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يمثؿ ىذا البحث دراسة لداللة أبنية األسػمء  أأثرىػء  ػال داللػة سػيءؽ الحػديث ال ػريؼ    

مػػػف حيػػػث ار بءطيػػػء بءلانءةػػػر السػػػءبلة أالاحلػػػة  ػػػال السػػػيءؽ الم ػػػأ  أالملػػػءـ  إذ  ػػػر  

 أظيؼ ىذه األبنية بحسػ  مل يػيءا السػيءؽ الدالليػة ال ػال أ يػا داللػة أبنيػة األسػمء  

يؽ الحديث أَل ميء  أقد كءف الاينال مػف أبػرز ال ػراح الػذيف  باًء لملءةد الم كمـ ال ال س

أألػػأا ىػػذا ال ءنػػ  فنءيػػة  ءفلػػة  ػػال   سػػير الحػػديث  أمػػف أىػػـ األبنيػػة ال ػػال ك ػػؼ فػػف 

دالل يػء  ػال يػأ  سػيءؽ الحػديث  أ اػؿ ال  يػيؿ  أاسػـ ال ءفػؿ مبينػًء أف ىػذه األبنيػة قػػد 

 يء  ال سيءقءا أخر .  ح  ظ بدالل يء األةمية  ال باض السيءقءا  أ خرج فن

 

 
 
 
 

 

ي داللة سياق ـاء وْاثرها فـة االمْسـة أبنيـدالل
 ي كتابه عمدة القاريـاحلديث عند العيني ف
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Research Summary 

   This research represents a study to denote buildings 

names and their impact on the significance of the modern 

context as they relate to the elements before and after in 

the context of linguistic and foremost, it was employing 

these buildings according to the requirements of the 

context, semantic made against denote architectures 

names depending on the purposes of the speaker that they 

were driven to talk to her, has been kind of leading 

commentators who Ulloa careful attention to this aspect in 

the modern interpretation, and most important buildings that 

reveal the significance in light of the context of the modern, 

superlatives, and the name of the actor noting that these 

buildings may retain Bdalaltha original in some contexts, 

and graduated them in other contexts. 
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 .هلل ر  الاءلميف أالةاة أالساـ فمى محمد أفمى الو أةحبو ا مايفالحمد      
 -د:ـــــــــــــا بعـــأم

 ػػ ف المسػػ أ  الةػػر ال  ػػال الم ػػة ي كػػأف مػػف بني ػػيف اسػػمية أ اميػػة   ألكػػا البني ػػيف     
 يو  أسيءؽ الحػديث ال ػريؼ ىػأ أحػد دالل يء الخءةة ال ال  ؤدييء  ال السيءؽ الذ   رد 

السػػيءقءا الم أيػػة ال ػػال  نػػ ظـ  ييػػء البنػػى الةػػر ية ل ؤلػػؼ دالل يػػء ال ػػال  سػػءىـ  ػػال   ديػػة 
أقػػػد ك ػػػؼ ال ػػػراح فػػػف داللػػػة  مػػػؾ الةػػػي   ػػػال يػػػأ   ال ػػػرض الملةػػػأد مػػػف الحػػػديث 

ال ػال    سيرىـ لمحديث النبأ   أكءف الاينال أحد ال راح الذيف أق أا فمى النكءا الداللية
حلليػػء ال أظيػػؼ السػػيءقال لابنيػػة الةػػر ية  ػػال  الحػػديث ال ػػريؼ  أمنيػػء أبنيػػة األسػػمء  
ال ال سءر مأقؼ الاينال منيء  ال ا  ءىيف : أحدىمء ي مثؿ بحديثو فف البنيػة ن سػيء أمػء 
قيػػؿ  ػػال أةػػؿ ا ػػ لءقيء مػػف طيػػر أف يربطيػػء بءلانءةػػر السػػءبلة أالاحلػػة  ػػال السػػيءؽ   

الك ػػؼ فػػف داللػػة البنيػػة  ال بنةػػي  أا ػػر  ػػال  ػػرحو  أاالخػػر:أىػػأ اال  ػػءه الػػذ  حظػػ
الةػػر ية مػػف خػػاؿ الػػنظـ الم ظػػال لسػػيءؽ الحػػديث  أذلػػؾ بػػربط البنيػػة بمػػء  ءأرىػػء مػػف 
أل ػػػءظ  حػػػدد مانءىػػػء بحسػػػ  مػػػء  ل يػػػيو داللػػػة سػػػيءؽ الحػػػديث ال ػػػال قػػػد  ػػػر   المانػػػى 

أقػد ظيػرا   امءؿ.الم يأر حينء أ خرج فنو حينء اخػر إلػى داللػة   ريػيء طبياػة االسػ
مامػػ  ىػػذا اه  ػػءه  ػػال  ػػرحو  ػػال بيءنػػو داللػػة أبنيػػة األسػػمء  أالسػػيمء بنيػػة اسػػـ ال ءفػػؿ 
أأ اػػؿ ال  يػػيؿ   يمػػء مػػف أكثػػر األبنيػػة الةػػر ية ال ػػال أ ػػو دالل يػػء  باػػء لداللػػة سػػيءؽ 
الحػػديث  لػػذا اق يػػى ذلػػؾ  لسػػيـ البحػػث فمػػى مبحثػػيف : خةةػػا األأؿ لمحػػديث فػػف 

أ  سير الاينال لدالل يء  ال يأ  السيءؽ   أ نءألا  ػال المبحػث الثػءنال  بنية اسـ ال ءفؿ
بنية أ اؿ ال  ييؿ أمأقؼ الاينال مف الك ؼ فف دالل يء  ال سيءؽ الحديث ال ػريؼ   

 أ ما ىذيف المبحثيف خء مة  يمنا أىـ الن ءفج ال ال  أةؿ إلييء البحث .
 

 واخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين
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إذا كػءف نظػػءـ الم ػػة ي ػػ لؼ مػػف مسػػ أيءا أرباػػة   ػػكؿ بم مأفيػػء ذلػػؾ النظػػءـ الػػذ  
يسأد فنءةره ال رابط أ ال نءسؽ أ ؤد  الم ة  ال يأفو أظي  يء األسءسية   ػ ف األبنيػة 
الةر ية ىال إحد  مكأنءا ىذا النظءـ ال ال  دؿ فمى ماءٍف مخ م ػة   يػبطيء يػأابط 

بأاسػػط يء  مييػز نػأع البنيػػة مػف خػاؿ دراسػػ يء يػمف الااقػءا ال ركيبيػػة أماػءيير يمكػف 
؛ لػػػذا ينب ػػػػال أف نػػػدرؾ أف األبنيػػػػة الةػػػر ية  ممػػػػؾ دالل ػػػيف: إ راديػػػػة (ٔ)ال ػػػال  ػػػربط بينيػػػػء

م ػػػردة  أ ركيبيػػػة سػػػيءقية؛ أكم ػػػء الػػػدالل يف ميمػػػة  ػػػال بنػػػء  ال ركيػػػ  الم ػػػأ  إذ ال يمكػػػف 
ب    كؿ مف األ كءؿ؛ ألنيء  اد بمثءبػة المػءدة األأليػة ال لميؿ مف   ف الداللة اال رادية 

أقػد  نبػو فممػء  الاربيػة إلػى أف  .(ٕ)ال ال ال طنى لمم كمـ فنيػء  ػال ال ابيػر فػف ملءةػده
مانى األبنية يكأف فمى أحػأاؿ كثيػرة أأ بػا  ةػريؼ األل ػءظ  مبيػة لمحء ػة إلػى الداللػة 

)) ألمػء كػءف المانػى  :ابػف ياػيشفف كؿ حءؿ ببنية خءةة  دؿ فمى ذلؾ المانػى  قػءؿ 
يكػػػأف فمػػػى أحػػػأاؿ كثيػػػرة؛ كمانػػػى: الميػػػال  أالحػػػءؿ أاالسػػػ لبءؿ  أال ءفميػػػة  أالم األّيػػػة 
أطيرىء  كءنا الحء ة أطيرىء  كءنا الحء ة إلػى الداللػة فمػى كػؿ حػءؿ منيػء مءّسػة  لػـ 
يكػػف بػػّد مػػف ل ػػظ خػػءص يػػدؿ فمػػى ذلػػؾ المانػػى باينػػو  ميػػذا أ ػػ  ال ةػػريؼ  أاخػػ اؼ 

 .(ٖ)األبنيػػة بءلزيػػءدة أالػػنلص أال  ييػػر أنحػػأ ذلػػؾ  ليػػدؿ كػػؿ ل ػػظ فمػػى المانػػى المػػراد ((
 ءل ءية مف أ أد فمـ ال ةريؼ أسءسيء ال ابير فػف المانػى المػراد بءلبنيػة ال ػال  نءسػبو؛ 
     ألف مػػػف  أافػػػد ىػػػذا الامػػػـ ال ػػػال أقرىػػػء الزرك ػػػال اخػػػ اؼ ماػػػءنال البنيػػػة الأاحػػػدة إذ قػػػءؿ 

ةريؼ حةأؿ الماءنال المخ م ة الم  ػابة فػف مانػى أاحػد   ػءلامـ بػو أىػـ )) أ ءفدة ال 
مػف مار ػػة النحػػأ  ػال  ةػػريؼ الم ػػة؛ ألف ال ةػريؼ نظػػر  ػػال ذاا الكممػة أالنحػػأ نظػػر 

                                                           

 .ٖٚلطي ة إبراىيـ الن ءر(  ( ينظر: دأر البنية الةر ية )د.ٔ)
 .ٜٗالحميد ىنداأ ( ءز الةر ال  ال اللراف الكريـ )فبدينظر: اهف  ٕ))
 .ٜٙ -ٜ٘ رح الممأكال ٖ) )
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أفمى الػرطـ مػف ا خػءذ فممػء  الم ػة المانػى مايػءرًا  ػال  لسػيـ الكػاـ  .(ٔ) ال فأارييء((
يـ ) الكممػة إمػء أف  ػدؿ فمػى مانػى  ػال إلى ) اسـ أ اؿ أحرؼ ( أىأ مء فكس و ملأل 

إال أف فنءي يـ بءل ءن  ال كمال لمةي ة الةر ية كءف أكثػر مػف الانءيػة  (ٕ)ن سيء أأال ((
بءل ءنػػ  المانػػأ  ليػػء  أي يػػ  ذلػػؾ  ػػال  اػػري يـ لبنيػػة الكممػػة: بػػ ف: ) المػػراد مػػف بنػػء  

أقػد أكػد ىػذا  .(ٖ)(( الكممة أأزنيػء أةػي  يء أىيف يػء ال ػال يمكػف أف ي ػءركيء  ييػء طيرىػء
الدك أر  ءيؿ السءمرافال بلألو: )) أمء مس لة المانى   نيـ كػءنأا يمػرأف بيػء فريػًء أال 
أقأؿ إنيػـ أط مػأا المانػى... بػؿ ذكػرأا أحيءنػًء قسػمًء مػف ماػءنال الةػي ... إال أف البحػث 

بنيػػة بػػؿ أمػػء ييمنػػء أف الم ػػأييف لػػـ ي  مػػأا ماػػءنال األ .(ٗ)ال يػػزاؿ نءقةػػًء طيػػر مك مػػؿ ((
أدركأا أىمي يء  ال السيءؽ الم أ   أقد ازدادا ىذه األىميػة  ػال الدراسػءا الحديثػة ح ػى 
ظير مء يارؼ بءلسيءؽ الةػر ال الػذ  يػدرس البنػى الةػر ية مػف خػاؿ اللػرافف الم ظيػة 

  أىػػػذا النػػػأع مػػػف السػػػيءؽ ال يانػػػى (٘)أالحءليػػػة ال ػػػال  نػػػ ج فنيػػػء داللػػػة السػػػيءؽ الةػػػر ال
نمػػء يػػدرس األبنيػػة الةػػر ية مػػف خػػاؿ  ركيػػ  سػػيءقال ماػػيف بدراسػػة األبنيػػة ا لم ػػردة  أام

  أذلػػؾ (ٙ)ميػء ة إلييػء المأر يمػءا السػػءبلة أالاحلػة ل ػؤد  داللػة سػػيءقية ةػر ية ماينػة
ألف ) الماػػءنال الأظي يػػة ال ػػال  ابػػر فنيػػء المبػػءنال الةػػر ية ىػػال بطبيا يػػء   سػػـ بءل اػػدد 

ألف يابػر فػف أكثػػر مػف مانػػًى أاحػد مػػء داـ  أاالح مػءؿ   ػءلمبنى الةػػر ال الأاحػد ةػػءل 
طيػر م حلػػؽ باامػػة مػػء  ػػال سػػيءؽ مػػء  ػ ذا  حلػػؽ المبنػػى باامػػٍة اةػػب  نةػػًء  ػػال مانػػًى 

                                                           

 .ٜٕٚ/ٔ( البرىءف ٔ)
 .ٚ/ٔ(  الكء ية  ال النحأ ٕ)
 .ٕ/ٔ(  رح ال ء ية ٖ)
 .٘( ماءنال األبنية ٗ)
 .ٜ٘( ينظر: الداللة السيءقية فند الم أييف ٘)
 .ٜ٘( ينظر: المةدر ن سو ٙ)
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.  ػػءخ اؼ بنػػػء  (ٔ)أاحػػد باينػػو  حػػػدده اللػػرافف الم ظيػػػة أالمانأيػػة أالحءليػػػة فمػػى السػػػأا (
لحظو فممػء  الم ػة  الكممة مف حيث الزيءدة أالنلةءف ي باو اخ اؼ  ال المانى أىذا مء

 .(ٕ)بلأليـ: )) إف زيءدة المبنى  دؿ فمى زيءدة المانى ((
أنظرًا ألىمية األبنية الةر ية  ال داللة السيءؽ أثرنء الك ػؼ فػف دالل يػء  ػال يػأ  
السيءؽ الم ظال لمحديث ال ػريؼ قءةػديف بػذلؾ بيػءف مػد   يػـ الاينػال ألثػر ىػذه األبنيػة 

ذلػؾ  ػال مني ػو ال  سػير  مػف خػاؿ أبنيػة األ اػءؿ   ال داللة سيءؽ الحػديث  أسػن ممس 
 أأبنية األسمء   أأبنية  مأع ال كسير.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٖٙٔ( الم ة الاربية مانءىء أمبنءىء ٔ)
 .ٗ٘٘/ٔ( الخةءفص ٕ)
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 داللة بنية أْفَعَل التفضيل:
أْ َاَؿ ال  ييؿ مف أبنية الم ػ لءا  ػال الاربيػة حػدله الم أيػأف ب اري ػءا كثيػرة ركػزا 

اال  لءؽ أالزيءدة  ػال بني ػو  أال سػيمء الزيػءدة  ػال المانػى  لػذا قػءلأا  ػال  ال م مميء فمى 
   .(ٔ) اري و: مء ا  ؽ لمأةأؼ بزيءدة فمى طيره  ال المانى الم  ؽ ىأ منو

أالبد مف االل  ءا إلى مأقؼ الاممء  مف داللة بنية ال  ييؿ  ال السػيءقءا الم أيػة  
ػػ ػػؿ إذ األةػؿ  ػػال دالل يػء م ػػءركة الم يػؿ أالم يل ؿ فميػػو  ػال الةػػ ة  مػة زيػػءدة المَ يل

 ييػػء  أيبػػدأ أف ىػػذه الداللػػة ليسػػا مطػػردة   ػػال باػػض السػػيءقءا ال  ظيػػر داللػػة أْ َاػػَؿ 
بأيػأح بػؿ قػد  ل يػال الم ػءركة أطيرىػء  أقػد اسػ أقؼ ذلػؾ الم ػأييف  ػءخ م أا  ال  ييؿ

يف الم يػػؿ ال ي ػػرد مػػف مانػػى الم ػػءركة بػػ  يػػو  مػػنيـ مػػف ذىػػ  إلػػى أف أْ َاػػَؿ ال  يػػيؿ
ػػػؿ فميػػػو  أمػػػف ىػػػؤال  الكسػػػءفال)       ىػػػػ(  أالسػػػيأطالٕٚٓا  ىػػػػ(  أال ػػػرا )ٜٛٔا  أالمَ يل

. أمػنيـ مػف ذىػ  إلػى خػاؼ ذلػؾ مؤكػدًا   ردىػء مػف مانػى الم ػءركة (ٕ)ىػ(ٜٔٔا  )
          بػػػػػ ف  كػػػػػأف بمانػػػػػى اسػػػػػـ ال ءفػػػػػؿ أأ الةػػػػػ ة الم ػػػػػبية  أمػػػػػف أةػػػػػحء  ىػػػػػذا المػػػػػذى  

               ىػػػػػػػػػػػػػ( أ مءفػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف الم سػػػػػػػػػػػػريف   ٕ٘ٛا  أالمبػػػػػػػػػػػػرد) ىػػػػػػػػػػػػػ(  ٕٓٔا  فبيػػػػػػػػػػػػدة)أبأ 
          (ٖ)( أ  ىػػػػػػيف فميػػػػػػو أىػػػػػػأ أىػػػػػػأف فميػػػػػػو الػػػػػػذيف  امػػػػػػأا مػػػػػػف  ػػػػػػأاىده قألػػػػػػو  اػػػػػػءلى: )

 (   بحر الكءمؿ ) :(ٗ)مح  يف بلأؿ ال رزدؽ

                                                           

 .ٔ٘/ٔ  أال أ يؽ فمى ميمءا ال اريؼ )المنءأ ( ٕٔ( ينظر: ال اري ءا ٔ)
 .ٔ٘/ٙ  أاأل بءه أالنظءفر ٖٕٔ/ٔ  أالزاىر ٕٖٗ/ٕ( ينظر: ماءنال اللراف ٕ)
  ٖٛٔ/ٗ  أماػػػػءنال اللراف)الز ػػػػءج( ٖٗ/ٕٔ  أ ػػػػءمة البيػػػػءف ٕ٘ٗ/ٖ  أالمل يػػػػ  ٕٗٔ( ينظػػػػر: م ػػػػءز اللػػػػراف ٖ)

 .ٕٓ/ٗٔأال ءمة ألحكءـ اللراف)اللرطبال( 
 .ٗٔٚ/ٕ( ديأانو ٗ)
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 إن الذي سمك السماَء بنى لنا      َبْيتًا دعائمه أَعزُّ وأطول  
 .(ٔ)أراد: فزيزة طأيمة

أفنال الاينال  ال  رحو لمحديث ال ريؼ ببيػءف أثػر البنيػة الةػر ية  ػال داللػة سػيءؽ 
ػ  كثيػر مػف أحكءميػء  ػال االسػ امءؿ  الحديث  أمنيء داللة بنية أْ َاػَؿ ال  يػيؿ ال ػال أيل
 يػػًا فػػف ك ػػؼ دالل يػػء الأظي يػػة  ػػال السػػيءؽ  أمػػف ىػػذه األحكػػءـ أنيػػء ال  سػػ امؿ إال 

يػػء ة أمػػف أالػػاـ أنبػػو فمػػى أنيػػء قػػد   ػػرد مػػف ذلػػؾ فنػػد ب حػػد الأ ػػأه الثاثػػة أىػػال اه
الامـ بيء  أأرد ذلؾ فنده  ػال حديثػو فػف ةػي ة )أ يػؿ( ال ػال  ػء ا  ػال سػيءؽ سػؤاؿ 

 ػػػػػػال قألػػػػػػو: ))قػػػػػػءلأا يػػػػػػء رسػػػػػػأؿ اهلل أ   اهسػػػػػػاـ ( ٕ)الةػػػػػػحءبة فػػػػػػف أ يػػػػػػمية المسػػػػػػمميف
  أْ َاػَؿ ال  يػيؿ أقػد إذ ي أقة أف سءفًا يس ؿ  يلأؿ: ))  ف قيػؿ: أ يػؿ (ٖ)أ يُؿ؟...((

فمـ أنو ال بد أف يس امؿ ب حد الأ أه الثاثة أىال اهيء ة أمف أالاـ. قما: قػد ي ػرد 
 ]ٚسػػأرة طػػو:[مػػف ذلػػؾ كمػػو فنػػد الامػػـ بػػو  كمػػء  ػػال قألػػو  اػػءلى: ))يامػػـ السػػر أأخ ػػى(( 

أ : أخ ى مف السر  أقألػؾ اهلل اكبػر  أ  اكبػر مػف كػؿ  ػال   أال لػدير: ىءىنػء أ يػؿ 
  لاػػؿ  ػػال (ٗ)طيػػره. أمانػػى األ يػػؿ... ىػػأ األكثػػر ثأابػػء فنػػد اهلل  اػػءلى مػػف طيػػره(( مػػف

  رحو ىذا ألحأاؿ اس امءؿ )أْ َاؿ( مء يؤكد أف ال  ييؿ ال ينحةر  ال  يفيف.
أمػػف مػػأاطف ك ػػ و فػػف داللػػة بنيػػة أْ َاػػَؿ ال  يػػيؿ  ػػال سػػيءؽ الحػػديث  مػػء  ػػء   ػػال 

أؿ اهلل مف أْسػاد النػءس ب ػ ءف ؾ يػـأ الليءمػة؟ رس قيؿ: يء حديث أبال ىريرة أنلو قءؿ: ))
قءؿ رسػأؿ اهلل ةػمى اهلل فميػو أسػمـ: )) للػد ظنْنػُا يػء أبػء ىريػرَة أف ال يسػ لنال فػف ىػذا 

                                                           

 .ٖٕٔ/ٔ( الزاىر ٔ)
 .ٙٙ/ٔ)أ  المسمميف أ يؿ( ةحي  مسمـ  -( أ ال رأاية مسمـ:ٕ)
 .ٔٔ  رقـ الحديث:ٖٔ/ٔةحي  البخءر  (ٖ)
 .ٖٕٕ/ٔ( فمدة اللءر  ٗ)
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ُؿ منػؾ َلمػء رأيػا مػف ِحْرِةػؾ فمػى الحػديث  اسػاد النػءس ب ػ ءف ال يػـأ  الحديث أحُد أأل
 .(ٔ) سو((الليءمة مف قءؿ: ال الو إال اهلل خءلةًء مف قمبو أأ ن

 ػءف قمػا: أْ َاػَؿ ال  يػيؿ  ذى  الاينال  ال بيءف داللة أْ َاَؿ ال  ييؿ إلى اللػأؿ: ))
يدؿ فمى ال ركة  أالم رؾ أالمنػء ؽ ال سػاءدة ليمػء. قمػا: اسػاد ىػء ىنػء بمانػى سػايد  
يانال سايد النءس  كلأليـ: النءقص أاأل ج أفدال بنال مرأاف  يانال فءدال بنال مػرأاف  

أف فمػػػى مانػػػءه الحليلػػػال الم ػػػيأر  أال  يػػػيؿ بحسػػػ  المرا ػػػ  أ : ىػػػأ أي ػػػأز أف يكػػػ
اساد ممف لـ يكف  ال ىذه المر بة مف اهخاص المؤكد البءل  طءي و  أكثير مػف النػءس 
يحةػػػؿ لػػػو سػػػاد ب ػػػ ءف و  لكػػػف المػػػؤمف المخمػػػص أكثػػػر سػػػاءدة بيػػػء   ػػػ ف النبػػػال فميػػػو 

 ػػال باػػض الك ػػءر ب خ يػػؼ  السػػاـ ي ػػ ة  ػػال الخمػػؽ بػػ راح يـ مػػف ىػػأؿ المأقػػؼ أي ػػ ة
الاػذا   كمػػء ةػ   ػػال حػؽ أبػػال طءلػ   أي ػػ ة  ػال باػػض المػؤمنيف بػػءلخرأج مػف النػػءر 
باػػػد أف دخمأىػػػء ...   ظيػػػر اال ػػػ راؾ  ػػػال مطمػػػؽ السػػػاءدة بءل ػػػ ءفة  أأف أسػػػادىـ بيػػػء 

 .(ٕ)المؤمف المخمص((
: فرض الاينال  ال  أ يػو داللػة أْ َاػَؿ ال  يػيؿ  ػال سػيءؽ الحػديث أ يػيف: أحػدىمء

أف أساد بمانى سايد أ  أْ َاَؿ ال  ييؿ بمانى الة ة الم بية ) ايػؿ( أممػء دفػءه إلػى 
ىذا المانى داللة بنية ال  ييؿ فمى اال  راؾ  ال الأةؼ الذ  أقة ميء ًء إلػى فمػـأ 
النػػػءس الػػػذيف يكػػػأف مػػػنيـ الم ػػػرؾ أالمنػػػء ؽ المػػػذاف ال   ػػػمميمء سػػػاءدة فمػػػى اهطػػػاؽ. 

ءه الم ػػيأر المنطػػأ  فمػػى اال ػػ راؾ  ػػال الأةػػؼ  أيكػػأف أاآلخػػر: أف يكػػأف فمػػى مانػػ
ال  يػػػيؿ بحسػػػ  مرا ػػػ  ال ػػػ ءفة لمػػػف يػػػريحيـ مػػػف ىػػػأؿ المأقػػػؼ  أمػػػف يخ ػػػؼ فػػػنيـ 

                                                           

 .ٜٜ  رقـ الحديث  ٖٔ/ٔ( ةحي  البخءر ٔ)
 .ٜٔٔ/ٔ( فمدة اللءر  ٕ)
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الاػػػذا  أىكػػػذا  يػػػـ م ػػػ ركأف  ػػػال مطمػػػؽ السػػػاءدة بءل ػػػ ءفة لكػػػف أسػػػادىـ بيػػػء المػػػؤمف 
 المخمص.

قػػد اخػػذ بكػػا أمػػف خػػاؿ مػػذاى  الاممػػء   ػػال داللػػة بنيػػة ال  يػػيؿ ي بػػيف أف الاينػػال 
(  ألػػػـ يكػػػف أحػػػده مػػػف ذىػػػ  إلػػػى ىػػػذا  أسػػػاد النػػػءس المػػػذىبيف  ػػػال بيءنػػػو داللػػػة قألػػػو )

 .(ٔ)ال أ يو  بؿ سبلو الكرمءنال إليو مف طير أف ير   احد الأ ييف فمى اآلخر
أربمء  كػأف فمػة ذلػؾ أف م ػال  بنيػة ال  يػيؿ  ػال قألػو )أسػاد النػءس( مػف األمػأر 

نػػص فميػو اللسػػطانال بلألػو: ))أاس  ػػكؿ ال ابيػر ب ْ َاػػَؿ الم ػكمة فنػػد ال ػراح  أىػػذا مػء 
 .(ٕ)أساد( (( ال  ييؿ  ال قألو )

أفمى الرطـ مػف اس  ػكءؿ ال ابيػر ب ْ َاػَؿ ال  يػيؿ  ػال سػيءؽ الحػديث نػج أف باػض 
ال راح قد ر   بلء  داللة بنية ال  ييؿ فمى مانءىء الحليلػال الم ػيأر  رادًا  ػال الأقػا 

أالحءةػػؿ أف  ػػال قألػػو أسػػاد إ ػػءرة إلػػى    قػػءؿ ابػػف ح ػػر: ))ن سػػو خرأ يػػء فػػف بءبيػػء
اخػػ اؼ مػػرا بيـ  ػػال السػػبؽ إلػػى الػػدخأؿ بػػءخ اؼ مػػرا بيـ  ػػال اهخػػاص ألػػذلؾ أكػػده 
بلألػػو: مػػف قمبػػو مػػة أف اهخػػاص محمػػو اللمػػ  لكػػف إسػػنءد ال اػػؿ إلػػى ال ءرحػػة ابمػػ   ػػال 

بيػػء مػػف ال  يػػيؿ أال حء ػػة ال  كيػػد أبيػػذا ال لريػػر يظيػػر مأقػػة قألػػو أسػػاد أ أنيػػء فمػػى بء
إلػػػى قػػػأؿ باػػػض ال ػػػراح األسػػػاد ىنػػػء بمانػػػى السػػػايد لكػػػأف الكػػػؿ ي ػػػ ركأف  ػػػال  ػػػرطية 

 .(ٖ)اهخاص النء نلأؿ ي  ركأف  يو لكف مرا بيـ  يو م  ءأ ة((
أيبػػدأ أف ابػػف ح ػػر بنػػى  ر يحػػو فمػػى أسػػءس المنءسػػبة بػػيف ال  ػػءأا  ػػال اال ػػ راؾ 

َاػػَؿ ال  يػػيؿ أال  ػػءأا  ػػال مرا ػػ  ال ػػ ءفة ال ػػال سػػبؽ بءلةػػ ة الػػذ    يػػده داللػػة بنيػػة أ ْ 

                                                           

 .ٛٗٙ/ٔ  أ يض اللدير ٜٗ/ٕ( ينظر: الكأاك  الدرار  ٔ)
 .ٜ٘ٔ/ٔ( إر ءد السءر  ٕ)
 .ٛٗٙ/ٔ  أينظر:     اللدير ٖٗٗ/ٔ(     البءر  ٖ)
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أاف أ ءر إلييء الاينال  ػال ك ػ و فػف مانػى البنيػة  ػال سػيءؽ الحػديث  ألاػؿ   سػير ابػف 
أساد النءس( البػد أف يحمػؿ  ح ر ىأ األر    ال يأ  داللة الحديث؛ الف س لو فف )

ذا مػػػء . أىػػػ(ٔ)فمػػػى إخػػػاص خػػػءص مخػػػ ص بػػػباض دأف باػػػض أال يخ ػػػى   ػػػءأا ر بػػػو
 يػأ فمػػى بءبػػو ال بمانػػى  أسػػاد(: )) ر حػو المنػػءأ   ػػال حديثػو فػػف الةػػي ة قػءفًا  ػػال )

 .(ٕ)(( سايد كمء ُظفل 
أمػء باػد  مػء بػءُؿ ر ػءٍؿ مػنكـ  (: )) ةػمى اهلل فميػو أسػمـ أأقؼ الاينػال فنػد قألػو )

ف  ي ػػ رطأف  ػػرأطًء ليسػػا  ػػال ك ػػء  اهلل   ي مػػء  ػػرط لػػيس  ػػال ك ػػء  اهلل  يػػأ بءطػػؿ أام
ـْ اف ػؽ ك ءف مءفة  رٍط  ليءُ  اهلل أحؽ  أ رُط اهلل أأثَػُؽ مػء بػءؿ ر ػءؿ مػنكـ يلػأؿ أَحػُدُى

 .(ٖ)(( يء  اف ألال الَأالُ  إنمء الأالُ  لمف أْفَ ؽَ 
      أ ػػػال   سػػػيره لمحػػػديث ال ػػػريؼ ك ػػػؼ فػػػف داللػػػة بنيػػػة ال  يػػػيؿ   لػػػءؿ  ػػػال قألػػػو: 

حػدىء  أىنػء أْ َاػَؿ ال  يػيؿ لػيس فمػى  أ : بء بءع حدأده ال ال أ رط اهلل أأثؽ((: )) ))
 .(ٗ)(( بءبو  ألنو ال م ءركة بيف الحؽ أالبءطؿ  أقد يرد أْ َاَؿ ل ير ال  ييؿ كثيراً 

أمػػف الأايػػ   ػػال قػػأؿ الاينػػال انػػو يحمػػؿ داللػػة أْ َاػػَؿ ال  يػػيؿ  فمػػى طيػػر مانػػى 
ال ػال  ػ بى الم ءركة  ال الة ة  مامًا ذلؾ فمى أ ؽ مػء  ل يػيو داللػة سػيءؽ الحػديث؛ 

اال ػػػ راؾ بػػػيف الحػػػؽ أالبءطػػػؿ منبيػػػًء فمػػػى أف م يفػػػو ل يػػػر ال  يػػػيؿ كثيػػػر  م خػػػذًا مػػػف 
ك  و فف مانػى بنيػة ال  يػيؿ داللػة قءطاػة مػف طيػر أف يػذكر ليػء أ يػًء  خػر كمػء مػر 

  ال الحديث السءبؽ.

                                                           

 .ٜ٘ٔ/ٔالسءر  ( ينظر: ار ءد ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٓٔ( ال يسير ب رح ال ءمة الة ير ٕ)
 .ٖٕٙ٘  رقـ الحديث ٕ٘ٔ/ٖ( ةحي  البخءر ٖ)
 .٘ٚٔ/ٖٔ( فمدة اللءر  ٗ)
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أالحؽ أف الاينال  ال ىذا ال أ يو ي  ؽ مة طيره مف ال راح الػذيف ذىبػأا إلػى خػرأج 
      ال  يػػيؿ  ػػال ىػػذا السػػيءؽ فػػف بءبيػػء  أمػػف ىػػؤال  ابػػف ح ػػر الػػذ  قػػءؿ  ػػال قألػػو:  بنيػػة

أ  ب  بػػػءع حػػػدأده ال ػػػال حػػػدىء أليسػػػا الم ءفمػػػة ىنػػػء فمػػػػى  ((: )) أ ػػػرط اهلل أأثػػػؽ ))
       حليل يػػػػء إذ ال م ػػػػءركة بػػػػيف الحػػػػؽ أالبءطػػػػؿ  أقػػػػد أردا ةػػػػي ة أ اػػػػؿ ل يػػػػر ال  يػػػػيؿ 

 .(ٕ)المانى اللسطانال أقد  ءباو  ال ىذا (ٔ)(( كثيراً 
أ بػػدأ م ءباػػة الاينػػال البػػف ح ػػر أايػػحة  ػػال بيػػءف داللػػة بنيػػة ال  يػػيؿ مػػف خػػاؿ 
ر يػػيمء مانػػى اال ػػ راؾ بػػيف الحػػؽ أالبءطػػؿ  ػػال السػػيءؽ  ألامػػو المانػػى الػػذ  ينءسػػ  
الملءـ الذ  اللى  يو النبال )ةمى اهلل فميو أسمـ( خطبة أكد  ييػء بطػاف ال ػرأط ال ػال 

ا ػػػؽ أ  ال ػػػرأط المخءل ػػػة لحػػػدأد اهلل سػػػبحءنو أ اػػػءلى  أىػػػال الملةػػػأدة   ػػػرض فنػػػد ال
ف كػءف مءفػة  بلألو )ةمى اهلل فميو أسمـ(: ))  ي مء  رٍط ليس  ال ك ء  اهلل  يأ بءطؿ أام
 رٍط((   يذه ال رأط فمى الرطـ مف كثر يء لكنيػء مخءل ػة لك ػء  اهلل  يػال بءطمػة  أأكػد 

))خػػػرج مخػػػرج ال كثيػػػر يانػػػال أف ال ػػػرأط طيػػػر  اللرطبػػػال ذلػػػؾ بلألػػػو  ػػػال ىػػػذا الحػػػديث:
 .(ٖ)الم رأفة بءطمة ألأ كثرا((

((؛ ألف سػػيءؽ الحػػديث  أ ػػرط اهلل أأثػػؽ أبيػػذا ال م ءيػػمة أال ا ػػ راؾ  ػػال قألػػو: ))
 بػػػؿ إف ذلػػػؾ ثءبػػػا أملػػػرر (ٗ)داؿ فمػػػى أف المػػػراد:  ػػػرط اهلل قػػػأ  أمػػػء سػػػأاه بءطػػػؿ أاه

قألنػػء :إف الاينػػال احػػ كـ إلػػى السػػيءؽ  ػػال ب  بػػءع حػػدأد اهلل ال ػػال حػػدىء  مػػف ىنػػء يةػػ  
ك ػػؼ مانػػى بنيػػة ال  يػػيؿ  أربمػػء سػػءفده  ػػال ذلػػؾ الملػػءـ الػػذ  اق يػػى أف يكػػأف قألػػو 
)ةمى اهلل فميو أسمـ( فمى سبيؿ ال أبيخ أالز ػر ليػـ؛ ألنػو قػد بػيف ليػـ أف ىػذا ال ػرط 

                                                           

 .ٜٕٔ/ٕ. أينظر:  يض اللدير ٕٜٔ/٘(     البءر  ٔ)
 .ٖٖٔ/ٗ( ينظر: إر ءد السءر  ٕ)
 .ٖٖٔ/ٗ  أينظر: إر ءد السءر    ٕٖٚ/ٗ( الم يـ ٖ)
 .ٜٕٔ/ٕ  أ يض اللدير ٖٖٓ/ٗالسءر   ( ينظر: إر ءدٗ)
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ثبػءا بطػاف   لذلؾ  ءل أظيؼ السيءقال لمبنية الةر ية قد أخر و فف بءبيء ه(ٔ)ال ية 
ىػػذه ال ػػرأط ىػػذه ال ػػرأط أال  كيػػد بػػ ف  ػػرط اهلل أقػػأ   أىػػذا المانػػى ال يػػؤد  المانػػى 
الم ػػػيأر لبنيػػػة ال  يػػػيؿ بحسػػػ  سػػػيءؽ الحػػػديث بػػػؿ يػػػؤد  إلػػػى المنء ػػػءة المانأيػػػة إذ ال 
ا ػػ راؾ بػػيف الحػػؽ أالبءطػػؿ بػػ   مػػف الأ ػػأه. أ  إف  ػػأاز الم ػػءركة بينيمػػء قػػد  ػػكما 

 دة المانى الم يأر لمبنية الةر ية  ال ىذا السيءؽ.قرينة مءناة مف إرا
أنن يال مف ىذا إلى قأؿ إف الاينال  ال  حديده داللة بنية أ اؿ ال  ييؿ ا بػة مػنيج 

  أالسػيمء أنػو ممػف (ٕ)الم أييف الذيف أ ءزأا خػرأج أ اػؿ فػف بءبػو  ػال االسػ امءؿ الم ػأ 
. أربمػء يكػأف ىػذا دليػؿ (ٖ)ر ي يزأف ىذا المذى  أقد بدا ىذا أايحًء  ػال مؤل ء ػو األخػ

فمػػى إدراكػػو لمل يػػيءا داللػػة السػػيءؽ ال ػػال أدا إلػػى خػػرأج ىػػذه البنيػػة فػػف بءبيػػء؛ ألنػػو 
المبنى الةر ال الأاحػد ةػءل  ألف يابػر فػف أكثػر مػف مانػى أاحػد  مف المارأؼ أف ))

مء داـ طير م حلؽ باامة مء   ال سيءؽ مء   ذا  حلػؽ المانػى باامػة أةػب  نةػًء  ػال 
. ألػػػيس (ٗ)ى أاحػػػد باينػػػو  حػػػدده اللػػػرافف الم ظيػػػة أالمانأيػػػة أالحءليػػػة فمػػػى السػػػأا ((مانػػػ

أمػػػػف دالالا بنيػػػة أ اػػػػؿ  ىنػػػءؾ أدؿ مػػػف ىػػػػذه المحػػػدداا الدالليػػػة مػػػػف سػػػيءؽ الحػػػديث.
             ال  يػػػػػػيؿ ال ػػػػػػال حػػػػػػددىء الاينػػػػػػال بحسػػػػػػ  داللػػػػػػة سػػػػػػيءؽ الحػػػػػػديث مػػػػػػء  ػػػػػػء   ػػػػػػال قألػػػػػػو 

لػػيس ةػػاة أثلػػؿ فمػػى المنػػء ليف مػػف ال  ػػر أالا ػػء  ألػػأ  (: )) ةػػمى اهلل فميػػو أسػػمـ )

                                                           

 .ٙٓٔ/ٔٔ( بنظر: الكأاك  الدرار  ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ  أالمل ي  ٕٗٔ( ينظر: م ءز اللراف ٕ)
( قءؿ الاينال حيف اس  يد بلأؿ ال رزدؽ: قألو: ))أفز أأطأؿ((   نيمء فمػى أزف أ اػؿ ال  يػيؿ ألكػف لػـ يلةػد ٖ)

:[ اػءلى ))أىػأ أىػأف فميػو((بيمػء   يػيؿ بمانػى: فزيػزة طأيمػة  كمػء  ػال قألػو  يانػال أىػأ َىػيعف فميػػو.  ]ٕٚالػرـأ
 .ٙٓٔ/ٖالملءةد النحأية 

 . ٖٙٔ( الم ة الاربية مانءىء أمبنءىء ٗ)
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ـ  ُخػػُذ ُ ػػاًا ـ  النػػءَس ثػػللػػد ىمْمػػُا أف  مػػر َرُ ػػًا َيػػؤُ  ياممػػأف مػػء  يِيَمػػء أل أىمػػء ألػػأ حبػػأاً 
 .(ٔ)ؽ فمى مف ال يخرُج إلى الةاة باد((مف نءٍر  ُ َحرع 

انيػء بءقيػة فمػى  ذى  الاينال  ال   سير داللة أ اؿ ال  ييؿ  ػال قألػو ))أثلػؿ(( الػى
بءبيء  أىذا مء ي يـ مف قألو: ))أثلؿ((: ))أ اؿ ال  ييؿ   يػدؿ فمػى أف الةػمأاا كميػء 
ثليمػػػة فمػػػى المنػػػء ليف  أال  ػػػر أالا ػػػء  أثلػػػؿ مػػػف طيرىمػػػء  أأمػػػء ال  ػػػر  انػػػو أقػػػا لػػػذة 
النـأ  أأمء الا ء   انو أقا السكأف أالراحة  أقػد قػءؿ  اػءلى  ػال حػؽ المنػء ليف: ))أال 

 .(ٕ)((]ٗ٘ال أبة: [  أف الةاة إال أىـ كسءلى(( ي
أمػػػف ىػػػذا ال  سػػػير لداللػػػة بنيػػػة ال  يػػػيؿ  ػػػال سػػػيءؽ الحػػػديث أأرد الاينػػػال فمػػػة ثلػػػؿ 
ىػػء يف الةػػا يف بمػػء يكػػأف فميػػو حػػءؿ اهنسػػءف  ػػال ىػػذيف الػػأق يف   ػػءل  ر أقػػا المػػذة 

فمى ىذه الخءةية أالنـأ أالا ء  أقا السكأف أالراحة  أقد كءف الكرمءنال أأؿ مف نبو 
 ػػػال ال  ػػػر أالا ػػػء  أذلػػػؾ بلألػػػو: ))أليسػػػا ةػػػاة أثلػػػؿ منيمػػػء ألنيمػػػء  ػػػال أقػػػا النػػػـأ 

.  اخ ةءةػػػيمء بيػػػػذه األمػػػأر البػػػد أف  كأنػػػػء أثلػػػؿ مػػػف طيرىمػػػػء؛ ألف (ٖ)أاالسػػػ راحة((
  لػػذلؾ احػػ ج الاينػػال لثلميمػػء فمػػى المنػػء ليف  بلألػػو (ٗ)الكسػػؿ  ييمػػء مػػف فػػءدة المنػػء ليف

 .]ٗ٘ال أبة:[((   ي  أف الةاة إال أىـ كسءلىأال  اءلى: ))
أأخػػذ اللسػػطانال بيػػذا المانػػى مؤكػػدًا أف ىػػء يف الةػػا يف أثلػػؿ مػػف طيرىمػػء فمػػى 

أ ػػػال  المنػػػء ليف للػػػأة الػػػدافال إلػػػى  ركيمػػػء  مبينػػػًء سػػػب  إطػػػاؽ الن ػػػءؽ فمػػػييـ   لػػػءؿ: ))
ء ليف أالةػػا ءف  ابيػػره ب  اػػؿ ال  يػػيؿ داللػػة فمػػى أف الةػػاة  ميايػػء ثليمػػة فمػػى المنػػ

المذكأر ءف أثلؿ مف طيرىمء للأة الدافال المذكأر الى  ركيمء  أأطمؽ فمػييـ الن ػءؽ أىػـ 
                                                           

 .ٚ٘ٙ  رقـ الحديث ٕٖٔ/ٔ( ةحي  البخءر  ٔ)
 .ٕٙ٘/٘( فمدة اللءر  ٕ)
 .ٗٗ/٘( الكأاك  الدرار  ٖ)
 .ٖٗ٘/ٕ( مرقءة الم ء ي  ٗ)
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مؤمنػػػأف فمػػػى سػػػبيؿ المبءل ػػػة  ػػػال ال يديػػػد لكػػػأنيـ ال يحيػػػرأف ال مءفػػػة أيةػػػمأف  ػػػال 
 .(ٔ)بيأ يـ((

أ ال يأ  قأؿ الاينال أطيره مف ال ػراح يبػدأ أف داللػة أ اػؿ ال  يػيؿ ال يمكػف أف 
 خرج فف بءبيػء إلػى الةػ ة الم ػبية؛ ألف لػيس المػراد مػف داللػة السػيءؽ ثبػءا الأةػؼ 
نمػػء المػػراد بيػػءف الثلػػؿ أ  ءأ ػػو مػػف ةػػاة إلػػى أخػػر   أممػػء ينءسػػ   مػػف طيػػر   يػػيؿ  أام
ىذا المانى م ال  أ اؿ ال  ييؿ فمػى بءبػو الػذ  ي يػال إلػى ال  ػءأا  ػال ثلػؿ الةػاة 

ليمػػة فمػػييـ لكػػف  ىػػذا الثلػػؿ ي  ػػءأا بحسػػ  مأاقيػػا فمػػى المنػػء ليف  مػػف المامػػـأ أنيػػء ث
الةػػاة   ػػال ال  ػػر أالا ػػء   كػػأف أزيػػد ثلػػا فمػػييـ  بػػدليؿ أف ىػػء يف الةػػا يف أ رىمػػء 

مف ةمى الا ػء   ػال  مءفػة  ك نمػء قػءـ نةػؼ  أفظـ  قءؿ )ةمى اهلل فميو أسمـ(: ))
 .(ٕ)الميؿ أمف ةمى الةب   ال  مءفة  ك نمء ةمى الميؿ كمو((

مء  ال ىذيف الأق يف مف م لة  ال الذىء  إلى ةاة ال مءفة خةػيمء فميػو  ألاؿ
 الةاة أ الساـ بمزيد ال يؿ أ األ ر.

أممػػػء ياػػػزز بلػػػء  داللػػػة بنيػػػة ال  يػػػيؿ فمػػػى مانءىػػػء الم ػػػيأر  ػػػال سػػػيءؽ الحػػػديث 
 خةيص الذكر  ال الةاة بداليعف ل أييف ىمء ال  ر أالا ء  ممء يل يال ال  ػءأا  ػال 

أأقػػءا الةػػاة األخػػر   كػػ ف ىػػء يف أكثػػر ثلػػا مػػف طيرىمػػء  أىػػذه الداللػػة ال  الثلػػؿ فػػف
يؤدييػػء داؿ الأةػػؼ المبء ػػر الػػذ  ييػػ يو خػػرأج الةػػي ة فػػف بءبيػػء إلػػى مانػػى الثبػػءا 

 ( أاهلل أفمـ. الة ة الم بية  ال الأةؼ )
أ يًا فف ذلؾ   ف الملءـ ىنء ملءـ بيءف أ يمية الا ء   ال  مءفة ممػء يسػ أ   

نى زيءدة ثلػؿ ال  ػر أالا ػء  فمػى طيرىمػء  أىػذا المانػى  حللػو داللػة أ اػؿ ال  يػيؿ ما
                                                           

 .ٖٓٚ/ٕأينظر: منحة البءر   ٖٓ/ٕ( إر ءد السءر  ٔ)
 .ٕٓٙ  رقـ الحديث ٗ٘ٗ/ٔ( ةحي  مسمـ ٕ)
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 سياق الحديث عند العيني 

 في كتابه عمدة القاري
 

 قاسم خليل ابراهيم  أ.م.د.

 م.م. عزت ابراهيم حماش

 اإلسالهية العلوم هجلة
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

أيميػال الاينػال مبينػًء  بمانءه الم يأر الذ  بينو الاينال مف خاؿ داللة سيءؽ الحػديث.
ـُ النػػءس  ةػػمى اهلل فميػػو أسػػمـ(: )) داللػػة بنيػػة ال  يػػيؿ الػػأاردة  ػػال سػػيءؽ قألػػو ) أْفَظػػ

ـ   ْبَاػػُدىـ َمْم ػػًى أالػػذ  ين ظػػُر الةػػاَة ح ػػى ُيَةػػمعيء مػػة اهمػػءـ أ ػػرًا  ػػال الةػػاة أباػػدى
ـل َيَنءـُ  ـُ أ رًا مف الذ  يةمعال ُث  .(ٔ)(( أْفَظ

أفظػػـ النػػءس أ ػػرًا  ػػال الةػػاة أباػػدىـ   باػػدىـ مم ػػى((    ػػال بيءنػػو داللػػة قألػػو: ))
ف لػـ يةػرح بػذلؾ لكػف مػػء ي يػـ مػف  ػرحو ال   يػػيؿ حمػؿ أ اػؿ فمػى مانػى ال  يػػيؿ أام

 ػػػال األ ػػػر  قػػػءفًا: ))...  كػػػؿ ةػػػاة  أ ػػػد  ييػػػء الم ػػػلة مػػػف حيػػػث ُبْاػػػد المم ػػػى  يػػػال 
أفظـ أ رًا أأ يؿ مف الةاة ال ال ال يأ د  ييء ذلؾ   ين ج مػف ذلػؾ أف ةػاة ال  ػر 
إذا كػػءف  ييػػء ُبْاػػد المم ػػى مػػة كأنػػو فليػػ  النػػـأ الػػذ   يػػو راحػػة لمبػػدف  مػػة مةػػءد ة 

 .(ٕ)أ رًا أأ يؿ مف طيرىء(( الظممة أحيءنًء  كأف أفظـ
أ الممحػػظ  ػػال ىػػذا أف الاينػػال ربػػط بػػيف داللػػة بنيػػة ال  يػػيؿ الدالػػة فمػػى الزيػػءدة  ػػال 

  الػػذ  دؿ فميػػو فظػػـ األ ػػر  ػػال سػػيءؽ الحػػديث أالملػػءـ؛ ألف الحػػديث مسػػأؽ (ٖ)المانػػى
 ال بيءف أ يمية ةاة ال  ر  لكف زيءدة األ ر  ال سيءؽ الحديث مل رنػة بباػد المسػء ة 

ل ػػال يم ػػييء المةػػمال  أ  إف السػػيءؽ داؿ فمػػى ال  ػػءأا  ػػال زيػػءدة األ ػػر بحسػػ  باػػد ا
المسػػػء ة. أممػػػء يػػػر   ىػػػذا م ػػػال  ال ػػػء   ػػػال قألػػػو )  باػػػدىـ( ال ػػػال حمميػػػء الاينػػػال فمػػػى 
ال ر يػػػػ  المةػػػػءح  بءل  ػػػػءأا را يػػػػًء  ػػػػال دالل يػػػػء مانػػػػى االسػػػػ مرار الػػػػذ  ذىػػػػ  إليػػػػو 

 ػػػر    لػػػءؿ: ))قألػػػو: )  باػػػدىـ( ال ػػػء   يػػػو الكرمػػػءنال  أاحػػػ ج ليػػػذا المانػػػى بلػػػأؿ الزمخ
لاس مرار  كمػء  ػال قػأليـ األمثػؿ  ءألمثػؿ  ىكػذا قءلػو الكرمػءنال قمػا: لػـ يػذكر أحػد مػف 

                                                           

 .ٔ٘ٙ  رقـ الحديث ٖٔٔ/ٔ( ةحي  البخءر  ٔ)
 .ٕٛٗ/٘( فمدة اللءر  ٕ)
 .ٕٙ٘ٔ/ٔ  أحء ية الةبءف ٜٕٚ/ٔ( ينظر:  رح ال ء ية ٖ)
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النحءة أف ال ء    ال  بمانى االسػ مرار  ألكػف يمكػف أف  كػأف اليػء  ىءىنػء لم ر يػ  مػة 
أحػػأاؿ: أحػػداىء:  ال  ػػءأا مػػف باػػض الأ ػػأه. أقػػءؿ الزمخ ػػر : لم ػػء  مػػة الةػػ ءا ثاثػػة

أف  دؿ فمى  ر يػ  ماءنييػء  ػال الأ ػأد...  أالثػءنال:  ػدؿ فمػى  ر يبيػء  ػال ال  ػءأا مػف 
باػػػض الأ ػػػأه  نحػػػأ قألػػػؾ: خػػػذ األكمػػػؿ  ءأل يػػػؿ ... أالثءلػػػث: أف  ػػػدؿ فمػػػى  ر يػػػ  
مأةأ ء يء  ال ذلؾ نحأ: رحـ اهلل المحمليف  ءلملةريف...  ليؿ:  لة ال ء   ءرة بمانػى: 

قألػػو  اػػءلى ))ثػػـ خملنػػء النط ػػة فملػػة  خملنػػء الاملػػة ميػػ ة  خملنػػء الميػػ ة ثػػـ  كمػػء  ػػال 
 ءل ػػػء  ا  ييػػػء بمانػػػى: ثػػػـ  ل راخػػػال ] ٓٗٔالمؤمنػػػأف:[فظءمػػػًء  كسػػػأنء الاظػػػءـ لحمػػػًء((

ماطأ ء يػػػػء   امػػػػى ىػػػػذا ي ػػػػأز أف  كػػػػأف ال ػػػػء  ىءىنػػػػء بمانػػػػى: ثػػػػـ  بمانػػػػى أباػػػػدىـ ثػػػػـ 
 .(ٔ)أبادىـ((

ْؤِثر ك ػػؼ الاينػػال فػػػف داللػػة ال ػػػء ؛ ألنيػػء أنسػػػ  أيبػػدأ أف داللػػة سػػػيءؽ الحػػديث  ُػػػ
لداللة ال  ءأا  ال زيءدة األ ػر مػة ُبْاػد المسػء ة إلػى المسػ د لمػء  يػو مػف الم ػلة  أىػذا 
مء يأا ؽ داللة أ اؿ ال  ييؿ  ػال السػيءؽ لػذلؾ أف باػض ال ػراح قػد نلػؿ  اليػ  الاينػال 

ل ػػء  بمانػػى )ثػػـ( أأمػػء   أمػػنيـ مػػف ر ػػ  أف  كػػأف ا(ٕ)فمػػى الكرمػػءنال  ػػال ىػػذا المأيػػة
قػػأؿ الكرمػػءنال لاسػػ مرار كءألمثػػؿ  ءألمثػػؿ  مناػػو الاينػػال ب نػػو لػػـ يػػذكر أحػػد مػػف النحػػءة 

 .(ٖ)أنيء   ال  بمانءه...((
أمػػف ال  مػػؿ  ػػال داللػػة ظػػءىر سػػيءؽ الحػػديث ي بػػيف أنيػػء  ػػء ا مبنيػػة فمػػى ال  ػػءأا 

ال سػيءؽ الحػديث إذ  ال زيءدة األ ر أباػد المسػء ة أىػذا قػد ك ػؼ فنػو النظػءـ الم ظػال  ػ
اف مد فمى  كرار بنية ال  ييؿ الدالة فمى مانى الزيءدة  ممء أد  إلػى  حليػؽ ال نءسػ  

                                                           

ر ءد السءر  ٔٗ/٘  أينظر: الكأاك  الدرار  ٕٛٗ/٘( فمدة اللءر  ٔ)  .ٙ/ٕاللدير   أ يض ٕٛ/ٕ  أام
 .ٕٛ/ٕ( ينظر: إر ءد السءر  ٕ)
 .ٖٔٗ/ٗ(  يض اللدير ٖ)
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الداللال بيف داللة ال  ييؿ أزيءدة األ ر الم ر   فمػى الم ػلة ال ػال  محػؽ المةػمال  ػال 
 . أاهلل أفمـ.(ٔ)ةاة ال  ر  يال أزيد  يامـ أف أ رىء أأ ر

الحػػػػديث بمػػػػء  ييػػػػء مػػػػف قػػػػرافف دالػػػػة فمػػػػى أف بنيػػػػة أخاةػػػػة ذلػػػػؾ أف داللػػػػة سػػػػيءؽ 
الخطػػء   ػػال سػػيءؽ الحػػديث قءفمػػة فمػػى ال  يػػيؿ الػػداؿ فمػػى زيػػءدة األ ػػر  أبػػذلؾ كػػءف 
الاينال أطيره مف ال ػراح  ػال طءيػة الدقػة أ اهدراؾ  ػال ك ػؼ داللػة بنيػة ال  يػيؿ حػيف 

 اك ن أا بءلمانى الليءسال لمبنية الذ   ر حو اللرافف.
 لـــاسم الفاع

   ءلملةػػػػػأد بءلحػػػػػدث مانػػػػػى (ٕ)ىػػػػػأ ))مػػػػػء دؿ فمػػػػػى الحػػػػػدث أالحػػػػػدأث أ ءفمػػػػػو((
المةػػدر  أبءلحػػدأث مػػء يلءبػػؿ الثبػػأا  ػػػ)قءفـ( اسػػـ  ءفػػؿ داؿ فمػػى الليػػءـ أىػػأ الحػػدث  
أفمى ال  ير أىأ الحدأث؛ ألف الليءـ ليس مازمًء لةءحبو أىػأ يػدؿ فمػى ذاا ال ءفػؿ 

 .(ٖ)أ  ةءح  الليءـ. أ  ال ءفؿ  ال ال ممة
أحد الاينال اسـ ال ءفؿ  ال مأيػة  خػر مػف مؤل ء ػو بلألػو: ))أىػأ اسػـ م ػ ؽ مػف 

  أا بػة ىػذا (ٗ)الميءرع لمف قءـ بو ال اؿ أا  ؽ منو لمنءسب يء  ال الأقأع ةػ ة لمنكػرة((
ال اريػػؼ بمػػء أرد  ػػال اةػػطاح الةػػر ييف فنػػد حػػديثيـ فػػف اسػػـ ال ءفػػؿ مؤكػػدًا أف حػػد 

 .(٘)اسـ ال ءفؿ أفـ ممء ذىبأا إليو
أقد أقؼ الاينال  ال  رحو لمحديث ال ريؼ فمػى أثػر بنيػة اسػـ ال ءفػؿ  ػال السػيءؽ 

إذا ناػس  ةػمى اهلل فميػو أسػمـ(: )) الم أ  لمحديث  أمف أمثمة ذلؾ مػء أرد  ػال قألػو )

                                                           

 .٘ٔٔ/ٔ( ينظر:     البءر  ٔ)
 .ٕٙٔ/ٖ( أأي  المسءلؾ ٕ)
 .ٙٗ ءيؿ السءمرافال(  ( ينظر: ماءنال األبنية )د.ٖ)
 .٘ٔٔ(  رح المراح ٗ)
 .٘ٔٔ( ينظر: المةدر ن سو ٘)



 19  
 

     

   
 

 داللة أبنية ااْلسماء وْاثرها في داللة 
 سياق الحديث عند العيني 

 في كتابه عمدة القاري
 

 قاسم خليل ابراهيم  أ.م.د.

 م.م. عزت ابراهيم حماش

 اإلسالهية العلوم هجلة
 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

أحػػُدُكـ أىػػأ يةػػمال  مَيْرقُػػْد ح ػػى َيػػْذَىَ  فنػػو النلػػْأـُ  ػػ ف أحػػدكـ إذا َةػػملى أىػػأ نػػءِفس  ال 
 .(ٔ)و يس  ِ ُر َ َيُس ل َنْ َسو((يدر  َلَامل 

أنراه يك ؼ فف  ءفدة ال  ءير  ػال سػيءؽ الحػديث بػيف البنيػة ال اميػة أالبنيػة االسػمية 
الم مثمػػة بءسػػـ ال ءفػػؿ )نػػءفس(   خػػذًا بػػرأ  الكرمػػءنال  ػػال ك ػػ و فػػف ذلػػؾ   لػػءؿ: )) ػػ ف 

  أىءىنػػء: قمػا: مػػء ال ءفػدة  ػػال   ييػر األسػػمأ  حيػػث قػءؿ: ثمػػة أىػأ يةػػمال  بم ػظ ال اػػؿ
أىأ نءفس بم ظ اسـ ال ءفػؿ؟ قمػا: ليػدؿ فمػى أنػو ال يك ػال   ػدد أدنػى ناػءس أ ليػيو 
 ال الحءؿ  بؿ ال بد مف ثبأ و بحيث ي يال إلػى فػدـ دراي ػو بمػء يلػأؿ  أفػدـ فممػو بمػء 
يلرأ.   ف قما: ىؿ  رؽ بيف ناس أىػأ يةػمال  أةػمى أىػأ نػءفس؟ قمػا: ال ػرؽ الػذ  

أىػػػػأ اح مػػػػءؿ الليػػػػءـ بػػػػدأف اليػػػػر   ػػػػال األأؿ  أاح مػػػػءؿ  يػػػػر  قءفمػػػػًء  أقػػػػءـ يػػػػءربًء 
الير  بدأف الليءـ  ال الثءنال. أ إنمء اخ ءر ذلؾ ثمة أىذا ىنء ألف الحءؿ قيػد أ يػمة  
أاألةػؿ  ػال الكػػاـ ىػأ مءلػو قيػػد    ػال األأؿ: ال ػػؾ أف الناػءس ىػأ فمػػة األمػر بءلرقػػءد 

: الةاة فمػة لاسػ   ءر  إذ ال الةاة  يأ الملةأد األةمال  ال ال ركي   أ ال الثءنال
 .(ٕ) لدير الكاـ:   ف أحدكـ إذا ةمى أىأ نءفس يس   ر((

ال  ػػػا الاينػػػال إلػػػى مسػػػ لة  ػػػال طءيػػػة األىميػػػة حػػػيف أخػػػذ ب أ يػػػو الكرمػػػءنال  إذ  بػػػدأ 
اه ءرة  ال قأليمء إلػى الاػدأؿ فػف البنيػة ال اميػة إلػى ال ممػة االسػمية أايػحة  لكػف لػـ 

( إذ اك  ػػأا بءالل  ػػءا إلػػى ال ءفػػدة  ػػال   ييػػر  الاػػدأؿ يػػأد )يابػػرأا فنػػو بمةػػطمحو الما
األسػػمأ  ال ابيػػر   ػػال اسػػ امءؿ البنيػػة الم أيػػة  أالمامػػـأ أف ال  ييػػر  ػػال األسػػمأ  بػػيف 

  أمػف ىػذا ال يػـ ألسػمأ  الاػدأؿ (ٖ)ال  دد أالثبءا مظير مف مظءىر الادأؿ  ػال الم ػة

                                                           

 .ٕٕٔ  رقـ الحديث ٖ٘/ٔ( ةحي  البخءر  ٔ)
 .ٓٙ/ٖ  أينظر: الكأاك  الدرار  ٗٙٔ/ٖة اللءر  ( فمدٕ)
 .ٕٕٛ( ينظر: الباطة أاألسمأبية ٖ)
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 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

إلػػػى ال ءيػػػة مػػػف ال  ػػػءير بػػػيف البني ػػػيف بػػػيف األبنيػػػة  ػػػال سػػػيءؽ الحػػػديث أ ػػػءر اللسػػػطانال 
مسػػ  ءدًا ىػػأ اآلخػػر مػػف قػػأؿ الكرمػػءنال   يػػر  أف سػػب  ال  ػػءير بػػيف ل ظػػال الناػػءس إنمػػء 

  أىذا ال نبيو ىأ ال ءفدة ال ال   نػى مػف نمػط الاػدأؿ  ػال ال راكيػ  الم أيػة  (ٔ)ىأ لم نبيو
مءع إلػػػى مانػػػًى أالسػػػيمء حػػػيف يامػػػد الم كممػػػأف إلػػػى  نبيػػػو السػػػءمة أ ن ػػػيط ذىنػػػو لاسػػػ 

 .(ٕ)يلةدأنو
أقد حءأؿ ال راح مف خاؿ الأقأؼ فمػى الخةػءفص الدالليػة لكػا البني ػيف ال اميػة 
أاالسػػمية  ػػال سػػيءؽ الحػػديث ال مػػءس ال ػػرؽ المانػػأ  اأ النك ػػة الدالليػػة الم حللػػة ن ي ػػة 

ف لم  ييػػر  ػػال األسػػمأ  ال ابيػػر    امػػى مسػػ أ  البنيػػة ال اميػػة  ػػال قألػػو )ناػػس( أ ػػءدأا مػػ
  أأ ءدأا كذلؾ مف قألػو )يةػمال( الػذ  ي سػـ (ٖ)سمة ال حلؽ أالأقأع المازمة ليذه البنية

  أمػػػء فمػػػى مسػػػ أ  ال ممػػػة االسػػػمية  ػػػءن  اأا  ػػػال قألػػػو (ٗ)بءل  ػػػدد أالحػػػدأث أاالسػػػ مرار
)نػػءفس( مػػف الةػػ ة ال ػػال  ازميػػء  ػػال الم ػػة أىػػال ةػػ ة الثبػػأا أ  ثبػػأا الةػػ ة  ػػال 

 .(٘)سبيؿ الدأاـةءحبيء أأنو م ةؼ بيء فمى 
 مػف ىػذا المنطمػؽ فممػأا م ػال  ال  ػػءير السػيءقال بػيف )ناػس( أ )نػءفس( ب نػو  نبيػػو 
فمى أنو ال يك ػال   ػدد أدنػى الناػءس أقيػءؤه  ػال الحػءؿ  ىػذا إذا اق ةػر ال ابيػر فمػى 
        البنيػػػػة ال اميػػػػة  ػػػػال السػػػػيءؽ  بػػػػؿ البػػػػد مػػػػف ثبػػػػأا ىػػػػذا الناػػػػءس بم ػػػػال  البنيػػػػة االسػػػػمية 

ألف ثبأ ػو ىػأ الػػذ  ي يػال إلػى فػػدـ الدرايػة بمػء يلػأؿ أفػػدـ فممػو بمػء يلػػرأ  نػءفس(؛  )

                                                           

 .ٕٗٛ/ٔ( إر ءد السءر  ٔ)
 .ٜٕٚ( ينظر: الباطة أاألسمأبية ٕ)
د. فمػػػال  ػػػءبر  )   أالداللػػػة الزمنيػػػة  ػػػال ال ممػػػة الاربيػػػةٕٗالسػػػءمرافال( ـد. إبػػػراىي( ينظػػػر: ال اػػػؿ زمءنػػػو أأبني ػػػو)ٖ)

 .ٖٗ المنةأر (
 .ٕٖ( ينظر: ال اؿ زمءنو أأبني و ٗ)
 .ٕٗ  أال ابير اللر نال ٜ( ينظر: ماءنال األبنية٘)
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أاس مدأا مف ال ممة الحءلية  ال قألو ))أىأ نءفس(( قيدًا لمكاـ    ال قألو )ناػس( كػءف 
الناػػػءس م حللػػػًء قريبػػػًء مػػػف الحػػػءؿ أذلػػػؾ الق رانػػػو بػػػػ)إذا( ال ػػػال   اػػػؿ المءيػػػال قريبػػػءً مػػػف 

لناػػػػءس أقػػػر  زمنػػػػو مػػػف الحػػػءؿ ينءسػػػػ  م ػػػال  قألػػػػو . مػػػف ىنػػػػء كػػػءف  حلػػػؽ ا(ٔ)الحػػػءؿ
))يةػػػمال(( بةػػػي ة الميػػػءرع الػػػداؿ فمػػػى ال  ػػػدد أاالسػػػ مرار  أبػػػذلؾ دؿ السػػػيءؽ فمػػػى 
 نػءقض مل يػػى الملػءـ الػػذ  يل يػال البلػػء  فمػػى أيػأ  لةػػحة أدا  الةػاة؛ لػػذا  ػػء  

ل  ػءير الزمنػال  ميرقد(( مل رنًء باـ األمر باػد الميػءرع الم ػرد اسػ  ءبة ألباػءد ا قألو ))
 ػػال السػػيءؽ؛ ألف النػػـأ يبطػػؿ الأيػػأ  الػػذ  ياػػد مػػف لػػأاـز الةػػاة  لػػذلؾ كػػءف األمػػر 
بءلرقأد  ال محمو  إذ إف الناءس  ال قألو: )ناػس( كػءف ىػأ فمػة األمػر بػءلرقأد  ػال قألػو 
)) ميرقػػػػد(( ال الةػػػػاة ليػػػػذا  يػػػػأ الملةػػػػأد األةػػػػمال  ػػػػال ال ركيػػػػ   أمػػػػء م ػػػػال  البنيػػػػة 

)نػػػءفس((  ءلةػػػاة كءنػػػا فمػػػة االسػػػ   ءر؛ ألف  لػػػدير الكػػػاـ:  ػػػ ف االسػػػمية  ػػػال قألػػػو )
؛ ألف  حلػػؽ أقػػأع الةػػاة مػػة ثبػػأا الناػػءس (ٕ)أحػػدكـ إذا ةػػمى أىػػأ نػػءفس  ميسػػ   ر

بءلةػػي ة االسػػمية )أىػػأ نػػءفس( أد  إلػػى أف الناػػءس أةػػب  ةػػ ة ثءب ػػة لممةػػمال ح ػػى 
. أال  خ ػػػى منءسػػبة ىػػػذا إنػػو ال يػػدر  مػػػء يلػػأؿ انزلػػػو منزلػػة الةػػػ ة الثءب ػػة  ػػػال ةػػءحبيء

ال  ػػءير األسػػمأبال  ػػال سػػيءؽ الحػػديث مػػة ميػػمأنو الػػداؿ فمػػى النيػػال فػػف الةػػاة مػػة 
   بػػدأ السػػيءؽ بءلبنيػػة الدالػػة فمػػى أ حلػػؽ أقػػأع الناػػءس أخ مػػو بءلبنيػػة الدالػػة (ٖ)الناػػءس

 فمى الثبأا فندمء أةب  حءؿ المةمال ال يدر  مء يلأؿ.
يف أكثػػر أيػػأحًء  ػػال المثػػءؿ الػػذ  أأردأه ل لأيػػة أقػػد بػػدا ال ػػرؽ المانػػأ  بػػيف البني ػػ

  سيرىـ لم  يير  ال البنية إذ يرأف أف ال رؽ بيف ال ابيريف ىأ كػءل رؽ الػذ  بػيف يػر  

                                                           

 .ٙٚنء ة فمأاف(  د. ( ينظر: الداللة الزمنية لم ممة الاربية  ال اللر ف الكريـ )ٔ)
ر ءد السءر  ٖٙٔ/ٖ  أفمدة اللءر  ٓٔ٘/ٔ  أمنحة البءر  ٓٙ/ٖ( ينظر: الكأاك  الدرار  ٕ)  .ٕٗٛ/ٔ  أام
 .ٖٙٔ/ٖينظر: فمدة اللءر  ( ٖ)
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قءفمًء  أقءـ يءربًء   لألو: ير  قءفمء يح مؿ قيءمًء با ير    ال حيف أف قػءـ يػءربًء 
 باػو اخػ اؼ المانػى إذ كػؿ  .  يػذا داؿ فمػى اخػ اؼ البنيػة(ٔ)يح مؿ اليػر  بػا قيػءـ

فدأؿ فف بنية إلى أخر  البد أف يةحبو فػدأؿ فػف مانػى إلػى  خػر إال إذا كػءف ذلػؾ 
 .(ٕ)ل ة مف ل ءا الار 

أ  سيسػػًء فمػػى ذلػػؾ يبػػدأ أف الاينػػال أ ػػد  ػػال ك ػػؼ الكرمػػءنال فػػف اخػػ اؼ البنيػػة 
دالليػة المر ػأة مػف الم أية  ال السيءؽ الم ظال لمحػديث  مػء يبػدأ كء يػًء  ػال بيػءف ال ءفػدة ال

ميػػمأف الحػػديث لػػذلؾ لػػـ يامػػؽ فميػػو  بػػؿ اك  ػػى بػػ يراده فمػػى الاكػػس مػػف بليػػة أقػػأاؿ 
 .(ٖ)الكرمءنال األخر  ال ال كءف يأردىء ثـ يذيميء بلألو: ))أىذا  يو نظر((

ـّ ىػءن   أيبدأ إدراؾ الاينال لداللة بنية )اسـ ال ءفؿ(  ميًء مف خاؿ   سيره حػديث ُأ
ـَ ال ػ ِ   أ ْد ُػُو بنا أبال طءل  قء لػا: ))ذىبػُا إلػى رسػأؿ اهلل ةػمى اهلل فميػو أسػمـ فػء

ـّ ىػءنٍ  بنػا  ي  سؿ أ ءطمُة ابن و  سُ ُرُه قءلا  سممُا فميو  لءؿ ))َمػْف ىػذه((  لمػُا أنػء ُأ
ـَ  ةػمى ثمػءناَل ركاػءٍا مم ح ػًء  ـّ ىءنٍ  َ َمملء َ َرَغ مػف ُطُسػِمِو قػء أبال طءل   لءؿ ))مرحبًء بُ 

ػػال أنػػو قء ػػؿ  ر ػػًا قػػد أ ْر ُػػُو  ػػال ثػػأ  ٍ  أاحػػٍد  ملمػػء انةػػرؼ قمػػا يػػء رسػػأؿ اهلل زفػػـ ابػػُف ُأمع
ـع   ػػػَاَف بػػػَف ُىبيػػػرَة  لػػػءؿ رسػػػأؿ اهلل ةػػػمى اهلل فميػػػو أسػػػمـ ))     قػػػد أ رنػػػء مػػػف أَ ػػػْرِا يػػػء ُأ

ـع ىػػءنٍ  أذاؾ يػػحىً  ىػػءن ٍ  إنػػو قء ػػِؿ(( اسػػـ  ءفػػؿ  إذ يػػر  أف قألػػو: )) .(ٗ)(( (( قءلػػا ُأ
إنػػو قء ِػػؿ(( ل ػػظ قء ِػػؿ اسػػـ  قألػػو: )) ألػػيس  اػػًا مءيػػيًء مػػف بػػء  الم ءفمػػة   يلػػأؿ: ))

                                                           

ر ءد السءر  ٖٙٔ/ٖ  أفمدة اللءر  ٓٔ٘/ٔ  أمنحة البءر  ٓٙ/ٖ(ينظر: الكأاك  الدرار  ٔ)  .ٕٗٛ/ٔ  أام
 .ٚ( ينظر: ماءنال األبنية  ال الاربية ٕ)
 ( ينظر: فمدة اللءر  ٖ)
 .ٖٚ٘  رقـ الحديث ٓٛ/ٔ( ةحي  البخءر  ٗ)
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 ءفؿ ال مءض مف بء  الم ءفمة  أالمانى أنو فءـز لل مو  ألنو لػـ يكػف قػء ًا حليلػة  ػال 
 .(ٔ)ذلؾ الأقا  ألكف لمء فـز فمى ال مبس بءل اؿ أطملا فميو اللء ؿ((

ءفػػؿ بحسػػ  داللػػة الحػػديث  يػػدؿ ىػػذا فمػػى م ػػال   سػػر الاينػػال داللػػة بنيػػة اسػػـ ال 
ـع ىءنال   أقألو: )للء مػو( الاءفػد فمػى الر ػؿ  لكنػو  اليمءفر  ال قألو )إنو( الاءفد فمى ُأ
ـع ىءنال    ال   سيره ىذا فكس  يمو لداللة بنية ال ءفؿ الدالة فمى ثبأا الأةؼ  ءبُف ُأ

ال اػؿ لػذلؾ أخبػرا فنػو ببنيػة حيف فـز فمى ق ؿ الر ؿ أةب  بمنزلة الثءبا  ػال أقػأع 
 اسـ ال ءفؿ الداؿ فمى ىذا المانى.

((   مػػػنيـ مػػػف  إنػػػو قء ػػػؿ أقػػػد اخ مػػػؼ باػػػض ال ػػػراح  ػػػال  حديػػػد البنيػػػة  ػػػال قألػػػو ))
ذىػػ  إلػػى أنيػػء بنيػػة اسػػمية مػػف خػػاؿ ن يػػو لم اػػؿ المءيػػال أ ةػػريحو ب نيػػء اسػػـ  ءفػػؿ  

   ػػال حػػيف ذىػػ  (ٕ)(( ضٍ قء ػػؿ( اسػػـ  ءفػػؿ بمانػػى  ءفػػؿ ال  اػػؿ مػػء قػػءؿ الكرمػػءنال: ))
اللسػػػطانال إلػػػى أنيػػػء بنيػػػة  اميػػػة أ : إنيػػػء  اػػػؿ مػػػءٍض داؿ فمػػػى الم ػػػءركة مػػػف بػػػء  

أربمػء يكػأف   بػة  (ٖ)(( (( أ : فءـز فمى ملء مة ر ؿٍ  إنو قء ؿ  ر اً  الم ءفمة   لءؿ: ))
الملػءـ خيػػر دليػؿ فمػػى  حديػد داللػػة البنيػة بمػػء  ل يػيو داللػػة سػيءؽ الحػػديث   ػػءلمارأؼ 
ـع ىػءنٍ   ػػيمف  مػف النظػر إلػى ملػءـ الحػديث ي بػيف أنػو ملػءـ  ػ لة أ  ػكءية الخ ػءر ذمػة ُأ
أ ر و أ  أمن و بءلدخأؿ  ال دار اهساـ   يذا الملػءـ يػأحال بيػاؼ ىػذا الر ػؿ  كيػؼ 
يةػػػػ  أف يكػػػػأف م ػػػػءركًء  ػػػػال الل ػػػػءؿ الػػػػذ    يػػػػده بنيػػػػة ) ءفػػػػؿ( أمانػػػػى ىػػػػذا أف قػػػػأؿ 

ا إلى الملءـ  مامو نظر  ػال   سػيره إلػى البنيػة ذا يػء اللسطانال يايؼ مف  ية االل  ء
 حكـ فمى  امي يء مػف طيػر أف يم  ػا إلػى مكأنػءا السػيءؽ أمنيػء الملػءـ الػذ  يلػأ  مػء 

                                                           

 .ٖٜ/ٗ( فمدة اللءر  ٔ)
 .ٙٔ/ٗر  ( الكأاك  الدرإ)
 .ٜٖٛ/ٔ( إر ءد السءر  ٖ)
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ذىػػ  إليػػو الاينػػال  لألػػو ))قء ػػؿ(( داؿ فمػػى ثبػػأا حػػدث الل ػػؿ ح ػػى أةػػب  ك نػػو أاقػػة 
ـع ىءنٍ .  فمى ىذا الر ؿ الذ  أ ر و ُأ

داللػػة اسػػـ ال ءفػػؿ  ػػال بنيػػة سػػيءؽ الحػػديث ال ػػريؼ  مك  يػػًء  أقػػد يك ػػؼ الاينػػال فػػف
بػػ يراد مانػػى البنيػػة مػػف طيػػر أف يػػذكرىء  أ ػػء  ذلػػؾ  ػػال مني ػػو ال  سػػير لمحػػديث النبػػأ  
 ػػػال سػػػيءؽ قألػػػو )ةػػػمى اهلل فميػػػو أسػػػمـ(: ))اطسػػػمأه بمػػػء  أسػػػدر أَك عُنػػػأُه  ػػػال ثػػػأبيف أال 

 .(ٔ)يأـَ الليءمة ممبيًء((ُ َحنعُطأُه أال ُ َخمعُر َرأَسُو   نو ُيباث 
أ ال بيءنو مانى قألو ))ممبيًء(( قءؿ: ))قألو ))ممبيًء(( نة  فمػى الحػءؿ  أ : حػءؿ 
كأنو قءفًا لبيؾ  أالمانى انو يح ر يـأ الليءمة فمى ىيف و ال ال مءا فمييء ليكػأف ذلػؾ 
فامػػػػة لح ػػػػو  كءل ػػػػييد يػػػػ  ال أأأدا ػػػػو   ػػػػخ  دمػػػػًء. أ ػػػػال )ال أيػػػػي (: أ ػػػػال رأايػػػػة 

 .(ٕ)ممبدًا(( أ  فمى ىيفة ممبدًا  اره بةم  أنحأه(())
أأايػػ  أف الاينػػال بػػيلف داللػػة بنيػػة اسػػـ ال ءفػػؿ  ػػال سػػيءؽ الحػػديث مػػف أف يةػػرح 
بيء  مرد ًء ذلؾ بءلرأاية األخر  ال ػال أأردىػء ةػءح  ال أيػي  أىػال قألو))ممبػدًا(( أ : 

ال  خمػػأ مػػف الباػػد فػػف ممبػػدًا  ػػاره بةػػم  أ : يةػػير  ػػاره كءلمبػػد. ألاػػؿ ىػػذه الرأايػػة 
     ملػػػءـ الحػػػديث أسػػػيءقو  إذ ذكػػػر ابػػػف فبػػػءس )ريػػػال اهلل فنػػػو(  ػػػال سػػػند الحػػػديث  قػػػءؿ: 

 ءلملءـ يؤيػد  (ٖ)بينمء َر ؿ  أاقؼ  بَاَرَ َة إذ أقة فف راحمِ ِو  أقة و أأ قءؿ   ْأَقَةْ ُو(( ))
        (( مر حػػػػًء قألػػػػو  ممبػػػػداً  (( لػػػػذا أنكػػػػر اللءيػػػػال فيػػػػءض رأايػػػػة )) ممبيػػػػءً  م ػػػػال  قألػػػػو ))

(( أيػرد  يػو  ممبيءً  )) ( مس داًل فمى ذلؾ بحديث  خر  ء   ال بء  ))كيؼ يك ػف المحػـر
 .(ٗ)( أنو ليس لم مبيد ىنء مانى يمبال (( ميي ًء باد أف أأرد قألو ) يمبال قألو ))

                                                           

 .ٕ٘ٙٔ  رقـ الحديث ٘ٚ/ٕ( ةحي  البخءر  ٔ)
 . لاؿ الةأا  ىي  و أىي ة.ٗٚ/ٛ( فمدة اللءر  ٕ)
 .ٕٕ٘/ٖ  أمةءبي  ال ءمة ٜٙ/ٚ(  ينظر: الكأاك  الدرار  ٖ)
 .ٖ٘٘/ٔ( ينظر: م ءرؽ األنأار ٗ)
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أالحؽ أف الاينال حيف نلؿ الرأايػة ال ػال ذكرىػء ةػءح  ال أيػي  كػءف ي يػـ المانػى 
المراد بيء أربمػء يؤيػد ذلػؾ قألػو  ػال مأيػة  خػر ماملػًء فمػى مػء أنكػره اللءيػال فيػءض: 

  أمػػػة (ٔ)(( قمػػا لػػػو مانػػػى  أىػػػأ أف اهلل  اػػػءلى يباثػػػو فمػػػى ىيف ػػػو ال ػػػال مػػػءا فمييػػػء ))
(( ببنيػة اسػـ ال ءفػؿ يبػدأ  ممبيػءً  إقرار الاينال أف رأاية ال مبيػد ذاا مانػًى إال أف قألػو ))

سػػيءؽ الحػػديث المليػػدة بملػػءـ ادا  منءسػػؾ الحػػج ممػػء يل يػػال م ػػال  األقػػر  إلػػى داللػػة 
البنيػػة االسػػمية الدالػػة فمػػى ثبػػأا الةػػ ة  ػػال ةػػءحبيء  أأف ةػػءحبيء م ةػػؼ بيػػء فمػػى 

   ك ف ثبػأا ال مبيػة فنػد ىػذا الر ػؿ يكػأف  ػءىدًا أفامػة لػو يػـأ الليءمػة ي ػيد (ٕ)الدأاـ
  يال ديدنو الماـز لو. بح و  أ  إنو يح ر ممبيًء ثءب ًء فمى ىذه الة ة

 ثبأا داللة االسػـ  ػال ال ابيػر فػف الةػ ة   امػو أقػأ  داللػة مػف ال اػؿ الػذ  يػدؿ 
فمػػى الحػػدأث أال  ػػدد  ءلأةػػؼ بػػو طيػػر ثءبػػا؛ ألنػػو مليػػد بػػزمف أالأةػػؼ  يػػو ي  يػػر 

  أبيػػذا ال ػػرؽ (ٖ)بػػءخ اؼ الػػزمف  مػػف ىنػػء كػػءف االسػػـ أفػػـ أأثبػػا  ػػال الداللػػة مػػف ال اػػؿ
( ىال مػء يمكػف الميػؿ إليػو  ممبيءً  ( ) اسـ  ءفؿ لبني يف  ةب  البنية االسمية)بيف داللة ا

 ػال سػيءؽ حػديث  خػر  ػال ملػءـ الحػػج أقػؼ فنػده الاينػال أأرد بػرأاي يف إحػداىمء بءلبنيػػة 
( مك  يػػػػًء بػػػػ يراد مانيييمػػػػء مػػػػف طيػػػػر  ممبيػػػػءً  ال اميػػػػة )يمبػػػػال( أاألخػػػػر  بءلبنيػػػػة االسػػػػمية )

ي ة الميػػػءرع المبنػػػػال لم ءفػػػؿ  أقػػػػءؿ فمػػػرأ بػػػػف دينػػػػءر (( بةػػػػ يمبػػػال  ػػػر ي    لػػػػءؿ: ))
ممبيػػًء(( فمػػى ةػػي ة اسػػـ ال ءفػػؿ المنةػػأ  فمػػى الحػػءؿ  أال ػػرؽ بينيمػػء أف  )) برأاي ػػو

. أربمػػػء يؤيػػػد ىػػػذا (ٗ)يمبػػػال يػػػدؿ فمػػػى   ػػػدد ال مبيػػػة مسػػػ مرًا  أممبيػػػًء يػػػدؿ فمػػػى ثبأ يػػػء((
(  ممبيػءً  حػيف أق ػأا فنػد رأايػة )(  يمبػال المانى فػدـ إيػراد ال ػراح لرأايػة البنيػة ال اميػة )

                                                           

 .ٙٚ/ٛ( فمدة اللءر  ٔ)
 ..ٜ(  ينظر: ماءنال األبنية ٕ)
 ..ٜ(  ينظر: المةدر ن سو ٖ)
 .ٚٚ-ٙٚ/ٛ( فمدة اللءر  ٗ)
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ال ػػال  ػػء ا بءلبنيػػة االسػػمية  بػػؿ ذكػػرأا المانػػى الػػذ  أ ػػءد  ػػال سػػيءؽ الحػػديث  قػػءؿ أبػػأ 
زكريء األنةءر   ال قألو: ))  نو يباػث يػـأ الليءمػة ممبيػًء(( ))أ : بةػ ة الممبػيف بنسػكو 

نمء باػث ب مػؾ الةػ ة؛ ل كػأ  ف فامػة لنسػكو  الذ  مءا  يو قءفًا: الميـ لبيؾ... إلخ  أام
  أذىػػ  إلػػى ىػػذا المانػػى اللسػػطانال  أالمنػػءأ  (ٔ)كءل ػػييد يػػ  ال أأدا ػػو   ػػخ  دمػػًء((

.  ػػػءل ابير ببنيػػة اسػػػـ ال ءفػػػؿ قػػػد أفطػػػى (ٕ)مػػف دأف أيػػػة إ ػػػءرة إلػػػى رأايػػة البنيػػػة ال اميػػػة
 ال مبية  ال سيءؽ الحديث ة ة الدأاـ المازمة ليذه البنية

 
  

                                                           

 .ٖٖٙ/ٖ( منحة البءر  ٔ)
 .ٕٓٔ( ينظر: اهف ءز الةر ال  ال اللر ف الكريـ ٕ)
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 ائج االتية:توصل البحث إلى النت
إف السيءؽ ىأ الذ  ي ك ؿ ب حديد مانى أاحدا لمبنية الةر ية  فمى الػرطـ ممػء  -ٔ

   سـ بو دالل يء مف  ادد أاح مءؿ  ال حءلة   ردىء.
أدرؾ الاينػػػال أف داللػػػة سػػػيءؽ الحػػػديث قػػػد  ل يػػػال خػػػرأج بنيػػػة ال  يػػػيؿ فػػػف  -ٕ

الم ػأ  أالملػءـ  ػال مانءىء الم يأر إلى مانى اخر اس  ءبة لمل ييءا السيءؽ 
 بنية الخطء   ال الحديث النبأ .

اثبا البحث أف الاينال أطيره مف ال راح قػد  نبيػأا إلػى ظػءىرة الاػدأؿ السػيءقال  -ٖ
فكسػػػػو مػػػػأق يـ مػػػػف ال  ػػػػءير  مػػػػء أىػػػػذا الػػػػداخمال مابػػػػريف فػػػػف ذلػػػػؾ بءالل  ػػػػءا 

 نءفس(  ال سيءؽ الحديث ال ريؼ. ناس ( أ) السيءقال بيف )
 يػػأ   يمػػو ألثػػر السػػيءؽ البنيػػة االسػػمية فمػػى البنيػػة ال اميػػة ر ػػ  الاينػػال  ػػال  -ٗ

قء ػػؿ(   ػػال  قء ػػؿ( أ) أالسػػيمء حػػيف يكػػأف ال ػػرؽ بينيمػػء بحركػػة البنػػء  مثػػؿ : )
اح كءمو إلى السيءؽ أالملػءـ أثبػا أف داللػة سػيءؽ الحػديث  ل يػال داللػة البنيػة 

 االسمية.
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 اللر ف الكريـ. -ٔ
 ػػػرح ةػػػحي  البخػػػءر :  ػػػيء  الػػػديف احمػػػد بػػػف محمػػػد الخطيػػػ  إر ػػػءد السػػػءر   -ٕ

 ىػ.ٕٕٖٔاللسطانال   المطباة المنيرية ببأالؽ مةر الطباة السءباة 
اطػػػال األف ػػػءز الةػػػر ال  ػػػال اللػػػر ف الكػػػريـ دراسػػػة نظريػػػة  طبيليػػػة ال أظيػػػؼ الب -ٖ

الحميػد احمػد يأسػػؼ الينػداأ  المك بػة الاةػػرية  فبد  ػػ ليؼ د. -لةػي ة الكممػة:
 ـ.ٕٔٓٓبيرأا  -األألى ةيدا الطباة

ابػف ى ػءـ األنةػءر   أبػأ محمػد فبػداهلل  -اأي  المسػءلؾ الػى ال يػة ابػف مءلػؾ: -ٗ
ىػ(  حليػؽ: فبػد الم اػءؿ الةػايد  دار النػدأة  ٔٙٚا   مءؿ الديف بف يأسؼ)

 د.ا(. بيرأا لبنءف )
 ىػػ( قػدـ ٜٗٚالبرىءف  ال فمـأ اللر ف بدر الديف محمد بف فبداهلل الزرك ػال )ا  -٘

لػػو أفمػػؽ فميػػو مةػػط ى فبػػد اللػػءدر فطػػء دار الك ػػ  الامميػػة الطباػػة االألػػى  
 ـ.ٕٚٓٓ -ىػٕٛٗٔلبنءف   –بيرأا 

 ػػػ ليؼ د. محمػػػد فبػػػدالمطم   ال ػػػركة المةػػػرية الاءلميػػػة  -الباطػػػة أاألسػػػمأبية: -ٙ
 ـ.ٜٕٓٓلأنج مءف  الطباة الثءلثة  مةر  

ر الك ػ  لمطبءفػة أالن ػر  ءيؿ ةءل  السءمرافال  دا ال ابير اللر نال:   ليؼ: د. -ٚ
 ـ   الطباة االألى.ٜٚٛٔ ءماة المأةؿ 

ىػ(  دار احيء  ال ػراث الاربػال  الطباػة ٙٔٛال ريؼ ال ر ءنال )ا  -ال اري ءا: -ٛ
 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔلبنءف  -األألى  بيرأا

زيػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػديف بػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػءج الاػػػػػػػػػػءر يف  -ال أقيػػػػػػػػػػؼ فمػػػػػػػػػػى ميمػػػػػػػػػػءا ال اػػػػػػػػػػءريؼ: -ٜ
 ـ.ٜٜٓٔ -ىػٓٔٗٔاة األألى  اللءىرة ىػ(  فءلـ الك    الطبٖٔٓٔالمنءأ )ا
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الحػػػػء ظ زيػػػػف الػػػػديف الم ػػػػيأر بءلمنػػػػءأ   دار -ال يسػػػػير ب ػػػػرح ال ػػػػءمة الةػػػػ ير: -ٓٔ
 ـ.ٜٛٛٔ -ىػٛٓٗٔالن ر مك بة اهمءـ ال ء اال  الطباة الثءلثة  الريءض 

 ػػ ليؼ محمػػد بػػف يزيػػد الطبػػر   دار الن ػػر  - ػػءمة البيػػءف فػػف   أيػػؿ    اللػػر ف: -ٔٔ
 ىػ.٘ٓٗٔبيرأا -دار ال كر

ال ػػءمة ألحكػػءـ اللػػر ف: أبػػأ فبػػداهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػال بكػػر  ػػمس الػػديف  -ٕٔ
بػػػراىيـ أط ػػػش  النء ػػػر: الػػػدار ٔٚٙاللرطبػػػال )ا  ىػػػػ(  حليػػػؽ: أحمػػػد البردأنػػػال أام

 ـ.ٜٗٙٔىػ  ٖٗٛٔاللءىرة الطباة الثءنية   -المةرية
محمػد بػف فمػال الةػبءف   -حء ية الةبءف فمى األ مأنال فمى أل ية ابف مءلػؾ: -ٖٔ

 -ىػػػػٖٕٗٔ حليػػػؽ محمػػػأد بػػػف ال ميػػػؿ  مك بػػػة الةػػػ ء  الطباػػػة األألػػػى  اللػػػءىرة 
 ـ.ٕٓٓ

محمػػػد فمػػػال  -ىػػػ(  حليػػػؽ:ٕٜٖألبػػػال ال ػػػ   فثمػػءف بػػػف  نػػػال )ا -الخةػػءفص: -ٗٔ
 ـ.ٜٜٓٔالن ءر  دار ال ؤأف الثلء ال الاءمة  الطباة الراباة ب داد 

اػػػة االألػػػى  الداللػػػة الزمنيػػػة  ػػػال ال ممػػػة الاربيػػػة  د.فمػػػال  ػػػءبر المنةػػػأر   الطب -٘ٔ
 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔمطءبة  ءماة ب داد  

نء ة فمأاف بيمأؿ  الطباػة األألػى  الداللة الزمنية لم ممة الاربية  ال اللر ف الكريـ  د. -ٙٔ
 ـ  مركز البحأث أالدراسءا االسامية  الأقؼ السنال.ٜٕٓٓ -ىػ ٖٓٗٔ

السػػػيء  فأاطػػػؼ كنػػػأش المةػػػط ى  دار  د. -الداللػػػة السػػػيءقية فنػػػد الم ػػػأييف: -ٚٔ
 ـ.ٕٚٓٓلمطبءفة أالن ر أال أزية  الطباة األألى  لندف 

دأر البنيػػػػة الةػػػػر ية  ػػػػال أةػػػػؼ الظػػػػءىرة النحأيػػػػة أ لايػػػػدىء  ػػػػ ليؼ: د. لطي ػػػػة  -ٛٔ
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔابراىيـ الن ءر  دار الب ير  الطباة االألى  

 ـ.ٜٙٙٔدار ةءدر بيرأا  -ديأاف ال رزدؽ: -ٜٔ
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ىػػػ( ٕٖٛ)ا بكػػر محمػػد بػػف اللءسػػـ االنبػػءر  بػػالالزاىػػر  ػػال ماػػءنال كممػػءا النػػءس: أل -ٕٓ
 ـ.ٜٜٚٔب داد  –حء ـ ةءل  اليءمف  دار الر يد لمن ر أال أزية   حليؽ: د.

بػػػػدر الػػػػديف محمػػػػأد بػػػػف َأحمػػػػد الاينػػػػال   حليػػػػؽ  - ػػػػرح المػػػػراح  ػػػػال ال ةػػػػريؼ: -ٕٔ
 ـ.ٜٜٓٔفبدالس ءر  أاد  دار الر يد  الطباة األألى  ب داد 

ىػػػػ(  حليػػػؽ  خػػػر ٖٗٙابػػػف ياػػػيش )ا ةػػػناة  - ػػػرح الممػػػأكال  ػػػال ال ةػػػريؼ: -ٕٕ
 ـ.ٜٛٛٔالديف قبءأة  دار األأزافال الطباة الثءنية 

ىػػػ(  حليػػؽ: أحمػػد ٙٛٙ ػػرح كء يػػة ابػػف الحء ػػ : ريػػال الػػديف االسػػ رابءذ  )ا  -ٖٕ
 السيد أحمد  المك بة ال أ يلية. اللءىرة. مةر )د.ا(.

د محمػػػد بػػػف اسػػػمءفيؿ ابػػػأ فبػػػداهلل البخػػػءر )ا (  حليػػػؽ محمػػػ البخػػػءر ةػػػحي   -ٕٗ
 ىػ.ٕٕٗٔزىير بف نءةر النءةر  دار طأؽ الن ءة  الطباة األألى 

 -مسػػػمـ بػػػف الح ػػػءج ابػػػأ الحسػػػيف الل ػػػير النيسػػػءبأر   حليػػػؽ: -ةػػػحي  مسػػػمـ: -ٕ٘
 محمد  ؤاد فبدالبءقال  دار احيء  ال راث الاربال  بيرأا)د.ا(.

فمدة اللءر   رح ةحي  البخػءر : الاامػة بػدر الػديف محمػأد بػف َأحمػد الاينػال  -ٕٙ
  دار الك ػ  الامميػة.  ٕىػ( يبطو أحللو: فبداهلل محمأد محمد فمػر  ط٘٘ٛ)

 ـ.ٜٕٓٓبيرأا لبنءف 
 ػػػػ   البػػػػءر   ػػػػرح ةػػػػحي  البخػػػػءر : أحمػػػػد بػػػػف فمػػػػال بػػػػف ح ػػػػر أبػػػػأ ال يػػػػؿ  -ٕٚ

 ىػ.ٜٖٚٔالاسلانال  دار المار ة بيرأا 
 ػػػ   البػػػءر : البػػػف ر ػػػ  زيػػػف الػػػديف أبػػػال ال ػػػرج فبػػػد الػػػرحمف ابػػػف  ػػػيء  الػػػديف  -ٕٛ

ف ر   الطباػة الثءنيػة  دار اف ال ػأز    حليػؽ: أبػأ ماػءذ طػءرؽ بػف ال يير بءب
 ىػ.ٕٕٗٔالدمءـ  -فأض اهلل بف محمد. الساأدية
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ابػػػراىيـ السػػػءمرافال  مؤسسػػػة الرسػػػءلة  الطباػػػة   ػػػ ليؼ د. -ال اػػػؿ زمءنػػػو أابني ػػػو: -ٜٕ
 ـ.ٜٓٛٔ -ىػٓٓٗٔلبنءف -الثءنية  بيرأا

بف  ءج الاػءر يف المنػءأ  اللػءىر   الرؤأؼدير: زيف الديف محمد المدفأ بابد يض الل -ٖٓ
 مةر. -ىػ  المك بة ال  ءرية الكبر ٖٙ٘ٔىػ(  الطباة االألى ٖٔٓٔ)ا 

الكء يػػػػة  ػػػػال النحػػػػأ  ػػػػ ليؼ: اهمػػػػءـ  مػػػػءؿ الػػػػديف ابػػػػال فمػػػػر أفثمػػػػءف بػػػػف فمػػػػر  -ٖٔ
لبنػػءف  -بيػػرأا -ىػػػ(  دار الك ػػ  الامميػػةٙٗٙبػػءبف الحء ػػ  النحػػأ  ) الماػػرأؼ

 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔالطباة االألى / 
الكأاكػػ  الػػدرار : الكرمػػءنال  الطباػػة الثءنيػػة  دار إحيػػء  ال ػػراث الاربػػال  بيػػرأا  -ٕٖ

 ـ.ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔ
 مءـ حسػءف  فػءلـ الك ػ  الطباػة الراباػة    ليؼ د. -الم ة الاربية مانءه أمبنءىء: -ٖٖ

 ـ.ٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ
الم أار  فمى أبأا  البخءر : أحمد بف محمد بف منةػأر بػف اللءسػـ بػف مخ ػءر  -ٖٗ

       ىػػػػػػػػ(   حليػػػػػػػؽ ٖٛٙاللءيػػػػػػػال  أبػػػػػػػأ الابػػػػػػػءس نءةػػػػػػػر الػػػػػػػديف ابػػػػػػػف المنيػػػػػػػر )ا 
 ةاح الديف ملبأؿ أحمد  مك بة الماا. الكأيا.

احمد  ريد الم يػد    -ىػ(  حليؽ:ٕٓٔم ءز اللر ف ألبال فبيدة مامر بف المثنى)ا  -ٖ٘
 ـ.ٕٙٓٓ -ىػٕٚٗٔلبنءف  -دار الك   الاممية  الطباة األألى بيرأا

الم ء ي   رح م ػكءة المةػءبي : فمػال بػف سػمطءف محمػد  أبػأ الحسػف نػأر مرقءة  -ٖٙ
لبنػءف  ط  -بيػرأا -(  النء ػر دار ال كػرٗٔٓٔالديف الما اليػرأ  اللػءر  )ا 

 ـ.ٕٕٓٓ -ٕٕٗٔ
 ءيؿ ةػءل  السػءمرافال   ءماػة الكأيػا     ليؼ د. -ماءنال األبنية  ال الاربية: -ٖٚ

 ـ.ٜٔٛٔىػ ٔٓٗٔ
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فرابػػػػػو: إبػػػػػرا -ٖٛ             ىيـ بػػػػػف السػػػػػر  بػػػػػف سػػػػػيؿ أبػػػػػأ اسػػػػػحءؽ الز ػػػػػءج ماػػػػػءنال اللػػػػػر ف أام
 ـ.ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔىػ( الطباة االألى  النء ر فءلـ الك   بيرأا  ٖٔٔا  )

ىػػػػ(  حليػػػؽ: أحمػػػػد  ٕٚٓماػػػءنال اللػػػر ف: أبػػػأ زكريػػػء يحيػػػى بػػػػف زيػػػءد ال ػػػرا  )ا  -ٜٖ
ال  ءح اسػػػػمءفيؿ ال ػػػػمبال  الطباػػػػة ؼ الن ػػػػء ال  محمػػػػد فمػػػػال الن ػػػػءر  فبػػػػديأسػػػػ

 مةر )د.ا(. -ار الك   المةرية لم  ليؼ أال ر مةاالألى  د
الم يػػػـ لمػػػء أ ػػػكؿ مػػػف  مخػػػيص ك ػػػء  مسػػػمـ ألبػػػال الابػػػءس َأحمػػػد بػػػف فمػػػر بػػػف  -ٓٗ

ىػ( حللو أفمؽ فميو محال الديف دي  أ خرأف  دار ابػف ٙ٘ٙإبراىيـ اللرطبال)ا
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػٕٗٗٔبيرأا -كثير الطباة الثءنية دم ؽ

بػػدر الػػديف  -ل يػػة)  ػػرح ال ػػأاىد الكبػػر (:الملءةػػد النحأيػػة  ػػال  ػػرح  ػػأاىد األ -ٔٗ
محمػػػد بءسػػػؿ فيػػػأف السػػػأد  دار  -ىػػػػ(  حليػػػؽ:٘٘ٛمحمػػػأد بػػػف احمػػػد الاينػػػال)ا

 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔلبنءف -الك   الاممية  الطباة األألى  بيرأا
محمػػد  -ىػػػ(   حليػػؽ:ٕ٘ٛألبػػال الابػػءس محمػػد بػػف يزيػػد المبػػرد)ا -المل يػػ : -ٕٗ

 ـ.ٖٜٙٔ -ىػٕٖٛٔ   فءلـ الك    بيرأافظيمةفبدالخءلؽ 
منػػءر اللػػءر   ػػرح مخ ةػػر ةػػحي  البخػػءر :  ػػ ليؼ حمػػزة محمػػد قءسػػـ  مك بػػة  -ٖٗ

 ـ.ٜٜٓٔ-ىػ ٓٔٗٔالطءفؼ  -مك بة المؤيد -دم ؽ -البيءف
منحػػة البػػءر  ب ػػرح ةػػحي  البخػػءر  المسػػمى " ح ػػة البػػءر ":  ػػيخ اهسػػاـ أبػػال  -ٗٗ

لاػػػءزمال  يحيػػى زكريػػػء االنةػػػءر  المةػػػر  ال ػػػء اال  حليػػؽ: سػػػميمءف بػػػف دريػػػة ا
 ـ. الريءض الساأدية.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ  ٔمك بة الر يد ط


