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 :  ملخص البحث
 

، تناول الباحثون المحدثون الحديث النبوي الشريف بالدراسة من  كثثنر من  با ن 
يقند اا ن  ، وهو ما سنتوقف عنند  يني هناا البحنث، ومنها الجا   الداللي بمفهومه العام
إذ توقفننوا عننند  بمننناهع متنوعننة الثتشننا  كسننرار ، لهننج بهننوم متمفننهذ ينني هنناا المو ننو 

يلننج تننلح الحرانناح ، لسننبا المفةننفة إلننو اشننف ماللتننه ينني هنناا الننن  المقنند المعنننو وا
وإ ما بناتح حاملنة ماللنة معفننة ومفةنفة إلنو معننو يراينق ، والهفئاح النبوية اففما اتفق

يللسنفاق مور ابفنر ، المنطوق اللفظي كو يكون عو ًا عنه حس  السفاق الاي بات يفنه
، لون وآلفنة مجفئنه يني الحنديث النبنوي الشنريفواالك الحال مع ال، يي تحديد ماللة ذلك

كمنا الحقنول الداللفنة يقند ولنع منهنا بعن  ، يقد بات حاماًل يي طفاته كبعامًا ماللفنة كرنر  
وهنننا  هننني كجنننر  الجوا ننن  التننني سنننلطنا ، البننناحثف  المحننندثف  لقنننراتذ هننناا النننن  المقننند 

 .  علفها الةوت يي هاا البحث
   ، ماللةبهوم ، محدثفالكلماح المفتاحفة : 

 

Abstract  
he late researchers tackled the prophetic Hadith from 

various sides; one of these is the semantic side in 

general. They shared considerably in this subject. They tackled 

this subject in depth to reveal its sacred secrets and invaluable 

references. The prophetic motions didn’t appear by chance, but 

they appeared with a specific semantic reference hand by hand 

with the utterances themselves. Sometimes they replace theses 

references in accordance with the text. The text has a vital role in 

deciding the final meaning of the utterances.  
Efforts, updated, indication Keywords:

T 



 جهود الباحثين المحدثين في دراسة الحديث النبوي

 
548 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةISSN-2071-6028 

 10 البحث رقم

 المقدمة
وكيةا الصالذ وكتج التسلفج علو سفد ا محمد وعلو آله ، الحمد هلل رب العالمف 

 : وبعد، وصحبه كبمعف 
سار الباحثون المحدثون مسارًا منوعًا الثتشا  الداللة م  رالل مراساتهج يقد 

 ألن الداللة اما حدمها الشريف الجربا ي ؛ (1)للتعبفر النبوي 
والشيت ، ت بحالة يلهم م  العلج به العلج بشيت آررهي )ثون الشي، هن(816 )ح

 . (2)والثا ي هو المدلول(، األول هو الدال

 )ما يتوصا به إلو معرية الشيت اداللة األلفاظ علو : وهي كيةاً 
وسوات اان ذلك بقصد ، وماللة اإلشاراح والرمو  والكتابة والعقوم يي الحساب، المعنو

 صد ام  ير  حراة إ سان يفعلج ك ه مم  يجعله ماللة كو لج يك  بق
 . (3)حي(

يهو )العلج الاي يدر  ، ومباحث علج الداللة ا صب  علو قةفة المعنو
ويدر  تطور ، بطريقة منهجفة مفهوم الكلماح ووسائا تحديد عالقاتها بالعالج الخاربي

اللغوية  ويدر  األسالف ... ويدر  العالقاح الداللفة جف  المفرماح، الداللة واتجاهاته
 ويدر  السفاق وكثر  يي تحديد ... المختلفة ومالها م  مالالح

 . (4)الداللة(
)الفر  الاي يدر  الشروط الواب  : كحمد مختار علج الداللة بل ه. ويعر  م

 . (5)توايرها يي الرمه حتو يكون قامرًا علو  قا المعنو(
كو بلي عالمة ، ألمارذهو اإلبا ة كو التسديد با «ماللة»والمعنو العام لكلمة 
وللوقو  علو ذلك اله يي بهوم الباحثف  الُمْحَدثف  اان . كرر  لفظفة كو غفر لفظفة
 : المباحث اآلتفةهاا البحث الاي تةّم  

                                                 

 . 6: علج الداللة العربي: ينظر( 1)
 . 215: التعريفاح( 2)

 . 246: المفرماح( 3)
 . 212: بديدذ يي مفهوم علج الداللة رؤية( 4)
 . 12: علج الداللة( 5)



 جهود الباحثين المحدثين في دراسة الحديث النبوي

 
549 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةISSN-2071-6028 

 10 البحث رقم

 : المبحث األول
 لغة الجسد

قد يتبامر إلو ذه  القارئ كن هاا العنوان ال يم  بصلة إلو عنوان البحث 
ألن لغة الجسد ؛ علو صاحبه كيةا الصالذ والسالمالاي يستهد  الحديث النبوي 

يهو إذن تعبفر م  رالل المفهوم ولفس ، ُيتوصا إلفها م  رالل ما ُيفهج م  حراٍة ما
 . ولالك اان و عه يي هاا المكان م  ها  األطروحة؛ م  رالل المنطوق 

رذ كما المامي يهو الدال وهو الصو ، واحد مامي وآرر معنوي : ين)للكلمة با بان
وكما المعنوي يهو المدلول وهو الصورذ الاهنفة التي تنقدح يي النفس عند ، الصوتفة

كما . إذ إن لها مااًل ومدلوالً ، والحق كن الحراة الجسدية اااك كمرها، وروم الدال علفها
حراة الكف كو الفد كو العف  كو ، الدال يهو الصورذ التشكفلفة التي تتجلو علفها الحراة

وكما المدلول يهو الصورذ الاهنفة المعنوية التي تستريد ماللتها م  ، الوقفةالحاب  كو 
والحراة يي اللغة الصامتة ، كعني الكلمة يي اللغة الصائتة–يكلتاهما ، الدال الحراي

جا ، تلتلف م  مال ومدلول والملمح الفرَّاق جفنهما غفر متَعفَّ  يي المدلول –«الجسدية»
ويي الصامتة حراي ذو ، يي الصائتة صوتي ذو طبفعة رمهية إذ إ ه، يي ماهفة الدال

 . (1)طبفعة رمهية كيةًا(
 والحديث النبوي الشريف بات جلغة الةام التي تحما الماتها هاي  الجا بف  

ال يقتصر  «اللغة»ين)ثلمة ، سوات كثان التعبفر لفظفًا كم إشارياً  «الدال والمدلول»
جا تعد اا وسفلة غفر لفظفة يعبر جها الفرم ع  ، معناها علو اللغة اللفظفة وحدها
يصورذ المالمح لغة والحراة لغة واإلشارذ لغة وطريقة ، يكرذ كو ا فعال معف  لغة كيةاً 

وهي ، بمفع ها  القرائ  التي يمك  كن تعبر ع  معان معفنة تعد لغة، النطق لغة
  .(2)(تؤمي وظائف مهمة يي حفاذ الفرم ما مام  تتمفه بصفة التعبفر

                                                 

 . 32 -31: البفان بال لسان( 1)
 . 39: القرائ  الداللفة يي الحديث النبوي الشريف( 2)
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وقد تناول قسج م  الباحثف  الُمْحَدثف  لغة الجسد يي الحديث النبوي الشريف 
ومنهج م   مَّنها اتابه الاي يتحدث ع  ، يمنهج م  كيرمها بمؤلف مستقا، بالدراسة

 . كو لغة الجسد راصة، البالغة النبوية عامة
ثفر م  علو  قا الك وقد حرص الرواذ األمنات الاي  شايهوا رسول هللا 

 قلوها  األحاميث النبوية الشريفة التي تةمن  إشاراح كو هفئاح  بوية صدرح منه 
ثما شاهدوها ملتفتف  إلو كمق تفاصفا حرااته الشريفة وإيماتاته وشمائله وتعاجفر 

ذلك ألن مفهوم ، مقرري  مورها يي اإلبا ة والتواصا، وبهه ويد  وعفنه وغفر ذلك
 وم  بهة كرر  اان الرسول ، لو لفظه الشريف يقطالحديث لج يك  مقصورًا ع

يتكون مالة اما اللفظ جا كجلغ يي ، يستعف  بجوارحه جا اان ُيحلها محا اللفظ كحفا اً 
 )إذ كتا ي آٍح يشق ما جف  ها  إلو: اما يي قوله ، موا ع

 . (2)و)التقو  هاهنا(، (1)ها ( 
التي عفن  المعنو  مهدي كسعد عرار كن الحراة الجسدية )هي. وير  م

ولما سار الحديث جف  النا  ولما تناقله الرواذ ولما ا سلخ م  سفاقه الحي ، ورصصته
اان مبدك االعتفاض مطلبًا رئفسًا مؤسسًا لتعفف  الداللة  –لما اان ذلك االك  –

ال وال م  الاي  عاينوا حراته الشريفة التي ، يهج لفسوا شهوم الحةرذ تلك، لالحقف 
ولاا اعتاض الراوي يي روايته الحديث ع  الحراة ، عفف  الجهة والمكانباتح لت
وكشار إلو صدر  ، «التقو  ههنا»يقال مستدراًا ُمجلفًا للحراة يي حديث ، بالرواية

: وقد ظهرح رواية الحراة يي الحديث الشريف بللفاظ مخصوصة كشهرها، ثالث مراح
ولالك اُثر قول الراوي ، لحراة بالكلمةورواية ل، وهي رواية للفعا بالقول، وقال ااا

، وقال جركسه، يقال جفد : والُممثِّّا له بكلماح م  راص لفظه، األمف  الناقا للحراة
مقررذ  «هكاا»والمعلوم كن ، «هكاا»وم  كلفاظها الممثلة ، وقال هكاا، وقال بإصبعفه

 . (3)للهفئة ُمعفنة للحال(

                                                 

 ( . 3887: )كرربه البخاري يي صحفحه( 1)

 . 13/159 :كرربه كحمد يي مسند ( 2)

مراسننة  –شننارذ ينني  ننوت األحاميننث النبويننة بالغننة اإل: وينظننر، 253-251: البفننان بننال لسننان( 3)
 . 79: ماللفة
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استطا  الالحق كن يفهج مرام الساجق بكا  يلوال النقا األمف  الدقفق للرواذ لما
ويبدو كن الباحث قد  ظر م  ها  الهاوية لها  الحرااح كو الهفئاح النبوية التي ، كبعام 

والحق كن ها  الحرااح كو الهفئاح ال تقف ، رايق   صوص الحديث النبوي الشريف
يالمشاهِّد الحا ر ، هجا تتعدا  إلو التلثفر يف، عند حدوم إيصال المعنو المرام للمتلقي

يالمغه  األول هو ، والمتلقي الغائ  يتلثران جهاا التنو  يي طرائق إيصال المعنو
 . التلثفر لفس إال

 إشاراح وحرااح بسدية عديدذ تدل علو معنو وقد باتح ع  النبي 
ومنها ما حصا  تفجة سلوك يعلي كو قولي ، منها ما حصا اجتداًت م  النبي ، ما 

وبعةها ال ، وبع  ها  الحرااح تصاح  الخطاب اللفظي، د النا صدر م  كح
وقد يحس  المخاط  ، جا هي جااتها تكون اايفة يي التعبفر ع  المرام، تصاحبه

وهي تعد لد  المخاَط  اناية ع  ، وقد ال يكتفي جها لسب  ما، يهمها يفكتفي جها
محمد الاي ذار كمثلة علو هكاا ير  الباحثون يوسف عبد هللا ، المعنو الاي تدل علفه

وعبد اللطفف مصطفو ، (2)كحمد عار  حجا ي . وم، (1)ذلك مما يالئج حال المخاط 
ومما ينبغي التنبفه ، إذ  ظروا إلو آلفاح صدور ها  الحرااح الجسدية النبوية. (3)كحمد

ندما يع، علفه هنا ك ه لفس  اا اإلشاراح النبوية ُتعدُّ انايًة ع  المعنو الاي تدل علفه
كي  الكناية يي ذلك؟ ، )التقو  ههنا( ويشفر إلو صدر  الشريف:  سمع قول الرسول 

وهناك حرااح كرر  ُتعدُّ ، إ ما هي  يامذ إيةاح يي المعنو ُبغفة التلثفر يي المتلقي
كو غفر  بحس  ، يهو اناية ع  الغة ، ثنايًة اما يي احمرار وبهه الشريف 

 . سفاق وروم 
رب  البفومي إلو آلفاح صدور ها  الحرااح كو الهفئاح  محمد. وينظر م

وها  العفوية ا بثق  م  ، يفر  ك ها باتح عفوية م  النبي ، النبوية م   اوية كرر  
يعلج كن  يلشار إلو كن النبي ،  فس صامقة باتح تبلغ رسالة ربها إلو النا  ااية

الحصففة يي العرض الرائع يتهديه لباقته ، بع  النا  يشهدون الهور مون استحفات
                                                 

 . 252-243: مراسة بالغفة تحلفلفة–رعاية حال المخاط  يي كحاميث الصحفحف : ينظر( 1)

 . وما بعدها، 91: مراساح لسا فة يي الحديث النبوي : ينظر( 2)

 . 99 -90: مراعاذ كحوال النا  يي  وت السنة النبوية: ينظر( 3)
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لتقرن جها شهامذ ؛ كن يجمع إلو النهي ع  شهامذ الهور عدذ يظائع متفق علو إ كارها
يةاًل ع  استعا ته بالحراة الصامقة مون ، الهور يتكون راتمة الفظائع م  المنكراح

يفمهد كواًل للحديث بسؤال ، ايتعال لفظهر ما يعنفه م  تشديد النكفر علو المهوري 
؟): ي  لذأذهان إذ يقولال ُئُكْج بَِّلْثَبرِّ الَكَبائِّرِّ ِّ : َقاُلوا، َثاَلًثا َكاَل ُكَ بِّّ : َقالَ ، َجَلو َيا َرُسوَل ّللاَّ

 ِّ ْشَراُك بِّاّللَّ ورِّ ، َوَبَلَس َوَااَن ُمتَّكًِّئا، َوُعُقوُق الَوالَِّدْي ِّ ، اإلِّ َيَما َ اَل : َقالَ ، َيَقاَل َكاَل َوَقْوُل الهُّ
رُ  )اعتدال  ألن؛ ويقرك الباحث لغة الجسد ها  يفبف  قصديتها، (1)(َلْفَتهُ : َها َحتَّو ُقْلَناُيَكرِّ

بعد اتكائه لمما يديع إلو اهتمام مفرط كغن  يفه الحراة ع  كيصح  الرسول 
وكلفاظ ، وإن تكرار النهي ع  شهامذ الهور لمما يجعا المهور ياوب رجالً ، التعبفراح

وإن الحديث جالك يدل علو كبما ، ئف علو ركسه مهدمذ متوعدذالحديث تنهال االقاا
 . (2)لباقة واعفة يي تهفئة األذهان واستفجاش األحاسفس(

ها م  وسائا التصوير. وإلو ذلك كشار م ، (3)محمد لطفي الصباغ الاي عدَّ
 . (4)عه الدي  علي السفد. وم

ح لُتشدم النكفر يهؤالت الباحثون ُيجمعون علو كن ها  الحراة الجسدية بات
إن  اوية  ظر هؤالت الباحثف  شرعفة : إذن يمكننا القول، علو م  يقع يي شهامذ الهور

أل هج قركوا ها  الحراة الجسدية التي تحما يي طفاتها اال فعال الصامق علو ؛ رالصة
 . ك ها مالة علو التحريج المغلظ لكبفرذ م  الكبائر التي ال يمك  للمسلج كن يقربها

ها الباحث محمد علي عوض م  عواما التعبفر وا ط القًا م  ذلك عدَّ
 . (5)اإلعالمفة المساعدذ علو وصول الفكرذ إلو المخاط 

وتكرر عند ثلة م  الباحثف  الترافه والوقو  عند مغه  الحرااح والهفئاح 
 النبوية علو صاحبها كيةا الصالذ والسالم التي يرو ها تتمثا يي إثارذ االهتمام 

                                                 

 (. 2654: )البخاري يي صحفحه كرربه( 1)

 . 194: البفان النبوي ( 2)

والتصنننوير الفنننني يننني ، 101 -100: اتبنننه –بالغتنننه  –مصنننطلحه  –الحنننديث النبنننوي : ينظنننر( 3)
 وما بعدها ، 525: الحديث النبوي 

 . 77 -76: الحديث النبوي م  الوبهة البالغفة: ينظر( 4)
 . 109: اإلعالم يي السنة النبوية: ينظر( 5)



 جهود الباحثين المحدثين في دراسة الحديث النبوي

 
553 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةISSN-2071-6028 

 10 البحث رقم

اان يثفر ا تبا    يفر  الباحث عبد الفتاح كجو غدذ كن النبي، -ا كشرُح سابقاً ثم–
؛ ولُفلقي إلفه سمعه وبصر  وقلبه، المخاط  بلرا يد  كو منكبه لفهمام اهتمامه بما ُيعلمه

 : قال، وذار حديث اج  مسعوم ، (1)لفكون كوعو له وكذار
التحفاح  :ا ُيعلمني السورذ م  القرآنوافي جف  اففه التشهد ام )علَّمني رسول هللا 

السالم علفنا ، السالم علفك كيها النبي ورحمة هللا وبرااته، هلل والصلواح والطفباح
 . (2)ورسوله( وكشهد كن محمدًا عبد ، كشهد كن ال إله إال هللا، وعلو عبام هللا الصالحف 

إلفها ُبغفة إذ عمد ، يهناك قصدية وا حة يي ها  الحرااح م  لدن الرسول 
 م علو ذلك إ فات الجمالفة علو ، يةاًل ع  تلثفد  يي  فس المتلقي، إقرار كمرها

 . المعنو وترسفخه يي ذهنه
اان يستعف  علو تو فح المعا ي بالرسج علو  وير  الباحث كيةًا كن النبي 

يخط جفد  يي األرض ، )ثنا بلوسًا عند النبي : قال ع  باجر ، األرض والتراب
ورطف  ع  ، ورط رطف  ع  يمفنه، ها  سبفا هللا : يقال، ًا هكاا كمامهرط

 ثج تال ها  اآلية، ثج و ع يد  يي الخط األوسط، سبا الشفطان ها : وقال، شماله
ڈ  ڈ    ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ

ژ  ژ   ڑ
(3)(4) . 

طًا يي الوسط ورط ر، رطًا مربعاً  )رط النبي : قال، وع  اج  مسعوم 
، ورط رطوطًا صغارًا إلو هاا الاي يي الوسط م  با به الاي يي الوسط، راربًا منه

وها  الخطوط ، وهاا الاي هو رارج كمله، وهاا كبله محفط به، هاا اإل سان: يقال
 . (5)وإن كرطل  الها كصابه الهرم(، يإن كرطل  هاا  هشه هاا، الصغار األعراض

                                                 

 . 176: وكسالفبه يي التعلفج الرسول المعلج : ينظر (1)

 ( . 6265: )كرربه البخاري يي صحفحه( 2)

 . 153: سورذ األ عام( 3)

 ( . 11: )كرربه اج  مابه يي سننه( 4)

 ( . 6417: )كرربه البخاري يي صحفحه( 5)
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كمامهج علو األرض افف ُيحال جف  اإل سان وآماله  بما رسمه يبف  لهج 
وحةهج علو ، كو الهرم المفني، كو العلا واألمراض المقعدذ، الواسعة باألبا المباغ 

، واا   وسفلة اإليةاح يي ذلك األرض والتراب، قصر األما واالستعدام لبغتة األبا
لدعوذ إلو االستعا ة بمفع المدار  التربوية الحديثة يي ا يلقد سبق رسول هللا 

يهو يرسج علو األرض بما يشبه الرسج علو ، بالوسائا التعلفمفة المعفنة علو الفهج
السبورذ كو عرض وسفلة تعلفمفة يقرب م  راللها المعا ي المجرمذ إلو معا ي 

، الباحثف  هاا الرسج النبوي علو األرض يّسر بع وبهاا ، محسوسة يفهمها الجمفع
والباحث مصطفو ، (2)محموم السفد حس . وم، (1)الفتاح كجو غدذ ومنهج الباحث عبد
السفد عبد السمفع حسو ة يي بحثه الاي يّسر يفه مجموعة . وم، (3)عبد اللطفف كحمد

 . (4)م  اإلشاراح النبوية
إذ ذاروا كن ها  اإلشاراح والرسوم النبوية علو صاحبها كيةا الصالذ والسالم 

ومعلوم لدينا كن إشراك كثثر م  ، إيصاله إلو المتلقي باتح مو حة للمعنو المقصوم
يالتوبفه ، حاسة يي استقبال التوبفه يكون كثثر تلثفرًا م  الترافه يي حاسة واحدذ

كما إذا ك فف إلو التوبفه اللفظي ، اللفظي مون إشارٍذ ما يستهد  حاسة السمع يقط
، ئٍا يكون التلثفر مةاعفاً مخاطبة حاسة البصر كيةًا بما ترا  م  رسوم وإشاراح عند

و لحظ يي ، وهو المقصوم م  التوبفهاح النبوية للنفس البشرية يي اا  مان ومكان
ومنها ما ، يمنها ما يؤمي إلو مر اذ هللا، هاا الحديث الشريف إشارذ إلو تعدم السبا

إلو رسج ها  الخطوط ُبغفة لف   ظر المبصر  لالك عمد الرسول ؛ يةا اإل سان
 ،چ  چ  چ  چ  ڇ: ياحتكج إلو قوله تعالو، سبفا هللا واحد إلو كن

 . ڇ  ڇ  ڍ: يقال، كما السبا يهي متعدمذ، بمعنو كن الصراط واحد
يلشار إلو كن ، الساجق  ور الدي  عتر عند حديث اج  مسعوم . وقد توقف م

)هاا الحديث يقصد إلو كمر غام  مبهج يي الشعور يتحكج يي تصر  اإل سان 
                                                 

 . 119 -118: وكسالفبه يي التعلفج الرسول المعلج : ينظر (1)

 . 29: روائع البفان يي األمثال النبوية: ينظر( 2)
 . 164: مراعاذ كحوال النا  يي  وت السنة النبوية: ينظر( 3)
 . 19: مراسة ماللفة –بالغة اإلشارذ يي  وت األحاميث النبوية : ينظر( 4)
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وذلك هو األما العري  ، وربما تجاو  الحد بسببه إلو اال حرا  كو السقوط، لواهوس
الاي يراوم النفس اإل سا فة يصورح لنا الصورذ اإليةاحفة رطورذ مجاو ذ الحد يي 

وقد كشار الباحث إلو كن اإل سان يسفر يي  ،(1)اال جرا  مع اآلمال وسراب األوهام(
بمعنو كن هناك كباًل محفطًا ال يمك  ، ثج ينتهي يبدك، حدوم ُرسم  له ال يتخطاها

)بحفث يغدو المرت مارلها سجفنًا را عًا  إذ إن حراته آراذ يي الثباح، مغامرته
اما تتجلو بمالفة التجسفج يي هاا الن  حفث ُعر   الموبوماح يي ، لسلطة علوية

اإليحات  والتخطفط صورذ إشارية تترك يسحة للاه  لتملي... مربع ورطوط مختلفة
ياألمر ال يقتصر علو االهتمام بالشكا الخاربي ، النفسي الاي يقع رلف الخطوط

إذ ، (2)ألن الصورذ اإلشارية موظفة هنا لقةفة ابر  يي العقفدذ ويي السلوك(؛ المرئي
ألن يفه إشارذ إلو كمر محتج واقع ال ؛ إن المتلما يي الحديث يجد تلثفدًا للمحسو 

األحداث : كي، ر الواقع منهلة الواقع المحسو  )والن األعراضلغف وإ هاالً ، محالة
مما ُيعطي الخطوط مكا ًا يسفحًا يي التصوير يشرك ، تالحق اإل سان وتفني لحمه
والتجسفج والصورذ اإلشارية المو حة يي هاا الن  ، الحس والخفال ويثفر الرع 

الرسج ياألمب الاي هو  وإذا اان هاا مطلوبًا م  ي ، يسعفان إلو ما ورات المحسو 
ي  تعبفري كولو جها  الوظففة الجمالفة لخصوصفة كماته اللغوية التي وبد ا البفان 

يراه الباحث علو مغه  ، (3)النبوي يملكها كعلو َتملُّك يي كمب جني اإل سان وإجداعهج(
مها اإلشارذ النبوية ومقصديتها وإيحائها النفسي لد  المخاط  الاي يتلملها لفهج كبعا

 . بما تحمله م  ترهف  م  سوت العاقبة إن رالف األوامر اإللهفة
ها م مهدي كسعد عرار م  المتمماح المسا دذ التي لها ُلحمة . يي حف  عدَّ
 . (4)بالجا   الداللي التواصلي

، يفم  بعد  وقد سر  تلثفر اإلشاراح والهفئاح النبوية التي استعان جها النبي 
ذا  يها هو، لعلمات المتقدمف  يي تفسفر بع  كقوال النبي يقد عمد إلفها بع  ا

                                                 

 . 250: علج الحديث والدراساح األمجفة( 1)

 . 294: يي ظالل الحديث النبوي  (2)

 . 295: المصدر  فسه (3)

 . 247-246: البفان بال لسان: ينظر( 4)
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)ال يه ي الها ي حف  يه ي : ُيسلل ع  قول رسول هللا  بعفر ج  محمد ج  علي 
وهو ما  تعار  ، رضيُفجف  ع  المعنو الُمتَعفَّ  يفه بالرسج علو األ، (1)وهو مؤم (

ْسالمُ  َهَاا): وقال، مرسوماً  يغدا الُمتعف  منه، «الوسائا التو فحفة»علو تسمفته   اإلِّ
رَ  يَمانُ  َوهَاا، َثبفَرذً  َماَرذً  َوَموَّ رَ  اإلِّ يَمانُ : َقالَ ، اْلَكبِّفَرذِّ  َوْسطِّ  يِّي َصغفَرذً  َماَرذً  َوَموَّ  َواإلِّ

ْسالمِّ  يِّي َمْقُصور   يَمانِّ  مِّ َ  َرَرجَ  َوَسَرقَ  َ َ و َيإَِّذا اإلِّ ْسالمِّ  إَِّلو اإلِّ  مِّ َ  ُيْخرُِّبهُ  َوال اإلِّ
ْساَلمِّ  ِّ  اْلُكْفرُ  إِّال اإلِّ  . )(2) بِّاّللَّ

 م  قبفا حرااح  محمد باجر يفاض بع  التمثفالح النبوية. ويعّد م
 . (3)يفجيت هاا التمثفا بصورذ إشارذ كو رط علو األرض لفتةح المثا للمتلقي، الجسد

   عه الدي  علي السفد كن اإلشارذ يي الحديث النبوي الشريف اا. وقد ذار م
)لإلشاراح والحرااح : ومما قاله كيةاً ، جدياًل م  اللغة ولفس  ولفدذ ارتناق الفكرذ

ومار  الحديث النبوي ، واأليعال ماللة عمفقة يي إيةاح المعا ي وترسفخها يي النفس
جوسائا اإليةاح  الشريف ير  م  ذلك الشيت الكثفر الاي يدل علو اهتمامه البالغ 

وارتناق الفكرذ يعني م  هاا المنظور ك ه ، (4)حاسة مع العقا(يي تعلفج كمته وشغا ال
وهاا غفر ، يكان اال تقال إلو اللغة الصامتة، ال سبفا إلو إجرا  ماهفتها باللغة الصائتة

كما مسللة ك ها جديا م  اللغة يهاا يي قسج م  األحاميث ، موبوٍم يي البفان النبوي 
  مسا دذ للغة ولفس  جدياًل منها اما يشفر ويي القسج اآلرر اا ، النبوية الشريفة

 . يفي كحاميث اثفرذ يلتي اللفظ النبوي مصحوبًا بإشارذ كو هفئة ما، الباحث
 ويطالعنا الباحث محمد سعفد جدراسته التي يعد اإلشارذ يفها م  صفغ 

له جفد  كو  ئبمجرم اإلشارذ إلو شخ  يوم )قد يكون كمر النبي : إذ يقول، األمر
وقد يكون الدايع علو األمر ، وها  صفغة م  صفغ األمر، لفعا شيت ما جركسه

)ثان رسول : م  ذلك الحديث، (5)باإلشارذ الحرص علو عدم قطع الكالم كو الخطبة(
                                                 

 (. 2475: )كرربه البخاري يي صحفحه( 1)

 . 248: البفان بال لسان: وينظر، 387/ 1 :مسند إسحاق ج  راهويه( 2)

 . 77: األمثال يي الحديث النبوي الشريف: ينظر( 3)
 . 70: الحديث النبوي الشريف م  الوبهة البالغفة( 4)

 . 132: ل  يي الحديث النبوي الشريفكسالف  الط( 5)
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، يلشار إلفه رسول هللا جفد  كن اررج، يي المسجد يدرا ربا ثائر الرك  واللحفة هللا 
كلفس : يقال رسول هللا ، ثج ربع، الربا يفعا، ثل ه يعني إصالح شعر ركسه ولحفته

ينالحظ توقف الباحث عند . (1)هاا رفرًا م  كن يلتي كحداج ثائر الرك  ال ه شفطان(
ياألمر النبوي الصامر لهاا الصحاجي ، ها  اإلشارذ وعدها صورذ م  صور التشريع

 . اان بإشارذ مون استعمال اللغة الصائتة الجلفا 
اسمًا قبفحًا ُيغفر   اان عندما يمق  حمد ياارح كن النبي كما الباحثة مفسون ك

وتبدو معالج مق  هاا ، سوات كثان هاا االسج إل سان كم حفوان كم مكان، إلو اسج حس 
االسج علو وبهه الشريف 

 )ثان رسول هللا : قال، ع  عبد هللا ج  الشخفر ، (2)
، وإذا اان غفر ذلك ارهه، ههإذا سلل ع  اسج الربا واان حسنًا ُعرَ  ذلك يي وب

وإن اان غفر ذلك ، يإذا اان اسمها حسنًا ُسرَّ جالك، يإذا  هل بالقرية سلل ع  اسمها
يتتوقف الباحثة عند كحد األسباب المثفرذ لهفئاح وبهه . (3)ُرئَي ذلك يي وبهه(

والاي يبدو كن وبهه ، غفر ك ها لج ُتشر إلو ماهفة تغفُّر وبهه الشريف، الشريف
إذ إن مالمح الوبه ، لشريف يحمرُّ  فقًا بما يكر  وُيشرق باالجتسامة يرحًا بما يسر ا

وقد اعتام العرب بفراستهج معرية كشفات ، ملمح تعبفري يعتد به يي الكشف ع  ماللة ما
والها ، وما يعتريه م  تجهج كو سرور، بمة ع  طريق النظر إلو وبه المقاجا

 .  سانإيماتاح يطرية ال يتصنعها اإل
ك ه يشد السامعف  نبوية و ظر بع  الباحثف  إلو التشبفه المقرون باإلشارذ ال

 َكنَّ ): عبد الباري طه الاي ذار حديث باجر . ومنهج م، إلقرار المرام يي  فوسهج
وقِّ  َمرَّ   هللاِّ  َرُسولَ  ال، بِّالسُّ  َكَسكَّ  َجْديٍ بِّ  َيَمرَّ ، َثَنَفَتهُ  َوالنَّاُ  ، اْلَعالَِّفة َبْع ِّ  مِّ ْ  َمارِّ
ْرَهٍج؟ َلهُ  َهَاا َكنَّ  ُيحِّ ُّ  َكيُُّكجْ : َقالَ  ُثجَّ ، بُِّلُذ ِّهِّ  َيَلَراَ  َيَتَناَوَلهُ ، َمفٍِّّ    َلَنا َك َّهُ  ُ حِّ ُّ  َما: َيَقاُلوا جِّدِّ
بُّونَ : َقالَ  بِّهِّ؟ َ ْصَنعُ  َوَما، بَِّشْيتٍ  ؛ يِّفهِّ  َعْفًبا َاانَ ، اَحف   َثانَ  َلوْ  َوهللاِّ : َقاُلوا َلُكْج؟ َك َّهُ  َكُتحِّ
؟ َوُهوَ  َيَكْفَف ، (4)َكَسكُّ  أَل َّهُ  ْ َفا َفَوهللاِّ : َيَقالَ  َمفِّّ   ثج ، (1)(َعَلْفُكجْ  َهَاا مِّ ْ  هللاِّ  َعَلو كَْهَونُ  َللدُّ

                                                 

 (. 3494: )كرربه مالك يي الموطل( 1)

 . 246: المقاصد النبوية يي األسمات والتسمفة: ينظر( 2)

 (. 4704: )كرربه الطبرا ي يي المعجج األوسط( 3)
فرُ : كي( 4)  . 18/93 :شرح النووي علو صحفح مسلج. األذ ف  َصغِّ
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ُيهج ، )هاا الحديث اشتما علو تشبفه  مني ُيهج م  المعنو وم  سفاق الكالم: قال
جهاا الجدي األسك يي هوا ه  حقارتهاا ها علو هللا و منه  منفًا تشبفه الد فا يي هو 

م  األرا بلذن الجدي األسك المف   ويفما يعله المصطفو ... وحقارته علو النا 
واألمة إلو قفمة الد فا عند هللا ما قرر  يي معرض تعلفج وتلمي  وهداية الصحابة 

نه منها يال يد  يفها تطلعًا إلو ما  ، ُكريد التنففر منه والتحقفر لهالمعنو يي النفس ومكَّ
يإذا ما اان الاي يعلمنا هو الصامق األمف  الاي ال ينطق ع  الهو  واا   النفس 
غفر متوقفة يي يقه ما علج يال يكون إال التسلفج وإال االمتثال واإلذعان لما إلفه 

لسفاق إيصالها إلو المتلقي كسهج ا إذ تبف  كن الداللة التي رام الرسول ، (2)هد (
أل ه ال يمك  تعفف  المرام م  كية حراة بسدية بمعهل ع  السفاق ؛ كيةًا يي إيصالها
 –الجدي المف  : كقصد –وم  العجف  كيةًا كن يلتي هاا الحدث ، الاي ا تظم  يفه

لفكون  قلة إلو العالج اأُلرروي بكا ؛ يي السوق الصار  بالمال والحراة الد فوية
 . فة ع  ها  الد فا العاجرذكبعام  ومقايفسه المختل
 َرُسولُ  َقالَ : َقالَ ،  َكَ سٍ  محمد لطفي الصباغ يقد ذار حديث. واالك يعا م

ْث ُ ):  هللاِّ  اَعةُ  َكَ ا ُبعِّ بَّاَبةَ  َوَ جَّ : َقالَ ، َثَهاَتْف ِّ  َوالسَّ ثج جّف  كن يي ، (3)(َواْلُوْسَطو السَّ
، لسامعف  إلو المتكلج وتقرب لذأذهان البعفدهاا التشبفه اعتمامًا علو اإلشارذ التي تشد ا

ُبعث هو والساعة متال مف   يالرسول الكريج ، وتمثا المعنو المجرم بصورذ حسفة
وم  مقة ارتفار المشبه به قوله ... متجاوري  اما تال م السبابة الوسطو واما تجاورها

 :) يلو قال، قريبة منهوالمرام ك ه بعث والساعة ، يال يقوم غفرها مقامها، )ثهاتف :
لما ملَّ ذلك علو ما مل علفه ، والساعة قريبة مني: كو، ُبعث  علو قرب م  الساعة

 . (4))ثهاتف ( وبمع جف  السبابة والوسطو: قوله
التشبفه يي »وقد تناول الباحث محمد ريع  كحمد لغة الجسد تح  يقرذ 

يقد ، ة علو عنصر الحراة)اعتمدح بع  التشبفهاح النبوية الكريم: يقال، «الحرااح
                                                                                                                                               

 (. 2957: )كرربه مسلج يي صحفحه( 1)

 . 324: قراتذ يي صحفح مسلج –كثر التشبفه يي تصوير المعنو ( 2)
 (. 2951: )كرربه مسلج يي صحفحه( 3)

 . 111و  59: التصوير الفني يي الحديث النبوي : ينظر (4)
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، يكون المشبه به حراة كو إشارذ كو رسمًا جفا فًا حتو تستوع  األذهان المعا ي الكبر  
ثج ذار كمثلة علو ذلك مما ، (1)يربما كمح الحراة واإلشارذ ما لج تؤم  الكلمة والعبارذ(

لغة الجسد يالمشبه هو المقصوم م  . (2)استخربه الطفبي م  األحاميث النبوية الشريفة
ولتقري  صورته لذأذهان اان تشبفهه بإشارذ كو حراة بسدية حتو ، يي ها  المواط 

إذ لو اان المشبه به لفظًا مجرمًا لما كحدث ما ، تبر  الصورذ كو ح جفا ًا وكثثر تلثفراً 
ل ما ينتع منه إلو سلوك إيجاجي يي ؛ ُتحدثه اإلشارذ م  التلثفر يي النفو  لُتحوِّ

 . الحفاذ
إذ ، عومذ عبد هللا علو االتصال الصام  ومد  تلثفر  يي اآلرري . كلج موت

وعلو الدالالح المستفامذ م  االتصال ، الناطق والصام : تكلج علو ك وا  االتصال
وذار شواهد قرآ فة وكرر  ، وما يحدث هاا االتصال م  تلثفر يي اآلرري ، الصام 

قارب طروحاته مع طروحاح م  سبقه يي وتت، (3)م  السنة النبوية للتدلفا علو ذلك
 . مما يغنفنا ع  التكرار واإلعامذ، هاا المو و 
هنات محموم شهاب يقد كشارح إلو تنو  طرائق التعبفر يي الحديث . كما م

الشريف ما جف  تعبفراح ا فعالفة تعلو مالمح الوبه الشريف االتعبفر ع  مشاعر 
وما جف  إشاراح حرافة متباينة الصورذ ، القلق الغة  كو الكراهة كو الفرح كو الحهن كو

وقد ال تكفي اإلشارذ الحرافة ع  ، والكفففة للتعبفر ع  معاٍن  فسفة وعقدية متنوعة
يإذا ، لاا صحبها يي مواقف اثفرذ اللفظ؛ التعبفر ع  مكنون النفس ومتطلباح العقفدذ

قسم  القرائ  إلو  وقد، ابتمعا امل  الداللة ع  المعنو المطلوب يي ذلك المقام
وتتةم  القرائ  الداللفة غفر اإلرامية االقرائ  الدالة علو الغة  ، القرائ  الحالفة

وتتةم  كيةًا القرائ  الداللفة اإلرامية اقرينة المالمح ، والر ا والسرور، والكراهفة

                                                 

 . 71: للطفبي «الكاشف ع  حقائق السن »الفنون البفا فة يي اتاب ( 1)
 . 74-72: المصدر  فسه: ينظر( 2)
 80و 73: االتصنننال الصنننام  وعمقنننه التنننلثفري يننني اآلرنننري  يننني  نننوت القنننرآن والسننننة: ينظنننر( 3)

 . 88و
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والقسج الثا ي الاي ذارته ، وقرينة اإلشاراح والحرااح، ثالتبسج واإلعراض بالوبه
  (1)تمثا بالقرائ  الداللفة اللفظفة م   بر وتنغفج وتكراري

 َوَعمَّار   َلبَِّنةً  َلبَِّنةً  َ ْحمِّاُ  ُثنَّا): قال، ثج ذارح الحديث ع  كجي سعفد الخدري 
َفةُ  الفَِّئةُ  ُلهُ َتْقتُ ، َعمَّارٍ  َوْيحَ : َوَيُقولُ ، َعْنهُ  التَُّرابَ  َيَفْنُفُ    النَّبِّيُّ  َيَرآ ُ ، َلبَِّنَتْف ِّ  َلبَِّنَتْف ِّ  ، الَباغِّ
ِّ  كَُعوذُ : َعمَّار   َيُقولُ : َقالَ ، النَّارِّ  إَِّلو َوَيْدُعوَ هُ ، الَجنَّةِّ  إَِّلو َيْدُعوُهجْ  ثج ، (2)(الفَِّت ِّ  مِّ َ  بِّاّللَّ

يفي ذلك ماللة )علو ، مع االمه الشريف جفن  تواشع الحراة الجسدية م  النبي 
بلمات حراة معبرذ ع  ذلك مؤا سة ومالطفة له   المالطفة والتكريج للصحاجي الجلفا

إ اية إلو ، لحمله لبنتف  لبنتف  يي جنات المسجد النبوي ؛ م  مشقة وبهد لما يقوم به
يالحراة والقول يي آن واحد بال ، كن الحديث يفه تبشفر له بالجنة والفو  بالشهامذ

يراهح . (3)  به(تفاوح جفنهما يي الهمان صعدا يي إيصال ذلك المعنو واإلحسا
ُبغفة شد ؛ الباحثة يي تواشع االتصالف  الصائ  والصام  يي كمات المعنو المرام

وتعهيهها بما حمله له م  كربار مستقبلفة مفرحة ال تخلو   فسفة الصحاجي الجلفا 
 . م  يت  ومح  قد تعتريه

 -التعبفريي حّد ذاتها اوسفلة م  وسائا -عبد العهيه يتح هللا اإلشارذ . ويعد م
إلو  )ويي هاا اإلطار يمك  كن ُتعُد إشارذ الرسول : قال،  صًا له ماللته المقصومذ

حف  ،  صًا توايرح يفه شروط النصفة «يا اع »: المصاحبة قوله ثع  ج  مالك 
واان لكع  مال  علو عبد هللا ج  ، مّر بكع  ج  مالك وعبد هللا ج  كجي حدرم األسلمي

، يا اع : يقال، يمرَّ جهما رسول هللا ، يارتفع  كصواتهما ،يتكلما»: كجي حدرم
يقد اان قوله ، (4)«يلرا  صفًا مما علفه وترك  صفاً ، النصف: ال ه يقول، يلشار جفد 

 :« وإشارته المفهومة المففدذ ماللًة مقصومذ  صًا مففدًا مؤثرًا تلثفرًا يعااًل  «يا اع
تعد  صًا جااتها يهج الراوي  ا كن إشارته وملف، وهو اع  ج  مالك ، يي المتلقي

جا هي كثرح يي سلواه وغفرح م  ، جناًت علو ذلك إياها وتصر  اع  ج  مالك 
                                                 

 . 39-31: القرائ  الداللفة يي الحديث النبوي الشريف: ينظر( 1)

 (. 447: )كرربه البخاري يي صحفحه( 2)

 . 40-39: القرائ  الداللفة يي الحديث النبوي الشريف( 3)

 (. 2706): كرربه البخاري يي صحفحه( 4)
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وساعد علو ذلك السفاق ، وبعلته يتنا ل ع  بهت م  حقه كو  صف مينه، تصريه
يا اع  را : ياإلشارذ حّل  محا قوله ، جا هو عمدذ يي يهج الن ، المحفط

يحكج ، (1)يقد مل  علو بملتف  مترابطتف  سك  عنهما(،   النصف اآلررالنصف وم
إذ إ ه التهم باألمر ، الباحث علو  صفة اإلشارذ النبوية م  رالل استجابة المخاط 

، يتشابه التلثفر لد  المخاط ، النبوي اما لو ك ه سمع توبفهًا لفظفًا له معايفر النصفة
 . خطابوهاا هو الهد  األسا  م  عملفة ال

يبّف  كن ثمة ، كحمد عار  حجا ي عند إشارذ السكوح ومدلوالتها. ووقف م
يقد يكون السكوح ، مالالح كرر  للسكوح تتبف  م  سفاق الموقف الاي حصا يفه

وقد يكنو به ع  الحفات كو الخو  كو ، ثناية ع  اإلذن والموايقة والر ا والقبول
تعري  باال صرا  ع  المجلس وغفر ذلك وقد يرام بالسكوح ال، الغة  كو الكراهفة

وهو يحما مالالح عدذ علو  وكشار إلو كن السكوح ورم ع  النبي ، م  الدالالح
 )كن  سات رسول هللا : -ر ي هللا عنها-ع  عائشة ، (2)ويق الموقف الاي ورم يفه

 -ر ي هللا عنه  كبمعف -يحهب يفه عائشة وحفصة وصففة وسومذ ، ث  حهبف 
واان المسلمون ، وسائر  سات رسول هللا  -ر ي هللا عنها-آلرر كم سلمة والحهب ا

يإذا اا   عند كحدهج هدية يريد ، عائشة ر ي هللا عنها قد علموا ح  رسول هللا 
يي جف  عائشة بعث  كّررها حتو إذا اان رسول هللا  كن يهديها إلو رسول هللا 

: يكلج حهب كم سلمة يقل  لها، ائشةيي جف  ع صاح  الهدية جها إلو رسول هللا 
هدية  م  كرام كن يهدي إلو رسول هللا : يفقول، يكلج النا  ثلمي رسول هللا 

يلج يقا لها شفئًا ، يكلمته كم سلمة بما قل ، يلفهدها إلفه حفث اان م  جفوح  سائه
، إلفها كيةاً يكلمته حف  مار : قال ، يكلمفه: يقل  لها، ما قال لي شفئاً : يقال ، يسللنها

يدار ، ثلمفه حتو يكلمك: يقل  لها، ما قال لي شفئاً : يقال ، يسللنها، يلج يقا لها شفئاً 
ال تؤذيني يي عائشة يإن الوحي لج يلتني وك ا يي ثوب امركذ : يقال لها، يكلمته، إلفها

)يسكوح : قال الباحث، (3)كتوب إلو هللا م  كذاك يا رسول هللا(: يقال ، إال عائشة
                                                 

 . 5: التماسك النصي يي الحديث النبوي الشريف( 1)

 . 136-134: مراساح لسا فة يي الحديث النبوي : ينظر( 2)
 (. 2581: )كرربه البخاري يي صحفحه( 3)
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ولعله لج  -ر ي هللا عنها-مع إعرا ه اناية ع  ريةه لما كرامته كم سلمة  لنبي ا
يالسكوح . (1)يلما كلح  علفه المها(، يرم كن يخاطبها بالقول لئال يثفر مهيدًا م  الغفرذ

إال كن اإللحاح يي السؤال ، النبوي بات هنا يحما إيحاًت  فسفًا ومداراذ لنفسفة المحاوِّر
يجات ، علو  رورذ اإليصاح ُبغفة الكشف عما اان مسكوتًا عنه حث رسول هللا 

يداللة السكوح علو الري  هي الداللة التي ، التصريح جن)ال تؤذيني يي عائشة(
 . التي كرام الباحث إجرا ها هناهي و ، حدمها سفاق الموقف

، ووقف الباحث محمد شريف الشفخ صالح عند لغة الجسد يي السنة النبوية
يقد ، ولج يهم علو ما قاله م  سبقه م  الباحثف ، ئة وثالثة وكربعف  حديثاً يجمع ما

وكتو بشواهد ، مر  هفئاح كعةات الجسج وحرااته م  عف  ووبه وعنق ويد وغفرها
ومما ، واتصف  تعلفقاته بالفسفرذ العاجرذ، علو ما ياار م  األحاميث النبوية الشريفة

ث والحكج علفه وبفان مربته م  الصحة كو يحس  للباحث ك ه اعتني جتخريع الحدي
 -ر ي هللا عنهما-حديث اج  عبا   «عص  الرك »ومما ذار  تح  يقرذ ، الةعف

يقعد علو ، يي مر ه الاي ماح يفه عاص  ركسه بخرقة )ررج رسول هللا : قال
إ ه لفس م  النا  كحد  كمّ  علّي يي  فسه : ثج قال، يحمد هللا وكثنو علفه، المنبر
ولو ان  متخاًا م  النا  رلفاًل التخاح كبا بكر ، اله م  كجي بكر ج  كجي قحايةوم

ُسدوا عني اا رورة يي هاا المسجد غفر رورة ، ولك  ُرلة اإلسالم كيةا، رلفالً 
وقد جف  الموقف االتصالي كن ، عص  ركسه )يالرسول : ثج قال، (2)كجي بكر(

 . (3)عصبه ركسه لشدذ المرض الاي كلّج به(
 حديث عبد هللا ج  عمرو  «اإلسرا  يي المشي»ومما ذار  تح  يقرذ 

المغرب يربع م  ربع وعّق  م   )صلفنا مع رسول هللا : قال -ر ي هللا عنهما-
كبشروا : يقال، وقد حسر ع  رابتفه، مسرعًا قد حفه  النا  يجات رسول هللا ، عّق 

ا ظروا إلو عبامي : يقول، بكج المالئكةهاا ربكج قد يتح بابًا م  كجواب السمات ُيباهي 

                                                 

 . 137: مراساح لسا فة يي الحديث النبوي ( 1)

 (. 467: )كرربه البخاري يي صحفحه( 2)

 . 42: مراسة مو وعفة –لغة الجسج يي السنة النبوية ( 3)
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ثج جّف  كن اإلسرا  يي المشي يحما عدذ ، (1)قد قةوا يريةة وهج ينتظرون كرر (
 . والتي تحما البشر  للنا ، ولج يبف  ماللته التي باتح يي هاا الحديث، مالالح

 وإ ما ذارها النبي، وذار الباحث كحاميث ال تتمثا يفها لغة الجسد افعا  بوي 
 ومنها قوله ، مبفنًا كوصايًا وسلوافاح يطمح إلو كن يتمثا المسلج جها :  سبعة(

، وشاب  شل يي عبامذ هللا، إمام عامل: ُيظلهج هللا تعالو يي ظله يوم ال ظا إال ظله
وربا ، وربالن تحابا يي هللا ابتمعا علفه وتفرقا علفه، وربا قلبه معلق بالمسابد

وربا تصدق بصدقة يلرفاها ، إ ي كرا  هللا: يقال، المعته امركذ ذاح منص  وبم
: ثج قال، (2)وربا ذار هللا رالفًا يفا   عفنا (، حتو ال تعلج شماله ما تنفق يمفنه

ومنها كن تفف  ، إن الوقو  جف  يدي هللا ومناباته لتترك يي  فس المؤم  الكثفر)
يهاا الحديث النبوي . (3)وطمعًا االك يي رحمته ور ا (، عفنا  رويًا م  عقاب هللا

جا هو توبفه يتعلق بسلوافاح يطمح ، الشريف لج يحما لغة بسدية م  إشارذ كو هفئة
 . إلو كن تتمثا جها كمته النبي 

ورتج الباحث بهد  جاار بداول لكا هفئة وحراة وعدم مراح ورومها يي 
ثف  م  الباحوهاا ما تمفه به عم  سبقه ، األحاميث النبوية الشريفة التي ذارها

 . (4)المحدثف 
، وقد مرس  الباحثة هنامذ محمد ما ي وسائا اإليةاح يي السنة النبوية

لكنها لج تاار باقي كعةات الجسج االوبه والعفنف  ، ياارح اإلشارذ بالفد واألصابع
واإلشارذ ، وقد مرس  األحاميث الوارمذ يي اإلشارذ بالفد والفدي ، وغفرها، واألربا

وتشبفك األصابع والعد باألصابع ، إلصبعف  والثالثة واألربعة والخمسةباإلصبع وا
وهديها اان اثتشا  مدلوالح ها  الحراة كو الهفئة النبوية ، وو ح  ماللة اإلشارذ جها

وقد جلغ ، علو صاحبها كيةا الصالذ والسالم م  الناحفة الفقهفة والعملفة والتعلفمفة
                                                 

 (. 801: )كرربه اج  مابه يي سننه( 1)

 (. 1423: )كرربه البخاري يي صحفحه( 2)

، 74، 68، 57: )الصنننفحاح: وينظنننر. 56: مراسنننة مو نننوعفة–لغننة الجسنننج يننني السننننة النبويننة( 3)
84.) 

 . 130: لغة الجسج يي السنة النبوية (4)
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وباإلشارذ ، ارذ بالفد وبالفدي  رمسة وكربعف  حديثاً عدم األحاميث التي بمعتها يي اإلش
وقد اان الجهد وا حًا يي ، باإلصبع واألصابع كربعف  حديثًا بلها كحاميث صحفحة

مراستها لإلشارذ بالفد واألصابع وتوظففها لبفان كثر ذلك م  حفث الفقه والتشريع 
علمات ع  ذلك وافففة وكثرها يي اإليةاح واالتصال بعد استقرات آرات ال، والتعلفج

 . (1)استنباطهج للمعنو المرام
 وتقترب بع  الدراساح المو وعفة م  لغة الجسد م  حفث  وعفة

وال شك يي كن ها  ، يهناك مراساح للفرح والحهن والبكات يي السنة النبوية، مراستها
 . +الهفئاح ما هي يي حقفقتها إال لغة بسد م  رالل مواقف معفنة

مهدي كسعد عرار الاي تمفهح مراسته بالدقة . بحث مع مو ختج هاا الم
ياار كحاميث  بوية اثفرذ تةمن  ، والشمول للغة الجسد يي الحديث النبوي الشريف

تجا  كمر ما وكثر ذلك يي استشرا   حراة كو هفئة معفنة كو مظهرًا لوبه النبي 
: -ر ي هللا عنها- وم  األمثلة التي ذارها الباحث حديث عائشة، (2)المعنو المرام
والحق ك ه ، (3)اان إذا رك  غفمًا كو سمع ريحًا ُعرَ  يي وبهه الكراهفة( )كن النبي 

 -وقد التفت  إلو ذلك عائشة  -ثما يشفر الباحث–معنو قد يثفر يي النفس استغرابًا 
 )يا رسول هللا إن النا  إذا ركوا الغفج يرحوا: يسللته ع  ذلك قائلة -ر ي هللا عنها 

يا عائشة ما : يقال، ربات كن يكون يفه المطر وكراك إذا ركيته ُعر  يي وبهك الكراهفة
بَ ، يؤمنني كن يكون يفه عااب  َهَاا: َيَقاُلوا، الَعَاابَ  َقْوم   َرَك  َوَقدْ ، بِّالرِّيحِّ  َقْوم   ُعاِّّ

ُرَ ا َعارِّض   ر ي -يقراتذ هفئاح وبهه الشريف م  لدن كم المؤمنف  عائشة . (4)(ُمْمطِّ
لها ذلك ياتةح  اا   تحما طابعًا غفر متعار  علفه حتو علا النبي  -هللا عنها
 . المرام

                                                 

 24و 13: -بمعًا وترتفبًا ومراسة–النبوي الشريف  وسائا اإليةاح المامية يي الحديث: ينظر( 1)
 . 90و 63و 35و

 . 204-202: البفان بال لسان: ينظر( 2)
 (. 4829: )كرربه البخاري يي صحفحه( 3)

 (. 4829: )كرربه البخاري يي صحفحه( 4)
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احمر ، األرر  التي كشار إلفها الباحث )تمعَّر وبهه وم  مظاهر وبهه 
ولعا م  ، وبّف  كن الوبه قد يدل كحفا ًا علو الجو ، ُرئي الغة  يي وبهه(، وبهه

وقد تشي ، جو  قد ُيفةي به إلو التقرير ع  حاله جلفظهيةول القول كن م  يتملكه ال
يتكون يي إبا تها االلفظ جا كجلغ يي  «الصمتفاح»عالئج مخصوصة ُتنس  إلو مبحث 

)كن رباًل م  األ صار كبصر يي : وقد ورم يي حديث اج  مسعوم ، (1)موا ع ُكرر
 : الجا   و به الباحث علو  قطتف  يي هاا، (2)الجو  يدعا ( وبه النبي 
يا سالخ الحراة ، ياعلفة السفاق يي اإلرشام إلو ماللة الوبه الشريف: كولهما 

م  سفاقها َمجلبة لتعدم المعا ي التي تقع تحتها وال تساجها إلو ظاهرذ المشترك 
، ياحمرار الوبه مثاًل قد يكون منبئًا ع  الخجا كو الخو  كو المرض، الحراي

ولالك ، عنو المرام م  تلك الهفئة الحرافة علو وبه التعفف واستريام السفاق ُيعفِّّ  الم
ويي آرر ذا ماللة علو ، ثان احمرار وبهه الشريف يي سفاق ذا ماللة علو الفه 

 . ويي ثالث علو اإل كار، الغة 

                                                 

 . 206: البفان بال لسان: ينظر( 1)

 (. 2456: )كرربه البخاري يي صحفحه( 2)
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يةاًل ع  مالمح وبهه الشريف ، ال يمك  إغفال إيماتاح الرسول : ثا فهما
 ،يرؤية الغة  مثاًل يي وبهه الشريف قد تؤذن  ،يهي مصدر م  مصامر التشريع

، كو مكرو  يندب تراه، إن ما اان سببًا باعثًا علو ذلك محرم  يؤثج ياعله: بالقول
يهاتان النقطتان هما الففصا يي هاا . (1)واألمر بالةد يي ماللة الفرح كو القبول

ا تدل بعد يهمها م  وعلو ماذ، إذ ُتحدمان افففة يهج اإلشارذ بمختلف ك واعها، المبحث
 . سفاق الموقف

، الرك  الحهي ، واالك ذار الباحث هفئاح الرك  ومالالتها )الرك  المستنكر
والفد ، العف  الباثفة(، العف  الفاحصة، ومالالح العف  )العف  المعجبة، الرك  األشعث(

 . (2)المبايعة( الفد، ثالك )الفد المسلمة
مهدي كسعد عرار وتطبفقاته كن ها  . راح ميفتبف  لنا م  رالل استقرات تنظف

اللغة الصامتة التي استنبط  م  الحرااح والهفئاح الكامنة يي الوبه كو العفنف  كو 
بمعنو كن ، الفدي  تمثا لغًة عالمفًة متداولة يفهمها م  امتلك قسطًا يسفرًا م  المعرية

 اإلمام الغهالي لالك قال؛ لجسدالداللة ال تتةح م  اللغة حصرًا جا م  لغة ا
 َثَم ْ  َوَاانَ  َوَهَلكَ  َ ا َ  اأَلْلَفاظِّ  مِّ ْ  اْلَمَعا ِّيَ  َطَل َ  َم ْ  ُثاَّ  َكنَّ  َياْعَلجْ ) :(نه505 ح)

رَ  َوَم ْ  َيْطُلُبهُ  َوُهوَ  اْلَمْغرِّبَ  اْسَتْدَجرَ   دْ َيقَ  اأَلْلَفاظَ  اْلَمَعا ِّيَ  َكْتَبعَ  ُثجَّ  َعْقلِّهِّ  يِّي َكوَّال اْلَمَعا ِّيَ  َقرَّ
 . (3)(اْهَتَد 

يإذا ما كرا به ، وقد كقر الباحث كن الرك  مرتكه اإل سان به استقرار  واهتها  
لالك كثد كن للرك  هفئاح مختلفة ؛ شيت ا عكس ذلك سلبًا علو بمفع كبهات الجسج

وآية ذلك ما حدث يي وياذ النبي ، ولكا هفئة ماللة معفنة، ثالمريو  والخفف  والمائا
 ،عبد الرحم  ج  كجي بكر  يقد مرا  وبفد   -ر ي هللا عنها-علو عائشة

إلو السواك  ينظر النبي ، مسندذ  رسول هللا  -ر ي هللا عنها–وعائشة ، سواك
معنو مفام  ك ه يريد  -ر ي هللا عنها-يقام يي  فس عائشة ،  ظر الطال  المستعطي

معتمدًا علو حراة ركسه  ل آرا  لك؟ يلباب الرسو : يبامرته بالسواك قائلة، السواك
                                                 

 . 209: ان بال لسانالبف: ينظر( 1)
 . 220و 216و 211: المصدر  فسه: ينظر( 2)

 . 1/18 :المستصفو( 3)
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 ظرًا لما اان ،  عج: الشريف المفةفة إلو معنو القبول والقائلة جههذ الرك  إلو األسفا
يقال  ، يناولته السواك ياشتد علفه مرض الموح، يعالجه م  شدذ ويقاسفه م  كلج

 مهدي كسعد. وقد عق  م. (1)ُكلفنه لك؟ يقال جركسه الشريف ثا فة كن  عج: مستدراة
يظهر لنا ك نا  قف عند حدث تواصلي جف  قطبف  اثنف  اعتمد يفه القط  ) :عرار قائالً 

علو  واعتمد يفه الثا ي ، األول يي إبا ته وتواصله علو المجر  الصائ  الكالمي
واان للرك  الشريف ، واقُتنص  الرسالة، يا عقد التواصا، م  الحراي  المجر  الصا

 . )(2)ان سبفا استدالل إلو المعنو الاي كرام  وا، يةا  ظاهر  يي ذلك اله

                                                 

 (. 4449: )البخاري يي صحفحه كرربه( 1)

 . 212-211: البفان بال لسان( 2)
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 :  المبحث الثاني
 داللة اللون

الكفففة المدراة بالبصر : وهو كيةاً ، َتكفُف ظاهر األشفات يي العف ) :اللون هو
الصبغة اللو فة الدالة علو الهفئة التي يتج جها ) وهو، (1)(م  حمرذ وصفرذ وغفرهما

اة بالعف  لتوير النور الاي يعما علو إثارذ راليا تمففه األحمر م  األصفر المدر 
ولج تك  األلوان رطوطًا كو ، (2)(يفنتع ع  تلك اإلثارذ اإلحسا  باللون ، الدماغ

مسحاح شكلفة رالفة م  مالالح بمالفة وتعبفرية ورمهية ووظفففة ويي بع  األحفان 
 . (3)جها إ ها صور تعبر ع  مو وعاح الحفاذ وا فعاالح اإل سان، تهيفنفة

جا ، يلج تلحِّ اففما اتفق، ولذألوان يي الحديث النبوي الشريف مالالح معفنة
باتح محكمة معبرذ عما تحمله م  مالالح ُتعف  علو يهج المرام م  الحديث النبوي 

 . الشريف يُفبصرها المتلقي يي غاية الروعة والبهات
يمنهج م  كيرمها ، شريفوقد تنو  تناول الباحثف  لذألوان يي الحديث النبوي ال

. وم  هؤالت م، ومنهج م  تطرق إلفها يي معرض حديثه ع  البالغة النبوية، بالبحث
واان منهجه ، كحمد ياسو  الاي ذار األلوان التي ورمح يي الحديث النبوي الشريف

 يقال يي، يبدك جاار اللون األجف ، كن ياار اللون األثثر وروماً 
نبوي صور البفاض والسوام تبعًا لثنائفة الخفر والشر التي تكثر يي الحديث ال) :ذلك 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     قال تعالو، ويي هاا اقتدات بمنهع القرآن، الحديثجّفنها 

قال النبي ، يفلتي اللون األجف  رمهًا لبفان الحجة والسنة المحمدية الوا حة، (4)ۈ

                                                 

 . «لون » مامذ :تاج العرو ( 1)
 . 11: ماللة اللون يي الحديث النبوي الشريف يي صحفحي البخاري ومسلج( 2)
 . 132: الالح اللون يي القرآن الكريج والحديث النبوي الشريفم: ينظر( 3)

 . 106: سورذ آل عمران( 4)
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: (بعدي إال هالك ال يهيغ عنها، قد تراتكج علو البفةات لفلها انهارها)(1) ، وكحفا ًا
 . (2)(يمتهج اللون األجف  بالنور

اللون الهيتي ) وكشار الباحث إلو ك ه لج ياار يي الحديث النبوي الشريف
وهاا يعني الداللة المعهومذ والمحدومذ للون ، والرمامي والبرتقالي علو سبفا المثال

د قصد الحديث النبوي الشريف يق، إذ ال تدرج يي اللون يعتج علو المتلقي، المقصوم
وذلك لندرذ ؛ إلو استبعام الثا وي االبرتقالي والرمامي والبنفسجي مما يعر  يي عصر ا

: كي، جا إ ه ارتار المظاهر الجلفة العامة يي الطبفعة، وبوم  ولعدم عموم تلثفر 
واا    ،المظاهر الثاجتة بللوا ها م  غفر اعتبار لكون ها  األلوان كساسفة كم ثا وية

الكلمة الحديثفة تبتغي الغلغلة يي اا صدر ما مام  المة مفسرذ للدي  ذاح مهمة 
إذ تكم  مهمة الباحث يي تقصي سب  وروم هاا اللون كو ذاك يي الحديث . (3)(بلفلة

وإ ما المقصوم ، يلفس األمر كمر لون معف  كجف  كو كسوم، النبوي الشريف وماللته
 ظرًا إلو ارتباط ذلك بالداللة ؛ لة علو المعنو المقصوماألثر الاي ُيحدثه يي الدال

 . الاهنفة عند المتلقي
ورتج جاار كثثر الصور اللو فة ورومًا ، وقد ذار الباحث كيةًا األلوان األرر  

وم  بهة األسلوب الاي اتبعه الباحث يقد سعو إلو اثتشا  ، وهي الصورذ الحمرات
جا صنف ، يلج يعمج الجمال والقبح، اللون بالفكرذ وكثد عالقة، الطاقة الروحفة لذألوان

، (4)ياار إيجاجفاح للو ف  األسوم واألحمر، األلوان بحس  المواقف ال بحس  ماميتها
بمعنو كن المسللة ، ألن هناك كمورًا  فسفة ينبغي مراعاتها يي إيرام هاا اللون مون غفر 

ة لف   ظر المتلقي إلو المعنو جا هي مدروسة م  لدن المبد  ُبغف، لج تك  اعتباطفة
 . المطلوب والداللة المقصومذ ع  طريق السفاق الاي يتةم  اللفظ الدال علو اللون 

وتبف  م  رالل األحاميث النبوية التي مرسها الباحث تمك  الف  النبوي م  
استعمال اللون يي مجال التصوير ورمَّه به لفقدمه تعبفرًا جداًل م  التصوير يي بع  

                                                 

 (. 43: )كرربه اج  مابه يي سننه( 1)

 . 604: الصورذ الفنفة يي الحديث النبوي الشريف( 2)

 . 638: المصدر  فسه( 3)

 . 606: المصدر  فسه: ينظر( 4)
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وهاا يدل علو قدرذ ينفة ابفرذ اتسم  جها ، إذ يفتش ع  الروحي يي الحسي، واقفالم
ومجسمًا للمجرم ومشكاًل ، إذ بات اللون يي الحديث  ابعًا م  الفكرذ، البالغة النبوية
وقد تعاما الباحث مع اللون يي الحديث النبوي م  رالل المتلقي يدلا ، لوحاح رائعة

ولج ُيعَ  بإحصات األلوان وكثر ترممها عند ، وان ال الرمهيةعلو الطاقة التعبفرية لذأل
 . (1)يهاا النهع شلن األمبات يي المنهع النفسي وال ينطبق علو الحديث النبوي ، المبد 

عبد الباري طه سعفد يقد  ظر إلو ماللة اللون يي الحديث النبوي . كما م
ياار معات ، كلوا ًا معفنة المشبه به الاي يحما يتوقف عند، الشريف م   اوية كرر  

ْاتُ  اْلَحْمدُ  َلكَ  اللُهجَّ ) :النبي  َماتِّ  مِّ ْاتُ ، السَّ ْئَ   َما َومِّْاتُ ، اأْلَْرضِّ  َومِّ ، َبْعدُ  َشْيتٍ  مِّ ْ  شِّ
ْر ِّي اللُهجَّ  ْر ِّي اللُهجَّ ، اْلَبارِّمِّ  َواْلَماتِّ  َواْلَبَرمِّ  بِّالثَّْلعِّ  َطهِّّ  ُيَنقَّو َثَما َواْلَخَطاَيا الاُُّ وبِّ  مِّ َ  َطهِّّ
 وبالغة التشبفه تظهر يي مقة ارتفار  ) :ثج قال، (2)(اْلَوَسخ مِّ َ  اأَلْجَفُ   الثَّْوبُ 

ويفه ماللة علو كن كثر الا وب يي ، للثوب األجف  الاي تحتاج تنقفته إلو عناية تامة
ويفه ماللة ، قل  المسلج الثر الوسخ يي الثوب األجف  قلفله ال يخفو واثفر  يفسد

وكن علفنا كن  حرص علو ، علو كن المغفرذ تجلو القل  بالت المات الثوب األجف 
 . (3)(استجدات العفو والمغفرذ لتطهفر قلوبنا حرصنا علو تطهفر مالبسنا

 َعَليَّ  ُعرَِّ ْ  ) :إذ ذارح قول النبي ، واالك يعل  الباحثة سمفرذ عهيه
ونَ  َوالنَّبِّفَّانِّ  النَّبِّيُّ  َيَجَعاَ ، اأُلَمجُ   لِّي ُريِّعَ  َحتَّو، َكَحد   َمَعهُ  َلْفَس  َوالنَّبِّيُّ ، الرَّْهطُ  َمَعُهجُ  َيُمرُّ
فج   َسَوام    إَِّلو اْ ُظْر : قِّفاَ ، َوَقْوُمهُ  ُموَسو َهَاا َجاْ : قِّفاَ  ؟ َهاِّ ِّ  ُكمَّتِّي ؟ َهَاا َما: ُقْل ُ ، َعظِّ
َماتِّ  آَياقِّ  يِّي ُهَنا َوَها ُهَنا َها اْ ُظْر : يلِّ  قِّفاَ  ُثجَّ ، األُُيقَ  َيْمذَأُ  َسَوام   َيإَِّذا، األُُيقِّ   َيإَِّذا، السَّ
، كتباعه بسوام سد األيق يشبه ) :قال  ثج. (4)(ُكمَُّتكَ  َهاِّ ِّ : قِّفاَ ، األُُيقَ  َمذَأَ  َقدْ  َسَوام  

، وهو كمر معرو  لديهج، ومجفئه باللون األسوم لفعرِّ  السامعف  بكثرذ تلك الحشوم
وإن اان الاي كطلقوا ، «كرض السوام»و األرض الكثففة الهر  اسج يكا وا يطلقون عل

، ولك  غل  علفه السوام لبراة  مائه وشدذ اثايته، علفه السوام هو اللون األرةر
                                                 

 . وما بعدها، 607بوي الشريف: : الصورذ الفنفة يي الحديث النينظر( 1)

 (. 476: )كرربه مسلج يي صحفحه( 2)

 . 85-84: قراتذ يي صحفح مسلج –كثر التشبفه يي تصوير المعنو ( 3)
 (. 5705: )كرربه البخاري يي صحفحه( 4)
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يلصبح كمر اثرتهج وا حًا و وحًا ال يخفو علو كحد جواسطة ها  المقاجلة التي ال 
رمي إلو وصف كحدهما بما إ ما ت، تهد  إلو كن تفةا كحد الطريف  علو اآلرر

 . (1)(وصف به اآلرر
وتتلخ  يي ، يغاية التشبفه تحما ماللة تعلفمفة اما تشفر الجهوم المااورذ آ فاً 
يفحرص بعد ، علج المتلقي بما تشفر إلفه ماللة هاا اللون الوارم يي  اوية المشبه به

األحاميث النبوية  وهو الاي كشارح إلفه، العلج جالك كن ينتع منه سلوك عملي إيجاجي
 . الشريفة

وقد توقف الباحث عمار إسماعفا كحمد عند تغفُّر ماللة اللون المعف  وتنوعها 
يتارذ يدل علو ، وكرا اللون األحمر مثااًل علو ذلك، جتنو  السفاق والقرائ  اللفظفة

يهو لون يبعث علو اإلثارذ والحراة ، الجمال وتارذ كرر  علو الغة  واال فعال
الرتباطه بالنار ؛ يهو كثثر األلوان حرارذ، اما يساعد علو ريع التنفس، اطوالنش

 َما َثَبْع ِّ  قِّْسَمةً   النَّبِّيُّ  َقَسجَ ) :قال، ثج ذار حديث اج  مسعوم ، المشتعلة والدم
جُ  َثانَ  ِّ  َوْبهُ  جَِّها ُكرِّيدَ  َما َلقِّْسَمة   إِّ ََّها َوّللاَِّّ : اأَلْ َصارِّ  مِّ َ  َرُبا   َيَقالَ ، َيْقسِّ  َكَ ا َكمَّا: ُقْل ُ ، ّللاَّ

 َوَتَغفَّرَ   النَّبِّيِّّ  َعَلو َذلِّكَ  َيَشقَّ ، َيَساَرْرُتهُ  َكْصَحابِّهِّ  يِّي َوُهوَ  َيَلَتْفُتهُ ،  لِّلنَّبِّيِّّ  أَلُقوَل َّ 
ْمحُ  َحتَّو، َوَغةِّ َ  َوْبُههُ  يَ  َقدْ : َقالَ  ُثجَّ ، َكْرَبْرُتهُ  َكُث ْ  َلجْ  َك ِّّي َومِّ  مِّ ْ  بَِّلْثَثرَ  وَسومُ  ُكوذِّ
م  ا فعال يبدو  إن كشد ما اان يثفر رسول هللا ) :ثج قال الباحث، (2)(َيَصَبرَ  َذلِّكَ 

يكان يغة  إلشراق  ور هللا علو قلبه لفقفج حقوقه ، كثر  علو مالمح وبهه الشريف
فرمها وطل  ت، ولفس م  قبفا العلو يي األرض وتعظفج المرت  فسه، وينفا كوامر 

ولما اان الغة  مامومًا يي بع  األحفان يهو يي ، بالرياسة و فاذ الكلمة يي شيت
لما ذار م  كن غةبه اان هلل ولفس  وال يقا  علو ذلك رسول هللا ، حقنا
جدلفا ، إذ كيام معنو الترتف  والتراري «ثج»وآية ذلك ماللة حر  العطف ، (3)(لنفسه

 َقدْ : َقالَ  ُثجَّ ) :يي قوله، يلمح " ثج "، ارو قلفالً بعد كن هدك غةبه تر  كن الرسول 
يَ  يحما هاا ، إذ سرعان ما يهدك، ال يستمر غةبه ألن الرسول  بَِّلْثَثرَ  ُموَسو ُكوذِّ

                                                 

 . 15: مراسة بالغفة –كحاميث القفامة يي صحفح البخاري ( 1)

 (. 6100: )كرربه البخاري يي صحفحه( 2)

 . 72: الكناية يي الحديث النبوي الشريف يي صحفحي البخاري ومسلج( 3)
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كحدًا بما  يلج يوابه رسول هللا ، كجهو صور الخلق النبوي الكريج) التعبفر يي طفاته
يالتغفُّر يي لون ، ج كصحابه اراهفتهيففه، جا يكظج غةبه يفتغفر وبهه لالك، يكرهه

ولغة المالمح ها  علو الرغج ، الوبه كو احمرار  م  آثار اال فعال الغةبي الجسدية
إذ إن إظهار الغة  م  ، م  ك ها لفس  تعبفرًا لفظفًا إال ك ها تتمفه جبالغة التعبفر

ون هنا باتح مبنفة ياستقرات الباحث لداللة الل. (1)(تلك األمور يكون كواد بالهبر عنها
علو كسا  جفان يةفلة الخلق النبوي يي اظمه الغفظ وعدم إ فاذ  مما يؤمي إلو 

المتلقون المشاهدون لها  الهفئة النبوية  والصحابة ، األثر الدارلي يي  فسه الشريفة
وبالك يكون ، كمراوا مغه  ذلك ويهموا ماللته م  رالل تغفُّر لون وبهه الشريف

ماللة هفئة ) يتآ رح الداللتان، ر إلو لغة الجسد م  رالل ماللة اللون الباحث قد  ظ
يبان المرام ، بما تحمال ه م  معاٍن بمة ( وماللة اللون األحمر، الوبه جلغتها الصامتة

 . بلتج صورذ
ويطالعنا الباحث حمد محمد يتحي جدراسته لداللة اللون يي الحديث النبوي 

وقّسج بحثه جف  ، ج التي كيرمها جدراسة مستقلةالشريف يي صحفحي البخاري ومسل
 يتحدث يي القسج األول ع  األمات اللو ي يي عالج الشهامذ، عالمي الغف  والشهامذ

( كلوان الفت  وعالماح الساعة، كلوان النباح والحفوان، اللون وكثر  يي السلوك اإل سا ي)
اللون ، اللون للترغف ) ف وتحدث يي القسج الثا ي ع  األمات اللو ي يي عالج الغ، 

: وبّف  كن المرام جداللة اللون ، ( األمات اللو ي يي مشاهد الغف  األرر  ، للترهف 
سفاق الن  وما ينطوي علفه م  معاٍن ومالالح عمفقة مارا : كي، الداللة السفاقفة

اسمًا  يخرج ع   طاق تلك الوصففة يفغدو ألن اللون  تفجة وصففة وقد) ؛ُكيق الن 
لاا اان الجد م  التوبه ؛ فر م  الموصوياح عندما تتغل  الصفة علو الموصو لكث

إذ إن السفاق هو الاي ُيحدم ماللة اللون م  ،  حو بمالفة اللون عبر السفاق يقط
، رالل تفاعا الداللة اللو فة مع ماللة الكلماح المجاورذ لها يي سفاق الحديث النبوي 

، م  ك ها تشكا بهتًا كساسفًا م   سفع الن  النبوي  لالك تنبع ماللة اللون يي الحديث
ياللون علو الرغج م  ك ه عنصر كقرب ما يكون إلو عالج الرسج يإ ه يمتلك ياعلفة 

                                                 

 . 73الكناية يي الحديث النبوي الشريف يي صحفحي البخاري ومسلج: ( 1)
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وهو جهاا يتحول إلو مؤشر كو مال حف  يو ع ، بصرية تخاط  الوبدان والشعور
 . (1)( م  سفاق لغوي 

 : قوله  «ماح الساعةكلوان الفت  وعال»ومما ذار  الباحث تح  مبحث 
فرِّ  اْلُقُلوبِّ  َعَلو اْلفَِّت ُ  ُتْعَرُض )  ُ ْكَتة   يِّفهِّ  ُ كِّ َ  ُكْشرَِّبَها َقْل ٍ  َيَليُّ ، ُعوًما ُعوًما َثاْلَحصِّ

فرَ  َحتَّو، َجْفَةاتُ  ُ ْكَتة   يِّفهِّ  ُ كَِّ   َكْ َكَرَها َقْل ٍ  َوَكيُّ ، َسْوَماتُ   َكْجَفَ   َعَلو، َقْلَبْف ِّ  َعَلو َتصِّ
َفا ْثاِّ مِّ  َماَواحُ  َماَم ِّ  َما يِّْتَنة   َتُةرُّ ُ  َيال الصَّ ا َكْسَومُ  َواآلَررُ ، َواأَلْرُض  السَّ  َثاْلُكو ِّ  ُمْرَبام 

ًفا  لحظ كن الرسول ، (2)(َهَوا ُ  مِّ ْ  ُكْشرِّبَ  َما إِّال، ُمْنَكًرا ُيْنكِّرُ  َوال َمْعُروًيا َيْعرِّ ُ  ال ُمَجخِّّ
  ع  اثاية تلك الفت  واثرتها التي تعرض علو كبان يي هاا الحديث الشريف

، با بها: كي، تلتصق بعرض القلوب) إذ إ ها، يهي اجتالت وامتحان وارتبار، القلوب
تعام : كي، وعومًا عوماً ، ويؤثر يفه شدذ التصاقها به، ثما يلصق الحصفر بجن  النائج

 استعمال –باحثثما يشفر ال–وبر  يي الحديث الشريف ، (3)(وتتكرر شفئًا بعد شيت
الن  بطريقة مباشرذ تصريحفة م  رالل المقاجلة الداللفة الحاصلة جف  اللو ف  )

وهاا ما يعه  مور السفاق ، يالجمالفة تكم  يي المقاجلة الداللفة، األجف  واألسوم
ياللون األجف  عالمة متجارذ ومترسخة يي طبفعة الخفر لما قد تعور  ، الدارلي
يقد ، السومات يقد عر  عند العرب كيةًا جداللته علو الشر كما الداللة... علفه

لفحقق عند السامعف  كقصو غاياح  لالك وظفه الرسول ؛ تشاتموا م  هاا اللون 
يالنكتة السومات ماللة علو الب  يي ، االشمئها  النفسي الاي يوحفه لهج هاا اللون 

، كجف  مثا الصفا) للو فةثج يلتي استخدام التشبفه عبر الدوال ا... األمر والثبوح
، وبهاا يكون التشبفه به يي الدال اللو ي األول بالصفا... (وكسوم مربامًا االكو  مجخفاً 

ولج تؤثر يفه االصفا وهو الحجر األملس الاي ال يعلق ، كن الفت  لج تلتصق به: كي
. (4)(ك ه قل  ال يعلق رفر وال حكمة: كي، كما تشبفهه باألسوم المربام، به شيت

يالمتلما يي قول الباحث يجد تقاباًل ماللفًا جف  النكتة السومات التي مثل  الثباح 
                                                 

 . 18: ماللة اللون يي الحديث النبوي الشريف يي صحفحي البخاري ومسلج (1)

 (. 144: )كرربه مسلج يي صحفحه( 2)

 . 2/172 :لجشرح النووي علو صحفح مس( 3)

 . 101 -100: ماللة اللون يي الحديث النبوي الشريف يي صحفحي البخاري ومسلج (4)
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بمعنو ، والبفةات التي مثل  النقات والطهر والقل  األجف ، واال تهات والقل  األسوم
 . إيجاجي واآلرر سلبي: كن هناك بعدي 

يي الحديث  كلوان كساسفة مباشرذ وروم) وم  النتائع التي توصا إلفها الباحث
عدا األ رق  ( واألصفر، واألرةر، واألحمر، واألجف ، األسوم) النبوي الشريف وهي

وقد شكا اللو ان األسوم واألجف  وما ، الاي لج يرم يي الصحفحف  إال بشكا  مني
يبالنسبة للون ، را  منهما م  كلوان النسبة األعلو جف   س  مفرماح األلوان األرر  

كما اللون األجف  يقد حظي ، إحد  وعشرون مرذ( 21)   األولاألسوم ورم بالترتف
( 12) كما اللون األحمر يقد اان بالترتف  الثالث، تسع عشرذ مرذ( 19) بالترتف  الثا ي
( 6) واألصفر، ثمان مراح( 8) واللون األرةر اان بالترتف  الرابع، اثنتي عشرذ مرذ

كما األلوان الثا وية الةمنفة يقد ، صريحاا تلك األلوان ورمح باللفظ المباشر ال، مراح
، رمس مراح( 5) كما المرابة يقد ورم ذارها بعدم، تسعًا وثالثف  مرذ( 39) تكررح

( 104) يفتةح كن العدم الكلي للمجموعتف  األساسفة التصريحفة والثا وية الةمنفة
كن وم  رالل التطبفق يي  صوص الحديث النبوي الشريف تبف  . مئة وكربع مراح

 . (1)(اللون اان وثفق الصلة بمباحث البالغة االكناية واالستعارذ والتشبفه وبنفة التةام
بعد ها  الوقفاح مع مراساح الباحثف  يي هاا المو و  يتبف  لنا كن كغل  ها  
الدراساح حول الداللة اللو فة يي الحديث النبوي الشريف تربط جف  اللون الوارم يي 

ياإلثارذ تحما بعدًا ثقايفًا يعتمد ، نفة المعهومذ يي ذه  المتلقيالحديث وماللته الاه
وتمفه ، بالدربة األسا  علو ما تعور  علفه م  مالالح لذألوان يي مجتمع النا 

، بهد الباحث األرفر يي هاا المو و  باإلحصات العدمي لذألوان يي الصحفحف 
 . وبالك تمفه عم  سبقه م  الباحثف 

                                                 

 . 113 -112: ماللة اللون يي الحديث النبوي الشريف يي صحفحي البخاري ومسلج (1)
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 :  المبحث الثالث
 الحقول الداللية
إذ ظهرح يي العشرينفاح ،  ظرية الحقول الداللفة م  النظرياح الحديثة

والثالثفنفاح م  القرن العشري  علو كيدي علمات سويسريف  وكلمان تتمحور حول 
ويمك  كن تو ع تح  لفظ عام يجمعها اللفاظ ، مجموعة األلفاظ التي ترتبط مالالتها

  م  الدراساح يتمثا يي بمع الكلماح التي يمك  كن وهد  هاا النو ، اللون مثالً 
ثج صلتها ، تصنف  م  حقا معف  والكشف ع  صالح ها  األلفاظ بعةها جبع 

وتعد م  النظرياح المهمة يي علج الداللة التي ، بالمصطلح العام مون إغفال للسفاق
 . (1)تناول  مسللة المعنو

تحما علو مجموعاح م  األلفاظ وها  النظرية قائمة علو كسا  تقسفج اللغة 
وهاا الترابط يكون حقاًل كو مجااًل ، جنو  م  الترابط، مالالح بعةها مترابط جبع 

 يلو تلملنا مثاًل الماح، ويةج اا كيرام هاا الحقا، ويطلق علفه لفظ عام، ماللفاً 
وهي ، لوبد ا ك ها مفرماح غفر مارلة يي تراثف ( ...كسوم، ك رق ، كصفر، كرةر)
و ع  تح  وهو ماللتها علو األلوان لالك ، يوبد جفنها ترابط واشتراك، ئمة جااتهاقا

 . (2)مصطلح عام وهو المة لون 
 يكرذ الحقول الداللفة قد اتسم  بشمولها واحتوائها مفرماح اللغة  ولما اا  

يلج يك  م  الممك  ، تبعًا لتنو  مفرماح اللغة، يقد تنوع  الحقول والمجاالح، ثلها
القرابة : يظهرح مجاالح كو حقول متنوعة منها، رها يي حقا كو مجال معف حص
، واألموية، واألرض، والنباح، وكلفاظ الحراة، واأللوان، وكلفاظ األصواح، والدي 
 . (3)الخ... والخواص الفكرية، ألثاثوقطع ا، واألوعفة، والطبخ

                                                 

: الوبنه اإل سنا ي ك موذبناً  –وتوظفف الحقا الداللي يي البفان القرآ ي ، 79علج الداللة : ينظر( 1)
149 . 

 . 80: علج الداللة: ينظر (2)

 . 83: علج الداللة: ينظر (3)
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لماح المتصلة جها ولكي  توصا إلو ماللة المة ما ينبغي كن  فهج مجموعة الك
يمعنو الكلمة هو محصلة عالقاتها بالكلماح األرر  مارا الحقا المعجمي كو ، ماللفاً 

، وتبعًا لهاا التمففه يتغفر مفهومنا للحرارذ، يالحرارذ تفهج جتمففه البرومذ، الحقا الداللي
مذ حتو إ ا عند التلما  طلق علو مربة الحرارذ  فسها وصف الحرارذ مرذ ووصف البرو 

 . (1)مرذ كرر  
 واما كن إمراثنا العقلي للمعا ي ال يقتصر علو مجرم تو يعها يي مجموعاح

جا يتعداها إلو عملفة هي كشبه ما تكون بحالة المطرقة التي تدق برسًا تتصا به )
يقوم الرمه اللغوي الاي يصا ، مجموعة م  األبرا  المتوالفة يي اا االتجاهاح

مجموعة األبرا  هي مجموعة المعا ي ذاح العالقة  الاه  جدور المطرقة وتكون 
الداللفة بمعنو الرمه وتمثا اللغة الصامرذ م  ها  الحراة اكا المعنو الحقفقي للرمه 

وبالك يإن  قصان بر  م  األبرا  ذاح العالقة كو تغفر ماللته ، يي ذه  المتلقي
جلي ها  العملفة ما  را  وكو ح مثال ي، سفترك كثر  يي معنو الرمه الاي يتلقا  الاه 
مثاًل يطلقها  ( شجرذ) يهو حف  يتعلج المة، رالل السنواح التي يتعلج يفها الطفا اللغة
 ( ورمذ) ج المة بديدذ م   فس الحقا اكلمةعلو اا ك وا  النباتاح وكبهائها إلو كن يتعل

وهكاا ، م  مفهومه الساجق لمعنو الشجرذ ( ورمذ) يفخرج ما تشفر إلفه المة، مثالً 
وقد يرتبط جاهنه اللون األرةر يفر  ك ه لج يتج استبعام الورمذ إال ، يةفق هاا المفهوم
علو الحشائش جرابط  ( شجرذ) وهكاا يستمر يي إطالق المة، أل ها لفس  رةرات

ويي  وت ، (2)(يفةفق مفهومه ع  الشجرذ ( حشائش) حتو يتعلج المة، سمة اللون 
لالك يتوب  ، معنو الكلماح اأُلرر   ييديدذ يي الحقا كثرًا ذلك يتبف  كن لتعلج المة ب

البحث يي مراسة العالقاح التي تربط جف  الكلماح المجموعة يي هاا الحقا كو المجال 
ومراسة عالقاتها بالعنوان كو اإلطار العام الاي يتةم  مجموعة ها  ، الداللي

                                                 

 . 76 -75: يي جنفة الحقول الداللفة: ينظر( 1)
 . 12: مراسة يي  وت  ظرية الحقول الداللفة –كلفاظ األرالق يي صحفح اإلمام البخاري ( 2)
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وها  العالقاح ، ها  العالقاح يمعنو الكلمة إ ما يتحدم بشكا مقفق بمالحظة، الكلماح
 . (1)التنايرو ، التةامو ، عالقة الجهت بالكاو ، االشتمالو ، الترام : هي

وقد مر  الباحث محمد عبد الرحم  الهاما كلفاظ األرالق يي صحفح البخاري 
ها عر  علمات العربفة األوائا  ظرية : وتساتل كوالً ، يي  وت  ظرية الحقول الداللفة

 فة ؟ وها طبقوها يي مصنفاتهج ؟ الحقول الدالل
 بحس   ظرية الحقول الداللفة يإن الباحث يقوم جثالث مراحا: وكباب

 : رئفسة 
 . بمع المامذ اللغوية: املرحلة األوىل
 . تصنففها علو ويق حقولها الداللفة: املرحلة الثانية
 . مراسة العالقاح الداللفة جف  الماح اا حقا: املرحلة الثالثة

إن الوصول إلو حقفقة مو وعفة حول قةفة مد  معرية اللغويف  لالك ي
العرب السابقف  لنظرية الحقول الداللفة وتمثلهج لها يي اتبهج تحتاج إلو التساؤل ع  

ها بمع اللغوي العربي اا المامذ ، مد  تواير المراحا الثالث المشار إلفها آ فاً 
القاح الداللفة جفنها إيما ًا بلن اللغوية ؟ ها صنفها علو ويق حقول ؟ ها مر  الع

 مر  مثا ها  العالقاح هو السبفا إلو الوصول إلو المعنو الحقفقي للكلمة ؟
، وقد توقف الباحث عند مجموعة م  ات  العلمات علو ويق ها  الةوابط

وم  ها  ، وبّف  مد  التقارب جف  مةامفنها وبف  مةامف   ظرية الحقول الداللفة
 «اإلجا»و «النباح»وات  األصمعي ، لمعمر ج  المثنو «فاالخ»ثتاب ) الكت 

وغفرها م  ( للنمري  «الملمع»واتاب ، الج  رالويه «الريح»واتاب ، «رلق اإل سان»و
 . (2)الكت  األرر  

وهاا ، وبدك الباحث مراسته بالوقو  عند المجاالح الداللفة أللفاظ األرالق
إذ ذار سبعة عشر حقاًل ماللفًا ومر  ، الجا   هو المفدان التطبفقي يي عما الباحث

 . العالقاح الداللفة جف  كلفاظها مو حًا ذلك بجداول تحلفلفة جفا فة
                                                 

: الحقنول الداللفننة مراسنة ينني  نوت  ظريننة –كلفناظ األرننالق يني صننحفح اإلمنام البخنناري : ينظنر( 1)
13 . 

 . 64-22ينظر: المصدر  فسه: ( 2)
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وقد كسهم  ها  النظرية م  رالل تطبفقاح الباحث يي إيجام يهج علمي 
ألن بهتًا ابفرًا م  طاقة ؛ لظاهرذ اإليحات التي تبر  بشكا وا ح يي الكتابة األمجفة

واالك كظهرح ، حائفة يكم  بعالقاتها الداللفة مع األلفاظ األرر  يي حقلهاالكلمة اإلي
مما يعني كن المفاهفج ، الدراسة عدم وبوم عالقة بهت م  اا يي حقا األرالق

 . (1)األرالقفة يي حس الناطق العربي غفر قاجلة للتجهيت

قا وهو ما ذار  يي الحقا الحامي عشر )ح، ولنلرا مثااًل م  عما الباحث
يوقف كواًل عند ها  األلفاظ ويسرها باالعتمام علو المعابج ، (األلفاظ المرتبطة باألربار

وها  ، ثج ذار األحاميث النبوية التي احتوح ها  األلفاظ مو ع الشاهد، اللغوية
 : األلفاظ هي
 : النميمة -1

كحدهما إظهار الشيت : النون والمفج كصا صحفح له معنفان) :يقول اج  يار 
 . (2)(أل ه ال يبقي الكالم يي بويه؛ ياألول النمام منه، واآلرر لون م  األلوان، إجرا  و 

وهو  قا ، تكرر يي الحديث ذار النمفمة) :«النهاية»ويقول اج  األثفر يي 
وباتح يي سفاقاح منها قوله . (3)(الحديث م  قوم إلو قوم علو بهة اإليسام والشر

: (َوَكمَّا، الَبْولِّ  مِّ َ  َيْسَتتِّرُ  الَ  َيَكانَ  َكَحُدُهَما َكمَّا، َثبِّفرٍ  يِّي اََّبانِّ ُيعَ  َوَما، إ هما لفعابان 
ي َيَكانَ  اآلَررُ  فَمةِّ  َيْمشِّ  . (4)(بِّالنَّمِّ

 : القت-2
 وهو  جّ : هما الق ا حدا  والتات يفه المتان متباينتان إالق) :«مقايفس اللغة»يي 

، (6)(هو النمام «ال يدرا الجنة قتاح» :يي الحديث) :وعند اج  منظور ،(5)(الحديث

                                                 

 مراسنننننة يننننني  نننننوت  ظرينننننة الحقنننننول –كلفننننناظ األرنننننالق يننننني صنننننحفح اإلمنننننام البخننننناري : ينظنننننر( 1)
 . 185: الداللفة 

 . 358/ 5معجج مقايفس اللغة ( 2)

 . 120/ 5النهاية يي غري  الحديث واألثر ( 3)
 .  (218) كرربه البخاري يي " صحفحه "( 4)

 . 6/ 5معجج مقايفس اللغة ( 5)

 . «قت » لسان العرب مامذ( 6)
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وباتح يي . (1)(وهو إبالغه علو بهة اإليسام،  ج الحديث: الق ) :ويي تاج العرو 
 . (2)(ال يدرا الجنة قتاح) :وهو قوله ، سفاق واحد لفس غفر

ياألول غلبة الشيت بقتا كو : الحات والسف  كصالن) :يي مقايفس اللغة: التحسس -3
: قال هللا تعالو، القتا: ياألول الحس،  ي حكاية صوح عند توبع وشبههوالثا، غفر 

ڇ  ڇ  ڍ
قال ، علم  بالشيت: كي، كحسس : وم  هاا الباب قولهج، (3)

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ: هللا تعالو
، قتل  الشيت علماً : وهاا محمول علو قولهج، (4)

تطلبه : الخبر تحسس) :ويي لسان العرب، (5)(ذار ا  يقد عام إلو األصا الاي
وياار اج  حجر كن التحسس ، (6)(تخبرح ربر : كي، وتحسس  م  الشيت، وتبحثه
: ومعنو التحسس عند اج  حجر، (7)(ال تبحثوا ع  عفوب النا  وال تتبعوها) :معنا 

وم  كمثلة سفاقاح اللفظة يي الصحفح ، ترك البحث ع  عفوب النا  وعدم اتباعها
 . (8)(وال تحسسوا) :قوله 
وهو تعر  الشيت بمس ، الجفج والسف  كصا واحد) :يي مقايفس اللغة: التجسس -4

ويي ، (9)(أل ه يتخبر ما يريد  بخفات ولطف؛ والجاسو  ياعول م  هاا، لطفف
بحث عنه : وبس الخبر وتجسسه، بس الخبر ومنه التجسس: الجس) :اللسان
  يتجسس األربار العف: والجاسو ، وتجسس  الخبر وتحسسته بمعنو واحد، ويح 

ڀ   ٺ: وعند الهبفدي يي قوله تعالو، (10)(ثج يلتي جها
راوا ما ظهر ) :كي، (1)

                                                 

 . «قت » تاج العرو  مامذ( 1)
 (. 6056: )كرربه البخاري يي صحفحه( 2)

 . 152: اآلية سورذ آل عمران( 3)

 . 98: اآلية سورذ مريج( 4)

 . 2/9 :معجج مقايفس اللغة( 5)
 . «حسس» لسان العرب مامذ( 6)
 . 10/591 :يتح الباري ( 7)

 (. 5143: )كرربه البخاري يي صحفحه( 8)

 . 1/414 :معجج مقايفس اللغة( 9)
 . «بسس» لسان العرب مامذ( 10)
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كو ال تبحثوا ع  ، كو ال تفحصوا ع  جواط  األمور، ومعوا ما ستر هللا 
وبعد ها  ، (3)(وال تجسسوا) :ويي الصحفح م  سفاقاح اللفظة قوله ، (2)(العوراح

ك شل الباحث بدواًل يو ح  قاط االلتقات ، ة تح  هاا الحقاالتفسفراح لذألفاظ الدارل
 : يكان علو النحو اآلتي، الداللي جف  ها  األلفاظ

 األلفاظ

 المالمح

(1) 
 نقل

(2) 
 بحث

(3) 
 األخبار

(4) 
بين 
 األقوام

(5) 
 لإلفساد

(6) 
 الباطنة

  + + +  + النميمة -1

  + + +  + القت -2

3 - 
 التحسس

 + +   + 

 +   + +  لتجسسا -4

يكان علو ، وذار الباحث بدواًل جفا فًا أل وا  العالقاح الداللفة جف  األلفاظ
 : (4)النحو اآلتي

 
(1) 

 النميمة
(2) 

 القت
(3) 

 التحسس
(4) 

 التجسس

   ف = النميمة -1

   = ف القت -2

 ف =   التحسس -3

 = ف   التجسس -4

ة لجدول العالقاح مفامها كن الجدول ثج ررج الباحث جنتفجة بعد قراتذ تحلفلف
 ،« قا»: يبف  عالقة ترام  جف  النمفمة والق  اللتف  تتةمنان المالمح الداللفة ذاتها

التحسس » واالك عالقة ترام  كرر  جف ، «لإليسام» ،«جف  األقوام» ،«األربار»

                                                                                                                                               

 . 12: اآلية سورذ الحجراح( 1)

 . «بسس» تاج العرو  مامذ( 2)
 (. 5143: )كرربه البخاري يي صحفحه( 3)
 ر: تناير، م: تةام : ترام ،  ، اشتمال: ل، الكلمة ذاتها: =: مفاتفح الرمو ( 4)
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ال و ، «الباطنة» ،«األربار» ،«بحث»يكلتا اللفظتف  تتةمنان مالمح ، «والتجسس
 . (1)يسجا الجدول كية عالقة اشتمال كو تناير كو تةام كو بهت م  اا

عد تطبفقاح الباحث وا حة بلفة يي تربمة كصول  ظرية الحقول ويمكننا كن  
يقد كجر  العالقاح جف  ، الداللفة إلو تطبفق عملي علو  صوص الحديث الشريف
التي استهديها يي مراسته األلفاظ بصورذ مقفقة كسهم  يي تكوي  صورذ ع  األلفاظ 

ويتفوق بهد  علو بهد الباحث كحمد عاشور بعا  الاي توقف عند األحاميث ، ها 
يدر  ماللة ، النبوية التي تخ  الجا   العبامي ومرسها م  رالل ها  النظرية

ويختلط يي عما الباحث الفقه ، األلفاظ والتراثف  التي احتوتها ها  األحاميث النبوية
يتةح عمله يي ظا  ظرية الحقول الداللفة التي اتخاها منهجًا يي مراسته  باللغة وال

يدراسته تعنو بجمفع ، وإ ما يشفر إلفها إشاراح قد ال تتةح كحفا اً ، و وحًا تاماً 
وتحلفلها تحلفاًل لغويًا قائمًا علو متابعة ، األلفاظ الوارمذ يي سفاق كحاميث التعبد

وكثر ، طور الداللي الاي كحدثه استعمال الرسول وم  ثج جفان الت، المعنو اللغوي 
وم  ثج يهج رصفصة العبامذ المرامذ م  ، ذلك التطور يي تحديد المعنو النهائي للفظة

االك كشار إلو تشارك التراثف  اللغوية يي كحاميث التعبد يي تحديد ، هاا اللفظ
قام تؤمي معًنو بديدًا يها  األلفاظ المترابطة مع بعةها يي سفاق الم، المعنو المرام

م  األلفاظ ال  اً ذلك كن اثفر ، كرام كن يظهر  للنا  جهاا التراف  م  معا ي النبي 
تستطفع كن تقدم لنا معنو مستقاًل جنفسها إال يي تآلفها مع كلفاظ كرر  يتكّون ترافبًا 

 . لغويًا يساعد علو جفان المعنو المرام
هااذ ذار معنو الهااذ لغة واصطالحًا يمثاًل عند توقفه عند ماللة كلفاظ ال

، َوالهَِّياَمذ النََّمات َوُهوَ  الهاات م ) يبف  كن كصا الهااذ يي اللغة العربفة، ومترامياتها
ْر   اا ُيَقال، وتنمفه الَمال تثمر أَل ََّها جالك سمف   إِّذا: النََّفَقة و ا ، ريعه ثثر إِّذا: الهَّ
اللفظة يي اإلسالم معنو بديدًا لج يك  معرويًا عند  وقد اثتسب  ها ، (2)(يِّفَها جورك

 سان م  حق هللا تعالو ُيخرُج اإل) ما: لغة الشر  يصارح الهااذ يي، العرب م  قبا
                                                 

 مراسنننننة يننننني  نننننوت  ظرينننننة الحقنننننول –كلفننننناظ األرنننننالق يننننني صنننننحفح اإلمنننننام البخننننناري : ينظنننننر( 1)
 . 146-142: الداللفة 

 . 1/184 :غري  الحديث الج  قتفبة: ينظر( 2)
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، يي مال مخصوص، عبارذ ع  إيجاب طائفة م  المال) :كي ك ها، (1)(إلو الفقرات
 . (2)(لمالك مخصوص

بلن ، ا  إلفها الشر  معنو بديداً الهااذ م  األلفاظ التي ك ) إنيوعلو ذلك 
رابفًا ، يخرج المسلج بهتًا م  ماله جنسبة محدمذ إلو كصنا  م  الفقرات والمحتابف 

وعند ، ويهمام بفةا هللا تعالو، يفنمو ماله، ورفراته التي َيُمّ  جها علفه، جراة هللا تعالو
ك اله يدل علو كن وذل، إطالق لفظ الهااذ ينصر  الاه  إلو معناها الشرعي الجديد

وعلفه يقد تخصص  لفظة الهااذ جهاا ، اللفظة كصاجها التغففر وقد توسع مدلولها
ألن المعنو المللو  اان يدور حول الهيامذ ؛ المعنو الاي استحدثه اإلسالم

 . (3)(والنمات
وم  مترامياح الهااذ التي ذارها الباحث ويّسرها باالعتمام علو المعابج 

 : اللغوية
 : صدقةال -1

دق بالكسر، ورمح يي اللغة معان عدذ لها  المامذ ومنه اشتق ، الشدذ) :يالصِّ
َدقًا ) :ويقال كيةاً ، (4)(الصدق الاي هو  قف  الكاب َصَدَق َيْصُدُق َصْدقًا وصِّ

 :قال الجوهري ، (6)(ُصلباً  ربا  َصْدق  إذا اان) :وقولهج: (5)(قباِّ قوله: وتِّْصداقًا وَصّدقهُ 
وقد ، والجمع كصدقات، والربا صديق واأل ثو صديق، الُمخاّلة: لمصامقةوالصداقة وا)

 .(7)(صديق: يقال للواحد والجمع والمؤ ث
: يهي ، كما الصدقة يي لغة الشر  يقد كراح معنو آرر يعد بديدًا يي  فسه

 . العطفة ُتبتغو جها المثوبة م  هللا تعالو

                                                 

 . 381: المفرماح( 1)

 . 67: التعريفاح( 2)
 . 259: ةكحاميث التعبد النبوية يي  وت  ظرية الحقول الداللف: ينظر( 3)
 . 2/225المثلث : ينظر( 4)

 . «صدق» ولسان العرب مامذ، 479: المفرماح: ينظر( 5)

 . «صدق» الصحاح مامذ: ينظر( 6)

 . «صدق» الصحاح مامذ( 7)
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الصدقة م  حفث ماللتها علو والمالحظ كن العلمات ارتلفوا يي تحديد ماهفة 
 . الهااذ يبعةهج ذه  إلو ك ها والهااذ بمعنو واحد ال ارتال  يفه

ما يخربه : والصدقة) :قال الراغ ، وبعةهج يرق جفنهما م  حفث المعنو
، لك  الصدقة يي األصا تقال للمتطو  به، اإل سان م  ماله علو وبه القربة االهااذ

 . (1)(واب  صدقة إذا تحر  صاحبها الصدق يي يعلهوقد يسمو ال، والهااذ للواب 
لج تك  معروية م  قبا جهاا ، وبالك تكون ها  اللفظة بديدذ بمعناها اإلسالمي

وغفر  م  اإل فاق يي سبفا طاعة هللا ، وهو معنو الهااذ المعروية شرعاً ، المعنو
 . (2)تعالو

 : املاعون -2
الشيت الفسفر الهّف  والماعون اسج ملروذ م  الَمْع  وهو : الماعون يي اللغة

وقد ارتلف المفسرون واللغويون وشراح الحديث يفما تدل علفه ها  ، بامع لمعان عدذ
كن الماعون يي الجاهلفة اا عطفة : يقد  قا ع  يو س ج  حبف ، اللفظة م  معان

المعرو  اله بما يي : ن الماعون ك: ا ع  اج  عبا  ر ي هللا عنهماو ق، ومنفعة
ويي ، (4)كن الماعون هو الهااذ: و قا ع  علي ، (3)القدر والقصعة والفل  ذلك

ذه  اثفر م  العلمات إلو كن الماعون يلتي بمعنو ،  وت المعا ي المتقدمة الها
ڍ  : ويمك  حما هاا المعنو علو قولة تعالو الهااذ والصدقة يي لغة الشر 

 . علجوهللا ك ، لصدقاحفرو ة علفهج كو ايمنعون الهااذ الم: كي، (5)ڌ

                                                 

 . 34: وينظر األمب النبوي ، 480: المفرماح( 1)
 . 258: كحاميث التعبد النبوية يي  وت  ظرية الحقول الداللفة: ينظر( 2)

 . 1/416 :الهاهر: ظرين( 3)
 . 1/416 :المصدر  فسه: ينظر( 4)
 . 7: اآلية سورذ الماعون ( 5)
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وعلو ها  الشاثلة يمةي الباحث يي تفسفر األلفاظ األرر  المرامية للهااذ 
واا ، ويدرا يي مورم الوبوب، والاي ذار يفه كن اا  ااذ هي  فسها إ فاق، ثاإل فاق

وهو كيةًا صدقة يدرا يي ، ويدرا كيةًا يي مورم اإليجاب، إ فاق هو  فسه  ااذ
، ألن لفظ اإل فاق يستوعبها، لفه يكال المعنفف  بائه  يي هاا المقاموع، مورم المندوب

اإل فاق( مصطلحًا إسالمفًا بديدًا بمعنا  الشرعي الدال علو إعطات ) وعلفه يقط كصبح
إذ يترت  علفه األبر ، الفقرات والمحتابف  قدرًا م  المال إلعا تهج تقربًا هلل تعالو

لعالقة األصلفة جف  لفظ الهااذ واأللفاظ المترامية يعالقة الترام  هي ا، (1)والثواب
ولج يشر الباحث ، ها  األلفاظ حف  ورومها يوللسفاق مور يي تحديد معا ، األرر  

 . إلو عالقاح كرر  جف  مدلوالح ها  األلفاظ
إذ جف  كن م  ها  ، كما ماللة التراثف  ينلرا منها ما ذار  ع  تراثف  الحع

 :   العمرذ يي الحع "تراف " مرل: التراثف 
وُيستعما ذلك يي المكان والهمان ،  قف  الخروج: الدرول) :قال الراغ 

ٻ  ٻ  ٻ : قال تعالو، َمَرَا مكان ااا: واألعمال ُيقال
اناية  والَدَراُ .. .(2)

َا َمَرالً : يقال، وع  الدعوذ يي النس ، االّدَغاِّ ، ع  الفسام والعداوذ المستنبطة ... ُمرِّ
َا يالن يهو َمْدُرول  اناية ع  َجَلٍه يي عقله ويسام يي كصله: يفقال : ومنه قفا، ُمرِّ

 . (3)(شجرذ  َمْدُروَلة  
كلفاظ كرر  يي تراف  مةمومًا إلو  -ثما يشفر الباحث–وقد ورم هاا اللفظ 

 َهاِّ ِّ ): قال الرسول ، يي مقام الحديث ع  الحع وكحكامه الرسول  لغوي استعمله
ْنَد ُ  َيُك ْ  َلجْ  َيَم ْ ، ْمَتْعَناَهااْستَ  ُعْمَرذ   اَّ  َهْدي   عِّ اَّ  َيْلَفحِّ  يِّي اْلُعْمَرذُ  َمَرَل ِّ  َيَقدْ ، ُثلَّهُ  اْلحِّ
 . (4)(اْلَحعِّّ 

                                                 

 . 266: كحاميث التعبد النبوية يي  وت  ظرية الحقول الداللفة: ينظر( 1)

 . 80: اآلية سورذ البقرذ( 2)
 . 309: المفرماح( 3)

 . 5/181 :كرربه النسائي يي السن  الصغر  ( 4)



 جهود الباحثين المحدثين في دراسة الحديث النبوي

 
585 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةISSN-2071-6028 

 10 البحث رقم

بالدراسة والبحث ع  ماللته ( مرل  العمرذ يي الحع) :وقد تناول العلمات قوله
مختلف يي ، م القفامةمرل  العمرذ يي الحع إلو يو : وقوله) :قال الخطاجي، الشرعفة
يمم  قال إ ها واببة اوبوب الحع ، يتنا عه الفريقان موبدوها و ايوها ير اً ، تلويله

يوبه : قل ، وقال كصحاب الركي لفس  العمرذ واببة، عطات وطاوو  ومجاهد
إن ير ها ساقط : لم  ال يراها واببة ( مرل  العمرذ يي الحع) :االستدالل م  قوله
كن عما العمرذ : كحدها: وم  كوببها يتلوله علو وبهف ، مرولها يفهبالحع وهو معنو 

اما ، يال ير  علو القارن كثثر م  طوا  واحد وسعي واحد، قد مرا يي عما الحع
، ك ها مرل  يي وق  الحع وشهور : والوبه اآلرر. ال ير  علفه كثثر م  إحرام واحد

 واان كها الجاهلفة ال يعتمرون يي كشهر
 . (1)(ذلك جهاا القول طا رسول هللا يلب، الحع

إاّل »: اتراف ، واالك يعا الباحث مع التراثف  األرر  التي ذارح مع الحع
رُ  ر الباحث ها  وُيفس، «ها  عمرذ استمتعنا جها»و، «اريةي عمرتك»و، «اإلْذرِّ

وك ها ال مة الاار يي مو و  الحع جتراثفبها ، (2)التراثف  م  حفث ماللتها الفقهفة
وإذا اان الباحث ذار كواًل مترامياح اا لفظ تعبدي ، يلج تاار يي غفر مو ع، ا ه

ها م  العالقاح المكو ة لنظرية الحقول الداللفة ، بعالقة الترام  التي تنةوي تحته بِّعدِّّ
يإن التراثف  باتح هنا بال جفان منه علو كية عالقة يمك  كن تصنف مع لفظ الحع 

 . الصريح
ت  اي  يقد وقف  عند عشرذ كحاميث  بوية احتوح علو التمثفا كما الباحثة ويا

وقد صنف  المفرماح يي ها  األحاميث إلو ، «الحقول الداللفة» م   ظرية 
 :ومما و عته يي حقا المحسوساح المفرماح، محسوساح ومجرماح بصفغة إبمالفة

المجرماح  ومما و عته يي حقا، «...الصدقة، الحنظلة، األتربة، السففنة، المسك»
ووصل  الباحثة إلو  تفجة ، «...الشفطان، الهجرذ، الصراط، الفتفج، الد فا» المفرماح

مفامها طغفان حقا المامياح علو حقا المعنوياح وهاا ما يفر ه كسلوب التمثفا 
يقد ا تهع ، يي صورذ محسوساح وإيةاحها المعا يتقري  المعنو وذلك بإجرا  جهد  

                                                 

 . 166-2/165 :معالج السن  (1)

 . 467 -464: كحاميث التعبد النبوية يي  وت  ظرية الحقول الداللفة: ينظر( 2)
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لتمثفا جهد  تقري  الرؤ  وإيةاح المجهول بالمعلوم والخفي الخطاب النبوي كسلوب ا
ثج عمدح الباحثة إلو التصنفف الجهئي لها  الحقول الداللفة واعتمدح يي ، بالجلي

 : يكان الجدول اآلتي، ذلك علو طبفعة العالقاح الداللفة جف  المفرماح
 عالقة الجنس عالقة الهوية عالقة الضد عالقة النوع

، األترجة
 .. .حنظلةال

 المنفق –البخيل 
 ... 

، صاحب القرآن ... المسكين، اليتيم
، اليهود
 ... النصارى

وهكاا جها  التصنففاح الجهئفة توصل  الباحثة إلو غنو األسلوب النبوي جها  
العالقاح الداللفة وحس  تنظفمها وتآلفها يي سفاق يحما مالالح ابر  م  رالل تتابع 

وهاا ما يعكس ثرات األسلوب النبوي ، بمتناقةاتها وغفرها الكلماح بمترامياتها كو
 . (1)جهد  ترسفخها يي األذهان  بالمعا ي الجلفلة

                                                 

 . 57-54: مراسة كسلوبفة –األمثال يي السنة النبوية : ينظر( 1)
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 الخاتمة
والصالذ والسالم علو سفد ا محمد وعلو ، الحمد هلل الاي جنعمته تتج الصالحاح

 : وبعد، آله وصحبه كبمعف 
تائع والتوصفاح التي يفي رتام بحثنا هاا ال جد وكن  شفر إلو بملة م  الن

 : توصلنا إلفها
جا باتح عفو الخاطر ، لج تك  لغة الجسد يي الحديث النبوي الشريف متكلفة -1

بحس  سفاق ورومها للداللة علو كمر ما تو حه وتجلي صورته كثثر للتلثفر 
 . يي المتلقف  علو مّر العصور واأل مان

نطوقة ع  اللغة الم ثان االتصال الصام  يي الحديث النبوي الشريف جديالً  -2
كرر  اان مساعدًا للغة المنطوقة يي إيصال  ويي كحفان، يي بع  األحفان

يتتآ ر الداللتان للتعبفر ع  المقصوم بلتج ، المعنو بكا مالالته إلو المتلقي
 . وبه

اثفرًا م  الهفئاح التي كوصل  مالالح ورسائا  حما الوبه الشريف وبهه  -3
ثج  قلها إلو األبفال الالحقة بحس  ، ها م  شايههايهج مغها ، متنوعة للمتلقي

 . يي هاا الجا   وبالك ياق الوبه الشريف كعةات بسد  األرر  ، يهمها له

جا باتح حاملة ، لج تلح األلوان يي الحديث النبوي الشريف اففما اتفق -4
 . مالالح معفنة يتطلبها المقام تطلباً 

ان األساسفة الوا حة الداللة مون ورم يي الحديث النبوي الشريف ذار األلو  -5
، غفرها م  األلوان الثا وية األرر  التي تتدرج يي اللون وتعتج علو المتلقي

جفنما ال  جد ، ينلمح للو ف  األجف  واألسوم واالك اللون األحمر حةورًا بار اً 
 أل ه ؛ للون البرتقالي والرمامي والبنفسجي وبومًا يي الحديث النبوي الشريف

يهي مفسرذ ، لتؤمي مهمة بلفلة؛ ر المظاهر الجلفة العامة يي الطبفعةيختا
يعالقة الفكرذ ، للدي  ومو حة لداللة معفنة مربوذ م  ورات هاا التعبفر اللو ي

 . باللون قائمة بقوذ
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تبف  م  رالل األحاميث النبوية الشريفة التي مرسها الباحثون المحدثون تمك   -6
يرّمه به لُفقدمه جدياًل م  ، ون يي مجال التصويرالف  النبوي م  استعمال الل
 . مما يدل علو قدرذ ينفة عالفة للبفان النبوي ، التصوير يي بع  المواقف

واتخاوا األحاميث ، توقف بع  الباحثف  المحدثف  عند  ظرية الحقول الداللفة -7
ياقًا واسعة ياثتشفوا مجااًل رحبًا وآ، النبوية الشريفة مجااًل تطبفقفًا لها  النظرية

رامياتها وما يمك  تأللفاظ ها  األحاميث جدالالتها المتنوعة للفظة المعفنة بكا م
 . كن تجتمع تحته عند حقا معف  م  ها  الحقول الداللفة

وهي سمة ، احتوح بع  األحاميث النبوية الشريفة علو بع  التقابالح المثارذ -8
 . تقاجا بكا ك واعهرذ وا حة جهاا ال  كسلوبفة كسهم  يي إظهار الصو
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 المصادر والمراجع
 . بعد كتاب هللا 

 : الكتب: أولا 
عبد الباري . م«: قراتذ يي صحفح مسلج»كثر التشبفه يي تصوير المعنو  .1

 . ح. م ،القاهرذ ،مار البفان ،طه سعفد
 ،4ط ،جفروح ،مار المعرية ،محمد عبد العهيه الخولي ،األمب النبوي  .2

 . م2002
 جو  : مرابعة ،مصطفو صامق الرايعي ،إعجا  القرآن والبالغة النبوية .3

 . م2008 ،1ط ،القاهرذ ،مؤسسة المختار للنشر والتو يع ،عبا 
المعهد  ،محمد باجر يفاض. م ،األمثال يي الحديث النبوي الشريف .4

 ،1ط ،سلسلة الرسائا الجامعفة ،كمريكا ،العالمي للفكر اإلسالمي
 . م1993

مار  ،مهدي كسعد عرار. م «مراسة يي لغة الجسد» ال لسانالبفان ب .5
 . م2007 ،1ط ،جفروح ،الكت  العلمفة

 ،4ط ،القاهرذ ،مار البفان ،محمد رب  البفومي. م ،البفان النبوي  .6
 . م1980

 محمد مرتةو الهبفدي  ،تاج العرو  م  بواهر القامو  .7
 . م1967 ،طبعة الكوي  ،(نه1205 )ح

المكت   ،محمد لطفي الصباغ. م ،حديث النبوي التصوير الفني يي ال .8
 . م1988 ،1ط ،جفروح ،اإلسالمي

 كحمد عثمان. م ،الجديد يي مناهع تفسفر الحديث الشريف وتطبفقاته .9
 . م2011 ،1ط ،عمان ،عالج الكت  الحديث ،رحما ي 

 ،محمد لطفي الصباغ. م ،«اتبه ،بالغته ،مصطلحه» الحديث النبوي  .10
 . م2001 ،8ط، وحجفر  ،المكت  اإلسالمي
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مار  ،عه الدي  علي السفد. م ،الحديث النبوي م  الوبهة البالغفة .11
 . م1971 ،القاهرذ ،الطباعة المحمدية

 ،مار يرحة ،كحمد عار  حجا ي . م ،مراساح لسا فة يي الحديث النبوي  .12
 . م2006 ،1ط ،القاهرذ

البشائر  مار ،عبد الفتاح كجو غدذ ،وكسالفبه يي التعلفج الرسول المعلج  .13
 . م2008 ،4ط ،جفروح ،اإلسالمفة

المكت  الجامعي  ،محموم السفد حس . م ،روائع البفان يي األمثال النبوية .14
 . م1988 ،اإلسكندرية ،الحديث

  كجو بكر األ باري ، محمد ج  القاسج ،يي معا ي الماح النا  الهاهر .15
 ،حجفرو  ،مؤسسة الرسالة ،حاتج صالح الةام . م: تحقفق ،(نه328 ح)
 . م1992 ،1ط

 كجو عفسو محمد ج  عفسو ج  َسْورذ الترماي ،سن  الترماي .16
 ،مار الغرب اإلسالمي ،بشار عوام معرو : تحقفق ،(نه279 ح)

 . م1998 ،جفروح
كجو عبد الرحم  كحمد ج  شعف   ،«المجتبو م  السن » السن  الصغر   .17

 مكت  ،عبد الفتاح كجو غدذ: تحقفق ،(نه303 ح) النسائي ج  علي
 . م1986 ،2ط ،حل  ،المطبوعاح اإلسالمفة

 ،(نه273 ح) كجو عبد هللا محمد ج  يهيد القهويني ،سن  اج  مابه .18
 . ح. م ،مصر ،مار إحفات الكت  العربفة ،محمد يؤام عبد الباقي: تحقفق

عفد . م «مقدمة يي  ظرية البالغة النبوية» السفاق وتوبفه ماللة الن  .19
 . م 2008 ،1ط ،مصر ،عجلنسفة للنشر والتو ي ،جلبع

المنهاج شرح صحفح مسلج ج  » شرح النووي علو صحفح مسلج .20
  يحفو ج  شر  النووي  كجو  اريا محفي الدي  ،«الحجاج

 . م1977 ،2ط ،جفروح ،مار إحفات التراث العربي ،(نه676 ح)
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كجو  صر إسماعفا ج  حمام  ،تاج اللغة وصحاح العربفة الصحاح .21
مار  ،كحمد عبد الغفور عطار: تحقفق ،(نه393 ح) الجوهري الفاراجي

 . م1987، 4ط ،جفروح ،العلج للماليف 
الجامع المسند الصحفح المختصر م  كمور رسول هللا » صحفح البخاري  .22

 ح هللا البخاري الجعفي محمد ج  إسماعفا كجو عبد ،«وسننه وكيامه( 
 مصورذ ع ) مار طوق النجاذ ،محمد  هفر ج   اصر: تحقفق ،(نه256

 . هن1422 ،1ط ،(السلطا فة بإ اية ترقفج محمد يؤام عبد الباقي
 ،(نه261 ح) حسف  مسلج ج  الحجاج النفساجوري كجو ال ،صحفح مسلج .23

 . م1929 ،1ط ،المطبعة المصرية

مار  ،كحمد ياسو . م ،الصورذ الفنفة يي الحديث النبوي الشريف .24
 . م2001 ،1ط ،ممشق ،المكتبي

، 1ط، بامعة حل  ، ور الدي  عتر. م ،مجفةعلج الحديث والدراساح األ .25
 . م1986

اج  حجر العسقال ي شهاب الدي  كجو الفةا ، يتح الباري بشرح البخاري  .26
 . م1959، مصر، مطبعة مصطفو الباجي الحلبي، (نه852 ح)

 ي  الدي  عبد الرحم  ج  كحمد ج  ، شرح صحفح البخاري يتح الباري  .27
محموم ج  شعبان ج  : تحقفق ،(نه795 ح) الحنبلي ج  الحس ارب  

المدينة ، مكتبة الغربات األثرية، ومجموعة م  العلمات، عبد المقصوم
 . م1996، 1ط، النبوية

مراسة يكرية ابتماعفة وكمجفة بمالفة » يي ظالل الحديث النبوي  .28
 . م2000، 2ط، ممشق، مطبعة ممشق،  ور الدي  عتر. م، «معاصرذ
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  نظور اإليريقي المصري مكرم ج  ممحمد ج  ، لسان العرب .29
 . م1997، 1ط، جفروح، مار صامر، (نه711 ح)

، (نه505 ح) كجو حامد محمد ج  محمد الغهالي الطوسي، المستصفو .30
 ،1ط، مار الكت  العلمفة، محمد عبد السالم عبد الشايي: تحقفق
 . م1993

كحمد محمد : تحقفق، (نه241 كحمد ج  حنبا )ح، مسند كحمد ج  حنبا .31
 . م1956، مصر، المعار مار ، شاثر

كجو يعقوب إسحاق ج  إجراهفج الحنظلي المرو ي ، مسند إسحاق ج  راهويه .32
عبد الغفور ج  عبد الحق . م: تحقفق، (نه238 ح) المعرو  باج  راهويه

 . م1991، 1ط، المدينة المنورذ، مكتبة اإليمان، البلوشي
مد ج  كجو سلفمان حمد ج  مح، «شرح سن  كجي ماوم» معالج السن  .33

 المطبعة، (نه388 ح) ج  الخطاب البستي المعرو  بالخطاجياإجراهفج 
 . م1932، 1ط، حل ، العلمفة

كجو القاسج ، الشامير سلفمان ج  كحمد ج  كيوب ج  مطف، المعجج األوسط .34
عبد و طارق ج  عوض هللا ج  محمد : تحقفق، (نه360 ح) الطبرا ي

 . القاهرذ، مار الحرمف ، المحس  ج  إجراهفج الحسفني
مار إحفات ، (نه395 ح) كجو الحسف  كحمد ج  يار ، معجج مقايفس اللغة .35

 . م2000، جفروح، التراث العربي

كجو القاسج الحسف  ج  محمد المعرو  ، المفرماح يي غري  القرآن .36
مار ، صفوان عد ان الداومي: تحقفق ،(نه502 ح) بالراغ  األصفها و

 . هن1412، 1ط، ممشق، القلج
المشرق ، مفسون كحمد رابح، د النبوية يي األسمات والتسمفةالمقاص .37

 م 2007، 1ط، ممشق، للكتاب
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  ج  مالك ج  عامر األصبحي المد ي مالك ج  ك س، الموطل .38
مؤسسة  ايد ج  سلطان ، محمد مصطفو األعظمي: تحقفق، (نه179 ح)

 . م2004، 1ط، كجو ظبي، آل  هفان لذأعمال الخفرية واإل سا فة
غا ي طلفماح وعريان . م، ي عصر النبوذ والخالية الراشدذالنثر ي .39

 . م2007، 1ط، ممشق، مار الفكر، األشقر

 : الرسائل واألطاريح الجامعية: ثانياا 
، كطروحة ماتورا  ، كحاميث التعبد النبوية يي  وت  ظرية الحقول الداللفة .1

 . م2008، بامعة بغدام، الفة اآلماب، كحمد عاشور بعا : إعدام

، رسالة مابستفر، «مراسة بالغفة» ميث القفامة يي صحفح البخاري كحا .2
 . م2000، بامعة األ بار، الفة التربفة للبناح، سمفرذ عهيه حمفد: إعدام

مراسة بالغفة يي مت  ، كسالف  الطل  يي الحديث النبوي الشريف .3
، بامعة الموصا، هنات محموم شهاب، كطروحة ماتورا  ، صحفح البخاري 

 . 1995، بثلفة اآلما

الجامعة ، محمد علي عوض، رسالة مابستفر، اإلعالم يي السنة النبوية .4
 . م2009، اإلسالمفة بغهذ

مراسة يي  وت  ظرية الحقول ، كلفاظ األرالق يي صحفح اإلمام البخاري  .5
، بامعة كم القر  ، محمد عبد الرحم  الهاما، رسالة مابستفر، الداللفة

 . م2000، ثلفة اللغة العربفة وآماجها

، ويات  اي ، رسالة مابستفر، «مراسة كسلوبفة» األمثال يي السنة النبوية .6
 . م2009، المغرب، بامعة يا ، ثلفة اآلماب

، ماللة اللون يي الحديث النبوي الشريف يي صحفحي البخاري ومسلج .7
، الفة اآلماب، بامعة الموصا، حمد محمد يتحي، رسالة مابستفر

 . م2004
، مراسة بالغفة تحلفلفة، يي كحاميث الصحفحف  رعاية حال المخاط  .8

بامعة اإلمام محمد ج  سعوم ، يوسف عبد هللا محمد، كطروحة ماتورا  
 . هن1429، الفة اللغة العربفة، اإلسالمفة
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، رسالة مابستفر، مراسة مو وعفة، الفرح والحهن يي  وت السنة النبوية .9
 . م2010، غهذ، الجامعة اإلسالمفة،  امر  مر وامي

رسالة ، للطفبي «الكاشف ع  حقائق السن »الفنون البفا فة يي اتاب  .10
، الفة اللغة العربفة، بامعة كم القر  ، محمد ريع  كحمد، مابستفر
 . هن1410

كطروحة ، الكناية يي الحديث النبوي الشريف يي صحفحي البخاري ومسلج .11
 . م2006، الفة اآلماب، بامعة الموصا، عمار إسماعفا كحمد، ماتورا  

محمد ، رسالة مابستفر، مراسة مو وعفة، لغة الجسج يي السنة النبوية .12
 . م2006، الجامعة األرم فة، الفة الدراساح العلفا، شريف الشفخ صالح

مصطفو ، رسالة مابستفر، مراعاذ كحوال النا  يي  وت السنة النبوية .13
 . م2008، الجامعة اإلسالمفة بغهذ، عبد اللطفف كحمد

بمعًا وترتفبًا ، المامية يي الحديث النبوي الشريفوسائا اإليةاح  .14
، الجامعة األرم فة، هنامذ محمد ما ي، رسالة مابستفر، ومراسة
 . م2001

 : البحوث والمجالت والدوريات: ثالثاا 
، االتصال الصام  وعمقه التلثفري يي اآلرري  يي  وت القرآن والسنة .1

 . م2004، (112) العدم، القاهرذ، مجلة المسلج المعاصر
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السفد عبد . م، مراسة ماللفة، بالغة اإلشارذ يي  وت األحاميث النبوية .2
إصدار ، مصر، مراه الحةارذ العربفة، مجلة يكر وإجدا ، السمفع حسو ة

 . راص
 –الوبه اإل سا ي ك موذبًا ، توظفف الحقا الداللي يي البفان القرآ ي .3

، (7) العدم، اآلمابمجلة بامعة األ بار للغاح و ، رمفس يها  عمفر. م 
 . م2012، (3) السنة

عفاض عبد . م، مالالح اللون يي القرآن الكريج والحديث النبوي الشريف .4
، (1) ج، (50) مع، مجلة المجمع العلمي العراقي، الرحم  الدوري 

 . م2003

 
 
 


