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 ومي في بيان لغة الحديث يُّالف   جهود
 من خالل معجمه المصباح المنير

 

 حمدأكامل  مصطفى.د
 اآلداب  كليةجامعة األنبار /

 قسم اللغة العربية
  ةـالمقدم

 

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين
   .أجمعين

جهـود ييـر قليلـة فـم  دمـة  –ميـون وال سـيمما المعج -فلعلمـا  اللغـة :وبعد
وتتجلمى تلـ  ال دمـة والعنايـة فـم عـدة مظـاهر  ،الحديث النبوي وعناية ظاهرة بلغته

وتفسـير يريبـه  ،وتـللي  الكتـب فيـه ،روايتهم للحديث بسندهم إلى النبـم  :منها
   .واالستشهاد به أليراض متنوعة فم مؤلفاتهم ،ومشكله

ٍد للغـوي ُوصـ  معجمـه بلنـه أكيـر فيـه مـن وقد كتبُت هـاا البحـث ربـراه جهـ
إا  ،اْكر الحديث أال وهو الفيومم صاحب المصباح المنير فـم يريـب الشـرح الكبيـر

وقـد سـار المؤلـ  فـم  ،يعدم هاا المعجم من المعجمات ال اصة بلغة الفقه الشـافعم
ترتيبه على طريقة مدرسة أساس البالية للهم شري التم تعـدم أيسـر طرا ـل البحـث 

 .ن األلفاظ فم المعجمات العربيةع
وقـــد اقتطـــت طبيعـــة البحـــث أن ُيبنـــى علـــى ياليـــة فصـــول يتقـــدمها تمهيـــد 

اكرُت فم التمهيد تعريفًا موجهًا بالفيومم ومعجمه المصـباح المنيـر  ،وتعقبها  اتمة
وبينـت فـم الفصـل األول موقـ  الفيـومم مـن  ،من حيث منهجه ومصادره وشواهده

، أنواع الحديث فم المصـباح المنيـر فم الفصل اليانم حددتو  ،االستشهاد بالحديث
ـحت فيـه مـنهف الفيـومم فـم إيـراد الحـديث وشـرحه يـم  ،وأما الفصل اليالث فقـد وطم

وايملت البحث بيبـت المصـادر والمراجـل التـم  ، اتمة أوجهت فيها أبره نتا ف البحث
 .أفدت منها
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ن أ طــلت  ،فهــاا جهــدي فــتن أصــبت فبتوفيــل مــن اهلل وآ ــر  ،فمــن نفســموا 
    .دعوانا أن الحمد هلل ربم العالمين

 دـالتمهي
 

 تعري  موجه بالفيُّومم ومعجمه المصباح المنير
 الفيُّومم  :أوالً 

قال ابن حجـر  .هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علم الفيومم يم الحموي
 ،حيـان)  نشل بالفيوم واشتغل ومهر وتميه وجمل فم العربية عنـد أبـم  :العسقالنم

ولمـا بنـى الملـ  المؤيـد إسـماعيل جـامل الدهشـة قـرره  ،ايم ارتحل إلى حماة فقطنهـ
ــًا باللغــة والفقــه ،فــم  طابتهــا ــًا ســماه ))  ،وكــان فاطــاًل عارف ــ  كتاب وجمــل فــم ال

 .(1)..(.المصباح المنير فم يريب الشرح الكبير (( وهو كيير الفا دة حسن اريراد
  .وديوان  طب ،ن فم تراجم األعياننير الجما :ومن مصنفاته أيطاً 
 .(2)( سبعين وسبل م ة777توفم فم نحو سنة )

   .المصباح المنير فم يريب الشرح الكبير :يانياً 
بــة الــواردة فــم كتــاب الشــرح يشــرح فيــه الفيــومم الكلمــات الغري (3)هــو معجــم

اي الــ ،(323بــن محمــد الرافعــم المتــوفى ســنة ) مألبــم القاســم عبــد الكــري (4)الكبيــر
ألبـم  ،شرح فيه الرافعم كتاب الـوجيه فـم فـروع الفقـه علـى مـاهب ارمـام الشـافعم

 .(575حامد محمد بن محمد الغهالم المتوفى سنة )
ـــث منهجـــه ومصـــادره  ـــن حي ـــر م وهـــاا عـــرض مـــوجه عـــن المصـــباح المني

 .وشواهده
 :منهجه –أ 

   -:أهم سمات منهجه تتل ص بما يلتم
إال  ،ها األول فاليانم فاليالـثمبتد ًا بحرفرتمب مواده بحسب حروفها األصول  .1

نــه وطــل األلفــاظ الرباعيــة وال ماســية مــل األلفــاظ اليالييــة التــم تتفــل مــل أ
 .برل(( ميالً فوطل ))برقل( مل )) ،حروفها األولى
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 .أكير من اكر الحديث النبوي فم معجمه .2

 .اهتم بتبراه المعانم الفقهية إلى جانب المعانم اللغوية .3

 .دلم من باب قتل :بواب الفعل كلن يقولأشار إلى أ .4
ــاكر الحركــة .5 ــل الطــبط الم تلفــة ك ــى بطــبط األلفــاظ بطرا  أو إعطــا   ،اعتن

 .أو بيان نوع الصيغة كاسم الفاعل أو اسم المفعول ونحو ال  ،الميال

ــل معجمــه ب اتمــة  ،كيــر مــن اْكــر المســا ل اللغويــة والصــرفية والنحويــةأ .3 وايم
 .(5)نحوية وصرفية

 :همصادر  -ب
 (3)اكــر الفيــومم فــم آ ــر معجمــه المصــادر التــم جمــل منهــا أصــل 

مـا بـين مطـول  ،) وكنت جمعـت أصـله مـن نحـو سـبعين مصـنفاً  :كتابه فقال
والـــاي يعنينـــم اكـــره هنـــا مـــن تلـــ   ،يـــم اكرهـــا (7)..(.وم تصـــر فمـــن الـــ 

   :فقد اكر يالية كتب هم ،المصادر ماله عالقة واطحة بغريب الحديث
 .(273بن مسلم ت) البن قتيبة أبم محمد عبد اهلل ،ثيريب الحدي -1
 .(471ألبم عبيد الهروي أحمد بن محمد ت) ،كتاب الغريبين -2
البـن األييـر أبـم السعــادات المبـار   ،النهاية فـم يريـب الحـديث واأليـر -3

 (.373بن محمد الجهري ت)
 :شواهده -ج

ــــات الق ــــه اآلي ــــر ففي ــــةرآنتنوعــــت الشــــواهد فــــم المصــــباح المني  (8)ي
 (13)وأقــوال العــرب (12)والشــعر (11)واآليــار (17)واألحاديــث النبويــة (9)والقــرا ات
وقد استشـهد بهـا المؤلـ   ،وهم متفاوتة من حيث الكيرة والقلة ،(14)واألميال

ــة أو أليــراض أ ــر  ــة أو نحوي ــة كاالحتجــاج لقطــايا لغوي  .أليــراض م تلف
 .اهد الحديث النبوي فقطوالاي يعنينم من هاه الشواهد فم هاا البحث شو 
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 الفصل األول
 موق  الفيومم من االستشهاد بالحديث

 
ــًا  ــاحيون مســللة االستشــهاد بالحــديث بحي ــد إعــادة  (15)لقــد أشــبل الب وال أري

أن ارجمــاع قــا م علــى صــحة االستشــهاد  هو الصــة مــا اكــرو  ،كالمهــم فــم الــ 
لنحاة القدما  لم يييروا هاه وأما االستشهاد به فم النحو فا ،(13)بالحديث فم اللغة 

ومن يمم لم يصرحوا برفض االستشهاد  ،القطية ولم يناقشوا مبدأ االحتجاج بالحديث
ــه  ــد احتجــوا فيهــا بالحــديث ولكــن  (17)ب ــا ق ــم وصــلت إلين ــاتهم الت ويالحــظ أن مؤلف
 .استشهادهم بالحديث ال تعنم أنهم منعوا االحتجاج به (19)فقلة  ،(18)بقلة

عــض العلمــا  المتــل رين مــن إقــالل النحــاة مــن االستشــهاد وقــد اســتنتف ب
 .(27)  يم حاولوا تعليل ال ،بالحديث أنهم يرفطون االستشهاد به مطلقاً 

جـوا لهـا  ،فالحاصل أن العلما  المتـل رين هـم الـاين أيـاروا هـاه القطـية وروم
والجـواه  ،والجواه بشروط ،ما بين المنل مطلقاً  :لال  تراهم ا تلفوا فيها إلى مااهب

 .ولكٍل حججه وأدلته ،مطلقاً 
ــاين أشــاعوا قطــية عــدم االحتجــاج بالحــديث قــد  ــت للنظــر أن ال ومــن الالف

ن كـانوا نظريـًا مـن المـانعين ولكـنهم عمليـًا مـن  ،احتجوا هم أنفسهم بالحديث فهم وا 
 .(21)المجوهين

فقــد  ،والــاي يهمنــم هنــا هــو بيــان موقــ  الفيــومم مــن االستشــهاد بالحــديث
فمــن تلــ   ،فــم معجمــه نصــوص يمكــن مــن  اللهــا معرفــة ماهبــه فــم الــ وردت 

النصوص ما أورده فم مادة )) ينى(( إا استشهد بحديث على صحة إطـالل الينـا  
بالفتح والمـد  –واالسم الينا   -باألل  –) وأينيُت على هيد :على الاكر بشرم إا قال

ألنه بمعنى وصفته هكاا  ؛بشروأينيت عليه شرًا و  ،أينيت عليه  يرًا وب ير :يقال –
 ،نصم عليه جماعـة مـنهم صـاحب المحكـم وكـال  صـاحب البـارع وعـهاه إلـى ال ليـل

والبحــر الــاي  ،ومــنهم محمــد بــن القوطيــة وهــو الحبــر الــاي لــيس فــم منقولــه يمــه
   :عناه بقوله (22)وكلن الشاعر ،ليس منقوده لمه
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ــــــــــت حــــــــــاام فصــــــــــدقوها   إاا قال
 

  فـــــــــتن القـــــــــول مـــــــــا قالـــــــــت حـــــــــاام 
 

 ،هــو العــالم النحريــر او ارتقــان والتحريــر والحجــة لمــن بعــده :وقــد قيــل فيــه
وتبعــه علــى الــ  مــن ُعــر  بالعدالــة واشــتهر بالطــبط  ،والبرهــان الــاي يوقــ  عنــده

أينيـت  :واقتصـر جماعـة علـى قـولهم ،وصحة المقالة وهو السرقسطم وابـن القطـاع
ــر ــه ب ي ــره ،علي ــوا يي ــرأ بعطــهم ،ولــم ينف ــال ومــن هــاا اجت ال يســتعمل إال فــم  :فق

ــا عــداه ؛وفيــه نظــر .الحســن  ،ألن ت صــيص الشــم  بالــاكر ال يــدل علــى نفيــه عمم
ــة ــادة مــن اليقــة مقبول ــول  ،والهي ــر كــان ق ــم ال ي ـــمل إال ف ــا  ال يستع ــو كــان الين ول

ال  (23))) ولـه الينـا  الحسـن(( :وكـان قولـه ،أينيت على هيد كافيًا فم المدح :القا ل
)) الحســن(( احتــراه عــن ييــر  :فكــان فــم قولــه ،والتلســيُس أولــى ،كيــديفيــد إال التل

)) وال يــر فـــم يــدي  والشـــر لـــيس  :الحســن فتنـــه يســتعمل فـــم النــوعين كمـــا قـــال
وا بجنـاهة فـلينوا عليهـا  يـراً  ،(24)إلي (( ـرُّ فقـال عليـه الصـالة  ،وفم الصـحيحين )) مر
 :فقـال عليـه الصـالة والسـالم ،))وجبْت(( يم مروا بل ر  فـلينوا عليهـا شـراً  :والسالم

)) هـاا أينيـتم عليـه  يـرًا فوجبـت  :)) وجبـْت((، فقـال :وس ل عن قولـه ،)) وجبْت((
 .(25).. الحديث ((.وهاا أينيتم عليه شرًا فوجبت له النار ،له الجنة

وقد ُنقل النوعان فم واقعتين ترا ْت إحداهما عن األ ر  مـن العـدل الطـابط 
مـن نرْقـل أهـل  أويـلالعرب الفصحا  عن أفصح العرب فكـان عن العدل الطابط عن 

فتنــه قــد يعــرض لــه مــا  ،اللغــة فــتنهم قــد يكتفــون بالنقــل عــن واحــد وال يعــر  حالــه
ي رجه عـن حيـه االعتـدال مـن دهـر وسـكر وييـر الـ  فـتاا ُعـر  حالـه لـم ُيحـتف 

لــم  :وكلنــه قــال ،ويرجــل قــول مــن هعــم أنــه ال يســتعمل فــم الشــر إلــى النفــم ،بقولــه
   :وهلل در من قال ،واريباُت أولى ،ُيسمل فال يقال

 
ن الحــــــــــــل ســــــــــــلطان مطــــــــــــاع   وا 

 

 ومـــــــــــا ل الفـــــــــــه أبـــــــــــدًا ســـــــــــبيل  
 

وهـاا  .إنمـا اسـتعمل فـم الشـر فـم الحـديث لـالهدواج :وقال بعض المتل رين
 .(23)بهاه اللفظة ( مكالم من ال يعر  اصطالح أهل العل
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بـل يـر  أن  ،بالحـديث جحتجافهاا النص صريح فم أنه ياهب إلى صحة اال
 .المحدميين أدل وأويل فم النقل والرواية من أهل اللغة

ْدعــاً  درْعتُــه أردرُعـه ور  :وميـال آ ـر وهــو مـا اكـره فــم مـادة )) ودع(( إا قـال ) ور
وهعمــت النحـاة أن العـرب أماتــت ماطـم ))يــدع((  :ن..، قـال بعــض المتقـدمي.تركتـه

وعروة ومقاتل وابن أبـم عبلـة ويهيـد النحـوي  وقد قرأ مجاهد ،ومصدره واسم الفاعل
ـــا ور )) ـــ ر در مر بُّ ـــ ر رر هـــم  ،بـــالت في  (27)((عر ْدع  وفـــم الحـــديث )) لينتهـــين  قـــومم عـــن ور

 )) ونقلــت مــن  ،فقــد رويــت هــاه الكلمــة عــن أفصــح العــرب ،أي تــركهم (28)الجمعــات 
ومـا  ،(29)وقـد جـا  الماطـم فـم بعـض األشـعار ،طريل القرا  فكيـ  يكـون إماتـة  

 .(37)وال يجوه القول بارماتة ( ،هاه سبيله فيجوه القول بقلمة االستعمال
ــة أ ــر  فــم  ،فهــاا نــصم صــريح أيطــًا فــم احتجاجــه بالحــديث وتنظــر أميل

 .(31)و))شتم(( ،)) بدن(( و))دعا(( :المواد
وميالـه مـا  ،فم حين نجده فم مـواطن أُ ـر مـن معجمـه يصـرح ب ـال  الـ 

.. وقـولهم )) العرْشـُر .) :(( نقـاًل عـن ال طمـابم وييـره إا يقـولاكره فم مادة ))وسـط
ــُط(( ــة  ،عــاممم  (32)األرْوسر وال عبــرة بمــا فشــا علــى ألســنة العــوام م الفــًا لمــا نقلــه أ مم

إن لفـظ الحـديث تناقلتـه أيـدي العجـم  :فقد قال أبو سليمان ال طمابم وجماعة ،اللغة
ومـا  ،لكن حتى حرمفوا بعطه عن موطعهوتلعمبت به األلسن ال ،حتى فشا فيه اللحن

ألن المحـدميين لـم ينقلـوا الحـديث لطـبط ؛(33)هاه سبيله فـال يحـتفم بللفاظـه الم الفـة
ولهـاا قـد  ،ولهـاا أجـاهوا نقـل الحـديث بـالمعنى ،ألفاظه حتى ُيحـتفم بهـا بـل لمعانيـه

وال  ،(34)دواألوسط مفر  ،وألن العشر جمل ؛ت تل  ألفاظ الحديث الواحد ا تالفا كييراً 
علـى أنـه ُيحتمـل يلـط الكاتـب بسـقوط األلـ  مـن األواسـط  ،ُي بر عن الجمل بمفـرد

 .(35)والها  من العشرة (
فهاا الكالم الـاي نقلـه الفيـومم وأقـره يـدل علـى أن الحـديث وقـل فيـه اللحـن 

وهــاا ينــاقض مــا اكــره عنــد الحــدييين  .والتحريــ  وأنــه نقــل بــالمعنى فــال يحــتف بــه
ــد قبــل الجمــل بينهمــا مــن مناقشــة كــالم ف ،الســابقين ــه   الب ــين قولي كيــ  الجمــل ب
 .فم قوله هاا (33)ال طمابم 



 -     9002/ لسنة     1/ العدد   واآلداب للغات االنبار جامعة مجلة    جهود الفيومي في بيان لغة الحديث
372- 

 

 
 

فكــالم ال طمــابم يفيــد أن رفــض االحتجــاج بالحــديث بســبب أن الــرواة جــوهوا 
واألمـر اآل ـر أنـه وقـل اللحـن كييـرًا فيمـا  ،النقل بـالمعنى أو روايـة الحـديث بـالمعنى

 .ن الرواة كانوا من األعاجمألن كييرًا م ؛روي من الحديث
 -:ألنه  ال  الواقل لما يلتم ؛وهاا الكالم المبالغ فيه يير مسلمم به

أواًل: إاا كان قد وقل فم بعض رواية األحاديث يلط أو تصحي  فتن هاا ال 
نما يايته تر  االحتجاج بهاه األحاديث  ،يقتطم تر  االحتجاج به جملة وا 

 .رض صحة وقوع اللحن فم الحديثهاا على ف ،(37)الملحونة فقط 
ومــن  ،وأمــا روايــة الحــديث بــالمعنى فــلمر م تلــ  فيــه بــين علمــا  الحــديث :يانيــاً 

أجاهها جعل من أهم شروطها أن يكون الرواي عالمًا بلغة العرب وبمـا يحيـل 
وقـل فـم  –علـى فـرض وقوعـه  –يم إن تغييـر األلفـاظ  ،األلفاظ عن معانيها
ألمر أن يغيير الراوي لفظًا يحتف بـه بلفـظ آ ـر فقصار  ا ،عصور االحتجاج
 .(38)يحتف به أيطًا 

 ،فهــاا عكــس الحقيقــة ،إن اكيــر رواة الحــديث كــانوا مــن األعــاجم :أمــا قولــه :ياليــاً 
فهنا  دراسات إحصا ية بينت أن نسبة الـرواة فـم طبقـة التـابعين مـن أصـل 

عجمـم فـم %، ونسبتهم من أصل أ79عربم فم مكة والمدينة والبصرة هم 
 .(39)% تقريبًا 21هاه المدن اليالث هم 

وأن القلــة القليلــة مــن  ،فهــاا يــدل علــى أن العــرب هــم يالبيــة رواة الحــديث
ومـن أهـل العربيـة  ،األعاجم الاين رووا الحديث هم من أهل الدقـة فـم نقـل الحـديث

مرلرة الحديث وشيوخ العلم وحر
(47). 

ـــل هـــاه الحجـــف  ـــل مـــن فالحاصـــل ال يجـــوه أن نجعـــل مي ـــة ســـببًا يمن الظني
 .االحتجاج بالحديث النبوي

ــــومم ) ـــال الفي ـــادة ))جمـــل(( إا ق ـــم م ـــال آ ـــر ورد ف ـــم حــــديث .ومي .. وف
ــين (( ــودًا أجمع ــ (41)))فصــلوا قع ــال إن ــط مــن ق ــى الحــالفغل ــاظ  ؛ه نصــب عل ألن ألف

ل  ،والحال ال تكون إال نكرة ،كيد معار التو  وما جا  منها معرفة فمسموع وهـو مـؤوم
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نمـــا هـــو تصـــحي  .(42)والوجـــه فـــم الحـــديث ))فصـــلوا قعـــودًا أجمعـــون(( ،نكرةبـــال وا 
 .(43)المحدميين فم الصدر األول وتمسم  المتل رون بالنقل (

 ،فكالم الفيومم هنا يدل على أنه ال يحـتف بالحـديث الـاي أصـابه التصـحي 
و  إا ال دليل على التصـحي  سـ ،ولكن اتهام المحدميين اليقات بالتصحي  مرفوض

مـل أن هـاا الحـديث  ،م الفة قواعد بعض النحاة التـم وطـعت بعـد الحـديث النبـوي
 .(44)وقد احتف به يير واحد من النحاة ووجهه ،بهاا اللفظ قد رواه اليقات

جمعــًا بــين أقوالــه  –بعــد هــاا العــرض للنصــوص أســتطيل أن أطــل الفيــومم 
فيجـــوه  :بشـــروطمـــل مـــاهب المتوســـطين الـــاين يـــاهبون إلـــى الجـــواه  –الســـابقة 

وكــون المحــتف بــه مــن  ،عــن النبــم  (45)االحتجــاج بالحــديث عنــده بشــرط يبوتــه 
 .و لو الحديث من اللحن والتصحي  والوهم ،األحاديث التم ُأعتنم بنقل ألفاظها

ويــــدل علــــى هــــاا  ،إان هــــو يــــر  االحتجــــاج بــــبعض الحــــديث دون بعــــض
 .نفااالستنتاج ما تفرل من أقواله فم النصوص الماكورة آ
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 الفصل اليانم
 أنواع الحديث فم المصباح المنير

 
 -:تتنومع األحاديث التم أوردها الفيومم فم المصباح المنير إلى يالية أنواع

ويالحـظ أن شـرحه لهـا  ،أحاديث اكرها فم كتابه لبيان يريبها ومشكلها :النوع األول
 .وموجهًا فم أحيان أ ر  ،قد يكون مطواًل أحياناً 

أكتفـم بـاكر بعطـها علـى سـبيل الميـال ال  ،(43)لى ال  كييرة جدًا واألميلة ع
 .الحصر

-ومن األميلة على ال  ما جا  فم مادة )) ربل(( إا قال الفيومم ) الر ْبـل 
ْمــل حبــل فيــه عــدمة عــر  تشــدم بــه الــبهم الواحــدة مــن العــر  ر ْبقــة ويجمــل  :-وهن ح 

ــى ربــال ــة ارســالم  ،أيطــًا عل ــل ربق ــه )) فقــد  ل ــه وقول ((المــراد عقــد (47)مــن عنق
 .(48)ارسالم (

وميــال آ ــر فــم مــادة ))هيــد(( إا قــال الفيــومم ) وفــم الحــديث ))مــن هاد أو 
 .(57)())أو اهداد(( أي أ اها ،الهيادة أعطىفقوله ))هاد(( أي  (49)اهداد فقد أربى((

وميال آ ر فم مادة ))فرر(( إا قال الفيومم ) وقوله عليه الصالة والسالم 
أي للهوج فتن كل واحد من الهوجين يسممى فراشـًا لخ ـر كمـا  (51)) الولد للفرار(()

فافترشـها أي  إياهاهومجته  :وأفرشُت الرجلر امرأةً  ،سممم كل واحد منهما لباسًا لخ ر
 .(52)تهومجها (

الســو  والفســاد  :وميــال آ ــر فــم مــادة )) شــرر( إا قــال الفيــومم ) الشــر
ألن  ؛نفـى عنـه الظلـم والفسـاد (53)))والشر لـيس إليـ  (( .. وقول النبم .والظلم

والموجـودات كلمهـا ملكـه فهـو يفعـل فـم ملكـه  ،أفعاله تعالى صادرة عن حكمة بالغـة
 .(54)فال يوجد فم فعله ظلم وال فساد ( ،ما يشا 

الجماعـة مـن  :...وميال آ ر فم مادة ))كرر(( إا قال الفيـومم )  والكـرر
))       وقولــه عليــه الصــالة والســالم  ،ان مــن صــغار أوالدهوعيــال ارنســ ،النــاس



 -     9002/ لسنة     1/ العدد   واآلداب للغات االنبار جامعة مجلة    جهود الفيومي في بيان لغة الحديث
359- 

 

 
 

ألن  ؛أي أنهم منم فم المحبـة والرأفـة بمنهلـة األوالد الصـغار (55)األنصار كرشم ((
 .(53)ارنسان مجبول على محبة ولده الصغير (

ردمد صـوتره  :وميال آ ر فم مادة ))جـرر(( إا قـال الفيـومم ) وجرجـرر الفحـلُ 
تت :جـرت النـارُ وجر  ،فم حنجرتـه وقولـه عليـه الصـالة والسـالم )) ُيجرجـُر فـم  ،صـوم

بطنه ناُر جهنمر ((
(57). 
 ،)) يجرجر((، والمعنى ترلرقمى فـم بطنـه :))نار(( منصوبة بقوله :قال األههري

ْم نرــارًا  وهــاا ميــل قولــه تعــالى )) ــا يرــْلُكُلونر ف ــم ُبُطــون ه  جرجــرر فــالُن  :يقــال ،(58)((إ ن مر
حكايـة صـوت  :والجرجـرة ،م حلقـه إاا جرعـه جرعـًا متتابعـًا ُيسـمل لـه صـوتالما ر ف

 ،)) يجرجر((فعــل الهم :وقــال بعطــهم .وهــاا المشــهور عنــد الُحــامال ،الــ  الصــوت
تْت(( :و))نار((ُرفل على الفاعلية وهو مطابل لقوله  .(59)جرجرت الناُر إاا صوم

 .لغوية أو نحويةأحاديث اكرها لالحتجاج بها لمسا ل  :النوع اليانم
وأجمعـت مادة ))جمل(( إا قال الفيـومم )) ومن األميلة على ال  ما جا  فم

وفــم  ،عهمــت عليــه :-يتعــد  بنفســه وبــالحر   –وأجمعــت عليــه  ،المســيرر واألمــر
أي من لـم يعـهم عليـه  (37)حديث )) من لم يجمل الصيامر قبل الفجر فال صيام له ((

 .(31)فينويه(
بهر مـا  :-بالكسر –))حبب(( إا قال الفيومم ) والحبم  وميال آ ر فم مادة

بمـة :والواحدة ،ميل بهور الرياحين تال يقتا كمـا تنبـت الحبـة فـم وفـم الحـديث )) ،ح 
 .(33)(هو بالكسر (32)حميل السيل ((

قال  .أول العهيمة :...وميال آ ر فم مادة ))همم(( إا قال الفيومم ) والهمم 
وفم  ،.. إاا أردته ولم تفعله.وهممُت بالشم  همماً  ،به ما هممتر  :الهمم  :ابن فارس

 .(35)أي عن إتيان المرطل(( (34)الحديث )) لقد هممُت أن أنهى عن الغيلة((
: يومم ) القنوت مصدر من باب قرعرـدر وميال آ ر فم مادة ))قنت(( إا قال الف

ـــدعا  ـــم الصـــالة ،ال ـــام ف ـــى القي ـــل عل ـــه ))أفطـــل الصـــالة طـــو ،ويطل ـــه قول ل ومن
 .(37)..(.(33)القنوت((
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اهــب يــدوة  :...وميــال آ ــر فــم مــادة ))يــدا(( إا قــال الفيــومم )يــدا يــدواً 
 ،وجمـل الغـدوة ُيـدً  ميـل مديـة ومـد  ،وهم ما بين صالة الصبح وطلـوع الشـمس

ومنـه قولـه  ،هاا أصله يـم كيـر حتـى اسـتعمل فـم الـاهاب واالنطـالل أيم وقـت كـان
 .(39)(( أي وانطلل ((38)س عليه السالم )) وايُد يا أُنريْ 

-بفتحتـين -ا قال الفيومم ) ونهر الدُم ينهـروميال آ ر فم مادة ))نهر(( إ
وفم الحديث ))أرْنه ر  الدمر بمـا شـ ت إال  ،أنهرُته :ويتعدم  بالهمهة فيقال ،سال بقوة :

 .(71)..(.(77)ما كان من سنم أو ظفر ((
 .(72)وهنا  أميلة أ ر  ال يتسل المقام لاكرها 

ــان قصــة مــن  :النــوع اليالــث ــم بي ــة أو ف ــة أو تاري ي أحاديــث اكرهــا أليــراض فقهي
 .القصص أو إشارة لسبب تسمية أو نحو ال 

وقولــه ة ))مــوه(( إا قــال الفيـــومم )ومــن األميلــة علــى الــ  مــا جــا  فــم مــاد
 ،معنــاه وجــوب الغســل مــن ارنــهال (73)عليــه الصــالة والســالم )) المــا  مــن المــا ((

جوابــان أظهرهمــا أن الحــديث منســوخ بقولــه )) إاا التقــى ال تانــان فقــد وجــب وعنــه 
ورو  أبـو دواد أيطـًا عـن أُبـمم بـن كعـب أن الفتيـا  ،(74)الغسل أنـهل أو لـم ينـهل ((

التــم كــانوا يفتــون )) المــا  مــن المــا  (( كانــت ر صــة فــم ابتــدا  ارســالم يــم أمــر 
كيـ   :ة تشـاجروا فقـال علـمم ويـروي أن الصـحاب .(75)بالغسـل  رسول اهلل 

ـــانين ـــانم أن  (73)وال توجبـــون صـــاعًا مـــن مـــا    ،توجبـــون الحـــدم بالتقـــا  ال ت والي
هـل علـى المـرأة مـن يسـل إاا  :الحديث محمـول علـى االحـتالم بـدليل قـول أم ُسـليم

فكلنه قال ال يجـب الغسـل علـى المحـتلم  (77)نعم إاا رأت الما (( :هم احتلمت   قال
 .(78)  الما  (إال إاا رأ

 :-بالتشــديد  –وميــال آ ــر فــم مــادة )) حلــم(( إا قــال الفيــومم ) وحلممتــه 
ْلم وباسم الفاعل سممم الرجل ُمحلِّم بن جيمامة وهو الـاي قتـل  :ومنه ،نسبته إلى الح 
)) اللهـم ال تـرحم محلممـًا((  فقال  ،رجاًل باحل الجاهلية بعدما قال ال اله إال اهلل

 .(79)لفظته األرض يالث مرات (فلما مات ودفن 
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واٍد  :-مصـغمر  –وميال آ ر فم مـادة )) حـنن(( إا قـال الفيـومم  ) وُحنرـين 
وقصـة حنـين  ،وهو ماكمر منصر  وقد يؤنمث علـى معنـى البقعـة ،بين مكة والطا  

ــم (87) ــم  ــرج منهــا أن النب ــم رمطــان ســنة يمــان ي ــة ف واكــر  (81)..(.فــتح مك
 .القصة بطولها

اللحـم الـاي بـين  :ر فم مادة )) عمر (( إا قال الفيومم  ) والعرْمروميال آ 
 ،ويصـغمر علـى ُعميـر ،وسـممم بالواحـد ،والجمل ُعمـور ميـل فلـس وفلـوس ،األسنان

ــه وهــو الــاي ماهحــه النبــم  ،وبــه ســممم وكنمــم   ومنــه أبــو ُعميــر أ ــو أنــس ألمم
)) أبا ُعمرير ما فعل النُّغير(( :بقوله

(82).).. (83). 
  .(84)هنا  أميلة أ ر  ال يتسل المقام لاكرها و 
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 الفصل اليالث
 منهف الفيومم فم إيراد الحديث وشرحه

 
ولكـن بعـد  ،لم يصرح الفيومم بمنهجه الاي اتبعه فم إيـراد الحـديث وشـرحه

البحــث والتتبــل والنظــر فــم أينــا  الكتــاب اتطــح لــم أن منهجــه يمكــن إجمالــه بمــا 
 :يلتم

 ،وقـد يقتصـر علـى اكـر كلمتـين منـه ،المؤل  جـه ًا مـن الحـديثيالبًا ما ياكر  -1
وقــد يــاكر الحــديث  ،أو علــى اكــر كلمــة واحــدة فقــط وهــم اللفظــة التــم يشــرحها

 .كامالً 
 .وهاه أميلة لكل صورة من هاه الصور على سبيل التمييل ال الحصر

 اكر جه  من الحديث  -أ 
.. .إا قـال الفيـومم  )ومن األميلـة علـى الـ  مـا جـا  فـم مـادة )) طهـر (( 

ـــا  أحـــدكم (( أي مطهمره)) ـــيم  –والمطهـــرة ،طهـــور إن  ،وةادار :-بكســـر الم
وكــل إنــا  يتطهــر بــه  ،والفــتح لغــة ومنــه )) الســوا  مطهــرة للفــم (( بــالفتح

 .(85)والجمل المطاهر ( ،مطهرة
 -:ففم هاا النص اكر المؤل  حدييين

ــب ــه الكل ــغ في ــا  أحــدكم إاا ول أن يغســله ســبل مــرات  األول )) طهــور إن
 .(83)أوالهنم بالتراب((

 (87)مرطاة للرب(( ،واآل ر )) السوا  مطهرة للفم
 اكر كلمتين منه  -ب

ــال الفيــومم ) ــرب(( إا ق ــم مــادة )) ت ــا جــا  ف ــه م ــه .وميال ــه علي .. وقول
(( هــاه مـن الكلمــات التــم جـا ت عــن العــرب  الصـالة والســالم )) تربـْت يــدا ر

 .(88)بها الدعا  بل المراد الحثم والتحريض( وال يراد ،صورتها دعا 
والحديث بتمامه هو بلفظ )) تنكح المرأة ألربل: لمالها ولحسـبها وجمالهـا 

( ،ولدينها  .(89)فاظفر باات الدين تربْت يدا ر
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 اكر كلمة واحدة  -ج
وميــال مــا جــا  فــم مــادة )) ســبح(( إا قــال الفيــومم  )... و)) الســبحات(( 

 .(97)الل اهلل وعظمته ونوره وبهاؤه (ج :التم فم الحديث
قام فينـا رسـول  :والحديث الاي أشار إليه هو بلفظ ) عن أبم موسى قال

 ،إنم اهلل عه وجل ال ينام وال ينبغـم لـه أن ينـام :فقال ،ب مس كلمات اهلل
وعمـل النهـار  ،ُيرفل إليه عمل الليل قبل عمل النهـار ،ي فض القسط ويرفعه

وجهـه مـا انتهـى لـو كشـفه ألحرقـت ُسـبحات  ،بـه النـورحجا ،قبل عمل الليـل
 .(91)(إليه بصره من  لقه

 اكره كاماًل  -د
بالطم  –.. والُ دعة .ومياله ما جا  فم مادة )) دع(( إا قال الفيومم )

و )) الحــرب  دعـة ((  ،ما ُي ـدع بـه ارنسـان ميـل اللُّعبـة لمـا ُيلعـب بـه :-
الحـرب  دعـة ، فقولـه )) )(92)ة النبم إن الفتـح لغ :ويقال ،بالطم والفتح

 هو حديث نبوي اكره المؤل  تامًا.  (93)((
ــًا مــا يــاكر المؤلــ  األحاديــث ييــر مصــرح بنســبتها إلــى النبــم  -2 ــد  ،يالب وق

 .فم بعض المواطل يصرح بنسبتها إلى النبم
      مــا جــا  فــم مــادة  فميــال األحاديــث ييــر المصــرح بنســبتها إلــى النبــم 

الـالم  (94).. و )) صوموا لرؤيته وأفطـروا لرؤيتـه ((.إا قال الفيومم ) ر (()) فط
 .(95)بمعنى بعد أي بعد رؤيته ( 

.. الــ( (( حــديث نبــوي اكــره المؤلــ  فــم درْرج كالمــه مــن .فقولــه )) صــوموا
 .يير أن يشير إلى كونه حديياً 

 دة فمــا جـــا  فــم مــا وأمــا ميــال األحاديــث المصــرح بنســبتها إلــى النبــم 
روح(( إا قــال الفيــومم ) وقــد يتــوهم بعــض النــاس أن الــرواح ال يكــون إال فــم ))

وليس كال  بل الرواح والغدو عند العرب يستعمالن فم المسير أي   ،آ ر النهار
وعليه قوله عليه الصالة والسالم  ،وقت كان من ليل أو نهار قاله األههري وييره

 .(97)(أي من اهب (93)فله كاا (()) من راح إلى الجمعة فم أول النهار 
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والبد من ارشارة إلى شيوع االقتبـاس مـن األحاديـث النبويـة فـم هـاا الكتـاب 
بــل أحيانــًا يحســبها القــار  ييــر  ،مــن ييــر التصــريح بنســبتها إلــى النبــم 

 ،انظر على سبيل الميـال المـواد ))حـرس(( ،المتلمل أنها من طمن كالم المؤل 
 .(98)))وصمم((  ،))وسود((

وقد ياكر الحديث  ،يالبًا ما ياكر المؤل  المعنى يم يلتم بالحديث شاهدًا عليه -3
 .أواًل يم يشرحه بعد ال 

فميال اكر المعنى يم الحـديث مـا جـا  فـم مـادة )) حـر (( إا قـال الفيـومم 
ــــــــْر  ــــــــى ســــــــبعة ،الوجــــــــه والطريل :)... والحر ــــــــرآن عل ــــــــه )) نــــــــهل الق ومن

 .(177)..(.(99)أحر ((
ال اكــر الحــديث وبعــده تفســيره فمــا جــا  فــم مــادة )) كلــم (( إا قــال وأمــا ميــ

الفيـــومم )... وقولـــه عليـــه الصـــالة والســـالم )) اتقـــوا اهلل فـــم النســـا  فتنمـــا 
قولـه  :األمانـة هنــا (171)((  أ اتموهنم بلمانة اهلل واستحللتم فـروجهنم بكلمـة اهلل

إانــه فــم النكــاح  :والكلمــة ،(172)(( مِإِحْسَااٌ ٍفَإِمْسَااٌ بِمِعَرْااٍ أَوِ َأِْرَسْااٍِ   ِتعــالى )) 
)(173). 

 ،يميــل المؤلــ  يالبــًا فــم شــرحه للحــديث إلــى بيــان المعنــى المــراد منــه بتيجــاه -4
 .ولكنه قد يطيل فم الشرح والبيان إاا اقتطى المقام ال 

)     فميال إيجاهه فم الشرح ما جا  فم مادة )) صر  (( إا قـال الفيـومم 
توبــة فــم قولــه عليــه الصــالة والســالم )) ال يقبــل اهلل منــه صــرفًا وال ال :والصــر 
 .(175)الفدية ( :والعدل (174)عداًل ((

وأما ميال ارطالة فم الشرح فما جا  فم مـادة )) سـوع(( إا قـال الفيـومم ) 
ن  ،الوقت من ليـل أو نهـار :الساعة والعـرب تطلقهـا وتريـد بهـا الحـين والوقـت وا 

ومنـه قولـه عليـه الصـالة  ،(173)(( الِ َسْاََْخِرٍ أ َََِاٌةَ  ِِتعالى )) وعليه قوله  ،قلم 
لــيس المــراد الســاعة  (177).. الحــديث((.الســاعة األولــى موالســالم )) مــن راح فــ

التم ينقسم عليهـا النهـار القسـمة الهمانيـة بـل المـراد مطلـل الوقـت وهـو السـبل 
ال القتطى أن يستوي من جا  فم أول الساعة الفلكيـ  ؛ة ومـن جـا  فـم آ رهـاوا 
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وليس كال  بـل مـن جـا  فـم أولهـا أفطـل ممـن  ،ألنهما حطرا فم ساعة واحدة
 .  (178)جا  فم آ رها (

 .قد ياكر المؤل  فم شرحه للحديث ما يحتمله اللفظ من المعانم بال ترجيح -5
 ، با ـث :ميال ال  ما جا  فم مادة ))  بث (( إا قال الفيومم ) وجمل ال بيية

وارسكان جا ه علـى لغـة  ،بطم البا  (179)عوا ب  من ال بث وال با ث ((و )) أ
 .(117)(وقيل من الكفر والمعاصم ،.. قيل من اكران الشياطين و إنايهم.تميم

       ميـــال الـــ  مـــا جـــا  فـــم مـــادة  ،وأحيانـــًا يـــرجح أحـــد المعـــانم علـــى اآل ـــر
قيــل معنــاه أنهــا  (111)(.. و )) الشــفعة كحــلم العقــال(.))حلــل(( إا قــال الفيــومم )

سهلة لتمكمنـه مـن أ ـاها شـرعًا كسـهولة حـلم العقـال فـتاا طلبهـا حصـلْت لـه مـن 
وقيل معناه ُمد ة طلبها ميل مدمة حلم العقال فـتاا لـم يبـادر  .يير نهاع وال  صومة

 .(112)واألول أسبل إلى الفهم ( ،إلى الطلب فاتتْ 
قال الفيومم ) عسب الفحُل  فم مادة )) عسب(( إا  وميال آ ر وهو ما جا

أعطيتـه الكـرا   :وعسـبُت الرجـلر عسـباً  ،طرقهـا :-مـن بـاب طـرب–الناقةر عسـبًا 
ــى الطــراب ــى حــا  مطــا  (113)و )) نهــى عــن عســب الفحــل(( ،عل  ،وهــو عل

ألن يمرتـه المقصـودة ييـر معلومـة فتنـه ُيلقـح  ؛عن كرا  عسـب الفحـل :واألصل
وهــو طــعي  فــتن تناســل  ،الطــراب نفســهوقيــل المــراد  ،يــرر ووقــد ال يلقــح فهــ

الحيوان مطلوب لااتـه لمصـالح العبـاد فـال يكـون النهـم لااتـه دفعـًا للتنـاقض بـل 
 .(114)المر  ارج (

  .قد يفسر المؤل  الحديث بحديث آ ر أو برواية أ ر  -3
.. وفـم حـديث رواه أبـو .ميال ال  ما جا  فم مادة )) حمل(( إا قال الفيـومم )

 :معنـاه (115)اي و النسـا م )) إاا بلـغ المـا  قلتـين لـم يحمـل  بيـًا ((داود والترم
ألنــه يقــال: فــالن ال يحمــل الطــيم أي يلنفــه ويدفعــه عــن  ؛لــم يقبــل حمــل ال بــث

ل علـى وهـاا محمـو (113)((لـم يـنجسويؤيمده الروايـة األ ـر  ألبـم داود )) ،نفسه
 .(117)(ما إاا لم يتغيمر بالنجاسة

 .(118)((مادة ))عرب فموانظر ميااًل آ ر 
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 اكره آرا  العلما  فم تفسير الحديث  -7
لـيس الفيـومم ) وقولـه عليـه السـالم )) فـم مـادة)) ينـا(( إا قـال  مياله ما جـا

معنـاه لـيس  :قـال سـفيان بـن عيينـة :قال األههري،(119)منا من لم يتغن  بالقرآن((
  ِ وهـو فـاٍر  :و عبيـدقال أب .ولم ياهب به إلى معنى الصوت .منا من لم يستغن 

وقولـه ))  ،تغنميُت تغنميًا وتغانيـُت تغانيـًا بمعنـى اسـتغنيت :فم كالم العرب يقولون
أ برنــم عبــد  :قــال األههــري،(127)مــا أان اهلل لشــم  كلانــه لنبــم يتغنمــى بــالقرآن((

 ،البغـــوي عـــن الربيـــل عـــن الشـــافعم أن معنـــاه تحـــهين القـــرا ة وترقيقهـــا  الملـــ
وهكاا فسره أبو  (121)ث اآل ر )) هيمنوا القرآن بلصواتكم ((وتحقيل ال  فم الحدي

واليانم من الغنا  ممدودًا فافهْمه هـاا  ،فالحديث األول من الغنى مقصوراً  ،عبيد
 .(122)لفظه(

وأحيانا يردم بعض اآلرا  التـم قيلـت فـم تفسـير الحـديث لبعـدها عـن مقصـود 
 .الحديث ومراده

.. وأســـكره .ر (( إا قـــال الفيـــومم )وميـــال الـــ  مـــا جـــا  فـــم مـــادة )) ســـك
ــه :الشــراب ــُه حــرامم(( ،أهال عقل ــُره فقليل ويــرو  )) مــا أســكر كيي

وُنقــل عــن  ،(123)
بعطهم أنه أعاد الطمير على )) كييره(( فيبقى المعنـى علـى قولـه فقليـل الكييـر 
 ،حرام حتى لو شرب قدحين من النبيا مياًل ولم يسـكر بهمـا وكـان يسـكر باليالـث

وهاا كالم منحـر  عـن  .كيير فقليل اليالث وهو الكيير حرام دون األولين فاليالث
اللسان العربم؛ ألنه إ بار عن الصلة دون الموصول وهو ممنوع باتفال النحـاة 
وقد اتفقوا على إعادة الطمير من الجملـة علـى المبتـدأ لُيـربط بـه ال بـر فيصـير 

  .ييره حرامالاي ُيسكر كييره فقليل ال  الاي يسكر ك :المعنى
ل منـه أومـا  ،وقد صـرمح بـه فـم الحـديث فقـال )) كـل مسـكر حـرام   سـكر الفرـرر

وألن الفــا  جــواب لمــا فــم المبتــدأ مــن معنــى  ،(124)فمــلُ  الكــ  منــه حـــرام ((
 .مهمــا يكــن مــن شــم  يســكر كييــره فقليــل الــ  الشــم  حــرام :والتقــدير .الشــرط
ولو أعيـد  ،فلال  الاي يقوم يالمه والمعنى ،الاي يقوم يالُمه فله درهم :ونظيره

فيكـون إ بـارًا  ،الاي يقوم يالمه فللغـالم درهـم :الطمير على الغالم بقم التقدير
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وفيـه فسـاد مـن جهـة  .عن الصلة دون الموصول فيبقى المبتدأ بـال رابـط فتلممْلـه
المعنـى أيطــًا ألنــه إاا أريـد فقليــل الكييــر حـرام يبقــى مفهومــه فقليـل القليــل ييــر 

 .(125)(يسكر من ال مر وهو م ال  لإلجماعم فيؤدمي إلى إباحة ما ال حرا
 اكره بعض الوجوه الباليية فم بعض األحاديث التم شرحها -8

 :والمفتـاح...فم مادة )) فتح(( إا قال الفيومم )  ومن األميلة على ال  ما جا
 (123)ور((مفتاحهـا الطهـ.. وقوله عليه الصالة والسالم )).الاي يفتح به المغالل

ـدرث لممـا منرـل مـن الصـالة شـبمهه بـالغلل المـان ،استعارة لطيفة مـن  لوال  أن الحر
والطهـور لممـا رفـل الحـدث المـانل وكـان سـبب ارقـدام  ،الد ول إلى الدار ونحوهـا

 .(127)على الصالة شبمهه بالمفتاح (
 :-ميــل كتــاب  –وميــال آ ــر فــم مــادة )) وكــى(( إا قــال الفيــومم ) الو كــا  

ــة ــه رأس القرب ــل يشــدم ب ــه (( ،حب ــا  الس  ــان وك ــه )) العين ــه اســتعارة  (128)وقول في
فهوال اليقظة كـهوال  ،ألنه جعل يقظة العينين بمنهلة الحبل ألنه يطبطها ؛لطيفة
 .(129)ألنه يحصل به االنحالل ( ؛الحبل

 .(137)وهنا  أميلة أ ر  ال يتسل المقام لاكرها 
ــى بعــض المســا ل ا-9 ــة فــم بعــض األحاديــث التــم شــرحها كــاكر إشــارته إل لنحوي

 .األوجه ارعرابية والحا  والتقدير ونحو ال 
.. .ومــن األميلــة علــى الــ  مــا جــا  فــم مــادة )) جمــل(( إا قــال الفيــومم )

 :والمعنـى ،حـال مـن الصـالة (131)وجامعة فـم قـول المنـادي )) الصـالةر جامعـًة((
وهاا كما قيل للمسـجد الـاي تصـلى  ،عليكم الصالة فم حال كونها جامعة الناس

 .(132)ألنه يجمل الناس لوقت معلوم ( ؛فيه الجمعة الجامل
وقال فم مادة )) صال (( ) والصـالة فـم قـول المنـادي )) الصـالة جامعـًة (( 

 .(133)منصوبة على اريرا  أي الهموا الصالةر (
عـدد تيبـت الهـا   :وميال آ ر فم مادة )) يلـث(( إا قـال الفيـومم ) والياليـة

ــال ــث فيق ــه للمــامكر وتحــا  للمؤن ــة رجـــال :في ــه  ،ويــالث نســوة ،يالي ــه علي وقول
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أنمث علـى معنـى األنفـس لـو أريـد  (134)الصالة والسالم )) رفل القلم عن يالث ((
 .(135)األش اص ُاكِّر بالها  فقيل يالية (

ة مــن وميــال آ ــر فــم مــادة )) عشــر(( إا قــال الفيــومم ) المعشــر: الجماعــ
ــــاس ــــل معاشــــر ،الن ــــا  ال  ،والجم ــــا معاشــــرر األنبي ــــه الســــالم )) إنم ــــه علي وقول
 .(137)نصب معاشر على اال تصاص ( (133)نورث((

.. وفــم الحــديث )) إنممــا .وميــال آ ــر فــم مــادة )) رحــم(( إا قــال الفيــومم )
) ُِ  ،يــرو  بالنصــب علــى أنــه مفعــول يــرحم (138)يــرحم اهلُل مــن عبــاده الرحمــا ر

  .(147) (139)على أنـه  بر إن و )) ما(( بمعنى الاين (  وبالرفل
  .(141)لاكرها  موهنا  أميلة أ ر  ال يتسل المقا

 .اكر ا تال  الروايات فم بعض األحاديث وتوجيهها -17
 –بالطــم  –ميــال الــ  مــا جــا  فــم مــادة )) بطــل(( إا قــال الفيــومم ) والبطــل 

ويطلـل علـى التـهويف  ،فـرج والجمـاعجمعه أبطاع ميل قفل وأقفال يطلل علـى ال
وقيـل البطـل مصـدر أيطـًا ميـل السـكر  ،أيطًا كالنكاح يطلل على العقد والجماع

ــــــم  :وأبطــــــعُت المــــــرأةر إبطــــــاعاً  ،والكفــــــر جتهــــــا و)) تســــــتلمر النســــــا  ف هوم
)) يـــرو  بفــتح الهمـــهة وكســرها وهمـــا بمعنــى أي فـــم تـــهويجهنم ،(142)أبطــاعهنم

 .(143)من أبطعت( والمكسور مصدر ،فالمفتوح جمل
انظـر ميـااًل لـال  فـم مـادة  ،وأحيانا يميل إلى ترجيح رواية على رواية أ ـر 

 .(144))) عتد((
 .اكره اللحن واألوهام التم طرأت على بعض روايات الحديث -11

جبـل بمكـة ويعـر   :فـم مـادة )) يـور(( إا قـال الفيـومم ) ويـور  ومياله مـا جـا
ووقـل فـم لفـظ الحـديث )) أن  :قـال ابـن األييـر ،أطحل وهان جعفربيور أطحل، و 

ْيـر إلـى يـور (( النبم  حرمم مـا بـين عر
 ،ولـيس بالمدينـة جبـل يسـمى يـوراً  (145)

ـــا هـــو بمكـــة نم ولعـــل الحـــديث ))مـــا بـــين عيـــر إلـــى أحـــد(( فـــالتبس علـــى  ،وا 
 .(143)(الراوي
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تـــابل المؤلـــ  ييـــره بت ط ـــة هـــاا الحـــديث وقـــد قـــال بـــال  عـــدد مـــن  :قلـــت
ولكن نبـه آ ـرون مـنهم علـى أن يـورًا جبـل بالمدينـة سـو  الـاي بمكـة  ،العلما 

ر  لــ  أحــد مــن جهــة الشــمال فمــا ُاكــر مــن الــوهم  ،وهــو صــغير أحمــر مــدوم
ألن الحــديث صــحيح واكــر يــور فيــه  ؛والتصــحي  والغلــط فــم الحــديث ييــر جيــد

ن عدم علم بعض العلما   ،صحيح  .(147)به لعدم شهرته ال يعنم نفم وجودهوا 
 .(148)نا  أميلة أ ر  ال يتسل المقام لاكرها وه

 .ردم االحتجاج بالحديث يير اليابت عن النبم  -12 
يكـره  :مياله ما جا  فم مادة )) رمض(( إا قال الفيـومم ) قـال بعـض العلمـا 

 ،أن يقال جا  رمطـان وشـبهه إاا أريـد بـه الشـهر ولـيس معـه قرينـة تـدل عليـه
نما يقال جا  شهر رمطان استدل بحديث )) ال تقولـوا رمطـان فـتن رمطـان و  ،وا 

 .(149)شهر رمطان (( :ولكن قولوا ،اسم من أسما  اهلل تعالى
ــْعُفه ظــاهر ،وهــاا الحــديث طــعمفه البيهقــم ألنــه لــم ُينقــل عــن أحــد مــن  ؛وطر

والظـاهر جـواهه مـن ييـر  ،العلما  أن رمطان من أسما  اهلل تعالى فال يعمـل بـه
ألنـه لـم يصـح فـم الكراهـة  ؛ اري وجماعة من المحققينكراهة كما اهب إليه الب

وقد يبت فم األحاديث الصحيحة ما يدل على الجواه مطلقـًا كقولـه )) إاا  ،شم 
 (157)وصفمدت الشـياطين (( ،ويلمقت أبواب النار ،جا  رمطان فتمحت أبواب الجنة

ـــى جـــواه  :وقـــال القاطـــم عيـــاض ـــه )) إاا جـــا  رمطـــان (( دليـــل عل وفـــم قول
 .(151)عماله من يير لفظ شهر  الفًا لمن كرهه من العلما  (است

 .طبط بعض األلفاظ الواردة فم الحديث بالعبارة -13 
ــومم ) ــال الفي ــه مــا جــا  فــم مــادة )) أرب (( إا ق ــه .ميال .. وفــم الحــديث )) أن

ْلحر مـْلر ب(( .. ومـلرب .يقـال إن مـلرب مدينـة بـاليمن (152)أقطل أبيض بن حممال م 
 .(153)اكنة وهان مسجد (بهمهة س

  .(154)وهنا  أميلة أ ر  ال يتسل المقام لاكرها
 .اكر الحديث نفسه فم أكير من موطل من الكتاب -14
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حدييًا بلفظ )) ُحتميـه  يـم  (155)وميال ال  أن المؤل  اكر فم مادة )) حتت ((
بــه ولكنــه استشــهد  (157)يــم أعــاده بحروفــه فــم مــادة )) قــرص (( (153)اقُرصـيه((

 .فم كل مادة لغرض ي تل  عن اآل ر
وميـال الـ  أن  ،وأحيانا يشير المؤل  إلـى الـ  فيصـرح أن الحـديث قـد تقـدم

يم قال  (159))) ال جلب وال جنب(( قوله  (158)المؤل  اكر فم مادة )) جنب((
 .تقدمم فم جلب :عقبه

لـال   ؛وقد شرحه شرحًا وافيـاً  (137)وهو كما اكر المؤل  فم مادة )) جلب(( 
 لم يكرر شرحه فم مادة )) جنب((. 

 .قد ياكر المؤل  فم المادة الواحدة أكير من حديث -15 
 .(131)و)) ينا(( ،و)) طير(( ،))  طر(( :تنظر أميلة لال  فم المواد

 .إال فم مواطل قليلة جداً  ،يالبًا ما أهمل المؤل  اكر راوي الحديث وم رجه -13
 .(132)و)) شعب(( ،و)) أهب(( ،)) أدم(( :موادتنظر أميلة لما أهمله فم ال

و)) هنـــم((، و))مـــوه((، و))  ،)) حمـــل(( :وتنظـــر أميلـــة لمـــا اكـــره فـــم المـــواد
   .(133)همم((

وأ يرًا ال بد من ارشارة إلى بعض المآ ا على المؤل  ومنها أنه جعل بعض  -17
 .وهم فم حقيقتها أحاديث نبوية ،األحاديث أقواالً 
لى ال  ما جا  فـم مـادة )) د ـن(( إا قـال الفيـومم ) ومنـه قيـل ومن األميلة ع

 .(134))) هدنة على د ن(( أي على فساد باطن (
 .وييره (135)فقوله )) هدنة على د ن(( هو جه  من حديث أ رجه أبو داود

وميال آ ر فم مـادة )) وطـس(( إا قـال الفيـومم ) الـوطيس ميـل التنـور ُي تبـه 
م مر   .(133)الوطيُس(( كناية عن شدة الحرب(فيه وقولهم )) حر

 (137)ارة إلى قطعة مـن حـديث أ رجـه مسـلمفقوله )) حمم الوطيس(( هو إش
 .وييره بلفظ )) هاا حين حمم الوطيس ((

وميال آ ر فم مادة ))  طر(( إا قال الفيومم ) ويقال لل طـر مـن البقـول 
 .(138)..(.وقولهم )) ليس فم ال طروات صدقة (( هم جمل  طرا  ، طرا 
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 (139)ة (( هـو حـديث أ رجـه الـدار قطنـمفقوله ))لـيس فـم ال طـروات صـدق
 .وييره

 ةـاتمـال 
 

 :وفم ال تام أشير إلى أبره ما تقدم اكره
وقــد رتبــه  ،يعــدم المصــباح المنيــر مــن المعجمــات ال اصــة بلغــة الفقــه الشــافعم .1

البحـث عـن  مؤلفه على طريقة أساس البالية للهم شري التم تعد أسهل طرا ل
 .األلفاظ فم المعجمات العربية

وقـد يـاكر فـم  ،أكير الفيـومم مـن اكـر الحـديث فـم معجمـه تصـريحًا أو تلميحـاً  .2
 .المادة الواحدة أكير من حديث

 ؛ير  الفيومم االحتجـاج بالحـديث بشـروط تقـدم اكرهـا فـم موطـعها مـن البحـث .3
 .دون بعضلاا يعدم من المتوسطين الاين يرون االحتجاج ببعض الحديث 

تنوعت األحاديـث التـم أوردهـا الفيـومم فـم معجمـه فمنهـا أحاديـث اكرهـا لبيـان  .4
ومنهـا أليـراض فقهيـة أو تاري يـة أو  ،ومنهـا لالحتجـاج بهـا ،يريبها ومشـكلها

 .نحو ال 

ولكنـه قـد يطيـل أحيانـًا إاا  ،يميل المؤل  يالبًا فـم شـرحه للحـديث إلـى اريجـاه .5
 .الحديث بحديث آ ر أو برواية أ ر وقد يفسر  ،اقتطى المقام ال 

وقد يقتصـر علـى  ،تنوعت طريقة إيراده للحديث فغالبًا ما ياكر جه ًا من الحديث .3
وقلمـا يـاكر  ،اكر كلمتين منه أو على اكر كلمة واحدة فقط وهـم التـم يشـرحها

 .الحديث كامالً 

اكـر  وكال  إيفالـه ،يالبًا ما ياكر األحاديث يير مصرح بنسبتها إلى النبم  .7
 .راوي الحديث وم رجه إال فم مواطل قليلة جداً 

ــًا يــاكر آرا  العلمــا   .8 ويــرد اآلرا   ،اوقــد يــرجح بينهــ ،فــم تفســير الحــديثأحيان
 .البعيدة عن مقصود الحديث ومراده

والمســـا ل النحويـــة فـــم بعـــض األحاديـــث التـــم  ،اكـــر بعـــض الوجـــوه البالييـــة .9
 .شرحها
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وترجيح روايـة ،ض األحاديـث وتوجيههـاأحيانًا ياكر ا تال  الروايـات فـم بعـ .17
 .على أ ر  أحياناً 

وقـد  ،قد ينبـه علـى اللحـن واألوهـام التـم طـرأت علـى بعـض روايـات الحـديث .11
 .يطبط بعض ألفاظ الحديث بالعبارة

 الهوامر
 . 1/334 :الدرر الكامنة (1)
ــة (2) ــم الــدرر الكامن ــه ف ــة الوعــاة1/334 :تنظــر ترجمت ، وكشــ  1/389 :، وبغي

ــــون ــــارفين ،2/1717 :الظن ــــة الع ، ومعجــــم 1/224 :، واألعــــالم1/113 :وهدي
 . 2/132 :المؤلفين

ينتمم معجم المصـباح المنيـر فـم طريقـة ترتيبـه إلـى مدرسـة أسـاس الباليـة  (3)
( التـــم تميـــهت بســـهولة الكشـــ  عـــن المـــواد فيهـــا ويســـر 538للهم شـــري ت)

وهــم تعــد مــن أيســر طرا ــل البحــث عــن األلفــاظ فــم  ،مراجعتهــا فــم مواطــعها
وهــو يعــد  ،والمصــباح المنيــر علــى صــغر حجمــه مفيــد نــافل ،عجمـات العربيــةالم

 :ينظـــر.ألن مؤلفـــه وطـــعه فـــم لغـــة الفقـــه الشـــافعم ؛مـــن المعجمـــات ال اصـــة
 .171 :، وتاري( العربية1/33 :المعجم العربم

ويسمى  ،ألن الرافعم شرح الوجيه بشرحين صغير وكبير ؛سماه بالشرح الكبير  (4)
وفـتح العهيـه علـى  ،العهيـه فـم شـرح الـوجيه :أ ـر منهـاالشرح الكبير بلسـما  

ــوجيه ــاب ال ــوجيه ،كت ــه فــم شــرح ال ــتح العهي ــبال  :انظــر .والف  :ســير أعــالم الن
 . 2/2773 :، وكش  الظنون1/341 :، وطبقات المفسرين22/253

، وموســـوعة 39-1/33 :، والمعجـــم العربـــم2/1717 :كشـــ  الظنـــون :ينظـــر  (5)
 .8/473 :علوم اللغة العربية

ألنــه ألمفــه أول مــرة مطــواًل يــم ا تصــره بالمصــباح  ؛أي أصــل المصــباح المنيــر  (3)
 .انظر مقدمة المؤل  للمصباح المنير .المنير

 . 711 :المصباح المنير  (7)

 . 479، و18، و17، و7 :انظر المصباح المنير  (8)
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 . 118، و51، و34 :انظر المصباح المنير  (9)

 .ثألنها موطوع البح ؛سيلتم الحديث عنها مفصالً  (17)

 .331،و233، و35، و35 :انظر المصباح المنير (11)

 . 11، و9، و7، و3، و2 :انظر المصباح المنير (12)

 . 31، و43، و13 :انظر المصباح المنير (13)

 . 133، و129، و113، و42انظر المصباح المنير:  (14)

ــــراح :ينظــــر (15) ــــة األدب18 :االقت ــــره فــــم 1/9 :، و هان ــــوي وأي ، والحــــديث النب
ــــــة ــــــة و النحوي ــــــ  النحــــــاة مــــــن االحتجــــــاج 377 :الدارســــــات اللغوي ، وموق

، وبنـــا  الجملـــة فـــم 99 :، والحـــديث النبـــوي فـــم النحـــو العربـــم17:بالحـــديث
 :، ومعـاجم يريـب الحـديث واأليـر377:الحديث النبوي الشري  فـم الصـحيحين

 .53 :، والنحاة والحديث النبوي244

م فــ أيــره، والحــديث النبــوي و 99 :الحــديث النبــوي فــم النحــو العربــم :ينظــر (13)
 .313 :الدراسات اللغوية والنحوية

 .117 :ينظر الحديث النبوي فم النحو العربم (17)

 .42 :موق  النحاة من االحتجاج بالحديث :ينظر (18)

معــاجم يريــب الحـــديث  :وهنــا  عــدة تفســيرات ألســباب هــاا ارقــالل انظــر (19)
 .397 :، وبنا  الجملة فم الحديث النبوي273 :واألير

 .117 :العربم الحديث النبوي فم النحو :ينظر (27)

ــة :ينظــر (21) ــة والنحوي ــم الدراســات اللغوي ــره ف ــوي وأي ــا  442:الحــديث النب ، وبن
 .  88:، وموق  النحاة من االحتجاج بالحديث391 :الجملة فم الحديث النبوي

اللسـان  :ينظـر .وحاام التم اكرها فم البيت هـم امرأتـه ،هو ُلجيم بن صعب (22)
 .3/1773 :)) رقر((

 . 1/413 :صحيح مسلم (23)

 .1/535 :مسلم صحيح (24)

 .2/355 :، وصحيح مسلم3/221و2/121 :صحيح الب اري (25)
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 :، واألفعال البـن القوطيـة8/244 :العين :، وينظر83-85 :المصباح المنير (23)
 .1/517 :، واللسان1/144 :، واألفعال البن القطاع137

، والبحـر 2/334 :وينظـر المحتسـب ،( مـن سـورة الطـحى3جه  مـن اآليـة ) (27)
 .8/485 :المحيط

 .5/145 :، والنهاية2/591 :ح مسلمصحي (28)

، وشـــرح 4/251 :ينظـــر ســنن أبـــم داود .وجــا  أيطـــًا فــم الحـــديث النبــوي (29)
 .118 :الفصيح البن هشام

 :، واللسـان118 :شرح الفصيح البـن هشـام :، وينظر353 :المصباح المنير (37)
3/4797. 

 .374، و193، و39 :ينظر المصباح المنير (31)

 –المحدميين عن أبم سعيد ال دري  قلت هاا جه  من حديث أ رجه عدد من (32)
يـم  ،اعتك  العشر األول من رمطـان إن رسول اهلل  :قال –رطم اهلل عنه 

فل ـا الحصـير  :قـال.اعتك  العرْشرر األرْوسرطر فـم قبـة تركيمـة علـى سـدمتها حصـير
اها ناحيـة القبـة )) إنـم  :فقـال.يـم أطلـل رأسـه فكلمـم النـاس فـدنوا منـه ،بيده فنحم

رر األْوســطر يــم أتيــت ر األول ألــتمس هــاه الليلــة يــم اعتكفــت العرْشــاعتكفــت العشــ
، 3/37، و1/277 :.. ال( (( أ رجه الب ـاري.إنها فم العشر األوا ر :فقيل لم

وقد اكر ُشـرماح الحـديث أن .واللفظ لمسلم 823، و2/825 :، ومسلم33، و32و
ألنــه وصــ   ؛فكــان القيــاس أن يوصــ  بلفــظ التلنيــث ،الليــالم :المــراد بالعشــر

أو  ،ألنـه جـا  علـى لفـظ العشـر فـتن لفظـه مـاكر ؛لكن وصـ  بالمـاكر ،لمؤنث
كـان يعتكـ  الليـالم العشـر التـم هـم اليلـث  :صفة لموصو  محاو  والتقـدير

 .وهاه مجموعة من تعليقات الشراح على هاا الحديث .األوسط

 ،لنســ(.. قولــه )) العشــر األوســط (( هكــاا هــو فــم جميــل ا.قــال النــووي)       
)) العشـر    كما قال فم أكير األحاديـث  روالمشهور فم االستعمال تلنيث العش

ـــت  ،األوا ـــر (( ـــار الوق ـــام أو باعتب ـــار األي ـــاكيره أيطـــًا لغـــة صـــحيحة باعتب وت
 (. ويكفم فم صحتها يبوت استعمالها فم هاا الحديث من النبم  ،والهمان
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إنـه جـا   :وقيـل ،ا أكيـر الروايـات.. )) العشر األوسـط (( هكـا.وقال الهركشم )    
 ..(..على لفظ العشر فتنه ماكر

 ،.. قوله )) العشر األوسط (( هكاا وقل فم أكيـر الروايـات.وقال ابن حجر )       
وكـــان حقهـــا أن توصـــ  بلفـــظ التلنيـــث لكـــن وصـــ   ،والمـــراد بالعشـــر الليـــالم

الليـالم العشـر  :قـالاليلث كلنه  :بالماكر على إرادة الوقت أو الهمان أو التقدير
 ..(..التم هم اليلث األوسط من الشهر

 ،.. )) العشـر األوســط (( هكـاا وقـل فـم أكيـر الروايــات.وقـال العينـم ) قولـه   
ألن  ؛وكـــان مـــن حقهـــا أن توصـــ  بلفـــظ التلنيـــث ،والمـــراد مـــن العشـــر الليـــالم

ــت أو ،المشــهور فــم االســتعمال تلنيــث العشــر ــا تــاكيره فهــو باعتبــار الوق  وأم
 ..(..الهمان

 (.أو باعتبـار الوقـت أو الهمـان ،وقال القسطالنم ) اكمره باعتبار لفظ العشـر   
ـــووي ـــيح7/311 :شـــرح صحــــيح مســـلم للن ـــتح 2/459، و1/233 :، والتنق ، وف

رشاد الساري11/133 :، وعمدة القاري4/257 :الباري  .3/439 :، وا 
رشــــــاد الســــــاري2/133 :عقــــــود الهبرجــــــد :وينظــــــر أيطــــــاً     ، 2/121 :، وا 
ـــل االوطـــار4/517 :، ومرقـــاة المفـــاتيح444و3/432 ، والمنهـــل 4/273 :، وني

 .7/328 :العاب المورود
والبــد مــن التنبيــه علــى أن قولــه )) العشـــر األوســط(( قــد روي فــم صــحيح    

بلفـظ )) 1/427 :وفـم الموطـل ،أيطـا بلفـظ )) العشـر الوسـطى((2/823 :مسلم
، وشـــرح الموطـــل 2/573 :ارل األنـــوارمشـــ :العشـــر الوســـط((. وينظـــر أيطـــاً 

 ، والمصادر الماكورة آنفًا.2/317 :للهرقانم
فــم الــبعض الــاي لــم  ،قــد يفهــم مــن هــاا أنــه يحــتف بللفاظــه ييــر الم الفــة (33)

 .يحر  عن مواطعه
ــط (34) ــط ،ويجمــل علــى األوراس  ينظــر  .ومؤنــث األوســط ُوْســطى ويجمــل علــى ُوسر

 .358 :المصباح المنير

 .2/538 :أعالم السنن :، وينظر358 :المصباح المنير (35)
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ومـا اكرتـه مـن ردود  ،لقد أشـبل البـاحيون هـاه القطـية بحيـًا كمـا تقـدم آنفـاً  (33)
 .فهو بتيجاه

 .131 :الحديث النبوي فم النحو العربم :ينظر (37)

 :، ومعاجم يريب الحـديث واأليـر34:الحديث النبوي فم النحو العربم :ينظر (38)
271 . 

، وبنـــا  الجملـــة فـــم 33:يث النبـــويالنحـــاة والحـــد :ينظـــر تفصـــيل الـــ  فـــم (39)
 .399و387 :الحديث النبوي

 .399و387:بنا  الجملة فم الحديث النبوي :ينظر (47)

رشـاد السـاري1/177 :هامر صـحيح الب ـاري (41) ، و)أجمعـين( فيـه 2/51 :، وا 
أو تلكيـــدًا لقولـــه )قعـــودًا( وال  ،أحـــدهما أن يكـــون حـــااًل أي مجتمعـــين :وجهـــان

 .1/39 :عقود الهبرجد :ينظر .ظ التلكيد معار ألن ألفا ؛يجم  عند البصريين

، 311و317و1/378 :، وصـــــــــحيح مســـــــــلم1/187 :صـــــــــحيح الب ـــــــــاري (42)
عقــود  :))أجمعـون(( تلكيـد لطـمير الفاعـل )أي الــواو( فـم قولـه )فصـلوا( ينظـر

 .1/38:الهبرجد

 .179 :المصباح المنير (43)

، والقطـــايا النحويـــة فـــم 3/294 :شـــرح التســـهيل :ينظـــر تفصـــيل الـــ  فـــم (44)
، وا ـتال  لفـظ الجـامل الصـحيح 293:وطات وكتب إعراب الحـديث النبـويم ط

 .121:للب اري دراسة نحوية )) أطروحة دكتوراه((

فــم مــادة  انظــر ميــااًل لــرده االحتجــاج بحــديث لعــدم يبوتــه عــن النبــم  (45)
 .239:رمض(( المصباح المنير))

، 491، 415، 475، 238، 172، 133، 147:المصــــــباح المنيــــــر :ينظــــــر (43)
577، 317 . 

 .4/241:سنن أبم داود (47)

 .2/175:النهاية :، وينظر217:المصباح المنير (48)

 .3/1217 :صحيح مسلم (49)
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 .213 :المصباح المنير (57)

 .3/77 :صحيح الب اري (51)

 .5/3382 :، وينظر اللسان438 :المصباح المنير (52)

 .1/535 :صحيح مسلم (53)

 .2/417 :النهاية :، وينظر379 :المصباح المنير (54)

 .5/43 :صحيح الب اري (55)

 .3/245 :الفا ل :، وينظر531 :مصباح المنيرال (53)

 .3/1334 :، وصحيح مسلم7/143 :صحيح الب اري (57)

 .( من سورة النسا 17جه  من اآلية ) (58)

، 1/194 :، والفـا ل17/487 :تهـايب اللغـة :، وينظـر93 :المصباح المنير (59)
 .1/247 :، والنهاية2/577و1/225 :والمشارل

 .2/329 :سنن أبم داود (37)

 .179 :المصباح المنير (31)

 .8/144 :صحيح الب اري (32)

 .117 :المصباح المنير (33)

 .2/1733 :صحيح مسلم (34)

 .3/13 :مقاييس اللغة :، وينظر341 :المصباح المنير (35)

 .1/527 :صحيح مسلم (33)

 .517 :المصباح المنير (37)

 .8/278 :صحيح الب اري (38)

 .443 :المصباح المنير (39)

 .4/273 :المعجم الكبير للطبرانم (77)

 .327 :المصباح المنير (71)

 .773،،313، 353، 292، 77، 83 :مصباح المنيرال :ينظر (72)

 .1/239 :صحيح مسلم (73)
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 .1/253 :السنن الكبر  (74)

 .1/55 :سنن أبم داود (75)

 .1/273 :االستاكار :ينظر (73)

 .1/79 :صحيح الب اري (77)

 .41:الناس( والمنسوخ من الحديث :، وينظر583 :المصباح المنير (78)

 .3/339 :ة، وارصاب4/377 :أسد الغابة :، وينظر148:المصباح المنير (79)

 .3/1398:، وصحيح مسلم5/194 :تنظر قصتها فم صحيح الب اري (87)

 .2/313 :معجم البلدان :، وينظر154:المصباح المنير (81)

 .8/37 :صحيح الب اري (82)

 .429:المصباح المنير (83)

ــــــر :ينظــــــر (84) ، 491، 477، 437، 382، 221، 174، 75 :المصــــــباح المني
527 ،377. 

 .12/445:التاج :وينظر، 387 :المصباح المنير (85)

 .1/234 :صحيح مسلم (83)

 .1/17 :سنن النسا م (87)

ـــــد :، وينظـــــر73 :المصـــــباح المنيـــــر (88) ـــــب الحـــــديث ألبـــــم عبي ، 2/93 :يري
 .1/185 :والمشارل

 .7/9 :صحيح الب اري (89)

 :، وشـــرح صـــحيح مســـلم2/299 :، وينظـــر النهايـــة233 :المصـــباح المنيـــر (97)
3/17. 

 .1/131 :صحيح مسلم (91)

، 1/337 :، والمشـارل292 :كتاب الفصـيح :، وينظر135 :المصباح المنير (92)
 .2/1112 :واللسان

 .3/1331 :صحيح مسلم (93)

 .3/35 :صحيح الب اري (94)
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 .1/418 :، وينظر مغنم اللبيب477 :المصباح المنير (95)

يـم راح فـم  ،بلفظ )) من ايتسـل يـوم الجمعـة يسـل الجنابـة1/153 :الموطل (93)
 .. ال( ((..فكلنما قرمب بدنة ،الساعة األولى

، 2/248 :، والنهايـة5/221 :نظـر: تهـايب اللغـة، وي243 :المصباح المنير (97)
 .3/424 :والتاج

 .على التوالم348، 294، 129 :المصباح المنير (98)

 .3/433 :مسند أحمد (99)

 .1/43 :الفا ل :، وينظر131 :المصباح المنير (177)

 .2/1725 :سنن ابن ماجه (171)

 .( من سورة البقرة229جه  من اآلية ) (172)

 .4/173 :النهاية :، وينظر539 :المصباح المنير (173)

 .2/994 :صحيح مسلم (174)

 .3/23 :النهاية :، وينظر338 :المصباح المنير (175)

 .( من سورة األعرا 34جه  من اآلية ) (173)

يـم راح فـم  ،بلفظ )) من ايتسـل يـوم الجمعـة يسـل الجنابـة1/153 :الموطل (177)
 .. ال( ((..فكلنما   قرمب بدنة ،الساعة األولى

 :وتنـــوير الحوالـــ ، 2/333 :فـــتح البـــاري :، وينظـــر295 :المصـــباح المنيـــر (178)
1/121. 

 .1/48 :صحيح الب اري (179)

 .5/235 :التاج :، وينظر132 :المصباح المنير (117)

 .2/835 :سنن ابن ماجه (111)

 .2/99 :، وينظر شرح سنن ابن ماجه للسندي148 :المصباح المنير (112)

 .3/123 :صحيح الب اري (113)

 .3/211 :النهاية :، وينظر478 :المصباح المنير (114)

 .1/43 :، وسنن النسا م37 :لترماي، وجامل ا1/17 :سنن أبم داود (115)
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 .1/17 :سنن أبم داود (113)

 .2/1771 :اللسان :، وينظر152 :المصباح المنير (117)

 .471 :المصباح المنير (118)

 .9/188 :صحيح الب اري (119)

 .1/543 :صحيح مسلم (127)

 .1/423 :سنن ابن ماجه (121)

، 2/139 :ألبــــم عبيــــد ثيريــــب الحــــدي :، وينظــــر455 :المصــــباح المنيــــر (122)
 . 2/228 :والمشارل، 8/271 :وتهايب اللغة

 .3/327 :سنن أبم داود (123)

 .3/329 :سنن أبم داود (124)

 .17/213 :عون المعبود :، وينظر282 :المصباح المنير (125)

 بلفظ ) مفتاح الصالة الطهور(.1/13 :سنن أبم داود (123)

 .431 :المصباح المنير (127)

ــدارمم (128) ــدبر1/184 :ســنن ال ، 3/1933 :انظــر اللســان .، والســه أي حلقــة ال
2137. 

 .5/193 :النهاية :، وينظر377 :نيرالمصباح الم (129)

 .573، 491، 437، 417، 473، 314، 172 :المصباح المنير :ينظر (137)

 .2/327 :صحيح مسلم (131)

 .1/274:عقود الهبرجد :،وينظر179 :المصباح المنير (132)

 .343 :المصباح المنير (133)

 .3/153 :سنن النسا م (134)

 .83 :المصباح المنير (135)

 .12/8 :، وفتح الباري3/273 :المعجم األوسط (133)

 .411 :المصباح المنير (137)

 .2/177 :صحيح الب اري (138)
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إن الاين يرحمهم اهلل من عباده الرحماُ  وحـا  العا ـد وهـو جـا ه  :فالتقدير (139)
كمـــا فـــم حاشـــية المصـــباح  .ألن العامـــل فيـــه فعـــل متصـــر  ؛قياســـاً 
 .1/315 :التنقيح :، وينظر223 :المنير

ـــر (147) ـــث :، وينظـــر223 :المصـــباح المني ـــود 31 :إتحـــا  الحيي  :الهبرجـــد، وعق
1/138. 

ــر (141) ، 439، 347، 248، 133، 149، 179، 93، 37 :ينظــر المصــباح المني
327. 

 .9/23 :، وصحيح الب اري3/45 :مسند أحمد (142)

 .543، 412، 159، 37 :، وتنظر أميلة أ ر  فم51 :المصباح المنير (143)

 .391 :المصباح المنير :ينظر (144)

صـحيح  :لـ( (( وينظـر..ا.، بلفظ )) أنه حرمم المدينة ما بين1/223 :النهاية (145)
 .3/43 :، والفا ل2/995 :مسلم

 .1/223 :النهاية :، وينظر87 :المصباح المنير (143)

والقــاموس ،، تعليــل محمــد فــؤاد عبــد الباقم2/995 :صــحيح مســلم :ينظــر (147)
 .1/398 :المحيط

 .591، 395، 179 :المصباح المنير :ينظر (148)

 .4/339 :السنن الكبر  للبيهقم (149)

 .2/758 :صحيح مسلم (157)

ــم3/32 :صــحيح الب ــاري :، وينظــر239 :المنيــرالمصــباح  (151) كمــال المعل  :، وا 
4/5. 

 .1/17 :، وارصابة2/827 :سنن ابن ماجه (152)

 .5/34 :معجم البلدان :، وينظر11 :المصباح المنير (153)

 .344، 593، 221 :ينظر المصباح المنير (154)

 .127 :المصباح المنير (155)

 .1/155 :سنن النسا م (153)
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 .321و238 ر فم ، وانظر ميااًل آ497 :المصباح المنير (157)

 .117 :المصباح المنير (158)

 .2/177 :سنن أبم داود (159)

 .323، 348، 447، 87، وتنظر أميلة أ ر  فم 174 :المصباح المنير (137)

 .على التوالم455، 382، 172 :المصباح المنير (131)

 .على التوالم314، 28، 9 :المصباح المنير (132)

 .على التوالم341، 583، 257، 152 :المصباح المنير (133)

 .2/172 :النهاية :، وينظر191 :نيرالمصباح الم (134)

 .4/93 :سنن أبم داود (135)

 .2/487 :المشارل :، وينظر333 :المصباح المنير (133)

 .3/1399 :صحيح مسلم (137)

 .2/217 :المقتطب :، وينظر172 :المصباح المنير (138)

 .2/93 :سنن الدارقطنم (139)
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 مصادر البحث ومراجعه
 .* القرآن الكريم

 ألبــم البقــا  العكبــري  ،اظ الحــديثإتحــا  الحييــث بــتعراب مــا يشــكل مــن ألفــ
 .1998، 1ط ،دار ابن رجب ،بالم ورفيقه موحيد عبد السال :تح ،(313)
 ( ــظ الجــامل الصــحيح للب ــاري ــة –( 253ا ــتال  لف ــد  ،-دراســة نحوي محم

 .2777 ،جامعة األنبار ،كلية التربية ،أطروحة دكتوراه ،جاسم عبد

 (923محمـد القسـطالنم )ألحمـد بـن  ،إرشاد الساري لشرح صحيح الب اري، 
 .بيروت ،دار إحيا  التراث العربم

 (433القرطبـم ) رالبن عبـد البـ ،االستاكار الجامل لمااهب فقها  األمصار، 
 .2777 ،، بيروت1ط ،دار الكتب العلمية ،سالم محمد عطا ورفيقه :تح

 دار  ،(337لعـه الـدين بـن األييـر الجـهري ) ،أسد الغابة فم معرفـة الصـحابة
 .1989 ،بيروت الفكر

 دار صــادر ،(852البــن حجــر العســقالنم ) ،ارصــابة فــم تمييــه الصــحابة، 
 .بيروت

 (388ألبــم ســليمان ال طــابم ) ،أعــالم الســنن فــم شــرح صــحيح الب ــاري، 
، 1ط ،دار الكتـب العلميـة ،أبو عبد اهلل محمد علـم سـم  ورفيقـه :اعتنى به

 .2777 ،بيروت

 ــدين الهركلــم ) ،األعــالم ــم للماليــين ،(1973ل يــر ال  ،، بيــروت4ط ،دار العل
1979. 

 1983 ،، بيروت1ط ،عالم الكتب ،(515البن القطاع ) ،األفعال. 

 مكتبـــة  ،علـــم فـــودة :( تـــح337البـــن القوطيـــة محمـــد بـــن عمـــر ) ،األفعـــال
 .2771 ،، القاهرة3ط ،ال انجم
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 أحمـد محمـد  :تـح ،(911لجالل الدين السـيوطم ) ،االقتراح فم أصول النحو
 .1973 ،القاهرة ،مطبعة السعادة ،قاسم

 تــح ،(544ألبــم الفطــل عيــاض بــن موســى ) ،إكمــال المعلــم بفوا ــد مســلم: 
 .1998، 1ط ،دار الوفا  ،يحيى إسماعيل

 1987، 2ط ،( دار الفكر745ألبم حيان األندلسم ) ،طالبحر المحي. 

 (911لجــالل الــدين الســيوطم ) ،بغيــة الوعــاة فــم طبقــات اللغــويين والنحــاة، 
 .بيروت ،المكتبة العصرية ،محمد أبو الفطل إبراهيم :تح

 د. عودة  ليل أبـو  ،بنا  الجملة فم الحديث النبوي الشري  فم الصحيحين
 .1994 ،، األردن2ط ،دار البشا ر ،عودة

 تـح ،(1275لمحمـد مرتطــى الهبيـدي ) ،تاج العروس من جواهر القـاموس: 
 .طبل الكويت ،جماعة من العلما 

 العرال ،دار الكتب،ورفيقيه ند. رشيد عبد الرحم ،ةتاري( العربي. 

 د. يحيـى  :تح ،(794لبدر الدين الهركشم ) ،التنقيح أللفاظ الجامل الصحيح
 .2774 ،، السعودية2ط ،مكتبة الرشد ،بن محمد علم الحكمم

  ــى موطــل مالــ ــ  عل ــوير الحوال ــدين الســيوطم ) ،تن مطبعــة  ،(911لجــالل ال
 .مصر ،إحيا  الكتب العربية

 محمـد هـارون  معبـد السـال :( تـح377ألبم منصور األههـري ) ،تهايب اللغة
 .1937-1934 ،مصر ،دار القومية العربية ،وجماعة

 ( بيـت األفكـار 279عيسى  الترماي ) نألبم عيسى محمد ب ،جامل الترماي
 .2774 ،لبنان ،الدولية

 ــة والنحويــة محمــد  د. ،الحــديث النبــوي الشــري  وأيــره فــم الدراســات اللغوي
 .1982، 1ط ،بغداد ،طاري حمادي
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 2ط ،أطــوا  الســل  ،د. محمــود فجــال ،الحــديث النبــوي فــم النحــو العربــم ،
 .1997 ،الرياض

 تــح ،(1793البغــدادي ) رلعبــد القــاد ، هانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب: 
 .1988 ،، القاهرة2ط ،مكتبة ال انجم ،محمد هارون معبد السال

 تـح ،(852البـن حجـر العسـقالنم ) ،ن الم ة اليامنـةالدرر الكامنة فم أعيا: 
 .1933، 2ط ،مطبعة المدنم ،محمد سيد جاد الحل

 ــدار قطنــم ــدار قطنــم ) ،ســنن ال ، 4ط ،( عــالم الكتــب385علــم بــن عمــر ال
 .1983 ،بيروت

 بيروت ،( دار الفكر255) نعبد اهلل بن عبد الرحم ،سنن الدارمم. 

 محمـد محيـم الـدين عبـد  :تـح ،(275سليمان بـن األشـعث ) ،سنن أبم داود
 .بيروت ،دار الفكر ،دالحمي

  رمحمـد عبـد القـاد :تـح ،(458ألحمد بـن الحسـين البيهقـم ) ،السنن الكبر 
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،عطا

 دار  ،ممحمـد فـؤاد عبـد البـاق :تـح ،(275محمـد بـن يهيـد ) ،سنن ابن ماجـه
 .بيروت ،الفكر

 بشـرح السـيوطم وحاشـية السـندي ،(373أحمد بن شعيب ) ،سنن النسا م، 
 .1978 ،دار الحديث القاهرة

  ــاهبم ) ،ســير أعــالم النــبال شــعيب االرنــؤوط  :تــح ،(748ألبــم عبــد اهلل ال
 .1983 ،، بيروت4ط ،مؤسسة الرسالة ،وآ رين

 ــد الــرحم :تــح ،(372البــن مالــ  ) ،شــرح التســهيل دار  ،الســيد ورفيقــه نعب
 .1997 ،، مصر1ط ،هجر
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  (1122لمحمـد بـن عبـد البـاقم الهرقـانم ) ،قانم على موطل مالـ شرح الهر، 
 .2773 ،، القاهرة1ط ،مكتبة اليقافة الدينية ،سعد  طه عبد الرؤو  :تح

 دار  ،(1138ألبم الحسن الحنفم المعرو  بالسـندي) ،شرح سنن ابن ماجه
 .بيروت ،الجيل

 دار  ،راجعــه  ليــل المــيس ،(373ألبــم هكريــا النــووي ) ،شــرح صــحيح مســلم
 .1987 ،، بيروت1ط ،القلم

 العـرال ،مهدي عبيد جاسم :تح ،(577البن هشام الل مم ) ،شرح الفصيح، 
 .1988، 1ط

 ) (253لمحمـد بـن إسـماعيل الب ـاري ) ،صحيح الب اري )الجامل الصحيح، 
 .بيروت ،دار الجيل

 ) محمـد  :تـح ،(231لمسـلم بـن الحجـاج ) ،صحيح مسـلم )المسـند الصـحيح
 .1972 ،، بيروت2ط ،دار إحيا  التراث العربم ،ماقفؤاد عبد الب

 دار الكتــب العلميــة ،(945للــداوودي محمــد بــن علــم ) ،طبقــات المفســرين، 
 .1983 ،، بيروت1ط

 أحمـد  :تـح ،(911جـالل الـدين السـيوطم ) ،عقود الهبرجد علـى مسـند أحمـد
 .1987 ،، بيروت1ط ،دار الكتب العلمية ،عبد الفتاح تمام ورفيقه

 دار إحيــا   ،(855بــدر الــدين العينــم ) ،لقــاري شــرح صــحيح الب ــاريعمــدة ا
   .بيروت ،التراث العربم

 ألبم الطيـب محمـد شـمس الحـل العظـيم  ،عون المعبود شرح سنن أبم داود
، 1ط ،دار الكتــب العلميــة ،صــححها عبــد اهلل محمــود محمــد ،(1329آبــادي)
 .2777 ،بيروت
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 ـــين ـــدي ) ،الع ـــد الفراهي ـــن أحم ـــل ب ـــح ،(175لل لي ـــم  :ت د. مهـــدي الم هوم
 .1985 ،بغداد ،دار الحرية ،ورفيقه

 دار الكتــاب  ،(224ألبــم عبيــد الهــروي القاســم بــن ســالم ) ،يريــب الحــديث
 .بيروت ،العربم

 محمـــد أبـــو الفطـــل  :تـــح ،(538للهم شـــري ) ،الفـــا ل فـــم يريـــب الحـــديث
 .2775 ،، بيروت1ط ،المكتبة العصرية ،إبراهيم ورفيقه

 صــححه  ،(852البــن حجــر العســقالنم ) ،صــحيح الب ــاري فــتح البــاري شــرح
 .بيروت ،دار الفكر ،بن عبد اهلل بن باه هعبد العهي

 ــاموس المحــيط ــادي ) ،الق ــروه آب ــوب الفي ــن يعق ــد ب ــل ،(817محم  ،دار الجي
 .بيروت

 د. ســلمان  ،القطــايا النحويــة فــم م طوطــات وكتــب إعــراب الحــديث النبــوي
 .2773 ،األردن ،اليقافمدار الكتاب  ،محمد سلمان القطاة

 ــون ــب والفن ــون عــن أســامم الكت ــة ) ،كشــ  الظن دار  ،(1737لحــاجم  ليف
 .بيروت ،العلوم الحديية

 دار  ،عبــد اهلل علــم الكبيــر ورفاقــه :تـح ،(711البــن منظــور ) ،لسـان العــرب
 .القاهرة ،المعار 

 ألبـــم الفـــتح  ،المحتســب فـــم تبيـــين وجـــوه شـــواا القــرا ات واريطـــاح عنهـــا
ـــم النجـــدي ناصـــ  ورفيقيـــه :تـــح ،(392بـــن جنـــم ) عيمـــان  ،القـــاهرة ،عل
2774. 

 جمــال  :تــح ،(1714لعلــم القــاري ) ،مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح
 .2771 ،، بيروت1ط ،دار الكتب العلمية ،عيتانم

 دار الفكر العربم ،(241أحمد بن محمد بن حنبل ) ،مسند أحمد. 
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 (544بم الفطل عياض بن موسـى )أل ،مشارل األنوار على صحاح اآليار، 
 .2772 ،، بيروت1ط ،دار الكتب العلمية ،إبراهيم شمس الدين :تح

 (777للفيومم أحمـد بـن محمـد ) ،المصباح المنير فم يريب الشرح الكبير، 
 .1994 ،، بيروت1ط ،دار الكتب العلمية

 ــم اللغــة والنحــو ــر واالستشــهاد بالحــديث ف ــب الحــديث واألي د.  ،معــاجم يري
 .2771 ،، القاهرة1ط ،مكتبة ال انجم ،سيد الشرقاويال

 ــم ) ،المعجــم األوســط ــم القاســم الطبران محمــد حســن محمــد  :تــح ،(337ألب
 .1999 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،حسن إسماعيل

 ( 323معجم البلدان، لياقوت الحموي)، بيروت. ،دار صادر 

 للطباعةدار مصر  ،د. حسين نصار ،المعجم العربم نشلته وتطوره. 

 المجيـــد  دحمـــدي عبـــ :تـــح ،(337ألبـــم القاســـم الطبرانـــم ) ،المعجـــم الكبيـــر
 .1984 ،مطبعة الههرا  الحديية العرال ،السلفم

 دار إحيـــا  التـــراث العربـــم ،(1987لعمـــر رطـــا كحالـــة ) ،معجـــم المـــؤلفين، 
 بيروت.

 حسـن  :تـح ،(731البن هشـام األنصـاري ) ،مغنم اللبيب عن كتب األعاريب
 . 1998 ،، بيروت1ط ،ر الكتب العلميةدا ،حمد

 محمــد هــارون معبــد الســال :تــح ،(395ألحمــد بــن فــارس ) ،مقــاييس اللغــة، 
 .1979 ،دار الفكر

 عطــيمة لمحمــد عبــد ال ــال :تــح ،(285ألبــم العبــاس المبــرد ) ،المقتطــب، 
 .بيروت ،عالم الكتب

 م لمحمـود محمـد  طـاب السـبك ،المنهل العاب المورود شرح سنن أبـم داود
 .1394، 2ط ،نشر المكتبة ارسالمية ،(1352)
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 ــوم اللغــة العربيــة ــديل يعقــوب ،موســوعة عل ــل ب ــة ،د. إمي  ،دار الكتــب العلمي
 .2773 ،، بيروت1ط

 بشــار  :تــح ،-244روايــة يحيــى اللييــم  –( 179لمالــ  بــن أنــس ) ،الموطــل
 .1997 ،، بيروت2ط ،دار الغرب ارسالمم ،عواد معرو 

 ــ  النحــاة مــن االح دار  ،د.  ديجــة الحــدييم ،تجــاج بالحــديث الشــري موق
 .1981 ،بغداد ،الرشيد

 تــح ،(385البــن شــاهين عمــر بــن أحمــد ) ،ثالناســ( والمنســوخ مــن الحــدي: 
 .1992 ،، بيروت1ط ،دار الكتب العلمية ،علم محمد معوض ورفيقه

 1ط ،وهارة اليقافـــة والشـــباب ،د. حســـن الشـــاعر ،النحـــاة والحـــديث النبـــوي ،
1987. 

 علـل عليـه ،(373البـن األييـر الجـهري ) ،نهاية فم يريب الحديث واأليرال: 
 .2772 ،، بيروت2ط ،دار الكتب العلمية ،صالح بن محمد بن عويطة

 دار  ،(1255لمحمـد بـن علـم الشـوكانم ) ،نيل األوطار شرح منتقى األ بـار
 .القاهرة ،الحديث

 عيل بـن محمـد أمـين ألسـما ،هدية العارفين أسما  المؤلفين وآيار المصنفين
 .بيروت ،دار العلوم الحديية ،(1927البغدادي )


