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لالطةيي  ليييهلصييقالالاط ة يي لالسييق الالاميي اهليتهاقيييفليييهلي سييق 
لالن يي

 وان محمد وان سولونج
 جامعة بوترا الماليزية

 الدكتور شمس الجميلي يوب
 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

 الملخص

 -صرل  اللرع يليرع وسرل -الحوار الذي أجرري برين الرسرو   هو الخطاب النبوي
فراد المجتمع في يصره صل  اللع يليرع وسرل  كمرا روي فري ومشاركين آخرين من أ

مررن السررنة النبويررة الترري هرري بماابررة  األحادير  النبويررةي ويمارر  الخطرراب النبرروي جررز ا  
المرجع الااني للشريعة اإلسالمية بعد القرآن الكري ، ما جعلع موضع اهتما  العلما  

اتفقرروا يلرر  أن مرررن و  تفسرررير نصوصررع وتحليرر  مضرررمونعيوالدارسررين المسررلمين فرري 
هررو السررياق  -ياق اللغرروييررن السرر فضررال  -متطلبررات تفسررير الخطرراب النبرروي وف مررع 

ذلررأل ألن الخطرراب النبرروي هررو الخطرراب ا جتمررايي و  يمكررن  ؛يأو المقررام المررويفي
المقرا  الرذي أجرري تحليلع وتجلية د  ترع يلر  نحرو صرحيق ودييرق ل  برالن ر للر  

 -صررل  اللررع يليررع وسررل -الرسررو  كررال اتصررا  مررن مقتضرر  وكرران فيررع الخطررابي 
بعناصررررر المقررررا   للحررررد  الكالمرررري مررررن المشرررراركين،  امررررعهتمابالبالغررررة والفصرررراحة 

لن الن رررر فررري سرررياق  لرررذلأل، وموضرررول الخطررراب، والبيدرررة، وهرررد  الخطررراب وغيررررهي
تختلرر  يررد ة للكلمررة أو الشررك  اللغرروي الترري يرريسررايد يلرر  بيرران الد لررة الحقيقالمقررا  

لضرررافة للررر  ذلرررأل، لن الن رررر فررري المقرررا  بررردوره يرررادر يلررر   ت رررا المعجميرررةييرررن د ل
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 استكشا  القري  ا جتماييرة والاقافيرة والعرادات واأليررا  السراددل فري الع رد النبرويي
صرري   يسررع  هررذا البحرر  للرر  كشرر  أهميررة المقررا  فرري تفسرريرويلرر  هررذا األسرراس، 

يررة يناصررر المقررا  الترري وي ررد  للرر  تجل ،االخطرراب النبرروي وتحليل رر فرري المخاطبررة
نمررراذ  ينبغررري ا يتنرررا  ب رررا وتقررردي  المقاربرررة الجديررردل فررري تحليررر  الخطررراب النبررروي و 

 طبيق ا يليعي  ت
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 المقدمة .1

لن اللغرررة  ررراهرل اجتماييرررة تخضرررع لضررروابط ويوامررر  اجتماييرررة، من رررا ياليرررة 
لردين، المتكل  بالمستمع من حي  المكانة ا جتمايية، والجنس، والعررق، والعمرر، وا

يرن طبيعرة موضرول الحردي ، ومرا لذا كران الموير   ومدى األلفة والتضامن، فضال  
 أو غير رسمي، والقي  ا جتمايية ونول الخطابي  رسميا  

رر ورسررو    بصررفتع نبيررا   -صررل  اللررع يليررع وسررل -وكرران الرسررو     مسررلولية يتحم 
لكرال   سرتيفا  تبلي  اإلسال  لل  الناس، فال مناص لع من استخدا  جميرع وسراد  ا

لررذلأل كرران   بررد  لكالمررع مررن أن يتطررابق مررع مقتضرر  الحررا ي وكرران صررل   ؛الم مررة
يل  أن يخاطب ك  يو  ب  ك  فرد بقدر حالرع، وأن تكرون  اللع يليع وسل  حريصا  

ألفا ع وأساليبع مالدمة لما يو فع في مخراطبت   مرن صرور بيانيرة يقررب ب را البعيرد 
 ويوضق ب ا الغامضي

النبرروي فرري يمومررع لررع د لررة مررن  رررو  الخطرراب ومرجررع فرري مقررا   والحرردي 
لررذلأل يتعررين يلرر   ؛وبعررض أيرررا  يومررع القررو ، وأصررو  فرري اقافررة المررتكل  ويقيدتررع

منرراهج البحررر  اللغرروي للخطررراب النبررروي أ  تقتصررر فررري تفسررريره يلرر  مبررراد  لغويرررة 
نمرا ينبغرري ل را أن تسرتمد مررن يلر  اللغرة ا جتمررايي الحردي  ب  جديرردا   عردا  محضرة، وان

يجاوز تلرأل المبراد  اللغويرة الخالصرة ويستشرر  اللغرة مرن خرال  زاويرة واسرعة هري 
يصرراحب هررذا السررياق  السررياق المقررامي أو ا جتمررايي الررذي تسررتعم  فيررع اللغررة ومررا

من يوامر  خارجيرة ترلار فري اسرتعما  اللغرة كاإلطرار ا جتمرايي و ررو  المرتكل  
 والمخاطب والغرض وغيرهي 

 ف السياق المقاميتعري.  2

مررن المصررطلحات الترري لرر  يررت  تحديررد  ق يعررد  يرررى الزنكرري أن مصررطلق قالسررياق
 بماهيتررع جامعررا   صررريحا   فررال تكرراد تجررد تعريفررا   ماهيت ررا فرري فنررون اللغررة العربيررة يررديما  
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ون بع ويشيرون ما في األمر أن يلما  العربية يستدل   من األغيار، ك  لألفراد مانعا  
 مررررن غيررررر أن يحررررددوا معنرررراه الن ررررري تحديرررردا   –نررررا  اسررررتد  ت   أا –للرررر  د لتررررع 

 ي(5)ً  صريحا

ي ويقصد بالسياق ق في اللغة اإلنجليزيةContextتقاب  كلمة السياق مصطلق ق
    يند بعض اللغويين ا جتماييين المحداين كما يأتي:  اصطالحا  

“Context conventionally seen as linguistic and non 

linguistic phenomena that surround a particular linguistic 

feature or utterance”.(2) 

لغويررة وغيررر لغويررة تحرريط بشررك    ررواهر أنررعيلرر   تقليررديا   ين ررر لليررعالسررياق ق
 يقلغوي أو نطق لغوي معين

ويررررر   الزنكرررري السررررياق بأنررررع مررررا انررررت   القرررررادن الدالررررة يلرررر  المقصررررود مررررن 
دن مقالية أو حاليرةي وبتعبيرر آخرر: هرو العبرارات المكونرة الخطاب، سوا  كانت القرا

 ي(3)والسابقة والالحقة والغرض الذي جا  من أجلع الكال 
 وتبين مما سبق أن السياق نويان: 

: العبررارات المكونررة والسررابقة والالحقررة ذات الترررابط السررياق اللغرروي )أو المقررالي( -5
 يالنحوي أو المنطقي

  القررررادن المقاميرررة التررري تفسرررر الغررررض الرررذي جرررا  اق المقرررامي: مرررا ينرررت والسررري -2
الرررنص إلفادترررع، سررروا  كانرررت يررررادن فررري الخطررراب ذاترررع أو فررري المرررتكل  أو فررري 

                                                           

 ي31ص   ،2001دار الكتب العلمية،  ،نظرية السياق: دراسة أصوليةالدين كري  يادر،  الزنكي، نج ي  5
 Swann, Joan, et.all., Dictionary of Sociolinguistics, Edinburgh University ي2

Press, UK, 2004,  p. 49. 
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يشررررير للرررر   أو بتعبيررررر آخررررر هررررو السررررياق الررررذيي (5)المخاطررررب أو فرررري الجميررررع
النررررواحي المباشرررررل للررررنص والترررري تمكررررن مالح ت ررررا أانررررا  حرررردو  الكررررال  مارررر  

مالينوفسركي أن  ينرع ويب رر ي(2)لنشاطات التي ويعرت فيرعاإلطار والمشاركين وا
 ي (3)المقا  هو البيدة المحيطة بالنص

 أهمية المقام في تفسير الخطاب  ي3
للررر  العلمرررا  المسرررلمون القررردام  مرررن البالغيرررين واللغرررويين واألصررروليين أشرررار 

أبرررو يامررران يمررررو برررن بحرررر  ن  :ومرررمعرفرررة د  ت الخطرررابي أهميرررة المقرررا  فررري 
و  الكرررال  والمقرررا  فررري يررردل   مالح رررات حرررهرررر( الرررذي يرررد  211 -هرررر 510) اح الجررر

د فقرررد أك ررري رسااااال الظاااالظي واللياااواءي والااانخواي والنيااااء والتنيااايء، ماررر  مللفررات
 رراهرل تررأار اللغررة بطوابررع الحيررال الترري يحياهررا المتكلمررون وأاررر  رساااال الجرراح  فرري 

مفردات واألساليبي ومما سايع هذه الحيال في وس  اللغة بسمات خاصة من حي  ال
في بعض رسادلع يصة جماية من أصحاب الحر  الذين وصفوا معركة دارت فري 
بالد الرو ، فيصف ا ك  واحد بأسلوبع الذي يأخذ مادتع اللف ية من مرادل حرفترع، ار  

  ي(4)يذكر يدل أبيات في الغز  في ا ألفا  وكلمات ل ا يالية بم نة ك  واحد من  

                                                           

 ي13، ص سة أصوليةنظرية السياق: دراالزنكي،  ي55
2.  Swann, Op.cit. p. 51. 
3. Halliday M.A.K., Ruqaiya Hasan,  Language, Context and Text: Aspects of 

Language in a Social-Semiotic Perspective, Oxford University Press, UK, 

1991, p. 6. 
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 وتعررابير وصرريغا   ق لكرر  شخصررية مررن شخصررياتع ألفا ررا  الاانخواتابررع قوأورد فرري ك
ن كرال  النراس طبقرات كمرا أن النراس أنفسر   ة لما هي يليع فري الحيرالي فعنرده أمطابق

متداولة في السروق،  طبقات، فالقاضي يتكل  بالعبارات الفق ية، والتاجر يستعم  ألفا ا  
 كلمون بتعابير اللصوصي والمكدي يستخد  ألفا  المكدين، واللصوص يت

بيران مرا  لما  هذه ال رواهر محراو    النياء والتنييءوتعرض الجاح  كذلأل في 
تحملع اللغة من الحيال التي يعيش ا مستعملوها، وأرشد لل  أ  نكل  اآلخرين ل  بما 
يف مونرع وبمرا دأبروا يلر  اسرتعمالع فري تواصررل  ، بر  لنرع يجرب ينرد الجراح  قلف ررا  

 ي(5)دار طايت   والحم  يلي   يل  أيدار منازل  قك  يو  بمق
ومن أفض  السابقين الذين يالجوا هذا المف و  القاضي يبد القاهر الجرجراني 

ويعتبررر مررن الرررواد الررذين أشرراروا للرر  تحديررد خطررورل السررياق فرري بيرران  ،هررر(415)ت 
تعمالع ق، حررين ربررط كرر  كررال  بمقررا  اسرردالااال اجاظااا الد لررة المطلوبررة فرري كتابررع ق

ومرايررال مقتضررر  حالررعي وينرررده أنررع   يمكرررن أن نضررع يايررردل واحرردل تسرررتويب كررر  
نمرررا لكررر  مويررر  ومقتضررر  حرررا  تركيرررب يرررتال   معرررع وللمعنررر  ينرررد ي (2)الحرررا ت وان

 الجرجاني أبعاد االاة:
 ي: معاني اللف ة المفردل أو ما يطلق يلي ا اليو  بر )المعن  المعجمي(أول ا

، وهرري المعرراني النحويررة الترري تفرررز بررين الكلرر  وربط ررا: طرررق التعليررق وااني ررا
 يبر أحكا  تن ي  الجملة المعينةي
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  بررر ر، أو تمررا  الد لررة وهررو مررا يسمررأو البيرران : اإلبانررة يمررا فرري الررنفسواالا ررا
الصروتي والصررفي الو يفي ) –)المعن  الد لي( الذي يعتمد يل  المعن  المقالي 

   ي(5)هو شرط  كتما  المعن  الد لي وف معذي ال ، والمعن  ا جتماييوالنحوي(

ويرررد وردت لشرررارات للررر  مناسررربة اللغرررة للمقرررا  فررري مللفرررات يررردد مرررن اللغرررويين 
ق الذي يرر أن اللغوي   ينبغري الخصااصفي كتابع ق العربي فمن بين    ابن جني

بالسررمال برر  يليررع أن يجمررع لليررع الحضررور والمشرراهدل ويحرريط ب رررو   أن يكتفرري
ويف ررر  مرررن كرررال  ابرررن جنررري هرررذا أنرررع   ينبغررري للغررروي أن يفسرررر الكرررال   ي(2) الكرررال

نمرررا يجرررب أن يأخرررذ فررري ايتبررراره المقرررا   ايتمرررادا   يلررر  الروايرررة المسرررموية فحسرررب، وان
 المحيط بالكال ي

 أما الخطيب القزويني فقرد تعررض لرع فقررر أن مقامرات الكرال  متفاوترةي يقرو :
ر يباين مقرا  التعرير ، ومقرا  اإلطرالق يبراين قومقتض  الحا  مختل ، فمقا  التنكي

مقررا  التقييررد، ومقررا  التقرردي  يبرراين مقررا  التررأخير، ومقررا  الررذكر يبرراين مقررا  الحررذ ، 
ومقا  القصر يباين مقرا  خالفرع، ومقرا  الفصر  يبراين مقرا  الوصر ، ومقرا  اإليجراز 

، وكرذا لكر  يباين مقا  اإلطناب والمساوال، وكرذا خطراب الرذكي يبراين خطراب الغبري
ني تطبيق الكال  يل  مقتض  أي –كلمة مع صاحبت ا مقا  لل  غير ذلأل يييوهذا 
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القاهر برالن   حير  يقرو : قالرن   ترأخي معراني هو الذي يسميع الشيخ يبرد –الحا 
 ي (5)النحو فيما بين الكل  يل  حسب األغراض التي يصاغ ل ا الكال ق

المقررا  واألسررلوب فرري كتابررع قتأويرر  أكررد يلرر  العاليررة بررين أمررا ابررن يتيبررة فقررد 
تعرردد األسرراليب وا فتنرران في ررا بطرررق العرررب فرري أدا  المعنرر :  مشررك  القرررآنق رابطررا  

فرري نكراو أو حمالررة أو تحضريض أو صررلق  قفالخطيرب مررن العررب لذا ارتجرر  كالمرا  
ل  يرأت برع مرن واد واحرد، بر  يفرتخن  فيختصرر ترارل لرادل التخفير ،  -أو ما أشبع ذلأل

  ترررارل لرادل اإلف رررا ، ويكررررر ترررارل لرادل التوكيرررد، ويخفررري بعرررض معانيرررع حتررر  ويطيررر
يغمرررض يلررر  أكارررر السرررامعين، ويكشررر  بعضررر ا حتررر  يف مرررع بعرررض األيجمرررين، 
ويشررير للرر  الشرري  ويكنرري ينررع، وتكررون ينايتررع بررالكال  يلرر  حسررب الحررا  ويرردر 

كررر  الت رررذيب،  الحفررر  وكاررررل الحشرررد وجاللرررة المقرررا ي اررر    يرررأتي الكرررال  كلرررع م رررذبا  
يلرر     كرر  التصررفية، برر  يمررز  ويشرروب ليررد  بالنررايص يلرر  الرروافر وبالغرر   ومصررف  

 ي(2)قوسلبع ما ه ه ب البخسع  واحدا   السمين، ولو جعلع كلع بحرا  
ب وطررق أدا  المعنر  فري ويبدو من نص ابن يتيبة ربطع الواضق بين األسرلو 

اليب راجرررع للررر  اخرررتال  بحيررر  يكرررون لكررر  مقرررا  مقرررا ، فتعررردد األسرررنسرررق مختلررر  
ل  مقدرل المتكل  وفنيتع االاا  ، ا  طبيعة الموضول اانيا  الموي  أو     ي ، وان

، األصوليون ن رنرا للر  امتردادات المقرا وبجانب اللغويين والبالغيين، يد لفت 
مررن  لذ يشررير للرر  أهميررة معرفررة حررا  الخطررابي وممررا يعررد   ؛مررن   اإلمررا  الشرراطبيو 

ر ينرع الشراطبي الرذي يليرع الخطراب فري الخرار ، وهرذا مرا يب رحا  الخطراب الوايرع 
 : قلن كر  خبرر يقتضري أمرورا  لمخبر بع ونفس اإلخبارق حي  يقو قالمخبر ينع وا بر

                                                           

، دار الكتاب اإلسالمي، دون النديعاجيضاح لمختصر تلخيص المفتاح في المعاني والنياء و القزويني،  5ي3
 .52-55 ، ص 5111، 5مكان الطبع، ط 

 .53 ، ص 5113، دار الترا ، القاهرل، تأويل مشكل القرآء أبو محمد يبداللع بن مسل ،  ابن يتيبة،   2ي5
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خادمة لذلأل اإلخبار بحسب المخبِرر والمخبرر ينرع والمخبرر برع ونفرس اإلخبرار، فري 
اإلطنرراب وغيرررر الحررا  والمسرراق ونرررول األسررلوب مرررن اإليضرراو واإلخفررا  واإليجررراز و 

ف نرراأل صررلة بررين كرر  مررن الخطرراب والمخاطررب والمخبررر ينررع والمخبررر بررع  ،ق(5)ذلرألي
قأمور خادمرةق  :و  يمكن ف   مساق النص بدون ا، وب ا تتبين حا  الخطابي ويولع

لشرررررارل للررررر  أهميرررررة ايتبرررررار جميرررررع مرررررا يحررررريط بالمقرررررا  مرررررن الاقافرررررة والعرررررر  والقررررري  
 ا جتمايية في تفسير النصي

يلرر  مررن يتصرردى  سررتخرا  األحكررا  مررن حتمرروا ن حس رران أن األصررولييوذكررر 
 :  ينبغي أن يغف  ين ا هي في الوايع قمقا ق للف  ، فعليع ماال   القرآن أمورا  
 أ  يغف  ين بعضع في تفسير بعضع، -5

 أ  يغف  ين السنة في تفسيره، -2

 أن يعر  أسباب النرزو ، -3

 أن يعر  الن   ا جتمايية يند العربي  -4

ذهب حس ان لل  أن هذه العناصر األربعة يمكن اختصارها في كلمة قالمقرا ق و 
 ي   (2)ى لتفسير آية أن يغف  ين مقام اد  فال ينبغي لمن يتص

وهكرذا نرررى أن فكرررل مناسربة المقررا  للمقررا  يررد تناول را العلمررا  القرردام ، فررأدركوا 
رر تفسرير المعنرر ي ل ايتبارهرا فرري وا يلر  ضرررور أهميرة المقررا  فري ف رر  النصروص ونص 

للسرررياق المقرررامي امتررردادات كالسرررياق وخالصرررة مرررا ذلِكررررخ لررردى العلمرررا  المتقررردمين أن 
المقالي، حي  يمتد لل  ك  األمور ذات الصلة بالكال ، من حا  الخطاب والمرتكل  

                                                           

 ي11، ص 2، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ،   الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، أبو لسحاق،   5ي2
 .310-341 ، ص 5114، دار الاقافة، المغرب، اللغة العرنية: معناها ومنناهاحسان، تما ، ي 25
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والمخاطب أو الجميعي ومعن  الكال  يختلر  براختال  تلرأل األحروا ، فرالكال  الرذي 
د غيررر الررذي خررر  مررن مررتكل  مررازو أو هرراز ، والسررامع خررر  مررن مررتكل  يامررد ياصرر

الحصري  يختلرر  يرن غيررره، والسرامع العررار  بعرادات المررتكل  يختلر  يررن الجاهرر  
غير الكال  الذي يفتقر صديع فري  ذاتيا   ب ا، والخطاب الذي يحم  في الوايع صديا  

معررت تلررأل األحرروا  جميعررا   ضررق يت   ،الخررار  للرر  تأويرر  أو تقرردير أو لضررماري فرركذا جل
مدى اختال  معن  الكال  الواحد الذي خر  من متكلمين مختلفي الحا  لمخاطبين 

 مختلفي األحوا ي

ويلررر  الررررغ  مرررن أن الدراسرررة المن جيرررة لفكررررل المقرررا  لررر  تتبلرررور يلررر  أيررردي   
فرري الدراسررات اللغويررة ألن فضرر  ذلررأل يعررود للرر  اللغررويين  منت مررا   لتصرربق مف ومررا  

يلرر   ن، ل  أن قايتررراف   بررالفكرل متقردمين ألرر  سرنة تقريبررا  المحرداين خاصررة الغرربيي
زمرران   ألن ا يترررا  بفكرترري قالمقررا ق وقالمقررا ق بايتبارهمررا أساسررين متميررزين مررن 
أسررررس تحليرررر  المعنرررر  يعتبررررر اآلن فرررري الغرررررب مررررن الكشررررو  الترررري جررررا ت نتيجررررة 

 ي(5)لمغامرات العق  المعاصر في دراسة اللغةق

( فري Context of situationمصرطلق سرياق المقرا  ) ويعتبر أو  من ايترو
            نرونيساااااااااااااااوو مالينوفساااااااااااااااكي يرررررررررررررررال  أناروبولررررررررررررررروجيالعصرررررررررررررررر الحررررررررررررررردي  

(Bronislaw Malinowski) األصرليين فري جرزر ، وذلأل حرين درس لغرة السركان
 Trobriand Islandغينيا )دي المعروفة بجزر تروبرياند بنيو جنوب المحيط ال ا

                                                           

 ي331 ، ص 5114، دار الاقافة، المغرب، اللغة العرنية: معناها ومنناهاحسان، تما ،  5ي5
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in New Guinea   مشاكلة المعناف فاي بعنروان ق  ،5123(، في مقالة كتبرت يرا
( The Problem of Meaning in Primitive Languageق )اللغاة الندااياة

حيرررر  يررررد   مصررررطلق سررررياق المقررررا  ويعنرررري بررررع البيدررررة الترررري تحرررريط بررررالنصي وأبرررران 
مالينوفسرررركي أن تفسررررير الررررنص أو الكررررال    يتويرررر  ينررررد معرفررررة البيدررررة المباشرررررل 

(Immediate environmentأ )بالمعلومات التي ترتبط بمرا يحرد  فري زمرن  ي
نما يتجاوز ليشم  جميع مرا يررتبط برالنص  لنتا  النص أو حدو  الكال  فحسب، وان
والكررررال  مررررن خلفيررررات الاقافررررة والترررراريخ للمشرررراركين فرررري ا تصررررا  والنشرررراطات الترررري 

(ي Context of Cultureآخرر وهرو سرياق الاقافرة ) لرذا، ايتررو مصرطلحا   ؛يمارسرون ا
وايتبر أن هرذين السريايين )المقرامي والاقرافي( م مران للوصرو  للر  ف ر  وا   بمرراد 

 ي(5)النص
مف رو  سرياق المقرا ، ورأى أن مالينوفسركي  فيار وبعد مالينوفسكي، فقرد طرور 

بأهرردا  الن ريررة اللغويررة لعررد  يموميتررعي أراد فيررر  أن يبرردل  وافيررا   لرر  يقررد  مف ومررا  
سرياق المقرا  الرذي يمكرن تطبيقرع يلر  أي لغرة والرذي يالدر  بالن ريرة اللغويررة مف رو  
لدراسرة  التري تعتبرر معيرارا  يرر  يناصرر مكونرة للموير  الكالمري لذا، حدد ف ؛العامة

 سياق المقا  وهي:
فري الخطراب؛ شخصريت  ، وتكروين   الاقرافي، وانتمراله  ا جتمرايي  المشاركون -5

، وسررررلوأل المشرررراركين ويشررررتم  يلرررر  السررررلوأل أو الم نرررري، ودورهرررر  ا جتمررررايي
 الكالمي وغير الكالميي

                                                           

1. Malinowski B., The Problem of Meaning  in Primitive Language, in  

C.K.Ogden and I.A. Richards, The Meaning of Meaning, Keagan Paul, 

London, 2001, p.46 
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 المواد أو األشيا  الموجودل في الموي  من أجسا  وأاا  وأدوات وأحدا ي -2

أاررررر السررررلوأل الكالمرررري: اآلاررررار المترتبررررة يلرررر  كررررال  المشررررتركين فرررري الحررررد   -3
 ي(5)ا تصالي

 ررة األوادليررة لمقررا  وجمع ررا فرري اللف وايترررو ديرر  هررايمس سررتة يشررر ينصرررا    
SPEAKING  وهي ،: 

اإلطرار يشرير للر  الزمران والمكران  :Setting and Scene (S)اجطار والمشادد  -5
وجميع ما يتعلق باألوضال المادية التي حد  في ا الكرال ي أمرا المشر د فيشرير 

 لل  اإلطار النفسي المجرد أو التعري  الاقافي للموي ي

يشرررم  مجمويرررات متنويرررة مرررن المشررراركين؛ : و Participants (P)المشااااركوء -2
 المستل ي –المتلقي أو المرس   –المستمع، الملقي  –المتحد  

: تشررير للرر  و يفررة الكررال  والنتررادج المتويعررة منررع وال ررد  Ends (E)الغايااة  -3
 الشخصي الذي يرمي لليع المشاركون في الحد  الكالميي 

قيقررة األسررلوب والمضررمون : يشررير للرر  ح Act sequence (A)تسلساال العماال -4
المسررررتخدمين فرررري الكررررال ، ويشررررم  المفررررردات والتراكيررررب الحقيقيررررة المسررررتخدمة 

 وكي  تستخد ، ألي و يفة تستخد ، وما ياليت ا بموضول الكال ي
: ويشير لل  النبرل أو الروو أو السلوأل الذي ويع فيع الحرد  Key (K)المفتاح  -1

 والغضبي  الفرو والجد والغرور  :الكالمي ماال  

                                                           

1. Firth, J.R, Papers in Linguistics  1934-1951, Oxford University, UK, 1969,  

p.182. 
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تشرير للر  ينروات ا تصررا  سروا  أهري لغررة  :Instrumentalities (I)الوسااال  -1
مكتوبة أ  منطوية، كما تشير للر  شرك  الكرال  كاللغرة الفصرح  أو الل جرة أو 

 الشفرلي
: تشرير Norms of interaction and interpretation (N) نمااج  التعامال والتأويال -1

ة لمويررر  معرررين، أو لمجتمرررع معرررين، وكيررر  ين رررر للررر  السرررلوأل والقررري  الخاصررر
 للي ا من ل  يشارك اي

: يشرررير للررر  نررول أو جرررنس الكررال  ماررر  الشرررعر Genre (G)ظاانا الخطااااب -1
 ي (5)والما  والخطبة والديا  والحوار

وبجانب هذه اآلرا  فري تصرني  يناصرر المقرا ، هنراأل ايتراحرات أخررى لعديرد 
سرردهاي  برايبر ممرا   يتسرع ل رذا المقرا   و اي وبِرمن اللغويين المحداين أماا  هاليرد

أن اللغرررويين ا جتمررراييين المحرررداين يرررد هنرررا وجميرررع مرررا يقصرررد أن يلكرررده الباحررر  
طررروروا تصرررني  يناصرررر المقرررا  ويررردموا منررراهج منت مرررة لتحليررر  المقرررا  ممرررا يمكرررن 

ملي العاررور يليررع فرري دراسررات لانوغرافيررا ا تصررا  والتحليرر  الحررواري والتحليرر  التعررا
وتحليرر  الخطرراب النقررديي ويجرردر التنبيررع للرر  أن هررذه المنرراهج يمكررن تو يف ررا فرري 
تحليرر  الخطرراب النبرروي بغيررة الوصررو  للرر  الف رر  الرردييق لد  تررع الترري يررد   ترردرأل 

    بدون اإلحالة لل  تفاصي  المقا ي
 نموج  تلليل المقام في الخطاب الننوي لسب مندج التلليل اللدي . 4

  غ المخاطنةدالالت صي
                                                           

1. Hymes, Dell, Models of the Interaction of Language and Social Life, in 

Gumperz, John P., Hymes, Dell, Directions in Sociolinguistics,  the 

Ethnography of Communication, UK: Basil Balckwell. p.60-65 
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تماييررررة بررررين النرررراس صرررري  مررررن الشررررواهد اللغويررررة الدالررررة يلرررر  العاليررررات ا ج
للرررر  أن اختيررررار المررررتكل  الصرررري   فرررري الخطررررابي فقررررد ذهررررب تمرررا  حسرررران المخاطبرررة
لمخاطب يعود لل  دوره في المجتمع، فالعبارات التي يستعمل ا األب غير ل المناسبة

  يقررررو  )يررررا حبيبرررري( لذا كرررران  مرررراال   العبررررارات الترررري ترررررد يلرررر  لسرررران األ ، فرررراألب
ويرر هدسون أن اختيرار ي (5)يخاطب الكبار من أبنادع ولكن األ  تقو  ذلأل بكسرا 

المررتكل  أسررما  معينررة للمخاطررب يصررور العاليررة بررين المخاِطررب والمخاطخررب خاصررة 
يالية القول والتضامن، وأن هذه العالية تحردد اسرتخدا  ا سر  األو  أو اسر  العادلرة 

 شررراهر حسرررن للررر  أن المرررتكل  يخترررار مسرررتوى لغويرررا   أشررراري و (2)و اللقرررب للمخاطخررربأ
لمتطلبرررات المويررر  والمقرررا ، قفرررالمعل  فررري غرفرررة  ويبرررارات لغويرررة محرررددل وفقرررا   معينرررا  

يخاطررب طالبررع با سرر  األو ، فرري حررين يلجررأ الطالررب ينرردما يخاطررب  الصرر  مرراال  
( دكتررور، ويررد يضرري  الطالررب بعررد المعلرر  للرر  اسررتعما  لقررب نحررو: )يررا( أسررتاذ، )يررا

 يق(3))يا( أستاذ أحمد، )يا( دكتور يليهذه األلقاب اس  األستاذ أو الدكتور نحو: 

ومررن يررادل العرررب فرري المجتمررع الكالمرري النبرروي اسررتخدا  ا سرر  أو الكنيررة أو 
؛ تررارل لمخاطبررةدي ويررد يخاطررب شررخص واحررد بعرردل صرري  االلقررب فرري خطرراب األفرررا

باإلضرافة  الشرخص )أي اسر  يتع واالاة بلقبع وأخرى باسمع الكامر باسمع واانية بكن
ي والررذي يقتضرري للرر  هررذا التنررول فرري التسررمية متطلبررات المقررا  أانررا  (يررعأب  للرر  اسرر

فري -اسرتخدا  أكارر مرن صريغة فري تسرمية المخاطخرب فري الكرال  و الحد  الكالمريي 
ومرا فعلرع الرسرو  ي للر  أيضرا  مجتمعرع ينبرال خطاب أمر سادد في -حقيقة األمر

مرن التنويرع فري هرذه الصري  لن هرو ل  نرابع مرن مراياترع  -صل  اللرع يليرع وسرل -
                                                           

 ي311، ص اللغة العرنية معناها ومنناهاحسان، تما ،  ي2
       2. Hudson, R.A., Sociolinguistics, Cambridge Univ. Press, 1980, p. 122. 

 .41، ص والنراظماتية في اللغة العرنية السمانتيكيةشاهر حسن،   3ي2
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 مرررا يرررأتي فررريوتجليرررة للموضرررول، الشرررديدل للقررري  ا جتماييرررة والاقافيرررة المحيطرررة برررعي 
بين ا س   في صي  المخاطبةنو ل صل  اللع يليع وسل   نماذ  أحدا  كالمية في ا
ي ويعتمد الباح  في تحليل ا يل  س  وا س  مع صلة القرابةوا س  الكام  وبين ا 

ن ريرررة ديررر  هررررايمس فررري وصرررر  يناصرررر المقررررا  المجمويرررة فرررري اللف رررة األوادليررررة 
SPEAKING   كما تقد ي  

 أ( خطاب األقارب

 1النموج  

ْيرخلخ يخا خ ييي لَّ -يخا خ رخسلو ل اللَِّع  :أخنَّ أخبخا هلرخ سخ لخْيِع وخ لَّ  اللَّعل يخ لخْيرعِ  - خ صخ  ِحينخ ألْنرِز خ يخ
تخألخ األخ وخأخنْ } ِبينخ ِذْر يخِشيرخ  :{ْيرخ

ْيش  اْشتخرل  ي5 ْنكلْ  ِمْن اللَِّع شخْيد اوا أخْنفلسخكلْ  ِمْن اللَِّع  يخا مخْعشخرخ يلرخ   ، ألْغِني يخ

ْنكلْ  ِمْن اللَِّع شخْيد ا ْبِد اْلملطَِّلِب   ألْغِني يخ   ،يخا بخِني يخ

بَّاسخ  ْنألخ ِمْن اللَِّع شخْيد ا يخا يخ ْبِد اْلملطَِّلِب   ألْغِني يخ  ،ْبنخ يخ

ْنأِل ِمْن اللَِّع شخْيد ا ِفيَّةل يخمَّةخ رخسلوِ  اللَِّع   ألْغِني يخ   ،يخا صخ

ا ِشْدِت   أل  يخا فخاِطمخةل  ِليِني ِبمخ ْنأِل ِمْن اللَِّع شخْيدِبْنتخ رخسلوِ  اللَِّع سخ  ي(5)ا  ْغِني يخ

 2النموج  

                                                           

ِبينخ في يولع تعال : ق :11، كتاب اإليمان، باب صليح مسلممسل ،    5ي5 تخألخ األخْيرخ  315، ري  قوخأخْنِذْر يخِشيرخ
 ي551، ص 5(،  201)
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ررررةخ يخالخررررتْ  اِدشخ ررررْن يخ لخررررتْ : يخ ررررا نخزخ ِبينخ  لخمَّ تخألخ األخْيرررررخ ِشرررريرخ           يخررررا خ رخسلررررو ل اللَّررررِع  :{}وخأخْنررررِذْر يخ
لَّ خ  - سخ لخْيِع وخ لَّ  اللَّعل يخ فخا -صخ لخ  الصَّ   ،يخ

رررةل  :فخقخرررا خ  ي2 رررد   يخرررا فخاِطمخ مَّ ْبرررِد اْلملطَِّلررربِ  ،ِبْنرررتخ ملحخ رررِفيَّةل ِبْنرررتخ يخ ْبرررِد نِررري يخ يخرررا بخ  ،يخرررا صخ
ا ِشْدتل ْ اْلملطَِّلِب   اِلي مخ للوِني ِمْن مخ  أخْمِلألل لخكلْ  ِمْن اللَِّع شخْيد ا سخ

 ي(5)
 2و 5 يننموذجالمقا  للحد  الكالمي في اليناصر : 5الجدو  

 النياء اناصر اللد 

 المشددي 
 (S)اجطار 

وايرر  يلرر  جبرر  الصررفا  -صررل  اللررع يليررع وسررل -الرسررو  
لرر  القبادرر ، وكانررت الخطبررة وحولررع أنرراس مررن مختبمكررة يخطررب، 

 لج ر بالديول منذ البعاة النبويةيبداية ا
 اإلطار المكاني: يند جب  الصفا بمكةي

 : في بداية البعاة النبويةياإلطار الزماني

، معشررررر -صررررل  اللررررع يليررررع وسررررل -: الرسررررو  5النمرررروذ   (P) المشارك
طلرب، فاطمرة بنرت يريش، بنو يبرد المطلرب، العبراس برن يبرد الم

 رسو  اللع، صفية يمة رسو  اللعي
، العبراس برن -صرل  اللرع يليرع وسرل -: الرسرو  2النموذ  

 يبد المطلب، فاطمة بنت رسو  اللع، صفية يمة رسو  اللعي

لنذار الجم ور بعد  نفع يالية القرابة في لنقاذه  من النرار  (E)   الغاية 
 يو  البع  والجزا ي 

                                                           

ِبينخ ألخ يخِشيرختخألخ ا وخأخْنِذْر في يولع تعال : ق :11، كتاب اإليمان، باب المرظع السانق ي52 (، 201) 310، ري  قْيرخ
 ي551، ص 5 
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 جدال (K)المفتاح 

 الكال  الشف ي (I) الوساال 

 الخطبة (G)ظنا الخطاب 

صررل  اللررع يليررع -الشرراهد فرري هررذين الحررداين صرريغة ا سرر  الكامرر  فرري يولررع 
 :-وسل 

ْنألخ ِمْن اللَِّع شخْيد ايييي ي5 ْبِد اْلملطَِّلِب   ألْغِني يخ بَّاسخ ْبنخ يخ  يييخا يخ
رررد   :فخقخرررا خ  ي2 مَّ رررةل ِبْنرررتخ ملحخ ْبرررِد اْلملطَِّلررربِ  ،يخرررا فخاِطمخ رررِفيَّةل ِبْنرررتخ يخ ْبرررِد  ،يخرررا صخ يخرررا بخنِررري يخ

ا ِشْدتل ْ اْلملطَِّلِب   اِلي مخ للوِني ِمْن مخ  ي أخْمِلألل لخكلْ  ِمْن اللَِّع شخْيد ا سخ
 صيغة ا س  مع صلة القرابة في يولع صل  اللع يليع وسل :و 
رِفيَّةل يخمَّرةخ رخسلروِ  اللَّرِع   ألْغنِريييي ي5 ْنرأِل ِمرْن اللَّرِع شخرْيد ا يخا صخ رةل ِبْنرتخ  ،يخ يخرا فخاِطمخ

ا ِشْدِت   أل  ِليِني ِبمخ ْنأِل ِمْن اللَِّع شخْيدرخسلوِ  اللَِّع سخ  يا  ْغِني يخ
أمررا اإلطررار الزمرراني، فقررد ويررع فرري بدايررة البعاررة النبويررة حررين أمررر اللررع سرربحانع 

  وأن يصرردل بمررا أن يبررادي يومررع بررالتبلي -صررل  اللررع يليررع وسررل -وتعررال  رسررولع 
صرل  اللرع  –جا  منع تعال ي وهري بدايرة الج رر بالرديول بعرد أن يضر  رسرو  اللرع 

وذلرأل بعرد أن نرز   ي(5)مدل اال  سنين مرن مبعارع فري اإلسررار بالرديول -يليع وسل 

                                                           

، ت: محمد فتحي السيد، دار -صلف الل  الي  وسلم-النني سيرة  أبو محمد يبد الملأل، ابن هشا ، 5ي5
 ي321، ص 5  ، 5111طنطا،  الصحابة للترا ،
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ْْ َعر ض ُْمُمْرررضِ  َ   يولع تعال :  َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعررض
ِِ ْ  ي ويولرع تعرال :(5)  َوَأْنر

 َ ْ ََ َََت َِ َ       َعِرر ََ ِمرَ  ُْمُمرْؤِم َِر ََ ِمَمر ض َْتَ  ََاَ ر َْ َا ِْر ِْ رُْقرَرِبَ  َوْ
أمرا اإلطررار  ي(2)

 ي2النموذ  بع رواية  تالمكاني فكان يل  جب  الصفا كما صرح
-لرذلأل بردأ رسرو  اللرع  ؛أما المش د، فكان للقا  الخطبة أما  حشرد مرن النراس

اررر  أتبعرررع ببنررري يبرررد المطلرررب اررر  ذكرررر  أو    بنررردا  يرررريش -صرررل  اللرررع يليرررع وسرررل 
األشررخاص بعيررن   وهرر  العبرراس بررن يبررد المطلررب وصررفية يمررة رسررو  اللررع وفاطمررة 

(، جرررا  ذكرررر صرررفية بنرررت يبرررد 2النمررروذ  بنرررت رسرررو  اللرررعي وفررري روايرررة لعادشرررة )
المطلب بد  يمة رسو  اللع، وفاطمة بنت محمرد برد  بنرت رسرو  اللرعي أمرا الغايرة 

اإلنررذار بيررو  البعرر  والجررزا ، وهررو  أن ررااتررع صررل  اللررع يليررع وسررل  فواضررق مررن كلم
الذين   يلمنون بالبع   -ويتذاأل–ليالن لعقيدل جديدل مخالفة لعقيدل مع   الناس 
 أو بالحيال بعد الموتي ومفتاو الخطاب هو الجدي

صرري  ا سرر   -صررل  اللررع يليررع وسررل -فرري  رر  هررذا المقررا ، اسررتخد  الرسررو  
، بري ن 2النمروذ  س  مع صلة القرابة، فما وجع المناسبة في ذلرألف فري الكام  أو ا 

جي   من يذاب اللرع أي   ين صل  اللع يليع وسل  أنع   يغني ين   من اللع شيدا  
أنرع وكرر تلأل المقولة لك  من يناديعي والذي ي  رر مرن السرياق  لن كفروه ويصوه،

نجرري   مررن اللررع تياليررة القرابررة    التأكيررد يلرر  أن  رراصررل  اللررع يليررع وسررل  أراد من
دي فاطمررررة والعبرررراس وصررررفية ي وكرررران بكمكانررررع صررررل  اللررررع يليرررع وسررررل  أن ينرررراشررريدا  

 –دون اإلضافة لل  اآلبا  و  صلة القرابرة ل  أنرع صرل  اللرع يليرع وسرل   بأسماد  

                                                           

 .14سورل الحجر، اآلية  5ي2
 .254سورل الشعرا ،  ي3
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نمررا  -فرري حقيقررة األمررر حررين كرران ينررادي هررل   الاالاررة لرر  يقصررد انتبرراه   فحسررب وان
الدرجرررة األولررر  تنبيرررع المسرررتمعين الحاضررررين بمرررا سررريلقيعي وكررران الرسرررو   يصررد فررري

وهرري النزيررة القبليررة وتعصررب   للعاليررة  -آنررذاأل–يعررر  النزيررة السرراددل فرري يشرريرتع 
الدمويرررةي فجرررا  خطابرررع صرررل  اللرررع يليرررع وسرررل  باسرررتخدا  ا سررر  مرررع اإلضرررافة للررر  

يرروحي بأنررع يلرر  الرررغ  مررن  اآلبررا  أو صررلة القرابررة ألنررع أنسررب وأوفرر  بررالمراد، وهررو
، حتر  يرب العالية بينع وبين   فكنع صل  اللع يليرع وسرل    ينجري   مرن اللرع شريدا  

لن أيرب األشرخاص لليرع صرل  اللرع يليرع وسرل    ينجري   يررب ياليرت   برع صرل  
ررا، أ  يمررة ، أ  بنتررا   فررال يغنرري   صررل  اللررع  اللررع يليررع وسررل ، سرروا  أكرران القريررب يم 

يررن أن اسررتخدا  الصرريغة المخالفررة لمررا هررو  ي هررذا، فضررال  يليررع وسررل  مررن اللررع شرريدا  
التخاطرررررب معتررررراد يضرررررفي يلررررر  الخطررررراب صرررررفة الجديرررررة والرسرررررمية التررررري تخرررررال  

وأيدر يلر  جلرب ا نتبراه وا هتمرا  ممرن ذكرر اسرمع بأهميرة الموضرول  (5)العادي
سرررل  فاطمرررة وصرررفية ويبررراس لشررردل يررررابت  ، وخطورترررعي وأفررررد صرررل  اللرررع يليرررع و 

ولشدل صلتع ب ر  مرن برين يراباترعي وفاطمرة كانرت أصرغر أو ده، وللصرغير زيرادل 
محبة، فكذا انتف  نفعع صل  اللع يليع وسل  لمرن يحرب مرن أياربرع ومرن يحررص 

ي ويشرك  نردا  فاطمرة فري الحرداين، (2)يل  نفعع، انتف  ين غيرره مرن براب أولر 
                                                           

ع األصررديا  فيمررا بيررن   أو الررذي يتخررذه جمايررة مررن النرراس المسررتوى الررذي يسررتعمل هررو يقصررد بالتخاطررب العررادي 5ي5
تكاررر فيررع المنايشررة ومقاطعررة المررتكل  والتعليررق  مسررتوى الخطررابيي وهررذا اللرردي   جميعررا   مألوفررا   تنررايش موضررويا  

والتكرررار يلرر  الحرردي  للرر  غيررر ذلررأل مررن األمررور الترري تجعرر  اتخرراذ القرررارات السررريعة ممكنررة، كمررا تكاررر فيررع 
                           حتررررررررررررر  باإليمرررررررررررررا  واإلشرررررررررررررارلي الجمررررررررررررر  واإلجابرررررررررررررات بكلمرررررررررررررات مفرررررررررررررردل أويصرررررررررررررة وأشرررررررررررررباه الجمررررررررررررر  النا

 Fishman, Joshua A  ،Readings in، في  Joos,Martin ،The Isolation of Styles  ر:ن)ا

the Sociology of Language  يMouton Publishers ، The Hague ،1977 ،p 188-189) 
 ي41، ص 2   ،2002، دار الشروق، القاهرل، فتح المنعم شرح صليح مسلمشين، موس  شاهين،    2ي2
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ي ويمكرن (5)لغرة بحير  يشرعر بأن را كانرت حيندرذ تخاطرب باألحكرا وهي ل  تكن با
نمرا لريعلن  أن يجاب يلر  هرذا اإلشركا  برأن نردا ها لر  يكرن لتكليف را باألحكرا ، وان
للجم ررور الحاضرررين أنررع صررل  اللررع يليررع وسررل    ينجي ررا مررن اللررع لن لرر  تعمرر  

ن كرران بكمكانرع أن يعطي ررا مرن مالررع مرا تسرر نمرا همررع لنفسر ا بعررد بلوغ را، وان أ ي وان
صررل  اللررع يليررع وسررل  فرري هررذا المقررا  هررو التأكيررد بعررد  نفررع العاليررة الدمويررة فرري 

 لنجا  شخص من يذاب اللع سبحانع وتعال  يو  القيامةي 
 اآلتي: 3النموذ  وفي رواية أخرى جا  خطاب فاطمة باسم ا فقط كما في 

 3النموج  

ْيررررخلخ يخرررا خ  رررْن أخبِررري هلرخ رررا ألْنِزلخررر :يخ تخألخ األخ  ْت هخرررِذِه اآليخرررةل لخمَّ ِشررريرخ {}وخأخْنرررِذْر يخ ِبينخ رررا ، ْيررررخ دخيخ
لَّ خ -رخسلو ل اللَِّع  سخ لخْيِع وخ لَّ  اللَّعل يخ ْيش ا فخاْجتخمخعلوا فخعخ َّ وخخخصَّ  -صخ   ،يلرخ

  ،فخقخا خ يخا بخِني كخْعِب ْبِن لللخيٍّ أخْنِقذلوا أخْنفلسخكلْ  ِمْن النَّارِ   ي3

  ،بِن كخْعب  أخْنِقذلوا أخْنفلسخكلْ  ِمْن النَّارِ  يخا بخِني ملرَّلخ 

ْبِد شخْمس  أخْنِقذلوا أخْنفلسخكلْ  ِمْن النَّارِ   ،يخا بخِني يخ

نخا   أخْنِقذلوا أخْنفلسخكلْ  ِمْن النَّارِ  ْبِد مخ   ،يخا بخِني يخ

  ،يخا بخِني هخاِش   أخْنِقذلوا أخْنفلسخكلْ  ِمْن النَّارِ 

ْبِد    ،اْلملطَِّلِب أخْنِقذلوا أخْنفلسخكلْ  ِمْن النَّارِ يخا بخِني يخ

                                                           

، دار طيبة، الرياض، فتح الناري نشرح صليح النخاري، أحمد بن يلي بن حجر أبو الفض العسقالني،   5ي3
 ي411، ص 50    ،2001
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ْيررخ أخنَّ لخ ْفسخأِل ِمْن النَّاِر فخِكنِّي  ا فخاِطمخةل أخْنِقِذي نخ ي كلرْ   أخْمِلألل لخكلْ  ِمرْن اللَّرِع شخرْيد ا غخ
 ي(5)قِل خارخِحم ا سخأخبللُّ خا ِببخال

فرررري الحررررد   هررررذا الحررررد  الكالمرررري اشررررتم  يلرررر  يناصررررر المقررررا  الترررري تشرررربع
أما   -صل  للع يليع وسل -كان خطبة ألقاها رسو  اللع و ي السابق 2و 5النموذ  

 5حشد من الناس بمكة يندما نز  األمر بالج ر بالديولي ويد يكرون هرو والحرداان 
، ويرد يكرون العكرس  خرتال  مضرمون الخطبرة برين هرذه األحردا ي واحردا   حداا   2و

لخطرراب يختلرر ي فالخطرراب فرري هررذا الحررد  تلفرر  بررع ل  أن ا واحرردا   ويررد يكررون حررداا  
 السابق أو يبلعي  2و 5صل  اللع يليع وسل  بعد الخطاب في الحد  

 -صرررل  اللرررع يليرررع وسرررل -فررري هرررذا الحرررد ، جرررا  التأكيرررد فررري كرررال  الرسرررو  
للجم ررور المتلقررين يلرر  وجرروب ا سررتعداد ليررو  البعرر  إلنقرراذ أنفسرر   مررن النررار، ارر  

  تنبري    يلر  أنرع صرل  اللرع يليرع وسرل    يملرأل ل ر  مرن اللرع يأتي في آخر الكال
حيررر   53و 52ي وهرررذا بخرررال  ندادرررع لفاطمرررة والعبررراس وصرررفية فررري الحرررد  شررريدا  

من خال   نجي   من اللع شيدا  خطبة لقضية أن يالية القرابة   تالتأكيد من بداية ال
ق لك  مرن يناديرع فري يدا  تكراره صل  اللع يليع وسل  لقولع ق  أغني ينك  من اللع ش

منررررذ البدايررررة هرررري لنررررذار  2و 5ذلررررأل المويرررر ي فالغايررررة مررررن الخطرررراب فرررري الحررررد  
الجم رور بعرد  نفررع ياليرة القرابرة فرري لنقراذه  مررن النرار، بينمرا الغايررة األساسرية مررن 

هرري تررذكير الجم ررور بكنقرراذ أنفسرر   مررن النرراري فعليررع، تنررول  3الخطرراب فرري الحررد  

                                                           

تخألخ األخ وخأخفي يولع تعال : ق :11، كتاب اإليمان، باب صليح مسلممسل ، ي 5 ِبينخ ْنِذْر يخِشيرخ  341، ري  قْيرخ
 ي554، ص 5(،  204)
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جا  ذكر أسما  فاطمة والعباس وصفية مضافة للر  اآلبرا  و ي األسلوب بتنول المقا 
لغرض التأكيد يل  أن يالية النسرب أو القرابرة  2و 5أو صلة القرابة في الخطاب 

،   يضا  اسر  فاطمرة للر  أبي را ألن الررتأكيد 3  تنفع يو  القيامةي وفي الخطاب 
نما ا ستعداد بالعم  إلنق  اذ أنفس   من الناري ليس لقضية العالية الدموية وان

فري  -صل  اللرع يليرع وسرل -، وردت أسما  استخدم ا الرسو  3النموذ  في 
يررا بنرري كعررب بررن لررلي   -2يررا معشررر يررريش،  -1 خطرراب يشرريرتع األيررربين وهرري:

يرا   -1يا بني يبد المطلب  -1يا بني يبد منا ،  -4يا بني مرل بن كعب   -3
 يا بني هاش ي   -1بني يبد شمس  

فررري المويررر  مراياترررع  -صرررل  اللرررع يليرررع وسرررل -رويرررة بالغرررة الرسرررو  ومرررن 
فرري نرردا  القبادرر ي نررادى أو  بنرري كعررب بررن لررلي ألنررع أكبررر  لأليدميررة واألكاريررة يررددا  

العشادر وأص  البطون األخرى المذكورل في الخطبةي فمنع تفرل بنرو مررل برن كعرب، 
يبرد منرا  وبنرو  ومن مرل بن كعرب جرا ت بطرون أخررى هري بنرو يبرد شرمس وبنرو

هاش ي ا  جرا  ذكرر بنري يبرد المطلرب وهرو بطرن مرن بنري هاشر  ألن يبرد المطلرب 
  للرر  يلبررع وهرري هررو ابررن هاشرر ي وانتقرر  فيمررا بعررد للرر  نرردا  أيرررب النرراس لليررع وأحررب 

را  5 وفي النموذ فاطمةي  لمعشرر يرريش، ار   ، جا  نرداله صرل  اللرع يليرع وسرل  يام 
فبررردأ  اررر  األفرررراد ورت رررب   حسررب األيدميرررة يمررررا   خصصرر   بنررردا  بنررري يبرررد المطلررب،

 بالعباس بن يبد المطلب ا  صفية يمة رسو  اللع وانت   بفاطمة بنت رسو  اللعي 

تلررو اآلخررر  البطررون بالررذكر واحرردا   -صررل  اللررع يليررع وسررل -د النبرري افررر وكرران ل
 نفوس  يأيوى في  من أج  استجالب انتباه  ، ويقرب   لل  المخاِطب، فيلار تأايرا  

التقسرري  القبلرري الررذي سرراد فرري مجمتررع ذلررأل بهررذا األسررلوب  يشررعروفرري نفررس الويررت، 
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العصرر والتعصررب العشرادري المسررتحك  فري نفوسرر   رغر  أن رر  مرن جررد واحرد وأصرر  
أن  في خطابعي كما يروحي األسرلوب -وسل صل  اللع يليع -واحد، وراياه الرسو  

، م ما كبررت أو صرغرت من اللع شيدا  التعصب القبلي الذي يفتخرون بع   ينجي   
صرل  اللرع -ن الرسرو  لالقبيلة وم ما يويت أو ضعفتي ويل  هذا، يمكن أن يقرا  

أخرررذ بعرررين ا يتبرررار حالرررة الجم رررور ا جتماييرررة واقرررافت   وطبقرررات  ،  -يليرررع وسرررل 
العامررر  فررري القبادررر  وأكاريت ررراي فرررالجم ور هرررو  أيدميرررة فجرررا  خطابرررع ليررراه  مراييرررا  

رسو   )يباس بن يبد المطلب، وصفية يمة ألساليب، وحت  نداله لألفرادتصمي  ا
قصرد برع األشرخاص المنرادون اللع، وفاطمرة بنرت رسرو  اللرع( فري هرذا الموير ،   يل 

نمررررا يقصررررد بررررع المسررررتمعون كررررذلأل وهرررر  القبادرررر  الحاضرررررون فرررري  بعيررررن   فحسررررب وان
 الموي ي

   ب( خطاب الصلاني معاج نء ظنل

 4النموج  

ررنْ  بخرر    ْبررنِ  عخرراذِ مل  يخ ررلَّ  ًِ -النَّبِرري   ِرْد خ  كلْنررتل  :يخررا خ  جخ لخْيررعِ  اللَّررعل  صخ ررلَّ خ  يخ سخ  لخررْيسخ  -وخ
بخْينخعل  بخْيِني   ،الرَّْح ِ  ِخرخلل ملل  ِل َّ  وخ
بخ    ْبنخ  ملعخاذل  يخا :فخقخا خ    جخ
سخْعدخْيألخ  اللَّعِ  رخسلو خ  لخبَّْيألخ  :يلْلتل    [سخايخة   سخارخ  ال َّ ]  وخ
بخ    ْبنخ  ملعخاذل  يخا :يخا خ  ال َّ    جخ

سخْعدخْيألخ  اللَّعِ  رخسلو خ  لخبَّْيألخ  :يلْلتل    [سخايخة   سخارخ  ال َّ ] وخ
بخ    ْبنخ  ملعخاذل  يخا :يخا خ  ال َّ    جخ

سخْعدخْيألخ  اللَّعِ  رخسلو خ  لخبَّْيألخ : يلْلتل    وخ
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ا تخْدِري هخ ْ : يخا خ  قُّ  مخ لخ  اللَّعِ  حخ   فاْلِعبخادِ  يخ
  أخْيلخ ل  وخرخسلوللعل  اللَّعل : يلْلتل  :يخا خ 
قَّ  فخِكنَّ : يخا خ  لخ  اللَّعِ  حخ   [سخايخة   سخارخ  ال َّ ] يشخْيد ا ِبعِ  يلْشِركلوا وخ  يخْعبلدلوهل  أخنْ  اْلِعبخادِ  يخ
بخ    ْبنخ  ملعخاذل  يخا :يخا خ    جخ
سخْعدخْيألخ  اللَّعِ  رخسلو خ  لخبَّْيألخ  :يلْلتل    وخ
ا تخْدِري هخ ْ : يخا خ  قُّ  مخ لخ  اْلِعبخادِ  حخ   فذخِلألخ  فخعخللوا ِلذخا اللَّعِ  يخ
  يأخْيلخ ل  وخرخسلوللعل  اللَّعل  :يلْلتل  :يخا خ 
  ي(5)يلعخذِّبخ ل ْ    أخنْ  :يخا خ 

حمراره ورديفرع  -صل  اللع يليع وسل -رسو  اللع  اتخذ هذا الحد  مش د ركوب
الحرد     أني وذهب صاحب فتق المرنع-رضي اللع ينع- في خلفع هو معاذ بن جب 

ما خر  المسلمون للج اد مشال ليس مع   ما  إلحدى المعارألي وكايرا  ويع أانا  السفر 
 ما كان الحمار يحم  اانين، وكذلأل البعير، وكايرا   وكايرا   ،يكفي   من اإلب  أو الحمير

ي (2)ما كان الجمع مرن   يتعايرب يلر  دابرة واحردل   تكراد تميرز برين صراحب ا ومرافقيرع
ويررد  خلفرع يلر   في هذا السفر يركرب حمرارا   -صل  اللع يليع وسل -لرسو  وكان ا

 حماره أحد الصحابة األجال ، معاذ بن جب ي  

برالحوار إلزالرة الوحشرة لردى  وأانا  المسير، آنرس صرل  اللرع يليرع وسرل  معراذا  
ره رفيرق السرفر، فنراداه صررل  اللرع يليرع وسررل  باسرمع الكامر   قيرا معرراذ برن جبر ق وكررر 

                                                           

،         ص 5(،   30) 41، حدي  ري  50، كتاب اإليمان، باب صليح مسلم نشرح النوويالنووي،  5ي5
203. 

 ي501، ص 5  ،فتح المنعم شرح صليح مسلم  شين،  2ي5
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ال  مرات يب  توجيع السلا  لليعي ويب  بد  السلا  الااني، أياده مرل أخرى لنفس ا
صررل  اللررع يليرررع -الغايررةي والسررلا  الرررذي يطرررو نفسررع هنرررا، لمرراذا اسررتخد  الرسرررو  

لعامر  الرذي يردفع ا مراو ف لألسلوب العادي وهو ا س  هذا األسلوب المخال  -وسل 
العامرر  هررو المتلقرري وفرري هررذا الحررد   ف هرر -لليررع صررل  اللررع يليررع وسررل - الرسررو 

هذا األسلوب لذا كان   تخاذ -صل  اللع يليع وسل - للرسو  معاذف ول  نجد مبررا  
العام  فيع هرو معراذ، ألن معراذ برن جبر  لريس بغريرب و  بعيرد العاليرة مرع الرسرو  

ِويخ  -صرل  اللررع يليرع وسررل - صررل  اللررع -فري هررذا الحرد  أنررع رديرر  الرسرو  برر  رل
صرررل  اللرررع يليرررع -ي وهرررذا يرررد  يلررر  يررررب ياليرررة معررراذ مرررع الرسرررو  -وسرررل  يليرررع
وشرأنع صرل  اللرع يليرع وسرل  ي -رضري اللرع يرن  -ما  غيره من الصرحابة  -وسل 

فررري نررردا  الصرررحابة القريبررري العاليرررة منرررع هرررو ا كتفرررا  برررذكر أسرررماد   دون أسرررما  
 آباد  ي 

ا سرر  فقررط   اسررتخد - صررل  اللررع يليررع وسررل- الرسررو أن ، وممررا يليررد مررا يلنررا
 في ندا  معاذ في موي  آخر كما يأتي: 

 5النموج  
دَّاخنخا  اِلأل   ْبنل  أخنخسل  حخ لَّ - اللَّعِ  نخِبيَّ  أخنَّ مخ لخْيرعِ  اللَّعل  صخ رلَّ خ  يخ سخ ملعخراذل  -وخ بخر    ْبرنل  وخ  جخ
ِديفلعل  لخ  رخ  الرَّْحِ ، يخ
  !ملعخاذل  يخا :يخا خ  

سخْعدخْيألخ  عِ اللَّ  رخسلو خ  لخبَّْيألخ  :يخا خ    يوخ
 !ملعخاذل  يخا :يخا خ 
سخْعدخْيألخ  اللَّعِ  رخسلو خ  لخبَّْيألخ  :يخا خ    يوخ
 !ملعخاذل  يخا: يخا خ 
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سخْعدخْيألخ  اللَّعِ  رخسلو خ  لخبَّْيألخ  :يخا خ    يوخ
ررا :يخرا خ  ْبررد   ِمرنْ  مخ مَّرد ا وخأخنَّ  اللَّررعل  ِل َّ  ِللخررعخ    أخنْ  يخْشر خدل  يخ ْبرردلهل  ملحخ ررعل  ِل َّ  وخرخسلروللعل  يخ رَّمخ  اللَّررعل  حخ

لخ    يالنَّارِ  يخ
وا النَّاسخ  ِب خا ألْخِبرل  أخفخال اللَّعِ  رخسلو خ  يخا :يخا خ    ففخيخْستخْبِشرل
 ييختَِّكللوا ِلذ ا :يخا خ 

ْوِتعِ  ِيْندخ  ملعخاذ   ِب خا فخأخْخبخرخ ]  ي(5)ق[تخأخاُّم ا مخ
جردو  اآلتري يعررض ي وال4مرا بالرذي فري النمروذ   وهذا الحد  مشابع لل  حد  

  لل  جنب: جنبا  يناصر المقا  لك  من ما 

 1و 4يناصر المقا  للحداين الكالميين في النموذ   :2 الجدو 

 اناصر

 المقام

 الصيغة

 معاج نء ظنل

 (4لنموج  )ا

 معاج

 (5النموج  )

الرسو  صل  اللع يليع وسرل  ركرب  (S)المشدد 
 الحمار ومعاذ رديفعي

ع وسل  ركب الرسو  صل  اللع يلي
 الحمار ومعاذ رديفعي

 5  -الرسو  صل  اللع يليرع وسرل  (P)المشارك 
 2  -معاذ

 5  -الرسو  صل  اللع يليع وسل 
 2  –معاذ 

                                                           

                ،5(،   32) 13، حدي  ري  50باب  كتاب اإليمان،، صليح مسلم نشرح النوويالنووي،   5ي5
 ي255ص 
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صرررررل  اللرررررع يليرررررع -تعلررررري  الرسرررررو   (E)الغاية 
أن حرررررق اللررررررع يلرررررر   معرررررراذا   -وسرررررل 

، العباد أن يعبدوه و  يشركوا برع شريدا  
 ب  يوحق العباد يل  اللع أ  يعذ

صررررل  اللررررع يليررررع -تعلرررري  الرسررررو  
أن اللع حر  النار يل   معاذا   -وسل 

 الذي يش د أن   للع ل  اللعي 

تسلسل العمل 
(A) 

 2نادخى   – 5 

 لخب   الندا  – 2 

 )سارا ساية(

 مرل اانية 2نادخى   -5 

 لخب   الندا   -2 

 )سارا ساية(

 مرل االاة 2نادخى   - 5 

 لخب   الندا  -2 

 ارا ساية()س

ع السلا خ األو   – 5   وجَّ

 أجاب اللع ورسولع أيل  – 2 

 بخي ن الجواب – 5 

 )سارا ساية(

 2نادخى   – 5 

 لخب   الندا  – 2 

 2نادخى   – 5 

 لخب   الندا  – 2 

 مرل اانية 2نادخى   -5 

 لخب   الندا   -2 

 مرل االاة 2نادخى   - 5 

 لخب   الندا  -2 

 أخيل  وأفاد  – 5 

ع السلا  لل    – 2   5وجَّ

 أجاب  - 5 
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ع السلا خ الااني  – 5   وج 

 أجاب: اللع ورسولع أيل  – 2 

 بخي ن الجواب – 5 

 الجد الجد   (K)المفتاح 

ظنا الخطاب 
(G) 

 التخاطب العادي التخاطب العادي

وأنررع   يوجررد  ،للرر  أن المقررا  الررذي يكتنرر  الحررداين متشررابع 2يشررير الجرردو  
ومعاذ، ما يحت  يلر  أن يامر   -صل  اللع يليع وسل -ر غير الرسو  مشارأل آخ
في اختياره صل  اللع يليع وسرل  ا سر  الكامر   المستمعين ليس هو الملار جم ور

لرررذلأل ألن  يرررامال   لررريسالمفتررراو وجرررنس الخطررراب كرررذلأل المشررر د و فررري نررردا  معررراذي و 
ين  4ل  في ا الحد  الحداين مشتركان في ذلأل كلعي وتبق  الغاية، ف ي التي يخت

فري  التعلري  الرذي ألقري للر  معراذ، ل  أنرع فري مضرمون كرادن ي وا ختال 1الحد  
، ويلرر  يررد  سرروا  مررن حيرر  األهميررة، لررذلأل   الحررداين متعلررق بررأمور العقيرردل كررال

  يلار حقيقة  في اختيار الصيغةي

عامر  ويليع، بعد لمعان الن رر فري جميرع نرواحي المقرا ، يلرتخلَّص للر  أن ال
الحقيقي فري اختيراره صرل  اللرع يليرع وسرل  أسرلوب نردا  معراذ باسرمع الكامر  هرو 

أراد من ذلأل جرذب انتباهرع للر   -صل  اللع يليع وسل -المتلقي نفسعي فالرسو  
لل  تشابع المقا  للحداين، يغلب يل  ال ن  ون را  ما سيعلِّمع لياه من أمورالديني 

هرو بدايرة خطابرع صرل   4النمروذ    فري المويرأن ما خطابان في حد  واحردي و 
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اللررع يليررع وسررل  لمعرراذ، لررذلأل أراد صررل  اللررع يليررع وسررل  أن ي رري  ذهررن المتلقرري 
)أي معاذ( ويلبع ومشايره لما سيتلق  من أمور العقيدل والديني وهرذا يتررا ى مرن 
أسلوب ندادع صل  اللع يليع وسل  بصيغة قمعاذ بن جب ق مرل بعد أخررى للتنبيرع 

   ما يلق  لليع، والفص  بين ندا  وندا  بالسكوت لتشويقع لل  ما يلق ، يل  ي
، ار  (5)ً  تامرا حت  يصغي ويلقري لليرع السرمع وهرو شر يد فيسرتقر فري يلبرع اسرتقرارا  

لتبايرررع بالسرررلا  برررد  اإلخبرررار المباشرررر، كررر  هرررذه األسررراليب يقصرررد من رررا التأكيرررد 
متلقرري وف مررع إلشررعاره بع رر  والتنبيررع بأهميررة مضررمون التعلرري  واستحضررار ذهررن ال

 ما سيلقيع يليعي

، وفيرع اكتفر  بمرا 1كمرا فري النمروذ   ع صل  اللع يليع وسل  خطابرع لرعا  تاب
 ؛تعود يليع في تسمية معاذ وهو نداله باسمع فقط لفقدان متطلب لل  مخالفة العرادل
ليرع ألنع يد ت يأ ذهنع واستعدت نفسع لقبو  تعلي  آخر مرن رسرو  اللرع صرل  اللرع ي

وسررل ي وأبقرر  يليررع الصررالل والسررال  أسرررلوب تكرررار نرردا  اسرر  المتلقرري اررال  مررررات 
خطراب يبلرعي ويرد  تسلسر  العمر  فري الجرردو  الإلشرعاره بأهميرة مرا سريلق  كمرا فري 

صرل  اللرع يليرع -رسرو  اللرع   كتفا  4من الحد   أيصر يليال   1  أن الحد 3.1
 المتلقري يرد ت يرأ ذهنرع ألن الخطاب األو  التي في من الملكِّدات والم يِّدات -وسل 

 فال دايي لل  تكرارها في الاانيي  

                                                           

(،    5111، )الرياض: دار السال ، منة المنعم في شرح صليح مسلمالمباركفوري، صفي الرحمن،   5ي5
 ي11، ص 5
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 الخوصة . 5

 :ما يأتيستنتج يمكن أن ي ،وبنا  يل  ما تقد 

درررررع فررررري خطررررراب أيربا -صرررررل  اللرررررع يليرررررع وسرررررل -لن مرررررن يرررررادات الرسرررررو   -5
تخاطرب الويا معاذ فري مواير  فاطمة ما  يا  وأصحابع، استخدا  ا س  فقط

صرل  -ي ويعتبر هذا األسلوب هو العر  الشادع في خطاب الرسرو  عاديال
 لل  هل  ي -اللع يليع وسل 

هرررذه العرررادل، باسرررتخدا  يلررر   -صرررل  اللرررع يليرررع وسرررل -خرررر  الرسرررو  ويرررد ي -2
 س برن يبررد المطلرب، أو ا سرر ا سر  الكامر  مارر  يرا معراذ بررن جبر  ويررا يبرا

ويرا صرفية يمرة رسرو   مع ذكر صلة القرابة مار  يرا فاطمرة بنرت رسرو  اللرع
مررراذ  األحررردا  نقرررا  للررر  ذلرررألي ومرررن خرررال  التحليررر  لاللرررع، لذا ايتضررر  الم

مرررن أهررر  العوامررر  المتلقرررين والمسرررتمعين  تبرررين أن يامررر  الجم رررور الكالميرررة،
 الدافعة لل  هذا التحو ي 

في تأكيد مضمون الكال   -صل  اللع يليع وسل -وكان من أسلوب الرسو   -3
ب لمررا سرريلقيع، هررو اسررتخدا  أسررلوب ا سرر  الكامرر  فرري وجررذب انتبرراه المخاطخرر

 اع صل  اللع يليع وسل  مع معاذي  يخطاب المخاطخب أو ندادع كما في حد

يلرر  معرفررة جيرردل بأنسرراب يومررع،  -صررل  اللررع يليررع وسررل -وكرران الرسررو   -4
بي من األيرد  للر  األحرد  فري نردا  بطرون يرريشي كمرا فرايخ  التسلس  النسخ 

يب  األصرغري وهرذا  في خطاب األفراد، فذكر األكبر يمرا   عنفسراي  األمر 
الرسو  لمستوى جم وره ا جتمايي رتيب في الذكر يد  يل  مدى تقدير الت

 لعي ويكي   أسلوبع تبعا  
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فرررري نرررردا  يررررريش وبطون ررررا  -صررررل  اللررررع يليررررع وسررررل -لن أسررررلوب الرسررررو   -1
بالنزيرة القبليرة  با نتقا  من يمو  قيريشق لل  لفراد ك  بطن بالذكر، يوحي

الساددل في ذلأل العصر، ويرايي ا فري خطابرع نحروه  ليكرون أجرذب  نتبراه  
وألصق بقلوب  ي وهذا يرد  يلر  اسرتحباب مرايرال القري  ا جتماييرة والاقافيرة 

 ا ي لمجتمع معين يند التعام  مع   ما ل  يخال  الشريعة الغر  

ا  فرري الخطرراب النبرروي أن تحليرر  المقرراتضررق يلرر  مررا سرربق يرضررع،  ايتمررادا  
 صرررل  اللرررع يليرررع-ن الرسرررو   جتماييرررة والاقافيرررة فررري يصررررهي وكرررايعكرررس القررري  ا

ويرد  يد يحرد  يفويرا   يب  أن يلقي خطابع للجم ور، وهذا يد ر هذه القي  أو    -وسل 
 جعررر  خطابرررع متصرررفا   ل  اللرررع يليرررع وسرررل  ل رررذه القررري ،يكرررون العكرررسي وتقرررديره صررر

نتادج كذلأل يلر  الين البالغة والفصاحةي وتد   لوايعية فضال  بالحيوية والتأايرية وا
يلررر  بلرررورل العاليرررة برررين اللغرررة  الخطررراب النبررروي يرررادرة دراسرررفررري  تحليررر  المقرررا أن 

والمجتمررع، وربررط طريقررة كالميررة معينررة ب ويررة اجتماييررة محررددل مررن خررال  الكشرر  
، وتحديررررد ب  الكالميررررة الترررري ورد في ررررا الخطررررايررررن يوامرررر  مقاميررررة تحرررريط باألحرررردا

ي وِمرررن اخررر   ترررأتي رديس الحقيقررري الرررذي يرررلار فررري اختيرررار األسرررلوب المعرررينالعامررر  الررر
 ، مررررا يفسررررق لنررررا مجررررا   الرررررديس المررررلار واألسررررلوب يمليررررة الررررربط بررررين هررررذا العامرررر 

  ستنتا  جوانب اجتمايية واقافية ورا  ذلأل التنولي  
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 المراظع

 ( المراظع العرنية1

ي تي محمرررد يلررري النجررراري الخصاااااص  ي5112انيالفرررتق يامرررابرررن جنررري، أبرررو  -
 بيروت، لبنان: دار كتاب يربيي 

القراهرل:  يتأويال مشاكل القارآء  ي5113ي أبو محمد يبداللع برن مسرل  ابن يتيبة،-
 يدار الترا 

صااالف اللااا  اليااا  -النناااي سااايرة   ي5111أبرررو محمرررد يبرررد الملرررألي  ابرررن هشرررا ،-
  دار الصحابة للترا ي طنطا: ي 5ي طت:  محمد فتحي السيد ي-وسلم

تي يبرد السرال   يرساال الظالظ  ي5115 يالجاح ، أبو يامان يمرو بن بحرر-
 يدار الجي  :بيروت هاروني

 دار الكتب العلميةي بيروت :  يالنخوا ي 5111 يالجاح  -

مطبعرررة لجنرررة الترررألي  والترجمرررة القررراهرل:  .النيااااء والتنيااايء  ي5141 يالجررراح  -
 يوالنشر

 دالحميرررد هنرررداوييتي يب يدالاااال اجاظاااا   ي2005 يي، يبرررد القررراهرالجرجررران -
 يدار الكتب العلميةبيروت: 

 ي البيضا : دار الاقافةياللغة العرنية معناها ومنناها  ي5114حسان، تما  ي  -

بيررروت:  يالموافقااات فااي أصااول الشااريعة برردون ترراريخي الشرراطبي، أبررو لسررحاقي -
 دار المعرفةي
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ي يمران، السمانتيكية والنراظماتياة فاي اللغاة العرنياة  ي2005الحسن، شراهري  -
  ياألردن: دار الفكر

فاتح النااري نشارح   ي2001 يأحمد برن يلري برن حجرر أبرو الفضر العسقالني،  -
 يدار طيبةي الرياض: صليح النخاري

اجيضاااح لمختصاار تلخاايص المفتاااح فااي المعاااني والنياااء   ي5110القزوينريي  -
 يدار الكتاب اإلسالميالطبع:  دون مكان يوالنديع

، القراهرل: دار فتح المنعم شرح صليح مسلم  ي2002 شين، موس  شراهيني  -
 يالشروق

ي منااة الماانعم فااي شاارح صااليح مساالم  ي5111المبرراركفوري، صررفي الرررحمني  -
 يالرياض: دار السال 

  يي الرياض: دار طيبةصليح مسلم  ي2001مسل  بن الحجا ي  -

دار بيرروت: . نظرياة الساياق: دراساة أصاولية  ي2001ي ي  يرادرنج  الدين كر  -
 الكتب العلميةي

ي بيرررروت، صاااليح مسااالم نشااارح الناااووي  ي5111النرررووي، يحيررر  برررن شرررر ي  -
 دار الكتب العلميةيلبنان: 
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