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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

The Poetics of the Mundane in Frank 
O’Hara’s Selected Poems 

٢١ 

 م. اوس نصري حمد  523
A Pragma-Stylistic Analysis of Selected 
Siegfried Sassoon’s Poems ٢٢ 

 م.م قصي خلف حسين 544

Unhomeliness Vs. Hybridity: Women’s 

Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 

٢٣ 

 علياء عبد محسن - 1 564

 د. محمد فليح حسن - 2

Ecofeminist Reading of Woman Vision in 

Elizabeth B. Browning's A Dead Rose 
٢٤ 

 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 

Hospital at the Time of the Revolution 
٢٥ 

 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

 شيماء محمد احمد - 1 617
 د. الن علي سعيد - 2

When Memories Haunt: A Psychological 

Approach to Trauma in Hosseini's The 

Kite Runner 

٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
 

Reflection of Pain in Nature: 

Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 

 امنه نظام الدين جابر - 1 652

 د.لمياء احمد رشيد - 2

Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis 

Two Old Women 
٢٩ 

666 
 مريم اسعد عبد - 1
د. عمار عبدالوهاب  - 2

 العبدلي 

Iraqi EFL Learners' Comprehension of 
Indirect Speech Acts in Literary Texts ٣٠ 

694 
 رنا عبد الواحد فاضل  -1

 د. مصلح شويش احمد  -2
 

The Representation of Transitivity 

Clauses in Iraqi EFL Learners’ Literary 
Performance 

٣١ 
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 ية لميرك شاه الشيرازي  دمائل المحم  ة اللغوية في كتاب شرح الش  األدل  

 هـ( 930)ت بعد  

Linguistic Evidence in ' Sharah Al-Shama'il Al-Muhammadiya’ by 

Merck Shah Al-Sherazi (Died after 930 AH) 

 أ. م. د. إسراء صالح خليل جبار علي زيدان الحلبوسي                           
Assist. Prof. Dr Israa Salah Khalil          Jabbar Ali Zedan Al-Halbosy 

 األنبار ــــــــــ كلية اآلداب  ةجامع
 قسم اللغة العربية

 الملخص 
مة ميرك شاه   ل عليها الشيخ العَّلَّ يروم هذا البحث الكشف عن أهم األدلة اللغوية التي عوَّ
النحوية   األصول  وبيان  والنحوية،  اللغوية  األحكام  إثبات  في  الشمائل  شرح  كتابه  في  الشيرازي 

 للمفردات والتراكيب، وكذلك ترجمته لأللفاظ الغريبة التي وردت في األحاديث النبوية.  

 ميرك شاه، شرح الشمائل المحمدية، السماع، القياس. مات المفتاحية:الكل
 Abstract 

This research aims to reveal the most important linguistic evidence 

that Sheikh Merck Shah Al-Shirazi relied on, in his book Sharah Al-

Shama'il, to prove linguistic and grammatical rulings, and to clarify the 

grammatical origins of vocabulary and structures, as well as his translation 

of strange words that were mentioned in the hadiths. 

Keywords: Merck Shah, Sharah Al-Shama'il Al-Muhammadiya, Hearing, 

measurement.  
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 المقدمة 
بياًناالحمد هلل رب    الناس لساًنا وأوضحهم  العالمين، والصَّلة والسَّلم على أفصح    سيدنا   ،  

، وصحابته أجمعين، ومن تبعهم  آله الطيبين الطاهرينمحمد عليه أفضل الصَّلة وأتم التسليم، وعلى  
 بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

  ته مكان  وله بعد القرآن الكريم،  من مصادر الشريعة  المصدر الثاني    هو   ديث النبوي الح  فإن
ت  الرفيعة ال  كل   التي  على  ،  خفى  لب ٍّ بهإذ    ذي  تمثَّ   العلماء   اهتم  كبيًرا،  اهتماًما  وحديًثا  في  قديًما  ل 

كانت لهم  ومن بين هؤالء العلماء الذين    دراسته لغوًيا وبَّلغًيا وصرفًيا ونحوًيا، وفي مجاالت أخرى، 
النبي    مشاركة أحاديث  شرح  العَّلَّ   ألفاظه،وحل      في  ميرك الشيخ  الشيرازي)ت    مة  بعد  شاه 

ــ(، الذي شرح كتاب )الشمائل 930    هـــ(.279)ت الترمذي  المحمدية( لإلمام هـ
بحثي)وتضمَّ  موضوع  كتاب  اللغوية  ةاألدل  ن  المحم    في  الشمائل  شاه    ديةشرح  لميرك 

بعدالشيرازي  سلَّ   ، (هــ930)ت  أدلَّ   طت  الذي  من  شاه  ميرك  ذكره  ما  أهم  على  فيه  وشواهد  الضوء  ة 
تمهيد، ومبحثين،    : على  أن ت قسم   اقتضت خطة البحثوقد    في كتابه شرح الشمائل،  سماعية وقياسية 

 وخاتمة.
الشمائل    :فالتمهيد شرح  بكتابه  والتعريف  والعلمية،  الشخصية  شاه  ميرك  سيرة  عن  فيه  تحدثت 

 المحمدية.
تية،  السماع  دلَّةاألفيه    تناولت  ول:األ مبحث  الو  القرآنية  تضمن التي  الشواهد  من  ات،  والقراء  ،أدلة 
 كَّلم العرب من الشعر والنثر.الحديث النبوي، و و 

الثانيأم ا   األدلَّ إلى  فيه    تطرَّقتفقد    :المبحث  شاه أهم  ميرك  ذكرها  التي  والشواهد  كتابه    ة  عن  في 
 .القياس

ت في كتابته  دالذي اعتم  ها في بحثي هذا التي توصلت لفيها أبرز النتائج  فقد ذكرت    :أم ا الخاتمة
 على مصادر متنوعة وثبتها في قائمة المصادر والمراجع.

وأن ينفع به المسلمين،    ، الكريمخالًصا لوجهه  المتواضع  هذا    كون عمليوفي الختام أسأل هللا أن ي 
وعلى    محمد  سيدناهللا على    ى وصل  الحمد هلل رب   العالمين،و   وإن يعفى منه الزلل والخطأ والتقصير، 

 .أجمعينآله وصحبه 
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 : التمهيد

 : (شرح الشمائل المحمدية) وكتابه (ميرك شاهالتعريف بـ)
: السيرة الشخصية والعلمية لـــ)ميرك شاه(  : أوًلا

العالم الجليل، على          المعلومات عن هذا  الكثير من  أيدينا  التي بين  التراجم  لم نجد في كتب 
الرغم من سعة علمه، ودقة نقله، وتمكنه من تحقيق المسائل والترجيح فيما بينها كما ظهر عندنا في  

الحروب التي دارت  شرحه على الشمائل؛ ولعل ذلك يرجع إلى ب عد الديار التي أقام فيها، إضافة إلى  
وفرضهم   َهراة،  مدينة  على  الصفويين  وسيطرة  المدة،  تلك  والقتل    مذهبهمفي  والتخويف  بالترهيب 

 وهذه مجموعة من المعلومات التي وقفنا عليها في ترجمته رحمه هللا تعالى:  والتشريد.
 اسمُه ونسبُه ولقبه:  ــــــأ 
المحق  ق      الحافظ  العَّلَّمة  الشيخ  ين محمد  م يرَك  هو  الد   يد  نسيم   الس   الفقيه   ر   المفس   المحد  ث  

ين الشيرازي الهروي الحنفي  .(1) شاه بن جمال الد  
 :ونشأته ـــ وًلدتهب ــ

لم أقف على تاريخ محدد لوالدته؛ لتعذر الوصول إلى مصادر قد ترجمت له بإسهاب، إالَّ   
رازي جملة من العلوم، وروى عنه، وكانت وفاة والده  سنة  أنَّه ثبت تلقيه عن والده جَّلل الدين الشي

سزكين930) فؤاد  د.  ذكره  ما  على  التاسع  (2) هـ(،  القرن  أواخر  في  ولد  شاه  ميرك  أنَّ  يؤكد  مما   ،
 وهللا أعلم. ، الهجري، أو بدايات القرن العاشر

ـــ نشأة طيبة في بيت علم  وقد نشأ في مدينة هراة التي تقع غربي أفغانستان ــــ بعد انتقال   أسرته إليهاـ
 .(3)وَأدب

 ـــــ شيوخه: ج 

 

ـــ 5/181 :، وروضات الجنات 27/330 : ينظر: تاج العروس  (1)  .182ــــ
 .1/308 :تاريخ التراث العربي :ينظر   (2)
هادي بن قاعد  ميرك شاه منهجه ومصادره في شرح كتاب الشمائل المحمدية لإلمام الترمذي،      (3)

ـــــ 141مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، العدد الثالث، المجلد األول:هادي الحبردي،   .142ــ
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تلقَّى عالمنا الجليل ميرك شاه العلم على يد والده  الشيخ جمال الدين الشيرازي، الذي كان   
 كثيرًا، وسار  فريدًا في علم الحديث، بارًعا في جميع أقسام العلوم الدينية، ولذلك تأثر بوالده 

ة، والعلوم الشرعية عامَّة   .(1) على طريقته في االهتمام بالحديث وعلومه خاصَّ
 تالميذه:ــ دـــ

مة ميرك شاهالشيخ    تتلمذ على يد  من طلبة العلم، إالَّ أنَّي لم أقف فيما وقع تحت    عدد    العَّلَّ
 هما أخذا الحديث عنه وهما:  على شخصين ورد ذكرهما بأنَّ يدي من كتب التراجم إالَّ 

ــ)ميرث محمد سعيد بن موالنا خواجة الحنفي الخراساني الشيخ المحد    ـــــــ1 كَّلن(، وقد أخذ   المشهور بـــ
ة مدَّ والزمه  شاه(،  )ميرك  المحد  ث  العالم  عن  ينقله،    ،الحديث  لما  محقًقا  ًثا  محد   كبيًرا  عالًما  وكان 

هـــ(  981وكانت فوائده ومشاركاته في العلوم كثيرة، وأكثر فوائده في الحديث، توفي ببلده آكره سنة )
 .(2) وله ثمانون سنة

ـــ الشيخ الفاضل السيد مرتضى بن علي بن محمد بن السيد الشيرازي الشريف الجرجاني، صاحب  2 ــــ
وقرض    ،والمنطق  ،ما الحكمةال سي  و هر في علوم كثيرة  ات المشهورة، وكان نادرًة من نوادر الدَّ المصنف
ى الحديث عن العالم المحد  ث  قَّ تلَ والفنون الرياضية، ودرس وأفاد في تلك العلوم, و   ،واإلنشاء  ،الشعر

شاه) منظومة  (ميرك  وله  في)،  الفارسي)و  (، النحو  الكافية  الشعر  سنة  ،  (ديوان  بدلهي  توفي 
(972) (3). 

  :ـــــ مؤلفاتهــهـــ 
ـــ ثروة علمية من خَّلل ــ ـــ رحمه هللا  ــ مصنفاته البديعة    خلف لنا الشيخ ميرك شاه الشيرازي 

 النفيسة، وفيما يلي ذكر لما ورد منها: 
 .(4) ــ حاشية على الحصن الحصين البن الجزري ــــــ1
 .(5) المصابيحــ حاشية على مشكاة ــــــ 2 

 

 .5/182:ينظر: روضات الجنات  (1)
 .703  :،  وأبجد العلوم4/422  :ينظر: نزهة الخواطر (2)
 .429/ 4 :، ونزهة الخواطر 27/330  :ينظر: تاج العروس (3)
 .1542/ 4 :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4)
 .38/ 1 :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5)
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 ، إذ ورد في نزهة الخواطر أنَّ المجلد الثالث من (المجلد الثالث)ــ روضة األحباب ـــــــ3
 .(1) (ميرك شاه) دين المحدث، بل البنه روضة األحباب ليس من مصنفات األمير جمال ال 
 
 .(2) ـ شرح الشمائل المحمدية، الذي هو محور دراستناـــــــ4
 ـــــ وفاته: و

ــ رحمه هللا ـــــ   والده    سزكين، أنَّ   وقد ذكر فؤاد  لم تقف الدراسة على تاريخ محدد لسنة وفاته ـــ
بعد هذا التاريخ، كما ذكره نجم الدين عبد الرحمن    شاه توفي  ميرك ، وعليه فإنَّ  (3) هــ(930توفي سنة ) 

 . (4) خلف في االستدراكات
 ( بكتاب)شرح الشمائل ثانياا: التعريف

ــ(، ذكر فيه أوصاف  279كتاب الشمائل المحمدية هو أحد كتب السيرة ألفه اإلمام الترمذي )ت      هـ
لقية  النبي  ي به  خَّلق واآلداب التي تحلَّ صحيحة موثقة، وبيَّن الشمائل واألالَخلقية والخ  ى بها للتأس  

مة ألفاظه وتبيان مداركه ا  وحل  سلوًكا وعمًَّل واهتداًء. وقد نال شرف شرحه     ميرك شاه الشيرازي،   لعَّلَّ
المحمدية)اه:  وسمَّ  الشمائل  يسوق  (شرح  إذ  الشمائل،  لكتاب  المبسطة  الجيدة  الشروح  من  وي عدُّ   ،

األحاديث في الشمائل، ثم يذكر ما فيها من فوائد ومعاني. وامتاز هذا الشرح بأوصاف وخصائص  
الشروح عن  فهو  تميزه  شرحه    األخرى،  عن  فضًَّل  األحاديث،  بتخريج  المختصة  الكتب  عن  ينوب 

ضبطه   وكذلك  وبَّلغية،  ولغوية  ونحوية  وصرفية  فقهية  مسائل  من  فيه  ما  وبيان  وتفسيره  للحديث 
.  للكلمات، ونقله ألقوال العلماء، وترجيحه ما يحتمل الترجيح منها بعدما يجري عليها الدراسة والتحقيق

إذ يتألف    التي تناولها هذا الشرح، فهي المسائل التي تتعلق بأوصاف النبي  ة  أمَّا المسائل الرئيس
َترجم   باًبا،  الشرح من خمسة وخمسين  باب م  ميرك شاه هذا  فيه،  كل  بعنوان واضح يعرب عما  نها 

  أوصافه   (، فتكلَّم فيه وفيما بعده من أبواب عنما جاء في خلق رسول هللا)بتدأ كتابه بباب:  فا
والبدنية، وعاداته    الَخلقية  وغيرها،  وخضابه  وَشعره  المتعلقة بخاتمه  الظاهرية  المتعلقة    وأوصافه 

 

 .4/375  :نزهة الخواطر (1)
 195/  3:ينطر: تاريخ األدب العربي (2)
 1/308تاريخ التراث العربي  : ينظر (3)
 .382  :استدراكات على تاريخ التراث العربي (4)
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المتكررة من مشيته وجلسته وأكله وما شابهه، الفردية  الخارجي    بالمسائل  المتعلقة بمظهره  والعادات 
،  هوحياء  وتواضعه  هفراش  بأبواب ذكر فيهاثم تابعها    وغيرها،  ومزاجهوضحكه  االجتماعي من تعطره  

ختتم أبوابه بوفاته وميراثه ورؤيته في المنام،  واثم جاء بعدها بأبواب تتعلق بحجامته وأسمائه وسن  ه،  
إال  وبيَّنه، مما يجعل هذا الشرح بمثابة دراسة موسوعية    لذلك لم يترك جانًبا من جوانب شخصيته 

 في علوم شتى متنوعة.
 :شرح الشمائل في كتابه عند ميرك شاه الشيرازي  اللغوية األِدَلة

الكريم   القرآن  معرفة  إلى  وسيلة  وهي  علمٍّ،  لكل  واألساس  الركيزة  وعلومها هي  العربية  إنَّ 
في هذه  األمة إالَّ وهو متضلع في علوم العربية، لذلك كان    يوجد عالم  وإلى فهم  السنة النبويَّة، وال  

من الواجب على كل   عالمٍّ أن يتقن فنون هذه  اللغة. يقول ابن فارس: »إنَّ علم اللغة كالواجب على  
العلم« اإل(1) أهل  الفتوحات  كثرت  فلَّما  واتَّ .  اإلسَّلمية  دولة  بغسعت  العرب  واختلط  من  سَّلم  يرهم 

هرع أهل العلم  إلى تدوين لغة العرب حفاًظا عليها من أن تذهب معالمها،  األعاجم وضعفت الملكات، 
حتى صار لعلماء اللغة منهج في تدوينها وضبطها وفهرستها، فظهر عندهم الشاذ والغريب والسماع  

 والقياس وغيرها؛ لتكون أصواًل من أصول النحو.
  ثَّلثة أقسام   ة النحو أدلَّ   أنَّ   :قال ابن جنيإذ    ،تحديد أصول النحو  في   العلماء  أقوال    وتباينت

لى ثَّلثة أقسام أيًضا: النقل،  مها عابن األنباري وقس  ، ث مَّ تبعه  (2) ، واإلجماعماع، والقياس: السوهي
استصحاب الحال ولم  وزاد    ( السماع عن)( بدالً النقل )  ستعمل مصطلح الحال، فاب  والقياس، واستصحا

اإلجماع أ(3) يذكر  هامَّ ،  فعدَّ السيوطي  واستصحاب  أقسام:    أربعة  ا  واإلجماع،  والقياس،  السماع، 
 .(4)الحال

 : مبحثينعلى  اعتمدت في تقسيمهاة من أدل   ميرك شاهومن خالل ما ذكره  
 :لنقلا السماع أو األول:  المبحث

 

 . 35( الصاحبي في فقه اللغة:1)
ــــ  189/ 1ينظر: الخصائص:   (2)  .195ــ
 .81ينظر: لمع األدلة:   (3)
 .22ـــ21ينظر: االقتراح:  (4)
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ن  من  ذ  ا استلذَّت األ  اسم م». وهو َأْيضا:  (1) وت ك ل  َم به«»َما َسم عَت ب ه فشاع    :هو  لغةا السماع       
»  . (2) صوتٍّ حسنٍّ

ا     القرآن الكريم،   مل كَّلم هللا تعالى وهوشَ وثق بفصاحته، فَ في كَّلم من ي   بتَ ما ثَ   » :هو واصطالحا
نظًما   دينبكثرة المولَّ   األلسنة وبعده ، إلى أْن َفَسدت    العرب قبل بعثته وفي زمنه    وكَّلمَ   ،نبيه    وكَّلمَ 

»  .(3)ونثًرا عن مسلمٍّ أو كافرٍّ
األول من أصول النحو العربي الذي اعتمد عليه اللغويون والنحويون في تقعيد  والسماع هو األصل  

 قواعدهم، واستنباطهم لألحكام النحوية، ومصادر السماع ثَّلثة: 
: أ   القرآن الكريم وقراءاته: وًلا

 القرآن الكريم: أـــــ 
شواهده أثبت الشواهد    ل والرئيس؛ ألنَّ ودارسيها المرجع األوَّ   اللغة    علماء    عندَ   هللا    كتاب    عدُّ ي  

»أعرب وأقوى    :ة، ولغة القرآنحوي   به وإثبات أحكامهم النَّ   ين في االحتجاج  حوي   بين النَّ   قوًة، وال خَّلفَ 
الشعر« من  الحجة  وألفاظه(4) في  اعتماد  »  :،  وعليها  وكرائمه،  وواسطته  وزبدته،  العرب  كَّلم  ل ب  

 .(5) «عراء والب َلغاء في نظمهم ونثرهمالفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذ اق الش 
بمنأى عن كتاب هللا   آياته، فقد ولم يكن اإلمام ميرك شاه  زخر كتاب شرح    واالحتجاج به وتفسيره وشرح 

الذ  الينبوع  كانت  التي  القرآنية  بالشواهد  المحمدية  ذكرها    ي ال الشمائل  وكان منهجه في  للفصاحة،  ينضب 
 : يتمثل بما يأتي 

ــ  1 ــ ــ ــ ــ ــ في حديث أنس، إذ قال:  الوارد  شرحه للفعل )أخبر(    ة ذلك ما ذكره في ل ومن أمث   ذكر اآلية كاملة: ـ
، عن أنس    يدٍّ :    بن أخبرنا أبو رجاءٍّ ق تيبة  بن سع  ، َأنَّه  سم َعه  يقول  ول  هللا  )) مال كٍّ يل     كان رس  ليس بالطَّو 

... ير  ، وال بالقص   .(6) (( البائ ن 

 

 .74/ 2، وتهذيب اللغة: 348/ 1العين:  (1)
 .2/74تهذيب اللغة:  (2)
 .39:االقتراح   (3)
 . 1/14 :معاني القران للفراء  (4)
 .55المفردات في غريب القرآن:  (5)
 .4/1824وينظر الحديث في: صحيح مسلم: ، 53شرح الشمائل المحمدية:   (6)
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ث، وأخبر، وخبَّر، وأنبأ، ونبَّأ( أفعال خمسة, ت ستعمل استعمال )أعلم( المتعدي  حدَّ )   اعلم أنَّ » : ميرك شاه فقال  
إلى ثَّلثة مفاعيل، وقد تتعدَّى هذه األفعال إلى واحدٍّ بنفسها وإلى مضمون الثاني والثالث، أو مضمون الثالث  

نحو:   الجر،  بحرف  زيد حدَّ ) وحده  بخروج  بنفسها   ، ( ثت ك  األخير  مضمون  إلى  تتعدَّى  تعالى وقد  كقوله   ، :  
 .(2) « ث الناَس أخباَرها حد   ، أي: ت  (1) ﴾ا ارهَ أخبَ   ث  حد   ت    يومئذٍّ ﴿

ا  ور في حديث أبي بكرة عن أبيه، قال:    ما ذكره عند بيان معنى   ومن األمثلة على ذلك أيضا قال  )) قول الزُّ
ث ك م بأكبر  الك رسول هللا   ول  : أال أ حد   ؟ قالوا: َبلى يا رس   هللا، قال: اإل شراك  باهلل، بائ ر 

   )) ور  ور  أو قول  الزُّ ، وشهادة  الزُّ  .(3) وع ق وق  الوال دين 
تعالى:   ال » :  ميرك شاه   قال  تفاوت مراتبه، ومنه قوله  الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب  ﴿وَمْن  شك أنَّ عظم 

ْب َخطيئًة أو إثًما ث مَّ َيرم  ب ه  َبر يًئا َفقد احْ   .(5) »(4) ﴾ ب هَتاًنا وإْثًما م ب يًناَتَمَل َيكس 
استشهاده باآليات القرآنية    كان هذا األسلوب الغالب لإلمام ميرك شاه فيذكر جزء من اآلية:  ـــــ  2

  البراء بن عاز بٍّ يقول: ))كان رسول هللا   حديث  ما ورد فيمن األمثلة على ذلك  ، فشرحه للشمائل  في
 ))... يَم الج مَّة  إ لى سحمة  أ ذ نيه ، عظ   .(6) َرج ًَّل مربوًعا بعي د ما بيَن المنك بين 

أذنيه  )قوله: »  المثن   (شحمة  أذنيه  إلى  التَّثنيتين، مع  أضيفت الشحمة مفردًة  اجتماع  ظهور  اة كراهة 
 .(8) «(7) ﴿َصَغْت ق ل وب ك َما﴾كما في قوله تعالى:  ،التثنيةالمراد، وقد يجمع المضاف إلى 

ا  وَل هللا     ومن أمثلته أيضا بن  م َعاذٍّ    ، َيق ول  لَسعد  ما ورد في حديث  ر َميَثَة، َقاَلت: ))َسم عت  َرس 
 .(9) ((يوَم َمات: اهَتزَّ َله  َعرش  الرَّْحَمن  

 

 .4الزلزلة:  (1)
   55شرح الشمائل المحمدية:  (2)
 
 .91/ 1وينظر الحديث في: صحيح مسلم: ، 438شرح الشمائل المحمدية:  (3)
 .112النساء: (4)
 441شرح الشمائل المحمدية: (5)
 .4/1818وينظر الحديث في: صحيح مسلم: ، 71شرح الشمائل المحمدية:  (6)
 .4التحريم:  (7)
 .76شرح الشمائل المحمدية:  (8)
المحمدية:    (9) الشمائل  أحمد:  153شرح  مسند  في:  الحديث  وينظر  والشمائل  376/  44،   ،

 .29المحمدية:  
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،  في األصل الحركة، يقال: هزَّه فا  أي: ألجل موته، واالهتزاز  (اهتزَّ له عرش  الرَّحمن  )قوله: » هتزَّ
أيًضا واالرتياح  النشاط  والهزة  فتحرك،  حرَّكه  وتحريكهم  (1)أي:   ، العرش  أهل  فرح  به  أ ريَد  وقيل:   .

، أي:  (2):﴿وْسَئل  الَقرَية﴾تعالى  استبشاًرا بقدوم روحه، فيكون من باب حذف المضاف كما في قوله
 .(3) »القريةأهل 

ــــ  3 المسألة:  ــــ على  لالستشهاد  آية  من  أكثر  الشمائل  ذكر  )شرح  كتاب  في  النظر  إمعان  عند 
يذكر أكثر من آية قرآنية لَّلستشهاد على    (ميرك شاه)اإلمام    المحمدية( نجد في بعض األحيان أنَّ 

( الواردة في حديث أنس بن   المسألة الواحدة، ومن أمثلة ذلك  ما ورد في توضيح لفظة )أ ف ٍّ
ول هللا   ن ين فما قال ل ي  مالك، قال: ))خدمت  رس   .(4) ...(( أ ف ٍّ قطُّ  عشر س 

واالثنين وجمع المذكر والمؤنث، بلفظ واحد،  قيل: أف اسم فعل، يستعمل في الواحد  »:  ميرك شاهقال  
﴾كقوله تعالى: ﴿أ ف ٍّ لَّك م ول َما َتْعب د وَن م ْن د ون   :  ، وقال حكاية عن قول إبراهيم(5)﴿َفََّل َتق ْل ل ه ما أ ف ٍّ

 .(7)قليل« ، وقيل: معناه االحتقار، مأخوذ من األفف وهو(6) هللا﴾
ا أيضا أمثلته  الواردة في  ما ورد في    ومن  المرسلة(  )الريح  ))كاَن    ابن عباس،حديث  توضيح  قال: 

ول  هللا   ...  رس  بالخير  النَّاس   ول  هللا    أجود  بر يل  كاَن رس  لق يه  ج  الر  يح    فإذا  بالخير  م ن  أجود 
 .(8) الم رسلة ((

شاه  قال ألنَّ »:  ميرك  االحتراز؛  بالخير،   وفيه  المبشرة  ومنها  الضارة،  العقيم  منها    فوصفها   الريح 
ل  الر  يَ بالمرسلة ليعين الثانية، وأشار إليه قوله تعالى: ﴿وهللا  الَّذ ي   :وقوله  (9)اَح ب شًرا﴾﴿وه َو الَّذي ي رس 

 

ـــــ15/382( ينظر: تاج العروس:1)  .383ــ
 .  82يوسف:  (2)
 .155شرح الشمائل المحمدية:  (3)
 .1804/ 4صحيح مسلم: ،  وينظر الحديث في: 622شرح الشمائل المحمدية: (4)
 .23اإلسراء:  (5)
 .67األنبياء:  (6)
ـــ623:شرح الشمائل المحمدية (7)  .624ــــ
 .3/26،  وينظر الحديث في: صحيح البخاري: 658شرح الشمائل المحمدية: (8)
 .57األعراف: (9)
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الر  َياَح﴾ المر (1)َأرَسَل  فالريح  كان  ،  وكذا  إرسالها،  مدة  تستمر  ال    عمله  سلة  ديمة  رمضان  في 
 .(2) »ينقطع
 القراءات القرآنية:  ب ــــــ
لغة     والقرآن  القراءات  قارئ  فهو  تَّل،  بمعنى:  وقرآًنا،  قراءًة  يقرأ  قرأ  مصدر  وهي:  قراءة،  جمع   :
 .(3)متلو

ا     لم بَكي ف ية أداء كلمات القرآ»هي:    واصطالحا ًوا لناقل ه«ن  ع  اختَّلف  »  : هي، أو  (4) واخت َّلف ها َمْعز 
  وقال رسول هللا .  (5)وغيرها«  كيفيتها من تخفيف وتثقيلألفاظ الوحي الَمْذك ور في كْتَبة الحروف أو  

َر م ْنه «َسبَعة  َأحى آَن أ ْنز َل عل َهَذا الق رْ إ نَّ » ، َفاْقَرء وا َما َتَيسَّ  . (6) ر فٍّ
وقد أشار العلماء إلى عدة شروط تحدد على    .(7)أحرف، أي: سبعة أوجه من اللغاتومعنى سبعة  

فهي الصحيحة،  القراءة  »أساسها  قراءة  :  المصاحف  كل  أحد  ووافقت  بوجه،  ولو  العربية  وافقت 
إنكارها بل  العثمانية ولو احتمااًل، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي ال يجوز ردها وال يحل  

 .(8)على الناس قبولها« القرآن ووجب هاهي من األحرف السبعة التي نزل ب
القرآنية   ميرك شاهأم ا موقف    القراءات  الشمائل، إذ   اد بها في كتابه شرحستشهفكان قليل اال  من 

وهو فقط،  واحدٍّ  موضعٍّ  على  حديث    اقتصر  في  ورد  قالت:ما  سلمة،  النَّب يُّ   أ م    ع       ))َكاَن  ي قط  

 

 .9: فاطر (1)
 .664شرح الشمائل المحمدية: (2)
 .202/ 13، و 129/ 1ينظر: لسان العرب:  (3)
 .6، وإتحاف فضَّلء البشر:9منجد المقرئين:  (4)
 .1/318البرهان في علوم القرآن:  (5)
، وفتح الباري البن  11، وينظر: األحرف السبعة للقرآن:  560/  1الحديث في: صحيح مسلم:    (6)

 .  24/ 9حجر:
 .31، و27ينظر: األحرف السبعة للقرآن:  (7)
 .1/9العشر: النشر في القراءات  (8)
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: ، ث مَّ يقول:  (1) ﴿اْلَحْمد  هلل َّ  َرب   اْلَعاَلم يَن﴾ق راَءته ، َيق ول  يم ﴾ث مَّ َيق ف  ، وكان  (2) ﴿الرَّْحَمن  الرَّح    َيقرَأ   ث مَّ َيق ف 
﴾ ين   .(4)(((3)  ﴿َمال ك  َيْوم  الد  

يقرأ  وكان   « وجميع    (5) الدَّين(  وم يَ   ك  ال  مَ )قولها:  سماعنا  أصل  في  وقع  الشمائل كذا  التي    نسخ 
هكذا أورده المؤلف    ،(6) ذف األلف(، بحك  ل  ه سهًوا من النساخ، والصواب)مَ أظن  ك( باأللف، و ال  رأيناها)مَ 

 .(7) «ويختارهوبه يقرأ أبو عبيد قال: ، في )جامعه(
 : ا: الحديث النبوي الشريفثالثا 

 ح أقواله وأفعاله وأخباره والشك في أنَّ وما ي َتم م ه من عبارات توض    كَّلم رسول هللا  هو
كَّلمه ح َجة على من سواه، وهو بعد كَّلم هللا سبحانه    وي َعدُّ   غاية في البيان والفصاحة،  الرسول   

   العلماء قد اختلفوا في االحتجاج بالحديث النبوي  غير أنَّ  .(8) وتعالى فصاحة وبَّلغة
 

 :(9) ، فانقسموا على ثَّلثة مذاهبواالستشهاد به

 

 .2الفاتحة:   (1)
 .3الفاتحة:   (2)
 .4الفاتحة:   (3)
، والشمائل المحمدية:  4/37، وينظر الحديث في: سنن أبي داود: 561شرح الشمائل المحمدية:  (4)

181 ،182. 
، َأنَّ النَّب يَّ  ورد    (5) ْثَماَن َكان وا    َعْن َأَنسٍّ ، َوع َمَر، َوع  ﴾َيْوم   ﴿َمال ك    َيْقَرء وَن:َوَأَبا َبْكرٍّ ين  ، ينظر:  الد  

 .226المصاحف:
( قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر وحمزة بن حبيب واختارها ابو عبيد، ينظر: معاني  6)

 .109/ 1القراءات لألزهري:
المحمدية:    (7) الشمائل  الترمذي:  562شرح  جامع  وينظر:  في  5/47،  والنشر  العشر:  ،  القراءات 

 .47، و 1/11
 .14، وموقف النحاة من االستشهاد بالحديث النبوي:231/ 1ينظر: إسفار الفصيح: (8)
ــ231/ 1ينظر: إسفار الفصيح: (9) ــ15، وموقف النحاة من االستشهاد بالحديث النبوي: 232ـــــ  .21ـ
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المجوزين مذهب  رأسهم   :األول:  على  وابن    وكان  فارس،  وابن  والجوهري،  جني،  وابن  ابن  سيده، 
مالك،  وابن  النحوي،  هشام  وابن  والحريري،  بالحديث  وغيرهم  خروف،  االستشهاد  جواز  إلى  ذهبوا   ،

 مطلًقا، ولهم حجج في الرد على المانعين.
الذين منعوا    والسيوطي، وهمندلسي،  ابن الضائع، وابو حيان األالذي يمثله    الثاني: مذهب المانعين:

سيوطي ناقًَّل عن  وقال ال  بالمعنى،   علماء الحديث أجازوا الرواية  أنَّ   ةاالحتجاج بالحديث مطلًقا، بحج 
؛ إذ لو وثقوا بذلك  إنما ترك العلماء ذلك؛ لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول  بعض المتأخرين: »

 .(1) القرآن في إثبات القواعد الكلية« لجرى مجرى 
في االستشهاد بين القسمين السابقين، فهم ال يرفضون    توسطوا  هم الذين  الثالث: مذهب المتوسطين:

ظها عن رسول هللا  الفأ  تاديث التي ثبت حجازوا االستشهاد باألفأ  االستشهاد بالحديث، وال يأخذون به،
، يمثل هذا المذهب  أشهر من الشاطبيويعد  ،واألحاديث القصيرة التي اعتنى بنقل ألفاظها. 

، لذا ه قد استشهد في بعض المواضع بالحديثتابه يجد أن  ميرك شاه، فالناظر في كأم ا   
أنس عن َقَتاَدَة،  حديث  شرحه ل  ما ذكره في  أمثلة ذلك  مندَّ من الذين احتجوا بالحديث الشريف، و ع  

ول  هللا  َصلَّى هللا  َعَليه  وَسلَّم؟ َقال: ) : هل َخَضَب َرس  َذل َك، إ نَّما كاَن  َلم َيبل ْغ )َقاَل: ق لت  أَلنس بن َمالكٍّ
، َوالَكَتم (( نَّاء  دَغيه ، وَلكنَّ َأَبا َبكرٍّ َخَضَب بالح   .(2)َشيًئا ف ي ص 

« ذلك)قوله:  يبلغ   النبي    ( لم  إلى  راجع  في)يبلغ(  المستكن  هو  الضمير  ــ)ذلك(  بـ إليه  والمشار   ،
ويؤيده ما وقع عند مسلم  الخضاب.      أي: لم يبلغ النبي  (هل خضب)الخضاب الذي في ضمن  

ول  هللا     َسَأْلت  َأَنَس بَن َمال كٍّ َهل َكانَ   من رواية محمد بن سيرين، قال: َلم  ))َخَضَب؟ َفَقاَل:  ي  َرس 
َضابَ   .(3) «(( َيبل غ  الخ 

ا ول  هللا    ، في حديث حذيفة قال: ))أخذما جاء في صفة إزار رسول هللا    ومن أمثلته أيضا   رس 
ع  اإلزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فَّل ، فقال: هذاساق يبعضلة    .(4) ل إل زار  في الكعبين(( حقَّ  موض 

 

 .107االقتراح:   (1)
المحمدية:    (2) الشمائل  الحديث 222شرح  وينظر  أحمد:  ،  مسند  والشمائل  304/ 20في:   ،

 .43المحمدية:
 .4/1821، وينظر الحديث في: صحيح مسلم:222شرح الشمائل المحمدية:  (3)
 .8/430، وينظر الحديث في: السنن الكبرى للنسائي:421شرح الشمائل المحمدية: (4)
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شاه  ذكر الكعبين )» قوله:  في    ميرك  في  ل إل زار   حقَّ  تدلُّ   (فَّل  أنَّ   ظاهرة  إلى    على  اإلزار  إسبال 
َزار      الكعبين ممنوعة، لكن ظاهر حديث أبي هريرة أن النبي قال: ))َما َأْسَفَل م َن الَكْعَبْين  م َن اإل 

)) النَّار  أنَّ   يدلُّ   (1) َفف ي  حديث    على  فحمل  ممنوع.  منه  أسفل  ما  لكن  جائز،  الكعبين  إلى  اإلسبال 
حذيفة هذا على المبالغة في المنع من اإلسبال إلى الكعبين لئَّل ينجرَّ إلى ما تحت الكعبين، على  

ك  َأْن َيْرَتَع ف يه  و زان قوله  َمى، ي وش  ي َيْرَعى َحْوَل اْلح   .(2) «((: ))َكالرَّاع 
 العرب: : كالم رابعاا

في تقعيد   رتكز عليه علماء العربيةي عدُّ كَّلم العرب مصدًرا مهًما من مصادر السماع الذي ا  
النَّ  والصَّ حوي   قواعدهم  واللغوية  االحتجاج    رفيةة  ويكون  الشريف،  النبوي  والحديث  الكريم  القرآن  بعد 

الموثوق  العربية  القبائل  ومنث  بكَّلم  منظوم  من  لغتها،  وصفاء  ومخضرمي  بفصاحتها  جاهلي  ور 
بدخول و  أن فسدت األلسنة  إلى  المولدين وفشو  األعاجم و   إسَّلمي،  وكانت قريش أجود  اللحن،  كثرة 

إبانة عما في النفس،  و انتقاء لألفصح من األلفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموًعا 
وا لغتها هي األصل في االحتجاج. قت د ي، وعنهم  قلت اللغة العربية، وبهم االذين عنهم ن    أمَّا  لذلك عدُّ

هم:أ   العرب،  قبائل  بين  من  العربي  اللسان  وأسد،  خذ  وتميم،  في  ك لت  اقد  و   قيس،    الغريب   عليهم 
و و  ه ذيل  ث مَّ  والتصريف،  سائر  كنانة،  بعض  اإلعراب  من  غيرهم  عن  يؤخذ  ولم  الطائيين،  وبعض 

 .(3)قبائلهم
 :ما يأتي العرب علىقسم كالم نوي
 ـــــ الشعر:1

علماء اللغة بالشعر اهتماًما خاًصا، وأولوه عناية كبيرة باتخاذه مادة رئيسة يحتجون بها    اعتنى 
بعد القرآن الكريم، والقراءات القرآنية، حتى فاق هذا االستعمال االحتجاج بالحديث النبوي، كيف ال  

ل  َمت به العربية وبونه ديوان العرب الذي حفظ األنساب ونقل الوهم يعدُّ  العلوم األخرى،  عض  مآثر، وع 
 .(4)ن ما أ ْشك َل من غريب ألفاظ القرآن، والحديث النبوي ييمن أقوى الح جج في َتب ه ي عدُّ زيادة على أنَّ 

 

 .141/ 7صحيح البخاري:  (1)
ـــــ421شرح الشمائل المحمدية:  (2)  .3/1219وينظر الحديث في: صحيح مسلم: ، 422ــ
 .77خديجة الحديثي: ، والشاهد وأصول النحو، د.47ينظر: االقتراح:   (3)
 .46ينظر: الدراسات اللغوية في كتاب النظ ام: ( 4)
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ن  فمن خَّلل النظر في كتابه)شرح الشمائل(، تبيَّ   ، (ميرك شاه)يما يخصُّ اًلحتجاج به عند  أم ا ف    
 ويمكن تقسيم منهجه في االستشهاد بالشعر على النحو اآلتي:  ،لشعرأنَّه كان م قًَّل في استشهاده با

: أـــــ   ذكر البيت الشعري كامالا
ذلك أمثلة  ذكره عند  من  هللا،  ما  عبيد  بن  جابر  حديث  في  الواردة  )ال(  ))  تفسير  قال:  ئ َل  إذ  س  ما 

 .(1) شيًئا قطُّ فقال: ال(( رسول  هللا 
الكرماني: معناه ما ط لب منه شيء من أمر الدنيا    نقًَّل عن  ( فقال: ال)قوله: »    في  ميرك شاهذكر  
 :(3) ، وقال الفرزدق في شعره(2)فمنعه

ِدِه  ُد كاَنت ًلؤ         ما قاَل ًل َقطُّ ِإًل في َتَشهُّ  ُه َنَعمُ َلوًل الَتَشهُّ
 .(4)«ه يعطي ما ي طلب منه جزًماراد أنَّ ابن حجر: وليس الم  نقًَّل عن وقال 
اومن   َبير  بن  م طع مٍّ  حديث  توضيح لفظة )محمد( المذكورة في  ما ورد في  األمثلة على ذلك أيضا ،  ج 

ول  هللا  إذ  ...َأَنا م َحمَّد ، َوَأَنا  إنَّ ل ي أسماًء، ): ) قال: قال َرس   .(5) ((َأْحَمد 
علم منقول عن صفته، وهو بمعنى محمود، وفيه معنى  هو    (أنا م حمَّد  )»  قوله:  في   ميرك شاهذكر  

 :(6)ح. قال األعشىالذي ح مد مرة بعد أ خرى كالممدَّ المبالغة، والم حمَّد 
 م دواِد الُمحَ رِم الجَ قَ اِجِد ال  مَ ى ال  إلَ       ُفها   وِجي   انَ كَ  نَ الل ع   تَ ي  أبَ  كَ ي  إلَ 

 
 .(7)«تكاملت فيه الخصال المحمودةأي: الذي حمد مرة بعد مرة، أو الذي  

ر شطراًلكتفاء ب ــــــ   من البيت:  أو جزء بِذك 
 

 .8/13، وينظر الحديث في: صحيح البخاري: 657شرح الشمائل المحمدية:  (1)
الشمائل    (2) و 657المحمدية: شرح  الدراري:،  الكواكب  و 21/184ينظر:  البن  ،  الباري  فتح 

 .10/457حجر:
 .512ديوان الفرزدق: (3)
 .10/457فتح الباري البن حجر:، وينظر: 657شرح الشمائل المحمدية: (4)
المحمدية:  (5) الشمائل  البخاري: 697شرح  صحيح  في:  الحديث  وينظر  وصحيح  4/185،   ،

 .214، والشمائل المحمدية:4/1828مسلم:
 .189ديوان األعشى الكبير: (6)
 .698شرح الشمائل المحمدية:  (7)
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 ، في حديث أنس بن مالك، قال: ))كان رسول   ما ورد في َخْلق  الرسول ومن األمثلة على ذلك
...((  هللا    ، وال باألبيض  األمهق  ير  ، وال بالقص  : في قوله:  . قال ميرك شاه(1) ليس بالطَّويل  البائ ن 
، وقد (2) ، كلون الجص، يريد أنه كان ني  ر البياضالكريه البياض:  (األمهق، )(وال باألبيض  األمهق  )»

 :   (3) ورد في شعر أبي طالب في وصفه
 الغماُم بوجهه     ..............................وأبيَض ُيستسقى 

 .(4) «بالبياض المثبت، هو ما تخالطه الح مرة، ال البياض البحت كلون الجص رادَ الم   ألنَّ 
ا ع(   ومن أمثلته أيضا الواردة في حديث قيلة بنت مخرمة: قالت:    ما ورد في بيان إعراب لفظة )المتخش  

لسة  أ رعدت  م ن الفرق     ))فلمَّا رأيت  رسول هللا ع في الج   .(5)((الم تخش  
ع)»قوله:    في  ميرك شاه ذكر   أنه صفة رسول هللا    (الم تخش   الثاني   الظاهر  المفعول  لـ)رأيت(    ال 

 ثانًيا لـ)رأيت(، ورأيت بمعنى علمت، كأن الرؤية ههنا بصرية، ويمكن أن يكون مفعواًل 
 :(6)ويحتمل أن يكون حااًل على نحو قوله 

َسَلَها الِعَراكَ    (7) «..........         .........................َأر 
 ــــــ النثر:2
إذ أخذ علماء اللغة عن العرب  النثر مصدر  مهم  من مصادر االستشهاد في اللغة والنحو،    

الفصحاء ونقلوا عن الموثوق بعربيتهم شعًرا ونثًرا عن طريق مشافهتهم للخ لص منهم الذين لم تشب  
أنَّ  فنرى  الحضارة،  شوائب  االستشهاد ألسنتهم  حيث  من  الشعر  عن  تقل  ال  أهمية  النثر  أولوا  به    هم 

 

 .4/187، وينظر الحديث في: صحيح البخاري: 53شرح الشمائل المحمدية:  (1)
 .4/374ينظر: النهاية:  (2)
 ، والبيت بتمامه هو:75هذا صدر بيت ألبي طالب في ديوانه: (3)

ْصَمة لألرام ل  وأبيَض ي ستسقى الغمام  بوجهه            ربيع اليتامى ع 
 .60-59: شرح الشمائل المحمدية (4)
 .4/262، وينظر الحديث في: سنن أبي داود:430شرح الشمائل المحمدية: (5)
 ، والبيت بتمامه هو: 70للبيد بن ربيعة في ديوانه:هذا جزء من صدر بيت  (6)

َراَك َوَلْم َيذ ْدَها ... َوَلْم ي ْشَفْق َعَلى َنَغص  الدََّخال           فـَأْرَسَلَها الع 
 .431: شرح الشمائل المحمدية (7)
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االستشهاد بالشعر أكثر؛ لمنزلته العظيمة في نفوس العرب، وقلة النثر الواصل     أنَّ لتقعيد القواعد، إالَّ 
 .(1) إلينا قياًسا بالشعر، ونظرة التقديس التي أوالها علماء اللغة للشعر على حساب األفرع األخرى 

)أقوال العرب، واألمثال(، والذي يهمنا هنا هو بيان موقف    : قسم النثر على قسمين وهماوي    
لم أجد الشمائل  كتابه شرح  تتبع  القسمين، فمن خَّلل  بهذين  احتجاًجا    ميرك شاه من االستشهاد  له 

وقول  مشيًرا إليها بقوله: كَّلم العرب،  باألمثال، أما أقوال العرب فقد اعتمد عليها في بعض المواضع، 
وكما ويقال،  و   العرب،  أنَّ قالوا،  إلى  تشير  التي  العبارات  من  العرب،   غيرها  أقوال  من  قول    هذا 

 وسأذكر بعًضا منها لَّلستدالل ال الحصر.
ول  هللا  ي تفسيره لحديث ابن عمر، قال: ))ا ما ورد ف   ومن األمثلة ذلك  ، فكان    تَّخذ رس  خاتًما م ن ور قٍّ
ه ، ث مَّ كان  ...((في يد   .(2) في يد  أبي بكرٍّ

أي: في تصرفه يختم به األحكام والرسائل إلى    (في يد  أبي بكرٍّ )راد من قوله:  الم  »:  ميرك شاهقال  
فَّلن،  يد  في  هذا  العرب:  تقول  ما  وكثيًرا  ذلك،  وغير  األمصار  وتحت    أمراء  تصرفه  في  أي: 

 .(4)»(3)حكمه
أمثلته ا   ومن  ذكره    ايضا شاهما  الرسول  ميرك  لقول  تفسيره  خَّلل  هللا)    من  يملُّ  في   (ال  الوارد 

يق ون، فو هللا ال يملُّ هللا  قال رسول  هللا)عائشة، إذ قالت: )حديث   : عليك م من األعمال  ما ت ط 
 .(5) حتَّى تملُّوا((

 وجنح بعضهم إلى تأويلها فقيل: معناه ال يمل هللا إذا مللتم، وهو مستعمل في»:  ميرك شاهقال 
 .(7)»(6)(ال أفعل كذا حتى يبيض القار، أو حتى يشيب الغراب )كَّلم العرب، يقولون: 

 

 

 .35-32ينظر: الشواهد واالستشهاد في النحو:  (1)
 .7/157، وينظر الحديث في: صحيح البخاري: 358المحمدية:شرح الشمائل  (2)
 .3/346ينظر: مقاييس اللغة:  (3)
 .358شرح الشمائل المحمدية: (4)
 .1/17، وينظر الحديث في: صحيح البخاري: 552شرح الشمائل المحمدية: (5)
 .11/629، ولسان العرب:  1/152ينظر: تهذيب اللغة:  (6)
 .555 شرح الشمائل المحمدية: (7)
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 :الثاني: القياس المبحث 
توسع في الكَّلم والنطق بما لم يسمعه من  ائل التي ت َمك ن المتكلم من الالقياس أحد الوس ي عدُّ 

 .(1) ه الطريق األسهل للقيام على اللغةقبل،  وله أهمية كبيرة؛ ألنَّ 
رَته على مثالهق ست  الشيء بالشيء: »ذكره الجوهري بقوله: ما  هو :فالقياس لغة   .(2) «قدَّ
ا  هو حمل غير    حمل فرعٍّ على أصل بعلة، وإجراء حكم األصل على الفرع، وقيل:»  هو  :واصطالحا

 .(3) «المنقول على المنقول إذا كان في معناه
أركان  دَّ والب    أربعة  من  قياس  أصللكل  المقيس عليه،    ::  مثل  و وهو  و ب  لهقد  وهو    :فرعـ)الفاعل(، 

 لمقيس عليه، هو ما اشترك فيه المقيس وا : حكمو  )ما لم ي سم فاعله(،له بـالمقيس، وقد مثل 
 .(4)جامعة بين المقيس والمقيس عليه ويقصد بها)اإلسناد(ويقصد به)الرفع(، وعلة  

د ة، ومن األمثلة على ذلك  ما    وفي شرح الشمائل تردد كثيًرا هذا المصطلح وفي مواضع ع 
لت  بن  َعبد  َّللاَّ ، َقاَل: كان  ابن عباس، َعن  في شرحه لحديثميرك شاه    ذكره ابَن َعبَّاسٍّ َيَتَختَّم     الصَّ

ول  َّللاَّ  َقاَل: )) ف ي َيم ين ه  َواَل إ َخال ه  إ الَّ   .(5)َيَتَختَّم  ف ي َيم ين ه ((   َكاَن َرس 
 ه.بكسر الهمزة أي: ال أظن   (وال إخال ه  )قوله:» 

وتقول في مستقبله:    ،خلت الشيء خيًَّل وخيلة ومخيلة وخيلولة، أي: ظننته  قال صاحب الصحاح:و 
 .(6) «وهو القياس بالفتح، ، وبنو أسد يقولون َأخاله بكسرة األلف، وهو أفصح إ خاله

ا    ومن شواهد القياس      اَلْت: ))َكاَن النَّب يُّ َعائ َشَة قَ حديث  ل   شرحه  عند  ميرك شاهتناوله  ما  أيضا
ه وم  م َن الشَّ ه ر  َيص  ، َوم َن الشَّ ثَنين  بَت، َواأَلَحَد، َواال   .(7) ((ر  اآلَخر  الثََُّّلَثاَء، َواأَلْرب َعاَء، َوالَخم يسالسَّ

 

 .24ينظر: القياس في اللغة: محمد الخضر حسين  (1)
 .3/968الصحاح:  (2)
ــــــ 93لمع األدلة:   (3)  .95ـ
 .81، واالقتراح: 93ينظر: لمع األدلة:   (4)
المحمدية:      (5) الشمائل  الترمذي:  373شرح  سنن  في:  الحديث  وينظر  والشمائل  228/ 4،   ،

ـــ73المحمدية:    .74ـ
 .1692/ 4، وينظر: الصحاح: 374شرح الشمائل المحمدية:  (6)
المحمدية:    (7) الشمائل  الترمذي:  539شرح  سنن  في:  الحديث  وينظر  والشمائل  3/113،   ،

 .177المحمدية:  
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يجوز أن يقرأ بكسر النون على أنَّ إعرابه بالحرف، وهو القياس من حيث العربية،    ( واالثنين)قوله: »
لفظ المثنى علًما لذلك اليوم، فأعرب بالحركة  وهو الرواية المعتبرة، ويجوز أن يقرأ بفتح النون على أنَّ 

 ال بالحرف.
ول  َّللاَّ  َكاَن ))  :، قالتسلمةفي حديث أم  :(1) قال األشرف الف قَّاعي وَم ثَّلَثةَ يَ   َرس  َأيَّامٍّ   ْأم ر ن ي َأْن أص 

، َأوَّ  ْثَنْين   م ْن ك ل   َشْهرٍّ ، مرفوًعا على  )االثنان( باأللف  : )والقياس من جهة العربية(2) ((َواْلَخم يس  ل َها اال 
علًما   المثنى  اللفظ  ج عل  يقال:  أن  يمكن  لكن  أولها،  الذي هو  للمبتدأ  خبر  اليو أنَّه  فأعرب  لذلك  م، 

 . (3) »بالحركة ال بالحرف(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

هــ(، ينظر:  715النحوي)ت  ئ ل الفقاعي الحموي الحنفي الم قر إسماعيل بن محمد بن إسماعيهو    (1)
 .1/449الدرر الكامنة: 

 .2/328ينظر: سنن أبي داود:  (2)
 .5/1613: المشكاة  على شرح الطيبي ، وينظر: 540شرح الشمائل المحمدية:  (3)
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 الخاتمة 
الحمد هلل رب العالمين، والصَّلة والسَّلم على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه        

 .والتابعين، وبعد 
العلماء   ،رك شاهاللغوية عند مي  األدلَّةأهمية    من بحثي هذا  استنتجت  فقد         نقل  ينقل كما    فهو 

 ، ومن أهم النتائج التي توصلت  إليها هي: على علمه الواسع وتأثره بالعلماء، وهذا يدلُّ السابقون 
مة ميرك شاه الشيرازي على الرغم من  1 ـــ قلة المعلومات التي نقلت في كتب التراجم عن الشيخ العَّلَّ ــــ

ائل والترجيح فيما بينها كما ظهر عندنا في شرحه على  ودقة نقله، وتمكنه من تحقيق المس  سعة علمه
 .الشمائل

ــــ سار ميرك شاه على نهج س2 كالسماع والقياس    اللغوية ة  األدلَّ   العلماء في اعتماده على  من   ه يبقاــــ
 اللغوية. في تقعيد مسائله 

ـــ نقله من القرآن الكري3 أخرى يذكر موطن الشاهد من اآلية  ، وتارة  م، فنجده تارًة يذكر اآلية كاملةً ــــ
فقط، وأجده  في بعض األحيان يستشهد بأكثر من آية في الموطن الواحد، فهذا يدلُّ على مكانة القرآن  

 عنده وجعله في المرتبة األولى.
ــــ نقله من الحديث النبوي، فنجده ينقل األحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي  4 ، كصحيح مسلم  ــــ

 والبخاري وبعض األسانيد األخرى.
ـــ نقله من أشعار العرب القدماء، كلبيد5 على اهتمامه بأشعار العرب  يدلُّ ، واألعشى، وهذا بن ربيعة ــــ

 القدماء.
العرب  6 بأقوال  اهتمامه  في  العلماء  سابقيه من  عن  ال يختلف  بهذا  وهو  العرب،  أقوال  من  نقله  ـــ  ــــ

 القدماء.
أمَّا  7 ـــ  نجده  ــــ وهذا  عليها،  ويقيس  العرب  الشائعة عند  اللغوية  المسائل  من  يكثر  فهو  القياس،  في 

 واضًحا في كثير من المواطن التي يذكرها.
ــــ ترجمته لأللفاظ الغريبة 8  وشرح معناها وإظهار ضبطها، مستعيًنا بكتب اللغة والقواميس المشهورة.ــــ
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 المصادر والمراجع

 الكريم .القرآن 
الحسيني   -1 هللا  لطف  ابن  علي  بن  حسن  بن  خان  صديق  محمد  الطيب  أبو  العلوم،  أبجد 

 م.2002 -هـ 1423، 1هـ(، دار ابن حزم، ط:1307الق نَّوجي )ت 
إتحاف فضَّلء البشر في القراءات األربعة عشر، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني   -2

)ت   بالبناء  الشهير  الدين  شهاب   ، ــ  1117الدمياطي  ــــ العلمية  الكتب  دار  مهرة،  أنس  تح:  هـ(، 
ــ 2006، 3لبنان، ط: ـــــ ــ.1427م   هـ

هـ(،  444األحرف السبعة للقرآن، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )ت -3
ـــــ مكة المكرمة، ط:   هـــ.1408، 1تح: د. عبد المهيمن طحان، مكتبة المنارة ــ

التراث العربي لفؤاد سزكين في علوم الحديث، د. نجم عبد الرحمن  استدراكات على تاريخ   -4
 خلف، دار البشائر االسَّلمية.

هـ(، تح: أحمد بن  433إسفار الفصيح، محمد بن علي بن محمد، أبو سهل الهروي )ت   -5
المملكة   ـــــ  المنورة  المدينة  اإلسَّلمية،  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  قشاش،  محمد  بن  سعيد 

 .هـ 1420، 1السعودية، ط:  العربية
)ت -6 السيوطي  الدين  جَّلل  النحو،  أصول  في  عطية،  911االقتراح  الحكيم  عبد  تح:  ــ(،  هـ

ـــــ1427، 2راجعه وقدم له: عَّلء الدين عطية، ط:  .2006ــ
البرهان في علوم القرآن، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي )ت   -7

الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه،    بو الفضل إبراهيم، دار إحياءهـ(، تح: محمد أ794
 م.1957  -هـ 1376، 1ط: 

تاج العروس من جواهر القاموس، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض،   -8
بيدي )ت   هـ(، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية.1205الملق ب بمرتضى، الزَّ

دار  تاريخ   -9  ، الحليم،  عبد  الدكتور  العربية:  إلى  نقله  بروكلمان،  كارل  العربي،  األدب 
 .5المعارف، ط:
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العربية:   -10 إلى  نقله  سزكين،  فؤاد  الدكتور  والحديث،  القرآن  علوم  في  العربي  التراث  تاريخ 
والنش الثقافة  إدارة  الرحيم،  عبد  سعيد  د.  ــــــ  ــ مصطفى  عرفة  وراجعه:  مجازي،  فهمي  ر  د.محمود 

ــ 1411بالطباعة،  ــــ  م.1991هـــ 
)ت -11 منصور  أبو  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  محمد  اللغة،  تح: محمد  370تهذيب  هـ(، 

ـــ بيروت، ط:  ــــ  م.2001، 1عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 
الجامع الكبير للترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو   -12

ـــــ بيروت،  279عيسى )ت    م.1998هـ(، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسَّلمي ــ
)ت -13 الموصلي  جني  بن  عثمان  الفتح  أبو  العامة  392الخصائص،  المصرية  الهيئة  هـ(، 

 .4للكتاب، ط: 
)ت   -14 المستوفي  البن  تمام  وأبي  المتنبي  شعر  شرح  في  النظام  كتاب  في  اللغوية  الدراسات 

ــ(، د. حليم حماد سل637 افي، مكتبة الثقافة الدينية، ط:هـ ــــ1432،  1يمان العسَّ  م.2011ــــ
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن   -15

)ت   العسقَّلني  العثمانية،  852حجر  المعارف  دائرة  مجلس  ضان،  المعيد  عبد  محمد  تح:  هـ(، 
ــــ الهند، ط:  ــــــ 1392، 2صيدر اباد ـــ  م.1972هـــ ــ

هـــ(، وعلي  257ديوان أبي طالب بن عبد المطلب، صنعة: أبي هفان المهزمي البصري )ت -16
هــ(، تح: الشيخ محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبة الهَّلل  375بن حمزة البصري التميمي )ت  

ــــ لبنان، ط:  ــــ1،1421للطباعة والنشر، بيروت ـــ  م.2000هـ ـــ
اآلداب  ديوان   -17 مكتبة  حسين،  محمد  د.  وتحقيق:  شرح  قيس،  بن  ميمون  الكبير،  األعشى 

 بالجماميزت.
ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له: االستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية: بيروت   -18

ـــ لبنان، ط:  ـــ 1407، 1ـــــ ــــ ــ ـ  م.1987هـ
طمَّاس،  -19 حمدو  به:  اعتنى  العامري،  ربيعة  بن  لبيد  ط:  ديوان  المعرفة،  هـ    1425،  1دار 
ــ  م. 2004ـــــ
روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، العَّلمة المتتبع الميرزا محمد باقر الموسوي   -20

ـــ بيروت، ط:  ـــ 1،1411الخوانساري االصبهاني، الدار اإلسَّلميةـــ  م.1991هـــ ـــ
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بش -21 بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود  أبو  داود،  أبي  عمرو  سنن  بن  شداد  بن  ير 
ستاني )ت   ج  ـــــ  275األزدي الس   هـ(، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ــ

 بيروت.
سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت   -22

)ج  279 شاكر  محمد  أحمد  تح:  ــ1هـ(،  الباق2ــــ عبد  فؤاد  ومحمد  )ج  (،  عطوة  3ي  وإبراهيم   ،)
ـــ4عوض المدرس في األزهر الشريف )ج   ـــ  5ـــ ـــــ (، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 م.1975  -هـ 1395،  2مصر، ط: 
هـ(،  303السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )ت  -23

ــــ بيروت، ط:  تح: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة ـــــ 1421، 1ــــ  م.2001هـــ ـــ
تكريت،   -24 جامعة  مطبوعات  الحديثي،  خديجة  د.  سيبويه،  كتاب  في  النحو  وأصول  الشاهد 

ـــ1394،  37رقم:   .1974ــــ
البغوي   -25 الفراء  بن  محمد  بن  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبو  السنة،  محيي  السنة،  شرح 

ــــ دمشق،  هـ(، تح: شعيب األرنؤو 516الشافعي )ت  ــــــ محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسَّلمي ـــ ط ـ
 بيروت.

ين محمد ميرك   -26 شرح الشمائل المحمدية لإلمام الترمذي، اإلمام الم َحد  ث ميرك شاه نسيم الد 
بعد   الحنفي)ت  الهروي  الشيرازي  ين  الد  المصري، دار  930شاه بن جمال  ــ(، تح: نشأت كمال  هـ

ـــهــ 1440، 1اللباب، ط:  ــــ  م.2019ــ 
الدين   -27 السنن( شرف  بـــ )الكاشف عن حقائق  المسمى  المصابيح  الطيبي على مشكاة  شرح 

هـ(، تح: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز،  743الحسين بن عبد هللا الطيبي )ت
ــ الرياض، ط: ــــ ــ 1417،  1مكة المكرمة ـ ــــ  م.1997هـ ـ

بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى    الشمائل المحمدية، محمد  -28
ـــ بيروت.279)ت  ـــــ  هـ(، دار إحياء التراث العربي 

ط:  -29 بغداد،  الزهراء،  مطبعة  النايلة،  علوان  الجبار  عبد  النحو،  في  واالستشهاد  ،  1الشواهد 
 م.1974
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كَّلمها،   -30 في  العرب  وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  في  بن  الصاحبي  فارس  بن  أحمد 
)ت   الحسين  أبو  الرازي،  القزويني  ط: 395زكرياء  بيضون،  علي  محمد  هـــ  1418،  1هـــ(، 

ــ  م.  1997ـــــ
الفارابي   -31 الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

ــــ بيروت، ط: 393)ت ــ هـ 1407، 4هـ(، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمَّليينـــ  م.1987ـــ
بن   -32 زهير  محمد  تح:  الجعفي،  البخاري  عبدهللا  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري،  صحيح 

 هـــ.1422، 1ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط:
هـ(، تح: محمد  261صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت   -33

ــ بيروت.فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ  ــــ
)ت   -34 البصري  الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  العين، 

 هـ(، تح: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهَّلل.170
العسقَّلني   -35 الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح 

ــ(، دار المعرف852الشافعي)ت  ـــــ بيروت،  هـــ  .1379ة ــ
ـــــ ومكتبتها   -36 القياس في اللغة العربية، محمد الخضر حسين، عنيت بنشره: المكتبة السلفية ـــ

 هـــ.1353لصاحبها محب الدين الخطيب، القاهرة،  
ابن منظور األنصاري   -37 الدين  جمال  الفضل،  أبو  علي،  بن  مكرم  بن  العرب، محمد  لسان 

ــ بيروت، ط: هـ711الرويفعي اإلفريقي )ت  ـــــ  هــــ.1414،  3(، دار صادر 
محمد   -38 بن  الدين  كمال  الرحمن  عبد  بركات  ابو  النحو،  أصول  في  األدلة  لمع 

ــ(، تح: سعيد األفغاني، دار الفكر، ط:577األنباري)ت ـــــ1391بيروت، 2هـ  م.1971هـــ ـــ
 الهروي القاري )ت  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان، نور الدين المَّل  -39

ـــ لبنان، ط: 1014 ــــ  م.2002 -هـ  1422، 1هـ(، دار الفكر، بيروت 
أسد   -40 بن  هَّلل  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  هللا  عبد  أبو  حنبل،  بن  أحمد  اإلمام  مسند 

)ت   وآ241الشيباني  مرشد،  عادل  ــــــ  األرنؤوط  شعيب  تح:  ط:خريهـ(،  الرسالة،  مؤسسة  ،  1ن، 
ـــ 1421  م.2001هـ ـــ
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المصاحف، أبو بكر بن أبي داود، عبد هللا بن سليمان بن األشعث األزدي السجستاني)ت   -41
ـــ القاهرة، ط:316 ــــــ 1،1423هـ(، تح: محمد بن عبده، الفاروق الحديثة، مصر ــــ  م.2002هـ ـ

)ت   -42 منصور  أبو  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  محمد  القراءات،  هـ(،مركز  370معاني 
ط: السعودية،  العربية  المملكة  ـــــ  ــ سعود  الملك  جامعة  اآلداب،  كلية  في  ــ  1412،  1البحوث  ــــ ــ هــــ 

 م.1991
هـ(،  207معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )ت -43

إس الفتاح  ـــــ عبد  ـــ النجار  علي  محمد  ــ  ــــ ـ النجاتي  يوسف  أحمد  المصرية  تح:  دار  الشلبي،  ماعيل 
ــــ مصر، ط:  ــــ  .1للتأليف والترجمة 

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني   -44
ــ القاهرة، ط:  360)ت  ــــ  .2هـ(، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية ــ

لقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني )ت  المفردات في غريب القرآن، أبو ا -45
الشامية  502 الدار  القلم،  دار  الداودي،  عدنان  صفوان  تح:  ط:  -هـ(،  بيروت،  ،  1دمشق 

 هــــ.1412
هـ(، تح:  395مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت   -46

 م.1979 -هـ 1399الفكر، عبد السَّلم محمد هارون، دار 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن   -47

ـــ1420، 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط:833يوسف )ت ــــ  م.1999هـ 
 موقف النُّحاة من االحتجاج بالحديث الشريف، د. خديجة الحديثي، دار الرشيد. -48
امع والنواظر، عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني  نزهة الخواطر وبهجة المس -49

ــ لبنان، ط:1341الطالبي )ت   ـــــ  م.1999هـ،  1420،  1هـ(، دار ابن حزم، بيروت ـ
النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف   -50

)ت  833)ت   الضباع  محمد  علي  تح:  الم 1380هـ(،  دار  هـ(،  )تصوير  الكبرى  التجارية  طبعة 
 الكتاب العلمية(.
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النهاية في غريب الحديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن   -51
ـــــ محمود  606محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )ت  هـ(، تح: طاهر أحمد الزاوي ــ

ــــ  1399ــــ بيروت،  محمد الطناحي، المكتبة العلمية ـــ   م.1979هـــ ـــ
 : المجالتثانياا: 

الترمذي،   لإلمام  المحمدية  الشمائل  شرح  في  ومصادره  منهجه  شاه،  ميرك  ــ  قاعد  ـــــ بن  هادي 
اإلنسانية الحبردي،   العلوم  السعودية،  عية،  واالجتما   مجلة  العربية  المملكة  اآلداب،  العدد  كلية 

         م.2017سبتمبر، الثالث، المجلد األول، 




