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البحث الّداللي في كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري لإلمام الكوراني 
 ىـ(ٖٜٛ)ت

 
 
 
 
 

 الممخص
لى مسائل إذ تم التطرق إ ،تناول البحث دراسة داللية في أحد شروح البخاري

الترادف، والتضاد، والفروق المغوية، و المشترك المفظي،  ي:ال وىأداللية ميمة في المغة 
مع وجود أحد عمماء القرن وال سيما يا ظواىر ميمة في المغة وصفب ،مث المغويوالمث

النبوي الشريف، في خدمة لغة القرآن والحديث  كبير دورالثامن اليجري الذي كان لو 
 المغة كافة . سموب الناجح و الفيم الواسع لعمومفكان لو األ

 
Abstract 

Research entitled ((semantic search in the current book Kawthar to 

Riad conversations Bukhari forward Alchorana the d. ٜٖٛ AH)) 

The research study tag in one of the annotations Bukhari as it has 

been touched on the issues of semantic task in the language, but a common 

verbal, synonyms, and antagonism, and the differences of language, and the 

triangle of language as phenomena are important in language, especially 

with the presence of a scientists eighth century Hijri who had a  major role 

in the service of the language of the Quran and modern style, and had a 

successful and broad understanding of the language of all sciences. 
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 إن من يقرأ كتاب الكوثر الجاري لمكوراني يجد فيو مباحث داللية، وىي تتمثل بالمطالب اآلتية:
 المطمب األول: االشتراك المفظي

ن فأكثر، داللًة المفظ الواحد الداّل عمى معنيين مختمفي»المشترك المفظي: ىو 
 .(ٔ)«عمى السواء عند أىل تمك المغة

قد ُعني عمماء المغة األوائل بيذه الظاىرة عناية كبيرة، وظيرت مؤّلفات كثيرة ف
 .(ٕ)متخصصة بيذا الفّن المغوي

ِمن كالِميم... اتفاق اعَمْم أّن »ه( إذ قال: ٓٛٔوأقدم من نّبو عميو سيبويو )ت
 .(ٖ)«المفظتين واختالف المعنيين

 والخالف قديم في حقيقة وقوع االشتراك في المغة عمى فريقين:
ه( وابن فارس ٓٛٔفريق ُمِقرّّ بوقوعو في المغة، وعمى رأِسيم سيبويو )ت .ٔ

 .(ٗ)ه(ٜٖ٘)ت

 .(٘)ه(ٖٚٗوفريق آخر ُمنِكٌر لوقوعو، وعمى رأسيم ابن درستويو )ت .ٕ

المغة تعجُّ بو، وىذا والذي يظير وقوعو في المغة، إذ ال سبيَل إلى إنكاره وكتب 
 .(ٙ)ما قالو األكثرون

فاالشتراك المفظي ظاىرة عاّمة في المغات العالمية وليس مقتصًرا عمى المغة 
 .(ٚ)العربية كما صّرح بذلك ستيفن أولمان

ال ُبّد ليا من أسباب لمظيور، وىي عمى و من ظوىر المغة  والمشترك المفظي يعد
 :(ٛ)النحو اآلتي

 لفاظ المغة العربية، وال سّيما بعد اسإسالم.التطور الداللي أل .ٔ

 التطور الصوتي الذي يطرأ عمى األلفاظ بمرور الزمن. .ٕ

 ظاىرة االقتراض من المغات المختمفة. .ٖ

 اختالف الميجات. .ٗ

أّما موقف الكوراني منو فيو من القائمين بوقوعو، فمرًة ُيصّرح بو في كتابو وىو 
ظ الواحد من دون تصريح منو باالشتراك وىو قميل، ومرًة يوِرُد معاني متعددة لّمف

 األكثر، وسأحاول الوقوف عمى بعضيا:
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فمما صّرح فيو بوقوع االشتراك المفظي قولو في لفظة )عروس( الواردة في 
َل قال: )...  حديث أنس بن مالك  ِبَزْيَنَب  َما ُأْنِزَل ِفي ُمْبَتَنى َرُسوِل المَِّو َوَكاَن َأوَّ

 .(ٜ)...(ِبَيا َعُروًسا َأْصَبَح النَِّبيُّ  ،ِبْنِت َجْحشٍ 
 

(، العروس: لفظ مشترك بين الرجل ِبَيا َعُروًسا َأْصَبَح النَِّبيُّ »)قال الكوراني: 
 .(ٓٔ)«والمرأة ما دام كل واحٍد منيما في إعراسو

ه( كممة )النقع( بالتراب عمى ٕٙ٘ومما صّرح بوقوعو عند تفسير البخاري )ت
َمى َأِبي ُسَمْيَماَن َما َلْم َيُكْن َنْقٌع َدْعُينَّ َيْبِكيَن عَ ، قال: ) في قول عمر  الرأس، الوارد

ْوتُ »(، قال البخاري: َأْو َلْقَمَقةٌ   .(ٔٔ)«َوالنَّْقُع: التَُّراُب َعَمى الرَّْأِس، َوالمَّْقَمَقُة: الصَّ
لرأس، أي: بفتح النون وسكون القاف: التراب عمى االنَّْقع( »)قال الكوراني: 

وضع التراب عمى الرأس من النقيع وىو الغبار، وىذا قول ابن األثير. وقال بو 
األكثرون: رْفع الصوت بالبكاء، والتحقيق: أنو مشترك ُيطمق عمى الصوت وعمى 

 .(ٕٔ)«الغبار
ومما أشار إليو باالشتراك من دون التصريح قولو في لفظة )َأَنِفْسِت( الواردة في 

َأْبِكي، َفَقاَل: َما َلِك َوَأَنا   َدَخَل َعَميَّ َرُسوُل المَّوِ )...  اهلل عنيا رضيحديث عائشة 
 .(ٖٔ)(...َأَنِفْسِت؟

)ما لِك َأنفْسِت( بفتح النون وكسر الفاء وبضم النون أيًضا  فذكر أّن قولو 
 .(ٗٔ)«يكون في الحيض والنّْفاس، إال أّن الفتح في الحيض أشير والضم في النفاس

لم يصّرح بو أنو من المشترك المفظي واكتفى باسإشارة إليو قولو عند ومما 
قال: )قال عبد اهلل: كّنا إذا َصمَّْيَنا  )التحيات( الواردة في حديث شفيق بن سممة 

ُقْمنا: السالُم عمى ِجْبِريَل وِمْيَكائيل... َفْمَيُقل: التِحّياُت هلِل  َخْمَف النِبيّْ 
 .(٘ٔ)والصَمَوات...(

التحيات( جمُع )تحّية(، وُفسّْرت التحيُة بالُممك، وُفسّْرت بالبقاء »)ل الكوراني: قا
 .(ٙٔ)«، ولمعنى من     ثابت هلل، واجٌب لو لذاِتوِ والدوام، وُفسّْرت بالسالمة

قال:  أّن النبي  ومنيا كذلك لفظة )الَوْتر( الواردة في حديث ابن عمر 
 .(ٚٔ)(ِر، َكَأنََّما ُوِتَر َأْىَمُو َوَماَلوُ الَِّذي َتُفوُتُو َصاَلُة الَعصْ )
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َوَتَر أىَمَو وماَلُو(، معناه: حرب أىمو ومالو، ِمن: وترُت فالًنا: »)قال الكوراني: 
إذا قتمَت حميَمُو، وقيل: معناه: ُأفِرَد عن أىمو ومالو، أي: صار فرًدا عن أىمو ومالو، 

 .(ٛٔ)«ومالو وعمى ىذا والذي قبمو، فالمعنى: ذىاب جميع أىمو
 : أّن رسول اهلل  َبَدَنة( الواردة في حديث أبي ُىريَرةومن ذلك أيًضا لفظة )

َب َبَدَنةً قال: )  .(ٜٔ)...(َمِن اْغَتَسَل َيْوَم الُجُمَعِة ُغْسَل الَجَناَبِة ثُمَّ َراَح، َفَكَأنََّما َقرَّ
َب َبَدنًة(، البَدنة:»)قال صاحب الكوثر الجاري:  ُتطَمُق عمى البعير  فكأّنما قرَّ

 .(ٕٓ)«والبقر...
ومن أمثمة االشتراك المفظي ما ورد عن الكوراني عند لفظة )القرآن( الواردة في 

الُقْرآُن، َفَكاَن َيْأُمُر  ُخفَّْف َعَمى َداُوَد َأّنو قال: ) حديث أبي ىريرة عن النبي 
 .(ٕٔ)...(ُتْسَرَج َدَوابُّوُ  ِبَدَوابِّْو َفُتْسَرُج، َفَيْقَرُأ الُقْرآَن َقْبَل َأنْ 

القرآن... فيقرأ القرآن(، القرآن األول   ُخفّْف عمى داودَ »)قال الكوراني معمًقا: 
 .(ٕٕ)«بمعنى: الِقراءة، والثاني بمعنى: الزبور...

ومن أمثمة االشتراك المفظي عنده لفظة )ِظْئر( الواردة في حديث أنس بن مالك 
 ( :ِل المَِّو َع َرُسو َدَخْمَنا مَ قال  ِْبَراِىيمَ (ٖٕ)َعَمى َأِبي َسْيٍف الَقْين  ، َوَكاَن ِظْئًرا سِإِ
)(ٕٗ). 

ِظْئًرا( بكسر الظاء: أمُّ الطفل من الرضاع، ىذا أصُمُو، وُيطَمُق »)قال الكوراني: 
 .(ٕ٘)«...عمى الزوج أيًضا؛ ألنو أبوه رضاًعا

: )...  اهلل عنيارضي ومن ذلك أيًضا لفظة )كنف( الواردة في حديث عائشة 
َوالمَِّو ِإنَّ الرَُّجَل الَِّذي ِقيَل َلُو َما ِقيَل َلَيُقوُل: ُسْبَحاَن المَِّو، : رضي اهلل عنيا  قالت عائشة

 .(ٕٙ)...(َكَشْفُت ِمْن َكَنِف ُأْنَثى َقطُّ الَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما  َفوَ 
...( ىو بفتح النون: الستر... َثىَكَشْفُت ِمْن َكَنِف ُأنْ َما  واهلل»)قال الكوراني: 
 .(ٕٚ)«الكَنُف: الجانب أيًضا

 المطمب الثاني: األضداد
. وقد اختمف المغويون (ٕٛ)ىي األلفاظ التي تنصرف إلى معنيين متضاّدين

القدامى في صحة وقوع ظاىرة األضداد في المغة، فمنيم من أثبتيا وىم ُكُثر. فمن 
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، وأبو (ٕٖ)، وأبو عبيد القاسم بن ساّلم(ٖٔ)صمعي، واأل(ٖٓ)، وسيبويو(ٜٕ)ىؤالء الخميل
 . (ٖٗ). ومنيم َمن أنكرىا، ومن ىؤالء: ثعمب وابن درستويو(ٖٖ)الطيب المغوي

أّما المحَدُثون فقد اختمفت مواقفيم من ىذه الظاىرة، فقد استبعد الدكتور إبراىيم 
وذىب  أنيس الكثير من ألفاظ األضداد وقصر الظاىرة عمى نحٍو من عشرين لفظة،

إلى أن ىذا المقدار الضئيل من كممات المغة ال يستحق عنايًة أكثر من ىذا، وال سّيما 
أن مصير كممات التضاد إلى االنقراض من المغة، وذلك بأن تشتير بمعنى واحد من 

 .(ٖ٘)المعنيين مع مرور الزمن
 
 

كثر من ويعدُّ التضاد قريب الشبو من االشتراك في كون المفظة منيما تدلُّ عمى أ
معنى، ويفترق عنو في أّن التضاّد رىين بمعنيين ال أكثر، وأّن ىذين المعنيين 
متضادان ال مختمفان، وأكثر المغويين عمى أّن التضادَّ نوٌع من المشترك، ولكنو نوع 

لى ذلك ذىب بعض المغويين  .(ٖٙ)أخّص منو، وا 
واألضداد »ا بذاتو، إذ قال: إال أّن أبا الطيب المغوي جعمو شيًئا متنّقاًل ونوًعا قائمً 

وليس كلُّ ما خالف الشيء ضدِّا، أال ترى جمُع )ِضّد(، وِضدُّ كلّْ شيٍء: ما نافاه... 
نما ضدُّ القوِة الضعف، وضد الجيل  أن القوة والجيل مختمفان وليسا ضدَّين، وا 

 .(ٖٚ)«العمم
 .(ٖٛ)الضديةوبيذا يكون أبو الطيب أدق المغويين نظًرا إلى ظاىرة األضداد فكرة 

أما موقف الكوراني من األضداد، فيو مع الذين قالوا بوقوعو في المغة، وىذا ما 
 صّرح بو في كوثره في أكثر من موضع، وسأقف عمى بعٍض منيا:

قال:  فمن تصريحو بمفظ األضداد )شاَمُو( الوارد في حديث جابر بن عبد اهلل 
 .(ٜٖ)ي؟ قمُت: اهلل، فشاَمُو ثُّم...(... قال: من يمنُعك منّ  )غزونا مع رسول اهلل 
الغمد، وقوُلُو في السيف: )فشاَمُو( بشين معجمة، أي: َردَُّه في »قال الكوراني: 

 .(ٓٗ)«وىو من األضداد، شاَمُو: إذا سمَُّو ولم يعاِقب
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ل( الواردة في  ومن تصريحو بمفظة األضداد أيًضا ما ذكره عن لفظة )ُمَنصّْ
َفِإَذا َدَخَل َشْيُر َرَجٍب ُقْمَنا: ... ُكنَّا َنْعُبُد الَحَجردّي، يقول: )حديث أبي رجاٍء الُعَطارِ 

ُل اأَلِسنَّةِ   .(ٔٗ)...(ُمَنصّْ
ُل األسّنة( بضم الميم وكسر الصاد: من اسإنصال، »)قال الكوراني معّمًقا:  ُمَنصّْ

 .(ٕٗ)«، وىو من األضداد...وىو اسإخراج
ن أمثال الدكتور إبراىيم أنيس إلى إنكار قمت: وقد ذىب بعض العمماء الُمْحَدثي

 .(ٖٗ)أن تكون مثل ىذه األلفاظ من األضداد
 ومن أمثمة األضداد أيًضا لفظة )َنْوء( الواردة في حديث زيد بن خالد الُجَيِنّي 

ْبِح ِبالُحَدْيِبَيةِ  َصمَّى َلَنا َرُسوُل المَِّو قال: ) ْوِء َكَذا ِبنَ َوَأمَّا َمْن َقاَل: ... َصاَلَة الصُّ
 .(ٗٗ)...(َوَكَذا

بَنْوء( بفتح النون وسكون الواو: من األضداد، ُيطَمُق عمى »)قال الكوراني: 
 .(٘ٗ)«الغروب والطموع...

 
ومن األضداد أيًضا في كتاب الكوثر الجاري لفظة )أخفى( الواردة في حديث 

... ِو، َيْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظمُّوُ َسْبَعٌة ُيِظمُُّيُم المَُّو ِفي ِظمّْ قال: ) عن النبي  أبي ىريرة 
 .(ٙٗ)(...َوَرُجٌل َتَصدََّق، َأْخَفى َحتَّى اَل َتْعَمَم ِشَماُلُو َما تُْنِفُق َيِميُنوُ 

(... يقال: )أخفيُت الشيء: سترُتُو، وَخَفيُتُو: ورجٌل تصّدق أخفى»)قال الكوراني: 
 .(ٚٗ)«أظيرُتُو، وقيل: ىما مًعا من األضداد

 ّرح بو أنو من األضداد لفظة )الشَّْعب( الواردة في حديث أنس بن مالك ومما ص

( : َّْأنَّ َقَدَح النَِّبي  ٍة  .(ٛٗ)(اْنَكَسَر، َفاتََّخَذ َمَكاَن الشَّْعِب ِسْمِسَمًة ِمْن ِفضَّ
صالُحُو »)قال الكوراني:  الشَّْعب( بفتح الشين وسكون العين: الشّق والصْدع، وا 

 .(ٜٗ)«شَّْعب، فيو إَذن من األضدادأيًضا ُيسّمى ال
ومن أمثمة األضداد في كتاب الكوثر الجاري ما ورد في لفظة )الشََّفق( نقاًل عن 

َأْعَتَم قالت: )...  رضي اهلل عنياه(، وذلك عند حديث عائشة ٙٓٙابن األثير )ت
 .(ٓ٘)...(ِغيَب الشََّفقُ َوَكاُنوا ُيَصمُّوَن ِفيَما َبْيَن َأْن يَ ... ِبالِعَشاءِ  َرُسوُل المَِّو 
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ُيطمق عمى األحمر  (...َيغيب الشفق»)قال الكوراني تعقيًبا عمى الحديث: 
 .(ٔ٘)«واألبيض، فيو من األضداد، قالو ابن األثير...

ومما يصّرح فيو بأنو من األضداد واكتفى باسإشارة إليو قولو في لفظة )الشَّّف( 
اَل َتِبيُعوا الذََّىَب قال: ) أّن رسول اهلل  التي ورد النيي عنيا في حديث أبي سعيد  

 .(ٕ٘)...(ِبالذََّىِب ِإالَّ ِمْثاًل ِبِمْثٍل، َواَل ُتِشفُّوا َبْعَضَيا َعَمى َبْعضٍ 
المعجمة وتشديد الفاء: ِمَن ين شوال ُتِشفُّوا( بضم التاء وكسر ال»)قال الكوراني: 

 .(ٖ٘)«)الشَّّف(، وىو الزائد والناقص...
 لثالث: الترادفالمطمب ا

ذا تتاَبَع شيئاِن فيو الترادف، وتراَدَف الشيء، أي:  الترادف لغًة: ىو التتابع، وا 
 .(ٗ٘)تِبَع بعضو بعًضا، وَرديُفَك: الذي ُيالزُمك وُيتابُعك، والجمع: ُرَدفاء وردافى

. وىذا التعريف (٘٘)أما اصطالًحا: فيو داللة لفظين أو أكثر عمى معًنى واحد
لذي عّرفوه بأنو: داللة ِعّدة كممات مختمفة ومنفردة عمى المسمى اصوليين نفسو عند األ

 .(ٙ٘)أو المعنى الواحد داللة واحدة
 
 

وقد نّبو عمماء المغة قديًما وحديثًا عمى وجود ىذه الظاىرة في المغة العربية، 
المعنى اختالف المفظين و واعمم أّن من كالِميم... »وأقدم َمن أشار إلييا سيبويو بقولو: 

 .(ٚ٘)«واحد... نحو: )ذىب واطمَق(
وعّبر عنو األصمعي بتسميو أحد مؤلفاتو )ما اختمفت ألفاُظُو واتفقت 

 .(ٜ٘))التكافؤ(ب . وعّبَر غيُرُه عن ىذه الظاىرة (ٛ٘)معانيو(
وتعدُّ الرسائل المغوية التي أّلفيا الرواة وعمماء العربية في القرنين الثاني والثالث 

)كتب الموضوعات( أو )معجمات المعاني(، التي ب ، أو ما ُيعرف اليجريين خاّصة
ُألّْفت في موضوعات متعددة كالخيل واسإبل والسالح... إلخ، ُتَعدُّ صورة متقدمة من 
صور مؤلفات الترادف، فقد ُعني أصحابيا بتدوين مفردات المغة المتصمة بموضوع 

عنى الواحد، وقد ُجِمعت سماًعا الرسالة وما يتعمق بو، فاحتوت عمى عّدة أسماء لمم
 .(ٓٙ)وروايةً 
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ومن المعموم الخالف في أصل وقوعو في المغة بين القدامى عمى فريقين، فمنيم 
ه( ٖٓٚه( وابن خالويو )تَٓٛٔمن ال يمنع وقوعو في المغة وعمى رأسيم سيبويو )ت

رسي ه(، وفريق يمنع وقوعو، يترأسيم في ذلك أبو عمي الفاٚٔٛآبادي )ت الفيروز و
 .(ٔٙ)ه(ٜٖ٘ه(، وأبو ىالل العسكري )تٜٖ٘ه(، وابن فارس )تٖٚٚ)ت

وال سبيل إلى إنكار ظاىرة الترادف في المغة، فُكُتب المعاجم تعجُّ في طّياتيا 
فراد جمع من  بالكثير من المفردات المختمفة في المفظ الدالة عمى معاٍن واحدة، وا 

 .(ٕٙ)المغويين كتًبا جمعت تمك األلفاظ المترادفة
أما موقف الكوراني من الترادف، فيو من القائمين بوقوعو، وقد صّرح بو في عّدة 
مواضع، وفي مواضع أخرى لم يصّرح بو إال أنو أورد ما يدلُّ عميو كإيراد لفظتين 

 بمعًنى واحد. فمن تمك األمثمة التي صّرح بيا ما يأتي:
 . السَِّكْيَنة والوقار:ٔ

ِإَذا َسِمْعُتُم اسِإَقاَمَة، َفاْمُشوا قال: ) ن النبي ع وذلك عند حديث أبي ىريرة 
اَلِة َوَعَمْيُكْم ِبالسَِّكيَنِة َوالَوَقارِ   .(ٖٙ)...(ِإَلى الصَّ

وعميكم بالسَّكينة والوقار(، إّن الوقار كالتفسير لمسكينة، وظاىر »)قال الكوراني: 
 .(ٗٙ)«...مترادفان كالميم أنيما

 ْوَنق:. النْضَرة والُحْسن والرَّ ٕ
َفِإَذا َبَمَغ قال: )إّن الناَس قالوا: يا رسوَل اهلل...  وذلك عند حديث أبي ىريرة 

 .(٘ٙ)...(َباَبَيا، َفَرَأى َزْىَرَتَيا، َوَما ِفيَيا ِمَن النَّْضَرِة َوالسُُّرورِ 
(، أي: َفَرَأى َزْىَرَتَيا، َوَما ِفيَيا ِمَن النَّْضَرةِ )»قال الكوراني تعقيًبا عمى الحديث: 
 .(ٙٙ)«من الُحْسن والرونق، فيما لفظان مترادفان
 ومما لم يصّرح بو فأمثمتو ما يأتي:

 . الحقل والقراح:ٖ
. إذ قال (ٚٙ)قال: )ُكّنا أكثر أىل المدينِة حقاًل...( وذلك عند حديث رافع 

حقاًل( بفتح الحاء وسكون القاف: األرض التي »)الكوراني تعقيًبا عمى ىذا الحديث: 
 .(ٛٙ)«زَرع، ويسميو أىل العراق: القراحتُ 
 . التدّثر والتزمُّل:ٗ
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ُل َما ُبِدَئ ِبِو َرُسوُل المَِّو قالت: ) رضي اهلل عنياوذلك عند حديث عائشة   َأوَّ
ُموِني... فإذا الَمَمك... ِمَن الَوْحيِ  ُموِني َزمّْ  چ     ھ  ھچ  َفَأْنَزَل المَُّو َتَعاَلى: ،َفُقْمُت: َزمّْ

)...(ٜٙ). 
ُموِني)»قال الكوراني:  كذا ىنا، ورواه في  چ   ھ  ھچ  َفَأْنَزَل المَُّو َتَعاَلى: ،َزمّْ
 ، وىذا يدلّ (ٓٚ) چ ھ  ھچ  َدثَُّروِني َوَصبُّوا َعَميَّ َماًء َباِرًدا، َفَنَزَلْت:تفسير سورة المدثر: )

تَدثَّر بالثوب: تغّطى بو عمى أّن التَدثُّر والتزمُّل بمعنى واحد، وىو كذلك، فإنو ُيقال: 
، وتزمَّل: اشتمل بو  .(ٔٚ)«والتفَّ

 . السَّداد والقصد:٘
ِإنَّ الدّْيَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشادَّ قال: ) أّن النبّي  وذلك عند حديث أبي ىريرة 

 .(ٕٚ)...(الدّْيَن َأَحٌد ِإالَّ َغَمَبُو، َفَسدُّْدوا َوَقاِرُبوا، َوَأْبِشُروا
فسّددوا(، التسديد: ىو إصابة الغرض المقصود، وأصمو من »)قال الكوراني: 

 .(ٖٚ)«تسديد السيم، إذا أصاب الغرض المرمّي ولم ُيخِطئو
 . المحس والمعق:ٙ

َفَنْمَعُقُو َوُكنَّا َنَتَمنَّى قال: )كانت فينا امرأٌة...  وذلك عند حديث َسيل بن سعد 
 .(ٗٚ)(َيْوَم الُجُمَعِة ِلَطَعاِمَيا َذِلكَ 

 .(٘ٚ)«َفَنمَعُقُو(، أي: نمحُسُو، وىذا يدلُّ عمى أنو قد ثخن»)الكوراني: قال 
 . الممجأ والمعاذ:ٚ

: )ستكوُن ِفَتٌن... وَمن  قال: قال رسول اهلل    وردتا في حديث أبي ىريرة
 .(ٙٚ)وجَد ممَجًأ أو َمَعاًذا فْمَيُعْذ بو(

 
 

 .(ٚٚ)«بمعًنى ممجًأ أو َمعاًذا( بفتح الميم، وىما»)قال الكوراني: 
 المطلب الرابع: الفروق اللغوية

ومنو تقارب المفظين باب أجناس الكالم... »ه(: ٜٖ٘قال ابن فارس )ت
واختالف المعنيين وذلك قولنا: )َحِرَج(: إذا وقع في الَحَرج، و)َتَحرََّج(: إذا تباَعَد عن 

 .(ٛٚ)«الَحَرج
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فظ وآخر، قال أبو ىالل فيو أقوى ُحّجًة لمنكري الترادف، وىو وجود فرق بين ل
العبارات واألسماء يوِجُب اختالف  الشاىد عمى أّن اختالف»ه(: ٓٓٗالعسكري )ت

ذا ُأشير إلى الشيء مّرة  المعاني، أّن االسم كممة تدلُّ عمى معنى داللة اسإشارة، وا 
 .(ٜٚ)«واحدة فُعِرف فاسإشارُة إليو ثانية وثالثة غير مفيدة

اختالف المفظين ومن أجناس الكالم... »ه( قال: ٜٔٔونقل السيوطي )ت
 .(ٓٛ)«وتقارب المعنيين

وقد اىتم الكوراني بظاىرة الفروق المغوية، وأورد أمثمًة منو، وسأقف عمى بعٍض 
 منيا:

 . َسَمر وَسَمل:ٔ
َفَأْرَسَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى ... نَّ َناًسا ِمْن ُعَرْيَنةَ قال: )إ وذلك عند حديث أنس 

 .(ٔٛ)...(ِو َوَسمََّم، َفُأِتَي ِبِيْم، َفَقطََّع َأْيِدَيُيْم َوَأْرُجَمُيْم، َوَسَمَر َأْعُيَنُيمْ اهلُل َعَميْ 
وَسَمَر أعيَنيم( بفتح الميم المخففة، أي: كحل أعيَنيم بمسامير »)قال الكوراني: 

 .(ٕٛ)«محماة، وأما السمل بالالم، فيو قمع العين...
التي نقميا عن مبيم من دون تعميق منو، فمن كما َضمَّ كتاُبُو بعَض الفروق 

 ذلك:
 . المبط والخبط:ٕ

َل َما اتََّخَذ النَّْساءُ قال: ) وذلك عند حديث ابن عباس  َوَجَعَمْت َتْنُظُر ِإَلْيِو ... َأوَّ
 .(ٖٛ)...(َيَتَموَّى، َأْو َقاَل َيَتَمبَّطُ 

: الضرُب باليد، والخْبُط يتمّبط( وىو بمعنى: يتمّوى، وقيل: المبطُ »)قال الكوراني: 
 .(ٗٛ)«بالرّْْجل

 . نيس ونيش:ٖ
َفُرِفَع ِإَلْيِو »ِفي َدْعَوٍة،  قال: )ُكّنا مع النبيّْ  وذلك عند حديث أبي ىريرة 

 .(٘ٛ)(الذَّْراُع، َوَكاَنْت ُتْعِجُبُو َفَنَيَس ِمْنَيا َنْيَسةً 
ممة: األخذ بأطراف األسنان، (، النيس بالميَفَنَيَس ِمْنَيا َنْيَسةً »)قال الكوراني: 

 .(ٙٛ)«وبالمعجمة: ىو األخذ باألضراس...
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 . َقدَّ وَقطَّ:ٗ
حّدثيم )عن ليمِة ُأْسِرَي  أّن النبي  وذلك عند حديث مالك بن صعصعة 

 .(ٚٛ)بو... إذ أتاني آٍت فَقدَّ...(
َقّصو : (الَقطُّ )الَقّد(: قطُع الشيِء طواًل، و»)قال الكوراني معمًّْقا عمى الحديث: 

 .(ٛٛ)«عرًضا
 . َنَفَش وَىَمَل:٘

في قول اهلل تعالى:  (ٜٛ)لفظة )نفشت( بـ )َرَعْت( وذلك عند تفسير ابن عباس 
 چ  ڻ  ڻ  ں  ں       ڱچ 

(ٜٓ) . 
بال راٍع، فإْن َرَعت بالنيار بال راٍع قيل:  (ٜٔ): َرَعْت لياًل(تْ شَ فَ نَ »)قال الكوراني: 

 .(ٕٜ)«َىَمَمت
كتاُب الكوثر الجاري بعض الفروق التي نقميا عّمن سبقو، فأوردىا من  كما َضمَّ 

 دون تعميق، فمن ذلك:
 . ُضْعف وَضْعف:ٙ

ه( فيما نقمو: )ُضْعف وَضْعف ٕٙ٘وذلك عند قول أبي عبد اهلل البخاري )ت
 .(ٖٜ)لغتان(

ُضْعف وَضْعف لغتان(، قال الخميل: إنيما لغتان مختمفتان، »)قال الكوراني: 
 .(ٜٗ)«ّم ما كان في الجسد، وبالفتح في العقل والرأيفبالض

 المطلب الخامس: المثّلث اللغوي
ما اّتفقت أوزاُنُو وتعادَلت أقساُمو، »ه( بأنو: َٕٔ٘حدَّه ابن السّْْيد البطميوسي )ت

بحركة فائو فقط كالَغْمز والِغْمز والُغْمز. أو بحركة عينو كالرَجل والرِجل  ولم تختمف إالّ 
، أو كانت فيو ضمتان تقابالن فتحتين وكسرتين كالسَّْمَسم والسّْْمِسم والرُجل

 .(ٜ٘)«والسُّْمُسم
فإّن تثميث الكمم فنّّ تميل نفوُس األذكياء إليو، » ه(ٕٚٙ)تويقول ابن مالك:

صابة النفع بو غير  ويعذر من قوى حرصو عميو، فإّن فوائَدُه في سبل األدب كثيرة، وا 
ياد المتجانسات لطالبييا وامتياز الممتبسات بكشف فمن فوائده: انقعسيرة. 
 .(ٜٙ)«معانييا
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لكنو لم يتأتَّ لو منو إال ،وأول َمن ُعني بيذا الفن )محّمد بن المستنير قطرب( 
قدر يسير، وما َبِرئ بو مع اسإقالل من اسإخالل، وال وقى مع اسإىمال رداءة 

 .(ٜٚ)االستعمال
ي وردت مثمثة عمى اختالف معانييا، وقد ُعني الكوراني ببعض المفردات الت

 وكان تعاممو معيا بالتصريح بتثميثو مرة، والنقل عّمن سبقو أخرى.
  

)أّن النبيَّ  فمن أمثمتو لفظة )ُخشاش( الواردة في حديث أسماء بنت أبي بكر 
 )صّمى صالَة الكسوف... قال نافع: حسبُت أنو قال: من َخشيش أو ِخَشاش(ٜٛ). 

و)الخشاش( مثمث الخاء: ىواّم األرض، »عمًقا عمى الحديث: قال الكوراني م
 .(ٜٜ)«وقيل: نباتيا...

 : ومن ذلك أيًضا لفظة )ُجْثوة( الواردة في قول أبي رجاء الُعطاردّي 
 .(ٓٓٔ)...(َجَمْعَنا ُجْثَوًة ِمْن ُتَراٍب، ثُمَّ ِجْئَنا ِبالشَّاِة َفَحَمْبَناُه َعَمْيوِ )... 

ُجْثَوة( بالجيم المثمثة: القطعة من »)عمى الحديث: قال الكوراني معمًقا 
 .(ٔٓٔ)«التراب

ا ُفِتَحْت أنو قال: ) <ومن ذلك أيًضا لفظة )السُّّم( الواردة في حديث أبي ىريرة  َلمَّ
 .(ٕٓٔ)...(َشاٌة ِفيَيا َسمّّ  َخْيَبُر، ُأْىِدَيْت ِلَرُسوِل المَِّو 

 .(ٖٓٔ)«الّسم( مثمث السين»)قال الكوراني: 
قال: قال رسول اهلل  أيًضا لفظة )َأثَرة( الواردة في حديث أنس بن مالك ومنو 

)...إّنكم َسَتَرْوَن َبعدي َأَثَرًة ...( :(ٔٓٗ). 
َثَرة( بفتح ىمزتيا وضميا أَ »)قال الكوراني تعميًقا عمى الحديث المذكور: 

 .(٘ٓٔ)«وكسرىا: اسٌم من اسإيثار...
ِإنَّ الَحَرَم اَل ُيِعيُذ ول عمر بن سعيد: )... ومنو كذلك لفظة )الخْربة( الواردة في ق

 .(ٙٓٔ)...(َعاِصًيا، َواَل َفارِّا ِبَدٍم، َواَل َفارِّا ِبَخْرَبةٍ 
الَخْربة( بتثميث الخاء المعجمة وسكون الراء الميممة: العيب، »)قال الكوراني: 

تجيزه  والمراد بو ىنا: الذي يفرُّ بشيٍء يريد أن ينفرد بو، ويغمب عميو مما ال
 .(ٚٓٔ)«الشريعة...
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ه(: )... ٕٙ٘ومما نقمو عن غيره قولو في )حجر( الوارد في قول البخاري )ت
 .(ٛٓٔ)وأّما َحْجُر اليمامة فيو َمْنِزٌل(

َحْجُر اليمامة(... والَحْجر: الحرام ُيكسر وُيَضّم وُيفَتح، والكسر »)قال الكوراني: 
 .(ٓٔٔ)«(ٜٓٔ)  چ    ٻ  ٻ  چقالو الجوىري، وُقِرَئ بيّن: أفصح. 

: رضي اهلل عنيا ومما نقمو عن غيره قولو في )الُعْنف( الوارد في حديث عائشة 
ّياِك والُعْنف...()أّن ييوَد َأَتُوا النبيَّ   .(ٔٔٔ)... وا 

قالو الُعْنف( مثمث العين، والضم أكثر: ضّد الرفق. »)قال الكوراني: 
 .(ٕٔٔ)«عياض

ُو( والمعنى متفق، واختيار ه( تثميث فاء ٕٚٙكما نقل عن ابن مالك )ت )َفصَّ
 : )أّن النبيَّ  الكوراني األفصح واألشير، وذلك عند حديث عبد اهلل بن عمر 

ُو في بطِن َكفِّْو...(  .(ٖٔٔ)اْصَطَنَع خاَتًما... وَيجَعل َفصَّ
و( مثمث الفاء، حكاه ابن مالك في مثمثو، والفتح »)قال الكوراني:  وجعل فصَّ

 .(ٗٔٔ)«أفصح وأشير
ه(، والقول بشيرة الفتح اختيار ابن ٜٕٔت: القول بالفتح اختيار ثعمب )تقم
 .(٘ٔٔ)ه(ٕٔ٘السّْْيد )ت

 
 هوامش البحث:

                                      
 .77، وينظر: فقو اللغة، الضامن: :2/47ادلزىر:  (2)
 .77ينظر: فقو اللغة، الضامن:  (3)

 .2/35الكتاب:  (4)
 .:6دصرر فسهو، والدصاب:ي: ينظر: ادل (5)

 .2/414ينظر: ادلزىر:  (6)

 .2/414ينظر: ادلدصرر فسهو:  (7)

 .414-413ينظر: دراسات يف فقو اللغة، الدصاحل:  (8)

 .297، وفقو اللغة، وايف: :7-79ينظر: حبوث ودراسات يف فقو اللغة وحتقيق الندصوص:  (9)

 (.7349) 9/64صحيح البخاري:  (:)
 .4/317، وينظر: النهاية يف غريب احلريث: مادة )عرس( 21/25ي: الكوثر اجلار  (21)

 .3/91صحيح البخاري:  (22)
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مادة )فقع( ، والنهاية يف غريب احلريث: 4/395، وينظر: معاين القرآن للسراء: 426-4/425الكوثر اجلاري:  (23)

6/219 

 (.3:5) 2/92صحيح البخاري:  (24)
 .4/318، وشرح مهلم للنووي: 5:/6هاية يف غريب احلريث: ، وينظر: الن2/558الكوثر اجلاري:  (25)

 (.942) 2/277صحيح البخاري:  (26)

 .5/3:6، واللهان: مادة )بيا( 2/294، وينظر: النهاية يف غريب احلريث: 3/564الكوثر اجلاري:  (27)

 (.363) 2/226صحيح البخاري:  (28)

 .26/258، واللهان: مادة )وتر( 5/259ريث: ، وينظر: النهاية يف غريب احل2/521الكوثر اجلاري:  (29)

 (.992) 3/4صحيح البخاري:  (:2)

 .2/219، وينظر: النهاية يف غريب احلريث: 4/21الكوثر اجلاري:  (31)

 (.4528) 2:6-5/2:5صحيح البخاري:  (32)

 .7/411الكوثر اجلاري:  (33)

 .ىو زوج مرضعة إبراىيم ابن الن:ي  (34)
 (.2414) 4/94صحيح البخاري:  (35)
 .4/265، وينظر: النهاية يف غريب احلريث: 4/437الكوثر اجلاري:  (36)

 (.5252) 6/227صحيح البخاري:  (37)

 .5/316، وينظر: النهاية يف غريب احلريث: 8/337الكوثر اجلاري:  (38)

 .::، واألضراد يف اللغة، د. حممر بهن آل ياسٌن: 2/498، وادلزىر: 8:ينظر: الدصاب:ي:  (39)

 .2/374ينظر: العٌن:  (:3)

 .2/35ينظر: الكتاب:  (41)

 .81ينظر: ثالثة كتب يف األضراد:  (42)

 .3/498ينظر: الغريب ادلدصّنف:  (43)
 .9األضراد يف كالم العرب، أبو الطيب اللغوي:  (44)

 .8:ينظر: الدصاب:ي:  (45)

 .326ينظر: يف اللهجات العربية:  (46)
 .2/499: ، وادلزىر2/219ينظر: كتاب سيبويو:  (47)

 .2/2األضراد أليب الطيب: (48)
 .85-84دلعرفة ادلزير، ينظر: فقو اللغة، الضامن:  (49)

 (.:524) 6/259صحيح البخاري:  (:4)
 .361، واألضراد أليب الطيب: :36-369، وينظر: األضراد البن األفباري: 6/583الكوثر اجلاري:  (51)

 (.5487) 6/282صحيح البخاري:  (52)
 .4:1، واألضراد أليب الطيب: :2/41، وينظر: ادلزىر يف علوم اللغة: 8/463اري: الكوثر اجل (53)



-287- 
 

217 

 

 
 .287ينظر: يف اللهجات العربية، د. إبراىيم أفيس:  (54)

 (.957) 3/52صحيح البخاري:  (55)
 .6/233، والنهاية يف غريب احلريث: :8-2/89، وينظر: الدصحاح: مادة )فوأ( 3/579الكوثر اجلاري:  (56)

 (.771) 2/279يح البخاري: صح (57)
 .64، واألضراد أليب الطيب: 6:، وينظر: األضراد البن األفباري: :3/41الكوثر اجلاري:  (58)

 (.:421) 5/212صحيح البخاري:  (59)
 .64، واألضراد أليب الطيب: 64، وينظر: األضراد البن األفباري: ::/7الكوثر اجلاري:  (:5)

 (.:67) 2/229صحيح البخاري:  (61)
 .3/598، وينظر: النهاية يف غريب احلريث: 3/348الكوثر اجلاري:  (62)

 (.3288) 4:/4صحيح البخاري:  (63)
 .374، واألضراد أليب الطيب: 277، وينظر: األضراد البن األفباري: 5/555الكوثر اجلاري:  (64)

 .42ينظر: الرتادف يف اللغة:  (65)
 .225/:ينظر: لهان العرب: مادة )ردف(  (66)

 .2/513، وادلزىر: 32ينظر: التعريسات:  (67)

 .9-2/8الكتاب:  (68)
 .2: لسظو واختلف معناه تسقينظر: ما ا (69)

 .279ينظر: فقو اللغة، الزيري:  (:6)

 .42ينظر: الرتادف يف اللغة:  (71)
 .425-421، وفدصول يف فقو اللغة: 23، والسروق يف اللغة: 363، والدصاب:ي يف اللغة: 2/35ينظر: الكتاب:  (72)

 .2/431ينظر: ادلزىر:  (73)
 (.747) :2/23صحيح البخاري:  (74)
، وادلدصباح ادلنًن: مادة 3/959، ومادة )وقر( 6/3247، وينظر: الدصحاح: مادة )سكن( 3/3:4الكوثر اجلاري:  (75)

 .368، ومادة )وقر( 218)سكن( 

 (.917) 2/271صحيح البخاري:  (76)
، وادلدصباح ادلنًن: ::6/31ومادة )بهن(  :3/93الدصحاح: مادة )فضر(  ، وينظر:3/543الكوثر اجلاري:  (77)

 .63ومادة )بهن(  344مادة )فضر( 

 (.3443) 4/249صحيح البخاري:  (78)
 .22/271، وينظر: اللهان: مادة )بقل( 6/57الكوثر اجلاري:  (79)

 (.4) 2/514صحيح البخاري:  (:7)
 .  جابر بن عبر اهلل( من بريث 5:33) 312-7/311ادلدصرر فسهو:  (81)

، والقاموس 2517-5/2516ومادة )زمل(  3/76، وينظر: الدصحاح: مادة )دثر( 9/442الكوثر اجلاري:  (82)
 .:3:ومادة )زمل(  475احمليط: مادة )دثر( 
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 (.:4) 2/27صحيح البخاري:  (83)
، والدصحاح: مادة 3/767ومادة )قدصر(  2/84، وينظر: مجهرة اللغة: مادة )سرد( 2/213الكوثر اجلاري:  (84)

 .3/635و)قدصر(  2/593)سرد( 

 (.49:) 3/24صحيح البخاري:  (85)
 .85:/4ومادة )حلس(  7/2661، وينظر: الدصحاح: مادة )لعق( 4/65الكوثر اجلاري:  (86)

 (.4712) 5/352صحيح البخاري:  (87)
-427س احمليط: مادة )عوذ( ، والقامو 3/294، وينظر: ادلشارق: مادة )عوذ( 511-::7/4الكوثر اجلاري:  (88)

428. 
 .2/317، وينظر: ادلزىر: 264-263الدصاب:ي:  (89)

 .24السروق يف اللغة:  (:8)

 .2/417ادلزىر:  (91)
 (.2612) 3/271صحيح البخاري:  (92)
 .2/5:7، وينظر: غريب احلريث البن اجلوزي: 4/5:7الكوثر اجلاري:  (93)

 (.4475) 284-5/283صحيح البخاري:  (94)

 ، وردت لسظة )احلبط( بادلهملة.2/471، وينظر: مجهرة اللغة: :7/36لكوثر اجلاري: ا (95)

 (.4451) 5/274صحيح البخاري:  (96)
 .673، والقاموس احمليط: مادة )هنش( 3/65، وينظر: ادلشارق: مادة )هنس( :34-7/349الكوثر اجلاري:  (97)

 (.4998) 6/77صحيح البخاري:  (98)
 .:73ومادة )َقطَّ(  3:4، وينظر: القاموس احمليط: مادة )َقرَّ( 8/84الكوثر اجلاري:  (99)

 (.:584) 7/232ينظر: صحيح البخاري:  (:9)

 .89سورة األفبياء: من اآلية (1:)
 .21/526، وإرشاد الهاري: 9/547ىي رواية أيب ذر. ينظر: فتح الباري:  (2:)

 .74/:2، وعمرة القاري: 4/468، وينظر: اللهان: مادة )فسش( 9/2:4الكوثر اجلاري:  (3:)

 .7/253صحيح البخاري:  (4:)
 .2/392، وينظر: العٌن: 9/335الكوثر اجلاري:  (5:)

 .2/3:9ادلثلث للبطليوسي:  (6:)

 .2/4إكمال اإلعالم:  (7:)

 .2/5ينظر: ادلدصرر فسهو:  (8:)
 (.856) 2:1-:2/29صحيح البخاري:  (9:)

 .2/296، وإكمال اإلعالم: 625-2/624للبطليوسي:  ، وينظر: ادلثلث489-3/488الكوثر اجلاري:  (::)

 (.5487) 6/327صحيح البخاري:  (211)
 .::-9:/2، وإكمال اإلعالم: 524-2/523، وينظر: ادلثلث للبطليوسي: 8/463الكوثر اجلاري:  (212)
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 (.6888) 8/291صحيح البخاري:  (213)
 .3/425، وينظر: إكمال اإلعالم: 413/:الكوثر اجلاري:  (214)

 (.5258) 4/225صحيح البخاري:  (215)
 .2/46، وإكمال اإلعالم: :2/43، وينظر: ادلثلث للبطليوسي: 7/238الكوثر اجلاري:  (216)

 (.53:6) :6/25صحيح البخاري:  (217)
 . 3/425، وينظر: إكمال اإلعالم: 8/416الكوثر اجلاري:  (218)

 .5/259صحيح البخاري:  (219)
 .5/344ر القراءة يف: البحر احمليط: ، وتنظ249سورة األفعام: من اآلية (:21)

، :54-2/548، وادلثلث للبطليوسي: 3/652، وينظر: الدصحاح: مادة )بجر( 7/383الكوثر اجلاري:  (221)
 . 248-2/247وإكمال اإلعالم: 

 (.7141) 9/23صحيح البخاري:  (222)
 .3/271، وينظر: ادلشارق: مادة )عنف( 539/:الكوثر اجلاري:  (223)

 (.9687) 8/314اري: صحيح البخ (224)
 .2/25، وينظر: إكمال اإلعالم: 465-464/:الكوثر اجلاري:  (225)

 .3/435، وادلثلث للبطليوسي: 3:1ينظر: السدصيح:  (226)
 

 المصادر والمراجع
إرشاد الهاري لشرح صحيح البخاري، لشهاب الرين أيب العباس أمحر بن حممر الشافعي  -

عبر العزيز اخلالري، دار الكتب العلمية،  ه(، ضبطو وصّححو: حممر34:القهطالين )ت
 م.2:97ه ـــ 2527، 2بًنوت، ط

ه(، عين بتحقيقو: حممر أبو السضل إبراىيم، دار 439األضراد، حملمر بن القاسم األفباري )ت -
 .2:71الرتاث العريب، الكويت، د. ط، 

ه(، حتقيق: 462األضراد يف كالم العرب، أليب الطيب عبر الوابر بن علي اللغوي احلل:ي )ت -
 .7::2، 3الركتور عزة بهن، دار طالس للرراسات والرتمجة، ط

 .2:85األضراد يف اللغة، الركتور حممر بهٌن آل ياسٌن، بغراد،  -

 احلنبلي ه(، رواية حممر بن أيب الستح البعلي783إكمال اإلعالم بتثليث الكالم، البن مالك )ت -
ه ـــ 2515، 2ي، مكتبة ادلرين، جّرة، طه(، حتقيق ودراسة: سعر بن محران الغامر:81)ت

 م.2:95
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ه(، حتقيق: الشيخ عادل 856البحر احمليط، حملمر بن يوسف الشهًن بأيب بيان األفرلهي )ت -

ه ـــ 2533، 2أمحر عبر ادلوجود والشيخ علي حممر معوض، دار الكتب العلمية، بًنوت، ط
 م.3112

 .1::2طبعة دار احلكمة، ادلوصل، حبوث ودراسات يف اللغة، الركتور بامت الضامن، م -

 م.2:91ه ـــ 2511(، دار احلرية، بغراد، 3117الرتادف يف اللغة، الركتور بامت مالك لعي:ي ) -

ه(، دار إبياء الرتاث العريب، 927التعريسات، للهير الشريف علي بن حممر اجلرجاين )ت -
 م.3114ه ـــ 2535، 2بًنوت، ط

ه(، والبن الهكيت، 361ه(، وللهجهتاين )ت327ثالثة كتب يف األضراد، لألصمعي )ت -
ه(، فشرىا: د. أوغنهت ىسنر، دار الكتب العلمية، 761ويليها ذيل يف األضراد للدصغاين )ت

 .2:24بًنوت، 

ه(، حتقيق: الركتور 432مجهرة اللغة، أليب بكر حممر بن احلهن األزدي الشهًن بابن درير )ت -
 د. ط، د. ت. رمزي منًن بعلبكي، دار الشعب، القاىرة،

الدصاب:ي يف فقو اللغة العربية ومهائلها وسنن العرب يف كالمها، أليب احلهٌن أمحر بن فارس  -
، 3ه(، علق عليو ووضع بواشيو: أمحر بهن بهج، دار الكتب العلمية، بًنوت، ط4:6)ت

 م.3118ه ـــ 2539

ه(، حتقيق: 4:4تالدصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أليب فدصر إمساعيل بن محاد اجلوىري ) -
 م.3116ه ـــ 2537، 5أمحر عبر الغسور عطار، دار إبياء الرتاث العريب، بًنوت، ط

ه(، دار 367صحيح البخاري )اجلامع الدصحيح(، أليب عبر اهلل حممر بن إمساعيل البخاري )ت -
اجليل، بًنوت، طبعة مدصورة عن طبعة الشعب، وطبعة الشعب مدصورة عن الطبعة الهلطافية 

 ه.2424ة يف ادلطبعة األمًنية ببوالق، مدصر، ادلطبوع

ه(، دار إبياء 787صحيح مهلم بشرح النووي، أليب زكريا حيٍن بن شرف بن مري النووي )ت -
 م.2:88ه ـــ 24:3، 3الرتاث العريب، بًنوت، ط

 .2:73، 6علم اللغة، لعلي عبر الوابر وايف، مكتبة النهضة، مدصر، ط -
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ه(، وثق 6:8رمحن بن علي بن حممر بن علي بن اجلوزي )تغريب احلريث، أليب السرج عبر ال -

أصولو وخرّج بريثو وعّلق عليو: الركتور ادلعطي أمٌن قلعجي، دار الكتب العلمية، بًنوت، د. 
 م.3115ه ـــ 2536ط، 

ه(، حتقيق: الركتور صسوان عرفان 335الغريب ادلدصّنف، أليب عبير القاسم بن ساّلم )ت -
 م.3116ه ـــ 2537مشق ـــ بًنوت، داوودي، دار السيحاء، د

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألمحر بن علي بن بجر أيب السضل العهقالين الشافعي  -
 ه(، حتقيق: حمب الرين اخلطيب، دار ادلعرفة، بًنوت، د. ط، د. ت.963)ت

ه(، بققو وعّلق بواشيو وضبط فهارسو: مجال 4:6السروق يف اللغة، أليب ىالل العهكري )ت -
 م.3113ه ـــ 2533، 2بر الغين مرغمش، مؤسهة الرسالة، طع

ه ـــ 2531، 7فدصول يف فقو اللغة، الركتور رمضان عبر التواب، مكتبة اخلاجني، القاىرة، ط -
 م.:::2

ه(، حتقيق ودراسة: د. عاطف مركور، دار ادلعارف، 3:2السدصيح، أليب العباس ثعلب )ت -
 القاىرة، د.ت.

ــ 2522صاحل الضامن، دار احلكمة للطباعة والنشر، ادلوصل، د. ط، فقو اللغة، الركتور بامت  - ه ـ
 م.1::2

 يف اللهجات العربية، الركتور إبراىيم أفيس، مكتبة األجنلو ادلدصرية، د. ط، د. ت. -

ه(، إعراد وتقرمي: حممر عبر 928القاموس احمليط، جملر الرين حممر بن يعقوب السًنوزابادي )ت -
 م.3114ه ـــ 2535، 3بياء الرتاث العريب، لبنان، طالرمحن ادلرعشلي، دار إ

ه(، حتقيق: عبر الهالم 291الكتاب، أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ادلشهور بهيبويو )ت -
 م.3115ه ـــ 2536، 5حممر ىارون، مكتبة اخلاجني، مدصر، ط

حممر الكوراين  الكوثر اجلاري إىل رياض أباديث البخاري، لإلمام أمحر بن إمساعيل بن عثمان بن -
ــ :253، 2ه(، حتقيق: الشيخ أمحر عزو عناية، دار إبياء الرتاث العريب، بًنوت، ط9:4)ت ه ـ

 م.3119
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، 2ه(، دار صادر، بًنوت، ط822لهان العرب، حملمر بن مكرم بن منظور اإلفريقي ادلدصري )ت -

 د. ت.

ه(، ادلطبعة 396)ت ما اتسق لسظو واختلف معناه من القرآن اجملير، للمربد حممر بن يزير -
 ه.2461الهلسية، القاىرة، 

ه(، حتقيق ودراسة: الركتور صالح مهري السرطوسي، 632ادلثلث، البن الهير البطليوسي )ت -
 م.2:92ه ـــ 2512دار احلرية، بغراد، د. ط، 

ه(، ضبطو 22:ادلزىر يف علوم اللغة وأفواعها، جلالل الرين عبر الرمحن بن أيب بكر الهيوطي )ت -
ه ـــ 2529، 2حو ووضع بواشيو: فؤاد علي مندصور، دار الكتب العلمية، بًنوت، طوصحّ 

 م.9::2

مشارق األفوار على صحاح اآلثار يف شرح غريب احلريث، للقاضي عياض بن موسى بن عياض  -
 ه(، ادلكتبة العتيقة ودار الرتاث، د. ط، د. ت.655اليحدص:ي الهبيت ادلالكي )ت

رح الكبًن للرافعي، ألمحر بن حممر بن علي ادلقرئ السيومي ادلدصباح ادلنًن يف غريب الش -
 ه(، ادلكتبة العلمية، بًنوت، د. ط، د. ت.881)ت

ه(، اعتىن بو: فاتن حممر خليل اللبون، دار 318معاين القرآن، أليب زكريا حيٍن بن زياد السرّاء )ت -
 م.3114ه ـــ 2535إبياء الرتاث العريب، بًنوت، 

ريث واألثر، أليب الهعادات ادلبارك بن حممر اجلزري ادلشهور بابن األثًن النهاية يف غريب احل -
ه(، حتقيق: طاىر أمحر الزاوي وحممر حممود الطنابي، ادلكتبة العلمية، بًنوت، د. ط، 717)ت
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