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 البحث:خص لم   

 ية وأثرها على فهم السنة النبوية الشريفة،لتعرف على مفهوم الفروق اللفظبا ُيعنى هذا البحث

بيان التناسب ، ثم الكالم وتأويالتها واستعماالتها معرفة ما يضعه الناس في غير موضعه منو 

، وطريقة لوقوف على حقيقة األلفاظ ومجازهااو  بين اللفظ والمعنى وأثره فهم القرآن والسنة

 .دلوالتهاالترجيح بين ألفاظها وم

يان اختالف صيغ األلفاظ واتفاقها ، ومعرفة أسلوب الكناية والتعريض في فهم ب يبحثكما 

 .السنة

اللفظية لفهم القرآن ضرورة الوقوف على الفروق في  وتتجلى أبرز نتائج هذا البحث    

، ومن نتائجه زيادة اليقين بقول الرسول األمين : " إن من البيان لسحرا "، مع والسنة النبوية

ينزل معرفة الفروق اللفظية حتى ال إلى والفقيه والمفسر والقاضي والمفتي حاجة المحدث بيان 

  ن.لوصول بالمجتمع إلى سماحة الديلكالم الرسول في غير موضعه 

 الكلمات الدالة:

 السنة النبوية. –اللفظية  –الفروق 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

وسددا ص السددحاث ال قددال بهبددوث ، وفددارق أهددغ النددي مددص أهددغ ال ددال   ، الحمددد ف فددالص اإل ددبا 

محدررا مدص دار البدوار وااثدا علدى  ، ومنزل الفرقان على عبده يوم الكفا  ببيض ال دفا  ، الريا 

المنزه في عظيم عال ه عص مشابهة األروا  ومشداكلة األبدبا ، وأبدهد أن ل إلده إل ، دار الفال  

أرسددله  ، وأبدهد أن محمدددا عبدده ورسددوله،  بددهادز كاكيدة األربددا  يدوم القدددا  هللا وادده ل بددريه لده

 - ددلى هللا عليدده وسددلم  -فلددم يددزل  ، واددزث الكفددر قددد عددم الفطددا  والبطددا ، والحرمددات تسددتبا  

لى الحص بالحطا  الوضا  وسمهرية الرما  اتى أعلص مناديه في ناديه وبا ، وظهدر ديدص يربد إ

 دددلى هللا عليددده وعلدددى  لددده  ، هللا علدددى عميدددا األديدددان فطدددار فدددي ادفددداق بقادمدددة كقادمدددة الطندددا 

 ددالز نحددوك بهددا أعلددى رتددب ، وأ ددحابه وأكواعدده ومحبيدده مددا أكال الظلددم الحندداد  ضددو  ال ددبا  

 ها مص دركات اإلثم والطنا . النطا  ونخلص ب

 وبعد .

عليها؛ ليعرف كغ منها باسمه، مص أعغ التفاهم بيص  فالمخلوقات كلها تفتقر إلى أسما  يستدل بها

النا ، وهرا يقا ضرورز ل بّد منها؛ فالسم الموضوع بدزكا  المسدمى هدو اقيقدة لده، فدزذا نقدغ إلدى 

غيددره  ددار مطدداكا، وم ددال ذلددهق أنددا إذا قلنددا بددمل أردنددا بدده هددرا الكوكددب العظدديم الك يددر ال ددو ، 

 ده، وكدرله إذا قلندا بحدر أردندا بده هدرا المدا  العظديم المطتمدا وهرا السم له اقيقة؛ ألنه وضا بزكا

الددري معمدده ملددا، وهددرا السددم لدده اقيقددة؛ ألندده وضددا بزكا دده، فددزذا نقلنددا الشددمل إلددى الوعدده الملدديا 

استعارز كان ذله له مطاكا ل اقيقة، وكرله إذا نقلنا البحر إلى الرعغ الطواد استعارز كان ذله له 

قيددغق إن الوعدده الملديا يقددال لده بددمل، وهددو اقيقدة فيدده، وكدرله البحددر يقددال  مطداكا ل اقيقددة. فدزن

 للرعغ الطواد، وهو اقيقة فيه.

عاندب،  علدى أمدراا المعندى تحديدد كدان لدرا ؛ اللندة فدي ك يدر والعبدارات األلفاظ معاني في والخالف

 يخفدى قدد بدغ ، بينها الفروق  إدراك يراد متشابهة أبيا  بيص كان إذا ولسيما ، ال عوبة مص كبير
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 علِّمندي عمدالا  النبدي فقدال إلدى عدا  أعرابيداا  الخطدابي ق أن ذكدر نفسده  ، اللندة مدتكلم ذلده علدى

ا ليسا أو قال ، الرقبة وفه ، النسمة أعتص : فقال ، الطنة يدخلني  عتص النسمة ، ل : قال ؟ واادا

تقها أن تفرد خفدي  قدد أنده األعرابدي كدالم فدي يظهدر فالري ، (1)ثمنها في تعيص أن الرقبة وفه ، بعِّ

 األعدراث أن مص الرغم على ، المعنى على الدللة في الكالم ألفاظ لتشابه ؛ والتبل المعنى عليه

 . الحاضرز عص لبعدهم العطمة إليهم تتطرق  لم الريص اللنة مص ف حا 

 بنريدب هدو ومدا ، والاتمدالبالتقريدب  إلا  اليدوم فيده يقدال ل الدري المشدتبه ومدص فدار ق ابدص قدال

 قال إذا ، واألوان ، ، والدهر والزمان ، الحيص : قولنا – معتاص كنهه على الوقوف لكص ، اللفظ

ل  مشدكغ هرا وأك را  را ده أو  ، كماناا  كلامته ول ، ايناا  كلامته ل وهللاِّ  : الحالف الف أو ، القا غ

 .(2)معلوم اد على منه بشي  يق ر

وليعلم مالث العلم أن موضوع كغ علم هو الشي  الري يسأل فيه عص أاواله التي تعرض لراته؛ 

فموضوع الفقه هو أفعال المكلفيص، والفقيه يسأل عص أاوالها التي تعرض لهداق مدص الفدرض والّنفدغ 

والحدالل والحددرام والندددث والمبدا ، وغيددر ذلدده، وموضدوع الطددّب هددو بددن اإلنسددان، والطبيددب يسددأل 

عص أاواله التدي تعدرض لده مدص  دحته وسدقمه، وموضدوع الحسداث هدو األعدداد، والحاسدب يسدأل 

عدددص أاوالهدددا التدددي تعدددرض لهدددا مدددص ال دددرث والقسدددمة والنسدددبة، وغيدددر ذلددده، وموضدددوع النحدددو هدددو 

األلفدداظ والمعدداني، والنحددوي يسددأل عددص أاوالهمددا فددي الدللددة مددص عهددة األوضدداع اللنويددة، وكددرله 

ولم يختلط بنيدره، وعلدى لم مص العلوم، وبهرا ال ابط انفرد كغ علم برأسه، يطري الحكم في كغ ع

، هرا فموضوع علم البيان هو الف ااة والبالغة، و اابه يسدأل عدص أاوالهمدا اللفظيدة والمعنويدة

                                                        

 بسند  حيا . 2/118( ، والدار قطني في سننه 69، والبخاري في األدث المفرد ) 30/600أامد  (أخرعه (1

 ( عليه علص ، فار  بص أامد ، 38 / كالمها في العرث وسنص ومسا لها العربية اللنة فقه في ال اابي( (2

 م . 199٧ – ه 1 ، 1٤18 / ط ، بيروت – العلمية الكتب دار ، بسبا اسص أامد : اوابيه ووضا
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وهددو والنحددوي يشددتركان فددي أن النحددوّي ينظددر فددي دللددة األلفدداظ علددى المعدداني مددص عهددة الوضددا 

امة، و ااب علم البيان ينظر في ف يلة تله الدللة، وهي دللة خا دة، اللنوي، وتله دللة ع

والمراد بها أن يكون على هيئة مخ و ة مص الحسص، وذله أمر ورا  النحدو واإلعدراث، أل تدر  

أن النحوي يفهم معنى الكالم المنظوم والمن ور ويعلم مواقا إعرابه، وما ذلده فزنده ل يفهدم مدا فيده 

 الغة.مص الف ااة والب

 :ومشكلة الدراسةأهمية الموضوع أوال : 

في أواخر القرن األول الهطري، أخر علما  العربية على عاتقهم مهمة عما ألفاظ اللنة ولمِّ 

المتفرق منها؛ مما ععلهم يت لون باألعراث ويرتحلون إليهم في  حرا هم؛ ليأخروا اللنة مص 

التراث اللنوي الكبير الري خلافه لنا القر ن  منابعها األ لية الحية، ف الا عص اعتمادهم على

الكريم والحديث النبوي الشريف واألدث القديم؛ بعره ون ره فتكونت لديهم مطموعة كبيرز مص 

الرسا غ ال نيرز التي تستقغ كغ واادز منها بألفاظ معنى أو عنل مص أعنا  النبات أو 

هد(، و "الخيغ" و "اإلبغ"، و 215األن اري )ت الحيوان؛ م غق "المطر" و "اللبأ واللبص" ألبي كيد 

، وقد اوت هره الرسا غ أو الكتب ألفاظاا (1)هد(216"الشا "، و "النخغ"، و "الكرم" لأل معي )ت 

ك يرز للمعنى الوااد أو المتشابه مص دون تحديد للفروق المعنوية بينها؛ ألنها عمعت ك يراا مص 

  لنات العرث ولهطاتها.

ومص عهة أخر ، فزن للترادف والتأليف فيه أثراا كبيراا في نشو  هره الظاهرز فقد اهتم العلما  

بطما األلفاظ المترادفة وتدوينها في ف ول أو كتب كاملة اهتماماا بالناا، وكانت كغ مبقة منهم 

واضحة أو  تأخر ما عمعته سابقتها مص المترادفات وتزيد عليها ما تستطيا. والحص أن ثمة فروقاا 

                                                        

-6ق د. أمطد الطرابلسي. دار الفتا دمشص ط 12،53في اركة التأليف عند العرث ص  نظرز تاريخية  (1)

 . العربي بيروتق د. عمر الدقاق. دار الشرق 13٤،  م ادر التراث العربي ص19٧6
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خفية بيص قسم كبير مص المفردات التي يظص بأنها مترادفة، فهي تختلف في درعاتها أو أنواعها أو 

غير ذله، "فنظر"، م الا، تختلف عص "رنا" و "لحظ" و "لما" وغيرها. كما أن قسماا مص المترادفات 

مص عرا  ذله تقاربت و  ،هي  فات لمسمياتها؛ فللسيف أسما  ك يرز منهاق الفي غ، الهندواني...

معاني ألفاظ ك يرز في اللنة العربية وتشابهت دللتها، وقد كانت الفروق بيص تله الكلمات 

والختالط  ، وضعف السليقة، واضحة لد  القدما ، بيد أنه بمرور الوقت وك رز الستعمال 

ها بمعنى وااد اضمحلت تله الفروق بيص الكلمات المتقاربة و ار النا  يستعملون، باألعاعم 

فلرله تأهب لهرا التساهغ بعض العلما  وعدّوه ضرباا مص اللحص وار وا على تنقية اللنة 

وأ التها محتطيص بالن وص القديمة ومعوليص على ما ذكره األقدمون مص اللنوييص وما ورد عص 

  .(1)العرث الف حا  إبان ع ور الاتطا  وألافوا كتباا و نفوا أبواباا 

ى تددداخغ األلفدداظ فددي السددتعمال لددد  المتددأخريص، لنحطدداط السددليقة، وانتشددار العطمددة، وبنددا ا علدد

واسدددتعمال العاميدددة بددددل مدددص العربيدددة، وعددددم التفريدددص بددديص المترادفدددات، الدددري بددددوره أد  إلدددى فهدددم 

هرا المطال ، وسمينا  في لمتواضاا ناساهم بطهدنأن  ناالن وص النبوية على غير مرادها ، أابب

 . الفروق اللفظية وأثرها في فهم السنة النبوية هرا البحث

 ث اختيار الموضوع قاسبأثانيا ق

 ق ويمكص أن نرعا أسباث دراسة هرا الموضوع لعدز أمور منها 

 أهمية اللنة العربية في اياز المسلم . -1

 تعلم اللنات العطمية .ا والنكباث على نفقدان هره األهمية عند متأخري كمان -2

 ضرورز الوقوف على الفروق اللفظية اتى ل تتداخغ المعاني. -3

 فهم القر ن والسنة بفهم سلف األمة وعدم الحياد عنهم . -٤

                                                        

   .1980 وكارز ال قافة واإلعالم. العراق -ق ااكم ماله لعيبي223الترادف في اللنة، ص (  (1
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 بيان أن مص أوعه اختالف القرا ات هو الفروق اللفظية م غ " ت بتوا" ، و" تبينوا" ... الخ . -5

 اهب الفقهية هو الفروق اللفظية .بيان أن مص أسباث اختالف المر -6

هرا الموضوع هو تدراام المسدلميص عندد الوقدوف علدى أن سدبب اخدتالف  ناأقو  سبب لختيار  -٧

 المراهب الفقهية والقرا ات القر نية هو الفروق اللفظية فال يطعص هرا في ذاك، ول ذاك في هرا.   

عندد المحددثيص أن يكدون الدراوي عالمدا تأكيد على أن مص بروط عواك رواية الحدديث بدالمعنى  -8

 بما يحيله اللفظ مص المعاني .

 ثال ا قأهداف الدراسة ق

 التعرف على مفهوم الفروق اللفظية وأثرها على فهم السنة النبوية الشريفة . -1

 مص الكالم وتأويالتها واستعمالتها . معرفة ما ي عه النا  في غير موضعه -2

 وأثره فهم القر ن والسنة . بيان التناسب بيص اللفظ والمعنى -3

 دلولتها .مالوقوف على اقيقة األلفاظ ومطاكها ، ومريقة الترعيا بيص ألفاظها و  -٤

 بيان اختالف  يغ األلفاظ واتفاقها ، ومعرفة أسلوث الكناية والتعريض في فهم السنة . -5

 ق ق منهج البحثرابعا  

وفقا للطريقة ادتيةق وقد سلكنا في هرا البحث المنهج الستقرا ى الموضوعى    

مص الم ادر استخل نا مفهوم الفروق اللفظية وأثره على فهم السنة النبوية الشريفة  -1

 األ لية ما توثيص المادز العلمية .

 خرعنا األااديث مص م ادرها األ لية إل إذا عز ذله فنستخدم الم در الفرعي . -2

بينا عواما الكلم وما فيها مص ألفاظ تت مص معنى ما ل تت منه أخواتها ، وبيان التأويالت  -3

 واستعمالت األلفاظ ومدلولتها .

قمنا ببيان التناسب بيص اللفظ والمعنى ، والحكم على المعاني ، ومعرفة الفرق بيص الحقيقة  -٤

 والمطاك ، والكناية والتعريض .
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مص األااديث النبوية لالسترباد به كنماذ  لبيان أهمية عنا بعض النماذ  استخر  -5

وكيفية الترعيا بيص المعاني . ، الفروق اللفظية واختالف  ينها  

 إلى الوصول للقارئ لنسهل والموضوعات والمراجع للمصادر علمية فهارس عملنا - 6

 . طريق وأقصر وقت بأسرع بغيته

 ق خطة البحث ق خامسا

 بتقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وثمانية ف ول وخاتمة . ناهرا البحث قم يتسنى الستفادز مصواتى 

ندددا للبحددث ، ومدددنهج البحدددث ، وخطدددة وسدددبب اختيار  ، هدددا عدددص أهميددة الموضدددوعفي نافالمقدمددة تحددددث

معنددى كلمددة  لحات البحددث وهددي قطوالتمهيددد تحدددثت فيدده عددص م دد والدراسددات السددابقة .،  البحددث

 الفروق ، وكلمة اللفظية ، وعص  لت علم اللنة .

 وأما الف غ األول بعنوان ق عواما الكلم، وفيه مبح انق

 المبحث األولق ألفاظ تت مص مص المعنى ما ل تت منه أخواتها .

 . مص عواما الكلم اإليطاك المبحث ال انيق 

 موضعه، وفيه خمسة مبااث .وأما الف غ ال اني ق معرفة ما ي عه النا  في غير 

 المبحث األول ق استعمال ألفاظ في غير ما وضعت له .

 المبحث ال انيق تأويغ المستعمغ مص مزدوعي الكالم .

 المبحث ال الثق تأويغ ما عا  م نى مص مستعمغ الكالم .

 ما يستعمغ مص الدعا  في الكالم .المبحث الرابا ق 

 تأويغ كالم مص كالم النا  مستعمغ . المبحث الخامل ق

 وأما الف غ ال الث ق التناسب بيص اللفظ والمعنى، وفيه مبح ان ق

 المبحث األول ق مقابلة في اللفظ والمعنى .

 المبحث ال اني ق مقابلة في المعنى دون اللفظ .
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 الحكم على المعاني، وفيه ثالثة مبااث . الرابا ق وأما الف غ 

 هم معنى ل يحتمغ غيره .المبحث األولق ف

 المبحث ال اني ق فهم المعنى وغيره ، ولكص النيرية إما أن تكون ضدا .

 المبحث ال الث ق فهم غير المعنى والنيرية ضدا .

 وأما الف غ الخاملق الحقيقة والمطاك .

 وأما الف غ الساد ق الترعيا بيص المعاني .

 فاقها .وأما الف غ السابا ق اختالف  يغ األلفاظ وات

 الكناية والتعريض . وأما الف غ ال امص  ق 

 .  علميةالفهار  الوأما الخاتمة فابتملت على أهم النتا ج والتو يات و 

 الدراسات السابقة قق  سادسا ق

ومنهددا الفدددوارق  ، فمنهددا الفدددوارق اللنويددة ، فددي الفدددوارق بشددكغ عددام  ددنفواهندداك مددص العلمددا  مدددص 

قدف علدى بحدث خ  دص لبيدان الفدوارق اللفظيدة فدي نها الفوارق في القر ن ، ولكص لم ومن ، الفردية

 السنة النبوية . ومص هره المؤلفات التي وقفت عليها .فهم 

 أنوار البروق في أنواع الفروق لشهاث الديص القرافي . -1

 ايا .الفروق اللنوية وأثرها في تفسير القر ن الكريم ، لمحمد بص عبد الرامص الش  -2

 دقا ص الفروق اللنوية في البيان القر ني لمحمد يا  خ ر الدوري . -3

 الم غ السا ر في أدث الكاتب والشاعر  ل يا  الديص بص األثير . -٤

 الفروق اللنوية ، أبو هالل الحسص بص عبد هللا العسكري . -5

 الفروق للكرابيسي . -6

 د بص هبة هللا أبو اامد .الفله الدا ر على الم غ السا ر، عبد الحمي -٧

 ن رز ال ا ر على الم غ السا ر ،  ال  الديص ال فدي . -8
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 تأويغ مختلف الحديث لبص قتيبة . -9

 الفرق ألبي ااتم سهغ بص محمد السطستاني . -10

 الختالف في اللفظ والرد على الطهمية والمشبهة ،لبص قتيبة . -11

اإلن ددداف فدددي التنبيددده علدددى األسدددباث التدددي أوعبدددت الخدددتالف بددديص المسدددلميص ألبدددي محمدددد  -12

 البطليوسي .

سددا ليص هللا العلددي القدددير أن يطعددغ هددرا العمددغ خال ددا لوعهدده الكددريم ، ومددا كددان فيدده مددص  ددواث 

 ونسددأل هللا، ومدا كدان فيده مدص تق دير وخطدأ فمدص أنفسدنا والشديطان ،  وادده وادص فمدص هللا تعدالى

وأن يكتدب لندا سددادا وتوفيقدا ، وأن ينفدر لندا عمددنا وخطأندا ، وفسدرافنا فدي تعالى العفو وال دفا ، 

 أمرنا ، فوضنا أمرنا إليه ، وعليه توكلنا ، هو مولنا ، نعم المولى ونعم الن ير .

 وكتبه                                                                    

 د. إبراهيم محمد محمد عبد العال                                                         

 د.محمد يوسف الشطي                                                               
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 التمهيد 

 إليه ترمي ما معرفة للقارئ  يتسنى اتى ، تعريفات إلى تحتا  كلمات على البحث هرا ابتمغ لقد

 الكلمات . هره

 أوال: تعريف كلمة الفوارق .

ق عما فرق والفرقق تفريقده بديص بديئيص، قدال األ دمعي الفدرقق تباعدد مدا بديص رأ  ال نيتديص ر االفو 

، وقيددغق مدددا يميدددز أمدددر مدددص  (2)، وقيدددغق مدددا بددديص المنسدددميص(1)والفددرق مدددص السدددحاث ب دددور ثدددم تتفددرق 

 .(3)أمر

 ثانيا: تعريف كلمة اللفظية .

هي كون اللفدظ متدى أملدص أو تخيدغ فهدم منده معنداه للعلدم بوضدعه، وهدي اللفظية الوضعيةقالدللة 

ألن اللفدظ الددال بالوضدا يددل علدى تمدام مدا وضدا لده  ، منقسمة إلى المطابقة والت ميص واللتدزام

بالمطابقة، وعلى عز ه بالت مص إن كان له عدز ، وعلدى مدا يالكمده فدي الدرهص بداللتزام كاإلنسدان 

يدددددل علددددى تمددددام الحيددددوان النددددامص بالمطابقددددة وعلددددى أادددددهما بالت ددددمص وعلددددى قابددددغ العلددددم فزندددده 

 .(٤)باللتزام

 ثالثا: آالت علم اللغة.

 ددااب هددره ال ددناعة  افددظ القددر ن الكددريم، والتدددّرث باسددتعماله وفدراعدده فددي مطدداوي كالمدده. -1

ينبني له أن يكون عارفا برله؛ ألن فيه فوا د ك يدرز، منهدا أنده ي دّمص كالمده باديدات فدي أماكنهدا 

                                                        

 . 2/3٤6غريب الحديث إلبراهيم الحربي   (1)

 . ٤/15٤1ال حا  تا  اللنة و حا  العربية (  (2

 . 2/685المعطم الوسيط   (3)

 . 1/16٧، التوقيف على مهمات التعاريف  1/10٤التعريفات (  (٤
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الال قدددة بهدددا ومواضدددعها المناسدددبة لهدددا، ول بدددبهة فيمدددا ي دددير للكدددالم بدددرله مدددص الفخامدددة والطزالدددة 

ة فددي تددأليف القددر ن اّتخددره والّرونددص؛ ومنهددا أندده إذا عددرف مواقددا البالغددة وأسددرار الف ددااة المودعدد

بحرا يستخر  منه الدرر والطواهر ويودعها مطاوي كالمه، وكفى بالقر ن الكريم واده  لة وأداز في 

اسددتعمال أفددانيص الكددالم؛ فعليدده أيهددا المتوبددا لهددره ال ددناعة بحفظدده والفحددص عددص سددره وغددامض 

 .(1)إليه، وذخر يعّول عليه رموكه وفباراته؛ فزنه تطارز لص تبور، ومنبا ل ينور، وكنز يرعا

افظ ما يحتا  إليه مص األخبار الواردز عص النبدي  دّلى هللا عليده وسدّلم، والسدلوك بهدا مسدله  -2

 القر ن الكريم في الستعمال.

 معرفة علم العربية مص النحو والت ريف. -3

مددا يحتددا  إليدده مددص اللنددة، وهددو المتددداول المددألوف اسددتعماله فددي ف دديا الكددالم غيددر  معرفددة -٤

الواشّي النريب ول المستكره المعيدب. فيفتقدر إلدى معرفدة عددز أسدما  لمدا يقدا اسدتعماله فدي الدنظم 

والن ر؛ ليطد إذا ضاق به موضا في كالمه بزيراد بعض األلفاظ سعة في العددول عنده إلدى غيدره، 

ي معناه، وهره األسما  تسمى المترادفة، وهدي اتحداد المسدّمى واخدتالف أسدما ه، كقولنداق مما هو ف

 الخمر، والرا ، والمدام؛ فزن المسّمى بهره األسما  بي  وااد، وأسماؤه ك يرز.

وكرله يحتا  إلى معرفة األسما  المشتركة ليستعيص بها على استعمال التطنيل في كالمده، وهدي 

ف المسددميات، كددالعيص؛ فزنهددا تطلددص علددى العدديص الندداظرز، وعلددى ينبددوع المددا ، اتحدداد السددم واخددتال

وعلددى المطددر، وغيددره، إل أن المشددتركة تفتقددر فددي السددتعمال إلددى قرينددة تخّ ّ ددها؛ كددي ل تكددون 

مبهمددة، ألنددا إذا قلندداق عدديص؛ ثددم سددكتنا، وقددا ذلدده علددى محددتمالت ك يددرز مددص العدديص الندداظرز والعدديص 

                                                        

1
 .1/61الم غ السا ر في أدث الكاتب والشاعر  ( (
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وغيدددره ممددا هدددو موضدددوع بدددزكا  هددرا السدددم، وفذا قرّندددا إليدده قريندددة تخ ددده كال ذلددده النابعددة والمطدددر 

 . (1)اإلبهام؛ بأن نقولق عيص اسنا ، أو عيص نّ اخة  ، أو ملّ ة ، أو غير ذله

أيام العرث تتنّوع وتتشعب،  معرفة أم ال العرث وأيامهم، فزن ذله عر  مطر  األم ال أي ا. -5

يام محاربة، ومنها أيام مندافرز، ومنهدا غيدر ذلده، ول يخلدو النداظم والنداثر فمنها أيام فخار، ومنها أ

مص النت اث لو ف يوم يمر به في بعض األاوال ببيها بيوم مص تله األيام، ومماثال له؛ فزذا 

عا  بركر بعدض تلده األيدام المناسدبة لمدراده الموافقدة لده، وقدا  عليده يومده؛ فزنده يكدون فدي غايدة 

وأمدددا الوقدددا ا التدددي وردت فدددي ادددوادث خا دددة بدددأقوام، فزنهدددا  ص؛ هدددرا ل خفدددا  بددده.الحسدددص والّرونددد

 كاألم ال في الستشهاد بها، وسنبيص نبرز منها اتى يعلم مقدار الفا دز منهاق

فمص ذله أنه ورد عص النبي  ّلى هللا عليه وسّلم اديث بيعة الحديبية تحت الّشدطرز، وكدان أرسدغ 

مكة في ااعة عرضت له، ولم يح ر البيعة، ف رث رسدول هللا بيدده ع مان رضي هللا عنه إلى 

 . (2)«هره عص ع مان، وبمالي خير مص يمينه»الشمال على اليميص وقالق 

وقيغق ل يعّد البر بدّرا اتدى يلحدص النيدث بالح دور، وي دغ مدص لدم ي دله بطدزا  ول بدكور؛ فزندة 

سدول هللا  دّلى هللا عليده وسدّلم عدص يمدديص النا دب بالشداهد مدص كدرم اإلاسدان، ولهدرا نابددت بدمال ر 

  .(3)ع مان

 

 

                                                        

 .بت رف 1/50الم غ السا ر في أدث الكاتب والشاعر  ((1

أبو محمدد علدي بدص أامدد بدص سدعيد بدص ادزم األندلسدي ، 1/210عواما السيرز وخمل رسا غ أخر  لبص ازم(2) 

 م 1900، 1مبعةق ،  م ر –دار المعارف ، صق إاسان عبا يحق، ت القرمبي الظاهري 

 . 1/٤53 با األعشى في  ناعة اإلنشا   (3)
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 الفصل األول

 جوامع الكلم                                        

ي الرسول  دلى هللا عليده وسدلم عوامدا الكلدم وهدو قليدغ اللفدظ ك يدر المعندى ، عدص أبدي هريدرز عطِّ أ  

 (1)«..  عوامدددا الكلدددم عطيدددتأ بسدددت قف دددلت علدددى األنبيدددا  »عليددده وسدددّلمق قدددال النبدددّي  دددّلى هللا 

فالكلمق عما كلمدة، والطوامداق عمدا عامعدة، والطامعدةق اسدم فاعلدة مدص عمعدت فهدي عامعدة، كمدا 

يقددال فددي المددركرق عمددا فهددو عدداما، والمددراد بددرله أندده  ددّلى هللا عليدده وسددّلم أوتددي الكلددم الطوامددا 

 للمعاني، وهو ينقسم قسميصق 

 

 المبحث األول 

 ها مما يجوز أن يستعمل في مكانهاالمعنى ما ال تتضمنه أخوات ألفاظ تتضمن من

 فمص ذله ما يأتي على اكم المطاك، ومنه ما يأتي على اكم الحقيقةق 

؛  (2)«ادن امي الوميل»فقوله  ّلى هللا عليه وسّلم يوم انيصق  قأما ما يأتي على اكم المطاك

وهرا لم يسما مص أاد قبغ رسول هللا  ّلى هللا عليه وسّلم، ولدو أتيندا بمطداك غيدر ذلده فدي معنداه 

                                                        

قدال الندوويق قدال  . (5)(523) رقدم -فدي  دحيحه  ( ، ومسلم 335) رقم  –في  حيحه  أخرعه البخاري  (1) 

القاضيق فيه تأويالن أادهما أنه ذم؛ ألنه إمالة للقلوث، و رفها بمقاما الكالم إليده، اتدى يكسدب مدص اإلثدم بده، 

م" وهو مرهبه في تأويغ الحديث. وال داني كما يكتسب بالسحر، وأدخله ماله في المومأ في "باث ما يكره مص الكال

أنددده مدددد ؛ ألن هللا تعدددالى امدددتص علدددى عبددداده بتعلددديمهم البيدددان. وبدددبه بالسدددحر لميدددغ القلدددوث إليددده. وأ دددغ السدددحر 

) مرقداز ال رف، فالبيان ي رف القلب ويميله إلدى مدا يددعو إليده. قدال الندوويق وهدرا التأويدغ ال داني هدو ال دحيا.

 ( .٤،٤96لم ابيا المفاتيا بر  مشكاز ا

 ( .1٧٧5) -في  حيحه  أخرعه مسلم ( (2
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، والفدرق بينهمدا « امدي الدوميل»لمدا كدان مؤديدا مدص المعندى مدا يؤديده « استعرت الحرث»فقلناق 

ك أن الددوميل هدددو الّتّندددور، وهدددو مدددومص الوقدددود ومطتمدددا الندددار، وذلددده يخيدددغ إلدددى السددداما أن هندددا

أو ما عر  « استعرت الحرث» ورز ببيهة ب ورته في اميها وتوّقدها، وهرا ل يوعد في قولناق 

   .(1)مطراه 

مدص العبدارز « نفدل السداعة»فقولهق  (2)«بع ت في نفل الّساعة» ّلى هللا عليه وسّلمق  الوكرله ق

بدة منده، لكدص قربهدا منده العطيبة التي ل يقوم غيرها مقامها؛ ألن المراد برله أنه بعث والسداعة قري

ل يدل على ما دل عليه الّنفل، وذاك أن الدنفل يددل علدى أن السداعة منده بحيدث يحدل بهدا كمدا 

 . حل اإلنسان بنفل مص هو إلى عانبهي

وعمدددا بددديص  (3)«بع دددت أندددا والّسددداعة كهددداتيص»وقدددد قدددال  دددّلى هللا عليددده وسدددّلم فدددي موضدددا  خدددرق  

بع دت علدى قدرث مدص السداعة أو والسداعة قريبدة مندي لمدا دّل أ بعيه الّسّبابة والوسدطى، ولدو قدال 

 .(٤)ذله على ما دّل عليه نفل الساعة، وهرا ل يحتا  إلى اإلمالة في بيانه؛ ألنه بّيص واضا

 

 

 

 

                                                        

 . 1/٧8الم غ السا ر   (1)

 ، ( وقال اديث غريب مص اديث المستورد ل نعرفه إل مص هدرا الوعده2213) -في سننه  أخرعه الترمري(  (2

  وهو اسص لنيره  

 ( .86٧) -في  حيحه  ( ، ومسلم5301 ( و) ٤936) -في  حيحه  أخرعه البخاري   (3)

 . 1/٧9الم غ السا ر   (٤)
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 المبحث الثاني

  من جوامع الكلماإليجاز 

 دددلوات هللا عليددده أي أن ألفاظددده ،  فددداظ القليلدددة علدددى المعددداني الك يدددرزالدددري يددددّل بددده باأللاإليطددداك 

عامعددة للمعدداني المق ددودز علددى إيطاكهددا واخت ددارها، وعددّغ كالمدده عددار هددرا المطددر ؛ فددال يحتددا  

 إلى ضرث األم لة به .

 ما الفرق بيص هريص القسميص اللريص ذكرتهما؛ فزنهما في النظر سوا ؟.فن قيغق و 

فددي الطددواثق إن اإليطدداك هددو أن يددؤتى بألفدداظ دالددة علددى معنددى مددص غيددر أن تزيددد علددى ذلدده  ندداقل

المعنى، ول يشترط في تله األلفاظ أنها ل نظير لها؛ فزنها تكون قدد اّت دفت بو دف  خدر خدار  

عص و ف اإليطاك، واينئر يكون إيطاكا وكيادز. وأما هرا القسم ادخر فزنه ألفاظ أفراد في اسنها 

نظير لها، فتارز تكون موعزز، وتارز ل تكون موعزز، وليل النرض منها اإليطاك، وفنما النرض  ل

 مكانها مص الحسص الري ل نظير لها فيه.
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 الفصل الثاني

 معرفة ما يضُعُه النَّاُس في غيِر موِضِعه

ابددتهرت علددى ألسددنة النددا  اليددوم ألفدداظ اسددتخدمت واسددتعملت فددي غيددر مددا وضددعت لدده فددي أ ددغ 

 اللنة، منها ما هو مرادف ومنها ما هو م اد . 

 المبحث األول                                       

  استعمال ألفاظ في غير ما وضعت له                          

ْشدمةة " ي دعها الندا  موضدا السدتحيا ، قدال األ دمعيق ولديل كدرله، إنمدا  فمص ذله كلمدة " الحِّ

م  بني فدالن "  هي بمعنى الن ب، واكى عص بعض ف حا  العرث أنه قالق " إن ذله لمماا ي ْحشِّ

 .(1)أيق ين بهم

دة، وأومن ذلك:  ْتدرةز " يدرهب الندا  ل سديما الشديعة إلدى أنهدا ذ ّريادة  الرعدغ خا ا نا مدص قدالق " " العِّ

ْتدرةز الرعدغ  عترز رسول هللا  لى هللا عليه وسلم " فزنما يرهب إلدى ولدد فاممدة رضدي هللا عنهدا، وعِّ

له علدى ذلده قدول أبدي بكدر رضدي هللا  ، ويدد  بةدرة دْص م دى مدنهم، ومدص غة ق مة ذريته وعشيرته األْدنةْونة

ْترةز رسول هللا  لى هللا عليه وسلم التي خر  منها قاأةْت عنه، وفنما عنهق " نحص عِّ ته التي تةفة ، وبةْي ة

يبةدْت العدرث  عندا كمدا عيبدت الرادا عدص ق ْطبهددا " عِّ
. ولدم يكدص أبدو بكدر رضدوان هللا عليده ليددداعي  (2)

 بح رز القوم عميعاا ما ل يعرفونه.

                                                        

  مؤسسة الرسالة.، صق محمد الدالييحق، تأبو محمد عبد هللا بص مسلم بص قتيبة الدينوري ، 1/1٤أدث الكاتب   (1)

موهدوث بدص أامدد  ،1/10٤ بر  أدث الكاتب لبدص قتيبدة، وانظر  6/2٧٤أخرعه البيهقي في السنص الكبر   (2)

مة لددهق م ددطفى  ددادق الرافعددي، بددص محمددد بددص الخ ددر بددص الحسددص، أبددو من ددور ابددص الطددواليقى دار الكتدداث  ، قةدددا

 . العربي، بيروت



 18 

والشكر " ل يفرق النا  بينهما؛ فالحمدق ال نا  على الرعغ بما فيه مص اسص،  "الحمد ومن ذلك :

تقدولق امددت الرعدغ إذا أثنيددت عليده بكدرم أو اسددب أو بدطاعة، وأبدباه ذلدده، كمدا ورد فدي ق ددة 

يدا »اإلفه مص اديث عا شة رضي هللا عنها عند الشيخيص " قال رسول هللا  لى هللا عليه وسدلمق 

قالددتق فقالددت لددي أمدديق قددومي إليدده، ول أامددده ول أامدددكما، ولكددص « . فقددد بددرأكعا شددة، أمددا هللا 

. والشددكر لددهق ال نددا  عليدده بمعددروف أولكدده؛ وقددد يوضددا الحمددد  (1)أامددد هللا الددري أنددزل برا تددي "

 . (2)موضا الشكر؛ فيقال امدته على معروفه عندي كما يقالق بكرت له عليه عشاعته

 المبحث الثاني

 المستعمل من مزدوج الكالمتأويل 

وردت في السنة النبويدة ألفداظ ااتملدت أك در مدص معندى، ولدرله اختلفدت أقدوال السدلف ال دالا فدي 

 تفسيرها فمص ذله ق 

مدص أاددث فيهدا اددثا فعليده لعندة هللا والمال كدة والندا  أعمعديص، ل يقبدغ »عص المدينةق "  قوله 

 . (3)«أو  و  محدثا»قالق فقال ابص أنلق  ،« هللا منه يوم القيامة  رفا، ول عدل

فقولددده ق " ل يقبدددغ هللا منددده  دددرفا ول عددددل " فقيدددغ ق ال دددرفق التوبدددة، والعددددل الفديدددة، قدددال هللا  

. أيق وفن تفد كغ فدا ؛ وقدال يدونلق  ( ٧0/األنعام)تعالىق) وفن تعدل كغ عدل ل يؤخر منها ( 

ا وكدرا، قدال هللا تعدالىق) فمدا تسدتطيعون  درفا ول ال رف الحيلة، ومنه قيغق إنه يت رف في كدر

                                                        

 ( .2٧٧0) في  حيحه  ( ، ومسلم٤٧5٧ ( و) ٤٧50 ( و) ٤1٤1) في  حيحه أخرعه البخاري  ( (1

أبددو هددالل الحسددص بددص عبددد هللا بددص سددهغ بددص سددعيد بددص يحيددى بددص مهددران  ،1/201 معطددم الفددروق اللنويددة(  (2

الطبعددةق ، «قددم»صق الشديخ بيددت هللا بيدات، ومؤسسددة النشددر اإلسدالمي التابعددة لطماعدة المدرسدديص بدد يددحقت ،العسدكري 

 .  1/36أدث الكاتب  ، هد1٤12األولى، 

 ( .1366) -في  حيحه  ( ، ومسلم٧300)  -في  حيحه  أخرعه البخاري  (3) 
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أنه   لى هللا عليه وسلميرو  عص النبي  ق رو  فيه أي ا سبعة أقواليو ( ،  19/الفرقان)ن را ( 

 ق وهدددو قددول مكحددول ومدددرهب األ ددمعي، وقددال يدددونل،  (1)قددال " ال ددرف التوبدددة والعدددل الفديددة"

ال دددرف  ق عبيددددزق ال دددرف الحيلدددة. وقدددال قدددومالفديدددة، وقدددال أبدددو  والعددددل ، ال دددرف الكتسددداث

فلة، وقال قتدادزق فدي قولده وال رف النا ، التطوع، وقال الحسصق العدل الفري ة والعدل ، الفري ة

لددو عددا ت بكددغ بددي  لددم يقبددغ  (، ٧0( ) األنعددام / وفن تعدددل كددغ عدددل ل يؤخددر منهددا  )تعددالى 

، وقدال ( 95/ الما ددز ) (أو عددل ذلده  دياما  )وااتطدوا بقولده تعدالى  ، منها، وقيغ العدل الم دغ

دد ددعماعددة مددص أهددغ اللنددةق العدددل والعدددل لنتددان ل فددرق بينهمددا بمنزلددة السِّّ  ق وقددال الفددرا ، لم لم والسا

العدددل مددا عددادل الشددي  مددص غيددر عنسدده والعدددل مددا عددادل الشددي  مددص عنسدده يقددال عندددي عدددل 

 .(2) وبه أي قيمته مص الدراهم أو غيرها

يقولون " اياك هللا وبياك " اياك هللاق ملكه هللا، والتحيدةق الملده، ومنده " التحيدات ف  :ومن ذلك 

معندددى  ق قدددال األ ددمعي .(3)" يددرادق الملددده ف، ويقددالق بيددداك هللا، أيق اعتمدددك هللا بالملددده والخيددر

ذهب إلى قول المفسريص وذله أنهم كعموا أن قابيغ لما قتغ هابيغ مكث  دم سنة  ، بياك أضحكه

" بيدداك "  .(4)فددأواى هللا إليدده ايدداك هللا وبيدداك قددال ومددا بيدداك قددال أضددحكه ف ددحه ، ل ي ددحه

أضحكه، وعا  هرا عند الطبري في ق ة  دم النبي عليه السالم ، عص سالم بص أبي الطعد قدالق 

                                                        

 ( .٤09أخرعه الخرا طي في مساوئ األخالق ) ( (1

 . 1/٤3أدث الكاتب  ( (2

 . 1/٤3أدث الكاتب  (3) 

 . 1/11٤بر  أدث الكاتب لبص الطواليقي  ( (٤
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 هق اّيداك هللا وبّيداك  أخداه، مكدث  دم ما دة سدنة ازينادا ل ي دحه، ثدم أتدي فقيدغ لدلما قتغ ابدص  دم 

 .(1)فقالق"بياك"، أضحكه

 المبحث الثالث

 تأويل ما جاء مثنى في مستعمل الكالم

وردت فدي السدنة النبويدة ألفداظ اسددتعملت م ندى فدي الكدالم ، وأي دا فددي كدالم الندا  وأعدرافهم فمددص 

ق " عددص عددابر، أن رسددول هللا  ددلى هللا عليدده وسددلم " كددان يأكددغ الخربددز بالرمددب،  ذلدده ققولدده 

 .(3).ويقال أي اق " ذهب منه األميبان " يراد به األكغ والنكا  (2)«هما األميبان»ويقولق 

، وفدي روايدة  (٤)ق " وأمدا النسدا  فألهداهص األامدرانق الدرهب والحريدر ..." أي دا قولده  ومن ذلك

ويقددال أي ددا " أهلدده الرعددال األامددران "  .  (5)هلدده النسددا  األامددران الددرهب والزعفددران"البيهقددي " أ 

 .(6)الخمر واللحم

" األسددودان " التمددر والمددا ، قالددت عا شددة رضددي هللا عنهدداق " لقددد رأيتنددا مددا رسددول هللا  ومننن ذلننك

اطدددداكي لرعدددددغ  وقددددال . (٧) ددددلى هللا عليدددده وسددددلم ومددددا لنددددا معددددام إل األسددددودان التمددددر والمددددا  "

                                                        

 . 10/209أخرعه ابص عرير في تفسيره  ( (1

 . 5596)في بعب اإليمان ) ( ، ومص مريقه البيهقي18٧1أخرعه أبو داود الطيالسي في مسنده )(  (2

 . 1/٤2أدث الكاتب   (3)

 ( .٧923) 8/236 ق ، والطبراني في الكبير 36/565 في مسنده  أخرعه أامد ( (٤

 ( .10113أخرعه البيهقي في الشعب )  (5)

دار ، صق محمد عدوض مرعدبيحق، تمحمد بص أامد بص األكهري الهروي، أبو من ور،  5/39تهريب اللنة   (6)

 . م2001الطبعةق األولى، ، بيروت –إايا  التراث العربي 

 ( .29٧2)في  حيحه( ، ومسلم 256٧) -في  حيحه  أخرعه البخاري  (٧) 
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است افتهق " ما عندنا إل األسودان " فقدال لدهق " خيدر ك يدر " قدالق " لعلده تظنهمدا التمدر والمدا ، 

 . (1)وهللا ما هما إل الليغ والحرز "

 والبردان الفطر والع ر . (2)«مص  لى البرديص دخغ الطنةق " » قوله ومن ذلك 

رسول هللا  لى هللا عليه وسلم فكان فيما علمني وعص عبد هللا بص ف الة، عص أبيه، قالق علمني 

، قالق قلتق إن هره ساعات لي فيها أبنال فمرني بأمر عداما « واافظ على ال لوات الخمل»

ومددددا كانددددت مددددص لنتنددددا، فقلددددتق ومددددا « اددددافظ علددددى الع ددددريص»إذا أنددددا فعلتدددده أعددددزأ عنددددي، فقددددالق 

ويقددددال" أتددددى عليدددده  . (3)«هددددا ددددالز قبددددغ ملددددوع الشددددمل، و ددددالز قبددددغ غروب»الع ددددران؟، فقددددالق 

 .(5)ويقال " اعتما للمرأز األبي ان " الشحم والشباث . (٤)الع ران " النداز والعشي

 

 

 

 

 

                                                        

صق عبدد الحميددد يدحق، تأبدو الحسدص علدي بدص إسدماعيغ بدص سديده المرسدي ، 8/600المحكدم والمحديط األعظدم ( (1 

 . 1/٤2، وأدث الكاتب  م 2000 -هد  1٤21الطبعةق األولى، ، بيروت –دار الكتب العلمية ، هنداوي 

 ( .635) في  حيحه ومسلم ( ،5٧٤) في  حيحه أخرعه البخاري  ( (2

 ( بسند  حيا .٤28أخرعه أبو داود في سننه )  (3)

محمدد محيدى  صقيدحق، تأبو الف دغ أامدد بدص محمدد بدص إبدراهيم الميدداني النيسدابوري ،  1/119 مطما األم ال(٤) 

 . بيروت، لبنان -دار المعرفة ، الديص عبد الحميد

 . 1/٤2أدث الكاتب (5) 
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 المبحث الرابع

 ما يستعمل من الدعاء في الكالم

كانت للعرث عادات للتهنئة فدأتى اإلسدالم فنيرهدا ومدص ذلده قدولهم " بالرفدا  والبنديص " يددعى بدرله 

فعص الحسص، عص عقيغ بص أبي مالب، أنه تزو  امرأز مص بني  عص ذله . للمتزو  فنهي النبي 

لى هللا عليه عشم، فقالواق بالرفا ، والبنيص، فقالق ل تقولوا هكرا، ولكص قولوا كما قال رسول هللا  

 . (1)«اللهم بارك لهم، وبارك عليهم»وسلمق 

قال ابص اطر ق كانت كلمة تقولها أهغ الطاهليدة فدورد النهدي عنهدا ، واختلدف فدي علدة النهدي عدص 

لما فيه مص اإلبارز إلى بنض البنات  ق وقيغ، ول ذكر ف ، ألنه ل امد فيه ول ثنا   ق ذله فقيغ

وهدو  ،  اللتئام مص رفأت ال وث ورفوتده رفدوا ورفدا  ق لتخ يص البنيص بالركر، وأما الرفا  فمعناه

دعا  للزو  باللتئام وال تالف فال كراهدة فيده. وقدال ابدص المنيدرق الدري يظهدر أنده  دلى هللا عليده 

فيظهر أنه لو قيغ ، ية ألنهم كانوا يقولونه تفاؤل ل دعا  وسلم كره اللفظ لما فيه مص موافقة الطاهل

للمتزو  ب ورز الدعا  لم يكدره كدأن يقدول اللهدم ألدف بينهمدا واركقهمدا بنديص  دالحيص مد ال أو ألدف 

 . (2)هللا بينكما وركقكما ولدا ذكرا ونحو ذله

 

 

 

 

 

                                                        

 . بزسناد  حيا (1906) ( ، وابص ماعه في سننه33٧1) في سننه ال نر   أخرعه النسا ي(1) 

 . 9/222فتا الباري  (2)
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 الفصل الثالث

 التناسب بين اللفظ والمعنى

عند علما  البديا هدو مراعداز النظيدر، ومدص التناسدب أي دااق امدغ اللفدظ علدى اللفدظ فدي  التناسب:

، ومددص التناسددب بدديص األلفدداظق (1)الترتيددب ليكددون مددا يرعددا إلددى المقدددم مقدددماا وفلددى المددؤخر مددؤخراا 

التطانل وهو أن يكون بعض األلفاظ مشتقاا مص بعدض إن كدان معناهمدا واادداا أو بمنزلدة المشدتص 

وهدرا إنمدا يحسدص فدي  ، ن معناهما مختلفان أو تتوافص  دينتا اللفظتديص مدا اخدتالف المعندىإن كا

وقدد اسدتعمله العدرث المتقددمون ، بعض المواضا إذا كان قليالا غير متكلف ول مق ود في نفسده 

 . (2)في أبعارهم

 المبحث األول

 المقابلة في اللفظ والمعنى

ْليةْبك ددوا كة ِّيددراا   لِّدديالا وة ك وا قة ْليةْ ددحة ، فقابددغ ( 82/ التوبددة)فالمقابلددة فددي اللفددظ والمعنددى كقولدده تعددالىق ُفة

 سبحانه وتعالى بيص ال حه والبكا  والقليغ والك ير.

ددا  تةدداك ْم   ددوا بِّمة ددا فةدداتةك ْم وةلة تةْفرةا  لةددى مة ددْوا عة ، فقددد  ( 23/  الحديددد) وكددرله قولدده تعددالىق ُلِّكةددْي لة تةْأسة

 عما سبحانه بيص األسى والفر  وهما ضدان ، وبيص الفوات واإلتيان وهما ضدان.

                                                        

دار الكتددب ، أبددو محمددد عبددد هللا بددص محمددد بددص سددعيد بددص سددنان الخفدداعي الحلبددي،  1/191 سددر الف ددااة(  (1

 . م1982هد_1٤02الطبعة األولى ، العلمية

 . 1/19٤المرعا السابص ( (2
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   ، عمدا النبدي (1)وقال رسول هللا  لى هللا عليه وسدلمق "خيدر المدال عديص سداهرز لعديص نا مدة"

 .بيص العيص الساهرز ، والنا مة وهما ضدان

مددا روتدده عا شددة رضددي هللا عنهددا عددص النبددى  ددّلى هللا عليدده وسددّلم أندده قددال لهدداق "عليدده  ومننن ذلننك

. فطمددا بدديص (2)بددالرفص يددا عا شددة، فزندده مددا كددان فددى بددى  إل كاندده، ول نددزع مددص بددى  إل بددانه" 

 . (3)الزيص والشيص وهما ضدان

هللا عنددهق "إن  ومددص الحسددص المطبددوع الددري لدديل بمتكلددف قددول علددي رضددي هللا عندده لع مددان رضددي

الحص ثقيغ مري، والبامغ خفيف وبي، وأنت رعغ إن  دقت سخطت، وفن كربت رضيت"، فقابغ 

الحددص بالبامددغ، وال قيددغ المددري بددالخفيف الددوبي، وال دددق بالكددرث، والسددخط بالرضددا، وهددره خمددل 

 .(٤)مقابالت في هره الكلمات الق ار

                   

 

 

 

                                                        

، والمقريزي في إمتاع  1/211مص الم ادر ، وأورده الماوردي في أدث الدنيا والديص  ناقف عليه مما لديلم ن(1) 

 .  2/3٧، وأامد بص محمد القسطالني في المواهب اللدنية  2/262األسماع 

 ( .259٤) -في  حيحه  ( ، ومسلم6٤01 و) (  6030) -في  حيحه  البخاري أخرعه  (2) 

المكتبددة  ،يحيددى بددص امددزز بددص علددي بددص إبددراهيم ، 2/198 الطددراك ألسددرار البالغددة وعلددوم اقددا ص اإلعطدداك  (3)

 . هد 1٤23الطبعةق األولى، ، بيروت –العن رية 

بيدروت، -دار ومكتبة الهالل، صق ع ام بقيويحق، ت ابص اطة الحموي ،  1/131 خزانة األدث وغاية األرث( (٤

 . م200٤الطبعة األخيرز 
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 المبحث الثاني

 المعنى دون اللفظالمقابلة في 

وأما المقابلة فدي المعندى دون اللفدظ فدي األضدداد .اقيقدة األضدداد اللفظيدة إنمدا هدي فدي المفدردات 

وادغ وعقدد، وقدغ وك در، فدزن القيدام ضدد القعدود، والحدغ ضدد العقدد، ، مص األلفاظ، نحوق قام وقعد 

بلفدظ مركدب كدان ذلده مقابلدة والقليغ ضد الك ير، فزذا ترك المفرد مص األلفاظ وتو غ إلى مقابلته 

 . (1)معنوية ل لفظية

 فمن ذلك الفرق بين اإلباء واالمتناع : 

 فاإلبا ق بدز المتناع، فكغ إبا  امتناعق وليل إبا  .

 والفرق بيص اإلبا  والكراهةق

أبيت  ق وقد رأيناهم يقولون للمله، أن اإلبا  هو أن يمتنا وقد يكره الشئ مص ل يقدر على إبا ه  

وفنمددا يريدددون أندده تمتنددا مددص أن ، ألن اللعددص يكرهدده كددغ أاددد  ، اللعددص ول يعنددون أندده تكددره اللعددص

 . (2)تلعص وتشتم لما تأتي مص عميغ األفعال

 

 

 

 

 

 

                                                        

 . 3/151الم غ السا ر في أدث الكاتب والشاعر   (1)

 . 1/8معطم الفروق اللنوية  (2)
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 الفصل الرابع

 الحكم على المعاني

وفا دز هرا الف غ اإلاامة بأساليب المعاني على اختالفها وتباينها، و دااب هدره ال دناعة مدص 

المحدثيص والفقها  والمفسريص مفتقر إلى هرا الف غ ، واعلم أن األ غ في المعنى أن يحمغ على 

ظاهر لفظه، ومص يرهب إلدى التأويدغ يفتقدر إلدى دليدغ، فدالمعنى المحمدول علدى ظداهره ل يقدا فدي 

تفسديره خددالف، والمعنددى المعدددول عدص ظدداهره إلددى التأويددغ يقددا فيده الخددالف؛ إذ بدداث التأويددغ غيددر 

مح ددور، والعلمددا  متفدداوتون فددي هددرا، فزندده قددد يأخددر بع ددهم وعهددا ضددعيفا مددص التأويددغ فيكسددوه 

 بعبارته قوز تميزه على غيره مص الوعوه القوية .

 ول يخلو تأويغ المعنى مص ثالثة أقسامق 

 ق إما أن يفهم منه بي  وااد ل يحتمغ غيره. األول

ا.  وال اني ق وفما أن يفهم منه الشي  وغيره، وتله النيريةق إماا أن تكون ضدًّ

ا.  ال الثق وفما أن ل تكون تله النيرية ضدًّ

 المبحث األول 

 المعنى لشيء واحد ال يحتمل غيره تأويل

 وهرا النوع يقا منه الك ير في القر ن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، وكالم العرث .

 المبحث الثاني

 لمعنى للشيء وغيره والغيرية ضدا تأويل ا

ا، وهددو مددص أظددرف التددأويالت المعنويددة ألن دللددة اللفددظ علددى المعنددى   فهددرا النددوع قليددغ الوقددوع عدددًّ

ه أغددرث مددص دللتدده علددى المعنددى وغيددره ممددا لدديل ب ددده، فممددا عددا  فددي دللددة اللفددظ علددى  وضدددا
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ه   دالز فدي مسدطدي هدرا خيدر مدص ألدف  دالز »قول النبي  ّلى هللا عليه وسّلمق ، المعنى وضدا

 ؛ فهرا الحديث يستخر  منه معنيان ضدانق  (1)«في غيره مص المساعد إّل المسطد الحرام

هللا  ّلى هللا عليه وسدلم، وادخدرق أن مسدطد أادهماق أن المسطد الحرام أف غ مص مسطد رسول 

رسول هللا  ّلى هللا عليه وسّلم أف غ مص المسطد الحرامق أي أن  الز واادز فيه ل تف غ ألدف 

 ددالز فددي المسددطد الحددرام، بددغ تف ددغ مددا دونهددا، بخددالف المسدداعد الباقيددة فددزن ألددف  ددالز فيهددا 

 .(2)تق ر عص  الز واادز فيه

ا " إن مما أدرك النا  مص كالم النبوزق األولى  - لى هللا عليه وسلم-كرله عا  قول النبي  أي ا

 ، وهرا يشتمغ على معنييص ضديصق (3)إذا لم تستا فا نا ما بئت"

لدم وادخدرق أن المدراد بده إذا  أادهماق أن المراد به إذا لم تفعغ فعالا تستحي منه فافعغ ما بدئت. 

ان، أادددهما عده عدص فعدغ مدا يسددتحى مرديكدص لده ايدا  ي نده فافعدغ مدا بدئت، وهدران معنيدان ضددا

 .(٤)مد ، وادخر ذم

ا، وذله أنه ذكر بريا الح درمي عندد النبدي   دلى هللا عليده -وم له ورد في الحديث النبوي أي ا

د القر ن" -وسلم دا المدد  فدالمراد بده أنده ل يندام الليدغ  (5)فقالق "ل يتوسا دا، أما ا وذمًّ وهرا يحتمغ مدداا

دا الدرم فدالمراد بده أنده ل يحفدظ مدص القدر ن  ا معده لدم يتهطدد بده، وأما دا عص القر ن، فيكون القر ن متوسِّّ

د معه القر ن، وهدران التدأويالن مدص األضدداد. وك يدراا مدا يدرد أم دال ذلده فد ي بيئاا، فزذا نام لم يتوسا

                                                        

 ( .1395 ( و)139٤) -في  حيحه  ( ، ومسلم1190) -في  حيحه  أخرعه البخاري  (1)

 . 1/50الم غ السا ر (  (2

 ( .6120 ( و) 3٤83) -في  حيحه  البخاري أخرعه  ( (3

 .بت رف 13/218لسان العرث  (٤) 

 . 2٤/500 -في مسنده  ( ، وأامد1٧83) -في ال نر   أخرعه النسا ي(  (5
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ومص مريف النلط الواقا في ابتراك األلفاظ ما روي مدص أن النبدي  دلى هللا  .(1)األااديث النبوية

فاعتددداك علدددي رضدددي هللا عنددده  ، عليددده وسدددلم وهدددب لعلدددي رضدددي هللا عنددده عمامدددة تسدددمى السدددحاث

ا . أو نحدو هدر(2)فقال النبي عليه السالم لمص كان معه " أما رأيتم عليا فدي السدحاث" ، متعمما بها

مددص اللفددظ فسددمعه بعددض المتشدديعيص لعلددي رضددي هللا عندده فظددص أندده يريددد السددحاث المعددروف فكددان 

قولده  ددلى هللا عليدده وسددلم ق  ومننن ذلننك أيضننا : ذلده سددببا لعتقدداد الشديعة أن عليددا فددي السدحاث.

قالدده لنسددا ه فحسددبنه مددص الطددول الددري هددو ضددد الق ددر فظنددت  (3)أسددرعكص لحاقددا بددي أمددولكص يدددا"

كينب قبلها علمص اينئر أنه إنما أراد الطول الري هو الف غ والكدرم  عا شة أنها المرادز فلما ماتت

 ٤)وكانت كينب أك رهص  دقة والعرث تقول فالن أمول يدا مص فالن اذا كان أكرم منه وأك ر برل

 

                                                        

 . 5/183النهاية في غريب األثر  (1) 

لددم نقددف عليدده بهددرا اللفددظ، وكعددم الراف ددة أن عليددا رضددي هللا عندده فددي السددحاث أخرعدده مسددلم فددي مقدمددة  (  (2

سفيان، قالق سمعت رعال سأل عابرا عص قوله عز وعغ ُفلص أبر  األرض اتى يدأذن مص مريص  1/20 حيحة 

، قدال سدفيانق « غ هدرهلدم يطدئ تأويد»[ ، فقدال عدابرق 80لي أبدي أو يحكدم هللا لدي وهدو خيدر الحداكميص   يوسدفق 

وكرث، فقلنا لسفيانق ومدا أراد بهدرا؟ فقدالق إن الراف دة تقدولق إن عليدا فدي السدحاث، فدال نخدر  مدا مدص خدر  مدص 

فددرا تأويددغ هددره اديددة، »ولددده اتددى ينددادي مندداد مددص السددما  يريددد عليددا أندده ينددادي اخرعددوا مددا فددالن، يقددول عددابرق 

 . «وسلموكرث، كانت في إخوز يوسف  لى هللا عليه 

 ( .2٤52( ، ومسلم )1٤20أخرعه البخاري )  (3 )

أبدو محمدد عبدد  ، 1/52بديص المسدلميص  اإلن اف في التنبيه على المعاني واألسباث التي أوعبت الخدتالف(  (٤

الطبعددةق ال انيدددة، ، بيددروت –دار الفكددر ، صق د. محمددد رضددوان الدايدددةيددحق، تهللا بددص محمددد بددص السدديد البطليوسدددي 

1٤03. 
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 المبحث الثالث

  ى للشيء وغيره والغيرية ليست ضداتأويل المعن

هرا النوع أك ر وقوعاا مدص القسدم ال داني، وهدو واسدطة بديص مدرفيص؛ ألن القسدم األول ك يدر الوقدوع، 

 والقسم ال اني قليغ الوقوع، وهرا القسم ال الث وسط بينهما.

ْم   ددك  ددا عددا  مندده قولدده تعددالىق ُوةلة تةْقت ل ددوا أةْنف سة ما ، فددزن هددرا لدده وعهددان مددص التأويددغ، ( 29/ النسددا )فمِّ

أاددددهماق القتدددغ الحقيقدددي الدددري هدددو معدددروف، وادخدددرق هدددو القتدددغ المطددداكي، وهدددو اإلكبددداث علدددى 

 .(1)المعا ي ، فزن اإلنسان إذا أكبا على المعا ي قتغ نفسه في ادخرز

قةدالة عليهما السالم، فقال هللا تعالى اكايدة ع-ومص ذله ما ورد في ق ة إبراهيم وذبا ولده  ندهق ُوة

ددا بةلةددغة  لةما لِّدديَم، فة َم اة ددْرنةاه  بِّن ددالة ، فةبةشا يصة ددالِّحِّ ددصة ال ا ، رةثِّّ هةددْب لِّددي مِّ يصِّ دديةْهدِّ بِّددي سة ددبل إِّلةددى رة ددي ذةاهِّ دده   إِّنِّّ مةعة

دداذةا تةددرة  قةددالة يةددا أةبةدد ددهة فةدداْنظ ْر مة ددي أةْذبةح  نةددامِّ أةنِّّ ددي أةرة  فِّددي اْلمة ددْعية قةددالة يةددا ب نةدديا إِّنِّّ ددا ت ددْؤمةر  السا ددْغ مة تِّ اْفعة

ْينةدداه  أةْن يةددا إِّْبددرةاهِّ  نةادة ، وة بِّدديصِّ تةلادده  لِّْلطة ددا أةْسددلةمةا وة لةما ، فة ددابِّرِّيصة ددصة ال ا ددا ة ما  مِّ نِّي إِّْن بة د  ددتةطِّ ْقتة سة دددا يم ، قةددْد  ة

، إِّنا هةرةا لةه وة اْلبةالة   اْلم   نِّيصة رةلِّهة نةْطزِّي اْلم ْحسِّ ْؤيةا إِّناا كة لةْيدهِّ فِّدي الرُّ ْكنةا عة تةرة يَم، وة ْبَا عةظِّ ْينةاه  بِّرِّ فةدة ، وة بِّيص 

دْرنة  بةشا ، وة نِّيصة دْؤمِّ نةدا اْلم  بةادِّ دْص عِّ ، إِّناده  مِّ دنِّيصة درةلِّهة نةْطدزِّي اْلم ْحسِّ يمة، كة لةى إِّْبرةاهِّ مل عة الة ، سة رِّيصة اقة اْدخِّ اه  بِّزِّْسدحة

يصة  ددددالِّحِّ ددددصة ال ا ددددصة  ( 112 – 99) ال ددددافات /  نةبِّيًّددددا مِّ اقة نةبِّيًّددددا مِّ ددددْرنةاه  بِّزِّْسددددحة بةشا فقولدددده تعددددالىق ُوة

يصة  قد يكون بشارز بنبوته بعد البشارز بميالده، وقد يكون استئنافاا بركره بعد ذكر إسدماعيغ  الِّحِّ ال ا

وذبحدددده، والتأويددددغ متطدددداذث بدددديص هددددريص األمددددريص، ول دليددددغ علددددى الخت دددداص  -عليدددده السددددالم-

عليهما السدالم، وكدرله - ن ما يدل على أن الربيا إسماعيغ ول إسحاق بأادهما، ولم يرد في القر 

ددا مددا يددرو  عندده أندده -لددم يددرد فددي األخبددار التددي  ددحات عددص رسددول هللا   ددلى هللا عليدده وسددلمق وأما

                                                        

 . 1/51الم غ السا ر (  (1
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 -عليده السدالم-فخار  عص األخبار ال حيحة، وفدي التدوراز أن إسدحاق  (1)قالق "أنا ابص الربيحيص"

 هو الربيا.

أندده قددالق خدددمت رسددول هللا عشددر  -رضددي هللا عنهمددا-مددا روي عددص أنددل بددص مالدده  :ومننن ذلننك

. وهددرا القددول يحتمدددغ  (2)سددنيص، فلددم يقدددغ لشدديَ  فعلتدده لدددم فعلتدده، ول لشدديَ  لدددم أفعلدده لددم ل فعلتددده

 وعهيص مص التأويغق 

أنه بال بر على خلص مص ي حبه، وادخرق  - لى هللا عليه وسلم-أادهما ق و ف رسول هللا 

ص لمددا فددي نفددل رسددول هللا  -و ددف نفسدده بالفطنددة والددركا  فيمددا يق ددده مددص األعمددال، كأندده مددتفطِّّ

 .(3) لى هللا عليه وسلم، فيفعله مص غير ااعة إلى استئرانه

ومددص عميددغ مددا ورد فددي السدديرز مددا رواه ابددص إسددحاق والواقدددي عددص غددزوز بدددر قددالق قددال ال ددمريق 

مص مكة، فزن كان الري أخبرني  ادقا فزنهم بطندب هدرا الدوادي. بلنني أنهم خرعوا يوم كرا وكرا 

قال رسدول هللا  دلى هللا عليده وسدلمق فأخبرندا عدص محمدد وأ دحابه. قدالق خبدرت أنهدم خرعدوا مدص 

ي درث يددوم كددرا وكددرا، فددزن كددان الددري خبرنددي  دادقا فهددم بطانددب هددرا الددوادي. قددال ال ددمريق فمددص 

                                                        

وسدكت عليده وقدال الدرهبي فدي  609،  2/60٤، والحداكم فدي المسدتدرك  21/85أخرعه الطبري في تفسديره  (1)

والحددديث اسددص بددغ  ددححه الحدداكم والددرهبي  ق 1/22٧وقددال العطلددوني فددي كشددف الخفددا   التلخدديص إسددناده واه .

يه بتعدد مرقه انتهى. ينافيه ما نقله الحلبي في سيرته عص السيومي أن هرا الحديث غريب، وأقولق فحينئَر ل  لتقوِّ

وفددي إسددناده مددص ل يعددرف انتهددى، وفيدده دليددغ علددى أن الددربيا إسددماعيغ وهددو ال ددحيا، وفددي الهدددي لبددص القدديمق 

اق إسددماعيغ هددو الددربيا علددى القددول ال ددواث عنددد علمددا  ال ددحابة والتددابعيص ومددص بعدددهم، وأمددا القددول بأندده إسددح

افمر   .دود بأك ر مص عشريص وعها

 ( .2309) في  حيحه ( ، ومسلم6911 ( و ) 6038 ( و ) 2٧68) -في  حيحه  أخرعه البخاري   (2)

 . 1/6٧الم غ السا ر  ( (3
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قدددال يحيدددى بدددص امدددزز العلدددوي  .(1)...  نحنننن منننن مننناءق أندددتم؟ قدددال النبدددي  دددلى هللا عليددده وسدددلم

يحتمغ أن « ما »المطلبيق وهرا ليل يعد مص اإللناك وفنما يعد مص المنالطة المعنوية، ألن قوله 

ويحتمدغ أن يكددون مددراده « مدا  السددما »كمدا يقددال هددو « مددا »يكدون بعددض بطدون العددرث يقددال لده 

 . (2)النطفة، فهو كما ذكرناه  الا لألمريص على عهة البتراك أنهم مخلوقون مص الما ، أ 

وقال الشيخ محمد أبو بهبة ق هرا مص التوريات البديعة، وهو يحتمغ معنيديصق أاددهما قريدب وهدو 

المكددان المعددروف بهددرا السددم، وال دداني بعيددد وهددو المددا  الددري خلددص مندده كددغ كددا ص اددي، وهددو مددراد 

 .(3)النبي

 الفصل الخامس

 قيقة والمجاز الح 

وهرا الف غ مهم كبير مص مهمات علم البيان، ل، بغ هدو علدم البيدان بأعمعده؛ فدزن فدي ت دريف 

 العبارات على األسلوث المطاكي فوا د ك يرز.

 .(٤)فالحقيقة هيق اللفظ الداّل على موضوعه األ لي

وأما المطاك فهو ما أريد به غير المعنى الموضدوع لده فدي أ دغ اللندة، وهدو مدأخوذ مدص عداك مدص 

هرا الموضا إلى هرا الموضا؛ إذا تخّطاه إليه؛ فالمطاك إذا اسم للمكدان الدري يطداك فيده كالمعدا  

                                                        

، وابدص ابدان فدي السدديرز  1/50 ، والواقددي فدي مناكيده 1/616أخرعده ابدص إسدحاق كمدا فدي سديرز ابدص هشددام  (1)

، وابددص سدديد النددا  فددي عيددون األثددر  5/٧3السددهيلي فددي الددروض األنددف ، وأورده 1/16٤النبويددة وأخبددار الخلفددا  

1/290 . 

 . 3/39لطراك ألسرار البالغة وعلوم اقا ص اإلعطاك  ا(2)
 -الطيعييةا المامنيية ،  دمشييق –دار القليية ، محمييب بييم محمييب بييم سييويلة أبييو   ييهية ، 2/131 السيييرا النيوييية علييى ضييو  القيير   والسيينة( (3

 . هد 1427

 . 1/1٤٤التوقيف على مهمات التعاريف   (٤)
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ّغ والمزار وأبباههما، واقيقته هي النتقال مص مكان إلى مكدان، فطعدغ ذلده لنقدغ األلفداظ مدص محد

إلددى محددغ، كقولندداق كيددد أسددد؛ فددزن كيدددا إنسددان، واألسددد هددو هددرا الحيددوان المعددروف، وقددد عزنددا مددص 

 . (1)اإلنسانية إلى األسدية

قة فيده، ذهب قوم إلى أن الكالم كله اقيقة ل مطاك فيه، وذهب  خرون إلى أنه كله مطاك ل اقي

للنويددة هددي اقيقددة األلفدداظ فددي دللتهددا اللنددة اقيقددة ومطدداكا، والحقيقددة ا وكددال هددريص المددرهبيص فاسددد

علدى المعداني، وليسدت بالحقيقدة التدي هدي ذات الشدي  أي نفسده وعينده؛ فالحقيقدة اللفظيدة إذا هددي 

دللدددة اللفدددظ علدددى المعندددى الموضدددوع لددده فدددي أ دددغ اللندددة، والمطددداك هدددو نقدددغ المعندددى عدددص اللفدددظ 

 .(2)الموضوع له إلى لفظ  خر غيره

 الفصل السادس

 المعانيالترجيح بين 

وهددرا الف ددغ هددو ميددزان الخددوامر الددري يددوكن بدده نقددد درهمهددا ودينارهددا، بددغ المحدده الددري يعلددم مندده 

ز، ولمحددة منتقدددز، فلدديل كددغ مددص امددغ ميزاناددا سددمية  مقدددار عيارهددا، ول يددزن بدده إّل ذو فكددرز متقدددة

ا والفرق بيص هرا الترعيا والتدرعيا الفقهدي   رافا، ول كغ مص وكن به سمية عرافا. أن هنداك يدرعا

ا بديص عدانبي ف دااة وبالغدة فدي ألفداظ ومعداَن  بيص دليلي الخ ميص في اكم برعي، وههنا يدرعا

وبيان ذله أنا  ااب الترعيا الفقهي يرعا بيص خبر التواتر م الا وبيص خبر ادااد، أو  خطابية.

البيددان؛ ألندده  بدديص المسددند والمرسددغ، أو مددا عددر  هددرا المطددر ، وهددرا ل يعددرض إليدده  ددااب علددم

ا بديص اقيقدة ومطداك، أو بديص اقيقتديص، أو بديص  ليل مص بدأنه، ولكدص الدري هدو مدص بدأنه أن يدرعِّّ

مطدداكيص، ويكددون ندداظراا فددي ذلدده كلدده إلددى ال ددناعة الخطابيددة، ولربمددا اتفددص هددو و ددااب التددرعيا 

                                                        

 بت رف . 1/202التعريفات (  (1

 . 1/29٧، التوقيف على مهمات التعاريف 1/85الم غ السا ر (  (2
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منا القو ،  يا بيص عام وخاص، أو ما بابه ذلهالفقهي في بعض المواضا، كالترع ل فدي الحكدم قدا

 على المعاني وانقسامها، ولنبيِّّصة في هرا الف غ مواضا الترعيا بيص وعوه تأويالتها فنقولق

لُّددصة للتددرعيا بدده، إذا مددا دلا عليدده ظدداهر لفظدده، ول يحتمددغ إلا  أمددا القسددم األول مددص المعدداني فددال تةعة

ا، فلدديل مددص هددرا البدداث فددي بددي . ددا واادددا إنمددا يقددا بدديص معنيدديص، يدددل عليهمددا لفددظ  والتددرعيا وعها

وااد، ول يخلو الترعيا بينهما مص ثالثدة أقسدامق إمدا أن يكدون اللفدظ اقيقدة فدي أاددهما مطداكاا فدي 

ا. ا، أو مطاكاا فيهما عميعا والترعيا بديص الحقيقتديص، أو بديص المطداكيص  ادخر، أو اقيقة فيهما عميعا

قيقدة والمطدداك، فزنده يعلددم ببديهدة النظددر، لمكدان الخددتالف يحتدا  إلددى نظدر، وأمددا التدرعيا بدديص الح

 بينهما، والشيئان المختلفان يظهر الفرق بينهما، بخالف ما يظهر بيص الشيئيص المشباهيص.

د فمثال الحقيقة والمجاز تادى إِّذةا مة ، اة دْم ي وكةع دونة ِّ إِّلةدى النادارِّ فةه  ا   ما در  أةْعددة يةدْومة ي ْحشة ا قولده تعدالىق ُوة

ل ددددونة  ددددان وا يةْعمة ددددا كة ه ْم بِّمة ل ددددود  ددددار ه ْم وةع  ْم وةأةْب ة ددددْمع ه  ْم سة لةددددْيهِّ دة عة ددددهِّ ا  وهةددددا بة ،  ( 20-19/ ف ددددلت ) عة

ددا، وأمددا المطدداك فيددراد بهددا  فددالطلود ههنددا ت فسددر اقيقددة ومطدداكاا، أمددا الحقيقددة فيددراد بهددا الطلددود مطلقا

عاندب المطداك علدى الحقيقدة، لمدا فيده مدص  الفرو  خا ة، وهدرا هدو الطاندب البالغدي، الدري يدرعا

 لطف الكناية عص المكّنى عنه .

 دلى هللا عليده وسدلمق "التمسدوا الدركق فدي -ق فقدول النبدي * أما مثال المعنينين إذا كاننا حقيقيَّني ن

معنيدديص والخبايددا عمددا خبيددة، وهددو كددغ مددا ي ْخبةددأ كا ناددا مددا كددان، وهددرا يدددل علددى  (1)خبايددا األرض"

المخبددو ز فدي بطددون األرض، وادخدرق الحددرث والندرا ، وعانددب الحددرث  أادددهما الكندوكاقيقيِّّديصق 

                                                        

( بسدند ضدعيف ، وال دحيا أنده ٤38٤يعلدى فدي مسدنده ) ، وأبدو 1/313أخرعه أامد في ف ا غ ال حابة (1) 

 موقوف على عا شة رضي هللا عنها .
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ل يدأمر  - لى هللا عليه وسدلم-والنرا  أرعا؛ ألن مواضا الكنوك ل تعلم اتى تلتمل، والنبي 

 .(1)برله؛ ألنه بي  مطهول غير معلوم، فبقي المراد بخبايا األرض ما يحرث وينر 

، وهدرا الحدديث  (2)هللا عليه وسلمق "إذا ابتلات النعال فال الز في الرادال" لى -وكرله ورد قوله 

مددرخِّّصل فددي تددرك  ددالز الطماعددة بسددبب المطددر، ولدده تددأويالنق أادددهماق إندده أراد نعددال األرض، 

 وهو ما غلظ منها، وادخرق إنه أراد األارية، والوعه هو ال اني، لظهوره في الدللة على المعندى،

ا  عليدده، ولددو كددان المددراد بدده غلددظ مددص األرض لخددر  عددص هددرا الحكددم كددغ بلددد تكددون وأك ددر العلمدد

 .(3)أرضه سهلة ل غلظ فيها

وفني » فممدا عدا  مدص ذلده قدول النبدي  دّلى هللا عليده وسدّلمق : * وأما مثال المعنيين المجازيين 

؛ فهدرا اللفدظ يسدتخر  منده معنيدانق أاددهماق تدام، وادخدرق مقددر،  (4)«صدقة الغنم في سنائمتها 

فالتدددام دللتددده علدددى وعدددوث الزكددداز فدددي السدددا مة ل غيدددر، والمقدددّدر دللتددده علدددى سدددقوط الزكددداز عدددص 

المعلوفة، إل أنه ليل مفهوما مص نفل اللفظ، بغ مص قرينة أخدر  هدي كالتابعدة لده، وهدي أنده لمدا 

لمعلوفة علم مدص مفهدوم ذلده أن المعلوفدة ل ككداز فيهدا، وللفقهدا  فدي خ ت السا مة بالركر دون ا

                                                        

 . 1/٧3الم غ السا ر (  (1

( 936) -( ، وابدددص ماعددده فدددي سدددننه 85٤فدددي ال دددنر  ) ( ، والنسدددا ي1059) فدددي سدددننه  أخرعددده أبدددو داود( (2

النبدي  دلى هللا عليده وسدلم كمدص الحديبيدة عص أبي قالبة، عص أبدي الملديا، عدص أبيده، أنده بدهد عميعهم مص مرق 

، وسددنده  ددحيا ، وأ ددغ  فددي يددوم عمعددة وأ ددابهم مطددر لددم تبتددغ أسددفغ نعددالهم، فددأمرهم أن ي ددلوا فددي راددالهم "

 رضي هللا عنهما . -الحديث في ال حيحيص مص اديث ابص عمر

 . 1/٧3الم غ السا ر (3) 

 ( .1٤5٤) -في  حيحه  أخرعه البخاري ( ٤)
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هددو القدددول  نالددديل هددرا موضددعها، والدددري يتددرعا عنددددذلدده مطاذبددات عدليدددة يطددول الكدددالم فيهددا، و 

  بفحو  المعنى المقدر، وهو الري يسميه الفقها  مفهوم الخطاث.

جعل قاضيا بين الّناس فقد ذبح من »ومما ورد منه أيضا قول النبي صّلى هللا عليه وسّلم: 

فهرا يستخر  منه معنيان تام ومقدر ، فالتام منهما يدل على أنه مص ععغ قاضيا  (1)«بغير سّكين

فقد عرض نفسه لخطر عظيم كالربا بنير سكيص، وأما المقدر فزنه يدل على أنه مص ععغ قاضيا 

ة أخر ، ولكنها ليست فقد أمر بمفارقة هواه، وهرا ل يدل عليه اللفظ بنفسه، بغ يستدل عليه بقرين

 انتقلنا مص الطهاد األ نر إلى الطهاد»ولهرا قال النبي  ّلى هللا عليه وسّلمق ه .مص توابع

فسّمى عهاد الكفار الطهاد األ نر وعهاد النفل الطهاد األكبر، فكما أن مطاهدز  (2)«األكبر

النفل عص هواها قتال بنير سيف فكرله قطعها عص هواها ذبا بنير سكيص، وهرا موضا 

مختص بالوعه ادخر؛ لبتماله على المعنى المق ود، وهو المراد مص  غامض، والترعيا فيه

 .(3)الق از على اإلمالق

                                                        

( وقال ق اسص غريب ، وابص ماعه في 1325) -في سننه ( ، والترمري35٧1)  -في سننه أبو داودأخرعه ( (1

 .( بسند  حيا لنيره2308) -سننه 

قال الحافظ ابص اطر في تسديد القو ق هو مشهور على األلسنة ق  1/٤86قال العطلوني في كشف الخفا  (2) 

قدولق الحدديث فدي اإلايدا ، قدال العراقديق رواه بسدند ضدعيف عدص عدابر، نكالم إبراهيم بص عيلة، انتهدى. و  وهو مص

مدددص غددزاز، فقدددال عليددده ال دددالز  - ددلى هللا عليددده وسدددلم-ورواه الخطيددب فدددي تاريخددده عدددص عددابر بلفدددظق قددددم النبدددي 

 والسددالمق "قدددمتم خيددر مقدددم، وقدددمتم مددص الطهدداد األ ددنر إلددى الطهدداد األكبددر" ، قددالواق ومددا الطهدداد األكبددر؟ قددالق

"مطاهدز العبدد هدواه"، انتهدى. والمشدهور علدى األلسدنةق رععندا مدص الطهداد األ دنر إلدى الطهداد األكبدر، دون باقيده 

 ت ار، انتهى.ففيه اق

 . 1/٧6الم غ السا ر   (3)
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أمننا مثننال المعنيننين إذا كننان أحنندهما مناسننبا لمعنننى تقدمننه أو لمعنننى تننأخر عنننه وا خننر غيننر  

ل تطعلدوا دعدا  الرسدول بيدنكم »ق هدو مدا كدان مناسدبا لمعندى تقدمده كقولده تعدالىق فاألولمناسب: 

 فالدعا  ههنا يدل على معنييصق ( 63) النور / «كدعا  بع كم بع ا

أادددهماق النهددي أن يدددعى الرسددول باسددمه؛ فيقددالق يددا محمددد، كمددا يدددعو بع ددهم بع ددا بأسددما هم، 

وفنمددا يقددال لددهق يددا رسددول هللا، أو يددا نبددي هللا؛ ادخددرق النهددي أن يطعلددوا ا ددورهم عنددده إذا دعدداهم 

 هم عند بعض، بغ يتأدبون معه؛ بأن ل يفارقوا مطلسده إل بزذنده، ألمر مص األمور كح ور بع

وهرا الوعه هو المراد؛ لمناسبة معنى ادية التي قبله وهو قوله تعالىق )إنما المؤمنون الدريص  مندوا 

 .( 62/ النور)باف ورسوله وفذا كانوا معه على أمر عاما لم يرهبوا اتى يستأذنوه( 

والتديص والزيتدون. ومدور »ن مناسدبا لمعندى تدأخر عنده وم الده قولده تعدالىق وأما ال دانيق وهدو مدا كدا

فالتيص والزيتون هما هرا الشدطر المعدروف، وهمدا اسدما عبلديص أي دا، ( ،  2-1) التيص / « سينيص

 .(1)وتأويلهما بالطبليص أولى؛ للمناسبة بينهما وبيص ما أتى بعدهما مص ذكر الطبغ الري هو الطور

 الفصل السابع

 اختالف صيغ األلفاظ واتفاقها

بدده، فدداختالف  يددة، ومكانددة بددريفة، وعددّغ األلفدداظ اللفظيددة منومددةالهددو مددص هددره ال ددناعة بمنزلددة ع

 يغ األلفاظ فزنها إذا نقلت مص هيئدة إلدى هيئدة؛ كنقلهدا مد ال مدص وكن مدص األوكان إلدى وكن  خدر 

وفن كانت اللفظة واادز، أو كنقلها مص  ينة السدم إلدى  دينة الفعدغ، أو مدص  دينة الفعدغ إلدى 

أو مدص الواادد  ينة السم، أو كنقلها مص الماضي إلى المستقبغ أو مص المسدتقبغ إلدى الماضدي، 

                                                        

 . 1/٧٧الم غ السا ر (  (1
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إلددى الت نيددة أو إلددى الطمددا أو إلددى النسددب أو إلددى غيددر ذلدده؛ انتقددغ قبحهددا ف ددار اسددنا، واسددنها 

 .(1) ار قبحا

علددى اللسددان، ومددا ذلدده فددال تسددتعمغ  وهددي فعددغ مدداض ثالثددي ل ثقددغ بهددا فمننن ذلننك لفظننة )ودع(

على  ينتها الماضية إل عا ت غير مستحسنة، ولكنها تسدتعمغ مسدتقبلة، وعلدى  دينة األمدر، 

كقول النبي  ّلى هللا عليه وسّلم وقد وا غ في بهر رم دان فوا دغ معده قدومق  ، فتطي  اسنة

 . (2)«لو مّد لنا الّشهر لوا لنا و ال يدع له المتعّمقون تعّمقهم»

ومددص ذلدده لفظددة )اللددب( الددري هددو العقددغ، ل لفظددة اللددب الددري تحددت القشددر، فزنهددا ل تحسددص فددي 

الستعمال إل مطموعة، وكرله وردت في القر ن الكريم في مواضا ك يرز وهي مطموعدة، ولدم تدرد 

 .( 29) ص /« وليتركر أولوا األلباث»مفردز، كقوله تعالىق 

النطدددص، ومخارعهدددا بعيددددز، وليسدددت بمسدددت قلة ول مكروهدددة وقدددد وهدددره اللفظدددة ال الثيدددة خفيفدددة علدددى 

تسددتعمغ مفددردز بشددرط أن تكددون م ددافة أو م ددافا إليهددا . فكونهددا م ددافة فكقددول النبددي  ددّلى هللا 

مددا رأيددت ناق ددات عقددغ وديددص أذهددب للددّب الحدداكم مددص إاددداكّص يددا »عليدده وسددّلم فددي ذكددر النسددا ق 

ة عارية عص الطما أو اإلضافة فزنهدا ل تدأتي اسدنة؛ ول ؛ فزن كانت هره اللفظ (3)«معشر الّنسا 

 تطد دليال على ذله إل مطرد الروق ال حيا . 

ومص ذله لفظة )خبر وأخبار( فزن هره اللفظة مطموعة أاسص منها مفردز، ولم تدرد فدي القدر ن إل 

 مطموعة.

                                                        

 . 1/٧٤الم غ السا ر (  (1

 . (110٤) - ( ، ومسلم في  حيحه٧2٤1)-في  حيحه أخرعه البخاري  (2) 

 ( .1٤62،  30٤أخرعه البخاري ) (3) 



 38 

ال هللا تعدالى فدي ق دة ومما ورد مص األلفاظ مفردا فكان أاسص ممدا يدرد مطموعدا لفظدة )البقعدة( قد

فلما أتاها نودي مص بامئ الواد األيمص في البقعدة المباركدة مدص الشدطرز أن »موسى عليه السالمق 

 .( 30/ الق ص  ) «رث العالميص يا موسى إني أنا هللا

استعمالها مفردز ل مطموعدة، وفن اسدتعملت مطموعدة فداألولى أن تكدون م دافة كقولنداق  واألاسص

 .(1)بقاع األرض، أو ما عر  مطراها

 الفصل الثامن                                       

 . الكناية والتعريض                                     

اللفددظ الددداّل علددى الشددي  علددى غيددر الوضددا الحقيقددي بو ددف عدداما بدديص الكنايددة  فالكنايددة هددي ق

والمكنددى عندده، كدداّللمل والطمدداع؛ فددزن الطمدداع اسددم موضددوع اقيقددي واللمددل كنايددة عندده، وبينهمددا 

 .(2)الو ف الطاما، إذ الطماع لمل وكيادز، فكان دال عليه بالوضا المطاكي 

فدزن هدرا اللفدظ يددّل  (3)«إذا لدم تسدتا فافعدغ مدا بدئت»وسدّلم دليغ ذلده قدول النبدي  دّلى هللا عليده 

 على المعنى وعلى خالفه .

إّنده كاندت امدرأز فديمص كدان مدص قبلندا، وكدان لهدا ابدص  »ومص ذله قول النبي  ّلى هللا عليه وسدّلمق 

عدددّم يحّبهدددا، فراودهدددا عدددص نفسدددها، فامتنعدددت عليددده، اتدددى إذا أ دددابتها بدددّدز فطدددا ت إليددده تسدددأله، 

                                                        

 . 1/99الم غ السا ر  (1) 

 بت رف . 1/28٤، التوقيف على مهمات التعاريف  1/18٧التعريفات  (2) 

 ( ، مص اديث أبي مسعود األن اري رضي هللا عنه6120( و ) 3٤83) -في  حيحه  أخرعه البخاري (  (3
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دها، فمكنته مص نفسها؛ فلمدا قعدد منهدا مقعدد الرعدغ مدص المدرأز قالدت لدهق ل يحدّغ لده أن تفدّض فراو 

 فقام عنها وتركها، وهره كناية واقعة في موقعها. (1)«الخاتم إل بحقه

يريددد بددرله النسددا ، « رويدددك سددوقه بددالقوارير»ومددص ذلدده أي ددا قددول النبددي  ددّلى هللا عليدده وسددّلمق 

أنطشدة يحددو، فقدال لدهق  ر، وذاك أنه كان في بعض أسفاره وغالم أسود اسدمهفكنى عنهّص بالقواري

 وهره كناية لطيفة. (2)«رويدك سوقه بالقوارير  يا أنطشة»

ومص ذله ما ورد في إقامة الحدد علدى الزاندي، وهدو أن يشدهد عليده برؤيدة الميدغ فدي المكحلدة، كمدا 

ا تددوني بددأعلم »مددرأز مددنهم كنيددا، فقددالق عددا  عددص عددابر بددص عبددد هللا، قددالق عددا ت اليهددود برعددغ وا

قددالق نطددد « كيددف تطددان أمددر هددريص فددي التددوراز؟»، فددأتوه بددابني  ددوريا، فنشدددهماق « رعلديص مددنكم

فمدددا »فدددي التدددوراز إذا بدددهد أربعدددة أنهدددم رأوا ذكدددره فدددي فرعهدددا م دددغ الميدددغ فدددي المكحلدددة رعمدددا، قدددالق 

لقتغ، فددعا رسدول هللا  دلى هللا عليده وسدلم قالق ذهب سلطاننا، فكرهنا ا« يمنعكما أن ترعموهما؟

بالشهود، فطا وا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرعها م غ الميغ في المكحلة، فدأمر رسدول هللا 

 .  وذله كناية عص رؤية الفر  في الفر . (3) لى هللا عليه وسلم برعمهما

ويرو  أن عمرو بص العاص كو  ولده عبد هللا رضي هللا عنده، فمك دت المدرأز عندده ثدالث ليدال لدم 

يدن منها، وفنما كان ملتفتا إلى  الته، فددخغ عليهدا عمدرو بعدد ثدالث، فقدالق كيدف تدريص بعلده؟ 

                                                        

( ، مدص ادديث ابدص 2٧٤3) -، ومسلم فدي  دحيحه ( 3٤65)  و (2215) -في  حيحه أخرعه البخاري  (1) 

 عمر رضي هللا عنهما

 فدددي  دددحيحه ( ، ومسدددلم6210 ( و) 6209 و) (6161) و (61٤9) فدددي  دددحيحه  أخرعددده البخددداري (  (2

(2323. ) 

 ( بسند  حيا .٤٤52) في سننه أخرعه أبو داود (3) 
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كنفدا ول لدم يفدت  لندا ». فقولهدا (1)فقالتق نعم البعغ إل أنه لم يفدّت  لندا كنفدا ول قدرث لندا م دطعا

 مص الكناية النرا  الظاهرز.« قرث لنا م طعا

 : أما التعريض

فهو اللفظ الدال على الشي  مص مريص المفهدوم، ل بالوضدا الحقيقدي ول المطداكي، فزنده إذا قلدت 

لمص تتوقا  لته ومعروفه بنير ملبق وهللا إندي لمحتدا  ولديل فدي يددي بدي  وأندا عريدان والبدرد 

بددباهه تعددريض بالطلددب، ولدديل هددرا اللفددظ موضددوعا فددي مقابلددة الطلددب، ل قددد  ذانددي؛ فددزن هددرا وأ

 .(2)اقيقة ول مطاكا

تطّهدري »قالدتق كيدف أتطهدر بهدا؟ فقدالق  (3)«خري فر دة مدص مسده فتطّهدري بهدا» ومثال ذلك :

فاعتدربتها عا شدة رضدي هللا عنهدا « سدبحان هللا  تطّهدري بهدا»قالتق كيف أتطهر بها؟ قالق « بها

كنايدة عدص الفدر  علدى مريدص اإلرداف؛ ألن « أثدر الددم»إليها، وقالتق تتّبعي بها أثر الددم، فقولهدا 

 أثر الدم في الحيض ل يكون إل في الفر ، فهو رادف له.

مددا يددرو  عددص عمددر بددص الخطدداث رضددي هللا عندده، وذاك أندده كددان يخطددب يددوم  ومثننال ذلننك أيضننا:

، فدخغ ع مان بص عفان رضي هللا عنه، فقال عمرق أّية ساعة هدره؟ فقدال ع مدانق يدا أميدر عمعة

المددددؤمنيص، انقلبددددت مددددص أمددددر السددددوق فسددددمعت الندددددا ، فمددددا كدت علددددى أن توضددددأت، فقددددال عمددددرق 

                                                        

 ( .5052) في  حيحه أخرعه البخاري   (1)

. م1990 -هدد 1٤10الطبعدة األولدى ، دار الطيدغ، عبد هللا بص محمد المعتز باف ،  1/39البديا في البديا (2) 

 .3/56بت رف ، الم غ السا ر 

 ( .332) في  حيحه ( ، ومسلم31٤)في  حيحه أخرعه البخاري (  (3
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أيدة ». فقولده (1)والوضو  أي ا، وقد علمت أن رسول هللا  ّلى هللا عليه وسّلم كدان يأمرندا بالنسدغ

 . (2)تعريض باإلنكار عليه لتأخره عص المطي  إلى ال الز وترك السبص إليها« ساعة هره

ومددص خفددي التعددريض وغام دده مددا ورد فددي الحددديث النبددوي، وهددو أن النبددّي  ددّلى هللا عليدده وسددّلم 

وهللا إنكم لتطبنون وتبخلون وتطهلون، وفنكم لمص »خر  وهو محت ص أاد ابني ابنته، وهو يقولق 

 . (3)« خر ومأز ومئها هللا بو ّ  ريحان هللا، وفنّ 

اعلم أّن وّعا واد بالطا ف، والمراد به غدزاز انديص، وانديصق واد قبدغ وّ ؛ ألن غدزاز انديص  خدر غدزاز 

أوقدا بهددا رسددول هللا  دّلى هللا عليدده وسددّلم مددا المشدركيص، وأمددا غزوتددا الطدا ف وتبددوك اللتددان كانتددا 

ا كانتا مطرد خرو  إلى النزو مص غير مالقاز عددو بعد انيص فلم يكص فيهما ومأزق أي قتال، وفنم

وفن  خددر ومددأز ومئهددا هللا »ول قتددال، ووعدده عطددف هددرا الكددالم وهددو قولدده  ددّلى هللا عليدده وسددّلم 

علددى مددا قبلدده مددص الحددديث هددو التأّسددف علددى مفارقددة أولده؛ لقددرث وفاتدده؛ ألن غددزوز اندديص « بددو 

يدده وسددّلم كانددت فددي ربيددا األول مددص سددنة إاددد  كانددت فددي بددوال سددنة ثمددان، ووفاتدده  ددّلى هللا عل

عشرز، وبينهما سنتان ون ف، فكأنه قالق وفنكم لمص ريحدان هللاق أي مدص ركقده، وأندا مفدارقكم عدص 

وكان « إن  خر ومأز ومئها هللا بو »قريب، إل أنه  انا عص قوله وأنا مفارقكم عص قريب بقوله 

 .(٤)ّلى هللا عليه وسّلمذله تعري ا بما أراده وق ده مص قرث وفاته  

                                                        

 ( .8٤5)في  حيحه( ، ومسلم 8٧8) في  حيحه أخرعه البخاري  (1) 

 . 3/٧3السا ر الم غ (  (2

وفدي البدداث عدص ابددص عمددر، واألبدعث بددص قديلق اددديث ابدص عيينددة، عددص  ( وقددال ق1910أخرعدده الترمدري )(  (3

، وأامددد فددي مسددنده  إبدراهيم بددص ميسددرز ل نعرفدده إل مددص ادي ده، ول نعددرف لعمددر بددص عبددد العزيددز سدماعا مددص خولددة

 ، إسناده ضعيف. ٤5/293

 . 1/309مختلف الحديث  ، وتأويغ 3/٧٤الم غ السا ر  (٤) 
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 الخاتمة

هرا ما مصا هللا به علينا الحمد ف الري بنعمته تتم ال الحات ، فله الحمد في األولى وادخرز ، 

، نحمد ف الري يسر لنا إتمام هرا البحث القيم في ،  في هرا البحث ووسعه الطهد والوقت

المكتبة اإلسالمية والعربية على اد سوا  ، موضوعه ، الطديد في الباث ، الري سي ري بحص 

 . فالف غ والمنة ف تعالى الري بر   دورنا لم غ هرا البحث

 ملخص البحث ق -

عظمة ال روز اللنوية وأهمية الفروق اللفظية في فهم  نه مص خالل تتبعنا لهرا البحث تطلت لنافز  

ابتدأنا ببيان أهمية الموضوع ومشكلة الدراسة ، وأسباث اختيار  القر ن الكريم والسنة النبوية ،

ذكرنا  الموضوع ، وأهداف الدراسة ، ومنهج البحث ، وخطة البحث ، والدراسات السابقة ،  وبعد

عباراتها عميقة تميز السنة النبوية في أنه مص خ ا ص النبوز عواما الكلم فمص  في هرا البحث

، ومنها ألفاظ تت مص مص المعنى ما ل تت منه أخواتها ،  ز معانيهاوك ر  المعنى بقلة ألفاظها

وأي ا اإليطاك في عباراتها ما ل تطده في غيرها مص اللنات األخر  ، ثم بيناا معرفة بعض 

كحياك وبيااك  في الكالم األلفاظ التي وضعت في غير موضعها ، وتأويغ استعمال المزدو 

 ، وذكر استعمالت الدعا  في الكالم في الكالم كاألميبان ،وتأويغ ألفاظ استعملت م نى 

كالتهنئة في اإلسالم ، وتأويغ كلمات استعملها النا  في مطالسهم م غ كما تديص تدان ، ثم 

ذكرنا التناسب بيص اللفظ والمعنى كالمقابلة بينهما أو المقابلة في المعنى دون اللفظ ، ثم بيانا 

وهو األك ر فها وتباينها كتأويغ المعنى للشي  وغيره والنيرية ضدا أساليب المعاني على اختال

 وقوعا كأسرعكص لحاقا بي أمولكص يدا أو تأويغ المعنى للشي  وغيره والنيرية ليست ضدا كنحص

مص ما  ، ثم ذكرنا أهم الف ول في هرا المبحث وهو معرفة الحقيقة والمطاك في اللنة ، ثم 

الترعيا بيص المعاني وهو الري يترتب عليه الترعيا الفقهي في األاكام الشرعية ، ثم تكلمنا عص 
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  ناعة اختالف  يغ األلفاظ واتفاقها ، ثم ختمنا البحث بف غ الكناية والتعريض في البالغة

  . ويفهم الساما مق ودا  خر أو التي يق د المتكلم بيئا ويراد بها مفهوما  خر

 أهم النتا ج ق -

 : التالية النقاط في تتم غ البحث هرا خالل مص إليها تو لنا التي النتا ج أهم مص

 أهمية تعلم اللنة العربية بالنسبة للفرد والمطتما . -1

 لفهم القر ن والسنة النبوية .ضرورز الوقوف على الفروق اللفظية  -2

 . (1)كيادز اليقيص بقول الرسول األميص ق " إن مص البيان لسحرا " -3

ااعدددة المحددددث والمشدددتنغ بددده معرفدددة الفدددروق اللفظيدددة اتدددى ل يندددزل كدددالم الرسدددول فدددي غيدددر  -٤

 موضعه . 

 ضعها .ااعة الفقيه والمفسر إلى معرفة الفروق اللفظية اتى ل ي ا ادية في غير مو  -5

 ااعة الق از والمفتيص إلى الفروق للو ول بالمطتما إلى سمااة الديص . -6

 عمال اللنة العربية بحملها ألفاظ لمعنى ، ولفظ لمعان . -٧

 . (2)قول النبي  لى هللا عليه وسلم ق " إن في المعاريض لمندواة عص الكرث " -8

 بالكرث .تعلم الفروق اللفظية يحمي المسلم مص الت اف  -9

الطهغ بالفروق اللفظيدة يدؤدي بالمسدلم إلدى التخدبط فدي الدديص لقولده تعدالى ) ومدا أرسدلنا مدص  -10

 رسول إل بلسان قومه ليبيص لهم ....( إبراهيم . 

 

 

                                                        

 ( .5٧6٧،  51٤6) في  حيحه أخرعه البخاري   (1)

 . 8/٤6أخرعه البخاري تعليقا   (2)
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 التو يات ق

 منها ق والمقتراات ويمكص أن نو ي ببعض التو يات

فددي المدددار  والطامعددات والمنتددديات  الهتمددام بدراسددة اللنددة العربيددة وفتقانهددا والتحدددث بهددا -

 العامة .

أن تنظم المؤسسات العلمية بعض المؤتمرات لبحث أهمية الفدروق اللفظيدة فدي فهدم السدنة  -

 . اكام الشريعة اإلسالميةألمص ترعيحات فقهية  النبوية لما يترتب عليها

ف علددى أسددرار أن يتبددادل ذوي الخبددرز فددي مطددالي الشددريعة اإلسددالمية واللنددة العربيددة للوقددو  -

 الحديث النبوي الشريف وانعكاسه اإليطابي على اياز البشرية في مطالسهم العامة .

تربدديا بعددض رمددوك الشددريعة واللنددة العربيددة لدسددهام فددي الندددوات والمحاضددرات لمختلددف  -

 .وأثرها على اياتهم برا ا المطتما لبيان أهمية هرا المطال في فهم السنة النبوية 

لشدددحر الهمدددم فدددي الحدددديث النبدددوي العلميدددة فدددي مطدددال الفدددروق اللفظيدددة  تنظددديم المسدددابقات -

 السنة النبوية . ستخرا  أسراروالهتمام باللنة العربية ل

سدددا ليص هللا العلدددي القددددير أن يطعدددغ هدددرا العمدددغ خال دددا لوعهددده الكدددريم ، وأن يطعلددده فدددي  دددحيفة 

مدص خطدأ أو  فيده ومدا كدان ، فمدص هللا وادده وسداد مص توفيصفيه وما كان اسناتنا يوم الحساث ، 

  إنه سميا مطيب .،الشيطان وهللا ورسوله منه برا   ومص الغ أو نسيان فمنك سهو أو 

 

 كتبه                                                                       

 د/إبراهيم محمد الحناوي 

 د.محمد يوسف الشطي

 

  



 45 

 والم ادر ثبت المراعا

 

إتحاف الخيرز المهرز بزوا د المسانيد العشرز، أبو العبدا  بدهاث الدديص أامدد بدص   -1

أبي بكر بص إسماعيغ بص سليم بص قايماك بص ع مان البو يري الكناني الشدافعي 

، تقدددديمق ف ددديلة الشددديخ الددددكتور أامدددد معبدددد عبدددد الكدددريم، تحقيدددصق دار المشدددكاز 

ياسددر بدص إبدراهيم، دار الدومص للنشدر، الريدداض، للبحدث العلمدي بزبدراف أبدو تمديم 

 م. 1999 -هد  1٤20الطبعةق األولى، 

أدث الددددنيا والدددديص، أبدددو الحسدددص علدددي بدددص محمدددد بدددص محمدددد بدددص ابيدددب الب دددري  -2

البندددادي، الشددهير بالمدداوردي ، دار مكتبددة الحيدداز، الطبعددةق بدددون مبعددة، تدداريخ 

 م.1986النشرق 

أدث الكاتب )أو( أدث الكّتاث ، أبو محمد عبد هللا بص مسلم بص قتيبة الدينوري ،  -3

 تحقيصق محمد الدالي، مؤسسة الرسالة .

األدث المفرد الطاما لآلداث النبوية ، البخاري ، تحقيصق األلباني ، دار ال ديص  -٤

 م .2000هد ، 1٤21، طق ال انية ، 

ققده وخدر  أاادي ده وعلدص عليدهق عبدد هللا األسما  وال فات للبيهقدي، البيهقدي ، ا -5

بدددص محمدددد الحابددددي، قددددم لدددهق ف ددديلة الشددديخ مقبدددغ بدددص هدددادي الدددوادعي، مكتبدددة 

 -هددددد  1٤13المملكددددة العربيددددة السددددعودية، الطبعددددةق األولددددى،  -السددددوادي، عدددددز 

 م. 1993

إمتاع األسدماع بمدا للنبدي مدص األادوال واألمدوال والحفددز والمتداع، أامدد بدص علدي  -6

القدددادر، أبددو العبدددا  الحسددديني العبيددددي، تقددي الدددديص المقريدددزي، تحقيدددصق  بددص عبدددد
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بيدددروت، الطبعدددةق األولدددى،  –محمدددد عبدددد الحميدددد النميسدددي، دار الكتدددب العلميدددة 

 م. 1999 -هد  1٤20

بيددددد القاسددددم بددددص سدددداّلم بددددص عبددددد هللا الهددددروي البندددددادي، تحقيددددصق  -٧ األم ددددال، أبددددو ع 

 .الدكتور عبد المطيد قطام  

اإلن اف في التنبيه على المعاني واألسدباث التدي أوعبدت الخدتالف، أبدو محمدد  -8

عبد هللا بدص محمدد بدص السديد البطليوسدي، المحقدصق د. محمدد رضدوان الدايدة، دار 

 .1٤03بيروت، الطبعةق ال انية،  –الفكر 

البديا فدي البدديا، أبدو العبدا ، عبدد هللا بدص محمدد المعتدز بداف ابدص المتوكدغ ابدص  -9

 م.1990 -هد 1٤10لمعت م ابص الربيد العباسي، دار الطيغ،الطبعة األولى ا

ردي  -10 ْوعِّ ْسدددرة البعددث والنشدددور، أامدددد بددص الحسددديص بدددص علددي بدددص موسدددى الخ 

الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيصق الشيخ عدامر أامدد ايددر، مركدز الخددمات 

 . م 1986 -هد  1٤06واألبحاث ال قافية، بيروت، الطبعةق األولى، 

بهطة المطالل وأنل المطالل، أبدو عمدر يوسدف بدص عبدد هللا بدص محمدد  -11

 بص عبد البر بص عا م النمري القرمبي . بدون ذكر الطبعة .

التعريفات، علي بدص محمدد بدص علدي الدزيص الشدريف الطرعداني ، تحقيدصق  -12

ضبطه و ححه عماعة مص العلما  بزبراف النابدر، دار الكتدب العلميدة بيدروت 

 م .1983-هد 1٤03طبعةق األولى لبنان، ال–

تهريب اللنة، محمد بص أامد بص األكهري الهروي، أبو من ور، تحقيصق  -13

بيدددروت، الطبعدددةق األولدددى،  –محمدددد عدددوض مرعدددب، دار إايدددا  التدددراث العربدددي 

 م.2001
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التوقيف على مهمات التعاريف، كيدص الدديص محمدد المددعو بعبدد الدرؤوف  -1٤

لعابدديص الحددادي ثدم المنداوي القداهري ، عدالم بص تا  العارفيص بص علدي بدص كيدص ا

 م.1990-هد1٤10القاهرز ، الطبعةق األولى، -عبد الخالص ثروت 38الكتب 

الطاما ، معمر بص أبي عمرو رابد األكدي مولهم، أبو عدروز الب دري،  -15

نزيدددغ الددديمص ، تحقيدددصق ابيدددب الدددرامص األعظمدددي، المطلدددل العلمدددي بباكسدددتان، 

 هد. 1٤03ي ببيروت، الطبعةق ال انية، وتوكيا المكتب اإلسالم

عدداما البيددان فددي تأويددغ القددر ن، محمددد بددص عريددر بددص يزيددد بددص ك يددر بددص  -16

غالب ادملي، أبو ععفر الطبدري، تحقيدصق أامدد محمدد بداكر، مؤسسدة الرسدالة، 

 م. 2000 -هد  1٤20الطبعةق األولى، 

ليدده الطدداما ال ددحيا المسددند المخت ددر مددص أمددور رسددول هللا  ددلى هللا ع -1٧

 –وسلم وسننه وايامه ، محمد بدص إسدماعيغ البخداري ، دار إايدا  التدراث العربدي 

 بيروت.

عواما السيرز وخمل رسا غ أخر  لبص ازم، أبدو محمدد علدي بدص أامدد  -18

بددص سددعيد بددص ادددزم األندلسددي القرمبددي الظددداهري ، تحقيددصق إاسددان عبدددا ، دار 

 م . 1900، 1م ر، الطبعةق  –المعارف 

غايددة األرث، ابددص اطددة الحمددوي، تقددي الددديص أبددو بكددر بددص خزانددة األدث و  -19

علدددددي بدددددص عبدددددد هللا الحمدددددوي األكراري ، المحقدددددصق ع دددددام بدددددقيو، دار ومكتبدددددة 

 م.200٤بيروت، الطبعةق الطبعة األخيرز -بيروت، دار البحار-الهالل

الدل غ في غريب الحديث، قاسم بص ثابدت بدص ادزم العدوفي السرقسدطي،  -20

محمددد بددص عبددد هللا القندداص، مكتبددة العبيكددان، الريددداض، أبددو محمددد، تحقيددصق د. 

 م. 2001 -هد  1٤22الطبعةق األولى، 
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ربيا األبرار ون وص األخيار، عدار هللا الزمخشدري، مؤسسدة األعلمدي،  -21

 هد. 1٤12بيروت، الطبعةق األولى، 

الدددروض األندددف فدددي بدددر  السددديرز النبويدددة لبدددص هشدددام، أبدددو القاسدددم عبدددد  -22

بص أامد السهيلي، المحقصق عمر عبد السدالم السدالمي، دار الرامص بص عبد هللا 

 م.2000هد/ 1٤21إايا  التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

سر الف ااة، أبو محمد عبد هللا بص محمد بص سعيد بص سنان الخفداعي  -23

 م.1982هد_1٤02الحلبي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 

بد هللا محمد بص يزيد القزويني، تحقيدصق سنص ابص ماعه، ابص ماعة أبو ع -2٤

 في غ عيسى البابي الحلبي. -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إايا  الكتب العربية 

سددنص أبددي داود، أبددو داود سددليمان بددص األبددعث بددص إسددحاق بددص بشددير بددص  -25

ْسددتاني ، تحقيددصق محمددد محيددي الددديص عبددد الحميددد،  طِّ بددداد بددص عمددرو األكدي السِّّ

 بيروت. –ة،  يدا المكتبة الع ري

دددْورز بدددص موسدددى بدددص ال دددحاك،  -26 سدددنص الترمدددري، محمدددد بدددص عيسدددى بدددص سة

الترمدددري، أبدددو عيسدددى ، تحقيدددص وتعليدددصق أامدددد محمدددد بددداكر ،ومحمدددد فدددؤاد عبدددد 

البددداقي ، وفبددددراهيم عطددددوز عددددوض المدددددر  فددددي األكهددددر الشددددريف ، بددددركة مكتبددددة 

 19٧5 -هد  1395م ر، الطبعةق ال انية،  –ومطبعة م طفى البابي الحلبي 

 م.

سدددنص الددددارقطني، أبدددو الحسدددص علدددي بدددص عمدددر بدددص أامدددد بدددص مهددددي بدددص  -2٧

مسددعود بددص النعمددان بددص دينددار البندددادي الدددارقطني ، اققدده وضددبط ن دده وعلددص 

عليدهق بددعيب الرنددؤوط، اسددص عبددد المدنعم بددلبي، عبددد اللطيددف اددرك هللا، أامددد 
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 -هددددد  1٤2٤، لبنددددان، الطبعددددةق األولددددى –برهددددوم، ، مؤسسددددة الرسددددالة، بيددددروت 

 م . 200٤

ردي  -28 ْوعِّ ْسدددرة السدددنص الكبدددر ، أامدددد بدددص الحسددديص بدددص علدددي بدددص موسدددى الخ 

الخراسدددداني، أبددددو بكددددر البيهقددددي، تحقيددددصق محمددددد عبددددد القددددادر عطددددا، دار الكتددددب 

 م . 2003 -هد  1٤2٤لبنات، الطبعةق ال ال ة،  –العلمية، بيروت 

السيرز النبوية على ضدو  القدر ن والسدنة، محمدد بدص محمدد بدص سدويلم أبدو  -29

هبة، دار القلم   هد. 1٤2٧ -دمشص ، الطبعةق ال امنة  –ب 

السددديرز النبويدددة لبدددص هشدددام، عبدددد الملددده بدددص هشدددام بدددص أيدددوث الحميدددري  -30

المعدددافري، أبدددو محمدددد، عمدددال الدددديص ، المحقدددصق مددده عبدددد الدددر وف سدددعد، بدددركة 

 المتحدز . الطباعة الفنية

بددر  أدث الكاتددب لبددص قتيبددة، موهددوث بددص أامددد بددص محمددد بددص الخ ددر  -31

مة لددهق م ددطفى  ددادق الرافعددي، دار  بددص الحسددص، أبددو من ددور بددص الطددواليقى، قةدددا

 الكتاث العربي، بيروت.

بر  مشكغ ادثار، أبو ععفر أامد بص محمد بص سدالمة بدص عبدد الملده  -32

وف بالطحددددداوي ، تحقيدددددصق بدددددعيب بدددددص سدددددلمة األكدي الحطدددددري الم دددددري المعدددددر 

 م. 1٤9٤هد،  1٤15 -األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعةق األولى 

بعب اإليمان، أامد بص الحسيص البيهقي ، اققه وراعا ن و ده وخدر   -33

أاادي دددهق الددددكتور عبدددد العلدددي عبدددد الحميدددد اامدددد، مكتبدددة الربدددد للنشدددر والتوكيدددا 

هدد  1٤23ي بالهندد، الطبعدةق األولدى، بالرياض بالتعاون ما الدار السدلفية ببومبدا

 م. 2003 -
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ال اابي في فقه اللنة العربية ومسا لها وسنص العرث في كالمها، أامد  -3٤

بص فار  بص ككريا  القزويني الراكي، أبو الحسيص، محمدد علدي بي دون، الطبعدة 

 م.199٧-هد1٤18األولى 

  ددبا األعشددى فددي  ددناعة اإلنشددا ، أامددد بددص علددي بددص أامددد الفددزاري  -35

 القلقشندي ثم القاهري ، دار الكتب العلمية، بيروت .

ال دددحا  تدددا  اللندددة و دددحا  العربيدددة، أبدددو ن دددر إسدددماعيغ بدددص امددداد  -36

 –الطددددوهري الفددددارابي، تحقيددددصق أامددددد عبددددد النفددددور عطددددار، دار العلددددم للماليدددديص 

 م . 198٧ -  هد 1٤0٧بيروت، الطبعةق الرابعة 

طاك، يحيى بص امدزز بدص علدي الطراك ألسرار البالغة وعلوم اقا ص اإلع -3٧

، المكتبددة العن ددرية   –بددص إبددراهيم، الحسدديني العلددوّي الطددالبي الملقددب بالمؤيددد بدداصا

 هد. 1٤23بيروت، الطبعةق األولى، 

عيددون األثددر فددي فنددون المندداكي والشددما غ والسددير، محمددد بددص محمددد بددص  -38

الدددديص ، محمدددد بدددص أامدددد، ابدددص سددديد الندددا ، اليعمدددري الربعدددي، أبدددو الفدددتا، فدددتا 

بيدددروت، الطبعدددةق األولدددى،  –تعليدددصق إبدددراهيم محمدددد رم دددان، النابدددرق دار القلدددم 

1٤1٤/1993.. 

غرر الخ ا ص الواضحة، وعرر النقا ض الفاضحة، أبو إسحص برهان  -39

الديص محمد بص إبراهيم بص يحيى بص علي المعروف بدالومواط، ضدبطه و دححه 

بدمل الدديص، دار الكتدب العلميدة، بيدروت  وعلص اوابيه ووضا فهارسدهق ابدراهيم

 م. 2008 -هد  1٤29لبنان، الطبعةق األولى،  –
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غريدددب الحدددديث، إبدددراهيم بدددص إسدددحاق الحربدددي أبدددو إسدددحاق، تحقيدددصق د.  -٤0

مكدة المكرمدة، الطبعدةق األولدى،  -سليمان إبراهيم محمد العايدد، عامعدة أم القدر  

1٤05. 

لدي بدص اطدر أبدو الف دغ فتا الباري بر   دحيا البخداري، أامدد بدص ع -٤1

، رقدم كتبده وأبوابده وأاادي دهق 13٧9بيروت،  -العسقالني الشافعي، دار المعرفة 

محمد فؤاد عبدد البداقي، قدام بزخراعده و دححه وأبدرف علدى مبعدهق محدب الدديص 

 الخطيب، عليه تعليقات العالمةق عبد العزيز بص عبد هللا بص باك .

محمددد بددص انبددغ بددص هددالل بددص  ف ددا غ ال ددحابة، أبددو عبددد هللا أامددد بددص -٤2

بيدروت،  –أسد الشيباني ، المحقصق د. و ي هللا محمد عبا ، مؤسسدة الرسدالة 

 .1983 – 1٤03الطبعةق األولى، 

كشددددف الخفددددا  ومزيددددغ اإللبددددا ، إسددددماعيغ بددددص محمددددد بددددص عبددددد الهددددادي  -٤3

الطراادددي العطلدددوني الدمشدددقي، أبدددو الفددددا  ، تحقيدددصق عبدددد الحميدددد بدددص أامدددد بدددص 

 م.2000 -هد 1٤20نداوي، المكتبة الع رية، الطبعةق األولى، يوسف بص ه

لسددان العددرث، محمددد بددص مكددرم بددص علددى، أبددو الف ددغ، عمددال الددديص ابددص  -٤٤

 -بيددروت، الطبعدةق ال ال ددة  –منظدور األن داري الرويفعددى اإلفريقدى، دار  دادر 

 هد. 1٤1٤

الم دغ السددا ر فدي أدث الكاتددب والشداعر، ضدديا  الدديص بددص األثيدر، ن ددر  -٤5

هللا بددص محمددد، تحقيددصق أامددد الحددوفي، بدددوي مبانددة، دار نه ددة م ددر للطباعددة 

 والنشر والتوكيا، الفطالة د القاهرز .
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المطتبدى مدص السدنص ل السدنص ال دنر  للنسدا ي، أبدو عبدد الدرامص أامددد  -٤6

بددص بددعيب بددص علددي الخراسدداني، النسددا ي ، تحقيددصق عبددد الفتددا  أبددو غدددز، مكتددب 

 .1986 – 1٤06لب، الطبعةق ال انية، ا –المطبوعات اإلسالمية 

مطمدددددا األم دددددال، أبدددددو الف دددددغ أامدددددد بدددددص محمدددددد بدددددص إبدددددراهيم الميدددددداني  -٤٧

بيدددروت،  -النيسدددابوري، تحقيدددصق محمدددد محيدددى الدددديص عبدددد الحميدددد، دار المعرفدددة 

 لبنان.

المحاضددددرات والمحدددداورات، عبددددد الددددرامص بددددص أبددددي بكددددر، عددددالل الددددديص  -٤8

 هد. 1٤2٤، الطبعةق األولى، السيومي، دار النرث اإلسالمي، بيروت

المحكددددم والمحدددديط األعظددددم، أبددددو الحسددددص علددددي بددددص إسددددماعيغ بددددص سدددديده  -٤9

بيددروت، الطبعددةق  –المرسددي ، تحقيددصق عبددد الحميددد هنددداوي، دار الكتددب العلميددة 

 م. 2000 -هد  1٤21األولى، 

مرعدداز المفدداتيا بددر  مشددكاز الم ددابيا، أبددو الحسددص عبيددد هللا بددص محمددد  -50

 -امددداني المبددداركفوري ، إدارز البحدددوث العلميدددة والددددعوز واإلفتدددا  عبدددد السدددالم الر 

 م . 198٤هد،  1٤0٤ -بنار  الهند، الطبعةق ال ال ة  -الطامعة السلفية 

مساوئ األخالق ومرمومها، أبو بكر محمد بص ععفر بص محمد بص سهغ  -51

بص باكر الخرا طي السامري ، اققده وخدر  ن و ده وعلدص عليدهق م دطفى بدص 

 -هدد  1٤13ن ر الشلبي، مكتبة السوادي للتوكيا، عدز، الطبعدةق األولدى، أبو ال

 م. 1993

المسددتدرك علددى ال ددحيحيص، أبددو عبددد هللا الحدداكم محمددد بددص عبددد هللا بددص  -52

محمد بص امدويه النيسابوري المعروف بابص البيا، تحقيصق م طفى عبد القدادر 

 .1990 – 1٤11بيروت، الطبعةق األولى،  –عطا، دار الكتب العلمية 
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دْوهةري البنددادي، تحقيدصق  -53 ْعدد بدص عبيدد الطة مسند ابدص الطعدد، علدي بدص الطة

  1990 – 1٤10، الطبعةق األولى،  بيروت –عامر أامد ايدر، مؤسسة نادر 

مسدددددند أبدددددي داود الطيالسدددددي، أبدددددو داود سدددددليمان بدددددص داود بدددددص الطدددددارود  -5٤

لتركدي، دار هطدر الطيالسدي الب در ، تحقيدصق الددكتور محمدد بدص عبدد المحسدص ا

 م. 1999 -هد  1٤19م ر، الطبعةق األولى،  –

مسدددند أبدددي يعلدددى، أبدددو يعلدددى أامدددد بدددص علدددي بدددص الم  ندددى بدددص يحيدددى بدددص  -55

عيسددى بددص هددالل التميمددي، المو ددلي، المحقددصق اسدديص سددليم أسددد، دار المددأمون 

 م.198٤ – 1٤0٤دمشص، الطبعةق األولى،  –للتراث 

 –بددص انبددغ ، مؤسسددة الرسددالة  مسددند أامددد بددص انبددغ، أامددد بددص محمددد -56

 القاهرز .

مسددند إسددحاق بددص راهويدده ، أبددو يعقددوث إسددحاق بددص إبددراهيم بددص مخلددد بددص  -5٧

إبراهيم الحنظلي المروكي المعروف بد ابدص راهويده ، تحقيدصق محمدد مختدار ضدرار 

 م.2002 -هد  1٤23المفتي، دار الكتاث العربي، الطبعةق األولى، 

، العدددل عددص العدددل إلددى رسددول هللا المسددند ال ددحيا المخت ددر بنقددغ  -58

مسدددلم بدددص الحطدددا  أبدددو الحسدددص القشددديري النيسدددابوري ، تحقيدددصق محمدددد فدددؤاد عبدددد 

 بيروت . –الباقي، دار إايا  التراث العربي 

معطم الفروق اللنوية، أبو هالل الحسدص بدص عبدد هللا بدص سدهغ بدص سدعيد  -59

ت، ومؤسسددة النشددر بددص يحيددى بددص مهددران العسددكري ، تحقيددصق الشدديخ بيددت هللا بيددا

، «قدم»اإلسالمي، النابرق مؤسسة النشر اإلسالمي التابعدة لطماعدة المدرسديص بدد 

 هد.1٤12الطبعةق األولى، 
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المعطدم الكبيددر، سدليمان بددص أامدد بددص أيدوث بددص مطيدر اللخمددي الشددامي،  -60

 –أبو القاسم الطبراني ، تحقيصق امدي بص عبد المطيد السلفي، مكتبة ابص تيمية 

 الطبعةق ال انية.القاهرز، 

المعطم الوسيط، مطما اللنة العربية بالقداهرز، )إبدراهيم م دطفى / أامدد  -61

 الزيات / اامد عبد القادر / محمد النطار(، دار الدعوز .

المندداكي، محمددد بدددص عمددر بدددص واقددد السددهمي الواقددددي، تحقيددصق مارسددددن  -62

 .1٤09/1989 -بيروت، الطبعةق ال ال ة  –عونل، دار األعلمي 

تقددى مددص السدددنص المسددندز، أبدددو محمددد عبدددد هللا بددص علدددي بددص الطدددارود المن -63

النيسدددابوري المطددداور بمكدددة ، تحقيدددصق عبدددد هللا عمدددر البدددارودي، مؤسسدددة الكتددداث 

 .1988 – 1٤08بيروت، الطبعةق األولى،  –ال قافية 

المواهب اللدنية بالمنا المحمديدة، أامدد بدص محمدد بدص أبدى بكدر بدص عبدد  -6٤

قتيبدددددي الم دددددري، أبدددددو العبدددددا ، بدددددهاث الدددددديص ، المكتبدددددة الملددددده القسدددددطالني ال

 م ر . -التوفيقية، القاهرز

النهاية في غريب الحديث واألثر، مطد الدديص أبدو السدعادات المبدارك بدص  -65

محمد ابص عبد الكريم الشيباني الطزري ابص األثير ، تحقيدصق مداهر أامدد الدزاو  

 م.19٧9 -هد 1399بيروت،  -، المكتبة العلمية  محمود محمد الطنااي -
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