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 ادلعجم اللغوي يف ادلغين البن قدامة ادلقدسي
 )دراسة يف ادلعجمية والداللة(

جامعة  -كلية الرتبية عضو ىيئة التدريس بقسم اللغة العربية: د. عمر علي سليمان الباروين
 مصراتة

 
 مقدمة

عٌن، احلمد هلل رب العادلٌن، كالصالة كالسالـ على أشرؼ ادلرسلٌن، سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أمج
 كبعد:

فإف اللغة العربية مفتاح العلـو كابهبا، فما من علم إال كللغة فيو يد، فهي اآللة اليت تصنع هبا مكنوانت 
 هبا يعرب كل عامل مبا يدكر يف خلده، كدلا كانت ىذه مكانتها كمهمتها؛ فإف الفقيو ادلبٌٌن ك العقوؿ، 

نو، كمن ىنا كاف لزامنا لو من يف أغلب ما يبيٌ   بلغة العرب ككالمهمألحكاـ الشارع احلكيم إدنا يبٌٌن 
معرفة معاين ألفاظ اللغة العربية، كما يؤيد معىن ىذا اللفظ أك ذاؾ، ككاف من ادلهم أف يؤيده بشاىد 

 أك بيت شعر فصيح. ،أك حديث نبوم ،قرآين
الع فيو حيث كنت أط، عالقة قدشنة ق(620كتاب ادلغين البن قدامة ادلقدسي )تقد كانت تربطين بك 

رأيت تفسًنه لبعض األلفاظ كبياف معانيها، كرأيتو يف مواضع كثًنة يؤيد من حوايل ثالثٌن سنة مضت، ف
ا على  تفسًنه بشاىد قرآين، أك حديث نبوم، أك بيت شعرم، كيف بعض ادلواضع ال يذكر شاىدن

كطريقتو اليت يصل هبا  لفاظ،مع األ وتفسًنه، فخطر يف ابيل أف أمجع من ىذه ادلواضع، فأنظر يف تعامل
دراسة يف  -دلعىن اللغوم، كقد كمست حبثي ىذا ابسم )ادلعجم اللغوم يف ادلغين البن قدامة ادلقدسيإىل ا

 ادلعجمية كالداللة(.
بن قدامة، كمبحث للنظر يف اب تعريفموجز للمبحث  :حثامبأربعة كقد جعلت البحث مكوانن من 

أدلتو يف طريقتو يف تفسًن األلفاظ اللغوية، كمبحث يف  كمبحث، موقف ابن قدامة من علماء اللغة
 مث خامتة ألىم النتائج، مث فهرسنا للمصادر كادلراجع.، كشواىده اليت اعتمد عليها يف تفسًن األلفاظ

 كهللا كيل التوفيق                                                      
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 ادلبحث األول
 (1))التعريف اببن قدامة(

بن مقدـ بن نصر اجلماعيلي  بن قدامةبن أمحد بن دمحم بن أمحد أبو دمحم موفق الدين عبد هللا  امسو:
 .احلنبليالصاحلي ادلقدسي الدمشقٌي 

 ق(.541، كذلك يف شهر شعباف، سنة )كلد يف مجاعيل من قرل انبلس بفلسطٌن مولده:
، كحفظ ق(551)و الشيخ أيب عمر سنة ىاجر مع أخيمث  ،يف دمشق وميتعلبدأ  رحالتو وطلبو العلم:

كرجع مع كفد العراؽ إىل  ،ق(574) ، كحٌج سنةق(561سنة ) القرآف، كتفقو، مث ارحتل إىل بغداد
 ، كبقي فيها إىل أف تويف.مث رجع إىل دمشق، بغداد، كأقاـ هبا سنة

، كىبة هللا ق(561اجليلي البغدادم )ت عبد القادرمن الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن قدامة:  شيوخو:
 بن ادليٌن لفتح نصر اأبو ، ك ق(564)ت بن البٌطيأبو الفتح دمحم ، ك ق(562)ت الدقٌاؽبن احلسن 

 ق(.583)ت
ادلقدسي  مشس الٌدين عبد الرمحن :تفقو على الشيخ موفق الٌدين خلق كثًن، منهم تالميذه:

عبد هللا ادلقدسي الدين أبو  ، كضياءق(637)ت بن الٌدبيثيأبو عبد هللا دمحم ك  ق(،689)ت
 .ق(656)ت ادلنذرم زكي الدين عبد العظيم، ك ق(643)ت

التبيٌن يف أنساب ك  ،الربىاف يف مسائل القرآف: ، منهاكثًنة يف فنوف سلتلفة  لو تصانيف مصنفاتو:
ـٌ التأكيل، القرشيٌن ـٌ ادلوسوسٌن ،كذ ـٌ ما عليو مٌدعو التصٌوؼ، كذ كركضة الناظر يف أصوؿ الفقو،  ،كذ

كسلتصر كدلعة االعتقاد،  ،كالكايف يف الفقو، ككتاب التوابٌن، كقنعة األريب يف الغريب، ل الصحابةكفضائ
 .ق(334)ت اخلرقي يف الفقوأيب القاسم شرح سلتصر كىو ادلغين اذلداية، ك 

ا ابلفقو  ، كشيخ اإلسالـ.أحد األئمة األعالـك  ،من أكابر احلنابلة افقيهن كاف   أخالقو وصفاتو:
ن
عادل

ا لو يد يف علم العربية. ككاف مع تبٌحره يف العلـو كرعن ك ككاف حسن ادلعرفة ابحلديث، ولو، كالتفسًن، كأص
ا، عليو ىيبة ككقار، كفيو حلم كتؤدة، كأكقاتو مستغرقة للعلم كالعمل، ككاف يفحم اخلصـو ا راٌبني  ا تقي  زاىدن 

 ابحلجج كالرباىٌن.
                                                 

 -3/281، كذيل طبقات احلنابلة 159 -2/158، كفوات الوفيات 181 -3/180( ينظر ترمجتو يف: العرب يف خرب من غرب 1)
، كمعجم ادلطبوعات 1406، 2/1378، 828، 1/343، ككشف الظنوف 163 -7/155، كشذرات الذىب 300

 . 6/30، كمعجم ادلؤلفٌن 4/241، 3/544، كإيضاح ادلكنوف 460 -1/459، كىدية العارفٌن 4/67، كاألعالـ 1/213
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ـٌ القامة، أبيض، مشرؽ الو  ىيئتو: ، أدعج العينٌن، كاسع اجلبٌن، طويل الٌلحية، قائم حسنو جوكاف ات
  .األنف، مقركف احلاجبٌن، لطيف اليدين، حنيف اجلسم

 كاف ابن قدامة ينظم الشعر، كلو منو الكثًن، فمن ذلك:  عره:ش  
َىٍ الى   هٍ ارً دى  وؿى خي دي  كى يٍ لى  عى بى يىٍ  ** نٍ مى  ابً بى بً  ن  سى لً  
 هٍ ارً دى أي  ملىٍ  فٍ ا إً هى وقػي عي يػى  وً ** ػػػػػ ػػػػيٍ لى  إً اًت اجى حى  وؿي قي تػى كى 
 هٍ ارً كى   ارً الد   ب  رى ى كى ضى قٍ تػي  **ا هى بػ  رى  دٍ صً اقٍ كى  وي كٍ ري اتػٍ 

 :-أيضنا -كمن شعره
 يبً رً قى  عىنٍ  كى ن  مى تىً تىٍ  عي اًر وى شى  ** ايى نى مى الٍ كى  دى مٍحى أى  نى  بٍ يى  لي فى غٍ تػى أى 
 يبً صً مي  مو هٍ سى  نٍ مً  تً وٍ مى لٍ لً  مٍ كى فى  ** ايى زى الر   يكى طً تيٍ  ف  أى  ؾى ر  غى أى 

نىا  ةه رى ائً دى  اٍلمىٍوتً  كسي ؤي كي   يبً صً نى  نٍ مً  د  بي  ءً رٍ مى لٍ كىمىا لً  **عىلىيػٍ
 يبً شً مى الٍ  اري ذى نٍ إً  يكى فً كٍ ا يى مى أى  ** ابن أٍ دى  يفى وً سٍ الت   لً عى َىٍ  مٍ ًإىلى كى 

 يبً بً ٍك حى أى  لٌو خً  ًٍنً غى بً  ر  متىي  ** ًحٌنو  ل  كي   كى ن  أى  يكى فً كٍ ا يى مى أى 
 يبً حً الن   اطي رى فػٍ إً  يكى نً غٍ  يػي الى كى  **ا يبن رً قى  مٍ هبًً  تى قٍ قىٍد حلىً  كى ن  أى كى 

ٌلي عليو من الغد، كمحل يـو عيد الفطر، كصي  ،يـو السبت ،مبنزلو بدمشق -رمحو هللا تعاىل -تويف وفاتو:
 مجع عظيم. حضر جنازتوإىل سفح قاسيوف فدفن بو، ك 
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 ثاينادلبحث ال
 (من علماء اللغة ف ابن قدامةموق)

ال شك يف أف ابن قدامة كغًنه من  ذكره ادلصادر ادلستعان هبا يف تفسًن األلفاظ: -ادلطلب األول
يف أتليفاهتم، كقد اعتمد يف ىذا الكتاب على كتب من سبقوىم العلماء يف االعتماد على مصادر 

  التفريعٌن اآلتيٌن:لغوية، كنقل عن مجع من علماء اللغة، كسأبٌن ذلك يف
صرح ابن قدامة بذكر بعض العلماء اللغويٌن، كنقل عنهم  نقلو عن علماء اللغة: -التفريع األول

 بعض تفسًناهتم لبعض األلفاظ اللغوية، فمن الذين ذكرىم: 
 ذكره يف موضع كاحد، كىو قولو: "ذيًكرى عن أيب عمرك بن ق(154)ت أبو عمرك بن العالء ،

 .(1)ر ةى ال تكوف إال بيضاء، كال يػيٍقبىلي عبده أسودي، كال جارية سوداء"العالء، أف الغي 
 أف اخلليل بن أمحد، قاؿ: اهمن، ذكره يف تسعة مواضع، ق(170)ت اخلليل بن أمحد الفراىيدم" :

 . (2)ؽ، إبسكاف الراء: مكياؿ ضخم من مكاييل أىل العراؽ"رٍ الفى 
  مبعىن أتت أف )إال( عند حديثو وضع كاحد، كىو ، ذكره يف مق(180)ت سيبويوعمرك بن عثماف

 .(3)، على ما حكاه عنو ابن قتيبة)لكٍن(
 قاؿ الكسائي: الن خ ةي: بضم اهمن، ذكره يف ثالثة مواضع، ق(189)ت علي بن محزة الكسائي" :

 .(4)النوف: البقر العوامل"
  راء: يقاؿ: جىنىبى الر جيلي : "قاؿ الفاهمن، ذكره يف ستة مواضع، ق(207)ت الفراءزنٍن بن زيد

، ًمٍن اجلٍىنىابىًة" َىىن بى كىاٍجتػىنىبى كىأىٍجنىبى كى
(5). 

  قاؿ األصمعي: العىاجي: اهمن، ذكره يف أحد عشر موضعنا، ق(216)ت األصمعيأبو سعيد" : 
 

                                                 

 . كينظر: لساف العرب )غرر(.8/408( ادلغين 1)
. كينظر قوؿ 9/357، 444، 8/100، 7/286، 6/73، 213، 210، 3/186واضع: . كينظر بقية ادل3/21( ادلغين 2)

 .5/148اخلليل يف العٌن 
 . 2/322. كينظر ما نيسب إىل سيبويو يف الكتاب 5/113( ينظر: ادلغين 3)
 . كينظر قوؿ الكسائي يف لساف العرب )خنخ(.9/435، 3/448. كينظر بقية ادلواضع: 2/436( ادلغين 4)
. كينظر معىن جنب يف لساف العرب 7/249، 469، 6/73، 5/12، 4/245. كينظر بقية ادلواضع: 1/160 ( ادلغين5)

 )جنب(. 
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 .(2)، أك ما يتخذ من ظهر السلحفاة، يعين عاج الفيل(1)الذ ٍبلي"
  ما اهمن، ذكره يف ستة مواضع، ق(231ت) بن األعرايبدمحم بن زيد : ىٍجري

: "قاؿ ابن األعرايب: ادل
اقػىلىةي كىاٍلميزىابػىنىةي" : اٍلميحى ىٍجري

. كادل : الًقمىاري ىٍجري
. كادل : الٌرابى ىٍجري

 .(3)يف بطن الناقة. كادل
 ذكره يف موضع كاحد، كىو أف العارض عند "ادلفض ل بن سلىمة: ق(290)ت ادلفضل بن سلمة ،

 .(4)اكز كتىدى اأٍليذيف"ما ج
  قاؿ ثعلب: اٍلبىًهيمي: كل لوف اهمن، ذكره يف اثين عشر موضعنا، ق(291)ت ثعلبأمحد بن زنٍن" :

ًيمه"  .(5)مل سنالطو لوف آخر، فهو هبى
  أف "االستنجاء: اهمن، ذكره يف أحد عشر موضعنا، ق(322الدينورم )ت بن قتيبةأمحد :

، من: َنىىٍوت الشجر  ة، أم: قطعتها، فكأنو قطع األذل عنو، كقاؿ ابن قتيبة: ىو مأخوذ اٍسًتٍفعىاؿه
 .(6)من الن ٍجوىًة، كىي ما ارتفع من األرض؛ ألف  من أراد قضاء احلاجة استت هبا"

 من الكتب اليت استعاف هبا ابن قدامة يف تفسًن بعض األلفاظ: نقلو عن كتب اللغة: -التفريع الثاين
 فقد قاؿ: "ركل أبو عبٍيدو يف )الغىرًيب(، عن ق(224)ت بن سالـ كتاب )الغريب( أليب عبيد ،

قىةه("-صلى اَّلل  عليو كسلم -النيب ًة، كىالى يًف الن خ ًة، كىالى يف اٍلكيٍسعىًة صىدى ، كذكر (7): )لىٍيسى يًف اجلٍىبػٍهى
 .(8)ًًن"أف أاب عبيد "فسر اجلىبػٍهىةى ابخليل، كالن خ ةى ابلرقيق، كالكيٍسعىةى ابحلىمً 

 

                                                 

. 440، 9/357، 480، 8/3، 7/176، 469، 6/73، 2/433، 295، 1/86. كينظر بقية ادلواضع: 1/54( ادلغين 1)
 كمل أقف على من نسبو إىل األصمعي فيما اطلعت عليو من ادلصادر.

 نظر: لساف العرب )عوج(.( ي2)
 . كينظر قوؿ ابن األعرايب يف لساف العرب )رلر(.9/435، 232، 73، 69، 6/68. كينظر بقية ادلواضع: 4/157( ادلغين 3)
 . كمل أقف على ىذا ادلعىن بلفظو كال ما نسبو إىل ادلفضل فيما اطلعت عليو من ادلصادر.1/86( ادلغين 4)
، 457، 8/100، 286، 7/275، 469، 232، 6/231، 271، 3/21ادلواضع:  . كينظر بقية2/185( ادلغين 5)
 . كينظر يف ادلعىن الذم ذكره: لساف العرب )هبم(.373، 9/90
، 6/232، 5/113، 337، 3/79، 427، 325، 320، 264، 2/113. كينظر بقية ادلواضع: 1/111( ادلغين 6)

 .. كينظر يف ادلعىن الذم ذكره: لساف العرب )َنو(469
 .1/7. كينظر: غريب احلديث البن سالـ 2/463( ادلغين 7)
 .1/7. كينظر تفسًن أيب عبيد يف كتابو: غريب احلديث 7/17، 4/37. كينظر بقية ادلواضع: 2/463( ادلغين 8)



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

6 

 

  )نقل عنو أحاديث يف بعض ق(322الدينورم )ت بن قتيبةألمحد كتاب )غريب احلديث ،
 .(1)ادلواضع

  ،أكؿ كىو  -ابن قدامةفقد نقل كنقل من كتاب العٌن يف مواضع كثًنة، كلكن مل يذكره ابمسو
، إبسكاف الراء: مكياؿه ضخمه من مكاييل أىل العأنو قاؿ عن اخلليل -نص ، (2)راؽ": "الفىٍرؽي

: مكياؿ ضخم ألىل العراؽ"يف معجمو قاؿ اخلليلك    .(3): "الفىٍرؽي
لقد نقل ابن قدامة آراء كثًنة عن علماء  نقلو آراء علماء اللغة يف تفسًن األلفاظ: -ادلطلب الثاين

 اللغة يف تفسًن األلفاظ اللغوية، فمن ذلك:
، قاؿ (4)اؿ: احلىج  كثرة القىٍصًد إىل من تعظًٌميو"احلىج  يف اللغة: القىٍصدي. كعن اخلليل، ق ذكر أف -1

 الشاعر:
 (5)ب  الزًٌٍبرًقىاًف اٍلميزىٍعفىرىاكىأىٍشهىدى ًمٍن عىٍوؼو حيؤيكالن كىًثًنىةن ** زنىيج وفى سً 

: اٍلًعمىامىةي". كمل يكتف هبذا؛ بل فسر كلمة )سب( بقولو: "كالسًٌ (6)أم: يػىٍقًصديكف" . مث أخر (7)ب 
 .(8)يف احلج فقاؿ: "كيف احلىجًٌ لغتاًف: احلىج  كاحًلج ، بفتح احلاء ككسرىا"اللغات 

، مث (9)ذكر أف معىن "ااًلٍعًتكىاؼ يف اللغة: ليزيكـي الشيء، كحبسي النفس عليًو، ًبر ا كاف أك غًنه" -2
ًذًه الت مىاثًيلي ال يًت أىنٍػتيٍم ذلىىا عىاكً : -تعاىل -استدؿ عليو بقولو فيوفى مىا ىى

يػىٍعكيفيوفى عىلىى ، كقولو: (10)
أىٍصنىاـو ذلىيمٍ 

(11)"                . (12). مث ذكر الفعل ادلضارع من ادلادة فقاؿ: "قاؿ اخلليل: عىكىفى يػىٍعكيفي كىيػىٍعًكفي

                                                 

 .325، 2/320( ينظر: ادلغين 1)
 . 8/100، 7/286، 6/73، 3/213، 4/44، 3/186. كينظر بقية ادلواضع: 3/21( ادلغين 2)
 .5/148( العٌن 3)
 .3/9( ينظر: العٌن 4)
 ( البيت للمخبل السعدم يف لساف العرب )سبب(، )حجج(، )زبرؽ(.5)
 .3/213( ادلغين 6)
 . كينظر لساف العرب )سبب(.3/213( ادلغين 7)
 . كينظر لساف العرب )حجج(.3/213( ادلغين 8)
 .3/186( ادلغين 9)
 (.52( سورة )األنبياء(، اآلية )10)
 (.138( سورة )األعراؼ(، اآلية )11)
 .1/205. كينظر: العٌن 3/186( ادلغين 12)



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

7 

 

ذكر أف "اٍلقيٍرء يف كالـ العرب يقع على احليض كالط هر مجيعنا، فهو من األمساء ادلشتكة، قاؿ...  -3
ب: القيريكءي األكقات، الواحد قػيٍرءه، كقد يكوف حيضنا كقد يكوف طيٍهرنا؛ ألف كل كاحدو منهما يت ثعل

 لوقت، قاؿ الشاعر:
حي  ب ٍت لًقىارًيهىا الٌرًيى ًيمو ** إذىا ىى  (1)كىرًٍىت اٍلعىٍقرى عىٍقرى بىيًن متى

ٍرأى (2)يعين: لوقتها. كقاؿ اخلليل بن أمحد ةي: إذا دىانى حىٍيضيهىا، كىأىقٍػرىأىٍت: إذا دىانى طيٍهريىىا، : يقاؿ: أىقٍػرىأىًت اٍلمى
ـى أىقٍػرىاًئك(-صلى اَّلل  عليو كسلم -كيف احلديث عن النيب ةى أىي  . فهذا احليض، كقاؿ (3): )دىًعي الص الى

 الشاعر:
 (4)ًئكىاميوىرًٌثىةن ًعز ا كىيًف احلٍىيًٌ رًفٍػعىةن ** ًلمىا ضىاعى ًفيهىا ًمٍن قػيريكًء ًنسىا

"  .(5)فهذا الط ٍهري
، مث ذكر أف ابن (6)ذكر عن الكسائي أنو قاؿ: "األملح: الذم فيو بياض كسواد، كبياضو أغلب" -4

 ، كاستدؿ عليو بقوؿ الشاعر:(7)األعرايب قاؿ: "ىو النقي البياض"
بػ بىا"حىَّت  اٍكتىسىى الر ٍأسي ًقنىاعنا أىٍشيػىبىا ** أىٍملىحى الى ليد ا كىالى زليى 

(8). 
، كثعلب، كغًنذنا (9)ذكر أف اٍلوىلًيمىة "ىي الطعاـ يف اٍلعيٍرًس خىاص ةن"، مث قاؿ: "كذلك قاؿ اخلليل -5

 .(10)من أىل اللغة"

                                                 

 ( البيت دلالك بن احلرث اذلذيل يف لساف العرب )قرأ(.1)
ا. ينظر: 2) ( الذم يف غريب احلديث البن سالـ أنو أليب عبيدة كاألصمعي كغًنذنا، كقد ذكر ما ذكره ابن قدامة بتغيًن يسًن جد 

 . 205 -5/204. كمل أجده يف العٌن 4/334، 1/280غريب احلديث 
 (.319، حديث رقم )1/124. كبنحوه يف صحيح البخارم 2/300( ينظر احلديث بنصو يف: سبل السالـ 3)
 ( البيت لألعشى يف لساف العرب )قرأ(.4)
 .8/100( ادلغين 5)
 . كينظر ادلعىن يف لساف العرب )ملح(.9/435( ادلغين 6)
 كينظر ادلعىن يف لساف العرب )ملح(.. 9/435( ادلغين 7)
 . كالبيت دلعركؼ بن عبد الرمحن يف لساف العرب )ثوب(.9/435( ادلغين 8)
 .8/344( ينظر: العٌن 9)
 .7/286( ادلغين 10)
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كاف ابن قدامة ال يتجاكز مبادئ اللغة  التسليم ألىل الصنعة يف تفسًن األلفاظ: -ادلطلب الثالث
راه يسلم ذلم تسليمنا اتم ا؛ كيرل أهنم ىم الفيصل عند االحتماؿ كعلماءىا يف تفسًن اللفظ اللغوم؛ بل ن

 يف التفسًن اللغوم، فمن ذلك:
ذكر أف "العىرًي ةى يف اللغة: ىبةي َثىىرىًة النخيًل عامنا. قاؿ أبو عبيدو: اإلٍعرىاءي، أف رنعل الرجلي للر جيًل َثىىرىةى  -1

 :خنلًو عىامىهىا ذلك، قاؿ الشاعر... يصف النخل
ًنٌنى اجلٍىوىاًئحً  ًبي ةو ** كىلىًكٍن عىرىايى يًف السًٌ نػٍهىاءى كىالى رىجى  (1)لىٍيسىٍت ًبسى

؛ فػىتػىعىٌن ى صرؼ اللفظ إىل موضوعو لغةن كمقتضاه يف العربية، ما مل يوجد ما يصرفو  يقوؿ: إان نػيٍعرًيهىا الن اسى
 . (2)عن ذلك"

عيٍرًس خاصة، ال يقع ىذا االسم على غًنه"ذكر أف "اٍلوىلًيمىة: اسم للطعاـ يف الٍ  -2
. كذكر أف ىذا (3)

. مث أتى ابلتفسًن (4)ادلعىن منسوب للغويٌن، كأنو "حكاه ابن عبد الربًٌ عن ثعلبو كغًنه من أىل اللغة"
الفقهي للكلمة فقاؿ: "كقاؿ بعض الفقهاء من أصحابنا كغًنىم: إف اٍلوىلًيمىةى تقع على كل طعاـو لسيريكرو 

. مث حكم يف ادلسألة بٌن الفريقٌن فقاؿ: "كقوؿ أىل (5)، إال أف  استعماذلا يف طعاـ العرس أكثر"حادثو 
 .(6)أىل اللغة أقول؛ ألهنم أىل اللساف، كىم أعرؼ مبوضوعات اللغة، كأعلم بلساف العرب"

: -ادلطلب الرابع ن أقواؿ إف ابن قدامة عامل دقيق، يخذ م قبول أقوال بعض العلماء أو ردىا لغوًّيا
ا ابلدليل، كأما ما مل يره كذلك فإنو يرده على صاحبو كال يبايل،  العلماء ما يراه مناسبنا للمقاـ كمؤيدن

 فمن ذلك: 
ذكر أف العلماء اختلفوا يف مدة احلقب؛ فعند اإلماـ أمحد َثانوف عامنا، كعند اإلماـ مالك أربعوف  -1

؛ مث ذكر تعليل رأم ىذين األخًنين أبنو: (7)زمافعامنا، كعند القاضي، كأصحاب الشافعي: ىو أدىن 

                                                 

 ( البيت لسويد بن صامت يف لساف العرب )رجب(، )قرح(، )سنو(، )عرا( كفيو معىن العرية.1)
 .4/47( ادلغين 2)
 . كينظر ادلعىن يف لساف العرب )كمل(.7/275( ادلغين 3)
 .7/275( ادلغين 4)
 .7/275( ادلغين 5)
 .7/275( ادلغين 6)
 .9/58( ادلغين 7)
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. مث استدرؾ على اإلماـ مالك فاستدؿ أبثر عن ابن عباس (1)"ألنو مل ينقل فيو عن أىل اللغة تقدير"
بًًثٌنى ًفيهىا أىٍحقىاابن الى : -تعاىل -فقاؿ: "كلنا ما ركم عن ابن عباسو أنو قاؿ يف تفسًن قولو

: احليٍقبي (2)
. كرد قوؿ غًنه فقاؿ: "كما ذكره القاضي، كأصحاب الشافعي ال يصح؛ ألف قوؿ ابن (3)"َثانوف سنةن 

بًًثٌنى ًفيهىا أىٍحقىاابن الى : -تعاىل -عباس حجة، كألف ما ذكركه يفضي إىل محل كالـ اَّلل  
، كقوؿ (4)

 -ذا صار معىن ذلك، إىل الل ٍكنىة؛ ألنو أخرج ذلك سلرج التكثًن، فإ(5)اأىٍك أىٍمًضيى حيقيبن موسى: 
بًًثٌنى ًفيهىا ، صار مقتضى ذلك التقليل، كىو  -الى ، أك أمضي حلظاتو كساعاتو ساعاتو أك حلظاتو

بكالمو، كًضد  ادلفهـو منو، كمل يذكره أحده من ادلفسرين فيما نعلم، فال رنوز  -تعاىل -ضد  ما أراد اَّلل  
               .(6)تفسًن احلقب بو"

كثًننا ما زنتكم ابن  االحتكام إىل العرف عند تعدد األقوال يف تفسًن األلفاظ: -سادلطلب اخلام
قدامة إىل العرؼ إذا لـز األمر؛ حلل ما قد يعتيو من تداخل بٌن ادلسائل الفقهية كادلسائل اللغوية، فمن 

 ذلك:
 -استدؿ على ذلك بقولو، ك (7)ذكر أف مجع )األيمى( كىاأٍلىرىاًمًل، كخصصو "لكل امرأةو ال زكج ذلا" -1

مىى ًمٍنكيمٍ :-تعاىل -بقولو كىأىٍنًكحيوا األىيى
. كمبا جاء يف بعض احلديث: )أىعيوذي اًبىَّللً  ًمٍن بػىوىاًر (8)

) ، كالدليل عليو ما "ركم عن سعيد بن (10). كقيل: "ىو للرجاؿ كالنساء الذين ال أزكاج ذلم"(9)اأٍلىًنًًٌ
ـى عيٍثمىافي ًمٍن ريقػىي ةى(ادلسيب قاؿ: )آمىٍت حىٍفصىةي بًٍنتي   ، كقاؿ الشاعر:(11)عيمىرى ًمٍن زىٍكًجهىا، كىآ

                                                 

 .9/58( ادلغين 1)
 (.              23( سورة )النبأ(، اآلية )2)
 .9/58( ادلغين 3)
 (.23( سورة )النبأ(، اآلية )4)
 (.60( سورة )الكهف(، اآلية )5)
 .9/58 ( ادلغين6)
 . كينظر ىذا ادلعىن يف لساف العرب )أًن(.6/179( ادلغين 7)
 (.32( سورة )النور(، اآلية )8)
، 2/216(، كادلعجم الصغًن 2142، حديث رقم )2/333( احلديث أخرجو الطرباين بلفظ قريب منو يف ادلعجم األكسط 9)

 (.1052حديث رقم )
 ف العرب )أًن(.. كينظر ىذا ادلعىن يف: لسا6/179( ادلغين 10)
 (.2006، حديث رقم )4/202( احلديث يف مسند إسحاؽ بن راىويو 11)
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ي ** كىًإٍف كيٍنت أىفٍػَّتى ًمٍنكيٍم أىأتىىًن ي"  .(1)فىًإٍف تػىٍنًكًحي أىٍنًكٍح كىًإٍف تػىتىأىشنً 
 .(2): "كلنا، أف العرؼ سنص النساء هبذا االسم، كاحلكم لالسم العريف"الن ئمث احتكم إىل العرؼ قا

قاؿ عن لفظ )القرابة(: إف  "ىذا االسم لو عرؼ يف الشرع...، فيجب محلو عليو، كتقدشنو على  -2

ىحرـى
؛ فإف اسم (3)العرؼ اللغوم، كالوضوء كالصالة كالصـو كاحلج، كال كجو لتخصيصو بذم الرحم ادل

 .(4)القرابة يقع على غًنىم عرفنا كشرعنا"
خاص ابليدين، كذنا الكفاف فقط، دكف الذراعٌن، كذكر أف  ذكر يف ابب التيمم أف ادلسح فيو -3

 . (6)، فقاؿ: "ال نعرؼ يف اللغة التعبًن ابلكفٌن عن الذراعٌن"(5)العرؼ اللغوم يؤيده
، كال العرؼ، كسنتلف الناس (7)ال حد  لو يف الشرع، كال يف اللغة ،ذكر أف ادلاؿ "العظيم كالكثًن -4

، كمنهم من يستٍعظم الكثًن، كمنهم من زنتقر الكثًن، فلم يثبت يف ذلك فيو؛ فمنهم من يستعظم القليل
؛ مث زاد يف توضيح مراده معلال فقاؿ: "ألف كل شيء جزءه كنصيبه كحظ  (8)حد  يرجع إىل تفسًنه بو"

كشيءه. ككذلك إف قاؿ ]قائل[: أعطوا فالانن من مايل، أك ارزقوه؛ ألف ذلك ال حد  لو يف اللغة، كال يف 
 .(9)الشرع، فكاف على إطالقو"

 
 
 
 
 

                                                 

 . كالبيت بال نسبة يف لساف العرب )أًن(، كاتج العركس )أًن(.6/179( ادلغين 1)
 .1/181( ادلغين 2)
 ( ينظر: لساف العرب )قرب(.3)
 .6/230( ادلغين 4)
 ( ينظر: لساف العرب )كفف(.5)
 .6/179( ادلغين 6)
 ( ينظر: لساف العرب )موؿ(.7)
 .5/139( ادلغين 8)
 .6/161( ادلغين 9)
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 لثادلبحث الثا
 )طريقتو يف تفسًن األلفاظ اللغوية(

سيكوف احلديث يف ىذا ادلبحث مقتصرنا على حتليل بعض األلفاظ اللغوية اليت يتى هبا ابن قدامة يف  
الفقهية اليت كتابو، ككيفية استشهاده يف بعض ادلواضع على ادلعىن اللغوم الذم أكرده، كسأترؾ ادلسألة 

كرد فيها اللفظ اللغوم، إال ما اضطررت إىل ذكرىا؛ حذرنا من اإلطالة، كيتفاكت ذكر النقوؿ اليت 
 : -كابهلل التوفيق -سأكردىا يف كل موضع، كذلك حسب احلاجة إىل النقل كالتوضيح كعدمو؛ فأقوؿ

اضبط اللفظ اللغوي ابلشكل:  -ادلطلب األول و؛ ة ضبطبضبطو كصف يذكر ابن قدامة اللفظ مقيدن
 خوفنا من اخلطأ يف نطقو، كمنو اخلطأ يف معناه، فمن ذلك:

، كاستدؿ على (1)ذكر أف يف لفظ )آًمٌن( لغتٌن: "قصري األلف، كمد ىا، مع التخفيف فيهما" -1
 بقوؿ الشاعر: قصورادل

اتػىبىاعىدى ًمينًٌ فيٍطحيله إٍذ دىٍعوىتيوي ** أىًمٌنى فػىزىادى اَّلل ي مىا بػىيػٍ  نػىنىا بػيٍعدى
(2) 

 فالشاىد قولو: )أمٌن( ابلقصر، كاستشهد على ادلمدكد بقوؿ الشاعر:
ا قىاؿى آًمينىا ا ** كىيػىٍرحىمي اَّلل ي عىٍبدن يى رىبًٌ الى تىٍسليبػىينًٌ حيبػ هىا أىبىدن

(3) 
 .(4)مث أتى مبعناه عن احلسن فقاؿ: "كمعىن )آًمٌنى(: اللهم  اٍستىًجٍب يل"

تغًن ادلعىن، فقاؿ: لادلتكلم بتشديد ادليم  و؛ فلو نطقحتديدنا ن اخللط يف ضبط ىذا اللفظبل َنده زنذر م
يلي معناىا، فيجعلو مبعىن قىاًصًدينى، كما قاؿ اَّلل   كىال آمًٌٌنى : -تعاىل -"كال رنوز التشديد فيها؛ ألنو زنًي

ـى  اٍلبػىٍيتى احلٍىرىا
        يف اآلية.رد ك ا مب"؛ إذ لو شدد ادليم من آًمٌن الستول (5)

يسىابػىقىة أف "الٌرًٍشق؛ بكسر الراًء: عىدىدي الرمًي" -2
 . مث أتى مبا فسره بو اللغويوف فقاؿ: (6)ذكر يف ابب ادل

 فقاؿ: 
 

                                                 

 . كينظر: لساف العرب )أمن(.1/353( ادلغين 1)
 ( البيت بال نسبة يف لساف العرب )فحطل(، )أمن(.2)
 . كالبيت لعمر بن أيب ربيعة يف لساف العرب )أمن(. 1/353( ينظر: ادلغين 3)
 ف العرب )أمن(.. كينظر: لسا1/353( ادلغين 4)
 (.2. كالنص القرآين من سورة )ادلائدة(، اآلية )1/353( ادلغين 5)
 .9/474( ادلغين 6)
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. مث رجع فذكر اللفظ بفتح الراء فقاؿ: (1)"كأىل اللغة يقولوف: ىو عبارةه عما بٌن العشرين كالثالثٌن"
 .(2)نفسيو، مصدر رىشىٍقتيوي رىٍشقنا، أم: رىمىٍيت رىٍمينا" "كالر ٍشق؛ بفتح الراًء: الرميي 

، مث علل الوجهٌن فقاؿ: (3)ذكر أف ادلرأة "اٍلميزىك جىةى بغًن مهرو تسمى ميفىوًٌضىةن، بكسر الواك كفتحها" -3
قاؿ: . مث فسر اللفظ ف(4)"فمن كسر أضاؼ الفعل إليها على أهنا فاعلةه...، كمن فتح أضافو إىل كلًيًٌهىا"

ًو"ف ، كأهنا أذنلت أمر ادلهر، حيث مل تسىمًٌ ذٍنىاؿي ، كاستدؿ عليو بقوؿ (5)قاؿ: "كمعىن التػ ٍفوًيض: اإٍلً
 "الشاعر:

 (6)الى ييٍصًلحي الن اسى فػىٍوضىى الى سىرىاةى ذلىيٍم ** كىالى سىرىاةى إذىا جيه اذلييٍم سىاديكا
  .(8)هاد منوكيف اعتقادم أف تفسًنه ىذا اجت .(7)يعين: ميٍهمىًلٌنى"

، مث أتى بضبط الكلمة نقالن عن اخلليل (9)فسر اللقطة أبهنا: "ادلاؿ الض ائًعي من ربًًٌو، يلتقطيو غًنه" -4
ٍلتىًقًط؛ ألف ما جاء على فػيعىلىة فهو اسم  (10)فقاؿ: "قاؿ اخلليل بن أمحد الل قىطىةي، بفتح القىاًؼ: اسم لًٍلمي

ةه، كضيحىكىةه، كىيزىأىةه. كالل ٍقطىةي، بسكوف القىاًؼ: ادلاؿ اٍلمىٍلقيوطي، مثل: للفاعل، كقوذلم: ذنيىزىةه، كليمىزى 
. كمل يكتف مبا نسبو إىل اخلليل؛ فقاؿ: "كقاؿ (11)الض ٍحكىة الذم ييٍضحىكي منو، كاذٍليٍزأىةي الذم يػيٍهزىأي بو"

ىٍلقيوطً 
 .(12)أيضنا" األصمعي كابن األعرايب كالفراء: ىي بفتح القىاًؼ، اسم للماؿ ادل

                                                 

 .270. كينظر يف ىذا ادلعىن: الزاىر يف غريب ألفاظ الشافعي، ص:9/474( ادلغين 1)
 . كينظر: لساف العرب )رشق(.9/474( ادلغين 2)
 دلعرب )فوض(.. كينظر: ادلغرب يف ترتيب ا7/238( ادلغين 3)
 .7/238( ادلغين 4)
 . 2/146. كينظر يف ىذا ادلعىن: النظم ادلستعذب يف تفسًن غريب ادلهذب 7/238( ادلغين 5)
 ( البيت لألفوه األكدم يف لساف العرب )فوض(.6)
 .7/238( ادلغين 7)
ق( يف كتابو: النظم 630طاؿ )ت( مل أقف على رليء )فٌوض( مبعىن )أذنل( فيما اطلعت عليو من ادلصادر، كذكره ابن ب8)

 . 2/146ادلستعذب يف تفسًن غريب ادلهذب 
 . كينظر: لساف العرب )لقط(.6/73( ادلغين 9)
 .5/100( ينظر: العٌن 10)
  .6/73( ادلغين 11)
 .6/73( ادلغين 12)
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، مث يت كما يرادفو يذكر ابن قدامة أحياانن اللفظ اللغوم ذكر مرادف اللفظ اللغوي: -ادلطلب الثاين
 رلملة، فمن ذلك:  اجلميع بتفسًن

ذكر أف احلالف إذا "قاؿ: أحلف ابهلل، أك أيكيل أك حلفت ابهلل، أك آليت ابهلل، أك أليةن ابهلل، أك  -1
، كقد استدؿ على كل (1)ا ابهلل؛ فهو شنٌن...؛ ألف اإليالء كاحللف كالقسم كاحد"حلفنا ابهلل، أك قسمن 

لًل ًذينى يػيٍؤليوفى ًمٍن ًنسىائًًهمٍ : -تعاىل -نوع من ىذا األلفاظ بدليل، فقاؿ: "قاؿ اَّلل  
. كقاؿ سعد بن (2)

، لىقىٍد جىاءىكيٍم أيسىٍيدى ًبغىًٍنً اٍلوىٍجوً          . كقاؿ الشاعر:(3)ال ًذم ذىىىبى بًًو( بن معاذ: )أىٍحًلفي اًبىَّللً 
 (4)أيكيل بًرىبًٌ الر اًقصىاًت إىلى ًمىنن ** كىمىطىارًًح اأٍلىٍكوىاًر حىٍيثي تىًبيتي 

 كقاؿ ابن دريد:
ي ** هًبىا الن جىاءي بػىٌٍنى أىٍجوىاًز اٍلفىالى  ًت تػىٍرمتًى  (5)أىلًي ةن اًبٍليػىٍعميالى

 كقاؿ:
تػىهىى"بىٍل قىسىمنا اًبل ا مينػٍ  .(6)ش مًٌ ًمٍن يػىٍعريبى ىىٍل ** ًلميٍقًسمو ًمٍن بػىٍعًد ىىذى

يعلل ابن قدامة كثًننا من معاين األلفاظ اللغوية اليت تعليل معىن اللفظ اللغوي:  -ادلطلب الثالث
        يفسرىا؛ زيدة يف التوضيح، كربطنا للمعىن اللغوم ابلسبب الذم نشأ عنو، فمن ذلك:

ـي ًحٍجرنا، قاؿ تعاىل: ذكر  -1 ٍنعي كىالت ٍضًييقي. كمنو مسي احلىرىا كىيػىقيوليوفى أف معىن "احًلٍجر؛ يف اللغة: اٍلمى
ًحٍجرنا زلىٍجيورنا

، مث علل تسمية العقل بو فقاؿ: "كيسمى العقل ًحٍجرنا، قاؿ (8)، أم: حىرىامنا زليىر منا"(7)

                                                 

 .2/168. كينظر: الكشف كالبياف للثعليب 9/511( ادلغين 1)
 (.226( سورة )البقرة(، اآلية )2)
  .3/117ينظر: الكشف كالبياف ( 3)
 قصيدة أليب بكر الصديق، منها: -1/33 -. كالبيت مل أقف عليو بنصو، كذكر ابن رشيق القًنكاين يف العمدة9/510( ادلغين 4)

ًئثً   فىأيكيل ًبرىبًٌ الر اًقصىاًت عىًشي ة ** حىرىاًجيج تدم يف الس رًيح الر َثى
 .2/119دلعاين ( البيت البن دريد يف ديواف ا5)
 .2/408. كالبيت البن دريد يف جواىر األدب للهامشي 9/511( ادلغين 6)
 (.22( سورة )الفرقاف(، اآلية )7)
 .7/129. كينظر: الكشف كالبياف 4/343( ادلغين 8)
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ًذم ًحٍجرو ىىٍل يًف ذىًلكى قىسىمه لً : -تعاىل -اَّلل  
. أم: عقل، مسي ًحٍجرنا؛ ألنو شننع صاحبو من (1)

               . (2)ارتكاب ما يقبح، كتىضير  عاقبتو"
رًٌ، كىو الوىٍطءي" -2 ، مث علل ىذه التسمية بقولو: "ألنو يكوف (3)ذكر أف لفظ "الت سىٌرًم مأخوذ من السًٌ

رًٌ" كىلىًكٍن ال تػيوىاًعديكىين  ًسر ا:-تعاىل -َّلل  ، كاستدؿ على ىذا التعليل بقوؿ ا(4)يف السًٌ
، كقوؿ (5)

 الشاعر:
ٍزىىاًدىىا  (6)فػىلىٍن تىٍطليبيوا ًسر ىىا لًٍلًغىنى ** كىلىٍن تيٍسًلميوىىا إًلً

 كقوؿ امرئ القيس:
ر  أىٍمثىا  .(7)يل أىالى زىعىمىٍت بىٍسبىاسىةي اٍلقىٍوـً أىن يًن ** كىربٍت كىأىٍف الى زنيًٍسنى السًٌ

. كمنو ًعتىاؽي اخلىٍيًل، كًعتىاؽي الط ًٍنً، أم: خالصىتيها، كمسي  -3 ذكر أف معىن "اٍلًعٍتق يف اللغة: اخلٍيليوصي
 ، ففسر العتق ابلشيء الذم خلص.(8)البيت احلراـ عىًتيقنا؛ خليليوًصًو من أيدم اجلىبىاًبرىًة"

ادلستنجي يطيب جسده إبزالة اخلبث عنو،  ذكر أف االستطابة ىي االستنجاء؛ مسي استطابة ألف -4
 مث استدؿ بقوؿ الشاعر:

يى رىَخىنا قىاظى عىلىى عيٍرقيوًب ** يػيٍعًجلي كىف  اخلٍىارًًئ اٍلميًطيبً 
(9) 

 .(10)فقولو: )ادلطيب( أم: ادلستنجي
لىة اسم للوىرىثىة، ما عدا ااختي  -5 لىًة، على أقواؿ كثًنة، منها: أف الكىالى ىٍوليوًدين. لف يف الكىالى

ٍيًن، كادل لوىاًلدى
لىة مى   . كاحتج من ذىب إىل ىذا بقوؿ الفرزدؽ يف بين أمية:(1)الذكر عدا الوىلىد كالوىاًلد اكقيل: الكىالى

                                                 

 (.5( سورة )الفجر(، اآلية )1)
 .4/343( ادلغين 2)
 العرب )حجر(.. كينظر يف ادلعاين اليت ذكرىا: لساف 9/529( ادلغين 3)
 .7/148. كينظر: 9/529( ادلغين 4)
 (.235( سورة )البقرة(، اآلية )5)
 ( البيت لألعشى يف لساف العرب )زىد(.6)
. كينظر يف ادلعاين اليت ذكرىا: غريب 1/138. كالبيت المرئ القيس يف غريب احلديث البن سالـ 9/529، 7/148( ادلغين 7)

 . ، كلساف العرب )سرر(1/238غريب احلديث 
 . كينظر: لساف العرب )عتق(.10/290( ادلغين 8)
 ( البيت لألعشى يف لساف العرب )خرأ(، )طيب(، )كفف(.9)
 . كينظر: لساف العرب )طيب(.1/111( ينظر: ادلغين 10)
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لىةو ** عىًن ابٍػينىٍ مىنىاؼو عىٍبًد مشىٍسو كىىىاًشمً  كىرًثٍػتيٍم قػىنىاةى اٍلمىٍجًد الى عىٍن كىالى
(2) 

الذم زنيط ابلرأس كال يعلو  (3)شتقاقو فقاؿ: "كاشتقاقو من اإًلٍكًليلً مث بٌن أصل لفظ )الكاللة( كا
مع ادليت؛ فيقوؿ: "فكأف  الوىرىثىة ما  -كىم الكاللة -ر حقيقة االشتقاؽ بتشبيو حاؿ الورثة، مث صو  (4)عليو"

اإًلٍكًليًل ، كإحاطة (5)عدا الوىلىد كالوىاًلد قد أحاطوا ابدليت من حولو، ال من طرفيو: أعاله كأسفلو
 . (6)ابلرأس"

قد يفسر ابن قدامة لفظنا لغوي  عرضنا كىو غًن مراد عند ًضا: تفسًن اللفظ اللغوي عر   -ادلطلب الرابع
 تفسًنه للفظ لغوم مراد، فمن ذلك:  

ر عند أىل العلم: التػ ٍلًقيحي...، يقاؿ: أىبػ ٍرت الن ٍخلىةى، ابلتخفيف  -1 ابى كالتشديد، فهي ذكر أف تفسًن لفظ "اإٍلً
ميؤىبػ رىةه كىمىٍأبيورىةه"

ري اٍلمىاًؿ ًسك ةه مىٍأبيورىةه((7) يػٍ ، مث يستطرد فيفسر لفظ السكة (8). كاستدؿ على ذلك حبديث: )خى
ك ةي: النخل ادلصفوؼ" رنا، (9)فيقوؿ: "كالسًٌ . مث رجع الشتقاؽ اللفظ فقاؿ: "كأىبػ ٍرت الن ٍخلىةى آبػيريىىا أىبٍػرنا، كىًإابى

أتىىبػ رىًت الن ٍخلىةي، كىائٍػتػىبػىرىتٍ كى  ًٍبًننا، كى  ، كمنو قوؿ الشاعر:(10)أىبػ ٍرتػيهىا أتى
 .(11)*أتىىب رًم يى ًخًنىةى اٍلفىًسيًل*"

، يقاؿ منو: كىقػىٍفت كىقػٍفنا" -2 : مجع كىٍقفو ، مث بٌن أف (12)فسر ابن قدامة معىن الوقف يف اللغة فقاؿ: "اٍلويقيوؼي
، مث أتى مبرادؼ ىذه الكلمة، (13)يو شذكذ فقاؿ: "كال يقاؿ: أىٍكقػىٍفت. إال يف شىاذًٌ اللغة"غًن ىذا االشتقاؽ ف

 كبٌن أنو رنوز يف الثانية ما ال رنوز يف األكىل، كذكر ما يؤيد ىذا ادلرادؼ من حيث ادلعىن فقاؿ: 

                                                                                                                         

 ( ينظر: لساف العرب )كلل(.1)
 . كالبيت للفرزدؽ يف لساف العرب )كلل(.6/268( ادلغين 2)
 .3/270( ينظر: الكشف كالبياف 3)
 .6/269( ادلغين 4)
 .3/270( ينظر: الكشف كالبياف 5)
 .6/269( ادلغين 6)
 . كينظر: لساف العرب )أبر(.4/51( ادلغين 7)
(. كمل 12080، حديث رقم )12/353. كاحلديث قاؿ عنو السيوطي: ركاه العسكرم يف األمثاؿ. ينظر: جامع األحاديث 4/51( ادلغين 8)

 .425سكرم؛ كإدنا ىو يف كتاب األكائل للعسكرم، ص:أجده يف مجهرة األمثاؿ للع
 . كينظر: لساف العرب )سكك(.4/51( ادلغين 9)
 ( ينظر: لساف العرب )أبر(.10)
 . البيت ألحيحة بن اجلالح يف لساف العرب )شوؿ(، )فحل(.4/51( ادلغين 11)
 . كينظر: لساف العرب )كقف(.6/3( ادلغين 12)
 عرب )كقف(.. كينظر: لساف ال6/3( ادلغين 13)
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ا(1)"كيقاؿ: حىبىٍست كىأىٍحبىٍست كىتىصىد ٍقت هًبىا(" .كبو جاء احلديث: )إٍف ًشٍئت حىبىٍستى أىٍصلىهى
(2) . 

 رابعادلبحث ال
 )أدلتو وشواىده اليت اعتمد عليها يف تفسًن األلفاظ(

تنوعت الشواىد اليت ذكرىا ابن قدامة لالستدالؿ على تفسًنه للفظ اللغوم، فأحياانن يفسر اللفظ 
ريف، كأحياانن يت كيت ابلدليل على تفسًنه من القرآف الكرًن، كأحياانن يدعم تفسًنه حبديث نبوم ش

 بشاىد شعرم، كقد رنمع أكثر من دليل كأكثر من نوع من الشواىد يف بعض ادلواضع.
كيبدك يل من تتبعي لشواىده يف تفسًن األلفاظ اللغوية أف الشعر من الشواىد اليت اعتمد كثًننا؛ فهو 

كالعربية، كاالستشهاد بو يف  يرل الشعر من أىم ادلصادر اللغوية، كأف "احلاجة تدعو إليو؛ دلعرفة اللغة
 .(3) ككالـ رسولو، ملسو هيلع هللا ىلص" -تعاىل -التفسًن، كتعرؼ معاين كالـ هللا

 كسيكوف احلديث يف ىذا ادلبحث عن ادلطالب اآلتية: 
                      تفسًن اللفظ اللغوي ابلقرآن الكرمي: -ادلطلب األول

 ة اإلنساف إىل نفسو شيئنا، ًمٍلكنا، أك اٍسًتٍحقىاقنا، أك صىٍفقىةن، أك ذكر أف "الد ٍعوىل يف اللغة: إضاف
"(4) حنو ذلك..." ، (5)، مث ذكر قوؿ ابن عقيل يف ذلك فقاؿ: "كقاؿ ابن عقيل: الد ٍعوىل: الط لىبي

" كىذلىيٍم مىا يىد عيوفى : -تعاىل -، كاستدؿ على ما ذكره ابن عقيل بقولو(5)الط لىبي
، أم: ما (6)

 . (7)يطلبوف
 تعاىل -. مث استدؿ على ذلك بقولو(8)ر ابن قدامة أف "الٌرابى يف اللغة: ىو الزيدة"ذك- : فىًإذىا

أىنٍػزىٍلنىا عىلىيػٍهىا اٍلمىاءى اٍىتػىز ٍت كىرىبىتٍ 
أىٍف تىكيوفى أيم ةه ًىيى أىٍربى ًمٍن أيم ةو : -تعاىل -كبقولو (9)

(1) ،
                                                 

 ( ينظر: لساف العرب )حبس(.1)
(، كصحيح مسلم 2620، حديث رقم )3/1019(، 2586، حديث رقم )2/982. كاحلديث يف صحيح البخارم 6/3( ادلغين 2)
 (.1632، حديث رقم )3/1255
 .10/158( ادلغين 3)
 . كينظر: لساف العرب )دعا(.10/242( ادلغين 4)
 .10/242( ادلغين 5)
 (.57يس(، اآلية )( سورة )6)
 .12/7711( ينظر: اذلداية إىل بلوغ النهاية للقًنكاين 7)
 . كينظر: لساف العرب )راب(.4/3( ادلغين 8)
 (.5( سورة )احلج(، اآلية )9)
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 أتى ببعض العبارات اخلاصة ببعض ادلسائل الشرعية ، مث(2)كفسر اآلية بقولو: "أم: أكثر عددنا"
، إذا زاد عليو. كىو يف الشرع: الزيدة يف أشياء سلصوصة" فو فه عىلىى فيالى  .(3)فقاؿ: "يقاؿ: أىٍربى فيالى

 تفسًن اللفظ اللغوي ابحلديث الشريف: -ادلطلب الثاين
  وي"ذكر أف "اٍلميٍفًلس ىو الذم ال ماؿ لو، كال ما يدفع بو حاجتى

، مث أتى مبا يؤيد ىذا ادلعىن من  (4)
؟ قىاليوا: يى -صلى اَّلل  عليو كسلم -كالـ الصحابة، عندما سأذلم النيب بقولو: )أىتىٍدريكفى مىٍن اٍلميٍفًلسي

، اٍلميٍفًلسي ًفينىا مىٍن الى ًدٍرىىمى لىوي كىالى مىتىاعى...( رىسيوؿى اَّللً 
: " فقوذلم ذلك إخب(5) اره عن ، مث قاؿ معلالن

ٍفًلس...، كإدنا مسي ىذا مفلسنا؛ ألنو ال ماؿ لو إال الفيليوس، كىي أدىن أنواع ادلاؿ"
ي
 .(6)حقيقة ادل

 تفسًن اللفظ اللغوي ابلشعر: -ادلطلب الثالث
 "ـى نػىٍفسنا ، كأتى بشاىد على ذلك من الشعر، كىو قوؿ (7)قاؿ ابن قدامة: "العرب تسمي الد 

 "الشاعر:
ٍنًذرً  أينًٍبٍئتي أىف   ميورى نػىٍفًس اٍلمي بىيًن سيحىٍيمو أىٍدخىليوا ** أىبٍػيىاتػىهيٍم اتى

(8) 
 .(9)يعين: دمو"

  افى كىتىدىي نى هي اًبلد ٍيًن، يقاؿ: أىدىافى كىاٍستىدى انىة اٍلعىٍبًد يعين: أىٍخذى . مث أتى بشاىد على (10)"ذكر أف "اٍسًتدى
 الفعل )تدي ن( فقاؿ: "قاؿ الشاعر:

ا"يػيؤىنًٌبييًن  يػ ٍنتي ًفيمىا سىٍوؼى ييٍكًسبػيهيٍم محىٍدى ٍيًن قػىٍوًمي كىًإدن ىا ** تىدى  .(11)يف الد 

                                                                                                                         

 (.92( سورة )النحل(، اآلية )1)
 .2/588. كينظر: الكشاؼ 4/3( ادلغين 2)
 .4/3( ادلغين 3)
 رب )فلس(.. كينظر: لساف الع4/306( ادلغين 4)
(، 8414، حديث رقم )14/138(، 8029، حديث رقم )13/399. كاحلديث يف مسند اإلماـ أمحد 4/306( ادلغين 5)

 (.6499، حديث رقم )11/385(، كمسند أيب يعلى 8842، حديث رقم )14/437
 .7/260. كينظر: العٌن 4/306( ادلغين 6)
 . كينظر: لساف العرب )دين(.4/186( ادلغين 7)
 البيت ألكس بن حجر يف لساف العرب )متر(، )نفس(.( 8)
 .1/32( ادلغين 9)
 . كينظر: لساف العرب )نفس(.1/32( ادلغين 10)
 بلفظ: 1/280. البيت مل أجده هبذه الركاية، ككرد يف أمايل القايل 4/186( ادلغين 11)
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 دىة : اليت قد كىضىعىٍت كىي تػيرىيبًٌ كىلىدىىىا. يعين قرًيبىةى العىٍهًد ابلوالى . تقوؿ العرب: يف (1)ذكر أف "الر بى
هًبىا. كما تقوؿ: يف نًفىاًسهىا" ريابى

 عىن بقوؿ "الشاعر:. مث عزز ىذا ادل(2)
هًبىا*"  .(3)* حىًنٌنى أيٌـً اٍلبػىوًٌ يًف ريابى

 ) :  (4)فسر كلمة )عقاؿ( يف قوؿ أيب بكر الصديق: )لىٍو مىنػىعيوين ًعقىاالن بقوؿ أيب عبيدو: "الًعقىاؿي
قىةي اٍلعىاـً  صىدى

 ، قاؿ الشاعر:(5)
ا ** فىكىٍيفى لىٍو قىٍد سىعىى عىٍمرك ًعقىالىٌٍنً" سىعىى ًعقىاالن فػىلىٍم يػىتػٍريٍؾ لىنىا سىبىدن

(6). 
   تػىعىاىلى  -فسر القانع يف قوؿ اَّلل- :  ٍعتػىر فىكيليوا ًمنػٍهىا كىأىٍطًعميوا اٍلقىانًعى كىاٍلمي

، بقولو: "القىانًعي: (7)
 ، كاستدؿ عليو بقوؿ "الشاعر:(8)ؿ، كىقىًنعى قػىنىاعىةن؛ إذا رضي"الس اًئلي، يقاؿ: قىًنعى قػىنيوعنا؛ إذا سأ

ٍرًء ييٍصًلحيوي فػىيػيٍغيًن ** مىفىاًقرىهي أىعىف  ًمن اٍلقىنيوًع" لىمىاؿي اٍلمى
(9).         

          تفسًن اللفظ اللغوي ابلقرآن الكرمي وابحلديث الشريف وابلشعر: -ادلطلب الرابع
  ة يف كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ًإف  : -تعاىل -، كاستدؿ على ذلك بقوؿ اَّلل  (10)اللغة: الد عىاء"ذكر أف "الص الى

صىالتىكى سىكىنه ذلىيمٍ 
، كحبديث: )إذىا ديًعيى أىحىديكيٍم فػىٍلييًجٍب، فىًإٍف كىافى (12)ادٍعي ذلم""، أم: (11)

") ميٍفًطرنا فػىٍلييٍطًعٍم، كىًإٍف كىافى صىائًمنا فػىٍلييصىلًٌ
 وؿ "الشاعر:، كبق(13)

                                                                                                                         

ٍيًن قػىٍوًمي كىًإدن ىا ** ديييوين يف أىٍشيىاءى   تيٍكًسبػيهيٍم محىٍدىايػيعىاتًبييًن يف الد 
 ( ينظر: الصحاح، )ربب(.1)
 .2/450( ادلغين 2)
 . كالبيت دلنتجع بن نبهاف يف الصحاح )ربب(، كلساف العرب )ربب(.2/450( ادلغين 3)
 (.20، حديث رقم )1/51( احلديث يف صحيح مسلم 4)
 .3/210( ينظر: غريب احلديث البن سالـ 5)
 بن العٌداء الكليب يف لساف العرب )كبد(، )عقل(، )سعا(.. كالبيت لعمرك 2/427( ادلغين 6)
 (.36( سورة )احلج(، اآلية )7)
 . ينظر: لساف العرب )قنع(.9/449( ادلغين 8)
 . كالبيت للشماخ يف لساف العرب )قنع(.9/449( ادلغين 9)
 . كينظر: لساف العرب )صال(.1/267( ادلغين 10)
 (.103( سورة )التوبة(، اآلية )11)
 .1/267ادلغين ( 12)
 (.1431، حديث رقم )2/1054. كاحلديث يف صحيح مسلم 1/267( ادلغين 13)
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نًٌٍب أىيب اأٍلىٍكصىابى كىاٍلوىجىعىا الن ** يى رىبًٌ جى  تػىقيوؿي بًٍنيًت كىقىٍد قػىر ٍبت ميٍرحتًى
ٍرًء ميٍضطىجىعىا"  (1)عىلىٍيك ًمٍثلي ال ًذم صىل ٍيًت فىاٍغتىًمًضي ** نػىٍومنا فىًإف  جًلىٍنًب اٍلمى

 
 

 ريف والشعر:تفسًن اللفظ اللغوي ابحلديث الش -ادلطلب اخلامس
 "ًليء: ىو القادر على الوفاء

ى
صلى  -. كاستدؿ عليو مبا "جاء يف احلديث، عن النيب(2)ذكر أف "ادل

( -تػىعىاىلى  -أنو قاؿ: )إف  اَّلل ى  -اَّلل  عليو كسلم : مىٍن يػيٍقًرضي اٍلمىًليءى غىيػٍرى اٍلميٍعًدـً يػىقيوؿي
، كبقوؿ (3)

 "الشاعر:
مىًليئىة ** كىأيٍحًسني يى ذىاتى اٍلًوشىاًح التػ قىاًضيىا تيًطيًلٌنى لىي اين كىأىٍنتً 

(4) 
 . (5)يعين: قادرة على كفائي"

        تفسًن اللفظ اللغوي ابلقرآن الكرمي وابلشعر: -ادلطلب السادس
 "يػٍري الشمس ؛ إذا كقف سى ـى النػ هىاري ، يقاؿ: صىا ـي يف اللغة: اإًلٍمسىاؾي يىا  . مث(6)قاؿ ابن قدامة: "الصًٌ

ًإيٌنً إخبارنا عن مرًن:  -تعاىل -قاؿ اَّلل  "أتى مبا يؤيد معىن اإلمساؾ من القرآف كالشعر فقاؿ: 
نىذىٍرتي لًلر مٍحىًن صىٍومنا

 ، أم: صىٍمتنا؛ ألنو إمساؾ عن الكالـ، كقاؿ الشاعر:(7)
ٍيله غىيػٍري صىائًمىةو ** حتىٍتى اٍلعىجىاًج كىأيٍخرىل تػىٍعلي  ـه كىخى ٍيله ًصيىا  (8)كي الل جيمىاخى

         . (9)يعين ابلصائمة: ادلمسكة عن الص هيل"

                                                 

 . البيت الثاين لألعشى يف لساف العرب )صال(.1/267( ادلغين 1)
 . كينظر: لساف العرب )مأل(.4/394( ادلغين 2)
 (.3695، حديث رقم )3/335( أخرجو البيهقي يف شعب اإلشناف 3)
 يف لساف العرب )لوم(. ( البيت لذم الرمة4)
 .4/394( ادلغين 5)
(.3/104( ادلغين 6)  . كينظر: لساف العرب )صـو
 (.26( سورة )مرًن(، اآلية )7)
(8.)  ( البيت للنابغة الذبياين يف لساف العرب )علك(، )صـو
 .3/104( ادلغين 9)
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 "مث استدؿ بتفسًن بعض أىل اللغة فقاؿ: "قاؿ بعض أىل (1)ذكر "أف النػ ٍوـى: الغىلىبىةي على العقل ،
 أتىٍخيذيهي ًسنىةه كىال نػىٍوـه الى : -تعاىل -اللغة يف قولو

نىةي ابتداء النعاس يف الرأس(2) ، فإذا كصل : السًٌ
 ، مث عزز ذلك بقوؿ "الشاعر:(3)إىل القلب صار نومنا"

 
هي النػ عىاسي فػىرىنػ قىٍت ** يف عىٍيًنًو ًسنىةه كىلىٍيسى بًنىائًًم" كىٍسنىافي أىٍقصىدى

(4). 
        تفسًن اللفظ اللغوي بال شاىد: -ادلطلب السابع

   تعاىل -فسر ادلعت يف قوؿ اَّلل- : أىٍطًعميوا اٍلقىانًعى كىاٍلميٍعتػىر  فىكيليوا ًمنػٍهىا كى
، بقولو: "ادلعت: الذم (5)

ًيك يػىٍعتى
 .(7)أم: يػىتػىعىر ضي لك لتطعمو، فال يسأؿ" ،(6)

  ا كال يت بشاىد على ادلعىن، كإذا فصل القوؿ يف ادلعىن الحقا أحياان يذكر معىن اللفظ عرضن
. مث رجع ففصل القوؿ (8)ذبح ألجل الوىلىًد"استدؿ عليو بدليل، فمن ذلك ذكره أف "العىًقيقىة: ال

ىٍوليوًد، كقيل: ىي الطعاـ الذم يصنع 
فيها يف ابهبا فقاؿ: "العىًقيقىةي: الذ بًيحىة اليت تيٍذبىحي عن ادل

كيدعى إليو من أجل ادلولود. قاؿ أبو عبيدو: األصل يف العقيقة: الش ٍعري الذم على ادلولود، كمجعها 
 لشاعر:عقائق، كمنها قوؿ ا

أىيى ًىٍندي الى تػىٍنًكًحي بيوىىةن ** عىلىٍيًو عىًقيقىتيوي أىٍحسىبىا"
(9). 

 "مث قاؿ مسلًٌمنا األمر ألىل (10)ذكر أف "العيٍهدىة يف احلقيقة: ىي الص ك  ادلكتوبي فيو االبًٍتيىاعي .
 .(11)اللغة فقاؿ: "ىكذا فسره بو أىل اللغة"

                                                 

 . 1/130( ادلغين 1)
 (.255( سورة )البقرة(، اآلية )2)
 نظر: لساف العرب )كسن(.. كي1/130( ادلغين 3)
 . البيت لعدم بن الرقٌاع يف لساف العرب )نعس(، )رنق(، )كسن(. 1/130( ادلغين 4)
 (.36( سورة )احلج(، اآلية )5)
 .7/23( ينظر: الكشف كالبياف 6)
 .170، 1/86. كينظر: العٌن 9/449( ادلغين 7)
 .1/62. كينظر: العٌن 7/275( ادلغين 8)
 ينظر: لساف العرب )عقق(. كالبيت المرئ القيس يف الصحاح )حسب(، )رسغ(، )بوه(.. ك 9/459( ادلغين 9)
 . كينظر: اتج العركس )صكك(.4/404( ادلغين 10)
 .4/404( ادلغين 11)



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

21 

 

  العيٍرًس خاص ةن، ال يقع ىذا االسم على غًنه"ذكر أف "الوىلًيمىة: اسم للطعاـ يف
. كجعل العهدة (1)

 .(2)على أىل اللغة فقاؿ: "كذلك حكاه ابن عبد البػىرًٌ عن ثعلبو كغًنه من أىل اللغة"
 
 
 

        شرح الشاىد لتوضيح معىن اللفظ اللغوي: -ادلطلب الثامن
  ـي. يقاؿ: مىاءه رىاًىنه؛ أىم: رىاًكده. كنًٍعمىةه رىاًىنىةه؛ فسر الرىن فقاؿ: "الر ٍىني يف اللغة: الثػ بيوتي كالد كى ا

بًتىةه دىائًمىةه. كقيل: ىو من احلىٍبًس"  - ذكر ما يؤيده من القرآف كالشعر فقاؿ: "قاؿ اَّلل  مث، (3)أم: َثى
كيل  اٍمرًئو مبىا كىسىبى رىًىٌنه : -تعاىل

كيل  نػىٍفسو مبىا كىسىبىٍت رىًىينىةه ، كقاؿ: (4)
، كقاؿ (5)

        الشاعر:
 (6)"كىفىارىقػىٍتك بًرىٍىنو الى ًفكىاؾى لىوي ** يػىٍوـى اٍلوىدىاًع فىأىٍضحىى الر ٍىني قىٍد غىًلقىا

مث شرح البيت ليوضح معىن احلبس فقاؿ: "شبو لزـك قلبو ذلا، كاحتباسو عندىا، لشدة كجده هبا، 
ني، فيبقيو عند يٍرهتًى

 . (7)ه، كال يفارقو"ابلر ٍىن الذم يلزمو ادل
 :الشعراء احمْلدثٌناالستشهاد بشعر  -ادلطلب التاسع

  ًقىاةي البىشىرىتػىٌٍن ًقيقىة الل ٍمًس: ميالى ، مث أتى ابلدليل على ذلك من القرآف كالشعر؛ أما (8)"ذكر أف "حى
كأما الثاين فقوؿ  ،"(9)كىأىان  لىمىٍسنىا الس مىاءى : -"سلربنا عن اجلن أهنم قالوا -األكؿ فقولو هللا

        "الشاعر:

                                                 
 . كينظر: لساف العرب )كمل(.7/275( ادلغين 1)
 .7/275( ادلغين 2)
 .. كينظر: لساف العرب )رىن(، كاتج العركس )رىن(4/245( ادلغين 3)
 (.21( سورة )الطور(، اآلية )4)
 (.38( سورة )ادلدثر(، اآلية )5)
 . كالبيت لزىًن بن أيب سلمى يف لساف العرب )رىن(.4/245( ادلغين 6)
 .4/245( ادلغين 7)
 . 1/142( ادلغين 8)
  (.8( سورة )اجلن(، اآلية )9)



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

22 

 

" لىمىٍست ًبكىفًٌي كىف وي أىٍطليبي اٍلًغىنى
ٍ أٍدًر أىف  اجلٍيٍودى ًمٍن كىفًًٌو يػيٍعًدم (1)  (2)** كىملى

؛ كذلك (3)ابن فارس معتضنا عمن استشهد هبذا البيت يف ىذا ادلعىن: "كىذا شعره ال زنتج  بو"ؿ قاكقد 
، كىو من احملدثٌن، كمعلـو أف (4)ق(230سامل اخلياط ادلتويف حنو )كذلك ألف البيت لعبد هللا بن 

علماء اللغة أمجعوا على عدـ االحتجاج بشعر الشعراء احملدثٌن، كجعل بعضهم آخر الشعراء الذين 
 .(5)ق(167ق(، كأكؿ احملدثٌن بشار بن برد )ت150زنتج هبم إبراىيم بن ىرمة، ادلتوىف بعد )

صنيعو ىذا، فاستشهد بشعر عمارة بن عقيل بن بالؿ بن جرير التميمي كقد تكرر من ابن قدامة 
 ، كذنا من عصر ما بعد االحتجاج.(7)ق(321، كشعر دمحم بن دريد األزدم )ت(6)ق(239)ت

يب متاـ ببيت ألالزسلشرم ما ذىب إليو الزسلشرم؛ فقد استشهد  اللهم إال إذا كاف ابن قدامة يرل
كىو كإف كاف زلدَثن ال يستشهد بشعره يف اللغة؛ فهو من علماء كقاؿ: " ق(231)ت حبيب بن أكس

العربية؛ فاجعل ما يقولو مبنزلة ما يركيو. أال ترل إىل قوؿ العلماء: الدليل عليو بيت احلماسة؛ فيقتنعوف 
؛ لكن ابن قدامة مل يصرح بذلك، كعلى كل حاؿ فهو مردكد عند (8)بذلك؛ لوثوقهم بركايتو كإتقانو؟!"

 غة، كهللا أعلم. أىل الل
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 1/142( ادلغين 1)
 . 3/144موىل ىذيل. كقيل: لبشار بن برد. ينظر: األغاين ( البيت أليب يونس عبد هللا بن سامل اخلياط 2)
 .5/169( معجم مقاييس اللغة 3)
 . 3/144، كقيل: لبشار بن برد. ينظر: األغاين 3/144( ينظر: األغاين 4)
 . 123 -120( ينظر: االقتاح للسيوطي، ص:5)
 .5/37. كينظر يف كفاتو: األعالـ 1/223( ينظر: ادلغين 6)
 .6/80. كينظر يف كفاتو: األعالـ 9/511غين ( ينظر: ادل7)
 . 1/119( الكشاؼ 8)
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 اخلامتة
بعد االطالع على كتاب ادلغين كتقصي مواضع تفسًنه لأللفاظ اللغوية، كطريقة تفسًنه، كمصادر 

 استشهاده للمعاين اليت يوردىا؛ شنكن إرناز أىم النتائج اليت خلص إليها البحث يف اآلت:
  -اهن إىل كونو فقي -أف ابن قدامة -1

ن
 ا. معجمي  ا لغوي  يعد عادل

 أف الفقيو ال بد لو من آلة اللغة يف تفسًن األلفاظ كشرحها كاجتهاده الشخصي. -2
ا يف شرحو للفظ اللغوم آلراء الفقهاء، ككاف يقبل بعض اآلراء كيرد أف ابن قدامة مل يكن متحيزن  -3

 بعضها ابلدليل.
 يف األحكاـ اخلاصة ابللغة. م ألىل اللغةلًٌ سى أف ابن قدامة كاف يي  -4
 أف ابن قدامة كاف ينقل من مصادر معتمدة لدل اللغويٌن. -5
 ا يف شواىده اللغوية )قرآف، حديث، شعر(.أف ابن قدامة كاف متنوعن  -6
 أف ابن قدامة كاف يستطرد ابلشرح اللغوم يف بعض ادلواضع لغرض التوضيح. -7
 ستعماؿ اللغوم يف تقدًن لفظ على آخر. أف ابن قدامة كاف زنتكم إىل العرؼ كاال -8
توجيو يف َديد رلاؿ البحث اللغوم، كيف األكىل  حباثاألمن  -حسب علمي -ىذا البحث يعد -9

 أنظار الباحثٌن للغوص يف أعماؽ كتب الفقو؛ الستنخاؿ درر اللغة كعلومها منها.  
 وهللا من وراء القصد
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 ادلصادر وادلراجع
  بركاية حفص.القرآف الكرًن 
 (15األعالـ، أتليف: خًن الدين بن زلمود الزركلي، دار العلم للماليٌن، ط ،)ـ.2002 
 (2األغاين، أتليف: أيب الفرج األصفهاين، حتقيق: مسًن جابر، دار الفكر، بًنكت، ط))د. ت( ،. 
  ،حتقيق: االقتاح يف أصوؿ النحو كجدلو، أتليف: جالؿ الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي

 ـ.1989 -ق1409(، 1زلمود فجاؿ، دار القلم، دمشق، ط)
  األمايل )شذكر األمايل كالنوادر(، أتليف: أيب علي إمساعيل بن القاسم القايل، بعناية: دمحم عبد

 ـ.1926 -ق1344(، 2اجلواد األصمعي، دار الكتب ادلصرية، ط)
 ق.1408(، 1ر البشًن، طنطا، ط)األكائل، أتليف: أيب ىالؿ احلسن بن عبد هللا العسكرم، دا 
  إيضاح ادلكنوف يف الذيل على كشف الظنوف، أتليف: إمساعيل بن دمحم أمٌن بن مًن سليم الباابين

البغدادم، تصحيح: دمحم شرؼ الدين ابلتقاي رئيس أمور الدين، كادلعلم رفعت بيلكو الكليسي، 
 .، )د. ت(لبناف -دار إحياء التاث العريب، بًنكت

 عركس من جواىر القاموس، أتليف: أيب الفيض زلٌمد بن زلٌمد مرتضى الز بيدم، حتقيق: اتج ال
 .، )د. ت(رلموعة من احملققٌن، دار اذلداية

  جامع األحاديث، أتليف: جالؿ الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، بعناية: فريق من
 ف(، )د. ت(. .، )دالباحثٌن إبشراؼ: على مجعة

 د. ت(، أتليف: أيب ىالؿ احلسن بن عبد هللا العسكرم، دار الفكر، بًنكتمجهرة األمثاؿ( ،. 
  ،جواىر األدب يف أدبيات كإنشاء لغة العرب، أتليف: أمحد بن إبراىيم بن مصطفى اذلامشي

 .، )د. ت(حتقيق: جلنة من اجلامعيٌن، مؤسسة ادلعارؼ، بًنكت
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 د. ت(العسكرم، دار اجليل، بًنكت ديواف ادلعاين، أتليف: أيب ىالؿ احلسن بن عبد هللا( ،. 
  ذيل طبقات احلنابلة، أتليف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد السىالمي احلنبلي، حتقيق: عبد

 ـ.2005 -ق1425(، 1الرمحن بن سليماف العثيمٌن، مكتبة العبيكاف، الريض، ط)
 ألزىرم اذلركم، حتقيق: الزاىر يف غريب ألفاظ الشافعي، أتليف: أيب منصور دمحم بن أمحد بن ا

 .، )د. ت(مسعد عبد احلميد السعدين، دار الطالئع
  ،سبل السالـ، أتليف: أيب إبراىيم عز الدين دمحم بن إمساعيل احلسين الكحالين  الصنعاين األمًن

 .، )د. ت(دار احلديث
 ماد شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، أتليف: أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن دمحم بن الع

العكرم احلنبلي، حتقيق: زلمود األرانؤكط، خرج أحاديثو: عبد القادر األرانؤكط، دار ابن كثًن، 
 ـ.1986 -ق1406(، 1بًنكت، ط) -دمشق

  شعب اإلشناف، أتليف: أيب بكر أمحد بن احلسٌن بن علي البيهقي، حتقيق: عبد العلي عبد احلميد
 ـ.2003 -ق1423(، 1د، الريض، ط)حامد، إبشراؼ: سلتار أمحد الندكم، مكتبة الرش

  :الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية، أتليف: أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوىرم الفارايب، حتقيق
 ـ.1987 -ق1407(، 4أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليٌن، بًنكت، ط)

 طفى ديب البغا، دار صحيح البخارم، أتليف: أيب عبد هللا دمحم بن إمساعيل البخارم، حتقيق: مص
 ـ.1987 -ق1407(، 3بًنكت،ط) -ابن كثًن، اليمامة

  صحيح مسلم، أتليف: أيب احلسٌن مسلم بن احلجاج القشًنم النيسابورم، حتقيق: دمحم فؤاد عبد
 .، )د. ت(الباقي، دار إحياء التاث العريب، بًنكت

  أمحد الذىيب، حتقيق: أبو ىاجر العرب يف خرب من غرب، أتليف: أيب عبد هللا مشس الدين دمحم بن
 .، )د. ت(دمحم السعيد بن بسيوين زغلوؿ، دار الكتب العلمية، بًنكت

  العمدة يف زلاسن الشعر كآدابو، أتليف: أيب علي احلسن بن رشيق القًنكاين، حتقيق: دمحم زليي
 ـ.1981 -ق1401(، 5الدين عبد احلميد، دار اجليل، ط)

 د القاسم بن سالٌـ بن عبد هللا اذلركم، حتقيق: دمحم عبد ادلعيد غريب احلديث، أتليف: أيب عيبي
 ـ.1964 -ق1384(، 1الدكن، ط) -خاف، مطبعة دائرة ادلعارؼ العثمانية، حيدر آابد
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  ،فوات الوفيات، أتليف: صالح الدين دمحم بن شاكر، حتقيق: إحساف عباس، دار صادر، بًنكت
 ـ.1974 -1973(، 1ط)

 شر سيبويو عمرك بن عثماف بن قنرب، حتقيق: عبد السالـ دمحم ىاركف، الكتاب، أتليف: أيب ب
 ـ.1988 -ق1408(، 3مكتبة اخلاَني، القاىرة، ط)

  ،كتاب العٌن، أتليف: أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراىيدم، حتقيق: مهدم ادلخزكمي
 .، )د. ت(كإبراىيم السامرائي، دار كمكتبة اذلالؿ

 زيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل، أتليف: أيب القاسم جار هللا زلمود الكشاؼ عن حقائق التن
 .، )د. ت(الزسلشرم، حتقيق: عبد الرزاؽ ادلهدم، دار إحياء التاث العريب، بًنكت

  كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، أتليف: مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين
 ـ.1941د، حاجي خليفة، مكتبة ادلثىن، بغدا

  :الكشف كالبياف عن تفسًن القرآف، أتليف: أيب إسحاؽ أمحد بن دمحم بن إبراىيم الثعليب، حتقيق
لبناف،  -أيب دمحم بن عاشور، مراجعة كتدقيق: نظًن الساعدم، دار إحياء التاث العريب، بًنكت

 ـ.2002 -ق1422(، 1ط)
  ـ بن منظور، دار صادر، بًنكت، لساف العرب، أتليف: أيب الفضل مجاؿ الدين دمحم بن مكر

 ق.1414(، 3ط)
  مسند إسحاؽ بن راىويو )مسند ابن عباس(، أتليف: أيب يعقوب إسحاؽ بن إبراىيم بن سللد بن

(، 1إبراىيم احلنظلي ادلركزم بن راىويو، حتقيق: دمحم سلتار ضرار ادلفيت، دار الكتاب العريب، ط)
 ـ.2002 –ق1423

  ،أتليف: أمحد بن حنبل، حتقيق : شعيب األرنؤكط كآخركف، مؤسسة مسند اإلماـ أمحد بن حنبل
 ـ.1999 -ق1420(، 2الرسالة، ط)

  مسند أيب يعلى، أتليف: أيب يعلى أمحد بن علي بن ادلثىن ادلوصلي التميمي، حتقيق: حسٌن سليم
 ـ.1984 -ق1404(، 1أسد، دار ادلأموف للتاث، دمشق، ط)

 سليماف بن أمحد الطرباين، حتقيق: طارؽ بن عوض هللا بن  ادلعجم األكسط، أتليف: أيب القاسم
 .، )د. ت(دمحم، كعبد احملسن بن إبراىيم احلسيين، دار احلرمٌن، القاىرة
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  ادلعجم الصغًن )الركض الداين(، أتليف: أيب القاسم سليماف بن أمحد الطرباين، حتقيق: دمحم شكور
 -ق1405(، 1بًنكت، عماف، ط) زلمود احلاج أمرير، ادلكتب اإلسالمي، دار عمار،

 ـ.1985
  ،معجم ادلؤلفٌن، أتليف: عمر بن رضا كحالة، مكتبة ادلثىن، بًنكت، دار إحياء التاث العريب

 .، )د. ت(بًنكت
  معجم ادلطبوعات العربية كادلعربة، أتليف: يوسف بن إلياف بن موسى سركيس، مطبعة سركيس

 ـ.1928 -ق1346مبصر، 
 ليف: أيب احلسٌن أمحد بن فارس، حتقيق : عبد السالـ دمحم ىاركف، دار معجم مقاييس اللغة، أت

 ـ.1979 -ق1399الفكر، 
  ،ادلغرب يف ترتيب ادلعرب، أتليف: أيب الفتح انصر الدين بن عبد السيد بن علي بن ادلطرزم

 ـ.1979(، 1حتقيق: زلمود فاخورم، كعبد احلميد سلتار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، ط)
 ،ق1388ادلؤلف: أيب دمحم موفق الدين عبد هللا بن قدامة ادلقدسي، مكتبة القاىرة،  ادلغين-

 ـ.1968
  ،النظم ادلستعذب يف تفسًن غريب ألفاظ ادلهذب، أتليف: أيب عبد هللا دمحم بن أمحد بن بطاؿ

 ـ.1991 -1988دراسة كحتقيق: مصطفى عبد احلفيظ سامل، ادلكتبة التجارية، مكة ادلكرمة، 
 ة إىل بلوغ النهاية، أتليف: أيب دمحم مكي بن أيب طالب القيسي، حتقيق: رلموعة من الطالب اذلداي

الباحثٌن بكلية الدراسات العليا كالبحث العلمي، جامعة الشارقة، إبشراؼ: الشاىد البوشيخي، 
 ـ.2008 -ق1429(، 1الناشر: رلموعة حبوث الكتاب كالسنة ابلكلية، ط)

 ؤلفٌن كآَثر ادلصنفٌن، أتليف: إمساعيل بن دمحم أمٌن بن مًن سليم الباابين ىدية العارفٌن أمساء ادل
 ـ.1951البغدادم، طبع بعناية ككالة ادلعارؼ اجلليلة يف مطبعتها البهية إستانبوؿ، 


