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اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ

التنويه .
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أثر املشتقات يف تغاير سياق األحاديث املتعددة الرواية
يف صحيح البخاري


م.د .دعد يونس العبيدي

تأريخ القبول2020/11/14 :

تأريخ التقديم2020/10/11 :
المستخلص:

النبوية الشريفة نظرة تفحص وتمعن يجدها
أن الناظر في األحاديث
ّ
ال شك ّ
ميداناً خصباً ألنواع عديدة من الدراسات؛ لما تتضمنه من بالغة التعبير ,وروعة

البيان في األسلوب والتراكيب ,ومن هنا جاء اختيارنا لدراسة بعض تلك األحاديث

المتضمنة ألنواع المشتقات وأثر تلك المشتقات وظاللها على سياقات تلك األحاديث,

ولك ّل مشتق داللته وأنواعه التي تتغيَّر بتغيِّر السياق وتنوعه ,وتناول البحث مجموعة
من األحاديث في صحيح البخاري شهدت ورودًا للمشتقات ,وكان لتلك المشتقات أثر
في تغاير سياق رواية األحاديث ,وقد حوى البحث ثالثة مطالب؛ ضم المطلب األول

اسم الفاعل من الثالثي المجرد مع اسم الفاعل من المزيد ,وضم المطلب الثاني اسم

الفاعل مع اسم المفعول ,في حين ضم المطلب الثالث اسم الفاعل مع الصفة المشبهة

وبين البحث أثر المشتقات في تغاير سياق
تارة ومع اسم التفضيل تارة أخرىّ ,
الروايات التي ترد فيها بما ينسجم مع داللة تلك المشتقات.

الكلمات المفتاحية( :الفاعل/مقاييس/يعزز) .

 قسم اللغة العربية/كلية التربية للعلوم ِ
اإل نسانيَّة/جامعة الموصل .
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أثر املشتقات يف تغاير سياق األحاديث املتعددة الرواية يف صحيح البخاري

م.د .دعد يونس العبيدي

المقدمة
ومددن اتبددع
الحمددد و والصددالة والسددالم علددى سدديدنا رسددول او وعلددى آلدده وصددحبه ا
هداه إلى يوم الدين ,أما بعد
أن اللغددة العربيددة لغددة اشددتقاق ,وأ ّن األسددماء فددي اللغددة
فممددا ال يخفددى علددى أحددد ّ
ّ
تقسم إلى قسمين :أسماء جامدة وأسماء مشتقة ,فاالسم الجامد هو االسم الذي ال ُيؤخدذ مدن

أمدا األسدماء المشدتقة فهدي أسدماء أخدذت
غيره ؛ بمعنى ّأنده لديل للكلمدة أصد خل أُخدذت مندهّ ,
من الكلمات األصلية ودلّت على ذات ويستطيع القارئ مالحظة الصفات فيهدا ,فاالشدتقاق:
هو أخذ كلمة من كلمة أخرى مع تغيُّر في اللّفظ وتناسب في المعنى.

من هنا جاء اختيارنا لموضوع البحث ( أثر المشدتقات فدي تغداير سدياق األحاديدث
المتعددددة الروايددة فددي صددحيح البخدداري  ,وبعددد اسددتقراء أحاديددث صددحيح البخدداري تبد ّدين أن
هنالددك (خمسدةا ع اشد ادر حددديثاً متعدددد الروايددة للصددحابي نفسدده كددان للمشددتقات أثددر فددي تغدداير
سددياق تلددك األحاديددث مددن روايددة ألخددرى ,وقددد حددوى البحددث ثالثددة مطالددب؛ ضددم المطلددب
األول اسددم الفاعددل مددن الثالثددي المجددرد مددع اسددم الفاعددل مددن المزيددد ,وضددم المطلددب الثدداني

اس ددم الفاع ددل م ددع اس ددم المفع ددول ,ف ددي ح ددين ض ددم المطل ددب الثال ددث اس ددم الفاع ددل م ددع الص ددفة
المشددبهة تددارة ومددع اسددم التفضدديل تددارة أخددرى ,وقددد اخترنددا حددديثين فددي كددل مطلددب؛ ألننددا

محكومون بعدد محدد من الصفحات في البحث األكاديمي.

ومن المفيد القولّ :إننا لم نتطرق إلى بيان كون الحديث النبوي الشريف ُنقل
أن كثي اًر من الكتب ُعنيت بالحديث وروايته
لسببين؛ أولهماّ :
باللفظ أو بالمعنى؟ وذلك ا

المذهبين :القائل باللفظ والقائل بالمعنى,
وفصلت القول في ذلك موضحةً آراء كل من
َّ
ا
وي باللفظ أم بالمعنى ال يعنينا في عملنا هذا؛
واآلخر - :وهو األهم ّ -
أن كون الحديث ُر ا

ولما
واّنما مناط دراستنا ُّ
نص الحديث بصرف النظر عن كونه مروياً باللفظ أو بالمعنىّ ,
النبي صلى او عليه وسلم
كان منهجنا في التحليل مقتص اًر  -في الغالب  -على قول
ّ

اعتمدنا في إيراد األحاديث المتعددة الرواية على ذكر امتن الحديث فحسب من دون
سلسلة السند إ ّال األحاديث التي يتوقف عليها فهم مناسبتها على ذكر جزء من السند,
المتعددة لصحابي واحد.
فضالً عن اقتصار البحث على األحاديث التي تعود روايتها
ّ
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المطلب األول :اسم الفاعل من الثالثي المجرد مع اسم الفاعل من المزيد
ِ
الموصالت)
أوالً( :الواصلَة) و( ُ

أن ِ ِ
عن عائشة رضي او عنهاَّ :
ضت فادتا ام َّعطا
جارايةً من األنصار تاازَّو اجت وأَّانها ام ِر ا
دي صددلى او عليدده وسددلم فقددال (( :لاعددن او الو ِ
ِ
اص للَ َة
فسددولوا النبد َّ
اشددع ُرها فددورادوا أن ايصددلوها ,ا
اا ُ
والمستَ ِ
وصلَ َة (. 1
ُ ْ

ط اشددع ُر
أن ام درأةً مددن األنصددار ازَّو اجددت ابنتهددا وتا ام َّع د ا
عددن عائشددة رضددي او عنهدداّ :
النبي صلى او عليه وسلم فا اذ اكرت ذلك لهُ فاقاالتَّ :
ام ارندي أان
اأر ِسها ,فجاءت إلى ِّ
إن ازو اجهدا أ ا
ِ
أ ِ
الت (. 2
اص ال في اشع ِرها ,فا ا
الموص ُ
قال (( :الَّ ,إنهُ قاد لُع ان ُ

احد ي ُدد ُّل علدى ض ِّدم اش ى
ديء إلدى
جاء في مقاييل اللغة" :الواو والصاد والالم أص خل و خ
ا
(3
ِ
ِ
ى
ص ُ
ديء بالشديء اوصدالً ,اووص ادل إليده وصدوالً اوُوصدلاةً وصدلاةً :ابلاغدهُ
دلت الش ا
اشديء ايعلاقُدهُ"  ,او ا
(4
ويقال" :هذا اوص ُل هذا؛ أي :مثلهُ ,وبينهمدا ُوصدلة؛ أي:
غيرهُ ُ ,
وانتهى إليه وكذلك ا
وصلاهُ ا
ى
ى
ُّ
صددل"( , 5اواو َّ
ص دلاهُ
اتَّصددا خل وذريع دةخ ,وكددل شدديء اتَّصددل بشدديء فمددا بينهمددا ُوص دلاة والجمددعُُ :و ُ
ِ
الوصدل ,وكالهمدا يكدون فدي عفدداف
اصدلاهُ ُمو ا
اوصدالً وصدلةً اوو ا
اصدلةً ووصداالً :إذا أكثدر مدن ا
بالصد ددوم وغي د درِه ,وكد ددذلك وصد ددل حبلد دده وص د دالً و ِ
الحد د ِّ
صد ددلةً,
دب ودعارتِد د ِده ,ومند دده المواصد ددلة
َّ
ا
ا ُا
( 1صحيح البخاري ,أبو عبد او محمد بن إسماعيل البخاري (ت  256ه  ,دار الحديث ,القاهرة –

مصر ,2004 ,كتاب اللبال ,باب :الوصل في ال ّشعر ,رقم الحديث (.89/4 : 5934
( 2صحيح البخاري ,كتاب النكاح ,باب :ال تُطيع المرأة ازوجها في مع ِ
صاية ,رقم الحديث (: 5205
ا
ُ
.391/3
( 3مادة (وصل .115/6 :

( 4ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  :إسماعيل بن حماد الجوهري (ت  393هد  ,بحواشي عبد
او بن بري بن عبد الجبار المقدسي (ت  582ه  ,وكتاب الوشاح للتادلي أبي زيد عبد الرحمن بن عبد

العزيز المغربي (ت  1200ه  ,دار إحياء التراث العربي  ,بيروت – لبنان  ,ط2005 , 4م ,مادة

(وصل  ,1842/5 :وتاج العرول ,محمد مرتضى بن محمد الحسيني َّ
الزبيدي (ت 1205هد  ,اعتنى به
ووضع حواشيه  :د .عبد المنعم خليل إبراهيم  ,وأ .كريم سيد محمد محمود  ,دار الكتب العلمية  ,بيروت

– لبنان  ,ط2007 , 1م  ,مادة (وصل .80/31 :

( 5الصحاح ,مادة (وصل  ,1842/5 :وينظر :لسان العرب ,مادة (وصل .727/11 :
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الموصد ُل :مع ِقد ُدد الحبددل وكددذا مددا يوصد ُل مددن الحبددل( , 1و"الواصددلة مددن النسدداء :التددي ِ
و ِ
تصد ُل
ا
ا
ا
ا
ِ
عرها ب اشعر ِ
ستوصلاةُ :الطالبةُ لذلك"(. 2
الم
اش ا
غيرها ,و ُ
إن المتومل في الرواتين يرى َّ
َّ
أن التغاير في سياقهما ُمنسجم مع صيغة اسم
صالت
(الم او ِّ
الفاعل الوارد في الروايتين؛ ففي الرواية الثانية جاء استعمال اسم الفاعل ُ

مشتق ًا من الفعل المزيد بالتّضعيف (فعَّل  ,والتضعيف أو تكرير العين ُيسهم في إضفاء
(3
جني " :ومن ذلك ّأنهم جعلوا تكرير العين في
قوةً على المعنى  ,وفي هذا يقول ابن ّ
كسر ,وقطّع ,وفتّح ,وغلّق؛ وذلك
المثال [ أي :البناء ] دليالً على تكرير الفعل فقالواّ :
قوة الفعل "( , 4وهذا
ّأنهم ّ
لما جعلوا األلفاظ دليلة المعاني فوقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به ّ
ناسبه
التضعيف في اسم الفاعل
ِّ
المسهم في إضفاء القوة على معنى الرواية ا
(الموصالت ُ

المتوتية من
ما في الرواية من إشارات  -إن
ّ
القوة ُ
صح التعبير -تُشعر باالنسجام مع ّ
للنبي صلى او عليه
وصالت ؛ فقد شهدنا في هذه الرواية نهي ًا
(الم ِّ
تضعيف اسم الفاعل ُ
ّ

للنبي صلى او عليه وسلّم
وسلّم عن وصل شعر ابنة تلك المرأة األنصارّية بعد أن ذكرت
ّ
الزوج في معصية او تعالى
ولما كانت طاعة ّ
ّ
أن زوج ابنتها أمرها أن تصل شعر ابنتهاّ ,

 ,في حين لم نشهد هذا

رده عليه الصالة والسالم بالنهي بقوله (( :ال
غير واجبة جاء ّ
جرد (وصل والمزيد
الم ّ
المشتق من ُ
المستوصلة ُ
النهي في رواية اسم الفاعل (الواصلة و ُ
ا
الزوج قد أمر بوصل شعر زوجته ,بل أرادوا أن يصلوا
أن ّ
بثالثة أحرف؛ فلم تذكر الرواية ّ

( 1ينظر :المحكم والمحيط األعظم ,أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت  458هد  ,حققه :د.
عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي  ,دار الكتب العلمية  ,بيروت – لبنان  ,ط2000 ,1م ,مادة (وصل :

 ,375/8ولسان العرب ,جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت  711هد  ,حققه وعلق عليه ووضع
حواشيه  :عامر أحمد حيدر  ,راجعه  :عبد المنعم خليل إبراهيم  ,دار الكتب العلمية  ,بيروت – لبنان ,

ط2003 , 1م  ,مادة (وصل  ,727/11 :وتاج العرول ,أبو بكر منصور محمد بن أحمد األزهري (ت

 370هد  ,حققه  :محمد عوض مرعب  ,دار إحياء التراث العربي  ,بيروت – لبنان  ,ط2001 , 1م ,
مادة (وصل .80/31 :

( 2المحكم والمحيط األعظم ,مادة (وصل .375/8:
( 3ينظر :المثل السائر. 246 /2 :

فعل في القرآن الكريم دراسة صرفية داللية. 42 :
( 4الخصائص , 155/2 :وينظر :صيغة ّ
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(1
تمعط؛ أي :تساقط َّ
ط من
ط؛ أي :تساقا ا
ط شعره وتا ام َّع ا
وتمزق  ,يقال " :امتا اع ا
شعرها عندما ّ
ى
ى
حينئذ عدم وجود النهي منه صلى او عليه وسلم.
داء ونحوه"( , 2وناسب

الموص ددالت
ويمك ددن أن نلح ددظ إش ددارة أخ ددرى ف ددي رواي ددة اس ددم الفاع ددل المض د ّدعف (
ِّ
ُ
ِّ
(إن
المشد ّدبه بالفعددل ّ
المتمثددل بددالحرف ُ
تُسددهم فددي إضددفاء القددوة علددى المعنددى وهددي التوكيددد ُ
وحرف التحقيق (قد الدال على تحقيق وقوع اللعن؛ لدخوله علدى ِ
الفعدل الماضدي فدي قولده
صددالت  ,والتوكي ددد ُيزي ددل الشددك ,وه ددو م دددعاة
لم او ِّ
صددلى او علي دده وس ددلمَّ (( :إندده ق ددد لع ددن ا ُ
لتقويددة الحك ددم وتحقيق دده ,ول ددم نش ددهد توكي ددداً ب ددالحرف المش ددبه وال بد دد(قد ف ددي روايددة (الواص ددلة
والمستوصلة .

ثانياًِ ( :
قائمة) و(مستقيم)
دمعت النبدي صدلى او
دمعت معاويدة خطيبداً يقدول :س ُ
قال ُح اميد بن عبد الدرحمن :س ُ
((مدن ُي ِدرد او ب ِده خيد اًر ُيفاقِّهدهُ فدي ال ّددين ,واّنمدا أندا قاس خدم واوُ ُيعطدي ,اولادن
عليه وسلم يقدول :ا
قائم ًة على ِ ِ
األمة ِ
ال ِ
وتي أم ُر او (. 3
هذه َّ
تاز ا
أمر او ال اي ُ
ضُّرهم امن خالافاهُم حتّى اي ا
ب قال:
عن ابن شهاب :أخبرني ُح اميد قال :اس ِم ُ
عت ُمعاوية بن أبي سفيان ايخطُ ُ
سمعت النبي صلى او عليه وسلم يقول(( :من ي ِرد او ِ
به اخي اًر ُيفاقِّههُ في ِّ
الدين ,واّنما أنا
ُ
ا ُ
ُ
ّ
هذه َّ ِ
ال أمر ِ
يوتي أم ُر
قاسم ُ
تقوم ّ
خ
ويعطي اوُ ,ولان يز ا ُ
األمة ُمستقيماً حتّى ا
الساعةُ أو حتى ا
(4
.
او
للجذر (ق وم أصالن صحيحان ُّ
يدل أحدهما على جماعة ى
عير
وربَّما استُ ا
نال ُ
قام بهذا
في غيرهم ,واآلخر على انتصاب أو عزم ,ويكون قام بمعنى العزيمة إذا ا
قيل :ا

( 1ينظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ,بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني (ت 855هد
 ,دار إحياء التراث العربي  ,بيروت – لبنان ( ,د.ت .193/20 :

( 2الصحاح مادة (معط . 1161/3 :

( 3صحيح البخاري ,كتاب العلم  ,باب :من يرد او ِ
به خي اًر ُيفاقِّهُ في ِّ
الدين ,رقم الحديث (.30/1 : 71
ُ ا ُ
ُ
النبي صلى او عليه وسلم(( :ال ي از ُل
باب :قول
( 4صحيح البخاري ,كتاب االعتصام بالكتاب والسُّنةُ ,
ّ
ِ
ين على ال ِّ
وهم أه ُل العلم ,رقم الحديث (.406/4 : 7312
طائِفاةخ ِمن َّ
حق ُيقاتِلون ُ
أمتي ظاهر ا
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(1
ِّ
الحق فهو
كان على
المحافظ عليه ,و ُك ُّل امن ا
األمر :إذا اعتنقاهُ  ,والقائم في الملكُ :
كل شيء :ما استقام به( , 2قال
الممسك به ,وِقو ُام الجسم :تمامه وطوله ,وِقوام ّ
القائم ُ

ُمةخ قائمةخ يتلون آيات او﴾ آل عمران 113:؛ ّإنما
تعالى ﴿ :ليسوا سو ً
اء من أهل الكتاب أ ّ
ِ
مت
المواظبة على ّ
الدين واالستمساك به ,قال ّ
عز وجل ﴿ :ال ُيؤده إليك إالّ ما ُد ا
هو من ُ
ِ
قيل في الكالم للخليفة :هو القائم
عليه قائماً ﴾ آل عمران 75:؛ أيُ :مواظباً ,ومنهُ ا
باألمر؛ إذا كان حافظاً له مستمسكاً ِ
وقومتُهُ فقام بمعنى :استقام,
به ,وأقمت ال ّشيء َّ
ا
ُ ُ
(3
أمر قايِّمُ :مستقيم ,ودين قيِّمُ :مستقيم ال ازي اغ فيه,
يء واستواؤه  ,و خ
واالستقامة :اعتدال ال ّش ا
وكتب قايِّمةُ :مستقيمة تُبيِّن الح َّ
ق من الباطل(. 4

المشتق اسم الفاعل (قائمة في سياق الرواية األولى خب اًر ,وفيه وصف عن
جاء ُ
ِ
األم ِة القائِمة على ِ
األزمنة,
أمر او تعالى ,ومن داللة اسم الفاعل االستم اررّية في جميع
ّ
المحافظ على ال ّشيء
وهو ُمشتق من
الثالثي المجرد (قام  ,ومن أبرز معاني القائمُ :
ّ
ِ
وقام بهذا األمر :إذا
كان على
المستمسك بهّ ,
ّ
وكل امن ا
الحق فهُ او القائمُ ,
ُ
الممسك به ,ا
َّك به ,فضالً عن معنى الموا ا ِ
اء من أهل
اعتاانقهُ وتامس ا
ظابة كما في قوله تعالى ﴿ :ليسوا سو ً
ُ
ومستمسكة به ,فجاء اسم
أمةخ قائمةخ﴾ آل عمران 113:؛ أيُ :مواظبةخ على ّ
الكتاب ّ
الدين ُ
ِ
ِ
المستمسكة
الفاعل (قائمة في سياق هذه الرواية وصف ًا ّ
المحافظة على دينها و ُ
لألمة ُ
ومن عليها.
بتكاليف هذا ّ
ا
األرض ا
الدين القايِّم حتّى اي ِرث اوُ

ونالحظ في الرواية الثانية َّ
وه او
(مستقيماً ُ
أن اسم الفاعل جاء مزيداً على الثالثي ُ
الدين ال األمة ,وهو ُمشتق من الثالثي المزيد
يتض َّم ُن وصفاً ,ولكن ألم ِر ّ
أيضاً اخبر ا
ُّ
المبنى – غالباً  -هي زيادة في المعنى,
بثالثة أحرف (استقام  ,ومعلوم أن كل زيادة في ا

( 1ينظر :مقاييل اللغة ,أبو الحسين أحمد بن فارل ,اعتنى به  :د .محمد عوض مرعب  ,وفاطمة
محمد أصالن  ,دار إحياء التراث العربي  ,بيروت – لبنان ,ط2001 ,1م مادة (قوم .43/5 :

( 2ينظر :العين ,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت  175هد  ,حققه  :د .مهدي المخزومي
 ,ود .إبراهيم السامرائي  ,منشورات و ازرة الثقافة واإلعالم  ,دار الرشيد  ,بغداد – العراق  ,ج1981-2م,

ج1982-5م  ,مادة (قوم  ,233/5 :وتهذيب اللغة ,مادة (قوم .267/9 :

( 3ينظر :تهذيب اللغة ,مادة (قوم  ,270-268/9 :ولسان العرب ,مادة (قوم .498/12 :
( 4ينظر :لسان العرب ,مادة (قوم  ,501/12 :وتاج العرول ,مادة (قوم .,319/33 :
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ِ
وه او
استقام األمر؛ أي :اعتدل فال ازي اغ فيهُ ,
فاالستقامة :هي اعتدا ُل ال ّشيء واستواؤه ,و ا
اخير وص ى
ف ِ
لدين او تعالى القويم وتكاليفه.
ُ
ِِ
ِ
ِ
ووصف
فجاء اوص ُ
ف القائمة ّ
المحافظة على دينها و ُ
لألمة ُ
المواظبة على تكاليفه ,ا
ِ
المستقيم ِ
ومعتاقادها القويم ,فضالً عن ذلك فقد ُذكر في رواية
ألمر هذه ّ
األمة؛ أي :لدينها ُ
ُ
اسم الفاعل من المجرد (قائمة أن األمة قائمة على أمر او في قوله صلى او عليه
ضُّرُهم امن خالافاهم من األمم
وسلم(( :ولن تزال هذه األمة قائمة على أمر او ال اي ُ
األم ِة ِ
ِ
نفسها.
المنحرفين عن
الدين في َّ
تكاليف ّ
األخرى أو حتّى من ُ

في حين ُذكر فدي روايدة اسدم الفاعدل مدن المزيدد بثالثدة أحدرف (مسدتقيماً أن أمدر األمدة لدن
ال أمدر ه ِ
األم ِدة
دذه َّ
يزال مستقيماً إلى قيام الساعة في قوله صدلى او عليده وسدلم (( :ولادن يدز ا ُ
السدداعةُ ؛ أي :سدديبقى هددذا الد ّددين ُمسددتقيماً ُمعتادددالً ُمسددتوياً إلددى ِقيد ِدام
دوم ّ
ُمسللتقيماً حتّددى تقد ا
الس ِ
اعة ال يشوبهُ ازيغخ وال تحريف.
ّ
المطلب الثاني :اسم الفاعل مع اسم المفعول
ض َّعف)
ضعف) و( ُمتَ َ
أوالًُ ( :متَ َ

دي صددلى او عليدده وسددلم يقددول(( :
دمعت النبد َّ
دي قد ا
دال سد ُ
عددن حارثددة بددن وهددب الخ ازعد ّ
أال أُخبِددرُكم بوهد ِدل الجَّند ِدة؟ ُكد ُّدل ضد ى
ألبد َّدرهُ ,أال أُخبِد ُدرُكم بوهد ِدل
دعيف ُمتَ َ
ضللعف لددو أقسد ادم علددى او ا
ا
ا
ُ
(1
النار؟ ُك ُّل عتُ ٍّل ج َّو ى
اظ ُمستاكبِ ىر .
ّ
ُ ا
عت َّ
دي صدلى او عليده وسدلم يقدول (( :أال أ ُادلُّ ُكدم
النب َّ
عن حارثة بدن وهدب قدال :س ِدم ُ
النددار ُكد ُّدل جد َّدو ى
الجند ِدة ؟ ُكد ُّدل ضد ى
علددى أاهد ِدل َّ
اظ
ألبد َّدرهُ ,وأهد ِدل ّ
دعيف ُمتَ َ
ُ
ضل َّلعف لددو أقسد ادم علددى او ا
ا
ُعتُ ىل ُمستاكبِ ىر (. 2

( 1صحيح البخاري ,كتاب التفسير ,باب﴿ :عتل بعد ذلك زنيم﴾ القلم  ,13:رقم الحديث(: 4918

.320/3

( 2صحيح البخاري ,كتاب األيمان والنذور ,باب قوله تعالى﴿ :وأقسموا باو جهد أيمانهم﴾األنعام,109:
رقم الحديث(.250/4 : 6657
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ددهما علدى
جاء في مقاييل اللغة" :
الضاد والعين والفاء أصالن متباينانُ ,
ُ
يد ُّل أح ُ
(1
ِ
وي ُدد ُّل اآلخدر علدى أن ُيدزاد ِّ
وضدعفاً,
ف يض ُدع ُ
وض ُدع ا
ضدعفاً ُ
ف ا
الشديء مثلدهُ"  ,ا
خالف القَُّوة ,ا

العقدل ,و ُّ
دالف القُ َّدوِة ,وُذكدر أ َّن َّ
َّ
الج اسدد ,وقيددل:
الضدع ا
الضدع ا
فخ ُ
فالضدع ُ
ف فدي ا
ف فددي ال َّدرأي و ا
(2
هم ددا لغت ددان ف ددي ال ددوجهاين ِّ
وض ددعَّفتُهُ إض ددعافاً؛أي:
جي د اددتاي ِن ُمس ددتاعملتين  ,وتق ددول :أض د ادعفتُه ا
(3
دعيف متاضددعِّف؛أي :ذو ضددع ى
ف
ضددعيفاً ,واستاضددعفتُهُ :او اج ّدتُددهُ ضددعيفاً  ,وفد خ
ا
ضد خ ُ ا
دالن ا
صدديَّرتُهُ ا
ا
4
(
ِ
ف عددن َّ ِ
دعيف ,واستاضد ادعفتُهُ:
فددي مالد ِده وأهلد ِده ,
ضد خ
و"ضد ُدع ا
الشدديء :عجد ادز عددن احتمالدده فاهُد ادو ا
ا
رأيتُهُ ضعيفاً أو اج اعلتهُ كذلك"(. 5

لددو توملنددا فددي الددروايتين نددرى أن روايددة اسددم الفاعددل (متضددعِّف قددد شددهدت تك د ار اًر

ألداة العددرض (أ ااال  ,وفددي ذلددك تنبيدده لألذهددان وتحفيددز لهددا إلددى اإلصددغاء واالسددتماع بغيددة
اسددتمالة النفددول إلددى الفضددائل ,وايقدداظ للح دوال وتنبيدده للسددامع علددى إحضددار قلبدده وفهمدده

للمضمون الذي يذكره؛ فبعد أن أخبرهم عليه الصالة واالسالم بصفات أهل الجنة مدن أجدل
ترغيبهم باالتصاف بهدا أراد أن يخبدرهم بصدفات أهدل الندار مدن أجدل تدرهيبهم منهدا بوسدلوب

العددرض أيض داً ,وفيدده شد ّدد النتبدداههم وايددذان بوهميددة مددا سدديخبرهم بدده( , 6فددي حددين لددم تتكددرر
تلك األداة في رواية اسم المفعدول (متضدعَّف ؛ ولعلندا إذا أعملندا فكرندا فدي ذلدك نجدد اتسداقاً
( 1مادة (ضعف .362/3 :

( 2ينظر :العين مادة (ضعف  ,282/1 :وتهذيب اللغة مادة (ضعف  ,306-305/1 :والمخصص ،أبو
الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  ,قدم له  :د .خليل إبراهيم جفال  ,اعتنى بتصحيحه  :مكتب التحقيق

بدار إحياء التراث العربي  ,بيروت – لبنان  ,ط1996 , 1م ,مادة (ضعف .198/1:

( 3ينظر :العين مادة (ضعف  ,282/1 :وتهذيب اللغة مادة (ضعف  ,306/1 :ولسان العرب ,مادة
(ضعف .203/9 :

( 4ينظر :أسال البالغة ,جار او أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت  538ه  ,دار إحياء
التراث العربي  ,بيروت – لبنان  ,ط2001 , 1م  ,مادة (ضعف .582/1 :

( 5المصباح المنير ,أحمد بن محمد المغربي الفيومي (ت770هد  ,اعتنى به :أحمد عزو عناية ,دار
إحياء التراث العربي ,بيروت – لبنان ,ط2009 ,1م  ,مادة (ضعف .361/2 :

( 6ينظر :أسلوبا العرض والتحضيض في الحديث الشريف  -دراسة داللية في متن صحيح البخاري -

(بحث  ,د .هناء محمود شهاب ,مجلة التربية والعلم ,الموصل – العراق ,العدد 1996 ,19م -105:
.106
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بين تكرار أداة العرض (أ ااال في رواية اسم الفاعل (متضعِّف وعدم تكرارهدا مدع روايدة اسدم

ضدعِّف :امدن
المتا ا
المفعول (متضعَّف ؛ وذلك مع داللة كل مدن اسدم الفاعدل واسدم المفعدول؛ ف ُ
نفس دده ض ددعيفةخ لِتاواض د ِدع ِه وض ددعف حال د ِده ف ددي ال دددنيا( 1؛ أي :متاو ِ
اض ددعخ خامد د خل ال ُيؤاب ددهُ ل ددهُ,
ا
ُ ُ
ُ
(2
ِ
ِ ِ
ِ
يستضعفُهُ َّ
ولمدا
ضعَّف بفات ِح العين؛ أي:
المتا ا
النال ويحتقرونهُ؛ لضعف حالده فدي الددنيا ّ ,
وُ
كدان التواضدع صددفة امدن أنعدم او تعددالى عليده بالجندة فضدالً عدن أنهدا ترفددع مقدام العبدد عنددد
للمخبدر بهددا
ربده جددل وعدال ناسددب إذذاك مجديء تكدرار أداة العدرض (أ ااال التددي فيهدا تشددويق
ا
في رواية اسم الفاعل ,واو تعالى أعلم.

وقد شهدت الروايتان تغداي اًر آخدر فدي الفعدل المتل ِّدو ألداة العدرض (أ ااال ؛ ففدي روايدة

اسدم الفاعدل تدال أداةا العددرض الفعد ُل (أُخبدركم  ,فددي حدين تدال أداةا العددرض فدي اسدم المفعددول
الفع د ُل (أادلّكددم  ,واتسدداق كددل فعددل منهمددا فددي روايتدده متد ى
دوت مددن جهددة أن فددي اإلخبددار مددن

اإلعددالم مددا لدديل فددي الداللددة؛ فقددد جدداء فددي مقدداييل اللغددة" :الخدداء والبدداء وال دراء أصددالن:
ف دداألول :العل ددم "( , 3وج دداء أيضد داً" :ال دددال وال ددالم أص ددالن :أح دددهما :إباند دةُ ال ّش د ِ
ديء ب م ددا ىرة
ّ
(4
تتعلمهددا "  ,فمددا ُيفهددم مددن األصددل األول لجددذر (ا ب ر مددن العلددم أقددرب ممددا ُيفهددم مددن
الجددذر (د ل  ,لددذا يمكددن القددول :إن مددا يدددل مباش درة علددى اإلعددالم بالشدديء المتمثددل بالفعددل

للمخبددر بدده فددي روايددة اسددم الفاعددل
(أُخبددركم جدداء منسددجماً مددع الروايددة التددي شددهدت تشددويقاً
ا
(متضعِّف  ,واو تعالى أعلم.

( 1ينظر :فتح الباري شرح صحيح البخاري ,أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي (ت

 852ه  ,رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ,قام ب خراجه وصححه وأشرف على طبعه:
محب الدين الخطيب ,دار المعرفة ,بيروت  -لبنان1379 ,ه ,663/8 :وارشاد الساري لشرح صحيح

البخاري ,شهاب الدين أبو العبال أحمد بن محمد القسطالني (ت  923هد  ,المطبعة الكبرى األميرية ,

القاهرة – مصر  ,ط2001 , 7م.382/9 ,399/7 :

( 2ينظر :فتح الباري شرح صحيح البخاري ,663/8:وارشاد الساري لشرح صحيح البخاري. 399/7 :
( 3مقاييل اللغة ,مادة (خبر .339/2 :
( 4المصدر نفسه ,مادة (دل .259/2 :
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شبَّهات)
ثانياًُ ( :م ْ
شتَِب َهة) و( ُم َ

م.د .دعد يونس العبيدي

صلى او عليه وسلم:
اعلاي ِه ِم ان اإلثِم كان لِما
ِ
بان,
أن ُيواق اع ما استا ا

النبي
النعمان بن البشير رضي او عنه قال :قال
عن ّ
ّ
ُمور ُم ْ
((الح ُ
الح ار ُام ابي خ
الل ابي خ
شتَِب َهة فا امن تاار اك ما ُشبِّها
ِّن ا
ِّن و ا
ا
وبيانهُما أ خ
ِ
ِ
ِ
ُّ
استبان أات ار اك ,او امن اجتااأار على ما اي ُشك فيه من اإلثم أاو اش اك
ا
(1
ِ
الحمى ي ِ
ِ
ِ ِ
ك أن ُيو ِاق اعهُ .
وش ُ
المعاصي ح امى او امن ايرتاع احو ال ا ُ
وا
عن ع ِ
ت ُّ
رسول او صلى او
سمعت
النعمان بن البشير يقول:
ا
ام ىر قا ا
ُ
ال :سمع ُ
ا ا
الن ِ
ال,
وبيانهُما ُم َ
كثير ِمن ّ
الح ار ُام ابيِّن ا
عليه وسلم يقول(( :الحال ُل ابيِّن و ا
شبَّهات ال ايعلا ُمها خ
اع يرعى حو ال ِ
ض ِه ,ومن وقاع في ُّ ِ
وعر ِ
فمن اتَّقى الم اشب ِ
َّهات استاب اأار لِدينِ ِه ِ
الح امى
ا
الشُبهات كر ى ا
اا ا ا
ُ
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ُيوش ُك أن ُيواق اعهُ ,أال وا َّن ل ُك ِّل املك ح امى ,أال َّ
إن ح امى او في أارضه ام اح ِارُمهُ ,أال وا َّن
ً
ُّ
ُّ
ِ
ِ
سد ُكلهُ ,أال اوه اي
صلا اح
الج ُ
الجس ُد ُكلهُ واذا فا اس ادت فا اس اد ا
في ا
ا
صلا احت ا
الج اسد ُمض اغةً إذا ا

القلب (. 2
ا

الش ِ
احد اي ُّ
دل على تا اش ُابه َّ
يء
جاء في مقاييل اللغة" :الشين والباء والهاء أص خل و خ
(3
ِ
ِِ
الجمع أشباهخ ,وأشابها َّ
َّ
َّ
ِّ
يء
الش ُ
وتاشا ُكله لاوناً ووصفاً" والشبهُ والشابهُ والشبيهُ :المث ُل ,و ا ُ
َّ
اآلخر حتّى التاابسا ,و اشبَّهاهُ ّإياهُ وبِ ِه
شابها واشتاابها :أاشابها ُك ٌّل ِمنهُما ا
يء :ماثالاهُ ,وتا ا
الش ا
تاشبيهاً :مثَّلاهُ ,والمتاشابِهات :المتاماثالت ,والتَّشبيه :التَّمثيل( , 4و ُّ
االلتبال,
الشبهاةُ:
ُ
ُ
ُ
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
وم اشبِّهاةخُ :مشكلةخ ُيشبِهُ بعضها بعضاً,
هات م ان
المش ُ
المشتابِ ُ
ُم خ
ور ُمشتابهاةخ ُ
كالت ,وأ ُ
األمورُ :
وُ
(5
واشتاابها األمر ِ
األمر حتّى اشتاابها بِ اغي ِرِه"(. 6
ط اعلاي ِه
ان :إذا أشكال  ,ا"و اشبَّها اعالي ِه :اخلَّ ا
ا

بهات  ,رقم الحديث
وب اينهُما ُمشتا خ
ِّن والحرام ابي خ
باب :الحالل ابي خ
ِّن ا
( 1صحيح البخاري ,كتاب البيوعُ ,
(.75-74/2 : 2051
( 2صحيح البخاري ,كتاب اإليمان ,باب فضل من استاب أر ِ
لدينه  ,رقم الحديث (.22/1 : 52
ُ
ا
( 3مادة (شبه .243/3:
( 4ينظر :لسان العرب ,مادة (شبه .503/13 :

( 5ينظر :الصحاح ,مادة (شبه  ,2236/6 :ومقاييل اللغة ,مادة (شبه .243/3 :
( 6المحكم والمحيط األعظم  ,مادة (شبه .193/4 :
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جمع مؤنث
(م اشبَّهات قد أتى
ا
يبدو من النظر في الروايتين أن اسم المفعول ُ
سالماً ,في حين أن اسم الفاعل (مشتابِهة لم ِ
يوت جمعاً ,ومعلوم أن مجيء ما يجب تجنبه
ُ

مجيء الفعل (اتّقى في رواية اسم المفعول
بصيغة الجمع أدعى باجتنابه ,وناسب ذلك
ُ
وعر ِ
(م اشبَّهات في قوله صلى او عليه وسلم(( :فمن اتَّقى الم اشب ِ
َّهات استاب أار لِدينِ ِه ِ
ض ِه ,
ا
ُ
ا
ُ
(ترك في قوله عليه الصالة
(مشتابِهة بالفعل
ا
وقوبل هذا الفع ُل في رواية اسم الفاعل ُ
استبان أات ار اك  ,وفي اتّقاء الشيء
والسالم(( :فا امن تاار اك ما ُشبِّها اعلاي ِه ِم ان اإلثِم كان ِلما
ا
زيادة حذر على تركه؛ فترك الشيء  :التخلية عنه( , 1أما اتقاؤه فهو – فضالً عن تركه –
(2
(م اشبَّهات
الحذر منه والصون والحفظ  ,فضالً عن جواب الشرط في رواية اسم المفعول ُ
ِ
ِِ
َّ
رضه عن
عي وصان ع ا
المتمثل بالفعل (استب أر ؛ أيّ :
حصل البراءة لدينه من ّ
الذم الشر ّ
ِ
كالم النال فيه( , 3فوتى جواب الشرط بقوة فعل الشرط في هذه الرواية مقارنة برواية اسم
(مشتابِهة التي يقول فيها عليه الصالة والسالم(( :فا امن تاار اك ما ُشبِّها اعالي ِه ِم ان اإلثِم
الفاعل ُ
استبان أات ار اك .
كان لِما
ا

دب
(م اشددبَّهات نددرى شد ا
دهودها فع دالً ناسد ا
ولدددى إنعددام النظددر فددي روايددة اسددم المفعددول ُ
صيغةا الجمع التي – كما ذكرنا – أدعى باالجتناب ,وهدذا الفعدل هدو (وقدع فدي قولده عليده
الحمددى ي ِ
ِ
الشددب ِ
ك أن ُيو ِاق اعددهُ ,
هات ك در ى
وش د ُ
اع ايرعددى احددو ال ا ُ
دع فددي ُّ ُ
الصددالة والسددالم (( :او امددن اوقاد ا
(مشددتابِهة بالفعددل (اجت د أر فددي قولدده عليدده الصددالة
وقوبددل هددذا الفع د ُل فددي روايددة اسددم الفاعددل ُ
ِ
در علددى مددا اي ُشد ُّ
بان ؛ ذلددك أن
والسددالم (( :او امددن اجتاد اأا
دك فيد ِده ِمددن اإلثدِدم أاو اشد ا
دع مددا اسددتا ا
دك أن ُيواقد ا
من وقع في الشبهات هدو مجتدرئ عليهدا ال محالدة ,ثدم يتدوالى حدرف التنبيده (أا اال فدي روايدة
(م اشبَّهات فدي قولده صدلى او عليده وسدلم(( :أا اال وا َّن لِ ُك ِّدل املِ ىدك ِح امدى ,أا اال َّ
إن
اسم المفعول ُ
ً
( 1ينظر :مقاييل اللغة مادة (ترك .345/1 :

( 2ينظر :المحكم والمحيط األعظم مادة (وقي .599 ,598/6 :

( 3ينظر :الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ,شمل الدين محمد بن يوسف الكرماني (ت786
هد  ,دار إحياء التراث العربي  ,بيروت – لبنان  ,ط1981 , 2م  ,203/1 :ومنار القاري شرح مختصر

صحيح البخاري ,حمزة محمد قاسم ,راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ,عني بتصحيحه ونشره :بشير
محمد عيون ,مكتبة دار البيان ,دمشق  -سوريا ,مكتبة المؤيد ,الطائف  -المملكة العربية السعودية ,

 1410هد  1990 -م .142/1 :
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ض ِه مح ِارمه ,أا اال وا َّن في ا ِ
ِحمى او ِفي أار ِ
الجس ُدد ُكلُّدهُ واذا
صدلا اح
ا
اا ُُ
ا
صدلا احت ا
لج اسدد ُمض ادغةً إذا ا
ا
ِ
ُّ
ُّ
القلدب  ,وهدو حدرف تنبيده ُيبتا اددأُ بده ويددل علدى ص َّدحة مدا
فسدت فسد الجسدد كلده ,أاال و ِه
دي ا
ا اا ا اا ا ُ ُ ُ ا ا ا
ظم ِ
ِ
فخامة ِ
موقع ِده( , 1فدي حدين لدم تشدهد روايدة
بعده ,وفي تك ارره دليل على
شون مدخوله وع ا
(مشتبِهة هذا الحرف وال مدخوله.
اسم الفاعل ُ
المطلب الثالث :اسم الفاعل مع الصفة المشبهة واسم التفضيل

البي ِ
عان)
المتَبا ِي َع ْي ِن) و( َ
أوالًُ ( :

عن ابن ُع امر رضي او عنهما ,عن النبي صلى او عليه وسلم قالَّ (( :
إن
ّ
(2
المتَبا ِيع ْي ِن ِ
بالخ ِ
.
البيعُ خيا اًر
يار في ابي ِع ِهما ما لام ايتافاَّرقا أو
يكون ا
ُ
ُ َ
عان ِ
بالخ ِ
البي ِ
يار
عن ابن ُع امر رضي او عنهما قال :قال
ِّ
النبي صلى او عليه وسلمَ (( :
يقول ُ ِ ِ ِ
يكون ابي اع ِخ ى
يار (. 3
اما لام ايتافاَّرقا أو ُ
وربَّما قال - :أو ُ
أحد ُهما لصاحبِه اختار ُ -

َّ ِ
وربَّما
جاء في مقاييل اللغة" :الباء والياء والعين أص خل و خ
احد ,او ُه او ابيعُ الشيءُ ,
(4
ت َّ
ُس ِّمي ِّ
يء بمعنى :اشتريتُهُ ,وال تبع
العرب ُ
تقول :بع ُ
الشرى ابيعاً والمعنى واحد"  ,و ُ
الش ا
ا

( 1ينظر :الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ,204/1 :ومنحة الباري بشرح صحيح البخاري ,أبو
يحيى زكريا بن محمد بن أحمد األنصاري المصري الشافعي (ت  926هد  ,اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه:

سليمان بن دريع العازمي ,مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ,الرياض  -المملكة العربية السعودية ,ط1426 ,1

هد 2005 -م.233/1 :

( 2صحيح البخاري ,كتاب البيوع ,باب :كم ُ ِ
يار؟ رقم الحديث(.88/2 : 2107
يجوز الخ ُ
( 3صحيح البخاري ,كتاب البيوع ,باب  :إذا لم يوقَّت ِ
يجوز البيعُ ؟ رقم الحديث (: 2109
الخيار ,هل
ُ
ُا

.88/2

( 4مادة(بيع  ,327/1:وينظر :مجمل اللغة ,أبو الحسين أحمد بن فارل القزويني الرازي (ت  395ه ,

درسه وحققه  :زهير عبد المحسن سلطان  ,مؤسسة الرسالة  ,بيروت  -لبنان  ,ط1986 , 2م  ,مادة

(بيع .140 :
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بمعنى :ال ِ
ويقا ُل:
ا
فابتاع؛ أي :اشترى ,واالبتياع :االشتراء فهو من األضدادُ ,
تشتر ,وبِعتُهُ
البيِّعان(. 1
ِ
المشتري :ا
للبائع و ُ
قال طرفة(: 2

ت امو ِع ِد
ابتات ًا ولم تاض ِرب لهُ اوق ا

يك باألاخ ِ
ويوتِ ا
بار امن لم تابِع لهُ
ا

وقال الفرزدق أيضاً(: 3

ِ ِ ِ
و َّ
َّ
جار
باب لار خ
الشي ُ
اعهُ
ابح امن اب ا
إن ال ّش ا
ب لاي ال لبائعيه تُ ُ
أي :من اشتراه ,ابيِّع اكعيِّل وعالة وسيِّد وسادة و ُك ُّل ذلك ّإنما جمع ى
فاعل(. 4
ا
ُ
معلوم أن اسم الفاعل يدل على الحدث والحدوث وفاعله ,كما ُّ
يدل على ثبوت
الوصف إذا ما قيل ِ
ولكنه ُّ
الم اشبَّهة ,فهُ او
يدل على الحدوث إذا ما قيل
بالفعلّ ,
ّ
بالصفة ُ
ا
ِ
الصفة المشبهة ,وله داللة زمنيَّة كذلك فهو
أدوم وأثابت من الفعل ولكن ال يرقى إلى ثبوت ّ

(5
هنا ُّ
السماعية ابيِّع
(البيِّعان من األوزان
ّ
يدل على الحال  ,في حين ّ
الم اشّبهة ا
أن الصفة ُ
الم اشبَّهة ُمشتقة من ِ"فعل الزم للداللة على الحدث وعلى
كضيِّق على ِزانة فاي ِعل,
ِّ
ا
فالصفة ُ

( 1ينظر :العين ,مادة (بيع  ,265/2 :وتهذيب اللغة ,مادة (بيع  ,151/3 :والصحاح ,مادة (بيع :

.1189/3

( 2ديوان طرفة  ,طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو الشاعر الجاهلي (ت 456هد ,
المحقق :مهدي محمد ناصر الدين  ,الناشر :دار الكتب العلمية  ,ط1422 , 3هد  2002 -م .29 :

( 3ديوان الفرزدق ,المستشرق :جيمل د.سايمز  ,مكتبة الثقافة العربية  ,بغداد ,د.ط ,د.ت.90 :
( 4تاج العرول ,مادة (بيع .366-365/20 :

( 5ينظر :التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة ,د .محمود عكاشة ,دار النشر للجامعات ,القاهرة –
مصر ,ط2005 ,1م .72-71 :
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(1
الوصف وتكون للحال فضالً عن داللتها
امن ا
قام به على وجه الثبوت"  ,فهي أقوى في ا
على الثبوت؛أي :االستمرار واللزوم(. 2

الفكر في ذلك التغاير
ولدى النظر في الروايتين يتبين تغاير سياقهما ,واذا أعملنا ا
يمكننا الوصول إلى توجيه له؛ ففي رواية اسم الفاعل (المتبايعين ابتدأ الحديث بالتوكيد

(إن في قوله صلى او عليه وسلم (( :إن المتبايعين بالخيار ,
بالحرف المشبه بالفعل ّ
في حين خلت رواية الصفة المشبهة (البيِّعان من ذلك التوكيد في قوله صلى او عليه
وسلم (( :البيِّعان بالخيار

 ,واذا علمنا أن الصفة المشبهة أقوى من اسم الفاعل في

وخلوه من رواية
الوصف وأثبت نرى أن كالً من وجود التوكيد في رواية اسم الفاعل
ّ
وكون قوة الصفة المشبهة وثباتها أغنى
الصفة المشبهة جاء متسقاً ومنسجماً مع روايته؛
ّ
وعزز
عن تقوية المعنى بالتوكيد بالحرف المشبه بالفعل الذي ذكر في رواية اسم الفاعل ّ ,

ذكر جملة (في
ذكر التوكيد في رواية اسم الفاعل
وعدم ذكره في رواية الصفة المشبهة ُ
ا
ا
بيعهما في قوله صلى او عليه وسلم (( :إن المتبايعين بالخيار في بيعهما  ,في حين
لم تُذكر جملة (في بيعهما في رواية الصفة المشبهة  ,وال يخفى أن ذكر تلك الجملة
زيادة توكيد للمعنى.
وثمة ملمح يعضد ما ذهبنا إليه ِمن ذكر ما يؤكد المعنى ويقويه في رواية اسم

الفاعل يتمثل بذكر المسند إليه في رواية اسم الفاعل في قوله صلى او عليه وسلم(( :أو
(البيع مذكور ,في حين أنه مستتر في رواية اسم الصفة
يكون البيعُ خيا اًر ؛ فالمسند إليه
ُ
بيع خيار  ,فالمسند إليه هنا ضمير
المشبهة في قوله صلى او عليه وسلم(( :أو يكون ا
مستتر مبني في محل رفع اسم يكون ,فكون قوة الصفة المشبهة وثبوتها أغنت عن وجود

ما يقوي المعنى ويؤكده ,واو تعالى أعلم.

( 1أبنية الصرف في كتاب سيبويه ,د .خديجة الحديثي ,مكتبة النهضة ,بغداد – العراق ,ط1965 ,1م:

الداللي في القرآن الكريم ,فريد بن عبد العزيز الزامل السُّليم ,دار ابن
 ,275والخالف التصريفي وأثره
ّ
الجوزي ,الدمام – السعودية ,ط2006 ,1م.361 :
( 2ينظر :التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة.77-76 :
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األكثرين)
رين) و(
َ
الم ْك ِث َ
ثانياًُ ( :

خرجت ليلةً من الليالي ف ذا ارسو ُل او صلى
قال:
عن أبي ذر رضي او عنه ا
ُ
أح خد,
إنسان ,قال :فا ا
او عليه وسلم يمشي او ا
خ
ظانن ُ
كرهُ أن يمشي ام اعهُ ا
معهُ
وليل ا
حدهُ ا
ت َّأنهُ اي ا
ِ
ت :أبو ى
ذر اج اعلاني
ت فا ارآني فقال (( :امن هذا ؟ ُقل ُ
لت أمشي في ظ ِّل القا ام ِر فالتافا ا
قال :فا اج اع ُ
ت ام اعهُ ساعةً فقالَّ ((:
رين ُه ُم
فداك ,قال(( :يا أبا اذٍّر تا ا
ا
الم ْك ِث َ
عال  ,قال :فا ام اشي ُ
إن ُ
اوُ
ِ
ِ
ِ
ِ
المقلّون ايوام القيامة إالّ امن أعطاهُ اوُ اخي اًر فاانفا اح فيه اي ا
مينهُ اوشمالاهُ ا
اءهُ
وبي ان اي اديه اواور ا
ُ
(1
ِ
ِ
وعم ال فيه اخي اًر .
ا
أبصر
فلما
عن أبي ذر رضي او عنه قال :كنت مع
ِّ
النبي صلى او عليه وسلم ّ
ا
وق ى
ُ ِ
ُحداً  -قال(( :ما أ ُّ
ثالث إالّ
ُحب َّأنهُ ُي اح َّو ال لي اذهباً
دينار فا ا
 يعني أ ُيمكث عندي منهُ خ
األكثرين ُهم َّ
دينا اًر أ ِ
ِ
ُرص ُدهُ ِل ادي ىن ثَُّم قالَّ :
بالمال هكذا وهكذا (. 2
األقلون إالّ امن قالا
إن
َ ُ

خالف ِ
القلّة"(, 3
صحيح اي ُد ُّل
جاء في مقاييل اللغة" :الكاف والثاء والراء أص خل
ا
خ
نماء العدد ,يقال :اكثُر َّ
وال اكث ارةُ:
الشيء اكثرةً فهُ او كثير ,وأكثار ُ
يء او اكثَّرتُهُ :اج اعلتُهُ
ت ال ّش ا
ُ
ا
(4
الرج ُل ِ
يادة في َّ ِ
للز ِ
اد ِ
فيه ِّ
المعطاء او ُه او فاوعل ِمن ال اكث ا ِرة
كثي اًر  ,ثَُّم ُيز ُ
النعت ُفيقا ُل :ال اكوثارُ َّ :
 ,فال اكوثار :السَّيِّد الكثير العطاء( , 5ويقصد بالكاثر :الكثير( , 6قال األعشى(: 7
ست باألكثاِر ِمنهُم احصى
اولا ُ

وِاَّنم د د د د د د د د دا ِ
العَّزةُ لِلكاثِ ِر

المقلون ,رقم الحديث ( .205-204/4 : 6443
الم اكثرون ُه ُم ُ
( 1صحيح البخاري ,كتاب الرقاق ,بابُ :
( 2صحيح البخاري ,كتاب في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليل ,باب ِ
أداء الدين ,رقم الحديث
ُ
(.157-156/2 : 2388
( 3مادة (كثر .160/5 :

( 4ينظر :العين ,مادة (كثر .348/5 :

( 5ينظر :مقاييل اللغة ,مادة (كثر  ,160/5 :والمحكم والمحيط األعظم  ,مادة (كثر .792/6 :
( 6ينظر :المحكم والمحيط األعظم ,مادة (كثر .792/6 :

( 7ديوان األعشى , ,دار الكاتب العربي  ,بيروت -لبنان  ,قام بشرحه :إبراهيم جزيني1388 ,هد -

1968م .96 :
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الش ِ
وقيل" :القاف والالم أصالن صحيحان اي ُّ
ارة َّ
أحد ُهما على انز ِ
يء ,واآلخر
دل ُ
ا
ِ
(ُّ ِ َّ َّ 1
صغير
ور ُج خل اق خل:
ُ
على خالف االستقرار وهو االنزعاج"  ,قل الش ُي ايقل فاهُ او قلي خل ,ا
الجثّة( , 2قال لبيد(: 3
ُق ٌّل وان أكثار ِ
الع اد ِد
ا
ت م ان ا
ا

ُك ُّل بنِي حَّ ىرة م ِ
ص ُيرُه ُم
ا ُ ا
فالق ُّلَّ :
وقليل أيضاً"(, 4
وم قليلون
خ
ا
"الشيء القليل ا
معهُ ُقلُل مث ُل سر خير ُ
وج ُ
وس ُرر ,وقا خ
ويتعدى بالهم ِزة والتَّضعيف ُفيقال :أقلالتُهُ واقلَّلتُهُ في ِ
عين فالن؛ أي :جعلتُهُ قليالً ,وان لم
ّ
َِّ ِ
ِ ِِ
الخي ِر؛ أي :ال يكاد
ال في
اي ُكن قلي ً
الع ادم ُفيقال :قلي ُل ا
األمر نفسه ,وقد ُي اعبَّر بالقلة عن ا
يفعلهُ(. 5
ُ
تفحص يمكنه أن يلمح فرقاً بين داللة اسم التفضيل
الناظر في الروايتين نظرة ّ
(األكثرين وداللة اسم الفاعل (المكثرين ؛ ففي اسم الفاعل (المكثرين إشارة إلى رغبة
المكثِر في جمع المال والحصول عليه؛ ألن صيغة اسم الفاعل تدل على إرادة الفعل من
ُ
قبل الفاعل كما يقال –مثالً -لمن يبغي الخير ويريده :إنه باغي الخير ,وال إشارة في اسم
التفضيل (األكثرين إلى إرادة جمع المال والحصول عليه ,فهو أكثر ماالً من غيره ولكن

ال إشارة إلى الرغبة في جمع المال والحصول عليه ,لذا نرى أن تغاير سياق الروايتين

منسجم مع داللة المشتق الوارد فيهما؛ فقد ُذكر في سياق رواية اسم الفاعل (المكثرين

من األلفاظ والجمل ما يتسق مع داللة اسم الفاعل التي تشير إلى إرادة جمع المال

والرغبة في الحصول عليه ,ولم ُيذكر ذلك في سياق رواية اسم التفضيل (األكثرين ؛ من
ذلك قوله عليه الصالة والسالم(( :يوم القيامة ؛ أي :إن المكثرين ماالً هم المقلون ثواباً
يوم القيامة إال باالستثناء المذكور في الرواية ,فالتذكير بكونهم المقلين يوم القيامة يزيد

( 1مقاييل اللغة ,مادة (قل .3/5:

( 2ينظر :العين ,مادة (قل  ,25/5 :وتهذيب اللغة ,مادة (قل .232/8:

( 3ديوان لبيد , ,لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري الشاعر يعد من الصحابة (ت41هد  ,اعتنى
طمال  ,دار المعرفة  ,ط1425 , 1هد 2004 -م .34 :
به :حمدو ّ
( 4الصحاح ,مادة (قل .1804/5 :

( 5ينظر :الصحاح ,مادة (قل  ,1804/5 :والمصباح المنير ,مادة (قل  ,514/2 :وتاج العرول ,مادة
(قل .273/30 :
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المشهد رهبة ,ويرغب في اإلنفاق وصرف المال في وجوه الخير ,في حين لم تشهد رواية
اسم التفضيل (األكثرين ِذك اًر ليوم القيامة – وان كان مفهوماً – فقوة المشهد المتوتية من
ِ
ِ
المكثِر في جمع المال
المشعر برغبة ُ
ذكر يوم القيامة شهدته رواية اسم الفاعل (المكثرين ُ
والحصول عليه.
المذكور في رواية اسم الفاعل (المكثرين في كيفية
التفصيل
ويعزز ما ذهبنا إليه
ُ
ُ
اإلنفاق والتصريح به في قوله عليه الصالة والسالم(( :إال من أعطاه او خي اًر فنفح فيه

يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خي اًر  ,وأصل النفح اندفاع الشيء؛ يقال :نفح
(1
المكثِر – الذي يرغب في
بالمال نفح ًا؛ أي :كونه أرسله من يده إرساالً  ,وهذه إشارة إلى ُ
توسف
تكثير ماله – لبسط يده بالمال وانفاقه ودفعه لمستحقيه من دون النظر إليه نظرة ّ
عليه ,فضالً عن ِذكر اتجاهات هذا النفح والتصريح بها (( يمينه وشماله وبين يديه
ووراءه  ,في حين لم نشهد ِذك ًار لذلك النفح في رواية اسم التفضيل (األكثرين وال
تصريحاً ِبذكر اتجاهات ذلك اإلنفاق ,بل أُشير إلى ذلك باإلشارة بقوله صلى او عليه
وسلم(( :إال من قال بالمال هكذا وهكذا .

عطف العام على الخاص في رواية اسم
ويزيد ما ذهبنا إليه تعزي اًز وتعضيداً
ُ
الفاعل (المكثرين في قوله عليه الصالة والسالم(( :وعمل فيه خي اًر  ,فمعلوم أن عمل
للمكثِر من المال في صرف ماله في
الخير عام ,وانفاق المال خاص ,وفي ذلك ترغيب ُ
اع من صرفها فيما
المكثِر بونو ى
وجوه الخير ,فقوبلت الرغبة في الحصول على المال في ُ
يبعده يوم القيامة عن أن يكون من المقلين ,في حين لم نجد ِذك اًر لجملة(( :وعمل فيه

خي اًر في رواية اسم التفضيل (األكثرين .

( 1ينظر :مقاييل اللغة ,مادة(نفح  ,458/5 :والقامول المحيط  ,مادة(نفح .245/1:
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الخاتمة:
المتعددة الرواية وجدنا أن اسم الفاعل قد غلب
 من خالل إحصاء المشتقات في األحاديثّ
بطرف
المشتقات األخرى في عدد وروده ,فال يكاد يخلو حديث من وجود اسم الفاعل ا

مقابل للمشتق ,سواء أكان المشتق الثاني اسم فاعل أيضاً أم غيره من المشتقات ,ربما
يدل
يعود ذلك لقوة داللة اسم الفاعل؛ حيث إّنه يدل على الحدث والحدوث وفاعله ,فهو ّ
على الحدث المتحقّق من معنى المصدر فضالً عن داللته على ذات الفاعل وثبوت

الوصف قياساً إلى الفعل  ,فهو أثبت وأدوم من الفعل عالوةً عن داللته على األزمنة
ا
الثالثة.
 دقة التعبير النبوي في اختيار أفعال تنسجم مع معنى المشتق الذي ورد في الرواية  ,منضعِّف والفعل (أ ُّ
ِ
ادل في رواية اسم المفعول
(متا ا
ذلك الفعل (أُخب ُر في رواية اسم الفاعل ُ
ضعَّف ؛ من جهة أن في اإلخبار من اإلعالم ما ليل في الداللة ,فضالً عن الفعل
(متا ا
ُ
(مشتبِهة ,
(مشبَّهات  ,والفعل (ترك في رواية اسم الفاعل ُ
(اتّقى في رواية اسم المفعول ُ
من جعة أن في اتّقاء الشيء زيادة حذر على تركه؛ فترك الشيء  :التخلية عنه ,أما اتقاؤه
فهو – فضالً عن تركه – الحذر منه والصون والحفظ ,فضالً عن اختيار ٍّ
كل من الفعل

(مشبَّهات .
(استب أر و(وقع في رواية اسم المفعول ُ
 محاكاة سياق كل حديث لمعنى المشتق الذي شهده  ,من ذلك ما ورد في حديث(المكثرين و(األكثرون ؛ من ذلك ما ورد في رواية (المكثرين و(األكثرون ؛ فلما كان
المكثِر في جمع المال والحصول عليه ناسبه
في اسم الفاعل (المكثرين إشارة إلى رغبة ُ
ذكر (يوم القيامة في سياقه؛ فالتذكير بكونهم المقلين يوم القيامة يزيد المشهد رهبة,
ُ

ويرغب في اإلنفاق وصرف المال في وجوه الخير ,في حين لم تشهد رواية اسم التفضيل
(األكثرين ِذك اًر ليوم القيامة ,فضالً عن التفصيل المذكور في رواية اسم الفاعل
(المكثرين في كيفية اإلنفاق والتصريح به ,وخلو رواية اسم التفضيل (األكثرين من ذلك

التفصيل المذكور.

 وضوح البالغة النبوية في جملة من األساليب؛ من ذلك تكرار أداة التنبيه ( أ ااال فيِ
ِ
فخامة ِ
موقع ِه,
ظم
(م اشبَّهات وفي تك ارره دليل على
شون مدخوله وع ا
رواية اسم المفعول ُ
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ضعِّف  ,والتوكيد في رواية اسم الفاعل
(متا ا
وتكرارها – أيضاً – في رواية اسم الفاعل ُ
(المتبايعين ِ ,
وذكر المسند إليه في رواية اسم الفاعل (المتبايعين واستتاره في رواية

(البيعان .
الصفة المشبهة ّ
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The effect of derivatives in the heterogeneity
of the multiple narration of hadith context
In Sahih Al-Bukhari

Lect. Dr.Daad Younes Al-Obaidi.Ph.D.
Abstract
There is no doubt that the one who examines the noble
Prophetic hadiths, with a careful look, finds it a fertile field for
many types of studies. Because of its eloquence of expression,
and the splendor of the statement in style and compositions,
hence our choice to study some of those hadiths that contain
the types of derivatives and the effect of those derivatives and
their shades on the contexts of those hadiths, and each
derivative has its significance and types that change with the
change of the context and its diversity.
The research examined a group of hadiths in Sahih alBukhari that witnessed the emergence of derivatives, and these
derivatives had an effect on the different context of narrating
hadiths, and the research contained three demands: The first
requirement included the subject's name from the abstract
triple with the subject's name from more, and the second
requirement included the subject's name with the object's
name, while the third requirement included the subject's name
with the likeable adjective at times and with the preference
name at other times, and the research showed the effect of
derivatives in contrasting the context of the narratives received
In which is consistent with the connotation of those
derivatives.
Key words: (subject / measures / reinforces).
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