال :أَنشد َك باَّلل ،آَّلل أ َ
ِ ِ
وم َه َذا الشه َر ِم َن الس َن ِة؟  ،قال :اللهم َن َعم"(.)5
 ،قال :أَنشد َك باَّلل ،آَّلل أ َ
َم َر َك أَن َنص َ
وكلمة الشهر -هنا -منصوبة على البدلية من اسم االشارة (هذا) والمقصود به شهر رمضان

المبارك كما هو واضح من الحديث.

()1
()2
()3
()4
()5

َباب َقو ِل النِب ِي [ صِ« :]70:إذا َرأيتم ال ِهالَ َل َفصومواَ ،وِاذا َرأيتموه َفأَف ِطروا» حديث رقم ( ،0138ج.)70/0
الم ِ
غربي ،البدر التمام شرح بلوغ المرام( ،ج.)08/5
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السطو ِح َو َغي ِرَها حديث رقم ( ،7468ج.)000/0
َباب الغرَفة َوالعلية المش ِرَفة َو َغي ِر المش ِرَفة في ُّ
ينظر :حديث رقم  0103و  0100و  7300و  5730و  5737و 6684
باب ما جاء ِفي ِ
العلمَِ .وَقولِ ِه -تعالىَ  :-وقل َر ِب ِزدِني ِعلما[ طه ]004 :حديث رقم ( ،60ج.)70/0
َ َ َ َ
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-و قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ِ":إن الشه َر ِتس ٌع َو ِعشرو َن"(.)1

وهي منصوبة على أنها اسم إن الناسخة التوكيدية.

ِ
ٍ ِ
ِ
 َِ ِام َيو ٍم َفضَله َعَلى
وعن ابن َعباس َرض َي َّللا عنهما ،قالَ :
"ما َرأيت النبي َ يتَ َحرى ص َي َ
ِ
ِِ
ان"(.)2
ضَ
اءَ ،و َه َذا الشه َر َيعني َشه َر َرَم َ
َغي ِره إال َه َذا اليومَ ،يوَم َعاش َ
ور َ
وهي منصوبة على البدلية.

ثالثا :مجرورة:
وردت مجرورة نحوا من أربعة عشر موطنا مثل(:)3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يعة ، .قال:
الوفد؟ قالواَ :ربِ َ
"إن َوف َد َعبد الَقيس َلما أَتَوا النبي  قالَ :من الَقوم؟ أَو َمن َِ
ِ
مرحبا ِبالَقو ِم ،أَو ِب ِ
ِ
يك ِإال ِفي
ول َّللا ِإنا الَ َنستَطيع أَن َنأت َ
َ َ
امى َ ،فقالواَ :يا َرس َ
َ
الوفدَ ،غي َر َخ َازيا َوالَ َن َد َ
()4
الح َارمِ" .
الشه ِر َ
وهي مجرورة بحرف الجر (في).
س ب ِن مالِ ٍك ر ِ
وعن أ ََن ِان َرسول َّللاِ  يف ِطر ِم َن الشه ِر َحتى َنظن
ض َي َّللا عنهَ ،يقولَ :
"ك َ
َ َ
وم ِمنه"(.)5
أَن الَ َيص َ
وهي مجرورة بحرف الجر (من) التبعيضية.

ِ
ِ
ٍ
َما صم َت
 َوع ِن النب ِي " :أَنه َسأََله  -أَو َسأ َ
َل َرجال َوعم َران َيس َمع َ ،-فقالَ :يا أ ََبا فالَن ،أ َ
ِ
ان"(.)6
ضَ
َس َرَر َه َذا الشه ِر؟  ،قال - :أَظُّنه  ،قالَ :يعني َرَم َ

ِ
الخ َش ِب حديث رقم ( ،008ج.)85/0
(َ )1باب الصالَ ِة ِفي ُّ
السطو ِح َوالمنَب ِر َو َ
ِ
اء حديث رقم ( ،7336ج.)44/0
(َ )2باب صَيا ِم َيو ِم َعاش َ
ور َ
( )3ينظ ـ ـ ــر :ح ـ ـ ــديث رق ـ ـ ــم  570و  0018و  0107و  0100و 0106و  0108و  7308و  0315و 0408
و 6006و 0740

(َ )4با ٌب :أ ََداء الخم ِ
س ِم َن اإلي َم ِ
ان حديث رقم ( ،50ج.)73/0
(َ )5باب ِقَيا ِم النِب ِي ِ باللي ِل ِمن َنو ِم ِهَ ،و َما ن ِس َخ ِمن ِقَيا ِم اللي ِل حديث رقم ( ،0040ج.)57/7
(َ )6باب الصو ِم ِمن آخر الشه ِر حديث رقم ( ،0180ج.)40/0

940

ِ
وس َرَره وهو آخر ليلة يستسر الهالل
وس ارره َ
جاء في شرح الحديث "إنما يقال :سرار الشهر َ
بنور الشمس ،ومنه الحديث" :هل صمت من سرار هذا الشهر شيئا"(.)1
ووردت مضافة مرفوعة ما يقرب من خمس مرات مثل(:)2
ِ
ِ
ان فِت َحت
ضَ
عن أبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،قال ، :قال َرسول َّللا ِ" :إ َذا َد َخ َل َشهر َرَم َاء ،وغلَِقت أَبواب جهنم ،وسل ِسَل ِت الشي ِ
ِ
اطين"(.)3
َ
ََ َ َ
َ
أَب َواب الس َم َ
وهي مرفوعة على الفاعلية للفعل دخل.

وكان أبو رج ٍاء الع َ ِ
الح َج َرَ ،فِإ َذا َو َجد َنا َح َج ار ه َو أَخ َير ِمنه أَلَقي َناه،
ط ِارديَ ،يقول " :كنا َنعبد َ
ََ
َخذ َنا اآلخرَ ،فِإ َذا َلم َن ِجد حج ار جمع َنا جثوة ِمن تر ٍ
اب ،ثم ِجئ َنا ِبالش ِاة َف َحَلب َناه َعَلي ِه ،ثم طف َنا ِب ِه،
َوأ َ
َ
َ
َ َ ََ
يه حِديدة ،والَ سهما ِف ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
يه َحِد َيدةٌِ ،إال َن َزع َناه
َفإ َذا َد َخ َل َشهر َر َجب قل َنا :م َنصل األَسنةَ ،فالَ َن َدع رمحا ف َ َ ٌ َ َ
َوأَلَقي َناه َشه َر َر َج ٍب"(.)4

وقد جاءت في الحديث مرتين األولى مرفوعة على الفاعلية والثانية منصوبة على الظرفية.
ووردت مضافة منصوبة في موطنين في الحديث السابق وفي الحديث اآلتيَ" :فقال :أَخِبرِني
ِ
ِ
ع َشيئا"(.)5
ان ِإال أَن تَطو َ
ضَ
ض َّللا َعَلي م َن الص َيامِ؟ َفقالَ :شه َر َرَم َ
َما َف َر َ
وهي منصوبة على المفعولية.

ووردت مضافة مجرورة في موطنين وكالهما بحرف الجر مثل(:)6
ات اليمينَ ،حتى َن َزَل ِب ِهم ِفي َبِني َعم ِرو ب ِن
ول َّللاِ ِ ب َ
الح ِرةَ ،ف َع َد َل ِب ِهم َذ َ
ظه ِر َ
"َف َتَلقوا َرس َاس ،وجَلس رسول َّللاِ  ص ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
امتا،
ام أَبو َبك ٍر للن ِ َ َ َ َ
َ
َعوفَ ،وَذل َك َيوَم االث َنين من َشهر َربي ٍع األَولَ ،فَق َ

( )1ابن حسين الغيتابى الحنفى نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار( ،ج.)460/8
( )2ينظر :حديث رقم  7336و .6156

انَ ،و َمن َأرَى كله َو ِاسعا حديث رقم ( ،0811ج.)75/0
ضَ
ضان أَو َشهر َرَم َ
ابَ :هل ي ،قال َرَم َ
(َ )3ب ٌ
( )4باب وف ِد بِني حِن َيف َة ،وح ِد ِ
يث ثمام َة ب ِن [ص ]003:أثَ ٍ
ال حديث رقم ( ،4006ج.)000/5
ََ
َ َ َ َ
َ َ
ِ
ان حديث رقم ( ،0810ج.)74/0
ضَ
صو ِم َرَم َ
(َ )5باب وجوب َ
( )6ينظر :حديث رقم 7608
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ط ِف َق
َف َ
ول
َرس َ

ِ
ِ
من ج ِ
ِ
ٍ
َص َاب ِت الشمس
ص ِار  -ممن َلم َي َر َرس َ
ول َّللا  - ي َحيي أ ََبا َبكرَ ،حتى أ َ
اء م َن األَن َ
َ َ َ
ِ ()1
ِ ِِ
ول َّللاِ ِ عن َد َذل َك" .
َّللاِ َ ،فأَق َب َل أَبو َبك ٍر َحتى َ
ظل َل َعَليه ِب ِرَدائهَ ،ف َع َر َ
ف الناس َرس َ

اس ر ِ
ان النِب ُّي  أَجوَد الن ِ
الخي ِرَ ،وأَج َود َما َيكون
ض َي َّللا عنهما ،قالَ :
اس ِب َ
"ك َ
 َوع ِن اب ِن َعب ٍ َ
َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ضَ ِ ِ
انَ ،حتى َين َسلِ َخ َيع ِرض َعَلي ِه
ضَ
ان َيلَقاه في ك ِل َليَلة في َشه ِر َرَم َ
يل َك َ
في َشه ِر َرَم َ
ان ،ألَن جب ِر َ
ِ
ِ
الخي ِر ِم َن ِ
يح المرَسَل ِة"(.)2
الر ِ
ان أَج َوَد ِب َ
آنَ ،فِإ َذا َلق َيه ِجب ِريل َك َ
َرسول َّللا  القر َ

ووردت مضافة إلى ضمير في حديثين وهما حديثا حجة الوداع" أَالَ ِإن َّللاَ َحرَم َعَليكم
ِ
اءكم َوأَم َواَلكمَ ،كحرَم ِة َيو ِمكم َه َذاِ ،في َبَلِدكم َه َذاِ ،في َشه ِركم َه َذا ،أَالَ َهل َبلغت " قالواَ :ن َعم،
د َم َ
ِ
ِ
اب
قال :اللهم اش َهد  -ثَالَثا َ -ويَلكم ،أَو َوي َحكم ،انظروا ،الَ تَرجعوا َبعدي كفاراَ ،يض ِرب َبعضكم ِرَق َ
َبع ٍ
ض"(.)3

أي في شهر ذي الحجة وهي مجرورة بحرف الجر في وهي مضافة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ظم حرَمة ،
الوَد ِ
ونه أَع َ
اع" :أَالَ ،أي َشه ٍر تَعَلم َ
وقال َعبد َّللا :قال َرسول َّللا  في َحجة َقالوا :أَالَ َشهرَنا َه َذا"(.)4
أي شهر ذي الحجة وهي -هنا -مرفوعة على االبتداء.
ووردت نكرة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة.
أوال :مرفوعة:
وردت في ثالثة مواطن تقريبا مثل(:)5
 في حديث حجة الوداع " ،قالَ :فأي َشه ٍر َه َذا؟  ،قالواَ :شهٌر َح َرٌام"( .)6أي هذا الشهرشهر حرام لذا فهي مرفوعة على الخبرية.
()1
()2
()3
()4

ِِ
ِ
ِ ِ ِ
الم ِد َين ِة حديث رقم ( ،0136ج.)63/5
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َوأَص َحابه إلى َ
َباب هج َرة النب ِي َ
آن َعَلى النِب ِي  حديث ،رقم ( ،4110ج.)086/6
ان ِجب ِريل َيع ِرض القر َ
َباب َك َ
ِ
الوَد ِاع حديث رقم ( ،4430ج.)006/5
َباب َحجة َ
ظهر المؤ ِم ِن ِحمى ِإال ِفي َح ٍد أَو َح ٍق حديث رقم ( ،6085ج.)051/8
ابَ :
َب ٌ

( )5ينظر :حديث رقم  0047و .6340

( )6قالَ « :فأي َشه ٍر َهذا؟»  ،قالواَ :شهٌر َح َرٌام حديث رقم ( ،0001ج.)006/7
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ثانيا :منصوبة:
ووردت نكرة منصوبة في نحو خمسة وأربعين موطنا مثل(:)1
ِ
ِ
المِد َين َة َن َزَل َعَلى أَج َد ِاد ِه ،أَو قال
الب َراء ب ِن َع ِاز ٍب" ،أَن النِبي َ ك َ
 َع ِن َان أَو َل َما َقد َم َ
أَخوالِ ِه ِمن األَنص ِار ،وأَنه صلى ِقبل بي ِت المقِد ِ ِ
ان
س ست َة َع َش َر َشهرا ،أَو َسب َع َة َع َش َر َشه ارَ ،وَك َ
َ
ََ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
البيت" .
يعجبه أَن تَكو َن قبَلته ق َب َل َ
وشه ار -هنا -منصوبة على انها تمييز للعدد المركب.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وعن َش ِق ٍ
وسىَ :لو
 َوسى األَش َعرِيَ ،فقال َله أَبو م َ
يق ،قال" :كنت َجالسا َم َع َعبد َّللا َوأَبي م َ
ِِ
صلِي"(.)3
َما َك َ
ان َيتََيمم َوي َ
اء َشهرا ،أ َ
أَن َرجال أَج َن َب َفَلم َيجد َ
الم َ
وهي -هنا -منصوبة على الظرفية -أيضا.-

ٍِ
 َعن أ ََن ِط َعن َف َرِس ِه َفج ِح َشت َساقه  -أَو َكِتفه َ -والى ِمن
ول َّللاِ َ سَق َ
س ب ِن َمالك :أَن َرس َ
ِن َس ِائ ِه َشهرا"(.)4
وهي -هنا -منصوبة على الظرفية -أيضا.-

ٍِ
وعن أ ََن ِ
ان"(.)5
س ب ِن َمالك ،قالَ" :ق َن َت النِب ُّي َ شه ار َيدعو َعَلى ِرع ٍل َوَذك َو َ
َ -

وهي منصوبة على الظرفية -أيضا.-

( )1ينظـ ـ ـ ــر :حـ ـ ـ ــديث رقـ ـ ـ ــم  011و  503و  100و  0337و  0300و  0033و  0103و  0100و  0103و
 0100و  7468و  7461و  7660و  0364و  0003و  0010و  4388و  4381و  4313و  4314و
 4316و  4040و  4436و  4486و  4417و  4667و  4053و  4804و  4105و  5010و  5730و

 5737و  5730و  5781و  5553و  6014و  6684و 0757و  0043و 0440
ِ
يم ِ
ان حديث رقم ( ،43ج.)00/0
(َ )2ب ٌ
اب :الصالَة م َن اإل َ
ضرَب ٌة حديث رقم ( ،040ج.)00/0
اب :التَي ُّمم َ
(َ )3ب ٌ
ِ
الخ َش ِب حديث رقم ( ،008ج.)85/0
(َ )4باب الصالَ ِة ِفي ُّ
السطو ِح َوالمنَب ِر َو َ
( )5باب القن ِ
الركوِع َوَبع َده حديث رقم ( ،0330ج.)76/7
وت َقب َل ُّ
َ
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ثالثا :مجرورة:
ووردت نكرة مجرورة نحوا من ثالثين مرة مثل(:)1
في الحديث "ِإن وف َد َعبِد الَقي ِس أَتَوا النِبي َ فقالِ :
يعة
من ال َوفد أَو َم ِن الَقوم ،قالواَ :ربِ َ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
يك من شقة َبع َيدةَ ،وَبي َن َنا َوَبي َن َ
امى»  ،قالواِ :إنا َنأت َ
َفقالَ :مر َحبا بالَقو ِم أَو ب َ
الوفدَ ،غي َر َخ َز أيا َوالَ َن َد َ
ِ
ض َرَ ،والَ َنستَ ِطيع أَن َنأِت َي َك ِإال ِفي َشه ٍر َح َارمٍ"(.)2
الح ُّي من كف ِار م َ
َه َذا َ
ومجيئ كلمة شهر نكرة -هنا -أفاد عموم األشهر الحرم أي في واحد من االشهر االربعة

الحرم التي ذكرت في حديث سابق وهي مجرورة بحرف الجر (في).
طهن أَحٌد َقبلِي :ن ِ
صرت
وعن َجاِبر بن َعبِد َّللاِ ،أَن النِبي  ،قال " :أع ِطيت َخمسا َلم يع ََ
أيما َرج ٍل ِمن أمِتي أَد َرَكته الصالَة
ِب ُّ
الرع ِب َم ِس َيرَة َشه ٍرَ ،وج ِعَلت لِي األَرض َمس ِجدا َو َ
طهوراَ ،ف َ
ِ
َفليص ِل ،وأ ِحلت لِي الم َغ ِانم وَلم تَ ِحل ِأل ٍ ِ
ان النِب ُّي يب َعث إلى َقو ِم ِه
اع َةَ ،وَك َ
َحد َقبليَ ،وأعطيت الشَف َ
َ
َ
َ
َ
َ
()3
ِ
َخاصة وبعثت إلى الن ِ
اس َعامة " .
َ
والمقصود بمسيرة شهر "اقتصر على الشهرة ألنه لم يكن بينه وبين الممالك المقصودة أكثر

من ذلك كالشام والعراق .قيل :كثير من الناس يخافون من الملوك من مسافة شهر -أيضا،-
وأجيب :بأن هذا ليس بمجرد الخوف بل للنصرة والظفر بالعدو"(.)4

وع ِن اب ِن عب ٍ ِِ
ول َّللاِ ِإن
َ
َ
اس َرض َي َّللا عنهما ،قالَ :
اء َرج ٌل إلى النب ِي َ فقالَ :يا َرس َ
"ج َ
()5
ِ
ِ ِ
ِ
ضى " .
َح ُّق أَن يق َ
صوم َشه ٍر ،أََفأَقضيه َعن َها؟  ،قالَ " :ن َعم ،قالَ :ف َدين َّللا أ َ
أمي َماتَت َو َعَلي َها َ
ووردت بصيغة المثنى مرفوعة مثل:

( )1ينظـ ـ ـ ـ ــر :حـ ـ ـ ـ ــديث قـ ـ ـ ـ ــم  60و  408و  0008و  0040و  0161و  0105و  0108و  0183و  0180و
 7308و  0401و 4060و  4067و  4061و 4436و  5357و  5354و  5730و  5410و  5414و
 5553و  6004و  6700و  6501و  6085و 0440
ِ
ِ
يض النِب ِي  وف َـد َعب ِـد َ ِ
(َ )2باب تَح ِر ِ
اءهـم حـديث رقـم 80
أيم َ
القـيس َعَلـى أَن َيحَفظـوا ال؛ َ
َ
ـان َوالعل َـمَ ،ويخبـروا َمـن َوَر َ
(ج.)71/0
(ِ )3كتَاب التَي ُّم ِم حديث رقم ( ،005ج.)04/0
( )4زكريا األنصاري المصري الشافعي ،أبو يحيى ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)11/6
ِ
صوٌم حديث رقم ( ،0150ج.)05/0
(َ )5باب َمن َم َ
ات َو َعَليه َ
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ٍِ
ان الَ َينقص ِ
 َع ِن النِب ِي  ،قالَ " :شه َر ِالحج ِة "(.)1
انَ ،شه َار عيدَ :رَم َ
ضانَ ،وذو َ
َ

(شه َران) مبتَدأَ ،وَال ينقصان
وقد أعرب ابن بطال هذا الحديث بالتفصيل إذا قالَ" :قولهَ :
َخبرهَ .قوله( :شه ار عيد)َ ،ك َالم إضافي خبر مبتَدأ َمحذوفَ ،يعِني :هما شه ار عيدَ ،ويجوز أَن يكون
ِ
ِ
ِ
ضان،
ضان)َ ،مرفوع ألَنه خبر مبتَدأ َمحذوف تَقديره :أَحدهما َرَم َ
(رَم َ
ارتفاعه على ال َب َدليةَ .قولهَ :
ِِ
(وذو الحجة)َ ،ك َذلِك خبر
َومنع الصرف للتعريف َواأللف َوالنُّونَ ،وقد مر ال َك َالم فيه مستَوفىَ .قولهَ :

مبتَدأ َمحذوف أيَ :واآلخر ذو الحجة"(.)2

واذا ما قرر اعتبار ( شه ار ) عيد جواز رفعها على البدلية فإنه يجوز -أيضا -رفع رمضان

وذو الحجة على البدلية -أيضا.-
ِ
ِ
العبِد َشه َر ِ
ان"(.)3
وقال َمال ٌك"َ :وص َيام َ

وهذا القول لإلمام مالك في قضية الظهار وشهران مرفوعة على أنها خبر المبتدأ وعالمة

الرفع األلف ألنه مثنى.
ووردت بلفظ التثنية منصوبة نحوا من أحد عشر موطنا مثل(:)4
 َعن أَِبي َجم َرَة ،قال" :كنت أَقعد م َع اب ِن َعب ٍاس يجلِسِني َعَلى س ِر ِ
يرِه َفقال :أ َِقم ِعنِدي َحتى
َ
َ
()5
أَج َع َل َل َك َسهما ِمن مالي َفأََقمت َم َعه َشه َري ِن" .
وهي -هنا -معربة بالنصب على المفعولية.

ِ
ِ
ِ
ِ
اءه َرج ٌل َفقال:
وعن أ ََبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،قال"َ :بي َن َما َنحن جل ٌوس عن َد النب ِي  ،إذ َج َ
ِ
يا رسول َّللاِ هَلكت ، .قال :ما َلك؟  ،قال :وَقعت عَلى ام أرَِتي وأَنا ِ
صلى
َ َ
َ
َ
َ َ َ
َ
صائ ٌمَ ،فقال َرسول َّللا َ -
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم َشه َري ِن متَتَاِب َعي ِن ،
هللا َعَليه َو َسل َمَ : -هل تَجد َرَق َبة تعتق َها؟  ،قال :الَ ،قالَ :ف َهل تَستَطيع أَن تَص َ
قال :الََ ،فقالَ :فهل تَ ِجد ِإطع ِ ِ
ين ِمس ِكينا  ، .قال :الَ ،قالَ :ف َم َك َث النِب ُّي َ ،ف َبي َنا َنحن َعَلى
ام ست َ
َ
ََ
()1
()2
()3
()4
()5

ٍِ
صِ
ان حديث رقم ( ،0170ج.)70/0
َب ٌ
ابَ :شه َار عيد الَ َينق َ
العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)785/03
باب ِ
الظ َه ِار( ،ج.)53/0
ينظر :حديث رقم  0100و  7633و  5068و  6380و  6064و 6031و  6003و  6000و . 6870
ِ ِ
يم ِ
ان حديث رقم ( ،50ج.)73/0
َب ٌ
اب :أ ََداء الخمس م َن اإل َ
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َذلِ َك أِتي النِب ُّي ِ ب َع َر ٍق
َ
ِ
ِ
صدق به َفقال الرجل:
َفتَ َ
َبي ٍت أَفَقر ِمن أَه ِل َبيِتي،

ِ
ِ
أين الس ِائل؟ َفقال :أ ََنا ،قال :خذ َها،
الع َرق المكتَل  ، -قالَ :
يها تَمٌر َ -و َ
فَ
ِ
ِ
ِِ
الحرتَي ِن  -أَهل
أَ
ول َّللا؟ َف َوَّللا َما َبي َن الََبتَي َها  -ي ِريد َ
َعَلى أَفَق َر مني َيا َرس َ
ض ِح َك النِب ُّي َ حتى َب َدت أَن َيابه ،ثم  ،قال :أَط ِعمه أَهَل َك"(.)1
َف َ

و( شهرين ) منصوبة على المفعولية و( متتابعين ) صفة الموصوف.
ووردت بلفظ التثنية مجرورة في موطنين تقريبا مثل(:)2
عن ع ِائشة ر ِضي َّللا َعن َها ،أَن َها قالت لِعرَوَة" :اب َن أخِتي ِإن كنا َل َننظر إلى ال ِهالَ ِل ،ثم
َ َ ََ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ -ن ٌار" ،
الهالَل ،ثَالَثَ َة أَهلة في َشه َرينَ ،و َما أوق َدت في أَب َيات َرسول َّللا َ -
َفقلت يا خاَلة :ما َك ِ
ِ
الماء"(.)3
َ َ
َ َ
ان يعيشكم؟  ،قالت " :األَس َوَدان :التمر َو َ
في شهرين مجرورة بحرف الجر في وعالمة الجر الياء.

ووردت بصيغة الجمع معرفة بأل منصوبة في موطنين وهما:
اشت َبع َد النِب ِي ِ ست َة أَشه ٍرَ ،فَلما توِف َيت َدَف َن َها َزوج َها َعلِ ٌّي َليالَ ،وَلم يؤِذن ِب َها أ ََبا
 َ"و َع َِ
ِ ِ
ِ
وه الن ِ
ان لِ َعلِ ٍي ِم َن الن ِ
ٍ
اس،
صلى َعَلي َهاَ ،وَك َ
اس َوج ٌه َح َياةَ َفاط َم َةَ ،فَلما توف َيت استَن َك َر َعل ٌّي وج َ
َبكر َو َ
ِ
ر"(.)4
أيعتَهَ ،وَلم َيكن ي َبأيع ِتل َك األَشه َ
صاَل َح َة أَبي َبك ٍر َوم َب َ
َفالتَ َم َس م َ
(واألشهر) ضبطت عند العيني بالنصب على أنها بدل من اسم االشارة تلك المنصوبة على

المفعولية وعند ابن زكريا األنصاري بالجر على االضافة.

ويقصد بها األشهر الستة التي عاشتها فاطمة – رضي هللا عنها  -بعد وفاة أبيها سيدنا

النبي .

ووردت بصيغة الجمع معرفة مجرورة في موطن واحدَ":ف َمن تَ َمت َع ِفي َهِذ ِه األَشه ِرَ ،ف َعَلي ِه َد ٌم
صوٌم "(.)1
أَو َ

()1
()2
()3
()4

باب إذا ج ِ
انَ ،وَلم َيكن َله َشي ٌءَ ،فتص ِد َق َعَلي ِه َفلي َكِفر حديث رقم ( ،0106ج.)07/0
ضَ
ام َع في َرَم َ
َ
َ َ
ينظر :حديث رقم 6451
ِكتَاب ال ِهَب ِة وَفضلِها والتح ِر ِ
يض َعَلي َها حديث رقم  7560ج ().
َ َ
َ
َباب َغزَوِة َخيَب َر حديث رقم ( ،4743ج.)001/5
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وهي مجرورة على البدلية من اسم االشارة هذه.
ِ
الَ ،وذو الَقع َد ِةَ ،و َعشٌر ِمن
الح ِجَ :شو ٌ
ووردت مضافة في قول ع َم َر َرض َي َّللا عنهما " :أَشهر َ
ِ (.)2
ِ
الحجة "
ذي َ
وهي -هنا -مرفوعة على االبتداء مخصصة باإلضافة.
ووردت بصيغة الجمع نكرة نحو سبع وعشرين مرة وكلها جمع قلة مجرورة وردت معدودا بعد

عدد مفرد وفي موطنين فقط وردت مجرورة بحرف الجر وذلك مثل(:)3

 َعن أ ِم َع ِطي َةَ ،ع ِن النِب ِي  ،قالت" :كنا نن َهى أَن ن ِحد َعَلى َمِي ٍت َفو َق ثَالَ ٍثِ ،إال َعَلى َزو ٍجِ
ٍ
ِ
ص َل َنا
أَرَب َع َة أَشه ٍر َو َعشراَ ،والَ َنكتَ ِح َل َوالَ َنتَ َ
طي َب َوالَ َنل َب َس ثَوبا َمصبوغا ،إال ثَو َب َعصبَ ،وَقد رخ َ
الطه ِر ِإ َذا اغتَسَلت ِإحدانا ِمن م ِح ِ
ِعند ُّ
يض َها ِفي نب َذ ٍة ِمن كس ِت أَظَف ٍارَ ،وكنا نن َهى َع ِن ِات َبا ِع
ََ
َ
َ
َ
ِ ()4
الج َنائ ِز"
َ
وفي شرح الحديث "نب َذةٌ ِمن كس ِت أَظ ٍ
أحدهما من
فار .يعني :القسط ،و َ
الكاف والَقاف ت َبدل َ
اآلخر ،كالت ِ
اء والطاء وفي رواية" :كسط"(.)5
-02سنة:
جاء في المقاييس"(سنه) ِ
السين والنُّون والهاء أَصل و ِ
احٌد َيد ُّل َعَلى َزم ٍ
انَ .فالس َنة َمعروَف ٌة،
َََ
ٌ َ
َ
َ
َ َ
وَقد سَق َ ِ
اء .أ ََال تََرى أَن َك تَقول س َني َهةَ .ويقال َس َن َه ِت النخَلةِ ،إ َذا أَتَت َعَلي َها األَع َوامَ .وَقوله
طت من َها َه ٌ
َ َ
َ ْ
َ َ ْ َْ َ ُ ْ َُُْ َ
اِل َ
ج ِد َ
ِ
نر ِام[ البقـرة ]016 :حـديث رقـم ،0507
اِضي الما ِ
(َ )1باب َقـو ِل َّللا -تعـالى :-ذل ِك ل ِمن لم يكن أهله ح ِ ِ
(ج.)044/7
ِ ِ
ـاتَ ،فمــن َفــر ِ
ِ
ال ِفــي
الحـ ُّ
الحــج َف ـالَ َرَفـ َ
َ َ
ض فــي ِهن َ
(َ )2بــاب َقــول َّللا -تعــالىَ  :-
ـثَ ،والَ فســو َق َوالَ جـ َـد َ
ومـ ٌ َ
ـج أَشــهٌر َمعل َ
الح ِج[ البقرة ]010 :وَقولِ ِه يسأَلونك ع ِن األ ِ
َهل ِة ،قلِ :هي مو ِاقيت لِلن ِ
الح ِج[ البقرة( ،]081 :ج.)040/7
َ ََ َ
اس َو َ
َ
َ ََ
َ
( )3ينظـ ـ ــر :حـ ـ ــديث رقـ ـ ــم 0507و 000و  0783و  0780و  0050و  0563و 0564و  0088و  0310و
 0807و  0135و  0110و  4743و  4068و  4500و  5713و  5005و  5004و  5006و  5008و
 5001و  5040و  5044و  5045و  5036و  5830و 0556
( )4بابِ :
الطيب لِلم أرَِة ِعن َد غسلِها ِم َن الم ِح ِ
يض حديث رقم ( ،000ج.)61/0
َ ٌ
َ
َ
َ
( )5المدينى األصفهاني أبو موسى ،المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث( ،ج.)47/0
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َ َ َ َ َ َ َ
ُ ْ
ك ل َ ْم يَتَ َا ذن ْه ،)1( أي َلم ي ِ
السنو َن
صر َكالشي ِء الِذي تَأِتي َعَلي ِه ُّ
َجل ِذكره :فانظر إىل طعامِك ورشاب ِ
َ
َفت َغِيرهَ .والنخَلة السن َهاء"(.)2
وهذه اللفظة من األلفاظ اليائية الواوية في األصل اللغوي فمن اللغويين من عد جذرها اللغوية

سني ومنهم عدها سنو وهي في عرفنا اليوم تضم خمسة وستين وثالثمائة يوم.
وقد وردت في البخاري بمعنى الزمان أو القحط والجدب وسنبين هذا االشتراك اللفظي

تفصيال في الفصل الثاني بإذن هللا -تعالى.-
أوال :مرفوعة:

ووردت مرفوعة نحوا من خمس عشرة مرة بعضها يدل على الزمان واآلخر يدل على القحط

والجدب ،مثل(:)3

ِ
ِ ِ ٍِ
اس َس َن ٌة َعَلى َعهِد النِب ِي "
َص َابت الن َ
َ -عن أ ََنس بن َمالك ،قال" :أ َ

(.)4

وسنة -هنا -شدة جهد وقحط ولكنها إذا جاءت بهذا المعنى فإن أصلها واوي وليس يائيا

كما جاء في المعاجم العربية وخاصة الصحاح والمقاييس وهي مرفوعة على الفاعلية في هذا
الحديث.
وعن َمسرو ٍق ،قال" :كنا ِعن َد َعبِدَّللاِ َفقالِ :إن النِبي َ لما
 َود
َخ َذتهم َس َن ٌة َحصت كل َشي ٍءَ ،حتى أ َ
اللهم َسب ٌع َك َسب ِع يوسَفَفأ َ
َكلوا الجل َ

َأرَى ِم َن الن ِ
ار ،قال:
اس ِإد َب ا
(.)5
والميتَ َة و ِ
ف"
الج َي َ
َ َ َ

بنفس المعنى في الحديث السابق والفعل أصاب وأخذ ناسب القحط والجدب ألن االول من

المصيبة والثاني من االخذ ففي األول ،قال هللا -تعالى﴿-وإذا أصابتهم مصيبة قالوا انا هلل وانا إيله
()1

راجعون﴾

()2

والثاني  ،قال -تعالى﴿ :-فأخذهم اهلل بذنوبهم﴾

(] )1البقرة.[751 :

( )2ابن فارس ،مقاييس اللغة (سنه)( ،ج.)030/0
( )3ينظر :حـديث رقـم  0373و  0300و  7455و  7413و  0430و  4610و  4004و  4831و  4877و
 4870و .5000
( )4باب ِاالسِتسَق ِاء ِفي الخطَب ِة َيوَم الجم َع ِة حديث رقم ( ،100ج.)07/7
ِِ
ِِ
ِ
ف» حديث رقم ( ،0330ج.)76/7
(َ )5باب د َعاء النِب ِي « :اج َعل َها َعَلي ِهم سن َ
ين َكسني يوس َ

911

ِ
ِ
ِ
 َ ِوسى َعَليهما السالَمَ ،فَلما
الموت إلى م َ
وعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،قال" :أرس َل َمَلك َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
المو َتَ ،ف َرد َّللا َعَلي ِه َعي َنه َوقال :ارِجع،
صكهَ ،ف َر َج َع إلى َربِهَ ،فقال :أَرَسلتَني إلى َعبد الَ يريد َ
اءه َ
َج َ
ضع َي َده َعَلى َمت ِن ثَوٍر َفَله ِبك ِل َما َغطت ِب ِه َيده ِبك ِل َشع َ ٍرة َس َن ٌة ،قال :أي َر ِب ،ثم َما َذا؟
َفقل َلهَ :ي َ
َل َّللاَ أَن يدِن َيه ِم َن األَر ِ
ض المَقد َس ِة َرم َية ِب َح َج ٍر " ،قال :قال
الموت ،قالَ :فاآل َنَ ،ف َسأ َ
 ،قال :ثم َ
(.)3
الكِث ِ
َرسول َّللاِ َ :فَلو كنت ثَم َأل ََريتكم َقب َره ،إلى َج ِان ِب الط ِر ِ
يب األَح َم ِر"
يقِ ،عن َد َ
وسنة -هنا -بمعنى الزمان وهي مبتدأ مؤخر مرفوع.

وفي حديث الثالثة الذين سدت عليهم الصخرة " ،قال النِب ُّي َ " :وقال اآلخر :اللهم َك َانتِ ِ
َحب الن ِ
اس إلىَ ،فأ ََردت َها َعن َنف ِس َهاَ ،فامتََن َعت ِمِني َحتى أََلمت ِب َها َس َن ٌة ِم َن
لي بنت َعمٍَ ،ك َانت أ َ
ِ
ِِ
ين َو ِم َائ َة ِد َين ٍار َعَلى أَن ت َخلِي َبيِني َوَبي َن َنف ِس َهاَ ،فَف َعَلت َحتى ِإ َذا
اءتِنيَ ،فأَع َ
طيت َها عش ِر َ
السن َ
ينَ ،ف َج َ
َ
ِ ِ ِِ
ِ
نص َرفت
َق َدرت َعَلي َها ،قالت :الَ أ ِح ُّل َل َك أَن تَفض َ
الخاتَ َم إال ب َحقهَ ،فتَ َحرجت م َن الوقوِع َعَلي َها ،فا َ
ِ
ِ
ِ
َح ُّب الن ِ
اء َوج ِه َكَ ،فافرج
اس إلىَ ،وتَ َركت الذ َه َب ال ِذي أَع َ
َعن َها َوه َي أ َ
طيت َها ،اللهم إن كنت َف َعلت ابت َغ َ
ِ ِ (.)4
َعنا َما َنحن فيه"
والفعل ألمت ناسب القحط والجدب -أيضا -ألنه يستخدم في اللغة مع الخطوب واالمراض

ونحو ذلك .

ثانيا :منصوبة
وقد وردت نكرة منصوبة نحوا من اثنتين وثالثين مرة منصوبة على الظرفية أو تميي از لعدد

مركب يدل على عمر اإلنسان مثل(:)5

(] )1البقرة.[056 :
(] )2غافر.[70 :

َحب الدف َن ِفي األَر ِ
ض المَقد َس ِة أَو َنح ِو َها حديث رقم ( ،0001ج.)13/7
(َ )3باب َمن أ َ
ك األَ ِجيــر أَجــرهَ ،فع ِمــل ِفيـ ِـه المســتَأ ِجر َفـ َـزَاد ،أَو مــن َع ِمــل ِفــي مـ ِ
ضـ َـل
(َ )4بــاب َمـ ِـن اســتَأ َج َر أَ ِجيـ ا
ـال َغيـ ِـرِهَ ،فاستَف َ
ـر َفتَـ َـر َ
َ
َ َ َ
َ
َ
حديث رقم ( ،7707ج.)10/0
( )5ينظ ــر :حـ ــديث رقـــم  503و  7007و  7470و  7478و  7471و  7406و  7408و  0056و  0548و
 0850و  0137و  4310و  4804و  4105و 4105و  5066و  5717و  5840و  5133و  6007و
 6718و  6401و  6604و  6854و  0065و 0503
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عن َزيِد ب ِن خالٍِد الجهِن ِي "أَن النِبي  سأََله رجل ع ِن ُّط ِة،
اللَق َ
َ
َ َ ٌ َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُّها َفأَِد َها
اء َرب َ
اء َهاَ ،وعَف َ
اص َها ،ثم َعرف َها َس َنة ،ثم استَمتع ب َها ،فإن َج َ
و َع َ
ُّ
الحديث"(اللقطة) بفتح القاف أشهر من سكونها :وهي ما ضاع بسقوط أو
وفي شرح هذا

ِ ِ
اء َها ،أَو قال
َفقال :اعرف وَك َ
إليه"(.)1

شخص ،وقال الخليل  ،هما بالفتح :الالقط ،وبالسكون :الملقوط ،وقال ابن مالك :فيها
غفلة فيجده
ٌ
أربع لغات :هذان ،ولقاطة ولقطة بفتح الالم والقاف(وكاءها) بالقصر و ِ
المد :ما يشد به رأس الصرة،
والكيس ،ونحوهما .أو قال :أعرف (وعاءها) بالكسر أكثر من الضمِ :الظرف (وعفاصها) بكسر
ِ
وبالفاء :ما يلبس لرأس الظرف وأما الصمام بالمهملة المكسورة :فهو ما يدخل في فم
المهملة
الظرف ،وانما أمر بمعرفة ما ذكره ليعرف صدق مدعيها من كذبه ،ولئال يختلط بماله( .ثم عرفها)
أي :وجوبا للناس بذكر بعض صفاتها( .سنة) ولو مفرقة وغير متصلة بااللتقاء يعرف واال كل يو ٍم

طرفي النهار ،ثم كل يوم مرة ،ثم كل أسبوع ،ثم كل شهر"(.)2

ِ
ِ
ض َرَب ِت ام َأرَته القب َة َعَلى
وفي األثر َ"وَلما َم َالح َس ِن ب ِن َعل ٍي َرض َي َّللا َعنهم َ
الح َسن بن َ
ات َ
َقب ِرِه سنة ،ثم رِفعتَ ،فس ِمعوا ِ
َج َابه اآلخرَ :بل َيِئسوا فإنَقَلبوا
ََ
صائحا َيقول :أَالَ َهل َو َجدوا َما َفَقدواَ ،فأ َ
َ
َ
َ
"(.)3
أي مدة سنة فهي منصوبة على الظرفية.
ِ
ٍ
ِ
ضه َيوَم أحدَ ،وه َو ابن أَرَب َع َعش َرةَ
ول َّللا َ ع َر َ
وعن ابن ع َم َر َرض َي َّللا عنهما" :أَن َرس َسنةَ ،فَلم ي ِجزِني ثم عر ِ
َج َازِني"(.)4
ضني َيوَم َ
ََ
ََ َ
الخن َد ِقَ ،وأ ََنا ابن َخم َس َعش َرَة َس َنةَ ،فأ َ
وقد جاءت في الحديث تميي از منصوبا للعدد المركب في الحالتين.

ضي َّللا عنه ،قال :قال رسول َّللاِ " :اختَتَن ِإبر ِ
عن أَِبي هريرة ر ِاهيم َعَلي ِه السالَم َوه َو ابن
َ
َ
َ َ
َ
َ ََ َ َ
()1
ِ
ين َس َنة ِبالَقُّدومِ" .
ثَ َمان َ

الغ ِ ِ
ظ ِة َوالتعلِي ِم [صِ ،]03:إذا َأرَى َما َيك َره حديث رقم ( ،10ج.)03/0
المو ِع َ
(َ )1باب َ َ
ضب في َ
( )2زكري ــا المص ــري الش ــافعي ،أب ــو يحي ــى ،منح ــة الب ــاري بش ــرح ص ــحيح البخ ــاري ،منح ــة الب ــاري ف ــي ش ــرح ص ــحيح
البخاري( ،ج.)000/0
( )3باب ما يكره ِم َن اتخاذ ،المس ِ
اج ِد َعَلى القب ِ
ور( ،ج.)88/7
َ َ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
(َ )4باب بلوِغ الصبَي ِ
ان َو َش َه َادتهم حديث رقم ( ،7664ج.)000/0
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وهي -هنا -تمييز منصوب للفظ العقد ثمانين.
ضي َّللا عنه ،قال" :قلت يا رسول َّللاِ ،أي مس ِجٍد و ِ
وعن أَبي ذ ٍر ر ِض َع ِفي
َ
َ َ َ
َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ان
صى قلتَ :كم َك َ
المسجد َ
المسجد األَق َ
الح َرام  ،قال :قلت :ثم أي؟  ،قال َ
قالَ :
ِ ِ ()2
الفض َل فيه"
صلِه ،فإن َ
أَرَبعو َن َس َنة ،ثم َ
أين َما أَد َرَكت َك الصالَة َبعد َف َ

األَر ِ
ض أَو َل؟ ،
َبي َنهما؟  ،قال:

ولفظة أول الواردة في الحديث تدل على الترتيب الزمني في بناء المساجد في األرض وفيها

أقوال نحوية في هذا الحديث بينها صاحب المنحة"(أول) بالضم على البناء لقطعه عن اإلضافة
أي :أو لكل شيء ،وبالفتح غير منصرف وبالنصب منصرفا"(.)3

ويقصد بقوله بالفتحة غير منصرف تقدي ار على أنه صفة على وزن افعل  ،مثل أكبر وأصغر

وأطول وأقصر وهللا أعلم وبالنصب منصرفا أي أوال بتنوين النصب.
ثالثا :مجرورة:
وقد وردت مجرورة نحوا من ثالث عشرة مرة مثل(:)4

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِفي آخر َح َي ِات ِه،
"صلى ب َنا النب ُّي َ
عن َعب َد َّللا ب َن ع َم َر ،قالَ :صلى هللا َعَليه َو َسل َم الع َش َ
ظه ِر
امَ ،فقال" :أ ََرأيتَكم َليَلتَكم َهِذ ِه ،فإن َأر َس ِم َائ ِة َس َن ٍة ِمن َها ،ال يبَقى ِممن ه َو َعَلى َ
َفَلما َسل َم َق َ
األَر ِ
َحٌد"(.)5
ض أَ

وقد جاءت في الحديث مجرورة باإلضافة مفردة بعد العدد المفرد مائة علما أن ألفاظ المئات

واأللوف ومضاعفاتها يليها معدود مفرد مجرور.

وعن أَِبي هريرة ر ِضي َّللا عنه ،ع ِن النِب ِي  ،قالِ " :إن ِفي الجن ِة َل َشجرة ي ِسير الر ِ
اكب ِفي
َ
َ
َ
ََ َ
َ
َ ََ َ َ
()1( )6
َ
ُ
ْ
َ
ِظلِ َها ِم َائ َة َس َن ٍةَ ،واق َرءوا ِإن ِشئتم وظ ٍِل ممدو ٍد. " 
َ ذَ ذُ َْ َ َ ً
ِيم خل ِيل[ النساء ]075 :حديث رقم ( ،0056ج.)043/4
(َ )1باب َقو ِل َّللاِ -تعالى :-واّتذ اهلل إِبراه
( )2المرجع السابق ،ج.045/4
( )3زكريا المصري الشافعي ،أبو يحيى ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)450/6

( )4ينظر :حديث رقم  564و  630و  0071و  0148و  4100و  5446و  6785و 0760و 0056
( )5باب السم ِر ِفي ِ
العل ِم حديث رقم ( ،006ج.)04/0
َ
َ
(] )6الواقعة.[03 :
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ِ
ِ ِ
آن
ان ي َع ِارضني القر َ
يل َك َ
َسر إلى :إن جب ِر َ
وفي حديث فاطمة – رضي هللا عنها َ" -فقالت :أ َكل سن ٍة مرة ،واِنه عار ِ
َجلِيَ ،واِن ِك أَول أَه ِل َبيِتي َل َحاقا ِبي.
ام َمرتَي ِنَ ،والَ أ َراه ِإال َح َ
ََ َ
ض َر أ َ
ضني َ
ََ َ َ
الع َ
ِ ِ ()2
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ض ِحكت ل َذل َك" .
ين َف َ
الجنة ،أَو ن َساء المؤ ِمن َ
َما تَر َ
ضي َن أَن تَكوِني َسي َد َة ن َساء أَهل َ
َف َب َكيتَ ،فقال :أ َ
وهي مجرورة باإلضافة بعد كل التي نابت عنها في الظرف

أما كونها معرفة بأل فقد وردت بالرفع والجر.
أوال :مرفوعة:
وقد وردت مرفوعة معرفة بأل في ستة مواطن تقريبا مثل(:)3
ات :ذو الَقعد ِة وذو ِ
الحج ِة َوالم َحرم،
"الس َنة اث َنا َع َش َر َشهراِ ،من َها أَرَب َع ٌة حرٌم ،ثَالَثَ ٌة متَواَلي ٌَ َ
(.)4
ِ
ان "
ض َر ،الذي َبي َن ج َم َادى َو َشع َب َ
َوَر َجب م َ
وهي -هنا -مرفوعة على االبتداء.
ثانيا :مجرورة:
()5

ووردت معرفة بأل مجرورة نحو أربع مرات مثل

:

ِ ِ
وم َه َذا
في قصة األعرابي الذي جاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص سائال " قال :أَنشد َك باَّلل ،آَّلل أ ََم َر َك أَن َنص َ
الشه َر ِم َن الس َن ِة؟ ،قال :اللهم َن َعم"(.)6
أي شهر رمضان المبارك من السنة القمرية وتعريفها أفاد االستغراق أي كل السنين القمرية

ما دام حيا.

( )1باب ما ج ِ ِ ِ
الجن ِة َوأَن َها َمخلوَق ٌة حديث رقم ( ،0757ج.)001/4
اء في صَفة َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
النبوِة في ِ
(َ )2باب َعالَ َمات ُّ
اإلسالَ ِم حديث رقم ( ،0674ج.)730/4
( )3ينظر :حديث رقم  4436و  4667و  4874و  5553و .0440
ِ
( )4باب ما ج ِ
ين حديث رقم ( ،0010ج.)030/4
اء في َسب ِع أ ََرض َ
َ َ َ َ
( )5ينظر :حديث رقم  4500و .5044
( )6باب ما جاء ِفي ِ
العلمَِ .وَقولِ ِه -تعالىَ  :-وقل َر ِب ِزدِني ِعلما[ طه ]004 :حديث رقم ( ،60ج.)70/0
َ َ َ َ
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اسِ " :إن ،مثلما أَنتم ِ
وقال ابن َعب ٍاءِ ،م َن الس َن ِة إلى
البي َ
صانعو َن :أَن تَستَأ ِجروا األَر َ
ض َ
َ
َ
َ
ضَ
الس َن ِة"(.)1
أي ابتداء الغاية الزمانية إلى انتهائها وهي مجرورة بحرفي الجر من االبتدائية والى االنتهائية

إن جاز التعبير.

ووردت مضافة منصوبة مثل:
ِ
الرع ِ
افَ ،حتى َح َب َسه
ان ب َن عفان رَع ٌ
اب عث َم َ
اف َشد ٌيد َس َن َة ُّ َ
َص َ
عن مرَوان بن َالح َكمِ ،قال" :أ َ
الح ِج ،وأَوصىَ ،ف َد َخ َل َعَلي ِه َرج ٌل ِمن ق َري ٍ
ِ
ش  ،قال :استَخلِف ،قالَ :وقالوه؟  ،قالَ :ن َعم ،قال:
َعن َ َ َ
ِ
ِ
الح ِار َث َ ،-فقال :استَخلِفَ ،فقال عث َمانَ :وقالوا؟
َو َمن؟ َف َس َك َتَ ،ف َد َخ َل َعَليه َرج ٌل آخر  -أَحسبه َ
ُّ
َما َوالِذي َنف ِسي ِب َيِد ِه
َفقالَ :ن َعم ،قالَ :و َمن ه َو؟ َف َس َك َت ،قالَ :فَل َعلهم ،قالوا الزَبي َر ،قالَ :ن َعم ،قال :أ َ
ِ ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم.)2(" -
إنه َل َخيرهم َما َعلمتَ ،واِن َكا َن َأل َ
َحبهم إلى َرسول َّللا َ -
وهي منصوبة على الظرفية.

ووردت مضافة إلى ضمير مجرورة نحوا من سبع مرات مثل(:)3
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
عن عمر ر ِصلى
ض َي َّللا َعنه ،قالَ :
َ
ََ َ
اء َّللا َعَلى َرسوله َ
"ك َانت أَم َوال َبني النضير مما أََف َ
ول َّللاِ صلى هللا عَليهِ
ِ
ِ
هللا عَلي ِه وسلم ،مما َلم يو ِج ِ
ابَ ،ف َك َانت لِرس ِ
ف المسلِمو َن َعَليه ِب َخي ٍل ،والَ ِرَك ٍ
َ
َ
َ
َ
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع عدة في سِب ِ
يل
ان ينفق َعَلى أَهله َنَفَق َة َس َنته ،ثم َيج َعل َما َبقي في السالَ ِح َوالك َر ِ
َو َسل َم َخاصةَ ،وَك َ
َ
َ
َّللاِ"(.)4
وهي مجرورة باإلضافة وهي مضافة -أيضا.-
ِ ِِ
ضي َّللا عنه" :أَن النِبي َ كان يِبيع نخل بِني الن ِ
وعن عمر ر ِضِ
وت
يرَ ،وَيحِبس ألَهله ق َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
ََ َ َ
َس َنِت ِهم"(.)5
ض ِبالذه ِب و ِ
(َ )1باب ِك َر ِاء األَر ِ
الفض ِة (ج.)038/0
َ َ
(َ )2باب مَن ِاق ِب ُّ
العوا ِم حديث رقم ( 0000ج.)70/5
الزَبي ِر ب ِن َ
َ
( )3ينظر :حديث رقم  6078و  0314و  4300و  5058و 0035
ِ
سص ِ
ِ ِ
احِب ِه حديث رقم ( ،7134ج.)08/4
(َ )4باب الم َج ِن َو َمن َيت ِرس بتر َ
ِِ
ٍ
( )5باب حب ِ ِ
ِ
العي ِ
ال حديث رقم ( ،5050ج.)60/0
س َنَفَقة الرج ِل ق َ
وت َسَنة َعَلى أَهلهَ ،وَكي َ
ف َنَفَقات َ
َ
َ
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وقد وردت بصيغة المثنى نحو ثماني مرات كلها منصوبة بالياء مثل(:)1
ِِ
ِ
ِ
ِ
يجة َقب َل َمخ َرِج
 َعن ه َشامٍَ ،عن أَبيه ،قال" :توف َيت َخد ََفَلِب َث َس َنتَي ِن أَو َق ِريبا ِمن َذلِ َكَ ،وَن َك َح َع ِائ َش َة َوِهي ِبنت ِس ِت
َ
ِِ
ين"(.)2
سن َ

النِب ِي  إلى ِ ِ
ِ ِِ
ين،
المد َينة ِبثَالَث سن َ
َ
ِ
ِِ
ين ،ثم َب َنى ِب َها َوِهي ِبنت تس ِع
سن َ
َ

وقد جاءت في هذا الحديث بلفظ التثنية والجمع فأما ما جاء بالتثنية فتعرب منصوبة على
المفعولية وأما ما جاء بصيغة الجمع فكلها مجرورة باإلضافة وهي من ملحقات جمع المذكر السالم.
ٍ ِ
ِ ِ
 َِ ِالمِد َين َة َوهم يسلِفو َن ِبالتم ِر الس َنتَي ِن
وعن ابن َعباس َرض َي َّللا َعنهما ،قالَ" :قد َم النب ُّي َ 
ٍ ِ
والثالَ َثَ ،فقال :من أَسَل ِ
ٍ
ٍ
َج ٍل َمعلومٍ"(.)3
َ
ف في َشيءَ ،ففي َكيل َمعلومٍَ ،وَوزن َمعلومٍ ،إلى أ َ
َ
َ
وتعرب -هنا -منصوبة على المفعولية.

ووردت بصيغة الجمع منصوبة ومجرورة نحو أربعين مرة وكلها على صيغة ملحقات جمع

المذكر السالم التي تنصب وتجر بالياء ولم ترد مرفوعة البتة فيما بحثت مثل(:)4

ِ
ِ
 َعن محم ِصلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َمجة(َ )5مج َها ِفي َوج ِهي
ود ب ِن الربِ ِ
يع ،قالَ :
"عَقلت م َن النب ِي َ
َ
()6
وأَنا ابن خم ِ ِ ِ
ين ِمن َدل ٍو" .
َ
ََ
س سن َ

( )1ينظر :حديث رقم  0314و  4300و  5058و  6078و  0760و 0035و 7750
ِ
ِ
ِ
ِ
الم ِد َين َةَ ،وبَِن ِائ ِه ِب َها حديث رقم ( ،0816ج.)56/5
(َ )2باب تَزوي ِج النب ِي َ عائ َش َةَ ،وقدوم َها َ
(َ )3باب السَل ِم ِفي َوزٍن َمعلو ٍم حديث رقم ( ،7743ج.)85/0

( )4ينظـ ـ ــر :حـ ـ ــديث رقـ ـ ــم  070و  834و  0336و  0858و  7563و  0071و 0086و  0455و  0540و
 0548و  0583و  0510و  0800و  0850و  0814و  0816و  0137و  0105و  4347و  4706و
 4037و  4464و  4563و  4518و  4108و  5305و  5000و  5004و  5058و  5060و  5066و
 5133و  6334و  6308و  6733و  6708و  6010و .6143
ـج ريَقــه وال
ـاجَ :يمـ ُّ
ـيخ مـ ٌّ
اب مــن ِفيـه ،إذا رمــى بــه .وان َمجــت نق َ
طـ ٌة مــن الَقَلـم :ترش َشــت .وشـ ٌ
([ )5مجـج] َمــج الرجــل الشـر َ
يستطيع َحب َسه من ِكَبره( .ابن حماد الجوهري ،إسماعيل ،الصحاح( ،ج.)043/0
( )6باب :متَى ي ِ
ص ُّح َس َماع الص ِغ ِ
ير؟ حديث رقم ( ،00ج.)76/0
َ ٌ َ َ
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"كان النِب ُّي صلى هللا عَلي ِه وسلم يدعو ِفي القن ِ
ِ
وت
وعن أَِبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،قالَ َ :
 ََ ََ َ َ
َ
ِ
ِ
اللهم ان ِج سَلم َة ب َن ِه َشامٍ ،اللهم ان ِج ِ
يع َة ،اللهم ان ِج
الولِيد ،اللهم ان ِج َعي َ
اش ب َن أَبي َربِ َ
الول َيد ب َن َ
َ
َ َ
()1
ِِ
ِِ
ِ
المستَضع ِف ِ
ف" .
ض َر ،اللهم سن َ
ين ،اللهم اشدد َوطأَتَ َك َعَلى م َ
ين م َن المؤ ِمن َ
َ َ
ين َكسن ِي يوس َ
ذكر صاحب المنحة " (سنين) بالنصب"( )2وتقدر -هنا -على أنها مفعول به منصوب لفعل
محذوف وقد قدر العيني الفعل المحذوف في شرحه للحديث إذ  ،قالَ" :قولهِ :
(سِنين) َمنصوب
ِبتَقِدير :اشدد ،أَو :قدر ،أَو اجعل َعَلي ِهم ِسِنين أَو َنحو َذلِكَ ،وه َو جمع :سنةَ ،وِهي :الغالء"(.)3
وحذفت النون في قوله كسني المجرورة لإلضافة وقد بين النحاة حذف النون من المثنى

وجمع المذكر السالم في مثل قول بعضهم ،":قال ابن مالك( :وان كان لمذكر فالمزيد في الرفع واو

بعد ضمة وفي الجر والنصب ياء بعد كسرة تليهما نون مفتوحة تكسر للضرورة ،وتسقط لإلضافة أو

للضرورة أو لتقصير صلة؛ وربما سقطت اختيا ار قبل الم ساكنة غالبا)"(.)4

ِ
ِِ
ِ
ِ
ين َلم أَكن ِفي ِسِني
ول َّللا  ثَالَ َث سن َ
"صحبت َرس َ
وعن أبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنهَ ،فقالَ :()5
ِ
يث ِمِني ِفي ِهن"
الحِد َ
ص َعَلى أَن أَع َي َ
أَح َر َ
-01عام:
جاء في الصحاح "العام :السنة .يقال :سنون عوم وهو توكيد لألول كما تقول :بينهم شغل

شاغل ، .قال العجاج :من مر أعوام السنين العوم وهو في التقدير جمع عائم ،إال أنه ال يفرد
ِ
يابس أتى عليه عام .وعاومت النخلة ،أي
بالذكر النه ليس باسم ،وانما هو توكيد .ونبت عام ٌّي أي ٌ
المنهي عنها :أن
عاو َمة
حملت سنة ولم تحمل سنة.
ُّ
عاو َمة ،كما تقول مشاهرة .ويقال :الم َ
وعامَله م َ
َ
العويمِ ،وذلك إذا لقيته
تبيع زرع
َ
عامك أو ثمر نخلك أو شجرك لعامين أو ثالثة .وقولهم :لقيته ذات َ
بين األعوام"(.)6

الد َع ِاء َعَلى المش ِرِك َ ِ
(َ )1باب ُّ
يم ِة َوالزل َزَل ِة حديث رقم ( ،7107ج.)44/4
اله ِز َ
ين ب َ
( )2األنصاري المصري الشافعي ،أبو يحي زكريا ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)65/6
( )3العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)734/04

( )4محب الدين الحلبي ثم المصري تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد( ، ،ج.)040/0
( )5باب عالَم ِ
النبوِة ِفي ِ
ات ُّ
اإلسالَ ِم حديث رقم ( ،0510ج.)016/4
َ
َ َ
( )6ابن حماد الجوهري ،إسماعيل ،الصحاح( ،ج.)0110/5
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ووردت مضافة مرفوعة في نحو أربعة مواطن مثل(:)1
ِ
ِ
ان عت َبة بن أَِبي وق ٍ
اص َع ِه َد إلى
 َعن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َهاَ ،زو ِج النِب ِي  ،أَن َها ،قالتَ :ك ََ
()2
ِ ِ
ِ
ِِ
يه سعِد ب ِن أَِبي وق ٍ
َخ َذه َسعٌد"
ان َعام َ
الفت ِح ،أ َ
اص أَن اب َن َولِ َيدة َزم َع َة منيَ ،فاقِبضه إليكَ ،فَلما َك َ
َ
أَخ َ
وكلمة عام -هنا -مرفوعة على الفاعلية للفعل التام كان.

وفي األثر " ،قال :أَص َاب َنا َعام س َن ٍة م َع اب ِن ُّالزَبي ِر َف َرَزَق َنا
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم
ب َنا َوَنحن َنأكلَ ،وَيقول :الَ تَقارنوا ،فإن النبي َ

ان َعبد َّللاِ بن ع َم َرَ ،يم ُّر
تَمراَ ،ف َك َ
()3
نهى ع ِن ِ
الق َر ِ
ان"
ََ َ

أي عام جدب ولذا استخدم الفعل أصاب من المصيبة كما بينا في حديث سابق.

وردت مضافة إلى اسم ظاهر منصوبة في نحو سبعين موطنا جلها منصوبة على الظرفية

مثل(:)4

عن أَِبي هريرَة" :أَن خ َزاع َة َق َتلوا رجال ِمن بِني َلي ٍث -عام َفت ِح مك َة – ِبَقِت ٍيل ِمنهم َق َتلوه"(.)5
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
ََ
ِ
ضي َّللا عنهما ،قال" :ج ِ
ِ
اس ر ِ
وعن اب ِن َعب ٍ
اع ،قالتَ :يا
الوَد ِ
َ
ام َحجة َ
اءت ام َأرَةٌ من َخث َع َم َع َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ير ال يستَطيع أَن َيستَ ِو َي َعَلى
الح ِج أَد َرَكت أَِبي َشيخا َكِب ا
ول َّللا ِإن َف ِر َ
يض َة َّللا َعَلى ع َباده في َ
َرس َ
()6
احَل ِة َفهل يق ِ
الر ِ
ضي َعنه أَن أَحج َعنه؟ ،قالَ « :ن َعم»"
َ َ

( )1ينظر حديث رقم  7045و 0087
صيِ ِه :تَعاهد وَل ِدي ،وما يجوز لِلو ِ
وصي [ص ]4:لِو ِ
( )2باب َقو ِل الم ِ
ص ِي ِم َن الدع َوى حديث رقم ( ،7045ج.)4/4
ََ َ
َ
َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
(َ )3باب الق َر ِ
ان في التم ِر حديث رقم ( ،5446ج.)83/0
( )4ينظر :حديث رقم

 705و  783و  050و  0715و  0567و  0501و  0583و  0580و  0643و  0667و  0038و 0836
و  0800و  0870و  0877و  0846و  0854و  7330و  7350و  7033و  7706و  7504و  7180و
 0344و  0047و  0056و  0000و  0000و  0468و  0106و  4307و  4040و  4041و  4050و
 4008و  4080و  4015و  4708و  4783و  4713و  4710و  4716و  4033و  4033و  4070و
 4018و  4433و  5570و  5561و  5838و 6058و 6006و  6041و  6883و 6140
( )5باب ِكتَاب ِة ِ
العلمِ ،حديث رقم ( ،007ج.)00/0
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُّ
وت َعَلى الراحَلة ،حديث رقم ( ،0854ج.)08/0
الح ِج َعمن الَ َيستَطيع الثب َ
(َ )6باب َ
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ِ ِ
ُّ ِ
ام َخي َبر َ"
وعن س َوي َد ب َن النع َمان " أَنه َخ َرَج َم َع َرسول َّللا َ ع َِ
ِ
ِ
الفت ِح ِمن َك َد ٍاءَ ،و َخ َرَج ِمن كدا ِمن
ام َ
 َوعن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها" :أَن النبي َ د َخ َل َع َ
()2
أَعَلى َمك َة"
()1

ووردت معرفة بأل كلها بمعنى هذا العام إال ما كان موصوفا.

أوال :مرفوعة:
فوردت معرفة مرفوعة في موطنين و هما:
عن أَِبي هريرة ر ِِ ِ
ضٍ
ان َع َش َرَة أيامٍ،
ض َي َّللا َعنه ،قالَ :
ان النِب ُّي َ يعتَكف في ك ِل َرَم َ
"ك َ
َ
َ ََ َ
()3
َفَلما كان العام الِذي قِبض ِف ِ
يه اعتَ َك ِ
ين َيوما" .
ف عش ِر َ
َ
َ
َ َ َ
أي جاء أو حدث العام فهي مرفوعة على الفاعلية.
ِ
ِ
ضحى ِمنكم َفالَ يصِب َحن َبع َد ثَالِثَ ٍة َوَب ِقي
"من َ
 َوعن َسَل َم َة بن األَك َوِع ،قال :قال النب ُّي َ :
َ
ِفي بيِت ِه ِمنه َشيء َفَلما َكان العام المقِبل ،قالوا :يا رسول َّللاِ ،نفعل َكما َفعلنا عام الم ِ
اضي؟  ،قال:
َ
َ َ
َ َ َ
ٌ
ََ َ ََ ََ َ
()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العام َك َ ِ ِ
يها"
ان بالناس َجهٌدَ ،فأ ََردت أَن تعينوا ف َ
كلوا َوأَطعموا َوادخروا ،فإن َذل َك َ َ
وفي التعليق على الحديث "(العام الماضي) في بعضها( :عام الماضي) بإضافة الموصوف

إلى صفته ،أي :ال يد َخر كما ال يد َخر في السنة الماضية".

()5

ثانيا :منصوبة:
وقد وردت معرفة بأل منصوبة في نحو أحد عشر موطنا مثل(:)6

()1
()2
()3
()4
()5

ض ِم َن الس ِو ِ
يق َوَلم َيتََوضأ ،حديث رقم ( ،731ج.)57/0
َباب َمن َمض َم َ
ِ
أين َيخرج ِمن َمك َة؟ حديث رقم ( ،0508ج.)045/7
اب :من َ
َب ٌ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ان ،حديث رقم ( ،7344ج.)50/0
ضَ
العش ِر األَو َسط من َرَم َ
َباب االعت َكاف في َ
باب ما يؤَكل ِمن لحو ِم األَض ِ
اح ِي َو َما يتَ َزود ِمن َها ،حديث رقم ( ،5561ج.)030/0
َ
َ َ
البرماوي ،شمس الدين ،الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح( ،ج.)003/04

( )6ينظر :حديث رقم  0380و  7701و  7030و  0674و  4085و  4757و 6785
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ِ
ِ
ِ
ط ِمثتَ ،ف َد َخ َل
ف َ
 َعن َعائ َش َة ،قالتَ :الحجَ ،فَلما ِجئ َنا َس ِر َ
"خ َرج َنا َم َع النب ِي  الَ َنذكر إال َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ام ،قالَ :ل َعل ِك ن ِفس ِت؟
َعَلي النب ُّي َ وأ ََنا أَبكيَ ،فقالَ :ما يبكيك؟ قلتَ :ل َوددت َوَّللا أَني َلم أَحج َ
الع َ
ِ
ِِ
ِ
الحاجَُّ ،غي َر أَن الَ تَطوِفي
قلتَ :ن َعم ،قال :فإن َذلك َشي ٌء َكتََبه َّللا َعَلى َب َنات َآد َمَ ،فاف َعلي َما َيف َعل َ
ِبال َبي ِت َحتى تَطه ِري"(.)1
والعام في هذا الحديث منصوبة على الظرفية.
وفي األثر "أَن ابن عمر ر ِظهره ِفي الد ِار،
ض َي َّللا عنهما َد َخ َل ابنه َعبد َّللاِ بن َعبِد َّللاِ َو َ
َ ََ َ
َفقالِ :إِني الَ آمن أَن يكو َن العام بين الن ِ ِ
البي ِت َفَلو أََقم َتَ ،فقالَ :قد َخ َرَج
ََ ََ
ال َف َيصُّد َ
اس قتَ ٌ
وك َع ِن َ
َ
َ
ش بينه وبين البي ِت  ،فإن ِحيل بيِني وبينه أَفعل كما َفعل رسول َّللاِ
ِ
َ َ
ال كفار ق َري ٍ َ َ َ َ َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ
َرسول َّللا َ ف َح َ

.)2(َ"

وهي -هنا- -أيضا -منصوبة على الظرفية
وعن س ِع ِيد ب ِن المسِي ِب ،عن أَِب ِيه" ،أَنه َك ِ
ِ
ام
َ
َ
يع تَح َت الش َج َرةَ ،ف َر َجع َنا إليها َ
ان ممن َبا َ
َ
َ َ
الع َ
()3
المقِب َل َف َع ِم َيت َعَلي َنا" .
أي في العام المقبل فهي منصوبة على الظرفية باتباع الصفة على الموصوف.
ثالثا :مجرورة:
ووردت مجرورة في نحو أربع عشرة مرة مثل(:)4
ِ ِ
ِ ِ
ك َوال
العا ِم مش ِر ٌ
قال أَبو ه َري َرَةَ" :فأَذ َن َم َع َنا َعل ٌّي في أَهل منى َيوَم النح ِر :ال يح ُّج َبع َد َ()5
يطوف ِبال َبي ِت عرَيان"
وهي مجرورة باإلضافة بعد ظرف الزمان بعد.
ضي ِ
ِ
( )1باب :تَق ِ
اف ِبالَبي ِت حديث رقم ( ،035ج.)68/0
المَناس َ
ك كل َها ِإال الط َو َ
َ
الحائض َ
طو ِ
القارِ
ِن ،حديث رقم ( ،0601ج.)056/7
اف َ
(َ )2باب َ َ

(َ )3باب َغزَوِة الح َديِبَي ِة ،حديث رقم ( ،4064ج.)074/5
( )4ينظر حـديث رقـم  0677و  0083و  7000و  0000و  4048و  4060و  4060و  4655و  4656و
.4650

ِ
العوَرِة حديث رقم ( ،061ج.)87/0
(َ )5باب َما َيستر م َن َ
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وعن َقتَادة" ،سأَلت أَنسا ر ِضي َّللا َعنهَ ،كم اعتَ َم َر النِب ُّي ؟ قال:
َ
ََ َ
َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
العا ِم المقِب ِل ِفي ِذي الَقع َد ِة
صده المش ِركو َنَ ،وعم َرةٌ م َن َ
في ذي الَقع َدة َحيث َ
الج ِعرَان ِة ِإذ َقسم َغِنيم َة  -أراه  -ح َني ٍن " قلتَ :كم حج؟  ،قال :و ِ
ِ
اح َدة"(.)1
َ
َ
َ
َ
ََ

" أَرَب ٌع :عم َرة الح َديِب َي ِة
صاَل َحهمَ ،وعم َرة
َحيث َ

وهي مجرورة بحرف الجر من الذي هو بمعنى في عند الكوفيين.

ِ
ِ
العا ِم المقِب ِل َفما اجتَم َع ِمنا اث َن ِ
ان َعَلى الش َج َ ِرة
وقال ابن ع َم َر َرض َي َّللا عنهما"َ :ر َجع َنا م َن ََ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
المو ِت؟ قال :الَ،
التي َبايع َنا تَحتَ َهاَ ،ك َانت َرح َمة م َن َّللاَ ،ف َسأَلت َنافعاَ :عَلى أي َشيء َبا َ
يعهمَ ،عَلى َ
أيعهم َعَلى الصب ِر"(.)2
َبل َب َ

ووردت نكرة منصوبة ومجرورة ولم ترد مرفوعة.
أوال :منصوبة:
وردت نحوا من تسع مرات كلها منصوبة على الظرفية أو تميي از لعدد مثل(:)3
صر رسول َّللاِ َ فحَلق أرسه ،وج ِ
ِ
قال ابن عب ٍ ِاءه،
َ
اس َرض َي َّللا عنهماَ" :قد أح َ َ
َ َ ََ ََ َ
ام َع ن َس َ
()4
َوَن َح َر َهد َيهَ ،حتى اعتَ َم َر َعاما َقاِبال" .

قال القسطالني(":اعتمر عاما قابال) عاما نصب على الظرفية وقابال صفته"(.)5

ِ
ٍِ
ِ
ِ ِ
 َ ِالعش ِر األَو َس ِط
ول َّللا َ ك َ
ان َيعتَكف في َ
وعن أَبي َسعيد الخد ِرِي َرض َي َّللا َعنه" :أَن َرس َ
ِ
ف َعاما"(.)6
ضَ
من َرَم َ
انَ ،فاعتَ َك َ
وهي كما في الحديث السابق بالنصب على الظرفية.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم؟ ،حديث رقم ( ،0008ج.)0/0
َب ٌ
ابَ :كم اعتَ َم َر النب ُّي َ
ِ
ِ ِ
ِ
المو ِت حديث رقم ( ،7158ج.)53/4
َباب َ
البي َعة في َ
الحرب أَن الَ َيفُّروا ،و قال َبعضهمَ :عَلى َ
ينظر حديث رقم  0803و  4504و  5440و 6600و  6847و .6104
باب إذا أح ِ
ص َر المعتَ ِمر حديث رقم ( ،0831ج.)1/0
َ
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري( ،ج.)784/0
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
الم َسا ِج ِد كلِ َها ،حديث رقم ( ،7370ج.)48/0
َباب االعت َكاف في َ
العش ِر األواخرَ ،واالعت َكاف في َ
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ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ٍ
اهدا َلم َي ِرح َرِائ َح َة
"من َقتَ َل م َع َ
 َوعن َعبد َّللا بن َعمرو َرض َي َّللا عنهماَ ،عن النب ِي  قالَ :
ِ
ِ
ِ ِ
ين َعاما"(.)1
وجد من َمس َيرِة أَرَبع َ
يح َها ت َ
الجنةَ ،واِن ِر َ
َ
تميي از للعدد أربعين.
ثانيا :مجرورة:
ووردت مجرورة نحوا من سبعة وعشرين موطنا كلها مجرورة باإلضافة مثل(:)2
ع ِن النِب ِي  ،قال"ِ :ان ِفي الجن ِة َل َشجرة ي ِسير الر ِطع َها"(.)3
اكب ِفي ِظلِ َها ِم َائ َة َعا ٍم أل يق َ
َ
ََ َ
َ
ِ
ِ
"جاءتِني َب ِر َيرة َفقالتَ :كاتَبت أَهلِي َعَلى ِتس ِع أَو ٍ
اقِ ،في ك ِل
َ
 َعن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها قالتَ َ :عا ٍم وِقي ٌةَ ،فأ ِ
َع ِين ِيني"(.)4
َ َ
عن َزيِد ب ِن خالٍِد ر ِول َّللاِ " :أَنه أ ِ
ضي َّللا عنه ،عن رس ِ
صن ِب َجلِد
َ
َ
َ َ
يمن َزَنىَ ،وَلم يح َ
َم َر ف َ
َ
َ َ َ
()5
ِم َائ ٍة ،وتَغ ِر ِ
يب َعامٍ" .
َ
ووردت بصيغة المثنى مرة واحدة:

ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
المِد َين َةَ ،والناس يسلِفو َن ِفي الث َم ِر
 َعن ابن َعباس َرض َي َّللا َعنهما ،قالَ" :قد َم َرسول َّللا َ امي ِن".)6(،
ام َو َ
َ
الع َ
الع َ
حيث جاءت منصوبة بالعطف على الظرف.

ولم ترد بصيغة الجمع اطالقا فيما بحثت.

اهدا ِب َغي ِر جرٍم  ،حديث رقم ( ،0066ج.)11/4
(َ )1باب ِإث ِم َمن َقتَ َل م َع َ
( )2ينظـ ـ ــر :حـ ـ ــديث رقـ ـ ــم  0507و  7560و  7603و  7615و  7074و  7071و  0750و 4880و 4118
و 5470و  5408و  6557و  6600و 6870و  6800و  6800و  6805و  6847و  6851و0010
و .0763

( )3باب ما ج ِ ِ ِ
الجن ِة َوأَن َها َمخلوَق ٌة ،حديث رقم ( ،0750ج.)001/4
اء في صَفة َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
البي ِع الَ تَح ُّل ،حديث رقم  7068ج().
(َ )4باب إذا اشتَ َر َ
ط شروطا في َ
()5و باب َشهاد ِة الَق ِ
اذف والسار ِ
ِق َوالزِاني ،حديث رقم ( ،7641ج.)000/0
ََ
َ
َ
ِ
ٍ
(َ )6باب السَل ِم في َكيل َمعلومٍ ،حديث رقم ( ،7701ج.)85/0
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-09حول:
ِ
ك ِفي
جاء في
المقاييس"(ح َو َل) ال َحاء َوال َواو َوالالم أَص ٌل َواحٌدَ ،وه َو تَ َح ُّر ٌ
َ
ِ
ِ
َحاَلت َوأَح َوَلت :أَتَى َعَلي َها
َوَذل َك أَنه َيحول ،أي َيدورَ .ويقال َحاَلت الدار َوأ َ
ِِ
ِبالم َك ِ
ال الرجل ِفي َمت ِن َف َرِس ِه َيحول َحوال َوحؤوالِ ،إ َذا َوثَ َب
ان َوأ َ
َحلت ،أي أََقمت به َحوال .يقال َح َ
َ
ِ
ال الشخص َيحولِ ،إ َذا تَ َحر َكَ ،وَك َذلِ َك ك ُّل متَ َح ِو ٍل َعن َحاَل ٍةَ .و ِمنه َقولهم
َعَليهَ ،وأ َ
ال -أيضاَ .-و َح َ
َح َ
يق و ِ
ظرت َهل َيتَ َحرك .وال ِحيَلة وال َح ِويل والم َحاوَلة ِمن َ ِ
احٍدَ ،وه َو ال ِق َياس
ص ،أي َن َ
استَ َحلت الشخ َ
طر ٍ َ
َ
َ
َ
َ
الِذي َذ َكرَناه؛ ِألَنه َيدور حوالى الشي ِء لِيد ِرَكه"(.)1

َدوٍرَ .فال َحول ال َعام،
ال َحولَ .وأَح َولت أ ََنا

فقد وردت نكرة مرفوعة ومنصوبة ولم ترد مجرورة.
أوال :مرفوعة:
وردت مرفوعة في موطن واحد ،وهو:
ِ ِ
ِ
ِ
ول
َعن َزي َن َب بنت أ ِم َسَل َم َةَ ،عن أم َها" ،أَن ام َأرَة توف َي َزوج َهاَ ،ف َخشوا َعَلى َعي َني َهاَ ،فأَتَوا َرس َ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َفاستَأ َذنوه ِفي الكح ِلَ ،فقال :الَ تَ َكحلَ ،قد َك َانت ِإح َداكن تَمكث ِفي َش ِر
َّللا َ
أَحالَ ِسها أَو ش ِر بيِتها ،فِإذا كان حول فمر كلب رمت ِببع ٍرة ،فال حتى تم ِ
ضي أَرَب َعة أَشه ٍر َو َعشٌر"(.2
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ َََ َ َ َ َ َ
(حول) مرفوعة على الفاعلية للفعل التام (كان).

ثانيا :منصوبة:
ووردت منصوبة في ثالثة مواطن مثل(:)3
ِ
ِ
ِ
َخذت
 َعن َسَل َم َةَ ،سمعت س َوي َد ب َن َغَفَل َة ،قالَ" :لقيت أ َبي ب َن َكع ٍب َرض َي َّللا َعنهَ ،فقال :أ َصرة ِم َائ َة ِد َين ٍارَ ،فأَتَيت النِبي َ ،فقالَ :ع ِرف َها َحوال"(.)4
بالنصب على الظرفية أي سنة كما وردت في حديث سابق.

()1
()2
()3
()4

ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،ج.)070/7
َباب الكح ِل لِل َحاد ِة حديث رقم ( ،5008ج.)63/0
ينظر :حديث رقم  7400و .6811
اللَق َ ِ
باب ِإذا أَخبره ر ُّب ُّ
العالَ َم ِة َد َف َع إليه حديث رقم ( ،7476ج.)074/0
َ
طة ِب َ
ََ َ
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ووردت معرفة مرفوعة ومجرورة ولم ترد منصوبة.
أوال :مرفوعة:
حيث وردت مرفوعة في موطنين ،مثل(:)1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِةَ ،فتَخِبط َوج َهه
قال َرسول َّللا " :إ َذا َما َر ُّب الن َع ِم َلم يعط َحق َها ت َسلط َعَليه َيوَم الق َي َِ
ِبأَخَف ِافها وقال بعض الن ِ ِ
ٍ
اع َها ِبِإِب ٍل ِمثلِ َها أَو
اف أَن تَ ِج َب َعَليه الص َدَقةَ ،ف َب َ
اس " :في َرجل َله ِإِب ٌلَ ،ف َخ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ار ِم َن الص َدَقة ِب َيو ٍم احِت َياالَ ،فالَ َبأ َس َعَليهَ .وه َو َيقولِ :إن َزكى ِإِبَله َقب َل
ِب َغ َن ٍم أَو ِب َبَق ٍر أَو ِب َد َراه َمِ ،ف َر ا
الحول ِب َيو ٍم أَو ِب ِست ٍة َج َازت َعنه"(.)2
ول َ
أَن َيح َ
أي قبل أن يمر عليها سنة وهي -هنا -مرفوعة على الفاعلية.
ثانيا :مجرورة:
ووردت مجرورة في خمسة مواطن مثل(:)3
ٍِ َ ذ َ ُ َ َ ذ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ
ون أَ ْز َو ً
اجا ،)4(قالَ :كانت هِذ ِه ِ
العدة ،تَعتَُّد ِعن َد
 َعن م َجاهد :واَّلِين يتوفون مِنكم ويذرَ
َ
َ
َ
َ ذ َ ََُذْ َ ْ ُ
اجا َوص ذي ًة أل ْز َواجه ْم َم َت ً
ك ْم َو َي َذ ُرونََأ ْز َو ً
أَه ِل َزو ِجها و ِ
اع إىل
فإنزَل َّللا :واَّلِين يتوفون مِن
ِ
ِ
ِ ِ
اج ٌبَ ،
َ َ
َ َ ْ َ َ َ َُ َ ََْ ُ ْ َ ََ ْ
ُْ
ْ
َ
ْ
اِل ْول َغ ْ َ
ذ
َ
ُ
وف ،قالَ :ج َع َل
ي
آخراج فإن خرجن فل جناح عليكم فِيما فعلن ِِف أََنف ِ
ٍ
ا ِهن مِن معر ٍ
َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اءت
ام الس َنة َسب َع َة أَشه ٍر َو ِعش ِر َ
اءت َس َك َنت في َوصيت َهاَ ،واِن َش َ
ين َليَلة َوصية ،إن َش َ
َّللا َل َها تَ َم َ
()5
َخ َر َجت"
-71الدا م:
السكو ِن و ُّ
"(دوم) الدال والواو وال ِميم أَصل و ِ
اللزو ِم.)6(".
احٌد َيد ُّل َعَلى ُّ
َ
ٌ َ
َ َ َ
ََ َ
والمقصود باللزوم االستم اررية الزمانية.

( )1ينظر :حديث رقم (.)0845
( )2باب ِفي الزَك ِاة وأَن الَ يَفر َق بي َن مجتَ ِم ٍع ،والَ يجمع بي َن متََفر ٍ
ِقَ ،خشَي َة الص َدَق ِة حديث رقم ( ،6158ج.)70/1
َ ٌ
ََ َ
َ
َ
َ
( )3ينظر :حديث رقم و 5006و  5000و  5044و .6151
(] )4البقرة.[704 :

(َ )5باب َما َيقول ِإذا َس ِم َع المَن ِادي حديث رقم ( ،600ج.)076/0
( )6ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،ج.)005/7
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الدا م:

أ-

ولم ترد بهذا اللفظ والمعنى إال معرفة بأل مرفوعة وذلك في موطن واحد وهو:
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم؟ قالت:
الع َم ِل َك َ
ان أ َ
عن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها "،أي ََحب إلى النب ِي َ
ِ
ان َيقوم ِإ َذا َس ِم َع الص ِارَخ"(.)1
ان َيقوم؟ قالتَ :ك َ
الدائم ،قلتَ :متَى َك َ
()2

جاء في معنى قول عائشة "(الدائم) أي :الدوام العرفي ،ال شمول األزمنة؛ ألنه ال يطاق"

وقد وردت في هذا األثر بالرفع على االبتداء لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف.
ولم ترد منصوبة وال مجرورة بهذا المعنى فيما بحثنا.
ب-

ديمة:

وقد وردت بلفظ ديمة في موطن واحد -أيضا-وهو:
ِ ِ
ِ
ص ِم َن األيا ِم َشيئا؟،
ان َرسول َّللاِ َ ،يختَ ُّ
عن َعلَق َم َة "،قلت ل َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َهاَ :هل َك َِ
ِ
ان َرسول َّللاِ  ي ِطيق"((")3ديمة) بكسر الدال أي:
يمةَ ،و أيكم يطيق َما َك َ
قالت " :الََ ،ك َ
ان َع َمله د َ

دائما".

()4

وهي -هنا -خبر كان منصوب.
ج -أدوم:
وقد وردت بلفظ أدوم وهي اسم تفضيل في موطن واحد -أيضا:-
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ،قالَ :سِددوا َوَق ِاربواَ ،واعَلموا أَن َلن يد ِخ َل
 َعن َعائ َش َة" :أَن َرس َول َّللا َ
()5
أَح َدكم عمله الجن َة ،وأَن أَحب األَعم ِ
ال إلى َّللاِ أَد َوم َها َواِن َقل"
َ
َ
َ َ
َ
ََ
وجاءت -هنا -مرفوعة على الخبرية.

()1
()2
()3
()4
()5

َباب َمن َن َام ِعن َد الس َح ِر حديث رقم  0007ج53/7
االنصاري ،ابن زكريا ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)730/0
ص َشيئا ِم َن ال؛ أيا ِم حديث رقم ( ،0180ج.)47/0
ابَ :هل َيخ ُّ
َب ٌ
األنصاري المصري الشافعي أبو يحيى ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)476/4
ِ
باب َ ِ
الع َم ِل حديث رقم ( ،6464ج.)18/8
َ
القصد َوالم َد َاو َمة َعَلى َ
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-70هنيهة:
"(الهن) ِك َناي ٌة َعن ك ِل اس ِم ِجن ٍ
س َولِلم َؤن ِث َه َن ٌة َوَالمه َذات َوج َهي ِن َف َمن قال َو ٌاو قال ِفي
َ
ِ
ات) وِفي التصغ ِ
(و ِمن َها) َقوله َم َك َث ه َني َهة أي
ال َجم ِع َ
ير (ه َنية) َو َمن ،قال َه ٌ
اء ،قال ه َني َه ٌة َ
(ه َن َو ٌ َ
(.)1
اعة َي ِس َيرة"
َس َ
وواضح من الكالم السابق أن هنيهة تستخدم للدليل على قليل الزمان والتحليل الصوتي

لحروفها يدل على ذلك بموضوع خاصة حروف الهمس الخفيفة.
أ-

هنيهة:

وقد وردت في صحيح البخاري بمعناها الزماني في موطن واحد فيما بحثت وهو:
ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
اء
َم َرِني بحفظ َباب َ
وسى َرض َي َّللا َعنه" ،أَن النبي َ د َخ َل َحائطا َوأ َ
 َعن أَبي م َالحائطَ ،ف َج َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
اء آخر َيستَأِذنَ ،فقال :ائ َذن َله َوَب ِشره
َرج ٌل َيستَأذنَ ،فقال :ائ َذن َله َوَبشره بال َجنةَ ،فإ َذا أَبو َبكر ثم َج َ
ِ ِ ِ
اء آخر َيستَأِذن َف َس َك َت ه َني َهة ثم ،قال :ائ َذن َله َوَب ِشره ِبال َجن ِة َعَلى َبل َوى
بال َجنةَ ،فإ َذا ع َمر ،ثم َج َ
ست ِ
صيبه"(.)2
َ
جاء في شرح الحديث "(هنيهة) تصغير هنهة ،وأصلها :هنوة وتصغيرها هنية فأبدل من الياء

الثانية هاء فصار هنيهة أي :شيء قليل".

()3

وهي -هنا -منصوبة على الظرفية ألن الفعل سكت فعل الزم وال يتعدى إلى مفعول
ب-

هنية:
ّ

وقد تأتي بلفظة هنية بدون الهاء بنفس المعنى وذلك في نحو سبعة مواطن ومن ذلك(:)4
ِ
ِ
ِِ
اء ِة ِإس َكاتَة ،قال
 َحدثََنا أَبو ه َري َرَة ،قالَ :"ك َ
ان َرسول َّللا َ يسكت َبي َن التكبير َوَبي َن الق َر َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِِ
اء ِة َما تَقول؟ ،قال" :
أَحسبه ،قال :ه َنية َ -فقلت :بأَبي َوأمي َيا َرس َ
ول َّللا ،إس َكات َك َبي َن التكبير َوالق َر َ
ط ِرزِى ،المغرب( ،ص.)538
( )1الخوارزمي الم َ
( )2باب من ِاق ِب عثمان ب ِن عفان أَِبي عم ٍرو القرِش ِي ر ِ
ضي َّللا َعنه حديث رقم ( ،0615ج.)00/5
َ ََ
َ َ
َ
َ
َ َ
( )3ابن زكريا االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)40/0
( )4ينظر :حديث رقم  6048و  6000و  6810و  808و  4016و 0013
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أَقول :اللهم ب ِ
ِِ ِ
ِ
ِق
طايا
الخ َ
اعد َبيِني َوَبي َن َخ َ
المغ ِر ِب ،اللهم َنقني م َن َ
طايايَ ،ك َما َب َ
َ
المشر َو َ
اعد َت َبي َن َ
(.)1
ِ
َكمأ َينقى الثوب األَب َيض ِم َن الد َن ِ
الب َرِد"
س ،اللهم اغ ِسل َخ َ
طاياي ِبال َماء َوالثل ِج َو َ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
وعن أَِبي ِقالََب َة ،قالَ :
ف َك َ
"ك َ
ان َمالك بن الح َوي ِرث ي ِر َينا َكي َ
 َصالَة النب ِي َ
ان َ
ٍ
ِ ِ
ِ
وسلم ،وَذ ِ
نص َب
ام ،ثم َرَك َع َفأَم َك َن ُّ
الركو َ
ََ َ َ َ
ع ،ثم َرَف َع َأر َسه فا َ
اك في َغير َوقت َ
ام َفأَم َك َن الق َي َ
صالَةَ ،فَق َ
ه َنية"(.)2
-77قبل:
"(َقبل) :نقيض َبعد ،إذا أفردتا ضمتا ،واذا أضيفتا نصبتا"(.)3
وقد ال حظ الباحث أنه ال يأتي بعدها في البخاري إال مصدر سيما المصدر المؤول والمصدر
المؤول يفيد التراخي أكثر من الصريح الذي يفيد الثبات أكثر ولم ترد إال منصوبة على الظرفية

الزمانية وفي أربعة مواطن فقط جاءت مجرورة وقد وردت نحوا من ستين ومائة مرة ومن ذلك(:)4

(َ )1باب َما َيقول َبع َد التكِب ِ
ير حديث رقم ( ،044ج.)041/0
ُّ ِ ِ ِ
الركوِع حديث رقم ( ،837ج.)051/0
ين َيرَفع َأر َسه ِم َن ُّ
(َ )2باب الط َمأن َينة ح َ
( )3شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم( ،ج.)5040/8
( )4ينظـ ــر :حـ ــديث رقـ ــم  0و  0و  84و  074و  067و  471و  486و  577و  546و  554و  500ممكـ ــن
ي ـ ـزبط فـ ــي التك ـ ـرار و  501و  517و  637و  608و  675و  676و  600و  610و  617و  080و  830و
 871و  800و  803و  100و  154و  155و  156و  158و  167و  160و  165و  168و  106و
 101و  180و  184و  185و  114و  115و  0330و  0337و  0000و  0007و  0070و  0000و
 0007و  0083و  0087و  0080و  0084و  0703و  0031و  0048و  0080و  0434و  0436و
 0441و  0530و  0531و  0500و  0501و  0568و  0517و  0511و  0677و  0670و  0640و
 0606و  0680و  0687و  0684و  0034و  0070و  0077و  0070و  0005و  0006و  0000و
 0054و  0060و  0004و  0080و  0086و  0088و  0800و  0105و  0180و  7044و  7011و
 7710و  7000و  7441و  7485و  7601و  7608و  7660و  7038و  7854و  7140و  0340و
 0356و  0388و  0033و  0056و  0003و  0085و  0071و  0430و  0431و  0448و  0544و
 0568و  0561و  0503و  0050و  0806و  0876و  0876و  0و  080و  0018و  0185و  7140و
 4753و  4500و  4507و  4007و  5047و  5130و  6803و  0080و  0408و  60و  7000و
 0880و  4010و  550و  7707و .7403
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أوال :منصوبة:
ِ
ِ
ِ
ول َّللاِ  ،قالِ :
ان َم َعه
أيمانا َواحت َساباَ ،وَك َ
 َعن أَبي ه َري َرَة أَن َرس َ"من ات َب َع َج َن َازَة مسلمٍَ ،
َ
ٍ
ِ ٍ ِ
ير َ ِ
صلى
غ ِمن َدفِن َها ،فإنه َيرِجع ِم َن األَج ِر ِب ِق َا
صلى َعَلي َها َوَيفر َ
طين ،ك ُّل ق َيراط مثل أحدَ ،و َمن َ
َحتى ي َ
عَليها ثم رجع َقبل أَن تدَفن ،فإنه يرِجع ِب ِقير ٍ
اط"(.)1
َ
َ
َ
َََ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
الع ِ
ف ِفي َحج ِة
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َوَق َ
 َوعن َعبد َّللا ب ِن َعم ِرو ب ِن َ
اص" ،أَن َرس َ
ول َّللا َ
اع ِب ِمنى لِلن ِ
ونهَ ،ف َجاءه َرج ٌل َفقالَ :لم أَشعر َف َحَلقت َقب َل أَن أَذ َب َح؟ َفقال :اذ َبح َوالَ َح َرَج
الوَد ِ
اس َيسأَل َ
َ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
اء آخر َفقالَ :لم أَشعر َف َن َحرت َقب َل أَن أَرم َي؟ ،قال :ارِم َوالَ َح َرَج َف َما سئ َل النب ُّي َ
َف َج َ
َو َسل َم َعن َشي ٍء قِد َم َوالَ آخر ِإال قال :اف َعل َوالَ َح َرَج"(.)2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المس ِج َد
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ،قال" :إ َذا َد َخ َل أ َ
وعن أَبي َقتَ َاد َة السَلم ِي :أَن َرس ََحدكم َ
ول َّللا َ
َفل َيرَكع َرك َعتَي ِن َقب َل أَن َيجلِ َس"(.)3
ِ
ِ
ِ
 َ َِحدكم َسج َدة ِمن
صلى هللا َعَليه َو َسل َم" :إ َذا أَد َر َك أ َ
وعن أَبي ه َري َرَة ،قال :قال َرسول َّللا َ
ِ
ِ
صالَ ِة َ ِ
الصب ِحَ ،قب َل أَن
صالَ ِة ُّ
صالَتَهَ ،واِ َذا أَد َر َك َسج َدة من َ
العصرَ ،قب َل أَن تَغر َب الشمسَ ،فليتم َ
َ
()4
ِ
صالَتَه" .
تَطل َع الشمسَ ،فليتم َ

ِ
ِ
ِ ِ
ٍِ
 َعن أ ََن ِالع َشاءَ ،فاب َدءوا ِب ِه
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ،قال" :إ َذا قد َم َ
س ب ِن َمالك :أَن َرس َ
ول َّللا َ
َقبل أَن ت ُّ
المغ ِر ِبَ ،والَ تَع َجلوا َعن َع َش ِائكم"(.)5
َ
صالَ َة َ
صلوا َ
َ
ثانيا :مجرورة:

وقد وردت مجرورة في أربعة مواطن ،وهي:

()1
()2
()3
()4
()5

ِ
ِ ِ
يم ِ
ان حديث رقم ( ،40ج.)08/0
ٌ
باب :اتَباع َ
الجَنائ ِز م َن اإل َ
ِ
ِ
ف َعَلى الدابة َو َغي ِرَها حديث رقم ( ،80ج.)78/0
َباب الفتَيا َوه َو َواق ٌ
الغن ِم وم ارِب ِ
ال ِ ِ
باب أَبو ِ
ِ
ض َها حديث رقم ( ،704ج.)56/0
َ
اإلِبلَ ،والد َوابَ ،و َ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
المسج َد َفلَيرَكع َرك َعتَي ِن َقب َل أَن َيجل َس حديث رقم ( ،444ج.)16/0
َباب إذا َد َخ َل أ َ
َحدكم َ
ك ركعة ِم َن العص ِر َقبل الغر ِ
وب حديث رقم ( 556ج.)006/0
َ
َباب َمن أَد َر َ َ َ
َ
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ِ
ِ
الخلِ َيف َة
 َعن َعم ِرو ب ِن َميمو ٍن ،قال :قال ع َمر َرض َي َّللا َعنه " :أوصي َِ
األَولِين :أَن يع ِرف َلهم حقهم ،وأ ِ
وصي َ ِ ِ
ان،
األيم َ
ص ِار الذ َ
َ
َ َ
َ
َ
ين تََبوءوا الد َار َو َ
الخل َيف َة باألَن َ
(.)1
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم :أَن َيق َب َل ِمن مح ِسِن ِهمَ ،وَيعف َو َعن م ِس ِيئ ِهم "
ي َهاج َر النب ُّي َ
ِ
اب ر ِ
وعن َن ِاف ٍع" ،أَن اب َن عمر ب ِن َ ِ
ض تَطلِيَقة
ض َي َّللا عنهماَ ،
طل َق ام َأرَة َله َوِه َي َحائ ٌ
 َالخط َ
ََ
ِ
ِ
وِ
اح َدةَ ،فأَمره رسول َّللاِ صلى هللا َعَلي ِه وسلم أَن ير ِ
يض ِعن َده
اج َع َها ثم يمس َك َها َحتى تَطه َر ،ثم تَح َ
َ
ََ َ
َ
َ
ََ َ
ِ
ِ
طلَِقها َفلي َ ِ ِ
ِ
ين تَطهر ِمن َقب ِل
طلق َها ح َ
َحي َ
ضة أخرى ،ثم يمهَل َها َحتى تَطه َر من َحيض َها ،فإن أ ََرَاد أَن ي َ َ
أَن يج ِ
ام َع َها"(.)2
َ
ِ
ِ
صلى هللا
وعن ابن ع َم َرَ ،فقالَ " :طل َق ابن ع َم َر ام َأرَتَه َوِه َي َحائ ٌ
ضَ ،ف َسأ َ
َل ع َمر النبي َ
َعَلي ِه وسلم َفأَمره أَن ير ِ
طلِ َق ِمن قب ِل ِعدِت َها"(.)3
اج َع َها ،ثم ي َ
َ
َ َ َ ََ
َخ ِ
وعن أَِبي هريرة :أَن رسول َّللاِ صلى هللا عَلي ِه وسلم ،قال" :من َك َانت ِعنده مظلِم ٌة ِأل ِيه
َ ََ
َ
َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ ََ َ
ِ
ِ
َفليتَحلله ِمنها ،فإنه َليس ثَم ِد َينار والَ ِدرهمِ ،من َقب ِل أَن يؤ َخ َذ ِأل ِ
َخيه ِمن َح َس َن ِاته ،فإن َلم َيكن َله
َ
َ َ
ٌَ
ٌ َ
َ
ِ ()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات أخ َذ من َسِي َئات أَخيه َفط ِر َحت َعَليه" .
َح َس َن ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َحدكم
 َصلى هللا َعَليه َو َسل َم ،قال" :إ َذا َأرَى أ َ
وعن َعام ِر ب ِن َربِ َ
يع َة َرض َي َّللا َعنهَ ،عن النب ِي َ
ِ
ِ
وض َع ِمن َقب ِل أَن ت َخلَِفه"(.)5
ِج َن َازة ،فإن َلم َيكن َماشيا َم َع َهاَ ،فل َيقم َحتى َيخلَف َها أَو ت َخلَفه أَو ت َ
ِبالمه ِ
ين
اج ِر َ
َ
ِمن َقب ِل أَن

ويرى الباحث أن فرقا بين (قبل) و (من قبل) كما في الحديث السابق إذ الحرف من أفاد

فإنها ِإذا
ابتداء الغاية الزمانية -هنا أي قبل أن تفارقه الجنازة ابتداء ،قال العينيَ" :قوله (أَو ت َ
وضع) َ
زمان القعود"(.)6
وضعت يقعد َو َه َذا َ

وقد تأتي مبنية على الضم إذا قطعت عن اإلضافة لفظا ال معنى نحوا من ثماني مرات ،وهي:

ان} حديث رقم ( ،4888ج.)048/6
أيم َ
توالذين تََبوءوا الد َار َوال؛ َ
(َ )1باب َ
ِ ِ ِ
ِِ
طلَقهـا و ِ
ِ
اح َـدة أَو ِثنتَـي ِن حـديث رقـم
الم أ
َح ُّق ِب َردهن} [البقرة ]778 :في العـدةَ ،وَكي َ
توبعوَلتهن أ َ
ـرََة إذا َ َ َ
ـف ي َارجـع َ
(َ )2باب َ
( 5007ج.)58/0
( )3باب مر ِ
الح ِائ ِ
ض حديث رقم ( ،5000ج.)51/0
َ
اج َعة َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
امة " حديث رقم ( ،6504ج.)000/8
صاص َيوَم القَي َ
(َ )4باب الق َ
ابَ :متَى َيقعد ِإذا َق َام لِل َجَن َازِة؟ حديث رقم ( ،0038ج.)85/7
(َ )5ب ٌ
( )6بدر الدين العينى ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج)038/8
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ِ
ِ
النساء الطواف مع ِ ِ
ِ
اف
ف َيم َنعهن؟ َوَقد َ
عن َع َط َ
الر َجال ،قالَ :كي َ
طاء" :إذ َم َن َع ابن ه َشا ٍم َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ال؟ قلت :أَبعد ِ
الرج ِ
الحج ِ
ِ
اب أَو َقبل؟ ،قال :أي َل َعم ِريَ ،لَقد
َ َ
َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َم َع ِ َ
ن َساء النب ِي َ
الرجال؟ ،قالَ :لم يكن يخالِطن ،كانت ع ِائشة ر ِ
ِ
أَدركته بعد ِ
الحج ِ
ضي َّللا
َ َ
اب ،قلتَ :كي َ
َ
َ
َ
ف ي َخالط َن ِ َ َ
َ َ ََ َ َ َ َ
ِ
ِ
ال ،الَ تخالِطهمَ ،فقالت ام أرَةٌ :ان َ ِ ِ
ِ
الرج ِ
ين ،قالت:
َ
طلقي َنس َتلم َيا أم المؤ ِمن َ
َ
َعن َها تَطوف َحج َرة م َن ِ َ
طلِ ِقي َعن ِك"(.)1
ان َ
وفي األثر " ،قال :وأيم َّللاِ ،ما كنا نأخذ ِمن ُّاللق َم ِة ِإال َرَبا ِمن أَسَفلِ َها أَكثَر ِمن َها َحتى
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ َر أَبو َبك ٍر َفِإ َذا َشي ٌء أَو أَكثَر ،قال الم َأرَتهَ :يا أخ َت َبني
ص َارت أَكثَ َر ِمما َك َانت َقبلَ ،ف َن َ
َشبعواَ ،و َ
اس ،قالت :الَ وق ِرة عيِنيَ ،ل ِهي اآلن أَكثَر ِمما َقبل ِبثَالَ ِث مر ٍ
ِف َر ٍ
ات"(.)2
َ َ
َ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َب َع َث َبعثا،
 َوعن َعبد َّللا ب ِن ع َم َر َرض َي َّللا عنهما" ،أَن َرس َ
ول َّللا َ
ِ
ِ ِ ِِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َفقالِ :إن
ام َة ب َن َزيٍدَ ،ف َ
ام َرسول َّللا َ
اس َ
َوأَم َر َعَليهم َ
ط َع َن الناس في إ َم َارتهَ ،فَق َ
ِ
تَطعنوا ِفي ِإمارِت ِه َفَقد كنتم تَطعنون ِفي ِإم ِ ِ ِ
ان َل َخلِي ،قال ِإلم ِ
ارةَ ،واِن
َ َ
ارة أَِبيه من َقبلَ ،وأيم َّللا ِإن َك َ
ََ
ََ
ََ
َ
()3
ِ
َك ِ
َح ِب الن ِ
َح ِب الن ِ
اس إلى َبع َده" .
َ
اس إليَ ،واِن َه َذا َلمن أ َ
ان َلمن أ َ
ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
 َوع ِن َ
الب َراء َرض َي َّللا َعنه ،قال :قال النب ُّي َ
يو ِم َنا ه َذا أَن ن ِ
ِ
اب سنتََنا،
َ
َ
َص َ
صل َي ،ثم َنرج َع َف َنن َح َرَ ،من َف َعَله َفَقد أ َ
َ
ٍ ()4
َقدمه ِألَهلِ ِهَ ،لي َس ِم َن ُّ
النس ِك ِفي َشيء" .
َ

َو َسل َمِ" :إن أَو َل َما َنب َدأ ِب ِه ِفي
فإنما ه َو َلح ٌم
َو َمن َذ َب َح َقبلَ ،

ِ ِِ
ِ
ٍ
ِ
ِِ ِ ِ
اب
 َصلى هللا َعَليه َو َسل َم َوَيمينه َرجَلي ِنَ ،عَليهما ث َي ٌ
وعن َسعد ،قال"َ :رأيت بش َمال النب ِي َ
(.)5
يض َيوَم أحٍدَ ،ما َرأيتهما َقبل َوالَ َبعد"
ِب ٌ

( )1باب َ ِ ِ ِ
الرج ِ
ال حديث رقم ( ،0608ج.)057/7
َ
ط َواف الن َساء َم َع ِ َ
ِ
ِ
النبوِة في ِ
(َ )2باب َعالَ َمات ُّ
اإلسالَ ِم حديث رقم ( ،0580ج.)014/4
( )3بــاب بعـ ِ
ضــي َّللا عنهمــاِ ،فــي مر ِ
ـث النِبـ ِـي صــلى هللا عليـ ِـه وســلم أســامة بــن زيـ ٍـد ر ِ
ضـ ِـه الـذي تــوِفي ِفيـ ِـه حــديث رقــم
َ َ
ََ
َ
َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
( ،4461ج.)06/6
(َ )4باب سن ِة األض ِحي ِة حديث رقم ( ،5545ج.)11/0
ِ
الثي ِ
اب الِب ِ
يض حديث رقم ( ،5876ج.)041/0
(َ )5باب َ
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ِ
ٍِ
وع ِن اب ِن عب ٍ ِِ
صلى
اسَ ،رض َي َّللا َعنهما ،قالَ :
َ
َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َيوَم عيدَ ،ف َ
"خ َرَج النب ُّي َ
ِ
النساءَ ،فأَمرهن ِبالصدَق ِةَ ،فجعَل ِت الم أرَة َتصدق ِبخر ِ
ركعتَي ِنَ ،لم ي ِ
ص َها
َ
ََ
صل َقبل َوالَ َبعد ،ثم أَتَى َ َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ
()1
َوِس َخاِب َها" .
ِ
َ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم" :أل يأِتي اب َن َآد َم النذر ِب َشي ٍء َلم
وعن أَبي ه َري َرَة ،قال ، :قال النب ُّي َ
يكن قِدر َله ،وَل ِكن يل ِق ِ
يه النذر إلى الَق َد ِر َقد قِدر َلهَ ،فيستَخ ِرج َّللا ِب ِه ِم َن الب ِخ ِ
يلَ ،فيؤِتي َعَليه ما َلم
َ
َ
َ
َ
َ
َ
()2
ِ
َيكن يؤِتي َعَليه ِمن َقبل" .
-74بعد:
وهي نقيض (قبل) كما بينت سابقا وهي مثل(قبل) في أن أصلها ظرف مكان ولكنها قد

تستخدم ظرف زمان إن دل عليها زمان وقد وردت في البخاري نحوا من ستمائة مرة جلها منصوب

على الظرفية ومن ذلك:

()3

ِ
َحٌد َبع َدكمَ ،وكنتم
جاء في الحديث "أَالَ أ َحدثكم ِإن أ ََخذتم أَد َركتم َمن َس َبَقكم َوَلم يد ِرككم أ َ
خير من أَنتم بين َ ِ
ِ ِ
ِ
صالَ ٍة ثَالَثا
َ َ
ظه َرَانيه ِإال َمن َعمل مثَله ت َسِبحو َن َوتَح َمدو َن َوت َكِبرو َن َخل َ
ف كل َ
ََ َ
()4
ِ
ين" .
َوثَالَث َ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمِ" :إن َبع َدكم َقومأ يخونو َن َوال يؤتَ َمنو َنَ ،وَيش َهدو َن َوال
قال النب ُّي َ
يستَشهدون ،وينِذرون وأل يفون ،ويظهر ِفيهم ِ
الس َمن"(.)5
َ َ ََ َ َ
َ ََ َ

( )1باب الَقالَِئ ِد و ِ
الس َخ ِ
اب لِ ِلن َس ِاء حديث رقم ( ،5880ج.)058/0
َ
َ
ِ
الوَفاء ِبالن ِ
ذر حديث رقم ( ،6614ج.)040/8
(َ )2باب َ
( )3ينظــر :حــديث رقــم حــديث رقــم  0و  70و  008و  700و  044و  061و  011و  488و  580و  584و
 586و  580و  588و  513و  510و  517و  510و  518و  637و  676و  640و  640و 660

 681و  071و  081و  010و  843و  806و  817و  135و  156و  150و  151و  101و  180و
 0330و  0337و  0300و  0055و  0007و  0083و  0086و  0010و  0775و  0776و  0700و
 0703و  0715و  0030و  0043و ، 0053و  0050و  0055و 0407و 0545
( )4باب الذك ِر َبع َد الصالَ ِة حديث رقم ( ،840ج.)0068
اب :الَ َيش َهد َعَلى َش َه َاد ِة َجوٍر ِإذا أش ِه َد حديث رقم ( ،7650ج.)000/0
(َ )5ب ٌ

099

ِ
ِ
ٍِ
ِ
ِ
العبد
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َيقول " :إ َذا أَسَل َم َ
وعن أبي َسعيد الخد ِري أَنه َسم َع َرس َول َّللا َ
ٍ
ِ ِ
ِ
الح َس َنة ِب َعش ِر أَمثَالِ َها
ان َزَلَف َهاَ ،وَك َ
َف َحس َن ِإسالَمه ،ي َكفر َّللا َعنه كل َسِي َئة َك َ
صاصَ :
ان َبع َد َذل َك الق َ
إلى سب ِع ِم َائ ِة ِ
ضع ٍ
فَ ،والسِي َئة ِب ِمثلِ َها ِإال أَن َيتَ َج َاوَز َّللا َعن َها "(.)1
َ
وعن جاِب ِر ب ِن َعبِد َّللاِ" ،أَن عمر ب َن َ ِ
الخن َد ِقَ ،بع َد َما َغ َرَب ِت الشمس
اء َيوَم َ
ََ
 َ َالخطابَ ،ج َ
ش ،قال :يا رسول َّللا ما ِكدت أ ِ
َف َج َع َل َيس ُّب كف َار ق َري ٍ
العص َرَ ،حتى َك َاد ِت الشمس تَغرب ،قال
صلي َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى
صليت َها َفقم َنا إلى بط َح َ
انَ ،فتََوضأَ للصالَة َوتََوضأ َنا َل َهاَ ،ف َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ :وَّللا ما َ
النب ُّي َ
(.)2
ِ
المغ ِر َب
َ
صلى َبع َد َها َ
العص َر َبع َد َما َغ َرَبت الشمس ،ثم َ

ِ ِ ٍِ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه
 َوعن أ ََنس بن َمالكَ ،عن النب ِي َ
ظه ِري – ِإ َذا
ِإِني َأل ََراكم ِمن َبعِديَ -ورب َما ،قالِ :من َبعِد َ
الفجر"
َ

السجود َفوَّللاِ
َو َسل َم ،قال " :أ َِقيموا ُّ
الركو َ
ع َو ُّ َ َ
()3
َرَكعتم َو َس َجدتم "

ِ
ِ
صلِي َرك َعتَي ِن َخ ِف َيفتَي ِن َبع َد َمأ يطلع
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َك َ
ان ي َ
صة" :أَن النبي َ
-وعن َحف َ

()4

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍِ
اس َفقال:
الوَد ِ
َ
اع" :استَنصت الن َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ،قال َله في َحجة َ
وعن َجرير أَن النبي َ
()5
ِ
ِ
اب َبع ٍ
ض"
الَ تَرجعوا َبعدي كفاراَ ،يض ِرب َبعضكم ِرَق َ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
 َِ ِ"حرَم َّللا َمك َة َفَلم
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ،قالَ :
وعن ابن َعباس َرض َي َّللا َعنهماَ ،عن النب ِي َ
ِ
تَ ِحل ِأل ٍ ِ
َحٍد َبعِدي"(،)6
َحد َقبليَ ،والَ أل َ
َ
وقد تأتي مبنية على الضم وذلك عند قطعها عن اإلضافة لفظا ال معنى في نحو خمسة

وعشرين موطنا ومثال ذلك(:)7

ِ
المرِء حديث رقم ( ،40ج.)00/0
(َ )1باب حس ِن إسالَ ِم َ
اعة بع َد َ ِ
(َ )2باب من صلى ِبالن ِ
الوق ِت حديث رقم ( ،516ج.)077/0
اس َج َم َ َ
،هاب َ
َ َ
ِ
ِ
(َ )3باب الخشوِع في الصالَة ،حديث رقم ( ،047ج.)041/0
وب ِة ،حديث رقم ( ،0000ج.)50/7
(َ )4باب الت َ
المكت َ
طُّوِع َبع َد َ
اإلنص ِ
(َ )5باب ِ
ات لِلعَل َماء ،حديث رقم ( ،070ج.)05/0
َ
( )6باب ِ ِ
الح ِش ِ
يش ِفي الَقب ِر ،حديث رقم ( ،0041ج.)17/7
َ
اإلخ ِر َو َ

( )7ينظر :حديث رقم  510و  650و  055و  174و  175و  176و  170و  100و  145و  160و 0360

و  0360و  0303و  0317و  0031و  0077و  0066و  0007و  0017و .0473
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ِ ِ
ِ
عن ِزي ِاد ب ِن ِعالََق َة ،قالِ :ام
"سمعت َج ِر َير ب َن َعبد َّللاَ ،يقول َيوَم َم َ
َ َ
َ
ات المغ َيرة بن شع َب َةَ ،ق َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الوَق ِارَ ،والس ِك َين ِةَ ،حتى َيأِت َيكم
َف َحم َد َّللاَ َوأَث َنى َعَليهَ ،وقالَ :عَليكم ِباتَقاء َّللا َوح َده الَ َش ِر َ
يك َلهَ ،و َ
ِ
ِ
ِ
اآلن .ثم ،قال :استَعفوا ِأل َِم ِ
العف َو ثم ،قال :أَما َبعد ،فإني
يركم ،فإنه َك َ
فإنمأ يأتيكم َ
ان يح ُّب َ
أَم ٌيرَ ،
أَتَيت النِبي صلى هللا َعَلي ِه وسلم قلت :أ َبأيع َك َعَلى ِ
ط َعَليَ :والنُّص ِح لِك ِل مسلِ ٍم َف َبأيعته
اإلسالَ ِم َف َش َر َ
َ
ََ َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
المس ِجد ِإني َل َناص ٌح َلكم ،ثم استَغَف َر َوَن َزَل"
َعَلى َه َذاَ ،وَرب َه َذا َ
حجر":وَلم َي ِجِد الب َخ ِار ُّي
وفي لفظة أما بعد التي هي فصل الخطاب تفصيل فقد  ،قال ابن
َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ص َر َعَلى ِذك ِر
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -يوَم الجم َعة َحديثا َعَلى َشرطه َفاقتَ َ
في صَفة خط َبة النب ِي َ -
ِ ِ
ضع لِلَفص ِل بينه وبين ما بعده ِمن مو ِع َ ٍ
ِ
ِ
ِ
اها
َ َ ََ َ َ َ َ
ظة َوَنح ِو َها  ،قال س َيب َويه أَما َبعد َمع َن َ
الث َناء َواللفظ الذي و َ
َ
مهما يكن ِمن َشي ٍء بعد وقال أَبو ِإسحاق هو الزجاج ِإ َذا َكان الرجل ِفي حِد ٍ
يث َفأ ََرَاد أَن َيأِتي ِب َغي ِرِه
َ
َ َ
َ
َ َ َ
َ َ
َ
اإل ِ
وف المقط ِ
الظر ِ
 ،قال أَما بعد وهو مبِن ٌّي عَلى الض ِم ِألَنه ِمن ُّ
يل التقِدير أَما
وعة َع ِن ِ َ
َ
َ َ
َ
ضاَفة َوِق َ
َ َ َ َ
ِ
الثناء عَلى َّللاِ َفهو َك َذا وأَما بعد َف َك َذا وَال يلزم ِفي َقس ِمه أَن ي ِ ِ ٍ
ِ
امه
َ ََ
َ َ
َ َ
َ
صرَح بَلفظ َبل َيكفي َما َيقوم َمَق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
واختلِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
وسى
َ
قالها َفق َ
َ
يل َداود َعَليه الس َالم َرَواه الط َب َران ُّي َمرفوعا من َحديث أَبي م َ
ف في أَول َمنَ ،
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط ِ
اب
ف َوَرَوى َعبد بن ح َميد َوالط َب َران ُّي َع ِن الشعِب ِي َموقوفا أَن َها َفصل الخ َ
ضع ٌ
األَش َع ِرِي َوِفي ِإس َناده َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
آخرجه س ِعيد بن منص ٍ
ط ِر ِ
يل أَول
ور ِمن َ
يق الشعب ِي َف َزَاد فيه َعن ِزَياد ب ِن س َمي َة َوِق َ
َ
الذي أعطيه َداود َو َ َ
ِ ِ ٍ
ِ ِ ٍِ
ِ
قالها َيعرب بن
قالها َيعقوب َرَواه الد َارقطن ُّي ب َس َند َرَواه في َغ َرائب َمالك َوِق َ
يل أَول َمن َ ،
َمن َ ،
طان وِقيل َكعب بن لؤٍي آخرجه الَق ِ
ط ِر ِ
يق أَِبي َبك ِر ب ِن َعبِد الرح َم ِن
اضي أَبو أَح َم َد ال َغس ِان ُّي ِمن َ
َ
َ
َقح َ َ َ َ
يف وِقيل سحبان بن و ِائ ٍل وِقيل ق ُّس بن س ِ
ِبسنٍد ِ ٍ
اع َد َة َواألَول أَش َبه َويج َمع َبي َنه َوَبي َن َغي ِرِه ِبأَنه
ََ َ
ضع َ َ َ َ
َ َ َ
َ
النسب ِة إلى األَولِي ِة المح ِ
النسب ِة إلى العر ِب خاصة ثم يجمع بينها ِب ِ
ِ
ِ
ِ
النس َب ِة إلى
َ
َ َ
ضة َوال َبقية ِب َ
ِب َ
ََ
َ َ
الَق َب ِائ ِل"(.)2
ِ
"كان النِب ُّي صلى هللا عَلي ِه وسلم ي ِ
طالِ َع ٌة
العص ِر َوالشمس َ
وعن َعائ َش َة ،قالتَ َ :
 َصالَ َة َ
صلي َ
َ ََ َ َ
َ
الفيء َبعد"(.)3
ِفي حج َرِتي َلم َيظ َه ِر َ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ين َو َعامِت ِهم " حديث رقـم ،58
يحةَّ :لل َولِ َرسوِله َوِألَئمة المسلم َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم " :الدين النص َ
(َ )1باب َقول النب ِي َ
(ج.)70/0
( )2ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)435/7
ِ
العص ِر حديث رقم ( ،546ج.)004/0
(َ )3باب َوقت َ
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ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
وعن َعمرو بن د َين ٍار ،قالَ :سمعت َجاب َر ب َن َعبد َّللا ،ي َحدث" أَن َرس َول َّللا َ
الحجارة لِل َكعب ِة وعَلي ِه ِإ َزارهَ ،فقال َله العباس ع ُّمه :يا ابن أ ِ
ِ
َخيَ ،لو َحَلل َت ِإ َزَار َك
ان َينقل َم َعهم َ َ َ
َ َ
َو َسل َم َك َ
َ
َ ََ
َ
َفجعلت عَلى من ِكبيك دو َن ِ
الحج ِ
ط َمغ ِشياا َعَلي ِهَ ،ف َما رِئي َبع َد
ارة ،قالَ :ف َحله َف َج َعَله َعَلى َمن ِك َبي ِهَ ،ف َسَق َ
ََ َ َ َ َ َ
ََ
َ
()1
ِ
ِ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم" .
َذل َك عرَيانا َ
ضي َّللا عنه خرج ،وعمر ر ِ
ضي َّللا عنهما" :أَن أَبا بك ٍر ر ِ
اس ر ِ
وعن ابن َعب ٍضي َّللا َعنه
َ
َ ََ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال إليه
ي َكلم الن َ
اسَ ،فقال :اجلسَ ،فأ ََبىَ ،فقال :اجلسَ ،فأ ََبىَ ،فتَ َشه َد أَبو َبك ٍر َرض َي َّللا َعنهَ ،ف َم َ
الناس ،وتَركوا عمرَ ،فقال :أَما بعدَ ،فمن َك ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ،فإن م َحمدا
َ
َ
ََ
َ َ
ان منكم َيعبد م َحمدا َ
َ
()2
ِ
ان َيعبد َّللاَ ،فإن َّللاَ َح ٌّي َأل يموت. "،
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َقد َم َ
اتَ ،و َمن َك َ
َ
ِ
ٍِ
وع ِن اب ِن عب ٍ ِِ
صلى
اس َرض َي َّللا َعنهما ،قالَ :
َ
َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َيوَم عيدَ ،ف َ
"خ َرَج النب ُّي َ
()3
ِ
ِ
ركعتَي ِن َلم ي ِ
صدق َن" .
ال َعَلى الن َساءَ ،و َم َعه ِبالَ ٌل َف َو َع َ
َ َ
صل َقبل َوالَ َبعد ،ثم َم َ
َمرهن ان َيتَ َ
ظهنَ ،وأ َ
َ
-73أبداً:

ِ
ردات:
جاء عند أهل اللغة "( َ
ال األ ََبد على ل َبد) يض َرب لكل َما َقد َم ،قال الراغب في المف َ
ط َ
األَبدِ ،بالتح ِر ِ
يك ،عبارةٌ َعن مدة الز ِ
يتجز الزَمان ،وذلك أَنه يقال َزمان
أ
تجز َك َما
مان الممتَد الذي َال َي أ
َ
ان ُّ
ضم إليه
حقه أَن َال يثنى َوَال ِيج َمعِ ،إذ َال يتَصور حصول أَبد آخر ي َ
َك َذاَ ،وَال يقال أَبد َك َذاَ .وَك َ
فيثنى ،ولكن قدي ِ
داه َية َيبَقى ِذكرَها على األ ََبد"(.)4
ِ
ِ
ِ
األبِدي ِة"(.)5
وقال" :وال آتي َك َأب َد األِبيد و َأب َد اآلباد و َأب َد األِبدي َن أي َأبدا ،و َأب َد َ
وهي ظرف للزمان المستقبل يستعمل في النفي واإلثبات(.)6

()1
()2
()3
()4

باب َكر ِ
اهَي ِة الت َعرِي ِفي الصالَ ِة َو َغي ِرَها حديث رقم ( 064ج.)87/0
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الدخول َعَلى ِ
َباب ُّ
الموت إذا أد ِرَج في أكفانه( ،ج.)00/7
الميت َبع َد َ
َ
يض عَلى الصد َق ِة والشَف ِ ِ
يها ،حديث رقم ( ،0400ج.)000/7
َ
َباب التح ِر ِ َ
اعة ف َ
َ َ
الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس( ،ج.)000/0

( )5ابن عباد ،المحيط في اللغة( ،ج.)064/7

( )6الملك المؤيد ،الكناش في فني النحو والصرف( ،ج.)710/0

094

وقد وردت هذه اللفظة في البخاري نكرة ومنونة فقط في البخاري وكلها منصوبة على الظرفية

بعد نفي أو نهي ،وذلك مثل:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ،ثم
"صلى النب ُّي َ -
 َعن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها ،قالتَ :صلى هللا َعَليه َو َسل َم -الع َش َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
اءي ِن َوَلم َيكن َي َدعهما أ ََبدا"(.)1
َ
صلى ثَ َمان َي َرَك َعاتَ ،وَرك َعتَين َجالساَ ،وَرك َعتَين َبي َن الن َد َ
واألصل أن أبدا تستخدم للمستقبل بمعنى مطلقا ولكنها في هذا الحديث استخدمت للماضي

مبالغة ليس إال وهذا ما ذكره ابن زكريا االنصاري حين ،قال( ":لم يدعهما)؛ أي :لم يتركهما.

(أبدا) ظرف ،واستعمله للماضي مجازا ،وان كان وضعه للمستقبل إجراء للماضي مجرى المستقبل
ففيه :مبالغة ،كأن ذلك دأبه"(.)2

وقرر ذلك من قبل ابن حجر في الفتح حين قالَ" :قوله أ ََبدا تََقرَر ِفي كت ِب ال َع َربِي ِة أَن َها
ط ويجاب ع ِن الحِد ِ
ِ
ِ ُّ
ِ
ور ِبأَنها ذ ِكرت عَلى سِب ِ
ِ
يث المذك ِ
يل
َ
َ
تستَع َمل للمستَق َبل َوأَما ال َماضي َفي َؤكد بَق َ َ
َ َ َ
َ
َ
المباَل َغ ِة ِإجراء لِلم ِ
اضي َمج َرى المستَق َب ِل َكأَن َذلِ َك دأبه َال يتركه"(.)3
َ
َ َ

الزبي ِر ر ِ
وعن ع ِائشة ر ِضي َّللا َعنها" :أَنها أَوصت َعب َد َّللاِ بن ُّ
ضي َّللا عنهما الَ تَد ِفِني
َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ ََ َ َ
معهم واد ِفِني مع صو ِ
يع الَ أ َزكى ِب ِه أ ََبدا"(.)4
احِبي ِبال َب ِق ِ
ََ َ َ
ََ َ
اس ر ِ
ِِ ِ ِ
الحس ِن ،قال" :كنت ِعن َد اب ِن َعب ٍ
ضي َّللا عنهماِ ،إذ أَتَاه َرج ٌل
 َوعن َسعيد بن أَبي َ َ
َ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
اسِ ،إِني ِإنسان ِإنما م ِع َ ِ ِ
َفقالَ :يا أ ََبا َعب ٍ
ص ِاو َيرَ ،فقال ابن
صن َعة َيديَ ،واِني أَص َنع َهذه الت َ
يشتي من َ
َ ٌ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َعب ٍ
صوَر
اس :الَ أ َحدث َك إال َما َسمعت َرس َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -يقولَ :سمعته َيقولَ :من َ
ول َّللا َ -
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يها أ ََبدا"(.)5
يها ُّ
صَ
الرو َحَ ،وَلي َس ب َناف ٍخ ف َ
ورة ،فإن َّللاَ م َعذبه َحتى َينف َخ ف َ
ِ ِ ِ
يها أ ََبدا)؛ أي َفَيل َزم أَن َيكو َن َع َذابه َسرَمدا"(.)6
جاء في شرح ال
َ
حديث"(وَلي َس ب َناف ٍخ ف َ
الفج ِر ،حديث رقم ( ،0015ج.)55/7
(َ )1باب الم َد َاو َم ِة َعَلى َرك َعتَ ِي َ
( )2ابن زكريا االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)778/0

( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)40/0
( )4بــاب مــا جــاء ِفــي َقبـ ِـر النِبـ ِـي صــلى هللا عَليـ ِـه وســلم ،وأَِبــي بكـ ٍـر ،وعمــر ر ِ
ضــي َّللا عنهمــا ،حــديث رقــم ،0010
َ
َ
َ ََ َ َ
َ
َ َ َ
َ ََ َ َ
(ج.)030/7
( )5باب بي ِع التص ِاو ِ ِ
ِ
ِ ِ
ك ،حديث رقم ( 7775ج.)87/0
يها روٌحَ ،و َما يك َره من ،ل َ
َ َ
ير التي َلي َس ف َ
َ
( )6الهروي ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( ،ج.)7850/0
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ِ
ضي م ِ
ِ
طأ ِ
ِ
قالتي
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -يوماَ" :لن َيبس َ َ
َحٌد منكم ثَوَبه َحتى أَق َ َ
وقال النب ُّي َ -هِذ ِه ،ثم يجمعه إلى صد ِرِه َفينسى ِمن م ِ
قالتي َشيئا أ ََبدا"(.)1
َ
َ ََ
َ
َ َ
َ
ِ ِ ٍِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمِ -في ِذي
 َوع ِن َ
الب َراء بن َعازب َرض َي َّللا َعنه ،قال" :اعتَ َم َر النب ُّي َ -
ِ
ِ
يم ِب َها ثَالَثَ َة أيامٍَ ،فَلما َكتَبوا
الَقع َدةَ ،فأ ََبى أَهل َمك َة أَن َي َدعوه َيدخل َمك َة َحتى َق َ
اضاهم َعَلى أَن يق َ
ِ
اضى َعَلي ِه م َحمٌد َرسول َّللاَِ ،فقالوا :الَ ن ِق ُّر ِب َهاَ ،فَلو َنعَلم أَن َك َرسول َّللاِ َما
ابَ ،كتَبوا َه َذا َما َق َ
الكتَ َ
اكَ ،ل ِكن أَن َت م َحمد بن َعبِد َّللاِ ،قال :أ ََنا َرسول َّللاَِ ،وأ ََنا م َحمد بن َعبِد َّللاِ  ،ثم  ،قال ِل َعِل ٍي:
َم َنع َن َ
ِ
ِ
وك أ ََبدا"(.)2
امح َرسول َّللا ،قال :الَ َوَّللا الَ أَمح َ

وفي رواية أخرى "َفقال َعلِ ٌّيَ :وَّللاِ الَ أَم َحاه أ ََبدا"(.)3
ِ
ٍ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
وعن ح َميد ،قالَ :سمعت أ ََنسا َرض َي َّللا َعنهَ ،يقولَ :
 َ"خ َرَج َرسول َّللا َ -
ِ
وسلم -إلى َ ِ ِ
صار َيح ِفرو َن ِفي َغ َد ٍاة َب ِارَد ٍةَ ،فَلم َيكن َلهم َعِب ٌيد َيع َملو َن
الخن َدقَ ،فإ َذا الم َهاجرو َن َواألَن َ
ََ َ
ِ ِ
َذلِ َك َلهمَ ،فَلما أرَى ما ِب ِهم ِم َن الن ِ
ِ
ص ِار
العي َ
صب َوالجوِع ،قال :اللهم إن َ
ش َعيش اآلخرةَ ،فاغفر لألَن َ
َ
َ َ
والمه ِ
ين َله:
اج َرهَ ،فقالوا م ِجيِب َ
َ َ
ِ
َعَلـــــــى ِ
ــــــدا"
الج َهـــــــاد َمـــــــا َب ِقيَنـــــــا أََبـ َ

ِ
ــــــــــدا
ين بـ
ــــــــــايعوا ُم َحمـ َ
ــــــــــن الـــــــــــذ َ
َن ْحـ ُ
ُ

(.)4

ووردت أبدا -هنا -في الحديث مع اإلثبات وليس النفي وهذا من استخدامها.
-75حين:
جاء في المعاجم اللغوية" :الحين :الوقت .يقال :حينئذ ...والحين -أيضا :-المدة .ومنه قوله
َْ
()5
ٌ
َ
يفعل كذا َيحين َحينا أي آن وحان
تعالى﴿ :-هل أَت لَع الَسناان حِني من ادلهر﴾  .وحان له أن َوحينت
مساوعة .وأَح َينت بالمكان ،إذا
حأينة ،مثل
حينه أي قرب وقته .وعاملته م َ
َ
أقمت به حيناَ .
َ
الغر ِ
س ،حديث رقم ( ،7053ج.)031/0
اء ِفي َ
(َ )1باب َما َج َ
صاَل َح فالَن بن فـالَ ٍنَ ،وفـالَن بـن فـالَ ٍنَ ،وِان َلـم َينسـبه إلـى َقِبيَلِت ِـه أَو َن َسـِب ِه حـديث رقـم
ابَ :كي َ
(َ )2ب ٌ
ف يكتَب َهذاَ :ما َ
( ،7611ج.)084/0
صاَل َح ِة َعَلى ثَالَثَ ِة؛ أيامٍ ،أَو َوق ٍت َمعلومٍ ،حديث رقم ( ،0084ج.)030/4
(َ )3باب الم َ
يض عَلى ِ
القتَ ِ
ال ،حديث رقم ( ،7804ج.)75/4
(َ )4باب التح ِر ِ َ
)] (5اإلنسان.[0 :
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كل يوم وليلة وقتا تحلبها فيه .وفالن يأكل الحي َن َة و ِ
الناق َة ،إذا جعلت لها في ِ
الح َين َة ،أي المرة الواحدة
َ
في اليوم والليلة .وفالن يفعل كذا أحيانا ،وفي األَحيا ِن"(.)1
وقد وردت معربة في البخاري بالنصب على الظرفية فقط وبمعنى الوقت أو المدة الزمانية

فيما بحثت وذلك في ثالثين موطنا تقريبا مثل(:)2

ان َرسول َّللاِ -صلى هللا َعَلي ِه وسلم -أَجوَد الن ِ
 َع ِن اب ِن َعب ٍان أَج َود َما
اس ،قالَ :
اسَ ،وَك َ
"ك َ
َ
َ
ََ َ
يكون ِفي رمضان ِحين يلَقاه ِجب ِريل ،وكان يلَقاه ِفي ك ِل َليَل ٍة ِمن رمضان َفيد ِارسه القرآنَ ،فَلرسول َّللاِ
ََ َ َ َ
ََ َ َ
ََ َ َ َ َ
َ
َ َ
ِ ()3
ِ
الخي ِر ِم َن ِ
يح المرَسَلة"
الر ِ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم -أَج َود ِب َ
َ-

ِ
ِ
وعن أَسم ِ ِ ٍِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم-
اء بنت أَبي َبكر أَن َها ،قالت" :أَتَيت َعائ َش َة َزو َج النب ِي َ -
َ َ
ِ (.)4
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
ِ
ِ
صلي"
حَ
ين َخ َسَفت الشمسَ ،فإ َذا الناس ق َي ٌ
صلو َنَ ،واِ َذا ه َي َقائ َم ٌة ت َ
ام ي َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اجِت ِهَ ،فات َب َعه
صلى هللا َعَليه َو َسل َم" :أَنه َخ َرَج ل َح َ
وعن المغ َيرة بن شع َب َةَ ،عن َرسول َّللا َ -(.)5
الم ِغيرة ِبِإداوٍة ِفيها ماءَ ،فصب عَلي ِه ِحين َفر َ ِ
اجِت ِه َفتَ َوضأَ َو َم َس َح َعَلى الخفي ِن"
َ
غ من َح َ
َ َ
َ ََ َ َ ٌ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِر
الح َ
ين َف َر َ
ض َّللا الصالَ َة ح َ
وعن َعائ َش َة أ ِم المؤ ِمني َن ،قالتَ" :ف َر َ
 َض َهاَ ،رك َعتَي ِن ،في َ
(.)6
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ض ِر"
الح َ
صالَة َ
صالَة السَفرَ ،وز َيد في َ
َوالسَفرَ ،فأقرت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َين ِزل
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -ك َ
 َوعن َناف ٍع ،أَن َعب َد َّللا ب َن ع َم َر ،أَخ َب َره "أَن َرس َ
ول َّللا َ -
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
المس ِجِد الِذي ِبِذي الحَليَف ِة،
ين َيعتَمرَ ،وِفي َحجته ح َ
ِبذي الحَليَفة ح َ
ين َحج تَح َت َسم َرة في َموض ِع َ
ِ
ان ِفي ِتل َك الط ِر ِ
ظ َه َر ِمن
ط ِمن َبط ِن َو ٍادَ ،فِإ َذا َ
يق أَو َح ٍج أَو عم َ ٍرة َه َب َ
ان ِإ َذا َر َج َع من َغزٍو َك َ
َوَك َ

( )1الجوهري ،ابن حماد ،الصحاح( ،ج.)7036/5

( )2ينظر :حديث رقم حديث رقم  506و  067و  008و  0705و 5067و6700
ِ
الوح ِي ،حديث رقم ( 6ج.)8/0
(َ )3باب َبدء َ
الغش ِي المثِق ِل ،حديث رقم ( 084ج.)48/0
(َ )4باب َمن َلم َيتََوضأ ِإال ِم َن َ
المس ِح َعَلى الخفي ِن حديث رقم ( ،730ج.)53/0
(َ )5باب َ
ض ِت الصالَة ِفي ِ
اإلس َر ِاء؟ ،حديث رقم ( 053ج.)01/0
ف ف ِر َ
ابَ :كي َ
(َ )6ب ٌ
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ِِ
ير ِ
ٍ
ِ
اخ ِبالبطح ِ
ِ
اء الِتي َعَلى َش ِف ِ
المس ِجِد
َبط ِن َواد أ ََن َ َ َ
َ
الوادي الشرقيةَ ،ف َعر َس ثَم َحتى يصب َح َلي َس عن َد َ
(.)1
الِذي ِب ِحجارٍة والَ عَلى األ َ ِ ِ
المس ِجد"
ََ َ َ
َك َمة التي َعَلي َها َ

أي حال عمرته ووقتها.

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ، -قالَ " :من  ،قال ح َ
 َوعن َجاب ِر ب ِن َعبد َّللا :أَن َرس َ
ول َّللا َ -
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
الف ِ
ِ
ضيَل َةَ ،واب َعثه
الوِسيَل َة َو َ
اء :اللهم َرب َهذه الدع َوة التامةَ ،والصالَة الَقائ َمة آت م َحمدا َ
َيس َمع الن َد َ
ِ ()2
مَقاما محمودا الِذي وعدتَه ،حلت َله َشَف ِ
ِ
امة "
َ
ََ
َ
اعتي َيوَم الق َي َ
َ
َ
والمقصود وقت فراغه من سماع اآلذان.

وقد تأتي بصيغة الجمع (أحيانا) وذلك في موطنين  ،هما:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول
 َعن َعائ َش َة أ ِم المؤ ِمن َين َرض َي َّللا َعن َها ،أَن َ
َل َرس َ
الح ِار َث ب َن ه َشا ٍم َرض َي َّللا َعنه َسأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا
ف َيأت َ
ول َّللاَ ،كي َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -فقال"َ :يا َرس َ
يك َ
الوحي؟ َفقال َرسول َّللا َ -
َّللا َ -
عَلي ِه وسلم : -أَحيانا يأِت ِيني  ،مثل صل ِ
الج َر ِ
صم َعِني َوَقد َو َعيت َعنه
سَ ،وه َو أ َ
َ َ
صَلة َ
َشُّده َعَليَ ،فيف َ
َ َ
َ ََ َ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
المَلك َرجال َفي َكلمني َفأَعي َما َيقول"
َما قالَ ،وأَح َيانا َيتَمثل ل َي َ
جاء في التعليق على الحديث"(أحيانا) أي :أوقاتا ،ونصبه على الظرفية وعامله يأتي في
()4

قوله( :يأتيني  ،مثل صلصلة الجرس) أي :صوته"،

ِ
ِ
"ك َ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ -يق َأر ِفي
وعن َعبِد َّللا ب ِن أَِبي َقتَ َاد َةَ ،عن أَِبيه ،قالَ :
 َان النب ُّي َ -
ط ِول ِفي األوَلى ،ويَق ِ
ِ ِ
ِ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
صر ِفي الث ِان َي ِة
ورتَي ِن ي َ
صالَة الظه ِر بَفات َحة الكتَابَ ،وس َ
َ
الرك َعتَين األوَل َيين من َ
()5
َويس ِمع اآلي َة أَح َيانا"

ِ
ـاجد الِتــي عَلــى [ص ]034:طــر ِق الم ِدينـ ِـة ،و ِ
ِ
ـاب :المسـ ِ
صــلى هللا َعَليـ ِـه َو َســل َم
يهــا النِبـ ُّ
َ
ـي َ
صــلى ف َ
الم َواض ـ ِع التــي َ
َ َ َ َ
(َ )1بـ ٌ َ َ
حديث رقم (( )484ج.)034/0
الدع ِاء ِعند ِ
الن َد ِاء حديث رقم ( ،604ج.)076/0
َ
(َ )2باب ُّ َ
ِ
الوح ِي حديث رقم ( ،7ج.)6/0
(َ )3باب َبدء َ
( )4االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)00/0
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وب ِ
( )5باب وج ِ
الق َر ِ ِ ِ
يهـا َو َمـا ي َخاَفـت ،حـديث
الح َ
َ
المأمو ِم في الصَل َوات كل َها ،في َ
ض ِر َوالس َـف ِرَ ،و َمـا يج َهـر ف َ
اءة لإل َما ِم َو َ
َ
رقم ( ،051ج.)057/0
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ولفظة أحيانا في هذا الحديث تدل على تكرار هذا الفعل.
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المبحث الثاني
ألفاظ الزمان المبنية
البناء لغةً :وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت(.)1
ُ
البناء اصطالحاً :البناء َفه َو الثُّبوت واللزوم كبناء ال َح ِائط ُّ
وحده ِفي النحو لزوم آخر ال َكلِ َمة
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يها(.)2
سكونا أَو َح َرَكة َوِان شئت َ
قلت ه َو أن َال يخ َتلف آخر ال َكل َمة الخت َالف ال َعامل ف َ
وهو لفظي ومعنوي عند بعض النحاة فاللفظي " ما جيء به ال لبيان مقتضى العامل من
ٍ
ٍ
شبه ِ
حذف ،وليس حكاية وال نقال وال إتباعا وال تخلصا
حرف أو سكو ٍن أو
اإلعراب من حركة أو
من سكونين.

وعلى القول بأنه معنوي :لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل(.)3
َ"والبناء أَرَب َعة أضرب ضم َوفتح َوكسر ووقف فالضم يكون ِفي ِاالسمَ :نحو حيث َومن قبل
ِ
ِ
ِ
بها َوَال ضم ِفي ال ِفعل َوالَفتح يكون ِفي ِاالسمَ ،نحو:
َومن بعد َوفي ال َحرف في منذ في ل َغة من جر َ
ِ ِ
وقعد َوِفي ال َحرف َنحو إن وثم َو ال َكسر يكون ِفي ِاالسم َنحو:
أين
قام َ
َ
َ
وكيف َوفي الفعلَ ،نحوَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
جير وِفي َالم ِ
ِ
أمس وهؤالء وِفي ال َحرف في ِ
ضاَفة وبائها َنحو َقولك لزيد وبزيد َوَال كسر في الفعل
اإل َ
َ
َ
َوال َوقف يكون ِفي ِاالسمَ ،نحو :من وكم َوِفي ال ِفعل َنحو :خذ وكل َوِفي ال َحرف َنحو هل وبل"(.)4
وقد قرر النحاة أن المبني من األسماء والحروف إنما يعرف من السماع فقد قيل" :وتتوقف

معرفة ما تبنى عليه االسماء والحروف على السماع والنقل الصحيحين ،فإن منها يبنى على الضمِ،
ومنها ما يبنى على الفتح؛ ومنها ما يبنى على الكسر ،ومنها ما يبنى على السكون .ولكن ليس

لمعرفة ذلك ضابط" (.)5
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كلها مبنية وكذلك األصل ِفي األَفعال وَال ِ
"والحروف ُّ
يفتقر َذلِك إلى عل ٍة ،ألن الكلم َة
َ
َ َ
موضوع ٌة َعَلي ِه(.)1
ويقصدون باألصل في األفعال البناء؛ ألن الماضي واألمر مبنيان مطلقا والمضارع معرب

ويبنى إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة ونون النسوة.

كان
وقرر النحاة -أيضا -أن عالمة البناء على األصل السكون وبينوا علة ذلك":وانما َ
ِ
ضد ِ
اإلع َراب واإلعراب يكون
األصل ِفي البناء السكو َن ألمرين :أحدهما أنه ُّ
بالحركة فضده بضدها
شيء ِإال لل َحاجة إليه"(.)2
َوالث ِاني أن ال َح َرَكة زائدةٌ واألصل أن َال يزاد
ٌ
أما المبني من األسماء فهي "ما أشبه الحرف في الوضع أو المعنى أو االستعمال أو

االفتقار أو ِ
اإلهمال أو اللفظ.

حرف و ٍ
ٍ
احد كـ "تاء" قمت ،أو
فالشبه الوضعي :أن يكون االسم موضوعا في األصل على
فرد نادر فألحق
على حرفين وان لم يكن ثانيهما حرف لين ،كـ "الضمائر" ،وال يرد "نحن"؛ ألنه ٌ
باألعم األغلب.
والشبه المعنوي :أن يتضمن االسم معنى من معاني الحروف ،كـ "أسماء الشروط،
ان " على ٍ
قول لمعارضة الشبه ِ
واالستفهام ،وكذا أسماء ِ
وذان وت ِ
اإلشارة" وانما أعرب " أي ِ
باإلضافة

والتثنية اللتين من خواص األسماء.

والشبه االستعمالي :أن يكون االسم نائبا عن الفعل وال يتأثر بالعامل كـ "أسماء األفعال "
ٍ
معمولة.
فأشبهت الحرف في كونها عاملة غير
والشبه االفتقاري :أن يكون االسم الزم االفتقار إلى جملة يتم بها معناه كـ "األسماء الموصولة
" ،وأعرب "اللذان واللتان" على ٍ
قول كما تقدم.
ٍ
معمول
والشبه اإلهمال :أن يكون االسم مشبها للحرف في كونه غير عامل وغير
كـ "أوائل السور وأسماء الهجاء" وكذا األسماء قبل التركيب على ٍ
قول.

( )1ابن جني الموصلي ،اللمع في العربية( ،ص.)00
( )2المرجع السابق( ،ص.)00
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والشبه اللفظي :أن يكون االسم مشبها للحرف في لفظه كـ "على " االسمية و"كال" بمعنى حقا
()1

و"الكاف " بمعنى مثل".

وأضاف عباس حسن في النحو الوافي أنواعا أخرى من األسماء أكثر تفصيال على النحو

()2
أح َد َع َش َر  ...إلى تسعة َع َش َر؛ فإنها مبنية
اآلتي  :األسماء المركبة؛ ومنها بعض األعداد؛ مثلَ :
دائما على فتح الجز أين .ما عدا اثني َع َش َر ،واثنتي عشرة؛ فإنهما يعربان إعراب المثنى وكذا اسم

"ال" النافية للجنس -أحيانا -في نحو :ال نافع مكروه .وكذلك المنادى ،إذا كان :مفردا ،علما ،أو
نكرة مقصودة ،مثل :يا حمد ،ساعد زميلك ،ويا زميل اشكر صديقك.

وأضاف بعض متفرقات أخرى ،مثل" :كم" وبعض الظروف ،مثل" :حيث" والعلم المختوم

بكلمة" :ويه" ،وما كان على وزن "فعال" في رأي قومك ، -مثل حذام ،وقطام " ...وكالهما اسم
امرأة" .وكذلك أسماء األصوات المحكية ،مثل" :قاق" ،و"غاق" ،في نحو :صاحت الدجاجة قاق،

ونعب الغراب غاق".
-0إذ:
ذكر السيوطي أقوال النحاة مفصلة في هذا الظرف وأقسامه عند النحاة ولكنه بدأ الحديث

عن رأي الجمهور ونسبه لنفسه دليال على موافقته للجمهور في أنه يلزم الظرفية فقالِ( ":إذ) لل َوقت
الم ِ
اضي وللمستقبل ِفي األَصح وتلزم الظرِفية ما لم يضف َلها زمان و ِ
ضاَفة إلى جمَلة غير
اإل َ
َ َ َ
َ َ
َ
َ
ِ
ليها اسم بعده َماض َوقد
مصدرة بزال وأخواته أَو َد َام أَو َلي َس أَو َلكن أَو َليت أَو َل َعل ويقبح أَن َي َ
كلها فتعوض تنوينا وتكسر للساكنين"(.)3
يحذف جزؤها َو َ

ثم ذكر بعض أقوال النحاة في جواز تصرفها إلى مواقع إعرابية أخرى فقالَ ":وجوز األَخَفش
وعها َمفعوال ِب ِه وبدال ِمنه والزمخشري مبتَدأ َ ...وِهي تَ ِجيء للتعلِيل خالفا
والزجاج والمتآخرون وق َ
ِ
ِ
زمان أَو َزِائ َدة أَق َوال
للجمهور حرفا َوقيل ظرفا وللمفاجأة بعد َبينا وبينما حرفا أَو ظرف َم َكان أَو َ
َوعلي الظرِفية عاملها  ،قال ابن جني َوابن الباذش تَاليها وعامل َبينا مَقدر والشلوبين عاملهما

( )1الكرمي المقدسي ،دليل الطالبين لكالم النحويين( ،ص.)01
( )2عباس حسن ،النحو الوافي( ،ج.)01/0
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َمحذوف َواِذا بدل  ،قال أَبو ع َبي َدة وللتحقيق وزائدة َواختَ َاره ابن الشجري بعد َبينا وبينما من الظروف
المبنية (ِإذ)"(.)1
ِ
ِ
بهاَ ،نحو:
ولها التنوين واإلخبار َ
ثم بين اسميتها والدليل على ذلك" َوالدليل على اسميتها قب َ
ْ
مجيئك ِإذ جاء زيد و ِ
ضاَفة إليها ِب َال تَأ ِويلَ ،نحو﴿ :بعد إِذ هديتنا﴾( ،)2وبنيت الفتقارها إلى َما
اإل َ
َ
َ َ

بعدها من الجمل ولوضعها على حرفين وأصل وضعها أَن تكون ظرفا للوقت الم ِ
اضي َوهل تقع
َ
َ
َ
َ َ
َ
ْ
اعة ِمنهم ابن َمالك :نعمَ ،واستََدلُّوا بقوله -تعالى﴿-يومئ ِ ٍذ
لال
جم َ
ستقبال ، ،قال الجمهورَ :ال َوقال َ
َ
َْ َ
ارها﴾()3والجمهور جعلوا اآلية ونحوها من باب ﴿ َونفخ ِف ُّ
الصور﴾( )4أي من تَن ِزيل المستَقبل
حتدث أخب
ِ
ََ َ
َ
َ
الو ِ
اجب الوقوع منزَلة َما قد َوقع"(.)5
َ
وتلزم
ِح َينِئٍذ

ثم بين أن إذ ال تتصرف إال إذا أضيف إليها اسم زمان وهذا هو رأي الجمهور ،فقال":

ضاف اسم الزَمان إليها َنحو
(ِإذ) الظرِفية َف َال تتصرف ِبأَن تكون فاعلة أَو مبتَدأَة ِإال أَن ي َ
ْ
ويومئذ و ﴿بعد إِذ هديتنا﴾( )6ورأيتك أمس ِإذ ِجئت"(.)7
وعلى كل األحوال فإننا نميل إلى رأي الجمهور بلزومها النصب على الظرفية إال إذا

أضيف لها ظرف زمان آخر؛ ألن كل األقوال األخرى بجواز تصرفها عليها ردود عند جمهور

النحاة ووافقهم عليها أبو حيان.

وقد وردت (إذ) في البخاري نحوا من خمسين ومائتين مرة بعضها في جواب بينا وبينما،

وذلك مثل(:)8

( )1السيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع( ،ج.)000/7
عمران.]8 :
([ )2آل َ
([ )3الزلزلة.]4 :
([ )4ال َكهف.]11 :
( )5السيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع( ،ج.)000/7
عمران.]8 :
([ )6آل َ
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ِ ِ ٍِ ِ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ، -قال " :ثَالَ ٌث َمن
 َعن أ ََنس بن َمالك َرض َي َّللا َعنهَ ،عن النب ِي َ -ِِ
ِ ِ
يه و َج َد َحالَوَة اإليم ِ
َحب َعبدا الَ ي ِحبُّه ِإال
انَ :من َك َ
ان َّللا َوَرسوله أَ َحب إليه مما س َواهماَ ،و َمن أ َ
َ
كن ف َ
َ
ِِ
ود ِفي الكف ِرَ ،بع َد ِإذ أَنَق َذه َّللاِ ،منه َك َما َيك َره أَن يلَقى ِفي الن ِار"(.)1
َّلل َعز َو َجلَ ،و َمن َيك َره أَن َيع َ

وقد أعرب العيني هذا الحديث فقالَ" :قوله( :بعد ِإذ أنقذه هللا) (بعد) ،نصب على الظرف،
(واِذ) ،كلمة ظرف َك َما ِفي َقوله -تعالى﴿ :-فقد َنصره هللا ِإذ آخرجه الذين كفروا﴾(.)3(")2
َ
ِ
ِ
ِ
يكَ ،فقال َله َوَرَقةَ :يا اب َن
يجةَ :يا اب َن َعمِ ،اس َمع م َن اب ِن أَخ َ
وفي الحديث "َفقالت َله َخد َِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ -خ َب َر َما َأرَىَ ،فقال َله َوَرَقةَ :ه َذا الناموس
أَخي َما َذا تَ َرى؟ َفأَخ َب َره َرسول َّللا َ -
الِذي نزل َّللا عَلى موسى ،يا َليتِني ِفيها ج َذعا(َ ،)4ليتِني أَكون حياا ِإذ يخ ِرجك َقومكَ ،فقال رسول َّللاِ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا عَليه وسلم : -أَو مخ ِرِجي هم  ،قال :نعمَ ،لم يأت رجل َق ُّط ِبمثل َما ِجئ َت ِبه ِإال
َ َ ٌ
ََ
َ
َ
َ ََ َ
()5
ِ
ِ
ِ
ِ
الوحي" .
عود َيَ ،واِن يدركني َيوم َك أَنصر َك َنص ار م َؤزرا .ثم َلم َين َشب َوَرَقة أَن توف َيَ ،وَفتَ َر َ
وعند شرح الحديث ذكر العيني أنه يميل إلى قول ابن مالك بجواز أن تكون (إذ) لما استقبل
من
ِفي
يَ ْوم

من الزمان فتقع موقع إذا ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخرج من مكة في حادثة الهجرة بعد ثالث عشرة سنة
قول ورقة بن نوفل له  ،قال العينيَ" :قوله ِإذ يخرجك َقومك  ،قال ابن مالك استعمل ِف ِ
يه ِإذ
َ
ََْ ُ
ذرهمْ
ص ِحيح وغفل َعنه أَكثر النح ِويين َو ِمنه َقوله -تعالى﴿ -وأن
المستَقبل كإذا َوه َو اسِتع َمال
َ
َْ
ْ ُْ ُ
َْ ْ َ ْ
َ
ُ َ
َْ ُ
يعلمون
رة إِذ قيض األمر﴾(َ )6وَقوله -تعالىَ ﴿ -وأنذره ْم يَ ْوم اآلزفة إِذ القلوب﴾(َ )7وَقوله ﴿ف َاوف
اِل
= 0555و  0608و  0008و  0171و  0106و  7358و  7775و  7758و  7500و  7660و  7885و
 0330و  0301و  0065و  0085و 0747
( )1بـاب :مـن َكـ ِـره أَن يعـود ِفـي الكفـ ِـر َكمـا يكـره أَن يلَقــى ِفـي الن ِ ِ
أيم ِ
ـان .كتـاب ال؛ أيمــان حـديث رقــم 70
َ َ َ
َ َ َ
ـار مـ َـن ال؛ َ
َ ٌ َ
ج00/0
([ )2التوبة]70 :

( )3العينى ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج.)068/0
وث ال ِس ِن و َ ِ ِ
( )4الجذع يد ُّل عَلى حد ِ
ِ
ِ
ان ،و ِم ِـن ِ
اإلِب ِـل الـذي أَتَـت َلـه َخمـس
َ َ
ط َرَاوتهَ .فال َجذع م َن الشاءَ :مـا أَتَـى َلـه َس َـنتَ ِ َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ذع ،ألَنه َجد ٌيد( .الرازي ،مقاييس اللغة( ،ج.)400/0
ينَ .وي َسمى الدهر األَزَلم ال َج َ
سن َ
( )5باب بدء الوحي ،حديث رقم ( ،0ج.)0/0
([ )6مريم]01 :

([ )7غافر.]08 :
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ْ
َ ْ
ع َناقهم﴾( ،)1قال وقد استعمل كل منهما ِفي م ِ
وضع اآلخر َومن اسِتع َمال (ِإذا)
إِذ األغلل ِِف أ
َ
َ
ََْ َ َ َ
م ِ
ارة أو لهوا انْ َف ُّضوا إيلها﴾()2؛ ِألَن االنفضاض واقع ِ
يما
ف
وضع (ِإذ) َنحو َقوله -تعالىِ﴿ -إَوذا رأوا ِِت
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
يخنا ِبأَن ُّ
الن َحاة لم
مضى َوقال َبعضهم َه َذا الذي ذكره ابن َمالك قد أقره َعَليه غير َواحد َوتعقبه َش َ
ظاهره َذلِك وقالوا ِفي  ،مثل ه َذا استعمل ِ
يغة الدالة على
يغفلوا َعنه بل منعوا وروده َوأولوا َما َ
الص َ
َ
َ
ِ
لتحقق وقوعه فأنزلوه َمن ِزَلته َويَق ِوي َذلِك -هنا -أَن ِفي رواية الب َخ ِاري ِفي التعِبير ِحين
المضي َ
ِِ
ِِ
ِ
مجاز
مجاز َو َما ذكره َغيره فيه ارِت َكاب َ
يخرجك َقومك َوعند التحقيق َما اد َعاه ابن َمالك فيه ارِت َكاب َ
ومجازهم أولى لما يبتنى عَلي ِه من أَن أيَقاع المستَقبل ِفي صورة الم ِ
ضي تَح ِقيقا لوقوعه أَو
َ
َ
ِ
ِ
ِ
استحضا ار للصورة اآلِت َية ِفي َهذه دون تل َك قلت بل غفلوا َعنه؛ ألَن التنِبيه على مثل َه َذا َلي َس من
وظيفتهم واِنما هو من و ِظ َيفة أهل ال ِ
يف َيصح َوقد ورد ِفي القرآن ِفي
معاني َوَقوله بل منعوا وروده َك َ
َ
َ
َ َ َ
غير ما م ِ
ِ
ظاهره ي َنافي َقوله منعوا وروده َوَكيف نسب التأ ِويل إليهم َوه َو َلي َس
وضع َوَقوله َوأولوا َما َ
َ َ
مع ِاني َقوله ومجازهم أولى بعيد َعن األَوَل ِوية ِألَن التعلِيل الِذي علله َلهم
إليهم َواِن َما ه َو إلى أهل ال َ
هو عين ما علله ابن مالك ِفي َقوله استعمل ِإذ ِفي المستَقبل كإذا وِبال َعك ِ
س َفمن أين األَولوية"(.)3
َ
َ
َ
َ
و-هنا -يقرر العيني أن التأويل بالمجاز ليس من صنعة النحاة وانما من صنعة أهل

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.

ِ
ِ
وعن َجاِب َر ب َن َعبِد َّللاِ األَن ِالوح ِي َفقال ِفي َحِد ِيث ِهَ " :بي َنا
صاري ،قالَ :وه َو ي َحدث َعن َفت َرة َ
َ
ِ
أَنا أَم ِشي ِإذ س ِمعت صوتا ِمن السم ِ
ِ
اءَ ،ف َرَفعت َب ِ
اءِني ِب ِح َرٍاء َجالِ ٌس َعَلى
َ
َ
صريَ ،فإ َذا َ
َ
َ
َ
َ
المَلك الذي َج َ
()4
ِ
ِ
اء واألَر ِ
ضَ ،فرِعبت ِمنهَ ،ف َر َجعت َفقلتَ :زِملوِني َزِملوِني " .
كرس ٍي َبي َن الس َم َ

([ )1غافر.]00 :
([ )2الجمعة.]00 :

( )3العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج.)51/0
( )4باب بدء الوحي حديث رقم ( ،4ج.)0/0
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جاء في التعليق على هذا الحديث " َقولهَ( :فبينا) أَصلهَ :بين أشبعت َفتحة ُّ
النون ِباأللف َوه َو
ضاف إلى الجمَلة َويحتَاج إلى َج َواب َو َج َوابه َقولهِ( :إذ َس ِمعت)"(.)1
ظرف ي َ
والحديث عن (بينا) سيتم التفصيل فيه عند ذكرها بشكل مستقل خالل هذا الفصل إن شاء

هللا -تعالى .-ولكن (إذ) الواقعة في جواب (بينا) (وبينما) فيها أقوال ذكرها السيوطي ،فقال"َ :وِهي
تَ ِجيء للتعلِيل خالفا لِلجمه ِ
ور حرفا َوقيل ظرفا وللمفاجأة بعد َبينا وبينما حرفا أَو ظرف َم َكان أَو
زمان أَو َزِائ َدة أَق َوال َوعلى الظرِفية عاملها ،قال ابن جني َوابن الباذش تَاليها وعامل َبينا مَقدر
َ
()2
والشلوبين عاملهما َمحذوف َواِذا بدل  ،قال أَبو ع َبي َدة وللتحقيق وزائدة َواختَ َاره ابن الشجري" .
ويميل الباحث إلى اسميتها وظرفيتها على رأي ابن جني وابن الباذش ومن تابعهم.
وعن
َ -

ِب َرِكي ٍة(َ ،)3ك َاد
ِب ِه"(.)5

ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم"َ :-بي َن َما َكل ٌب ي ِطيف
أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،قال :قال النب ُّي َ -
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
يلَ ،ف َن َزَعت موَق َها(َ )4ف َسَقته َفغ ِف َر َل َها
الع َ
َيقتله َ
طش ،إذ َأرَته َبغ ٌّي من َب َغايا َبني إس َرائ َ

ِ
ِ
ِ ِ ٍِ
ِ
المِد َين َة َن َزَل
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -ك َ
 َوع ِن َ
ان أَو َل َما َقد َم َ
الب َراء بن َعازب" ،أَن النبي َ -
َعَلى أَج َد ِاد ِه ،أَو قال أَخوالِ ِه ِم َن األَنص ِار ،وأَنه صلى ِق َب َل َبي ِت المقِد ِ
س ِست َة َع َش َر َشهرا ،أَو َسب َع َة
َ
َ
َ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َع َشر َشهرا ،وَك َ ِ
العص ِر،
ان يعجبه أَن تَكو َن قبَلته ق َب َل َ
صالَ َة َ
َ
َ
صال َها َ
صالَة َ
صلى أَو َل َ
البيتَ ،وأَنه َ
اكعونَ ،فقال :أَشهد ِباَّللِ
ٍ
ِ
ِ
صلى َم َعهَ ،ف َمر َعَلى أَه ِل َمس ِجد َوهم َر َ
َ
صلى َم َعه َقوٌم َف َخ َرَج َرج ٌل ممن َ
َو َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
البي ِتَ ،وَك َان ِت
صلى هللا َعَليه َو َسل َم -ق َب َل َمك َةَ ،ف َداروا َك َما هم ق َب َل َ
صليت َم َع َرسول َّللا َ -
َلَقد َ
ِ
ِ ِ
ِ
ان يصلِي ِق َب َل َبي ِت المقِد ِ
البي ِت،
سَ ،وأَهل الكتَابَ ،فَلما َولى َوج َهه ق َب َل َ
َ
اليهود َقد أَع َج َبهم إذ َك َ َ
أَن َكروا َذلِ َك"(.)6
وهي -هنا -على معناها األصلي لما مضى من الزمان مبنية في محل نصب على الظرفية.
( )1العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)768/01

()2السيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع( ،ج.)000/7
كغِني ٍة :الِبئر .الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس( ،ج.)008/08
( )3الرِكيةَ ،
( )4الموق :الذي يلبس فوق الخف ،فارس معرب.الجوهري ،الصحاح (ج.)0550/4
( )5باب ح ِد ِ
الغ ِار ،حديث رقم ( 0460ج.)000/4
يث َ
َ
َ
( )6باب الصالة من ال؛ أيمان ،حديث رقم ( 43ج.)00/0
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وفي الحديث "َفقال :اقَبلوا البش َرى َيا أَه َل اليمنِ ،إذ َلم َيقَبل َها َبنو تَ ِميمٍ ،قالواَ :قد َقِبل َنا َياول َّللاِ"(.)1
َرس َ
وقد ترد مضافة إلى ظرف زمان متصلة به  ،مثل يومئذ وحينئذ وتكون منونة على الكسر

كما بينا في المهاد النظري وتدل على محذوف بعدها وذلك في  ،مثل حديث عائشة رضي هللا عنها
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
صلى
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ، -وِه َي َحائ ٌ
ضَ ،وَرسول َّللا َ -
"أَن َها َك َانت ت َرجل ،تَعني َأر َس َرسول َّللا َ -
ِ
ِ ٍِ
ِ ِ
المس ِجِد ،يدِني َل َها َأر َسهَ ،و ِهي ِفي حج َرِت َهاَ ،فت َرِجله َوِهي
هللا َعَليه َو َسل َم -ح َينئذ م َجاوٌر في َ
َ
َ
ِ
ض"(.)2
َحائ ٌ
وعن أ ِم سلمة ر ِضي َّللا َعن َها
َ
َ ََ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم-
إلى َرسول َّللا َ -
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم-
َوَرسول َّللا َ -
مسط ٍ
ور"(.)3
َ

ِ
ِ
"ش َكوت
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ، - -قالتَ :
 َزو ِج النب ِي َ -ِ
ِ
ِ ِ
اس وأَن ِت ر ِ
ِ
ِ
اك َب ٌة َفطفت
َ
أَني أَشتَكيَ ،فقال :طوفي من َوَراء الن َ
ِ
ِح َينِئٍذ ي ِ
ور و ِكتَ ٍ
ِ
ُّ ِ
اب
صلي إلى َجنب َ
البيت َوه َو َيق َأرَ :والط َ
َ

الع َش ِ
وعن ع ِائ َش َة ،قالت" :أَعتَم رسول َّللاِ -صلى هللا عَلي ِه وسلمِ -ب ِاء َحتى َن َاداه ع َمر:
َ
َ َ
َ
َ ََ َ
الصالَة ن ِ
الصبيانَ ،فخرجَ ،فقال :ما ينتَ ِظرها أ ِ
ِ
ِ
ِ
صلى
َ َ
ََ َ
ام الن َساء َو َ
َ َ
َحٌد من أَهل األَرض َغيركم ،قالَ :والَ ي َ
َََ
ِ ()4
ِ
يومِئٍذ ِإال ِبالمِدين ِة ،وَكانوا ي ُّ ِ
يب الشَفق إلى ثل ِث اللي ِل األَول" .
يما َبي َن أَن َيغ َ
َ َ َ
صلو َن ف َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
 َ ِالمِد َين َة
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ، -قال :الَ َيدخل َ
وعن أَبي َبك َرَة َرض َي َّللا َعنهَ ،عن النب ِي َ -
ٍِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
اب مَل َك ِ
ان"(.)5
الم ِس ِ
يح الدجالَ ،ل َها َيو َمئذ َسب َعة أَب َوابَ ،عَلى كل َب َ
رعب َ
-7إذا:

ظرف لِما مضى منها ،واذا"
قال ابن يعيش( ":إذ) ،و(إذا) ظرفان من ظروف األزِمنة ،فـ "ِإذ"
ٌ
البناء َش َبههما بالموصوالت ،وتنزل كل
لِما يستقبل ،و ،هما مبنيان على السكون .والذي أوجب لهما
َ
ِ ِ
( )1باب ما ج ِ
الخل َق ثم ي ِعيده َوه َـو أَه َـون َعَلي ِـه} [الـروم ، ]70 :حـديث رقـم
توه َو الذي َيب َدأ َ
اء في َقول َّللا -تعالىَ :-
َ َ َ َ
( ، 0010ج.)035/4
ِ
الح ِائ ِ
ض َأر َس َزو ِج َها َوتَرِجيلِ ِه ،حديث رقم ( ، 716ج.)60/0
(َ )2باب َغسل َ
( )3باب َ ِ ِ ِ
الرج ِ
ال ،حديث رقم ( ،0601ج.)050/7
َ
ط َواف الن َساء َم َع ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
(َ )4باب النو ِم َقب َل الع َشاء ل َمن غل َب ،حديث رقم ( ،561ج.)008/0
الم ِد َين َة ،حديث رقم ( ،0801ج.)77/0
(َ )5ب ٌ
اب :الَ َيدخل الدجال َ
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اسم من أسماء الزمان؛ -أيضا ،-ومعناها
واحد منهما منزل َة بعض االسم...وأما (إ َذا) ،فهي ٌ
ٍ
جملة بعدها ،ت ِ
المستقبل ،وهي مبني ٌة إلبهامها في المستقبل ،و ِ
وضحها وتبينها كما كانت
افتقارها إلى
َ
الموصوالت كذلك ،على ما ذكرنا في "إذ" ،مضاَفا ذلك إلى ما فيها من معنى الشرط ،فبنيت كبناء
أدوات الشرط ،وسكن آخرها؛ ألنه لم ِ
يلتق فيه ساكنان .ولِما تضمنته من معنى الجزاء ،لم يقع بعدها

إال الفعل ،نحو" :آتيك إذا احمر البسر ،واذا يقوم ز ٌيد" .إنما كان في "إذا" معنى المجازاة؛ ألن
جوابها يقع عند الوقت الواقع ،كما تقع المجازاة عند وقوع الشرط .ومثله قولك" :الذي يأتيني فَله
جازى بها ،فيج َزَم ما بعدها؛ لِما تقدم
هم .وال ي َ
در ٌ
هم" ،فيه معنى المجازاة؛ ألنه باإلتيان يستحق الدر َ
ِ
وتعيين زمانها ،فلذلك كان ما بعدها من الفعل مرفوعا ،وقد تكون "إذا" للمفاجأة ،فتكون
من توقيتها،

فيه اسما للمكان ،وظرفا من ظروفه ،فتقول" :خرجت فإذا ز ٌيد قائم" ،و"خرجت فإذا ز ٌيد قائما"،
ظرف
الخبر ،و"إذا"
و"خرجت فإذا زيد" .فإذا قلت" :خرجت فإذا زيد قائم" .كان "زيد" المبتدأ ،و"قائم"
َ
َ
ِ
فاجأني عند
ئم ،أيَ :
مكان عمل فيه الخبر ،كما تقول" :في الدار زيد قائم" ،والمرادَ :
بحضرتي ز ٌيد قا ٌ
خروجي"(.)1
وبناء على ما سبق من كالم ابن يعيش فإنها تأتي على ثالثة أوجه ،وهي (:)2
 - 0فجائية :وهي في هذا المعنى حرف ال عمل له ولكنها تشترط مجيء جملة اسمية بعدها

لتحقق هذا المعنى.

 -7ظرفية شرطية غير جازمة ،وهي في هذا المعنى ظرف للزمان المستقبل ،وتأتي إذا

الزمة اإلضافة إلى الجملة الفعلية بعدها وتشترط أن تكون الجملة بعدها فعلية وتجرها باإلضافة،
وتتعلق إذا بجواب الشرط ،فإذا ورد بعد إذا مباشرة اسم ،أعربنا ذلك االسم فاعال لفعل محذوف

وجوبا يفسره الفعل المذكور بعد االسم ،وبذا صارت لدينا جملة فعلية بعد إذا تتكون من الفعل
المحذوف والفاعل المذكور والجملة الفعلية في محل جر مجرور باإلضافة ،نحو:
ماء اَسن ْ َش ذق ْ
قال -تعالى﴿ :-إ َذا ذ
الا ُ
ت﴾(.)3
ِ

( )1ابن يعيش ،شرح المفصل( ،ج.)070/0
( )2البياتي ،أدوات اإلعراب( ،ص.)00
([ )3االنشقاق.]0 :

004

 -0قد تخرج (إذا) عن معنى الشرطية ،وأكثر ما يكون ذلك بعد القسم .وعند ذلك تتعلق

بحال محذوفة من المقسم به ،نحو:

ذ
ُّ
قال -تعالىَ ﴿ :-والضىح* َوالليْ ِل إِذا َسىج﴾
َ ذ
ْ
َيغش* َوانلذهارِ إِذا ِتَّل﴾(.)2

()1

ذ
وقوله -تعالىَ ﴿ :-والليْ ِل إِذا

وقد وردت في البخاري أكثر من ألف مرة وكلها شرطية أو للمفاجئة ونسرد بعض األحاديث
للداللة على ذلك.
ِ
ِ
ِ
َم َرهم،
فعن َع ِائ َش َة – رضي هللا عنها  -قالتَ :
"ك َ
َصلى هللا َعَليه َو َسل َم -إ َذا أ َ
ان َرسول َّللا َ -
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ول َّللاِِ ،إن َّللاَ َقد َغَف َر َل َك َما تََقد َم ِمن
َم َرهم م َن األَع َمال ب َما يطيقو َن ،قالوا :إنا َلس َنا َك َهي َئت َك َيا َرس َ
أَ
ضب ِفي َوج ِه ِه ،ثم َيقول :إن أَتَقاكم َوأَعَل َمكم ِباَّللِ أ ََنا"(.)3
ف َ
الغ َ
َذنِب َك َو َما تأخرَ ،ف َيغ َ
ضب َحتى يع َر َ
وفي هذا الحديث هي شرطية غير جازمة للزمان المستقبل أضيفت إلى جملة فعلية وفعل

الشرط (أمرهم) األولى والجواب (أمرهم) الثانية والتكرير في نفس الفعل شرطا وجوابا فيه لفت

لالنتباه وزيادة في التحقيق والتقرير خاصة أن الفعل روي بالماضي وليس المضارع.

والباحث ليس مع ما ذهب إليه العيني في شرح الحديث من أن جواب الشرط هو الفعل

(قالوا)

()4؛

ألن سياق الحديث واضح وتكرار الفعل كما قلنا شرطا وجوابا فيه فائدة لغوية.

ِ
ِ
ِ
ِ
اس َحتى
 َصلى هللا َعَليه َو َسل َم ، -قال" :أمرت أَن أَقات َل الن َ
وع ِن اب ِن ع َم َر ،أَن َرس َ
ول َّللا َ -
ِ ِ
اةَ ،فِإ َذا َف َعلوا َذلِ َك
َيش َهدوا أَن الَ ِإَل َه ِإال َّللاَ ،وأَن م َحمدا َرسول َّللاَ ،ويقيموا الصالَ َةَ ،ويؤتوا الزَك َ
َعصموا ِمِني ِدماءهم وأَمواَلهم ِإال ِبح ِق ِ
اإلسالَمَِ ،و ِح َسابهم َعَلى َّللاِ"(.)5
َ
َ َ َ َ
َ

([ )1الضحى.]7-0 :
() 2
()3
()4
()5

[الليل.]7-0 :
ِ ِ
ِ
ِ ِ
المع ِرَف َة ِفعل الَقل ِب حديث رقم( 73ج.)00/0
صلى هللا َعَليه َو َسل َم« :أََنا أَعَلمكم باَّلل»َ .وأَن َ
َباب َقول النب ِي َ
ينظر :العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)066/0
اة َف َخُّلوا َسِبيَلهم} [التوبة ]5 :حديث رقم  75ج.)04/0
اب :تفإن تَابوا َوأََقاموا الصالَ َة َوآتَوا الزَك َ
َب ٌ

001

وهي -هنا -شرطية غير جازمة للزمان المستقبل أضيفت إلى جملة فعلية وهي جملة (فعلوا)
جاء في الفتح "َقوله َفِإ َذا َفعلوا َذلِك ِف ِ
يه التعِبير ِبال ِفع ِل عما بعضه َقول ِإما عَلى سِب ِ
يل التغلِ ِ
يب َواِما
َ
ٌ
َ َ
َ
َ َ
()1
ِ
َع ِم ِإِذ الَقول ِفعل" .
َعَلى ِإ َرَادة ال َمع َنى األ َ

ِِ
ِ
وع ِن األَحن ِف ب ِن َقي ٍ
أين ت ِريد؟
َ
س ،قالَ " :ذ َهبت ألَنص َر َه َذا الرج َلَ ،فَلق َيني أَبو َبك َرَة َفقال َ
َ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ -يقولِ :إ َذا التََقى
قلت :أَنصر َه َذا الرج َل ،قال :ارجع فإني َسمعت َرس َ
ول َّللا َ -
ان ِبسيَفيهما َفالَق ِاتل والمقتول ِفي الن ِارَ ،فقلت يا رسول َّللاِ ه َذا الَق ِاتل َفما بال المقت ِ
المسلِم ِ
ول  ،قال:
َ
َ َ
َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
ِ ِ ()2
ِ
ِإنه َك َ ِ
صاحِبه" .
ان َحريصا َعَلى َقتل َ
وفي الحديث إذا شرطية للزمان المستقبل وهي مبنية في محل النصب على الظرفية.

ِ ِ
 َ ِصلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم -قال " :آية الم َن ِاف ِق ثَالَ ٌثِ :إ َذا َحد َث
وعن أَبي ه َري َرَةَ ،عن النب ِي َ -
()3
ِ
ان"
ف َواِ َذا اؤتم َن َخ َ
َك َذ َبَ ،واِ َذا َو َع َد أَخَل َ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ان
صلى هللا َعَليه َو َسل َم -قال " :أَرَب ٌع َمن كن فيه َك َ
 َوعن َعبد َّللا بن َعمرو أَن النبي َ -
ِِ
ِِ
يه خصَل ٌة ِمن ِ
ِ
ِ
النَف ِ
اق َحتى َي َد َع َهاِ :إ َذا اؤت ِم َن
م َنافقا َخالِصاَ ،و َمن َك َانت فيه َخصَل ٌة منهن َك َانت ف َ
َ
()4
اص َم َف َج َر"
َخ َ
انَ ،واِ َذا َحد َث َك َذ َبَ ،واِ َذا َع َ
اه َد َغ َد َرَ ،واِ َذا َخ َ

ِ
ٍ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم-
ومن ورودها للمفاجأة هذا الحديثَ :عن ابن َعباس ،قال :قال النب ُّي َ -
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الع ِشي َر ،وَيكفرَن
يل :أيكفرَن باَّلل؟  ،قالَ " :يكفرَن َ
" :أ ِريت الن َار َفإ َذا أَكثَر أَهل َها الن َساءَ ،يكفرَن ق َ
َ
ُّ ()5
ِ
انَ ،لو أَح َسن َت إلى ِإح َداهن الده َر ،ثم َأرَت ِمن َك َشيئا ،قالتَ :ما رأيت ِمن َك َخي ار َقط "
اإلح َس َ
قال القسطالني(":فإذا أكثر أهلها النساء) برفع أكثر والنساء مبتدأ وخبر ،وفي رواية :رأيت

النار فرأيت أكثر أهلها النساء بنصب أكثر والنساء مفعولي رأيت"

()6

ومن المعلوم أن إذا الفجائية يتبعها جملة اسمية وهذا ما كان في الحديث السابق.
( )1ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)06/0
ِ
ط ِائَفتَ ِ ِ
ين اقتََتلوا َفأَصلِحوا َبيَنهما} [الحجرات ]1 :حديث رقم ( 00ج.)05/0
توِان َ
ان م َن المؤ ِمن َ
(َ )2باب َ
(َ )3باب َعالَ َم ِة المَن ِافق حديث رقم ( 00ج.)06/0
( )4باب عالمات المنافق حديث رقم ( 04ج.)06/0
الع ِش ِ
(َ )5باب كف َر ِ
يرَ ،وكف ٍر دو َن كف ٍر حديث رقم ( ،71ج.)05/0
ان َ
( )6القسطالني ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري( ،ج.)004/0

031

-4اآلن:
وقد ورد في تعريفها االصطالحي النحوي عدة تعريفات ،منها" :ظرف من ظروف الزمان

معناه الزمن الحاضر ،وهو الذي يقع فيه كالم المتكلم الفاصل بين ماض ،وما هو آت"( ،)1وقد ورد

مختص ار عند الزمخشري قبل أن يشرحه ابن يعيش حينما قال صاحب المفصل "وهو الزمان الذي
يقع فيه كالم المتكلم"(.)2

وقيل" :اآلن لوقت حضر أو بعده وزعمه الفراء منقوال من آن"(.)3
وعلى ٍ
كل ،وبناء على التعريفات السابقة ،ووفقا لسياق الكالم العربي ،فإن هذه الكلمة تدل

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.

أما علة بنائه فهناك خالف بين النحاة في هذا األمر" ،فقد ذهب البصريون إلى أن علة بنائه

مشابهة اسم اإلشارة المبني ،وذهب الكوفيون إلى دخول األلف والالم على الفعل الماضي (آن) من
قولهم :آن يئين أي حان وبقي الفعل على فتحته"(.)4

وقال ابن مالك" :بأنه يشبه الحرف في مالزمة لفظ واحد؛ ألنه ال يثنى وال يجمع وال يصغر

بخالف حين ووقت وزمان ومدة"(.)5

ويرجح الباحث ما ذهب إليه ابن مالك من كون علة بنائه شبهه بالحرف في مالزمة لفظ

واحد دون تثنية أو جمع أو تصغير أو غيره؛ ألن هذا ينطبق على ظرف (اآلن) وهو اسم ،علما أن

األسماء تثنى وتجمع وتصغر وتنسب وغير ذلك من دخول العلل الصرفية عليها؛ أما الحروف فال،

فالعلة في البناء -هنا -المشابهة للسبب المذكور آنفا على حد رأي الباحث.

( )1ابن يعيش ،شرح المفصل للزمخشري( ،ج.)007/0
()2الزمخشري ،المفصل في صنعة اإلعراب( ،ج.)705/0
()3جالل الدين السيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع(،ج.)085/7
()4األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف( ،ج.)474/7

()5السيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع(،ج.)085/7

039

أما مبنى الكلمة صرفيا فإن ألف (اآلن) منقلبة عن واو لقولهم في معناه (األوان) ،وقيل عن

ياء؛ ألنه من آن يئين إذا قرب ،فقيل أصله أوان قلبت الواو ألفا ثم حذفت اللتقاء الساكنين ،وقيل
حذفت األلف وغير الواو إلى ألف كما ،قالوا راح ورواح ،استعملوه مرة على فعل ومرة على فعال

كزمن وزمان(.)1

ويذهب الباحث إلى أن األلف منقلبة عن ياء؛ ألنه من آن يئين إذا قرب ويؤكد ذلك ما جاء
عند صاحب شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم "يقال :آن لك أن تقفل كذا أينا أي حان،
َ ْ
ْ ذ
ِين َ
آم ُنوا أَن َّتْ َش َع قُلُ ُ
وروي أن الحسن ق أر:أل َ ْم يَأن ل ذَِّل َ
وب ُه ْم َِّلِك ِر اهلل ِ.)2(
ِ
بكسر الهمزة وسكون النون على هذه اللغة"(.)3
وفي لسان العرب" وقد آن يئين ،قال سيبويه :هو فعل يفعل"(.)4
وقد جاء في إعراب كلمة (اآلن) :قال أبو إسحق :اآلن مبني على الفتح وفيها األلف والالم؛

ألن األلف والالم دخلت لغير عهد تقول :كنت اآلن ها هنا ،فالمعنى إلى هذا الوقت فبنيت كما بني

هذا وفتحت النون اللتقاء الساكنين"(.)5

وكأن أبو اسحق يوافق البصريين من كونها مبنية لمشابهتها اسم اإلشارة كما أسلفنا.
وقد أورد صاحب التبيان في إعراب القرآن أن كلمة (اآلن) مبني ٌة واأللف زائدة وفيها أربعة

أوجه :أحدها تحقيق الهمزة وهو األصل ،والثاني إلقاء حركة الهمزة على الالم وحذفها وحذف األلف

والالم في هذين الوجهين ،والثالث كذلك إال أنهم حذفوا ألف الالم لما تحركت فظهرت الواو في ،
قالوا ،والرابع إثبات الواو في اللفظ وقطع ألف الالم وهو بعيد(.)6

()1السيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع( ،ج.)085/7
(])2الحديد[06 :

( )3بن سعيد اليمني ،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،ج.)000/0
( )4ابن منظور ،لسان العرب( ،ج.)43/00
()5المرادي النحوي ،إعراب القرآن( ،ج.)60/0

()6العكبري ،التبيان في إعراب القرآن( ،ج.)00/0

030

وقد وردت في صحيح البخاري نحوا من خمسين مرة كلها بمعنى الوقت الذي أنت فيه أو

أقرب وقت للمتكلم منصوبة على الظرفية ،وذلك مثل(:)1

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام
 َعن ِزَياد ب ِن عالََق َة ،قالَ :سمعت َج ِر َير ب َن َعبد َّللاَ ،يقول َيوَم َم َات المغ َيرة بن شع َب َةَ ،ق َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الوَق ِارَ ،والس ِك َين ِةَ ،حتى َيأِت َيكم
"عَليكم ِباتَقاء َّللا َوح َده الَ َش ِر َ
َف َحم َد َّللاَ َوأَث َنى َعَليهَ ،وقالَ :
يك َلهَ ،و َ
ِ
ِ
اآلن"(.)2
فإنما َيأتيكم َ
أَم ٌيرَ ،
قال صاحب المنحة(":فإنما يأتيكم اآلن) أراد باآلن كما ،قال شيخنا :تقريب المدة؛ تسهيال

عليهم؛ ألن معاوية لما بلغه موت المغيرة ،كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى

ير نفسه لما روي أن
أمير عليها .ويحتمل أن يراد باآلن :حقيقته ،فيكون ذلك األمير جر ا
ا
الكوفة،
ير على الكوفة عند موته"(.)3
المغيرة استخلف جر ا

وتعرب (اآلن) ظرف زمان مبنايا على الفتح في محل نصب على الظرفية.
ِ
ِ
ٍ
صلى هللا
وقال ابن عمر رضي هللا عنهماَ :سمعت اب َن َعباسَ ،يقول" :أعتَ َم َرسول َّللا َ -ِ
ِ ِ ِ
الخط ِ
اب
ام ع َمر بن َ
َعَليه َو َسل َمَ -ليَلة بالع َشاءَ ،حتى َرَق َد الناس َواستَيَقظواَ ،وَرَقدوا َواستَيَقظواَ ،فَق َ
ِ
ِ
ٍ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ ،-كأَِني
َفقال :الصالَ َة  ، -قال َع َ
طٌ
اء :قال ابن َعباس َ :-ف َخ َرَج َنب ُّي َّللا َ -
أَنظر إليه اآلن ،يقطر أرسه ماء ،و ِ
اضعا َي َده َعَلى َأر ِس ِهَ ،فقالَ :لوالَ أَن أَشق َعَلى أمِتيَ ،أل ََمرتهم أَن
َ َ
َ
َ َ
ي ُّ
وها َه َك َذا"(.)4
صل َ
َ
أي في هذا الوقت تحقيقا لرؤية ابن عباس للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يقطر رأسه ماء وكأنها كناية عن

المامه بالمشهد بشكل دقيق رغم مرور زمن طويل على قول ابن عباس وتلك الحادثة.

( )1ينظــر :ح ــديث رق ــم  0084و  0568و  0586و  0660و  0680و  7640و  7845و 7140و  0076و
 0580و  0516و  0618و  0108و  0183و  4366و  4385و  4003و  4747و  4657و  4650و
 5353و  5003و  6001و  6040و  6770و  6785و  6476و  6468و  6513و  6607و  6803و

 0340و  0003و  0503و  0001و 0430
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ين َو َعامِت ِهم " ،حديث رقـم 58
يحةَّ :لل َولِ َرسولِه َوِألَئمة المسلم َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم " :الدين النص َ
(َ )2باب َقول النب ِي َ
(ج.)70/0
()3االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)746/0
( )4باب النو ِم َقبل ِ
الع َش ِاء لِ َمن غلِ َب حديث رقم ( ،500ج.)008/0
َ
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وعن عبِد الرحم ِن ب ِن أَِبي بك ٍر" ،أَن أَصحاب ُّ ِِ
صلى
َ َ
َ
َ َ
اء َوأَن النبي َ -
َ
الصفةَ ،كانوا أ َناسا فَق َر َ
هللا عَلي ِه وسلم ، -قال :من َك ِ
طعام اثني ِن َفليذهب ِبثَالِ ٍث ،واِن أَربع َفخ ِ
ام ٌس أَو َس ِاد ٌس َوأَن
ٌَ َ
ان عن َده َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ ََ َ
أَبا بك ٍر ج ِ ٍ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمِ -ب َع َش َ ٍرة ،قالَ :فه َو أ ََنا َوأَِبي َوأ ِمي َ -فالَ
اء بثَالَثَة ،فانطلق النب ُّي َ -
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
صلى هللا
أَدري  ،قالَ :وام َأرَتي َو َخاد ٌم َ -بي َن َنا َوَبي َن َبيت أَبي َبكرَ ،وِان أ ََبا َبكر تَ َعشى عن َد النب ِي َ -
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
َعَليه َو َسل َم -ثم َلب َث َحيث صل َيت الع َشاء ،ثم َر َج َعَ ،فَلب َث َحتى تَ َعشى النب ُّي َ -
ِ
ِ
اء َّللا ،قالت َله ام َأرَتهَ :و َما َح َب َس َك َعن أَض َي ِاف َك  -أَو ،
اء َبع َد َما َم َ
ضى م َن الليل َما َش َ
َو َسل َمَ -ف َج َ
قالتِ :
ِ
ِ ِ
يءَ ،قد ع ِرضوا َفأ ََبوا ،قالَ :ف َذ َهبت أ ََنا
َ
ضيف َك  -قال :أ ََو َما َعشيتيهم؟  ،قالت :أ ََبوا َحتى تَج َ
)
1
(
ع َو َسبَ ،وقال :كلوا الَ َهِنيئاَ ،فقالَ :وَّللاِ الَ أَط َعمه أ ََبداَ ،و أيم َّللاِ،
َفاختََبأتَ ،فقال َيا غنثَر َف َجد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
ص َارت أَكثَ َر ِمما
َما كنا َنأخذ من لق َمة إال َرَبا من أَسَفل َها أَكثَر من َها  ، -قالَ :يعني َحتى َشبعوا َ -و َ
ظ َر إليها أَبو َبك ٍر َفِإ َذا ِهي َك َما ِهي أَو أَكثَر ِمن َهاَ ،فقال ِالم َأرَِت ِهَ :يا أخ َت َبِني
َك َانت َقب َل َذلِ َكَ ،ف َن َ
َ
َ
اس ما ه َذا؟  ،قالت :الَ وق ِرة عيِنيَ ،ل ِهي اآلن أَكثَر ِمنها َقبل َذلِك ِبثَالَ ِث مر ٍ
ِ
ات"(.)2
َ َ
َ َ َ
َ َ
ف َر ٍ َ َ
َ
وفي هذا الحديث الطويل عدة ألفاظ زمان بعضها معرب وبعضها مبني فالمعرب منها

العشاء وهي نائب فاعل مرفوع وكذا الليل وهي مجرورة بمن وكذلك أبدا وهي منصوبة على الظرفية

وتستخدم مع النفي واالثبات للمستقبل واذا وهي للمفاجأة تالها جملة اسمية (هي كما هي) والمبني
منها اآلن وهي منصوبة على الظرفية وقبل مبني على الضم في محل نصب على الظرفية وكذا

حيث وهي --هنا --مبنية على الضم ظرفية زمانية أي حين.
وع ِن اب ِن عمر ر ِ"ك َ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ-يخطب َق ِائما ،ثم
ض َي َّللا عنهما ،قالَ :
َ
ََ َ
ان النب ُّي َ -
()3
اآلن" .
َيقعد ،ثم َيقوم َك َما تَف َعلو َن َ
ِ
ِ
ِ ٍِ
صلى َعَلى أَه ِل أحٍد
 َصلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -خ َرَج َيوماَ ،ف َ
وعن عق َب َة بن َعامر" :أَن النبي َ -
ط َلكم ،وأَنا ش ِهيد عَليكم ،واِِني وَّللاِ
صالَتَه عَلى المِي ِت ،ثم انصرف إلى ِ
المن َب ِرَ ،فقالِ" :إِني َف َر ٌ
ََ َ ٌ َ
َََ
َ
َ
َ
َ
َ

المخاص َمة( .الجوهري ،الصحاح( ،ج.)0010/0
( )1المجادعة:
َ
( )2باب السم ِر مع الضي ِ
ف َواألَه ِل حديث رقم ( ،637ج.)074/0
َ
َ ََ
ِ
ِ
(َ )3باب الخطَبة َقائما حديث رقم ( ،173ج.)03/7
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح األَر ِ
يح َخ َزِائ ِن األَر ِ
ض َ -واِِني َوَّللاِ َما
َألَنظر إلى َحوضي َ
ض  -أَو َمَفات َ
اآلنَ ،واِني أعطيت َمَفات َ
()1
ِ
ِ
ِ
يها"
َخاف َعَليكم أَن تش ِركوا َبعديَ ،وَلكن أ َ
أَ
َخاف َعَليكم أَن تََناَفسوا ف َ

ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم-
 َوعن َجابر بن َعبد َّللا َرض َي َّللا عنهما ،قال" :كنت َم َع النب ِي َ -
ِ
ِ
ِفي َغ َزٍاةَ ،فأَب َ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ -فقال َجاِبٌرَ :فقلتَ :ن َعم،
طأَ بي َج َملي َوأَع َياَ ،فأَتَى َعَلي النب ُّي َ -
طأَ َعَلي َج َملِي َوأَع َياَ ،فتَ َخلفتَ ،ف َن َزَل َيحجنه ِب ِمح َجِن ِه ثم  ،قال :ارَكب ،
ك؟ قلت :أَب َ
قالَ :ما َشأن َ
ِ ِ
ِ
ُّ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ، -قال :تَ َزوج َت قلتَ :ن َعم ،قالِ :بك ار
َف َركبتَ ،فَلَقد َرأيته أَكفه َعن َرسول َّللا َ -
أَم ثَِيبا قلت :بل ثَِيبا ،قال :أََفالَ ج ِارية تالَ ِعبها وتالَ ِعبك قلتِ :إن لِي أَخو ٍ
اتَ ،فأَح َببت أَن أَتَ َزو َج ام َأرَة
َ
َ َ
َ
ََ
َ َ
ِ
ِ
الكي َس  ،ثم  ،قال:
الكي َس َ
تَج َمعهنَ ،وتَمشطهنَ ،وتَقوم َعَلي ِهن ،قال :أَما ِإن َك َقاد ٌمَ ،فِإ َذا َقدم َتَ ،ف َ
ِ
ِِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ -قبلِيَ ،وَقِدمت
أَتَبيع َج َمَل َك قلتَ :ن َعمَ ،فاشتَ َراه مني بأوقية ،ثم َقد َم َرسول َّللا َ -
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
المس ِجِد ،قال :آآل َن َقِدم َت قلتَ :ن َعم ،قالَ :ف َدع َج َمَل َك،
المسجد َف َو َجدته َعَلى َباب َ
بال َغ َداةَ ،فجئ َنا إلى َ
ص ِل َرك َعتَي ِن "(.)2
َفادخلَ ،ف َ
-3منذ:

ِ
ِ ِ
ِ
لمة وغي َر َبناؤهما ،وهي في الزمان َك ِمن في
قال الفارابي" :أصل منذ َكل َمتَين من واذ جعَلتَا ك َ
المكان ،وقد يكون حرفا واسما بمعنى أمِد الشيء و ِ
ِ
مبدئه .وقيل :أصله من ذو ومذ ِب َمعناه حِذفت
َ
َ
َ َ
نونه(.)3
وكل و ٍ
احد منهما يصلح أن
مبني على الضم ،ومذ مبني على السكون ُّ
وقال الجوهري" :منذ ٌّ
ٍ
حينئذ إال على زمان أنت فيه،
فتجر ما بعدهما وتجريهما مجرى في وال تدخلهما
يكون حرف جرُّ ،
ِ
الليلة .ويصلح أن يكونا اسمين فترفع ما بعدهما على التاريخ أو على التوقيت،
فتقول :ما رأيته منذ
فتقول في التاريخ :ما رأيته مذ يوم الجمعة ،أي أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة ،وتقول في التوقيت.

(َ )1باب الصالَ ِة َعَلى الش ِه ِيد حديث رقم( ،0044ج.)10/7
ِ
ِ
( )2باب ِشر ِاء الدو ِ
ـك َقبضـا َقب َـل أَن َين ِـزَل َو ،قـال ابـن
اب َوالحم ِرَ ،وِاذا اشتَ َرى َدابة أَو َج َمال َوه َو َعَليـهَ ،هـل َيكـون ،ل َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صــعبا ح ــديث رق ــم،7310
عمــر رض ـ
ـي َّللا عنهمــا :ق ــال النِبـ ُّ
ص ــلى هللا َعَليــه َو َس ــل َم لع َمـ َـر« :بعني ــه» َيعنــي َج َم ــال َ
ـي َ
ََ َ َ
(ج.)67/0
( )3االصبهاني ،أبو موسى ،المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث( ،ج.)700/0
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ما رأيته مذ سنة .وقال سيبويه :منذ للزمان نظيرة من للمكان وناس يقولون :إن منذ في االصل
كلمتان :من ،إذ ،جعلتا واحدة .وهذا القول ال دليل على صحته"(.)1

ويرى الحميري أن (منذ) أبدا خافضة وال تكون اسما "حرف يخفض ما بعده ،وهو بمعنى

«من» في ابتداء الغاية ،يقال :ما رأيته منذ يومين ومنذ يومنا هذا .وأصل «منذ» «من» «ِإذ» فلما
كثر استعماله حذفت الهمزة وجعلت الكلمتان كلمة واحدة"(.)2

وجاء في أدوات اإلعراب" واذا دخلت (منذ) على جملة فهي ظرف زمان الزم اإلضافة إلى

تلك الجملة ،مثل :ما تركت آية منذ بدأت الحفظ"(.)3

وقال المرادي" :لفظ مشترك ،يكون حرف جر ،ويكون اسما ،كما تقدم في (مذ) .والمشهور
()4

أنهما حرفان ،إذا انجر ما بعدهما ،واسمان إذا ارتفع ما بعدهما .وقيل :هما اسمان مطلقا"
َ -وِفي َحِديثه ِفي َحِديث ِجب ِريل" :لم يأتني منذ ثَ َالث"

ضم الذال َال غيرَ .وأما ثَ َالث فبالرفع َال غير؛ ِألَنه ذكر َذلِك
حمه هللا" :ه َو ِب َ
قال العكبريَ -ر َ
()5
طاع أي أمد َذلِك ثَ َالث ليال"
يقدر مدة ِاالن ِق َ
وهذا القول دليل على اسميتها.
-5متى:
بها ل َغة لهذيل ِب َمعنى من َكَقولِه:
"متى والجر َ
قال السيوطيَ :
ِ
ــــــــيج
َمتـــــــــى ُل َجـــــــــج َخ ْضـــــــــر َل ُهـــــــــن َن ـ ُ

الب ْحـــــــر ثـــــــم َتَرّف َعـــــــت
َشـ ْ
ــــــرب َن ِب َمـــــــاء َ

َوتَأِتي ِب َمعنى وسط حكي َوضعته َمتى كمي أي َوسطه َواِذا َك َانت ِب َمعنى (وسط) َف ِهي اسم
َ
َ
()1
أَو (من) فحرف جزم ِب ِه ابن ِه َشام َو َغيره" .
( )1الجوهري ،الصحاح( ،ج.)500/7
( )2الحميري ،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم( ،ج.)6085/1
( )3البياتي ،أدوات اإلعراب( ،ص.)746

( )4المرادي المصري المالكي ،الجنى الداني في حروف المعاني.

( )5العكبري ،إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي( ،ص.)70
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وورد -أيضا ":-اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية ،ويطلب به تعيين الزمان
َ
ُ ُ َ
هذا ال ْ َو ْع ُد إ ْن ُكنْ ُت ْم صادِق َ
ِني﴾(.)2
ماضيا كان أو مستقبال ،نحو :قال -تعالىَ ﴿ :-ويَقولون َمَّت
ِ
اسم شرط جازم الزم اإلضافة إلى جملة الشرط ،وذلك إذا ربطت حدثين ،ويجزم عند ذلك

الفعلين المضارعين ويتعلق بالجواب.

ومتى بمعنى (أيان) وهو ظرف يستفهم به عن الزمان " يقول الزمخشري "وأيان بمعنى (متى)
()3

إذا استفهم بها"

وفي شرحه يقول ابن يعيش " :أيان ظرف من ظروف الزمان مهم بمعنى متى"(.)4

بيد أن هناك فرقا بين (أيان) التي هي ظرف للزمان وبين (متى) التي هي ظرف للزمان؛ -
أيضا -عند االستفهام ،ذلك أن (متى)" :يستعمل في كل زمان بينما ( أيان) ال يستعمل اال فيما يراد
تفخيمه وتعظيمه"(.)5

وفرق ثان هو أن "متى لكثرة استعمالها صارت أظهر من " أيان" في الزمان()6؛ أي أبرز

وأكثر استعماال من (أيان) وقد ذكر السامرائي في كتابه" معاني النحو" فرقا ثالثا وهو أن أيان
تختص في االستفهام بالمستقبل ،بخالف متى إنه يستعمل في الماضي والمستقبل"(.)7

يالحظ أن لفظها يوحي باالستبطاء عن متى ،ذلك أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى

كما هو مقرر صرفيا ،وكلمة (أيان) أكبر في مبناها من كلمة "متى".

كما يتضح من داللة لفظة (أيان) أن البليغ الفصيح ال يجوز له أن يقول مثال :أيان أكلت،

و أيان نمت ،و أيان يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعة؛ ألن ذلك ليس من األمور العظام

وحينها تستبدل متى بلفظة أيان.

( )1جالل الدين السيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع( ،ج.)463/7
(] )2الملك.[75 :

( )3الزمخشري ،جار هللا ،المفصل في صنعة اإلعراب( ،ج.)706/0
( )4ابن يعيش ،شرح المفصل( ،ج.)006/0
( )5المرجع السابق( ،ج.)006/0
( )6المرجع نفسه( ،ج.)006/0

()7السامرائي ،معاني النحو( ،ج.)083/7
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وجاء في إعرابها :أيان اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية وهو متعلق
(.)1

بمحذوف خبر مقدم

وهي مشتقة من (أي)؛ ألن معناه أي وقت و أي فعل ،وأبى ابن طبي أن يكون من (أين)؛

ألنه زمان و( أين) مكان وقال غيره :أصل أيان ( أي آن) فهي مركبة من أي المتضمنة معنى

الشرط وآن بمعنى حين ،فصارتا بعد التركيب اسما واحدا للشرط في الزمان المستقبل مبني على

الفتح ،وكثي ار ما تلحقها ما الزائدة التوكيدية(.)2

وقد وردت أيان في صحيح البخاري في موطن واحد وذلك في آية قرآنية أوردها البخاري في
َ
َ
ذ َ
َُ َ َ َ
الااع ِة أيان ُم ْر َساها َِ.)3
صحيحه وجاء بتفسيرها وذلك فيقوله تعالى :ي َ ْاألونك ع ِن
فاهلل -عز وجل -استخدم لفظة (أيان) للسؤال عن الساعة ولم يستعمل لفظة(متى) ذلك أن

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

المستقبل ،و(أيان) مختصة باالستفهام عن المستقبل.
وردت متى في البخاري في نحو خمسة وعشرين موطنا :موطنان منها جاءت بمعنى الشرط

ومن هذه المواطن (:)4

ان النِب ُّي -صلى هللا َعَلي ِه وسلمَ -ب ِار از َيوما لِلن ِ
اسَ ،فأَتَاه ِجب ِريل
عن أَِبي ه َري َرَة ،قالَ :"ك َ
َ
ََ َ
يمان أَن تؤ ِم َن ِباَّللِ َو َمالَِئ َكِت ِهَ ،وكتِب ِهَ ،وبِلَِق ِائ ِهَ ،ورسلِ ِه َوتؤ ِم َن ِبال َبع ِث، .
يمان؟  ،قال :اإل َ
َفقالَ :ما اإل َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اة
يم الصالَةََ ،وت َؤد َي الزَك َ
قالَ :ما اإلسالَم؟  ،قال " :اإلسالَم :أَن تَعب َد َّللاََ ،والَ تشر َك به َشيئاَ ،وتق َ
ان ،قال :ما ِ
اإلح َسان؟  ،قال :أَن تَعب َد َّللاَ َكأَن َك تَ َراه ،فإن َلم تَكن تَ َراه فإنه
ضَ
وم َرَم َ
المفر َ
َ
َ
وض َةَ ،وتَص َ

( )1الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه( ،ج.)80/0
( )2الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه( ،ج.)80/0
(] )3األعراف[080:
( )4ينظــر :ح ــديث رق ــم  0007و 0070و  7040و  0084و  0153و  4403و  4574و  4610و  4000و
 6307و  6060و 6000و  6500و  0050و  0001و 7040
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اك،
َي َر َ
َوَل َد ِت

قال :متَى الساعة؟  ،قال :ما المسئول عنها ِبأَعَلم ِمن الس ِائ ِل ،وسأخِبرك عن أَشر ِ
اط َهاِ :إ َذا
َ َ
َ َ
َ
َ
ََ
َ َ
َ َ
َ
()1
طاول رَعاة ِ
اإلِب ِل البهم ِفي البن َي ِ
ان"،
األ ََمة َرب َهاَ ،واِ َذا تَ َ َ َ

"متى الساعة؛ ألن متى إنما يسأل بها عن الزمان"(.)2
قال صاحب المنحةَ :

وتعرب بأنها اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية وكذا في كل األحاديث التالية

باستثناء الحديث األخير؛ ألنها شرطية.

ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
 َ ِاءه
وعن أَبي ه َري َرَة ،قال"َ :بي َن َما النب ُّي َ -
صلى هللا َعَليه َو َسل َم -في َمجلس ي َحدث الَقوَمَ ،ج َ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم -ي َحِدثَ ،فقال َبعض الَقومِ:
اعة؟ َف َم َ
أَع َارِب ٌّي َفقالَ :متَى الس َ
ضى َرسول َّللا َ -
ِ
ِ
أين  -أ َراه
ضى َحديثَه  ،قالَ :
َسم َع َما  ،قال َف َك ِرَه َما  ،قالَ .وقال َبعضهمَ :بل َلم َيس َمعَ ،حتى ِإ َذا َق َ
ِ
 الس ِائل ع ِن الس ِِ
اع َة ،قال:
ول َّللا ،قالَ :فِإ َذا ضيِ َعت األ ََم َانة فانتظر الس َ
َ
َ
اعة  ،قالَ :ها أ ََنا َيا َرس َ
()3
ِِ
ِ
اع َة" .
ف ِإ َ
اعت َها؟  ،قالِ :إ َذا وس َد األَمر إلى َغي ِر أَهله فانتظر الس َ
ض َ
َكي َ
ِ
ِ
 َِ ِالغي ِب َخم ٌس الَ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمِ " : -مفتَاح َ
وعن ابن ع َم َر ،قال :قال َرسول َّللا َ -
ٍ
ِ
ِ
َحٌد َما َيكون ِفي األَر َحامَِ ،والَ تَعَلم َنف ٌس َما َذا
َحٌد َما َيكون في َغدَ ،والَ َيعَلم أ َ
َيعَلم َها إال َّللا :الَ َيعَلم أ َ
تَك ِسب َغدا ،وما تَد ِري َنف ٌس ِبأي أَر ٍ
طر"(.)4
َحٌد َمتَى َي ِجيء ال َم َ
ض تَموتَ ،و َما َيد ِري أ َ
ََ

وعن وبرة ،قال" :سأَلت ابن عمر ر ِضي َّللا عنهما ،متَى أَرِمي ِ
الج َم َار؟ ،قالِ :إ َذا َرَمى
َ َ ََ َ
َ
َ
َ ََ َ َ
()5
ِ
المسأََل َة ،قال :كنا َنتَ َحين َفِإ َذا َازَل ِت الشمس َرَمي َنا" .
ِإ َمام َكَ ،فارِمها َفأ َ
َعدت َعَليه َ

:عن َع ِائ َش َة ،قالتَ" :لما ثَق َل َرسول َّللاِ -
وقد وردت بمعنى الشرط في هذا الحديث ،وهو َ
صلى هللا َعَلي ِه وسلم -جاء ِبالَ ٌل ي ِ
وذنه ِبالصالَ ِةَ ،فقال :مروا أ ََبا َبك ٍر أَن يصلِي ِبالن ِ
اس َ ،فقلتَ :يا
َ
ََ َ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َمر َت ع َم َرَ ،فقال:
ول َّللا ِإن أ ََبا َبك ٍر َرج ٌل أَس ٌ
ام َك الَ يسمع الن َ
َرس َ
اسَ ،فَلو أ َ
يف َواِنه َمتَى َما َيقم َمَق َ

ِ
ِ ِ
اإلسالَمِ ،و ِ
ان ،و ِ
ِ
اإلح َس ِ
اع ِة
انَ ،و ِعل ِم الس َ
(َ )1باب س َؤال جب ِر َ
َ
أيم ِ َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َع ِن ال؛ َ
يل النبي َ
()2ابن زكريا االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)770/0
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
اب الس ِائ َل حديث رقم( 51ج.)70/0
الح ِد َ
َج َ
يث ثم أ َ
(َ )3باب َمن سئ َل علما َوه َو مشتَغ ٌل في َحديثهَ ،فأَتَم َ
ِ
ِ
(َ )4باب :الَ َيدرِي متَى َي ِجيء الم َ ِ
ـس الَ َيعَلمهـن
صلى هللا َعَليـه َو َسـل َمَ « :خم ٌ
طر إال َّللا َو ،قال أَبو ه َري َرَةَ :ع ِن النب ِي َ
َ
َ
ِإال َّللا» حديث رقم ( 0301ج.)00/7
( )5باب رمي الجمار ،حديث رقم ( 0046ج.)000/7
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ِ
ِ
مروا أ ََبا َبك ٍر ي ِ ِ ِ
ام َك الَ
ص َة :قولِي َلهِ :إن أ ََبا َبك ٍر َرج ٌل أَس ٌ
يفَ ،واِنه َمتَى َيقم َمَق َ
صلي بالناس َفقلت ل َحف َ
َ
()1
ِ
ِ
ِ
ف مروا أ ََبا َبك ٍر أَن يصلِي ِبالن ِ
اس" .
ص َواحب يوس َ
يسمع الن َ
َمر َت ع َم َر ،قال :إنكن َألَنتن َ
اسَ ،فَلو أ َ
َ َ
وهنا متى شرطية جازمة تجزم فعلين مضارعين ،األول فعل الشرط والثاني فعل جواب الشرط

وتعرب اسم اشرط مبنياا في محل نصب على الظرفية.

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
تكبر أربعا وثالثين والمعنى متى ما يقم مقامك في اإلمامة (رق) قلبه
ا
قوله إذا أخذتما مضاجعكما

فال يسمع الناس".
-6أمس:
قال السهيلي(":جاء) " أمس " بلفظ األمر حين أرادوا بناءه كما بني الفعل الماضي الذي

صيغ من أجله ،ولم يجئ بلفظ الفعل لئال يلتبس بالفعل الماضي ،كما أن " أمس" أي األيام كان إذا

ولي يومك ماضيا فهو (أمس)(.)2

وقال ناظر الجيش ، :قال المصنف( :)3إذا قصد بأمس اليوم الذي وليه اليوم الذي أنت فيه

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،

ولشبهه بغاق وحوب في االنفراد بمادة مع التوافق في الوزن ،ووافق فيه الحجازيون أكثر التميميين
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

والجر ويختلفون

اب :الرجل َيأتَ ُّم ِب ِ
اإل َما ِم َوَيأتَ ُّم الناس ِبال َمأمومِ ،حديث رقم ( 000ج.)044/0
(َ )1ب ٌ
للس َهيلي( ،ص.)10
( )2السهيلي ،نتائج الفكر في النحو ُّ
( )3يقصد ابن مالك صاحب كتاب التسهيل.
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في موضع الرفع واذا نكر أمس أو أضيف أو قارن األلف والالم أعرب بال خالف لزوال

سبب البناء ،أعني تضمن معنى حرف التعريف ،وشبه الضمير من الوجه المذكور"(.)1

وفي هذا الظرف الزماني المبني لغز نحوي أورده السيوطي في االلغاز النحوية حيث ،قال:

"لغز في أمس :كتب بها عز الدين بن البهاء الموصلي إلى الصالح الصفدي :يا إماما شاع ذكره،

وطاب نشره ،فطيب الوجود وعطر ،وفاضال بين كل معمى ومترجم وأرخ وترجم وعمن عبر ،وكتب

فكبت األعادي ،وكتب من دون خطر وحطة فرسان األذهان واأليادي ،فتخطى قوام قلمه وتخطر.
ـــــــــــــو َهَار
ظ ُم َج
ًا
ــــــــــــتح
تفـ
نـــــــــــــور أو تـــــــــــــن ِّ
ُ
ْ

القرطـــــــاس ِخلـــــــت يميَنـــــــه
إذا أخـــــــ َذ
َ

ما اسم ثالثى الحروف وهو من بعض الظروف ماض ،إن تصحفه عاد فعل أمر ،وان

ضممت أوله صار مضارعا فاعجب لهذا األمر ،إن أردت تعريفه بأل تنكر ،أو تغيرت عليه
العوامل فهو ال يتغير.
كل يوم يزيد في بعده وال يقدر على رده ،إن نزعت قلبه بعد قلبه فهو في لعبة النرد موجود،
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

يترك الحي هالكا في الهوالك ،ال يوصف إال بالذهاب وليس له إلى هذا الوجود أياب ،وهو ثالثة

وعدده فوق المائة ،وكم رجل يعد بفئة ،وليس في الوجود ،بنى وفيه أس ولكن ال في السماء وال في

األرض وال في هبوط وال في صعود.

طرفاه اسم لبعض الرياحين العطرة ،وكله جزء من االسمين لم نعتبره ،مكسور ال يجبر؛

وغائب ال يستحضر ،أقرب من رجوعه منال معكوسه ،يدركه العاقل بفكره وليس بمحسوسه ،أِبنه ال

زلت تزيل اإلشكال وتزين األضرب واألشكال"(.)2

فأجابه الصالح الصفدي بقوله ":وقف المملوك على هذا اللغز الذي أبدعته ،وفهم بسعدك

ظرفا مألته منك ظرفا واسما بنى لما أشبه حرفا ،ثالثي الحروف ،ثلث
السر الذي ودعته ،فوجدته َ
ما انقسم إليه الزمان من الظروف إن قلبته سما وأراد حرف (تنفيس) وما بقي منهما ،ثلثاه مس وكله

( )1ناظر الجيش ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد.)0185/4( ،
( )2جالل الدين السيوطي ،الطراز في األلغاز( ،ص.)41
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بالتحريك أمس ،وهو بال أول ،تصحيفه مبين ،وفى عكسه سم بيقين ،التقى فيه ساكنان فبنى على

الكسر ووقع بذلك في األسر ،ال ينصرف باإلعراب وال يدخله تنوين في لسان األعراب ،يبعد من كل

إنسان ،وينطق به وما يتحرك به لسان ،ال يدرك باللمس ،وال يرى وفيه ثلثا شمس ،تتغير صيغته
حال النسبة إليه ،ويدخله التنوين إذا ط أر التنكير عليه ،متى بات فات ولم يعد له إليك التفات ،أمين

على ما كان من قربه ،يعجز كل الناس عن رده ،فماضيه ما يرد ،وثانيه ما يصد ،وطريق ثالثه ما
يسد يقصد (أمس).
ِ
ِ
األمـــس والغــــد(ِِ )1
ـــر اليـــوم و
ومـــا هـــى غيـ َ

ثالثــــــــ ُة أيــــــــام هــــــــي الــــــــدهر ُّ
كلــــــــه
ُ

وقد وردت في البخاري نكرة ومعرفة في نحو ستة مواطن وهي على النحو اآلتي:
ِ
ِ
ِ
ط ِ
ش،
الع َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ، -فاشتَ َكى إليه الناس م َن َ
في الحديث " ثم َس َار النب ُّي َ -ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
طَلَقا،
اء فان َ
ان ي َسميه أَبو َر َجاء َنس َيه َعو ٌ
َف َن َزَل َف َد َعا فالَنا َ -ك َ
ف َ -وَد َعا َعلياا َفقال :اذ َه َباَ ،فابتَغ َيا َ
الم َ
َف َتَلقيا ام أرَة بين م َزادتَي ِن  -أَو س ِطيحتَي ِن ِ -من م ٍ
اء َعَلى َب ِع ٍ
الماء؟  ،قالت:
َ َ َ َ َ َ
ير َل َهاَ ،فقاالَ َل َهاَ :
َ َ
أين َ
َ
ِ
ِ
س هِذ ِه الساع َة ونَفرنا خلوف ،قاالَ َلها :ان َ ِ ِ
أين؟  ،قاالَ :إلى
َ ََ َ
ٌ
طلقيِ ،إذا  ،قالت :إلى َ
َعهدي ِبال َماء أَم ِ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
طلِ ِقي،
ين ،فإن َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ، -قالت :الذي يقال َله الصاِبئ ،قاالَ :ه َو الذي تَعن َ
َرسول َّللا َ -
ِ
ِ
َفج ِ
وها َعن َب ِع ِ
يرَها"(.)2
الحِد َ
يث ،قالَ :فاستَن َزل َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ، -و َحدثَاه َ
اءا ب َها إلى النب ِي َ -
َ َ

مبني علي
متعلق به( .أمس)
جاء في شرح الحديث"(عهدي) مبتدأ( .بالماء)
ظرف له ،وهو ٌّ
ٌ
ٌ
خبر
الكسر عند الحجازيين ،ومعرب غير منصرف؛ للعلمية والعدل عند تميم ،فتضم سينه إن جعل ا
للمبتدأ ،ويفتح علي الظرفية إن جعل الخبر محذوفا أي :حاصل ،وقيل :الخبر بالماء ،و (أمس)
ِ
بالماء في أمس( .هذه الساعة) بدل بعض من كل ،أي ، :مثل
ظرف لعامله أي :عهدي ملتبس
هذه الساعة ،أو ظرف ٍ
ثان ،أي :في  ،مثل هذه الساعة"(.)3

()1جالل الدين السيوطي ،الطراز في األلغاز( ،ص.)41
( )2باب سكرات الموت ،حديث رقم ( ،6500ج.)030/8

()3ابن زكريا االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)75/7
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ِ ِ
ِِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ ،-د َخ َل َعَلي َها
 َوعن ج َوي ِرَي َة بنت َ
الحارث َرض َي َّللا َعن َها" ،أَن النبي َ -
ِ
َيوم الجم َع ِة وِهي ص ِائم ٌةَ ،فقال :أَصم ِت أَم ِ
ين أَن تَصو ِمي َغدا؟  ،قالت:
س؟ ،قالت :الَ ،قال :ت ِريد َ
َ َ َ َ
َ
()1
الَ ،قالَ :فأَف ِط ِري" .
وهنا أمس ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب وهو ما مضى من يوم جويرية

مباشرة.

وث إلى َمك َة  ":ائ َذن لِي
 َعن أَِبي ش َري ٍح ،أَنه  ،قال لِ َعم ِرو ب ِن َس ِع ٍيدَ - :وه َو َيب َعث البع َِ
أيها األ َِمير ،أحِدث َك َقوال َق ِ ِ ِ
الفت ِحَ ،س ِم َعته أذ َن أي
الغ َد ِمن َيو ِم َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -
َ
ام به النب ُّي َ -
َ
َ
ِ
ِ
ين تَ َكل َم ِب ِهَ :ح ِم َد َّللاَ َوأَث َنى َعَلي ِه ،ثم  ،قالِ " :إن َمك َة َحرَم َها َّللا،
ص َرته َعي َن أي ح َ
َوَو َعاه َقلبيَ ،وأَب َ
وَلم يح ِرمها الناسَ ،فالَ ي ِح ُّل ِالم ِرٍئ يؤ ِمن ِباَّللِ واليوم اآلخر أَن يس ِفك ِبها دما ،والَ يع ِ
ض َد ِب َها َش َج َرة،
َ َ َ َ َ َ
َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يهاَ ،فقولواِ :إن َّللاَ َقد أَذ َن ل َرسوِله َوَلم
َحٌد تَ َرخ َ
فإن أ َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم -ف َ
ص لقتَال َرسول َّللا َ -
ِ ِ ِ
اعة ِمن َنه ٍار ،ثم َع َادت حرمتها اليوم َكحرمِتها ِباألَم ِ
سَ ،وليَبلِ ِغ
يها َس َ
َ َ
َ َ
َ
َيأ َذن َلكمَ ،واِن َما أَذ َن لي ف َ
ِ
الغ ِائ َب"(.)2
الشاهد َ
وكلمة باألمس -هنا -معرفة لفظا ولكنها نكرة معنى والمقصود بها كل الزمن الذي هو قبل

فتح مكة ومن المعلوم أن مكة محرمة منذ أن خلق هللا السماوات واألرض.

ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
صدقوا ،فإنه
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -يقول " :تَ َ
وعن َحارثَ َة ب َن َوهب ،قالَ :سمعت النبي َ -ِ
ان َيم ِشي الرجل ِبص َدَقِت ِهَ ،فالَ َي ِجد من َيقَبلهاَ ،يقول الرجلَ :لو ِجئ َت ِبها ِباألَم ِ
س
َيأتي َعَليكم َزَم ٌ
َ
َ
َ
َ
()3
ِ
اج َة لِي ِب َها "
َلَقبلت َهاَ ،فأَما اليومَ ،فالَ َح َ
ومعناها كما في الحديث السابق فهي نكرة معنى معرفة لفظا وهي في محل نصب على

الظرفية.

وفي الحديث َ"يا أ ََبا َذ ٍر ،اكتم َه َذا األَم َرَ ،وارِجع إلى َبَلِد َكَ ،فِإ َذا َبَل َغ َك ظهورَنا َفأَقِبل َفقلت:
والِذي بعثَك ِبالح ِقَ ،ألَصرخن ِبها بين أَظه ِرِهمَ ،فجاء إلى المس ِجِد وقريش ِف ِ
يهَ ،فقالَ :يا َمع َش َر
َ َ ٌ
َ َ َ َ
ََ َ َ
َ
َ
َ َ
( )1باب صوم يوم الجمعة حديث رقم ( ،0186ج.)47/0
ِ
( )2باب :لِيبلِ ِغ ِ
الغ ِائ َب ،حديث رقم ( 034ج.)07/0
العل َم الشاهد َ
َ ٌ َ
ِ
ِ
(َ )3باب الص َد َقة َقب َل الرد ،حديث رقم( 0400ج.)038/7
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ق َري ٍ
شِ ،إِني أَش َهد أَن الَ ِإَل َه ِإال َّللاَ ،وأَش َهد أَن م َحمدا َعبده َوَرسولهَ ،فقالوا :قوموا إلى َه َذا الصاِب ِئ،
ِ
ِ
َكب َعَلي ،ثم أَق َب َل َعَلي ِهمَ ،فقالَ :ويَلكم ،تَقتلو َن َرجال ِمن
العباس َفأ َ
َفَقاموا َفض ِربت ألَم َ
وتَ ،فأَد َرَكني َ
ِ
ِ
ِ
مثلما قلت
غَف َارَ ،و َمت َجركم َو َم َم ُّركم َعَلى غَف َارَ ،فأَقَلعوا َعنيَ ،فَلما أَن أَص َبحت َ
الغ َد َر َجعتَ ،فقلت َ ،
ِباألَم ِ
س"(.)1

ولكن األمس -هنا -وردت معرفة لفظا ومعنى بخالف القاعدة النحوية لها فالمعنى -هنا-
اليوم السابق مباشرة لليوم الذي اصبح فيه أبو ذر.
-2ق :
قال السيوطي ":من الظروف المبنية قط وهو مَقابل عوض َف ِهي للوقت الم ِ
اضي عموما
َ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ضمنت معني
وبنيت لشبه الحروف في إبهامه لوقوعها على كل َما تقدم من الزَمان؛ َوقيل ألَن َها تَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ضمنت معني منذ َف َمع َنى َما َرأيته قط منذ
يها ِبخ َالف الظروف َوقيل ألَن َها تَ َ
(في) ألَن َها َال يحسن ف َ
ِ
ضمنت معني من االستغراقية َوقيل الفتقارها إلى الجمَلة َوقيل ِألَن َها أشبهت ال ِفعل
خلقت َوقيل ألَن َها تَ َ
الما ِ
ضي؛ ِألَن َها لزمانه وبنيت على الضم تَشِبيها بقبل َوبعد َوقد تكسر على أصل التقاء الساكنين
َ
()2
ِ
ِ
ِ
ضمها واسكانها َف َهذه خمس ل َغات" .
َوقد تتبع قافه طاءه في الضم َوقد تخفف طاؤه َم َع
َ
"اعلم أن قط إذا كانت ظرفا فال تتصل بها ياء المتكلم ،وأما إذا كانت اسما بمعنى حسب

فيتصل بها ويكون بالنون على غير القياس ،ويجوز حذفها فيقال :قطي وقطني ،وأما إذا كانت اسم

فعل بمعنى انته ،فعند اتصالها بياء المتكلم فبالنون ،هذا مذهب البصريين .وأما عند الكوفيين :إذا
كانت بمعنى حسب يقال بغير نون ،كما يقال حسبي ،وأما جعلها اسم فعل ،قال بالنون كما يفعل

وكثير ما تصدر بالفاء عند كونها من األسماء األفعال تزيينا للخط،
ا
في غيرها من أسماء األفعال،
وكأنه جزاء شرط محذوف"(.)3

وقد وردت في البخاري كلها للداللة على نفي الماضي ولم ترد إال مع نفي أو نهي أو شبهه

وكلها مبنية في محل نصب على الظرفية ،وذلك مثل:

(َ )1باب ِقص ِة َزم َزَم( ،ج.)085/4
()2جالل الدين السيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع( ،ج.)706/7
وجوي ،شرح قواعد اإلعراب البن هشام( ،ص.)80
( )3الق َ
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ان أَو َل َما َسأََلِني َعنه
 في حديث ابي سفيان -رضي هللا عنه -في قصته مع هرقل" :ثم َك َأَن  ،قالَ :كيف نسبه ِفيكم؟ قلت :هو ِفينا ذو نس ٍب ،قالَ :فهل  ،قال ه َذا الَقول ِمنكم أَحٌد َق ُّ
ط َقبَله؟
َ َ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ ََ
قلت :الَ"(.)1
جاء في التعليق على هذا الحديث "(َق ُّ
ط) بفتح القاف ،وتشديد الطاء مضمومة على األشهر،
وبضمها مع التشديد ومع التخفيف ،وبفتح القاف وتخفيف الطاء ساكنة ،أو مضمومة ،وهي هنا:

ٍ
منفي ،أو ما في معناه ،كاالستفهام -هنا -فإنه في حكم النفي إذ
ظرف وال تستعمل إال في
ماض ِ

المعنى :هل  ،قال هذا القول منكم أحد ،أولم يقله أحد قط قبله؟ في نسخة" :مثله" ،فيكون بدال من
هذا القول"(.)2

ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم-
 َصلى َرسول َّللا َ -
وعن َعبد َّللا بن َعباس ،قال" :ان َخ َسَفت الشمسَ ،ف َ
ظ ار َكاليوم َق ُّ
ظ َع"(.)3
ط أَف َ
ثم  ،قال :أ ِريت الن َار َفَلم أ ََر َمن َ

ِ
ِ
ِ
ِ
العص ِر
صلى هللا َعَليه َو َسل َم -السج َدتَي ِن َبع َد َ
وقالت َعائ َشة" :اب َن أختي َما تَ َر َك النب ُّي َ -ِعنِدي َق ُّ
ط"(.)4
ِ
ُّ
ٍِ
ِ
صلى
اء ِإ َما ٍم َقط أ َ
صالَةَ ،والَ أَتَم م َن النب ِي َ -
َخف َ
"ما َ
وعن أ ََن َس ب َن َمالك ،قالَ :صليت َوَر َ
ِ
اء الصِب ِيَ ،في َخ ِفف َم َخاَف َة أَن تفتَ َن أ ُّمه"(.)5
هللا َعَليه َو َسل َمَ -وِان َك َ
ان َل َيس َمع ب َك َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ،أَن َها أَخ َب َرته :أَن َها
وعن ه َشا ِم ب ِن عرَوَةَ ،عن أَِبيهَ ،عن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها ،أ ِم المؤ ِمن َ
 َِ
ُّ
"َلم تَر رسول َّللاِ -صلى هللا عَلي ِه وسلم -ي ِ
ان َيق َأر
صالَ َة اللي ِل َقاعدا َقط َحتى أَ َسنَ ،ف َك َ
َ َ َ
صلي َ
َ
َ
َ ََ َ
()6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين آية  -ثم َرَك َع" .
ين آية  -أَو أَرَبع َ
امَ ،فَق َأَر نحوا من ثَالَث َ
َقاعداَ ،حتى إ َذا أ ََرَاد أَن َيرَك َع َق َ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ين قِت َل
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -شه ار ح َ
 َعن أ ََنس َرض َي َّللا َعنه ،قالَ" :ق َن َت َرسول َّللا َ -ِ
ِ
ِن حزنا َق ُّ
َشد ِمنه"(.)1
ط أَ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -حزَ
القراءَ ،ف َما رأيت َرس َ
ول َّللا َ -
ِ
الوح ِي ،حديث رقم ( 0ج.)6/0
(َ)1باب َبدء َ
( )2االنصاري ،ابن زكريا ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)004/0
ور أَو َن ٌار ،أَو َشي ٌء ِمما يعَبدَ ،فأ ََرَاد ِب ِه َّللاَ ،حديث رقم ( 400ج.)10/0
امه تَُّن ٌ
صلى َوقد َ
(َ)3باب َمن َ
الف َو ِائ ِت َوَنح ِو َها ،حديث رقم ( 510ج.)070/0
العص ِر ِم َن َ
(َ)4ب ٌ
صلى َبع َد َ
ابَ :ما ي َ
َخف الصالَ َة ِعن َد ب َك ِاء الصِب ِي ،حديث رقم ( 038ج.)040/0
(َ)5باب َمن أ َ
ِ
صح ،أَو َو َج َد ِخفة ،تَم َم َما َبِقي ،حديث رقم ( 0008ج.)48/7
صلى َقاعدا ،ثم َ
(َ )6باب إذا َ
َ
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ِ
وع ِن اب ِن عب ٍ ِِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ -لما َقِد َم
َ
َ
اس َرض َي َّللا عنهما ،قال" :إن َرس َ
ول َّللا َ -
أَبى أَن يدخل البيت وِف ِ
اعيل ِفي ِ
يه اآللِهةَ ،فأَمر ِبها َفأخرجت ،فأخرجوا ص ِ ِ
ِ
أيديهما
َ
َ
َ
يمَ ،واِس َم َ
َ َ َ َ َ
ََ َ
َ
ورَة إب َراه َ
ِ
ِ
َما َوَّللاِ َلَقد َعلِموا أَنهما َلم َيستَق ِس َما
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ : -ق َاتَلهم َّللا ،أ َ
األَزالَمَ ،فقال َرسول َّللا َ -
ِبها َق ُّ
ط"(.)2
َ
-1حيث:

"حيث"
ذكر ابن يعيش أحكام (حيث) من حيث معناها وعلة بنائها واستخداماتها ،فقال ":في َ

جميع لغاتها،
و"حو َث " .وهي مبنية في
أربع لغات .قالوا" :حيث" بالضم،
ِ
َ
و"حوث"َ ،
و"حيث" بالفتحَ ،
ِ
ِ
مال"،
دام " ،و"يم ٌ
بناءها أنها تقع على الجهات الست ،وهي َ
ين" ،و"ش ٌ
"خلف" ،و"ق ٌ
والذي أوجب َ
"حيث" ووقعت عليها جميعا ،فضاهت بإبهامها في
و"َفو ٌق" ،و"تَحت" ،وعلى كل مكان ،فأبهمت َ
األمكنة "إذ" المبهم َة في األزمنة الماضية كلها .فكما كانت "إذ" مضافة إلى جمله ت ِ
وضحها،

وضح بها "إذ" من ابتداء وخبر ،وفعل وفاعل .وحين افتقرت إلى
"حيث" بالجملة التي ت َ
أوضحت َ
الجملة بعدها ،أشبهت "الِذي" ونحوها من الموصوالت في إبهامها في نفسها و ِ
افتقارها إلى جمله
َ
بعدها ت ِ
وضحها ،فبنيت كبناء الموصوالت.
"حيث" .فلما خالفت
ٌ
ووجه ثان أنه ليس شيء من ظروف المكان يضاف إلى جمله إال َ
أخو ِاتها؛ بنيت لخروجها عن بابها .ووجب أن يكون بناؤها على السكون؛ ألن المبني على حركة ما

نحو" :يا زيد" ،وباِبه في النداء ،و"قبل" ،و"بعد"
كان له أصل في التمكن ،وحال ٌة يكون معربا فيهاَ ،
ِ
"حيث" فلما لم تكن لهما هذه الحالة؛ كانت ساكن َة اآلخر إال أنه التقى
ونحوهما من الغايات .فأما َ
أين"
في آخرها ساكنان ،وهما الياء والثاء ،فمنهم َمن فتح طلبا للخفة لثقل الكسرة بعد الياء كـ " َ
"حيث" بمعنى الزمان،
وَ
ف" ،ومنهم من شبهها بالغاياتَ ،
"كي َ
فضمها كـ "َقبل" َ
و"بعد" .وقد يستعمل َ
نحو قوله:
َ
ِ
ــــــــــه"
َحْيـ ُ
ــــــــــث َت ْهـــــــــــدي ســـــــــــا َق ُه َق َد ُمـ ْ

لِل َف َتــــــــــــى َع ْقــــــــــــل َي ِعــــــــــــي ُ بــــــــــــه

(َ )1باب َمن
(َ )2باب َمن

صيب ِة يعرف ِف ِ
ِ
ِ
يه الحزن ،حديث رقم ( 0033ج.)87/7
َجَل َس عن َد الم َ َ
َكبر ِفي َنو ِ
الكعَب ِة ،حديث رقم ( 0630ج.)053/7
احي َ
َ
َ

( )3ابن يعيش ،شرح المفصل للزمخشري( ،ج.)005/0
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()3

والذي يهمنا هو استخدامها بمعنى الزمان وهو قليل في البخاري؛ ألن االصل فيها أنها من

ظروف األمكنة وقد وردت بمعنى الزمان ،في مثل:

س ب ِن مالِ ٍك ،قالَ" :قِدم النِب ُّي -صلى هللا عَلي ِه وسلمِ -
 َعن أ ََن ِالمِد َين ِة ِفي
المد َين َة َف َن َزَل أَعَلى َ
َ
َ
َ
َ ََ َ
َ
ٍ
ِ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمِ -في ِهم أَرَب َع َعش َرَة َليَلة ،ثم
ام النب ُّي َ -
َح ٍي يقال َلهم َبنو َعمرو بن َعوفَ ،فأََق َ
أَرسل إلى بِني النج ِارَ ،فجاءوا متََقلِِدي ُّ ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ -عَلى
َ
َ
ََ
السيوف َكأَني أَنظر إلى النب ِي َ -
ِ
احَلِته ،وأَبو بك ٍر ِردفه وم َأل بِني النج ِار حوَله حتى أَلَقى ِب ِفن ِ
رِ
صلِي
ان ي ِح ُّب أَن ي
اء أَِبي
َ
أيوب َ ،وَك َ
ََ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
()1
َحيث أَد َرَكته الصالَة"
أي في زمن إدراكه للصالة -ملسو هيلع هللا ىلص -وقد أضيف إلى جملة فعلية وهو من شروط استخدامها.
عن عبِد الرحم ِن ب ِن أَِبي بك ٍر" ،أَن أَصحاب ُّ ِِ
صلى
َ َ
َ
َ َ
اء َوأَن النبي َ -
َ
الصفةَ ،كانوا أ َناسا فَق َر َ
هللا عَلي ِه وسلم ، -قال :من َك ِ
طعام اثني ِن َفليذهب ِبثَالِ ٍث ،واِن أَربع َفخ ِ
ام ٌس أَو َس ِاد ٌس َوأَن
ٌَ َ
ان عن َده َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ ََ َ
ِ
ٍ
ِ
أ ََبا َبك ٍر ج ِ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمِ -ب َع َش َ ٍرة ،قالَ :فه َو أ ََنا َوأَِبي َوأ ِمي َ -فالَ
اء بثَالَثَة ،فانطلق النب ُّي َ -
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
صلى هللا
أَدري  ،قالَ :وام َأرَتي َو َخاد ٌم َ -بي َن َنا َوَبي َن َبيت أَبي َبكرَ ،واِن أ ََبا َبكر تَ َعشى عن َد النب ِي َ -
()2
عَلي ِه وسلم ، -ثم َلِب َث حيث صلِي ِت ِ
الع َشاء"
َ
َ
َ ََ َ
أي لبث إلى زمان صالة العشاء وقد أضيفت إلى جملة فعلية ؛ -أيضا.-

-9بينا -بينما:
قال ابن الحاجب" :بين :هذه هي الظرف الذي يقضي أن يكون المنسوب هو إليه متعددا
مخفوضا باإلضافة إليه كقولهم :المال بين زيد وعمرو .وجئتك بين الظهر والعصر ،وما أشبه ذلك.

إال أنهم لما قصدوا إلى نسبتها إلى أوقات نسبة حذفوا األوقات وعوضوا عنها حرفا من الكالم وهو

(ما) ،أو حرفا من الكالم وهو األلف ،وذكروا الجملة التي المقصود نسبة "بين" إلى أوقات نسبتها،

فوجب حكاية الجملة على ما هو عليه ،مثلها في :ربما زيد قائم ،فقالوا :بينما نحن بمكان كذا .وهو
منصوب على الظرف معمول لما يذكر معه من الجملة التي وقع نسبتها فيه ،كقولك :بينما نحن

( )1باب :هل تنبش قبور مش ِرِكي الج ِ
اهلِي ِةَ ،ويت َخَ ،م َكان َها َم َسا ِج َد ،حديث رقم ( 478ج.)10/0
َ ٌ َ َ
َ
ِ
ِ
(َ )2باب الس َم ِر َم َع الضيف َواألَهل حديث رقم ( ،637ج.)074/0

047

بمكان كذا طلع علينا فالن ،ومعناه باعتبار إعرابه .وأصله :طلع علينا في الوقت الذي يتخلل طرفيه

وقوع هذه النسبة"(.)1

وقد بين ابن الحاجب أن دخول (إذ) و(إذا) على جوابها إنما يكون للمفاجأة ليس إال فقال":

ومن ثم لم يستفصح األصمعي دخول (إذ) و(إذا) مع الفعل لما فيه من بقاء الظرفين من غير

عامل ظاهر يعمل فيهما؛ ألنك إذا أدخلت (إذ) صارت كأنها بدل من "بينما" ،ومنعت أن تعمل

(طلع) فيما قبلها ،فيصير ظرف مذكور من غير عامل يستقل كالما .ووجه دخول( ،إذ) أن يكون

ظرفا معموال للمفاجأة  ،مثل(إذا) في قولك :خرجت فإذا زيد بالباب :أي :فاجأته :أي :وجدته

فجأة ،أي :اتفاقا .فيكون (بينما)؛ أيضا معموال لذلك ،أي :فاجأت طلوع فالن في الوقت الذي بين

الطرفين المذكورين على ما تقدم ،إال أن فيه زيادة تقدير على حذفها .ومعلوم أن حذفها أجرى وأقعد

باعتبار زيادة التقدير .ولذلك لم يستفصحه األصمعي .ويقوي إثباتها أن المتكلم قاصد إلى المفاجأة،
وهي معنى مقصود .واذا كان معنى مقصودا وجب اإلتيان بما يدل عليه وهو :إذ واذا ،ويجب حذف

الفعل ،ألن (إذا) المفاجأة واجب حذف فعلها ،فيرجع إثباتها بذلك من التقدير أحسن من الحذف.
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

لترجيح أحد األمرين على اآلخر؛ ألنهما معنيان صحيحان يقصدان بمثابة قولك :خرجت وزيد
بالباب ،وخرجت فإذا زيد بالباب ،وال شك .إال أن البيت الذي أنشده األصمعي جاء على حذفها ،وال

دليل إذا ثبت الوجه اآلخر وثبت أنهما معنيان في ذلك على الترجيح.
ومعلق وفضه :نصب على الحال من الضمير في "أتانا""

(.)2

وقد وردت (بينا) في البخاري نحوا من إحدى وثمانين مرة مثل:

()3

( )1ابن الحاجب ،أمالي ابن الحاجب( ،ج.)040/0
( )2ابن الحاجب ،أمالى ابن الحاجب( ،ج.)044/0
( )3ينظ ـ ـ ــر :ح ـ ـ ــديث رقـ ـ ـ ــم  0730و  0747و  0466و 0400و 0515و  0664و  0683و  0680و 0610
و 0854و  0856و 4040و  4000و  4004و  4001و  4448و  4488و  4410و  4410و  4518و
 4685و  4610و  4070و  4805و  4100و  4154و  5444و  5013و  5160و  6000و  6060و
 6047و  6580و  6034و  6100و  0336و  0330و  0331و  0301و  0370و  0377و  0370و

044

ِ
ٍِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم"َ : -بي َنا أ ََنا َن ِائ ٌم ،رأيت
عن ابي َسعيد الخدري ،قال :قال َرسول َّللا َ -ُِّ
ِ
ِ
ض َعَلي ع َمر بن
ص ،من َها َما َيبلغ الثديَ ،و ِمن َها َما دو َن َذل َكَ ،وع ِر َ
اس يع َرضو َن َعَلي َو َعَلي ِهم قم ٌ
الن َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الخط ِ
ين"(.)1
َ
ول َّللا؟  ،قال :الد َ
اب َو َعَليه َقم ٌ
يص َيج ُّره  ، .قالواَ :ف َما أَول َت َذل َك َيا َرس َ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ، -قال"َ :بي َنا أ ََنا َن ِائ ٌم،
وعن اب َن ع َم َر ،قالَ :سمعت َرس َول َّللا َ -
أِتيت ِبَق َد ِح َل َب ٍنَ ،ف َش ِربت َحتى ِإِني َأل ََرى ِ
طيت َفضلِي ع َم َر ب َن
الري َيخرج ِفي أَظَف ِاري ،ثم أَع َ
اب  ،قالواَ :فما أَولتَه يا رسول َّللاِ؟  ،قالِ :
الخط ِ
العل َم"(.)2
َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
المِد َين ِة،
 َصلى هللا َعَليه َو َسل َم -في َخرب َ
وعن َعبد َّللا ،قالَ :بي َنا أ ََنا أَمشي َم َع النب ِي َ -
ِ ٍ
يب م َعهَ ،فمر ِب َنَف ٍر ِم َن اليهود َ ،فقال َبعضهم لَِبع ٍ
الرو ِح؟"(.)3
ضَ :سلوه َع ِن ُّ
َ
َوه َو َيتََوكأ َعَلى َعس َ
ِ ِ
 َ ِصلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ، -قالَ " :بي َنا أيوب َيغتَ ِسل عرَيانا،
وعن أَبي ه َري َرَة َعن النب ِي َ -
َف َخر َعَلي ِه َج َرٌاد ِمن َذ َه ٍبَ ،ف َج َع َل أيوب َيحتَِثي ِفي ثَوِب ِهَ ،ف َن َاداه َربُّهَ :يا أيوب ،أََلم أَكن أَغ َنيت َك َعما
تَ َرى؟  ،قالَ :بَلى َو ِعزِت َكَ ،وَل ِكن الَ ِغ َنى ِبي َعن َب َرَكِت َك"(.)4

ع ِن اب ِن عب ٍ ِِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم-
اس َرض َي َّللا عنهما ،قال"َ :بي َنا َرج ٌل َواق ٌ
َ
َ
ف َم َع النب ِي َ -
()5
ِ ِِ
ِ
ِ
صته"
ب َع َرَف َة ،إذ َوَق َع َعن َراحَلتهَ ،ف َوَق َ

ِ ِ
ِ ِ
ِ
الخط ِ
اب َيأِت ِيني،
ين َمتَ َع الن َهارِ ،إ َذا َرسول ع َم َر ب ِن َ
َفقال َمال ٌك"َ :بي َنا أ ََنا َجال ٌس في أَهلي ح َ
ِ
َفقال :أ ِ ِ
ر"(.)6
ين ،فانطلقت َم َعه َحتى أَدخ َل َعَلى ع َم َ
َجب أَم َير المؤ ِمن َ

 0375و  0376و  0307و  0304و  0300و  0316و  0031و  0078و  0750و  0048و  0467و

 0405و 0408
ان ِفي األَعم ِ
ِ ِ
أيم ِ
ال ،حديث رقم ( 70ج.)00/0
(َ )1ب ٌ
َ
اب :تََفاضل أَهل ال؛ َ
( )2باب َفض ِل ِ
العلمِ ،حديث رقم ( 87ج.)70/0
َ
ُ
ْ ذ َ ً
ُ
َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
(َ )3باب َقول َّللا -تعالى :-توما أوت ِيتم مِن العِل ِم إَِّل قل ِيل} [اإلسراء ]85 :حديث رقم ( 075ج.)00/0
ضل حديث رقم ( 701ج.)64/0
(َ )4باب َم ِن اغتَ َس َل عرَيانا َوح َده ِفي َ
الخل َوِةَ ،و َمن تَ َست َر َفالت َستُّر أَف َ
ِ
ِ
ـج حــديث رقــم 0841
الحـ ِ
(َ )5بــاب المحـ ِـرِم َيمــوت ِب َع َرَفـ َةَ ،وَلــم َيــأم ِر النِبـ ُّ
صــلى هللا َعَليــه َو َســل َم أَن يـ َـؤدى َعنــه َبقيــة َ
ـي َ
(ج.)00/0
ض الخم ِ
(ِ )6كتَاب َفر ِ
س ،حديث رقم ( ،0314ج.)01/4

041

عن عبِد َّللاِ ر ِضي َّللا َعنه ،قال" :بي َنا رسول َّللاِ -صلى هللا َعَلي ِه وسلم -س ِ
اجٌد َو َحوَله
َ َ
َ َ
َ
َ
ََ َ
َ َ
ناس ِمن قري ٍ ِ
ِ
ينِ ،إذ َجاء عق َبة بن أَِبي م َعي ٍط ِبسَلى َجز ٍ
ظه ِر النِب ِي -
ورَ ،فَق َذَفه َعَلى َ
ش م َن المش ِرك َ
َ ٌ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ظه ِرِهَ ،وَد َعت
َخ َذت ِمن َ
اءت َفاط َمة َعَلي َها السالَمَ ،فأ َ
َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ، -فَلم َيرَفع َأر َسه َحتى َج َ
ِ ()1
ص َن َع َذل َك" .
َعَلى َمن َ
()2

وقد وردت (بينما) نحوا من تسعة وسبعين مرة ،مثل:

ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
اءه
 َعن أَبي ه َري َرَة ،قالَ ":بي َن َما النب ُّي َ -صلى هللا َعَليه َو َسل َم -في َمجلس ي َحدث الَقوَمَ ،ج َ
اعة؟"(.)3
أَع َارِب ٌّي َفقالَ :متَى الس َ

ٍِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمِ -في
وعن أ ََن َس ب َن َمالكَ ،يقول"َ :بي َن َما َنحن جل ٌوس َم َع النب ِي َ -
ِ
المس ِجِد ثم َعَقَله ،ثم  ،قال َلهم :أيكم م َحمٌد؟ َوالنِب ُّي -
المس ِجِدَ ،د َخ َل َرج ٌل َعَلى َج َم ٍل،
َ
فاناخه في َ
َ
()4
ظه َرَاني ِهم" .
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم -مت ِكئٌ َبي َن َ
َ
ِ
ِ
ِ ٍِ ِ
ِ ِ
المس ِجِد
 َوعن أَبي َواقد الليث ِي" ،أَن َرس َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ -بي َن َما ه َو َجال ٌس في َ
ول َّللا َ -
ول َّللاِ -صلى هللا عَلي ِه وسلم -وَذهب و ِ
ان إلى رس ِ
والناس م َعه ِإذ أَق َب َل ثَالَثَة َنَف ٍرَ ،فأَق َب َل اث َن ِ
احٌد"(.)5
َ
َ ََ َ َ ََ َ
َ
َ
َ
وقد الحظ الباحث من خالل الشواهد الحديثية السابقة التي وردت فيها (بينا وبينما) أنها قد

يكون في جوابها (إذ واذا) وحينئذ تكون للمفاجأة وقد يخلو جوابها من ذلك كما أن (بينما) تفيد
التباعد الزمني أكثر من (بينا) ذلك أن زيادة المبني تعني زيادة المعنى.

ِ
ِ
ين ِفي الِبئ ِرَ ،والَ يؤ َخَ ،لهم ثَ َم ٌن حديث رقم  0085ج034/4
(َ )1باب َ
طرِح ِجَيف المش ِرك َ
( )2ينظــر :حــديث رقــم  01و  404و  573و  605و  657و  054و  808و  887و  107و  106و 0305

و  0765و  0766و  0803و  0171و  0106و  7358و  7771و  7074و  7000و  7407و  7440و
 7407و  7870و  0008و  0060و  0088و  0010و  0433و  0404و  0440و  0465و  0460و
 0485و  0603و  0670و  0660و  0606و  0613و  0000و  0864و  0866و  0880و  4413و
 4414و  4004و  4801و  4104و  5308و  5384و  5770و  5081و  5104و  6331و  6046و
 6533و  6580و  6630و  6647و  6665و  6030و  6853و  6144و  0338و  0375و  0050و
.0763

ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
اب الس ِائ َل ،حديث رقم ( ،51ج.)70/0
الح ِد َ
َج َ
يث ثم أ َ
(َ)3باب َمن سئ َل علما َوه َو مشتَغ ٌل في َحديثهَ ،فأَتَم َ
ِِ
()4باب ما ج ِ ِ
توقل َر ِب ِزدِني ِعلما} [طه ،]004 :حديث رقم ( ،60ج.)70/0
اء في العلمَِ .وَقوله -تعالىَ :-
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها ،حديث رقم ( ،66ج.)74/0
المجلسَ ،و َمن َأرَى فر َجة في َ
الحلَقة َف َجَل َس ف َ
(َ )5باب َمن َق َع َد َحيث َينتَهي به َ

051

059

الفصل الثاني
الظواهر اللغوية في صحيح البخاري

050

المبحث األول
المشترك اللفظي
كاء وأشراك ،مثل شريف وشرفاء وأشراف .والمرأة
المشترك لغة" :شرك َ
الشريك يجمع على ش َر َ
وش ِركته في البيع
شاركنا في كذاَ .
وشاركت فالنا :صرت َشر َ
يكه .واشتَ َركنا وتَ َ
شريكة ،والنساء شرائكَ .
والمير ِ
ِ
اث أَشركه ِشرَكة ،واالسم ِ
ك
الشرك ،قال الجعدي:
وشاركنا ق َريشا في تقاها وفي أَحساِبها شر َ
َ
َ

العنان والجمع أشراك ،مثل شبر وأشبار"(.)1

واذا كان للكلمة من المعاني بقدر ما لها من االستعماالت ،فإن كثرة االستعمال التي

لوحظت في المترادفات أو في إظهار الفروق الدقيقة بين األلفاظ التي يظن فيها الترادف ،هي تلك
التي تالحظ في األلفاظ المشتركة أو التي يظن فيها االشتراك؛ فكما يتسع التعبير في العربية عن

طريق الترادف -سواء أبولغ فيه فكان للمسمى الواحد ألوف من األسماء ،أم اقتصر منه على
األمور المهمة والتمست الفروق في سائره  -ال بد أن يتسع التعبير عن طريق االشتراك ،سواء أسِلم
وروده على سبيل الحقيقة ،أم التمست له ٍ
معان متطورة على سبيل المجاز(.)2

وقد عد بعض الباحثين االشتراك نوعين أحدهما معنوي واآلخر لفظي " اعلم أن االشتراك

واالحتمال إما معنوي أي ناشئ من المعنى كما في النكرات واما لفظي؛ أي ناشئ من اللفظ ،سواء
كان بحسب األوضاع المتعددة كما في المشترك اللفظي بالقياس إلى أفراد معنى واحد فهو ناشئ

من المعنى من قبيل االشتراك المعنوي"(.)3

اصطالحا" :اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك

اللغة" ومثلوا له بعين الماء ،وعين المال ،وعين السحاب(.)4

أو "المشترك هو ما اتحدت صورته واختلف معناه"(.)5

( )1الجوهري ،الصحاح( ،ج.)0510/4
( )2ينظر :الصالح ،دراسات في فقه اللغة( ،ص.)037

( )3الحنفي التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم( ،ج.)014/0
( )4الصالح ،دراسات في فقه اللغة( ،ص.)037
( )5المرجع السابق( ،ص.)037
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وقيل ":المشتَرك اللف ِظي َما وضع لمعنيين َفأكثر كالقرء للطهر َوالحيض"(.)1

ولعل سيبويه أول من أشار إلى هذا المفهوم بقوله " :اعلم أن من ِ
ِ
اللفظين
كالمهم اختالف

ِ
ِ
احد ،واتفاق اللفظين واختالف المعنيين .وسترى ذلك
اختالف
المعنيين ،و
الختالف
اللفظين والمعنى و ٌ
َ
وذهب .واختالف
جلس
َ
إن شاء هللا تعالى .فاختالف اللفظين الختالف المعنيين ،هو نحوَ :
ِ
وجدت عليه من
اللفظين والمعنى و ٌ
انطلق .واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولكَ :
ذهب و َ
احد ،نحوَ :
المو ِجدة ،ووجدت إذا أردت ِ
كثير"(.)2
وجدان الضالة .وأشباه هذا ٌ
َ
َ

وقد أشار قطرب إلى هذا المفهوم ومفهوم األضداد أيضا في العربية ،حين قالَ ":وَيقول
ِ
ظي ِن
َعم األَكثَر اخِت َالف اللف َ
قطرب ال َك َالم ِفي أَلَفاظ َ
بلغة ال َع َرب على ثَ َالثَة أوجه َفوجه من َها َوه َو األ َ
ِ
ِ
ام َوقعد َو َه َذا َال َسِبيل ِإَلى جمعه وحصره؛ ِألَن أَكثر
الخت َالف ال َمعنيين َوَذل َك َقولك الرجل َوال َم أرَة َوَق َ
ِ
ِ
ظي ِن والمع َنى و ِ
احد َوَذلِ َك مثل؛ عير وحمار وذئب َوسيد
َ
ال َك َالم َعَليه َوال َوجه الثاني اخت َالف اللف َ َ
وجلس وقعد ِإَلخ والوجه الثالِث أَن يتفق اللفظ ويخ َتلف المعنى َفيكون اللفظ الو ِ
احد على َمعنيين
َ
َ
َ َ
َ َ َ
َ
ِِ
َف ِ
امة قامة الرجل َواألمة من األ َمم َومن َه َذا اللفظ
صاعدا مثل؛ األمة الرجل َوحده يؤتم به َواألمة الَق َ
َ
()3
احد الذى يجىء على معنيين َفص ِ
الو ِ
اعدا َما يكون متضادا ِفي الشيء وضده" .
َ
َ
َ
ظي ِن َوالمع َنى
ظي ِن الخِت َالف ال َمعنيين َواخِت َالف اللف َ
وقال المبردَ ":ومن َك َالمهم اخِت َالف اللف َ
وِ
ظي ِن الخِت َالف ال َمعنيين َفه َو ال َبابَ ،نحو
ظي ِن َواخِت َالف ال َمعنيين فأَما اخِت َالف اللف َ
احد و ِاتفاق اللف َ
َ
ِ
ظي ِن والمع َنى و ِ
احد فنحو :جلس َوقعد،
جلس َوذهب
ام َو َ
َ
وجاء وجمل وجبل وأَما اخت َالف اللف َ َ
َ
َقولكَ :ق َ
ظي ِن َواخِت َالف ال َمعنيين فقولك :ضربت مثال
وقولك :بر وحنطة وذراع وساعد ،وأَما ِاتَفاق اللف َ
َوضربت زيدا َوضربت ِفي األَرض ِإذا أَبعدت َوَك َذلِ َك وجدت تكون من ِوجدان الضالة َوتَكون ِفي
ِ
وجدت على زيد"(.)4
معنى علمت َكَقولِك وجدت زيدا َك ِريما َوِفي معنى الموجدة َنحوَ :
وقال ابن فارس في فقه اللغة ":باب أجناس الكالم في االتفاق واالفتراق يكون ذلك على

وجوه :فمنه اختالف اللفظ والمعنى وهو األكثر واألشهر ،مثل :رجل وفرس وسيف ورمح.ومنه
( )1ابن زكريا األنصاري ،والسنيكي ،الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة( ،ص.)83
( )2سيبويه ،الكتاب( ،ج.)74/0

( )3اللَباِبيدي الدمشقي ،اللطائف في اللغة( ،ص.)07
( )4المبرد ،المقتضب( ،ج.)46/0
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اللفظ واتفاق المعنى كقولنا :سيف وليث وأسد على مذهبنا في أن كل و ٍ
اختالف ِ
احد منها فيه ما

ليس في اآلخر من معنى وفائدة.ومنه اتفاق اللفظ واختالف المعنى كقولنا :عين الماء وعين المال
وقضى بمعنى أعلم وقضى
أمر َ
ضى بمعنى حتَم َ
كبة وعين الميزان.ومنه َق َ
وعين الر َ
وقضى بمعنى َ
بمعنى صنع وقضى بمعنى فرغ وهذه وان اختلفت ألفاظها فاألصل واحد"(.)1
ومن اللغويين القدامى من عد اتفاق مباني األفعال والمعاني مختلفة عند اتصالها بالضمائر
من باب االشتراك اللفظي وان كان ابن دسترويه أنكر عليهم ذلك " اعلموا أنه قد مضى باب َف َعلت،
بفتح العين ،في أول الكتاب .ومضى بعده باب َف ِعلت ،بكسر العين .وانما أعاد ذكرهما ههنا،

ليذكر الكلمتين اللتين تكون حروفهما واحدة ،وهما مختلفان في المعنى ،فكان يجب على هذا أن
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،

وأصله الكسر أو الضم وهذا الباب عنده ،وعند أهل اللغة أجمعين ،من باب ما اتفق لفظه ،واختلف

معناه"(.)2

وأورد تقي الدين الدقيقي بابا على المشترك اللفظي ومثل له بكلمة العين إذ قال" :انشد أَحمد
بن َفارس الل َغ ِوي مصنف المجمل لن ِ
فس ِه(:)3
َ
َ
َيــا َدار ســعدي ِب ـ َذات اْل َخــال مــن إضــم

ســـقاك صـــوب َحيـــا مـــن واكـــف اْلعـــين

العين ه َنا َس َحاب ينشأ من قبل القبَلة.
ِِ
بهـــــــــا َولَنـــــــــا
امـــــــــا َ
إّنـــــــــي ألذكـــــــــر أَي ً

ِ
ــــوم ُقـــــرة اْلعـــــين
فـــــي كـــــل إصـــــباح َيـ ْ

العين ه َنا عين ِ
اإلن َسان َو َغيره
( )1السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها( ،ج.)036/0
( )2ابن المرزبان ،تصحيح الفصيح وشرحه( ،ص.)007

( )3الدقيقي المصري ،اتفاق المباني وافتراق المعاني( ،ص.)038
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تشــــــجها عذبــــــة مــــــن نــــــابع اْلعــــــين

تـــــــــــدني معشـــــــــــقة منـــــــــــا ُمعتقـــــــــــة
ِ
الماء
العين ه َنا َما َينبع من َها َ
ِإذا تمززهــــــــــا شــــــــــيخ ِبـ ِ
ـــــــــه طــــــــــرق

ســـــرت بقوتهـــــا ِفـــــي الســـــاق َواْلعـــــين

الرك َبتَي ِن
العين ه َنا عين الرك َبة والطرق ضعف ُّ
تخشـــــى تولـــــه مـــــا ِفيـ ِ
ــــه مـــــن اْلعـــــين
َ

والـــزق مـــمن مـــن َمـــاء الســـرور فـــال

ِ
الماء أَن يتسرب
العين ه َنا ثقب يكون في المزادة وتوله َ
ِفــي عيشــنا مــن َرِقيــب الســوء َواْلعــين

ـــــــــاب عــــــــــذالنا َعنــــــــــا َوَال كــــــــــدر
َو َغـ َ
َوالعين ه َنا الواشي
ِ
يمـــــــا َبْينَنـــــــا قســـــــما
يقســـــــم الـــــــود ف َ

ـــــال بخــــــس َوَال عــــــين
ـــــزان حــــــق ِبـ َ
ميـ َ

العين ه َنا العين ِفي ال ِم َيزان
وفــــــــا

ــــدين بـــــالعين
فنكتفـــــي مـــــن ثقيـــــل الـ ّ

المــــــــال يغنينــــــــا بحاضــــــــره
َ

العين هنا المال الح ِ
اضر الناض
َ
َ
َ
حفاظـــــه َعـــــن كتـــــاب اْل ِجـــــيم َواْلعـــــين

والمجمـــــــل اْل ُم ْج َتبـــــــى تغنـــــــي َف َوا ـــــــده
َوالعين ه َنا ال َحرف".

وألف المبرد كتابا كامال في المشترك اللفظي سماه ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن

المجيد(.)1

( )1شوقي ضيف ،المدارس النحوية( ،ص.)074
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بل نجد من الباحثين من عد تعدد معاني الحروف من المشترك اللفظي ،حين قال ":كلمة

ألف المذكورة في أول الحروف وكلمتا (واو) (وياء) المذكورتان في آخرها من قبيل المشترك
اللفظي ،فاألولى تطلق على األلف ،في نحو :أمر وِامر وأ ِمر ومرء وتسمى :باأللف اليابسة،
وبالهمزة ،وتطلق على األلف ،في نحو :قال ،وتسمى :باأللف اللينة وألف المد وهي المراد من

حرف الم ألف عند من ذكرها في حروف المعجم  ...والثانية تطلق على الواو في نحو :صفوا
ٍ
وصفو وتطلق على الواو ،في نحو" :محمود" وتسمى واو المد ،والثالثة تطلق على الياء في
وصفو
ٌ
وسعي وسعي وعلى الياء ،في نحو :جميل وتسمى ياء المد"(.)1
نحو :سعيا
ٍ
ٌ
وأكد على ذلك عباس حسن حين قال ":فال غرابة في أن يؤدي الحرف الواحد عدة معان

مختلفة ،وكلها حقيقي كما قلنا ،وال غرابة أيضا في اشتراك عدد من الحروف في تأدية معنى واحد؛

ألن هذا كثير في اللغة ،ويسمى :المشترك اللفظي"(.)2

وثمة جدال بين اللغويين أن تعدد المعاني للكلمة الواحدة هل يقع في دائرة المشترك اللفظي

أم المجاز البالغي وما معيار الحكم على ذلك " وهي معيار الحكم على كلمة بأنها ذات معنى واحد
أو عدة معان ،واذا كانت ذات عدة معان أهي من باب المجاز أم من باب المشترك اللفظي؟
ويترتب على اعتبار الكلمة ذات معنى واحد وضعها في مدخل واحد حتى لو تعددت تطبيقاتها في

االستعمال ،أو حملت بعض المعاني المجازية .ويكتفى في هذه الحالة بترتيب المعاني داخلياا
بصورة من صور الترتيب المتفق عليها ،أما إذا عدت ذات معان متعددة فسيفرد لكل معنى مدخل،
وتتعدد المداخل بتعدد المعاني.

الفعل "شحذ" مثال يأتي لمعنيين :شحذ السكين :إذا أحده ،وشحذ الفقير الناس :سألهم.
فهل يمكن رد المعنيين إلى معنى واحد هو "اإللحاح" و"التكرار" فيكون المدخل واحدا؟ أو أن

التماس هذا المعنى الواحد ال يتم إال بتكلف وتمحل وال يفطن إليه مستعمل اللغة العادي؛ فيكون
ا
مستقال؟
للفظ معنيان مختلفان فينظر إليه على أنهما لفظان مختلفان يستحق كل منهما مدخال

( )1كمال بشر ،دراسات في علم اللغة( ،ص.)48
( )2عباس حسن ،النحو الواقي( ،ج.)547/7
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َ
ومثل هذا يمكن أن يطرح بالنسبة لكمات ،مثل" :حميم" :في قوله تعالىَ ﴿ :كأنذ ُه َو ٌّىل ََح ٌ
ِيم﴾
ِ
()3
اء ََح ً
قوله تعالىَ ﴿ :و ُس ُقوا َم ً
ِيما﴾( .)2فاألولى بمعنى :صديق قريب والثانية بمعنى :حار مغلي" .
()1

مع

وقد حسم هذا الجدال من قبل صاحب أسفار الفصيح حين بين أن التطور الداللي للكلمة

ولو كانت مجازيا تعد من االشتراك اللفظي ،وذلك حين قال ":بعض أنواع المشترك اللفظي ناتج عن
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
للشيء ،والمالك له ،والقيم عليه أبا على االستعارة والتشبيه ،نحو قولهم لصاحب المنزل :أبو
المنزل ،وللقيم على القوم المدبر ألمورهم :أبوهم وقوله" :فأما الشفة لإلنسان :فمعروفة ،وهي غطاء

أسنانه ....وقد تقال أيضا لغير اإلنسان على طريق االستعارة والتشبيه ،فتقال للصنم ،والصورة

في الثوب والحائط ،ولحرف الكوز والجرة والزق"(.)4

ومن المشترك اللفظي ما يعرف عند اللغويين باألضداد ،وهي ":داللة اللفظ على معنيين

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

وشك"(.)5

وهذا الموضوع سنفرد له مبحثا مستقال في هذه األطروحة بإذن هللا

تعالى.

ألفاظ الزمان المشتركة في صحيح البخاري:
 -0العصر:
وقد وردت بمعنيين :األول بمعنى الصالة وهي الصالة الوسطى والثاني بمعنى الدهر والزمان.

(] )1فصلت[04 :
(] )2دمحم[05 :

( )3أحمد مختار ،البحث اللغوي عند العرب( ،ص.)000
( )4الهروي ،إسفار الفصيح( ،ج.)008/0

( )5ابو سكين ،دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة( ،ص.)775
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الصالة الوسطى:

أ-

ِ
"ك َ ِ
صلِي
فأما االول فمثاله َ -عن َع ِائ َش َة رضي هللا عنهاَ ،قاَلتَ :
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ي َ
ان النب ُّي َ
الفيء َبعد"(.)1
العص ِر َوالشمس َ
طالِ َع ٌة ِفي حج َرِتي َلم َيظ َه ِر َ
صالَ َة َ
َ

وع ِن اب ِن عمر ر ِضي َّللا َعنهما َقالَ :قال النِب ُّي صلى هللا َعَلي ِه وسلم ِيوم األَح َز ِ
اب" :الَ
َ
َ َ َ
َ
ََ َ َ
ََ َ َ
()2
ِ
ِ
ي ِ
ظ َة" .
العص َر ِإال في َبني ق َري َ
َحٌد َ
صل َين أ َ
َ

وعن عبِد َّللاِ ب ِن عم ٍروَ ،قال" :تخلف رسول َّللاِصلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ِفي َسَف ٍر
َ
َ َ
َ ََ َ َ
َ
ِ
العص ِرَ ،وَنحن َنتََوضأَ ،ف َج َعل َنا َنم َسح َعَلى أَرجل َنا َف َن َادى
صالَ َة َ
َساَفرَناهَ ،فأَد َرَك َنا َوَقد أَرَهق َنا الصالَ َةَ ،
(.)3
ِبأَعَلى صوِت ِه ويل لِألَعَق ِ
اب ِم َن الن ِار َمرتَي ِن أَو ثَالَثا"
َ ٌ
َ
إذن يالحظ من األحاديث السابقة أن لفظة العصر حملت داللة الصالة وهي الصالة

الوسطى التي تلي صالة الظهر مباشرة في الميقات.
ب-

الدهر والزمان:

العصر :الدهر ،أَق َس َم ِب ِه( ،)4وذلك عند تفسيره لسورة العصر.
ال َيح َيىَ :
وأما الثاني فمثالهَ :وَق َ
-7الساعة:

وقد وردت في البخاري بثالثة معان ،وهي  :الوقت والقيامة والموت.
أ -الوقت:
فأما الوقت فمثاله  :وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصِ" :إن َمك َة َحرَم َها َّللاَ ،وَلم ي َح ِرم َها الناسَ ،فالَ َي ِح ُّل
اآلخ ِر أَن يس ِفك ِبها دما ،والَ يع ِ
ِالم ِرٍئ يؤ ِمن ِباَّللِ واليو ِم ِ
ض َد ِبها َشجرةَ ،فِإن أَحٌد تَرخص لِ ِقتَ ِ
ال
َ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ َ َ
ََ
َ

ِ
العص ِر حديث رقم ( ،546ج.)004/0
(َ )1باب َوقت َ
( )2بــاب مرِجـ ِع النِبـ ِـي صــلى هللا َعَليـ ِـه وســلم ِمـ َـن األَحـ َـز ِ
اصـ َـرِت ِه ِإيــاهم ،حــديث رقــم
ابَ ،و َمخ َرِجـ ِـه ِإَلــى َبِنــي ق َري َ
ظـ َة َوم َح َ
َ
َ َ
ََ َ
( ،4001ج.)007/5
يث ثَالَثا لِيف َه َم َعنه حديث رقم ( ،16ج.)03/0
الح ِد َ
(َ )3باب َمن أ َ
َع َاد َ
ِ
ال َذرٍة َشاار َي َره} [الزلزلة( ،]8 :ج.)000/6
تو َمن َيع َمل مثَق َ
(َ )4باب َ
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ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يها
يهاَ ،فقولوا :إن َّللاَ َقد أَذ َن ل َرسوله َوَلم َيأ َذن َلكمَ ،واِن َما أَذ َن لي ف َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ف َ
َرسول َّللا َ
ِ (. )1
ِ
ِ
اليوم َكحرمِتها ِباألَم ِ
ٍ
الغائ َب"
سَ ،وليَبلِ ِغ الشاهد َ
َس َ
َ َ
اعة من َن َهار ،ثم َع َادت حرَمت َها َ َ

جاء في شرح الحديث" َقوله َواِن َما أَِذ َن لِي ِبَفت ِح أَولِ ِه
ِ
ِ
اعة ِمن َن َه ٍار تََقد َم ِفي ال ِعل ِم أَن ِمق َد َارَها َما
لل َمفعول وَقوله َس َ
وهذا الوقت فيه تم فتح مكة وبعده مباشرة عادت مكة محرمة.
-

ِ
ض ِم ِه
َوالَفاعل َّللا َويرَوى ِب َ
ِ
ص َال ِة
َبي َن طلوِع الشمس َو َ

عَلى الِبن ِ
اء
َ
َ
(.)2
ال َعص ِر"

ِ ِ ُّ
ر"
اعة ِم َن الده ِ
":وَلم تَحلل لي َقط ِإال َس َ
وقال أيضا َ

(.)3

االستثناء تحقيقا وتوكيدا للرواية السابقة؛ أي أن هللا

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
الظرفية

()4

أيضا؛ ألن هذا االستثناء متصل

الحقيقي الذي يفيد التخصيص بعد التعميم(.)5

واالستثناء المتصل هو الذي يسميه النحاة باالستثناء

ِ
 َِ ِصلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
وعن ابن ع َم َر" :أَن النبي َ
ِ
ِ
ِ
امة بن َزيٍد
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َوبالَ ٌل َوأ َس َ
َف َد َخ َل النب ُّي َ
(.)6
اعة ،ثم َخ َرجوا"
َس َ

ِ
اب
ان ب َن َ
َقد َم َمك َة َف َد َعا عث َم َ
طل َح َة َفَفتَ َح َ
الب َ
طلح َة ،ثم أَغَلق البابَ ،فَلِب َث ِف ِ
يه
َ َ َ
َوعث َمان بن َ َ

ب -القيامة:

ملسو هيلع هللا ىلص

وأما ما جاء بمعنى القيامة فمثاله :في حديث جبريل عليه السالم حينما جاء إلى النبي
المسئول َعن َها ِبأَعَل َم ِم َن الس ِائ ِل،
الَ :متَى الس َ
اعة؟ َق َ
معلما الصحابة الكرامَ" ،ق َ
الَ " :ما َ

ِ
( )1باب :لِيبلِ ِغ ِ
الغ ِائ َب ،حديث رقم ( ،034ج.)07/0
العل َم الشاهد َ
َ ٌ َ
()2ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)44/4
( )3حديث رقم ( ،4000ج.)050/5
( )4الغاليينى ،جامع الدروس العربية( ،ج.)071/0
( )5ينظر :الغاليينى ،جامع الدروس العربية ( ،ج.)078/0
ِ ِ
( )6باب األَبو ِ
الم َسا ِج ِد ،حديث رقم ( 468ج.)030/0
اب َو َ
َ
الغَل ِق لل َكعَبة َو َ
َ
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ِ
طاول رَعاة ِ
ِ ِ
ِ
اإلِب ِل البهم ِفي البن َيا ِنِ ،في َخم ٍ
س الَ
َو َسأخبر َك َعن أَش َراط َها :إ َذا َوَل َدت األ ََمة َرب َهاَ ،واِ َذا تَ َ َ َ
ذ ذَ َُْ ُْ ذ َ
(.)1
ِ
ِ
الااعةِ"
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم :إِن اهلل عِنده عِلم
َيعَلمهن إال َّللا " ثم تَالَ النب ُّي َ
"والمراد بالساعة في الحديث :القيامة ،سميت بذلك؛ لوقوعها بغتة؛ أو لسرعة حسابها"

(.)2

 َ ِال"َ :بي َنما النِب ُّي صلى هللا َعَلي ِه وسلم ِفي مجلِ ٍ
س
وعن أَبي ه َري َرَة رضى هللا عنه َق َ
َ
َ
َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
اعة؟ َف َم َ
الَ :متَى الس َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ي َحدثَ ،فَق َ
اءه أَع َارب ٌّي َفَق َ
ضى َرسول َّللا َ
ي َحدث الَقوَمَ ،ج َ
ِ
ِ
ال :أَي َن
ال َبعضهمَ :بل َلم َيس َمعَ ،حتى ِإ َذا َق َ
ضى َحديثَه َق َ
الَ .وَق َ
ال َف َك ِرَه َما َق َ
َبعض الَقومَِ :سم َع َما َق َ
ِ
 أراه  -الس ِائل ع ِن الس ِِ
ِ
اع َة،
الَ :فِإ َذا ضيِ َعت األ ََم َانة َفانتَظ ِر الس َ
َ
َ
َ
ول َّللاَ ،ق َ
الَ :ها أ ََنا َيا َرس َ
اعة؟ َق َ
(.)3
ِِ
ِ
ِ
اع َة"
ف ِإ َ
الِ :إ َذا وس َد األَمر ِإَلى َغي ِر أَهله َفانتَظ ِر الس َ
ض َ
الَ :كي َ
اعت َها؟ َق َ
َق َ
ج -الموت:

ال ِم َن
وقد ترد بمعنى الموت في الحديث " َعن َع ِائ َش َة رضى هللا عنها َقاَلتَ :
"ك َ
ان ِر َج ٌ
ِ
األَعر ِ
ان َينظر ِإَلى
اب جَفاةَ ،يأتو َن النِبي
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َف َيسأَل َ
اعة؟ َف َك َ
ونهَ :متَى الس َ
َ
َ
(.)4
ِ
ِ
ِِ
ِ
اعتكم"
وم َعَليكم َس َ
أَص َغرهمَ ،ف َيقول :إن َيعش َه َذا الَ يدركه َ
اله َرم َحتى تَق َ
ِ
ِ ِ
اع ِة الكب َرى
اء الس َ
والساعة هنا بمعنى الموت قال ابن حجر َ ":وأطلَقت الس َ
اعة َعَلى ثَ َالثَة أَش َي َ
اس لِلمح ِ
طى وِهي موت أَه ِل الَقرِن الو ِ
وِهي َبعث الن ِ
احِد َنحو َما رِو َي أَنه َأرَى َعب َد َّللاِ ب َن
َ
اس َبة َوالوس َ َ َ َ
َ َ
َ َ
آخر من مات ِمن الصحابةِ
س َفَقال ِإن يطل عمر ه َذا الغ َال ِم َلم يمت حتى تَقوم الساعة َف ِقيل أَنه ِ
َ َ َ َ
َ
َ
ََ
َ
َ
َ
َ
أ َني ٍ َ
َ
ان موته و ِمنه َقوله صلى َّللا َعَلي ِه وسلم ِعن َد هب ِ
الصغرى موت ِ
وب ِ
ان َفس َ ِ ِ ٍ
اإلنس ِ
الري ِح
اعة كل إن َس َ َ
َ
َ
َ
َو ُّ َ َ
ََ َ
()5
اع َة َيعِني َموتَه"
تَ َخوفت الس َ

ِ
ِ ِ
اإلسـالَمِ ،و ِ
ـان ،و ِ
ِ
ِ
اإلح َس ِ
ـاع ِة حـديث رقـم ،53
ـانَ ،و ِعلـ ِم الس َ
(َ )1باب س َؤال جب ِر َ
َ
يم ِ َ
صلى هللا َعَليه َو َسـل َم َع ِـن اإل َ
يل النبي َ
(ج.)01/0
( )2األنصاري ،زكريا ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)770/0
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
اب الس ِائ َل ،حديث رقم ( ،51ج.)70/0
الح ِد َ
َج َ
يث ثم أ َ
(َ )3باب َمن سئ َل علما َوه َو مشتَغ ٌل في َحديثهَ ،فأَتَم َ
ِ
المو ِت حديث رقم ( ،6500ج.)030/8
(َ )4باب َس َك َرات َ
( )5ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)064/00
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-4السنة:
وقد وردت بمعنيين في البخاري؛ األول بمعنى القحط والجدب والثاني بمعنى العام.
أ -القحط والجدب:
ِ
ٍِ
ِ ِ
األول:عن أ ََن ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم"
فمن
َ
َص َابت الن َ
س ب ِن َمالكَ ،ق َ
اس َس َن ٌة َعَلى َعهد النب ِي َ
ال" :أ َ

(.)1

وسنة هنا شدة جهد وقحط ولكنها إذا جاءت بهذا المعنى فإن أصلها واوي وليس يائيا كما

جاء في المعاجم العربية وخاصة الصحاح والمقاييس وهي مرفوعة على الفاعلية في هذا الحديث.

ِ
وعن مسرو ٍقَ ،قال" :كنا ِعن َد َعبِدَّللاِ َفَق ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َلما َأرَى ِم َن
َ
َ
ال :إن النبي َ
 َ َالن ِ ِ
الميتَ َة
َخ َذتهم َس َن ٌة َحصت كل َشي ٍءَ ،حتى أ َ
ف َفأ َ
َكلوا الجل َ
ال :اللهم َسب ٌع َك َسب ِع يوس َ
اس إد َباراَ ،ق َ
ود َو َ
(.)2
و ِ
ف"
الج َي َ
َ
بنفس المعنى في الحديث السابق والفعل أصاب وأخذ ناسب القحط والجدب ،ألن األول من

المصيبة والثاني من األخذ ففي األول قال هللا تعالى﴿ :وإذا اصابتهم مصيبة قالوا انا هلل وانا ايله

راجعون﴾) ،(3والثاني قال تعالى﴿ :فأخذهم اهلل بذنوبهم﴾

(.)4

ِ
ِ
ال
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ " :وَق َ
وفي حديث الثالثة الذين سدت عليهم الصخرة "َق َال النب ُّي َ
ِ ِ
َحب الن ِ
اس ِإَليَ ،فأ ََردت َها َعن َنف ِس َهاَ ،فامتََن َعت ِمِني َحتى
َ
اآلخر :اللهم َك َانت لي بنت َع ٍمَ ،ك َانت أ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين َو ِم َائ َة د َين ٍار َعَلى أَن ت َخلِي َبيِني َوَبي َن
اءتِنيَ ،فأَع َ
طيت َها عش ِر َ
أََلمت ِب َها َس َن ٌة م َن السن َ
ينَ ،ف َج َ
َ
ِ
الخاتَ َم ِإال ِب َح ِق ِهَ ،فتَ َحرجت ِم َن
َنفس َهاَ ،فَف َعَلت َحتى ِإ َذا َق َدرت َعَلي َهاَ ،قاَلت :الَ أ ِح ُّل َل َك أَن تَفض َ
ِ
َح ُّب الن ِ
طيت َها ،اللهم ِإن كنت
اس ِإَليَ ،وتَ َركت الذ َه َب الِذي أَع َ
ص َرفت َعن َها َوه َي أ َ
الوقوِع َعَلي َهاَ ،فان َ
ِ ِ (.)5
ِ
اء َوج ِه َكَ ،فافرج َعنا َما َنحن فيه"
َف َعلت ابت َغ َ
( )1باب ِاالسِتسَق ِاء ِفي الخطَب ِة َيوَم الجم َع ِة حديث رقم ( ،100ج.)07/7
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ف» حديث رقم ( ،0330ج.)76/7
صلى هللا َعَليه َو َسل َم« :اج َعل َها َعَلي ِهم سن َ
ين َكسني يوس َ
(َ )2باب د َعاء النب ِي َ
(] )3البقرة[056 :
(] )4غافر[70 :

ك األَ ِجيــر أَجــرهَ ،فع ِمــل ِفيـ ِـه المســتَأ ِجر َفـ َـزَاد ،أَو مــن َع ِمــل ِفــي مـ ِ
ضـ َـل
(َ )5بــاب َمـ ِـن اســتَأ َج َر أَ ِجيـ ا
ـال َغيـ ِـرِهَ ،فاستَف َ
ـر َفتَـ َـر َ
َ
َ َ َ
َ
َ
حديث رقم ( ،7707ج.)10/0
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والفعل ألمت ناسب القحط والجدب أيضا؛ ألنه يستخدم في اللغة مع الخطوب واألمراض ونحو

ذلك.

ب -العام:
ِ ِ ٍِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َسأََله َرج ٌل
ومن المعنى الثانيَ :عن َزيد بن َخالد الج َهن ِي "أَن النبي َاللَق َ ِ
ع ِن ُّ
ِ
ال :اع ِرف ِوَكاء َها ،أَو َق َ ِ
اص َها ،ثم َع ِرف َها َس َنة ،ثم استَمِتع ِب َهاَ ،فِإن
َ
طةَ ،فَق َ
اء َهاَ ،وعَف َ
ال و َع َ
َ
ِ (.)1
ُّها َفأَِد َها ِإَليه"
اء َرب َ
َج َ

ضي َّللا عنهما" :أَن رسول َّللاِ
وعن ابن عمر ر َِ َ
َ َ
ََ َ َ
ضِني َيوَم
َوه َو ابن أَرَب َع َعش َرَة َس َنةَ ،فَلم ي ِجزِني ثم َع َر َ
(.)2
َج َازِني"
َفأ َ

ِ
ضه َيوَم أحٍد،
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َع َر َ
َ
الخن َد ِقَ ،وأ ََنا ابن َخم َس َعش َرَة َس َنة،
َ

-3المغرب:
وقد وردت بمعنيين في البخاري؛ األول بمعنى صالة المغرب والثاني بمعنى جهة المغرب.
أ -صالة المغرب:
"كان المؤِذن ِإ َذا أَذن َقام ن ِ
ٍِ
ِ ِ
 َعن أ ََن ِصلى هللا َعَلي ِه
الَ َ َ :
َ َ َ ٌ
س ب ِن َمالكَ ،ق َ
اس من أَص َحاب النب ِي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلُّو َن الرك َعتَي ِن َقب َل
َو َسلم َ َيبتَدرو َن الس َوار َيَ ،حتى َيخرَج النب ُّي صلى هللا عليه وسلم َوهم َك َذل َك ،ي َ
(.)3
ِِ
ِ ِ
ام ِة َشي ٌء"
المغربَ ،وَلم َيكن َبي َن األَ َذان َواإلَق َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍِ
وعن أ ََن ِ
الع َشاءَ ،فاب َدءوا
 َال" :إ َذا قد َم َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َق َ
س ب ِن َمالك" :أَن َرس َ
ول َّللا َ
(.)4
ِب ِه َقبل أَن ت ُّ
المغ ِر ِبَ ،والَ تَع َجلوا َعن َع َش ِائكم"
َ
صالَ َة َ
صلوا َ
َ
تبين من خالل الحديثين السابقين المراد من لفظة المغرب بأنها صالة المغرب التي تسبق العشاء.

()1
()2
()3
()4

الغ ِ ِ
ظ ِة َوالتعلِي ِم [صِ ،]03:إ َذا َأرَى َما َيك َره حديث رقم ( ،10ج.)03/0
المو ِع َ
َباب َ َ
ضب في َ
باب بلوِغ ِ
الصبَي ِ
ان َو َش َه َادِت ِهم حديث رقم ( ،7664ج.)000/0
َ
ِ
ِ
ِ
ابَ :كم َبي َن األَ َذ ِ ِ
ام َة حديث رقم ( ،675ج.)070/0
َب ٌ
امةَ ،و َمن َينتَظر اإل َق َ
ان َواإل َق َ
ِ
يم ِت الصالَة ،حديث رقم ( ،607ج.)005/0
ابِ :إ َذا َح َ
َب ٌ
ض َر الط َعام َوأق َ
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ت -جهة الغرب:

ِ
ٍِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال ":إن أَه َل
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ،ق َ
 َعن أَبي َسعيد الخدرِي َرض َي َّللا َعنهَ ،عن النب ِي َِ ِ
الغاِبر ِفي األف ِقِ ،م َن المشر ِ
ِِ
الكوَك َب ُّ
الجن ِة َيتَ َر ن
ِق أ َِو
اءو َن َ
الد ِري َ َ
َ
َ
اءو َ أَه َل الغ َرف من َفوقهمَ ،ك َما َيتَ َر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الَ :بَلى َوالذي
ول َّللا تل َك َم َن ِازل األَنب َياء الَ َيبلغ َها َغيرهمَ ،ق َ
المغ ِرب ،لتََفاضل َما َبي َنهم َقالوا َيا َرس َ
َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين" .
صدقوا المرَسل َ
َنفسي ِب َيدهِ ،ر َج ٌ
آمنوا باَّلل َو َ
ال َ

اط الس ِ
وَقال رسول َّللاِ صلى هللا عَلي ِه وسلم " :أَما أَول أَشر ِاس ِم َن
َ
اعة َف َن ٌار تَحشر الن َ
َ
َ َ
َ
َ ََ َ
()2
ِ
ِق ِ
المغ ِر ِب" .
المشر إَلى َ
َ

جاء في شرح الحديث" تبعث َنار عَلى أَه ِل المشر ِ
ِق َفتَحشرهم ِإَلى المغ ِر ِب تَِبيت َم َعهم َحيث
ٌ َ
َ
َ
َباتوا َوتَِقيل َم َعهم َحيث َقالوا"(.)3

-5الحول:

وقد جاءت في البخاري بثالثة معان ،وهي العام والحركة والمكان.
أ – العام:
فمن األولَ :عن َزي َن َب ِبن ِت أ ِمِ
صلى هللا َعَلي ِه
َعي َني َهاَ ،فأَتَوا َرس َ
ول َّللا َ
ِإح َداكن تَمكث ِفي َش ِر أَحالَ ِس َها أَو َش ِر
(.)4
تم ِ
ضي أَرَب َعة أَشه ٍر َو َعشٌر"
َ َ

َسَل َم َةَ ،عن أ ِم َها" ،أَن ام َأرَة توِفي َزوج َهاَ ،ف َخشوا َعَلى
َ
ِ
ِ
ال :الَ تَ َكحلَ ،قد َك َانت
َو َسل َم َفاستَأ َذنوه في الكحلَ ،فَق َ
ِ
ان َحو ٌل َف َمر َكل ٌب َرَمت ِب َب َع َ ٍرةَ ،فالَ َحتى
َبيت َهاَ ،فِإ َذا َك َ

ب -الحركة:

ومن الثانيِ ِ َ :صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
وعن النب ِي َ
الحمدَ ،وه َو َعَلى
ِإال َّللا َوح َده الَ َش ِر َ
يك َلهَ ،له الملك َوَله َ

()1
()2
()3
()4

ِ
ِ
ال :الَ ِإَل َه
الَ " :من تَ َعار م َن الليلَ ،فَق َ
َق َ
ِِ
ٍ ِ
ِ
ان َّللاِ،
الحمد َّللَ ،وسب َح َ
كل َشيء َقد ٌيرَ ،

باب ما ج ِ ِ ِ
الجن ِة َوأَن َها َمخلوَق ٌة ،حديث رقم ( 0756ج.)001/4
اء في صَفة َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صَل َوات َّللا َعَليه َوذ ِريته ،حديث رقم ( 0071ج.)007/4
َباب َخل ِق َآد َم َ
ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)008/00
َباب الكح ِل لِل َحاد ِة حديث رقم ( ،5008ج.)63/0
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ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يب َله،
ال :اللهم اغفر لي ،أَو َد َعا ،استج َ
َوالَ إَل َه إال َّللاَ ،وَّللا أَك َبرَ ،والَ َحو َل َوالَ قوَة إال باَّلل ،ثم َق َ
(.)1
ِ
ِ
صالَته "
صلى قبَلت َ
َفإن تََوضأَ َو َ
جاء في معنى (ال حول وال قوة اال باهلل) الحول :الحركة؛ أي :ال حول إال بمشيئة هللا

تعالى وقيل ال حول عن معصية هللا إال بعصمته ،وال قوة على طاعته إال بمعونته ،ويقال في

التعبير عن ذلك :الحولقة والحوقلة"(.)2

وقال ابن حجر" :معنى َال حول َال تَح ِويل لِلعبِد عن مع ِ
ص َي ِة َّللاِ ِإال ِب ِعص َم ِة َّللاِ َوَال قوَة َله
َ َ
َ َ
َ َ َ َ
طاع ِة َّللاِ ِإال ِبتوِف ِ ِ
ِ
ال النوِو ُّي ِهي َكلِمة اسِتس َال ٍم وتَف ِو ٍ
يض
َ
َعَلى َ َ
يق َّللا َوِق َ
َ
يل َمع َنى َال َحو َل َال حيَل َةَ ،وَق َ َ
َ َ
وأَن العبد َال يملِك ِمن أَم ِرِه شيئا وَليس َله ِحيَل ٌة ِفي دف ِع ش ٍر وَال قوة ِفي جل ِب خي ٍر ِإال ِبِإراد ِة َّللاِ
ٌ
َ
ََ
ََ َ
َ
َ َ َ
َ َ َ
َ
()3
تَ َعاَلى" .
اعة هللا إال
وقال العينيَ ":مع َناهَ :ال حول َعن معاصي هللا إال بعصمة هللاَ ،وَال قوة على َ
ط َ
ِباَّلل .وحكى عن أهل ُّ
الل َغة أَن معنىَ :ال حول َوَال ِحيَلة يَقالَ :ما للرجل ِحيَلة َوَال حول َوَال احتيال َوَال
َ
َ
محالةَ ،وَقوله تَ َعاَلى:
محتال َوَال َ
﴿ َو ُه َو َشدِيد الْ َ
محال﴾(َ ،)4يعِني :ال َمكر َوالقوة والشدة"(.)5
[

وأكد على ذلك ابن االنباري إذ قال ":فالحول :الحيلة .يقال :ما للرجل ِمحال ،بكسر الميم،

وماله َمحال بفتح الميم..إذا كسرت الميم فالمعنى :ماله مكر وال عقوبة ،من قوله تبارك وتعالى:
﴿وهو شديد ال ِمحال﴾( )6معناه :شديد المكر والعقوبة ،قال عبد المطلب بن هاشم:
ـــــــــــــــــــع
إن المــــــــــــــــــــرَء يمنـ
الهــــــــــــــــــــم ّ
ُ
ُ

ـــــــــــــــــــــك
َر ْحَلــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــامَن ْع ِحال َلـ
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــليبهم
لـــــــــــــــــــــــــــــــــبن صـ
ال ي ْغ
ّ
ُ

حالـــــــــــــــــــك
و ِمحـــــــــــــــــــالهم غـــــــــــــــــــدواً ِم
ْ

ِ
ِ
ِ
صلى ،حديث رقم ( ،0054ج.)54/7
(َ )1باب َفضل َمن تَ َعار م َن الليل َف َ
( )2ابن زكريا االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)003/7
( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)533/00
(( )4الرعد)00 :

( )5العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)78/70
] 6الرعد[00 :
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[

معناه :ال يغلبن مكرهم مكرك ،قال األعشى:
ــــن المجـ ِ
ــــرع ْنبـــــع يهتـــــز فـــــي ُغ ُصـ ِ
ــــد
فـ ُ

غزيـــــــــــر النـــــــــــد عظـــــــــــيم ِ
ِ
حـــــــــــال
الم
ُ
ُ

معناه :عظيم المكر"(.)1
ج-ظرف مكان:
ِ
ِ
ان ب َن َب ِش ٍ
ومن الثالث :عن ُّ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم قال" :
النع َم َ
يرَ :سمعت َرس َ
ول َّللا َ
اسَ ،فم ِن اتَقى الم َشبه ِ
ِ
ات الَ َيعَلمها َكِث ٌير ِم َن الن ِ
ات استَب َأَر
الح َرام َبِي ٌنَ ،وَبي َنه َما م َشب َه ٌ
الحالَل َبي ٌنَ ،و َ
َ
َ
َ
َ
الشبه ِ
الحمى ،ي ِ
لِِد ِين ِه و ِعر ِ
ِ
ض ِه ،ومن وَقع ِفي ُّ
وشك أَن ي َو ِاق َعه ،أَالَ َواِن لِك ِل َملِ ٍك
اتَ :ك َر ٍ
ََ َ َ
َ
اع َيرَعى َحو َل َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الج َسد
صَل َح َ
حمى ،أَالَ إن ح َمى َّللا في أَرضه َم َح ِارمه ،أَالَ َواِن في َ
صَل َحت َ
الج َسد مض َغة :إ َذا َ
ُّ
الج َسد كُّله ،أَالَ َوِهي الَقلب "(.)2
كلهَ ،واِ َذا َف َس َدت َف َس َد َ
َ
َفعال
وفي الفعل (يوشك) لطيفة نحوية بينها العيني في شرحه للحديث ،فقال ":ويوشك ،من أ َ
المقاربة ،وهو مثل َكاد وعسى ِفي ِاالسِتعمال :أ ِ
َعني تَ َارة يستَعمل اسِتع َمالَ :كادِ ،بأَن يرفع ال ِفعل،
َ َ
َ
َ ََ
ِ
َو َخبره فعل مضارع ِب َغير أَن متأول باسم الفعلَ ،نحو :يوشك زيد َي ِجيء؛ أَي :جائياَ ،نحوَ :كاد زيد
ِ
ِ
ِ
ِ
َحدهما :أَن يكون اسماَ ،نحو:
َيجيءَ .و َ
تارة يستَعمل استع َمال َعسى ،بأَن يكون فاعلها على َنو َعين :أ َ
عسى زيد أَن يخرج ،فزيد َفاعل ،وأَن يخرج ِفي م ِ
وضع نصب ِألَنه بمنزلةَ :قارب زيد الخروج،
َ
َ
َ
واآلخر :أَن يكون مع صلتها ِفي م ِ
وضع الرفعَ :نحو َعسى أَن يخرج زيدَ ،فيكون ِإذ َذاك ِب َمن ِزَلة قرب
ََ
َ
َ
()3
أَن يخرج؛ أَي :خروجهَ ،وَك َذلِ َك يوشك زيد أَن يجيء ،ويوشك أَن َي ِجيء زيد" .

كما أن هذا الحديث عند االمام أحمد بن حنبل كما روى السيوطي مما قام عليه الدين إذ
الني ِ
اإلس َالم على ثَ َالثَة أَح ِاديث  :حِديث األَعمال ِب ِ
قال ":أصول ِ
ات َو َحِديث من أحدث ِفي أمرَنا َه َذا
َ
َ
َ
ِ
ِ
حرام َبين"(.)4
َما َلي َس منه َفه َو رد َو َحديث ال َح َالل َبين َوال َ
( )1ابن االنباري ،الزاهر في معاني كلمات الناس( ،ج.)1/0
(َ )2باب َفض ِل َم ِن استَب َأَر لِ ِد ِين ِه ،حديث رقم ( ،57ج.)73/0
( )3العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)718/0

( )4ابن حسين ،والحنفي الدمشقي ،البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف( ،ج.)00/7
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-6هنيهة وهنية:
وقد جاءت في البخاري بثالثة معان ،وهي مدة قصيرة من الزمن واألرجوزة الشعرية وتصغير

هنا المكانية.

أ -مدة قصيرة من الزمن:
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسلم َ
وسى َرض َي َّللا َعنه" ،أَن النبي َ
فمن المعنى األولَ :عن أَبي م َ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ ِ
ال :ائ َذن َله َوَب ِشره ِبال َجن ِةَ ،فِإ َذا أَبو
َم َرِني بحفظ َباب َ
اء َرج ٌل َيستَأذنَ ،فَق َ
َد َخ َل َحائطا َوأ َ
الحائطَ ،ف َج َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
آخر َيستَأِذن َف َس َك َت
اء َ
اء َ
آخر َيستَأذنَ ،فَق َ
ال :ائ َذن َله َوَبشره بال َجنةَ ،فإ َذا ع َمر ،ثم َج َ
َبكر ثم َج َ
()1
هنيهة ،ثم َقال :ائ َذن َله وب ِشره ِبالجن ِة عَلى بلوى ست ِ
صيبه"
ََ
َ
َ َ ََ َ
ََ
جاء في شرح الحديث عند ابن زكريا األنصاري "(هنيهة) تصغير هنهة ،وأصلها :هنوة

وتصغيرها هنية فأبدل من الياء الثانية هاء فصار هنيهة؛ أي :شيء قليل"(.)2

ان َرسول
الَ :
"ك َ
وقد تأتي بلفظة هنية بدون الهاء بنفس المعنى وذلك مثلَ :حدثََنا أَبو ه َري َرَةَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
القر ِ ِ
ِِ
ال :ه َنية -
ال أَحسبه َق َ
اءة إس َكاتَة َ -ق َ
َّللا َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َيسكت َبي َن التكبير َوَبي َن َ َ
القراء ِة ما تَقول؟ َقال " :أَقول :اللهم ب ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِِ
اعد َبيِني
َ
َ
َفقلت :بأَبي َوأمي َيا َرس َ
ول َّللا ،إس َكات َك َبي َن التكبير َو َ َ َ
ِِ ِ
ِ
ِق
ط َايا َك َما ي َنقى الثوب األَب َيض
الخ َ
َوَبي َن َخ َ
المغ ِر ِب ،اللهم َنقني م َن َ
ايَ ،ك َما َب َ
ط َاي َ
المشر َو َ
اعد َت َبي َن َ
(.)3
ِ
ِم َن الد َن ِ
الب َرِد "
س ،اللهم اغ ِسل َخ َ
اي ِبال َماء َوالثل ِج َو َ
ط َاي َ

ب -االرجوزة الشعرية:

ِ
"خ َرج َنا
الَ :
وجاءت بمعنى األرجوزة الشعرية ،مثلَ :عن َسَل َم َة ب ِن األَك َوِع َرض َي َّللا َعنهَ ،ق َ
ام ٍر :يا ع ِ
مع النِب ِي صلى هللا عَلي ِه وسلم ِإَلى خيبرَ ،ف ِسرنا َليالَ ،فَقال رجل ِمن الَقو ِم لِع ِ
امر أَالَ
َ
َ َ ٌ َ
َ َ
َ
َ ََ
ََ
َ
َ ََ َ
امر رجال َش ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اعراَ ،ف َن َزَل َيحدو ِبالَقو ِم َيقول:
ك؟ َوَك َ
تسمع َنا من ه َني َهات َ
ان َع ٌ َ

ــــــــدْيَنا
ــــــــت َمـــــــــا ْ
اه َتـ َ
ــــــــوالَ أَْنـ َ
الل ُهـــــــــم َلـ ْ

َوالَ َت َصـــــــــــــــــــــــــــــد ْقَنا َوالَ َصـــــــــــــــــــــــــــــلْيَنا

( )1باب من ِاق ِب عثمان ب ِن عفان أَِبي عم ٍرو القرِش ِي ر ِ
ضي َّللا َعنه حديث رقم ( ،0615ج.)00/5
َ ََ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ َ
( )2ابن زكريا االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)40/0
(َ )3باب َما َيقول َبع َد التكِب ِ
ير حديث رقم ( ،044ج.)041/0
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ِ
ام ِإ ْن الَ َقْيَنـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــت األَ ْقـ
َوَثِّبـ
َ
ــــــــــــــــــد َ

ـــــــــك َمــــــــــا أَْبَقْيَنــــــــــا
َفــــــــــا ْغ ِفْر ِفـ َ
اء َلـ َ
ـــــــــد ً

ــــــــــــيح ِبَنـــــــــــــا أََبْيَنـــــــــــــا"
ِإنـــــــــــــا ِإ َذا ِصـ
َ

ِ
ـــــــــــــــــــكيَن ًة َعَلْيَنــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــي ْن َسـ
َوأَْل ِقـ
َ

[

()1

[

ورد في الفتح " (هنيهاتك) جمع (هنيهة) مصغر هنة وفي نسخة (هنياتك) .جمع (هنية)
وهي كناية عن كل شيء ال تذكره باسمه وال تخص به شيئا من غيره وقيل معناها األراجيز جمع

أرجوزة وهي القصيدة من بحر الرجز"(.)2
ج-تصغير هنا المكانية:

ِ
ِ
ض َر أحٌد
الَ" :لما َح َ
وجاءت على تصغير (هنا) المكانية ،مثل َ
:عن َجاب ٍر َرض َي َّللا َعنهَ ،ق َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
صلى هللا
َد َعاني أَبي م َن الليلَ ،فَق َ
الَ :ما أ َراني إال َمقتوال في أَول َمن يقتَل من أَص َحاب النب ِي َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ ،فِإن
َعَليه َو َسل َمَ ،واِني الَ أَترك َبعدي أ َ
َعز َعَلي من َكَ ،غي َر َنفس َرسول َّللا َ
ص ِبأَخو ِاتك خيراَ ،فأَصبحناَ ،ف َكان أَول َقِت ٍ ِ
َعَلي َدينا َفاق ِ
آخر ِفي َقب ٍر ،ثم َلم
يل َودف َن َم َعه َ
َ َ
ضَ ،واستَو ِ َ َ َ َ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ضعته ه َنية َغي َر
تَطب َنفسي أَن أَترَكه َم َع َ
اآلخ ِرَ ،فاستَخ َرجته َبع َد ستة أَشه ٍرَ ،فِإ َذا ه َو َك َيو ِم َو َ
أذِن ِه"(.)3
ضم ال َهاء َوتَشديد ال َياء آخر الحروف ،مصغر ه َنا؛ أَيَ :ق ِريبا
قال العينيَ ":قوله( :هنية) ِ ،ب َ
وانتصابه على ال َحال"(.)4
 -2سلف:
ِ
ِ
ِ ِ
ين
ورد في المقاييس "السين َوالالم َوالَفاء أَص ٌل َيد ُّل َعَلى تََقُّد ٍم َو َسب ٍق ،من َذل َك السَلف :الذ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
السلَفة:
ص َرَ .و ُّ
السالف :المتََقِدمو َنَ .و ُّ
ضواَ .والَقوم ُّ
َم َ
الس َالف :السائل من َعصير الع َنب َقب َل أَن يع َ
اإلِب ِل ِإ َذا ورَدت .و ِم َن الب ِ
السلوف :الناَقة تَكون ِفي أَو ِائ ِل ِ
اب السَلف
الم َعجل ِم َن الط َعا ِم َقب َل ال َغ َد ِاء َو ُّ
َ
ََ
َ
َ
ِ
ِ
اك ال ِق َياس؛ ِألَنه
ف َوه َو َذ َ
ض السَل َ
اس ي َس ُّمو َن الَقر َ
ال يَقدم ل َما يشتََرى َن َساءَ .وَن ٌ
في ال َبي ِعَ ،وه َو َم ٌ

()1
()2
()3
()4

َباب َغزَوِة َخيَب َر حديث رقم  4016ج003/5
ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)465/0
المِيت ِم َن الَقب ِر َواللح ِد لِ ِعل ٍة حديث رقم ( ،0050ج.)10/7
َب ٌ
ابَ :هل يخ َرج َ
العيني ،عمدة القاري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)060/8
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ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ٍ
ال ،وهما الل َذ ِ
ِ
ان َيتَ َزوج َه َذا أختا
َشي ٌء يَقدم بع َوض َيتَأَخرَ .ومن َغير َه َذا الق َياس السلف سلف الر َج َ َ
ِ
ِ ِ
صف َحتَا العن ِقَ ،هِذ ِه ِب ِح َذ ِاء َهِذ ِه.
َو َه َذا أختاَ .و َه َذا ق َياس السالَفتَينَ ،وه َما َ

ض
َو ِمما َشذ َع ِن ال َب َابي ِن السلف َوه َو ال ِج َرابَ .ويَقال ِإن القلَف َة ت َسمى َسلفاَ .و ِمنه أَسَلفت األَر َ
ِ ِ
ِ
ِ
اس الب ِ
اب األَو ِلِ :ألَنه أَمٌر َقد تََقد َم ِفي ِإص َال ِح ِه"(.)1
للزرِعِ ،إ َذا َسويتَ َهاَ .وممك ٌن أَن َيكو َن َه َذا من ق َي ِ َ
وقد وردت في البخاري بمعنى السابق زمانا وأسالف التمر والقرض.

أ -السابق زماناً:
فمن األول- :عن سالِ ِم ب ِن عبِد َّللاِ ،عن أَِب ِ
يه،
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ف َقبَلكم ِم َن
يما َسَل َ
َو َسل َم َيقول " :إن َما َبَقاؤكم ف َ
(.)2
الشم ِ
س"

ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
أَنه أَخ َب َره أَنه َسم َع َرس َ
ول َّللا َ
األم ِم َكما بي َن صالَ ِة العص ِر ِإَلى غر ِ
وب
َ َ َ
َ
َ

أي فيمن سبقكم من األمم.
ِ
ِ
ِ
ِ
اء كنت أَتَ َحنث
 َال" :قلتَ :يا َرس َ
وعن َحكي ِم ب ِن ح َاز ٍم َرض َي َّللا َعنه َق َ
ول َّللا ،أَ َأرَي َت أَش َي َ
ِبها ِفي الج ِ
صَل ِة رِحمٍَ ،فهل ِف ِ
اهلِي ِة ِمن صدَق ٍة أَو عتَاَق ٍة ،و ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
ََ
َ
َ
َ
يها من أَج ٍر؟ َفَق َ
َ
ال النب ُّي َ
َ
َ
َ
(.)3
ف ِمن َخي ٍر"
َو َسل َم :أَسَلم َت َعَلى َما َسَل َ

ب-أسالف التمر:

ِ
ِ
ِ
ومن الثانيَ :ع ِن اب ِن َعب ٍ
صلى هللا َعَلي ِه
اس َرض َي َّللا َعنه َما َق َ
الَ" :قد َم َرسول َّللا َ
وسلم َ المِدين َة ،والناس يسلِفون ِفي الثم ِر العام والعامي ِن ،أَو َقال :عامي ِن أَو ثَالَثَةَ ،شك ِإسم ِ
اعيل،
َ
َ َ َ
َ
َ َ َ
َ ََ َ َ َ
ََ
()4
ف ِفي تَم ٍرَ ،فليسلِف ِفي َكي ٍل َمعلومٍَ ،وَوزٍن َمعلومٍ" .
َفَقا َلَ :من َسل َ
"(يسلفون) من السلف وهو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجال وسمي سلفا

لتقديم رأس المال ويسمى أيضا سلما؛ ألنه يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد"(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

أحمد بن فارس ،مقاييس اللغة( ،ج.)16/0
ك ركعة ِم َن العص ِر َقبل الغر ِ
وب ،حديث رقم .)550
َ
َباب َمن أَد َر َ َ َ
َ
باب من تَصدق ِفي ِ
الشرِك ثم أَسَل َم حديث رقم ( ،406ج.)004/7
َ َ َ َ
ٍ
َباب السَل ِم ِفي َكيل َمعلو ٍم حديث رقم ( ،7701ج.)85/0
َباب السَل ِم ِفي َكي ٍل َمعلو ٍم حديث رقم ( ،7701ج.)85/0
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ج-القر :
ان
والذي جاء بمعنى القرض في الحديث َ"واِن َما َك َ
ِ
ِبالم ِ
الَ ،ف َيستَوِدعه ِإياهَ ،ف َيقول ُّ
فَ ،فِإِني
الزَبير :الََ ،وَلكنه َسَل ٌ
َ

دينه الِذي عَلي ِه ،أَن الرجل كان يأِت ِ
يه
َ
َ
َ َ َ َ
()1
أَخ َشى َعَلي ِه الضي َع َة" .

قال صاحب المنحة(" :ولكنه سلف)؛ أي :قرض في ذمتي"(.)2
-1القرن:

ورد في الصحاح "الَقرن للثَور وغيره .والَقرن :الخصلة من الشعر ،ومنه قول أبى سفيان" :
في الروم ذات القرون " ،قال األصمعي :أراد قرون شعورهم ،وكانوا يطولون ذلك فعرفوا به .ويقال:
للمرأة قرنان؛ أي ضفيرتان قال األسدي:
كــــــــذبتم وبيــــــــت هللا ال تنكحونهــــــــا

بنـــــــى شـــــــاب قرناهـــــــا تصـــــــر وتحلـــــــب

أراد :يا بنى التي شاب قرناها ،فأضمره .وذو القرنين لقب إسكندر الرومي .وكان يقال للمنذر

بن ماء السماء :ذو القرنين ،لضفيرتين كان يضفرهما في قرني رأسه فيرسلهما .والقرن :جبيل صغير
ِ
باألصائ ِل ِ
كل يو ٍم ت َس ُّن
ضمر
منفرد .والَقرنَ :حل َب ٌة من َع َر ٍق ،والجمع القرون .وأنشد األصمعي :ت َ
الفرس َقرنا أو َقرَني ِن؛ أي عرقناه .والَقرن :ثمانون سنة ،ويقال
على سنابكها القرون ،يقال :حلبنا
َ
ثالثون سنة .والَقرنِ :مثلك في ِ
السن؛ تقول :هو على َقرني؛ أي على سني .والَقرن من الناس .أهل
ٍ
ِ
ِ
ٍ
العَفَلة
زمان واحد .قال :إذا ذهب الَقرن الذي أنت فيهم وخلف َت في َقرن فأنت غريب والَقرن أيضاَ :
الصغيرة ،عن األصمعي .واختصم إلى شريح في جارية بها قرن ،فقال :أقعدوها فإن أصاب األرض

فهو عيب ،وان لم يصب االرض فليس بعيب .والَقرنَ :قرن الهودج .والَقرن :جانب الرأس .ويقال:
منه سمي ذو الَقرَني ِن ألنه دعا قومه إلى هللا تعالى فضربوه على َقرَني ِه .والَقر ِ
نان :منارتان ت َبنيان
على رأس البئر ويوضع فوقهما خشب ٌة فتعلق البكرة فيها .وَقرن الشمس :أعالها ،و َأول ما يبدو منها
في الطلوع"(.)3

ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َووالَ ِة األَم ِر حديث رقم ( ،0071ج.)80/4
(َ )1باب َب َرَكة َ
الغازِي في َماله َحياا َو َميتاَ ،م َع النب ِي َ
( )2ابن زكريا االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)708/6
( )3الجوهري ،الصحاح( ،ج.)7083/6
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وقد وردت بستة ٍ
معان على النحو االتي:
أ -منطقة معينة:
ِ
ِ
ِ
المِد َين ِة ِمن ِذي الحَليَف ِةَ ،وي ِه ُّل
وذلك مثلَ :ق َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم" :يه ُّل أَهل َ
ال َرسول َّللا َ
أَهل الشأ ِم ِم َن الجحَف ِةَ ،وي ِه ُّل أَهل َنجٍد ِمن َقرٍن"(.)1
ال:
وقد فسر هذا الحديث حديث ابن عباس رضي هللا عنهما َق َ
ِ ِ
المِد َين ِة َذا الحَليَف ِةَ ،وِألَه ِل الشأ ِم الجحَف َةَ ،وِألَه ِل َنجٍد
َو َسل َم َوق َت ألَهل َ
ِ ِ
ِ ِ
الحج َوالعم َرَة،
َيَلمَل َم ،هن َلهنَ ،ولِ َمن أَتَى َعَليهن من َغي ِرهن ممن أ ََرَاد َ
َحيث أَن َشأَ َحتى أَهل َمك َة ِمن َمك َة"(.)2

ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
"إن النبي َ
ِ
ِ
ن
الي َم ِن
الم َن ِازلَ ،وِألَهل َ
َقرَ َ
ان دو َن َذلِ َكَ ،ف ِمن
َو َمن َك َ

جاء في شرح الحديث "وألهل نجد قرن المنازل" نجد :هو اسم لكل مكان مرتفع في األصل

وهو علم لعشرة مواضع ،والمراد منها هنا التي أعالها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق،

والمنازل جمع منزل والمركب اإلضافي هو اسم المكان ،ويقال له قرن أيضا بال إضافة ،وهو

بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون ،وضبط صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطوه ،وبالغ النووي
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
وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أنه المكان الذي يقال له قرن الثعالب ،أضيف إليها لكثرة

ما تأوي إليه من الثعالب"(.)3
ب -قرن الرأس:

ِ
ٍ
ن
صلى هللا َعَلي ِه
وقد تأتي بمعنى قر الرأس ،مثل :عن اب َن َعباس َ،قال" :أَعتَ َم َرسول َّللا َ
الع َش ِ
وسلم َ َليَلة ِب ِ
اء ،حتى رَق َد الناس واستَيَقظوا ،ورَقدوا واستَيَقظواَ ،فَقام عمر بن َ ِ
ال:
ََ
َ َ
الخطابَ ،فَق َ
َ
َ
َ َ
ََ
اس َ :-فخرج نِبي َّللاِ صلى هللا عَلي ِه وسلم كأَِني أَنظر ِإَليهِ
ال ابن َعب ٍ
ال َع َ
َ ََ َ َ
َ َ َ َ ُّ
اءَ :ق َ
الصالَ َة َ -ق َ
طٌ
َ
اآلن ،يقطر أرسه ماء ،و ِ
اضعا يده عَلى أر ِس ِهَ ،فَقالَ :لوالَ أَن أَشق عَلى أمِتيَ ،ألَمرتهم أَن ي ُّ
وها
صل َ
َ
َ َ
ََ َ َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
المس ِج ِد ،حديث رقم ( ،000ج.)08/0
(َ )1باب ذك ِر العل ِم َوالفتَيا في َ
(َ )2باب م َه ِل أَه ِل َمك َة لِل َح ِج َوالعم َرِة ،حديث رقم ( ،0574ج.)004/7
( )3ابن سعيد الالعي ،البدر التمام شرح بلوغ المرام( ،ج.)700/5
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ض َع النِب ُّي صلى هللا َعَلي ِه وسلم َعَلى َأر ِس ِه َي َدهَ ،كما أَن َبأَه ابن َعب ٍ
اس
َه َك َذا َفاستَث َب ُّت َع َ
ف َو َ
طاء َكي َ
َ
َ
ََ َ
طاء بين أ ِ ِ
ِ ٍِ
ِ
الر ِ
ضم َها
َصاِب ِع ِه َعَلى َقرِن أ
س ،ثم َ
َصاِبعه َشيئا من تَبديد ،ثم َو َ
ض َع أَط َر َ
اف أ َ
َف َبد َد لي َع َ ٌ َ َ َ
ِ ِ ِ
الر ِ
الصد ِغَ ،وَنا ِح َي ِة
ي ِم ُّرَها َك َذلِ َك َعَلى أ
الوج َه َعَلى ُّ
سَ ،حتى َمست ِإب َهامه َ
ط َر َ
ف األذن ،مما َيلي َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صُّلوا َه َك َذا"(.)1
اللح َية ،الَ يَقصر َوالَ َيبطش إال َك َذل َكَ ،وَق َ
الَ :لوالَ أَن أَشق َعَلى أمتي َأل ََمرتهم أَن ي َ
الرس) ،القرنِ ،بسكون الراءَ :جانب
قال العيني معقبا على هذا الحديثَ ":قوله( :على قرن أ

الرس"(.)2
أ

ج-البوق:
"كان المسلِمون ِح ِ
المِد َين َة
َ َ
ان َيقولَ َ :
كما وردت بمعنى البوق ،مثل  :عن اب َن ع َم َرَ ،ك َ
ين َقدموا َ
ِ
ِ ِ
ال َبعضهم :ات ِخذوا َناقوسا ِمث َل
َيجتَمعو َن َف َيتَ َحينو َن الصالَ َة َلي َس ي َن َادى َل َهاَ ،فتَ َكلموا َيوما في َذل َكَ ،فَق َ
وس النصارى  ،وَقال َبعضهمَ :بل بوقا ِمثل َقرِن َ ِ
َناق ِ
ال ع َمر :أ ََوالَ تَب َعثو َن َرجال ي َن ِادي
َ َ
اليهودَ ،فَق َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ :يا ِبالَل قم َف َن ِاد ِبالصالَ ِة"(.)3
بالصالَةَ ،فَق َ
ال َرسول َّللا َ
جاء في شرح الحديث" قوله وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود ووقع في بعض األلفاظ

الشبُّور وفي بعضها القنع :قال :فذكر القنع يعني :الشبور ،قال الخطابي :قوله القنع هكذا وحدثناه
َ

ابن األعرابي عن أبي داود مرتين فقال مرة القنع بالنون الساكنة ومرة القبع بالباء مفتوحة وجاء في

الحديث تفسيره أنه الشبور وهو البوق وقد سألت عنه غير واحد من أهل اللغة فلم يثبتوه لي على
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 قبعا إال أنه يقبع فاه
صاحبه؛ أي يستره ،يقال :قبع الرجل رأسه في جيبه إذا أدخله فيه وسمعت أبا عمر يقول :هو القثع

بالثاء المثلثة يعني البوق ولم أسمع هذا الحرف من غيره "(.)4

()1
()2
()3
()4

باب النو ِم َقبل ِ
الع َش ِاء لِ َمن غلِ َب ،حديث رقم ( ،500ج.)008/0
َ
َ
العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)68/5
َباب َبد ِء األَ َذ ِ
ان ،حديث رقم ( ،634ج.)074/0
اليعمري الربعي ،النفح الشذي شرح جامع الترمذي( ،ج.)08/4
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د -قرن الشيطان:
ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
الَ :ق َ
ووردت بمعنى قرن الشيطان؛ أي حزبه ،مثلَ :ع ِن اب ِن ع َم َرَ ،ق َ
امنا ،وِفي يمِننا َقالَ :قالوا :وِفي نجِدنا؟ َقالَ :قال :اللهم ب ِارك َلنا ِفي َش ِ
ِ
ِ
ام َنا َوِفي
َ
َ َ َ
َ
َ َ
"اللهم َب ِارك َل َنا في َش َ َ َ َ َ َ
يمِنناَ ،قالَ :قالوا :وِفي نجِدنا؟ َقالَ :قال :هناك الزالَ ِزل و ِ
طا ِن"(.)1
الفتَنَ ،وبِ َها َيطلع َقرن الشي َ
َ َ َ
ََ َ
َ َ َ َ
َ
َ
ٍ
نسخة" :قال :قال اللهم"( .في
قال ابن زكريا األنصاري معلقا على الحديث( ":قال :اللهم) في

شامنا وفي يمننا) والمراد بهما :اإلقليمان المعروفان أو الذي عن يميننا .وشمالنا( .قال :قالوا)؛ أي:

ِ
الغور :وهو تهامة ،وكل ما ارتفع فيها إلى أرض العراق،
قوم من الصحابة( .وفي نجدنا) هو خالف
ٌ
ٍ
نسخة" :هنالك"( .وبها)؛ أي :بنجد( .قرن
فهو نجد( .قال :قال) في نسخة" :فقال :قال"( .هناك) في

الشيطان)؛ أي :أمته وحزبه"(.)2
ه -خصلة الشعر:

وقد تأتي بمعنى خصلة الشعر ،مثل :عن أ ِم ع ِطية ر ِ
ضي َّللا َعن َها َقاَلت"َ :د َخ َل َعَلي َنا
َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ال :اغ ِسل َن َها ثَالَثا ،أَو َخمسا ،أَو أَكثَ َر ِمن
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َوَنحن َنغسل اب َنتَهَ ،فَق َ
َرسول َّللا َ
ِ ِ ٍ
اء وِسد ٍر ،واجعلن ِفي ِ
اآلخ َرِة َكافوراَ ،فِإ َذا َف َرغتن َف ِآذنِنيَ ،فَلما َف َرغ َنا آ َذناهَ ،فأَلَقى ِإَلي َنا ِحق َوه،
َ َ َ
َذل َك ،ب َم َ
ِ ِ
َفَقال :أَش ِعرنها ِإياه َفَقال أَيُّوب ،وحدثَتِني حفصة ِب ِمث ِل حِد ِ
يث محمٍد ،وَك ِ
ص َة:
َ َ
َ
َ
ََ
َ
َ
ان في َحديث َحف َ
َ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال :اب َدءوا ِب َم َيامن َهاَ ،و َم َواض ِع
ان فيه :ثَالَثا أَو َخمسا أَو َسبعا َوَك َ
اغسل َن َها ِوت ار َ ،وَك َ
ان فيه أَنه َق َ
وء ِمنها ،وك ِ ِ
ِ
اها ثَالَثَ َة قرو ٍن"(.)3
الوض ِ َ َ َ َ
ان فيه :أَن أم َعطي َة َقاَلتَ :و َم َشط َن َ
جاء في شرح الحديث"(مشطناها) بتخفيف الشين ،أي :سرحناها( .ثالثة قرون) أي :ضفائر،

وتسمى :ذوائب"(.)4

( )1باب ما ِقيل ِفي الزالَ ِزِل واآلي ِ
ات ،حديث رقم ( ،0300ج.)00/7
َ َ
َ َ َ
( )2ابن زكريا االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)000/0
(َ )3باب َما يستَ َح ُّب أَن يغ َس َل ِوترا ،حديث رقم ( ،0754ج.)04/7
( )4ابن زكريا االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)078/0
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و -الكفء والنظير:
ِ
ِ
الح َس َنَ ،يقول:
الَ :سمعت َ
وسىَ ،ق َ
وقد تأتي بمعنى الكفء والنظير ،مثل َ :عن أَبي م َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
الع ِ
اصِ :إِني َأل ََرى
ال َعمرو بن َ
"استَق َب َل َوَّللا َ
الح َسن بن َعل ٍي م َع ِاوَي َة ب َكتَائ َب أَمثَال الج َبالَ ،فَق َ
َكتَ ِائ َب الَ ت َولِي َحتى تَقت َل أَق َرَان َها"(.)1
وقد علق مصطفى البغا على الحديث ،فقال( ":أقرانها) جمع قرين وهو الكفء والنظير في

الشجاعة والحرب"(.)2

ز -األمة أو ما ة سنة:
وقد تأتي بمعنى األمة تعيش في زمن واحد أو مائة سنة ،مثل :عن أَِبي هريرة ر ِ
ضي َّللا
َ
َ ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ال" :ب ِعثت ِمن َخي ِر قرو ِن َبني َآد َمَ ،قرنا َفَقرناَ ،حتى
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ،ق َ
َعنه أَن َرس َ
ول َّللا َ
كنت ِمن الَقرِن الِذي كنت ِف ِ
يه"(.)3
َ
"صلى النِب ُّي
ويرجح أنها مائة سنة ما ورد في حديث ابن عمر رضي هللا عنهما َق َ
الَ :
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
ام النب ُّي َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َ
َ
صالَةَ الع َشاء في آخر َح َياتهَ ،فَلما َسل َمَ ،ق َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظه ِر األَر ِ
َحٌد َف َوِه َل الناس
ال :أ َأ
اليوَم َعَلى َ
َرَيتَكم َليَلتَكم َهذهَ ،فِإن َأر َس م َائة ،الَ َيبَقى ممن ه َو َ
ض أَ
َفَق َ
ول َّللاِ صلى هللا عَلي ِه وسلم ِإَلى ما يتَحدثون ِمن هِذ ِه األَح ِاد ِ
ِفي مَقاَل ِة رس ِ
يثَ ،عن ِم َائ ِة َس َن ٍة،
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ظه ِر األَر ِ
ض ي ِريد ِب َذلِ َك أَن َها
اليوَم َعَلى َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم الَ َيبَقى ممن ه َو َ
َواِن َما َق َ
ال النب ُّي َ
تَخ ِرم َذلِ َك الَقرَن"(.)4

( )1باب َقـو ِل النِب ِـي صـلى هللا عَلي ِـه وسـلم لِلحس ِـن ب ِـن علِ ٍـي ر ِ
ضـي َّللا َعنه َمـا ابِنـي َهـ َذا َس ِـيٌدَ ،وَل َعـل َّللاَ أَن يصـلِ َح ِب ِـه
َ
َ ََ َ ََ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
يمتَي ِن حديث رقم ( ،7034ج.)086/0
َبي َن فَئتَي ِن َعظ َ
( )2باب َقـو ِل النِب ِـي صـلى هللا عَلي ِـه وسـلم لِلحس ِـن ب ِـن علِ ٍـي ر ِ
ضـي َّللا َعنه َمـا ابِنـي َهـ َذا َس ِـيٌدَ ،وَل َعـل َّللاَ أَن يصـلِ َح ِب ِـه
َ
َ ََ َ ََ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
يمتَي ِن حديث رقم ( ،7034ج.)086/0
َبي َن فَئتَي ِن َعظ َ
ِ ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم حديث رقم ( ،0550ج.)081/4
(َ )3باب صَفة النب ِي َ
الفق ِه والخي ِر بعد ِ
( )4باب السم ِر ِفي ِ
الع َش ِاء حديث رقم ( ،630ج.)70/0
َ َ َ َ
َ
َ
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وقد دل حديث صريح على أن القرن يأتي بمعنى األمة وهو :عن أَِبي هريرة ر ِ
ضي َّللا
َ
َ ََ َ َ
ِ
ِ ِ
اعة َحتى تَأخ َذ أمِتي ِبأَخِذ القرو ِن َقبَل َها،
ال :الَ تَقوم الس َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ،ق َ
َعنه َعن النب ِي َ
ِشب ار ِب ِشب ٍر وِذراعا ِبِذر ٍ ِ
الَ :و َم ِن الناس ِإال أوَلِئ َك"(.)1
ول َّللاَِ ،كَف ِار َس َو ُّ
َ
َ َ
الرومِ؟ َفَق َ
يلَ :يا َرس َ
اعَ ،فق َ
-9عهد:

قال الجوهري ":العهد :األمان ،واليمين ،والموثق ،والذمة ،و ِ
الحفاظ ،والوصية ،وقد َع ِهدت
َ
إليه؛ أي أوصيته .ومنه اشتق العهد الذي يكتب للو ِ
الة .وتقول :علي َعهد هللا ألفعلن كذا ،وفي
َ
ِ
ضعف؛ وقولهم ال عه َد َة؛ أي ال
األمر عه َدةٌ ،بالضم؛ أي لم يح َكم بعد .وفي عقله عه َدةٌ؛ أي
ٌ
المَلسى ال عه َد َة؛ أي َيتَ َملس وينفلت فال يرجع إلي ،والعه َدة :كتاب الشرِاء.
َرجع َة .يقال :أبيعك َ
أدر َك فيه من َد َرٍك فإصالحه عليه .والعهد ،بالنصب :المنزل الذي
ويقال :عه َدته على فالن؛ أي ما َ

وع ِهدته بمكان
المع َهد .والمعهود :الذي ع ِه َد وع ِرفَ .
ال يزال القوم إذا انتأوا عنه َ
رجعوا إليه ،وكذلك َ
العهِد من اإليمان؛ أي رعاي َة المودة.
كذا؛ أي لقيته .وعهدي به قريب .وفي الحديث " إن َك َرَم َ
والعهد :المطر الذي يكون بعد المطر ،والجمع ِ
العهاد والعهود .وقد ع ِه َد ِت األرض فهي معهودةٌ؛
َ
ُّ
التحفظ بالشيء وتجديد العهد به .وتعهدت فالنا وتَ َعهدت ضيعتي ،وهو
أي ممطورةٌ .والتَ َع ُّهد:
ِ
العهد.
عاهدته؛ ألن التَعاه َد إنما يكون بين اثنين،
ٌ
أفصح من قولك :تَ َ
صرعٌ ،والعهدانَ :
وفالن َيتَ َعهده َ
ِ
ِ
ِِ
هيدةٌ؛ أي قديم ٌة أتى عليها عهد
وعهيد َك :الذي يعاهد َك وتعاهده ،وقري ٌة َع َ
عاهد :الذم ُّيَ .
والم َ

طويل"(.)2

وقد وردت في البخاري بمعنيين الزمن والميثاق.
أ -الزمن:
ِ
ِ
"صلى َجاِبٌر ِفي ِإ َزٍار َقد
فقد وردت بمعنى المدة والزمان ،مثلَ :عن م َحمد ب ِن المن َكد ِرَ ،ق َ
الَ :
ٍِ
عَقده ِمن ِقب ِل َقَفاه وِثيابه موضوع ٌة عَلى ِ
المشج ِبَ ،قال َله َق ِائ ٌل :ت ِ ِ ِ
الِ :إن َما
ََ
َ َ
َ
َ
صلي في إ َزٍار َواحد؟َ ،فَق َ
َ
َ
ََ َ
()3
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم" .
ص َنعت َذل َك ل َي َراني أَح َمق مثل َك َوأَي َُّنا َك َ
ان َله ثَوَبان َعَلى َعهد النب ِي َ
َ
ِ
ِ ِ
ان َقبَلكم» حديث رقم ( ،0001ج.)037/1
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ« :لتَتَبعن َسَن َن َمن َك َ
(َ )1باب َقول النب ِي َ
( )2الجوهري ،الصحاح( ،ج.)506/7
(َ )3باب َعق ِد ِ
القَفا ِفي الصالَ ِة حديث رقم ( ،057ج.)83/0
اإل َز ِار َعَلى َ
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أي على زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ب -الميثاق:
ِ
ِ
ِ ِ
َم َر
وتأتي بمعنى الميثاق ،مثل :في الحديث " َحتى إ َذا أ ََرَاد َّللا َرح َم َة َمن أ ََرَاد من أَهل النار ،أ َ
ِ
السج ِ
ودَ ،و َحرَم َّللا َعَلى الن ِار
ونهم ِبآثَ ِار ُّ
ونهم َوَيع ِرف َ
ان َيعبد َّللاََ ،فيخ ِرج َ
المالَئ َك َة :أَن يخ ِرجوا َمن َك َ
َّللا َ
السج ِ
السج ِ
ودَ ،ف َيخرجو َن ِم َن
ودَ ،ف َيخرجو َن ِم َن الن ِارَ ،فك ُّل اب ِن َآد َم تَأكله النار ِإال أَثَ َر ُّ
أَن تَأك َل أَثَ َر ُّ
الن ِارَ ،قد امتَحشوا َفيص ُّب عَلي ِهم ماء الحي ِاةَ ،فينبتو َن َكما تَنبت ِ
الحبة ِفي ح ِم ِ
يل السي ِل ،ثم َيفرغ َّللا
َ
ََ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِمن الَق ِ
ِ
ِ
الجن َة مقِب ٌل ِب َوج ِه ِه
َ
َ
الجنة َوالن ِار َوه َو آخر أَهل الن ِار دخوال َ
ضاء َبي َن الع َباد َوَيبَقى َرج ٌل َبي َن َ
ِق َب َل الن ِارَ ،ف َيقولَ :يا َر ِب اص ِرف َوج ِهي َع ِن الن ِارَ ،قد َق َش َبِني ِريح َها َوأَح َرَقِني َذ َكاؤ َهاَ ،ف َيقولَ :هل
ِ ِ ِ ِ
الَ ،و ِعزِت َكَ ،فيع ِطي َّللاَ َما َي َشاء ِمن َعهٍد
َل َغي َر َذِل َك؟ َف َيقولَ :
َع َسي َت إن فع َل َذل َك ب َك أَن تَسأ َ
ِ
ِِ
ِ
و ِميثَ ٍ
اء َّللا أَن
اقَ ،ف َيص ِرف َّللا َوج َهه َع ِن الن ِارَ ،فإ َذا أَق َب َل به َعَلى َ
َ
الجنةَ ،أرَى َبه َجتَ َها َس َك َت َما َش َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اق ،أَن
الجنةَ ،ف َيقول َّللا َله :أََلي َس َقد أَع َ
طي َت العه َ
ود َوالميثَ َ
الَ :يا َرب َقدمني عن َد َباب َ
َيسك َت ،ثم َق َ
َل َغي َر الِذي كن َت َسأَل َت؟"(.)1
الَ تَسأ َ

 -03اإل ثنين:

وتأتي بمعنيين في البخاري األول ذو داللة زمنية وهو يوم االثنين والثاني ذو داللة عددية

وهو العد المفرد اثنان.
أ -يوم اإل ثنين:

صلِي َلهم ِفي
وقد دل عليه بعض االحاديث الواردة في البخاري ومن ذلك  :في الحديث "ي َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وف ِفي الصالَ ِة،
ان َيوم االث َني ِن َوهم صف ٌ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم الذي توف َي فيهَ ،حتى ِإ َذا َك َ
َو َج ِع النب ِي َ
َف َك َشف النِب ُّي صلى هللا عَلي ِه وسلم ِستر الحجرِة ينظر ِإَلينا وهو َق ِائم َكأَن وجهه ورَقة مصح ٍ
ف ،ثم
َ
َ َ
َ
َ َ ََ
َ ََ َ َ
َ َ َ ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تََبسم َيضحكَ ،فهمم َنا أَن َنفتَت َن م َن َ ِ
ص أَبو َبك ٍر َعَلى
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ،ف َن َك َ
َ
الف َرِح برؤَية النب ِي َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظن أَن النِبي صلى هللا َعَليه وسلم َخ ِارٌج ِإَلى الصالَة َفأ َ ِ
صلى
ف َو َ
َعق َبيه ل َيص َل الص َ
َش َار إَلي َنا النب ُّي َ
َ
ََ َ
( )2
هللا عَلي ِه وسلم أَن أَِت ُّموا صالَتَكم وأَرخى ِ
الست َر َفتوِفي ِمن َيو ِم ِه"
َ َ
َ
َ ََ َ
َ
السجوِد حديث رقم ( ،836ج.)063/0
(َ )1باب َفض ِل ُّ
( )2باب :أَهل ِ
الفض ِل أ َ ِ ِ
ام ِة حديث رقم  683ج006/0
العل ِم َو َ
َ ٌ
َح ُّق باإل َم َ
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ِ
ِ
ِ
الَ :رج ٌل َن َذ َر أَن
الَ :
اء َرج ٌل إَلى اب ِن ع َم َر َرض َي َّللا َعنه َماَ ،فَق َ
 َعن ِزَياد ب ِن ج َبي ٍرَ ،ق َ"ج َ
يصوم يوماَ - ،قال :أَظُّنه َقالِ :االثني ِن َ ،-فواَفق َذلِك يوم ِع ٍيدَ ،فَقال ابن عمر :أَمر َّللا ِبوَف ِ
اء النذ ِر
َ
َ َ َ
ََ ََ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ
()1
ِ
ِ
اليومِ"
صو ِم َه َذا َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َعن َ
َوَن َهى النب ُّي َ
والواضح من الحديثين السابقين هو الداللة الزمنية محددة بيوم اإلثنين أحد أيام األسبوع.

ب -العدد اثنان:
ِ
ِ
ال َرسول
الَ :ق َ
ومن االحاديث التي تدل على هذا المعنى َ :عن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنهَ ،ق َ
اس عَلي ِه صدَق ٌة ،كل يو ٍم تطلع ِف ِ
ِ
ِ
ِ
يه الشمسَ ،يعِدل َبي َن
َ َ
ََ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم" :ك ُّل سالَ َمى م َن الن ِ َ
َّللا َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
الكلِ َمة الطِي َبة
ص َدَق ٌةَ ،و َ
ص َدَق ٌةَ ،ويعين الرج َل َعَلى َدابته َف َيحمل َعَلي َها ،أَو َيرَفع َعَلي َها َمتَ َ
اعه َ
االث َنين َ
2
ِ
ص َدَق ٌة ،وك ُّل خطوٍة َيخط َ ِ
ص َدَق ٌةَ ،وي ِميط األَ َذى َع ِن الط ِر ِ
ص َدَق ٌة"
َ
َ
يق َ
وها إَلى الصالَة َ
َ
ِ
ِ
ِ
ط َعام ا ِالث َني ِن
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ " :
الَ :ق َ
 َعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،أَنه َق َال َرسول َّللا َ
ِ 3
ط َعام الثالَثَ ِة َك ِافي األَرَب َعة"
َك ِافي الثالَثَ ِةَ ،و َ
وهذا الحديث احتوى على أعداد مفردة متعددة وهو االثنين والثالثة واألربعة ويدل على بركة الطعام.

-00الخميس:
قال ابن فارس ":الخاء وال ِميم و ِ
السين أَصل و ِ
احٌدَ ،وه َو ِفي ال َع َدِدَ .فال َخم َسة َمعروَف ٌة.
ٌ َ
َ
َ َ
ٍ
والخمس :و ِ ِ
َخذت خم َس أَم َوالِ ِهم ،أَخ ِمسهمَ .و َخ َمسته َم :كنت َلهم
احٌد من َخم َسة .يَقال َخ َمست الَقوَم :أ َ
َ َ
َ
امسا ،أَخ ِمسهم .وال ِخمسِ :ظمء ِمن أَظم ِ
خِ
اإلِب ِلَ .قال ال َخلِيل :هو شرب ِ
اء ِ
الرِب َع ِمن َيوَم
اإلِب ِل ال َيوَم ا
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
صدرت؛ ِألَنهم يحسبون يوم الصد ِر .والخ ِميس :اليوم الخ ِ
امس ِم َن األسبوِعَ ،و َجمعه أَخ ِم َساء
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ ََ
َ َ َ
صيف والو ِ
اسية :الو ِ
اس ُّي والخم ِ
صب ٌة]  .والخم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َيفة طوله
َوأَخم َس ٌةَ ،كَقولِ َ
ك َنص ٌ
يب َوأَنص َباء َ[وأَن َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ
خمسة أَشب ٍار .وَال يَقال سد ِاس ٌّي وَال سب ِ
اع ٌّي ِإ َذا بَلغ ِست َة أَشب ٍار أَو سبعة .وِفي َغي ِر َذلِك الخم ِ
اس ُّي َما
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ
َ َ
َ
َ َ
ِ ِ
ِ
بَلغ خمسة ،وَك َذلِك ُّ ِ
الثي ِ
اب :الِذي طوله َخمس أَذرٍع.
َ َ َ َ َ َ
الس َداس ُّي َوالع َش ِار ُّيَ .وال َخميس َوال َمخموس م َن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يس أَو َلِب ٍ
ال م َعا ٌذ ِألَه ِل ال َيم ِنِ " :إيتوِني ِب َخ ِم ٍ
يل ِإن الثو َب
يس آخذه منكم في الص َدَقة "َ .وَقد ق َ
َوَق َ
َ
صو ِم َيو ِم النح ِر حديث رقم ( 0114ج.)40/0
(َ )1باب َ
الرَك ِ
َخ َذ ِب ِ
اب َوَنح ِوِه ،حديث رقم ( 7185ج.)56/4
(َ )2باب َمن أ َ
طعام الو ِ
اح ِد َيكِفي ِاالثَني ِن حديث رقم ( 5017ج.)00/0
(َ )3ب ٌ
ابَ َ َ :
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان يَقال َله ال ِخمس و ِمما َشذ َع ِن الب ِ
اب
يس سم َي ِب َذل َك ألَن أَو َل َمن َعمَله َمل ٌ
ك ِبال َي َم ِن َك َ
َ
ال َخم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى َّللا َعَلي ِه َوآلِ ِه َو َسل َمَ ،لما
ال َخميسَ ،وه َو ال َجيش ال َكثيرَ .و ِمن َذل َك ال َحديث(" :أَن َرس َ
ول َّللا َ
ِ
ش".1
ف َعَلى َخي َب َر َقالوا :م َحمٌد َوال َخميس") ،ي ِريدو َن ال َجي َ
أَش َر َ
وهذه اللفظة في البخاري تأتي بمعنيين هما يوم الخميس والثاني بمعنى الجيش.

أ -يوم الخميس:
ضي َّللا عنه ،قالَ" :لَقلما كان رسول َّللاِ
ومن األمثلة الدالة عليه :عن َكعب بن مالِ ٍك ر ِ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ
َ َ
()2
ِ
ِ
ِ
الخم ِ
يس"
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َيخرجِ ،إ َذا َخ َرَج في َسَف ٍر ِإال َيوَم َ
َ
قال العينيَ" :قوله( :لقلما)  ،الالم ِف ِ
ٍ
ماض دخلت َعَلي ِه كلمةَ :ما َمع َناه:
يه للتأ ِكيدَ ،وقل ،فعل
يكون خروجه صلى هللا َعَلي ِه َوسلم ِفي السفر َقلِيال ِفي األَيام إال َيوم ال َخ ِميسَ ،فِإن أَكثر خروجه ِفي
السفر ِف ِ
يه ،تَقول :قل رجل يفعل َك َذا إال زيدَ ،مع َناه َقلِيل من الناس يفعل َه َذا ال ِفعل األزيد"(.)3
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ٍِ
ِ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه
 َعن َعبد الرح َمن بن َكعب بن َمالكَ ،عن أَبيه َرض َي َّللا َعنه" ،أَن النبي َ()4
وسلم خرج يوم الخ ِم ِ ِ
الخ ِم ِ
يس"
ان ي ِح ُّب أَن َيخرَج َيوَم َ
َ َ َ ََ َ َ َ َ
وك َوَك َ
يس في َغزَوِة تَب َ
هذا الحديث يؤكد ما ذهب إليه العيني في شرحه للحديث السابق من حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص الخروج للغزو

يوم الخميس.
 عن ابن عب ٍ ِالخ ِم ِ
الخ ِم ِ
يس ،ثم َب َكى َحتى َبل
يس َو َما َيوم َ
اس َرض َي َّللا َعنه َماَ ،يقول"َ :يوم َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
الخ ِم ِ
الحصى ،قلت َيا أ ََبا َعب ٍ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم
اسَ :ما َيوم َ
يس؟ َق َ
ال :اشتَد ب َرسول َّللا َ
َدمعه َ َ
ف أَكتب َلكم ِكتَابا الَ تَ ِ
وجعهَ ،فَقال :ائتوِني ِب َكِت ٍ
ضلُّوا َبع َده أ ََبداَ ،فتََن َازعواَ ،والَ َين َب ِغي ِعن َد َنِب ٍي تََنازعٌ،
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َهجر استَف ِهموه؟ َفَقالَ :ذروِنيَ ،فالذي أ ََنا فيه َخيٌر مما تَدع َ ِ
َم َرهم ِبثَالَث،
َفَقالواَ :ما َله أ َ َ َ
َ
ونني إَليهَ ،فأ َ
5
َقال :أَخ ِرجوا المش ِرِك ِ
ِ
ِ
ِ
الوف َد ِب َنح ِو َما كنت أ ِجيزهم"
َ
ين من َج ِز َيرة َ
َ
الع َربَ ،وأَجيزوا َ
( )1ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،ج.)708/7

الخ ِم ِ
يس حديث رقم ( ،7141ج.)48/4
َحب الخرو َج َيوَم َ
(َ )2باب َمن أ ََرَاد َغزَوة َف َورى ِب َغي ِرَهاَ ،و َمن أ َ
()3العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)700/04
الخ ِم ِ
يس حديث رقم ( ،7153ج)48/4
َحب الخرو َج َيوَم َ
(َ )4باب َمن أ ََرَاد َغزَوة َف َورى ِب َغي ِرَهاَ ،و َمن أ َ
ِ ِ
ِ
الع َر ِب حديث رقم ( 0068ج.)11/4
(َ )5باب ِإخ َار ِج َ
اليهود من َج ِز َيرة َ
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ب -الجي :
ِ
ِ ِ ٍِ
ِ
ان ِإ َذا َغ َاز ِب َنا
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َك َ
ومثال ذلكَ :عن أ ََنس بن َمالك" :أَن النبي َ
َغ َار
َيغزو ِب َنا َحتى يصِب َح َوَينظ َرَ ،فِإن َس ِم َع أَ َذانا َكف َعنهمَ ،واِن َلم َيس َمع أَ َذانا أ َ
ِ
ِ
طل َح َة،
ف أَِبي َ
َف َخ َرج َنا ِإَلى َخي َب َرَ ،فانتَ َهي َنا ِإَلي ِهم َليالَ ،فَلما أَص َب َح َوَلم َيس َمع أَ َذانا َرك َبَ ،وَركبت َخل َ
واِن َقد ِمي َلتَم ُّس َقدم النِب ِي صلى هللا عَلي ِه وسلمَ ،قالَ :ف َخرجوا ِإَلي َنا ِبم َك ِاتلِ ِهم ومس ِ
احي ِهمَ ،فَلما َأرَوا
َ َ
َ
َ ََ َ َ
َََ
َ
َ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ
النِبي صلى هللا عَليه وسلمَ ،قالوا :محمٌد وَّللا ،محمٌد و ِ
صلى هللا
َ َ َ
الخميسَ ،ق َ
َ َ
الَ :فَلما َرآهم َرسول َّللا َ
َ
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين}
ص َباح المن َذ ِر َ
الَّ :للا أك َبرَّ ،للا أَك َبرَ ،خ ِرَبت َخي َبر ،إنا إ َذا َن َزل َنا ب َس َ
َعَليه َو َسل َم َق َ
اء َ
احة َقو ٍم تَف َس َ
َقوماَ ،لم َيكن
ِ
ال:
َعَليهمَ ،ق َ

"

()1

جاء في شرح الحديث" َقوله (محمٌد والخ ِميس) هو ِبالخ ِ
اء المع َج َم ِة َوبِ َرف ِع السين المه َمَل ِة َوه َو
َ َ
َ َ َ
ال األَزَه ِر ُّي َو َغيره س ِمي خميسا ِألَنه َخم َسة أَق َسا ٍم مَقِد َم ٌة َو َساَق ٌة َو َمي َم َن ٌة َو َمي َس َرةٌ وقلب وقيل
ال َجيش َق َ
َ
()2
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يس"
لتخميس الغنائم وأبطلوا هذا القول ألَن َه َذا االس َم َك َ
ان َمعروفا في ال َجاهلية َوَلم َيكن َلهم تَخم ٌ
وفي إعرابها قال القاضيَ ":قال الَق ِ
اضي َورِو َيناه ِب َرف ِع ال َخ ِميس َعطفا َعَلى َقولِ ِه م َحمٌد
َ
3
ول َم َعه"
صِب َها َعَلى أَنه َمفع ٌ
َوبَِن َ

ِ
ِ ِ
ِ
وعلى كل
وقال العيني ":ال َخميس ،بقولهَ :يعني ال َجيشَ ،ويجوز أَن يكون التفسير ممن دونهَ ،
ِ
ِ
ِ
َقسام :مَقد َمة
َحال ه َو مدرج َ .ولهَ :
(وال َخميس) ،بَفتح ال َخاءَ ،وسمي ال َجيش خميسا ألَنه َخم َسة أ َ
ال ابن َسيدهِ :ألَنه ي َخمس َما وجده،
وساقة وقلب وجناحانَ ،ويَقال :ميمنة وميسرة وقلب وجناحانَ ،وَق َ
وَقال األَزه ِري  :الخمس ِإنما ثَبت ِبالشرِع ،وَكانت الج ِ
اهلِية يسمونه بذلكَ ،ولم َيكونوا يعرفو َن
َ َ
َ
َ
َ َ
َ
الخمس .ثم ارِتَفاع :الخ ِميسِ ،بكوِن ِه عطفا على؛ محمد ،ويجوز أَن تكون :الواوِ ،ف ِ
يه ِب َمعنىَ :م َع،
َ
َ
َ
َ
َ
()4
اء م َحمد َم َع ال َجيش"
على معنىَ :ج َ
ِ
ِ
ٍِ
ويؤكده هذا الحديث ما جاء َعن أ ََن ِ
صلى
س ب ِن َمالك" :أَن َرس َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َ
ول َّللا َ
اء َص َب ُ
س ،ثم رِكب فقالَّ :للا أَكبر خ ِربت خيبرِ ،إنا ِإذا نزلنا ِبساح ِة قومٍ﴿ :فَ َا َ
الصب َح ِب َغَل ٍ
اح
ُّ
َ ََ َ َ َ َ
َ َ َ ََ
َ َ ََ َ

ان ِمن ِ
الد َم ِاء حديث رقم ( ،603ج.)075/0
(َ )1باب َما يحَقن ِباألَ َذ ِ َ
( )2النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ،ج.)773/1
( )3المرجع السابق( ،ج.)064/07

( )4العيني ،بدر الدين عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)85/4
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ُ
المنْ َذر َ
الس َك ِك ويقولون :محمٌد والخ ِميس َ -قال :و ِ
ين﴾(َ )1فخرجوا يسعون ِفي ِ
الجيش -
ِ
ََ َ
َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ
الخميس َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِفية لِِدح َي َة
َف َ
ص َارت َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ،فَقتَ َل المَقاتَل َة َو َس َبى الذ َراريَ ،ف َ
ظ َه َر َعَليهم َرسول َّللا َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َِ
ال َعبد
ص َداَق َها عتَق َها " َفَق َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم  ،ثم تَ َزو َج َهاَ ،و َج َع َل َ
ص َارت ل َرسول َّللا َ
الكلب ِيَ ،و َ
()2
ٍ
الع ِز ِ ِ ِ ٍ
ٍِ
ال :أَم َه َرَها َنف َس َهاَ ،فتََبس َم"
َ
يز ،لثَابتَ :يا أ ََبا م َحمد أَن َت َسأَل َت أ ََن َس ب َن َمالكَ :ما أَم َه َرَها؟ َق َ

(] )1الصافات.[000 :

الصب ِح ،والصالَ ِة ِعن َد ِ ِ
الغَل ِ
(َ )2باب التكِب ِ
الحر ِب ،حديث رقم ( ،140ج.)05/7
س ِب ُّ
ير َو َ
اإل َغ َارة َو َ
َ
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المبحث الثاني
الترادف اللغوي
قال الصالح متحدثا عن هذه الظاهرة في العربية ":حين نصف العربية بسعة التعبير ،وكثرة
المفردات ،وتنوع الدالالت ،وحين نتج أر أكثر من هذا فنزعم أن لغتنا في هذا الباب أوسع اللغات

ٍ
معان متشعبة ،قديمة وحديثة -جدير بنا أن نذكر أن
ثروة ،وأغناها في أصول الكلمات الدوال على

اللغات جميعا ،دون استثناء ،تزداد ثروتها وتبلغ مفرداتها من الكثرة حادا ال نهاية له إذا كتب لها من
شروط النماء والحياة والخلود ما كتب للعربية ،فقد أتيح للغة القرآن من الظروف والعوامل ما وسع

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

والدالالت بقدر ما يتاح لها من االستعماالت؛ ألن كثرة االستعمال ال بد أن تخلق كلمات جديدة
()1

تلبي بها مطالب الحياة واألحياء"

وما من شك أن الترادف وسعة المفردات من أهم خصائص العربية وبها تتميز عن اللغات

األخرى.

وقد عرف الراغب االصفهاني

()2

الترادف ووضحه بسوق امثلة عليه حين قال " ":تختلف

عليه األسامي بحسب اختالف األحوال به" أي أن بينها من الفرق الدقيق الذي ال يوجده إال اختالف
الحاالت .كذلك نستذكر سخريته ممن يظنون أنهم إذا فسروا قوله تعالى :تال َحمد َِّللِ}  :بالشكر هلل،
فقد فسروا القرآن ،حيث قال في المكان نفسه إنه يريد أن يبين أن قوله تعالى تلَِقو ٍم يؤ ِمنو َن} ،

( )1دراسات في فقه اللغة ،الصالح ،ص717
( )2هو الحسين بن دمحم بن المفضل ،أبو القاسم األصفهاني (أو األصبهاني) المعروف بالراغب :أديب ،من الحكماء
العلماء .من أهل (أصبهان) سكن بغداد ،واشتهر ،حتى كان يقرن باإلمام الغزالي.من كتبه (محاضرات األدباء  -ط)
مجلــدان ،و (الذريعــة إلــى مكــارم الش ـريعة  -ط) و (األخــالق) ويســمى (أخــالق ال ارغــب) و (جــامع التفاســير) كبيــر،

طبعت مقدمته ،أخذ عنه البيضاوي في تفسيره ،و (المفردات في غريب القرآن  -ط) و (حل متشـابهات القـرآن  -خ)
و (تفصيل النشأتين  -ط) في الحكمة وعلم النفس ،و (تحقيق البيان  -خ) في اللغـة والحكمـة ،وكتـاب فـي (االعتقـاد
 -خ) و (أفانين البالغة)  (.االعالم  ،الزركلي  ،ج)766/7
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َ
ََ َ ُ َ
َ ذ َ
وقوله :تل ِق ْو ٍم َيتَفك ُرون} ،وقوله :تأفل ت ْعقِلون} مختلف بعضه عن بعض اختالف ما بين أولي
()1

األبصار وأولي األلباب وأولي النهى"

كما عرفه إبراهيم أبو سكين مؤكدا على وظيفته اللغوية إذ قال" :وهو األلفاظ المفردة الدالة

على شيء واحد وأن فوائده أن تكسر الوسائل -أي الطرق -إلى اإلخبار عما في النفس ،فإنه ربما
نسي اإلنسان أحد اللفظين ،أو عسر عليه النطق به إذا كان ألثغ ،ولوال المترادفات تعينه على

قصده لما قدر على ذلك ومنها التوسع في سلوك طرق الفصاحة وأساليب البالغة في النظم والنثر؛
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
المترادفين أجلى من اآلخر فيكون شرحا لآلخر الخفي وقد ينعكس الحال بالنسبة إلى قوم دون
()2

آخرين"

وقال أيضا ":والمترادف مما امتازت به اللغة العربية وطالت به غيرها من اللغات ومظهر من

مظاهر اتساع اللغة وعظمها"(.)3

والترادف في العربية ليس عبثيا بل إن " أعقل اللغويين ذهبوا إلى إنكار الترادف ما لم يكن

صفات للموصوف ،أو تنوعا في االستعمال"(.)4

ألفاظ الزمان المترادفة في صحيح البخاري:
-0القديم والعتيق:
أ -القديم:

ِ
وتقاد َم مثله"
ديمَ ،
قال الجوهري ":وَقد َم الشيء بالضم ق َدما فهو َق ٌ

5

( )1ال ارغــب األصــفهاني وجهــوده فــي اللغــة  -عمــر عبــد الــرحمن الساريســي  -الجامعــة االســالمية بالمدينــة المنــورة
الطبعة :السنة الثالثة عشرة العدد الثانى والخمسون  0430 -هـ7330/م – (ص.)704

( )2أبو سكين ،إبراهيم دمحم دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة( ،ص.)775
( )3أبو سكين ،إبراهيم دمحم ،دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة( ،ص.)775
( )4الصالح ،دراسات في فقه اللغة( ،ص.)705
( )5الجوهري ،الصحاح( ،ج.)4305/0
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ومن األحاديث الواردة التي وردت فيها هذه اللفظة ولم تخرج عن معناها حديث أ ََن ِ
س ب ِن
ِ
ِ
ِ
ٍِ
ع َعنه َفج ِح َ ِ ُّ
صلى
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َرك َب َف َرساَ ،فص ِر َ
َمالك" ،أَن َرس َ
ش شقه األَي َمنَ ،ف َ
ول َّللا َ
ِ
ِ
ِ
ف َقالِ :إنما ج ِعل ِ
اإل َمام ِليؤتَم ِب ِه،
َ
ص َر َ َ َ
اءه قعوداَ ،فَلما ان َ
صالَة م َن الصَل َوات َوه َو َقاعٌدَ ،ف َ
َ
صلي َنا َوَر َ
ِ
ِ
ِ
َفِإ َذا صلى َقائماَ ،ف ُّ ِ
ِ
الَ :سم َع َّللا لِ َمن َحم َده،
صلوا ق َياماَ ،فإ َذا َرَك َعَ ،فارَكعوا َوِا َذا َرَف َعَ ،فارَفعواَ ،وِا َذا َق َ
َ
َ
ِ
ُّ
ِ
ُّ
ِ
صلوا جلوسا أَج َمعو َن .
َفقولواَ :رب َنا َوَل َك َ
صلى َجالساَ ،ف َ
صلوا ق َياماَ ،واِ َذا َ
صلى َقائماَ ،ف َ
الحمدَ ،واِ َذا َ
َقال أَبو عبِد َّللاَِ :قال الحميِد ُّيَ :قولهِ :إ َذا صلى جالِسا َفصُّلوا جلوسا وهو ِفي مر ِ
ض ِه الَقِديمِ ،ثم
َ
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صلى َبع َد َذلِ َك النِب ُّي صلى هللا َعَلي ِه وسلم جالِسا ،والناس َخلَفه ِق َياماَ ،لم َيأمرهم ِبالقع ِ
ودَ ،واِن َما يؤ َخذ
ََ َ َ
َ
َ
َ
()1
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم"
باآلخر َفاآلخر ،من فعل النب ِي َ

قال العيني مبينا هذا الحديث ":ويفهم من ه َذا ال َك َالم أَن ميل البخ ِاري ِإَلى ما َقاَله ال ِ
حميدي،
َ
َ
َ
َ
حنيفة َوالش ِاف ِعي َوالثوري َوأَبو ثَور َوجمهور السلف أَن الَق ِادر على القيام َال
َوه َو الِذي ذهب ِإَلي ِه أَبو َ
يصلِي وراء الَق ِ
اعد إال َق ِائما .وَقال المرغيناني :الَفرض والنفل سواء .وَقولهِ :إنما يؤ َخذ ِإَلى ِ
آخره،
ََ
َ َ
ََ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإ َش َارة ِإَلى أَن الذي يجب ِبه ال َع َمل ه َو َما استَقر َعَليه آخر األَمر من النِبي صلى هللا َعَليه َوسلم،
صالته َق ِ
اعدا َوالناس َوَراءه قيام ،دل على أَن َما
ان آخر األَمري ِن ِمنه صلى هللا َعَلي ِه َوسلم َ
َولما َك َ
()2
ان قبله من َذلِك َمرفوع الحكم"
َك َ
وقد روي هذا الحديث برواية أخرى مستخدما لفظة (األحدث فاألحدث) وهيَ :ع ِن اب ِن فارس" :
ِ
ِ
ِ
ط َر
ط َر َفأَف َ
ام َحتى َبَل َغ ال َكِد َيد ثم أَف َ
أَن َرس َ
ام الَفت ِح َف َ
ول َّللا َ
صَ
صلى َّللا َعَليه َو َسل َم َخ َرَج إَلى َمك َة َع َ
()3
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صلى َّللا َعَلي ِه َو َسل َم"
الناسَ ،ف َكانوا َيأخذو َن باألَح َدث َفاألَح َدث من أَمر َرسول َّللا َ
ب-

العتيق:

()4

قال الجوهري ":وعتق الشيء بالضم َعتاَقة ،أي َقد َم وصار عتيقا"
ابِ :إنما ج ِعل ِ
اإل َمام لِيؤتَم ِب ِه حديث رقم ( 681ج.)001/0
َ
(َ )1ب ٌ َ
( )2عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،بدر الدين العيني ( ،ج.)701/5

( )3الفصــل للوصــل المــدرج فــي النقــل  -أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي
(المتـ ــوفى460 :ه ـ ــ)  -المحقـ ــق :دمحم بـ ــن مطـ ــر الزه ارنـ ــي  -دار الهج ـ ـرة  -الطبعـ ــة :األولـ ــى0408 ،ه ـ ــ0110/م،
(ج.)070/0

( )4الصحاح  ،الجوهري ( ،ج.)0573/4
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ومن األحاديث الواردة على هذه اللفظة بمعناها ما يأتي:
الزه ِرِيَ ،قالَ" :قال لِي الولِيد بن عبِد الملِ ِك :أَبَل َغك أَن علِيااَ ،ك ِ
 َع ِن ُّف َع ِائ َش َة؟
َ
َ َ
يمن َق َذ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ان ف َ
َ
قلت :الََ ،وَل ِكن َقد أَخ َب َرِني َرجالَ ِن ِمن َقو ِم َك ،أَبو َسَل َم َة بن َعبِد الرح َم ِنَ ،وأَبو َبك ِر بن َعبِد الرح َم ِن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اجعوهَ ،فَلم َيرِجع
الح ِارث ،أَن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها َقاَلت َله َماَ " :ك َ
ان َعل ٌّي م َسلما في َشأن َها َف َر َ
ب ِن َ
()1
ٍ ِِ
يه وعَلي ِهَ ،ك ِ
ِ
ِ
العِت ِ
يق َك َذلِ َك "
َ
ال :م َسلماِ ،بالَ َشك ف َ َ
ان في أَصل َ
َوَق َ

ط ِ ِ
ِ
الَ :ه َذا ابن َعب ٍ
 َع ِن اب ِن َعب ٍالِ :من
اسِ" :إ َذا َ َ
اس َق َ
اف بال َبيت َفَقد َحلَ ،فقلت :من أَي َن؟ َق َ
َ
ُّ
قو ِل َّللاِ تعالىُ ﴿ :م ذم َُمِل َها إىل ابلَيْت َ
يق﴾( )2و ِمن أَم ِر النِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم أَص َح َابه أَن
ي
ب
ت
الع
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ
َ
ِ
َ
َ
()3
ِ
ِ
ِ ُّ ِ
اع ،قلتِ :إنما َك ِ
ان ابن َعب ٍ
اسَ :ي َراه َقبل َوَبعد"
الوَد ِ
الَ :ك َ
َ َ
ان َذل َك َبع َد الم َعرف َق َ
َيحلوا في َحجة َ
وقد ذكر االمام ابن حجر العسقالني فقالَ ":قوله ال َبيت ال َعِتيق أَي عتق من ال َج َباِب َرة أَو من ال َغرق
()4
ِفي عهد نوح أَو سمي عتيقا لشرفه أَو لحسنه أَو لقدمه "
وعلى كل فكل هذه األسباب واردة في المسجد الحرام الذي هو أول مسجد وضع للناس في األرض.
 -7الصبح والفجر والفلق:
أ -الصبح:
ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:
ِ
ِ
وجدَ ،ف َن َزَل الت َي ُّمم"
ض َر ِت ُّ
"ح َ
الماء َفَلم ي َ
َوَقاَلت َعائ َشةَ :
الصبحَ ،فالتم َس َ
ِ
ِ
لصب ِحَ ،وَب َدا
ف الم َؤِذن لِ ُّ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َك َ
ان ِإ َذا اعتَ َك َ
صة" ،أَن َرس َ
ول َّللا َ
وعن َحف َ()6
ِ ِ ِ
ام الصالَة"
ُّ
الصبحَ ،
صلى َرك َعتَين َخف َيفتَين َقب َل أَن تَق َ
()5

()1
( )2

()3
()4
()5
()6

باب ح ِد ِ
يث االفك ،حديث رقم ( 4047ج.)073/5
َ
َ
]الحج.[00 :
ِ
الوَد ِاع حديث رقم ( 4016جج.)005/5
َباب َحجة َ
ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج)050/0
ِ
اس الوض ِ
التم ِ
وء ِإ َذا َح َان ِت الصالَة( ،ج.)45/0
َ
َباب َ
َباب األَ َذ ِ
الفج ِر حديث رقم ( ،608ج.)070/0
ان َبع َد َ
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ب -الفجر:
ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة وترادف لفظة الصبح ما يأتي:
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ِإ َذا َس َك َت الم َؤِذن ِباألوَلى ِمن
وعن َع ِائ َش َةَ ،قاَلتَ :"ك َ
ان َرسول َّللا َ
ِ ِ ِ
صالَ ِة َ ِ
ط َج َع َعَلى
الفجر ،ثم اض َ
ين َ
صالَ ِة َ
الفج ِرَ ،بع َد أَن َيستَِب َ
امَ ،ف َرَك َع َرك َع َتين َخف َيفتَين َقب َل َ
َ
الفجر َق َ
ِ ()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امة"
شقه األَي َمنَ ،حتى َيأت َيه الم َؤذن لإلَق َ
ِ
ِ
صِلي َرك َعتَي ِن َخ ِف َيفتَي ِن َبع َد َما َيطلع
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َك َ
ان ي َ
صة" :أَن النبي َ
وعن َحف َ()2
الفجر"
َ
ج -الفلق:
قال الجوهري ":فلقت الشيء فلقا :شققته .والتَفليق مثله .يقالَ :فَلقته فانَفَل َق وتََفل َق .وفي ِرجله
3
الفَلق بالتحريك :الصبح بعينه"
فلو ٌق ،أي شقو ٌق .ويقال :كلمني من َفل ِق فيه .و َ
ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة وترادف الصبح ما يأتي:
ِ
ِ
ِ
ان ِإ َذا أ ََوى ِإَلى ِف َر ِاش ِه كل َليَل ٍة َج َم َع َكفي ِه ،ثم
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َك َ
 َعن َعائ َش َة " :أَن النبي َِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
الفَل ِق وقل أَعوذ ِب َر ِب الن ِ
اس ،ثم َيم َسح ِب ِه َما َما
َنَف َث فيه َما َفَق َأَر فيه َما :قل ه َو َّللا أ َ
َحٌد َوقل أَعوذ ب َرب َ َ
ٍ ()4
اع ِمن َج َسِد ِهَ ،يب َدأ ِب ِه َما َعَلى َأر ِس ِه َوَوج ِه ِه َو َما أَق َب َل ِمن َج َسِد ِه َيف َعل َذلِ َك ثَالَ َث َمرات "
استَ َ
ط َ

أي الصبح وربما جاء ذلك لبياضه ونصاعته وضوئه وبيانه.
َ -عن

الرؤَيا
الوح ِي ُّ
َ

ِ
ع ِائش َة أ ِم المؤ ِمِنين أَنها َقاَلت" :أَول ما بِد ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ِم َن
َ َ
َ
ئ به َرسول َّللا َ
َ
َ َ
()5
ِ ِ
ِ
الصب ِح"
اءت ِمث َل َفَل ِق ُّ
الصال َحة في النومَِ ،ف َك َ
ان الَ َي َرى رؤَيا إال َج َ

(َ )1باب م ِن انتَ َ ِ
ام َة حديث رقم ( ،676ج.)078/0
ظ َر اإل َق َ
َ
ِ
وبة حديث رقم ( ،0000ج.)50/7
(َ )2باب الت َ
المكت َ
طُّوِع َبع َد َ
( )3الجوهري ،الصحاح( ،ج.)0455/4
( )4باب َفض ِل المع ِوَذ ِ
ات حديث رقم ( ،5300ج.)013/6
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم؟ حديث رقم ( 0ج.)0/0
ف َك َ
(َ )5كي َ
الوح ِي إَلى َرسول َّللا َ
ان َبدء َ

045

الصب ِح ِب َنص ِب ِمثل عَلى الح ِ
ال
قال العسقالنيَ" :قوله ِمث َل َفَل ِق ُّ
َ َ
َ
ٍ
ِ ِ
الصب ِح َوالم َراد
اءت َم ِجيئا ِمث َل َفَل ِق ُّ
َعَلى أَنه صَف ٌة ل َمحذوف أَي َج َ
ِ ِ ()1
ِبالتشِب ِ
ورِه الو ِ
يه لِظه ِ
اض ِح الِذي َال َشك فيه"
َ

ِ ِ
الصب ِح أَو
اء ُّ
أَي مشب َهة ض َي َ
الصب ِح ِ
ض َياؤه َوخص
ِبَفَل ِق ُّ

 -0الليل والغاسق وغلس والظالم والصريم والطارق:
أ -الليل:

ِ
ِ
ِ
صلى
ومن االحاديث الواردة فيها هذه اللفظة حديث أَبي ه َري َرةَ َرض َي َّللا َعنه :أَن َرس َ
ول َّللا َ
ِِ
ِ
سأ ِ ِ
ام ثَالَ َث عَقٍد َيض ِرب كل عق َد ٍة
ال"َ :يع ِقد الشي َ
طان َعَلى َقاف َية َأر ِ َ
هللا َعَليه َو َسل َم َق َ
َحدكم إ َذا ه َو َن َ
ِ
ِ
صلى
يلَ ،فارقد َفِإ ِن استَيَق َ
َعَلي َك َلي ٌل َ
ط ِو ٌ
ظ َف َذ َك َر َّللاَ ،ان َحلت عق َدةٌَ ،فإن تََوضأَ ان َحلت عق َدةٌَ ،فإن َ
()2
يث النف ِ
طِي َب النف ِ
س َكسالَ َن"
ان َحلت عق َدةٌَ ،فأَص َب َح َن ِشيطا َ
س َواِال أَص َب َح َخِب َ

ب -غاسق:

جاء في المقاييس" ال َغين و ِ
السين والَقاف أَصل ص ِحيح يد ُّل عَلى ظلم ٍةَ .فال َغسقُّ :
الظل َمة.
َ
ٌ َ ٌ َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ص َال َة ال َمغ ِر ِب ِإَلى َغ َس ِق
َوال َغاسق :الليلَ .ويَقالَ :غ َسَقت َعينه :أَظَل َمتَ .وأَغ َس َق الم َؤذن ،إ َذا أَخ َر َ
آنَ ،فَقال المَف ِسرو َن :ما تََقطر ِمن جل ِ
اللي ِل .وأَما ال َغساق الِذي َجاء ِفي القر ِ
ود أَه ِل الن ِار"(.)3
َ
َ
َ
َ
َ
وقد وردت هذه اللفظة بمعنى الليل في موطن واحد في البخاري وهو شرح سورة الفلق على

النحو االتي:
وَقال مج ِ
الصبح ،و َغ ِ
اس ٍق  :الليل "
الفَلقُّ :
اهٌدَ " :
َ َ َ
َ

()4

ج-غلس:

الغَلس :ظلمة آخر الليل .قال األخطل:
قال الجوهريَ ":
الربـ ِ
ـــــــاب َخيــــــــاال
ـــــــس الظــــــــالمِ مــــــــن َ
َغَلـ َ

َكـــــــ َذَب ْت َك عينـــــــك أم رأيـــــــت بواســـــــ

( )1ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ،ج.)70/0
ان َعَلى َق ِافَي ِة أ ِ ِ
طِ
ص ِل ِباللي ِل حديث رقم ( ،0047ج.)57/7
(َ )2باب َعق ِد الشي َ
الرس إ َذا َلم ي َ
( )3ابن فارس مقاييس اللغة( ،ج)475/4
الفَل ِق )ج)080/6
ورة قل أَعوذ ِب َر ِب َ
( )4س َ
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بغَل ٍ
بغَل ٍ
س ،وكذلك إذا فعلنا
س .يقالَ :غلسنا الماء ،أي وردناه َ
والتَغليس :السير من الليل َ
بغَل ٍ
فالن في وادي تغلس غير مصروف ،مثال تخيب ،وهي
الصالة َ
س .قال أبو زيد :يقال وقع ٌ

الداهية والباطل".1

وقد وردت هذه اللفظة في أحاديث عدة بمعنى ظلمة الليل ومن هذه األحاديث ما يأتي:
ِ ِ
"كان النِب ُّي صلى هللا عَلي ِه وسلم يصلِي ُّ
الظهر ِباله ِ
ِ
اج َ ِرة،
الَ َ :
عن َجاب َر ب َن َعبد َّللاَ ،فَق ََ َ
َ ََ َ َ
َ
ِ
والعصر والشمس َن ِقي ٌة ،و ِ ِ
اء أَح َيانا َوأَح َياناِ ،إ َذا َرآهم اجتَ َمعوا َعج َلَ ،واِ َذا
َ َ َ َ
َ َ
المغر َب إ َذا َو َج َبتَ ،والع َش َ
2
ان  -النِب ُّي صلى هللا َعَلي ِه وسلم يصلِيها ِب َغَل ٍ
س"
طؤوا أَخ َرَ ،و ُّ
َرآهم أَب َ
الصب َح َكانوا  -أَو َك َ
ََ َ َ َ
َ
أي في ظلمة آخر الليل قبل بيان نور وضوء النهار ويؤكد هذا الحديث حديث ع ِائشة ر ِ
ضي
َ َََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان يصلِي ُّ ِ ٍ
ين الَ
ص ِرف َن ن َساء المؤ ِمن َ
َّللا َعن َها" :أن َرس َ
الصب َح ب َغَلسَ ،ف َين َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َك َ َ
ول َّللا َ
()3
الغَل ِ
س  -أَو الَ َيع ِرف َبعضهن َبعضا –"
يع َرف َن ِم َن َ

د-طارق:

قال الجوهري ":أتانا فالن طروقا ،إذا جاء ٍ
ورجل
ط َر َق َيطرق طروقا ،فهو طار ٍق.
بليل .وقد َ
ٌ
ط َرَقة ،مثال همزة ،إذا كان َيسري حتى َيطر َق أهله ليال .والطارِق :النجم الذي يقال له كوكب
()4
الصبح ،ومنه قول هند :نحن بنات طار ٍ
ِق نمشي على النمارق"
َ
طالِ ٍب،
ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة وهي بمعنى اإلتيان ليال حديث َعلِي ب َن أَِبي َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َ
ال" :إن َرس َ
َق َ
ط َرَقه َوَفاط َم َة َ -عَلي َها السالَم  -بن َت َرسول َّللا َ
ول َّللا َ
عَلي ِه وسلمَ ،فَقال َلهم:أَالَ ت ُّ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
اء أَن
ال َعل ٌّيَ :فقلتَ :يا َرس َ
صلو َن؟َ ،فَق َ
َ
َ
ول َّللا ،إن َما أَنفس َنا ب َيد َّللاَ ،فإ َذا َش َ
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ال َله َذلِ َكَ ،وَلم َيرِجع ِإَلي ِه َشيئا ،ثم
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ح َ
ص َر َ
ين َق َ
ف َرسول َّللا َ
َيب َعثََنا َب َعثََناَ ،فان َ

( )1الجوهري ،الصحاح) ،ج.)156/0
ِ
المغ ِر ِب حديث رقم ( ،563ج.)006/0
(َ )2باب َوقت َ
اف ِ
صر ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
المس ِج ِد حديث رقم ) 800ج.)000/0
الن َس ِاء ِم َن ُّ
(َ )3باب سرَعة ان َ
الصب ِح َوقلة َمَقامهن في َ
( )4الجوهري ،الصحاح) ،ج.)0505/4
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ََ َ َْ ُ َ ْ ََ َ ْ َ ً
ج َدَّل﴾
الَسناان أكَث َش ٍء
َس ِم َعه َوه َو مدِبٌرَ ،يض ِرب َف ِخ َذه َوه َو َيقول﴿ :وَكن ِ
()2
ِق "
اك َليال َفه َو َ
طار ٌ
يَقالَ :ما أَتَ َ

()1

ال أَبو َعبِد َّللاِ" :
َق َ

ه-الصريم:

الصريم :الصبح ،وهو من األضداد"
الصريم :الليل المظلم  ...و َ
قال الجوهريَ ":

()3

ولم ترد هذه اللفظة في البخاري بمعنى الليل إال في موطن واحد وهو شرحه لقوله
()4
ِ
ِ
ِ
ص َرَم
ال َغيره( :كالصريم) " َك ُّ
تعالى﴿:فأصبحت اكلصيم﴾ َوَق َ
ص َرَم م َن الليلَ ،والليل ان َ
الصب ِح ان َ
()5
ِم َن الن َه ِار"
وهذه اللفظة قد تعد من األضداد ألنها تحمل معنى الصبح والليل.

-4أمس والبارحة:
وهما بمعنى واحد وهما الليلة التي تسبق يومك الذي أنت فيه بيد أن األولى ظرف مبني

والثانية اسم معرب.
أ -أمس:

ِ ِ
ِِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ ،د َخ َل
من ذلك َعن ج َوي ِرَي َة بنت َ
الحارث َرض َي َّللا َعن َها" ،أَن النبي َ
ِ
عَليها يوم الجمع ِة وِهي ِ
ال :أَصم ِت أَم ِ
ين أَن تَصو ِمي َغدا؟
ال :ت ِريد َ
س؟َ ،قاَلت :الََ ،ق َ
صائ َم ٌةَ ،فَق َ
َ َ َ َ
َ َ َ َ
()6
الَ :فأَف ِط ِري"
َقاَلت :الََ ،ق َ
ب -البارحة:
ِ
ِ ِ
ِ
الِ " :إن ِعف ِريتا ِم َن
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َق َ
ومن ذلك َعن أَبي ه َري َرَةَ ،عن النب ِي َ
ط َع َعَلي الصالَ َةَ ،فأَم َك َنِني َّللا ِمنهَ ،فأ ََردت أَن
الب ِار َح َة  -أَو َكلِ َمة َنح َو َها  -لِ َيق َ
َعَلي َ
(] )1الكهف[54 :
ِِ
ان ِ
اإلن َسان أَكثَ َر َشي ٍء َج َدال} [الكهف ]54 :حديث رقم ( 0040ج.)036/1
توَك َ
َ 2باب َقوله تَ َعاَلى َ
 3الجوهري ،الصحاح( ،ج.)0166/5
(] )4القلم[73 :
ْ َُ َ َ ذ ََ ْ َ َ ْ ُُ ُ ُ
َ
(َ )5باب تإِن تتوبا إِىل اهللِ فقد صغت قلوبكما} [التحريم( " ]4 :ج)058/6
( )6باب صوم يوم الجمعة حديث رقم ( ،0186ج.)47/0
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ال ِج ِن تََفل َت
طه ِإَلى
أَربِ َ

ِ
ِ ٍ ِ
ِ ُّ
ِ
ِ
انَ :ر ِب َهب لِي
المس ِجد َحتى تصِبحوا َوتَنظروا ِإَليه كلكمَ ،ف َذ َكرت َقو َل أَخي سَلي َم َ
َسارَية من َس َواري َ
ِ ()1
ِ ِ
َحٍد ِمن َبعدي"
ملكا الَ َين َبغي أل َ

اس ر ِ
وع ِن اب ِن َعب ٍ
ضي
 ََ َ
الَ :متَى د ِف َن َه َذا؟ َقالوا:
َليالَ ،فَق َ
ال
نوِق َ
صَفف َنا َخلَفهَ ،ق َ
امَ ،ف َ
ظ َكَ ،فَق َ
-5السنة والعام والحول:

ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ ،مر ِبَقب ٍر َقد د ِف َن
َّللا َعنه َما" :أَن َرس َ
ول َّللا َ
ال :أََفالَ آ َذنتموِني؟ َقالواَ :دَفناه ِفي ظل َم ِة اللي ِل َف َك ِره َنا أَن
َ
الب ِار َح َةَ ،ق َ
ِ ()2
ِ ِ
ٍ
صلى َعَليه"
ابن َعباسَ :وأ ََنا فيهم َف َ

وهذه األلفاظ الثالثة بمعنى واحد وتساوي في زماننا خمسة وستين وثالثمائة يوم.
أ -السنة:
ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:
عن َزيِد ب ِن خالٍِد الجهِن ِي "أَن النِبي صلى هللا عَلي ِه وسلم سأََله رجل ع ِن ُّط ِة،
اللَق َ
َ
َ ََ َ َ َ ٌ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
اع ِرف ِوَكاء َها ،أَو َق َ ِ
ِ
اء َرُّب َها
اء َهاَ ،وعَف َ
اص َها ،ثم َعرف َها َس َنة ،ثم استَمتع ب َهاَ ،فإن َج َ
ال و َع َ
َ
ِ ()3
ِإَليه"

ال:
َفَق َ
َفأَِد َها

ِ
ِ
ض َرَب ِت ام َأرَته القب َة َعَلى
وفي األثر" َوَلما َم َالح َس ِن ب ِن َعل ٍي َرض َي َّللا َعنهم َ
الح َسن بن َ
ات َ
َقب ِرِه سنة ،ثم رِفعتَ ،فس ِمعوا ِ
اآلخرَ :بل َيِئسوا َفانَقَلبوا
َج َابه َ
ََ
صائحا َيقول :أَالَ َهل َو َجدوا َما َفَقدواَ ،فأ َ
َ
َ
َ
()4
"
ب -العام:
ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

(َ )1باب

(َ )2باب
(َ )3باب

(َ )4باب

ِ
األ َِس ِ
المس ِج ِد حديث رقم ( ،460ج.)11/0
ير ،أ َِو َ
الغ ِري ِم  ،يرَبط في َ
ِ ِ
ان مع ِ ِ ِ
الجَن ِائ ِز حديث رقم ( ،0070ج.)80/7
الر َجال في َ
صفوف الصبَي ِ َ َ
الغ ِ ِ
ظ ِة َوالتعلِي ِم [صِ ،]03:إ َذا َأرَى َما َيك َره حديث رقم ( ،10ج.)03/0
المو ِع َ
ََ
ضب في َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم َساجد َعَلى القب ِ
ور( ،ج.)88/7
َما يك َره م َن ات َخاذ َ
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ِ
ِ
ِ
صلى هللا
 َعن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َهاَ ،زو ِج النب ِي َِ ِ
ٍ ِ ِ
يه سعِد ب ِن أَِبي وق ٍ
اص أَن اب َن َولِ َيد ِة
َ
َوقاص َعه َد إَلى أَخ َ
()1
َخ َذه َسعٌد"
َ
الفت ِح ،أ َ

ِ
ان عت َبة بن أَِبي
َعَليه َو َسل َم ،أَن َها َقاَلتَ :ك َ
ِِ
ان َعام
َزم َع َة منيَ ،فاقِبضه ِإَلي َكَ ،فَلما َك َ

ال :أَص َاب َنا َعام س َن ٍة م َع اب ِن ُّ
ان َعبد َّللاِ بن ع َم َرَ ،يم ُّر
الزَبي ِر َف َرَزَق َنا تَمراَ ،ف َك َ
َ َ
وفي االثر "َق َ َ()2
ِبنا ونحن نأكل ،ويقول :الَ تَق ِارنواَ ،فِإن النِبي صلى هللا عَلي ِه وسلم نهى ع ِن ِ
الق َر ِ
ان"
َ ََ َ
َ َ َ َ ََ َ
ََ
َ

ج-الحول:

ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:
ِ ِ
ِ
ِ
ول
 َعن َزي َن َب بنت أ ِم َسَل َم َةَ ،عن أم َها" ،أَن ام َأرَة توف َي َزوج َهاَ ،ف َخشوا َعَلى َعي َني َهاَ ،فأَتَوا َرس َِ
ِ
ِ
ِ
ال :الَ تَ َكحلَ ،قد َك َانت ِإح َداكن تَمكث ِفي َش ِر
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َفاستَأ َذنوه في الكحلَ ،فَق َ
َّللا َ
()3
أَحالَ ِسها أَو ش ِر بيِتها ،فِإذا كان حول فمر كلب رمت ِببعرٍة ،فال حتى تم ِ
ضي أَرَب َعة أَشه ٍر َو َعشٌر"
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ َََ َ َ َ َ َ
ٍ ِ
ِ
ِ
َخذت
ال :أ َ
الَ" :لقيت أ َبي ب َن َكعب َرض َي َّللا َعنهَ ،فَق َ
 َعن َسَل َم َةَ ،سمعت س َوي َد ب َن َغَفَل َةَ ،ق َ()4
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
الَ :ع ِرف َها َحوال"
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ،فَق َ
صرة م َائ َة د َينارَ ،فأَتَيت النبي َ

-6الساعة والقيامة واليوم االخر:
وكلها أسماء ليوم القيامة.
أ -الساعة:

ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
 َعن أ ََن ِاع ِة :أَن
صلى هللا َعَليه َو َسل َمِ " :إن من أَش َراط الس َ
الَ :ق َ
س ب ِن َمالكَ ،ق َ
ال َرسول َّللا َ
()5
ِ
الخمر ،وَيظه َر ِ
الزَنا "
الجهلَ ،ويش َر َب َ
يرَف َع العلم َوَيثب َت َ
َ َ

()1
()2
()3
()4
()5

صيِ ِه :تَعاهد وَل ِدي ،وما يجوز لِلو ِ
وصي [ص ]4:لِو ِ
باب َقو ِل الم ِ
ص ِي ِم َن الدع َوى حديث رقم ( ،7045ج.)4/4
ََ َ
َ
َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
َباب الق َر ِ
ان في التم ِر حديث رقم ( ،5446ج.)83/0
َباب الكح ِل لِل َحاد ِة حديث رقم ( ،5008ج.)63/0
اللَق َ ِ
باب ِإ َذا أَخبره ر ُّب ُّ
العالَ َم ِة َد َف َع ِإَلي ِه حديث رقم ( ،7476ج.)074/0
َ
طة ِب َ
ََ َ
ِ
ِ
َباب َرف ِع العل ِم َوظه ِ
الجهل حديث رقم ( ،83ج.)70/0
ور َ

011

ِ
ِ
ٍِ
ِ
وك َوه َو ِفي قب ٍة
صلى هللا َعَليه َو َسل َم في َغزَوِة تَب َ
وعن َعو َف ب َن َمالكَ ،ق َ
ال" :أَتَيت النبي َ
ِ
ِا
اع ِة :موِتي ،ثم َفتح َبي ِت المقِد ِ
ان َيأخذ ِفيكم
س ،ثم موتَ ٌ
من أ ََدمٍَ ،فَق َ
َ
ال :اعدد ستا َبي َن َي َد ِي الس َ َ
ِ
ظ ُّل س ِ
اضة الم ِ
َكق َع ِ
ِ ِ ٍ
اخطا ،ثم ِفت َن ٌة الَ َيبَقى
ال َحتى يع َ
اص َ
الغ َنمِ ،ثم استَف َ
طى الرجل م َائ َة د َينار َف َي َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
الع َر ِب ِإال َد َخَلته ،ثم هد َن ٌة تَكون َبي َنكم َوَبي َن َبني األَصَف ِرَ ،ف َيغدرو َن َف َيأت َ
ونكم تَح َت ثَ َمان َ
َبي ٌت م َن َ
()1
َغ َاية ،تَح َت ك ِل َغ َاي ٍة اث َنا َع َش َر أَلفا "

ب -القيامة:

ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َيقول"َ :نحن
عن أ ََبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه ،أَنه َسم َع َرس َول َّللا َ
ِ
الكتَ ِ
القيام ِة ،بيد أَنهم أوتوا ِ
ِ
ِ
ِ
ض َعَلي ِهم،
اآلخرو َن الساِبقو َن َيوَم َ َ َ َ
اب من َقبل َنا ،ثم َه َذا َيومهم الذي ف ِر َ
َ
ٍ ()2
ِِ
ِِ
ص َارى َبع َد َغد"
َفاخ َتَلفوا فيهَ ،ف َه َد َانا َّللاَ ،فالناس َل َنا فيه تََب ٌع َ
اليهود َغداَ ،والن َ

ج-اليوم االخر:

ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:
ِ
ِ
ِ
اليو ِم
اليو ِم اآلخ ِر َفليك ِرم َج َارهَ ،و َمن َك َ
"من َك َ
ان يؤ ِمن ِباَّلل َو َ
ان يؤ ِمن ِباَّلل َو َ
في الحديثَ :اآلخ ِر َفليك ِرم ضيَفه ج ِائ َزتَه َقال :وما ج ِائ َزته يا رسول َّللاِ؟ َقال :يوم وَليَل ٌة ،و ِ
ِ
الض َياَفة ثَالَثَة أَيامٍَ ،ف َما
َ
َ ََ َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ ٌ َ
()3
َكان وراء َذلِك َفهو صدَق ٌة عَلي ِه ،ومن َكان يؤ ِمن ِباَّللِ واليو ِم ِ
اآلخ ِر َفل َيقل َخي ار أَو لِ َيصمت"
َ
َ ََ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ََ

-0الزمان والوقت والمدة والدهر:
أ -الزمان:

ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

الغد ِر حديث رقم ( ،0006ج.)030/4
(َ )1باب َما يح َذر ِم َن َ
(َ )2باب َفر ِ
ض الجم َع ِة حديث رقم ( ،806ج.)7/7
( )3باب :من َكان يؤ ِمن ِباَّللِ واليو ِم ِ
اآلخ ِر َفالَ يؤِذ َج َاره حديث رقم ( ،6301ج.)00/8
َ
َ َ
َ ٌ َ
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عن أَِبي هريرةَ ،قالَ :قال النِب ُّي صلى هللا عَلي ِه وسلم" :الَ تَقوم الساعة حتى يقبض ِالعلم،
َ َ
َ
َ َ
َ ََ َ َ
َ
َ ََ َ
ِ
ِ
الهرج َ -وه َو الَقتل الَقتل َ -حتى َيكث َر ِفيكم
َوتَكث َر الزالَزلَ ،وَيتََق َار َب الزَمانَ ،وتَظ َه َر الفتَنَ ،وَيكث َر َ
()1
ِ
يض"
المال َف َيف َ
َ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمِ" :إ َذا اقتَ َر َب الزَمان َلم تَ َكد تَكِذب،
وعن أبي هريرة َ :ق َال َرسول َّللا َ
()2
ِ ِ ٍ
ِ
ين جزءا ِم َن ُّ
النبوِة"
رؤَيا المؤ ِم ِن َورؤَيا المؤ ِم ِن جزٌء من ستة َوأَرَبع َ

ب -الوقت:

قال ابن فارس ":الواو والَقاف والتاء :أَص ٌل َيد ُّل َعَلى َحِد َشي ٍء وكن ِه ِه ِفي َزم ٍ
ان َو َغي ِرِهِ .منه
َ
َ
َ َ
َ
()3
ال َوقت :الزَمان ال َمعلومَ .وال َموقوت :الشيء ال َمحدود"
ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َفَقاَلتَ :يا
 َعن َعائ َش َة َقاَلتَ :اءت َفاط َمة بنت أَبي ح َبيش إَلى النب ِي َ
"ج َ
ِ
ِ ِِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم :الَ،
ول َّللا إني ام َأرَةٌ أستَ َحاض َفالَ أَطهر أََفأ ََدع الصالَ َة؟ َفَق َ
َرس َ
ال َرسول َّللا َ
ِإنما َذلِ ِك ِعر ٌق ،وَلي َس ِب َحي ٍ
ضت ِك َف َد ِعي الصالَ َةَ ،واِ َذا أَد َب َرت َفاغ ِسلِي َعن ِك الد َم ثم
ضَ ،فِإ َذا أَقَبَلت َحي َ
َ
َ
()4
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلي َ -قال :وَق ِ
الوقت"
َ َ َ
يء َذل َك َ
ال أَبي - :ثم تَ َوضئي لكل َ
َ
صالَةَ ،حتى َيج َ
ج-مدة:

ِ
مان والم َك ِ
الغاية من الز ِ
غاي ٌة
ان َ ،ويَقال :لهذه األمة مدةٌ أَي َ
قال الزبيدي ":والمدة ،بالضمَ :
َ
ِ
ِ
ال ابن األَثير :المدة :طائف ٌة ِمن الز ِ
مان تََقع على الَقليل
في َبَقائها ،و المدة ( :البرَهة من الده ِر) َ .ق َ
ِ
و َ ِ
طاَلها".5
يها أَي أَ َ
وماد ف َ
الكثيرَ .
ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:

()1
()2
() 3
()4

() 5

الزعبالوي ،صالح الدين ،دراسات في النحو ،موقع اتحاد كتاب العرب.
ِ ِ
المَنا ِم حديث رقم ( ،0300ج.)00/1
َباب الَقيد في َ
ابن فارس مقاييس اللغة( ،ج.)000/6
َباب َغس ِل الد ِم حديث رقم/778( ،ج.)55/0
الزبيدي ،تاج العروس( ،ج)063/1
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الَ" :فأَش َراف الن ِ
ال:
اس َيتِبع َ
ونه أَم ض َعَفاؤهم؟ َفقلت َبل ض َعَفاؤهمَ .ق َ
في قصة هرقل َق َطة لِِد ِين ِه بعد أَن يدخل ِف ِ
يه؟
َحٌد ِمنهم َسخ َ
َ َ
الَ :ف َهل َيرتَُّد أ َ
َ َ
أ ََي ِزيدو َن أَم َينقصو َن؟ قلتَ :بل َي ِزيدو َنَ .ق َ
ونه ِب َ ِ ِ
الَ :ف َهل َيغِدر؟ قلت :الَ،
الَ :ف َهل كنتم تَت ِهم َ
ال؟ قلت :الََ .ق َ
ول َما َق َ
الكذب َقب َل أَن َيق َ
قلت :الََ .ق َ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
يها َشيئا َغير َهِذ ِه
يهاَ ،ق َ
الَ :وَلم تمكني َكل َم ٌة أدخل ف َ
َوَنحن منه في مدة الَ َندري َما ه َو َفاع ٌل ف َ
ِ ِ 1
الكل َمة"
َ
أي في فترة زمنية محددة.

وفي الحديث "َلما َكاتَب سهيل بن عم ٍرو يومِئٍذ َك ِط س َهيل بن َعم ٍرو َعَلى النِب ِي
يما اشتَ َر َ
َ
َ
ان ف َ
َ َ
َ َ
ِِ
صلى هللا عَلي ِه وسلم ،أَنه ال يأِت ِ
ك ِإال َرَددتَه ِإَلي َناَ ،و َخلي َت َبي َن َنا َوَبي َنه،
َحٌد َواِن َك َ
ان َعَلى دين َ
َ َ
يك منا أ َ
َ
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َعَلى َذِل َك،
َف َكرَه المؤمنو َن َذل َك َوامتَ َعضوا منه َوأ ََبى س َهي ٌل إال َذل َكَ ،ف َكاتََبه النب ُّي َ
ِ 2
َفرد يومِئٍذ أَبا جند ٍل ِإَلى أَِب ِ
يه سهي ِل ب ِن عم ٍرو ،وَلم يأِت ِه أ ِ
الرج ِ
ال ِإال َرده ِفي ِتل َك المدة"
َ َ َ َ ََ
َ
َ َ
َحٌد م َن ِ َ
َ
َ
أي في ذلك الزمن الذي عاهد فيه النبي قريشا بعد صلح الحديبية.

د-الدهر:
ومن األحاديث الواردة فيها هذه اللفظة ما يأتي:
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّللا َعز َو َجل:
صلى هللا َعَليه َو َسل َم "َق َ
الَ :ق َ
 َعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنهَ ،ق َال َرسول َّللا َ
()3
" يؤِذ ِيني ابن َآد َم َيس ُّب الده َر َوأ ََنا الدهرِ ،ب َيِدي األَمر أَقلِب اللي َل َوالن َه َار"
ِ
ِ
ِ ِ
ال :أََلم أخ َبر
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َفَق َ
وعن َعبد َّللا ب ِن َعم ٍروَ ،ق َال"َ :د َخ َل َعَلي َرسول َّللا َ
ِ ِ
ِ
ك
الَ :فالَ تَف َعل ،قم َوَنمَ ،وصم َوأَفطرَ ،فِإن ل َج َسد َك َعَلي َ
أَن َك تَقوم اللي َل َوتَصوم الن َه َار قلتَ :بَلىَ ،ق َ
ِ ِ
ِ
ا
ا
ا
ا
ِ ِ
ول ِب َك
َحقاَ ،واِن ل َعين َك َعَلي َك َحقاَ ،واِن ل َزوِر َك َعَلي َك َحقاَ ،واِن ل َزوج َك َعَلي َك َحقاَ ،واِن َك َع َسى أَن َيط َ
ِ
ِ
وم ِمن ك ِل َشه ٍر ثَالَثَ َة أَيامٍَ ،فِإن ِبك ِل َح َس َن ٍة َعش َر أَمثَالِ َهاَ ،ف َذلِ َك الدهر
عمٌرَ ،واِن من َحسب َك أَن تَص َ
كُّله"(.)4

()1
()2
()3
()4

ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم؟ حديث رقم ( 0ج)8/0
ف َك َ
َكي َ
الوح ِي إَلى َرسول َّللا َ
ان َبدء َ
الشر ِ
وط ِفي ِ
َباب ما َيجوز ِم َن ُّ
اإلسالَ ِم َواألَح َكا ِم َوالمَب َاي َع ِة حديث رقم ( 7000ج)088/0
َ
ِ
اآلي َة حديث رقم ( ،4876ج.)000/6
تو َما يهلكَنا ِإال الدهر} [الجاثيةَ ]74 :
َباب َ
باب ح ِق الضي ِ
ف حديث رقم ( 6004ج.)00/8
َ
َ
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المبحث الثالث:
األضداد
الضُّد :واحد األض ِ
داد ،والضديد مثله .وقد يكون ِ
األضداد لغةِ " :
الضُّد جماعة .قال
َ
َ ََ
ًّ ()1
ِ
ديد له؛
تعالى﴿:ويَكونون عليْ ِه ْم ِ
ض َ
ضدا﴾  ،وقد ضاده ،وهما متضادان ،ويقال :ال ضد له وال َ
الضُّد بالفتح الملء ،عن أبى عمرو .يقال :ضد القربة َيضُّدها؛ أي
فء له .و َ
أي ال نظير له وال ك َ
مألها .وأضد الرجل :غضب"(.)2

اصطالحاً" :أن يصدق اللفظ الواحد على المعنى وضده ،وهو قسيم المشترك اللفظي إال أن
العالقة في التضاد سلبية ،فالجون يطلق على األبيض وعلى األسود ،والجلل يصدق على األمر
العظيم ،وعلى الهين"(.)3

أما الثعالبي فقد بين أن األضداد هو من سنن العرب المشهور ،ككلمة (الجون) تطلق على

األبيض واألسود"(.)4

وفسره الهروي بقوله " :المشترك اللفظي يعني داللة اللفظ على معنيين فأكثر ،فإن التضاد

فرع له  ،فقد ورد في اللغة ألفاظ أخرى يدل الواحد منها على معنيين أيضا ولكنهما على التضاد،
واصطلح العلماء على تسميه هذه األلفاظ الواردة باألضداد ".

()5

إال أننا نجد إبراهيم أنيس يرفض القول بأن األضداد من المشترك على أن الكلمات التي

تسمى باألضداد يقحمها بعض اللغويين في المشترك اللفظي ،وأن الصلة بين الكلمات المتضادة

هي صلة ضدية ،فما ذكرنا األبيض إال ذكرنا معه األسود ،ولم يؤلف قديما في المشترك اللفظي،
إال كتاب صغير ألبي عبيد هو ( :األجناس من كالم العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في

المعنى) ،وكتاب األصمعي ( :ما اتفق لفظه واختلف معناه ) وال يعرف مكانه أما األضداد ،ومن

(] )1مريم.[87 :
( )2الجوهري ،الصحاح( ،ج.)530/7
ِ
ِ
ِ
ِ
المهذ ِب( ،ج.)54/0
( )3ابن بطال ،النظم المستَع َذب في تفسير غريب ألَفاظ َ
( )4ينظر :الثعالبي ،فقه اللغة وسر العربية ،ص  ،401والبحث الداللي في إرشاد العقل السليم ،ص (.)070
( )5أبو سهل الهروي ،إسفار الفصيح( ،ج.)001/0
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المؤيدين لهذه الظاهرة ،قطرب واألصمعي ،وابن السكيت ،والسجستاتي ،وابن األنباري وأبو الطيب
اللغوي وابن الدهان ،والصاغاني

(.)1

"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

األنباري دمحم بن القاسم بن بشار ،وغيرهم .ووضعوا فيها رسائل خاصة ،حصروا فيها ألفاظ األضداد
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.
وذكر صاحب الحاصل :أن النقيضين ال يوضع لهما لفظ واحد؛ ألن المشترك يجب فيه إفادة التردد
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

الذين رووا أن العرب تسمى المتضادين باسم واحد "(.)2

والتضاد فرع عن المشترك اللفظي ،ألن اللفظة في التضاد تشترك في معنيين ولكنهما
متضادان ومتعاكسان "واذا كان المشترك اللفظي يعني داللة اللفظ على معنيين فأكثر ،فإن التضاد
فرع له ،فقد ورد في اللغة ألفاظ أخرى يدل الواحد منها على معنيين أيضا ولكنهما على التضاد،
واصطلح العلماء على تسمية هذه األلفاظ الواردة باألضداد .وقد ذكر أبو سهل ألفاظا يسيرة من
األضداد من غير أن ينص على المصطلح ،مما يدل على أنه كان من المقرين بظاهرة التضاد في

اللغة غير المنكرين لها ،ومن ذلك قوله" :األيم :هي المرأة التي ال زوج لها ،وسواء كانت بك ار أو
ثيبا  ،وقوله :والمفازة :واحدة المفاوز ،وسميت بذلك على طريق التفاؤل لها بالسالمة والفوز ،من فاز
يفوز فو از ،إذا نجا؛ ألنها مهلكة"(.)3

( )1ينظر :إبراهيم انيس ،داللة األلفاظ ( ،ص .)068
يب ألَف ِ
( )2ابن بطال ،النظم المستَع َذب ِفي تف ِسير غر ِ
اظ الم َهذ ِب( ،ج.)54/0
( )3الهروي ،إسفار الفصيح( ،ج.)001/0
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ألفاظ التضاد الزمنية في البخاري:
-0كان ويكون:
تعد كان من األضداد ،هذا ما مال إليه ابن االنباري بقوله " :كان من األضداد ،يقال :كان

للماضي وكان للمستقبل"(.)1

قد تدل (كان) على الماضي وقد تدل على المستقبل ومن داللتها بلفظها على الماضيَ :ع ِن
َ َُ ْ
َ َ َ
ك تلِ َ ْع َ
ج َل بِهِ﴾(َ ،)2قال " :كان رسول َّللاِ
اب ِن َعب ٍ
صلى هللا
ان
ِا
ل
ه
ب
ك
اس ِفي َقولِ ِه تَ َعاَلىَّ﴿ :ل حت ِر
ِ
ِ
َ َ َ
َ
َ
ِ
يل ِشدة ،وَك ِ
عَلي ِه وسلم يعالِج ِم َن التن ِز ِ
ال ابن َعب ٍ
اسَ :فأ ََنا أ َح ِركه َما َلكم
َ َ
َ ََ َ َ
ان مما ي َح ِرك َشَفتَيه َ -فَق َ
()3
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ي َح ِركه َما" .
َك َما َك َ
ان َرسول َّللا َ
وواضح من سياق الحديث أن ابن عباس رضي هللا عنهما كان يحدث عن فعل رسول هللا

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 استخدم ابن

عباس أسلوب السرد في الزمن الماضي.

ان َرسول َّللاِ صلى هللا َعَلي ِه وسلم أَجوَد الن ِ
وكذا َع ِن اب ِن َعب ٍ
ان أَج َود
الَ :
اسَ ،وَك َ
"ك َ
اسَ ،ق َ
َ
َ
ََ َ
ٍ ِ
ِ
ما يكون ِفي رمض ِ
آنَ ،فَل َرسول
ان َفي َد ِارسه القر َ
ضَ
ان َيلَقاه في ك ِل َليَلة من َرَم َ
ين َيلَقاه ِجب ِريلَ ،وَك َ
ان ح َ
ََ َ َ
َ َ
ِ ()4
ِ
ِ
الخي ِر ِم َن ِ
يح المرَسَلة" .
الر ِ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم أَج َود ِب َ
َّللا َ
وفي هذا الحديث وردت (كان) بلفظها للداللة على الماضي و (يكون) بلفظها ولكن للداللة

على الماضي أيضا؛ ألن سياق الحديث كله يشير إلى الزمن الماضي ومعنى النص (وكان أجود

ما كان يكون في رمضان).

َش َار ِبالجمَل ِة األولى ِإَلى أَنه صلى هللا َعَلي ِه َوسلم أَجود
قال العيني شارحا هذا الحديث ":أ َ
ِ ِ
ِ
َش َار
ضان يفضل على جوده ِفي َس ِائر أوقاته َوأ َ
الناس مطلقا َوأ َ
َش َار ِبالثان َية ِإَلى أَن جوده في َرَم َ
بالثالثة ِإَلى أَن جوده ِفي عموم النفع واإلسراع ِف ِ
يه َك ِ
الري ِح المرسَلة َوشبه عمومه َوسرَعة وصوله ِإَلى
( )1ابن االنباري ،كتاب األضداد( ،ص .)63
(] )2القيامة[06 :
ِ
الوح ِي ،حديث رقم ( ،5ج.)8/0
(َ )3باب َبدء َ
ِ
الوح ِي ،حديث رقم ( ،6ج.)8/0
(َ )4باب َبدء َ
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ِ ِ
ِ ِ
َحدهما يحيي القلب بعد َموته َواآلخر يحيي
الناس بالري ِح المنتشرة وشتان َما َبين األَمرين َفإن أ َ
وتها"(.)1
األَرض بعد َم َ
ِ
ان رسول َّللاِ صلى هللا عَلي ِه وسلم ِإ َذا أَمرهم ،أَمرهم ِم َن األَعم ِ
ال
َ
ََ
ََ
وعن َعائ َش َةَ ،قاَلتَ " :ك َ َ
َ
َ
َ ََ َ
()2
ِب َما ي ِطيقو َن" .

أي في حياة سيدنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ووردت بلفظها ودلت على المستقبل ،مثلَ :عن أ ََن ِ
س ب ِن َمالِ ٍك
ِِ
ِ
يه وج َد حالَوَة ِ
اإليم ِ
ان:
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َق َ
ال " :ثَالَ ٌث َمن كن ف َ َ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َحب َعبدا الَ يحبُّه ِإال َّلل َعز َو َجل َو َمن َيك َره
إَليه مما س َواه َماَ ،و َمن أ َ
أَنَق َذه َّللاِ ،منه َك َما َيك َره أَن يلَقى ِفي الن ِار "(.)3

رِ
ضي َّللا َعنهَ ،ع ِن النِب ِي
َ َ
َحب
َمن َك َ
ان َّللا َوَرسوله أ َ
ود ِفي الكف ِرَ ،بع َد ِإذ
أَن َيع َ

أي من كان ويكون على الدوام هللا عز وجل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص أحب إليه مما سواهما والدليل
س ب ِن مالِ ٍك ر ِ
على ذلك أن هذا الحديث ورد برواية أخرى ،وهي َ - :عن أ ََن ِ
ضي َّللا َعنه َع ِن
َ
َ َ
ِِ
ِ
يه وج َد حالَوَة ِ
ِ
اإليم ِ
ان :أَن َيكو َن َّللا َوَرسوله
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َق َ
ال " :ثَالَ ٌث َمن كن ف َ َ َ َ
َ
النب ِي َ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ود ِفي الكف ِر َك َما َيك َره أَن
المرَء الَ يحبُّه ِإال َّللَ ،وأَن َيك َرَه أَن َيع َ
أَ
َحب إَليه مما س َواه َماَ ،وأَن يحب َ
ف ِفي الن ِار "(.)4
يق َذ َ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ان
ال " :أَرَب ٌع َمن كن فيه َك َ
 َصلى هللا َعَليه َو َسل َم َق َ
وعن َعبد َّللا بن َعمرو أَن النبي َ
ِِ
ِِ
يه خصَل ٌة ِمن ِ
ِ
ِ
النَف ِ
اق َحتى َي َد َع َهاِ :إ َذا اؤت ِم َن
م َنافقا َخالِصاَ ،و َمن َك َانت فيه َخصَل ٌة منهن َك َانت ف َ
َ
اص َم َف َج َر "(.)5
َخ َ
انَ ،واِ َذا َحد َث َك َذ َبَ ،واِ َذا َع َ
اه َد َغ َد َرَ ،واِ َذا َخ َ

أي سيكون منافقا ولكن استخدام صيغة الماضي تدل على المبالغة والتحقيق وهذا من

بالغته وفصاحته ملسو هيلع هللا ىلص.

()1
()2
()3
()4
()5

العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)06/0
ِ ِ
ِ
ِ ِ
المع ِرَف َة ِفعل الَقل ِب ،حديث رقم ( ،73ج.)00/0
صلى هللا َعَليه َو َسل َم« :أََنا أَعَلمكم باَّلل»َ .وأَن َ
َباب َقول النب ِي َ
ِ
باب :من َك ِره أَن يع ِ
ِ ِ
يما ِن ،حديث رقم ( ،70ج.)04/0
َ َ َ
ود في الكف ِر َك َما َيك َره أَن يلَقى في الن ِار م َن اإل َ
َ ٌ َ
ِ
ِ
يم ِ
ان ،حديث رقم ( ،06ج.)06/0
َباب َحالََوة اإل َ
َباب َعالَ َم ِة المَن ِاف ِق ،حديث رقم ( ،04ج.)06/0
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وقال ابن األثير  " :أما اإلخبار بالفعل الماضي عن المستقبل ،ففائدته أن الفعل الماضي

إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ ،وأكد في تحقيق الفعل وايجاده؛
ألن الفعل الماضي يعطي من المعني أنه قد كان ووجد ،وانما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل

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
هو الداللة على إيجاد الفعل الذي لم يوجد بعد؛ فمن أمثلة األخبار بالفعل الماضي عن المستقبل؛
ََ َ
َََْ ُ َ ُ
ْ َ ْ ِ َ َ َ َ َُّ
ُ
ع َمن ِف َ
اهلل ۚ َو ُ ٌك َأتَ ْوهُ
الا َم َ
ات َو َمن ِِف األرض إَِّل من شاء
او ِ
ِ
قوله تعالى﴿ :ويوم ينفخ ِِف الصورِ ففزِ
َ
َ ()1
ع) ،بلفظ الماضي بعد قوله (:ينفخ ) وهو مستقبل لإلشعار
داخِرِين﴾  ،فإنه إنما قال َ( :فَف ِز َ
(.)2

بتحقيق الفزع ،وأنه كائن ال محالة؛ ألن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به "

ِ
ِ
ِ
"من َش ِه َد
الَ :ق َ
وعن أبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه َق َصلى هللا َعَليه َو َسل َمَ :
ال َرسول َّللا َ
انِ ،قيل :وما ِ
طِ
ال:
الق َا
ان َله ِق َا
صلِيَ ،فَله ِق َا
الج َن َازَة َحتى ي
ير ٌ
ير َ
ير َ
طَ ،و َمن َش ِه َد َحتى تدَف َن َك َ
َ
طا ِن؟ َق َ
َ ََ
َ َ
()3
ِ
ِ
يمي ِن" .
الجَبَلي ِن َ
مثل َ
العظ َ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الوَلِد،
"من َم َ
وَق َ
ات َله ثَالَثَ ٌة م َن َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ :
ال أَبو ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنهَ :عن النب ِي َ
ِ
ِ
ِ
الجن َة"(.)4
َلم َيبلغوا الحن َثَ ،ك َ
ان َله ح َجابا م َن الن ِار أَو َد َخ َل َ

أما يكون فتأتي بلفظها للمستقبل وقد تأتي بلفظها لإلخبار عن الماضي فقد ذهب ابن

االنباري إلى أن " :يكون من األضداد أيضا ،يقال  :يكون للمستقبل ،ويقال  :يكون للماضي "(.)5

ٍِ
ِ
ِ
ال
الَ :ق َ
فمن لفظها وتدل على المستقبلَ ،عن أَبي َسعيد الخد ِرِي َرض َي َّللا َعنه أَنه َق َ
رسول َّللاِ صلى هللا عَلي ِه وسلم" :ي ِ
الجب ِ
وشك أَن يكو َن َخير م ِ
ال المسلِ ِم َغ َنم يتبع ِبها َشع َ ِ
ال
ف َ
َ
ٌ ََ َ َ
َ
َ َ
َ
َ ََ َ
()6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َم َواق َع الَقط ِرَ ،يف ُّر ِبدينه م َن الفتَ ِن" .
(] )1النمل [80 :

( )2ابن االثير ،المثل السائر( ،ج.)085/7

ظ َر َحتى تد َف َن ،حديث رقم ( ،0075ج.)80/7
(َ )3باب َم ِن انتَ َ
ِ
ِِ
( )4باب ما ِق ِ
ين( ،ج.)030/7
يل في أَوالَد المسلم َ
َ َ َ
( )5كتاب األضداد البن االنباري.)63( :
( )6بابِ :من ِ
الفرار ِمن ِ
الد ِ ِ
الفتَ ِن ،حديث رقم ( ،01ج.)00/0
َ
َ ٌ َ
ين َ
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أي في المستقبل بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص وأن سياق الحديث واضح في هذا اإلطار ولعل الحرف (أن)

الذي يفيد المصدرية واالستقبال وهو ناصب لما بعده من األفعال المضارعة يدل على ذلك.
وعن أَِبي ه َري َرَة رضى هللا عنه
َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ام ِة
المسلم في َسبيل َّللاَ ،يكون َيوَم الق َي َ
عرف ِ
المس ِك"(.)1
َ

ِ
ِ ِ
ال" :ك ُّل َكل ٍم يكَلمه
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َق َ
َعن النب ِي َ
ِ ِ ِ
العرف
َك َهي َئت َها ،إذ طع َنت ،تََفجر َدما ،اللون َلون الدمَِ ،و َ

ِ
ِ ِ
صلى هللا
ومن ورودها بلفظها ودلت على الماضيَ :عن َعبد َّللا ب ِن ع َم َر ،أَن َرس َ
ول َّللا َ
ِ
الِ" :إن ِم َن الش َج ِر َش َج َرة الَ َيسقط َوَرق َهاَ ،وِهي َمثَل المسلِمَِ ،حِدثوِني َما ِهي؟ َف َوَق َع
َعَليه َو َسل َم َق َ
َ
َ
ِ
الناس ِفي شج ِر ِ ِ
ِ
ِ
ول َّللاِ،
ََ َ
ال َعبد َّللاَ :فاستَح َييتَ ،فَقالواَ :يا َرس َ
الباد َيةَ ،وَوَق َع في َنفسي أَن َها النخَلةَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال َعبد َّللاَِ :ف َحدثت أَِبي ِب َما َوَق َع ِفي
صلى هللا َعَليه َو َسل َم :ه َي النخَلة َق َ
أَخبرَنا ب َها؟ َفَق َ
ال َرسول َّللا َ
ِ
َح ُّب ِإَلي ِمن أَن َيكو َن لِي َك َذا َوَك َذا"(.)2
الَ :ألَن تَكو َن قلتَ َها أ َ
َنفسيَ ،فَق َ
أي ألن كنت قلتها فهو إخبار عن الماضي.

ِ
ِ
"ك َ ِ
ام َلم يوَقظ َحتى َيكو َن ه َو َيستَي ِقظ"(.)3
وكذا َ
ان النب ُّي َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم إ َذا َن َ

فالفعل يكون هنا ورد بلفظه ولكنه دل على الماضي؛ أي حين يستيقظ هو بنفسه صلى

هللا عليه وسلم.

وع ِن األَسوِدَ ،قال :سأَلت َع ِائ َش َة ما َك َ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َيص َنع ِفي َبيِت ِه؟
َ
َ
ان النب ُّي َ
َ
َ َ
ِ ()4
ِِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ض َر ِت الصالَة َخ َرَج ِإَلى الصالَة"
َقاَلتَ :
ان َيكون في مه َنة أَهله  -تَعني خد َم َة أَهله َ -فِإ َذا َح َ
"ك َ
وعائشة رضي هللا عنها تتحدث عن فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الماضي وذلك في قولها (كان
ط َلفظ َيكون ِمن ِرَو َاي ِة المستَملِي َوالس َرخ ِس ِي"(.)5
ان َيكون َسَق َ
يكون) وقال ابن حجر معلقاَ ":قوله َك َ

()1
()2
()3
()4
()5

باب ما يَقع ِمن النج ِ ِ
الم ِاء ،حديث رقم ( ،700ج.)56/0
َ َ َ
اسات في السم ِن َو َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
الحَياء في العلمِ ،حديث رقم ( ،000ج.)08/0
َباب َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
الم ِاء ،حديث رقم ( ،044ج.)06/0
َب ٌ
اب :الصعيد الطيب َوضوء المسلمَِ ،يكفيه م َن َ
باب :من َكان ِفي ح ِ ِ ِ ِ
يم ِت الصالَة َف َخ َرَج ،حديث رقم ( ،606ج.)006/0
َ
َ َ
اجة أَهله َفأق َ
َ ٌ َ
ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)530/1
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وبهذا يؤكد ابن حجر أن الحكاية على الماضي ولكن وجود (يكون) كما في الرواية الموجودة

ربما تكون للتوكيد اللفظي وهللا اعلم.

ومثله أيضا عن أَِبي سَلم َةَ ،قال :س ِمعت ع ِائ َش َة ر ِ
ان َيكون
ض َي َّللا َعن َها تَقولَ :
"ك َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ان" .
انَ ،ف َما أَستَطيع أَن أَقض َي ِإال في َشع َب َ
ضَ
َعَلي الصوم من َرَم َ
ٍ
ٍِ
ِ
وكذا َعن أ ََن ِ
صلى هللا َعَلي ِه
الِ" :إن َقي َس ب َن َسعد َك َ
س ب ِن َمالكَ ،ق َ
ان َيكون َبي َن َي َد ِي النب ِي َ
وسلم ِبمن ِزَل ِة ص ِ
اح ِب ُّ
الش َر ِط ِم َن األ َِم ِ
ير"(.)2
َ
ََ َ َ

-7غابر:

قال الجوهري ":وغبر الشئ َيغبر؛ أي بقي .والغاِبر :الباقي .والغابز :الماضي ،وهو من
األضداد"(.)3

ِ
جماعة
وبقاياه .والغبر:
َ
وجاء أيضا" َغ َب َر الرجل َيغبر غبو ار :إذا َم َك َث .وغبر الَليل :آخره َ
الغاِبر"(.)4
وقد وردت هذه اللفظة في البخاري بأكثر من اشتقاق وتدل على الشيء وضده ومن ذلك
ِ
ٍِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ِ
ِ
الجن ِة
ال" :إن أَه َل َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َق َ
:عن أَبي َسعيد الخدرِي َرض َي َّللا َعنه َعن النب ِي َ
ِ ِ
الغاِبر ِفي األف ِقِ ،م َن المشر ِ
ِِ
الكوَك َب ُّ
َيتَ َر ن
ِق أ َِو
اءو َن َ
الد ِري َ َ
َ
اءو َ أَه َل الغ َرف من َفوقهمَ ،ك َما َيتَ َر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ :بَلى َوالذي
ول َّللا تل َك َم َن ِازل األَنب َياء الَ َيبلغ َها َغيرهمَ ،ق َ
المغ ِرب ،لتََفاضل َما َبي َنهم َقالوا َيا َرس َ
َ
()5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين" .
صدقوا المرَسل َ
َنفسي ِب َيدهِ ،ر َج ٌ
آمنوا باَّلل َو َ
ال َ
قال النووي ":ومعنى الغاِب ِر الذ ِ
اهب الم ِ
اشي؛ أَي الِذي تََدلى لِلغر ِ
وب َوَبع َد َع ِن العيو ِن"(.)6
ََ َ َ
َ

ان ،حديث رقم ( ،0153ج.)05/0
ضَ
ضاء َرَم َ
ضى َق َ
ابَ :متَى يق َ
(َ )1ب ٌ
( )2باب الح ِ
القت ِل َعَلى من و َج َب َعَلي ِه ،دو َن ِ
اإل َما ِم ال ِذي َفوَقه ،حديث رقم ( ،0055ج.)61/5
اك ِم َيحكم ِب َ
َ
َ
َ َ
( )3الجوهري ،الصحاح( ،ج.)065/7
( )4ابن عباد ،المحيط في اللغة( ،ج.)403/0
( )5باب ما ج ِ ِ ِ
الجن ِة َوأَن َها َمخلوَق ٌة ،حديث رقم ( ،0756ج.)001/4
اء في صَفة َ
َ َ َ َ
( )6النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( ،ج.)061/00
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حدةَ ،ك َذا ه َو ِفي ِرَو َاية األَكثَرين
وقال العينيَ ":قوله( :الغابر) ،بالغين المع َج َمة َوال َباء الم َو َ
وِفي ِرواية (الموطأ) الغاير ِبالي ِ
اء آخر الحروف ،ومع َناه الد ِ
اخل ِفي الغروبَ ،ومعنى الغابر ِبال َباء
َ
ََ
َ
َ
ََ
الموحدة الذ ِ
اهبَ ،وه َو من األضداد ،يَقال :غبر ِب َمعنى :ذهبَ ،وِب َمعنىَ :ب ِقي َوِفي ِرَو َاية األصيلِي:
َ َ
()1
ِ
ِ
عين المهمَلة والزاي ،ومع َناه البعيد ،وِفي ِرو َاية الترِمذي :العارب ِبال ِ
العازب ِبال ِ
عين المهمَلة َوالراء" .
َ
َ
َ
ََ
وعند آخر" (ال َغاِب َر)ِ :بال َغي ِن المع َجم ِة ثم ِبالموح َد ِة ِم َن الغب ِ
ور؛ أ ِ
َي ال َب ِاقي"(.)2
َ
َ
َ

وقيل أيضا ":والغابر بالمعجمة والموحدة كذا لألكثر ،ورواه في الموطأ بالتحتية بدل الموحدة

كأنه الداخل في الغروب .وفي رواية األصيلي العابز بالمهملة والزاي قال عياض :معناه الذي يبعد
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

بقوله في الحديث" :من المشرق إلى المغرب" .قال القرطبي :شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب

الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق والغرب في االستضاءة مع البعد

وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان الرفعة وشدة البعد"(.)3
َ ُ ً ْ َ َ َ ْ ََُْ َ َ َ َ ََُْ ْ ُْ ُ َ
صون.
ومن ورودها أيضا ما جاء في باب ﴿ولوطا إِذ قال ل ِقو ِمهِ أتأتون الفاحِشة وأنتم تب ِ
ذ َْ َ ُ
َ َْ َُْ ْ ٌَْ ََْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ذ ُ ْ ََُْ َ
َ َ َ ًَْ ْ ُ
اب ق ْو ِمهِ إَِّل أن قالوا
ون النِااءِ بل أنتم قوم ِتهلون .فما اكن جو
د
ِن
م
ة
و
ه
ش
ال
ج
الر
ون
أئِنكم تلأت
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ ْ ُ َ ُ
ْ َ ْ َ ُ ْ ذ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ذ ُ َ َ ََْْ ُ َ ْ َ ُ ذ ْ َ َُ َ ذ َْ َ َ َ
الغابر َ
ين.
ِن
م
ا
اه
ن
ر
د
ق
ه
ت
أ
ر
ام
َّل
إ
ه
ل
ه
أ
و
اه
ن
ي
جن
أ
ف
.
ون
ر
ه
ط
ت
ي
اس
ن
أ
م
ه
ن
إ
م
ك
ت
ي
ر
ق
ِن
م
وط
ِ
أخ ِرجوا آل ل ٍ
ِ
ِ
ِِ
ََْ َ َْ َ َْ ْ َ َ ً َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ
َ ()4
المنذرِين﴾
وأمطرنا علي ِهم مطرا فااء مطر
"قدرناها؛ أَي :جعلناها بتقديرنا وقضائنا عَليها من الغابرين أَيِ :
ين ِفي ال َع َذاب"
الباق َ
َ
َ َ

( )1العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)051/05
( )2الروي ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( ،ج.)0580/1

( )3الصديقي ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين( ،ج.)008/8
(] )4النمل[54 :

( )5العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)703/05
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()5

ِ
ِ
ِ
وعن ِ ِ
صلى هللا
اءت َرس َ
ول َّللا َ
صفي َة بن َت ح َي ٍي َزو َج النب ِي َ
َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم" :أَن َها َج َ
ِ
ِ
ِِ ِ
عَلي ِه وسلم تَزوره ،وهو معتَ ِك ِ
اعة
العش ِر َ
ٌ
ضَ
الغ َواِب ِر من َرَم َ
انَ ،فتَ َحدثَت عن َده َس َ
المسجد ،في َ
َ َ
ف في َ
َ ََ َ
ِ ِ ()1
ِم َن الع َشاء" .
قال العينيَ ":قوله( :الغوابر)؛ أَي :ال َب ِاق َيات ،والغابر لفظ مشتَرك َبين الضدين َيعِني ال َب ِاقي
والماضي"(.)2

ِ
ضان؛ أَي ال َب َو ِاقي"(.)3
وجاء أيضا" َوَقوله في العشر الغوابر من َرَم َ
ِ
ِ ِ
اليوَم َرج ٌل،
وجاءت بلفظ الفعل الماضي وذلك في قول َعبد َّللا َرض َي َّللا َعنهَ" :لَقد أَتَاني َ
ِ
ِ
َرَي َت َرجال مؤِديا َن ِشيطاَ ،يخرج َم َع أ َم َرِائ َنا ِفي
ال :أ َأ
َف َسأََلني َعن أَم ٍر َما َد َريت َما أَرُّد َعَليهَ ،فَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها؟ َفقلت َلهَ :وَّللاِ َما أَد ِري َما أَقول َل َكِ ،إال أَنا كنا َم َع
اء الَ نحص َ
َ
الم َغازيَ ،ف َيعزم َعَلي َنا في أَش َي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ،ف َع َسى أَن الَ َيع ِزَم َعَلي َنا في أَم ٍر إال َمرة َحتى َنف َعَلهَ ،واِن أ َ
َح َدكم َلن َي َز َ
النب ِي َ
ِِ
ِ
ِ
َل َرجالَ ،ف َشَفاه ِمنهَ ،وأَو َش َك أَن الَ تَ ِجدوهَ ،والِذي الَ
ب َخي ٍر َما اتَقى َّللاََ ،وِا َذا َشك في َنفسه َشي ٌء َسأ َ
ِإَل َه ِإال هو ما أَذكر ما َغ َبر ِم َن ُّ ِ
ِ ِ
صفوه َوَب ِقي َك َدره"(.)4
َ َ
الدن َيا إال َكالثغب شر َبَ ،
َ َ
َ
قال السبتيَ ":قوله َما أذكر َما غبر من ُّ
الدن َيا ي ِريد ه َنا َما َب ِقي َويكون أيضا ِب َمعنى مضى"(.)5

وقال ابن بطال ":وقوله( :ما غبر من الدنيا) يعنى :بقى ،والغابر هو الباقي ،ومنه قوله( :إال

عجوز فى الغابرين (يعنى :ممن تخلف فلم تمض مع لوط .وقوله( :كالثغب) قال صاحب العين:
ا

الثغب :ما يستنقع فى صخرة ،والجمع :ثغبان"(.)6

(ما غبر) ،بالغين المع َج َمة؛ أَيَ :ما َب ِقي ،والغبور من األضداد :ال َبَقاء
وقال العينيَ ":قولهَ :
ِ
ِ
ال ابن ال َجوِزي :ه َو
ال قوم :ال َماضي غابر َوال َباقي غبرَ ،وه َو ه َنا يحتَمل األَمري ِنَ ،وَق َ
والمضيَ ،وَق َ

بالماضي ه َنا أشبه لَقولهَ :ما أذكر"(.)1

(َ )1باب التكِب ِ
ير َوالتسِبي ِح ِعن َد الت َع ُّج ِب ،حديث رقم ( ،6701ج.)48/8
( )2العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)774/77
( )3السبتي ،مشارق

(َ )4باب َعزِم ِ
اإل َما ِم
( )5السبتي ،مشارق

األنوار على صحاح اآلثار( ،ج.)070/7
ِ ِ
يما ي ِطيقو َن ،حديث رقم  ،7164ج(.)50/4
َعَلى الناس ف َ
األنوار على صحاح اآلثار( ،ج.)070/7

( )6ابن بطال ،شرح صحيح البخارى( ،ج.)000/5
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ِ
ام ِة أَذ َن
ووردت بلفظ غبرات على جمع المؤنث السالم وذلك في الحديث "ِإ َذا َك َ
ان َيوم الق َي َ
ٍ
ِ
ان يعبد َغير َّللاِ ِم َن األَص َنا ِم واألَنص ِ
ابِ ،إال
م َؤذ ٌن تَت َبع ك ُّل أمة َما َك َانت تَعبدَ ،فالَ َيبَقى َمن َك َ َ
َ
َ َ
اجر ،وغبرات أَه ِل ِ
ِ
الكتَ ِ
ِ
اب"(.)2
َيتَ َساَقطو َن في الن ِارَ ،حتى ِإ َذا َلم َيب َق ِإال َمن َك َ
ان َيعبد َّللاَ َبٌّر أَو َف ٌ َ َ
قال ابن حجر ":وغبرات أَه ِل ال ِكتَ ِ
ض ِم ال َغي ِن المع َج َم ِة َوتَشِد ِيد الم َوح َد ِة َوِفي ِرَو َاي ِة مسلِ ٍم
اب ِب َ
َ َ
َوغ َبر َو ِك َاله َما َجمع َغاِب ٍر أ َِو الغب َرات َجم ٌع َوغ َبٌر َجمع َغاِب ٍر َويج َمع أيضا َعَلى أَغ َب ٍار َوغبر
ِ
ِ ِ
ان ي َو ِحد َّللاَ ِمنهم"(.)3
اء ِبسكو ِن الم َوح َدة َوالم َراد ه َنا َمن َك َ
الشيء َبقيته َو َج َ
أي الماضين منهم ممن كان يعبد هللا تعالى.

حدة
ضم ال َغين المع َج َمة َوتَشديد ال َباء الم َو َ
وقال العينيَ ":قوله( :وغبرات أهل الكتاب) ِب َ
دها َراء جمع غبرَ ،وه َو جمع غابر َوالمع َنى :بقايا أهل الكتاب ،من غبر الشيء يغبر
وحة بع َ
ال َمفت َ
ِ
ِ
ِ
الَ :وال َمعروف
ال األَزَه ِري :ه َو من األضداد ثم َق َ
غبو ار إذا مكث َوَبقي ،والغابر ه َو ال َماضيَ .ق َ
الكثير أَن الغابر ه َو ال َب ِاقي"(.)4
 -4أبداً:

تأتي لنفي المستقبل ونفي الماضي فأما نفي المستقبل فمثاله:
ِِ
اس ر ِ
ِ
ال" :كنت ِعن َد اب ِن َعب ٍ
ضي
 َوعن َسعيد ب ِن أَبي َ
الح َس ِنَ ،ق َ
َ َ
اسِ ،إِني ِإنسان ِإنما م ِع َ ِ ِ
الَ :يا أََبا َعب ٍ
صن َع ِة َيِديَ ،واِِني أَص َنع
َفَق َ
يشتي من َ
َ ٌ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َعب ٍ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َيقول:
اس :الَ أ َحدث َك إال َما َسمعت َرس َ
ول َّللا َ
()5
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يها أ ََبدا"
يها ُّ
صَ
الرو َحَ ،وَلي َس ب َناف ٍخ ف َ
ورةَ ،فإن َّللاَ م َعذبه َحتى َينف َخ ف َ

َّللا َعنه َماِ ،إذ أَتَاه َرج ٌل
ِِ
ال ابن
ص ِاو َيرَ ،فَق َ
َهذه الت َ
ِ
صوَر
َسمعته َيقولَ :من َ

وأما نفي الماضي فمثاله:

( )1العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)770/04
ِ ِ
ِ ِ
ال َذرٍة} [النساء :]43 :حديث رقم ( ،4580ج.)44/6
(َ )2باب َقولِه :تإن َّللاَ الَ َيظلم مثَق َ
( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج)441/00

( )4العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج)007/08
( )5باب بي ِع التص ِاو ِ ِ
ِ
ِ ِ
ك ،حديث رقم ( 7775ج.)87/0
يها روٌحَ ،و َما يك َره من َذل َ
َ َ
ير التي َلي َس ف َ
َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى
اء ،ثم َ
"صلى النب ُّي َ
 َعن َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َهاَ ،قاَلتَ :صلى هللا َعَليه َو َسل َم الع َش َ
()1
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
اءي ِن َوَلم َيكن َي َدعه َما أ ََبدا"
ثَ َمان َي َرَك َعاتَ ،وَرك َعتَين َجالساَ ،وَرك َعتَين َبي َن الن َد َ
واألصل أن ابدا تستخدم للمستقبل بمعنى مطلقا ولكنها في هذا الحديث استخدمت للماضي

مبالغة ليس إال وهذا ما ذكره ابن زكريا األنصاري حين قال( ":لم يدعهما) أي :لم يتركهما( .أبدا)

ظرف ،واستعمله للماضي مجازا ،وان كان وضعه للمستقبل إجراء للماضي مجرى المستقبل ففيه:
مبالغة ،كأن ذلك دأبه"

()2

وقرر ذلك من قبل ابن حجر في الفتح حين قالَ ":قوله أ ََبدا تََقرَر ِفي كت ِب ال َع َربِي ِة أَن َها
ط ويجاب ع ِن الحِد ِ
ِ
ِ ُّ
ِ
ور ِبأَنها ذ ِكرت عَلى سِب ِ
ِ
يث المذك ِ
يل
َ
َ
تستَع َمل للمستَق َبل َوأَما ال َماضي َفي َؤكد بَق َ َ
َ َ َ
َ
َ
()3
المباَل َغ ِة ِإجراء لِلم ِ
اضي َمج َرى المستَق َب ِل َكأَن َذلِ َك دأبه َال يتركه"
َ
َ َ
 -3الصريم:

الصريم :الصبح ،وهو من األضداد"
الصريم :الليل المظلم  ...و َ
قال الجوهريَ ":

4

ولم ترد هذه اللفظة في البخاري بمعنى الليل إال في موطن واحد وهو شرحه لقوله تعالى:
()5
الصب ِح انصرم ِم َن اللي ِل ،واللي ِ
ص َرَم ِم َن
ان
ل
ك
"
يم)
ر
(كالص
:
ه
ر
ي
غ
ال
ق
و
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
﴿فأصبحت اكلصيم﴾ َ
َ
َ َ
6
الن َه ِار"
وهذه اللفظة تعد من األضداد ألنها تحمل معنى الصبح والليل.

الفج ِر ،حديث رقم ( ،0015ج.)55/7
(َ )1باب الم َد َاو َم ِة َعَلى َرك َعتَ ِي َ
( )2ابن زكريا االنصاري ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)778/0
( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)40/0
) (4الصحاح  ،الجوهري  ،ج0166/5

(] )5القلم[73 :
ْ َُ َ َ ذ ََ ْ َ َ ْ ُُ ُ ُ
َ
َ 6باب تإِن تتوبا إِىل اهللِ فقد صغت قلوبكما} [التحريم " ]4 :ج058/6
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-5إذ واذا:
قال ابن االنباري ":حرفان من األضداد تكون (إذ) للماضي ،و ( إذا ) للمستقبل ،وهذا

المعنى ،ولم يقع فيه لبس "(.)1

ِ
صلِي ِق َب َل َبي ِت
اليهود َقد أَع َج َبهم ِإذ َك َ
وتأتي (إذ) لما مضى من الزمان ،مثلَ " :وَك َانت َ
ان ي َ
المقِد ِ
س"(.)2
َ
فألفاظ هذا الحديث كلها تدل على الحكاية بالماضي ،مثل الفعل (كان) قبل (إذ) وبعدها

والحرف قد الذي دخل على الفعل الماضي (أعجبتهم) وأفاد التحقيق.
ِ
ِ
ٍ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
وعن َعب َد َّللا ب َن َمسعود "أَن النبي َ
ٍ
اب َله جل ٌ ِ
ال َبعضهم لِ َبع ٍ
ض :أَيُّكم َي ِجيء ِب َسَلى
َجهل َوأَص َح ٌ
وس ،إذ َق َ
ظه ِر م َحمٍد ِإ َذا َس َج َد؟"(.)3
َ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا
ال َعبد َّللا بن ج َبي ٍر :أ ََنسيتم َما َق َ
وتدل على المستقبل في مثلَ ":فَق َ
ال َلكم َرسول َّللا َ
ِ
صيبن ِمن ِ
ِ ِ
ِ
يم ِةَ ،فَلما أَتَوهم ص ِرَفت وجوههمَ ،فأَقَبلوا
َ َ
اسَ ،فَلن َ
َعَليه َو َسل َم؟ َقالواَ :وَّللا َل َنأت َين الن َ
الغن َ
ِ
ِ
ينَ ،ف َذ َ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َغير اث َني
من َه ِزِم َ
اك إذ َيدعوهم الرسول في أخ َراهمَ ،فَلم َيب َق َم َع النب ِي َ
ِ
ِ
ين"(.)4
َصابوا منا َسبع َ
َع َش َر َرجالَ ،فأ َ
َكان ي ِ ِ
البي ِتَ ،وأَبو
صلي عن َد َ
َ َ
جز ِ ِ
ضعه َعَلى
ور َبني فالَ ٍنَ ،ف َي َ
َ

أي حال دعاء الرسول لهم في أخراهم.

ِ
ِ
ِ
ال َله َوَرَقةَ :يا اب َن
يجةَ :يا اب َن َعمِ ،اس َمع م َن اب ِن أَخ َ
وفي الحديث "َفَقاَلت َله َخد َيكَ ،فَق َ
ِ
ِ
ِ
ال َله َوَرَقةَ :ه َذا الناموس
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َخ َب َر َما َأرَىَ ،فَق َ
أَخي َما َذا تَ َرى؟ َفأَخ َب َره َرسول َّللا َ
الِذي نزل َّللا عَلى موسى ،يا َليتِني ِفيها ج َذعا(َ ،)5ليتِني أَكون حياا ِإذ يخ ِرجك َقومكَ ،فَقال رسول َّللاِ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ

( )1كتاب األضداد (.)008
ِ ِ
يم ِ
ان ،حديث رقم ( ،43ج)00/0
(َ )2ب ٌ
اب :الصالَة م َن اإل َ
ِ
ظه ِر الم ِ
ِ
صالَته ،حديث رقم ( ،743ج.)50/0
(َ )3باب ِإ َذا ألِق َي َعَلى َ
صلي َق َذٌر أَو ج َيف ٌةَ ،لم تَفسد َعَليه َ
َ
ف ِفي الحر ِب ،وعق ِ
( )4باب ما يكره ِمن التنازِع و ِاالخِتالَ ِ
ِ
امه ،حديث رقم ( ،0301ج.)65/4
َ َ
َ
صى إ َم َ
وبة َمن َع َ
َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
( )5الجذع يد ُّل عَلى حد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ،و ِم ِـن ِ
وث الس ِن و َ ِ
اإلِبـل الـذي أَتَـت َلـه َخمـس
َ َ
ط َرَاوتهَ .فال َج َذع م َن الشاءَ :مـا أَتَـى َلـه َس َـنتَ ِ َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ع ،ألَنه َجد ٌيد( .الرازي ،مقاييس اللغة( ،ج.)400/0
ينَ .وي َسمى الدهر األَزَلم ال َج َذ َ
سن َ
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صلى هللا عَلي ِه وسلم :أَو مخ ِرِجي هم َ ،قال :نعمَ ،لم يأ ِت رجل َق ُّ
ط ِب ِمث ِل ما ِجئ َت ِب ِه ِإال ع ِ
ود َي،
َ َ ٌ
َ ََ
َ ََ َ َ
َ
َ
()1
ِ ِ
ِ
الوحي"
َواِن يدركني َيوم َك أَنصر َك َنص ار م َؤزرا .ثم َلم َين َشب َوَرَقة أَن توف َيَ ،وَفتَ َر َ
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
قول ورقة بن نوفل له قال العينيَ ":قوله ِإذ يخرجك َقومك َقال ابن مالك استعمل ِف ِ
يه ِإذ ِفي المستَقبل
َ
َ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ ْ
ص ِحيح وغفل َعنه أَكثر النح ِويين َو ِمنه َقوله تَ َعاَلى ﴿وأنذرهم يوم اِلرة إِذ قيض
كإذا َوه َو اسِتع َمال
َ
َْ
ْ ُْ ُ
ُ َ ْ
َ
ََْ ُ
()3
()2
َ
َ
ْ
ْ
األمر﴾ َوَقوله تَ َعاَلى ﴿وأنذرهم يوم اآلزفة إِذ القلوب﴾ َوَقوله ﴿فاوف يعلمون إِذ األغلل ِِف
َ ْ
وضع اآلخر ومن اسِتعمال ِإذا م ِ
ع َناقهم﴾(َ )4قال وقد استعمل كل ِمنهما ِفي م ِ
وضع ِإذ َنحو َقوله
أ
َ
ََ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ُّ
َ ْ َ َ
ْ َ (ِ )5
ِ
ال َبعضهم َه َذا
يما مضى َوَق َ
تَ َعاَلى ﴿ِإَوذا رأوا ِِتارة أو لهوا انفضوا إِيلها﴾ ألَن االنفضاض َواقع ف َ
الِذي ذكره ابن مالك قد أقره عَلي ِه غير و ِ
يخنا ِبأَن ُّ
الن َحاة لم يغفلوا َعنه بل منعوا وروده
احد َوتعقبه َش َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لتحقق وقوعه فأنزلوه
َوأولوا َما َ
ظاهره َذلك َوَقالوا في مثل َه َذا استعمل الص َ
يغة الدالة على المضي َ
َمن ِزَلته َويَق ِوي َذلِك ه َنا أَن ِفي ِرَو َاية الب َخ ِاري ِفي التعِبير ِحين يخرجك َقومك َوعند التح ِقيق َما اد َعاه
ِِ
ِِ
مجاز ومجازهم أولى لما يبتنى َعَلي ِه من أَن
مجاز َو َما ذكره َغيره فيه ارِت َكاب َ
ابن َمالك فيه ارِت َكاب َ
ِإيَقاع المستَقبل ِفي صورة الم ِ
ضي تَح ِقيقا لوقوعه أَو استحضا ار للصورة اآلِت َية ِفي َهِذه دون ِتل َك قلت
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
معاني َوَقوله
بل غفلوا َعنه ألَن التنبيه على مثل َه َذا َلي َس من وظيفتهم َواِن َما ه َو من َوظ َيفة أهل ال َ
بل منعوا وروده َكيف يصح وقد ورد ِفي القرآن ِفي غير ما م ِ
ظاهره ي َن ِافي َقوله
وضع َوَقوله َوأولوا َما َ
َ َ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
مع ِاني َقوله ومجازهم أولى
منعوا وروده َوَكيف نسب التأ ِويل إَليهم َوه َو َلي َس إَليهم َواِن َما ه َو إَلى أهل ال َ
الخ بعيد َعن األَوَل ِوية ِألَن التعلِيل الِذي علله َلهم ه َو عين َما علله ابن َمالك ِفي َقوله استعمل ِإذ ِفي
()6
المستَقبل كإذا وِبال َعك ِ
س َفمن أَين األَولوية"
َ

( )1باب بدء الوحي ،حديث رقم ( ،0ج.)0/0
([ )2مريم.]01 :
([ )3غافر.]08 :
([ )4غافر.]00 :
([ )5الجمعة.]00 :

( )6العينى ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج.)51/0
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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
وجوهنا ،ألم تدخلنا وتنجنا من النار ،قال  :فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر

إلى ربهم عز وجل"(.)1

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

(إذ) ،كما في قوله تعالى﴿ :آتوين زبر اِلديد حَّت إذا ساوى بني الصدفني قال انفخوا حَّت إذا جعله
ً
نارا قال آتوين أفرغ عليه قطرا﴾(.)2
ِ
ِ
ف الم َؤِذن
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َك َ
ان ِإ َذا اعتَ َك َ
صة" ،أَن َرس َ
ول َّللا َ
وفي الحديث :عن َحف َ
ِ ِ ِ
ام الصالَة"(.)3
لصب ِحَ ،وَب َدا ُّ
لِ ُّ
الصبحَ ،
صلى َرك َعتَين َخف َيفتَين َقب َل أَن تَق َ
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
َ
َ َ َ َ َ
َ ُ َ
ُ
آم ُنوا قَالُوا َ
ِين َ
ِإَوذا لَ ُقوا َاَّل َ
آم َنا ِإَوذا خل ْوا إ ِ ٰىل ش َياطِين ِ ِه ْم قالوا إِنا َم َعك ْم
المطلق ،كما في قوله تعالى﴿ :
َ َْ
ُ
إِن َما َن ُن ُم ْا َت ْه ِزئون﴾( ،)4فهو لبيان حال المنافقين وال يختص بزمن معين(.)5

ِ ِ
الجن ِة َوالن ِار ،حديث رقم ( ،6563ج.)005/8
(َ )1باب صَفة َ
(] )2الكهف[16 :
(َ )3باب األَ َذ ِ
الفج ِر ،حديث رقم ( ،608ج.)070/0
ان َبع َد َ
(] )4البقرة [04 :

( )5ينظر :الرضي ،شرح الرضي على الكافية( ،ج .)470/7
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المبحث الرابع
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 يق أر اآلن وهو يصلي الساعة،

وهذا اللفظ أيضا يصلح للمستقبل إال أن الحال أولى به من االستقبال تقول هو يق أر غدا ويصلي
بعد غد فإن أردت إخالصه لالستقبال أدخلت فيه السين أو سوف قلت سيق أر غدا وسوف يصلي بعد

غد.

والمستقبل ما قرن به المستقبل من األزمنة ،نحو قولك؛ سينطلق غدا وسوف يقوم غدا

وسوف يصلي غدا وكذلك جميع أفعال األمر والنهي نحو قولك قم غدا وال تقعد غدا"(.)1
وقد جمعت األزمنة الثالثة في بيت من الشعر لزهير بن أبي سلمى:

ِ
ــــن ِعْلــــ ِم مــــا فــــي َغــــد غــــمِ
وَل ِكّننــــي َع ْ

وأعلــــم مـــــا فـــــي اليـــــومِ واألمـ ِ
ــــس قبَلـــــه
ُ

()2

وبعد عرضنا لما بينه العلماء حول تقسيمات الفعل صرفيا من حيث الزمن ،فالبد أن نعرض

هذه األفعال ،التي تختلف داللتها باختالف زمن الفعل ،وتختلف داللتها في زمن الفعل الواحد،

ويمكن عرض تناوله لألفعال صرفيا على النحو اآلتي:
أ-الفعل من حيث الزمن:

وقد تحدث النحاة عن الفعل بصيغته المفردة وتقسيماته الثالثة :الماضي والمضارع واألمر

وناقشوا الزمن من خالل هذه الصيغ فوجدوا صيغة (فعل) تدل على الماضي وصيغة يفعل تصلح
للحال واالستقبال وصيغة أفعل تصلح للحال واالستقبال أيضا على اختالف في األدلة ومواطن
االحتجاج ثم راقبوا هذه الصيغ وهي في سياقات معينة حيث تسبقها أو تتصل بها بعض األدوات

( )1الموصلي النحوي ،اللمع في العربية( ،ج.)70/0

( )2ديوان زهير بن أبي سلمى دار الكتب العلمية ،بيروت( ،0188 ،ص .)5
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والحروف ،مثل :السين وسوف وقد ،وأدوات التوكيد وأدوات النفي والنواسخ وغير ذلك فالحظوا

احتمال اختالف زمن الصيغة الواحدة باختالف التركيبات اللغوية(.)1

والفعل يدل على الزمن بالسياق الذي ورد فيه وليس بصيغته المفردة لألسباب التالية(:)2
 .0صيغة المضارع واألمر كالهما يدالن على زمانين ،هما :الحال أو االستقبال وال تستقر الصيغة
على واحد منهما إال في السياق.

 .7داللة الصيغة الواحدة تختلف من سياق ألخر.
 .0قد ال يراد بالصيغة زمنا معينا بل قد يراد بها عموم الزمان وذلك فيما يتعلق بالطبائع البشرية
والحقائق الكونية وغيرها.
 .4الصيغ الثالثة (فعل-يفعل-افعل) ال تنبأ عن دقائق الزمن التي ينبأ عنها السياق بكامله.
عرض العسقالني الفعل من حيث الزمن الماضي ،وذكر أن داللة الفعل على الماضي تكون
بلفظه وبلفظ المضارع الذي يدل على الماضي.
أما ما ورد في البخاري من أن داللة الفعل الماضي تكون بلفظه فمن حديث إبراهيم بن

أش ِه َد علي بد ار؟ قال :بارز
يوسف عن أبيه عن إسحاق "سأل رجل البراء وأنا أسمع ،قال َ
ٌ
وظاهر"(.)3
يعلق العسقالني فيقول(" :بارز وظاهر) بلفظ الفعل الماضي فيهما"(.)4
وفي قصة قتل أبي رافع بن الحقيق ،ذاك المجرم اليهودي ،فعن إسحاق عن البراء بن عازب

رضي هللا عنهما قال" :بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد هللا بن عتيك

نائم فقتله"(.)5
بيته ليال وهو ٌ

( )1د .كمال رشيد ،الزمن النحوي في اللغة العربية (ص.)03
( )2المرجع السابق( ،ص( ،)03ص.)07

( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)066 /0
( )4المرجع السابق( ،ج.)066 /0
( )5المرجع نفسه( ،ج.)473/0
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يقول(" :بيته) لألكثر بسكون التحتانية وبالنصب على المفعولية؛ أي أنها اسم لكنه يستأنف

فيقول وللمستملي والسرخسي بتشديد التحتانية بلفظ الفعل الماضي من التبييت"()1؛ أي بيته داللة

عمرو؛
صيغة فعل على التكثير والمبالغة في الزمن ،مثل قولنا :جول ز ٌيد :أكثر الجوالن ،وطوف
ٌ
أي أكثر الطوفان(.)2
وأما ما جاء بلفظ المضارع ويدل على الماضي من حديث قتل أبي رافع اليهودي" :فقلت أبا
رافع ،قال :من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش ِمما أغ َنيت َشي َئا"(.)3
حيث ذكر ابن حجر "فأضربه بلفظ المضارع مبالغة الستحضار صورة الحال وان كان ذلك قد
()4

مضى"

إذ إن أضربه في هذا الموضع بمعنى ضربته وقد دل على ذلك الفعل الماضي الذي سبقه

مباشرة في الحديث (فأهويت) الذي دل على الماضي بلفظه فيصبح النص (فأهويت نحو الصوت،

فضربته بالسيف).

(وأَنا دهش) جمَلة إسمية َوقعت َحاال ،ودهش؛ أَي :تحير َوه َو
قال بدر الدين العينيَ ":قولهَ :
ِ ِ
ِ
جمةَ .قولهَ( :ف َما أغنيت َشيئا) يَقالَ :ما يغني َعنك؛ أَي:
بَفتح الدال َوكسر ال َهاءَ ،وفي آخره شين مع َ
ما يجدي عنك وما ينفعك ،ح ِ
اصل ال َمعنى :لم أَقتله"(.)5
َ
َ ََ
َ

فذكر الفعل أغنيت بالماضي وأراد المضارع.

ير َفَقال :يا نِبي َّللاَِ ،قد وَّللاِ
ومما جاء بلفظ المضارع ويدل على المستقبل " َفجاء أَبو ب ِ
صٍ
َ َ َ
َ
َ
َ َ
أَوَفى َّللا ِذمتكَ ،قد رددتِني ِإَلي ِهم ،ثم أَنج ِاني َّللا ِمنهمَ ،قال النِبي صلى هللا عَلي ِه وسلم« :ويل أ ِمهِ
ََ َ
ََ
َ
َ
َ ََ َ َ
ُّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
البح ِر
مس َع َر َحر ٍبَ ،لو َك َ
ف أَنه َس َيرُّده ِإَلي ِهمَ ،ف َخ َرَج َحتى أَتَى س َ
َحٌد» َفَلما َسم َع َذل َك َع َر َ
يف َ
ان َله أ َ
()6
َقال :وينَفلِت ِمنهم أَبو جند ِل بن سهي ٍلَ ،فَل ِحق ِبأَِبي ب ِ
صٍ
ير"
ََ
َ
َ ََ
َ
َ

( )1ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)470 /0
( )2أنظر :زرندح ،أسس الدرس الصرفي في العربية( ،ص.)45

( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)477 /0
( )4المرجع السابق( ،ج.)470 /0

( )5العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)005/00
ِ
الشر ِ
ِ ِ
ُّ ِ ِ
ِ
الحر ِب و ِكتَ َاب ِة ُّ
وط ،حديث رقم  ،7000ج010/0
صاَل َحة َم َع أَهل َ َ
(َ )6باب الشروط في الج َهاد َوالم َ
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ِ ِِ
يرِه ِب ِ
ِ ِ
ٍ
يه وأَهلِ ِه وِفي تَعِب ِ
يغ ِة
الص َ
َ
قال العسقالنيَ ":قوله َوَينَفلت منهم أَبو َجن َدل أَي من أَب َ
المستَقبَل ِة ِإ َشارةٌ ِإَلى ِإرَاد ِة م َشاه َد ِة الح ِ
ال َكَقولِ ِه تَ َعاَلى َّللا الِذي أرسل ِ
الرَياح فتثير سحابا َوِفي ِرَو َاي ِة
َ
َ
َ
َ
َ
اكبا مسلِ ِمين َفَل ِحقوا ِبأَِبي ب ِ
أَِبي األَسوِد عن عروة وانَفَلت أَبو جند ٍل ِفي سب ِعين ر ِ
صٍ
ير َف َن َزلوا َق ِريبا ِمن
ََ
ََ َ َ
َ
َ َ
َ
َ َ َ
()1
ِ
ير ق َري ٍ
يق ع ِ
ط ِر ِ
طعوا َمادتَهم"
ش َفَق َ
ِذي ال َمرَوِة َعَلى َ
كما أن فعل األمر أيضا يدل على الزمن الماضي وذلك من قول الرسول صلى هللا عليه

وسلم" :إن هللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"(.)2

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
كان لما يستقبلون من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفر لكم وتع ِقب ِبأَنه َلو َكان لِلم ِ
اضي
َ َ
َ َ
طب ِب ِه عمر من ِك ار عَليهِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ ِ
َ
ََ
صلى َّللا َعَليه َو َسل َم َخا َ َ
َل َما َحس َن االستد َالل به في قصة َحاطب؛ ألَنه َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِِ ِ
ما َق ِ
ين َف َدل َعَلى أَن الم َرَاد َما َس َيأِتي َوأَوَرَده
ال في أَم ِر َحاط ٍب َو َهذه القصة َك َانت َبع َد َبد ٍر ِبست سن َ
َ َ
اضي مباَل َغة ِفي تَح ِق ِيق ِه وِقيل ِإن ِ
ِفي َلف ِظ الم ِ
يغ َة األَم ِر ِفي َقولِ ِه اعملوا لِلتش ِر ِ
يف َوالتك ِري ِم َوالم َراد
صَ
َ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
اخ َذ ِة ِبما يصدر ِمنهم بعد َذلِك وأَنهم خ ُّ ِ ِ ِ
ِ
يم ِة الِتي
َع َدم الم َؤ َ َ َ
َ َ َ َ
ص َل َلهم م َن ال َحال ال َعظ َ
صوا ب َذل َك ل َما َح َ
ضت َمح َو ذنوبهم"(.)3
اقتَ َ
وقال ابن بطال ":وفيه :جواز غفران ما تأخر وقوعه من الذنوب قبل وقوعه"(.)4

ال العَل َماء َمع َناه الغف َران َلهم ِفي اآل ِخ َ ِرة"(.)5
أي أن الذنوب ستقع في المستقبل كما أكد ذلك النووي" َق َ
وال شك أن اآلخرة هي المستقبل البعيد بعد انقضاء الزمن الدنيوي.

ِ ِ
ال ابن ال َجوِزي َلي َس ه َو على
وقال العينيَ ":قوله " اع َملوا َما ِشئتم " َ
ظاهره االستق َبال َوَق َ
ِ
ِ ِ
ِ
ان لكم فقد غفر َويدل على َه َذا َشيئا
االستق َبال َواِن َما ه َو للماضي تَقديره اع َملوا َما شئتم؛ أَي عمل َك َ
أَحدهما أَنه َلو َكان للمستقبل َكان جوابه فسأغفر والث ِاني أَنه يكون إطالقا ِفي ُّ
الذنوب َوَال َوجه ل َذلِك
َ
َ
َ ََ
َ
))1ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج053/5
( )2المرجع السابق( ،ج.)005/0
( )3المرجع نفسه( ،ج.)005/0
( )4ابن بطال ،شرح صحيح البخاري( ،ج.)064/5

( )5النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( ،ج.)56/06
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وَقال القرطِبي ه َذا التأ ِويل واِن كان حسنا َل ِكن ِف ِ
يه بعد؛ ِألَن اعملوا ِ
وعة
صَ
َ َ َ
يغة أَمر َوِهي َموض َ
َ
َ َ
َ
وضع الم ِ
يغة األَمر م ِ
لالستقبال ولم تضع العرب قط ِ
اضي َال ِبَق ِر َينة َوَال ِب َغير قر َينة َك َذا َنص َعَلي ِه
صَ
ََ
َ
َ
َ
النحويون و ِ
اإل َباحة ِإنما ِهي ِبمعنى ِ
يغة األَمر ِإذا وردت ِبمعنى ِ
اإلن َشاء واالبتداء َال ِب َمعنى
صَ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف شئت َفِإن َما َيقتَضي ِإط َالق
ال َماضي َف َك َ
ص ُّرف َك َ
ان َكَقول الَقائل أَنت َوكيلي َوقد جعلت َلك الت َ
ِ
ِ
ال َوقد ظهر لي َوجه َوه َو أَن َه َذا الخطاب خطاب إكرام
ص ُّرف من َوقت التوكيل َال قبل َذلك َق َ
الت َ
ِ
بها ذنوبهم السالفة وتأهلوا أَن يغفر َلهم
وتشريف يتَ َ
ضمن أَن َهؤَالء الَقوم حصلت َلهم َحاَلة غفرت َ
ذنوب مستأنفة ِإن وقعت ِمنهم َال أَنهم نجزت َلهم ِفي َذلِك الوقت مغفرة ُّ
الذنوب الالحقة بل َلهم
َ
َ
َ
لشيء َما وجود َذلِك الشيء ِإذ
ص َال ِحية أَن يغفر َلهم َما عساه أَن َيقع َوَال يلزم من وجود الصالحية َ
َ
ِ
ِ
وعلى َه َذا
خالَفة
َال يلزم من وجود أَهلِية ال َ
وجودها لكل من وجدت منه أهليتها َوَك َذل َك الَق َ
ضاء َو َغيره َ
َ
ِ
اخ َذة على ما عساه أَن يقع من ُّ
الذنوب ثم أَن هللا
َف َال َيأ َمن من حصلت َله أَهلِية ال َمغف َرة من الم َؤ َ
َ
َ
عز َوجل أظهر صدق َرسوله ِفي كل من أخبر َعنه ِب َشيء من َذلِك َفِإنهم لم َيزالوا على أَعمال
ِ ِ
ِ
الفة َلجأ ِإَلى تَوَبة والزمها َحتى َل ِقي هللا
(ما) أَو م َخ َ
أهل الجنة إَلى أَن توفوا َومن َوقع منهم في أَمر َ
َعَلي َها يعلم َذلِك قطعا من َحالهم من طالع سيرهم وأخبارهم"(.)1

ِ
ضى وص َال ِح الح ِ
ِ ِ
ال َوتَوِف ِيق ِهم لِل َخي ِر َال
َ
بيد أن ابن القيم قد بين أن َه َذا ك َن َاي ٌة َعن َك َمال الر َ َ َ
الت َرُّخ ِ
ص َلهم ِفي ك ِل ِفع ٍل(.)2
ولعمري ما استخدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صيغة المضارع ،أو األمر للداللة على الماضي ،إال

فصاحة وبالغة منه ملسو هيلع هللا ىلص ،فهو أفصح العرب بيد أنه من قريش ،وخير من نطق بالضاد ،وأوتي
ُ ذُ ْ َ ُ ْ َ ْ ً
ً ()3
َ
ا ِهم قوَّل بل ِيغا" .
جوامع الكلم وفصل الخطاب ،وأمره ربه فقال "وقل لهم ِِف أنف ِ
ولذا نجد العرب كانت تستعمل هذه الصيغ المضارعة واألمرية للداللة على الزمن الماضي،

فقد ورد أن العرب استخدمت فعل األمر للداللة على الماضي على نحو المثال التالي (:)4

( )1العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)056/04

( )2العظيم ابادي ،عون المعبود شرح سنن أبـي داود ،ومعـه حاشـية ابـن القـيم :تهـذيب سـنن أبـي داود وأيضـاح عللـه
ومشكالته( ،ج.)764/07
(] )3النساء.[60 :

( )4النحو الوافي ـ عباس حسن( ،ج ،0ص.)41
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إذا أريد من األمر الخبر ،كأن يصف جندي بعد الحرب موقعة شارك فيها ،فيقول :صرعت

كثي ار 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

يتحدث باللفظ الواحد ويقصد دالالت أخرى كدالالت الزمن مثال ،ويؤكد هذا الكالم ما ذهب إليه

الدكتور محمود فهمي حجازي بقوله" :وليس من الصحيح أن نتصور أن قدرة اللغة العربية على
التعبير عن الزمن غير متنوعة ،لعدم تنوع صيغ األفعال فيها ،فالمضارع ال يعبر بالضرورة عن

الحال أو المستقبل ،بل قد يعبر أيضا بالصيغ المركبة عن الحديث الذي استمر في الماضي،
وبالمثل فإن الماضي ال يعبر بالضرورة عن الزمن الماضي فيمكن أن يستخدم الفعل الماضي في

اللغة العربية للتعبير على الحاضر والمستقبل"(.)1

والمضارع يدل على الماضي إذا سبق بلم الجازمة ،مثل :لم يشرب دمحم الدواء ،ومثال
الماضي الذي يدل على الحال واالستقبال مع داللة الماضي ما ورد في القرآن الكريم في حق هللا
تعالى "وكان هللا غفو ار رحيما"()2؛ أي كان وما زال وسيكون.

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.

كما تدل صيغة الماضي على الزمن الحاضر إذا وردت في سياقات معينة نأخذ ،منها(:)3
 .0إذا وردت صيغة الماضي في سياق اإلنشاء اإليقاعي "مثل قولك بعتك كذا أو اشتريت منك
كذا".

 .7إذا وردت صيغة الماضي في سياق اإلعالن عن أمر واإلقرار به من ذلك قوله تعالى "إين

تبت اآلن"( ،)4وصيغة تبت تدل على الحاضر؛ أي أنه يتوب للتو؛ ألنها متبوعة بكلمة اآلن

التي حددت زمن الفعل.

( )1د .محمود فهمي حجازي ،علم اللغة العربية ـ
(] )2األحزاب.[00 :
( )3مجلة علوم اللغة ـ المجلة األولى ـ العدد الثاني 0118ـ القاهرة (ص .)046 - 040
(] )4النساء.[08 :
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 .0إذا وردت صيغة الماضي في سياق كتابة الرسائل وارسالها ،مثل قولك :كتبت إليك كذا في
معنى أكتب ،ومن ذلك أننا نكتب على ظهر مظروف الرسالة واألوراق الرسمية ،األخ فالن

حفظك هللا؛ أي يحفظك هللا.
 .4إذا وردت صيغة الماضي في سياق القسم ،مثل قولك :أقسمت في معنى أقسم وحلفت في
معنى أحلف.

ومن داللة المضارع على االستقبال :عن أبي س ِع ٍيد الخد ِري ر ِ
النبي
ضي هللا َعنه َعن ِ
َ
َ
َ
ِ
الجن َة وأهل الن ِار الن َار ثم َيقول َّللا تَ َعاَلى أَخ ِرجوا
صلى هللا َعَلي ِه َوسلم
الجنة َ
قال ":يدخل أَهل َ
َ
إيمان َفيخرجون ِمنها َقِد اسوُّدوا َفيلَقون ِفي نه ِر الح ِ
ٍ
ياء
ان ِفي َقلِب ِه مثقال َحب ٍة ِمن َخرَد ٍل ِمن
َ
َمن َك َ
َ
َ
ََ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء ملتَ ِوَية"(.)1
الح َياة َشك َمال ٌ
أَو َ
ك َف َينبتو َن َك َما تَنبت الحبة في جانب السيل أََلم تَ َر أَنها تَخرج َ
صَف َر َ

صالح لل َحال واالستقبالَ ،فقيلَ :ح ِقيَقة
قال العينيَ ":قوله( :يدخل) فعل مضارع َوقد علم أَنه َ
ِ
ِ
ِ
مجاز ِفي ِاالسِتق َبال ،وقيلِ :بال َعك ِ
ينهما؛
في ال َحالَ ،
سَ .وَق َ
َ
ال ابن ال َحاجب :الصحيح أَنه مشتَرك َب َ
ِألَنه يطلق َعَلي ِه َما على السويةَ ،وه َو َدلِيل ِاالشِت َراكَ .وِفي َقوله :على السوية ،نظر َال يخفى ،ثم ِإنه
ِ
ان ال َقياس َهه َنا أَن يذكر بأداة مخلصة لالستقبالِ ،ألَن
َال يخلص لالستقبال إال ِبالسين َوَنحوهَ ،وَك َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ورة ال َحال"(.)2
دخول الجنة َوالنار إن َما ه َو في االستق َبالَ ،ولكنه م َحقق الوقوع ذكره بص َ
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

قال" :قال لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر :إذا أكثبوكم ـ يعنى أكثروكم ـ فارموهم ،واستبقوا نبلكم"(.)3

يقول العسقالني(" :فارموهم واستبقوا نبلكم) بسكون الموحدة فعل أمر باالستبقاء؛ أي طلب

اإلبقاء"(.)4

( )1العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)068/0
( )2المرجع السابق( ،ج.)068/0

( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري( ،ج.)006 /0
( )4المرجع السابق( ،ج .)000/0
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وقوله من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه "أن رجاال من األنصار استأذنوا رسول هللا

ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا :ائذن لنا فلنترك البن أختنا عباس فداءه قال :وهللا ال تذرون منه درهما"(.)1
يقول العسقالني(" :فلنترك) بصيغة األمر والالم للمبالغة"(.)2

ومما وجدناه من اللفظ الماضي الدال على االستقبال في قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :اعملوا ما

شئتم فقد غفرت لكم"(.)3

يقول العسقالني "إنه لو كان للماضي لما حسن االستدالل به في قصة حاطب؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص

خاطب به عمر منك ار عليه ما قال في أمر حاطب وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين فدل
على أن المراد ما سيأتي وأورده في لفظ الماضي مبالغة في تحقيقه"(.)4

ومما يجدر ذكره أن العسقالني استدل من الحديث في داللة األمر على الماضي ثم في

داللة الماضي على االستقبال ،وهذا مستوحى من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لصحابته في حال قصة حاطب
التي تحمل الداللتين ،األولى داللة األمر على الماضي؛ ألنهم صحابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذين كانوا

يأتمرون بأمره والثانية داللة الماضي على االستقبال؛ ألن أعمالهم السابقة تشهد بحسن مستقبلهم.

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

ماضيا كون أجزاء المعنى جميعا ماضية ،والغاية طرف المعنى ،ويستحيل أن يكون المستقبل ظرفا

للماضي؛ ألن (اآلن) فاصل بينهما ،والغاية إما داخلة في المعنى فتكون ماضية أيضا واما
خارجة عنه مجاورة له فيصح أن يكون اآلن غاية للماضي ،واما أن تكون منفصلة حتى يكون
المستقبل المنفصل عن الماضي غاية له  -فمستحيل ،فكيف قال :رفع القلم عن الصبي حتى

يبلغ؟! وهذا السؤال لم يبلغني عن أحد ،ولكني أنا الذي حركته.

( )1المرجع نفسه( ،ج.)016 /0
()2المرجع نفسه ( ،ج.)010/0
()3المرجع نفسه ( ،ج.)005 /0
()4المرجع نفسه ( ،ج.)005 /0
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وجوابه  -على ما ظهر لي  -بالتزام حذف أو مجاز حتى يصح الكالم ،ويتبين أن الغاية

ليست للفعل الماضي أو ليست مستقبلة ،فيحتمل أن يقدر :رفع القلم عن الصبي فال يزال مرتفعا
حتى يبلغ ،أو :فهو مرتفع حتى يبلغ ،فيبقى الفعل الماضي على حقيقته ،والمغيا محذوف ،وبه

ينتظم الكالم"(.)1

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

عليه في عدة سياقات ،منها(:)2

 .0في سياق اإلنشاء الطلبي مثال الدعاء ،نحو :رحمك هللا ،غفر هللا لك ،وهذا كثير في كالم
األقدمين والمحدثين ويؤكد ذلك دعاء المؤمنين للنبي ملسو هيلع هللا ىلص في قولهم "ملسو هيلع هللا ىلص".

 .7في سياق اإلخبار عن األمور المستقبلية مع القطع بوقوعها وهذا يكثر في القرآن الكريم حين
َ َ َ َ ْ َ ُ َْ ذ َ ْ َ َ ذ َ َ ْ َ َ َ
ج ْدنا
الحديث عن أحوال يوم القيامة لقوله تعالى ﴿ونادى أصحاب اْلنةِ أصحاب انلارِ أن قد و
ََ
َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ً َ َ ْ َ َ ُّ ذ َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ً َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ذ َ ُ َ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ ذ ْ َ ُ
ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذِن بينهم أن لعنة اهلل ِ لَع
َ
ً
َ َ ذ َ ََ
ذ
الظالِم َ
ِين كف ُروا إِىل َج َه ذن َم ُز َمرا﴾(.)4
ني﴾( ،)3وقوله تعالى﴿ :وسِيق اَّل
ِ
 .0إذا كان الفعل منفيا بال أو (إن) في جواب القسم ،نحو :وهللا ال فعلت ،بمعنى وهللا لن أفعل.
 .4كذلك إذا دخل على الفعل (إن) الشرطية وما يتضمن معناها ،مثل( :ما) الظرفية كقوله تعالى
"ما دامت السموات واألرض"(.)5

 .5كذلك تدل صيغة الماضي على االستقبال بعد همزة التسوية مثل قولنا سواء في مثل قوله
َ َ َ َ َ ْ ْ ََ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ
ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ()6
تعالى ﴿وسواء علي ِهم أأنذرتهم أم لم تنذِرهم َّل يؤمِنون﴾ .

القلم( ،ص.)45
( )1السبكي ،براز الحكم من حديث رِف َع َ
( )2انظر :االستراباذي ،شرح الرضى على الكافية( ،ج /0ص.)00
(] )3األعراف.[44 :
(] )4الزمر.[00 :
(] )5هود.[030 :
(] )6يس.[03 :
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ويضيف عباس حسن في النحو الوافي سياقات أخرى لداللة أفعال الماضي أو الحاضر على

المستقبل منها(:)1

ذ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ
اك الك ْوثر"( ،)2فاإلعطاء سيكون في
وذلك إذا تضمن الفعل وعدا مثل قوله تعالى " إِنا أعطين

المستقبل؛ ألن الكوثر في الجنة ولم يجئ وقت دخولها.

كذلك يدل الماضي على االستقبال إذا عطف الفعل على ما علم استقباله ،مثل قوله
َْ ُ ُ ََُْ ََْ ْ َ َ َ
ََ َ
َََْ ُ َ
نف ُخ ِف ُّ
ذ َ ()3
امةِ فَأ ْو َر َد ُه ُ
الصورِ فف ِزع
ي
م
و
ي
و
﴿
تعالى
وقوله
،
﴾
ار
انل
م
﴿يقدم قومه يوم القِي
ِ
َ
ذ
ات َو َمن ِف ْاألَ ْر ِض إ ذَّل َمن َشاء ذ ُ
الا َم َ
اهلل َو ُ ٌّك أتَ ْوهُ َداخِر َ
ين﴾(.)4
او ِ
ِ
ِ
ِ

تعالى:
َمن ِِف

ومن داللة أفعال المضارع على المستقبل إذا اقترن فعل المضارع بظرف من ظروف
المستقبل مثل (إذا) في قولنا (أزورك إذا تزورني) ..إذ إن معنى الفعلين يدالن على االستقبال فال

تتم زيارة الثاني إال إذا تمت زيارة األول.

كذلك إذا أسند الفعل المضارع إلى شيء متوقع حصوله في المستقبل ،مثل :يدخل الشهداء

الجنة مع السابقين ،فدخول الجنة أمر مستقبلي قطعا للشهداء ،نسأل هللا تعالى أن نكون منهم،
وهو خاص بأحوال يوم القيامة.

أو إذا سبق الفعل المضارع (هل) االستفهامية ،مثل :هل تقاطع مجالس السوء؟ وكذلك إذا اقتضى
َ ََ ُ
طلبا ،مثل قوله تعالى ﴿ َوال ْ َو َ ُ
ض ْع َن أ ْوَّلدهن﴾(.)5
ِ
ادلات يُ ْر ِ
فاهلل يطلب من الوالدات إرضاع أوالدهن في المستقبل .أو اقتضى وعدا أو وعيدا كقوله تعالى
اء َو ُي َعذ ُ
ِب َمن ي َ َش ُ
﴿ َي ْغفِ ُر ل َِمن ي َ َش ُ
اء﴾(.)6

( )1عباس حسن ،النحو الوافي( ،ج.)01/0
(] )2الكوثر.[0 :
(] )3هود.[18 :
(] )4النمل.[80 :
(] )5البقرة.[700 :
(] )6المائدة[08 :
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المبحث الخامس
اختالف داللة اللفظ بين االستعمال الزماني والمكاني
عني علماء الداللة بالتطور الداللي " :فبحثوا في هذا المجال أسباب تغير الداللة وأشكاله
وصوره ،وقد أدركوا أن التطور الداللي ،هو تغيير األلفاظ لمعانيها ،ذلك أن األلفاظ ترتبط بداللتها

ضمن عالقة متبادلة ،فيحدث التطور الداللي كلما حدث تغير في هذه العالقة ،وال يكون التطور

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
يدرس في مباحث المجاز ،وفي حركية اللغة الدائبة قد تتخلف الداللة األساسية للكلمة ساحة مكانها

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

ال متناهية تتميز بالبطء والخفاء" (.)1

ومن األلفاظ التي تختلف داللتها زمانيا ومكانيا في صحيح البخاري ما يأتي:
-0حول:
فمن استعمالها الزماني وتكون بمعنى العام حديث َزي َن َب ِبن ِت أ ِم َسَل َم َةَ ،عن أ ِم َها" ،أَن ام َأرَة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال:
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َفاستَأ َذنوه في الكحلَ ،فَق َ
توف َي َزوج َهاَ ،ف َخشوا َعَلى َعي َني َهاَ ،فأَتَوا َرس َ
ول َّللا َ
ِ
ِ
ِ
ان َحو ٌل َف َمر َكل ٌب َرَمت
الَ تَ َكحلَ ،قد َك َانت ِإح َداكن تَمكث في َش ِر أَحالَس َها أَو َش ِر َبيت َهاَ ،فِإ َذا َك َ
ِببعرٍة ،فال حتى تم ِ
ضي أَرَب َعة أَشه ٍر َو َعشٌر"(.)2
َََ َ َ َ َ َ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمِ" :إ َذا َما َر ُّب الن َع ِم َلم يع ِط َحق َها ت َسلط َعَلي ِه َيوَم
َوَق َ
ال َرسول َّللا َ
القيام ِةَ ،فتَخِبط وجهه ِبأَخَف ِافها وَقال بعض الن ِ ِ
ِ
ٍ
اف أَن تَ ِج َب َعَلي ِه الص َدَقة،
اس " :في َرجل َله ِإِب ٌلَ ،ف َخ َ
َ َ َ َ
َ َ
ََ
( )1ينظر :علم الداللة أصوله ومباحثه( ،ج.)61،03/0
(َ )2باب الكح ِل لِل َحاد ِة ،حديث رقم ( ،5008ج.)63/0
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َفباعها ِبِإِب ٍل ِمثلِها أَو ِبغن ٍم أَو ِببَق ٍر أَو ِبدر ِ
ار ِم َن الص َدَق ِة ِب َيو ٍم احِت َياالَ ،فالَ َبأ َس َعَلي ِهَ .وه َو
اه َمِ ،ف َر ا
ََ
َ
ََ
َ
َ ََ
()1
ِِ
ِ
الحول ِب َيو ٍم أَو ِب ِست ٍة َج َازت َعنه" .
ول َ
َيقول :إن َزكى إبَله َقب َل أَن َيح َ

ِ ِ
ِ
ٍ
ال"َ :د َخ َل النِب ُّي
ومن استعمالها المكاني في رواية َعبد َّللا ب ِن َمسعود َرض َي َّللا َعنهَ ،ق َ
ِ
الكع َب ِة ثَالَث ِم َائ ٍة َوِستُّو َن نصباَ ،ف َج َع َل َيطعن َها ِبعوٍد ِفي َيِد ِه،
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َمك َةَ ،و َحو َل َ
َ
َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ُ
()2
َو َج َع َل َيقول﴿ " :جاء اِلق وزهق ابلاطِل﴾" .

 وكذا عن أَن ٍ ِِ
ِ
الخن َد َق َحو َل
صار َيحفرو َن َ
َ َ
الَ :
س َرض َي َّللا َعنهَ ،ق َ
"ج َع َل الم َهاجرو َن َواألَن َ
ِ ِ
اب َعَلى متوِن ِهمَ ،وَيقولو َن:
المد َينةَ ،وَينقلو َن التَُّر َ
َ

ِ
ين َب َاي ُعــــوا ُم َحمــــ َدا
َن ْحــ ُن الـــذ َ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ي ِجيبهم َوَيقول:
النب ُّي َ
اللهم ِإن ُه الَ َخير ِإال َخير ِ
اآلخَرْه
ُ
ُْ
َْ
-7بين:

َعَلـــى ِ
اإل ْســـالَ ِم َما َبـــ ِقيَنا أََبــــ َدا
َفَب ِار ْك ِفي األَ ْن َص ِار َوالم َه ِ
اجَرْه"
ُ

()3

وهذه اللفظة ظرف للزمان والمكان يحدده السياق ومن األحاديث التي وردت فيها (بين)
ِ
ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
الَ :أ
"رَيت َرس َ
زمانية َ :عن َعبد َّللا ب ِن ع َم َر َرض َي َّللا َعنه َما َق َ
ول َّللا َ
الع َش ِ
ِإ َذا أَعجَله السير ِفي السَف ِر يؤ ِخر المغ ِرب ،حتى يجمع بينها وبين ِ
اء"(.)4
َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ
َ
َ
أي :في الميقات الزماني.
وع ِن اب ِن ع َم َر
 َِ ِ
اء ِبجم ٍع ك ُّل و ِ
اح َد ٍة
َوالع َش َ
َ

ِ
"ج َم َع
الَ :
َرض َي َّللا َعنه َما َق َ
ِ
ِِ
ام ٍةَ ،وَلم ي َسِبح َبي َنه َما،
منه َما بإَق َ

ِ
صلى هللا َعَلي ِه
النب ُّي َ
والَ عَلى ِإث ِر ك ِل و ِ
اح َد ٍة
َ َ
َ

المغ ِر ِب
َو َسل َم َبي َن َ
ِمنه َما"(.)5

( )1باب ِفي الزَك ِاة وأَن الَ يَفر َق بي َن مجتَ ِم ٍع ،والَ يجمع بي َن متََفر ٍ
ِقَ ،خشَي َة الص َدَق ِة ،حديث رقم ( ،6158ج.)70/1
َ ٌ
ََ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخمــر ،أَو ت َخــرق ِ
صــليبا ،أَو طنبــورا ،أَو َمــا الَ
يهــا َ
(َ )2بـ ٌ
صـ َـنما ،أَو َ
الزَقــاقَ ،فـإن َك َسـ َـر َ
ـابَ :هــل تك َســر الــدَنان التــي ف َ
ينتََفع ِب َخ َشِب ِه  ،حديث رقم ( ،7408ج.)006/0
الخن َد ِق ،حديث رقم ( ،7805ج.)75/4
(َ )3باب َحف ِر َ
( )4باب ي ِ
المغ ِر َب ثَالَثا ِفي السَفر ،حديث رقم ( ،0310ج.)44/7
َ
ص لي َ
َ
طوع ،حديث رقم ( ،0600ج.)064/7
(َ )5باب َمن َج َم َع َبيَنه َما َوَلم َيتَ َ
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ٍِ
ِ
صلى هللا
ومن ورودها مكانية عن أ ََن َس ب َن َمالكَ ،يقول"َ :بي َن َما َنحن جل ٌ
وس َم َع النب ِي َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ال َلهم :أَيُّكم
المس ِجدَ ،د َخ َل َرج ٌل َعَلى َج َم ٍلَ ،فأ ََن َ
المسجد ثم َعَقَله ،ثم َق َ
اخه في َ
َعَليه َو َسل َم في َ
ِ
ظه َرَاني ِهم"(.)1
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم مت ِكئٌ َبي َن َ
م َحمٌد؟ َوالنب ُّي َ
وقد أوضحنا سابقا الجانب الصرفي والداللي لكلمة ظهرانيهم خالل هذه األطروحة.

اس رضى هللا عنهما َقال" :أَقبلت ر ِ
و َعن َعبِد َّللاِ ب ِن َعب ٍاكبا َعَلى ِحم ٍار أَتَ ٍ
انَ ،وأ ََنا َيو َمِئٍذ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
صلِي ِب ِمنى ِإَلى َغي ِر ِج َد ٍارَ ،ف َم َررت َبي َن
َقد َن َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ي َ
اهزت االحتالَ َمَ ،وَرسول َّللا َ
ف ،وأَرسلت األَتَان تَرتَعَ ،فدخلت ِفي الص ِ
ِ
ِ
فَ ،فَلم ين َكر َذلِ َك َعَلي"(.)2
ََ
َ
َي َدي َبعض الص َ َ

اختالف داللة التركيب بسبب اإلضافة:

وهو هنا المعروف بالمركب اإلضافي ،وهو " ما ترك َب من المضاف والمضاف إليه،
ٍ
فضة .صوم النهار"(.)3
مثل" :كتاب التلميذ .خاتم
"وأن المركب اإلضافي يعرب صدره على حسب العوامل أيضا ويجر َعجزه باإلضافة"(.)4
واإلضافة عند النحاة تأتي على ضربين بينهما ابن االنباري حين قال ":إن قال قائل :على
كم ضربا اإلضافة؟ قيل :على ضربين؛ إضافة بمعنى الالم ،نحو :غالم زيد؛ أي :غالم لزيد،
واضافة بمعنى ِ
(من) نحو :ثوب خز؛ أي :ثوب ِمن خز"(.)5
وقال ابن جني ":وِهي ِفي ال َك َالم على َ ِ
َحدهما ضم اسم ِإَلى اسم ه َو َغيره ِب َمعنى
َ
ضرَبين أ َ
يد؛
الالم َواآلخر ه َو ضم اسم ِإَلى اسم ه َو بعضه ِب َمعنى من األول ِمنه َماَ ،نحو َقولك َه َذا غالم ز ٍ
أَي غ َالم َلهَ ،و َهِذه َدار عبد هللا؛ أَي َدار َلهَ ،والث ِاني َنحو َقولكَ :ه َذا ثوب َخز َوالثوب بعض ال َخز؛
ٍ
صوف.
أَي ثوب من َخزَ ،و َهِذه جبة صوف ،أَي جب ٌة من

ِِ
( )1باب ما ج ِ ِ
توقل َر ِب ِزدِني ِعلما} [طه ،]004 :حديث رقم ( ،60ج.)70/0
اء في العلمَِ .وَقوله تَ َعاَلىَ :
َ َ َ َ
ِ
ِ
ابَ :متَى َيص ُّح َس َماع الصغ ِ
ير؟ ،حديث رقم ( ،06ج.)76/0
(َ )2ب ٌ
( )3الغالييني ،جامع الدروس العربية( ،ص.)05

( )4الجارم وأمين ،النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ،ج.)006/7
( )5ابن االنباري ،أسرار العربية( ،ص.)736

301

ضاف ِإَلي ِه كثي ار من أَح َكامهَ ،نحو التع ِريف واالستفهام
ضاف قد يكتسي من الم َ
َواعَلم أَن الم َ
َوال َج َزاء َومعنى العموم"(.)1
"واإلضافة على قسمين :محض ٌة وتسمي معنوية ،وغير محضة وتسمى لفظية.

المعنوية :تفيد المضاف تعريفا إن أضيف إلى معرفة كدار عمرو ،وتفيده تخصيصا إن أضيف إلى
نكرة كغالم امرأة.

اللفظية :ال تفيد الضعف ال تعريفا وال تخصيصا لكنها تفيده تخفيفا في اللفظة فقط ولذلك

اكب فرسا .وتكون في اسمي الفاعل والمفعول
سميت لفظية .فقولك :راكب فرس ُّ
أخف من قولك :ر ٌ
والصفة المشبهة كطالب حق ،ومحمود فعل ،وكريم أصل"(.)2
ومن المعلوم أن المركب في العربية أنواع متعددة كالمركب اإلضافي وسنخص به ألفاظ

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:

ٍ
اب ر ِ
ِ
الخط ِ
ِ
ضي َّللا َعنه
الَ :
"ش ِهدت الع َيد َم َع ع َم َر ب ِن َ
َعن أَبي ع َبيدَ ،موَلى اب ِن أَزَه َرَ ،ق َ
َ َ
ِ
ِ
صي ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
امكم،
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َعن ص َيام ِه َماَ :يوم فط ِركم من َ
َفَق َ
الَ :ه َذان َيو َمان َن َهى َرسول َّللا َ
واليوم اآلخر تأكلون ِف ِ
يه ِمن نس ِككم"(.)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
فيه األضاحي ،أما يوم الفطر وهو عيد الفطر الذي يلي رمضان مباشرة وهو األول من شوال فسمي

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
( )1ابن جني ،اللمع في العربية( ،ص.)83
( )2السراج ،اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثل( ،ص.)000
( )3باب صو ِم يو ِم ِ
الفط ِر حديث رقم ( ،0113ج.)47/0
َ َ
َ
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بيوم الفطر ،وهو بعد انتهاء الشهر الفضيل بعد معاناة وصبر على ترك المباحات في أيام الشهر

الكريم من طعام وشراب وشهوة ،وهو طاعة وتقرب هلل ومغفرة وعتق من النار.

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صلى،
وكذا َعن َجاب ِر ب ِن َعبد َّللاَ ،ق َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َيوَم الفطر َف َ
ام النب ُّي َ
الَ" :ق َ
ِ
النساءَ ،ف َذكرهن وهو يتَوكأ عَلى يِد ِبالَ ٍل ،وِبالَل ب ِ
ط
اس ٌ
َف َب َدأَ ِبالصالَ ِة ،ثم َخ َ
َ ٌ َ
َ َ َ ََ َ َ
ط َبَ ،فَلما َف َرغَ َن َزَلَ ،فأَتَى َ َ
ِ ِِ ِ
النساء الصدَق َة قلت لِع َ ٍ
ِ
ِ
صدق َن ِح َينِئٍذ،
طاءَ :زَك َ
َ
َ
اة َيو ِم الفط ِرَ ،ق َ
ص َدَقة َيتَ َ
ال :الََ ،وَلكن َ
ثَوَبه يلقي فيه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ِ
الِ :إنه َل َح ٌّق َعَلي ِهمَ ،و َما َلهم الَ
تلقي َفتَ َخ َهاَ ،ويلق َ
ين ،قلت :أَت َرى َحقا َعَلى اإل َما ِم َذل َكَ ،وي َذكرهن؟ َق َ
ونه؟"(.)1
َيف َعل َ

وهنا نجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعلم األمة كيف يفعل في هذا اليوم بالذات وهو عيد الفطر وذلك أنه

يبدأ بالصالة؛ أي صالة العيد ثم بعد ذلك يخطب في الناس وهذا هو هديه ملسو هيلع هللا ىلص وهو مسحوب
أيضا على عيد األضحى المبارك.

ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
ومن التركيب اإلضافي أيضا" َوأنزَل َعَلى َرسول َّللا َ
ور ِفي َوج ِه ِهَ ،وه َو َيم َسح َجِب َينهَ ،وَيقول :أَب ِش ِري َيا
َف َس َكت َنا َفرِف َع َعنهَ ،واِِني َألَتََبين ُّ
السر َ
اءتَ ِك"(.)2
أَن َزَل َّللا َب َر َ
ومنه
َفِإ َذا َف َرغ َنا ِم َن

ِ
اعِت ِه
من َس َ
َع ِائ َشةَ ،فَقد

ِ
ِ
ِ ِ
الح ِج،
َم َرَنا َعشي َة الترِوَية أَن نهل ب َ
أيضا إضافة لفظة عشية ،مثل :في الحديث "ثم أ َ
المن ِ
اس ِكِ ،جئ َنا َفطف َنا ِبال َبي ِت ،وِبالصَفا و ِ
الهدي"(.)3
ََ
َ
المرَوةَ ،فَقد تَم َح ُّج َنا َو َعَلي َنا َ
َ َ

أي قبيل التروية مباشرة في المساء في وقت العشي وفي هذا الوقت بالذات تبدأ مناسك الحج

في اليوم الثامن من ذي الحجة.

الفض ِل ِبن ِت
وكذا في الحديثَ :عن أ ِم َ
ِ
ِ
َخ َذ
ف َعشي َة َع َرَف َةَ ،فأ َ
َو َسل َم ِبَق َد ِح َل َب ٍنَ ،وه َو َواق ٌ

ِِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
َ
الحارث" :أَن َها أَرَسَلت إَلى النب ِي َ
()4
ِ
ِب َيِده َف َش ِرَبه" .

ِ
النساء يوم ِ
(َ )1باب مو ِع َ ِ ِ
الع ِيد ،حديث رقم ( ،108ج.)70/7
َ
ظة اإل َما ِم َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـيم فــي الـ ُّـدنَيا َواآلخـ َرِةَ ،وَّللا َيعَلــم َوأَنــتم الَ
ـيع َ
الفاح َشــة فــي الــذ َ
(َ )2بــاب تِإن الــذ َ
آمنـوا َلهــم َعـ َذ ٌ
ين يحُّبــو َن أَن تَشـ َ
اب أَلـ ٌ
ين َ
ِ
ِ
يم} ،حديث رقم ( ،4050ج.)030/6
تَعَلمو َنَ ،وَلوالَ َفضل َّللا َعَليكم َوَرح َمته َوأَن َّللاَ َرء ٌ
وف َرح ٌ
ِِ
ِ
( )3بــاب َقــو ِل َّللاِ تَعــاَلى :ت َذلِـ ِ
ـرمِ} [البقــرة ،]016 :ح ــديث رق ــم ،0507
الحـ َا
َ
َ
المس ـجد َ
َ
ـك ل َمــن َلــم َيكــن أَهلــه َحاضــرِي َ
(ج.)044/7
ِ
ف َعَلى َب ِع ِ
يرِه حديث رقم ( ،5608ج.)003/0
(َ )4باب َمن َش ِر َب َوه َو َواق ٌ
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ٍ
ال
الَ :ق َ
ومن إضافة لفظة (قبل وبعد) ما جاء على الترتيب من حديث َعم ِرو ب ِن َميمونَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
الخلِ َيف َة ِبالمه ِ
الخلِ َيف َة
ف َلهم َحقهمَ ،وأوصي َ
ع َمر َرض َي َّللا َعنه " :أوصي َ
ين األَولِ َ
اج ِر َ
ين :أَن َيع ِر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم :أَن َيق َب َل ِمن
يم َ
ص ِار الذ َ
ان ،من َقبل أَن ي َهاج َر النب ُّي َ
ين تََبوءوا الد َار َواإل َ
باألَن َ
مح ِسِن ِهمَ ،وَيعف َو َعن م ِس ِيئ ِهم "(.)1
وهنا أضيفت (قبل) الى المصدر المؤول؛ أي :هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ِ
اب ر ِ
ِ
الخط ِ
ض تَطلِيَقة
ض َي َّللا َعنه َماـ َ
وعن َناف ٍع "،أَن اب َن ع َم َر ب ِن َ
طل َق ام َأرَة َله َوِه َي َحائ ٌ
َ
َ
ِ
ِ
وِ
اح َدةَ ،فأَمره رسول َّللاِ صلى هللا َعَلي ِه وسلم أَن ير ِ
يض ِعن َده
اج َع َها ثم يمس َك َها َحتى تَطه َر ،ثم تَح َ
َ
ََ َ
َ
َ
ََ َ
ِ
ِ
طلَِقها َفلي َ ِ ِ
ِ
ِ
ين تَطهر ِمن َقب ِل
طلق َها ح َ
َحي َ
ضة أخرى ،ثم يمهَل َها َحتى تَطه َر من َحيض َهاَ ،فإن أ ََرَاد أَن ي َ َ
أَن يج ِ
ام َع َها"(.)2
َ
ِ
َخذتم أَد َركتم َمن
ومن اإلضافة إلى لفظ الزمان بعد ما جاء في الحديث "أَالَ أ َحدثكم ِإن أ َ
ظه َرَاني ِه ِإال َمن َع ِم َل ِمثَله ت َسِبحو َن َوتَح َمدو َن
َحٌد َبع َدكمَ ،وكنتم َخي َر َمن أَنتم َبي َن َ
َس َبَقكم َوَلم يد ِرككم أ َ
ٍ
ِ
ِ
ين"(.)3
صالَة ثَالَثا َوثَالَث َ
َوت َكِبرو َن َخل َ
ف كل َ

ِ
صلى هللا َعَلي ِه
وَق َ
ال النب ُّي َ
يستَش َهدو َنَ ،وَينِذرو َن َوالَ َيفو َنَ ،وَيظ َهر
ِ
ِ
ٍِ
ِ
ِ
العبد
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َيقول " :إ َذا أَسَل َم َ
وعن أبي َسعيد الخد ِري أَنه َسم َع َرس َ
ول َّللا َ
ٍ
ِ ِ
ِ
الح َس َنة ِب َعش ِر أَمثَالِ َها
ان َزَلَف َهاَ ،وَك َ
َف َحس َن ِإسالَمه ،ي َكفر َّللا َعنه كل َسِي َئة َك َ
صاصَ :
ان َبع َد َذل َك الق َ
ِإَلى سب ِع ِم َائ ِة ِ
ضع ٍ
فَ ،والسِي َئة ِب ِمثلِ َها ِإال أَن َيتَ َج َاوَز َّللا َعن َها "(.)5
َ

َو َسل َمِ" :إن َبع َدكم َقوما َيخونو َن َوالَ يؤتَ َمنو َنَ ،وَيش َهدو َن َوالَ
ِفي ِهم ِ
الس َمن"(.)4

َ ذ َ ََذُ ذ َ َ َ َ
يمان} حديث رقم ( ،4888ج.)048/6
ال
(َ )1باب تواَّلِين تبوءوا ادلار و ِ
ِ ِ ِ
ِِ
طلَقها و ِ
ِ
ِ
اح َـدة أَو ِثنتَـي ِن ،حـديث رقـم
َح ُّق ِب َردهن} [البقرة ]778 :في العدةَ ،وَكي َ
توبعوَلتهن أ َ
الم أرََة إ َذا َ َ َ
ف ي َارجع َ
(َ )2باب َ
( ،5007ج.)58/0
( )3باب ِ
الذك ِر َبع َد الصالَ ِة ،حديث رقم ( ،840ج.)0068
اب :الَ َيش َهد َعَلى َش َه َاد ِة َجوٍر ِإ َذا أش ِه َد ،حديث رقم ( ،7650ج.)000/0
(َ )4ب ٌ
ِ
المرِء ،حديث رقم ( ،40ج.)00/0
(َ )5باب حس ِن إسالَ ِم َ
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ومن اإلضافة إلى لفظة ليلة ما جاء في قصة وفاة أبي بكر الصديق" َق ِ
َح ُّق
الحي أ َ
ال :إن َ
َ
()1
ِبالجِد ِيد ِمن المِي ِتِ ،إنما هو لِلمهَل ِة َفَلم يتَوف حتى أَمسى ِمن َليَل ِة الثُّالَثَ ِ
اءَ ،ود ِف َن َقب َل أَن يصِب َح" .
َ َ
َ
َ َ
َ
َ َ
ِ
الخي ِر ،عن ُّ ِ ِ
الي َم ِن
وعن أَِبي َ
َ
َ
الَ :خ َرج َنا م َن َ
"متَى َه َ
اجر َت؟ َق َ
الص َنابح ِي ،أَنه َق َ
ال َلهَ :
ِ
ِ
مه ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
ينَ ،فَقدم َنا الجحَف َةَ ،فأَق َب َل َراك ٌبَ ،فقلت َلهَ :
اج ِر َ
الخ َب َر؟ َفَق َ
الَ :دَفنا النبي َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
منذ َخم ٍ
صلى هللا
س ،قلتَ :هل َسمع َت في َليَلة الَقد ِر َشيئا؟ َق َ
الَ :ن َعم ،أَخ َب َرني بالَ ٌل م َؤذن النب ِي َ
عَلي ِه وسلم :أَنه ِفي السب ِع ِفي العش ِر األَو ِ
اخ ِر"(.)2
َ
َ
َ ََ َ
وفي الحديثين إفادة اإلضافة التعريف.

(َ )1باب َمو ِت َيو ِم ِاالثَني ِن ،حديث رقم ) ،0080ج.)037/7
ضـي َّللا عنهمـاِ ،فـي مر ِ
( )2باب بع ِث النِب ِـي صـلى هللا علي ِـه وسـلم أسـامة بـن زي ٍـد ر ِ
ض ِـه ال ِـذي تـوِفي ِفي ِـه ،حـديث رقـم
َ َ
ََ
َ َ
َ
َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
( ،4403ج.)06/6
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الفصل الثالث
الظواهر البالغية أللفاظ الزمان في
صحيح البخاري
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المبحث األول :المجاز
جاوزته بمعنى :جزته .وتَ َجوَز في كالمه؛ أي تكل َم
المجاز لغة" :جاوزت الشيء إلى غيره وتَ َ
بالمجاز").(1
اصطالحاً :ذكر الجرجاني إمام البالغيين تعريف المجاز في كتابه المشهور أسرار البالغة

فقال ":إذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة ،وصف بأنه مجاز ،على معنى أنهم جازوا به
)(2

وقال ابن أبي األصبع

)(3

 ":المجاز

موضعه األصلي ،أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوال"
َ
عبارة عن تجوز الحقيقة ،بحيث يأتي المتكلم السم موضوع لمعنى فيختصره إما بأن يجعله مفردا
بعد أن كان مركبا ،أو غير ذلك من وجوه االختصار ،أو يذكر ما هو متعلق به ،أو كان من سببه

لفائدة"). (4

وعرفه السيوطي بقوله" :إن حد المجاز عند مثبتيه أنه كل كالم تجوز به عن موضوعه
ا ألصلي إلى غير موضوعه األصلي لنوع مقارنة بينهما في الذات ،أو في المعنى :أما المقارنة في
المعنى ،كوصف الشجاعة والبالدة ،وأما في الذات ،كتسمية المطر سماء".

)(5

ٍ
لعالقة :مع قرينة مانعة
وهو ":اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطالح التخاطب

من إرادة المعنى الوضعي ،والعالقة :هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي"

)(6

مجاز من طريق اللغة،
وذكر الجرجاني أنواع المجاز ،فقال ":واعلم أن المجاز على ضربين:
ٌ
ومجاز من طريق المعنى والمعقول ،فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة ،كقولنا :اليد مجاز في
ٌ
مجاز في اإلنسان ِ
وكل ما ليس بالسبع المعروف ،كان حكما أجريناه على ما جرى
النعمة واألسد
ٌ
عليه من طريق اللغة؛ ألنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة،

) (1الجوهري ،الصحاح( ،ج.)800/0

( )2ابن دمحم الفارسي ،أسرار البالغة( ،ص.)015
( )3ابن أبي األصبع العدواني المصري ،المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي( ،ج.)031/0
( )4ابن أبي اإلصبع العدواني ،تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن( ،ص.)450
( )5السيوطي المزهر في علوم اللغة( ،ص .)77

( )6ابن مصطفى الهاشمي ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع( ،ص.)750

302

لصلة ومالب ٍ
ٍ
سة بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه ،ومتى
وأوقعها على غير ذلك ،إما تشبيها ،واما
َ
وصفنا بالمجاز الجمل َة من الكالم ،كان مجا از من طريق المعقول دون اللغة"(.)1
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،

وانهزم الشتاء .أال ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية ،فقولك :قام زيد ،معناه :كان منه القيام؛
أي :هذا الجنس من الفعل ،ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام ،وكيف يكون ذلك وهو جنس،

والجنس يطبق جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع اآلتي ،الكائنات من كل من وجد منه القيام.

ومعلوم أنه ال يجتمع إلنسان واحد "في وقت واحد ،وال في مائة ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل

تحت الوهم ،هذا محال عند كل ذي لب .فإذا كان كذلك علمت أن "قام زيد" مجاز ال حقيقة ،وانما

هو على وضع الكل موضع البعض لالتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير"(.)2

وقال ممثال بألفاظ الزمان أيضا ":واذا كان كذلك فمثله قعد جعفر ،وانطلق دمحم ،وجاء

الليل ،وانصرم النهار"(.)3

والمجاز من مفاخر العرب في كالمهم وداللة على فصاحتهم وبالغتهم" العرب كثي ار ما

تس تعمل المجاز ،وتعده من مفاخر كالمها؛ فإنه دليل الفصاحة ،ورأس البالغة ،وبه بانت لغتها عن

سائر اللغات ...والمجاز في كثير من الكالم أبلغ من الحقيقة ،وأحسن موقعا في القلوب واألسماع،
وما عدا الحقائق من جميع األلفاظ ثم لم يكن محاال محضا فهو مجاز؛ الحتماله وجوه التأويل،

فصار التشبيه واالستعارة وغيرهما من محاسن الكالم داخلة تحت المجاز ،إال أنهم خصوا به أعني

اسم المجاز بابا بعينه؛ وذلك أن يسمى الشيء باسم ما قاربه أو كان منه سبب ،كما قال جرير بن
عطية:

إذا ســــــــق الســــــــماء بــــــــأر

رعينـــــــــــــــــــاه وان كـــــــــــــــــــانوا غضـــــــــــــــــــابا

قــــــــوم

( )1الجرجاني ،أسرار البالغة( ،ص.)438
( )2ابن جني الخصائص( ،ج.)453/7
( )3المرجع السابق( ،ج.)453/7
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أراد المطر لقربه من السماء ،ويجوز أن تريد بالسماء السحاب؛ ألن كل ما أظلك فهو سماء،

وقال سقط يريد سقوط المطر الذي فيه ،وقال رعيناه والمطر ال يرعى ،ولكن أراد النبت الذي

يكون عنه؛ فهذا كله مجاز" (.)1

ثم ذكر ابن رشيق القيرواني) (2شاهدا على المجاز من الفاظ الزمان فقال ":قال العتابي:
حتـــــــى تكلـــــــم فـــــــي الصـــــــبح العصـــــــافير

يــــــــا ليلــــــــة لــــــــي بجــــــــوارين ســــــــاهرًة
()3

فجعل الليلة ساهرة على المجاز ،وانما يسهر فيها"

وكذلك قال " :ومن المجاز عندهم قول الشاعر وغيره :فعلت ذاك والزمان غر ،والزمان
غالم ،وما أشبه ذلك ،وهو يريد نفسه ليس الزمان كقول بعضهم:
شــــــــــــــرب الــــــــــــــدهر علــــــــــــــيهم وأكــــــــــــــل

ســـــــــــألتني عـــــــــــن أنـــــــــــاس هلكـــــــــــوا

فليس معناه شربت وأكلت عليهم؛ ألنه إنما يعني بعد العهد ال السلو وقلة الوفاء .وقال أبو الطيب:
ومشــــــــى عليهــــــــا الــــــــدهر وهــــــــو مقيــــــــد

أفنـــــــــت مودتهــــــــــا الليــــــــــالي بعــــــــــدنا
فإنما أراد الدهر حقيقة ،وقال الصنوبري:

وزمــــــــــــاني فــــــــــــيهم غالمــــــــــــاً فشــــــــــــاخا

كـــــــان عيشـــــــي بهـــــــم أنيقـــــــاً فـــــــولى

فليس مراده كنت فيهم غالما فشخت ،ولكل موضع ما يليق به من الكالم ويصح فيه من
()4

المعنى"

( )1ابن رشيق القيرواني األزدي ،أبو على الحسن ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه( ،ج.)766/0
( )2ابن رشيق ،أبو علي الحسن ،ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( ،ج.)85/7
( )3ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه( ،ج.)766/0
( )4المرجع السابق( ،ج.)766/0
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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:

ِ
ِ ِ ٍِ
يح ِمن جو ِ
ف اللي ِل ينظرَن ِإَلى ُّ
ِ
ِ
الطه ِر،
صاِب ِ
َ
َ
 َ"وَبَل َغ بن َت َزيد بن ثَابت :أَن ن َساء َيدعو َن بال َم َ()1
َفَقاَلت :ما َكان ِ
الن َساء َيص َنع َن َه َذا َو َع َابت َعَلي ِهن"
َ َ
فقوله من جوف الليل كناية عن شدة الظلمة قال العينيِ ":ألَن طلب المصابيح ألمر َغالب
الظلمة َال تكون إال ِفي َجوف الليل"(.)2
الظلمةَ ،وشدة
َال يكون إال ِفي شدة
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ام
ال" :ان َ
وكذا هذا الحديث أيضا وهو حديث َعبد َّللا ب ِن أَبي َقتَ َاد َةَ ،ق َ
طَل َق أَبي َع َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
طَل َق النِب ُّي
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم أَن َعد اوا َيغزوهَ ،فان َ
الح َديب َيةَ ،فأَح َرَم أَص َحابه َوَلم يحرمَ ،وحد َث النب ُّي َ
ِ
ِ
ضح َك َبعضهم ِإَلى َبع ٍ
ظرت َفِإ َذا أ ََنا ِب ِح َم ِار
ضَ ،ف َن َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ،ف َبي َن َما أ ََنا َم َع أَص َحاِبه تَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح ٍ
َكل َنا من َلحمه َو َخش َينا أَن
شَ ،ف َح َملت َعَليهَ ،ف َ
ط َعنتهَ ،فأَث َبتُّهَ ،واستَ َعنت ِب ِهم َفأ ََبوا أَن يعينوِنيَ ،فأ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ،أَرَفع َف َرسي َشأوا َوأَسير َشأواَ ،فَلقيت َرجال من َبني
ط َعَ ،ف َ
نقتَ َ
طَلبت النبي َ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ال :تَ َركته ِبتَع َه َنَ ،وه َو َق ِائ ٌل
صلى هللا َعَليه َو َسل َم؟ َق َ
غَفار في َجوف الليل ،قلت :أَي َن تَ َرك َت النبي َ
طعوا
ُّ
ول َّللاِِ ،إن أَهَل َك َيق َرءو َن َعَلي َك السالَ َم َوَرح َم َة َّللاِِ ،إنهم َقد َخشوا أَن يقتَ َ
السق َياَ ،فقلتَ :يا َرس َ
ِ
دونك َفانتَ ِظرهم ،قلت :يا رسول َّللاِ ،أَصبت ِحمار وح ٍ ِ ِ ِ
ال ِللَقو ِم :كلوا َوهم
ََ
شَ ،وعندي منهَ ،فاضَل ٌة؟ َفَق َ
َ َ َ
ََ َ
َ
()3
مح ِرمو َن"

ومثله سواد الليل أيضا كناية عن شدة الظلمة وهذا ما جاء في الحديث َعن َعِد ِي ب ِن َح ِات ٍم
َ
َ ذ َََذَ َ ُ
اخليْ ُط األَبْ َي ُض م َِن َ
ك ُم َ
ِ
اخليْ ِط األ ْس َودِ﴾(َ )4ع َمدت
الَ" :لما َن َزَلت﴿ :حَّت يتبني ل
َرض َي َّللا َعنه َق َ
ِ ٍ
ِ ٍ
ضَ ،ف َج َعلته َما تَح َت ِو َس َادِتيَ ،ف َج َعلت أَنظر ِفي اللي ِلَ ،فالَ َيستَِبين
ِإَلى عَقال أَس َوَدَ ،وِاَلى عَقال أَب َي َ

()1باب ِإقب ِ
ال الم ِح ِ
يض َوِادَب ِارِه( ،ج.)00/0
َ
َ
َ
( )2العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)711/0
(َ )3باب َج َز ِاء الصي ِد َوَنح ِوِه ،حديث رقم ( ، 0870ج.)00/0
([ )4البقرة.]080 :
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الِ :إن َما َذلِ َك َس َواد اللي ِل
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َف َذ َكرت َله َذل َك َفَق َ
ليَ ،ف َغ َدوت َعَلى َرسول َّللا َ
َوَب َياض الن َه ِار"(.)1
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

الخليل إلى أن فحمة العشاء :هي شدة سواد الليل المظلم(.)2
ِِ
ان َقد
وقال ابن حجر ":فيه ِإش َع ٌار ِبأَن الَق َم َر َك َ

ال:
وفي الحديثَ :فَلما َد َخ َل الَقرَي َةَ ،ق َ
اء َص َب ُ
اح ُ
المنْ َذر َ
﴿فَ َا َ
ين﴾(َ )4قاَل َها ثَالَثا"(.)5
ِ

اب"( )3وهذا يفهم منه شدة الظلمة.
َغ َ
ذُ َ ْ َُ َ َ ْ َ َُْ ذ َ ََ َْ َ َ َ
احةِ ق ْو ٍم
﴿ اهلل أكب خ ِربت خيب إِنا إِذا نزنلا بِا

كناية عن أن الغارة الصباحية على خيبر ستسوء وجوههم كما أننا موعودون بإساءة وجه
يهود عند تحرير فلسطين كما ذكرت سورة اإلسراء في القرآن الكريم.
"أي إنا إذا أغرنا على قوم من أعدائنا ونزلنا بساحتهم صباحا فما أسوأ صباحهم ،وما أشد
()6

هزيمتهم"

وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلصَ" :فأَعتَ َم ِبالصالَ ِة َحتى اب َهار الليل"(.)7

والفعل (ابهار) الذي رفع بها لفظ الليل على وزن أفعال بتشديد الالم ويحمل معنى المبالغة

ف،
في االنتصاف والظلمة "وقد يأتي "أفعال" في غير األلوان ،قالوا" :اقطار النبت" إذا َول ِى وأخذ َي ِج ُّ
(.)1
و"اِبهار الليل" إذا أظَل َم"
َ ُُ َ ْ َ ُ َ ذ َََذ َ َ ُ ُ َُْ ََْ ُ
َْ َ َ َ ْ
جر ُم ذم أَت ُِّموا الص َي َ
َ َْ
ِ
ام
ِ
(َ )1باب َقـو ِل َّللا تَ َعـاَلى﴿ :وُكوا وارشبوا حَّت يتبني لكم اخليط األبيض مِن اخلي ِط األسودِ مِن الف ِ
َ ذ
إِىل الليْ ِل﴾  ،حديث رقم ( ، 0106ج.)78/0
( )2ينظر :الفراهيدي ،العين( ،ج.)754/0

( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)766/00
([ )4الصافات.]000 :
الف ِخ ِذ ،حديث رقم ( ،000ج.)80/0
(َ )5باب َما يذ َكر ِفي َ
( )6قاسم ،حمزة دمحم ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري( ،ج.)086/0
( )7باب َفض ِل ِ
الع َش ِاء حديث رقم ( 560ج.)008/0
َ
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وذهب ابن فارس إلى أصل لفظة (ابهار) بقوله" :الباء والهاء والراء أصالن :أحدهما الغلبة

والعلو ،واألخر وسط الشيء...ويقال :ابهار الليل ،إذا انتصف ،ومنه الحديث :إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سار

ليلة حتى ابهار الليل ،واألباهر في ريش الطائر ،ومن بعض ذلك ذك اشتقاق اسم بهراء"(.)2

ولمعرفة المقصود بـ (إبهار الليل) البد من الرجوع إلى المعجمات ،فقد ذهب الخطابي إلى

توضيح اللفظة بقوله :وبهرة كل شيء :وسطه وقال أبو سعيد الضرير :إبهرار الليل :طلوع نجومه

إذا تتامت؛ ألن الليل إذا أقبل أقبلت فحمته ،فإذا استنارت النجوم ذهبت تلك الفحمة"(.)3

وذكر الزبيدي( :)4إن البهر من المجاز ،وهي :اإلضاءة كالبهور ،والبهر من المجاز هي (الغلبة)(.)5
وعن جاِبر بن عبِد َّللاِ األَنص ِاريَ ،قال" :أَقبل رجل ِبن ِ
اض َحي ِن َوَقد َج َن َح الليلَ ،ف َواَف َق م َعاذا
ََ َ ٌ َ
َ َ َ َ
َ
َ
ِ ِ
النس ِ
ِ
ي ِ
اضحه وأَق َبل ِإَلى مع ٍاذَ ،فَق أَر ِبسورِة َ ِ
طَل َق الرجل َوَبَل َغه أَن
اء َ -فان َ
َ
َ
َ
صليَ ،فتَ َر َك َن َ َ َ
البَق َرة  -أَو َ
َ
ِ ()6
ال منه"
م َعاذا َن َ
ط ِائَفة ِمنه ،واستجنح من َذلِك،
كناية عن شدة ظلمته "جنح الليل وجنحه ِبالض ِم َوال َكسرَ :
َوالمع َنى :اشتدت ظلمته" (.)7

وجاء أيضا "جنح الليلِ ،بالض ِم وال َكسر ظالمه أَو َ ِ ِ
عشاء"
مراد ه َنا َفح َمة ال َ
طائَفة منه َوال َ
َ

()8

( )1ابن يعيش ،شرح المفصل( ،ج)440/4

( )2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة (بهر)( ، ،ج.)038/0
( )3ابن منظور ،لسان العرب( ، ،ج .)80/4

( )4الشيخ اإلمام العالم المحـدث مرتضـى بـن دمحم بـن قـادري بـن ضـياء هللا الحسـيني الواسـطي البلك ارمـي نزيـل مصـر
ودفينها المشهور بالزبيدي وهو صاحب تاج العروس شرح القاموس( .ابن عبد العلي الحسني الطالبي ،عبد الحي بن

فخر الدين ،نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر( ،ج.)0038/0
( )5ينظر :الزبيدي ،تاج العروس ( ب هـ ر) (ج .)760/03

ِ
طو َل حديث رقم ( 035ج)047/0
امه ِإ َذا َ
(َ )6باب َمن َش َكا إ َم َ
( )7كشف المشكل من حديث الصحيحين ،ابن الجوزي ( ،ج)00/0

( )8ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري التيسير بشرح الجامع الصغير( ،ج.)070/0
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وفي فيض القدير"(إذا كان جنح الليل) بضم الجيم وكسرها؛ أي أقبل ظالمه قال الطيبي جنح

الليل طائفة منه وأراد به هنا الطائفة األولى منه عند امتداد فحمة العشاء"(.)1
َ ُ
َ ذ َََذَ َ ُ
ك ُم َ
ِ
ِ ِ
اخليْ ُط األبْ َيض م َِن
الَ" :لما َن َزَلت﴿ :حَّت يتبني ل
 ََعن َعد ِي ب ِن َحات ٍم َرض َي َّللا َعنهَ ،ق َْ َ ()2
َْ
ِ ٍ
ِ ٍ
ضَ ،ف َج َعلته َما تَح َت ِو َس َادِتيَ ،ف َج َعلت
اخلي ِط األسودِ﴾ َع َمدت ِإَلى عَقال أَس َوَدَ ،واَِلى عَقال أَب َي َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َف َذ َكرت َله َذِل َك
أَنظر في الليلَ ،فالَ َيستَبين ليَ ،ف َغ َدوت َعَلى َرسول َّللا َ
الِ :إن َما َذلِ َك َس َواد اللي ِل َوَب َياض الن َه ِار"(.)3
َفَق َ
ْ
اخليط ْاألَبْ َيض من ْ َ
"و ِمنها ما قيلِ :إن قولهَ ﴿ :ح ذَّت يتَبَ ذني لكم ْ َ
اخليط األسود﴾ من َباب
َ
َ َ َ
ِاالسِت َع َارة أم من َباب التشِبيه؟ أ ِجيبِ :بأَن َقوله :تمن الفجر} أخرجه من َباب ِاالسِت َع َارةَ ،وقد نقلنا
َه َذا َعن الزَمخ َش ِري ِفي أ ََو ِائل ال َباب.
و ِمنها ما قيلِ :إن ِاالسِتعارة أبلغ َفلِم عدل ِإَلى التشِبيه؟ أ ِجيبِ :بأَن التشِبيه ال َك ِ
امل أولى من
َ َ
ََ
َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
صة َلف َوات َشرط حسنهاَ ،وه َو أَن يكون التشِبيه َبين المستَ َعار َله
صةَ ،وهي َناق َ
االست َع َارة الناق َ
ِِ
ِ
ِ
ان مشتبها على َبعضهم"(.)4
والمستعار منه جليا ِب َنفسه َمعروفا َبين َسائر األقوامَ ،و َه َذا قد َك َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسلم َ َليَلة،
 َوعن َعبد َّللا ب ِن أَبي َقتَ َاد َةَ ،عن أَبيهَ ،ق َ
ال" :سرَنا َم َع النب ِي َ
ِ
ِ
ِ
ال ِبالَ ٌل :أ ََنا
ال :أ َ
َخاف أَن تََناموا َع ِن الصالَة َق َ
ول َّللاَ ،ق َ
الَ :بعض الَقومَِ :لو َعرس َت ب َنا َيا َرس َ
َفَق َ
ظهره ِإَلى ر ِ
احَلِت ِهَ ،ف َغَل َبته َعي َناه َف َنامَ ،فاستَيَق َ ِ
ِ
صلى هللا
أوِقظكمَ ،فاض َ
َ
ط َجعواَ ،وأَس َن َد بالَ ٌل َ َ
ظ النب ُّي َ
َ
ِ
طَل َع َحا ِجب الشم ِ
الَ :ما أل ِق َيت َعَلي َنو َم ٌة ِمثل َها
َعَلي ِه َو َسل َم َوَقد َ
الَ :يا بالَل ،أَي َن َما قل َت؟ َق َ
سَ ،فَق َ
ُّ
ِ
ِ
ين َشاءَ ،يا ِبالَل ،قم َفأَِذن ِبالن ِ
اس
اءَ ،وَرد َها َعَليكم ح َ
احكم ح َ
الِ :إن َّللاَ َق َب َ
ض أَرَو َ
َقطَ ،ق َ
َ
ين َش َ
ِ
ِ
ِ
صلى"(.)5
ام َف َ
بالصالَة َفتََوضأََ ،فَلما ارتََف َعت الشمس َواب َياضتَ ،ق َ

( )1زين الدين ،دمحم ،فيض القدير شرح الجامع الصغير( ،ج.)470/0

([ )2البقرة.]080 :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الخي ِط األَسَوِد ِم َن َ ِ
ام
الخيط األَبَيض م َن َ
توكلوا َواش َربوا َحتى َيتََبي َن َلكم َ
(َ )3باب َقول َّللا تَ َعاَلىَ :
الفجـر ثـم أَت ُّمـوا الص َـي َ
ِإَلى اللي ِل} [البقرة.]080 :
( )4العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)714/03
ِ
(َ )5باب األَ َذ ِ
الوق ِت ،حديث رقم ( ،515ج.)077/0
ان َبع َد َذ َهاب َ
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اجب الشمس) قيل :هو طرف قرص الشمس الِذي يبدو ِعند ُّ
قال العيني( ":ح ِ
الطلوع َوَال
َ
َ
َ
()1
ِ
ِ
ِ
وعها" .
يغيب عند الغروبَ ،وقيل :النيازك التي تبدو إذا َحان طل َ
ويفهم من هذا الكالم أنه مجاز عن وقت الضحى حتى ترتفع الشمس ويمتد النهار والدليل

على ذلك أن النبي صلى اله عليه وسلم صلى لما ابياضت الشمس وارتفعت.

وفسر الزمخشري قوله (بدا حاجب الشمس) من المجاز" :ومن المجاز :بدا حاجب الشمس؛

أي :حرفها شبه بحاجبي اإلنسان ،فقال(:)2
تـــــراءت لنـــــا كالشـــــمس بـــــين غمامـ ِ
ــــة
والحت حواجب الصبح :أوائله"

بحاج ِ
ِ
َبــــدا ِ
ــــب
ــــنت
حاجــــب ِمْنهــــا وض ْ

(.)3

فقد جعل للشمس حاجبا ،ولفظة (حاجب) لها معان ودالالت كثيرة ،منها الستر ،وحجبه منعه

من الدخول ،وحاجب العين ،وجمعه حواجب ،وقديما يسمى رئيس البوابين حاجب وجمعه حجاب،
(.)4

وحواجب الشمس نواحيها ،واحتجب الملك عن الناس

س ب ِن مالِ ٍكَ ،قالَ" :قِدم أناس ِمن عك ٍل أَو عرين َةَ ،فاجتَووا ِ
وعن أ ََن ِ
َم َرهم النِب ُّي
ََ
 ََ َ ٌ
َ
َ
المد َين َة َفأ َ
َ
َ
طَلقواَ ،فَلما ص ُّحوا ،قتلوا ر ِ
اعي النِب ِي
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمِ ،بلَِقا ٍحَ ،وأَن َيش َربوا ِمن أَب َوالِ َها َوأَل َب ِان َها َفان َ
َ
َ
ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخ َبر في أَول الن َه ِارَ ،ف َب َع َث في آثَ ِارهمَ ،فَلما ارتََف َع
اء َ
َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ ،واستَاقوا الن َع َمَ ،ف َج َ
النهار ِجيء ِب ِهمَ ،فأَمر َفَق َ ِ
ِ
ِ
الحرِةَ ،يستَسقو َن َفالَ
ط َع أَيد َيهم َوأَرجَلهمَ ،وسم َرت أَعينهمَ ،وألقوا في َ
ََ
َ
َ
()5
يسَقو َن"
أيضا ارتفاع النهار مجاز عن وقت الضحوة.
ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
َعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه :أَن َرس َ
ول َّللا َ
الجمع ِة غسل الجناب ِة ثم راحَ ،ف َكأَنما َقرب بدنة ،ومن ر ِ
اع ِة الث ِان َي ِة،
اح في الس َ
َ َ ََ َ َ َ َ َ
َ َ
َ ََ َ
َ
( )1العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)01/5
( )2ديوان قيس بن الخطيم .00 :البيت في وصف امرأة أظهرت له بعض وجهها.
( )3الزمخشري أساس البالغة (حجب)( ،ج.)068/0

( )4ينظر :الرازي ،أبو بكر مختار الصحاح (حجب)( ،ج.)57/0
الغن ِم وم ارِب ِ
ال ِ ِ
( )5باب أَبو ِ
ِ
ض َها ،حديث رقم ( ،700ج.)56/0
َ
اإلِبلَ ،والد َوابَ ،و َ َ َ َ َ
َ
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"م ِن اغتَ َس َل َيوَم
َق َ
الَ :
َف َكأَن َما َقر َب َبَق َرةَ ،و َمن

راح ِفي الس ِ ِ ِ
اح
َ
اعة الثالثَةَ ،ف َكأَن َما َقر َب َكبشا أَق َرَنَ ،و َمن َر َ
َ َ
ِ ِ
ومن راح ِفي الس ِ
ضةَ ،فِإ َذا
اعة َ
الخام َسةَ ،ف َكأَن َما َقر َب َبي َ
َ
ََ َ َ
ِ
الذك َر"(.)1

ِفي الساع ِة اِ ِ
اجة،
َ
الرب َعةَ ،ف َكأَن َما َقر َب َد َج َ
اإلمام ح ِ
المالَِئ َكة َيستَ ِمعو َن
َخ َرَج ِ َ َ َ
ض َرت َ

جاء في معالم السنن "قال كان مالك بن أنس يقول ال يكون الرواح إال بعد الزوال ،وهذه

األوقات كلها في ساعة واحدة.

قلت كأنه قسم الساعة التي تحين فيها الرواح للجمعة أقساما خمسة فسماها ساعات على

معنى التشبيه والتقريب كما يقول القائل قعدت ساعة وتحدثت ساعة ونحوه يريد جزءا من الزمان
غير معلوم ،وهذا على سعة مجاز الكالم وعادة الناس في االستعمال"()2؛ أي ليس ساعة بالضبط

في عدد دقائقها الستين ولكنه على التشبيه والتقريب وسعة الكالم ومجازه.

ِ
ِ
ِ
ال:
ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :اللهم َب ِارك َل َنا في َشام َناَ ،وِفي َي َمن َنا َق َ
الَ :ق َ
وفي حديث اب ِن ع َم َرَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ :قا َل
الَ :قالواَ :وِفي َنجد َنا؟ َق َ
ال :اللهم َب ِارك َل َنا في َشام َنا َوِفي َي َمن َناَ ،ق َ
الَ :ق َ
َقالواَ :وِفي َنجد َنا؟ َق َ
هناك الزالَ ِزل و ِ
طِ
ان"(.)3
الفتَنَ ،وبِ َها َيطلع َقرن الشي َ
َ َ
َ

اء وجه ه َذا الحِد ِ
ِ
ِ
يث َو َمع َناه ِعن َد َنا َحمله
َ
َ
ولفظ قرن الشيطان هنا مجاز َ"وَق َ
ال َقوٌم م َن العَل َم َ
َعَلى مج ِاز اللف ِظ واسِتع ِ
اع ال َك َالمِ"(.)4
ارة الَقو ِل َو ِات َس ِ
َ ََ
ََ
وعن أَِبي هريرة رضى هللا عنه ع ِن النِب ِي صلى هللا عَلي ِه وسلم َقال " :الَ تس ُّموا ِ
الع َن َب
َ ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ َ
()5
الكرَمَ ،والَ تَقولوا َخي َب َة الده ِرَ ،فِإن َّللاَ ه َو الدهر " .
َ
ِعن َد الن َو ِازِل َوال َح َو ِاد ِث
َخي َب َة الده ِر َوَنحو َه َذا

ان َشأن َها أَن تَسب الده َر
ال العَل َماء َوه َو َم َج ٌاز َو َس َببه أَن ال َع َر َب َك َ
"َق َ
ٍ
ِِ ِ ِ
ِ
فمٍ
والم ِ ِ
ال أَو َغي ِر َذلِ َك َف َيقولو َن َيا
صائب النازَلة ب َها من َموت أَو َه َرٍم أَو َتَل َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى َّللا َعَليه َو َسل َم َال تَسُّبوا الده َر َفإن َّللاَ
من أَلَفاظ َسب الده ِر َفَق َ
ال النب ُّي َ
اعل النو ِازِل َفِإنكم ِإ َذا سببتم َف ِ
ِ
اعَل َها َوَق َع الس ُّب َعَلى َّللاِ تَ َعاَلىِ ،ألَنه ه َو
ََ
تَسبُّوا َف َ َ
()1
()2
()3
()4

َباب َفض ِل الجم َع ِة ،حديث رقم ( ،880ج.)0/7
البستي ،معالم السنن( ،ج.)031/0
باب ما ِق ِ
ِ
اآليات ،حديث رقم ( 0300ج.)00/7
يل في الزالَ ِزل َو َ
َ َ َ
القرطبي ،أبو عمر ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد( ،ج.)03/4

اب :الَ تَسُّبوا الده َر حديث رقم ( 6087ج.)40/8
(َ )5ب ٌ
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ه َو الدهر ،أَيَ :ال
َف ِ
اعل َها َومن ِزل َها َوأَما

الدهر الِذي ه َو
الدهر أَي َف ِ
اعل

الزَمان َف َال ِفع َل َله َبل ه َو َمخلو ٌق ِمن جمَل ِة َخل ِق َّللاِ تَ َعاَلى َو َمع َنى َفِإن َّللاَ ه َو
الن َو ِازِل والحوادث وخالق الكائنات وهللا أعلم"(.)1

أي أن هللا خالق الدهر" وقوله" :فإن هللا هو الدهر؛ "أي :إن الدهر ال يفعل شيئا ،إنما هو

مصرف مدبر ،والفعل كله إنما هو إلى هللا تعالى وانما قال ذلك ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن العرب كانت تنسب
األفعال إلى الدهر ،وتصفه بالجور وقلة العدل ،وذلك كثير في الشعر القديم والحديث .وقد يمكن

[أن] يراد بذم الدهر :ذم أهله ،كما يقال :ليله قائم ،ويومه صائم ،فينسب القيام إلى الليل ،والصيام
ْ َ ْ ذ
َ
َ
()2
اص َي ٍة اكذِبَ ٍة
إلى النهار ،وانما هو للقائم والصائم ،وقوله تعالى﴿ :بَل مك ُر الليْ ِل َوانلذ َهارِ﴾ و﴿ :ن ِ
َ
خاط َِئ ٍة﴾( )3وقال جرير :ونمت وما ليل المطي بنائم"(.)4
ِ
ِ
َعن أَِبي َبرَزَةَ " ،ك َ ِ
ِ
يسه،
صلِي ُّ
الصب َح َوأ َ
َحد َنا َيعرف َجل َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ي َ
ان النب ُّي َ
ِ
السِتين ِإَلى ِ
ويق أر ِفيها ما بين ِ
الم َائ ِة ،وي ِ
ُّ ِ
َحد َنا َيذ َهب ِإَلى
َ
ََ َ َ َ َ َ
العص َر َوأ َ
صلي الظه َر إ َذا َازَلت الشمسَ ،و َ
َ َ
أَقصى ِ ِ
الع َش ِ
ير ِ
ِ
ال ِفي المغ ِر ِب  -والَ ي َبالِي ِبتَأ ِخ ِ
اء ِإَلى
المد َينةَ ،ر َج َع َوالشمس َحي ٌة َ -وَنسيت َما َق َ
َ
َ
َ
َ
ِ ()5
ثل ِث الليل" .
اء بي ِ
ِ
الصف َرِة َل َها"
ط ِة ُّ
اض َهاَ ،و َع َد ِم م َخاَل َ
"َقوله " َوالشمس َحي ٌة " َم َج ٌاز َعن َبَق َ َ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َمَ :يا
َعن َعائ َش َة أَن َها َقاَلتَ" :قاَلت َفاط َمة بنت أَبي ح َبيش ل َرسول َّللا َ
ِ ِِ
ال َرسول َّللاِ صلى هللا َعَلي ِه وسلمِ :إنما َذلِ ِك ِعر ٌق
ول َّللا ،إني َال أَطهر أََفأ ََدع الصالَ َةَ ،فَق َ
َرس َ
ََ َ َ
َ
ِ
وَليس ِبالحي َ ِ ِ
ضة َفاترِكي الصالَ َةَ ،فِإ َذا َذ َه َب َقدرَهاَ ،فاغ ِسلِي َعن ِك الد َم
الحي َ
ضةَ ،فإ َذا أَقَبَلت َ
َ
َ َ
ِ ()7
صلي" .
َو َ
()6

( )1النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( ،ج.)0/05
([ )2سبأ.]00 :

([ )3العلق.]06 :
( )4االقتضاب في غريب الموطأ واعرابه على األبواب( ،ج.)574/7
( )5باب :وقت ُّ
الظه ِر ِعن َد الزو ِ
ال حديث رقم ( ،540ج.)004/0
َ
َ ٌ َ
( )6ابن دقيق العيد ،إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام( ،ج.)061/0

( )7ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)431/0
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ٍ ِِ
ِ ِِ
ٍ
يه مجاز الحذ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ف"(.)1
َ
ص َالة َفف َ َ
ص َالة؛ أَي ل َوقت كل َ
قال ابن حجر ":الم َراد بَقوله َوتََوضئي لكل َ
ِ
ِ
"ما أَلَفاه الس َحر ِعنِدي ِإال َن ِائما"(.)2
في حديث َعائ َش َة َرض َي َّللا َعن َها َقاَلتَ :

ِ ٍ
ِ ِ
"َقال بن ِ
ِ
الت ِ
آخ َر
ين َقول َها ِإال َن ِائما تَعِني مض َ
ط ِجعا َعَلى َجنِبه؛ ألَن َها َقاَلت في َحديث َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ضرورَة لِحم ِل ه َذا التأ ِو ِ
ِ
يل؛
ظ َانة َحدثَني َوِاال اض َ
كنت َيق َ
َ
ط َج َع انتَ َهى َوتَ َعق َبه بن َرشيد بأَنه َال َ َ َ
ِ
السياق َ ِ
ِ
ِ
اهر ِفي النو ِم ح ِقيَقة و َ ِ ِ
ِ
ان رب َما َلم َي َنم َوق َت
ظاهٌر في الم َد َاو َمة َعَلى َذل َك َوَال َيل َزم من أَنه َك َ
َ َ
ظ ٌ
َ
َ
السح ِر ه َذا التأ ِويل َفدار األَمر بين حم ِل النو ِم عَلى مج ِاز التشِب ِ
يه أَو َحم ِل التع ِمي ِم َعَلى ِإ َرَاد ِة
َ َ
َ ََ
ََ َ
ََ
ِ ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ام ِعن َد الس َح ِر ثم تَر َج َم َع ِق َبه
التخصيص َوالثاني أَر َجح َواَِليه َميل الب َخاري؛ ألَنه تَر َج َم بَقوله َمن َن َ
ِبَقولِ ِه من تَسحر َفَلم ينم َفأَومأَ ِإَلى تَخ ِ
ص ِ
يع الس َن ِة
ان ِمن َغي ِرِه َف َكأَن ال َع َاد َة َج َرت ِفي َج ِم ِ
ََ
ضَ
يص َرَم َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ور ِفي ِ
اغل ِبالسح ِ
آخ ِر اللي ِل ثم َيخرج ِإَلى
ان َيتَ َش َ
ان َفِإنه َك َ
ضَ
ان َي َنام عن َد الس َح ِر ِإال في َرَم َ
أَنه َك َ
الصب ِح َع ِق َبه"(.)3
ص َال ِة ُّ
َ
َفِإن
ِألَن

ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم أَن َيطر َق أَهَله َليال"(.)4
َ
وعن َجاب ٍر َرض َي َّللا َعنه َق َ
الَ " :ن َهى النب ُّي َ
قال ابن حجر" :أَن يطرق أَهله َليال فللتأكيد ِألَج ِل رف ِع المج ِاز ِالسِتعم ِ
ط َر َق ِفي الن َه ِار َوقد
ال َ
ََ
َ
َ
حكى بن َف ِار ٍ
ط َر َق ِبالن َه ِار َوه َو َم َج ٌاز"(.)5
س َ
وعن ابي ه َري َرَة
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
الَقاس ِم َ
ِ
ين"(.)6
ثَالَث َ

ِ
ِ
ِ
ال أَبو
الَ :ق َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم :أَو َق َ
َرض َي َّللا َعنه َيقولَ :ق َ
ال النب ُّي َ
ِ ِِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ان
َو َسل َم" :صوموا لرؤَيته َوأَفطروا لرؤَيتهَ ،فِإن غِب َي َعَليكم َفأَكملوا عد َة َشع َب َ

اضي صوموا لِرؤيِت ِه َفِإن الالم ِف ِ
يه لِلتأ ِق ِ
قال ابن حجر َ":قولِ ِه ِفي الحِد ِ
يث الم ِ
يت َال لِلتعلِ ِ
يل
َ
َ
َ
َ
يق ال ِع ِيد ومع َكوِنها محموَلة عَلى التأ ِق ِ
يت َف َال بد ِم َن ارِت َك ِ
ال بن َد ِق ِ
الرؤَي ِة َوه َو
اب َم َج ٍاز؛ ِألَن َوق َت ُّ
َ
َق َ
َََ َ َ
( )1ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)431/0
(َ )2باب َمن َن َام ِعن َد الس َح ِر حديث رقم ( ،0000ج.)50/7
( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)08/0
( )4المرجع السابق( ،ج.)673/0
( )5المرجع نفسه( ،ج.)673/0
ِ ِ
صـلى هللا َعَلي ِـه َو َسـل َم [صِ« :]70:إ َذا َأرَيـتم ال ِهـالَ َل َفصـومواَ ،وِا َذا َأرَيتمـوه َفـأَف ِطروا» ،حـديث رقـم
(َ )6باب َقـول النب ِـي َ
( ، 0131ج.)70/0
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ِِ
ِ
ِِ ِ
ن
ف
ام َوالليل كُّله َ
ظر ٌ
الليل َال َيكو َم َحل الصو ِم َوتَ َعق َبه الَفاكه ُّي بأَن الم َرَاد بقوله صوموا انووا الص َي َ
لِ ِلني ِة قلت َفوَقع ِفي المج ِاز الِذي َفر ِمنه؛ ِألَن الن ِاوي َليس ص ِائما ح ِقيَقة ِب َدلِ ِ
يل أَنه َيجوز َله األَكل
َ
ََ
َ َ
َ َ َ
()1
الشرب بعد ِ
و ُّ
الني ِة ِإَلى أَن َيطل َع الَفجر" .
َ َ
َ

ٍ
ٍ
ِ
ِ
صُّلوا ِفي ِر َحالِكمَ ،فأَخ َب َرَنا
ضج َن َ
ال" :أَذ َن ابن ع َم َر في َليَلة َب ِارَدة ِب َ
ان ،ثم َق َ
وعن َناف ٌعَ ،ق َ
الَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
صلُّوا ِفي
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َك َ
أَن َرس َ
ان َيأمر م َؤذنا ي َؤذن ،ثم َيقول َعَلى إثره :أَالَ َ
ول َّللا َ
ِ
ِ ِ ِ
الب ِارَد ِة ،أ َِو الم ِط ِ
يرة ِفي السَف ِر"(.)2
الر َحال في الليَلة َ
َ َ
قال العينيَ ":قوله( :أَو ال َم ِط َيرة) ِبَفتح ال ِميم ،على وزن :فعيلةِ ،ب َمعنى :الماطرةَ .واس َناد
طر ِإَلى الليَلة بالمجازِ ،إذ الليل ظرف َله َال َفاعل ،وللعلماء ِفي :أنبت الربيع البقل ،أَق َوال أَرَب َعة:
ال َم َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مجاز
مجاز في اإلس َناد ،أَو في أنبت ،أَو في الربيعَ ،و َسماه السكاكي :است َع َارة بالك َن َاية ،أَو ال َمجموع َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها؛
َعن ال َمقصودَ ،وذكر اإل َمام الرِازي أَن ال َ
مجاز العقليَ ،واِن َما لم َيج َعل ال َمط َيرة ب َمعنى الممطور ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
عهاَ ،و َهه َنا الليَلة موصوفها َمذكور،
ألَن فعيلة إن َما تج َعل ب َمعنى مفعولة إذا لم يذكر موصوفها َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها تَاء التأِنيث"(.)3
خلها تَاء التأنيثَ ،وعند عدم َذلك َال تدخل ف َ
َفل َذلك َد َ

ِ
ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسلم َ
ال" :أ َ
 َعن َعبد َّللا ب ِن ع َم َر َرض َي َّللا َعنه َما َق ََخ َذ َرسول َّللا َ
ِ
الدنيا َكأَن َك َغ ِريب أَو عاِبر سِب ٍ
ِ ِِ
ان ابن ع َم َرَ ،يقولِ :إ َذا أَم َسي َت َفالَ
يل َوَك َ
َ
ٌ
ال :كن في ُّ َ
ب َمنكبيَ ،فَق َ
َ
صحِتك لِمر ِ
تَنتَ ِظ ِر الصباح ،واِ َذا أَصبحت َفالَ تَنتَ ِظ ِر المساء ،وخذ ِمن ِ
ض َكَ ،و ِمن َح َي ِات َك لِ َموِت َك"(.)4
َ َ
َ ََ
ََ َ َ
َ َ َ
وفي الحديث تشبيه تمثيلي منتزع من متعدد بينه ابن حجر في الفتح إذ قالَ" :قوله كن ِفي

يل َقال ِ
الدنيا َكأَن َك َغ ِريب أَو عاِبر سِب ٍ
الطيِب ُّي َليست أَو لِلش ِك َبل لِلتخِي ِ ِ
اح ِة َواألَح َسن أَن
َ
ٌ
ُّ َ
ير َواإل َب َ
َ
َ
َ
يب الِذي َليس َله مسكن يأ ِو ِ
تَكون ِبمعنى بل َف َشبه الن ِ
اس َك السالِ َك ِبال َغ ِر ِ
يه َوَال َمس َك ٌن َيسكنه ثم تَ َرقى
َ
َ ٌَ َ
َ َ َ َ
َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
يل الَق ِ
ِ ِ ِ
ف عاِب ِر السِب ِ
ِ
ِ
اصِد
يب َقد َيسكن في َبَلد الغرَبة ِبخ َال َ
َوأَض َر َب َعنه إَلى َعاب ِر السبيل؛ ألَن ال َغ ِر َ
( )1ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)078/4
اإل َق ِ
ِ
ِ
( )2بـاب األَ َذ ِ ِ ِ
ِ
الرح ِ
ِ
ِ
ـالِ ،فــي
امـةَ ،وَكـ َذل َ
ان للم َسـاف ِرِ ،إ َذا َكـانوا َج َم َ
َ
ك ِب َع َرَفـ َة َو َجمـ ٍعَ ،وَقـول المـ َـؤذ ِن :الصـالَة فــي ِ َ
اعــةَ ،و َ
ِ
ِ
ِ
ِ
المط َيرِة ،حديث رقم ( ،607ج.)071/0
الليَلة َ
الب ِارَدة أَو َ
( )3العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري) ،ج.)044/5
ِ
ِ
ـك َغ ِريــب أَو َعــاِبر س ـِب ٍ
ِ ِ
يل» حــديث رقــم ،6406
صــلى هللا َعَليــه َو َســل َم« :كــن فــي الـ ُّـدنَيا َكأَنـ َ
ٌ
َ
(َ )4بــاب َقــول النبـ ِـي َ
(ج.)81/8
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لِبَلٍد َش ِ
ِ
اس ٍع وَبي َنهما أَوِد َي ٌة مرِد َي ٌة ومَف ِاوز مهلِ َك ٌة وقطاع َ ِ ٍ ِ
ظة َوَال
يم َلح َ
َ
َ
ََ
َ َ
طريق َفإن َمن َشأ َنه أَن َال يق َ
ِ
ِ
ِ
ك ِفي أَه ِل القب ِ
ور
اح ِإَلخ َوِبَقولِه َوعد َنف َس َ
َيسك َن َلم َحة َو ِمن ثَم َعق َبه ِبَقولِه ِإ َذا أَم َسي َت َف َال تَنتَظر الص َب َ
طع َت َو َهَلك َت ِفي ِتل َك األَوِد َي ِة َو َه َذا َمع َنى الم َشب ِه
َوال َمع َنى استَ ِمر َس ِائ ار َوَال تَفتر َفِإن َك ِإن َقصر َت انَق َ
ِ
ضك؛ أَي أَن العمر َال يخلو عن ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
صح ٍة وم َر ٍ
ض َفِإ َذا
ِبه َوأَما الم َشبه َفه َو َقوله َوخذ من صحت َك ل َم َر َ
َ
َ
َ
ََ
ِ ِ
ِ
ِ
كنت ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ك
يك قوةٌ ِب َحيث يكون َما ِب َك من تل َ
امت ف َ
صحيحا َفسر َسي َر الَقصد َوزد َعَليه بَقدر قوت َك َما َد َ
َ َ
ف زاد عبده ِفي ِروايته عن بن عم َ ِ
ِ
الزَي َاد ِة َق ِائما مَقام ما َل َعله يَف ِوت َحاَل َة الم َر ِ
ِ
ََ َ
ض َوالضع َ َ َ
ر :اعبد َّللاَ
َ
َ
َ َ َ
ِ
يث وَزَاد َلي ٌث ِفي ِرو َايِت ِه وعد َنفس َك ِفي أَه ِل القب ِ
َكأَن َك تَ َراه َوكن ِفي ُّ
ور َوِفي ِرَو َاي ِة َس ِع ِيد بن
َ َ
الدن َيا ال َحد َ َ
َ
َمنصور وكأنك َعاِبر َسِبيل"(.)1

ِ
ِ
ِ
ال َله َوَرَقةَ :يا اب َن
يجةَ :يا اب َن َعمِ ،اس َمع م َن اب ِن أَخ َ
وفي الحديث "َفَقاَلت َله َخد َيكَ ،فَق َ
ِ
ِ
ِ
ال َله َوَرَقةَ :ه َذا الناموس
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َخ َب َر َما َأرَىَ ،فَق َ
أَخي َما َذا تَ َرى؟ َفأَخ َب َره َرسول َّللا َ
الِذي نزل َّللا عَلى موسى ،يا َليتِني ِفيها ج َذعا(َ ،)2ليتِني أَكون حياا ِإذ يخ ِرجك َقومكَ ،فَقال رسول َّللاِ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ
صلى هللا عَلي ِه وسلم :أَو مخ ِرِجي هم َ ،قال :نعمَ ،لم يأ ِت رجل َق ُّ
ط ِب ِمث ِل ما ِجئ َت ِب ِه ِإال ع ِ
ود َي،
َ َ ٌ
َ ََ
َ ََ َ َ
َ
َ
(.)3
ِ
ِ
ِ
الوحي"
َواِن يدركني َيوم َك أَنصر َك َنص ار م َؤزرا .ثم َلم َين َشب َوَرَقة أَن توف َيَ ،وَفتَ َر َ
وعند شرح الحديث ذكر العيني أنه يميل إلى قول ابن مالك بجواز أن تكون (إذ) لما استقبل

من الزمان فتقع موقع (إذا) ألن النبي صلى اله عليه وسلم أخرج من مكة في حادثة الهجرة بعد

ِ
ال ابن َمالك
ثالث عشرة سنة من قول ورقة بن نوفل له ،قال العينيَ ":قوله إذ يخرجك َقومك َق َ
استعمل ِف ِ
ص ِحيح وغفل َعنه أَكثر النح ِويين َو ِمنه َقوله تَ َعاَلى
يه (ِإذ) ِفي المستَقبل كإذا َوه َو اسِتع َمال
َ
َ
َ
ْ
ْ ُْ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ ْ
َ ْ ُ
(())5
()4
َ
ْ
ْ
َوَقوله
﴿وأنذرهم يوم اِلرة إِذ قيض األمر﴾ َوَقوله تَ َعاَلى ﴿وأنذرهم يوم اآلزفة إِذ القلوب﴾
ُ َ ْ
َ
َ ْ
ع َناقهم﴾(َ )6قال وقد استعمل كل ِمنهما ِفي م ِ
وضع اآلخر َومن
أ
ِف
األغلل
﴿ف َاوف يعلمون إِذ
ِ
َ َ
َ
َ
( )1ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)704/00
الس ِن و َ ِ ِ
( )2الجذع يد ُّل عَلى حد ِ
ِ
ِ
وث ِ
ان ،و ِم ِـن ِ
اإلِب ِـل ال ِـذي أَتَـت َلـه َخمـس
َ َ
ط َرَاوتهَ .فال َج َذع م َن الشاءَ :مـا أَتَـى َلـه َس َـنتَ ِ َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ع ،ألَنه َجد ٌيد( .الرازي ،مقاييس اللغة( ،ج.)400/0
ينَ .وي َسمى الدهر األَزَلم ال َج َذ َ
سن َ
( )3باب بدء الوحي ،حديث رقم ( ،0ج.)0/0
([ )4مريم.]01 :
([ )5غافر.]08 :
([ )6غافر.]00 :
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ََْ َ َ َ
َ
ْ َ ُّ
اسِتعمال (ِإذا) م ِ
ارة أو لهوا انفضوا إِيلْ َها﴾
وضع ( ِإذ) َنحو َقوله تَ َعاَلى ﴿ِإَوذا رأوا ِِت
َ
َ
االنفضاض واقع ِفيما مضى وَقال بعضهم ه َذا الِذي ذكره ابن مالك قد أقره عَلي ِه غير و ِ
احد َوتعقبه
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
يخنا ِبأَن ُّ
ظاهره َذلك َوَقالوا في مثل َه َذا استعمل
الن َحاة لم يغفلوا َعنه بل منعوا وروده َوأولوا َما َ
َش َ
ِ
ِ
لتحقق وقوعه فأنزلوه َمن ِزَلته َويَق ِوي َذلِك ه َنا أَن ِفي ِرَو َاية الب َخ ِاري ِفي
الص َ
يغة الدالة على المضي َ
يه ارِتكاب مجاز وما ذكره غيره ِف ِ
التعِبير ِحين يخرجك َقومك وعند التح ِقيق ما ادعاه ابن مالك ِف ِ
يه
َ
َ
َ َ
َ
َ ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورة المضي تَحقيقا لوقوعه
مجاز ومجازهم أولى لما يبتنى َعَليه من أَن إيَقاع المستَقبل في ص َ
ارِت َكاب َ
أَو استحضا ار للصورة اآلِت َية ِفي َهِذه دون ِتل َك قلت بل غفلوا َعنه؛ ِألَن التنِبيه على مثل َه َذا َلي َس
من وظيفتهم واِنما هو من و ِظ َيفة أهل ال ِ
يف َيصح َوقد ورد ِفي القرآن
معاني َوَقوله بل منعوا وروده َك َ
َ
َ
َ َ َ
ِفي غير ما م ِ
ظاهره ي َن ِافي َقوله منعوا وروده َوَكيف نسب التأ ِويل ِإَلي ِهم َوه َو
وضع َوَقوله َوأولوا َما َ
َ َ
ِ
ِ ِ
مع ِاني َقوله ومجازهم أولى الخ بعيد َعن األَوَل ِوية؛ ِألَن التعِليل الِذي
َلي َس إَليهم َوِان َما ه َو إَلى أهل ال َ
علله َلهم هو عين ما علله ابن مالك ِفي َقوله استعمل (ِإذ) ِفي المستَقبل كإذا وِبال َعك ِ
س َفمن أَين
َ
َ
َ
َ
()1؛

(.)2

األَولوية"

([ )1الجمعة.]00 :

( )2العينى ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج.)51/0
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ِألَن

المبحث الثاني:
الجناس
الجناس لغة :قال أبو البقاء" :التجِنيس :تفعيل من ال ِجنسَ ،و ِمنهم من َيقول من الجناس،
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ينهما مفاعلة الجنسية
َومنهم من َيقول من المجانسة؛ ألَن إحدى ال َكل َمتَين إذا شابهت األخرى َوقع َب َ
والمجانسة.
والجناس :مصدر (جانس) َو ِمنهم من َيقول من (التجانس) َوه َو التفاعل من ال ِجنس أيضا
ولما انقسم أقساما َكِثيرة وتنوع أنواعا عديدة تنزل منزَلة ال ِجنس الِذي يصدق على كل و ِ
احد من
َ
َ
َ
()1
أَن َواعهَ ،فه َو ِح َينِئٍذ جنس" .
"والجناس من صور األلفاظ ،وممن وافق على ذلك عالمة عصره الشهاب محمود ،وقال:

إنما يحسن الجناس إذا قل ،وأتى في الكالم عفوا ،من غير كد وال استكراه وال بعد وال ميل إلى جانب

الركة"

()2

وان الجناس التام ليحمل بعض عناصر الشبه بالمشترك اللفظي؛ حيث يتحد اللفظ ويختلف

المعنى ،على أن جمهرة الظواهر البديعية ليست أكثر من محسنات لفظية -وكذلك سماها األولون
 فال تدخل في دراسة المعنى العرفي دخوال مباشرا؛ ألن معناها أي :المقصود منها هو "التحسين"،وهو فني ال عرفي(.)3

غير أن بعض القدماء ال يستحسنونه قالِ :
ابن ِحجة الحموي(")4في كتابه" :خزانة األدب":
ومذ َه ِب َمن نسجت على ِمنوالِ ِه ِمن أه ِل األدب"(.)1
"أما الجناس فإنه َغير مذهبي َ

( )1أبو البقاء الحنفي ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية( ،ص.)705
( )2ابن حجة الحموي ،خزانة األدب وغاية األرب( ،ج.)55/0
( )3تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها( ،ص.)03

( )4أبو بكر بن علي بن عبد هللا الحمـوي األزراري ،تقـي الـدين ابـن حجـة إمـام أهـل األدب فـي عصـره .وكـان شـاع ار
جيد اإلنشاء.
مــن أهــل حمــاة (بســورية) ولــد ونشــأ ومــات فيهــا .زار القــاهرة والتقــى بعلمائهــا واتصــل بملوكهــا( .الزركلــي ،االعــالم،

(ج)60/7
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وقال "ابن رشيق" في كتابه" :العمدة"" :التجنيس من أنواع الفراغ ،وقل ِة الفائدة ،ومما الَ ي َش ُّ
ك
ِ
ِ
ُّ ِ
ونث ِرهم ،حتى َب َرَد َوَرك"(.)2
في تَكلفه ،وقد أكثر منه الساَقة المتعقبو َن في َنظمهم َ
وهو ٌّ
بديع في اختيار األلفاظ التي توِهم في البد ِء التكرير ،لكنها تفاجئ بالتأسيس
فن
ٌ
ِ
اختالف المعنى.
و
ِ
ويشترط فيه أن ال يكون متكلفا ،وال مستكرها استكراها ،وأن يكون مستع َذبا عند ذوي
الحس
()3
تصنعه ُّ
وتكل ِفه ِك َبار األدباء و ُّ
األدبي المرهف ،وقد َنَفر من ُّ
النَقاد.
الجناس اصطالح ًا" :هو أن يتفق اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى ويكون :تاما وناقصا
ُ
()4
ومصحفا".

ِ
"وهو التشابه والجناس بين اللف َ ِ ِ
ِ
ُّ
فهما ِفي ال َمعنى
َ
ظين عند عَل َماء البديع تشابههما في التَلفظ َم َع اخت َال َ
()5
َوه َو من المحسنات اللفظية" .
ِ
وهو"اتَفاق ال َكلِ َمتَي ِن ِفي كل الحروف أَو أَكثَرَها َم َع اخِت َالف ال َمعنى"

()6

()7

وهو "تشابه لفظين في النطق ،واختالفهما في المعنى وهو ينقسم إلى نوعين :لفظي – ومعنوي"

أوالً_ الجناس التام:
الجناس ال ّتام :وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أشياء ،نوع الحروف ،وعددها،
وهيئآتها الحاصلة من الحركات والسكنات ،وترتيبها مع اختالف المعنى.

( )1ابن حجة الحموي ،خزانة األدب وغاية األرب( ،ج.)54/0
( )2ابن حسن َحَبن َكة الميداني الدمشقي ،البالغة العربية( ،ج.)485/7
( )3المرجع السابق( ،ج.)485/7
( )4السراج ،اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثل) ،ص.(084
( )5ابن عبد الرسول األحمد نكري  ،جامع العلوم في اصطالحات الفنون( ،ج.)785/0
( )6المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،دار الدعوة( ،ج.)043/0
( )7الهاشمي ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع( ،ص.)075
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فإن كان اللفظان المتجانسان من نوع واحد :كاسمين ،أو فعلين ،أو حرفين سمى :الجناس

(مماثال ومستوفيا)  -نحو :رحبة رحبة :فرحبة األولى :فناء الدار ،ورحبة الثانية :بمعنى واسعة وان
كانا من نوعين :كفعل واسم ،س ِمي :الجناس مستوفيا ،نحو إرع الجار ولو جار  -وكقول الشاعر:
فإنـــــه يحيـــــا لـــــد يحيـــــى بـــــن عبـــــد هللا

مـــــــــا مـــــــــات مـــــــــن كـــــــــرم الزمـــــــــان
[

فيحيا األول فعل مضارع ويحيى الثاني اسم الممدوح ،ونحو:
إذا رمــــــــــاك الــــــــــدهر فــــــــــي معشــــــــــر

النــــــــاس علــــــــى بغضــــــــهم
قــــــــد أجمــــــــع
ُ

فــــــــدارهم مــــــــا ُدمــــــــت فــــــــي دارهــــــــم

وأرضـــــــــهم مـــــــــا ُدمـــــــــت فـــــــــي أرضـــــــــهم

والجناس التام :مما ال يتفق للبليغ إال على ندور وقلة :فهو ال يقع موقعه من الحسن حتى

يكون المعنى هو الذي استدعاه وساقه ،وحتى تكون كلمته مما ال يبتغي الكاتب منها بدال ،وال يجد

عنها حوال"(.)1

وذكر الهاشمي النوع الثاني من الجناس التام ،فقال ":ومنها الجناس غير التام :وهو ما

اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من األربعة السابقة (ويجب أال يكون بأكثر من حرف)

واختالفهما :يكون إما بزيادة حرف (في األول) ،نحو :دوام الحال من المحال .أو (في الوسط)،

نحو :جدي جهدي أو (في اآلخر) نحو :الهوى مطية الهوان واألول يسمى مردوفا ،والثاني يسمى
َ
َٰ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
اِلق َوب َما ُك ُ
ون ِِف ْاأل ْر ِض ب َغ ْي ْ َ
نت ْم
مكتنفا والثالث مطرفا كقوله تعالى ﴿ ذل ِكم بِما كنتم تفرح
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
ت ْم َر ُحون﴾( ،)2وكقوله عليه السالم (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) ومن اختالف
وحتف
أعدادها ،قولك :هذا بناء ناء ومن اختالف ترتيب الحروف ،قوله (في حسامه فتح ألوليائه،
ٌ
محك فيه لألعداء حتف ومن
فتح ور َ
ألعدائه)  -ومن هذا :قول األحنف :حسامك فيه لألحباب ٌ

اختالف الهيئة ،قول الشاعر:

( )1الهاشمي ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع( ،ص.)076
([ )2غافر.]05 :
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الجـ ّــد فـــي الجـــد و ِ
الحرمـــان فـــي الكســـل
َ

فانصـــب ُتصـــب عـــن قريـــب غايـــة األمـــل"

ومما ورد في البخاري من الجناس التام المماثل عن ع ِائش َةَ ،قاَلت" :كان رسول َّللاِ
َ َ
َ َ َ
هللا َعَلي ِه وسلم ِإ َذا س َك َت الم َؤِذن ِباألوَلى ِمن صالَ ِة َ ِ
امَ ،ف َرَك َع َرك َعتَي ِن َخ ِف َيفتَي ِن َقب َل
َ
َ
الفجر َق َ
ََ َ
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امة" .
الفجر ،ثم اض َ
ين َ
َ
الفج ِرَ ،بع َد أَن َيستَِب َ
ط َج َع َعَلى شقه األَي َمنَ ،حتى َيأت َيه الم َؤذن لإلَق َ

()1

صلى
َ
صالَ ِة
َ

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.
وان لفظة (الفجر) األولى أراد بها صالة الفجر فحذفت الصالة لوجود قرينة تدل عليها وهو

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،
"والفجر هو انصداع البياض من المشرق ويسمى بذلك النفجاره؛ أي لظهوره وخروجه كما
ينفجر النهر وهو اثنان (الكاذب والصادق) ،فالكاذب يسمى ذنب السرحان وهو الصاعد المستطيل

والصادق هو الممتد المنتشر في األفق".

()3

جناس االشتقاق:
ِ
ِ
ال
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ " :وَق َ
في حديث الثالثة الذين سدت عليهم الصخرة "َق َ
ال النب ُّي َ
ِ ِ
َحب الن ِ
اس ِإَليَ ،فأ ََردت َها َعن َنف ِس َهاَ ،فامتََن َعت ِمِني َحتى
َ
اآلخر :اللهم َك َانت لي بنت َعمٍَ ،ك َانت أ َ
ِ
ِِ
ِ
ين َو ِم َائ َة ِد َين ٍار َعَلى أَن ت َخلِي َبيِني َوَبي َن
اءتِنيَ ،فأَع َ
طيت َها عش ِر َ
أََلمت ِب َها َس َن ٌة م َن السن َ
ينَ ،ف َج َ
َ
ِ
الخاتَ َم ِإال ِب َح ِق ِهَ ،فتَ َحرجت ِم َن
َنفس َهاَ ،فَف َعَلت َحتى ِإ َذا َق َدرت َعَلي َهاَ ،قاَلت :الَ أ ِح ُّل َل َك أَن تَفض َ

( )1الهاشمي ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع( ،ص.)076
(َ )2باب م ِن انتَ َ ِ
ام َة حديث رقم  676ج078/0
ظ َر اإل َق َ
َ
( )3ينظر :المفهم لما أشكل من تلخص كتاب مسلم.701،747/7 :
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ِ
َح ُّب الن ِ
طيت َها ،اللهم ِإن كنت
اس ِإَليَ ،وتَ َركت الذ َه َب الِذي أَع َ
ص َرفت َعن َها َوه َي أ َ
الوقوِع َعَلي َهاَ ،فان َ
َفعلت ابِتغاء وج ِهكَ ،فافرج عنا ما نحن ِف ِ
يه"(.)1
َ َ َ
َ َ َ َ
َ
إن الجناس واقع بين المفرد والجمع في ( سنة من السنين) ويسمى جناس االشتقاق عمل

على

إعطاء

لمسة

جمالية

للنص

من

خالل

التقارب

بين

الجناس(.)2

أعطى هذا الجناس قيمة جمالية للملتقى من خالل اإليحاء التصويري الذي يصور لك عندما
تتوب وتقلع عن الذنوب بأنه ال يضيع عند هللا؛ ألنه من ترك شيئا هلل فال بد أن يعوضه عن ذلك
الشيء يوما وهو في أشد الحاجة إلي هللا عز وجل ومنه ما وقع به هذا الرجل من شده وبدأ
يذكر ذنبا تركة مخافة هلل فقال ( سنة) من هذه السنين الماضية فجاءت مفرده وأراد بها سنه شده

وقحط ومجاعة ألمت بهذه المرأة (.)3

ِ
الصبح ،ثم رِكب ر ِ
َعن أ ََن ٍ
احَلتَه َحتى ِإ َذا
س َرض َي َّللا َعنه :ثم َ"ب َ
صلى ُّ َ
َ َ َ
ات َحتى أَص َب َحَ ،ف َ
ٍ ()4
ِ
َهل ِبعم َ ٍرة َو َحجة"
اء أ َ
استَ َوت ِبه َ
البي َد َ
ومن الجناس أيضا ما يعرف بجناس التحريف وهو اختالف اللفظين في هيئات الحروف ثم

البرد وعليه قوله تعالى:
البرد في قولهم :جبة البرد جنة َ
االختالف قد يكون في الحركة فقط ،كالبرد و َ

ك األَ ِجيــر أَجــرهَ ،فع ِمــل ِفيـ ِـه المســتَأ ِجر َفـ َـزَاد ،أَو مــن َع ِمــل ِفــي مـ ِ
ضـ َـل
(َ )1بــاب َمـ ِـن اســتَأ َج َر أَ ِجيـ ا
ـال َغيـ ِـرِهَ ،فاستَف َ
ـر َفتَـ َـر َ
َ
َ َ َ
َ
َ
حديث رقم ( 7707ج.)10/0
( )2ينظر :جماليات وصف الجنة والنار.)05/0( :
( )3ينظر :شرح رياض الصالحين.)80/0( :
(َ )4باب َنح ِر البد ِن َق ِائ َمة ،حديث رقم ( ،0005ج)000/7

344

َ
ين فَانْ ُظ ْر َكيْ َف َاك َن َعق َِب ُة ال ْ ُمنْ َذر َ
﴿ َولَ َق ْد أ ْر َسلْ َنا فِيه ْم ُمنْذِر َ
ين ﴾
ِ
ِ
ِ
()3
مفرط أو ِ
"الجهول إما ِ
مفرط" ،والمشدد في هذا الباب يقوم مقام المخفف نظ ار إلى الصورة .
()1

قال السكاكي( :)2وكقولك:

ِ
ِ
ومثاله َ :ع ِن اب ِن َعب ٍ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
الَ :
"ك َ
اس َرض َي َّللا َعنه َما َق َ
ان َرسول َّللا _ َ
الع َش ِ
ظه ِر سي ٍر ويجمع بين المغ ِر ِب و ِ
ِ ُّ
اء"(.)4
العص ِرِ ،إ َذا َك َ
صالَة الظه ِر َو َ
َ
ان َعَلى َ َ َ َ َ َ َ َ
َيج َمع َبي َن َ
()5
ِ
يف بين ُّ
ِ
"َف َكأَنه ر ِ
ر"
الظه ِر َوالظه ِ
اكب َ
ظه ٍر قلت َوِفيه ِج َناس التح ِر َ َ
َ

([ )1الصفات.]00-07 :
( )2يوسف بن أبي بكر بن دمحم أبو يعقوب السكاكي :من أهل خوارزم ،عالمة إمام في العربية والمعاني والبيان
واألدب والعروض والشعر ،متكلم فقيه متفنن في علوم شتى .وهو أحد أفاضل العصر الذين سارت بذكرهم الركبان.
ولد سنة أربع وخمسين وخمسمائة ،وصنف «مفتاح العلوم» في اثني عشر علما أحسن فيه كل االحسان ،وله غير

ذلك ،وهو اليوم حي ببلده خوارزم.

(ياقوت الحموي ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب( ،ج.)7684/6
( )3الصعيدي ،بغية األيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة( ، ،ج.)640/4
( )4باب الجم ِع ِفي السَف ِر بين المغ ِر ِب و ِ
الع َش ِاء ،حديث رقم ( ،0030ج.)46/7
َ
َ
َ
َ َ َ
( )5ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)583/7
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المبحث الثالث
الطباق
وطابقت بين الشيئين ،إذا جعلتهما
طابق :االتفاق.
طابَقة :الموافَقة .والتَ َ
َ
قال الجوهري" :والم َ
على َحذ ٍو واحد وألزقتهما"(.)1
وذكر ابن فارس أصل لفظ طبق بقوله ":الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد وهو يدل

على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه من ذلك الطبق ،تقول :أطبقت الشيء ،فاألول

طبق للثاني وقد تطابقا"(.)2

أما الطباق في عرف االصطالحيين ،فهو  ":أن تجمع بين ضدين مختلفين ،كاإليراد

واإلصدار والليل والنهار ،والسواد والبياض"(.)3

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
والسواد ،فقد قال الرماني وغيره :البياض والسواد ضدان بخالف بقية األلوان؛ ألن ا
كال منهما إذا قوي

زاد بعدا من صاحبه"(.)4

ثم علق ابن حجة الحموي على ذلك ،فقال ":وقد تقرر أن المطابقة :الجمع بين الضدين عند

غالب الناس ،سواء كانت من اسمين أو من فعلين أو غير ذلك.)5(.

وقال ابن أبي اإلصبع" :الكالم الذي قد جمع فيه بين الضدين يحسن أن يسمى مطابقا؛ ألن
المتكلم به قد طابق فيه بني الضدين ،وهو على ضربين :ضرب يأتي بألفاظ الحقيقة ،وضرب يأتي

بألفاظ المجاز ،فما كان منه بلفظ الحقيقة سمي طباقا ،وما كان بلفظ المجاز سمي تكافؤا"(.)6

( )1الجوهري ،الصحاح (طبق)( ،ج.)0500/4
( )2معجم مقاييس اللغة (طبق).(401/03) :

( )3شهاب الدين النويري ،نهاية األرب في فنون األدب( ،ج.)18/0
( )4ابن حجة الحموي ،خزانة األدب وغاية األرب( ،ج.)056/0
( )5المرجع السابق( ،ج.)056/0

( )6ابن ابي االصبع ،تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن( ،ص.)000
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ثم ذكر أنواع الطباق الحقيقي ومثل له إذ قال ":وأما الطباق الذي يأتي بألفاظ الحقيقة فقد

قسموه إلى ثالثة أقسام :طباق اإليجاب ،وطباق السلب ،وطباق الترديد.
ََذُ ُ َ َ ْ َ َ ََْ َ ٰ ََذُ ُ َ ََ َ
ات َوأ َ ْ
ح َيا﴾(،)1
فمثال طباق اإليجاب قوله تعالى ﴿ :وأنه هو أضحك وأبكى*وأنه هو أم
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

وجهه :من رضي عن نفسه كثر من يسخط عليه"(.)2

"وطباق السلب ،وهو أن يأتي المتكلم بجملتين أو كلمتين ،إحداهما موجبة واألخرى منفية،

وقد تكون الكلمتان منفيتين ،ومثاله قول بشر بن هارون وقد ظهر منه فرح عند الموت ،وقيل له:

أتفرح بالموت؟ فقال :ليس قدومي على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوق ال أرجوه"(.)3

"وطباق الترديد ،وهو أن يرد آخر الكالم المطابق على أوله ،فإن لم يكن الكالم مطابقا فهو

رد األعجاز على الصدور ،ومثاله قول األعشى:
ال يرقـــع النـــاس مـــا أوهـــوا وان جهـــدوا

طـــــــــول الحيـــــــــاة ويوهـــــــــون مـــــــــا رقعـــــــــوا

َ َ ُ
َ ذ
ْ َ ُ ذ َ ْ
نت ْم إَِّل تكذِبُون قالوا َر ُّب َنا َي ْعل ُم إِنا
وقد يقع في الطباق ما هو معنوي ،كقوله تعالى﴿ :إِن أ
َ ُ َ ُ َ
()5
إِيلْك ْم ل ُم ْر َسلون ﴾( ،)4معناه ربنا يعلم إنا لصادقون ،وهللا أعلم".
ومن المحدثين عرفه الصعيدي بقوله ":المطابقة ،وتسمى الطباق والتضاد أيضا؛ وهي:

الجمع بين المتضادين؛ أي :معنيين متقابلين في الجملة ،ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد
َْ
ُْ ْ ْ َ
َ َ ً ُ ُ ٌ
اسمين ،كقوله تعالىَ ﴿ :وحت َا ُب ُه ْم أ ْيقاظا َوه ْم ُرقود﴾( ،)6أو فعلين؛ كقوله تعالى ﴿ :تؤ ِِت ال ُملك َم ْن

([ )1النجم]44 -40 :

( )2ابن ابي االصبع ،تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن( ،ص.)007
( )3المرجع السابق( ،ص.)000
( [ )4يس]06-05 :
( )5ابن ابي االصبع ،تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن( ،ص.)000
([ )6الكهف.]08 :

347

ََ ُ َ َ ْ ُ ُْ ْ َ
اء َوتُذ ُِّل َم ْن ت َ َش ُ
اء َوتُ ِع ُّز َم ْن ت َ َش ُ
ك م ذِم ْن ت َ َش ُ
اء﴾( ،)1وقول النبي
ْنع المل
تشاء وت ِ
لألنصار" :إنكم لتكثرون عند الفزع ،وتقلون عند الطمع" ،وقول أبي صخر الهذلي:
أمـــــا والـــــذي أبكـــــى وأضـــــحك والـــــذي

عليه السالم

أمــــــــــات وأحيــــــــــا والــــــــــذي أمــــــــــره األمــــــــــر

ََ َ َ َ َ ْ َ َ ََْ َ ْ
اكتَ َا َب ْ
ت ﴾()2؛ واما بلفظين من نوعين؛
أو حرفين؛ كقوله تعالى ﴿:لها ما كابت وعليها ما
كقوله تعالى ﴿ :أَ َو َم ْن َاك َن َميْ ًتا فَأَ ْ
ح َييْ َناهُ﴾( ،)3أي :ضاال فهديناه"(.)4
معني ِ
ين متقابلين ،على سبيل
وقال عبد الرحمن بن حسن" :هو ال َجمع في العبارة الواحدة بين َ
الحقيقة ،أو على سبيل المجاز ،ولو إيهاما ،وال يشترط كون اللفظين الدالين عليهما من نوع و ٍ
احد
َ
المعنييين فقط .والتقابل بين المعاني له وجوه ،منها ما يلي:
كاسمين أو فعلين ،فالشرط التقابل في
َ

( )0تقابل التناقض :كالوجد والعدم ،و ِ
اإليجاب والسلب.
( )7تقابل التضاد :كاألسود واألبيض ،والقيام والقعود.

( )0تقابل التضايف :كاألب واالبن ،واألكبر واألصغر ،والخالق والمخلوق"(.)5
ولهذا يمكن القول إن المفهوم واحد والتسميات كثيرة وان تغير االسم ال يغير من فحوى المعنى

شيئا ولهذا نجد أن التضاد في الدراسات البالغية يلتقي بالطباق والمطابقة فن من فنون البديع يكون
في النثر أو الشعر وهو علم يعرف به وجود تحسين الكالم ووضوح الداللة والمطابقة تسمى الطباق

والتضاد أيضا(.)6

ولم أعثر على أمثلة واضحة من البخاري إال على طباق اإليجاب.

([ )1آل عمران.]76 :
([ )2البقرة.]786 :

([ )3األنعام.]077 :
( )4الصعيدي ،عبد المتعال ،بغية األيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة( ،ج.)005/4
( )5الميداني الدمشقي ،ابن حسن َحَبن َكة ،البالغة العربية( ،ج.)083/7
( )6ينظر :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،ابن عبد الرسول نكري( ،ج.)7/0
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ووردت كثير من األحاديث التي احتوت على ألفاظ الزمان في صحيح البخاري فيها طباق

تؤكد ما ذهب إليه المقصود والمراد من هذه األحاديث فالضد يظهر حسنه الضد ومن هذه
األحاديث ما يأتي:

ِ
ِ
ِ
ف َع ِن
الَ :
"ك َ
ان َعل ٌّي َرض َي َّللا َعنه تَ َخل َ
 َعن َسَل َم َة ب ِن األَك َوِع َرض َي َّللا َعنه َق َِ ِ
النِب ِي صلى هللا عَلي ِه وسلم ِفي خيبر ،وك ِ ِ
صلى هللا
َ ََ َ َ َ
ان به َرَمٌدَ ،فَق َ
ال :أ ََنا أَتَ َخلف َعن َرسول َّللا َ
َ
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ان َم َساء الليَلة الِتي َفتَ َح َها ِفي
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َفَلما َك َ
َعَليه َو َسل َم َف َخ َرَج َعل ٌّي َفَلح َق بالنب ِي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ :ل َيأخ َذن َ -غدا َرج ٌل
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ " :ألعط َين الرَاي َة  -أَو َق َ
ص َباح َهاَ ،فَق َ
ال َرسول َّللا َ
َ
ِ ()1
ِ
ِ
ال :يح ُّب َّللاَ َوَرسوَلهَ ،يفتَح َّللا َعَليه" .
يحبُّه َّللا َوَرسوله ،أَو َق َ

فالمساء ضد الصباح في قوله َ (:فَلما َكان مساء الليَل ِة الِتي َفتَحها ِفي صب ِ
اح َها) "والمساء
ََ
ََ
َ ََ
اح .يَقال أَصبحنا وأَمسينا ،وأَتَانا لِمس ِي خ ِ
ان ِم َن األَزِم َن ِة ،وهو ِخ َالف ِ
ام َس ٍة َو ِمس ِي
اإلص َب ِ
َ
َ َ َ َ َ َ َ
هو َزَم ٌ
َ َ
ِ ٍ
ِ
اح.
ف الص َب ِ
َخام َسةَ .وال َم َساء :خ َال َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء الَفح ِل ِمن َرِح ِم َها
َوال َكل َمة األخرى ال َمسي :أَن يدخ َل الراعي َي َده في َرح ِم الناَقة َيمسط َم َ
اه َة أَن تَح ِم َل"(.)2
َك َر َ
ِ
ٍ
ال" :وَلَقد َرَه َن النِب ُّي صلى هللا َعَلي ِه وسلم َ ِدرَعه ِب َش ِع ٍ
ير،
 َعن أ ََنس َرض َي َّللا َعنه َق َ َََ
َ
وم َشيت ِإَلى النِب ِي صلى هللا َعَلي ِه وسلم ِبخب ِز َش ِع ٍ
ير َواِ َهاَل ٍة َسِن َخ ٍةَ ،وَلَقد َس ِمعته َيقولَ :ما أَص َب َح
َ
ََ
ََ َ
ٍ ()3
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
صاعٌَ ،والَ أَم َسى َواِنهم َلتس َعة أَب َيات" .
صلى هللا َعَليه َو َسل َم إال َ
آلل م َحمد َ
والطباق في الحديث حاصل بين الفعلين أصبح وأمسى

ِ
الصب ِحَ ،ألَتَوه َما َوَلو َحبوا"(.)4
العتَ َم ِة َو ُّ
"َ -وَلو َيعَلمو َن َما في َ

والطباق في الحديث حاصل بين العتمة والصبح.

()1
()2
()3
()4

َباب ما ِق ِ ِ ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ج.)54/4
َ َ
يل في ل َواء النب ِي َ
مقاييس اللغة (مسي) ،ابن فارس ،ج.)070/5
ِ
ض ِر ،حديث رقم ( ،7538ج.)047/0
الح َ
َباب الره ِن في َ
َباب ِاالسِت َها ِم ِفي األَ َذ ِ
ان ،حديث رقم ( ،605ج.)076)/0
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ِ
ِ
"ك َ ِ
 َعن أ ََن ٍان
الَ :
صلى هللا َعَليه َو َسل َم الَ َيطرق أَهَلهَ ،ك َ
س َرض َي َّللا َعنه َق َ
ان النب ُّي َ
الَ َيدخل ِإال غد َوة أَو َع ِشية"(.)1

الطروق ِبض ِم الط ِ
والمقصود بقوله (ال يطرق أهله)؛ أي ليال ،قال النووي ":و ُّ
اء هو ِ
اإلت َيان
َ
َ
َ
ِفي اللي ِل وك ُّل ٍ
ِق"(.)2
آت ِفي اللي ِل َفه َو َ
طار ٌ
َ
والغدوة فيها طباق مع العشية فوقت الغدوة من أول طلوع الصبح والعشية من الزوال حتى

مغيب الشمس.
عن أ ََنس ب َن مالِ ٍك ،ع ِن النِب ِي صلى هللا عَلي ِه وسلمَ" :لروح ٌة ِفي سِب ِيل َّللاِ ،أَو َغد َوةٌَ ،خيٌر
َ
َ ََ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
()3
ِ
ِم َن ُّ
يها" .
الدن َيا َو َما ف َ
والطباق بين لفظتي الروحة والغدوة لتوكيد عظيم أجر المجاهد في سبيل هللا سواء كان رائحا

أم غاديا ولعل تقديم الروحة على الغدوة للداللة على أن أجر المجاهد وهو راجع من المعركة خير
من الدنيا وما فيها فكيف به وهو غاد ذاهب اليها؟!.
كما أن الحرف أو هنا للتقسيم وليس للتخيير وهذا أنسب للمراد من الحديث في بيان أجر
المجاهد في سبيل هللا تعالى ولقد كانت العرب قديما تطلق على الجواد بنفسه القمر يضيء

الظالم والجواد بماله وهو أقل درجة بنجم سهيل والقمر عند العرب أزين في التشبيه.

ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ال" :الرو َحة
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َق َ
 َعن َسهل بن َسعد َرض َي َّللا َعنه َعن النب ِي َوالغدوة ِفي سِب ِ ِ
ِ
ضل ِم َن ُّ
يها"(.)4
يل َّللا أَف َ
َ َ َ
الدن َيا َو َما ف َ
َ
وفي هذا الحديث جمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص بين الروحة والغدوة بحرف العطف الواو الذي يفيد

اشتراك األمرين في حكم واحد تأكيد على ما بيناه في الحديث السابق.

( )1باب ُّ ِ
الع ِش ِي حديث رقم ( ،0833ج.)0/0
َ
الدخول ِب َ
( )2النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ،ج.)00/00
ِ
ِ
ور ِ
ِ
ِ ِِ
العـي ِنَ ،ش ِـد َيدة َبَي ِ
الع ِ
(َ )3باب الح ِ
العـي ِن " حـديث رقـم ،7016
ـاض َ
يهـا الطـرفَ ،شـد َيدة َس َـواد َ
ـينَ ،وص َـفتهن ي َحـار ف َ
(ج.)00/4
الغدوِة والروح ِة ِفي سِب ِ
يل َّللاِ ،وَق ِ
اب َقو ِ
َح ِدكم ِم َن ال َجن ِة حديث رقم ( 7014ج)00/4
س أَ
(َ )4باب َ َ َ َ
َ
َ
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ِ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم" :أَول زم َرٍة َتلِج
الَ :ق َ
 َعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه َق َال َرسول َّللا َ
ِ
ورِة الَقم ِر َليَل َة َ ِ
يهاَ ،والَ َيمتَ ِخطو َنَ ،والَ َيتَ َغوطو َنِ ،آن َيتهم
الجن َة ص َ
َ
البدر ،الَ َيبصقو َن ف َ
ورتهم َعَلى ص َ َ
امرهم األَلوة ،ورشحهم ِ
الفض ِة ،ومج ِ
ِفيها الذهب ،أَم َشاطهم ِمن الذه ِب و ِ
المسكَ ،ولِك ِل َوا ِحٍد ِمنهم
َ
َ
ََ
َََ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َزو َجتَ ِ
ض ،قلوبهم َقل ٌب
ف َبي َنهم َوالَ تََباغ َ
ان ،ي َرى م ُّخ سوِق ِه َما من َوَراء اللح ِم م َن الحس ِن ،الَ اختالَ َ
وِ
احٌد ،ي َسِبحو َن َّللاَ بك َرة َو َع ِشياا"(.)1
َ

واإلبكار والعشي بينهما مطابقة وهما أشرف أوقات النهار للذكر قال األرناؤوطَ ":فيش َرع
ِ
ان الوقتَ ِ
الذكر َبع َد ص َال ِة الَفج ِر ِإَلى أَن تَطل َع الشمس ،وَبع َد ال َعص ِر َحتى تَغر َب الشمس ،و َه َذ ِ
ان -
َ
َ
َ
َ
أَعِني وقت الَفج ِر ووقت العص ِر  -هما أَفضل أَوَق ِ
َم َر َّللا تَ َعاَلى ِبِذك ِرِه
ات الن َه ِار لِ ِلذك ِرَ ،ولِ َه َذا أ
َ َ
ََ َ َ
َ
َ َ َ َُ ُ ُ ْ ً َ َ
ً
َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ًَ
)
2
(
َ
ِفي ِهما ِفي مو ِ
اض َع ِم َن القر ِ
صيل﴾ َوَقولِ ِه﴿ :واذك ِر اسم ربِك بكرة
آن َكَقولِ ِه﴿ :وسبِحوه بكرة وأ ِ
ََ
َ َ
ً ()3
صيل﴾ ،
َوأ ِ
َ ْ ْ َ
ْ ً َ
ََ ْ َْ
كار﴾( )4وقولِ ِه﴿ :فَأَ ْو َيح إ َيلْه ْم أَ ْن َسب ُ
ِ
حوا بُك َرة َوعشِ ًّيا﴾(.)6(" )5
الب
ِ
ِ ِ
ََ
شو ِ
ِ
َوَقولِه﴿ :وسبِح بِالع ِ ِ
ولشرف هذين الوقتين شرعت أذكار الصباح والمساء التي هي حصن للمسلم في يومه وليلته.
اليوم َكحرمِتها ِباألَم ِ
س"(.)7
َ َ
-وفي الحديث "ثم َع َادت حرَمت َها َ َ

ولفظة اليوم تقابل األمس في هذا الحديث وفي الحديث التالي له مباشرة في هذا المبحث.

فمكة عادت حرمتها بعد فتح مكة كما كانت محرمة قبل الفتح.
ِ
ِ
ٍ
ِ
صدقواَ ،فِإنه َيأِتي
عن ِارثَ َة ب ِن َوهبَ ،ق َصلى هللا َعَليه َو َسل َم َيقول " :تَ َ
الَ :سمعت النبي َ
ان َيم ِشي الرجل ِبص َدَقِت ِهَ ،فالَ َي ِجد من َيقَبلهاَ ،يقول الرجلَ :لو ِجئ َت ِبها ِباألَم ِ
س َلَقِبلت َها،
َعَليكم َزَم ٌ
َ
َ
َ
َ
اج َة لِي ِب َها "(.)1
َفأَما َ
اليوَمَ ،فالَ َح َ
( )1باب ما ج ِ ِ ِ
الجن ِة َوأَن َها َمخلوَق ٌة ،حديث رقم ( 0745ج.)008/4
اء في صَفة َ
َ َ َ َ
([ )2األحزاب]47 :
([ )3اإلنسان]75 :

([ )4آل عمران]40 :
([ )5مريم]00 :
( )6الدمشقي ،الحنبلي زين الدين ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم( ،ج.)575/7
ِ
( )7باب :لِيبلِ ِغ ِ
الغ ِائ َب حديث رقم ( ،034ج.)07/0
العل َم الشاهد َ
َ ٌ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّللا
صلى هللا َعَليه َو َسلم َ َق َ
الَ :ق َ
 َعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه َق َال َرسول َّللا َ
َعز َو َجل " :يؤِذ ِيني ابن َآد َم َيس ُّب الده َر َوأ ََنا الدهرِ ،ب َيِدي األَمر أَقلِب اللي َل َوالن َه َار"(.)2
فالطباق موجود بين (الليل) وما يقابله وهو (النهار)؛ أي طباق ( الليل ) على النهار؛ ألن

الليل سابق النهار ومهما طال الليل فال بد من طلوع النهار وقد ذهب الخليل إلي أن الليل ضد

النهار والليل ظالم وسواد والنهار نور وضياء( ،)3وهما عند األزهري اسمان بقوله  ":النهار اسم وهو

ضد الليل والنهار اسم لكل يوم والليل اسم لكل ليلة"(.)4

ِ
َكل بع ِ
ِ
ضي َبعضاَ ،فأَِذ َن َل َها ِب َنَف َسي ِن،
وفي الحديث َ"واشتَ َكت النار ِإَلى َربِ َهاَ ،فَقاَلتَ :يا َرب أ َ َ ٍَ ِ ِ ِ
اء وَنَف ٍ
س في الصيف"(.)5
َنَفس في الشتَ َ
إن الطباق حاصل في ألفاظ الزمان بين (الشتاء والصيف) ،حتى ال يذكر الشتاء إال تبادر

للذهن الصيف ،وهو وصف ح اررة الصيف الشديدة ،وبرودة الشتاء القارسة.

وقد وردت اللفظتان في سورة قريس في القران الكريم حينما قال هللا تعالى﴿ :ليلف قريش إيلفهم

رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا ابليت اَّلي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾

()6

كما أن الطباق حاصل بين ظرفي الزمان قبل وبعد في عدة أحاديث للنبي ملسو هيلع هللا ىلص نذكر منها

على سبيل المثال:

ِ
ِ
النساء الطواف مع ِ ِ
ِ
اف
ف َيم َنعهن؟ َوَقد َ
 وعن َع َط َ
الَ :كي َ
الر َجالَ ،ق َ
طاء" :إذ َم َن َع ابن ه َشا ٍم َ َ َ َ َ َ
ِنساء النِب ِي صلى هللا عَلي ِه وسلم مع ِ ِ
ِ ِ
الِ :إي َل َعم ِريَ ،لَقد
الر َجال؟ قلت :أَ َبع َد الح َجاب أَو َقبل؟ َق َ
َ ََ َ ََ
َ
َ
الرجال؟ َقالَ :لم يكن يخالِطن ،كانت ع ِائشة ر ِ
ِ
أَدركته بعد ِ
الحج ِ
ضي َّللا
َ َ َ
اب ،قلتَ :كي َ
َ
َ
َ
ف ي َخالط َن ِ َ َ
َ َ ََ َ َ َ َ

(َ )1باب الص َد َق ِة َقب َل الرِد حديث رقم ( ،0400ج.)038/7
ِ
اآلي َة حديث رقم ( 4876ج.)000/6
تو َما يهلكَنا ِإال الدهر} [الجاثيةَ ]74 :
(َ )2باب َ
( )3ينظر :العين (ليل) ،الفراهيدي( ،ج.)060/8
( )4االزهري ،تهذيب اللغة (ليل)( ،ج.)444/05
( )5باب ِ ِ ُّ ِ ِ ِ
الح ِر حديث رقم ( 500ج.)000/0
َ
اإلب َراد ِبالظه ِر في شدة َ
(] )6قريش[.4-0 :
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ِ
ِ
ال ،الَ تخالِطهمَ ،فَقاَلت ام أرَةٌ :ان َ ِ ِ
ِ
الرج ِ
ينَ ،قاَلت:
َ
طلقي َنس َتلم َيا أم المؤ ِمن َ
َ
َعن َها تَطوف َحج َرة م َن ِ َ
طلِ ِقي َعن ِك"(.)1
ان َ
ِ
ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
 َعن َعبد َّللا ب ِن ع َم َر َرض َي َّللا َعنه َما "أَن َرس َول َّللا َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه
ام َة ب َن َزيٍدَ ،ف َ
ام َرسول َّللا َ
َبعثاَ ،وأَم َر َعَليهم أ َس َ
ط َع َن الناس في إ َم َارتهَ ،فَق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ان َل َخلِيقا لِ ِ
إل َم َارِة،
الِ :إن تَط َعنوا في ِإ َم َارِته َفَقد كنتم تَط َعنو َن في ِإ َم َارِة أَِبيه من َقبلَ ،وايم َّللا ِإن َك َ
َفَق َ
ِ
ان َل ِمن أَح ِب الن ِ ِ
َح ِب الن ِ
اس ِإَلي َبع َده"(.)2
َوِان َك َ
اس إَليَ ،وِان َه َذا َلمن أ َ
َ
ِ ِِ
ِ
ِ
 َعن سعٍدَ ،قال :أ ِ ِ ِ ِاب
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َوَيمينه َرجَلي ِنَ ،عَلي ِه َما ث َي ٌ
َ َ
"رَيت بش َمال النب ِي َ
َ
()3
ض َيوَم أحٍدَ ،ما َأرَيته َما َقبل َوالَ َبعد" .
ِبي ٌ
َب َع َث
َو َسل َم

والظرفان هنا مبنيان على الضم النقطاع اإلضافة عنهما" ،وقبل :نقيض بعد"(.)4
وَقال ابن عمر" :يستَاك أَول النه ِار ،و ِآخ َره"(.)5
ََ َ
َ َ
َ َ َ

والطباق في هذا الحديث حاصل بين األول واألخر وال تخلو اللفظتان من داللة زمنية.
 وعن أَِبي هريرةَ ،قالَ :قال رسول َّللاِ صلى هللا عَلي ِه وسلمَ " :نحن ِاآلخرو َن الساِبقو َن َيوَم
َ
َ ََ َ َ َ
َ
َ ََ َ
الكتاب ِمن َقبلِنا وأوِتيناه ِمن بعِد ِهمَ ،فه َذا اليوم الِذي اختَلفوا ِف ِ
ِ ٍ
القي ِ
ِ
ِ
يهَ ،ف َه َد َانا َّللا
َ
َ َ َ
َ َ
َ
امةَ ،بي َد كل أمة أوتوا َ َ
ََ
ٍ ِ
ِ ِ
ص َارى َف َس َك َت"(.)6
َف َغدا لل َيهودَ ،وَبع َد َغد للن َ
قال ابن المنير الجذاميَ" :قولهَ :نحن اآلخرو َن الساِبقو َن " َمقصود التر َج َمة؟ َوهل َذلِك لما
ِ
َح ِاديث َعن أبي ه َري َرة ،استفتحها َله أَبو ه َري َرة ِب َحِديثَ " :نحن
قيل :إن هماما َرِاويه روى جمَلة أ َ
ِ
َولها َواتبعه الب َخ ِاري
ص َار همام مهما حدث َعن أبي ه َري َرة ذكر الجمَلة من أ َ
اآلخرو َن السابقو َن " َف َ
طابَقة معنوية؟ .
ِفي َذلِك ،أَو تظهر م َ
()1باب َ ِ ِ ِ
الرج ِ
ال حديث رقم ( 0608ج.)057/7
َ
ط َواف الن َساء َم َع ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـام َة ب َـن َزيـد َرضـي َّللا َعنه َمـا ،فـي َم َرضـه الـذي تـوفي فيـه حـديث رقـم
صـلى هللا َعَليـه َو َسـل َم أ َس َ
(َ )2بـاب َبعـث النب ِـي َ
َ
َ
( ،4461ج.)06/6
ِ
الثي ِ
اب الِب ِ
يض حديث رقم ( 5876ج.)041/0
(َ )3باب َ
( )4الجوهري ،الصحاح( ،ج.)0015/5
( )5باب اغِتس ِ
ال الص ِائمِ( ،ج.)03/0
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(َ )6باب َهل َعَلى َمن َلم َيش َهد الجم َع َة غس ٌل م َن الن َساء َوالصبَي ِ
ان َو َغي ِرهم؟ حديث رقم ( 816ج.)5/7
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طابَقة ،وتحقيقها :أَن ِ
السر ِفي اجِتماع التأ ُّ
َخر ِفي الوجود ،والسبق ِفي ال َبعث
قلت :تمكن الم َ
َ
ِِ
الدن َيا مثلها لِلم ِ
لهِذ ِه األمة أَن ُّ
ين على تَرِتيب.
ؤمن مثل السجنَ .وقد أَدخل هللا فيه األَولين َواآلخر َ
َ
َ
ِ
ِ
ضها َفوق
َفمقتَضى َذلِك أَن اآلخر ِفي ُّ
الدخول أول في الخروج ،كالوعاء إذا مألته بأَش َياء وضع َبع َ
بعض ،ثم استخرجتهاَ ،فِإنما يخرج أَوال ما أدخلته آخراَ .فه َذا هو ِ
السر ِفي َكون َهِذه األمة آخ ار ِفي
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الوجود األول ،أوال ِفي الوجود الثانيَ .ولها في َذلك من المصحلة :قلة َبَقائ َها في سجن ُّ
الدن َياَ ،وِفي
ِِ
ِ
ِ
معاد"(.)1
أطباق البلى ب َما خصها هللا به من قصر األَع َمارَ ،ومن السبق إَلى ال َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم ِمن أَه ِل
 وعن َطل َح َة ب َن ع َبيد َّللاَ ،يقولَ :
اء َرج ٌل إَلى َرسول َّللا َ
"ج َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َنجٍد ثَ ِائ َر أ ِ
ال
صوته َوالَ يفَقه َما َيقولَ ،حتى َد َناَ ،فإ َذا ه َو َيسأَل َع ِن اإلسالَ ِمَ ،فَق َ
الرس ،يس َمع َدو ُّي َ
ِ
ِ
ٍ ِ
اليو ِم َوالليَل ِة"(.)2
صَل َوات في َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ :خمس َ
َرسول َّللا َ
وقع الطباق بين االسمين (اليوم والليلة) وما يترتب عليها ،قد وضحها أبو القاسم علي ابن

بقوله " :إن العرب إذا أطلقت الليل ،فإنما يريدون به سواد الليل من حين تغرب الشمس

الطاهر

إلى طلوع الفجر الثاني  ،واذا أطلقت اليوم فقد تريد به بياض النهار ،كما إذا قالوا جالست فالنا
يوما وقد تريد به مطلق الوقت؛ أي :ساعة من ليل ،أو نهار"(.)3

واذا رجعنا إلى المعاجم العربية لمعرفة داللة (اليوم والليلة) وجدناها تدل على المدة الزمنية

معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها والجمع أيام....
لكل منهما ،فقال ابن منظور " :اليوم
َ
وقد يراد باليوم الوقت مطلقا ،ومنه الحديث (تلك أيام الهرج)()4؛ أي :وقته وال يختص بالنهار دون

الليل ".

()5

وعن اب َنِ
ال:
الليل َيتَ َهجد َق َ
ِ
ات واألَر ِ
ض
الس َم َو َ

ِ
اس ر ِ
ِ
ضي َّللا َعنهماَ ،قالَ :ك َ ِ
َعب ٍ
ام ِم َن
َ
ان النب ُّي َ
َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم إ َذا َق َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ات واألَر ِ
الحمد َل َك ملك
ض َو َمن في ِهنَ ،وَل َ
ك َ
" اللهم َل َك َ
الحمد أَن َت َقيم الس َم َو َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ات واألَر ِ
الحمد أَن َت
ض َو َمن فيهنَ ،وَل َك َ
َو َمن فيهنَ ،وَل َك َ
الحمد أَن َت نور الس َم َو َ

( )1الجروي اإلسكندراني ،ابن المنير الجذامي ،المتواري علي تراجم أبواب البخاري( ،ج.)04/0
اب :الزَكاة ِم َن ِ
اإلسالَمِ ،حديث رقم ( ،46ج.)08/0
(َ )2ب ٌ
( )3المرتضي ،أمالي المرتضي( ،ج .)036/7
( )4العيني ،سنن أبي داود( ،ج .)11/4

( )5ابن منظور ،لسان العرب( ،ج .)641،653/07
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ِ
ِ
ات واألَر ِ
الجنة َح ٌّق،
الح ُّقَ ،ولَِقاؤ َك َح ٌّقَ ،وَقول َك َح ٌّقَ ،و َ
الح ُّق َوَوعد َك َ
الحمد أَن َت َ
ضَ ،وَل َك َ
َملك الس َم َو َ
ِ
ِ
اعة َح ٌّق ،اللهم َل َك أَسَلمت،
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َح ٌّقَ ،والس َ
َوالنار َح ٌّقَ ،والنبيُّو َن َح ٌّقَ ،وم َحمٌد َ
ِ
ِ
اكمتَ ،فاغ ِفر لِي َما َقدمت َو َما
اصمتَ ،وِاَلي َك َح َ
آمنتَ ،و َعَلي َك تََوكلتَ ،وِاَلي َك أ ََنبتَ ،وب َك َخ َ
َوب َك َ
أَخرتَ ،و َما أَس َررت َو َما أَعَلنت ،أَن َت المَقِدمَ ،وأَن َت الم َؤ ِخر ،الَ ِإَل َه ِإال أَن َت  -أَو :الَ ِإَل َه َغير َك -
(.)1
"
فهو المقدم والمؤخر زمانا ومكانا جل في عاله.

ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ـك} [اإلسـ ـراء ]01 :ح ــديث رق ــم 0073
تو ِم ـ َـن اللي ـ ِـل َفتَ َهج ــد ِب ــه َنافَل ــة َل ـ َ
((َ ))1بــاب الت َه ُّج ــد باللي ــل َوَقول ــه َع ــز َو َج ــلَ :
(ج.)48/7
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المبحث الرابع
المقابلة
ِ
ضته"(.)1
معار َ
قابَلة :المواجهة .والتقابل مثله وم َ
قال الجوهري" :الم َ
قابَلة الكتابَ :

ِ ُّ
احٌد ِ
وعند ابن فارس" :الَقاف والباء والالم أَصل و ِ
اج َه ِة الشي ِء
صح ٌ
يح تَد ُّل َكلمه كل َها َعَلى م َو َ
ٌ َ
َ َ َ
َ
()2
ٍ
لِلشي ِءَ ،وَيتََفرع َبع َد َذلِ َكَ.فالقبل ِمن ك ِل َشيءِ :خ َالف دب ِرِه" .

والمقابلة عند ابن سيدة تعنى المواجهة والطاقة بقوله" :وقابل الشيء بالشيء مقابلة ،وقناال:
َ ْ
عارضه  ...وتقابل القوم :استقبل بعضهم بعضا ،وقوله تعالى في وصف أهل الجنة ﴿ َون َزع َنا َما ِِف
ْ
ْ
ْسر ُم َت َقابل َ
ُ ُ
ْ
ِني﴾( ،)3والقبل :الطاقة ،وفي التنزيلْ ﴿ :رج ْع إ َيلْه ْم فَلَ َنأت ِيَ َنهمُ
لَع ُ ُ
خ َوانًا َ َ ٰ
صدورِهِم ِمن غ ٍِل إ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
َ َ َ
َ ْ
َ
ْ َ ًَ ُ
ِِبُ ُنو ٍد َّل ق َِبل ل ُهم ب ِ َها َونلُخ ِر َج َن ُهم ِمن َها أذِلة َوه ْم َصاغ ُِرون﴾()4؛ أي :ال طاقة لهم ،وال قدرة لهم على
مقاومتها"((.))5

وقال أبو جعفر ":يقال :قابل بالكتاب قباال ومقابلة؛ أي :جعله قبالته ،وجعل فيه كل ما في
اآلخر ،ومنه :منازل القوم تقابل؛ أي :يقابل بعضها بعضا ،والقابلة من هذا ،والعام القابل ،ومنه
قابله الطريق ،أي :صار قبالته ،ومنه أقبلت المكواة أفواه العروق؛ أي :جعلتها قبالتها"(.)6

أما في االصطالح " :المقابلة :إيراد الكالم ،ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة

الموافقة أو المخالفة"(.)7

ثم بدأ العسكري بشرح مفهومه االصطالحي ،فقال" :فأما ما كان منها في المعنى فهو مقابلة الفعل
َ َ
ً
ُ
َ ْ َ
بالفعل؛ مثاله قول هللا تعالى﴿ :فتِلك ُب ُيوت ُه ْم خاوِ َية بِما ظل ُموا﴾ )(1؛ فخواء بيوتهم وخرابها بالعذاب
( )1الجوهري ،الصحاح (قبل)( ،ج.)0010/5
( )2ابن فارس ،مقاييس اللغة (قبل)( ،ج.)57/5
(] )3الحجر.[40:
(] )4النمل.[00 :
( )5ابن سيدة ،المحكم والمحيط األعظم(قبل)( ،ج .)400 ،174/6
( )6النحاس ،أبو جعفر ،عمدة الكتاب( ،ص.)051

( )7ابن مهران العسكري ،أبو هالل ،الصناعتين( ،ص.)000
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ْ ً
ْ ً
َ
َ
مقابلة لظلمهم .ونحو قوله تعالىَ ﴿ :و َمك ُروا َمكرا َو َمك ْرنا َمكرا﴾()2؛ فالمكر من هللا تعالى
العذاب ،جعله هللا عز وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائه وأهل طاعته .وقوله سبحانهَ﴿ :سن َ ُاوا ذ َ
اهلل
َُْ
ي ما ب َق ْوم َ
فَنَا َِي ُه ْم﴾( ،)3وقوله تعالى ﴿ :إ ذن ذ َ
ح ذَّت ُي َغ ُ
اهلل َّل ُي َغ ُ
ا ِه ْم﴾(.)4فهذا مقابلة باللفظ
يوا ما بِأنف ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
والمعنى"(.)5

ثم أردف بالحديث عن مقابلة األلفاظ ،فقال" :وأما ما كان منها باأللفاظ ،فمثل قول عدى بن الرقاع:
جــــــــاعال إحــــــــد يــــــــد ّ وســــــــادها

ولقــــــــد ثنيــــــــت يــــــــد الفتــــــــاة وســــــــادة
وقال عمرو بن كلثوم:

ونورثهــــــــــــا إذا متنــــــــــــا بنينــــــــــــا"

ـــــــــــاهن عــــــــــــن بــــــــــــاء صــــــــــــدق
ورثنـ
ّ

()6

أما عن أمثلة المقابلة في النثر فقد جاء" :ومن النثر قول بعضهم :فإن أهل الرأي والنصح ال

يساويهم ذو األفن والغش ،وليس من جمع إلى الكفاية األمانة ،كمن أضاف إلى العجز الخيانة.

فجعل بإزاء الرأي األفن وبإزاء األمانة الخيانة؛ فهذا على وجه المخالفة .وقيل للرشيد :إن عبد الملك

بن صالح يعد كالمه ،فأنكر ذلك الرشيد ،وقال :إذا دخل فقولوا له :ولد ألمير المؤمنين في هذه

الليلة ابن ومات له ابن ،ففعلوا .فقال :سرك هللا يا أمير المؤمنين فيما ساءك ،وال ساءك فيما سرك،
وجعلها واحدة بواحدة ،ثواب الشاكر ،وأجر الصابر؛ فعرفوا أن بالغته طبع .وكتب جعفر بن دمحم بن

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

بلغت بك من أفعال السؤدد منتهاها لوازنت مساعيك مراقيك ،وعادلت النعمة عليك النعمة فيك،

ولكنك قابلت رفيع المراتب بوضيع الشيم؛ فعاد علوك باالتفاق إلى حال دونك باالستحقاق ،وصار
(] )1النمل[57 :

(] )2النمل.[53 :
(] )3التوبة.[60 :
(] )4الرعد.[00 :
( )5العسكري ،أبو هالل ،الصناعتين( ،ص.)008
( )6المرجع السابق( ،ص.)000
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جناحك في االنتهاض إلى مثل ما عليه قدرك في االنخفاض؛ وال عجب أن القدر أذنب فيك فأناب،

وغلط بك فعاد إلى الصواب؛ فأكثر هذه األلفاظ مقابلة"(.)1
وعد العسكري

()2

من المقابلة ما يفسد المعنى وال يجليه أو يؤكده إذ قال ":وفساد المقابلة أن

تذكر معنى تقتضى الحال ذكرها بموافقة أو مخالفة ،فيؤتى بما ال يوافق وال يخالف ،مثل أن يقال:

فالن شديد البأس ،نقي الثغر ،أو جواد الكف ،أبيض الثوب .أو تقول :ما صاحبت خيرا ،وال فاسقا،
وما جاءني أحمر ،وال أسمر .ووجه الكالم أن تقول :ما جاءني أحمر وال أسود ،وما صاحبت خي ار

وال شريرا ،وفالن شديد البأس ،عظيم النكاية ،وجواد الكف ،كثير العرف .وما يجرى مع ذلك؛ ألن
السمرة ال تخالف السواد غاية المخالفة ،ونقاء الثغر ال يخالف شدة البأس وال يوافقه ،فاعلم ذلك

وقس عليه"(.)3

وقال ابن رشيق القيرواني ":المقابلة :مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكم ،هذا حد ما اتضح
عندي وأكثر ما تجئ المقابلة في األضداد ،فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة مثال ما أنشده

قدامة لبعض الشعراء ،وهو:

وفـــــي ومطـــــوي علـــــى الغـــــل غـــــادر

فيـــــــا عجبـــــــاً كيـــــــف اتفقنـــــــا فناصـــــــح

فقابل بين النصح والوفاء بالغل والغدر ،وهكذا يجب أن تكون المقابلة الصحيحة ،لكن قدامة لم يبال
بالتقديم والتأخير في هذا الباب ،وأنشد للطرماح:
أســـــــــــــــــرناهم وأنعمنـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــيهم

وأســــــــــــــقينا دمـــــــــــــــاءهم التربـــــــــــــــا

فمــــــــا صــــــــبروا بــــــــ س عنــــــــد حــــــــرب

وال أدوا لحســــــــــــــن يــــــــــــــد ثوابــــــــــــــا

( )1العسكري ،أبو هالل ،الصناعتين( ،ص.)008

( )2الفاضــل الكامــل ،صــاحب التصــانيف األدبيــة ،كنيتــه أشــهر مــن اســمه ،صــحب أبــا أحمــد العســكرى ،وأخــذ عنــه
فــأكثر ،وأخــذ عــن غيـره ،وكــان تــاجرا .ولــد بعســكر مكــرم ،وبهــا نشــأ ،وتنقــل فــي التجــارة إلــى بــالد متعــددة ،فيأخــذ عــن
فضالئها ،ويعود بمتاجره إلى عسكر مكرم بلده ،ولم يشغله ذلك عن التصنيف واثبات الفوائـد ،وكانـت لـه نفـس طـاهرة
زكيـ ــة ،وتصـ ــانيفه فـ ــي غايـ ــة الجـ ــودة ،وعـ ــاش إلـ ــى بعـ ــد سـ ــنة أربعمائـ ــة( .القفطـ ــي ،إنبـ ــاه الـ ــرواة علـ ــى أنبـ ــاه النحـ ــاة،
(ج.)081/4

( )3أبو هالل العسكري ،الصناعتين( ،ص.)008
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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

إال أن يريد بقوله فما صبروا لبأس عند حرب القوم المأسورين إذ لم يقاتلوا حتى يقتلوا دون األسر

واعطاء اليد؛ فإن المقابلة حينئذ تصح وتترتب على ما شرطنا ،وهذه عندهم تسمى مقابلة

االستحقاق"(.)1

()2

وبين شهاب الدين النويري

أنها أعم من الطباق شارحا ذلك ،فقال ":وهى أعم من الطباق،

وذكر بعضهم أنها أخص ،وذلك أن تضع معانى تريد الموافقة بينها وبين غيرها أو المخالفة ،فتأتى

فىي الموافق بما وافق ،وفى المخالف بما خالف أو تشرط شروطا وتعد أحواال في أحد المعنيين
ََ
َ ْ
فيجب أن تأتى في الثاني بمثل ما شرطت وعددت في األول  ،كقوله عز وجل ﴿ :فأ ذما َم ْن أعطى
رهُ ل ِلْيُ ْرى َوأَ ذما َم ْن ََب َِل َو ْ
رهُ
اِل ْاىن فَ َا ُنيَ ِ ُ
اِل ْاىن فَ َا ُنيَ ِ ُ
اس َت ْغىن َو َك ذذ َب ب ْ ُ
َواتذىق َو َص ذد َق ب ْ ُ
ِ
ِ
ْ
ل ِل ُع ْرى﴾(.)3

َ
ْ َْ
ذُ َ ْ َْ َُ َْ َ ْ
ح َص ْد َرهُ ل ِْْل ْس ِ َ
ض ذل ُه ََيْ َع ْل َص ْد َرهُ
وقوله تعالى﴿ :ف َم ْن يُ ِردِ اهلل أن يهدِيه يْش
لم َوم ْن يُرِد أن يُ ِ
ِ
َضيقا ً َح َرجا ً َك َأنذما يَ ذص ذع ُد ِف ذ
الاماءِ﴾(.)4
ِ
ِ
ومثاله من النظم قول الشاعر:
تقاصـــــــرن واحلـــــــولين لـــــــي ثـــــــم إنـــــــه

ـــــرت"
أتــــــت بعــــــد أيــــــام طــــــوال أمـ ّ

()5

( )1القيرواني األزدي ،أبو على الحسن بن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه.
( )2أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن عبادة ،الشـيخ اإلمـام المـؤرخ شـهاب الـدين ،البكـري ،النـويري،
الشافعي .كان فقيها فاضال ،مؤرخا بارعا ،وله مشاركة جيدة في علوم ،وكتب الخط المنسوب ،قيـل إنـه كتـب صـحيح

البخاري ثمان مرات ،وكان يبيع كـل نسـخة مـن البخـاري بخطـه بـألف درهـم ،وكـان يكتـب فـي كـل يـوم ثـالث كـ ارريس،

وألف تاريخا سماه منتهى األرب في علم األدب في ثالثين مجلدا .توفى سنة اثنتين وثالثين وسبعمائة ،وهو من أبنـاء
الخمسين ،رحمه هللا تعالى( .ابن تغري بردي ،المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي( ،ج.)080/0

(] )3الليل.[03-5 :
(] )4األنعام.[075 :

( )5النويري ،شهاب الدين ،نهاية األرب في فنون األدب( ،ج.)030/0

351

ثم فصل النويري وذكر أقسام المقابلة ومثل لها فقال ":وقد ذكر بعض أئمة هذا الفن
َ َْ ْ َ ُ َ ً َ َْ ُ
يلبْكوا
تفصيال فى المقابلة ،فقال :فمن مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى﴿ :فليضحكوا قل ِيل و
َ ً
كثِيا﴾()1؛ وقول النابغة:
أن فيــــه مــــا يســــوء األعاديــــا
علــــى ّ

ــــــر صـــــــديقه
ــــــم فيـــــــه مـــــــا يسـ ّ
فتـــــــى تـ ّ
ومن مقابلة ثالثة بثالثة قول الشاعر:

وأقــــــبح الكفــــــر واإلفــــــالس بالرجــــــل

مــــا أحســــن الــــدين والــــدنيا إذا اجتمعــــا

َ
َ
رهُ
اِل ْاىن فَ َا ُنيَ ِ ُ
ومن مقابلة أربع بأربعة قوله تعالى﴿ :فَأ ذما َم ْن أ ْعطى َواتذىق َو َص ذد َق ب ْ ُ
ِ
ُْ ْ َ َ ُ َ ُ ْ
ْ
ََذ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ ذ
َ
رهُ ل ِل ُع ْرى﴾(.)2
ي
ن
ا
ف
ىن
ا
اِل
ب
ب
ذ
ل ِليُ ْرى وأما من َبِل واستغىن وك
ِ
ِ
ومن مقابلة خمسة بخمسة قول المتنبى:
وأنثنـــى وبيـــا

أزورهـــــــم وســـــــواد الليـــــــل يشـــــــفع لـــــــي

الصـــبح يغـــري بـــي

قابل أزور بأنثني ،وسواد ببياض ،والليل بالصبح ،ويشفع بيغري ،ولي بقوله :بي"(.)3
واكد ابن حجة الحموي على ما ذهب إليه النويري من أن المقابلة أعم من المطابقة ذاك ار

أسبابا أخرى فقال ":المقابلة أدخلها جماعة في المطابقة ،وهو غير صحيح ،فإن المقابلة أعم من
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

بالثاني ال يحرم من ذلك شيئا ،في المخالف والموافق ،ومتى أخل بالترتيب كانت المقابلة فاسدة ،وقد

(] )1التوبة.[87 :
(] )2الليل.[03-5 :

( )3النويري ،شهاب الدين ،نهاية األرب في فنون األدب( ،ج.)030/0
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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
الكالم ،وضدان في عجزه ،وتبلغ إلى الجمع بين عشرة أضداد :خمسة في الصدر وخمسة في

العجز .والثاني أن المطابقة ال تكون إال باألضداد ،والمقابلة باألضداد وغير األضداد ،ولكن
َ
باألضداد أعلى رتبة وأعظم موقعا .ومن معجزات هذا الباب قوله عز وجلَ ﴿ :وم ِْن َر ْ َ
َحتِهِ َج َعل
َ ُ ُ ذَْ َ ذَ َ َ ُ
َ ْ
ُ
ار ل ِت ْاك ُنوا فِيهِ َوتلِ َبْ َتغوا م ِْن فضلِهِ﴾( )1فانظر إلى مجيء الليل والنهار في صدر
لكم الليل وانله

الكالم ،وهما ضدان ،ثم قابلهما ،في عجز الكالم ،بضدين وهما السكون والحركة ،على التريب ،ثم
عبر عن الحركة بلفظ األرداف ،فالتزم الكالم ضربا من المحاسن زائدا على المقابلة ،فإنه عدل عن

لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل ،لكون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة ،وابتغاء الفضل حركة

المصلحة دون المفسدة ،وهي تشير إلى اإلعانة بالقوة ،وحسن االختيار الدال على رجاحة العقل
وسالمة الحس ،واضافة الطرف إلى تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه ،ليهتدي المتحرك إلى بلوغ

المآرب ،ويتقي أسباب المهالك ،واآلية الشريفة سيقت لالعتداد بالنعم ،فوجب العدول عن لفظ
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

كثيرة فحصل في هذا الكالم ،بهذا السبب ،عدة ضروب من المحاسن(.)2

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،
ويعدد أحواال في أحد المعنيين ،فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه ،وفيما يخالفه بأضداد

ذلك"(.)3

ٍ
معان متوافقة ،ثم بما
وعند الصعيدي من المحدثين "وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو

يقابلهما أو يقابلها على الترتيب"(.)4

(] )1القصص.[00 :
( )2ابن حجة الحموي ،خزانة األدب وغاية األرب( ،ج.)003/0
( )3دمحم بن الحسن بن المظفر الحاتمي ،أبو علي ،حلية المحاضرة( ،ص.)8

( )4الصعيدي ،بغية األيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة( ،ج.)583/4
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المقابلة في ألفاظ الزمان الواردة في صحيح البخاري:
الحظ الباحث أن جل المقابلة الواردة في البخاري بين ألفاظ الزمان من نوع مقابلة اثنين

باثنين وذلك وفق األمثلة اآلتية:

َ ذ َََذَ َ ُ ُ َُْ ََْ ُ
ِ
ِ
ِ
الَ" :لما َن َزَلت﴿ :حَّت يتبني لكم اخليط األبيض
 َعن َ َعد ِي ب ِن َحات ٍم َرض َي َّللا َعنه َق َْ َ ()1
َ َْ
ِ ٍ
ِ ٍ
ضَ ،ف َج َعلته َما تَح َت ِو َس َادِتيَ ،ف َج َعلت
مِن اخلي ِط األسودِ﴾ َع َمدت ِإَلى عَقال أَس َوَدَ ،واَِلى عَقال أَب َي َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َف َذ َكرت َله َذلِ َك
أَنظر في الليلَ ،فالَ َيستَبين ليَ ،ف َغ َدوت َعَلى َرسول َّللا َ
الِ :إن َما َذلِ َك َس َواد اللي ِل َوَب َياض الن َه ِار"(.)2
َفَق َ

يتبين في الحديث السابق أن المقابلة وقعت بين (سواد الليل) و(بياض النهار) على الترتيب
وهذا شرط لوقوع المقابلة عند البالغيين وقد جاء في شرح هذا الحديث" ِذكر ال َب َي ِ
ان ِبأَن ال َع َر َب
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اض الن َه ِار ي َعبر
تَتََف َاوت ل َغات َها َوأ َ
َش َار ِب َذل َك ِإَلى أَن َعدياا َلم َيكن َيع ِرف في ل َغته أَن َس َو َاد الليل َوَب َي َ
َعنهما ِبال َخي ِط األَسوِد وال َخي ِط األَب َي ِ
ض"(.)3
َ َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اصم ب َن عمر ب ِن َ ِ
صلى
ََ
الَ :ق َ
الخطابَ ،عن أَبيه َرض َي َّللا َعنه َق َ
ال َرسول َّللا َ
عن َع َط َر
هللا َعَلي ِه َو َسل َمِ" :إ َذا أَق َب َل الليل ِمن َها ه َناَ ،وأَد َب َر الن َهار ِمن َها ه َناَ ،و َغ َرَب ِت الشمس َفَقد أَف َ
الص ِائم"(.)4
فالمقابلة الثنائية بين (أقبل الليل) و(أدبر النهار) بينة في الحديث السابق وغرضها توضيح

موعد إفطار الصائم.

(] )1البقرة[080 :
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ ُ
ُ
َ ْ
ني َ
ْ
َْ
َْ
َ ذ َ ذَ
الص َ
( )2باب قو ِل َّللاِ تعـالى :ت َوُكوا َو َ
ام
ارش ُبوا حَّت يَت َبني لك ُم اخلي ُط األب َيض م َِن اخلي ِط األس َودِ م َِن الفج ِر م ذم أت ُِّموا ِ
ََ َ
َ َ
َ ذ
إِىل الليْ ِل} [البقرة]080 :
( )3ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)000/4
ابَ :متَى َي ِح ُّل ِفطر الص ِائ ِم حديث رقم  0154ج06/0
(َ )4ب ٌ
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وعن عبد َّللاِ بن عم ٍرو ر ِضي َّللا عنهما َق ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم" :أََلم
ََ
َ َ
َ
ال لي النب ُّي َ
َ َ
َ َ
ِِ
ِ
الَ :فِإن َك ِإ َذا َف َعل َت َذِل َك َه َج َمت َعين َك،
أخ َبر أَن َك تَقوم اللي َل َوتَصوم الن َه َار؟ قلت :إني أَف َعل َذل َكَ ،ق َ
َوَن ِف َهت َنفس َكَ ،وِان لَِنف ِس َك َحاقاَ ،وِألَهلِ َك َحاقاَ ،فصم َوأَف ِطرَ ،وقم َوَنم"(.)1
والمقابلة ثنائية بين قيام الليل وصيام النهار.

ينَ ،كالمج ِ
َقالَ :قال النِب ُّي صلى هللا عَلي ِه وسلم" :الس ِاعي عَلى األَرمَل ِة و ِ
المس ِك ِ
اهِد ِفي
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ ََ َ
()2
سِب ِ
يل َّللاِ ،أ َِو الَق ِائ ِم اللي َل الص ِائ ِم الن َه َار" .
َ
ِ
ِ ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
ال" :أ َ
 َعن َعبد َّللا ب ِن ع َم َر َرض َي َّللا َعنه َما َق ََخ َذ َرسول َّللا َ
ِ
الدنيا َكأَن َك َغ ِريب أَو عاِبر سِب ٍ
ِ ِِ
ان ابن ع َم َرَ ،يقولِ :إ َذا أَم َسي َت َفالَ
يل َوَك َ
َ
ٌ
ال :كن في ُّ َ
ب َمنكبيَ ،فَق َ
َ
صحِتك لِمر ِ
تَنتَ ِظ ِر الصباح ،واِ َذا أَصبحت َفالَ تَنتَ ِظ ِر المساء ،وخذ ِمن ِ
ض َكَ ،و ِمن َح َي ِات َك لِ َموِت َك"(.)3
َ َ
َ ََ
ََ َ َ
َ َ َ
()4

قال ابن دقيق العيد

معلقا على قول ابن عمر رضي هللا عنهما ":فهو حض منه على أن

المؤمن يستعد أبدا للموت .والموت يستعد له بالعمل الصالح .وحض على تقصير األمل؛ أي ال
تنتظر الليل الصباح .بل بادر بالعمل ،وكذلك إذا أصبحت فال تحدث نفسك بالمساء وتؤخر أعمال

الصباح إلى الليل"(.)5

فأمسيت تقابل أصبحت والمساء يقابل الصباح.

()1
()2
()3

ِ
ِ ِ
ِ
ان َيقومه ،حديث رقم ( ،0050ج.)54/7
َباب َما يك َره من تَرك قَيا ِم اللي ِل ل َمن َك َ
َباب َفض ِل النَفَق ِة َعَلى األَه ِل حديث رقم ( ،5050ج.)67/0
ك َغ ِريب أَو َعاِبر سِب ٍ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسلم« :كن ِفي ُّ
يل» حديث رقم  6406ج81/8
الدنَيا َكأَن َ
ٌ
َ
َباب َقول النب ِي َ
َ
أَبو الَفتح محمـد بـن علـي بـن وهـب ابـن م ِطيـع ابـن أبـي الطاعـة القشـيرِي المنفلـوطي المـالِ ِكي الش ِ
ـاف ِعي ابـن َد ِقيـق
َ
َ
َ
َ

()4
ال ِعيد المتوفي سنة اثَنتَي ِن َو َسبعمائة( .ابن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي ،شمس الدين ،الشهير بابن ناصر الـدين،
الرد الوافر( ،ص.)51
( )5ابن دقيق العيد ،ابن مطيع القشيري ،شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية( ،ص.)000
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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
َ َْ َ ُ َ َ ََْ َ َ َْ
َ ذ َ َ ُْ ْ ُْ ً ذ
َ ُ ()1
را إِن َم َع
ري
ع
ال
ع
م
ن
إ
ف
﴿
:
تعالى
وقوله
،
﴾
ة
ع
ار
ق
ِ
ِ
في قوله تعالى ﴿ :ما القارِعة وما أدراك ما ال ِ
الْ ُع ْر ي ُ ْ ً
را﴾( ،)2ولو تأملنا سورة الرحمن لوجدنا آية تكررت إحدى وثالثين مرة ،وهي قوله تعالى:
ِ
َ
ُ
ُ
﴿فَبأَي آَّلءِ َربك َما تك ِذبَ
ان﴾(. )3
ِ
ِ ِ
ِ
قال القرطبي" :وأما وجه التكرار فقد قيل إنه للتأكيد في قطع أطماعهم؛ كما تقول :وهللا ال

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

المقام على شيء واحد"(.)4

ولما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص عربيا هو افصح العرب بيد أنه من قريش وهو الذي أوتي جوامع الكلم
َ ً
ُ ذ
َ ُ
ً
ا ِه ْم ق ْوَّل بَل ِيغا﴾( ،)5فقد استعمل
ملسو هيلع هللا ىلص وفصل الخطاب فكان بليغا قال هللا تعالىَ ﴿ ":وقل ل ُه ْم ِِف أنف ِ

التكرار ،ولكن لكل نوع من أنواع التكرار سبب وموقف ،فقد يكون للداللة على عظمة الخالق ،وان
شائع في الحديث النبوي وذلك لتحقيق أهداف وأغراض معينه ،كتأكيده للمعنى ،أو
التكرار اللفظي
ٌ
التحذير منه ،أو للترغيب فيه وقد يكون للتهديد ،أو الوعيد ،أو لدالالت أخرى ،وان للتكرار في

عيب ،وال تكرار
الحديث النبوي مزية واضحة على الرغم من كثرة التكرار إال أنه ال يوجد فيه ٌ
ممل(.)6
ٌ

(] )1القارعة[0-7 :
(] )2الشرح[6-5 :
(] )3الرحمن[
( )4ينظر :الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي) ،ج.(504،505\77
(] )5النساء[60 :

( )6ينظر :التكرار في الحديث النبوي الشريف.00،04 :
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التكرار لغة :هناك دالالت للتكرار منها ما ذكره الجوهري ،فقال" :وكررت الشئ تكري ار

وتك ار ار ،قال أبو سعيد الضرير( :)1قلت ألبي عمرو ما الفرق بين تفعال وتفعال؟ فقال :تفعال
بالكسر اسم ،وتفعال بالفتح مصدر .وتكر كر الرجل في أمره؛ أي تردد .والكر كرة في الضحك مثل

القرقرة .والكر كرة :تصريف الريح السحاب ،إذا جمعته بعد تفرق"(.)2

ف }.وكر َعنهَ :ر َج َع،
وقال الزبيديَ ":كر َعَلي ِه َيكر َك ار وكرو ار كقعود ،توتَك َار ارِ ،بالَفتحَ :ع َ
طَ
ِ
ِ
ِ
ال أَبو سعيد
الفرسَ .
َفه َو َ
تكرٌار} و ِم َكٌّر ،ب َكسر الميم ،يقال في الرجل و َ
توكرَره} تَك ِري ار توتَك َار ارَ ،ق َ
الضرير :قلت ألبي عمرو :ما بين تَفعال وِتفعالَ ،فَق ِ
ال ِبالَفتح َمص َدر ،وتَ ِكرة
َ
اسم ،وتَف َع ٌ
َ َ
َ
َ
ال :تفعال ٌ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ال شيخنا :معنى كرَر
كتَحلة وتَسرة وتَضرة وتَدرةَ ،قاَله ابن بزرجَ .وَكرَك َره :أ َ
َع َاده مرة بعد أخرىَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشيء مرة بعد أخرى
المعاني ِبذكر
الشيء؛ أَي َ
تكرَره فعال َك َ
ان أَو قوال ،وتفسيره في كتب َ
َ
()3
ِ
الح ِمنهم َال لغة" .
اصط ٌ
التكرار اصطالحاً:
عرفه ابن األثير بقوله" :هو داللة اللفظ على المعنى مرددا وربما اشتبه على أكثر الناس

باإلطناب مرة ،وبالتطويل أخرى"(.)4

وقال ابن أبي األصبع ":وهو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو

الذم أو التهويل أو الوعيد"(.)5

()6

وعرفه صفي الدين الحلي

بقوله" :هو أن يكرر المتكلم الكلمة ،أو الكلمتين بلفظها ومعناها

لتأكيد الوصف ،أو غيره من األغراض"(.)1

ـان يلقــى) األَعـ َـراب الفصــحاء
( )1أَحمــد بــن أبــي َخالِــد أَبــو ســعيد الضـ ِـرير َلِقــي أََبــا َعمــرو الشــيَب ِاني َوابــن األ َا
َعرِبــي َوَكـ َ
طِ
اهر نيسابور َفَيأخذ َعنهم (الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ج.)771/6
الذين استوردهم ابن َ
( )2الجوهري ،الصحاح( ،ج.)835/7

( )3الزبيدي ،تاج العروس(كرر)( ،ج.)70/04
( )4ابن االثير ،المثل السائر( ،ج.)0/0
()5

( )6عبد الع ِزيز بن سرايا بن علي بن أبي الَق ِ
اسم بن أَحمد بن صر بن أبي ال ِعز ابن سـرايا بـن ب ِ
ـاقي بـن عبـد هللا بـن
َ
َ
َََ
َََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المة البليغ المفوه الناظم الناثر َشاعر عصـرنا علـى اإلط َـالق صـفي الـدين الطـائي السنبسـي =
العريض ه َو اإل َمام ال َع َ
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وكان أكثر تفضيال ،وتوضيحا ابن حجة الحموي بقوله" :أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة

باللفظ والمعنى ،والمراد بذلك تأكيد الوصف ،أو المدح ،أو الذم ،أو التهويل ،أو الوعيد ،أو اإلنكار،

أو التوبيخ ،أو االستبعاد ،أو الغرض من األغراض  ...وأما ما جاء منه للتهويل ،كقوله تعالى:
َْ َ ُ
﴿ال ْ َقار َع ُة َما ال ْ َقار َع ُة َو َما أَدْ َر َ
اك َما القارِعة﴾( ،)2وأما ما جاء منه لإلنكار ،والتوبيخ ،فهو تكرار قوله
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ َ ُ َ َ
ان﴾( )3فإن الرحمن هلالج لج ما عدد آالءه هنا؛ إال ليكبت بها
تعالى:
﴿ فبِأ ِي آَّل ِء رب ِكما تك ِذب ِ
من أنكرها على سبيل التقريع ،والتوبيخ ،كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها له،
ُ َ َ
َ َ َ َ
وأما ما جاء منه لالستبعاد ،فكقوله تعالى﴿ :هيْ َهات هيْ َهات ل َِما توع ُدون﴾(.)4

غير أن التكرار ال يعني إعادة الكالم فقد ذكر العسكري الفرق بين اإلعادة والتكرار ،فقال:
"إن التكرار يقع على ِإعادة الشيء مرة وعلى ِإعادته مرات واإلعادة للمرة الو ِ
اح َدة أَال ترى أَن َقول
ََ
َ
َ َ
َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َع َاده
أعاد َ
ال كرر َه َذا َك َ
ان َك َالمه مبهما لم يدر أ َ
الَقائل َ
فالن َك َذا َال يفيد إال إ َع َادته مرة َواح َدة َواِذا َق َ
َع َاده َمرات َوَال يَقال َكرَره َمرات ِإال أَن َيقول َذلِك َعامي َال يعرف
مرتَي ِن أَو َمرات َوأيضا َفِإنه يَقال أ َ
ال َك َالم ولِه َذا َقاَلت الفَقهاء األَمر َال يقتَ ِ
ضي التك َرار َوالنهي يقتض التك َرار َولم َيقولوا اإلعادة َواستََدُّلوا
َ
َ
َ َ
ِ
على َذلِك ِبأَن النهي ال َكف َعن المن ِهي َوَال شيق في ال َكف َعنه َوَال حرج َفاقتضى الد َوام والتكرار َوَلو
ِ
ان
اقتضى األَمر التك َرار للحق ال َمأمور ِبه الضيق والتشاغل بهن أموره َفاقتضى فعله مرة َوَلو َك َ
ِ
ِ ِ
الَ :وَلو َقاَلت :نعمَ ،ل َو َج َبت َفأخبر أَن
َ
ال سراقه للنبي لأل ََبدَ ،ق َ
ظاهر األَمر َيقتَضي التك َرار َما َق َ
الظ ِ
اهر َال يو ِجبه وأَنه يصير و ِ
اجبا بقوله والمنهي َعن الشيء ِإذا َعاد ِإَلى فعله لم يقل ِإنه قد انتهى
َ
َ
عنه وِاذا أَمر بالشيء َففعله مرة و ِ
ظاهر
اح َدة لم يقل ِإنه لم َيف َعله َفالفرق َبين األَمر َوالنهي ِفي َذِلك َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ان من َأوامر القرآن
ان َله أَن يطلق مرة َواح َدة َو َما َك َ
َو َمعلوم أَن من يولي َغيره بطالق امراته َك َ

=الحلِــي َشـ ِ
ـاعر أصــبح ِبـ ِـه ار ِجــح الحلِــي مولــده يــوم الجمعــة خـ ِ
مائــة
ـامس شــهر ربيــع اآلخــر ســنة ســبع َوســبعين وســت َ
َ َ
َ
َ
(الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ج.)004/08
( )1صفي الدين الحلي شرح الكافية البديعية) ،ج.( 004\0
(] )2القارعة. [0-0 :
(] )3الرحمن[.

(] )4المؤمنون[06 :

322

مقتضيا للتكرار َفِإن َذلِك قد عرف من َحاَلة ِب َدلِيل َال يظاهره َوَال يتَ َكرر األَمر َم َع الشرط أيضا أَال
السوق لم يعقل َذلِك التك َرار"(.)1
ال لغالمه اشتَ ِر اللحم دخلت ُّ
ترى أَن من َق َ
وقال ابن رشيق القيرواني ":وللتكرار مواضع يحسن فيها ،ومواضع يقبح فيها ،فأكثر ما يقع

التكرار في األلفاظ دون المعاني ،وهو في المعاني دون األلفاظ أقل ،فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعا
فذلك الخذالن بعينه ،وال يجب للشاعر أن يكرر اسما إال على جهة التشوق واالستعذاب"(.)2

ولكن الملوك لم تكن تحب اإلعادة والتكرار وربما ذلك كان من الكبرياء العام فقد جاء عند

الجاحظ ومن حق الملك أن ال يعاد عليه الحديث مرتين ،وان طال بينهما الدهر ،وغبرت بينهما
األيام؛ إال أن يذكره الملك؛ فإن ذكره ،فهو إذن منه في إعادته وكان روح بن زنبا ٍع يقول :أقمت مع

عبد الملك سبع عشرة سنة من أيامه ،ما أعدت عليه حديثا .وكان الشعبي يقول :ما حدثت بحديث
مرتين ٍ
لرجل بعينه قط"(.)3
وأردف أيضا في كتابه التاج "وكان أبو العباس يقول :ما رأيت أحدا أغزر علما من أبي

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 ٍ
قار :قد اضطررت إلى التكرار ،يا ابن عياش! قلت:

ما هذا منها يا أمير المؤمنين قال :أما تذكر ليلة الرعد واألمطار ،وأنت تحدث عن ذي قار ،فقلت

لك :ما يوم ذي قار بأصعب من هذه الليلة؟"(.)4

ولكن الجاحظ لم يعد التكرار عيبا في الكالم إذا كان بغرض التشديد والتوكيد ،حيث قال ":ولكنه ال
يعد عيبا إذا قصد به التعريف والتوكيد والتشديد؛ ألن التفريق يحتاج الى تطويل ،والتوكيد يقتضي

التكرار ،والتشديد يتطلب اإلكثار"(.)5

وأكد على ذلك العسكري في الصناعتين ،حين قال ":وقل ما تجد قصة لبنى إسرائيل فى

القرآن إال مطولة مشروحة ومكررة فى مواضع معادة؛ لبعد فهمهم كان ،وتأخر معرفتهم.
( )1العسكري ،الفروق اللغوية( ،ص.)01
( )2القيرواني ،ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه( ،ج.)04/7
( )3الجاحظ ،التاج في أخالق الملوك( ،ص.)004
( )4الجاحظ ،التاج في أخالق الملوك( ،ص.)004
( )5الجاحظ ،الرسائل األدبية( ،ص.)50
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وكالم الفصحاء إنما هو شوب اإليجاز باإلطناب والفصيح العالى بما دون ذلك من القصد

المتوسط؛ ليستدل بالقصد على العالى ،وليخرج السامع من شىء إلى شىء فيزداد نشاطه وتتوفر
رغبته ،فيصرفوه فى وجوه الكالم إيجازه واطنابه ،حتى استعملوا التكرار ليتوكد القول للسامع"(.)1

التكرار في الحديث النبوي:
استعمل النبي ملسو هيلع هللا ىلص التكرار في الحديث النبوي؛ ألنه كان يتكلم بلغة العرب ومن سنن

العرب التكرار ،كما قال ابن فارس" :ومن سنن العرب :التكرير ،واإلعادة إرادة اإلبالغ بحسب

العناية باألمر"(.)2

وكان عادة معروفة عن النبي الكريم ،وأشار إليه أنس بن مالك رضي هللا عنه عندما
ٍ
بكلمة أعادها ثالثا حتى تف َهم عنه ،واذا
وصف منطق الحبيب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص فقال" :كان إذا تكلم
أتى على قومٍ ،فيسلم عليهم سلم عليهم ثالثا"(.)3
يث ثَالثا لِيف َه َم َعنه)" :أَي :هذا باب في بيان من أعاد
الحِد َ
(باب َمن َ
وجاء في العمدة َ
أعاد َ
كالمه في أمور الدين ثالث مرات ألجل أن يفهم عنه ...أَي :ليفهم غيره ،قال الخطابي :إعادة

الكالم ثالثا إما ألن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم  ...أو أراد المبالغة في

التعليم والزجر في الموعظة  ...وهذا الباب أيضا في شأن المتعلم؛ ألن إعادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثالث
مرات إنما كانت ألجل المتعلمين والسائلين ليفهموا كالمه حق الفهم ،وال يفوت عنهم شيء من

كالمه الكريم"

()4

( )1العسكري ،الصناعتين( ،ص.)010
( )2ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية (التكرار)( ،ص.)700
يث ثَالَثا لِيف َه َم َعنه ،حديث رقم ( ،15ج.)03/0
الح ِد َ
(َ )3باب َمن أ َ
َع َاد َ
( )4العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)005/7
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أقسام التكرار أللفاظ الزمان في صحيح البخاري:
ينقسم التكرار عند أهل البالغة باعتبارات مختلفة على أقسام شتى ،كتكرار بالمعنى فقط،

وتكرار باللفظ والمعنى ،وتكرار الوصف ،وهذا ما ذهب إليه ابن حجة الحموي ،ممثال لكل واحد
منهما بشاهد من القرآن ،أو شاهد شعري ،وذكر ابن جني التك ارر عند العرب ،وقسمه على ضربين
بقوله :اعلم أن العرب إذا أرادت المعنى مكنته (واحتاطت) لهِ ،
فمن ذلك التوكيد ،وهو على ضربين:
أَحدهما تكرير األول بلفظه ،وهو نحو قولك :قام زيد (قام زيد) ...والثاني تكرير األول بمعناه ،وهو
أحدهما لإلحاطة والعموم ،واآلخر للتثبيت ،والتمكين األول ،كقولنا :قام القوم ورأيته
على ضربينَ :
نفسه"(.)1
َ

أوال :تكرار العبارة:

جاءت معظم األحاديث الواردة في صحيح البخاري والتي تحتوي على ألفاظ الزمان من نوع
تكرار العبارة ومن ذلك األمثلة االتية:
ِ
ِ
ِ
ات َغ َد ٍاة َمرَكباَ ،ف َك َسَف ِت
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َذ َ
جاء في الحديث "ثم َرك َب َرسول َّللا َِ
ِ
صلى
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َبي َن َ
امَ ،ف َ
الشمسَ ،ف َر َج َع ضحىَ ،ف َمر َرسول َّللا َ
ظه َرَان ِي الح َجر ،ثم َق َ
ط ِويال وهو دو َن ِ
ط ِويال ،ثم َرَك َع ركوعا َ ِ
الق َيا ِم
ام ِق َياما َ
ام ِق َياما َ
َ َ
طويال ،ثم َرَف َعَ ،فَق َ
اءهَ ،فَق َ
ام الناس َوَر َ
َوَق َ
الركوِع األَو ِل ،ثم َرَف َعَ ،فس َج َد سجودا َ ِ
ام
ط ِويال َوه َو دو َن ُّ
األَو ِل ،ثم َرَك َع ركوعا َ
َ
امَ ،فَق َ
طويال ،ثم َق َ
ط ِويال وهو دو َن ِ
ِ
ط ِويال
ط ِويال َوه َو دو َن ُّ
ام ِق َياما َ
الق َيا ِم األَو ِل ،ثم َرَك َع ركوعا َ
ِق َياما َ
َ َ
الركوِع األَول ،ثم َق َ
وهو دو َن ِ
السجوِد
ط ِويال َوه َو دو َن ُّ
الركوِع األَو ِل ،ثم َس َج َد َوه َو دو َن ُّ
الق َيا ِم األَو ِل ،ثم َرَك َع ركوعا َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َم َرهم أَن َيتَ َعوذوا ِمن
ص َر َ
اء َّللا أَن َيق َ
ف َفَق َ
ول ثم أ َ
ال َرسول َّللا َ
األَول ،ثم ان َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َما َش َ
َع َذ ِ
اب الَقب ِر"(.)2
لقد تكررت الداللة الزمنية في كلمة (طويال) عدة مرات في هذا الحديث في بيان هيئة صالة
الكسوف من الركوع والسجود والقراءة الطويلة تأكيدا منه ملسو هيلع هللا ىلص

على الصفة الصحيحة لصالة

الكسوف وعند النحاة ذكر الصفة بعد الموصوف قد يكون للتوكيد أيضا "فإن النعت قد يكون

( )1ابن جني ،الخصائص( ،ج.)030،034/0
ِ
ِ ِ
المس ِج ِد ،حديث رقم ( ،0356ج.)08/7
صالَة الكسوف في َ
(َ )2باب َ
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ِِ
ِ
ين) ،أو لمجرد الذم؛ نحو( :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم)،
لمجرد المدح ،كـ (ال َحمد َّلل َر ِب ال َعاَلم َ
(نف َخ ٌة و ِ
اح َدةٌ) "(.)1
أو للترحم؛ نحو( :اللهم أنا عبدك المسكين)؛ أو للتوكيد ،نحوَ :
َ
جاء في شرح الحديث" َوأَما َقوله ِفي ِق َيا ِم الرك َع ِة الث ِان َي ِة َوه َو دو َن ال ِق َيا ِم األَو ِل َفيحتَ َمل أَن
َيكو َن أ ََرَاد دو َن األَو ِل ِفي الرك َع ِة األوَلى َفتَكون الرك َعة األَوَلى ِق َيام َها َوح َده أَط َول ِمن ِق َيا ِم َس ِائ ِر
ِ
ِ ِ
ِ
الركوِع
يها َوَك َذلِ َك ركوع َها الث ِاني دو َن ُّ
الصَل َوات َوَك َذل َك ركوع َها األَول يحتَ َمل أَن َيكو َن دو َن األَول ف َ
األَو ِل ِفيها وأ ُّ ِ
ِِِ
اء َّللا"(.)2
َي َذل َك َك َ
َ َ
ان َف َال َح َرَج فيه إن َش َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ِت الصالَة
عن َمالك بن ب َحي َن َة" :أَن َرس َصلى هللا َعَليه َو َسل َم َأرَى َرجال َوَقد أق َ
ول َّللا َ
يصلِي ركعتي ِنَ ،فَلما انصرف رسول َّللاِ صلى هللا عَلي ِه وسلم الَ َث ِب ِه الناس ،وَقال َله رسول َّللاِ
َ ََ
َ َ َ
َََ َ
َ
َ
َ ََ َ
()3
ِ
الصب َح أَرَبعا" .
الصب َح أَرَبعاُّ ،
صلى هللا َعَليه َو َسل َمُّ :
َ
التكرار هنا في عبارة (الصبح أربعا الصبح أربعا) يفيد اإلنكار وفي هذا قال ابن رجب":

وقوله :آلصبح أربعا  -مرتين  :-إنكار لصالته وقد أقيمت صالة الفجر ،فكأنه صلى الصبح بعد

اإلقامة أربعا"(.)4

ِ
َع َاده تَأ ِكيدا لِ ِ
الصبح ِبالنص ِب
إلن َك ِار َو ُّ
وقال ابن حجر العسقالنيَ ":وه َو استف َهام ِإن َك ٍار َوأ َ
ِ ِ ٍ ِ
ٍِ
ِ
ِِ
ال ال ِكرَم ِان ُّي َعَلى
صلِي ُّ
الصب َح َوأَرَبعا َمنص ٌ
وب َعَلى ال َحال َقاَله ابن َمالك َوَق َ
بإض َمار فعل تَقديره أَت َ
ِِ
اإلن َك ِار َفَقال الَق ِ
ِ
الصبح ت ِ
ف ِفي ِحكم ِة َه َذا ِ
الصب ِح أ ِ
اضي
َي ُّ
ال َوَيجوز َرفع ُّ
صلي أَرَبعا َواختل َ
َ
ال َب َدلية َق َ
َ
َ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ٍ ِ
َحدكم
ط َاو َل الزَمان َفي َ
اض َو َغيره لَِئال َيتَ َ
ع َي ٌ
يم ب ِن َسعد يوشك أ َ
ظن وجوب َها َوي َؤيِده َقوله في رَو َاية إب َراه َ
وعَلى ه َذا ِإ َذا حصل األَمن َال يكره َذلِك وهو متَعقب ِبعمو ِم حِد ِ
يث الترجم ِة وِق ِ
ِ
ص َالة
ََ َ
َ َ َ َ َ ٌ
َ
ََ َ َ
َ َ َ
يل ل َئال َتلتَب َس َ
ِِ
ِ
ِ
الَفر ِ ِ ِ
يض ِة ِمن أَولِها َف َيشرع ِفيها َع ِقب شروِع ِ
اإل َما ِم
ال الن َوِو ُّي الحك َمة فيه أَن َيتََفرغَ للَف ِر َ
َ
َ
ض بالنفل َوَق َ
َ
َ
ظة عَلى م َك ِم َال ِت الَف ِريض ِة أَوَلى ِمن الت َشاغ ِل ِبالن ِافَل ِة اه وه َذا يِليق ِبَقو ِل من يرى ِبَقض ِ
اء
َ
َ
َ
َوالم َحاَف َ َ
ََ َ
َ ََ
الن ِافَل ِة وهو َقول الجمه ِ
ور"(.)5
َ َ
( )1االنصاري ،ابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك( ،ج.)707/0

( )2النمري القرطبي ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم ،االستذكار( ،ج.)407/7
( )3بابِ :إ َذا أ ِق ِ
ِ
وب َة حديث رقم ( 660ج.)000/0
ٌ
المكت َ
صالَ َة إال َ
يمت الصالَة َفالَ َ
َ
السالمي البغدادي ،بن الحسن ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)50/6
(َ )4
( )5ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)053/7
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وقال العيني مؤكدا ما ذهب إليه ابن رجب وابن حجرَ ":قوله "الصبح أَربعا " َحيث أنكر -
ِ
صلى َّللا عَلي ِه وسلمَ  -على الرجل الِذي َكان ي ِ
ِ
ال
ص َالة ُّ
الصبحَ ،فَق َ
يمت َ
صلي َرك َعتَين بعد أَن أق َ
َ َ
َ ََ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
صِلي َم َع
"آلصبح أَربعا " أَي ُّ
يمت الص َالة ثم ي َ
الصبح تصلى أَربعا؛ ألَنه إذا صلى َرك َعتَين بعد أَن أق َ
ِ
ِ
ص َالة
الصبح َفيكون ِفي معنى من صلى ُّ
ص َالة ُّ
الصبح أَربعا َفدل َه َذا على أَن َال َ
اإل َمام َرك َعتَين َ
ِ
وبة"(.)1
امة ِإال الص َالة ال َمكت َ
بعد اإلَق َ

ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
 َ ِاءه
وعن أَبي ه َري َرَةَ ،ق َ
ال"َ :بي َن َما النب ُّي َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم في َمجلس ي َحدث الَقوَمَ ،ج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َبعض الَقومِ:
اعة؟ َف َم َ
الَ :متَى الس َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم ي َحدثَ ،فَق َ
أَع َارب ٌّيَ ،فَق َ
ضى َرسول َّللا َ
ِ
ِ
ال :أَي َن  -أ َراه -
ال َبعضهمَ :بل َلم َيس َمعَ ،حتى ِإ َذا َق َ
ضى َحديثَه َق َ
الَ ،وَق َ
ال َف َك ِرَه َما َق َ
َسم َع َما َق َ
ِ
الس ِائل ع ِن الس ِ
ِ
ِ
ف
الَ :كي َ
الَ :فِإ َذا ضيِ َعت األ ََم َانة َفانتَظ ِر الس َ
َ
َ
اع َةَ ،ق َ
ول َّللاَ ،ق َ
الَ :ها أ ََنا َيا َرس َ
اعة؟ َق َ
()2
ِِ
ِ
ِ
اع َة" .
ِإ َ
الِ :إ َذا وس َد األَمر ِإَلى َغي ِر أَهله َفانتَظ ِر الس َ
ض َ
اعت َها؟ َق َ
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.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع ِة أَن
صلى هللا َعَليه َو َسل َمِ" :إن من أَش َراط الس َ
الَ :ق َ
بن تَغل َبَ ،ق َ
ال النب ُّي َ
اط الس ِ
ِنعال الشع ِر ،واِن ِمن أَشر ِ
ِ
ِ
اض الوجوِهَ ،كأَن
اعة أَن تَقاتلوا َقوما ع َر َ
َ
َ
َ َ
َ َ

وعن َعمروتَق ِاتلوا َقوما َينتَ ِعلو َن
الم َج ُّ
ان المط َرَقة"(.)3
وج َ
وههم َ

في هذا الحديث التكرار حاصل في عبارة (إن من أشراط الساعة) ربما أفاد التهويل في
صلى َّللا َعَلي ِه
أشراط هذا اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة وقد جاء في شرح هذا الحديثَ ":قوله َ
ان المط َرَقة) أَما ال َم َج ُّ
وههم ال َم َج ُّ
ان َفِبَفت ِح ال ِمي ِم َوتَشِد ِيد النُّو ِن َجمع ِم َج ٍن ِب َكس ِر ال ِمي ِم
َو َسل َم َ
(كأَن وج َ
ف الرِاء ه َذا هو الَف ِ
ِ
اء وتَخ ِفي ِ
ُّ
صيح المشهور ِفي ِ
ِِ ِ
الرَو َاي ِة َوِفي
َ َ
َوه َو الترس َوأَما المط َرَقة َفبإس َكان الط َ
َ

( )1العيني ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)087/5
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
اب الس ِائ َل حديث رقم  51ج70/0
الح ِد َ
َج َ
يث ثم أ َ
(َ )2باب َمن سئ َل علما َوه َو مشتَغ ٌل في َحديثهَ ،فأَتَم َ
( )3باب ِقتَ ِ
ال التُّرِك ،حديث رقم ( ،7170ج.)40/4
َ
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ِ ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال العَل َماء ِهي الِتي ألِب َس ِت
كتب الل َغة َوال َغ ِريب َوحكي َفتح الطاء َوتَشديد الراء َوال َمعروف األَول َق َ
َ
طاَق ٍة َقالوا ومعناه تَشِبيه وجوِه التُّرِك ِفي عر ِ
ض َها َوتََن ُّوِر وجناتها"(.)1
طاَقة َفو َق َ
ال َع ِقب َوأَط َرَقت ِب ِه َ
ََ َ
َ

وفي الحديث إشارة على أنها نبوءة من النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى أن ملك أمته سيصل مشارق األرض

التي فيها تلك األقوام.

ِ
ٍِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الَ " :يأِتي
صلى هللا َعَليه َو َسل َم_ َق َ
 َعن أَبي َسعيد الخدرِي َرض َي َّللا َعنهم َعن النب ِي َاسَ ،فيَقالِ :فيكم من ِ
ِ
ان َيغزو ِف َئام ِم َن الن ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم؟ َفيَقالَ :ن َعمَ ،فيفتَح
َزَم ٌ
ٌ
صح َب النبي _ َ
َ َ
ِ
ِ
انَ ،فيَقالِ :فيكم من ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم؟ َفيَقالَ :ن َعم،
َعَليه ،ثم َيأتي َزَم ٌ
صح َب أَص َح َ
اب النب ِي _ َ
َ َ
ِ
ِ
ان َفيَقالِ :فيكم من ِ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم؟ َفيَقال:
َفيفتَح ،ثم َيأتي َزَم ٌ
صاح َب أَص َحاب النب ِي _ َ
صح َب َ
َ َ
َن َعمَ ،فيفتَح "(.)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
ِ
ِ
ونهم ،ثم َي ِجىء َقوٌم َينِذرو َن َوال َيفو َن،
ين َيل َ
ين َيل َ
عليه وسلم َ
ونهم ،ثم الذ َ
"خير الٌقرو ِن َقرِنى ،ثم الذ َ
ويخونون وال يؤتَمنون ،ويشهدون وال يستَشهدون ،ويظهر ِفي ِهم ِ
الس َمن"(.)3
ََ
َ َ ََ َ َ َ
َ َ
َ َ ََ َ

ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ال " :الَ َح َس َد ِإال ِفي اث َنتَي ِنَ :رج ٌل
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َق َ
 َعن َسالمٍَ ،عن أَبيهَ ،عن النب ِي َِ
ِ
ِ
ِ
اء الن َه ِار
آتَاه َّللا القر َ
اء الليل َو َآن َ
اء الن َهارَ ،وَرج ٌل آتَاه َّللا َماال َفه َو ينفقه َآن َ
اء الليل َو َآن َ
آن َفه َو َيتلوه َآن َ
"(.)4
التكرار في هذا الحديث حاصل في عبارة (آناء الليل وآناء النهار) ،و(آناء) يدل على فترة قليلة من
الزمن أو هو الساعة القليلة ،وقد أضفى جمالية على تكرار المطابقة ،وهذا من بديع الكالم ،وقد

علق الشيخ دمحم فؤاد على لفظة (آناء)؛ أي  :ساعاته واحده اآلن (.)5
( )1النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( ،ج.)06/08

(َ )2باب الَ َيقول فالَ ٌن َش ِه ٌيد حديث رقم ( ،7801ج.)00/4
( )3ابن بطال ،شرح صحيح البخاري( ،ج.)055/6
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
اء الن َه ِارَ ،وَرج ٌل َيقولَ :لـو
صلى هللا َعَليه َو َسل َمَ " :رج ٌل آتَاه َّللا القر َ
(َ )4باب َقول النب ِي َ
اء الليل َو َآن َ
آن َفه َو َيقوم به َآن َ
أوِتيت ِمث َل َما أوِتي َه َذا َف َعلت َك َما َيف َعل ،حديث رقم( ، 0571ج.)054/1
َ
( )5صحيح مسلم (ج.)558/0
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ِ
ِ
ِِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم َوَنحن َش َب َبةٌَ ،فَلِبث َنا
 َعن َمالك ب ِن الح َوي ِرثَ ،ق َالَ" :قدم َنا َعَلى النب ِي َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين َليَلة ،وَك َ ِ
الَ :لو َر َجعتم ِإَلى
عن َده نحوا من عش ِر َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َرحيماَ ،فَق َ
َ
ان النب ُّي َ
ين َك َذا ،وصالَ َة َك َذا ِفي ِح ِ
ِبالَِدكمَ ،ف َعلمتموهم مروهمَ ،فليصُّلوا صالَ َة َك َذا ِفي ِح ِ
ض َر ِت
ين َك َذاَ ،وِا َذا َح َ
َ َ
َ
َ
()1
ِ
َحدكم َول َيؤمكم أَك َبركم" .
الصالَةَ ،فلي َؤذن َلكم أ َ

هذا األسلوب البديع من التكرار في قوله ملسو هيلع هللا ىلص َ (:فلي ُّ
ِ ِ ِ
صالَةَ
صالَ َة َك َذا في حين َك َذاَ ،و َ
صلوا َ
َ
َك َذا ِفي ِح ِ
ين َك َذا) افادة اهتمام سيدنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بصحة الصالة ان تؤدى في وقتها المعلوم مصداقا
َ
ُ ً
الص َلةَ َاكنَ ْ
لقوله تعالى﴿ :إ ذن ذ
ت َلَع ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِني ك َِتابًا ذم ْوقوتا﴾(.)2
ِ
عن ِهشامٍ ،عن أَِب ِيه،
َ
َ
َ
َيدور ِفي ِن َس ِائ ِهَ ،وَيقول :أَي َن أ ََنا
َيو ِمي َس َك َن"(.)3

"أَن رسول َّللاِ صلى هللا عَلي ِه وسلم َلما َكان ِفي مر ِ
ض ِهَ ،ج َع َل
َ
ََ
َ َ
َ
َ ََ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ان
َغدا؟ أَي َن أ ََنا َغدا؟ حرصا َعَلى َبيت َعائ َش َة َقاَلت َعائ َشةَ :فَلما َك َ

في قوله (أَي َن أ ََنا َغدا؟ أَي َن أ ََنا َغدا؟) أسلوب استفهام متكرر أفاد االستبطاء؛ أي أن النبي
ملسو هيلع هللا ىلص يريد ان يتوفي ملسو هيلع هللا ىلص في بيت عائشة رضي هللا عنها ويؤكد ذلك ما ورد في رواية أخرى
ذكرها ابن بطال في شرحه" أَن الرسول َكان يتفقد ِفى مر ِ
ض ِه( :أَي َن أ ََنا ال َيوَم؟ أَي َن أ ََنا َغدا) ،
َ
ََ
َ
طاء لَِيو ِم َع ِائ َش َة"(.)4
اسِتب َ
وقد ذهب العيني إلى أن تكرار أسلوب االستفهام مرتين أفاد االستئذان من أزواجه أن يكون

في اليوم التالي عند عائشة رضي هللا عنها حيث قال العيني في شرحهَ ":قوله( :أَين أَنا َغدا؟)
م َكرر مرتَي ِن َوه َو اسِتف َهام لالستئذان ِمنهن أَن يكون ِعند َع ِائ َشة"(.)5
لكن هذا االستئذان مستوحى من استبطائه ملسو هيلع هللا ىلص وجوده في بيت عائشة رضي هللا عنها.

 َعن َعلِ ِي ب ِن أَِبيِ
ال :أَالَ أخِبرِك َما
َخادماَ ،فَق َ
()1
()2
()3
()4

ِ
ٍَِ
ِ ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم تَسأَله
طالب" ،أَن َفاط َم َة َعَلي َها السالَم أَتَت النبي َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ينَ ،وتَح َمد َ
ين َّللاَ عن َد َم َنامك ثَالَثا َوثَالَث َ
ه َو َخيٌر َلك منه؟ ت َسِبح َ
ين َّللاَ

ِ ِ
َب ٌ ِ
اء ِة َفلَيؤمهم أَكَبرهم حديث رقم ( 685ج.)008/0
اب :إ َذا استََووا في الق َر َ
]النساء.[030 :
 0004باب َفض ِل ع ِائشة ر ِ
ضي َّللا َعن َها حديث رقم (ج.)03/5
َ
َ َََ َ
ابن بطال ،شرح صحيح البخارى( ،ج.)001/0

( )5بدر الدين العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)730/73
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ِ
ِ
ِ
ِ
يل:
ين َّللاَ أَرَبعا َوثَالَث َ
ينَ ،وت َكِب ِر َ
ثَالَثا َوثَالَث َ
ال سف َيان :إح َداهن أَرَب ٌع َوثَالَثو َنَ ،ف َما تََركت َها َبعد ،ق َ
ين ثم َق َ
ِِ
ِِ
ين"(.)1
الَ :والَ َليَل َة صف َ
َوالَ َليَل َة صف َ
ين؟ َق َ

الشغل الِذي كنت ِف ِ
والتكرار في (وَال َليَل َة صفي ِن) "مع َناه َلم َيم َنعِني ِمنهن َذلِ َك األَمر و ُّ
يه
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ص ِف ِ
ِ
ِ
ِ
وَليَلة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمةٌ
ين ه َي َليَلة ال َحرب ال َمعروَفة بصف َ
َ
َ
ين َوه َي َموض ٌع بقرب الف َرات َك َانت فيه َحر ٌب َعظ َ
()2
َبي َنه َوَبي َن أَه ِل الشام" .

ال َق ِائل َلعليَ :وَال تركت َهِذه َليَلة
وقال العينيَ ":قوله( :قيلَ :وَال َليَلة صفين) ؟ أَيَ :ق َ
تركتها َليَلة صفينَ ،وه َو ِب َكسر الصاد المهمَلة َوكسر الَفاء الم َشد َدة َوسكون ال َباء
الَ :وَال
صفينَ ،ق َ
َ
ِِ
ِ
ِ
يمة َبين م َع ِاوَية َوعلي،
آخر الحروف وبالنونَ ،وه َو َموضع َبين ال َ
عراق َوالشام َك َانت فيه وق َعة َعظ َ
نعني ِمنها عظم ِتلك الليَلة ،وعظم األَمر الِذي كنت ِف ِ
وِهي مشهورة ،وأَراد على أَنه لم يم ِ
يه"(.)3
َ َ َََ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
"صلى َل َنا النب ُّي َ
َ
الجن َة
َأرَيت َ
صليت َلكم الصالَ َة َ
اآلن منذ َ

ٍِ
 َعن أ ََن ِال:
س ب ِن َمالكَ ،ق َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
الَ :لَقد
المسجد ،ثم َق َ
ب َي َديه ق َب َل قبَلة َ
ِ
ِ
الخي ِر َوالش ِر ثَالَثا"(.)4
اليو ِم في َ
َه َذا الج َد ِارَ ،فَلم أ ََر َك َ

ثم رِقي ِ
َش َار
المن َب َرَ ،فأ َ
َ َ
والنار ممثَلتي ِن ِفي ِقبَلةِ
َ َ َ َ

أي قالها ثالث مرات ملسو هيلع هللا ىلص وفائدة التكرار هنا التوكيد ،قال ابن حجرَ ":قوله َفَلم أ ََر َكال َيو ِم ِفي ال َخي ِر
َوالش ِر َوَق َع ه َنا م َكر ار تَأ ِكيدا"(.)5

ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم_
 َعن م َعاذ ب ِن َج َبل َرض َي َّللا َعنه_ َق َال"َ :بي َنا أ ََنا َرديف النب ِي _ َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ول َّللاِ َو َسع َدي َك ،ثم َس َار
الَ :يا م َعاذ ب َن َج َبل ،قلتَ :لبي َك َرس َ
َلي َس َبيني َوَبي َنه إال أَخ َرة الرحلَ ،فَق َ
ِ
ك
ال َيا م َعاذ ،قلتَ :لبي َ
الَ :يا م َعاذ قلتَ :لبي َ
ول َّللا َو َسع َدي َك ،ثم َس َار َس َ
َس َ
اعة ،ثم َق َ
ك َرس َ
اعة ثم َق َ
رسول َّللاِ وسعديكَ ،قال :هل تد ِري ما ح ُّق َّللاِ عَلى ِعب ِاد ِه ،قلتَّ :للا ورسوله أَعَلمَ ،قال :ح ُّق َّللاِ
ََ َ َ َ َ َ
َ
َ
َ َ
ََ
َ َ
َ َ
ِ
ِ ِِ
ك
الَ :يا م َعاذ ب َن َج َب ٍل ،قلتَ :لبي َ
َعَلى ع َباده أَن َيعبدوهَ ،والَ يش ِركوا ِبه َشيئا ثم َس َار َس َ
اعة ،ثم َق َ

ِ
الم أرَِة حديث رقم ( 5068ج.)65/0
(َ )1باب َخاد ِم َ
( )2النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( ،ج.)46/00

( )3بدر الدين العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،ج.)70/70
البص ِر ِإَلى ِ
اإل َما ِم ِفي الصالَ ِة حديث رقم ( 041ج.)053/0
(َ )4باب َرف ِع َ َ
( )5ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري) ،ج.(033/00
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ِ
ِ ِ
ِِ
ال:
الَ :هل تَد ِري َما َح ُّق الع َباد َعَلى َّللا إ َذا َف َعلوه ،قلتَّ :للا َوَرسوله أَعَلمَ ،ق َ
ول َّللا َو َسع َدي َكَ ،فَق َ
َرس َ
ح ُّق ِ
الع َب ِاد َعَلى َّللاِ أَن الَ ي َعِذ َبهم"(.)1
َ
قال النووي" وأَما تَك ِريره صلى َّللا عَلي ِه وسلم ِنداء مع ٍاذ ر ِ
ضي َّللا َعنه َفلِتَأ ِك ِيد ِاالهِت َما ِم
َ ََ َ َ َ َ
َ
َ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ان إ َذا تَ َكل َم
يما َيس َمعه َوَقد ثََب َت في الصح ِ
صلى َّللا َعَليه َو َسل َم َك َ
يح أَنه َ
ب َما يخبره َول َيكم َل تََنبُّه م َعاذ ف َ
ِ ٍ
َع َاد َها ثَ َالثا لِ َه َذا ال َمع َنى َوَّللا أَعَلم"(.)2
ِب َكل َمة أ َ
وفسره العيني بقوله" :وأما تكريره عليه ثالثا ،فلتأكيد االهتمام بما يخبره به ،ولتكميل تنبه

معاذ فيما يسمعه"(.)3

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
"من تَ َردى ِمن
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َق َ
الَ :
 َعن أَبي ه َري َرَة َرض َي َّللا َعنه َعن النب ِي َِ
ِ
ِِ ِ
ٍ
ِ
يها أ ََبداَ ،و َمن تَ َحسى س اما َفَقتَ َل َنف َسه،
َج َبل َفَقتَ َل َنف َسهَ ،فه َو في َنار َج َهن َم َيتَ َردى فيه َخالدا م َخلدا ف َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها أ ََبداَ ،و َمن َقتَ َل َنف َسه ِب َحِد َيد ٍةَ ،ف َحِد َيدته ِفي َيِد ِه
َفس ُّمه في َيده َيتَ َحساه في َنار َج َهن َم َخالدا م َخلدا ف َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
يها أ ََبدا"(.)4
َي َجأ ب َها في َبطنه في َنار َج َهن َم َخالدا م َخلدا ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها أ ََبدا) قد تكررت ثالثا في مواقف مختلفة،
نجد تكرار عبارة (في َنار َج َهنم َخالدا م َخلدا ف َ
وهذا النوع وهذا التكرار أفاد التهديد والوعيد لمن يقتل نفسه ،وقتل النفس وهو المعروف باالنتحار
جريمة عظيمة وكبيرة آثمة وعقوبتها وخيمة عظيمة ،وأراد بالعبارة (خالدا مخلدا فيها أبدا)؛ أي :زمن

الخلود في اآلخرة ما بعد قيام الساعة ،ولفظه (أبدا) أفادت الدهر األخروي.

ِ
الخ ِم ِ
الخ ِم ِ
عن اب ِن َعب ٍيس ،ثم َب َكى َحتى َبل
يس َو َما َيوم َ
اس َرض َي َّللا َعنه َما َيقول"َ :يوم َ
ِ ِ ِ
الخ ِم ِ
الحصى ،قلت َيا أ ََبا َعب ٍ
صلى هللا َعَلي ِه َو َسل َم
اسَ :ما َيوم َ
يس؟ َق َ
ال :اشتَد ب َرسول َّللا َ
َدمعه َ َ
ف أَكتب َلكم ِكتَابا الَ تَ ِ
وجعهَ ،فَقال :ائتوِني ِب َكِت ٍ
ضُّلوا َبع َده أ ََبداَ ،فتََن َازعواَ ،والَ َين َب ِغي ِعن َد َنِب ٍي تََنازعٌ،
ََ
َ
يه خير ِمما تدع ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َم َرهم ِبثَالَ ٍث،
َ َ
َفَقالواَ :ما َله أ َ
الَ :ذروِنيَ ،فالذي أ ََنا ف َ ٌ
َه َج َر استَفهموه؟ َفَق َ
ونني إَليهَ ،فأ َ
()5
َقال :أَخ ِرجوا المش ِرِك ِ
ِ
ِ
ِ
الوف َد ِب َنح ِو َما كنت أ ِجيزهم"
َ
ين من َج ِز َيرة َ
َ
الع َربَ ،وأَجيزوا َ
ِ
ف الرج ِل حديث رقم ( 5160ج.)003/0
(َ )1باب ِإرَداف الرج ِل َخل َ
( )2النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( ،ج.)700/0
( )3بدر الدين العيني ،عمدة القاري( ،ج.)004 / 70
الس ِم والدو ِاء ِب ِه وِبما يخاف ِمنه والخِب ِ
ِ
يث حديث رقم ( 5008ج.)001/0
َ َ
َ َ َ
(َ )4باب شرب ُّ َ َ
ِ ِ
ِ
الع َر ِب حديث رقم ( ،0068ج.)11/4
(َ )5باب ِإخ َار ِج َ
اليهود من َج ِز َيرة َ
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والتكرار في عبارة (يوم الخميس وما يوم الخميس) أفاد التهويل من هول خبر وجع الرسول

ال أَبو
ملسو هيلع هللا ىلص إيذانا بوفاته ملسو هيلع هللا ىلص حيث انقطع الوحي من السماء ،قال انس بن مالك رضي هللا عنهَ ":ق َ
ول َّللاِ صلى هللا عَلي ِه وسلم لِعمر :ان َ ِ
بك ٍر بع َد وَف ِاة رس ِ
ان
طلق ِب َنا ِإَلى أ ِم أَي َم َن َنزورَها َك َما َك َ
ََ
َ َ َ َ
َ
َ ََ َ
يك؟ ما ِعند َّللاِ
ِ
ِ
اال َلها :ما يب ِك ِ
ِ
َ َ
صلى هللا َعَليه َو َسل َم َيزورَها َفَلما انتَ َهي َنا إَلي َها َب َكتَ ،فَق َ َ َ
َرسول َّللا َ
ِ
الَ :فَقاَلتَ :ما أَب ِكي أَن َال أَكو َن أَعَلم أَن َما ِعن َد َّللاِ َخيٌر لِ َرسولِ ِهَ ،وَل ِكن أَب ِكي أَن
َخيٌر ل َرسولِهَ ،ق َ
اءَ ،قالَ :فهيجتهما عَلى الب َك ِ
طع ِمن السم ِ
اءَ ،ف َج َع َال َيب ِك َي ِ
ان َم َع َها"(.)1
ال َوح َي انَق َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ

يس هو خبر لِمبتَدٍأ محذ ٍ
ِ
وف أَو َعكسه َوَقوله َو َما َيوم
وقال العسقالنيَ ":قوله َيوم ال َخم ِ َ َ ٌَ
َ َ
يس يستَعمل ِعند ِإراد ِة تَف ِخي ِم األَم ِر ِفي ِ
ال َخ ِم ِ
الشد ِة َوالت َع ُّج ِب ِمنه"(.)2
َ ََ
َ

ِ
ِ
ِ
اليو ِم
اليو ِم اآلخ ِر َفليك ِرم َج َارهَ ،و َمن َك َ
"من َك َ
ان يؤ ِمن ِباَّلل َو َ
ان يؤ ِمن ِباَّلل َو َ
في الحديثَ :اآلخ ِر َفليك ِرم ضيَفه ج ِائ َزتَهَ ،قال :وما ج ِائ َزته يا رسول َّللاِ؟ َقال :يوم وَليَل ٌة ،و ِ
ِ
الض َياَفة ثَالَثَة أَيامٍَ ،ف َما
َ
َ ََ َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ ٌ َ
(.)3
َكان وراء َذلِك َفهو صدَق ٌة عَلي ِه ،ومن َكان يؤ ِمن ِباَّللِ واليو ِم ِ
اآلخ ِر َفل َيقل َخي ار أَو لِ َيصمت"
َ
َ ََ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ََ
التكرار حاصل في عبارة (ومن َكان يؤ ِمن ِباَّللِ واليو ِم ِ
اآلخ ِر) فيها توكيد على هذه األخالق وأن
َ
َ َ
ََ
االلتزام بها من لوازم اإليمان.

ثانيا :تكرار اللفظة
وهما:

وأما تكرار اللفظة فلم يقع الباحث فيما بحث إال على مثالين فقط على هذا النوع من التكرار،

ضي َّللا عنها" :أَن النِبي صلى هللا عَلي ِه وسلم صلى ِب ِهم ِفي كس ِ
عن ع ِائشة ر ِوف
َ ََ َ َ
َ
َ َ
َ َ ََ َ َ
س أَربع رَكع ٍ
ات ِفي َسج َدتَي ِن األَول أَط َول"(.)4
الشم ِ َ َ َ َ

ولفظة األول تحمل داللة زمنية؛ أي القيام والركوع اللذان يسبقان القيام والركوع الثاني من الركعة
ِ
المؤكد بلفظه،
األولى أطول وهنا تكرار اللفظة مرتين تعد عند النحاة توكيدا لفظيا ،وهو "إعادة

( )1الموصلي ،أبو يعلى ،مسند أبي يعلى( ،ج.)00/0

( )2ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،ج.)008/8
( )3باب :من َكان يؤ ِمن ِباَّللِ واليو ِم ِ
اآلخ ِر َفالَ يؤِذ َج َاره حديث رقم ( ،6301ج.)00/8
َ
َ َ
َ ٌ َ
ِ
ِ
اب :الرك َعة األوَلى في الكسوف أَط َول ،حديث رقم ( ،0364ج.)43/7
(َ )4ب ٌ
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ضعيف إني ضعيف)؛ وهذا يكون في األسماء ،واألفعال ،والحروف ،والمفردات،
كقولك( :وهللاِ ِإِني
ٌ
والجمل"(.)1
قال ابن بطال ":أجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركوع األول في صالة

الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع األول"(.)2

ِ
ِ
ِ
ِ
 َعن أ ََن ٍَك َل َعَلى
صلى هللا َعَليه َو َسل َم أ َ
س َرض َي َّللا َعنهَ ،ق َ
"ما َعلمت النبي َ
الَ :
ان َق ُّ
ط ،والَ خِب َز َله مرقق َق ُّ
ٍ ُّ
َك َل َعَلى ِخو ٍ
ط"(.)3
طَ ،والَ أ َ
َ ٌ
َ
سكر َجة َق َ
والتكرار في ظرف الزمان المبني(قط) ثالث مرات يفيد توكيد النفي في الماضي عن أكل

النبي ملسو هيلع هللا ىلص في األحوال الثالثة المذكورة في الحديث داللة على زهده وورعه وهو أتقى العالمين ملسو هيلع هللا ىلص.

( )1ابن الصائغ ،اللمحة في شرح الملحة( ،ج.)035/7
( )2ابن بطال ،شرح صحيح البخاري( ،ج.)53/0
( )3باب الخب ِز المرق ِق واألَك ِل عَلى ِ
الخ َو ِ
السف َرِة ،حديث رقم ( ،5086ج.)03/0
ان َو ُّ
َ
َ
َ َ
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الخاتمة
في ضوء ما تقدم في الفصول الثالثة والتمهيد التي شملتها هذه األطروحة ،من عرض

لأللفاظ الزمانية في الحديث النبوي من صحيح البخاري ،ثم لعدد من القضايا الداللية والظواهر

اللغوية ذات العالقة بهذه األلفاظ ،يمكن للباحث أن يعرض أهم النتائج التي توصل إليها ،متمثلة
فيما يأتي:
 -0إن دراسة الحديث النبوي هي قرينة دراسة القرآن الكريم من المستويات كافة بما فيها اللغوية.
 -7إن الزمن مرتبط بحركة تسير على وفق إيقاف زمني منتظم في تأدية وظائفها الحيوية ،وان
المحرك للزمن هو الخالق للزمن هللا هلالج لج.
 -0تتغير داللة الزمن فمنه ما يدل على الماضي وان كان بلفظ المضارع أو االمر والعكس صحيح
أيضا.
 -4إن الظرف (إذا) أكثر الظروف المبنية ورودا في صحيح البخاري ،والغالب في استعمالها
متضمنة معنى الشرط خاصة إذا قرنت بالفاء والواو ،أو حتى.

 -5إن أكثر األلفاظ الزمانية ورودا في صحيح البخاري هو (اليوم) ،فقد ورد ظرف زمان وورد
مضافا إلى الجملة الفعلية والجملة االسمية ،والغالب في استعماله مضافا أو موصوفا.

 -6إن ألفاظ الزمان ثرية بمعانيها ودالالتها وتعدد صيغها ،إذ اشتملت على الظواهر اللغوية،
كاالشتراك اللفظي والتضاد.

 -0ألفاظ الزمان في صحيح البخاري جرت عليها بعض الظواهر اللغوية وبوضوح كالمشترك
اللفظي والترادف فتجد بعض األلفاظ تأتي بست معان كلفظة القرن في المشترك اللفظي.

 -8تبين للباحث جمال األحاديث النبوية المتضمنة أللفاظ الزمان من الناحية البالغية وبروز
المحسنات البديعية فيها كالطباق والجناس والتكرار والمقابلة كما كان المجاز واضحا فيها.
 -1إن من األلفاظ المتقابلة كثي ار ما تكون متالزمة في القرآن الكريم ،أو الحديث النبوي ،أو في
النثر والشعر ،فبمجرد ما تذكر األولى يتبادر إلى الذهن ما يقابلها منها الدنيا واآلخرة ،والليل

والنهار ،وقبل وبعد.
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المصادر والمراجع
القر ن الكريم.
ابن آج ُّروم الصنهاجي ،دمحم بن دمحم بن داود0401( .ه0118.م) .متن اآلجرومية( .د.ط)( ،د.ن):
دار الصميعي.

ابن األثير  ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن عبد الكريم الشيباني
الجزري 0473( .ه) .البديع في علم العربية .تحقيق :فتحي أحمد علي الدين .ط .0مكة
المكرمة .المملكة العربية السعودية .الناشر :جامعة أم القرى.
الول ِوي ،دمحم بن علي بن آدم بن موسى( .د.ت) .ذخيرة العقبى في شرح المجتبى .ط.0
اإلثيوبي َ
(د.م) :دار المعراج الدولية .دار آل بروم للنشر والتوزيع.
األحمد نكري ،القاضي عبد النبي بن عبد الرسول0470( .ه7333 .م) .جامع العلوم في
اصطالحات الفنون .تعريب :حسن هاني فحص ،ط .0لبنان :دار الكتب العلمية.

األزدي ،أبو على الحسن بن رشيق القيرواني 0430( .ه0180 .م) .العمدة في محاسن الشعر
وآدابه .تحقيق :دمحم محيي الدين عبد الحميد .ط( .5د.م) :دار الجيل.

األزهري ،دمحم بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري0474( .ه7330 .م) .شرح الزرقاني
على موطأ اإلمام مالك .تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد .ط .0القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.

اإلستراباذي ،عبد القادر دمحم بن الحسن الرضي .نجم الدين البغدادي 0015( .هـ0105 .م .).شرح
شافية ابن الحاجب .مع شرح شواهده صاحب خزانة األدب .تحقيق :دمحم نور الحسن .ودمحم
الزفزاف .ودمحم محيى الدين عبد الحميد .لبنان :دار الكتب العلمية بيروت.

اإلسكندري المالكي ،أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي ،والفاكهاني ،تاج الدين
( 0400ه7303 -م) .رياض األفهام في شرح عمدة األحكام ،تحقيق :نور الدين طالب ،ط،0
سوريا :دار النوادر.

األشموني الشافعي ،أبو الحسن نور الدين علي بن دمحم بن عيسى0401( .هـ0118 .م) .شرح
األشموني على ألفية ابن مالك .ط .0بيروت .لبنان :دار الكتب العلمية.
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ابن أبي اإلصبع العدواني عبد العظيم بن الواحد بن ظافر( .د.ت) .تحرير التحبير في صناعة
الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ،تحقيق :الدكتور حفني دمحم شرف( .د.ط) ،الجمهورية العربية

المتحدة .المجلس األعلى للشئون اإلسالمية :لجنة إحياء التراث اإلسالمي.

األفغاني ،سعيد بن دمحم بن أحمد0474( .ه7330 .م) .الموجز في قواعد اللغة العربية( .د.ط)،
لبنان :دار الفكر.

األفغاني ،سعيد بن دمحم بن أحمد( .د.ت) .من تاريخ النحو العربي( .د.ط)( ،د.م) :مكتبة الفالح.
االلوسي ،حسام محيي الدين0183( .م) .الزمان في الفكر الديني والفلسفي .ط .0بيروت :المؤسسة
العربية للدراسات والنشر.
األنباري ،أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن دمحم بن عبيد هللا األنصاري0473( .ه-
0111م) .أسرار العربية .ط .0دار األرقم بن أبي األرقم.

األنباري ،أبو بكر دمحم بن القاسم بن دمحم بن بشار 0407( .ه0117-م) .الزاهر في معاني كلمات
الناس .تحقيق :حاتم صالح الضامن .ط .0بيروت :مؤسسة الرسالة.

األنباري ،كمال الدين 0435( .ه0185 -م) .نزهة األلباء في طبقات األدباء .عبد الرحمن بن دمحم
بن عبيد هللا األنصاري أبو البركات .تحقيق :إبراهيم السامرائي .ط .0األردن :مكتبة المنار.

األندلسي .أبو حيان0401( .ه) .التذييل والتكميل في شرح التسهيل .تحقيق :حسن هنداوي .ط،0
(د.م)( :د.ن).
األنصاري ،أبو يحيى زكريا بن دمحم بن زكريا0400( .ه0110 -م) .الحدود األنيقة والتعريفات

الدقيقة .تحقيق :مازن المبارك .ط( ،0د.م) :مركز جمعة الماجد بالتعاون مع دار الفكر

المعاصر.

األنصاري ،زكريا بن دمحم بن أحمد بن زكريا 0476( .ه7335 -م) .منحة الباري بشرح صحيح
البخاري المسمى «تحفة الباري» .تحقيق :سليمان بن دريع العازمي .ط .0المملكة العربية
السعودية :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.

البابيدي .أحمد بن مصطفى الدمشقي0110( .م) .اللطائف في اللغة .تحقيق :أحمد عبد التواب
عوض( .د.م)( :د.ن).
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البرمكي اإلربلي .أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان.
(0133م) .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .تحقيق :إحسان عباس( .د.ط) ،بيروت :دار
صادر.
البسام ،أبو عبد الرحمن عبد هللا بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن دمحم بن حمد 0476( .ه-
7336م) .تيسير العالم شرح عمدة األحكام .تحقيق :دمحم صبحي بن حسن حالق .ط.03

اإلمارات :مكتبة الصحابة.
بشر ،كمال( .د.ت) .دراسات في علم اللغة( .د.ط) ،القاهرة  :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.
البصري ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي0400( .ه0110 .م) .طبقات

الشافعيين .تحقيق :أحمد عمر هاشم .و دمحم زينهم دمحم عزب( .د.ط)( ،د.م) :مكتبة الثقافة

الدينية.

ابن بطال  ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك0470( .ه7330 -م) .شرح صحيح
البخاري .تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم .ط .7السعودية :مكتبة الرشد.

البغدادي ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب0408 (.ه0110/م).
الفصل للوصل المدرج في النقل .تحقيق :دمحم بن مطر الزهراني .ط( .0د.م)::دار الهجرة.

البغدادي ،أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا الهروي 0084( .ه0164 -م) .غريب الحديث.
تحقيق :دمحم عبد المعيد خان .ط ،0الدكن :مطبعة دائرة المعارف العثمانية.
السالمي الدمشقي.
البغدادي ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنَ .
(0400ه0116 -م) .فتح الباري شرح صحيح البخاري .تحقيق :محمود بن شعبان بن عبد
المقصود .وآخرون .ط ،0المدينة النبوية .الحقوق :مكتب تحقيق دار الحرمين .القاهرة :مكتبة
الغرباء األثرية.

الترباني ،جهاد0400( .ه 7303 -م) .مائة من عظماء أمة اإلسالم غيروا مجرى التاريخ .تقديم:
الشيخ دمحم بن عبد الملك الزغبي .ط .0القاهرة :دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع.
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التلمساني ،شهاب الدين أحمد بن دمحم المقري( .د.ت) ،المحكم والمحيط األعظم .البيت البي
عمران القلعي ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب .وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب.
تحقيق :إحسان عباس( .د.ط) ،بيروت .لبنان :دار صادر.
الثعالبي ،عبد الملك بن دمحم بن إسماعيل أبو منصور0477( .ه7337 -م) .فقه اللغة وسر
العربية .تحقيق :عبد الرزاق المهدي .ط( .0د.م) :إحياء التراث العربي.

الجاحظ ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء .الليثي .أبو عثمان 0084( .ه 0164 -م).
رسائل الجاحظ .تحقيق وشرح :عبد السالم دمحم هارون( .د.ط) ،القاهرة :مكتبة الخانجي.

الجاحظ ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء .الليثي .أبو عثمان0007( .ه.)0104 -
التاج في أخالق الملوك .تحقيق :أحمد زكي باشا .ط .0القاهرة :المطبعة األميرية.

الجرجاني ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دمحم الفارسي األصل 0477( .ه7330 -م).
أسرار البالغة في علم البيان .تحقيق :عبد الحميد هنداوي .ط .0بيروت :دار الكتب العلمية.
الجرجاني ،علي بن دمحم0435( .ه) .التعريفات .تحقيق إبراهيم االبياري .ط .0بيروت :دار الكتاب
العربي.
ابن جني ،أبو الفتح عثمان الموصلي النحوي )0107( .اللمع في العربية .تحقيق :فائز فارس.
الكويت :دار الكتب الثقافية.

ابن جني ،أبو الفتح عثمان الموصلي النحوي( .د.ت) .الخصائص .ط( .4د.م) :الهيئة المصرية
العامة للكتاب

وجري ،شمس الدين دمحم بن عبد المنعم بن دمحم0470( .ه7334 -م) .شرح شذور الذهب في
الج َ
َ
معرفة كالم العرب .تحقيق :نواف بن جزاء الحارثي .ط .0المملكة العربية السعودية :عمادة
البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية.

الجوهري الفارابي ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الصحاح 0430( .ه0180 -م) .تاج اللغة
وصحاح العربية .تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار .ط .4بيروت :دار العلم للماليين.
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الجياني ،أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا جمال الدين بن مالك الطائي0435( .ه)َ .شو ِ
اهد التوضيح
َ
طه م ِ
حسن .ط( .0د.م) :مكتبة ابن
َوالتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح .تحقيق :الدكتور َ
تيمية.

حاتم ،صالح الضامن 0435( .ه 0185 -م) .شرح أبيات الجمل .ط( .7د.م) :مؤسسة الرسالة.
ابن حجر العسقالني ،اإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني0401( .ه ـ 0118م) .فتح

الباري بشرح صحيح البخاري .عن الطبقة التي حقق أصلها عبد العزيز بن عبد هللا بن باز.
ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها دمحم فؤاد عبد الباقي .ط .0القاهرة :دار الحديث.

الحديثي ،خديجة0183( .م) موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف( .د.ط) ،العراق:
منشورات و ازرة الثقافة .واالعالم دار الرشيد للنشر.

حسن .عباس0018( .هـ) .النحو الوافي .ط( .05د.م) :دار المعارف.
ابن حسين ،إبراهيم بن دمحم بن دمحم كمال الدين بن أحمد .والدمشقي .برهان الدين ابن َحم َزة الح َسيني
الحنفي( .د .ت) .البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف .تحقيق :سيف الدين
الكاتب .بيروت :دار الكتاب العربي.
الحسين الفارابي ،أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم7330-0474( .م) .معجم ديوان األدب .تحقيق:
أحمد مختار عمر ،مراجعة :إبراهيم أنيس( .د.ط) ،القاهرة :مؤسسة دار الشعب للصحافة
والطباعة والنشر.

الحلبي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم0400( .ه0116-م) .عمدة
الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ .ط( .0د.م) :دار الكتب العلمية.

الحلبي ،محب الدين دمحم بن يوسف بن أحمد المصري المعروف بناظر الجيش .تمهيد القواعد بشرح
تسهيل الفوائد0478( ،ه) .تحقيق :علي دمحم فاخر وآخرون .ط .0القاهرة :دار السالم للطباعة

والنشر والتوزيع والترجمة.

الخطابي ،أبو سليمان حمد بن دمحم بن إبراهيم بن الخطاب البستي 0050( .هـ0107 -م) .عالم
السنن .وهو شرح سنن أبي داود .ط .0حلب :المطبعة العلمية.

344

الخطيب البغدادي ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي0477( .ه7337-م).
تاريخ بغداد .تحقيق :بشار عواد معروف .ط .0بيروت :دار الغرب اإلسالمي.

الخطيب البغدادي ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 0400( .ه) .تاريخ بغداد
وذيوله .تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا .ط .0بيروت :دار الكتب العلمية.

ابن خلفون ،أبو بكر دمحم بن إسماعيل .المعلم بشيوخ البخاري ومسلم( .د.ت) .تحقيق :أبو عبد
الرحمن عادل بن سعد .ط .0بيروت :دار الكتب العلمية.
ط ِرِزى ،ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على .أبو الفتح .برهان الدين( .د.ت).
الخوارزمي الم َ
المغرب( .د.ط) ( .د.م) :دار الكتاب العربي.

دعكور ،نديم حسين0118( .م) .القواعد التطبيقية في اللغة العربية .ط .7لبنان :مؤسسة بحسون
للنشر والتوزيع.

ابن دقيق العيد  ،تقي الدين أبو الفتح دمحم بن علي بن وهب بن مطيع القشيري 0474( .هـ.
(7330م) .شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية .ط( .6د.م) :مؤسسة الريان.

الدقيقي المصري0435( ،هـ 0185م) .اتفاق المباني وافتراق المعاني .تحقيق :يحيى عبد الرؤوف
جبر .ط .0األردن :دار عمار.

ابن الدماميني  ،دمحم بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن دمحم .المخزومي القرشي .بدر الدين.
(0403ه7331 -م) .مصابيح الجامع .تحقيق :نور الدين طالب .ط .0سوريا :دار النوادر.
السالمي البغدادي الحنبلي.
الدمشقي ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنَ .
(0477ه7330-م) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم .تحقيق:
شعيب األرناؤوط .إبراهيم باجس .ط ،0بيروت :مؤسسة الرسالة.

الدمشقي ،شمس الدين دمحم بن عبد هللا (أبي بكر) بن دمحم ابن أحمد بن مجاهد القيسي الشافعي.
( .)0010الرد الوافر .تحقيق :زهير الشاويش .ط .0بيروت :المكتب اإلسالمي.
الدمشقي ،عبد الرحمن بن حسن َح َبن َكة الميداني 0406( .هـ0116 -م) .البالغة العربية .ط،0
بيروت :دار القلم.
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الدينوري ،أبي دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة( .د.ت) .الجراثيم .تحقيق :دمحم جاسم الحميدي .قدم
له :مسعود بوبو( .د.ط) ،دمشق :و ازرة الثقافة.

الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن َقايماز0470( .هـ7336 -م) .سير
أعالم النبالء .ط ،0القاهرة :دار الحديث.
الراجحي .عبده0473( .هـ 0111م) .التطبيق النحوي .ط( ،0د.م) :مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع.
الرافعي ،أحمد بن دمحم المقري الفيومي .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( .د.ت) .تحقيق:
عبد العظيم الشناوي .ط .7القاهرة :دار المعارف.
رشيد ،كمال( .د.ت) .الزمن النحوي في اللغة العربية( .د.ط) ،األردن :عالم الثقافة للنشر والتوزيع.
الرومي الحموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا 0404( .هـ0110 -م) .إرشاد
األريب إلى معرفة األديب .تحقيق :إحسان عباس .ط .0بيروت :دار الغرب اإلسالمي.
الزبيدي ،أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني( .د.ت) .تاج العروس من جواهر
القاموس .تحقيق :مجموعة من المحققين( .د.م) :دار الهداية.
الزركلي الدمشقي ،خير الدين بن محمود بن دمحم بن علي بن فارس7337( .م) .األعالم .ط.05
(د.م) :دار العلم للماليين.

ابن زكريا األنصاري ،والسنيكي (0400ه) .الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة .تحقيق :مازن.
المبارك .ط .0بيروت :دار الفكر المعاصر.

الزمخشري ،جار هللا أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 0401( .ه0118 -م) .أساس البالغة
تحقيق :دمحم باسل عيون السود .ط .0بيروت .لبنان :دار الكتب العلمية.

الزمخشري ،جار هللا أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد0110( .م) .المفصل في صنعة
اإلعراب .تحقيق :علي بو ملحم .ط .0بيروت :مكتبة الهالل.

الساريسي ،عمر عبد الرحمن 0430( .ه7330-م) .الراغب األصفهاني وجهوده في اللغة .مجلة
الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة.483-477 ،)57(07 .
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ابن الساعي  ،تاج الدين علي بن أنجب بن عثمان بن عبد هللا أبو طالب 0403( .ه7331 -م).
الدر الثمين في أسماء المصنفين .تحقيق :أحمد شوقي بنبين .دمحم سعيد حنشي .ط .0تونس:

دار الغرب االسالمي.
السامرائي ،فاضل صالح0473( .ه7333-م) .معاني النحو .ط( .0د.م) :دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع.

السبتي ،أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي( .د.ت) .مشارق األنوار
على صحاح اآلثار( .د.م) :المكتبة العتيقة ودار التراث.

السراج ،دمحم علي0430( .ه0180-م) .اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف
والبالغة والعروض واللغة والمثل .تحقيق :خير الدين شمسي باشا .ط .0دمشق :دار الفكر.
السعران ،محمود0110( .م) .علم اللغة مقدمة للقارئ العربي .ط .7القاهرة :دار الفكر العربي.
ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق0470( .ه7337 .م) .إصالح المنطق .تحقيق :دمحم
مرعب .ط( .0د.ن) :دار إحياء التراث العربي.
السهيلي ،أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد0407( .ه0117 -م) .نتائج الفكر في
النحو .ط .0بيروت :دار الكتب العلمية..
سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء0438( .ه0188-م) .الكتاب .تحقيق:
عبد السالم دمحم هارون .ط .0القاهرة :مكتبة الخانجي.

ابن سيده المرسي ،أبو الحسن علي بن إسماعيل 0470( .ه7333 -م) المحكم والمحيط األعظم.
تحقيق :عبد الحميد هنداوي .ط .0بيروت :دار الكتب العلمية.

السيرافي ،الحسن بن عبد هللا أبو سعيد بن المرزبان0000( .ه0166-م) .أخبار النحويين
البصريين .تحقيق :الزيني .طه دمحم .ودمحم عبد المنعم خفاجي .ط( ،0د.م) :مصطفى البابي

الحلبي.

السيوطي ،جالل الدين بن أبي بكر0408( .هـ 0118م) .المزهر في علوم اللغة وأنواعها .تحقيق:
فؤاد علي منصورة .ط .0بيروت :دار الكتب العلمية.
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السيوطي ،جالل الدين .عبد الرحمن بن أبي بكر0470( .ه7336 -م) .االقتراح في أصول
النحو .تحقيق :عبد الحكيم عطية .عالء الدين عطية .ط .7دمشق :دار البيروتي.

السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر .جالل الدين( .د .ت) .همع الهوامع في شرح جمع الجوامع.
تحقيق :عبد الحميد هنداوي( .د.ط) ،مصر :المكتبة التوفيقية.
الشافعي ،دمحم علي بن دمحم بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي 0475(.هـ7334 .م) .دليل

الفالحين لطرق رياض الصالحين .تحقيق :خليل مأمون شيحا .ط .4لبنان :دار المعرفة

للطباعة والنشر والتوزيع.
الصالح ،صبحي إبراهيم0001( .هــ) .دراسات في فقه اللغة .ط( .0د.م) :دار العلم للماليين.
ابن الصائغ ،دمحم بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي .أبو عبد هللا .شمس الدين.

(0474ه7334 .م) .اللمحة في شرح الملحة .تحقيق :إبراهيم بن سالم الصاعدي .ط.0
المدينة المنورة .المملكة العربية السعودية :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية.

الصعيدي ،عبد المتعال0476( .هـ7335 .م) .بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة.
ط( .06د.م):مكتبة اآلداب.

الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا0473( .هـ7333 -م) .الوافي بالوفيات .تحقيق:
أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى( .د.ط) ،بيروت :دار إحياء التراث.

صالح الدين ،دمحم بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر0104(.م).
فوات الوفيات .تحقيق :إحسان عباس .ط .0بيروت :دار صادر.
ضيف ،شوقي( .د.ت) .المدارس النحوية .ط( .0د.م) :دار المعارف.
الطالبي ،عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني 0473(.هـ0111 .م) .نزهة الخواطر
وبهجة المسامع والنواظر .ط .0لبنان :دار ابن حزم.

الطيبي ،شرف الدين الحسين بن عبد هللا 0400( .هـ0110 -م .).الكاشف عن حقائق السنن.
تحقيق :عبد الحميد هنداوي :الباز .ط ،0مكة المكرمة :مكتبة نزار مصطفى.
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عبد الحميد ،ليث0470( .ه) .الزمن النحوي في الشعر الجاهلي .ط ،0عمان .األردن :دار
الضياء.

ابن العجمكنوز ،أحمد بن إبراهيم بن دمحم بن خليل .موفق الدين .أبو ذر0400( .ه) .سبط الذهب
في تاريخ حلب .ط .0حلب :دار القلم.

العراقي ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم.
(د.ت) .طرح التثريب في شرح التقريب .أكمله ابنه :أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي
ال ارزياني ثم المصري .أبو زرعة ولي الدين .ابن العراقي( .د.ط)( ،د.م) :دار إحياء التراث
العربي .ومؤسسة التاريخ العربي .ودار الفكر العربي.
العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد بن حجر0400( .ه0110-م) .انتقاض
االعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري .تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي.
صبحي بن جاسم السامرائي .ط .0المملكة العربية السعودية :مكتبة الرشد.
العسكري ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران( .د.ت) .الفروق
اللغوية .تحقيق :دمحم إبراهيم سليم( .د.ط) ،مصر :دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع.
العسكري ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران0401( .ه).
الصناعتين .تحقيق :علي دمحم البجاوي ودمحم أبو الفضل إبراهيم( .د.ط) ،بيروت :المكتبة

العنصرية.
الحض َرمي اإلشبيلي0116( .م) .الممتع الكبير
ابن عصفور ،أبو الحسن علي بن مؤمن بن دمحمَ .
في التصريف .ط( .0د.م) :مكتبة لبنان.
العظيم آبادي ،أبو عبد الرحمن دمحم أشرف بن أمير بن علي بن حيدر .شرف الحق .الصديقي.
(0405ه) .عون المعبود شرح سنن أبي داود .ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أبي داود
وأيضاح علله ومشكالته .ط .7بيروت :دار الكتب العلمية.
العكبري ،أبو البقاء محب الدين عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا البغدادي( .د.ت) .مسائل خالفية
في النحو .تحقيق :دمحم خير الحلواني( .د.ط) ،بيروت :دار الشرق العربي.

عمر ،أحمد مختار عبد الحميد7330( .م) .البحث اللغوي عند العرب .ط( .8د.م) :عالم الكتب.
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عمر ،أحمد مختار0401( .ه0118-م) .أسس علم اللغة .ط( ،8د.م) :عالم الكتب.
عمر ،تمام حسان0470( .ه7336-م) .اللغة العربية معناها ومبناها .ط( .5د.م) :عالم الكتب.
العينى ،بدر الدين أبو دمحم محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى( .د.ت).
عمدة القاري شرح صحيح البخاري( .د.ط) ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.

العينى ،بدر الدين .أبو دمحم محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن .حسين الغيتابى الحنفى.
(0471ه) .نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار .تحقيق :أبو تميم
ياسر بن إبراهيم .ط .0قطر :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

الغاليينى .مصطفى بن دمحم سليم 0404( .ه0110 -م) .جامع الدروس العربية .ط .78بيروت:
المكتبة العصرية.
الفارابي ،أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين0474( .ه7330-م) .معجم ديوان األدب.

تحقيق :أحمد مختار عمر .مراجعة :إبراهيم أنيس( .د.ط) ،القاهرة :مؤسسة دار الشعب

للصحافة والطباعة والنشر.
الفراهيدي البصري ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم( .د.ت) .كتاب العين.
تحقيق :مهدي المخزومي .وابراهيم السامرائي( .د.م) :دار ومكتبة الهالل.
فندريس ،جوزيف0153(.م) .اللغة .تعريب :عبد الحميد الدواخلى .ودمحم القصاص( .د.ط) ،مصر:
مكتبة األنجلو المصرية.

القاضي ،أحمد بن دمحم بن منصور بن القاسم بن مختار .واإلسكندراني .أبو العباس ناصر الدين
ابن المنير الجذامي الجروي( .د.ت) .المتواري على تراجم أبواب البخاري .تحقيق :صالح
الدين مقبول أحمد( .د.ط) ،الكويت :مكتبة المعال.
القالي ،أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن دمحم بن سلمان.

(0044ه0176-م) .األمالي .عني بوضعها وترتيبها :دمحم عبد الجواد األصمعي .ط.7
مصر :دار الكتب المصرية.

القتيبي ،أحمد بن دمحم بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني المصري .وأبو العباس .شهاب الدين.
(0070ه) .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .ط .0مصر :المطبعة الكبرى األميرية.
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القرشي ،أبو زيد دمحم بن أبي الخطاب( .د.ت) .جمهرة أشعار العرب .تحقيق :علي دمحم البجادي.
(د.ط) ،مصر :نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

الق َرِش ِي ،الجرجاني الدار .أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دمحم الفارسي األصل( .د.ت).
أسرار البالغة .تحقيق :محمود دمحم شاكر( .د.ط) ،السعودية :دار المدني.

القرطبي ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري0470( .ه.)7333-
االستذكار .تحقيق :سالم دمحم عطا .دمحم علي معوض .ط .0بيروت :دار الكتب العلمية.
القريمي الكفوي ،أبو البقاء الحنفي أيوب بن موسى الحسيني( .د.ت) .الكليات معجم في
المصطلحات والفروق اللغوية .تحقيق :عدنان درويش .ودمحم المصري( .د.ط) ،بيروت :مؤسسة

الرسالة.

القزويني الرازي ،أحمد بن فارس بن زكرياء0011( .ه0101-م) .معجم مقاييس اللغة .أبو
الحسين .تحقيق :عبد السالم دمحم هارون( . .د.م) :دار الفكر.

القزويني الرازي ،أحمد بن فارس بن زكرياء .أبو الحسين0436( .ه0186-م) .مجمل اللغة البن
فارس .تحقيق :زهير عبد المحسن سلطان .ط .7بيروت :مؤسسة الرسالة.
قطرب ،دمحم بن المستنير بن أحمد أبو علي0185( .م) األزمنة وتلبية الجاهلية .تحقيق :حاتم
صالح الضامن .ط( . .7د.م) :مؤسسة الرسالة..

القفطي ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 0474(.ه) إنباه الرواة على أنباه النحاة .ط.0
بيروت :المكتبة العنصرية.

ِ
القنوجي ،أبو الطيب دمحم صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني0478( .ه-
وزرة األوقاف
7330م) .التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول .ط .0قطر :ا

والشؤون اإلسالمية..

القيرواني األزدي ،أبو على الحسن بن رشيق0430( .ه0180-م) .العمدة في محاسن الشعر
وآدابه .تحقيق :دمحم محيي الدين عبد الحميد .ط( . .5د.م) :دار الجيل.

القيسي ،أبو علي الحسن بن عبد هللا0438( .ه0180-م) .أيضاح شواهد األيضاح .تحقيق :دمحم
بن حمود الدعجاني .ط .0لبنان :دار الغرب اإلسالمي.
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الفتِني0080( .ه .)0160-مجمع
الكجراتي ،جمال الدين .دمحم طاهر بن علي الصديقي الهندي َ
بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار .ط( .0د.م) :مطبعة مجلس دائرة المعارف
العثمانية.
ليونز ،جون( .د.ت) .اللغة وعلم اللغة .ط( . .0د.م) :دار النهضة العربية.
ابن ماجة ،أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني .وماجة اسم أبيه يزيد( .د.ت) .سنن ابن ماجه.
تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي( .د.ط)( ،د.م) :دار إحياء الكتب العربية .فيصل عيسى البابي

الحلبي.

المبرد ،أبو العباس دمحم بن يزيد بن عبد األكبر الثمالي األزدي( . .د.ت) .المقتضب .تحقيق :دمحم
عبد الخالق عظيمة( . .د.ط) .بيروت :عالم الكتب.

أبو المحاسن .يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري الحنفي .جمال الدين( .د.ت) .المنهل
الصافي والمستوفى بعد الوافي .تحقيق :دمحم دمحم أمين .تقديم :دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور.

(د.ط)( ،د.م) :الهيئة المصرية العامة للكتاب.

المديني ،أبو موسى دمحم بن عمر بن أحمد بن عمر بن دمحم األصبهاني 0436( .ه0186 -م).
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث .تحقيق :عبد الكريم العزباوي .مركز البحث العلمي

واحياء الت ارث اإلسالمي .ط .0المملكة العربية السعودية :جامعة أم القرى.

المرادي النحوي ،أبو جعفر النحاس أحمد بن دمحم بن إسماعيل بن يونس0475(.ه .)7334-عمدة

الكتاب .تحقيق :بسام عبد الوهاب الجابي .ط( .0د.م) :دار ابن حزم .الجفان والجابي للطباعة
والنشر.

المرادي ،أبو دمحم بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي المصري المالكي0400( .ه-
0117م) .الجنى الداني في حروف المعاني .تحقيق :فخر الدين قباوة األستاذ دمحم نديم فاضل.

ط .0بيروت .لبنان :دار الكتب العلمية.
مصطفى ،إبراهيم .وآخرون( .د.ت) .المعجم الوسيط( .د.ط) ،القاهرة :دار الدعوة.
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ِ
في.
الح َن ُّ
المظ ِهري ،الحسين بن محمود بن الحسن .مظهر الدين الزي َد ُّ
اني الكوفي الضرير الشيراز ُّي َ
( 0400هـ7307 -م) .المفاتيح في شرح المصابيح .تحقيق :لجنة مختصة من المحققين
بإشراف :نور الدين طالب .ط .0الكويت :و ازرة األوقاف الكويتية .دار النوادر.
الم ِ
غربي ،الحسين بن دمحم بن سعيد الالعي7330( .م) .البدر التمام شرح بلوغ المرام .تحقيق :علي
َ
بن عبد .هللا الزبن .ط( .0د.م) :دار هجر.
ابن الملقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 0400( .ه-
 .)0110العقد المذهب في طبقات حملة المذهب .تحقيق :أيمن نصر األزهري .سيد مهني.

ط .0لبنان :دار الكتب العلمية.
ابن الملقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري0471( .ه-
7338م) .التوضيح لشرح الجامع الصحيح .تحقيق :دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث.

ط .0سوريا :دار النوادر.
المناوي القاهري ،زين الدين دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين
الحدادي0056( .ه) .فيض القدير شرح الجامع الصغير .ط .0مصر :المكتبة التجارية

الكبرى.

المناوي القاهري ،زين الدين دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين
الحدادي0438( .ه0188-م) .التيسير بشرح الجامع الصغير .ط .0الرياض :مكتبة اإلمام

الشافعي.

المناوي ،دمحم عبد الرؤوف0403( .ه .)0113-التوقيف على مهمات التعاريف .تحقيق :دمحم
الداية .ط .0بيروت :دار الفكر المعاصر.

ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن على 0437( .هـ0184 .م) .مختصر تاريخ
دمشق البن عساكر .تحقيق :روحية النحاس .رياض عبد الحميد مراد .دمحم مطيع .ط .0سوريا:
دار النشر دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر.

ابن منظور ،دمحم بن مكرم بن على .أبو الفضل .جمال الدين ابن منظور األنصاري 0404( .ه).
لسان العرب .ط .0بيروت :دار صادر.
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الميداني الدمشقي ،عبد الرحمن بن حسن 0406( .هـ0116 .م)َ .ح َبن َكة البالغة العربية .ط.0
دمشق .بيروت :الدار الشامية.
النجار ،دمحم عبد العزيز0477( .ه7330 .م) .ضياء السالك إلى أوضح المسالك .ط .0مؤسسة
الرسالة.

ابن نقطة الحنبلي البغدادي ،أبو بكر معين الدين دمحم بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع.
(0438ه 0188 -م) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد .تحقيق :كمال يوسف الحوت .ط.0
(د.م) :دار الكتب العلمية.

النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف0017( .م) .المنهاج شرح صحيح مسلم بن
الحجاج .ط .7بيروت :دار إحياء التراث العربي.

النويري ،شهاب الدين .أحمد بن عبد الوهاب بن دمحم بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري.
(0470ه) نهاية األرب في فنون األدب .ط ،0القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية.

الهاشمي ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفى( . .د.ت) .جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع.
ضبط وتدقيق وتوثيق :يوسف الصميلي( .د.ط) ،بيروت :المكتبة العصرية.
الهروي القاري ،أبو الحسن نور الدين المال علي بن سلطان دمحم0477(.ه7337-م) .مرقاة
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ط .0بيروت :دار الفكر.

الهروي ،أبو منصور دمحم بن أحمد بن األزهري( . .د.ت) .الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .تحقيق:
مسعد عبد الحميد السعدني( .د.م) :دار الطالئع.

الهروي ،أبي سهل دمحم بن علي دمحم0473( .ه) .إسفار الفصيح .تحقيق :أحمد بن سعيد دمحم
قشاش( .د.ط) ،المدينة المنورة :مكتبة الملك فهد الوطنية.

الهروي ،دمحم األمين بن عبد هللا األرمي العلوي الهرري7330( .م) .تفسير حدائق الروح والريحان
في روابي علوم القرآن .تحقيق :هاشم دمحم علي بن حسين مهدي .ط .0لبنان :دار طوق النجاة.

الهروي ،دمحم بن أحمد بن األزهري أبو منصور7330( .م) .تهذيب اللغة .تحقيق :دمحم عوض
مرعب .ط ،0بيروت :دار إحياء التراث العربي.
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ابن هشام ،جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف .أبو دمحم( .د.ت).

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .تحقيق :يوسف الشيخ دمحم البقاعي( .د.ط)( ،د.م) :دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
ابن هشام ،جمال الد ين عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف .أبو دمحم0185( .م).

مغني اللبيب عن كتب األعاريب .تحقيق :مازن المبارك .دمحم علي حمد هللا .ط .6دمشق :دار

الفكر.
ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف .أبو دمحم .جمال الدين.)0080( .
شرح قطر الندى وبل الصدى .تحقيق :دمحم محيى الدين عبد الحميد .ط .00القاهرة( :د.ن).
وافي .علي عبد الواحد( .د.ت) .علم اللغة .ط .0مصر :نهضة مصر للطباعة والنشر.
الوقاد ،زين الدين .خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن دمحم الجرجاوي األزهري المصري0470( .ه-
7333م) .التصريح بمضمون التوضيح في النحو .ط .0لبنان :الناشر :دار الكتب العلمية.

أبو يعلى ،أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي0184 .0434( .م).
مسند أبي يعلى .تحقيق :حسين سليم أسد .ط .0دمشق :دار المأمون للتراث.

اليعمري ،أبو الفتح دمحم بن دمحم بن دمحم بن سيد الناس0431( .ه) .النفح الشذي في شرح جامع
الترمذي .تحقيق :أحمد معبد عبد الكريم .ط( .0د.م) :دار العاصمة.

اليفرني ،دمحم بن عبد الحق .االقتضاب في غريب الموطأ واعرابه على األبواب675( .ه-
7330م) .تحقيق :عبد الرحمن بن سليمان العثيمين .ط( .0د.م) :مكتبة العبيكان.

اليمني ،دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاني( .د.ت) .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن
السابع( .د.ط) ،بيروت :دار المعرفة.
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