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 )وسائله ومظاهره( لتوهم في الحديث الشريفدفع ا

 ياسر السيد رياض  السيد املرسي

  مصر- جامعة األزهر-الزقازيق- كلية اللغة العربية - أصول اللغة قسم
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 yasserriad.@azhar.edu.eg :الربيد االليكرتوين 
 :ملخصال
، وهـي ظـاهرة واضـحة  )يف احلـديث الـشريف دفـع التـوهم(الدراسـة ظـاهرة تتناول هذه   

، ووضــوح املــراد عنــده، بفــادة املخاطَــ، يهــدف إلوالتوجيــه بوصــفه مــصدرًا للتــشريع فيــه؛

فــضًال عـــن كونـــه كـــالَم أفـــصح اخللـــق صــلى اهللا عليـــه وســـلم، وهـــي حتـــاول الكـــشف عـــن 

وجاءت تبًعـا هلـذا يف ثالثـة ، .اهر ذلكومظ، الوسائل اليت اتُّبعت فيه لتحقيق هذه الغاية

مباحث، أظهرت تنوع وسـائل دفـع التـوهم فيـه؛ فرأينـا منهـا مـا هـو صـويت، ومنهـا مـا هـو 

وانتهــت هـــذه الدراســـة إىل عــدم صـــحة تفـــسري ، .حنــوي، ومنهـــا مــا هـــو معجمـــي وداليل

دفـع "دفع التوهم يف احلـديث الـشريف متعـددة، كــاخلطاب بعيًدا عن قائله،  وأن مظاهر 

ودفــع "، "دفــع تــوهم إرادة االســتفهام"، و"دفــع تــوهم إرادة اجلــنس"، و"تــوهم إرادة ا�ــاز

، "دفــــع تــــوهم املعــــىن الــــشرعي"، و"دفــــع تــــوهم املعــــىن اللغــــوي"، و"تــــوهم حتــــسني القبــــيح

يف هــــذه األشــــياء ، فقــــد تُــــراد ، وذلــــك يف بعــــض الــــسياقات"دفــــع تــــوهم املعــــىن الُعــــريف"و

 .سياقات أخرى
 

 . الَقرِيَنة– التداولية - دفع التوهُّم -اَحلِديث الشريف  :مفتاحيةالكلمات ال
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Abstract 
This study is an attempt to explore the phenomenon known 

as "Lifting Illusion in Hadith (Prophetic Tradition)". This 

is one of the obvious phenomena in Hadith, being one of the 

sources of legislation and guidance in Islam that aims at 

availing the addressee and clarifying the intended meaning of 

the speech. Hadith is also the words of Prophet Muhammad 

(peace be upon him), the most eloquent person among all 

mankind. This study is meant to highlight the approaches 

adopted to fulfill lifting the illusion in Hadith and the aspects 

of such approaches. ، This study is divided into three sections 

that handle the various approaches of lifting the illusion in 

Hadith. Some of these approaches are phonemic, syntactic, 

lexical or semantic. ، The study concluded that it is inaccurate 

to interpret the speech away from the speaker. It also pointed 

out that the aspects of lifting the illusion in Hadith are 

various and can utilized in some contexts, such as lifting the 

illusion of intending an allegorical meaning; lifting the 
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illusion of intending a certain category of species; lifting the 

illusion of intending interrogation; lifting the illusion of 

intending the amelioration of the bad; lifting the illusion of 

linguistic meaning; lifting the illusion of the juristic meaning; 

and lifting the illusion of intending the conventional 

meaning. Such aspects of lifting the illusion may give other 

meanings in other contexts. 

 

Keywords : hadith - payment of illusion – deliberation - 

context. 
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ا 

نــــا حممــــد، ، نبيأفــــصح اخللـــق أمجعــــني والــــصالة والـــسالم علــــى احلمـــد هللا رب العــــاملني،  

   وبعد.الغرِّ امليامنيوعلى آله وأصحابه 

ُ تُ قــرائن  تــصحبه  منــه؛ إذا ملمــراًدا مــا لــيس مــن الكــالم ُفهــم فرمبــا    ممــا منــه؛ غــرضال بــنيِّ

 وتكــشف . مــن وســائليف لغتــهتــاح مبــا يُ  هــذا التــوهم إلزالــة ، وســعيهِ املــتكلم ْيطَــةِ حلَ  يــدفع

ـــة عـــن وســـائل   ـــرية اللغـــة العربي ـــدللغايـــة، قـــق هـــذه احتكث يف  علـــى ســـعة هـــذه الظـــاهرة وت

 ، واصــًفا وحملــًال  يف احلــديث الــشريف هــذا املوضــوعلدراســة؛ ممــا دعــاين مناذجهــا املختلفــة

 .فيهبعض األمثلة 

،  ومتهيــد تــسبقها مقدمــة مباحــث،ثالثــة أيت يف أن يــاملوضــوع   وقــد اقتــضت طبيعــة هــذا

 .وتتلوها خامتة

 فيــه، والدراســات املــنهج الــذي اتبعتــهملوضــوع، و  إيل ســبب اختيــار االمقدمــة  أشــرت يف 

 .السابقة اليت ُعنيت �ذه الظاهرة يف القرآن الكرمي

 . بني املتكلم واملخاَطبالنص عن بإجياز التمهيد يف وحتدثت    
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 يف الــذي متثــلو ، صويتالــ األداءدفع التــوهم عــن طريــق لــ األول المبحــثعرضــت يف   و 

 .السَّْكت، والتنغيم

  :، وهيالنحوية القرائندفع التوهم عن طريق  الثانيالمبحث  يف وتناولت  

والــــصفة، وظــــرف والتمييــــز، وأمســــاء اإلشــــارة، ، ، والبــــدلواالســــتدراك واملــــصدروكيــــد، الت

 .الزمان، واجلملة االعرتاضية

متثـل و ، دالليـةالو عجميـة امل القـرائندفع التوهم عن طريـق ل الثالثالمبحث  وخصصت  

  :ذلك يف

،  أحيانًــــا"اسسَ ِمــــالالَّ  "ألفــــاظبعــــض اســــتعمال و ، أخــــرى كلمــــة علــــى اســــتعمال   إيثــــار  

 .السياق، و زيادة عبارةكلمة، و زيادة  و 

 . إىل أهم النتائج اليت توصلت إليها يف البحثالخاتمةوأشرت يف   

 

 :الدارسات السابقة  

توقـــف  قـــدف، الدارســـني متنـــاولظـــل كـــل جوانبـــه مبنـــأى عـــن كهـــذا يبعـــد أن ت  موضـــوع  

مـــع بعـــض مالمـــح هـــذه  )بـــآداب املنوفيـــةالعلـــوم اللغويـــة أســـتاذ  (الـــدكتور خالـــد فهمـــي

حتــت  ،مباحــث يف فقــه لغــة القــرآن:  يف صــفحات مــن كتــاب،يف القــرآن الكــرميالظــاهرة 
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 يف عــرض وقــد عاجلــه يف مبحثــني،. )١()دفــع التــوهم وأثــره يف بنــاء الــنص القــرآين: (عنــوان

ـــه عنـــد " دفـــع التـــوهم "صطلحملـــاملبحـــث األول  بس، وإزالـــة ، كرفـــع اللَّـــالنحـــوينيومرادفات

 . )٢(االحتمال، وإزالة الشك

وعـرض فيـه ، األول املـستوى املعجمـياملطلـب : على مطلبـني  عنده املبحث الثاينودار  

 يف قولــه "الــدهر" بــدًال مــن كلمــة ، وســبب اختيارهــا"رصْ الَعــ"كلمــة لكلمــة واحــدة، هــي  

ة امللحـــد أن اهللا تعـــاىل هبوهـــو دفـــع ُشـــ )٣(نْـــَساَن َلِفـــي ُخـــْسٍر﴾ِإنَّ اْإلِ  ﴿َواْلَعـــْصرِ : تعـــاىل

 . )٤(م الدهريعظِّ 

 اللفظـــي واملعنـــوي، لتوكيـــدَ ، وتنـــاول فيـــه ااآلخـــر للمـــستوى النحـــوي  وخـــصص املطلـــب 

 كلمـة علـى ، وتكـرارَ )٥(﴾ِإنَّ َشـانَِئَك ُهـَو األبـْتَــرُ ﴿ يف" وهُ ":  ضمري الفصل، مثلوزيادةَ 

ــــا َأْهــــَل قـَْريَــــٍة اْســــَتْطَعَما ﴿وى التوكيــــد، كمــــا يف ستمــــستوى آخــــر غــــري مــــ َحتَّــــٰى ِإَذا أَتـََي

ــا ــةٌ تِ ﴿، كمــا يف ، والنعــتَ )٦(﴾َأْهَلَه ــَشَرٌة َكاِمَل ــَك َع ــَبَس ﴿، كمــا يف ، وااللتفــاتَ )٧(﴾ْل َع

                                                           

مباحث����فقھ�لغة�القرآن�للدكتور�خالد�ف���،�والـدكتور�أشـرف�أحمـد�حـافظ�: �انظر)١(

٥٢-٩  

  ٢٨ -١٠مباحث����فقھ�لغة�القرآن�: �انظر)٢(

 ١�،٢: �سورة�العصر)٣(

  ٣٣-٣٠مباحث����فقھ�لغة�القرآن�: انظر)٤(

 ٣: �سورة�ال�وثر)٥(

 ٧٧: �سورة�الك�ف،�من��ية)٦(

 ١٩٦: �سورة�البقرة،�من��ية)٧(
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ــَولَّى ــى َأْن َجــاَءُه اْألَْعَمــى َوتـَ ْلــَك تِ ﴿: مثــل، )٢( مجلــة، وزيــادةَ )١(﴾َوَمــا يُــْدرِيَك َلَعلَّــُه يـَزَّكَّ

 .﴾َعَشَرةٌ 

، الـــيت ُأضـــيفت والزيـــادات، اســـتني مـــدى االخـــتالف بـــني الدر حبثـــي خطـــةويتـــضح مـــن   

  .باإلضافة الختالف اجلانب املدروس نفسه

وصـــلِّ اللهــم علـــى نبينـــا حممــد وعلـــى آلـــه  !أســـأله ســـبحانه التوفيــق والـــسداداخلتــام ويف   

  !وصحبه وسلم

                                                    

 السيد املرسيياسر السيد رياض  .د                                    

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ٣-١: �سورة�ع�س)١(

  ٤٩-٣٤مباحث����فقھ�لغة�القرآن�: انظر )٢(
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 )بني املتكلم واملخاطبالنص (

ب احملــــور الثــــاين مــــن دعــــائم اخلطــــاب اللغــــوي، وهــــو اهلــــدف يف عمليــــة يعــــد املخاطَــــ  

 لقــراءة ؛م بعمليــات ذهنيــة متعــددةويقــو . االتــصال اللغــوي، وتتعلــق بــه الوظيفــة اإلفهاميــة

 .)١(مقصود املتكلم

اكتفــاًء و ، املــتكلم بعيــًدا عــن -خباصــة الــديينو - تفــسري اخلطــابال يــسوِّغ هــذا   ولكــن 

بعــض النظريــات احلديثــة الــيت  فهنــاك. فــسره علــى هــًوى يف نفــسهرمبــا  الــذي باملخاَطــب

ـــــف"نظريـــــة ، كهلـــــذا اإلقـــــصاء تـــــدعو ـــــيت تبناهـــــا "مـــــوت املؤل ـــــسي الف ال  "روالن بـــــارت"رن

؛ بـدعوى أن سـلطة املؤلـف هيمنـت علـى الـنص مع الطرح البنيـوي) م١٩٨٠ -١٩١٥(

وهــو مــذهب مــردود؛ خلروجــه . ر وتــصرفه يف فهــم املعــىنفــرتة طويلــة، وأعاقــت حريــة املفــسِّ 

عــن ضــوابط التفــسري الــيت تنطلــق مــن قاعــدة أن اللغــة أصــوات تعــرب عــن أغــراض قائليهــا، 

 .)٢(لم من خطابهعتد مبراد املتكن ال يُ فليس من املقبول أ

 مبــا حيقــق لــه اإلفهــام، وإيــراُد الكــالمِ ب، املخاطَــ حلــال املــتكلمِ  مراعــاةُ  يؤكــد هــذا أيــًضاو   

 ،"التداوليـة" يفيف مبـادئ احملادثـة " بسجتنـب اللَّـ"وهـذا هـو  . غـري املـراد تـوهم عنـهويدفع

 الــذي يقتــضي أن املتكلمــني )٣("ونالتعــا" عــن مبــدأ "قــرابس" املبــادئ املتفرعــة عنــد تلــك

                                                           

 ٦٩-٦٨عمرو�خاطر�. للغة�العام،�دعلم�ا: �انظر)١(

 ٢٠محمود�ع�اشة�. تحليل�ا��طاب�العر�ي،�د: �انظر)٢(

ــ�)٣( ــ ـــذه�املبــــــادئ��ــ ـــذي�يحقــــــق�الغــــــرض،�وعــــــدم�-أ  : ��ــ م�بالقــــــدر�الــ
ُّ
ــــت�ل ـــو�الــ �مبــــــدأ�الكـــــم،�و�ـــ

 =        .التجاوز�باإلفادة�القدر�املطلوب



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٦٣

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

تقريـــر  إىل  العربيـــة القـــدامىعلمـــاءُ وقـــد ســـبق . )١(يل عمليـــة التخاطـــب تـــسهمتعـــاونون يف

ت (ريايف الــسِّ  قــولكمــا يف ،  !يف عمليــة التخاطــب، ونظَّــُروا لــههــذا " جتنــب اللَّــبس"مبــدأ 

ـــسَ الَقـــ): ( ه٣٦٨  مبـــا ب علـــم المخاطَـــضـــعفُ  يـــفخِ  إذ ؛دم إمنـــا يـــدخل علـــى مـــا يؤكَّ

 .)٢()م عليهقسَ يُ 

،  الطعـامَ أكلـتُ :  فهم عنك بقولـكإنْ : (ب املخاطَ أن)  ه٣٩٢ت (ابن جين  ذكرو    

 بالمخاطَـــ إفهـــامَ  مل يفهـــم عنــك وأردتَ  وإن، مل حتـــتج إىل البــدل، ه بعــضَ أنــك أكلـــتَ 

ا من البيانإياه مل جتد بُ   .)٣ () أو حنو ذلك،ه أو نصفَ ،هبعضَ : وأن تقول، د�

 احلاجـُة يف العلـم إذا وقعـت(  إىل أنـه أيـًضا ) ه٤٧١ت (د القاهر اجلرجـاين عب  وأشار 

 .ِخيفِة اللَّْبس على المخاَطبِ إىل الصفِة، كان االحتياُج إليها من أْجل 

، فإنـــك إمنــــا حتـــتج إىل أْن تــــِصَفه "جـــاءين زيــــٌد الظريـــفُ : "أنــــك إذا قلـــت: تفـــسُري ذلـــك

: تَ  قلـ، فأنـت ختـشى إن"زيـداً "يُـسمَّى ٌد آخـُر بالظريِف، إذا كان فيمن جييُء إليـَك واحـ

                                                                                                                                           

ن�مبدأ�الكيف،�و�و�عدم�القول�بما�ُ�عتقد�كذبھ،�وما�َ�ُعو -ب  =       .ز�فيھ�الدليُل�البّ�ِ

�س،�و�طناب�الزائد،-�جـ
َّ
 �مبدأ��سلوب،�و�و�تجنب�إ��ام�التعب��،�والل

 .و�و�مناسبة�الكالم�لسياق�ا��ال: �مبدأ�املناسبة-د 

ـــا�لنظر�ــــة�" املناســــبة"بمبــــدأ�"  ســــب��بر"،�و"و�لــــسون "���وقــــد�اكتفــــى� �ــــذا،�وجعــــال�منــــھ�أساًسـ

  ١٠٠-٩٩محمد�يو�س�ع���. �مدخل�إ���اللسانيات�د:انظر". املناسبة"سميا�ا�نظر�ة�

 ٩٩محمد�يو�س�ع���. مدخل�إ���اللسانيات�د: �انظر)١(

  ��٢/٢٦٩صول����النحو�)٢(

  �٢/٤٥٤ا��صائص�)٣(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٦٤

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 فــال يـَـْدرِي أهــذا عنيــَت يـَْلتَــِبس علــى المخاطَــبِ ، أْن "الظريــفُ : "ومل تـَُقــل" جــاءين زيــدٌ "

 ؟)١()أم ذاك

وبيـاِن  جنـاح عمليـة التواصـل اللغـوي؛حرًصـا علـى جال خباطره ذلـك، وراعـاه قد  فاملتكلم

وســنقف . غفــال مــا يريــده يف التحليــل اللغــويغرضــه؛ فــال ميكــن جتاهــل مــا يقــصده، أو إ

   . تعاىلهذا البحث بإذن اهللاصفحات يف على أمثلة تطبيقية عديدة تؤكد ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 �٣٧٧دالئل����از�)١(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٦٥

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 ا اداءد ا  ط : ا اول

  علـــىعملـــت ، الـــصويتتتعلـــق بـــاألداءمالمـــح احلـــديث الـــشريف   يف صـــاحب الـــنصَ   

  فمــن املقــرر أن."التنغــيم"، و"الــسَّْكت"، كمــا يف  تــوهم غــري املــرادودفــع، توضــيح املعــىن

األصــوات الــساكنة (ال يــرتبط بالفونيمــات الرتكيبيــة املعــىن املــستفاد مــن احلــدث الكالمــي 

فــــوق جزئيــــات الكــــالم فحــــسب، وإمنــــا يــــرتبط أيــــًضا بالفونيمــــات  الــــيت تكــــوِّن )والعلــــل

  .تكْ  والسَّ )١(،)صلاملف(النرب، والتنغيم، والوقف كالرتكيبية  

 تكْ السَّ  - أوًال 

 بينهمــا؛ الــشديد؛ للتمــاس "تكْ الــسَّ "حتريــر معــىن  قبــل" الوقــف"جتــدر اإلشــارة ملعــىن    

 .)٢(تنفس فيه عادةا يُ نً عن الكلمة زمالصوت  قطع :فالوقف

 .)٣(، من غري تنفُّس عادةقطع الصوت زمًنا دون زمن الوقف: تكْ السَّ و  

فيهمــــا، فهــــي يف الوقــــف هابطــــة؛ للداللــــة علــــى متــــام الكــــالم،   النغمــــةوخيتلــــف شــــكل  

 بعـض عالمـات الرتقـيم يف الكتابـة قـوموت.  على عدم متامـهللداللة؛ يف السَّْكتوصاعدة 

 .)٤(للوقف) .(سَّْكت، والنقطُة لل) ،(الفاصلُة  مقام هذا التنغيم الصويت؛ إذ ترمز

                                                           

أحمــد�مختــار�عمــر�/ ،�ودراســة�الــصوت�اللغــوي�د٩٢أســس�علــم�اللغــة�ملار�و�ــاي�: �انظــر)١(

٢١٩ 

 ٢/٥٧٠م��أبجد�العلو )٢(

 ١/٨٥،�و�تحاف�١/٢٣٤،�و�تقان����علوم�القرآن��١/٢٤٠ال�شر)٣(

 ٥٥٥�،٥٥٧كمال��شر�/ علم��صوات�د: �انظر)٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٦٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

حـــديث :  غـــري املـــرادتـــوهُّمدفـــع  يف" الـــسَّْكت"دور  الـــيت يظهـــر فيهـــا األحاديـــثمـــن و   

مــن َلِقــَي اللَّــَه َال " :قــال ِلُمَعــاذٍ صــلى اهللا عليــه وســلم النــيب ( أن)  ه٢٥٦ت (البخــاري 

 .)١()" َأَخاُف َأْن يـَتَِّكُلوا،َال " : قال؟ أَُبشُِّر الناسَال  أَ : قال." اْجلَنَّةَ ا دخلَ ُيْشرُِك بِِه شيئً 

 النافيـــة، "ال "بـــني بالـــسَّْكتاهللا عليـــه وســـلم صـــلى فـــصل ففـــي هـــذا املوقـــف احلـــواري   

 يف قـول  النافيـة"ال"الـسَّْكت علـى ك. إىل الـضد املعىن يستحيل لئال  بعدها؛ اليتواجلملة

 .؛ لئال يظن أنه نفي للشكرهعروفم يعرض  ملن) ُشكرًا،ال(: القائل

 

 

 intonationالتنغيم  -ثانًيا  

 . )٢() الكالمأثناءصوت واخنفاضه ارتفاع ال(على يدل هذا املصطلح   

؛ فاجلملـة الواحـدة قـد تكـون إثباتيـة أو اسـتفهامية يف اللغة العربيـة وظيفة حنويةلتنغيم لو   

طقـت بنغمـة صـاعدة كانـت طقـت بنغمـة هابطـة كانـت إثباتيـة، وإذا نُ تبًعا لنغمتها، فلو نُ 

                                                           

��بـاب��مـن�خـص�بـالعلم�قـوم�دون�قـوم�كرا�يـة�أن�-�كتاب�العلم���١/٦٠يح�البخاري�)١(

 ١٢٩: ال�يف�موا،�حديث

 �١٧٧منا���البحث����اللغة�)٢(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٦٧

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 أو الـــــسخرية، وعلـــــى هـــــذا أيـــــًضا ميكـــــن أن حتمـــــل اجلملـــــة معـــــىن التهديـــــد،. اســـــتفهامية

 .)١(والتهكم، أو التعجب، أو غري ذلك، تبًعا لصورة التنغيم اليت تنطق �ا

الــدور  هــذا وممــا جنــد فيــه. ممــا يــشري إىل أمهيــة التنغــيم يف إفهــام املــراد، ودفــع تــوهم غــريه  

ــرَةَ مــا يــروى يف احلــديث الــشريف للتنغــيم  صــلى أَنَّ النــيب ( - رضــي اهللا عنــه-عــن أيب ُهرَيـْ

ــــه وســــلماهللا  ــــبٌ علي ــــِق اْلَمِدينَــــِة وهــــو ُجُن ــــِض َطرِي ــــُه يف بـَْع ــــه، َلِقَي ــــْسُت من  فَــــَذَهَب ، فَاْخنََن

ــــَسلَ  ــــرَةَ " : ُمثَّ جــــاء فقــــال،فَاْغَت َــــا ُهرَيـْ ــــَت يــــا أَب ــــَن ُكْن ــــُت أَْن  :قــــال ؟"أَْي ــــا َفَكرِْه كنــــت ُجُنًب

 .)٢()"نَّ اْلُمْسِلَم َال يـَْنُجسُ  إِ !ُسْبَحاَن اللَّهِ " : فقال.أَُجاِلَسَك وأنا على َغْريِ َطَهارَةٍ 

                                                           

ـــوات(�العـــــام�علـــــم�اللغـــــة: �انظـــــر)١( ـــصوتيات�د١٦٣كمـــــال��ـــــشر�/ د) �صــ ــــالم،�/ ،�وعلـــــم�الــ  عـ

 : وللتنغيم�أر�عة�مستو�ات. ٣٢٢عبد�هللا�ر�يع�/ ود

 .،�و���ما�نختم�بھ�ا��ملة��خبار�ة/ ١/ورمز�ا�الفوني���: النغمة�املنخفضة - أ

و���ال���نبدأ�الكالم���ـا،�و�ـستمر�الكـالم�،�/ ٢/ورمز�ا�الفوني���: النغمة�العادية - ب

 .���مستوا�ا�من�غ���انفعالع

ـــوني���: النغمــــة�العاليــــة  -ج ـــا�الفـ ـــل���ايــــة�الكـــــالم�متبوعــــة�بنغمـــــة�،�/ ٣/ورمز�ــ وتـــــأ�ي�قبـ

 .منخفضة�أو�عالية�مثل�ا

،�و�ــــ��تـــأ�ي�مــــع�الت��ــــب،�أو��مــــر،�أو�/ ٤/ورمز�ـــا�الفــــوني���: النغمـــة�فــــوق�العاليــــة  -د

و�رمز�لش�ل�). ١٧٠-١٦٩محمد�ع���ا��و���. �صوات�اللغو�ة�د: انظر. (�نفعال

عبـــد�العز�ـــز�عـــالم�/ علـــم�الـــصوتيات�د: انظـــر. النغمـــة�بخطـــوط��ع�ـــ��عـــن�مـــستوا�ا

٣٢٠. 

ـــ�يح�البخــــــاري�)٢( ــــنجس،�-��١/١٠٩ـــ ـــب�وأن�املــــــسلم�ال�يــ �كتــــــاب�الغــــــسل،�بــــــاب�عــــــرق�ا�ُ�ُنـــ

 ٢٧٩: حديث



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٦٨

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

خفاء هذا األمر الذي ال  من تعجبٌ  !)ُسْبَحاَن اللَّهِ (:  فقوله صلى اهللا عليه وسلم

 توهمه ما صحة نفيوت، املعىنهذا فيد تل(↑)  عاليةال فوق بنغمة، وقد أُِدي )١(خيفى

 .أيًضا أبو هريرة

 شكل النغمة الرمز الفونيمي الداللة اجلملة م

 ↑ /٤/ التعجب !ْبَحاَن اللَّهِ سُ  

 

 من األساليب اليت "!ه درُّهلَّ لِ " ـومثله ك)! ُسْبَحاَن اللَّهِ  (األسلوب  النحاة هذاويعد  

يف " تنغيمال" ولكن .)٢(، غري مبّوب هلا يف النحوبصيغ خمتلفة" التعجب"دل على ت

مما . ح مما سبقاألسلوب وحده، كما اتض  يفيد يف حصول هذا املعىن، وليساحلقيقة

 . إفهام املراد، ودفع توهم غريهيف القرائن الصوتية املصاحبة للكالم يربز أمهية

 

                                                           

 ���٣/١٣٥ذيب��سماء�واللغات�)١(

 ٣/٥٣،�و�مع�ال�وامع�٣٢٠شرح�قطر�الندى�: �انظر)٢(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٦٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 اما 

ا دا ط   ا 

،   مـــن الكـــالم غـــري املـــرادتـــوهمدفع بـــ احلـــديث الـــشريف يفقامـــت قـــرائن حنويـــة عديـــدة   

والــصفة، وظــرف  ،وأمســاء اإلشــارةوالتمييــز، دل، والبــاملــصدر،  و واالســتدراك،، التوكيــدك

 .واجلملة االعرتاضيةالزمان، 

  التوكيد -أوًال 

 .)١( املكرَّر يف نفس السامع أمرِ تكريٌر يُراد به تثبيتُ :   التوكيد

، )٣(اللفظـي: نوعيـه وهـذا يف .)٢(يف الكـالم ا�ـازاحتمـال  وينفـي املعىن،  يقوِّيفالتوكيد  

   .)٤(واملعنوي

 

                                                           

: ي،�مثــلتوكيــد�لفظـ: ،�والتوكيـد�كمـا��ــو�معـروف�نوعـان�٣/٢٣١جـامع�الـدروس�العر�يــة�)١(

�،�وأجمـع،�و�لـھ،�وعينـھ،�نفـسھ:��ـون�ب�ـسعة�ألفـاظو  معنوي،�وتوكيد�،جاء�ي�ز�د�ز�د

،�وأســرار�العر�يــة�٨٤اللمــع�البــن�ج�ــ��: انظــر. �و�لتــا،�وكــال،�وجمــع،�وجمعــاء،وأجمعــون 

 ٢٥٣أل�ي�ال���ات��نباري�

ـــ��ال�ليــــــات�٣٧٥-١/٣٧٤لتحب�ـــــ���شـــــرح�التحر�ــــــر�للَمـــــْرداوي��ا)٢( ــًضا١/٥٦،�و�ــ ــ ــــد�: (��أيـ  التأكيــ

  ).يدفع�التو�م

 ٢/٢٢٧شرح�املفصل�البن��ع�ش�: �انظر)٣(

 ٢٠٧-٣/٢٠٦،�وشرح�ابن�عقيل�٢٥٣أسرار�العر�ية�أل�ي�ال���ات��نباري�: �انظر)٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٧٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 :تضح فيها هذه القيمة للتوكيد النبوية التي ت األمثلةومن  

 : قــالصــلى اهللا عليـه وســلمأَنَّ َرُسـوَل اللَّــِه ( عبـد اهللا عــن أبيــه ســاِمل بــنِ حـديث  -١

ــلٍ " ــاِدَي  َفُكلُــوا َواْشــَربُوا حــىتَّ ،ِإنَّ بِــَالًال يـُــَؤذُِّن بَِلْي  : قــال." أُمِّ َمْكتُــومٍ بــنُ ا يـَُن

 .)١()َأْصَبْحَت َأْصَبْحتَ  :َال يـَُناِدي حىت يـَُقاَل لهوكان َرُجًال أَْعَمى 

 مــن  أُمِّ َمْكتُــومٍ بــنُ  انُ  املــؤذِّ ؛ ليتــيقن)٢(فأصــبحت الثانيــة توكيــد لفظــي لــألوىل

 . دخول وقت الصبح

بَاُب يف ِإنَاِء َأَحدُِكْم فـَْليَـْغِمـْسُه اإذ: (قوله صلى اهللا عليه وسلم -٢  ُمثَّ ،ُكلَّـهُ  َوَقَع الذُّ

 .)٣() فإن يف َأَحِد َجَناَحْيِه ِشَفاًء ويف اْآلَخِر َداءً ؛َرْحهُ لَِيطْ 

 .)٤()هس بعضِ مْ  ا�از يف االكتفاء بغَ  توهمِ  وفيه دفعُ ،"هكلَّ "(  فجاء بلفظ 

                                                           

ـــ�يح�البخــــــاري�)١( ـــصالة��١/٢٢٣ـــ ـــاب�الـــ  �بــــــاب�-�كتـــ
َ ْ
اِن��

َ
ذ

َ
ـــ��إذأ ِ�ــــــُ�ُه�اْعَ�ـــ

ْ
ــــھ�مــــــن�ُيخ ـــان�لــ ،���ـــ

ُتـــوم��ـــو�عمـــرو�وقيـــل (٥٩٢: حـــديث
ْ

�َمك ّمِ
ُ
العـــامري�بـــن�قـــ�س�بـــن�زائـــدة�عبـــد�هللا�: وابـــن�أ

ـــھ�القر�ـــ�� مُّ
ُ
 ،�أ

ُ
ُتـــوم،�و  مُّ أ

ْ
�مـــؤذُن �ـــان�أع�ـــ�،�،��املخزوميـــة عاتكـــة�ب�ـــت�عبـــد�هللا :�ـــ�َمك

،�مــات�شــ�يًدا��ــ��معركــة�ســورة�عــ�س �نزلــت�فيــھ�بدايــة،و�ــالل�بــن�ر�ــاح رســول�هللا��ــو

: انظــــر). ���ــــاوقيــــل�بــــل�رجــــع�إ�ــــ��املدينــــة��عــــد�القادســــية�فمــــات�ه،�١٥القادســــية�ســــنة�

 ٦٠١-��٤/٦٠٠تمي���ال��ابة��صابة��

رقا�ي�ع���املوطأ��٢/٣٤٨مرقاة�املفاتيح�)٢(  ،�١/٢٢٦،�و�شرح�الزُّ

  ٥٤٤٥: �باب�إذا�وقع�الذباب�����ناء،�حديث-كتاب�الطب���٥/٢١٨٠يح�البخاري�)٣(

ــــاوي�)٤( ـــــرؤوف�املنـــ ـــــد�الــ ــــدير�لعبــ ـــــيض�القـــ ــن����١/٤٥٤فــ ــ ـــــرح�مـــ ــ��شــ ــ ـــي�ع�ـــ ــ ـــية�الُبَجْ�َ�مــ ــ ،�وحاشــ

 ١/٢٩الطالب�



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٧١

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 .)١() ُكلَّهُ  اللهم اْغِفْر يل َذْنِيب :يف ُسُجوِدهِ (: صلى اهللا عليه وسلمقوله -٣  

 أن املراد بـه ذنـب خمـصوص، توهم لدفع ؛ أتى به،الشمولتوكيد لِإلحاطة و ( "هُ لَّ كُ " فـ  

 .)٢()وم املفاد من إضافته مرادٌ مولبيان أن الع

 

 

                                                           

 .٤٨٣: �حديث-�باب�ما�يقال����الر�وع�وال��ود-�كتاب�الصالة-�١/٣٥٠يح�مسلم���)١(

 �٧/٢٢٥دليل�الفا���ن�)٢(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٧٢

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 االستدراك  -ثانًيا  

 . )٢("نكِ لَ " عن طريق أداته .)١() من كالم سابقتولَّدم وهُّ رفع ت(: االستدراك  

ــُردُُّه ذي َيطُــوُف علــى النــاسِ  اْلِمــْسِكُني الــلــيسَ (: كمــا يف قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم    تـَ

 وال يـُْفطَـُن ، اْلِمْسِكُني الذي َال جيَِـُد ِغـًىن يـُْغِنيـهِ َوَلِكنِ  ،اللُّْقَمُة َواللُّْقَمَتاِن َوالتَّْمرَُة َوالتَّْمَرتَانِ 

 .)٣() وال يـَُقوُم فـََيْسَأُل الناسَ ، فـَُيَتَصدَُّق عليهلهُ 

يف عـرف النـاس، وهـو " املـسكني"معـىن  السـتدراك ادفع �ذاصلى اهللا عليه وسلم فإنه   

ـــانِ  رتده اللُّْقَمـــةُ فـــ الـــذي يطـــوف علـــيهم، ، وهـــو الـــذي ال )٤( معنـــاه شـــرًعاوأثبـــت، َواللُّْقَمَت

 . يكفيه ماله

 

م نفيـــه مـــن هِّ وِ مـــا تُـــ الســـتدراك ثبـــوت ؛"َلِكـــنْ "(هنـــا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وقـــد وظَّـــف 

 ، عنــه املــسكنةىاف، وقــد نفــوَّ  هــو الطَّــنــاسعنــد ال المــسكين فــي المعهــود، إذ ســابقه

                                                           

 ١/١١٥�،٧٩٢ال�ليات�: ،�وانظر�٣٤التعر�فات�ل��رجا�ي�)١(

ـــــر)٢( ــ ــــــل�: �انظـ ــــن�عقيــ ــ ـــــرح�ابــ ــ ـــع�١/٣٤٦شـ ــ ــ ــــع�ال�وامـ ــ ـــــات�١/٤٨٥،�و�مــ ــ ــــد�٧٩٢/ ١،�وال�ليـ ــ ،�وقــ

 ٣/١٢٨جامع�الدروس�العر�ية�: نظرا. �ستعمل�أداة��ست�ناء�����ستدراك

ا﴿: �باب�قول�هللا��عا��-�كتاب�الز�اة���٢/٥٣٨يح�البخاري )٣(
ً
�اف

ْ
اَس�إ�

َّ
�الن

َ
ون

ُ
ل

َ
 ﴾ال�َ�ْسأ

  ١٤٠٩: ،�حديث)٢٧٣: البقرة�من��ية(

  ٥/٢٧،�وعون�املعبود�٤/٢٩٣مرقاة�املفاتيح�: �انظر)٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٧٣

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 .)١()" اْلِمْسِكيُن الـذي َال َيِجـُد ِغنًـى َوَلِكن " فرفع ذلك بقوله ،اتوهم نفيه مطلقً فرمبا يُ 

   .ال جيد ماًال يكفيه: أي

بعــد هــذا التوضــيح النبــوي الــذي جــاء عــن )  ه ٤٥٦ت ( جعــل ابــن حــزم قــال كولــذل

ــُد ِغــًىن هــو ْسِكَني ملـِـأنَّ افــصحَّ : (طريــق االســتدراك ا الَ يـَُقــوُم  إالَّ أَنَّ لــه شــيئً ،الــذي الَ جيَِ

  .)٢( )الَ َيْسَألُ  وهو ُحمَْتاٌج و ، َيْصِربُ َويـَْنَطِويفهو ،به

 

                                                           

 ٤/٥٢٠دليل�الفا���ن� )١(

 �٦/١٤٨املح���البن�حزم�)٢(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٧٤

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

  المصدرالتأكيد ب -  ثالثًا

ـــقـــال النَّ  ؛ ه يـــدفع تـــوهََّم ا�ـــاز فيـــهصدر مبـــتأكيـــُد الفعـــل    أمجـــع ( :) ه٣٣٨ت  (اسحَّ

 ت(ي وِ َفــ الكَ وعــدَّ  .)١()اأكــدت الفعــل باملــصدر مل يكــن جمــازً  ان علــى إنــك إذالنحويــو 

ـــد بـــه ) ه١٠٩٤  عـــن تكـــرار وهـــو عـــوضٌ ،  مبـــصدرهتأكيـــد الفعـــلِ ( الفعـــلُ ضـــمن مـــا يُؤكَّ

   .)٢()الفعل في المجاز توهم دفع وفائدته .الفعل مرتني

 : التي يتضح فيها ذلك النبويةومن األمثلة  

َا قـَرََّب بََدنَةً َجَنابَةِ ال ُغْسلَ  يوم اجلُُْمَعِة اْغَتَسلَ من ( :حديث  .)٣(....) ُمثَّ رَاَح َفَكَأمنَّ

  االكتفــاء مبــسمىلــدفع تــوهموأتــى بــه  ( مــصدر مبــني نــوع العامــل،)ل الجنابــةِ سْ غُــ(فـــ  

 الـــشامل جلميـــع الـــشرعيها، بـــل ال بـــد فيـــه مـــن  غـــسلِ ةِ نَّ  ُســـ يف حـــصولِ ل اللغـــويسْ الغُـــ

 .)٤()فَ ثُ  وإن كَ ،ظاهراً وباطناً  ،البشرة والشعر

 . "اْغَتَسلَ "كلمة املعىن اللغوي يف  فاملصدر أزال توهم احتمال   

 

 

                                                           

،�وعنـھ��ـ��فـتح�)�مـن�سـورة�ال�ـساء١٦٤: ���تفـس����يـة (�١/٢٥١إعراب�القرآن�للنحاس�)١(

  ١/٥٣٨القدير�

 �١/٢٧٠ال�ليات�)٢(

: �بـــاب�الطيـــب�والـــسواك�يـــوم�ا��معـــة،�حـــديث-�كتـــاب�الـــصالة��١/٣٠١ـــ�يح�البخـــاري�)٣(

٨٤١ 

 ٦/٦٢٣دليل�الفا���ن� )٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٧٥

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

  البدل-ارابعً 

 .)١()التابع املقصود بالنسبة بال واسطة( :هوالبدل   

 .)٢() وإزالة التوسع وا�از، ورفع االلتباس،اإليضاح(واهلدف منه   

: يف احلـــديث الـــشريف قولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلما الغـــرض حقـــق فيـــه البـــدل هـــذوممـــا   

ُر إلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ خَ في نـََواِصيَها ال َمْعُقوٌد الَخْيلُ (  .)٣()َمْغَنمُ  َوالاَألْجرُ  ،يـْ

 الثـــواب يف اآلخـــرة، : اَألْجـــرُ   
َ
، أو ْري اخلَـــبـــدالن مـــن ومهـــا ، )٤(الغنيمـــة يف الـــدنيا: ْغـــَنمُ  َوامل

 هو اَألْجُر :  أيحمذوف، خرب ملبتدأ
َ
وفائـدة هـذه القرينـة النحويـة، أيـ�ا كانـت، ، )٥( ْغَنمُ َوامل

 ت(القاضـــي عيـــاض ولـــذا ذكـــر  . فقـــطاملـــال ْري اخلَ أن يـُــراد بـــ دفـــع تـــوهم خـــربًا، أمبـــدًال 

ـــلُ  " :قولـــه ( أن ) ه٥٤٤ ـــرُ   َمْعُقـــوٌد يف نـََواِصـــيَهااخلَْي  اَألْجـــرُ  " يف احلـــديث فـــسره "اخلَيـْ

ْغَنمُ 
َ
 .)٦()ا املال خريً ي والعرب تسمِّ ،" َوامل

 

 

                                                           

 �٣/٢٤٧شرح�بن�عقيل�)١(

 �٢٦٤أسرار�العر�ية�)٢(

َفــاِجرِ بــاب�ا���ــادُ –�كتــاب�ا���ــاد�والــس�����٣/١٠٤٨ــ�يح�البخــاري�)٣(
ْ
َ�ــّ�ِ�َوال

ْ
،��َمــاٍض�مــع�ال

 ٢٦٩٧: حديث

 �١٤/١٤٥عمدة�القاري�)٤(

 �١٦٢إعراب�ا��ديث�النبوي�للعك��ي�)٥(

 �١/٢٤٩مشارق��نوار��)٦(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٧٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 

 التمييز: خامًسا

 .)١( لبيان ما قبله من إمجال؛نْ اسم نكرة متضمن معىن مِ  ويسمى أيًضا التفسري، وهو  

عـن َعائِـَشَة هذا يف احلديث الشريف ما يروى  فيه نرىفهو يزيل اإل�ام عما قبله، ومما   

 ؟ فَــِإَىل أَيِِّهَمــا أُْهــِدي، ِإنَّ يل َجــاَرْينِ : َرُســوَل اللَّــهِ قلــت يــا(:أ�ــا قالــت -رضــي اهللا عنهــا-

 .)٢()"ِمْنِك بَابًا َأقْـَرِبِهَماإىل " :قال

ـــا"فــــ ـــ، وهـــو يبـــني أن املـــراد )٣(متييـــز" بَاًب  جـــوارًا، وينفـــي تـــوهم أن يكـــون  األقـــربُ األقربب

 .  رمحًااألقربَ 

 

                                                           

 �٢/٢٨٦شرح�ابن�عقيل�)١(

ْرب��بواب،�حديث�باب�َحّق�ا�ِ� -�كتاب��دب���٢/٧٨٨يح�البخاري�)٢(
ُ
 ٢١٤٠: َواِر����ق

 �٤٦٨إعراب�ا��ديث�النبوي�للعك��ي�)٣(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٧٧

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 اإلشارة  أسماء  -سادًسا  

أَتـَْيــُت  :قــال ُعَمــرُ : (حــديث: ه دور اســم اإلشــارة يف دفــع تــوهم غــري املــرادوممــا يــربز فيــ  

 ُمثَّ َلِقيَـِين ، فـََلِبثْـُت لَيَـاِيلَ ، َسـأَْنظُُر يف أَْمـرِي: فقـال،ُعْثَماَن بن َعفَّاَن فـََعَرْضُت عليه َحْفـَصةَ 

 .)١()َأْن َال أَتـََزوََّج يـَْوِمي هذا قد بََدا يل :فقال
 

ـــْوِمي ال (: -رضـــي اهللا عنـــه-ن عفـــان فقـــول عثمـــان بـــ   ـــه مطلـــق )هـــذاأَتـَـــَزوََّج يـَ  أراد ب

ل تُّـــــبَ لـــــدفع تـــــوهم إرادتـــــه التَّ ؛ " هـــــذا" باســـــم اإلشـــــارة أي يف زمـــــين هـــــذا، وأتـــــى: الـــــزمن

 .)٢ (.واالنقطاع عن التزوج املنهى عنه

 

   الصفة -اسابعً 

 .)٣()ل وقصريطوي: مثل ،االسم الدال على بعض أحوال الذات( :الصفة هي  

للــــصفة يف املهــــم  الــــدور ويتــــضح هــــذا  .)٤() والتبيــــنيسبْ  اللَّــــإزالــــة الــــصفة(الغــــرض مــــن و 

  :اآلتيةاألمثلة  خالل مناحلديث الشريف، 

                                                           

ْ�ــِل���ــسانَعــْرِض��بــاب�-�كتــاب�الن�ــاح�٥/١٩٦٨ــ�يح�البخــاري� )١(
َ
َتــھ�ع�ــ��أ

ْ
خ

ُ
َتــھ�أو�أ

َ
�اْب�

�-ر�ــ���هللا�عنــھ–�وقــد�عــرض�عمــر�بــن�ا��طــاب�٤٨٣٠: ،�حــديث ا���ــ�
َ
�اب�تــھ�حفــصة

ھ،�وذلـك�ألنـھ��ـان��علـم�أن�رسـول�هللا�صـ���هللا�عليـھ�ع���أ�ي�بكر�أيًضا،�فلم�يرد�علي

 .كما����بقية�ا��ديث .وسلم�ينوي�خطب��ا

 ٥/١٥٣دليل�الفا���ن�: �انظر)٢(

 ١٧٥التعر�فات�ل��رجا�ي�)٣(

 ٢٦٢أسرار�العر�ية�: ،�وانظر�٣٧٧دالئل����از��)٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٧٨

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

فواللَّــِه ألْن : (-رضــي اهللا عنــه-لعلــي بــن أيب طالــب صــلى اهللا عليــه وســلم  قولــه -١

ٌر لَك من محُْ  رُجًال واِحًدا  ِبكَ يْهِدَي اللَّهُ   .)١()مِر النـَّعَ َخيـْ

 ةٍ رَ  كمـا يف َمتْـ،سَ نْ  اجلِـلٍ  أن املـراد برُجـتـوهم لدفعتى بـه أَ (وقد   ، لرجلٍ  نعتٌ "واحًدا"ـف  

خــــري مــــن كــــل  ةٍ رَ َمتْــــ كــــل أنَّ : ، أيسَ نْ املثــــال األخــــري يــــراد بــــه اجلِــــف.)٢()ادةٍ رَ  مــــن َجــــْري َخــــ

 .)٣(ادةٍ رَ جَ 

 

طُــوُف الرَُّجــُل ِفيــِه بِالــصََّدَقة ِمــَن الــذََّهِب، َفــال ليــأتَنيَّ َعلــى النَّــاِس َزَمــاٌن يَ : (حــديث-٢  

ـــُه، َويـُـــَرى  ـــُد أَحـــًدا يَْأُخـــُذَها ِمْن ـــْذَن بِـــِه ِمـــْن ِقلَّـــِة الرَُّجـــُل اْلَواِحـــدُ جيَِ  يـَْتبَـُعـــُه أْربـَُعـــوَن اْمـــرأًة يـَُل

  .)٤()الرِّجاِل وََكثْـرَِة النَِّساءِ 

 فمــــا دِ  بالواِحــــه الــــصادقُ سُ ْنــــأن املــــراد جِ  تــــوهم لــــدفع  بــــه الوصــــفُ "دُ  الواِحــــلُ الرُجــــ("  

 .)٥()فوقه

 

                                                           

عَ ُحْمـ�و )١( ) حمــر(اللــسان�: �انظــر.عــربر،�و�ــ��مــن�أنفــس��مــوال�عنــد�الْمــ�بــل�ا�ُ�  : ِم ر�الــنَّ

 ١/١٥١) حمر(،�واملصباح�املن���٢/٩٩٠

 �٧/١٧٤دليل�الفا���ن�)٢(

 ،�٢٠/١٧٣،�وعمدة�القاري��٩/٢٦٦فتح�الباري�)٣(

،�حديث-�كتاب�الز�اة���٢/٥١٣يح�البخاري�)٤( ّدِ ة�قبل�الرَّ
َ
َدق   ١٣٤٨: �باب�الصَّ

 �٨/٦٤٧دليل�الفا���ن�)٥(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٧٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 .)١() َسَرَقْت َلَقطَْعُت يََدَهابِْنَت ُمَحمَّدٍ  َفاِطَمةَ  اللَِّه لو أَنَّ ميُْ أَ وَ (: حديث -٣  

 ابنتـه صـلى اهللا املـراد غـري فاطمـةكـون ي أن تـوهم تدفعوهي ، )فَاِطَمةَ ( صفة لـ)بِْنتَ (  فـ

 . وسلمعليه

 

 

 الزمان ظرف -اامنً ث  

 :، كما يفيدفع توهم غري املرادل أحيانًا يف احلديث الشريف؛  ظرف الزمانيأيت  

نَـ....( :-رضي اهللا عنـه- ُعَمر بن اخلَْطَّابِ حديث -١   صـلى ا َحنْـُن ِعْنـَد رسـول اللَّـِه بـَيـْ

نَــــا َرُجـــٌل َشــــِديُد بـَيَـــاضِ ،َذاَت يـَــــْومٍ  اهللا عليـــه وســـلم  َشـــِديُد َســــَواِد ، الثـِّيَــــابِ  ِإْذ طَلَـــَع َعَليـْ

 .)٢()..... وال يـَْعرِفُُه ِمنَّا َأَحدٌ ، َال يـَُرى عليه أَثـَُر السََّفرِ ،الشََّعرِ 

ـــْومٍ ": (راحالـــشُّ قـــال    أي حنـــن عنـــده :  صـــلة"َذاتَ  "وجيـــوز أن يكـــون .  ظـــرف"َذاَت يـَ

 .)٣()ن أنه جتوز باليوم عن مطلق الزماتوهم ورفعواإلتيان �ا للتوكيد . ايومً 

ن إ :صــلى اهللا عليــه وســلمِقيــَل ِلَرُســوِل اللَّــِه (: قــالعــن ِعْمــرَاَن بــن ُحــَصْنيٍ  حــديث-٢ 

 .)٤(")الصامَ الَ أَْفَطَر وَ " : قال.رَ هْ الدَّ  نـََهاراً ُفالَناً الَ يـُْفِطُر 

                                                           

�إذا�ُرِفــع�إ�ــ��–�ا��ــدود��كتــاب��٣/١٢٨٢ــ�يح�البخــاري�)١( بــاب�كرا�يــة�الــشفاعة��ــ��ا��ــّدِ

 ٣٢٨٨: السلطان،�حديث

 ٨: ،�حديث�١/٣٧باب�بيان��يمان�و�سالم�و�حسان�-���يح�مسلم�كتاب��يمان)٢(

 �١/٢٢٠دليل�الفا���ن�)٣(

 ٢٨٨٩: �باب�الن���عن�صيام�الد�ر،�حديث-كتاب�الصيام�٥/١٥٣س�ن�ال�سا�ي�)٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٨٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 يـُْفِطرُ  ال :أنه لو قال  وهو، هنا لفائدة"النهار"وذكر : () ه٦١٦ت ( يربَ كْ قال العُ   

 أراد �ارَ  باَن أنه" النهار" : فلما قال، لدخل فيه الليل مبقتضى الظاهر؛رَ هْ الدَّ 

 .)١()رِ هْ الدَّ 

 

  الجملة االعتراضية -اتاسعً   

ـــة ملعـــان كثـــرية، منهـــا   ومـــن هـــذا يف ، "وهمدفـــع التـــ" :تـــأيت اجلملـــة االعرتاضـــية يف العربي

ـــرة أنـــهاحلـــديث الـــشريف  ـــه  مـــا رواه أبـــو هري ِإنَّ لِلَّـــِه َمَالِئَكـــًة : ( قـــالوســـلمصـــلى اهللا علي

 فإذا َوَجـُدوا قـَْوًمـا يَـْذُكُروَن اللَّـَه تـَنَـاَدْوا َهُلمُّـوا إىل ،َيطُوُفوَن يف الطُُّرِق يـَْلَتِمُسوَن أَْهَل الذِّْكرِ 

نـَْيا: قــال،َحــاَجِتُكمْ  وهــو -ْم رَبـُُّهــْم  فـََيــْسَأهلُُ : قــال، فـََيُحفُّــونـَُهْم بِــَأْجِنَحِتِهْم إىل الــسََّماِء الــدُّ

 يـُــــَسبُِّحوَنَك َويَُكبـُِّرونَـــــَك َوَحيَْمـــــُدوَنَك : تقـــــول: قـــــال؟ مـــــا يقـــــول ِعَبـــــاِدي-مهُ نْـ َأْعَلـــــُم ِمـــــ

 .)٢(.....)َوُميَجُِّدوَنكَ 

ـــا وظيفـــة مجلـــة قـــال ابـــن حجـــر ـــ" مبيًن ـــُم ِم هـــي مجلـــة (: يف هـــذا احلـــديث" مهُ نْـ وهـــو َأْعَل

 . توهُّم أن يكون االستفهام منه تعاىل حقيقةً رفع: أي.)٣()م وردت لرفع التوهُّ ،معرتضةٌ 

   

                                                           

 ٣٧٦-٣٧٥ديث�النبوي��إعراب�ا��)١(

ـــ�يح�البخـــــاري�)٢( ـــاب�الـــــدعوات��٥/٢٣٥٣ـ ـــضل�ذكـــــر�هللا�عـــــز�وجـــــل،�حـــــديث-��كتــ : �بـــــاب�فــ

٦٠٤٥ 

 �١١/٢١٢فتح�الباري�)٣(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٨١

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 توضــيح املعــىن ي بوظيفــة مهمــة، هــقامــت القــرائن النحويــة يف احلــديث الــشريفوهكــذا 

مبـا يعكـس تـرابط النحـو والداللـة، ويـشري إىل أمهيـة مراعـاة ذلـك  .ودفع تـوهم غـريه املراد،

 . يف التحليل اللغوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٨٢

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 اا 

 ا داا ط  ا وا 

يف  دفع توهم غري املـراد مـن الكـالمعلى  دالليةالو عجمية املقرائن بعض ال عملت أيًضا  

ـــــشريف  ألفـــــاظبعـــــض اســـــتعمال ، و أخـــــرى كلمـــــة علـــــى اســـــتعمال   إيثـــــار ك،احلـــــديث ال

ِمَساس"  :كلمة، وزيادة عبارة، والسياقزيادة  أحيانًا، و " الالَّ

   أخرى علىكلمةاستعمال   إيثار -أوًال 

 يف احلــــديث ،)١(جماهلــــا الــــداليل مــــنأخــــرى  كلمــــة تُــــستعمل كلمــــة علــــى حــــسابقــــد   

لبحـث ل  هـدفًافلـيس ولـذا. من الكلمة املرتوكـةتوهم قد يُ  ما لدفع إال  ال لشيءٍ ،الشريف

لــة مــا ومــن أمث. غــري مــا حنــن فيــه فهــذا ؛يف احلــديث وألفاظهــا الدالليــةقــضية الفــروق هنــا 

 :البحث بصدده

  الِعشاء←الَعَتَمة " -١

وً  الَعَتَمِة َوالصُّْبِح َلْو يـَْعَلُموَن َما ِيف (: في حديثف  .)٢()اَألَتـَْوُمهَا َوَلْو َحبـْ

                                                           

مجموعة�من�ال�لمـات�تـرتبط�دالل��ـا�،�وتوضـع�عـادة�: (�املجال�الدال��،�أو�ا��قل�الدال��)١(

�يــة،�ف�ـ��تقـع�تحــت�مثـال�ذلـك��لمــات��لـوان��ـ��اللغـة�العر . تحـت�لفـظ�عـام�يجمع�ــا

ـــون "املـــــصط���العـــــام� ـــــا�مثـــــل" لــ
ً
أبـــــيض�–أخـــــضر�–�أصـــــفر�-أزرق–أحمـــــر�: وتـــــضم�ألفاظ

 ٧٩أحمد�مختار�عمر�/ علم�الداللة�د) أ��٠٠

ان،�حديث-���١/٢٢٢يح�البخاري )٢(
َ
ذ

َ
  ٥٩٠: �كتاب��ذان،�باب��سِ��ام�����



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٨٣

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 ".الِعشاء "كلمة مكان"  الَعَتَمةِ  "كلمة جند أنه صلى اهللا عليه وسلم قد استعمل    

، علــــى ســــبيل )١()اءانشَ  العِــــ:شاءوالعِـــ املغــــرب :يقــــال لــــصاليت( وذلـــك ألنــــه ملــــا كـــان   

كلمـة بصـلى اهللا عليـه وسـلم النـيب  أتـى واملراد هنا صالة العشاء، وليس املغرب التغليب،

، د يف الداللــة علــى املعــىن املقــصودآَكــألنــه ال يكــون فيهــا إال العــشاء، فهــي ؛ "الَعَتَمــةِ  "

 .لتوهم املعىن املشكوك فيه وأنفى

املــراد منهــا : ( يف هــذا احلــديث"الَعَتَمــةِ  "عــن كلمــة )  ه١٠٥٧ت  (يقيدِّ الــصِّ   يقــول 

 ا أو تنبيًهـ،)٣(هُ لَـبْـ ، إمـا قَـ )٢(سميتها بـذلكهنا صـالة العـشاء، والتعبـري �ـا مـع النهـي عـن تـ

 أل�ـم كـانوا ؛ أن املـراد بالعـشاء املغـربلـدفع تـوهمعلى أن النهـي للتنزيـه ال للتحـرمي، أو 

 ألعظـــم ا دفًعـــ؛ الـــيت ال شـــك فيهـــاةَ َمـــتَ  فاســـتعمل العَ ،وبَ ت املطلـــ فتفـــوِّ ،يـــسمو�ا عـــشاءً 

 .)٤()هم بأخفِّ ْنيِ تَـ دَ سَ املفْ 

                                                           

 ٣/٣٨) عشو(���ذيب�اللغة�)١(

ْم (: ھ�وسلم�أنھ�قال�ُرِوي�عن�الن���ص���هللا�علي)٢(
ُ

ِتك
َ
ْعَراُب�ع���اْسِم�َصال

َ
ُم��

ُ
ك

َّ
ِلَبن

ْ
�َ�غ

َ
�،ال

اءُ 
َ

ِعــش
ْ
َ�ــا�ال ِإ�َّ

َ
 ،ف

َ
َمــة

َ
َعت

ْ
َ�ا�ال

َ
ِ�َ�ــا؛�إنمــا�َيــْدُعو�

َ
ــاِمِ�ْم�ِباِإلِبــِل�ِ�ِ�ال

َ
مــسند��مــام�أحمــد�) �ِإلْعت

اِء  (٤٦٨٨: ،�مسند�عبد�هللا�بن�عمر،�حـديث٨/٣١٥
َ

�الِعـش
َ
وا�َصـالة ـَسمُّ

ُ
�أي�ال��

َ
�الَعَتَمـة

ْعــَراُب 
َ
�َ�ا�� َمــا�ُ�ــَسّمِ

َ
ْعَتُمــوا.ك

َ
ا�أ

َ
ُ�ــْم�ِإذ

َ
وا�َيْحِلُبــوَن�ِإِبل

ُ
ــان

َ
ــُھ�،��

َّ
ا�ا�الل مــا�َســمَّ

َ
و�ا�ك �َولِكــْن�َســمُّ

َعا��
َ
  ٣٣/٤٩) عتم(التاج�). �

يجــوز�أن�ي�ــون�حــديث�الن�ــ��عــن�اســتعمال��ــذه�ال�لمــة�أســبَق�مــن�ا��ــديث�الــذي�: �أي)٣(

ج����عد�ذلكاستعملت�فيھ��نا؛�في�و 
ُ
���عنھ،�ثم�أ

ُ
 . ن��ذا�مما�ن

 �٦/٥٢١دليل�الفا���ن�)٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٨٤

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 الِعَنبُ  ← الَكْرم -٢

 َلةُ َحبَـ ال  ← الَكْرم -٣

 جنــده .)١()لَــةُ َحبَـ ِعنَــُب َوال ال:َوَلِكــْن ُقولُــوا ، اْلَكــْرمُ تـَُقولُــواال ( :  ففــي احلــديث النبــوي

 :صلى اهللا عليه وسلم

 .)٢(وهو َشَجُر الِعَنب، مفرُده َكْرَمةٌ ". الَكْرم"ل كلمة قد �ى عن استعما - أ

".  احلَبَلــــة"أو " الِعنَــــب"أمــــر باســــتعمال كلمــــة غريهــــا تــــدل علــــى معناهــــا، هــــي  - ب

مسُِّيـــت �ـــذا؛ المتـــداد .  أيـــًضا)٣(َشـــَجرَُة الِعنَــب": احلَبلَـــة"والِعنَــب معـــروف،  و

 .  )٤(نبا�ا

اســُم " الَكــْرم" اخلَْمــر، وِعَنــب يـُْعَتــَصُر منهــا ال؛ ف حتــسني القبــيح وذلــك �ــدف دفــع تــوهم

: وأمـر أن نـسميها، )٦()هـا وحترميهـا لتأكيـد ذمِّ ؛ح بـهدَ عن تسميتها مبا ُمتـ ىهَ نَـ (؛ فـ)٥(مدحٍ 

 .)٧()ى على تعني املسمَّ  وال زائدَ ، فيها مما ال مدحَ ؛"َلةالِعَنب َوالَحبَـ ("

                                                           

�بــــاب�كرا�ــــة��ــــسمية�العنــــب�-�كتــــاب��لفــــاظ�مــــن��دب�وغ�ــــ�ه��٤/١٧٦٤ـــ�يح�مــــسلم�)١(

ْرًما،�حديث
َ

 ٢٢٤٨: ك

 ٥/٣٨٦٣) كرم(،�واللسان�٧/٢٩) كرم(�املحكم�)٢(

 ٢/٧٦٢) حبل(اللسان�: �انظر)٣(

 ٢/١٣٢) حبل(املقاي�س�: �انظر)٤(

 ٣٣/٣٤٧) كرم(والتاج�،�٥/٣٨٦٣) كرم(،�واللسان�١٠/١٣٢) كرم(ال��ذيب�: �انظر)٥(

 �٨/٥٥٥دليل�الفا���ن�)٦(

 �٨/٥٥٥دليل�الفا���ن�)٧(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٨٥

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

، ويفيــد أنــه اســم مــدح؛ ففــي اْرًمــ كَ  وتــذكر كتــب اللغــة مــا يوضــح ســبب تــسمية الِعَنــبِ 

َكــْرٌم، بــسكون : وقيــل. هومثرتِــ هتِ رَ جَ ف بَكــَرِم َشــِصــألنــُه وُ (؛ ا َكْرًمــمسُِّــي الِعَنــبُ : التهــذيب

َّا كثـَُر يف الكالم
 .)١()الراء؛ ألنه ُخفَِّف عن َلْفظَة َكَرٍم، مل

م يُرِيـُدون َكـَرَم َشـَجرَِة  وهـ،الَكـْرمَ   الَعـَربُ َخفََّفـت: (   ومن هذا يف اللـسان والتـاج كـذلك

 يف ُكــلِّ حــاٍل، وأنــه ال َشــْوَك فيــه  ِلَمــا ُذلِّــَل مــن ُقطُوِفــِه ِعْنــَد اليَـْنــِع وَكثـُــَر ِمــْن َخــْريِهِ ؛الِعَنــبِ 

 .)٢() الَقاِطفَ يُؤِذي

 أيـًضا، فقـد رأى أن مـدح   وساق صـاحب املقـاييس يف هـذا علـة أخـرى، ولكنهـا صـفة 

)بِّ  َمْنظُوُم احلَ ،ِألَنَُّه ُجمَْتِمُع الشَُّعبِ ( َكْرًما؛ مسُِّيالِعَنب 
)٣(. 

 

                                                           

 ١٣٣-١٠/١٣٢) كرم(���ذيب�اللغة�)١(

 ٣٣/٣٤٧) كرم(،�والتاج�٥/٣٨٦٣) كرم(�اللسان�)٢(

 ٥/١٧٢) كرم(�املقاي�س�)٣(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٨٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 اسسَ مِ  الالَّ ألفاظبعض  استعمال -ثانًيا

 لفــاظ الــيت األواســتعمالُ  مــا يُــْستَـْقَبُح ذكــره،ع مــن عادتــه صــلى اهللا عليــه وســلم الكنايــة  

 .)١(هاا منيحْ تَ سْ  يُ وال ، الغرضَ تؤدي

 "اسسَ ِمــــــالالَّ " ألفــــــاظ مــــــا يـُـــــَسمَّى بـــــــطائفــــــة مــــــن يف بعــــــض األحاديــــــث وقعــــــت ولكــــــن

)Taboo()أو األلفــاظ احملظــورة اجتماعي�ــا؛ وهــذا �ــدف دفــع أي تــوهم قــد حيــدث )٢ ،

 . جرت فيها هذه األحاديثاليت تواصلية السياقات ال يف للمخاَطب

،   توضــح ذلــكوســاق لــه أمثلــة عديــدةإىل هــذا الغــرض، ) ه ٦٧٦ت (أشــار النــووي و   

 أو ،سبْ اللَّــ زالــةإ وهــى ، ملــصلحة راجحــةاالســم صــريحون د يــستعملوقــ: (كمــا يف قولــه

أَْدبـَـــَر "  :صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كقولـــه....  أو حنـــو ذلـــك،المجـــاز أو نفـــى ،االشـــتراك

  ".ُضَراطٌ  أو اءٌ سَ فُ  ثُ دَ احلَ " :-رضى اهللا عنه- وكقول أىب هريرة ". ُضَراطٌ الشَّْيطَاُن َوَلهُ 

 

                                                           

،�و�ذه�النقطة�خارج�نطاق�بح��،�وقد�قام���ا�١/٢٣٧ �شرح�النووي�ع�����يح�مسلم)١(

ــ��ا��ـــد�ـــ� بالغـــة�التعب(أحـــد�البـــاحث�ن��ـــ��دراســــتھ� �.ث�النبــــوي ي�عـــن�املحظــــور�اللغـــوي��ـ

: �الــسنة٤: �عــدد،٨: مجلــدا��زائــر،�–مجلــة�إشــ�االت��ــ��اللغــة�و�دب .�ع�ــ�انلعــاطف

 ).٥٥٧-٥٤٣م�ص�٢٠١٩

ِمـــَساس)٢( ِ
ّ

ل�ـــ��ُيحظـــر�اســـتعمال�ا؛�ملـــا�ل�ـــا�مـــن�إيحـــاءات�مـــصط���يطلـــق�ع�ـــ���لفـــاظ�ا: �الال

أحمــــد�. علــــم�الداللــــة�د: انظــــر. مكرو�ـــة،�أو�لــــدالل��ا�الــــصر�حة�ع�ــــ��مــــا�ُ�ــــستقبح�ذكــــره

 ٢٣٩مختار�عمر�



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٨٧

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 .)١()القبيل هذا من "تسْ اإل" أىب هريرة هنا لفظ الُ  واستعم،ةٌ  ذلك كثري ونظائرُ 

 حــىت َال ؛ُضــَراطٌ نُــوِدَي بِالــصََّالِة أَْدبـَــَر الــشَّْيطَاُن َولَــُه إذا : (يف حــديث" ُضــَراط  "لفــظ  

 وحيتمـل ، فالظـاهر محلـه عليهـا،حقيقتـه ممكنـة: (بعض العلمـاءفيه قال  )٢()َيْسَمَع اْألََذانَ 

مـــا ويتـــضح ممـــا ســـبق أن احلـــديث  .)٣()ين حـــىت ال يـــسمع التـــأذِ ؛ارهَفـــ نِ أن املـــراد بـــه شـــدةُ 

 . احملظور اجتماعي�ا إال ليستبعد احتمال املعىن ا�ازي دائرة استعمال لفظ منأجاز

، فقــد جاءتــا يف إجابــة َمــْن هريــرة أيبيف كــالم  "ُضــَراط واءسَ فُــ: "وفيمــا يتعلــق بكلمــيت  

َال تـُْقَبـــُل ": ( صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــالنـــهفإ، يـــنقض الوضـــوءالـــذي  ثدَ احلَـــســـأله عـــن 

ــأَ  َــا ُهرَيـْــرَةَ : قــال َرُجــٌل مــن َحــْضَرَمْوتَ ."َصــَالُة مــن َأْحــَدَث حــىت يـَتَـَوضَّ  ؟ مــا احلَْــَدُث يــا أَب

قــال ابــن ث؛ وهلــذا دَ فــع �ــذا تــوهم أي معــىن آخــر للَحــ فرَ .)٤()ُضــَراطٌ  أو ،فُــَساءٌ  :قــال

 ولــيس ،ا علــى البيــانحرًصــ؛ عمل هــذا اللفــظاســتَ إمنــا ( :)ه٦١١تــويف يف حــدود  (التــني

 .)٥()هذا عادة كالمه

                                                           

 ١/٢٣٨ �شرح�النووي�ع�����يح�مسلم)١(

ْرَ�ًعــا�َ�ــَ�َد اَبــاب�إذ-،�كتــاب�الــس�و���١/٤١٣ــ�يح�البخــاري�)٢(
َ
ــا�أو�أ

ً
ث

َ
ال

َ
ــْم�صــ���ث

َ
��لــم�َيــْدِر�ك

ْ�ِن�و�و�َجاِلٌس 
َ
 ١١٧٤: ،�حديثَ�ْ�َدت

 �٢/٢٢حاشية�السندي�ع���س�ن�ال�سا�ي�)٣(

ُ�ورٍ �باب�-�كتاب�الوضوء���١/٦٣يح�البخاري�)٤(
ُ
ْ�ِ��ط

َ
�ِ�غ

ٌ
ة

َ
ْقَبُل�َصال

ُ
�ت

َ
 ١٣٥: ،�حديثال

 ٢/١٩٤طرح�الت��يب����شرح�التقر�ب�البن�ز�ن�العرا���: �انظر)٥(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٨٨

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

بُ :واإلْســتُ    ــَضَرَب ُعَمــُر (: يف قولــه ة هريــر ه أبــولاســتعم وقــد ،)١(ر اســم مــن أمســاء الــدُّ َف

؛ إثــر ولــيس جمــازًا، حقيقــةً  هزِ ُجــ عَ علــى عوقــ هلبيــان أنــ ؛)ْســِتيِإل  َفَخــَرْرُت ؛ بــني ثـَـْدَييَّ هِ دِ يَــبِ 

 بـأن  النـاسَ رُ  ذاهبًـا يبـشِّ -رضـي اهللا عنـه - وذلـك ملـا رآه عمـر بـن اخلطـاب .بةهذه الضَّرْ 

 .)٢( عليهال الناسُ خاف أن يتكِ إال اهللا موقًنا �ا دخل اجلنة، و ال إله : من قال

                                                           

 ).ربُ �و�راد�بھ�حلقة�الدُّ ،زُ� الَ� : �ْسُت  : (١/٢٦٦) ستھ(����املصباح�املن���)١(

ــِھ��عــن�أ�ــي��ر�ــرة�أن�رســول�)٢(
َّ
 "قــال�(.....صــ���هللا�عليــھ�الل

َ
َبــا�ُ�َرْ�ــَرة

َ
ْيــِھ ":يــا�أ

َ
ْعل

َ
ــاِ�ي��

َ
ْعط

َ
�،�َوأ

ْ�ِن " :قــال
َ
�َ�ــات ــ�َّ

َ
َ�ــْب�ِبَنْع�

ْ
ــَھ�،اذ

َ
�ِإل

َ
ْن�ال

َ
َ�ُد�أ

ْ
َ�ــاِئِط�َ�ــش

ْ
ِقيــَت�مــن�َوَراِء��ــذا�ا�

َ
َمــْن�ل

َ
إال�هللا��ف

 ْس ُم 
َ
ِة نً قِ يْ � َ�نَّ

ْ
ْرُه�ِبا� ِ

ّ
َ�ش

َ
ُبُھ�ف

ْ
ل

َ
ِقيُت�ُعَمُر�،"ا���ا�ق

َ
َل�من�ل وَّ

َ
اَن�أ

َ
�

َ
ِن�:فقال،�ف

َ
ْعال اِن�النَّ

َ
�ما�َ�ات

 
َ
َبــــا�ُ�َرْ�ــــَرة

َ
ــــِھ�:�فقلــــت؟يــــا�أ

َّ
�رســــول�الل

َ
ــال ْعــ

َ
ــــاِن��

َ
ِ�ــــ��ِ�ِ�َمــــا�مــــن�صــــ���هللا�عليــــھ�وســــلم�َ�ات

َ
�َ�َعث

 
َ
�ِإل

َ
ْن�ال

َ
َ�ُد�أ

ْ
ِقيُت�َ�ش

َ
ِة ل َ�نَّ

ْ
ُھ�ِبا�

ُ
ْرت

َّ
ُبُھ�َ�ش

ْ
ل

َ
ْيِقًنا���ا�ق

َ
َضَرَب�ُعَمُر�بيِد ،َھ�إال�هللا�ُمْس�

َ
ه�بـ�ن��ف

َرْرُت�ِإل 
َ

خ
َ
�ف ْدَ�يَّ

َ
 :�فقال،ْسِ��ث

َ
َبا�ُ�َرْ�َرة

َ
َرَجْعُت�إ���رسوِل ،�اْرِجْع�يا�أ

َ
ِھ��ف

َّ
ص���هللا�عليھ��الل

اًء�َوَرِكَبِ���ُعَمُر�وسلم
َ
ُت�ُب�

ْ
ْجَ�ش

َ
أ

َ
ِري،���فإذا��و�ع،��ف

َ
ث

َ
ِھ�����رسوُل :�فقالأ

َّ
ص���هللا��الل

ـــھ�وســـــلم ـــ" :عليــ ــ
َ
 َك مـــــا�ل

َ
ـــا�ُ�َرْ�ـــــَرة َبــ

َ
ـــــِذي��َ :�قلـــــُت ؟"�يـــــا�أ

َّ
ـــــُھ�ِبال

ُ
َ�ْ�ت

ْ
خ

َ
أ

َ
ِقيـــــُت�ُعَمـــــَر�ف

َ
تَ عَ �ل

ْ
ـــث �؛��ِبـــــِھ ِ�ــ

�ضـــر� ـــْدَ�يَّ
َ
ـــَضَرَب�بـــ�ن�ث

َ
 ف

ً
ـــَرْرُت�ِإل ة

َ
ـــِھ��لـــھ�رســـوُل :�فقـــال.�اْرِجـــْع :قـــال،�ْســـِ���خ

َّ
صـــ���هللا��الل

ـــَت " :عليـــھ�وســـلم
ْ
َعل

َ
ـــَك�ع�ـــ��مـــا�ف

َ
ـــي؟"يـــا�ُعَمـــُر�مـــا�َحَمل ّمِ

ُ
ِ�ي�أنـــت�َوأ

َ
ـــِھ�ِبـــأ

َّ
�:�قـــال�يـــا�َرُســـوَل�الل

َرُه�
َّ

ُبــــُھ�َ�ــــش
ْ
ل

َ
ْيِقًنا���ــــا�ق

َ
ــــَھ�إال�هللا�ُمــــْس�

َ
�ِإل

َ
ْن�ال

َ
َ�ُد�أ

ْ
ِقــــَي�َ�ــــش

َ
ْيــــَك�مــــن�ل

َ
�ِبَنْعل

َ
َبــــا�ُ�َرْ�ــــَرة

َ
ــــَت�أ

ْ
َ�َعث

َ
أ

ــــِة  َ�نَّ
ْ

 " :�قــــال؟ِبا�
َ
ـــ� ْفَعــــْل :�قــــال،"مَعـ

َ
ــال�ت ــــ؛�فــ

َ
ِ�ــــَل�النــــاس�عل��ــــا�ف ْن�َيتَّ

َ
��أ

َ
ـــ�� ـ

ْ
خ

َ
ي�أ ِ

ّ
ِ�ــــْم�،ِإ� ِ

ّ
ل

َ
خ

َ
�ف

وَن 
ُ
ِھ�،َ�ْعَمل

َّ
ِ�ْم " :ص���هللا�عليھ�وسلم�قال�رسول�الل ِ

ّ
ل

َ
خ

َ
�كتـاب���١/٦٠يح�مـسلم�"). ف

 ٢٣: باب�الدليل�ع���أن�من�مات�ع���التوحيد�دخل�ا��نة،�حديث-�يمان�



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٨٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 مسعـه بـن َزيْـٍد أَنـَّه أسامة عن ُكَرْيٍب موىل بن َعبَّاسعن  ف ،"بَالَ  " لفظة ومن ذلك أيًضا  

 فـَبَـالَ  حىت إذ كان بِالشِّْعِب نـََزَل ، من َعَرَفةَ صلى اهللا عليه وسلم سول اللَّهِ َدَفَع ر ( :يقول

 .)١(...)ُمثَّ تـََوضَّأَ 

 اسـتعمالُ  وفيـه ، حبروفهـاوايـةِ  الرِّ  فيـه أداءُ  املـاءَ  أراقَ : ومل يقـل أسـامةُ "فـَبَـالَ نـَـَزَل " :قولـه(فـ

 ؛ إلـى التـصريحذا دعـت الحاجـةُ إ ى عنهـانَّـكَ ع وال يُ شَ ْبـتَ سْ صرائح األلفاظ التي قد تُ 

 .)٢()غير ذلكأو ،  أو اشتباه األلفاظ،س المعنىبْ يف لَ بأن خِ 

لـم أن الـسامع  عُ اإذ( إمنا يكونشعر باحلرج،  فيما يُ الكنايةاستعمال مما سبق أن يتضح و 

س بْ  لينفـــي اللَّــــ؛ التــــصريح مـــن فــــان مل يكـــن كـــذلك فــــال بـــدَّ ،يفهـــم بالكنايـــة املقـــصودَ 

  .)٣()ا بهحً حمل ما جاء من ذلك مصرَّ وعلى هذا يُ  .ي خالف المطلوب فوالوقوعَ 

 

                                                           

ــِة�مــن��بــاب�-�كتــاب�ا��ــ��٢/٩٤٣ــ�يح�مــسلم�)١(
َ
اض

َ
ــِة ِ�ف

َ
ْزَدِلف

ُ ْ
ــاٍت�إ�ــ��امل

َ
: ،�حــديثَعَرف

١٢٨٠ 

 ٩/٣١ �شرح�النووي�ع�����يح�مسلم)٢(

 ٣/١٨٠ �شرح�النووي�ع�����يح�مسلم)٣(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٩٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

  زيادة لفظة -ثالثًا 

 .)١()َكذوبٌ َما ِإنَّه َقْد َصدقَك َوُهو أ: (....يف حديث" وبَكذُ  "مثل لفظة   

 قـد  الـشيطانملا ذكـر لـه أبـو هريـرة أن   يقصد النيب صلى اهللا عليه وسلم �ذا الشيطان،

دفعت هـذه اللفظـة بـداللتها وكما نرى . يدعوه إىل قراءة آية الكرسي قبل النومعرض له 

 :قولــه: () ه٨٥٢ت  (قــال ابــن حجــر الــصرفية القويــة مــا يتــوهم مــن إثبــات املــدح لــه،

 لــه وهمأفــ ، ألنــه أثبــت لــه الــصدق؛ مــن التتمــيم البليــغ الغايــة يف احلــسن"َكــذوبٌ َوُهــو "

 .)٢(")َكذوبٌ َوُهو " :بالغة يف الذم بقوله ذلك بصفة املاستدرك مث ،صفة املدح

 

  عبارةزيادة  -رابًعا  

 :مثـــل، قبلهـــاكلمـــة  دفع التـــوهم يف معـــىنرات يف احلـــديث الـــشريف لـــ بعـــض العبـــاتُـــزاد  

 : عبارة

َقَظ أحـدُ (:  حـديثيف " نوِمهنْ مِ " -١ فـَْليَـْغـِسْل يَـَدُه قبـل أَْن  نـَْوِمـِه نْ كم ِمـإذا اْسـتَـيـْ

 .)٣() َوُضوئِِه فإن َأَحدَُكْم َال يَْدرِي أَْيَن بَاَتْت يَُدهُ يُْدِخَلَها يف

                                                           

ُه�اإذ�باب�-�كتاب�الو�الة��٢/٨١٢يح�البخاري�)١( َ
َجـاز

َ
أ

َ
َوِكيُل�ش�ئا�ف

ْ
َ�َك�ال

َ
�

َ
�ف

ً
َل�َرُجال

َّ
�َو�

ُ�َو�َجاِئٌز 
َ
ُل�ف ِ

ّ
َو�

ُ ْ
 ٢١٨٧: ،�حديثامل

 ٤/٤٨٩الباري��فتح�)٢(

ًرا– ���١/٧٢يح�البخاري�)٣(
ْ
 ١٦٠: �حديث-كتاب�الوضوء،�باب��ستجمار�ِوت



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٩١

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

ـــدة ذكـــره (  فــــ ـــ"فائ ـــهِ نْ ِم دفـــع تـــوهم  -مـــع أن االســـتيقاظ ال يكـــون إال مـــن نـــوم- " نـَْوِم

 .)٢(اإلْغَماء: يُ شْ الغَ و  .)١() فيهيِ شْ مشاركة الغَ 

    

 :يف األحاديث اآلتية" ُوُضوَءُه لِلصََّالةِ " : وعبارة -٢

 كـان صـلى اهللا عليـه وسـلمأَنَّ َرُسـوَل اللَّـِه ( :-رضي اهللا عنها- عائشة حديث  -

 .)٣()قبل أَْن يـََنامَ  تـََوضَّأَ ُوُضوَءُه لِلصََّالِة ُجُنبٌ  وهو  أَرَاَد أَْن يـََنامَ اإذ

 تـوهم إرادة املعــىن نفـي؛ وهـي ت"تـََوضَّـأَ "بعـد كلمـة " ُوُضـوَءُه لِلـصََّالةِ "فقـد جـاءت عبـارة 

نـاوي  ،)٤(افةظَ  النَّ لُوُضوء، وهواللغوي ل
ُ
ا وء لغويـ�ُضـملـا كـان الوُ ():  ه١٠٣١ت (يقول امل

 ؛"ةِ َال  للــصَّ هُ وءَ ُضــوُ " :افــة بقولــهظَ  الــذي هــو مطلــق النَّ  تــوهم إرادة اللغــويعَ فَــدَ ا وشــرعي� 

 .)٥()كره تركه ويُ ،مِ وْ ب للنـَّ نُ  اجلُ وءِ ضُ  وُ نُّ سَ  فيُ ؛وء اللغويضُ ا عن الوُ احرتازً 

 كـان صلى اهللا عليـه وسـلمأَنَّ النيب ( -رضي اهللا عنها-َعاِئَشةَ ل  حديث آخر أيًضايفو  -

 .)٦(....) يـَتَـَوضَّأُ كما يـَتَـَوضَّأُ لِلصََّالةِ  ُمثَّ ، اْغَتَسَل من اْجلََنابَِة بََدأَ فـََغَسَل يََدْيهِ اإذ

                                                           

 �١/٢٧٨فيض�القدير�)١(

 ٢/٢٣٢) غ���(�املصباح�املن���)٢(

 �١/٢٤٨باب�جواز�نوم�ا��نب�-�كتاب�الط�ارة-���يح�مسلم)٣(

 ٢/٦٦٣) وضؤ(املصباح�املن���: �انظر)٤(

 �٥/٩٤فيض�القدير�)٥(

 ٢٤٥: �باب�الوضوء�قبل�الغسل،�حديث-�كتاب�الغسل١/٩٩بخاري����يح�ال)٦(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٩٢

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

ابـن  كمـا صـرح ،)١()غـويفيـه احـرتاز عـن الوضـوء الل"  كما يـَتَـَوضَّأُ لِلـصََّالةِ "(: فقوهلا   

  .حجر

أيب َسَلَمَة أَنَّ َعطَـاَء بـن يَـَساٍر أخـربه أَنَّ َزيْـَد بـن خالـٍد أخـربه (أيًضا يف حديث و  -

 ؟ َجـاَمَع فلـم ُميْـنِ ا أَرَأَيْـَت إذ: قلـتُ -رضـي اهللا عنـه-أَنَُّه َسـَأَل عثمـاَن بـن َعفَّـاَن 

ــأُ لِلــصََّالةِ :قــال عثَمــانُ  ــأُ كمــا يـَتَـَوضَّ ــُه : قــال ُعْثَمــانُ .َويـَْغــِسُل ذََكــرَهُ   يـَتَـَوضَّ ْعُت  مسَِ

 .)٢ ()من رسول اللَّهِ 

 

  السياق-خامًسا

؛ إذ )٣( الــــذي تــــرد فيــــهإطارهــــامعــــىن الكلمــــة مـــن خــــالل   حتديــــدعلــــىالــــسياق يعمـــل    

يفــرض قيمــة واحــدة بعينهــا علــى الكلمــة، بــالرغم مــن املعــاين املتنوعــة الــيت يف وســعها أن (

  .)٤()هايتدل عل

                                                           

 �١/٣٦٠فتح�الباري�)١(

ــــَرَجْ�ن– ��١/٧٧ــــ�يح�البخــــاري�)٢(
ْ

خ
َ
ــوء،�بــــاب�َمــــْن�لــــم�يــــَر�الُوضــــوَء�إال�ِمــــَن�امل : كتــــاب�الُوضــ

بر  ١٧٧: �حديث-الُقُبل�والدُّ

 ٦٨أحمد�مختار�عمر�/ علم�الداللة�د: �انظر)٣(

 �٢٣١اللغة�لفندر�س�)٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٩٣

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 ضـياء صرَّح �ـذاوقد  .راد من الكلمةال يُ وينفي السياق يف هذه احلالة توهم معىن آخر  

ــِه ﴿:  علــى قولــه تعــاىلالتعليــقيف  ) ه٦٣٧ت (بــن األثــري  الــدين ــوا بِ ــِذيَن آَمنُ َفالَّ

ِئَك ُهُم املُْ  َبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأنِزَل َمَعُه ُأوَلٰ وُه َواتَّ ُروُه َوَنَرصُ  .)١(﴾ْفلُِحونَ َوَعزَّ

 مـــشرتكة تطلـــق علـــى التعظـــيم واإلكـــرام وعلـــى "يـــرزِ عْ التـَّ "أال تـــرى أن لفظـــة (  :إذ قـــال  

 فحيـث وردت ،دان ومهـا معنيـان ِضـ،وان وذلك نوع مـن اهلَـ،دِّ ب الذي هو دون احلَ رْ الضَّ 

 ،نسَ بالَحـــ معناهـــا تفخـــصَّ  ؛ مـــن قبلهـــا ومـــن بعـــدهاقـــرائنُ يف هـــذه اآليـــة جـــاء معهـــا 

ن لــسبق سَ المعنــى الَحــ بهــا ريــدوأُ  قرينــة  بغيــرت مهملــةً ولــو وردَ  ،القبــيح نعــ وميزتــه

  .م ما اشتملت عليه من المعنى القبيحهْ الوَ  إلى

 ،وأهانـهلسبق إلى الفهم أنـه ضـربه  ،"هتُ رْ ا فعزَّ  فالنً لقيتُ " : لو قال قائل:مثال ذلك  

 .)٢()سبْ لزال ذلك اللَّ  "تهرْ ا فأكرمته وعزَّ فالنً  لقيتُ " :ولو قال

ـــشريونجـــد ـــدور للـــسياق فـــي الحـــديث ال ـــهن خـــاللمـــ ف، هـــذا ال ـــداخلي،  نوعي  ال

 :والخارجي

 :linguistic context )السياق اللغوي( السياق الداخلي -١

 .)٣(عناصر لغوية يف الرتكيب تساعد على حتديد املعىن املراد ويتمثل يف 

                                                           

 ١٥٧: �سورة���عام،�من��ية)١(

  �١/١٨٥املثل�السائر�)٢(

ـــة�د: �انظـــــر)٣( ـــة�لغو�ـــــة�م��ميــ ـــة�دراســ ـــ��خليـــــل�/ ال�لمــ ـــة�د١٦١حل�ــ ـــاطف�/ ،�وعلـــــم�اللغــ عــ

  ٢٤١مد�ور�



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٩٤

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

ـــه وســـلمهـــذامـــن   و  ـــه صـــلى اهللا علي َـــْضِربُ ي َال تـَْرِجعُـــوا بـَْعـــدِ : ( قول ـــارًا ي ـــُضُكْم  ُكفَّ بـَْع

 .)١()رِقَاَب بـَْعضٍ 

ــارًا(بكلمــة  املــراد اح احلــديث يفرَّ فقــد ســاق ُشــ    أ�ــا تعــين:  منهــا أقــواًال كثــرية،هنــا) ُكفَّ

يَـــْضِرُب (مجلـــة أن يلتفـــت إىل الُعْكـــَربِي  جنـــد نـــاولكن .)٢( أو االخـــتالفالكفـــر احلقيقـــي،

ــاَب بـَْعــضٍ  ــُضُكْم رَِق  وتــدفع إرادةف، االختالبــلكفــر تفــسري اتقــوِّي  ة بعــدها، الــوارد)بـَْع

   .)٣(الكفر احلقيقي

 : Context of Situation )سياق الموقف (السياق الخارجي -٢

 .)٤(رجي للحدث الكالمي، من ظروف ومالبساتاإلطار اخلال يف ويتمث

 : يف احلديث الشريف  ومن هذا 

 )َترَِبْت َيَداكَ ( -١

تـََزوَّْجــُت اْمــرَأًَة يف َعْهــِد (: قــال -رضــي اهللا عنــه- َجــاِبر بــن عبــد اللَّــهِ فعــن 

 : فقـالصلى اهللا عليه وسلم، فـََلِقيُت النيب صلى اهللا عليه وسلمرسول اللَِّه 

                                                           

  ١٢١: �باب��نصات�للعلماء،�حديث�رقم-�كتاب�العلم���١/٥٦يح�البخاري�)١(

،�٥٦-٢/٥٥ووي�ع�ـ���ــ�يح�مــسلم�شـرح�النــ: �ذكـر��عــض�م�أن�ف��ـا�ســبعة�أقـوال،�انظــر)٢(

 ١٣/٢٧وفتح�الباري�

  ٢٦٦إعراب�ا��ديث�النبوي�للعك��ي�: �انظر)٣(

أحمــــد�/ ،�وعلــــم�الداللــــة�د١٦١حل�ــــ��خليــــل�/ ال�لمــــة�دراســــة�لغو�ــــة�م��ميــــة�د: �انظــــر)٤(

 ٧١مختار�عمر��



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٩٥

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 : قـال، ثـَيِّـبٌ : قلـتُ ؟"ِبْكٌر أَْم ثـَيِّبٌ " : قال، نعم: قلتُ ؟"يا َجاِبُر تـََزوَّْجتَ "

ُســـوَل اللَّـــِه ِإنَّ يل َأَخـــَواٍت َفَخـــِشيُت أَْن  يـــا رَ : قلـــت؟"فـََهـــالَّ ِبْكـــرًا ُتَالِعبـَُهـــا"

نَـُهنَّ   ،َفَذاَك أذن ِإنَّ اْلَمـْرأََة تـُـْنَكُح علـى ِديِنَهـا َوَماِهلَـا" : قال.َتْدُخَل بـَْيِين َوبـَيـْ

ينِ ،َوَمجَاِهلَا  !)١()"َترَِبْت َيَداكَ  ، فـََعَلْيَك ِبَذاِت الدِّ

ــِربَ "كلمــة ف   إرادة هــذا املعــىن مينــع اخلــارجي الــسياق، ولكــن )٢(افتقــر: يف اللغــة تعــين" َت

عنايــة جــابر بــن عبــد اهللا حنــو  توجيــهُ  املقــصود ويبــنيِّ أن، )َترِبَــْت يَــَداكَ (يف مجلــة  اللغــوي

 . عليه بالفقرالدعاء ليسذات الدِّين، و 

 

 :  ويتمثل هذا السياق يف

 . وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم،المتكلم - أ

 صـلى اهللا عليـه أحبابـه وأصـحابهأحد عبد اهللا،  وهو جابر بن ،بمخاطَ ال - ب

 .وسلم

، وهــو النــصح واإلرشــاد؛ فقــد بــادره النــيب صــلى اهللا عليــه الكــالممــن غــرض ال - ج

  .وسلم بالسؤال عن أمره

                                                           

ين،�حديث-�كتاب�الن�اح���٢/١٠٨٧يح�مسلم�)١(  ٧١٥: �باب�استحباب�ن�اح�ذات�الّدِ

 ١/٤٢٤) ترب(،�واللسان�٩/٤٧٩) ترب(،�واملحكم�١٤/١٩٤) ترب(�ال��ذيب�:نظر�ا)٢(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٩٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 ويتـضح مـن .يةعطيات الـسياقعليه مع وجود هذه امل "دعاءً "فال يُتصور أن يكون ذلك  

 بــني حمتــوى امللفــوظ وأثــره التــداويل، ففــي بعــض األحيــان جنــد امللفــوظ وســيلة هــذا الفــرقُ 

 .)١(اصطالحية إليصال مقصٍد متضمٍَّن يف القول، يتجاوز احملتوى اخلام للملفوظ

وقول النيب صـلى  :ياألصمعقال (،  هلذا املعىن التداويل القدامىعلمائنامن   كثريوقد نبَّه

 : كمـا تقــول،ثاثَ حْ تِ ْســأراد بـه اال "َترِبَـْت يَــَداكَ ،  الــّديناتِ  بـذكَ ْيــلَ عَ " اهللا عليـه وسـلم 

 .)٢()لكَ ثْ  وأنت ال تريد أن يُـ ،كَ مُّ  أُ كَ تْ لَ كِ  ثَ ،جُ انْ 

 ، عليـهد الـدعاءَ مل يتعمَّـ( أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم أيـًضا) ه٢٢٤ت ( عبيد و أبوذكر  

 .)٣()مرِ  األوقوعَ ريدون  ال ي، يقولو�ا وهم العرب على ألسنةِ  جاريةٌ  كلمةٌ  هذهولكن

ـــاه يف ( أن  أيـــًضاالنـــووي وبـــنيَّ   ضـــيفت إىل  وأُ ، أي افتقـــرتَ ، يـــداكفتقـــرتْ ا :األصـــلمعن

 مث إن العــرب اســتعملت هــذ اللفظــة ، ألن غالــب االكتــساب والتــصرفات تكــون �ــا؛اليــد

هم مـرادُ  بـل ، وال تقصد �ا الدعاء بوقـوع الفقـر، معناها يف األصل مريدةٍ يف كالمها غريَ 

 .)٤() كثرية يف كالمهم وهلذا نظائرُ ، بهِين تَ عْ يَـ  بذلك املذكور لبإيقاظ المخاطَ 

                                                           

 ١٤١-١٤٠التداولية،�لفيليب�بال�شيھ�: �انظر)١(

 ٢/٢٦٨املز�ر�: ،�وانظر�٣/٦٨ذيل�أما���القا���)٢(

ــــد�)٣( ــــي�عبيــ ــــديث�أل�ــ ــ�،��٤/٤٣غر�ــــــب�ا��ــ ــ ــــھ��ــ ــــذا�عنــ ـــــر��ــ ،�١٤/١٩٤) تــــــرب(�ال��ــــــذيب�:وانظـ

 ٢/٦٣) ترب(�العروس�،�وتاج١/٤٢٤) ترب(واللسان�

  ���٣/٤١ذيب��سماء�واللغات�للنووي�)٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٩٧

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

" التداوليــــة" يف املعــــروف هــــذا املبــــدأ إىل القــــدامىنــــا علمائ مــــن ذلــــك ســــبقُ ويتــــضح     

 !احلديثة

هــو الــصحيح ( هبأنــ" َترِبَــْت يَــَداكَ " التــداويل الــسابق يف مجلــة املعــىنوصــف النــووي وقــد  

معناه ِخْبـَت وافتقـرَت إن مل تفعـل مـا أرشـدُتك : وقال بعض العلماء. ه احملققونالذي قال

 املعــىن وهــو رأي يقــف عنــد .) هـــ٥٩٧ت ( )٢(ابــن اجلــوزي :ذا�ــ القــائلني ومــن .)١( )إليــه

لهـا الـيت حيُ  "الـدعاء" إشـكالية معـىن ، وتبقـى معـه، بعيـًدا عـن االسـتعمال والـسياقاللغـوي

ـــة حتكـــم وجـــود توقعـــات بـــني املتخـــا( بــــالقـــول، و الـــسياق اخلـــارجي طبني، وأصـــول خطابي

 .)٣()واستنتاجا�مسلوكهم 

: ، أيدعـاءولـيس  خـربٌ علـى أنـه   ُفسِّر املعـىن اللغـويلو على أنه ميكن قبول هذا الرأي  

ـــدِّ  ســـتفتقر إن مل تتمـــسك بـــذاتِ  ـــه يف هـــذا التوجيـــه قـــول الر تممـــا يـــس و .ينِ ال ب اغـــأنس ب

َربَــٍة﴾﴿ :قولــه تعــاىل يف ) ه٥٠٢ت (اين هاألصــف أي ذا لُــُصوٍق (: )٤(َأْو ِمــْسِكيًنا َذا َمتـْ

" َترِبَـــْت يَـــَداكَ ،  الـــّدين بـــذاتِ كَ ْيـــلَ عَ " :قولـــه عليـــه الـــسالمومنـــه ..... اب لفقـــره، بـــالرتُّ 

                                                           

  ���٣/٤١ذيب��سماء�واللغات�للنووي�)١(

  �١/١٠٤غر�ب�ا��ديث�البن�ا��وزي�)٢(

. التــــداوليات�وتحليــــل�ا��طــــاب�د: ،�وانظــــر١٠٢محمــــد�يــــو�س�. �مــــدخل�إ�ــــ��اللــــسانيات�د)٣(

 ٤جميل�حمداوي�

 ١٦: �سورة�البلد،�آية)٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٩٨

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 ال  حيــثُ نْ  ِمــرُ ِقــتَ فْ ه فتَـ وُمــرُ  لــك مــا تَـ لُ صُ  فــال َحيْــينِ  الــدِّ  ذاتُ كَ نَّــوتُـ فُ ا علــى أنــه ال يَـ تنبيًهــ

 .)١()رُ عُ شْ تَ 

مــن قولــه صــلى اهللا وســلم فهــم أيــًضا غــرض النــيب يف ضــوء مــا تقــدم ميكــن أن يُ و  -

  !)٢() َميِيُنِك فَِبَم ُيْشِبُهَها َوَلُدَهاَترَِبتْ (: -ضي اهللا عنهار -لعائشة 

ضــي اهللا ر - عائــشة جتــاه، صــلى اهللا عليــه وســلم هممكــن منــغــري فمعــىن الــدعاء 

 .) ه٤٦٣ت  (البَـرِّ د كما يف التمهيد البن عب .)٣ (-عنها

 املـتكلم شخـصية"التفات أصـحاب هـذا التوجيـه مـن القـدماء إىل  هو ما يبنيِّ و  

يف التداوليـة،   املوقـفسـياق، وهذا هو  من الكالم الغرضمعرفةيف " بواملخاطَ 

 !يف العصر احلديثاالجتماعية اللغوية  واملدرسة

 

 )يا ُمَعاذُ  كَ مُّ  أُ كَ تْ لَ كِ ثَ ( -٢

 آخــر هــذا احلــوار الطويــل مــا جــاء يففي" الــدعاء"معــىن  أيــًضااخلــارجي  الــسياق يــستبعد  

قـال :  قـال ُمعـاذ-رضي اهللا عنـه-  بن َجَبلومعاذ ،صلى عليه وسلمالذي دار بني النيب 

ـــه وســـلم ـــَك هـــذا...": (.يل رســـول اهللا صـــلى علي ـــا نَـــِيبَّ اللَّـــهِ  فقلـــتُ ".ُكـــفَّ َعَلْي  َوِإنَّـــا : ي

                                                           

 ٧٤-٧٣ات��املفرد)١(

 ١٣٠: �باب�ا��ياء����العلم،�حديث-�كتاب�العلم���١/٦٠يح�البخاري�)٢(

 �٨/٣٤٠التم�يد�البن�عبد�ال���)٣(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١٠٩٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 َوَهـْل َيُكـبُّ النـاس يف النَّـاِر علـى َثِكَلْتـَك أُمُّـَك يـا ُمَعـاذُ : فقال ؟َكلَُّم بِهِ َلُمَؤاَخُذوَن ِمبَا نـَتَ 

 .)١()ُوُجوِهِهْم أو على َمَناِخرِِهْم إال َحَصائُِد أَْلِسَنِتِهمْ 

فـَْقُد الَوَلدِ :  يف اللغةلثُّكلفا 
 هـذا  تـوهمَ اجلملـة الـسابقة الذي قيـل فيـه  املوقفُ ويدفع، )٢(

  كـلَّ  يعـمُّ  واملـوتُ ،هه أو قولِـوء فعلِـ لـسُ ؛ عليه بـاملوتِ ءٌ أنه دعاك( هذا ذُِكَر أند فق املعىن،

  لــئالَّ ؛ لــك خــريٌ ذا فــاملوتُ كــ ه كنــتَ ا إذ أو أرادَ . دعــاءٍ َال  عليــه َكــ الــدعاءُ ا هــذا فــإذً ،أحــدٍ 

 وال يـــراد �ـــا ، وجيـــوز أن يكـــون مـــن األلفـــاظ الـــيت جتـــري علـــى ألـــسنة العـــرب.اوءً  ُســـتـــزدادَ 

 .)٣() اهللاُ كَ لَ  وقاتَـ ،اكَ دَ  يَ تْ بَ رِ  تَ :اء كقوهلمالدع

ول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   وهذا هو املعىن الظاهر الذي يقوِّيه السياق اخلارجي؛ فرس

شـرَّاح احلـديث أن كثـري مـن وهلـذا قـرر  ؛ ن الناربعده مي اجلنة، و هيدخلما  إىل عاًذايرشد مُ 

  مـن الغفلـةِ يـهٌ  وتنبِ يـبٌ تأدِ  بـل هـو ،هراد وقوعُـيُـ وال ، عليه باملوت علـى ظـاهرهدعاءٌ (هذا 

 .كما مرجرى على عادة العرِب في مخاطباتها، . )٤() لألمرِ  وتعظيمٌ وتعجيبٌ 

 

 

                                                           

ةِ �كتــاب��يمــان،�بــاب��٥/١١ا��ــامع�الــ��يح�و�ــو�ســ�ن�ال��مــذي�)١(
َ

ال ،�جــاء��ــ��ُحْرَمــِة�الــصَّ

 ٢٦١٦: حديث
 ١/٤٩٥) ث�ل(،�واللسان�١/٢١٧ )ث�ل(�ال��اية����غر�ب�ا��ديث�)٢(

 ١/٤٩٥)  )ث�ل(،�واللسان�١/٢١٧) ث�ل(�ال��اية����غر�ب�ا��ديث�)٣(

 �١/٣٦١،�وعون�املعبود�٧/٤٤٦فتح�الباري�: �،�وانظر�١/١٨٤مرقاة�املفاتيح�)٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١٠٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 )َوْيُل أُمِِّه ِمْسَعَر َحْربٍ ( -٣

يب أل يف قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم "الـدعاء"معىن توهم كذلك يدفع السياق اخلارجي    

ــــِه َويْــــلُ : (بَـــِصريٍ   ،وُجْرأَتـِـــه ،ا مــــن شــــجاعتهتعجبًــــ( قـــال هــــذا؛ فإنــــه! )١()ِمــــْسَعَر َحــــْربٍ  أُمِّ

 .)٢()وإقدامه

، وفـرَّ  اُحلَديـْبَـةحلْ مبوجـب ُصـ قتـل مـشرًكا أراد محلـه إىل مكـةكان قد  َبِصريٍ وهذا ألن أبا  

 الـدال املعـىن ذلـك َبِصريٍ وقد فهم أبو .  آخر كان معه؛ خوفًا من أن يقتله أيًضا رجلٌ منه

 ِسـيفِ إىل بعـد هـذه املقولـة بدليل أنـه خـرج ؛ من خالل موقف الكالم االستحسانعلى 

، حـــىت اســـتغاثت  إىل الـــشام قـــريشمـــن انـــضم إليـــه طريـــقَ ض هـــو و رتَِ ْعـــيَـ  )ســـاِحله (الَبْحـــر

 .)٣(قريش بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

 ،بـه الـدعاءال يُـراد  هـذا القـول  أن إىل هذا املعىن التداويل، فذكرالقاضي عياضوأشار   

 يف غـري ه عنـدهماسـتعمال وكثـر  العـرب،على ألـسنة  جرى ممافإنه ،وإن كان أصله الدعاء

  .)٤(مه عند التعجب واالستحسان والتعظيا بوْ  وأتَـ ،مِّ مواطن الدعاء والذَّ 

                                                           

�بـــاب�الـــشروط��ـــ��ا���ـــاد�واملـــصا��ة�مـــع�-كتـــاب�الـــشروط ��٢/٩٧٩ـــ�يح�البخـــاري�)١(

 ٢٥٨١: أ�ل�ا��رب�وكتابة�الشروط،�حديث

 ٤٩٤٠-٦/٤٩٣٩) و�ل(،�واللسان�٥/٢٣٥) و�ل(ة����غر�ب�ا��ديث��ال��اي)٢(

�بــاب�الــشروط��ــ��ا���ــاد�واملــصا��ة�-كتــاب�الــشروط �٢/٩٧٩ــ�يح�البخــاري�: �انظــر)٣(

 ٢٥٨١: مع�أ�ل�ا��رب�وكتابة�الشروط،�حديث

 ١/١٢٠مشارق��نوار��: �انظر)٤(



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١٠١

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

ا 

 وسـائلها ومظاهرهـا، وبيـان "احلـديث الـشريفدفع التوهم يف " مع ظاهرة الوقفةبعد هذا 

 : خيلص البحث إىل النتائج اآلتية،هفياللغوية 

 يفـسره علـى هــًوى رمبـاتفـسري اخلطـاب بعيـًدا عـن قائلـه، واالكتفــاُء بقارئـه الـذي  -١

، املخاطـبال يـسوغ هـذا واملـتكلم قـد راعـى حـال أمر غري صحيح؛ ف يف نفسه

 .ببعض القرائنه  يتومهأن واحرتز ملا ميكن

ـــة "ســـبق علمـــاُء العربيـــة القـــدامى -٢ يف " جتنـــب اللَّـــبس"بـــدأ مل ظريهـــايف تن" التداولي

  .عملية التخاطب

إليـضاح املقـصود، ؛ يف احلـديث الـشريف" التنغـيم"، و"الـسَّكت"توظيف جرى  -٣

ملبـوب هلـا يف كتـب النحـو، أسـاليب التعجـب غـري ا وظهر أن. هدفع توهم غري و 

 .فيها أيًضابل مبالحظة التنغيم ا، وحدهال تفيد معىن التعجب 

دفــع تــوهم غــري املــراد ، و فهــم املعــىنعلــى الــيت ســاعدت يــة تعــددت القــرائن النحو  -٤

 التــام بــني النحــو والداللــة، وأمهيــة يف احلــديث الــشريف؛ ويعكــس هــذا الــرتابطَ 

 . بذلك لفهم املعىن فهًما سليًمااألخذ

ال م شـــيًئا وهِ  أن تُـــ؛ خـــشيةأحيانًـــا بكلمـــة، فـــال تُـــستعمل يف ســـياق مـــايـُــَضحَّى  -٥

 ".الَكْرم"، و"ةمَ الَعتَ : " دراسة كلميتيريده املتكلم، كما رأينا يف

ِمـــَساس"مـــا يُـــَسمَّى بــــألفـــاظ اســـتعمال  احلـــديث الـــشريف مـــن غـــرضُ  -٦ ، أو "الالَّ

 فيمــا دفــع أي تــوهم قــد حيــدث للمخاطَــب، هــو "ظــورة اجتماعي�ــااأللفــاظ احمل"

 . غري املتخيلة مور، يف بعض األحكام واحلدود الشرعية، واأليُعرض عليه

املخاطـــــب دورًا مهًمـــــا يف إفـــــادة  معجميـــــة يف احلـــــديث الـــــشريف زيـــــاداتأدَّت  -٧

 .عبارةأو كلمة، يف زيادة   ذلكومتثل ، هتوهم غري  دفعِ ، و بالغرض من الكالم



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١٠٢

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

إليــه يف داللــة  مــا ذهبــوا حتــرجِّ  وســيلةً الــسياق اللغــوي بعــض العلمــاء يف  الــتمس -٨

 .اللفظة يف احلديث الشريف

ـــةاللغـــوي يف بعـــض اجلمـــلاســـتبعد الـــسياق اخلـــارجي إرادة املعـــىن  -٩ : ، مثـــل النبوي

علـى شخـصية  هـذا الـسياق وقـام !)َويْـُل أُمِّـِه ِمـْسَعَر َحـْربٍ ( و!)َترَِبْت يَـَداكَ (

  .املتكلم، والسامع، والغرض من الكالم

تأكيــــد الفـــرق بــــني حمتـــوى امللفــــوظ وأثــــره ب "التداوليــــة" القـــدامى علماؤنــــا ســـبقَ  -١٠

َجْريًـا علـى راد �ـا حقيقـة معناهـا، ل وال يُ التداويل، فهناك بعض اجلمل اليت تقا

 .عادة العرب يف خماطبا�ا

هم يف احلــديث الــشريف، فوجــدنا منهــا يف ســياقات تعــددت مظــاهر دفــع التــو  -١١

" ، و"دفـع تـوهم إرادة ا�ـاز"و ، "دفع توهم استحالة املعىن إىل الضد: "خمتلفة

دفــع "و، "ة اجلــنسدفــع تــوهم إراد"و، "دفــع تــوهم العمــوم وإرادة مطلــق الزمــان

دفـــع تـــوهم املعــــىن "و، "ودفــــع تـــوهم حتـــسني القبــــيح"، "تـــوهم إرادة االســـتفهام

  ."دفع توهم املعىن الُعريف"، و"دفع توهم املعىن الشرعي"، و"اللغوي

 

وقد يُراد يف بعض السياقات األخرى مظهٌر من هذه املظاهر وينتفي عكـسه؛ بوجـود 

 . وترشحهقرينة تدل عليه
 

 ياسر السيد رياض  السيد المرسي.د                                                     

 

 



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١٠٣

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

ادر واا 
 

 القنـوجي، حـسن بـن صديقلـ العلـوم، أحـوال بيـان يف املرقـوم الوشـي العلـوم أجبد -١

  .م١٩٧٨ بريوت -العلمية الكتب دار: ط ،زكار اجلبار عبد: ت

 أنــس: عــشر، للبنــاء الــدمياطّي، ت بعــةاألر  القــراءات يف البــشر فــضالء إحتــاف -٢

 . م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧الثالثة : لبنان، ط –العلمية الكتب دار: مهرة، ط

 اهليئــة: ط، إبــراهيم الفــضل أبــو حممــد: اإلتقــان يف علــوم القــرآن، للــسيوطي، ت -٣

 .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤ القاهرة -للكتاب العامة املصرية

 دار: ، طقـــــدارة صـــــاحل فخـــــر/ د: أســـــرار العربيـــــة، أليب الربكـــــات األنبـــــاري، ت -٤

 . م١٩٩٥ /ه١٤١٥ األوىل: الطبعة -بريوت -اجليل

عــــامل : أمحــــد خمتــــار عمــــر، ط/ أســــس علــــم اللغــــة، ملاريوبــــاي، ترمجــــة وتعليــــق د -٥

 .م١٩٩٨/ه١٤١٩الثامنة : مصر، ط-الكتب، القاهرة

، البجـاوي حممـد علـي: العـسقالين، ت حجـر بـنال الـصحابة، متييـز يف اإلصابة -٦

 .م١٩٩٢/ ه١٤١٢ األوىل: ط ،بريوت -اجليل دار: ط

ـــة، د -٧ ـــان، األردن، -دار الفـــالح: حممـــد علـــي  اخلـــويل، ط/ األصـــوات اللغوي  عمَّ

 .د ت

جممـع : عبـد اإللـه نبهـان، ط: إعراب احلديث النبوي، أليب البقاء العكربي، ت -٨

 .م١٩٨٦/ه١٤٠٧الثانية : اللغة العربية بدمشق، ط

 املـــنعم عبـــد: عليـــه وعلـــق حواشـــيه عوضـــإعـــراب القـــرآن، أليب جعفـــر النحـــاس،  -٩

 األوىل:  ط لبنـــــــــان،،بـــــــــريوت-العلميـــــــــة الكتـــــــــب دار :ط - إبـــــــــراهيم خليـــــــــل

 .ه١٤٢١



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١٠٤

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

مـــــصر –اهليئـــــة املـــــصرية العامـــــة للكتـــــاب : األمـــــايل، أليب علـــــي القـــــايل، ط -١٠

 .م١٩٧٦

ـــــامر حممـــــد حممـــــد /د: ت لزركـــــشي،ل الفقـــــه، أصـــــول يف احملـــــيط البحـــــر -١١  ، ت

  .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١ األوىل: ط ،لبنان ،بريوت– العلمية الكتب دار: ط

عبــد الــستار أمحــد فــراج : ت، ، للزَّبيــديتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس -١٢

 .م وما بعدها١٩٦٥/هـ١٣٨٥، مطبعة حكومة الكويت وآخرين

ـــــْرَداِوي،  -١٣
َ
ـــــن ســـــليمان امل ـــــي ب ـــــر يف أصـــــول الفقـــــه، لعل ـــــري شـــــرح التحري  التحب

 ، الــــــــسراح أمحــــــــد /د القــــــــرين، عـــــــوض /دعبـــــــد الــــــــرمحن اجلــــــــربين، / د: ت

 .م٢٠٠٠/ه١٤٢١األوىل :  الرياض، ط-مكتبة الرشد: ط

حممــود . ، د)املفــاهيم واملــذاهب واألســس والتطبيــق (حتليــل اخلطــاب العــريب -١٤

 .م٢٠١٥/ه١٤٣٦ السعودية، -مكتبة املتنيب، الدمام: ، طعكاشة

التداوليــة مــن أوســنت إىل غوفمــان، لفيليــب بالنــشيه، ترمجــة صــابر احلباشــة،  -١٥

 .م٢٠٠٧األوىل : سوريا، ط–ار احلوار د: ط

  الوهــــاب عبــــد: ت لــــسيوطي،ل النــــواوي، تقريــــب شــــرح يف الــــراوي تــــدريب -١٦

 .د ت الرياض،- احلديثة الرياض  مكتبة:، طاللطيف عبد

 دار: ، طاألبيـــــاري إبـــــراهيم: ت اجلرجـــــاين، حممـــــد بـــــن علـــــيل التعريفـــــات، -١٧

 .ه١٤٠٥ األوىل: ط ،بريوت -العريب الكتاب

 مـصطفى: ت ،رِّ البَــ عبـد بـنال واألسـانيد، املعـاين مـن املوطـأ يف ملـا التمهيد -١٨

 األوقــاف عمــوم وزارة: ، طالبكــري الكبــري عبــد حممــد  و،العلــوي أمحــد بــن

  .ه١٣٨٧ املغرب- اإلسالمية والشؤون



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١٠٥
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 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 ،بــريوت -الفكــر دار: ط النــووي، الــدين يحملــ واللغــات، األمســاء �ــذيب  -١٩

 .م١٩٩٦ األوىل: ط

ـــــد الـــــسالم هـــــارون وآخـــــرين: ، تهـــــري لألز ،�ـــــذيب اللغـــــة -٢٠  ، األســـــتاذ عب

 .، د تالدار املصرية  للتأليف والرتمجة :ط

 حممـــد /د: ت املنـــاوي، الـــرؤوف عبـــدل التعـــاريف، مهمـــات علـــى التوقيـــف -٢١

 ، دمــــشق، بــــريوت- الفكــــر دار، املعاصــــر الفكــــر دار: ، طالدايــــة رضــــوان

 .ه١٤١٠ األوىل: ط

 -املكتبــة العــصرية: غالييــين، طجــامع الــدروس العربيــة، للــشيخ مــصطفى ال -٢٢

 .م١٩٩٤/ه١٤١٤ثالثون ال: صيدا، بريوت، ط

، شــــاكر حممــــد أمحــــدالــــشيخ : ت الرتمــــذي،  ســــنن وهــــوالــــصحيح اجلــــامع -٢٣

مطبعــــة : واألســــتاذ حممــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، واألســــتاذ إبــــراهيم عطــــوة، ط

 .م١٩٧٥/ه١٣٩٥الثانية : ط، مصر–مصطفى البايب احلليب

ـــسليمان بـــن عمـــر البجريمـــيهـــاج الطـــالبحاشـــية البجريمـــي علـــى من -٢٤  ، ، ل

 .، دتتركيا،  ديار بكر– املكتبة اإلسالمية:ط

  الـــــــــسندي، احلـــــــــسن أليب: تـــــــــأليف النـــــــــسائي، علـــــــــى الـــــــــسندي حاشـــــــــية -٢٥

  ،حلــــب– اإلســــالمية املطبوعــــات مكتــــب: ، طغــــدة أبــــو عبــــدالفتاح: ت

  .م١٩٨٦/ه١٤٠٦ الثانية: ط

القــاهرة، –عــامل الكتــب :أمحــد خمتــار عمــر، ط/ دراســة الــصوت اللغــوي، د -٢٦

 .م٢٠٠٤/ه١٤٢٥



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١٠٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 العـدوي الـصعيدي علـيل الرباين، الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية -٢٧

 – بــريوت - الفكــر دار: ، طالبقــاعي حممــد الــشيخ يوســف: ت املــالكي،

  .ه١٤١٢

األسـتاذ حممـود حممـد شـاكر، : دالئل اإلعجـاز، لعبـد القـاهر اجلرجـاين، ت -٢٨

 .، د ت القاهرة-مكتبة اخلاجني: ط

ن الــــــصِّديقي، دليـــــل الفـــــاحلني -٢٩   لطــــــرق ريـــــاض الــــــصاحلني، حملمـــــد بــــــن عـــــالَّ

:  بــــريوت، لبنــــان، ط-دار املعرفــــة: الــــشيخ خليــــل مــــأمون شــــيحا، ط: ت

 .م١٩٩٦/ه١٤١٦الثانية 

 .م٢٠١٢/ه١٤٣٣األوىل :  مصر، ط-دار التأصيل: سنن النسائي، ط -٣٠

  الزرقـــاين، فيوســـ بـــنال: تـــأليف مالـــك، اإلمـــام موطـــأ علـــى الزرقـــاين شـــرح -٣١

  .ه١٤١١ – األوىل: ط ،بريوت– العلمية الكتب دار: ط

الـشيخ حممـد حمـي : بـن عقيـل، تالشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالـك،  -٣٢

ــــــــــــدين عبــــــــــــد احلميــــــــــــد، ط ــــــــــــرتاث: ال العــــــــــــشرون : القــــــــــــاهرة، ط –دار ال

 .م١٩٨٠/ه١٤٠٠

 الـدين حمـىي حممـدالـشيح  :، تهشام بنال الصدى، وبل الندى قطر شرح -٣٣

 عــــــــــشرة احلاديــــــــــة :، طمــــــــــصر– املكتبــــــــــة التجاريــــــــــة: ، طحلميــــــــــدا عبــــــــــد

  .م١٩٦٣/ه١٣٨٣

األوىل :  بــريوت، ط-دار الكتــب العلميــة: شــرح املفــصل، البــن يعــيش، ط -٣٤

 .م٢٠٠١/ه١٤٢٢

ـــن ليحـــىي: ،مـــسلم  صـــحيح علـــىالنـــووي شـــرح -٣٥  دار: ط النـــووي، شـــرف ب

  .ه١٣٩٢ الثانية: ط ،بريوت– العريب الرتاث إحياء



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١٠٧
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 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

ـــــب مـــــصطفى. د :البخـــــاري، ت صـــــحيح -٣٦ ـــــن دار: ط ،البغـــــا دي ـــــري اب  -كث

  .م١٩٨٧/ه١٤٠٧ الثالثة: ط ،بريوت ،اليمامة

 إحيــاء دار: ط، البــاقي عبــد فــؤاد حممــد: تمــسلم بــشرح النــووي،  صــحيح -٣٧

 .بريوت، د ت -العريب الرتاث

ــــــب طــــــرح -٣٨ ــــــب، شــــــرح يف التثري ــــــ التقري ــــــدين زينل ــــــن ال   العراقــــــي، احلــــــسيين ب

 األوىل: ط ،بــريوت– العلميــة الكتــب دار: ، طعلــي حممــد عبــدالقادر: ت

  .م٢٠٠٠

 .م٢٠٠٠ القاهرة، -دار غريب: كمال حممد بشر، ط/علم األصوات، د -٣٩

  القــــــــاهرة، -عــــــــامل الكتــــــــب: أمحــــــــد خمتــــــــار عمــــــــر، ط/ علــــــــم الداللــــــــة، د -٤٠

 .م٢٠٠٩/ه١٤٣٠السابعة : ط

مكتبــــة الرشــــد : ، ط عبــــد اهللا ربيــــع/ عبــــد العزيــــز عــــالم، د/ د،الــــصوتيات علــــم -٤١

 .ه١٤٢٥السعودية -ناشرون 

–دار الثقافـــة  :عـــاطف مـــدكور، ط/ علـــم اللغـــة بـــني الـــرتاث واملعاصـــرة، د -٤٢

 .م١٩٨٧ .م١٩٨٧القاهرة 

–دار املعـارف، القـاهرة : كمال بشر، ط/ ، د)األصوات(علم اللغة العام  -٤٣

 .م١٩٧٩اخلامسة : مصر، ط

مكتبــة : عمــرو خــاطر وهــدان، ط/ ، د)املــستوى الــداليل(علــم اللغــة العــام  -٤٤

 .م٢٠١٩/ه١٤٤٠األوىل : الدمام، السعودية، ط–تنيب امل

 العيـين، أمحـد بـن حممـود الـدين بـدرل البخـاري، صـحيح شـرحعمدة القاري  -٤٥

 . لبنان، د ت-بريوت، العريب الرتاث إحياء دار: ط



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١٠٨

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 ، آبـــــادي العظـــــيم احلـــــق مشـــــس مـــــدحمل داود، أيب ســـــنن شـــــرح املعبـــــود عـــــون -٤٦

  .م١٩٩٥ الثانية: ط لبنان،، بريوت -العلمية الكتب دار: ط

  ،القلعجـــــي أمـــــني املعطـــــي عبـــــد /د: ت ،اجلـــــوزي بـــــنال احلـــــديث، غريـــــب -٤٧

  .م١٩٨٥ /ه١٤٠٥األوىل: ط ،لبنان ،ريوتب– العلمية الكتب دار: ط

حـسني حممـد حممـد  /د: ت سـالم، بـن القاسـمأليب عبيد  احلديث، غريب -٤٨

  .م١٩٩٣/ه١٤١٣ ،القاهرة– جممع اللغة العربية :، طشرف

حممــد : بــشرح صــحيح البخــاري، البــن حجــر العــسقالين، ت فــتح البــاري  -٤٩

 القــاهرة، -دار الريــان للــرتاث: ين اخلطيــب، طفــؤاد عبــدالباقي، وحمــب الــد

 .م١٩٨٦/ه١٤٠٧األوىل : ط

 بـــن مـــدحمل التفـــسري، علـــم مـــن والدرايــة الروايـــة فـــين بـــني اجلـــامع القـــدير فــتح -٥٠

 . لبنان، د ت،بريوت -الفكر دار: ط الشوكاين، علي

– الفكـر دار:  طالزَُّحْيلِـّي، مـصطفى بـن َوْهبَـة /د، وأدلتـه اإلسالمي هالفق -٥١

 .، د تابعةالر : ، سوريا، طدمشق

 ،دار املعرفــة:فــيض القــدير شــرح اجلــامع الــصغري، لعبــد الــرؤوف املنــاوي، ط -٥٢

  .م١٩٧٢/ه١٣٩١الثانية :  ط لبنان،-بريوت

 ء الكفـــوي، البقـــايبأل، جـــم يف املـــصطلحات والفـــروق اللغويـــةالكليـــات مع -٥٣

 بـــــريوت - مؤســـــسة الرســـــالة: ، طحممـــــد املـــــصريو  ،عـــــدنان درويـــــش: ت

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

عبـــــد اهللا علــــي الكبـــــري، وحممــــد أمحـــــد : لــــسان العــــرب، البـــــن منظــــور، ت -٥٤

 . القاهرة، د ت-دار املعارف: يل، طحسب اهللا، وهاشم حممد الشاذ



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١٠٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

اص، اللغة، جوزيف فندريس، تعريب عبـد احلميـد الـداوخلي، وحممـد القـص -٥٥

 .م١٩٥٠مكتبة األجنلو املصرية : ط

ــــة معناهــــا ومبناهــــا، د -٥٦ ــــة : متــــام حــــسان، ط/ اللغــــة العربي الــــدار –دار الثقاف

 .م١٩٩٤البيضاء، املغرب، 

 -الثقافيــة الكتــب ارد: ، طفــارس فــائز: ، البــن جــين، تالعربيــة يف اللمــع -٥٧

 .، د تالكويت

 افظ،  أشــــرف أمحــــد حــــ/د خالــــد فهمــــي، /دمباحــــث يف فقــــه لغــــة القــــرآن  -٥٨

، )٥٦(سلــسلة روافـــد الكويــت،  -وزارة األوقــاف والــشئون اإلســالمية: ط

 .ه١٤٣٤مجادى اآلخرة / م٢٠١٣ مايو األوىل: ط

الـشيح : املثل الثائر يف أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين بن األثـري، ت -٥٩

 مــصر، -مطبعــة مـصطفي البــايب احللــيب: حممـد حمــي الــدين عبـد احلميــد، ط

 .د ت

 د هنـــــداوي، عبـــــد احلميـــــ/ د:  البـــــن ســـــيده، ت،يط األعظـــــماحملكـــــم واحملـــــ -٦٠

 .م٢٠٠٠/ه١٤٢١األوىل : بريوت، ط-دار الكتب العلمية : ط

 .بريوت، د ت -اجلديدة اآلفاق دار: ط الظاهري، حزمالبن  احمللى، -٦١

ـــــسانيات دمـــــدخل -٦٢ ـــــيحممـــــد حممـــــد .  إىل الل ـــــونس عل ـــــاب : ، طي دار الكت

 .م٢٠٠٤ األوىل: بريوت، لبنان، ط–اجلديد املتحدة 

  القـــاري، حممـــد ســـلطان بـــن علـــيل املـــصابيح، مـــشكاة شـــرح املفـــاتيح مرقـــاة -٦٣

 األوىل: ط ،لبنــــان، بــــريوت -العلميــــة الكتــــب دار: ، طعيتــــاين مجـــال: ت

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١١٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

حممــد جــاد املــوىل، وحممــد :  علــوم اللغــة وأنواعهــا، للــسيوطي، تاملزهــر يف -٦٤

–املكتبــة العــصرية صــيدا : وعلــي حممــد البجــاوي، ط، أبــو الفــضل إبــراهيم

 .م١٩٩٢/ه١٤١٢بريوت 

مؤسـسة : ط وآخـرين، طو شـعيب األرنـؤ : ت ،نبلح بن أمحد اإلمام مسند -٦٥

 :  بريوت، ت-الرسالة

 املكتبــة: ط عيـاض، لقاضـيل: تــأليف اآلثـار، صـحاح علــى األنـوار مـشارق -٦٦

 .ه١٣٣٣القاهرة – الرتاث ودار تونس- العتيقة

 . د ت، دار الفكر:طكبري، للفيومي،  يف غريب الشرح الاملصباح املنري -٦٧

 حممــــد أمحــــد / املعــــاجم اللغويــــة يف ضــــوء دراســــات علــــم اللغــــة احلــــديث، د -٦٨

 .م١٩٦٦دار النهضة العربية : أبو الفرج، ط

 ،كــيالين ســيد حممــد: املفــردات يف غريــب القــرآن، للراغــب األصــفهاين، ت -٦٩

 .، د تلبنان– املعرفة دار: ط

  ،عبــــد الــــسالم حممــــد هــــارونألســــتاذ ا : ت،البــــن فــــارس ،مقــــاييس اللغــــة -٧٠

 .م١٩٩١/هـ١٤١١األوىل :  ط، بريوت-دار اجليل: ط

 -مكتبــــة األجنلــــو املــــصرية: متــــام حــــسان، ط/ منــــاهج البحــــث يف اللغــــة، د -٧١

 .م٢٠١٤القاهرة 

نُزهــة النَّظَـــر يف توضـــيح ُخنْبـــة الِفَكـــر يف مــصطلح أهـــل األثَـــر، البـــن حجـــر،  -٧٢

–، فهرسـة مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة عبد اهللا بـن ضـيف اهللا الرُّحيلـي: ت

 .م٢٠٠١/ه١٤٢٢األوىل : الرياض، ط

األســتاذ ، أشــرف علــى تــصحيحه يف القــراءات العــشر، البــن اجلــزري النــشر -٧٣

 .، د ت بريوت لبنان–دار الكتب العلمية: علي حممد الضبَّاع، ط



    
 

 

 

 
 

 
 
 

١١١١

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثا�لد  

 )وسائله ومظاهره(دفع التوهم في الحديث الشريف  

 طـاهراألسـتاذ : ت ،البـن األثـري: تـأليف واألثـر، احلديث غريب يف النهاية -٧٤

- العلميـــــــــة املكتبـــــــــة: ، طالطنـــــــــاحي حممـــــــــد حممـــــــــود/د ،الـــــــــزاوى أمحـــــــــد

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩بريوت

، عبــد احلميــد هنــداوي: ت، للــسيوطيمهــع اهلوامــع يف شــرح مجــع اجلوامــع،  -٧٥

 .د تمصر، - املكتبة التوفيقية: ط
 

 


