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 الملخص

، دراس ة لليلي ة لا واهر الص روية والنحوي ة والداللي  ة ) الص  حيحن يفاألمث ا  النبوي ة ه ذه الدراس ة  تتناول 
 ث   ل  ص  لا اع علي  ه وس  لمأحادي  ث الن     ومادهت  اوو  ق امل  نهو الوص  في التحليل  ي، 

ال  ع ع  داها العلم  اب م  ن قبي  ل امل
ولكث رة ه ذا   جرت جم رى املث ل الس ا ر، أحاديث موجزة) النوع األو : نوعان: وهيوالع وردت يف الصحيحن، 

)أحاديـث ي:أمـا النـوا الثانواعتمدت الدراسة علا أبرز مانصت عليه كتب األمثا  النبوي ة،  انضباطهالنوع وعد 
دون الرواي  ات مث  لن نب  وي     أربع  ة وثنيث  ن وما   ة131وق  د بل  د ع  دد أحادي  ث األمث  ا  املدروس  ة: ) التمثيــل(
حي  ث ج  ابت الدراس  ة رغب  ة يف ارس  هام بدراس  ة نص  وص األمث  ا  النبوي  ة مل  ا    ا م  ن أ ي  ة بالغ  ة يف ، الثانوي  ة

ك   ون األمث   ا  النبوي   ة عل   ا ال   رغم م   ن أ يته   ا ل تف   رد بدراس   ة لغوي   ة لل   ل ألفا ه   ا   جم   ا  ال   درس اللغ   وي،
حباج ة إ  مزي د م ن الدراس ات اللغوي ة ن اللغ وين يف أن احل ديث النب وي وملاتواتر من أقوا  الب احث وتراكيبها،

الدراس  ة ه  ذه ابت ج  يف إش  ارة إ  اخل  نيص يف ص  حة االستش  هاد باحل  ديث النب  وي عل  ا قواع  د اللغ  ة العربي  ة 
 قواع د اللغ ة يف -واألمث ا  النبوي ة خصوص اً  عموم اً  -بصحة االحتج اج باحل ديث النب وي القو )ضمناً  معززة

أن تل ك الا  واهر تتف  ق م  ع أبني ة الكلم  ات ال  واردة يف أمث  ا   الدراس  ة تودالل ة، وق  د وج  د العربي ة ص  روا و   واً 
مخس ن وأل ف كلم ة يف ه ذه األمث ا  م ا ب ن )أوع ا ،   1101الصحيحن من خني  دراسة بن اب أكث ر م ن )

وغها قواع د ص  مبين ةتل ك األبني ة يف مباحثه ا م ن الرس الة  الدراس ة تومصادر، ومش تقات، وو وع  وق د أثبت 
ه ذا  تناول ت، وق د اس الص روين وم ا ال جي ري عل ا ذل كإ  م ا جي ري عل ا قي ة عند الص روين وداللته ا مش ري 

  مخس ن وس بعما ة ول ة خ ني  ه ذه األمث ا ، ووج د أ  ا تتف ق غالب ا 001كثر من )تراكيب أ أيضاً  الدراسة
ج مع القواعد املشهورة الع وضعها النح اة لككي ب اجلمل ة، والقلي ل ال ذي ال يتف ق م ع القواع د املش هورة يتخ ر 

متنوع ة  اهتدالل ة األلف ايف يف ه ذه األمث ا  ووج د الدراس ة تكما تتبع علا أوجه  وية صحيحة دون تكلف،  
 مباحث هذه األمثا .يف تلك األلفايف وداللتها  الدراسة تالداللة علا  و ما قرره الدالليون، وقد أثبت
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ABSTRACT 

 
This study addressed the Prophet's sayings through the correct (an analytical study of 

the phenomena of morphological and syntactic and semantic), according to the 

descriptive analytical method, and article sayings of the Prophet, peace be upon him, 

which counted scientists such ideals and received in the correct, which is of two 

types: Type I: (brief conversations) took the course ideals stepper, and the large 

number of this type has promised discipline study relied on prominent as stipulated 

wrote the Prophet's sayings, and the second type: (sayings of representation) has 

reached the number of conversations proverbs studied: (134) thirty-four and one 

hundred such prophetic without secondary novels, where it came from the study's 

desire to contribute to study the texts of the Prophet's sayings because of its great 

importance in the field of the lesson of language, the fact that the Prophet's sayings in 

spite of their importance have been singled studying linguistic decomposition 

Olvazaa and Trakebha, and what the frequency of words linguists, researchers in the 

Hadith need more linguistic studies in a reference to the controversy in the health cite 

the Hadith on Arabic grammar came this study reinforced (inclusive) say health 

protest talking Alnpoa- generally and the Prophet's sayings _khasossa- Arabic 

grammar purely and shoved and significance, the study found that these phenomena 

are consistent with the structures of words contained in the such as correct by 

studying the construction of more than 1050 fifty thousand words in these parables 

between (acts, sources, and derivatives, and the masses) the study of these buildings 

proved in Mbagesha of the letter set out the rules formulated at Abvien and 

significance, pointing to what is happening on the measure Abvien and not being on 

it, this study also addressed the structures of more than (750) fifty seven hundred 

phrase during these proverbs, and found that it is often consistent with the well-

known rules set by the grammarians of the sentence structure, and the little that is not 

consistent with the well-known rules graduating on aspects of grammatical correct 

without cost, as the study tracked the significance of words in these parables found 

them to a variety of significance as determined by Aldlallion, the study and 

significance of those words proved in Investigation of these proverbs. 
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 وتقدير شكر

 من أو  وإن ، 1) )ال  ي ْشُكُر اللاه  م ْن ال  ي ْشُكُر النااس  ) – وسلم عليه اع صلا - الن  لقو  امتثاالً 
 ورعايع تربيع يف تعبا وقد - واسعة رمحة اع يرمحهما - والداي - وجل عز - اع بعد شكره علي يتوجب

 أن العايم العرش رب الكرمي اع وأسأ  ارسنيمية، والعلوم العربية اللغة دراسة إ  وجهاين بأن الصغر يف
 .جميب مسيع إنه اجلنة رياض من روضة قرب ا جيعل وأن ومغفرته، رمحته بواسع يشملهما

 ماسريي دوكوري/ الدكتور املشارك األستاذ الرسالة هذه علا الفاضل املشرص أستاذي بعد من أشكر مث
 وتوجيهاً  وإرشاداً  ومساندة، دعماً  جبهده يضن ول املوضوع هذا اختيار يف اع بعد الفضل له كان الذي
 .اجلزاب خري اع وجزاه

 دعماً )هذا العمل معي ملواكبتهما آدم حممد مروان/ واألستاذ آدم، حممد أنس/ املهندس ابين، أشكر كما
 .مراحله  كاوة ويف إجنازه مدة طوا   ومساندة

بع  د اع  الفض  ل ل  ه ك  ان ال  ذي عيس  ا عل  ي إمساعي  ل/ األس  تاذ وزميل  ي لص  ديقي أيض  اً  موص  و  والش  كر
 .والعاوية بالصحة و ميتعه قدره يروع أن أسأ  واع النها ية، بصورته العمل هذا إخراج يف سبحانه وتعا 

  

                                 
، و الكمذي رقم  1211  ، وأبو داود رقم )212قم )ر  والبخاري يف ) األدب املفرد   ، 2/202مسنده ) أخرجه ارمام أمحد يف  1)
(1501  . 
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 200 التغيري الداليل يف األمثا  النبويةثانياً: 
 200 التخصيص الداليل   أ)

 221 التعميم الداليل )ب 
 223 األلفايف ارسنيمية يف األمثا  النبويةثالثاً: 
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 311 )أ   مفهوم املركب ارضايف 
 311 النبوية األمثا املركب ارضايف يف     ب)

 321 املركب الوصفي ثانياً: 
 321 مفهوم املركب الوصفي   أ)
 321 املركب الوصفي يف األمثا  النبوية    ب)
 321 اخلامتة

 322 نيةآوهرس اآليات القر 
 331 النبوية  األحاديثوهرس 

 332 وهرس األبيات الشعرية
 335 وهرس املصادر واملراجع
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 المقدمة                            
 احلمد اع وحده، والصنية والسنيم علا من ال ن  بعده، أما بعد:

وهذا حب ث يف األمث ا  النبوي ة، ومادت ه ه ي أحادي ث الن   ص لا اع علي ه وس لم ال ع ع داها 
 ث ل والع وردت يف الصحيحن. 

 العلماب من قبيل امل
واألمثا  عامة من أهم ونون الكنيم؛ لذيوع مادهتا وانتشارها بن الناس، وامتزاجها الشديد 

وه   ي تُع   ًد م   رآًة حلض   ارة الش   عوب وأخنيقه   ا، بلغ   تهم، وارتباطه   ا مبختل   ف جوان   ب حي   اهتم، 
 وخنيصة لتجارب األمم وخربهتا يف احلياة. 

وإذا ك   ان ال   درس اللغ   وي ي ه   داص إ  رص   د     واهر اللغ   ة يف ألفا ه   ا وتراكيبه   ا، ووص   فها 
 ؛ولليلها؛ للوقوص علا طبيعتها وخصا صها؛ وإن األمثا  تزداد أ ية يف جما  الدرس اللغ وي

علا لغة الفطرة األو ، تل ك اللغ ة ال ع تتغلغ ل يف أعم اق ال نفس وأغواره ا، وتع رب تعتمد  أل ا
  .عن أغراض الناس دون تكًلف

لكو  ا تنب ع م ن فتل ف طبقات ه وعل ا حم    الن اسكما أن األمثا  أصدق داللة علا لغ ة 
غ  ة الكنيمي  ة الس  ليقة، ف  نيص لغ  ة الش  عر ال  ع تنب  ع م  ن طبق  ة الش  عراب؛ وإ   ا ال متث  ل طبيع  ة الل

و  إذا كان  ت أمث  ا  س  ا ر الن  اس يف  ذه األ ي  ة يف جم  ا  ال  درس اللغ  وي ونيش  ك أن أمث  ا  الن    
صلا اع عليه وسلم أكثر أ ية؛ أل ا أروع منزلة، وأعلا شأناً وأوجز لفااً، وأدق وكرًا، وأبلد 

 حكمة، وأكرم معىن، وأمسا غاية. 
اللغوين أّن احلديث النبوي الشريف حباجة إ  مزيد ومن جانب آخر وقد توات ر قو  الباحثن 

من الدراسات اللغوية؛ ألنه ل حيظ بنحو ما حااي به القرآن الكرمي والشعر العريب من 
الدراسة اللغوية، ولعل ذلك يرجع إ  اخلنيص يف صحة االستشهاد باحلديث النبوي علا 

اد به مطلقا، وأجازه آخرون مطلقا، قواعد اللغة العربية، وقد رو  بع  اللغوين االستشه
 :  2)، ويتمّسك من يرو  االحتجاج به علا القواعد اللغوية حبجتن  ا 1)ووصل قوم آخرون

 جواز رواية احلديث باملعىن عند بع  احملدِّثن.  -

                                 
وكتاب: احلديث النبوي يف النحو العريب للدكتور  10-5  ينار آراب العلماب حو  هذه املسألة يف: خزانة األدب: 1)

 حممود وجا .
 . 2  احلديث النبوي يف النحو العريب، د. حممود وجا . ص: 2)
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وقوع اللحن كثريا يف األحاديث؛ ألن كثريا من الرواة كانوا غري  عرب، وال يعلمون لسان  -
 ة النحو.العرب بصناع

يل إال أّن دعوى وقوع وقد تناو  العلماب هاتن احلجتن قدميا وحديثا بالدراسة والتحل
عن حقيقة هذه يف األحاديث تستدعي دراسات وصفية لاُلغة احلديث للكشف  اللحن كثرياً 

 الدعوى يف الواقع. 
خص ص و  ،لليلي ةومن ولة ما تقدم ت ربز أ ي ة دراس ة أمث ا  احل ديث دراس ة لُغوي ة وص فية 

ه  ذا البح  ث يف أمث  ا  احل  ديث النب  وي ال  واردة يف ص  حيحي البخ  اري ومس  لم، وج  اب بعن  وان : 
 دراسة لليلية للاواهر الصروية والنحوية والداللية . -الصحيحين وية في األمثال النب)

 مشكلة البحث:
كان ال   ،وكان أوصح العرب قاطبة ،ملا كانت بنيغة الن  صلا اع عليه وسلم ال تضاها

علا األحكام الفقهية  االقتصاربد من االهتمام اللغوي باألمثا  النبوية يفذا املستوى، وليس 
كما أن األمثا  النبوية  وعلا الرغم مما  ا من أ ية بالغة ،  يف أحاديثه صلا اع عليه وسلم

 ها وتراكيبها، ول تكن األحباث للل ألفا -حسب علمي  -ل تفرد بدراسة لغوية شاملة 
 املتعلقة باألمثا  النبوية شحيحة وحسب بل تكاد ختلو من التبويب والدراسة اللغوية. 

لتلق ي الض وب عل ا األمث ا  ال ع  من هنا جابت املش كلة ال ع اس توجبت القي ام يف ذه الدراس ة
ص روية، والنحوي ة، عل ا املس تويات الاستخدمها الرسو  صلا اع عليه وسلم يف الصحيحن 

  لتحقيق مايلي:وذلك والداللية، 
تعزيز القو  بصحة االحتجاج باحلديث النبوي عموماً واألمثا  النبوي ة خصوص اً يف قواع د  -

املتمثل  ة يف ودالل  ة، وذل  ك م  ن خ  ني  دراس  ة الا  واهر الص  روية  ،و   واً ، اللغ  ة العربي  ة ص  رواً 
 .الواردة يف أمثا  الصحيحنصور األبنية 

وللي   ل  ،القواع   د املش   هورة ال   ع وض   عها النح   اةب   ن ه   ذه األمث   ا  و تف   اق االوج   ه أة دراس    -
 الاواهر النحوية املتمثلة يف صور تراكيب اجلمل وامناطها.

مدى تنوعه ا عل ا   و م ا ق رره عروة مل ؛دالالهتا واستعماالهتادراسة و  األمثا  النبوية لليل  -
 الدالليون. 
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الرغبة يف ارسهام بدراسة ختدم لغة احلديث عموما، واألمثا  النبوية خصوصا، مل ا   ا م ن  -
 .الدرس اللغوي إثرابأ ية بالغة يف 

 ف البحث:اأهد
 يهدص هذا البحث إ  لقيق مايلي:

دراس  ة األمث  ا  النبوي  ة يف الص  حيحن خدم  ة للغ  ة احل  ديث؛ مل  ا    ا م  ن أ ي  ة بالغ  ة يف  -1
 الدرس اللغوي.

 دراسة ولليل الاواهر الصروية يف األمثا  النبوية املتمثلة يف صور األبنية ومعانيها. -2
دراس ة  وي ة ص روية داللي ة؛ لتعزي ز الق و  بص حة دراسة األمثا  النبوي ة يف الص حيحن  -3

يف قواع د اللغ  ة )ض مناً  االحتج اج باحل ديث النب وي عموم اً واألمث ا  النبوي ة خصوص اً 
 .العربية

ل   ة يف ص   ور تراكي   ب اجلم   ل لي   ل الا   واهر النحوي   ة يف األمث   ا  النبوي   ة املتمثدراس   ة ول -1
دى اتف  اق ه  ذه الكاكي  ب م  ع القواع  د املش  هورة ال  ع وض  عها النح  اة وأمناطه  ا؛ ملعرو  ة م  
  لكاكيب اجلملة. 

؛ ملعرو   ة م   دى تنوعه   ا دراس   ة وللي   ل دالالت األلف   ايف واس   تعماالهتا يف األمث   ا  النبوي   ة -0
 و ماقرره الدالليون.الداليل علا  

 :الدراسات السابقة
دراسة علمية أوردت لألمثا  النبوية يف االنتهاب من هذا البحث علا  حىت حلاةل أطلع 
، وأما املستوى الداليل وقد وقفت غوية علا املستوى الصريف والنحويدراسة ل ؛الصحيحن

صحيح البخاري دراسة لغوية علا رسالة واحدة يف ذلك، وهي: بعنوان: )األمثا  النبوية يف 
 داللية  إعداد: هاين طاهر حممد حسن. 

وقد تقدم يفا الباحث لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية وآدايفا بكلية الدراسات العليا، 
م ، 22/5/2111يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ولسطن، وقد نوقشت بتاريخ: )

 وأجيزت.
 ن:نقطة اإلتفاق بين الدراستي

الواردة يف صحيح البخاري، ويف دراسة  يلتقي عملي مع هذا العمل يف األمثا  النبوية
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 وقط. املستوى الداليل لتلك األمثا 
 نقطة االختالف بين الدراستين:

البحثان خيتلفان اختنيوًا جوهريًا يف املضمون، وذلك أن حبثي يتناو  داللة األلفايف 
يف حن أن هذه الرسالة ل تتطرق مطلقا إال  -إن شاب اع  –املفردة واملركبة وقط كما سيأيت 

دراسة داللة األلفايف، وإمنا درست داللة األساليب يف األمثا  النبوية يف صحيح البخاري 
علا  و ما يعرص ب )داللة السياق ، ومتيل الرسالة إ  الدراسات البنيغية أكثر منها إ  

ويتبن ذلك من خني  حمتوى الرسالة، وطريقة  –باملصطلح األخص  –الدراسات اللغوية 
 .الباحث يف معاجلة موضوعاهتا

 هدف الدراسة:

 يلي: ويماهدص الدراسة يتمثل  
 وع األمثا  النبوية يف صحيح البخاري بنوعيها القياسي منها والسا ر.   أ)

 تبويب األمثا  القياسية منها بناًب علا موضوعها، وتبويب األمثا  السا رة.    ب)

، ومدى تأثره صلا اع عليه وسلم بأمثا  وشيوعها، دراسة اجلديد يف األمثا )ج  
 اجلاهلية قبله.

 )د  دراسة هذه األمثا  لغوياً وداللياً، ومنيحاة األساليب الشا عة ويها.
 منهج الدراسة: 

ل يتناو  الباحث بالذكر منهجه يف الدراسة  الذي يصل من خنيله إ  ا د ص املرسوم 
ولكن ميكننا استنباط املنهو من خني  تناوله لألهداص، وهو املنهو الوصفي  للبحث،

 التحليلي. 
 مكونات الدراسة:

بعنوان: املثل وما يتعلق به لغة  الفصل األولمن مقدمة، وثنيثة وصو : الدراسة تتكون  
واصطنيحا. وجاب لته ثنيثة عشر مطلباً. كلها حو  املثل وما يتعلق به واملؤلفات ويه. 

بعنوان: أقسام األمثا  النبوية واجلديد ويها. وجاب لته أربعة مطالب، هي:  الفصل الثاني
 األمثا  النبوية، استخدام الرسو  األمثا  النبوية القياسية، األمثا  النبوية السا رة، اجلديد يف

بعنوان: األساليب الشا عة يف  الفصل الثالثصلا اع عليه وسلم لألمثا  السا رة يف عصره. 
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لغة األمثا  النبوية. جاب لته عشرة مطالب، هي: أسلوب التقدمي والتأخري، أسلوب احلذص، 
فهام، أسلوب القسم، أسلوب الزيادة، أسلوب الشرط، أسلوب التوكيد، أسلوب االست

أسلوب القصر، ارطناب، أسلوب النيابة والتضمن. مث اخلامتة، مث امللخص باللغة ارجنليزية، 
 مث املصادر، مث الفهارس.
 أهم نتائج الدراسة:

 نتا و حبثه، وهي: عداهالقد أشار الباحث إ  بع  النقاط، الع 
 الفكرة بأقصر الطرق.استخدام األمثا  طريقة مؤثرة وبليغة وأ ا توصل  -1
 التمثيل يف تبليد دعوته. طريقةاستخدم الرسو  صلا اع عليه وسلم  -2

شاع يف األمثا  النبوية استخدام أسلوب التوكيد، والتقدمي، ولتأخري، واحلذص،  -3
 واالستفهام، والشرط، والقسم، والقصر، وارطناب.

التقدمي والتأخري، مث  أسلوب التوكيد من األساليب األكثر شيوعاً،يليه الشرط، مث -1
 احلذص، وأن  ذه األساليب دالالت بنيغية هامة.

هناك دراسات قدمية وحديثة يف األمثا  النبوية، وميكن تقسيم هذه  إ  أنوجيدرهنا أن أشري 
 الدراسات إ  قسمن:

 غويا.: وع األمثا  النبوية من غري دراستها لُ القسم األول
: وع األمثا  النبوية يف مكان واحد األولاإلتجاه وقد اختذت هذه الدراسات اجتاهن: 

يف ُسننه )اجلامع الصحيح  حيث أورد لألمثا  النبوية أبوابا  ضمن مؤلاف عام  كما صنع الكمذي
اوتتح كل وصل من وصو  كتابه  وقدكتابه )األمثا  واحلكم  يف   خاصة، وكما وعل املاوردي

جعل آخر باب من الكتاب يف  وقديف كتابه )جممع األمثا    باألمثا  النبوية، وكما وعل امليداين
صنع ابن : إوراد األمثا  النبوية مبؤلف مستقل، كما واالتجاه الثانينُ ب ذن من األمثا  النبوية، 

يف كتابه )أمثا  احلديث ، وكما صنع أبو الشيخ األصفهاين يف كتابه )األمثا   خنيد الرامهرمزي
  يف احلديث يف رسالته )األمثا العلواين يف احلديث النبوي ، وكما صنع الدكتور حممد جابر

النبوي الشريف ، و و ذلك مما سيأيت مزيد تفصيل عنه يف مبحث مستقل يف التمهيد بعنوان: 
 )التأليف يف األمثا  . 

وهذه الدراسات قد سبقت هذا البحث يف وع األمثا  النبوية، وقد أودُت منها يف معروة 
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ل يعتمد هذا البحث يف  أحاديث األمثا  ومتييزها من بن األحاديث النبوية األخرى حيث
استخراج األمثا  من الصحيحن علا جمرد مواوقة احلديث لتعريف املثل اصطنيحا، وإمنا 
اعتمد علا وروده يف أحد هذه الكتب ولو بلفظن فالفن للفظا الصحيحن، إاّل أّن الدراسة 

 ختتص باللفظ الوارد يف الصحيحن وقط.
 .غوياً لُ  موماً : دراسة احلديث النبوي عالقسم الثاني

)ت:   ، : كتاب )إعراب احلديث النبوي  أليب البقاب العكربيومن هذه الدراسات قدمياً 
 ، وكتاب )شواهد التوضيح والتصحيح ملشكنيت اجلامع الصحيح  البن مالك )ت: 212
  .511، )ت: مام السيوطي ، وكتاب )عقود الزبرجد يف إعراب احلديث النبوي  لإل202

       : )بناب اجلملة يف احلديث النبوي الشريف يف الصحيحن  ومن هذه الدراسات حديثاً 
          دراسة  وية   صلا اع عليه وسلمعودة أبوعودة، و)بناب اجلملة يف رسا ل الن   للدكتور
حممد بن  للدكتور    محد الفراج، و)أحاديث الدعاب يف الصحيحن دراسة لغوية   صاحل بنللدكتور 

سليمان الرحيلي، )الاواهر الصوتية والصروية والداللية يف أحاديث العبادات من عمدة األحكام 
 احلاج حممد. د. عمر دراسة لليلية  

غوية راسة األحاديث النبوية دراسة لُ وهذه الدراسات قد سبقت هذا البحث يف د
مفصالة، إال أ ا ختتلف عن هذا البحث يف املادة املدروسة، إذ ل يرد ويها من نصوص أمثا  

 يسري.الصحيحن إال شيب 
يف طريقة تناو  املسا ل وتصنيفها ولليل نصوص  من هذه الدراسات استفدتوقد  

علا إجناز  البحث، و و ذلك مما ساعدين كثرياً ، ومعروة مصادر دراستهااألحاديث وطريقة 
 هذا العمل.

وهناك دراسات أخرى حو  األمثا  النبوية تتعلق جبوانب بعيدة عن هذا البحث وني 
أو  حاجة إ  ذكرها، كدراسة األمثا  النبوية من اجلانب البنيغي، أو الفقهي، أو الدعوي، 

 الكبوي، أو  و ذلك.
 :الدراسة ي فيمنهج
 مل   ا يقتض   يهعل   ا امل   نهو الوص   في التحليل   ي؛  ه   ذه الدراس   ةبتووي   ق اع ع   ز وج   ل يف س   رت 

مث تص   نيفها حس  ب جما    ا  ،اللغوي  ة يف نص   وص األمث  ا  للا   واهرلدي  د  م   ن موض  وع البح  ث
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الص  ريف، أو النح  وي، أو ال  داليل، مث دراس  تها وص  فاً ولل  ينًي، وق  د اتبع  ت يف ذل  ك اخلط  وات 
 التالية:
س    ة )أحادي    ث األمث    ا  م    ن الص    حيحن ، وأثبته    ا كامل    ًة ومض    بوطًة وع    ت م    ادة الدرا -

وخرجته ا م ن المبحـث الثالـث مـن التمهيـد بالشكل مع الروايات الثانوية ال ع للته ا الدراس ة يف 
الص  حيحن وم   ن مص   ادر األمث  ا  النبوي   ة األخ   رى، ويف التخ   ريو م  ن الص   حيحن خاص   ًة ذك   رُت 

يف ش اهد م ن احل ديث املثل ي، الكتاب والباب واجلزب والصفحة ورقم احلديث ،مث كّلما أتي ت عل ا 
ثناي   ا الدراس   ة أكتف   ي ب   ذكر اجل   زب والص   فحة وق   ط لك   ل  م   ن الص   حيحن إْن ك   ان ج   زب الش   اهد 

بلفا  ه يف اآلخ  ر، مث أحي  ل إ  رق  م  موج  وداً بلفا  ه ويهم  ا، أو ألح  د ا إن ل يك  ن ال  نص موج  وداً 
 احلديث الذي وضعته لكل حديث يف املوضع الذي وعت األحاديث يف التمهيد. 

استخلصت األلفايف واجلمل من تلك النصوص وورزهتا وص نافُتها حس ب جما  ا الص ريف،  -
 رتبتها يف وصو  البحث ومباحثه. أو النحوي، أو الداليل، مث

حس  ب -قم  ت بدراس  ة األبني  ة الص  روية وتراكي  ب اجلم  ل وح  روص املع  اين ودالل  ة األلف  ايف  -
 .وصفا ولليني مستنرياً بالقواعد الصروية، والنحوية، والداللية -املذكور يف خطة البحث

ج   يح ب    ن ناقش   ت املس   ا ل ب    إيراد أق   وا  العلم    اب وآراب الب   احثن حس    ب احلاج   ة م    ع الك  -
إذا تع ددت ش واهد املس ألة ، واألقوا  املتعارضة علا ضوب ما تقتضيه األدلة والقواعد اللغوية العامة

الواح   دة يف األمث   ا  املدروس   ة حبي   ث جت   اوزت ثنيث   ة ش   واهد ذك   رت ع   ددها إو   اال، مث اكتفي   ت ب   ذكر 
ذكور عل  ا مس ا ل الش  واهد ش اهدين أو ثنيث ة، وأجري  ت للي ل املس ألة عليه  ا م ع مراع اة ل  و  الش اهد امل 

 املكوكة.

وض  عت م  ا نقلت  ه بنص  ه م  ن كت  اب ب  ن عنيم  ع التنص  يص هك  ذا:   ...   مث أش  ري إ   -
أو   دت م   ن معلوم   ة أو وك   رة وع   ربت بعب   اريت أو بعب   ارة قريب   ة م   ن  إذاأم   ا و املرج   ع يف ا    ام ، 

 لتنصيص.عبارة مرجع املعلومة أكتفي بارشارة إ  املرجع يف ا ام  دون عنيمة ا

عند ارحالة إ  املعاجم اللغوية أذكر رقم اجلزب والصفحة للطبعة املذكورة يف وهرس  -
املراجع، ول ألتزم بذكر املادة اعتماداً علا  اهر اللفاة املدروسة، إال إذا كانت اللفاة لتمل 

 أكثر من موضع يف املعجم أو كان الكنيم املقتبس ورد يف غري ماانّه من املعجم.

 عزوت اآليات القرآنية إ  سورها، وذكرت أرقامها، مع كتابتها بالرسم العثماين. -
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 عزوت األحاديث واآلثار إ  مصادرها وماا ا. -

 وثاقت الشواهد الشعرية، والنثرية، من مصادرها أو ماا ا. -

وأم  ا املش  هورون ول  م ألت  زم  ،لألع  نيم غ  ري املش  هورين عن  د أو  ذك  رهم -بإجي  از -ترو  ت -
 وة  م.بالك 

 وضعت عنيمات الكقيم، وضبطت ما حيتاج إ  ضبط. -

 البحث. هيكليف  ما أشرت إليهوضعت الفهارس حسب  -

 :هيكل البحث
إ  مقدم   ه، ومتهي   د، وثنيث   ة وص   و ،  أم   ا بالنس   بة  يك   ل البح   ث وق   د قس   مت الدراس   ة 

 وخامتة، ووهارس.
الدراس  ات ويه  ا إ  أه  م ويه  ا مش  كلة البح  ث، وأهداو  ه، وأش  رت  وتناول  ت: المقدمــةأمــا 

 .ومنهجهوبينت ويهاخطة البحث الع سبقت البحث، 
وعن التأليف يف  ،وأ يته ،وأنواعه ،مفهوم املثل واستعماالته لدثت ويه عن :التمهيد

كما وعت نصوص األمثا  النبوية من ،  األمثا  عموماً، ويف األمثا  النبوية خصوصاً 
 كتب األمثا  النبوية ومصادرها.  الصحيحن وخرجتها من الصحيحن ومن

 ،وأ يته ،مفهوم املثل واستعماالتهيف  :المبحث األولمته إ  ثنيثة مباحث: وقد قسا 
صوص األمثا  نيف  :المبحث الثالثو التأليف يف األمثا  يف  :المبحث الثانيو وأنواعه، 

 النبوية من الصحيحن.
األحاديث املتعلقة ويه  األول الفصلم مضمون البحث إ  ثنيثة وصو  ر يسة، وُقسِّ 

 أربعة مباحث: يف ، وذلكباملستوى الصريف
يف األحادي ث  :الثـانيالمبحـث : يف األحاديث املتعلقة بأبنية األوع ا ، والمبحث واألول

    يف األحادي      ث املتعلق      ة بأبني      ة املش      تقات،  :الثالــــــثالمبحــــــث و املتعلق      ة بأبني      ة املص      ادر،
 يف األحاديث املتعلقة بأبنية اجلموع. :الرابعالمبحث و

 مبحثن: يفوذلك ويه األحاديث املتعلقة باملستوى الككي  النحوي،  الفصل الثاني
، يف األمث      ا  النبوي      ة : يف األحادي      ث املتعلق      ة بككي      ب اجلمل      ة االمسي      ةالمبحــــــث األول

 .مثا  النبويةيف األ يف األحاديث املتعلقة بككيب اجلملة الفعلية :والمبحث الثاني
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 مبحثن: يفويه األحاديث املتعلقة باملستوى الداليل، وذلك الفصل الثالث 
 داللة األلفايف املركبة.يف : المبحث الثانيو لفايف املفردة، داللة األيف : المبحث األول

وهرس اآليات أتبعت ذلك ، ما توصل إليه البحث من نتا و ويها عرض ألبرز الخاتمة
فهرس املصادر و، فهرس األبيات الشعريةو، النبوية أحاديث األمثا  فهرسويليه ، القرآنية
 البحث.صدر  يفصفحة )ط   يف، أماوهرس املوضوعات واملراجع

 الصورة هذه علا وجاب البحث هذا إمتام يل يسر أن علا وآخراً  أوالً  اع أشكر وإين وختاماً 
 .الصواب من قريبة تكون أن أرجو الع
 ماسريي دوكوري. د املشارك األستاذ البحث هذا علا املشرص الفاضل أستاذي أشكر مث
 واعتماد الرسالة مشروع تسجيل مرحلة يف جبان  وقووه السيما ،ورعاية توجيه من يل قدمه ملا

 .سوقه علا استوى حىت البحث خطة لسري متابعته مث ومن اخلطة،
من جهد يف النار والتقييم  ذا والشكر أجزله للجنة املناقشة بكامل أعضا ها ملا بذلوه 

 شارك د. عبد الناصر خضر مينيد ر يساً للجنة.املستاذ األ: ، وهمالبحث
     ستاذ الدكتور/ ويصل عبد السنيم حفيان، واألستاذ الدكتور/األ :واألساتذة املناقشن

ساعد عبد الرحيم إمساعيل، واألستاذ امل الدكتور/عبد العايم الشاعر، واألستاذ املشارك 
وليد حممد صاحل ممثنًي للكلية، واألستاذ/ علي املناخي ممثنًي للدراسات العليا،  /الدكتور

 واألستاذ/ سيد أبو بكر ممثنيً لسكرتارية الدراسات العليا.
 ملا العربية؛ اللغة قسم اللغات كلية يف ممثلة العاملية املدينة جامعة أشكر أن يفوتين وال
 متطورة عصرية أساليب عرب العليا الدراسات مرحلة يف التعليم مواصلة سبل يل يسرت
 .وحديثة

 -وجل عز- اع ومن ووقت وإن والزلل، واخلطأ للنقص معرض بشر عمل وهذا وأخرياً 
 .العاملن رب ع احلمد نأ دعوانا وآخر     .والشيطان نفسي ومن أخطأت وإن
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 :مباحث ثالثة وفيهالتمهيد، 
 

 .وأهميته واستعماالته، وأنواعه، المثل مفهوم: األول المبحث
 .األمثال في التأليف: الثاني المبحث
 .الصحيحين من النبوية األمثال نصوص: الثالث المبحث
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 المبحث األول: مفهوم المثل واستعماالته، وأنواعه، وأهميته

 أواًل: مفهوم الَمَثل واستعماالته

 العربيةمادة )م ث ل( في المعاجم  -أ

ا معاينا  متعددًة، وكثري منها يرجع بوضوح  ذكرت املعاجم العربية ملادة )م ث    ومشتّقاهتا
إ  معىن املشايفة، وذكرت معاينا  أخرى ال يتضح رجوعها إ  هذا املعىن إال بشيب من 

 التأويل. 
ثْيُل: الشبيه والناري يف القدرا أو اخلاْلقةا أواِلمْثُل ومن األو : 

 
 و ذلك، واملاْثل واملاثا :  وامل

لقة غريه، والّتمثيل: لغريه حُيذى عليه.  اً ما ُجعل مقدار  التصوير، ومنه التِّمثا : املصوار علا خا
ارقصاص، )أي: ارتباع مبثل  ومنه: أ ْمث ل السلطاُن ونينًا: قتله بق و د، وامتثل منه  مثال:واإل

 وتبعه.القاضي: اقتص منه، وامتثل أمر ه: احتذاه 
مبعىن: الفْضل، يقا : مُثل الرجل أي: صار واضني، ومنه الطريقة  الَمثالةومن الثاين: 

ُثْ ل ا، قا  تعا : 
[ أي: أوضلهم وأحسنهم، 111]طه:  چڎ ڈ ڈ ژچ امل

: االنتصاب وضده، يقا : م ث ل ونين بن يدي ونين: إذا قام أمامه منتصًبا، وإذا زا  والمثول
عن موضعه، ويقا : م ث ل باألرض: إذا ل طائ يفا، واملاثل من الرسوم: الدارس النيطئ باألرض، 

نين العقوبة، والتنكيل. ج م ُثنيت. وم ث ل بف والَمثُلة:وم ث ل القمُر مبعىن:  هر، ومبعىن: غاب، 
واْمت ث ل ، إذا  وَتَمثَّلَ أو بالقتيل م ْثني، وُمثْ ل ة: ن ّكل به جبدع أنفه أو قطع شيب من أعضا ه، 

: األنشودة، وكل قو  يُ ت م ّثل به من األبيات، واحلاك م واألُْمُثوَلةُ  والَمَثلأنشد بيًتا مث آخر، 
 . 1)و وها

  

                                 
، واحملكم 501، والصحاح 532، ومقاييس اللغة 10/01، وهتذيب اللغة 2/222  ينار )م ث    يف: العن 1)

 .  251، واملعجم الوسيط 31/305، وتاج العروس: 2/023، املصباح املنري 11/022، ولسان العرب 11/105
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 استعمال لفظ الَمَثل في دالالت ُأَخر -ب

 ث ل  يف القرآن ملعان أخر ل تكن العرب تستعمله ويها، ومن ذلك:
 استُعمال لفظ )امل

 ث ل مب استعما  .1
  2)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ تعا :  قولهك  ، 1) صفة) عىنامل

 أي: صفة السوب،   3)وسلم )ل ْيس  ل ن ا م ث ُل الساْوبا  عليهاع  صلا وقوله: صفة اجلنة، أي
: )م ث ُل الاذاي ي  ْقر ُأ الُقْرآن ، و ُهو  ح اواٌظ ل ُه م ع  الساف ر ةا الكار اما الب  ر ر ةا سلمعليه و  اع صلاوقوله 

(1  
 أي: صفته

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ڌ     كقوله تعا :وآية عبرة) عىنمب ثلامل استعما  .2

   إاْسر ا ايل   لاب ينا  وعربة آيةً : أي  0)ڌېئ  ېئ  ىئ  ىئ   

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  ڌ   يف قوله تعا : حجة) مبعىناملثل  وُوسِّر .3

 .  أوُشبهة حبجة ي ْأُتون ك   و الأي:    2)ڌ
إطنيق املثل تكرر   جاب يف أضواب البيان:  الشيء نفسه)استعما  لفظ املثل مبعىن  .4

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ڌ مراداً به الذات كقوله تعا :  يف القرآن

   2) أي: كمن هو نفسه ىف الالمات    0)ڌں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ

ھ  ے  ے  ۓ  ڌ    يف قوله تعا : سنة أو عقوبةاستعما  املثل مبعىن ) .5

   2)تهمأي: سنتهم، وعقوب   1)ڌۓ  ڭ  ڭ

                                 
 .2/120  ومرقاة املفاتيح: 2/253، ووتح الباري: )2/002  انار هذا املعىن يف: الكشاص: 1)

 . 5/321 : ، وتفسري القرط2/22، وينار: التفسري الكبري: 30  سورة الرعد اآلية: 2)

   .2/2002 ،  و)2/510  البخاري: )3)

 . 1/1222  السابق: )1)

 .1/110، وتنوير املقباس: 1/113، وينار: تفسري البغوي: 05  الزخرص: 0)

 .3/312، وينار: تفسري ابن كثري: 33  الفرقان: 2)

 .122  سورة األنعام اآلية: 0)

 .0/215  أضواب البيان: 2)
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  واستعما 
 
يف كنيم العرب، قا   مادةاملعرووة لل الستعماالتليس من ا عاينامل يفذه ث للفظ امل

كما أنّه ل   ، 3)يف كنيم العرب  وصالصفة غري معر  ؛ثل :  امل300)ت:  الفارسي يأبو عل
 ث ليُقص د بذلك ا
تكن هذه الكلمات  ول :  100بن أمحد )ت:  اخلليل ا ق .االصطنيحي مل

التفسريات ملعىن املثل  هذهأّن   احثنولذلك يرى بع  الب ؛ 1)لشيب آخر  رابضُ  ث نيو وها م  
اجلملة من القرآن، أو  نمن املفسرين إمنا يفسرو  كثرياً  وأنال ت  ْعدو أن تكون تفسريات جمازية... 

هذه الدالالت  نأن يقا : إ وميكن  0)أو ببع  معانيها  لتهادال بع ب مايف مناسبةن  فاة،الل
 .مارسنيم، واع أعل بحدثت لبع  األلفايف مبجي العمن املعاين املستجدة 

 الفرق بين لفظ الِمْثل والَمَثل في االستعمال -ج
 ث ل سيّان، كقو  اجلوهري

)ت:             ياهر من كنيم بع  علماب العربية أن املاْثل وامل
بْ 111حدود  ْثله وم ث له، كما يقا  شا ب  ُهه مبعىن  :  يقا : هذا ما هه وش 

 وقو  أيب حيان  2)
ْبه وشبيه، وهو 010)ت:   ث ل يف أصل كنيم العرب مبعىن املاْثل واملثيل ، كش ب ه وشا

  :  امل
 ث ل والامْثل علا أمثا  

وهل هذه األقوا  وما شايفها تعين أن كل واحد   0)الناري، وجيمع امل
من اللفان ميكن أن يستعمل مكان  اآلخر؟ يف احلقيقة، ال يقا  ذلك، الحتما  أن يكون 

إ  ذلك بقوله:  يف أصل كنيم  املراد االلاد يف املعىن األصلي للمادة كما أشار أبو حيان
 ث ل واملاْثل مبعىن، تعقيبا علا كنيم الزفشري العرب ، وجاب يف الربهان

:  وما قاله من أن امل
ومعلوٌم أّن اشكاك اللفان يف أصل املعىن   2)ينبغي أن يكون مراده باعتبار األصل وهو الشبه 

 ال يستلزم التسوية بينهما يف االستعما . 
 استهيف در  حممد جابر الدكتور يقو ،  5)فرق بينهماوقد صرح غري واحد من احملققن بال

                                                                                             
 .2ية:   سورة الزخرص اآل1)

 .1/121وتفسري ابن كثري:  1/131وتفسري البغوي:  20/01  ينار: تفسري الطربي: 2)

 وما بعدها. 11/022  ينار: لسان العرب: 3)

 .2/222  العن: 1)

 .15  ضرب األمثا  يف القرآن للبيانوين: 0)

 .1/11، وينار  وه يف وهرة األمثا : 11/022، ولسان العرب 501  الصحاح 2)

 . 1/210  البحر احمليط :0)

 .1/151  الربهان يف علوم القرآن:2)

 .151 - 1/151، والربهان يف علوم القرآن:  11/031، ولسان العرب: 10/02  ينار: هتذيب اللغة: 5)
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 ث   وقدللم ث ل يف القرآن الكرمي:  
)بالتحريك  غرُي الامْثل )بالكسر  لأوضح القرآن الكرمي أن امل

من املمكن  وليسيف موضع آخر   وقا   1) ال يدع جماال للخلط بينهما  حاً   إيضاالسكونو 
 ث ل )بال ضعو 

 اهر مبعىن اآلية الكرمية الع ورد ويها   غري إخني مناملاْثل  موضع  تحريكامل
 ث ل )بالتحريك  موض

ڳ   ڳ  ڱ  ڌتعا :  قولهاملاْثل يف  عاملاْثل، وهل بوسعنا أن نضع امل

 ث ل  عوض نأو ميك   3)ڌۉ  ې  ې  ې  ېڌ  أو   2)ڌڱ
امل

 . 1)ڌ ٺ  ٿ        ٿڌ   :ا يف قوله تع ْثل  موضع املا التحريك)ب

هذه  لكرميةا يةُ تُ ن اقا  اآل أال  0)ڌ ڳ  ڳ  ڱڌ اع ويه:  قو الوقت الذي ي يف
 .   2) اآلية ؟

واختُلاف يف جهة التفريق بينهما، ومنهم من ذهب إ  أّن املاْثل يستعمل يف تشبيه 
 ث ل يستعمل يف تشبيه املعاين املعقولة

 ث ل هو الذي يكون مساوياً ، احملسوس وامل
 وقا  آخرون: امل

ارجة عن له يف بع  الصفات اخل للشيب يف متام املاهية واملاْثل هو الذي يكون مساوياً 
يفما املماثلة بن شيئن؛  يُ ْعت  ق د  اللفان ميكن أن  كني، وهذه اآلراب يُ ْفه م منها أن   0)املاهية

 إال أّن كّل لفظ منهما خيتص بلون خاص من عقد املماثلة.
بينهما بأْن جعل املكسور أداة تشبيه ُيستعمل يف عقد املماثلة، فنيص  وورق اخلليل

قا  اخل لايل: يُقا : )هذا عبد اع ماْثلك  و)هذا ر ُجٌل املفتوح، جاب يف هتذيب اللغة:  
ْبه، و   2)   ماْثلك ... وال يكون ذلك يف ) م ث ل ويف املصباح:  وقيل: املكسور مبعىن شا

                                 
 .112   األمثا  يف القرآن الكرمي: 1)

 .11   النساب: 2)

 .122  النحل: 3)

 .11  سورة  الشورى اآلية: 1)

 .21النحل اآلية:   سورة 0)

 .115-112  األمثا  يف القرآن الكرمي: 2)

 .151 – 1/151  الربهان يف علوم القرآن: 0)

 .11/031، ولسان العرب: 10/02  ينار: هتذيب اللغة: 2)
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 .  1) املفتوح مبعىن الوصف
 ني  وم ث لوأما ) ، 2)مييل البحث، و )ماْثل  ُيست عم ل غالبا أداة تشبيهن  أيهذا الر  وإ 

 ماْثل: زيٌد ويقا  و ا،ُيست عم ل أداة تشبيه ألبتة، وإمنا يستعمل مبعىن الصفة أو احلا  أو  
 ،د صفة األسد: زيقا كما يقا : زيد كاألسد، وال يقا : زيٌد م ث ل األسد، كما ال ي  ألسد،ا
 . سدصفة األ هاألسد، أي: صفت ليقا : م ث ل زيدن م ث   إمناو 

 مفهوم المثل في االصطالح  -د
من   فةعلا طا وصومن خني  الوق ،املثل هومأقوا  اللغوين والبنيغين حو  مف تعددت

مساته وخصا صه وأنواع العبارات الع تندرج لت هذا  وأهممفهوم املثل  نيتب ألقوا تلك ا
 ومن تلك األقوا : صطلح،امل

كتاب   هذا:  ألمثا يف مقدمة كتاب ا ه  221)ت  نيمأيب عبيد القاسم بن س قو 
كنيمها، وتبلد يفا    3)عارضت نتكا  ويفا م،اجلاهلية وارسني يف رب: حكمة العوهياألمثا ، 

بذلك ثنيث خني :  اغري تصريح، ويجتمع    1)كنايةحاجتها يف املنطق، ب من اولتما ح
 ث ل هو احلكمة   0)وإصابة املعىن، وحسن التشبيه  فظ،إجياز الل

وينيحظ أّن أبا عبيد يعترب امل
 ث ل تعريضاً 

شارته إ  أهم ووا د وكناية، مع إ بعينها، ول يشكط كو ا سا رة ويرى أّن يف امل
 املثل.

مصطلح املثل بقوله:  املثل: لفظ خيالف لفظ  ه  211ويعرِّص ابُن السكيت )ت 

                                 
 . 2/021  املصباح املنري: ) 1)

ا دخلت عليه كاص التشبيه،  مبعىن )صفة  عند بعضهم إذ -أيضا-  وإمنا قلت: غالبا؛ ألنه قد يكون لفظ )ماْثل  2)
قا  الراغب:  وأما اجلمع بن الكاص واملاْثل وقد قيل: ذلك لتأكيد النفي  ٺ  ٿ ٿ كما يف قوله تعا : 

تنبيها علا أنه ال يصح استعما  املاْثل وال الكاص ونفا بليس األمرين ويعا وقيل: املاْثل ههنا مبعىن: الصفة ومعناه: 
   .122)املفردات: ليس كصفته صفة  

  املعارضة:  هي الكنيم الذي يفهم عنك منه خنيص ما تضمره الحتماله معنين  ينار: )وصل املقا  يف شرح  3)
  1كتاب األمثا : 

  الكناية: أن تطلق اللفظ وتريد الزم معناه مع قرينة ال متنع من إرادة املعىن احلقيقي. ينار: البنيغة ونو ا وأونا ا 1)
210 

 3، ووصل املقا  يف شرح كتاب األمثا : 31  كتاب األمثا : 0)
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وأهم   1)املضروب له، ويواوق معناه معىن ذلك اللفظ، شّبهوه باملثا  الذي يُعم ل عليه غريُه 
، ول ورده األو  ملواوقة معناه ملا اسُتعمال له ثانياً مسات املثل عنده: استعما  اللفظ يف غري م

كمًة، أو تشبيها أو  و ذلك.  يركز علا عنصر السريورة ول يقيده بكونه حا
ويعرِّوه بأنه:  قو  سا ر يشبه به حا  الثاين باألو ، واألصل ويه  وأّما املربد

 ث ل ما ُجعا 
هنا حيدد املثل  واملربد  2)ل كالعلم للتشبيه حبا  األو  التشبيه...وحقيقة امل

، مع ارشارة إ  أن املثل ال بد أن يكون له  3)فاصِّيتن،  ا: السريورة، وتشبيه حا  حبا 
 مورد، وهو احلادثة الع يبتدئ منها مث يُ ت داو  يف مثينيهتا.

 ث ل التماثل بن الشيئن يف الكنيم، كقو م: )كما  1)العسكري وقا  أبو هني 
:  أصل امل

 ... مث جعل كل حكمة سا رة مثني، وقد يأيت القا ل مبا حيسن أن يتمثل به، إال تدين تدان
يد املثل بكونه حكمة سا رة، وما ل وأبو هني  يق  0)أنه ال يتفق أن يسري؛ وني يكون مثني 

 .عنده مثنيً  يُ ع دً يتحقق ويه هذين الشرطن من العبارات ال 
:  املثل ولة من القو  مقتضبة من  أصلها، أو مرسلة بذاهتا، وتتسم  2)وقا  املرزوقي

صح قصده يفا من غري تغيري بالقبو ، وتشتهر بالتداو ، وتنقل عما وردت ويه إ  كل ما ي
   0)يلحقها يف لفاها، وعما يوجبه الااهر إ  أشباهه من املعاين 

 ث ل: عبارة عن قو  يف شيب ُيشباه قواًل يف  ه  012وقا  الراغب األصفهاين )ت: 
:  امل
صوِّره،  و قو م: )الصيف ضيعتا اللنب ، شيب آخر بينهما مشايفة؛ لايُب  نِّ أحُد ا اآلخر  ويُ 

وإن هذا القو  ُيشباه قول ك أ  لت  وقت  ارامكانا أمر ك، وعلا هذا الوجه ما ضرب اع تعا  
                                 

 1/33  جممع األمثا : 1)

   السابق.2)

 20  يُقار ن مع )رودلف ز امي  يف األمثا  العربية القدمية: 3)

ه ، انار 350  احلسن بن عبد اع اللغوي األديب، صاحب كتاب الصناعتن، ووهرة األمثا ، كان حيا سنة: 1)
 .2/512، ومعجم األدباب: 1/125الرواة: إنباه يف:  تروته

 .1/11  وهرة األمثا : 0)

  أمحد بن حممد بن احلسن أبو علي املرزوقي، من أهل أصبهان، عال باللغة واألدب، من تنيميذ أيب علي الفارسي، 2)
الفصيح، مات سنة:  وكان غاية يف الذكاب والفطنة وحسن التصنيف، من مصنفاته: شرح ديوان احلماسة، وشرح

  .1/212 ، و)األعنيم: 1/311ه ، )بغية الوعاة:121

 .1/122  املزهر: 0)
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 . 1)من األمثا  

 أنواا الَمَثل -ثانياً 
 :ا، و  2)من األمثا  بن صنفنمّيز املهتمون باف ّن األمثا  

 األمثال الموجزة السائرة:  -أ
وهذا النوع هو الذي تنصرص إليه غالب تعريفات املثل االصطنيحي الع سبق ذكر ها، 

 ويدخل لته أنواع متعددة، منها: 

إثر جيل يتمثلون يفا  عبارة موجزة قيلت يف مناسبة ما، مث تناقلتها ألسن الناس جينيً  -1
 ةق  ب   ط   نٌ ش   ق  يف مناسبات مشايفة لألو ، ُيشبِّهون مضريفا مبوردها كقو م: )واو  

واملراد   3)
ُْشباهة الع يُ ت مّثل ويها بالعبارة.

 باملضرب: املناسبة امل
 واملراد باملوراد: احلادثة األو  الع وردت ويها العبارة.

قام صدقها يف العقو  وتلقاها الناس بالقبو  والتداو  وليس  ا مورد، أو   1)حكمة -2
عبارة من جوامع الك لام قليلة األلفايف كثرية املعاين، وهذا النوع ال يصدر إال عن أصحاب 
العلم واملعروة، كاألنبياب والعلماب، واحلكماب، أو أصحاب الثقاوات كالشعراب واألدباب، ومن 

دن م رات  ْنا ، ويلحق يفذا ذلك قو  الن  ص ُْؤماُن ماْن ُجْحرن و احا
لا اع عليه وسلم: )ال  يُ ْلد ُغ امل

ومما   0)عبارات يتمثل يفا الناس مقتبسة من الكتب املقدسة كالقرآن الكرمي والتوراة وارجنيل
 .  0)چپ  پ  پچ            2)چېئ  ىئ  ىئچ يتمثل به من القرآن الكرمي: 

                                 
 . 122  املفردات يف غريب القرآن: 1)

 ، واألمثا  العربية والعصر اجلاهلي دراسة لليلية: 21  ينار: األمثا  يف القرآن الكرمي البن القيم )مقدمة احملقق: 2)
 . 10صحيح البخاري دراسة لغوية داللية: ، واألمثا  النبوية يف 12

  يضرب للشيئن يتفقان، وش ّن قيل: هو رجل من دهاة العرب أقسم ليطوون حىت جيد امرأة مثله ويتزوجها، وتزوج 3)
امرأة امسها: طبقة ومحلها إ  أهله ولما عرووا عقلها ودهابها قالوا: واوق شن طبقة، وقصتهما طويلة. ينار: وهرة 

 .2/123، وجممع األمثا  للميداين: 2/222: األمثا 

  وقيل: 1/01  قا  الفارايب: احلكمة: صنع كامن يف مصنوع وُيستنبط ويودع لفاًة تشتمل عليه. )ديوان األدب: 1)
  12احلكمة عصارة خربة يف احلياة ووهم ألسرارها يدجبها ذهن ذكي وطن. )األمثا  القدمية والعصر اجلاهلي: 

 12-13التمثيل واحملاضرة:   ينار: 0)

 12، ينار: التمثيل واحملاضرة: 01سورة يوسف اآلية:   2)

 12، ينار: التمثيل واحملاضرة: 2  سورة ارسراب اآلية: 0)
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املضاص واملنسوب. وهي أمثا  تقوم علا إضاوة شيب إ  شيب أو نسبته إليه،  -3
 ، و)سفينة يقصد بذلك ضرب املثل يف صفة ّما، من ذلك ضريفم املثل: ب )مواعيد عرقوب

هذا النوع بالتأليف يف كتابه: )مثار القلوب يف  ، وقد أورد الثعال  1) ، و)دعوة املالوم نوح
 املضاص واملنسوب . 

، وذلك بأن يُ ْنص ب ما  2)أمثا  املبالغة والتناهي. وهي األمثا  علا )أوعل من كذا  -1
ذلك املشهور يف تلك  جتاوزبلد الغاية يف صفة ّما أو ُعراص يفا واشتهر، وُيوصف شيٌب بأنه 

 ، ومنه قوله صلا اع عليه وسلم: أو )أجود من الريح  3) الصفة، كقو م: )أجود من حامت
، بالتأليف  0)وهذا النوع كثري، وقد أورده محزة األصفهاين  1)أبعد مما بن املشرق واملغرب )

يف وهرة األمثا ، وجعلها يف وصو  خاصة يف  يف كتابه الدرة الفاخرة، ونقلها عنه أبو هني 
 .  2)يف جممع األمثا  لك سار علا  جه امليداينأعقاب أبواب كتابه، وكذ

كقو م: )كالسايل   ،تشبيهات صرحية أوادت املقارنة واملوازنة يُ ت مّثل يفا يف املناسبات -0
ومنه قوله صلا اع عليه وسلم   2) وقو م: )كالثور يضرب ملا عاوت البقر  0) لت الدِّمن

أو )مرآة   من للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، ومنه أيضا )املؤمن مرآة املؤمنؤ )امل
 .  11)، و ذا النوع تقسيمات هي أقرب إ  املباحث البنيغية 5)أخيه 

                                 
 121-103، واألمثا  يف احلديث النبوي: 222، و1/50  مثار القلوب يف املضاص واملنسوب: 1)

 . 212النبوي:  ، واألمثا  يف احلديث5  وهرة األمثا : 2)

 1/211  جممع األمثا : 3)

 120  األمثا  يف احلديث النبوي: 1)

محزة بن احلسن األصفهاين: مؤرخ، أديب، من أهل أصفهان، زار بغداد مرات، وكان مؤدبا، وصنف لعضد الدولة   0)
ه . 321-301ا بن سنع: ابن بويه كتابه )اخلصا ص واملوازنة بن العربية والفارسية  تعصب ويه للفارسية، تويف م

  .2/200ينار: )األعنيم: 

 . 112، واألمثا  يف احلديث النبوي: 23  ينار: األمثا  العربية ومصادرها يف الكاث العريب: 2)

 . يضرب ملن خيفي العداوة وال ياهرها. 2/151  جممع األمثا : 0)

 .. يضرب للمأخوذ لذنب غريه 2/211  املستقصا يف أمثا  العرب: 2)

 112، واألمثا  يف احلديث النبوي: 23  التمثيل واحملاضرة: 5)

 112-111  ينار: األمثا  يف احلديث النبوي: 11)
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 أمثال التمثيل )القياسية(: -ب
وهو سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانية لتوضيح وكرة ما عن طريق التشبيه والتمثيل، 
وهو الذي يسميه البنيغيون: التمثيل املركب، وهذا النوع ويه إطناب إذا قورن بسابقه، وجيمع 

 . 1)بن عمق الفكرة ووا  التصوير
يث النبوي من هذا النوع، ومن السرد الوصفي يف القرآن وأكثر أمثا  القرآن الكرمي واحلد

ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ     ىې  ې  ې     ېچالكرمي قوله تعا : 

اع  صلاقوله  نبويةال مثا األ ويف  2)چ ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۇئۇئوئ    
، ك م ث لا الشااةا اْلع ا ار ةا ب  ْن  اْلغ ن م ْنا عليه وسلم:  ت عارُي إا   ه ذاها م راًة و إا   ه ذاها  )م ث ُل اْلُمن اواقا

م راًة 
ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چومن السرد القصصي يف القرآن الكرمي قوله تعا :   3)

ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       جئ  حئ      ېئۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ

ى  ى  ائ   ائ  چ إ  قوله تعا :  چمئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب   

ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ېئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ

ْدهانا يفا ُحُدودا اللاها،  ليهاع ع صلااألمثا  النبوية قوله  ويف  1)چی  
ُ
وسلم: )م ث ُل امل

، و الو اقاعا وايه ا، م ث ُل ق  ْومن اْست  ه ُموا س فاين ًة، و ص ار  ب  ْعُضُهْم يفا أ ْسف لاه ا و ص ار  ب  ْعُضُهْم يفا أ ْعني ه ا
ًُرون  بااْلم ابا ع ل ا الاذاين  يفا أ ْعني ه   ا، و  ت أ ذاْوا باها، و أ خ ذ  و ْأًسا و ج ع ل  و ك ان  الاذاي يفا أ ْسف لاه ا مي 

 ابا، و إانْ 
: ت أ ذايْ ُتْم يبا و ال  بُدا يلا مان  امل ، ق ا   ُقُر أ ْسف ل  السافاين ةا، و أ ت  ْوُه و  ق اُلوا: م ا ل ك  أ خ ُذوا  ي  ن ْ

ْيها أ جْن ْوُه و جن اْوا أ نْ ُفس ُهْم، و إاْن ت  ر ُكوُه أ هْ  ل ُكوُه و أ ْهل ُكوا أ نْ ُفس ُهْم ع ل ا ي د 
(0   

                                 
  21  األمثا  يف القرآن الكرمي البن القيم )مقدمة احملقق: 1)

 12  سورة إبراهيم اآلية: 2)

  .2021  برقم: )1/2112  مسلم: )3)

 11-32  سورة الكهف اآلية: 1)

  . 2011  برقم: )2/501لبخاري: )  ا0)



ص  20 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 ث ل القياسي يكون مقكنا بلفظ: )م ث ل  كما يف األمثلة السابقة، وقد يأيت 
وأكثر ما يأيت امل

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ  بأداة من أدوات التشبيه دون لفظ )م ث ل  كقوله تعا :

 . 1)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

   3)...  2)چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ وقوله: 
ريا ُعوًدا ُعوًدا، و أ ًي  ُ ع ل ا اْلُقُلوبا ك احلْ صا وقوله صلا اع عليه وسلم: )تُ ْعر ُض اْلفاَت 

ُأْشراب  ه ا، ُنكات  وايها نُْكت ٌة س ْود اُب، و أ ًي ق  ْلبن أ ْنك ر ه ا، ُنكات  وايها ُنْكت ٌة ب  ْيض اُب، ح ىتا ت صاري  ق  ْلبن 
ن ٌة م ا د ام تا السام او اُت و اأْل ْرُض، و اآْلخ ُر  ْثلا الصاف ا و ني  ت ُضرًُه وات ْ ع ل ا ق  ْلب  ْنا، ع ل ا أ بْ ي    ما

ًيا ال  ي  ْعراُص م ْعُرووًا، و ال  يُ ْنكاُر ُمْنك رًا، إاالا م ا ُأْشراب  ماْن ه و اُه أ ْسو ُد مُ  اْلُكوزا، جُم خِّ ْرب ادًّا ك 
(1 .  
ڦ  چوقد يرد بدون لفظ )م ث ل  وبدون أداة من أدوات التشبيه كقوله تعا : 

ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ        ڎ  ڈ    

وهذه اآلية مثل ضربه اللاه لعمل عامل، وهو مثل قياسي بدون لفظ )م ث ل    0)چڈ
، ويف األمثا  النبوية قوله صلا اع عليه وسلم: )خي ْرُُج يفا ه ذاها  2)أدوات التشبيهأو أداة من 

ْرُُقون  مان   الدِّينا األُماةا ق  ْوٌم ل ْقاُرون  ص ني ت ُكْم م ع  ص ني هتااْم، ي  ْقر ُبون  الُقْرآن  ال  جُي اواُز ُحُلوق  ُهْم، مي 
ياةا، و    ي  ْناُُر الرااماي إا   س ْهماها، إا   ن ْصلاها، إا   راص اواها، و  ي ت م ار ى يفا الُفوق ةا، ُمُروق  الساْهما مان  الراما

ه ْل ع لاق  يفا ا مان  الداما ش ْيٌب 
(0 .  

                                 
 31سورة احلو اآلية:   1)

 01-01  سورة املدثر اآلية: 2)

 . 1/22  األمثا  القرآنية القياسية: 3)

 1/122  مسلم: 1)

 222  سورة البقرة اآلية: 0)

 20/ 1  األمثا  القرآنية القياسية: 2)

    2/013  ومسلم )2/2011  البخاري: )0)
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 أهّمّية المثل -ثالثاً 
إن لألمثا  جبميع أنواعها أ ية بالغة يف احلياة اللغوية والدينية واألخنيقية والكبوية وغري 

 تها كثرُة ورودها يف كنيم الباريمن فتلاف جوانب احلياة، ويكفي دليني علا عاا م أ ي ذلك
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چوتأمل قوله سبحانه:  جل جنيله

 وقا وتعّقل ها عنوانا ألهل العلم   األمثا م  اع تعا  وه ل، بل وقد جع 1)چۅ  ۅ

،  2)چہ  ہ  ھ  ھ   ہڻ   ۀ  ۀ  ہچسبحانه: 
 إايضاحها يفيف بيان أ يةا األمثا  وب الادا أثراها يف النفوس، و  بابكثُرت أقوا  العلماب واألد  ولقد

 ونون الكنيم شكنيً  ا رما تتميز به من مكانة رويعة بن س ُمرْبازاين  من الذهن،  وتقريبها للمعاين
 األمثا يزيد جنيب يف إدراك أ ية  قوا وال شك أن الوقوص علا بع  تلك األ ،موناً ومض

 .القياسية: أي  يلالتاْمثا  ثا : السا رة، و)أمأي  التام ًثلبنوعيها )أمثا  
احلكمة ملا غاب عن األمساع واألبصار لتهدي  منوذجات:  األمثا  يقو  احلكيم الكمذي

النفوس مبا أدركت عيانا، ومن تدبري اع لعباده أن ضرب  م األمثا  من أنفسهم حلاجتهم 
إليها ليعقلوا يفا، ويدركوا ما غاب عن أبصارهم وأمساعهم الااهرة، وم ن عقل األمثا  مسّاه 

  . 3)تابه عالاًما، واألمثا  مرآة النفس اع تعا  يف ك
 

موقع يف األمساع، وتأثري يف القلوب، ال يكاد  الكنيم:  ولألمثا  من  1)وقا  املاوردي
الكنيم املرسل يبلد مبلغها، وال يؤثِّر تأثريها ألّن املعاين يفا ال حة، والشواهد يفا واضحة، 
والنفوس يفا واماق ة، والقلوب يفا واثقة، والعقو   ا مواوقة، ولذلك ضرب اللاه األمثا  يف  

، وأوضح يفا احلجة علا خلقه، أل ا يف العقو  كتابه العزيز، وجعلها من دال ل رسله

                                 
 20اآلية:   سورة الزمر 1)

 13  سورة العنكبوت اآلية: 2)

 11  األمثا  من الكتاب والسنة للحكيم الكمذي: 3)

  القاضي أبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب البصري، الشاوعي، املعروص باملاوردي، من تصانيفه: النكت يف 1)
 ، 3/222وويات األعيان البن خلكان: ه ، )101التفسري، واحلاوي يف الفقه، وأدب الدنيا والدين، تويف ببغداد سنة 

  12/21و)سري أعنيم النبنيب: 
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  . 1)معقولة، ويف القلوب مقبولة 
وإذا كان الشعر ديوان لغة العرب، وإن األمثا  ديوان جتارب األمم وخرباهتا، ومستودع 
خنيصة نارهتا للحياة وتفكريها، وهي حبّق  أقصر الطرق الطنيع ارنسان علا جتارب 

ن غرص احلياة املغل قة الع يريد ارنسان ُولوجها والتعّرص علا ما اآلخرين، ومفاتيح لكثري م
ويها... ومن هنا كان  ا ما كان من أ ية، وضنًي عّما قيل يف خصا صها ومميزاهتا من حيث 

  . 2)الشكل واملضمون 

                                 
 . 1/130، واألمثا  القرآنية القياسية: 251  أدب الدنيا والدين: 1)

 .35  األمثا  يف احلديث النبوي الشريف: 2)
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 المبحث الثاني: التأليف في األمثال 
ثا  وتدوينها يف مؤلفات مستقلة، لقد ُعينا العلماب واألدباب قدميًا وحديثًا جبمع األم

وتذكر بعُ  املصادر أن حركة التأليف يف األمثا  العربية وارسنيمية بدأت منذ أو ل عصر 
، ومن أبرز ما وصل  1)اخلنيوة األموية، غري أنه ل يصل إلينا شيب من مؤلفات ذلك العصر

 إلينا من كتب األمثا  ما يلي:  

   في األمثال العربية التأليف: أوالً 
الكويف، صاحب  أليب عبد الرمحن املفضل الض   2) كتاب )أمثا  العرب -1

 ه  . 101املفضليات املتوىف حدود )سنة: 
 ولعل هذا الكتاب أقدم ما وصل إلينا من كتب األمثا ، وهو عبارة عن قصص

وتنتهي القصة غالبا بعبارةن علا لسان بطل   3)وحكايات يبدأها املفضل غالبا بقوله: )زعموا 
  1)القصة أو خصمه وتصري هذه العبارة مثني، يعرب املفضل عن ذلك بقوله: )وأرسلها مثني 

، وما شابه ذلك، وحيتوي الكتاب علا مثانن  2)، أو )وذهب قوله مثني  0)أو )وذهبت مثني 
 . 0)  مثني، إذ بع  القصص تتضمن أكثر من مثل212ن قصة تتضمن )ومثان

 ه  .150بن عمرو السدوسي العجلي املتوىف سنة: ) : أليب ويد املؤرج 2)كتاب األمثا  -2
 ه  .221: أليب عبيد القاسم بن سنيم املتوىف سنة: ) 1)كتاب االمثا  -3

                                 
، واألمثا  22اث: ، واألمثا  العربية ومصادرها يف الك 02-01  ينار: األمثا  العربية القدمية )رودلف ز امي : 1)

 .01العربية والعصر اجلاهلي: 
م، 1521ه /1111م ، مث بدار الرا د، بريوت، 1515ه  ، مث بالقاهرة: )1311  طُبع مبطبعة اجلوا ب سنة: )2)

، واألمثا  العربية ومصادرها يف الكاث: 1بتحقيق: الدكتور إحسان عباس، ينار: مقدمة إحسان عباس حمقق الكتاب: 
25 

 . 21، 02، 00، 02، 10ينار كتاب أمثا  العرب علا سبيل املثا :   3)

 . 21، 00، 00، 01، 15، 12  ينار مثني الصفحات التالية من الكتاب: 1)

 ،121، 00، 00، 01  ينار مثني: 0)

 . 111، 110، 112، 10  ينار مثني: 2)

 12ا: ، واألمثا  العربية ومصادره02  ينار: األمثا  العربية القدمية: 0)

م، بتحقيق: د. أمحد حممد الضبيب، وكذلك بتحقيق: د. رمضان عبد التواب، طبعة 1501  وهو مطبوع بالرياض، 2)
 م1501ا يئة املصرية بالقاهر، 
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عبيد علا أكثر من أربعن م ث ني نبوايًّا، وقد ذكر سبعة وحيتوي كتاب األمثا  أليب 
، مث أدرج أكثر  2)عشر، مثني مما ُحفاظ عن رسو  اع صلا اع عليه وسلم يف بداية الكتاب

عند ذكر املثل النبوي إ  أنه  -غالبا-من ثنيثن مثني مع األمثا  األخرى، لكنه يشري 
وسلم، وحوايل أحد عشر حديثا من جمموع ذلك  حديث مروي عن رسو  اع صلا اع عليه

 ورد يف الصحيحن أو أحد ا.
  .201، عامر بن عمران بن زياد )ت: : أليب عكرمة الض  3)كتاب األمثا  -1
 ه  .322)ت:  : أليب بكر بن األنباري 1)الزاهر يف معاين كلمات الناس -0
  .301: حلمزة بن احلسن األصفهاين )ت:  0)الدرة الفاخرة يف األمثا  السا رة -2
  .350: أبو هني  احلسن بن عبد اع بن سهل العسكري )ت:  2)وهرة األمثا  -0
: أليب منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل  0)التمثيل واحملاضرة يف احلكم واملنا رة -2

  .125، )ت: الثعال 
يف هذا الكتاب كثريا مما يُ ع ّد من األمثا  النبوية منها عبارات أجراها  وأورد الثعال 

الن  صلا اع عليه وسلم يف ُعرض كنيمه غري قاصد يفا ضرب م ث لن وتمّثل الناس يفا، ومن 
تشبيهاته ومتثينيته، وحسن استعاراته، وحسن الطباق والتجنيس ذلك ما جرى جمرى املثل من 

 .  2)يف كنيمه، وسا ر حكمه وأمثاله وجوامع كلمه صلا اع عليه وسلم وغري ذلك
 . : أليب منصور الثعال  5)مثار القلوب يف املضاص واملنسوب -5

                                                                                             
م، ونشرته أيضا جامعة 1501  وقد نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس، والدكتور عبد اجمليد عابدين، بريوت، 1)

 م، بتحقيق: الدكتور عبد اجمليد قطام  .1521ه /1111املكرمة، سنة: امللك عبد العزيز، مكة 

 من الكتاب، لقيق د. عبد اجمليد قطام . 32-31  ينار: صفحة: 2)

 م، بتحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب1503  وقد نشره جممع اللغة العربية بالقاهرة سنة: 3)

 م.1552ه /1112م، ومبؤسسة الرسالة بريوت، 1505،   وهو مطبوع بتحقيق الدكتور صاحل الضامن، بغداد1)

 م، بتحقيق: د. عبد اجمليد قطام 1500  وهو مطبوع بالقاهرة سنة: 0)

م، ولقيق: 1521  من لقيقاته لقيق الدكتور عبد اجمليد قطام ، والدكتور حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 2)
 م1522ه /1112الدكتور أمحد عبد السنيم، 

 م بتحقيق: عبد الفتاح حممد احللو1523ومن طبعاته: طبعة الدار العربية للكتاب،   0)

 من الكتاب.  20-22  ينار: صفحة: 2)

 ه ، بتحقيق: إبراهيم صاحل .1111  ومن طبعاته: طبعة دار البشار سنة: 5)
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منسوبة إ  أشياب فتلفة يُتمّثل يفا، وبناب هذا الكتاب علا ذكر أشياب مضاوة و 
 ، و)ذ ب ويكثر استعما ا يف النام والنثر وعلا ألُسنا اخلاصة والعامة، كقو م: )غراب نوح

 ، و)ثعابن  ، و)روغان الثعلب ، و)نوم الفهد ، و)بردة الن  ، و)عصا موسايوسف
 .  1)  حالة يتمثل يفا1211 ، وقد بلد عددها: ) ، و)خينيب اخليلمصر

 .ه  101، )ت: أليب احلسن علي بن حممد املاوردي:  2)األمثا  واحلكم -11
وحيتوي هذا الكتاب علا عدد كبري من األمثا  النبوية، إال أن كثريا منها ضعيف 

، وقليل منها يف الصحيحن،  3)جدا وبعضها من املوضوعات كما أشار إليه حمقق الكتاب
هذا الكتاب عشرة  وصو ، وبدأ كلا وصل بأمثا  احلديث، قا  يف  قّسم املاورديوقد 

 .  1)مقدمته:  وقسمت ذلك عشرة وصو  أودعت كل وصل منها ثنيثن حديثا... 
  . 012النيسابوري، )ت:  : أليب الفضل أمحد بن حممد امليداين 0)األمثا  جممع -11

وحيتوي جممع األمثا  علا )نيف وستة آالص مثل ، وقسم الكتاب إ  ثنيثن بابا، 
مثانية وعشرين منها مرتبة علا حروص املعجم يف أوا لها، واوتتح كل باب مبا يف كتاب أيب 

ذلك الباب، مث بأمثا  املولدين، مث جعل  و وه، مث أعقبه مبا علا )أوعل من كذا  من عبيد
الباب التاسع والعشرين يف أمساب أيام العرب دون الوقا ع، وجعل الباب األخري يف نبذ من  
كنيم رسو  اع صلا اع عليه وسلم وكنيم اخللفاب الراشدين مما ينخرط يف سلك املواعظ 

 . 2)واألمثا  واحلكم واآلداب
  . 032، )ت: : للزفشري 0)املستقصا يف أمثا  العرب -12

                                 
 . 20، واألمثا  العربية ومصادرها يف الكاث: 01  ينار: مثار القلوب: 1)

 م، بتحقيق: املستشار الدكتور وؤاد عبد املنعم أمحد.1523ه  / 1113سنة:  -قطر-بوع بدار احلرمن   وهو مط2)

 12  ينار: مقدمة احملقق: 3)

 31  األمثا  واحلكم مقدمة املؤلف: 1)

الكتب م، بتحقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، وطبعة دار 1500ه ، 1301  من طبعاته: طبعة مطبعة السنة احملمدية 0)
 م، بتحقيق: نعيم حسن زرزور.1520ه /1110العلمية، 

 52، واألمثا  العربية والعصر ومصادرها يف الكاث: 32  ينار مقدمة امليداين: 2)

م، بتحقيق: الدكتور حممد عبد الرمحن خان وطبعة دار الكتب العلمية، بريوت، 1522ه ، 1321  ومن طبعاته: طبعة ا ند: 0)
 م. 1500ه ، 1350
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 ًً    النبويةفي األمثال  التأليف: ثانيَا
السنة النبوية مصادر لألمثا  النبوية إْذ ال خيلو كتاب منها من أحاديث  دواوينتُ ع ّد ويع 

  يف سننه )اجلامع الصحيح  كتابا مستقني 200)ت:  األمثا  وقد أورد  ا ارمام الكمذي
صلا اع عليه وسلم ، وقسمه إ  سبعة أبواب،  كتاب األمثال عن رسول اهللبعنوان: )

 .  1)واشتملت علا أربعة عشر حديثا من أحاديث األمثا 
وع يف كتابيه: )وع اجلوامع  أو من هذا الن نبوياً    مثنيً 121أكثر من ) وقد وع السيوطي

)اجلامع الكبري ، وفتصره )اجلامع الصغري  وجابت متسلسلًة؛ ألنه رتب األحاديث ويهما 
 .  2)علا حروص املعجم

مبؤلفات مستقلة وإن كانت قليلة، مقارنًة مبؤلفات  وحديثاً  وقد أُورادت األمثا  النبوية قدمياً 
،  3)ذكرها تاألمثا  األخرى، كما أن بع  تلك املؤلفات مفقود، غري أن النقو  عنها أخلد

 ولعل من أقدم ما وصلنا:
   321)ت:   0): تأليف احلكيم الكمذي 1)كتاب األمثال من الكتاب والسنة -1

الكتاب علا ثنيثة أقسام، األو  يف أمثا  القرآن، والثاين يف أمثا  احلديث، وقد جعل 
 .والثالث يف أمثا  احلكماب

  

                                 
 . 10، واألمثا  يف احلديث النبوي:  101-0/111  ينار: سنن الكمذي: 1)

 وصاعدا. 152  ينار اجلامع الصغري صفحة: 2)

  مثل كتاب )أمثا  احلديث  للعسكري، وقد أشار إليه امليداين يف مقدمته، ونقل عنه ابن حجر والسيوطي وغري ا. 3)
، واألمثا  يف احلديث النبوي 13احلديث أليب الشيخ مقدمة احملقق: ، وكتاب األمثا  يف 22ينار: جممع األمثا : 

 . 12الشريف للعلواين: 

 م، بتحقيق: علي حممد البجاوي.1500ه  / 1350  وهو مطبوع بدار  ضة مصر، القاهرة، 1)

ظ وجنيلة،   حممد بن علي بن احلسن بن بشر، أبو عبد اع، صويف، عال باحلديث وأصو  الدين، وله حكم ومواع0)
لوال هفوة بدت منه، من أهل )ترمذ  نفي منها بسبب تصنيفه كتاب: )ختم الوالية  وكتاب )علل الشريعة ، وقيل: إنه  
كان يقو : إن لألولياب خامتا كاألنبياب  م خامت، ويفضل الوالية علا النبّوة، ورد بع  العلماب هذه التهمة عنه، تويف 

  2/202 ، و)األعنيم: 13/135م النبنيب: ه   ، ينار: )سري أعني321 و: )
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   2) 321، )ت: : البن خنيد الرامهرمزي 1)أمثال الحديث -2
بإسناده إ  وقد تضمن هذا الكتاب ما يربو علا عشرين وما ة مثل نبوّي، يذكرها املؤلف 

رسو  اع صلا اع عليه وسلم ، ويتميز هذا الكتاب بشرح األمثا  وبيان معاين املفردات 
 .اللغوية، مع كثرة االستشهاد باآليات واألحاديث، واألبيات الشعرية

  1) 325األصفهاين، )ت:  : أليب الشيخ 3)كتاب األمثال في الحديث -3
ومن مميزات هذا الكتاب أنه وع بن نوعي املثل: األمثا  السا رة وأمثا  التمثيل، 

وبدأ املؤلف كتابه باألمثا  السا رة وذكر حوايل  .مثنًي نبوياً   305ويتضمن الكتاب )
  منها مث تنيها بأمثا  التمثيل، وأحلق يف آخر الكتاب أمثاال لبع  احلكماب من 121)

 . 0)نارسنيمين واجلاهلي
 : للدكتور عبد اجمليد حممود.أمثال الحديث مع تقدمة في علوم الحديث

والكتاب علا قسمن: األو  يف التقدمة يف علوم احلديث، والثاين يف األمثا  النبوية، وقد 
مهد له باحلديث عن معىن املثل وأنواعه، وضربه، وأ يته يف الكنيم وما إ  ذلك، مث أورد 

مة حسب موضوعاته إ  مخسة أبواب، وقد علق علا كل مثل بشيب من أمثا  التمثيل مقس
يف آخر   الشرح، مث أورد مناذج للمثل املوجز السا ر، مث خرج األحاديث الع سردها امليداين

حاات علا هذا الكتاب عدة مني كتاب )جممع األمثا  ، وللدكتور حممد جابر العلواين
 .  2)منها: قلة ما تضمنه من األمثا  بالنسبة ملا يتوقعه قارئ مقدمة الكتاب

                                 
 م، بتحقيق: الدكتور عبد العلي بن عبد احلميد األعامي.1523ه  / 1111  وهو مطبوع بالدار السلفية ا ند، 1)

  قا  الذه  يف تروته:  ارمام احلاوظ البارع، حمدث العجم، أبو حممد، احلسن بن عبد الرمحن بن خنيد الفارسي 2)
ي القاضي، مصنف كتاب  )احملدث الفاصل بن الراوي والواعي  يف علوم احلديث... و ع وصناف، وساد الرامهرمز 

 ، و)األعنيم: 12/03 . )سري أعنيم النبنيب: 321أصحاب احلديث، وكتابه املذكور ينبئ بإمامته  مات حوايل سنة: )
  ، ومقدمة حمقق الكتاب: س2/151

 م، بتحقيق: الدكتور عبد العلي بن عبد احلميد األعامي.1522ه  / 1112 ند،   وهو مطبوع بالدار السلفية ا3)

  احلاوظ عبد اع بن حممد بن جعفر بن حيان، أبو حممد، حمدِّث أصبهان، إمام يف احلديث، ثقة ثبت متقن مأمون، 1)
ثواب االعما  ، ينار: عابد، قا  بع  طلبته: ما دخلت علا أيب الشيخ إال وهو يصلي، من تصانيفه: )السنن  و)

  . 1/121 ، و)األعنيم: 12/202)سري أعنيم النبنيب: 

 وما بعدها. 12  ينار: مقدمة احملقق: 0)

 15  ينار: األمثا  يف احلديث النبوي الشريف: 2)
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 .: للدكتور حممد جابر وياض العلوايناألمثال في الحديث النبوي الشريف  -1
ل باملثل من وقد قسم الدكتور كتابه هذا إ  قسمن: أحد ا: للدراسة، ودرس ويه ما يتص

معناه اللغوي واالصطنيحي، وأنواع األمثا  واملؤلفات يف األمثا  النبوية، ومقارنة األمثا  
النبوية والقرآنية بأمثا  العهد القدمي واجلديد من الكتاب املقدس، وبأمثا  العصر اجلاهلي، 

)أمثا   وغري ذلك مما يتعلق باملثل وجابت دراسته معمقة، وجاب القسم الثاين بعنوان:
احلديث اجملموعة املخرجة ، سرد ويه أحاديث األمثا  سردا مع خترجيها، مرتبة علا احلروص 
ا جا ية، وقد توسع الدكتور كثريا يف مفهوم املثل وطبق ذلك املفهوم يف اختياره لألمثا  

  يف الصحيحن أو 132منها ) ،مثنيً   1322النبوية، وبلد عدد أحاديث األمثا  عنده )
 . 1)  حديثا115أحد ا، وبلد عدد األحاديث املكررة )

عنيم، رسالة  مدين. إعداد: عنيم حماألمثال النبوية في الكتب الستة رواية ودراية -0
 .سنيميةار الدراسات ليةيف جامعة األزهر ك كتوراهد 

حممد  عبد اع وان: مر إعداد. األمثال النبوية في الكتب الستة وموطأ مالك  -2
 .لدينوأصو  ا دعوةماجستري يف جامعة أم القرى كلية ال لةسا. ر مدياحمل
 

                                 
 ، من الكتاب.013، وصفحة:  5  ينار صفحة: 1)
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 المبحث الثالث: نصوص األمثال النبوية من الصحيحين
ْسلاما  -1

ُ
ُوينا باش ج ر ةن م ث  ُله ا م ث ُل امل نن باإاْذنا ر ب ِّه ا، و ال  ل ًُت ، تُ ْؤيتا ُأُكل ه ا ُكلا )أ ْخربا حا

ي  الناْخل ُة 
و ر ق  ه ا... وقا  صلا اع عليه وسلم: ها

ُوينا ع ْن ش ج ر ةن   1)   2)ولفظ مسلم: )أ ْخربا
 ويف رواية: )إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها

ُ
ي  ، و إان اه ا م ث ُل امل

ثُوينا م ا ها ، و ح دِّ ْسلاما
(3  

ْسلاما 
ُ
ب  ر ك ةا امل ُتُه ك  ا ب  ر ك  ويف رواية: )إانا مان  الشاج را ل م 

ُْؤمانا ك م ث لا ش ج ر ةن   1)
ويف رواية: )م ث ُل امل

ا و ال  ي  ت ح اًت ، ال  ي ْسُقُط و ر قُ ه  خ ْضر اب  
(0   

اباها  -2 ة  ، اق ْر ُبوا الزاْهر او ْينا اْلب  ق ر ة ، و ُسور  )اق ْر ُبوا اْلُقْرآن  و إاناُه ي ْأيتا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا ش فايًعا ألا ْصح 
، أ ْو ك   أ ن اُهم ا غ ي اي  ت انا ، أ ْو ك  أ ن اُهم ا غ م ام ت انا ا ت ْأتاي انا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا ك  أ ن اُهم ا واْرق انا آ ا عاْمر ان ، و إان اُهم 
، ُل اجاانا ع ْن أ ْصح ايفاام ا، اق ْر ُبوا ُسور ة  اْلب  ق ر ةا، و إانا أ ْخذ ه ا ب    ٌة، و ت  رْك ه ا ماْن ط رْين ص و اصا ر ك 

ح ْسر ٌة، و ال  ت ْست طايُعه ا اْلب ط ل ُة 
(2    

ْر ةن ماْن ك ْسبن ط يِّبن  -3 ، و إانا اللاه  )م ْن ت ص داق  باع ْد ا مت  ي  ت  ق ب اُله ا ، و ال  ي  ْقب ُل اللاُه إاالا الطايِّب 
ا يُ ر يبِّ أ ح دُُكْم و  ُلواُه، ح ىتا ت ُكون  ماْثل  اجل ب لا  باها، ك م  يناها، مُثا يُ ر بِّيه ا لاص احا باي ما
: )و ال  لفظويف   0)

اللاه   و إانا ي ْصع ُد إا   اللاها إاالا الطايُِّب، 
ةن ماْن ك ْسبن ويف رواية مسلم: )ال  ي  ت ص داُق أ ح ٌد بات ْمر    2)

                                 
 ، واألمثا  من 0052 ، برقم: )0/2200، )  البخاري: ك/ األدب، باب إكرام الكبري ويبدأ األكرب بالكنيم1)

 ، 33، و32  برقم: )112-110 ، وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص: )01الكتاب والسنة للحكيم الكمذي ص: )
 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: 302-303  برقم: )222-221وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )

  . 02  برقم: )221)

  .2211 ، برقم: )1/2120صفة القيامة، باب مثل املؤمن مثل النخلة، )   مسلم: ك/2)

 ، ومسلم: ك/ صفة القيامة واجلنة والنار، باب مثل املؤمن كالزرع ومثل الكاور كشجر 21،  1/31  البخاري )3)
  . 2211  برقم: )1/2121األرز، )

  .0125)  برقم: 0/2100  البخاري: ك/ األطعمة، باب أكل اجلمار ، )1)

  .0001  برقم: )0/2222  البخاري: ك/ األدب، باب ما ال يستحيا من احلق للتفقه يف الدين، )0)

 ، واألمثا  يف احلديث 211برقم: ) 1/003  مسلم: ك/ صنية املساورين، باب وضل قرابة القرآن، وسورة البقرة: 2)
  .220 ، ص: )121النبوي: برقم: )

  .1311 ، برقم: )2/011ب الصدقة من كسب طيب، )  البخاري: ك/ الزكاة، با0)

  .2553 ، برقم: )2/2012  البخاري: ك/ التوحيد، باب قو  اع تعا : }تعرج املني كة والروح إليه{، )2)
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، إاالا أ خ ذ ه ا اُع باي مايناها  ا يُ ر يبِّ أ ح دُُكْم و  ُلواُه، أ ْو ق  ُلوص ُه، ح ىتا ت ُكون ماْثل  ط يِّبن  ، و  يُ ر بِّيه ا ك م 
، أ ْو أ ْعا م   اجلْ ب لا
(1 . 

ِّ صلا اع عليه وسلم و ُهو  ن ا اٌم، و  ق ا   ب  ْعُضُهْم: إاناُه ن ا اٌم،   -1 )ج اب ْت م ني  اك ٌة إا   النا ا
ا م ث نًي، باُكْم ه ذ  ٌة، و الق ْلب  ي  ْقا اُن، و  ق اُلوا: إانا لاص احا و اْضرابُوا ل هُ  و ق ا   ب  ْعُضُهْم: إانا الع ْن  ن ا ام 

ٌة، و الق ْلب  ي  ْقا اُن، و  ق اُلوا:  م ث  ُلُه  م ث نًي، و  ق ا   ب  ْعُضُهْم: إاناُه ن ا اٌم، و ق ا   ب  ْعُضُهْم: إانا الع ْن  ن ا ام 
خ ل  الداار  و أ ك ل  ك م ث لا ر ُجلن ب  ىن  د ارًا، و ج ع ل  وايه ا م ْأُدب ًة و ب  ع ث  د اعاًيا، و م ْن أ ج اب  الدااعاي  د  

 ْأُدب ةا، و  ق الُوا: أ وِّلُ 
 ْأُدب ةا، و م ْن لْ  جيُابا الدااعاي  لْ  ي ْدُخلا الداار  و لْ  ي ْأُكْل مان  امل

ا ل ُه مان  امل وه 
ٌة، و   الق ْلب  ي  ْقا اُن، و  ق اُلوا: ي  ْفق ْهه ا، و  ق ا   ب  ْعُضُهْم: إاناُه ن ا اٌم، و ق ا   ب  ْعُضُهْم: إانا الع ْن  ن ا ام 

اُر اجل ناُة، و الدااعاي حُم ماٌد صلا اع عليه وسلم و م ْن أ ط اع  حُم ماًدا صلا اع عليه وسلم و  ق ْد  و الدا
أ ط اع  اللاه ، و م ْن ع ص ا حُم ماًدا صلا اع عليه وسلم و  ق ْد ع ص ا اللاه ، و حُم ماٌد صلا اع عليه 

لم و  ْرٌق ب  ْن  النااسا وس
(2    

ريا ُعوًدا ُعوًدا -0 ُ ع ل ا اْلُقُلوبا ك احلْ صا ، و أ ًي ق  ْلبن ُأْشراب  ه ا، ُنكات  وايها نُْكت ٌة )تُ ْعر ُض اْلفاَت 
ري  ع ل ا ق  ْلب  ْنا، ع ل ا أ بْ ي    ماْثلا س ْود اُب، و أ ًي ق  ْلبن أ   ْنك ر ه ا، ُنكات  وايها ُنْكت ٌة ب  ْيض اُب، ح ىتا ت صا

يً  اْلُكوزا، جُم خِّ ُر أ ْسو ُد ُمْرب ادًّا ك  ن ٌة م ا د ام تا السام او اُت و اأْل ْرُض، و اآْلخ  ا ال  الصاف ا و ني  ت ُضرًُه وات ْ
 يُ ْنكاُر ُمْنك رًا، إاالا م ا ُأْشراب  ماْن ه و اُه ي  ْعراُص م ْعُرووًا، و ال  

(3   

خ ب ث  احلْ دايدا  )ال  ت ُس ِّ احلُْماا، و إان اه ا تُْذهاُب خ ط اي ا ب ينا آد م ، ك م ا يُْذهاُب اْلكاريُ  -2
(1   

ْنُه،  -0 ً صلا اع عليه وسلم خ طًّا ُمر ب اًعا، و خ طا خ طًّا يفا الو س طا خ اراًجا ما )خ طا النا ا
ا  : ه ذ  ، و ق ا   اناباها الاذاي يفا الو س طا ْن ج  ا الاذاي يفا الو س طا ما غ ارًا إا   ه ذ  و خ طا ُخط طًا صا

                                 
  .1111  برقم: )2/012  مسلم: ك/ اجلنا ز، باب قبو  الصدقة من الكسب الطيب، )1)

 . 2202 ، برقم: )2/2200بسنن رسو  اع صلا اع عليه وسلم، )   البخاري: ك/ االعتصام، باب االقتداب2)
 ، واألمثا  يف 0، برقم: 12 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص: )2221  برقم: )325والكمذي ك/ األمثا ، ص: )

  .321 ، ص: )330احلديث النبوي: برقم: )

 . واألمثا  يف احلديث 111  برقم: )1/122غريبا، )   مسلم: ك/ ارميان، باب بيان أن ارسنيم بدأ غريبا وسيعود3)
  .320 ، ص: )320النبوي: برقم: )

  .2000  برقم: )1/1553  مسلم: ك/ الرب والصلة، باب ثواب املؤمن ويما يصيبه من مرض، )1)
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ْنس انُ  ُلُه حمُايٌط باها ارا ا أ ج  ا الاذاي ُهو  خ اراٌج أ م ُلُه، و ه ذاها  -أ ْو: ق ْد أ ح اط  باها  - ، و ه ذ  و ه ذ 
ا ن  ه ش ُه ه ذ ا  ا، و إاْن أ ْخط أ ُه ه ذ  ا ن  ه ش ُه ه ذ  اخلُط ُط الصِّغ اُر األ ْعر اُض، و إاْن أ ْخط أ ُه ه ذ 
(1   

اْلُمج اهادا يفا  -2 ، أ وا الق ا اما اللاْيل  الصاا اما  س بايلا اللاها )السااعاي ع ل ا األ ْرم ل ةا و املاْسكانا، ك 
الن اه ار  
ُبُه ق ا    2) ً  -. ويف رواية: )و أ ْحسا الق ا اما ال  ي  ْفتُ ُر، و ك  -ي ُشًك الق ْعن  ا الصاا اما ال  : ك 
 . 3)يُ ْفطاُر 
أ ْذن ابا اْلب  ق را  -5 ي اٌط ك  ن ْف انا ماْن أ ْهلا الناارا لْ  أ ر  ُ ا، ق  ْوٌم م ع ُهْم سا ، ي ْضرابُون  يفا ا ال )صا نااس 

ٌت رُُبوُسُهنا ك أ ْسنام ةا اْلُبْختا اْلم ا ال ةا، ال  ي ْدُخْلن  اجلْ   ٌت، م ا اني  ي اٌت ع اراي اٌت ممُايني  ناة  و ناس اٌب ك اسا
ا  ا و ك ذ  ري ةا ك ذ  و ال  جي اْدن  راحي ه ا، و إانا راحي ه ا ل ُيوج ُد ماْن م سا
ب تاها ك الك لْ   1) با ي  ُعوُد يفا )الع ا اُد يفا ها

ق ةن، مُثا ي  ُعوُد يفا   0)، ل ْيس  ل ن ا م ث ُل الساْوبا ق  ْيئاها  ويف لفظ مسلم: )إامنا ا م ث ُل الاذاي ي  ت ص داُق باص د 
ق تاها  ، ك م ث لا اْلك ْلبا ي قايُب، مُثا ي ْأُكُل ق  ْيئ ُه ص د 

(2   

ب تاها ك الك ْلبا ي  ُعوُد يفا ق  ْيئاها  -11 ويف لفظ مسلم:   0)ل ْيس  ل ن ا م ث ُل الساْوبا ، )الع ا اُد يفا ها
ق تاها  ق ةن، مُثا ي  ُعوُد يفا ص د  ي ْأُكُل ق  ْيئ ُه  ، ك م ث لا اْلك ْلبا ي قايُب، مُثا )إامنا ا م ث ُل الاذاي ي  ت ص داُق باص د 

(1 .  

                                 
برقم:   . واألمثا  يف احلديث النبوي:2101  برقم: )0/2305  البخاري: ك/ الرقاق، باب يف األمل وطوله، )1)
  .310 ، ص: )102)

 . واألمثا  يف احلديث 0132  برقم: ) 0/2110  البخاري: ك/ النفقات، باب وضل النفقة علا األهل، )2)
  .322 ، ص: )000النبوي: برقم: )

 ،  ومسلم: ك/ الزهد والرقا ق، 0221  برقم: )0/2230  البخاري: ك/ األدب، باب الساعي علا املسكن، )3)
  .2522  برقم: )1/2222ن إ  األرملة واملسكن واليتيم، ) باب ارحسا

 ، ويف: ك/ اجلنة وصفة 2122  برقم: )3/1221  مسلم: ك/ اللباس والزينة، باب النساب الكاسيات العاريات، ) 1)
 ، 232 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )2122  برقم: )1/2152نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها اجلبارون، )

  .321 ، ص: )235 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )111برقم: )

 ، وأيضا يف: ك/ ا بة، باب هبة الرجل 2001  برقم: )2/2002  البخاري: ك/ احليل، باب يف ا بة والشفعة، )0)
 ، وكتاب 52)  ، برقم:211 ، وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص: )2115 ، برقم: )2/510المرأته واملرأة لزوجها، )

 ، واألمثا  يف احلديث 330  برقم: )215 ،  ص: )211  برقم: )112األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )
  .322 ، ص: )222النبوي: برقم: )

 ، وأمثا  احلديث 1222  برقم: )3/1211  مسلم: ك/ ا بات، باب لرمي الرجوع يف الصدقة وا بة، )2)
  .52م: ) ، برق211للرامهرمزي: ص: )

 ، وأيضا يف: ك/ ا بة، باب هبة الرجل 2001  برقم: )2/2002  البخاري: ك/ احليل، باب يف ا بة والشفعة، )0)
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، و أ ب  و اُه يُ ه وِّد اناها، أ ْو يُ ن صِّر اناها، أ ْو مُي جِّس اناها، ك م ث لا )ُكًل م ْوُلودن يُول ُد ع ل ا الفاْطر ةا  -11
وايه ا ج ْدع اب  الب هايم ةا تُ ْنت ُو الب هايم ة  ه ْل ت  ر ى 

ويف رواية: )م ا ماْن م ْوُلودن إاالا يُول ُد ع ل ا   2)
ا تُ ْنت ُو الب هايم ُة يف ايالفاْطر ةا  م ًة و ْع اب ، ه ْل لُاًسون  ، و أ ب  و اُه يُ ه وِّد اناها أ ْو يُ ن صِّر اناها، أ ْو مُي جِّس اناها، ك م 

وايه ا ماْن ج ْدع اب  
والعطف يف لفظ مسلم بالواو )و يُ ن صِّر اناها و مُي جِّس اناها  ويف رواية: )ك م ا   3)

ُعون  ه ا؟  تُ ْنتاُجون  الب هايم ة ، ه ْل جت اُدون  وايه ا ماْن ج ْدع اب ، ح ىتا ت ُكونُوا أ نْ ُتْم جت ْد 
(1   

ناُكمْ ي ا  ) -12 ر ُكْم و إاْنس ُكْم و جا دن و س أ لُوينا  عاب اداي ل ْو أ نا أ وال ُكْم و آخا ق اُموا يفا ص عايدن و احا
ل  و أ ْعط ْيُت ُكلا إاْنس انن م ْسأ ل ت ُه، م ا ن  ق ص   ا ي  ن ُْقُص اْلماْخي ُط إاذ ا أُْدخا ذ لاك  ممااا عاْنداي إاالا ك م 

اْلب ْحر  
(0   
أ ْو ع اباُر س بايلن  )ُكْن يفا الًدنْ ي ا ك أ ناك  غ رايبٌ  -13

(2   
ل ُتُه،  ُمْؤمانا، ماْن ر ُجلن )ل لاُه أ ش ًد و  ر ًحا بات  ْوب ةا ع ْبداها الْ  -11 يفا أ ْرضن د وِّياةن م ْهلاك ةن، م ع ُه ر احا

ُع ع ل ي ْه ا ط ع اُمُه و ش ر ابُُه، و  ن ام  و اْست  ي ْق ظ  و ق ْد ذ ه ب ْت، و ط ل ب  ه ا ح ىتا أ   : أ ْرجا ُه اْلع ط ُ ، مُثا ق ا   ْدر ك 
، و اْست  ي ْق ظ   ، و  و ض ع  ر ْأس ُه ع ل ا س اعاداها لاي ُموت  إا   م ك اينا الاذاي ُكْنُت وايها، و أ ن اُم ح ىتا أ ُموت 

                                                                                             
 ، وكتاب 52 ، برقم: )211 ، وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص: )2115 ، برقم: )2/510المرأته واملرأة لزوجها، )

 ، واألمثا  يف احلديث 330  برقم: )215 ،  ص: )211)   برقم:112األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )
  .322 ، ص: )222النبوي: برقم: )

 ، وأمثا  احلديث 1222  برقم: )3/1211  مسلم: ك/ ا بات، باب لرمي الرجوع يف الصدقة وا بة، )1)
  .52 ، برقم: )211للرامهرمزي: ص: )

 . واألمثا  يف احلديث النبوي: 1252  برقم: )1/120شركن، )  البخاري: ك/ اجلنا ز، باب ما قيل يف أوالد امل2)
  .111 ، ص: )053برقم: )

 . ويف: ك/ تفسري القرآن، باب 1253 ، برقم: )1/102  البخاري: ك/ اجلنا ز، باب إذا أسلم الص  ومات، )3)
/ 1د يولد علا الفطرة، ) ، ومسلم: ك/ القدر، باب معىن كل مولو 1150  برقم: )1/1052}ال تبديل خللق اع{، )

  . 2202  برقم: )2110

  .2222  برقم: )2/2131  البخاري: ك/ القدر، باب: اع أعلم مبا كانوا عاملن، )1)

 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: 2000  برقم: )1/1551  مسلم: ك/ الرب والصلة واآلداب، باب لرمي الالم، )0)
  .132 ، ص: )521برقم: )

  برقم: 0/2302ري: ك/ الرقاق، باب قو  الن  صلا اع عليه وسلم: كن يف الدنيا كأنك غريب، )  البخا2)
  112 ، ص: )212 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )2103)
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ل ُتُه و ع ل ي ْه ا ز اُدُه و ط ع اُمُه و ش ر ابُُه، و اُع أ ش ًد و  ر ًحا ُه ر احا ا  و عاْند  بات  ْوب ةا اْلع ْبدا اْلُمْؤمانا ماْن ه ذ 
ل تاها و ز اداها  بار احا
(1 . 

  ويف رواية: )ل لاُه أ ش ًد و  ر ًحا بات  ْوب ةا ع ْبداها ماْن ر ُجلن مح  ل  ز اد ُه و م ز اد ُه ع ل ا ب عارين مُثا س ار  ح ىتا 
ْتُه اْلق ا ا  ، و أ ْدر ك  ةن مان  اأْل ْرضا نُُه، و اْنس لا ك ان  باف ني  ، و  ق ا   ل ْت  ش ج ر ةن، و  غ ل ب ْتُه ع ي ْ ل ُة، و  ن  ز   

ْيًئا، مُثا س ع ا  ْيًئا، مُثا س ع ا ش ر وًا ث اناًيا و  ل ْم ي  ر  ش  ب عاريُُه، و اْست  ي ْق ظ  و س ع ا ش ر وًا و  ل ْم ي  ر  ش 
ْيًئا، و أ ق ْب ل  ح ىتا  ن م ا ُهو  ق اعاٌد إاْذ ج اب ُه ش ر وًا ث الاثًا و  ل ْم ي  ر  ش  ان ُه الاذاي ق ا   وايها، و  ب  ي ْ أ ت ا م ك 

ن  و ج د   ا حا ط ام ُه يفا ي داها، و  ل لاُه أ ش ًد و  ر ًحا بات  ْوب ةا اْلع ْبدا، ماْن ه ذ  ي، ح ىتا و ض ع  خا  ب عاريُُه مي ْشا
الاها  ب عاري ُه ع ل ا ح 
ن  ي  ُتوُب إال ْيها، ماْن أ ح داُكْم   رواية: )ل لاُه أ ش دً  ويف  2) و  ر ًحا بات  ْوب ةا ع ْبداها حا

ن ْه ا، و أ ت ا  ْنُه و ع ل ي ْه ا ط ع اُمُه و ش ر ابُُه، و أ ياس  ما ل تاها باأ ْرضا و نيةن، و انْ ف ل ت ْت ما ك ان  ع ل ا ر احا
ل تاها  ن ا ُهو  ك ذ لاك  إاذ ا ُهو  يفا ا، ق ا ام ًة ش ج ر ًة، و اْضط ج ع  يفا  الِّه ا، ق ْد أ ياس  ماْن ر احا ، و  ب  ي ْ

، أ ْخط أ  ماْن  : اللُهما أ ْنت  ع ْبداي و أ ن ا ر ًبك  داةا اْلف ر حا ُه، و أ خ ذ  فااط اماه ا، مُثا ق ا   ماْن شا عاْند 
داةا اْلف ر حا  شا
ح داُكْم، س ق ط  ع ل ا ب عارياها، و ق ْد أ ض لاُه ويف رواية: )اللاُه أ و ْر ُح بات  ْوب ةا ع ْبداها ماْن أ    3)

ةن   1)يفا أ ْرضا و ني ةن  ويف لفظ مسلم )س ق ط  ع ل ا ب عارياها، ق ْد أ ض لاُه باأ ْرضا و ني 
(0   

رْبن   -10 ب ْرًا باشا ل ُكْم شا ، ح ىتا ل ْو س ل ُكوا ُجْحر  ض ب  )ل ت تاباُعنا س ن ن  م ْن ق  ب ْ ، و ذار اًعا باذار اعن
ل س ل ْكُتُموُه 
ويف رواية: )ح ىتا ل ْو د خ ُلوا ُجْحر  ض ب  ت باْعُتُموُهْم   2)

ويف لفظ مسلم: )ح ىتا   0)
ت اب  ْعُتُموُهْم    . 1)ل ْو د خ ُلوا يفا ُجْحرا ض ب  ال 

                                 
 ، مسلم: ك/ التوبة، باب يف احل  علا التوبة 0515  برقم: )0/2321  البخاري: ك/ الدعوات، باب التوبة، )1)

 ، 250، 110، 111 . واألمثا  من الكتاب والسنة للحكيم الكمذي ص: )011  برقم: 1/2113) والفرح يفا،
  .252  ص: )213واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )

  .2010  برقم: )1/2113  مسلم: ك/ التوبة، باب يف احل  علا التوبة والفرح يفا، )2)

  .2010  برقم: )1/2111الفرح يفا، )  مسلم: ك/ التوبة، باب يف احل  علا التوبة و 3)

  .0501 ، برقم:)0/2320  البخاري: ك/ الدعوات، باب التوبة، )1)

  .2010  برقم: )1/2110  مسلم: ك/ التوبة، باب يف احل  علا التوبة والفرح يفا، )0)

واألمثا  يف احلديث  . 3225  برقم: )3/1201  البخاري: ك/ أحاديث األنبياب، باب ما ذكر عن بين إسرا يل، )2)
  .130 ، ص: )512النبوي: برقم: )

لتتبعن سنن من كان قبلكم،  صلا اع عليه وسلم  البخاري: ك/ االعتصام بالكتاب والسنة، باب قو  الن  0)
  .2225 ، برقم: )2/2225)



ص  34 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم)إن اخلري ال يأيت إال فري  -12 ٌر ُهو  ي ْ ، ، أ و  خ 
ر   را، أ ك ل ْت، ح ىتا إاذ ا اْمت أل  ْت خ اصا ، ث  ل ط ت أ ْو ب ال ْت، مُثا إاالا آكال ة  اخْل ضا ت اه ا اْست  ْقب  ل تا الشاْمس 

ها اْجت  راْت، و  ع اد ْت و أ ك ل ْت و م ْن ي ْأُخْذ م ااًل حبا قِّها يُ ب ار ْك ل ُه وايها، و م ْن ي ْأُخْذ م ااًل باغ رْيا ح قِّ 
ث  ُلُه، ك م ث لا الاذاي ي ْأُكُل و ال  ي ْشب ُع  ويف رواية: ). ا اْلم ا   و م   .. مث عادت وأكلت، إانا ه ذ 

ُه باغ رْيا ح   ، و م ْن أ خ ذ  ُه حبا قِّها، و و ض ع ُه يفا ح قِّها، و ناْعم  اْلم ُعون ُة ُهو  ر ٌة ُحْلو ٌة، و م ْن أ خ ذ  قِّها،  خ ضا
ك ان  ك الاذاي ي ْأُكُل و ال  ي ْشب ُع 
(2 .  

ر ةا  -10 ْثُل م ا جي ْع ُل أ ح دُُكْم إاْصب  ع هُ )و اعا م ا الًدنْ ي ا يفا اآْلخا و أ ش ار  حي َْي   -ه ذاها  إاالا ما
ُع؟  -باالسابااب ةا  يفا اْلي مِّ، و  ْلي  ْناُْر ِبا  ت  ْرجا

(3   

و م ْسُئوٌ  ع ْن ر عاياتاها )ُكًلُكْم ر اعن  -12
  0) ويف لفظ: )ُكًلُكْم ر اعن و م ْسُئوٌ  ع ْن ر عاياتاها   1)

ويف لفظ: )أ ال  ُكًلُكْم ر اعن و ُكًلُكْم م ْسُئوٌ  ع ْن ر عاياتاها 
(2   

ي انا ي ُشًد ب  ْعُضُه ب  ْعًضا)اْلُمْؤماُن  -15 اْلبُ ن ْ  .ويف لفظ: ب )إّن   0) لاْلُمْؤمانا ك 

                                                                                             
  .2225  برقم: )2101/ 1  مسلم: ك/ العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، )1)

 ، ويف: ك/ اجلهاد والسري، باب وضل 1352 ، برقم: )2/032اري: ك/ الزكاة، باب الصدقة علا اليتاما، )  البخ2)
 ، برقم: 0/2322 . ويف: ك/ الرقاق، باب ما حيذر من زهرة الدنيا، )2220  برقم: )3/1110النفقة يف سبيل اع، )

 .  1102  واللفظ له، برقم: )022-2/020)  ، ومسلم: ك/ الزكاة، باب ختوص ما خيرج من زهرة الدنيا،2123)
 ، ص: 221 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )15و10 ، برقم: )22وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )

(312.  

 . 2202  برقم: )1/2153   مسلم: ك/ اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب وناب الدنيا وبيان احلشر يوم القيامة، )3)
 . وكتاب األمثا  يف 21 ، برقم: )23 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )3/030صحيحن: )واجلمع بن ال

  .101 ، ص: )523 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )221  برقم: )212احلديث أليب الشيخ: ص: )

 ، وجممع 2202)  برقم: 2/212  البخاري: ك/ االستقراض وأداب الديون، باب العبد راع يف ما  سيده، )1)
  .111 ، ص: )050 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )2/030األمثا : )

  .2112  برقم: )2/511   البخاري: ك/ العتق، باب كراهية التطاو  علا الرقيق، )0)

 ، 2015  برقم: )2/2211   البخاري: ك/ األحكام، باب قو  اع تعا : )وأطيعوا اع وأطيعوا الرسو  ، )2)
  .1225  برقم: )3/1105ومسلم: ك/ ارمارة، باب وضيلة ارمام العاد : )

 ، ويف: ك/ املاال 120  برقم: )1/122  البخاري: ك/ الصنية، باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه، )0)
ا،  ، ويف: ك/ األدب، باب تعاون املؤمنن بعضهم بعض2311  برقم: )2/223والغصب، باب نصر املالوم، )

 . ومسلم: ك/ الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املؤمنن وتعاطفهم وتعاضدهم، 0221 ، برقم: )0/2212)
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ْنُه ُعْضٌو  )م ث ُل اْلُمْؤمانان  يفا ت  و ادِّهاْم، و ت  ر امحُاهاْم، و ت  ع اطُفاهاْم م ث ُل اجلْ س دا  -21 إاذ ا اْشت ك ا ما
اع ا ل ُه س ا اُر اجلْ س دا باالساه را و احلُْماا  ت د 
دن   1) اْشت ك ا  إانا  ويف رواية: )اْلُمْؤماُنون  ك ر ُجلن و احا

اع ا ل ُه س ا ارُ  ُنُه، اْشت ك ا ُكًلُه، و إانا ر ْأُسُه ت د  اجلْ س دا بااحلُْماا و الساه را  ويف لفظ: )إانا اْشت ك ا ع ي ْ
اْشت ك ا، ر ْأُسُه اْشت ك ا ُكًلُه 
(2 .  

21-   ، ، و ن اواخا اْلكاريا )إامنا ا م ث ُل اجلْ لايسا الصاالاحا ، و اجلْ لايسا الساْوبا، ك ح امالا اْلماْسكا
، و إاماا أ ْن ت  ْبت اع   : إاماا أ ْن حُيْذاي ك  ْنُه راحًيا ط يِّب ًة، و ن اواُخ اْلكاريا: و ح اماُل اْلماْسكا ْنُه، و إاماا أ ْن جت اد  ما ما
، و إاماا أ ْن جت اد  راحًيا خ بايث ًة  إاماا أ ْن حُيْراق  ثاي اب ك 
با املاْسكا و كاريا   3) ويف لفظ: )ك م ث لا ص احا

با املاْسكا إاماا ت ْشك ايها، أ ْو جت اُد راحي ُه، و كارُي احل داادا حُيْراُق ب د ن ك   ، أ ْو احل داادا، ال  ي  ْعد ُمك  ماْن ص احا
ْنُه راحًيا خ بايث ًة  ، أ ْو جت اُد ما ث  ْوب ك 
(1   

 يِّتا )م ث ُل الاذاي ي ْذُكُر ر   -22
ويف رواية مسلم:   0) باُه و الاذاي ال  ي ْذُكُر ر باُه، م ث ُل احل يِّ و امل

، و اْلب  ْيتا الاذاي ال  يُْذك ُر اعُ وايها، م ث ُل احلْ يِّ و اْلم يِّتا )م ث ُل اْلب  ْيتا الاذاي يُْذك ُر اعُ وايها 
(2 . 

                                                                                             
 . وكتاب األمثا  يف احلديث 13 . برقم: )125 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )2020  برقم: )1/1555)

  .105 ، ص: )1122: ) ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم311  برقم: )222أليب الشيخ: ص: )

 ، ومسلم: ك/ الرب والصلة، باب 0220 ، برقم: )0/2232  البخاري: ك/ األدب، باب رمحة الناس والبها م، )1)
 ، 02 ، واألمثا  من الكتاب والسنة للحكيم الكمذي ص: )2022  برقم: )1/1555تراحم املؤمنن وتعاطفهم )

برقم:  205 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: 12،11،11، برقم: )120وأمثا  احلديث للرامهرمزي: 
 . 1131برقم: ) 121 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: 301)

  . 2022  برقم: )1/2111  مسلم: ك/ الرب والصلة، باب تراحم املؤمنن وتعاطفهم، )2)

ومسلم: ك/ الرب والصلة واآلداب،  . 0211 ، برقم: )0/2111  البخاري: ك/ الذبا ح والصيد، باب املسك، )3)
 . واألمثا  من الكتاب والسنة للحكيم الكمذي ص: 2222  برقم: )1/2122باب استحباب جمالسة الصاحلن، )

 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: 02،00  برقم: )102 ، وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )02)
  .121 ، ص: )1132ديث النبوي: برقم: ) ، واألمثا  يف احل320  برقم: )212)

  . 1550 ، برقم: )2/011  البخاري: ك/ البيوع، باب يف العطار وبيع املسك ، )1)

 . واألمثا  يف احلديث 2111 ، برقم: )0/2303  البخاري: ك/ الدعوات، باب وضل ذكر اع عز وجل، )0)
  .122 ، ص: )1112النبوي: برقم: )

 ، وكتاب 005  برقم: )1/035ساورين وقصرها، باب استحباب صنية الناولة يف بيته، )  مسلم: ك/ صنية امل2)
  .321  برقم: )211األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )
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، و م ث ُل الاذاي ي  ْقر أُ، )م ث ُل الاذاي ي  ْقر أُ الُقْرآن ، و ُهو  ح اواٌظ ل ُه م ع  الساف ر ةا الكار اما الب  ر ر ةا   -23
ُدُه، و ُهو  ع ل ْيها ش دايٌد و  ل ُه أ ْجر انا  و ُهو  ي  ت  ع اه 
ُر بااْلُقْرآنا م ع  الساف ر ةا   1) ويف رواية مسلم: )اْلم اها

، ل ُه أ ْجر انا ةا اْلكار اما اْلب  ر ر   ، و الاذاي ي  ْقر أُ اْلُقْرآن  و ي  ت ت  ْعت ُع وايها، و ُهو  ع ل ْيها ش اقٌّ
(2  

ث لا ن  ْهرن ج ارن  -21 ْنُه ُكلا )م ث ُل الصال و اتا اخْل ْمسا ك م  ُل ما ، غ ْمرن ع ل ا ب ابا أ ح داُكْم، ي  ْغت سا
ْنُه ُكلا ي  ْومن  ُل ما مخ ْس   ي  ْومن مخ ْس  م رااتن  ويف رواية: )أ ر أ يْ ُتْم ل ْو أ نا ن  ْهرًا باب ابا أ ح داُكْم ي  ْغت سا

: « ، ه ْل ي  ب ْق ا ماْن د ر ناها ش ْيٌب؟م رااتن  و ذ لاك  م ث ُل »ق اُلوا: ال  ي  ب ْق ا ماْن د ر ناها ش ْيٌب، ق ا  
، مي ُْحو اُع يفاانا  اخْل ط اي ا الصال و اتا اخْل ْمسا

ُل وايها ُكلا ي  ْومن مخ ًْسا، م ا   3) ولفظ البخاري: )ي  ْغت سا
ْيًئا  ت  ُقوُ : ذ لاك  يُ ْبقاي ماْن د ر ناها   ق اُلوا: ال  يُ ْبقاي ماْن د ر ناها ش 
(1   

ُع قال ةا   -20
بالا امل با ارا ، ك م ث لا ص احا با الُقْرآنا ، إاْن ع اه د  ع ل ي ْه ا أ ْمس ك ه ا، )إامنا ا م ث ُل ص احا

و إاْن أ ْطل ق ه ا ذ ه ب ْت 
 .ولفظ مسلم )كمثل اربل املعقلة   0)

ُْؤمانا الاذاي ي  ْقر ُأ الُقْرآن  ك م ث لا األُتْ ُرجاةا   -22
، راحُيه ا ط يٌِّب و ط ْعُمه ا ط يٌِّب، و م ث ُل )م ث ُل امل

ُن اواقا الا 
ُْؤمانا الاذاي ال  ي  ْقر ُأ الُقْرآن  ك م ث لا التاْمر ةا، ال  رايح     ا و ط ْعُمه ا ُحْلٌو، و م ث ُل امل

ي  ْقر أُ ذاي امل
ُن اواقا الاذاي ال  ي  ْقر ُأ الُقْرآن  ك م  

ث لا الُقْرآن  م ث ُل الراحْي ان ةا، راحُيه ا ط يٌِّب و ط ْعُمه ا ُمرٌّ، و م ث ُل امل

                                 
 . واألمثا  1203  ،برقم: )1/1222  البخاري: ك/ تفسري القرآن، باب }يوم ينفخ يف الصور وتأتون أوواجا{، )1)

  . 125 ، ص: )1100يف احلديث النبوي: برقم: )

  .052  برقم: )1/001  مسلم: ك/ صنية املساورين وقصرها، باب وضل املاهر يف القرآن، )2)

 ، 222، و220  برقم: )123-1/122  مسلم: ك/ املساجد، باب املشي إ  الصنية متحا به اخلطايا، )3)
 ، برقم: 135ديث للرامهرمزي: ص: ) ، وأمثا  احل12، 10واألمثا  من الكتاب والسنة للحكيم الكمذي ص: )

 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: 312  برقم: )230 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )01)
  .101 ، ص: )1122)

  .010 ، برقم: )1/150  البخاري: ك/ مواقيت الصنية، باب: الصلوات اخلمس كفارة، )1)

 . ومسلم: ك/ 1013  ، برقم: )1/1521باب استذكار القرآن وتعاهده ، )   البخاري: ك/ وضا ل القرآن ،0)
 . واألمثا  من الكتاب والسنة للحكيم 025  برقم: )1/013صنية املساورين وقصرها، باب األمر بتعهد القرآن، )

ث أليب  . وكتاب األمثا  يف احلدي01 ، برقم: )130 ، وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )11-13الكمذي ص: )
  .102 ، ص: )1122 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )322  برقم: )211الشيخ: ص: )
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احل ْنا ل ةا، ل ْيس     ا رايٌح و ط ْعُمه ا ُمرٌّ 
ُْؤماُن الاذاي ي  ْقر ُأ الُقْرآن  و ي  ْعم ُل با   1)

ها... ويف رواية: )امل
ُْؤماُن الاذاي ال  ي  ْقر أُ الُقْرآن ، و ي  ْعم ُل باها... 

و امل
(2   

ُب، و م ث ُل ، و ال  ي  ز اُ  )م ث ُل اْلُمْؤمانا ك م ث لا الزارْعا ال  ت  ز اُ  الرِّيُح متُايُلهُ  -20 يُبُه اْلب ني  اْلُمْؤماُن ُيصا
د   ويف رواية: )م ث ُل اْلُمْؤمانا ك م ث لا اخْل ام   ةا اْلُمن اواقا ك م ث لا ش ج ر ةا اأْل ْرزا، ال  ت  ْهت  ًز ح ىتا ت ْست ْحصا

، تُفايئُ ه ا الرِّي اُح، ت ْصر ُعه ا م راًة و ت  ْعدا ُ ا، ح ىتا ي أْ  ُلُه، و م ث ُل اْلُمن اواقا م ث ُل اأْل ْرز ةا مان  الزارْعا تاي ُه أ ج 
ًة  ويف لفظ: )و ت  ْعدا ُ ا ُأْخر ى،  د  يبُ ه ا ش ْيٌب ح ىتا ي ُكون اجْناع اوُ ه ا م راًة و احا اْلُمْجذاي ةا الاعا ال  ُيصا

ا أ ْصلاه ا ح ىتا هت ايو ، و م ث ُل اْلك اوارا ك م ث لا اأْل ْرز ةا اْلُمْجذاي ةا ع ل  
ويف لفظن للبخاري:  )م ث ُل   3)

ل ْت ت ك فاُأ باالْ  ْيُث أ ت  ت ْه ا الرِّيُح ك ف أ تْ ه ا، و إاذ ا اْعت د  ، ماْن ح  ُْؤمانا ك م ث لا اخل ام ةا مان  الزارْعا
ب ني با، امل

ا اللاُه  م ه  ُر ك األ ْرز ةا ص مااب  ُمْعت دال ًة، ح ىتا ي  ْقصا إاذ ا ش اب  و الف اجا
(1 . 

اْلق اناتا باآي اتا اعا، ال  ي  ْفتُ ُر ماْن  )م ث ُل اْلُمج اهادا يفا س بايلا اعا ك م ث لا الصاا اما اْلق ا اما  -22
ةن، ح ىتا ي  ْرجا  ، و ال  ص ني  ي امن ع  اْلُمج اهاُد يفا س بايلا اعا ت  ع ا   صا

(0 . 

، و أ ص اب  ْومن اْست  ه ُموا ع ل ا س فاين ةن ق   )م ث ُل الق ا اما ع ل ا ُحُدودا اللاها و الو اقاعا وايه ا، ك م ث لا  -25
 ابا م ًروا ع ل ا

م ْن  ب  ْعُضُهْم أ ْعني ه ا و ب  ْعُضُهْم أ ْسف ل ه ا، و ك ان  الاذاين  يفا أ ْسف لاه ا إاذ ا اْست  ق ْوا مان  امل
ْرقًا و لْ  نُ ْؤذا م ْن و  ْوق  ن   يبان ا خ  ا، و إاْن ي  ت ْرُُكوُهْم و م ا أ ر اُدوا ه ل ُكوا و  ْوق  ُهْم، و  ق اُلوا: ل ْو أ ناا خ ر ق ْن ا يفا ن صا

                                 
 ، ويف: ك/ وضا ل القرآن، باب وضل 0111  برقم: )0/2101  البخاري: ك/ األطمعة، باب ذكر الطعام، )1)

 ، 2/2012لفاجر واملناوق، ) ، ويف: ك/ التوحيد، باب قرابة ا1032  برقم: )1/1510القرآن علا سا ر الكنيم، )
 . واألمثا  050  برقم: )1/015 . ومسلم: ك/ صنية املساورين وقصرها، باب وضيلة حاوظ القرآن، )0121برقم: )

 . 10 ، برقم: )132 ، وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )12، 11من الكتاب والسنة للحكيم الكمذي ص: )
 ، 1101 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )312  برقم: )230: )وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص

  .102ص: )

  .1002 ، برقم: )1/1522  البخاري: ك/ وضا ل القرآن، باب إمث من رابى بقرابة القرآن، )2)

 . وكتاب األمثا  2211  و)2215  برقم: )1/2123  مسلم: ك/ صفات املناوقن، باب مثل املؤمن كالزرع، )3)
  .103 ، ص: )1103 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )310  برقم: )231احلديث أليب الشيخ: ص: ) يف

  .0321 ، برقم: )0/2132  البخاري: ك/ املرضا، باب ما جاب يف كفارة املرض، )1)

. ومسلم:   2230 ، برقم: )3/1120  البخاري: ك/ اجلهاد والسري، باب: أوضل الناس مؤمن جماهد بنفسه، )0)
 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، 1202  برقم: )3/1152ك/ ارمارة، باب وضل الشهادة يف سبيل اع تعا ، )

  .100 ، ص: )1121 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )32 . برقم: )121 .و ص، )30 ، برقم: )122)
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ْدهانا يفا ُحُدودا اللاها، 
ُ
و ايًعا، و إاْن أ خ ُذوا ع ل ا أ ْيدايهاْم جن  ْوا، و جن  ْوا و ايًعا  ويف رواية: )م ث ُل امل

ف لاه ا و ص ار  ب  ْعُضُهْم يفا أ ْعني ه ا، و الو اقاعا وايه ا، م ث ُل ق  ْومن اْست  ه ُموا س فاين ًة، و ص ار  ب  ْعُضُهْم يفا أ سْ 
ًُرون  بااْلم ابا ع ل ا الاذاين  يفا أ ْعني ه ا، و  ت أ ذاْوا باها، و أ خ ذ  و ْأًسا و ج   ع ل  و ك ان  الاذاي يفا أ ْسف لاه ا مي 

: ت أ ذايْ تُ  ، ق ا   ُقُر أ ْسف ل  السافاين ةا، و أ ت  ْوُه و  ق اُلوا: م ا ل ك   ابا، و إاْن أ خ ُذوا ي  ن ْ
ْم يبا و ال  بُدا يلا مان  امل

ْيها أ جْن ْوُه و جن اْوا أ نْ ُفس ُهْم، و إاْن ت  ر ُكوُه أ ْهل ُكوُه و أ ْهل ُكوا أ نْ ُفس ُهْم  ع ل ا ي د 
(1   

ْنزايرن و د ماها  -31 ما خا ُه يفا حلْ  ريا، و ك أ منا ا ص ب د  ي د    2) )م ْن ل عاب  باالن اْرد شا
، ك م ث لا الشااةا اْلع ا ار ةا ب  ْن  اْلغ ن م ْنا  -31 ت عارُي إا   ه ذاها م راًة و إا   ه ذاها م راًة  )م ث ُل اْلُمن اواقا

(3 .    
ث لا ر ُجل ْنا ع ل ْيهام ا ُجبات انا ماْن ح دايدن  -32 ُْنفاقا ك م 

يلا و امل ماْن ثُدايِّهام ا إا    )م ث ُل الب خا
ي  ب  ن ان ُه و ت   

ْلداها، ح ىتا خُتْفا ب  غ ْت أ ْو و و  ر ْت ع ل ا جا ُْنفاُق و ني  يُ ْنفاُق إاالا س 
ْعُفو  أ ث  ر ُه، ت  ر اقايهام ا، و أ ماا امل

ْيًئا إاالا ل زاق ْت ُكلً  يُل و ني  يُرايُد أ ْن يُ ْنفاق  ش  ُع  و أ ماا الب خا ان  ه ا، و  ُهو  يُ و سُِّعه ا و ال  ت  تاسا ْلق ةن م ك  ح 
(1  

ُت ص دِّقا م ث ُل ر ُجل ْنا ع ل ْيهام ا ُجبات انا ماْن ح دايدن، ق دا اْضط راْت 
يلا و امل ويف رواية: )م ث ُل الب خا

ق تاها  ُق باص د  ُت ص دِّ
اتاس ع ْت ع ل ْيها ح ىتا تُ ع فِّي  أ ث  ر ُه، و ُكلام ا ه ما  أ ْيداي  ُهم ا إا   ت  ر اقايهام ا، و ُكلام ا ه ما امل

اُه إا   ت  ر   ب تاه ا و ت  ق لاص ْت ع ل ْيها، و اْنض ماْت ي د  ْلق ةن إا   ص احا ق ةا انْ ق ب ض ْت ُكًل ح  يُل باالصاد  اقايها، الب خا
ُع  و  ي ْجت هاُد أ ْن يُ و سِّع ه ا و ني  ت  تاسا
ق ةن اتاس ع ْت  ويف لفظ  0) ُق باص د  مسلم: )إاذ ا ه ما اْلُمت ص دِّ
                                 

 ، وك/ الشهادات، باب 2321 ، )2/222ام ويه، )  البخاري: ك/ الشركة، باب: هل يقرع يف القسمة واالسته1)
 . 23،21 ، برقم: )102  وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )2011 ، برقم: )2/501القرعة يف املشكنيت، )

 ، 1122 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )310  برقم: )212وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )
  .100ص: )

 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: 2221  برقم: )1/1001/ الشِّعر، باب لرمي اللعب بالنردشري، )  مسلم: ك2)
  .102 ، ص: )1151)

 . واألمثا  من الكتاب والسنة 2021  برقم: )1/2112  مسلم: ك/ كتاب صفات املناوقن وأحكامهم، )3)
 ، وكتاب األمثا  يف 12،10،11 ، برقم: )131)  ، وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص،03للحكيم الكمذي ص: )

  .321  برقم: )235احلديث أليب الشيخ: ص: )

 ، ويف: ك/ الطنيق، باب 1300 ، برقم: )2/023  البخاري: كتاب الزكاة، باب مثل املتصدق والبخيل، )1)
 ، 10حكيم الكمذي ص: ) . واألمثا  من الكتاب والسنة لل1553  برقم: )0/2131ارشارة يف الطنيق واألمور، )
  برقم: 150 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )05 ، برقم: )121وأمثا  احلديث للرامهرمزي: )

  .1052 ، ص: )1153 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )220)

  .2021 ، برقم: )3/1122  البخاري: كتاب اجلهاد والسري، باب ما قيل يف درع الن  صلا اع عليه وسلم، )0)
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ق ةن ت  ق لاص ْت ع ل ْيها  يُل باص د  ع ل ْيها... و إاذ ا ه ما اْلب خا
ُق ُكلام ا ت ص داق    1) ُت ص دِّ

ويف رواية: )و ج ع ل  امل
ق ةن انْ ب س ط ْت ع ْنُه، ح ىتا ت  ْغش ا أ ن امال ُه و ت  ْعُفو  أ ث    ق ةن باص د  يُل ُكلام ا ه ما باص د  ر ُه، و ج ع ل  الب خا

ق  ل ص ْت، و أ خ ذ ْت ُكًل ح ْلق ةن مبا ك ا ا ا 
(2   

ن ة   -33 يُ ْهداي ب  ق ر ًة، مُثا ك الاذاي يُ ْهداي  ، مُثا ك الاذاي)م ث ُل اْلُمه جِّرا ك م ث لا الاذاي يُ ْهداي اْلب د 
، مُثا ك الاذاي يُ ْهداي الداج اج ة ، مُثا ك الاذاي يُ ْهداي اْلب  ْيض ة   ويف رواية: )م نا اْغت س ل  ي  ْوم   اْلك ْب  

ن ةً  ، و م ْن ر اح  يفا السااع ةا الثااناي ةا، و ك أ منا ا ق  راب  ب  ق ر ًة، اجُلُمع ةا ُغْسل  اجل ن اب ةا مُثا ر اح ، و ك أ منا ا ق  راب  ب د 
ْبًشا أ ق ْر ن ، و م ْن  السااع ةا الرااباع ةا، و ك أ منا ا ق  راب   ر اح  يفا و م ْن ر اح  يفا السااع ةا الثاالاث ةا، و ك أ منا ا ق  راب  ك 

ًة، و م ْن ر اح  يفا السااع ةا اخل اماس ةا، و ك أ منا ا ق  راب   ب  ْيض ًة  د ج اج 
(3    

31-  ، ، م ا ب  ْن  ص ني ةا الع ْصرا إا   م ْغرابا الشاْمسا ُلُكْم يفا أ ج لا م ْن خ ني  مان  األُم ما )إامنا ا أ ج 
: م ْن ي  ْعم ُل يلا إا   ناْصفا و إامنا ا م ث  ُلُكْم و م ث ُل الي  ُهودا، و الناص ار ى، ك ر ُجلن اْست  ْعم ل  ُعماااًل  ، و  ق ا  

: م ْن الن اه ارا ع ل ا قاري اطن قاري   ، مُثا ق ا   ، و  ع مال تا الي  ُهوُد إا   ناْصفا الن اه ارا ع ل ا قاري اطن قاري اطن اطن
، و  ع مال تا الناص ار ى ماْن ناْصفا  ي  ْعم ُل يلا ماْن ناْصفا الن اه ارا إا   ص ني ةا الع ْصرا ع ل ا قاري اطن قاري اطن

: م ْن ي  ْعم ُل يلا ماْن ص ني ةا الع ْصرا إا   م ْغرابا الن اه ارا إا   ص ني ةا الع ْصرا ع ل ا قاري   ، مُثا ق ا   اطن قاري اطن
الشاْمسا ع ل ا قاري اط ْنا قاري اط ْنا، أ ال ، و أ نْ ُتُم الاذاين  ي  ْعم ُلون  ماْن ص ني ةا الع ْصرا إا   م ْغرابا 

، ع ل ا قاري اط ْنا قاري اط ْنا، أ ال  ل كُ  ب تا الي  ُهوُد، و الناص ار ى، و  ق اُلوا: الشاْمسا ُم األ ْجُر م رات  ْنا، و  غ ضا
: وإنه ْيًئا؟ ق اُلوا: ال ، ق ا      ُْن أ ْكث  ُر ع م نًي و أ ق ًل ع ط اًب، ق ا   اللاُه: ه ْل   ل ْمُتُكْم ماْن ح قُِّكْم ش 

: م ْن ي  عْ   1)وضلي أعطيه من شئت  م ُل يلا مان  الع ْصرا إا   أ ْن ت غايب  ويف رواية: )مُثا ق ا  
                                 

  .1121  برقم: )2/015  مسلم: ك/ كتاب الزكاة، باب مثل املنفاق والبخيل، )1)

 . ومسلم: ك/ 0121 ، برقم: )0/2120  البخاري: ك/ اللباس، باب جيب القميص من عند الصدر وغريه ، )2)
  .1121  برقم: )2/012الزكاة، باب مثل املنفق والبخيل، )

 ، 1/311  وباب االستماع إ  اخلطبة، )211 ، برقم: )1/311ك/ اجلمعة، باب وضل اجلمعة، )  البخاري: 3)
  وباب وضل التهجري 201  برقم: )2/022  ومسلم: ك/ اجلمعة، باب الطيب والسواك يوم اجلمعة، )220برقم: )

 ، واألمثا  312  برقم: )232 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )201 ، برقم: )2/020يوم اجلمعة )
  .105 ، ص: )1150يف احلديث النبوي: برقم: )

 ، ويف: ك/ وضا ل القرآن، باب 3202  برقم: )3/1201  البخاري: كتاب أحاديث األنبياب، باب ما ذكر عن بين إسرا يل، )1)
 ، 100، 01لحكيم الكمذي ص: ) . واألمثا  من الكتاب والسنة ل1033 ، برقم: )1/1510وضل القرآن علا سا ر الكنيم، )
  .123 ، ص: )1111 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )20 . برقم: )20وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )
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ب تا الي  ُهوُد و الناص ار ى، و  ق اُلوا: م ا ل ن ا أ ْكث  ر  ع م نًي،  الشاْمُس ع ل ا قاري اط ْنا؟ و أ نْ ُتْم ُهْم، و  غ ضا
و أ ق لا ع ط اًب؟ 
ا ب  ْن  ص ني ةا الع ْصرا ويف رواية: )إامنا ا ب  ق اؤُُكْم وايم ا س ل ف  ق  ب ْل ُكْم مان  األُم    1) ما ك م 

انْ ت ص ف  الن اه اُر ع ج ُزوا، و أُْعطُوا  الت اْور اةا الت اْور اة ، و  ع ماُلوا ح ىتا إاذ ا ، أُويتا  أ ْهلُ إا   ُغُروبا الشاْمسا 
جْنايل ، و  ع ماُلوا إا   ص ني ةا الع ْصرا، مُثا ع ج ُزوا، و أُْعطُ  جْنايلا ارا وا قاري اطًا قاري اطًا، مُثا أُويتا  أ ْهُل ارا

، ْلن ا إا   ُغُروبا الشاْمسا و أُْعطاين ا قاري اط ْنا قاري اط ْنا، و  ق ا    قاري اطًا قاري اطًا، مُثا أُوتاين ا الُقْرآن ، و  ع ما
ُن ُكناا أ ْهُل الكات اب  ْنا: أ ْي ر ب ان ا، أ ْعط ْيت  ه ُؤال با قاري اط ْنا قاري اط ْنا، و أ ْعط ْيت  ن ا قاري اطًا قاري اطًا، و   ْ 

: ق ا   اللاُه ع زا و ج لا: ه ْل   ل ْمُتكُ  : أ ْكث  ر  ع م نًي؟ ق ا   ْم ماْن أ ْجراُكْم ماْن ش ْيبن؟ ق الُوا: ال ، ق ا  
و  ُهو  و ْضلاي أُوتايها م ْن أ ش اُب 
جْنايل ، و  ع ماُلوا باها ح ىتا   2) جْنايلا ارا ويف لفظ: )مُثا أُْعطاي  أ ْهُل ارا

ْلُتْم باها ح ىتا ُغُروبا  ويف لفظ: )و  ع ماُلوا باها   3)الشاْمسا ص ني ةا الع ْصرا... مُثا أُْعطايُتُم الُقْرآن ، و  ع ما
ْلُتْم باها ح ىتا غ ر ب تا الشاْمُس  ح ىتا ُصلِّي تا الع ْصُر... مُثا أُوتايُتُم الُقْرآن ، و  ع ما
(1   

، أ ْو غ ن ًما )ه ْل أ نْ ُتْم ت اراُكون  يلا أُم ر ا اي؟ إامنا ا م ث  ُلُكْم و م ث  ُلُهْم ك م ث لا ر ُجلن اْستُ ْرعاي  إاباني، -30
ْدر ُه، و ص ْفُوُه  و  ر ع اه ا، مُثا ل  نا  س ْقي  ه ا، و أ ْور د ه ا ح ْوًضا، و ش ر ع ْت وايها و ش راب ْت ص ْفو ُه، و ت  ر ك ْت ك 

ل ُكْم، و ك ْدرُُه ع ل ْيهاْم 
(0 . 

ع  )إانا م ث لاي و م ث ل  األ ْنباي ابا ماْن ق  ْبلاي، ك م ث لا ر ُجلن ب  ىن  ب  ْيًتا و أ ْحس ن ُه و أ ْو ل هُ  -32 ، إاالا م ْوضا
ع ْت ه ذاها اللابان   : ل بان ةن ماْن ز اواي ةن، و ج ع ل  النااُس ي طُوُوون  باها، و ي  ْعج ُبون  ل ُه، و ي  ُقوُلون  ه نيا ُوضا ُة؟ ق ا  

و أ ن ا اللابان ُة و أ ن ا خ امتاُ النابايِّن  
ي انًا... و ج ع ل  النااُس يُطايُفون  باها، ي  ُقوُلون : م ا   2) ويف رواية: )ب  ىن  بُ ن ْ

ا، إاالا ه ذاها اللابان ة ، و ُكْنُت أ ن ا تاْلك  اللابان ة   ي انًا أ ْحس ن  ماْن ه ذ  ر أ يْ ن ا بُ ن ْ
ويف رواية: )م ث لاي و م ث ُل   0)

                                 
  .2112  برقم: )2/051  البخاري: ك/ ارجارة، باب ارجارة إ  نصف النهار، )1)

  .032  برقم: )1/211ر قبل الغروب، )  البخاري: ك/ مواقيت الصنية، باب من أدرك ركعة من العص2)

  ،.0125  برقم: )2/2012  البخاري: ك/ التوحيد، باب يف املشيئة واررادة، )3)

  .0150  برقم: )2/2011  البخاري: ك/ التوحيد، باب قو  اع تعا : }قل وأتوا بالتوراة واتلوها{، )1)

 . وكتاب األمثا  يف 1003  برقم: )3/1303القتيل، )   مسلم: ك/ اجلهاد والسري، باب استحقاق القاتل سلب0)
  .121 ، ص: )1110 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )255  برقم: )221احلديث أليب الشيخ: ص: )

 . والكمذي ك/ 3312 ، برقم: )3/1311  البخاري: ك/ املناقب، باب خامت النبين صلا اع عليه وسلم، )2)
 ، وكتاب األمثا  10 . واألمثا  من الكتاب والسنة للحكيم الكمذي ص: )2222حديث: )  211األمثا ، ص: )

  .121 ، ص: )1112 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )201  برقم: )123يف احلديث أليب الشيخ: ص: )

  .2220  برقم: )1/1051  ومسلم: ك/ الفضا ل، باب شفقته صلا اع عليه وسلم علا أمته، )0)
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ث لا  ع  ل بان ةن ماْن ز اواي ةن  اأْل ْنباي ابا ماْن ق  ْبلاي ك م  ن  ه ا و أ ْو ل ه ا و أ ْكم ل ه ا، إاالا م ْوضا ر ُجلن ابْ ت  ىن  بُ ُيوتًا و أ ْحس 
اُهن ا ل بان ًة و    ي اُن و  ي  ُقوُلون : أ الا و ض ْعت  ه  بُ ُهُم اْلبُ ن ْ ي تاما ماْن ز و اي اه ا، و ج ع ل  النااُس ي طُوُوون  و يُ ْعجا

ي اُنك   و    ق ا   صلا اع عليه وسلم : )و ُكْنُت أ ن ا اللابان ة   ويف رواية: )ب  ىن  د ارًا و أ مت اه ا و أ ْكم ل ه ا بُ ن ْ
ُع اللابان ةا  ن ْه ا، و ي  ُقوُلون : ل ْوال م ْوضا ع  ل بان ةن، و ج ع ل  النااُس ي ْدُخُلون  ه ا و ي  ت  ع جاُبون  ما   ق ا   إاالا م ْوضا

ت ْمُت اأْل ْنباي اب  »وسلم:  صلا اع عليه ْئُت و خ  ُع اللابان ةا، جا و أ ن ا م ْوضا
(1    

، إاينِّ ر أ ْيُت  -30 : ي ا ق  ْوما )إامنا ا م ث لاي و م ث ُل م ا ب  ع ث ينا اللاُه باها، ك م ث لا ر ُجلن أ ت ا ق  ْوًما و  ق ا  
وا، و اْنط ل ُقوا ع ل ا ، و إاينِّ أ ن ا الناذايرُ اجل ْي   باع ي ْين ا  الُعْري اُن، و الناج اب ، و أ ط اع ُه ط ا اف ٌة ماْن ق  ْوماها، و أ ْدجلُ 

ُهْم  ُهُم اجل ْيُ  و أ ْهل ك  ان  ُهْم، و ص باح  ُهْم، و أ ْصب ُحوا م ك  ن ْ ْوا، و ك ذاب ْت ط ا اف ٌة ما م ه لاهاْم و  ن ج 
ُهْم، و ذ لاك  م ث ُل م ْن أ ط   ْئُت باها و اْجت اح  ْئُت باها، و م ث ُل م ْن ع ص اينا و ك ذاب  مبا ا جا اع ينا و ات اب ع  م ا جا

مان  احل قِّ 
(2 .  
ْول ُه ج ع ل  الف ر اشُ  -32  )إامنا ا م ث لاي و م ث ُل النااسا ك م ث لا ر ُجلن اْست  ْوق د  ن ارًا، و  ل ماا أ ض اب ْت م ا ح 

ْمن  وايه ا ن ُه و  ي  ْقت حا ، و أ ن ا آُخُذ و ه ذاها الداو اًب الاعا ت  ق ُع يفا الناارا ي  ق ْعن  وايه ا، و ج ع ل  ي  ْنزاُعُهنا و ي  ْغلاب ْ
ُج   ا ت    أنتمزاُكْم ع نا الناارا، و  حبا ُمون  وايه  ْقت حا

لاُكْم م ث لاي   3) ويف رواية: )و  ي ت  ق حاْمن  وايه ا، ق ا   و ذ 
ُج زاُكْم ع نا الناارا، ه ُلما ع نا الناارا، ه ُلما ع نا الناارا و  ت  ْغلاُبوينا ت  ق حاُمون   ٌذ حبا  وايه ا . و م ث  ُلُكْم، أ ن ا آخا

رواية: )م ث لاي و م ث  ُلُكْم ك م ث لا ر ُجلن أ ْوق د  ن ارًا، و ج ع ل  اجلْ ن اداُب و اْلف ر اُش ي  ق ْعن  وايه ا، و ُهو  ويف 
ُج زاُكْم ع نا الناارا، و أ نْ ُتْم ت  ف لاُتون  ماْن ي داي  ٌذ حبا ي ُذبً ُهنا ع ن ْه ا، و أ ن ا آخا
(1 . 

                                 
 ، 2222  برقم: )1/1051خامت النبين، ) وسلم عليه اع صلا  مسلم: ك/ الفضا ل، باب ذكر كونه 1)
  2220  برقم: )1/1051و)

 ، برقم: 2/2202)صلا اع عليه وسلم  البخاري: ك/ االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداب بسنن رسو  اع 2)
 ، ومسلم: ك/ الفضا ل، باب 2110  برقم: )0/2302) عن املعاصي،  . ويف: ك/ الرقاق، باب االنتهاب2201)

 ، برقم: 25 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص: )2223  برقم: )1/1022علا أمته، )صلا اع عليه وسلمشفقته 
 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: 203  برقم: )122 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )11)
  .120 ، ص: )1111)

 . واألمثا  من الكتاب والسنة 2112  برقم:) 0/2305  البخاري: ك/ الرقاق، باب االنتهاب عن املعاصي، )3)
 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب 11 ، برقم: )12 ، وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )02للحكيم الكمذي ص: )

  .202  برقم: )121الشيخ: ص: )

  .2220، و2221  برقم: )1051-1/1025علا أمته، ) صلا اع عليه وسلمالفضا ل، باب شفقته   مسلم: ك/ 1)
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، و ك ان  ى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا)م ث ل ما بعثين اع به من ا د -35
 
 
ن ْه ا أ ج اداُب، أ ْمس ك تا امل ان ْت ما  اب ، و أ نْ ب ت تا الك أل  و الُعْشب  الك ثاري ، و ك 

ن ْه ا ن قاياٌة، ق بال تا امل اب ، ما
ي  قايع ا

ن ْه ا ط ا اف ًة ُأْخر ى، إامنا ا ها ، و ش رابُوا و س ق ْوا و ز ر ُعوا، و أ ص اب ْت ما ٌن ال  و  ن  ف ع  اللاُه يفا ا النااس 
ُك م اًب و ال  تُ ْنباُت ك ألً، و ذ لاك  م ث ُل م ْن و  ُقه  يفا داينا اللاها، و ن  ف ع ُه م ا ب  ع ث ينا اللاُه  باها و  ع لام  مُتْسا

ْلُت باها  لاك  ر ْأًسا، و لْ  ي  ْقب ْل ُهد ى اللاها الاذاي أُْرسا و ع لام ، و م ث ُل م ْن لْ  ي  ْرو ْع باذ 
(1   

ي ام هُ  -11 ابًا حي ْقاُر أ ح دُُكْم ص ني ت ُه م ع  ص ني هتااْم، و صا ي اماهاْم، ي  ْقر ُبون   )إانا ل ُه أ ْصح  م ع  صا
ياةا، يُ ْنا ُر إا   ن   ُْرُق الساْهُم مان  الراما ْرُُقون  مان  الدِّينا ك م ا مي  ْصلاها و ني  الُقْرآن  ال  جُي اواُز ت  ر اقاي  ُهْم، مي 

يِّها، يُوج ُد وايها ش ْيٌب، مُثا  و ُهو  قاْدُحُه  - يُ ْنا ُر إا   راص اواها و م ا يُوج ُد وايها ش ْيٌب، مُثا يُ ْنا ُر إا   ن ضا
ُهْم ، و ني  يُوج ُد وايها ش ْيٌب، مُثا يُ ْنا ُر إا   ُقذ ذاها و ني  يُوج ُد وايها ش ْيٌب، ق ْد س ب ق  الف ْرث  و الدام ، آي  ت ُ -

نا وُ ْرق ةن ر ُجٌل أ ْسو ُد، إا  ْرد ُر، و خي ُْرُجون  ع ل ا حا ْثُل الب ْضع ةا ت د   ْرأ ةا، أ ْو ما
ْثُل ث ْديا امل ْيها ما ْحد ى ع ُضد 

 ، ياةا، ي  ْقتُ ُلون  أ ْهل  اراْسني ما ْرُُقون  مان  اراْسني ما ُمُروق  الساْهما مان  الراما مان  النااسا  ويف رواية: )مي 
تُ ل ن اُهْم ق  ْتل  ع ادن  و ي د ُعون  أ ْهل   ، ل ئاْن أ ْدر ْكتُ ُهْم أل  ق ْ األ ْوث انا

(2 . 
ُبون  الُقْرآن  ال  جُي اواُز ، ي  ْقر  )خي ْرُُج يفا ه ذاها األُماةا ق  ْوٌم ل ْقاُرون  ص ني ت ُكْم م ع  ص ني هتاامْ   -11

ياةا، و  ي  ْناُُر الرااماي إا   س ْهماها، إا   ن ْصلا  ْرُُقون  مان  الدِّينا ُمُروق  الساْهما مان  الراما ها، إا   ُحُلوق  ُهْم، مي 
ْناُُر يفا الناْصلا و ني  ي  ر ى راص اواها، و  ي ت م ار ى يفا الُفوق ةا، ه ْل ع لاق  يفا ا مان  الداما ش ْيٌب  ويف لفظ: )ي   

ْيًئا، و ي  ْناُُر يفا الرِّي ا و ني  ي  ر ى ش ْيًئا، و ي  ت م ار ى يفا الُفوقا  ْيًئا، و ي  ْناُُر يفا القاْدحا و ني  ي  ر ى ش  ش 
(3  

                                 
 . ومسلم: ك/ الفضا ل، باب بيان مثل ما بعث به  05  برقم: )1/12  البخاري: ك/ العلم، باب وضل من علم وعلم، )1)

 ، برقم: 32 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص ، )2222  برقم: )1/1020من ا دى والعلم، ) صلا اع عليه وسلمالن  
 ، ص: 1112 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )322  برقم: )213 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )12)
(122.  

وك/ التوحيد، باب قو  اع   3111  برقم: )3/1321  البخاري: ك/ املناقب، باب عنيمات النبوة يف ارسنيم، )2)
ومسلم: ك/ الزكاة، باب ذكر اخلوارج   2550  برقم: )1/1021  و)2/2012تعا : }تعرج املني كة والروح إليه{، )

  .032 ، ص: )1312 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )1121  برقم: )011-2/011وصفاهتم، )

  وك/ استتابة 1001 ، برقم: )1/1522لقرآن، باب إمث من رابى بقرابة القرآن، )  البخاري: ك/ وضا ل ا3)
 . ومسلم ك/ الزكاة، باب ذكر اخلوارج وصفاهتم، 2032 ، برقم: )2/2011املرتدين، باب قتل اخلوارج وامللحدين، )

  .032 ، ص: )1312  واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )1121  برقم: )2/013)
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، ي  ُقوُلو  -12 ، ُسف ه اُب األ ْحني ما اُث األ ْسن انا ، أ ْحد  را الزام انا ن  ماْن خ رْيا )س ي ْخرُُج ق  ْوٌم يفا آخا
اق  ْو ا الرب اياةا  ْرُُقون  مان  الدِّينا، ك م  ر ُهْم، مي  ياةا، و أ يْ ن م ا  ، ال  جُي اواُز إامي انُ ُهْم ح ن اجا ُْرُق الساْهُم مان  الراما مي 

تُ ُلوُهْم، وإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامة  ويف لفظ مسلم: )و إاذ ا   1)ل قايُتُموُهْم و اق ْ
تُ ُلوُهْم    ل قايُتُموُهْم و اق ْ

، و ي  ب ْق ا ُحف ال ٌة ك ُحف ال ةا الشاعاريا، أ وا التاْمرا، ال  )ي ْذه ُب الصااحلاُون ، األ واُ  و األ وا ُ  -13
يُ ب الايهاُم اللاُه ب ال ًة 
ويف رواية: )يُ ْقب ُ  الصااحلاُون ، األ واُ  و األ واُ ، و ت  ب ْق ا ُحف ال ٌة ك ُحف ال ةا التاْمرا   2)

ْعب أُ اللاُه يفااْم ش ْيًئا و الشاعاريا، ال  ي   
(3   

ن  ُهم ا ُمش ب اه اتٌ  -11 ، و م نا ات اق ا  )احل ني ُ  ب  نٌِّ، و احل ر اُم ب  نٌِّ، و ب  ي ْ ثارٌي مان  النااسا ال  ي  ْعل ُمه ا ك 
ُك أ نْ  : ك ر اعن ي  ْرع ا ح ْو   احلام ا، يُوشا ها، و م ْن و ق ع  يفا الًشبُ ه اتا ُش ب اه اتا اْست ب ْر أ  لادايناها و عاْرضا

 امل
ًا، أ ال  إانا محا ا اللاها  ها حم  اراُمُه، أ ال  و إانا يفا اجل س دا ُمْضغ ًة: يُ و اقاع ُه، أ ال  و إانا لاُكلِّ م لاكن محا يفا أ ْرضا

ي  الق ْلُب 
إاذ ا ص ل ح ْت ص ل ح  اجل س ُد ُكًلُه، و إاذ ا و س د ْت و س د  اجل س ُد ُكًلُه، أ ال  و ها

ويف رواية   1)
ن  ُهم ا  ُمْشت باه اٌت... و م ْن و ق ع  يفا الًشبُ ه اتا و ق ع  مسلم: )إانا احلْ ني    ب  نٌِّ، و إانا احلْ ر ام  ب  نٌِّ، و ب  ي ْ

ُك أ ْن ي  ْرت ع  وايها  الرااعاي ي  ْرع ا ح ْو   احلْام ا، يُوشا ، ك  يفا احلْ ر اما
ويف روايةن للبخاري: )و م ْن ت  ر ك    0)

، و م نا اْجت    ا اْست ب ان  أ تْ ر ك  ، ك ان  لام  ، أ ْوش ك  م ا ُشبِّه  ع ل ْيها مان  ارامثْا مثْا ر أ  ع ل ا م ا ي ُشًك وايها مان  ارا
ُك أ ْن يُ و اقاع ُه   ع اصاي محا ا اللاها م ْن ي  ْرت ْع ح ْو   احلام ا يُوشا

أ ْن يُ و اقاع  م ا اْست ب ان ، و امل
(2   

                                 
 . ومسلم: ك/ الزكاة، 2031 ، برقم: )2035/ 2اري: ك/ استتابة املرتدين، باب قتل اخلوارج وامللحدين، )  البخ1)

 ، ص: 1312 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )1122  برقم: )2/012باب التحري  علا قتل اخلوارج، )
(032.  

 ، برقم: 150 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي ص: )2101)  ، برقم:0/2321  البخاري: ك/ الرقاق، باب ذهاب الصاحلن، )2)
  .035 ، ص: )1315 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )51)

  .3520 ، برقم: )1/1020  البخاري: ك/ املغازي، باب غزوة احلديبية ، )3)

ا  يف احلديث أليب الشيخ: ص:  . وكتاب األمث02  برقم: )1/22  البخاري: ك/ ارميان، باب وضل من استربأ لدينه، )1)
  .311 ، ص: )130 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )121  برقم: )50)

  . 1055  برقم: )3/1215  مسلم: ك/ املساقاة، باب أخذ احلني  وترك الشبهات، )0)

  .1512) ، برقم: 2/023  البخاري: ك/ البيوع، باب: احلني  بن، واحلرام بن، وبينهما مشبهات )2)
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ا ي  ْنم اُع املاْلحُ  -10  داين ةا أ ح ٌد، إاالا امْن اع  ك م 
ابا  )ال  ي كايُد أ ْهل  امل

 
ويف رواية: )م ْن   1)يفا امل

أ ر اد  أ ْهل  اْلم داين ةا باُسوبن، أ ذ اب ُه اُع ك م ا ي ُذوُب اْلماْلُح يفا اْلم ابا 
ويف رواية: )ال  يُرايُد أ ح ٌد   2)

، أ ْو ذ ْوب  اْلماْلحا يفا اْلم ابا ل  اْلم داين ةا باُسوبن إاالا أ ذ اب ُه اعُ يفا الناارا ذ ْوب  الراص اصا أ هْ 
(3  

 . 1) إ  املدينة كما تأرز احلية إ  جحرها )إن ارميان ليأرز  -12
أ  غ رايًبا -10 ي  ُعوُد ك م ا ب د  ُم غ رايًبا، و س  أ  اْراْسني  ، و طُوَب  لاْلُغر ب ابا )ب د 

ويف رواية: )إانا   0)
ا ت ْأراُز احلْ يا  ْينا، ك م  د  أ ، و ُهو  ي ْأراُز ب  ْن  اْلم ْسجا ي  ُعوُد غ رايًبا ك م ا ب د  أ  غ رايًبا و س  م  ب د  ُة يفا اْراْسني 

 . 2)ُجْحراه ا 

يُبُه أ ًذى إاالا ح اتا اللاُه ع ْنُه خ ط اي اُه، ك م ا ل  اًت و ر ُق الشاج را )م ا ماْن  -12   0) ُمْسلامن ُيصا

يُبُه أ ًذى، ش وْك ٌة و م ا و  ْوق  ه ا، إاالا ك فار  اللاُه يفا ا س يِّئ اتاها، ك م ا ل ًُط  ويف رواية: )م ا ماْن ُمْسلامن  ُيصا
الشاج ر ُة و ر ق  ه ا 
و اُه، إاالا ح طا اللاُه ل ُه س يِّئ اتاها...   2) ويف رواية: )م ر ٌض و م ا سا

ويف لفظ   5)
و اُه إا  ا سا الا ح طا اعُ باها س يِّئ اتاها مسلم: )أ ًذى ماْن م ر ضن و م 

(11  

                                 
 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: 1002  برقم: )2/221  البخاري: ك/ احلو، باب إمث من كاد أهل املدينة، )1)
  .150 ، ص: )1102)

  . 1320  برقم: )1112/ 2  مسلم: ك/ احلو، باب من أراد أهل املدينة بسوب أذابه اع، )2)

  . 1323  برقم: )2/553  مسلم: ك/ احلو، باب وضل املدينة، )3)

 ، ومسلم: ك/ ارميان، باب بيان 1000 ، برقم: )2/223  البخاري: ك/ احلو، باب ارميان يأرز إ  املدينة، )1)
  ، وكتاب50 ، برقم: )211 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )112  برقم: )1/131أن ارسنيم بدأ غريبا، )

 ، ص: 1320 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )220  برقم: )212األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )
(012.  

 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: 110 ، برقم: )1/131  مسلم: ك/ ارميان، باب بيان أن ارسنيم بدأ غريبا، )0)
  .312 ، ص: )322برقم: )

  .112  برقم: )1/131يان أن ارسنيم بدأ غريبا، )  مسلم: ك/ ارميان، باب ب2)

 ، برقم: 155 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )0323 ، برقم: )0/2132  البخاري: ك/ املرضا، باب شدة املرض، )0)
  .102 ، ص: )1110 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )50)

  .0321 ، برقم: )0/2135بياب، )  البخاري: ك/ املرضا، باب أشد الناس بنيب األن2)

  . 0332  برقم: )0/2113  البخاري: ك/ املرضا، باب وضع اليد علا املري ، )5)

  . 2001  برقم: )2/1551  مسلم: ك/ الرب والصلة، باب ثواب املؤمن ويما يصيبه من مرض، )11)
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ْثل  أ ث را الو ْكتا  -15 ، مُثا ي  ن اُم )ي  ن اُم الراُجُل الن اْوم ة ، و  تُ ْقب ُ  األ م ان ُة ماْن ق  ْلباها، و  ي ا ًل أ ث  رُه ا ما
، و  ت  ر اُه ُمْنت رباً  ، ك ج ْمرن د ْحر ْجت ُه ع ل ا راْجلاك  و  ن فاط   ْجلا

ْثل  امل ا و ل ْيس  الن اْوم ة  و  تُ ْقب ُ  و  ي ب ْق ا أ ث  رُه ا ما
   1)وايها ش ْيٌب 

ا ي  ت  ر اب    -01  ْون  الك وْك ب  الًدرِّيا الغ ابار  )إن أهل اجلنة يكابون أهل الغرص من ووقهم، ك م 
ن  ُهْم  ، لات  ف اُضلا م ا ب  ي ْ  ْغرابا

ْشراقا أ وا امل
 
، مان  امل ويف لفظ مسلم: )ليكابون... كما   2)يفا األُُوقا

 تكابون... من األوق من املشرق.. 
ْرأ ة  ط اراح ًة و ل د ه ا يفا الناارا  -01 ي  ت  ْقداُر ع ل  )أ ت  ر ْون  ه ذاها اْلم 

، و اعا و ها ا أ ْن ال  ؟ قُ ْلن ا: ال 
ُه، و  ق ا   ر ُسوُ  اعا صلا اع عليه وسلم  ل لاُه أ ْرح ُم باعاب اداها ماْن ه ذاها باو ل داه ا »ت ْطر ح 

(3   

02-  : ، و  ت  ن او ل ُه و أ خ ذ  باأُُذناها، مُثا ق ا   ا ل ُه »)و م را جبا ْدين أ س كا م يِّتن أ ًيُكْم حيُاًب أ نا ه ذ 
؟ : و   « باداْره من ق اُلوا: و اعا « أ لُاًبون  أ ناُه ل ُكْم؟»ق اُلوا: م ا  ُاًب أ ناُه ل ن ا باش ْيبن، و م ا ن ْصن ُع باها؟ ق ا  

 : يًّا، ك ان  ع ْيًبا وايها، ألا ناُه أ س ًك، و ك ْيف  و ُهو  م يٌِّت؟ و  ق ا   و  و اعا ل لًدنْ ي ا أ ْهو ُن ع ل ا »ل ْو ك ان  ح 
ا ع ل ْيُكمْ اعا    . 1) ، ماْن ه ذ 

، ي  ْغلاي )إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة ر ُجٌل، ع ل ا أ مْخ صا ق د م ْيها و ْر ت انا  -03
ا ي  ْغلاي املاْرج ُل و الُقْمُقُم  ُهم ا دام اُغُه ك م  ن ْ ما
(0 .  

                                 
: ك/ الفَت، باب إذا بقي يف حثالة  ، ويف2132 ، برقم: )0/2322  البخاري: ك/ الرقاق، باب روع األمانة، )1)

 . 113  برقم: )1/122 ، ومسلم: ك/ ارميان، باب روع األمانة وارميان، )2200 ، برقم: )2/2052من الناس، )
  .250 ، ص: )212واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )

 ، ومسلم: ك/ 3123، برقم: ) 3/1122  البخاري: ك/ بدب اخللق، باب ما جاب يف صفة اجلنة وأ ا فلوقة، )2)
 ، واألمثا  يف احلديث 2231  برقم: )2100/ 1اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ترا ي أهل اجلنة أهل الغرص، )

  .313 ، ص: )311النبوي: برقم: )

اب  ، ومسلم: ك/ التوبة، ب0203 ، برقم: )0/2230  البخاري: ك/ األدب، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، )3)
  .200 ، ص: )15 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )2001  برقم: )1/2115يف سعة رمحة اع، )

 ، ص: 21 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )2500  برقم: )1/2202  مسلم: ك/ الزهد والرقا ق، )1)
(202.  

 ، ومسلم: ك/ ارميان، باب أهون 2151) ، برقم: 0/2111  البخاري: ك/ الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، )0)
  . 213  برقم: )1/152أهل النار عذابا، )
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بالا   -01 ُو  أ ش ًد ت  ف صًِّيا مان  ارا ي باي داها      1)يفا ُعُقلاه ا  )ت  ع اه ُدوا الُقْرآن ، و  و الاذاي ن  ْفسا
، مان  الن اع ما باُعُقلاه ا  ولفظ مسلم: )اْست ْذكاُروا اْلُقْرآن  و  ل ُهو  أ ش ًد ت  ف صًِّيا ماْن ُصُدورا الرِّج ا ا
(2   

ي باي داها، إاينِّ  -00  أل  ْطم ُع أ ْن ت ُكونُوا ش ْطر  أ ْهلا اجل ناةا، إانا م ث  ل ُكْم يفا األُم ما  )و الاذاي ن  ْفسا
ْلدا الث اْورا األ ْسو دا  ، أ وا الراْقم ةا يفا ذار اعا احلام ارا ك م ث لا الشاع ر ةا الب  ْيض ابا يفا جا

ويف رواية:   3) 
: « )أ ت  ْرض ْون  أ ْن ت ُكونُوا رُبُع  أ ْهلا اجل ناةا  « أ ت  ْرض ْون  أ ْن ت ُكونُوا ثُ ُلث  أ ْهلا اجل ناةا »قُ ْلن ا: ن  ع ْم، ق ا  

 : : « ْهلا اجل ناةا أ ت  ْرض ْون  أ ْن ت ُكونُوا ش ْطر  أ  »قُ ْلن ا: ن  ع ْم، ق ا   و الاذاي ن  ْفُس حُم مادن »قُ ْلن ا: ن  ع ْم، ق ا  
ٌة، باي داها، إاينِّ أل  ْرُجو أ ْن ت ُكونُوا ناْصف  أ ْهلا اجل ناةا، و ذ لاك  أ نا اجل ناة  ال  ي ْدُخُله ا إاالا ن  ْفٌس ُمسْ  لام 

ْلدا الث اْور األ ْسو دا، أ ْو ك الشاْعر ةا الساْود ابا يفا و م ا أ نْ ُتْم يفا أ ْهلا الشِّْركا إاالا ك الشاْعر   ةا الب  ْيض ابا يفا جا
ْلدا الث اْورا األ مْح را  ق اُلوا: ب  ل ا، « ويف لفظ للبخاري: )أ ت  ْرض ْون  أ ْن ت ُكونُوا رُبُع  أ ْهلا اجل ناةا   1)جا

 : ق اُلوا: ب  ل ا « لا اجل ناةا أ و  ل ْم ت  ْرض ْوا أ ْن ت ُكونُوا ثُ ُلث  أ هْ »ق ا  
 (0  

 ْجُذوما ك م ا ت فاًر مان  األ س دا   -02
، و وارا مان  امل    2) )ال  ع ْدو ى و ال  طاي  ر ة ، و ال  ه ام ة  و ال  ص ف ر 

ذ  ك باداه ا، أ ْمث ا   اأْلُْسطُو انا مان  الذاه با و اْلفاضاةا  -00    0) )ت قايُب اأْل ْرُض أ ْوني 
ُر م ْرمي   باْنتا عاْمر ان  )ك م ل  مان  الرِّج ا ا ك   -02 ي ة  اْمر أ ةا ثارٌي، و لْ  ي ْكُمْل مان  النِّس ابا غ ي ْ ، و آسا

س ابا ك ف ْضلا الثارايدا ع ل ا س ا ارا الطاع اما واْرع ْون ، و إانا و ْضل  ع ا اش ة  ع ل ا النِّ 
(2   

                                 
 . وكتاب األمثا  يف 1012 ، برقم: )1/1521  البخاري: ك/ وضا ل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، )1)

  .322: ) ، ص323 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )322  برقم: )211احلديث أليب الشيخ: ص: )

  .  051  برقم: )1/011  مسلم: ك/ صنية املساورين وقصرها، باب األمر بتعهد القرآن، )2)

 ، ومسلم: ك/ ارميان، 2120، برقم: )0/2352)إن زلزلت الساعة شيب عايم ،  عز وجل  البخاري: ك/ الرقاق، باب قو  اع 3)
  برقم: 211واألمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: ) . 221برقم: ) 1/211باب كون هذه األمة نصف أهل اجلنة، 

   122 ، ص: )1113 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )202)

 ، ومسلم: ك/ ارميان، باب كون هذه 2123 ، برقم: )0/2352يف احلشر، )  البخاري: ك/ الرقاق، باب: ك1)
  221 ، برقم: )1/211األمة نصف أهل اجلنة، )

  ،2222  برقم: )2/2112)صلا اع عليه وسلم    البخاري: ك/ األميان والنذور، باب: كيف كانت مين الن 0)

  1/1012  ومسلم: ك/ السنيم، باب ال عدوى، وال طرية، )0321)  ، برقم:0/2102  البخاري: ك/ الطب، باب اجلذام، )2)
  .122 ، ص: )201 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )2221برقم: )

 ، واألمثا  يف 1113  برقم: )2/011  مسلم: ك/ الزكاة، باب الكغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها، )0)
  . 322 ، ص: )301احلديث النبوي للعلواين: برقم: )

 ، 3/1202  البخاري: ك/ أحاديث األنبياب، باب قو  اع تعا : }وضرب اع مثني للذين آمنوا امرأة ورعون{، )2)
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لاُق أ ق ْت اُب ب ْطناها، و  ي ُدوُر يفا ا ك م ا  -05 )يُ ْؤت ا باالراُجلا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا، و  يُ ْلق ا يفا الناارا، و  ت  ْند 
اُر باالراح ا ؟ أ لْ  ت ُكْن ت ْأُمُر ي ُدوُر احلْام  ُن م ا ل ك  ، و  ي ْجت ماُع إال ْيها أ ْهُل الناارا، و  ي  ُقولُون : ي ا ُوني 

، و ت  ن ْه ا ع نا  اْلُمْنك را؟ و  ي  ُقوُ : ب  ل ا، ق ْد ُكْنُت آُمُر بااْلم ْعُروصا و ال  آتايها، و أ نْ ه ا ع نا بااْلم ْعُروصا
اْلُمْنك را و آتايها 
... و  ي ْجت ماُع أ ْهُل الناارا ع ل ْيها و  ي  ُقوُلون : أ ْي   1) ولفظ البخاري: )جُي اُب باالراُجلا

؟ أ ل ْيس  ُكْنت  ت ْأمُ  ُْنك را؟ ُوني ُن م ا ش ْأُنك 
رُن ا بااْلم ْعُروصا و ت  ن ْه ان ا ع نا امل

ويف لفظ: )و  ُيْطر ُح يفا   2)
اُه، و  ُيطايُف باها أ ْهُل الناارا و  ي  ُقوُلون : أ ْي ُوني ُن، أ ل ْست     الناارا، و  ي ْطح ُن وايه ا ك ط ْحنا احلام ارا بار ح 

 
ُ
   3)ْنك را؟ ُكْنت  ت ْأُمُر بااْلم ْعُروصا و ت  ن ْه ا ع نا امل

   1) )مح اي  اْلو طايسُ   -21
ج ابٌ  -21 ن  ه ا و ب  ْن  اللاها حا    0) )اتاقا دعوة املالوم، و إان اه ا ل ْيس  ب  ي ْ
بالا املاا  ةا )إامنا   -22 ل ًة ا النااُس ك ارا ، ال  ت ك اُد جت اُد وايه ا ر احا

جت اُدون  النااس   »ولفظ مسلم:   2)
ل ةً  ا  ةن، ال جي اُد الراُجُل وايه ا ر احا إابالن ما  .«ك 

ي اللاُه ع ل ا لاس انا ن بايِّها صلا اع عليه وسلم م ا ش اب  )اْشف ُعوا تُ ْؤج ُروا -23 ، و ي  ْقضا
(0   

                                                                                             
 . واألمثا  يف 2131  برقم: )1222/ 1 ، ومسلم: ك/ وضا ل الصحابة، باب وضا ل خدجية، )3231برقم: )

  .352 ، ص: )015احلديث النبوي: برقم: )

 . واألمثا  يف 2525  برقم: )1/2251مسلم: ك/ الزهد والرقا ق، باب عقوبة من يأمر باملعروص وال يفعله، )  1)
  .033 ، ص: )1321احلديث النبوي: برقم: )

  .  3151 ، برقم: )3/1151  البخاري: ك/ بدب اخللق، باب صفة النار، وأ ا فلوقة، )2)

  .  2220 ، برقم: )2/2211 متوج كموج البحر، )  البخاري: ك/ الفَت، باب الفتنة الع3)

 ، وكتاب األمثا  يف احلديث أليب 1000  برقم: )3/1352  مسلم: ك/ اجلهاد والسري، باب يف غزوة حنن ،)1)
  .210  برقم: )102الشيخ: ص: )

 ، ومسلم: ك/ 2312 ، برقم: )2/221  البخاري: ك/ املاال والغصب، باب االتقاب واحلذر من دعوة املالوم، )0)
 ، 105 ، واألمثا  واحلكم للماوردي مثل رقم: )15  برقم: )1/01ارميان، باب األمر بارميان باع ورسوله، )

  .202 ، ص: )21واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )

، باب قوله  ، ومسلم: ك/ وضا ل الصحابة2133 ، برقم: )0/2323  البخاري: ك/ الرقاق، باب روع األمانة، )2)
 . واألمثا  من الكتاب والسنة للحكيم الكمذي 2010  برقم: )1/1503صلا اع عليه وسلم: الناس كإبل ما ة، )

 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: 131  برقم: )111 ، وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )01ص: )
  . 010 ، ص: )1201)

 ، ومسلم: ك/ الرب 1320 ، برقم: )2/021اب التحري  علا الصدقة والشفاعة ويها، )  البخاري: ك/ الزكاة، ب0)
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ًا ماْن ح دايدن  -21    1) )الت ماْس و ل ْو خ امت 

و  ق ا   ر ُجٌل: ي ا ر ُسو   اللاها، أ ْنُصرُُه إاذ ا ك ان  م ْاُلوًما، « )اْنُصْر أ خ اك    الاًما أ ْو م ْاُلوًما -20
 : ْن  ُعُه، مان  الاًْلما و إانا ذ لاك  ن ْصرُهُ »أ و  ر أ ْيت  إاذ ا ك ان    الاًما ك ْيف  أ ْنُصرُُه؟ ق ا      2) ل ُْجزُُه، أ ْو مت 

با احل قِّ م ق اال -22    3) )إانا لاص احا

ْحرًا -20     1) )إانا مان  الب  ي انا ل سا
ُروا، و اْست عايُنوا  ، و ل نْ )إانا الدِّين  ُيْسرٌ  -22 ُدوا و ق ارابُوا، و أ ْبشا ُيش ادا الدِّين  أ ح ٌد إاالا غ ل ب ُه، و س دِّ

بااْلغ ْدو ةا و الراْوح ةا و ش ْيبن مان  الًدجلْ ةا 
(0  

 
   2) )أ ْولاْ و ل ْو باش اةن   -25

                                                                                             
 . واألمثا  يف احلديث النبوي: 2220  برقم: )1/2122والصلة واآلداب، باب استحباب الشفاعة ويما ليس حبرام، )

  .221 ، ص: )112برقم: )

 ، ومسلم: ك/ النكاح، باب الصداق، 1212)  ، برقم:0/1503  البخاري: ك/ النكاح، باب السلطان ويل، )1)
 . واألمثا  يف احلديث النبوي: 20 ، برقم: )122 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )1120  برقم: )2/1111)

  .251 ، ص: )151برقم: )

لوما،  ، ومسلم: ك/ الرب والصلة، باب نصر األخ  املا أو ما2002 ، برقم: )2/2001  البخاري: ك/ اركراه، )2)
 ، واألمثا  يف 320  برقم: )220 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )2021  برقم: )1/1552)

  .311 ، ص: )235احلديث النبوي: برقم: )

 ، ومسلم: 2120 ، برقم: )2/215  البخاري: ك/ ا بة، باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه، وهو أحق، )3)
 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: 1211  برقم: )3/1220سلف شيئا وقضا خريا منه، )ك/ املساقاة، باب من است

  ..310 ، ص: )201برقم: )

 ، وأيضا يف ك/ الطب، باب: إن من البيان 1201  برقم: )0/1502  البخاري: ك/ النكاح، باب اخلطبة، )1)
 . 225  برقم: )2/051واخلطبة، )  ، ومسلم: ك/ اجلمعة، باب ختفيف الصنية0131  برقم: )0/2102سحرا، )

 ، ص: 202 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )2  برقم: )22وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص )
(310.  

 310 ، واألمثا  يف احلديث النبوي الشريف: ص: 35  برقم: )1/23  البخاري: ك/ ارميان، باب: الدين يسر، )0)
  .130 ، ص: )510ديث النبوي: برقم: )  واألمثا  يف احل205)

 ، 2/022  البخاري: ك/ البيوع، باب ما جاب يف قو  اع تعا : }وإذا قضيت الصنية وانتشروا يف األرض اخل{، )2)
 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب 1120  برقم: )2/1112 ، ومسلم: ك/ النكاح، باب الصداق، )1513برقم: )

  .313 ، ص: )311 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )212م: )  برق102الشيخ: ص: )
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ْر  وايها  -01 ي اٌع أ ْهُلهُ )ب  ْيٌت ال  مت     1) جا
ي ٌْر ماْن أ ْن ت ذ ر ُهْم ع ال ًة ي  ت ك فاُفون  النااس   -01    2) )أ ْن ت ذ ر  و ر ث  ت ك  أ ْغناي اب ، خ 

   3) )احلرب خدعة -02
   1) )الاًْلُم  ُُلم اٌت ي  ْوم  القاي ام ةا  -03
ٌر ل   -01 ي ْ ًدا خ    0) ك  ماْن أ ْن ي ُكون ل ك  مُحُْر الن اع ما )و  و اعا أل  ْن ي  ْهداي  اُع باك  ر ُجنًي و احا

ٌر ل ك  ماْن مُحْرا الن اع ما  ي ْ ٌد خ     2)ويف لفظ: )أل  ْن يُ ْهد ى باك  ر ُجٌل و احا
ْجُن اْلُمْؤمانا، و ج ناُة اْلك اوارا  -00    0) )الًدنْ ي ا سا
ْرأ ُة الصااحلا ةُ  -02 ي ُْر م ت اعا الًدنْ ي ا اْلم    2) )الًدنْ ي ا م ت اٌع، و خ 

                                 
 ، وكتاب 2112  برقم: )3/1212  مسلم: ك/ األشربة، باب يف ادخار التمر و وه من األقوات للعيا ، )1)

  ص: 333 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )231  برقم: )121األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )
(321 .  

  3/1201 ، ومسلم: ك/ ا بات، باب الوصية بالثلث، )1110  برقم: )1/130  البخاري: ك/ املغازي، باب حجة الوداع، )2)
  .321 ، ص: )302 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )1222برقم: )

إقامة احلجة عليهم،    البخاري: ك/ استتابة املرتدين واملعاندين وقتا م، باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد3)
  برقم: 3/1321 ، ومسلم: ك/ اجلهاد والسري، باب جواز اخلداع يف احلرب، )2031  برقم: )3/1112)
 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: 2  برقم: )22 .  وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )1035)
  .330 ، ص: )110)

 ، ومسلم: ك/ الرب 2310  برقم: )2/221اب الالم  لمات يوم القيامة، )  البخاري: ك/ املاال والغصب، ب1)
 . األمثا  يف 2301) 1/002  وجممع األمثا : 2005  برقم: )1/1552والصلة واآلداب، باب لرمي الالم، )

  .320 ، ص: )220احلديث النبوي: برقم: )

 ، و ك/ اجلهاد والسري، باب وضل من 3152 ، برقم: )3/1300  البخاري: ك/ املناقب، باب مناقب علي بن أيب طالب )0)
 ، ومسلم: ك/ 3503 ، برقم: )1/1012 ، وك/ املغازي، باب غزوة خيرب، )2210 ، برقم: )3/1152أسلم علا يديه رجل )

 ، 150 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )2112  برقم: )1/1202وضا ل الصحابة، باب من وضا ل علي بن أيب طالب، )
  .302ص: )

  .  2023  برقم: )3/1100الناس  إ  ارسنيم والنبوة، ) صلا اللع عليه وسلم   البخاري: ك/ اجلهاد والسري، باب دعاب الن  2)

 ، ص: 015 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )2502  برقم: )1/2202  مسلم: ك/ الزهد والرقا ق، )0)
(300.  

 . وكتاب األمثا  يف احلديث 1120  برقم: )2/1151باب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة، )  مسلم: ك/ الرضاع، 2)
  .302 ، ص: )023 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )220  برقم: )122أليب الشيخ: ص: )
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 ج اع ةا   -00
   1) )إامنا ا الراض اع ُة مان  امل

رُُهْم ُشْربًا -02 ي  اْلق ْوما آخا
    2) )إانا س اقا

  3) )س ب  ق ك  يفا ا ُعكااش ةُ  -05

ْن ُع أ ح د ُكْم ط ع ام ُه و ش ر اب ُه و ن  ْوم ُه، و إاذ ا ق ض ا ن  ْهم ت ُه، )الساف ُر قاْطع ٌة مان  الع ذ ابا   -21 ، مي 
و  ْليُ ع جِّْل إا   أ ْهلاها 
(1 . 

ْلاُك ن  ْفس ُه عاْند  الغ ض با )ل ْيس  الشادايُد باالًصر ع ةا  -21    0)، إامنا ا الشادايُد الاذاي مي 
ُر عاْند  الصاْدم ةا اأُلو    -22    2) )إامنا ا الصاب ْ
   0) )إايااُكْم و الاانا، و إانا الاانا أ ْكذ ُب احل دايثا  -23

، و ل كانا الغاىن  غاىن   -21 ثْ ر ةا الع ر ضا  . 2) الن اْفسا )ل ْيس  الغاىن  ع ْن ك 

                                 
نكاح،  ، وأيضا يف: ك/ ال2011 ، برقم: )2/532  البخاري: ك/ الشهادات، باب الشهادة علا األنساب، )1)

 ، ومسلم: ك/ الرضاعة، باب إمنا الرضاعة من 1211 ، برقم: )0/1521باب من قا : ال رضاع بعد حولن، )
  .323 ، ص: )003 . األمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )1100  برقم: )2/1102اجملاعة، )

األمثا  يف احلديث أليب  . وكتاب 221  برقم: )101/ 1  مسلم: ك/ املساجد، باب قضاب الصنية الفا تة، )2)
  .322 ، ص: )000 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )121  برقم: )122الشيخ: ص: )

 ، ومسلم: ك/ ارميان، باب 0302 ، برقم: )0/2100  البخاري: ك/ الطب، باب من اكتوى أو كوى غريه، )3)
 . واألمثا  يف احلديث النبوي: 212برقم: )  1/150الدليل علا دخو  طوا ف من املسلمن اجلنة بغري حساب، )

  .325 ، ص: )021برقم: )

 ، ومسلم: ك/ ارمارة، باب 1011 ، برقم: )2/235  البخاري: ك/ احلو، باب السفر قطعة من العذاب، )1)
  برقم: 113 ، وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )1520  برقم: )3/1022السفر قطعة من العذاب، )

  .301 ، ص: )022 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )210)

 ، ومسلم: ك/ الرب والصلة واآلداب، 0023 ، برقم: )0/2220  البخاري: ك/ األدب، باب احلذر من الغضب، )0)
 ، 213 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )2215  برقم:  )1/2111باب وضل من ميلك نفسه عند الغضب، )

  .303)ص: 

 ، ومسلم: ك/ اجلنا ز، باب يف الصرب علا 1223 ، برقم: )1/131  البخاري: ك/ اجلنا ز، باب زيارة القبور، )2)
  .300 ، ص: )220 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )522 . برقم: )2/230املصيبة، )

 ، 1215 ، برقم: )0/1502)   البخاري: ك/ النكاح، باب ال خيطب علا خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع،0)
 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: 2023  برقم : )1/1520ومسلم: ك/ الرب والصلة واآلداب، باب لرمي الان، )

  .320 ، ص: )222)

 ، ومسلم: ك/ الزكاة، باب ليس الغىن 2121 ، برقم: )0/2322  البخاري: ك/ الرقاق، باب الغىن غىن النفس، )2)
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   1) )ك ف ا بااْلم ْربا ك ذابًا أ ْن حُي دِّث  باُكلِّ م ا مس اع   -20
   2) )اْعم ُلوا و ُكلٌّ ُمي ساٌر لام ا ُخلاق  ل هُ  -22
اٌد و ناياةٌ  -20 ه  ، و ل كاْن جا    3)ذ ا اْستُ ْنفاْرمُتْ و اْنفاُروا ، و إا )ال  هاْجر ة  ب  ْعد  الف ْتحا
ْعُروصا  -22

 
ي ةن، إامنا ا الطااع ُة يفا امل  . 1) )ال  ط اع ة  يفا م ْعصا

دن م رات  ْنا  -25 ُْؤماُن ماْن ُجْحرن و احا
 . 0) )ال  يُ ْلد ُغ امل

ْبنا آد م  و اداي انا ماْن م ا ن ال بْ ت  غ ا ث الاثًا -51 ُ ج ْوص  اْبنا آد  )ل ْو ك ان  الا م  إاالا التً ر اُب، ، و ال  مي ْأل 
و ي  ُتوُب اللاُه ع ل ا م ْن ت اب  
 ويف مسلم: )و ادايًا ث الاثًا .  2)

ٌر و أ ح ًب إا   اعا مان  اْلُمْؤمانا الضاعايفا  -51 ي ْ ٌر اْحراْص )اْلُمْؤماُن اْلق واًي خ  ي ْ ، و يفا ُكل  خ 
، و اْست عاْن بااعا و ال  ت  ْعج ْز  ع ل ا م ا ي  ن ْف ُعك 
(0   

، و إاذ ا أُْتباع  أ ح دُُكْم ع ل ا م لاي  و  ْلي ْتب ْع  )م ْطُل الغ يناِّ  ُْلمٌ  -52
(1   

                                                                                             
 ، 01  برقم: )20 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )1101  برقم: )2/022لعرض، )عن كثرة ا

  .352 ، ص: )012واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )

 . واألمثا  يف 2052  برقم: )3/225 ، واجلمع بن الصحيحن: ) 0  رقم: ) 1/11  مسلم يف املقدمة: )1)
  . 111ص: )  ،002احلديث النبوي: برقم: )

 ، ومسلم: ك/ القدر، 1222 ، برقم: )1/1251  البخاري: ك/ تفسري القرآن، باب }وسنيسره للعسرى{، )2)
  .111 ، ص: )053 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )2212  برقم: )1/2111باب كيفية خلق اآلدمي، )

 ، ومسلم: ك/ ارمارة، باب املبايعة 1030برقم: ) ، 3/1120  البخاري: ك/ احلو، باب ال حيل القتا  مبكة، )3)
  .120 ، ص: )221 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )1221  برقم: )3/1122بعد وتح مكة، )

 ، 2231 ، برقم: )2/2215  البخاري: ك/ أخبار اآلحاد، باب ما جاب يف إجازة خرب الواحد الصدوق، )1)
 . واألمثا  يف احلديث 1211  برقم: )3/1125ة األمراب يف غري معصية، )ومسلم: ك/ ارمارة، باب وجوب طاع

  .120 ، ص: )202النبوي: برقم: )

 ، ومسلم: ك/ الزهد 0022 ، برقم: )0/2201  البخاري: ك/ األدب، باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتن، )0)
. واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم:  2552  برقم: )1/2250والرقا ق، باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتن )

  .131 ، ص: )255)

 ، ومسلم: ك/ الزكاة، باب لو أن 2102  برقم: )0/2321  البخاري: ك/ الرقاق، باب ما يتقا من وتنة املا ، )2)
 ، وكتاب 102 . واألمثا  من الكتاب والسنة للحكيم الكمذي ص: )1112 ، برقم: )2/020البن آدم وادين، )

  .111 ، ص: )512 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )00  برقم: )25ا  يف احلديث أليب الشيخ: ص )األمث

 . واألمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: 2221برقم: ) 1/2102  مسلم: ك/ القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز، 0)
  .105 ، ص: )1121) ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: 212  برقم: )112)
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ُبهُ )م ْن ب طا  -53 ُلُه، لْ  ُيْسراْع باها ن س     2) أ  باها ع م 
ق ةا )اليد العليا خري من اليد السفلا  -51 ُر الصاد  ي ْ ْأ مبا ْن ت  ُعوُ ، و خ  ع ْن   ْهرا غاىًن،  ، و اْبد 

و م ْن ي ْست  ْعفاْف يُعافاُه اللاُه، و م ْن ي ْست  ْغنا يُ ْغناها اللاُه 
(3   

   1) )ي سُِّروا و ال  تُ ع سُِّروا، و ب شُِّروا، و ال  تُ ن  فُِّروا -50
ْئت  )إنا  -52 : إاذ ا ل ْ ت ْست ْحيا و اْصن ْع م ا شا ممااا أ ْدر ك  النااُس ماْن ك ني ما الًنبُ واةا اأُلو  

(0   
، و ل كانا املاْسكاُن الاذاي ل ْيس  ل ُه غاىًن، )ل ْيس  املاْسكاُن الاذاي ت  ُرًدُه اأُلْكل ة  و اأُلْكل ت انا  -50

و ي ْست ْحياي أ ْو ال  ي ْسأ ُ  النااس  إاحلْ اوًا 
ا الطاوااصا الاذاي   2) ويف لفظ مسلم: )ل ْيس  اْلماْسكاُن يفا ذ 

، و التاْمر ُة و التا  ت انا ُة و الًلْقم  ، و  ت  ُرًدُه الًلْقم  ق اُلوا، و م ا اْلماْسكاُن؟ ي ا « ْمر ت انا ي طُوُص ع ل ا النااسا
 : الاذاي ال  جي اُد غاىًن يُ ْغنايها، و ال  يُ ْفط ُن ل ُه، و  يُت ص داق  ع ل ْيها، و ال  ي ْسأ ُ  النااس  »ر ُسو   اعا، ق ا  

ْيًئا     0)ش 
ثارٌي مان  النااسا  -52 ت انا م ْغُبوٌن وايهام ا ك  : الصِّحاُة و الف ر اُغ )ناْعم 

(2   
                                                                                             

 ، ومسلم: ك/ الطنيق، 2122 ، برقم: )2/055  البخاري: ك/ احلواالت، باب احلوالة، وهل يرجع يف احلوالة؟ )1)
، وكتاب األمثا  يف احلديث 220 ، وكتاب األمثا  أليب عبيد: 1021  برقم: )3/1150باب لرمي مطل الغين، )

  .151 ، ص: )1112ثا  يف احلديث النبوي: برقم: ) ، واألم151  برقم: )132أليب الشيخ: ص: )

 . واألمثا  يف 2255  برقم: )1/2101  مسلم: ك/ الذكر والدعاب، باب وضل االجتماع علا تنيوة القرآن، )2)
  .150 ، ص: )1101احلديث النبوي: برقم: )

، باب بيان أن اليد الزكاة، ومسلم: ك/  1321 ، برقم: )2/012  البخاري: ك/ الزكاة، باب ال صدقة إال عن  هر غىن، )3)
 ، وكتاب 20 . واألمثا  من الكتاب والسنة للحكيم الكمذي ص: )1131  برقم: )2/010العليا خري من اليد السفلا، )

 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: 153  برقم: )133  وأيضا يف: ص: )50  برقم: )21األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )
  .035 ، ص: )1312)برقم: 

 ، ومسلم: 25  برقم: )1/32  البخاري: ك/ العلم، باب ما كان الن  صلا اع عليه وسلم يتخو م باملوعاة، )1)
 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: 1031  برقم: )3/1305ك/ اجلهاد والسري، باب يف األمر بالتيسري، )

  .035 ، ص: )1301)

 ، و أيضا يف: ك/ األدب، باب إذا ل 3252 ، برقم: )3/1221يث األنبياب، باب حديث الغار، )  البخاري: ك/ أحاد0)
 ، 21  برقم: )02 ، وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )0025 ، برقم: )0/2222تستحي واصنع ما شئت، )

  .201 ، ص: )52واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )

  .1112  برقم: )2/030، باب قو  اع تعا : }ال يسألون الناس إحلاوا{، )  البخاري: ك/ الزكاة2)

  .1135  برقم: )2/015  مسلم: ك/ الزكاة ، باب املسكن الذي ال جيد غىن، )0)

 ، واألمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: 2115  برقم: )0/2300  البخاري: ك/ الرقاق، باب ال عي  إال عي  اآلخرة، )2)



ص  53 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

ْلاُك ُقوت هُ   -55 ، ع ماْن مي     1) )ك ف ا بااْلم ْربا إامْثًا أ ْن حي ْباس 
، و ال  يُ ن ْز ُع ماْن ش ْيبن إاالا ش ان ُه ون يف شيب إال زانهإن الروق ال يك -111

(2   
حْ   -111 ، و أ ْسجا    3) )م ل ْكت 

ْنهُ  -112 : )ُمْسك ايٌح و ُمْست  ر اٌح ما ْنُه؟ ق ا   ُْست  ر اُح ما
ُْسك ايُح و امل

، ق اُلوا: ي ا ر ُسو   اللاها، م ا امل
ُر ي ْسك ايُح ما » ُْؤماُن ي ْسك ايُح ماْن ن ص با الًدنْ ي ا و أ ذ اه ا إا   ر مْح ةا اللاها، و الع ْبُد الف اجا

لعاب اُد ْنُه االع ْبُد امل
و الباني ُد، و الشاج ُر و الداو اًب 
(1   

 ْرُب م ع  م ْن أ ح با   -113
   0) )امل

ةٌ   -111 ، و م   )األ ْرو اُح ُجُنوٌد جُم ناد  ن ْه ا ا ْ ت  ل ف  ا ت  ع ار ص  ما ا اْخت  ل ف  و م  ن ْه  ا ت  ن اك ر  ما
(2   

ُُلوُص و ما الصاا اما أ ْطي ُب عاْند  اللاها ت  ع ا   ماْن رايحا    -110 ي باي داها خل  )و الاذاي ن  ْفسا
  . 0) املاْسكا 

، إاذ ا و  ُقُهوا )النااُس م ع ادانُ   -112 ي ارُُهْم يفا اراْسني ما ي ارُُهْم يفا اجل اهالاياةا خا ، خا
(1 . 

                                                                                             
  .021 ، ص: )1201 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )125برقم: )  121)

 . واألمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: 552برقم: ) 2/252  مسلم: ك/ الزكاة، باب وضل النفقة علا العيا  1)
  .111 ، ص: )001 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )21  برقم: )01)

 ، وكتاب األمثا  يف احلديث أليب 2051  برقم: )1/2111واآلداب، باب وضل الروق، )   مسلم: ك/ الرب والصلة2)
  .221  برقم: )102الشيخ: ص: )

  البخاري: ك/ اجلهاد والسري، باب من رأى العدو ونادى بأعلا صوته: يا صباحاه، حىت يسمع الناس، 3)
 . 1212  برقم: )3/1132ذي قرد وغريها، )  ، ومسلم: ك/ اجلهاد والسري، باب غزوة2202 ، برقم: )3/1112)

  وجممع األمثا : 2/212 ، ووهرة األمثا : )152  برقم: )132واألمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )
(2/330.  

 ، ومسلم: ك/ اجلنا ز، باب ما جاب يف 2110  برقم: )0/2322  البخاري: ك/ الرقاق، باب سكرات املوت، )1)
  .152 ، ص: )1130 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )501  برقم: )2/202) مسكيح ومسكاح منه،

 ، ومسلم: ك/ الرب والصلة، 0212  برقم: )0/2223  البخاري: ك/ األدب، باب عنيمة حب اع عز وجل، )0)
  .351)  ، ص:1131 .  واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )2211  برقم: )1/2131باب املرب مع من أحب، )

 ، ومسلم: ك/ الرب 3102  برقم: )3/1213   البخاري: ك/ أحاديث األنبياب، باب: األرواح جنود جمندة، )2)
  22وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: ) . 2232  برقم: )1/2131والصلة، باب األرواح جنود جمندة، )

  .113ص: )  ،011 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )111برقم: )

/ 2 ، ومسلم: ك/ الصيام، باب وضل الصيام، )1050  برقم: )2/201  البخاري: ك/ الصيام، باب وضل الصوم، )0)
  . 012 ، ص: )1200 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )1101  برقم: )210
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   2)قطعت رمحه وصلها ، ولكن الواصل الذي إذا )ليس الواصل باملكاوئ  -110
ها   -112 يها م ا حيُاًب لان  ْفسا    3) )ال  يُ ْؤماُن أ ح دُُكْم، ح ىتا حيُابا ألا خا
أ ْو ل باْست  و أ بْ ل ْيت  أ ْو  و أ و ْن  ْيت  ماْن م الاك  إاالا م ا أ ك ْلت   -ي ا اْبن  آد م  -)ه ْل ل ك    -115

ت ص داْقت  و أ ْمض ْيت  
(1   

: طُوُ  احلْ ي اةا، و ُحًب اْلم ا ا )ق  ْلُب الشاْيخا ش ابٌّ ع ل ا ُحبِّ اثْ ن ت  ْنا  -111
(0   

ْنُه اثْ ن ت انا  ًب ما ، و احلْاْرُص ع ل ا اْلُعُمرا ويف رواية: )ي  ْهر ُم اْبُن آد م  و ت شا ويف   2): احلْاْرُص ع ل ا اْلم ا ا
  0) رواية: )ي ْكب  ُر اْبُن آد م  و ي ْكب  ُر م ع ُه اثْ ن انا 

   2) )ُربا ُمب  لادن أ وع ا مان س اماعن   -111

ُْسلاُم م ْن س لام  ا  -112
ُْسلاُمون  ماْن لاس اناها و ي داها )امل

ُر م ْن ه ج ر  م ا ن  ه ا اللاُه مل ُه اجا
، و امل

 . 5)ع ْنُه 

، ال  ي ْالاُمُه و ال  خي ُْذلُهُ  -113 ُْسلاما
ْسلاُم أ ُخو امل

ُ
اُهن ا )امل ، و ال  حي ْقارُُه الت اْقو ى ه 

(11   

                                                                                             
 ، برقم: 3/1232ه آيات للسا لن{، )  البخاري: ك/ أحاديث األنبياب، باب قو  اع تعا : }لقد كان يف يوسف وإخوت1)
 . وكتاب األمثا  يف احلديث أليب 2232  برقم: )1/2131 ، ومسلم: ك/ الرب والصلة، باب األرواح جنود جمندة، )3213)

  .310 ، ص: )122 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )100  برقم: )111الشيخ: ص: )

 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: 0210 ، برقم: )0/2233ل باملكاوئ، )  البخاري: ك/ األدب، باب ليس الواص2)
  .321 ، ص: )011)

 ، ومسلم: ك/ ارميان، باب 13 ، برقم: )1/11  البخاري: ك/ ارميان، باب من ارميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، )3)
 . وكتاب األمثا  يف 10) :  برقم1/20سه من اخلري، )الدليل علا أن من خصا  ارميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنف

  .120 ، ص: )223 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )213)  :  برقم103احلديث أليب الشيخ ص: )

 ، وكتاب األمثا  يف 3/001 . واجلمع بن الصحيحن: )2502 ، رقم: )1/2203  مسلم: ك/ الزهد والرقا ق، )1)
  .  2/030  وجممع األمثا : )102: ص )احلديث أليب الشيخ

  .2/030 ، وجممع األمثا : )1112برقم: ) 2/021  مسلم: ك/ الزكاة، باب كراهة احلرص علا الدنيا، 0)

  . 1110  برقم: )2/021  مسلم: ك/ الزكاة، باب كراهة احلرص علا الدنيا، )2)

  . 2102، برقم: )0/2321ع إليه يف العمر،   البخاري: ك/ الرقاق، باب م ن بلد ستن سنة وقد أعذر ا0)

  112 ، واألمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )1201 ، برقم: )2/221  البخاري: ك/ احلو، باب اخلطبة أيام مىن، )2)
  .321  ص: )011 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )211برقم: )

 ، وأيضا يف: ك/ الرقاق، باب 11) : ، برقم1/13املسلمون من لسانه ويده، )  البخاري: ك/ ارميان، باب املسلم من سلم 5)
  . 11  برقم: )1/20 ، ومسلم: ك/ ارميان، باب بيان تفاضل ارسنيم، )2115 ، برقم: )0/2305االنتهاب عن املعاصي، )

 ،  ومسلم: ك/ الرب 2001 ، برقم: )2/222  البخاري: ك/ املاال والغصب، باب: ال يالم املسلم املسلم، )11)
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دا حيُاًل ُعُقوب  ت ُه و عاْرض هُ   -111    1) )يل ً اْلو اجا
ٌر    -110 ي ْ    2) ُكًلهُ )احل ي ابُ خ 

   3) )م ْن ال  ي  ْرح ُم ال  يُ ْرح مُ   -112
ُر إا   ي  ْوما القاي ام ةا   -110 يه ا اخل ي ْ يه ا )اخل ْيُل م ْعُقوٌد يفا ن  و اصا   ويف لفظن ملسلم: )بان  و اصا
ُر    1)اخْل ي ْ

مُ   -112 ّ    0) )إانا أ بْ غ    الرِّج ا ا إا   اللاها األ ل ًد اخل صا ّّ ّّ   .ويف لفظ بدون )إّن

   2) )إن الشيطان جيري من ارنسان جم ْر ى الدم  -115

  ويف لفظن ملسلم: )م ا ُدووام  ع ل ْيها، )أ ح ًب اأْل ْعم ا ا إا   اعا ت  ع ا   أ ْدو ُمه ا، و إاْن ق لا   -121
و إاْن ق لا 
(0 . 

                                                                                             
  1135 ، واألمثا  يف احلديث النبوي الشريف: برقم: )2021  برقم: )1/1522والصلة، باب لرمي  لم املسلم، )

  . 153ص: )

  تعليقا. واألمثا  يف احلديث 2/210  البخاري: ك/ يف االستقراض وأداب الديون، باب لصاحب احلق مقا ، )1)
  .112ص: )  522النبوي الشريف: برقم: )

  برقم: 131 ، وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )30  برقم: )1/21  مسلم: ك/ ارميان، باب شعب ارميان، )2)
  .313  ص: )110 ، واألمثا  يف احلديث النبوي الشريف: برقم: )151)

 عليه اع صلاك/ الفضا ل باب رمحته   ومسلم: 0201رقم: ) 0/2230  البخاري: ك/ األدب، باب رمحة الولد وتقبيله، 3)
 ، 101  برقم: )122 ، وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: ص: )2315رقم: ) 1/1215الصبيان والعيا ،  وسلم

  .1221 ، برقم: )015واألمثا  يف احلديث النبوي: ص: )

 ، ومسلم: ك/ 2250 ، برقم: )3/1110  البخاري: ك/ اجلهاد والسري، باب اخليل معقود يف نواصيها اخلري، )1)
 ، وأمثا  احلديث للرامهرمزي: 1202  ورقم: )1201 ، برقم: )3/1152ارمارة، باب اخليل يف نواصيها اخلري، )

  .010 ، برقم: )301 . واألمثا  يف احلديث النبوي الشريف: ص: )122 ، برقم: )211ص: )

 ، ومسلم: ك/ 2020  برقم: )2/2222الدا م يف اخلصومة، )  البخاري: ك/ األحكام، باب األلد اخلصم، وهو 0)
 ، برقم: 202 . واألمثا  يف احلديث النبوي الشريف: ص: )2222  برقم: )1/2101العلم، باب يف األلد اخلصم، )

(12.  

ن أنه  ، ومسلم: ك/ اآلداب، باب بيا1533  برقم: )2/010  البخاري: ك/ باب زيارة املرأة زوجها يف اعتكاوه، )2)
 . واألمثا  يف 2101  برقم: )1/1012يستحب ملن ر ي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو حمرما له أن يقو  هذه ونينة، )

  .302  ص: )223احلديث النبوي الشريف: برقم: )

 ، ومسلم: ك/ صنية 2155 ، برقم: )0/2303  البخاري: ك/ الرقاق، باب القصد واملداومة علا العمل، )0)
 . واألمثا  يف احلديث النبوي:برقم: 022 ، برقم: )011، و1/011ين وقصره، باب وضيلة العمل الدا م، )املساور 
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ْشرا   -121
 
ُ وايه ا، ي زاً  يفا ا يفا الناارا أ بْ ع د  ممااا ب  ْن  امل   قا )إانا الع ْبد  ل ي ت ك لاُم باالك لام ةا م ا ي  ت ب  نا
ُ م ا وايه ا، ي  ْهواي يفا ا يفا الناارا، أ بْ ع د  م ا ب  ْن  اْلم ْشراقا و اْلم ْغرابا  ويف لفظ مسلم: )م ا ي  ت ب  نا
 (1 . 

ي  -122 ري ُة ش ْهرن، و ز و اي اُه س و ابٌ )ح ْوضا ، و راحُيُه أ ْطي ُب مان  م سا ، و م اُؤُه أ بْ ي ُ  مان  اْلو راقا
ُنُجوما السام ابا  ، و كايز انُُه ك  ي أ بْ ع ُد ماْن أ    2)اْلماْسكا ُو  أ ش ًد ويف رواية: )إانا ح ْوضا    ، يْ ل ة  ماْن ع د نن

ناي ُتُه أ ْكث  ُر ماْن ع د دا الًنُجوما  ا، و آل  ، و أ ْحل ا مان  اْلع س لا بااللانب  ب  ي اًضا مان  الث اْلوا
(3   

ْأيتا ه ُؤال با باو ْجهن، و ه ُؤال با باو ْجهن ، الاذاي ي  )إانا ش را النااسا ُذو الو ْجه ْنا   -123
(1    

    0) )إن شر الناس عند اع منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاب شره  -121

   2) م ُة ناس ابا اْلُمج اهاداين  ع ل ا اْلق اعاداين  ك ُحْرم ةا أُماه اهتاامْ )ُحرْ   -120

اتُ ُهْم ش ىتا و داينُ ُهْم و احا   -122 ، أُماه  تن    0) دٌ )اأْل ْنباي ابُ إاْخو ٌة لاع نيا

ُنُكْم ق ض ابً   -120 ي ْرُُكْم أ ْحس   . 2) )خ 

                                                                                             
  221 ، ص:)33)

  ومسلم: ك/ الزهد والرقا ق، باب التكلم 2112  برقم: )0/2300  البخاري: ك/ الرقاق، باب حفظ اللسان، )1)
  5 ، برقم: )202ألمثا  يف احلديث النبوي الشريف: ص: )  وا2522 . رقم: )1/2251بالكلمة يهوي يفا يف النا )

 ، ومسلم: ك/ الفضا ل، باب إثبات حوض 2212 ، برقم: )0/2110البخاري: ك/ الرقاق، باب يف احلوض، )  2)
 ، برقم: 312 ، واألمثا  يف احلديث النبوي الشريف: ص: )2252  برقم: )1/1053) صلا اع عليه وسلمنبينا 

(110.  

  .210 . برقم: )1/210مسلم: ك/ الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، )   3)

 ، برقم: 2/2222  البخاري: ك/ األحكام، باب ما يكره من ثناب السلطان، وإذا خرج قا  غري ذلك، )1)
 . واألمثا  يف احلديث 2022 ، برقم: )1/2111 ، ومسلم: ك/ الرب والصلة، باب ذم ذي الوجهن، )2000)

  .301  ص )211ي: برقم: )النبو 

 ، برقم: 0/2211واحشا وال متفحشا، ) صلا اع عليه وسلم  البخاري: ك/ األدب، باب ل يكن الن  0)
 . واألمثا  يف 2051 ،  برقم: )1/2112 ، ومسلم: ك/ الرب والصلة، باب مداراة من يتقا وحشه )0220)

  .300  ص: )212احلديث النبوي:برقم: )

 . واألمثا  يف احلديث النبوي 1250  برقم: )3/1012ك/ ارمارة، باب حرمة نساب اجملاهدين ، )    مسلم: 2)
  .330  ص: )115الشريف: برقم: )

 ، 3/1201   البخاري:  ك/ أحاديث األنبياب، باب قو  اع }واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها{، )0)
 . واألمثا  يف 2320 . برقم: )1/1230وضا ل عيسا عليه السني، )  ، ومسلم: ك/ الفضا ل ، باب3205برقم: )

  .255  ص: )230احلديث النبوي الشريف: برقم: )

 ، 2221 ، برقم: )2/212   البخاري : ك/ االستقراض وأداب الديون واحلجر والتفليس، باب استقراض اربل، )2)
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ك  ع ل ْيك  ح قًّا، و إانا )إانا جلا س داك  ع ل ْيك  ح قًّا -122 ، و إانا لاع ْيناك  ع ل ْيك  ح قًّا، و إانا لاز ْوجا
لاز ْوراك  ع ل ْيك  ح قًّا 
(1 .  

س ْوق ك  بااْلق و اراير   ويف لفظ: )ُرو ْيد ك )ُرو ْيًدا س وق ك  باالق و اراير  -125
(2   

ةُ   -131   . 3) )إانا ش را الرِّع ابا احلُْط م 
ْيًئا  -131 أ خ اك  باو ْجهن ط ْلقن ، و ل ْو أ ْن ت  ْلق ا )ال ل ْقار نا مان  اْلم ْعُروصا ش 

(1   
ُت ش بُِّع مبا ا لْ  يُ ْعط  ك ني باسا ث  ْويب ْ ُزورن   -132

    0) )امل

ن ا  -133    2) )ح و ا ْلين ا و ال  ع ل ي ْ

، و م ا ز اد  اعُ ع ْبًدا باع ْفون إاالا عازًّا)  -131 ق ٌة ماْن م ا ن ، و م ا ت  و اض ع  أ ح ٌد لالاها م ا ن  ق ص ْت ص د 
إاالا ر و  ع ُه اعُ 
(0 . 

                                                                                             
 . واألمثا  يف احلديث 1211 ، برقم: )3/1220)ومسلم: ك/ الطنيق، باب من استسلف شيئا وقضا خريا منه، 

  .312  ص: )122النبوي الشريف: برقم: )

 ، وأيضا يف : ك/ األدب، باب حق 1201  برقم: )2/250  البخاري: ك/ الصوم، باب حق اجلسم يف الصوم، )1)
برقم:   ،2/210 ، ومسلم: ك/ الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، )0023  برقم: )0/2202الضيف، )

  .310 ، ص:)225 . واألمثا  يف احلديث النبوي: برقم: )1105)

 ، ومسلم: ك/ 0215  برقم: )0/2251  البخاري: ك/ األدب، باب من دعا صاحبه ونقص من امسه حروا، )2)
رة  . والتمثيل واحملاض2323 ، برقم: )1212، 1/1211الفضا ل، باب يف رمحة الن  صلا اع عليه وسلم للنساب، )

  .20 ، برقم: )152 . وأمثا  احلديث للرامهرمزي: ص، )120للثعال : ص )

 . واألمثا  يف احلديث النبوي 1231 . برقم: )3/1121   مسلم: ك/ ارمارة، باب وضيلة ارمام العاد ، )3)
  .301  ص: )212الشريف: برقم: )

 . وكتاب األمثا  يف 2222 ، برقم: )1/2122   مسلم: ك/ الرب والصلة، باب استحباب طنيقة الوجه، )1)
  .121  ص: )225 ، واألمثا  يف احلديث النبوي الشريف: برقم: )230  برقم: )120احلديث أليب الشيخ: ص: )

 ، ومسلم: ك/ اللباس والزينة، باب 1521  برقم: )0/2111  البخاري: ك/ النكاح، باب املتشبع مبا ل ينل، )0)
  برقم: 05 ، واألمثا  يف احلديث أليب الشيخ، ص: )2125  برقم: )3/1221باس وغريه، )النهي عن التزوير يف الل

  . 121 ، ص: )1132 ، واألمثا  يف احلديث النبوي الشريف: برقم: )05)

 ، ومسلم: ك/ صنية 3325 ، برقم: )3/1313  البخاري: ك/ املناقب، باب عنيمات النبوة يف ارسنيم، )2)
 . واألمثا  يف احلديث 22 . والتمثيل واحملاضرة: )250  برقم: )2/213اليدين بالدعاب، )االستسقاب باب روع 

  .312  ص: ) 113النبوي: برقم: )

.  0 . التمثيل واحملاضرة: 2022 . برقم: )1/2111  مسلم: الرب والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، )0)
  .100  ص: ) 1112نبوي: برقم: ) ، واألمثا  يف احلديث ال2/030وجممع األمثا : )



 
 

 
 األول الفصل

 :مباحث أربعة وفيه، الصرفي بالمستوى المتعلقة األحاديث
 األفعال بأبنية المتعلقة األحاديث: األول المبحث
 المصادر بأبنية المتعلقة األحاديث: الثاني المبحث
 المشتقات بأبنية المتعلقة األحاديث: الثالث المبحث

  الجموا بأبنية المتعلقة األحاديث: الرابع المبحث
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 املبحث األو : األحاديث املتعلقة بأبنية األوعا 
 أبنية الفعل الماضي 

 أبنية الماضي المجرد -أوالً 
الفعل املاضي اجملرد: هو ما كانت ويع حرووه أصلية، وال تسقط إال لعلة تصريفية،  

وللثنيثي ثنيثة أوبنية، وهي: ، نوعان: ثنيثي ورباعيْلُت ، وهو كسقوط الواو يف  و: )ق ُ 
  .)وع ل، ووعال، ووُعل 

 ما جاء على بناء )فـََعَل( في أمثال الصحيحين -أ
 . جاب الفعل املاضي اجملرد علا وزن )و  ع ل  يف هذه األمثا  صحيًحا، ومعتنيً 

ًا، ومهموزًا ومضعاًفا
 .  1)وجاب الصحيح سامل

وهي: )ب  ع ث -دون املتكرِّر- وثنيثن وعنيً ورد يف ثنيثة  فالسالم
، وت  ر ك 2)

(3  ،
ع ل 1)وث  ل ط   ، وج 

(0  ، 
ر ق خ 
، ون  ه   0)، ود خ ل 2)

وط ل ب، ومح  ل، ون  ز  ، وغ ل ب، ، وذ ه ب،  5)، ون  ق ص 2)
وس ق ط
، وس ل ك 11)

، وص ب د 12)، وه ل ك 11)
، وس ب د، وق  ل ص 13)

، و  ل م، وس ل ف،  11)

                                 
السال: هو الفعل الصحيح الذي ليس يف أصوله  زة، وال حروان متماثنين استوويا شروط اردغام، واملهموز: ما كان   1)

 ، و)وشرح الشاوية 1/01أحد أصوله  زة، واملضعف: ما كانت عينه والمه من جنس واحد. ينار: )هتذيب اللغة: 
   112 ، و)تصريف األوعا  واملصادر: 1/33للرضي: 

   يف التمهيد من هذا البحث. 35، 30، 1ينار احلديث رقم )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 121، 11، 30، 25  ينار احلديث رقم )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12  ينار احلديث رقم )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32، 32، 32، 31، 1  ينار احلديث رقم )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10، 1  ينار احلديث رقم )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0  ينار احلديث رقم )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 131، 12  ينار احلديث رقم )5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22، 20، 11  ينار احلديث رقم )11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10  ينار احلديث رقم )11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25  ينار احلديث رقم )12)

   يف التمهيد من هذا البحث. 31  ينار احلديث رقم )13)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم )11)
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وع ج ز
(1 ، 
وش ر ع
، ون  ف ع، وز ر ع 3)، وخ ت م 2)

، وس ب ق 1)
، وص ل ح، وو س د 2)، وق  ت ل 0)

، وم ل ك 0)
(2  ،

وه ج ر
، ور و ع 5)

(11  . 
ل والمهموز ذ 11)ورد يف مخسة أوعا ، وهي: )أ ك  أ   12)، وأ خ  ، وس 

(13  ،
أ   ف  أ 11)وك  ، وب د 

(10  .  
، وح طا  12)يف مخسة أوعا  وهي: )خ طا  والمضعَّف

، وم را  10)
    21)، وق لا  15)، وه ما  12)

  21)وجاب املعتل مثاال، وأجووا، وناقصا

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 31  ينار احلديث رقم )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30ينار احلديث رقم )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 35  ينار احلديث رقم )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 05، 11  ينار احلديث رقم )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12  ينار احلديث رقم )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11  ينار احلديث رقم )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111  ينار احلديث رقم )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112  ينار احلديث رقم )5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 131  ينار احلديث رقم )11)

 ا البحث.   يف التمهيد من هذ115، 15، 1  ينار احلديث رقم )11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02، 32، 25، 12، 11، 3  ينار احلديث رقم )12)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12  ينار احلديث رقم )13)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20  ينار احلديث رقم )11)

   يف التمهيد من هذا البحث.10  ينار احلديث رقم )10)

 يف التمهيد من هذا البحث.   0  ينار احلديث رقم )12)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12  ينار احلديث رقم )10)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25  ينار احلديث رقم )12)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم )15)

   يف التمهيد من هذا البحث. 121  ينار احلديث رقم )21)

واؤه حرص علة، واألجوص: ما كانت عينه حرص علة، والناقص: ما كانت المه حرص   املثا : هو ما كانت 21)
  .115 ، و)تصريف األوعا  واملصادر واملشتقات: 1/33علة. ينار: )شرح الشاوية للرضي: 
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ورد يف مخسة أوعا  كلها واوية الفاب، وهي: )و ض ع فالمثال
، وو ج د 1)

(2  ، 
وو و ر
، وو ق ع 3)

، وو ص ل 1)
(0  .  

،  0)، وق ام 2)ورد يف أربعة عشر وعني، سبعة منها واوية العن وهي: )د ام واألجوف
، وب ا  2)وك ان

، ور اح 11)، وع اد 5)
  .  12)، وت اب 11)

والسبعة األخرى يا ية العن، وهي: )ج اب
، وس ار، وق ا  13)

، -من القيلولة- 11)
وص ار
   . 10)، وز اد 12)، وز ان، وش ان 10)

  ،  15)، وخ ني 12)يف اثىن عشر وعني، وعنين منها واوية النيم،  ا: )جن  ا والناقص
  

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 12،32، 11ينار احلديث رقم )  1)

 ث.   يف التمهيد من هذا البح11  ينار احلديث رقم )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11  ينار احلديث رقم )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 110  ينار احلديث رقم )0)

 التمهيد من هذا البحث.    يف0  ينار احلديث رقم )2)

 .   يف التمهيد من هذا البحث12  ينار احلديث رقم )0)

   يف التمهيد. 51، 20، 05، 02، 11، 35، 32، 25، 12، 11  ينار احلديث رقم )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12  ينار احلديث رقم )5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12  ينار احلديث رقم )11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 33  ينار احلديث رقم )11)

  التمهيد من هذا البحث.   يف51  ينار احلديث رقم )12)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30، 32، 11، 1  ينار احلديث رقم )13)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11  ينار احلديث رقم )11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25  ينار احلديث رقم )10)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111  ينار احلديث رقم )12)

   يف التمهيد من هذا البحث. 131  ينار احلديث رقم )10)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم )12)

 ،   يف التمهيد من هذا البحث. 31  ينار احلديث رقم )15)
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 باقية يا ية النيم، وهي: والعشرة ال
، وب  ىن   1))أ ت ا

، وع ص ا 2)
، وس ع ا 3)

، ور ع ا 1)
، ور أ ى 0)

، وس ق ا 2)
 ،  2)، وق ض ا 0)

، ون  ه ا 5)وك ف ا
(11   

وإمنا مياز الصرويون بن هذه األنواع من الصحيح بأنواعه، واملعتل بأنواعه الختنيوها يف بع  
املاضي السال واملهموز واملثا  ال حيدث ويها أّي تغيري يف حا  الاواهر التصريفية، والفعل 

 إسنادها إ  االسم الااهر أو الضما ر املختلفة، وحركة العن ويها  اهرة ال لتاج إ  بيان.
 ما جاء على بناء )َفِعل( في أمثال الصحيحين -ب

، واملتعدي ال بطة غالباً تتبع الصرويِّون معاين )و عال  ووجدوا النيزم منه يأيت ملعان منض
قوله صلا اع عليه  كما يف  11)لعاب ،وذلك يف أوعا ، مثل: ن فاط ،تكاد تنضبط معانيه

ًا و ل ْيس  وايها ش ْيٌب  ، و  ت  ر اُه ُمْنت ربا وسلم: )ك ج ْمرن د ْحر ْجت ُه ع ل ا راْجلاك  و  ن فاط 
يف قوله وكما   12)

ْنزايرن و د ماها صلا اع عليه وسلم: )م ْن ل عاب   ما خا ريا، و ك أ منا ا ص ب د  ي د ُه يفا حلْ  باالن اْرد شا
 (13  ،

 و ش راب تْ صلا اع عليه وسلم : )و أ ْور د ه ا ح ْوًضا، و ش ر ع ْت وايها وشرب كمايف قوله:
ص ْفو ُه 
(11  

                                 
 ،   يف التمهيد من هذا البحث. 30، 11  ينار احلديث رقم )1)

  ا البحث.  يف التمهيد من هذ32، 1ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32، 1  ينار احلديث رقم )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11  ينار احلديث رقم )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30  ينار احلديث رقم )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20، 30، 32، 21  ينار احلديث رقم )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 35  ينار احلديث رقم )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21  ينار احلديث رقم )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 55، 20  ينار احلديث رقم )5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112  ينار احلديث رقم )11)

 110  كتاب تصريف األوعا : 11)

     يف التمهيد من هذا البحث.15ينار احلديث رقم: )  ،1/122، ومسلم: ) 0/2322  البخاري: )12)

   يف التمهيد من هذا البحث.31ينار احلديث رقم: )، 1/1001 صحيح مسلم 13)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30  ينار احلديث رقم )11)
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   ما جاء على بناء )فُعل( في أمثال الصحيحين -ج
كالكرم ع للغرا ز والطبا ع،  ، وهو موضو  1)ًّ اجملرد الثنيثي استعماالوهذا البناب أقل أبنية 

هذا البناب يف األمثا  النبوية الواردة يف الصحيحن يف وعلن و ا: )و  ُقه،  وقد وردواللؤم، 
 . 3)ًّ  ، وُحكاي يف )صُلح  أيضا 2)وكُمل

ثارٌي  ، ووتح  ك ُمل  يقو  صلا اع عليه وسلم: ) ل  لغة مسع امليم من )كم  مان  الرِّج ا ا ك 
 الكسر أيضا، 

 . 1)وقيل: الكسر رديب ضعيف
يفا داينا اللاها، و ن  ف ع ُه م ا ب  ع ث ينا اللاُه  و  ُقه  ويقو  صلا اع عليه وسلم: )و ذ لاك  م ث ُل م ْن 

   0)باها 
   ما جاء على بناء )فُِعل( في أمثال الصحيحين -د

األصلية للماضي اجملرد، وإمنا هو منقو  من أحد األبنية الثنيثة هذا البناب ليس من األبنية 
املبنية للفاعل، وتنقل إ  هذا البناب عند إسناد الفعل إ  نا ب الفاعل، ولذلك حُيكم عليه 
بأنه بناب ورعي، شأنه شأن األبنية الع تكون يف األمساب بالتصغري، والنسبة والتثنية واجلمع 

ا ل خيتص مبعىن من املعاين؛ ألن معناه معىن ما نُقال عنه، وقد ورد ، ولذلك أيض 2)السال
  ُقطاع، املاضي اجملرد علا هذا البناب يف أوعا  من أمثا  الصحيحن، مثل: )ُخلاق

   0)ل ُه  ُخلاق  )اْعم ُلوا و ُكلٌّ ُمي ساٌر لام ا  يقو  صلا اع عليه وسلم: -
ُل الاذاي إاذ ا )ل ْيس  الو   ويقو  صلا اع عليه وسلم: - ، و ل كانا الو اصا ُل بااْلُمك اوائا اصا

                                 
 23  ينار: وتح األقفا : 1)

    يف التمهيد من هذا البحث.02ينار احلديث رقم: )  2)

 :   صل ح الشيب يصُلح مثل دخ ل يدُخل، قا  الفراب: وحكا أصحابنا: صُلح أيضا 005  جاب يف الصحاح )3)
  .بالضم 

، وتعليق حممد وؤاد 10/152 ، وشرح النووي: 1122  والقاموس احمليط: )521  ينار )كمل  يف الصحاح: )1)
  2)هام :  1/1222اقي علا صحيح مسلم: عبد الب

    يف التمهيد من هذا البحث.35ينار احلديث رقم: )، 1/1020مسلم  1/12  البخاري 0)

 20  ينار تصريف األمساب واألوعا : 2)

   يف التمهيد من البحث.22  وينار احلديث رقم )1/2111 ، ومسلم: )1/1251  البخاري: )0)
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ُُه و ص ل ه ا  ُقطاع تْ  ر محا
 (1  

   ما جاء على بناء )فـَْعلل( في أمثال الصحيحين -هـ
، ول يرد هذا البناب يف أمثا  الصحيحن، إال  2)خيتص بناب )و  ْعل ل  باملاضي اجملرد الرباعي

علا احلركة واالضطراب، وذلك يف )د ْحر ج ، من قوله صلا  داالً  مرة واحدة، وجاب متعدياً 
ًا و ل ْيس  وايها ش ْيٌب  د ْحر ْجت هُ اع عليه وسلم: )ك ج ْمرن       3) ع ل ا راْجلاك  و  ن فاط ، و  ت  ر اُه ُمْنت ربا

وبعد هذا العرض الستعماالت أبنية املاضي اجملرد يف هذه األمثا  يتبن أن كل بناب قد 
ستعماله علا مميزاته وخصا صه الع الحاها الصرويون والع أشاروا إليها يف أماكن ورد ا

  .متفرقة من مؤلفاهتم

 الماضي المزيد ثانيا: أبنية
الفعل املزيد هو ما أضيف إ  أحروه األصلية حرص أو أكثر، لغرض لفاي، أو معنوي، 

يكون مزيدا حبرص واحد،  -إذاً –وأقصا ما يصل إليه الفعل بالزيادة ستة أحرص، والثنيثي 
 . 1)أو حبرون، أو بثنيثة أحرص

  

                                 
   يف التمهيد من البحث.110ينار احلديث رقم ) ، و 0/2233  البخاري: )1)

 00  ينار: املنصف شرح كتاب التصريف:2)

    يف التمهيد من هذا البحث.15ينار احلديث رقم: ) ،0/2322  البخاري:3)

  30وإلاص الطرص: 123واملغين يف تصريف األوعا : 111  ينار: كتاب تصريف األوعا :1)
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 أبنية الماضي المزيد ومعانيه في أمثال الصحيحين - أ
َعل، وفرعه )أُْفِعل( - ب  بناء َأفـْ

التعدية، والصريورة، والتعري ، والسلب،   1)يأيت هذا البناب ألغراض كثرية، أشهرها
واملصادوة، والكثرة، وارعانة، والدعاب، وبلوغ عدد، أو زمان، أو مكان، ومواوقة ثنيثي، 

وقد جاب   3)إ  أكثر من عشرين معىن ، وأوصلها أبو حيان 2)وارغناب عنه، ومطاوعة وّعل
 ة للمعاين اآلتية:هذا البناب يف األمثا  النبوي

 والنقل معاً  التعدية - أ

 أفنيت، وأبليت، وأمضيتمثل:
ماْن م الاك  إاالا م ا أ ك ْلت  و أ و ْن  ْيت   -ي ا اْبن  آد م   -يف قوله صلا اع عليه وسلم )ه ْل ل ك  

 .)أوعل  يف هذه املواد للتعدية والنقل  0)  1)أ ْو ل باْست  و أ بْ ل ْيت  أ ْو ت ص داْقت  و أ ْمض ْيت  
 أنبت 

 اب ، 
الك أل   و الُعْشب  الك ثاري   و أ نْ ب ت تا يف قوله صلا اع عليه وسلم )و ك ان  مان ْه ا ن قاياٌة، ق بال تا امل

 

 .للتعدية وا مزة،  2)

 أضاء
م ا ح ْول ُه ج ع ل   أ ض اب تْ يف قوله صلا اع عليه وسلم )ك م ث لا ر ُجلن اْست  ْوق د  ن ارًا، و  ل ماا 

                                 
  مث صاغها م ن بعد ه مبسميات فتلفة وابن 21-1/00شرة معاين ألوعل )الكتاب:  أشار سيبويه إ  أكثر من ع1)

مساها بعبارات مشتقة من ألفايف سيبويه وهي: اجلعل، وا جوم، والضياب، ونفي الغريزة،  -مثني–عصفور 
 د غريه. بتسميات أخرى عن -تقريبا-  وهي نفس املعاين 1/122واالستحقاق، والوجود، والوصو ...إخل. )املمتع:

  3/220و ع ا ومع:  1/23وشرح الشاوية:  310/ 3  ينار: شرح التسهيل: 2)

ولعل السبب يف هذه الكثرة وعه بن مصطلح ابن  1/111والبحر احمليط:  1/102  ينار: ارتشاص الضرب: 3)
د ابن مالك، عصفور، وابن مالك، وغري ا وبعضها مسميات فتلفة ملعىن واحد، كأحصد الزرع: للصريورة عن

 ولنيستحقاق عند ابن عصفور.

  )أونيت  مبعىن: أعدمتها، و)أبليت : أخلقتها، و)أمضيت ، أي: أمضيته، وأبقيته لنفسك إ  يوم اجلزاب )لفة 1)
  2/2األحوذي:

   يف التمهيد من هذا البحث. 115 ، ينار احلديث رقم )1/2203مسلم: )  0)

    يف التمهيد من هذا البحث.35ينار احلديث رقم: ) ،1/1020ومسلم: 1/12  البخاري:2)
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الف ر اُش و ه ذاها الداو اًب الاعا ت  ق ُع يفا الناارا ي  ق ْعن  وايه ا 
 .للتعدية هنا ا مزة  1)

ومن    2)چې  ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئچ قوله تعا :  املتعديومن املزيد 

وهذا    3)چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : تعا قوله أيضاً  تدياملع داملزي
  املطابق ملا يف احلديث.

 أمسك، أطلق
ُع قال ةا، إاْن 

بالا امل با ارا ، ك م ث لا ص احا با الُقْرآنا يف قوله صلا اع عليه وسلم )إامنا ا م ث ُل ص احا
ذ ه ب ْت  أ ْطل ق ه ا، و إاْن أ ْمس ك ه اع اه د  ع ل ي ْه ا 

  للتعدية ألن الثنيثي  ، وا مزة 1)

 أحسنه، وأجمله   
 أْحس ن هُ و م ث ل  األ ْنباي ابا ماْن ق  ْبلاي، ك م ث لا ر ُجلن ب  ىن  ب  ْيًتا و  يف قوله صلا اع عليه وسلم )م ث لاي 

ع  ل بان ةن أ ْو ل هُ و   ، إاالا م ْوضا
ا مزة ويهما للتعدية، يقا : حُسن الشيُب، وُول، وأحسنته   0)

 وأولته، إذا جعلته حسنا وويني. 
 أورد

و م ث  ُلُهْم ك م ث لا ر ُجلن اْستُ ْرعاي  إابانًي، أ ْو غ ن ًما، يف قوله صلا اع عليه وسلم )م ث  ُلُكْم 
او  ر ع اه ا، مُثا ل  نا  س ْقي  ه ا، و   ح ْوًضا  أ ْور د ه 

 زة )أورد  للتعدية إ  مفعو  ثان؛ ألن اجملرد   2)
 . 0)يتعدى إ  مفعو  واحد

 َأْعَطى وُأْدِخل 
ُكلا إاْنس انن م ْسأ ل ت ُه، م ا ن  ق ص  ذ لاك  ممااا   أ ْعط ْيتُ ينا و  )و س أ ُلو : صلا اع عليه وسلميف قوله 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.32ينار احلديث رقم: ) ،1/1025ومسلم: 0/2305  البخاري:1)

  30  النور: 2)

  10  البقرة: 3)

    يف التمهيد من هذا البحث.20ينار احلديث رقم: ) ،1/013ومسلم: 1521/ 1  البخاري:1)

    يف التمهيد من هذا البحث.32ينار احلديث رقم: )  ،3/1311  البخاري: )0)

   يف التمهيد من هذا البحث.30ينار احلديث رقم: ) ،3/1303  مسلم: 2)

 )ورد   3/021ولسان العرب: 1133  الصحاح:0)
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ل  عاْنداي إاالا ك م ا ي  ن ُْقُص اْلماْخي ُط إاذ ا  اْلب ْحر   أُْدخا
ثان،  )أوعل  للنقل والتعدية إ  مفعو   1) 

، والثنيثي متعد إ  مفعو   2)وأعطيتك الشيب : ناولُتكهوهو من عطوت الشيب ، إذا تناولته، 
 واحد. 
 ( النقل وتأكيد المعنى2) 

، وال تغري ويه شيئا، املزيد الثنيثيومعىن ذلك أن ا مزة تنقل الفعل من بناب الثنيثي اجملرد إ  
، وا مزة ال تفيد  3)وإن كان الزما بقي الزما، وإن كان متعديا إ  واحد بقي كذلك بعد النقل

وجاب   0)وغريه مبواوقة الثنيثي وهو ما مساه ابن مالك  1)د معىن الثنيثيويه شيئا سوى تأكي
 )أوعل  يفذا املعىن يف أمثا  الصحيحن ويمايلي:

 أنكر

من قوله صلا اع عليه وسلم: )و أ ًي ق  ْلبن أ ْنك ر ه ا، نُكات  وايها نُْكت ٌة ب  ْيض ابُ  
والثنيثي يأيت   2)

، ومعناه: صُعب واشتد، ونكار األمر  وأنكره: -بالضم-بضم العن وكسرها، يقا : نُكر األمُر، 
 جهله، قا  الشاعر ]البسيط[:

  0)من احلوادث إال الشيب والصلعا  وأنكرتين وما كان الذي نكارت

 )أنكر  مواوق للثنيثي املكسور يف التعدية واملعىن.وا مزة للنقل وتأكيد املعىن، ألّن 

 أحاط 
ُلُه حمُايٌط باها أ ْو: ق ْد  ا أ ج  ْنس اُن، و ه ذ  ا ارا   2)باها  أ ح اط  يقو  صلا اع عليه وسلم: )ه ذ 

                                 
    يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم: ) ،1/1551  مسلم:1)

 )عطو   300   كتاب األوعا  البن القطاع:2)

  03  ينار: رصف املباين:3)

  1/51  ينار: شرح الشاوية:1)

  3/312  ينار: شرح التسهيل:0)

    يف التمهيد من هذا البحث.1ينار احلديث رقم: ) ،1/122  مسلم: 2)

ولسان العرب:  1122والصحاح:  11/151ويف هتذيب اللغة: 101  البيت لألعشا يف ديوانه: ص: 0)
 )نكر 0/203

   يف التمهيد من هذا البحث.0ينار احلديث رقم: )  ،0/2305  البخاري:2)
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يقا : حاط القوُم بالبلد   1)وا مزة جملرد النقل وتأكيد املعىن؛ ألن اجملرد واملزيد مبعىن واحد

چ ، ومنه قوله تعا :  2)ا به: إذا أحدقوا به، وأحاط باألمر: أدركه من ويع نواحيهوأحاطو 

    3)چحج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  
 أصاب 

صاب السحاب   1)أ ْرًضا  أ ص اب  يقو  صلا اع عليه وسلم )ك م ث لا الغ ْيثا الك ثاريا 
، وأصابه: وقع ويه، ول يتجاوزه. املوضع  وأصابه: إذا أمطره، وصاب السهم ا دص 
وا مزة   0)

 للنقل وتأكيد املعىن.
 أحب  

 ْرُب م ع  م ْن أ ح با  يقو 
أوعل هنا ملواوقة الثنيثي وتأكيد   2)صلا اع عليه وسلم : )امل

وقرئ بالوجهن يف قوله تعا :   0)وهو حمبوباملعىن، يقا : أحّبه، وهو حُم ّب، وحّبه، 
: اجلمهور علا ضم الياب وكسر الباب، قا  املنتجب ا مذاين   2)چڄ  ڄ   ڄ چ

ولكن املزيد   5)وماضيه: أحّب، وقرئ: )حي ْباْبكم  بفتح الياب، وكسر الباب، وماضيه حّب.
 :]الطويل[:ل نسمع حب ْبُت إال يف بيت أنشده الكسا ي 11)أكثر استعماال حىت قا  الفراب

  11)وال كان أدَن  من ُعبيدن وُمشرقا   حب  ْبت ُه   ح ب ْبُته وواع لوال ت  مرُه ما

                                 
  22  وعلت وأوعلت:1)

 )حوط   225  املعجم الوسيط: 2)

  12  الطنيق:3)

    يف التمهيد من هذا البحث.35ينار احلديث رقم: ) ،1/1020ومسلم: 1/12  البخاري:1)

  20ووتح األقفا : 250وكتاب األوعا : 51  وعلت وأوعلت: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث113ينار احلديث رقم: ) ،1/2131ومسلم: 0/2223  البخاري: 2)

   213 ، والصحاح: )حبب/ 21  وعلت وأوعلت: )0)

  31  سورة آ  عمران اآلية:2)

  2/32  الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد:5)

  150ينار: إعراب القرآن، للنحاس:  11)

)حبب  ولسان  213والصحاح: 1/110  البيت لعينين بن شجاع النهشلي ينار: شرح املفصل البن يعي :11)
  .)حبب  1/312العرب:
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  أخطأ

ا ن  ه ش ُه  أ ْخط أ هُ يقو  صلا اع عليه وسلم: )و ه ذاها اخلُط ُط الصِّغ اُر األ ْعر اُض، و إاْن  ه ذ 
ا     1)ه ذ 
ومعىن أخطأه: تعّداه   2)أي: وإن جتاوزه هذا العرض،  شه العرض اآلخر، أي: أصابه. 

: خ طايب  وأ خطأ  لغتان مبعىن واحدن وأ نشد وجتاوزه. ويستعمل اجملرد يفذا املعىن قا  أبو عبيدة
 ]الرجز[ المرىب القيس

 

ْندا إاْذ خ طاْئن ك اهاني    ي ا   ْف  ها
 

ني    لاك  احُلني حا
 
  3)الق اتالان  امل

ط ئا، وأخطأته إخطاب مبعىن واحد     1)ويقا : خطائُت الشيب  أخطؤه خا
  ( اإلغناء عن الثالثي3) 

 أدلج، وأدركوجاب أوعل لإلغناب عن الثنيثي يف وعلي 
وايف قوله صلا اع عليه وسلم: )  ْوا ، و أ ْدجلُ  و اْنط ل ُقوا ع ل ا م ه لاهاْم و  ن ج 

أدجل، لإلغناب   0)
  2)عن الثنيثي، ومعناه: سار من أو  الليل

: إاذ ا لْ  ت ْست ْحيا  ويف قوله صلا اع عليه وسلم: )إنا ممااا أ ْدر ك  النااُس ماْن ك ني ما الًنبُ واةا اأُلو  
ْئت   و اْصن ْع م ا شا
ويأيت الزما ومتعديا، يقا : أدركت   2)أدرك، لإلغناب عن الثنيثي  0)

الشيب : حلقته، وأدرك الغنيُم: بلد احللم.
(5   

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.0ينار احلديث رقم: )  ،0/2305  البخاري:1)

  23/30  عمدة القاري: 2)

  1/212وتاج العروس: 1/23، ولسان العرب:312، و)خطأ  يف الصحاح: 112  ديوانه: 3)

  113وأدب الكاتب:  01  كتاب وعلت وأوعلت للزجاج: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.30ينار احلديث رقم: ) ،1/1022ومسلم: 2/2202  البخاري:0)

  120)دجل  كتاب األوعا :301  الصحاح:2)

   يف التمهيد من هذا البحث.52ينار احلديث رقم: ) ،3/1221  البخاري: 0)

  221  أبنية األوعا  دراسة لغوية قرآنية:2)

 )درك  311وينار: أيضا الصحاح:  101  كتاب األوعا :5)
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  ( بلوغ الزمان4) 
يأيت أوعل للداللة علا الدخو  يف الزمان واملكان وجاب هذا املعىن يف األمثا  النبوية يف 

ُهْم،  )و ك ذاب ْت ط ا اف ةٌ  :قوله صلا اع عليه وسلم ن ْ ان  ُهْم  و أ ْصب ُحواما م ك 
أي: دخلوا وقت    1)

   2)الزمان لبلوغ ويه الصباح وهم يف مكا م، وا مزة
 بناء فَاَعل -2

 يأيت هذا البناب للداللة علا املعاين التالية:
 ( المشاركة1)

بقوله:  اعلم أنك إذا قلت واعلته وقد   وهو املعىن الغالب  ذا البناب، وأشار إليه سيبويه
وعرب   3)كان من غريك إليك مثل ما كان منك إليه... ومثل ذلك ضاربته ووارقته وكارمته 

وإذا   1)بقوله:  القتسام الفاعلية، واملفعولية لفاا، واالشكاك ويهما معىن  عنه ابن مالك
منهما واعل لصدور الضرب منه، وكل منهما مضروب لوقوع قيل: ضارب زيد عمرا، وكل 

يف اللفظ ونصب الثاين علا املفعولية.   0)ضرب صاحبه عليه، ولكن أسند الفعل إ  األو 
 ول يرد املاضي يفذا املعىن يف األمثا  النبوية.

 ( المواالة2)
وعرب   2)قرابةومعناه أن يتكرر الفعل يتلو بعضه بعضا،  و: واليت الصوم، وتابعت ال

ألن معىن تابعت القرابة و وها: أتبعتها. وجاب   0)مبواوقة أوعل ذي التعدي عنها ابن مالك
 هذا املعىن يف وعل واحد من األمثا  النبوية، وهو:

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.30ينار احلديث رقم: ) ،1/1022ومسلم: 2/2202  البخاري:1)

  3/312  شرح التسهيل:2)

  1/22لكتاب:   ا3)

  3/315  شرح التسهيل:1)

  11  قيل ألنه أو  من بدأ الفعل: الاص الطرص يف علم الصرص:0)

  132  املغين يف تصريف األوعا :2)

  3/315  شرح التسهيل:0)
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  عاهد

، ك م ث لا  با الُقْرآنا ُع قال ةا، إانْ يف قوله صلا اع عليه وسلم )إامنا ا م ث ُل ص احا
بالا امل با ارا  ص احا

ع ل ي ْه ا أ ْمس ك ه ا، و إاْن أ ْطل ق ه ا ذ ه ب ْت  ع اه د  
يقا : عاهد عليه، وتعاهده: تفقده وأحدث   1)

وأشار شراح احلديث إ  هذا املعىن بقو م: )إن عاهد عليها  أي: احتفظ يفا   2)العهد به.
 . (3)والزمها

 ( التكثير3)

 أي   عنه صاحب الشاوية وغريه مبجيب واعل مبعىن )وّعل  قا  الرضيوهو ما عرب
وجاب واعل علا هذا املعىن   1)للتكثري،  و: ضاعفت الشيب، أي: كثّرت أضعاوه كضّعفته 

 يف أحاديث األمثا  يف لفظ واحد وهو:
 حاتّ 

يُبُه أ ًذى إاالا ح اتا اللاُه ع ْنُه خ ط اي اُه، ك م ا يف قوله صلا اع عليه وسلم: )م ا ماْن ُمْسلامن  ُيصا
: )إال حات اع  حباب مهملة ومد وتشديد املثناة قا  ابن حجر  0)ل  اًت و ر ُق الشاج را 

ة وهي كناي -بوزن وّعل–أصله: حاتت مبثناتن وأدغمت إحدا ا يف األخرى واملعىن وّتت 
 والبناب أواد كثرة تساقط اخلطايا كتساقط ورق الشجر.  2)عن إذهاب اخلطايا

 بناء فّعل -3
يأيت هذا البناب لعدة معان أشهرها: التكثري، والتعدية، والسلب، والتوجه، والنسبة، 
والدعاب للشيب أو عليه، والصريورة، وعمل شيب يف الوقت املشتق منه، وملواوقة وع ل أو 

 . وجاب هذا البناب يف األمثا  النبوية للمعاين اآلتية: 0)ارغناب عنه

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.20ينار احلديث رقم: ) ،1/1521  البخاري: 1)

 )عهد  322  القاموس احمليط:2)

  3/3القدير:   وي 3)

  1/55  شرح الشاوية:1)

   يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم: ) ،0/2132  البخاري:0)

  11/111  وتح الباري:2)

  1/52وشرح الشاوية: 3/310وشرح التسهيل: 1/122  املمتع:0)
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 ( التعدية1)

 جاب هذا املعىن يف الفعل )عّلم  من قوله صلا اع عليه وسلم: )و ذ لاك  م ث ُل م ْن و  ُقه  يفا 
:  وّعل  للتعدية، كأّدبت قا  ابن مالك  1) و ع لام  داينا اللاها، و ن  ف ع ُه م ا ب  ع ث ينا اللاُه باها و  ع لام  

إ  جميب أوعل ووّعل متفقن يف التعدية ومفكقن يف  ، وأشار سيبويه 2)الص  وعّلمته اخلري 
   3)املعىن، ومّثل له بأعلمته وعّلمته، وعّلمته: أّدبته، وأعلمته: آذنته.

 ( النسبة2)
ط ا اف ٌة  و ك ذاب تْ يف الفعل )كّذب ْت  من قوله صلا اع عليه وسلم: )جاب هذا املعىن 

ان  ُهْم  ُهْم، و أ ْصب ُحوا م ك  ن ْ ما
: أكذبُت الرجل : ألفيته كاذبا، وكّذبته: إذا قلُت قا  اجلوهري  1)

 أصل الفعل، وتسميته به، ، وعرب الصرويون عن هذا املعىن بنسبة املفعو  إ  0)له: كذ ْبت  
وكّذبته: أي نسبته إ  الكذب، ومسيته    2) و: وّسقته: أي نسبته إ  الفسق ومسيته واسقا

 .  0)كاذبا
 ( عمل شيء في الوقت المشتق منه )فعل(3)

ُهْم  و ص باح ُهمُ ومن ذلك يف: صّبح يف تكملة احلديث السابق ) اجل ْيُ  و أ ْهل ك 
و اْجت اح ُهم 
:  تقو : أصبحنا، وأمسينا... وذلك إذا صرت يف حن صبح، ا  سيبويهق  2)

: قوله قا  ابن حجر  5)ومساب... وأما صّبحنا، ومّسينا... وتقو : أتيناه صباحا ومساب 
 استعمل ويمن طرق )وصّبحهم اجلي   أي: أتاهم صباحا، هذا أصله مث كثر استعماله حىت

                                 
  .  يف التمهيد من هذا البحث35ينار احلديث رقم: ) ،1/1020ومسلم: 1/12  البخاري:1)

  3/310  شرح التسهيل:2)

  1/22  الكتاب:3)

   يف التمهيد من هذا البحث.30ينار احلديث رقم: ) ،1/1022ومسلم: 2/2202  البخاري:1)

 )كذب  510  الصحاح: 0)

  51-1/53  شرح الشاوية:2)

  01  احلقو  الداللية الصروية لألوعا  العربية:0)

   يف التمهيد من هذا البحث.30ينار احلديث رقم: ) ،1/1022ومسلم: 2/2202  البخاري:2)

  1/22  الكتاب:5)
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   1)بغتة يف أي وقت 

 ( موافقة )أفعل( الذي يُغني عن )فَعل( 4)

ومنه بطّأ وأبطأ يف قوله صلا اع عليه وسلم: )و م ْن ب طاأ  باها   2)جييب وّعلت مبعىن أوعلت
ُبُه  ُلُه، لْ  ُيْسراْع باها ن س  ع م 
: قا  ابن األثري  1)ويف رواية للحديث: )من أبطأ به عمله   3)

 يقا  ب طاأ به وأْبط أ به مبعىًن 
، وا مزة يف بناب أبطأ ليست للتعدية وإمنا هي ملواوقة )وع ل   0)

املفتوح الدا  علا جتًدد احلدث؛ وذلك أن اجملرد يأيت علا )و  ُعل  للداللة علا االتصاص 
ولذلك جعل ابن   2):  وأما سرُع وبطُؤ وكأ ما غريزة يبويهمبنيزمة صفة البطب، كما قا  س

وعلا هذا ميكن القو : إن بناب وّعل وأوعل يف كلمة   0) زة أبطأ وأسرع لنفي الغريزة عصفور
 )بطُؤ  لإلغناب عن )و  ع ل  مع تقوية معناه.

 بناء انفعل -4
وع ل إذا كان عانيجاً   2) هذا البناب غالبا ملطاوعةيأيت

وقد يكون ملطاوعة أوعل، أو   5)
ملواوقة و  ع ل، كما يكون لإلغناب عنهما
، وورد هذا البناب يف أمثا  الصحيحن ملطاوعة  11)

)وع ل  يف )انسلّ 
  وملواوقة )وع ل  أو مطاوعة )أوع ل  يف:  12)، انقب ، وانضّم، وانبسط 11)

                                 
  11/310  وتح الباري:1)

  121وأدب الكاتب: 1/22  الكتاب:2)

    يف التمهيد من هذا البحث.53ينار احلديث رقم: ) ،1/2101  مسلم: 3)

  2/210  لفة األحوذي:1)

  1/131  النهاية يف غريب احلديث:0)

  1/02  الكتاب:2)

 1/120   املمتع:0)

  املطاوعة: هي التأثر وقبو  أثر الفعل، سواب كان التأثر متعديا،  و عّلمته الفقه وتعّلمه، أو كان الزما،  و:  2)
  واألصل يف باب املطاوعة: )انفعل  لذا ال يكون إال الزما، وال يكاد يكون 1/113كسرته وانكسر. )شرح الشاوية:

  1/151واملمتع: 05عه إال متعديا، فنيص )اوتعل  الذي هو داخل عليه. )شرح امللوكي:)وع ل  الذي هو مطاو 

   الفعل العنيجي: ما حيتاج يف حدوثه إ  لريك عضو. 5)

  3/313  شرح التسهيل:11)

    يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: )  11)

  .  يف التمهيد من هذا البحث32ينار احلديث رقم: )  12)
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 ،  1))امناع
   3)، وانفلت 2)وانطلق

ا ي  ْنم اُع املاْلُح يفا   داين ةا أ ح ٌد، إاالا امْن اع  ك م 
يقو  صلا اع عليه وسلم: )ال  ي كايُد أ ْهل  امل

ابا 
 
إذ ا ذ اب   : ماع الشايُب مي ايُع وامْن اع:يقا : ماع الشيُب وامناع مبعىن. قا  ابن األثري  1)امل

وس ا   
ويكون بناب )انفعل  هنا ملواوقة )وع ل . وأصل امناع: امني ع، بوزن انفعل، لركت   0)

 .  2)الياب وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا
وا،  ع ل ا م ه لاهاْم  و اْنط ل ُقواويقو  صلا اع عليه وسلم: )و أ ط اع ُه ط ا اف ٌة ماْن ق  ْوماها، و أ ْدجلُ 

ْوا ويفذا املعىن يكون بناب )انفعل    2)االنطنيق: سرعة الذهب، وانطلق مبعىن: ذهب  0) و  ن ج 
وحيتمل الداللة علا سرعة الذهاب، ويفيد معىن   5)لإلغناب عن اجملرد كما أواده ابن مالك

ثل يؤيد ذلك، وحيتمل أن يكون ملطاوعة أو
 
عل؛ ألن انطنيقهم زا دا علا اجملرد، وسياق امل

حصل طاعًة ألمر النذير؛ ولذلك قا : وأطاعه طا فة وانطلقوا، وكأنّه من أطلقُته وانطلق. 
إ  هذا املعىن بقوله:  وقالوا: انطلق، ول يستعملوا )وع ل ... ومثله:  وأشار ابن يعي 

  (11)أزعجته وانزعو...كأ م طاوعوا به )أوعل  

 بناء افتعل -5
يأيت هذا البناب الزما ومتعديا، ويستعمل ملعان عدة منها: االختاذ، واملطاوعة، والتسبب 

                                 
    يف التمهيد من هذا البحث.10ينار احلديث رقم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11  ينار احلديث رقم: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10، ينار احلديث رقم: )2/221  البخاري: 1)

  1/321  النهاية:0)

  2/335  ينار: كتاب احللية ويما لكل وعل من تصريف وبنية:2)

   يف التمهيد من هذا البحث.30، ينار احلديث رقم: )1/1022ومسلم: 2/2202  البخاري:0)

 )طلق   515والقاموس: 11/202  لسان العرب:2)

  3/312  التسهيل:5)

  05  شرح امللوكي:11)



ص  75 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

واالجتهاد، ومبعىن التفاعل، وملواوقة تفعل، واستفعل، وو  ع ل
، وجاب اوتعل يف أمثا   1)

 الصحيحن للمعاين التالية:
 ( االتخاذ  1)

ُش ب اه اتا اْست ب ْر أ  لادايناها  ات اق اوسلم: )و م نا  وجاب هذا املعىن يف قوله صلا اع عليه
 امل

ها  و عاْرضا
(2 . 

وأصل )اتقا  عند الصروين: اوتقا وأُبدلت التاب من الواو؛   3)ومعىن اتقا: اختذ وقاية
والتاب حرص جلد ال يتغري ملا قبله، وهو قريب   1)ليُت جّنب تغرًيات الواو بتغري أحوا  ما قبلها

 . 0)من الواو املخرج
 ( مطاوعة فَعل 2)

را، أ ك ل ْت، ح ىتا إاذ ا   اْمت أل تْ ورد هذا املعىن يف قوله صلا اع عليه وسلم: )إاالا آكال ة  اخْل ضا
ر ت اه ا اْست  ْقب  ل تا الشاْمس   خ اصا
وقوله: امتأل ملطاوعة مأل، يقا  مألته وامتأل، وقد أغىن   2)

، وهي من احلروص  0)قا : مألته وامنأل؛ لكون واب الكلمة ميماويها اوتعل عن انفعل وني ي
 .  2)الع تدغم النون الساكنة ويها، ونون انفعل عنيمة املطاوعة وكره طمسها

 ( التسبب واالجتهاد 3)
أي أن اوتعل يد  علا التسبب والتصرص واالجتهاد يف حصو  األمر ومن هذا املعىن يف 
ْبنا آد م  و اداي انا ماْن م ا ن  أمثا  الصحيحن: )ابتغا  يقو  صلا اع عليه وسلم: )ل ْو ك ان  الا

                                 
  1/112شرح الشاوية: 3/311شرح التسهيل: 1/152  ينار: املمتع:1)

   يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: )  ،1/22  البخاري: )2)

  05  ينار: أبنية األوعا  دراسة لغوية قرآنية:3)

   أي لو ل تقلب الواو تاب لقلبت ياب أو ألفا، أو واو تبعا حلركة ما قبلها، ويقا  مثني: ايتقا، ياتقي يوتقا. 1)

  1/320واملمتع: 251  ينار: شرح امللوكي:0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12 ، ينار احلديث رقم: )022-2/020 ، ومسلم: )2/032  البخاري: )2)

  ومثل ميمي الفاب: ما كانت واؤه الما أو راب، أو نونا أو واوا ويقا  يف مطاوعة ألمته، ورميته، ونفيته، ووصلته: 0)
 نتفا، واتصل، ويستغىن باوتعل ويها عن انفعل. التأم، وارمتا، وا

  1/115  ينار: شرح الشاوية:2)
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ناب اوتعل هنا وب  2): حاجته، وضالتهوب غيتهبغ يت الشيب  وابتغيته: طلبته،   1) اال بْ ت  غ ا ث الاثً 
للتصرص واالجتهاد؛ ألن احلديث يعرب عن حرص ابن آدم يف وع املا ، وجاب الفعل ابتغا 

 علا هذا البناب للداللة علا اجتهاده وتكلفه يف طلب املزيد. 

، و  ع اد ْت اْجت  راتْ ومنه )اجّك  من قوله صلا اع عليه وسلم: )ث  ل ط ْت أ ْو ب ال ْت، مُثا 
رهتا. واجلارة قا  النووي  3)و أ ك ل ْت  ما خيرجه  -بكسر اجليم-:  اجكت: أي مضغت جا

 . ومنه قو  العرب: )ال أوعله ما اختلفت اجلارة، والدارة  1)البعري من بطنه ليمضغه مث يبلعه 
وفي اسكجاع الدابة ما يف بطنها تكلف واجتهاد   0)رة تسفل واجلارة تعلوواختنيوهما أن الدا 

: اجليم والراب، أصل واحد، وهو مد الشيب وسحبه... ومنه يف حصوله، قا  ابن وارس
 .  2)اجلارة: جرة األنعام؛ أل ا جُت ّر جرا

 ( افتعل لموافقة تفاعل في معنى المشاركة4)
          وسلم:  وذلك يف لفاة ا تلف واختلف الواردتن يف قوله صلا اع عليه

ن ْه ا  ٌة و م ا ت  ع ار ص  ما ن ْه ا ا ْ ت  ل ف  )األ ْرو اُح ُجُنوٌد جُم ناد  اوتعل هنا   0) اْخت  ل ف  ، و م ا ت  ن اك ر  ما
ص، وفي شرح هذا للتفاعل؛ ألن )ا تلف، واختلف  ويهما معىن التشارك يف األلفة واالختني

احلديث:  ا تلف: أي: آلف قلُبه قلب  اآلخر وإن تباعدا... واختلف: أي: ناور قلُبه قلب  
  . 2)اآلخر 

 ( لموافقة فـََعل وتـََفّعل5)
، واجتاح، واتبع،  5)جاب اوتعل يف هذه األمثا  ملواوقة وعل وتفعل يف )اضطجع

                                 
    يف التمهيد من هذا البحث.51ينار احلديث رقم: ) ،2/020ومسلم:  0/2321  البخاري: 1)

 )بغا  1201والقاموس: 111  الصحاح:2)

  من هذا البحث.  يف التمهيد 12ينار احلديث رقم: )، 2/020ومسلم:  0/2322  البخاري:3)

  1/112وينار: املشوص املعلم: 0/112  شرح النووي:1)

  120، والصحاح )جرر : 3/121  غريب احلديث للخطايب: 0)

 )جر  121  مقاييس اللغة:2)

   يف التمهيد من هذا البحث.111ينار احلديث رقم: ) ،1/2131ومسلم:  3/1213  البخاري: 0)

  3/101  وي  القدير:2)

    يف التمهيد من هذا البحث.11احلديث رقم: )ينار   5)
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  : 1)واشتكا
ُهْم  - ُهُم اجل ْيُ  و أ ْهل ك  ، و ذ لاك  م ث ُل م ْن و اْجت اح ُهمْ يقو  صلا اع عليه وسلم: )و ص باح 

ْئُت باها  و ات اب ع  أ ط اع ينا  م ا جا
(2   

يقا : جاح  الشيب  واجتاحه: استأصله
وأصل اجتاح اجت  و ح، لركت الواو وانفتح ما   3)

. ويقا :  1)قبلها وقلبت ألفا، و)اتبع  اوتعل من تباع يقا : ت باعت الشيب  واتبعته، مبعىن
، ويف الصحاح:  ض ج ع الرجل يْضج ع: وض ع جنبه  0)شكا، وتشّكا واشتكا مبعىن

)اوتعل  طاب لتجاور ، وأصل اضطجع: اضتجع، وأبدلت تاب  2)باألرض، واضطجع مثله 
 . 0)فرجي الضاب والتاب مما أّدى إ  تأثر التاب بصفات الضاد وتحولت طاب

 بناء تفاعل -6
، اً يأيت هذا البناب للداللة علا املشاركة، ور هار أن أصله حاصل له ولو كان منتف

ومطاوعة واعل، وملواوقة وع ل، وغري ذلك
 ة ملعنين  ا:، وورد هذا البناب يف األمثا  النبوي 2)

 المشاركة 
وجاب   5)بقوله: لنيشكاك يف الفاعلية لفاا وويها ويف املفعولية معىن. وعرب عنها ابن مالك

ذلك يف ثنيث مواد هي: تعارص، وتناكر، وتداعا. قا  صلا اع عليه وسلم: )األ ْرو اُح 
ٌة و م ا  ، و م ا  ت  ع ار ص  ُجُنوٌد جُم ناد  ا ا ْ ت  ل ف  ن ْه  ا اْخت  ل ف   ت  ن اك ر  ما ن ْه  ما

يقا : تعارص زيد   11)

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.21ينار احلديث رقم: ) ،1/2232ومسلم:  0/2232  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.30ينار احلديث رقم: ) ،1/1022ومسلم: 2/2202  البخاري:2)

 )جوح   150والصحاح: 212  مقاييس اللغة:3)

 )تبع  123  الصحاح:1)

 )شكا   1310والقاموس: 000  الصحاح:0)

  211  الصحاح )ضجع  :2)

  211  ينار: املنهو الصويت للبنية العربية: 0)

  1/111وشرح الشاوية: 3/315  شرح التسهيل:2)

 1/2112حاشية الصبان علا شرح األلوين أللفية ابن مالك   5)

   يف التمهيد من هذا البحث.111ينار احلديث رقم: ) ،1/2131ومسلم:  3/1213  البخاري: 11)
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 .   1)وعمر. والتعارص جريان املعروة بن اثنن والتناكر ضده

ْنُه ُعْضوٌ   وقا : )م ث ُل اْلُمْؤمانان  يفا ت  و ادِّهاْم، و ت  ر امحُاهاْم، و ت  ع اطُفاهاْم م ث ُل اجلْ س دا إاذ ا اْشت ك ا ما
اع ا ل ُه س ا اُر اجلْ س دا باالساه را و احلُْماا  ت د 

:  تداعا: أي دعا بعضه بعضا قا  ابن حجر  2)
   3)ملشاركة يف األل إ  ا

 التظاهر بأصل المشتق منه )تفاعل(
أ ح ٌد لالاها إاالا ر و  ع ُه اعُ  ت  و اض ع  وذلك يف قوله صلا اع عليه وسلم : )م ا 

(1   
، أي: التااهر بالض عة وترك الكوع، ولو كانت أسباب الرِّوعة  0)والتواضع هو التذًلل

 حاصلة.
 بناء تـََفعَّل -7

هر معاين )ت  ف ّعل  أن يستعمل ملطاوعة )و  ّعل ، وللتكلف، والصريورة، والتجنب، من أش
 واالختاذ، وللعمل املتكرر يف مهلة، وملواوقة: )و  ع ل  و)و  عال  و)استفعل ، أو ارغناب

 .  0)، وحاو  الرضي أن يرد ويع معاين )تفعل  إ  مطاوعة )وّعل  ولو تقديرا 2)نهاع
 ،  2)يف أمثا  الصحيحن ملطاوعة )وّعل  يف: )تق ّلصوجاب هذا البناب 

أي: جعله خيرج  -تقديرا- ،  من قّلصه وتقّلص، وتصّدق مطاوع صّدقه  5)وت صداق
اسم -  11)الصدقة، بدليل أن الذي يقب  الصدقات ويعطيها ملستحقيها يقا  له: ُمص دِّق

مبعىن )وّعل  وذلك يف  وجاب بناب )تف ّعل  ملطاوعة )واعل  الذي -واعل من صداق

                                 
  5/212  مرقاة املفاتيح:1)

   يف التمهيد من هذا البحث.21ينار احلديث رقم: ) ،1/2232ومسلم:  0/2232  البخاري: 2)

  11/135  وتح الباري:3)

 .  يف التمهيد من هذا البحث131 ، ينار احلديث رقم )1/2111  مسلم: )1)

 2/103العرب: )وضع    لسان 0)

  1/111، وشرح الشاوية للرضي: 3/312  ينار: شرح التسهيل: 2)

 112 -1/111  ينار: شرح الشاوية: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث. .32  ينار احلديث رقم )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. .115، 32، 3  ينار احلديث رقم )5)

 11/232  لسان العرب )صدق  11)
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  أي: آذيته وتأذى، وجاب ملواوقة استفعل يف )م ث  ُلُكْم و م ث  ُلُهْم ك م ث لا ر ُجلن اْستُ ْرعاي   1))تأذاى
س ْقي  ه ا، و أ ْور د ه ا ح ْوًضا  ل  نا  إاباني، أ ْو غ ن ًما، و  ر ع اه ا، مُثا 

. و )لّن  من احلن وهو الوقت،  2)
الشيب  إذا انتار حينه وترقب وقتهيقا : لن 

وهو يف معىن: طلب حضوره، قا  الرضي:   3)
 )ت فّعل  يكون مبعىن )استفعل  يف معنين فتصن باستفعل، أحد ا: الطلب،  و: 

   1) ت  ن جازت ه: أي استنجزته: أي طلبت  جنازه أي: حضوره... 

 بناء استفعل -8
الطلب حقيقة  و: استغفر، أو تقديرا،  و: استخرج الغالب يف بناب استفعل الداللة علا 

املعدن، وجييب للتحو ، واالختاذ، ورلفاب الشيب مبعىن ما صيد منه، وملطاوعة أوعل، وملواوقة 
،  وقد يأيت ملواوقة )أوعل  مثل: استجاب مبعىن:  0)تفعل، وانفعل، واجملرد، وارغناب عنه

 النبوية للمعاين التالية:يف األمثا   ، وجاب هذا البناب 2)أجاب
 ( الطلب 1)

 يف األحاديث اآلتية: جاب بناب استفعل يفذا املعىن يف )استربأ، واستنفر اسكعي 
ُش ب اه اتا  -

ها  اْست ب ْر أ  )و م نا ات اق ا امل لادايناها و عاْرضا
استربأ بوزن استفعل من الربابة ومعناه:   0)

 .  2)طلب الربابة لعرضه ودينه، أي: برّأ دينه من النقص وعرضه من الطعن ويه

اٌد و ناياٌة، و إاذ ا  - ه  ، و ل كاْن جا    5)و اْنفاُروا  اْستُ ْنفاْرمتُْ )ال  هاْجر ة  ب  ْعد  الف ْتحا
: إذا طلبكم ارمام للخروج ، قا  النووي 1)استنفر: طلب النفري، وهو القيام لقتا  العدو

   2): أي إذا دعيتم إ  الغزو وأجيبواإ  اجلهاد.. وقا  ابن حجر

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. .25ار احلديث رقم )  ين1)

   يف التمهيد من هذا البحث. .30  ينار احلديث رقم )2)

  .231  املعجم الوسيط: )حان: 3)

 . 1/112  شرح الشاوية: 1)

  1/105واالرتشاص: 1/111وشرح الشاوية: 3/313  شرح التسهيل:0)

  11  التطبيق الصريف: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: )  ،1/22  البخاري: )0)

  1/121ووي  القدير:  1/120  وتح الباري:2)

    يف التمهيد من هذا البحث.20ينار احلديث رقم: ) ،3/1120  البخاري: 5)
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إاباني، أ ْو غ ن ًما، و  ر ع اه ا  اْستُ ْرعاي  )إامنا ا م ث  ُلُكْم و م ث  ُلُهْم ك م ث لا ر ُجلن  -
طلب منه أن  أي  3)

   1)يكون راعيها

 ( االتخاذ 2)

يف قوله صلا اع عليه وسلم:  )م ث  ُلُكْم و م ث ُل الي  ُهودا، و الناص ار ى، ك ر ُجلن  استعملومنه 
اْست  ْعم ل  ُعماااًل... 
ومعىن استعمل عماال: اختذ عماال، كما يقا : استأجر أجريا، مبعىن:   0)

 .  2)اختذ أجريا

 أفعل مطاوعة  3)
ل ُتُه و ع ل ي ْه ا ز اُدُه و ط ع اُمُه  و اْست  ي ْق ظ  وذلك يف قوله صلا اع عليه وسلم: ) ُه ر احا و عاْند 

و ش ر ابُُه 
استفعل هنا حيتمل أن يكون أصله ملطاوعة )أوعل  من قو م: أيقاته واستيقظ،   0)

   2)ومثله: أحكمته واستحكم، وأضابه واستضاب.
واألو  أ هر حسب املعاين   5)واوقة )تفعل ، يقا : استيقظ وتيقظوحيتمل أن يكون مل

 الع ذكرها الصرويون لبناب )استفعل .
 
 
 

                                                                                            
 )نفر  521  املعجم الوسيط:1)

  1/10ووتح الباري: 13/2  شرح النووي:2)

   يف التمهيد من هذا البحث.30م: )ينار احلديث رق ،3/1303  مسلم: 3)

  3/102  ينار: وي  القدير:1)

   يف التمهيد من هذا البحث.31ينار احلديث رقم: ) ،3/1201  البخاري: 0)

 1/105واالرتشاص: 3/313  شرح البسهيل:2)

   يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: ) ،1/2113  مسلم: 0)

 30وشذا العرص يف ون الصرص: ،  3/311  شرح التسهيل:2)

   1101  الصحاح: )يقظ، 5)



ص  81 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 أبنية الفعل المضارا: 
 أبنية المضارا المجرد -أوال

 للمضارع اجملرد الثنيثي ثنيثة أبنية وهي: )ي فع ل، وي فعال، وي فُعل .
 بناء )يـَْفَعل(  -1

   1) يف موضعن: يأيت هذا البناب قياسا
ّا  ،  و: علام، يعل م. -1  مضارعا للماضي )و عا
 مضارعا للماضي )و  ع ل  احللقي العن أو النيم. -2

ول يأت هذا البناب مضارعا ل )و  ُعل  إال شذوذا يف بضع كلمات، منها: ُكدت تك اد، 
ام، وهو عند الصروين يرجع إ  تداخل اللغات يعين  ومصطلح داخل اللغات ، 2)وُدمت تد 

ُكدت بضم الكاص   مثل:أن يؤخذ املاضي من لغة واملضارع من لغة أخرى بشكل عام 
تكاد وأخذ املاضي من لغة من جيعل كاد علا وزن وُعل بالضم وأخذ املضارع من لغة من 

اشكاك أمرين يف الدخو  يف أصل الفعل بأن يكون كل ، وهو جيعلها علا زنة وعال بالكسر
 .ريه ويه ولو ل يكن إال واحد ل يتحقق التداخلمنهما داخني مشاركا لغ

 وقد ورد هذا البناب يف األمثا  النبوية علا النحو اآليت:
 . 3))فَِعل يـَْفَعل( -أ

 مضارعا ل )و عال  صحيحا ومعتني. جاب بناب )ي  ْفع ل  يف هذه األمثا 
، ويتب ع 1)وورد الصحيح يف: )يفق ه

، ويشب ع 0)
، ويْصع د 2)

، ويرح م 0)
، ويعم ل 1)

(2  ،

                                 
 100و1/103واملمتع: 12و35  شرح امللوكي يف التصريف البن يعي :1)

 11وبغية اآلما :  11/ 1  ينار الكتاب:2)

إ  املعاجم كالصحاح، واللسان، واملصباح،  -وكذلك أوعا  األبواب النيحقة-قد رجعُت يف كل وعل من أوعا  هذا الباب   3)
والقاموس، وكتاب األوعا  البن القطاع، وغريها، للتحقق من أبنيتها وأبوايفا، ول أحل إ  تلك املراجع يف كل وعلن ختفيفا لثقل 

 احلاشية.

    يف التمهيد من هذا البحث.1رقم: )ينار احلديث   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.52ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث.3ينار احلديث رقم: )  0)
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ويعج ب
، ويقب ل 3)

، وي عد م 0)، ويعل م 1)
، ويهر م 2) ، ويكرب 

    2)، ويا لّ  0)
 ،  11)، وين ام 5)وورد املعتل يف: )ويش اب

، ويز ا  11)ويك اد
، وي  ْغش ا 10)، ويرض ا 11)، ويلق ا 13)ويبق ا  12)

(12 .  
 )فـََعل يْفَعل(  -ب

 وجاب )يفع ل  مضارعا ل )و  ع ل  احللقي العن أو النيم صحيحا ومعتني أيضا. 
، يعب أ، ويذه ب 10)وورد الصحيح يف: )جيد ع

، وجيع ل 12)
، ويقر أ 15)

، ويصر ع 21)
(21  ،

                                                                                            
   يف التمهيد من هذا البحث.112ينار احلديث رقم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث.31، 22قم: )ينار احلديث ر   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.32ينار احلديث رقم: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث.35، 3ينار احلديث رقم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: )  0)

    يف التمهيد من هذا البحث.21ينار احلديث رقم: )  2)

ا إذا طعن 111حلديث رقم: )ينار ا  0) ، وهرام يْهر م كفراح، ومثله كربا يْكرب  كارب    يف التمهيد من هذا البحث، وا ر م: أقصا الكارب 
  .1105، و)هرم : 152يف السِّن، وكرُب يكرُب: نقي  ص غُر. )القاموس )كرب : 

   يف التمهيد من هذا البحث. 15  ينار احلديث رقم )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 31رقم )   ينار احلديث5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 15، 11  ينار احلديث رقم )11)

   يف التمهيد من هذا البحث.22ينار احلديث رقم: )  11)

    يف التمهيد من هذا البحث.20ينار احلديث رقم: )  12)

   يف التمهيد من هذا البحث. 15، 13، 23  ينار احلديث رقم )13)

   يف التمهيد من هذا البحث.131ينار احلديث رقم: )  11)

   يف التمهيد من هذا البحث.00ينار احلديث رقم: )  10)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم )12)

   يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: )  10)

   يف التمهيد من هذا البحث.13ينار احلديث رقم: )  12)

   يف التمهيد من هذا البحث.10ينار احلديث رقم: )  15)

    يف التمهيد من هذا البحث.11، 11، 22، 23ينار احلديث رقم: )  21)

   يف التمهيد من هذا البحث.20ينار احلديث رقم: )  21)
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، ويطح ن 0)وميأل ، 1)، ويرت ع، ومين ع 3)، ويصنع 2)، ويرو ع 1)ويطرح
،   2)، ويسأ   0)، وينف ع 2)

، وينه ا 5)يف: )يرع اوورد املعتل 
، وير ى 11)

(11  .  
جميب )يفع ل  بالفتح مضارعا ل )و  ع ل  املفتوح يف احللقي العن أو النيم  ويُعلِّل سيبويه

بأسباب صوتية، ويعتربه خنيص األصل، ويقو :  وإمنا وتحوا هذه احلروص أل ا سفلت يف 
ركة ما قبلها حبركة ما ارتفع من احلروص وجعلوا حركتها من احللق، وكرهوا أن يتناولوا ح

احلرص الذي يف حّيزها وهو األلف، وإمنا احلركات من األلف والياب والواو... وقد جابوا 
 .  12)بأشياب من هذا الباب علا األصل، قالوا: بر أ يربُأ... وقالوا: نز ع، ينزاع 

الصروين: يْكي د، ويْزي ل، وين ْو م، بزنة )ي فع ل  وأصل )يكاد، ويزا ، وينام  و وها عند 
ْيد، وي  ز ْيل وين  ْوم مث قلبت الياب والواو ألفا، وإمنا  وُنقالت حركة العن إ  الفاب، وصارت يك 

 .  13)أعّلوا املضارع هنا محني علا املاضي
وجاب بناب )يفع ل  مضارًعا ملعتل الفاب بالواو يف هذه األمثا  كما يف: )يقع
، وي د ع 11)

(10   ،
يفعال  دون - ، وقد اختلف الصرويون يف بابه، وجعله بعضهم من باب )وع ل 12)يذ ر

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 01  ينار احلديث رقم )1)

 هذا البحث.  يف التمهيد من 35ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02  ينار احلديث رقم )3)

   يف التمهيد من هذا البحث.21، 20ينار احلديث رقم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث.51ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 05  ينار احلديث رقم )2)

 من هذا البحث.  يف التمهيد 51ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.50ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: )  5)

   يف التمهيد من هذا البحث.05ينار احلديث رقم: )  11)

   يف التمهيد من هذا البحث.01، 15، 11، 11، 5ينار احلديث رقم: )  11)

 112-1/111  الكتاب:12)

 2/112  ينار املمتع: 13)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم )11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11  ينار احلديث رقم )10)

   يف التمهيد من هذا البحث.01ينار احلديث رقم: )  12)
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-واستثىن بعضهم ما كان حلقي النيم كو ض ع، ي ض ع وجعلوه من باب )وع ل  1)استثناب
يفع ل 
وفي كتاب )وتح األقفا  بشرح المية األوعا  :  وصرح يف التسهيل بأن سا ر   2)

بين عامر يلتزم كسر مضارع هذا النوع، ول ي ست ثن منه شيئا، وال شرط له شرطا،  العرب غري
وهو مقتضا النام، وذلك عجيب منه، وإنه قد جابت أوعا  منه بالفتح، بل أنا أقو  
باشكاط كون المه غري حرص احللق، وإين تتبعت مواده، ووجدت حلقي النيم منه مفتوحا،  

  . 3)وقع يقع... كوجأ جيأه... ووضعه يضعه، و 

 بناء يْفِعل -2
يأيت املضارع علا وزن )ي  ْفعال  قياساً ومساعا

( ًّ1 . 
 ) أ   وأما القياسي ويكون من املاضي )و  ع ل  يف احلاالت التالية:

ر. 0)إذا كان معتل الفاب، بالواو أو الياب  -1  ،  و: و ص ل ي صال، وي س ر ي يسا
 مي ايل.إذا كان يا ي العن،  و: م ا    -2

 إذا كان يا ي النيم،  و: ر م ا ي  ْرماي.  -3

 إذا كان )و  ع ل  مضاعًفا الزًما  و: حّن حياّن.  -4

)ب  وأما السماعي ويكون يف املاضي )و  ع ل  الصحيح، ويف املاضي )و عال  صحيحا 
ب، ووراث، يراث. ب  حيسا  ومعتني،  و: حسا

 وقد ورد القياسي يف أمثا  الصحيحن علا النحو اآليت: 
مضارعا ل )و  ع ل  واوي الفاب وذلك يف: )جي اد -

(2  .  

مضارعا ل )و  ع ل  اليا ي العن، وذلك يف: )ت صاري -
، وي كايد 2)، وت عاري 1)

،  1)، ت غايب 3)
                                 

 3/312شرح التسهيل: 1/101  ينار املمتع يف التصريف:1)

 22ووتح األقفا : ، 2/35واملزهر:  102  املنصف: 2)

 22  وتح األقفا : 3)

، وشرح المية األوعا  31.  بغية األما : 1/101. واملمتع: 21، 00،  01، 12، 12  ينار: شرح امللوكي:1)
 22، ووتح األقفا :1/210، واملزهر:31، و10، و13البن النا م: 

)يفع ل  بعد سقوط الواو ملكان حرص احللق     ويستثىن من ذلك ما كان حلقي العن أو النيم، وإنه ينقل إ  بناب0)
 كما سبق، وذلك  و: )يق ع  وهو عندهم منقو  من )يقاع .

   يف التمهيد من هذا البحث.50، 22، 21، 11، 5ينار احلديث رقم: )  2)
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  .  2)، وت قايب 0)وهت ايو

ي ْأيتا مضارعا ل )و  ع ل  اليا ي النيم، وذلك يف: ) -
، وي  ْغلاي 0)

، وي قضاي 2)
(5  ،

وي هداي
ي 11) شا راي 11)، مي  ، وي هواي 12)، وجي 

(13  .  ، 

مضارعا ل )و  ع ل  املضّعف النيزم، وذلك يف: )ي تامّ  -
بّ  10)، تفارّ  11)  ، 12)، تشا

 .  10)ويزا ّ 
وورد السماعي يف أمثا  الصحيحن مضارعا ل )و  ع ل  الصحيح، وجاب الزما يف ثنيثة 

ز 12)وهي: )تأ رازأوعا   ع 15)، وت عجا ، وي رجا
 ، ومتعديا يف عشرة أوعا ، وهي:  21)

)ي عراص
وي ضراب ، 21)

، وي نزاع، وي غلاب 2)، وت عدا  1)
قار 3) ، وي الام، وحي 

ز 1) جا باس،  0)، ول  ، وحي 
                                                                                            

   يف التمهيد من هذا البحث.0ينار احلديث رقم: )  1)

 حث.  يف التمهيد من هذا الب32ينار احلديث رقم: )  2)

    يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث.31ينار احلديث رقم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث.20ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: )  2)

 التمهيد من هذا البحث.  يف 123، 05، 20، 12، 2ينار احلديث رقم: )  0)

    يف التمهيد من هذا البحث.01ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث.21ينار احلديث رقم: )  5)

   يف التمهيد من هذا البحث.01ينار احلديث رقم: )  11)

    يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: )  11)

    يف التمهيد من هذا البحث.115ينار احلديث رقم: )  12)

    يف التمهيد من هذا البحث.121ينار احلديث رقم: )  13)

   يف التمهيد من هذا البحث.32ينار احلديث رقم: )  11)

   يف التمهيد من هذا البحث.02ينار احلديث رقم: )  10)

   يف التمهيد من هذا البحث.111ينار احلديث رقم: )  12)

   يف التمهيد من هذا البحث.121ينار احلديث رقم: )  10)

    يف التمهيد من هذا البحث.10ينار احلديث رقم: )  12)

    يف التمهيد من هذا البحث.52ينار احلديث رقم: )  15)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22، 10، 11  ينار احلديث رقم )21)

 ذا البحث.  يف التمهيد من ه0ينار احلديث رقم: )  21)
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لاك باس، ومي   .   2)وحي 
 بناء يفُعل: -3

 . 0)يأيت الضارع علا هذا البناب عند الصروين قياسا ومساعا
 أ   والقياسي منه ما كان: )
 مضارعا للماضي )و  ُعل  صحيحا ومعتني،  و: كُرم، يكُرم، وطا  يطو . -1
 مضارعا للماضي )و  ع ل  يف احلاالت التالية: -2
 إذا كان وع ل مقصودا به غلبة املقابل،  و: عاملين وع ل مُته أعُلُمه.  -
 إذا كان مضّعفا متعديا،  و: رداه يُرّده.  -

 إذا كان واوي العن أو النيم.  و: قا  يقو ، وغزا يغزو.   -

 ) ب   والسماعي ما عدا ذلك.
 وقد ورد القياسي يف أمثا  الصحيحن علا النحو التايل:
  

                                                                                            
    يف التمهيد من هذا البحث.5ينار احلديث رقم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20  ينار احلديث رقم )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم )3)

   يف التمهيد من هذا البحث.111ينار احلديث رقم: )  1)

    يف التمهيد من هذا البحث.22ينار احلديث رقم: )  0)

    يف التمهيد من هذا البحث.111ينار احلديث رقم: )  2)

، وشرح 32، وبغية اآلما : 101-1/103واملمتع: 05، 02، 12، 11  ينار: شرح امللوكي:0)
 12، ووتح األقفا : 3/313التسهيل:
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مضارعا ل )و  ع ل  املضّعف املتعدي، وذلك يف األوعا  اآلتية: )ل ُتّ   -

،  2)، وت ُضرّ  1)
، وي ُشدّ  3)وت ُسبّ 

  .  0)، وت  ُردّ  1)

مضارعا ل )و  ع ل  الواوي العن، وذلك يف األوعا  اآلتية: )تكون -
،  0)، ويعود 2)

  . 13)، وتقو  12)، ويتوب 11)، وتعو  11)، ويدور 5)، ويطوص 2)وميوت

مضارعا ل )و  ع ل  الواوي النيم، وذلك يف الفعلن: )ميحو -
  .  10)، ويعفو 11)

 وورد السماعي يف هذه األمثا  علا النحو التايل:
مضارعا ل )و  ع ل  املضّعف النيزم، وذلك يف وعلن: )ي ُشكّ  -

ُرّ  12)   .  10)، ومي 

مضارعا ل )و  ع ل  الصحيح غري املضعف، وجاب الزما يف ستة أوعا  وهي:  -
ُرق، وخي ْرُج ، وي كُمل 12))مي 

، وي نُار 1)
، وي فكُ  2)

  ، 1)، ويسُقط 3)

                                 
 البحث.  يف التمهيد من هذا 1ينار احلديث رقم: )  1)

    يف التمهيد من هذا البحث.0ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 2  ينار احلديث رقم: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث.15  ينار احلديث رقم: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث.52  ينار احلديث رقم: )0)

 البحث.  يف التمهيد من هذا 111  ينار احلديث رقم: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11  ينار احلديث رقم: )0)

   يف التمهيد من هذا البحث.11  ينار احلديث رقم: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث.30  ينار احلديث رقم: )5)

   يف التمهيد من هذا البحث.01  ينار احلديث رقم: )11)

 البحث.  يف التمهيد من هذا 50  ينار احلديث رقم: )11)

   يف التمهيد من هذا البحث.51  ينار احلديث رقم: )12)

   يف التمهيد من هذا البحث.21  ينار احلديث رقم: )13)

   يف التمهيد من هذا البحث.21  ينار احلديث رقم: )11)

   يف التمهيد من هذا البحث.33  ينار احلديث رقم: )10)

 البحث.  يف التمهيد من هذا 11  ينار احلديث رقم: )12)

   يف التمهيد من هذا البحث.25  ينار احلديث رقم: )10)

   يف التمهيد من هذا البحث.12، 11، 11  ينار احلديث رقم: )12)
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وجاب متعديا يف أحد عشر وعني، وهي: )ي ذُكر -

وي ُكك،  0)
ُذ  2)  ،  0).  وخي 

، وأ نُصر،  12)،وينُقر 11)، وي قُتل، وي أُخذ 11)، ي نُقص 5)، وي أُكل 2)ويْدُخل
ُجز   .  13)ول 

 يناب )ي فع ل وي فعال وي فُعل  من )وع ل  الصحيح
قد سبق أن بناب )و  ع ل  خلفته أكثر أبنية املاضي اجملرد استعماال، وأنه يأيت الزما ومتعديا 

السواب، ألن اللفظ إذا خّف كثر استعماله واتسع التصرص ويه، وينيحظ هنا يف أبنية علا 
يتميز مبجيب صيد املضارع الثنيثة منه، وقد مّيز  -)و  ع ل -املضارع اجملرد أّن هذا البناب 

الصرويون ضوابط صياغة املضارع منه إذا كان معتني كما سبق، وأما الصحيح منه ولم 
 صوغه، إال ما كان حلقي العن أو النيم، وإن غالبه يأيت مضارعه علا تنضبط  م قاعدة يف

)يفع ل  كما سبق، ولكنه أيضا ال يطرد، وقد جابت بع  األوعا  منه يف هذه األمثا  
بأكثر من صيغة، مثل: )ن  ه   ينه  ، وينها ، وصب د يصب د، ويصُبد، ويصباد
وصلح   11)

                                                                                            
   يف التمهيد من هذا البحث.05  ينار احلديث رقم: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث.11، 10  ينار احلديث رقم: )2)

 هيد من هذا البحث.  يف التم22  ينار احلديث رقم: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 1  ينار احلديث رقم: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث.22  ينار احلديث رقم: )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25  ينار احلديث رقم: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث.113ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.00، 32، 5، 1  ينار احلديث رقم: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث.12، 11، 1  ينار احلديث رقم: )5)

   يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم: )  11)

   يف التمهيد من هذا البحث.11، 12ينار احلديث رقم: )  11)

 .   يف التمهيد من هذا البحث25ينار احلديث رقم: )  12)

 .   يف التمهيد من هذا البحث20ديث رقم: )ينار احل  13)

 )صبد  211والقاموس احمليط: 30وبغية اآلما : 121  أدب الكاتب:11)
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 .  1)يصلح بفتح العن وضمها ويهما
، وأخرى  2)ابت أوعا  أخر منيزمًة ل )يفُعل  مثل: )أ خ ذ يأُخذ، ود خ ل يدُخل وج

ع، ون  ز ع ينزاع ، ولذلك أشار بع  الصروين إ  أّن صياغة  منيزمة ل )يفعال  مثل: )ر ج ع يرجا
)يْفع ل  من )و  ع ل  الصحيح احللقي العن أو النيم ليس بقياسي أيضا، ألنه ليس مبطرد بل 

   3)ستحساينهو أمر ا

وأما ما ليس حبلقي العن أو النيم ويصاغ منه املضارع علا )يفُعل ويفعال  ول جيد 
أنه قا :  طُفت يف  الصرويون للتمييز بينهما ضابطا للقياس عليه، وقد ُرواي عن أيب زيد
؛ ألعرص ما كان منه عليا قيس ومتيم مدة طويلة أسأ  عن هذا الباب صغريهم وكبريهم

بالضم أو  وما كان منه بالكسر أو  ولم أجد لذلك قياسا؛ وإمنا يتكلم كل امرئ منهم 
ولذلك قا  بعضهم: ليس أحد ا   1)علا ما يستحسن ويستخف ال علا غري ذلك. 

بأو  من اآلخر، واختار بعضهم الكسر، وقا  آخرون: إنا اشتهر أحُد األمرين وجب 
:   ا جا زان مسُاعا للكلمة أو ل ، وقا  ابن عصفور 0)وإال جاز األمران االقتصار عليه

ُيسم ع إال أحُد ا 
(2 .  

ويرى ابن جين أن األصل يف املتعدي )يفعال  بالكسر، وغري املتعدي )يفُعل  بالضم، إال 
يف اخلصا ص: وأنا أرى أن ، جاب  0)أ ما يتداخنين ويجئ هذا يف هذا وهذا يف هذا

)يفُعل  ويما ماضيه )و  ع ل  يف غري املتعدي أقيس من )يفعال ؛ وضرب يضراب إذاً أقيس من 
قتل يقُتل، وقعد يقُعد أقيس من جلس جيلاس؛ وذلك أن )يفُعل  إمنا هي يف األصل ملا ال 

   2)يتعدى،  و: كُرم يكُرم 

                                 
 11/25، وشرح النووي : 31، وبغية اآلما :1/132، واملشوص املعلم:210  إصنيح املنطق: 1)

 12  وتح األقفا :2)

 1/115  ينار: شرح الشاوية للرضي: 3)

 1/210  املزهر: 1)

 . 2/35، واملزهر: 3/312، وشرح التسهيل: 32  ينار: شرح امللوكي: 0)

 1/100  املمتع: 2)

 35  شرح امللوكي: 0)

 1/300  اخلصا ص: 2)
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صحيحن ال يؤيد ما يراه ابن جين من حيث الكثرة؛ إال أن واقع استعما  الصيغتن يف أمثا  ال
وقد استُعمال )يفُعل  بالضم أكثر من )يفعال  بالكسر، واملتعدي يف الصيغتن أكثر من النيزم، 
وكذلك الشأن يف دراسةن حديثة جملموعة من األوعا  املتداو لة، إْذ بلد عدد )و  ع ل  الصحيح ويها: 

ن )و  ع ل يفُعل  أكثر من )و  ع ل يفعال ، واملتعدي يف كني الصيغتن ، وأثبتت الدراسة أوعنيً   2351)
، وعّلل بع  احملد ثن هذه الااهرة صوتيا حيث يرون أّن  م رّد تفوق الضم علا  1)أكثر من النيزم

أمامية من جهة استدارة الشفتن عند  -أيضا –الكسر أن للضمة فرجن، وهي خلفية، ولكنها 
بذلك مناسبة جلل احلروص، يف حن أن الكسرة األمامية قد ال تني م إال احلروص النطق يفا، وتكون 

السابق إذا تأملنا عبارته األخرية:  ولم أجد لذلك  وهذا التعليل يؤيده كنيم أيب زيد  2)اجملاورة  ا 
غري ذلك  وإن االستحسان  قياسا؛ وإمنا يتكلم كل امرئ منهم علا ما يستحسن ويستخف ال علا

عّلل وتح العن يف  واالستخفاص يف نطق الكلمة، قضية صوتية غالبا، ويؤيد ذلك أيضا أن سيبويه
 )وع ل يفع ل  احللقي  العن أو النيم بأسباب صوتية كما سبق.

 أبنية المضارا المزيد -ثانيا
ماضيه إال أنه ملا كان حرص املضارعة ال خيلو أن يكون أبنية املضارع املزيد، بعدد أبنية 

 –مضموما أو مفتوحا. وما قبل آخره ال خيلو أن يكون مكسورا أو مفتوحا، انضبطت أبنيته 
 يف ثنيث صور، هي: -إواال
مضموم األو ، مكسور ما قبل اآلخر، وذلك ويما كان ماضيه علا أربعة أحرص،  .1

 ويُفعِّل.ومن أبنيته: يُفعال، ويُفاعال، 

مفتوح األو ، مكسور ما قبل اآلخر، وذلك ويما كان ماضيه مبدوًبا يفمزة وصل،  .2
 ومن أبنيته: ي نفعال، وي فتعال، وي ستفعال.

مفتوح األو  وما قبل اآلخر مًعا، وذلك ويما كان ماضيه مبدوًبا بتاب زا دة، ومن  .3
أبنيته: ي  ت فاع ل، وي  ت فعال، وي تفعل ل
(3  . 

 ذه الصور الثنيثة ألبنية املضارع املزيد يف األمثا  النبوية، علا النحو التايل:وقد وردت ه
                                 

 51و 23  ينار التصريف العريب للطيب البكوش 1)

 52  املرجع السابق: 2)

  00  ينار: بغية اآلما : 3)
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 الصورة األولى: مضموم األول مكسور ما قبل اآلخر
 وجاب من هذه الصورة يف أمثا  الصحيحن ثنيثة أبنية كما يلي:

 بناء يُفِعل  -1
وقد سبقت معاين  زة يأيت هذا البناب مضارعا للماضي )أ وع ل   و: أذهب، يُذهاب، 

)أوعل  يف أبنية املاضي املزيد، ويرى الصرويون أن أصل )يُ ْفعال : )يُؤْوعال ، إال أ م حذووا 
ا مزة ختفيفا يف مضارع املتكلم  و: )أُؤ ذهاب  الجتماع  زتن:  زة املتكلم، و زة )أو ْع ل  

ا بع ، وليجري الباب كله مث حذووها مع سا ر حروص املضارعة أل ا حُيم ل بعُضها عل
 ، وقد ورد هذا البناب يف هذه األمثا  صحيحا، ومعتني. 1) اً جمرى واحد

ك 2)وجاب الصحيح ساملا ومضّعفا يف األوعا  التالية: )ُيسراع  ، 3)، وتُنبات، ومُتسا
 ،  11)، يُعجاب 5)، حُيراق 2)، ويُفطار 0)، وُتذهاب 2)، ويُنكار 0)، وتُنتاو 1)ويُنفاق
   12)، ولُاسّ  10)، وحيُالّ  11)، وحيُابّ  13)ويُعافّ  ، 12)، ويُلامّ  11)ويُؤمان

ك ،  1)، ويُبقاي 21)، ويُطايف 21)، ويريد 15)، ويُصايب 12)، ومتُايل، وتُفايب 10)وجاب املعتل يف: )يُوشا

                                 
  2/252  ينار: كتاب احللية: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.53ديث رقم: )ينار احل  2)
   يف التمهيد من هذا البحث. 35  ينار احلديث رقم: ) 3)
   يف التمهيد من هذا البحث.32  ينار احلديث رقم: )1)
   يف التمهيد من هذا البحث.11  ينار احلديث رقم: )0)
   يف التمهيد من هذا البحث.0  ينار احلديث رقم: )2)
   يف التمهيد من هذا البحث.2احلديث رقم: )  ينار 0)
   يف التمهيد من هذا البحث.2  ينار احلديث رقم: )2)
   يف التمهيد من هذا البحث.21  ينار احلديث رقم: )5)
   يف التمهيد من هذا البحث.32  ينار احلديث رقم: )11)
   يف التمهيد من هذا البحث. 112  ينار احلديث رقم: )11)
   يف التمهيد من هذا البحث.12حلديث رقم: )  ينار ا12)
   يف التمهيد من هذا البحث. 50  ينار احلديث رقم: )13)
   يف التمهيد من هذا البحث.112، 02  ينار احلديث رقم: )11)
   يف التمهيد من هذا البحث.110  ينار احلديث رقم: )10)
   يف التمهيد من هذا البحث.11  ينار احلديث رقم: )12)
   يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: )  10)
   يف التمهيد من هذا البحث.20  ينار احلديث رقم: )12)
   يف التمهيد من هذا البحث.12، 20  ينار احلديث رقم: )15)
   يف التمهيد من هذا البحث.10، 32  ينار احلديث رقم: )21)
 البحث.   يف التمهيد من هذا 05، 32  ينار احلديث رقم: )21)
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    2)، وأُعطاي 0)، يُهداي 2)، ونُؤذاي 0)، وحُيذاي 1)، ويُغينا  3)، وتُؤيتا  2)، وخُتفاي 1)ويُبقاي
 بناء يُفاِعل -2

وقد ورد البناب يف هذه األمثا  صحيحا   5)يأيت هذا البناب مضارعا للماضي )واعل 
، يُ و اقاع 11)ومعتني يف األوعا  التالية: )يُباراك

 ، ويُبايل   13)، وُيش اّد، وجُياواز 12)، ُلاجّ  11)
الدِّين  أ ح ٌد إاال غ ل ب ُه  ُيش ادا )إانا الدِّين  ُيْسٌر، و ل ْن  يقو  صلا اع عليه وسلم  -

(11   

)ي ْذه ُب الصااحلاُون ، األ واُ  و األ واُ ، و ي  ب ْق ا ُحف ال ٌة ك ُحف ال ةا  ويقو  صلا اع عليه وسلم  -
اللاُه ب ال ًة  يُ ب الايهامُ الشاعاريا، أ وا التاْمرا، ال  

(10   

و، وُيشاداد، وأُدغامت العن يف النيم، والفعنين ُلاّج وُيشاّد و و ا األصل ويها: حُيا جا
وهذه الصيغة مشككة بن بناب الفاعل وبناب املفعو  وتتمح  ألحد ا بالقرينة، كأن يذكر 
الفاعل واملفعو  كما يف )ولن ُيشاّد الدين  أحٌد ، وقد روي احلديث بلفظ: )ولن ُيشاّد 

؛ ألن لفظ )الدين  ويها ُروي الدين إال غلبه  وتحتمل الصيغة وجهن علا هذه الرواية
 .  12)بالنصب علا املفعولية مع إضمار الفاعل للعلم به، وروي بالروع علا أنه نا ب واعل

والفعل يبايل: مضارع بااله وبا  به مباالة إذا اهتم به، ويرى بعضهم أن اشتقاقه من 
يل ذلك األمر، كما يقا : ل خيطر ببا  -أي: االهتمام-البا ، با  النفس وهو االككاث 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.21  ينار احلديث رقم: )1)
   يف التمهيد من هذا البحث.32  ينار احلديث رقم: )2)
   يف التمهيد من هذا البحث.31، 1  ينار احلديث رقم: )3)
   يف التمهيد من هذا البحث. 50، 50  ينار احلديث رقم: )1)
 من هذا البحث.   يف التمهيد21  ينار احلديث رقم: )0)
   يف التمهيد من هذا البحث.25  ينار احلديث رقم: )2)
   يف التمهيد من هذا البحث.33  ينار احلديث رقم: )0)
   يف التمهيد من هذا البحث. 31  ينار احلديث رقم: )2)
  51  بغية اآلما : 5)
   يف التمهيد من هذا البحث.12  ينار احلديث رقم: )11)
   يف التمهيد من هذا البحث.10رقم: )   ينار احلديث11)
   يف التمهيد من هذا البحث.2  ينار احلديث رقم: )12)
   يف التمهيد من هذا البحث.13  ينار احلديث رقم: )13)
   يف التمهيد من هذا البحث. 25، ينار احلديث رقم: )1/23  البخاري: 11)
 يد من هذا البحث.   يف التمه11، ينار احلديث رقم: )2321/ 0  البخاري: 10)
 ،  وإمنا حيتمل الفعل وجهن ألنه من باب 1/230  ، وعمدة القاري: ) 1/51  وتح الباري: )12)

املفاعلة وعنيمة بناب الفاعل يف مضارعها كسر ما قبل آخره.  و: خُياطاب، وعنيمة بناب املفعو  ويه وتح 
 دغم.ما قبل آخره،  و: خُياط ب، وهذه احلركات ال تاهر يف امل
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أن باليت به ليس مشتقا من البا ،  -واع أعلم–، والذي ياهر  1)أي: ل ُيكراثين
الختنيص اللفان يف احلروص األصلية، وإن ألف باليت للمفاعلة وليست أصلية بينما 
األلف يف البا  أصلية، مثل ألف: باب، وناب، وباليت معتل النيم، يف حن أن البا  

ألن مصدر )باليت  يأيت علا مباالة، و)مفاعلة  إمنا يكون مصدرا ل )واعل  صحيح النيم؛ و 
 مثل: عاواه معاواة. 

 بناء يـَُفعِّل -3
وقد ورد هذا البناب صحيحا   2)يأيت هذا البناب مضارعا للماضي )وّعل   و: جّرب جُيرِّب

ومعتني يف األمثا  النبوية يف األوعا  التالية: )تُ ع سِّر، وتُ ن  فِّر
ويُ ع ّجل ، 3)

، وحُي دِّث 1)
(0   ،

، ويُ ر يبِّ  2)ويُ ن صِّر، ومُي جِّس، ويُ ه وِّد
، ويُعفِّي، ويُ و سِّع 0)

(2  .  

واألوعا  يُهوِّد ويُنصِّر، ومُيجِّس مضارعات  واده ونّصره وجماسه إذا جعله يهوديا ونصرانيا 
 ،  5)وجموسيا

    11)ومن معاين )وّعل  جعل الشيب مبعىن ما صيد منه

 ، الرِّي اُح  بضم التاب  تُفايئُ ه اوُضباط )تفيئها  من قوله )م ث ُل اْلُمْؤمانا ك م ث لا اخْل ام ةا مان  الزارْعا
بفتح الفاب، وتشديد -وكسر الفاب وختفيف الياب مضارع )أواب ، وُضباطت: )تُ ف يِّئ  

ا تقلبت، ووّيأتا الرياُح مضارع و  ّيأ، يقا : وّيأتا الشجرة، وتفّيأت الاني : إذ - 11)الياب
، وإذا كان اجملرد )ي فايب  يد  علا امليل والرجوع؛ وإن )يُفعِّل ، يفيد  12)الزرع  و وه: حرّكته

                                 
 )بني  11/111  لسان العرب:1)
  52  بغية اآلما :2)
   يف التمهيد من هذا البحث. 50  ينار احلديث رقم: )3)
   يف التمهيد من هذا البحث. 21  ينار احلديث رقم: )1)
   يف التمهيد من هذا البحث. 20  ينار احلديث رقم: )0)
   يف التمهيد من هذا البحث. 11  ينار احلديث رقم: )2)
   يف التمهيد من هذا البحث. 3  ينار احلديث رقم: )0)
   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم: )2)
  2/220ولفة األحوذي: 1/222  ينار: مرقاة املفاتيح:5)

  3/310  شرح التسهيل:11)

  1/12  مرقاة املفاتيح:11)

 )واب  011)ويأ  واملعجم الوسيط  225الصحاح:  12)
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 .  1)تكثري الفعل وهو من معاين وّعل
 الصورة الثانية: مفتوح األول مكسور ما قبل اآلخر 

 وجاب من هذه الصورة ثنيثة أبنية وهي:
 يَنفِعل  -1

 البناب يف احلديثن اآلتين: جاب هذا
ا ي    -  داين ةا أ ح ٌد، إاالا امْن اع  ك م 

ابا  ْنم اعُ )ال  ي كايُد أ ْهل  امل
 
ينماع: مضارع امناع   2)املاْلُح يفا امل

وهو يا ي العن وأصله: ي نم ياع بوزن )ي نفعال ، لركت الياب وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا
(3  . 

لاقُ )  - اُر باالراح ا  و  ت  ْند  تندلق بوزن تنفعال   1)أ ق ْت اُب ب ْطناها، و  ي ُدوُر يفا ا ك م ا ي ُدوُر احلْام 
 . 0)مضارع اندلق

 يَفتِعل -2
وقد سبقت معانيه يف أبنية املاضي املزيد، وجاب   2)يأيت هذا البناب مضارعا ل )اوتعل 

لاستعماله يف هذه األمثا  صحيحا ومعتني يف األوعا  التال  ،  0)ية: )جي ْت هاد، وت  ْغتسا
م وي  ْقت حا
ع 11)، وت  ْهت  زّ  11)، وت  تاباعُ  5)، وجي ْت ماع 2) ي 12)، وت  تاسا     13)، وت  ْبت اع ، وت شك 

وتّتباع: مضارع اتّبع بتابين، تاب الفعل وتاب )اوتعل  وأدغمتا، وتبتاع، مضارع ابتاع وهو 
                                 

  25  ينار: احلقو  الداللية الصروية: 1)

 .  يف التمهيد من هذا البحث12ينار احلديث رقم: )، 221/ 2  البخاري: 2)

  2/335  ينار: كتاب احللية:3)

 . لبحث  يف التمهيد من هذا ا21ينار احلديث رقم: ) ،2251/ 1ومسلم:  3/1151  البخاري: 1)

  10/122  عمدة القاري:0)

  02  بغية اآلما :2)

   يف التمهيد من هذا البحث.21  ينار احلديث رقم: )0)

   يف التمهيد من هذا البحث.32  ينار احلديث رقم: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 05  ينار احلديث رقم: )5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10  ينار احلديث رقم: )11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20  ينار احلديث رقم: )11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم: )12)

   يف التمهيد من هذا البحث.21  ينار احلديث رقم: )13)
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  .)ت  ْبت ياع  لركت الياب وانفتح ما قبلها وقلبت ألفاً يا ي العن، وأصله عند الصروين: 
 بناء َيسَتفِعل -3

وورد هذا البناب يف األمثا    1)يأيت هذا البناب مضارعا ل )استفعل   و: استغفر يستغفر
ي ْستْعفاف، وي ْست  ْغين)النبوية مضّعًفا ومعتني، يف األوعا  التالية: 

وي ست ْحياي ، 2)
(3 ، 

ي ْسك ايحُ ، و 1)وت ْست طايعُ 
(0      

: ي ْست ْطواع، وي ْست  ْرواح، وُنقلت  - 2)علا قواعد الصروين –وأصل ي ْست طايع، وي ْسك ايح 
حركة الواو إ  الساكن قبلها محني علا مضارع الثنيثي اجملرد  و: )ي  ْقُوم = ي  ُقْوم  وصارتا 

 بعد كسرة .يستطاْوع ويسكاْوح مث قلبت الواو ياب لوقوعها ساكنة 

 الصورة الثالثة: مفتوح األول وما قبل اآلخر مًعا
 وجاب من هذه الصورة ثنيثة أبنية:

 يـَتَـَفاَعل -1
وورد البناب يف األمثا    0)يأيت هذا البناب مضارعا للماضي )تفاعل   و: تضارب يتضارب

النبوية صحيحا ومعتني يف األوعا  التالية: )ي  ت  ع اه د
(2  ، 

وي  ت ح اتّ 
، وي  ت  ر اب ون 5)

، وي  ت م ار ى 11)
(11     

                                 
   02  بغية اآلما :1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 50  ينار احلديث رقم: )2)

  التمهيد من هذا البحث.  يف50  ينار احلديث رقم: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 2  ينار احلديث رقم: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث.113  ينار احلديث رقم: )0)

 2/301وكتاب احللية: 2/121  ينار: املمتع:2)

  20  بغية اآلما :0)

 .  يف التمهيد من هذا البحث23ينار احلديث رقم: )  2)

 .  يف التمهيد من هذا البحث12،  1ينار احلديث رقم: )  5)

 .  يف التمهيد من هذا البحث01ينار احلديث رقم: )  11)

 .  يف التمهيد من هذا البحث11ينار احلديث رقم: )  11)
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 بناء يَتفعَّل  -2
وورد هذا البناب يف أمثا    1)يأيت هذا البناب مضارعا للماضي )تفّعل   و: تكرّب يتكرب

الصحيحن يف األوعا  التالية: )ي  ت  ق بال
، وي  ت صّدق 2)

، وي تع جاب 3)
، وي  ت قحام، وت  ف لاتون 1)

(0  ،
ت ب  نا وي  ت كلام، وي   

، وي  ت ك فاف 2)
(0  .  

 بناء يـَتَـَفعَلل  -3
يأيت هذا البناب مضارعا للماضي )تفعلل ، وقد ورد هذا البناب مرة واحدة يف أمثا  
الصحيحن، وذلك قوله صلا اع عليه وسلم يف مثل اخلوارج: )آي  تُ ُهْم ر ُجٌل أ ْسو ُد، إاْحد ى 

ْثُل الب ْضع ةا   ْرأ ةا، أ ْو ما
ْثُل ث ْديا امل ْيها ما ْرد رُ ع ُضد  د ر بوزن )ت  ت فعل ل  وهذا وأصله: ت  ت در   2) ت د 

الوزن عند الصروين يد  علا التحرك واالضطاراب كما سبق، جاب يف الفتح:  قوله: 
ْرد ر   علا حذص إحدى التابين وأصله: )ت  ت د رد ر ، ومعناه: تتحرك  : وقا  السيوطي  5))ت د 

: وصيغة )تفعلل  تنبئ عن التحرك قتيبة   )تدردر : أي: تضطرب وتذهب وجتيب قا  ابن
 أبنية وعل األمر   11)واالضطراب مثل تقلقل تزلز  وتدهده احلجر 

علا وزن مضارعه اجملزوم،  -سوى أمر وأخذ وأكل -يصاغ وعل األمر من كل وعل 
بقي علا حاله.  و:  حبذص حرص املضارعة منه، مث إن كان ما بعد حرص املضارعة متحركاً 

وكان من )أوعل  عاْد وت عّلْم، وش اراْك، وُصْم، وباْع. وإن كان ما بعد حرص الضارعة ساكناً 
يُفعال  أُعيدْت  زته  و: أْكراْم، وأقاْم. وإن ل يكن من )أوع ل  جيب يفمزة الوصل،  و: 

                                 
  22  بغية اآلما :1)

 .  يف التمهيد من هذا البحث3ينار احلديث رقم: )  2)

 يف التمهيد من هذا البحث. .  50، 11، 3  ينار احلديث رقم )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. .32  ينار احلديث رقم )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. .32  ينار احلديث رقم )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. .121  ينار احلديث رقم )2)

 .   يف التمهيد من هذا البحث02ينار احلديث رقم: ) ،1/130  البخاري: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم )011/ 2ومسلم:  3/1321البخاري:   2)

  .22/153  و)113/ 12 ، وينار: عمدة القاري: )250-251/ 12   وتح الباري: )5)

  .121/ 3   الديباج علا مسلم: )11)
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 . 1)اضرب وانطلق، واستغفر
 ابنية فعل األمر

 أبنية فعل األمر المجرد  :أوالً 
 ِافَعل -1

يأيت وعل األمر علا هذا البناب من كل وعلن مضارُعه علا )يْفع ل  وجتلب  زة الوصل 
النطق به، وقد ورد األمر علا هذا البناب   ليتوصل يفا إ  النطق بالساكن؛ إذ ال ميكن ابتدابً 

مما مضارع علا )ي  ْفع ل  يف األوعا  التالية: )اقر أ
أ 2) ،  0)، واصن ع 1)، واشف ع 3)، وابد 

واعم ل
(2   .  

ويعلل الصرويون كسر  زة الوصل يف هذا البناب )ااوع ل  ويف البناب النيحق: )ااوعال  بأّن 
الكسرة أخف من الضمة، والفتح أخف من الكسر إال أنه يؤدي إ  التباس وعل األمر 

)ااعل ْم  و)أ عل م  وال يكفي الفرق بالسكون؛ باملضارع املسند إ  املتكلم عن نفسه يف  و: 
ألن املضارع قد ُيس ّكن يف مواضع الروع ختفيفاً 
، وإ  التباس وعل األمر من )وعل  الثنيثي  0)

 ومن )أوعل  الرباعي يف  و: )ااجلاس  و)أ جلاْس .
 ِافِعل -2

ضارعة منه يصاغ وعل األمر علا هذا البناب من املضارع )يْفعال  بعد حذص حرص امل
وجاب هذا البناب يف ثنيثة أوعا  من هذه األمثا  وذلك:   2)وارتيان يفمزة وصل مكسورة

 .  2)، واضراب 1)، واحراص 5))اانفار

                                 
  1/201وشرح ابن عقيل: 02  ينار: شرح المية األوعا  لبدر الدين ابن مالك:1)

 .  يف التمهيد من هذا البحث2ينار احلديث رقم: )  2)

 .  يف التمهيد من هذا البحث50ينار احلديث رقم: )  3)

 .  يف التمهيد من هذا البحث21ينار احلديث رقم: )  1)

 .  يف التمهيد من هذا البحث50ينار احلديث رقم: )  0)

 .  يف التمهيد من هذا البحث20ينار احلديث رقم: )  2)

  3/321وشرح التسهيل: 1/251  ينار شرح املفصل البن يعي  :0)

  00ووتح األقفا : 02  ينار شرح المية األوعا  لبدر الدين ابن مالك:2)

 .  يف التمهيد من هذا البحث22ينار احلديث رقم: )  5)
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 اُفُعل -3
يصاغ وعل األمر علا هذا البناب من املضارع )يفُعل ، بضم العن وذلك حبذص حرص 

وورد هذا ،  3)لضمة العن ب يفا إتباعاً املضارعة وارتيان يفمزة وصل مضمومة عند االبتدا
 .ا من قت ل يْقُتل، ونص ر يْنُصر  و  0)، واُنُصر 1)البناب يف أحاديث األمثا  يف وعلن: اُق ُتل

 ُفل -4

 يفا الًدنْ ي ا ك أ ناك  غ رايبٌ  ُكنْ جاب وعل األمر علا هذا البناب يف قوله صلا اع عليه وسلم )
أ ْو ع اباُر س بايلن 
يأيت األمر علا هذا البناب من األجوص، وذلك حلذص العن منه   2)

 ويبقا األمر بعد سقوط العن علا وزن )ول .  0)للتخلص من التقاب الساكنن

 أبنية فعل األمر المزيد :ثانيا
 َأفِعل -1

البناب من )أوع ل يُفعال  املزيد با مزة  و: أكر م  ُيْكرام أْكراْم، تأيت صيغة األمر علا هذا 
وتايل حرص املضارعة يف يُْكرام ساكن، ومع ذلك ل يوصل عند بناب األمر يفمزة وصل؛ ألن 

ولّما كان أصل ثانيه التحريك ل جُتْل ب  زة  -كما سبق-أصل ُيْكرام: يُ ؤ ْكرام مثل يُد حراج 
وجاب هذا البناب يف   2)مر، بل رُّد إليه ثانيه احملذوص وهو  زة القطع الزا دةوصل يف بناب األ

ر .  11)، وأ ْولا  5)أمثا  الصحيحن ثنيث مرات، وذلك: )أ خربا   ، وأ بشا

                                                                                            
 .  يف التمهيد من هذا البحث52ينار احلديث رقم: )  1)

 .هيد من هذا البحث  يف التم1ينار احلديث رقم: )  2)

  00ووتح األقفا : 1/201  ينار: شرح ابن عقيل:3)

 .  يف التمهيد من هذا البحث13ينار احلديث رقم: ) ،012/ 2ومسلم:  2035/ 2  البخاري: 1)

 .  يف التمهيد من هذا البحث22ينار احلديث رقم: ) ،1552/ 1ومسلم:  2001/ 2  البخاري: 0)

 .  يف التمهيد من هذا البحث13ينار احلديث رقم: ) ،2302/ 0  البخاري: 2)

  1/020  ينار شرح ابن عقيل:0)

  00وينار أيضا: شرح المية األوعا  لبدر الدين:  02  وتح األقفا :2)

 .  يف التمهيد من هذا البحث1ينار احلديث رقم: )  5)

 .  يف التمهيد من هذا البحث25ينار احلديث رقم: )  11)
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ُدوا و ق ارابُوا، و   ُروايقو  صلا اع عليه وسلم: )و س دِّ   . 1) أ ْبشا
 فعِّل -2

من املضارع )يُفعِّل  حبذص  -بكسر العن املشددة-يصاغ وعل األمر علا وزن )وعِّل  
، وقد جاب وعل األمر علا هذا البناب يف أربعة  2)حرص املضارعة وقط،  و: قدام يُقدِّم قدِّم

 .  0)ويسِّر، وبشِّر  1)، وسدِّد 3)أوعا  من هذه األمثا  وهي: )أوِّ 

 فَاِعل  -3
)واعال  حبذص حرص املضارعة  و:  يصاغ وعل األمر من املضارع )يفاعال  علا وزن

سال  ُيس الا س الاْ 
وورد وعل األمر علا هذا البناب مرة واحدة وذلك قوله صلا اع عليه   2)
ُدوا  ُروا و ق ارابُواوسلم: )س دِّ ، و أ ْبشا

(0  . 
 تفاَعلْ  -4

وقد   2)يصاغ وعل األمر علا هذا البناب من املضارع )يتفاع ل  حبذص حرص املضارعة
 ت  ع اه ُدواورد هذا البناب يف موضع واحد من هذه األمثا  وذلك قوله صلا اع عليه وسلم: )

بالا  ُو  أ ش ًد ت  ف صًِّيا مان  ارا ي باي داها    يفا ُعُقلاه ا  الُقْرآن ، و  و الاذاي ن  ْفسا
(5  . 

 ِافتِعل  -5
يصاغ وعل األمر من املضارع )ي  ْفتعال  حبذص حرص املضارعة واالتيان يفمزة وصل  و: 

ااْستماع من ي ْستماع
وجاب األمر علا هذا البناب يف وعلن من أمثا  الصحيحن و ا:   11)

                                 
 .  يف التمهيد من هذا البحث22ينار احلديث رقم: ) ، 1/23  البخاري: )1)

  120  ينار: املغين يف تصريف األوعا :2)

 .   يف التمهيد من هذا البحث1ينار احلديث رقم: )، 2200/ 2  البخاري: 3)

 .  يف التمهيد من هذا البحث25ينار احلديث رقم: )، 23/ 1  البخاري: 1)

 .  يف التمهيد من هذا البحث50ينار احلديث رقم: ) ،1305/ 3ومسلم:  32 /1  البخاري: 0)

  102  ينار: معجم األوزان الصروية: 2)

 .   يف التمهيد من هذا البحث22ينار احلديث رقم: )، 23/ 1  البخاري: 0)

  102  ينار: معجم األوزان الصروية2)

 .  يف التمهيد من هذا البحث01قم: )ينار احلديث ر  ،011/ 1ومسلم:  1521/ 1  البخاري: 5)

  3/310  ينار: شرح التسهيل:11)
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  .  2)، والت ماسْ  1))اتاقا 
 ِعل ِاستف -6

  وأصله عند  3)ورد هذا البناب يف وعل واحد من أمثا  الصحيحن وهو: )استعان
الصروين )ااستْعوان  من العون، وُنقلت كسرة الواو إ  الساكن قبلها، مث قلبت ياًب لوقوعها 

 . 1)ساكنة بعد كسرة، وأصبح )استعاْنْ  مث حذوت الياب للتخلص من الساكنن
  

                                 
 .  يف التمهيد من هذا البحث21ينار احلديث رقم: )  1)

 .  يف التمهيد من هذا البحث21ينار احلديث رقم: )  2)

 .  يف التمهيد من هذا البحث51ينار احلديث رقم: )  3)

  2/301  ينار: كتاب احللية:1)
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 األحاديث املتعلقة بأبنية املصادراملبحث الثاين: 
 مفهوم المصدر

وله أنواع إال أنه إذا أُطلاق  املصدراسم موضوع للداللة علا احلدث، ويدرك بالذهن.
وإذا أُريد غري األصلي قُ ياد، ويقا : املصدر امليمي، أو  ، 1)يراد به: املصدر األصلي

للمصدر األصلي احكازاتن خُتراج  الصناعي، و و ذلك. و ذا ض ّمن احملدثون يف تعريفهم
األنواع  األخرى من املصادر، وقالوا يف تعريفه:  هو اسم يد  علا احلدث، جمّرًدا من الزمن 

املفاعلة، وال فتوًما بيابن مشددةن بعدها بدوًبا مبيم زا دة عدا والتوكيد والعدد والنوع، وليس م
   2)تاب زا دة. 

 لثنيثي، ومصادر غري الثنيثي.وأبنية املصادر نوعان: مصادر ا
،  3)اختلف العلماب يف عدد أبنية مصادر الثنيثي اجملرد، وقيل: عددها مخسة وعشرون

 .  5)، وقيل: اثنان وثنيثون، وقيل غري ذلك 4)وقيل: ما ة
من الصروين حيكمون  اً وال ختضع هذه األبنية الكثرية لقواعد مطردة، مما جعل وريق

ويرى وريق آخر أ ا تقاس يف بع  األبنية بضوابط  ، 6)بأن مصادر الثنيثي كلها مساعية
،واملقيس: م ْفع ل، وو  ْعل، ووُ ُعو ، ووُعا ، وو  ع ل، وو  ع الة،  7)تقريبية، وما عداها ال يقاس عليه
ووُ ُعولة، وو عايل، وواع ا ، وواع الة. 
(8 .  

                                 
  2/312  21أبنية املصادر: أ. حممود احلسن. جملة جممع اللغة العربية بدمشق اجمللد )حبث   1)

  132تصريف األمساب واألوعا ، للدكتور وخر الدين قباوه:   2)

  10كتاب األوعا  البن القوطية:  3)

  22األوعا  البن القطاع:كتاب   1)

  3/111الرضي علا الكاوية:وشرح  1/12، وشرحه البن يعي :200ينار املفصل:   0)

  3/222وا مع:  1/223واالرتشاص: 12ينار: كتاب األوعا  البن القوطية:   2)

وتصريف  3/222و ع ا وامع: 2/232وشرح األلوين علا األلفية: 1/101ينار: شرح الرضي علا الشاوية:  0)
  01األمساب للطنطاوي: 

اتفاق بن القا لن بالقياس بل يزيد عند بعضهم، وينقص عند وما ذكره ليس حمل  02شرح المية األوعا :  2)
 وغريها. 15وتصريف األمساب: 00وشذا العرص: 3/222آخرين. كما يف ا مع:
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 در الثالثي القياسية في أمثال الصحيحينأبنية مصااًل: و أ
 فـَْعل -1

أمثا  الصحيحن، وذلك يف: )أ ْخذ،  يف  املتعدي لوقد جاب هذا البناب من )و  ع  
، وم ْطلُ  5)، و  ْتح 4)، ن ْصر 3)، وق  ْو ، وق  ْتل، وأ ْجر 2)، وك ْسب 1)وت  ْرك

،  7)، وخ ْرق 6)
، وح قّ  8)و انّ 

، وس ْوب 10)، وخ طّ  9)
س ْوق، و  11)

وح ْرب  13)، ويل ّ  12)
،  15)، وز رْع 14)

  .  16)وك ْدر
  مصدرًا لف ع ل النيزم يف مخسة مصادر من هذه األمثا  وهي: فـَْعلوجاب بناب )

، وص رْب  19)، ومْهل 18)، وو ْضل 17))و  ْرق
، وص ْفو 20)

(1 .  

                                 
    يف التمهيد من هذا البحث. 2ينار احلديث رقم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 3ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12، 11، 31، 23ينار احلديث رقم: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 52ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 23ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30ينار احلديث رقم: )  5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12ينار احلديث رقم: )  11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21ينار احلديث رقم: )  11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 125ينار احلديث رقم: )  12)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111ينار احلديث رقم: )  13)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02ينار احلديث رقم: )  11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: )  10)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30ينار احلديث رقم: )  12)

 حث.   يف التمهيد من هذا الب1ينار احلديث رقم: )  10)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02، 31ينار احلديث رقم: )  12)

 .  يف التمهيد من هذا البحث30ينار احلديث رقم: )  15)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22ينار احلديث رقم: )  21)
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 فـُُعول -2

ُلُ  وصُ علي  ه وس  لم: )ج  اب ه  ذا البن  اب مص  دراً ل   )و  ع ل  ال  نيزم،  وذل  ك يف قول  ه ص  لا اع  و   ما  خل 
الصا  ا اما أ ْطي   ُب عاْن  د  اللا  ها ت  ع   ا   ما  ْن راي  حا املاْس  كا 
ُخلُ  وص: مص  در ب  وزن وُ ُع  و  م  ن )و  ع   ل    2)

 . 3)النيزم، ومعناه التغري، جاب يف اللسان: خل ف اللنب، وغريه ُخُلوواً تغري طعمه، ورحيه 
 فـََعل -3 

ل )و عال  النيزم،  و: و راح و  ر حا، وقد ورد هذا البناب يف كثر جميب هذا البناب مصدرًا 
ل )و عال  النيزم، يف مثانية مصادر وهي: )و  ر ح، وع ط   أمثا  الصحيحن مصادر

(4  ،
وح ب ط
، ون ص ب، وأ ذ ى 2)، وغ ض ب 5)

، وأ ج ل 7)
، وس ه ر 8)

(9   
 أبنية مصادر غير الثالثي في أمثال الصحيحينثانيا: 
، وما مسُاع فالفاً له حُيف ظ  10)الصرويون علا أن ملصادر غري الثنيثي قياساً مطرداً أوع 

:  اعلم أن ما جاوز من األوعا  ثنيثة أحرص... وإن وال يقاس عليه. قا  ابن يعي 
  . 11)مصادرها جتري علا سنن ال خيتلف، وقياس واحد مطرد يف غالب األمر وأكثره 

 ِإفعال -1
جاب هذا البناب مصدرًا للفعل املزيد يفمزة قطع )أوعل  وهو القياس ويه ما ل يكن 

                                                                                            
   يف التمهيد من هذا البحث. 30ينار احلديث رقم: )  1)

    يف التمهيد من هذا البحث. 110، ينار احلديث رقم: ) 210/ 2  ومسلم: )2/201  البخاري: )2)

  112/ 5   لسان العرب: )خلف: 3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11ينار احلديث رقم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21ينار احلديث رقم: )  5)

  32ينار: التبيان يف تصريف األمساب:   11)

  1/03شرح املفصل:   11)
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 وورد هذا البناب يف ثنيثة مصادر من أمثا  الصحيحن وذلك يف:  ، 1)معتل العن

ر ُهْم  مْ إامْي انُ هُ ي  ُقوُلون  ماْن ًخرْيا ق  ْو ا الرب ايّة ال جُي اواُز  ) قوله صلا اع عليه وسلم: - ح ن اجا
ُْرُق الساْهُم مان  الراماياة ْرُُقون  مان  الدِّينا ك م ا مي  ارميان: بوزن اروعا ، وهو مصدر   2)  مي 

 .للفعل آمن

، و ل كا    نا  )ل     ْيس  املاْس    كاُن الا    ذاي ت      ُرًدُه اأُلْكل     ةُ وقول    ه ص    لا اع علي    ه وس    لم:  - و اأُلْكل ت     انا
ارحل  اص: ش  دة   3)  إاحلْ اوً  ااملاْس  كاُن الا  ذاي ل   ْيس  ل   ُه غا  ىًن، و ي ْس  ت ْحياي أ ْو ال  ي ْس  أ ُ  النا  اس  

 وهو مصدر الفعل: أحلف، بوزن أوعل.   4)ارحلاح يف املسألة

ي   ارُُهْم يفا ا وقول  ه ص  لا اع علي  ه وس  لم: - ي   ارُُهْم يفا )النا  اُس م ع   اداُن، خا ْس  ني ما جل اهالايا  ةا خا ، ارا
ارس   نيم:  مص   در الفع   ل أس   لم يُس   لام إس   نيما، وق   د ع   رب ب   ه ع   ن اس   م ع ل    م   5) إاذ ا و  ُقُه   وا 

لل   دين، وه   و جمموع   ة التع   اليم والش   عا ر ال   ع ميارس   ها املس   لم، وص   ار املص   در يف حك   م اس   م 
    6)الذات

 ِفعال -2
: صلا اع عليه وسلمورد واعا  مصدراً للمزيد يف موضع واحد من هذه األمثا  وهو قوله 

، و ل كاْن  ه ادٌ )ال  هاْجر ة  ب  ْعد  الف ْتحا : اجلهاد: مصدر جاهد بوزن واعل، قا  اجلوهري  7) و ناياةٌ  جا
هاداً    . 8)وجاهد يف سبيل اع جماهدة، وجا

 انِفعال -3
انفعا  مصدر )انفعل  ، جاب هذا البناب يف موضع واحد من األمثا  النبوية، وذلك 

                                 
 2/150واالرتشاص:  3/320 ينار: شرح التسهيل:  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12ينار احلديث رقم: ) ،2/012ومسلم:  2/2035البخاري:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 50ينار احلديث رقم: ) ،2/015ومسلم:  2/030البخاري:   3)

  5/300لسان العرب: )حلف    1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112ينار احلديث رقم: ) ،1/2233ومسلم:  3/1310البخاري:   0)

  2/312  21ينار: حبث أبنية املصادر: أ. حممود احلسن، جملة جممع اللغة العربية بدمشق: اجمللد )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: ) ،3/1122ومسلم:  3/1120البخاري:   0)

  151الصحاح: )جهد    2)
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يبُ ه ا ش ْيبٌ يف قوله صلا اع عليه وسلم: ) ح ىتا  و م ث ُل اْلُمن اواقا م ث ُل اأْل ْرز ةا اْلُمْجذاي ةا الاعا ال  ُيصا
اي ُكون   ًة  اجْناع اوُ ه  د  م راًة و احا

اجناعاص: مصدر اجنعف الشيُب، من ج عف ه إذا ص ر ع ه أو ،  1)
 .ق  ل عه

 تفاُعل وتفعُّل -4
لتفاع ل  وتفّعل ؛ ألن قياس مصدر الفعل اخلماسي املبدوب بتاب زا دة أن  انو ا مصدر 

 .يكون علا وزن ماضيه بضم رابعه إن كان صحيح اآلخر، وكسره إن كان معتل اآلخر
 وورد هذان البنابان يف األمثا  النبوية التالية: 

م ث ُل  ت  ع اطُفاهامْ ، و  ت  ر امحُاهامْ ، و  ت  و ادِّهامْ )م ث ُل اْلُمْؤمانان  يفا يقو  صلا اع عليه وسلم:  -
اع ا ل ُه س ا اُر اجلْ س دا باالساه را و احلُْماا  ْنُه ُعْضٌو ت د  اجلْ س دا إاذ ا اْشت ك ا ما
(2     

)إن أهل اجلنة يكابون أهل الغرص من و وقهم، ك م  ا ي  ت   ر اب ْون  يقو  صلا اع عليه وسلم:  -
،  يفا الك وْك ب  الًدرِّيا الغ ابار   ْغرابا

 
ْشراقا أ وا امل

 
، مان  امل م ا ب  ي ْ ن  ُهْم  لات  ف اُضلا األُُوقا

و التواُدد،   3) 
:  الت  واد، ع   ل تف  اُعني، ق  ا  الرامهرم  زيوال  كاُحم، والتع  اُطف، والتفاُض  ل: مص  ادر م  ن ت فا

والتح    اب، وال    كاحم، والتواص    ل، مص    ادر م    ن قول    ك: ل    اّب ال    رجنين وت    واّدا وتواص     ني 
وترامح   ا. وه  و أن يق  ع واع  ُل احملب  ة وامل  ودة والوص  لة والرمح  ة  م  ن أح  د ا مث  ل م  ا يق  ع م  ن 

     4)اآلخر 

ُو  أ ش ًد يقو  صلا اع عليه وسلم:  - ي باي داها    مان   ت  ف صًِّيا)ت  ع اه ُدوا الُقْرآن ، و  و الاذاي ن  ْفسا
بالا يفا ُعُقلاه ا  ارا
. التفصِّي: مصدر ت  ف صاا، وجاب هذا املصدر بكسر ما قبل اآلخر  5) 

ألنه معتل. 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: ) ،1/2121ومسلم: 0/2130بخاري: ال  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21ينار احلديث رقم: ) ،1/1555ومسلم:  0/2232البخاري:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 01ينار احلديث رقم: ) ،1/2100مسلم:   3)

  122أمثا  احلديث للرامهرمزي:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 01ينار احلديث رقم: ) ،1/011ومسلم:  1/1521البخاري:   0)



ص  106 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 أبنية المصادر السماعية 

 من الثالثي المجرد  : المصادر السماعيةأوالً 
 مصادر المتعدِّي من )فـََعل وَفِعل(  -أ

ما ل يكن داال علا -سبق أن قياس مصدر الفعل املتعدي من )و  ع ل وو عال : )و  ْعل  
وما جاب علا خنيص ذلك وهو مساعي حيفظ وال  -معىن خيتص ببناب ُمعّنن يقاس عليه

ووعال  املتعديان يف أمثا  الصحيحن وقد وردت مصادر مساعية من )و  ع ل   1)يقاس عليه
 علا النحو التايل: 

 ِفْعل -1
ورد هذا البناب مصدرًا ل )و  ع ل يفعال  املتعدي يف قوله صلا اع عليه وسلم: )من 

ّا ) :قوله:  مترة من كسب طيب...  قا  العيين بعاد تصدق  بكسر العن  -  د  مترةبع 
وجاب يف اللسان  الع د  والعاد  والعديل سواب، أي: الناري،   2) املثل :مبعىن -ووتحها

 .  3) چىئ  ىئ  ىئ  ی چ واملثيل... ويف التنزيل: 
ْحرًا وورد مصدرًا ل )وع ل يفع ل  يف قوله صلا اع عليه وسلم: ) إانا مان  الب  ي انا ل سا

(4  
ْحر، وهو مصدر بوزن )واْعل   .والسِّحر: اأُلْخذة، وكل ما لطف مأخذه ودق وهو سا

م ث ل ما بعثين اع وورد مصدرًا ل )و عال يفع ل  املتعدي يف قوله صلا اع عليه وسلم: )
، العالم: مصدر ع لامه يعل مه  5) ، كمثل الغيث الكثري أصاب أرضاً والعلمبه من ا دى 
 . 6)وكان قياسه )و  ْعل ؛ ألنه متعدن  املصدر علا )واْعل عاْلًما، وجاب 

                                 
 51ووتح األقفا :  2/232وشرح األلوين:  21-02ينار: شرح المية األوعا :   1)

  20/115عمدة القاري:   2)

  50املا دة:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: ) ، 2/051  ومسلم: )0/1502  البخاري: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث.35، ينار احلديث رقم: ) 1/1020  ومسلم: )1/12  البخاري: )0)

  1/15وشرح املفصل:  2/123ينار: املقتضب:   2)
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 فـُْعل: -2
ورد هذا البناب مصدرًا ل )و  ع ل يفعال  املتعدي مرتن وذلك يف قوله صلا اع عليه 

ْن  ُعُه، مان  وسلم: ) ق  ْلُب ، وقوله صلا اع عليه وسلم: ) 1) و إانا ذ لاك  ن ْصرُهُ  الاًْلما ل ُْجزُُه، أ ْو مت 
   2) اثْ ن ت  ْنا  ُحبِّ الشاْيخا ش ابٌّ ع ل ا 

وهو من األبنية   3)و )طُْلم، وُحّب : بوزن )وُ ْعل  من  ل مه يالامه  ُلماً وحّبه حي اّبه حباً 
املسموعة يف مصدر و  ع ل املتعدي
(4 .   

ي  وورد مص   دراً ل    )و عال يفع    ل  م   رة واح   دة يف قول   ه ص   لا اع علي   ه وس   لم : )
إانا س    اقا

رُُهْم  مصدر مساعي لش راب    6)ُشْربا: بضم الشن  5) ُشْربًااْلق ْوما آخا
وجاب بفتح الشن علا   7)

ى   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    چ وج    اب بكس    رها، يف قول    ه تع    ا :  ، 8)القي    اس

رب:  احلظ من املاب قا  الفراب   9)چۇئ    . 10): الشا
 و  ع ل: -3 

:  وقد جاب مصدر و  ع ل هذا البناب من األبنية السماعية ل )و  ع ل وو عال  املتعديان، قا  سيبويه
يسراق س ر قا  يفُعل، وو  ع ل يفعال علا )و  ع لن ، وذلك: حل بها حيلُبها ح ل با، وسر ق

(11 .  

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: ) ،1/1552ومسلم:  2/2001البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111ينار احلديث رقم: )  2/021)مسلم:   2)

  ينار: القاموس: )حبب   3)

  2/123واالرتشاص: 2/123ينار: املقتضب:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02ينار احلديث رقم: ) ،1/103مسلم:   0)

  ط: دار اجليل. 2/132كذا ضبط يف صحيح مسلم:    2)

  2/121واملقتضب:  1/2ينار: الكتاب:   0)

  1/0الكتاب:   2)

 100الشعراب:   5)

  2/222معاين القرآن:   11)

، ويبدو أن هذا البناب قليل 1/10، وشرح املفصل البن يعي : 021، و012وينار: التكملة:  1/2الكتاب:   11)
ع نًي  ستة أو سبعة: رق ص  ر ق صا، االستعما  مصدرًا ل )و  ع ل   حىت قا  ابن دريد:  واملصادر الع جابت علا )و  ع ل  و   

ل ًبا، وق  ن ص ق  ن ًصا، وج ل ب ج ل ًبا، وط ل ب ط ل ًبا، وه ر ب ه ر بًا  ينار: وهرة اللغة:  )رقص  ور و ًضا، وط ر د ط ر ًدا، وح ل ب ح 
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وجاب هذا البناب يف أمثا  الصحيحن مصدرًا للمتعدي من باب )وع ل يفُعل ويفعال  
ًبا، وأ م ل ه أم نيً  يُقو  صلا اع عليه وسلم:   يف )ن س به ن س 

ُلُه، لْ  ُيْسراْع باها ) ُبهُ م ْن ب طاأ  باها ع م  ا )ويُقو  يف مثل ارنسان وأجله وأمله:   1) ن س  و ه ذ 
ًبا،   2)  أ م ُلهُ الاذاي ُهو  خ اراٌج  به وينُسبه ن س  والن س ب: يف األصل مصدر يقا  منه: نس به ينسا

 . 3)ويستعمل امساً للقرابة، أي: واحد األنساب
مصدرًا للمتعدي من باب: )وعال يفع ل  يقو  صلا اع عليه  -أيضا -وجاب البناب  

ًيا ال  ي  ْعراُص م ْعُرووًا و ال  يُ ْنكاُر ُمْنك رًا، إاالا م ا وسلم يف م ث ل القلب املفتون: )ك الُكوزا جُم خا
ُلهُ م ْن ب طاأ  باها ويف املثل السابق: )  4) ه و اهُ ُأْشراب  ماْن  ُبُه ع م  وا  و ى: ميل  ، لْ  ُيْسراْع باها ن س 

ي  ْهو اه ه ًوى -بالكسر –النفس إ  الشهوات، وهو مصدر بوزن )و  ع ل  من هوايه 
، قا   5)

 .، والع م ل: مصدر ع ماله يعم له  6)چ   ۆئوئ  ۇئ    ۇئ  چ تعا : 

 فـَُعل  -4
أنه قا :  املصادر علا  قليل يف املصادر، وقد حكا السيوطي عن الفرابهذا البناب 

م ث ُل م ا يف أمثا  الصحيحن قوله صلا اع عليه وسلم: )ذلك وُ ع ل قليلة، قد جاب من 
، ك م ث لا الغ ْيثا الك ثاريا أ ص اب  أ ْرًض  ا ُد ىب  ع ث ينا اللاُه باها مان   و العاْلما

وخيتص هذا البناب يف   7)
يف باب أبنية املصادر من وع ل يفعال وقا :  وجييب يف  أبنية املصادر باملعتل، قا  ابن قتيبة

ى، وليس جييب  مصدر علا املعتل علا )وُ ع ل  قالوا: هداه يهديه ُهًدى، وسرى يسري ُسرً 

                                                                                            
2/012 . 

   يف التمهيد من هذا البحث.53ينار احلديث رقم: ) ، 1/2101  مسلم: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0ينار احلديث رقم: ) ، 0/2305  البخاري: )2)

  121والقاموس:  1/225ولسان العرب:  1132ينار: )نسب  يف الصحاح:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0ينار احلديث رقم: ) ، 1/122  مسلم: )1)

 .10/131)هوا  ، ولسان العرب: 010،واملفردات يف غريب القرآن:  1111الصحاح: )هوا    0)

  11النازعات:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 35ينار احلديث رقم: ) ، 1/1020  ومسلم: )1/12  البخاري: )0)
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وُ ع ل إال يف املعتل 
(1   

 فـَْعلة -5
بفتح الفاب وسكون العن، بناب قياسي للداللة علا املرة من الثنيثي، وقد مسُاع مصدراً 

ته ر مْحة، وليسأصليًّا، وليس للمرة، قا  ابن سيده يراد  :  وقد جاب علا )و  ْعلة  كقو م: ر محا
وورد هذا البناب يف األمثا  النبوية مصدرًا للمتعدي  ، 2)به مرة واحدة، وكذلك: لقيته ل ْقية 

والد ْعوة:   3) املالوم ةو  عْ د  اتاقا من )و  ع ل، ووعال  ومن األو  قوله صلا اع عليه وسلم: )
ُْؤماُن ي ْسك ايُح ماْن الع ْبُد . ومن الثاين قوله صلا اع عليه وسلم: ) 4)مصدر مساعي من دعا

امل
 . ن ص با الًدنْ ي ا و أ ذ اه ا إا   ر مْح ةا اللاها 

 ِفْعلة -6
لسة العلماب، وجاب مصدرًا أصليا  واْعلة: وزن قياسي السم ا يئة،  و: جلست جا

يةً  وقد ورد ، (5)،للمتعدي وليس مرادا به ا يئة، قالوا: نش د الضالة  ناشدًة، ومحا مريض ه محا
ن ة  يف قوله صلا اع عليه  هذا البناب مصدرًا للمعداى يف األمثا  النبوية، من ذلك: )وات ْ

ْثلا الصاف ا و ني  ت ُضرًُه وسلم: ) ري  ع ل ا ق  ْلب  ْنا، ع ل ا أ بْ ي    ما ن ةٌ ح ىتا ت صا  :قا  األزهري   6) وات ْ
ن ةا   و  ت  ْنُت  :يف كنيم العرب االبْ ت نيُب واالْمتاح اُن وأصلها مأخوٌذ من قولك وا اُع م ْعىن الفات ْ

والفتنة مصدرمساعي من و  ع ل   7) الفاّضة  والذاه ب  إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديب من اجل يِّد
  . 8)املتعدي، يقا : وتنته و  ْت ًنا، وواْتنة  ووُ ُتونا

                                 
  221أدب الكاتب:   1)

  1/102وشرح الرضي علا الشاوية:  1/2وينار: الكتاب:  11/133املخصص:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21) ينار احلديث رقم: ،01/،1ومسلم:  2/221البخاري:   3)

  313ينار: الصحاح: )دعا    1)

  11/133وينار املخصص:  20وتح األقفا :   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0ينار احلديث رقم: ) ، 1/122  مسلم: )2)

  11/211هتذيب اللغة: )ت، ن، ص    0)

  13/325لسان العرب: )وَت    2)
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وه ج ره هاْجرًة،  1)،ومثل و  ت نه واتنًة: )و ط ره واطرةً 
ون  و اه نايا ةً    2)

من قوله صلا اع    3)
ب  ْعد   هاْجر ة  ال    وقوله صلا اع عليه وسلم: )ةر  طْ الفا ا ل  د ع  ول  يُ  ودن ولُ م   لً كُ عليه وسلم: )

اٌد  ه  ، و ل كاْن جا      4) و ناياةٌ الف ْتحا

 فـُْعَلة -7
  5)ة ع  دْ خُ  بُ رْ )احل  صلا اع عليه وسلم: جاب هذا البناب مصدراً لفع ل املتعدي يف قوله 

سكان إبفتح اخلاب و   عةدْ خ  )اتفقوا علا أن أوصحهن :  يُروى بثنيث روايات، قا  النووي
 . 6) والثالثة بضم اخلاب ووتح الدا  ،سكان الدا إوالثانية بضم اخلاب و  ،الدا 

 فـُْعالن -8
يف أبنية املصادر من  هذا البناب من املصادر السماعية ل )و  ع ل   املتعدي، قا  ابن يعي 

وع ل يفعال املتعدي:  وقد جاب أيضا علا )وُ ْعنين  بضم الفاب، قالوا: غف ر اُع ذنب ه 
وورد هذا البناب يف )بُني ان  7)ُغْفرانا 

ُن لاْلُمْؤمانا    يقو  صلا اع عليه وسلم: ) 8) اْلُمْؤما
ي انا  اْلبُ ن ْ   وأصله مصدر بىن يبين، يقا :  ب  ن  ْيت الشيب  واألمر  باناًب ي ُشًد ب  ْعُضُه ب  ْعًضا ك 

ويفذا االستعما   ، 10)وُيست عمل للداللة علا اسم الذات مبعىن: احلا ط . 9)وبُنيانا: أقمته 
   11)هو احلا ط املبين و وه -مثني -ورد يف هذه األمثا  والبُنيان يف احلديث املذكور

                                 
  321: ينار: كتاب األوعا   1)

  015القاموس: )هجر    2)

  1121الصحاح: )نوي    3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: ) ،3/1122ومسلم:  3/1120البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02ينار احلديث رقم: ) ، 3/1321  ومسلم: )3/1112  البخاري: )0)

 12/10شرح النووي  علا صحيح مسلم:   2)

  1/12شرح املفصل:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32، 15ينار احلديث رقم: )  2)

 11/110، و لسان العرب: )بين   23ينار: كتاب األوعا  البن القطاع:   5)

  111ينار: الصحاح: )بىن    11)

   5/122ينار: مرقاة املفاتيح:   11)
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 ِفَعال  -9
)و إان اه ا ل ْيس  ورد هذا البناب مصدرًا ل )و  ع ل  املتعدي يف قوله صلا اع عليه وسلم: 

ن  ه ا و ب  ْن  اللاها  ج ابٌ ب  ي ْ :  وقد جاب من ح ج به، قا  سيبويه، واحلاجاب مصدر مساعي  1) حا
ت بته   ابًا، وك  بته كاذ  بع  مصادر ما ذكرنا علا )واع ا   كما جاب علا وُ ُعو ، وذلك  و: ك ذ 

ابًا  ج  كاتابًا، وح ج بته حا
(2 . 

 فـََعالة  -10
ومن األوزان السماعية ملصدر املتعدي )و  ع الة 
واألمانة  يف قوله  ومنه )الرضاعة،  3)

 ج اع ةا  الراض اع ةُ )إامنا ا صلا اع عليه وسلم: 
مان  امل

ع الصً  أماه، ورض عها ر ْضًعا،   4) يقا : رضا
ور ضاعةً 
 . 6)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ ويف التنزيل:   5)

ْثل  أ ث را الو ْكتا )ي  ن اُم الراُجُل الن اْوم ة ، وقوله:  و  تُ ْقب ُ  األ م ان ُة ماْن ق  ْلباها، و  ي ا ًل أ ث  رُه ا ما
(7  

فُته، وأمانت الرجل  أمانًة: وثقت     2)به واألمانة: مصدر أ مانه، يقا :  أمانت الشيب : ضد خا

 فـَْعلى -11
اُهن ا  الت اْقو ى)جاب هذا البناب يف قوله صلا اع عليه وسلم:   اسم منوالتقوى   9) ه 

بن مالك يف هذا  ، يقا : ت  ق ا اع  تقًوى، أي: خاوه. وهو من أمثلة بدر الديناالتقاب
  . 10)الباب

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 21احلديث رقم: ) ينار ، 1/01 ، ومسلم: )2/221  البخاري: )1)

  1/0الكتاب:   2)

  2/123واالرتشاص:  11/133واملخصص:  222أدب الكاتب:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 00ينار احلديث رقم: ) ، 2/1102 ، ومسلم: )2/532  البخاري: )1)

   1/225املصباح املنري: )رضع    0)

  233البقرة:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 15ينار احلديث رقم: ) ، 1/122 ، ومسلم: )0/2322البخاري: )  0)

 13/21، ولسان العرب: )أمن  32كتاب األوعا  البن القطاع:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 113ينار احلديث رقم: ) ،1/1522مسلم:   5)

  20ووتح األقفا :  01ينار: شرح المية األوعا :  11)
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 المصادر السماعية من فـََعل الالزم  -ب
، )و  ْعل  للحجاز، قياس مصدر النيزم من )و  ع ل : )وُ ُعو   عند اجلمهور، وعند الفراب

و)وُ ُعو   لنجد، وأجاز جممع اللغة العربية قياس )و  ْعل، ووُ ُعو   يف مصدر و  ع ل النيزم، وما 
جاب علا غري ذلك مساعي ال يقاس عليه عند اجلميع، وقد ورد يف األمثا  النبوية من األبنية 

 السماعية ما يلي:
 ِفْعل -1

 النيزم يف قوله صلا اع عليه وسلم:  ورد هذا البناب مصدراً لفع ل 
أ ح ٌد إاالا غ ل ب ُه  الدِّين  )إانا الدِّين  ُيْسٌر، و ل ْن ُيش ادا  -

الدِّين: يف األصل مصدر دان له   1) 
 إذا أطاعه، قا  الشاعر: ]الواور[ دايناً 

 وأيامن لنا ُغر  ط  وا 
 

  2)ن داي ناعصينا ال ملك ويها أن  
وتك   رر وروده يف ه   ذه األمث   ا  مبع   ىن ارس   نيم، وه   و م   ن ب   اب اس   تعما  املص   در مبع   ىن اس   م  

 .  3)ألنه د  علا جمموعة التعاليم والشعا ر الدينية الذات؛
ال  ي ُكوُن يفا ش ْيبن إاالا ز ان ُه  الرِّْوق  )إانا  -

بوزن )واْعل  من الروق ضد العنف، وهو مصدر   4) 
   5)باب و  ع ل النيزم، يقا : رو ق به وله وعليه راو ًْقا: إذا لطف

 ِفْعَلة  -2
)ناْعم ت انا م ْغُبوٌن : صلا اع عليه وسلمجاب مصدر وع ل النيزم علا هذا البناب يف قوله 

 : و الف ر اُغ  الصِّحاةُ وايهام ا ك ثارٌي مان  النااسا
ّحة: خنيص   6) الُسْقم، وذهاب املرض، وهو مصدر الصا

وهو من املصادر السماعية القليلة ل )و  ع ل  النيزم، وفي تاج العروس:  . 7)صّح ونيٌن من عالّته
                                 

   يف التمهيد من هذا البحث. 22ينار احلديث رقم: ) ،1/22البخاري:   1)

 .102والبيت لعمرو بن كلثوم يف معلقته ينار شرح املعلقات للزوزين:  ،320الصحاح )دين    2)

  2/310  21حبث أبنية املصادر: أ. حممود احلسن، جملة جممع اللغة العربية بدمشق اجمللد )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111ينار احلديث رقم: ) ،1/2111مسلم:   1)

 11/111 ينار لسان العرب: )روق   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 52ينار احلديث رقم: ) ،0/2300البخاري:   2)

  2/052لسان العرب: )صحح    0)
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وقد و ردْت مصادُر علا وُ ْعلن وواْعل ةن بالكسر يف أ لفايف هذا منها . الًصًح بالّضّم والصِّحاُة بالكسر 
   1) وكالُقّل والقالاة

  َفِعل -3

 )ك ف ا بااْلم ْربا ورد هذا البناب مصدرًا ل )و  ع ل  النيزم يف قوله صلا اع عليه وسلم: 
أ ْن حُي دِّث  باُكلِّ م ا مس اع   ك ذابًا

:  وقد الكذاب: مصدر مساعي من كذ ب، قا  سيبويه  2) 
، وذلك: خ ن قه     3)خي ْناقه خ ناقا، وكذ ب يكذاب ك ذابا جاب املصدر أيضا علا و عالن

 فـََعال -4

هذا البناب يف مصادر غري املتعدي من )وع ل ، وقا :  ومنها )و  ع ا    ذكر ابن يعي 
وهو يف الكثرة بعد )وُ ُعو    و: ن  ب ت ن  ب اتاً 
وقد ورد ذلك يف أمثا  الصحيحن. كما   4)

، إاينِّ ر أ ْيُت اجل ْي   اع عليه وسلم:  يف قوله صلا : ي ا ق  ْوما )ك م ث لا ر ُجلن أ ت ا ق  ْوًما و  ق ا  
ْحرًا  الب  ي انا )إانا مان  وقوله:   5) و الناج اب  باع ي ْين ا، و إاينِّ أ ن ا الناذايُر الُعْري اُن،      6)ل سا

لواو لتطروها بعد ألف زا دة، و )النجاب : مصدر بوزن )و  ع ا   و زته مبدلة من ا
: بان الشيب والبيان: مصدر بان يبن، قا  اجلوهري  7)واألصل: جناو؛ ألنه من جنا ينجو

 . 8)بيانا: اتضح وهو بنِّ 
: ومن ذلك أيضا قوله صلا اع عليه وسلم:  ثارٌي مان  النااسا ت انا م ْغُبوٌن وايهام ا ك  )ناْعم 

ن  ُهم ا ُمش ب اه اٌت  احل ني  ُ )وقوله:   9) و الف ر اغُ الصِّحاُة  ب  نٌِّ، و احل ر اُم ب  نٌِّ، و ب  ي ْ
الفراغ: اخللّو،   10)

                                 
  2/022باج العروس: )صحح    1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: ) ،1/11مسلم:   2)

  1/2الكتاب:   3)

  1/01شرح املفصل:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30ينار احلديث رقم: ) ، 1/1022 ، ومسلم: )2/2202  البخاري: )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: ) ، 2/051  ومسلم: )0/1502  البخاري: )2)

  2/103وكتاب احللية ويما لكل وعل من تصريف وبنية: 202ينار: شرح امللوكي:   0)

  121الصحاح: )بن    2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 52ينار احلديث رقم: )  ، 0/2300  البخاري: )5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11)ينار احلديث رقم:  ، 1/22  البخاري: )11)
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وهو مصدر بزنة و  ع ا ، يقا : ورغ يفرغ، وراغا ووروغا
واحلني : يف األصل مصدر   1)

موع من حّل حيال، ويستعمل امسا ملا حياّل ويُباح، يقا : حّل الشيُب حيال حنياًل: صار مس
ل وحني  مباحاً    . 2)وهو حا

 المصادر السماعية من َفِعل الالزم  -جـ
 ِفَعل   -1

، و ل كانا  الغاىن  )ل ْيس  ورد هذا البناب يف قوله صلا اع عليه وسلم:   ث ْر ةا الع ر ضا ع ْن ك 
الغاىن  غاىن  الن اْفسا 
: مصدر معتل بوزن )واع ل  ووعله من باب و عال لنيزم، يقا :   3) والغاىن 

 .غ ينا غاىًن 

 ِفْعل  -2
ْزيا، جاب املصدر مساعاً    4)علا )واْعل  من باب و عال النيزم، قالوا: ر واي رايّا، وخ زاي خا

ْلاُك  إامْثًا)ك ف ا بااْلم ْربا صلا اع عليه وسلم:   من قوله ِإْثمومن هذا البناب ) ، ع ماْن مي  أ ْن حي ْباس 
إامثًا ومأمثاً، إذا وقع يف  -بالكسر–: ارمث: الذنب، وقد أمثا الرجل قا  اجلوهري  5)ُقوت ُه 
، :  عليه وسلمصلا اعومنه أيضاً )إاْذن  من قوله   6)ارمث  ْسلاما

ُ
ُوينا باش ج ر ةن م ث  ُله ا م ث ُل امل )أ ْخربا

نن  ر ب ِّه ا  باإاْذنا تُ ْؤيتا ُأُكل ه ا ُكلا حا
 . 8)وهو مصدر أ ذان بالشيب إاْذنا إذا علم به  7)

 فـَْعلة     3
ٌة، ورد هذا البناب يف قوله صلا اع عليه وسلم:  ا ب  ر ك  )اق ْر ُبوا ُسور ة  اْلب  ق ر ةا، و إانا أ ْخذ ه 

                                 
  2/022لسان العرب: )ورغ    1)

  210املعجم الوسيط: )حلل    2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21ينار احلديث رقم: ) ،2/010ومسلم:  2/012البخاري:   3)

  2/122واالرتشاص:  11/112املخصص:  1/22ينار: الكتاب:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 55ينار احلديث رقم: ) ، 2/252  مسلم: )0)

  22الصحاح: )أمث    2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 1ينار احلديث رقم: ) ، 0/2200  البخاري: )0)

  13/11لسان العرب: )أذن    2)
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ا اْلب ط ل ُة ح ْسر ةٌ و ت  رْك ه ا  ، و ال  ت ْست طايُعه 
 احلسرة: أشد التلهف، علا الشيب الفا ت. تقو    1)

ر علا الشيب  حيس ر ح س را وح ْسرًة  -بالكسر–منه: حسا
 .واحلسرة مصدر بوزن )و  ْعلة   2)

 السماعية من فُعل المصادر -د
، وملصدره أبنية ثنيثة، وهي: و عا ، وو  ع الة، ووُ ْعل)و  ُعل يفُعل  ال يكون إال الزماً 

(3  ،
 وقد جاب يف هذه األمثا  من مصادره السماعية ما يلي:

 فـََعال  -1
ن  ُهم ا ب  نٌِّ، و ب  ي ْ  و احل ر امُ )احل ني ُ  ب  نٌِّ، ورد هذا البناب يف قوله صلا اع عليه وسلم: 

ب اه اٌت  ُمش 
واحلرام: اسم ملا حيُرم، وهو يف األصل مصدر مساعي من حُرم الشيُب حيرم   4)

 وقد ُعربِّ به هنا عن اسم املفعو  )احملّرم  من الفعل ُحرِّم للمبالغة.  5)وحراماً  ُحرماً 
 فـُْعل -2
ق  ْلُب الشاْيخا ش ابٌّ ع ل ا ُحبِّ اثْ ن ت  ْنا: صلا اع عليه وسلم: ) ورد هذا البناب يف قوله 
 .طُو : مصدر بوزن )وُ ْعل   6) احلْ ي اةا، و ُحًب اْلم ا ا  طُو ُ 

وهو   7) ُيْسرٌ )إانا الدِّين  ومن هذا البناب أيضا )ُيْسر  من قوله صلا اع عليه وسلم: 
أي: س ُهل -ُرب قُ ْربامثل ق    -نقي  الُعْسر، يقا  يف وعله: ي ُسر األمر ُيْسراً 

(8 . 
 فـَْعلة   -3

ثْ ر ةا )ل ْيس  الغاىن  ع ْن  ورد هذا البناب يف قوله صلا اع عليه وسلم:  ْثرة: الع ر ضا   ك  والك 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.2ينار احلديث رقم: ) ،1/003  مسلم: 1)

  1/221نار لسان العرب: )حسر  وي 233الصحاح: )حسر    2)

   1/123وشرح الشاوية:  1/01شرح املفصل:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11ينار احلديث رقم: ) ، 1/22  البخاري: )1)

  1113والقاموس احمليط:  1/131ينار: )حرم  يف املصباح املنري:   0)

 ن هذا البحث.   يف التمهيد م111، ينار احلديث رقم )2/021مسلم:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث 22ينار احلديث رقم: ) ، 1/23  البخاري: )0)

  2/221املصباح املنري:   2)
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ثُر وهو من أمثلة الصروين يف أبنية مصادر و  ُعل املسموعة   . 1)مصدر ك 
 ثانيا: أبنية مصادر المزيد السماعية

 النبوية هذا النوع من مصادر املزيد علا األبنية التالية:وورد يف األمثا  
 فـََعال -1

 ورد هذا البناب يف األمثا  النبوية، مصدراً ل )أوعل، ووّعل    
ب تا الي  ُهوُد، وجاب مصدرًا ل )أوعل  يف )عطاب  من قوله صلا اع عليه وسلم:  )و  غ ضا

والعطاب: يف األصل مصدر أعطا عطاب،   2) ع ط ابً  و أ ق ًل و الناص ار ى، و  ق اُلوا:   ُْن أ ْكث  ُر ع م نًي 
وجاب هذا البناب مصدراً ل )وّعل  يف )عذاب، وكنيم  من قوله صلا ،  3)عطاب، مبعىن ارعطاب

،  عذابًا)إن أهون أهل النار اع عليه وسلم:  م ْيها و ْر ت انا يوم القيامة ر ُجٌل، ع ل ا أ مْخ صا ق د 
ُهم ا  ن ْ ا ي  ْغلاي املاْرج ُل و الُقْمُقُم ي  ْغلاي ما دام اُغُه ك م 

)إنا ممااا أ ْدر ك  وقوله صلا اع عليه وسلم:   4)
ْئت    ك ني ما النااُس ماْن   : إاذ ا لْ  ت ْست ْحيا و اْصن ْع م ا شا الًنبُ واةا األُو  

والعذاب: مصدر مسموع   5)
ڱ  ڱ  ڱ  چ ذيبا. قا  تعا : مبعىن: التعذيب، يقا : عّذبُته عذابا، أي: تع

والكنيم: مصدر مبعىن التكليم، ويعمل عمله، ويقا : أعجبين     6)چں   ں  ڻ  
 : ، أي: تكليمك إياه، قا  ذو الرمةاً كنيُمك زيد

 أطاعت بك الواشن حىت كأمنا
 
 
 

  7)إياها عليك حرامُ  كنيُمك 

 

 
 فـََعلة  -2

)ال  : صلا اع عليه وسلمجاب هذا البناب يف أمثا  الصحيحن مصدرًا ل )أو ْع ل ، يقو  

                                 
  22شرح المية األوعا  لبدر الدين بن مالك:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 35ينار احلديث رقم: ) ، 1/211  البخاري )2)

  .3/1201الكامل:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 03ينار احلديث رقم: ) ، 1/152 ، ومسلم: )0/2111البخاري: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 52ينار احلديث رقم: ) ،3/1221البخاري:   0)

  2الطنيق:  2)

  1/211، واملقاصد الشاوية: 3/1052ديوان ذي الرمة بشرح أيب نصر الباهلي:   0)
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ْعُروصا 
 
ي ةن، إامنا ا الطااع ُة يفا امل ط اع ة  يفا م ْعصا

 .والطاعة: مصدر مبعىن: الطوع، وهو نقي  الك ْره  1)
 فـَْعلى، وِفَعلة  -3،4

ورد بناب )و  ْعلا  يف األمثا  النبوية مصدرًا ل )أوعل  يف )عدوى ، و)واع لة  مصدراً 
  2)  طاي  ر ة  و ال   ع ْدو ى)ال  ل )تف ّعل  يف )طارية ، وذلك يف قوله صلا اع عليه وسلم: 

وابن سيده ويما جاب من  : مصدر أ عدى، وهو من أمثلة سيبويه-ْعلابزانة و   -و )عدوى  
املصادر وويه ألف التأنيث، جاب يف الكتاب:  وذلك قولك: ر ج عُته ُرجع ا ... وأعداه 

ع ْدو ى. 
والع دوى: ما يُعداي من جرب أو غريه، وهو جماوزته من صاحبه إ  غريه  3)

(4  
، قا  أبو حيان ة مصدر: تطرّي، ول جييب من املصادر علا والطرية: مصدر تطريا :  وشذ طاري 

ة  ة، وتطرّي طاري  ري  وزن )واع لة  إال خترّي خا
(5   

 فـُْعلة   -5
ورد بناب )وُ ْعلة  يف أمثا  الصحيحن مصدراً ل )اوتعل  يف )وُرقة  وذلك يف قوله صلا 

نا  عليه وسلم: اع مان  النااسا  وُ ْرق ةن )و خي ُْرُجون  ع ل ا حا
وهو مصدر مبعىن االوكاق، قا    6)

 . 7) اوكاق يقع بن املسلمن :أي ،يف وقت اوكاق الناس :أي ،بضم الفاب :رقةووُ :  النووي
 فـُُعولة  -6

مصدرًا ل )واع ل ، وذلك يف قوله صلا اع عليه  ورد هذا البناب يف األمثا  النبوية
دا حيُاًل وسلم:   و عاْرض ُه  ُعُقوب  ت هُ )يل ً اْلو اجا

والعقوبة: اسم مصدر مبعىن املعاقبة، يقا :   8) 
 .عاقبته عقوبة

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 22ينار احلديث رقم: ) ، 3/1125 ، ومسلم: )2/2215)  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02ينار احلديث رقم: ) ،0/2102البخاري:   2)

 2/150وينار: االرتشاص:  11/101واملخصص:  1/11الكتاب:   3)

  1312وينار: القاموس: )عدا   200الصحاح: )عدا    1)

 باختصار، 2/152رتشاص: اال  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11ينار احلديث رقم: ) ، 2/011  ومسلم: )3/1321  البخاري: )2)

  2/215وكذا يف وتح الباري:  0/122شرح صحيح مسلم:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111ينار احلديث رقم: ) ،2/210البخاري:   2)
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مبعىن: ُمعاقبة وعاقاباً، جاب يف اللسان:  العاقاب واملعاقبة: أن جتزي الرجل مبا وعل  
  . 1)ُسوبا، واالسم: العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعاقاباً: أخذه به 

 فَاِعَلة -7
وقد ورد هذا البناب يف األمثا  النبوية مصدراً ل )واع ل  ، يف قوله صلا اع عليه وسلم: 

قا   )واعة  علا وزن وبالة  2) ب ال ةً ا ُحف ال ٌة ك ُحف ال ةا الشاعاريا، أ وا التاْمرا، ال  يُ ب الايهاُم اللاُه و ي  ب ْق  )
 .اً ال يروع  م قدر  :أي  ال يباليهم اع بالة) :قوله:  ابن حجر
 
 
 
 
 
 

 المصدر الميمي والصناعي واسم المرة
 الميمي المصدر -أ 

ويصاغ من الثنيثي  ، 3)وهو اسم يد  علا احلدث، مبدوب مبيم زا دة لغري املفاعلة
قياساً علا وزن )م فع ل ، كم دخ ل، وم ضر ب، وم ف ّر، إال إذا كان واوي الفاب، صحيح النيم، 
حمذوص الفاب يف املضارع، وإنه يصاغ علا )م فعال  كموراد، وموقاف، ومن غري الثنيثي علا 

وما جاب علا خنيص ذلك مسموع حيفظ وال يقاس  ظ اسم املفعو  من غري الثنيثي،لف
 .   4)عليه

وقد ورد هذا املصدر يف األمثا  النبوية من الصحيحن، يقو  صلا اع عليه وسلم: 

                                 
  1/023لسان العرب: )عقب    1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 13ينار احلديث رقم: ) ، 0/2321  البخاري: )2)

  02وتصريف األمساب:  2/021شرح شذور الذهب للجوجري:   3)

 31، ومعاين األبنية يف العربية: 3/223النحو الوايف:  112-111و وتح األقفا :  3/222ينار:  ع ا ومع:   1)
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ْنس انا  ، جمرى: مصدر ميمي من جرى جيري جريا (1) الداما  جم ْر ى)إانا الشاْيط ان  جي ْراي مان  ارا
متثيل شدة فالطة الشيطان لإلنسان يف   -واع أعلم–واملعىن: جيري كجري الدم؛ ألن املراد 

كل أموره كمخالطة الدم جلسم ارنسان، وليس املراد أنه يدخل جسم ارنسان ويجري يف 
 .مكان جري الدم

با احل قِّ ويقو  صلا اع عليه وسلم:   ميمي  ، مقا : مصدر 2) م ق االً )إانا لاص احا
  3) مبعىن )ق  ْو  ، ووزنه )م ْفع ل  علا القياس، ويف املثل: )لكل مقام مقا 

من ذلك )مسألة، وجماعة  يف قوله  ، 4)وقد يأيت املصدر امليمي مقرونا بتاب التأنيث
أي: سؤاله وقوله صلا اع   5) ْسأ ل ت هُ م  و س أ ُلوينا و أ ْعط ْيُت ُكلا إاْنس انن صلا اع عليه وسلم: )

 ج اع ةا )إامنا ا الراض اع ُة مان  عليه وسلم: 
 . 7)أي: اجلوع  6) امل

وجاب املصدر امليمي يف أمثا  الصحيحن من الفعل الناقص علا وزن )م فعال  مقكنا 
ي ةن ال  ط اع ة  يفا بالتاب، ومنه قوله صلا اع عليه وسلم: ) وهذا النوع ل يرد يف كنيم   8) م ْعصا

العرب إال مقكنا بالتاب، وعّلل الصروّيون لزوم هذه التاب بأنه: لو جاب بدو ا العت ّل اعتني  
  . 9)قاض، وعدلوا إ  األخف

 المصدر الصناعي -ب
يف موضع واحد من أمثا  الصحيحن، وذلك   10)ورد ما يسما باملصدر الصناعي

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 115، ينار احلديث رقم: )1012ومسلم:  2/010  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22ينار احلديث رقم: ) ، 3/1220 ، ومسلم: )2/215  البخاري: )2)

   3320رقم ) 2/230جممع األمثا :   3)

  52شرح المية األوعا :  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12ديث رقم: )ينار احل ، 1/1551  مسلم: )0)

  يف التمهيد من هذا 00ينار احلديث رقم: ) ، 2/1102 ، ومسلم: )2011 ، برقم: )2/532  البخاري: )2)
 البحث. 

   21/50عمدة القاري   0)

   يف التمهيد من هذا البحث.22ينار احلديث رقم: ) ، 3/1125 ، ومسلم: )2/2215  البخاري: )2)

  1/101وشرح الشاوية:  1/52ينار: الكتاب:   5)

عرِّص بأنه: اللفظ املصنوع بزيادة ياب نسب وتاب علا االسم للداللة علا حقيقته وما حييط يفا من ا يئات   11)
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ي ارُُهْم يفا قوله صلا اع عليه وسلم:  ، إاذ ا  اجل اهالاياةا )النااُس م ع اداُن، خا ي ارُُهْم يفا اراْسني ما خا
واجلاهلّية: لفظ مصنوع من ]الوصف )جاهل  + ياب النسب + تاب التأنيث[،  . 1)و  ُقُهوا 

ة، والتلصص واللصوصة: :  اللصوصيّ وهو نوع من املصادر أشار إليه املتقدمون، قا  اخلليل
ولدث عنه ابن   3): الغلومية والغنيمية ، والعبوية، والعبديةوذكر منه الفراب  2)مصدر اللص 

مبينًا طريقة صياغته، ويقو :  وكل اسم أو صفة نسب بالياب وأنث با اب صار  درستويه
 . 4)لفعل مقدر، وإن ل يكن منه وعل  مصدراً 

 مصدر المرة -جـ
املص  در األص  لي وض  ع للدالل  ة عل  ا جم  رد احل  دث، م  ن غ  ري نا  ر إ  ع  دد وقوع  ه، ويص  دق 
عل  ا القلي  ل والكث  ري كاس  م اجل  نس، و  إذا قص  د ب  ه وق  وع احل  دث م  رة واح  دة بُ  ينا م  ن الثنيث  ي 

وق   د ورد يف األمث   ا  النبوي   ة مص   ادر عل   ا ه   ذا البن   اب تفي   د وق   وع   0)اجمل   رد عل   ا وزن )و  ْعل   ة 
 احلدث مرة واحدة، من ذلك:   
)و م ث  ُل اْلُمن   اواقا م ث  ُل اأْل ْرز ةا اْلُمْجذاي   ةا الا عا ال  ُيصا  يبُ ه ا ش   ْيٌب قول ه ص  لا اع علي ه وس  لم: 
ًة  ح   ىتا ي ُك  ون اجْناع اوُ ه   ا م   راًة و احا  د 
ي  د  عل  ا الوح  دة م  ن الفع  ل م  ّر م  رًا، ق  ا   م  رة: مص  در  6)

 :  واملرة: واحدة املرِّ واملارار. اجلوهري
 : ]البسيط[قا  ذو الرمة

ترابُ   ال بل هو الشوُق من دارن ختّو ا     7)مرّاً لاٌ  ومرّاً بارٌح  
)ي  ن   اُم الراُج  ُل وم  ن ذل  ك )النوم  ة  م  ن ن  ام ين  ام كم  ا يف قول  ه ص  لا اع علي  ه وس  لم: 

                                                                                            
  واملصدر الصناعي مبعىن املصنوع، علا غرار قو م: املصدر القياسي مبعىن املقيس، 02واألحوا . )تصريف األمساب: 

 السماعي، مبعىن املسموع، وهو من اصطنيح احملدثن. واملصدر

   يف التمهيد من هذا البحث.112ينار احلديث رقم: )، 1/1212، ومسلم: 3/1232  البخاري: 1)

  0/20كتاب العن: مادة )لص    2)

  3/130ينار: معاين القرآن:   3)

 110جملمع اللغة العربية: وينار: القرارات النحوية والتصريفية  215تصحيح الفصيح:   1)

  05وتصريف األمساب:  2/152واالرتشاص:  2/120واملقتضب:  1/10ينار: الكتاب:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: ) ، 1/2123  مسلم: )2)

  0/151واللسان:  521، و)مرر  يف الصحاح: 1/15ديوان ذي الرمة بشرح أيب نصر الباهلي:   0)
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ْثل  أ ث را الو ْكتا  الن اْوم ة     1)(و  تُ ْقب ُ  األ م ان ُة ماْن ق  ْلباها، و  ي ا ًل أ ث  رُه ا ما
)إامنا  ا  كم ا يف قول ه ص لا اع علي ه وس لم:   2)ومن ذلك )الصا دمة  م ن ص دمه ص دمةً 

ُر عاْند   ومن ذلك )خ ْدع  ة  م ن خ د ع  ه خيدع ه كم ا يف قول ه ص لا اع   3)اأُلو    الصاْدم ةا الصاب ْ
 .علا رواية وتح اخلاب  4)ة ع  دْ خ   بُ رْ )احل  عليه وسلم: 

 
 
 
 

 المبحث الثالث: األحاديث المتعلقة بأبنية المشتقات
 أبنية اسم الفاعل

 مفهوم اسم الفاعل
الفاعل:  هو وصف مشتق من مصدر الفعل املبين للمعلوم، للداللة علا من قام اسم 

ويصاغ من   . 5)به احلدث، أو وقع منه، علا وجه احلدوث والتجدد، ال الثبوت والدوام 
 الثنيثي اجملرد، ومن غري الثنيثي: 

 صوغ اسم الفاعل من الثالثي المجرد -أوالً 
املتصرص علا وزن )واعال  من باب )و  ع ل   يصاغ اسم الفاعل من الثنيثي اجملرد

 و)و عال . 

                                 
    يف التمهيد من هذا البحث.  15، ينار احلديث رقم: ) 1/122 ، ومسلم: )0/2322  البخاري: )1)

  3/15النهاية يف غريب احلديث:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22ينار احلديث رقم: ) ، 2/230 ، ومسلم: ك )1/131  البخاري: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02ديث رقم: )ينار احل ، 3/1321  ومسلم: )3/1112  البخاري: )1)

  111، وإلاص الطرص يف علم الصرص:  115تصريف األمساب واألوعا :   0)
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 اسم الفاعل من الثالثي في أمثال الصحيحين
ورد اسم الفاعل يف األمثا  النبوية من الصحيحن من الفعل الثنيثي اجملرد علا وزن 

 )واعال  من األبواب اآلتية:
 فـََعل المتعدي: -1

األمثا ، وجاب صحيحاً، ومعتنًي، وجاب ورد اسم الفاعل من هذا الباب كثرياً يف هذه 
ح امال، ون اواخو  ، 2)ع ابار، و  1)الصحيح يف: )آكالة

،  6)ت اراك، و  5)  الا ، و  4)خ امتا ، و  3)
ط اراح ةو 

(7   
ُمون    2)ذٌ آخا و أ ن ا ): صلا اع عليه وسلم يقو  ُج زاُكْم ع نا الناارا، و ُهْم ي  ْقت حا    9) ويهاحبا

بكسر اخلاب وتنوين  ،سم واعلابوجهن أحد ا  يرو   آخذ حبجزكم ) :قا  النووي
  . 10) واألو  أشهر و ا صحيحان ،والثاين وعل مضارع بضم الذا  بني تنوين ،الذا 

 فَعل الالزم:   -2
، وجاب ومعتنيً  النيزم صحيحاً  و  ع ل جاب اسم الفاعل يف هذه األمثا  من باب

    15)والصاحل  14)، والفاجر 13)، والكاور 12)، وخارج 11)الصحيح يف: )الغابر

                                 
 .  يف التمهيد من هذا البحث12ينار احلديث رقم: )  1)
  .  يف التمهيد من هذا البحث13ينار احلديث رقم: )  2)
  .بحث  يف التمهيد من هذا ال21ينار احلديث رقم: )   3)
  .  يف التمهيد من هذا البحث32ينار احلديث رقم: )  1)
  .  يف التمهيد من هذا البحث20ينار احلديث رقم: )  0)
 .  يف التمهيد من هذا البحث30ينار احلديث رقم: )  2)
  .  يف التمهيد من هذا البحث01ينار احلديث رقم: )  0)
   ويتعدى باحلرص وبدونه. 1/2األوعا  املتعدية حبرص: يقا  أخذه وأخذ به إذا تناوله )معجم   2)
 .يف التمهيد من هذا البحث 32، ينار احلديث رقم:  0/2305  البخاري: )5)
  10/01شرح صحيح مسلم:   11)

 .  يف التمهيد من هذا البحث01ينار احلديث رقم: )  11)

 .  يف التمهيد من هذا البحث0ينار احلديث رقم: )  12)

  .  يف التمهيد من هذا البحث00، 20حلديث رقم: )ينار ا  13)

 .  يف التمهيد من هذا البحث112ينار احلديث رقم: )  11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02، 13، 21ينار احلديث رقم )  10)
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، والعا رة،  4)، واملا لة 3)، والواجد 2)، والعا د 1)وجاب املعتل يف: )الواقع، والقا م
 ، وقد أعلت العن يف املعتل األجوص مثل )عاواد = عا اد، وعايارة =  5)والصا م، والساعي
ويقو :  وأما اسم الفاعل من  الياب  زة، ويعلل ذلك أبو علي الفارسيعا رة  بقلب الواو و 

هذه األوعا  املعتلة عيناهتا، وإ ا تعتل كما اعتلت أوعا ا، واعتني ا... بالقلب  زة لوقوعها 
من الطرص بعد ألف زا دة وأُعاّل اعني   قضاب وشقاب و وه... وذلك  قو م: قا ل،  قريباً 

    6)وبا ع 
 َفِعل المتعدي: -3

 ،  7)، وذلك: )البسمن باب و عال املتعدي يف هذه األمثا  صحيحاً ورداسم الفاعل 
: صلا اع عليه وسلم  وورد املعتل يف قوله  10)، وسامع 9)احب ، وص 8)وحاوظ

ي اتٌ ناس اٌب  )و   ٌت  ك اسا ٌت، م ا اني  ع اراي اٌت ممُايني 
(11  
 . 12)ا وهو كاسن يكس   -بكسر السن -يكسا و )كاسيات  وع كاسية، والفعل منه:  

 َفِعل الالزم: -4
جميب بناب )واعل  قليل يف الوصف من و عال املكسور العن النيزم،  و: سلام وهو 

                                 
  .  يف التمهيد من هذا البحث25ينار احلديث رقم: )  1)

  .حث  يف التمهيد من هذا الب11ينار احلديث رقم: )  2)

  .  يف التمهيد من هذا البحث111ينار احلديث رقم: )  3)

  .  يف التمهيد من هذا البحث5ينار احلديث رقم: )  1)

 .   يف التمهيد من هذا البحث2ينار احلديث رقم: )  0)

 . 15، وينار: القواعد والتطبيقات يف اربدا  وارعني : 025التكملة:   2)

 .يف التمهيد من هذا البحث  132ينار احلديث رقم: )  0)

  .  يف التمهيد من هذا البحث23ينار احلديث رقم: )  2)

  .  يف التمهيد من هذا البحث20ينار احلديث رقم: )  5)

  .  يف التمهيد من هذا البحث111ينار احلديث رقم: )  11)

  .  يف التمهيد من هذا البحث5ينار احلديث رقم: ) ، 3/1221  مسلم: ) 11)

 111/ 35، وتاج العروس:  100/ 1نار: النهاية يف غريب احلديث: ي  12)
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 . 1)سال
 ، وهذا االمسان من  3)، وعار 2)وذلك: )نا ام الصحيحن إال معتنيً ول يرد يف أمثا   

 -بعا من باب ت  - ،ىي الرجل من ثيابه يعر  عرا باب )وعال يفع ل  النيزم، جاب يف املصباح:  
نام ينام من  . وويه أيضا:  وعريان وامرأة عارية وعريانة وقوم عراة ونساب عاريات وهو عارن 
   4) موّ ن ُ  :واجلمع  نا م)وهو  ...بعا باب ت  

هذا جممل ما ورد يف هذه األمثا  من اسم الفاعل الثنيثي الذي جاب علا وزن 
 .)واعل 

 اسم الفاعل المشتق من العدد في أمثال الصحيحين
يشتق من العدد اسم واعل يد  علا ذلك العدد املشتق منه ويصاغ من واحد إ  

  وذلك يف أربعة مواضع،  . 5))واعلة  للمؤنثعشرة علا وزن )واعل  للمذكر، وعلا وزن 
 وهي:

ًدا)أل  ْن ي  ْهداي  اعُ باك  ر ُجنًي : صلا اع عليه وسلمقوله  - خ ي ٌْر ل ك  ماْن أ ْن ي ُكون ل ك  مُحُْر  و احا
الن اع ما 
(6   

دن م رات  ْنا : )صلا اع عليه وسلموقوله  - ُْؤماُن ماْن ُجْحرن و احا
 . 7)ال  يُ ْلد ُغ امل

يبُ ه ا ش ْيبٌ : )صلا اع عليه وسلموقوله  - و م ث ُل اْلُمن اواقا م ث ُل اأْل ْرز ةا اْلُمْجذاي ةا الاعا ال  ُيصا
ًة  د  ح ىتا ي ُكون اجْناع اوُ ه ا م راًة و احا
 (8 . 

                                 
  212/ 2، وشرح األلوين:  1/122شرح املكودي علا األلفية:   1)

  .  يف التمهيد من هذا البحث1ينار احلديث رقم: )  2)

  .  يف التمهيد من هذا البحث5ينار احلديث رقم: )  3)

 00وينار: شرح امللوكي يف التصريف:  231/ 2)نام   ، و 2/112املصباح املنري: )عري    1)

 05، واملشتقات العاملة يف الدرس النحوي:  310/ 1املقرب:   0)

   .  يف التمهيد من هذا البحث01، ينار احلديث رقم: )1/1202، ومسلم 3/1300  البخاري: 2)

  .هيد من هذا البحث  يف التم25ينار احلديث رقم: ) ،1/2250، ومسلم: 0/2201  البخاري: 0)

  .  يف التمهيد من هذا البحث20ينار احلديث رقم: ) ، 1/2123  مسلم: )2)
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ْبنا آد م  و اداي انا ماْن م ا ن ال بْ ت  غ ا : صلا اع عليه وسلموقوله  -  . 1) الاثًاث  )ل ْو ك ان  الا
 .و )واحد، وواحدة، وثالث  بزنة )واعل 

 صوغ اسم الفاعل من غير الثالثي -ثانيا
يصاغ اسم الفاعل من غري الثنيثي علا زنة مضارعه املبين للمعلوم بإبدا  حرص 

مضمومة، وكسر ما قبل آخره  قيقاً،  و: ُمتعلِّم، أو تقديراً،  و: فتار،  املضارعة ميماً 
  . 2)وفتلّ 

 
 
 

 أبنية اسم الفاعل من المزيد في أمثال الصحيحين
 ُمفِعل  -1

أمثا  الصحيحن، وذلك:  ورد اسم الفاعل علا هذا البناب يف مخسة ألفايف من
   7)، وجُمذاية 6)، وحمُايط 5)، ومْؤمان 4)، وُمنفاق 3))ُمْسلم

وهو ُمسلام، وأحاط  وهذه األمساب مأخوذة من الثنيثي املزيد با مزة،  و: أ سل م ُيسلام
 . 8)حُييط وهو حمُايط، وقد أعاّل األجوص هنا أيضا إعتني  وعله

                                 
  .  يف التمهيد من هذا البحث51ينار احلديث رقم: )، 2/020ومسلم:  0/2321  البخاري: 1)

 1/123، واألمساب العاملة عمل الفعل دراسة  وية: 20التبيان يف تصريف األمساب:   2)

  .  يف التمهيد من هذا البحث113، 112، 1ر احلديث رقم: )ينا  3)

  .  يف التمهيد من هذا البحث32ينار احلديث رقم: )  1)

  .  يف التمهيد112، 51، 25، 00، 20، 22، 21، 15، 11، 1ينار احلديث رقم: )  0)

  .  يف التمهيد من هذا البحث0ينار احلديث رقم: )  2)

 .  يف التمهيد من هذا البحث20احلديث رقم: ) ينار ، 1/2123  مسلم: )0)

 101، وتصريف األمساب واألوعا : 051ينار التكملة:   2)
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 ُمفاِعل  -2
 جاب اسم الفاعل يف هذه األمثا  علا هذا الوزن يف األلفايف التالية: 

ر 1)ُمناواق)    4)، وجُماهاد 3)، وُمكاوائ 2)، وُمهاجا
يقا : ناو ق يُناواق   5))واعل يُفاعال وجاب اسم الفاعل علا زنة )ُمفاعال  مأخوذا من 

 . وهو مناوق، وكاوأ ُيكاوائ وهو ُمك اوائ، وهكذا

 مْفعال، ُمفعِّل -3
 يف موضعن، وذلك:)ُمفعِّل  جاب اسم الفاعل علا  

ن ة    اْلُمه جِّرا م ث ُل : )صلا اع عليه وسلمقوله  -    6)  ك م ث لا الاذاي يُ ْهداي اْلب د 
ُر أ ْسو ُد : )عليه وسلمصلا اع وقوله  - اْلُكوزا،   ُمْرب ادًّاو اآْلخ  ًياك    7)  جُم خِّ

واملهجِّر: اسم واعل مان هّجر هتجرياً إذا ب ّكر
يا ، بضم امليم وكسر ما قبل  8) ، و)جُمخا

اسم واعل من ج ّخا إذا ما  -آخره
(9  . 

و اآْلخ ُر لم: )كما جاب علا وزن )مْفعا   يف موضع واحد يف قوله صلا اع عليه وس
 ..  كما يف احلديث السابق.  ُمْرب ادًّاأ ْسو ُد 

 مَتفعِّل  -4
صلا اع عليه جاب هذا البناب يف موضع واحد من هذه األمثا ، وذلك يف قوله 

                                 
 .  يف التمهيد من هذا البحث31، 20، 22ينار احلديث رقم: )  1)

  .  يف التمهيد من هذا البحث112ينار احلديث رقم: )  2)

  .البحث  يف التمهيد من هذا 110ينار احلديث رقم: )  3)

  .  يف التمهيد من هذا البحث120، 22، 2ينار احلديث رقم: )  1)

 . 220  ينار: أبنية الصرص يف كتاب سيبويه: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث33ينار احلديث رقم: )، 2/020مسلم: و  ،1/311البخاري:   2)

  .  يف التمهيد من هذا البحث0ينار احلديث رقم: ) ، 1/122  مسلم: )0)

  11/ 2ينار: هتذيب اللغة:   2)

  103/ 2شرح النووي علا صحيح مسلم:   5)
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ُت ش بِّعُ : )وسلم
املتشبِّع: بوزن ُمتفعِّل، اسم واعل من   1)مبا ا لْ  يُ ْعط  ك ني باسا ث  ْويب ْ ُزورن  امل

واستعري  شبع، املتشبه بالشبعان وليس به:املتشبعتشّبع يتشّبع، إذا تااهر بالشبع، ومعىن 
  . 2)رزقهاتحلي بفضيلة ل يُ ملل

 ُمفَتِعل  -5
صلا اع عليه يأيت اسم الفاعل علا هذا البناب من )اوتعل يفتعل  وجاب يف قوله 

، و  ت  ر اُه  ك ج ْمرن : )وسلم ًاد ْحر ْجت ُه ع ل ا راْجلاك  و  ن فاط  و ل ْيس  وايها ش ْيٌب  ُمْنت ربا
يقا : انترب   3)

: إذا ورام وامتأل ماب، مأخوذ من النرب وهو الروع، وكل شيب روع شيئا  اجلرح ي نت ربا وهو ُمْنت ربا
ه، ومنه املنرب الرتفاعه وارتفاع اخلطيب عليه وقد ن  رب 
(4  . 

 ستفِعلمُ  -6
و ُمْست  ر اٌح  ُمْسك ايحٌ : )صلا اع عليه وسلمورد اسم الفاعل علا وزن ُمستفعال يف قوله 

ْنهُ  )مسكيح  اسم واعل من اسكاح ي سكايح، وأصله عند الصروين )ُمسْكواح ، وُنقالْت    5) ما
 .   6)كما وُعال يف مضارعه  .كسرة الواو إ  الساكن قبلها، مث قُلبت ياب

 أبنية المبالغة -ثالثا
مما يتصل باسم الفاعل، أبنية املبالغة، وقد ذكر الصرويون أنه إذا أريد الداللة علا 
الكثرة واملبالغة يف اتصاص الفاعل باحلدث حوِّ  اسم الفاعل إ  أبنية تسما )أمثلة 

لفصيح:  العرب تبين أمساب املبالغة علا يف شرح ا وهي كثرية، قا  ابن خالويه  7)املبالغة 

                                 
  .  يف التمهيد من هذا البحث132ينار احلديث رقم: ) ،3/1221ومسلم:  0/2111  البخاري: 1)

  312/ 5، ووتح الباري: 212/ 2الفا ق:   2)

  .لتمهيد من هذا البحث  يف ا35ينار احلديث رقم: ) ،1/122، ومسلم: 0/2322  البخاري: 3)

، 1/301، ومشارق األنوار: 02، وتفسري غريب ما يف الصحيحن: 1/115  غريب احلديث البن سنيم: 1)
 . 13/35، ووتح الباري 2/122، شرح النووي: 1/321وكشف املشكل: 

   .  يف التمهيد من هذا البحث112، ينار احلديث رقم: )2/202ومسلم:  0/2322  البخاري: 0)

  102وتصريف األمساب واألوعا :  051  ينار: التكملة: 2)
، وأبنية الصرص يف كتاب  112، وشرح شذور الذهب البن هشام: 2/1131ينار: شرح الكاوية الشاوية:   0)

  .  225سيبويه: 
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لكن املشهور منها مخسة أبنية،   2)وأوصلها بعضهم إ  ثنيثن صيغة،  1)اثين عشر بناب 
ْفع ا ، وو عايل، وو عال وهي: و  ّعا ، وو  ُعو ، وما
(3 . 

 وقد وردت أمثلة املبالغة يف أمثا  الصحيحن علا الصيد التالية: 
 َفِعيل -1

يل  يف األمثا  النبوية ملبالغة )واعل  و )ُمفعال ، للداللة علا املبالغة يف ورد بناب )وع
 :وهيثنيثة مواضع من هذه األمثا ، 

 )اق ْر ُبوا اْلُقْرآن  و إاناُه ي ْأيتا ي: صلا اع عليه وسلم قوله -

ْوم  اْلقاي ام ةا  - اباها  ش فايًعاّ  ألا ْصح 
 مبعىن: شاوعاً : )شفيعا  صلا اع عليه وسلموقوله   4)

اسُتعمال بناب )وعيل  بدال عن )واعل  للداللة علا املبالغة والكثرة يف   5)ألصحابه
 .شفاعة القرآن ألصحابه

الُعْري اُن  الناذايرُ إاينِّ ر أ ْيُت اجل ْي   باع ي ْين ا، و إاينِّ أ ن ا : )صلا اع عليه وسلموقوله  
(6  

نذار، وإمنا است
ُ
عمل )وعيل  بدال عن )ُمفعال  للداللة علا املبالغة يف النذير: مبعىن امل

 .ارنذار؛ ألن املقام مقام التحذير من خطر قريب
م ث ُل الق ا اما ع ل ا ُحُدودا اللاها و الو اقاعا وايه ا، ك م ث لا ق  ْومن : )عليه وسلمصلى اهلل  وقوله 

أ ْعني ه ا و ب  ْعُضُهْم أ ْسف ل ه ا ، و أ ص اب  ب  ْعُضُهْم س فاين ةن اْست  ه ُموا ع ل ا 
(7   

ويكون بناؤها  ،تقشره: أي ،ن وجه املابسفا أل ا ت  مسيت بذلك  ؛الفلك :السفينةو 
سفينة وعيلة مبعىن واعلة كأ ا تسفن   :قا  ابن دريد اسم الفاعل،معىن ملبالغة   وعيلةعلا )

                                 
  2/213ينار: املزهر:   1)

، والقرارات 2/10لعربية وآدايفا  ينار: صيد املبالغة بن القياسية والسماع يف )حبوث ودراسات يف اللغة ا  2)
  105والنحوية والتصريفية جملمع اللغة العربية بالقاهرة وع ودراسة وتقومي: 

 2/215، وشرح األلوين: 1131/ 2، وشرح الكاوية الشاوية: 1/310شرح اجلمل البن عصفور:   3)

   .  يف التمهيد من هذا البحث2، ينار احلديث رقم: )1/003  مسلم: 1)

  23/ 2وي  القدير:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث.30ينار احلديث رقم: ) ،1/1022، ومسلم: 2/2202  البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25ينار احلديث رقم: ) ، 2/222  البخاري: )0)
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   1) املاب أي تقشره
 فـَُعلة -2

ذلك يف ثنيثة  حيث ورد ، 2)ملبالغة واعل -الفاب ووتح العنبضم –جييب )وُ ع لة  
 مواضع من أمثا  الصحيحن، وذلك:

  3) باالًصر ع ةا )ل ْيس  الشادايُد  صلا اع عليه وسلمقوله  -

)إانا ش را الرِّع ابا احلُْط م ُة  صلا اع عليه وسلموقوله  -
(4  

)احل ْرُب ُخد ع ة  صلا اع عليه وسلموقوله  -
 علا رواية ضم اخلاب ووتح الدا .  5)

بضم -  ةع  ر  ليس الشديد بالصً ) :قوله:  والصرعة: ملبالغة صارع، قا  ابن حجر
ويف  . 6) وا اب للمبالغة يف الصفة  ،بقوته اً كثري   ع الناس  صر  الذي ي   -الصاد املهملة ووتح الراب

 .م وهو الكسرطْ مبالغة احلاطم من احل   -وفتح بضمِّ -  ةم  ط  احلُ  ) : 7)مرقاة املفاتيح
 َفِعل -3

: )أبْ غ   صلا اع عليه وسلمجابت هذه الصيغة للداللة علا املبالغة يف قوله 
مالّرجا  إ  اع األل ّد  م إذا قصد به من تكثر منه  (8) اخل صا م: مبالغة خاصا واخل صا

م إذا قصد     5)  به من يشدِّد إذا خاص ماخلصومة، أو مبالغة ُفاصا

                                 
  .201/ 13 ، ولسان العرب: )سفن: 121مقاييس اللغة: )سفن:   1)

  ،125شرح املراح:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.  12،ينار احلديث رقم: )2111/ 1ومسلم:  2220/ 0  البخاري: 3)

   يف التمهيد من هذا البحث.   131 ، ينار احلديث رقم: )3/1121  مسلم: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث.   02،  ينار احلديث رقم: )1321/ 3ومسلم:  1112/ 3  البخاري: 0)

 .1/130واحملكم:  2/032، وينار: وهرة اللغة:  015/ 11الباري: وتح   2)

، والتفسري 1/252، والفا ق: 2/125، واملستقصي يف أمثا  العرب: 1/232، وينار: هتذيب اللغة: 0/213  0)
 . 32/22الكبري: 

   يف التمهيد من هذا البحث.   12، ينار احلديث رقم: )1/2101، ومسلم:  2/220  البخاري 2)

 .121/  13  وتح الباري: 5)
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 فاِعَلة -4
يأيت هذا البناب للداللة علا مبالغة اتصاص الذات باحلدث، مثل راوية وداعية، ومما 

)إامنا ا : صلا اع عليه وسلمحُيم ل علا هذا املعىن يف أمثا  الصحيحن )راحلة  من قوله 
بالا املاا  ةا، ال  ت ك اُد جت اُد وا  ا النااُس ك ارا ل ةً يه  والراحلُة عند العربا كًل :  قا  األزهري  1) ر احا

ودخو  ا اب يف الراحلةا للمبالغة  ،ووعه رواحلُ ... بعرين جنيبن جوادن سواٌب كان ذكراً أو أُْنثا 
  . 2) يف الصف ةا كما يُقاُ  ر جٌل داهيٌة وباقاع ٌة 

 ِمْفِعيل   -5
األبنية املعدو  يفا عن )واعل  للمبالغة: )مافعايل ،  و: منطيق، ومعطري مبالغة ومن 
: صلا اع عليه وسلموورد هذا البناب يف أمثا  الصحيحن، وذلك قوله  ، 3)ناطق وعاطر

الاذاي ت  ُرًدُه اأُلْكل ة  و اأُلْكل ت انا  املاْسكانُ )ل ْيس  
(4 . 

 أبنية اسم المفعول
: هو ما اشُتق من مصدر الفعل املتصرص املبين للمجهو  للداللة علا اسم املفعو 

، وقد وردت أبنية اسم املفعو  يف األمثا   5)من وقع عليه احلدث، ويصاغ من الثنيثي وغريه
 النبوية من الثنيثي اجملرد ومن غريه كما يلي: 

 أبنية اسم المفعول من الثالثي المجرد -أوالً 
 بناء َمفُعول -1

يصاغ اسم املفعو  من الفعل الثنيثي علا وزن )مفعو   قياسا للداللة علا من وقع 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 22ينار احلديث رقم: ) ،1/1503، ومسلم: 0/2323  البخاري: 1)

 0/ 0هتذيب اللغة )رحل :   2)

  112، وينار: املشتقات العاملة: 131شرح املراح يف التصريف:   3)

 من هذا البحث.  يف التمهيد 50ينار احلديث رقم: ) ، 2/030  البخاري: )1)

، وإلاص الطرص يف علم الصرص: 221، وأبنية الصرص يف كتاب سيبويه: 100تصريف األمساب واألوعا :   0)
  .125، وشرح كتاب احلدود: 22، وينار: التعريفات: 110
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،  2)، وجابت هذه الصيغة يف ستة ألفايف من هذه األمثا ، وهي: )م عُقود 1)عليه احلدث
وم وُلود
، وم سُؤو  3)

(4  ، 
ُذوم   ، 5)وجم 

وم اُلوم
، وم عُروص 6)

وم غُبون ، 7)
(8   

الصروين مثل بناب )واعل  يف مشايفته للمضارع، من حيث وبناب )مفعو   عند 
، جاب يف شرح املفصل:  و )مفعو   مثل  9)إوادته للحا ، أو االستقبا ، أو االستمرار

  مثل )ي فع ل ... وهو يعمل عمل وعله اجلاري عليه )يُ ْفع ل  كما أن )واعنيً 
(10  . 

 بناء )َفِعيل وَفِعيَلة( -2
  مفعو  و)وعيلة  مبعىن مفعولة، يف أمثا  الصحيحن من ذلك: جاب بناب )وعيل  مبعىن

ُ ع ل ا اْلُقُلوبا  ) صلا اع عليه وسلمقوله  - ريا تُ ْعر ُض اْلفاَت     11) داً ُعو  داً ُعو  ك احلْ صا
:  حص ره حيصره احلصري يف األصل وصف علا )وعيل  مبعىن مفعو ، قا  ابن سيده

املعىن: تعرض الفَت وتحيط بالقلوب حىت ، و  12)وهو حمصور، وحصري أي: حبسه  حصرا
 . 13)تكون القلوُب كاحملصور احملبوس، ويتكرر ذلك مرة بعد أخرى.  

                                 
  201/ 3، والنحو الوايف: 112/ 3ينار: األصو  يف النحو:   1)

 ن هذا البحث.  يف التمهيد م110ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11ينار احلديث رقم: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 52ينار احلديث رقم: )  2)

 02ينار: معاين األبنية يف العربية:    5)

  111/ 1  شرح املفصل البن يعي : 11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0، ينار احلديث رقم: )1/122  مسلم: )11)

  113/ 3 احملكم: )حصر   12)

 121/ 1، والديباج علا مسلم: 102/ 2شرح النووي:    13)
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جاب يف تاج العروس:   1) ر عاياتاها )ُكًلُكْم ر اعن و م ْسُئوٌ  ع ْن  صلا اع عليه وسلموقوله  -
كًل راعن م ْسُؤوٌ  )ومنه احلديث  ،يل ة مبعىن م ْفعول ة واجلمع الّرعاياو عا   املرعاياة: )والّرعاياة 

  . 2)  عن رعياتاه

ُْرُق الساْهُم مان   ) صلا اع عليه وسلموقوله  - ْرُُقون  مان  الدِّينا ك م ا مي  ياةا مي  قا  ابن   3) الراما
مروقهم من الدين بالسهم  هشب ،وهو الصيد املرميّ   ةول  فعُ م  ) ة مبعىنيل  عا و   :الرمية:  حجر

ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي ال  ،الذي يصيب الصيد ويدخل ويه وخيرج منه
   4) يعلق من جسد الصيد شيب

و عايل ة  ، الربياة: اخل لايق ة، وهي 5) الرب اياةا ي  ُقوُلون  ماْن خ رْيا ق  ْو ا : )صلا اع عليه وسلموقوله  -
مبعىن مفعولة، من برأ اع اخل ْلق  يربؤهم: خلقهم، والبارئ: خالق اخللق، من أمساب اع 

 . 6)تعا  احلسىن

 بناء فـُْعلة -3
هذا البناب من األبنية الع تنوب عن )مفعو   يف الداللة علا من وقع عليه الفعل. 

  من األمثا  النبوية وذلك:وردت هذه الصيغة للداللة علا اسم املفعو  يف موضعن وقد
برواية ضم اخلاب وسكون الدا ، ومعناه:   7)ة ع  دْ ب خُ رْ )احل  : صلا اع عليه وسلميف قوله 

:  )وُ ْعلة  يكون وصفا للمفعو  به... ومن قا : فدوعة، أي: خُيدع أهُلها، قا  الزفشري
ومن قا  ُخْدعة جعلها فدوعة، وهذه الوجوه كلها جماز؛ ُخد عة جعل نفس احلرب خادعة، 

ُعون وخُيْد ُعون  د ع وال خُتد ع ولكن أهل احلرب خي ْد     8)ألن احلرب ال خت 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم: ) ، 2/212  البخاري: )1)

  120/ 32تاج العروس: )رعي:    2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11ينار احلديث رقم: ) ، 2/011  ومسلم: )3/1321  البخاري: )3)

 .105/ 0، وينار شرح النووي: 212/ 2الباري: وتح    1)

   يف متهيد هذا البحث.12ينار احلديث رقم: )  2/012)، ومسلم:  2035/ 2  البخاري: )0)

  .1/32لسان العرب: )برأ   2)

   يف متهيد هذا البحث.02املثل رقم: )  0)

 113/ 2شرح الفصيح:    2)
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اأُلْكلة:   1))ل ْيس  املاْسكاُن الاذاي ت  ُرًدُه اأُلْكل ة  و اأُلْكل ت انا : صلا اع عليه وسلموقوله  -
املأكو ، أي: مقدار ما يُوضع يف الفم من الطعام لُيؤكل، وهو اللقمة بوزن وُ ْعلة، وهو القدر 

 .  2) املأكولة ا مزة: ما يُؤكل دوعة، وهو اللقمة ة بضمل  كْ األُ  عون املعبود:  يفو ، أيضا
  

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 50ينار احلديث رقم: )  1)

 123/ 11عون املعبود:    2)
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 صوغ اسم المفعول من غير الثالثي -ثانياً 
املضارعة ميما يصاغ اسم املفعو  من غري الثنيثي علا زنة مضارعه، بإبدا  حرص 

مضمومة، ووتح ما قبل اآلخر، لفااً ك )ُمكر م، وُمستخر ج  أو تقديراً ك )حُمتّل وُمستعان 
(1 . 

 وقد وردت أبنية اسم املفعو  من غري الثنيثي يف أمثا  الصحيحن علا النحو التايل:  
 ُمْفَعل -1

صلا اع عليه يأيت اسم املفعو  علا هذا البناب من )أُوعال يُفع ل  وقد ورد يف قوله 
ًيا ال  ي  ْعراُص م ْعُرو : )وسلم اْلُكوزا، جُم خِّ ُر أ ْسو ُد ُمْرب ادًّا ك     2) اً ُمْنك ر ، و ال  يُ ْنكاُر واً و اآْلخ 

 ُمفعَّل -2
ف عال  يف األلفايف التالية: )ُمع قال ةجاب اسم املفعو  يف األمثا  النبوية علا بناب )مُ 

(3  ،
، ُمي سار 4)ُمش باهة

، ُمب  لاد 6)، جُم ّندة 5)
  ، وهذه األمساب من )وُ عِّل يُ ف عال  7)

ةٌ األ ْرو اُح ُجُنوٌد : )صلا اع عليه وسلمواجمل نادة يف قوله  وقد أشار  ، ، اسم مفعو جُم ناد 
سة أو ووع نّ أجناس جُم   :أي  جنود جمندة) :قولهيف شرح احلديث وقا :  و  ابن حجر

 . 8) عةمّ جُم  

  

                                 
 01، والتبيان يف تصريف األمساب:  112/ 2املقرب:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0ينار احلديث رقم: ) ، 1/122  مسلم: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث.20ينار احلديث رقم: )  3)

    يف التمهيد من هذا البحث. 11ينار احلديث رقم: )  1)

 .  يف التمهيد من هذا البحث22ينار احلديث رقم )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111ينار احلديث رقم: )  2)

    يف التمهيد من هذا البحث. 111ينار احلديث رقم: )  0)

 301/ 2وتح الباري:   2)
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 مسَتفَعل  -3
ورد اسم املفعو  علا هذا البناب يف موضع واحد من أمثا  الصحيحن وذلك يف قوله 

ْنهُ : )صلا اع عليه وسلم مفعو  من يسكيح،  و )مسكاح منه  اسم  1) ُمْسك ايٌح و ُمْست  ر اٌح ما
 .وهو الزم

 أبنية الصفة المشبهة
 مفهوم الصفة المشبهة

أبنية الصفة املشبهة تصاغ من النيزم للصفات الثابة، وال تفيد احلدوث، واسم 
  . 2)الفاعل يصاغ من النيزم واملتعدي ملعان غري ثابة، ويد  علا احلدوث

تفضيل من وعل الزم، لقصد نسبة احلدث قيل يف تعريف الصفة املشبهة: هي  ما صيد لغري 
  . 3)إ  املوصوص به، دون إوادة معىن احلدوث 

 أبنية الصفة المشبهة في أمثال الصحيحين

 َفِعيل -1
وجابت  ، 4)يرى الصرويون أن هذه الصيغة قياس يف باب )و  ُعل ، ومساع يف غريه

 و  ع ل، وو عال، وو  ُعل:الصفة املشبهة علا هذه الصيغة يف أمثا  الصحيحن من باب 
س بايلن و  ، 5)غ رايبومن باب )و  ع ل  )

يقا : غ ر ب يْغُرب وهو غريب  6)
والسبيل:   7)

الطريق املمتد، والفعل منه: س ب ل  ي سُبل أي: امتد وطا ، مسِّي الطريق بذلك المتداده 

                                 
 يف التمهيد من هذا البحث.   112ينار احلديث رقم: )  1)

 3/310التصريح:    2)

 310شرح ابن النا م:    3)

 011/ 2، وارتشاص الضرب: 21ينار: المية األوعا  مع شرح ابن النا م:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10، 13ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22، 13، 2ينار احلديث رقم: )  2)

 .100األبنية الصروية يف ديوان امرئ القيس:    0)
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   . 1)وطوله

ّ  3)، وقوايّ  2)ومن باب )و عال   )فيل صلا اع عليه  ، يقو   5)، ونقاّية 4)، وغينا
 اب ، و أ نْ ب ت تا الك أل   : )وسلم

ن ْه ا ن قاياٌة، ق بال تا امل ثاريا أ ص اب  أ ْرًضا، و ك ان  ما  ك م ث لا الغ ْيثا الك 
–، وعيلة مبعىن واعلة من  ن قاي الشيُب  6)  األرض الناقاياة: الطيِّبة النايفةو الُعْشب  الك ثاري  

  . 7)ا وهو ن قاّي أي: نايف ي  ن ْق   -بالكسر
 ، وكلٌّ  12)، وخبيثة 11)، وشديد 10)، وضعيف 9)، ومليّ  8)ومن باب )وُعل  )كثري

صلا اع عليه . وامللّي يف قوله  13)وكلٌّ من هذه األلفايف وعيل مبعىن واعل من باب وُعل
 -وهو األصل -  ُرواي با مز ي ْتب عْ و  لْ  م لاي  م ْطُل الغ يناِّ  ُْلٌم ، و إاذ ا أُْتباع  أ ح دُُكْم ع ل ا : )وسلم

ولع وقد أُ  ...يناّ ة الغ  ق  الث ِّ  -با مز-املليب   :النهايةوبكك ا مز مع تشديد الياب، قا  يف 
ؤ منيبة ؤ ميلُ ملُ و  ...يناّ الغ   :ملليبويف كتاب العن:  ا  14) الناس ويه بكك ا مز وتشديد الياب

   15) وهو مليب
م ث ُل : )صلا اع عليه وسلموجاب وعيل مبعىن )ُمفاعال  من جالس جيالس يف قوله 

                                 
  2/133 ، وكتاب األوعا  أليب قاسم السعدي، ) 122مقاييس اللغة، )سبل:    1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32ينار احلديث رقم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 51  ينار احلديث رقم: )3)
   يف التمهيد من هذا البحث. 52  ينار احلديث رقم: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 35ينار احلديث رقم: )  0)

 10/ 10شرح النووي علا صحيح مسلم:    2)

  351/ 10لسان العرب: )نقا،   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 35ينار احلديث رقم: )  2)

 هيد من هذا البحث.   يف التم52  ينار احلديث رقم: )5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 51  ينار احلديث رقم: )11)
   يف التمهيد من هذا البحث. 21ينار احلديث رقم: )  11)

    يف التمهيد من هذا البحث.21ينار احلديث رقم: )  12)

 105، 102، واألبنية الصروية يف ديوان امرئ القيس: 111/ 3األصو  يف النحو:    13)

 302/ 1النهاية يف غريب احلديث واألثر:   11)

  223/ 1 ، وفتار الصحاح: )11/111، وينار مأل يف: احملكم: )310/ 2العن:   10)
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، و اجلْ لايسا الساْوبا   . 2)واجلليس مبعىن: اجملالس، وهو صفة مشبهة  1) اجلْ لايسا الصاالاحا
 فـَْيِعل -2

جاب هذا البناب يف أمثا  الصحيحن من )و  ع ل  األجوص
النيزم، وذلك يف:   3)

  ، من طاب وهو طيب، وبان وهو بّن، ومات وهومّيت.  2)، وميِّت 5)، وبنِّ  4))طيِّب
وهذه األلفايف بوزن سيِّد، واختلف الصرويون يف أصل حركة العن من هذا البناب، 

يف           ، ويرى بعضهم أ ا وتحةوذهب اخلليل إ  أ ا كسرة من األصل وواوقه سيبويه
 األصل. 

 أفعل فعالء -3
إذا كان داالً علا العيوب الااهرة، واأللوان، قا    7)يغلب هذا البناب يف باب )و عال 

:  وقياس ما كان من العيوب الااهرة كالعور والعما، ومن احللا كالسواد والبياض، الرضي
جاب هذا البناب يف أمثا  الصحيحن بصيغتيه وقد   8)أن يكون علا أوعل، ومؤنثه وعنيب 

،  11)، وزهراب 10)، وأبي ، وأسود، وبيضاب وسوداب 9))أوعل ووعنيب  وذلك: )ألدّ 
 -من باب تعاب - ، وكله من باب )و عال   وفي املصباح:  لّد يل د لددا  12)جدعاب

                                 
    يف التمهيد من هذا البحث.21، ينار احلديث رقم: )1/2122، ومسلم: 0/2111  البخاري: 1)

 122/ 3شرح الرضي علا الكاوية:    2)

 1/115شرح الشاوية:  ال يكون إال يف األجوص، كالسيِّد، وامليِّت والبنِّ  قا  الرضي:  وو  ْيعال  3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22، 21، 3ينار احلديث رقم: )  1)

    يف التمهيد من هذا البحث. 11ينار احلديث رقم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02، 22ينار احلديث رقم: )  2)

 .110، واملنهو الصويت للبنية العربية: 21شذا العرص:    0)

 111/ 1شرح الشاوية:    2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112،ينار احلديث رقم: )1/2101ومسلم:  2/220  البخاري 5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0ينار احلديث رقم: ) ، 1/122  مسلم: )11)

 مهيد من هذا البحث.  يف الت2ينار احلديث رقم: ) ،1/003  مسلم: 11)

    يف التمهيد من هذا البحث.11،ينار احلديث رقم: ) 1252  برقم: )1/120  البخاري: )12)
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ثىن يف هذه ، وزهراب: أنثا أزهر، وقد جاب م 1)اشتدت خصومته وهو ألد واملرأة لداب 
وهو   اْلب  ق ر ة ، و ُسور ة  آ ا عاْمر ان   الزاْهر او ْينا اقْ ر ُبوا : )صلا اع عليه وسلم األمثا ، يقو 

مأخوذ من ز هار يزه ر، إذا أضاب، واألزهر: املضيب الشديد الضوب، ومعىن الزهراوين: 
ُناري ت ن، مسِّيت سورة البقرة وآ  عمران بذلك لنور ا وهدا

يتهما وعام أجر ا وكأ ما امل
، وقد قلبت  2)بالنسبة إ  ما عدا ا من السور عند اع مكان القمرين من سا ر الكواكب

يف تثنية كل اسم  -عند البصرين - زة )وعنيب  واًوا يف تثنية زهراب، وهذا القلب واجب 
ان، وعند الكووين ممدود  زته بد  من ألف التأنيث  و: محراب ومحراوان، وعمياب وعمياو 

 .  3)جيوز القلب والتصحيح

 فـَْعل -4
:  صلا اع عليه وسلمجابت الصفة املشبهة علا هذا البناب من باب و عال يف قوله 

 يِّتا  احل يِّ )م ث ُل الاذاي ي ْذُكُر ر باُه و الاذاي ال  ي ْذُكُر ر باُه، م ث ُل 
و امل

 يقا : ح ياي وهو حّي.  1) 
 فـُْعل -5

وقد ورد يف حلو ومر من   5)وهو قليل ويهما  جاب هذا البناب من وع ل يفعال ويفُعل
ُْؤمانا الاذاي ال  ي  ْقر ُأ الُقْرآن  ك م ث لا التاْمر ةا، ال  رايح     ا :  )صلا اع عليه وسلمقوله 

و م ث ُل امل
ُن اواقا الاذاي ي  ْقر أُ الُقرْ ُحْلوٌ و ط ْعُمه ا 

   6) ُمرٌّ آن  م ث ُل الراحْي ان ةا، راحُيه ا ط يٌِّب و ط ْعُمه ا ، و م ث ُل امل
 فـَْعالن -6

ا م ث نًي، و اْضرابُوا ل ُه م ث نًي، و  ق ا   : )صلا اع عليه وسلمجاب يف قوله  باُكْم ه ذ  إانا لاص احا
ٌة،  يف   7) ي  ْقا انُ و الق ْلب  ب  ْعُضُهْم: إاناُه ن ا اٌم، و ق ا   ب  ْعُضُهْم: إانا الع ْن  ن ا ام  ّا -وواْعُله: يُق

                                 
 00/ 2املصباح املنري:    1)

 23/ 2، ووي  القدير: 10/ 0مرقاة املفاتيح:    2)

 . 0/12ينار التصريح:   3)

 من هذا البحث.   يف التمهيد 22ينار احلديث رقم: ) ، 0/2303  البخاري: )1)

 101األبنية الصروية يف ديوان امرئ القيس:    0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22ينار احلديث رقم: ) ، 1/015  ومسلم: )0/2101  البخاري: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 1ينار احلديث رقم: )، 2/2200  البخاري: )0)
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 .  1)وهو يقاان -ككُرم ووراح

 فـُْعالن    -7
م ث لاي و م ث ُل م ا ب  ع ث ينا اللاُه باها، ك م ث لا ر ُجلن أ ت ا : )صلا اع عليه وسلموذلك يف قوله 

، إاينِّ ر أ ْيُت اجل ْي   باع ي ْين ا، و إاينِّ أ ن ا الناذايُر  : ي ا ق  ْوما ووعله من باب )وعال   2) الُعْري انُ ق  ْوًما و  ق ا  
  . 3)وُعريان يفع ل  كما سبق يف أبنية اسم الفاعل، ويقا : ع راي يعرى وهو عارن 

  

                                 
  . 021القاموس احمليط: )يقظ:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30، ينار احلديث رقم: )1/1022 ، ومسلم: )2/2202البخاري:   2)

 152/ 3، واألصو  يف النحو: 205/ 1الكتاب:  ينار:  3)
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 اسم التفضيل 
 مفهوم اسم التفضل

اسم التفضيل: وصف مشتق علا صيغة )أوعل  ولو تقديرا؛ للداللة علا أن شيئن 
وصيغة التفضيل )أوعل  للمذكر   1)قد اشككا يف صفة وزاد أحد ا علا اآلخر ويها.

   2)اومؤنثها علا )وُ ْعلا ،  و: زيد أوضل إخوانه، وهند ُوْضلا أخواهت
 شروط صوغ اسم التفضيل

مسع عن العرب أمثلة كثرية ل )أوعل  التفضيل ختالف بع  الشروط الع وضعها 
؛ ولذلك رأى جممع اللغة العربية وبع   3)الصرويون يف صوغه، واختلفوا يف ما ل يسمع

 احملدثن أنه جيوز اشتقاقه إذا لققت أربعة شروط وقط، وهي: 
   أن يكون من وعل ثنيثي األصو  جمرداً كان أو مزيداً. 1)
   وأن يكون قابنيً للتفاضل.2)
   وأن يكون مثبتاً.3)
   وأن يكون متصرواً.1)

ذلك أن  بقية الشروط الشا عة يف كتب الصرص ال لزوم  ا؛ لورود  يفوحجتهم 
   4)صيد كثرية منها عن العرب 

 في أمثال الصحيحين التفضيلاسم 
علا قسمن: قسم يتفق مع شروط  الصحيحنورد اسم التفضيل يف أمثا  

 الصروين يف صوغه، وقسم ال يتفق مع هذه الشروط.

                                 
 ، وأبنية الصرص يف كتاب 22 ، والتبيا يف تصريف األمساب: )113 ، وتصريف األمساب: )133/ 3التصريح: )   1)

 .112لطرص يف علم الصرص:  ، والاص ا221سيبويه: )

 113تصريف األمساب:    2)

يرى أنه ال مانع من صوغ أوعل التفضيل من األوعا  الناقصة وإن ل يسمع عن العرب، ويجوز  -مثني-والرضي    3)
  .112/ 3عنده أن يقا : هو أكون منك منطلقا، وأصري منك غنيا. )شرح الكاوية: 

  115-112: )املنهو الصويت للبنية العربية   1)
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 القسم األول: ما يتفق مع شروط الصرفيين
وجاب هذا القسم علا ضربن: ما استوىف شروط صياغة )أوعل  وصيد من لفاه 

 ليه ب )أشد  و وها:مباشرة، وما ل يستوص تلك الشروط وتُ ُوصِّل إ
 ما استوفى شروط صياغة )أفعل( –أ 

  أبعد
ُ وايه ا، ي زاً  : )صلا اع عليه وسلممن ذلك قوله  إانا الع ْبد  ل ي ت ك لاُم باالك لام ةا م ا ي  ت ب  نا

ْشراق أ بْ ع د  يفا ا يفا الناارا 
 
 .وهو من الُبعد: خنيص القرب  1) ممااا ب  ْن  امل

 : أحلى
ح ْوضاي أ بْ ع ُد ماْن أ يْ ل ة  ) صلا اع عليه وسلمجاب يف قوله 

ُو  أ ش ًد ،  3) ماْن ع د نن  2)    
،  اً ب  ي اض  .وهو من احلنيوة ضد املرارة  4) مان  اْلع س ل و أ ْحل امان  الث اْلوا

 أرحم
باعاب اداها ماْن ه ذاها باو ل داه ا  أ ْرح مُ ل لاُه ) صلا اع عليه وسلمجاب يف قوله 

(5  . 
 أفرح 

بات  ْوب ةا ع ْبداها ماْن أ ح داُكْم، س ق ط  ع ل ا  أ و ْر حُ )اللاُه : صلا اع عليه وسلممن ذلك قوله 
ب عارياها، و ق ْد أ ض لاُه يفا أ ْرضا و ني ةن 
(6 . 

 أكذب
 أ ْكذ بُ إايااُكْم و الاانا، و إانا الاانا : )صلا اع عليه وسلمورد ذلك يف قوله 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.121، ينار احلديث رقم: )2300/ 0البخاري:    1)

مما يلي الشام وقيل: هي آخر احلجاز وأو  الشام.  -البحر األمحر-   أيلة: بالفتح مدينة علا ساحل حبر الُقْلُزم 2)
  252/ 1)معجم البلدان للحموي: 

نة مشهورة علا ساحل حبر ا ند من ناحية اليمن. )معجم البلدان : مدي-بالتحريك، وآخره نون-  عد ن 3)
  ، وهي إحدى حماواات جبنوب اليمن.25/ 1للحموي: 

   يف التمهيد من هذا البحث. 122 ، ينار احلديث رقم: )210/ )1مسلم:    1)

   يف التمهيد من هذا البحث.01ينار احلديث رقم: ) 1/2115، ومسلم: 0/2230  البخاري: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث.12، ينار احلديث رقم ) 0/2320  البخاري:)2)
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حل دايثا 
(1 .  

 أطيب 
: صلا اع عليه وسلميف موضعن من أمثا  الصحيحن، و ا قوله  الوصفورد هذا 

ُُلوُص و ما الصاا اما ) عاْند  اللاها ت  ع ا   ماْن رايحا املاْسكا  أ ْطي بُ خل 
وقوله يف وصف احلوض:   2)

 من طاب الشيُب يطيب، وهو أطيب من غريه.  3) مان  اْلماْسكا  أ ْطي بُ و راحُيُه )
 أوعى 

مان س اماعن  أ وع اُربا ُمب  لادن : )صلا اع عليه وسلمجاب يف قوله 
وهو من و ع ا الشيب    4)

ي عايه إذا حفاه ووهمه
(5 . 

 أدوم 
، و إاْن أ ْدو ُمه اا ا إا   اعا ت  ع ا   أ ح ًب اأْل ْعم  : )صلا اع عليه وسلمورد يف قوله 

 .، 7)أدوم: تفضيل من دام يدوم إذا ثبت . 6) ق لا 
 أهون. 
ا ع ل ْيُكْم  أ ْهو نُ ل لًدنْ ي ا : )صلا اع عليه وسلميقو    يف -أهون   8)ع ل ا اعا، ماْن ه ذ 

، وه وانا: إذا ذّ  وحُقر، ومنه قوله اسم تفضيل من هان الشيُب يهون ُهوناً  -هذا احلديث

، ومعىن أهون علا اع:   10)     9)چ ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژچ تعا : 
 . أذ ، وأحقر

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.23ينار احلديث رقم: ) ،1/1520، ومسلم: 0/1502  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 110ينار احلديث رقم: ) ،210/ 2ومسلم:  2/201  البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 122،ينار احلديث رقم: )1053/ 1، ومسلم: 0/2110  البخاري: 3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111ينار احلديث رقم: ) ، 2/221  البخاري: )1)

  .222/ 2  ، واملصباح املنري: )1115الصحاح )وعا،    0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 121قم: )، ينار احلديث ر 1/011 ، ومسلم: 2303البخاري: )   2)

  .211/ 1املصباح املنري: )دوم،    0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02ينار احلديث رقم: ) ، 1/2202  مسلم: )2)

 05النحل:    5)

  .213/ 2، واملصباح املنري: )هان، 012كتاب األوعا  البن القطاع:    11)
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ع ل ا  ة ر ُجٌل،ام  ي  القا  م  وْ ابًا ي   ذ  ار ع  النا  لا هْ أ   ن  و  هْ أ   نا إا : )صلا اع عليه وسلمويقو  
ُهم ا دام اُغُه ك م ا ي  ْغلاي املاْرج ُل و الُقْمُقمُ  ن ْ ، ي  ْغلاي ما و )أهون  هنا   1) أ مْخ صا ق د م ْيها و ْر ت انا

: ، قالوا: ومعىن أهون أهل النار عذاباً  2)تفضيل من هان يهون ه ونًا إذا الن ويُسر وسُهل
 .   3)ًّ عذابا واقلهمأيسرهم، 

 ، وأسفل. أعلى
م ث ُل الق ا اما ع ل ا ُحُدودا اللاها و الو اقاعا وايه ا، ك م ث لا ق  ْومن : )صلا اع عليه وسلم يقو 

ااْست  ه ُموا ع ل ا س فاين ةن، و أ ص اب  ب  ْعُضُهْم  وأسفل تفضيل  أعلا  4) أ ْسف ل ه او ب  ْعُضُهْم  أ ْعني ه 
من عني يعلو وس ف ل يسُفل
(5     
نَياالُعلَيا، والسُّفَلى،   والدُّ

ي ٌْر مان  الي دا الًسْفل ا: )صلا اع عليه وسلم من ذلك قوله  وقوله:  6) الي ُد الُعْلي ا خ 
ْرأ ُة الصااحلا ةُ ) ي ُْر م ت اعا الًدنْ ي ا اْلم   .  7) الًدنْ ي ا م ت اٌع، و خ 

وإ ا يف والُعلي ا والًسفل ا تفضيل بزنة )وُ ْعلا  أنثا أعني وأسفل، وكذلك الدنيا 
، وقد أبدلت الياب من الواو يف )عليا  8)األصل صفة مؤنثة أدَن من الدنو مبعىن: الُقرب

 .ودنيا  وهذا اربدا  قياسي يف )وُعلا  الواوي النيم عند الصروين
 ما لم يستوف شروط صياغة )أفعل( التفضيل.  -بـ 

صياغة )أوعل  وإنه يؤتا ذكر الصرويون أنه إذا أُريد التفضيل مما ل يستوص شروط 
، ويقا : هو أكثر ب ) أشد، أو أكثر ، أو  و ا مث يؤتا بعده مبا أريد تفضيله أو مصدره متيزاً 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 03،ينار احلديث رقم: )152/ 1ومسلم:  2111/ 0  البخاري: 1)

  .213/ 2  ، واملصباح املنري: )هان، 122/ 1  احملكم : )ه و ن، 2)

  .  22/ 3  ، ووي  القدير: ) 330/ 11مرقاة املفاتيح: )   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25ينار احلديث رقم: ) ، 2/222  البخاري: )1)

  .2/122  و)عني، 205/ 1املنري: )سفل، املصباح    0)

   يف التمهيد من هذا البحث.53ينار احلديث رقم: )  2/010 ، ومسلم: )2/012  البخاري: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث.  02، ينار احلديث رقم: )1151/ 2  مسلم: 0)

  133/ 11ينار هتذيب اللغة: )د ن و،    2)
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وجاب يف شرح ابن عقيل يتوصل إ  ، و و ذلك، ، وأشد محرة، أو امحراراً ، وثياباً ماالً 
ب وكما تقو  : )ما التفضيل من األوعا  الع ل تستكمل الشروط مبا يتوصل به يف التعج

 أشد استخراجه  تقو : )هو أشد استخراجاً من زيد  وكما تقو : 
ومما جاب علا هذا النحو يف أمثا  ،  1) )ما أشد محرتُه  تقو : )هو أشد محرة من زيد 

 الصحيحن:
 أشد تفصياً 

ُو  : )صلا اع عليه وسلميف قوله  ي باي داها    مان   ياً أ ش ًد ت  ف صِّ ت  ع اه ُدوا الُقْرآن ، و  و الاذاي ن  ْفسا
بالا يفا ُعُقلاه ا     ارا

  وأشد فرحاً 
ل تاها  حاً أ ش ًد و  ر  و اُع : )صلا اع عليه وسلميف قوله  ا بار احا بات  ْوب ةا اْلع ْبدا اْلُمْؤمانا ماْن ه ذ 

   2) و ز اداها 
 اً وأشد بياض

ُو  : )صلا اع عليه وسلميف قوله     3) مان  الث اْلوا  اً أ ش ًد ب  ي اض  
ب تا الي  ُهوُد، ): صلا اع عليه وسلميف قوله  أكثر عماًل، وأقل عطاءً  و  غ ضا

    4) و أ ق ًل ع ط ابً  أ ْكث  ُر ع م نًي و الناص ار ى، و  ق اُلوا:   ُْن 
الوصف املشكك هو عمل، وهو مما استوىف شروط صوغ  )أكثر عمال(: قوله

أوعل، ويقا : أنا أعمل منه، ولعل التعبري ب )أكثر  للداللة علا أن التفاضل يف جمرد الكثرة 
ال يف بقية صفات العمل من جودته وقيمته، وارخنيص ع ويه، و و ذلك، ولو قيل:  ن 

 .أعمل، الحتمل التفاضل يف كل شيب، واع أعلم
معناه: ما نُ ْعط ا أ قّل مما يُ ْعط ون، والوصف املشكك هو العطاب،  )أقل عطاء(وقوله 

                                 
 2/121 ، وشرح ابن عقيل علا األلفية  000/  1  ، والقاصد الشاوية: )312) ينار: شرح ابن النا م،    1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم: )0515رقم:  2321/ 0والبخاري:  1/2113  مسلم: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 122، ينار احلديث رقم: )210/ 1مسلم:    3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 31نار احلديث رقم: )ي ، 3/1201  البخاري: )1)
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ُعط ا
 .مبعىن: امل
 لقسم الثاني: ما ال يتفق مع شروط الصرفينا

وردت صيغة )أوعل  يف أمثا  الصحيحن دالة علا التفضيل، فالفة للشروط الع 
 وضعها الصرويون، وذلك ويما يلي:

 أبيض.
ري ُة ش ْهرن، و ز و اي اُه س و اٌب، و م اُؤُه : )صلا اع عليه وسلمه يف قول مان   أ بْ ي  ُ ح ْوضاي م سا

، و راحُيُه أ ْطي ُب مان  اْلماْسكا      1) اْلو راقا
والصرويون يرون أن اشتقاق أوعل التفضيل من األلوان شاذ؛ إما ألن باب الفعل يف 

)اوعاّ   و ا بنابان مزيدان، وإما ألن األلوان مستقرة األلوان أن يأيت علا )اوعّل  أو علا 
 .وجرت جمرى األعضاب كاليد، والرجل

 آخر، وُأخرى
ًيا ال  ي  ْعراُص  و اآْلخ رُ : )صلا اع عليه وسلميف قوله  اْلُكوزا، جُم خِّ أ ْسو ُد ُمْرب ادًّا ك 

ن ْه ا ط ا اف ًة : )وسلم صلا اع عليهوقوله    2)اً ، و ال  يُ ْنكاُر ُمْنك ر واً م ْعُرو  ، إامنا ا ُأْخر ىو أ ص اب ْت ما
ي  قايع انٌ 

  3) ها
و ا يف األصل صفتان علا وزن )أ و ْع ل ووُ ْعل ا  للتفضيل، مث استعمني مبعىن: مغاير 

: أحد الشيئن، وهو اسم علا )أوعل ،  -بالفتح –ومغايرة، وفي الصحاح:  اآلخر 
   4)معىن الصفة؛ ألن )أوعل من كذا  ال تكون إال يف الصفة واألنثا ُأخرى، إال أن ويه 

 أحب، وأبغض.
ومما شذ عند الصروين من صيد التفضيل ما جاب علا )أوعل إ   مما يتعدى إ  

، مثل: أحب إيّل من كذا، وأكره إيّل من كذا، وقد ورد  5)الفاعل يف املعىن ب )إ   التبيينية
                                 

   يف التمهيد من هذا البحث. 122،ينار احلديث رقم: )1/1053، ومسلم: 0/2110   البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0،ينار احلديث رقم: )1/122  مسلم: 2)
 التمهيد من هذا البحث.   يف35ينار احلديث رقم: ) ، 1/1020  ومسلم: )1/12  البخاري: )3)

  32الصحاح: )أخر،    1)

  .112ينار: تصريف األمساب: )    0)
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 الصحيحن، من ذلك:هذا النحو يف مواضع من أمثا  
ٌر : )صلا اع عليه وسلمقو  الن   - ي ْ مان  اْلُمْؤمانا  و أ ح ًب إا   اعا اْلُمْؤماُن اْلق واًي، خ 

    1) الضاعايفا 
  (2) ت  ع ا   أ ْدو ُمه ا، و إاْن ق لّ  أ ح ًب اأْل ْعم ا ا إا   اعا : )صلا اع عليه وسلموقوله  -
مُ  أ بْ غ    الرِّج ا ا إا   اللاها إانا : )وسلمصلا اع عليه وقوله  -     (3) األ ل ًد اخل صا

 خير
وشر  للداللة علا التفضيل يف عدة مواضع من أمثا  الصحيحن،  ورد لفظ )خري،

 من ذلك:
ٌر ماْن أ ْن ت ذ ر ُهْم ع ال ًة : )صلا اع عليه وسلمقوله  ي ْ ي  ت ك فاُفون  أ ْن ت ذ ر  و ر ث  ت ك  أ ْغناي اب ، خ 
    4) النااس  
إانا ش را النااسا ُذو الو ْجه ْنا، الاذاي ي ْأيتا ه ُؤال با باو ْجهن، و ه ُؤال با : )صلا اع عليه وسلموقوله 
     5) باو ْجهن 

أصل )خري منه وشر منه  عند الصروين )أخري منه، وأشر منه  وحذوت منهما ا مزة ختفيفا 
جب  حب  خب  مب    ىب       چ  ، وقد قُرائ )األشر  يف قوله تعا : لكثرة االستعما

 . 7)بفتح الشن، وتشديد الراب  6)چ

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 51، ينار احلديث رقم: )1/2102مسلم :    1)

  121 ، ينار احلديث رقم: )221 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: )011/ 1 ، ومسلم: )2303  البخاري: )2)
 هذا البحث.  يف التمهيد من

   يف التمهيد من هذا البحث. 112، ينار احلديث رقم: )1/2101ومسلم:  2/220  البخاري 3)

   يف التمهيد من هذا البحث.   01، ينار احلديث رقم: )1201/ 3ومسلم:  130/ 1  البخاري: 1)

 ا البحث.   يف التمهيد من هذ123، ينار احلديث رقم: )1/2111، ومسلم: 2/2222البخاري:   0)

 22القمر:    2)

 . 105/ 2، والبحر احمليط:   255/ 2ينار احملتسب:   0)
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 اسم المكان
 مفهوم اسم المكان وشروط صوغه

يدرس الصرويون اسم الزمان واملكان يف مبحث واحد اللاد الصيغة ويهما من 
الثنيثي وغريه، وكلٌّ منهما يد  علا احلدث، وسياق الكنيم هو الذي يعن كون الصيغة 

 ، ويقولون:مكانه، ولذلك يعروو ما بتعريف واحدللداللة علا زمن احلدث، أو 
 

  . 1)للداللة علا زمان وقوع الفعل، أو مكانه    ا امسان مشتقان مبدوبان مبيم زا دة
و ما من الثنيثي اجملرد صيغتان: )م فع ل  و )م فعال  وقد تلحقهما تاب التأنيث
(2 .  

وأما صيغة اسم الزمان واملكان من غري الثنيثي اجملرد وقياسهما علا زنة اسم املفعو  منه 
وُمستخر ج، وُمستع ان متاما، ومُي ياز بينهما بالقرينة،  و: ُمكر م،

(3   
 اسم المكان في أمثال الصحيحين

وورد اسم املكان ست مرات يف أمثا  الصحيحن، وكلها من الثنيثي اجملرد، ول يرد اسم 
 الزمان خني  هذه األمثا ، وذلك كما يلي: 

  َمهِلكة
ل ُتهُ ك ةن م ْهلا ماْن ر ُجلن يفا أ ْرضن د وِّياةن : )... صلا اع عليه وسلميف قوله    4)...  ، م ع ُه ر احا

 .  5)أي: مكان ا نيك من هل ك يهلاك
 مكان

ن ُْهْم، و أ ْصب ُحوا : )صلا اع عليه وسلميقو  الن   ان  ُهمْ و ك ذاب ْت ط ا اف ٌة ما ُهُم اجل ْي ُ م ك   . 6) ، و ص باح 
                                 

  ، وأبنية الصرص يف كتاب سيبويه: 52  ، التبيان يف تصريف األمساب: ) 121ينار: تصريف األمساب: )   1)
  . 120 ، وإلاص الطرص يف علم الصرص: ) 220)

 .52شرح المية األوعا  البن النا م:   2)

 120، وتصريف األمساب: 01شذا العرص:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم: )0/2321والبخاري:  1/2113مسلم:   1)

 .112/  11، ووتح الباري: 10/21ينار شرح النووي علا صحيح مسلم:    0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30ينار احلديث رقم: ) ،1/1022، ومسلم 2/2202  البخاري: 2)



ص  148 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 والمسِجد المغِرب، والمشِرق
ا ي  ت  ر اب ْون  : )صلا اع عليه وسلميف قوله  إانا أ ْهل  اجل ناةا ي  ت  ر اب ْون  أ ْهل  الُغر صا ماْن و  ْوقاهاْم ، ك م 

، مان   ْشراقا الك وْك ب  الًدرِّيا الغ ابار  يفا األُُوقا
 
ْغرابا أ وا  امل

 
ن  ُهْم امل ، لات  ف اُضلا م ا ب  ي ْ

و ُهو  وقوله: )  1)
ْينا ي ْأراُز ب  ْن   د  ت ْأراُز احلْ ياُة يفا ُجْحراه ا ، ك م ا اْلم ْسجا

واملشرق مكان الشروق، ووعله شر ق   2)
،  3)علا خنيص القياس  م فعال)يشُرق بضم عن املضارع، ولكن جاب اسم املكان علا زنة 

دان   م غراب)ومثله  د -من غر ب يغُرب، وكذلك املسجا من سج د يسُجد،  -مثىن م سجا
د  إمنا جاب علا )م ْفعال  ألنه ل يقصد به موضع السجود الذي  ويرى سيبويه  سجا

أن )امل
 . 4)توضع ويه اجلبهة، وإمنا هو اسم لبيت فصوص للصنية مبيّن علا هيئة معينة

 موضع
ب  ىن  ب  ْيًتا و أْحس ن ُه  م ث لاي و م ث ل  األ ْنباي ابا ماْن ق  ْبلاي، ك م ث لا ر ُجلن : )صلا اع عليه وسلميف قوله 

ع  و أ ْو ل ُه، إاالا  لكونه   م فعال)وهو من و ضع يض ع، وجاب علا زنة   5) ل بان ةن ماْن ز اواي ةن  م ْوضا
 وليس معتل النيم. واوياً  مثاالً 

 معادن
ي  م ع ادانُ النااُس : )صلا اع عليه وسلمجاب يف قوله  ي ارُُهْم يفا اجل اهالاياةا خا ، ، خا ارُُهْم يفا اراْسني ما
وهو وع م عدان اسم مكان من عد ن يعدان مبعىن: أقام  6)إاذ ا و  ُقُهوا 

: ، قا  اخلليل 7)
ومنه  ، و الذهب والفضة واجلوهر واألشياب ،أصله ومبتدؤه ،مكان كل شيب :نواملعدا  
 . 8) ن الشرن اخلري ومعدا وونين معدا   جنات عدن)

                                 
    يف التمهيد من هذا البحث. 01، ينار احلديث رقم: )1/2100، ومسلم: 3/1122  البخاري: 1)

    يف التمهيد من هذا البحث. 10ينار احلديث رقم: )  2)

 123/ 1، وشرح الرضي: 110شرح المية األوعا :    3)

 .121/ 1اوية: شرح الرضي علا الش   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32ينار احلديث رقم: ) ، 3/1311  البخاري: )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112ينار احلديث رقم: )، 1/1212، ومسلم: 3/1232  البخاري: 2)

  . 015مقاييس اللغة: )عدن:    0)

 12/  2العن:    2)
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  األحاديث المتعلقة بأبنية الجموا الرابع:المبحث 

 يقسم الصرويون اجلمع يف العربية إ  نوعن:
 : وع تكسري، وسيأيت.أحدهما
: وع تصحيح، أو وع سنيمة، مسِّي بذلك؛ لسنيمة االسم ويه من التغيري عند واآلخر
العلة والنون، أو اجلمع  : اجلمع الذي علا هجابين، و ا حرص-أيضا-ويسما  ، 1)وعه

  . 2)الذي علا حد املثىن؛ ألنه يكون بزيادة حرص علة، ونون كما يف املثىن
 :  3)ووع التصحيح أو وع السنيمة قسمان: وع مذكر، ووع مؤنث

 جمع المذكر السالم -أ
وهو ما د  علا أكثر من اثنن بزيادة واو ونون، أو ياب ونون يف آخره، وجيمع يفذا 

 :  4)اجلمع شيئان
 : بشرط أن يكون علما ملذكر عاقل خاليا من تاب التأنيث، ومن الككيب.اسم  1)
: بشرط أن تكون ملذكر عاقل خالية من تاب التأنيث وليست من باب أوعل صفة  2)

 وعنيب، وال من باب )وعنين و  ْعلا  وال مما يستوي ويه املذكر واملؤنث.
ستوص شروطه، أو ليس له واحد من لفاه وني يعد وما وع علا هذا اجلمع ول ي

   . 5)وع مذكر سال بل هو ملحق به
واستعما  هذا اجلمع يف أمثا  الصحيحن قليل، ولم يستعمل إال وعا للصفة يف 

، واجملاهدين،  2)، واملسلمون 1)، والصاحلون 7)، والنبايِّن 6)ستة ألفايف وهي )املؤمنن

                                 
  .0/5  ، واملقاصد الشاوية: )1052،  1005/ 1شرح الكاوية الشاوية: )   1)

  .0/03  ، والتصريح: )1/32  ، واملساعد علا التسهيل: )1/201أوضح ملسالك : )   2)

  3/325  ، وشرح الرضي علا الكاوية: )202/ 1البسيط يف شرح ول الزجاجي: )   3)

  وما بعدها ، وشرح ابن 3/301  ، وشرح الرضي علا الكاوية: )203-1/202البسيط يف شرح اجلمل: )   1)
  .21-1/05عقيل: )

  1/22شرح ابن عقيل: )   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21  ينار احلديث رقم: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم: )0)
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صلا يفذا اجلمع مرة واحدة، وذلك يف قوله  عده الصرويون ملحقاً   وورد مما  3)والقاعدين
آد م ، ك م ا يُْذهاُب اْلكارُي خ ب ث   ب ينا ال  ت ُس ِّ احلُْماا، و إان اه ا ُتْذهاُب خ ط اي ا )اع عليه وسلم:

 ،  4) احلْ دايدا 

إلضاوة، ولفظ )بنن  يد  علا أكثر من اثنن بزيادة ياب ونون، وقد حذوت النون ل
ومفرده )ابن  وقياس وعه وع السنيمة: ابنون، كما يقا  يف تثنيته: ابنان، ولما ل يسلم 

املفرد يف اجلمع كما سلام يف التثنية اعت ربه الصرويون وع تكسري ُمْلح ًقا جبمع السنيمة
(5  

 جمع المؤنث السالم -ب
جيمع يفذا اجلمع قياسا وهو ما د  علا أكثر من اثنن بزيادة ألف وتاب يف آخره، و 

 : 6)ما يلي
  ويع أعنيم ارناث، سواب ويه عنيمة التأنيث أو ال، كزينب، وقاطمة، وسلما، 1)

 وخنساب.
  كل ما ختم بتاب التأنيث مطلقا، كطلحة، وعنّيمة، وطالبة، وبطة، ومثرة، ويستثىن منه 2)

 بضعة ألفايف هي )امرأة، وشاة، وقُ ل ة، وشفة، وأمة  
ا ختم بألف التأنيث مطلقا، مقصورة كانت أو ممدودة كُحبلا، وصحراب،   كل م3)

ويستثىن من ذلك: وعنيب مؤنث أوعل، ووعلا مؤنث وعنين كما ال جيمع مذكر ا وع مذكر 
 سال.

   مصّغر املذكر غري العاقل، كجبيل جبينيت، ودريهم وديهمات.1)
 عات، وواره ووارهات.  وصف املذكر غري العاقل: كسقف مرتفع وسقوص مرتف0)
   كل مخاسي ل يسمع له وع تكسري، كحمام ومحامات، وإصطبل وإصطبنيت2)

                                                                                            
   يف التمهيد من هذا البحث. 13  ينار احلديث رقم: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112  ينار احلديث رقم: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث.120  ينار احلديث رقم: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 2، ينار احلديث رقم:  )1/1553  مسلم: 1)

  .1/25  ، والتصريح: )1/12ينار: أوضح املسالك: )   0)

  .131  ، واملنهو الصويت للبنية العربية: )21لعرص: )  ، وشذا ا1/21ينار: التصريح: )   2)
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ياتوقد ورد وع املؤنث السال يف أمثا  الصحيحن يف: )  ،ع اراياتو  ،ك اسا
م ا انيتو ممُاينيت، و 

و اتا ل  ص  ، و م رااتو  ، 3)ُمْشت باهات، و  2)ُمش باهات، و  1)
س يِّئ ات، و  4)

(5 ، 
مس او ات، و  6)أُماهاتو ت، ع نيا و 

ًشبُ ه اتا ، و  7)
 ُُلم اتٌ و ،  8)

(9 . 
وقد حل اق بع  املفردات من هذه األلفايف تغيري عند وعها يفذا اجلمع وقد قُلابت 
ا مزة واأللف واًوا يف )مساوات وع مساب، وصلوات وع صنية ، وُحرِّك احلرص األوسط 

و ُُلمات وع  ُْلمة ، وجيوز يف ذلك ثنيثة أوجه: الضم الساكن يف )ُشُبهات وع ُشْبهة، 
حلركة الفاب، والفتح، وارسكان؛ وهذه األوجه الثنيثة جا زة يف هذا اجلمع لكل مفرد  إتباعاً 

وهذه التغيريات قياسية ،  10)ثنيثي ساكن العن، غري معتلها وال مدغمها، وواؤه مضمومة
 . 11)مطردة عند الصروين

  سيرأبنية جمع التك
ملا مسي وع التصحيح ب )وع سنيمة ؛ لسنيمة بناب املفرد ويه، مسي هذا النوع ب )وع 

،  12)الفارسي تكسري ؛ لعدم سنيمة بناب املفرد ويه، تشبيها بتكسري اآلنية كما قا  أبو علي
 . واحده لفاا أوتقديراً وعرِّص بأنه: اسم دا  علا أكثر من اثنن بصورة تغيري لصيغة 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 5  ينار احلديث رقم:  )1)
   يف التمهيد من هذا البحث. 11  ينار احلديث رقم:  )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11ينار احلديث رقم:  )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21ينار احلديث رقم:  )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12ينار احلديث رقم:  )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 122، 120  ينار احلديث رقم:  )2)
    يف التمهيد من هذا البحث.0ينار احلديث رقم:  )  0)

 ذا البحث.   يف التمهيد من ه11ينار احلديث رقم:  )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 03ينار احلديث رقم:  )  5)

  .201-1/202 ، وأوضح املسالك: )3/352شرح الرضي علا الكاوية: )  11)

  . 1020/ 1شرح الكاوية الشاوية: )  11)

  . 5/  0املقاصد الشاوية: )  12)
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 ، ويُقسِّم الصرويون(1)و ذا التغيري سبع صور؛ بعضها يف احلروص وبعضها يف احلركات
هذا اجلمع إ  قسمن:  (2)أبنية  

 أبنية جموا القلة -1
، وأبنية  3)وهي ما وضع للعدد القليل، من الثنيثة إ  العشرة، ويد  عليه بطريق احلقيقة

يف  ، وخالف الفراب اجلمهور أربعة، وهي: )أ و ُْعل، وأ و ْع ا ، وأ ْوعال ة، وواْعل ة وع القلة عند 
د ر، وواع لة، كقارد ة  وزاد   4)ذلك وزاد منها ثنيثة أبنية وهي: )وُ ع ل، كاُل م، وواع ل، كسا

بعضهم: )و  ع ل ة، كب  ر رة، وأ ْوعانيب كأ ْصداقاب 
يف التسهيل إ  أن ابن  ابن مالكوأشار   5)

خُيراج من بن األبنية األربعة بناب )واْعلة  وني يعًده من أبنية ووع القلة، بل يراه من  السراج
قية  متيزت بأ ا وتابعه بع  احملدثن حبجة أن الثنيثة البا ، 6)أمساب اجلمع؛ لعدم اطراده

   7)تبدأ يفمزة زا دة، وأن للهمزة داللة علا القلة يف مثل هذه األوزان 
إال أن وهور الصروين إمنا خصوا هذه األبنية األربعة بأ ا موضوعة للقلة دون غريها 

 : 8)من أبنية ووع التكسري؛ ألمرين

                                 
  302/ 3شرح األلوين: )  1)

للصروين طريقتان يف دراسة أبنية وع التكسري: ومنهم من يبدأ بذكر املفرد مث ذكر صيغة وع ذلك املفرد، كما   2)
، واملقرب: 2/150، واملقتضب: 3/020هو احلا  عند سيبويه واملربد وابن عصفور وغريهم ينار: الكتاب: 

مع مث ذكر املفردات الع جتمع علا تلك ، ومنهم من يبدأ بذكر صيغة اجل2/25، وشرح الشاوية للرضي: 2/112
 ، 010، وشرح ابن النا م: )1/1210الصيغة كما هو احلا  عند ابن مالك وشراحه، ينار: شرح الكاوية الشاوية: 

 ، وكني الفريقن يشري إ  القياسي والسماعي.202/ 1، وأوضح املسالك:  3/355واملساعد علا التسهيل: 

  .0/25 ، والتصريح: )3/305شرح األلوين: )  3)

  01/ 0 ، والتصريح: )351/ 3املساعد علا التسهيل: )  1)

  3/305  ، وشرح األلوين: )3/350شرح الرضي علا الكاوية )  0)

  .3/351املساعد علا التسهيل: )  2)

  133املنهو الصويت للبنية العربية: )  0)

  .01/  0  ، والتصريح: )0/11اوية: )  ، واملقاصد الش3/350شرح الرضي علا الكاوية: )  2)
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اجلموع، وقالوا يف أ ثْ و اب: أُثّياب،   تصغري هذه األبنية علا ألفا ها دون سا ر أبنية 1)
ويف أ ْكُلب، ُأك يلب، ويف أ ْرغافة: أُر يغافة، ويف غالمة، ُغل يمة، وصغروها علا ألفا ها، 

 واجلموع الع فنيوها ال تصغر علا ألفا ها، وإمنا ترد إ  الواحد.
ريها، وعند تفسري   أنه إذا كان للكلمة وعان، وع من هذه األبنية األربعة، ووع من غ2)

العدد من ثنيثة إ  عشرة ل يُفّسر يف أكثر الكنيم إال يفا دون سا ر اجلموع، ود  علا 
 أ ا عندهم موضوعة للقليل. 

 أبنية جموا الكثرة -2
وهي ما وضع للعدد الكثري، ما ووق العشرة إ  ما ال  اية له، ويد  عليه بطريق 

بناب، وهي: )وُ ْعل،  وعشرونأوزان ووع الكثرة ثنيثة احلقيقة، وذكر كثري من الصروين أن 
ووُ ُعل، ووُ ع ل، وواع ل، ووُ ع ل ة، وو  ع لة، وو  ْعلا، وواع ل ة، ووُ عال، ووُ عاا ، وواع ا ، ووُ ُعو ، 
ّ، وو  ع الال ، وو  ع ايلا ، وو  ع ا   ، وواْعنين، ووُ ْعنين، ووُ ع نيب، وأ ْوعانيب، وو  و اعال، وو  ع ا ال، وو  ع ايلا

وشبه و  ع الال  
 يف شرح الكاوية الشاوية أربع صيد وهي:  ، وزاد ابن مالك  1)

ْجلا، ووُ ع ا : كُأسارى، وو عايل: كع بايد، ووُ ع ا :كاُؤ ار    2))واْعلا، كحا
هذا وقد وردت أبنية وع التكسري يف أمثا  الصحيحن من أوزان القلة والكثرة كما 

 يلي:
 
 
 
 
 

                                 
 ، 211 ، وتصريف األمساب: )0/01 ، والتصريح: )3/305 ، وشرح األلوين: )1/202أوضح املسالك: )  1)

  .110وإلاص الطرص: )

  .1/1212شرح الكاوية الشاوية: )  2)
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 أبنية جموا القلة في أمثال الصحيحين -أوالً 
 َأْفِعلة -1

 :  1)هذه الصيغة من أوزان ووع القلة عند اجلمهور، وتطرد هذه الصيغة وعا لنوعن
   كل اسم مذكر رباعي، قبل آخره حرص مد، كطعام، وعمود ورغيف.1)
 و معتني، كب تات، وبان اب.  كل ما كان علا )و  ع ا   أو )واع ا   إذا كان مضعفا أ2)

 وقد جاب النوعان يف أمثا  الصيحيحن من ذلك:
ا ال ةا  ك أ ْسنام ةا ُرُبوُسُهنا  ) صلا اع عليه وسلم:قوله  -  أ ْسنام ة: وع س ن ام.   2) اْلُبْختا اْلم 

ناي ُتهُ ) صلا اع عليه وسلم:وقوله  - آنية: وع إناب وجتمع   3)أ ْكث  ُر ماْن ع د دا الًنُجوما  و آل 
   4)اآلنية علا أواين

وينيحظ أن صيغة )أ ْوعالة  يف احلديثن ال تد  علا عدد قليل دون عشرة، أما يف 
للقليل والكثري  األو ؛ وألن سنام البعري ل يوضع له وع سوى )أسنمة  ويستعمل وعاً 

حقيقة باالشكاك املعنوي، ويتعن املراد بقرينة، والقرينة هنا إضاوة أسنمة إ  اسم اجلنس 
 احمللا بأ  االستغراقية وتتعن داللته علا الكثرة. 

وأما يف احلديث الثاين واستعمال وع القلة للداللة علا عدد كثري مع وجود وع 
رينة تد  علا املراد، وهي إضاوته إ  الضمري وهي أيضا تفيد الكثرة من املفرد نفسه؛ لقيام ق

، بارضاوة إ  التصريح بالكثرة يف قوله: )أكثر من عدد النجوم ، و اهرة  5)االستغراق
: مما نص عليه الصرويون، قا  ابن مالك أو استعماالً  التباد  بن وع القلة والكثرة وضعاً 

 وقد ُيستغىن ببع  أبنية القلة عن بع  أبنية الكثرة وببع  أبنية الكثرة عن بع  أبنية 
   6)علا قرينة  اتكاالً  القلة... وضعا أو استعماالً 

                                 
  3/322شرح األلوين علا األلفية: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 5)  ، ينار احلديث رقم:3/1221  مسلم: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 122، ينار احلديث رقم:  ) 1/210   مسلم: )3)

  .02الصحاح: ) أنا :    1)

  .20/103ينار: روح املعاين: )   0)

  .350/ 3  ، واملساعد علا التسهيل: )1211/ 1شرح الكاوية الشاوية:    2)
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 أفـُْعل -2
 : 1)من نوعن )أ و ُْعل  من أبنية ووع القلة املتفق عليها، ويغلب يف الثنيثي، ويصاغ قياساً 

 شرط أن يكون امسا، صحيح العن.  ما كان علا وزن و  ْعل،ب1)
 ، بني عنيمة تأنيث، قبل آخره حرص مد.، مؤنثاً   الرباعي بشرط أن يكون امساً 2)

 للنوع األو  من ذلك: وجاب هذا البناب يف أمثا  الصحيحن وعاً 
ْيها أ جْن ْوُه و جن اْوا ) صلا اع عليه وسلم:قوله  -    2)  أ نْ ُفس ُهمْ و إاْن أ خ ُذوا ع ل ا ي د 
    3) جن  ْوا، و جن  ْوا و ايًعا أ ْيدايهامْ و إاْن أ خ ُذوا ع ل ا ويف لفظ آخر للمثل: ) -

مع علا أنفس ونفوس و ا قياس جيو أنفس وع قلة، مفرده ن  ْفس، وفي البحر احمليط:  
ومثل أنفس: أيدي يف وع   4) ه القليل والكثريييف وع ،الصحيح العن ،سماال  لعْ و   )

 :املقتضبجاب يف ذ هي بزنة و  ْعل عند الصروين، واحتجوا يفذا اجلمع علا ذلك، يد؛ إ
إمنا هو وع   لعُ و ْ أ  )و ،ها أيدن ألن وع   ؛ساكنة ال اختنيص ىف ذلك  لعْ و    )و  يد)وأما  
. وصيغة وقُلبت ضمة العن يف )أيداي  إ  الكسرة ختفيفاً   5) سلُ و ْ ب وأ  لُ كْ أ   : و  لعْ و   )

 ؛ لورودها مضاوة إ  الضمري كما سبق. -أيضا–)أ و ُْعل  يف احلديثن ال تفيد القلة 
 أفعال -3

 ، 6):  و )أوعا   أعمها القلة استعماال، قا  الزفشري أوزانهذه الصيغة أكثر 
)أ و ُْعل ؛ إما ألنه علا غري )و  ْعل  وتطّرد يف كل اسم ثنيثي ل يستوص شرط ي اجلمع علا 

  . 7)أو لكونه معتل العن، ويستثىن من ذلك ما جاب علا )وُ ْعل  وإن الغالب ويه )واْعنين 

                                 
  .322-3/321 ، وشرح األلوين: )0/11)املقاصد الشاوية:    1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25 ، ينار احلديث رقم:  )501، و 222/ 2البخاري: )   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25 ، ينار احلديث رقم:  )501، و 222/ 2البخاري: )   3)

  .1/121البحر احمليط: )   1)

  1/232  ، و)3/103املقتضب: )   0)

  .225املفصل: )   2)

  .3/323  ، وشرح األلوين: )1/202أوضح املسالك: )   0)
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أربع مرات،  -بفتحتن–ل )و  ع ل   وقد ورد هذا البناب يف أمثا  الصحيحن وعاً 
سكون، مرة واحدة، ل )وُ ْعل  بضم و ووًعا ل )واْعل  بكسر وسكون، مخس مرات، ووعاً 

لوصف علا )واعل  يف كلمة  مع ضوابط الصروين، وورد وعاً  متفقةوهذه الثنيثة كلها 
 وذلك ويما يلي: ، 1)واحدة، وهذا ال يتفق مع ضوابطهم ووصفوه بالشذوذ

ي اٌط  ) صلا اع عليه وسلم:قوله  - أ ْذن ابا ق  ْوٌم م ع ُهْم سا     2) اْلب  ق را  ك 
   (3) إا   اعا ت  ع ا   أ ْدو ُمه ا، و إاْن ق لا  اأْل ْعم ا ا أ ح ًب ) عليه وسلم:صلا اع وقوله  -
    4) األ ْعر اضُ و ه ذاها اخلُط ُط الصِّغ اُر ) صلا اع عليه وسلم:وقوله  -

واألعم ا : و ع ع م  ل،   5)واألذناب: وع ذ ن ب، مبعىن: الذيل، وجيمع أيض ا عل ا ذان اب -
ع راض و ع ع رض بفتحت ن وه و م ا ينتف ع ب ه األض، جاب يف الف تح:  األعراض: وع ع ر  

  وهذه الثنيثة ووع ل )و  ع ل .  6) يف الدنيا يف اخلري ويف الشر
، ) صلا اع عليه وسلم:وقوله  - را الزام انا ، ُسف ه ابُ األ ْسن انا  أ ْحد اثُ س ي ْخرُُج ق  ْوٌم يفا آخا

    7) األ ْحني ما 
، صغري السنال :ثد  واحل   -بفتحتن –ث د  وع ح   :أحداث :قولهقا  يف الفتح:  

واملراد به  -بكسر أوله -م لْ وع حا  :األحالمو  ،أ م شباب :واملراد ،نّ وع سا  :سنانواأل
 .  8) العقل

با  داه ا، أ ْمث   ا   اأْلُْس  طُو انا   أ ْو  نيذ  ت قا  يُب اأْل ْرُض ) ص  لا اع علي  ه وس  لم:وقول  ه  - ، أو  نيذ:  1) ك 
ث  ل وم ث  ل، كشا ْبه وش  ب ه  2)وه ي القطع ة -بكس ر وس كون –وع واْل ذة  ، واألمث ا : و ع ما
  وأشباه.

                                 
  .3/320انارشرح األلوين: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 5  سبق خترجيه، ينار احلديث رقم:  )2)

 .   يف التمهيد من هذا البحث121 ، ينار احلديث رقم:  )011/ 1 ، ومسلم: )2303   البخاري: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0، ينار احلديث رقم:  )0/2305  البخاري: 1)
  335املعجم الوسيط: )ذنب،    0)

  .232/ 11وتح الباري: )   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.12،ينار احلديث رقم:  )012/ 2ومسلم:  2035/ 2  البخاري: 0)
  .012، وسنن/ 210الصحاح: )حدث/   باختصار، وينار: 12/220وتح الباري: )   2)
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لاُق ) صلا اع عليه وسلم:وقوله  - بكسر  –، األقتاب: وع قاْتب  3) ب ْطناها  أ ق ْت ابُ و  ت  ْند 
 .  4)واحد األمعاب ومعناه: املاعا -وسكون

ٌة  األ ْرو احُ ) لم:صلا اع عليه وسوقوله  -  األرواح: وع ُروح بوزن )وُ ْعل    5)ُجُنوٌد جُم ناد 

اباها  صلا اع عليه وسلم:وقوله  - )اق ْر ُبوا اْلُقْرآن  و إاناُه ي ْأيتا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا ش فايًعا ألا ْصح 
(6  

 أصحاب وع صاحب.
 ِفْعلة.    -4

صلا ورد هذا البناب يف كلمة واحدة من أمثا  الصحيحن، وهي )إخوة  من قوله 
وقد سبقت ارشارة إ  اختنيص العلماب يف   7) تن اأْل ْنباي اُب إاْخو ٌة لاع نيّ ) اع عليه وسلم:

حقيقة هذا البناب، واجلمهور علا أنه من أبنية ووع القلة، وابن السراج يرى أنه اسم وع، 
ف الصرويون علا ضابط صوغه، بل مسع يف كلمات معدودة تتوزع يف ستة أوزان، ول يق

منها وزن )و  ع ل  وهو الذي ورد يف احلديث املذكور، وُحفاظ منه: واتية وع وىت، وإخوة وع 
أخ، ووالدة وع و ل د
(8 .  

                                                                                            
   يف التمهيد من هذا البحث. 00، ينار احلديث رقم:  )011/ 2  مسلم: 1)
  .321 ، والقاموس احمليط: )ولذ، 221، والصحاح: )ولذ،12إصنيح املنطق:    2)

 . واألمثا  يف 2525)  برقم: 1/2251  مسلم: ك/ الزهد والرقا ق، باب عقوبة من يأمر باملعروص وال يفعله، )3)
  .033 ، ص: )1321احلديث النبوي: برقم: )

  .115القاموس احمليط: )قتب،    1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111ينار احلديث رقم:  ) ، 1/2131  ومسلم: )3/1213  البخاري: )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 2 ، ينار احلديث رقم:  ) 1/003 )   مسلم:2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 122، ينار احلديث رقم:  )1/1230، ومسلم: 1201/ 3لبخاري:  ا   0)

  .212ينار: تصريف األمساب: )   2)



ص  158 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 ثانيا: أبنية جموا الكثرة في أمثال الصحيحين
 فـُْعل -1

صلا اع ألمحر وذلك يف قوله  الصحيحن مرة واحدة وعاً  ورد هذا البناب يف أمثا 
ي ٌْر ل ك  ماْن ) عليه وسلم: ٌد خ  وُحْمر: وع كثرة   1) الن اع ما  مُحْرا أل  ْن يُ ْهد ى باك  ر ُجٌل و احا

بضم الفاب وسكون  –ألمحر وهو قياسي عند الصروين، جاب يف شرح األلوين:  )وُ ْعل  
لنحو: أمحر  علا قسمن: قياسي ومساعي، والقياسي ما كان وعاً وع كثرة، وهو  -العن

   2)ومحراب وصفن متقابلن، أو وصفن منفردين 
 فـَُعل.  -2

 هذا البناب من أبنية ووع الكثرة ويطرد صوغه من نوعن:
.2  اسم علا وزن )وُ ْعل ة  كق رية وقُرى. )1)    )الُفْعلا  أنثا أوعل كُكربى وُكرب 

 للنوع األو  ثنيث مرات كما يف:   أمثا  الصحيحن وعاً وقد ورد يف
ث لا  األُم ما  يفا  م ث  ل ُكمْ ) صلا اع عليه وسلم:قوله  - ْلدا  يفا  الب  ْيض ابا  الشاع ر ةا  ك م   الث اْورا  جا

 واألمم وع أُّمة بوزن وُ ْعلة،   3) األ ْسو د
ُج زاُكمْ و أ ن ا آُخُذ وقوله: ) - ُمون  وايه ا حبا ووتح  احلاببضم  -زج  احلُ   4) ع نا الناارا، و ُهْم ي  ْقت حا

 .  5)ةومن السراويل موضع التكّ  ،د ارزارعقا م   :وهي ة،ز جْ وع حُ  -اجليم
إن أهل اجلنة يكابون أهل الغرص من و وقهم، ك م  ا ي  ت   ر اب ْون  ) صلا اع عليه وسلم:وقوله  -

 الُغر ص وع ُغروة.  6) ابار  الك وْك ب  الًدرِّيا الغ  

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 01،ينار احلديث رقم:  )1202/ 1ومسلم:  1300/ 3البخاري:   1)

  .320/ 3شرح األلوين: )   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 00ينار احلديث رقم:  ) ، 211/ 1لم: )ومس ، 0/2352  البخاري: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30ينار احلديث رقم:  ) ،1/1025ومسلم:  0/2305البخاري:   1)

  .11/312وتح الباري: )   0)

 .   يف التمهيد من هذا البحث01ينار احلديث رقم:  ) ،2100/ 1ومسلم:  3/1122البخاري:   2)
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 ِفَعل -3

ج و، ويقل يف غريه ّجة وحا ، وجاب يف قوله  1)يغلب هذا البناب وعا ل )واْعل ة  كحا
ُ تُ ْعر ُض ) صلا اع عليه وسلم: ريا ُعو  اْلفاَت  : وع   2) داً ُعو  داً ع ل ا اْلُقُلوبا ك احلْ صا والفاَت 

واْتنة.وقد سبق تعليل أصحاب املنهو الصويت لسبب قلة استعما  هذا البناب وهو ضعف 
داللته علا الكثرة لقصر حركة العن، ولجأ املتكلم إ  إطالة حركة العن وتولد بناب )واع ا   

 التايل.
 ِفعال: -4

ثنيثة  جيمع عليه قياساً  وقد ذكر الصرويون أنه هذا البناب أكثر أبنية الكثرة اطراداً 
 ا حيفظ وال يقاس عليه، ول  ، وما مُسع فالفاً  3)من أوزان املفرد ذكروها بشروطها عشر وزناً 

، وثنيثة أخرى من األوزان أمثا  الصحيحن إال ثنيثة أوزان يأت من األوزان القياسية يف
 ي:السماعية، واألوزان القياسية الثنيثة الواردة يف هذه األمثا  ه

 ،  5)، وورد هذا النوع يف: )ثياب 4)، غري يا ي الفاب وال العنووصفاً    و  ْعل امساً 1)
  

                                 
  .1/221أوضح املسالك: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0ينار احلديث رقم:  ) ، 1/122  مسلم: )2)

  .0/112التصريح: ) ينار  3)

  0/112التصريح: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21  ينار احلديث رقم:  )0)
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 .  وع ث  ْوب، وس ْوط، وع ْبد 2)، وعباد 1)وسياط
   وع ص غاري، وكرمي. 5)، وكارام 4)غ ارصا ، وورديف: ) 3)  و عايل مبعىن واعل صحيح النيم2)
   وع ب  ل د. 7)، وورد هذا النوع يف )بانيد 6)صحيح النيم، غري مضعف   و  ع ل: امساً 3)

واألوزان السماعية الثنيثة الع وُاعت علا صيغة )واع ا   هي )واعل، وو  ُعل، وو يعال  ،   
ي اعوورد من ذلك يف أمثا  الصحيحن يف: ) جا

ج ا را ، و  8)
ي ار، و  9) خا

  وع جا ع،  10)
  ،  التسهيل:  وحيفظ يف وصف علا )واعل   و قا م وقايام... أو جاب يفور ُجل، وخ ريِّ

يار... ويف اسم علا )و  ُعل   و: ر ُجل وراجا   )و يعال   و: خريِّ وخا
(11   

 فـُُعل  -5
ورد وع التكسري علا صيغة )وُ ُعل  بضمتن يف أمثا  الصحيحن مرة واحدة 

الصِّغ اُر األ ْعر اُض  ط طُ اخلُ و ه ذاها ) صلا اع عليه وسلم:وذلك يف قوله 
اخلُُطط بوزن   12)

وهو وع خ ّط بوزن )و  ْعل ،   13))وُ ُعل  يف أكثر روايات احلديث كما قا  ابن حجر
وقد جاب علا  -ما ل يكن واوي العن -واألكثر يف وع )و  ْعل  أن يكون علا )وُ ُعو   

يف كنيم العرب كر ْهن ورُُهن، وس ْقف وُسُقف، ويُعّده الصرويون يف سلك  )وُ ُعل  قلينيً 
 املسموع الذي حيفظ وال يقاس عليه؛ ألن صيغة )وُ ُعل  عندهم ال تقاس إال يف نوعن:

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 5  ينار احلديث رقم:  )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 01ينار احلديث رقم:  )  2)

  .3/125املساعد علا التسهيل: )   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0  ينار احلديث رقم:  )1)
   يف التمهيد من هذا البحث. 23ينار احلديث رقم:  )  0)

  .3/122املساعد علا التسهيل: )   2)

 لتمهيد من هذا البحث.   يف ا112  ينار احلديث رقم:  )0)
   يف التمهيد من هذا البحث. 01  ينار احلديث رقم:  )2)
   يف التمهيد من هذا البحث. 112، 01  ينار احلديث رقم:  )5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112  ينار احلديث رقم:  )11)

  132،  3/131املساعد علا التسهيل: )  11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0ديث رقم:  )ينار احل ، 0/2305  البخاري: )12)

  .232/ 11ينار وتح الباري: )   13)
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   وصف علا )و  ُعو   مبعىن واعل صحيح النيم، كص بور وُصرُب.1)
 .  1)كأ تان وأُُتن، وعمود وُعُمد  اسم رباعي صحيح النيم مبدة زا دة قبل آخره،  2)

 فـُُعول -6
 :  2)ينقاس بناب )وُ ُعو   عند الصروين يف أربعة أنواع هي

   اسم علا وزن )و عال  وهو الغالب ويه، ول يرد هذا النوع يف أمثا  الصحيحن1)
  اس  م عل  ا وزن )و  ْع  ل  غ  ري واوي الع  ن، وورد ه  ذا الن  وع يف ه  ذه األمث  ا  مخ  س م  رات، 2)

  و      ع ح      ّد، ورْأس،  7)جُنُ      وم، 6)، وقُ لُ      وب 5)، وُص      ُدور 4)ُرُؤوس، و  3))ُح      ُدودوذل      ك يف: 
 وص ْدر، وق  ْلب، وجن ْم.

 .يف هذه األمثا  -أيضاً  –  اسم علا )واْعل ، مطلقا، ول يرد هذا النوع 3)
وع   8)  اسم علا )وُ ْعل  صحيح العن والنيم، غري مضعف، وورد هذا النوع يف: ُجُنود1)

 ، وهو اسم وع. 9)ُجْند
 فـُّعال -7

لوصف مذكر علا زنة )واعل  صحيح  ينقاس هذا البناب عند الصروين وعاً 
 وع عامل.   11)، وقد اسُتعمال يف أمثا  الصحيحن، يف ُعماا  10)النيم

                                 
  .1231،  1233/ 1شرح الكاوية الشاوية: )   1)

  .113-115/ 0التصريح: )   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.25ينار احلديث رقم:  )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 5  ينار احلديث رقم:  )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 01ينار احلديث رقم:  )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0ينار احلديث رقم:  )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 122ينار احلديث رقم:  )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.111ينار احلديث رقم:  )  2)

  .152الصحاح: )جند،    5)

  0/111  ، والتصريح: )3/351شرح األلوين: )   11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 31ينار احلديث رقم:  )  11)
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 فـََعلة -8

 ، 1)لوصف علا وزن )واعل  مذكر عاقل صحيح النيم ويطرد هذا البنا وعاً 
 وورد يف هذه األمثا  مستوىًف  ذه الشروط مخس مرات، وذلك يف:  
ب ط لة)

، وع ب اطال، و)س ف رة 3) ، أي: السحرة 2)
 ، وع ساور، وهم املني كة؛  4)

و)ب  ر رة  وع باّر، وقيل: وع بّر علا غري ،  5)أل م يسفرون إ  الناس برساالت اع
و)و ر ث ة ، 6)القياس

  وع عا ل: الفقري من عا  الرجل إذا  8) ، وع وارث، و)ع الة 7)
    10)چگ  گ  گ  چ ومنه قوله تعا :   9)اوتقر

 فـَْعلى  -9
ل )و عايل  مبعىن )واعل  وذلك يف قوله  ورد هذا البناب يف أمثا  الصحيحن وعاً 

دٌ ) صلا اع عليه وسلم: ، أُماه اتُ ُهْم ش ىتا و داينُ ُهْم و احا تن و )شىت    11) اأْل ْنباي اُب إاْخو ٌة لاع نيا
   12)چڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چوع شتيت مبعىن متفرِّق، ومنه قوله تعا : 

أن صيغة )و  ْعلا  إمنا جيمع يفا وعيل مبعىن مفعو  داال علا آوة من  الصرويونويرى  
 . 1)هلك أو توّجع أو تشتت، أو نقصن كج ْرح ا، وأ ْسر ى، وع جريح، وأسري

                                 
 . 0/52 ، والتصريح: 1/221، وأوضح املسالك: )2/102 ، وشرحها للرضي: 01الشاوية )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 2، ينار احلديث رقم:  )1/003  مسلم:2)
  .115/ 1، و  21/ 2وي  القدير: )   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 23ينار احلديث رقم:  ) ، 1/1222  البخاري: )1)

  2/21شرح النووي علا صحيح مسلم: )  0)

  50/ 0التصريح: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 01  ينار احلديث رقم:  )0)

   املرجع السابق. 2)

  .311/ 1غريب احلديث البن قتبة: )   5)

 2الضحا:   11)

   يف التمهيد من هذا البحث. 122، ينار احلديث رقم:  )1/1230، ومسلم: 3/1201البخاري:   11)

 03طه:   12)



ص  163 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 فـَُعالء وأفعالء - 10-11

واعل إذا كان وصفا ذكر الصرويون أن صيغة )وُ ع نيب  تطرد وعا ل )وعيل  مبعىن 
ملذكر عاقل، بشرط كونه غري مضعف، وال معتل النيم، وإذا ختلف أحد لشرطن وع علا 

، ووردت الصيغتان علا ما ذكره الصرويون يف أمثا  الصحيحن، وجابت صيغة  2))أوعنيب 
)وُ ع نيب  ثنيث مرات، وذلك يف )أُم ر اب
ث اب، وُسف ه اب 3) ، وُحد 

ث،   وع أمري، وحدي 4)
و ا )وعيل    وع غيّن، ونّ ،  7)، وأنبياب 6)، وجابت الثانية مرتن وذلك يف أغنياب 5)وسفيه

 .  8)مبعىن واعل إال أن النيم منهما حرص علة وجمعا علا )أوعنيب 
 ِفْعالن  -12

وهو من أبنية وع الكثرة، ويطرد يف وع اسم علا وزن )وُعا : كُغنيم وغالمان ، أو 
يتان  أو علا علا وزن  ردان  أو علا وزن )وُ ْعل واوي العن: كُحوت وحا )وُ ع ل: كُصرد وصا

وزن )و  ع ل  األجوص غالبا: كنار ونريان وتاج وتيجان
للنوعن األخريين  ، وقد ورد وعاً  9)

يف أمثا  الصحيحن، واألو : )كايز ان
  وع ُكوز للكثرة، وجيمع علا أكواز وع قلة،  10)

، والثاين: )قايع ان 11)وأعواد مثل عود وعيدان
  وع قاع، وهو أرض سهلة مطمئنة عما  1)

 . 2)حييط يفا من اجلبا  واآلكام، وت  ْنصّب إليها مياه األمطار وتمسكها
                                                                                            

  0/52 ، والتصريح: )3/353 ، وشرح األلوين: )2/111شرح الشاوية للرضي: )  1)

  121،  0/110  ، والتصريح: )3/110املساعد علا التسهيل: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30ينار احلديث رقم:  )، 3/1303  مسلم: 3)
  ، 3/1321اليخاري: )  1)

  .12/220وتح الباري: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 01  ينار احلديث رقم:  )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 122، 32ينار احلديث رقم:  )  0)

  .0/121التصريح: )   2)

 ، واملساعد علا التسهيل: 1/220 ، وأوضح املسالك: )52/ 2ها للرضي: ) ، وشرح11الشاوية: )  5)
(3/110.  

   يف التمهيد من هذا البحث. 122  ينار احلديث رقم:  )11)

  .522ينار: الصحاح )كوز،   11)



ص  164 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 َفواِعل  -13
 لسبعة أنواع تشكك يف كون ثانيها ألفاً  ذكر الصرويون أن صيغة )وواعل  تطرد وعاً 

قة ف زا دة أو واواً    ماسي، ومن هذه األنواع السبعة ما كان علا وزن )واعلة  امساً غري  ُملحا
، ول يرد يف أمثا  الصحيحن إال هذا النوع يف مخسة ألفايف، وهي:  3)كان أو صفة

، وز واي ا 5)، ون واصاي 4))د وابّ 
، ص واصّ  6)

وأصل زوايا عند  ، وهذه اجلموع بوزن )وواعل   7)
الثانية  زة؛ لوقوعها ثاين حريف علة بينهما ألف )وواعل  الصروين: )زواواي  قلبت الواو 

؛ لتحركها وصارت )زوا اي ، مث وتحت ا مزة للتخفيف، وصارت )زواب ُي  وقلبت الياب ألفاً 
وانفتاح ما قبلها، وصارت )زواب ا  مث أبدلت ا مزة ياب الجتماع شبه ثنيثة ألفات وصارت 

 )زوايا .
 .  8)وز ا )وواعال  وأصلها صواواف وأدغمت الفاب يف الفاب -بتشديد الفاب-وصواّص 

 َفعاِئل -14
، اً أو ياًب، أو واو  فاً جيمع علا )وعا ل  كل رباعّي مؤنث، ثالثه مدة سواب كانت املدة أل

   10)ول يرد هذا اجلمع يف أمثا  الصحيحن إال يف )خطايا ، 9)أو صفة وسواب كان امساً 
 ، وأصلها عند اخلليلة وركاياايا وركيّ د  ة وه  يّ دا كه    -بني  ز-  ةخطيّ )وع  :الفراب وهي عند

وأكثر الصروين )خطايائ وع خطيئة، كصحيفة وصحاياف  وقلبت الياب  زة كما يف 

                                                                                            
   يف التمهيد من هذا البحث. 35  ينار احلديث رقم:  )1)
  .211ط: )قاع،   ، واملعجم الوسي000  القاموس احمليط: )قوع، 2)
  .121/ 0  ، والتصريح: )225/ 2ينار التبصرة والتذكرة: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث.112، 32  ينار احلديث رقم:  )1)
  يف 110، ينار احلديث رقم: )00وأمثا  احلديث للرامهرمزي:  1152/ 3ومسلم:  1110/ 3البخاري:   0)

  التمهيد من هذا البحث. 

   يف التمهيد من هذا البحث. 122 ، ينار احلديث رقم:  )1/1053صحيح مسلم : )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 2ينار احلديث رقم:  ) ،1/003  مسلم: 0)

  .1/112معاين القرآن للنحاس: )  2)

  .0/120  ، والتصريح: )222/ 2التبصرة والتذكرة: )  5)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21، 2) ، ينار احلديث رقم:1/1553  مسلم:11)
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ياب لتطروها إثر  زة، ، وصارت خطا ئ، وُقلابت ا مزة الثانية  1))صحاياف = صحا اف 
ختفيفا وقُلبت الياب ألفا، وصارت )خطاب ا ، وأبدلت  وصارت )خطا اي ، مث وتحت ا مزة

 . 2)ا مزة ياب الجتماع شبه ثنيثة ألفات وصارت خطايا
 فعاِلي -15

ل )و  ْعُلوة  يف موضعن من أمثا  الصيحيحن، وهو قياس  جابت هذه الصيغة وعاً 
د ذكروا أن هذا البناب يطرد يف سبعة أوزان، منها: )و  ْعُلوة  كع رقُ و ة عند علماب الصرص وق

  3)وع راقن 
ا ُجبات انا : )صلا اع عليه وسلميقو  الن   - ُْنفاقا ك م ث لا ر ُجل ْنا ع ل ْيهام 

يلا و امل م ث ُل الب خا
  4)... ت  ر اقايهام اماْن ح دايدن ماْن ثُدايِّهام ا إا   

    5) ،ت  ر اقاي  ُهمْ ي  ْقر ُبون  الُقْرآن  ال  جُي اواُز اخلوارج: )ويف مثل  -

:  التاب والراب، وع ت  ْرقُ و ة، بزنة: )و  ْعُلوة  قا  ابن وارس احلديثن  يف تراقيو )
أ ا )و  ْعُلوة ، وهو عام و ص ل ما بن زعم  والقاص، ليس ويه شيب غري الكقوة، وإن اخلليل

قوة:    6)ثغرة النحر والعاتق  وهي  -بفتح الفاب وضم النيم-  وةلُ عْ و   )وز ا ويف املصباح:  الكا
وال تكون  :قا  بعضهم  ياقا ر  ت   )العام الذي بن ثغرة النحر والعاتق من اجلانبن واجلمع 

 (0) الكقوة  لشيب من احليوانات إال لإلنسان خاصة

                                 
من قواعدهم أن  تبد  كل مد بعد ألف اجلمع الذي علا مثا  )م ف اعال = و  ع ا ال  إن كانت مّدا مزيدة يف   1)

  .1/121الواحد كصحيفة وصحا ف  شرح ابن عقيل: )

والقواعد والتطبيقات يف اربدا   ،1/20، وأضواب البيان: 1/101ينار: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:   2)
 30وارعني : 

  .0/120  ، والتصريح: )1/225أوضح املسالك: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32، ينار احلديث رقم:  )2/012ومسلم:  2/023  البخاري: 1)

 .   يف التمهيد من هذا البحث11، ينار احلديث رقم:  )011/ 2ومسلم:  3/1321  البخاري: 0)
  ،  101مقاييس اللغة: )ترق:   2)

  .01/  1املصباح املنري: )  0)



ص  166 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 فعالل وشبهه. -16
اجملرد كجعفر وجعاور وكذلك مزيد الرباعي،  الرباعيجيمع علا )وعالل  

واخلماسي اجملرد ومزيده، وأما )شبه وعالل  وهو ما ماثله يف العدد وا يئة وخالفه يف الوزن 
ها مما جيمع بفتح أوله وزيادة ألف اجلمع ثالثة، وكسر ما التصريفي، كمفاعل ووياعل، و و 

بعدها، ويطرد يف مزيد الثنيثي الذي ل جيمع علا أوزان ووع الكثرة األخرى من  و: 
وفي ما عدا ذلك   1))أمحر، وسكران، وصا م، وذراع، وقضيب، وباب وُكربى، إ  آخره 

 علا وعالل وشبهه يف أمثا  جيمع علا )شبه وعالل  قياسا، وقد ورد وع التكسري
 الصحيحن من ذلك: 

ر ُهمْ ال  جُي  اواُز إامي  انُ ُهْم يف مث ل اخل وارج: )صلا اع عليه وسلم قوله  - ن  اجا حن اجر بزن ة   2) ح 
رأس    و  ع حنج  رة، وه  ي: ط ب  ق   ان م  ن أطب  اق احلُْلُق  وم مم  ا يل  ي الغلص  مة، وقي  ل:فعالــل)

ک  ک  چ ، ق     ا  تع     ا :  3)الغلص     مة حي     ث ت     راه ناتئ     ا م     ن خ     ارج احلل     ق

   4)چک   
ه    ا) ص   لا اع علي   ه وس   لم:يف قول   ه  -أفاِعـــلب   وزن  -وم   ن ذل   ك )أج   ادب   - ن ْ ان    ْت ما  و ك 

 اب ، و  ن  ف ع  اللاُه يفا ا النااس  أ ج ادابُ 
    5) ، أ ْمس ك تا امل

م   أخوذ م   ن اجل    ْدب وه   و  وه   ي ص   نيب األرض ال   ع متس   ك امل   اب و   ني تش   ربه س   ريعاً 
الق ْحط، واليُْبس لقلة األمطار، يقا : ج د ب  املك اُن وأْج د ب  وه و ج  ْدٌب وج دايٌب، أْج د ٌب 

و    ع حم ْ    ر م،   - َمفاِعــــلب    وزن ) -وم    ن ذل    ك )حم      ارام، وم ع     ادان   ، 6)ج: ُج    ُدٌب. وأ كالا    ب

                                 
 222، وتصريف األمساب: 51  وشذا العرص: 132، 0/133  ، والتصريح: )2/200التبصرة والتذكرة: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12، ينار احلديث رقم:  )012/ 2ومسلم:  2035/ 2  البخاري: 2)
  .1/202: )حنجر: لسان العرب  3)

 11األحزاب:    1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 35، ينار احلديث رقم:  )1/1020ومسلم:  1/12  البخاري: 0)
، 2/00، وعمدة القاري: 1/313، ولسان العرب: 10/20، وشرح النووي: 213-1/212النهاية:  ينار:  2)

 . 2/135وتاج العروس: 
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ًا، أ ال  إانا محا  ا اللا ها يفا ) صلا اع عليه وسلم:يف قوله  ومعدان، أ ْرضا ها  أ ال  و إانا لاُكلِّ م لاكن محا
 . 2)  م ع ادانُ النااُس ) صلا اع عليه وسلم:وقوله ،  1) حم  اراُمهُ 

ُرو يْ د ك ) ص لا اع علي ه وس لم:وع ق ارورة يف قول ه  -فواِعيلبوزن -ومن ذلك )قوارير   -
  . 3) بااْلق و ارايرس ْوق ك  

، وه   ذا اجلم   ع ش   به وعال   ل أيض   ا إال أن رابع   ه واو م   ّد زا    دة،  4)والق   اُرورة: )واعول   ة  م   ن ق   رّ 
وُقلب  ت ي  اب؛ ألن م  ن قواع  دهم يف وزن )وعال  ل  وش  بهه أن حي  ذص م  ا ك  ان زا   دا عل  ا أربع  ة 

ل يك   ن ي   اب قُلا   ب إليه   ا كعص   فور قب   ل اآلخ   ر وإن   ه يثب   ت، مث إن  أح   رص، إال إذا ك   ان لين   اً 
 وكذلك قارورة وقوارير.  5)وعصاوري

 أبنية اسم الجمع واسم الجنس الجمعي
 اسم الجمع -أوالً 

يُطلاق الصرويون مصطلح )اسم اجلمع  علا ألفايف تشارك اجلمع  يف الداللة علا 
غالبا، وله صيد ثنيثة وأكثر وضًعا، ول يعتربوها من اجلمع؛ ألن اجلمع له مفرد من لفاه 

وأوزان معدودة، وهذه األمساب ال تكون البتة علا وزن من أوزان اجلموع املعرووة، وليس  ا 
 ، وقد اسُتعمال من هذه األلفايف يف أمثا  الصحيحن ما يلي:  6)مفرد من لفاها غالبا

، واجل ي  10)، والغ ن م 9)، واربال 8)، والقوم 7))الطري
، والكأل،  3)اب، والنس 2)، والطا فة 1)

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 11ينار احلديث رقم:  ) ، 1/22  البخاري: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث.112ينار احلديث رقم:  )، 1/1212 ، ومسلم: 3/1232  البخاري: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث.   125، ينار احلديث رقم:  )1/1211ومسلم:  0/2251البخاري:   3)

  .2/112  ، وينار: وتح الباري: )3/121الفا ق يف غريب احلديث: )   1)

 222تصريف األمساب:    0)

، وصيد اجلموع يف القرآن الكرمي: 231)هام  ، وتصريف األمساب:  2/151ينار: شرح الشاوية للرضي:   2)
1/131 . 

   يف التمهيد من هذا البحث.2ينار احلديث رقم:  )  0)

 يف التمهيد من هذا البحث.  02، 12، 11، 30، 25، 5ينار احلديث رقم:  )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث.22، 01، 20ينار احلديث رقم:  )  5)

   يف التمهيد من هذا البحث.30، 31ينار: مثل رقم: )  11)
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، والن اع م 5)، واألمة 4)والكأل، والُعشب
     7)، واخليل 6)

 وقد ميز النحاة بن نوعن من هذه األمساب:
 ما ال واحد له من لفاه  و: قوم، وجي . -
 وما له واحد من لفاه  و: ركب من راكب، وطري من طا ر. -

وع وليس واتفق النحاة علا أن اسم اجلمع الذي ليس له واحد من لفاه اسم 
واجلمهور اسم وع كاألو ، وعند  جبمع، واختلفوا ويما له واحد من لفاه وعند سيبويه

  . 8)هو وع تكسري، والركب عنده وع راكب وكذا أمثاله األخف 
أمثا  الصحيحن، كما  واسم اجلمع جيوز تذكريه وتأنيثه، وقد ورد االستعماالن يف

وا، و اْنط ل ُقوا ع ل ا و أ ط اع ُه ط ا اف ةٌ ) صلا اع عليه وسلم:يف قوله  م ه لاهاْم  ماْن ق  ْوماها، و أ ْدجلُ 
ْوا، ان  ُهْم،  و ك ذاب ْت ط ا اف ةٌ  و  ن ج  ُهْم، و أ ْصب ُحوا م ك  ن ْ ُهُم اجل ْي ُ ما ُهْم  و ص باح    9)و أ ْهل ك 

 

 

 
 الجنس الجمعي اسم -ثانيا

وهو اسم يقع علا القليل والكثري بلفظ املفرد وإذا قصد التنصيص علا الواحد 
،  10)جيب بالتاب أو الياب،  و: شعري واحده شعرية، ومتر واحده مترة، وروم واحده رومي

                                                                                            
   يف التمهيد من هذا البحث.30ينار احلديث رقم:  )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث.35، 30ينار احلديث رقم:  )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث.120، 02، 5احلديث رقم:  )ينار   3)

   يف التمهيد من هذا البحث.35ينار احلديث رقم:  )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم:  )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.01، 01ينار احلديث رقم:  )  2)

 البحث.   يف التمهيد من هذا110ينار احلديث رقم:  )  0)

 151، وأيضا هام  صفحة 2/213، وشرح الشاوية للرضي: 3/221ينار: الكتاب:   2)

 .  يف التمهيد30، ينار احلديث رقم: ) 1/1022ومسلم: )  2/2202  البخاري: )5)

 2/151، وشرح الرضي علا الشاوية: 3/322ينار: شرح املفصل الين يعي :   11)
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 وقد وردت بع  هذه األلفايف يف أمثا  الصحيحن: 
ومما مييز واحده بالتاب ورد ما يلي: )الش ج ر
، والو ر ق 1)

، والب  ق ر 2)
،  4)، والت ْمر 3)

، واجل ْمر 5)والشعري
،  8)، ارنس 7) ، ومما مييز واحده بالياب ورد ما يلي:  )الُبخت 6)

    10)، اليهود 9)اجلانّ 
، ويرى ابن  12)، وارنس: البشر واحده إنسي 11)والبخت من اربل واحده فع

أن )إنسان  واحد ارنس كارنسي، وأن  األلف والنون قد عاقبتا تاب التأنيث وجرتا  جين
جمراها  وبذلك يضيف نوعا آخر ألنواع اسم اجلنس اجلمعي وهو ما مييز واحده باأللف 

  ، 14)واجلن: خنيص ارنس، الواحد: جين ، 13)والنون
  . 15)واليهود واحده يهودي

: -كما سبق-ة جاب منها يف أمثا  الصحيحن والسم اجلنس اجلمعي أبنية كثري 
)و  ْعل  كت ْمر، و)و  ع ل  كش ج ر، و)و عايل  كش عري، و)وُ ْعل  كُبْخت، و)واْعل  كإنس، وهذه 
األبنية وغريها يف اسم اجلنس اجلمعي غري قياسية إال يف املصادر،  و: ضْرب وضْربة، ونصر 

                                 
  112، 12، 1رقم: )ينار التمهيد من هذا البحث مثل   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.12، 1ينار احلديث رقم:  )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث.5ينار احلديث رقم:  )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث.01، 13ينار احلديث رقم:  )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث.13ينار احلديث رقم:  )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.15ينار احلديث رقم:  )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث.5ينار احلديث رقم:  )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم:  )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم:  )  5)

   يف التمهيد من هذا البحث.31ينار احلديث رقم:  )  11)

 00الصحاح:   11)

 02الصحاح:   12)

 1/120ينار: صيد اجلموع يف القرآن الكرمي:   13)

 152الصحاح:   11)

 سيأيت مزيد توضيح عليه يف األلفايف الغريبة املعربة إن شاب اع.  10)
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  . 1)ونصرة

 
 

                                 
 211-2/152ينار: شرح الرضي علا الشاوية:   1)
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 الثاني الفصل

 

 :مبحثان وفيه ،النحوي التركيبي بالمستوى المتعلقة األحاديث

 .في األمثال النبوية االسمية الجملة بتركيب المتعلقة األحاديث: األول المبحث

 .النبوية في األمثال الفعلية الجملة بتركيب المتعلقة األحاديث: الثاني المبحث
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 النحويالفصل الثاني: األحاديث المتعلقة بالمستوى التركيبي 
 :تمهيد

إذا كان الدرس اللغوي علا املستوى الصويت معنيًا باحلروص، وعلا املستوى الصريف 
معنيًا باملفردات، وإن الدرس اللغوي علا املستوى النحوي معين باجلمل، وإذا كان احلرُص 

لبنٌة من لبناتا لبنًة من لبناتا بنابا الكلمةا، والكلمُة لبنًة من لبناتا بنابا اجلملةا، وإن اجلملة  
بنابا الكنيم، وإذا سُهل لديد احلرص لدراسته صوتيا، وسُهل  لديُد الكلمةا املفردةا لدراستها 

، وهو أمر البد منه ملن صرويا، وإنه ليس من السهل لديُد اجلملةا النحويةا لدراستها  وياً 
أهل اللغة يف مفهوم  ، ولكن قبل الوقوص علا أقوا أراد لليل أي نص كنيمي ووصفه لغوياً 

  . اجلملة)اجلملة جتدُر ارشارُة إ  مصطلحات لغوية مشايفة ملصطلح 
 وعالقاتها بالجملة  ،والقول ،أوال: مصطلح التركيب والكالم

 التركيب -أ
هو ضم كلمة إ  أخرى وأكثر، ال علا طريقة سرد األعداد، كقولنا: قرطاس، قلم، 

   1)ب  ما ُضّمت ويه كلمة إ  أخرى يفذا املعىن باب، ولكن لنسبة بينهما، و املرك
 والككيب عند النحاة ضربان:

وهو  أن تأيت بكلمتن وككبهما وجتعلهما كلمة واحدة بإزاب حقيقة ، تركيب إفرادي: األول
ك )كتاب اع ، ب إضايف  تركي وهو أنواع منها:  2)واحدة بعد أن كانتا بإزاب حقيقتن 

 ، بعلبك )ب مزجي كتركيو   عشر   مخسة   )ك  عددي تركيبو  ك )اليوم اآلخر وتركيب وصفي  
من ولة   قد قام)أو من وعل وأداة،  و:   يف الدار)وتركيب حريف من اسم وأداة،  و: 

                                 
  .15  ، واجلملة الفعلية: علي أبو املكارم )1/10التصريح : )   1)

  .1/02املفصل البن يعي : )شرح    2)
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وهذه املركبات يف معىن املفرد؛ أل ا تد  علا شيب واحد، وال تفيد   1))قد قامت الصنية 
 حىت ُتض ّم إليها كلمة أخرى أو أكثر.وا دة حيسن السكوت عليها 

حيصل يفا  -بن لفان أو أكثر -وهو ما اشتمل علا نسبة : تركيب إسنادي: الثاني
 : 3). وارسناد نوعان  2)وا دة

، وهو إسناد وعل إ  واعله أو إ  نا ب   1)ويسما: ارسناد األصلي:  تام إسناد  1)
ا كان مبنزلة ذلك، وهذا املركب يكون ولة  و: الفاعل، وإسناد خرب إ  املخرب عنه، وم

 . قد قامت الصنية)و  حممد رسو  اع)و   العلم واسع)
إسناد املصدر وامسي الفاعل واملفعو ،  ويسما: ارسناد الناقص، وهو: غيرتامإسناد   2)

 والصفة املشبهة، واسم التفضيل، والارص إ  مرووعاهتا، وإ ا مع ما أسندت إليه ليست
  وقا  ابن عقيل: واسم الفاعل ال يكون مع الضمري ولة:  ، قا  ابن األنباري 0)جبملة

   2) والفعل مع واعله ولة، واسم الفاعل مع واعله ليس جبملة 
 الكالم -ب

ْفهام كما عرب عنه ابن وارس
ُ
الكنيم يف أصل   ، ويف املصباح:ومعناه يف اللغة: النطق امل

مث يتسع ويه ويطلق علا كل ما أوهم من   0) اللغة عبارة عن أصوات متتابعة ملعىن مفهوم
خط أو إشارة أو  وذلك، ويطلق علا التكليم الذي هو املصدر، وعلا ما يف النفس من 

   2)املعاين، وعلا كل لفظ مركب أواد أو ل يفد

                                 
 151 ، ويف علم اللغة لطليمات: 15  ، واجلملة الفعلية: )225ينار: التعريفات: )   1)

الفرق بن املعىن والفا د: أن املعىن حيصل من املفرد ك )رجل  و)ورس  و)برد ، أو من املركب ارورادي، ك )البحر    2)
د، أي: إسناد وعل إ  واعله ك )قام الرجل ، أو اخلرب إ  املبتدأ ك )الفرس األمحر ، وأما الفا دة ما حيصل من ارسنا

 قوي .

  22-20 ، واجلملة العربية تأليفها وأقسامها: )225ينار: التعريفات: )   3)

  .1/32شرح الرضي علا الكاوية: )   1)

  .22-20  واجلملة العربية تأليفها وأقسامها: )1/32شرح الرضي علا الكاوية: )   0)

  .2/121  وشرح ابن عقيل: )23أسرار العربية: )   2)

  .2/035 ، املصباح املنري: )كلم، 201مقاييس اللغة: )كلم،    0)

  1/12 ع ا وامع: )   2)
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بقوله:  وأما الكنيم وكل لفظ مستقل بنفسه، مفيد  روه ابن جينويف االصطنيح: ع
 .، وكونه مفيداً ، وكونه مستقنيً واشكط ويه ثنيثة شروط: كونه لفااً   1)ملعناه 

 القول. -ج
لنيم أصل واحد صحيح :  القاص والواو واومعناه يف اللغة: النطق، قا  ابن وارس

 .  2)وهو القو  من النطق 
 .، وأن يد  علا معىنوأما النحويون واشكطوا أن يكون لفااً 

 والقو  عندهم يطلق علا كل لفظ د  علا معىًن  سواب أكان مفردا ك )زيد  أو مركباً 
القو   وبهذا يتبن أن  3)ك )قام زيد  أو غري مفيد، ك )إن قام زيد  و )إن قام ...   مفيداً 

عندهم أعم من الككيب لداللته علا الكلمة املفردة، وأعم من الكلمة والكنيم والكلم؛ 
لشمو  داللته علا  و: )إن قام  وإنه ليس كلمة لكونه مركبا، وليس كنيما لعدم اروادة، 

 د  علا معىًن. ؛ لكونه لفااً وليس ك لاًما؛ ألنه أقل من ثنيث كلمات، ولكن يسما قوالً 
 : مفهوم الجملة في الدرس اللغويثانيا

، ويف تاج  4)وعه إذا ل الشيب  ْو  يقا : أو  ،واعة الشيب في اللغة: لةمْ الجُ  -أ 
ملراكبن من كلمتن ُأْسنادت إحدا ا لأُلخرى ويف  :   اجُلْملةومنه أ خذ الناحويّون ))   العروس

   6) ، أي: جمتمعاً  5) چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئچالتنزيل 
 مذهبن ر سيان: يتلخص يفيف مفهوم اجلملة  وأما أقو  أهل اللغة

 األول: يربط أساس مفهوم الجملة باإلسنادالمذهب 
وريى أصحاب هذا املذهب أن اجلملة النحوية هي كل تركيب لقق ويه إسناُد وعلن 

                                 
  1/02اخلصا ص: )   1)

  .235مقاييس اللغة: )قو ،    2)

  .1/100الشاوية: )  ، وينار: شرح الكاوية 1/132شرح شذور الذهب للجوجري: )   3)

  0/101احملكم: )ج،م، ،    1)

 32الفرقان:    0)

  22/232تاج العروس: )ول،    2)
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حيسن عليه  الفاعل أو اخلرب إ  املتبدأ أو ما يف منزلتهما، سواب أواد ارسناد معىن تاماً إ  
 لغريه مكمنيً  مقصودا لذاته أم كان مقصوداً  السكوت أم ال، وسواب أكان ارسناد مستقنيً 

 .رسناد آخر أكرب منه، وهذا مذهب أكثر املتقدمن، ومن سار علا  جهم من احملدثن
 اني: يربط مفهوم الجملة بتمام الفائدة، وكمال المعنى:المذهب الث

ويرى أصحاب هذا املذهب أن اجلملة النحوية هي كل ما أواد وا دة تامة حيسن 
 بنفسه، مفيداً  السكوت عليه، ويعرب عنه بعضهم بكما  املعىن، وبعضهم مبا كان مستقنيً 

 .ملعناه
ملفهوم  ارسناد األصلي أساساً  والرأي الذي مييل إليه البحث هو الرأي الذي جيعل

اجلملة؛ ألن ذلك أدق يف الصناعة اللغوية، ويتيح للدارس معروة بداية اجلملة و ايتها؛ وإن 
ارسناد وصف  اهر منضبط ومقياد بعنيقات تركيبية حمدادة؛ ويمكن االعتماد عليه يف 

دة وكما  املعىن، وإنه لديد اجلملة كناام  وي، فنيص االعتماد أساًسا علا متام الفا 
وصف غام  معتماد علا جوانب غري منضبطة، ولًقُقه نسّ ، خيتلف من حدث كنيمي 

 .إ  حدث كنيمي آخر
 ثالثا: مكونات الجملة في الدرس النحوي 

من مكوناهتا،  بً ُتستخد م عدة عناصر يف تكوين اجلملة، ويُعد كل عنصر منها جز 
دة، بل منها مكونات أسياسية تُعّد أركانا للجملة، إذ وهذه األجزاب ليست علا درجة واح

ال ميكن أن تقوم ولة إال يفا، ومنها غري أساسية تُعّد مكمنيت للجملة حيث ميكن أن 
تقوم ولة بدو ا، وعلا هذا األساس تكون عناصر تكوين اجلملة نوعان: أركان، 

 ومكمنيت.
 رابعاً: تقسيمات الجملة

، منها باعتبار  1)عدة يف الدرس اللغوي باعتبارات فتلفة للجملة العربية تقسيمات
مكوناهتا األساسية والكتيب بينها، وباعتبار أبعادها وامتداد إسنادها وسأقتصر هنا إ  ما له 

                                 
  .22-23ينار مثني: مدخل إ  دراسة اجلملة العربية: )   1)
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صلة مباشرة يفذا البحث، وهوالتقسيم الذي خيتاره البحث يفذا االعتبار هو التقسيم الثنا ي 
 باملفهوم التايل:

: هي كل ولة  وية ال لتوي علا أكثر من إسناد أصلي واحد، البسيطةالجملة  -أ
سواب أكانت مقتصرة علا ركين ارسناد وقط،  و: هذا زيد، وحضر زيد، وزيد حاضر، أم 
اشتملت علا عناصر أخرى لتوسيع اجلملة أو تقييدها،  و: أكل زيد تفاحة، ول حيضر زيد 

 .إال باكيا، وأزيد احلاضر أم خالد؟
، : هي كل ولة  وية تكّونت من إسناد ين أصلاي اْن وصاعداً الجملة المركبة -ب

سواب أكان ذلك ناشئا من كون أحد ركين اجلملة أو  ا معا ولًة، كاملبتدأ املخرب عنه جبملة، 
، أو اخلرب املفرد الذي مبتدأه ولة،  و: )ال إله إال  1)چحئ   مئ  ىئ   يئ  جب چ  و: 

، أو الفعل الذي  2) چ ک  ک  ک   گچ اع كلمة طيبة ، أو مصدر مؤو   و: 
واعله ولة مؤولة مبفرد،  و: ت بّن يل أقام زيٌد أم عمرو، أي: تبن يل ذلك، أم كان ناشئا من  

چ  ڇ  چ كون تركيب اجلملة يستلزم ولتن، كاجلملة الشرطية، وما جرى جمراها،  و: 

ناشئا من كون أحد مكمنيت اجلملة ولًة، كاجلملة الع ، أو  4) ت ْسل مْ  أ ْسلامْ ، و) 3)چڇ
وقع ويها املفعوُ ، أو اجلاُ  أو النعُت، أو املضاص إليه أو  وذلك ولًة، أوكان ذلك بسبب  
كون أحد مكونات اجلملة امسا موصوال جبملة، أو مصدرا مؤوال من حرص وولة، أو ما أشبه 

 ذلك.

                                 
 ، ولة يدعو إ  دار السنيم واقعة خربا للمبتدأ.20يونس:    1)

 دأ مؤو  ب )صيامكم ، و )أْن  + اجلملة الفعلية مبت121البقرة:    2)

 15األنفا :   3)

   1353/ 3،  ومسلم: 0/ 1  البخاري: 1)
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 بتركيب الجملة اإلسمية المبحث األول: األحاديث المتعلقة
 : الجملة اإلسمية المجردة من النواسخأوالً 

 تراكيب الجملة االسمية البسيطة في أمثال الصحيحين
 .التمهيدسبق بيان مفهوم البحث ل )اجلملة االمسية ، و)اجلملة البسيطة  يف 

ان  وأما اجلملة االمسية اجملردة: وهي الع جتّردت من النواسخ أي: اخلالية من )ك
 .وأخواهتا وما أحلق يفا، ومن )إّن  وأخواهتا وما أحلق يفا

وقد وردت تراكيب اجلملة االمسية البسيطة اجملردة من النواسخ يف أمثا   
 الصحيحن، علا األمناط التالية:

 املبتدأ )معروة  + اخلرب )مفرد نكرة  النمط األول:
وهذا النمط هو األصل يف أمناط اجلملة االمسية، وقد ذكر النحاة أن األصل يف 

، وأن أن يكون نكرة مشتقًة وقد يكون جامداً املبتدأ أن يكون معروة، واألصل يف اخلرب 
تدأ :  وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعروة أن يبيتقدم املبتدأ ويتأخر اخلرب، يقو  سيبويه

 . 1)باألعرص وهو أصل الكنيم 
من أمثا  الصحيحن، وورد  وقد جاب هذا النمط الككي  يف تسعةن وثنيثن موضعاً 

 علا ثنيث صور: 
 : املبتدأ + اخلرب )نكرة خالية من املتعّلقات الصورة األوىل

)الًدنْ ي ا م ت اٌع  صلا اع عليه وسلمقوله  -
(2   

   3))احلرب خدعة  صلا اع عليه وسلموقوله  -

ٌة  :صلا اع عليه وسلموقوله  - )األ ْرو اُح ُجُنوٌد جُم ناد 
(4   ، 

   1): )مط ُل الغينِّ  لٌم صلا اع عليه وسلموقوله  -

                                 
  .1/322الكتاب: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.02. ينار احلديث رقم: )1151/ 2   مسلم: 2)
   يف التمهيد من هذا البحث02. ينار احلديث رقم: )1321/ 3ومسلم:  1112/ 3   البخاري: 3)
   يف التمهيد...111. ينار احلديث رقم: )1/2131ومسلم:  1213/ 3ي:    البخار 1)
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ري ُة ش ْهرن، و ز و اي اُه س و اٌب...  صلا اع عليه وسلموقوله  - ي م سا )ح ْوضا
(2   

بن املسند واملسند إليه، أي:  التطابقمن أبرز خصا ص اجلملة االمسية عند النحاة 
، وقد يتخلف شيب من ذلك وتثنية ووعاً  ، وإوراداً وتأنيثاً  جيب أن يواوق اخلرب مبتدأه تذكرياً 

وهذا التطابق هو الغالب يف تراكيب هذه الصورة، ولم يتخلف إال يف  ، 3)يف بع  احلاالت
 تركيبن:

كما يف قوله: )الدنيا متاع ، وقد أثبت النحاة هذه   وجاب املبتدأ مؤنثًا واخلرُب مذكراً 
 . 4)الااهرة، ومسوغ ذلك عندهم كون املبتدأ هو اخلرب يف املعىن كما يقا : االسم كلمة

كما يف قوله: )وزواياه سواب  وقد أثبت النحاة هذه   وجاب املبتدأ وًعا واخلرب مفرداً 
در من حيث هو مصدر ال يثىن وال جيمع  واملص الااهرة واملسوغ ويها جميب اخلرب مصدراً 

 . 5)عن اسم عن أو نعتا  وال يؤنث وأجروه علا أصله غالبا إذا وقع خرباً 

 : املبتدأ + اخلرب )اسم تفضيل  + متعّلقات اسم التفضيلالصورة الثانية
ا ع ل ْيُكْم  صلا اع عليه وسلمقوله  - )ل لًدنْ ي ا أ ْهو ُن ع ل ا اعا ماْن ه ذ 

(6  . 

ٌر مان  الي دا الًسْفل ا) صلا اع عليه وسلموقوله  - ي ْ  .  7) الي ُد الُعْلي ا خ 

ُُلوُص و ما الصاا اما أ ْطي ُب عاْند  اللاها ت  ع ا   مان رايحا  صلا اع عليه وسلموقوله  - )خل 
 .  8)املاْسكا 

النحاة، واخلرب يف تراكيب هذه الصورة اسم تفضيل وهو من األمساب العاملة عند 
يف امتداد اجلملة البسيطة إ  متعلقاتن به مكمِّلةن ملعناه، وقد عمل هنا يف  وكان سبباً 

الارص واجلار واجملرور والتمييز، وهذه الثنيثة هي أكثر ما يتعلق باسم التفضيل حيث تتعلق 
                                                                                            

   يف التمهيد من هذا البحث52، ينار احلديث رقم: )1150/ 3ومسلم:  055/ 2  البخاري: 1)
   يف التمهيد.. 122. ينار احلديث رقم: )1053/ 1، ومسلم: 0/2110   البخاري: 2)

 ، وما بعدها.15م: ينار: اجلملة االمسية أليب املكار   3)

 01املرجع السابق:   1)

  .210،  1/213املقاصد الشاوية: )   0)

   يف التمهيد من هذا البحث02، ينار احلديث رقم: )2202/ 1  مسلم: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث51، ينار احلديث رقم: )010/ 2ومسلم:  012/ 2   البخاري: 0)
   يف التمهيد من هذا البحث110، ينار احلديث رقم: )212/ 2ومسلم:  201/ 2  البخاري: 2)
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 به كما تتعلق باألوعا  وسا ر املشتقات، ويرى النحاة أن السبب يف ذلك هو اكتفاب هذه
  . 1)الثنيثة يف العمل والتعلق مبا ويه را حة الفعل

 ،: املبتدأ + اخلرب )مصدر، اسم واعل، اسم مفعو   + متعّلقات اخلربالصورة الثالثة

 ، وُمعراوا ب )ا  ، ومضاوا إ  م عراوة، ومن تلك الكاكيب:، وضمرياً وجاب املبتدأ علماً 

و  ْرٌق ب  ْن  النااسا  اع عليه وسلمصلا )و حُم ماٌد  صلا اع عليه وسلمقوله  -
(2   

ْ  صلا اع عليه وسلموقوله  - أُم ر ا اي  يف مث ل األمراب والرعّية: )ه ْل أ نْ ُتْم ت اراُكون  يلا
(3   

ُر إا   ي  ْوما القاي ام ةا  صلا اع عليه وسلموقوله  - يه ا اخل ي ْ )اخل ْيُل م ْعُقوٌد يفا ن  و اصا
(4    

ص واجلار واجملرور باخلرب يف تراكيب هذه الصورة كلها؛ ألن األخبار وقد تعّلق الار 
واسم واعل واسم مفعو   وهي من األمساب العاملة عمل الفعل، وأقل  ويها وقعت )مصدراً 

 .  5)ما يعمل ويه االسم العامل الارص واجلار واجملرور
 : املبتدأ )معروة  + اخلرب )شبه ولة النمط الثاني

؛ جلريا ما يف  رواً  اجلار واجملرور خربا، وقد يُطلق عليهما ويعاً  يقع الارص أو
 شبه اجلملة.  ، كما يطلق عليهما أيضاً  6)األحكام جمًرى واحدا

 وقد ورد النمط يف تراكيب أمثا  الصحيحن علا أربع صور:
 : املبتدأ + اخلرب )جار وجمرور الصورة األوىل

اوا إ  معروة، وقد تعّلق به جار وجمرور يف وجاب املبتدأ ويها معروا ب )ا   ومض
 بعضها، ومن تلك الكاكيب: 

و ص ْفُوُه ل ُكْم، و ك ْدرُُه ع ل ْيهاْم ) صلا اع عليه وسلمقوله  -
(7   

                                 
 022-2/022ينار: األمساب العاملة عمل الفعل:   1)

  . 2221  حديث: )325، والكمذي يف كتاب األمثا ، ص: )2/2200   البخاري: 2)
  3/1303  مسلم: 3)
 .00وأمثا  احلديث للرامهرمزي:  1152/ 3ومسلم:  1110/ 3   البخاري: 1)
 022-2/022ينار: األمساب العاملة عمل الفعل:   0)

  1/213شرح الرضي علا الكاوية: )   2)

 .  يف التمهيد من هذا البحث30، ينار احلديث رقم: ) 3/1303  مسلم: )0)
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ق ةا ع ْن   ْهرا غاىًن ) صلا اع عليه وسلموقوله  - ُر الصاد  ي ْ    1) خ 

 اهاداين  ع ل ا اْلق اعاداين  ك ُحْرم ةا ُحْرم ُة ناس ابا اْلُمج  ) صلا اع عليه وسلموقوله  -
ماه اهتاامْ أ ُّ (2  

 : إمنا + املبتدأ  + اخلرب )جار وجمرور الصورة الثانية
 :ومن هذه الكاكيب

ْعُروصا ):صلا اع عليه وسلمقوله  -
 
   3) إامنا ا الطااع ُة يفا امل

،):صلا اع عليه وسلمقوله  - با الُقْرآنا ُع قال ةا   إامنا ا م ث ُل ص احا
بالا امل با ارا    4) ك م ث لا ص احا

 : إمنا + املبتدأ + اخلرب ) رص الصورة الثالثة
صلا اع وردت هذه الصورة يف تركيب واحد من أمثا  الصحيحن، وذلك قوله 

ُر عاْند  الصاْدم ةا اأُلو   ):عليه وسلم    5) إامنا ا الصاب ْ

 املبتدأ + إال +  اخلرب )جار وجمرور : ما )الناوية  + الصورة الرابعة
ْلدا الث اْوروردت الصورة يف قوله: )  م ا أ نْ ُتْم يفا أ ْهلا الشِّْركا إاالا ك الشاْعر ةا الب  ْيض ابا يفا جا

  2) األ ْسو دا 
جواز تقدمي اخلرب  -املبتدأ املعروة + خربه )شبه ولة -واألصل يف ترتيب هذا النمط 

طرأ ما يوجبه أو ما مينعه، وقد طرأ ما مينع التقدمي يف الصور الثنيثة األخرية، وتأخريه إال إذا 
يف اخلرب بدخو  )إمنا  و)إال  واملتقرر عن النحاة أن اخلرب إذا وقع  حيث جاب املبتدأ حمصوراً 

، ووقوع اخلرب بعد إال  7)  لفاا أو معىن ل جيز تقدميه إذ تقدميه يعكس معىن اجلملةبعد )إالّ 
ىًن هو دخو  )إمنا  علا املبتدأ كما يف )إمنا الصرب عند الصدمة األو  ؛ أل ا مبعىن: )ما مع

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث51، ينار احلديث رقم: )010/ 2ومسلم:  012/ 2  البخاري: 1)

 يف التمهيد من هذا البحث. 120ينار احلديث رقم:  ،  1012/  3   مسلم: ) 2)

   يف التمهيد من هذا البحث 22، ينار احلديث رقم: )1125/ 3ومسلم:  2215/ 2   البخاري: 3)

   يف التمهيد من هذا البحث.20، ينار احلديث رقم: )1/013ومسلم:  1/1521  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.22ديث رقم: )، ينار احل 230/ 2ومسلم:  131/ 1   البخاري: 0)

   يف التمهيد..00 ، ينار احلديث رقم: )211/ 1 ، ومسلم: )0/2352  البخاري: )2)

 ، واجلملة االمسية: 1/210 ، والتصريح: )1/125 ، وأوضح املسالك: )202/ 1شرح الرضي علا الكاوية: )  0)
03 
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 الصرب إال عند الصدمة األو   وكذا الباقي.
 : املبتدأ )معروة  + اخلرب )معروة النمط الثالث

قد سبق أن األصل يف اخلرب أن يكون نكرة، وذلك أن الفا دة يف اخلرب، والنكرُة غرُي 
لومة وفي ارخبار يفا وا دة، فنيص املعروة وقد يكون ارخبار يفا إخبار  املخاطب مبا يعلمه، مع

إال إذا كان يف ذلك وا دة للمخاطب، يقو   ولذلك اشكط النحاة أال تقع املعروة خرباً 
وقد تكون ويه وا دة... كقولك: اع ربنا ، :  وأما إذا كان املبتدأ واخلرب معروتن ويعاً  1)الصيمري

وحممد نبينا وزيد القا م وعمرو أخوك، وهذا وما أشبهه مىت استفاد املخاطب به وا دة، جاز، وإن 
   2)ل يستفد ل جيز؛ ألنك ختربه مبا يعرص، وال وا دة له يف ذلك 

املبتدأ -نمط ويف أمثا  الصحيحن وردت اجلملة االمسية اجملردة البسيطة علا هذا ال
 مخس صور، علا النحو التايل: ، نوزعها يفمعروة مث اخلرب معروة

 : املبتدأ )اسم ارشارة  + اخلرب )معرص بأ  الصورة األوىل
ْنس انُ ):صلا اع عليه وسلمقوله  - ا ارا  . 3) األ ْعر اضُ  و ه ذاها اخلُط ُط الصِّغ ارُ ......ه ذ 

واملقدم من املعروتن هو املبتدأ، و اهٌر أن تقدميه مبين علا املعىن املقصود، ذلك أن 
رسم عدة خطوط ولكل خط مدلو  واحلاضرون ينتارون ارخبار  صلا اع عليه وسلمالن  

مبتدأ مث تنيه اخلرب، ولو عكس  -املعرب عنه بلفظ ارشارة-عن معىن كل خط وجعل اخلط 
 ة معىن آخر، وهذا ينطبق علا بقية الصو ر التالية بوضوح.الكتيب صار للجمل

 : املبتدأ )ضمري  + اخلرب )معرص با  أو مضاص إ  معرص بأ  الصورة الثانية
ي  الناْخل ةُ يف شجرة مثلها مثل املسلم: ) صلا اع عليه وسلمقوله  -

 . 4) ها
ي   إانا يفا اجل س دا ُمْضغ ًة... أ ال  أ ال  و  يف مثل الواقع يف الشبهات: ) صلا اع عليه وسلمقوله  -

و ها
   1) الق ْلبُ 

                                 
حوي من  اة القرن الرابع، كان وهاما عاقني، صنف كتاب التبصرة يف عبد اع بن علي بن إسحاق الصيمري الن   1)

  123/ 2النحو وأحسن ويه التعليل علا مذهب البصرين، ينار: إنباه الرواة: )

  112/ 1التبصرة والتذكرة: )   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.0، ينار احلديث رقم: )0/2305  البخاري: 3)

   يف التمهيد من هذا البحث.1، ينار احلديث رقم: )1/2122ومسلم: 0/2200  البخاري:1)
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ع  ل بان ةن... و أ ن ا اللابان ةُ يف مثله ومثل األنبياب من قبله: ) صلا اع عليه وسلمقوله  -  إاالا م ْوضا
   2) و أ ن ا خ امتاُ النابايِّن  

يسميها النحاة: للعهد يف الكاكيب الثنيثة اأُلو    اهرة تباد  الضمري و)ا   الع 
يفا، أو ضمري يسد  الذكري، وهي الع ي سباق ذاكُر مصحويفا ُمن كارًا مث يُعاد بلفاه مقروناً 

  مث استعمل ضمريها وقيل: بشجرة)أخربوين مسدها ومسد مصحويفا، وفي احلديث األو : 
ويف الثاين:  النخلة  ولو أعيد ذكرها بامسها القكنت با  ويقا : )الشجرة النخلة ، هي)

، ويف الثالثة: )إال موضع القلب  املضغةالقلب  = ) هي  مث قيل: )مضغة)وإن يف اجلسد 
هذا التباد  بقوله:  والعهدية   . ذكر ابن هشامهي  ب )ا   = )وأنا اللبنة  مث قيل )وأنا لبنة

ٴۇ  ۋ   ۈۇ ۇ  ۆ  ۆ  چ  و:  ذكرياً  إما أن يكون مصحويفا معهوداً 

...  4)چۆ  ۈ  ۆ          ۇۇ    ڭ  ڭ        ڭڭۓ  چ و و:   3)چۋ
من وا  الككيب يف ومما ينيحظ   5)وعربة هذه أن يسد الضمري مسدها مع مصحويفا 

با ، واستمعا  االسم  هذه األمثا  استعما  الضمري حيث كان طرص اجلملة اآلخر مقروناً 
 .املقرون با  حيث كان الطرص اآلخر ضمرياً 

 : املبتدأ )معّرص با   + اخلرب )مضاص إ  ما ويه ا   وعكس ذلك.الصورة الثالثة
 وردت هذه الصو ر يف ثنيثة مواضع وذلك:

ْسلاما ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -
ُ
ْسلاُم أ ُخو امل

ُ
   6) امل

مُ ) :صلا اع عليه وسلموقوله  -   (7) أ بْ غ ُ  الرِّج ا ا إا   اللاها األ ل ًد اخل صا

ْرأ ُة الصااحلا ةُ ) :صلا اع عليه وسلموقوله  - ي ُْر م ت اعا الًدنْ ي ا اْلم     1) خ 

                                                                                            
   يف التمهيد...11، ينار احلديث رقم: )3/121ومسلم:  1/22  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.32، ينار احلديث رقم: )1/1051ومسلم:  3/1311  البخاري: 2)

 12-10املزمل:    3)

 30النور:    1)

  1/21لبيب: )مغين ال   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 113ينار احلديث رقم ) 1522/ 1ومسلم:   222/ 2  البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112، ينار احلديث رقم )1/2101ومسلم:  2/220  البخاري 0)
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 بأ   + اخلرب )علم ، وعكس ذلك.: املبتدأ )معّرص الصورة الرابعة
 وردت هذه الصورة يف ثنيثة تراكيب وذلك: 

اُر اجل ناُة، و الدااعاي حُم مادٌ ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -    2)  صلا اع عليه وسلم و الدا

ْجُن اْلُمْؤمانا، و ج ناُة اْلك اوارا ) :صلا اع عليه وسلموقوله  -    3) الًدنْ ي ا سا

:  ذو الغلبة من األعنيم: كل اسم والدنيا  ع ل مان بالغلبة قا  الشاط  و )اجلنة
حىت صار حبيث إذا أطلق ذلك اللفظ ل يفهم منه  تاماً  اشتهر به بع  ما له معناه اشتهاراً 

 . 4)غري ذلك الشيب 
ومن أمثلته: العقبة وهي كل طريق صاعد يف اجلبل مث اختص بعقبة مىن الع يضاص  

إليها اجلمرة ويقا : ورة العقبة، ومن ذلك: الكعبة، واملدينة و وها، وكلها تُ ع ّد من األعنيم 
:  وهذا النوع ت عراص  قبل الغ ل بة با  مث غلبت عليه  5)ال من املعراص با ، قا  املكودي

   6)رة وصار ع ل ًما وأُلغاي التعريف السابق الشه

وتقدمي )الدار  و)الداعي  يف هذه الصورة مما يؤكِّد أّن املقدام من املعروتن هو املبتدأ؛ ال 
، و ا من صلا اع عليه وسلماسم ذات وال األعرص، ألن كنيًّ من )حممد    و)اجلنة  اسم ذاتن
ر ا مبتدأين يف هذين الككيبن؛ ألنه ملا تقدم يف أعرص املعارص، ومع ذلك ال ميكن اعتبا

: ما هي هذه الدار؟ ومن داعيا... وبعث دارااحلديث: )بىن    كان السامع يتطلع إ  أن خُيرب 
 هو هذا الداعي؟ وُقدِّما يف الكتيب وُجعاني مبتدأين لُيخرب  عنهما مبا بعد  ا. واع أعلم

  ضمري  + اخلرب )مضاص إ  ضمري أو ما ويه ا  : املبتدأ )مضاص إ الصورة اخلامسة
 هذه الصور:ومن 

                                                                                            
   يف التمهيد من هذا البحث. 02، ينار احلديث رقم )1151/ 2  مسلم: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 1، ينار احلديث رقم )2/2200  البخاري: 2)
   يف التمهيد من هذا البحث. 00، ينار احلديث رقم )2202/ 1مسلم:   3)

  .1/122 ، وشرح املكودي علا األلفية: )1/021   املقاصد الشاوية: )1)
إ  مكود )قبيلة قرب واس  تويف بفاس سنة:   أبو زيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل النحوي، املكودي نسبة 0)

  .3/312ه ،  من مصنفاته )شرح ألفية بن مالك . األعنيم: )210
  .1/122   شرح املكودي علا األلفية: )2)
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ُنُكْم ق ض ابً ) :صلا اع عليه وسلمقوله  - ي ْرُُكْم أ ْحس     1) خ 

ْسلاما أخربوين بشجرة ، ) :صلا اع عليه وسلموقوله  -
ُ
    2) م ث  ُله ا م ث ُل امل

 : املبتدأ نكرة + اخلرب نكرة، أو شبه ولةالنمط الرابع
النحاة أن النكرة ال تقع مبتدأ إال مبسوغن خُيصصها بوجهن ما، حبيث تقرب من  يرى

 . 3):  وأما املبتدأ وني يكون إال معروة أو ما قارب املعروة من النكرات املعروة، يقو  املربد
عن اخلرب يف مواضع ، ووقعت  ويف أمثا  الصحيحن وقعت النكرة مبتدأ مؤخراً 

 علا اخلرب يف موضعن وذلك: مبتدأ مقدماً  أيضاً 
و طُوَب  لاْلُغر ب ابا ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -

(4  
 .  5) ُربا ُمب  لادن أ وع ا مان س اماعن ) :صلا اع عليه وسلموقوله  -

  .يطيبو )طوَب  يف الككيب األو  مبتدأ وللغرباب خربه، وطوَب: مصدر طاب 
و)رب  يف الككيب الثاين الزمة التصدير، وتفيد التقليل وقد تأيت للتكثري، وهي عند 
الكووين اسم، وما بعدها مضاص إليه، وعند البصرين حرص جر زا د يف ارعراب دون 

  . 6)وإوراده وتذكريه ، اهراً  امسا تنكري جمرورها ونعته إن كاناملعىن، وجيب 
 )مفرد نكرة  + املبتدأ )معروة : اخلرب النمط الخامس

جيوز أن يتقدم اخلرب النكرة علا املبتدأ املعروة يف الكتيب حيث ال مانع،  و: )قا م 
، وورد هذا النمط يف أمثا   8)ًّ وقد يكون هذا التقدم يف بع  املسا ل واجبا  7)زيد 

 يف موضعن، كما يلي: يف ثنيثة مواضع، ووجوباً  الصحيحن جوازاً 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 120، ينار احلديث رقم )1220/ 3مسلم:    1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 1ينار احلديث رقم )  2)

  .1/120املقتضب: )   3)

 .  يف التمهيد من هذا البحث. 10ينار احلديث رقم )  ،1/131  مسلم: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111، ينار احلديث رقم )221/ 2البخاري:    0)

  .2/102، وما بعدها، ومغين اللبب: )132اجلىن الداين:    2)
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ٌر ُهو  ): صلا اع عليه وسلمقوله  - ي ْ    1)؟   إن اخلري ال يأيت إال فري، أ و  خ 
ْر  وايها ) :صلا اع عليه وسلموقوله  - ي اٌع أ ْهُلهُ ب  ْيٌت ال  مت     2) جا
: الصِّحاُة و الف ر اغُ ) :صلا اع عليه وسلموقوله  - ثارٌي مان  النااسا ت انا م ْغُبوٌن وايهام ا ك     3) ناْعم 

لعدم مانع  وي  وفي هذه اجلمل الثنيثة تقدام اخلرب النكرة علا املبتدأ العروة جوازاً 
ألدا ه إ  ارخبار عن  خرباً ّدم يف هذه اجلمل مبتدأ واملؤخر من هذا التقّدم، وإمنا ل جُيع ل املقا 

  . 4)النكرة باملعروة

، و  ) صلا اع عليه وسلمقوله  - ُْسلاما
ثُوينا و إان اه ا م ث ُل امل ي  ح دِّ

    5)؟  م ا ها

   6)؟   م ا ش ْأُنك  و  ي  ُقوُلون : أ ْي ُوني ُن ) صلا اع عليه وسلموقوله  -
ألنّه اسم  تقدام  اخلرب )ما  االستفهامية علا املبتدأ املعروة يف هذين الككيبن وجوباً 

 .  7)استفهام وهو من األمساب النيزمة للصدرية
 )شبه ولة  + املبتدأ معروة: اخلرب النمط السادس

جيوز تقدمي اخلرب الارص أو اجلار واجملرور علا املبتدأ املعروة، مال يكن مث ات  مانع 
 من أمثا  الصحيحن من ذلك: مواضعوقد ورد ذلك يف 

ل ُتُه، ع ل ي ْه ا ط ع اُمُه و ش ر ابُهُ ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -    8) م ع ُه ر احا

   9) أ ال  ل ُكُم األ ْجُر م رات  ْنا ) :عليه وسلمصلا اع وقوله  -

جاب اخلرب )شبه ولة  مقداًما علا املبتدأ املعروة، يف هذه الكاكيب، و و هذا الككيب  

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم ) 2/020ومسلم: 3/1110  البخاري:1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 01، ينار احلديث رقم )1212/ 3  مسلم: 2)

 لبحث.   يف التمهيد من هذا ا52، ينار احلديث رقم ) 2300/ 0  البخاري: 3)
 122شرح قطر الندى:    1)
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كثري يف العربية، وحكم هذا التقدمي عند النحوين اجلواز؛ إذ ليس هناك ما يوجبه أو مينعه حبسب 
 اخلرب ويتأخر حسب ما تقتضيه وصاحة الكنيم.، ويتقدم  1)الصناعة النحوية

 : اخلرب )شبه ولة  + املبتدأ نكرةالنمط السابع
 جاب هذا النمط علا صورتن:

 : اخلرب )شبه ولة  + املبتدأ )نكرة غري فصوصة  وذلك:الصورة األوىل
   2) و  ل ُه أ ْجر انا ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -

ي ْرٌ ) :صلا اع عليه وسلموقوله  -    3) و يفا ُكل  خ 

   4) ع ل ا أ مْخ صا ق د م ْيها و ْر ت انا ) :صلا اع عليه وسلموقوله  -

 : اخلرب )شبه ولة  + املبتدأ )نكرة فصوصة ، وذلكالصورة الثانية
   5) ع ل ْيهام ا ُجبات انا ماْن ح دايدن ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -

أ ْذن ابا اْلب  ق را ) :صلا اع عليه وسلموقوله  - ي اٌط ك     6) م ع ُهْم سا

علا املبتدأ النكرة،  جاب اخلرب يف الصورة األو  من هذا النمط )شبه ولة  مقدماً 
وهذا التقدمي الزم عند النحوين؛ ألنه ُمصحِّح لنيبتداب بالنكرة وال مسوغ لنيبتداب يفا غريُه، 

ويف الصورة الثانية تقدم  لتبس بالصفة،نكرة ألوألنه يف هذه الكاكيب لو تأخر عن املبتدأ ال
اخلرب )الارص أو اجلار واجملرور  علا املبتدأ النكرة، إال أن التقدمي ويهما جا ز وليس 

 . 7)بواجب، لوجود مسوغ آخر لنيبتداب بالنكرة، وهو ختصيصها بوصف

                                 
  .1/215ينار: الصريح: )   1)
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 : املبتدأ )حمذوص  +  اخلرب، وعكسه.النمط الثامن 
، وقد ورد حذص املبتدأ يف  1)اخلرب لقرينة جاز حذوه من اجلملة إذا ُعلام املبتدأ أو

ْنهُ ) :صلا اع عليه وسلمتراكيب اجلملة البسيطة يف قوله     2) ُمْسك ايٌح و ُمْست  ر اٌح ما
وقد حذص املبتدأ من هذا  ، 3)والتقدير:  الناس أو املوتا مسكيح ومسكاح منه 

قا  ذلك حن رأى جنازة، كما جاب يف  اع عليه وسلم صلاالككيب للقرينة احلالية؛ ألنه 
 .  5)عند النحاة ، والقرينة احلالية من قرا ن حذص املبتدأ جوازاً  4)أصل احلديث

ه     اٌد ) :ص    لا اع علي   ه وس   لموج   اب ح   ذص اخل    رب يف قول   ه  ، و ل كا   ْن جا ْج    ر ة  ب  ْع   د  الف     ْتحا ال  ها
   6) و ناياةٌ 

  8)، أو ولكْن لكم جهاٌد ونيةٌ  7)اع، ونيٌة صاحلٌة باقيانأي: ولكْن جهاٌد يف سبيل 
وقرينة حذص اخلرب من هذه اجلملة هي عطفها علا ولة سابقة مع تشابه اخلرب يف 

  . 9)اجلملتن، وهو من القرا ن اجملوِّزة حلذص اخلرب عند النحاة
 : تركيب الجملة االسمية المركبةثانياً  

إ  األمور الع  -أيضا-، وسبقت ارشارة املقدمةسبق بيان مفهوم اجلملة املركبة يف 
وقد وردت ول مركبة يف تراكيب اجلمل االمسية  ،جتعل اجلملتن وأكثر ولًة واحدًة مركبةً 

 اجملردة يف أمثا  الصحيحن علا النحو التايل:

                                 
 ، واملساعد علا تسهيل الفوا د: 3/313 ، والتذييل والتكميل: )202،  1/222ينار: شرح التسهيل: )   1)
(1/211.  

   202/ 2ومسلم:  2322/ 0البخاري:   2)

 152إعراب احلديث النبوي للعكربي:    3)

  .321/ 11ووتح الباري: ) ، 2/202  ومسلم: )0/2322   البخاري: )1)

  .1/202ينار: شرح التسهيل )   0)

   1120/ 3  البخاري: 2)
  2/35  و)1/10وتح الباري: )  0)

  13/2  و)5/123شرح النووي علا صحيح مسلم: )  2)

  .1/222شرح التسهيل: )   5)
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 الجملة االسمية ذات الخبر الجملة -1
إ  مفرد وولة، وذكروا أن اخلرب اجلملة إذا كان نفس املبتدأ يف  قّسم النحاة اخلرب

املعىن وني حيتاج إ  رابط، كقوله صلا اع عليه وسلم: ) خرُي ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
وأما إذا كان اخلرب اجلملة فالفا للمبتدأ يف املعىن وإ ا   1)  ال إله إال اع وحده ال شريك له

؛  ألن اجلملة يف األصل كنيم (2)تفتقر إ  ضمري  اهر أو مستك يربطها باجلملة األصلية
مستقل، وإذا قصدت جعلها جزب الكنيم وني بد من رابطة تربطها باجلزب اآلخر، وتلك 

وقد جابت ولة اخلرب يف تراكيب   3)املوضوع ملثل هذا الغرض  الرابطة هي الضمري، إذ هو
 هذه األمثا  متفقة مع قواعد النحوين، وجاب الرابط ويها ضمريا بارزا ومستكًا، ومن ذلك:

دا حيُاًل ُعُقوب  ت ُه و عاْرض هُ ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -     4) يل ً اْلو اجا

   5) م ْوُلودن يُول ُد ع ل ا الفاْطر ةا ُكًل ) :صلا اع عليه وسلموقوله  -

 الجملة االسمية المشتملة على جملة النعت -2
أو معىن، ويشكط النحاة يف ولة النعت أن تشتمل  للنكرة لفااً  تقع اجلملة نعتاً 

علا ضمري يربطها باملنعوت، وجلملة النعت حمل من ارعراب كجملة اخلرب واحلا  و و ا 
، والضمري الرابط بن النعت واملنعوت هو الرابط بن اجلملة الفرعية (6)فردأل ا لل حمل امل

واجلملة األصلية، وقد جابت ول النعت يف هذه األمثا  امسية ووعلية، والفعلية أكثر من 
 ، وجابت الفعلية مثبتة ومنفية. (7)االمسية

ر ُجٌل أ ْسو ُد، إاْحد ى  آي  تُ ُهمْ ) :صلا اع عليه وسلمومن النعت باجلملة االمسية: قوله 
                                 

 0/002سنن الكمذي   1)

 150، وناام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية: 1/232  ينار: شرح الكاوية للرضي: 2)

 . 1/232  شرح الكاوية للرضي: 3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111، ينار احلديث رقم ) 210/ 2البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم )1/2110، ومسلم:1/120  البخاري: 0)
 2/252ينار: شرح الرضي علا الكاوية:   2)

ويتفق ذلك مع ما الحاه النحاة يف استقرا هم لنصوص اللغة، ويعللون ذلك بأن الفعلية تشتمل علا الفعل   0)
، وإ ا قد ختلو عن املشتق بالكلية،  و: )جاب رجل أبوه زيد ، ينار: املناسب للوصف يف االشتقاق فنيص االمسية

 )إحدى عضديه مثل ثدي املرأة  الواقعة نعتا لرجل.صلا اع عليه وسلم . ومنه قوله 3/53)حاشية الصبان: 
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ْرأ ةا 
 
ْثُل ث ْديا امل ْيها ما  ثانياً  ، حيث وقعت ولة )إحدى عضديه مثل ثدي املرأة  نعتاً  1) ع ُضد 

 لرجل، والرابط الضمري البارز يف )عضديه .
ُحُدودا  م ث ُل الق ا اما ع ل ا) صلا اع عليه وسلمومن النعت باجلملة الفعلية املثبتة قوله 

، وجملة )استهموا...  نعت ل )قوم   2) اللاها و الو اقاعا وايه ا، ك م ث لا ق  ْومن اْست  ه ُموا ع ل ا س فاين ةن 
 والرابط واو اجلماعة.

ي  قايع اٌن ال  ) صلا اع عليه وسلمومن النعت باجلملة الفعلية املنفية قوله 
 إامنا ا ها

ُك م اًب و ال  تُ ْنباُت ك أل ً  وجملة )ال متسك ماًب  نعت للخرب النكرة )قيعان ، والرابط   3) مُتْسا
ن  ُهم ا ُمش ب اه اٌت ال  ي  ْعل ُمه ا) :صلا اع عليه وسلمالضمري املستك يف )متسك ، ويقو    و ب  ي ْ

ثارٌي مان  النااسا   ، وجابت اجلملة الفعلية املنفية نعتا للمبتدأ النكرة )مشّبهات . 4) ك 
صلا اع علا أكثر من ولة نعت، ومن شواهد ذلك قوله  واشتملت بع  اجلمل

أ ْذن ابا اْلب  ق را ) :عليه وسلم ي اٌط ك  ن ْف انا ماْن أ ْهلا الناارا لْ  أ ر  ُ ا، ق  ْوٌم م ع ُهْم سا ي ْضرابُون  يفا ا  صا
ٌت ُرُبوُسُهنا ك أ   ٌت، م ا اني  ي اٌت ع اراي اٌت ممُايني  ، و ناس اٌب ك اسا ا ال ةا النااس    5) ْسنام ةا اْلُبْختا اْلم 

للخرب املقدم )صنفان ، ووقعت ولة  ثانياً  عتاً حيث وقع يف هذا التمثيل ولُة )ل أر ا  ن
)معهم سياط...  نعتا للمبتدأ املؤخر )قوم ، ووقعت ولة )رؤوسهّن كأسنمة البخت املا لة  

 للمعطوص علا املبتدأ )نساب . خامساً  نعتاً 
 االسمية المشتملة على جملة الصلة الجملة -3

قد تشتمل اجلملة األصلية علا اسم مبهم يفتقر إ  صلة توضح معناه، وهذه 
وقد اشتمل كثري من اجلمل االمسية اجملردة يف تراكيب أمثا  ، الصلة تكون ولة أو شبه ولة

، كاً ومشك  الصحيحن علا ولة الصلة وصارت بذلك مركبة، وجاب املوصو  ويها نصاً 
 ملعروة يف اجلملة األصلية، وغري نعت. واسُتعمال النص نعتاً 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم )011/ 2ومسلم:  3/1321البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25، ينار احلديث رقم )2/222: البخاري  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 35، ينار احلديث رقم )1/1020ومسلم:  1/12البخاري:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم )3/121ومسلم:  1/22البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 5، ينار احلديث رقم )3/1221مسلم:   0)
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م ث ُل ) صلا اع عليه وسلمومن استعما  النص نعًتا ملفرد يف اجلملة األصلية قوله 
يبُ ه ا ش ْيٌب ح ىتا ي ُكون اجْناع اوُ ه ا م راًة و ا ةً اْلُمن اواقا م ث ُل اأْل ْرز ةا اْلُمْجذاي ةا الاعا ال  ُيصا د     1) حا

 ومن استعماله يف و يفة اسم غري نعت يف اجلملة األصلية 
 م ث     ُل الا    ذاي ي     ْذُكُر ر با    ُه و الا    ذاي ال  ي     ْذُكُر ر با    ُه، م ث     ُل احل     يِّ ) :ص    لا اع علي    ه وس    لمقول    ه  -

 يِّتا 
  . 2) و امل

،  ص ني ةا الع ْصرا إا   م ْغرابا و أ نْ ُتُم الاذاين  ي  ْعم ُلون  ماْن ) :صلا اع عليه وسلمقوله  - الشاْمسا
  3) قاري اط ْنا  ،ع ل ا قاري اط ْنا 

 إليه، ومن ذلك: ، ومضاواً به، وجمروراً  ، ومفعوالً وجاب املشكك خرباً 

ُْسلاُمون  ماْن لاس اناها و ي داها ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -
ُْسلاُم م ْن س لام  امل

   4) امل

ُت ش بُِّع مبا ا لْ  يُ ْعط  ك ني باسا ث  ْويب ْ ُزورن )  :وسلم صلا اع عليهقوله  -
   5) امل

ي ْ   ٌر ما   ن  الي    دا الًس   ْفل ا) :ص   لا اع علي   هوقول   ه  - و    ذ لاك  م ث    ُل م    ْن ) :وس   لم  الي    ُد الُعْلي    ا خ 
ْئُت باها، و م ث ُل م نْ  ْئُت  أ ط اع ينا و ات اب ع  م ا جا     6) باها مان  احل قِّ ع ص اينا و ك ذاب  مبا ا جا

 ْرُب م ع  م ْن أ ح با ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -
   7) امل

 الجملة االسمية المشتملة على جملة الحال -4
ذكر النحاة أن احلا  تكون مفردة وولة كاخلرب والنعت، وُيشك يف اجلملة الواقعة 

تكون ُمصدارًة بدليل استقبا ، حاال ثنيثة شروط: أحدها أن تكون خربية، والثاين أْن ال 
، أو بالضمري وقط، أو والثالث أْن تكون مرتبطة باجلملة األصلية إما بالواو والضمري معاً 

، ووردت اجلملة احلالية وعلية وامسية يف تراكيب اجلملة االمسية اجملردة يف أمثا  (8)بالواو وقط
                                 

   يف التمهيد من هذا البحث. 20، ينار احلديث رقم )1/2121ومسلم:  0/2130البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22، ينار احلديث رقم )1/035ومسلم:  0/2303البخاري:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 31رقم ) ، ينار احلديث 3/1201  البخاري: 3)
   يف التمهيد من هذا البحث. 112، ينار احلديث رقم ) 20/ 1ومسلم:  13/ 1البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 132، ينار احلديث رقم )3/1221ومسلم:  0/2111البخاري:   0)

 يف التمهيد من هذا البحث.   30، ينار احلديث رقم )1/1022ومسلم:  2/2202البخاري:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 113، ينار احلديث رقم )2131/ 1ومسلم:  2223/ 0البخاري:   0)

 2/201ينار: التصريح:   2)
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 الصحيحن.
ملة األصلية بالضمري وقط يف سبعة وجابت اجلملة احلالية وعليًة مرتبطًة مع اجل

يفاانا  و ذ لاك  م ث ُل الصال و اتا اخْل ْمسا مي ُْحو اعُ ) :صلا اع عليه وسلمتراكيب، من ذلك قوله 
   1) اخْل ط اي ا

و أ ن ا ) :صلا اع عليه وسلميف قوله  وجابت امسية مرتبة باجلملة األصلية بالواو والضمري معاً 
ٌذ  ُج زاُكْم ع نا الناارا، و أ نْ ُتْم ت  ف لاُتون  ماْن ي داي آخا حبا

(2  

 الجملة االسمية المشتملة على جملة المصدر المؤول -5
ولة املصدر املؤو  من اجلمل الع تقع ورعية يف ولة أصلية ولل هي واحلرص 

دري ُماه رًا أو املصدري حمل املفرد، والرابط بينها وبن اجلملة األصلية هو احلرص املص
ُمضم رًا

، وقد انضمت ولة املصدر املؤو  إ  ول امسية جمردة وت ك وان من ذلك وٌل (3)
مركبٌة، وقد وقعت ولة املصدر املؤو  يف تلك الكاكيب حمل املبتدأ، واملضاص إليه، واجملرور 

 حبرص، ومن ذلك:
ٌر ماْن أ ْن ت ذ ر ُهْم ع ال ًة ي  ت ك فاُفون  أ ْن ت ذ ر  و ر ث  ت ك  أ غْ ) :صلا اع عليه وسلمقوله  - ي ْ  ناي اب ، خ 

واملبتدأ يف هذا الككيب مكون من )أْن  املصدرية + ولة الفعل املضارع    4) النااس  
)تذر ورثتك أغنياب ، وخرب املبتدأ )خرٌي  وهو اسم تفضيل خا  من )ا   وارضاوة 

  عبارة عن حرص مصدري )أْن  + ولة وجيب بعده ب )من  جارًة للمفضو ، واملفضو 
صلا اع عليه الفعل املضارع )تذرهم عالًة... ، و و هذا احلديث يف الككيب قوله 

ٌر ل ك  ماْن أ ْن ي ُكون ل ك  مُحْرُ ) :وسلم ي ْ ًدا خ      5) الن اع ما  أل  ْن ي  ْهداي  اعُ باك  ر ُجنًي و احا
ْثُل م ا جي ْع ُل أ ح دُُكْم إاْصب  ع هُ م ا ) :صلا اع عليه وسلمويقو   - ر ةا إاالا ما ه ذاها  الًدنْ ي ا يفا اآْلخا

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 21، ينار احلديث رقم )1/122ومسلم:  1/150البخاري:  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32، ينار احلديث رقم ) 1/1025  مسلم: )2)

 211، وناام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة: 122مدخل إ  دراسة اجلملة العربية:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 01، ينار احلديث رقم )1201/ 3ومسلم:  130/ 1البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 01حلديث رقم )، ينار ا1/1202ومسلم:  3/1300البخاري:   0)
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وكلمة )مثل   يف هذا الككيب خرب للمبتدأ، وهي مضاوة إ  املصدر املؤو    1) يفا اْلي مِّ 
 من )ما  املصدرية + ولة الفعل املضارع )جيعل أحدُكم إصبعه... .

 نسوخة: الجملة االسمية المثالثاً 
 . 2)النواسخ الداخلة علا اجلملة االمسية نوعان: أوعا  ناقصة، وحروص

 األفعال الناقصة -أ

هي ألفايف تدخل علا اجلملة االمسية وي حُدث يف ركنيها تغيً ٌر يف ارعراب، وريتفع 
 املبتدأ بعدها ويسما امسها، وينتصب اخلرب ويسما خربها، وتضيف إ  اجلملة معىن جديداً 

 قييد احلكم املستفاد من اجلملة االمسية بالزمن املستفاد من الفعل الناقص سلباً وهو ت
 .  3)وإجياباً 

واملشهور من هذه األوعا  ثنيثة عشر وعني وهي: )كان، وصار، وأصبح، وأمسا 
ولكل   4)وأضحا، و ل، وبات، وما زا ، وما برح، وما انفك، وما وتئ، وما دام، وليس 

:  والعرب اخلاص إال أ ا قد يتناوب بعضها يف الداللة يقو  ابن يعي واحد منها مدلوله 
:  وجيوز يف كان وأمسا وقا  ابن هشام  5)تستعري هذه األوعا  وتوقع بعضها مكان بع  
   6)وأصبح وأضحا و ل أن تستعمل مبعىن صار 

استعما  بع  تلك األوعا  الناقصة يف األمثا  النبوية لككيب اجلملة  هذا وقد ورد
 االمسية، وجابت مع ول بسيطة وأخرى مركبة، علا النحو التايل:

 تراكيب الفعل الناقص مع الجملة االسمية البسيطة في أمثال الصحيحين -أوال
 وردت هذه اجلمل يف أمثا  الصحيحن علا أربعة أمناط: 

 : الفعل الناقص + امسه )معروة  + خربه )مفرد لالنمط األو 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 10، ينار احلديث رقم )1/2153صحيح مسلم    1)

 .120 ، وشرح قطر الندى: 1/232 ، وشرح ابن عقيل: )1/221ينار: شرح املفصل: )   2)

 02-00 ، واجلملة االمسية أليب املكارم: 1/122ينار شرح الرضي: )   3)

 122، وشرح قطر الندى: 311املفصل:    1)

  .1/301شرح املفصل: )   0)

 315-312، وينار املفصل: 102شرح قطر الندى:    2)
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أن خلرب هذه  وهذا الكتيب هو األصل يف تركيب هذه اجلمل،  وقد ذكر ابن هشام
وقد   1)األوعا  ثنيثة أحوا  وقا :  أحدها التأخر عن الفعل الناقص وامسه وهو األصل... 

 حيحن علا صورتن:ورد هذا النمط يف أمثا  الص
 : كان + امسها + خربها )مفرد ، ومن تلك الكاكيب:الصورة األوىل

د ةً ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -    2) ي ُكون اجْناع اوُ ه ا م راًة و احا

  3))و ُكْنُت أ ن ا اللابان ة  :صلا اع عليه وسلموقوله  -
ْثل  اجلْ ب لا ) :صلا اع عليه وسلموقوله  -    4) ت ُكون ما

 :  ل + امسها  + خربها )مفرد الصورة الثانية
إ  ضمري،  مضاواً  وردت هذه الصورة يف تركيب واحد، وجاب اسم ) ل  ويها  اهراً 

ْثل  أ ث را  و  ي ا ًل أ ث  ُره ا) :صلا اع عليه وسلموخربها مضاوا إ  املعرص با ، وذلك قوله  ما
الو ْكتا 
(5   

 الناقص + امسه + خربه )شبه ولة : الفعل النمط الثاني
 ورد هذا النمط يف أمثا  الصحيحن علا صورتن:

 من ذلك:، : كان + امسها )مضمر  + خربها )جار وجمرور الصورة األوىل
ل تاها باأ ْرضا و نيةن   - )ك ان  ع ل ا ر احا

(6    

ُع إا   م ك اينا الاذاي ُكْنُت وايها  - )أ ْرجا
(7   

  + اسم كان ضمري املتكلم )تاب  + خرب جار وجمرور وعل ماض ناقص )كان
 .)ويه 

                                 
 101شرح قطر الندى:    1)

   يف التمهيد من هذا البحث.20، ينار احلديث رقم: )1/2121ومسلم:  0/2130  البخاري: 2)

 يف التمهيد من هذا البحث.  32 ، ينار احلديث رقم: )1/1051  مسلم: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث.3، ينار احلديث رقم: )2/012ومسلم:  2/011  البخاري:1)

   يف التمهيد...15، ينار احلديث رقم: ) 1/122 ، ومسلم: )0/2322  البخاري: )0)

   يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: )  2)

   املوضع السابق.0)
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 : ليس + امسها )معراص با   + خربها )جار وجمرور الصورة الثانية
 جاب النمط علا هذه الصورة يف ثنيثة تراكيب وذلك:

ثْ ر ةا الع ر ضا ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -    1) ل ْيس  الغاىن  ع ْن ك 

   2) ل ْيس  الشادايُد باالًصر ع ةا ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -
   3))ليس الواصل باملكاوئ  :صلا اع عليه وسلمقوله  -

 : الفعل الناقص + خربه )شبه ولة  + امسهالنمط الثالث
 وجاب هذا النمط يف أمثا  الصحيحن علا ثنيث صور:

 : كان + خربها )جار وجمرور  + امسها )معروة الصورة األوىل
  4) ي ُكون ل ك  مُحُْر الن اع ما ): صلا اع عليه وسلموجاب ذلك يف قوله 

 : ليس + خربها ) رص  + امسها )نكرة الصورة الثانية
ج اٌب )  :صلا اع عليه وسلموجاب ذلك يف قوله  ن  ه ا و ب  ْن  اللاها حا    5)ل ْيس  ب  ي ْ

 : ليس + خربها )جار وجمررو  + امسها الصورة الثالثة
 وردت هذه الصورة يف تراكيب، منها:

  6)ل ْيس  ل ُه غاىًن ): صلا اع عليه وسلمقوله  -
  7)ل ْيس  ل ن ا م ث ُل الساْوبا ): صلا اع عليه وسلموقوله  -

 : حذص الفعل الناقص )كان  مع امسه وبقاب خربه الصورة الرابعة
ومن خصا ص )كان  عند النحاة أ ا لذص مع امسها ويبقا خربها، ويكثر ذلك 

                                 
   يف التمهيد من البحث.21، ينار احلديث رقم: )022/ 2ومسلم:  2322/ 0البخاري:   1)
   يف التمهيد.21، ينار احلديث رقم: )1/2111ومسلم:  0/2220  البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث.110، ينار احلديث رقم: )2233/ 0  البخاري: 3)
   يف التمهيد من هذا البحث. 01، ينار احلديث رقم )1202/ 1ومسلم:  1300/ 3  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21، ينار احلديث رقم ) 1/01 ، ومسلم: )2/221  البخاري: )0)

 .  يف التمهيد من هذا البحث. 50، ينار احلديث رقم ) 2/030  البخاري: )2)

 .  يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم ) 2/2002  البخاري: )0)
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 وقد جاب يف تراكيب من أمثا  الصحيحن من ذلك:  1)بعد إن ولو الشرطيتن
ًا ماْن ح دايدن ) :صلا اع عليه وسلمقوله  - أي: التمس ش يئا ول و ك ان   2) الت ماْس و ل ْو خ امت 

 . 3)امللتمُس خامتًا من حديد
 أي: ولو كانت الوليمُة بشاة.   4) أ ْولاْ و ل ْو باش اةن ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -
ْ  ر ةن ) :ص  لا اع علي  ه وس  لمقول  ه  - أي: ول  و ك  ان االتق  اُب بش  ق   5) ات اُق  وا النا  ار  و ل   ْو باشا  قِّ مت 

 مترة.

 ثانيا: تراكيب الفعل الناقص مع الجملة االسمية المركبة في أمثال الصحيحين
 وردت تراكيب هذه اجلمل يف أمثا  الصحيحن علا ثنيثة أمناط:

 : كان + امسها + خربها )ولة النمط األول
 ورد هذا النمط يف تراكيب من أمثا  الصحيحن، وجاب اسم كان ويها  اهراً 

 ، وجابت ولة اخلرب امسية، ووعلية ومن ذلك:ومضمراً 

   6) ي ا ك أ ناك  غ رايٌب أ ْو ع اباُر س بايلن ُكْن يفا الًدن ْ ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -

 ابا م ًروا ع ل ا م نْ ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -
 و ك ان  الاذاين  يفا أ ْسف لاه ا إاذ ا اْست  ق ْوا مان  امل

   7) و  ْوق  ُهمْ 

 : ليس + اسم ليس )معروة  + خربها )اسم موصو   + ولة الصلةالنمط الثاني
 :صلا اع عليه وسلمورد النمط يف تركيب واحد من هذه األمثا ، وذلك قوله 

                                 
  .1/201 ، والتصريح: )1/233 ، وأوضح املسالك: )1/222شرح ابن عقيل: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21، ينار احلديث رقم )1111/ 2ومسلم:  1503/ 0  البخاري: 2)

  1/202التصريح: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25، ينار احلديث رقم )1112 /2ومسلم:  022/ 2  البخاري: 1)

 ، واألمثا  يف احلديث 13 ، واألمثا  واحلكم للماوردي: مثل رقم: )2/011، ومسلم: ) 2/011)البخاري:   0)
  20رقم: ) 205النبوي: 

   يف التمهيد من هذا البحث. 13، ينار احلديث رقم )0/2302  البخاري:2)
   يف التمهيد من هذا البحث. 25، ينار احلديث رقم ) 2/222  البخاري: 0)



ص  196 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

   1) ل ْيس  املاْسكاُن الاذاي ت  ُرًدُه اأُلْكل ة  و اأُلْكل ت انا )

: كان + خربها )جار وجمرور  + اسم كان )نكرة  + نعت اسم كان )ولة النمط الثالث
 وعلية 

و ك ان  : )صلا اع عليه وسلموذلك قوله ورد ذلك يف تركيبن من حديث واحد، 
 اب  
ن ْه ا أ ج اداُب أ ْمس ك تا امل ان ْت ما  اب ، و أ نْ ب ت تا الك أل   و الُعْشب  الك ثاري ، و ك 

ن ْه ا ن قاياٌة ق بال تا امل  ،ما
   2) و  ن  ف ع  اللاُه يفا ا النااس  

 الحروف الناسخة -ب

وهي تدخل علا اجلملة االمسية وينتصب املبتدأ هي )إّن  وأخواهتا وما أحلق يفا، 
بعدها ويسما امسها ويرتفع اخلرب ويسما خربها، ومساها النحاة ناسخة؛ أل م يرون أ ا 

، ويرون أ ا تعمل لشبهها باألوعا  الناقصة يف جديداً  تنسخ احلكم السابق ولدث حكماً 
   3)كس األوعا  الناقصة أل ا ورعهالزوم املبتدأ واخلرب، واالستغناب يفما، وإمنا عملت بع

واملشهور من هذه األحرص: )إّن  و)أّن  لتوكيد النسبة، و)لكّن  لنيستدراك 
والتوكيد، و)كأّن  للتشبيه املؤكد، و)ليت  للتمين، و)لعّل  للتوقع والكجي، و)ال  لنفي 

 . 4)اجلنس
ة يف أمثا  وقد دخلت األحرص الناسخة علا اجلمل االمسية البسيطة واملركب

 الصحيحن، كما يلي:
 تراكيب الحرف الناسخ مع الجملة االسمية البسيطة في أمثال الصحيحين -أوال

 وردت هذه اجلمل يف أمثا  الصحيحن علا مخسة أمناط:
 : احلرص الناسخ + امسه + خربه )مفرد نكرة ، وجاب هذا النمط علا صورتن:النمط األول
تراكيب من الصورة يف هذه وردت ، )معروة  + خربها )نكرة : إّن + امسها الصورة األوىل

 ، من ذلك:الصحيحن أمثا 
                                 

   يف التمهيد من هذا البحث. 50، ينار احلديث رقم )015/ 2ومسلم:  030/ 2  البخاري: 1)
   يف التمهيد من هذا البحث. 35، ينار احلديث رقم )1/1020ومسلم:  1/12  البخاري: 2)
 133 ، واجلملة االمسية: 1/220لنحو: ) ، ومعاين ا1/320ينار: شرح التسهيل: )   3)

  255-1/251 ، والتصريح: )250-1/253ينار: أوضح املسالك: )   1)
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   1) إانا الدِّين  ُيْسرٌ ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -
   2) إانا الع ْن  ن ا ام ٌة، و الق ْلب  ي  ْقا انُ ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -

 )نكرة : كأّن + امسها )معروة  + خربها الصورة الثانية
أ ن اُهم ا غ ي اي  ت انا  وردت هذه الصورة أربع مرات، من ذلك: ، أ ْو ك  أ ن اُهم ا غ م ام ت انا    3) ك 

 : احلرص الناسخ + امسه )معروة  + خربه )مفرد معروة النمط الثاني
 الصورة األو : إن + امسها )معروة  + خربها )معروة 

 جاب ذلك يف مواضع، منها:
رُُهْم ُشْربًا) :ليه وسلمصلا اع عقوله  - ي  اْلق ْوما آخا

   4) إانا س اقا
ها حم  اراُمهُ ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -    5) إانا محا ا اللاها يفا أ ْرضا

 الصورة الثانية: لكّن + امسها )معروة  + خربها )معروة 
   6) الن اْفسا و ل كانا الغاىن  غاىن  ) :صلا اع عليه وسلمجاب هذه الصورة يف قوله 

 : احلرص الناسخ + امسه + خربه )شبه ولة النمط الثالث
 جاب هذا النمط علا صورتن:

 : إّن + امسها )معروة  + خربها )جار وجمرور الصورة األوىل
يفا  إانا م ث  ل ُكْم يفا األُم ما ك م ث لا الشاع ر ةا الب  ْيض ابا ) :صلا اع عليه وسلممن ذلك: قوله 

ْلدا     7)... الث اْورا األ ْسو دا  جا
 )ال  الناوية للجنس + امسها )نكرة  + خربها )شبه ولة : الصورة الثانية

 وردت هذه الصورة يف تراكيب من هذه األمثا  ومن ذلك:

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 22ينار احلديث رقم )  23/ 1  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 1، ينار احلديث رقم )2/2200  البخاري: 2)
   يف التمهيد من هذا البحث. 2، ينار احلديث رقم ) 1/003  مسلم:3)
   يف التمهيد من هذا البحث. 02، ينار احلديث رقم ) 103/ 1  مسلم: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم ) 3/1215ومسلم:  1/22  البخاري: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21رقم )، ينار احلديث 022/ 2ومسلم:  2322/ 0  البخاري: 2)

  211/ 1ومسلم:  0/2352  البخاري: 0)
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ي ةن ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -   1) ال  ط اع ة  يفا م ْعصا
   2) الف ْتحا ال  هاْجر ة  ب  ْعد  ) :صلا اع عليه وسلموقوله  -

 : احلرص الناسخ )إّن  + خربها )جار وجمرور  + امسها )نكرة النمط الرابع
 جاب هذا النمط علا الصورة املذكورة يف تراكيب، ومن ذلك:

ْحرًا) :صلا اع عليه وسلمقوله  -    3) إانا مان  الب  ي انا ل سا
با احل قِّ م ق اال) :صلا اع عليه وسلمقوله  -    4) إانا لاص احا

وتق   دمي خ   رب )إّن  عل   ا امسه   ا يف ه   ذا ال   نمط واج   ب عن   د النح   وين كم   ا جي   ب تق   دمي خ   رب 
 .(5)املبتدأ إذا كان شبه ولة واملبتدأ نكرة

 : احلرص الناسخ ال )الناوية للجنس  + امسها )نكرة  وخربها )حمذوص النمط الخامس
 صلا اع عليه وسلمً وجب ذكره، كقوله  ذكر النحاة أن خرب )ال  إذا كان جمهوالً 

 .(6) )ال أحد  أغرُي من اع
صلا اع ذلك: قوله  منوقد ورد حذص خرب )ال  يف أحاديث أمثا  الصحيحن 

و ال  ص ف ر   ،و ال  طاي  ر ة ، و ال  ه ام ة   ،)ال  ع ْدو ى :عليه وسلم
(7  

 الناسخ مع الجملة االسمية المركبةثانيا: تراكيب الحرف 

 وردت اجلمل املركبة املنسوخة حبرص يف أمثا  الصحيحن علا األمناط التالية:
 : إّن + خربها )جار وجمرور  + اسم إّن )ولة وعلية النمط األول

 :صلا اع عليه وسلمجاب ذلك يف تركيب واحد من أمثا  الصحيحن، وهو قوله 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 22، ينار احلديث رقم )1125/ 3ومسلم:  2215/ 2  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20، ينار احلديث رقم )1120/ 3  البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20، ينار احلديث رقم )051/ 2ومسلم:  2102/ 0  البخاري: 3)

  2221  حديث:)325، والكمذي يف كتاب األمثا ، ص: )2/2200  البخاري: 1)

 1/225شرح الرضي علا الكاوية:   0)

 ، ومسلم ك/ 1/1252البخاري ك/ التفسري، باب قوله تعا : )وال تقربوا الفواح  ما  هر منها وما بطن  )  2)
  .1/2111التوبة، باب غرية اع تعا  ولرمي الفواح  )

   يف التمهيد من هذا البحث.02، ينار احلديث رقم )1/1012، ومسلم: 0/2102  البخاري: 0)
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ْئت  إنا ممااا ) : إاذ ا لْ  ت ْست ْحيا و اْصن ْع م ا شا واجلملة   1) أ ْدر ك  النااُس ماْن ك ني ما الًنبُ واةا اأُلو  
 يف سياق اجلملة األصلية.  الشرطية )إذا ل تستحي...  وقعت اسم إّن مؤخراً 

 داين ةا ك م  ) :صلا اع عليه وسلمقوله  -
مي ان  ل ي ْأراُز إا   امل ا ا ت ْأراُز احل ياُة إا   إانا ارا    2) ُجْحراه 

  3) إانا اخْل ي ْر  ال  ي ْأيتا إاالا فا رْين ) :صلا اع عليه وسلموقوله  -

 : إن + امسها )معروة  + خربها )ولة  النمط الثاني

، وقد ورد خرب (4)يأيت خرب )إّن  وأخواهتا مفردا وولة كما هو احلا  يف خرب املبتدأ
ذه األمثا  ولة يف أحد عشر تركيبا، وجابت ولة اخلرب وعلية مثبتة ومنفية، )إّن  يف ه

وجاب الفعل يف اجلملة الفعلية املثبتة مضارعا مقرونا بنيم االبتداب وغري مقرون، وأما املنفية 
 ، ومن تلك الككيب:(5)ولم تقكن بنيم االبتداب البتة

مي  ان   -  داين  ةا ك م  ا ت  ْأراُز احل يا ُة إا   قول ه ص لا اع علي ه وس لم: )إانا ارا
  6)ُجْحراه   ا  ل ي  ْأراُز إا   امل

وقوله صلا اع عليه وسلم: )إانا اخْل ي ْر  ال  ي ْأيتا إاالا فا رْين 
(7  

 : إن + امسها )معروة  + خربها )معروة  + ولة الصلة النمط الثالث
خلربها يف تراكيب هذا النمط، ومن  وقع االسم املوصو  وصلته خربا ل )إّن ، ونعتاً 

النااُس  إانا ش را النااسا عاْند  اللاها م ْنزال ًة ي  ْوم  القاي ام ةا م ْن ت  ر ك هُ ) :صلا اع عليه وسلماألو  قوله 
ذاي الا  إانا ش را النااسا ُذو الو ْجه ْنا،) :صلا اع عليه وسلمومن الثاين قوله   8) ات ِّق اب  ش رِّها 

   9) ي ْأيتا ه ُؤال با باو ْجهن، و ه ُؤال با باو ْجهن 
 : اجلملة االمسية املنسوخة + ولة النعتالنمط الرابع

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 52، ينار احلديث رقم )1221/ 3  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12، ينار احلديث رقم )131/ 1ومسلم:  221/ 2  البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12، ينار احلديث رقم ) 2/020)ومسلم:   2/032)  البخاري: 3)

 . 1/225  شرح الرضي علا الكاوية: 1)
 . 1/312  وكل ذلك يّتفاق مع قواعد النحوين، ينار يف هذه املسألة أوضح املسالك: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12، ينار مثل رقم )131/ 1ومسلم:  221/ 2  البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12 ، ينار مثل رقم )2/020  ومسلم: )2/032  البخاري: )0)

   يف التمهيد. 123، ينار احلديث رقم )1/2112، ومسلم:  0/2211  البخاري: 2)

   يف التمهيد. 121، ينار احلديث رقم )1/2111م: ، ومسل2/2222   البخاري: 5)
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تكرر يف أمثا  الصحيحن جميب النعت ولًة وعليًة وامسيًة يف سياق اجلملة االمسية املنسوخة 
صلا اع علا  و ما سبق يف اجملردة، وجابت نعتا السم إّن يف اجلملة األصلية كما قوله 

اجلملة األصلية   ونعتا خلرب إّن من  1) إانا مان  الشاج را ش ج ر ًة ال  ي ْسُقُط و ر قُ ه ا) :عليه وسلم
ابًا ي   ):صلا اع عليه وسلمكما يف قوله  أ مْخ صا  ع ل ا ْوم  القاي ام ةا ر ُجٌل،إانا أ ْهو ن  أ ْهلا الناارا ع ذ 

ا ي  ْغلاي املاْرج ُل  ُهم ا دام اُغُه ك م  ن ْ ، ي  ْغلاي ما . 2) الُقْمُقمبق د م ْيها و ْر ت انا

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.1، ينار احلديث رقم )1/2121، ومسلم: 1/31   البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.03، ينار احلديث رقم )152/ 1ومسلم:  2111/ 0  البخاري: 2)
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 بككيب اجلملة الفعليةاملبحث الثاين: األحاديث املتعلقة 
 جملة الفعل الماضي  -1

، وأكثر ذلك جاب يف سياق وردت ولة الفعل املاضي يف أمثا  الصحيحن كثرياً 
أمثا  التمثيل، وذلك يرجع إ  أن أكثر تلك األمثا  وردت علا صيغة حكايات، واحلكاية 

ميكن منيحاة تسعة عشر  يغلب ويها الفعل املاضي؛ أل ا سْرٌد حلا د ثن قد مضا، ومثنيً 
، إاينِّ  : ي او  ق ا   ق  ْوًما  أ ت االلاُه باها، ك م ث لا ر ُجلن  ب  ع ث ينا و م ث ُل م ا وعني ماضيا يف قوله: )  ر أ ْيتُ ق  ْوما

وا ،ط ا اف ٌة ماْن ق  ْوماها  و أ ط اع هُ اجل ْي   باع ي ْين ا، و إاينِّ أ ن ا الناذايُر الُعْري اُن، و الناج اب ،   و اْنط ل ُقوا، و أ ْدجلُ 
ْوا ع ل ا م ه لاهامْ  ُهْم،  و ك ذاب تْ ، و  ن ج  ن ْ ان  ُهْم، و أ ْصب ُحواط ا اف ٌة ما ُهمُ  م ك   و أ ْهل ك ُهمْ اجل ْيُ   و ص باح 
ْئتُ م ا  و ات اب ع   أ ط اع ينا ، و ذ لاك  م ث ُل م ْن و اْجت اح ُهمْ  ْئتُ مبا ا  ك ذاب  و  م ْن ع ص اينا  باها، و م ث لُ  جا  جا

  1)باها 
وقد استُ ْعمال ت ولُة الفعل املاضي يف أمثا  الصحيحن لدالالت متنوعة، وأغراض  

 كنيمية فتلفة وتشكلت تراكيبها علا أمناط وصور متعددة،، وذلك علا النحو التايل:
 تراكيب الجملة البسيطة ذات الفعل الماضي الالزم -أوال

أو ما   مررت بزيد)الفعل النيزم هو ما ال يصل إ  مفعو  به إال حبرص جر  و 
   2)حبرص ، وغري  متعدن، ومتعدياً قاصراً  -أيضا  -ويسما ،  قام زيد)ليس له مفعو  به  و: 

 وقد ورد تركيب ولة الفعل املاضي النيزم يف أمثا  الصحيحن علا ثنيثة أمناط:
 زم + واعل:  وعل ماض الالنمط األول

 ورد هذا النمط علا ثنيث صور كما يلي:
 : الفعل املاضي + الفاعل )اسم  اهر الصورة األوىل

 من أمثا  الصحيحن منها: تراكيبجابت هذه الصورة يف 
)مح اي  اْلو طايُس  صلا اع عليه وسلم:قوله  -

(3   

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 30ديث رقم: )ينار احل ، 1/1022 ، ومسلم: )2/2202  البخاري: )1)

  .2/121شرح ابن عقيل: )  2)

    يف التمهيد من هذا البحث.21ينار احلديث رقم: )، 1352/ ،3  مسلم: 3)
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)و اْنس لا ب عاريُُه   صلا اع عليه وسلم: وقوله  -
(1   

ر ت اه ا) صلا اع عليه وسلم: وقوله  -      2) اْمت أل ْت خ اصا

ب تا الي  ُهوُد، و الناص ار ى) صلا اع عليه وسلم: قوله  -     3) و  غ ضا
 : الفعل املاضي + الفاعل )ضمري متصل الصورة الثانية

 جابت هذه الصورة يف ثنيثة تراكيب من أمثا  الصحيحن وهي:
ْوا) صلا اع عليه وسلم: قوله  - وا ...  و  ن ج       4)... و أ ْدجلُ 
ي ارُُهْم يفا ) صلا اع عليه وسلم: قوله  - ي ارُُهْم يفا اجل اهالاياةا خا ،  النااُس م ع اداُن، خا اراْسني ما

 . 5) و  ُقُهواإاذ ا 

 : الفعل املاضي + الفاعل )ضمري مستك الصورة الثالثة
 من أمثا  الصحيحن منها: تراكيبوجابت هذه الصورة يف 

    6) و اْست  ي ْق ظ  و س ع ا ش ر وًا) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

   7))و اْجت  راْت ، و ث  ل ط ْت ، و ب ال ْت ، مُثا ع اد ْت   صلا اع عليه وسلم: قوله  -

والفاعل النحوي يف هذه الصورة مقدر ب )هو  يف ولة )استيقظ  و وها، وب )هي  
)اجكت وثلطت  و و ا؛ ألن النحاة إذا تقدم ما هو واعل يف املعىن علا الفعل ال  يف ولة

:  وإن تقدم الفاعل علا الفعل خرج من أن يكون واعني يف يعدونه واعني، يقو  الصيمري
)زيد قام ... اللفظ وأضمر الفاعل يف الفعل، وإن كان االسم مفردا ل ياهر له ضمري  و: 

   8)وإن كان الفاعل اثنن أو أكثر  هر الضمري يف الفعل 

                                 
    يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: ) ، 1/2113مسلم: )   1)

    يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم: ) ،2/020ومسلم: 3/1110  البخاري:2)

     يف التمهيد من هذا البحث.31ينار احلديث رقم: ) ، 3/1201البخاري: )   3)

 البحث.   يف التمهيد من هذا30، ينار احلديث رقم: )1/1022ومسلم:  2/2202  البخاري: 1)

  من هذا البحث.   يف التمهيد112ينار احلديث رقم: ) ، 1/1212 ، ومسلم: )3/1232  البخاري: )5)

     يف التمهيد من هذا البحث.11ينار احلديث رقم: ) ، 1/2113   مسلم: )2)

    يف التمهيد من هذا البحث.12ينار احلديث رقم: )  ،0/2322البخاري: )   0)

  1/110التبصرة والتذكرة: )   2)
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 :  وعل ماض الزم + واعل + جار وجمرورالنمط  الثاني
وردت اجلملة الفعلية البسيطة ذات الفعل املاضي النيزم علا هذا النمط يف أمثا  

 الصحيحن، وجابت صور النمط حسب حرص التعدية علا النحو التايل: 
 : الفعل املاضي +  الفاعل  +  الباب + اجملرورالصورة األوىل

 جابت هذه الصورة يف عشرة تراكيب من أمثا  الصحيحن منها:
ق ةن  صلا اع عليه وسلم: قوله  - ُق باص د  )ه ما اْلُمت ص دِّ

(1    

    2)... ق ْد أ ح اط  باها ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
إ  مفعو  به يف املعىن يف هذه الكاكيب، والصدقة مفعو   تعدى الفعل النيزم بالباب

به ل )ّهّم  أي: )نوى الصدقة  ، وكذا الضمري يف )به  مفعو  )أحاط  وهو ال يصل إ  
  . 3)مفعوله إال باحلرص إذا كان معناه: أحدق

 : الفعل املاضي +  الفاعل  +  يف + اجملرورالصورة الثانية
 من األمثا  النبوية منها: يبتراكوردت هذه الصورة يف 

   4))د خ ُلوا يفا ُجْحرا ض ب    صلا اع عليه وسلم: قوله  -
    5)... و ش ر ع ْت وايها ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

     6)  ر اح  يفا السااع ةا الثااناي ةا ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

واستعمل حرص اجلر )يف  يف هذه الكاكيب ريصا  الفعل إ  املفعو  ويه أي: 
مكان أو زمان وقوع احلدث، وقد حيذص حرص اجلر )يف  ويوصل الفعل النيزم إ  املفعو  

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 32 ، ينار احلديث رقم: )2/015  ، مسلم: )3/1122البخاري: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.0، ينار احلديث رقم: )0/2305البخاري:   2)

 22ينار: وعلت وأوعلت:    3)

   يف التمهيد من هذا البحث.10 ، ينار احلديث رقم: )1/2101مسلم: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30، ينار احلديث رقم: )3/1303  مسلم: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 33 ، ينار احلديث رقم: )2/022 ، ومسلم: )1/311البخاري: )   2)
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ويه كالفعل )دخل  يقا : دخلت الدار  ودخلت يف الدار، وقد روي قوله: )د خ ُلوا يفا ُجْحرا 
ي: )د خ ُلوا ُجْحر  ض ب  ب )يف  ورو   1)ض ب  

 بدون )يف .  2)
 الصورة الثالثة: الفعل املاضي +  الفاعل  +  إ  + اجملرور

 وردت هذه الصورة يف تراكيب من أمثا  الصحيحن، وهي:
ْلن ا إا   ُغُروبا الشاْمسا صلا اع عليه وسلم: قوله - )و  ع ماُلوا إا   ص ني ةا الع ْصرا... و  ع ما

(3   
اُه إا   صلا اع عليه وسلم: قوله  - ب تاه ا... و اْنض ماْت ي د  ْلق ةن إا   ص احا )انْ ق ب ض ْت ُكًل ح 

ت  ر اقايها 
ب )إ   إ  الغاية الزمانية للفعل،  السابقنتعدى الفعل املاضي يف الككيبن   4)

واجلار واجملرور ويهما يف حمل  رص الزمان، ألن )عملوا إ  صنية العصر  مبعىن: عملوا 
 ارا، أو عملوا زمنا ممتدا من كذا إ  كذا، ويف الككيبن اآلخرين تعدى الفعل ب )إ   

 إ  الغاية املكانية.
 فاعل  +  علا + اجملرور: الفعل املاضي +  الالصورة الرابعة

 من أمثا  الصحيحن منها: تراكيبوردت هذه الصورة يف 

     5)(م ًروا ع ل ا م ْن و  ْوق  ُهمْ ... اْست  ه ُموا ع ل ا س فاين ةن ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

    6) و اْنط ل ُقوا ع ل ا م ه لاهامْ ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
علا من    يف هذه الكاكيب إ  املفعو  به كما يف )مرواتعدى الفعل النيزم ب )علا

علا  ووقهم  أي: جتاوزوهم وُعدِّي بعلا ألن الفعل )مّر  الزم، وكذلك ولة )استهموا
أي: تقامسوها وقد روي احلديث بلفظ: )استهموا سفينًة  بدون حرص اجلر وجاب  ،سفينة 
اقكعوها وأخذ كل واحد منهم سهما أي نصيبا من  :أي  استهموا سفينةً ) :قوله  :فتحيف ال

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.10 ، ينار احلديث رقم: )2101/ 1  مسلم: )1)

  التمهيد من هذا البحث.  يف10 ، ينار احلديث رقم: )2/2225  البخاري: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث.31 ، ينار احلديث رقم: )1/211البخاري: )   3)

   يف التمهيد من هذا البحث.32 ، ينار احلديث رقم: )3/1122البخاري: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25 . ينار احلديث رقم: )30، )2/222  البخاري: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث.30، ينار احلديث رقم: )1/1022ومسلم:  2/2202  البخاري: 2)
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   1) السفينة بالقرعة
وتعدى الفعل ب )علا  إ  احلا  كما يف )انطلقوا علا مهلهم  أي: علا السكينة 

واجلار واجملرور يف موضع حا  من الفاعل وتأيله: انطلقوا متأنن، وذكر النحويون   2)والتأين
ڦ  ڦ  ڄ   چ     إذا وقع بعد املعروة، كقوله تعا : أن اجلار واجملرور قد يكون حاالً 

   4) ألنه وقع بعد معروة حمضة وهي الضمري املستك يف وخرج أي: متزيناً   3)چڄ  ڄ
 : الفعل املاضي +  الفاعل  +  من + اجملرورالصورة اخلامسة

 أمثا  الصحيحن منها:وردت هذه الصورة يف تراكيب من 
ق ةٌ  ن  ق ص تْ  م ا)صلا اع عليه وسلم: قوله  -     5)... م ا ن  مانْ  ص د 
ُْسلاُمون  مان لاس اناه و ي داه... صلا اع عليه وسلم: قوله  -

)س لام  امل
(6    

ُهمْ  ) صلا اع عليه وسلم: قوله  - ن ْ     7)...  و ك ذاب ْت ط ا اف ٌة ما
 ماض الزم + واعل + اسم منصوب )غري مفعو  به  : وعل النمط  الثالث

 جاب هذا النمط علا ثنيث صور:
 : الفعل املاضي + الفاعل + حا . ومن ذلك:الصورة األوىل

ُم غ رايًبا...  صلا اع عليه وسلم: قوله  - أ  اْراْسني  )ب د 
(8   

  9))ه ل ُكوا و ايًعا  صلا اع عليه وسلم: قوله  -

 الفعل املاضي + الفاعل )مستك  +  رص مكان. ومن ذلك:: الصورة الثانية

                                 
  .13/223 ، وعمدة القاري: )0/250وتح الباري: )   1)

  .23/02ينار: عمدة القاري: )   2)

 22القصص:    3)

 21موصل الطنيب إ  قواعد ارعراب خلالد األزهري:    1)

   يف التمهيد من هذا البحث.131) ، ينار احلديث رقم: 1/2111مسلم: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.112 ، ينار احلديث رقم: )20/ 1 ، ومسلم: )13/ 1  البخاري: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث.30،  ينار احلديث رقم: )1/1022ومسلم:  2/2202  البخاري: 0)

 هذا البحث.   يف التمهيد من 10 ، ينار احلديث رقم: )1/131مسلم: )   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.25 ، ينار احلديث رقم: )2/501  البخاري: )5)
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 ق ا : من القيلولة  1))و  ق ا   ل ْت  ش ج ر ةن  صلا اع عليه وسلم: قوله  -

ان  ُهْم  صلا اع عليه وسلم: قوله  - )و أ ْصب ُحوا م ك 
(2  

 : الفعل املاضي + الفاعل )مستك  +  رص زمان + مفعو  مطلق، وذلك:الصورة الثالثة

يف مثل املهجر )اْغت س ل  ي  ْوم  اجُلُمع ةا ُغْسل  اجل ن اب ةا. صلا اع عليه وسلم: قوله  -
(3   

وهذه املنصوبات عند النحاة من املكمنيت املشككة بن اجلملة الفعلية ذات الفعل النيزم، 
الذي ال يتعدى الفاعل  والذي يتعداه :  اعلم أن الفعل وذات الفعل املتعدي يقو  الصيمري

ويعا يشككان يف التعدي إ  الزمان ، واملكان ، واملصدر، واحلا ... وإمنا وجب أن يشككا 
يف التعدي إ  هذه األربعة؛ ألن كل وعل وهو دا  بصيغته علا مصدر وزمان، وال بد من 

، ولما اشككا يف الداللة أن يكون يف مكان، وال بد من حا  يكون واعل ذلك الفعل عليها
   4)علا هذه األشياب اشككا يف التعدي إليها 

 ثانيا: الجملة البسيطة ذات الفعل الماضي المتعدي
التعدي يف اللغة التجاوز، ومعناه عند النحوين:  جتاوز الفعلا الفاعل  إ  مفعو  

  6): ضربت زيدا والفعل املتعدي: هو الذي يصل إ  مفعوله بغري حرص جر،  و  5)به 
 وقد جابت ول الفعل املاضي املتعدي البسيطة علا تسعة أمناط كما يلي:

 : وعل ماض متعد + واعل + مفعو  بهالنمط األول
النمط يف أمثا  الصحيحن علا مخس صور حبسب نوعية الفاعل هذا جاب 

 واملفعو  كما يلي:
 ه )اسم  اهر : وعل ماض + واعل )اسم  اهر  + مفعو  بالصورة األوىل

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 30 ، ينار احلديث رقم: )1/2113مسلم: )   1)

  يف التمهيد من هذا 30 ، ينار احلديث رقم: )1/1022 ، ومسلم: )0/2302  )2/2202  البخاري: )2)
 البحث. 

   يف التمهيد من هذا البحث.33 ، ينار احلديث رقم: )2/022  ، مسلم: )1/311اري: )البخ   3)

  1/115التبصرة والتذكرة: )   1)

 / 1/130شرول الزجاجي البن عصفور: )   0)

  .2/121شرح ابن عقيل: )   2)
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 وردت صور النمط يف تراكيب من أمثا  الصحيحن منها:
   1)... و أ ص اب  ب  ْعُضُهْم أ ْعني ه ا و ب  ْعُضُهْم أ ْسف ل ه ا) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

ع ه ا...  صلا اع عليه وسلم: قوله  - )و أ خ ذ ْت ُكًل ح ْلق ةن م ْوضا
(2   

 واعل )ضمري متصل  + مفعو  به )اسم  اهر : وعل ماض + الصورة الثانية
 وردت هذه الصورة يف تراكيب من أمثا  الصحيحن وهي:

    3) س ل ُكوا ُجْحر  ض ب  ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

)و جن اْوا أ نْ ُفس ُهْم... و أ ْهل ُكوا أ نْ ُفس ُهْم  صلا اع عليه وسلم: قوله  -
(4    

ا)ي  ُقوُلون :  صلا اع عليه وسلم: قوله  - ي انًا أ ْحس ن  ماْن ه ذ     5)  م ا ر أ يْ ن ا بُ ن ْ

هذه الصورة من الصور الع جيب ويها تقدمي الفاعل علا املفعو  به عند النحاة، 
   6) :  وإذا أضمر الفاعل... وجب تقدميه علا املفعو   و: أكرمت زيداً قا  ابن مالك

 : وعل ماض + واعل )ضمري متصل  + مفعو  به )ضمري متصل الثالثةالصورة 
أيضا؛ ألن الفاعل ضمري متصل، وقد وردت  وتقدمي الفاعل يف هذه الصورة واحب

 الصورة يف تراكيب من أمثا  الصحيحن من ذلك:
ْيها  صلا اع عليه وسلم: قوله  -  ت  ر ُكوهُ ُفس ُهْم، و إاْن و جن اْوا أ ن ْ  أ جْن ْوهُ )و إاْن أ خ ُذوا ع ل ا ي د 

و أ ْهل ُكوا أ نْ ُفس ُهْم  أ ْهل ُكوهُ 
(7  

ياةا ) صلا اع عليه وسلم: قوله  - ْرُُقون  مان  اراْسني ما ُمُروق  الساْهما مان  الراما   َلِئن   ،...مي 
تُ ل ن اُهْم ق  ْتل  ع ادن   أ ْدر ْكتُ ُهمْ     8) أل  ق ْ

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.25 ، ينار احلديث رقم: )2/222  البخاري: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث.32  ينار احلديث رقم: )2/012)مسلم:    2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10، ينار احلديث رقم: )1/2101ومسلم: 3/1201  البخاري: 3)

   يف التمهيد من هذا البحث.25 ، ينار احلديث رقم: )2/501البخاري: )   1)

 مهيد من هذا البحث.  يف الت23 ، ينار احلديث رقم: )1/1051مسلم: )   0)

  051-2/025شرح الكاوية الشاوية: )   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.25ينار احلديث رقم: ) ، 2/222  البخاري: )0)

   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )2/011  ومسلم: )2/2012البخاري: )   2)
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 )ضمري مستك  + مفعو  به )اسم  اهر : وعل ماض + واعل الصورة الرابعة
صلا اع عليه  من أمثا  الصحيحن من ذلك: قوله  تراكيبوردت هذه الصورة يف 

 إامنا ا م ث  ُلُكْم و م ث  ُلُهْم ك م ث لا ر ُجلن اْستُ ْرعاي  إابانًي، أ ْو غ ن ًما، و  ر ع اه ا، ) وسلم:
ا مُثا     1)... ،و ت  ر ك ْت ك ْدر هُ ، و ش راب ْت ص ْفو هُ  و ش ر ع ْت وايها  ًضا،و أ ْور د ه ا ح وْ  ،ل  نا  س ْقي  ه 

 : وعل ماض + واعل )ضمري مستك  + مفعو  به )ضمري متصل الصورة اخلامسة
صلا اع عليه  من أمثا  الصحيحن من ذلك: قوله  تراكيبوردت هذه الصورة يف 

ُهُم اجل ْيُ  ) وسلم: ْئُت باها،  ، و ذ لاك  م ث ُل م ْن أ ط اع ينا و ات اب ع  م او اْجت اح ُهمْ  ،و أ ْهل ك ُهمْ و ص باح  جا
ْئُت باها مان  احل قِّ  ع ص اينا و م ث ُل م ْن       2) و ك ذاب  مبا ا جا

 : وعل ماض متعد + واعل + مفعو  به أو  + مفعو  به ثانالنمط الثاني
وقد ورد النمط يف تراكيب من  والفعل املاضي يف هذا النمط متعد إ  مفعولن،

 أمثا  الصحيحن منها:
 أ ْعط ْيت  ه ُؤال با قاري اط ْنا ، و  ق ا   أ ْهُل الكات اب  ْنا: أ ْي ر ب ان ا) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

   3)  طاً قاري ا طاً و أ ْعط ْيت  ن ا قاري ا ،قاري اط ْنا 

     4)... عازًّا إاالّ  باع ْفون  ع ْبًدا اعُ  ز اد   م ا) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
     5)... و أ ْور د ه ا ح ْوًضا، و ش ر ع ْت وايها و ش راب ْت ص ْفو هُ ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

 : وعل ماض متعد + واعل + مفعو  به + جار وجمرورالنمط الثالث
 ومن ذلك: من أمثا  الصحيحن تراكيبوردت اجلملة الفعلية علا هذا النمط يف 

 ،راْجلاك   ع ل ا د ْحر ْجت هُ  ك ج ْمرن ) يف مثل روع األمانة:صلا اع عليه وسلم: قوله  -
   6) و  ن فاط  

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 10، ينار احلديث رقم: )3/1303  مسلم: 1)

    يف التمهيد من هذا البحث. 30، ينار احلديث رقم: )1/1022ومسلم:  2/2202البخاري:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.31 ، ينار احلديث رقم: )1/211البخاري: )   3)

   يف التمهيد من هذا البحث.131)   ، ينار احلديث رقم:1/2111مسلم: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم: )3/1303  مسلم: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث.15ينار احلديث رقم: ) ،1/122ومسلم:  0/2322البخاري:   2)
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ط ام هُ  و ض ع  )صلا اع عليه وسلم: قوله  - الاها  ع ل ا ب عاري هُ  و ج د   ...ي داها  يفا  خا    1)  ح 
   2)  باُسوبن أ ر اد  أ ْهل  اْلم داين ةا )صلا اع عليه وسلم: قوله  -

 وينيحظ يف هذه الكاكيب أن اجلار واجملرور استعمل مفعوال به، و روا وحاال.
 :  وعل ماض متعد + واعل + جار وجمرور + مفعو  به، ومن تلك الكاكيب:النمط الرابع

 اب ،)صلا اع عليه وسلم: قوله  -
ن ْه ا أ ج اداُب، أ ْمس ك تا امل ان ْت ما  يفا او  ن  ف ع  اللاُه  و ك 

     3) النااس  
     4)... و ج ع ل  وايه ا م ْأُدب ةً  م ث  ُلُه ك م ث لا ر ُجلن ب  ىن  د ارًا،)صلا اع عليه وسلم: قوله  -

 : وعل ماض متعد + مفعو  به + واعلالنمط الخامس
 قوله من ذلك من أمثا  الصحيحن  مواضعورد هذا النمط علا صورة واحدة يف 

ْتهُ ):صلا اع عليه وسلم ُنهُ  و  غ ل ب ْتهُ  ،ش ج ر ةن  ل ْت   و  ق ا    ، و  ن  ز     ،اْلق ا ال ةُ  و أ ْدر ك     5) ع ي ْ

ُهُم اجل ْي ُ ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -     6) مهُ م واجتاح  هُ ك  هل  وأ  ، و ص باح 

 ومن ذلك:،  : وعل ماض متعد + مفعو  به + واعل + جار وجمرورالنمط السادس
    7) ب  ع ث ينا اللاُه باها  م ث ُل م ا) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
     8)  و أ ط اع ُه ط ا اف ٌة ماْن ق  ْوماها ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

 : وعل ماض متعد + مفعو  به + جار وجمرور + واعلالنمط السابع
الع صارت املوجزة صلا اع عليه وسلم: ورد هذا النمط يف تركيب واحد من أقوله 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 11 ، ينار احلديث رقم: )1/2113مسلم: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.10ينار احلديث رقم: ) 2/1112م: )مسل   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.35ينار احلديث رقم: ) ،1/1020ومسلم:  1/12البخاري:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث.  1، ينار احلديث رقم: )2/2200البخاري:   1)

 مهيد من هذا البحث.   يف الت11 ، ينار احلديث رقم: )1/2113مسلم: )   0)

   يف التمهيد من هذا البحث.30، ينار احلديث رقم: )1/1022ومسلم:  2/2202البخاري:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 35، ينار احلديث رقم: )1/1020ومسلم:  1/12  البخاري: 0)

 ا البحث.    يف التمهيد من هذ30، ينار احلديث رقم: )1/1022ومسلم:  2/2202  البخاري: 2)



ص  210 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

    1) س ب  ق ك  يفا ا ُعكااش ةُ )صلا اع عليه وسلم: مثني بتمثل به الناس وذلك قوله 
 .: وعل ماض متعد + مفعو  به + واعل + مفعو  لهالنمط الثامن

ُه النااُس ) صلا اع عليه وسلم: ورد هذا النمط مرة واحدة يف هذه األمثا  وذلك قوله  ت  ر ك 
    2) ات ِّق اب  ش رِّها 

 : الجملة البسيطة ذات الفعل الماضي المبني للمجهول ثالثاً 
 جاب الفعل املبين للمجهو  يف سياق اجلملة الفعلية البسيطة و ذه اجلمل ثنيثة أمناط:

 :  وعل ماض مبين للمجهو   +  نا ب واعلالنمط األول
 وجاب النمط علا ثنيث صور:

 )اسم  اهر ، وذلك:: وعل ماض + نا ب واعل الصورة األوىل
ع ْت ه ذاها اللابان ةُ )ه نيّ  صلا اع عليه وسلم: قوله  -    3)  ُوضا

ُهُ الو اصاُل الاذاي ) صلا اع عليه وسلم: وقوله  -     4) و ص ل ه ا إاذ ا قُطاع ْت ر محا
ع ج ُزوا ، مُثا ُصلِّي تا الع ْصرُ )و  ع ماُلوا باها ح ىتا  صلا اع عليه وسلم: وقوله  -

(5    

 : وعل ماض + نا ب واعل )ضمري متصل الصورة الثانية
، اْستُ ْنفاْرمتُْ )إاذ ا  صلا اع عليه وسلم: وردت هذه الصورة يف تركيب واحد وذلك: قوله 

   6)و اْنفاُروا 
 : وعل ماض + نا ب واعل )جار وجمرور  الصورة الثالثة

ُدووام   )إانا أ ح با اأْل ْعم ا ا إا   اعا م ا صلا اع عليه وسلم: جابت هذه الصورة يف قوله 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.05 ، ينار احلديث رقم: )150/ 1ومسلم: ) 2100/ 0  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 121، ينار احلديث رقم: )1/2112، ومسلم: 0/2211   البخاري: 2)

 ، 2222حديث: )  211  ، والكمذي يف كتاب األمثا ، ص: )1/1051  ومسلم: )3/1311  البخاري: )3)
   يف التمهيد من هذا البحث.32ينار احلديث رقم: )

   يف التمهيد من هذا البحث.110، ينار احلديث رقم: )2233/ 0  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.31 ، ينار احلديث رقم: )2/2011البخاري: )   0)

   يف التمهيد من هذا البحث.20قم: ) ، ينار احلديث ر 3/1122، ومسلم: ) 1120/ 3  البخاري: 2)



ص  211 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

   1)... ع ل ْيها 
 : وعل ماض مبين للمجهو   +  نا ب واعل + مفعو  بهالنمط الثاني

 جاب هذا النمط علا ثنيث صور
 : وعل ماض + نا ب واعل )اسم  اهر  + مفعو  بهالصورة األوىل

 يبن من أمثا  الصحيحن و ا:وردت هذه الصورة يف ترك
جْنايلا  صلا اع عليه وسلم: قوله  - جْنايل   )أُويتا  أ ْهُل الت اْور اةا الت اْور اة ... مُثا أُويتا  أ ْهُل ارا    2) ارا

 الصورة الثانية: فعل + نائب فاعل )ضمري متصل( + مفعول به

 وردت هذه الصورة مخس مرات يف هذه األمثا  من ذلك:
ْلُتْم باها أُوتايُتُم الُقْرآن  مُثا ... و أُْعطُوا قاري اطًا قاري اطًا)  صلا اع عليه وسلم: قوله  - ح ىتا  ، و  ع ما

    3)...  غ ر ب تا الشاْمسُ 
 : الفعل املاضي + نا ب واعل )مستك  + مفعو  به، وذلك يف تركيبن:الصورة الثالثة

    4)... ق  ْلبن ُأْشراب  ه ا، ُنكات  وايها ُنْكت ٌة س ْود ابُ  و أ يً ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
ث لا ر ُجلن ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -  ،اْستُ ْرعاي  إابانًي، أ ْو غ ن ًمام ث  ُلُكْم و م ث  ُلُهْم ك م 

ا    5)... و  ر ع اه 

 :  وعل ماض مبين للمجهو  +  نا ب واعل  + جار وجمرور   النمط  الرابع
 هذا النمط أيضا علا صورتن:وجاب 

 : وعل ماض + نا ب واعل )اسم  اهر  + جار وجمرورالصورة األوىل
 وردت هذه الصورة يف تركيبن و ا:

 )ق دا اْضطُراْت أ ْيدايهام ا إا   ثُدايِّهام ا يف مثل البخيل:صلا اع عليه وسلم:قوله  -

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.121 ، ينار احلديث رقم: )1/011مسلم: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث..31 ، ينار احلديث رقم: )1/211البخاري: )   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.31 ، ينار احلديث رقم: )2/2011البخاري: )   3)

   يف التمهيد من هذا البحث.0، ينار احلديث رقم: )1/122  مسلم: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.30، ينار احلديث رقم: )3/1303  مسلم: 0)
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و ت  ر اقايهام ا 
(1  

و  ْلي ْتب ْع   أُْتباع  أ ح دُُكْم ع ل ا م لاي  )م ْطُل الغ يناِّ  ُْلٌم ، و إاذ ا  صلا اع عليه وسلم: وقوله  -
(2  

 : وعل ماض + نا ب واعل )ضمري  + جار وجمرور، وذلك يف ثنيثة تراكيب:الصورة الثانية
    3)  ُخلاق  ل ه اْعم ُلوا و ُكلٌّ ُمي ساٌر لام ا)صلا اع عليه وسلم: قوله  -
ْلُت باها و لْ  ي  ْقب ْل ُهد ى اللاها الاذاي )صلا اع عليه وسلم: وقوله  -     4)  أُْرسا
    5)  ُأْشراب  ماْن ه و اهُ و ال  يُ ْنكاُر ُمْنك رًا، إاالا م ا )صلا اع عليه وسلم: وقوله  -

 : وعل ماض مبين للمجهو   + جار وجمرور  + نا ب واعلالنمط الثالث
 ورة واحدة يف تركيبن وذلك:ورد هذا النمط علا ص

ريا ُعوًدا ُعوًدا، و أ يً )صلا اع عليه وسلم: قوله  - ُ ع ل ا اْلُقُلوبا ك احلْ صا ق  ْلبن  تُ ْعر ُض اْلفاَت 
  6)  نُكات  وايها ُنْكت ٌة ب  ْيض ابُ  ، و أ ًي ق  ْلبن أ ْنك ر ه ا،ُنكات  وايها نُْكت ٌة س ْود ابُ ُأْشراب  ه ا، 

 الجملة المركبة ذات الفعل الماضي: رابعاً 

 وردت اجلملة املركبة ذات الفعل املاضي يف أمثا  الصحيحن علا منطن:
 : ولة الفعل املاضي + ولة املصدر املؤو النمط األول

 وجاب هذا النمط علا ثنيث صور.
 : الفعل املاضي + جار وجمرور + واعل )ولة املصدر املؤو  الصورة األوىل

 در املؤو  واعني للفعل املاضي مرتن يف أمثا  الصحيحن وذلك:جاب املص
ْلاُك ُقوت هُ )صلا اع عليه وسلم: قوله  - ، ع ماْن مي      7) ك ف ا بااْلم ْربا إامْثًا أ ْن حي ْباس 
    1) ك ف ا بااْلم ْربا ك ذابًا أ ْن حُي دِّث  باُكلِّ م ا مس اع  )صلا اع عليه وسلم: وقوله  -

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.32 ، ينار احلديث رقم: )2/012  ، ومسلم: )0/2120البخاري: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.52م: )، ينار احلديث رق1150/ 3ومسلم:  055/ 2  البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث.   22، ينار احلديث رقم: )2111/ 1ومسلم:  1251/ 1  البخاري: 3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 35، ينار احلديث رقم: )1/1020ومسلم:  1/12  البخاري: 1)

 البحث.    يف التمهيد من هذا0، ينار احلديث رقم: )1/122  مسلم: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث.0، ينار احلديث رقم: )1/122مسلم:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 55، ينار احلديث رقم: )252/ 2  مسلم: 0)



ص  213 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 : الفعل والفاعل + حىت + ولة املصدر املؤو الثانية الصورة
 وهذه الصورة وردت يف تراكيب من أمثا  الصحيحن، منها:

)و  ع ماُلوا يفا ا ح ىتا انْ ت ص ف  الن اه اُر...  صلا اع عليه وسلم: قوله  -
(2    

ُه اْلع ط ُ ...  صلا اع عليه وسلم: وقوله  - )و ط ل ب  ه ا ح ىتا أ ْدر ك 
(3   

 : الفعل والفاعل + كاص + ما )املصدرية  + ولة املصدر املؤو الصورة الثالثة

 وردت هذه الصورة يف مواضع من تراكيب أمثا  الصحيحن، ومن ذلك:
)أ ذ اب ُه اعُ ك م ا ي ُذوُب اْلماْلُح يفا اْلم ابا  صلا اع عليه وسلم: قوله  -

(4   
اللاُه ع ْنُه خ ط اي اُه، ك م ا ل  اًت و ر ُق الشاج را  )ح اتا  صلا اع عليه وسلم: وقوله  -

(5   
 : ول الفعل املاضي + ولة احلا النمط الثاني

 جاب هذا النمط علا أربع صور :
 : الفعل وواعله + واو احلا  + حا  )ولة امسية الصورة األوىل

ل تُ )صلا اع عليه وسلم: قوله  - ُه ر احا   6)  ُه و ع ل ي ْه ا ز اُدُه و ط ع اُمُه و ش ر ابُهُ و اْست  ي ْق ظ  و عاْند 
ْنُه و ع ل ي ْه ا ط ع اُمُه و ش ر ابُُه صلا اع عليه وسلم: قوله  -   7))و انْ ف ل ت ْت ما

)أ ْعط ْيت  ن ا قاري اطًا قاري اطًا و   ُْن ُكناا أ ْكث  ر  ع م نًي صلا اع عليه وسلم: قوله  -
(8  

 والفاعل + واو احلا  + قد + حا  )ولة وعلية  : الفعلالصورة الثانية
 وردت هذه الصورة يف تركيبن من أمثا  الصحيحن، و ا:

ل ُتُه  قوله صلا اع عليه وسلم - :)و اْست  ي ْق ظ  و ق ْد ذ ه ب ْت ر احا
(1    

                                                                                            
   يف التمهيد من هذا البحث. 20، ينار احلديث رقم: )11/ 1  مسلم: 1)

 هيد من هذا البحث.  يف التم31 ، ينار احلديث رقم: )2/2011   البخاري: )2)
   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )0/2321  البخاري: )1/2113  مسلم: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث.10 ، ينار احلديث رقم: )1112/ 2  مسلم: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث.12 ، ينار ينار احلديث رقم: )2132/ 0  البخاري: )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم: )1/2113، ومسلم: 2321/ 0 البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم: )1/2113، ومسلم: 2321/ 0 البخاري: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث.31 ، ينار احلديث رقم: )1/211البخاري: )   2)
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وقوله صلا اع عليه وسلم:)س ق ط  ع ل ا ب عارياها و ق ْد أ ض لاهُ يفا أ ْرضا و ني ةن  -
(2   

 : الفعل والفاعل + قد + حا  )ولة وعلية ماضوية الصورة الثالثة
ل تاها قوله صلا اع عليه وسلم ورد هذه الصورة يف :)و اْضط ج ع  يفا  الِّه ا ق ْد أ ياس  ماْن ر احا

(3   
 : ما )الناوية  + الفعل والفاعل + إالّ + حا  )ولة وعلية الصورة الرابعة

)و م ا ت  و اض ع  أ ح ٌد لالاها إاالا ر و  ع ُه اعُ  صلا اع عليه وسلم: له وردت الصورة يف قو 
(4   

 جملة الفعل المضارا -2
كثر استعما  ولة الفعل املضارع يف األمثا  النبوية من الصحيحن؛ ولعل ذلك 

،  5)بزمنيرجع إ  لوليتها من حيث إمكانية استعما ا جلميع األزمنة، أو خالية من التقييد 
ومرونتها لعدة أغراض كنيمية؛ لكثرة ما يلحقها من أدوات إضاوية تؤثر يف داللتها كأدوات 
 النفي والنصب واجلزم والشرط وغريها، وقد تنوعت تراكيبها يف أمثا  الصحيحن كما يلي.

 أوال: الجملة الفعلية البسيطة ذات الفعل المضارا الالزم
   الصحيحن علا األمناط التالية: رودت هذه اجلمل يف تراكيب أمثا

 وعل مضارع الزم + واعلالنمط األول: 
 ، ومن ذلك:يف أمثا  الصحيحنجاب هذا النمط 

 : حًب املا  وطو ُ ي ْكب  ُر اْبُن آد م  و ي ْكب  ُر م ع ُه اثْ ن انا )صلا اع عليه وسلم: قوله  -
 . 6)العمر 

    7)  و ي ْست ْحيايي ل ْيس  ل ُه غاىًن، املاْسكاُن الاذا )صلا اع عليه وسلم: قوله  -
                                                                                            

   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )0/2321   البخاري: )1)
   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )0/2320  البخاري: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )1/2111مسلم: )   3)

  131 ، ينار احلديث رقم: )1112) 100 ، األمثا  يف احلديث النبوي الشريف: ص: 2111/ 1مسلم: )   1)
 يف التمهيد من هذا البحث.

   253 – 223/ 3ينار معاين النحو: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111ينار احلديث رقم: ) 021/ 2ومسلم:   2321/ 0البخاري:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 50، ينار احلديث رقم: )015/ 2ومسلم:  030/ 2  البخاري: 0)
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 وعل مضارع الزم + واعل + جار وجمرور )مفعو  يف املعىن النمط الثاني: 
 ، ومن ذلك:تراكيبوردت ولة الفعل املضارع البسيطة علا هذا النمط يف 

ياةا قوله صلا اع عليه وسلم:) - ُْرُق الساْهُم مان  الراما     1)  مي 
   2)... س ْهماها  إا    الرااماي و  ي  ْناُرُ )صلا اع عليه وسلم: وقوله  -
   3)... ي طُوُوون  باها، و ي  ْعج ُبون  ل هُ )صلا اع عليه وسلم: وقوله  -

   4)  ي ُذوُب اْلماْلُح يفا اْلم ابا وقوله صلا اع عليه وسلم:) -

ًُرون  قوله صلا اع عليه وسلم:) -    5) أ ْعني ه ا يفا  ذاين  الا  ع ل ا بااْلم ابا  مي 
)و  ي ْطح ُن وايه ا ك ط ْحنا احلام ارا بار ح اُه   صلا اع عليه وسلم: وقوله  -

(6   
 : وعل مضارع الزم + واعل + جار وجمرور + منصوباتالنمط الثالث

 ومن تلك الكاكيب:
اْلم ْشراقا و اْلم ْغرابا  قوله صلا اع عليه وسلم:)ي  ْهواي يفا ا يفا الناارا أ بْ ع د  م ا ب  ْن   -

(7   
ْنُه ُكلا ي  ْومن مخ ْس   يف مثل الصلوات اخلمس:صلا اع عليه وسلم: وقوله  - ُل ما  )ي  ْغت سا

م رااتن 
(8 .  

ما ُمُروق  الساْهما يف إحدى الروايات: )صلا اع عليه وسلم: وقوله  -  ّ ْسني  ْرُُقون  مان  ارا  مي 
ياةا   . 9) مان  الراما

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.12، ينار احلديث رقم: )012/ 2ومسلم:  2035/ 2البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )2/013  ومسلم )2/2011البخاري: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث.32، ينار احلديث رقم: )1/1051ومسلم:  3/1311  البخاري: 3)
   يف التمهيد من هذا البحث.10 ، ينار احلديث رقم: )2/1112لم: )مس  1)

   يف التمهيد من هذا البحث.25، ينار احلديث رقم: )2/501البخاري:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث.05، ينار احلديث رقم: )2/2211البخاري:   2)

 يف التمهيد من هذا البحث.  121، ينار احلديث رقم: )1/2251، ومسلم: 2300/ 0   البخاري: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21 ، ينار احلديث رقم: )1/122مسلم: )   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.12 ، ينار احلديث رقم: )2/013ومسلم: )  2/2012)البخاري:    5)
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 : الجملة الفعلية البسيطة ذات الفعل المضارا المتعديثانياً 
 جابت هذه الكاكيب علا األمناط التالية:

 : وعل مضارع متعد + واعل + مفعو  بهالنمط األول
 منها:ورد هذا النمط يف األمثا  النبوية من الصحيحن 

 : الفعل املضارع + الفاعل )اسم  اهر  + املفعو  )اسم  اهر الصورة األوىل
 جابت هذه الصورة يف تراكيب من أمثا  الصحيحن منها:

    1)  يُْذهاُب اْلكارُي خ ب ث  احلْ دايدا قوله صلا اع عليه وسلم:) -

     2)  يُ ر يبِّ أ ح دُُكْم و  ُلواهُ قوله صلا اع عليه وسلم:) -

 : الفعل املضارع + الفاعل )مضمر  + املفعو  )اسم  اهر الصورة الثانية
 :تراكيب منهامط علا هذه الصورة يف ورد الن

األ ْوث انا  ، و ي د ُعون  أ ْهل  )ي  ْقتُ ُلون  أ ْهل  اراْسني ما يف مثل اخلوارج: صلا اع عليه وسلم قوله  -
 (3   

ٌر ماْن أ ْن ت ذ ر ُهْم ع ال ةً ) صلا اع عليه وسلم: وقوله  - ي ْ ي  ت ك فاُفون   أ ْن ت ذ ر  و ر ث  ت ك  أ ْغناي اب ، خ 
   4) النااس  

 ، م ث ُل احل يِّ ال  ي ْذُكُر ر باهُ  و الاذايي ْذُكُر ر باُه م ث ُل الاذاي قوله صلا اع عليه وسلم:) -
 يِّتا 

  0) و امل
 : الفعل املضارع + الفاعل )مضمر  + املفعو  )مضمر  الصورة الثالثة

 من هذه األمثا ، من ذلك: تراكيبوهذه الصورة وردت يف 
، يُ ن صِّر اناها ، أ ْو يُ ه وِّد اناها  ُكًل م ْوُلودن يُول ُد ع ل ا الفاْطر ةا، و أ ب  و اهُ ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.2، ينار احلديث رقم: )1/1553  مسلم:1)

   يف التمهيد من هذا البحث.3، ينار احلديث رقم: )2/012ومسلم:  2/011  البخاري:2)

   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )2/013  ومسلم: )2/2012   البخاري: )3)
 ، ينار احلديث 302) 321  ، األمثا  يف احلديث النبوي: ص: 1201/ 3ومسلم:  130/ 1  البخاري: 1)

 تمهيد من هذا البحث.  يف ال01رقم: )

   يف التمهيد من هذا البحث.22، ينار احلديث رقم: )1/035ومسلم:  0/2303  البخاري: 0)
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 . 1) ، ك م ث لا الب هايم ةا تُ ْنت ُو الب هايم ة  ه ْل ت  ر ى وايه ا ج ْدع اب  مُي جِّس اناها أ ْو 
و ج ع ل  ي  ْنزاُعُهنا  ...م ث لاي و م ث ُل النااسا ك م ث لا ر ُجلن اْست  ْوق د  عليه وسلم:)قوله صلا اع  -

ن هُ    2) و ي  ْغلاب ْ

علا املفعو  به وهو الكتيب األصلي بينهما،  جاب الفاعل يف هذا النمط مقدماً 
فاعل وجيب البقاب علا هذا الكتيب يف صور النمط ما عدا الصورة األو  الع جاب ال

واملفعو  ويها امسن  اهرين وليس مث ّت موجب، وأما الصورة الثانية والثالثة ويجب ويهما 
البقاب علا الكتيب؛ ألن الفاعل ويهما ضمري متصل أو مستك وهو يف هذه احلا  جيب 

  . 3)اتصاله بالفعل سواب أكان املفعو  به امسا  اهرا أو ضمريا متصني
 متعد + مفعو  + واعل: وعل مضارع النمط الثاني

يف هذا النمط تقدم املفعو  علا الفاعل وجوبا؛ ألن املفعو  به ضمري متصل 
والفاعل اسم  اهر وقد ورد النمط يف أحاديث األمثا  علا صورة واحدة يف مثانية تراكيب 

 منها:
    4) و اأُلْكل ت انا  ت  ُرًدُه اأُلْكل ةُ )صلا اع عليه وسلم: قوله  -

، )اع عليه وسلم:صلا  وقوله  -  ،تُفايئُ ه ا الرِّي احُ م ث ُل اْلُمْؤمانا ك م ث لا اخْل ام ةا مان  الزارْعا
ُلهُ ت ْصر ُعه ا م راًة و ت  ْعدا ُ ا، ح ىتا      5) ي ْأتاي ُه أ ج 

 : وعل مضارع متعد + واعل + مفعو  به + اسم منصوبالنمط الثالث
النمط يف مواضع من أمثا  الصحيحن علا وردت ولة الفعل املضارع علا هذا 

 النحو التايل:
 : الفعل املضارع + واعل + مفعو  به أو  + مفعو  به ثانالصورة األوىل

 مرة واحدة يف تراكيب أمثا  الصحيحن وذلك: هذه الصورةوردت 
                                 

   يف التمهيد من هذا البحث.11، ينار احلديث رقم: )1/2110مسلم: 1/120  البخاري: 1)

 لبحث.  يف التمهيد من هذا ا32ينار احلديث رقم: ) ،1/1025ومسلم:  0/2305البخاري:   2)

  51-52ينار: اجلملة الفعلية أبو املكارم: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 50، ينار احلديث رقم: )015/ 2ومسلم:  030/ 2  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.20، ينار احلديث رقم: )1/2121ومسلم:  0/2130  البخاري: 0)
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ْرأ ة  ط اراح ًة و ل د ه ا يفا ا صلا اع عليه وسلم: قوله  -      1)لناارا؟ )أ ت  ر ْون  ه ذاها اْلم 
 : الفعل املضارع + واعل + مفعو  به + مفعو  مطلقالصورة الثانية

 ورد النمط علا هذه الصورة يف تراكيب من أمثا  الصحيحن وذلك:
   2)  و ت  ْعدا ُ ا ُأْخر ى، ت ْصر ُعه ا م راةً )  صلا اع عليه وسلم: قوله  -
تُ ل ن اُهْم ق  ْتل  ع اد  يف مثل اخلوارج: صلا اع عليه وسلم: وقوله  - )أل  ق ْ

(3   
 : الفعل املضارع + واعل + مفعو  به +  رصالصورة الرابعة

ُوينا باش ج ر ةن... صلا اع عليه وسلم: ومن هذه الصورة قوله  ا )أ ْخربا ُكلا  تُ ْؤيتا ُأْكل ه 
نن  ْلاُك إامنا ا الشادايُد الاذاي  ل ْيس  الشادايُد باالًصر ع ةا،) صلا اع عليه وسلم:وقوله   4) حا مي 

  5)  ن  ْفس ُه عاْند  الغ ض با 

 : الفعل املضارع + واعل + مفعو  به + حا الصورة اخلامسة
 الصورة يف تركيبن من أمثا  الصحيحن وذلك: ت هذهجاب 

ذ   اأْل ْرضُ  ت قايبُ ) صلا اع عليه وسلم:قوله  -  الذاه با  مان   اأْلُْسطُو انا  أ ْمث ا    ك باداه ا أ ْوني 
   6) و اْلفاضاةا 

رْبن،) صلا اع عليه وسلم: قوله  - ب ْرًا باشا ل ُكْم شا    7) باذار اعن  و ذار اًعا ل ت تاباُعنا س ن ن  م ْن ق  ب ْ
 : وعل مضارع متعد + واعل + مفعو  به + جار وجمرور )مفعو  يف املعىن النمط الرابع 

 منها:من أمثا  الصحيحن  تراكيبورد هذا النمط يف 
و ه ُؤال با  ي ْأيتا ه ُؤال با باو ْجهن إانا ش را النااسا ُذوالو ْجه ْنا، الاذاي )صلا اع عليه وسلم: قوله  -

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.01نار احلديث رقم: )،  ي2115/ 1ومسلم:  2230/ 0  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.20 ، ينار احلديث رقم: )2123/ 1مسلم: )  2)

   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )2/013  ومسلم: )2/2012البخاري: )  3)

 يف التمهيد من هذا البحث.  1، ينار احلديث رقم: )1/2122  ومسلم:1/1030  البخاري: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث.21، ينار احلديث رقم: )2111/ 1ومسلم:  2220/ 0  البخاري: 0)

، ينار ختريو األمثا  النبوية يف التمهيد من هذا 322واألمثا  يف احلديث النبوي للعلواين:  011/ 2  مسلم: 2)
 يف التمهيد من هذا البحث.  10 ، ينار احلديث رقم: )00البحث حديث رقم: )

   يف التمهيد من هذا البحث.123، ينار احلديث رقم: )1/2101ومسلم: 3/1201  البخاري: 0)
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    1) باو ْجهن 
   2) اْلي مِّ  جي ْع ُل أ ح دُُكْم إاْصب  ع ُه ه ذاها يفا )صلا اع عليه وسلم: قوله  -
ْن  ُعُه مان  الاًْلما )   :انصر أخاك  املا"يف تفسري يه وسلم:صلا اع عل قوله  -    3)  مت 

ك م ث لا الب هايم ةا تُ ْنت ُو يف مثل املولود يولد علا الفطرة: )صلا اع عليه وسلم: قوله  -
 .  4)  ه ْل ت  ر ى وايه ا ج ْدع اب  الب هايم ة  

 المبني للمجهول: الجملة الفعلية البسيطة ذات الفعل المضارا ثالثاً 
 وردت ول هذا النوع علا ثنيثة أمناط يف أمثا  الصحيحن وهي:

 : وعل مضارع مبين للمجهو  + نا ب واعل )اسم  اهر النمط األول
 من أمثا  الصحيحن، من ذلك: تراكيبورد هذا النمط يف 

ريا ) صلا اع عليه وسلم: قوله  - ُ ع ل ا اْلُقُلوبا ك احلْ صا     5)  ُعوًدا ُعوًداتُ ْعر ُض اْلفاَت 
ا و  تُ ْقب ُ  األ م ان ُة ماْن ق  ْلباها ي  ن اُم الراُجُل الن اْوم ة ، ) صلا اع عليه وسلم: قوله  - ، و  ي ا ًل أ ث  رُه 

ْثل  أ ث را الو ْكتا      2) ما
ْع اب   صلا اع عليه وسلم: قوله  - )ك م ا ت ُْنت ُو الب هايم ةُ يف ايم ةً و 

(7    
 .ُحذاص الفاعل يف تراكيب هذا النمط لإلجياز يف اللفظوقد 
 : وعل مضارع مبين للمجهو  + نا ب واعل )ضمري النمط الثاني

 جاب هذا النمط يف تراكيب من أمثا  الصحيحن، ومن ذلك:

                                 
  05، ينار احلديث رقم: )301 ، واألمثا  يف احلديث النبوي: 1/2111 ، ومسلم: )2/2222البخاري: )   1)

 يف التمهيد من هذا البحث.

   يف التمهيد من هذا البحث.10احلديث رقم: ) ، ينار 1/2153) :مسلم   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.20ينار احلديث رقم: ) ، 1552/ 1ومسلم:  2001/ 2البخاري:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11، ينار احلديث رقم: ) 1/2110مسلم: 1/120البخاري:   1)

 من هذا البحث.    يف التمهيد0، ينار احلديث رقم: )1/122  مسلم: 0)
  يف التمهيد من هذا 15ينار احلديث رقم: )  ،1/122 ، ومسلم: )2/2052  ، )0/2322البخاري: )  2)

 البحث.

   يف التمهيد من هذا البحث. 11 ، ينار احلديث رقم: )2110/ 1  ومسلم: )1/102البخاري: )  0)
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    1)( يُول ُد ع ل ا الفاْطر ةا ُكًل م ْوُلودن ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
  2) و  يُ ْلق ا يفا الناارا )يُ ْؤت ا باالراُجلا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا،  صلا اع عليه وسلم: قوله  -

  
    3)  تُ ْؤج ُروااْشف ُعوا ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

 وعل مضارع مبين للمجهو  + با ب واعل )جار وجمررو النمط الثالث: 
 جاب هذا النمط يف تراكيب من أمثا  الصحيحن منها:

   4)، و  يُ ْلق ا يفا الناارا يُ ْؤت ا باالراُجلا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
    5) يُ ب ار ْك ل ُه وايها و م ْن ي ْأُخْذ م ااًل حبا قِّها ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
ياةا، ) صلا اع عليه وسلم: قوله  - ُْرُق الساْهُم مان  الراما ِفيِه  و ني  يُوج دُ  يُ ْنا ُر إا   ن ْصلاها مي 

    6)...  و م ا يُوج ُد وايها ش ْيبٌ  يُ ْنا ُر إا   راص اواها ش ْيٌب، مُثا 

وقد حل اجلار واجملرور حمل الفاعل يف هذه الكاكيب ألنه مفعو  به يف املعىن وأصل: 
 .يُ ب ار ك له: يباراك اع له

 طة ذات الفعل المضارا المنفي: الجملة الفعلية البسيرابعاً 
ولة الفعل املضارع يف أمثا  الصحيحن منفية ب )ال  وب )ل  ، وب )ما ،  وردت

 وب )لن  ، وقد تشكلت تراكيبها علا األمناط اآلتية:
 :  ال + ولة الفعل املضارع النيزم، ومن ذلك:النمط األول

   7) و ال  ي  ت ح اتً ال  ي ْسُقُط و ر قُ ه ا ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

                                 
 التمهيد من هذا البحث.   يف11، ينار احلديث رقم: )1/2110مسلم: 1/120البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.05ينار احلديث رقم: ) ، 2251/ 1ومسلم:  1151/ 3البخاري:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.23،  ينار احلديث رقم: )2122/ 1ومسلم:  021/ 2  البخاري: 3)

 تمهيد من هذا البحث.  يف ال05، ينار احلديث رقم: )2251/ 1ومسلم:  1151/ 3البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.12واللفظ له، ينار احلديث رقم: ) 2/020ومسلم: 3/1110البخاري:  0)

  يف التمهيد من هذا 11 ، ينار احلديث رقم: )011/ 2 ، ومسلم: )0/2221  ، )3/1321البخاري: )  2)
 البحث.

   يف التمهيد من هذا البحث.1يث رقم: ) ، ينار احلد1/2122 ، ومسلم: )0/2222البخاري: )  0)
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 د ر ناها  مانْ  ي  ب ْق ا ال  : ق اُلوا ش ْيٌب؟ د ر ناها  مانْ  ي  ب ْق ا ه لْ ) صلا اع عليه وسلم: وقوله  -
   1) ،ش ْيبٌ 

وقوله صلا اع عليه وسلم:)ال  ي ْصع ُد إا   اللاها إاالا الطايُِّب  -
(2   

 : ال + ولة الفعل املضارع املتعديالنمط الثاني
عن الفا   وجاب املفعو  متأخراً  ومضمراً  جاب الفاعل يف تراكيب هذا النمط  اهراً 

 عليه، ومن ذلك: ومتقدماً 
ر ُهمْ قوله صلا اع عليه وسلم:) -      3)  ال  جُي اواُز إامي انُ ُهْم ح ن اجا
    4) ال  ي ْدُخْلن  اجلْ ناة  و ال  جي اْدن  راحي ه ا) صلا اع عليه وسلم: وقوله  -

ا اْلب ط   ...اق ْر ُبوا ُسور ة  اْلب  ق ر ةا ) صلا اع عليه وسلم: وقوله  -     5)  ل ةُ وال ت ْست طايُعه 
 :  ال + ولة الفعل املضارع املبين للمجهو النمط الثالث

 ومن تلك الكاكيب: ومضمراً  جاب نا ب الفاعل يف تراكيب هذا النمط  اهراً 
دن م رات  ْنا ال  ) صلا اع عليه وسلم: قوله  - ُْؤماُن ماْن ُجْحرن و احا

    6)(يُ ْلد ُغ امل
ال  يُْذك ُر اعُ )م ث ُل اْلب  ْيتا الاذاي يُْذك ُر اعُ وايها، و اْلب  ْيتا الاذاي  صلا اع عليه وسلم: وقوله  -

، م ث ُل احلْ يِّ و اْلم يِّتا وايها 
(0   

 

 زم: ل + ولة الفعل املضارع النيالنمط الرابع
 و م ْن ب طاأ  باها ) صلا اع عليه وسلم: ومن تراكيب هذا النمط ما جاب يف قوله 

ُلُه، ُبهُ  ع م  ثارٌي، ) صلا اع عليه وسلم: وقوله    8) لْ  ُيْسراْع باها ن س  و لْ  ك م ل  مان  الرِّج ا ا ك 
                                 

   يف التمهيد من هذا البحث.  21 . ينار احلديث رقم: )1/122مسلم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث.3 ، ينار احلديث رقم: )2/2012  البخاري: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث.12، ينار احلديث رقم: )012/ 2ومسلم:  2035/ 2البخاري:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث.21 ، ينار احلديث رقم: )1/2152  )3/1221مسلم: )   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.2،ينار احلديث رقم: )1/003مسلم:  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.25ينار احلديث رقم: ) ، 2250/ 1ومسلم:  2201/ 0البخاري:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.22م: )، ينار احلديث رق1/035  ومسلم: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث.53ينار احلديث رقم: )  2101/ 1  مسلم: 2)
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رُ  ي ة  اْمر أ ةا واْرع ْون ، و إانا و ْضل  ع ا اش ة  ع ل ا النِّس ابا   ي ْكُمْل مان  النِّس ابا غ ي ْ م ْرمي   باْنتا عاْمر ان ، و آسا
    1) ك ف ْضلا الثارايدا ع ل ا س ا ارا الطاع ام

 : ل + ولة الفعل املضارع املتعديالنمط الخامس
، ومضمراً     اهراً ، وجاب املفعو مستكاً  جاب الفاعل يف تراكيب هذا النمط ضمرياً 

 ومن ذلك:
 ْأُدب ةا ، لْ  ي ْدُخلا الداار  قوله صلا اع عليه وسلم:) -

 . 2) و لْ  ي ْأُكْل مان  امل
   

ن ْف انا ماْن أ ْهلا الناارا وقوله صلا اع عليه وسلم:) -     3)... لْ  أ ر  ُ اصا
    4) لْ  ي  ْرو ْع باذ لاك  ر ْأًساوقوله صلا اع عليه وسلم:) -

؛ ألن الغرض نفي وقد حذص املفعو  به يف ولة )ل يأكل من املأدبة ، اقتصاراً 
 وقوع احلدث من الفاعل مطلقا، ال مقيدا مبفعو  معن.

 : ما + ولة الفعل املضارع النمط السادس
وردت )ما  الناوية داخلة علا ولة الفعل املضارع يف تركيبن من أمثا  الصحيحن 

أحد ا مبنيا للفاعل وجاب الفاعل مستكا، وجاب يف اآلخر مبنيا للمفعو   جاب الفعل يف
م ا )إانا اْلع ْبد  ل ي ت ك لاُم بااْلك لام ةا،  صلا اع عليه وسلم: ونا ب الفاعل  اهرا، واألو  يف قوله 

ُ م ا وايه ا و اْلم ْغرابا   ، ي  ْهواي يفا ا يفا الناارا أ بْ ع د  م ا ب  ْن  اْلم ْشراقا ي  ت ب  نا
صلا  والثاين يف قوله   5)

ياةا، يُ ْنا ُر إا   ن ْصلاها و ني  يُوج ُد وايها ) اع عليه وسلم: ُْرُق الساْهُم مان  الراما ْرُُقون  مان  الدِّينا ك م ا مي  مي 
    6). و م ا يُوج ُد وايها ش ْيبٌ ش ْيٌب، مُثا يُ ْنا ُر إا   راص اواها 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.02،  ينار احلديث رقم: )1222/ 1ومسلم:  1301/ 3  البخاري: 1)

  يف 1ر احلديث رقم: ) ، ينا2221  حديث:)325، والكمذي يف كتاب األمثا ، ص: )2/2200البخاري:   2)
 التمهيد من هذا البحث.

   يف التمهيد من هذا البحث.5 ، ينار احلديث رقم: )1/2152  )3/1221مسلم: )   3)

   يف التمهيد من هذا البحث.5ينار احلديث رقم: ) ،1/1020ومسلم:  1/12البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.121، ينار احلديث رقم: )1/2251، ومسلم: 0/2300   البخاري: 0)
   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )2/011 ،  ومسلم: )3/1321  البخاري: )2)
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النمط من أمثا  الصحيحن، هذا ورد ، : لن + ولة الفعل املضارع املتعديالسابعالنمط 
،  صلا اع عليه وسلم: قوله يف  ، أ ح با أ نا ل ُه و ادايًا آخ ر  ْبنا آد م  و ادن ماْن ذ ه بن )ل ْو ك ان  الا

   1) و ل ْن مي ْأل   و اُه إاالا التً ر ابُ 
 بة ذات الفعل المضارا : الجملة الفعلية المركخامساً 

 ورد هذا النوع من اجلمل يف أمثا  الصحيحن علا األمناط التالية:
 : ولة الفعل املضارع + ولة الصلة النمط األول

 جاب هذا النمط يف تراكيب من أمثا  الصحيحن منها:
 صلا اع عليه وسلم: قوله   2)  و ي  ُتوُب اللاُه ع ل ا م ْن ت اب  قوله صلا اع عليه وسلم:) -

ي اللاُه ع ل ا لاس انا )     3) صلا اع عليه وسلم:م ا ش اب   نبّيهو ي  ْقضا

ُع إا   م ك اينا الاذاي ُكْنُت وايها ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -    4) أ ْرجا
جاب املوصو  يف هذه اجلمل جمرورا ب )علا ، ومفعوال به، وصفة السم معروة جمرور 

 .ب )إ  
 : ولة الفعل املضارع + ولة املصدر املؤو  النمط الثاني

 صور: ثنيثجاب هذا النمط حبسب احلرص املوصو  جبملة املصدر علا 
 ولة الفعل املضارع + حىت + ولة املصدر املؤو : األوىلالصورة 

 وردت هذه الصورة يف تراكيب من أمثا  الصحيحن منها:

ها  صلا اع عليه وسلم: قوله  - يها م ا حيُاًب لان  ْفسا )ال  يُ ْؤماُن أ ح دُُكْم، ح ىتا حيُابا ألا خا
(5   

ح ىتا أ ُموت   و أ ن امُ ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
(6   

 : ولة الفعل املضارع + ما )املصدرية  + ولة املصدر املؤو الثانيةالصورة 
                                 

   يف التمهيد من هذا البحث.51 ، ينار احلديث رقم: )2/020مسلم: )  1)

 البحث.   يف التمهيد من هذا51، ينار احلديث رقم: ) 020/ 2ومسلم:  2321/ 0  البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث.23، ينار احلديث رقم: )2122/ 1ومسلم:  021/ 2  البخاري: 3)

   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )1/2112ومسلم: ) 2321/ 0البخاري:  1)

 البحث.  يف التمهيد من هذا 112 ، ينار احلديث رقم: )20/ 1  ومسلم: )11/ 1البخاري: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )1/2113  ، ومسلم: )2321/ 0البخاري: ) 2)



ص  224 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 ك:وردت هذه الصورة مرة واحدة يف أمثا  الصحيحن وذل
ن ةٌ قوله صلا اع عليه وسلم:) -     1)...  م ا د ام تا السام او اُت و اأْل ْرضُ  و ني  ت ُضرًُه وات ْ

 : ولة الفعل املضارع + كاص + ما )املصدرية  + ولة املصدر املؤو الثالثةالصورة 
 من أمثا  الصحيحن منها: تراكيبوردت هذه الصورة يف 

ياةا قوله صلا اع عليه وسلم:) - ُْرُق الساْهُم مان  الراما ْرُُقون  مان  الدِّينا ك م ا مي      2)...  مي 

ا يُ ر يبِّ أ ح دُُكْم و  ُلواُه  - قوله صلا اع عليه وسلم:)و  يُ ر بِّيه ا ك م 
(3   

أ    صلا اع عليه وسلم: قوله  - ي  ُعوُد غ رايًبا ك م ا ب د  )س 
(4   

 + ولة النعت : ولة الفعل املضارعالنمط الثالث
جاب هذا النمط يف تراكيب من أمثا  الصحيحن من ذلك قوله صلا اع عليه 

، ي  ُقوُلون  ماْن خ رْيا وسلم:) اُب األ ْحني ما ، ُسف ه  اُث األ ْسن انا ، أ ْحد  را الزام انا س ي ْخرُُج ق  ْوٌم يفا آخا
    5)  ق  ْو ا الرب اياةا 

 + ولة احلا  : ولة الفعل املضارع النمط الرابع
 ورد هذا النمط علا الصور التالية:

 : ولة الفعل املضارع + حا  )ولة وعلية منفية الصورة األوىل
ل ًة  - ا  ةن ، ال  جي اُد الراُجُل وايه ا ر احا إابالن ما    6)قوله صلا اع عليه وسلم:)جت اُدون  النااس  ك 

ك ُحف ال ةا التاْمرا و الشاعاريا، ال  ي  ْعب ُأ اللاُه يفااْم   قوله صلا اع عليه وسلم:)و ت  ب ْق ا ُحف ال ةٌ  -
ْيًئا     7)ش 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.0 ، ينار احلديث رقم: )1/122  مسلم: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث.11 ، ينار احلديث رقم: )012/ 2  ، ومسلم: )2035/ 2  البخاري: )2)
   يف التمهيد من هذا البحث.3 ، ينار احلديث رقم: )2/012 ، ومسلم: )2/011خاري: )  الب3)

   يف التمهيد من هذا البحث.10 ، ينار احلديث رقم: )1/131مسلم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث.12، ينار احلديث رقم: )012/ 2ومسلم:  2035/ 2  البخاري: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22، ينار احلديث رقم: )1503 /1ومسلم:  2323/ 0  البخاري: 2)
  يف 13، ينار احلديث رقم: )150  ، وأمثا  احلديث للرامهرمزي: 0/2321  ، )1/1020  البخاري: )0)

 التمهيد من هذا البحث. 
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 : ال + )ولة املضارع حمذووة  + واو احلا  + حا  ولة امسيةالصورة الثانية

وردت هذه الصورة يف تركيب واحد من أحاديث األمثا  من الصحيحن، وذلك يف 
 مثل: 

ْرأ ة  ط اراح ًة و ل د ه ا يفا الناارا؟ قلنا:  - ي  قوله صلا اع عليه وسلم:)أ ت  ر ْون  ه ذاها اْلم 
، و ها ال 

 والتقدير: ال، لن تطر ح ه وهي تقدر علا أن ال تطرحه.  1)... ت  ْقداُر ع ل ا أ ْن ال  ت ْطر ح هُ 
 )ولة وعلية  : حرص نفي + ولة الفعل املضارع + إال + حا الصورة الثالثة

وردت هذه الصورة يف تراكيب جاب حرص النفي يف أربعة منها )ال ، ويف تركيب 
)ال  ي  ت ص داُق أ ح ٌد بات ْمر ةن ماْن   صلا اع عليه وسلم: واحد )لن ، ومن تلك الكاكيب قوله 

يناها، و  يُ ر بِّيه ا...  ، إاالا أ خ ذ ه ا اعُ باي ما   . 2)ك ْسبن ط يِّبن

ا ي  ْنم اُع املاْلُح ها قوله صلا اع عليه وسلم:)ومن -  داين ةا أ ح ٌد، إاالا امْن اع  ك م 
ال  ي كايُد أ ْهل  امل

ابا 
 
والرابط بن اجلملة األصلية واجلملة احلالية الضمري املستك يف )امناع  العا د   3) يفا امل

أل ا دالة علا  علا صاحب احلا  وهو )أحد ، وجاز جميب احلا  من النكرة هنا؛
 . 4)العموم

، والرابط بن  5) ل ْن ُيش ادا الدِّين  أ ح ٌد إاالا غ ل ب هُ ومنها قوله صلا اع عليه وسلم:) -
 اجلملتن ا اب يف )غلبه ، العا د إ  )أحد .

 جملة فعل األمر -3
. وقيل: هو  6)وعل األمر: هو الفعل الدا  بوضعه األو  علا األمر للمخاطب

طلب الفعل بصيغة فصوصة، وال يكون بصيغته األصلية إال للمخاطب، وأما غري املخاطب 
                                 

   يف التمهيد من هذا البحث. 01،  ينار احلديث رقم: )2115/ 1ومسلم:  2230/ 0  البخاري: 1)
   يف التمهيد من هذا البحث. 3، ينار احلديث رقم: )2/012ومسلم:  2/011  البخاري:2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10ينار احلديث رقم: ) ،1110/ 2ومسلم:  221/ 2البخاري:   3)

 52ينار: إعراب اجلمل لشوقي املعري:   1)

  يف 22 ، ينار احلديث رقم: )205) 310ص:    ، األمثا  يف احلديث النبوي الشريف:23/ 1  البخاري: )0)
 التمهيد من هذا البحث. 

  1/21املقاصد الشاوية: )  2)
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   2) چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ ،  و:  1)ويؤمر بالنيم

   3)چژ  ڑ  ڑ  ک چ و
وعل األمر يف أمثا  الصحيحن بقلة، وجابت كلها للداللة وقد استعملت ولة 

 علا طلب حصو  ما ل حيصل يف املستقبل، وقد تشكلت تراكيبها علا النحو التايل:
 البسيطة: تراكيب جملة فعل األمر أوالً 

 : وعل األمر النيزم + واعلالنمط األول
 جاب هذا النمط يف ثنيثة صور فتلفة:

 األمر + فاعل )مسترت(الصورة األوىل: فعل 

حْ )صلا اع عليه وسلم: ورد ذلك يف قوله  ، و أ ْسجا أمر من ارسجاح   4)  م ل ْكت 
 .  5)وهو حسن العفو، وتسهيل األمر، والسجاحة السهولة

 : وعل األمر + واعل )مستك  + جار وجمرور )مفعو  الصورة الثانية
، ) صلا اع عليه وسلم:وردت هذه الصورة يف قوله  و اْست عاْن اْحراْص ع ل ا م ا ي  ن ْف ُعك 

    6) و ال  ت  ْعج زْ  بااعا 
 وعل األمر + واعل )ضمري متصل  + جار وجمرور ) رص الصورة الثالثة: 

                                 
  1/22معاين النحو: )  1)

 0الطنيق:   2)

 22التوبة:   3)

ووهرة األمثا :  132  وكتاب األمثا  يف احلديث أليب الشيخ: 1132/ 3  ومسلم: )1112/ 3البخاري: )  1)
  وقد خاطب به الن  صلا اع عليه وسلم ابن  األكوع؛ وذلك أن ناقة الن  330/ 2وجممع األمثا : ) 212/ 2

يا رسو  اع إن القوم صلا اع عليه وسلم ُسراق ْت واستنقذها ابن األكوع وأعادها، مث قا  للن  صلا اع عليه وسلم: 
 . أي: قد قدرت يا بن األكوع ملكت وأسجح  ه وسلم:صلا اع علي عطاش وإين أعجلتهم وابعث يف أثرهم وقا 

والنهاية يف غريب احلديث:  12/101وسهل وأحسن العفو. وصارت مثني. ]ينار: شرح النووي علا صحيح مسلم: 
   يف التمهيد من هذا البحث. 111[، ينار احلديث رقم: )2/312

  10/233 ، وعمدة القاري: )100الصحاح: )سجح:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 51ينار احلديث رقم: ) ، 2102/ 1مسلم:   2)
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    1) و اْست عايُنوا بااْلغ ْدو ةا و الراْوح ةا و ش ْيبن مان  الًدجلْ ةا ) صلا اع عليه وسلم: وذلك يف قوله 
 : وعل األمر املتعدي + واعل + مفعو  بهالثانيالنمط 

 ورد هذا النمط يف أمثا  الصحيحن علا صورتن:
 : وعل األمر + واعل )ضمري متصل  + مفعو  به )اسم  اهر  الصورة األوىل

 وردت الصورة يف تراكيب من أمثا  الصحيحن، منها:
 . 2).. ق اُلوا: م ث  ُلُه ك م ث لا ر ُجلن ب  ىن  د ارًاو   ، و اْضرابُوا ل ُه م ث نًي ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
ي باي داها   ُو  أ ش ًد ت  ف صِّيًا مان  ارابالا ت  ع اه ُدوا الُقْرآن  ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -    3) ، و  و الاذاي ن  ْفسا

 : وعل األمر + واعل )مستك  + مفعو  به )اسم  اهر الصورة الثانية
 تركيبن من أمثا  الصحيحن وذلك: وردت الصورة يف

    4) املالوم  اتاقا دعوة  ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
    5) اْنُصْر أ خ اك    الاًما أ ْو م اْلُوًما) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

 : وعل األمر + واعل )ضمري متصل  + )معمو  الفعل حمذوص النمط الثالث
 الصحيحن من ذلك:ورد ذلك يف تراكيب يف أمثا  

    6) ، و ال  ت ُن  فُِّرواو ب شُِّرواو ال  تُ ع سُِّروا،  ي سُِّروا) صلا اع عليه وسلم: قوله  -
    7) ا و ُكلٌّ ُمي ساٌر لام ا ُخلاق  ل هُ اْعم لُو ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

تعميم، وعدم ُحذاص املفعو  به واجلار واجملرور من قوله: )يسروا... وبشروا  لقصد ال

                                 
  يف 22 ، ينار احلديث رقم: )205) 310  ، األمثا  يف احلديث النبوي الشريف: ص: 23/ 1البخاري: )  1)

 التمهيد من هذا البحث. 

  يف 1رقم: )  ، ينار احلديث2221  حديث:)325، والكمذي يف كتاب األمثا ، ص: )2/2200البخاري:   2)
 التمهيد من هذا البحث. 

   يف التمهيد من هذا البحث. 01 ، ينار احلديث رقم: )1521/ 1البخاري: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21ينار احلديث رقم: ) ، 01/ 1ومسلم:  221/ 2البخاري:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20ينار احلديث رقم: ) ، 1552/ 1ومسلم:  2001/ 2البخاري:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 50ينار احلديث رقم: ) ، 1305/ 3ومسلم:  32/ 1البخاري:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22ينار احلديث رقم: ) ،2111/ 1ومسلم:  1251/ 1البخاري:   0)
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 .  1) تقييد األمر مبتعلق معن
 إضماُر وعلا األمرا وواعلاه واالستغناُب بذكر متعلِّقن به: النمط الرابع

ورد تركيب ولة وعل األمر علا هذا النمط يف تراكيب من أمثا  الصحيحن، علا ثنيث 
 صور:

 )إيّاك  بدال من اللفظ بفعل األمر: االستغناب بذكر الصورة األوىل
إايااُكْم )        صلا اع عليه وسلم:قوله  وردت هذه الصورة يف تركيب واحد وذلك

 املعىن: اجتنبوا الانا.   2) ، و إانا الاانا أ ْكذ ُب احل دايثا و الاانا 
ر الع وتركيُب )إياك + و + املنصوب  عند النحاة من صور تراكيب ولة وعل األم

ُحذاص  منها الفعل والفاعل وجوبا، وأقيم املفعو  به بدال من اللفظ بالفعل، وهذا األسلوب 
 يف األلفية: قا  ابن مالك  3)هو ما يطلقون عليه: التحذير

ٌر مبا ا اْستات ارُه و ج بْ  إايااك  والشارا و و ه ن ص بْ   حُم ذِّ
   4):  و )إياك  مفعو  بفعل واجب ارضمار تقديره: اتق، و وه قا  املرادي

 وقد وردت هذه الصورة يف تراكيب من أمثا  الصحيحن وذلك:
: ي  ا ) صلا اع عليه وسلم: قوله  - ث  لا ر ُج لن أ ت  ا ق  ْوًم ا و  ق  ا   م ث لاي و م ث  ُل م  ا ب  ع ث  ينا اللا ُه با ها، ك م 

، إاينِّ ر أ ْيُت اجل ْي   باع ي ْين ا، و إاينِّ أ ن ا الناذايُر الُعْري اُن،  ، اجنوا بأنفسكماملعىن:   5) و الناج اب  ق  ْوما
 أي: أ سراعوا 

اجنوا  والتقدير: ،مضمر أمر ر منصوب بفعلمصد و )النجاب  يف هذا الككيب
   6)وجنا من األمر إذا خلص ،جنا ينجو جناب إذا أسرع :يقا  ،السرعة :النجابمعىن و  ،النجاب  

                                 
  .2/31: )ينار: شرح الكرماين علا صحيح البخاري  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 23ينار احلديث رقم: ) ،1520/ 1ومسلم:  1502/ 0البخاري:   2)

وقد عرووه بأنه:  تنبيه املخاطب علا أمر مكروه جيب االحكاز منه ب )إيّاك  أو ما جرى جمراه  ينار: )شرح   3)
  .1/1103ملقاصد واملسالك:   و)توضيح ا3/210  و)شرح ابن عقيل: 3/1300الكاوية الشاوية: 

  .3/210  ويقارن مع شرح ابن عقيل: )1/1103توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 30ينار احلديث رقم: ) ، 1/1022ومسلم:  2/2202البخاري:   0)

وتح الباري  ، و 10/12) :شرح النووي علا صحيح مسلم  ، و0/21النهاية يف غريب احلديث: )  2)
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، روي  ًدا: مص  در مبع  ىن: روق  ا ومه  نيً   1) ُرو يْ  ًدا س   وق ك  با  الق و اراير) ص  لا اع علي  ه وس  لم: قول  ه  -
: مصدر ساق يسوق.   وسوق 

 : االستغناب بذكر  رص املكان بدال من اللفظ بفعل األمرالثالثةالصورة 
صلا  وردت هذه الصورة يف تركيب واحد من أمثا  الصحيحن، وذلك يف قوله 

ن ا) وهو يدعو اع أن يروع املطر عن البيوت والطرقات:اع عليه وسلم:   2) ح و ا ْلين ا و ال  ع ل ي ْ
حمذوص + مفعو  حمذوص +  رص  واعلذوص + وهذه اجلملة مكونة من: )وعل أمر حم

 أو أمطر ، والتقدير: أنز  املطر حوالينااحملذوصمكان: حوالينا   والارص متعلق بالفعل 
    3)حوالينا

 
 : تراكيب جملة فعل األمر المركبةثانياً 

 : ولة وعل األمر + ولة امسية )مفعو  ثان النمط األول
 جاب هذا النمط علا صورة واحد يف تركيب واحد وذلك: 

ي   صلا اع عليه وسلم: قوله  -
ثُوينا م ا ها )و ح دِّ

(4  
 ،  5)وقوله: )ما هي  ولة امسية وقعت مفعوال ثانيا لعفل األمر من ولة حدثوين

 : ولة وعل األمر + ولة صلة املوصو النمط الثاني
 جاب هذا النمط علا صورتن:

 رة األوىل: مجلة فعل األمر + باء + )َمن( املوصولة + مجلة الصلةالصو

 وردت الصورة يف تركيب واحد من أمثا  الصحيحن، وذلك:
ْأ مبا ْن ت  ُعوُ    صلا اع عليه وسلم: قوله  - )و اْبد 

(1   

                                                                                            
(11/310.  

   يف التمهيد من هذا البحث. 125، ينار احلديث رقم: ) 0/2202)  البخاري: 1/1212مسلم: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 133ينار احلديث رقم: )  ،2/211: )مسلم  ،1/310) :البخاري  2)

  2/010)وتح الباري ، و  2/011ينار: املفهم: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 1 ، ينار احلديث رقم: )1/2121 ، ومسلم: )21،  1/31  البخاري )1)

  .2/11ينار: عمدة القاري: )  0)
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وقد حذص املفعو  به من ولة الصلة، إذ تقديرها: )تعوله  واملفعو  احملذوص هو 
 .العا د علا االسم املوصو الضمري 

 : ولة وعل األمر + علا + )ما  املوصولة + ولة الصلةالصورة الثانية
 وردت هذه الصورة يف تركيب واحد من هذه األمثا ، وذلك:

    2) اْحراْص ع ل ا م ا ي  ن ْف ُعك  ) صلا اع عليه وسلم: قوله  -

 لعا د علا االسم املوصو .والرابط بن اجلملتن هو الضمري املستك يف )ينفع  ا
 : ولة وعل األمر + كاص + ما املصدرية + ولة املصدر املؤو النمط الثالث

 جاب هذا النمط يفذه الصورة يف تركيب واحد، وذلك:
 ْجُذوما ك م ا ت فاًر مان  األ س دا )صلا اع عليه وسلم: قوله  -

    3) و وارا مان  امل

وص كما سبق، والتقدير: ور من اجملذوم ورارا كفرارك من واجلار واجملرور صفة ملصدر حمذ
 األسد.

 : ولة وعل األمر + ولة النعتالنمط الثالث
صلا اع عليه  ورد هذا النمط يف تركيب واحد من أمثا  الصحيحن، وذلك قوله 

ُوينا باش ج ر ةن ) وسلم: ْسلاما   أ ْخربا
ُ
نن باإاْذنا ر ب ِّه ا، و ال  ل ًُت تُ ْؤيتا ُأُكل ه ا  ، م ث  ُله ا م ث ُل امل ُكلا حا

   4) او ر ق  ه  
 وقوله: )مثلها مثل املسلم  ولة امسية صفة للنكرة اجملرور )بشجرة .

وقوله: )تؤيت أكلها كلا حن بإذن ريفا  ولة وعلية لتمل أن تكون صفة ثانية  
،  5)وصفها باجلملةللنكرة، وأن تكون حاال من )شجرة  لكو ا نكرة فصوصة، بعد 

 .والرابط بن اجلملتن الضمري املستك يف تؤيت تقديره )هي 
وقوله: )وال لت ورقها  لتمل أن تكون مستأنفة، وجيوز أن تكون حاال من 
                                                                                            

   يف التمهيد من هذا البحث. 51،  ينار احلديث رقم: )010/ 2ومسلم:  012/ 2  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 51ث رقم: )ينار احلدي ، 2102/ 1مسلم:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02ينار احلديث رقم: ) ، 1/1012ومسلم:  2102/ 0البخاري:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث.  02، ينار احلديث رقم: )1/2122ومسلم: 0/2200البخاري:  1)

  00ينار: شرح قواعد ارعراب )  0)
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 .)شجرة 
 : ولة وعل األمر + ولة احلا النمط الرابع

 ورد هذا النمط يف ثنيثة تراكيب من أمثا  الصحيحن وذلك:
ًا ماْن ح دايدن ) اع عليه وسلم: صلا قوله  -     1) الت ماْس و ل ْو خ امت 
    2) أ ْولاْ و ل ْو باش اةن ) صلا اع عليه وسلم: وقوله  -
ْر ةن ) صلا اع عليه وسلم: وقوله  - قِّ مت     3) ات اُقوا الناار  و ل ْو باشا

تر ّكبت هذه اجلمل من ولة وعل األمر وولة حالية تُبنِّ ت عًلق  األمر باملطلوب يف 
 ويع أحواله، وكأنه قيل: التم  شيئا ص  ُغر أو ك  رُب، واتقوا النار بعمل صاحل قل 

 أو كثر، و و ذلك.
 : ولة وعل األمر + ولة جواب األمرالنمط الخامس

 ب من أمثا  الصحيحن، وذلك:ورد هذا النمط يف ثنيثة تراكي
)اْشف ُعوا تُ ْؤج ُروا  صلا اع عليه وسلم: قوله  -

(4 . 

  

ا ل ُه ي  ْفق ْهه ا  صلا اع عليه وسلم: وقوله  - )أ وُِّلوه 
(5   

  6) ت ْسل مْ  أ ْسلامْ ) صلا اع عليه وسلم: وقوله  -
الطلب، وهي من اجلمل هذه اجلمل وردت ويها ولُة وعلا األمر متضمنًة ولة  جزابا 

املركبة، أي هي ولة واحدة مشتملة علا ولتن إحدا ا مرتبطة باألخرى اربتاطا إسناديا  
 .كارتباط ولة الشرط وجواب الشرط، وكارتباط اخلرب باملخرب عنه

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 21، ينار احلديث رقم: )1111/ 2ومسلم:  1503/ 0  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.25ينار احلديث رقم: )  1112/ 2ومسلم:  022/ 2  البخاري: 2)

حلديث   األمثا  يف ا13 ، واألمثا  واحلكم للماوردي: مثل رقم: )2/011، ومسلم: ) 2/011)البخاري:   3)
  . 20رقم: ) 205النبوي: 

   يف التمهيد من هذا البحث. 23،  ينار احلديث رقم: )2122/ 1ومسلم:  021/ 2  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 1،ينار احلديث رقم: )2/2200  البخاري: 0)

 ،  1353/ 3،  ومسلم: 0/ 1  البخاري: 2)
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 الشرطيةالفعلية تركيب الجملة   
 الجملة الشرطية باستعمال حروف الشرط - 

ولتن تربط بينهما أداة ُتصريِّ ا ولًة واحدًة مركبًة، تتألف اجلملة الشرطية من 
، وأما احلروص واتفقوا علا )إْن   1)وقسم النحويون أدوات الشرط إ  حروص وأمساب

، وقد اسُتعمال هذان احلروان لككيب اجلمل الشرطية يف  2)و)لو ، واختلفوا ويما عدا ا
 اط التالية:األمثا  النبوية، وتشكلت تراكيبها علا األمن

 : إن + ولة الشرط ذات الفعل املضارع + ولة اجلواب ذات الفعل املاضيالنمط األول
ورد النمط يف تركيب واحد من أمثا  الصحيحن وذلك يف مثل القا م علا حدود 

    3) ا يعً وا و ا كُ ل  وا ه  ادُ ر  ا أ  م  م و  وهُ كُ ُر ت ْ ي    وإنْ ) اع والواقع ويها، جاب ويه:
 : إن + ولة الشرط ذات الفعل املاضي + ولة اجلواب ذات الفعل املاضيالثانيالنمط 

 تراكيب من أمثا  الصحيحن، منها:  4)ورد هذا النمط يف مثانية
و إاْن أ خ ُذوا ع ل ا أ ْيدايهاْم جن  ْوا، و جن  ْوا يف متام احلديث السابق: )صلا اع عليه وسلم: قوله 
  5)  و ايًعا
   6) و إاْن أ ْطل ق ه ا ذ ه ب تْ ، إاْن ع اه د  ع ل ي ْه ا أ ْمس ك ه ا) اع عليه وسلم: صلا قوله 

  الم + إن + ولة الشرط ذات الفعل املاضي + الم  + ولة جواب القسم: النمط الثالث
صلا اع  ورد هذ النمط يف تركيب واحد من أحاديث أمثا  اخلوارج وذلك قوله 

ياةا، ) عليه وسلم: ْرُُقون  مان  اراْسني ما ُمُروق  الساْهما مان  الراما تُ ل ن اُهْم ق  ْتل  ع ادن مي   ل ئاْن أ ْدر ْكتُ ُهْم أل  ق ْ

                                 
 120، و121العرب: ينار: اجلملة الشرطية عند النحاة   1)

 ، وحاشية اخلضري: 1/322 ، والتصريح: )112-0/110 ، وشرح ابن يعي : )322ينار: املفصل: )  2)
(2/010.  

   يف التمهيد من هذا البحث. 25، ينار احلديث رقم: )  2/222البخاري: )  3)

  .1/2111 ، ومسلم: )0/2305، ) 2/501) ، و2/222ينار: البخاري: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25ينار احلديث رقم: )  ،2/222البخاري: )  0)

   يف التمهيد من هذا البحث.20ينار احلديث رقم: )  ،1/013 ، ومسلم: )1/1521البخاري: )  2)
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 (1   
: ورد وعل الشرط يف النمط األو  مضارعا جمزوما: )وإْن يككوهم ، وجوابه أوال

ية، ول تأت يف الكتاب العزيز ماضيا مبنيا: )هلكوا ، وهذه الصورة قليلة االستمعا  يف العرب
 ذلك بأمرين: وعلل ابن يعي   2)ولذا خصها اجلمهور بالضرورة الشعرية

 أحد ا: أن الشرط إذا كان جمزوما لزم أن يكون جوابه كذلك...  -
ذا ل والثاين: أّن )إْن  إذا جزمت اقتضت جمزوما بعدها؛ ألن جزمها يتعلق بفعلن، وإ -

 . 3)ياهر جزُمها يف الثاين صارت مبنزلة حرص جازم ال يُؤتا له مبجزوم

: ورد الشرط واجلزاب وعلن ماضين يف تراكيب النمط الثاين، ويرى النحاة أن ثانيا
جيوز أن :  وقد شرطا أو جزاب إال إذا كان مستقبل املعىن، قا  املربد يقعالفعل املاضي ال 

تقع األوعا  املاضية يف اجلزاب علا معىن املستقبلة؛ ألن الشرط ال يقع إال علا وعل ل 
 . 4)يقع 

  لو + ولة الشرط ذات الفعل املاضي + ولة اجلواب ذات الفعل املاضي: النمط الرابع
 ورد هذا النمط يف أمثا  الصحيحن، علا صورتن: 

 ملاضي + الم + ولة الفعل املاضي: لو + ولة الفعل االصورة األوىل
 وردت هذه الصورة يف تركيب واحد، وذلك:

)ل ْو س ل ُكوا ُجْحر  ض ب  ل س ل ْكُتُموُه  صلا اع عليه وسلم: قوله  -
(5 . 

  
 الصورة الثانية: لو + مجلة امسية منسوخة بكان + الم + مجلة الفعل املاضي

 وردت هذه الصورة يف موضعن من هذه األمثا ، وذلك: 
ْبنا آد م  و اداي انا ماْن م ا ن ال بْ ت  غ ا ث الاثًا  صلا اع عليه وسلم: قوله  - )ل ْو ك ان  الا

(1   

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.11  ، ينار احلديث رقم: )2/011، ومسلم: ) 2/2012)البخاري:   1)

  .1/302 ، والتصريح: )1/112الكاوية: ) شرح الرضي علا  2)

  .0/112شرح ابن يعي : )  3)

  .2/15املقتضب: )  1)

   يف التمهيد من هذا البحث.10، ينار احلديث رقم: )1/2101ومسلم: 3/1201  البخاري: 0)
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يًّا)أ لُاًبون  أ ناُه ل ُكْم؟ ق اُلوا:  صلا اع عليه وسلم: وقوله  -   2)، ك ان  ع ْيًبا وايها ل ْو ك ان  ح 
 لو + ولة الشرط )أّن وصلتها  + ولة اجلواب ذات الفعل املاضي:  النمط الخامس

 ورد هذا النمط يف أمثا  الصحيحن علا صورتن:
 : لو + ولة امسية منسوخة بأّن + ما الناوية + ولة الفعل املاضيالصورة األوىل

ناُكْم  ل ْو أ نا ) صلا اع عليه وسلم: وردت هذه الصورة يف قوله  ر ُكْم و إاْنس ُكْم و جا أ وال ُكْم و آخا
دن و س أ ُلوينا و أ ْعط ْيُت ُكلا إاْنس انن م ْسأ ل ت ُه،  ذ لاك  ممااا عاْنداي إاالا   م ا ن  ق ص  ق اُموا يفا ص عايدن و احا

ل  اْلب ْحر   ا ي  ن ُْقُص اْلماْخي ُط إاذ ا أُْدخا ك م 
(3   

 امسية منسوخة بأّن + ولة الفعل املاضي )حمذووة  : لو + ولةالصورة الرابعة

ْرقًا و لْ  نُ ْؤذا ) صلا اع عليه وسلم: وردت الصورة يف قوله  يبان ا خ  ل ْو أ ناا خ ر ق ْن ا يفا ن صا
  4) م ْن و  ْوق  ن ا

: ورد احلرص )لو  يف هذه الكاكيب؛ ألداب معىن الشرط، وتستعمل )لو  الشرطية علا أوال
 وجهن:

 الوجه األول: 
لتعليق اجلواب علا الشرط يف املاضي، علا عكس ما قالوا يف )إْن ،  تكونأن 

وهذا هو الغالب يف استعماالت لو الشرطية، جاب يف شرح األلفية البن النا م:  )لو  يف 
الكنيم علا ضربن: مصدرية، وشرطية... وأما الشرطية: وهي للتعليق يف املاضي، كما أّن 

وإذا كانت )لو  كذلك ووقع بعدها وعل مضارع أُوِّ  باملاضي    5)عليق يف املستقبل )إاْن  للت
:  و )إْن  إذا وقع بعدها املاضي أحالت كما قالوا بعكس ذلك يف )إْن  يقو  ابن يعي 

معناه إ  املستقبل، و)لو  إذا وقع بعدها املستقبل أحالت معناه إ  املضي،  و قوله تعا : 

                                                                                            
   يف التمهيد من هذا البحث.51، ينار احلديث رقم: ) 020/ 2ومسلم:  2321/ 0  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث.02ينار احلديث رقم: ) ،2202/ 1مسلم:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.12، ينار احلديث رقم: )1/1551مسلم:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث.25، ينار احلديث رقم: ) 2/222  البخاري: 1)

  .011شرح ابن النا م: )  0)
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خنيص )إْن  يف أي: لو أطاعكم، وهي   1)چڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ   چ 
  . 2)الزمان 

وهور  وذهبوهذا الوجه هو الوارد يف أمثا  الصحيحن، وقد أقره النحاة ويعا، 
مث اختلفوا يف كيفية إوادهتا إياه، علا   3)علا أ ا يف هذا االستعما  تفيد االمتناع النحاة
 قولن:

ثري من النحوين، : أ ا تفيد امتناع الشرط واجلواب ويعا، وهو قو  كالقول األول -
 ولذلك يقولون يف معناها: )لو: حرص امتناع المتناع . 

: أ ا تفيد امتناع الشرط خاصة، وال داللة  ا علا امتناع اجلواب أو علا القول الثاني -
، وابن هشام، وغريهم من ، واملرادي، وأيب حيان؛ وهو اختيار ابن مالك 4)ثبوته

ولما كان سيقع لوقوع   لو)وأما بقوله    احملققن، قالوا وهو الذي قصده سيبويه
   5) غريه

)لو    وهذا القو  األخري يتفق مع استعما  )لو  يف أمثا  الصحيحن، وأما عبارة: 
حرص امتناع المتناع  وإ ا ختالف استعما  )لو  يف بع  الكاكيب حيث جاب اجلواب ويها 
ثابتا مع انتفاب الشرط، كما يف ولة: )لو كان حيا كان عيبا ويه ؛ ألن العيب ثابت للجدي 
األسك حيا وميتا، ومثلها ولة: )لو كان البن آدم واديان من ما  البتغا ثالثا ؛ ألن ابتغاب 
ابن آدم زيادة املا  املعب ار  عنه ب )ابتغا واديا ثالثا  ثابت مع انتفاب الشرط، إذ ال يصح 

                                 
 0احلجرات:  1)

  .0/110شرح ابن يعي : )  2)

، 202وشذ عن ذلك الشلوبن، وأنكر إوادهتا معىن االمتناع، وتبعه ابن هشام اخلضراوي، ينار: )اجلىن الداين:   3)
  .1/201واملغين: )

 ، واجلىن 1/222 ، والبحر احمليط: )1/101 ، وشرح الرضي علا الكاوية: )3/111ينار: شرح التسهيل: )  1)
  .225-1/221 ، واملغين: )202-202الداين: )

 . وعرب ابن مالك عن معناه وقا : )لو: حرص شرط يقتضي امتناع ما يليه، واستلزامه لتاليه  1/221الكتاب: )  0)
  وقا  ابن هشام:  لو: حرص يقتضي يف املاضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه  )املغين: 3/111)شرح التسهيل: 

1/225.  
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عكسه: لو ل يكن له واديان من ما  ل يبتد ثالثا، بل هو مبتدن لذلك مع وجود الشرط 
وانتفا ه، و ذه الشواهد وأمثا ا رد احملققون هذه العبارة؛ ألن معناها خيالف االستعما  

:  وهذه عبارة غري صحيحة؛ أل ا تقتضي كون جواب يح يف مواطن كثرية، قا  املراديالفص
والتحقيق يف   1))لو  ممتنعا غري ثابت دا ما، وذلك غري الزم؛ ألن جوايفا قد يكون ثابتا 

د ا لشرط أو وُقاد، ولكنه معىن )لو  يف هذين احلديثن وأمثا ما أ ا تفيد تقرير اجلواب ُوجا
 .  2)مع و  ْقداه أو 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  چ ومن شواهد النحاة علا هذا املعىن قوله تعا : 

   3) چ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئ
قا    4):  نعم العبد صهيب لو ل خيف اع ل يعصه رضي اع عنه املشهور عن عمرواألثر 

:  وبيانه أن كل شيب امتنع ثبت نقيضه، وإذا امنتع )ما قام  ثبت )قام  ابن هشام
ثبوت املعصية مع  -تناع المتناعيعين: ام-وبالعكس، وعلا هذا ويلزم علا هذا القو ... 

وهو عكس املراد، إذ املراد  تقرير عدم العصيان علا كل حا ، وأن  ، 5)ثبوت اخلوص 
   6)انتفاب املعصية مع ثبوت اخلوص أو  

 : الوجه الثاني
اجلواب علا الشرط يف املستقبل، وكادص )إْن  الشرطية إال أ ا ال  لتعليقأن تكون 

                                 
 .203اجلىن الداين:   1)

  .1/220: املغين: )ينار  2)

 .20لقمان:   3)

اشتهر يف كنيم األصولين وأصحاب املعاين    مث قا :  1205برقم ) 011ذكره السخاوي يف املقاصد احلسنة:   1)
مث رأيت فط شيخنا أنه  ...وأهل العربية من حديث عمر وذكر البهاب السبكي أنه ل يافر به يف شيب من الكتب

أورده أبو عبيد يف  :  13/125) :كنز العما  ، ويف  بن قتيبة لكن ل يذكر له إسناداال  فر به يف مشكل احلديث
  .وأبو عبيد من الصدر األو  قريب العهد أدرك أتباع التابعن والااهر أنه وصل إليه إسناده ...الغريب

  .1/222املغين: )  0)

  .1/220املرجع السابق: )  2)
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 كقوله: ]الطويل[   1)مضارع دا  علا املستقبلجتزم، ويليها وعل 
 ومن دون ر ْمس ينا من األرض سبسب ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا
لصوتا صدى ل  ْيلا ي  ه ّ  ويطرب لال صدى صويت وإن كنت راّمةً 

(2   
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ وإذا وليها ماض أو  باملستقبل كقوله تعا : 

وأنكر بع  النحاة جميب لو الشرطية للتعليق يف   3)چچ  چ   چ  چ  
ويقو :  وذهب بع  النحوين إ  أن )لو  كما  ابن مالك املستقبل، منهم بدر الدين

تكون للشرط يف املاضي كذلك تكون للشرط يف املستقبل... وعندي أن )لو  ال تكون لغري 
  . 4)الشرط يف املاضي، وما متسكوا به ال حجة ويه لصحة محله علا املضي 

جبملة امسية منسوخة ب )أّن  يف تراكيب أمثا  الصحيحن،   : وردت )لو  الشرطية متلوةً ثانيا
كما يف ولة: )لو أن أولكم وآخركم... قاموا  وولة: )لو أنا خرقنا ، ومثل هذ الكاكيب 

، ولذلك عمدوا إ   5)ال تواوق ما قرره النحاة من أن )لو  الشرطية ال يليها إال األوعا 
 ختريو ذلك علا مذهبن:

، واخلرب يف تأويل مصدر مرووع باالبتدابجلملة االمسية من )أن وصلتها  أحد ا: أّن ا -

                                 
  .1/112 ، والتصريح: )1/251املغين: ) ، 3/112شرح التسهيل: )  1)

 ، وبني نسبة 2/532يف شرح أشعار ا ذلين: ) -وامسه: عبد اع بن سلمة السهمي-البيتان أليب صخر ا ذيل   2)
با لقيس بن امللو جمنون ليلا يف التصريح: )1/251 ، واملغين: )3/112يف شرح التسهيل: )  . 1/112 ، وُنسا

هو الذي جُييبك مبثل صوتك يف اجلبا  وغريها، والرمس: القرب أو ترابه، والسبسب: املفازة، واألصداب: وع صدى، و 
والرِّمة: العاام البالية، وي  ه ً : يرتاح، والطرب: خفة لسرور. ينار: شرح أشعار ا ذلين، والتصريح: الصفحات 

 السابقة.

 5النساب:   3)

  بعد أن ذكر البيتن 3/112وقا  أيضا يف تكملته لشرح التسهيل ) ، 010شرح ابن النا م علا األلفية: )  1)
واآلية:  وليس حبجة؛ ألن غاية ما ويه أن ما جعل شرطا ل )لو  مستقبل يف نفسه، أو مقيد مبستقبل، وذلك ال ينايف 

عليه ابن هشام يف امتناعه ويما مضا المتناع غريه، وال حيوج إ  إخراج )لو  عما عهد من معناها إ  غريه ، وقد رد 
  1/251املغين: )

  010 ، وشرح ابن النا م: )3/113ينار: شرح التسهيل: )  0)
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 . 1)ووهور البصرين، واختاره ابن عصفور حمذوص، وهو مذهب سيبويه
لفعل  نه واعليف تأويل مصدر مرووع علا أوالثاين: أن اجلملة االمسية من )أّن وصلتها   -

وهو مذهب الكووين واألخف ، واملربد،  والتقدير: )لو ثبت أن أولكم وآخركم  ضمر
ويكجح هذا املذهب؛ ألن ويه إبقاب )لو  علا اختصاصها   2)والزفشري وغريهم

 بالفعل.
: ورد جواب لو يف هذه الكاكيب وعني ماضيا مثبتا مقرونا بالنيم، كما يف )البتغا ثالثا  ثالثا

و)لسلكتموه ، وورد وعني ماضيا مثبتا بدون النيم، كما يف )لو كان حيا كان عيبا ويه ، وورد 
 وعني ماضيا منفيا بدون النيم، كما يف )ما نقص ذلك مما عندي .

وهذه الصور ذكرها النحاة وبينوا أن جواب )لو  إذا كان وعني ماضيا مثبتا، واقكانه 
مث   3)ان منفيا ب )ما  واقكانه بالنيم قليل ول يرد يف التنزيلبالنيم أكثر من تركها، وأما إذا ك

 اختلفوا يف حقيقة هذه النيم.
وقيل: تفيد التسويف؛ أل ا تد  علا تأخري وقوع اجلواب عن الشرط وتراخيه عنه، 
وإسقاطها يد  علا التعجيل وأن اجلواب يقع عقيب الشرط بني مهلة، وقيل: هي للتأكيد، 

د ارتباط إحدى اجلملتن باألخرى، وقيل: هي النيم الواقعة يف جواب أي: تفيد تأكي
 . 4)القسم، وقولك: )لو زرتين ألكرمتك  يف تقدير: )واع لو زرتين ألكرمتك 

: وردت ولة )لو  الشرطية حمذووة اجلواب وويها معىن التمين وذلك يف قوله )لو أنا رابعا
، واختلف النحاة يف حقيقة )لو  يف مثل هذا خرقنا يف نصيبنا خرقا ول نؤذ من ووقنا 

وقا  بعضهم: )لو  يف مثل هذا الككيب للتمين وهي قسم برأسه، وال لتاج إ  ،  5)الككيب

ے   چ  إ  جواب، وقد يؤتا  ا جبواب منصوب بعد الفاب كجواب ليت، ومنه قوله تعا :

                                 
  .1/110 ، والتصريح: )3/111 ، وشرح التسهيل: )2/203ينار: شرح اجلمل: )  1)

  .1/112، التصريح: )012 ، وشرح ابن النا م: 3/111ينار: شرح التسهيل: )  2)

  .1/212 ، وأوضح املسالك: )3/151ينار: املساعد: )  3)

  .1/05ينار: معاين النحو: )  1)

  .2/101 ، و ع ا وامع: )1/252 ، املغين: )1/1513ينار: ارتشاص الضرب:  )  0)
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 . 1)چۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  
و  يُ ق ّدر يف هذا -وقا  اآلخرون: بل هي )لو  الشرطية أشربت معىن التمين، وجوايفا حمذوص 

ودليلهم أنه قد يأيت جوايفا بالنيم  -احلديث بنحو: لكان خريا، أو لكان أحسن، و و ذلك
 بعد جوايفا بالفاب كقوله: ]الواور[

ن ا ابا أًي زايرا  وُيْخب  ر   ُكل ْيبن   و  ل ْو نُبا   املق اباُر ع ن  باالذا
ًنا ل ق را باي وما الشاْع ث م ْن  ت  الُقُبور   ع ي ْ و ك يف  لاق اُب م ن ل 

(2   
 الجملة الشرطية باستعمال أسماء الشرط -

ورد استعما  األمساب: )م ن، وما، وأي، وأينما، وإذا  لككيب اجلملة الشرطية يف 
أمثا  الصحيحن، ويرى النحويون أن هذه األمساب تستعمل ألداب معىن الشرط إذا ضمنت 

، ونحو )من يكرمين يرجعمعىن )إْن ؛ أل ا األصل يف أداب هذا املعىن، وأن كل شرط إليها 
رمين أحد أكرمه ، و و )مىت تكرم زيدا أكرمه  أصله: )إن تكرم زيدا أكرمه  أصله: )إن يك

 ، وهلم جرا. 3)يوم اخلميس أو يوم اجلمعة أكرمه 
وأبرز ما ختتلف به أمساب الشرط عن حروص الشرط يف تركيب اجلملة هو احملل 

ملة، ومن أن حيتل حمني إعرابيا يف اجل -يف طبيعة النحو العريب –ارعرايب، إذ ال بد لنيسم 
احملدثن من يرى أن األو  أن يُنا ر إ  اجلانب والو يفي  ذه األدوات، وني حاجة إ  هذا 
التقسيم، جاب يف كتاب اجلملة الشرطية عند النحاة:  ومىت اعتربنا أدوات الشرط ذات 
و يفة خاصة تؤديها يف اجلملة... وجدنا أنا لسنا حباجة إ  ذلك التقسيم الصريف إ  

                                 
 122البقرة:   1)

 ، ونسب البيت األو  له أيضا يف احملكم البن 0/02، ويف األغاين: )35البيتان ملهلهل بن ربيعة يف ديوانه:  2)
 ، واملغين: 1/1511 ، وجاب البيتان بني نسبة يف االرتشاص: )1/102 ، ويف اللسان: )ذنب: 11/23ه: )سيد
 . والذنا ب: هو املوضع الذي قتل ويه ُكليب وهو بنجد علا يسار طريق مكة، والزير: الذي يكثر من 1/252)

معاوية بن عامر بن ثعلبة قتني يف يوم زيارة النساب، وجمالستهن، والشعثمان: رجنين  ا: شعثم، وعبد لس ابنا 
  .35واردات. ينار: الديوان: )

 ، واملربد بعد أن ذكر 212-211، و211، و1/232ينار: البسيط يف شرح ول الزجاجي البن أيب الربيع: )  3)
  .2/10أدوات الشرط أمساب و رووا وحرووا قا :  وحروها يف األصل )إْن  وهذه دواخل عليها  )املقتضب: 
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   1)ص وأمساب، وال حباجة إ  معروة املوقع ارعرايب الذي يكون لألمساب حرو 
هذا وقد تشكلت تراكيب اجلملة الشرطية باستعما  أمساب الشرط يف أمثا  

 الصحيحن علا النحو التايل :
 : تراكيب الجملة الشرطية باستعمال )َمن(أوالً 

 أمناط: ربعةأوردت اجلمل الشرطية باستعما  اسم الشرط )م ن  علا 
 من + ولة الشرط ذات الفعل املضارع + ولة اجلواب ذات الفعل املضارع: النمط األول

 جاب هذا النمط علا ثنيث صور:
 الصورة األوىل: من + مجلة الفعل املضارع + مجلة الفعل املضارع

 وردت الصورة يف ثنيثة تراكيب وهي:
و م ْن  ،و م ْن ي ْأُخْذ م ااًل حبا قِّها يُ ب ار ْك ل ُه وايها ...  إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم،)

ث  ُلُه، ك م ث لا الاذاي ي ْأُكُل و ال  ي ْشب عُ      2)  ي ْأُخْذ م ااًل باغ رْيا ح قِّها و م 
   3)  اللاهُ  يُ ْغناها  ي ْست  ْغنا  و م نْ  ،اللاهُ  يُعافاهُ  ي ْست  ْعفافْ  م نْ )

  + ولة الفعل املضارع + ال + ولة الفعل املضارع: من + الالصورة الثانية
ال  مْ ح  رْ ن ال ي   م  )صلا اع عليه وسلم:ة هذا الككيب مرة واحدة يف قوله وردت صور 

 مْ ح  رْ ي ُ 
من ال يرحم ال ) :قوله:  علا رواية اجلزم، وقد ُرواي احلديث بروايتن، قا  العيين  4)
  نم  )الروع علا اخلرب واجلزم علا أن  :قلت ،بالروع واجلزم ويهما قاله الكرماين  يرحم
وقيل جيوز الروع يف اجلزبين واجلزم ويهما والروع يف األو  واجلزم يف الثاين  ...شرطية

   5) وبالعكس ويحصل أربعة أوجه
 املضارع + ل + ولة الفعل املضارع: من + ل + ولة الفعل الصورة الثالثة

                                 
 122اجلملة الشرطية عند النحاة العرب:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.12واللفظ له، ينار احلديث رقم: ) 2/020ومسلم: 3/1110البخاري:  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 51ينار احلديث رقم: ) ، 010/ 2ومسلم:  012/ 2البخاري:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112، ينار احلديث رقم: )1215/ 1ومسلم:  2230/ 0البخاري:   1)

  .2/150، ومرقاة املفاتيح: )210 ، وينار: إعراب احلديث النبوي للعكربي: 22/111عمدة القاري: )  0)
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م ث  ُلُه  ) صلا اع عليه وسلم: وردت هذه الصورة يف تركيب واحد، وذلك يف قوله 
اعاي  د خ ل  الداار  و أ ك ل    ك م ث لا ر ُجلن ب  ىن  د ارًا، و ج ع ل  وايه ا م ْأُدب ًة و ب  ع ث  د اعاًيا، و م ْن أ ج اب  الدا

 ْأُدب ةا 
 ْأُدب ةا و  ، مان  امل

    1) ،م ْن لْ  جيُابا الدااعاي  لْ  ي ْدُخلا الداار  و لْ  ي ْأُكْل مان  امل
 من + ولة الشرط ذات الفعل املاضي + ولة اجلواب ذات املضارع املنفي ب )ل : النمط الثاني

صلا اع عليه  ورد هذا النمط يف تركيب واحد من أمثا  الصحيحن وذلك قوله 
ُلُه، لْ  ُيْسراْع باها ن س ُبهُ )وسلم:    2) و م ْن ب طاأ  باها ع م 

 : من + ولة الشرط ذات الفعل املاضي + ولة اجلواب ذات الفعل املاضيالنمط الثالث
 جابت تراكيب هذا النمط يف األمثا  النبوية علا أربع صور:

 : من + ولة الفعل املاضي + ولة الفعل املاضيالصورة األوىل
 تراكيب من أمثا  الصحيحن منها:   3)وردت الصورة يف أربعة

الرااعا ) ، ك  ها، و م ْن و ق ع  يفا الًشبُ ه اتا و ق ع  يفا احلْ ر اما ي و م نا ات اق ا الًشبُ ه اتا اْست ب ْر أ  لادايناها و عاْرضا
ُك أ ْن ي  ْرت ع  وايها     4) ي  ْرع ا ح ْو   احلْام ا، يُوشا

 : من + ولة الفعل املاضي + واب + قد + ولة الفعل املاضيةالصورة الثاني
م ث  ُلُه ك م ث لا ر ُجلن ب  ىن  ) صلا اع عليه وسلم:وردت هذه الصورة يف تركيبن من قوله 

اُر اجل ناُة، و الدااعاي حُم ماٌد ص لاا اعُ  ...د ارًا، و ج ع ل  وايه ا م ْأُدب ًة و ب  ع ث  د اعاًيا  ،ع ل ْيها و س لام   و الدا
و م ْن ع ص ا حُم ماًدا ص لاا اُع ع ل ْيها  و م ْن أ ط اع  حُم ماًدا ص لاا اُع ع ل ْيها و س لام  و  ق ْد أ ط اع  اللاه ،

       5) ،و س لام  و  ق ْد ع ص ا اللاه  
 : م ن + ولة الفعل املاضي + واب + ولة الفعل املاضي اجلامد الصورة الثالثة

                                 
  يف 1رقم: )  ينار احلديث 2221  حديث:)325، والكمذي يف كتاب األمثا ، ص: )2/2200البخاري:   1)

 التمهيد من هذا البحث. 

   يف التمهيد من هذا البحث.53، ينار احلديث رقم: )2101/ 1مسلم:   2)

  2/1112 ، ومسلم: )2/2200، ) 2/023)البخاري:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11ينار احلديث رقم: ) ،3/1215ومسلم:  1/22البخاري:   1)

  1 ، ينار احلديث رقم: )2221  حديث:)325كمذي يف كتاب األمثا ، ص: ) ، وال2/2200البخاري: )  0)
 يف التمهيد من هذا البحث.
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)إانا        صلا اع عليه وسلم: وردت هذه الصورة يف تركيب واحد، وذلك قوله 
ر ٌة ُحْلو ٌة،  ا اْلم ا   خ ضا ُه حبا قِّها، و و ض ع ُه يفا ح قِّها، و ناْعم  اْلم ُعون ُة ُهو  ه ذ      1) و م ْن أ خ ذ 

 : من + ولة الفعل املاضي + ولة امسية منسوخة ب )كان ورة الرابعةالص
 جابت هذه الصورة يف تركيبن من أمثا  الصحيحن، و ا يف:

ر ٌة ُحْلو ٌة...،  صلا اع عليه وسلم: ووله  ا اْلم ا   خ ضا ُه باغ رْيا ح قِّها، ك ان   )إانا ه ذ  و م ْن أ خ ذ 
    2) ْشب عُ ك الاذاي ي ْأُكُل و ال  ي  

ا اْست ب ان  أ تْ ر ك  ) صلا اع عليه وسلم: وقوله  ، ك ان  لام    3) و م ْن ت  ر ك  م ا ُشبِّه  ع ل ْيها مان  ارامثْا
 من + ولة الشرط ذات الفعل املاضي + واب + ولة اجلواب امسية منسوخة ب )إن : الرابعالنمط 

صلا اع عليه  ورد هذا الككيب يف أمثا  الصحيحن مرة واحدة وذلك يف قوله  
ْر ةن ماْن ك ْسبن ط يِّبن )وسلم: ا اللاه   و إانا  م ْن ت ص داق  باع ْد ا مت  يناها، ي  ت  ق ب اُله     4)... يُ ر بِّيه ا مُثا  باي ما

ي عند النحاة : استعملت )من  يف ويع هذه الكاكيب شرطا للعاقل، وهأوال
:  تقو  يف )من : )م ن يأتين آته ، وني يكون ذلك إال ملا يعقل، فتصة ملا يعقل، يقو  املربد

وناق  النحاة موقع أمساب الشرط من ارعراب، وانتهوا  ، 5)وإن أردت يفا غري ذلك ل يكن 
تكون مرووعة علا االبتداب، أو منصوبة إ  أن أمساب الشرط غري الاروص تكاوح بن أن 

وإن )م ن  يف ويع هذه   6)علا املفعولية، أو جمرورة حبرص اجلر، وعلا ضوب ما قرروه
الكاكيب وقعت مبتدأ، واختلفوا يف خرب هذا املبتدأ، وقيل: اخلرب ولة الشرط وحدها؛ 
الشتما ا علا ضمري يعود إ  اسم الشرط، وقيل: اخلرب ولة اجلواب وحدها؛ ألن الفا دة 

ا ما علا يفا متت، وقيل: اخلرب جمموع اجلملتن؛ ألن الفا دة ال تتم إال يفما مع اشتم

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 12 ، ينار احلديث رقم: )022/ 2 ، ومسلم: )0/2322البخاري: )  1)

 ذا البحث.  يف التمهيد من ه12 ، ينار احلديث رقم: )022/ 2 ، ومسلم: )0/2322  البخاري: )2)
   يف التمهيد من هذا البحث.1 .، ينار احلديث رقم: )2/023البخاري: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث.3 ، ينار احلديث رقم: )2/012، ومسلم: ) 2/2012)البخاري:   1)

  .2/15املقتضب: )  0)

 ، واجلملة الشرطية عند 2/122وما بعدها، وشرح اجلمل البن عصفور: ) 103ينار: التوطئة للشلوبين:   2)
  .101-120النحاة العرب: )
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الضمري، و ا كاجلملة الشرطية املخرب يفا عن املبتدأ يف  و: زيد إن يقم أقم، واجلملة 
 . 1)الشرطية ويعها هي اخلرب

: ورد وعل ولة الشرط وولة اجلواب يف النمط األو  مضارعا جمزوما، وهذا هو ثانيا
:  وأصل اجلزاب أن تكون األصل يف وعلي ولة الشرط واجلواب عند النحوين، يقو  املربد

:  واألجود كو ما ويقو  الرضي  2)أوعاله مضارعة؛ ألنه يعريفا، وال يعرب إال املضارع 
   3)مضارعن 

 ثانيا: تركيب الجملة الشرطية باستعمال )أي(

 ط واحد يف أمثا  الصحيحن.وردت اجلملة الشرطية باستعما  )أّي  علا من
  أي + املضاص إليه + ولة الشرط ذات املاضي + ولة اجلواب ذات املاضي: وصورة النمط

و أ ًي ق  ْلبن ُأْشراب  ه ا، نُكات  ) صلا اع عليه وسلم: وجابت الصورة مرتن يف قوله 
     4)  ُنْكت ٌة ب  ْيض ابُ  و أ ًي ق  ْلبن أ ْنك ر ه ا، ُنكات  وايها  وايها ُنْكت ٌة س ْود اُب،

 ثالثا: تركيب الجملة الشرطية باستعمال )أينما(

 وردت اجلملة الشرطية باستعما  )أينما  علا منط واحد يف تركيب واحد.
 أينما + ولة الفعل املاضي )الشرط  + واب + ولة وعل األمر )اجلواب : وصورة النمط

ُْرُق ) صلا اع عليه وسلم: جاب هذا الككيب يف قوله  ْرُُقون  مان  الدِّينا ك م ا مي  مي 
ياةا،  تُ ُلوُهمْ الساْهُم مان  الراما ا ل قايُتُموُهْم و اق ْ      5) و أ يْ ن م 

 رابعا: تركيب الجملة الشرطية باستعمال )إذا(

 وردت اجلملة الشرطية باستعما  اسم الشرط )إذا  يف هذه األمثا  علا منطن.

                                 
 ، نقني عن أحاديث الدعاب يف الصحيحن دراسة لغوية: 2/021ينار: الفاخر يف شرح ول عبد القاهر: )  1)
(2/220.  

  .2/12املقتضب: )  2)

  1/112شرح الرضي علا الكاوية: )  3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0، ينار احلديث رقم: )1/122مسلم:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12ينار احلديث رقم: ) ، 012/ 2ومسلم:  2035/ 2البخاري:   0)



ص  244 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 إذا + ولة الشرط ذات الفعل املاضي + ولة اجلواب ذات الفعل املاضي: النمط األول
إاذ ا اْشت ك ا ماْنُه ُعْضٌو )تراكيب منها قوله:   1)ورد النمط علا صورة واحدة يف أربعة

  2) ت د اع ا ل هُ س ا اُر اجلْ س دا باالساه را و احْلُماا
 ابا م ًروا ع ل ا م ْن و  ْوق  ُهمْ إاذ ا اْست  ق ْوا مان  ) وقوله:

    3) امل
 : إذا + ولة الشرط ماضوية  + ولة اجلواب طلبيةالنمط الثاني

 وجابت تركيب هذا النمط علا صورتن:
 إذا + ولة الفعل املاضي + واب + ولة وعل األمرالصورة األوىل: 

صلا اع   وردت الصورة يف تركيب واحد من أمثا  الصحيحن، وذلك يف قوله
     4) و إاذ ا اْستُ ْنفاْرمُتْ و اْنفاُروا) عليه وسلم:

 : إذا + ولة الفعل املاضي + واب + الم األمر + ولة الفعل املضارعالصورة الثانية
 وردت الصورة يف تركيبن من أمثا  الصحيحن:

   5) أ ح دُُكْم ع ل ا م لاي  و  ْلي ْتب عْ  و إاذ ا أُْتباع  )م ْطُل الغ يناِّ  ُْلٌم ،  صلا اع عليه وسلم: قوله 
،) صلا اع عليه وسلم: وقوله  ت ُه، و  ْليُ ع جِّْل إا    الساف ُر قاْطع ٌة مان  الع ذ ابا و إاذ ا ق ض ا ن  ْهم 
 . 6) أ ْهلاها 

                                 
   2/015مسلم: )  1)
   يف التمهيد من هذا البحث.21، ينار احلديث رقم: )1/1555ومسلم:  0/2232  البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25، ينار احلديث رقم: )2/222ي:   البخار 3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20 ، ينار احلديث رقم: )3/1122، ومسلم: ) 1120/ 3  البخاري: 1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 52، ينار احلديث رقم: ) 1150/ 3ومسلم:  055/ 2  البخاري: 0)

 ، ينار احلديث رقم: 022) 301، واألمثا  يف احلديث النبوي ص:  1022/ 3: ومسلم 235/ 2  البخاري: 2)
   يف التمهيد من هذا البحث.21)



ص  245 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 
 
 
 
 الثالث الفصل

 
 :مبحثانتمهيد و  وفيه ،الداللي بالمستوى المتعلقة األحاديث

 الحقيقية الداللة من حيث االستعمال إلى: األلفاظتقسيم تضمن التمهيد، 
 الحقيقة اللغوية ( أ)

 الحقيقة العرفية ( ب)

 الحقيقة الشرعية )جـ( 
 المفردة األلفاظ داللة: األول المبحث       

 المركبة األلفاظ داللة: الثاني المبحث        

 
 
 
 
 
 

 
 



ص  246 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يف األمثال النبوية   -

 

 

 المتعلقة بالمستوى الدالليالفصل الثالث: األحاديث 
 التمهيد

يتناو  هذا الفصل داللة  األلفايفا املفردةا، الواردةا يف األمثا  النبوية من الصحيحن، 
  1)ومعىن داللة اللفظ:  كون اللفظ حبيث إذا أُطلاق و هام منه املعىن م ن كان عاملا بوضعه له 

ونه حبيث إذا مسُاع أو خُتيِّل الحاتا ويقو  األصفهاين:  اعلم أن داللة اللفظ عبارة عن ك
  . 2)النفس معناه 

ومنذ وجر احلضارة ارسنيمية ُعين العلماب بدراسة ألفايف القرآن الكرمي، واحلديث 
النبوي وغري ا من مصادر اللغة العربية، وقد كشفت تلك الدراسات عن تقسيمات عدة 

قيقية الداللة من حيث االستعما  إ  لأللفايف، ويعنينا يف هذا الفصل تقسيمهم لأللفايف احل
 .  3)الشرعية، واحلقيقة واحلقيقة العرويةثنيثة أقسام: احلقيقة اللغوية، 

ع له أواًل يف اللغة، مثل: الشمس والقمر،  املستعملوهي اللفظ  :الحقيقة اللغوية -أ ويما ُوضا
 .  1)للكوكبن املعروون، وارنسان لبين آدم، واألسد لذلك احليوان املفكس

وألفايف هذا القسم نوعان: ما يعرص معناه اخلاصة والعامة من أهل اللغة، وما ال يعرص 
:  واأللفايف املفردة تنقسم قسمن : معناه إال اخلاصة ويُطل ق عليه )الغريب ، يقو  ابن األثري

 أحد ا خاصٌّ واآلخر عامٌّ. 
أّما العام: وهو ما ي ْشك اك يف معروته ُوهور أهل اللسان العريب مما ي ُدوُر ب ين هم يف اخلطاب 

او لوه وت لقاُفوه من حا  وهم يف معروته س و اٌب أو قريٌب من الساواب ت ناق لوه ويما بينهم وت د
 الصِّغ ر لضرورة التافاُهم وت  ع ّلموه.

وأما اخلاًص: وهو ما يدور من األلفايف الًلغ وية والكلمات الغريبة احلوشياة الع ال يعروها إال 
وكان االهتمام مبعروة  -وقليٌل ما  ُهْم  -م ن ُعينا  يفا وحاو ظ  عليها واستخر ج ها من مااّ ا 

                                 
، وداللة 1/112، والبحر احمليط يف أصو  الفقه للزركشي: 210-1/211  اريفاج يف شرح املنهاج للسبكي: 1)

 .22السياق: 
 22قني عن داللة السياق: ، ن1/101  بيان املختصر )شرح فتصر ابن احلاجب  2)

 220، وعلم الداللة أصوله ومباحثه يف الكاث العريب: 1/31  ينار : الطراز : 3)

 ،   1/31، والطراز : 1/12  ينار : ارحكام يف أصو  األحكام لآلمدي : 1)
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   1)النوع اخلاّص من األلفايف أهما مما سواه هذا 
:  لغات القرآن العزيز علا قسمن: قسم يكاد يشكك يف وهم معناه ويقو  أبو حيان 

عامة املستعربة وخاصتهم، كمدلو  السماب واألرض، وووق ولت، وقسم خيتص مبعروته من له 
 . 3)ومسوه: غريب القرآن   2)وهو الذي صنف أكثر الناس ويه اطنيع وتبحر يف اللغة العربية،

ع  الحقيقة العرفية: -ب وهي اللفظ املستعمل ويما وضع له بعرص االستعما ، خنيوا ملا ُوضا
له يف اللغة، كأن يكون اللفظ موضوعا ملعىن عام و  ُيخ ّصص بعرص االستعما ،  و: لفظ 

لا األرض، مث اختص بعرص االستعما  بذوات األربع، الدابّة، الذي كان عاما لكل ما يداّب ع
أو يكون اللفظ يف أصل الوضع مبعىًن، مث ُيستعم ل جمازا خارجا عن الوضع اللغوي، ويشتهر 
استعماله يف ذلك املعىن حبيث ال يفهم عند ارطنيق غريُه، كلفظ الغا ط املوضوع للمكان 

 .  1)من ارنساناملطمئن من األرض، مث اشتهر باخلارج املستقذر 
ع لهوهي الحقيقة الشرعية:  -ج بعرص الشريعة ارسنيمية سواب  اللفظ املستعمل ويما ُوضا

أكان اللفظ واملعىن ال يعروهما العرب يف مهد لغتهم، وفاطباهتم اليومية، أم أ م ل يضعوا 
،  0)ذلك اللفظ لذلك املعىن، وذلك  و: ارميان، والصنية، والزكاة، والثواب، و و ذلك

، ولدث عنها غريه  2)يف لت مسما: األسباب ارسنيميةعن هذه األلفا ولدث ابن وارس
 .  0)لت مسما: األلفايف ارسنيمية

وهل نُقال ت تلك األلفايف من الوضع اللغوي إ  الوضع الشرعي أم أ ا باقية علا 

                                 
 1/ 1  النهاية: 1)

حلديث أليب عبيد القاسم ب سنيم   وقد صنفوا يف غريب احلديث، كما صنفوا يف غريب القرآن ومن ذلك: غريب ا2)
، وغريب احلديث للخطايب 202، وغريب احلديث البن قتيبة عبد اع بن مسلم الدينوري املتوىف: 221ا روي املتوىف: 

، وتفسري غريب ما يف الصحيحن حملمد بن أيب نصر وتوح األزدي 322أمحد بن حممد البسع أبو سليمان املتوىف: 
 . 122احلميدي املتوىف: 

، نقني عن: املعاجم املفهرسة أللفايف القرآن الكرمي، للدكتور عبد الرمحن 11  لفة األريب مبا يف القرآن من الغريب: 3)
 0احلجيلي: 

 .     1/31، والطراز : 1/12، وارحكام يف أصو  األحكام لآلمدي : 122  ينار : املستصفا : 1)

   املراجع السابقة نفس اجلزب والصفحة.0)

  1/251، واملزهر : 02  ينار : الصاح : 2)

 105، والبلغة يف أصو  اللغة: 1/251، واملزهر:1/120  ينار: الزينة يف الكلمات ارسنيمية العربية: 0)
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 : 1)وضعها اللغوي، ولكن ارسنيم أضاص إليها أشياب؟ يف ذلك ثنيثة أقوا 
 يها اللغوية إ  معان جديدة، ل يكن للعرب عهٌد يفا. : أن الشرع نقلها من معان األول

: أن هذه األلفايف باقية علا وضعها اللغوي، وإمنا الشرع زاد ويها أحكاما وشروطا،  والثاني
والصنية عبارة عن الدعاب، ولكن الشرع أضاص إليه الركوع والسجود، واحلو عبارة عن القصد، 

 ص، والسعي، وهكذا.ولكن الشرع أضاص إليه الوقوص، والطوا
: أن هذه األلفايف قد تصرص ويها الشرع تصرص أهل العرص، وهي بالنسبة إ  اللغة والثالث

 جماز، وبالنسبة إ  عرص الشرع حقيقة. 
والقو  بالنقل هو الذي عليه وهور العلماب من اللغوين، والفقهاب، واألصولين 

واملعتزلة يرون أن الشرع نقل هذه األلفايف إ  معان  ، 2)واملعتزلة، مع الفرق بن املعتزلة واجلمهور
، وصارت معانيها اللغوية ناسيا منسيا،  3)أخر  ال للمناسبة بينها وبن مدلوالهتا اللغوية 
، واجلمهور يرون النقل مع اعتبار املناسبة  1)والصنية مفيدة لتلك األعما  املخصوصة وحسب

 . 0)بن املدلو  اللغوي والشرعي
الذي عليه العلماب القداما من تقسيم معاين األلفايف إ  لغوية وعروية وشرعية ال وهذا 

خيتلف كثريا عما توصل إليه اللغويون احملدثون يف دراستهم أللفايف اللغة؛ وقد توصلوا إ  أن 
لأللفايف استعماالت شا عة مألووة مث يطرأ عليها تغريا يف املعين لسبب ما واصطلحوا علا هذه 

 .بالّتطًور الدِّاليل الااهرة

                                 
، واملزهر: 1/32، والطراز: 20-1/02، وارحكام يف أصو  األحكام لآلمدي: 123، 122  ينار: املستصفا: 1)
 000-001أثرها يف اختنيص الفقهاب عند ابن رشد احلفيد يف كتابه بداية اجملتهد: ، والداللة اللغوية و 1/252

 000-001  الداللة اللغوية وأثرها يف اختنيص الفقهاب عند ابن رشد يف كتابه بداية اجملتهد: 2)

ابن رشد يف كتابه ،  نقني عن: الداللة اللغوية وأثرها يف اختنيص الفقهاب عند 112  دراسة املعىن عند األصولين: 3)
 .003بداية اجملتهد: 

 1/32  الطراز : 1)

، والداللة اللغوية وأثرها يف 33-1/32، والطراز : 20-1/02  ينار : ارحكام يف أصو  األحكام لآلمدي : 0)
 .003اختنيص الفقهاب عند ابن رشد يف كتابه بداية اجملتهد: 
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سيتم  مبحثنيف واملركبة األلفايف املفردة داللة وقد سار البحث علا  و املتقدمن، ودرس 
 تناو  تفاصيلهما.
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 المبحث األول:داللة األلفاظ المفردة
 غريب األلفاظ في األمثال النبوية أواًل: 

 األلفاظ الغريبة العربية األصل
 مفهوم الغريب:

وصف يطلق علا كل متباعد وعلا كل شيب ويما بن جنسه عدمي الناري، والغريب: 
والرجل الغريب: البعيد عن أهله ووطنه، أو إذا ل يكن من القوم أو من البلد، ووعه غرباب، 
ب الرجل، وغراب، وأغرب، وتغّرب: بُعد ونأى، واللفظ الغريب: الغام ، والبعيد من  ُّ وغر 

 .  1)رابة، وتكلم ونين وأغرب: إذا جاب بغرا ب الكنيم ونوادرهالفهم، وقد ُغربت الكلمة غ  
وقد تناو  علماب احلديث مفهوم  الغريب مشرياين إ  بع  أسباب الغرابة، يقو  

:  الغريب من الكنيم إمنا هو الغام  البعيد من الفهم كالغريب من الناس إمنا هو اخلطايب
مث إن الغريب من الكنيم يقا  به علا وجهن:  وطن املنقطع عن األهل...البعيد من ال

والوجه  .ومعاناة وكر دن عْ ال عن ب ُ إال يتناوله الفهم  ه،املعىن غامضُ  نه بعيدُ أن يراد به أ :حد اأ
لينا الكلمة من  إدت به الدار من شواذ قبا ل العرب وإذا وقعت من بعُ  راد به كنيمُ يُ  : أناآلخر

   2)، وإمنا هي كنيم القوم وبيا م استغربناها كنيمهم
 من األحاديث متون يف وقع عما عبارة  غريب احلديث: هو : 3)ويقو  ابن الصنيح

   4) استعما ا لقلة الفهم، من البعيدة الغامضة األلفايف
وقد اشتملت أمثا  الصحيحن علا عدد من األلفايف الغريبة، ولعدم وجود ضابط 

                                 
، 305، واملفردات يف غريب القرآن: 0/012، واحملكم: 1/355، وديوان األدب: 1/321ينار: اجلمهرة:   1)

 . 205، واملعجم الوسيط: 3/102، وتاج العروس: 2/111واملصباح املنري: 

، واملعاجم املفهرسة أللفايف القرآن 2/320أجبد العلوم ، و 2/1213، وكشف الانون: 1/01غريب احلديث:   2)
 0رمي: الك

 له ،الرجا  وأمساب والتفسري والفقه احلديث يف عال. الصنيح بابن املعروص عمرو، أبو الرمحن، عبد بن عثمانهو   3)
 الفقهاب طبقاتو  واملستفع؛ املفع أدب ، ومنها:الصنيح ابن مبقدمة ويُعرص احلديث، علوم أنواع معروة: أشهرها مصنفات
 . 3/213ه  ينار: وويات األعيان:  213سنة:  دمشق يف ُتويف ، وغريها،الشاوعية

 . 201: الصنيح ابن قدمةم شرح واريضاح التقييد، و 202مقدمة ابن الصنيح:   1)
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دا مبا دقيق يف لديد  اللفظ الغريب اجتهدُت يف اختيار ألفايف وعددهتا من الغريب ُمسكشا
 ذكر ْته كتُب غريب احلديث، علا النحو التايل:

 َمْأُدبَة: 

ورد هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)م ث  ُلُه ك م ث لا ر ُجلن ب  ىن  د ارًا، و ج ع ل  وايه ا 
و ب  ع ث  د اعاًيا،  م ْأُدب ةً 

(1   
: صنع  املْأُدبة، واملأد بة: الطعام الذي ُيصن ع ويُدع ا الناس إليه، ووعها مآداب، وأد ب 
مأدبة، وأد ب  القوم  يأدايُفم: دعاهم إ  املأدبة، واألْدُب: أن جتمع الناس إ  طعامك، قيل: 

سري ما ، ول يأت يف رواية الصحيحن تف 2)ومنه اشُتق اسم األد ب؛ ألنه جممع علا استحسانه
 ث ل، وجاب يف رواية الرامهرمزي

 . 3): )واملأدبة ارسنيم يقابل املأدبة يف هذا امل
  4)وقريب منه قوله صلا اع عليه وسلم:)إن هذا القرآن مأُدبة اع  

 الَبْضَعة: 
ْثُل  ْيها ما ورد هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)آي  تُ ُهْم ر ُجٌل أ ْسو ُد، إاْحد ى ع ُضد 

ْثُل  ْرأ ةا، أ ْو ما
 
ْرد ُر  الب ْضع ةا ث ْديا امل    5)ت د 

وأما املكسورة الباب وهي مؤنث  : القطعة من اللحم، -بفتح الباب ال غري -الب ْضعة 
رة، يقا  يف عدد املؤنث: باْضع، ويف عدد املذكر: باْضعة، كما باْضع، وهو العدد دون العش

واألصل يف  : علا ب ْضع وباض ع، -القطعة من اللحم-يقا : مخس ومخسة، وجتمع الب ْضعة 
:  ب ض عُت ذلك: الب ْضع، وهو القطعة أو الطا فة من الشيب عضوا كان أو غريه، قا  اخلليل

أ بض عه ب ْضًعا، وب ّضعته تبضيًعا إذا جعلته قاط ًعا ، ومنه الباضاعة: القطعة من املا  اللحم  
(6 . 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 1، ينار احلديث رقم )2/2200  البخاري: 1)

، والنهاية: 33والصحاح: ، 01، ومقايس اللغة: 1/310، والزاهر: 1/110  ينار: غريب احلديث البن سنيم: 2)
 . 25واملعجم الوسيط:  1/31
 . 12  أمثا  احلديث: 3)
، ووتح الباري: 12، وينار: أمثا  احلديث للرامهرمزي:  1/011  أخرجه احلاكم يف املستدرك علا الصحيحن: 1)

13/200 

 البحث.    يف التمهيد من هذا11 ، ينار احلديث رقم )011/ 2  ومسلم: )3/1321  البخاري: )0)

، 115، ومقاييس اللغة: 131وغريب القرآن للسجستاين:  313، والزاهر: 121، إصنيح املنطق: 1/220العن:   2)
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 الَبطََلة: 
ٌة، ورد هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:) اق ْر ُبوا ُسور ة  اْلب  ق ر ةا، و إانا أ ْخذ ه ا ب  ر ك 

ا   1) ةُ اْلب ط ل   و ت  رْك ه ا ح ْسر ٌة، و ال  ت ْست طايُعه 
: بلغين أن الب ط ل ة:  2)البطلة: اسم من أمساب الساحرة، وفي صحيح مسلم:  قا  معاوية

، وهو مأخوذ من الباطل: نقي  احلق، يقا : أبطل إذا جاب بالباطل، وأصل  3)السحرة 
الشيب يبُطل بُْطني،  الباطل من الُبطنين: وهو ذهاب الشيب وضياعه وقلة مكثه، يقا : بطل

،  4)وبُطوال وبُْطنينا إذا ذهب ضياًعا وُخْسرًا، ومسِّي الشيطاُن: الباطل؛ ألنه ال حقيقة ألوعاله
ولعل السحرة مّسوا بالبطلة لذلك أيضا؛ وألّن السِّحر  سريع الذهاب، قليل املكث، نقي  

 احلق.
 ثـََلَط 

را، أ ك ل ْت، ح ىتا إاذ ا ورد هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)إاالا   آكال ة  اخل ضا
، ا اْست  ْقب  ل تا الشاْمس  ر ت اه  أ ْو ب ال ْت، مُثا اْجت  راْت، و  ع اد ْت و أ ك ل ْت  ث  ل ط تْ  اْمت أل  ْت خ اصا

(5  
الث اْلط: الرجيع أو الغا ط إذا كان رقيقا غري متماسك، يقا  ثلط البعري أو الصً ، إذا 

:  رضي اع عنهومنه قو  علي  ، 6)رقيقا سهني، وأكثر ما يقا  لإلبل والبقر والفيلة سل ح سلحا
أل م كانوا قليلي  ؛كانوا يتغوطون يابسا كالبعر  :أي  اون ثلطً طُ ا وأنتم تثلا رون بعرً كانوا يبع   

 .  7)هاعا وهو إشارة إ  كثرة املآكل وتنوً  ،اطون رقيقً وأنتم تثلا  ،األكل واملآكل

                                                                                               
 .0/122، وشرح النووي: 1/133والنهاية:  320،  105وتفسري غريب ما يف الصحيحن: 

   يف التمهيد من هذا البحث. 2، ينار احلديث رقم ) 1/003  مسلم: 1)

، ومعاوية هذا أحد رواة احلديث، وهو: معاوية بن سنيّم بن أيب سنيّم، أبو سنيم الدمشقي، وكان 1/003مسلم:    2)
 ، 3/121يسكن محص، أخرج له أصحاب الكتب الستة، مات يف حدود سنة سبعن، ينار: )اجلمع بن الصحيحن: 

   .032و)تقريب التهذيب: 

 . 1/102، وتفسري الثعال : 1/301ص: ، والكشا13/211  ينار: هتذيب اللغة: 3)

 11/22، ولسان العرب: 1/132، والنهاية: 1/00، وغريب احلديث البن اجلوزي: 121مقاييس اللغة:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12ينار احلديث رقم ) ، 022-2/020 ، ومسلم: )2/032  البخاري: )0)

 115، واملعجم الوسيط: 1/221اية: ، والنه232تفسري غريب ما يف الصحيحن:   2)

 . 0/313لسان العرب:   0)
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 َتْجدَا َجدَعاء

ا تُ ْنتاُجون  الب هايم ة ، ه ْل جت اُدون  وايه ا ماْن  ، ح ىتا ت ُكونُوا ج ْدع اب  ورد اللفاان يف قوله: )ك م 
اأ نْ ُتْم  ُعون  ه   .  1)؟ جت ْد 

اجلدع: جنس من القطع، ويستعمل غالبا يف قطع األنف أو األذن، وقد يستعمل يف 
أيضا، يقا : جدعه إذا قطع أنفه أو أذنه، وهو أجدع وهي  قطع سا ر األطراص كاليد والشفة

 .  2)جدعاب

 حّت 

ورد من مشتقات هذه املادة أربعة ألفايف من ذلك قوله صلا اع عليه وسلم:)م ا ماْن 
يُبُه أ ًذى إاالا ح اتا اللاُه ع ْنُه خ ط اي اُه، ك م ا ل  اًت و ر ُق الشاج را  ُمْسلامن ُيصا
(3 . 

:  احلاب والتاب أصل واحد وهو تساقط الشيب كالورق و وه، وحيمل ابن وارسقا  
   5)ويف الصحاح:  احلّت: حّتك الورق من الغصن، واملين من الثوب و ويه   4)عليه ما يقاربه 

ل عن  أي: ُحكِّيه  ومنه  ويف النهاية: احلًك واحلًت والق ْشُر سواب، ومنه احلديث: )ُحتِّيه ولو باضا
اتاْت ُذنُوبه  أي: ت س اق ط تْ   .  6)احلديث )ل 

 ُحَفالة 
ورد هذا للفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)يُ ْقب ُ  الصااحلاُون ، األ واُ  و األ واُ ، و ت  ب ْق ا 

ف ال ٌة ك ُحف ال ةا التاْمرا و الشاعاريا، ال  ي  ْعب ُأ اللاُه يفااْم ش ْيًئا حُ 
 من كلّ  يبدا الرّ  احلُف الة: احلُث الة، وهي  7)

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 11  ينار مثل رقم )2/2131  البخاري: )1)

 00، وتفسري غريب الصحيحن: 102، والصحاح: 122  ينار )جدع  يف مقاييس اللغة: 2)

 هذا البحث.    يف التمهيد من12 ، ينار احلديث رقم )2132/ 0  البخاري: )3)
 . 232  مقاييس اللغة: 1)

   .215  الصحاح: )حتت: 0)

 1/330  النهاية: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 13 ، ينار احلديث رقم )1/1020  البخاري: )0)
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، واحلُف الة من الناس وُحثالتهم: ُرذا م شوره الع تبقا بعد روعهوقُ  نُ ف اي تههي  وقيل: ،شيب
رارهم    . 1)وشا

 الَخاَمة 
وقد ورد هذا اللفظ يف قوله   2)بة عن واولوألفها منق ،طبة من النباتة الر الغضّ هي 

مان  الزارْعا  اخْل ام ةا صلا اع عليه وسلم:)م ث ُل اْلُمْؤمانا ك م ث لا 
(3  

 ِخطَام 
ي،  جاب لفظ اخلاطام يف قوله صلا اع عليه وسلم:)و  ب  ي ْن م ا ُهو  ق اعاٌد إاْذ ج اب ُه ب عاريُُه مي ْشا

ط ام هُ ح ىتا و ض ع    ، وقيل: هوكالزمام  البعري علا رأس دّ ش  هو حبل يُ قيل:   4)يفا ي داها  خا
   5)ُخطُمو واجلمع فاطم  ،ألنفم وهو اطْ اما ألنه علا اخل  ط  مسي خا و  ،لُيقاد  به هنفأوضع يف يما ُ 

 أْخَمص 

ورد هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)إانا أ ْهو ن  أ ْهلا الناارا ع ذابًا ي  ْوم  القاي ام ة 
ر ُجٌل، ع ل ا أ مْخ صا ق د م ْيها و ْر ت انا 
قيل: األمْخ ص: باطن الق د م مطلقا، وقيل: هو املوضع   6)

الذي يتجاىف عن األرض من باطن القدم وني ميسها لتطامنه وُضموره، مأخوذ من اخل ْمص: 
 .  7)الُضْمر والتطامن، ومنه اخلميص: الضامر البطن، واملخمصة: اجملاعة

                                 
   .100، واملعجم الوسيط: )حثل 1/115، والنهاية: 1/212مشارق األنوار:   1)

 2/25، والنهاية: 1/205بن اجلوزي: ، وغريب احلديث ال1/111الفا ق:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.20ينار احلديث رقم ) ، 0/2132  البخاري: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11 ، ينار احلديث رقم )1/2113  مسلم: )1)

املشكل البن ، وكشف 1/230، ومشارق األنوار: 1/215، وتفسري غريب ما يف الصحيحن: 0/122احملكم:   0)
 . 2/210اجلوزي: 

 . 1/152 ، ومسلم: )0/2111  البخاري: )2)

، ومشارق 122، وتفسري غريب ما يف الصحيحن: 313، ومقاييس اللغة: 111  ينار: غريب القرآن للسجستاين: 0)
 . 2/100، ووتح الباري: 1/310، وغريب احلديث البن اجلوزي: 1/211األنوار: 
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 الدُّرِّي 
أهل اجلنة يكابون أهل الغرص من  )إن ورد هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:

ا ي  ت  ر اب ْون  الك وْك ب      1) الًدرِّيا ووقهم، ك م 
هو  :وقيل، العايم املقدار وقيل: هو النجم ،ضابةجنم شديد ار كل  هو : قيل:يّ رِّ الدّ 

 ، ووعه: الّدراري، وويه لغتان:أحد الكواكب اخلمسة السيارة
نسبًة إ  الًدرِّ  -وتشديد الياب ،وكسر الراب املشددة وقد ُتْكس ر،الدا ، بضم - إحدا ا: الًدرِّيّ 

 لبياضه، وصفا ه، وضيا ه. -عاا ام اللؤلؤ -
مأخوذ من  - زةوتسكن الياب، وبعدها  بكسر الدا  وقد تُفتح،- واألخرى: الدِّرِّيب

وبالضم  :قا  ،تثليث الدا  ن الكسا يعل قا ونُ  ،الندواعه عند طلوعه ، مسِّي بهدوع إذادرأ 
 .  2)وبالفتح النيمع ،وبالكسر اجلاري رّ نسبة إ  الدً 
 تندلق

جاب هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)يُ ْؤت ا باالراُجلا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا، و  يُ ْلق ا يفا 
لاقُ الناارا،  قيل: معناه: تتدّ  أمعاؤه، وقيل تسكخي، وقيل: خترج من بطنه   3)أ ق ْت اُب ب ْطناها  و  ت  ْند 

سريعا، من االندالق، وهو خروج الشييب من مكانه سريعا، يقا : د لق السيف ُدُلوقًا، واندلق، 
أي: انزلق من غمده من غري أن ُيسّل، وخيل د لُوق: مندوعة شديدة الدوعة، ويف احلديث: 

 . 5)، ود ل ق السيل علا القوم هجم 4)فا د ُلوقًا )اللهم جللنا سحابا كثيفا قصي
 
 
 

                                 
   يف التمهيد. 01، ينار احلديث رقم )2100/ 1مسلم: و  3/1122  البخاري: 1)

 ،  2/320والفتح:   1/323، واللسان: درر: 2/113، والنهاية: 1/200مشارق األنوار:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 05 ، ينار احلديث رقم )2251/ 1  مسلم: )3)
 2/22، وسبل السنيم  0/310  كنز  العما : 1)

، والفا ق 2/220، وغريب احلديث للحريب: 120، وإصنيح املنطق: 2/31حلديث البن سنيم   ينار: غريب ا0)
 . 1/122، وأضواب البيان: 223، وأساس البنيغة: 1/131
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 َدوِّيَّة 
ورد اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ل لاُه أ ش ًد و  ر ًحا بات  ْوب ةا ع ْبداها، ماْن ر ُجلن يفا أ ْرضن 

ل ُتهُ  د وِّياةن  اواياةن  ر ُجلن  مانْ ويف لفظ: ) (م ْهلاك ةن، م ع ُه ر احا   1) ْرضا اأْل   مان   باد 
 الواسعة والفنية ،رفْ األرض الق   :-بفتح الدا  وتشديد الواو والياب ويعا-ة يّ دوِّ ال
وال جبل ورمل، قيل:  الىت النبات يفا املستوية ةيّ الربّ أو  ي املفازة،وه :إ  الدوِّ  ، نسبةً اخلالية

 ، قيل: هو ةيّ اوا د  وجاب اللفظ يف الرواية األخرى: ) ومسيت بذلك لسماع دواّي الصوت ويها،
ي، وقيل: ُبينا من الدّو )واعالة ، طا  يّ لفا كما قيل ىف النسب إ  طأحدى الواوين إ علا إبدا 

وصار داوي ة، بوزن راوي ة، مث ُأحلْاقت الكلمة ياب النسب، وُحذاوت النيم، كما يقا  يف النسب 
  .  2)إ  ناحية: ناحّي، وإ  قاضية: قاضي

 ُمْرباّدا 

ُر أ ْسو ُد ورد هذا ال ًيا ُمْرب ادًّا لفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)و اآْلخ  اْلُكوزا، جُم خِّ    3)ك 
والرًْبد ة: لون بن البياض والسواد والُغرْبة، مثل  -كُمحم اّر من احُلْمرة-ُمْرب اّدا مان الرًْبد ة 

كثرين، وقريب منه قو  بعضهم: لون الرام اد ومنه قيل للنعام: ربداب؛ ألنّه لوُ ا، وهذا قو  األ
الرًبدة: سواد خيالطه كدرة غري حسنة، وقيل: هي شدة السواد مع اللمعان، وقيل: هي السواد 

 .  4)الذي ويه نقط باي  أو محر، وقيل غري ذلك
 الِمْرَجل 

ا ي  ْغلاي  ُهم ا دام اُغُه ك م  ن ْ و الُقْمُقُم  املاْرج لُ ورد يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ي  ْغلاي ما
(5   

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 11 ، ينار احلديث رقم )1/2113  مسلم: )1)
، ومعجم البلدان: 1/220وكشف املشكل: ، 2/212، وأمايل ابن الشجري: 20ينار: غريب ما يف الصحيحن:   2)
  .11/312، واللسان: )دوا:  21/ 10، وشرح النووي: 2/151

   يف التمهيد من هذا البحث. 0، ينار احلديث رقم )1/122  مسلم: 3)
، وشرح 2/123، والنهاية: 1/352، وكشف املشكل: 1/205، ومشارق األنوار: 112  ينار: مقاييس اللغة: 1)

 . 3/211، ولسان العرب: 2/103النووي: 

   يف التمهيد من هذا البحث. 03 ، ينار احلديث رقم )152/ 1 ، ومسلم: )2111/ 0  البخاري: )0)
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ل ويف   1)وقيل: هو قدر كبري من  اس يُغلا ويه املاب، وميمه زا دة، ووعه م ر اجا
:  املرجل: كل قدر يطبخ ويها من حجارة أو خزص أو حديد، وقيل: إمنا مسِّي بذلك  2)الفا ق

 ألنه إذا ُنصاب وكأنّه أُقيم علا أرجل . 
 ق.الرِّصاف، النَِّضّي، الُقَذذ، الُفو 

ْرُُقون  مان   وردت هذه األلفايف يف مثل اخلوارج، وذلك قوله صلا اع عليه وسلم:)مي 
ياةا، يُ ْنا ُر إا   ن ْصلاها و ني  يُوج ُد وايها ش ْيٌب، مُثا يُ ْنا ُر إا    ُْرُق الساْهُم مان  الراما و م ا  راص اواها  الدِّينا ك م ا مي 

يِّها ا ُر إا   يُوج ُد وايها ش ْيٌب، مُثا يُ نْ  و ني   ُقذ ذاها ، و ني  يُوج ُد وايها ش ْيٌب، مُثا يُ ْنا ُر إا   -و ُهو  قاْدُحهُ -، ن ضا
، ه ْل ع لاق  يفا ا مان  الداما الُفوق ةا يُوج ُد وايها ش ْيٌب، ق ْد س ب ق  الف ْرث  و الدام   ويف رواية: )و  ي ت م ار ى يفا 

   3)ش ْيٌب 
مساب ألجزاب من السهم، والسهم يتكون من عود من اخلشب، ويسما: هذه األلفايف أ

 القاْدح، وحديدة حاّدة يف أعني القدح، وتسما: الناْصل.
بعد غرزه يف ثقبة القاْدح، لتثبيت أصل ل النصل خ  دْ ووق م  والرِّصاص: ع ق بة ُتش ّد وتُلوى 

ضم الشيب بعضه راْصف: وهو ، مأخوذة من الفةص  ر   :صاصالرِّ  ةوواحدالنصل داخل  الثقب، 
ق زْ قام بعضهم إ  لا  :وتراصف القوم يف الصف أي ،رصفاه رصف ، يقا :إ  بع  ونامه

 . بع 
السهم  هو قدح وقيل: -أي: حديدته - هو نصل السهم وقيل: ،يّ ضا النّ  واختُلاف يف

مأخوذ من النِّْضو: وهو املهزو  الدقيق من  -وبه وسره راوي احلديث- حتنْ قبل أن ي ُ  وعوده
 احليوان وغريه، وكأّن العود براي حىت صار ناْضًوا . 

مأخوذة   4) ةذّ ة بالقُ ذّ حذو القُ )ة ومنه احلديث ذّ قُ  :واحدة منهاال ،ري  السهم :ذذ  والقُ 
طعت أطراو ها وسوايتها، ومنه من الق ّذ: وهو قطع الشيب وتسويته، يقا : قذ ذت الري : ق

 قالوا: أُُذٌن مقذوذة، كأ ا بُرايت بريًا. 

                                 
 . 1/310، والنهاية: 122  تفسري غريب ما يف الصحيحن: 1)

 . 1/310  ، وينار: النهاية: 1/35  )2)

  . 11، 11ينار احلديث رقم )  011-013/ 2  ومسلم: )2/2011  و)3/1321  البخاري: )3)

 أهل قبلهم من خلوا الذين نن  س   علا األمة هذه شرار لنّ حم  يُ ل  ورد هذا اللفظ عند ارمام أمحد ومتام احلديث:    1)
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، مشتق من ُوواق الناقة: وهو السهم أسفل ر منت  ويه الو   يوضعهو احلز الذي  :وقوالفُ 
رجوع اللنب يف ضرعها بعد حلبه، ومنه أواق السكران: إذا رجع إ  عقله، مسي ُووق السهم 

، كما هو يف  1)ويقا : الُفوق والُفوقةيذكر ويؤنث و  ويه كأنّه قد رُّد ويه، بذلك ألّن الوتر جُيع ل
 روايات هذا احلديث.

 الرقمة

إانا م ث  ل ُكْم يفا األُم ما ك م ث لا الشاع ر ةا جاب لفظ الرقمة يف قوله صلا اع عليه وسلم:)
ْلدا الث اْورا األ ْسو دا،    2)  احلام ارا  ذار اعا  يفا  الراْقم ةا  أ وا  الب  ْيض ابا يفا جا

وقا  بع  أصحاب كتب الغريب:  هي اخلطوط املخططة يف ذراع احلمار، من الرقم 
  4)الناتئة يف ذراع الدابة من داخل، و ا رقمتان يف ذراعيها    3)مبعىن النق ، وقا  قوم: هي ا ن ة

واحدها: رقمة، وثور مرقوم  وجاب يف احملكم  واملرقوم من الدواب الذي يف قوا مه خطوط كيّات،
القوا م فططها بسواد، وكذلك احلمار الوحشي، والرقمتان: شبه  فرين يف قوا م الدابة متقابلتن، 
وقيل: هو ما اكتنف جاعريت احلمار من كيه بالنار وقيل الرقمتان اللحمتان اللتان يف باطن ذراعي 

   5)الفرس ال يُنباتان الشعر 
 َصَفر 

يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ال  ع ْدو ى و ال  طاي  ر ة ، و ال  ه ام ة  و ال   ورد هذا اللفظ
   6) ص ف ر  

                                                                                               
  .10130، برقم:305/ 22  )املسند: بالقذة القذة حذو الكتاب

، 220وتفسري غريب ما يف الصحيحن: ، 212، مقاييس اللغة: 1/222 :غريب احلديث البن سنيمينار:   1)
، ولسان العرب: 0/120 :شرح النووي، و 2/220 :النهاية، و 3/112 :كشف املشكل، و 1/253 :مشارق األنوارو 

 .12/251وتح الباري  ، و 5/111)رصف: 

   يف التمهيد من هذا البحث. 00 ، ينار احلديث رقم )211/ 1  ومسلم: )0/2352  البخاري: )2)

 مؤنث ا ن مبعىن: الشيب، وجتمع علا هنات، وهنوات. ا ن ة  3)

 .2/201، والنهاية: 3/101، وكشف املشكل: 231تفسري غريب ما يف الصحيحن:   1)

 . 0/105  وينار: العن: 2/112احملكم: )  0)

   يف التمهيد.   02 ، ينار احلديث رقم )1/1012  ومسلم: )2102/ 0  البخاري: )2)
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يف معىن )ص ف ر  قوالن
وهو  ،صفر شهر احملرم إ  شهر خريهم لرميأت : أنهأحد ا:  1)

 واآلخر: ، 2)چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ حرمه اع تعا  بقوله:  النسيب الذى
ة دود يعتقدون أنه ، وكان العرب يف اجلاهليةوالناس املاشية، يصيب ىف البطن مرضر ف  الص   أنّ 

، ويعتقدون أ ا أعدى من يو عند اجلوع ورمبا قتلت صاحبهاوهت أو حّية ت عّ  ارنسان،
 :االستذكار، ويف يدا عْ  ا ت ُ بنفي وجودها وكو  الن  صلا اع عليه وسلم: ذلك وأبطلاجلرب، 

ار يكون بارنسان حىت يقتله وقا  الن  صلا اع عليه ف  وهو من الصً   رف  وال ص  ) :وأما قوله 
و دود يكون يف البطن واألضنيع والًصف ار هذا قيل: ه ، 3) اار أحدً ف  ال يقتل الصً  وسلم:

وي ْصف ًر عنه ارنسان جدًّا، وقيل: ماب أصفر جيتمع يف البطن، يُ ع اجل  بقطع النا ط، وهو عرق 
 وعلا املعىن الثاين يكون قوال ثالثا يف معىن الصاف ر.  4)يف الصلب

ه منهم يف الصفر أنّ  ول يقل أحدٌ :   5)القو  بأنّه مرض يف البطن وقا  واختار أبو عبيد
أنه  :والوجهالقو  الثاين وقا :    7) ، واختار حممد بن أيب نصر 6)أيب عبيدة من الشهور غريُ 

احلديث كله يف يف نار البحث أصوب؛ ألن  وقو  أيب عبيد ، 8) رف  من تأخريهم احملرم إ  ص  
وهذا التفسري هو الصحيح وبه قا  وقا :   نفي العدوى والتشاؤم وما شايفهما، ورّجحه النووي

 يراو  اع عنه رضي بن عبد اع وخني ق من العلماب وقد ذكره مسلم عن جابر أبو عبيد

                                 
، وشرح النووي 3/53، وكشف املشكل 1/322ومشارق األنوار  1/20ينار: وغريب احلديث البن سنيم:   1)

 1/121، وشرح الزرقاين 0/232، والديباج: 11/211

 30التوبة:   2)

 . 20/02االستذكار:   3)

 . 1/033، ولسان العرب: 053الصحاح:   1)

 1/20غريب احلديث البن سنيم:   0)

 يف يكن ل : اجلاحظ قا  واحلديث، واللغة باألدب العلم أ مة من نحويال البصري، بالوالب، التيمي املثىن بن معمر  2)
 معاين) من تصانيفه:  وزنهو  إعرابه يقم ل البيت إذا قرأ علمه مع وقا  أبو حامت:  كان  منه العلوم جبميع أعلم رضاأل

 0/202، واألعنيم: 2/250 . ينار: بغية الوعاة: 215سنة: )مات بالبصرة  ، مثا األ)و )غريب احلديث و  القرآن

 حمدث، ،مؤرخ ،قرطبة من أصله ،نصر أيب بن اع عبد أبو احلميدي، زدياأل اع عبد بن وتوح بن حممداحلاوظ   0)
 بن اجلمع مصنفاته: من  ،122)سنة:  ايف تويفو  ببغداد أقام ،وتلميذه  حزم ابن) صاحب وهو، املذهب  اهري

  2/320. )األعنيم: الصحيحن يف ما غريب وتفسري ،الصحيحن

 221تفسري غريب ما يف الصحيحن:   2)
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  1) اواألو  ويعً  ،هذا :وجيوز أن يكون املراد ، اعتمادهاحلديث ويتعّن 
 (بفتح العين والراء)الَعَرض: 

ثْ ر ةا الع ر ضا     2)ورد يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ل ْيس  الغاىن  ع ْن ك 
ومعناه: الكسب، وكل ما يُ ْنت فع به من متاع الدنيا، قيل: وهو الواحد من الُعُروض الع 

وهو  -بارسكان-يُ ّتجر ويها، وقيل ليس هو أحد العروض الع يتجر ويها بل واحدها ع ْرض 
يب ارنسان  من حظِّ الدنيا قا  تعا :  وى النقدين... وأّما بالفتح وهو كل ما ُيصا چ ما سا

، أي: حّظ الدنيا ومتاعها، مأخوذ من الع ر ض: وهو ما ال ثبات  3) چې  ى  ى
 .   4)وذهابه زوالهسرعة ل بذلك متاع الدنيا يمسِّ له، وإمنا 

 الِعْرض
هو ح س ب الرجل وأسنيوه، وقيل: نفسه، وقيل: خليقته احملمودة، وقيل: ما ميدح به 

واجلمع أعراض، ويقا : عرض عارض ه، واعكضه، إذا انتقصه وشتمه، أو ساواه  ارنسان ويذم،
 . 5)يف احلسب 

دا حيُاًل ُعُقوب  ت هُ  و عاْرض ُه  وقد جاب هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)يل ً اْلو اجا
 (6  

ُش ب اه اتا اْست ب ْر أ  لاداي
ها ناها وقوله صلا اع عليه وسلم:)و م نا ات اق ا امل    7) و عاْرضا

 العائرة 
تأيت مادة )ع ي ر  للداللة علا تردد اجمليب والذهاب، ومن ذلك الع ري: احلمار 
الوحشي واألهلي مسي بذلك لكداده جميئا وذهابا، ومن ذلك العيار: وهو وعل الفرس املتفلِّت، 

                                 
 . 1/121، وينار: شرح الزرقاين 0/232، والديباج: 11/211شرح النووي   1)

   يف التمهيد من هذا البحث.21، ينار احلديث رقم )022/ 2ومسلم:  2322/ 0  البخاري: 2)
 20األنفا :   3)

، ووتح الباري 331، واملفردات يف غريب القرآن: 2/03مشارق األنوار و  ،1/312غريب احلديث البن سنيم ينار:   1)
11/202 . 

 1/031، وإيضاح شواهد اريضاح: 1/252درة الغواص و  ،2/22الزاهر ينار:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 111تعليقا، ينار احلديث رقم ) 210/ 2  البخاري: 2)
   يف التمهيد من هذا البحث11ينار احلديث رقم ) ، 1/22  البخاري: )0)
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ذلك التمرة يقا : عار الفرس يعري إذا انفلت من صاحبه وذهب علا وجهه يكدد، ومن 
، وقد ورد لفظ العا رة  ذا املعىن يف قوله صلا اع عليه  1)العا رة: الساقطة ال يعرص  ا مالك

، ك م ث لا الشااةا اْلع ا ار ةا ب  ْن  اْلغ ن م ْنا  إا   ه ذاها م راًة و إا   ه ذاها م راًة  ت عاريُ وسلم:)م ث ُل اْلُمن اواقا
 أي:  2)

دِّدة ُك 
ت  ْتب ع أياهما تدري ال ق طايع ن نب امل

(3   
 الغابر

جاب يف هتذيب اللغة:  الغابر: املاضي، والغابر الباقي.. واملعروص يف كنيم العرب، أن 
   4)الغابر: الباقي، وقد قا  غري واحد من األ مة: إن الغابر يكون مبعىن: املاضي 

                ::  الغابر املاكث بعد مضي ما هو معه، قا  تعا وقا  الراغب األصفهاين
أي: ويمن طا  أعمارهم، وقيل ويمن بقي ول يسر مع   5) چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

   6)الضرع من اللنب، والغبار: ما يبقا من الكاب املثار لوط... ومنه الغربة: البقية يف 
وقد ورد هذا اللفظ حمتمني للمعنين يف قوله صلا اع عليه وسلم:)إن أهل اجلنة 
ْشراقا أ وا 

 
، مان  امل ا ي  ت  ر اب ْون  الك وْك ب  الًدرِّيا الغ ابار  يفا األُُوقا يكابون أهل الغرص من ووقهم، ك م 

ْغرابا 
 
 . 7) امل

ولعل األ هر   8)يف شرحه  ذا احلديث:  ومعىن الغابر هنا: الذاهب  قا  ابن حجر 
   9)للباقي هاهنا لوقوع الرؤية عليه  إنهقو  ابن أيب نصر  

 غمامة، غياية، ِفْرق
نا اْلب  ق ر ة ، و ُسور ة  آ ا جابت هذه األلفايف يف قوله صلا اع عليه وسلم:)اق ْر ُبوا الزاْهر او يْ 

                                 
 . 3/322، والنهاية: 252، ومقاييس اللغة: 1/121غريب احلديث للخطايب:   1)

 هيد من هذا البحث.  يف التم31، ينار احلديث رقم )1/2112  مسلم: 2)

 3/322والنهاية:  211، وتفسري غريب ما يف الصحيحن: 1/121غريب احلديث للخطايب:   3)

  122/ 2  هتذيب اللغة: 1)

 130سورة الصاوات آية:    0)

   يف التمهيد من هذا البحث.01، ينار احلديث رقم )2100/ 1ومسلم:  3/1122البخاري:   0)

 322/ 2 . وتح الباري: 2)
 . 232  تفسري غريب ما يف الصحيحن: 0)

   يف التمهيد من هذا البحث2، ينار احلديث رقم )1/003مسلم:  2)
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أ ن ا  ، أ ْو ك  أ ن اُهم ا غ ي اي  ت انا ، أ ْو ك  أ ن اُهم ا غ م ام ت انا ا ت ْأتاي انا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا ك  ماْن  واْرق انا ُهم ا عاْمر ان ، و إان اُهم 
، ُل اجاانا ع ْن أ ْصح ايفاام ا  ط رْين ص و اصا
(1  

واحدة الغمام، وهي السحابة، مأخوذة من غممُت الشيب  إذا والغمامتان مثىن غمامة 
  . 2)غطّيُته، وقيل: هي السحابة البيضاب مغطاة بسواد

والغيايتان مثىن غياية، قيل: هي الاُْلمة، وقيل:  ّل يغشا شعاع الشمس بالغداة 
ه مثل وعن األصمعي:  الغياية: كل شيب أ ل ارنسان ووق رأس  3)والعشي كالسحابة والغربة

السحابة والغربة والال و وه، ويقا : غايا القوم رأس ونين بالسيف كأ م أ ًلوه به  ويرى ابن 
أّن اشتقاق الغيِّ منها، ويقو :  الغّي خنيص الرشد، واجلهل باألمر، واال ماك يف  وارس

من الغ ياية، وهي الُغرْبة والاًْلمة ت غشيان،  الباطل يقا : غ وى ي  ْغوى غّيا، وذلك عندنا مشتق 
   4)كأّن ذا الغيِّ قد غشيه ما ال يرى معه سبيل حق  

، قا   5)والفارقان مثىن الفارق، وهو القطيع من الغنم و وه، والفارق: القطعة املنفصلة
ويف النهاية: كأ ما وارقان من طري   6)چڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ ڦچ  تعا :

 .  7)صواص أي: قطعتان، والفارق والف ريق والفارقة مبعىن
 التفصي

هو انفصا  شيب من شيب وتفلته، وو ص ْيت كذا عن كذا: أزلته، وتفّصا ارنسان من  
)اْست ْذكاُروا اْلُقْرآن  : صلا اع عليه وسلم، واسُتعمال هذا اللفظ يف قوله  8)الشدة: ختلص منها

، مان  الن اع ما باُعُقلاه ا  ت  ف صًِّياو  ل ُهو  أ ش ًد  ماْن ُصُدورا الرِّج ا ا
 . 1)أي: أشد زواال وبينونة وتفلتا  9)

                                 
 . 1/102، وتفسري الثعال : 2/22، وهتذيب اللغة: 1/10 . ينار: غريب احلديث للحريب: 5)
 . 3/113، والنهاية: 1/221  غريب احلديث للحريب: 1)

 . 1/102، وتفسري الثعال : 052، والصحاح: 1/53  غريب احلديث البن سنيم: 2)

 . 000  مقاييس اللغة: 1)

 . 300، واملفردات يف غريب القرآن: 211  مقاييس اللغة: 0)

 23  الشعراب: 2)

 . 3/111  النهاية: 0)

 . 2/100واملصباح املنري  3/101، والنهاية: 2/152  غريب احلديث البن اجلوزي 2)
   يف التمهيد من هذا البحث. 01 ،  ينار احلديث رقم )011/ 1  مسلم: )5)
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ُلّوه، وقلوصه  فـَ
، ُلوص هُ ق   ورد اللفاان يف قوله صلا اع عليه وسلم:)و  يُ ر بِّيه ا ك م ا يُ ر يبِّ أ ح دُُكْم و  ُلواُه، أ ْو 

، أ ْو أ ْعا م   ْثل  اجلْ ب لا ح ىتا ت ُكون ما
(2   
ْهر أو اجلح 

ُ
ا أولوه، واوتليته: إذا   3)الف ُلّو: امل ُْهر  والّص ا

إذا ُوطام، من قو م و  ل وُت امل
بفتح الفاب وقد ُتضم، -، وويه لغتان: إحدا ا: و  ُلّو  4)وصلته عن أمه وقطعت رضاعه منها

بكسر الفاب -، واألخرى: واْلٌو  5)وختفيف الواو علا هذه اللغة من حلن العامة -الواووتشديد 
: واْلٌو  -وختفيف الواو جاب يف اللسان:  إذا وتحت الفاب شّددت، وإذا كسرت خّففت وقلت 
ْرٌو   .  6)ماْثل: جا

لنساب، وقالوا: والق ُلوص: الف تاّية اجملتمعة اخل ْلق من اربل، مبنزلة اجلارية الفتاة من ا
، وأصل القلوص من ق  ل ص الشيب إذا  7)أقلصت الناقة وهي مقنيص إذا مسانت يف سنامها

:  وعندي أ ا مسِّي ت ق  ُلوصا لتجمع خلقها، كأ ا انضم بعضه إ  بع  وجتمع، قا  ابن وارس
  . 8)تقلصت حىت جتمعت 

 القانت:

اللغة: ارمساك عن الكنيم، وقيل: القيام، وقيل: طو  القيام، وقد أصل القنوت يف 
اسُتعمال يف القرآن الكرمي واألحاديث النبوية يفذه املعاين الثنيثة، واسُتعمال أيضا مبعان أخرى 

، وجاب لفظ )القانت  يف األمثا   9)شرعية كالطاعة، واخلشوع، والصنية، والدعاب، والعبادة
 اْلق اناتا يه الصنية والسنيم: )م ث ُل اْلُمج اهادا يفا س بايلا اعا ك م ث لا الصاا اما اْلق ا اما النبوية من قوله عل

                                                                                               
 2/121  مشارق األنوار: 1)
   يف التمهيد من هذا البحث. 3 ، ينار احلديث رقم )2/012  مسلم: )2)

 101املهر: ولد الفرس، واجلح  ولد احلمار، ينار: أدب الكاتب:   3)

  ، 10/122، ولسان العرب: )وني: 2/121لخطايب: ، وغريب احلديث ل122إصنيح املنطق:   1)

 ، 2/102، ومشارق األنوار: 2/501، ووهرة اللغة: 300ينار: أدب الكاتب:   0)

  .10/122لسان العرب: )وني:   2)

 .0/55 ، وينار: شرح النووي: 51-0/22، ولسان العرب: )231مقاييس اللغة:   0)

 . 231مقاييس اللغة:   2)

 2/2223، وشرح الطي : 2/22، ولسان العرب: 2/332، واحملكم: 3/131يث البن سنيم: غريب احلد  5)
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باآي اتا اعا 
(1   

وقد اختُلاف يف معناه هاهنا: وقيل معناه: املطيع، وقيل: القارئ، وقيل معناه: طو  
الصنية وتكثر قرابته ويها، وقيل  القيام، ويكون تابعًا للقا م، أي: املصلي الذي يطو  قيامه يف

معناه: القا م، كما يقا : قام باألمر: إذا جّد ويه وجتلد له واملعىن: القا م مبا جيب عليه من 
  . 2)استفراغ اجلهد يف معروة كتاب اع واالمتثا  مبا أمر به واالنتهاب عما  اي عنه

 الَمْجل 

ْجلا الن اْوم ة  و  تُ ْقب ُ  و  ي ب ْق ا أ ث  رُه ا ماْثل   )مُثا ي  ن امُ  ورد يف قولصلا اع عليه وسلم:
 
،  امل

ًا و ل ْيس  وايها ش ْيبٌ  ، و  ت  ر اُه ُمْنت ربا    3)(ك ج ْمرن د ْحر ْجت ُه ع ل ا راْجلاك  و  ن فاط 
: أثر ياهر يف كف ارنسان من العمل  -بفتح امليم، وسكون اجليم وقد تفتح -اجملل 

، حىت يكون اجللد بسببه غلياا، يقا : جم الت يُده مت ْج ل جم ْنًي، وقد بالفأس و وه ميتلئ ماب
وسره يف احلديث، بقوله: )كجمر دحرجته علا رجلك ونفط وكاه منتربا  وقوله: )ن فاط  من 

 .  4)التن  ًفط: وهو انتفاخ اجللد وال شيب لته، يقا : ن فاطت يده ن  ف طا، ونفيطا، تنفاطت
  

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث.22 ، ينار احلديث رقم )3/1152  مسلم: )1)

 0/323، ومرقاة املفاتيح 2/2223، وشرح الطي : 13/20ينار: شرح النووي:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث.15ديث رقم )، ينار احل1/122، ومسلم: 0/2322  البخاري: 3)
، وكشف 1/301، ومشارق األنوار: 02، وتفسري غريب ما يف الصحيحن: 1/115  غريب احلديث البن سنيم: 1)

 . 13/35، ووتح الباري 2/122، شرح النووي: 1/321املشكل: 
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 هاَمة 
 )ال  ع ْدو ى و ال  طاي  ر ة ، و ال  ه ام ة  و ال   صلا اع عليه وسلم:ورد هذا اللفظ يف قوله 

ص ف ر  
(1  

قيل: هي البومة، كان العرب يف اجلاهلية يتشابمون يفا، إذا  -بتخفيف امليم -ا ام ة 
وقعت علا بيت أحدهم يقو : نعت إيّل نفسي أو أحدا من أهل داري، وأبطل ارسنيم 

 ذلك.
وهو مما يطري بالليل وهو  -أيضا -ى الصد ويقا  له:طا ر يألف القبور وقيل: هي 

، وكانوا يف اجلاهلية يزعمون أن عاام املوتا هي الع تصري هامة وتطري، يشبهه ولكن غري البوم
 هذا االعتقاد ونفا حدوث ذلك مطلقا. صلا اع عليه وسلم:وأبطل الن  

كانت العرب تزعم أن الرجل هامة ارنسان وهي أعني رأسه،  وقيل: ا ام ة مأخوذ من 
يصيح علا قربه و -وقيل: دودة تنسلخ طا را -، طا ر ك بثاره خرج من هامتهر  دْ لم يُ ل و  تا إذا قُ 

، وعلا القو  الثاين والثالث يكون معىن احلديث: ال حياة  امة امليت، ل قاتلهقت  اسقوين حىت يُ 
 .  2)ةوعلا األو  ال شؤم بالبوم

 الُمَهجِّر

ن ة  الاذاي  )م ث ُل اْلُمه جِّرا ك م ث   : صلا اع عليه وسلم:جاب يف قوله   ا يُ ْهداي اْلب د 
(3   

قيل: هو من التهًجر: السري يف ا اجرة، وهي ساعُة شدةا احلرِّ يف النهار من الزوا  إ  
، وقيل: إنه ليس من ا اجرة، وفي هتذيب  4)اربراد قليني، وإمنا مسّيت بذلك أل ا تُ ه جِّر الربد

ُْهدي ب دن ه ، يذهُب كثرٌي من الناس إ  أّن التاهجري يف هذا 
ُهجُِّر إ  اجُلُمعة كامل

اللغة:  )امل
أنّه قا   احلديث ت فعيل من ا اجرة وقت  الزوا  وهو غ ل ط، والصواب ما روي عن اخلليل

                                 
 د من هذا البحث.   يف التمهي02 ،ينار احلديث رقم )1/1012  ومسلم: )2102/ 0  البخاري: )1)
 11/211، ووتح الباري: 2/202 :مشارق األنوار، و 1/20 :غريب احلديث البن سنيم  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 33 ، ينار احلديث رقم )2/020  مسلم: )3)

 ، والقاضي عياض يف مشارق األنوار: 0/12  ويف االستذكار: )22/21صرّح بذلك ابن عبد الرب يف التمهيد: )  1)
، 1/121 ، وأشار إليه ابن قتيبة يف غريب احلديث: 2/110 ، وحكاه النووي عن الفراب وغريه )شرح النووي: 2/220)

 .  1/113وينار معىن ا اجرة يف الزاهر: 
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 اجُلُمعة وغريها الت بكري، قلت: وهذا صحيح وهي لغُة أهل احلجاز ومن جاو ر هم، التهجري إ 
وُرواي عن الن  صلا اع عليه وسلم أنه قا : )لو ي عل م الناُس ما يف التهجري الستبقوا إليه 
(1  

الع ر ب تقو   أراد به الّتبكري  إ  ويع الصالوات وهو الذاهاب إليها يف أوا  أوقاهتا قلُت: وسا رُ 
 . 2)هّجر الرجل: إذا خرج وقت  ا اجرة، وهي نصُف النهار ويقا  أتيُته با جري وبا  ْجر 

 الوطيس 
   3)وذلك يف قوله عليه الصنية والسنيم: )مح اي  اْلو طايُس 

الوطيس يف العربية يستعمل ملعان منها: التنور، وحفرة خُيْت بز ويها وُيشت وى، وحجارة 
مدّورة ُلم ا، وأصل الو ْطس معناه: وطب الشيب بشدة حىت ينهزم، أو الوطب من اخليل واربل، 

: هزمت ويها، وقوله  يف احلرب: )محي  صلا اع عليه وسلم:يقا : وطست األرض 
تشبيه اشتعا ا باشتعا  النار يف التنور، أو تشبيه شدهتا بشدة حرارة الوطيس، ، إما  4)الوطيس 

   5)أو تشبيه شدة وطب احلرب بالوطب الذي يطس الناس، أي: يُدّقهم ويقتلهم ويهزمهم
 الوكت 

)ي  ن اُم الراُجُل الن اْوم ة ، و  تُ ْقب ُ  األ م ان ُة ماْن ق  ْلباها، و  ي ا ًل  صلا اع عليه وسلم:جاب يف قوله 
ْثل  أ ث را الو ْكتا  أ ث  رُه ا ما
 كالنُ ْقطة،  هو األثر اليسريقيل:  -ن الكاصو بفتح الواو وسك -ت كْ الو   6)

هو أثر  ، وقيل:هو لون حيدث فالف للون الذى كان قبله :وقيل ،يسريالسواد الهو  وقيل:
                                 

  . 320/ 1ومسلم:  222/ 1البخاري:   1)

، والنهاية: 2/151، وغريب احلديث البن اجلوزي: 1/331، وينار: غريب احلديث للخطايب: 2/31هتذيب اللغة:   2)
0/210 . 

   يف التمهيد من هذا البحث. 21، ينار احلديث رقم )1352/ 3  مسلم: 3)
صلا اع عليه وسلم ول يسبقه إليه أحد يفذا املعىن، مث    وهذا التعبري قيل: إن أو  من قاله مريدا به احلرب هو الن 1)

. وحيتمل أن يكون هذا التعبري 2/235، وهرة اللغة: 2/10صار مثني يضرب لألمر إذا اشتد. ينار: البيان والتبين: 
 قوله: . وهو 151مثني قدميا متثل به الن  صلا اع عليه وسلم وقد جاب يف بيت منسوب لتأبط شرا يف ديوانه: 

 للحرب ناُر منيةن ل أ ْنُكلا  إين إذا محي الوطيس وأُوقادتْ 

 .3/212واختلفوا يف مراده به، ورجح ابن الشجري أنه أراد به احلرب. ينار: أمايل ابن الشجري: 

، وأساس البنيغة: 1110، والصحاح: 1100، ومقاييس اللغة: 13/23، وهتذيب اللغة: 2/235وهرة اللغة:   0)
 . 3/210وأمايل ابن الشجري: ، 511

   يف التمهيد من هذا البحث.15ينار احلديث رقم ) ، 1/122 ، ومسلم: )0/2322  البخاري: )2)
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عرّبة. 1)النار
ُ
 األلفايف امل

 األتُرجَّة: 
واحدة األُترُّج، وهو شجر يعلو، ناعم األغصان والورق والثمر، ومثره كالليمون الكبار، 
وهو ذه  اللون، ذكي الرا حة، طيب املاب، وهو أحسن الثمار الشجرية وأنفسها عند العرب، 

ْتك، قيل: وكانت العرب  2)وهو وارسي معّرب
ُ
 . 3)ُتسمِّيها: امل

ُْؤمانا الاذاي ي  ْقر ُأ الُقْرآن  ك م ث لا 
وجاب لفظ األترجة يف قوله صلا اع عليه وسلم:)م ث ُل امل

األُتْ ُرجاةا، راحُيه ا ط يٌِّب و ط ْعُمه ا ط يٌِّب 
(4  

 األسطوان
أّ ا تكون من  ا اأُلسطُوانةالغالب عل أو العمود، وقيل: الساارية وع األسطوانة، وهي

علا الرجل الطويل  -أيضا -، ويطلق األسطوان من حجر واحد أنهالع مود  والغالب يفبنابن 
 . 5)املعتد  الّطويل أي:  stun  )ْستون)وهو وارسّي ُمعراُب  الرجلن، واجلمل الطويل العنق،

ك باداه ا، أ ْمث ا     وقد ورد هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ت قايُب اأْل ْرُض أ ْونيذ  
مان  الذاه با و اْلفاضاةا  اأْلُْسطُو انا 

(6   
 الُبْخت 

ضرب من اربل عااام األجسام، غنييف ذات سنامن، وقيل: هي وا ا  خراسانية 
:  والبخت من اربل ُمعّرب، وبعضهم يقو  هو ، واحدها فع، قا  اجلوهري 7)طاوا  األعناق

                                 
 .2/122: شرح النووي ،:02 :تفسري غريب ما يف الصحيحن، و 1/112 :غريب احلديث البن سنيم  1)

   .21سيط: )أترج: ، واملعجم الو 2/133، ولفة األحوذي: 1/202ينار: املزهر:   2)

 . 1/223  واملزهر: 501الصحاح: )متك:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22، ينار احلديث رقم )1/015ومسلم:  0/2101  البخاري: 1)

، 30/122، وتاج العروس: 0/52، وشرح النووي: 2/132، واحملكم: 12/230ينار )سطن  يف: هتذيب اللغة:   0)
، وهو مما يبدأ بالساكن يف اللغة الفهلوية وهو 21لرحيم يف مقدمته علا كتاب املعرب للجواليقي: وذكره الدكتور ص عبد ا

 : احلجر stoneالفارسية القدمية وعربته العرب بزيادة ا مزة املتحركة، ألن األلفايف العربية ال تبدأ بالساكن، ولعل )
 بارجنليزية مأخوذ منه.

   يف التمهيد من هذا البحث. 00، ينار احلديث رقم )011/ 2  مسلم: 2)

 12/132، وشرح الزرقاين: 0/101، واملفهم: 1/111، والنهاية: 1/05مشارق األنوار:   0)
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 اْلُبْختا وقد جاب هذا اللفظ يف قوله عليه الصنية والسنيم: )ُرُبوُسُهنا ك أ ْسنام ةا   1)عريّب 
ا ال ةا  اْلم 
(2 . 

 واإلنجيل التوراة
ورد لفظ التوراة وارجنيل يف أمثا  الصحيحن، وذلك قوله صلا اع عليه وسلم:)إامنا ا 

، أُويتا  أ ْهُل ب    ا ب  ْن  ص ني ةا الع ْصرا إا   ُغُروبا الشاْمسا ل ُكْم مان  األُم ما ك م  ق اؤُُكْم وايم ا س ل ف  ق  ب ْ
، و  ع ماُلوا ح ىتا إاذ ا انْ ت ص ف  الن اه اُر ع ج ُزوا، و أُْعطُوا قاري اطًا قاري اطًا، مُثا أُويتا  أ ْهُل الت اْور اة   الت اْور اةا 
جْنايل   جْنايلا ارا  ُلوا إا   ص ني ةا الع ْصرا، مُثا ع ج ُزوا ارا ، و  ع ما

(3  
: التوراة معناها: ، قا  الفرابعربيانوقد اختلف أهل اللغة يف أصلهما، وقيل:  ا 

أضابت بك  :قد وريت بك زنادي أيالضياب والنور مشتق من قو م: ورى الزند يري و 
من  وقا  ابن جين ،األصل مبعىن:وعيل من النجل إإنه  :قا  الزجاجووأما ارجنيل   4)زنادي

 وقا  قوم  ا معربان من العجمية.  5)النجل مبعىن الاهور
 الّرصاص

، قيل: هو عريّب مشتق من قو م رّص  6)عنصر لنِّ من املعدانّيات، ينصهر يف النار
البناب  يُرّصه رصًّا وهو مرصوص، ورصيص، أي: أحكمه ووعه وضم بعضه إ  بع ، ومسي 

، وقيل: الراصاص ُمعراب أرزرز، وفي شرح الفصيح البن  7)الراصاص بذلك لتداخل أجزا ه
،  9)، وبالعجمية: أرزرز 8)درستويه:  الرصاص: اسم أعجمي معّرب، وامسه بالعربية: الصروان

                                 
 . 1/221، وينار: املزهر: 2/11، ولسان العرب: 00)فت  يف الصحاح:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 5) ، ينار احلديث رقم 1/2152  )3/1221  مسلم: ) 2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 13 ، ينار احلديث رقم )1/211  البخاري: )3)

 . 2/320، والبحر احمليط: 0/132، ومشكل إعراب القرآن للقيسي: والتفسري الكبري: 1/02الزاهر:   1)

 . 2/320حر احمليط: ، والب0/132، والتفسري الكبري: 1/222مشكل إعراب القرآن للقيسي:   0)

 .302، واملعجم الوسيط: 0/10ينار: )رصص  يف: لسان العرب:   2)

 .0/10، ولسان العرب: 301، ومقاييس اللغة: 1110/ 2ينار: )رصص  يف وهرة اللغة:   0)

 وهرة اللغة  وال أدري ما أقو  ويه ،صاص يسماا ص ر واناً متر معروص وزعم قوم أن الرا  :الصار وانقا  ابن دريد:    2)
  213 ، وينار: القاموس احمليط: )صرص: 2/011 )صرص

ّ   :  10/100 )رزز تاج العروسجاب يف   5)   .والرازاز كس حاب لُغة يف الراصاص نقله الصااغاينا
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وأبدلت الصاد من الزاي، واأللف من الراب الثانية، وحذوت ا مزة من أوله ووتحت الراب من 
أوله وصار علا وزن و  ع ا  
، وقد استعمل هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ال يُرايُد  1)

   2) الراص اصا  الناارا ذ ْوب  أ ح ٌد أ ْهل  اْلم داين ةا باُسوبن إاالّ أ ذ اب ُه اعُ يفا 
 عمران

وعرِّب بالنون،   3)آخره يف مبيم  مرامعا ) بالعربانية وأصله ،وهو اسم أعجمي معّرب
وجاب هذا االسم يف أمثا  الصحيحن يف قوله صلا اع عليه وسلم:)اق ْر ُبوا الزاْهر او ْينا اْلب  ق ر ة ، 

... ُل اجاانا ع ْن أ ْصح ايفاام ا  ، و إان اُهم اعاْمر ان  و ُسور ة  آ ا  أ ن اُهم ا غ م ام ت انا ت ْأتاي انا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا ك 
(4  

 قيراط
)م ث  ُلُكْم و م ث ُل الي  ُهودا، و الناص ار ى،   صلا اع عليه وسلم:ورد لفظ القرياط يف قوله 

: م ْن ي  ْعم ُل يلا إا     5) قاري اطن قاري اطن    ناْصفا الن اه ارا ع ل ا ك ر ُجلن اْست  ْعم ل  ُعماااًل، و  ق ا  
، ويف تفسري  6)وهو معيار يف الوزن ويف القياس ختتلف مقاديره باختنيص البنيد واألزمنة

  7)القرط :  وأما الدينار وأربعة وعشرون قرياطا والقرياط ثنيث حبات من وسط الشعري 
من قو م قّرط عليه إذا أعطاه قلينيً واختُلاف يف أصل لفظ القرياط، وقيل: هو عريب أصيل، 

وقيل: أصله   8)، من التقريط مبعىن التقطيع، يقا : قّرط الُكرّاث إذا قطّعه يف القادرقلينيً 
كونه   ، ورجح الدكتور ص عبد الرحيم 9)أعجمي غري أّن العرب تكّلمت به قدميا وصار عربيا

معرّبا، وأنه من اليونانية، وأن الياب ويه أصلية وليست مبدلة من التضعيف كما ذهب إليه 

                                 
 . 1/221املزهر:   1)

 بحث .  يف التمهيد من هذا ال10 ، وينار احلديث رقم )553/ 2  مسلم: )2)

  3/231التحرير والتنوير:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 2، ينار احلديث رقم )1/003  مسلم:1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 31 ، ينار احلديث رقم )1/1510 ، )3/1201  البخاري: )0)

 . 021، واملعجم الوسيط: )قرط  031الكليات:   2)

:  القرياط: جزب من أجزاب الدينار، وهو نصف عشره 0/120لسان العرب: )قرط  ، ويف 1/112تفسري القرط :   0)
 يف أكثر البنيد، وأهل الشام جيعلونه جزبا من أربعة وعشرين 

 . 0/120، ولسان العرب: 5/2، وهتذيب اللغة: 2/000ينار: )قرط  يف: وهرة اللغة:   2)

 . 11/311، وتاج العروس: 150املعرب للجواليقي:   5)
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  . 1)األكثرون
 القمقم 

ُهم ا  ن ْ ، ي  ْغلاي ما ورد هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ع ل ا أ مْخ صا ق د م ْيها و ْر ت انا
ا ي  ْغلا     2) ب الُقْمُقمُ ي املاْرج ُل دام اُغُه ك م 

ه ُيس خاُن ويها املاب ويكون ض يِّق  آنية معرووة من ُ اس وغريا  ، وقيل:اجل راةُ  وقيل معناه:
قا  ابن  ، 4)، وهو: وارسيٌّ معراٌب صحيح معروص  3) ُكْمُكمْ )روميٌّ ُمعراُب  ، وهوالرأسا 
كانوا يغلونه علا النار    5)رسْ هو البُ  :مقُ مْ القُ  :وقيل:  وحيتمل أن تكون الباب مبعىن مع، حجر

  .استعجاال لنضجه
 الكوز

ُر أ ْسو ُد ُمْرب ادًّا   اْلُكوزا ورد يف قوله صلا اع عليه وسلم:)و اآْلخ  ًيا ك     6)، جُم خِّ
  7)والسيوطي يف أمساب األواين الفارسية املعرّبة الكوز: إناب يشرب به املاب، وذكره الثعال 

  كاز الشئ  :  وقيل: هو عريب أصيل مأخوذ من كاز الشيب  ي ُكوزه إذا وعه، قا  ابن سيده
 ،ةز  و  واجلمع أكوازا وكيزان وكا  ،وهو مشتق من ذلك ،معروص واينوز من األوالكُ  وعه :اوزً ك  

   8)  يالكوز وارس :بو حنيفةأوقا   ،حكاها سيبويه
 الِمْسك

امليم، إسكان  بضمِّ  كشْ مُ  ُمعراب وهوضرب من الطِّيب، يُ ّتخذ من ضرب من الغزالن، 
                                 

 152-150، وتعليقه علا كنيم اجلواليقي:  20ينار: مقدمته علا كتاب املعّرب للجواليق:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 03 ، ينار احلديث رقم )152/ 1 ، ومسلم: )2111/ 0  البخاري: )2)

، واملزهر: 1/111مقم  ، والنهاية )ق155 ، واملعرب: 3/1322، ووهرة اللغة )أبواب النوادر 011أدب الكاتب:   3)
، وذكر د. ص عبد الرحيم قوال آخر أنه من السريانية وأصله عندهم: )قومقما  33/312، وتاج العروس )قمم  1/222

 011ينار: تعليقه يف املعرب: 

 . 2/122مشارق األنوار:    1)

  .02الُبسر: هو متر النخل قبل أن يُرطاب. املعجم الوسيط )بسر   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0، ينار احلديث رقم )1/122  مسلم: 2)

 .1/200، واملزهر: 201ينار: وقه اللغة:   0)

 )كوز  10/312تاج العروس ، و 0/120، ولسان العرب: 0/122: احملكم   2)
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 واملاْسك من الطيب: وارسي ُمع ّرب، وكانت العرب تسميه : ، قا  اجلوهري 1)املعجمة
 . 2)املشموم 

وقوله صلا اع   3) اْلماْسكا وقد ورد هذا اللفظ يف قوله صلا اع عليه وسلم:)و راحيُُه أ ْطي ُب مان  
، و اجلْ لايسا الساْوبا، ك ح امالا    4)واخا اْلكاريا ، و ن ااْلماْسكا عليه وسلم:)م ث ُل اجلْ لايسا الصاالاحا

 النردشير
ما عليه السنيمورد هذا اللفظ يف قوله  ُه يفا حلْ  ريا، و ك أ منا ا ص ب د  ي د  : )م ْن ل عاب  باالن اْرد شا

ْنزايرن و د ماها  خا
وخُيتص ر ويقا : النرد، وهو شيب يُلعب به معروص عند العرب، وهو وارسي   5)

ب اب ك  أحد ملوك الفرس، ُوسمِّي بهمعّرب، قيل: وضعه )أردشرُي بُن 
:  7)، ويف تاج العروس 6)

ري ُمعراب، أعجميٌّ  اسم :النارد: ابن األثري قا     . 8)ُحْلو مبعىن :وشا
 اليم

ْثُل م ا  ر ةا إاالا ما جي ْع ُل أ ح دُُكْم إاْصب  ع ُه يقو  عليه الصنية والسنيم: )و اعا م ا الًدنْ ي ا يفا اآْلخا
ُع؟  قيل: اليم: هو البحر الذي ال يُدرك قعره وال ش طااه، ويقا : اليم   9)يفا اْلي ّم، و  ْلي  ْناُْر ِبا  ت  ْرجا

چ   ، وقيل: اليم: البحر، وقد يطلق علا النهر العايم، العذب املاب، كما يف قوله تعا : 10)جلته

، وال يثىن  1)واملراد به ههنا نيل مصر يف قو  اجلميع  11)چڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

                                 
 )مسك  510واملعجم الوسيط:  ،20/332تاج العروس:   1)

، واملعّرب: 202، وينار: وقه اللغة للثعال : 1/202زهر: )مادة مسك ، وامل 11/025، واللسان: 520الصحاح:   2)
052 

   يف التمهيد من هذا البحث. 122 ، ينار احلديث رقم )1053/ 1 ، ومسلم: )0/2110   البخاري: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21ينار احلديث رقم ) ، 1/2122 ، ومسلم: )0/2111  البخاري: )1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 31، ينار احلديث رقم )1/1001  مسلم: 0)

 . 5/215 ، وتاج العروس: 312، والقاموس احمليط: )نرد: 510، املعّرب: 5/311احملكم:   2)

  .5/215)نرد:   0)

 . 2/111، وبنصه يف غريب احلديث البن اجلوزي: 0/32النهاية:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10 ، ينار احلديث رقم )1/2153   مسلم: )5)

 . 11/121، والتفسري الكبري: 11/005، واحملكم: 2/131العن:   11)

 35طه:   11)
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وال جيمع، واختُلاف يف أصله: وذهب قوم إ  أنه عريب أصيل مشتق من التيمم: القصد؛ ألن 
   . 3)العرب، وأصله )مي اا ، وقا  األكثرون: إنّه من اللغة السريانية وعرابته  2)املستقن منه يقصدونه

 اليهود
تكرر لفظ اليهود يف أمثا  الصحيحن، من ذلك قوله صلا اع عليه وسلم:)إامنا ا 

م ث  ُلُكْم و م ث ُل الي  ُهودا، و الناص ار ى، ك ر ُجلن اْست  ْعم ل  ُعماااًل 
(4  

وهو يف األصل ع ل م لقبيلة، وكان القياس أن  عليه السنيموهو لقب ملن ينتسبون لدين موسا 
جاب يف لسان العرب   ويهود اسم ال يدخله األلف والنيم للعلمية والتأنيث ولكنه أْجري جمرى القبيلة، 

للقبيلة ، وقيل إ ا اسم هذه القبيلة يهوذ وعرب بقلب الذا  داالً، قا  ابن سيدة: وليس هذا بقوي، 
   5) لف والنيم ويها علا إرادة النسب يريدون اليهودين وقالوا اليهود وأدخلوا األ

:  ويهود: أعجمي معّرب، وهو واليهود لفظ أعجمي معّرب، قا  أبو منصور اجلواليقي
   2)إ  يهوذا بن يعقوب، وسموا: اليهود، وُعرِّبت بالدا ، وقيل: هو عريب  منسوب

ْوداً إذا رجع وناب ومنه قو  اع  عز وجل هاد  قا  ابن دريد:   چ        الرجل يهود ه 

اللِّن  :ا  وادةو وه ّود  الرجُل يف الّسري هتويدًا إذا سار سريًا لينًا  ، 7)چڀ   ڀ  ڀ
ا وإمّ  ،رجعنا وتُ ْبنا :أي  إنّا ُهْدنا إليك)ومُسّي اليهود يهودًا إما من قوله  عز وجل... والسكون

ْوداً ويف التنزيل ،السكون :أي ،هويدمن التا  چ  :وميكن أن يكونوا مُسّوا باملصدر من هاد يهود ه 

   8)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

                                                                                               
 1/2، وأضواب البيان: 12/002، واللسان: 22/12، والتفسري الكبري: 10/121هتذيب اللغة:   1)

 .11/121التفسري الكبري:   2)

، 210، واملعرب: 11/005، واحملكم: 10/121، وهتذيب اللغة: 1/101، ووهرة اللغة: 152دب الكاتب: أ  3)
 31/111، وتاج العروس: 12/002، ولسان العرب: 2/311ومشارق األنوار: 

   يف التمهيد من هذا البحث. 31ينار احلديث رقم ) ، 3/1201  البخاري: )1)

 هود  لسان العرب البن مناور مادة )  0)

 . 201املعرب:   2)

 . 102األعراص:   0)

 . 130البقرة:   2)
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كون اللفظ معرباً، وأن الصواب ما   ورجح الدكتور عبد الرحيم  1) وهو من هذا إن شاب اع
، وأّما )ا ود  وقا : لعله )يهود  حذوت الياب، واشتق منه الفعل: هاد وهتّود إذا صار قاله اجلواليقي

 . 2)يهوديا
 التغير الداللي في األمثال النبوية ثانياً:

 )أ( التخصيص الداللي 
 التخصيص الدالليمفهوم 

ختصيص املعىن أو تضييق املعىن: وهو لويل داللة اللفظ من املعىن  -أيضا-وُيسّما 
الكلي إ  املعىن اجلز ي، أو تضييق جما  استعماله، وقيل: هو لديد معاين الكلمات وتقليلها، 

عدد مدلوالته،  ، وكلما زادت املنيمح لال فظن ما قلّ  3)نتيجة إضاوة بع  املنيمح التمييزية للفظ
   4) وال تزا  الداللة تتخصص حىت تصل إ  العلمية أو ما يشبهها 

أللفايف قليلة يف األمثا   -بعرص االستعما  -وقد وقع هذا النوع من التغرًي الداليل
 النبوية الواردة يف الصحيحن، وذلك يف األلفايف التالية:

 اأَلْرزَة، وتأرز
ث لا ش ج ر ةا  صلا اع عليه وسلم:يقو   ، ال ت  ْهت  ًز ح ىتا األ ْرزا )و م ث ُل اْلُمن اواقا ك م 

د   ويف رواية )ك م ث لا    5)(ال يُفايئُ ه ا ش ْيبٌ  اْلُمْجذاي ةا ع ل ا أ ْصلاه ا األ ْرز ةا ت ْست ْحصا
عايم من الفصيلة الصنوبرية، تصنع منه السفن، دا م  شجرواحدة األ ْرز: وهو  ةز  رْ األ  

واشتقاقه من  ، 6)ال حيركه هبوب الريح ثابت صلبهو و  ضرة، ويطو  طواًل شديدًا ويغلظ،اخل
صلا اع عليه أر ز الشيُب يْأراز أُروزًا إذا تقب  وجتمع وثبت، وهو آرز، وأ ُروٌز، ومنه قوله 

                                 
 . 2/225وهرة اللغة:   1)

 201-201ينار تعليقه علا قو  اجلواليقي يف املعرب:   2)

، وعلم الداللة أصوله ومباحثه يف 210، علم الداللة د. أمحد فتار عمر: 102داللة األلفايف د. إبراهيم أنيس:   3)
 311. وينطر علم اللغة د. علي الوايف: 02العريب منقور عبد اجلليل: الكاث 

 . 102داللة األلفايف:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20  ينار احلديث رقم )1/2123  مسلم: )0)

 . 33، واملعجم الوسيط: 11/110، ووتح الباري: 10/103شرح النووي:   2)
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 ، 2)مع، أي: ينضم إليها وجيت 1))إن ارميان ليأرز إ  املدينة كما تأرز احلية إ  جحرها  وسلم:
وأصل األرزة وصف عام لكل ثابتة قوية من األشجار و وها، يقا : شجرة أ ْرزة أي: ثابتة يف 

، مث اختص لفظ األرزة عند ارطنيق  3)األرض، وناقة أرزة، وآرزة الفقار، أي: قوية شديدة
وصار امسًا لذلك النوع من الشجر خاصًة، حىت صار معىن القوة والثبوت منسيا من اللفظ، 

 صلا اع عليه وسلم:وت فتقر إ  ارتيان مبا يد  عليه عند احلاجة إ  بيان ذلك كما يف قوله 
)ك م ث لا اأْل ْرز ةا اْلُمْجذاي ةا ع ل ا أ ْصلاه ا 
 أي: األْرز ة الثابتة علا أصلها، كما يقا : النخلة الثابتة. 4)

 األرملة
، من احملتاجون من الرجا  والنساب األرملة واألرامل يف أصل كنيم العرب: املساكن

وكًل واعة  ،وهم األرملُة واألرامالُ  ،وامرأٌة أرملةٌ  ،ورجٌل أرملُ قو م: أرمل  القوُم: إذا ن فاد زاُدهم، 
ن أ ْرم ل ٌة بعد أنْ  :من رجا ن ونسابن أو رجا  دون نساب أو نساب دون رجا   ، 5)يكونُوا حُمتاجا

من الرام ل وهو ن ْسٌو سخيف رقيق، يقا : ر م ل  احلصري : إذا سّخف   مسوا بذلك إّما لرّقة حا م
ن ْسج ه ورق اق ه، وإّما من الراْمل: الكاب، كأّن احلاجة ألصقتهم بالرمل وأسكنتهم، كما قالوا 

دقاع من الدقعاب وهي الكاب
ُ
   6)للفقري: امل

ووقدها كاسبها ومن كان لذهاب زادها : أرملة الع مات زوجهاوقيل للمرأة الفقرية 
، وقد اشتهر هذا االستعما  حىت اختص اللفظ باملرأة الع مات زوجها  7)عيشها صاحلًا به

 مات الع ةواألْرم ل زوجُته ماتت الذي األْرم ل:  سواب أكانت غنية أو وقرية، قا  ابن األثري
، وأصبح لفظ األرملة عند إطنيقه ال يفهم منه إال ذلك،  8) وقاري ْين أو غ نايان كانا سوابٌ  زوجها

)السااعاي ع ل ا األ ْرم ل ةا و املاْسكانا،   صلا اع عليه وسلم:ويفذا االستعما  ورد اللفظ يف قوله 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 12 ،  ينار احلديث رقم )131/ 1  ومسلم: )223/ 2  البخاري: )1)

 . 0/302، ولسان العرب: 01مقاييس اللغة:   2)

 0/300، ولسان العرب: 0/122، واملفهم: 01ينار: مقاييس اللغة:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20  ينار احلديث رقم )1/2123  مسلم: )1)

 . 11/301، ولسان العرب: 1/251ار: ، ومشارق األنو 11/202احملكم:   0)

 . 1/52، والفا ق: 113ينار: مقاييس اللغة:   2)

 1/251، مشارق األنوار: 2/313الزاهر:   0)

 2/222النهاية:   2)
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اْلُمج اهادا يفا س بايلا اللاها   . 2)وجهاز ، واألْرم لة هنا: املرأة الع مات  1)(ك 
 السماوات

ن ٌة م ا د ام تا ي و اأْل ْرُض  السام او اتُ قو  صلا اع عليه وسلم:)و ني  ت ُضرًُه وات ْ
(3  

، من مسا يسمو إذا عني وارتفع، وعن كّل ما عنيك وأ لك  : يف كنيم العرب:السماب
 ،السحاب :والسامابُ  ،س ْقُف كلِّ شيب وكّل بيت :السامابُ  والزجاج وغري ا: أيب عبيدة

 ط ر  :والساماب
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چقا  تعا : ، 4)مساب :يقا  لاهر الفرسو امل

، وغلب استعما  لفظ السماب عليها حىت صار هو املتبادر إ   6)أي: من السحاب  5)چڱ
 الذهن عند ارطنيق.

دااللُته بعد أن كانت عامة؛ إذ ال يتبادر  وريى البحث أن هذا اللفظ يُعّد مما ختّصصتْ 
إ  الذهن غري السماب عند ارطنيق إال بقرينة، ويد  علا ذلك تفّردها يفذا االسم حىت من 

امسها مساب، حىت عند أهل السماب  -مثني-غري اعتبار علوِّها علا شيب؛ والسماب األو  
 ُكًل مساب بارضاوة إ  ما دو ا وسماب، وبارضاوة إ  ما : الثانية، قا  الراغب األصفهاين

اٌب بني أرض، ومُحل علا هذا قوله تعا :  ا مس  ىئ  يئ    چ ووقها وأرض إال السماب الُعليا؛ وإ ا

 .  2)   0)چجب   حب  خب  مب  ىب  يب  
وال يُعّد هذا اللفظ يفذا املعىن من األلفايف ارسنيمية الع عروتها العرب مبجيب ارسنيم؛ وإّن 
العرب كانت تستعمله يفذا املعىن يف اجلاهلية؛ وقد ذكر بع  املفسرين  أن من وصيح كنيمها إذا 

.. وأوهمهم أرادت أن خترب عن تأبيد شيب أن تقو : ال أوعل كذا وكذا ما دامت السماوات واألرض.
                                 

   يف التمهيد من هذا البحث. 2 ، ينار احلديث رقم ) 0/2110  البخاري: )1)

 .5/155، ووتح الباري: 12/112ينار: شرح النووي:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 0، ينار احلديث رقم )1/122  مسلم: 3)

 . 1/251، واملصباح املنري: 1/122، وتفسري الثعل : 13/05ينار: هتذيب اللغة:   1)

 55األنعام:   0)

 2/011تفسري الثعال :   2)

 12  الطنيق: 0)
 313/ 32، وتاج العروس: 213  املفردات يف غريب القرآن: 2)
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، ومما يد  علا أ م  1)اع تعا  ختليد الكفرة بذلك وإن كان قد أخرب بزوا  السماوات واألرض 

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  چ يعلمون السماوات السبع قبل جميب ارسنيم قوله تعا  

ولعل ذلك مما علموه من دين إبراهيم وإمساعيل   2)چڭ  ڭ    ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
 عليهما السنيم، أو من أهل الكتاب، واع أعلم.

 النـََّعم
)اْست ْذكاُروا اْلُقْرآن  و  ل ُهو  أ ش ًد ت  ف صًِّيا ماْن :  صلا اع عليه وسلم:ورد هذا اللفظ يف قوله 

، مان   باُعُقلاه ا  الن اع ما ُصُدورا الرِّج ا ا
النعم: واحد األنعام وهو يف األصل لفظ يقع علا اربل ،  3)

وقد غلب إطنيقه يف عرص االستعما  علا اربل خاصة، من باب  ، 4)والبقر والغنم
التخصيص الداليل، وعلا هذا االستعما  ورد اللفظ يف هذا احلديث، كما جاب مصرحًا يف 

ُو  أ ش ًد ت  ف صًِّيا مان  ارا الرواية األخرى: ) ا   :  والنعم: واحد األنعام،   قا  اجلوهريبالا يفا ُعُقلاه 
 .  5)إبل  وهي املا  الراعية، وأكثر ما يقع هذا االسم علا

 )ب( التعميم الداللي 
 مفهوم التعميم الداللي

املعىن، ومعناه: أن يصبح عدد ما تشري إليه الكلمة أكثر من  توسيع -أيضا-ويسما 
ويرى الداللًيون أن التعميم الداليل أقل   6)السابق، أو يصبح جما  استعما ا أوسع من قبل

:  وكما يصيب التخصيص داللة  بع ا شيوعا من التخصيص، يقو  الدكتور إبراهيم أنيس
لفايف قد يصيب التعميم البع  اآلخر، غري أن تعميم الدالالت أقل شيوعا يف اللغات من األ

                                 
 . 3/312، وتفسري الثعال : 3/212  احملرر الوجيز: 1)

 21  العنكبوت: 2)

  .  1/011  مسلم: )3)

 2/232احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:   1)

 1101الصحاح:   0)

ايف: ، وينار: علم اللغة د. علي الو 02، وعلم الداللة أصوله ومباحثه د. منقور: 213علم الداللة د. أمحد فتار:   2)
311 . 
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ومما يُعّد من هذه الااهرة يف أمثا    1)ختصيصها، وأقل أثرًا يف تطور الدالالت وتغريها 
 الصحيحن األلفايف التالية:

 بـَرَكة 
 اللفظ يف موضعن من أمثا  الصحيحن، وذلك:  هذاورد 
ب  ر ك ةا اع عليه وسلم:)إانا مان  الشاج را ل م ا قوله صلا  ُتُه ك  ْسلاما  ب  ر ك 

ُ
   2)امل
، و ت  رْك ه ا ح ْسر ٌة ب  ر ك ةٌ وقوله صلا اع عليه وسلم:)اق ْر ُبوا ُسور ة  اْلب  ق ر ةا، و إانا أ ْخذ ه ا 

(3  
أصل  تدور مشتقات )برك  حو  معىن الثبات، والنماب، ويرى أصحاب املعاجم أنّ 

ك يف رُ ب ْ اربل الكثرية تشرب مث ت    :كرْ الب   ذلك من قو م: ب  ر ك  البعري، إذا ناخ يف موضع ولزمه، و 
، ويقا : حلبُت اربل  بارْك ت ها، إذا حلبت لبن ها الذي جتّمع يف ا إال كذاكً ْر ال تكون ب    ،نط  الع  

هنا قالوا للنب الذي جتّمع يف ضرعها وهي يف م ب ْر كها، وال يقا  ذلك إال بالُغُدوات، ومن 
ًة، مث أطلقوا هذا اللفظ علا شبه حوضن حُيْف ر يف األرض ليتجّمع ويه  ًة وب  رْك  ضرعها بالليل: بارْك 

من ثبات خاص باربل ومناب خاص بلبنها  -بطريق تعميم الداللة-، وهكذا ترقا اللفظ  4)املاب
منا ه، وأصبح لفظ الب  ر كة يعين: ك ث رة اخلري الذي يتجّمع يف ضرعها لينًي إ  ثبات كلِّ خري و 

 .ومنابهودوامه 
 ،والكرامة التشريف من أعط ْيته ما وأدامْ  أْثبتا  :أي  حممد علا وباراكْ :  )قا  ابن األثري

 واألصلُ  ،الزيادة علا أيضا الب  ر كة وُتطلق ،و لزام ه موضع يف ناخ إذا البعريُ  ب  ر ك من وهو
   . 5) األّو ُ 

 تتدردر
ْثُل  صلا اع عليه وسلم:جاب هذا اللفظ يف قوله  ْيها ما )آي  تُ ُهْم ر ُجٌل أ ْسو ُد، إاْحد ى ع ُضد 

                                 
 . 213، وعلم الداللة د. أمحد فتار: 101داللة األلفايف:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 1 ، ينار احلديث رقم )0/2100  البخاري: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 2، ينار احلديث رقم )1/003  مسلم:3)

، وتفسري 0/22، واحملكم: 112ومقاييس اللغة: ، 2/105، وغريب احلديث البن قتيبة: 0/320ينار: العن:   1)
 11/100، ولسان العرب: 1/121، والنهاية: 11، واملفردات يف غريب القرآن: 132غريب ما يف الصحيحن: 

 1/121النهاية:   0)
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ْثُل الب ْضع ةا   ْرأ ةا، أ ْو ما
ْرد رُ ث ْديا امل نا وُ ْرق ةن مان  النااسا ت د  ، و خي ُْرُجون  ع ل ا حا

(1  
رك واالضطراب، وأصله حكاية صوت املاب إذا تداوع ولرك مث ُعمِّمت التحالتدردر:  

جاب يف   2)داللته علا كل لّرك واضطراب،  والًدْرُدور: املاب الذي يدور وخُياص ويه الغرق 
حكاية صوت املاب يف بطن الوادي إذا  :وأصله ،تتحرك وتذهب وجتيب :ر معناهد  رْ د  ت  الفتح:  
وصيغة تفعلل  :ابن قتيبةقا   ،تضطرب وتذهب وجتيب :تدردر:  السيوطيوقا    3) تداوع

   4) تزلز  و تنبئ عن التحرك واالضطراب مثل تقلقل 

 الطَِّير
الطرية يف األصل: هي التشاؤم   5) طاي  ر ة  يقو  عليه الصنية والسنيم: )ال  ع ْدو ى و ال  

  بالطري خاصة، مث عمِّمت داللته حىت أصبح الّلفظ مرادوًا لال ْفظ التشاؤم مطلقاً، قا  تعا : 

، ت شاب ْمنا :ومعىن قو م اطارّيناقا  أهل اللغة والتفسري:   6)چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 
 . 7)وتطري منه نفر عنه ،تشابم به :تطري بهوأصله تطرّينا، يقا : 

أصل التطري واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسري واألخبار هو  و  ابن عبد الرب:قا  
مث استعملوا ذلك يف كل شيب من احليوان  ...أو بارحاً  مأخوذ من زجر الطري ومروره سا اً 

 . 8)... وغري احليوان
 األلفاظ اإلسالمية في األمثال النبويةثالثاً: 

وهو أقدم م ن أثارها وكشف عنها القان اع،  األلفايف ارسنيميةعن  لدث ابن وارس
 وأرسا قواعد ها الدِّاللّية . 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 11 ،  ينار احلديث رقم )011/ 2  ومسلم: )3/1321  البخاري: )1)

  332ر: الصحاح: )در   2)

  .250-251/ 12وتح الباري: )   3)

 . 3/121الديباج:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 02 ،  ينار احلديث رقم )1/1012  ومسلم: )2102/ 0  البخاري: )0)

 10النمل:   2)

 . 1/203تفسري الثعال  و  ،0/05البحر احمليط و  ،11 /11 :هتذيب اللغة  0)

 . 5/222التمهيد:   2)
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ويقو :  كانت العرب يف جاهليتها علا إْرثن من إرث آبا هم يف لغاهتم وآدايفم 
خ ت دايانات وأُْبطالت  ون س ا اكهم وق  ر اباينهم وّلما جاب اع تعا  بارسنيم حالت أحوا  وُنسا

أُمور ونُقالت من الّلغةا أ لفايٌف مان مواضع إ  مواضع ُأخ ر بزيادات زايد ت وشرا اع ُشراعت 
 ...  إ  أن يقو :  1)وش را اط ُشراطت وعّفا اآلخُر األّو  
كُر املؤمن، واملسلم، والكاور، واملناوق، وإّن العرب  إمنا  وكان مما جاب يف ارسنيم: ذا 

ع ر وت املؤمن من األمان وارميان، وهو التصديق مث زادت الشريعة شرا ط وأوصاوا يفا مسِّي 
املؤمُن بارطنيق ُمؤمًنا، وكذلك ارسنيم، واملسلم، إمنا ع رو ت منه إسنيم  الشيبا، مث جاب يف 

، وكذلك كانت ال تعرص من الُكفر إال الغاطاب والساْك، وأّما املناوق الشرع من أوصاوه ما جاب
، وبعد أن  2)واسم جاب به ارسنيم لقومن أبطنوا غري ما أ هروه وكان األصل من ناوقاب الريبوعو 

 استعرض عددا من األلفايف ارسنيمية ختم حديثه بقوله:
د، وسا ر أبواب الفقه، والوجه يف  وعلا هذا سا ر ما تركنا ذاكره من الُعمرة، واجلها

هذا إذا سئل ارنسان عنه أن يقو : يف الصنية امسان لغوي وشرعي، ويذكر ما كانت العرب 
تعروه مث ما جاب ارسنيم به، وهو قياس ما تركنا ذكره من سا ر العلوم، كالنحو والعروض 

   3)والشعر، كل ذلك له امسان لغوي وصناعي 
األلفايف ارسنيمية يف األمثا  النبوية؛ وقد ورد يف أمثا  ومن املتوقع أن تكثر 
 الصحيحن منها األلفايف التالية:

واأللفايف ارسنيمية يف األمثا  النبوية كثرية؛ وقد ورد يف أمثا  الصحيحن منها 
 األلفايف التالية:

 األجر
دنيوياً كان ، أي: جزاب العمل، وهو ما يعود من ثواب العمل العمل : الكاراب علااألجر

ع  ، وجاب استعما  لفظ األجر 4)أو أخروياً  رة، وهو  م ْرجا يف األمثا  النبوية مرادا به ثواب اآلخا

                                 
 1/251، واملزهر: 02الصاح :   1)
 1/250، واملزهر: 23  الصاح : 2)

 252-1/250، وينار: املزهر: 22  الصاح : 3)

 11، واملفردات يف غريب القرآن: 12، ومقاييس اللغة )أجر  2/103العن )أجر    1)
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عمل ارنسان وما يعود إليه يف اآلخرة، وما يرجع إليه وما يصري إليه منه، وهو مأخوذ من ثاب 
   1)إليه أي: رجع إليه 

ثا  الصحيحن من ذلك قوله صلا اع وجاب لفظ األجر يفذا املعىن يف مواضع من أم
ُدُه، و ُهو  ع ل ْيها ش دايٌد و  ل ُه    2) أ ْجر انا عليه وسلم:)و م ث ُل الاذاي ي  ْقر أُ، و ُهو  ي  ت  ع اه 

 اآلِخَرة 
جاب لفظ اآلخرة يف أمثا  الصحيحن باملدلو  ارسنيمي وذلك يف قوله عليه الصنية 

ر ةا ا يفا )و اعا م ا الًدنْ ي   والسنيم: ْثُل م ا جي ْع ُل أ ح دُُكْم إاْصب  ع ُه يفا اْلي ّم، و  ْلي  ْناُْر ِبا   اآْلخا إاالا ما
ُع؟      3)ت  ْرجا

ر ة يف اللغة: واعال ة من اأُلُخر، وهو نقي  الُقُدم، و  رة: راآلخا اآلخا م نقي  املتقدِّ  واآلخا
ر همُ دا ق  ل ومُ حْ ر الرا خا ؤ  ومُ  ،همتُ ادا ل وق  حْ رة الرا وآخا  اً،ر خُ ر أُ أخّ ا وت  مً دُ مضا قُ  يقا : واملتقدِّمة، ، وآخا

ر مبعىن: الباقي كقوله تعا :   4)الشيب وآخرته  ايته وطروه األبعد ۈئ    چ             ويأيت اآلخا

   5)چۈئ  ېئ
و)اآلخرة  يف االستعما  ارسنيمي هي الدار الثانية بعد الدار األو  )الدنيا  قا  

 .  6)چپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچتعا : 
ر ة  يفذا  املدلو  أم ال؟ وقد ورد يف وهل العرب يف اجلاهلية كانوا يعروون لفظ )اآلخا

 أشعارهم مبعىن: احلياة الثانية بعد الدنيا ومن ذلك قوله:     ]الكامل[

                                 
 110الزينة يف الكلمات ارسنيمية:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 23 ، ينار احلديث رقم )1/1222  البخاري: )2)
 ، ينار احلديث رقم  10  ينار ختريو األمثا  النبوية يف التمهيد من هذا البحث حديث رقم: ) 1/2153  مسلم: )3)
   يف التمهيد من هذا البحث. 10)
صباح املنري: ، وامل1/11، ولسان العرب: 0/231، واحملكم: 12، ومقاييس اللغة: 1/313العن:  ينار )أخر  يف:  1)
 10، ومعجم املصطلحات ارسنيمية يف املصباح املنري: 1/0

 3احلديد:   0)

 21العنكبوت:   2)
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رة وُدْنيا ت نف ع إين ُمق سُِّم ما م لْكُت و جاعالٌ    1)أ ْجرًا آلخا
 م ينكرون أن تكون حياٌة عز وجأل ويف التنزيل ما يد  علا أ م جيهلون ذلك، وقد أخرب اع 

، وإذا   2)چٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤچ بعد املوت كما يف قوله تعا : 
 اللفظ متداوالً بينهم يفذا املعىن.كانوا ينكرون ذلك وينبغي أن ال يكون 

ر ة  يفذا املعىن  عند اجلاهلين،  متداو  معرصومن الباحثن م ن يرى أّن لفظ )اآلخا
ولكن كثرة وروده يف القرآن واحلديث جعله يتخصص أكثر يف أوهام الناس يفذا املعىن ويبتعد 

القاّلة منهم كاحلُنفاب، ومن له  وميكن أن يقا : إ ا معرووة لدى ، 3)عن املعان اللغوية األخرى
علم بدين أهل الكتاب، وجمهولة عند أكثرهم، ولم يكن معناها ارسنيمي يتبادر إ  أذهان 

 عامتهم حىت جاب ارسنيم وقرره، واع أعلم.
 
 
 اإليمان، المؤمن، المؤمنون 

مأخوذ  ارميان يف كنيم العرب: التصديق ضد التكذيب، وهو مصدر آم ن يُؤمان إميانا،
: ويف التنزيل ، 4)آمنته من التكذيب اً صدقت أحد من األْمن واألمان: ضد اخلوص؛ ألنك إذا

ک  چ: وقوله تعا  ،لنا مبصّدق:  أي  5)چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ

 . 7)تصّدقوا: يأ  6)چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڳک  گ  گ    گ  گ  ڳ
وارميان يف االستعما  الشرعي: هو ارميان باع ومني كته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، 

غري ارتياب وال  من صلا اع عليه وسلم:وبالقدر خريه وشره، وارميان بكل ما جاب به الن  

                                 
 1/1200البيت للشاعر اجلاهلي املثّلم بن رياح املري، يف شرح ديوان احلماسة للمرزوقي:   1)

 25األنعام:   2)

 1/325، وأحاديث الدعاب دراسة لغوية: 302-301ينار: التطور الداليل بن لغة الشعر ولغة القرآن:   3)

 ، 212، والكليات: 1/25، والنهاية: 01، ومقاييس اللغة: 10/322)أمن  يف هتذيب اللغة:   1)

 10يوسف:   0)

 12غاور:   2)

 121تأويل مشكل القرآن:   0)
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   1)چھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : شك كما قا  تعا 
 . 2)ويدخل يف مسما ارميان شرعاً: قو  وعمل ونية

ويطلق لفظ ارميان ويراد به الدين كله، ويكون مرادوًا لإلسنيم، وإذا اقكن لفظ ارميان 
  . 3)تصديق القلب وإقراره ومعروته وارسنيم، كان املراد بارميان:

وقد استعمل لفظ ارميان يف أمثا  الصحيحن مبعىن: الدين كما يف قوله صلا اع عليه 
. ارميان يف هذا احلديث يراد  4)ليأرز إ  املدينة كما تأرز احلية إ  جحرها  ارميان)إن  وسلم:

وجاب يف رواية ملسلم   5)الدين ليأرز به: دين ارسنيم، كما جاب يف رواية أخرى بلفظ: )إن 
ْينا  د  أ  غ رايًبا... و ُهو  ي ْأراُز ب  ْن  اْلم ْسجا بلفظ: )إانا اراْسنيم  ب د 
(6  

وجاب لفظ ارميان مبعىن تصديق اللسان دون القلب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ال  
ر ُهْم  إامي انُ ُهمْ  جُي اوازُ  ح ن اجا

وقد ذكر ابن  ، 8) واملراد أ م يؤمنون بالنطق ال بالقلب:  قا  العيين 7)
هذا املعىن يف استعماالت ارميان يف لغة الشرع وقا :  ومن ارميان: تصديق باللسان دون  قتيبة

أي: آمنوا   9)چۓ  ڭ ڭ  ڭ  ڭچ القلب كإميان املناوقن، يقو  اع تعا : 
 .  10)بألسنتهم وكفروا بقلويفم، كما كان من ارسنيم انقياد باللسان دون القلب 

وجاب لفظ املؤمنن واملراد به ويع املسلمن كما يف قوله صلا اع عليه وسلم:)م ث ُل 
يفا ت  و ادِّهاْم، و ت  ر امحُاهاْم، و ت  ع اطُفاهاْم م ث ُل اجلْ س دا  اْلُمْؤمانان  

(11 . 

                                 
 .10احلجرات:   1)

 . 1/250واملزهر: 02-00واحلكم:   ، وجامع العلوم13/22، واللسان: )أمن: 23ينار: الصاح :   2)

 121، وذكر ابن قتيبة لإلميان استعماالت أخر، ينار: تأويل مشكل القرآن: 21جامع العلوم واحلكم:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 12 ، ينار احلديث رقم )131/ 1  ومسلم: )223/ 2  البخاري: )1)
 . 100-2/102، وينار: شرح النووي: 0/315، ولفة األحوذي: 1/302مرقاة املفاتيح:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10 ، ينار احلديث رقم )131/ 1  مسلم: )2)

   يف التمهيد. 12ينار احلديث رقم ) ، 2/012 ، ومسلم: )2035/ 2  البخاري: )0)

 21/22عمدة القاري:   2)

 3املناوقون:   5)

 121تأويل مشكل القرآن:   11)

   يف التمهيد. 21 ، ينار احلديث رقم )1/1555 ، ومسلم: )0/2232  البخاري: )11)
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 اإلثم 
معناه يف اللغة: اربطاب والتأخر، يقا : أمثا يأمث  إذا أبطأ وتأخر، واآلمث: املبطيب، وناقة 

 :، قا  امرؤ القيس 2)، وارمث الذنب، ووعل ما ال حيل 1)آمثة: متأخرة
   3)إثْ  ًما من اع وال واغ ل واليوم  ُأْسقا غري  ُمْستحقابن 

واستعمل لفظ ارمث يف العرص ارسنيمي مبعان متعددة منها: الشرك باع، واملعصية،  
ّ  عليه وسلم: صلا اع، وقد وسره الن   4)والذنب والوزر، والزنا، واخلطأ بكل ما هو نقي  الربا
قا  سألت رسو  اع  رضي اع عنه عن النواس بن مسعان األنصاريمن قو  أو وعل أو قصد، و

الرب حسن اخللق وارمث ما حاك يف صدرك وكرهت ) :عن الرب وارمث وقا  صلا اع عليه وسلم:
ل إحدى صورتن: أوال ا:  وارمث بناب علا هذا احلديث حيم  5) أن يطلع عليه الناس

التخطيط والتدبري ألوعا  السوب، واألخرى: اقكاص املنكر وكتمان ذلك عن الناس، وخشية املرب 
   6)أن يطّلاع علا سره أحد 

أن داللة ارمث يف االستعما  ارسنيمي أوسع وأخطر من الذنب،  ويرى الدكتور عودة
الذي يقكوه ارنسان، وهو ليس يف خطورة ارمث الذي جيلب  اخلاطئوأن الذنب هو الفعل 

الضرر، ويد  علا كرب الذنب وشناعة اجلزاب، واآليات القرآينة الع ربطت بن ارمث والكبا ر  
  . 7)لكبا ر قليلة حمدودةكثرية، والع ربطت بن الذنب وا

 التوبة، تاب، يتوب 
إذا  توبًا وتوبًة ومتاباً، تاب يتوب ، وهي مصدرالرجوع يف كنيم العرب: التوبةأصل 

                                 
 )أمث  22، والصحاح: 10مقاييس اللغة:   1)

  .12/0لسان العرب: )أمث:   2)

، ومستقب إمثا: احلامل لإلمث، والواغل: 1/110 ، واحملرر الوجيز: 3/21، وينار: احملكم: )حقب: 111ديوانه:   3)
  .210علا الّشْرب دون دعوة، )إصنيح املنطق: املتطفِّل 

 320ينار: التطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن:   1)

 1/1521صحيح مسلم:   0)

 320التطور الداليل بن لغة الشعر ولغة القرآن الكرمي:   2)

 320-320التطور الداليل بن لغة الشعر ولغة القرآن الكرمي:   0)
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 . 1)كلها مبعىن: رجع وأناب، ثاب ونابو  آب، ومثل تاب: رجع
 ل.والتوبة يف الدِّاللة ارسنيمية تعين: رجوع العاصي عن املعصية إ  طاعة اع عز وج
  وجاب لفظ التوبة ومشتقاهتا باملدلو  ارسنيمي يف أمثا  الصحيحن، ومن ذلك:

ل تاها و ز اداها  بات  ْوب ةا قوله صلا اع عليه وسلم:)و اعُ أ ش ًد و  ر ًحا  ا بار احا اْلع ْبدا اْلُمْؤمانا ماْن ه ذ 
(2 ، 

ْبنا آد م  و اداي   ُ ج ْوص  اْبنا وقوله صلا اع عليه وسلم:)ل ْو ك ان  الا انا ماْن م ا ن ال بْ ت  غ ا ث الاثًا، و ال  مي ْأل 
  3) ت اب  اللاُه ع ل ا م ْن  و ي  ُتوبُ آد م  إاالا التً ر اُب، 

 الُجْمَعة
ُغْسل  اجل ن اب ةا مُثا  ي  ْوم  اجُلُمع ةا ورد لفظ اجلمعة يف قوله صلا اع عليه وسلم:)م نا اْغت س ل  

ن ًة  ر اح ، و ك أ منا ا ق  راب  ب د 
(4   

وهو )وُ ْعلة  مبعىن  -وسكون بضمّ -اجُلْمع ة وهو مأخوذ من اجلمع، وويه ثنيث لغات: 
وضمت  سكون امليماأل صل ويها قيل: و  -بضمات  ْنا -واجُلُمعة  ،أي اليوم اجملموع ويه  :مفعو )

 ومعناه: اليوم اجلامع أي: -ُضح كةٌ و كُهم ز ةن -واجُلم ع ة  األوصح،هي و  لضمة اجليم، إتباعاً 
رجل عنيمة أو هي  :كما يقا   ، ألنه صفة لليوم،للمبالغة ويه التاب، و جي ْم ُع الّناس  ك ثارباً  الذي

 . 5)، وإضاوة اليوم إليه كإضاوة )دار اآلخرة صفة للساعة
اسم  :عةمْ اجلُ :  قا  ابن حزمواجلمعة مبعىن اليوم املعروص من األلفايف ارسنيمية، 

وسمي يف  ،العروبة :إمنا كان يوم اجلمعة يسما يف اجلاهليةو  ،إسنيمي ل يكن يف اجلاهلية
   6) من اجلمع مأخوذاً  مساً ا ،ألنه جيتمع ويه للصنية ؛ارسنيم يوم اجلمعة

لليهود  :األنصار قالوا وذلك أنّ  أهل املدينة قبل ا جرة، وقيل: أو  من مسّاها بذلك
وجعلوه يوم  ،ل يوما جنتمع ويه ونذكر اع ونصلي ونشكرهعجيتمعون ويه كل سبعة أيام ولنج يومٌ 

                                 
 . 1/115، والفواكه الداوين: 1/202، ولسان العرب: 5/011توب يف: احملكم: ينار   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11 ، ينار احلديث رقم )0/2321  البخاري: )1/2113  مسلم: )2)
   يف التمهيد من هذا البحث. 51، ينار احلديث رقم )020/ 2ومسلم:  2321/ 0  البخاري: 3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 33 ، ينار احلديث رقم )2/022  مسلم: )1/311  البخاري: )1)

 . 21/102تاج العروس ، و 2/22ينار )وع  يف: لسان العرب:   0)

 0/10احمللا:   2)
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ٻ    ٻ  پ  چ  :وأنز  اع يف ذلك ...وكانوا يسمون يوم اجلمعة يوم العروبة ،العروبة

العروبة وأو  من نقل  :كانت العرب العاربة تقو  ليوم اجلمعة  وقيل:  1)چپ  پ  پ  
وقيل: بل هو أو  من وع الناس يوم العروبة ول ُتسّم  ،العروبة إ  يوم اجلمعة كعب بن لؤي

  . 2)آدماجلمعة إال يف ارسنيم، وقيل: إمنا مسي يوم اجلمعة ألن اع تعا  وع ويه خلق 
 الجنة 

، والناْخل الطِّوا ، راشجاألذات  ، واألرضبستانوال ،احلديقةاجلنة يف كنيم العرب: 
 سكه: انّ ه ج  نً جي ُ  الشيب   نا ج  ووعها جنان، وهي مأخوذة من االجتنان وهو االستتار، يقا : 

و و ا جنًة؛ ألن ، وسمي البستان والنخل  3)عنك نّ  عنك وقد ج  كستاوكل شيب  وغ طّاه،
من إنسان أو حيوان أو غري ا  الشجر والنخل إذا التف وتكاثف غطا األرض، وسك ما ويه

 أبو عليوقا    4) وال تسما جنة حىت جينها الشجر أي يسكها:  عن العن، قا  أبو عبيدة
ل يكن ويها ذلك  نْ إو ،ال وويها خنيل وعنبإال تكون اجلنة يف كنيم العرب  :يف التذكرة

  . 5)وكانت ذات شجر وهي حديقة وليست جبنة
وأما اجلنة يف املدلو  ارسنيمي: اسم ع ل م لدار النعيم املقيم الع أعدها اع تعا  ثوابا 

من االجتنان  ،م يف الدار اآلخرةيهي دار النع :اجلنة:  ألهل طاعته يف اآلخرة، قا  ابن األثري
وهي املرة الواحدة  -باجلنة  يتْ ومسِّ  ؛وهو السك لتكاثف أشجارها وتاليلها بالتفاص أغصا ا

وقد تغلب  ، 6) ة التفاوها وإ ني ادّ لشا  ؛ -وكأ ا سكة واحدة ،إذا سكه :انًّ ه ج  من مصدر جنا 
 مي علا اللغوي، وأصبح ال يتبادر إ  ذهن املسلم عند إطنيقه غري جنة اخللد.املعىن ارسني

                                 
 5اجلمعة:  سورة  1)

 . 21/102، وتاج العروس: 2/121عمدة القاري ينار:   2)

احملكم ، و 100، وجممل اللغة: 11/225 اللغة: هتذيب، و 1/53 اللغة: وهرة، و 2/22العن ينار: )جنن  يف:   3)
0/212 

، وأحاديث 112، والتطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن: 322، وينار: الزينة: 1/53وهرة اللغة:   1)
 . 1/302الدعاب دراسة لغوية: 

 13/115، ولسان العرب: 11/225هتذيب اللغة:   0)

، وللزفشري نص قريب منه، ولعل ابن األثري نقله عنه، 13/115، ولسان العرب: 1/310غريب األثر النهاية يف   2)
 . 2/112، والتفسري الكبري: 1/130ينار: الكشاص: 
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وآخرون يرون أّن دار النعيم املقيم؛ إمنا مسِّي ت جّنًة لشدة التفاص  وإذا كان ابن األثري
أشجارها وإ ني ا، وإّن من العلماب من يرى أ ا مسِّيت بذلك؛ أل ا مستورة عن الناس 

اليوم  
وفي كتاب الزينة:  وإمنا مسِّيت اجلنة الع هي الثواب جنًة؛ ألنه ثواب اّدخره اع  ، 1)

ڻ  چعته وهو مستور عنهم مأخوذ من أجّن الشيب  إذا سكه... قا  تعا : ألوليا ه وأهل طا

وقا : ُأْخفاي  م، أي:   2)چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ     ھ
   3)ُسكا 

وقد تكرر لفظ )اجلنة  يف أمثا  الصحيحن مبدلوله ارسنيمي، ومن ذلك قوله صلا 
اُر اجل ناُة، ث لا ر ُجلن ب  ىن  د ارًا، و ج ع ل  وايه ا م ْأُدب ًة، و ب  ع ث  د اعاًيا... و الدا  اع عليه وسلم:)م ث  ُلُه ك م 

 .  4) صلا اع عليه وسلمو الدااعاي حُم ماٌد 
)جنة  يف هذه األمثا  مرادا به مكان االستمتاع والراحة واملرح، وهو امتداد وورد لفظ 

صلا اع عليه الستعما  لفظ )اجلنة  باملعىن ارسنيمي )دار النعيم األخروي ، وذلك يف قوله 
ْجُن اْلُمْؤمانا،  وسلم: ا  وق ، 6)أي: مكاٌن يتمّتع ويه الكاور  5)اْلك اوارا  و ج ناةُ )الًدنْ ي ا سا

ة ىف جنب وللكاور كاجلنّ  ،له من املثوبة دّ عا ن ىف جنب ما أُ جأراد أ ا للمؤمن كالس:  الزفشري
ه ىف ص نفسه عن املنيذ وأخذها بالشدا د وكأنّ إن املؤمن صر   :وقيل ،له من العقوبة دّ عا ما أُ 

   7) له كاجلنة يها ىف الشهوات وهح  ر  والكاور أمْ  السجن
 المجاهدين  ،المجاهد ،الِجهاد

هاًدا، وهو مأخوذ من )اجلهد  مبعىن اجلاّد  لفظ اجلهاد مصدر جاه د جياهاد جماهدًة وجا
والطاقة والُوْسع، قا  ابن سيده:  اجل ْهد واجلُْهد: الطاقة، وقيل: اجل ْهد: املشقة، واجلُْهد: الطاقة، 

                                 
 .121مقاييس اللغة:   1)

 10السجدة:   2)

 321الزينة يف الكلمات ارسنيمية:   3)

 مهيد من هذا البحث.   يف الت1، ينار احلديث رقم )2/2200  البخاري: 1)
   يف التمهيد من هذا البحث. 00، ينار احلديث رقم )2202/ 1  مسلم: 0)

 . 3/121 :وي  القديرينار:   2)

 . 2/012لفة األحوذي ، و 3/012وي  القدير ، و 5/301مرقاة املفاتيح  ، و2/100 :الفا ق  0)
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هادا: قاتله   وج هاد جي ْه د ج ْهًدا، واجتهد كني ا ج ّد، وجاهد العدّو جماهدة وجا
(1   

 : 2)قا  عمرو بن األهتم 
ب ُْهم   3)وجاهاْدُهم إذا مح اي الق تاري وإْن ج ه دوا عليك وني ت  ه 

يف املدلو  ارسنيم: هو بذ  كل ما يف الوسع والطاقة من قو  أو وعل أو بذ   اجلهادو 
يف حماربة الكفار وقتا م رعنيب كلمة اع، وال يقتصر لفظ اجلهاد يف معناه ارسنيمي علا 
محل السيف، بل يتعداه إ  محل القلم وبذ  املا ، وبذ  الكلمة احلرة يف امليادين الع جتدي 

 . 4)ويها الكلمة
وقد ورد لفظ اجلهاد ومشتقاته مبدلوله ارسنيمي يف أمثا  الصحيحن، ومن ذلك قوله 

، و ل كاْن  ه ادٌ صلا اع عليه وسلم:)ال  هاْجر ة  ب  ْعد  الف ْتحا و ناياٌة  جا
وقوله صلا اع عليه   5)

يفا س بايلا اعا ك م ث لا الصاا اما اْلق ا اما  اْلُمج اهادا وسلم:)م ث ُل 
(6  

وإذا كان هذا اللفظ استعملته العرب يف معىن قتا  األعداب، وإن ارسنيم خّصصه باحلرب يف 
سبيل اع، مث ُعمِّم يف كل ما من شأنه إعنيب كلمة اع، وكثر اقكانه يف القرآن واألحاديث بكلمة )يف 

 فظ )اجلهاد  حيمل ذلك املعىن عند إطنيقه منفرداً.سبيل اع  حىت صار ل
ويبدو أن استعما  لفظ )اجلهاد  يف معىن: قتا  األعداب، قليل جدًا يف كنيم العرب، 

خليل:  واجلهاد يفذه الصيغة ل  ولم يرد يف أشعارهم إال يف صيغة الفعل، يقو  الدكتور عودة
وحبثت ويه من دواوين الشعر اجلاهلي، بل وجدُت وعل األمر )جاهاد  كما  تصادوين ويما قرأته

 ، وهو فضرم كما سبق يف تروته يف الصفحة السابقة. 7) يف بيت عمرو بن األهتم
                                 

 . 0/031، وتاج العروس: 1/103)جهد  يف احملكم:   1)

عمرو بن األهتم بن سنان التميمي، شاعر مرموق فضرم أدرك اجلاهلية وارسنيم، متميز ببنيغة كنيمه ووصل   2)
ب بفصاحته، وقا  صلا اع عليه وسلم : )إّن من  خطابه، وهو الذي ت كّلم حبضرة الن  صلا اع عليه وسلم وُأْعجا

 )يف ا ام  . 111البيان لسحرا ، ينار: املفضليات: 

 ، والقتري: مسامري الدرع، ومحي القتري كناية عن شدة احلرب، مثل: محي 120، القصيدة: )112املفضليات:   3)
 الوطيس.

 . 222، والتطور الداليل بن لغة الشعر ولغة القرآن: 0/030، وتاج العروس )جهد  1/315النهاية   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 20 ، ينار احلديث رقم )3/1122، ومسلم: ) 1120/ 3  البخاري: 0)
   يف التمهيد من هذا البحث. 22 ، ينار احلديث رقم )3/1152 ، ومسلم: )3/1120  البخاري: )2)

 .220التطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن:   0)
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 الجاهلية 
طلاق يف ، واجلاهلية: مصدر صناعي أُ  1)اجلهل: نقي  العلم، واجلهل: اجلفاب والسفه

ارسنيم علا الفكة الزمنية الع قبل ارسنيم، وعلا احلا  الع كان عليها العرب قبل ارسنيم 
وشرا ع الدين، وما كانوا عليه من الشرك،  صلا اع عليه وسلم:ورسوله عز وجل من اجلهل باع 

اهلية معرووا يف  ، ول يكن لفظ اجل 2)واملفاخرة باألنساب، والسفه، والكرب والتجرب وغري ذلك
إن لفظ اجلاهلية اسم حدث يف ارسنيم للزمن الذي كان قبل   :ابن خالويهكنيم العرب، قا  

   3) البعثة
وقد ورد اللفظ يف أمثا  الصحيحن مرادا به الفكة الزمنية الع سبقت  هور ارسنيم، 

ي ارُُهْم يفا  ،  اجل اهالاياةا وذلك يف قوله صلا اع عليه وسلم:)النااُس م ع اداُن، خا ي ارُُهْم يفا اراْسني ما خا
هوا سلموا ووقُ أذا إاجلاهلية  وقت صحاب املروبات ومكارم األخنيق يفأ نّ أ أي:  4)إاذ ا و  ُقُهوا 

 .  5)وهم خيار الناس
 الحالل والحرام
:  احلاب والنيم له وروع كثرية ومسا ل وأصلها كلها عندي: وتح الشيب، قا  ابن وارس

ال يشذ عنه شيب، يقا : حللت الُعقدة أُحًلها حني... واحلني  ضد احلرام، وهو من األصل 
، وقا :  احلاب والراب وامليم  6)لذي ذكرناه، كأنه من حللت الشيب إذا أحبته وأوسعته ألمر ويه ا

   7)أصل واحد وهو املنع والتشديد، واحلرام ضد احلني ... وسوط حُم ّرم إذا ل يُلّن بعد 
 واحلني  واحلرام كل واحد منهما نقي  اآلخر.

واحلني  مبعىن ما يباح، واحلرام مبعىن ما ال يباح معرووان مشهوران عند العرب يف اجلاهلية إال أن 
ضابطهما خيضع ألعراوهم وتقاليدهم وما متليه عليهم بيئاهتم، أو من بقية الدين الذي توارثوه 

                                 
 . 11/100، ولسان العرب: 1/122، ومشارق األنوار: 211للغة: ينار )جهل  يف مقايس ا  1)

 1/323 :النهاية، و 1/122، ومشارق األنوار: 122-1/120احملكم ينار )جهل  يف   2)

 1/311ينار: املزهر:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112، ينار احلديث رقم )1/1212ومسلم:  1232/ 3  البخاري:  1)
 . 0/321، والديباج: 031-2/025، ووتح الباري: 10/130نووي: ينار: شرح ال  0)

 222مقاييس اللغة )حرم    2)

 232السابق )حل    0)
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 . 1)عن األنبياب السابقن
  

                                 
 121التطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي:   1)
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املتعارص عند العرب، إال أنه ُخّص ذلك  وقد استعمل لفظ احلني  واحلرام يف ارسنيم مبعنا ا

چ               تعا :  قا   عز وجل مبا أحله اع أو حرمه؛ ألن التحليل والتحرمي يف الدين حق ع 

 ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

من حيث  آن واحد،  وبذلك يكون احلني  واحلرام مصطلحن إسنيمين، وعربين يف  1)چ
االستعما  واالشتقاق، ولكن القرآن الكرمي خصص استعما ما ووقًا للمبادئ ارسنيمية املقررة يف 

وجاب لفظ احلني  واحلرام ومشتقاهتما يف أمثا  الصحيحن باالستعما  .  2)القرآن الكرمي 
ن  ُهم ا  و احل ر امُ ب  نٌِّ،  احل ني  ُ ومن ذلك قوله صلا اع عليه وسلم:)ارسنيمي،  ب  نٌِّ، و ب  ي ْ
ُمش ب اه اٌت... 
(3  . 
 الخطايا 

خطايا وع خطيئة وهي الذنب، مأخوذ من اخلطأ ضد الصواب، يقا : أخطأ إذا 
ذا أراد جانب الصواب من غري عمد، وخ طائ إذا جانب الصواب متعمِّداً، وقيل: أخطأ إ

  . 4)الصواب وصار إ  غريه، وخطايب: تعمد ما  ُاي عنه، وقيل  ا لغتان مبعىن واحد
علا الضوابط  -أيضا-  5)واستعمل لفظ اخلطيئة يف العرص ارسنيمي مبعىن الذنب

ومن   6)ارسنيمية، كما يف لفظ: )ارمث ، ويطلق علا كبا ر الذنوب كالكفر والسحر والشرك
ومنه قوله  ويطلق علا صغا ر الذنوب  7)چۋۋۅۅۉچ ذلك: 

قا  بع  املفسرين: اخلطيئة: الصغرية، وارمث   8)چے  ۓ  ۓ ڭ ڭچتعا : 

                                 
 112النحل:   1)

 122التطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11 ، ينار احلديث رقم )1/22اري: )  البخ3)
 . 1/211، وتاج العروس: 1/101، واملصباح املنبري: 1/21ينار: )خطأ  يف: لسان العرب:   1)

  .22معجم املصطلحات ارسنيمية: )خطو:   0)

 1/20أضواب البيان   2)

 20نوح:   0)

 112النساب:   2)
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اخلطيئة تكون عن عمد وعن غري عمد  نّ أل هماق بينرِّ إمنا و ُ و  وقيل:  ا مبعىن واحد؛  1)الكبرية
   2)وارمث ال يكون إال عن عمد

وتكرر لفظ اخلطايا يف أمثا  الصحيحن مرادًا به صغا ر الذنوب، ومن ذلك قوله 
، مي ُْحو اُع يفاانا  وقوله صلا اع   3) اخْل ط اي اصلا اع عليه وسلم:)و ذ لاك  م ث ُل الصال و اتا اخْل ْمسا

ا ُتْذهاُب عليه وس ب ينا آد م ، ك م ا يُْذهاُب اْلكارُي خ ب ث  احلْ دايدا  خ ط اي الم:)ال  ت ُس ِّ احلُْماا، و إان اه 
(4  

 .  5)واملراد باخلطايا يف هذه األحاديث و وها: صغا ر الذنوب
 الدين 

والعادة، يقع لفظ الدِّين يف اللغة علا عدة معان منها: امللة، والشرع، والدأب، 
، ورد  6)والسرية، والطاعة، وامللك، واحلكم، والسلطان، والقهر، واجلزاب، واحلساب، وغري ذلك

   7)ويع معاين املادة إ  جنس من االنقياد والذ  ابن وارس
ري أن ول خترج االستعماالت ارسنيمية للفظ الدين عن استعماالته اللغوية القدمية غ

، واحلديث النبوي كاستعما  لفظ  8)بع  االستعماالت صارت أكثر ترددًا يف القرآن الكرمي
الدين مبعىن: امللة والشرع، وقد كثر إطنيق لفظ )الدين ، مبعىن: ملة ارسنيم وشريعة ارسنيم، 

 :الدِّين:  حىت صار لفظ )الدين  كالع ل م مللة ارسنيم وصار مرادوًا ل )ارسنيم  قا  ابن دريد
، وأصبح اللفظ يفذا االعتبار من األلفايف  9) مّلة اع الع اختّصها وهي ارسنيم ،داين اع ،املاّلة

 ارسنيمية ذات داللة خاصة.

                                 
 . 1/013، ووتح القدير: 0/321القرط : ينار: تفسري   1)

 . 2/255تفسري الثعال  و  ،2/111احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21 ، ينار احلديث رقم )1/122  مسلم: )3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 2، ينار احلديث رقم )1/1553  مسلم:1)
  31النساب: عند تفسري: )إن جتتنبوا كبا ر ما تنهون عنه   0/102قرط : ينار: تفسري ال  0)

، واملعجم 13/212، ولسان العرب: 2/222، ومادة )دين  يف: وهرة اللغة: 103ينار: تأويل مشكل القرآن:   2)
 331الوسيط: 

  .303مقاييس اللغة: )دين:   0)

 110ولغة القرآن الكرمي: ينار: التطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي   2)

 2/222وهرة اللغة:   5)
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األمثا  النبوية مبعىن: ارسنيم من ذلك قوله صلا اع عليه  يفوتكرر لفظ الدين 
ْرُُقون  مان   ُْرقُ   الدِّينا وسلم:)مي  ياةا  ك م ا مي  الساْهُم مان  الراما

ميرقون من ) :قوله:  ، قا  ابن حجر 1)
 نّ إ :وقا  ، 2)هنا بالطاعة  ينالدِّ )ويه رد علا من أو  و   ،من ارسنيم) :يف روايةو   الدين
 ،اخللفابوهذه صفة اخلوارج الذين كانوا ال يطيعون  ...أ م خيرجون من طاعة ارمام :املراد

   3) كما وسرته الرواية األخرى  ،ارسنيم :املراد بالدين والذي ياهر أنّ 
)الّدين  يف هذه األمثا  مبعىن: الشريعة احملمدية خاصًة، وذلك يف قوله  لفظوجاب 

أ ح ٌد إاالا غ ل ب ُه  دِّين  الصلا اع عليه وسلم:)إانا الدِّين  ُيْسٌر، و ل ْن ُيش ادا 
(4   

ن الشريعة سهلة وني ينبغي التشديد علا  إ قا  ابن اجلوزي يف بيان معىن احلديث:
  . 6)أي: الشريعة احملمدية بالنسبة إ  الشرا ع السابقة  5) النفس

 ، تن وجاب لفظ الدِّين مبعىن: التوحيد، يف قوله صلا اع عليه وسلم:)اأْل ْنباي اُب إاْخو ٌة لاع نيا
اتُ ُهْم ش ىتا  ٌد  و داينُ ُهمْ أُماه  و احا

  ودينهم واحد)ما قوله صلا اع عليه وسلم:أو :  قا  النووي  7)
أن أصل  :ومعىن احلديث:  وقا  ابن حجر  8)طاعة اع تعا صل أصو  التوحيد و أواملراد به 

  . 9) ن اختلفت وروع الشرا عإدينهم واحد وهو التوحيد و 
وال خيفا الفرق بن االستعماالت الثنيثة، والدين مبعىن: الشريعة خيتص يف عرص 

صلا اع ن يقا  مثني: كذا جا ز يف دين حممد ارسنيم بالشريعة احملمدية، ويفذا املعىن يصح أ
       ، يف حن أّن الدين يف قوله:  عليه السنيموليس جبا ز يف دين موسا  عليه وسلم:

)دينهم واحد  ال يصح ويه ذلك؛ ألنه مبعىن التوحيد، وأما الدين مبعىن: ارسنيم وهو شامل 
ع األنبياب، والشريعة احملمدية اخلاصة يفذه لألمرين السابقن معا: التوحيد الذي يشكك ويه وي

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 12ينار احلديث رقم ) ، 2/012 ، ومسلم: )2035/ 2  البخاري: )1)

  2/212منهم اخلطايب كما ذكر ابن حجر يف الفتح: )  2)

 23/322 :التمهيد البن عبد الرب، وينار: 2/25وتح الباري:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22 ، ينار احلديث رقم )23/ 1  البخاري: )1)

 . 3/031كشف املشكل:   0)

 1/53ينار: وتح الباري:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 122، ينار احلديث رقم )1/1230، ومسلم: 3/1201   البخاري:  0)
 10/121شرحه علا صحيح مسلم:   2)

 2/125وتح الباري:   5)
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 األمة، وهو املذكور يف: )ميرقون من الدين ، واع أعلم. 
 المْسِجَدانِ 

د اسم من سجد يسجد، إذا ا ىن وتطامن إ  األرض، وأسجد: طأطأ رأسه،  املسجا
د قيل: اسم مكان منه علا خنيص القياس وجيوز: املسج د علا القياس وعند ،  1)واملسجا

،  2)اسم لبيت فصوص مبنيي علا هيئة معينة، ول يقصد به اسم مكان السجود سيبويه
د: وقيل: املسج د بفتح اجليم حمراب البيوت وبالكسر مصلا اجلماعات، وقا  الزجاج : املسجا

قا : )جلعت يل األرض  صلا اع عليه وسلم:ى أن الن  اسم لكل موضع يُتعّبد اع ويه أال تر 
داً وطهورا    . 3)مسجا

لفظ املسجد يف العرص اللغوي يطلق علا كل موضع للسجود وكل موضع يتعبد  كانوإذا  
اع ويه وإن ارسنيم أطلق هذا اللفظ علا تلك الُبقعة املبنية علا هيئة معينة املخصصة لصنية 

  . 4)ع ل معاً  ا ومصطلحاً إسنيمياً جديداً علا العربية، وصار اللفظ اجلماعة
وقد ورد لفظ املسجد مبعناه ارسنيمي األخص يف أمثا  الصحيحن وذلك قوله صلا 

أ ، و ُهو  ي ْأراُز ب  ْن   اع عليه ي  ُعوُد غ رايًبا ك م ا ب د  أ  غ رايًبا و س  م  ب د  ْينا وسلم:)إانا اْراْسني  د  ا ،  اْلم ْسجا ك م 
ت ْأراُز احلْ ياُة يفا ُجْحراه ا 
واملسجدان يف هذا احلديث  ا: املسجد احلرام مبكة، واملسجد النبوي   5)

، وقد صار لفظ )املسجدان  علما بالغلبة علا هذا املدلو  ارسنيمي  6)النبوي باملدينة
معاين مادة  اجلديد، حىت أصبح لفاًا له مكانه يف املعاجم اللغوية، ونجد ويها من بن قا مة

 .  7))سجد  :  واملسجدان: مسجد مكة ومسجد املدينة 

                                 
 . 3/201، ولسان العرب: 100ينار )سجد  يف: الصحاح:   1)

 .121/ 1شرح الرضي علا الشاوية:    2)

  3/202ينار: لسان العرب: )سجد:   3)

 . 152ينار: التطور الداليل بن لغة الشعر ولغة القرآن:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10 ، ينار احلديث رقم )131/ 1  مسلم: )0)
 .1/120، والديباج: 2/100ار: شرح النووي علا صحيح مسلم: ين  2)

 . 3/202، ولسان العرب: 102، والصحاح: 350ينار )سجد  يف: إصنيح النطق:   0)
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 اإلسالم، المسلم، المسلمون
ارسنيم يف اللغة: مصدر أْسل م إسنيماً، مشتق من اجلاْذر )سلم  الذي تدور أكثر 
معانيه حو  معىن العاوية، والربابة من العيب، واألمان، واالنقياد، يقا : أسل م أي: دخل يف 

واألمان، وأسلم له: استسلم وانقاد، وأسلم الشيب  إليه: دوعه إليه الّسلم
: ، قا  ابن قتيبة 1)

 سّلم:  يقا  ،مثله واالستسنيم ...واملتابعة االنقياد يف: أي الّسلم، يف الدخو  هو:  ارسنيم 
 يف دخل إذا الرجل أشىت: تقو  كما، الّسلم يف دخل أي. وأسلم واستسلم ألمرك ونين

   . 2) القحط يف دخل وأقحط ، الربيع يف دخل وأربع الشتاب،
صلا هو الدخو  يف الدِّين الذي ب عث اع به نبياه حممدًا  :يف عرص الشرع ارسنيمو 

، وإ هار اخلضوع والتزام والقلب باللسان ه لهوانقياد ، وهو استسنيم العبد ع،اع عليه وسلم
قا   ، 3)، وارسنيم أيضا: اسم ولقب لذلك الدِّين احلنيفصلا اع عليه وسلمما أتا به الن  

   4)چڍ  ڍ  ڌ  ڌچ تعا : 
 وقد ورد لفظ ارسنيم ومشتقاته باملعىن الشرعي يف أمثا  الصحيحن من ذلك: 

أ   - أ   اْراْسنيمُ قوله صلا اع عليه وسلم:)ب د  غ رايًبا، و س ي  ُعوُد ك م ا ب د 
 ، أي: دين ارسنيم، 5)

ْسلامُ قوله صلا اع عليه وسلم:) -
ُ
ُْسلاُمون  م ْن س لام   امل

ماْن لاس اناها و ي داها  امل
املسلم: لقب   6)

،  اهراً وباطناً، أو  اهراً وقط لكل من اعتنق دين  ارسنيما
(7 .  

، أي: ادخل يف دين ارسنيم، وت ْسل م، علا  8) ت ْسل مْ  أ ْسلامْ ) صلا اع عليه وسلم:وقوله  -

                                 
 . 12/332، ولسان العرب: 012، والصحاح: 120ينار )سلم  يف: مقاييس اللغة:   1)

 105تأويل مشكل القرآن:   2)

، واملعجم 21، وجامع العلوم واحلكم: 12/311، ولسان العرب: 21الصاح : ، و 105تأويل مشكل القرآن:   3)
 101الوسيط: 

 3املا دة:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10 ، ينار احلديث رقم )1/131  مسلم: )0)
   يف التمهيد من هذا البحث. 112 ، ينار احلديث رقم )20/ 1 ، ومسلم: )13/ 1  البخاري: )2)

  .312-12/311، ولسان العرب: )سلم: 105تأويل مشكل القرآن: ينار:   0)

 ، 1353/ 3،  ومسلم: 0/ 1  البخاري: 2)
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   1)معناه اللغوي أي: تسلم وتُعاىف من اآلوات والعاهات
 الشيطان 

عاتن متمرد من اجلن وارنس والدواب، واختلف يف الشيطان يف كنيم العرب هو كل 
اشتقاقه، وقيل: و يع ا  من ش ط ن، إذا ب  ُعد، وقيل: و  ْعنين من شاط: إذا بطل أو احكق 

 .  3)، والشياطن عند العامة: هم اجلن بأعيا م 2)بالنار
وغلب إطنيق لفظ )الشيطان  يف االستعما  ارسنيمي علا إبليس، ذلك املخلوق 
الذي أُْهباط إ  األرض بعد أن عصا ربه، وقد يُْطل ق لكل من يقوم بعمله من اجلن 

    5)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦچ ، قا  تعا :  4)وارنس
شياطن اجلن وورد لفظ الشيطان مرة واحدة يف أمثا  الصحيحن مرادًا به إبليس، أو أحد 

جيري من ارنسان جم ْر ى  الشيطان:)إن الذين يقومون بأعماله، وذلك قوله صلا اع عليه وسلم
وقيل: جيري الشيطان يف جمرى الدم حقيقة، ألّن اع أقدره علا ذلك حلكمة، وقيل:   2الدم )

 . 7)استعارة، لكثرة إغوا ه ووسوسته، وأنه ال يفارق ارنسان كما ال يفارقه دمه
 الصالة والصيام

تكرر لفظ الصنية والصيام ومشتقاهتما يف أمثا  الصحيحن مبعنا ا ارسنيمي 
 الصاا اما املعروص، ومن ذلك قوله صلا اع عليه وسلم:)م ث ُل اْلُمج اهادا يفا س بايلا اعا ك م ث لا 

ي امن اْلق ا اما اْلق اناتا باآي اتا اعا، ال ي  ْفتُ ُر ماْن  ع  اْلُمج اهاُد يفا س بايلا اعا ص نيةن ، و ال  صا ، ح ىتا ي  ْرجا
ت  ع ا   
ابًا حي ْقاُر أ ح دُُكْم ص ني ت ُه م ع   صلا اع عليه وسلم:وقوله   8) يف مثل اخلوارج: )إانا ل ُه أ ْصح 

                                 
 2/221ينار: وتح الباري:   1)

 322، وينار: الزينة: 012، والصحاح: 013، ومقاييس اللغة: 012ينار )شطن  يف: جممل اللغة:   2)

 .322الزينة يف الكلمات ارسنيمية:   3)

 100التطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن:   1)

 112األنعام:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 115 ، ينار احلديث رقم )1012/ 1ومسلم: ) 2/010  البخاري: 2)
 . 2/302، ووي  القدير: 0/153ينار: الديباج:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22قم ) ، ينار احلديث ر 3/1152 ، ومسلم: )3/1120  البخاري: )2)
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ي ام ُه م ع  ص ني هتاامْ  ي اماهامْ ، و صا    1) صا

ق علا معنين: أحد ا: العبادة املعهودة ذات يف العرص ارسنيمي يطل فلفظ الصالة
ألمته، واآلخر: الدعاب، والثناب، والرمحة،  عليه السنيمالركوع والسجود، الع عّلم ها املصطفا 

: صنية، والصنية منه سبحانه علا عباده: رمحة ومغفرة، عز وجل واملغفرة، والثناب علا اع 
علا الناس،  صلا اع عليه وسلم:ب، وصنية الرسو  وصنية املني كة علا األنبياب: دعاب وثنا
 .  2)والصنية علا امليت: دعاب، واستغفار

ويه مغرز عجب  واختُلاف يف اشتقاق الصنية، وقيل: من الصاني عام يف الرِّدص
لو ين؛ ألّن املصلي وغريه أ ا: )و  ْعل ة  من ص ل ا، إذا حّرك الصا  الذنب، واختار الزفشري

حيرِّكهما يف الركوع والسجود، مث استعري اللفظ للدعاب؛ تشبيها للّداعي باملصلِّي يف ختًشعاه 
 ،ي من اخليل الذي يتلو السابقلِّ ومنه املص   ،بعتّ ا ، واختار آخرون أ ا من صّلا إذا 3)وتضًرعاه

 أو األركان،أل ا ثانية ، وسميت الصنية الشرعية بذلك؛ السابق يو  لْ رأسه يكون علا ص   ألنّ 
  . 4)مامهبع رألن املأموم ويها متِّ 

واألزهري وغري ا إ  أ ا من اللزوم، من قو م: ص لاي وأصلا واصطلا،  وذهب الزجاج
ما ورض اع تعا ، وهي من أعام  إذا لزام، ومنه ما ُيْصلا يف النار أي: يُ ْلز م؛ والصنية: لزوم

، وقريب من ذلك، القوُ  بأّن الصنية: االستقامة، من صل ْيت العود بالنار  5)ما أمر اع بلزومه
إذا لّينته وقومته؛ ألن الصنية تقيم العبد علا طاعة اع، وقيل: اشتقاقها من الصِّلة؛ أل ا تصل 

 . 6)ارنسان فالقه
فظ )الصنية  معناه يف اللغة: الدعاب والربكة، وهو كثري يف وذهب اجلمهور إ  أن ل

أشعار العرب ويف النصوص الشرعية، ومنه اسُتعاري اللفظ للصنية املشتملة علا القيام والركوع 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 11 ، ينار احلديث رقم )011/ 2  ومسلم: )3/1321  البخاري: )1)

، ومشارق 1/112، وتفسري غريب ما يف الصحيحن: 1/231، ومعاين القرآن للزجاج: 121تأويل مشكل القرآن:   2)
 2/10األنوار: 

 . 2/20، والتفسري الكبري: 1/22، والكشاص: 2/250وهرة اللغة: )صلا    3)

 12/32التفسري الكبري و  ،2/10مشارق األنوار   1)

 . 12/122، وهتذيب اللغة: 1/232معاين القرآن للزجاج:   0)

 122، والتطور الداليل بن لغة الشعر ولغة القرآن: 1/125، وتفسري القرط : 2/10مشارق األنوار   2)
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 . 1)والسجود؛ ملا ويها من الذكر والدعاب، من باب تسمية الشيب جبز ه
معان أصلية وليس بعضها  -وإن بدت فتلفة-تلك املعاين  اً عأن وي ويرى السهيلي

مأخوذ من بع ، وكلها ترجع يف املعىن واالشتقاق إ  أصل واحد هو )احلُُنو والعطف ؛ إال 
أّن احلنو والعطف يكون حمسوسا ومعقوال، ويضاص إ  اع ما يليق جبنيله، ومن احملسوس: 

، أي: حنيت صنيك وعطفته، ومن امل عقو  الصنية مبعىن: الدعاب والرمحة، وهما ا ناب صل يت 
وعطف غري حمسوس، مثرته من العبد الدعاب، ومن اع ارحسان وارنعام، والصنية الع هي 

  . 2)الركوع والسجود إ ناب حمسوس، ولم خيتلف املعىن ويها إال من جهة املعقو  واحملسوس
أرجح األقوا  يف املسألة؛  به السهيليومييل البحث إ  أّن هذا التحقيق الذي أد  

، وألنه يد  علا أن أكثر مشتقات اللفظ معان  3)الحتوا ه املعاين احملسوسة واملعقولة للصنية
أصلية له دون اللجوب إ  القو  باالستعارة، أو االشكاك اللفاي، وقد اختاره ابن القيم بعد 

 . 4)منها ال يسلم من اعكاضن وإشكا  كنيً قوا  وبّن أّن  مناقشته بقية  األ
وإذا كان لفظ الصنية معرووا يف كنيم العرب مبعىن الدعاب واال ناب وغري ذلك وإن 
الصنية مبعىن القيام والركوع والسجود مصطلح إسنيمي خاص عروته العربية مبجيب ارسنيم، 

 ستعماالت اللفظ.وقد تغلب املعىن ارسنيمي اجلديد علا سا ر ا
يف العرص ارسنيمي وهو تلك العبادة املعرووة الع حداها الفقهاب بقو م:  الصيام وأما

مع العلم بكونه صا مًا من أو  طلوع الفجر  شهويت البطن والفرجعن  املسلم هو إمساك 
   5) الصادق إ  حن غروب الشمس مع النية

ساك عن الكنيم، أو احلركة، أو  و ذلك وأصل معىن الصيام يف كنيم العرب هو ارم
مما ويه معىن االمساك أو االمتناع، ويطلق الصا م علا الصامت، والنا م، والساكن الذي ال 

                                 
، وتفسري 3/01، والنهاية: 1/120، وغريب احلديث البن قتيبة: 1/120ينار: غريب احلديث أليب عبيد:   1)

، 123، والتطور الداليل بن لغة الشعر ولغة القرآن: 003، والكليات: 1/312، واملصباح املنري: 1/122القرط : 
 . 1/321وأحاديث الدعاب دراسة لغوية: 

 001، وكتاب الكليات: 1/31باختصار ، وبدا ع الفوا د: ، )12-10نتا و الفكر:   2)

 . 1/322وينار: أحاديث الدعاب دراسة لغوية:   3)

 . 31-1/25ينار: بدا ع الفوا د:   1)

 .1/210، وينار: غريب احلديث البن قتيبة:  1/121، والفواكه الدواين: 0/00التفسري الكبري:   0)
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أي:   1)چڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ يتحرك، ويف التنزيل: 
 :الصا مة الع أمسكت عن السري، قا  النابغة الذبياينص ْمًتا، واخليل 

  2)لت العجاج وخيل تعلك اللجما خيل صيام وخيل غري صا مة
اللغوي يف وبذلك يتبن أن لفظ الصيام يف االستعما  ارسنيمي يتفق مع االستعما  

االشتقاق واملعىن العام للفظ، غري أن الشرع جعله إمساكا فصوصا واشتهر اللفظ به،  ول 
معرووا يف العصر اجلاهلي، وهو ل ينتشر إال بعد نزو  القرآن  -مبعناه ارسنيمي-يكن الصيام 

 وورض الصيام علا املسلمن، وبعدها صار لفظ الصيام مصطلحًا إسنيميًا خاصًا مبعىن
   3)حمدد 

 طُوَبى 
ورد هذا اللفظ يف موضع واحد من أمثا  الصحيحن، وذلك قوله صلا اع عليه 

أ  غ رايًبا،  وسلم: ي  ُعوُد ك م ا ب د  ُم غ رايًبا، و س  أ  اْراْسني  لاْلُغر ب ابا  و طُوَب  )ب د 
(4   

شجرة يف اختلف العلماب يف )طوَب  علا أقوا ، وروي عن ابن عباس: أن طوَب اسم 
إ  النبيصلا اع عليه وسلم:وروي عن  اجلنة يسري الراكب يف  لها ألف عام، ونسبه الزجاج

، وقيل با ندية، وقا  أهل العربية: )طُوَب   اسم اجلنة باحلبشية  طوَبابن عباس أيضا: أن )
تقو   ،كلمة عربية  ها: غاية الطيب، وهيوُ ْعل ا من طاب يطيب، مثل: ُعْلي ا وُقْصو ى، ومعنا

 ، ومعىن )طوَب  م  يف االستعما  ارسنيمي: العي  طوَب لك إن وعلت كذا وكذا) :العرب
وغىن بني  ،وعز بني زوا  ،بني وناب قابن ب  من كل مستطاب يف اجلنة ب الطيب  م، وبشرى  م

 .  5)وقر

                                 
 22مرمي:   1)

، وينار: )صوم  يف احملكم: 1/10، والزاهر: 1/232، وهو يف: غريب احلديث البن سنيم: ل أجده يف ديوانه  2)
 .12/110، ولسان العرب: 2/351

 221التطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي:   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10 ، ينار احلديث رقم )131/ 1  مسلم: )1)
، 315، واملفردات يف غريب القرآن: 320، والزينة: 1/115، والزاهر: 3/112لقرآن للزجاج: ينار: معاين ا  0)

 .1/321، ومشارق األنوار: 110واملعّرب للجواليقي: 
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سواب علا القو  بأنه اسم  -جلنة وقد ارتبط لفظ )طوَب  يف االستعما  ارسنيمي با
، وصار مصطلحا إسنيميا  1)و  ُعّد من صفاهتا - ا، أو شجرة ويها، أو غاية طيب العي  ويها

 خاصا خيتلف عّما ُعراص به قبل ارسنيم. 
 المنكر ،المعروف

املعروص: اسم مفعو  من عر و ه يعراوه عاروًة وعاروانًا وم ْعراوة، وهو معروص، وذكرت 
واملنكر: اسم   2)املعاجم ملادة )عرص  عاّدة معان أكثرها تدور حو  العلم والسكون والطمأنية

مفعو  من أنكره ينكره إنكارا وهو منكر: وأصل مادة )نكر  يف كنيم العرب تد  علا خنيص 
صل يد  علا خنيص املْعراوة الع :  النون والكاص والراب أاملعروة مبعىن: العلم، قا  ابن وارس

واملعروص يف أصل كنيمهم هو املعلوم، واملنكر هو اجملهو  وقد تكرر   3)يسكن إليها القلب 
، واملعروص: الُعرص، وهو كل ما تعارص عليه الناس  4)اللفاان يفذه الداللة يف أشعارهم

ود واخلُُلق الرويع و و وسكنت إليه نفوسهم من األوعا  والعادات املستحسنة، كالبذ  واجل
 . 5)ذلك، وضده: املنكر

وبقي املعروص يف االستعما  االسنيمي حيمل داللة جامعة خلصا  اخلري، وضده 
ص من طاعة اع والتقرب إليه را اسم جامع لكل ما عُ  :املعروص:  املنكر، قا  ابن األثري

ندب إليه الشرع و ا عنه من احملسنات واملقبحات وهو من وارحسان إ  الناس وكل ما 
أمر معروص بن الناس إذا رأوه ال ينكرونه واملعروص النصفة وحسن  :أي ،الصفات الغالبة

 .  6) الصحبة مع األهل وغريهم من الناس واملنكر ضد ذلك ويعه
ئة املعينة، وإن وإذا كان معيار املعروص واملنكر قبل ارسنيم خيضع ملا ترتضيه البي

مقياسهما يف العرص ارسنيمي هو شرع اع احملكم، ولذلك قا  بعضهم:  املعروص ما ُعراص 

                                 
 . 113، والتطور الداليل بن لغة الشعر ولغة القرآن: 320ينار: الزينة:   1)

 . 5/222سان العرب: ، ول251، والصحاح: 032ينار )عرص  يف: مقاييس اللغة:   2)

 1115مقاييس اللغة )نكر    3)

 311، والتطور الداليل بن لغة الشعر ولغة القرآن: 12/21، واألغاين: 211ينار: املفضليات:   1)

 . 5/222، ولسان العرب:251، والصحاح: 032ينار )عرص  يف: مقاييس اللغة:   0)

 . 2/111ولفة األحوذي: ، 1/100، وعمدة القاري: 3/212النهاية )عرص    2)
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ويؤيّد ذلك سياق استعما  اللفان يف األمثا  النبوية، ومن ذلك قوله   1)من الشارع ُحسنه 
ي ةن، إامنا ا الطااع ُة يفا  ْعُروصا صلا اع عليه وسلم: )ال  ط اع ة  يفا م ْعصا

 
، وجعل ما يقابل  2)(امل

اْلُكوزا،  ُر أ ْسو ُد ُمْرب ادًّا ك  املعروص: معصيًة، ويف مثل القلوب إذا ُعراضت عليها الفَت قا : )و اآْلخ 
ًيا ال  ي  ْعراُص  إاالا م ا ُأْشراب  ماْن ه و اُه  ُمْنك رًا، و ال  يُ ْنكاُر م ْعُرووًاجُم خِّ

، وعنيمة القلب املغلوب  3)
بالفَت هو أن جيعل هواه معياره يف املعروص واملنكر ال التعاليم الشرعية، وال شك أن املعروص 

 .  4)واملنكر يفذا املفهوم خيتلف عن مفهومهما قبل ارسنيم

 القرآن
 املنز  اع، كنيمالقرآن: التنزيل العزيز، وعرّوه املختصون تعريفا يقرب معناه وقالوا:  هو  

وتكرر ذكر القرآن يف األمثا  النبوية،   5) بتنيوته املتعبد اع عليه وسلم: صلا حممد نبيه علا
، و ُهو  ح اواٌظ ل ُه م ع  الساف ر ةا الكار اما الُقْرآن  )م ث ُل الاذاي ي  ْقر أُ  صلا اع عليه وسلم:ومن ذلك قوله 

الب  ر ر ةا 
با عليه السنيموقوله   6) ُع قال ةا ،  الُقْرآنا : )م ث ُل ص احا

بالا امل با ارا ك م ث لا ص احا
وللعلماب ،  7)

 : 8)يف تسميته أقوا  أشهرها
 والكلمات احلروص ضم: القرابةمنه و  ،و  ع ه وض ماه مبعىن: ،ق  ر أ   الشيب  أنه مشتق من  -1

 قرًبا قرأ   كُغْفران، وُشكران، يقا :وُعنين) بزنة مصدر القرآنو الكتيل، يف بع  إ  بعضها

 نر  ق   ، وقيل: هو مشتق من قرابته أي  9)چيئ  جب  حب  خب     چ : تعا  قا ، رآنًاوقُ  رابةقا و 
 .مرجوح رأي وهذا أصلية، ويه والنون إليه، ضمه إذا بالشيب الشيب  

                                 
 . 1/100عمدة القاري:   1)

   1125/ 3ومسلم:  2215/ 2  البخاري: 2)
 1/122  مسلم: 3)

 313ينار: التطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن:   1)

 12مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان:   0)

 لتمهيد من هذا البحث.   يف ا23 ، ينار احلديث رقم )1/1222  البخاري: )2)
   يف التمهيد من هذا البحث. 20، ينار احلديث رقم )1/013ومسلم:  1/1521  البخاري: 0)

، ومباحث يف علوم 1/101، وتفسري الثعال : 1/301، وتاج العروس: 1/102ينار )قرأ  يف لسان العرب:   2)
 .10القرآن: 

 12القيامة:   5)
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للكتاب  خصيصا علماً أنّه اسم جامد مرجتل وليس مبشتق من قرأ وال من قرن، وإمنا وضع  -2
  .صلا اع عليه وسلمالعزيز املنز  من عند اع تعا  علا حممد 

والقو  بأن لفظ القرآن مشتق، وأنه مصدر ق رأ قُرآنا، أقرب إ  الصواب، ولكن هذا 
يف كنيم العرب، وقد قيل بأنه ل يرد  -إن ل يكن معدوماً -املصدر يبدو أنه نادر االستعما 

الشعر اجلاهلي، ولفظ )القرآن  مبعناه املعروص مصطلح إسنيمي جديد ل تعروه  يفذا اللفظ يف
 .  1)العربية إال بعد  هور ارسنيم

 القاعدون
 القاعد اسم واعل من القعود نقي  القيام، يقا : كان واقفًا وقعد، وكان مضطجعاً 

د وهي قاعد: وجلس، وهو قاعد وهي قاعدة وهم قاعدون، وقع د ت املرأة عن احلي  والول
 . 2)انقطع عنها، والقواعد من النساب: اللوايت قعدن عن األزواج

وورد لفظ القعود ومشتقاته يف القرآن الكرمي مبعىن التخًلف عن اجلهاد رغبًة عنه، ومن 
ہ ہ ہ  ہھ  ھ   ھ    ۀڻ ڻ  ڻ  ۀچ ذلك قوله: 

 . 3)چھ
وقد ورد لفظ القاعدين يف أمثا  الصحيحن مبدلوله ارسنيمي اجلديد يف قوله صلا  

ك ُحْرم ةا أُماه اهتااْم   اْلق اعاداين  اع عليه وسلم:)ُحْرم ُة ناس ابا اْلُمج اهاداين  ع ل ا 
(4 .  

 الكافر
تكرر لفظ الكاور يف أمثا  الصحيحن، من ذلك قوله صلا اع عليه وسلم:)و م ث ُل 

ةً  ك م ث لا اأْل ْرز ةا اْلُمْجذاي ةا ع ل ا أ ْصلاه ا ال  يُفايئُ ه ا ش ْيٌب، ح ىتا   اْلك اوارا  د     5) ي ُكون  اجْناع اوُ ه ا م راًة و احا
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ْجنُ     1) اْلك اوارا اْلُمْؤمانا، و ج ناُة  وقوله صلا اع عليه وسلم:)الًدنْ ي ا سا
عز  والكاور يف االصطنيح االسنيمي: نقي  املسلم، وهو م ن ج ح د وحدانية اع 

. قا   2)أو شريعته، أو جحد نبوة أحد من األنبياب صلا اع عليه وسلم:أو نبوة حممد  وجل
   3)ارسنيم ذكر املؤمن واملسلم والكاور واملناوق :  وكان مما جاب به ابن وارس

وهو: اسم واعل من كف ر ي ْكُفر ُكْفرا وُكفراناً، وهو كاور، واجلمع: ُكّفار وك ف رة، وكاف ار، 
وأصل معىن الُكْفر يف لغة العرب هو سك الشيب وتغطيته، يقا : ك ف ر درع ه بثوب، وكف ر الغماُم 

ويف  اور لسكه األشخاص، والكاور: املزارع لسكه البذور يف األرضالنجوم ، وقالوا لليل: الك

، وال يقتصر استعما  الُكْفر  5)أي: الًزراع  4)چچ ڃ  ڃ ڃ ڃچ التنزيل: 
ومشتقاته يف كنيم العرب علا سك احملسوسات وتغطيتها بل يتجاوز إ  سك املعنويات، كسك 

مبعىن: جحود آيات اع يف   الكفرالنعمة وسك الربهان و و ذلك، وهو كثري يف أشعارهم، وجاب 
 :    ]اخلفيف[، من ذلك قو  أمية بن أيب الصلت 6)كنيمهم

   7)ما مياري ويهن إال الكفور إن آيات ربنا باقيات
األخري جاب املصطلح ارسنيمي للكاور، ألن الكاور اجلاحد لنبوة حممد  املعىنومن هذا 

 وآياته وغطاها، وني يراها هو وال يريد أن وشريعته، كمن سك نعمة اع صلا اع عليه وسلم:
  . 8)يراها أحد، وبذلك صار نقيضاً للمؤمن، ألن ارميان تصديق والكفر جحود وتكذيب

وإذا كان لفظ )الكاور  قبل ارسنيم لفاا معتادًا غري مكروه يسرح يف معاين السك يف  
كل جما ، وإنه قد أصبح بعد جميب ارسنيم من أقبح األلفايف، ولم ي  ُعد يتناوب مع أقرانه من 
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يف كل جماالت احلياة كما كان، وكاد خيتص إطنيقه علا هذا املعىن الذي ُخصِّص  ألفايف السك
 ارسنيم. له يف

 المنافق 
تكرر لفظ املناوق يف األمثا  النبوية، ومن ذلك قوله صلا اع عليه وسلم:)م ث ُل 

، ك م ث لا الشااةا اْلع ا ار ةا ب  ْن  اْلغ ن م ْنا ت عارُي إا   ه ذاها م راًة و إا   ه ذاها م راًة اْلُمن اواقا 
(1   

هو ُمناواق، وهو لفظ أسنيمي ل تعروه العربية إال وهو اسم واعل من ناوق يناوق نافاقاً، و
:  وأما املناوق واسم جاب به ارسنيم لقوم أبطنوا غري ما ، قا  ابن وارس 2)مبجيب ارسنيم

   3)أ هروه، وكان األصل من ناوقاب الريبوع 
النفاق وما تصرص منه امسا ووعني اسم إسنيمي ل تعروه العرب :  وقا  ابن األثري

باملعىن املخصوص به وهو الذي يسك كفره وياهر إميانه وإن كان أصله يف اللغة معرووا يقا  
إذا طلب من واحد  الريبوع جحرة ىوهو مأخوذ من الناوقاب أحد ناوق يناوق مناوقة ونفاقاً 

   4)  ويه لسكه كفرهك  ت  سْ ب الذي يُ ر  فق وهو السا من النا هو  :هرب إ  اآلخر وخرج منه وقيل
وقيل: إن العرب كانت تستعمل لفظ املناوق يف معىن التلون واملخادعة، وجاب ذلك يف 

 ، وهو قوله: 5)شعر منسوب لطروة بن العبد
   6)أناوقه أحببت حرّاً  ولست إذا وأما رجا  ناوقوا يف إخا هم

 الّنار
النار يف كنيم العرب معرووة، وكثر استعما  لفظ )النار  يف ارسنيم مرادا به النار الع 
يُعذاب يفا العصاة يف اآلخرة، وُجعال اللفظ ع ل مًا لدار العذاب يف اآلخرة، كما أن لفظ اجلنة 

ْحض ر علم لدار النعيم يف اآلخرة، ولفظ النار يف معناه ارسنيمي مقابل لال فظ اجلنة، ُيست  
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أحُد ا عند مساع اآلخ ر، وصار بذلك مصطلحًا إسنيميًا له مدلوله اخلاص، وفي كتاب الزينة: 
، وقد تكرر إطنيق لفظ النار  1) النار هو اسم العذاب الذي يعذِّب اع به الكفار يف اآلخرة 

ه وسلم:)إانا يف أمثا  الصحيحن مراداً به دار العذاب يف اآلخرة، ومان ذلك قوله صلا اع علي
ُ م ا وايه ا، ي  ْهواي يفا ا يفا  ، أ بْ ع د  م ا ب  ْن  اْلم ْشراقا و اْلم ْغرابا الناارا الع ْبد  ل ي ت ك لاُم باالك لام ةا م ا ي  ت ب  نا

(2 . 
 الِهْجَرة 

ا جرة يف اللغة اسم مصدر من هاجر القوم من دار إ  دار ُمه اج رة وهاْجرة، إذا تركوا 
وأصل املهاجرة عند العرب خروج البدوي من   قا  األزهري،  3) إ  الثانية وا  ْجر الككاألو 

مبسكنه منتقل إ  قوم  وكذلك كل فلن  ،هاجر الرجل إذا وعل ذلك :يقا  ،باديته إ  املدن
   4) آخرين بسكناه وقد هاجر قومه

وقيدت  عز وجل وأطلق لفظ )ا جرة  يف ارسنيم علا مفارقة بلد إ  غريه قربة ع 
 . 5)الداللة اللغوية للهجرة وخصصت بكو ا قربة ع تعا 

صلا اع عليه وإذا أطلق لفظ ا جرة يف التاريخ ارسنيمي وإنه ينصرص إ  هجرة الن  
وقد  ، 6)هجرة إ  احلبشة وهجرة إ  املدينة: وا جرتانوأصحابه من مكة إ  املدينة،  وسلم:

صلا اع عليه النبوية مراداً به املعىن ارسنيمي املشهور، وذلك قوله  األمثا ورد لفظ ا جرة يف 
ب  ْعد  الف ْتحا  هاْجر ة  )ال   وسلم:

(7   
 الُهَدى 
هديته  :يقا اللة والدِّ  التقدم لإلرشاد : نقي  الضني ، ومعناه يف كنيم العرب:ا دى

: تقدمته ألرشده، وكل متقدِّم لذلك: هادن أي وُهًدى دايةً ها  ، وهديته إ  الطريقالطريق  
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، ويطلق ا دى يف كنيمهم علا اتباع الرأي السديد واملشورة الناضجة، وتقو  العرب  1)ودليل
 . 2)لذوي العقل الراجح واحلكمة البالغة: أهل ا ُدى

، وهو دين عليه السنيم اً حممد هنبيا مي: هو ما بعث اع به وا دى يف االستعما  ارسني
قا  ابن   3)چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  ارسنيم، قا  تعا :

هو العلم باع تعا  ودينه والعمل مبرضاته وطاعته وهو العلم الناوع  :ا دى  القيم رمحه اع:
وا دى يفذا املعىن السامي اسم   4) والعمل الصاحل والنصر والقدرة التامة علا تنفيذ دينه

 .اً إسنيمي ل تعروه العربية يف اجلاهلية، وإن كان اللفظ باملعىن العام معروو
وقد تكرر لفظ ا دى مبعناه ارسنيمي اجلديد يف أمثا  الصحيحن، ومن ذلك قوله 

، ك م ث لا الغ ْيثا الك ثاريا  ا ُد ىصلا اع عليه وسلم:)م ث ُل م ا ب  ع ث ينا اللاُه باها مان   و العاْلما
(5    

 التقوى
ي قايه و ْقيًا وواق اي ًة أي: صانه، من الواقاية مبعىن: الصيانة، يقا : وقاه اع  و  ْعل االتقوى: 

 ؛هر  كْ ي مما يُ قِّ و  وأصل التقوى الت ا قا  ابن كثري:   ، 6)وتوقّيُت الشيب  واتّ ق يُته، وت  ق ْيُته تُ ًقا: حذارتُه
 : قا  النابغة ،ةاي  ق  الوا  ن  ى ما و  ق ْ و   :أصلها ألنّ 

يُف و ل تُراْد إْسق اط ه    7)د  نا باليتْ ق    ه واتّ تْ ل  او  ن  ت    و   س ق ط  الناصا
أما  :وقا  له ،عن التقوى سأ  ُأيب ّ بن كعب بن اخلطاب رضي اع عنه إن عمر :وقد قيل

 :قا  ،دتُ ه  ت   واجْ  رتُ ل ّ و  : حذارتُ قا  ؟لتوما عما  :قا  ،بلا :سلكت طريقا ذا شوك قا 
يف االستعما  الشرعي هي: اخلوص احلامل علا التحرز من عذاب  والتقوى  8) وذلك التقوى
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عمل يطلبه اع علا نور من اع  :التقوىوقا  بعضهم:   ، 1)وترك ما  ا فعل ما أمراع، ب
واسُتعمال لفظ  . 2) والتقوى ترك معصية اع علا نور من اع فاوة عقاب اع ،رجاب ثواب اع

ْسلاُم أ ُخو 
ُ
التقوى يف أمثا  الصحيحن باملعىن ارسنيمي يف قوله صلا اع عليه وسلم:)امل

، ال  ي ْالاُمُه و ال  خي ُْذلُُه، و ال  حي ْقارُُه،  ُْسلاما
اُهن ا  الت اْقو ىامل   3)ه 
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 ث الثاين:داللة األلفايف املركبةاملبح
 المركب االضافي أواًل: 

 مفهوم المركب اإلضافي ( أ)
املركب ارضايف هو كل امسن نُ زِّ  ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، حبيث يصري االمسان 

وليس كل متضايفن يدخل لت مصطلح املركب ارضايف، وإمنا  ، 1)مبنزلة اسم واحد منفرد
بتلك ارضاوة النيزمة الع لوِّ  املتضايفن إ  وحدة داللية ال تقبل خيتص هذا املصطلح 

االنفصا ، حبيث ال ميكن إسقاط أحد اجلزأين أو استبداله بغريه؛ كما يف األعنيم املركبة،  و: 
يد، أو املصطلحات، ، وحبل الور عبد اع، أو األمثا  وما جرى جمراها،  و: مواعيد عرقوب

 ، وقد أشار بع  النحاة القداما إ  ذلك . 2)و و ذلك  و: أصو  الفقه
 المركب اإلضافي في األمثال النبوية ( ب)

وردت ألفايف مركبة تركيبا إضاويا يف أمثا  الصحيحن، وأكثر تلك املركبات تد  علا 
 هي: معان إسنيمية ل تكن العرب تعروها يف اجلاهلية، وهذه املركبات 

 آيات اهلل
ورد هذا املركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)م ث ُل اْلُمج اهادا يفا س بايلا اعا ك م ث لا 

   3) باآي اتا اعا الصاا اما اْلق ا اما اْلق اناتا 
 يتألف املركب من وع املؤنث )آيات  ولفظ اجلنيلة )اع 

نها: العنيمة، واجلماعة، وشخص واآليات وع آية، وتأيت يف كنيم العرب مبعان م
الشيب، وغري ذلك، يقا : آيته كذا، أي: عنيمته، وجاب القوم بآياهتم أي: جبماعاهتم، وآية 
الرجل: شخصه، واآلية يف االستعما  ارسنيمي ترد مبعىن: العنيمة، ومبعىن: العاا ة والعاربة، 

ملعىن ارسنيمي املشهور  ذا ومبعىن: اآلية من القرآن، واشتهر هذا األخري حىت صار هو ا
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   يف التمهيد من هذا البحث. 22 ،  ينار احلديث رقم )3/1152 ، ومسلم: )3/1120  البخاري: )3)
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للفصل بن ما  عنيمةً  لكو ا :وقيل ،كنيمن   وواعة   ولةً  لكو ايت آية مسِّ ، قيل: وقد  1)اللفظ
  . 2)ى يفاز املتحدا جْ وعلا ع   ،دق اآليت يفاعلا صا  عنيمةً  ، وقيل: لكو اقبلها وما بعدها

واملعىن: القارئ للقرآن، وقيل:  واملركب )آيات اع  يف هذا احلديث قيل: هو القرآن،
أوامر اع ونواهيه، ومعىن القانت بآيات اع: املستقيم الذي يبذ  اجلهد يف امتثا  املأمورات 

مبا ويها -، واألصل يف داللة )آيات اع  تشمل آياته املن  زالة مان عنداه  3)واجتناب املنهيات
ده ووحدانيته سبحانه كالسماب واألرض والشمس وآياته الكونية الدالة علا وجو  -القرآن الكرمي

  . 4)والقمر والنجوم وغري ذلك
وقد انضم لفظ اجلنيلة إ  ألفايف أخر يف أمثا  الصحيحن وتكون من ذلك مركبات 

 إضاوية ذات دالالت إسنيمية خاصة وهذه املركبات هي:
 ِحَمى اهلل: 

، وجاب ذلك يف قوله يه وسلم:صلا اع علوهي املعاصي، واحملرمات، كما وسره الن  
ًا، أ ال  إانا عليه السنيم ها حم  اراُمُه  محا ا اللاها : )أ ال  و إانا لاُكلِّ م لاكن محا  ع اصاي   5)يفا أ ْرضا

وقوله: )و امل
   6) محا ا اللاها 

 حدود اهلل 
و الو اقاعا وايه ا،   اللاها ُحُدودا جاب املركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)م ث ُل الق ا اما ع ل ا 

ك م ث لا ق  ْومن اْست  ه ُموا ع ل ا س فاين ةن 
 :يقا  للمحروم ،عه ومنتهاهط  قْ م   يف اللغة: الشيب حدً و   7)

 :وحد الدار ،ألنه مينع الناس من الدخو  ؛حداد :ويقا  للبواب ،ألنه ممنوع عن الرزق ؛حمدود
  . 8)ما مينع من فالفتها :وحدود اع ،ها من الدخو  ويهاما مينع غري  

                                 
 . 155التطور الداليل بن لغة الشعر ولغة القرآن:   1)

 1/103، وتفسري الثعال : 1/00 :احملرر الوجيز  2)

 0/323، ومرقاة املفاتيح 2/2223ينار: شرح الطي :   3)

 . 125ينار: املركب ارضايف واملركب الوصفي يف اللغة العربية:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11 ، ينار احلديث رقم )1/22  البخاري: )0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 11 ، ينار احلديث رقم )2/023  البخاري: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 25 ، ينار احلديث رقم )2/222  البخاري: )0)

 0/52التفسري الكبري:   2)
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  1)سبيل اهلل
ك م ث لا   س بايلا اعا ورد هذا املركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)م ث ُل اْلُمج اهادا يفا 

 صلا اع عليه وسلم: تباع رسولهاطريقه واملراد به دينه و  :وسبيل اع   2)الصاا اما اْلق ا اما اْلق اناتا 
 (3   

و ا مبعىن واحد وهو: ارسنيم، وقد وردا يف قوله صلا اع عليه  :اهلل دين اهلل، ُهدى
، و ن  ف ع ُه م ا ب  ع ث ينا اللاُه باها و  ع لام  و ع لام ، و م ث ُل م ْن لْ  ي  ْرو ْع داينا اللاها وسلم:)و ذ لاك  م ث ُل م ْن و  ُقه  يفا 

ْلُت باها  ُهد ى اللاها باذ لاك  ر ْأًسا، و لْ  ي  ْقب ْل     4)الاذاي أُْرسا
  0)رحمة اهلل

وقد ورد هذا املركب مبعىن: اجلنة، أو روضة من رياضها، وذلك يف قوله صلا اع عليه  
ُْؤماُن ي ْسك ايُح ماْن ن ص با الًدنْ ي ا و أ ذ اه ا إا   

  6) ر مْح ةا اللاها وسلم:)الع ْبُد امل

 أهل اإلسالم, أهل األوثان
، أ ْهل  اراْسني ما : )ي  ْقتُ ُلون  عليه السنيمورد هذان املركبان يف مثل اخلوارج، وذلك يف قوله 

 ، أهل ارسنيم: املسلمون، وأهل األوثان: املشركون.  7) أ ْهل  األ ْوث انا و ي د ُعون  
وأصل لفظ )أهل  يطلق علا زوج الرجل، وعلا عشريته، مث أطلق علا أخص الناس 

، أي: املنيزم للشيب، أو الذي يستحق الشيب،  8)تدرج االستعما  إ  معىن )صاحب به، مث 
 :وأهل البيت، جالتزوً  :لوالتأهً ، الرجل زوجه وأخص الناس به :أهل:   9)العنوفي كتاب 

 عز وجل:  قا  اع ،ونين أهل كذا أو كذا :من يدين به ومن هذا يقا  :وأهل ارسنيم ،سكانه
                                 

 00مثار القلوب يف املضاص واملنسوب:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22 ، ينار احلديث رقم )3/1152 ، ومسلم: )3/1120  البخاري: )2)

 5/211روح املعاين   3)

   يف التمهيد من هذا البحث. 35، ينار احلديث رقم )1/1020ومسلم:  1/12  البخاري: 1)

 . 00مثار القلوب يف املضاص واملنسوب:   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 112، ينار احلديث رقم )202/ 2ومسلم:  2322/ 0  البخاري: 2)

 د من هذا البحث.    يف التمهي11 ،ينار احلديث رقم )2/011  ومسلم: )2/2012  البخاري: )0)

 . 121ينار: املركب ارضايف واملركب الوصفي الوصفي يف اللغة العربية:   2)

 02 ، وينار مقاييس اللغة: 1/25أهل: )  5)
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 ،قا وني يعصاتّ جاب يف التفسري أنه  عز وجألهل ألن ي ُ   1)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ 
  ن اتقاهوهو أهل ملغفرة م  

وقد تكرر إضاوة لفظ )أهل  يف أمثا  الصحيحن إ  ألفايف أخرى وت كوان من ذلك 
 املركبات هي:مركبات إضاوية ذات دالالت إسنيمية خاصة، وتلك 

 أهل الشرك :
و م ا أ نْ ُتْم يفا املشركون، الكفار، وقد ورد هذا املركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:) 

ْلدا الث اْور أ ْهلا الشِّْركا    2) األ ْسو دا  إاالا ك الشاْعر ةا الب  ْيض ابا يفا جا
 أهل الجنة، أهل الغرف: 

يكابون أهل الغرص من  أهل اجلنةورد املركبان يف قوله صلا اع عليه وسلم:)إن 
غرص اجلنة ومراتبها الع أعنيها أي:  ، وأهل اجلنة سكا ا، وأهل الغرص: 3)ووقهم 
  . 4)الفردوس

 أهل النار:
ن ْف انا ماْن      5) ُ ا لْ  أ ر   أ ْهلا الناارا جاب املركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)صا

 أهل المدينة:
 داين ةا ورد املركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ال  ي كايُد  

ابا  أ ْهل  امل
 
ا ي  ْنم اُع املاْلُح يفا امل أ ح ٌد، إاالا امْن اع  ك م 

(6   
 أهل التوراة، وأهل اإلنجيل:

وأهل ارجنيل: النصارى، وجاب املركبان يف قوله صلا اع عليه  أهل التوراة: اليهود، 
 ، ا ب  ْن  ص ني ةا الع ْصرا إا   ُغُروبا الشاْمسا ل ُكْم مان  األُم ما ك م  وسلم:)إامنا ا ب  ق اؤُُكْم وايم ا س ل ف  ق  ب ْ

                                 
 02املدثر:   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 00 ، ينار احلديث رقم )211/ 1  ومسلم: )0/2352  البخاري: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 01، ينار احلديث رقم ) 2100/ 1ومسلم:  3/1122  البخاري: 3)

  1/100الديباج   1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 5 ، ينار احلديث رقم )1/2152  )3/1221  مسلم: ) 0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 10 ،ينار احلديث رقم )221/ 2  البخاري: )2)
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الن اه اُر ع ج ُزوا، و أُْعطُوا قاري اطًا قاري اطًا، مُثا أُويتا  الت اْور اة ، و  ع ماُلوا ح ىتا إاذ ا انْ ت ص ف   أ ْهُل الت اْور اةا أُويتا  
جْنايلا  ُلوا إا   ص ني ةا الع ْصر، مُثا ع ج ُزوا  أ ْهُل ارا جْنايل ، و  ع ما ارا

(1 .  
  2)خاتم النبيين

أ ن ا ورد هذا املركب يف أمثا  الصحيحن، وذلك قوله صلا اع عليه وسلم:)و أ ن ا اللابان ُة و  

وئ   چ  وقُرائ يفما يف قوله تعا :  4)هاووتح بكسر التاب   ُرويخامتو )  3) خ امتاُ النابايِّن  

قرأ اجلمهور بكسر التاب، علا أنه اسم الفاعل من خت م   5)چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
هم وقرأ عاصم وحده بفتحها والنبين وع نّ ، وهو املخرب عن اع، ،  6)النبين وهو خامتا

: ليس أحد وأصله: الن ب با مز من النبأ؛ ألنه أنبأ عن اع، وهو وعيل مبعىن واعل، قا  سيبويه
من العرب إال ويقو : تنبأ مسيلمة با مز، غري أ م تركوا ا مز يف النّ  كما تركوه يف الذريّة، 

  . 7)يّةوالرب  
وفي )عمدة  صلا اع عليه وسلم:واملركب )خامتا النبين  اسم من أمساب رسو  اع حممد 

صلا اع عليه  من أمسا ه .هذا باب يف بيان معىن اخلامت :أي .باُب خامت النابايِّن     8)القاري 
  . 9)سل  مسي بذلك؛ ألن اع تعا  ختم به األنبياب والر  النبينأنه خامتا  وسلم:

 
 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 31 ، ينار احلديث رقم )1/211ي: )  البخار 1)

 102املركب ارضايف واملركب الوصفي يف اللغة العربية:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 32  ينار احلديث رقم )3/1311  البخاري: )3)

  121/ 11مرقاة املفاتيح:   1)

  11األحزاب:   0)

، والكتاب الفريد: 251، واحلجة يف القرابات السبع:  022، والسبعة يف القرابات: 311/ 2معاين القرآن للفراب:   2)
0 /205 

 لقيق عبد السنيم حممد هارون. 3/121الكتاب   0)

(2  (12/52  

 103املركب ارضايف واملركب الوصفي يف اللغة العربية:   5)
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 خبث الحديد
 ، 1) خ ب ث  احلْ دايدا : )ك م ا يُْذهاُب اْلكارُي  عليه السنيمجاب هذا املركب يف قوله خ ُبث  الشيُب ُخْبثا: 

 
صار واسدًا رديئا مكروها، وخ ب ُث احلديدا: الشوا ب الع تطفو علا سطح وقد  
  . 2)احلديد

 دعوة المظلوم
والدعوة: مصدر املرة   3))اتاقا دعوة املالوم،  عليه وسلم:صلا اع جاب املركب يف قوله 

من دعا يدعو دعاًب ودعوًة، أي: ط ل ب، ودعا اع  دعاًب ودعوًة: ابتهل إليه بالسؤا ، ودعوُت 
اع  له فري، وعليه بشر، والدعوة املرة الواحدة من الدعاب
چ                قا  تعا :  . 4)

          واملالوم: اسم مفعو  من  ُلام وهو مالوم، وعبارة:   5)چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ
)دعوة املالوم  يف أصل داللتها اللغوية لتمل: دعاب  كل من  ُلام سواب باخلري أو الشر، وسواب 

خاص لدعاب صرص ذلك الدعاب ملن  لمه أو لغريه، إال أن هذا املركب )دعوة املالوم  اسم 
، ولذلك أُمار باحلذر والوقاية منه، ويتضمن  6)املالوم علا الاال طلبًا لنينتصاص من  لمه

جتنب الالم لئني يدعو  :أي  اتق دعوة املالوم)قوله :  األمر  باجتناب الالم، قا  ابن حجر
  . 7) عليك املالوم

 ذو الوجهين
فسرًا يف قوله صلا اع عليه وسلم:)إانا ش را النااسا ُذو الو ْجه ْنا، جاب هذا املركب م

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 2، ينار احلديث رقم )1/1553  مسلم:1)

  230املعجم الوسيط: )خبث:   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 21 ، ينار احلديث رقم )01/ 1  ومسلم: )221/ 2  البخاري: )3)

 .  11/312، ولسان العرب: 3/02ينار )دعا  يف: هتذيب اللغة:   1)

 122البقرة:   0)

 1/001شرح الزرقاين ينار:   2)

 . 1/001، وشرح الزرقاين: 3/321وتح الباري:   0)
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الاذاي ي ْأيتا ه ُؤال با باو ْجهن، و ه ُؤال با باو ْجهن 
، والوجهان: مثىن الوجه،  2)و )ذو  مبعىن: صاحب  1)

هو جاب يف الفتح  )ذو الوجهن ...  ، 3)ويطلق هذا املركب علا املناوق، والنمام، و و ا
وحم    ،اقف  ر  ا أنه منها وفالف لضدها وصنيعه نا اها طا فة مبا يرضيها ويُ  الذي يأيت كلا 

  4) داع وليل علا االطنيع علا أسرار الطا فتنكذب وخا 
 سورة البقرة، سورة آل عمران

جاب ذكر ا يف أمثا  هذان املركبان امسان ع ل م انا لسورتن من القرآن الكرمي، و 
، و إان اُهم ا و ُسور ة  آ ا عاْمر ان  الصحيحن وذلك قوله صلا اع عليه وسلم:)اق ْر ُبوا الزاْهر او ْينا اْلب  ق ر ة ، 
... ُل اجاانا ع ْن أ ْصح ايفاام ا، اق ْر ُبوا  أ ن اُهم ا غ م ام ت انا ، وإانا أ ْخذ ه ا ر ةا ُسور ة  اْلب  ق  ت ْأتاي انا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا ك 

ب  ر ك ة... 
(5   

والسورة: من املصطلحات ارسنيمية اجلديدة املتعلقة بالقرآن القرمي، وهي وحدة 
، قيل: وهي مأخوذة من  6)مستقلة من القرآن الكرمي تتألف من عاّدة آية، وجتمع علا )ُسو ر 

ي: جّيده، وقيل: من الًسورة، ، وقيل: من ُسؤر املا ، أالبقية من الشيب والقطعة منهالسؤر: 
القطعة  :ورة البنابسُ وقيل: من  مبعىن: الرِّوعة، وقيل: من السورة واحدة الًسور مبعىن: احلا ط،

  . 7)، وقيل: من السورة مبعىن: الرتبة واملنزلةمنه
 وأما البقرة، واحدة البقر: حيوان معروص.

ابنا عمران بن  -عليهما السنيم - موسا وهارون   وقيل:آ  عمرانواختلف يف )
مرمي  -عليهما السنيم - وأمه عيسا وقيل: ،عليه السنيم يصهر بن ياوث بن الوي بن يعقوب

 والد عمران هنا املراد وليس، ورجح ابن عاشور القو  الثاين وقا :   8)ماتان بن بنت عمران

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 123، ينار احلديث رقم )2111/ 1، ومسلم: 2/2222  البخاري: 1)

   311املعجم الوسيط: )ذو:   2)

  1/101ينار: هتذيب اللغة: )صفح:   3)

  1/155هرة اللغة: )وجه: ، وينار: و11/100 :وتح الباري  1)

   يف التمهيد من هذا البحث. 2، ينار احلديث رقم )1/003  مسلم:0)

 151ينار: التطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن:   2)

 . 1/102، وتفسري الثعال : 1/111ينار: لسان العرب: )سور:   0)

 101 :الكليات  2)
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ڻ  ڻ  چ : قوله بدليل عيسا وابنها مرمي لذكر التمهيد هنا املقصود إذ ،وهارون موسا

 . 2)...  1)چڻ  ۀ  
ة وله مدلوله اخلاص، وللمركب مدلو   د  وإذا ذُكر كل واحد من هذه األلفايف علا حا
آخر، و )سورة البقرة : اسم للسورة الثانية من القرآن الكرمي بكتيب املصحف العثماين و)سورة 

 للسورة الثالثة منه.آ  عمران  اسم 
 ظهر غنى
ق ةا ع ْن   ْهرا غاىًن  صلا اع عليه وسلم:يف قوله  املركبجاب هذا  ُر الصاد  ي ْ )و خ 

(3   
: كثرة املا ، ىنالغا و   ، 4)وهو مركب من الاهر: خنيص البطن و هر الشيب ورابه

يعتمده صاحبه ويستاهر به ، وقيل يف معىن املركب: ) هر غاىًن  ما ب قاي بعد غاىًن  5)واالستغناب
، 6)علا مصاحله وحوا جه ولفظ ) هر  زا د لنيتساع يف  ، وقيل: ) هر غىن  معناه: الغاىن 
 هر )و  ، هر الغيب) :لإليضاح والبيان كما قيل أضيف ، وإمنا  7)الكنيم ويفيد التأكيد

وهي نفس الصبا الختنيص   نسيم الصبا) :ونفس القلب ومثله ،نفس الغيب :واملراد  ،القلب
 :املراد :وقيل  ،ةر  دار اآلخا و)  حق اليقن)ومن هذا الباب  :قا  بعضهم ،اللفان طلبا للتأكيد
   . 8) ما يفضل عن العيا 
 عابر سبيل 

ع اباُر جاب هذا املركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ُكْن يفا الًدنْ ي ا ك أ ناك  غ رايٌب أ ْو 

                                 
 30آ  عمران:   1)

 3/231والتنوير: التحرير   2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 51، ينار احلديث رقم )010/ 2ومسلم:  012/ 2  البخاري: 3)

 1/052، ولسان العرب: 221ينار ) هر  يف الصحاح:   1)

 . 250املعجم الوسيط )غين    0)

  ، 120/ 0شرح النووي علا صحيح مسلم: )   2)

  2/021ينار: وتح الباري: )   0)

 . 2/320 ) هر  املصباح املنري  2)
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س بايلن 
لسبيل: الطريق، والعابر: اسم واعل من عرب الطريق  أو النهر  يعربه: إذا قطعه من ا  1)

 .  2)جانب إ  جانب، ومعىن املركب )عابر سبيل : املساور
 أفالذ الكبد

ذ  ك باداه اورد هذا املركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ت قايُب اأْل ْرُض  ، أ ْمث ا   أ ْوني 
، وأونيذ: وع واْلذة وهي القطعة  4)أونيذ كبد األرض: كنوزها  3)لذاه با و اْلفاضاةا اأْلُْسطُو انا مان  ا

 . 5)من الكبد، واللحم، واملا  و وها
 يوم القيامة 

من ذلك قوله صلا اع عليه  تكرر ذكر يوم القيامة يف أمثا  الصحيحن،
يه ا   6) ي  ْوم  القاي ام ةا وسلم:)الاًْلُم  ُُلم اٌت  وقوله صلا اع عليه وسلم:)اخل ْيُل م ْعُقوٌد يفا ن  و اصا

ُر إا       7) ي  ْوما القاي ام ةا اخل ي ْ
ر، وهو االسم الر يسي الشا ع لذلك  واملركب )يوم القيامة  اسم من أمساب اليوم اآلخا

واجلمع أيام، ، و)اليوم  يف العرص اللغوي: هو ما بن طلوع الفجر إ  غروب الشمس،  8)اليوم
والقيامة: مأخوذة من قام يقوم قوما   9)ويطلق اليوم علا الوقت مطلقًا كقو م: )اليوم يومك 

وقياما، والقيامة املرة منه، وهو  واْعل يكون من ويع اخلني ق دوعة واحدة؛ ولذلك أدخلت ويه 
  . 10)ا اب وقيل: يوم القيامة، ول يُ ق ل: يوم القيام 

 

                                 
   يف التمهيد من هذا البحث. 13، ينار احلديث رقم )0/2302  البخاري:1)

   .215 ، واملعجم الوسيط: )عرب: 1/215لسان العرب: )عرب:  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 00  ينار احلديث رقم )011/ 2  مسلم: )3)

  .033املعجم الوسيط: )ولذ:   1)

  .321 ، والقاموس احمليط: )ولذ، 221، والصحاح: )ولذ،12إصنيح املنطق:    0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 03ينار احلديث رقم ) 1/1552ومسلم:  221/ 2  البخاري: 2)

   يف التمهيد من هذا البحث.  110، ينار احلديث رقم )3/1152ومسلم:  1110/ 3  البخاري: 0)

 ،.  322والتطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن: ، 112ينار: الزينة:   2)

  .12/001لسان العرب: )يوم:   5)

 . 112الزينة:   11)
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 المركب الوصفيثانيا: 
 مفهوم المركب الوصفي ( أ)

املركب الوصفي ما تألف من موصوص وصفة، وكان الككيب ويه الزماً حيث تؤدي كل  
كلمة بع  املعىن الذي يُفهم من جمموع الكلمتن،  و: )البيت احلرام، الدار اآلخرة ، وني 

انفراده، ول يعرب عن يفهم من أحد اجلزأين ما يفهم من املركب؛ ألن لكل لفظ معىن آخر عند 
  . 1)النيزم الذي طرأ علا اللفان بالككيب امتاممعناه الكامل إال بعد 

وليس كل ما تألف من موصوص وصفة يُعّد مركبا بل املعوا  عليه يف ذلك املعىن، وإذا كانت 
كب الوصفي الداللة ال ميكن وهمها إال من اللفان مًعا أمكن القو  بأنّه مركب، وعندما يتحو  املر 

من النعت واملنعوت إ  وحدة داللية متماسكة خترُج و يفة النعت عن جمرد اريضاح أو التخصيص 
  . 2)إ  املشاركة القوايّة يف أداب املعىن الذي يد  عليه املركب

 المركب الوصفي في األمثال النبوية ( ب)
ن املركب الوصفي ورد املوصوص والصفة كثريًا يف أمثا  الصحيحن، إال أّن ما يُعّد م

 كما يلي:  -علا ضوب املفهوم املذكور -من ذلك قليل 
 الصدمة األولى

ُر عاْند      3) الصاْدم ةا اأُلو   جاب هذا املركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)إامنا ا الصاب ْ
ضرب الشيب الصلب  :صل الصدمأو . حلو ا ووور ،املصيبة ةُ أ  جْ و   ومعىن املركب:

 نز  بارنسانيف كل مكروه  عمل جمازاً مث استُ  بعنف،تداوعا  ، أي:وتصادم الرجنين، مثلهشيب ب
ا  مفاجأةن الصرب الذي حيمد عليه صاحبه ما كان عند إاحلديث: معىن، و بغتة املصيبة ومح ْو هتا

                                 
، وأحاديث 11 ، واملركب ارضايف واملركب الوصفي يف اللغة العربية: 11)هام :  1/312ينار: النحو الوايف:   1)

 . 1/123الدعاب دراسة لغوية: 

 12ارضايف واملركب الوصفي يف اللغة العربية للدكتور: املركب  ينار:  2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 22، ينار احلديث رقم )2/230ومسلم:  1/131  البخاري: 3)
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 .  1)وإنه علا األيام يسلو ؛فنيص ما بعد ذلك
 الصلوات الخمس

ك م ث لا ن  ْهرن ج ارن،   الصال و اتا اخْل ْمسا جاب هذا املركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)م ث ُل 
ْنُه ُكلا ي  ْومن مخ ْس  م رااتن  ُل ما غ ْمرن ع ل ا ب ابا أ ح داُكْم، ي  ْغت سا
(2   

والصلوات: وع صنية وهي اسم جلنس العبادة املعرووة نفني كانت أو ورضا، واخلمس: 
سم للعدد املعروص، وخيتص هذا املركب )الصلوات اخلمس : بالصلوات املفروضة الع يؤديها ا

املسلم يوميا، من صنية الفجر إ  صنية العشاب، وهو كالع ل م  ا من بن الصلوات األخرى،  
 كصنية اجلمعة، والعيدين، والوتر، والرواتب، وصنية اجلنازة وغري ذلك.

 الكسب الطيب
ْر ةن ماْن  جاب هذا امل ، ك ْسبن ط يِّبن ركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)م ْن ت ص داق  باع ْد ا مت 

و ال  ي  ْقب ُل اللاُه إاالا الطايِّب  
 ومعىن املركب )الكسب الطيب : املا  احلني  شرعا.   3)

، أي: املكسوب يف كنيم العرب: طلب الرزق، ويطلق الكسب ويراد به الرزق الكسبو 
ق طلا مث أُ  ،بالطبع املستلذّ  :بأصل الطيِّ والطيِّب: نقي  اخلبيث، و  صو  بتعاطي التكًسب،احمل

ما ن حني ن حصل عليه   )الكسب الطيب : كلاملراد ب، ووهو احلني  ،علا املطلق بالشرع
، سواب كان ب  ب أو حصو  املكسوب بغري تعاط كاملرياثتعاطي التكسً ارنسان بطريقن حني ن

اب كان مما يستلذ بالطبع كالعسل والفواكه و و ذلك، أو مما ال يستلذ بالطبع  وغريه، وسو 
  . 4)ر الكسب لكونه الغالب يف لصيل املا كا ه ُذ وكأنّ  كالثوم والبصل و و ا،

 النذير العريان
 ، : ي ا ق  ْوما جاب هذا املركب يف قوله صلا اع عليه وسلم:)ك م ث لا ر ُجلن أ ت ا ق  ْوًما و  ق ا  

                                 
 ،2/220 :شرح النوويو  ،3/201 :كشف املشكل، 2/11 :مشارق األنوار، و 12/110 : )صدم هتذيب اللغة  1)
 3/115 :وتح الباريو 

   يف التمهيد من هذا البحث. 21 ، ينار احلديث رقم )1/123  مسلم: )2)

   يف التمهيد من هذا البحث. 3 ، ينار احلديث رقم )2/011  البخاري: )3)

  1/121، وينار: لسان العرب: )كسب: 3/205وتح الباري:   1)
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   1) الناذايُر الُعْري انُ إاينِّ ر أ ْيُت اجل ْي   باع ي ْين ا، و إاينِّ أ ن ا 
يتألف هذا املركب من صفتن مشبهتن، والنذير: من ارنذار وهو ارعنيم والتحذير، 

: أنذر قوم ه إنذاراً، إذا أعلمهم باخلطر وحّذرهم منه وهو منذار ونذيريقا 
والُعريان: من  ، 2)

التعري، يقا : ع راي ي  ْعرى إذا جتّرد من ثيابه، وهو عارن وُعريان
(3 .  

، وهو من أمثا  العرب، والتشمري دّ لنذير الذي يكون يف غاية اجلا والنذير العريان: هو ا
ين رأيت اجلي  إ :رجني لقي جيشا وسلبوه وأسروه وانفلت إ  قومه وقا  األصل ويه أنّ قيل: 

وال جرت  ،وال يتهمونه يف النصيحة ،أل م كانوا يعروونه ؛وتحققوا صدقه ورأوه عرياناً  ،وسلبوين
هو رجل من خثعم معلوم  :وقيلبه املثل،  برا وضُ  ، ذه القرا ن هعادته بالتعري وقطعوا بصدق

، وُضراب سلب ثيابه وجاب قومه عرياناً و وقطع يده ويد امرأته رجٌل  صةل  اخل   يذا  محل عليه يوم  
مع جت  ح به ليُ إذا أنذروا كشف املنذر عن ثوبه ولوّ  كان من عادات العرببل   :وقيلبه املثل، 

 . 4)، وقيل غري ذلكإليه
   0)اليد العليا، واليد السفلى

   6)م:)اليد العليا خري من اليد السفلا جاب هذان املركبان يف قوله صلا اع عليه وسل
ك  يتألف املركبان من )اليد  املوصووة وهي يف األصل: الكّف، أي: العضو الذي مُيْسا
به ارنسان ويبط ، ويستعار لفظ اليد ملعان كثرية لضرب من العنيقة بينها وبن اجلارحة، ومن 

القّوة، واليد: القدرة، واليد: امللك والسلطان، ذلك: اليد: النعمة، واليد: الفضل واملّنة، واليد: 
 . 7)واليد: الطاعة، وغري ذلك

والُعليا اسم تفضيل من العلو، وهو )وُ ْعلا  مؤنث )أوعل ، وكذلك الًسفلا من  

                                 
 د من هذا البحث.   يف التمهي30 ، ينار احلديث رقم )1/1022  ومسلم: )2/2202  البخاري: )1)

  0/230لسان العرب: )نذر:   2)

  10/15 ، ولسان العرب: )عرا: 3/111ينار: هتذيب اللغة: )عري:   3)

، ولسان العرب: )نذر: 2/02مشارق األنوار و   ،3/112 : )عري:هتذيب اللغة ،323 :إصنيح املنطقينار:   1)
 11/310وتح الباري  ، و 0/230

 212كب الوصفي يف اللغة العربية: املركب ارضايف واملر   0)

   يف التمهيد من هذا البحث. 51، ينار احلديث رقم )010/ 2ومسلم:  012/ 2  البخاري: 2)

  10/153 ، ولسان العرب: )يدي: 1125ينار: مقاييس اللغة: )يد:   0)
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 السفل.
ديث أنه راوي احل رضي اع عنه واختُلاف يف معىن املركبن، وجاب تفسري ا عن ابن عمر

وقيل:   ، وبه قا  اجلمهورقا : )وال أحسب اليد السفلا إال السا لة، وال العليا إال املعطية
، وقيل: العليا: هي املتعفِّف ة، وقيل: هي يد اع، والسفلا، قيل: هي اآلخذة، وقيل: هي املانعة

 . 1)إّن معىن املركبن: العطّية اجلزيلة خري من العطية القليلة
واملركبان يدالن علا معنين متقابلن مع اشكاكهما يف كلمة اليد الع يفهم منها حركة 

 . 2)ارعطاب واألخذ، واملعطي ت علو يُده يف أثناب األ خذ وارعطاب يد  اآلخذ
 

         
 
 

                                 
 3/250، ووتح الباري: 0/121، وشرح النووي: 10/210ينار: التمهيد البن عبد الرب:   1)

 210، واملركب ارضايف واملركب الوصفي يف اللغة العربية: 3/250ينار: وتح الباري:   2)
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 اخلامتة
 :، وبعدخري العباداحلمد ع الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصنية والسنيم علا 

وقد يسر اع يل الوصو  إ  ختام هذا البحث الذي تناو  لليل الاواهر الصروية والنحوية  
الصحيحن، وميكن القو  إّن هذا البحث يعزز  يفوالداللية يف ألفايف وتراكيب األمثا  النبوية 

يف قواعد اللغة  -واألمثا  النبوية خصوصاً  عموماً  -االحتجاج باحلديث النبوي  القو  بصحة
 العربية صرواً و واً وداللة، وذلك:

أن الصروين قد وقفوا من خني  استقرا هم لنصوص اللغة علا كثري من الاواهر يف صيد 
اعدهم التصريفية ألبنية أبنية الكلمات العربية ومعاين تلك الصيد والع م ّكن ْتهم من استنباط قو 

الكلمات العربية صوًغا وداللًة، وقد وجد البحث أن تلك الاواهر تتفق مع أبنية الكلمات 
الواردة يف أمثا  الصحيحن؛ من خني  دراسة بناب كم كبري من الكلمات يف هذه األمثا  ما 

 .بن )أوعا ، ومصادر، ومشتقات، وووع 
مباحثها من الرسالة مبينًا قواعد صوغها عند الصروين وقد أثبت البحث تلك األبنية يف  

 وداللتها مشرياً إ  ما جيري علا قياس الصروين وما ال جيري علا ذلك.
والنحويون إمنا وضعوا قواعدهم النحوية بناًب علا ما وقفوا عليه من الاواهر الككيبية للجملة 

من البحث تراكيب كثرية للجمل  درس كماخني  النصوص املأثورة عن العرب،  من العربية 
خني  هذه األمثا ، ووجد أ ا تتفق غالبًا مع القواعد املشهورة الع وضعها النحاة لككيب 

علا أوجه  وية صحيحة دون  خيرجاجلملة، والقليل الذي ال يتفق مع القواعد املشهورة 
 تكلف.

مثا  أكثر بضعفن من وقد وجد البحث أن استعما  اجلمل الفعلية بأنواعها يف هذه األ
استعما  اجلمل االمسية بأنواعها، وكذلك استعما  اجلمل البسيطة وعلية كانت أو امسية أكثر 

 من استعما  اجلمل املركبة، وهذا يتفق مع ما ذكره اللغويون.
كما تتبع البحث داللة األلفايف يف هذه األمثا  ووجدها متنوعة الداللة علا  و ما قرره 

وقد أثبت البحث تلك األلفايف وداللتها الع جابت  ا يف هذه األمثا  يف الدالليون، 
 مباحثها.

 وصل اللهم وسلم علا نبينا حممد وعلا آله وصحبه أون.
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 وهرس اآليات القرآنية
 الصفحة السورة رقمها اآلية

 21 البقرة 110 پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ

 205 البقرة 130 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

 220 البقرة 122 ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  

 120 البقرة 121  ک  ک  ک   گ

 252 البقرة 122  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 112 البقرة 233  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 21 البقرة 222 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  

 22 آ  عمران 131 ڄ  ڄ   ڄ

 250 آ  عمران 130 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 222 النساب 115 ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

 11 النساب 111 ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

 200 النساب 112 ے  ۓ  ۓ ڭ ڭ

 205 املا دة 113 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 111 املا دة 150 ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 220 األنعام 125 ٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

 221 األنعام 155 ڳ    ڳ  ڱ ڱ ڳ  ڳ

 221 األنعام 112 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

 12 األنعام 122 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
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 الصفحة السورة رقمها اآلية

 205 األعراص 102  ڀ   ڀ  ڀ

 120 األنفا  115 چ  ڇ  ڇ

 210 األنفا  120 ې  ى  ى

 225 التوبة 133 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

 212 التوبة 130 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 210 التوبة 122 ژ  ڑ  ڑ  ک 

 222 التوبة 123 ہ ہ ہ    ۀڻ ڻ  ڻ  ۀ

 120 يونس 120 حئ   مئ  ىئ   يئ  جب 

 10 يوسف 101 ېئ  ىئ    ىئ

 12 الرعد 130  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 15 إبراهيم 112 ى     ىې  ې  ې           ې

 130 النحل 105  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 11 النحل 121  ڳ  ڳ  ڱ

 200 النحل 112 ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ھ  

 11 النحل 122 ۉ  ې  ې  ې  ې

 10 ارسراب 112 پ  پ  پ

 15 الكهف 131 ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب

 222 مرمي 122 ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 202 طه 135 ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ
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 الصفحة السورة رقمها اآلية

 101 طه 103 ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    

 11 طه 111 ڎ ڈ ڈ ژ

 105 احلو 110 ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ہۀ   ۀ

 15 احلو 131 پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

 222 يوسف 110 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ  چ  

 103 النور 130 ۆ  ۆ            ۇڭ  ڭ    ۇ        ڭۓ  ڭ

 21 النور 130  ې  ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئ

 120 الفرقان 132 وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    

 12 الفرقان 133     ٱ  ٻ  ٻ

 215 الشعراب 123 ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ ڦ

 112 الشعراب 100 ى   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  

 221 النمل 110 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

 150 القصص 122  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

 21 العنكبوت 113  ہڻ   ۀ  ۀ  ہ

 222 العنكبوت 121 ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ 

 220 العنكبوت 121 پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ

 220 لقمان 20 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  

 202 السجدة 110 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      

 102 األحزاب 111 ک  ک  ک   
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 الصفحة السورة رقمها اآلية

 250 األحزاب 111 وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 212 الصاوات 130 ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 21 الزمر 120 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ

 220 غاور 112 ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ

 11 الشورى 111 ٺ  ٿ        ٿ

 12 الزخرص 112 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

 12 الزخرص 105 ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

 225 الفتح 122 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 221 احلجرات 110 ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ   

 222 احلجرات 110 ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 135 القمر 122 جب  حب  خب  مب    ىب       

 222 احلديد 113 ۈئ    ۈئ  ېئ  

 222 احلديد 121 ڃ ڃ  ڃ ڃ چ

 220 الصف 115 ٿ   ٿ  ٿ  ٿ      ەئ

 201 اجلمعة 115 ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ

 222 املناوقون 113 ۓ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ

 210 الطنيق 110 ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ

 111 الطنيق 112 ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ

 222 الطنيق 112 ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  
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 الصفحة السورة رقمها اآلية

 22 الطنيق 112 حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  

 200 نوح 120 ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 103 املزمل 10،12 ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ

 15 املدثر 101 ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 251 املدثر 102 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 

 220 القيامة 112 يئ  جب  حب  خب     

 113 النازعات 111 وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ

 101 الضحا 112 گ  گ  گ  

. 
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النبوية األحاديث فهرس  
  رقم الصفحة      الحديث

 

ًة و ل د ه ا يفا الناارا  ْرأ ة  ط اراح   11 ........................................... أ ت  ر ْون  ه ذاها اْلم 
ج ابٌ  ن  ه ا و ب  ْن  اللاها حا  12 .............................. اتاقا دعوة املالوم، و إان اه ا ل ْيس  ب  ي ْ

 03 ...................................... إا   اعا ت  ع ا   أ ْدو ُمه ا، و إاْن ق لا أ ح ًب اأْل ْعم ا ا 
ْسلاما 

ُ
ُوينا باش ج ر ةن م ث  ُله ا م ث ُل امل  22 ................................................ أ ْخربا

ْنُه ُكلا ي  ْومن مخ ْس  م رااتن  ُل ما  30 ..................... أ ر أ يْ ُتْم ل ْو أ نا ن  ْهرًا باب ابا أ ح داُكْم ي  ْغت سا
 12 ................................................................. اْشف ُعوا تُ ْؤج ُروا
 01 ................................................... ُمي ساٌر لام ا ُخلاق  ل هُ اْعم ُلوا و ُكلٌّ 

اباها   22 ................................. اق ْر ُبوا اْلُقْرآن  و إاناُه ي ْأيتا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا ش فايًعا ألا ْصح 
 01 ............................................................. األ ْرو اُح ُجُنوٌد جُم ناد ةٌ 

دٌ  اتُ ُهْم ش ىتا و داينُ ُهْم و احا ، أُماه  تن  01 .................................. اأْل ْنباي اُب إاْخو ٌة لاع نيا
ًا  10 ..................................................... ماْن ح دايدن  الت ماْس و ل ْو خ امت 
 12 .................................................................. احلرب خدعة

ن  ُهم ا ُمش ب اه اتٌ   12 ....................................... احل ني ُ  ب  نٌِّ، و احل ر اُم ب  نٌِّ، و ب  ي ْ
ٌر ُكًلهُ  ي ْ  03 ................................................................ احل ي اُب خ 

ُر إا   ي  ْوما القاي ام ةا  يه ا اخل ي ْ  03 ..................................... اخل ْيُل م ْعُقوٌد يفا ن  و اصا
ْجُن اْلُمْؤمانا، و ج ناُة اْلك اوارا   12 ............................................... الًدنْ ي ا سا

ْرأ ُة الصااحلا ةُ  ُر م ت اعا الًدنْ ي ا اْلم  ي ْ  12 ...................................... الًدنْ ي ا م ت اٌع، و خ 
اْلُمج اهادا يفا س بايلا اللاها   31 ............................ السااعاي ع ل ا األ ْرم ل ةا و املاْسكانا، ك 

 12 ........................................................ الساف ُر قاْطع ٌة مان  الع ذ ابا 
 12 ....................................................... الاًْلُم  ُُلم اٌت ي  ْوم  القاي ام ةا 

ب تا   31 ............................................. ها ك الك ْلبا ي  ُعوُد يفا ق  ْيئاها الع ا اُد يفا ها
ٌر و أ ح ًب إا   اعا مان  اْلُمْؤمانا الضاعايفا  ي ْ  01 ........................... اْلُمْؤماُن اْلق واًي، خ 

ي انا ي ُشًد ب  ْعُضُه ب  ْعًضا اْلبُ ن ْ  33 ........................................ اْلُمْؤماُن لاْلُمْؤمانا ك 



ص  328 -دراسة حتليلية للظواهر الصرفية والنحوية والداللية  الصحيحني يفاألمثال النبوية   -

 

 

 33 .............................................................. املؤمن مرآة املؤمن
دن   31 .......................................................... اْلُمْؤماُنون  ك ر ُجلن و احا

ُر بااْلُقْرآنا م ع  الساف ر ةا اْلكار اما اْلب  ر ر ةا   30 ............................................ اْلم اها
ُت ش بُِّع مبا ا لْ  يُ ْعط  ك ني باسا ث  ْويب ْ ُزورن 

 00 .............................................. امل
 ْرُب م ع  م ْن أ ح با 

 01 .............................................................. امل
، ال  ي ْالاُمُه و ال  خي ُْذلُهُ  ُْسلاما

ْسلاُم أ ُخو امل
ُ
 03 ........................................... امل

ُْسلاُمون  
ُْسلاُم م ْن س لام  امل

 02 .............................................. ماْن لاس اناها و ي داها  امل
 02 .................................................................. النااُس م ع ادانُ 

 01 .................................................. اليد العليا خري من اليد السفلا
مُ   03 ............................................ إانا أ بْ غ    الرِّج ا ا إا   اللاها األ ل ًد اخل صا

ا ت ْأراُز احل ياُة إا   ُجْحراه ا  داين ةا ك م 
مي ان  ل ي ْأراُز إا   امل  13 ............................... إانا ارا
 33 .........................................................  فريإن اخلري ال يأيت إال

 10 ................................................................. إانا الدِّين  ُيْسرٌ 
 01 ............................................... إانا الرِّْوق  ال  ي ُكوُن يفا ش ْيبن إاالا ز ان هُ 

ْنس انا جم ْر ى الداما   03 ......................................... إانا الشاْيط ان  جي ْراي مان  ارا
ُ وايه ا  03 ............................................ إانا الع ْبد  ل ي ت ك لاُم باالك لام ةا م ا ي  ت ب  نا

اإانا أ ْهل  اجل ناةا   11 ................................. ي  ت  ر اب ْون  أ ْهل  الُغر صا ماْن و  ْوقاهاْم، ك م 
ابًا ي  ْوم  القاي ام ةا ر ُجٌل، ع ل ا أ مْخ صا ق د م ْيها و ْر ت انا   10 ................ إانا أ ْهو ن  أ ْهلا الناارا ع ذ 

ي ٌْر ماْن أ ْن ت ذ ر ُهْم ع ال ًة ي  ت ك فاُفون  النا   10 ...................... اس  أ ْن ت ذ ر  و ر ث  ت ك  أ ْغناي اب ، خ 
رُُهْم ُشْربًا ي  اْلق ْوما آخا

 12 ..................................................... إانا س اقا
 00 ........................................................... إانا ش را الرِّع ابا احلُْط م ةُ 

 00 ....................................................... إانا ش را النااسا ُذو الو ْجه ْنا 
ُه النااُس ات ِّق اب  ش رِّها   01 .................... إانا ش را النااسا عاْند  اللاها م ْنزال ًة ي  ْوم  القاي ام ةا م ْن ت  ر ك 

 01 ......................................................... جلا س داك  ع ل ْيك  ح قًّاإانا 
با احل قِّ م ق ااًل   10 ......................................................... إانا لاص احا

ي ام هُ  ابًا حي ْقاُر أ ح دُُكْم ص ني ت ُه م ع  ص ني هتااْم، و صا  11 ............................ إانا ل ُه أ ْصح 
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 11 ................. إانا م ث لاي و م ث ل  األ ْنباي ابا ماْن ق  ْبلاي، ك م ث لا ر ُجلن ب  ىن  ب  ْيًتا و أ ْحس ن ُه و أ ْو ل هُ 
ْحرًا  10 ............................................................ إانا مان  الب  ي انا ل سا

 01..................................... إنا ممااا أ ْدر ك  النااُس ماْن ك ني ما الًنبُ واةا األُو   
 22 ............................................. إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها

 10 .................................................... اْنُصْر أ خ اك    الاًما أ ْو م ْاُلوًما
 ج اع ةا إامنا ا الراض اع ُة مان  
 12 .........................................................امل

ُر عاْند  الصاْدم ةا اأُلو     01 ................................................... إامنا ا الصاب ْ
بالا املاا  ةا   12 .......................................................... إامنا ا النااُس ك ارا

ا ب  ْن  ص ني ةا الع ْصرا إا    ل ُكْم مان  األُم ما ك م   35 ................... إامنا ا ب  ق اؤُُكْم وايم ا س ل ف  ق  ب ْ
ُلُكْم يفا أ ج لا م ْن خ ني  مان  األُ   35........................................ م ما إامنا ا أ ج 

، و ن اواخا اْلكاريا  ، و اجلْ لايسا الساْوبا، ك ح امالا اْلماْسكا  31 .............. إامنا ا م ث ُل اجلْ لايسا الصاالاحا
ق تاها  ق ةن، مُثا ي  ُعوُد يفا ص د   31 ................................. إامنا ا م ث ُل الاذاي ي  ت ص داُق باص د 

ُع قال ةا إامنا ا م ث ُل ص احا 
بالا امل با ارا ، ك م ث لا ص احا  30 ............................... با الُقْرآنا

 11 ......................... إامنا ا م ث لاي و م ث ُل النااسا ك م ث لا ر ُجلن اْست  ْوق د  ن ارًا، و  ل ماا أ ض اب تْ 
 11.......................... إامنا ا م ث لاي و م ث ُل م ا ب  ع ث ينا اللاُه باها، ك م ث لا ر ُجلن أ ت ا ق  ْوًما

 10 .................................................................. أ ْولاْ و ل ْو باش اةن 
 01 .......................................... إايااُكْم و الاانا، و إانا الاانا أ ْكذ ُب احل دايثا 
أ  غ رايًبا ُم غ رايًبا، و س ي  ُعوُد ك م ا ب د  أ  اْراْسني   01 ......................................... ب د 

ي اٌع أ ْهُلهُ  ْر  وايها جا  13 ....................................................... ب  ْيٌت ال  مت 
ي  بالا ت  ع اه ُدوا الُقْرآن ، و  و الاذاي ن  ْفسا ُو  أ ش ًد ت  ف صًِّيا مان  ارا  10 ...................... باي داها   

ريا ُعوًدا ُعوًدا ُ ع ل ا اْلُقُلوبا ك احلْ صا  25 ..................................... تُ ْعر ُض اْلفاَت 
ذ  ك باداه ا، أ ْمث ا   اأْلُْسطُو انا مان  الذاه با و اْلفاضاةا   10 ..................... ت قايُب اأْل ْرُض أ ْوني 

 01 .............................. اعاداين  ك ُحْرم ةا أُماه اهتاامْ ُحْرم ُة ناس ابا اْلُمج اهاداين  ع ل ا اْلق  
ِّ صلا اع عليه وسلم و ُهو  ن ا امٌ  ٌة إا   النا ا   25......................... ج اب ْت م ني  اك 

 12 .................................................................. مح اي  اْلو طايسُ 
ن ا  00 ............................................................... ح و ا ْلين ا و ال  ع ل ي ْ
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ري ُة ش ْهرن، و ز و اي اُه س و ابٌ  ي م سا  01 ................................................ ح ْوضا
ً صلا اع عليه وسلم خ طًّا ُمر ب اًعاخ طا   25..................................... النا ا

ُنُكْم ق ض ابً  ي ْرُُكْم أ ْحس   00 ......................................................... خ 
 02 ....................................................... ُربا ُمب  لادن أ ْوع ا ماْن س اماعن 

 01 .......................................................... ُرو ْيًدا س وق ك  باالق و اراير
 12 ............................................................. س ب  ق ك  يفا ا ُعكااش ةُ 

را ا ، ُسف ه ابُ األ ْحني ما س ي ْخرُُج ق  ْوٌم يفا آخا اُث األ ْسن انا ، أ ْحد   12 ...................... لزام انا
أ ْذن ابا اْلب  ق را  ي اٌط ك  ن ْف انا ماْن أ ْهلا الناارا لْ  أ ر  ُ ا، ق  ْوٌم م ع ُهْم سا  31 ....................... صا

ٌر ل ك   ي ْ ًدا خ   12.................................. و  و اعا أل  ْن ي  ْهداي  اعُ باك  ر ُجنًي و احا
، و  ت  ن او ل ُه و أ خ ذ  باأُُذناها   11.................................... و م را جبا ْدين أ س كا م يِّتن

 02 .............................................. ق  ْلُب الشاْيخا ش ابٌّ ع ل ا ُحبِّ اثْ ن ت  ْنا 
ْلاُك قُ  ، ع ماْن مي   01 ....................................... وت هُ ك ف ا بااْلم ْربا إامْثًا أ ْن حي ْباس 
 01 ......................................... ك ف ا بااْلم ْربا ك ذابًا أ ْن حُي دِّث  باُكلِّ م ا مس اع  
 33 ............................................ كل ما ينبت الربيع يقتل ح ب طا أو يُلامّ 

 31 ..................................................... ُكًل م ْوُلودن يُول ُد ع ل ا الفاْطر ةا 
 33 ................................................... ُكًلُكْم ر اعن و م ْسُئوٌ  ع ْن ر عاياتاها 

ثارٌي، و لْ  ي ْكُمْل  ُر م ْرمي   باْنتا عاْمر ان  ك م ل  مان  الرِّج ا ا ك   12 ................... مان  النِّس ابا غ ي ْ
 31 ...................................................... ُكْن يفا الًدنْ ي ا ك أ ناك  غ رايبٌ 
ْيًئا  00 ..................................................... ال ل ْقار نا مان  اْلم ْعُروصا ش 

ا ُتْذهاُب خ ط اي ا ب ينا آد م ، ك م ا يُْذهاُب اْلكاريُ   25 .....................ال  ت ُس ِّ احلُْماا، و إان اه 
ي ةن  ْعُروصا ال  ط اع ة  يفا م ْعصا

 
 01 ....................................... ، إامنا ا الطااع ُة يفا امل

 ْجُذوما ك م ا
، و وارا مان  امل  10 ....................... ال  ع ْدو ى و ال  طاي  ر ة ، و ال  ه ام ة  و ال  ص ف ر 

اٌد و ناياةٌ  ه  ، و ل كاْن جا  15 ............................................ ال  هاْجر ة  ب  ْعد  الف ْتحا
يها م ا حيُاًب لان    ها ال  يُ ْؤماُن أ ح دُُكْم، ح ىتا حيُابا ألا خا  02 ................................. ْفسا

يناها  ، إاالا أ خ ذ ه ا اعُ باي ما  22 ....................... ال  ي  ت ص داُق أ ح ٌد بات ْمر ةن ماْن ك ْسبن ط يِّبن
 13 .................. ال  يُرايُد أ ح ٌد أ ْهل  اْلم داين ةا باُسوبن إاالا أ ذ اب ُه اعُ يفا الناارا ذ ْوب  الراص اصا 
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 داين ةا أ ح ٌد، إاالا امْن  
ا ي  ْنم اُع املاْلحُ ال  ي كايُد أ ْهل  امل  13 ................................ اع  ك م 

دن م رات  ْنا  ُْؤماُن ماْن ُجْحرن و احا
 01 ............................................. ال  يُ ْلد ُغ امل

ٌر ل ك  ماْن أ ْن ي ُكون  ل ك  مُحُْر الن اع ما  ي ْ ًدا خ   12 ............... أل  ْن ي  ْهداي  اعُ باك  ر ُجنًي و احا
رْبن  ب ْرًا باشا ل ُكْم شا  32 ................................................ ل ت تاباُعنا س ن ن  م ْن ق  ب ْ

ُُلوُص و ما الصاا اما أ ْطي ُب عاْند  اللاها ت  ع ا   ماْن رايحا املاْسكا   02 ............................ خل 
ا ع ل ْيُكمْ   11 ............................................ ل لًدنْ ي ا أ ْهو ُن ع ل ا اعا، ماْن ه ذ 

 31 ....................................... ل لاُه أ ش ًد و  ر ًحا بات  ْوب ةا ع ْبداها اْلُمْؤمانا، ماْن ر ُجلن 
ْبنا آد م  و اداي انا ماْن م    01 ..................................... ا ن ال بْ ت  غ ا ث الاثًال ْو ك ان  الا
دا حيُاًل ُعُقوب  ت ُه و عاْرض هُ   03 ................................................... يل ً اْلو اجا

 15 .......................................................... ل ْيس  الشادايُد باالًصر ع ةا 
، و ل كانا الغاىن  غاىن  الن اْفسا  ثْ ر ةا الع ر ضا  15 ............................... ل ْيس  الغاىن  ع ْن ك 

 01 ........................................ ل ْيس  املاْسكاُن الاذاي ت  ُرًدُه اأُلْكل ة  و اأُلْكل ت انا 
ُل بااْلُمك اوائا   02 ......................................................... ل ْيس  الو اصا

ْثُل م ا جي ْع ُل أ ح دُُكْم إاْصب  ع هُ  ر ةا إاالا ما  33 ................................ م ا الًدنْ ي ا يفا اآْلخا
يُبُه أ ًذى إاالا ح اتا اللاُه ع ْنُه خ ط اي اُه ك م ا  11 ............................ م ا ماْن ُمْسلامن ُيصا

 31 ................................................ م ا ماْن م ْوُلودن إاالا يُول ُد ع ل ا الفاْطر ةا 
، و م ا ز اد  اعُ ع ْبًدا باع ْفون، إاالا عازًّام   ق ٌة ماْن م ا ن  00 .......................... ا ن  ق ص ْت ص د 

ُْنفاقا ك م ث لا ر ُجل ْنا ع ل ْيهام ا ُجبات انا ماْن ح دايدن 
يلا و امل  30 .......................... م ث ُل الب خا

 31 ................................................... م ث ُل اْلب  ْيتا الاذاي يُْذك ُر اعُ وايها 
 يِّتا م ث ُل الاذاي ي ْذُكُر ر باُه 

 31 ........................... و الاذاي ال  ي ْذُكُر ر باُه، م ث ُل احل يِّ و امل
 30 ........................ م ث ُل الاذاي ي  ْقر أُ الُقْرآن ، و ُهو  ح اواٌظ ل ُه م ع  الساف ر ةا الكار اما الب  ر ر ةا 

ث لا ن  ْهرن ج ارن   30 ............................................ م ث ُل الصال و اتا اخْل ْمسا ك م 
 32 .............. و اقاعا وايه ا، ك م ث لا ق  ْومن اْست  ه ُموا ع ل ا س فاين ةن م ث ُل الق ا اما ع ل ا ُحُدودا اللاها و ال

ُْؤمانا الاذاي ي  ْقر أُ الُقْرآن  ك م ث لا األُتْ ُرجاةا 
 32 ........................................ م ث ُل امل

 32 ........................................ م ث ُل اْلُمْؤمانا ك م ث لا الزارْعا ال  ت  ز اُ  الرِّيُح متُايُلهُ 
ُْؤمانا ك م ث لا ش ج ر ةن خ ْضر اب  

 22 .................................................. م ث ُل امل
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 31 ......................... م ث ُل اْلُمْؤمانان  يفا ت  و ادِّهاْم، و ت  ر امحُاهاْم، و ت  ع اطُفاهاْم م ث ُل اجلْ س دا 
 32 .................................... م ث ُل اْلُمج اهادا يفا س بايلا اعا ك م ث لا الصاا اما اْلق ا اما 
، ك م ث لا الشااةا اْلع ا ار ةا ب  ْن  اْلغ ن م ْنا   30 ...................................... م ث ُل اْلُمن اواقا

ن ة  م ث ُل اْلُمه جِّ   32 ........................................... را ك م ث لا الاذاي يُ ْهداي اْلب د 
 11 .............. م ث ل ما بعثين اع به من ا دى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا

 32 ............................. م ث  ُلُكْم و م ث ُل الي  ُهودا، و الناص ار ى، ك ر ُجلن اْست  ْعم ل  ُعماااًل 
 35 .................................. أ ْو غ ن ًمام ث  ُلُكْم و م ث  ُلُهْم ك م ث لا ر ُجلن اْستُ ْرعاي  إاباني، 

ْنهُ   01 ........................................................... ُمْسك ايٌح و ُمْست  ر اٌح ما
 01 ................................................................ م ْطُل الغ يناِّ  ُْلمٌ 
حْ   01 ................................................................ م ل ْكت  و أ ْسجا

ن ةً   32 ....................... م نا اْغت س ل  ي  ْوم  اجُلُمع ةا ُغْسل  اجل ن اب ةا مُثا ر اح ، و ك أ منا ا ق  راب  ب د 
ُلُه، لْ  ُيْسراْع باها ن س ُبهُ   01 ............................................... م ْن ب طاأ  باها ع م 

ْر ةن ماْن ك ْسبن ط يِّبن   22 ........................................... م ْن ت ص داق  باع ْد ا مت 
 03 ........................................................... م ْن ال  ي  ْرح ُم ال  يُ ْرح مُ 

ْنزايرن و د ماها  ما خا ُه يفا حلْ  ريا، و ك أ منا ا ص ب د  ي د   30 ............................ م ْن ل عاب  باالن اْرد شا
ثارٌي مان  النااسا  ت انا م ْغُبوٌن وايهام ا ك   01 .............................................. ناْعم 

ي ُُلوُص و ما الصاا اما أ ْطي ُب عاْند  اللاها  و الاذاي ن  ْفسا  01........................... باي داها خل 
ر ةا   33..................................................... و اعا م ا الًدنْ ي ا يفا اآْلخا

ي باي داها، إاينِّ أل  ْطم ُع أ ْن ت ُكونُوا ش ْطر  أ هْ   10....................... لا اجل ناةا و الاذاي ن  ْفسا
ُلُه حمُايٌط باها  ا أ ج  ْنس اُن، و ه ذ  ا ارا  25 ................................................ ه ذ 

 32؟ .................................................ه ْل أ نْ ُتْم ت اراُكون  يلا أُم ر ا اي
 02 ............................. و أ و ْن  ْيت  ماْن م الاك  إاالا م ا أ ك ْلت   -ي ا اْبن  آد م  -ه ْل ل ك  

لاُق أ ق ْت اُب ب ْطناها   12 ....................... يُ ْؤت ا باالراُجلا ي  ْوم  اْلقاي ام ةا، و  يُ ْلق ا يفا الناارا، و  ت  ْند 
ناُكمْ  ر ُكْم و إاْنس ُكْم و جا  31 ................................... ي ا عاب اداي ل ْو أ نا أ وال ُكْم و آخا

 12 ................................. ص ني هتاامْ  خي ْرُُج يفا ه ذاها األُماةا ق  ْوٌم ل ْقاُرون  ص ني ت ُكْم م ع  
 12 ................................................. ي ْذه ُب الصااحلاُون ، األ واُ  و األ وا ُ 
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 01 ............................................. ي سُِّروا و ال  تُ ع سُِّروا، و ب شُِّروا، و ال  تُ ن  فُِّروا
 03 .................................................. ي ْكب  ُر اْبُن آد م  و ي ْكب  ُر م ع ُه اثْ ن انا 

ْثل  أ ث را الو ْكتا  ي  ن اُم الراُجُل الن اْوم ة ، و  تُ ْقب ُ  األ م ان ُة ماْن ق  ْلباها، و  ي ا لً   11 .............. أ ث  رُه ا ما
ْنُه اثْ ن ت انا  ًب ما  02 .................................................. ي  ْهر ُم اْبُن آد م  و ت شا
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 وهرس األبيات الشعرية

 
 

 
 

 صفحةال القائل  البحر القافية  الروي

 112 ذو الرمة البسيط ت راب ب

 220 أبو صخر ا ذيل الطويل سبسب ب

 251 النابغة الذبياين الكامل بالي  د د

 25 الكسا ي الطويل مشرق ق
 231 املهلهل بن ربيعة الواور زي ر ر

 202 عمرو بن األهتم الواور القتري ر

 251 أمية بن أيب الصلت اخلفيف الكفور ر

 22 األعشا قيس البسيط والصلعا ع

 201 امللثم ابن رباح الكامل تنفع ع 
 251 طروة بن العبد الطويل أناوقه ق

 01 امرؤ القيس الرجز احُلنيحني  

 202 امرؤ القيس السريع واغ ل  

 110 ذو الرمة الطويل ح رام م

 220 النابغة الذبياين البسيط اللجما م
 111 عمرو بن كلثوم الواور ندينا ن
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 فهرس المصادر والمراجع

مكتبة ارتشاص الضرب من لسان العرب، أليب حيان األندلسي، لقيق: د. رجب عثمان حممد،  -
 م.1552ه /1112، 1اخلاجني، القاهرة، ط

االستذكار اجلامع ملذاهب وقهاب األمصار وعلماب األقطار، البن عبد الرب، يوسف بن عبد اع بن حممد  -
 ، لقيق: د. عبد املعطي أمن قلعجي، 123بن عبد الرب النمري القرط  املالكي، أبو عمر، )ت : 

 م .1553ه  / 1111، 1القاهرة، ط -الوعي، حلب بريوت / دار  -دار قتيبة، دمشق 

 -التبيان يف تصريف األمساب، أ.د. أمحد حسن كحيل، دار إصداب اجملتمع للنشر والتوزيع، القصيم -
 .1121، 2بريدة، ط

 ، لقيق: 221انباه الرواة علا أنباه النحاة، للقفطي، وا  الدين علي بن يوسف، أبو احلسن، )ت:  -
ه / 1112، 1براهيم، دار الفكر العريب، القاهر، ومؤسسة الكتب الثقاوية، بريوت، طحممد أبو الفضل إ

 م.1522

أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوا  العلوم، تأليف: صديق بن حسن القنوجي، لقيق: عبد اجلبار  -
 م. 1502زكار، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

 م.1520، 1خدجية احلديثي، مكتبة النهضة، بغداد، طأبنية الصرص يف كتاب سيبويه، الدكتورة  -

األبنية الصروية يف ديوان امرئ القيس، صباح عباس سال اخلفاجي، رسالة دكتوراه يف جامعة القاهرة،  -
 م.1502ه  1352

ه  / 1111، 1أبنية املصدر يف الشعر اجلاهلي، د. ومسية عبد احملسن حممد منصور، جامعة الكويت، ط -
 م.1521

ث الدعاب يف الصحيحن دراسة لغوية، د. حممد سليمان الرحيلي، اجلامعة ارسنيمية، املدينة أحادي -
 م.2111ه /1131، 1املنورة، ط

أدب الدنيا والدين، للماوردي، علي بن حممد بن حبيب البصري، الشاوعي، أبو احلسن، )ت:  -
 م.1520ه  / 1110، 1ه  ، دار إقرأ، بريوت، ط101

مد عبد اع بن مسلم بن قتيبة، لقيق: حممد الدايل، مؤسسة الرسالة، بريوت، أدب الكاتب، أليب حم -
 م.1555، 1121، 2ط

ه ، لقيق: عبد املعن امللوحي، 110األزهية يف علم احلروص، لعلي بن حممد النحوي ا روي، ت:  -
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 م.1553ه / 1113جممع اللغة العربية بدمشق، 

بن عمر أبو القاسم، لقيق: د. حممد أمحد قاسم، املكتبة  أساس البنيغة، للزخشري، جار اع حممود -
 م. 2113ه  / 1123، 1العصرية، بريوت، ط

ه  1121، 0األساليب ارنشا ية يف النحو العريب، عبد السنيم هارون، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ط -
 م.2111

لقيق: حممود حممد  ، 101، أو 101أسرار البنيغة، لعبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين، )ت:  -
 م.1551ه /1112، 1شاكر، أبو وهر، دار املدين، جدة، ط

، 1ط –أسرار العربية، ارمام أبو الربكات األنباري، لقيق: د . وخر صاحل قدارة، دار اجليل بريوت  -
 م.1550ه  1110

سنيمية، املدينة األمساب العاملة عمل الفعل )دراسة  وية  الدكتور نواص بن جزاب احلارثي، اجلامعة ار -
 م.2111ه  / 1131، 1املنورة، ط

 ، لقيق: حممد عبد 511األشباه والناا ر، جلني  الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، )ت:  -
 م.2112ه  1122القادر الفاضلي، املكتبة العصرية، بريوت، 

يق: د. عبد احلسن األصو  يف النحو، البن السراج، أيب بكر حممد بن سهل النحوي البغدادي، لق -
 م . 1522ه  / 1112، 2الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

أضواب البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ حممد األمن بن حممد بن املختار الشنقيطي اجلكين،  -
 م.1550ه  / 1110ه  ، دار الفكر، بريوت، 1353)ت: 

ه / 1115، 0ة، دار القلم العريب، حلب، طإعراب اجلمل وأشباه اجلمل للدكتور وخر الدين قباو  -
 م.1525

 م.2112، 10األعنيم، خلري الدين الزركلي، دار العلم للمنيين، بريوت، ط -

 األغاين، أليب الفرج األصفهاين، لقيق: علي مهنا، ومسري جابر، دار الفكر، د.ت، د. ط. -

يق: د. حممود حممد الطناحي، أمايل ابن الشجري، هبة اع بن علي بن حممد بن محزة العلوي، لق -
 مكتبة اخلاجني، القاهرة، د. ط، د. ت

أمثا  احلديث، للرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن بن خنيد، القاضي أبو حممد الرامهرمزي، لقيق: د.  -
 م.1523ه  / 1111، 1ا ند، ط-عبد العلي عبد احلميد األعامي، الدار السلفية، بومباي

األمثا  العربية القدمية مع اعتناب خاص بكتاب األمثا  أليب عبيد، تأليف املستشرق األملاين رودلف  -
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، 1ز امي، تروه عن األملانية: الدكتور رمضان عبد التواب، دار األمانة ومؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 م .1501ه  / 1350

حممد توويق، أبو علي، دار النفا س، بريوت،  األمثا  العربية والعصر اجلاهلي دراسة لليلية، للدكتور -
 م. 1522ه  / 1112، 1ط

، 1األردن، ط -األمثا  العربية ومصادرها يف الكاث، حممد أبو صوواه، مكتبة األقصا، ع مان  -
 م . 1522ه  / 1112

ه  ، 101أمثا  القرآن، للماردي، علي بن حممد بن حبيب البصري، الشاوعي، أبو احلسن، )ت:  -
 م.2111ه  / 1131أبو عمرو األثري )أسامة بن إمساعيل آ  عكاشة ، دار املودة للنشر،  لقيق:

األمثا  القرآنية القياسية املضروبة لإلميان باع، الدكتور عبد اع بن عبد الرمحن اجلربوع، اجلامعة  -
 م.2113ه  / 1123، 1ارسنيمية، املدينة املنورة، ط

ي دراسة لغوية داللية، هاين طاهر حممد حسن، رسالة ماجستري يف األمثا  النبوية يف صحيح البخار  -
 م.2111ه  1320جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

، 1األمثا  يف احلديث النبوي الشريف، للدكتور حممد جابر وياض العلواين، مكتبة املؤيد، الرياض، ط -
 م.1553ه  / 1111

 ، لقيق: سعيد حممد منر اخلطيب، دار 001)ت:  األمثا  يف القرآن الكرمي، البن القيم اجلوزية، -
 م.1521املعروة، بريوت، 

 األمثا  يف النثر العريب القدمي مع مقارنتها بناا رها يف اآلداب السامية اآلخرى،. عبد اجمليد عابدين. -

ه  ، 101األمثا  واحلكم، للماوردي، علي بن حممد بن حبيب البصري، الشاوعي، أبو احلسن، )ت:  -
 م.1523ه  / 1113، 1: املستشار الدكتور وؤاد عبد املنعم أمحد، دار احلرمن، قطر، طلقيق

أوضح املسالك إ  ألفية ابن مالك، البن هشام األنصاري، لقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة  -
 م.2113ه  / 1123العصرية، بريوت، 

قيق: جمموعة من العلماب دار الكتب العلمية، اريفاج يف شرح املنهاج، علي بن عبد الكايف السبكي، ل -
 ه . 1111، 1بريوت، ط

 م.2112ه  1122، 1إلاص الطرص يف علم الصرص، ياسن احلاوظ، دار العصماب، دمشق، ط -

 ، لقيق: سعيد املندوب، دار 511ارتقان يف علوم القرآن، جني  الدين عبد الرمحن السيوطي، )ت:  -
 م.1552 -ه 1112 -لبنان  -الفكر 
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ارحكام يف أصو  األحكام، لآلمدي علي بن حممد  أبو احلسن، لقيق : العنيمة عبد الرزاق العفيفي،  -
 ه .1121، 1دار الصميعي، الرياض، ط

 1552ه  1113، 2 ، القاهرة، ط1522-1322إحياب النحو، ربراهيم مصطفا، )ت:  -

 لسنيم هارون، دار املعارص.إصنيح املنطق، البن السكيت، لقيق: أمحد حممد شاكر، وعبد ا -

إعراب احلديث النبوي، أليب البقاب عبد اع بن احلسن العكربي، لقيق: عبد ارله نبهان، جممع اللغة  -
 م.1522ه /1110، 2العربية، دمشق، ط

إعراب القرآن، أليب جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل ابن النحاس، لقيق: د. زهري غازي زاهد، عال  -
 م.2110ه /1122 ،1الكتب، ط

ارنصاص يف مسا ل اخلنيص بن البصرين والكووين، أليب الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري،  -
 م.2110لقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الطني ع، القاهرة، 

اريضاح العضدي، أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي، لقيق: د. كا م حبر املرجان، عال الكتب،  -
 م.1552ه  /1112، 2بريوت، ط

إيضاح شواهد اريضاح، أليب علي احلسن بن عبد اع القيسي من القرن السادس، لقيق: د. حممد بن  -
 م.1520ه / 1112، 1محود الدعجاين، دار الغرب ارسنيمي، ط

مكتبة اريضاح لتلخيص املفتاح للخطيب القزويين، مع شرحه بغية اريضاح، لعبد املتعا  الصعيدي،  -
 م.1555ه /1121اآلداب، القاهرة، 

البحر احمليط يف أصو  الفقه، لبدر الدين حممد بن يفادر بن عبد اع الزركشي، أبو عبد اع، لقيق: د.  -
 م.2111ه  / 1121، 1حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

رعي، أبو عبد اع، لقيق: هشام عبد بدا ع الفوا د، البن القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الز  -
ه /  1112، 1العزيز عطا، وعاد  العدوي، أشرص أمحد، مكتبة نزار مصطفا الباز، مكة املكرمة، ط

 م.1552

الربهان يف علوم القرآن، أليب عبد اع حممد بن يفادر بن عبد اع الزركشي، لقيق: حممد أبو الفضل  -
 ه 1351إبراهيم، دار املعروة، بريوت، 

الربهان يف علوم القرآن، حممد بن يفادر بن عبد اع الزركشي أبو عبد اع،  لقيق: حممد أبو الفضل  -
 .1351 –بريوت  -إبراهيم، دار املعروة 

البسيط يف شرح ول الزجاجي، البن أيب الربيع عبيد اع بن أمحد بن عبد اع القرشي ارشبيلي، لقيق:  -
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 م.  1522ه /1110، 1دار الغرب ارسنيمي، بريوت، ط د. عياد بن عيد الثبيع،

بغية اآلما  يف معروة مستقبنيت األوعا ، أليب جعفر اللبلي، لقيق: جعفر ماجد، الدار التونسية  -
 م.1502للنشر، 

ه ، 511بغية الوعاة يف طبقات اللغوين والنحاة، جلني  الدين السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، ت: -
 ه 1120، 1عبد القادر، دار الكتب العملية، ط لقيق: مصطفا

بغية اريضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البنيغة، عبد املتعا  الصعيدى، مكتبة اآلداب، القاهرة،     د:  -
 م.1555ه  1121ت. 

، 11البنيغة ونو ا وأونا ا علم املعاين، الدكتور وضل حسن عباس، دار الفرقان، ع ّمان األردن، ط -
 م.2110ه /1122

البلغة يف أصو  اللغة، حممد صديق حسن اْلقاناوجي، لقيق، نذير حممد كت ، دار البشا ر ارسنيمية،  -
 م1522ه /1112، 1بريوت، ط

البيان يف غريب إعراب القرآن، أليب الربكات ابن األنباري، لقيق: د. طه عبد احلميد طه، ا يئة املصرية  -
 .م1521ه /1111العامة للكتاب، د.ط، 

البيان والتبين، للجاحظ، أيب عثمان عمرو بن حبر، لقيق: عبد السنيم حممد هارون، دار اجليل،  -
 بريوت، د. ط، د. ت.

تاج العروس من جواهر القاموس، للزابيدي، مرتضا حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفي ،  -
 لقيق جمموعة من احملققن، دار ا داية.

القرآن البن قتيبة، عبد اع بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حممد، لقيق: السيد أمحد تأويل مشكل  -
 م. 1503ه  / 1353، 2صقر، دار الكاث القاهر، ط

التبصرة والتذكرة، أليب حممد عبد اع بن علي بن إسحاق الصيمري، لقيق: د. وتحي أمحد مصطفا  -
 م.1522ه /1112، 1علي الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط

، البن عاشور، «لرير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»التحرير والتنوير  -
 ، الدار التونسية للنشر، 1353حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )ت:

 م1521تونس، 

بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العني، دار لفة األحوذي بشرح جامع الكمذي، حممد عبد الرمحن  -
 بريوت.د.ط د.ت. –الكتب العلمية 
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ه  1121، 1لقيقات  وية، د. واضل السامرا ي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط -
 م.2111

 ، لقيق: 210التخمري يف شرح مفصل الزفشري، اخلوارزمي، القاسم بن احلسن صدر األواضل، )ت: -
 م.2111ه  1121، 1بد الرمحن بن سليمان العثيمن، مكتبة العبيكان، الرياض، طد. ع

التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، أليب حيان األندلسي، لقيق: الدكتور حسن هنداوي، دار  -
 م.1550ه /1112، 1القلم، دمشق، ط

ه  1115القاهرة،  ، لقيق: حممد بدوي املختون، 232تصحيح الفصيح، البن درستويه، )ت:  -
 م.1552

التصريح مبضمون التوضيح، للشيخ خالد بن عبد اع األزهري، اجلزب األو  لقيق حممد باسل عيون  -
 م.2111ه  / 1121، 1السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

   لقيق د. عبد الفتاح0إ   2التصريح مبضمون التوضيح، للشيخ خالد بن عبد اع األزهري، أجزاب ) -
 م.1550ه  / 1112 1حبريي إبراهيم، الزهراب لإلعنيم العريب، القاهرة، ط

 ه 1112، 2تصريف األمساب، الشيخ حممد الطنطاوي، مطابع اجلامعة ارسنيمية، ط -

 م.1552تصريف األوعا  واملصادر واملشتقات، صاحل سليم الفخري، عصمي للنشر والتوزيع، القاهرة،  -

 م.2112ه  / 1122، 1ه الرجحي، دار املسرية، عمان، طالتطبيق الصريف، للدكتور عبد -

 .1552، 2التطبيق النحوي، للدكتور عبده الرجحي، دار املعروة اجلامعية، ارسكندرية، ط -

التطور الداليل بن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي )دراسة داللية مقارنة  الدكتور عودة خليل أبو  -
 م.1520ه  / 1110، 1، الزرقاب، طعودة، مكتبة املنار، األردن

 م.1551ه  1111، 2التطور النحوي للغة العربية، د. رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ط -

تفسري ابن كثري )تفسري القرآن العايم ؛ لإلمام إمساعيل بن عمر بن كثري، أبو الفداب، دار الفكر،  -
 ه .1111بريوت،

ن، حممد بن يوسف األندلسي، )ت:....  لقيق: الشيخ عاد  أمحد تفسري البحر احمليط، أليب حيا -
 م.2111ه  /1122، 1عبد املوجود، والشيخ علي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 بريوت، لقيق: خالد عبد الرمحن العك. د.ط د.ت. -تفسري البغوي، دار املعروة  -

فسري القرآن ، أليب زيد عبد الرمحن بن حممد بن فلوص تفسري الثعال ، املسما ب )اجلواهر احلسان يف ت -
 ، لقيق: الشيخ علي حممد معّوض، والشيخ عاد  إمحد عبد املوجود، دار إحياب 200الثعال  )ت: 
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 م.1550ه /1112، 1الكاث العريب، ومؤسسة التاريخ العريب، بريوت، ط

النيسابوري، أبو إسحاق، لقيق: ارمام أيب حممد بن تفسري الثعل ، أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعل   -
ه / 1122عاشور، مراجعة وتدقيق األستاذ ناري الساعدي، دار إحياب الكاث العريب، بريوت، 

 م.2112

تفسري القرط  املسما ب )اجلامع ألحكام القرآن ، أليب عبد اع حممد بن أمحد األنصاري القرط ، دار  -
 د.تالشعب، القاهرة، د.ط، 

التفسري الكبري املسما )مفاتيح الغيب ، لفخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشاوعي،  -
 م .2111ه  / 1121، 1 ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط212)ت:

تفسري غريب ما يف الصحيحن البخاري ومسلم، تأليف: حممد بن أيب نصر وتوح بن عبد اع بن وتوح  -
 ، لقيق: الدكتورة زبيدة حممد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة، 122، )ت: بن محيد األزدي احلميدي

 م. 1550ه  / 1110، 1القاهرة، ط

 ، 202تقريب التهذيب، البن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقنيين الشاوعي، )ت:  -
 م.1522ه / 1112، 1لقيق: حممد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط

 ، لقيق: د. كا م حبر 300الفارسي، احلسن بن أمحد بن عبد الغفار، )ت:  التكملة، أليب علي -
 م.1555ه / 1115، 2املرجان، عال الكتب، بريوت، ط

 ، لقيق: عبد 125التمثيل واحملاضرة، للثعال ، عبد امللك بن حممد بن إمساعيل، أبو منصور، )ت:  -
 م.1523الفتاح حممد احللو، الدار العربية للكتاب، 

تمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب، يوسف بن عبد اع بن حممد بن عبد الرب ال -
 ، لقيق: مصطفا بن أمحد العلوى و حممد عبد الكبري 123النمري القرط  املالكي، أبو عمر، )ت : 

 ه .1320البكرى، وزارة عموم األوقاص والشؤون ارسنيمية، املغرب، 

 لبنان. د.ط د. ت. –باس من تفسري ابن عباس، الفريوز آبادي، دار الكتب العلمية تنوير املق -

 ، لقيق: حممد عوض مرعب، دار 301هتذيب اللغة، أيب منصور حممد بن أمحد األزهري، )ت:  -
 م.2111، 1إحياب الكاث العريب، بريوت، ط

 ، لقيق، 015قاسم، )ت:  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي، احلسن بن -
 م.2111ه  1122، 1أ.د. عبد الرمحن علي سليمان، دار الفكر العريب، القاهرة، ط

 التوطئة، أليب علي الشلوبيين، لقيق: الدكتور يوسف أمحد املطوع، د: ت. -
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 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كنيم املنان، عبد الرمحن بن ناصر السعدي، لقيق: العنيمة حممد بن -
 م.2111 -ه 1121 -بريوت  -صاحل العثيمن، مؤسسة الرسالة 

 -التيسري بشرح اجلامع الصغري، ارمام احلاوظ زين الدين عبد الرؤوص املناوي، مكتبة ارمام الشاوعي  -
 م.1522 -ه  1112،  3ط –الرياض 

منصور، )ت: مثار القلوب يف املضاص واملنسوب، للثعال ، عبد امللك بن حممد بن إمساعيل، أبو  -
 م.1551ه  / 1111، 1 ، لقيق وشرح: إبراهيم صاحل، دار البشا ر، دمشق، ط125

 -جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر، دار الفكر  -
 ه 1110 –بريوت 

 ، نشر: حممد 511 اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير، لإلمام جني  الدين السيوطي، )ت: -
 م.2111ه  / 1120، 2علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسن حديثا من جوامع الكلم، أليب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين  -
، الشهري بابن رجب احلنبلي، لقيق: الدكتور ماهر ياسن الفحل، مؤسسة األمرية العنود، دار ابن كثري

 سوريا، د. ط، د. ت

اجلمع بن الصحيحن البخاري ومسلم، تأليف: حممد بن وتوح احلميدي، لقيق: د. علي حسن  -
 م . 2112ه / 1123، 1البواب، دار ابن حزم، بريوت، ط

اجلمل يف النحو، للخليل بن أمحد الفراهيدي، لقيق: الدكتور وخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة،  -
 م.1520 / ه1110، 1بريوت، ط

 م.2110ه / 1122، 1اجلملة االمسية، الدكتور علي أبو املكارم، مؤسسة املختار القاهرة، ط -

، 1اجلملة الشرطية عند النحاة العرب، أبو أوس إبراهيم الشمسان، مطابع الدجوي، عابدين، ط -
 م.1521ه /1111

ه  1120، 2ر، بريوت، طاجلملة العربية تأليفها وأقسامها، د. واضل صاحل السامرا ي، دار الفك -
 م.2110

 . 1522اجلملة العربية دراسة لغوية  وية، حممد إبراهيم عباده، منشأة املعارص، ارسكندرية،  -

 م.2110ه / 1122، 1اجلملة الفعلية، الدكتور علي أبو املكارم، مؤسسة املختار، القاهرة، ط -

ق: الدكتور أمحد عبد السنيم، وأبو هاجر وهرة األمثا ، أليب هني  احلسن بن عبد اع العسكري، لقي -
 م.1522ه /1112، 1حممد سعيد بن بسيوين زغلو ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
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 ، لقيق: د. رمزي منري بعلبكي، دار 321وهرة اللغة، البن دريد، أيب بكر حممد بن احلسن )ت:  -
 م.1520، 1املنيين، بريوت، ط

ه  لقيق: الدكتور وخر الدين قباوه، 015لحسن بن قاسم املرادي، ت:اجلىن الداين يف حروص املعاين، ل -
 .1553ه /1113، 1وحممد ندمي واضل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

حاشية اخلضري علا شرح ابن عقيل، الشيخ حممد اخلضري، لقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار  -
 م.2113ه /1121، 1الفكر، بريوت، ط

 شرح الدماميين، للشمين، تقي الدين أمحد بن حممد، املطبعة البهية مبصر، د: ت. حاشية الشمين علا -

حاشية الصبان علا شرح األلوين، أبو العروان حممد بن علي الصبان، لقيق: طه عبد الرؤوص سعد،  -
 املكتبة التوويقية، د. ط، د، ت.

محد بن خالويه، لقيق: د. عبد العا  احلجة يف القرابات السبع، البن خالويه أيب عبد اع احلسن بن أ -
 م.1505ه /1355، 3سال مكرم، دار الشروق، بريوت، ط

، لقيق: بدر الدين 300احلجة للقراب السبعة، أليب علا احلسن بن عبد الغفار الفارسي، ت:  -
 م.1521ه /1111، 1قهوجي، وبشري جوجياين، دار املأمون، دمشق، ط

ه  / 1110، 2للدكتور حممود وجا ، أضواب السلف، الرياض، ط احلديث النبوي يف النحو العريب، -
 م.1550

احلماسة املغربية، املسما ب )صفوة األدب وخنبة ديوان العرب  ألمحد بن عبد السنيم اجلراوي التاديل،  -
 م. 1555، 1 ، لقيق: حممد رضوان الداية، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط215أبو العباس، )ت: 

 ، لقيق: د. عبد احلميد هنداوي، دار 352جين، عثمان ابن اجلين أيب الفتح، )ت: اخلصا ص البن  -
 م.  2113ه  1121، 2الكتب العلمية، بريوت، ط 

دال ل ارعجاز، لإلمام أيب بكر عبد القاهر اجلرجاين، لقيق: حممود حممد شاكر، مطبعة املدين  -
 م.1552/ 1113، 3بالقاهرة ودار املدين جبده، ط

ه / 1125، 1الكاكيب دراسة بنيغية، الدكتور حممد حممد أبو موسا، مكتبة وهبة، القاهرة، ط دالالت -
 م.2112

 م.1551داللة األلفايف، د. إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية،  -

، 1داللة السياق، للدكتور ردة اع بن ردة بن ضيف اع الطلحي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط -
 ه 1123
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لة اللغوية وأثرها يف اختنيص الفقهاب عند ابن رشد احلفيد يف كتابه بداية اجملتهد، للدكتور عبد الدال -
القادر سيني، رسالة دكتوراه بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية يف اجلامعة ارسنيمية باملدينة املنورة. 

 )فطوط .

 ، لقيق: أبو إسحاق 511ت:الديباج علا صحيح مسلم، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ) -
 ،1552 - 1112 -السعودية -اخلرب -احلويين األثري، دار ابن عفان 

 ، لقيق: الدكتور أمحد فتار عمر، نشر جممع 301ديوان األدب، للفاريب، إسحاق بن إبراهيم )ت:  -
 . 1121، 1اللغة العربية بالقاهر طبعة مؤسسة دار الصحاوة، القاهرة، ط

 كبري، لقيق: الدكتور م. حممد حسن، الناشر مكتبة اآلداب باجلماميز.ديوان األعشا ال -

 م.2110ه / 1122، 2ديوان احلطيئة، بتتحقيق: محدو طماس، دار املعروة، بريوت، ط -

 ديوان املهلهل بن ربيعة، شرح وتقدمي: طني  حرب، الدار العالية، د. ط، د. ت. -

 م.2110ه / 1122، 2طماس، دار املعروة، بريوت، ط ديوان النابغة الذبياين، اعتىن به وشرحه محدو -

، 2ديوان امرئ القيس، اعتىن به وشرحه: عبد الرمحن املصطاوي، دار املعروة، بريوت، ط -
 م.2111ه /1120

ه ، شرح ارمام أيب نصر أمحد بن حامت الباهلي 110ديوان ذي الرّمة غينين بن عقبة العدوي ت:  -
العباس ثعلب، لقيق: د. عبد القدوس أبو صاحل، مؤسسة ارميان،  صاحب األصمعي، رواية ارمام أيب

 م.1522ه / 1112، 1بريوت، ط

ه  / 1122، 2ديوان زهري بن أيب سلما، اعتىن به وشرحه: محدو طماس، دار املعروة، بريوت، ط -
 م. 2110

لقيق: أمحد ه ، 012رصف املباين يف شرح حروص املعاين، لإلمام أمحد بن عبد النور املالقي، ت: -
 حممد اخلراط، من مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، دط، دت.

روح املعاين يف تفسري القرآن العايم والسبع املثاين، للعنيمة أيب الفضل شهاب الدين السيد حممود  -
 بريوت. د: ط، د: ت. –األلوسي البغدادي، دار إحياب الكاث العريب 

، 3بريوت، ط –الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، املكتب ارسنيمي زاد املسري يف علم التفسري، عبد  -
1111. 

 ، لقيق: د. حامت صاحل 322الزاهر يف معاين كلمات الناس، أليب بكر حممد بن القاسم األنباري )ت: -
 ه 1112، 1الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
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 ، لقيق: حسن بن 322محدان الرازي، )ت:الزينة يف الكلمات ارسنيمية العربية، أليب حامت أمحد بن  -
 ه .1110، 1وي  اع ا مدذاين، مركز الدراسات والبحوث اليمين، ط

 ، لقيق: حممد عبد العزيز اخلويل، دار 202سبل السنيم، حملمد بن إمساعيل الصنعاين، األمري، )ت:  -
 ه .1305، 1إحياب الكاث العريب، بريوت، ط

 –فتح عثمان ابن جين، لقيق: د . حسن هنداوي، دار القلم،دمشق سر صناعة ارعراب، أبو ال -
 م.1520ه  1110، 1ط

 –سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبد اع القزويين، لقيق: حممد وؤاد عبد الباقي، دار الفكر  -
 بريوت.د.ت.

ت: سنن الكمذي املسما )اجلامع الصحيح ، أليب عيسا حممد بن عيسا بن سوره الكمذي، ) -
  ، لقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياب الكاث العريب بريوت، د. ط، د. ت،200

السنن الكربى، تأليف أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسا ي، لقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري  -
 م.1551ه /  1111، 1، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 ، 012لإلمام الذه ، لس الدين حممد بن أمحد بن عثمان، أبو عبد اع )ت :  سري أعنيم النبنيب، -
-1523ه  / 1113 -1113 5،  3لقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 م. 1553

 ، 212الشاوية يف علم التصريف، البن احلاجب، عثمان بن عمر الدويين النحوي أيب عمرو، )ت:  -
 م.1550ه  1110، 1كية، مكة، طاملكتبة امل

شذا العرص يف ون الصرص، للشيخ أمحد احلمنيوي، لقيق: نصر اع عبد الرمحن نصر اع، مكتبة  -
 م.2112ه /1122، 1الرشد، الرياض، ط

شرح ابن النا م علا ألفية ابن مالك، لبدر الدين ابن مالك، لقيق: حممد باسل عيون السود، دار  -
 م.2111ه /1121، 1ت، طالكتب العلمية، بريو 

شرح ابن عقيل علا ألفية ابن مالك، البن عقيل، عبد اع العقيلي ا مداين املصري قاضي القضاة يفاب  -
  ، حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الطني ع، القاهرة، د: ت.025الدين، )ت: 

ن يعي  املوصلي، ت: شرح ابن يعي  علا مفصل الزفشري، ملووق الدين أيب البقاب يعي  بن علي ب -
 م.2111ه / 1122، 1، لقيق: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط213

شرح األلوين علا ألفية ابن مالك، أليب احلسن نور الدين علي بن حممد بن عيسا األلوين، لقيق:  -
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 م.1552ه /1115، 1حسن محد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

ن مالك، وا  الدين، حممد بن عبد اع بن مالك الطا ي اجلياين، أيب عبد اع ، شرح التسهيل، الب -
، 1لقيق: حممد عبد القادر عطا وطارق وتحي السيد، دار الكتب العليمة، بريوت، ط

 م.2111ه /1122

شرح الرضي علا كاوية ابن احلاجب، لقيق: الدكتور يوسف حسن عمر، اجلامعة الليبية،  -
 م.1503ه /1353

 ، دار 1122شرح الزرقاين علا موطأ ارمام مالك، حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، )ت:  -
 ه .1111، 1الكتب العلمية، بريوت، ط

شرح الطي  علا مشكاة املصابيح املسما بالكاشف عن حقا ق السنن، لإلمام شرص الدين احلسن  -
عبد احلميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفا الباز، ه ، لقيق: د. 013بن عبد اع بن حممد الطي ، ت: 

 م.1550ه / 1110، 1مكة املكرمة، ط

شرح الفصيح للزفشري، جار اع حممود بن عمر، أبو القاسم، لقيق: د. إبراهيم بن عبد اع  -
 ه .1110، 1الغامدي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط

مد بن عبد اع بن مالك الطا ي اجلياين، أيب عبد اع، شرح الكاوية الشاوية، البن مالك، وا  الدين حم -
 م.1522ه /1112، 1لقيق: د. عبد املنعم أمحد هريدي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط

 ، لقيق: د. إبراهيم بن حممد 013شرح اللمع لألصفهاين، الباقويل علي بن احلسن أيب احلسن، )ت:  -
 م. 1551ه  1111، 1عود ارسنيمية، الرياض، طأيب عباة، جامعة ارمام حممد بن س

 ، د. عبد الستار جواد، 200شرح املراح يف التصريف، للعيين، حممود بن أمحد بدر الدين، )ت:  -
 م.2110ه  1122، 1مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 

، 210كودي، ت:شرح املكودي علا ألفية ابن مالك، أليب زيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل امل -
 م.1553لقيق: الدكتورة واطمة راشد الراجحي، جامعة الكويت، الكويت 

، املكتبة 1 ، لقيق: د. وخر الدين قباوه، ط213شرح امللوكي يف التصريف، البن يعي ، )ت:  -
 م.1503ه / 1353العربية، حلب، 

ريا حيَي بن شرص شرح النووي علا صحيح مسلم )املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ، أبو زك -
 ه  1352، 2 ، دار إحياب الكاث العريب، بريوت، ط202النووي )ت : 

شرح أشعار ا ذلين، أليب سعيد احلسن بن احلسن الًسكاري، لقيق: عبد الستار أمحد وراج، مكتبة  -
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 دار العروبة، القاهرة، د. ط، د. ت.

 ه  )فطوط 210توىف: شرح أمنوذج الزفشري لألردبيلي حممد بن عبد الغين امل -

 ، لقيق د. أنس بدوي، دار 225شرح ول الزجاجي )الشرح الكبري  البن عصفور ارشبيلي، )ت: -
 م.2113ه  / 1121، 1إحياب الكاث العريب، بريوت، ط

 ، لقيق: عبد السنيم 121شرح ديوان احلماسة، املرزوقي، أمحد بن حممد بن حسن أبو منصور، )ت:  -
 م.1551ه  1111، 1أمن، دار اجليل، بريوت، طهارون وأمحد 

شرح شذور الذهب، حملمد عبد املنعم اجلوجري، لقيق د. نواص بن جزاب احلارثي، اجلامعة ارسنيمية،  -
 م.2112ه / 1125، 2املدينة املنورة، ط

 شرح قطر الندى وبل الصدى، جلما  الدين عبد اع بن هشام األنصاري، لقيق: يوسف الشيخ حممد -
 م.2111ه /1121البقاعي، دار الفكر، بريوت، 

 ، 501 ، تأليف حممد بن مصطفا القوجوي )ت: 021شرح قواعد ارعراب البن هشام،  )ت:  -
ه  1112، 2لقيق: إمساعيل إمساعيل مروة، دار الفكر املعاصر، بريوت، ودار الفكر، دمشق، ط

1550، 

 ، لقيق: 502ع بن أمحد املكي النحوي، )ت: شرح كتاب احلدود يف النحو للفاكهي، ارمام عبد ا -
 م.1553ه  1111،  2املتويل رمضان أمحد الدمريي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط

 ، لقيق: أمحد 322شرح كتاب سيبويه للسريايف، احلسن بن عبد اع بن املرزبان أيب سعيد، )ت:  -
 م.2112، دار الكتب العلمية، بريوت، 1حسن مهديل وعلي سييد علي، ط

شرح المية األوعا ، بدر الدين ابن مالك، لقيق: د. وتح اع أمحد سليمان، دار احلرم للكاث، القاهرة،  -
 م.2112ه  1123، 1ط

شواهد التوضيح والتصحيح ملشكنيت اجلامع الصحيح، البن مالك، لقيق: الدكتور طه حمسن، مكتبة  -
 ه .1113، 2ابن تيمية، ط

بن وارس بن زكريا، لقيق، السيد أمحد صقر، دار إحياب الكتب العربية،  الصاح ، ألَب احلسن أمحد -
 القاهرة.

  مرتب ترتيبا ألفبا يا ووق أوا ل احلروص، اعتىن به : 353الصحاح، رمساعيل بن محاد اجلوهري، )ت:  -
 م .2110ه  1122خليل حممود شيحا، دار املعروة، بريوت، ط األو ، 

بلبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسع، لقيق: شعيب صحيح ابن حبان بكتيب ابن  -
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 .1553 – 1111،  2ط –بريوت  -األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

صحيح البخاري  اجلامع املسند الصحيح  تأليف أيب عبد اع حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي،  -
 م.1520ه /  1110،  3وت، طلقيق: د. مصطفا ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة، بري 

صحيح مسلم  اجلامع املسند الصحيح  تأليف أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،  -
 لقيق حممد وؤاد عبد الباقي، دار إحياب الكاث العريب، بريوت، د ط د ت

احلسن املعروص صفوة الصفية يف شرح الدرة األلفية )ألفية ابن معط ، تأليف تقي الدين إبراهيم بن  -
بالنيلي، من علماب القرن السابع ا جري، لقيق: الدكتور حمسن بن سال العمري، جامعة أم القرى، 

 ه .1110مكة املكرمة، 

صيد اجلموع يف القرآن الكرمي، د. ومسية عبد احملسن حممد منصور، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض،  -
 م.2111ه  / 1120، 1ط

، 1الكرمي أهداوه الكبوية وآثاره، لعبد اجمليد البيانوين، دار القلم، دمشق، ط ضرب األمثا  يف القرآن -
 م.1551ه  / 1111

الطراز ألسرار البنيغة وعلوم حقا ق ارعجاز، ليحَي بن محزة بن علي العلوي اليمين، لقيق: د. عبد  -
 ه .1125احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، بريوت، 

 م.1552غوي، الدكتور طاهر سليمان محوده، الدار اجلامعية، االسكندرية،  اهرة احلذص يف الدرس الل -

 ، لقيق: 511عقود الزبرجد يف إعراب احلديث النبوي، لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، )ت:  -
 م.1551ه  1111الدكتور سلمان القضاة، دار اجليل، بريوت، 

الدكتور حممود جاسم حممد الدروي ، مكتبة علل النحو، أليب احلسن حممد بن عبد الوراق، لقيق:  -
 م.1555ه / 1121، 1الرشد، الرياض، ط

 م.2111علم الداللة أصوله ومباحثه عند العرب، منقور عبد اجلليل، الاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 1522، 0علم الداللة، أمحد فتار عمر، عال الكتب، بريوت، ط -

، 1: منذر عياشي، دار طنيس للدراسات والكوة، دمشق، ط علم الداللة، بريجريو تروه عن الفرنسية -
 م.1522

 .5علم اللغة، د. علي عبد الواحد الوايف، دار  ضة مصر، القاهرة، ط -

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين حممود بن أمحد العيين، دار إحياب الكاث العريب،  -
 بريوت
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 ، 050ن علي بن حممد بن اجلوزي، أبو الفرج، )ت: غريب احلديث، البن اجلوزي، عبد الرمحن ب -
 م.1550ه  / 1110، 1لقيق: د. عبد املعطي أمن القلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

غريب احلديث، البن سنيم، القاسم بن سنيم ا روي أبو عبيد، لقيق: د. حممد عبد املعيد خان، دار  -
 ه .1352، 1الكتاب العريب، بريوت، ط

احلديث، البن قتيبة، عبد اع بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حممد، لقيق: د. عبد اع  غريب -
 ه .1350، 1اجلبوري، مطبعة العاين ، بغداد، ط

  حقيق: د. سليمان 220غريب احلديث، للحريب، إبراهيم بن إسحاق احلريب أبو إسحاق، )ت: -
 ه .1110، 1املكرمة، طإبراهيم حممد العايد، جامعة أم القرى، مكة 

  لقيق: عبد 322غريب احلديث، للخطايب، محد بن حممد بن إبراهيم البسع أبو سليمان، )ت:  -
 م.2111ه / 1122، 2الكرمي إبراهيم العزباوي، جامعة إم القرى، مكة املكرمة، ط

لواحد  ، لقيق: حممد أديب عبد ا331غريب القرآن، للسجستاين، أبو بكر حممد بن عزيز، )ت:  -
 م.1550ه  / 1112وران، دار قتيبة، 

الفا ق يف غريب احلديث، للزخشري، جار اع حممود بن عمر أبو القاسم، لقيق: علي حممد البجاوي  -
 ، 2وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعروة، بريوت، ط

رمام الوادعي، وتح األقفا  بشرح المية األوعا ، وا  الدين حممد بن عمر حبرق احلضرمي، مكتبة ا -
 م.2115ه  1125، 1صنعاب، ط 

 ، لقيق: 202وتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحاوظ أمحد بن علي بن حجر العسقنيين )ت:  -
 ه  .1305حمب الدين اخلطيب، وحممد وؤاد عبد الباقي، در املعروة، بريوت، 

بن علي بن حممد الشوكاين، دار  وتح القدير اجلامع بن وين الرواية والدراية من علم التفسري، حممد -
 بريوت.د.ت. –الفكر 

وصل املقا  يف شرح كتاب األمثا ، أليب عبيد البكري، لقيق: الدكتور إحسان عباس، مؤسسة  -
 م .1501، 1الرسالة، بريوت، ط

 الفعل زمانه وأبنيته، د. إبراهيم السامرا ي،  -

م الشمسان، ذات السنيسل للطباعة والنشر، الفعل يف القرآن الكرمي تعديته ولزومه، أبو أوس إبراهي -
 م.1522ه  1112الكويت، 

ه ، لقيق: الدكتور رمضان عبد التواب، والدكتور 311وعلت وأوعلت، أليب إسحاق الزجاج، ت:  -
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 م.1550ه /1110صبيح التميمي، مكتبة الثقاوة الدينية، القاهرة، 

بن إمساعيل أبو منصور، دار الكتاب العريب، وقه اللغة وسر العربية، الثعال ، عبد امللك بن حممد  -
 م.1555ه  1121 1بريوت، ط

، للشيخ أمحد بن غنيم بن سال بن 322الفواكه الدواين علا رسالة ابن أيب زيد القريواين املتوىف سنة  -
  لقيق الشيخ: عبد الوارث حممد علي، دار الكتب العلمية، 1122مهنا األزهري املالكي )ت: 

 م. 1550ه  / 1112، 1بريوت، ط

ه  / 1112، 2يف النحو العريب نقد وتوجيه، للدكتور مهدي املخزومي، دار الرا د العريب، بريوت، ط -
 م.1522

، 2يف علم اللغة، للدكتور غازي فتار طليمات، دار طنيس للدراسات والكوة والنشر، دمشق، ط -
 م.2111

، 1ناوي، املكتبة التجارية الكربى، مصر، طوي  القدير شرح اجلامع الصغري، تأليف عبد الرؤوص امل -
 ه .1302

 ، قدم له وعلق علا حواشيه: 210القاموس احمليط، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، )ت:  -
 م.2111ه  1120أبو الووا نصر ا وريين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األو ، 

ية بالقاهرة وعا ودراسة وتقوميا إ   اية الدورة احلادية القرارات النحوية والتصريفية جملمع اللغة العرب -
، 2ه ، خلالد بن سعود بن وارس العصيمي، دار التدمرية، الرياض، ط1110والستن عام: 

 م.2115ه /1131

 .1115، 0القواعد والتطبيقات يف اربدا  وارعني ، عبد السميع شبانة، د: م. ط -

 ، دار الكتب 220حممد بن يزيد أيب العباس النحوي، )ت: الكامل يف اللغة واآلداب، للمربد،  -
 م.1552ه  1112العلمية، بريوت، 

 ، قدم 010كتاب األوعا ، البن القطاع، علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي أيب القاسم، )ت:  -
 م.2113ه  1121، 1له ووضع حواشيه: إبراهيم لس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 ، قدم له 320عا ، البن القوطية، حممد بن عمر بن عبد العزيز األندلسي ايب بكر، )ت: كتاب األو -
 م. 2113ه  1121، 1ووضع حواشيه: إبراهيم لس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

كتاب األمثا  يف احلديث النبوي، أليب الشيخ األصفهاين، عبد اع بن حممد بن جعفر بن حيان، أبو  -
 ، لقيق: الدكتور عبد العلي عبد احلميد األعامي، الدار السلفية، بومباي ا ند، 325: حممد، )ت
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 م.1522ه  / 1112، 1ط

 ، لقيق: الدكتور عبد اجمليد قطام ، 221كتاب األمثا ، أليب عبيد، القاسم بن سنيم ا روي، )ت:  -
 م .1521ه  / 1111، 1دار املأمون للكاث، بريوت، ط

ا لكل وعل من تصريف وبنية، ليوسف بن حممد بن عنك، لقيق: مصطفا بن محزة، كتاب احللية ويم -
 م. 2110ه  / 1120، وزارة األوقاص والشؤون ارسنيمية، الرباط، 1ط

كتاب السبعة يف القرابات، البن جماهد، أيب بكر أمحد بن موسا بن العباس التميمي البغدادي،  -
 ه .1111، 2هرة، طلقيق: د. شوقي ضيف، دار املعارص، القا

 ، لقيق: حممد ناام الدين 213الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد، للمنتجب ا مذاين، )ت:  -
 م. 2112ه  1120، 1الفتيح، دار الزمان، املدينة املنورة، ط

كتاب النيمات، أليب القاسم عبد الرمحن بن إمساعيل الزجاجي، لقيق: مازن املبارك، دار الفكر،  -
 م.1520، 2ط دمشق،

كتاب سيبويه، أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه، لقيق: عبد السنيم حممد هارون، مكتبة  -
 م.1552ه /1112اخلاجني، القاهرة، د. ط، 

الكشاص عن حقا ق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أليب القاسم حممود بن عمر الزفشري  -
 اخلوارزمي، لقيق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياب الكاث العريب، بريوت، 

كشف الانون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف: مصطفا بن عبداع القسطنطيين الرومي احلنفي،  -
 م.1552ه ،  1113العلمية، بريوت، دار الكتب 

كشف املشكل من حديث الصحيحن، البن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي، أبو  -
 م. 1550ه  / 1112، 1 ، لقيق: علي حسن البواب، دار الوطن، الرياض، ط050الفرج، )ت: 

قيق: شفيع برهاين، دار إقرأ، دمشق، كفاية املعاين يف حروص املعاين، لعبد الكردي البيتوشي، شرح ول -
 م.2110ه  / 1122، 1ط

الكليات، أليب البقاب أيوب بن موسا احلسيين الكفومي، لقيق: عدنان دروي  وحممد املصري،  -
 م.1552ه  / 1115، 2مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 ، 032)ت: الكناش يف وين النحو والصرص، عماد الدين إمساعيل بن األوضل الشهري بصاحب محاة،  -
 م.2111ه  1120لقيق: د. رياض بن حسن اخلوام، مكتبة العصرية، بريوت، 

كنز العما  يف سنن األقوا  واألوعا ، لعنيب الدين علي املتقي بن حسام الدين ا ندي، لقيق: حممود  -
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 م. 1552ه /1115، 1عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

مد بن أمحد بن محاد الدواليب، لقيق: أبو قتيبة نار حممد الفاريايب دار الكىن واألمساب، أليب بشر حم -
 م.2111ه   1121، 1النشر، دار ابن حزم بريوت، ط

 م.1521ه  1111، 2الكواكب الدراري للكرماين، دار إحياب الكاث العريب، بريوت، ط -

 المية األوعا  مع شرح ابن النا م،  -

 ، لقيق غازي 212لعكربي، عبد اع بن احلسن أيب البقاب، )ت: اللباب يف علل البناب وارعراب، ل -
 م.1550ه  1112، 1فتار طليمات، دار الفكر املعاصر، بريوت، ودار الفكر، دمشق، ط

لسان العرب، جلما  الدين أيب الفضل حممد بن مكرم ابن مناور األنصاري اروريقي املصري، لقيق:  -
 م.2113ه /1123، 1مية، بريوت، طعامر أمحد حيدر، دار الكتب العل

 .1551اللغة العربية معناها ومبناها، متام حسان، دار الثقاوة، الدار البيضاب،  -

 ، لقيق: أمحد عبد الغفور عطار، مكة 301ليس يف كنيم العرب، احلسن بن أمحد بن خالويه، )ت:  -
 م.1505ه  / 1355، 2املكرمة، ط

 1امد صادق قني ، دار ابن اجلوزي األردن عمان، طمباحث يف علم الداللة واملصطلح، د. ح -
 م.2110ه /1120

اجملا  الداليل للفعل ومعىن حرص اجلر املصاحب له دراسة تطبيقية علا القرآن الكرمي، للدكتور إبراهيم  -
 2112، 1الدسوقي، دار غريب، القاهرة، ط

 .1530ه  1303، رجب جملة جممع اللغة العربية امللكي، مطبعة األمريية ببوالق، القاهرة -

جممع األمثا ، أليب الفضل أمحد بن حممد بن أمحد النيسابوري امليداين، لقيق: نعيم حسن زرزور، دار  -
 م.2111ه /1120، 2الكتب العلمية، بريوت، ط

جممل اللغة، أليب احلسن أمحد بن وارس بن زكريا، لقيق: د. زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة  -
 م.1522ه / 1112الرسالة، بريوت، 

 ، لقيق: 012حماضرات األدباب، للراغب األصفهاين، احلسن بن حممد بن املفضل، أبو القاسم )ت: -
 م.1555ه  / 1121عمر الطباع، دار القلم، بريوت، 

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، )ت:  -
ه  / 1113، 1نيم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط ، لقيق: عبد الس012

 م.1553
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احملكم واحمليط األعام، أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، لقيق: عبد احلميد هنداوي، دار  -
 م.2111ه /1121، 1الكتب العلمية، ط

 ، لقيق: جلنة 102احمللا، البن حزم، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الااهري، أبو حممد، )ت:  -
 إحياب الكاث العريب، دار اآلواق اجلديدة، بريوت، 

 .1550 – 1110 -بريوت  -فتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان -

 ، دار الكتب العلمية. د. 102املخصص، البن سيده، أيب احلسن علي بن إمساعيل األندلسي، )ت:  -
 لقدمية ط، د. ت. )الطبعة ا

ه / 1112املدخل إ  دراسة اجلملة العربية، الدكتور حممود أمحد  لة، دار النهضة العربية، بريوت،  -
 م.1522

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، لعلي بن سلطان حممد القاري، لقيق: وا  عيتاين، دار الكتب  -
 م.2111ه  / 1122، 1العلمية، بريوت، ط

واملركب الوصفي يف اللغة العربية دراسة لغوية داللية، د. عبد السنيم بن عبد الرمحن املركب ارضايف  -
ه  . 1115/1121العويف، رسالة دكتوراه يف كلية اللغة العربية، اجلامعة ارسنيمية باملدينة املنورة، 

 )فطوط .

لقيق: حممد جاد املو   ، 511املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت:  -
 م.1552ه  / 1112بك، وآخرون، املكتبة العصرية، بريوت، 

املساعد علا تسهيل الفوا د، البن عقيل، لقيق: د. حممد كما  بركات، نشر جامعة امللك عبد  -
 م.1521ه /1111، 1العزيز، مكة املكرمة، ط

 ، لقيق: 110اع النيسابوري، )ت: املستدرك علا الصحيحن، للحاكم، حممد بن عبد اع، أبو عبد  -
 م.1555ه  / 1111، 1مصطفا عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

املستصفا يف علم األصو ، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، تح. حممد عبد السنيم عبد الشايف، دار  -
 م2111ه  1121الكتب العلمية، بريوت، 

زفشري، جار اع حممود بن عمر، أبو القاسم، دار الكتب العلمية، املستقصا يف أمثا  العرب، لل -
 م.1520، 2بريوت، ط

 ، لقيق: شعيب 211مسند ارمام أمحد، أيب عبد اع أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين )ت :  -
، 1عاد  مرشد ، وآخرون، بإشراص: د. عبد اع الككي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط -األرنؤوط 
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 م.2111/ ه  1121

مشارق األنوار علا صحاح اآلثار، للقاضي عياض بن موسا بن عياض اليحص  املالكي، أبو  -
  ، املكتبة العتيقة، تونس، ودار الكاث القاهر. د. ط، د. ت.011الفضل، )ت: 

املشتقات العاملة يف الدرس النحوي، للدكتور عصام مصطفا آ  عبد الواحد، مكتبة الثقاوة الدينية،  -
 م.2112ه /1120، 1هرة، طالقا

مشكل إعراب القرآن، مكي بن أيب طالب القيسي أبو حممد، لقيق: د. حامت صاحل الضامن، مؤسسة  -
 .1110، 2ط–بريوت  -الرسالة 

املشوص املعلم يف ترتيب ارصنيح علا حروص املعجم، للعكربي، عبد اع بن احلسن أيب البقاب، )ت:  -
 م.1523ه  1113اس، جامعة أم القرى، مكة،  ، لقيق: ياسن حممد السو 212

املصابيح املغاين يف حروص املعاين، لإلمام حممد بن علي بن عبد اع اخلطيب املوزعي، املعروص بابن نور  -
 .الدين، لقيق: د. حيَي مراد، دط. دت

املكتبة   ،001املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، للفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري، )ت:  -
 العلمية، بريوت، د. ط. د. ت

 ، لقيق: د. عبد اجمليد 052املطو  شرح التلخيص، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، )ت:  -
 م.2111ه  1122هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األو ، 

مللك وهد باملدينة املعاجم املفهرسة أللفايف القرآن الكرمي، د. عبد الرمحن بن حممد احلجيلي، جممع ا -
 املنورة ضمن )حبوث الندوة 

 م.2110ه / 1122، 2معاين األبنية يف العربية، الدكتور واضل صاحل السامرا ي، دار عمار، ط -

ه ، لقيق: د. عبد الفتاح بن 321معاين احلروص، أليب احلسن علي بن عيسا النحوي الرماين، ت:  -
 م.1521/  ه 1111، 2إمساعيل شل ، دار الشروق، جده، ط

معاين القرآن، للفراب أيب زكريا حيَي بن زياد، لقيق: أمحد يوسف جناتا وحممدعلا جنار وعبدالفتاح  -
 إمساعيل شلىب، دار املصرية للتأليف والكوة، مصر، د. ط، د.ت

 م.2112ه  / 1125 3معاين النحو، للدكتور واضل صاحل السامرا ي، دار الفكر، ط -

ريب إ  معروة األديب ، لياقوت احلموي الرومي، لقيق: الدكتور إحسان معجم األدباب )إرشاد األ -
 م.1553، 1عباس، دار الغرب ارسنيمي، بريوت، ط

 معجم األوعا  املتعدية حبرص، موسا بن حممد بن امللياين األمحدي. -
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 معجم األوزان الصروية،  -

عبد  رق بن عوض اع بن حممد ،املعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، لقيق: طا -
 .1110 –القاهرة  -احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمن 

 بريوت.د.ت. –معجم البلدان، ياقوت بن عبد اع احلموي أبو عبد اع، دار الفكر  -

املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، لقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي،  -
 .1523 – 1111 -، 2املوصل، ط –كتبة الزهراب م

معجم املصطلحات ارسنيمية يف املصباح املنري، الدكتور: رجب عبد اجلواد إبراهيم، دار اآلواق العربية،  -
 م.2112ه  / 1123، 1القاهرة، ط

األمل، املعجم الوايف يف أدوات النحو العريب، الدكتور: علي توويق احلم د، ويوسف ويل الزع ، دار  -
 م1553ه  / 1111، 2األردن، ط

 املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، د: ط د: ت. -

املعّرب من الكنيم األعجمي علا حروص املعجم، أليب منصور اجلواليقي، موهوب بن أمحد بن حممد  -
 م.1551ه  / 1111، 1 ، لقيق: د. ص عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، ط011بن اخلضر، )ت: 

بيب عن كتب االعاريب، البن هشام األنصاري، لقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة مغين الل -
 م.2111ه /1122، 1العصرية، بريوت، ط

 ، لقيق: 222مفتاح العلوم، للسكاكي، يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي، أبو يوسف، )ت:  -
 ، 1110، 2نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

  لقيق: حممد 012يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين، احلسن بن حممد أبو القاسم، )ت:املفردات  -
 سيد كينيين، 

املفصل يف علم اللغة، جلار اع أيب القاسم حممود بن عمر الزفشري، لقيق: د. حممد عز الدين  -
 م.1551ه/1111، 1السعيدي، دار إحياب العلوم، بريوت، ط

 ، لقيق: الدكتور: عمر 101أو  122العباس املفضل بن حممد الض ، )ت:  املفضليات، فتارات أيب -
 1552ه  / 1115، 1واروق الطباع، دار األرقم، ط

املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لإلمام القرط ، احلاوظ أمحد بن عمر بن إبراهيم، أبو  -
ن كثري، ودار الكلم الطيب،  ، لقيق: حمي الدين ديب مستو وآخرون، دار اب202العباس، )ت: 

 م.1552ه  / 1110، 1بريوت، ط
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املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة علا األلسنة، أليب اخلري حممد بن عبد الرمحن بن  -
ه  /  1110، 1حممد السخاوي، لقيق: حممد عثمان اخلشت، دار الكتاب العريب، بريوت، ط

 م.1520

ه ، 051اخلنيصة الكاوية، للشاط ، أيب إسحاق إبراهيم بن موسا، ت: املقاصد الشاوية يف شرح -
 م.2110ه /1122، 1لقيق: جمموعة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط

مقاييس اللغة، أليب احلسن أمحد بن وارس بن زكريا، لقيق: د. حممد عوض مرعب واآلنسة واطمة  -
 .2111ه /1122، 1طحممد أصنين، دار إحياب الكاث العريب، بريوت، 

املقتصد شرح اريضاح، لعبد القاهر اجلرجاين، لقيق: الدكتور كا م حبر املرجان، وزارة الثقاوة وارعنيم  -
 1522العراقية، العراق، 

 ، لقيق: أمحد عبد الستار اجلوارى، وعبد اع 225املقرب، البن عصفور، علي بن مؤمن )ت: -
 م.1502ه / 1352، 1اجلبوري، ط

 ، لقيق: د. وخر الدين قباوه، دار املعروة، 225يف التصريف، البن عصفور ارشبيلي، )ت: املمتع -
 م.1552ه  / 1112، 1بريوت، ط

 م.2113، 2من أسرار اللغة، ربراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط -

 م.1521ه  1111 املنهو الصويت للبنية العربية، د. عبد الصبور شاهن، مؤسسة الرسالة، بريوت، -

موصل الطنيب إ  قواعد ارعراب للشيخ خالد بن عبداع األزهري، لقيق الدكتور عبدالكرمي جماهد،  -
 م.1552، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 ، لقيق: الشيخ 021نتا و الفكر يف النحو، أليب القاسم عبد الرمحن بن عبد اع السهيلي، )ت:  -
ه  / 1112، 1يخ علي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، طعاد  أمحد عبد املوجود، والش

 م.1552

 ، بدون تاريخ. 3النحو الوايف، عباس حسن، دار املعارص مبصر، ط -

ناام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية، الدكتور مصطفا محيدة، مكتبة لبنان ناشرون، والشركة  -
 م.1550املصرية العاملية للنشر، 

رجياز يف دراية ارعجاز، لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسن التميمي الرازي الشاوعي،  اية ا -
ه  / 1121، 1 ، لقيق: د. نصر اع حاجي مفع أوغلي، دار صادر، بريوت، ط212)ت:

 م.2111
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ر النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، املبارك بن حممد اجلزري، أبو السعادات، لقيق: طاه -
 م .1505ه  /1355أمحد الزاوى وحممود حممد الطناحي املكتبة العلمية، بريوت، 

 ع ا وامع يف شرح وع اجلوامع، جلني  الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، لقيق: أمحد لس  -
 م.1552ه /1112، 1الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

خلكان، لس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر، أبو العباس، وويات األعيان وأنباب أبناب الزمان، البن  -
 م.1551 - 1551، 1 ، لقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بريوت، ط221)ت: 


