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املقدمة

الحمللد لللله رب العاملللن والصاة والسللام عىل 

سللليل أكرم نبعة، وقريع أرشف بقعللة جاء بأمته من 

الظلامت إىل النور، وأفاء عليهم الظل بعد الحرور.  

محمللد نبي الللله وصفوته وخريته مللن بريته، مؤكد 

دعوتلله بالتأييد، ومفللرد رشيعته بالتأبيللد، خرية الله 

من خلقلله وحجتلله يف أرضه، والهللادي إىل حقه، 

واملنبه عللىل حكمه، والداعي إىل رشللده، واآلخذ 

بفرضه، مبارك مولده، سعيد مورده، قاطعة حججه.  

سامية درجه، ساطع صباحه متوقد مصباحه، مظفرة 

حروبلله، ميرسة خطوبه، قللد أفللرد بالزعامة وحده، 

وحتم بأن ال نبي بعده، نفصح بشللعاره عىل املنابر، 

وبالصاة عليه يف املحللارض، ونعمر بذكره صدور 

املسللاجد، وتسللتوي يف االنقياد ألمره حالتا املقر 

والجاحد، آخللر األنبياء يف الدنيا عرصاً وأولهم يوم 

الديللن ذكراً، وأرجحهم عند الله ميزاناً.  وأوضحهم 

حجللة وبرهاناً صللدع بالرسللالة وبلللغ يف الداللة، 

ونقل الناس من طاعة الشلليطان الرجيم، إىل طاعة 

الرحمللن الرحيم أرسللله الله لإلسللام قمللراً منرياً، 

وقللدراً عىل أهللل الضال مبرياً، الصللادع بالحكمة 

العربيللة واألرسار الباغية فهو أفصللح الخلق نطقاً 

وأكرمهللم عند الله فضا صىل الللله عليه وعىل آله 

وصحبه وسلم تسليام. 

أما بعد؛ فهذه جملة من االصطاحات اللفظية التي 

اسللتخدمها النبي محمللد ملسو هيلع هللا ىلص ومل يذكرها قبله أحد 

من العرب وسللأقوم بدراستها دراسللة نحوية وأقف 

عللىل أرسارهللا الباغية مللن خال إيللراد الحديث 

وبيللان تخريجلله والداللة عللىل أن هللذا الكام مل 

يسللبق ألحللد أن ذكره مللن قبله ملسو هيلع هللا ىلص لللذا كان عنوان 

بحثي )االصطاحات اللفظية التي استخدمها النبي 

محمللد ملسو هيلع هللا ىلص ومل يسللتخدمها قبله أحد مللن العرب(

)دراسة نحوية( واقتضت طبيعة الدراسة تقسيمه إىل 

مقدمة ومبحثن وخامتة. 

املبحث األول: االصطاحات اللفظية التي أجريت 

مجرى املثل

املبحللث الثللاين: االصطاحات اللفظيللة التي مل 

تجرى مجرى املثل

ونسللأل الله أن نكون قد وفقنللا يف عملنا هذا ومن 

الله التوفيق. 

❊ ❊ ❊
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املبحث األول 

االصطالحات اللفظية 

اليت أجريت مجرى املثل

املصطلح اللفظي األول: )ال يَْنَتِطُح فيها َعْنزاِن(	 

الحديث 

عللن ابن عباس ريض الله عنه قال )هجت امرأة من 

بني خطمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بهجاء لها فبلغ ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

فاشللتد عليه ذلللك وقال من يل بها فقللال رجل من 

قومها أنا يا رسللول الله وكانت متارة تبيع التمر قال 

فأتاهللا أجود من هذا قال فدخلت الرتبة قال ودخل 

خلفها فنظر ميينا وشامال فلم ير إال خوانا قال فعا 

به رأسها حتى دمغها به قال ثم أىت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال يا 

رسللول الله قد كفيتكها قال فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص أما إنه ال 

ينتطح فيها عنزان فأرسلها مثا()1(. 

معنى املصطلح:

قللال ابن دريد: فخص النبي ملسو هيلع هللا ىلص العنزين دون الغنم 

الن العنللز امنا تشللام العنز وتفارقهللا وليس كنطاح 

الكباش وغريها)2(.  

قللال ابن االثللري يف النهاية: أي ال يلتقللي فيها اثنان 

ضعيفان ألن النطاح من شللأن التيوس والكباش ال 

العنوز، وهي إشللارة إىل قضية مخصوصة ال يجري 

)1( أخرجلله: القضاعي يف مسللنده )856(، والخطيب يف 

تاريخ بغداد )99/13(. 

)2( ينظر: املجتنى 10. 

فيهللا حلف وال نزاع)3(.  قلللت: أي )ال يعارض فيها 

معارض( وال يختلف فيها اثنان يعني أن قتلها هن. 

أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص:	 

 فقد ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اسللامه )ما 

سمع من النبي صىل الله عليه وآله وسلم ومل يسمع 

غريه قبله( ثم أورد هذا املصطلح)4(. 

ْمه فيهنَّ  قللال الجاحظ: ) كلامت النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، مل يتقدَّ
أحد: من ذلك قوله: ال ينتَِطح فيها َعْنزان()5(

قال املسللعودي يف مروج الذهب:) جميع ما يذكر 

يف هذا الباب مستفيض يف السري واألخبار متعارف 

عنللد العلامء، متداول بن الحكللامء، يتمثل به كثري 

من الناس، وتسللتعمل العوام كثرياً منه يف ألفاظها، 

وتُورده يف أمثالها وخطاباتها، واألكرث منهم ال يعلم 

أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أول من تكلم به، وَسبَق إىل إيرده. 

وقللال عليه الصللاة والسللام: َمطْللل الغني ظلم، 

ومن اتبَع عللىل ميلء فليتبع، وقوله: األرواح جنود 

مجندة؛ فللام تعارف منهللا ائتلف، ومللا تناكر منها 

اختلللف، رأس الحكمللة معرفة الله.  يللا َخيَْل الله 

اركبللي وأبرشي بالجنللة.  االن َحِمي الوطيس.  ال 
ينتطللح فيهللا َعْنللزَاِن.  ()6(

وقال الصالحي يف كتابه سبل الهدى والرشاد:) وقد 

جمعت من كلامت ملسو هيلع هللا ىلص التي مل يسبق إليها وال يقدر 

أحللد أن يفرغ فيقالبه عليها كقوله ملسو هيلع هللا ىلص. . .  ال ينتطح 

)3( ينظر: تهذيب اللغة 213/3. 

)4( املجتنى 10. 

)5( الحيوان 101/1. 

 .287/2 )6(
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فيها عنزان()1(. 

قال الدمريي يف كتابه حياة الحيوان: فائدة أخرى: 

قللال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ينتطح فيها عنزان«.  والسللبب 

يف ذلك أن امرأة من خطمة، كان يقال لها عصامء 

بنللت مللروان من بنللي أميللة، كانت تحللرض عىل 

املسلللمن وتؤذيهم، وتقول الشللعر، فجعل عمري 

بن عدي عليه نذراً لله عز وجل لنئ رد الله رسللوله 

سللاملاً من بحر ليقتلنها.  فلام رجع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

من بدر، عدا عليها عمري يف جوف الليل فقتلها ثم 

لحق بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص معلله الصبح، فلام قام ملسو هيلع هللا ىلص ليدخل 

مجلسلله، قال لعمللري بن عللدي: »أقتلت عصامء« 

؟ قللال: نعم فهللل عيل يف قتلها مللن يشء؟ فقال 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ينتطح فيها عنزان«.  فأول ما سمعت هذه 

الكلمة منلله ملسو هيلع هللا ىلص، وهي من الللكام املوجز البديع 

املفرد الذي مل يسللبق إليه)2(. 

الدراسة النحوية 

علق عبد القادر الجرجاين عن مفهوم املثل بداللة 

التعبللري االصطاحللي بقوللله: ». . .  يقللال: رضب 

االسللم مثا لكذا، كقولنللا رضب النور مثا للقرآن، 

والحياة مثللا للعلم، فقد حصلنا مللن هذه الجملة 

عللىل أن املسللتعري يعمد إىل نقل اللفللظ من أصله 

يف اللغللة إىل غريه ويجوز به من مكانه األصيل إىل 

مكان آخر«)3(.  وبدقة بالغة يصف ابن رشيق صفات 

املثللل مبعنللى التعبللري االصطاحللي يف »إيجللاز 

 .112/3 )1(

 .23/2 )2(

)3( ينظر: أرسار الباغة 123/1. 

 اللفظ، وإصابة املعنى وحسللن التشبيه«)4( هذا فيام 

يخص املثل. 

أمللا املصطلح اآلخر ل وهللو املامثلة ل فقد ورد يف 

دراسات القدماء كسابقه مبعنى التعبري االصطاحي، 

غري أن اسللتعامله كان أقل شيوعا، وممن تعرض له 

العسكري فقد عرفه بقوله: »إن املتكلم يريد العبارة 

فيأيت بلفظة تكون موضوعة ملعنى آخر إال أنه ينبئ 

إذا أورده عن املعنى الذي أراده، كقولهم: فان نقى 

الثوب، يريدون أنه ال عيب فيه، وليس موضوع نقاء 

الثوب الرباء من العيوب، وإمنا استعمل متثيا«)5(.  

كذلك يتميز هذا النوع بالثبات وعدم التغري يف بنيته 

وداللته، ومن أمثلته: )ال ينتطح فيها عنزان( وغريها 

من التعبريات االصطاحية. 

وإعللراب ال ينتطح فيها عنزان: فا نافية غري عاملة، 

وينتطللح: فعل مضللارع، وفيها: جللار ومجرور يف 

محل نصب مفعول به مقدم، وعنزان فاعل مؤخر. 

املصطلح اللفظ��ي الثاين: )َماَت َحْت��َف أَنِْفِه(	 

الحديث

قال رسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )من خرج من بيته مجاهدا يف 

سللبيل الله وأين املجاهدون فخللر عن دابته فامت 

فقللد وقع أجره عللىل الله أو لسللعته دابة فامت فقد 

وقع أجره عىل الله أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره 

عىل الله ومن قتل قعصا فقد استوجب املآب()6(. 

)4( ينظر: العمدة 180/1

)5( ينظر: الصناعتن للعسكري 124.  

)6( أخرجلله أحمللد )36/4 ، رقللم 16461( ، والطللرباين 

)191/2 ، رقللم 1778( ، قللال الهيثمللي )277/5( : فيلله 

محمللد بللن إسللحاق مدلس ، وبقيللة رجال أحمللد ثقات .  
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معنى املصطلح:

)من مللات حتف أنفه(: هو أن ميوت عىل فراشلله، 

يقللال ملن ميوت عىل فراشلله والحتف املوت قال 

أبللو عبيللد كأن أنفلله أماتلله بانقطاع النفللس، وقيل: 

أن نفسلله تخرج عىل فراشلله من فملله وأنفه)1(.  قال 

املناوي: الحتف الهاك يقللال مات حتف أنفه إذا 

مللات بغللري رضب وال قتل وال حللرق وال غرق قال 

 أبللو البقاء ويقللال إنهللا مل تسللمع يف الجاهلية بل 

يف اإلسام)2(.  

أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

ويف فقلله اللغة للثعالبي: إذا مات اإلنسللاُن عن غري 

قتل قيللل: مات َحتْللَف أَنِْفه وأوُل مللن تكلَّم بذلك 

النبللي ملسو هيلع هللا ىلص )3(.  وقال ابن دريد يف املجتبى: باب ما 

ُسللمع من النبي ملسو هيلع هللا ىلص مام مل يُْسللمع من غريه أخربنا 

عبد األول بن مريد أحد بني أَنْف النَّاقة من بني سعد 

يف إسللناد قال: قال عيّل ريض اللّه عنه: ما سمعُت 

كلمللًة عربيًة مللن العرب إال وقد سللمعتُها من النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص وسمعته يقول: مات َحتَْف أَنِْفه وما سمعتها من 

عريّب قبله. 

والحاكللم )97/2 ، رقم 2445( وقال : صحيح اإلسللناد ، 

والبيهقللي )166/9 ، رقللم 18317( .  وأخرجه أيضا : ابن 

أىب شيبة )204/4 ، رقم 19330( . 

ومللن غريب الحديللث: ))قعصللا((: يقال مللات قعصا إذا 

أصابته رضبة أو رمية فامت مكانه. 

)1( ينظر: العباب الزاخر للصاغاين 382/1. 

)2( التوقيف عىل مهامت التعاريف 267. 

 .23 )3(

وقللال ابُن ُدريللد: ومعنللى َحتْف أنفلله: أن ُروحه 

تخرج من أنْفه بتتابع نَفسلله ألن امليَت عىل فراشه 

مللن غري قَتْللل يَتََنفَّس حتللى يَْنَقللِ� رََمُقه فخصَّ 

األَنْللَف بذلللك )4(. 

الدراسة النحوية:

قللال الزمخرشي: حتللف انتصب حتللف أنفه عىل 

املصللدر وال فعل لها كبهرا وويحا كأنه قيل : موت 

أنفلله .  ومعنللاه املوت عىل الفراش قيللل : ألنه إذا 

مات كذلك زهقت نفسه من أنفه وفيه ويقال : مات 

حتللف فيه وحتف أنفيلله يراد األنللف والفم فيغلب 

أحدهام)5( . 

قال الفيومي: الَحتْللُف الهاك قال ابن فارس وتبعه 

الجوهري وال يبنى منه فعل يقال )َماَت َحتَْف أَنِْفِه( 

إذا مات من غللري رضب وال قتل وزاد الصغاين وال 

غللرق وال حرق وقللال األزهري مل أسللمع للحتف 

فعا وحكاه ابن القوطية فقال )َحتََفُه ( الله )يَْحِتُفُه( 

)َحتًْفللا( أي من بللاب رضب إذا أماتلله ونقل العدل 

مقبللول ومعناه أن ميوت عىل فراشلله فيتنفس حتى 

ينق� رمقه ولهذا خّص األنف ومنه يقال للسمك 

ميللوت يف املللاء ويطفللو مللات حتف أنفلله وهذه 

َموئُل: ) َوَما  الكلمة تكلم بها أهل الجاهلية قال السَّ

َماَت ِمنَّا َسيٌِّد َحتَْف أَنِْفِه . . . (. 

قلللت: والصحيح ما قاللله ابن دريد أن هللذا اللفظ 

اول من اسللتعمله هو النبللي ملسو هيلع هللا ىلص.  قال األزهري يف 

تهذيللب اللغة: ومن قللال: حتف انفيلله، احتمل أن 

)4( املجتنى 12. 

)5( ينظر: الفائق يف غريب الحديث 259/1.  
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يكون أراد بأنفيه سللمي انفه وهام منخراه، ويُحتمل 

أن يراد به انفه وفُمه فَغلب أحُد االسمن عىل اآلخر 

لتجاورهام)1(. 

وإعللراب )مللات حتف أنفلله(: مللات: فعل مايض 

والفاعللل مسللترت.  حتللف مفعول مطلللق منصوب 

بالفتحللة عىل تقدير مللات موت أنفلله.  وقد تعرب 

حاال منصوبة بالفتحة.  أنفه: مضاف إليه.  

املصطل��ح اللفظ��ي الثال��ث: )َحِم��َي الَْوِطي��ُس(

الحديث 

عللن العبللاس ريض الللله عنلله قللال: شللهدت مع 

رسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنللن فلزمت أنا وأبو سللفيان 

بللن الحارث بللن عبد املطلب رسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص فلم 

نفارقه ورسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص عىل بغلة للله بيضاء أهداها 

للله فروة بن نفاثللة الجذامي فلام التقى املسلللمون 

والكفار وىل املسلللمون مدبرين فطفق رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص يركللض بغلته قبل الكفار قللال عباس و أنا آخذ 

بلجام بغلة رسللول الللله ملسو هيلع هللا ىلص أكفها إرادة أن ال ترسع 

وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص- فقال رسول 

الللله ملسو هيلع هللا ىلص »أي عباس ناد أصحاب السللمرة «.  فقال 

عبللاس وكان رجللا صيتا فقلت بأعللىل صويت أين 

أصحاب السللمرة قللال فوالله لللكأن عطفتهم حن 

سللمعوا صويت عطفة البقر عللىل أوالدها.  فقالوا يا 

لبيللك يا لبيك - قللال - فاقتتلوا والكفار والدعوة يف 

األنصللار يقولون يا معرش األنصار يا معرش األنصار 

قال ثم قرصت الدعوة عىل بنى الحارث بن الخزرج 

فقالوا يا بنللى الحارث بن الخزرج يللا بنى الحارث 

)1( ينظر: تهذيب اللغة 81/2. 

بن الخزرج.  فنظر رسللول الللله ملسو هيلع هللا ىلص وهو عىل بغلته 

كاملتطللاول عليها إىل قتالهم فقال رسللول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

»هللذا حن حمللي الوطيس«.  قال ثم أخذ رسللول 

الللله ملسو هيلع هللا ىلص حصيات فرمى بهن وجللوه الكفار ثم قال 

»انهزمللوا ورب محمللد«.  قللال فذهبت أنظللر فإذا 

القتللال عللىل هيئته فيللام أرى - قللال - فوالله ما هو 

 إال أن رماهم بحصياته فللام زلت أرى حدهم كليا 

وأمرهم مدبرا)2(. 

معنى املصطلح:

قال أبو بكر قال أبو عمرو الوطيس شبه التنور يُخبز 

فيه ويرُضب َمثَاً لشدة الحرب فيُشبّه حرّها بحرّه)3(.  

أي أراد التعبري عن اشتباك الحرب واشتدادها.  

وقللال الجوهري: الوطيس: التنللور.  ويقال: حمى 

الوطيس إذا اشتد الحرب.  قال

االصمعي: الوطس: الرضب الشديد بالخف، وقال 

أيضللاً: قللال األصمعي وغللريه: الوطيللس: حجارٌة 

ُمللدّورٌة فإذا حميللت مل ميكن أحللداً أن يطأ عليها.  

فيُرضب ذلك مثاً إذا اشتّد)4(.  

أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

قال ابُن دريد: ومن األلفاظ التي مل تُْسمع من عريبٍّ 

قبللله قوله: ال يَْنتَطح فيها َعْنزَان . وقوله: اآلن َحمي 

الَوطيللس)5( .  قال االزهري: وأخربين املنذري عن 

)2( الحديللث أخرجلله أحمللد يف مسللنده )207/1 ، رقم 

1775 ، 1776( ، ومسلللم يف صحيحلله )1398/3 ، رقم 

 . )1775

)3( ينظر: الزاهر يف معاين كلامت الناس 78/2. 

)4( ينظر: الصحاح 5/ 134. 

)5( ينظر: املجتنى 12. 
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ثعلب عن ابن األعرايب يف قولهم: »حمي الوطيس« 

هو الوطء الذي يطللس الناس، أي يدقهم ويقتلهم.  

وأصل الوطس: الوطء من الخيل واإلبل. 

ويروى أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رفعت له يوم مؤتة فرأى معرتك 

القللوم فقللال: »حمي الوطيللس«)1(.  قللال أبو بكر: 

وهذه الكلمة مل تُسمع إال منه �)2(. 

الدراسة النحوية:

قللال ابن الشللجري: الوطيس يف العربية مسللتعمل 

عىل معنيللن: أحدهام معركة الحللرب واآلخر تنور 

مللن حديد وقيل قول ثالث: إنهللا حفرة يختبز فيها.  

وقيل: أول من قال: اآلن حمي الوطيس، النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

يريد الحرب، سبه اشتعالها باشتعال النار يف التنور، 

قللال ذلك يوم حنن.  وقال تأبط رشاً: إين إذا حمَي 

الوطيُس وأوقدُت للحرِب نار منيٍة مل أنكِل. 

قال أبو الفتح: حمل الوطيس يف البيت عىل التنور 

أشبه ألنه يريد حرارة قلبه.  والقول اآلخر غري ممتنع 

ههنللا ألنهللم يقولللون: حميت الحللرب واحتدمت 

وترضمت، وأقول إن األحسللن عندي أن يكون أراد 

معركة الحرب ألمريللن: أحدهام قوله: جنت حرباً، 

واآلخللر أن حرب العواذل إمنا يكللون باللوم واللوم 

إمنا يلحق القلب دون غريه من األعضاء فهو معركة 

حربهن)3(.  وإعراب )حمي الوطيس( فعل وفاعل. 

املصطل��ح اللفظي الراب��ع :) اَل يل��دغ الُْمْؤِمُن ِمْن 

( الحديث  ُجْحٍر َمرَّتَْيِ

 عللن أيب هريرة ريض الله عنه قللال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

)1( ينظر: تهذيب اللغة 307/4. 

)2( الزاهر 123/1. 

)3( ينظر: األمايل الشجرية 22. 

)ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتن()4(. 

معنى املصطلح:

)ال يلدغ املؤمن من جحر مرتن(: اللدغ هو العض 

واإلصابللة مللن ذوات السللموم كالعقللرب والحيللة 

والجحر الثقب واملعنى أن املؤمن ينبغي أن يكون 

حذرا بحيث ال يخدع من جهة واحدة مرتن. 

الجحر: كل يشء تحتقره الهوام والسباع ألنفسها.  

وىف املثللل: »ال يلللدغ املؤمن من جحللر مرتن« 

يرضب ملن أصيب ونكب مرة بعد أخرى.  وجعله 

بعللض اللغوين للضب خاصة ، قال: واسللتعامله 

لغللريه كالتجللوز )5(. ذكللر الزبيللدي يف بيان ذلك 

فقال: واللسللع واللدغ سللواء وهو عىل املثل قال 

 الخطللايب: إن املؤمللن هللو الكيس الحللازم الذي 

 ال يؤىت مللن جهة الغفلة فيخدع مللرة بعد مرة وهو 

ال يفطن لذلك وال يشللعر به واملراد به الخداع يف 

أمللر الديللن ال أمر الدنيللا وأما بالكللرس فعىل وجه 

النهي أي : ال يخدعن املؤمن وال يؤتن من ناحية 

الغفلللة فيقللع يف مكللروه أو رش وهو ال يشللعر به 

ولكن يكللون فطنا حذرا وهللذا التأويل أصلح ألن 

يكللون  ألمللر الديللن   والدنيللا  معللا)6(. 

)4( أخرجلله أحمللد )379/2، رقللم 8915(، والبخللاري 

رقللم   ،  2295/4( ومسلللم   ، رقللم 5782(   ،  2271/5(

2998(، وأبللو داود )266/4 ، رقللم 4862( ، وابللن ماجه 

)1318/2 ، رقللم 3982( .  وأخرجلله أيضللا: ابللن حبللان 

)437/2، رقم 663( ، والدارمي )411/2 ، رقم 2781(. 

)5( ينظر: املزهر يف علوم اللغة 123/1. 

)6( ينظر: تاج العروس 5523. 
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أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

قال ابن دريد ومن األلفاظ التي مل تُْسمع من عريبٍّ 

قبله قوله )ال يلسع املؤمن من جحر مرتن()1(.  قال 

املفضل بن سلمة: أول من قال ذلك رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

أليب عزة الشاعر.  واسمه عمرو بن عبد الله بن عمر 

الجمحي)2(. 

الدراسة النحوية: 

جرى هللذا الكام مجرى املثل وجعله الثعالبي يف 

جوامع كامه ملسو هيلع هللا ىلص من األيجاز واالعجاز.  

وإعراب )ال يلدغ املؤمن من جحر مرتن( ال:نافيه 

غللري عاملللة.  يلدغ: فعللل مضارع مرفللوع بالضمة 

 . مللن: حرف جللر. جحر: اسللم مجللرور.  مرتن: 

مفعول مطلق. 

املصطلح اللفظي الخامس: )سيد القوم خادمهم(

الحديث عن زيد بن أسلللم عن أبيه أن رسللول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص قال:)سيد القوم خادمهم يف السفر()3(. 

معنى املصطلح:

)سلليد القوم خادمهم( ألن السلليد هللو الذي يفزع 

إليه يف النوائللب فيتحمل األثقال عنهم فلام تحمل 

خادمهللم عنهم األمور وكفاهم مؤونتهم وقام بأعباء 

ما ال يطيقونه كان سيدهم بهذا االعتبار)4(. 

أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص

قال ابن دريد ومن األلفاظ التي مل تُْسمع من عريبٍّ 

)1( ينظر: املجتنى 13، واالعجاز وااليجاز للثعالبي 3. 

)2( ينظر: الفاخر رقم )483(. 

)3( الجهاد لعبد الله بن املبارك رقم )207(. 

)4( ينظر: فيض القدير للمناوي 303/14. 

قبله قوله )سلليد القوم خادمهم( )5( قال العسللكري: 

الفرق بن سيد القوم وكبريهم: أن سيدهم هو الذي 

يلليل تدبريهم، وكبريهم هو الذي يفضلهم يف العلم 

أو السللن أو الرشف وقد قال تعاىل “ فعله كبريهم “  

فيجوز أن يكون الكبري يف السللن، ويجوز أن يكون 

الكبللري يف الفضل ويقال لسلليد القللوم كبريهم وال 

يقال لكبريهم سيدهم إال إذا ويل تدبريهم، والكبري 

يف أسللامء الله تعاىل هو الكبري الشللأن املمتنع من 

مسللاواة االصغر للله بالتضعيف  والكبري الشللخص 

الللذي ميكن مللن مسللاواته االصغر للله بالتضعيف  

والكبري الشللخص الللذي ميكن مسللاواته لألصغر 

بالتجزئللة  وميكن مسللاواة االصغر للله بالتضعيف، 

والصفة بهذا ال تجوز عىل الله تعاىل، وقال بعضهم: 

الكبري يف أسامء الله تعاىل مبعنى أنه كبري يف أنفس 

العارفن غري أن يكون له نظري. 

الفرق بن السلليد واملالك: أن السلليد يف املالكن 

كالعبللد يف اململللوكات فكللام ال يكللون العبد إال 

ممن يعقل، فكذلك ال يكون السلليد إال ممن يعقل، 

واملالك يكون كذلك ولغريه فيقال هذا سلليد العبد 

ومالللك العبد ويقال هو مالك الدار وال يقال سلليد 

الللدار ويقال للقادر مالك فعله وال يقال سلليد فعله 

والله تعاىل سيد ألنه مالك لجنس من يعقل)6(. 

الدراسة النحوية

أجللري النبللي ملسو هيلع هللا ىلص هللذه املصطلللح يف كامه من 

بللاب اإليجللاز وإنه مللن جوامع الكلللم فصار مثا 

)5( ينظر: املجتنى 23. 

)6( ينظر: الفروق اللغوية 298. 
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ينقل بن الناس. وإعراب )سلليد القللوم خادمهم(: 

سيدالقوم:سلليد مبتدأ وهو مضللاف والقوم مضاف 

إليلله. خادمهم:خادم :خرب وهو مضللاف والضمري 

مضاف إليه. 

املصطل��ح اللفظ��ي الس��ادس: )الَْح��رُْب َخْدَعٌة(

الحديث

عن أيب هريرة ريض الله عنه قال سللمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»الحرب خدعة«)1(. 

معنى املصطلح:

)الحللرب خدعة(: املرة الواحدة مللن الخداع معناه 

اسللتعمل الحيلة يف الحرب مللا أمكنك فإذا أعيتك 

الحيل فقاتل وقيل معناه أن من خدع فيها مرة واحدة 

عطللب وهلللك وال عللودة للله )2(.  أي معناها خدع 

العدو وايهامه للتغلب عليه. 

أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

قال ابن دريد ومن األلفاظ التي مل تُْسمع من عريبٍّ 
قبله قوله )الحرب خدعة()3(

الدراسة النحوية:

قللال ابن سلليد: فيها ثللاث لغات: الحللرب َخْدَعة 

وُخْدعللة وُخَدعللة.  قال ثعلب: ورويللت عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: َخْدَعللة.  فمن قال: َخْدَعللة، فمعناه: من ُخِدع 

)1( أخرجلله أحمللد )312/2 ، رقللم 8097( ، والبخللاري 

رقللم   ،  1362/3( ومسلللم   ، رقللم 2865(   ،  1102/3(

1740( وأخرجه أيضا :البيهقي )150/9 ، رقم 18234( ، 

وأبو عوانة )212/4 ، رقم 6543( ، وابن عساكر)162/5( 

 .

)2( ينظر: املعجم الوسيط 321/1. 

)3( ينظر: املجتنى 23. 

فيهللا َخْدَعة، فزلت قدمه وعطللب، فليس لها إقالة.  

ومن قللال: ُخْدعللة، أراد: وهي تُْخللَدع، كام يقال: 

رجللل لعنة: يلعن كثللريا، وإذا َخَدع أحللد الفريقن 

صاحبه يف الحرب، فكأمنا ُخِدعت هي.  ومن قال: 

ُخَدعة، أراد إنها تَخَدع أهلها)4(.  

قلللت: مثلثللة وكهمللزة وروي بهن جميعللا والفتح 

أفصح كام يف الصحاح وهي لغة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأفصح 

اللغللات.  وقللال ثعلللب: بلغنا أنها لغللة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  

ونسللب الخطللايب الضللم إىل العامة.  قللال: ورواه 

الكسللايئ وأبو زيد كهمزة كللذا يف إصاح األلفاظ 

للخطللايب أي تنقلل� أي ينقلل� أمرهللا بخدعة 

واحدة كام يف العباب)5(.  وإعراب )الحرب خدعة( 

مبتدأ وخرب. 

❊ ❊ ❊

)4( ينظللر: املحكم واملحيط األعظللم 43/1. واملصباح 

املنري 165/1. 

)5( ينظللر: العبللاب للصاغللاين 142/1، وتللاج العللروس 

للزبيدي  5174. 
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املبحث الثاني

االصطالحات اللفظية اليت 

لم تجرى مجرى املثل

املصطلح اللفظي األول: )الشديد من غلب نفسه( 

الحديث 

عللن أيب هريرة ريض الله عنه قال: قال رسللول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس الشللديد من غلب إمنا الشديد من غلب 

نفسه«)1(. 

معنى املصطلح:

فيه توجيه عىل أن الشللديد ليس يف إثارة   الجسللد 

وإيذائيه وإيذاء الغري إمنا الشللديد من ميلك نفسلله 

عند الغضب ويسيطر عليها ويغلبها. 

أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اسامه )ما سمع 

مللن النبي � ومل يسللمع غريه قبله( ثللم أورد هذا 

املصطلح)2(. 

الدراسة النحوية: 

هذا تشبه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص جميل جدا وإعراب )الشديد 

من غلب نفسلله(: الشللديد مبتدأ، من اسللم موصل 

غلب فعل مايض، نفسه فاعل وهو مضاف والضمري 

مضاف إليه وجمل اسم املوصل يف محل خرب.   

)1( أخرجلله ابللن حبللان يف صحيه)493/2برقللم 717(، 

والبيهقي يف الزهد )164/2، رقم 370(. 

)2( املجتنى 10. 

املصطل��ح اللفظي الثاين: ) الَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌ ِمَن الَْيِد 

ْفَل( الحديث  السُّ

عللن ابن عمر ريض الللله عنه قال: قال رسللول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص: »اليللد العليا خللري من اليد السللفىل وابدأ مبن 

تعول«)3(. 

معنى املصطلح:

)اليد العليا خري من اليد السللفىل(: وهذا يف سللؤال 

الناس وطلب العطاء منهم، فاليد العليا: التي تعطي 

وتنفق.  واليد السفىل: التي تأخذ. 

أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اسامه )ما سمع 

مللن النبي � ومل يسللمع غريه قبله( ثللم أورد هذا 

املصطلح)4(. 

الدراسة النحوية:

هذا تشللبه مللن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بيان خرييللة اليد العليا 

املنفقللة هي أفضل مللن اليد اآلخذ وإعللراب )اليد 

العليا خري من اليد السفلىل(:اليد مبتدأ وهو مضاف 

والعليللا صفة مرفوعللة، خري خرب، مللن حرف جر، 

واليد اسللم مجرور والسفىل صفة مجرورة والجملة 

خرب للمبتدأ.  

املصطلح اللفظي الثالث: )اأْلَنَْصاُر كَِرِش َوَعْيَبِتي(

الحديث 

عللن أنس ريض الللله عنه قال: قال رسللول الله 

النللاس  وإن  وعيبتللى  كللرىش  »األنصللار  ملسو هيلع هللا ىلص: 

)3( أخرجه مسلللم يف صحيحلله )717/2 ، رقم 1033( ، 

وابن حبان يف صحيحه )148/8 ، رقم 3361( . 

)4( املجتنى 10. 
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سلليكرثون وهللم يقلللون فاقبلللوا من محسللنهم 

وتجاوزوا عن مسلليئهم«)1(. 

معنى املصطلح:

 )كللرىش وعيبتللى(: أي أنهللم بطانتلله وموضع رسه 

وأمانتلله والذيللن يعتمد عليهم يف أمللوره  وقيل: أن 

الكللرش للحيوان املجللرت مبنزلة املعدة لإلنسللان 

والعيبللة مسللتودع الثيللاب واملعنللى إنهللم بطانتي 

وخاصتي وموضع رسي وأمانتي. 

أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اسامه )ما سمع 

مللن النبي � ومل يسللمع غريه قبله( ثللم أورد هذا 

املصطلح)2(. 

الدراسة النحوية

هذا تشبيه جميل من النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بيان قرب األنصار 

منه وإعللراب )األنصار كريش وعيبتللي(: األنصار، 

مبتدأ،وكريش خرب، الواو حرف عطف عيبتي اسللم 

معطوف. 

املصطلح اللفظي الرابع: )لَْيَس الَْخ��َ�ُ كَالُْمَعايََنِة(

الحديث

عللن عبد الللله بن عبللاس ريض الله عنه قللال: قال 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس الخرب كاملعاينة إن الله أخرب 

مللوىس مبا صنع قومه يف العجللل فلم يلق األلواح 

)1( أخرجلله البخللاري )1383/3، رقم 3590(، ومسلللم 

)1949/4، رقم 2510(، والرتمذي )715/5، رقم 3907( 

وقال: حسللن صحيح.  والنسللايئ يف السللنن )87/5، رقم 

8325(، وابن حبان )255/16، رقم 7265(. 

)2( املجتنى 12. 

فلام عاين ما صنعوا ألقى األلواح فانكرست«)3(. 

معنى املصطلح:

معنى ذلك ان املشللاهدة بالعن مظنة التوثيق ليس 

كالخرب مظنة الكذب. 

أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اسامه )ما سمع 

مللن النبي � ومل يسللمع غريه قبله( ثللم أورد هذا 

املصطلح)4(. 

الدراسة النحوية:

قللال الجرجاين يف ارسار الباغللة: فهذه جملة من 

القللول تُخرب عللن ِصيَللغ التمثيل وتُخللرب عن حال 

املعنى معه، فأما القوُل يف الِعلّة والسللبب، لَِم كان 

للتمثيللل هذا التأثري؛ وبياِن جهتلله ومأتاه، وما الذي 

أوجبلله واقتضللاه، فغريهللا، وإذا بحثنللا عللن ذلك، 

وجدنا له أسللباباً وِعلَللاً، كلٌّ منها يقت� أن يَفُخَم 

املعنى بالتمثيل، وينبَُل ويرَشَُف ويكمل، فأَوَُّل ذلك 

وأظهره، أّن أُنْللس النفوس موقوٌف عىل أن تُخرجها 

 ، ، وتأتيها برصيح بعللد مكنىٍّ من خفلليٍّ إىل جلليلٍّ

وأن تردَّهللا يف اليشء تُعلِّمها إياه إىل يشء آخر هي 

بشللأنه أعلللم، وثقتُها به يف املعرفللة أحكم نحو أن 

تنُقلها عن العقل إىل اإلحسللاس وعام يُعلَم بالفكر 

إىل ما يُعلم باالضطرار والطبع، ألن العلم املستفاَد 

مللن طرق الحواسِّ أو املركللوز فيها من جهة الطبع 

والحاكللم  رقللم 1842(،   ،215/1( أحمللد  أخرجلله   )3(

)351/2، رقم 3250( وقال: صحيح عىل رشط الشيخن.  

والطرباين يف األوسط )12/1، رقم 25( والضياء )82/10، 

رقم 76(.  وأخرجه أيضا: ابن حبان )96/14، رقم 6213(. 

)4( املجتنى 13. 
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وعىل حدِّ الرضورة، يفضُل املستفاد من جهة النَّظر 

والفكر يف القوة واالستحكام، وبلوغ الثقة فيه غاية 

التامم، كام قالوا: ليللس الَخرُب كاملُعاينة، وال الظنُّ 

كاليقن، فلهذا يحصل بهللا الِعلم هذا األُنُْس أعني 

األُنس من جهة االستحكام والقوة، ورضٌب آخر من 

ُم اإللْف)1(.  األُنس، وهو ما يوجبه تقدُّ

 وإعراب )لَيَْس الَْخرَبُ كَالُْمَعايََنِة(: ليس حرف مشبه 

بالفعل،والخرب اسمها،والكاف حرف جر،واملعاينة 

اسم مجرور ومن الجار واملجرور خرب ليس.  

َا اأْلَْعاَمُل ِبالنِّيَّاِت( املصطلح اللفظي الخامس )إِنَّ

الحديث 

عن عمر بن الخطاب ريض الله عنه عىل املنرب قال 

سمعت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إمنا األعامل بالنيات 

وإمنا لكل أمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل دنيا 

يصيبهللا أو إىل امرأة ينكحهللا فهجرته إىل ما هاجر 

إليه«)2(. 

معنى املصطلح:

)إمنا األعامل بالنيات( أي صحة ما يقع من املكلف 

من قللول أو فعل أو كامله وترتيللب الثواب عليه ال 

يكون إال حسللب ما ينويلله.  والنيات جمع نية وهي 

القصد وعزم القلب عىل أمر من األمور )3(. 

 .87 )1(

)2( والبخللاري )3/1، رقللم 1(، ومسلللم )1515/3، رقم 

داود  وأبللو   )1647 رقللم   ،179/4( والرتمللذي   ،)1907

)262/2، رقم 2201(، والنسللايئ )158/6، رقم 3437(، 

وابن ماجه )1413/2، رقم 422(. 

)3( ينظر: فتح الباري البن حجر 19/1. 

أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اسامه )ما سمع 

مللن النبي � ومل يسللمع غريه قبله( ثللم أورد هذا 

املصطلح)4(. 

الدراسة النحوية:

بللن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا املصطلح ثلللث الدين قائم 

عللىل النية وإعرابلله )إمنا االعامل بالنيللات(: إمنا: 

كافللة ومكفوفة )الكافة هي مللا، واملكفوفة هي إّن 

كُفت عللن العمل وهنللا ال تختللص بالدخول عىل 

الجمللل االسللمية.  بل يجوز دخولهللا عىل الجمل 

َ ِمۡن ِعَبادِهِ  الفعليللة كقوله تعاىل: حمسإِنهََّم��ا َيۡخَشى ٱللهَّ

ىجس حجسفَاِط��ر الآية حمججحتجحس  فهللي يف هذه اآلية دخلت  ْۗ ٱلُۡعلََمٰٓ��ُؤا
عىل جملة فعلية(. 

األعللامل: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة 

عىل آخره. 

بالنيات: الباء: حرف جر.  النيات: اسم مجرور بالباء 

وعامة جره الكللرسة، والجار واملجللرور متعلقان 

مبحذوف خرب املبتدأ تقديره كائنة أو مستقرة)5(. 

❊ ❊ ❊

)4( املجتنى 10. 

)5( ينظر: إعراب األربعن النووية للعمري 4. 
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الخاتمة 

الحمللد لللله رب العاملن، والصاة والسللام عىل 

خاتللم النبيللن، سلليدنا محمللد وعىل آللله وصحبه 

أجمعن.

أما بعد؛ فإنني يف ختام هذا البحث ال يسعني إال أن 

أشللكر الله تعاىل عىل ما فتح عيلَّ به فله الحمُد يف 

األوىل واآلخرة.

ولقللد وفقنللي الله تعللاىل يف بحثي هللذا للخروج 

بجملة من النتائج، أو كان البحث كله جديداً ومليئاً 

بالنتائج التي سأذكر بعضها وما أرادها بتاممها رجع 

للبحث:

قمُت بجمع االصطاحات اللفظية التي ذكرها النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ومل يذكر أن أحدا ذكرها قبله ملسو هيلع هللا ىلص.

بينت معاين األحاديث وذكرت أقوال العلامء فيها.

أعللدُت قللراءة تلللك األحاديث وأنعمللت النظر يف 

تفسريها ورشحها دراسة نحوية وحديثية.

بينت املعاين اللغوية الصحيحة واالصطاحية التي 

توافللق الحديث بينت ما هو جرى مجرى املثل وما 

مل يجر مجرى املثل.

والله العظيَم أسأل أن يتقبله مني وأن يجعله خالصا 

لوجهه الكريم.

❊ ❊ ❊

املصادر واملراجع

- القرآن الكريم . 

1. أساس الباغة.  للزمخرشي، جار الله أيب القاسم، 

محمود بن عمر )ت:  538هل( تحقيق:  عبد الرحيم 

محمود ، بريوت ، دار املعرفة )با. ت(. 

2. أرسار الباغللة للجرجللاين ، عبللد القاهللر بللن 

 عبللد الرحمللن ، )ت :  474هل( قللرأه وعلَّق عليه:  

أبللو فهر، محمود محمد شللاكر ، القاهللرة ، مطبعة 

املدين جدة، ط1 ، 1991م . 

3. أرسار العربيللة: لألنبللاري أيب الللربكات، عبللد 

الرحمللن بن محمد )ت :  577هل( ، تحقيق :  فخر 

صالح قدارة ، بريوت ، دار الجيل ، ط11995م . 

4. األصمعيللات: أبو سللعيد عبللد امللك بن قريب 

األصمعي، )ت :  216هل( تحقيق :  أحمد شللاكر، 

وعبد السام هارون ، بريوت ، ط5 ، )با .  ت(. 

5. االعجاز وااليجاز لثعلبي، دار الفكر، بريوت. 

6. إعللراب االربعن النووية للعمللري دار املنهاج 

مرص. 

7. أمايل ابن الشجري:أبو السعادات عيل بن حمزة 

العلللوي ابللن الشللجري )ت :  542هللل( تحقيق :  

محمود الطناحي، القاهرة ، مكتبة الخانجي، مطبعة 

املدين ، ط1 ، 1992م . 

ودرر  الفوائللد  غللرر  املرتللى  أمللايل   .8

القائد:الرشيللف عيل بن الحسللن املرتى )ت :  

436هللل( ، تحقيللق:  محمد أيب الفضللل إبراهيم ، 

القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، ط1 1954م . 
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9. البحللر املحيللط: محمد بن يوسللف أبو حيان، 

)ت:  745هللل( ،عناية :  زهري جعيللد ، بريوت دار 

الفكر ، 1992م . 

10. تاج العروس من جواهر القاموس : أبو الفيض 

، محمد مرتى الزبيدي ، )ت :  1205هل( تحقيق:  

عيل شريي ، بريوت ، دار الفكر ، 1994م . 

11. تاريخ بغداد: ألحمد بن عيل أبو بكر الخطيب 

البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت. 

12. تهذيب اللغللة: أليب منصور محمد بن محمد 

األزهري )ت 370هل(، تحقيق: عبد السام هارون، 
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1384هل-1964م. 

13. التوقيف عىل مهامت التعاريف:  لعبد الرؤوف 

املناوي، بريوت سنة 1986م. 

14. حياة الحيوان لدمريي،دار صادر،بريوت. 

15. الحيللوان: أليب عثامن عمرو بن بحر الجاحظ 

)ت 255هل(، تحقيق: عبد السللام محمد هارون، 

القاهرة، ط1، سنة 1356هل- 1938م. 

16. الجهللاد لعبللد الللله بللن املبللارك، دار الكتب 

العلمية ، بريوت

17. سنن ابن ماجة: للحافظ أيب عبد الله محمد بن 

يزيد القزويني )ت 273هل(، تحقيق:  محمد فؤاد 

عبد الباقي، دار الكتب العلمية- بريوت. 

18. سنن أيب داود: أبو داوود، سليامن بن األشعث 

السجستاين، )ت :  275هل( ، القاهرة دار الحديث، 

)غ .  ت(. 

19. سللنن الرتمذي:لإلمللام أيب عيللى محمد بن 

عيللى بن سللورة الرتمذي )ت 279هللل(، تحقيق:  

أحمد محمد شللاكر، دار الكتللب العلمية- بريوت، 

ط1، سنة 1408هل-1987م. 

20. السللنن الكربى : أبو عبللد الرحمن ، أحمد بن 

شعيب النسايئ )ت :  303هل( ، تحقيق عبد الغفار 

سليامن البنداري ، وسيد كرسوي حسن ، بريوت ، 

دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1991م . 

21. السللنن الكللربى: لإلمللام أحمد بن الحسللن 

البيهقللي )ت 458 هللل(، مطبعللة دائللرة املعللارف 

النظامية- الهند، ط1، سنة 1344هل. 

22. رشح صحيح مسلللم . النللووي : محيي الدين 

بللن رشف ، )ت :  676هللل( تحقيق :  خليل مأمون 

شيحا ، بريوت ، دار املعرفة ، ط5 ، 1998م . 

23. الصاحبي: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 

الرازي، أبو الحسللن،بريوت،تحقيق:  عبد السللام 

هارون، سنة 1981م. 

24. الصحللاح )تللاج اللغللة وصحللاح العربيللة(: 

إسللامعيل بللن حللامد الجوهللري )ت :  393 هل( 

تحقيللق :  أحمللد عبد الغفور عطللار ، بريوت ، دار 
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بلبللان:  ابللن  برتتيللب  حبللان  ابللن  صحيللح   .25

الفللاريس  بلبللان  بللن  علليل  الديللن   لعللاء 

)ت 739هل(، تحقيق: شللعيب األرنؤوط، مؤسسة 

الرسالة- بريوت، ط3، سنة 1418هل-1997م. 

26. صحيللح ابن خزميللة: لألمللام أيب بكر محمد 

بن إسللحاق بن خزمية السلللمي النيسللابوري )ت 

مصطفللى  محمللد  الدكتللور  تحقيللق:  311هللل(، 

األعظمي، املكتب اإلسامي- بريوت، ط1. 

27. صحيح البخاري: لإلمام محمد بن إسللامعيل 
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البخاري )ت 261هل(، الطبعة السلفية عند اإلشارة 

إىل رقللم الحديللث، أمللا عنللد اإلشللارة إىل الجزء 

والصفحة طبعة االمريية ببوالق مرص. 

28. صحيللح مسلللم: لإلمام أيب الحسللن مسلللم 

بن الحجاج بن مسلللم النيسللابوري )ت 261هل(، 

تحقيللق: محمد فؤاد عبد الباقللي، دار إحياء الكتب 

العربية- القاهرة، ط1، سنة 1374هل- 1955م. 

29. الصناعتللن ؛ الكتابللة والشللعر:  أبللو هال ، 

الحسللن بللن عبللد الله بن سللهل العسللكري )ت :  

395هللل( ، تحقيللق :  مفيد قميحة ، بللريوت ، دار 

الكتب العلمية ، ط2 ، 1989م . 

30. سللبل الهدى والرشللاد للصالحللي،دار الفكر 

،بريوت. 

31. الزاهر يف كلامت الناس اليب بكر االنباري،دار 

الكتب العلمية، بريوت.  

32. الفائللق يف غريب الحديللث :للزمخرشي،دار 

الفكر،بريوت. 

33. فتح الباري يف رشح صحيح البخاري: للحافظ 

ابللن حجر العسللقاين، بتصحيح: عبللد العزيز باز 

وترقيللم محمد فؤاد عبللد الباقللي، مطبعة مصطفى 

البللايب الحلبللي وأوالده- القاهرة، سللنة 1378هل- 

1959م. 

34. الفروق اللغوية للعسكري، دار الفكر، بريوت. 

35. فقه اللغة للثعلبي،دار الكتب العلمية، بريوت. 

36. فيض القدير لعبد الرحمن املناوي، دار العلم 

بريوت. 

37. القامللوس املحيللط: مجد الديللن، محمد بن 

يعقللوب، الفريوزأبللادي )ت :  817هللل( تحقيق :  

مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشاف :  محمد 

نعيم العرقسللويس  بريوت ، مؤسسللة الرسالة ط6 ، 

1998م. 

38. الكليات: أبو البقاء ، أيوب بن موىس الحسيني 

الكفللوي ، )ت :  1094هللل( ، تحقيللق :  عدنللان 

درويللش ، ومحمللد املللرصي ، بريوت ، مؤسسللة 

الرسالة ، ط21993م . 

39. لسان العرب: أبو الفضل، محمد بن مكرم  ابن 

منظللور )ت :  710هل( بريوت ، دار صادر ، ط3 ، 

1994م . 

40. العباب الزاخر للصاغاين،دار املنهاج ،سورية. 

41. العللن: أبو عبللد الرحمن، الخليللل بن أحمد 

الفراهيللدي، )ت :  175هللل( تحقيللق :  مهللدي 

املخزومللي ، وإبراهيم السللامرايئ ، بللريوت ، دار 

الهال )با .  ت( . 

42. املجتنى: البن دريد ،مطبعة حيدر اباد الهند. 

43. املخصص : أبو الحسللن ، عيل بن إسامعيل 

، ابن سلليده )ت :  458هل( قدم له :  خليل إبراهيم 

فجللال ، بللريوت ، دار إحيللاء الللرتاث العللريب ، 

ط11996م . 

44. املصباح املنري للفيومي، دار الجيل بريوت. 

45. املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: جال الدين ، 

عبد الرحمن بن أيب بكر السيوطي  )ت :  911هل( 

، تحقيللق :  فؤاد عيل منصور ، بريوت ، دار الكتب 

العلمية ، ط1 ، 1998م. 

46. املسللتدرك عللىل الصحيحن:أبللو عبللد الله، 

محمللد بللن عبللد الللله ، الحاكللم )ت :  405هل( 

تحقيللق:  مصطفى عبد القادر عطللا ، بريوت ، دار 
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الكتب العلمية ، ط1 ، 1990 . 

إسللحاق  بللن  يعقللوب  عوانللة:  أيب  مسللند   .47

االسللفرائيني ، أبو عوانة )ت :  316هل( ، تحقيق :  

أمين بن عارف الدمشقي ، بريوت ، دار املعرفةط1، 

1998م . 

48. املسللند:  لإلمللام أحمد بن حنبل الشلليباين، 

املكتب اإلسللامي، بريوت، ط1 سللنة 1389هل-

1969م. 

49. املصنف: للحافظ أيب بكر عبدالله بن محمد 

بن أيب شلليبة الكللويف )ت 235هللل(، تحقيق: عبد 

الخالق خان االفغاين، املطبعة العزيزة، الهند، ط1، 

سنة 1386هل. 

50. معجللم مقاييس اللغة:  أبو الحسللن ، أحمد ، 

بن فارس )ت :  395هل( ، تحقيق :  شللهاب الدين 

أبو عمرو ، بريوت ، دار الفكر ، ط2 ، 1998م . 

51. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ الهيثمي، 

دار الكتب العربية- بريوت، ط2، سنة 1967م. 

52. مروج الذهب للمسللعودي،دار الفكر العريب ، 

بريوت. 

53. املزهر يف علللوم اللغة وأنواعها لجال الدين 

السيوطي ، بريوت دار الفكر. 

54. املغللرب يف ترتيب املعرب:أليب الفتح نارص 

الدين بن عبد السيد املطرزي )ت 610هل(، تحقيق: 

محمود فاخوري و عبدالحميد مختار،مكتبة أسامة 

بن زيد- حلب، ط1، سنة 1399هل- 1979م. 

❊ ❊ ❊




