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 Abstract : 

Studying the levels of language in Hadith is one of the most 
important studies that help to illustrate the linguistic 

characteristics of the Prophet’s discourse and thus differentiate it 

from the words of others. In such a way, the researcher needs some 
linguistic mechanisms that help understand the text of Al-Hadith, 

such as using the data and concepts of syntax, parsing, diacritics, 

and its semantic directives, as well as employing some concepts of 
linguistic semantics, including branches of how words indicate 

their meaning. The latter was confined by scholars of semantics to 

three conceptual branches: conformity, inclusion, and 
commitment, in addition to using other types of context, other than 

the linguistic context, such as cultural and historical context. 
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النبويأثر املعرفة اللغوية يف فهم احلديث   
 حبث يف النحو والداللة 

 
 1 مبارك باليل

 
 :امللخص

الدراسات   أهم  من  الشريف  احلديث  يف  اللغة  مستوايت  دراسة  اللغوية  إن  اخلصائص  جتلية  على  املساعدة 
عليه   هللا  صلى  النيب  حيتاج  خلطاب  هذا  مثل  ويف  غريه  أقوال  وبني  بينه  التفريق  مث  ومن  إىل  وسلم،  الباحث 

الشريف.. كتوظيف معطيات علم النحو ومفاهيمه،  نص احلديث  بعض اآلليات اللغوية املساعدة على فهم  
الداللة اللساين  نصب ورفع وجر وتوجيهاهتا الداللية. وكذا توظيف بعض مفاهيم علم وأبواب اإلعراب من 

حصرها علماء الداللة والبيان يف ثالثة تفريعات مفهوميه  ومنها تفريعات طرق داللة املفردة على معناها، واليت  
غري    -السياق األخرى املطابقة، داللة التضمن، وداللة االلتزام، يضاف إىل ذلك توظيف أنوع  ي: داللة  وه

 . مثل السياق الثقايف والتارخيي -السياق اللغوي 
 .اللغة، البنية، النحو، الداللة، احلديث النبوي. الكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة 
الدالالت   من  بسلسلة  تزخر  جعلها  مما  والعبارات،  الرتاكيب  وأمجل  األلفاظ،  أبفصح  النبوية  األحاديث  نصوص  جاءت  قد 

ناعاً وأتثرياً. وملا كانت معرفة العربية واإلحاطة مبستوايهتا: الصوتية والصرفية والنحوية والداللية واحدة  السياقية والبالغية والتداولية إق
حياول   املوضوع  هذا  فإن  دالالته..  على  والوقوف  النبوي  احلديث  لفهم  عنها  غىن  ال  اليت  املنهجية  اآلليات  مادة  –من  من  توفر  مبا 

متنوعة  البن  -علمية  أسرار  على  املتفردة، الوقوف  العربية  اخلطاابت  من  واحداً  بوصفه  النبوي،  للحديث  والتداولية  والبيانية  اللغوية  ية 
  وملا له من أثر اترخيي وحضاري يف العربية واإلسالم، وهو أمر جيعل من دراسة اجلوانب اللغوية والبيانية والتداولية يف احلديث النبوي 

 غاية يف األمهية. 
ى خصائص اللغة والبيان النبويني، مبا أويت النيب صلى هللا عليه وسلم من سالسة يف التعبري، ودقة يضاف إىل ذلك الوقوف عل

 يف إصابة املعىن، مع إجياز يف املبىن وجالء يف الداللة. 
 

 متهيد: مفهوم البنية. 
َية وهي مثل: رِشوٍة ورشاً »البناء: املبين، واجلمع أبنية وأبنيات.. مجع اجلمع والبِنية والبنُية: مابَنيته، وهو الِبىَن   والُبىن.. يقال: بِن ْ

يقا الِبىَن  مثل  مقصور،  ابلضّم  والُبىن  مبعىًن.  وَبىن  داراً  وابتىن  والركَِّبة..  املِشية  مثل  عليها  ُبين  اليت  اهليئة  البِْنية  َية  كأن  وبِن ْ وُبىًن  بُنية  ل: 
ال صحح  وفالن  وِجزًى،  ِجزيَة  مثل  مقصور،  الباء  بكسر  به وِبىًن،  يبتين  ما  أو  بناءاً  أعطيته  الرجل.  وأبنيت  الفطرة.  أي  بِنية 

 ( 89.88م، صفحة 2005ه/ 1426)املنظور، حتقيق وتعليق عامر أمحد، و مراجعة عبد املنعم خليل، داره«.
وفق   يعمل  نظام  هي  فإن ''البنية''  االصطالح اللساين  من انحية  إال وأما  اللغوية  العناصر  بينما ال متلك  من القوانني  جمموعة 

جمموعة من السمات، ومعىن هذا أن النظام ال يستمد شرعيته من مسات العناصر يف ذاهتا، بل من القوانني املتحكمة يف تنظيم تلك  
لة على مفاهيم متعّددة »فسوسري، رائد استعمل للدال  -إذا استندان إىل الرؤى املتعّددة ملختلف البَِنِوايت–السمات. ومصطلح البنية  

هذه  بني  الداخلي  التنسيق  أن  بنفينست  إميل  الحظ  وقد  وحدات،  من  يتكون  نسقاً  ابعتباره  اللسان  طرح  البنيوية،  اللسانيات 
نية ينبغي الوحدات يشكل بنية، ودراسة اللسان )أو كل جزء من اللسان، األصواتية، والصرف، اخل..( بصفته نسقاً منظماً من قبل ب

( الالند  عند  والبنية  عنها...  وال  Lalandeالكشف  األخرى  ابلظواهر  تتعلق  ظاهرة  إن كل  إذ  متالزمة؛  ظواهر  من  مكوانً  ( كالً 
 ( 295م، صفحة 2012)المحد،  ميكنها أن تكون كما هي إال يف عالقتها بتلك الظواهر وبعالقة هبا«.

نية نظام متّيزه الكلية، فال يتحّدد مسلكها مبسلك عناصرها أو أجزائها الفردية، بل ابلطبيعة الداخلية للكّل؛ فيتحّدد كما أن الب
عيد حسن،  )برجييته و ترمجة د.سالكلُّ وأجزاؤه بصورة متبادلة، فاألجزاء مرتابطة يف الكل ترابطاً غري مستقل، ولكنها تشكل له تفرعة.

 ( 120م، صفحة 2004ه/1425
( البىن  مقابلة  على  البنيويني  مجيع  )Structuresويتفق  ابلركامات   )agrégats  عناصر من  تتشكل  اليت  األخرية  هذه   ،)

( الكلية  مفهوم  على  تنبين  النظام  خاصية  أن  القول  ميكن  التقابل  وهبذا  الكّل،  عن  مفهوم  Totalitéمستقلة  لكن  يف (.  الكلية، 
ات  النهاية، ما هو إال أثر ينشأ من العالقات اليت تعّد أهّم ركن يف بناء النظام وعمله، إذ أن الُبىن تتحّدد عن طريق جمموعة من العالق

ية  فيما بني العناصر؛ فال العنصر وال الكل إبمكانه أن يشكل البنية، إن الذي يشكل البنية هو العالقات فحسب، وما الكل يف النها
 (Jean & autres, p. 455)إال نتيجتها«.
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 يف اللسانيات يشري إىل عالقة التالحم والتعالق اليت تربط بني وحدات اللغة أو وحدات النسق. -إذاً –فمصطلح البنية 
 

 املبحث األول: من قضااي النحو يف احلديث النبوي. 
 .مفهوم احلديث النبوي -1

)للفريوز و تقدمي: أبو الوفا، القاموس  احلديث يف اللغة من »حدث حدواثً وحداثة، نقيض قُدم، واحلديث: اجلديد، واخلرب..«.
 ( 265م، صفحة 2007ه/1428احمليط اجلزء األول، 

مسي به قول أو فعل أو تقرير نسب إىل النيب صلى هللا وأما يف االصطالح فاحلديث »هو اسم من التحديث، وهو اإلخبار مث 
 (4-3)لصبحي، د ت، الصفحات عليه وسلم«.

 مفهوم اإلعراب والنحو. 

جاء يف لسان العرب »اإلعراب والتعريب معنامها واحد وهو اإلب انة؛ يقال: أعرب عنه لسانه وعرَّب أابن وأفصح وأعرب عن  
ه الرجل: بنّي عنه.. وقال: إمنا مسي اإلعراب إعراابً لتبيينه وإيضاحه.. وقال: وأعرب حبجته أي أفصح هبا ومل يّتّق أحداً.. وعّرب منطق

أي هّذبه من اللحن. واإلعراب الذي هو النحو إمنا هو اإلابنة عن املعاين ابأللفاظ، وأعرب كالمه إذا مل يلحن يف اإلعراب. ويقال 
 ( 539)ابن املنظور، صفحة الكالم تعريباً، وأعربت له إعراابً إذا بينُته له حىت ال يكون فيه حضرمة«. عرّبت له

وود يف املصباح املنري: ».. أعرب ابأللف إذا كان فصيحاً وإن مل يكن من العرب وأعربت الشيء وأعربت عنه وعربته ابلتثقيل 
عنه أي:  وعرّبت  نفسها(  عن  تُعِرب  )واألمي  وأعربته  عرّبته  من  أجود  عنه  أعربُت  الفراء:  وقال  واإليضاح.  التبيني  مبعىن  ، كلها 

 ( 400)للفريومي، د ت، صفحة تُبنّي..«.
 

 املتحدث عن قول أو مراد فقد أعرب.يرتبط ابلفصاحة واإلابنة، وإذا أفصح املتكلم أو  –وفقاً للنصوص السابقة -فاإلعراب 
 ( 596)للفريومي، د ت، صفحة  وأما النحو فهو: »القصد ومنه النحو ألن املتكلم ينحو به منهاج كالم العرب إفراداً وتركيبًا«.

الكلمات العربية يف حال تركيبها: من اإلعراب، وأما النحو يف االصطالح فهو: »العلم ابلقواعد اليت يعرف هبا أحكام أوآخر 
 ( 1م، صفحة 2007ه/1428)حملمد حمي الدين، والبناء وما يتبع ذلك«.

يعرف أيضاً ابلنحو،  ما  وهو  هبا العرُب، اإلعراب  »من العلوم اجلليلة اليت اختصت  أبو البقاء الُعكربي:  يقول  واإلعراب كما 
 ( 3م، صفحة 1993ه/1414)للعكربي، عراب تعرف أحوال الكلمات العربية من حيث البناء واإلعراب..«.وابإل

أغراض  على  ويوقف  املعاين  مييز  اإلعراب  ألن  املعىن؛  »معرفة  اإلعراب:  فوائد  من  أن  ''اإلتقان''  يف  السيوطي  وذكر 
 ( 563م، صفحة  2006ه/1427اإلتقان يف علوم القرآن اجلزء الثاين، )للسيوطي، املتكلمني«.

واإلعراب أهّم خصائص العربية، وهو عمود العربية وذروة سنامها، وقد كان العرب يتكلمون لغتهم سليقة وطبعاً فتصدر منهم 
م صنعة يف ذلك أو مدرسة يتعلمون فيها قواعد األلفاظ دالة على املعاين اليت يريدوهنا ويفهموهنا بصيغها وحركاهتا دون أن يكون هل

 ( 75، صفحة 1985)شامية،  اللغة فال حييدون عنها.
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 إعراب احلديث النبوي: -2
اللحن واخلطأ،  ُعين علماء احلديث كثرياً بقواعد العربية ودعوا غريهم إىل العناية هبا صوانً حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم من  

ومن أجل ذلك كانت العربية ومعرفة قواعدها من أهم الشروط اليت جيب توفرها يف احملدث، قال ابن الصالح: »وحق على طالب  
 ( 400)الشهرزوري، صفحة  احلديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شني اللحن والتحريف ومعّرهتما«.

 
الكلم''؛   ''جوامع  صاحب  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  لغة  خصائص  لبيان  استكمال  هو  النبوي  احلديث  إبعراب  االعتناء  إن 
فقد كان صلى هللا عليه وسلم أفصح العرب بياانً وأوضحهم كالماً، ميتاز حديثه صلى هللا عليه وسلم على قلة بنائه أو عدد كلماته،  

والدالالت. بتبدل الظروف   على كثرة املعاين  تتبدل  وسلم حُمكم صحيح املعىن اثبت احلقيقة، اليت ال  عليه  هللا  أن كالمه صلى  كما 
 واألحوال. 

 كما أن لكالمه صلى هللا عليه وسلم جزالة وقوة يف العبارة وسهولة ووضوحاً يف الداللة، من غري تفّصح أو تقعر أو تكّلف.
يف   عليهم  هللا  رضوان  الصحابة  اجتهد  أن  وقد  وبعد  غريهم،  إىل  نقله  وإتقان  وضبطه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  حفظ كالم 

جواز مجع أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم وتدوينها هي أيضاً، وكان  استقر أمر املسلمني بعد مجع القرآن وتدوينه، أمجعوا على 
  عنه.ذلك على يد الزهري إبيعاز من اخلليفة اخلامس عمر بن عبد العزيز رضي هللا

يف  ظهور كتب الغريب  مرحلة  ذلك  بعد  مث جاءت  يف رواايته،  والتدقيق  أسانيد احلديث  بضبط  عناية العلماء الكربى  وكانت 
احلديث واليت كان أوهلا كتاب صغري ألفه أبو عبيدة معمر بن املثين، مث ألف يف غريب احلديث بعد أيب عبيدة أبو احلسن النضر بن  

 املالك بن قريب األصمعي، وحممد بن املستنري قطرب. مشيل املازين، مث عبد
وتناولوا  وغريهم،  احلريب  إسحاق  وإبراهيم بن  قتيبة  وابن  حبيب املالكي،  بن  وعبد املالك  سالم،  القاسم بن  عبيد  أبو  جاء  مث 

 األحاديث الشريفة ابلشرح والبيان فيما أشكل منها.
صلى هللا عليه وسلم، قد كان على يد الفقيه النحوي أيب البقاء العكربي  ولكن تناول اجلانب النحوي يف أحاديث رسول هللا  

 ف كتاابً يف إعراب احلديث النبوي، واعتمد فيه على كتاب ''جامع املسانيد'' لإلمام ابن اجلوزي. الذي ألّ 
تاابً أمساه ''شواهد التوضيح وبعد أيب البقاء العكربي جاء الدور على إمام النحاة واحملدثني اإلمام ابن مالك األندلسي وألف ك

والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح''، فقام رمحه هللا جبمع املشكل من حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم من اجلوانب اإلعرابية،  
 مث قام بتوجيهها وفقاً ملا ورد يف العربية من أوجه الكالم. 

كثر العلماء قدمياً وحديثاً من التصنيف يف إعراب القرآن ومل يتعرضوا قال السيوطي يف مقدمة كتابه ''عقود الزبرجد'': ».. فقد أ 
أردفه  املشهور  القرآن  إعراب  أّلف  ملا  فإنه  العكربي،  البقاء  أبو  اإلمام  أحدمها  إمامني:  سوى  النبوي  احلديث  إعراب  يف  للتصنيف 

إال أنه الختصاره، ونزرة ما ورد فيه من النزر القليل بتأليف لطيف يف إعراب احلديث، أورد فيه أحاديث كثرية من مسند أمحد وأعرهبا  
 ال يروي الغليل، وال يشفي العليل.

ملشكالت اجلامع  يسمى ''التوضيح  بصحيح البخاري،  خاصاً  ذلك أتليفاً  يف  ألف  فإنه  مالك  بن  والثاين: اإلمام مجال الدين 
مستوعب جامع، وغيث على رايض كتب املسانيد واجلوامع    الصحيح''، وقد استخرت هللا تعاىل يف أتليف كتاب يف إعراب احلديث،

هامع شامل للفوائد البدائع شاف، كافل ابلنقول والنصوص كاف، أنظم فيه كل فريدة، وأسفر فيه النظام عن وجه خلريدة، وأجعله 
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ة، وأنشئ له من حبار كتب  على مسند أمحد، مع ما أضمه إليه من األحاديث املزيدة، وأرتبه على حروف املعجم يف مسانيد الصحاب
 العربية كل سحابة.. 

فلما شرح هللا صدري لتصنيف هذا الكتاب، عرّفته مبسند أمحد عوضاً مما كنت أرومه عليه من التعليقة، ولكونه جامعاً لغالب  
د يف إعراب احلديث''  احلديث املتكّلم على إعرابه، فإن شئت فسّمه ''عقود الزبرجد على مسند أمحد''، وإن شئت فقل ''عقود الزبرج

وال تتقيد... قد أوردت مجيع كالم أيب البقاء معزواً إليه، لُيعرف قدر ما زدته عليه، وتتبعت ما ذكره أئمة النحو يف كتبهم املبسوطة 
قائلها«. إىل  معزوة  بنصها  فأوردهتا  لألحاديث،  األعاريب  امن  حتقيق:  و  اجلزء )للسيوطي  أمحد  مسند  على  الزبرجد  عقود  لقضاة، 

 ( 68،67م، صفحة 1994ه/1414األول، 
 

 ومما أُلِّف يف إعراب احلديث النبوي ما يلي: 
 ه (. 616''إعراب احلديث النبوي'' أليب البقاء العكربي )ت  .1
عبد   .2 بن  حممد  الدين  جلمال  الصحيح''  اجلامع  ملشكالت  والتصحيح  التوضيح  )ت  ''شواهد  النحوي  مالك  بن  ه (  672هللا 

 صاحب ''األلفية''. 
 ه (. 911''عقود الزبرجد على مسند اإلمام أمحد'' للحافظ جالل الدين السيوطي )ت  .3
 ه (. 581''أمايل السهيلي'' لإلمام أيب القاسم بن عبد هللا األندلسي ) .4
 ه (. 794''التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح'' لبدر الدين الزركشي ) .5
 ه ( وهو شرح للجامع الصحيح لإلمام البخاري.827يح اجلامع'' للقاضي بدر الدين الدماميين القرشي )ت ''مصاب .6
 
 أثر النحو يف توجيه داللة احلديث النبوي )مناذج من كتاب عقود الزبرجد على مسند أمحد للسيوطي(.  -3

عليه  احلديث األول:   قال رسول هللا صلى هللا  قال:  أسامة بن زيد  وإمنا  حديث  عباده  قلوب  يف  جعلها هللا  هذه رمحة   ...« وسلم 
 ( 504)البخاري، صفحة يرحم هللا من عباده الرمحاء«.

َتَة﴾قال السيوطي: »قال أبو البقاء: جيوز يف )الرمحاَء( النصب على أن تكون )ما( كافة كقوله تعاىل:   َا َحرمَم َعلَْيُكُم اْلَمي ْ ،  ﴿ِإمنم
تعاىل:   معىن اجلنس كقوله  وأفرد على  تقدير: إن الذي حرمه هللا،  ََنرًاَكَمَثِل المِذي اْستَ ْوَقدَ ﴿والرفع على   اللم هُ  َذَهبَ ﴿مث قال:    ﴾  

 ( 106)للسيوطي، صفحة بيانية، وهي حال من املفعول قدمت«. ﴾ِمْن ِعَباِدهِ ﴿. وقال غريه: )من( يف قوله ﴾بُِنورِِهمْ 
أان  احلديث الثاين:   »بعثت  وسلم:  عليه  قال رسول هللا صلى هللا  قال:  سعد الساعدي  سهل بن  من حديث  والساعَة كهذه 

 ( 557)البخاري، صفحة هذه أو كهاتني وقرن بني السبابة والوسطى«.
قال السيوطي: »قال أبو البقاء: ال جيوز إال النصب والواو فيه مبعىن )مع(، واملراد به املقاربة، ولو رفع لفسد املعىن؛ ألنه كان 

وبعثت الساعة، وهذا فاسد يف املعىن إذ ال يقال بُعثت الساعة، وال يف الوقوع ألهنا مل توجد بعد ويف حديث   يكون تقديره: بعثت أان
 آخر )بثت والساعة كهاتني(. 

يف  الضمري  على  ابلعطف  والرفع  ''مع''،  أتويل  على  النصب  الساعة،  يف  جائزان  والرفع  النصب  مسائلة:  يف  السيد  ابن  قال 
فيه والنصب  وهذا   ''بُعثُت''  وزيد،  قمت  تقول:  أن  يقبح  أنه  ترى  أال  يؤكد..  حىت  عليه  الَعطف  يقبح  املرفوع  املضمر  ألن  أحسن، 

 مشهور عند النحويني تغين شهرته عن اإلطالة فيه.
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على  وجيوز النصب  يف )بُعثُت(،  فاعله  يسمَّ  مل  ما  على  عطفاً  يف احلديث األول: األحسن رفع الساعة  عياض  وقال القاضي 
املفعول معه، أي بُعثُت مع الساعة، كقوهلم: جاء الربد والطيالسة، أو على فعل مضمر يدل عليه احلال، أي فأعدوا الطيالسة ويقّدر  
هنا فانتظروا الساعة. قال القرطيب: قد اختار بعضهم النصب بناء على التشبيه، أي إن التشبيه وقع مبالصقة اإلصبعني واتصاهلما،  

 ( 153)للسيوطي، صفحة فع بناء على أن التشبيه وقع ابلتفاوت الذي بني رؤوسهما«.واختار آخرون الر 
حديث أبو مسلمة سعيد بن يزيد األزدي قال: »سألت أنس بن مالك أكان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف احلديث الثالث:  

 ( 132)البخاري ل.، صفحة  نعليه؟ قال: نعم«.
تعاىل:   املصاحبة كقوله  ابء  مبعىن  هنا  )يف(  مالك:  ابن  »قال  السيوطي:  زِينَِتِه﴾ قال  يف  قَ ْوِمِه  َعَلى  )للسيوطي، «.﴿َفَخَرَج 

 ( 137صفحة 
)للسيوطي، حديث األشعث بن قيس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »ال يشكُر هللا من ال يشكر الناس«.احلديث الرابع:  

 ( 115صفحة 
وال بنهي  وليس  خرب  ألنه  غريه  جيوز  ال  املوضعني  يف  )يشكُر(  يف  الرفع  البقاء:  أبو  »قال  السيوطي:  مبعىن    قال  و)من(  شرط 

 الذي. 
املعروفني   أحد  التصال  معروفهم،  ويكفر  الناس  إحسان  على  العبد  شكر  يقبل  ال  هللا  إن  معناه  النهاية:  يف  األثري  ابن  وقال 

الشكر ابآلخر. وقيل معناه إن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر هلم كان من عادته وطبعه كفر نعمة هللا وترك  
له. وقيل معناه إن من ال يشكر الناس كمن ال يشكر هللا وإن شكره. كما تقول: ال حيبين من ال حيبك أي أن حمبتك مقرونة مبحبيت، 

 ( 115للسيوطي، صفحة  )فمن أحبين حيبك، ومن مل حيبك فكأنه مل حيبين، وهذه األقوال مبنية على الرفع يف اسم هللا تعاىل ونصبه«.
 

)للسيوطي، الصفحات  حديث جابر بن عبد هللا وفيه » رويداً أيها الناس عليكم السكينة إن الرّب ليس ابإلبضاع«.احلديث اخلامس:  
101 -102 ) 

 ﴾َعلَْيُكْم أَنُفَسُكمْ ﴿قال السيوطي: »قال أبو البقاء: الوجه أن ينصب )السكينة( على اإلغراء، أي ألزموا السكينة كقوله تعاىل  
- 101لسيوطي، الصفحات  )لوال جيوز الرفع ألنه يصري خرباً، وعند ذلك ال حيسن أن تقول )رويداً أيها الناس( ألنه ال فائدة فيه«. 

102 ) 
 

حديث أنس رضي هللا عنه قال: »كان فزع ابملدينة فاستعار النيب صلى هللا عليه وسلم فرساً من أيب طلحة يقال احلديث السادس:  
 ( 23)البخاري ل.، صفحة له املندوب فركب فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدانه لبحراً«.

قال السيوطي: »قال اخلطايب: )إن( هنا انفية والالم يف )لبحراً( مبعىن إال، أي ما وجدانه إال حبراً، والعرب تقول: إن زيد لعاقل، 
اخلطايب مذهب أي: ما زيد إال عاقل، والبحر من نعوت اخليل قال األصمعي: فرس حبر إذا كان واسع اجلري قلت: هذا الذي أعربه  

  كويف، وذلك ألنه أخذ عن ثعلب، وهو من أئمة الكوفيني. والبصريون يقولون يف هذا: إّن )ِإْن( خمففة من الثقيلة، والالم الم ااِلبتداء 
طل، ألن  دخلت للفرق بني )إن( املخففة و)إن( النافية، قال أبو حيان: الكوفيون يرون أن )ِإْن( هي النافية، والالم مبعىن إال وهذا اب

 الالم ال تعرف يف كالمهم مبعىن إال.
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من   )ِإْن(  غري  بعد  لكان استعماهلا  مبعىن )إالّ(  ولو كانت  عليها،  دليل  دعوى ال  مبعىن )إالّ(  إن الالم  قوهلم  مالك:  وقال ابن 
يقم إال زيد، ولن يقعد إال حروف النفي أوىل، ألهنا أنص على النفي من )إن(، فكان يقال: مل يقم زيد، ولن يقعَد لعمرو، مبعىن مل  

)للسيوطي، عمرو. ويف عدم استعمال ذلك دليل على أن الالم مل يقصد هبا إجياب، وإمنا ُقصد هبا التوكيد كما ُقصد مع التشديد«.
 ( 160صفحة 

 
السابع:   هللا  احلديث  رسول  دعت  ُمليكة  جدته  أن  مالك  بن  أنس  قال: حديث  مث  منه  فأكل  صنعته  لطعام  وسلم  عليه  هللا  صلى 

 ( 223)املسلم، صفحة »قوموا فأصلي لكم«.
 قال السيوطي: »قال أبو البقاء: مل يقل )بكم( ألنه أراد من أجلكم لتقتدوا يب. 

وقال ابن مالك يف التوضيح: يرون قوله )فألصلي( حبذف الياء وبثبوهتا مفتوحة وساكنة، والالم عند ثبوت الياء مفتوحة الم  
كي، والفعل بعدها منصوب أبن املضمرة، وأن الفعل يف أتويل مصدر جمرور، والالم ومصحوهبا خرب مبتدأ حمذوف، والتقدير: قوموا 

ى مذهب األخفش أن تكون الفاء زائدة، والالم متعلقة بقوموا، والالم عند حذف الياء الم األمر،  فقيامكم ألصلي بكم، وجيوز عل
بفعل  نفسه  املتكلم  وأمر  اجلزم.  عالمة  الياء  وحذف  قريش،  لغة  على  ومُثَّ  والواو  الفاء  بعد  وتسكينها  ُسليم،  لغة  على  فتحها  وجيوز 

. وأما يف رواية من أثبت الياء ساكنة فيحتمل أن  ﴾َوْلَنْحِمْل َخطَااَيُكمْ ﴿تعاىل: مقرون ابلالم فصيح قليل يف االستعمال ومنه قوله  
احلسن قراءة  ومنه  املفتوحة،  الياء  تسكني  أعين  مشهورة،  لغة  وهي  ختفيفاً،  الياء  وسكنت  الم كي  الالم  )للعكربي،  تكون 

وقرئ )فنسْي( و)اثيْن اثنني( ابلسكون وحيتمل أن تكون الالم الم  ﴿َوَذرُوا َما بَِقَي ِمَن الرََِِّب﴾(124م، صفحة 1993ه/1414
 .﴿إِنمُه َمن يَ تمِقْي َوَيصِِب﴾األمر وثبتت الياء يف احلزم إجراًء للمعتل جمرى الصحيح، كقراءة قُنُبل.. 

ومْنهم من يفتح الالم ويسكن الياء ويتومهونه قسماً، وذلك غلط،   وقال الزركشي: قال ابن السيد: يرويه كثري من الناس ابلياء 
 ألنه ال وجه للقسم، ولو كان لقال فألصلني ابلنون وإمنا الرواية الصحيحة )فألصّل( على معىن األمر. 

 ( 123)للسيوطي، صفحة واألمر إن كان للمتكلم والغائب كان ابلالم أبداً، وإذا كان للمخاطب كان بالم وغري الم«.
ت فلما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه عرفاً حديث أسامة بن زيد قال: » ردفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من احلديث الثامن: 

خفيفاً مث وضوءاً  عليه الَوُضوَء فتوضأ  فصببت  جاء  مث  فبال،  أانخ  دون املزدلفة  عب األيسر الذي  قلت: الصالة اي رسول  وسلم الشِّ  
مَجٍْع«. غداة  هللا  رسوَل  الفضل  ردف  مث  فصّلى،  املزدلفة  أتى  حىت  هللا  رسول  فركب  أمامك''  ''الصالة  فقال:  صفحة  هللا  )املسلم، 

441 ) 
 أتصلي الصالة. قال السيوطي: »قال أبو البقاء: الوجه النصب على تقدير: أتريد الصالة أو 

وقوله  حضرت.  أو  الصالة  حانت  أي:  فعل،  إضمار  على  الرفع  وجيوز  اإلغراء،  على  ابلنصب  هو  عياض:  القاضي  وقال 
 )الصالُة( ابلرفع و)أمامك( خربه. 

 وقال ابن مالك: جيوز يف قوله )اي رسول هللا الصالَة( النصب إبضمار فعل انصب تقديره: اذكر أو أقم أو حنو ذلك. والرفع
 ( 103)للسيوطي، صفحة إبضمار حضرت أو حانت أو حنو ذلك«.
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التاسع:   دخلها احلديث  من  عامة  فإذا  اجلنة  ابب  على  »قمت  وسلم:  عليه  هللا  صلى  رسول هللا  قال  قال:  زيد  بن  أسامة  حديث 
النار   أصحاب  إال  حمبوسون  اجلّد  أصحاب  وإذا  َدخلها  املساكني  من  عامة  فإذا  النار  ابب  على  وقمت  النار  إىل  هبم  أُِمَر  فقد 

 ( 969)املسلم، صفحة  النساء«.
قال السيوطي: »قال أبو البقاء: )إذا( هنا للمفاجأة، وهي ظرف مكان، واجلّيد هنا أن ترفع )املساكني( على أنّه خرب )عامة  

دخلها( وكذلك رفع )حمبوسون( على أنّه اخلرب. و)إذا( ظرف للخرب. وجيوز أن تنصب )حمبوسني( على احلال، وجتعل )إذا( خرباً.  من  
االستقرار،  من  به  يتعلق  ما  أو  )إذا(  احلال  يف  والعامل  أجود.  والرفع  حاالً،  )حمبوسني(  فيكون  اجلّد.  أصحاب  فباحلضرة  والتقدير: 

 ( 105-104)للسيوطي، الصفحات و)أصحاب( صاحب احلال«. 
 

العاشر:   بنياانً احلديث  بىن  قبلي كمثل رجل  ِمن  األنبياء  ومثُل  »مثلي  وسلم  عليه  هللا  هللا صلى  رسول  قال  قال:  هريرة  أيب  حديث 
فجعل الناس   من زواايه  من زاوية  لبنة  موضع  إال  وأمجله  أان  فأحسنه  قال:  هذه اللبنة  ُوِضَعت  هال  ويقولون  له  ويعجبون  به  يطوفون 

 ( 831)املسلم، صفحة تلك اللبنة وأان خامت النبيني«.
 قال السيوطي: »قلت )جعل( هلا معاٍن:

غاأحدها يكون  وال  منصوْب  وخرب  مرفوع  اسم  وهلا  وطفق،  الفعل، كأنشأ  يف  الشروع  يف  :  وهي  أن،  من  جمرداً  مضارعاً  فعالً  إال  لباً 
احلديث هبذا املعىن. قال ابن مالك: وقد جييء مجلة فعلية مصدرة إبذا كقول ابن عباس ''فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل  

 ( 420)البخاري ل.، صفحة رسوالً''.
 . ﴿َوَجَعُلوا اْلَماَلِئَكَة المِذيَن ُهْم ِعَباُد الرممْحَ ِن ِإََنًًث﴾: مبعىن اعتقد، فتنصب مفعولني حنو قوله تعاىل: الثاين

 .﴿َفَجَعْلَناُه َهَباًء ممنُثورًا﴾: مبعىن صرّي فتنصب مفعولني أيضاً حنو قوله تعاىل: الثالث
 .﴿َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر﴾د حنو  : مبعىن: أوجد وخلق، فتتعدى إىل مفعول واحالرابع

 : مبعىن أوجب حنو: جعلت للعامل كذا. اخلامس
 ( 92-91)للسيوطي، الصفحات : مبعىن ألقى، كجعلت بعض متاعي على بعض«.السادس

 
 
 

 املبحث الثاين: من قضااي الداللة يف احلديث النبوي.
 الداللة اللغوية. أنواع  -1

من املباحث اليت أاثرها الدرس الداليل بناًء على العالقات اليت جتمع الدال مبدلوله مبحث أصناف املعىن؛ انطالقا من قاعدة 
تعمال  عامة وهي أن القيمة الداللية للوحدة املعجمية ال ميكن اعتبارها قيمة قارّة واثبتة، وإمنا خيضع حتديد تلك القيمة إىل اعتبار االس

 اللغوي يف السياقات املختلفة.
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و   )الدال  الداليل  الفعل  ركين  بني  العالقة  لطبيعة  اإلدراك  على  مؤسسة  معايري  على  بناء  الكلمات  دالالت  العلماء  قسم  وقد 
 العقلية. املدلول(، وهي ال خترج عن ثالثة أنواع من الداللة: الداللة العرفية، والداللة الطبيعية، والداللة  

ليس اقرتاان سببياً  « فالداللة العرفية هي اليت تشري إىل االقرتان بني الدال واملدلول يف األنظمة العرفية ومنها اللغة، وهذا االقرتان  
أي التواضع  فعل االصطالح  هو  خارجي  عامل  من  السببية  تنشأ  وإمنا  عليه،  دليال  ُوضعت  وما  بني العالمة  علّية  قرينة  توجد  إذ ال 

 ( 127م، صفحة 2010)املسدي،  .»لى ما اخّتذت العالمة أمارة لهع
االقرتان   سبب  سلطة   -إذاً   –إن  من  وسلطته  مشروعيته  الداليل  الفعل  يكتسب  وعندئذ  واالصطالح،  املواضعة  بفعل  يتولد 

حقيقة ظاهرة حبقيقة غائبة متخذاً من األوىل دليال يستدل به على الثانية يقرن العقل  «األعراف واجملتمع. وأما الداللة الطبيعية ففيها 
وسند االقرتان هو ما يعرفه العقل من " طبائع" األمور حبيث ال يتخذ من الشيء دليال إال إذا عرف أنه السبب الطبيعي ملا يستدل  

هلا، كأن يستدل اإلنسان مبا يالحظه من خصائص تطرأ يف به عليه، فتكون عالقة الدال ابملدلول عالقة السبب بنتيجته والعلة مبعلو 
 . (45م، صفحة 1986)املسدي، »اجلو على ظواهر تنتج طبيعيا لتحدد حالة القس واملناخ 

،  ( 305)لتمام، د ت، صفحة  »ءتسود يف االستقراء واالستنباط واالستدعا  «وأما الداللة العقلية أو الداللة املنطقية وهي اليت  
 وفيها يتحول  الفكر من احلقائق احلاضرة إىل حقيقة غائبة عن طريق املسالك العقلية مبختلف أنواعها.

"العقلية"، وحيّدد املسدي مناذج وطرق  والذي يربط بني احلقيقة الغائبة واحلقيقة احلاضرة هو العقل، ومن هنا جاءت تسميتها ب   
بقوله: الداللة  هذه  فتعّدد  « إدراك  اجملهول،  الغائب  إىل  املعلوم  احلاضر  من  االنتقال  مسلك  املنطقية(  الداللة  صنف  فيه)يعين  يتوزع 

 يف ثالثة مسالك كربى: مناذجه حبسب قدرة املعلوم على أن يتحلى حبلية األمارة الكاشفة عن مدلوهلا. وميكن أن حنصر هذه النماذج  
مسلك الربهان القاطع: وهو الذي يتقيد بقيود املنطق العقلي األول وكل مستنداته مستمدة يف أصلها من بدائه العقل ومسلمات  .1

احلّس ومصادرات الفكر حبيث إذا قلت: إن حممدا أكرب من علي وإن علياً أكرب من خالد، لزم أن تسّلم أبن حممدا أكرب من خالد،  
 إذا سألت عن جنس احلاضرين فُأجبت أبن بعضهم ذكور عرفت أن بينهم إاناثً.أو 
مسلك القرائن الراجحة: وهو الذي قلما يفضي إىل يقني قاطع وإمنا قصارى أمره أن يفضي إىل تسليم ظين.. ومن هذا الباب   .2

أولئ قضائي: كل  مستنطق  أي  ما جيريه  جنائي وكذلك  مفتش  أو  عديل  به كل حمقق  يقوم  يف  ما  هي  مبعطيات  ك ميسكون يف البدء 
منزلة " العالمات الدالة" وبواسطة القرائن املنطقية يستكشفون "مدلول" تلك العالمات، وهم يف سعيهم ذلك إمنا يبحثون عن اقرتان  

 نقضي. واحلقيقة اليت غابت ألهنا احنجبت وراء ستائر الزمن امل -أويف حكم احلاضرة -سبيب يربطون فيه بني شواهد حاضرة  
إىل  .3 فرضا  املعلوم  من  به  يرتقي  مدرجا  ليتخذه  افرتضه  أو  عليه  صدر  ما  سبيل  العقل  يتوخى  وفيه  الرايضي:  االستدالل  مسلك 

احلقيقة  وهو  مدلوهلا  على  هبا  يستدل  أن  يتعنّي  اليت  العالمة  مبثابة  هو  معطيات  من  يقدم  ما  فيكون كل  تقديرا،  اجملهول 
 ( 51-50م، الصفحات 1986)املسدي،  .»الرايضية 

وأما تصنيف الدالالت بناء على أداء السياق للمعىن أو تصنيفها حبسب املفهوم، فإن علماء الداللة قصروها يف األقسام الثالثة 
وهي: داللة املطابقة، وداللة التضمن، وداللة االلتزام. فداللة املطابقة: وهي داللة اللفظ على    -اللفظية   -للداللة العرفية أو الوضعية  

احلقيقي واجملازي، وداللة التضمن: هي داللة اللفظ على بعض معناه احلقيقي أو اجملازي، وأما داللة االلتزام: فهي داللة متام معناه  
داللة اللفظ إما على وضع له أو على غريه، « ، قال اخلطيب القزويين:عرفاً أو  عقالً اللفظ على معىن آخر خارج عن معناه الزم له  

األو  من  داخل  إما  األوىل والثاين  وتسمى  السقف..  مفهوم  من  احلائط  خروج  عنه  خارج  أو   .. البيت  مفهوم  يف  السقف  دخول  ل 
)القزويين،  »داللة وضعية وكل واحدة من األخريتني داللة عقلية، وختتص األوىل بداللة املطابقة والثانية ابلتضمن والثالثة بداللة االلتزام

 . (85د ت، صفحة 
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فداللة املطابقة تعين داللة اللفظ على كمال املسمى، كأن يدل لفظ "رجل" مثال على اإلنسان البالغ الذكر، وكأن يدل لفظ 
عىن "البيت" على معناه، ومن مث فإن هذه الداللة متثل الداللة املعجمية ذات املعىن املركزي بعيداً عن املعاين النفسية أو العقلية، أي مب

. وهي عادة الداللة املقصودة ( 246م، صفحة 2013ه/ 1434)عبيد علوي، لة النسقية اليت تقتضيها صورية النظام اللساينالدال
 –واللفظ الدال عند اإلطالق فإذا قيل الداللة الكلمة أو داللة اجلملة دون تقييد لذلك، فإن املقصود من ذلك هو داللة املطابقة. 

حيمل مقّومات هي مؤلفاته التمييزية أو مالحمه الداللية؛ فليكسيم "رجل" حيمل املقّومات التمييزية اآلتية: )إنسان    –يف داللة املطابقة  
للذا أو األجزاء املكونة  املقّومات  هذه  على جمموع  داللة اللفظ الكلي  هي  هنا  املطابقة  داللة  تكون  وعليه  ذكر(،   + أو + ابلغ  ت 

 الكنه . 
اإلنسان   على  ابملطابقة  يدل   " رجل   " فلفظ  ال كلها؛  املقّومات  هذه  بعض  على  اللفظ(  )أي  داللته  التضمن  داللة  وتكون 
البالغ الذكر، وابلتضمن على " اإلنسان " مثال، أو على " البالغ" أو على "الذكر"، فكل مقّوم من هذه املقّومات على حدة، هو 

" رجل" وفقا لعالقة االشتمال. وأما داللة االلتزام أو االستلزام أو االستتباع، فإهنا تكون خارج الليكسيم ذاته  مقّوم متضمن يف لفظ  
 بشيء يلزمه ويكون جماورا له، كداللة لفظ "احلائط " على مفهوم " السقف" كما مّر معنا يف كالم اخلطيب القزويين . 

  – أي داللة اللفظ على جزء من معناه    –املعاصرين أن داللة التضمن    ( 56م، صفحة  2004)يونس علي،  ويرى بعض الباحثني
هي داللة منطقية مهمة .. تظهر هذه األمهية يف أنه ال ميكن أن يصدق على متكلم ما أبنه يتقن لغة من اللغات ما مل يكن قادرا  

ادل؛ فمثال ال يّتوقع من عاقل سليم الفكر أن ينفي وجود إنسان يف الدار إذا كان  على فهمها، وإفهامها يف عملية التخاطب والتب
 فيها رجل.

وغري  والفلسفة  البالغة  أن علماء  الصفحات  واحلق  ت،  داللة التضمن  (51-50)القزويين، د  أن  نصوا على  قد  قدميا    – هم 
االلتزام   داللة  دالل  –كما  العقل  هي  إىل  أيضا  هي  حتتاج  املطابقة  داللة  أو  املطابقية  اللفظية  الداللة  وإن كانت  عقلية،  الوعي    –ة 

 من خالل انتقال الذهن من اللفظ إىل املعىن املوضوع أو املصطلح عليه مباشرة. –واإلدراك 
أساسية   قواعد  الباحث    -ومثة  هذا  التض  -حبسب  داللة  يف  تندرج  اللغة،  متكلمو  هييطبقها  علي،  من  م،  2004)يونس 

 : ( 57صفحة 
 ( . 44( يستلزم ابلضرورة )43إثبات اخلاص يستلزم ضرورة إثبات العام، فاستخدام اجلملة ) ( أ)

 ( جاء رجل . 43)
 ( جاء إنسان . 44)

( ألن اإلنسان قد يكون امرأة أو  43ال يستلزم إثبات )(  44)ب( إثبات العام ال يستلزم ابلضرورة إثبات اخلاص، وال نفيه، فاستخدام )
 طفال أو طفلة، وال نفيه؛ ألنه قد يكون اجلائي رجال . 

 (. 47(، وال ) 46( ال يستلزم )45)ج( نفي اخلاص ال يستلزم ضرورة نفي العام، وال إثباته، فاستخدام )
 ( ليس يف الدار رجل . 45)
 ( ليس يف الدار إنسان . 46)
 ر إنسان . ( يف الدا47)

 )د( نفي العام يستلزم ضرورة نفي اخلاص . 
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 ( . 45( يستلزم ضرورة )46فاستخدام )
وأما داللة االلتزام أو االستلزام فهي عند العلماء داللة عقلية، ال لفظية، ألهنا ليست من قبيل داللة لفظ على معىن، بل داللة  

دالليت املطابقة والتضمن، وميكننا توضيح خصائص الدالالت الثالث يف الرسم  معىن اللفظ على الزم خارجي، وهي هبذا ختتلف عن  
 اآليت: 

 
 
 
 
 
 
 

من مدلول اللفظ خبالف داللة التضمن،   فداللة االلتزام داللة غري لفظية لكون الالزم خارج عن مدلول اللفظ، وال يعد جزءاً 
اآلمدي:   داللة    «يقول  يف  واجلزء  االلتزام.  يف  الالزم  يعرف  عقلي  نظر  إىل  افتقارمها  يف  التضمن  داللة  شاركت  وإن  االلتزام  وداللة 

عن مدلول اللفظ، فلذلك كانت داللة    التضمن، غري أنه يف التضمن لتعريف كون اجلزء داخال يف مدلول اللفظ لتعريف كونه خارجاً 
التضمن لفظية خبالف داللة االلتزام، وداللة االلتزام مساوية لداللة املطابقة ضرورة امتناع مدلول اللفظ املطابق عن الزم، وأعّم من 

 . (52م، صفحة 1981فيفي، )لألمدي و حتقيق: ع» داللة التضمن، جبواز أن يكون الالزم ملا ال جزء له
االلتزام   القاهر   -إذن    -فداللة  عبد  مساها  ذلك  أجل  ومن  معىن،  الزم  على  لفظ  داللة  وليس  معىن،  على  معىن  داللة  هي 

املرء من اللفظ معىن مث يفضي    ، أي يعقل(77-76)أوملان و ترمجة: بشر، الصفحات  اجلرجاين يف " دالئل اإلعجاز" مبعىن املعىن
، ألن معىن اللفظ ال يرتبط ارتباطا مباشرا أبي معىن خارجي، وملا  ( 203م، صفحة  1991)اللجرجاين،  ذلك املعين إىل معىن آخر

إىل آلية مفسرة وهي االنتقال الذهين، حبيث ينتقل الذهن عرب مسمى اللفظ  –عالقة االستلزام أو االلتزام  –كان كذلك احتاجت 
يكون املعىن املراد   أن  شرط  اللفظ    مالزماً و   الزماً إىل املعىن املراد، على  معىن اللفظ عقالً أو    رفاً عملسمى  تصور  يكون  ذلك  وعلى   ،

 لتصور املعىن املراد. مالزماً 
من حيث املصطلح واملفهوم عند العلماء؛    -داللة املطابقة وداللة التضمن وداللة االلتزام  –أصناف الداللة    –إذن    –هذه هي  

أهل املنطق بعض  وإن كان  وحىت املناطقة،  واألصول  والبالغة  واستخدام بدال   علماء الداللة  الشائعة،  تلك املصطلحات  عن  خرج 
عنها مصطلحات: " داللة القصد " )املطابقة(، وداللة احليطة )التضمن(، وداللة التطفل )االلتزام(، وقد عّلل هلذا النهج االصطالحي  

اإلن  " لفظ  بوضع  قصد  األول  الواضع  أن  إىل  إشارة   " القصد  داللة   " تسمية  يف  أن  ذكر  أبن  احليوان  املغاير  جمموع:  معىن  سان" 
والناطق، ويف تسمية " داللة احليطة " إشارة إىل أن لفظ " إنسان " قد أحاط مبجموع املعنيني )احليوان، والناطق(. وأما سبب تسمية 

فيه داخل  غري  له  اتبع  وهو  التعييين(  )املعىن  امللزوم  مفهوم  عن  خارج  الالزم  أن  فهو  التطفل"  ب "  علوي،  .االلتزام  )عبيد 
 ( 251م، صفحة 2013ه/1434

 

 الداللة

 منطقية )غير لفظية(

 التزام )استلزام(

 لفظية
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 أنوع الداللة يف احلديث " املُدرج".  -2
به  إذا امتحَت  لَو  وأَْدَرجَت الدَّ فيستأِخَر احلِْمُل...  إىل احلََقب  يستأخر  حىت  بطانُه  فيضطرب  َيْضُمر البعري  أن  لغة: "   اإلدراج 

 . (63-62)املنظور، الصفحات اإلدراج: الّنزع قليالً قليالً.. واإلدراج: لّف الشيء يف الشيء.."يف رِفق.. قال الرايشي: 
 . (191)بن حممد الفيومي، د ت، صفحة و)أدرجُت( الثوب والكتاب ابأللف: طويُته

وسلم،  وأما اإلدراج   عليه  هللا  هللا صلى  حديث رسول  يف  عنه  سابق  أصل  إىل  مرحلة الحقة  يف  شيء  إضافة  فهو  اصطالحاً: 
ويكون يف اإلسناد كما يكون يف املنت؛ ففي اإلسناد ذكر ابن الصالح: " ومن أقسام املُدرج: أن يكون منت احلديث عند الراوي له 

، فيدرجه من رواه عنه على اإلسناد األول، وحيذف اإلسناد الثاين ويروي مجيعه ابإلسناد  إبسناد، إال طرفاً منه، فإنه عنده إبسناد اثنٍ 
. ويضيف يف موضع آخر: " أن يُدرج يف منت حديث بعض منت حديث آخر، خمالف لألول  ( 57)الصالح، د ت، صفحة األول"

 . (57)الصالح، د ت، صفحة يف اإلسناد"
 –وأما اإلدراج يف املنت فيشمل " ما أُدرج يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كالم بعض رواته أبن يذكر الصحايب  

ئله،  ُعقيب ما يرويه من احلديث كامالً من عند نفسه، فريويه من بعده موصوالً ابحلديث، غري فاصل بينهما بذكر قا  -أو من بعده
وسلم" عليه  عن رسول هللا صلى هللا  أن اجلميع  ويتوهم  حقيقة احلال،  يعلم  من ال  فيه على  ت، صفحة  فيلتبس األمر  د  )الصالح، 

فصل،  ( 56 من غري  ليس منه  متنه ما  يف  أو أصابته زايدة  إسناده  تغيري يف  أصابه  حديث  هو  فاحلديث "املُدرج"  يف  ،  ويقع اإلدراج 
م، صفحة  2000)الضاري،  السند ويف املنت، ويقع يف املرفوع واملوقوف واملقطوع، ويقع من الصحايب والتابعي ومن بعدمها من الرواة 

72 ) . 
 عليه وسلم يف زمن الرسالة يكون  إن ما يعنينا حنن يف هذا املقام هو مدرج املنت، فاحلديث الذي صدر عن رسول هللا صلى هللا

بغرض التفسري  بفعل اجتهادات الرواة  هذه التغيريات  تلحقه  مرور الزمن  ومع  أو مبناه،  معناه  أصابت  أنواع التغيريات اليت  من  جمرداً 
 أو شرح الغريب أو استنباط حكم أو غري ذلك.

ى هللا عليه وسلم أنه قال: » أْسِبُغوا الوضوء، َوْيُل ِلألعقاب فمن أمثلة ُمدرج املنت حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صل
 . (74)البخاري ل.، صفحة ِمَن النَّار«

 
 . )البخاري ل.(فقوله » أْسِبُغوا الوضوء« ُمدرج من قول أيب هريرة كما يف رواية البخاري

فالفعل  ومثة   هريرة؛  أيب  اجلليل  الصحايب  عن  الصادر  اخلطاب  من  اجلزء  هذا  فهم  يف  وأثرها  اللغوية  ابملعرفة  تتعلق  ملحوظات 
  )َأسبُغوا( فعل أمر دال بداللته الصرفية أو البنائية أو الصناعية على جمرد الطلب، ألن صيغة )أفعل( يف العربية يتحّدد معناها الصريف

 ( 85)القزويين، د ت، صفحة يل التخاطيب.تبعاً للسياق االستعما
فلما كان اخلطاب صادراً عن صحايب وهو يف رتبة املخاطبني وهم مجهور الصحابة واملؤمنون من بعدهم، فإن الفعل )أسبغوا( 

فعاً خلطر إصابة األعقاب ابلنار، فكأن طرف احلديث دل بداللته الوضعية األساسية على معىن التماس إسباغ الوضوء ابعتباره فعالً دا
غسالً   األعضاء  غسل  يف  واملبالغة  اإلكمال  مبعىن  هنا  وهو  اإلسباغ،  لوجوب  تعليالً  جاء  النار«  من  لألعقاب  »ويل  وهو  املرفوع 

وظيفة داللية وتفسريية   يستوعب مجيع العضو حىت ال يبقى منه شيء غري مشمول ابلوضوء، وقد أّدى هذا اجلزء املُدرج يف احلديث
 ابلغة، أّكدت احلكم الشرعي وأظهرت أمهية االلتزام به. 
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يف هذا الصّدد؛  طرائق  ثالثة  حيث املفهوم، فلعلماء الداللة  من  معناها  على  داللة اللفظة  طرق  تفريعات  حيث توظيف  ومن 
 . (94-93م، الصفحات 2007)للسيد أمحد،  داللة املطابقة وداللة التضّمن وداللة االلتزام

 إن الداللة اللغوية للطرف املرفوع من احلديث وهو قوله صلى هللا عليه وسلم »َوْيُل لألْعَقاِب ِمَن النَّار« حتوي داللتني: اأُلوىل 
املشمول ابلغسل.. وأّما الداللة الثانية فهي    داللة وضعية وهي الداللة األصلية املستفادة املشتملة على الوعيد ابلويل ملؤخر القدم غري

داللة تضّمن وتشمل الوعيد ابلنار والعقاب لكل من ترك غسل أو مسح أّي عضو من أعضاء الوضوء األخرى املنصوص عليها يف 
 أحكام الوضوء.

هو   الًوُضوء«  »َأْسِبُغواْ  هريرة  أيب  الصحايب  قول  وهو  احلديث  من  املوقوف  الطرف  إن  داللة  مث  إحدامها  داللتني؛  حيوي  أيضاً 
وضعية واألخرى داللة تضّمن؛ فالداللة الوضعية تتمثل يف ما تؤديه لفظة )أسبغ( من معىن اإلكمال واملبالغة يف غسل مجيع األعضاء،  

أن يشمل الغسل  واألرجل..وهنا جيب  والرأس  واملرافق  فالوضوء يشمل األطراف  منطوق العبارة؛  من  ما يستفاد  أو املسح كّل   وهذا 
 أجزاء املغسول أو املمسوح.

وجُبزئيه   بكلّيته،  احلديث  به  ينتظم  طرفاً  ابعتبارها  إليها  نُظر  ما  إذا  )أسبغوا(  لفظه  من  يفهم  ما  يف  فتتمثل  التضّمن  داللة  وأما 
 املوقوف واملرفوع. 

َماَت الَ  »َمْن  مسعود رفعه  حديث ابن  أيضاً  ُمدرج املنت  على  َماَت ومن الشواهد احلديثية  َوَمْن  َدَخَل اجلَنََّة،  شيئاً  ُيْشرُِك ابهلِل 
النَّار« َدَخَل  َشيئاً  ابهلل  صفحة    ُيشرُك  األول،  اجلزء  الراوي  تدريب  دَخل  (227)السيوطي،  شيئاً  ابهلل  يشرك  مات  »ومن  فعبارة   ،

لة تبعية على املعىن املستفاد من الطرف املرفوع وهو قوله النيب صلى هللا عليه وسلم »  النار« هي من قول ابن مسعود، وقد دّلت دال
من مات ال يشرك ابهلل دخل اجلنة«، فالطرف املوقوف يدل بداللة اللزوم على الطرف املرفوع أو هو اتبع له تبعية مفهومة تستفاد  

 ناه.من منطوقه، كما أن هذا املنطوق يدل بداللة املطابقة على مع
 التآول الداليل يف ألفاظ احلديث " املضطرب". -3

 املضطرب من احلديث هو أن ختتلف الرواية فيه، فريويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر خمالف له. 
أكثر صحبة وإمنا نسميه مضطرابً إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترّجحت إحدامها حبيث تقاومها األخرى: أبن يكون راويها أحفظ، أو  

له   وال  املُضطرب،  وصف  حينئذ  عليه  يطلق  وال  للراجحة،  فاحلكم  املعتمدة،  الرتجيحات  وجوه  من  ذلك  غري  أو  عنه،  للمروي 
 ( 55)الصالح، صفحة حكمه.

 . (220)السيوطي، صفحة   ويقع يف اإلسناد اترة ويف املنت أخرى، وفيهما من راٍو أو مجاعة 
إن ما يعنينا حنن هنا هو ُمضطرب املنت وهو أن تتكرر رواية احلديث مع اختالف يف لفظ العبارة، ومن أمثلة ذلك ما وقع يف  

نفسه حديث الواهبة  يف  وقع  ما  ذلك  أمثلة  ومن  لفظ العبارة،  يف  يف اللفظة )البخاري ل.(احديث الواهبة اختالف  من االختالف 
 الواقعة منه صلى هللا عليه وسلم. 

ففي صحيح البخاري: » اذهب فقد مّلكُتكها مبا معك  من القرآن« وفيه » قد مّلكُتكها مبا معك من القرآن« وفيه أيضاً »  
 زّوجُتكها مبا معك من القرآن« و» قد زّوجناكها مبا معك من القرآن«.  اذهب فقد زّوجُتكها مبا معك من القرآن«وأيضاً » قد

وأما يف صحيح مسلم فقد روي احلديث نفسه بلفظ خمتلف، منه » انطلق فقد زّوجُتكها فعلمها من القرآن« وأيضاً » اذهب  
 فقد ُملِّكَتها مبا معك من القرآن«.

األلفا تلك  مجيع  أن  احلديث  هذا  حول  سبق  مما  سبُب ويؤخذ  حيّدده  واحد  معىن  إىل  يرتّد  املختلفة  الرواايت  يف  هبا  الوارد  ظ 
معىن  إىل  آيلة  "انطلق"  فداللة  بعضاً،  بعضها  يُؤوِّل  املختلفة  الرواايت  ألفاظ  وأن  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  احلديث  صدور 
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تزوّ  املرأة:  "ملك  الزخمشري  قال  يتآوالن،  "والتزويج"  و"التمليك"  أبوها""الذهاب"،  وأَْمَلكها  ُزّوجها،  وأُْمِلكها،:  )للزخمشري،  جها، 
 ،كما يتآول معىن " مبا معك من القرآن" ومعىن "فعّلمها من القرآن".( 604م، صفحة 2000ه/1420

مسلم قال: حدثنا األوزاعي ومن شواهد ُمضطرب املنت حديث البسملة الذي أخرجه مسلم يف صحيحه من رواية الوليد بن  
عن قتادة أنّه كتب إليه خيربه عن أنس بن مالك أنّه حدثُه قال: »صليت خلف النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان، 

آخرها« وال  قراءة  أول  يف  الرحيم(  الرمحن  هللا  )بسم  يذكرون  وال  العاملني(،  رّب  هلل  )احلمد  ب   يستفتحون  الصفحات فكانوا  )املسلم، 
اّتفق (147- 146 فقد  احلديث،  يف  املضطرب  املنت  هي  البسملة  قراءة  نفي  على  الراوي  فيها  ينّص  اليت  األخرية  العبارة  فهذه   ،

« بقوله  يكتفي الراوي  وإمنا  إثبات،  أو  بنفي  للبسملة  تعّرٌض  فيها  ليس  أخرى  يف رواية  ومسلم  ب   البخاري  فكانوا يستفتحون القراءة 
 )احلمد هلل رّب العاملني( « يقصد أن الفاحتة هي السورة اليت كانوا يستفتحون هبا. 

أو   هلل رب العاملني  يستفتح ابحلمد  وسلم  عليه  هللا  هللا صلى  أكان رسول  أنساً: "  سأل  أنه  أيب سلمة  عن  وهنالك رواية اثلثة 
 ( 215)السيوطي، صفحة  سألتين عن شيء ما أحفظه، وما سألين عنه أحد قبلك".ببسم هللا الرمحان الرحيم؟ فقال: إنك 

وابلرغم من أنه من العسري ترجيح ما يتعلق إبثبات البسملة أو نفي ذلك يف الرواايت املختلفة املذكورة أللفاظ احلديث، فإن  
»ال يذكرون )بسم هللا ا هلا  عبارة  ليس  وأنه  لفظة )يستفتحون(  لتثقيف  هبا الراوي  جاء  وال آخرها« رمبا  قراءة  أول  يف  لرمحن الرحيم( 

 إال داللة البدء )ابحلمد هلل رب العاملني( دون البسملة، اليت رأى أنه رمبا ينصرف ذهن السامع أو املتلقي إىل أن االستفتاح يكون هبا
 الظّن الذي قد يقفز إىل ذهن املتلقي. )البسملة( فأراد هبذه العبارة دفع هنا

وُنِصرت   الكلم  جِبَوامع  بُعِْثُت   « وسلم  عليه  هللا  صلى  قوله  منه  واالضطراب  اإلدراج  بني  جيمع  ما  الشريف  احلديث  منت  ومن 
لى هللا عليه وسلم وأَنْ ُتم ابلرعب وبينا أان انئم أُتيُت مبفاتيح خزائن األرض فَ ُوِضَعْت بني يدي. قال أبو هريرة: وَقْد ذهب رسول هللا ص

 . (94)البخاري ل.، صفحة تنتثلوهنا«
ووقع  الكلم"،  جوامع  أوتيت  الَكلم،  جوامع  أُعطيت  الكلم،  بُعِثُت جبوامع   " أبلفاظ  املرفوع  الطرف  يف  االضطراب  وضع  فقد 

أيضاً، فمنها ما جاء تثقيفاً للطرف املرفوع مثل ما جاء يف إحدى رواايت   االضطراب أيضاً يف الطرف املوقوف فاختلفت ألفاظه هو
  البخاري وذلك إبدراج عبارة شارحة أليب عبد هللا وهي: " قال أبو عبد هللا: وبلغين أن جوامع الكلم أن هللا جيمع األمور الكثرية اليت 

 . (405)البخاري ل.، صفحة لك"كانت ُتْكَتُب يف الكتب قبله يف األمر الواحد واألمرين أو حنو ذ
إحدى   ففي  عّدة؛  رواايت  ويف  احلديث  من  املوقوف  الطرف  يف  املعىن  مرتادفة  املبىن  متشاكلة  ألفاظ  ورود  أيضاً  نلحظ  كما 

أو   تلغَُثوهنا  وأنتم  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  ذهب  فقد   « البخاري  تشبهها«رواايت  أو كلمة  صفحة  ترَغُثوهنا  ل.،  )البخاري 
 . ( 402)البخاري ل.، صفحة ، ويف رواية أخرى له » فذهب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنتم تنتقلوهنا«( 475

تَثُِلوهنا«وأما يف رواية مسلم » فذهب رسول هللا صل  . (181)املسلم، صفحة ى هللا عليه وسلم وأنتم تَ ن ْ
العرب، قد جاءت ، ألفاظ متقاربة املعىن يف لغة  (871،870)املنظور، صفحة  فألفاظ: تلغَُثوهنا وترَغُثوهنا وتنَتقلوهنا وتنتثلوهنا

هللا جعله  مما  وصنوفها  األموال  على  يعود  األلفاظ(  )يف  فيها  اهلاء  وضمري  وزهرهتا،  الدنيا  أبموال  التمتع  يف  املبالغة  على  للداللة   هنا 
 تعاىل من مباهج احلياة الدنيا. 

 
 توظيف السياق يف فهم احلديث النبوي .  -4
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احلديث الشريف والوقوف على مقاصدها.. مفهوم السياق الثقايف واالجتماعي،  من املعطيات اللغوية املفيدة يف فهم نصوص 
عامّ   -فالسياق اللفظة   -بوجه  أو  الكلمة  فيها  ترد  اليت  اللغوية  البيئة  فراج،  هو  حممود  ترمجة:  و  صفحة  2000)يول  .  (136م، 

الثقايف   ابلسياق  يسمى  ما  والثقافية،  وهنالك  والدينية،  الفكرية،  ابلبنية  وثيقاً  ارتباطاً  الكلمات  داللة  ترتبط  وفيه  واالجتماعي 
 واالجتماعية للناطقني بلغة معينة ممن ارجتلت بينهم الكلمات واّتفقوا على داللتها، ومسمياهتا يف عاملها االجتماعي وحدودها الزمانية 

 واملكانية. 
أ  احملدثون  اللسانيون  أّكد  )فريث(  وقد  ابلغاً   Firthمثال  اهتماماً  اهتموا  فقد  مث  ومن  املعىن،  حتديد  يف  السياق  دور  على 

ابالستعمال الفعلي للكلمة يف إطار مجاعة لغوية بعينها أو مجاعة ثقافية، أو دينية، أو علمية، أو مهنية بعينها وراحوا يطلقون مصطلح 
على الداللة االجتماعية للكلمات ابعتبارها تتدّخل يف حتديد العالقات اليت    (201م، صفحة  1990)لتمام،  الوظيفة االجتماعية

 يُبىن عليها اجملتمع.
عن رسول   عنه  هللا  هريرة رضي  أيب  حديث  واالجتماعي  يف ضوء السياق الثقايف  ميكن فهمه  ُمدرج املنت الذي  أحاديث  ومن 

وسل عليه  أن هللا صلى هللا  أمي ألحببت  وبَ ّر  واحلّج  هللا  سبيل  يف  لوال اجلهاد  بيده  نفسي  والذي  َأجرَان،  »لِلَعْبِد املَْمُلوك  قال:  أنه  م 
 . ( 09)البخاري ل.، صفحة أموت وأان مملوك«

ألحببت أن أموت وأان مملوك« طرف موقوف لبيان فضل  فقوله: »والذي نفسي بيده لوال اجلهاد يف سبيل هللا واحلّج وبّر أّمي 
 أن يكون العبد مملوكاً، وهو تفسري للطرف املرفوع وهو قول النيب صلى هللا عليه وسلم »للَعْبد اململوك أجران«.

 عليه وسلم متنع مث إن السياق الثقايف واالجتماعي واملتمثل يف جمموع املعطيات املعرفية التارخيية والشرعية حول النيب صلى هللا
من أن يكون الطرف املوقوف من قول النيب صلى هللا عليه وسلم، فالتصور العقلي وما يُفهم من سياق العبارة يُظهران استحالة ذلك؛ 

 ماتت وهو صغري فلم تكن موجودة حىت يربّها، وأيضاً ألنه الرسول الذي جاء بعتق الرقاب، ومُيتنع -صلى هللا عليه وسلم -ألن أّمه
 منه صلى هللا عليه وسلم أن يتمىن الرّق وهو أفضل اخللق. 

فاحملتوى الثقايف للطرف املوقوف وهو كالم أيب هريرة يدفع احتمالية أن يكون هذا الكالم اتبعاً بنّصه لكالم الرسول هللا عليه  
من كالم الص  متييز املُدرج  ميكن  وبذلك  أجران«،  »للعبد اململوك  وهو الطرف املرفوع  من كالم النيب صلى وسلم  عن األصلي  حايب 

الفهم،   عملية  حسم  شأهنا  من  واليت  اللغوية،  غري  املعطيات  وتوظيف  واالجتماعي  الثقايف  السياق  استعمال  بطريق  وسلم،  عليه  هللا 
 وبيان الغرض املقصود من الزايدة أو اإلضافة، سواء أكان ذلك يف أول احلديث أم يف وسطه أم يف آخر منت احلديث.

غار  أن يزّوج الرجل ابنَ َته  وم غار، والشِّ ن أمثلة ذلك أيضاً حديث ابن عمر »أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الشِّ
ه اآلخر ابنَ َتُه وليس بينهما صداق«  . (507)البخاري ل.، صفحة  على أن يُ َزوجِّ

غار أ ن يزوج الرجل أبنته على أن يزوجه اآلخر أبنته وليس بينهما صداق« وهو قول صادر عن  فالطرف املوقوف هو » والشِّ
غار"  يف الطرف املرفوع من كالم النيب صلى هللا عليه وسلم وهو النهي    ( 389)املنظور، صفحة  أحد الصحابة يثّقف به مفردة "الشِّ

غار  . (17)للزخمشري، صفحة عن الشِّ
ويرفضه اجملتمع   ثقايف جُيبُّه  ذات حمتوى  غار"، ابعتبارها  للفظة "الشِّ واالجتماعي  ليحّدد احملُمول الثقايف  فالطرف املوقوف جاء 

املشروعة يف اإلسالم. ويستفاد من منطوق املسلم، ويدل على ذلك هني الرسول صلى هللا عليه وسلم عنه وأنه ليس من أنواع النكاح  
وهي  حرمة املشاغرة ابلبنت،   على  تنّص  الطرفني  يف كال  عبارة النص  وأن  مشاغرة البنت،  عن  معاً النهي  واملوقوف  الطرفني املرفوع 

مش حرمة  على  بداللة التضّمن  أيضاً  تدل  عبارة الطرفني(  ولكنها )أي  معناها،  على  بداللة املطابقة  تدل  من بذلك  اغرة غري البنت 
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من  تُفهم  هذه  وداللة التضّمن  مع ابقي النساء،  حاالته  ابقي  عن  هنياً  مشاغرة البنت..  حالة  عن  يف النهي  النساء األخرايت، ألن 
ُمصّدر اخلطاب   على املتكلم أو  توفر  هذه اإلمكانية اليت  تسّخر  أن اللغة  نلحظ  وبذلك  للداللة األصلية،  خالل االستلزام  العقلي 

 رد مجيع احلاالت وذكر مجيع الصور، كما متّكن املتلّقي أو متقبل اخلطاّب من فهم املعاين الكثرية انطالقاً من القليل من األلفاظ. س
غار(  ومعناها   -وما ميكن اخللوص إليه هنا هو أن الداللة الثقافية واالجتماعية وتتمثل يف احملتوى الثقايف والشرعي للفظة )الشِّ

 قد ألقت بظالل من الفهم على هذا احلديث وبيّنت مقاصده واحلكم الشرعي املستفاد منه.   -النكاح اخلالية من الّصداقاملزاوجة يف  
 

 تقومي عامِّ. 
وميكن حتقيق  دالالته اللغوية؛  على  والوقوف  فهم النّص النبوي،  يف  مهماً  دوراً  أدت  قد  للحديث النبوي  إن الدراسة النحوية 

خال من  أيضاً  ذلك على ذلك اهلدف  ويساعد  مصنفات.  من  يف املوضوع  وما كتب  إعراب احلديث النبوي  ل الوقوف على اتريخ 
رواة  ألفاظ  وبني  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ألفاظ  بني  والتمييز  النبوي،  احلديث  ألفاظ  داللة  لفهم  املنهجية  الضوابط  على  الوقوف 

 فهوم السياق، يف فهم منت احلديث الشريف.األحاديث، واالستفادة من املفاهيم اللغوية الداللية مل
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