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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه
المنتجبين والتابعين لهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ...
أما بعد فقد كان للحديث النبوي الشريف أهمية بالغة ،لكونه المصدر الثاني من مصادر التشريع
اإلسالمي ،فقد جاءت نصوصه مؤكدة ألحكام القرآن الكريم ،مفصلة لمجمله ،مبينة لمبهمه ،ونصت
بعض األحاديث على أحكام تأسيسية غير منصوص عليها في القرآن الكريم؛ لذا وجب التحقق من ألفاظه
وما لها من تأثير في المعنى العام والمقصد الشرعي للحديث ،وقد ارتأيت أن أتناول الترادف اللغوي في
األحاديث وبيان تأثير ذلك فيها ،فكان عنوان البحث(:أثر الترادف اللغوي في رواية الحديث
بالمعنى).وقام البحث على خمسة مباحث :تناولت في المبحث األول تعريف الترادف لغة واصطالحاً،
وتحدثت في المبحث الثاني عن أقسام الترادف ،وبينت في المبحث الثالث أسباب الترادف في اللغة،
وتناولت في المبحث الرابع نبذة مختصرة عن أسباب رواية الحديث بالمعنى ،وجاء المبحث الخامس في
الترادف الناقص والترادف التام في ألفاظ الحديث .وقد اقتصرت على الروايات الموجودة في الصحيحين
دون باقي الكتب األخرى؛ لكون هذه الروايات يغلب على الظن صحتها ،وكانت الروايات متنوعة وفي
مختلف األبواب ،وقمت بالترجيح بين الروايات باالعتماد على القرائن السياقية والمقامية  ،وقد حاولت
أن أجعل األمثلة مستوعبة ألقسام الترادف بنوعيه :التام والناقص ،مع العلم أن أمثلة الترادف في
النصوص اللغوية قليلة عموماً ،وشرحت الروايات من كتب شروح الحديث وبينت تأثير اختالف األلفاظ
في الثمرة العملية للحديث ،والمقصد الشرعي من الروايات .وأخيرا ً أسال هللا أن أكون قد وفقت في بيان
أثر ترادف األلفاظ في رواية الحديث بالمعنى ،ومن هللا التوفيق.
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المبحث االول  :تعريف الترادف وأقسامه
المطلب االول :تعريف الترادف لغةً واصطالحا ً
الترادف لغةً:
الردف :ما تبع الشيء .وكل شيء تبع شيئا ،فهو ردفه ،وإذا تتابع شيء خلف شيء ،فهو الترادف أي
التتابع و َر ِدفَهُ بالكسر أي تبعه يقال نزل بهم أمر فردف لهم آخر أي أعظم منه قال هللا تعالى ﭽ ﯖ ﯗ
ِف وهو الذي
ﭼ( ، )1و ْ
ْف ال ُم ْرت َد ُ
الرد ُ
أردَفَهُ مثله نظيره تبعه وأتبعه  ،والجمع أرداف وروادف أو الردافى ِ ،
يركب خلف الراكب  ،وردف الرجل وأردفه :ركب خلفه ،وأردفته أركبته خلفي  ،والردف جليس الملك
عن يمينه إذا شرب ،يشرب بعده قبل الناس ،ويخلفه على الناس إذا غزا ،ويقال :جاء القوم ردافى أي
بعضهم يتبع بعضا  ،وهذا أمر ليس له ردف أي ليس له تبعة ،قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ( )2أي متتابعين يردف بعضهم بعضا .والردفان :الليل
والنهار ألن كل واحد منهما ردف صاحبه ،وكل ما تبع شيئا فهو ردفه .يقال :هذا أمر ليس له ردف ،أي:
()3
ليس له تبعة ،وأرداف النجوم :تواليها وتوابعها .وأردفت النجوم أي توالت.
الترادف اصطالحاً:
اختلف المؤلفون الذين عرفوا الترادف فمنهم من عرفه بتعريف الترادف الناقص ومنهم من عرفه
بتعريف الترادف التام وكاالتي:
 .1الترادف:هو داللة عدة كلمات مختلفة على المسمى الواحد أو المعنى الواحد داللة واحدة(.)4
" .2الترادف :ماكان معناه واحدا ً واسماؤه كثيرة وهو ضد المشترك ،أخذا ً من الترادف الذي هو ركوب أحد
خلف آخر ،كأن المعنى مركوب واللفظان راكبان عليه كالليث واالسد .)5("..
 .3الترادف:هي ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد  ،أي استبدال اللفظ بلفظ آخر بدون تغيير للمعنى
المقصود كأسهب وأطنب وأفرط وأسرف(.)6
 .4الترادف التام :هي الفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق(. )7
من خالل التعريفات السابقة يمكننا ان نعرف الترادف بأنه تقارب األلفاظ بالمعنى ،وترادف ألفاظ
الحديث  :تقارب ألفاظه بالمعنى على أن ال يغير االختالف اليسير بين األلفاظ بالمقصد الشرعي والثمرة
العملية للحديث.
المطلب  :الثاني أقسام الترادف
قسم علماء اللغة المحدثون الترادف الى اقسام :
 .1ال ترادف التام أو الصرف :ويطلق عليه التماثل وهو أن يتطابق لفظان تمام المطابقة ،وال يشعر المتبحر
بعلم اللغة بالفارق  ،لذا يبادلون الكلمات بحرية في سياق الكالم ،ويمتد ممانا ً ومكاناً ،وقد اختلف في
وجود هذا النوع من الترادف في اللغة الواحدة.

()8
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 .2شبه الترادف :ويطلق عليه التشابه أو التقارب أو التداخل  ،أي ان يتشابه اللفظان تشابها ً شديدا ً حيث إن
غير المتخصص باللغة يصعب عليه التفريق بينهما ،ولغفلة الكثيرين عن هذا الفرق يستعملهما الكثيرون
دون تحفظ ،فقد ورد في القرآن الكريم كلمات في مستوى واحد من اللغة مثل عام ،سنة ،حول ،ولو أمعنا
النظر لوجدنا اللفظين مختلفين( ،)9وهنالك الفاظ تتقارب من الناحية الفكرية ال الوجدانية مثل يخفي
ويخبيء ،ويقرأ ويطالع فاللفظان يتداخالن ويتطابقان جمئيا ً لكنهما يختلفان من الناحية الحسية العاطفية
وهذا يولد فرقا َ في المالمح الفكرية .

()10

.3التقارب الداللي :أي ان تتقارب المعاني في الظاهر لكن يختلف اللفظ مثل كلمتي رؤيا وحلم ولو
دققنا بالكلمتين لوجدنا اختالفا ً بينهما ،فالحلم يطلق على األضغاث المشوشة والهواجس المختلطة ،بينما
الرؤيا تدل على الرؤيا الصادقة.

()11

مما ال شك فيه أننا لو اردنا التعبير بالمعاني الدقيقة الكاملة في كل لفظ فإننا ال يمكن أن نحكم
بالترادف التام بين أي لفظين من ألفاظ العربية ؛ ألن اختالف المباني يدل على اختالف المعاني فال بد
من وجود فروق ولو يسيرة لكن هذا على المستوى البالغي البياني وليس على المستوى العادي الذي هو
ثمرة النصوص من الناحية العملية وعلى هذا األساس إذا لم يؤثر تغيير االلفاظ في الثمرة العملية
الشرعية  ،فهذا يعد من الترادف التام الذي يسمح للرواة بالتبديل بين األلفاظ وهو الواقع في كثير من
الروايات  ،أما اذا أثر تبديل االلفاظ بين الروايات في المقصد الشرعي للحديث فهذا يدخل في باب آخر.
المبحث الثاني :أسباب الترادف في اللغة
األسباب التي أدت الى الترادف كثيرة منها:
 .1ا ختالف لغات القبائل ،وهذا رأي القدامى من أهل اللغة وهذا يصح في تفسير القليل من المترادفات
 ،فعبر التاريخ الطويل ونتيجة االحتكاك اللغوي دخلت كثير من الكلمات االجنبية ( ، )12اذ يالحظ ان لغة
معينة تسمي شيئا بلفظ معين ولغة اخرى تسميه بلفظ آخر ولغة ثالثة وهكذا فتتعدد األلفاظ لمسمى واحد
وذلك بحسب اختالف لغات القبائل
.2

()13

.

تكثير طرق اإلخبار عما في النفس بنسيان أحد االلفاظ أو صعوبة لفظه فيلجأ الى اآلخر تسهيالً أو

تخفيفاً.
.3

التوسع في طرق الفصاحة والحاجة إليه في الشعر وضروب البديع.

.4

تكثير وسائل التعبير والتنفيس في الكالم وبيان الخفي والمجهول وشرح المبهم وما الى ذلك.

()14

 .5التطور الداللي الذي يحدث لأللفاظ في اطوار حياتها ،كون معاني الكلمات تتغير فقد يعمم الخاص
ويخصص العام( ،)15ومن أمثلة ذلك ان النجعة كان اصلها طلب الغيث ولكثرة االستعمال صار كل طلب
انتجاعا.

()16

55

الجامعة المستنصرية-مجلة كلية التربية  ........... 2019 ........العدد الرابع
 .6الصفات الغالبة":اذا تعددت وجوه االستعمال لحيوان ما تعددت اسماؤه"

()17

 ،كلما مادت اهمية

الشيء او كانت له مكانة كبيرة كثرت اسماؤه تبعا لوجوه استخدامه وتنوع احواله وصفاته ،ومن أمثلة
ذلك اسماء هللا تعاله وأسماء حبيبنا المصطفى ( صلى هللا عليه واله وصحبه وسلم)(. )18
 .7االقتراض اللغوي :عبر التاريخ الطويل وبسبب عوامل االحتكاك اقتبست اللغة العربية كثيرا ً من األلفاظ
من اللغات األجنبية المختلفة  ،فأخضعتها لقواعدها الصوتية وطوعتها لمقاييس أبنيتها وجرى استعمالها ،
والفاظ هذه الظاهرة أطلق عليها القدامى :المعرب ،والدخيل.

()19

المبحث الثالث :نبذة مختصرة عن أسباب رواية الحديث بالمعنى
رواية الحديث بالمعنى :هي أن يروي الراوي بسنده ما تحمله ،بلفظ آخر غير الذي تحمله ،متصرفا ً
فيه سواء كان الراوي من طبقة الصحابة او التابعين أو ممن بعدهم ،وربما يذكر حديثا بغير اللفظ
المروي في مناسبة معينة كالمناظرة واالفتاء واالستشهاد.

()20

جوم العلماء رواية الحديث بالمعنى بالتعليم واإلفتاء ونحوهما  ،إليصال المعنى الى ذهن المتلقي ،
()21

فيوصله الى ما هو أليق به.

وبين القاضي عياض جوام الرواية بالمعنى بقوله" :جوام ذلك_أي :الرواية بالمعنى_للعالم المتبحر
معناه عندي:عن طريق االستشهاد والمذاكرة والحجة ،وتحريه في ذلك متى أمكنه أولى ...وفي األداء
والرواية آكد"(.)22
وقد أبدى ابن حمم رأيه في ذلك قائالً "وال يغير إال في حال واحدة وهي أن يكون المرء قد تثبت فيه
وعرف معناه يقينا فيسأل فيفتي بمعناه وموجبه أو يناظر فيحتج بمعناه وموجبه فيقول حكم رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم بكذا وأمر عليه السالم بكذا وأباح عليه السالم كذا ونهى عن كذا وحرم كذا والواجب
في هذه القضية ما صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم وهو كذا ...وهذا ما ال خالف فيه من أحد في أن
ذلك مباح كما ذكرنا وأما من حدث وأسند القول إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وقصد التبليغ ...فال يحل
له إال أن يتحرى األلفاظ كما سمعها ال يبدل حرفا مكان آخر وإن كان معناهما واحدا وال يقدم حرفا وال
يؤخر آخر"(. )23
وللعلماء آراء حول جوام االختصار او الرواية بالمعنى فأكثرهم ذهبوا الى جوامه بشرط أن يكون
الذي يختصره عالما ،واختلفوا في جوام االقتصار على بعض الحديث ،وحذف بعضه على أقوال:
 .1المنع مطلقا ،بناء على معنى الرواية بالمعنى ،لما فيه من التصرف في الجملة ،وانما ذكرنا رواية
الحديث بالمعنى عن طريق االختصار إلستيعاب الصورة الممكنة للرواية بالمعنى وان لم يكن لها عالقة
صريحة بموضوع الترادف.
 .2الجوام مطلقا.
 .3إن لم يكن رواه هو أو غيره على التمام مرة أخرى لم يجم ،وإال جام.
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 .4منع الجوام من غير العالم ،والجوام من العالم سواء جومنا الرواية بالمعنى أم ال ،وسواء رواه هو أو
غيره على التمام [مرة أخرى] أم ال وهو الصحيح الذي ذهب إليه أكثرهم(.)24
بقي أن نلم باإلسباب التي ادت الى رواية الحديث بالمعنى:
 .1الكذب :ان يتعمد الراوي تغيير بعض الفاظ الحديث مخالفا ً بذلك المتن االصلي؛ من اجل تحقيق بعض
اغراضه كنصرة مذهب معين او قول معين او الطعن بشخص ما(.)25
 .2التقريب :وله عدة اوجه
أ .أن يتجوم الراوي برواية الحديث بالمعنى فيروي الرواية بتوضيح أكثر.
ب .أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختالف في الرواية ،فال يذكر االختالف بل يدرج روايتهم
على االتفاق(. )26
 .3خفة ضبط الراوي  :وله أسباب كثيرة منها:
أ .عدم تدوين الحديث لمعظم الصحابة في ممن النبي(.)27
ب .اختالط الراوي في آخر عمره( ،)28فقد يختلط الراوي في آخر عمره ألسباب فمنهم من خلط
لخرفه ،ومنهم من خلط لذهاب بصره ،أو لغير ذلك ،كمرض او ضرر يصيبه او خوف ينتابه(.)29
ج .تحمل الرواية قبل االسالم وروايتها بعد دخوله لإلسالم  ،او تحمل الرواية منذ الصغر وروايتها بعد
البلوغ(. )30
د .توهم الراوي كأن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف لألول في اإلسناد(.)31
ه  .ان يكون الراوي ضريرا ويستعين بمن يكتب له الحديث او المبصر االمي الذي يستعين بغيره لكتابة
الحديث(.)32
المبحث الرابع :الترادف في الفاظ الحديث
المطلب االول :الترادف الناقص
علَ ْي ِه
صلَّى هللا َ
الحديث االول :وفيه روايتان جاء في الرواية األولى َ
ع ِن اب ِْن ع َم َر ،قَالَ :قَا َل َرسول هللاِ َ
ت ْام َرأَة ٌ ِفي ه َِّر ٍة أ َ ْوثَقَتْ َها ،فَلَ ْم ت ْ
ض»(.)33
سلَّ َم« :ع ِذ َب ِ
َاش ا ْأل َ ْر ِ
ط ِع ْم َهاَ ،ولَ ْم ت َ ْس ِق َهاَ ،ولَ ْم ت َ َد ْع َها ت َأْكل ِم ْن َخش ِ
َو َ
ع ْنه ،أ َ َّن َرسو َل َّ ِ
ت ْام َرأَة ٌ ِفي
سلَّ َمَ ،قالَ« :ع ِذ َب ِ
ي َّ
ع ْب ِد َّ
صلَّى هللا َ
َّللا َ
َّللاِ َر ِ
ع ْن َ
الرواية الثانية َ :
علَ ْي ِه َو َ
َّللا َ
ض َ
ِي أ َ ْ
َت ،فَ َد َخلَ ْ
س َجنَتْ َها َحتَّى َمات ْ
ِي ت ََر َكتْ َها ت َأْكل
سقَتْ َهاِ ،إ ْذ هي َح َب َ
طعَ َمتْ َها َو َ
ه َِّرةٍ َ
ستْ َهاَ ،والَ ه َ
ت ِفي َها النَّا َر ،الَ ه َ
ض»(. )34
َاش األ َ ْر ِ
ِم ْن َخش ِ
بالموامنة بن الروايتين نجد بعض الفروق اللفظية وأبرمها لفظة (أوثقتها) و (سجنتها)  ،وبالرجوع
الى كتب اللغة لمعرفة الفرق بين معنى كل لفظة منها نجد أن معنى (أوثق) ،هو شد الموثق بالوثاق أو
ربطه بالحبل أو الشيء الذي يوثق به(.)35
أما (السَّجْ ن) :أي أن يسجنه في مكان وليس بالضرورة أن يشد الوثاق عليه(.)36
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وبالرجوع الى بعض كتب شروح الحديث التي شرحت الروايتين نجد فيها القول بتحريم قتل دواب
االرض وتحريم منع الطعام أو الشراب عن خلق هللا ،ألن ذلك من تعذيب لما خلق هللا ،وقد نهى عنه
عا بسجنها أو ربطها فعذبها هللا  ،و يحتمل أن
الشارع  ،وقد استدل بحديث المرأة التى قتلت الهرة جو ً
تكون عذبت في النار حقيقة أو بالحساب وقد قيل :إن المرأة كانت كافرة فدخلت النار بكفرها وميد في
عذابها ألجل الهرة ،او أنها كانت مسلمة ،وإنما دخلت النار بهذه المعصية(.)37
سجن ،فداللة كل لفظ من هذين اللفظين
وأذا أردنا أن نرجح بين اللفظتين فأننا نرجح اإليثاق على ال َّ
سجن ألن
سجن في كسب الرمق ألنه قيد مائد على ال َّ
تخالف داللة األخرى فمعنى اإليثاق أشد من ال َّ
سجن ال يمنع من وجود بعض الحرية  ،فلو سجنت الهرة لكان لها ان تتحرك في المكان المسجونه فيه
ال َّ
وربما يصادفها شيء من دواب االرض فيسد جوعها وينجيها من الموت  ،أما الربط فيكون بحبل او ما
شابه ويمنع حركتها وال تستطيع ان تأكل وربما يكون هالكها أسرع.
فاللفظان هنا مترادفان ترادفا ً ناقصا ً ولكن االختالف طفيف ألنه ال يؤثر في الثمار الشرعية لكل من
الروايتين ،وهو تحريم تعذيب الحيوان ومنع الطعام عنه.
الحديث الثاني:
شةَ ،قَالَ ْ
عا ِم ْن خب ِْم ب ٍر،
تَ « :ما َ
عائِ َ
سلَّ َم ث َ َالثَةَ أَي ٍَّام تِبَا ً
صلَّى هللا َ
ع ْن َ
الرواية األولىَ :
علَ ْي ِه َو َ
شبِ َع َرسول هللاِ َ
سبِي ِل ِه»(. )38
َحتَّى َم َ
ضى ِل َ
سلَّ َم م ْنذ قَد َِم ال َمدِينَةَِ ،م ْن َ
شةَ ،قَالَ ْ
طعَ ِام ب ٍر
تَ « :ما َ
عائِ َ
صلَّى هللا َ
ع ْن َ
الرواية الثانيةَ :
علَ ْي ِه َو َ
شبِ َع آل م َح َّم ٍد َ
ثَالَ َ
ض»(.)39
ث لَيَا ٍل تِبَا ً
عاَ ،حتَّى قبِ َ
بالموامنة بين الروايتين نجد أن االختالف بينهما في لفظتي (الطعام) و(الخبم) ،و بالموامنة بين
اللفظتين نجد ان العالقة بينهما هي العموم والخصوص فالطعام يشمل الخبم وغيره ولكن الذي سوغ
للراوي الرواية بالمعنى هو أن لفظة الطعام ولفظة الخبم مضافتان الى كلمة واحدة وهي البر  ،فطعام
البر هو نفسه خبم البر.
فمنذ قدم النبي (ص) المدينة المنورة وطوال مدة إقامته لم يشبع من الطعام أو الخبم حتى وافاه األجل
وكان (ص) يعصب على بطنه الحجر من الجوع ففي الروايتين بيان لفضل المهد فى الدنيا والصبر
على مرارة الفقر مع علم الرسول أنه لو سأل ربه مسألة ألعطاه اياها ولكن كراهية منه للشبع وكثرة
األكل وعلى هذه الطريقة جرى الصالحون(.)40
ولو أردنا ان نرجح بين اللفظتين لرجحنا لفظة الخبم ألن الطعام يشمل جميع المأكوالت من تمر ولبن
ع ْن َها « :لَ َّما فتِ َح ْ
وهذا كان متوفرا ً في المدينة بدليل قول ام المؤمنين عائِ َ
ت َخ ْي َبر ق ْلنَا :اآلنَ
ي َّ
َّللا َ
شةَ َر ِ
ض َ
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نَ ْشبَع ِمنَ الت َّ ْم ِر»( .)41فالطعام أعم من الخبم وترادف اللفظين هنا ترادف ناقص ،فالراوي المخصص
أطلع على دليل لم يطلع عليه الراوي المعمم.
الحديث الثالث
سلَّ َمَ ،ما لَنَا َ
طعَا ٌم إِ َّال َو َرق
صلَّى هللا َ
الرواية االولى َ :
علَ ْي ِه َو َ
سابِ َع َ
س ْعدٍ ،قَالََ « :رأَيْتنِي َ
ع ْن َ
س ْبعَ ٍة َم َع النَّبِي ِ َ
الح ْبلَ ِة ،أ َ ِو ال َحبَلَ ِة.)42(» ...
ع ْن خَا ِل ِد ب ِْن ع َمي ٍْر ْالعَ َد ِويِ ،قَالََ :خ َ
علَ ْي ِه ،ث َّم قَالَ:
طبَنَا عتْبَة بْن غ َْم َوانَ  ،فَ َح ِم َد هللاَ َوأَثْنَى َ
الرواية الثانيةَ :
ص ْر ٍم َو َولَّ ْ
أ َ َّما بَ ْعد« ،فَإ ِ َّن ال ُّد ْنيَا َق ْد آ َذن ْ
صابُّ َها
اإلن ِ
َاء ،يَت َ َ
َت بِ َ
ت َحذَّا َءَ ،ولَ ْم يَبْقَ ِم ْن َها إِ َّال صبَابَةٌ َكصبَابَ ِة ْ ِ
احب َهاَ ،وإِنَّك ْم م ْنت َ ِقلونَ ِم ْن َها إِلَى َد ٍار َال مَ َوا َل لَ َهاَ ،فا ْنت َ ِقلوا بِ َخي ِْر َما بِ َحض َْرتِك ْمَ ،فإِنَّه َق ْد ذ ِك َر لَنَا أ َ َّن ْال َح َج َر
ص ِ
َ
عا ًماَ ،ال يد ِْرك لَ َها قَ ْع ًراَ ،و َوهللاِ لَت ْم َأل َ َّن ،أَفَعَ ِجبْت ْم؟ َولَقَ ْد ذ ِك َر لَنَا أ َ َّن
ي ْلقَى ِم ْن َ
س ْبعِينَ َ
شفَ ِة َج َهنَّ َم ،فَيَ ْه ِوي فِي َها َ
علَ ْي َها يَ ْو ٌم َوه َو َك ِظي ٌ
الم َح ِامَ ،ولَقَ ْد
َما بَيْنَ ِم ْ
سنَةًَ ،ولَيَأْتِيَ َّن َ
ص َرا َ
يرة أ َ ْربَعِينَ َ
عي ِْن ِم ْن َم َ
ظ ِمنَ ِ
اريعِ ْال َجنَّ ِة َم ِس َ
ص ِ
سلَّ َمَ ،ما لَنَا َ
طعَا ٌم إِ َّال َو َرق ال َّ
ش َج ِرَ ،حتَّى قَ ِر َح ْ
ت
صلَّى هللا َ
علَ ْي ِه َو َ
سابِ َع َ
َرأَيْتنِي َ
س ْب َع ٍة َم َع َرسو ِل هللاِ َ
أ َ ْش َداقنَا»...،

()43

بالموامنة بين الروايتين نجد أن االختالف بينهما يكمن في لفظتي (الح ْبلَ ِة) و(ال َّ
ش َج ِر) وبالرجوع الى
كتب اللغة نجد أن معنى ال َحبَ َلة :هي حمل الكرمة قبل أن تبلغ ،او هي طاقة من قضْبان ال َك ْر ِم .أو نوعٌ
من ال َّ
سمر ،؛ فيه ثمر يشبه اللوبياء .وقيل انه نوع من الشجر ال ثمر له ( ،)44أما ورق الشجر
ش َجر مثل ال َّ
فهو عام يشمل أوراق جميع الشجر،
كان النبي (ص) واصحابه في ذلك الوقت في قلة وضيق معيشة وكانوا يأكلون اي شيء حتى ورق
ال َحبْلة او ورق الشجر كما في الرواية الثانية ،وهذا من قشف العيش والضيق في أول اإلسالم وامتحانا ً
ليظهر صدق ثباتهم(.)45
ولو أردنا أن نرجح بين اللفظين لرجحنا ورق ال َح َبلة على ورق الشجر ألن ورق الشجر عام يشمل أي
شجرة أما الحلبة فيشمل شجرة واحدة  .وقد ترادف اللفظان ترادفا ً ناقصا ً فالشجر عام والحبلة خاص،
لكنه لم يؤثر في المقصد الشرعي من الرواية وهو صبر النبي واصحابه على ضيق المعيشة وثباتهم
على االسالم.
الحديث الرابع:
سلَّ َم أَنَّه قَالََ « :م ْن ت ََوضَّأ َ فَ ْليَ ْست َ ْنثِ ْرَ ،و َم ِن
صلَّى هللا َ
الرواية االولى:عن أبي ه َري َْرة ََ ،
علَ ْي ِه َو َ
ع ِن النَّبِي ِ َ
()46
ا ْستَجْ َم َر فَ ْليوتِ ْر»
سلَّ َم أَنَّه قَا َل« :إذا توضأ أحدكم فليستنشق
صلَّى هللا َ
الرواية الثانية عن أبي ه َري َْرة ََ ،
علَ ْي ِه َو َ
ع ِن النَّبِي ِ َ
بمنخريه من الماء ثم لينتثر»(.)47
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بالنظر الى الروايتين نجد فيهما كلمتين من الكلمات التي تبدو مترادفة  ،وهما (االستنثار)
و(االستنشاق) وبالرجوع الى كتب اللغة نجد أن معنى االستنثار هو استنشاق الماء ثم استخراجه بنفس
األنف .فالنثر يَ ْعنِي َما يسْقط من المنخرين عند اإلستنشاق إنما َوجهه أَنه أمره أَن يستنشق فِي
وضوئه(.)48
أما االستنشاق فهو أن يصب الماء في األنف والمتوضئ يستنشق الماء أي يبلغ الماء خياشيمه(.)49
وبالموامنة بين اللفظتين نجد ان

((

االستنثار هو دفع الماء الحاصل فى األنف باالستنشاق ،وال يكون

االستنثار إال بعد االستنشاق ،واالستنشاق هو أخذ الماء بريح األنف ،وإنما لم يذكرها هنا االستنشاق ،ألن
ذكر االستنثار دليل عليه إذ ال يكون إال منه ،وقد أوجب بعض العلماء االستنثار بظاهر هذا الحديث))(.)50
نجد هنا ان الثمرة العملية لكل فعل منهما تخالف جمئيا ً اللفظة األخرى فاالستنثار واالستنشاق
مترادفان ترادفا ً ناقصا ً فمعنى االستنشاق كما وضحنا ان يدخل الماء في منخريه وأما االستنثار ان
يستنشق الماء في أنفه ثم يخرجه من األنف نفسه فلو أردنا الترجيح بين اللفظين لرجحنا االستنثار وهذا
الصحيح في الوضوء فليس من المعقول ان يدخل االنسان الماء في أنفه من غير أن يخرجه.
الحديث الخامس
الرواية االولى :عن أبي هريرة ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
فليرقه ثم ليغسله سبع مرار»(.)51
الرواية الثانية :عن أبي هريرة ،قال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :إذا شرب الكلب في إناء
أحدكم فليغسله سبعا»(.)52
بالموامنة بين الروايتين نجد أن اللفظين اللذين يبدوان كالمترادفين هما (ولغ) و(شرب) ومعنى ولغ
هو شرب الكلب للماء بطرف لسانه او ادخال لسانه في الماء( ،)53وهذه طريقة شرب الكالب للماء  ،فكل
ولوغ شرب وليس كل شرب ولوغا فالشرب أعم وال يكون الولوغ إال للسباع ومنها الكالب وكل ما
يتناول الماء بلسانه دون شفته فالولوغ إذأ ً صفة من صفات الشرب تختص باللسان  ،والشرب عبارة عن
توصيل المشروب إلى الفم  ،فالولوغ أخص من الشرب( ،)54ولما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة
التي تحمل كثيراِ من األقذار واألمراض ،قد أمر الشارع الحكيم بغسل اإلناء الذي ولغ فيه سبع مرات ،
فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره .ألن العلة في غسل اإلناء تنجسه بسؤر الكلب الذي وقع
فيه(. )55
فمن حيث الداللة اللغوية الفعل ولغ والفعل شرب متقاربان فاألول أخص من الثاني ومن حيث النتيجة
العملية للحديث ال يؤثر اختالف اللفظين في المقصد الشرعي من الحديث وهو وجوب تطهير اإلناء الذي
تنجس بسؤر الكلب ولكننا نرجح لفظه (ولغ ) ألنها تختص بالسباع ومنها الكلب .
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المطلب الثاني :الترادف التام
الحديث االول
سلَّ َم قَالََ « :م ْن أ َ ْعتَقَ ِش ْر ًكا لَه
ي َّ
صلَّى هللا َ
ع ْنه َماَ ،
َّللا َ
ع ِن اب ِْن ع َم َر َر ِ
الرواية االولىَ :
علَ ْي ِه َو َ
ع ِن النَّبِي ِ َ
ض َ
ع ْد ٍلَ ،وي ْع َ
صت َه ْم،
طى ش َر َكاؤه ِح َّ
علَ ْي ِه أ َ ْن ي ْعتِقَ كلَّه ،إِ ْن َكانَ لَه َما ٌل قَد َْر ث َ َمنِ ِه ،يقَام قِي َمةَ َ
ب َ
فِي َم ْملوكٍ َ ،و َج َ
ق»(.)56
َويخَلَّى َ
سبِيل الم ْعت َ ِ
سلَّ َم قَالََ « :م ْن أ َ ْعتَقَ ِش ْر ًكا لَه
ي َّ
صلَّى هللا َ
ع ْنه َماَ ،
َّللا َ
ع ِن اب ِْن ع َم َر َر ِ
الرواية الثانية َ :
علَ ْي ِه َو َ
ع ِن النَّبِي ِ َ
ض َ
عتَقَ ِم ْنه ما عتق » (.)57
علي ِه قِيمةَ العَدْل وإال َف َق ْد َ
ع ْبدٍَ ،ف َكانَ لَه َما ٌل يَبْلغ ث َ َمنَ ْالعَ ْب ِد  ،ق ِو َم َ
فِي َ
بالموامنة بين الروايتين نجد اللفظين المترادفين هما (العبد) و( المملوك)
وبالرجوع الى كتب اللغة نجد ان المملوك جاء من َملَكَ الشيء وامتلكه وتملكه ،وهو مالكه وأحد
مالكه ،والمعروف أن العبد هو المملوك ،أعبدني فالنا  ،صيرته كالعبد وإن كان حرا ،وأملكه الشيء
وملكه إياه ،جعله ملكا له يملكه .وهلل الملك والملكوت ،أي ان العبد هو المملوك وهو خالف الحر و اتخذه
عبدا ،أي رقيقا مملوكا (. )58
ولو رجعنا لكتب شروح الحديث لوجدنا أن المقصد الشرعي من الحديث هو الشراكة في العبد او
المملوك ولو أراد احد المالكين ان يعتق العبد فعليه أن يرضي شريكه بتعويضه عن الجمء المتبقي من
ثمن العبد أو ان يطلب منه ان يعتقه فال يجوم ان يعتق من احد المماليك فقط(. )59
فاذا اردنا بهاتين اللفظتين العبد والمملوك المعاني األساسية المركمية فإنهما لفظتان عامتان ،
فالعبد يطلق على كل ما يسمى عبدا ً سواء أكان عبدا ً هلل أو عبدا ً للناس والمملوك هو كل ما يمكن أن يملك
سواء أكان من الناس او الدواب او الحاجات  ،بهذا االعتبار ال يعدان لفظين مترادفين ترادفا ً تاما ً  ،لكن
باعتبار االستعمال السياقي والمقامي فإن المراد بكلمة العبد هو اإلنسان الذي يباع ويشترى وكذلك لفظة
المملوك فبهذا االعتبار يكون اللفظان مترادفين ترادفا ً تاما ً ،وابدالهما في سياق الحديث النبوي ال يغير
من المقصد الشرعي للحديث.
ع ْنهَ ،قَالَ :أ َ َخ ْذت ص َّرة ً
ي َّ
ي بْنَ َك ْع ٍ
َّللا َ
ب َر ِ
الحديث الثاني :وفيه روايتين :الرواية األولى  :عن أبَ َّ
ض َ
ع ِر ْف َها َح ْو ًال»  ،فَ َع َّر ْفت َها َح ْو ًال ،فَلَ ْم أ َ ِج ْد َم ْن يَ ْع ِرف َها،
سلَّ َم ،فَقَالََ « :
صلَّى هللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ِمائَةَ دِين ٍ
ي َ
َار ،فَأَتَيْت النَّبِ َّ
ع ِر ْف َها َح ْو ًال» فَ َع َّر ْفت َها ،فَلَ ْم أ َ ِجدْ ،ث َّم أَتَيْته ثَالَثًا ،فَقَالَ( :احْ فَ ْ
ع َد َدهَا َو ِو َكا َءهَا،
عا َءهَا َو َ
ظ ِو َ
ث َّم أَتَيْته ،فَقَالََ « :
احب َهاَ ،وإِ َّال فَا ْست َْمتِ ْع )  ،فَا ْست َ ْمت َ ْعت ،فَلَ ِقيته بَ ْعد بِ َم َّكةَ ،فَقَالَ :الَ أَد ِْري ثَالَثَةَ أَحْ َوا ٍل ،أ َ ْو َح ْو ًال
ص ِ
فَإ ِ ْن َجا َء َ
احدًا »(. )60
َو ِ
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علَ ْي ِه
ي
ي َّ
صلَّى هللا َ
َّللا َ
ي َر ِ
َ
ع ْنه ،قال :جاء اعرابي الى النَّبِ َّ
الرواية الثانية  :عن مَ ْي َد بْنَ خَا ِل ٍد ْالج َهنِ َّ
ض َ
ص َها( )61و ِو َكا َءهَا( ،)62فَإ ِ ْن َجا َء اح ٌد يخبرك بها
عما يلتقطه ،فَقَالََ :
سلَّ َم فَسأله َ
ع ِر ْف َها َ
َو َ
سنَةً ثم احفظ ِعفَا َ
َو ِإ َّال فأستنفقها. )63( »...،
بالنظر الى الروايتين نجد اللفظين المترادفين هما ( الحول) و( السنة) وبالرجوع الى كتب اللغة
نعرف الحول بأنه سنة بأسرها .وأحال الشيء إذا أتى عليه حول كامل ،ودار الحول أي مرت سنةً
كاملة(. )64
من التعريف اللغوي للفظين نجد ان اللفظين مترادفان ترادفا ً تاما ً وانهما لم يغيرا من المقاصد
الشرعية للحديث بإبدالهما .
وبالرجوع الى كتب شروح الحديث نجد الروايتين تتحدثان عن اللقطة وكيفية حفظها واعادتها الى
صاحبها فان كان للقطة بقاء ولم يكن مما يسرع إليها الفساد فيتلف قبل مضي السنة فإنها تعرف ،وقد
اختلف في تحديد المدة التي تعرف بها اللقطة فذهب عامة الفقهاء بتعريفها حوال واحدا وبعد الحول
يتملكها ان لم يعثر على صاحبها  ،وقالت طائفة إذا عرفها سنة ولم يأت صاحبها تصدق بها(،)65

واآلخرون قالوا بتعريفها ثالث سنوات واستدلوا بالرواية االولى ،ولكن رسول هللا ربما "عرف أن
تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيا بإعادة التعريف"( ،)66أما اذا عثر على صاحبها بعد ان
انفق اللقطة فيغرم بدلها ،او إن شاء ابقاها وديعة عنده الى ان يظهر صاحبها فيعطيها إياه(. )67
الخاتمة
 .1ال توجد ألفاظ مترادفة ترادفا ً تاما ً على المستوى البالغي العالي؛ فإن اختالف المباني يؤدي الىى اخىتالف
المعاني.
 .2أثبت البحث قلة أمثلة الترادف التام ،مما يؤكد الحقيقة اللغوية التىي تىنص علىى أن التىرادف التىام قليىل أو
معدوم.
 .3أبرم صور الترادف الناقص في الحديث :العالقة بين العام والخاص ،بحيث يكىون أحىد اللفظىين أعىم مىن
اآلخر ،والذي سوغ للراوي استعمال اللفظ العام بدل الخاص أو العكس هو أحد أمرين:
أ .أن في السياق قرائن تدل على التخصيص؛ ولذلك ال ضير في استعمال اللفىظ العىام بىدل الخىاص ،كلفظىة
(طعام بر) بدل (خبم بر).
ب .أن الراوي الذي استعمل اللفظ العام ربما نسي اللفظ الخاص ،فمن باب االحتياط آثر استعمال اللفظ العام؛
حتى ال ينسب الى الحديث النبوي ما ال يمكن القطع بصدوره ،مثل لفظة (سجنتها) بدالً من (أوثقتها).
 .4إن اختالف الروايات قد يكون في أحىد الصىحيحين ،فيىذكر الشىيخان الروايىات المختلفىة فىي صىحيحيهما،
وقد يكون االختالف في الروايات موجودًا في أحد الصحيحين دون اآلخر.
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 .5إن األلفاظ المترادفة ترادفا ً ناقصا ً بين الروايتين ال يغير من المقصد الشرعي والثمرة العملية للحديث.

الهوامش
 .1سورة النامعات  ،اآلية .7:
 .2سورة األنفال  ،اآلية .9 :
 .3ينظر :مختار الصحاح ،267/1:لسان العرب البن منظرر ، 116-114/1 :تاج
العروس.331-330/23:
 .4ينظر :التعريفات للجرجاني ص ،210المرصع ألبن األثير :ص ،352الممهر
للسيوطي.402/1:
 .5ينظر :الترادف في اللغة  ،حاكم مالك لعيبي ،ص ،72سلسلة دراسات منشورات ومارة
الثقافة واالعالم ،الجمهورية العراقية 1980م.
 .6ينظر :التعريفات للجرجاني ص ،199فقه اللغة ،د .حاتم صالح الضامن ص.74
 .7دور الكلمة في اللغة ،ستيفن اولمان ،ص.97
 .8ينظر :الترادف في اللغة  ،حاكم مالك لعيبي  ،ص ،70علم الداللة  ،د .احمد مختار عمر ،ص
220
 .9ينظر :علم الداللة ص .221
 .10ينظر :الترادف في اللغة حاكم مالك لعيبي ص .70
 .11ينظر :علم الداللة ص . 221
 .12ينظر:الممهر ،405/1:الترادف في اللغة 78_77:
 .13ينظر :الترادف في اللغة :ص .155
 .14الممهر.405/1 :
 .15ينظر :في اللهجات العربية ،د .ابراهيم انيس :ص.171
 .16الترادف في اللغة  ،ص .83
 .17الوجيم في فقه اللغة  :ص.395
 .18ينظر :الصاحبي :ص ،96المرصع :ص ،352الممهر.405-402/1 :
 .19ينظر :الترادف في اللغة  :ص .163
 .20ينظر :الحاوي للماوردي ،96/16اإلنصاف للبطليوسي ص ،164معرفة انواع علوم الحديث
إلبن الصالح ،214نهاية السول لإلسنوي ،211/3البحر المحيط  ،355/4فتح المغيث
للسخاوي.120/3:
 .21نفائس األصول.3180/7:
 .22اإللمام الى معرفة أصول الرواية :ص.157
 .23اإلحكام في أصول األحكام .68/2 :
 .24شرح نخبة الفكر.499/1 :
 .25ينظر :نخبة الفكر في مصطلح أهل االثر722/4 :
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 .26ينظر :معرفة أنواع علوم الحديث البن الصالح :ص.197
 .27ينظر:معرفة أنواع علوم الحديث البن الصالح  :ص .292
 .28ينظر اإلرشاد ،796-787/2 :المنهل الراوي ،137 :فتح المغيث. 350_331/3 :
 .29ينظر :اختصار علوم الحديث ص ،367التقييد وااليضاح ص ،244معرفة أنواع علوم الحديث
البن الصالح  :ص. 391
 .30معرفة أنواع علوم الحديث البن الصالح :ص. 128
 .31معرفة أنواع علوم الحديث البن الصالح :ص ، 199نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر /1 :
.722/4، 468
 .32معرفة انواع علوم الحديث البن الصالح ص . 319
 .33اخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب :باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها
من الحيوان الذي ال يؤذي.2022/4 ،)2242( ،
 .34اخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب أحاديث االنبياء ،باب :حديث الغار،112/3 ،)2365(،
ومسلم في صحيحه  ،كتاب البر والصلة واآلداب  ،باب :تحريم تعذيب الهرة ونحوها من
الحيوان الذي ال يؤذي ، 2022/4 ،)2242( ،واللفظ لمسلم.
 .35ينظر :تهذيب اللغة  ، 206 /9:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ،1563 /4:مختار
الصحاح  :ص  ،332لسان العرب .371 /10:
 .36ينظر :مختار الصحاح  :ص  ،143لسان العرب ، 203 /13 :تاج العروس . 169 /35
 .37ينظر :شرح صحيح البخارى البن بطال  ، 345 /2 :شرح النووي على مسلم /14:
،240عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،63 /16:نيل األوطار.7 /7:
 .38اخرجه البخاري في صحيحه  ،كتاب االيمان والنذور ،باب :اذا حلف ان ال يأتدم فأكل تمرا ً
بخبم ،2461/6 ،)6309( ،و مسلم في صحيحه واللفظ له  ،كتاب المهد والرقائق )2970(،
. 2281 /4،
 .39اخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب :باب :كيف كان عيش النبي صلى هللا عليه
وسلم وأصحابه ،وتخليهم من الدنيا ،2371 /5 ،) 6089( ،ومسلم في صحيحه ،كتاب المهد
والرقائق2281/4 ،)2970( ،
 .40ينظر :شرح صحيح البخارى البن بطال  ،176 /10:فتح الباري شرح صحيح البخاري
 ،291/11:عمدة القاري شرح صحيح البخاري .52 /21:
 .41اخرجه البخاري في صحيحه  ،كتاب المغامي ،باب  :غموة خيبر.1550 /4،)3999( ،
 .42اخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له  ،كتاب األطعمة ،باب :باب ما كان النبي صلى هللا عليه
وسلم وأصحابه يأكلون ، 2066 /5 ،)5096( ،ومسلم في صحيحه  ،كتاب المهد والرقائق،
(.2277/4 ،)2966
 .43اخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب سعد بن أبي وقاص المهري
وبنو مهرة أخوال ، 1362/7 ، )3522( ،ومسلم في صحيحه واللفظ له  ،كتاب المهد
والرقاق.2278 /4، )2967( ،
 .44ينظر :العين ، 237 /3:تهذيب اللغة  ،53 /5:لسان العرب.141-139 /11:
 .45ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال ،479/9:فتح الباري البن حجر  ،290 /11:عمدة
القاري شرح صحيح البخاري  ، 51 /21:دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين . 450 /4
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 .46اخرجه البخاري في صحيحه  ،كتاب الوضوء  ،باب :االستنثار في الوضوء -71/1 ،)159 (،
 ، 72ومسلم في صحيحه  ،كتاب الطهارة  ،باب اإليتار في االستنثار واالستجمار،) 237 (،
. 212 /1
 .47اخرجه مسلم في صحيحه  ،كتاب الطهارة  ،باب اإليتار في االستنثار واالستجمار/1، )237( ،
.212
 .48ينظر :العين ،219 /8:غريب الحديث للقاسم بن سالم ، 102 /1:لسان العرب /5:
.192_191
 .49ينظر :مقاييس اللغة  ،428 /5مختار الصحاح ص ، 311لسان العرب.353 /10:
 .50شرح صحيح البخارى البن بطال ، 251 /1:وينظر :نيل األوطار.177 /1:
 .51اخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الطهارة ،باب حكم ولوغ الكلب.234 /1، )279( ،
 .52اخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له  ،كتاب الوضوء ،باب :الماء الذي يغسل به شعر
اإلنسان  ، 75 /1 ، )170( ،ومسلم في صحيحه  ،كتاب الطهارة  ،باب :حكم ولوغ الكلب،
(.234/1 ،)279
 .53ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ،1329 /4:مختار الصحاح :ص  ، 345لسان
العرب  ، 460 /8معجم اللغة العربية المعاصرة .2494 /3
 .54ينظر :مشارق األنوار على صحاح اآلثار .286 /2:
 .55ينظر :شرح صحيح البخارى البن بطال  ،270 /1:شرح النووي على مسلم  ،184 /3:منار
القاري شرح مختصر صحيح البخاري  ، 259-258 /1:تيسير العالم شرح عمدة األحكام
:ص . 24
 .56اخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشركة  ،باب :الشركة في الرقيق.885 /2 ،)2359( ،
 .57اخرجه مسلم في صحيحه  ،كتاب العتق.1139 /3 ، )1501( ،
 .58ينظر :المخصص ، 328 /1:أساس البالغة  ، 227 /2:لسان العرب /3 ، 493-492 /10:
 ، 270معجم اللغة العربية المعاصرة .1448 /2 :
 .59ينظر :األم للشافعي .141 /7:
 .60اخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له  ،كتاب في اللقطة  ،باب :إذا أخبره رب اللقطة بالعالمة
دفع إليه ،)855 /2( ، )2294(،ومسلم في صحيحه  ،كتاب الحدود ،باب استحباب إصالح
الحاكم بين الخصمين. 1350/3 ، )1723( ،
 .61العفاص :هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد او خرقة او غير ذلك  ،ينظر :غريب الحديث
للقاسم بن سالم ،201/2 :لسان العرب.55/7 :
 .62الوكاء :رباط القربة وغيرها الذي يشد بها رأسها ،تاج العروس.239/40 :
 .63اخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له ،كتاب في اللقطة ،باب :إذا أخبره رب اللقطة بالعالمة
دفع إليه  ،855/2 ، )2295( ،و مسلم في صحيحه  ،كتاب اللقطة .1346 /3 ، )1722( ،
ينظر :العين ، 297 /3:المحكم والمحيط األعظم ، 5 /4:لسان العرب . 501 /13:
 .64ينظر :معالم السنن ، 86_85 /2 :نيل األوطار.4010-409 :
 .65نيل األوطار . 407 /5 :
 .66ينظر :نيل األوطار .410_408 /5:
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بطاقات الكتاب
.1

اإلحكام في أصول األحكام ،أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حمم األندلسي القرطبي

الظاهري (ت 456 :هـ) ،تحقيق :الشيخ أحمد محمد شاكر ،قدم له :األستاذ الدكتور إحسان عباس،
الناشر :دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.
.2

اختصار علوم الحديث  ،للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي( ،ت774:ه)،

تحقيق :د .ماهر ياسين الفحل ،دار الميمان للنشر والتوميع – الرياض -المملكة العربية السعودية ،الطبعة
األولى 1434ه.
.3

اإلرشاد في معرفة علماء الحديث  ،أبي يعلى الخليلي(ت446:ه) ،تحقيق :د .محمد سعيد بن

عمر إدريس ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة األولى1989 ،م.
 .4أساس البالغة ،أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الممخشري جار هللا (ت538 :ه )  ،تحقيق :محمد
باسل عيون السود  ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ .
 .5اإللم اع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع  ،القاضي عياض بن موسى عياض السبتي المالكي
(ت544:ه)  ،تحقيق :السيد أحمد صقر  ،الناشر :مكتبة دار التراث بالقاهرة  ،الطبعة الثالثة1425 ،ه.
 .6األم  ،الشافعي أبي عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف
المطلبي القرشي المكي (ت204 :هـ)  ،الناشر :دار المعرفة – بيروت 1410 ،هـ.
.7

اإلنصاف في التنبيه على المعاني واألسباب التي أوجبت اإلختالف بين المسلمين في آرائهم ،

اإلمام أبي محمد عبد هللا بن محمد البطليوسي (ت512:ه)  ،تحقيق :د .محمد الداية  ،الناشر :دار الفكر
بدمشق  ،المطبعة الثالثة1424 ،ه.
.8

البحر المحيط في أصول الفقه  ،بدر الدين بهادر بن عبد هللا المركشي الشافعي (ت794ه) ،قام

بتحريره د .عمر بن سليمان األشقر ،راجعه د .عبد الستار أبو غدة ود.محمد بن سليمان األشقر ،الناشر:
ومارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت  ،الطبعة األولى.
 .9تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن محمد بن عبد الرماق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقب
بمرتضى َّ
المبيدي (ت1205 :هـ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،الناشر :دار الهداية.
 .10الترادف في اللغة  ،حاكم مالك لعيبي ،سلسلة دراسات منشورات ومارة الثقافة واالعالم،الجمهورية
العراقية 1980م.
 .11التعريفات ،علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت816:ه) ،مكتبة لبنان ،بيروت 1969م.
 .12تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم  ،محمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حميد
األمدي الميورقي ال َح ِميدي أبي عبد هللا بن أبي نصر (ت488 :هـ)  ،تحقيق :الدكتورة :مبيدة محمد سعيد
عبد العميم  ،مكتبة السنة  -القاهرة – مصر ،الطبعة :األولى 1415 ،ه.
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 .13التقييد وااليضاح شرح مقدمة ابن الصالح (ت806:ه)  ،تحقيق :عبد الرحمان محمد عثمان ،
المكتبة السلفية ،المدينة المنورة ،الطبعة األولى1389 ،ه.
 .14تهذيب اللغة  ،محمد بن أحمد بن األمهري الهروي ،أبي منصور (ت370 :هـ) ،تحقيق :محمد
عوض مرعب  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى2001 ،م.
 .15تيسير العالم شرح عمدة األحكام  ،أبي عبد الرحمن عبد هللا بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن
محمد بن حمد البسام (ت1423 :هـ) ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :محمد صبحي بن
حسن حالق  ،الناشر :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة التابعين ،القاهرة .
.16

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه ،ابي

عبد هللا محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،تحقيق :مصطفى ويب البغا  ،الناشر :دار ابن
كثير دمشق بيروت الطبعة :األولى1422 ،هـ.
 .17الحاوي ،أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي(ت450:ه) ،تحقيق :عادل عبد الموجود
وعلي معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة األولى 1414ه.
 .18دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  ،محمد علي بن محمد بن عالن بن إبراهيم البكري
الصديقي الشافعي (ت1057 :هـ)  ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوميع ،بيروت – لبنان  ،الطبعة:
الرابعة 1425 ،هـ .
 .19دور الكلمة في اللغة  ،ستيفن اولمان  ،ترجمة  :د.كمال محمد بشر  ،مكتبة الشباب ،الطبعة الثالثة،
المطبعة العثمانية1972 ،م.
 .20شرح صحيح البخارى  ،ابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت449 :هـ) ،
تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم  ،مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض  ،الطبعة :الثانية1423 ،هـ -
2003م .
 .21الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمهم ،البي الحسين احمد بن فارس (ت395:ه) ،
تحقيق :مصطفى الشويمي ،الطبعة الثانية ،مؤسسة أ .بدران للطباعة والنشر ،بيروت 1963-1382م.
 .22الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ،أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي

(ت:

393هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار  ،دار العلم للماليين – بيروت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ .
 .23عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  ،حسين
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت855 :هـ)  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 .24غريب الحديث  ،أبي عبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا الهروي البغدادي (ت224 :هـ)  ،تحقيق :د.
محمد عبد المعيد خان  ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد -الدكن  ،الطبعة :األولى 1384 ،هـ
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 .25فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي (
ت852:ه)  ،دار المعرفة  -بيروت ،1379 ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي  ،قام بإخراجه وصححه
وأشرف على طبعه :محب الدين الخطيب.
 .26فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي(ت902:ه)  ،تحقيق:
د .عبد الكريم الخضير ود .محمد الفهيد ،الناشر :دار المنهاج للنشر والتوميع بالرياض  ،الطبعة األولى،
1426ه.
 .27الفروق اللغوية ،أبي هالل العسكري  ،مكتبة القدسي ،القاهرة1353 ،ه.
 .28فقه اللغة ،د .حاتم صالح الضامن ،مكتبة دار اآلفاق العربية ،مدينة نصر _ القاهرة ،الطبعة االولى
1428ه_2007م.
 .29في اللهجات العربية ،د.ابراهيم انيس ،الطبعة الثانية ،مطبعة لجنة البيان العربي ،القاهرة 1952م.
 .30كتاب التعريفات ،علي بن محمد بن علي المين الشريف الجرجاني (ت816 :هـ) تحقيق :ضبطه
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت –لبنان،الطبعة :األولى 1403هـ
1983م. .31كتاب العين  ،أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت:
170هـ)  ،تحقيق :د مهدي المخمومي ،د إبراهيم السامرائي  ،دار ومكتبة الهالل.
 .32كشف المشكل من حديث الصحيحين  ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
الجومي (ت597 :هـ) ،تحقيق :علي حسين البواب  ،دار الوطن – الرياض.
 .33لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى (ت711 :هـ) ،دار صادر – بيروت،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
.34

المحكم والمحيط األعظم  ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458:هـ) تحقيق :عبد

الحميد هنداوي،الناشر:دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة :األولى1421،هـ .
 .35مختار الصحاح  ،مين الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرامي (ت:
666هـ)  ،يوسف الشيخ محمد  ،المكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا  ،الطبعة:
الخامسة1420 ،هـ .
.36

المخصص  ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458 :هـ)  ،تحقيق :خليل إبراهم

جفال ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى1417 ،هـ .
 .37المرصع في االباء واالمهات والبنين والبنات واالذواء والذوات ،مجد الدين المبارك بن محمد
المعروف بابن االثير (ت ،)606:تحقيق :د .ابراهيم السامرائي ،مطبعة االرشاد  ،بغداد 1391ه-
1971م.
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 .38الممهر في علوم اللغة وأنواعها ،للسيوطي ،تحقيق :محمد أحمد جاد المولى وآخرين ،الطبعة
الرابعة ،دار احياء الكتب العربية ،القاهرة .1958
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مسلم بن

.39

الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261 :هـ) ،تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي – بيروت ،ط1،1412ه.
 .40مشارق األنوار على صحاح اآلثار  ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي،
أبو الفضل (ت544 :هـ)  ،دار النشر :المكتبة العتيقة ودار التراث.
 .41معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت1424 :هـ) بمساعدة فريق عمل ،
عالم الكتب ،الطبعة :األولى 1429 ،هـ .
معرفة أنواع علوم الحديث  ،عثمان بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي الدين المعروف بابن الصالح

.42

(ت643 :هـ)  ،تحقيق :عبد اللطيف الهميم  -ماهر ياسين الفحل  ،لناشر :دار الكتب العلمية  ،الطبعة:
األولى.
.43

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  ،حممة محمد قاسم  ،راجعه :الشيخ عبد القادر

األرناؤوط ،عني بتصحيحه ونشره :بشير محمد عيون ،الناشر :مكتبة دار البيان ،دمشق  -الجمهورية
العربية السورية ،مكتبة المؤيد ،الطائف  -المملكة العربية السعودية  1410 ،هـ .
.44

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  ،أبي مكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:

676هـ)  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،الطبعة :الثانية1392 ،ه.
 .45المنهل روي في مختصر علوم الحديث ،بدر الدين بن جماعة (ت733:ه)  ،تحقيق :محي الدين
عبد الرحمان رمضان ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثانية1406 ،ه.
 .46نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  ،أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني (ت852 :هـ) تحقيق :عصام الصبابطي  -عماد السيدالناشر :دار الحديث – القاهرة ،الطبعة:
الخامسة 1418 ،هـ .
 .47نفائس االصول في شرح المحصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد إبن إدريس القرافي
(ت ،)684:الناشر :مكتبة نمار مصطفى البام بمكة المكرمة  ،الطبعة الثانية1418،ه.
 .48نهاية الوصول في دراية األصول ،للعالمة صفي الدين محمد بن عبد الرحيم األرموي الهندي
(ت715:ه) ،تحقيق :د .صالح ابن سليمان اليوسف ،ود .سعد بن سالم السويح ،الناشر :مكتبة نمار
مصطفى البام بمكة المكرمة  ،الطبعة األولى1416 ،ه.
.49

نيل األوطار  ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (ت1250 :هـ)  ،تحقيق:

عصام الدين الصبابطي  ،دار الحديث ،مصر  ،الطبعة :األولى1413 ،هـ 1993 -م.
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 .50الوجيم في فقه اللغة ،محمد االنطاكي ،المطبعة الحديثة ،حلب1969م.
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