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المقدمة
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َ ُ َ
َ ُ ْ
ۡ ۡ َ
َو ُي َع ّل ُِم ُه ُم ٱلۡك َِتٰ َ
ب َوٱلحِك َمة َوِإن كانوا مِن ق ۡبل ل ِفي
َ َ ُّ
ين ١٦٤ﵞ ﵝآل ع ِۡم َران الآية ﵔﵖﵑﵜ .
ضل ٰ ٖل مب ِ ٍ
قال بعض املفرسين« :الحكمة :السنة»(.)1

الضعي��ف أمر ُه إليه فطاع��ة الله تعاىل طاعة نبيه ﷺ وهذه الطاعة تكون
أس�� َن َد
ُ
الحم��د لله الذي َم ْن إذا ْ
ْ��زل بجناب ِه املوضو ُع قَ�� ْدر ُه َعالَّه ،ع��ن طريق تنفي��ذ أم��ره ﷺ وتوجيهاته وإرش��اداته
قَ�� َّوا ُه ،و َم ْن إذا أَن َ
صل من انقطع ووصاي��اه ﷺ ،فمن ذلك أحاديث��ه ﷺ يف األلفاط
وقف عىل خدمت ِهَ ،و َو َ
الذي َرفَ َع من َ

��ل ُم ْد َرج��ات لُطْفه ،مبراس��يلِ الت��ي مل يس��بق أن ذكرها أح��د قبله ،وه��ي الثامر
إىل طاعت�� ِهَ ،وسل َْس َ

اضط��راب وعلل ،الناضج��ة للقط��ف واآلكل أل َّن به��ا زي��دة مع��اين
عطف�� ِه ،فص��ان أحباء ُه ع�ما فيه
ٌ
ح ْس��ن العم��ل ،أحمده عىل وألفاظ عىل اللغة العربية.
وتَقَّب��ل بصحيح نيتهم ُ

آالئه ،وأشكره عىل نعامئه.

فإن حال اإلس�لام واملسلمني وما آل إليه وضعهم

وأش��هد أن ال إل��ه إال الل��ه املتواتر فضلُ�� ُه وآالؤُهُ  ،الس��يايس واالجتامع��ي والثق��ايف ،ب��ل وحت��ى
ذلي��ل إالّ وصلَ ُه ووااله ،الدين��ي واإلمياين،يجع��ل من يش��عر بانتامئه إىل
ٌ
العزي��ز الذي ما انقط َع إليه

وأش��هد أن س��يدنا محمدا ً عبده ورس��وله ،أرس��له هذا الدين العظيم وتلك األمة الوس��ط ،أن يحاول

والدين غريب فأصبح عزيزا ً مشهورا ً ،ووضّ َح ببعثته مبا يف وس��عه إصالح ما قد فس��د ما اس��تطاع إىل
فبي ما ش َّذ من ذلك س��بيال ،وإنني ومن ه��ذا املنطلق أحببت أَن
ما كان معضالً من األمور ومس��تورا ً نّ
املنكرات جملة وتفصيالً ،صىل الله عليه وعىل آله اش��غل الفكر وأُع ِمل النظر واس��خر جزءا ً من عمر

الطيب�ين الطاهرين ،وصحابته الغ�� ِّر امليامني ،و َم ْن الش��باب بغية الوص��ول إىل ما يس��هم يف إصالح
الحال وس�لامة األجيال ،وخدمة الحديث واللغة
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

أما بعد؛ فليس يخفى علينا ما للسنة النبوية من مكانة العربية فكان موضوع بحث��ي هذا بعنوان (األلفاظ
عن��د املس��لمني ،إذ هي املصدر الث��اين للترشيع ،التي اس��تخدمها النبي محمد ﷺ ومل يس��تخدمها
واستنباط األحكام ،فهي املبينة ملا أجمل يف القرآن قبل��ه أح��د من العرب/دراس��ة حديثي��ة) وكيل أمل

الكريم ،واملخصصة ملا عمم ،واملقيدة ملا أطلق ،يف أن يوض��ح هذا البحث تل��ك الحدود التي من
فهام صنوان ال يفرتقان .وقد عظم الله تعاىل ش��أن اجل��ه كتب هذا البحث .واقتضت طبيعة الدراس��ة

السنة النبوية ،حيث قرنها بالقرآن الكريم ،فقال -جل تقس��يمه إىل مقدمة ومبحثني وخامتة.
َ َ ۡ َ َّ هَّ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ
ث فِيه ۡ
م
ذكره -ﵟ لقد من ٱلل عل��ى ٱلمؤ ِمن ِين إِذ بع
ِ
((( وه��و قول قت��ادة .ينظر :تفس�ير جامع البي��ان للطربي
ّ
َُ ٗ ّ ۡ َ ُ
ۡ َُۡ ْ َ َۡ ۡ َ َ
ُ
َ
ۡ
َ
ٰ
رس��ولا مِن أنفسِ�� ِهم يتلوا علي ِهم ءايتِهِۦ ويزك ِي ِهم .557/1
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املبحث األول :األلفاظ التي أجريت مجرى املثل

المبحث األول

املبحث الثاين :األلفاظ التي مل تجر مجرى املثل

وبعد ذلك جاءت الخامتة التي وضحت فيها بعض
النتائج التي خرج بها البحث.

ولعمري لوال حب رس��ول الل��ه ﷺ وبغية الترشف
بخدمة سنته ،ملا سلكنا هذا املسلك ،وال تجشمنا

عن��ا َءهُ  ،ولكنه رجاء الدخ��ول يف قوله (عليه الصالة

األلفاظ التي أجريت مجرى المثل
•املصطل��ح اللفظي األول( :ال َي ْن َت ِط ُح فيها َع ْنزانِ )
الحديث

()1
والس�لام)“ :املرء مع َم ْن أح��ب”  ،والرجاء ممن ع��ن ابن عباس ريض الله عنه قال (هجت امرأة من
ينظ��ر يف ه��ذا الكتاب أن يس��عفني ببي��ان مواضع بني خطمة النبي ﷺ بهجاء لها فبلغ ذلك النبي ﷺ

الخلل ،ومواطن التقصري ،وأ ْن ينظر بعني اإلنصاف ،فاش��تد عليه ذل��ك وقال من يل بها فق��ال رجل من
عىل نحو قول اإلمام الشافعي رحمه الله تعاىل:
قومها أنا يا رس��ول الله وكانت متارة تبيع التمر قال
وعني الرضا عن كل عيب كليلة

كام أنَّ عني السخط تبدي املساويـا

()2

فأتاه��ا أجود من هذا قال فدخلت الرتبة قال ودخل

خلفها فنظر ميينا وشامال فلم ير إال خوانا قال فعال

ِّ
وآخ��ر دعوانا أن الحم��د لل��ه رب العاملني،
وصل به رأسها حتى دمغها به قال ثم أىت النبي ﷺ فقال يا
اللهم وس��لم عىل س��يدنا َّمحمد وعىل آله وصحبه رس��ول الله قد كفيتكها قال فقال النبي ﷺ أما إنه ال
ُ َ
ﵟر َّب َنا ٓ َءات َ
نك َر ۡحمَ ٗة َو َه ّي ۡ
ئ ل َ َنا م ۡ
أجمعنيَ .
ِن
د
ل
ِن
م
ا
ِن
()3
ِ
ينتطح فيها عنزان فأرسلها مثال) .
َۡ َ َ َ ٗ
َ
.
رنا رشدا ١٠ﵞ ﵝالك ۡهف الآية ﵐﵑﵜ
أم ِ
•معنى املصطلح
ق��ال ابن دريد :فخص النبي ﷺ العنزين دون الغنم

❊

❊

❊

الن العن��ز امنا تش��ام العنز وتفارقه��ا وليس كنطاح

الكباش وغريها(.)4

ق��ال ابن االث�ير يف النهاية :أي ال يلتق��ي فيها اثنان

ضعيف��ان ألن النطاح من ش��أن التي��وس والكباش

ال العن��وز ،وه��ي إش��ارة إىل قضي��ة مخصوصة ال

((( أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه ( ،)3688ومس��لم يف ((( أخرج��ه :القضاعي يف مس��نده ( ،)856والخطيب يف
صحيحه (.)2639
تاريخ بغداد (.)99/13

((( ديوان اإلمام الشافعي .91

((( ينظر :املجتنى .10
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يجري فيها حلف وال نزاع( .)1قلت :أي (ال يعارض وقال الصالحي يف كتابه سبل الهدى والرشاد( :وقد

فيه��ا مع��ارض) وال يختل��ف فيه��ا اثن��ان يعني أن جمعت من كلامت ﷺ التي مل يسبق إليها وال يقدر
قتلها هني.

•أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ﷺ

أح��د أن يفرغ فيقالبه عليه��ا كقوله ﷺ ...ال ينتطح
فيها عنزان)(.)5

فقد ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اس�ماه (ما قال الدم�يري يف كتابه حياة الحيوان :فائدة أخرى:

س��مع من النبي ﷺ ومل يس��مع غريه قبله) ثم أورد قال النبي ﷺ “ :ال ينتطح فيها عنزان “ .والسبب يف
ذلك أن امرأة من خطمة ،كان يقال لها عصامء بنت
هذا املصطلح(.)2

النبي ﷺ ،مل يتق َّد ْمه فيه َّن مروان من بني أمية ،كانت تحرض عىل املس��لمني
قال الجاحظ (:كل�مات ِّ
()3
وتؤذيهم ،وتقول الشعر ،فجعل عمري بن عدي عليه
أحد :من ذلك قوله :ال ينتَ ِطح فيها َع ْنزان)
قال املس��عودي يف مروج الذهب (:جميع ما يذكر نذرا ً لله عز وجل لنئ رد الله رس��وله ساملاً من بحر
يف هذا الباب مستفيض يف السري واألخبار متعارف ليقتلنه��ا .فلام رجع رس��ول الله ﷺ م��ن بدر ،عدا

عن��د العلامء ،متداول بني الحك�ماء ،يتمثل به كثري عليه��ا عمري يف جوف اللي��ل فقتلها ثم لحق بالنبي
من الناس ،وتس��تعمل العوام كثريا ً منه يف ألفاظها ،ﷺ معه الصبح ،فلام قام ﷺ ليدخل مجلس��ه ،قال
وت ُورده يف أمثالها وخطاباتها ،واألكرث منهم ال يعلم لعمري بن عدي “ :أقتلت عصامء “ ؟ قال :نعم فهل
أن رسول الله ﷺ أول من تكلم به ،وسبق إىل إيرده .ع�لي يف قتلها من يشء؟ فقال ﷺ “ :ال ينتطح فيها
ََ
وق��ال علي��ه الص�لاة والس�لام :مطْل الغن��ي ظلم ،عنزان “ .فأول ما سمعت هذه الكلمة منه ﷺ ،وهي
َ
وم��ن اتبع عىل ميلء فليتب��ع ،وقوله :األرواح جنود م��ن الكالم املوج��ز البديع املفرد الذي مل يس��بق
َ
()6
مجن��دة؛ فام تع��ارف منه��ا ائتلف ،وم��ا تناكر منها إليه .
��ف َأنْ ِف ِه)
اختلف ،رأس الحكمة معرفة الله .يا خي َل الله اركبي •املصطلح اللفظ��ي الثاينَ ( :م َ
��ات َح ْت َ
َْ
الحديث
ح ِمي الوطيس .ال ينتطح فيها
وأبرشي بالجنة .االن َ
قال رس��ول الله ﷺ) :من خرج من بيته مجاهدا يف
()4
َع ْن َزانِ ) .
س��بيل الله وأين املجاهدون فخ��ر عن دابته فامت
((( ينظر :تهذيب اللغة .213/3
((( املجتنى .10

((( الحيوان .101/1
((( .287/2

فق��د وقع أجره ع�لى الله أو لس��عته دابة فامت فقد

وقع أجره عىل الله أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره
((( .112/3
((( .23/2
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عىل الله ومن قتل قعصا فقد استوجب املآب)(.)1

سمعت
يل ريض اللّه عنه :ما
ُ
يف إس��ناد قال :قال ع ّ

كلم�� ًة عربي ًة م��ن العرب إال وقد س��معتُها من النبي
•معنى املصطلح
حتْ َف أَنْ ِفه وما سمعتها من
(من م��ات حتف أنفه) :هو أن ميوت عىل فراش��ه ،ﷺ وسمعته يقول :مات َ
يب قبله.
يق��ال ملن ميوت عىل فراش��ه والحتف املوت قال عر ّ

حتْف أنفه :أن ُروحه تخرج
أبو عبي��د كأن أنفه أماته بانقط��اع النفس ،وقيل :أن وق��ال اب ُن ُدريد :ومعنى َ
امليت عىل فراش��ه من
نفس��ه تخ��رج عىل فراش��ه من فم��ه وأنف��ه( .)2قال م��ن أنْف��ه بتتابع نفَس��ه ألن
َ
غري قَتْ��ل يَتَ َنفَّس حتى يَ ْنق يِ
فخص األَن َْف
َض َر َمقُ��ه
َّ
املناوي :الحتف الهالك يق��ال مات حتف أنفه إذا
()5
بذلك .
م��ات بغ�ير رضب وال قتل وال ح��رق وال غرق قال
يس)
��ي الْ َو ِط ُ
أب��و البقاء ويقال إنها مل تس��مع يف الجاهلية بل يف •املصطل��ح اللفظي الثال��ثَ ( :ح ِم َ
الحديث
اإلسالم(.)3
عن العباس ريض الله عنه قال :ش��هدت مع رسول
•أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ﷺ
الل��ه -ﷺ -ي��وم حنني فلزم��ت أنا وأبو س��فيان بن
ويف فق��ه اللغة للثعالبي :إذا مات اإلنس��ا ُن عن غري
الح��ارث ب��ن عبد املطلب رس��ول الل��ه -ﷺ -فلم
��ف أَنْ ِفه ُ
وأول م��ن تكلَّم بذلك
حتْ َ
قتل قي��ل :مات َ
نفارقه ورس��ول الله ﷺ عىل بغلة ل��ه بيضاء أهداها
النب��ي ﷺ ( .)4وق��ال ابن دري��د يف املجتبى :باب
ل��ه فروة بن نفاث��ة الجذامي فلام التقى املس��لمون
ما ُس��مع من النبي ﷺ مام مل يُ ْسمع من غريه أخربنا
والكفار وىل املس��لمون مدبرين فطفق رسول الله
َ
عبد األول بن مريد أحد بني أنْف ال َّناقة من بني سعد ﷺ يرك��ض بغلته قبل الكفار ق��ال عباس و أنا آخذ
((( أخرج��ه أحم��د ( ، 36/4رق��م  ، )16461والط�براين بلجام بغلة رس��ول الل��ه ﷺ أكفها إرادة أن ال ترسع
( ، 191/2رق��م  ، )1778ق��ال الهيثم��ي ( : )277/5في��ه وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله ﷺ -فقال رسول

محم��د ب��ن إس��حاق مدلس  ،وبقي��ة رجال أحم��د ثقات .
والحاك��م ( ، 97/2رقم  )2445وقال  :صحيح اإلس��ناد ،

الل��ه ﷺ « أي عباس ناد أصحاب الس��مرة » .فقال

والبيهق��ي ( ، 166/9رق��م  . )18317وأخرجه أيضا  :ابن عب��اس وكان رج�لا صيتا فقلت بأع�لى صويت أين
أصحاب الس��مرة ق��ال فوالله ل��كأن عطفتهم حني
أىب شيبة ( ، 204/4رقم . )19330
وم��ن غريب الحدي��ث(( :قعص��ا)) :يقال م��ات قعصا إذا س��معوا صويت عطفة البقر عىل أوالده��ا .فقالوا يا

أصابته رضبة أو رمية فامت مكانه.

((( ينظر :العباب الزاخر للصاغاين .382/1
((( التوقيف عىل مهامت التعاريف .267
((( .23

لبي��ك يا لبيك  -ق��ال  -فاقتتلوا والكفار والدعوة يف
األنص��ار يقولون يا معرش األنصار يا معرش األنصار

((( املجتنى .12
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قال ثم قرصت الدعوة عىل بنى الحارث بن الخزرج
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•أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ﷺ

يب
فقالوا يا بنى الحارث بن الخزرج يا بنى الحارث بن قال اب ُن دريد :ومن األلفاظ التي مل ت ُْسمع من عر ٍّ

الخزرج.

حمي
قبله قوله :ال يَ ْنتَطح فيه��ا َع ْن َزان .وقوله :اآلن َ

فنظر رسول الله ﷺ وهو عىل بغلته كاملتطاول عليها ال َوطي��س( .)4قال االزه��ري :وأخربين املنذري عن

إىل قتالهم فقال رس��ول الل��ه ﷺ «هذا حني حمي ثعلب عن ابن األعرايب يف قولهم« :حمي الوطيس»
الوطي��س» .قال ثم أخذ رس��ول الل��ه ﷺ حصيات هو الوطء الذي يط��س الناس ،أي يدقهم ويقتلهم.

فرم��ى بهن وج��وه الكفار ثم ق��ال «انهزم��وا ورب وأصل الوطس :الوطء من الخيل واإلبل.
محم��د» .قال فذهب��ت أنظر فإذا القت��ال عىل هيئته ويروى أن النبي ﷺ رفعت له يوم مؤتة فرأى معرتك

فيام أرى  -قال  -فوالله ما هو إال أن رماهم بحصياته الق��وم فق��ال« :حمي الوطي��س» ( .)5ق��ال أبو بكر:
وهذه الكلمة مل ت ُسمع إال منه ﷺ(.)6
فام زلت أرى حدهم كليال وأمرهم مدبرا(.)1
•معنى املصطلح

قال أبو بكر قال أبو عمرو الوطيس شبه التنور يُخبز

•املصطل��ح اللفظي الرابع( :لاَ يل��دغ الْ ُم ْؤ ِم ُن ِم ْن
ح ٍر َم َّرتَينْ ِ) الحديث
ُج ْ

فيه ويرضب مثَالً لشدة الحرب فيشبه حرها بحره( .)2عن أيب هريرة ريض الله عنه قال :قال النبي ﷺ( :ال
ُ
َ
ّ
ُ ّ ّ
()7
يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني) .
أي أراد التعبري عن اشتباك الحرب واشتدادها.
وقال الجوه��ري :الوطيس :التن��ور .ويقال :حمى

الوطيس إذا اشتد الحرب .قال االصمعي :الوطس:

الرضب الشديد بالخف ،وقال أيضاً :قال األصمعي
وغ�يره :الوطي��س :حج��ار ٌة ُمد ّور ٌة ف��إذا حميت مل
ميك��ن أحدا ً أن يط��أ عليها .ف ُيرضب ذل��ك مثالً إذا
اشت ّد(.)3

•معنى املصطلح

(ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني) :اللدغ هو العض
واإلصاب��ة م��ن ذوات الس��موم كالعق��رب والحي��ة
والجحر الثقب واملعنى أن املؤمن ينبغي أن يكون

حذرا بحيث ال يخدع من جهة واحدة مرتني.
((( ينظر :املجتنى .12

((( ينظر :تهذيب اللغة .307/4
((( الزاهر .123/1

((( الحدي��ث أخرج��ه أحم��د يف مس��نده ( ، 207/1رقم ((( أخرج��ه أحم��د ( ،379/2رق��م  ،)8915والبخ��اري
 ، )1776 ، 1775ومس��لم يف صحيح��ه ( ، 1398/3رقم ( ، 2271/5رق��م  ، )5782ومس��لم ( ، 2295/4رق��م
. )1775

((( ينظر :الزاهر يف معاين كلامت الناس .78/2
((( ينظر :الصحاح .134 /5

 ،)2998وأب��و داود ( ، 266/4رق��م  ، )4862واب��ن ماجه

( ، 1318/2رق��م  . )3982وأخرج��ه أيض��ا :اب��ن حب��ان
( ،437/2رقم  ، )663والدارمي ( ، 411/2رقم .)2781
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الجحر :كل يشء تحتقره الهوام والس��باع ألنفسها( .سيد القوم خادمهم يف السفر)(.)5

وىف املث��ل“ :ال يل��دغ املؤم��ن من جح��ر مرتني”

•معنى املصطلح

يرضب ملن أصيب ونك��ب مرة بعد أخرى .وجعله (س��يد القوم خادمهم) ألن الس��يد ه��و الذي يفزع
بع��ض اللغوي�ين للضب خاصة  ،قال :واس��تعامله إليه يف النوائ��ب فيتحمل األثقال عنهم فلام تحمل
لغريه كالتجوز ( .)1ذكر الزبيدي يف بيان ذلك فقال :خادمه��م عنهم األمور وكفاهم مؤونتهم وقام بأعباء
واللسع واللدغ سواء وهو عىل املثل قال الخطايب :ما ال يطيقونه كان سيدهم بهذا االعتبار(.)6

إن املؤم��ن هو الكي��س الحازم ال��ذي ال يؤىت من أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ﷺ

يب
جهة الغفلة فيخدع مرة بعد مرة وهو ال يفطن لذلك قال ابن دريد ومن األلفاظ التي مل ت ُْس��مع من عر ٍّ

وال يش��عر به واملراد به الخداع يف أمر الدين ال أمر قبله قوله (س��يد القوم خادمهم) ( )7قال العس��كري:

الدنيا وأما بالكرس فعىل وجه النهي أي  :ال يخدعن الفرق بني س��يد القوم وكبريهم :أن سيدهم هو الذي
املؤم��ن وال يؤتني من ناحية الغفلة فيقع يف مكروه ييل تدبريهم ،وكبريهم ه��و الذي يفضلهم يف العلم
َ َ َُ َ ُ ُ
يره ۡمﵞ
أو رش وهو ال يشعر به ولكن يكون فطنا حذرا وهذا أو السن أو الرشف وقد قال تعاىل ﵟفعلهۥ كب ِ
َ
التأويل أصلح ألن يكون ألمر الدين والدنيا معا( .)2ﵝالأنبِ َياء الآية ﵓﵖﵜ فيجوز أن يكون الكبري يف السن ،ويجوز
أن يكون الكبري يف الفضل ويقال لسيد القوم كبريهم
•أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ﷺ

يب وال يق��ال لكبريه��م س��يدهم إال إذا ويل تدبريه��م،
قال ابن دريد ومن األلفاظ التي مل ت ُْسمع من عر ٍّ
قبله قوله (ال يلسع املؤمن من جحر مرتني)( .)3قال والكبري يف أسامء الله تعاىل هو الكبري الشأن املمتنع
املفضل بن سلمة :أول من قال ذلك رسول الله ﷺ من مس��اواة االصغر له بالتضعيف والكبري الشخص
أليب عزة الشاعر .واسمه عمرو بن عبد الله بن عمر ال��ذي ميكن م��ن مس��اواته االصغر ل��ه بالتضعيف

الجمحي(.)4

والكب�ير الش��خص الذي ميك��ن مس��اواته لألصغر

•املصطل��ح اللفظ��ي الخام��س( :س��يد الق��وم بالتجزئ��ة وميكن مس��اواة االصغر ل��ه بالتضعيف،
والصفة بهذا ال تجوز عىل الله تعاىل ،وقال بعضهم:
خادمهم) الحديث

عن زيد بن أس��لم عن أبيه أن رس��ول الله ﷺ قال :الكبري يف أسامء الله تعاىل مبعنى أنه كبري يف أنفس
العارفني غري أن يكون له نظري.

((( ينظر :املزهر يف علوم اللغة .123/1
((( ينظر :تاج العروس .5523

((( ينظر :املجتنى  ،13واالعجاز وااليجاز للثعالبي .3
((( ينظر :الفاخر رقم (.)483

((( الجهاد لعبد الله بن املبارك رقم (.)207
((( ينظر :فيض القدير للمناوي .303/14
((( ينظر :املجتنى .23
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الفرق بني الس��يد واملالك :أن الس��يد يف املالكني
كالعب��د يف اململ��وكات فك�ما ال يك��ون العبد إال
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المبحث الثاني

ممن يعقل ،فكذلك ال يكون الس��يد إال ممن يعقل،
واملالك يكون كذلك ولغريه فيقال هذا س��يد العبد

األلفاظ التي لم تجر مجرى المثل

ال��دار ويقال للقادر مالك فعله وال يقال س��يد فعله

•املصطل��ح اللفظ��ي األول( :الش��ديد من غلب

ومال��ك العبد ويقال هو مالك الدار وال يقال س��يد
والله تعاىل سيد ألنه مالك لجنس من يعقل(.)1

ب خَدْ َع ٌة)
•املصطلح اللفظي الس��ادس( :الْ َ
ح�� ْر ُ
الحديث

عن أيب هريرة ريض الله عنه قال س��مى النبي ﷺ:
(الحرب خدعة)(.)2
•معنى املصطلح

(الح��رب خدعة) :املرة الواحدة م��ن الخداع معناه

نفسه) الحديث

ع��ن أيب هري��رة ريض الل��ه عن��ه قال :قال رس��ول
الله ﷺ( :ليس الش��ديد من غلب إمنا الش��ديد من

غلب نفسه) .
()5

•معنى املصطلح

فيه توجيه عىل أن الش��ديد ليس يف إثارة الجس��د

اس��تعمل الحيلة يف الحرب م��ا أمكنك فإذا أعيتك وإيذائيه وإيذاء الغري إمنا الش��ديد من ميلك نفس��ه
الحيل فقاتل وقيل معناه أن من خدع فيها مرة واحدة عند الغضب ويسيطر عليها ويغلبها.
عطب وهلك وال عودة له ( .)3أي معناها خدع العدو

وايهامه للتغلب عليه.

•أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ﷺ

•أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ﷺ

ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اسامه (ما سمع
م��ن النبي ﷺ ومل يس��مع غريه قبله) ث��م أورد هذا

يب املصطلح(.)6
قال ابن دريد ومن األلفاظ التي مل ت ُْسمع من عر ٍّ
قبله قوله (الحرب خدعة)(.)4
َي ِم َن
•املصطلح اللفظ��ي الثاين( :الْ َي��دُ الْ ُعلْ َيا خ رْ ٌ
((( ينظر :الفروق اللغوية .298
السف ىَْل) الحديث
الْ َي ِد ُّ
((( أخرج��ه أحم��د ( ، 312/2رق��م  ، )8097والبخ��اري ع��ن ابن عمر ريض الل��ه عنه قال :قال رس��ول الله
( ، 1102/3رقم  ، )2865ومسلم ( ، 1362/3رقم )1740
وأخرجه أيضا :البيهقي ( ، 150/9رقم  ، )18234وأبو عوانة

( ، 212/4رقم  ، )6543وابن عساكر(. )162/5
((( ينظر :املعجم الوسيط .321/1
((( ينظر :املجتنى .23

ﷺ( :الي��د العليا خ�ير من اليد الس��فىل وابدأ مبن

((( أخرج��ه اب��ن حب��ان يف صحيه(493/2برق��م ،)717
والبيهقي يف الزهد ( ،164/2رقم .)370

((( املجتنى .10
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•أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ﷺ

تعول)(.)1

•معنى املصطلح

ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اسامه (ما سمع

(اليد العليا خري من اليد الس��فىل) :وهذا يف س��ؤال م��ن النبي ﷺ ومل يس��مع غريه قبله) ث��م أورد هذا
الناس وطلب العطاء منهم ،فاليد العليا :التي تعطي املصطلح(.)4

وتنفق .واليد السفىل :التي تأخذ.

َب كَالْ ُم َعايَ َن ِة)
•املصطلح اللفظي الرابع( :لَ ْي َ
س الْخ رَ ُ

•أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ﷺ

الحديث

ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اسامه (ما سمع ع��ن عبد الل��ه بن عب��اس ريض الله عنه ق��ال :قال
م��ن النبي ﷺ ومل يس��مع غريه قبله) ث��م أورد هذا رس��ول الله ﷺ( :ليس الخرب كاملعاينة إن الله أخرب
املصطلح(.)2

ْص��ا ُر كَر يِ
ِش
•املصطل��ح اللفظ��ي الثال��ث( :الأْ َن َ
َو َع ْي َب ِتي) الحديث

ع��ن أنس ريض الله عن��ه قال :قال رس��ول الله ﷺ :
(األنص��ار كرىش وعيبتى وإن الناس س��يكرثون وهم
يقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم)

()3

•معنى املصطلح

(ك��رىش وعيبت��ى) :أي أنه��م بطانت��ه وموضع رسه

وأمانت��ه والذي��ن يعتمد عليهم يف أم��وره وقيل :أن

م��وىس مبا صنع قومه يف العج��ل فلم يلق األلواح
فلام عاين ما صنعوا ألقى األلواح فانكرست)(.)5
•معنى املصطلح

معنى ذلك ان املش��اهدة بالعني مظنة التوثيق ليس
كالخرب مظنة الكذب.

•أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ﷺ

ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اسامه (ما سمع

م��ن النبي ﷺ ومل يس��مع غريه قبله) ث��م أورد هذا

الك��رش للحيوان املج�تر مبنزلة املعدة لإلنس��ان املصطلح .
والعيب��ة مس��تودع الثي��اب واملعن��ى إنه��م بطانتي •املصطل��ح اللفظ��ي الخام��س (إِنمَّ َ��ا الأْ َ ْع�َم�اَ ُل

وخاصتي وموضع رسي وأمانتي.

((( أخرجه مس��لم يف صحيح��ه ( ، 717/2رقم ، )1033
وابن حبان يف صحيحه ( ، 148/8رقم . )3361

((( املجتنى .10

()6

بِال ِّن َّي ِ
ات) الحديث

عن عمر بن الخطاب ريض الله عنه عىل املنرب قال
((( املجتنى .12

((( أخرج��ه أحم��د ( ،215/1رق��م  ،)1842والحاك��م

((( أخرج��ه البخ��اري ( ،1383/3رقم  ،)3590ومس��لم ( ،351/2رقم  )3250وقال :صحيح عىل رشط الشيخني.
( ،1949/4رقم  ،)2510والرتمذي ( ،715/5رقم  )3907والطرباين يف األوسط ( ،12/1رقم  )25والضياء (،82/10

وقال :حس��ن صحيح .والنس��ايئ يف الس��نن ( ،87/5رقم رقم  .)76وأخرجه أيضا :ابن حبان ( ،96/14رقم .)6213
 ،)8325وابن حبان ( ،255/16رقم .)7265

((( املجتنى .13
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سمعت رسول الله ﷺ يقول (:إمنا األعامل بالنيات

الخاتمة

وإمنا لكل أمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل دنيا

يصيبه��ا أو إىل امرأة ينكحه��ا فهجرته إىل ما هاجر

إليه)(.)1
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الحم��د لل��ه رب العاملني ،والصالة والس�لام عىل

خات��م النبي�ين ،س��يدنا محم��د وعىل آل��ه وصحبه

•معنى املصطلح

(إمنا األعامل بالنيات) أي صحة ما يقع من املكلف أجمعني.
من ق��ول أو فعل أو كامله وترتي��ب الثواب عليه ال أما بعد؛ فإنني يف ختام هذا البحث ال يسعني إال أن
يل به فله الحم ُد يف
يكون إال حس��ب ما ينويه .والني��ات جمع نية وهي أش��كر الله تعاىل عىل ما فتح ع َّ
األوىل واآلخرة.
القصد وعزم القلب عىل أمر من األمور (.)2
•أقوال العلامء يف أن أول من قاله النبي ﷺ

ولق��د وفقن��ي الله تع��اىل يف بحثي ه��ذا للخروج

ذكر ابن دريد يف كتابه املجتنى بابا اسامه (ما سمع بجملة من النتائج ،أو كان البحث كله جديدا ً ومليئاً
م��ن النبي ﷺ ومل يس��مع غريه قبله) ث��م أورد هذا بالنتائج التي سأذكر بعضها وما أرادها بتاممها رجع
للبحث:

املصطلح(.)3

قمت بجمع االصطالح��ات اللفظية التي ذكرها
.1
ُ
النبي ﷺ ومل يذكر أن أحدا ذكرها قبله ﷺ.

❊

❊

❊

 .2بينت مع��اين األحاديث وذكرت أق��وال العلامء

فيها.

 .3أعدتُ قراءة تل��ك األحاديث وأنعمت النظر يف

تفسريها ورشحها دراسة حديثية.

 .4بين��ت م��ا هو جرى مج��رى املثل وم��ا مل يجر

مجرى املثل.

الباحثان

((( والبخ��اري ( ،3/1رق��م  ،)1ومس��لم ( ،1515/3رقم
 ،)1907والرتم��ذي ( ،179/4رق��م  )1647وأب��و داود

( ،262/2رقم  ،)2201والنس��ايئ ( ،158/6رقم ،)3437
وابن ماجه ( ،1413/2رقم .)422

((( ينظر :فتح الباري البن حجر .19/1
((( املجتنى .10

❊

❊

❊
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المصادر والمراجع
 -القرآن الكريم .

القالئد:الرشي��ف عيل بن الحس��ن املرتىض (ت :

436ه��ـ)  ،تحقي��ق :محمد أيب الفض��ل إبراهيم ،

القاهرة  ،دار إحياء الكتب العربية  ،ط1954 1م .

 .9البح��ر املحي��ط :محمد بن يوس��ف أبو حيان،

 .1أس��اس البالغ��ة .للزمخ�شري ،ج��ار الل��ه (ت745 :ه��ـ) ،عناية  :زهري جعي��د  ،بريوت دار
أيب القاس��م ،محم��ود ب��ن عم��ر (ت538 :ه��ـ) الفكر 1992 ،م .

تحقيق :عبد الرحيم محمود  ،بريوت  ،دار املعرفة  .10تاج العروس من جواهر القاموس  :أبو الفيض،
(بال  .ت).

محمد مرتىض الزبيدي ( ،ت 1205 :هـ) تحقيق :

 .2أرسار البالغ��ة للجرجاين  ،عب��د القاهر بن عبد عيل شريي  ،بريوت  ،دار الفكر 1994 ،م .

الرحم��ن ( ،ت 474 :ه��ـ) ق��رأه وعلَّ��ق عليه :أبو  .11تاريخ بغداد :ألحمد بن عيل أبو بكر الخطيب
فهر ،محمود محمد شاكر  ،القاهرة  ،مطبعة املدين البغدادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
جدة ،ط1991 ، 1م .

 .12تهذيب اللغ��ة :أليب منصور محمد بن محمد

 .3أرسار العربي��ة :لألنب��اري أيب ال�بركات ،عب��د األزهري (ت 370هـ) ،تحقيق :عبد السالم هارون،
الرحم��ن بن محمد (ت 577 :هـ)  ،تحقيق  :فخر ال��دار املرصية للتألي��ف والرتجمة -القاهرة ،س��نة

صالح قدارة  ،بريوت  ،دار الجيل  ،ط11995م .

1384هـ1964-م.

 .4األصمعي��ات :أبو س��عيد عب��د امللك بن قريب  .13التوقيف عىل مهامت التعاريف :لعبد الرؤوف
األصمعي( ،ت 216 :هـ) تحقيق  :أحمد ش��اكر ،املناوي ،بريوت سنة 1986م.

وعبد السالم هارون  ،بريوت  ،ط( ، 5بال.ت).

 .14حياة الحيوان لدمريي،دار صادر،بريوت.

 .5االعجاز وااليجاز لثعلبي ،دار الفكر ،بريوت.

 .15الحي��وان :أليب عثامن عمرو بن بحر الجاحظ

مرص.

القاهرة ،ط ،1سنة 1356هـ1938 -م.

 .6إع��راب االربعني النووية للعم��ري دار املنهاج (ت 255هـ) ،تحقيق :عبد الس�لام محمد هارون،
 .7أمايل ابن الشجري:أبو السعادات عيل بن حمزة  .16الجه��اد لعب��د الل��ه ب��ن املب��ارك ،دار الكتب
العل��وي اب��ن الش��جري (ت 542 :ه��ـ) تحقيق  :العلمية  ،بريوت.

محمود الطناحي ،القاهرة  ،مكتبة الخانجي ،مطبعة  .17سنن ابن ماجة :للحافظ أيب عبد الله محمد بن
املدين  ،ط1992 ، 1م .

يزيد القزويني (ت 273ه��ـ) ،تحقيق :محمد فؤاد

 .8أم��ايل املرت�ضى غ��رر الفوائ��د ودرر عبد الباقي ،دار الكتب العلمية -بريوت.

«األلفاظ التي إستخدمها النبي محمد ﷺ ولم يستخدمها قبله أحد من العرب»..
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 .18سنن أيب داود :أبو داوود ،سليامن بن األشعث ش��عيب األرنؤوط ،مؤسسة الرس��الة -بريوت ،ط،3
السجستاين( ،ت 275 :هـ)  ،القاهرة دار الحديث ،سنة 1418هـ1997-م.

(غ  .ت).

 .26صحي��ح ابن خزمي��ة :لألم��ام أيب بكر محمد

 .19س��نن الرتم��ذي :لإلمام أيب عي�سى محمد بن بن إس��حاق بن خزمية الس��لمي النيس��ابوري (ت

عي�سى بن س��ورة الرتمذي (ت 279ه��ـ) ،تحقيق311 :ه��ـ) ،تحقي��ق :الدكت��ور محم��د مصطف��ى

أحمد محمد ش��اكر ،دار الكت��ب العلمية -بريوت ،األعظمي ،املكتب اإلسالمي -بريوت ،ط.1
ط ،1سنة 1408هـ1987-م.

 .27صحيح البخاري :لإلمام محمد بن إس�ماعيل

 .20الس��نن الكربى  :أبو عب��د الرحمن  ،أحمد بن البخاري (ت 261هـ) ،الطبعة السلفية عند اإلشارة

شعيب النسايئ (ت 303 :هـ)  ،تحقيق عبد الغفار إىل رق��م الحدي��ث ،أم��ا عن��د اإلش��ارة إىل الجزء
سليامن البنداري  ،وسيد كرسوي حسن  ،بريوت  ،والصفحة طبعة االمريية ببوالق مرص.
دار الكتب العلمية  ،ط1991 ، 1م .

 .28صحي��ح مس��لم :لإلمام أيب الحس�ين مس��لم

 .21الس��نن الك�برى :لإلم��ام أحمد بن الحس�ين بن الحجاج بن مس��لم النيس��ابوري (ت 261هـ)،

البيهق��ي (ت  458ه��ـ) ،مطبع��ة دائ��رة املع��ارف تحقي��ق :محمد فؤاد عبد الباق��ي ،دار إحياء الكتب
النظامية -الهند ،ط ،1سنة 1344هـ.

العربية -القاهرة ،ط ،1سنة 1374هـ1955 -م.

 .22رشح صحيح مس��لم  .الن��ووي  :محيي الدين  .29الصناعت�ين ؛ الكتاب��ة والش��عر :أب��و هالل ،
ب��ن رشف ( ،ت 676 :ه��ـ) تحقيق  :خليل مأمون الحس��ن ب��ن عب��د الله بن س��هل العس��كري (ت :

شيحا  ،بريوت  ،دار املعرفة  ،ط1998 ، 5م .

395ه��ـ)  ،تحقي��ق  :مفيد قميحة  ،ب�يروت  ،دار

 .23الصاحبي :أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الكتب العلمية  ،ط1989 ، 2م .

الرازي ،أبو الحس�ين،بريوت،تحقيق :عبد الس�لام  .30س��بل الهدى والرش��اد للصالحي،دار الفكر ،

هارون ،سنة 1981م.

بريوت.

 .24الصح��اح (ت��اج اللغ��ة وصح��اح العربي��ة) .31 :الزاهر يف كلامت الناس اليب بكر االنباري،دار
إس�ماعيل ب��ن ح�ماد الجوه��ري (ت  393 :هـ) الكتب العلمية ،بريوت.

تحقي��ق  :أحم��د عبد الغفور عط��ار  ،بريوت  ،دار  .32الفائ��ق يف غريب الحدي��ث :للزمخرشي،دار
العلم للماليني  ،ط 1984 ، 3م .

الفكر،بريوت.

 .25صحي��ح ابن حب��ان برتتيب ابن بلب��ان :لعالء  .33فتح الباري يف رشح صحيح البخاري :للحافظ
الدين عيل بن بلبان الفاريس (ت 739هـ) ،تحقيق :اب��ن حجر العس��قالين ،بتصحيح :عب��د العزيز باز
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وترقي��م محمد فؤاد عب��د الباق��ي ،مطبعة مصطفى ابن س��يده (ت 458 :هـ) قدم ل��ه  :خليل إبراهيم
الب��ايب الحلب��ي وأوالده -القاهرة ،س��نة 1378هـ -فج��ال  ،ب�يروت  ،دار إحي��اء ال�تراث الع��ريب ،
1959م.

ط11996م .

 .34الفروق اللغوية للعسكري ،دار الفكر ،بريوت .44 .املصباح املنري للفيومي ،دار الجيل بريوت.

 .35فقه اللغة للثعلبي،دار الكتب العلمية ،بريوت .45 .املزهر يف علوم اللغة وأنواعها :جالل الدين ،
 .36فيض القدير لعبد الرحمن املناوي ،دار العلم عبد الرحمن بن أيب بكر السيوطي (ت 911 :هـ)
بريوت.

 ،تحقي��ق  :فؤاد عيل منصور  ،بريوت  ،دار الكتب

 .37القام��وس املحي��ط :مجد الدي��ن ،محمد بن العلمية  ،ط1998 ، 1م.

يعق��وب ،الفريوزأب��ادي (ت 817 :ه��ـ) تحقيق  .46 :املس��تدرك ع�لى الصحيحني :أبو عب��د الله،
مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشاف  :محمد محمد بن عبد الله  ،الحاكم (ت 405 :هـ) تحقيق:

نعيم العرقس��ويس بريوت  ،مؤسس��ة الرسالة ط ، 6مصطف��ى عب��د القادر عط��ا  ،ب�يروت  ،دار الكتب

1998م.

العلمية  ،ط. 1990 ، 1

 .38الكليات :أبو البقاء  ،أيوب بن موىس الحسيني  .47مس��ند أيب عوان��ة :يعق��وب ب��ن إس��حاق
الكف��وي ( ،ت 1094 :ه��ـ)  ،تحقي��ق  :عدن��ان االس��فرائيني  ،أبو عوانة (ت 316 :هـ)  ،تحقيق :
دروي��ش  ،ومحم��د امل�صري  ،بريوت  ،مؤسس��ة أمين بن عارف الدمشقي  ،بريوت  ،دار املعرفةط،1

الرسالة  ،ط21993م .

1998م .

 .39لسان العرب :أبو الفضل ،محمد بن مكرم ابن  .48املس��ند :لإلم��ام أحمد بن حنبل الش��يباين،

منظ��ور (ت 710 :هـ) بريوت  ،دار صادر  ،ط ، 3املكتب اإلس�لامي ،بريوت ،ط 1س��نة 1389هـ-
1994م .

1969م.

 .40العباب الزاخر للصاغاين،دار املنهاج ،سورية .49 .املصنف :للحافظ أيب بكر عبدالله بن محمد
 .41الع�ين :أبو عب��د الرحمن ،الخلي��ل بن أحمد بن أيب ش��يبة الك��ويف (ت 235ه��ـ) ،تحقيق :عبد
الفراهي��دي( ،ت 175 :ه��ـ) تحقي��ق  :مه��دي الخالق خان االفغاين ،املطبعة العزيزة ،الهند ،ط،1

املخزوم��ي  ،وإبراهيم الس��امرايئ  ،ب�يروت  ،دار سنة 1386هـ.
الهالل (بال  .ت) .

 .50معج��م مقاييس اللغة :أبو الحس�ين  ،أحمد ،

 .42املجتنى :البن دريد ،مطبعة حيدر اباد الهند .بن فارس (ت 395 :هـ)  ،تحقيق  :ش��هاب الدين
 .43املخصص  :أبو الحس��ن  ،عيل بن إسامعيل ،أبو عمرو  ،بريوت  ،دار الفكر  ،ط1998 ، 2م .
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أ.م.د.أنس محمود خلف جراد  +أ.د .ضياء محمد محمود املشهداين

 .51مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :للحافظ الهيثمي،
دار الكتب العربية -بريوت ،ط ،2سنة 1967م.

 .52مروج الذهب للمس��عودي ،دار الفكر العريب،
بريوت.

 .53املزهر يف عل��وم اللغة وأنواعها لجالل الدين
السيوطي  ،بريوت دار الفكر.

 .54املغ��رب يف ترتيب املعرب:أليب الفتح نارص
الدين بن عبد السيد املطرزي (ت 610هـ) ،تحقيق:

محمود فاخوري و عبدالحميد مختار،مكتبة أسامة
بن زيد -حلب ،ط ،1سنة 1399هـ1979 -م.
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