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proflaith@yahoo.com

المديرية العامة لتربية ديالى
Aymenmustafa@yahoo.com

الممخص
تناول البحث أسموب مجيء ما ينوب عن الظروف الزمانية في الحديث النبوي
وبي َن كيفية استعمال تمك الظروف وداللتيا عمى معنى الزمن  ،في خبلل تركيبيا
الشريف ّ ،
المعنوية  ،وتوظيفيا مع الظروف الواردة في جممة الحديث
المفظية و
وتضاميا مع القرائن
ّ
ّ
ّ
ضمن سياق تركيبي واحد .

المقدمة
رب العالمين  ،والصبلة والسبلم عمى أشرف المرسمين محمد األمين وعمى
الحمد هلل ّ
آلو وصحبو أجمعين وبعد ...
ىناك ألفاظ تنوب عن الظروف وتأخذ حكمو فتنصب عمى أنيا مفعول فيو وىي
اآلتي (المصدر  ،والمصدر المؤول  ،وكل وبعض إذا أضيفتا إليو  ،والعدد المميز لمظرف
أو المضاف إليو  ،واسم اإلشارة)  ،قال سيبويو (( :باب ما يكون فيو المصدر حيناً لسعة

وخفوق النجم ،
الحاج ،
قد َم
َ
سير عميو ؟ فيقول َ :م َ
ّ
الكبلم واالختصار  ،وذلك قولك  :متى َ
ولكنو
زمن مقدم الحاج  ،وحين خفوق النجم ّ ،
وخبلفةَ فبلن  ،وصبلة العصر  ،فإنما ىو َ :
(ٔ)

عمى سعة الكبلم واالختصار))

.

 منيج البحث يقوم عمى اآلتي :
أوالً  :تعريف األلفاظ التي تنوب عن الظروف الزمانية .

ثانياً  :عرض متن الحديث الذي يمثل تمك الظروف  ،ثم بيان داللتو الزمنية  ،واالكتفاء
باإلشارة إلى ذكر األنماط المتشابية تفادياً لمتكرار .

ومما جاء في الحديث الشريف من نيابة المصدر عن ظرف الزمان .
ٗٗٚ
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النبِ َّي َّ 
ت َّ
ص َبلةً بِ َغ ْي ِر ِميقَاتِيَا ِ ،إ َّال
 حديث  :عن عبد اهلل  قال َ :ما َأرَْي ُصمى َ
َ
ِ ِ
صمَّى ا ْلفَ ْج َر قَْب َل ِميقَاتِيَا))(ٕ) .
ص َبلتَْي ِنَ :ج َم َع َب ْي َن ا ْل َم ْغ ِر ِب َوا ْلع َشاء َ ،و َ
َ
صمّى  الفجر حين طموعو قبل ميقاتيا مبالغة في التبكير ليتسع الوقت لفعل ما

يستقبل من المناسك  ،واال فقد كان يؤخرىا في غير ىذا اليوم حتّى يأتيو ببلل  ،وليس المراد
أنو صبلىا قبل الفجر إذ ىو غير جائز باالتفاق(ٖ) .

الحديث الشريف يمثل استعمال الظرف (قبل) مضافاً إلى مصدر يدل عمى الزمن ،

إ ْذ د ّل المضاف إليو (ميقاتيا) عمى تحديد وقت قيام صبلة الفجر آنذاك .

الداللة الزمنية في الحديث داللة الزمن الماضي ؛ وذلك بوساطة استعمال قرينة الفعل

ألن ذلك األمر كان مخصوصاً في ذلك اليوم بوحي أو بغيره كما
الماضي المنفي والمثبت ؛ ّ
الشراح .
بينو ّ
 -ما المصدرية الظرفية :

ىي التي تختص بنيابتيا عن ظرف الزمان المضاف إلى المصدر المؤول ىي
(ٗ)

.

الحاج
دوم
ّ
وصمتيا مثل المصدر الصريح في قوليم  :آتيك قُ َ
والغالب أن تكون صمتيا فعبلً ماضي المفظ والمعنى  ،أو المعنى فقط كالفعل

أما المضارع غير المنفي فيو قميل وذلك كقول الحطيئة :
المضارع المنفي بمم ّ ،
(٘)
إِلى ب ٍ
ف ثَُّم ِ
كاع
آوي
عيدتُ ُو لَ ِ
ف ما أُطَ ِّو ُ
أُطَ ِّو ُ
يت قَ َ
َ
وقد وقع خبلف بين النحويين في وصفيا حرفاً أو اسماً  ،فابن ىشام يرى ّأنيا حرف،
ِ ِ ()ٙ
مقدر
أضاء لَيُم َمشوا فيو
ويعبر عنيا (بما الزمانية) ليشمل نحو ُ  :كمّ َما
 ،فالزمان ّ
ّ
َ
مخفوض أي  :كل وقت إضاءة  ،والمخفوض ال يسمى ظرفاً( ، )ٚويرى اليروي ّأنيا اسم
بمعنى الحين في نحو اآلية السابقة  ،وفي نحو قولك  :انتظرني ما جمس القاضي ،أي :
()ٛ

انتظرني حين جموس القاضي

.

أن القول با سميتيا أقرب إلى الصواب  ،فيي اسم مبيم ال يظير معناه إال
ويبدو ّ
بغيره كـ(ما) الموصولية(. )ٜ
وورد ىذا المفظ في الحديث الشريف  ،إ ْذ جاءت (ما) متصمة بالفعل الماضي  ،وىي

كاآلتي :

(ٓٔ)

ام) في موضعين
ٔ .متصمة بالفعل ( َد َ

.

ٗٗٛ
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(ٔٔ)

ٕ .متصمة بالفعل (استطاع) في أربعة مواضع
(ٕٔ)

ٖ .متصمة بالفعل (بقي) في أربعة مواضع

.

(ٖٔ)

ٗ .متصمة بالفعل (حدث) في موضع واحد

(ٗٔ)

٘ .متصمة بالفعل (كتب) في موضع واحد
 .ٙمتصمة بالفعل (كان) في موضع واحد

(٘ٔ)

.

.
.

()ٔٙ

 .ٚمتصمة بالفعل (انتظر) في موضع واحد

.

.

أخر النبي  ص َبلةَ ا ْل ِع َش ِ
اء إِلَى نِ ْ ِ َّ ِ
صمَّى ،
صف المْيل  ،ثَُّم َ
َ
 حديث (( :عن أنس  قال َ َّ :ّ
ٍ
ِ
صمَّى َّ
وىا) َوَز َاد ْاب ُن أَبِي َم ْرَي َم :
ص َبلة َما ْانتَظَ ْرتُ ُم َ
َما إَِّن ُك ْم في َ
الن ُ
ثَُّم قَا َل ( :قَ ْد َ
اموا  ،أ َ
اس َوَن ُ
وب َ :ح َّدثَنِي ُح َم ْي ٌد َ :س ِم َع أََن َساً َ :كأَِّني أ َْنظُ ُر إِلَى وبِ ِ
يص َخاتَ ِم ِو
أْ
َخَب َرَنا َي ْحَيى ْب ُن أَُّي َ
َ
لَْيمَتَئِ ٍذ))(. )ٔٚ
قولو ( :قد َصلّى ا ّلن ُ
صمّى من المسممين إ ْذ ذاك(( ،)ٔٛأما)
ممن
المعيودون
:
أي
)
اس
َ
حرف تنبيو ( ،ما انتظرتموىا) أي  :مدة انتظاركم  ،والمعنى  :أن الرجل إذا انتظر الصبلة
أما وقت
فكأنو في نفس الصبلة  ،قال األصطرخي  :إذا ذىب
ُ
نصف الميل صارت قضاء  ،و ّ
الجواز عند الجميور فيمتد إلى طموع الفجر .
داللة الحديث الشريف في الجزء األول منو داللة الزمن الماضي ؛ إذ نقل لنا ما جرى
في تمك الميمة ؛ وذلك بداللة استعمال الفعل الماضي (أ َّخر)  ،وقرينة قولو ( ٍ
ليمتئذ) إشارة إلى
َ
أما داللة (ما) المصدرية الظرفية مع ما دخمت عميو فيي داللة الثبوت والدوام ؛
تمك الميمة ّ ،

ألنيا متعمقة بركن الصبلة الدائم  ،وجاء معنى الثبوت من داللة الجممة األسمية المثبتة .
ّ
 إنابة (كل) و(بعض) عن ظرف الزمان :كل  :اسم موضوع الستغراق ألفاظ الم َّ
نك ِر  ،أي أنو وضع الستغراق األفراد وشمول
ُ
ِ ()ٜٔ
جميعيا  ،وجعل الحكم شامبلً لكل فرد نحو ُ  :ك ُّل َن ٍ
فس ذائقةُ الموت. 
إذا أضيف (كل) و(بعض) إلى الظرف فإنيا تنوب عنو وتأخذ حكمو فتنصب(ٕٓ).
ورد ىذا المفظ في الحديث الشريف عمى اآلتي :
(ٕٔ)

ٔ .مضافاً إلى ظرف

.

(ٕٕ)

ٕ .مجرو ارً بحرف الجر (في) مضافاً إلى ظرف
ٖ .مجرو ارً بحرف الجر ِ
(من) مضافاً إلى ظرف(ٖٕ) .
ٜٗٗ

.
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((أن رسول ِ
ك َوتَ َعالَى ُك َّل لَْيمَ ٍة
اهلل  قال َ :يتََن َّز ُل َرُّبَنا تََب َار َ
 حديث  :عن أبي ىريرة ُ َ َّ : ِ
الد ْنيا ِحين ي ْب َقى ثُمُ ُ َّ
ِ
يب لَوُ َ ،م ْن َي ْسأَلُنِي
َستَ ِج َ
َ َ
إِلَى َسماء ُّ َ
ث المْي ِل ْاآلخ ُر َ ،يقُو ُل َ :م ْن َي ْد ُعونِي فَأ ْ
َغ ِف َر لَو)) (ٕٗ) .
ُع ِطَيوُ َ ،م ْن َي ْستَ ْغ ِف ُرنِي فَأ ْ
فَأ ْ
قولو ( :يتنزل ربنا) معناه ينزل أمره أو مبلئكتو  ،وىو استعارة  ،ومعناه التمطف

(اآلخر) بالرفع
بالداعين واإلجابة ليم ونحوه  ،والتنزيل راجع إلى أفعالو ال إلى ذاتو(ٕ٘) ،
ُ
ألنو زمان عبادة
ألنو وقت التعرض لنفحات رحمة اهلل ؛ ّ
صفة لمثمث والتخصيص بالثمث ؛ ّ
()ٕٙ

أىل اإلخبلص

( ،فأستجيب) بالنصب عمى جواب االستفيام والرفع عمى االستئناف عمى

تقدير أنا استجيب  ،وكذا الكبلم في قولو (فأعطيو فأغفر لو)

()ٕٚ

.

الحديث الشريف ىنا يمثل مجيء (كل) مضافاً إلى ظرف زمان .

و(م ْن
داللة الحديث الشريف الزمنية داللة الزمن العام ؛ وذلك بوجود صيغة (يفع ُل)َ ،
يفع ُل)  ،وىذه األفعال مسندة إلى اهلل سبحانو وتعالى  ،وكل األفعال التي تسند إليو تعالى ال

تتقيد بزمان ما لم يدل عمى ذلك دليل كخمق السماوات واألرض ونحو ذلك  ،فالحدث في

(يفعل) اكتسب صفة الثبوت لديمومتو وتك ارره دون انقطاع  ،ومثمو قولو تعالى ُ  :قل َمن
ِ
ِ
رزقُكم ِمن الس ِ
ِ
ومن ُي ِ
ويخرج
خرُج
َّمع و
َّماء و
األرض َّ
أمن يممِ ُ
َي ُ
الميت ُ
َ
َ
الحي من َ
األبصار َ
ك الس َ
ّ
ِ ِ
ولون اهللُ. )ٕٛ(
ومن ُي َدّب ُر
الميِّت ََ م َن َ
األمر فَ َسيقُ َ
َ
الحي َ
َ
وقد اتصمت (ما) بكل  ،فأصبحت ظرفاً زمانياً يقتضي التكرار فيو معنى الشرط ،

()ٕٜ
ووقَ َع خبلف بين النحويين في (ما)،
،
ويحتاج إلى جممتين إحداىما مرتّبة عمى األخرى
َ
فمنيم من يرى أنيا مصدرية نائبة بصمتيا عمى الظرف إلضافتو إلى شيء ىو قائم مقامو ،
(ٖٓ)

.

ومنيم َمن يرى أنيا نكرة بمعنى وقت  ،وال يحتاج ىذا إلى تقدير زمان
ومال باحث حديث إلى القول األول  ،وأنا معو  ،بأن (ما) مصدرية لؤلسباب التي
ذكرىا ابن ىشام في كثرة مجيء الماضي بعدىا  ،وأنيا شرط في المعنى الحتياجيا إلى

جممتين إحداىما مرتّبة عمى األخرى(ٖٔ)  ،والحديث اآلتي يمثل ذلك النمط .
اء المَّوَ َر ُج ٌل بَِبقَ َرٍة لَيَا ُخ َو ٌار.))...
بي َ : 
الن ُّ
 وقال أبو حميد  :قا َل ّ((أل ْ
َع ِرفَ َّن َما َج َ
((والَّ ِذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه  ،أ َْو :
انتييت إلى
 حديث  :عن أبي َذ ّر  قا َل :ُ
النبي  ، فقال َ :
ّ
ون لَ ُو إِ ِب ٌل  ،أ َْو َبقٌَر  ،أ َْو َغ َن ٌم َ ،ال
َوالَّ ِذي َال إِلَ َو َغ ْي ُرهُ  -أ َْو َك َما َحمَ َ
ف َ -ما ِم ْن َر ُج ٍل تَ ُك ُ
ٓ٘ٗ
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ِ
َّ َِّ ِ
ام ِة ،
ُي َؤدِّي َحق َيا إال أُت َي ِب َيا َي ْوَم ا ْلق َي َ
َّت َعمَ ْي ِو
ِبقُُروِن َيا ُ ،كمَّ َما َج َاز ْت أ ْ
اىا ُرد ْ
ُخ َر َ
قولو ( :ألعرفَ َّن) أي  :ألعرفنكم غداً عمى ىذه الحالة(ٖٖ)  ،وفي رواية (ال أعرفَ َّن)
(ٖٗ)
جاء اهللَ رج ٌل) (ما)
بحرف النفي أي  :ما ينبغي أن تكونوا ىذه الحال فأعرفكم بيا ( ،ما َ
ظ َم
َع َ
أْ
أُوَال َىا

َخفَ ِ
ط ُح ُو
اف َياَ ،وتَ ْن َ
َس َم َن ُو  ،تَ َ
ط ُؤهُ ِبأ ْ
َما تَ ُك ُ
ون َوأ ْ
ضى َب ْي َن َّ
الن ِ
اس)) (ٕٖ) .
َ ،حتَّى ُي ْق َ

مصدرية ( ،اهلل) منصوب بقولو جاء  ،و(رج ٌل) مرفوع ألنو فاعل (جاء)  ،وىذه الجممة في

ألعرفن مجيء رجل إلى اهلل
(ألعرفن)  ،وتقدير الكبلم :
محل النصب عمى انيا مفعول قولو
ّ
ّ
يوم القيامة ببقرة ليا خوار(ٖ٘) ( ،أعظم) نصب عمى الحال( ، )ٖٙمضاف إلى (ما) المصدرية
()ٖٚ

المقدر
والوقت ّ

.

الداللة الزمنية في الحديث الشريف داللة مستقبل  ،وذلك بالقرائن المفظية الواردة فيو

كقرينة القسم  ،والفعل المضارع المؤكد بالنون الثقيمة  ،وقرينة قولو ( :يوم القيامة)  ،وقرينة
استعمال (ما) المصدرية  ،و(حتى) الواردة في سياق جممة (كمّما) التي بمعنى إلى أن .
 -إنابة الوصف عن ظرف الزمان في الحديث النبوي الشريف :

الصفات التي وردت في الحديث الشريف نائبة عن ظرف الزمان ىي ( :قبل ،بعد،
ّأول) .
ٔ -قبل  ،وبعد :

بعد ز ٍيد فالتقدير :
جئت َ
األصل في (قبل) و(بعد) أن يكونا صفتين لمزمان  ،تقول ُ :
بعد مجيء ز ٍيد(. )ٖٛ
جئت زماناً َ
ِ
لآلخر  ،وىما اسمان
و(ب ْع َدُ )
أما (قَْب َلُ ) فمؤلول َ ،
وفي معناىا يقول سيبويو (( :و ّ
يكونان ظرفين)) (. )ٖٜ
وليما حالتان  :حالة إعراب  ،وحالة بناء  :فيكونان معربين إذا أضيفا  ،أو حذف
المضاف إليو ونوي ثبوت لفظو  ،أو لم ينو  ،فيعربان نصباً عمى الظرفية أو خفضاً بمن ،

وينونان في حالة قطعيما عن اإلضافة  ،وعدم نية المضاف إليو ؛ ألنيما حينئذ اسمان
ّ
تامان كسائر اسماء النكرات  ،ومن ذلك قول الشاعر :
ّ
ِ
بالماء الفرات
أغص
أكاد
ُّ
اب وكنت قبالً
ُ
فساغَ لي الشر ُ
وقول غيره :
فما شربوا بعداً عمى لذة خم ار

ونحن قتمنا األزد أزد شنوءة
ٔ٘ٗ
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ويبنيان  :وذلك إذا حذف المضاف إليو ونوي معناه دون لفظو كقراءة السبعةِ  :
هلل
عد ، )ٗٓ(فتقدير اآلية  :من قبل الغمب ومن بعده(ٔٗ)  ،وانما بنيت ىذه
األمر ِمن قَب ُل و ِمن َب ُ
ُ
الظروف عند قطعيا عن المضاف إليو لمشابيتيا الحرف الحتياجيا إلى معنى ذلك
(ٕٗ)

المحذوف

 ،وبنيا عمى الضم ؛ ألنو أقوى الحركات تعويضاً عن المحذوف وتقوية ليما
(ٖٗ)

.

ألن النصب والجر يدخميما في حاالت اإلعراب
وتميي اًز ّ ،
ألن غايتيا آخر المضاف إليو ألنو
ويقولون ليذا الضرب من الظروف (غايات) ؛ ّ
يتم بو الكبلم  ،فإذا قطعت عن اإلضافة وأريد معناىا صارت ىي غاية الكبلم .
وورد (قبل) في الحديث الشريف عمى النحو اآلتي :
أن والفعل المضارع المنصوب  ،وىو
ٔ .مضافاً إلى جممة فعمية  ،مصدر مؤول من ْ
البناء الغالب في جممة الحديث الشريف(ٗٗ) .
(٘ٗ)

ٕ .مضافاً إلى ظرف زمان
()ٗٙ

ٖ .مضافاً إلى مصدر

.

()ٗٚ

ٗ .مضافاً إلى اسم معرفة

.

.

()ٗٛ

٘ .مضافاً إلى ضمير متصل

.

()ٜٗ

.

 .ٙمقطوعاً عن اإلضافة مبنياً عمى الضم
ت َع ْم َرو ْب َن َم ْي ُم ٍ
صمَّى بِ َج ْم ٍع
ون َيقُو ُل َ :ش ِي ْد ُ
 حديث  :عن أبي إسحاق َ :س ِم ْع ُت ُع َم َر َ 
ِ
ِ
طمُع َّ
يض َ َّ
ون أَ ْش ِر ْق
ُّب َح  ،ثَُّم َوقَ َ
الص ْ
ين َك ُانوا َال ُيف ُ
الش ْم ُس َ ،وَيقُولُ َ
ف فَقَا َل  :إِ َّن ا ْل ُم ْش ِرك َ
ون َحتى تَ ْ َ
طمُع َّ
َن َّ
ثَبِ ُير َ ،وأ َّ
الش ْم ُس(ٓ٘) .
اض قَْب َل أ ْ
النبِ َّي َ خالَفَيُ ْم  ،ثَُّم أَفَ َ
َن تَ ْ َ
(ٔ٘)
أن المشركين ال
قولو ( :صمّى بجمع) أي  :بالمزدلفة
( ،اإلفاضة) الدفع  ،و ّ
(أشرق) بمفظ األمر أي
يفيضون حتى يروا الشمس عمى ثبير  ،وثبير جبل عظيم بمكة(ٕ٘) ،
ْ

أشرق الرج ُل إذا
 :لتطمع عميك الشمس كي ندفع ونفيض  ،وقيل معناه أضئ يا جبل  ،و َ
دخل في الشروق(ٖ٘)  ،فخالفيم الرسول  فأفاض قبل الطموع(ٗ٘)  ،الحديث الشريف
المذكور ىنا يمثل استعمال (قبل) مضافاً إلى مصدر مؤول .

الحج  ،إذ جعل النب ّي  الصبلة
يتحدث عن منسك من مناسك
الحديث الشريف
ّ
ّ
مغمساً ليدفع قبل الشمس مخالفاً في ذلك المشركين  ،ومثبتاً في ذلك منسك ًا من مناسك
ٕ٘ٗ
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الحج ،فداللة الحديث الزمنية داللة حال واستقبال  ،فيي سنة بعده  ثابتة إلى يوم الدين ،
ّ
(أن) المصدرية مع الفعل المضارع المنصوب .
إ ْذ جاءت داللة الحال واالستقبال بتضام ْ
:

أما (بعد) فقد ورد في الحديث الشريف أكثر من (ٓ )ٙمرة  ،وجاء عمى النحو اآلتي
ّ

ٔ .مضافاً إلى ظرف زمان(٘٘) .
ٕ .مضافاً إلى مصدر(. )٘ٙ

ٖ .مضافاً إلى اسم معرفة(. )٘ٚ

ٗ .مضافاً إلى اسم اإلشارة (ىذا) (. )٘ٛ
٘ .مضافاً إلى اسم اإلشارة (ذلك)(. )ٜ٘
 .ٙمضافاً إلى اسم نكرة(ٓ. )ٙ
 .ٚمضافاً إلى (يومئذ) (ٔ. )ٙ

(أن) والفعل الماضي(ٕ. )ٙ
 .ٛمضافاً إلى مصدر مؤول من ْ
 .ٜمضافاً إلى مصدر مؤول من (ما) والفعل الماضي(ٖ. )ٙ
ٓٔ.
ٔٔ.

مضافاً إلى اسم العدد المميز(ٗ. )ٙ
مضافاً إلى ضمير متصل(٘. )ٙ

مقطوعاً عن اإلضافة  ،مبنياً عمى الضم(. )ٙٙ
ٕٔ.
مجرو اًر بحرف الجر ِ
(م ْن) (. )ٙٚ
ٖٔ.
ت َولَ ُي ْعتَ َم َرَّن َب ْع َد
 حديث  :عن أبي سعيد الخدري  ، عنالنبي  قال (( :لَُي َح َّج َّن ا ْلَب ْي ُ
ّ
الر ْح َم ِن َع ْن ُش ْعَبةَ قَا َل :
ادةَ َ ،وقَا َل َع ْب ُد َّ
ان َع ْن قَتَ َ
ْجو َج َو َمأ ُ
ُخ ُرو ِج َيأ ُ
ان َو ِع ْم َر ُ
ْجو َج))  ،تَ َاب َعوُ أََب ُ
ادةُ َع ْب َد المَّ ِو َو َع ْب ُد المَّ ِو أََبا
َ
ت)) َو ْاأل ََّو ُل أَ ْكثَُر َ ،س ِم َع قَتَ َ
َّاعةُ َحتَّى َال ُي َح َّج ا ْلَب ْي ُ
وم الس َ
((ال تَقُ ُ
َس ِع ٍيد(. )ٙٛ
(ليعتَ َّ
مرن)
(لي ّ
حج َّن) عمى صيغة المجيول  ،مؤكداً بالنون الثقيمة  ،وكذلك قولو ُ
قولو ُ :

()ٜٙ
أن البيت ُّ
يح ُج بعدىا
يحج بعد اشراط الساعة  ،ومن الثاني ّ :أنو ال ّ
 ،المفيوم من األول ّ
 ،ولكن يمكن الجمع بين الحديثين فإنو ال يمزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن

(ليحجن
الحج في وقت ما عند قرب ظيور الساعة  ،ويظير واهلل أعمم أن المراد بقولو
يمنع
ّ
ّ
(ٓ)ٚ
عمر بعد ذلك
َ
البيت) أي مكان البيت  ،ويدل عمى ذلك ما روي ّ
أن الحبشة إذا ّ
خربوه لم ُي ّ
ٖ٘ٗ
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يحج إلى يوم
 ،وذكر الكرماني والعيني قول البخاري ( :واألول أكثر) يعني  :أن البيت ّ
القيامة(ٔ. )ٚ
الحديث الشريف ىنا يمثل استعمال الظرف (بعد) مضافاً إلى مصدر .

ألنو أمر يحدث يوم
داللة الحديث الشريف داللة مستقبل بعيد بمنظور األحياء ؛ ّ
القيامة  ،وىو من عبلمات الساعة وأشراطيا  ،بدليل القرينة المفظية قرينة استعمال الفعل
المضارع المؤكد بالنون الثقيمة الواقع جواباً لقسم محذوف  ،ودليل آخر وىو حديث ىدم
(ٕ)ٚ

الكعبة

 ،إ ْذ د ّل الظرف (بعد) المضاف إلى المصدر(خروج) عمى تقدير مضاف قبل

وجيت تمك العبارة
قولو (خروج) أي  :بمعنى بعد (زمن) و(وقت) خروج يأجوج ومأجوج  ،إ ْذ ّ
داللة الحديث الزمنية عمى معنى الزمن المحدد .
 -إنابة العدد عن ظرف الزمان :

ينوب العدد عن الظرف فيأخذ حكمو  ،وذلك إذا وجد ما يدل عميو كتمييزه أو وقوعو

مضافاً إلى العدد .

ومما جاء في الحديث الشريف نائباً عن ظرف الزمان ىذه األعداد  :واحد  ،اثنين

(ٗ)ٚ

 ،ثبلثة

(ٖ)ٚ

 ،أربعة

(ٓ)ٛ

وعشرون

(٘)ٚ

 ،سبعة

(ٔ)ٛ

 ،أربعون

()ٚٙ

()ٚٚ

 ،عشرة

.

()ٚٛ

 ،ثبلثة عشر

 ،تسعة عشر( ،)ٜٚتسعة
الص ِ
وق ،
ص ُد ُ
َّاد ُ
ق ا ْل َم ْ
َعمَقَ ًة ِم ْث َل َذلِ َك  ،ثَُّم

 حديث  :عن زيد بن وىب  :قال عبد اهلل َ :ح َّدثََنا َر ُسو ُل المَّ ِو َ و ُى َوون
َح َد ُك ْم ُي ْج َمعُ َخ ْمقُ ُو ِفي َب ْ
ط ِن أ ِّ
ين َي ْو ًما  ،ثَُّم َي ُك ُ
ُم ِو أ َْرَب ِع َ
قَا َل (( :إِ َّن أ َ
ث المَّ ُو ممَ ًكا فَي ْؤمر ِبأَرب ِع َكمِم ٍ
ات َ ،وُيقَا ُل لَ ُو  :ا ْكتُ ْب َع َممَ ُو ،
ض َغ ًة ِمثْ َل َذلِ َك  ،ثَُّم َي ْب َع ُ
ون ُم ْ
َي ُك ُ
ُ َُ َْ
َ
َ
يد  ،ثَُّم ي ْنفَ ُخ ِف ِ
و ِرْزقَ ُو  ،وأَجمَ ُو  ،و َ ِ
الر ُج َل ِم ْن ُك ْم لَ َي ْع َم ُل َ ،حتَّى َما
وح  ،فَِإ َّن َّ
يو ُّ
س ِع ٌ
الر ُ
ُ
َ َ
شق ٌّي أ َْو َ
َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
َى ِل َّ
الن ِ
ار َ ،وَي ْع َم ُل َحتَّى
اب ُو ،فَ َي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
س ِب ُ
َي ُك ُ
ق َعمَ ْيو كتَ ُ
ون َب ْي َن ُو َوَب ْي َن ا ْل َج َّنة إَِّال ذ َراعٌ  ،فَ َي ْ
ِ ِ
ِ
ون َب ْي َن ُو َوَب ْي َن َّ
الن ِ
َى ِل ا ْل َج َّن ِة)) (ٕ. )ٛ
اب  ،فَ َي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
س ِب ُ
َما َي ُك ُ
ق َعمَ ْيو ا ْلكتَ ُ
ار إَِّال ذ َراعٌ  ،فَ َي ْ
يخمق منيا بش اًر
معنى الحديث  :أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد اهللُ تعالى أن
َ

طارت في أطراف المرأة تحت كل ظفر وشعب فتمكث أربعين يوماً ثم تنزل دماً في الرحم ،
وقولو ِ
ثل ذلك) الزمان(ٖ ، )ٛوىي إشارة إلى قولو ( :أربعين) المتكررة  ،والحديث فيو إشارة
(م َ
ين  ،ثَُّم َج َع َمناهُ ُنطفَةً في قَ َر ٍار َّم ِك ٍ
ان ِمن ُسبللَ ٍة من ِط ٍ
ين
إلى قولو تعالى  :ولَقَد َخمَ َقنا
اإلنس َ
َ
إلى آخر اآلية(ٗ. )ٛ
ٗ٘ٗ
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خمق اإلنسان عممية دائمة مستمرة عمى مدى األزمان والدىور بقدرة اهلل سبحانو إلى

مر بتمك األطوار
يوم القيامة  ،فداللة الحديث الزمنية داللة الزمن المطمق  ،فالخمق قبمنا قد ّ
واألدوار  ،واألمر نفسو يتكرر في الحاضر وفي المستقبل .
 ّأول :أصل ّأول الظرفية واذا وقع اسماً صرف وأنث بالتاء بقمّة(٘. )ٛ
(أول) في الحديث الشريف أكثر من ( )ٕٙست وعشرين مرة  ،جاء
ورد لفظ ّ

مصروفاً في جميعيا  ،وعمى النحو اآلتي :
()ٛٙ

مبتدأ مضافاً إلى ظرف زمان

.

()ٛٚ

 مبتدأ مضافاً إلى اسم نكرة

.

(م ْن)
 مبتدأ مضافاً إلى اسم موصول َ
 مبتدأ مضافاً إلى اسم موصول (ما)
(ٓ)ٜ

.

 خب اًر لممبتدأ

(ٔ)ٜ

 اسماً لكان الناقصة

(ٕ)ٜ

 خب اًر لكان الناقصة
ـ(إن)
 اسماً ل ّ
(إن)
 خب اًر لـ ّ

(ٖ)ٜ

(ٗ)ٜ

()ٛٛ
()ٜٛ

.
.

.
.

.

.

(٘)ٜ

 صفة مجرو اًر

()ٜٙ

 مستفيماً عنو

.
.

عن
ت صبلة
فأقر ْ
ضْ
 حديث  :عن عائشة (رضى الله ها) قالت (( :الصَّبلةُ َّأو ُل ما فُ ِر َت ركعتين ّ ،
السَّفر  ،وأُتِ َّمت صبلةُ الحضر قال الزىري ِ ُ :
ت
روةَ  :ما با ُل عائشةَ تُتِ ُّم ؟ قال  :تأولَ ْ
َ َ
َ
فقمت ل ُع َ
()ٜٚ

.

ثمان))
ما ت َ
أول ُع ُ
(أول) اسماً مصروفاً يفيد الظرفية  ،ومعناه ابتداء الشيء المقابل لنيايتو ،وذلك
يكون ّ

نحو ّأول الغيث قطر ثم ينيمر  ،وقد يتضمن معنى كممة (سابق) نحو قرأت الكتاب عاماً
أوالً  ،أي عاماً سابقاً أو متقدماً  ،ويكون وصفاً مؤوالً يتضمن معنى كممة (أسبق) الدالة عمى
أيت اليبل َل ّأول الناس
(أول) ظرف زمان بمعنى (قبل) ،وذلك نحو  :ر ُ
التفضيل  ،وتستعمل ّ
٘٘ٗ
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 ،أي قبميم حيث تجري عميو في ىذه الحالة أحكام (قبل) و(بعد) من حيث االعراب
()ٜٛ

.

والبناء

(((أول) بالرفع عمى أنو بدل من الصبلة  ،أو مبتدأ ٍ
ثان  ،ويجوز
قال الكرماني :
ّ
ِ
و(ركعتان) روي باأللف بأنو خبر المبتدأ  ،وبالياء
النصب عمى أنو ظرف  ،أي  :في ّأول ،
()ٜٜ

:

عمى ّأنو حال سد مسد الخبر ،ومثمو قول الشاعر
(ٓٓٔ)
بز ِ
ينتيا ِل ُك ِّل َج ِ
يول))
فتية
تَسعى َ
رب أ َّو ُل ما تَ ُ
كون ّ
الح ُ
َ
(أول) ونصب (فتية) ،
وجاء في ىامش كتاب سيبويو (( :الشاىد في ىذا البيت رفع ّ

الحرب ّأول أحواليا إذا
والعكس  ،ورفعيما جميعاً ونصبيما تقديرات مختمفة  ،فتقدير األول :
ُ
الحرب في ّأول
كانت فتية  ،ففتية فيو حال ناب مناب الخبر لممبتدأ الثاني  ،وتقدير الثاني :
ُ
(ٔٓٔ)

.

فأو َل نصب عمى الظرفية))
أحواليا فتية ّ ،
(أول) عمى الظرفية  ،والصبلة  :مبتدأ والخبر
وقال القسطبلني (( :يجوز نصب لفظ ّ
محذوف  ،أي  :فرضت ركعتين في ّأول فرضيا  ،وأصل الكبلم  :الصبلة فرضت ركعتين
(ٕٓٔ)
أن ىذا
في ّأول أزمنة فرضيا  ،فيو ظرف لمخبر
ّ
المقدر  ،و(ما) مصدرية))  ،ويبدو ّ
التوجيو مقبول .

الداللة الزمنية في الحديث الشريف داللة مطمق الزمان ؛ ألن الصبلة فرضيا اهلل
عمى العباد في عيد النبي  ، وال تزال قائمة إلى يوم الدين .
 ِآخر :

اآلخر بكسر الخاء بعد األول وخبلفو  ،واألنثى ِ
ِ
آخرة والجمع أواخر  ،وىو نقيض

(ٖٓٔ)

المتقدم

.

ورود ىذا المفظ في الحديث ناد اًر  ،وقد جاء عمى النحو اآلتي :
(ٗٓٔ)

خب اًر لمبتدأ محذوف
(٘ٓٔ)

اسماً لكان

()ٔٓٙ

خب اًر لكان

.

.

()ٔٓٚ

.

()ٜٔٓ

.

مفعوالً بو

.

اسماً مجرو اًر بحرف الجر ِ
(من)(. )ٔٓٛ

اسماً َّ
ألن

ٗ٘ٙ
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((يأْتِي ِفي
عمي  : سمعت
يقو ُل َ :
النبي ُ 
ّ
 حديث  :عن سويد بن غفمة قا َل  :قا َل ِّ
َح َبلِم  ،يقُولُ ِ
ِ
آخ ِر َّ
َسَن ِ
الزَم ِ
ون
اء ْاأل ْ
ون م ْن َخ ْي ِر َق ْو ِل ا ْلَب ِرَّية َ ،ي ْم ُرقُ َ
َ َ
اء ْاأل ْ
ان ُ ،سفَيَ ُ
ان  ،قَ ْوٌم ُح َدثَ ُ
ِ
ق السَّيم ِمن َّ ِ ِ
ِ
ِم ْن ِْ
وى ْم
اإل ْس َبلِم َك َما َي ْم ُر ُ
وى ْم فَا ْقتُمُ ُ
يم ُانيُ ْم َحَنا ِج َرُى ْم  ،فَأَ ْيَن َما لَقيتُ ُم ُ
ُْ ْ
الرمَّية َال ُي َج ِاوُز إ َ
ِ
 ،فَِإ َّن قَ ْتمَيم أ ْ ِ
ام ِة)) (ٓٔٔ) .
ُْ
َجٌر ل َم ْن قَتََميُ ْم َي ْوَم ا ْلقَي َ
(ٔٔٔ)

(يوم القيامة) ظرف لؤلجر ال لمقتل))
قال الكرماني (((ال ّ
رمية) فعيمة بمعنى مفعولة َ ،
ون)) (ٕٔٔ) .
قون)
ُ
قال العيني قولو َ :
يخرج َ
مر َ
(((ي ُ

،

إن المراد زمان
قال ابن حجر (( :و ّأنيم خرجوا في خبلفة عمي ( ... )وقيل ّ
بأن المراد بـ(آخر الزمان) زمان خبلفة النبوة))(ٖٔٔ)،
الصحابة  ،وفيو نظر  ،ويمكن الجمع ّ
(ٗٔٔ)

.

أصابتْيُ ْم فتنةٌ فعموا وصموا))
قوم
َ
قال القسطبلني (( :وىم ٌ
الحديث الشريف ىنا يمثل استعمال (آخر) مجرورة بحرف الجر (في) .

إن زمنو دل
الفعل المضارع (يخرج) الوارد في الحديث د ّل عمى الزمن الماضي  ،إذ ّ
ٍ
ماض
عمى المستقبل بالنسبة إلى زمن القول  ،بداللة قولو (يأتي في آخر الزمان) ؛ ولكنو
بالنظر إلى نسبة الحدث  ،وىذا األمر مستفاد من القرائن المعنوية وزمن األحداث ونقل
الخبر عن طريق الرواية .
الخاتمة
استعمل البحث (قبل – بعد – ّأول) وصفاً داالً عمى معنى الزمن معرباً ومبنياً .
أثبت البحث اسمية (ما) المصدرية الظرفية مع صمتيا ومعاممتيا مساوية في معناىا مع (ما)
الموصولة وصمتيا .
استعمل الحديث الشريف العدد نائباً عن ظرف الزمان فجاء استعمالو مناسباً في داللتو عمى

معنى الزمن في سياق جممة الحديث .
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The paper tackles the style of what acts for adverbs of time in the
prophet's Hadith sentences . It also comes to elucidate how to use
such adverbs in addition to their connoting meaning of time which
takes place when structuring and fusing them with meaning of verbal
and abstract indication as well as employing these meaning along
with the adverbs present in the sentences of Hadith within one
structural context .
اليوامش
ٔ .الكتاب . ٕٕ/ٔ :

ٕ .صحيح البخاري  ،حديث (ٕ : )ٔٙٛص ٜٔٛ؛ وينظر  :مثمو عمى ىذا النمط األحاديث :
ٕ ٜٙ؛ ٔ٘. ٖٜٛٙ ، ٖٕٖٚ ، ٔٛٙٗ ، ٕٔٙٛ ، ٕٕٔٙ ، ٚ

ٖ .ينظر  :إرشاد الساري  ٕٕٓ/ٗ :؛ والكواكب الدراري  ٖٔٗ/ٛ :؛ وعمدة القاري  ٕٛ/ٔٓ :؛
وكشف المشكل . ٖٙٔ/ٕ :

ٗ .ينظر  :مغني المبيب . ٙ٘ٚ/ٔ :

٘ .ديوانو  ٔٗٛ :؛ وينظر  :شرح ابن عقيل . ٖٜٔ/ٔ :
 .ٙسورة البقرة  ،اآلية ٕٓ .

 .ٚينظر  :مغني المبيب . ٙٙٓ-ٙ٘ٛ/ٔ :
 .ٛينظر  :األزىية في عمم الحروف . ٜٙ :
 .ٜينظر  :الكتاب . ٕٔٓ/ٖ :
ٓٔ.

الحديث . ٜٙ٘ ، ٘ٗٓ :

ٔٔ.

األحاديث . ٕٕٚٓ ، ٖٔٗٗ ، ٖٛٛ ، ٕٗٙ :

ٖٔ.

الحديث . ٔٚٙ :

٘ٔ.

الحديث . ٕٗ٘ٔ :

ٕٔ.
ٗٔ.

األحاديث . ٖ٘ٓٔ ، ٕٔٓ٘ ، ٚٚٓ ، ٚٗٛ :
الحديث . ٜٔٔٗ :

.ٔٙ

الحديث . ٕ٘ٚ :

.ٔٛ

الكواكب الدراري  ٜٖٔ/ٗ :؛ وينظر  :فتح الباري  ٜٙ/ٕ :؛ وعمدة القاري  ٕٔٓ/٘ :؛

.ٜٔ

ينظر  :مغني المبيب  ٗٗ٘/ٔ :؛ سورة آل عمران  ،اآلية ٘. ٔٛ

.ٔٚ

صحيح البخاري  ،حديث (ٕ : )٘ٚص٘. ٚ

وارشاد الساري. ٕٕٕ/ٕ :

ٗ٘ٛ
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ٕٓ.
ٕٔ.

ينظر  :شرح ابن عقيل . ٜ٘ٛ ، ٘ٙٔ/ٔ :

األحاديث  ٖٕٙٔ ، ٘ٗٗ٘ ، ٖٖٕٗ ، ٕٜٜٛ ، ٘ٙٚ :؛ والحديث  ٕٜٙ٘ :يمثل

إنابة (بعض) مضافاً إلى ظرف زمان .

ٕٕ.

الحديث . ٜٛٚ ، ٛٗٗ :

ٕٗ.

صحيح البخاري  ،حديث (ٕٖٔ : )ٙص. ٚٔٚ

.ٕٙ

الكواكب الدراري  ٔٓٛ/ٕٕ :؛ وينظر  :فتح الباري . ٖٜ/ٖ :

.ٕٛ

سورة يونس  ،اآلية ٖٔ ؛ وينظر  :الزمن في القرآن الكريم . ٖٕٙ :

ٖٕ.
ٕ٘.
.ٕٚ
.ٕٜ

ٔ.ٖٗ/

الحديث . ٜٔٛٓ :

فتح الباري  ٗٓ-ٖٜ/ٖ :؛ وينظر  :إرشاد الساري . ٜٜٔ/ٖ :
فتح الباري  ٗٔ/ٖ :؛ وينظر  :عمدة القاري  ٕٜٕ/ٚ :؛ وارشاد الساري . ٕٓٓ/ٖ :
ينظر  :مغني المبيب  ٕٗٙ/ٔ :؛ وىمع اليوامع  ٚٗ/ٕ :؛ والتبيان في إعراب القرآن :

ٖٓ.

ينظر  :مغني المبيب  ٕٗٙ/ٔ :؛ وىمع اليوامع . ٚٗ/ٕ :

ٕٖ.

صحيح البخاري  ،حديث (ٓ : )ٔٗٙص ٔٙٙ؛ وينظر  :مثمو عمى ىذا النمط

ٖٔ.

ينظر  :الظروف الزمانية في القرآن الكريم . ٕٖٔ :

األحاديث . ٕٜٜ٘ ، ٕٓٛ٘ ، ٕٔٙٔ ، ٚٛ٘ :

ٖٖ.

فتح الباري  ٗٓٛ/ٖ :؛ وينظر  :عمدة القاري  ٖٚ/ٜ :؛ وارشاد الساري . ٘ٛٗ/ٖ :

ٖٗ.

فتح الباري  ٗٓٛ/ٖ :؛ وينظر  :عمدة القاري . ٖٚ/ٜ :

.ٖٙ

الكواكب الدراري  ٗ/ٛ :؛ وينظر  :فتح الباري  ٗٓٛ/ٖ :؛ وعمدة القاري  ٖٜ/ٜ :؛

ٖ٘.

المصدران السابقان .

وارشاد الساري . ٘ٛٗ/ٖ :

.ٖٚ

الكواكب الدراري . ٗ/ٛ :

.ٖٛ

ينظر  :البحر المحيط . ٜٔٚ/ٔ :

ٓٗ.

سورة الروم  ،اآلية ٗ .

.ٖٜ
ٔٗ.

الكتاب . ٕٖٖ/ٗ :

ينظر  :الكتاب  ٜٜٔ/ٕ :؛ ومعاني القرآن لمفراء  ٖٕٓ-ٖٜٔ/ٕ :؛ شرح المفصل :

ٗ ٕ٘ٗ ،ٕٕ٘/؛ وشرح قطر الندى  ٕٖ-ٜٔ :؛ شرح الكافية لمرضي  ٕٔٓ-ٔٓٔ/ٕ :؛ وىمع

اليوامع .ٕٜٓ/ٔ :

ٕٗ.
ٖٗ.

ينظر  :شرح الكافية لمرضي . ٔٓٔ/ٕ :

ينظر  :شرح المفصل . ٕ٘٘-ٕ٘ٗ ، ٕٕ٘/ٗ :
ٜٗ٘
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ٗٗ.

األحاديث ، ٔٚٚٗ ، ٕٕٔٚ ، ٔٙٛٗ ، ٔٙٚٙ ، ٕٖٔٙ ، ٖٚٛ ، ٕٙٚ ، ٕٖٗ :

٘ٗ.

األحاديث . ٖٚٙٛ ، ٕٗ٘ٓ ، ٖٔٔٛ ، ٕٔٔٛ ، ٘ٙٛ :

.ٗٚ

الحديث . ٜٙٔ :

ٔٔ. ٚ٘٘ٗ ، ٜٗٔٗ ، ٖٚٓٓ ،ٔٛ

.ٗٙ

األحاديث . ٘٘ٓٓ ، ٔٚٚٗ ، ٕٔٙٛ ، ٕٕٔٙ ، ٜٕٙ :

.ٗٛ

الحديث . ٖ٘ٛٛ ، ٖٗ٘ٔ :

ٓ٘.

صحيح البخاري  ،حديث (ٗ : )ٔٙٛصٓ. ٜٔ

ٕ٘.

فتح الباري  ٙٚٔ/ٖ :؛ وينظر  :عمدة القاري  ٖٔ/ٔٓ :؛ وارشاد الساري . ٕٓٗ/ٗ :

.ٜٗ
ٔ٘.
ٖ٘.

الحديث . ٖ٘ٛٔ :

عمدة القاري . ٖٔ/ٔٓ :

الكواكب الدراري  ٔٗٗ/ٛ :؛ وينظر  :فتح الباري  ٙٚٔ/ٖ :؛ وعمدة القاري ٖٔ/ٔٓ :

؛ وكشف المشكل  ٖٕٙ/ٕ :؛ وارشاد الساري  ٕٓٗ/ٗ :؛ وينظر  :الميذب في عمم التصريف

فيما يخص ىمزة التعدية . ٜٔ :

ٗ٘.
٘٘.

عمدة القاري . ٖٔ/ٔٓ :

األحاديث ، ٕٖٜٙ ، ٖٔٙٓ ، ٕٔٚٛ ، ٕٔٙٛ ، ٕٖٖٔ ، ٜٖ٘ ، ٜ٘ٔ ، ٘ٛٙ :

ٗ. ٖ٘ٗٓ ، ٕٗٗٙ ، ٖٖٗٙ ،ٖٚٙ

.٘ٙ

األحاديث . ٖٗٓ٘ ، ٜٗٓٗ ، ٜٖٔ٘ ، ٜٕ٘ :

.٘ٚ

األحاديث . ٖٖٙٚ ، ٖٜٖٖ ، ٖٙ٘ٓ ، ٖٜٓٙ ، ٕٖٖٚ ، ٔٙٔٛ ، ٜٚٛ :

.ٜ٘

األحاديث . ٖٙ٘ٚ ، ٔٙٚٙ ، ٖٔ٘٘ ، ٗٔ :

.٘ٛ

األحاديث . ٚٓٛٗ ، ٖٙٓٙ ، ٕٜٗٗ :

ٓ.ٙ

الحديث . ٕٖٚٓ :

ٕ.ٙ

األحاديث . ٜٗٙٚ ، ٕٖٖٗ ، ٖٔٙٛ :

ٗ.ٙ

الحديث . ٕٜٙٛ ، ٕٖ٘ٗ :

ٔ.ٙ
ٖ.ٙ

الحديث . ٖ٘ٗٙ :
األحاديث . ٖ٘ٛٔ ، ٖٖٙٗ ، ٕٙٙٔ ، ٖٔٗٓ ، ٕٕٔٙ :

٘.ٙ

األحاديث . ٕٚٓ٘ ، ٙٛٙٛ ، ٜٙ٘ٗ ، ٖ٘ٛٛ ، ٜ٘ٓٙ ، ٔٙٚ٘ ، ٜٙٗ :

.ٙٚ

الحديث . ٖٕٙٓ :

.ٜٙ

عمدة القاري  ٖٖٚ/ٜ :؛ وينظر  :إرشاد الساري . ٔٔٔ/ٗ :

.ٙٙ
.ٙٛ

األحاديث .ٚٓٓٓ ، ٖٙٙٙ ، ٘٘ٛٔ ، ٕ٘ٓ٘ ، ٖٕٕ٘ ، ٖٖٙٙ ، ٕٖٚٔ ، ٜٕٙ :
صحيح البخاري  ،حديث (ٖ : )ٜٔ٘صٔ. ٔٛ
ٓٗٙ
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ٓ.ٚ

الكواكب الدراري  ٜٙ/ٛ :؛ وينظر  :فتح الباري  ٘ٚ٘/ٖ :؛ وعمدة القاري  ٖٖٛ/ٜ :؛

ٔ.ٚ

الكواكب الدراري  ٜٙ/ٛ :؛ وينظر  :عمدة القاري . ٖٖٛ/ٜ :

ٖ.ٚ

الحديث . ٕٔٔٗ :

وارشاد الساري . ٔٔٔ/ٗ :

ٕ.ٚ

الحديث  ٜٔ٘٘ :و  ، ٜٔ٘ٙالحديثان بعد حديث كسوة الكعبة مباشرة .

ٗ.ٚ

الحديث . ٔٛٔٗ :

.ٚٙ

الحديث . ٖٕٚ :

.ٚٛ

الحديث . ٖٜٕٓ :

٘.ٚ
.ٚٚ

الحديث . ٖٖٔ :

الحديث . ٖٛ٘ٔ ، ٕٖٖٓ :

.ٜٚ

الحديث . ٔٓٛٓ :

ٔ.ٛ

الحديث . ٖٕٓٛ :

ٖ.ٛ

ينظر  :الكواكب الدراري  ٖٖٔ/ٖٔ :؛ وفتح الباري  ٘ٛٗ/ٔٔ :؛ وعمدة القاري:

ٓ.ٛ
ٕ.ٛ

الحديث . ٕٜٗٛ :
صحيح البخاري  ،حديث ( : )ٖٕٓٛصٖ. ٖٙ

٘ٔ ٕٕ٘/ٕٖ ،ٜٔٚ/؛ وكشف المشكل  ٕٕ٘/ٗ :؛ وارشاد الساري ، ٕٗٔ ، ٖٜٔ/ٚ :
ٗٔ.٘/
ٗ.ٛ

سورة المؤمنون  ،اآلية ٕٔ. ٔٗ-

.ٛٙ

ىمع اليوامع . ٕٔٓ/ٔ :

٘.ٛ

إرشاد الساري . ٖٕٚ-ٖٚٔ ، ٖٕٓ/ٛ :

.ٛٚ

الحديث . ٖٗٚٔ ، ٗٔٓٚ :

.ٜٛ

الحديث . ٕٜٙ٘ ، ٖٜٕٗ :

ٔ.ٜ

الحديث . ٕٖٜٜ ، ٜٔٓٓ :

.ٛٛ
ٓ.ٜ

األحاديث . ٖٗٛٙ ، ٖٜٔٓ ، ٖٕٗٙ ، ٕٜٕٗ :
األحاديث . ٖٖٙ٘ ، ٖٖٙٗ ، ٖ :

ٕ.ٜ

الحديث . ٜٔٙ :

ٗ.ٜ

األحاديث . ٘٘ٙٓ ، ٖٛٗ٘ ، ٜٔ٘ٔ ، ٜٔٔٗ :

.ٜٙ

األحاديث . ٖٕٔٓ ، ٕٜٛ ، ٜٚٚ :

ٖ.ٜ
٘.ٜ

الحديث . ٕٚٗٛ :
الحديث . ٖٕٚٛ ، ٖٕٙٗ :

ٔٗٙ
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.ٜٚ
.ٜٛ

صحيح البخاري  ،حديث (ٓ : )ٜٔٓص. ٕٔٚ

الظروف الزمانية في القرآن الكريم  ٕٗٛ :؛ وينظر  :ىمع اليوامع . ٕٔٔ/ٔ :

(ببزتِيا) بدالً من (بزينتيا)  .ينظر
.ٜٜ
الشاعر ىو عمر بن معدي يكرب  ،وروي في الكتاب ّ
 :الكتاب . ٗٓٔ/ٔ :
ٓٓٔ.

الكواكب الدراري  ٔ٘ٙ/ٙ :؛ وينظر  :فتح الباري  ٖٚٙ/ٕ :؛ وعمدة القاري .ٜٕٔ/ٚ :

ٔٓٔ.

الكتاب  ٗٓٔ/ٔ :ىامش (ٖ) .

ٖٓٔ.

ينظر  :لسان العرب  ،مادة (أخر) .

٘ٓٔ.

الحديث . ٔٚ٘٘ :

ٕٓٔ.
ٗٓٔ.

إرشاد الساري . ٖٔٚ/ٖ :
الحديث . ٗٙٓ٘ :

.ٔٓٙ

الحديث . ٜٖ٘ٛ ، ٗ٘ٙٗ :

.ٔٓٛ

الحديث . ٘ٓ٘ٚ :

ٓٔٔ.

صحيح البخاري  ،حديث ( : )٘ٓ٘ٚصٓ. ٜ٘

.ٔٓٚ
.ٜٔٓ

الحديث . ٕٗٚ :

الحديث . ٚ٘ٔٔ :

ٔٔٔ.

الكواكب الدراري ٖٜ/ٔٛ :؛ وينظر  :عمدة القاري  ٛٙ/ٕٓ :؛ وارشاد الساري :

ٕٔٔ.

عمدة القاري  ٛٙ/ٕٓ :؛ وينظر  :إرشاد الساري . ٖٕٛ/ٔٔ :

ٗٔٔ.

إرشاد الساري . ٖٕٛ/ٔٔ :

ٔٔ.ٖٕٛ/

ٖٔٔ.

فتح الباري . ٖٜ٘/ٕٔ :

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم .
 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  ،لئلمام شياب الدين القسطبلني (تٖٕٜىـ) ،
تصحيح  :محمد عبد العزيز الخالدي  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،طٖ  ،د.ت .
 األزىية في عمم الحروف  ،لميروي (ت٘ٔٗىـ)  ،تحقيق  :عبد المعين المموحي،
مجمع المغة العربية  ،دمشق ٜٔٛٔ ،م .

ٕٗٙ

جملة دياىل 7102 /

العدد الرابع والسبعون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحر المحيط  ،ألبي حيان األندلسي (ت٘ٗٚىـ)  ،مطابع النصر الرياض  ،وطبعة
بيروت  ،طٕ ٜٜٔٓ ،م .
 التبيان في إعراب القرآن  ،لمعكبري (تٙٔٙىـ)  ،تحقيق  :سعيد كريم الفقي ،طٔ ،
ٕٔٓٓم .
 ديوان الحطيئة  ،دار صادر  ،بيروت  ،د.ت .
 الزمن في القرآن الكريم دراسة داللية لؤلفعال الواردة فيو  ،د .بكري عبد الكريم  ،دار
الكتاب الحديث  ،الجزائر ٕٓٓٔ ،م .
 شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك  ،البن عقيل (تٜٚٙىـ)  ،تحقيق  :محمد
محيي الدين عبد الحميد  ،دار الفكر  ،القاىرة ٜٕٔٚ ،م .
 شرح أشعار اليذليين  ،صنعة أبي الحسن بن الحسين السكري  ،حققو  :عبد الستار
أحمد فراج  ،راجعو  :محمود محمد شاكر  ،مكتبة دار العروبة  ،القاىرة  ،د.ت .
 شرح قطر الندى وبل الصدى  ،البن ىشام األنصاري  ،تحقيق  :محمد محيي الدين
عبد الحميد  ،مكتبة المثنى  ،بيروت  ،د.ت .
 شرح كافية ابن الحاجب  ،لرضي الدين االستراباذي (تٙٛٙىـ)  ،دار الكتب العممية
 ،بيروت  ،طٕ ٜٜٔٚ ،م .
 شرح المفصل  ،البن يعيش (تٖٗٙىـ)  ،أحمد السيد أحمد  ،إسماعيل عبد الجواد
عبد الغني  ،المكتبة التوفيقية  ،القاىرة  ،د.ت .
 صحيح البخاري  ،ألبي عبد اهلل البخاري (تٕ٘ٙىـ)  ،اعتنى بو  :حسان عبد
المنان  ،بيت األفكار الدولية  ،السعودية ٕٓٓٓ ،م .
 الصرف الكافي  ،تأليف  :أيمن أمين عبد الغني  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،طٔ،
ٕٓٓٓم .
 الظروف الزمانية في القرآن الكريم  ،بشير محمد زقبلم  ،دار الكتب الوطنية  ،ليبيا
– بنغازي  ،طٔ ٜٔٛٙ ،م .
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،لبدر الدين العيني (ت٘٘ٛىـ)  ،دار الكتب
العممية  ،بيروت  ،طٕ ٕٜٓٓ ،م .
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 فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،البن حجر العسقبلني (تٕ٘ٛىـ)  ،تحقيق :
عبد العزيز بن باز  ،ومحمد فؤاد عبد الباقي  ،الرياض  ،طٔ ٕٓٓٓ ،م .
 الكتاب  ،لسيبويو (تٓٔٛىـ)  ،تحقيق  :عبد السبلم محمد ىارون  ،مكتبة الخانجي
 ،القاىرة  ،طٗ ٕٓٓٗ ،م .
 كشف المشكل عمى صحيح البخاري  ،البن الجوزي (تٜ٘ٚىـ)  ،ومعو التنقيح
أللفاظ الجامع الصحيح  ،لبدر الدين الزركشي (تٜٗٚىـ)  ،تحقيق  :محمد حسن
محمد حسن إسماعيل  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،طٔ ٕٓٓٗ ،م .
 الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري  ،لمكرماني (تٚٛٙىـ)  ،تعميق  :أحمد عزو
عناية  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،طٔ ٕٜٓٓ ،م .
 لسان العرب  ،لمعبلمة ابن منظور (تٔٔٚىـ)  ،دار صادر  ،بيروت  ،د.ت .
 معاني القرآن ألبي زكريا الفراء (تٕٓٚىـ)  ،تحقيق  :أحمد يوسف نجاتي  ،محمد
عمي النجار  ،دار السرور .
 مغني المبيب عن كتب األعاريب  ،ابن ىشام األنصاري  ،بيامشو حاشية الدسوقي،
دار السبلم  ،مصر  ،طٔ ٕٕٓٓ ،م .
 الميذب في عمم التصريف  ،تأليف  :د .ىاشم طو شبلش  ،ود .صبلح ميدي
الفرطوسي ،ود .عبد الجميل عبيد حسن ،كمية التربية األولى–ابن رشد  ،د.ت.
 ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع  ،لمسيوطي  ،دار المعرفة  ،بيروت  ،د.ت .
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