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 الُمَلخَُّص:
َيْنُظُر َهَذا الَبْحُث ِفيِ ُأمَّاِت ُكُتِب الَحِديِث، َوُشُروِحَها، َوَما َحَوْتُه ِمْن َجَواِمِع َكاَلِم الرَُّسوِل 

ِقَش ِتْلَك األَْلَفاَظ، ِممَّا اُمَحمٍَّد، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِمْن آَثاِر َصَحاَبِتِه، َوَتاِبِعيِهْم  ِلَيِقَف، َوُينَ 
اِء ُشرَّاِح رَ ُأْلَحَقْت ِبِه َهاُء التَّْأِنيِث، َوَكاَن ِإْلَحاُقَها ِلْلُمَباَلَغِة ِفي َنْعِت الَمْنُعوِت، َوَحاَوَل الَبْحُث َبَياَن آ

ِريَِّة ِفيَها َتْعِلياًل، َوَتْفِسيًرا، ِإِن َجاَهاِتِهُم الِفكْ الَحِديِث، َوَأْرَباِب الَمَعاِني، َوالتَّْأِويِل ِفي َهِذِه الَهاِء، َوَبَياَن ات ِ 
ِن اْخِتاَلًفا ِفي َكْوِن َهِذِه الَهاِء َدَخَلِت اللَّْفَظَة ِلَمْعَنى الُمَباَلَغِة، َأْو ِلَغْيِر َذِلَك.  اتََّفاًقا، َواِ 

ِريَغِة، الَكِلَماُت الِمْفَتاِحيَُّة: َهاُء التَّْأِنيِث، َهاُء الُمَبالَ    ُف، اأَلَثُر.َغِريُب اللَُّغِة، الَحِديُث الشَّ
 

Abstract 

The study explores the principal printed sources of knowledge related to 

the Hadith of the Prophet Mohammad (Prayers and Blessings of 

Allah be upon him) traditions of his companions and successors; it also 

explores the various interpretative books of this hadith. The researcher 

intends to identify and discuss all the words and expressions to which the 

feminine “ha” has been attached for exaggeration purposes in adjectives 

and epithets. The study tries to explore the various trends and attitudes of 

Hadith exegetes in an attempt to explain and interpret these trends whether 

they relate to agreements or disagreements on the exact reason of attaching 

this “ha” that might be for exaggeration or for something else. 

Key words: feminine “ha”, exaggeration “ha”, strange language, noble 

Hadith, tradition 
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 َمْدَخٌل:

 َماِلَنا، َوَأْشَهدُ الَحْمُد للِه، َنْسَتْغِفُرُه، َوَنْسَتِعيُنُه، َوَنُعوُذ ِباللَِّه ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَنا، َوِمْن َسيِ َئاِت أَعْ 
َحمًَّدا َعْبُدهُ َوَرُسوُلُه، مُ  َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َشَهاَدًة، َتُكوُن ِلَنَجاِحَنا َوِسيَلًة، َوِلَرْفِع َدَرَجاِتَنا َكِفيَلًة، َوَأْشَهُد َأنَّ 

َعاَدِة ِلَمْن َقَصَد َأْن َيْمِلَكَها، اِة، َواالَِّذي َأْوَضَح َسِبيَل الِهَداَيِة ِلَمْن َأَراَد َأْن َيْسُلَكَها، َوَأْظَهَر ُكُنوَز النَّجَ  لسَّ
 ْلُقْرآن، َوَبْعُد: اَوالَِّذي َأْكَرَمُه اللُه، َجلًّ َثَناُؤُه، ِبِإْعَجاِز الَبَياِن، َوِبِه َأْفَحَم النَّاِطِقيَن ِبَما ُيوَحى ِإَلْيِه ِمَن 

َجَواِمِع َكاَلِمِه،  يِث، َوُشُروِحَها، َوَما َحَوْتُه ِمنْ َفِإنِ ي َلمَّا َكُثَر َتْصِفيِحي أِلُمَّاِت ُكُتِب الَحدِ 
 ِلُهْم َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِمْن آَثاِر َصَحاَبِتِه، ِرْضَواُن اللِه َعَلْيِهْم َأْجَمِعيَن، َوَأْخَباِر التَّاِبِعينَ 

َظِر ِفي ِتْلَك الِبَنى َن الَحِديِث َواأَلَثِر  َعَطْفُت َعَلى النَّ ِبِإْحَساٍن، َما ازَدْدُت ِفيِه َبيِ َنًة، ِفيَما َعَرْفُتُه مِ 
َدى ُشرَّاِح الَحِديِث، َواألَْلَفاِظ، ِممَّا ُأْلِحَقْت ِبِه َهاُء التَّْأِنيِث، َوَكاَن ِإْلَحاُقَها َهِذِه الِبْنَيَة، َأْو ِتْلَك ُمْسَتْشَكاًل لِ 

 ِل.َوَأْرَباِب الَمَعاِني، َوالتَّْأِوي
َباَلَغِة، َوَلمَّا َرَأْيُت َوْفَرًة ِفي َأْلَفاِظ الَحِديِث َواألََثِر، ِممَّا ُأْدِخَلْت ِفيِه َهاُء التَّْأِنيِث، َوَأنََّها ِلْلمُ 

، َيْكِشُف، مُ  َوَرَأْيُت َأنَّ َأَحًدا ِفي الَحِديِث، ِفيَما أَْعَلُم، َلْم َيُخصَّ َهِذِه الَهاَء ِفي الَحِديِث َواأَلَثِر ِبَنَبأٍ  ْسَتِقلٍ 
ْنَعِة ِفيَها َتْعِلياًل، َوتَ  ِسيًرا، ِإِن اتََّفاًقا، فْ ُمسَتْقِصًيا، َأْلَفاَظَها َوِبَناَها، َوُيَبيِ ُن َأْقَواَل أَْهِل الِعْلِم، َوَأْرَباِب الصَّ

ْرُتُه، اْسَتَعْنُت ِبِه َجلَّ  ِن اْخِتاَلًفا  َلمَّا َرَأْيُت َذِلَك، َوَقدَّ ِذِه األَْلَفاَظ َأْبَتِثيًّا، َوُأَبيِ َنَها ِذْكُرُه، َأْن َأْحُصَر هَ  َواِ 
، َوُأَبيِ َن األَْقَواَل اأُلَخَرى، الَِّتي ِقيَلْت ِفي َهِذِه الَهاِء، َوَحَمَلْت ُدُخوَلَها اللَّْفَظَة عَ  ى َغْيِر َمْعَنى لَ َبَياًنا َداالًّ

 الُمَباَلَغِة.
ُل، َفُهَو َوِثيُق الَوَكاَنْت َمَصاِدِري،  َراَسِة، َنْوَعْيِن  َأمَّا اأَلوَّ َلِة ِفي َتْحِقيِق َمْعَنى َهِذِه الدِ  صِ 

يَضاِح َمَعاِنيهَ  ا، َوَأمَّا ِبَمْعَناَها، أَْعِني ُكتَب الَحِديِث، َواألََثِر، َوُكُتَب ُشُروِحَها، َوَبياِن َغِريِب َأْلَفاِظَها، َواِ 
ِم َهِذِه األَ الثَّاِني، َفَما اتََّص   ْلَفاِظ، َوَأْقَوِلِهْم ِفيَها.َل ِبالَعَرِبيَِّة، َوُعُلوِمَها ِمْن َتَصاِنيَف، َأْسَتِعيُن ِبِه َعَلى َتَفهُّ

َراَسِة َمْسَلًكا، َقَواُمُه اْسِتْقَصاُء اأَلَحاِديِث، الَِّتي َوَقَع فِ  يَها َوَقْد َسَلْكُت ِفي َتْحِقيِق َمْقِصِد الدِ 
ِديِث، َوْفَق ، ِفيَها َهاٌء، ِقيَل: ِإنََّها ِزيَدْت ِلْلُمَباَلَغِة، َفَجَعْلُت اللَّْفَظَة ُعْنَواًنا، ُثمَّ َأْثَبتُّ َنصَّ الحَ َلْفَظةٌ 

َواَيِة الُمَواِفَقِة ِللظَّاِهَرِة َمْوِضِع الَبْحِث، َغْيَر َحِريٍص َعَلى ُماَلَحَقِة ِرَواَياِتِه اأُلَخِر، ِإالَّ  َواَيَة، تِ الرِ  ْلَك الرِ 
ُز َمَقاِصَدَها، َكَما َأنَِّني َعَمْدُت ِإَلى َتْخِريِج اأَلَحاِديِث ابْ  َراَسِة، َوُتَعزِ  ِتَداًء ِمْن الَِّتي َقْد َتْنَفُع َمْعَنى الدِ 

ُز َهَذا التَّْخِريَج، َأْيًضا، َما َوَرَد ِفي الَهَواِمشِ   ْن مَصاِدَر، َوَرَدْت ِفيَها.مِ  ُكُتِب الَحِديِث َوَغِريِبِه، َوُيَعزِ 
َضاَفِة ِإَلْيَها َثمَّ َأْنَواٍع ِمْن َأْنَواِع الَهاَءاِت، الَِّتي ُتَزاُد ِفي الَكِلَمِة. َفِباإلِ  َوَهاُء الُمَباَلَغِة َأَحُد َسْبَعةِ 

ِر َوالُمَؤنَِّث ِفي الِجْنِس، اِنَيٌة ِلْلَفْرِق بَ َهاٌء، ُتَزاُد للَفْرِق َبْيَن الَفاِعِل َوالَفاِعَلِة، َكَذاِهٍب َوَذاِهَبٍة، َوثَ  ْيَن الُمَذكَّ
ْن َلْم َتُكْن َكاْمِرٍئ َواْمَرأٍَة، َوَثاِلَثٌة ِلْلَفْرِق َبْيَن الَجْمِع َوَواِحِدِه، َكَنْخٍل َوَنْخَلٍة، َوَراِبَعٌة ِلتْأِنيِث اللَّفْ  َظِة، َواِ 

ِر ْلَمٍة، وُغْرفٍة، َوَخاِمَسٌة ِلَما َكاَن َواِحًدا ِمْن ِجْنٍس، َيَقُع َعَلى الَتُدلُّ َعَلى َحِقيَقِة َتْأِنيٍث، َكظُ  ُمَذكَّ



 

151 
 

 ِلَتْعِويٍض ِمْن وْ َواألُْنَثى، َكَبطٍَّة َوَحيٍَّة، َوَساِدَسٌة َتْلَحُق الَجْمَع ِلَنَسٍب َكالَمَهاِلَبِة، َأْو ِلُعْجَمِة َكالَجَواِرَبِة، أَ 
 .1ناِدَقةِ َحْرٍف َمْحُذوٍف َكالزَّ 

ٌة َواِفَرٌة، َوَمَظاِهُر الُمَباَلَغِة، ِفي الَمْعَنى ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة ِبَعامٍَّة، َغْيُر الُمَباَلَغِة ِبالَهاِء، َكِثيرَ 
َياَدِة ِفي ُحُروِف ااِلْسِم َوالِفْعلِ  ، 3أَلْسَماءِ ِة ِبَبْعِض ا، َوِبِإْلَحاِق األِلِف َوالنُّوِن ِفي الِنْسبَ 2َكالُمَباَلَغِة ِبالزِ 

َدةِ  ، َوِبَكْم، ِإَذا َعَرَض َلُهَما الَمَجاُز، َوالُمَباَلَغُة ِبالَحَرَكِة   ، َوالُمَباَلَغةُ 4َأْو ِبإْلَحاِق الَياِء الُمَشدَّ ِبُربَّ
مَّةِ   ، َوَغْيُر َذِلَك، َوُهَو َكِثيٌر.5الضَّ

ْنَعِة، ِممَِّن اْعَتنَ  َوْمْعَناَها ِبِمْثِل َما  ى َبَأْلَفاِظ الَحِديِث، َوَبَياِن َما اتََّصَل ِبَمْبَناَها،َوَأْنَبَأ أَْهُل الصَّ
يِن 6َأْلَمْعُت ِإَلْيِه. َفَتَقُع الُمَباَلَغُة ِفي اأَلَحاِديِث ِبَأْلَفاٍظ َمْخصُوَصٍة، َكـ)ِحيَن( ، َوِبَزَياَدِة األَِلِف َوالسِ 

، َأِو األَِلِف َوالنُّوِن ِفي 10، َوِبِزَياَدِة الَياءِ 9، َوِبالَوْصِف ِبالَمْصَدرِ 8َلى ِبَناٍء آَخرَ ، َوِبَعْدِل الِبَناِء إِ 7َوالتَّاءِ 
 َأْيًضا، َواِفٌر َكِثيٌر.، َوِبَغْيِر َذِلَك، َوُهَو، 13، َوَتْشِديِد الَحْرفِ 12، َوِبالتَّْكِريِر، َتْكِريِر اللَّْفَظةِ 11الن َسبِ 

 ي ِبَبَياِن ِقيَمِة الُمَباَلِغِة ِبالَهاِء، َلْيَس َغْيُر. َوَدْرُسَنا َهَذا َيْعَتنِ 
َر َمَجاًزا، ِبُوُقوِعِه َمْوِقَع الُمَؤنَِّث، َمَع ُمَحاَفَظِتِه َعَلى َأْصِلِه، الَّ  ِذي َوالَهاُء َهِذِه َتْلَحُق الُمَذكَّ

اَبٌة، َوَيَرْوَنُه أَ  اٌب، َويُقوُلوَن ِلْلَمْرأَِة: َحاِئٌض، ْبَلَغ َمْن َأْن ُيَقاَل َلُه: َنسَّ ُوِضَع َعَلْيِه، َفَيُقوُلوَن ِللرَُّجِل: َنسَّ
 .14َوَيَرْوَنُه َأْبَلَغ ِمْن ِإْلَحاِق َعَلِم التَّْأِنيِث ِبِه، َلْو َأْدَخُلوَها

ْلَحْق ِلَتْأِنيِث الَمْوُصوِف ِبَما تَ  َوَذَكَر اللَُّغِويُّوَن َأنَّ الَهاَء َهِذِه َتْدُخُل اللَّْفَظ ِلْلُمَباَلَغِة، َوَأنََّها "َلمْ 
اِمِع َأنَّ َهَذا الَمْوُصوَف، ِبَما ِهَي ِفيِه، َقْد َبَلَغ الَغاَيَة َوالن ِ  ْعاَلِم السَّ َنَما َلِحَقْت إِلِ َهاَيَة، َفَجَعَل ِهَي ِفيِه، َواِ 

َفِة َأَماَرًة ِلَما ُأِريَد ِمْن َتْأِنيِث الَغاَيِة، وَ   . 15الُمَباَلَغِة"َتْأِنيَث الصِ 
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اِهَيُة، َأْو ِللذَّمِ ، ُمَراًدا ِبالَمْنعُ  ِت الَبِهيَمُة. و َوَتْدُخُل َهاُء الُمَباَلَغِة النَّْعَت ِلْلَمْدِح، ُمَراًدا ِبالَمْنُعوِت الدَّ
َب ِبِه ِلْلُمَباَلَغِة ِفي َمْدِحِه اُء، ُذهِ َوَقْد َذَكَر الَفرَّاُء َأنَّ الَعَرَب ِإَذا َمَدَحِت الرَُّجَل ِبالنَّْعِت، الَِّذي ِفيِه الهَ 

ِه ِإلَ  َذا َذمَِّت الرَُّجَل ِبالَّنْعِت، الَِّذي ِفيِه الَهاُء، ُذِهَب ِبِه ِلْلُمَباَلَغِة ِفي َذمِ  اِهَيِة، َواِ   .1ى الَبِهيَمةِ ِإَلى الدَّ
ِحَقِة، َوَتْفِسيُرَها، َجاَلُء َهِذِه الَهاِء  َهِذِه الاَل  َوَمْهَما َيُكْن ِمْن َأْمٍر، َفالَمْقِصُد ِمْن َهَذا الَدْرِس ُهوَ 

ُل ِباإِلْنَباِء ِبالِبَنى، َواألَْلَفاِظ الُمْنَتِهَيِة ِبالَهاِء، َوالَِّتي َوَقَعْت ِفي الَحَديِث َواألَثَ  َرْت َوَهَذا َيَتَحصَّ ِر، َوُفسِ 
ْرِس.  َوَفَق َمْعَنى َهَذا الدَّ
ْرِس ِبْضًعا َوَأْرَبِعيَن َلْفَظًة، ِهَي: َوَقْد َبَلَغ َعَدُد  َمْبَخَلٌة،  َرُة، اإِلمََّعُة، أََهَبٌة،اإِلمَّ آِكَلٌة، َأْلَفاِظ الدَّ

الَخاِلَفُة،  ـَباِدَيٌة، التَّاِبَعُة، َجْذَعَمٌة، َجْرَداَوَتاِن، الَحَبَلُة، الَخِديَعُة، َخِضَرٌة، ُخَضَمٌة، الَخْيَعاَمُة، الَخِليَفُة 
َوْيِبَضُة، َرْبَعٌة، ا َواَيا، َزاِحَفٌة، َشاذٌَّة، َصُروَرةٌ  الرَّاِحَلُة،لرُّ َكاَكُة، َرِهيَنٌة، الرَّ َرَعُة، َمْطَهَرٌة، َمْرَضاٌة، الرُّ ، الصُّ

َقِليَلٌة ـ َكِثيَرٌة،  ، َقُعوَدٌة،َقاِرَعةٌ  الَقاُذوَرُة، َفِريَضٌة، َفاِسَقٌة، ُمْغِرَبٌة، الُفُحوَلُة،َعُزوَبٌة، الِعْفِريَُّة،  الظَِّعيَنُة،
َقٌة، َماَلِئَكٌة، َكِريَمٌة، َكافٌَّة، َكاِنَفٌة، ِتْلَعاَبٌة، اَبٌة،ِنْسَبٌة، نَ  الِمَجَعُة، َمْمِحَقٌة ـ َمَنفِ    َواِحَدٌة.َناِئَحٌة،  سَّ

، َوَأْقِصُدُه، َوَأْن َيْنَفَعِني ِبِه ِفي َما َأْبَتِغيهِ  َوَأْسَأُل اللََّه الَعِليَّ الَعِظيَم التَّْوِفيَق، َواإِلَعاَنَة، َوَتْيِسيرَ 
ْلُت، َوُهَو َحْسِبي،  ِنْعَم وَ الَحَياِة، َوَبْعَد الَمَماِت، َوَأْن َيْنَفَع َجِميَع الُمْسِلِميَن، َوالُمْسِلَماِت. َعَلْيِه َتَوكَّ

َأْفَضَل َصاَلٍة، َوَأَتمَّ  لِ ي، َوُأَسلِ ُم َعَلى َنِبيِ ِه اأُلِميِ   ُمَحمَّدٍ الَوِكيُل، َواَل َحْوَل، َواَل ُقوََّة ِإالَّ ِباللَِّه، َوُأَص 
 َتْسِليٍم. 
ْرِس:َوَهَذا َبَياٌن بِ    َأْفَراِد َأْلَفاِظ الدَّ

ِبيُع َما    آِكَلٌة،9) ، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َوِممَّا ُيْنِبُت الرَّ ْقُتُل َحَبًطا، َأْو ُيِلمُّ، يَ الَحِديُث: َقْوُل النَِّبيِ 
  :2ِإالَّ آِكَلَة الَخِضِر"

ُموِم، َوَقَف ُشرَّاُح الَحِديِث َعَلى َقْوِلِه: آِكَلُة الَخِضِر، َفِبيَُّنوا َمَعاِنَي َأْلَفاِظِه، َوَمْعَناُه َعَلى العُ 
ْهَلِويَّ َوَلْم َأْقَع، ِفي ُحُدوِد اطِ اَلِعي، َعَلى َشاِرٍح َبيََّن َنْوَع الهَ  ، ِإْذ َأْنَبَأ َأنَّ الَهاَء 3اِء ِفي آِكَلٍة، ِاالَّ الدِ 

ِبيُع يُ  َدَخَلِت اْسَم الَفاِعِل ِلَوْجَهْيِن  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َوَوْفَق َهَذا الَمْعَنى ِللَهاِء َيُكوُن التَّْقِديُر: ِممَّا ْنِبُت الرَّ
مَّا ِلَكْوِنَها ِصَفًة ِلَمْوُصوٍف ُمَؤنٍَّث َمْحُذوٍف، َوالتَّْقِديُر: َدابٌَّة آِكَلةٌ 4رِ َما َيْقُتُل آِكِليِه ِإالَّ آِكَل الَخِض  ، 5  َواِ 

 .6َأِو الَماِشَيُة، الَِّتي َتْأُكُل الَخِضرَ 
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اَلُم: "َمْن ُيِطْع ِإمََّرًة، اَل َيأُكُل َثَمَرًة" اإِلمََّرُة،  4)  :1َحِديُث آَدَم َعَلْيِه السَّ
ِعيُف الرَّأْ َأْنَبَأ  َر اإِلمَُّر، َوُهَو اأْلَْحَمُق، الضَّ ِي، اللَُّغِويُّوَن َأنَّ اإِلمََّرَة اْسٌم ُمَؤنٌَّث، َوَأنَّ الُمَذكَّ

الَحِديِث:  ُروا َأنَّ َمْعَنى، َوَيُقوُل ِلَغْيِرِه: ُمْرِني ِبَأْمِرَك، َوَذكَ َوَيْأَتِمُر ِلُكلِ  آِمٍر، َوُيِطيُعهُ الَِّذي اَل َرْأَي َلُه، 
ْيًضا، َأنَّ اإِلمََّرَة . َوَوْفَق َهَذا َتُكوُن َهاُء اإِلمََّرِة ِللتَّْأِنيِث. َوَذَكُروا، أَ َمْن ُيِطِع اْمَرأًَة َحْمَقاَء، ُيْحَرِم الَخْيرَ 

َهاُء ِلْلُمَباَلَغِة ِفي َقْوِلِهْم: َرُجٌل َما الَقْد ُتْطَلُق َعَلى الرَُّجِل، َفُيَقاُل: َرُجٌل ِإمََّرٌة، َوَتُكوُن الَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة، كَ 
 .2ِإمََّعةٌ 

. َوِمْثُل َهَذا الَقْوِل َيْحَتِمُل 3َوَذَكَرْت َطاِئَفٌة ِمَن اللَُّغِويِ يَن َأنَّ اإِلمََّرَة ُلَغٌة ِفي اإِلمَِّر ِمَن الرِ َجاِل"
، َكَهاِء طَ   وَن ِلْلُمَباَلَغِة.ْلَحَة، َأْو َأْن َتكُ َأْن َتُكوَن الَهاُء ِللتَّْأِنيِث اللَّْفِظيِ 

 :4اْغُد َعاِلًما، َأْو ُمَتعلِ ًما، َواَل َتُكْن ِإمََّعًة"، الَحِديُث: "  اإِلمََّعةُ 3)
َأنَّ وَ  َوَقَف َجَماَعٌة ِمْن أَْهِل الَعَرِبيَِّة َعَلى ِإمََّعٍة، ِفي الَحَديِث، َفَذَكُروا َأنَّ الَهاَء ِفيه ِلْلُمَباَلَغِة،  

، َواَل َيْثُبُت 5َعكَ مَ اإِلمََّعَة ُهَو الرَُّجُل الَِّذي اَل َرْأَي َلُه، َواَل َعْزَم، ُمَتاِبٌع ُكلَّ َأَحٍد َعَلى َرْأِيِه، َيُقوُل َلُه: َأَنا 
ِبَناٌء ُمْخَتصٌّ ِبِه إِلمََّعَة َأنَّ اَعَلى َشْيٍء، َوَذَكُروا َأنَّ الَهاَء ِمْنُه َقْد َتْسُقُط، َفُيَقاُل: اإِلمََّعُة َواإِلمَُّع، وَ 

. َوَلِكنَّ َصاِحَب )َمْجَمُع ِبَحاِر اأَلْنَواِر( َذَكَر َأنَُّه "ُيَقاُل ِلْلَمْرأََة، َأْيًضا: 6الرَُّجُل، َفاَل ُيَقاُل: اْمَرأٌَة ِإمََّعةٌ 
 .7ِإمََّعةٌ 

: "8إِلمََّع، َوَأنَُّهَما ُلَغَتانِ َوَذَكَر َبْعُض اللَُّغِويِ يَن، َأْيًضا، اإِلمََّعَة َوا   اإِلمََّعُة: ُلَغةٌ  ، َوَقاَل الَفاَراِبيُّ
، َكَما . َوَكَأنَّ َمْن َذَكَر َأنَُّهَما ُلَغَتاِن، َيْحَتِمُل َما َذَهَب ِإَلْيِه، َأْيًضا، َأْن َتُكوَن الَهاُء ِللتَّْأِنيثِ 9ِفي اإِلمَِّع"

ِر الُمَؤنَِّث  َأمٌَّع، َوَأنََّها ُلَغٌة  َلْفِظيًّا، َنْحُو: َطْلَحَة. َوُنِقَل َعِن الَفرَّاِء َجَواُز َفْتِح الَهْمَزِة: َرُجلٌ ِهي ِفي الُمَذكَّ
 . 10ِفي إمٍَّع، ِبَكْسِرَها
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 َوُتْرِجَم اللَّْفُظ، ِفي اأَلَعمِ  اأَلْغَلِب ِمَن َمَظانِ  اللَُّغِة، ِفي )أمع(، َوِفي )معع(، َغْبَر َأنَّ اْبنَ 
رَّاجِ  ِليٌَّة  أِلَنَُّه اَل َيُكوُن َوَهْمَزُتُه َأْص ، َواْبَن األَِثيِر َحَكَما َعَلى َهْمَزِتِه ِباأًلَصاَلِة، َوَأنَُّه ِمْن َأَمَع، 1السَّ

 .2َأْفَعُل َوْصًفا
ْيًئا، َيُردُّ الَبَصَر َغْيَر أََهَبٍة شَ  الَحِديُث: "ُثمَّ َرَفْعُت َبَصِري ِفي َبْيِتِه، َفَواللَِّه َما َرَأْيُت ِفيهِ    َأَهَبٌة،2)

 :3َثاَلَثٍة"
: أُُهٌب، َوُيْجَمُع، َأْيًضا، َعَلى: أََهٍب،  اإِلَهاُب الِجْلُد، َوِقيَل: َقْبَل َأْن ُيْدَبَغ، َوَجْمُعُه الِقَياِسيُّ

رُ  : 4 ِسيَده: "َقاَل ِسيَبَوْيهِ َعَلى َفَعٍل، َقاَل اْبنُ  َوُهو اْسُم َجْمٍع، ُجِمَع َعَلى َغْيِر ِقَياٍس  أِلَنَّ ِفَعااًل اَل ُيُكسَّ
ُر َعَلْيِه ِفَعاٌل"  .5أََهٌب: اْسٌم ِلْلَجْمِع، َوَلْيَس ِبَجْمِع ِإَهاٍب  أِلَنَّ َفَعااًل َلْيَس ِممَّا ُيَكسَّ

ُل َأنَُّه َجْمٌع َغْيُر يِث  اَوَقْد َوَقَع ِفي الَحِديِث أَُهَبٌة، َوِفيِه َمْلَمَحاِن، َلَمَحُهَما ُشرَّاُح الَحدِ  أَلوَّ
، َوَلْم ُيَبيِ ْن ِقيَمَة 7، َكَما َوَضَح ِمْن َقْبُل، َوالثَّاِني الَهاُء ِفي آِخِرِه. َفَذَكَر الَكْرَماِنيُّ َأنََّها َمِزيَدةٌ 6َمِقيسٍ 

. ُيِريُد َأنََّها ِزيَدْت ِلَتْأِكيِد َمْعَنى 8َمِزيَدٌة ِلْلُمَباَلَغِة" ِزَياَدِتَها، َوَبيََّن َذِلَك اْبُن الُمَلقِ ِن، َفَذَكَر َأنََّها "ِفي أََهَبةٍ 
  الَجْمِع، َوالُمَباَلَغِة ِفيِه.

 :9الَحِديُث: "الَوَلُد َمْبَخَلٌة َمْجَبَنٌة َمْجَهَلٌة"   َمْبَخَلٌة،5) 
ُسوِل اللَِّه، َصلَّى اللَُّه ِة َمْطَهَرٍة، ِفي َقْوِل رَ َذَكَر اْبُن ُدَرْيٍد، ِفي َأْثَناِء َبَياِنِه َأنَّ الَهاَء ِفي َلْفظَ  

َواُك َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم"  َأن َها ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن ِلْلُمَباَلَغةِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "السِ 
، ِلْلَكْثَرِة، َوَماَثَلَها اأَلْزَهِريُّ ِبَقْوِلِه 10

، َوَهَذا َيْعِني َأنَّ الَهاَء ِفي َمْبَخَلٍة، ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن، 11ْبَخَلٌة َمْجَبَنةٌ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: الَوَلُد مَ 
، َوَهاُؤُه، 12َوَذَكَر آَخُروَن َأنَّ َمْبَخَلًة َمْصَدٌر  َأْي: َسَبٌب ِلْلُبْخِل، َوالُجْبِن، َوالَجْهلِ  .َأْيًضا، ِلْلُمَباَلَغةِ 

 ِث.َهَذا الْوِجِه، ِللتَّْأِني َعَلى
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 الَحِديُث: "َعْن َأَنٍس، َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُجاًل ِمْن أَْهِل الَباِدَيِة، َكاَن اْسُمُه َزاِهَر ْبنَ    َباِدَيٌة،2)
ُزُه َرُسوُل اللَِّه، َص  ، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، ِمَن الَباِدَيِة، َفُيَجهِ  ى اللَُّه َعَلْيِه لَّ َحَراٍم، َوَكاَن ُيْهِدي ِللنَِّبيِ 

، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ َزاِهًرا َباِدَيُتَنا، وَ   :1َنْحُن َحاِضُروُه"َوَسلََّم، ِإَذا َأَراَد َأْن َيْخُرَج، َفَقاَل النَِّبيُّ
ْنُه َما َيْسَتِفيُد الرَُّجُل ِمْن َباِدَيِتِه َتِفيُد مِ َذَكَر الطِ يِبيُّ َأنَّ َمْعَنى َقْوِلِه: ِإنَّ َزاِهًرا َباِدَيُتَنا "... َأنَّا َنسْ 

، َفَذَكَر َأنَّ 2ِمْن َأْنَواِع النََّباَتاِت، َوَنْحُن ُنِعدُّ َلُه َما َيْحَتاُج ِإَلْيِه ِمَن الَبَلِد" . َوَأَفاَد ِمْن َهَذا التَّْأِويِل الَقاِريُّ
 َذَكَر َأنَُّه ِقيَل: "ِمْن ْفَق َهَذا الَمْعَنى َذَكَر الَقاِريُّ َأنَّ التَّاَء ِلْلُمَباَلَغِة، ُثمَّ الَمْعَنى: َصاَر َكَأنَُّه َباِدَيُتُه، َووَ 

" ا   َوَعَلْيُه َتُكوُن الَهاُء ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَُّه اْسَتْعَمَل الَباِدَيَة ِفي َغْيِر مَ 3ِإْطاَلِق اْسِم الَمَحلِ  َعَلى الَحالِ 
 يَن َجَعَلَها َمَجاًزا َزاِهًرا.ُوِضَعْت َلُه، حِ 

، َأْو َأنَّ الُمَراَد 4َوَقْد َوَقُف آَخُروَن َعَلى اللَّْفَظِة، َفَذَكَر َبْعُضُهْم َأنَّ الُمَراَد "َساِكٌن ِفي َباِدَيِتَنا" 
 َر َأنَُّه ُرِوَي: َباِديَنا، َوالَباِدي ُهَو الُمِقيمُ ، َوُذكِ 5ِمْن "َباِديِتَنا: َيْأِتي ِبالَفاِكَهِة، َفُهَو َكالَباِدَيِة الَِّتي َياِتي ِبَها"
ْهَلِويُّ َأنِ ُه َأْظَهُر ِمْن ِرَواَيِة )َباِدَيُتَنا( ِر ِبِمْثلِه. 6ِفي الَباِدَيِة. َوَذَكَر الدِ   . َوَوْجُه ُظُهوِرِها ِإْخَباُرُه َعْن الُمَذكَّ

َواَيِة األُوَلى، َأَدلُّ َوَأْبَلُغ فِ َوُأَرى َأنَّ ِإْلَحاَق الَهاِء ِبالَباِدي لْلُمبَ  ي ُمَراِدِه، َصلَّى اَلَغِة، َوْفَق الرِ 
، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ  ٍة َأنَّ النَِّبيَّ َسلََّم، َكاَن اللُه عْيَلْيِه َوَسلََّم، ِفي َمْدِح َزاِهٍر، ِرِضَي اللُه َعْنُه، َوِبَخاصَّ

 ِميًما، َكَما ِفي الَحِديِث َنْفِسِه.ُيِحبُُّه، َوَأنَّ َزاِهًرا َكاَن دَ 
، َوَرُجٌل اَل    التَّاِبَعُة،7) ْن َدقَّ  الَحِديُث: "َأْصَحاُب النَّاِر َخْمَسٌة: َرُجٌل َجاِئٌر، اَل َيْخَفى َلُه َطَمٌع، َواِ 

ِعيُف الَّ  ْم ِفيُكْم َتَبٌع، اَل َيْبُغوَن أَْهاًل، ِذيَن هُ ُيْمِسي، َواَل ُيْصِبُح ِإالَّ َوُهَو ُيَخاِدُعَك َعْن أَْهِلَك َوَماِلَك، َوالضَّ
ُة، َيُكوُن َواَل َمااًل، فَقاَل َلُه َرُجٌل: َيا َأَبا َعْبِد اللَِّه، َأِمَن الَمَواِلي ُهَو، َأْو ِمَن الَعَرِب؟ َقاَل: ُهَو التَّاِبعَ 

 .7ِللرَُّجِل، َفُيِصيُب ِمْن ُحْرَمِتِه ِسَفاًحا َغْيَر ِنَكاٍح ..."
ِ الَحِديِث، ِفي الَقِديِم، غَ  ْيَر َلْم َأَقْع َعَلى َمْن َوَقَف َعَلى َنْوِع الَهاِء، ِفي َلْفَظِة التَّاِبَعِة ِفي َنص 

 . 8"اَلَغةِ َأنِ ي َوَجْدُت ُمَحقِ َق الِكَتاِب ِفي الَحاِشَيِة التَّاِسَعِة َكَتَب َعَلى اللَّْفَظِة: "ُهَو الَمْوَلى، َوالَهاُء ِلْلُمبَ 
ِر، َوَلْيسَ  ْت ِفي َنْعِت َوَيْشَهُد َأنَّ الَهاَء ِفي التَّاِبَعِة، َهاُهَنا، ِلْلُمَباَلَغِة، َوَأنَّ الِبْنَيَة ِفي َنْعِت الُمَذكَّ

، َوَأنَّ العَ  َب َأْلَحَقِت الَهاَء ِفيَها  رَ الُمَؤنَِّث، َما َذَكَرُه َاْبُن َمْنُظوٍر، ِإْذ َذَكَر التَّاِبَعَة ِبَمْعَنى الرَِّئيِ  ِمَن الِجنِ 
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اِهَيِة، ُثمَّ َذَكَر ُهَو، َواْبُن األَ  مَّا َعَلى ِإَراَدِة الدَّ مَّا ِلَتْشِنيِع اأَلْمِر، َواِ  ُل  1يرِ ثِ ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َواِ  الَحِديَث: "َأوَّ
، َصلَّى اللَّ  "، ُه َعَلْيِه َوَسلََّم، اْمَرأٌَة، كَ َخَبٍر َقِدَم الَمِديَنَة، َيْعِني ِمْن ِهْجَرِة النَِّبيِ  اَن َلَها َتاِبٌع ِمَن الِجنِ 

، َيْتَبُع الَمْرأََة ُيِحبُّها، َوَأنَّ ُمَؤنََّثُه التَّاِبَعُة، َوِهَي  نِ يٌَّة، َتْتَبُع الرَّجَل جِ َفَذَكَرا َأنَّ التَّاِبَع، َهاُهَنا، ُهَو ِجنِ يٌّ
 .2ُتِحبُّهُ 
، َرِضَي اللَُّه َعْنُه: "َأْسَلَم َأُبو َبْكٍر، وأَنا َجْذَعَمٌة، َوِفي ِرَواَيٍة: أْسلَ فِ    َجْ َعَمٌة،2) ْمُت، ي َحِديِث َعِليٍ 

 : 3َوَأَنا َجْذَعَمٌة"
، َوِمْنُهْم اَفِفي َأْثَناِء َبَياِن أَْهِل اللََّغِة ِبْنَيَة َجْذَعَمٍة، َوَجْدُت ِمْنُهْم َمْن َبيََّن َمْعَناَها، َوَنْوَع َهاِئهَ 

 َمْن َبيََّن َمْعَناَها، َوَسَكَت َعْن َهاِئَها.
َأْي:  َفَثمَّ َطاِئَفٌة َذَهَبْت ِإَلى َأنَّ اللَّْفَظ، ِفي َأْصِلِه، ِباَل َهاٍء، َواَل ِميٍم، َوَأنَُّه َأَراَد: َوَأَنا َجَذٌع 

، وَأنَّ الِميَم ِفي آِخِرَها َزاِئَدٌة ِللتَّ  نِ  : ُزْرُقٌم، َوُسْتُهٌم، َواْبُنٌم، ْوِكيِد، َعَلى َحدِ  ِزَياَدِتَها ِفي َقْوِلِهمْ َحِديُث السِ 
مَّا 4َوالَهاُء ِلْلُمَباَلَغةِ  ، َغْيُر ُمْدِرٍك، َوالَهاُء  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َواِ  نِ    َأْو َأنَُّه َأَراَد: َوَأَنا َجَذٌع  َأْي: َحِديُث السِ 
 .5َها ُأنِ َثْت َعَلى َمْعَنى النَّْفِس، َأِو الُجثَّةِ ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَّ 

ا َسَكَتْت َوَثمَّ َطاِئَفٌة َثاِنَيٌة َذَهَبْت، َأْيًضا، ِإَلى َأنَّ اللَّْفَظ، ِفي َأْصِلِه، ِباَل َهاٍء، َواَل ِميٍم، وَلِكنَّهَ 
: "َأَراَد: َوَأَنا َجَذٌع  ِلَمِة َتْوِكيًدا. َفاأَلْزَهِريُّ َقالَ َعْن َبَياِن الَهاِء، َوَذَكَرْت َأنَّ الِميَم ِزيَدْت ِفي آِخِر الكَ 

، َغْيُر ُمْدِرٍك، َفَزاَد ِفي آِخِرَها ِميًما، َكَما َزاُدوَها ِفي ُسْتُهٍم ِللَعِظيِم" نِ  َأْي: َحَدُث السِ 
6  ، َوَأْنَبَأ الَهَرِويُّ

، َواْبُن الَجْوِزيِ  َأنَُّه َأَراَد: وَ  ، َفَزاَد ِفي اآلِخِر ِميًما تَ َوالَبَغِويُّ نِ   .7ْوِكيًداَأنا َجَذٌع  َأْي: َحِديث السِ 
نَّ الِميَم َوُهَناَك َطاِئَفٌة َثاِلَثٌة َذَهَبْت ِإَلى َأنَُّه، ِفي اأَلْصِل، ِبالَهاِء، ُدوَن َبَياِن َنْوِع َهِذِه الَهاِء، َوأَ 

ِغيُر، َوَأْصُلُه الَجَذَعُة، َوالِميُم َزاِئَدٌة َراَزاِئَدٌة. َفاْبُن ُقَتْيَبَة َذَكَر َأنَّ الجَ  ِبَعًة، َوَوْزُن الَكِلَمِة: ْذَعَمَة ُهَو الصَّ
 .9، َوالَجْوَهِريُّ الَِّذي َأْنَبَأ َأنَّ َأْصَل َجْذَعَمٍة ُهَو َجَذَعٌة، َوالِميُم َزاِئَدةٌ 8َفْعَلمٌ 
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: َذَع َوالَجَذَعَة ُلَغتاِن، َوُتَزاُد ِفيِهَما الِميمُ َوَظاِهُر َكاَلِم َبْعِض اللَُّغِويِ يَن َأنَّ الجَ  ، َفَقاَل الَيَمِنيُّ
ِغيِر: َجْذَعٌم َوَجْذَعَمٌة، ِبالَهاِء َأْيًضا، َيْعُنوَن َأنَُّه َكالَجَذِع َوا َجَذَعِة، ل"َقاَل َبْعُضُهْم: ُيَقاُل ِلْلُغاَلِم الصَّ

ِه، جَ َوالِميُم َزاِئَدٌة. َوِفي َحديِث َعِلي بْ  ِه َأُبو َبْكٍر، َوَأَنا، َوالالَّ  .1ْذَعَمٌة"ِن َأِبي َطاِلٍب: َأْسَلَم، َوالالَّ
  :2الَحِديُث: "َأْخَرَج إَلْيَنا أَنٌس َنْعَلْيِن َجْرَداَوَتْيِن"   َجْرَداَوَتاِن،1)

ًدا َوُهَو الَخِلُق، الَِّذي َصا ، ِبالَواِو، ُمَثنَّى الَجْرَداِء، ُمَؤنََّث اأَلْجَرِد،3َوُيْرَوى: َجْرَداِوْينِ  َر ُمَجرَّ
َه َهَذا اإِلْشَكاُل َعَلى َأنَّ الهَ  َعِر. َوِلِكنَّ الرَّاَواَيِة ِبالَواِو، َوَبْعَدَها َتاٌء ُمْشِكَلٌة، َوُوجِ  َء ِزيَدْت اِمَن الشَّ

: ْن ُيَقاَل: التَّاُء ِزيَدْت َو ُمْشِكٌل، اللَُّهمَّ ِإالَّ أَ "َوِفي َبْعِضَها َجْرَداَوَتْيِن، َوهُ  ِلْلُمَباَلَغِة  َقاَل الَكْرَماِنيُّ
: "َوِفيِه َنَظٌر"4ِلْلُمَباَلَغِة"   ِلَكْوِنِه َخاِرًجا َعِن الِقَياِس، َفالُمَثنَّى ِفي ِمْثِلِه ِبالَواِو َفَقْط، 5، َوَقاَل الَعْيِنيُّ

َتاِن ِفي َكاَلِم َبْعِض اللَُّغِويِ يَن الُمَعاِصِريَن: "الُكْلَيَتاِن: َلْحمَ  . َوَقْد َوَقعَ 6َنْحُو: َحْمَراَوْيِن، َوَصْفَراَوْينِ 
، ِمْنُه.. وَ 7َحْمَراَوَتاِن َمْعُروَفَتاِن"  ُهَو َسْهٌو، اَل َشكَّ

اللُه َعَلْيِه  ىالَحِديُث: "َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر، َرِضَي اللُه َعْنُهَما، َأنَّ َرُسوَل اللِه، َصلَّ    الَحَبَلُة،90)
 :8َوَسلََّم، َنَهى َعْن َبْيِع َحَبِل الَحَبَلِة"

 :9َتَكلََّم أَْهُل الَحِديِث، َواللَُّغِة ِفي الَهاِء الَِّتي ِفي الَحَبَلِة، َوَكاَن َلُهْم ِفيَها َأْقَوالٌ 
ْهَلِويُّ َهَذا الَقْوَل، ِإْذ َقاَل: َواَل 10ـ َأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة، َكَقْوِلِهْم: َرُجٌل ُنَكَحٌة، ِلَكِثيِر النِ َكاحِ  . َوَلْم َيْرَتِض الدِ 

 .11َيْظَهُر َلُه َكِثيُر َمْعًنى"
  أِلَنَّ َمْعَناُه َأْن َيِبيَع َما َسْوَف 12ـ َأنَّ الَحَبَلَة َمْصَدٌر، َوَدَخَلْت َعَلْيِه الَهاُء ِلإْلِْشَعاِر ِبَمْعَنى األُُنوَثِة ِفيهِ 

 .13الَجِنيُن، إْن َكاَن ُأْنَثىَيْحِمُلُه 

                                                           
وابُ 6/0176اليمني: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  1 ِه، َوالصَّ  : واللِه.. َوَكَذا ِفي الَمْطُبوِع َمْرُسوُم: َوالالَّ
 .4/27البخاري: صحيح البخاري  2
 .01/706وينظر: ابن حجر: فتح الباري  3
 .07/22الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري الكرماني:  4
 .00/76العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري  5
 .7/210ينظر: سيبويه: الكتاب  6
 .6اشية رقم ، ح6/021النجار: ضياء السالك إلى أوضح المسالك  7
 .0/402ابن حنبل: مسند أحمد  8
 .2/6042، والطيبي: الكاشف عن حقائق السنن 702ـ  4/702ابن حجر: فتح الباري  9

. وينظر: الميروفي: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ص 6/416الهروي: الغريبين في القرآن والحديث  10
422. 

هلوي: لمعات التنقيح في شرح 11  .0/020مشكاة المصابيح  الدِ 
 .0/774ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  12
 .016المظرزي: المغرب في ترتيب المعرب ص  13
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  أِلَنَّ الَحَبَلَة "ِهَي اأْلُْنَثى، الَِّتي ِهَي َحَبٌل 1ـ َأنَّ الَحَبَلَة َمْصَدٌر، ُسمِ َي ِبِه الَمْحُبوُل، َوالَهاُء ِللتَّْأِنيثِ 
َها، ُثمَّ ُيْنَتَظُر  َها، َفُيْنَتَظُر َأْن ُتْنَتَج ِمْن َبْطِن ُأمِ  ، ثمَّ ُيْرَسُل َعَلْيَها الَفْحُل، ِبَها َحتَّى تَ ِفي َبْطِن ُأمِ  ِشبَّ

 .2فَتْلَقَح، َفَلُه َما ِفي َبْطِنَها"
ْمِع َطاِلٍب. جَ  ـ َأنََّها ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَّ الَحَبَلَة َجْمُع َحاِبٍل، َكَفَجَرٍة َجْمِع َفاِجٍر، َوَكَتَبٍة َجْمِع َكاِتٍب، َوَطَلَبةٍ 

ْهَلِوي ِ َوَهَذا الَقْوُل هُ   .3َو الظَّاِهُر َلَدى الدِ 
 َشَجَرٍة، َوَثَمٍر َوَثَمَرٍة.َواَل ُيْبُعُد ِعْنِدي َأْن َتُكوَن الَهاُء ِلْلَوْحَدِة، َكَشَجٍر وَ  

، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "الَخِديَعُة ِفي النَّاِر"   الَخِديَعُة،99)  :4الَحِديُث: َقاَل النَِّبيُّ
، َوالَهاُء ُة َعَلى َوْزِن الَفِعيَلِة، َوِفي َتْوِجيِهَها َقْواَلِن  َأَحُدُهَما َأنََّها َفِعيَلٌة ِبَمْعَنى َفاِعلٍ الَخِديعَ  

اَبٌة، َواآلَخُر َأنََّها ِللتَّْأِنيِث، َوالُمَراُد: َصا َمٌة، َوَنسَّ ، 5يَعةِ ُب الَخدِ حِ لْلُمَباَلَغِة، َكالَهاِء ِفي َقْوِلِهْم: َرُجٌل َعالَّ
 .6َعَلى َأنَّ الَخِديَعَة َمْصَدٌر، َفِفي )الُمْحَكُم(: " الَخْدُع َوالَخِديَعُة: الَمْصَدُر"

َوَقِبَل الُكوَراِنيُّ الَقْوَل الثَّاِنَي، َوَعدَّ الَخِديَعَة اْسًما ِمَن الِخَداِع، َوُهَو الَمْكُر، َوالُمَراُد: أَْهُل  
َل، َوَأْن َتُكوَن الَهاُء ِفي الَخِديَعِة ِلْلُمَباَلَغِة، َعَلى َأنَّ الَخِديَعَة اْسمُ  الَخِديَعِة، َوَردَّ الَقْولَ   َفاِعٍل  أِلَنَّ اأَلوَّ

اِرِع"  .7َمْن َقاَل ِبَذِلَك، "َفَقْد َأْبَعَد َعْن َغَرِض الشَّ
، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم:   َخِضَرٌة،94) ِضَرٌة ُحْلَوٌة، َمْن َأَصاَبُه ِإنَّ َهَذا الَماَل خَ " الَحِديُث: َقْوُل النَِّبيِ 

ِه، ُبوِرَك َلُه ِفيِه"  :8ِبَحقِ 
ٌر، ِبالُمَؤنَِّث: َخِضَرةٌ ُحْلَوٌة، َوِفي َتْوِجيِه تَ   اِئِهَما اْسُتْشِكَل َوْصُف الَماِل  اإِلْخَباُر َعْنُه، َوْهَو َمَذكَّ

 :9َقْواَلِن، َوَثاَلَثُة اْعِتَباَراتِ 
َمٌة، َوَراِوَيٌة. َوَيْشَهُد ِلَهَذا الوَ  ُل َأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة، َكالَهاِء ِفي َقْوِلِهْم: َرُجٌل َعالَّ ْجِه َأنَُّه الَقْوُل اأَلوَّ

 .10َقْد َوَرَد ِفي َغْيِر َهَذا الَمْوِضِع: َخِضٌر ُحْلٌو، ِبَغْيِر َهاءٍ 
                                                           

 .0/440الكجراتي: مجمع بحار األنوار  1
 .0/07األزهري: تهذيب اللغة  2
هلوي: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح  3  .0/020الدِ 
 .7/21خاري البخاري: صحيح الب 4
، والسنيكي: 00/627، والعيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2/27البرماوي: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  5

 .4/020منحة الباري بشرح صحيح البخاري 
ال  6  .0/076ابن سيدة: المحكم والمحيط األعظم، اْلعين َواْلَخاء َوالدَّ
 .4/464اض أحاديث البخاري الكوراني: الكوثر الجاري إلى ري 7
 .0/626السرقسطي: الدالئل في غريب الحديث ، و 6/202مسلم: صحيح مسلم  8
، 2/440، والبرماوي: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح 0/644السبتي: مشارق األنوار على صحاح اآلثار  9
، 04/072، و1/41ح صحيح البخاري العيني: عمدة القاري شر و ، 642ـ  00/642ابن حجر: فتح الباري و ، 00/421و
 .4/042الكحالني: التنوير شرح الجامع الصغير و 

 .0/647السبتي: مشارق األنوار على صحاح اآلثار  10
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 ِة:َوُأنِ َثا ِباْعِتَياِر َأَحِد َثاَلَثِة االْعِتَباَراِت اآلِتيَ  َوالَقْوُل الثَّاِني َأنََّها ِللتَّْأِنيِث،
ِنَيا، َوُهَو ما َيْشَتِمُل َعَلْيِه الَمالُ 0 ِمْن َزْهَزِة  ( َأنَّ َتْأِنيَثُهَما ِباْعِتَباِر الَمْعَنى، َمْعَنى َفاِئَدِة الَماِل ِفي الدُّ

ِنَيا، َوِزيَنِتَها  َأْي: َأنَّ الَحَيا َتِميُل النُُّفوُس  َة ِبِه، َأِو الِعيَشَة: َخِضَرٌة ِفي َلْوِنَها، ُحْلَوٌة ِفي َطْعِمَها،الدُّ
ْنَيا{]الَكْهف:  [، َوَقْد َوَقَع ِفي الَحِديِث َقْوُلُه 24ِإَلْيَها، َوَقاَل اللُه َتَعاَلى: }الَماُل َوالَبُنوَن ِزيَنُة الَحَياِة الدُّ

اَلمُ  َعَلْيِه الس 
ْنَيا َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َفَيَتَواَفُق الَحِديَثاِن.، َأْيًض 1  ا: َوَلِكنَّ الدُّ

الَمْنَظِر،  ( َأنَّ َتْأِنيَثُهَما ِباْعِتَباِر َأنَّ الُمْبَتَدَأ  الَماَل، ُمَؤنٌَّث، َوالتَّْقِديُر: ِإنَّ صورَة َهَذا الَماِل َحَسَنةُ 6
 ُموَنقٌة، ُتعِجُب النَّاِظَر. 

  الَخِضَرِة الُحْلَوِة.ْبْقَلةِ يَثُهَما ِباْعِتَباِر َأنَُّهَما ِصَفَتاِن ِلَمْوُصوٍف َمْحُذوٍف  َأْي: َكال( َأنَّ َتْأنِ 7
 :2َحِديُث الُمِغيَرِة: "ِبْئَس، َلَعْمُر اللَِّه، َزوُج الَمْرأَِة الُمْسِلَمِة ُخَضَمٌة ُحَطَمٌة"   ُخَضَمٌة،93)

، َوَلِكنَّ 3ةِ يُّ َأنَّ ُخَضَمًة ِبَمْعَنى َشِديِد الَخْضِم، َوَأنَّ الَهاَء ِلْلُمَباَلغَ َذَكَر َأُبو ُموَسى اأَلْصَبَهانِ  
  .4اْبَن األَِثيِر َلْم َيْفِصِل الَهاَء َعِن الِبَناِء، َبْل َعدَّ الِبَناَء ُكلَُّه "ِمْن أْبِنَيِة الُمَبالَغِة"

اِدِق: "اَل ُيحِ    الَخْيَعاَمُة،92)  :5بَُّنا، أَْهَل الَبْيِت، الَخْيَعاَمُة"َحِديُث الصَّ
َذَكَر َمَع َذَكَر اْبُن َمْنُظوٍر َأنَُّه ِقيَل: الَخْيَعاَمُة ُهَو الَمْأُبوُن، َوَأنَّ الَياَء َزاِئَدٌة، َوالَهاَء ِلْلُمَباَلَغِة، وَ 

ُمَتَدثِ ِر، َوالِمْثَفِر الَجِبيِس، َوالَمْأُبوِن، َوالالَخْيَعاَمِة ُمَرادَفاٍت َلُه، َكالَخْيَعِم َوالَخْيعامِة، َوالَمْجُبوِس وَ 
ْوِء، َأوْ 6َوالِمْثفاِر، َوالَمْمُسوحِ  ِبيِديُّ َأنَّ الَخْيَعاَمَة ِقيَل: َنْعُت َسْوٍء، َأْو ِكَناَيٌة َعِن الرَُّجِل السَّ  . َوَذَكَر الزَّ

اِدِق، َوَأنَّ الَياء ِفيِه زَ َنْعُت الَمْأُبوِن، َوَأنَُّه َكالَخْيَعِم، َوَذَكَر الَخيْ  اِئَدٌة، َوالَهاَء َعاَمَة ِفي َحِديَث الصَّ
 .7للُمباَلَغةِ 

، َفِإْن َوالَمْأُبوُن اْشِتَقاُقُه ِمْن "أَبَنُه ِبَشْيٍء َيْأُبُنُه وَيْأِبُنُه: اتََّهَمُه، َفُهَو َمْأُبوٌن ِبَخْيٍر، َأْو شَ  رٍ 
.ُهَو ِللشَّ َأْطَلْقَت، َفُقْلَت: َمْأُبوٌن، فَ   رِ 

، َفَقاَل َلُه: َأْنَت َخِليَفُة َرسُ    الَخِليَفُة ـ الَخاِلَفُة،95) وِل اللِه، َوِفي َحِديِث َأِبي َبْكٍر: "َجاَءُه أْعَراِبيٌّ
 :8َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َفَقاَل: اَل. َقاَل: َفَما َأْنَت؟ َقاَل: َأَنا الَخاِلَفُة َبْعَدُه"

                                                           
 .0/201الخطابي: غريب الحديث للخطابي  1
 . 6/070الزمخشري: الفائق في غريب الحديث  2
َوالُخَضَمُة: َكِثيُر الَقْطِع، َوَيْأُكُل ِبَجِميِع َفِمِه، َأْو ِبَأْقَصى  .0/210األصبهاني: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث  3

 َأْضَراِسِه. َوالُحَطَمُة: َكِثيُر األْكِل، ِمَن الَحْطِم، َوُهَو الَكْسُر.
 .6/44ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  4
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ْعُضُهْم الَحِديَث َجَماَعٌة، َفَبيََّن َبْعُضُهْم َمَعَنى الَخِليَفِة، َوالَخاِلَفِة، َوَنْوَع الَهاِء، َواْكَتَفى بَ  َذَكرَ 
 ِبَبَياِن َمْعَناُهَما. 

ُه، َوَأنَّ الهَ  َء ِفيِه ِلْلُمَباَلَغِة، اَفاْبُن األَِثيِر َذَكَر َأنَّ الَخِليَفَة ُهَو َمْن َيُقوُم َمقاَم الذَّاِهِب، َوَيُسدُّ َمَسدَّ
مَّا َخاَلِئُف َعَلى اللَّْفظِ  ، َنْحُو: َوَأنَّ َجْمَعُه: ِإمَّا ُخَلَفاُء، َعَلى َمْعَنى التَّذِكيِر، ِمْثُل: َظِريٍف َوُظَرَفاَء، َواِ 

 خيَر ِفيِه، َأْو ُهَو الَكِثيُر ْنَدُه، َواَل َظِريَفٍة َوَظَراِئَف، ُثمَّ َذَكَر َأنَّ الَخاِلَفَة َوالَخاِلَف ُهَو الَِّذي اَل َغَناء عِ 
نََّما َقاَل الِخاَلِف، ُثمَّ َعلََّل اْبُن األَثيِر ِلَم َوَصَف َأُبو َبْكٍر، َرِضَي اللُه َعْنُه، َنْفَسُه ِبالَخاِلَفة؟ َفَقاَل: "َوا ِ 

ْن َلْم َيُنصَّ  .1َفُة َرُسوِل اللَِّه"َذِلَك َتَواُضًعا، َوَهْضًما ِمْن َنْفِسِه ِحيَن َقاَل َلُه: َأْنَت َخِلي َفاْبُن األَِثيِر، َواِ 
 َصَرَاَحًة َعَلى َأنَّ الَهاَء ِفي الَخاِلَفِة ِلْلُمَباَلَغِة، َفْقْد َعبََّر َعْن َذِلِك ِبالَكْثَرِة.

َد اْبُن َمْنُظورٍ   َمْنُظوٍر َكاَن َخاِلَفِة، َوَلِكنَّ اْبنَ َقْوَل اْبِن األَِثيِر ِفي الَخِليفِة َوال 3، َوالَكَجَراِتيُّ 2َوَردَّ
ُز َأنَّ ُمَراَد اْبِن 4َقْد َبيََّن َأنَّ الَهاَء ِفي الَخاِلَفِة ِبَمْعَنى: الَفاِسِد ِمَن النَّاِس، َهاُء الُمَباَلَغةِ  . َوَهَذا ُيَعزِ 

 ُمَباَلَغِة. ِخاَلِف"، َأنَّ الَهاَء ِفيِه ِللْ اأَلِثيِر، ِإَذ َقاَل ِفي الَخاِلَفِة َوالَخاِلِف: "َأْو ُهَو الَكِثيُر ال
ًدا َقْوَل َثْعَلٍب َأنََّه َأَراَد الَقاِعَد َبْعَدُه  أِلَ  نَّ الَخاِلَفَة َواْكَتَفى اْبُن الَجْوِزيِ  ِبَبَياِن َمْعَنى الَخاِلَفِة، ُمَردِ 

ِئيُس َعَلى أَْهِلِه، َوَماِله   .5ِثَقًة ِبِه"ُهَو "الَِّذي َيْسَتْخِلُفُه الرَّ
اِدِر، َوَجَعَل ِمْن َذِلِك الَحِديَث، ثُ  ِبيِديُّ َأنَّ الَخاِلَفَة ُهَو الَواِرُد عَلى الَماِء َبْعَد الصَّ مَّ َوَذَكَر الزَّ

 .6َأْلَمَع ِإَلى َقْوِل اْبِن األَِثيِر: "ِإنََّما َقاَل َذِلك َتَواُضًعا، َوَهْضًما ِلَنْفِسِه"
اِبِق، لِ  َوَكاَن ِمْن أَْهلِ  ِ الَحِديِث السَّ  ْلُمَباَلَغِة،اللَُّغِة َمْن َذَكَر َأنَّ الَهاَء ِقي الَخِليَفِة، ِفي َغْيِر َنص 

: "...الَخِليَفُة ... َواأَلْصُل ِفيِه: َخِليٌف، ِبَغْيِر َهاٍء، َفَدَخَلِت الَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة ِفي مَ  ْدِحِه َقاَل األَْنَباِريُّ
اَبٌة َراِوَيٌة، َلمَّا َأَراُدوا َأْن ُيَباِلُغوا ِفي الَمْدِح"ِبَهَذا الوَ  َمٌة َنسَّ ِفِإنَّ ِمْنُهْم   7ْصِف، َكَما َقاُلوا: َرُجٌل َعالَّ

 َأَجاَز، َأْيًضا، َأْن َتُكوَن الَهاُء ِفي الَخِليَفِة:
يَغةِ  ُة َتْأِنيٍث، َكالَهاِء ِبْنَيِة اللَّْفَظِة، َوَلْيَس َتْحَتَها َحِقيقَ  ، َأِو اللَّْفَظِة  َأْي: َأنََّها َدَخَلْت ِفي8ـ ِلَتْأِنيِث الصِ 

 ِفي َنْحُو: ُظْلَمٍة، َوُغْرَفٍة.
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 ، َفِعياًل، ِبَمْعَنى  ِلَكْوِن َخِليٍف، ِفي اأَلْصلِ 1ـ َأْو َأْن َتُكوَن ِلَنْقِل اللَّْفَظِة ِمَن الَوْصِفيَِّة ِإَلى ااِلْسِميَّةِ 
 َفاِعٍل.

َوْيِبَضُة،  ا92) َوْيِبَضُة ِفي َأْمِر الَعامَِّة، ِقيَل: وَ  لرُّ اَعِة: "َوَأْن َتْنِطَق الرُّ َما ِفي َحِديِث َأْشَراِط السَّ
َوْيِبَضُة، َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َفَقاَل: الرَُّجُل التَّاِفُه َيْنِطُق ِفي َأْمِر الَعامَِّة"  :2الرُّ

ِبيِض،َكَأنَّهُ َجَعل الرَّاِبَض َوْيِبَضةَ َتْصِغيُر الرَّاِبَضِة، َذَكَر أَْهُل اللَُّغِة َأنَّ الرُّ   ِبيُض:  ةَ َراِعَي الرَّ َوالرَّ
 ِللتَّاِفِه ِمَن َوَأْلَحَق الَهاَء ِفيِه ُمَبالَغًة ِفي َوْصِفِه، َكَما ُيَقاُل: َرُجٌل َداِهَيٌة، َوَذَكُروا، َأْيًضا، َأنَُّه ِقيلَ  الَغَنُم،

 . 3َعالي األُموِر، َوُقُعوِدِه َعْن َطَلِبَهامَ اِبَضٌة َوُرَوْيِبَضٌة، ِلُرُبوِضِه ِفي َبْيِتِه، َوِقلَِّة اْنِبَعاِثِه ِفي النَّاِس: رَ 
َبْيَضِة، َوَأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة، َوَلْيَس َعِن هَ َوِفي )ِلَساُن الَعَرِب( َحِديٌث َعْن َهاِء  َوْيِبَضِة، الرُّ اِء الرُّ

َبْيَضَة ُهَو الَّ ، َوَلَكْن َيْبَقى الَمْعَنى ُهَو ُهَو، أَْعِني: َأنَّ 4َه َيُكوُن َتْصِغيَر الرَِّبيضِ َوَعَليْ  ِذي َيْرَعى الرُّ
 الَغَنَم، َأْو ُهَو الَعاِجُز الَِّذي َرَبَض َعْن اأُلُموِر الَجِسيَمِة، َوَقَعَد َعْن َطَلِبَها.

، ٍة ِفي ُكُتِب الَحِديِث، َوُشُروِحَها، َوِمْنُه َقْوُل َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َيِص َوَرَد ِذْكُر َرْبعَ    َرْبَعٌة،97) ُف النَِّبيَّ
، َوَقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه 5َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َكاَن َرْبَعًة ِمَن الَقْوِم، َلْيَس ِبالطَِّويِل، َواَل ِبالَقِصيِر"

 .6ِرَي ِبِه: "وَرأْيُت ِعيَسى، فإَذا ُهَو َرُجٌل َرْبَعٌة َأْحَمُر"َوَسلََّم َلْيلَة ُأسْ 
 َوَطاَلَعْت ُجْمَلًة َواِفَرًة ِمْن ُكُتِب الَحِديِث، َوُشُروِحَها، َوُكُتِب اللَُّغِة، َبْحًثا َعْن َنْوِع الَهاِء ِفي 

، َوَأنَّ ِمْنُهْم َمْن ُيَصرِ ُح َأنَُّه 7ها ُأنِ َثْت َعَلى َتْأِويِل النَّْفسِ الِبْنَيِة  َرْبَعٍة، َفَوَجْدُت ُجْمُهوَرُهْم ُيْلِمُع ِإَلى َأنَّ 
، َبْل ِإنَّ ِمْنُهْم َمْن 8ُيَقاُل: َرُجٌل َرْبَعٌة، َواْمَرأٌَة َرْبَعٌة، َوَأنَُّه ُيَقاُل: َرْبَعٌة ِللذََّكِر، َواألُْنَثى، َوالَواِحِد َوالَجِميعِ 

ْبَعَة ِكَلْيِهَما ُيْطَلَقاِن َعَلى الرَُّجلِ َأَشاَر ِإَلى َأنَّ الرَّ   .9ْبَع َوالرَّ
ْبَعَة َمْرُبوُع الَخْلِق، اَل وَ  الطَِّويِل، بِ َذَكَر اللَُّعِويُّوَن َقْوَلُهْم: َرُجٌل َرْبَعٌة، َواْمَرأٌَة َرْبَعٌة، َوَذَكَر َأنَّ الرَّ

َر ُوِصَف ِبَها  ِر ااِلْسِم الُمَؤنَِّث، َوَأنَُّه، َأْيًضا، اْسٌم ُمَؤنٌَّث، َيقَ َواَل ِباْلَقِصير، َوَأنَّ الُمَذكَّ ُع َعَلى الُمَذكَّ
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ُر، وَلِكنَّ َقوْ 1َوالُمَؤنَّثِ  َلُه: . َوَلِكنَّ اْبَن َمْنُظوٍر َلْم ُيِشْر َصَراَحًة ِإَلى َحِقيَقِة َهاِئِه، ِإَذا ُوِصَف ِبِه الُمَذكَّ
ْبَعٍة اْسٌم ُمَؤنٌَّث، ْحَتِمُل َأنََّها َدَخَلِت اللَّْفَظ ِلْلُمَباَلَغِة، َوَأنَّ َقْوَلُه: "أِلَنَّ َأْصَل رَ "َوَرُجٌل ... َرْبٌع وَرْبَعة"، يَ 

ِر والمؤنِث، َفُوِصَف ِبِه"  َيْحَتِمُل، َأْيًضا، َأنََّها ِللُمَباَلَغِة.  2َوَقَع َعَلى الُمَذكَّ
َر َغِويِ يَن َمْن َأْنَبَأ َصِريًحا َأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة  ُمْعَتالًّ َوَمْهَما َيُكِن اأَلْمُر، َفَثمَّ ِمَن اللُّ   ِبَأنَّ الُمَذكَّ

َباَلَغِة، مُ َوالُمَؤنََّث اَل َيْشَتِرَكاِن ِفي الَهاِء، ِإَذا َكاَنْت ِللتَّْأِنيِث الَمْحِض، َوَيْشَتِرَكاِن ِفيَها ِإَذا َكاَنْت "ِللْ 
 .3َعٌة، َواْمَرأٌَة َرْبَعةٌ َكَقْوِلِهْم: َرُجٌل َربْ 

: "َقاُلوا: 4َوَقْد َحَمَل اأَلْنَباِريُّ َتْأِنيَث: َرُجٌل َرْبَعٌة َعَلى َمْعَنى: َنْفٌس َرْبَعةٌ  ، َوَقاَل الزََّمْخَشِريُّ
ٌر َعَلى َتْأِويِل: َنْفٌس َرْبَعٌة" 5َرُجٌل َرْبَعٌة، َفَأْثنوا  .6َوالَمْوُصوُف ُمَذكَّ

 :7َها َراِحَلًة"َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "َتِجُدوَن النَّاَس َكِإِبٍل ِماَئٍة، اَل َيِجُد الرَُّجُل ِفي ُة،  الرَّاِحلَ 92)
َدْت ُنُصوُص اأَلَحاِديِث الَِّتي َوَرَد ِفيَها َلْفُظ الرَّاِحَلِة، َوَهَذا الحديُث َوْحَدُه َيُدلُّ َعَلى مَ   ْقِصِد َتَعدَّ

َدْت َمَذاِهُب َأْرَباِب اللَُّغِة، َوالَمَعاِني ِفي َمْعَنى الرَّاِحَلِة. أَِهَي النَّاَقةُ الدَّ  ، 9، َأِو الَجَملُ 8ْرِس. َأُقوُل: َتَعدَّ
َوْفَقَها َتُكوُن وَ ؟ َفَثاَلَثُة األَْقَواِل َهِذِه ِقيَلْت ِفي َمْعَنى الرَّاِحَلِة. 10َأْو ُكلُّ َبِعيٍر َنِجيٍب، َذَكًرا َكاَن، َأْو ُأْنَثى

َمةٌ 11الَهاُء ِفيَها  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغةِ  َفِة، َكَما ُيَقاُل: َرُجٌل َداِهَيٌة، َوَباِقَعٌة َوَعالَّ َوَأنَّ الَمْعَنى: َجَمٌل  ،12، ِفي الصِ 
ْيرِ  مَّا ِللنَّْقلِ 13َرِحيٌل  َأْي: َقِويٌّ َعَلى السَّ مَّا ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَّ 14  َواِ  َيْت َراِحَلًة  ِإمَّا أِلَنََّها تُ ، َواِ  ْرَحُل  َها ُسمِ 

ْيِر،َأْي:  مَّا أِلَنََّها َذاُت 15ِم الَمْفُعولِ اسْ َفاِعَلٌة، اْسُتْعِمَلْت ِبَمْعَنى  َوَأنََّها ُتْسَتْعَمُل ِفي الرَِّحيِل، َوالسَّ   َواِ 
ِنَها َقْد ُموِثَلْت ِبَقْوِلِه َلْيِن َتُكوُن َهاُؤَها ِللتَّْأِنيِث  ِلَكوْ َرْحٍل  َأْي: ُيْجَعُل َعَلْيَها الرَّْحُل. َوَعَلى ِكاَل الَقوْ 
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  .2، َأْو َذاِت ِرًضا1[، اِلْحِتَماِل َأْن َتُكوَن}َراِضَيٍة{ ِبَمْعَنى َمْرِضيَّةٍ 60َتَعاَلى: }ِفي ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة{]الحاقة:
ى الذََّكِر، َكَما َسَبَق، َقاَل لثُُّبوِت، َفَقْد َتْسُقُط  ِلَكْوِنَها َتَقُع َعلَ َوَلْيَسِت الَهاُء ِفي الرَّاِحَلِة ِبَواِجَبِة ا 

َبْيِر َأَمَر َلُه ِبَراِحَلٍة َرِحيٍل  َأْي: قَ  : ِإنَّ اْبَن الزُّ ِويٍ  َعَلى اْبُن األَِثيِر: "َوِمْنُه َحِديُث النَّاِبَغِة الَجْعِديِ 
 .3ُء ِفي َرِحيٍل  أِلَنَّ الرَّاِحَلَة َتَقُع َعَلى الذََّكِر"الرِ ْحَلِة، َوَلْم َتْثُبِت الَها

 :4َوَقْد َيُكوُن ِمَن النَّاِفِع ِذْكُر َمْعَنى الَحِديِث، َوِفي َمْعَناُه َثاَلَثُة َأْقَوالٍ  
اٌه َكِإِبٍل ِماَئٍة، َلْيَسْت ِفيَها بَ ـ َأنَّ النَّاَس ُمَتَساُووَن، َلْيَس أِلََحٍد َفْضٌل َعَلى َأَحٍد ِفي النََّسِب، َوَلكنُهْم َأشْ 

 َراِحَلٌة َتَتَبيَُّن، َوَتَتَميَُّز ِمْنَها.
ِنَيا، َوَزهََّد ِفيَها، َفالزَّاِهُد ِفيَها، الَكاِمُل ِفي ُزْهِدِه، َوالرَّاِغُب فِ  ، َذمَّ الدُّ ي اآلِخَرِة َقِليٌل، ـ َأنَّ اللَه، َعزَّ َوِجلَّ

 ِفي اإِلِبِل الِماَئِة.َكِقلَِّة الرَّاِحَلِة 
 ي اإِلِبِل الِماَئِة.ِفيِهْم، َكِقلَِّة الرَّاِحَلِة فِ  َأنَّ الَمْرِضيَّ اأَلْحَواِل ِمَن النَّاِس الَكاِمَل اأَلْوَصاِف َقِليلٌ ـ 
َواُك عَ الَحِديُث: َعْن َعاِئَشَة، "َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه، َصلَّى اللَُّه َتَعاَلى    َمْرَضاٌة،91) َلْيِه َوَسلََّم: السِ 

"  :5َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم، َمْرَضاٌة ِللرَّبِ 
َدِة َوَقَف ُعَلَماُء اللَُّغِة َعَلى َلْفَظِة َمْرَضاٍة، َوَأْنَبَأوا َأنَّ الَمْرَضاَة َمْصَدٌر، َهاُؤُه ِلْلَكْثَرِة، َكالَمْأسَ  

ْوِلِهْم: َرُجٌل َخَلٌة َمْجَبَنٌة، َأْو َأنَُّه َمْصَدٌر، َدالٌّ َعَلى الُمَباَلَغِة، َكقَ َوالَمْذَأَبِة، َكَما ِفي َحِديِث: اْلَوَلُد َمبْ 
ٌل ِلِرَضا اللَِّه َتَعاَلى، َأْو ِبَمْعَنى الَمْفُعولِ    َأْي: َعْدٌل، َأْو َأنَُّه َمْصَدٌر ِبَمْعَنى اْسِم اْلَفاِعِل  َأْي: ُمَحصِ 

، َأْو َأنَّ  َضاَمْرِضيٌّ ِللرَّبِ   .6ُه َباٍق َعَلى َمْصَدِريَِّتِه  َأْي: َسَبُب الرِ 
َكاَكُة،49) َكاَكَة"   الرُّ  :7الَحِديُث: "ِإنَُّه َلَعَن الرُّ

َكاَكُة ُهَو الَِّذي اَل َيَغاُر َعَلى أَْهِلهِ   ْعُف، َضْعُف الَغْيَرِة، ِمْن َقْوِلِهْم: 8الرُّ ، َواأَلْصُل ِفيِه الضَّ
، ِبَكسْ   .9ِر الرَّاِء، َأْو َفْتِحَها  َأْي: َضِغيفٌ َمَطٌر ركٌّ
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اَكًة ُمَباَلَغًة ِفي َوْصِفِه ِمْن ِجَهَتْيِن  َأنَّ ُفَعااًل َأْبَلُغ ِمْن َفِعيٍل، َوالِجَهُة الثَّانِ  َي ُركَّ َيُة َأنَُّه َوُسمِ 
ُه النِ َساُء، يٌك، َوُرَكاَكٌة ِللرَُّجِل الَِّذي َتْسَتْضِعفُ . وَقْد َقاُلوا َأْيًضا: َرُجٌل َركِ 1ُأْلِحَق ِبالِبَناِء َهاُء الُمَباَلَغةِ 
 .2َوَلْم َيَهْبَنُه، َواَل َيَغاُر َعَلْيِهنَّ 

َم َساِبِعِه، َوُيْحَلُق، َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ُكلُّ ُغاَلٍم َرِهيَنٌة ِبَعِقيَقِتِه، ُيْذَبُح َعْنُه َيوْ    َرِهيَنٌة،44)
 :3ُيَسمَّى"وَ 

يُّ َأْنَبَأ َوَقَف النَّاُس ِمْن أَْهِل اللَُّغِة َعَلى َمْعَنى الَحِديِث، َوَحِقيَقِة الِبَناِء  )َرِهيَنٌة( ِفيِه. َفالَخطَّابِ 
َفاَعِة، َوَأنَُّه َقاَل: "ِإْن َماَت الُغاَلُم، َوَلْم ُيَعقَّ  َل الَحِديَث َعَلى الشَّ ْنُه، َلْم ُيَشفَّْع ِفي عَ  َأنَّ اْبَن َحْنَبٍل َتَأوَّ

ِبَرْأِسِه ِمْن  َواِلَدْيِه"، َوَذَكَر َغْيُرُه َأنَّ َمْعَنى: ُكلُّ ُغاَلٍم َرِهيَنٌة َبَعقيَقِتِه  َأْي: ِبَأَذى َشَعِرِه  َوُهَو َما َعِلقَ 
نَّ "الرَِّهيَنَة: الرَّْهُن، َوَفِعيٌل َذَكَر الَخطَّاِبيُّ أَ َدٍم، ِممَّا َيِجُب ِإَماَطُتُه َعْنُه. َوَأمَّا َما اتََّصل ِبِبْنَيِة َرِهيَنٍة، فَ 

اِعرِ 4ِبَمْعَنى َمْفُعوٍل  َأْي: َمْرُهوٌن، َوالَهاُء ... ِلْلُمَباَلَغِة"  :5، َوِمْثُل الَحِديِث َقْوُل الشَّ
 َجْنَدلِ َأْبَعَد الَِّذي ِبالنَّْعِف َنْعِف ُكَوْيِكٍب ... َرِهيَنُة َرْمٍس ِذي ُتَراٍب وَ 

، َفَأْنَبَأ، َأْيًضا، َأنَّ الَهاَء ِفي الرَِّهيَنِة لِلُمَباَلَغةِ  ، َوَكَذا اتََّبَعُه اْبُن األَِثيِر، 6َواتََّبَع الَبْيَهِقيُّ الَخطَّاِبيَّ
ِتيمِة َوا ْتِم، ُثمَّ اسُتْعِمَل الرَّْهُن َوالرَِّهيَنُة لشَّ ِإْذ َذَكَر َأنَّ الرَِّهيَنَة ِهَي الرَّْهُن، َوَأنَّ الَهاَء ِلْلُمَباَلَغِة، ِمْثُل الشَّ

َأنَّ الَعَقِيَقَة ِبَمْعَنى الَمْرُهوِن، َفِقيَل: ُهَو َرْهٌن ِبَكَذا، َوَرِهيَنٌة، ُثمَّ َذَكَر َأنَّ َمْعَنى َقْوِلِه: َرِهيَنٌة بعَقِيقتِه "
َوَأَجاَز  .7ي َيِد الُمْرَتَهِن"َلُه، َوَعدِم اْنِفَكاِكِه ِمْنَها ِبالرَّْهِن فِ  اَلِزمٌة َلُه، اَل ُبدَّ ِمْنَها، َفَشبََّهُه ِفي ُلُزوِمَها
ْهَلِويُّ َأْن َتُكوَن َهاُء َرِهيَنٍة ِللتَّْأِنيِث،   . 8ِبَتْأِويِل النَّْفسِ الدِ 

ِريِف، لِلُمَباَلَغةِ  ًة ِمْن َأْرَباِب اللَُّغِة َذَهُبوا، ، َأنَّ َجَماعَ 9َوَيْشَهُد َأنَّ َهاَء َرِهيَنٍة ِفي الَحِديِث الشَّ
 .10ِلْلُمَباَلِغةِ   [72ثر:: }ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة{]المدَّ َأْيًضا، ِإَلى َأنَّ َهاَء }َرِهيَنٌة{، ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى

َواَيا،44) َواَيا َرَوايَ    الرَّ  :11ا الَكذِب"َحِديُث َعْبِد اللَِّه اْبِن َمْسُعوٍد: "َشرُّ الرَّ

                                                           
 .6/21الزمخشري: الفائق في غريب الحديث  1
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َدْت َتْأِوياَلُتُهْم َلَها. َفالَخطَّاِبيُّ َذَهَب ِإَلى َأنَّ  َها َجْمٌع، َتَأمَُّل ُعَلَماُء َغِريِب الَحِديِث اللَّْفَظَة، َوَتَعدَّ
ُمُه ِمَن الِفْكِر َأَماَم الَعَمِل ِإَذا َراَدُه، َوَأْصُلُه الَهْمُز ِمْن: أَ  َواِحَدُتَها َرِويٌَّة، َوِهَو َما ُيَروِ ي اإِلْنَساُن، َوُيَقدِ 

، َوَزاَد، َناِقاًل َعْن آَخِريَن، َوْجًها آَخَر، ُهَو َأْن َتُكوَن 1َروَّْأُت ِفي اأَلْمرِ  َد الَهَرِويُّ َمْذَهَب الَخطَّاِبيٍ  . َوَردَّ
َواَيا "َجْمَع ِرَواَيٍة، ُيِريُد الَكِذَب ِفي الَحِديِث"  .2الرَّ

ِن اْخَتَلَفْت ِعَباَرتُ  َوَتَأمََّل اْبنُ  َد َما َذَكَرُه َساِبَقْيِه، َواِ  ُه، َوَزاَد َوْجًها األَِثيِر الَحِديَث  اللَّْفَظَة، َوَردَّ
 َثاِلًثا. َوَهِذِه اأَلْوُجُه الثَّاَلَثُة ِعْنَدُه ِهَي:

ُل الَِّذي َزاَدُه ُهَو َأنََّها َجْمُع َراِوَيٍة  ِللرَُّجِل الَكِثيرِ  َواَيِة، َوالَهاُء لِ  اأَلوَّ  ْلُمَباَلَغِة.الرِ 
َن َوالثَّاِني ـ َوُهَو ِلْلَخطَّاِبيِ  ـ َأنََّها َجْمٌع، َواِحُدَها َرِويٌَّة، َوِهَي َما ُيَروِ ي اإِلْنَساُن ِفي نْفِسِه مِ 

رُ  ُر، َوُيَفكِ   َقاُل: َروَّْأُت ِفي األْمِر.الَهْمَز، يُ ا ، َوَوْفَق َها الَوْجِه َيُكوُن َأْصُلهَ الَقْوِل َوالِفْعِل  َأْي: ُيَزو 
. َوَوْفَق الَوْجِه 4  َأِي: الَِّذيَن َيْرُووَن الَكِذَب  َأْي: َتْكُثر ِرَواَياُتُهْم ِفيهِ 3َوالثَّاِلُث َأنََّها َجْمُع َراِوَيةٍ 

َر، َأْيًضا، لْلُمَباَلغَ   ِبيُر اْبِن األَِثيِر ِبالَكْثَرِة.ِة، َوُيَساِنُد َهَذا َتعْ الثَّاِلث َتُكوُن الَهاُء َدَخَلِت الُمْفَرَد الُمَذكَّ
ُجٌل َراٍو وَراِويٌة، ِإَذا رَ َوَمْهَما َيُكِن اأَلْمُر، َفَقْد َأْلَمَع اللَُّغِويُّوَن ِإَلى َهاِء الُمَباَلَغِة ِفي َقْوِلِهْم: 

َواَيةِ َكُثَرْت ِرَواَيُتُه، َوَأنَّ الَهاَء َدَخَلِت اللَّْفَظَة ِللْ  َواَيا 5ُمَباَلَغِة ِفي ِصَفِتِه بِالرِ  . َوَكَذا َأْلَمَع الَبْغَداِديُّ ِإَلى الرَّ
وَ  َيُة َعلى ُكلِ  اَجْمِع ِرَواَيٍة: َوُهَو الَبِعيُر، َيْحِمُل الَماَء، َوَذَكَر َأنَّ "الَهاَء ِفيِه ِلْلُمَباَلَغِة، ُثمَّ ُأْطِلَقِت الرِ 

 .6لَماُء َعَلْيَها"َدابٍَّة، ُيْسَتَقى ا
، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َعَلى َناِض    زَاِحَفٌة،43) ٍح َلَنا، الَحِديُث: "َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َغَزْوُت َمَع النَِّبيِ 

 : 7ُثمَّ َذَكْرُت الَحِديَث ِبُطوِلِه، ُثمَّ َذَكَر َكاَلًما َمْعَناُه: َفُأْزِحَف الَجَمُل"
، َفُهَو َزاِحَفٌة، 8ِويُّ التَّْرِكيَب: َفَأْزَحَف الَجَمُل، َوَذَكَر َأنَّ الَمْعَنى: أَْعَيا، َفَجرَّ ِفْرِسَنهُ َذَكَر الَولَّ  

َوذَكَر، َناِقاًل َعِن الَفيُّوِمي ِ 
، 11، َوَذَكُروا، َأْيًضا، َقْوَلُهْم: َبِعيٌر َزاِحفٌ 10، َأنَّ الَهاَء ِفي َزاِحَفٍة ِلْلُمَباَلَغةِ 9

                                                           
 .6/622الخطابي: غريب الحديث  1
 .7/212الهروي: الغريبين في القرآن والحديث  2
 َما َذَكَرُه الَهَرِويُّ َأنََّها َجْمُع ِرَواَيٍة. 3
، 6/622َتًة ِفي: الخطابي: غريب الحديث . وُتْنَظُر َهِذِه اأَلْقَواُل ُمَشتَّ 6/621ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  4

 . 0/466، وابن الجوزي: غريب الحديث 7/212والهروي: الغريبين في القرآن والحديث 
 .04/742 ، روي ابن منظور: لسان العرب 5
 .6/712البغدادي: خزانة األدب  6
 .6/210المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث األصبهاني:  7
ابَّ  الِفْرِسُن: 8 اِة َوالَبِعيِر ِبَمْنِزَلِة الَحاِفِر ِللدَّ ، َأْو ِللَفَرِس. َوِقيَل: ُهَو ُخفُّ ةِ ُمَؤنََّثٌة، والنوُن زاِئدٌة، َوُهَو َعْظٌم َقِليُل اللَّْحِم، َوُهَو ِللشَّ

 ،.6/07الَبِعيِر. ينظر: الفارابي: ديوان األدب 
 .0/600الفيومي: المصباح المنير، زحف  9

  .027ـ  70/026وي: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى الول 10
 .6/262القيسي: إيضاح شواهد اإليضاح  11
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اِحُف، َذا َيْعِني َأنَُّه َيُجوُز ِإْسَقاُط الَهاِء ِمْن َقْوِلِهْم: َبِعيٌر َزاِحَفٌة. َوَذَكُروا، َأْيًضا، َقْوَلُهْم: ِإِبٌل َزوَ َوهَ 
 َقِة، َفالتَّاُء ِللتَّْأِنيِث.، َوَقْد َيْعِني َهَذا َأنَّ الَوْصَف ِإَذا َكاَن ِللنَّا1َوالَواِحَدُة َزاِحَفةٌ 

: "... َوِفي َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه، َصلَّى اللُه َعَلْيِه وَ  ٌة،  َشا َّ 42) اِعِديِ  َسلََّم، َحِديُث َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ
 :2َرُجٌل اَل َيَدُع َلُهْم َشاذًَّة، َواَل َفاذًَّة ِإالَّ اتََّبَعَها، َيْضِرُبَها ِبَسْيِفِه"

 َلْفَظُة  َشاذٌَّة. َوِفي الَهاِء ِفيَها َقْواَلِن:َمْقِصُدَنا، َهاُهَنا، ِفي َهَذا الَحِديِث  
َمةٍ   اَبٍة، َوَعالَّ ُل َأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة، َكالَهاِء ِفي َنسَّ  .3اأَلوَّ

، 4َشاذَّةٌ َسَمةٌ َوالثَّاِني َأنََّها ِللتَّْأِنيِث، َوُأنِ َثْت  ِلَكْوِنَها َصَفةً ِلَمْوُصوٍف ُمَؤنٍَّث َمْحُذوٍف، َوالتَّْقِديُر: نَ 
 .5َأْو َنْفٌس َشاذَّةٌ 

 ، َفَقِد اْخَتَلَفْت ِعَباَراُتُهْم ِفي التَّْعِبيِر َعنْ 6َوَعَلى الرَّْغِم ِمْن َأنَّ َكَلَمَة َشاذٍَّة ِبَمْعَنى َفاذٍَّة َسَواءً  
اذَِّة َوالَفاذَِّة، َوُكلَُّها َيْرَتدُّ ِإَلى َمْعَنى التََّفرُِّد، َكَما  لتَّْعِبيِر َعِن الَمْقُصوِد ِمَن اْخَتَلَفْت ِفي اَمْعَنى الشَّ

ْقَصى اأَلْمَر، تَ الَحِديِث، َوُكلَُّها َيُدلُّ َعَلى الَمْعَنى: َأنَُّه اَل َيَدُع َأَحًدا، ِإالَّ َقَتَلُه، َوُهَو َمَثٌل، ُيَقاُل ِلَمِن اسْ 
: ُيَقاُل: ُفاَلٌن اَل َيَدُع َلُهْم َشاذًَّة، َواَل َفاذًَّة، ِإَذا. َوَقاَل اْبُن ا7َوَلْم ُيْبِق َشْيًئا، ِإالَّ َأَتى َعَلْيهِ  َكاَن  أْلَْعَراِبيِ 

 .8ُشَجاًعا، اَل َيْلَقاُه َأَحٌد، ِإالَّ َقَتَلهُ 
 :9الَحِديُث: َقاَل َرُسوُل اللَِّه، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "اَل َصُروَرَة ِفي اإِلْساَلِم"   َصُروَرٌة،45)

، َوَكَما َذَكَرُه اللَُّغِويُّوَن، َوَأْنَبُأوا 10َذَكَر َبْعُض َمْن َذَكَر الَحِديَث َأنَّ الَهاَء ِفي َصُروَرٍة ِلْلُمَباَلَغةِ  
َأنَّ الَهاَء ِلْلُمَباَلَغِة. وَ َأنَّ َقْوَلُهْم: َرُجٌل َصُروَرةٌ اَل ُيَقاُل ِإالَّ ِبالَهاِء، َكَما ُيَقاُل، َأْيًضا، ِلْلَمْرأَِة: اْمَرأَةٌ َصُروَرٌة، 

، َوِفي )َتاُج الَعُروِس(: "َرُجٌل َصُروَرٌة، َواْمَرأٌَة َصُروَرٌة، َلْيَسِت الَهاُء ِلَتْأِنيِث الَمْوُصوِف ِبَما ِهَي ِفيهِ 

                                                           
 .4/0722الجوهري: الصحاح، زحف  1
 .4/72البخاري: صحيح البخاري  2
، وابن الملقن: 0/702، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 6/420القرطبي: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه  3

 .2/416والبرماوي: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  ،02/211يح لشرح الجامع الصحيح التوض
 .02/211، وابن الملقن: التوضيح لشرح الجامع الصحيح 6/420القرطبي: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه  4
 .2/416البرماوي: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  5
. وينظر: اليمني: اليمني: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم 6/001لى صحاح اآلثار السبتي: مشارق األنوار ع 6
2/0127. 
، 6/420، والقرطبي: اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه 6/001السبتي: مشارق األنوار على صحاح اآلثار ينظر:  7

والبرماوي: ، 02/211لشرح الجامع الصحيح  ، وابن الملقن: التوضيح0/702والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
 2/416الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح 

 .0/702القرطبي: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  8
 .0/47ابن حنبل: مسند أحمد  9

 .01/622السبكي: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود  10
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اِمِع َأنَّ َهَذا الَمْوُصوَف، ِبَما ِهَي ِفيِه، َقْد َبَلغَ  ْعاَلِم السَّ نََّما َلِحَقْت إِلِ اَيَة َوالنِ َهاَيَة، َفُجِعَل َتْأِنيُث الغَ  َواِ 
َفِة َأَماَرًة ِلَما ُأِريَد ِمْن َتْأِنيِث الَغاَيِة، َوالُمَباَلَغِة"  .1الصِ 

ُل: التََّبتُُّل، َوَتْرُك النِ َكاحِ   ُروَرِة ِفي الَحِديث َثاَلَثُة َأْقَواٍل: اأَلوَّ َأْي: َلْيَس   2َوُذِكَر ِفي َمْعَنى الصَّ
. 3 النََّصاَرى نِ ْنَبِغي أِلََحٍد َأْن َيُقوَل: اَل َأَتَزوَُّج  أِلَنَّ َهَذا َلْيَس ِمْن َأْخاَلِق الُمْسِلِميَن، َوُهَو ِمْن ِفْعِل ُرْهَبايَ 

يِن َأْن اَل َيْبَقى َأَحٌد ِمَن ا ، لَوالثَّاِني: َأنَُّه الرَُّجُل، الَِّذي َلْم َيُحجَّ  َأْي: "َأنَّ ُسنََّة الدِ  نَّاِس َيْسَتِطيُع الَحجَّ
، َحتَّى اَل َيُكوَن َصُروَرًة ِفي اإِلْساَلِم" َبُل . َوالثَّاِلُث َأنَُّه َأَراَد: َمْن َقَتَل ِفي الَحَرِم، ُيْقَتُل، َواَل ُيقْ 4َفاَل َيُحجُّ

ِمْن َأنَّ الرَُّجَل ِفي  ، ِخاَلًفا ِلَما ُذِكرَ ِمْنُه َأْن َيُقوَل: ِإنِ ي َصُروَرٌة َما َحَجْجُت، َواَل َعَرْفُت ُحْرَمَة الَحَرمِ 
ِم ِفي الَحَرِم، اَل َلُه أَْهُل قَ  الَجاِهليَِّة َكاَن ِإَذا َقَتَل، َوَلَجَأ ِإَلى الَكْعَبِة، َلْم ُيَهْج، َوَكاَن ِإَذا َلِقَيُه َوِليُّ الد 

 .5الَجاِهِليَِّة: ُهَو َصُروَرٌة، اَل َتِهْجهُ 
َرَعةُ 42)  َوَسلََّم، الَحِديُث: "َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي اللُه َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اللِه، َصلَّى اللُه َعَلْيهِ  ،  الصُّ

ِديُد، الَِّذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد الَغَضِب" َرَعِة، ِإنََّما الشَّ ِديُد ِبالصُّ  :6َقاَل: َلْيَس الشَّ
َرَعُة َعَلى َوْزِن ُفَعَلٍة، وَ  ِتِه، َوَيْكُثُر ذَ الصُّ ، َوَدَخَلْت 7ِلَك ِمْنهُ ُهَو الَِّذي َيْصَرُع الرِ َجاَل َكِثيًرا ِبُقوَّ

، َوُهَو 8 َكِثيَرةٌ ءِ ِفيِه الَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة ِفي َنْعِتِه، َكَما َقاُلوا: َرُجٌل ُضَحَكٌة، َوُلَعَنٌة، َوُهَزأٌَة، َوَنَظاِئُر َهِذا الِبَنا
ْرَعُة، ِبِإْسَكاِن الرَّاءِ 9َغةِ ِبَناُء الُمَبالَ    .10يًراَوُهَو الرَُّجُل، الَِّذي َيْصَرُعُه َغْيُرُه َكثِ َعْكُسُه،  . َوالصَّ

َواُك  الَحِديُث: "َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه، َصلَّى اللَُّه َتَعاَلى َعَلْيِه َوَسلََّم:   َمْطَهَرٌة،47) السِ 
 :11ْلَفِم"َمْطَهَرٌة لِ 
، ِلْلَكْثَرِة، 12َوَقَف اْبُن ُدَرْيٍد َعَلى اللَّْفَظِة  َمْطَهَرٍة، َوَأْنَبَأ َأنَّ الَهاَء ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن ِلْلُمَباَلَغةِ  

ا ِصَفًة تَّْأِنيِث  ِلَكْوِنهَ ، َوَيْحَتِمُل َأْن َتُكوَن ِلل13َكالَمْأَسَدِة َوالَمْذَأَبِة، َكَما ِفي َحِديِث: الَوَلُد َمْبَخَلٌة َمْجَبَنةٌ 
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واُك ُتَؤنِ ُثُه الَعَربُ  َواِك  َقاَل اْبُن َمْنُظوٍر: "السِ  ِلْلُمَؤنَِّث السِ 
َواُك َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم"1 ، َوِفي الَحِديِث: السِ 

  َأْو 2
، ُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن ْو َأنَُّه َمْصَدٌر ِميَأنَّ الَمْطَهَرَة َمْصَدٌر َدالٌّ َعَلى الُمَباَلَغِة، َكَقْوِلِهْم: َرُجٌل َعْدٌل، أَ  ِميٌّ

ٌر ِلْلَفِم، َأْو َأْن َيُكوَن َباِقًيا َعَلى َمْصَدِريَِّتِه  َأْي: َسَبُب الطََّهارَ  ، َأْو 3ةِ ِبَمْعَنى اْسِم الَفاِعِل  َأْي: ُمَطهِ 
 .4ِن َواْلَجْهِل"َمْجَهَلٌة  َأْي: َسَبٌب ِلْلُبْخِل َواْلُجبْ َسَبٌب ِللطُّْهِر، "َكَما ُرِوَي: الَوَلُد َمْبَخَلٌة َمْجَبَنٌة 

 :5: "َلْيَس ِفي َجَمل َظِعيَنٍة َصَدَقٌة"َسِعيِد ْبِن ُجَبيرٍ  َحِديثُ    الظَِّعيَنُة،42)
، ِصَفًة 7َعَلْيهِ  ، الَِّذي ُيْظَعنُ 6ِفي الَحِديِث ِرَواَيَتاِن  ِبَتْنِويِن َجَمٍل، َفَيُكوُن الظَِّعيَنُة َهَو الَجَملَ  

َفِة ِلْلُمَباَلَغِة  َوُيْرَوى ِبِإَضاَفِة َظِعيَنٍة ِإَلى الَجَمِل، َفَتُكوُن الظَّعِ  يَنُة ِهَي َلْلَجَمِل، َوِزيَدِت الَهاُء ِفي الصِ 
ٍم: "8الَمْرأَةَ  َمُل َعَلْيِه، َوَهَذا ُهَو اأَلْصُل، ُيْعتَ الظَِّعيَنُة ُكلُّ َجَمٍل ُيْرَكُب، وَ ، َوالَهاُء ِللتَّْأِنيِث. َوَقاَل اْبُن َسالَّ

َيِت الَمْرأَُة َظِعيَنًة  أِلَنََّها َتْرَكُبُه، َفُيَقاُل: َذَهَبِت الظَِّعيَنُة، َوَأْقَبَلِت الظَِّعيَنةُ  نََّما ُسمِ  َوِهَي َراِكَبٌة، َوَكاَن  ،َواِ 
َيْت ِبِه" ْدَباُرَها ِبِه، َفُسمِ  ِإْقَباُلَها، َواِ 

9. 
، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َبَعَث َبْعًثا، َفَأْصَبُحوا ِبَأْرٍض عَ    َعُزوَبٌة،41) ُزوَبٍة الَحِديُث: "َأنَّ النَِّبيَّ

 :10َبْحَراَء"
َبٍة َفُعوَلٌة  و َذَكَر اللَُّغِويُّوَن َأنَّ الَعُزوَبَة ِهَي اأَلْرُض الَبِعيَدُة ِإَلى الَكأَلِ، َوالَقِليَلُتُه، َوَأنَّ َوْزَن َعزُ  

ُر َوَعَلْيِه، َفِإنَّ الَهاَء ِفيَها ِلْلُمَباَلَغِة، َوَلْيَسْت ِللتَّْأِنيِث  أِلَّنَّ َما َكاَن َعَلى َوْزِن َفُعوٍل َيْسَتوِ  ي ِفيِه الُمَذكَّ
ي َعُزوَبٍة َدَخَلْت ِلْلُمَباَلَغِة لَهاَء فِ َوالُمَؤنَُّث، َوُهَو ِباَل َهاٍء، َكَقْوِلَك: َرُجٌل َشُكوٌر، َوَصُبوٌر. َوَيْشَهُد َأنَّ ا

 َذِلَك ِمْن ِبَناٍء َواِحٍد. ، َوُكلُّ 11ِإْدَخاُلُهْم َلَها ِلْلُمَباَلَغِة، َأْيًضا، ِفي َقْوِلِهْم: َرُجٌل َفُروَقٌة َوَمُلوَلةٌ 
 :12النِ ْفِريََّة"الَحِديُث: "ِإنَّ اللََّه، َتَعاَلى، ُيْبِغُض الِعْفِريََّة    الِعْفِريَُّة،30)

                                                           
ْعِر الَفِصيِح، َكَقْوِل الرَّاِجِز:6/202َقاَل اْبُن ُدَرْيٍد )جمهرة اللغة  1  (: "َوَقْد ُذِكَر الِمسواُك ِفي الش 

ِل"  ِإذا أخذْت ِمسواكها َمي َحْت ِبِه ... ُرضابًا كطعم الزنجبيل المعسَّ
 .01/442ابن منظور: لسان العرب، سوك  2
 .7/727. وينظر: القسطالني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 0/712ة المصابيح القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكا 3
 .62النسفي: طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية ص  4
َر ِذْكُرَها  ، َوَقاَل اْبُن األَِثيِر: 7/002ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  5  يِث".اْلَحدِ  ِفي -الظَِّعيَنة  -" َوَقْد َتَكرَّ
(: "َأَراَد الَمْرأَة، َأِو الَهْوَدِج َعَلى ِرَواَيِة اإلَضاَفِة، َأِو 7/422َوَذَكَر الَكَجَراِتيُّ َأنَُّه الَهْوَدُج، َقاَل ِفي: )مجمع بحار األنوار  6

 التَّْنِويِن".
 .70/720 ، ظعنينظر: الزبيدي: تاج العروس 7
 .6/720رآن والحديث األصبهاني: المجموع المغيث في غريبي الق 8
 .4/472ابن سالم: غريب الحديث  9

 .7/662ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  10
 .6/467الزمخشري: الفائق في غريب الحديث  11
 .6/000القضاعي: مسند الشهاب  12
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،  ِممَّْن َذَكَر َنْوعَ الَهاِء اْبِتَداًء ِفي اللَّْفَظِة، َوَأنََّها ُأْدِخَلْت ِلْلُمَباَلَغِة، ِممَّْن َطاَلْعُت َحِديَثُهمُ   األَْنَباِريُّ
، َوَأنَّ الَهاَء 1ٌة، ِإَذا َكاَن َقِويًّاِنْفِريَّ  ِإْذ َأْنَبَأ ِفي )اأَلْضَداُد(، َوَلْم َيْذُكِر الَحِديَث، َأنَُّه ُيَقاَل: َرُجٌل ِعْفِريَّةٌ 

، وَلِكنَُّه ِفي )الزَّاِهُر ِفي َمَعاِني َكِلَماِت النَّاِس( َذَكَر 2َدَخَلْت ِفي ِعْفِريٍَّة ِلْلُمَباَلَغِة، َوَأنَّ ِنْفِريًَّة ِإْتَباعٌ 
ًحا، َشِدي لَهاَء َزاِئَدٌة ِفي ًدا، ُمَوثََّق الَخْلِق، َوَذَكَر الَحِديَث، َوَأنَّ اَقْوَلُهْم: َرُجٌل ِعْفِريٌَّة: ِإَذا َكاَن ُمَصحَّ

، َوالنِ ْفِريَُّة 3ءُ االِعْفِريَِّة، ُدوَن َأْن ُيَبيِ َن َنْوَعَها. َقاَل: "ُيَقاُل: الِعْفِريَُّة: ُهَو الِعْفُر، ِزيَدْت َعَلْيِه الَياُء َوالهَ 
ُيَقاُل: الِعْفِريَُّة ِن آَخَرْيِن ِفي َمْعَناُهَما ُهَما: "الِعْفِريَُّة النِ ْفِريَُّة: الَجُموُع الَمُنوُع. وَ ِإْتَباٌع"، ُثمَّ َذَكَر َقْوَليْ 
 .4النِ ْفِريَُّة: الَقِويُّ الظَُّلومُ 

، َوَأنَّ الَهاَء َدَخَلْت ِلْلُمَباَلَغِة، ِإْذ َذَكَر َأنَّ  لِعْفِريََّة ُهَو الَقِويُّ ا َواتََّبَع الزََّمْخَشِريُّ األَْنَباِريَّ
، 5الُمَتَشْيِطُن، الَِّذي َيْعِفُر ِقرَنُه، َوالَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة، َوالنِ ْفِريَُّة ِإْتَباعٌ  َد اْبُن اأَلِثيِر َما َذَكَرُه األَْنَباِريُّ . َوَردَّ

، ِفي الَهاِء، َوَزاَد ِفي َمَعاِني الِعْفِريَِّة: الدَّ  يرَ َوالزََّمْخَشِريُّ رِ  َوَكاَن َذَكَر اللَّْفَظْيِن، َقْبَل . 6اِهَي الَخِبيَث الشِ 
 .7"الَجِميِع، اْبُن ُقَتْيَبَة، َوَلْم ُيِشْر ِإَلى الَهاِء ِفيِهَما، ِإْذ َقاَل: "َرُجٌل ِعْفِرَيٌة ِنْفِريٌة: َخِبيٌث ُمْنَكرٌ 

َذا َكاَنِت الَهاُء ِفي ِنْفِرَيٍة ِلْلُمَباَلَغِة، َففِ   ِفي الَمْعَنى. ًضا، ُمَباَلَغةٌ ي اإِلْتَباِع، َأيْ َواِ 
َبٌة،39) َبةِ    ُمَغرِ   :9َخَبٍر" 8الَحِديُث: َقْوُل ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب، َرِضَي اللُه َعْنُه: "َهْل ِمْن ُمَغرِ 

َبٍة َيْحَتِمُل َأْن َتُكوَن ِلْلُمَبالَ  ْو ِللتَّْأِنيِث، َوَأنََّها اْسٌم، َغِة، أَ َذَكَر الزََّمْخَشِريُّ َأنَّ الَهاَء ِفي ُمَغرِ 
ِميَِّة َوالنَِّطيَحِة، َوَذَكَر َأنَّ الَمْعَنى: َهْل ِمْن َخَبٍر َجاَء ِمْن ُبْعدٍ  ؟ َوَقاَل اْبُن األَِثيِر: 10َكالَهاِء ِفي الرَّ

َبٍة ِمَن الَغْرِب، . َوَكَاَن الَهَروِ 11الَمْعَنى: "َهْل ِمْن َخَبٍر َجدِيٍد َجاَء ِمن َبَلٍد َبِعيٍد" يُّ َذَكَر َأنَّ َأْصَل ُمَغرِ 
 .12َوُهَو الَبْعدُ 

َلُف َيْسَتِحبُّوَن الُفُحوَلَة  أِلَنََّها َأْجَرى    الُفُحوَلُة،34) ، الَحِديُث: "َوَقاَل َراِشُد ْبُن َسْعٍد: َكاَن السَّ
 :13َوَأْجَسُر"
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ُر ِمَن الَحَيَواِن، ، َفَذَكَر َأنََّها َجْمُع َفْحٍل، َوُهَو الذَّكَ َوَقَف َبْعُض ُشرَّاِح الَحِديِث َعَلى الُفُحوَلةِ 
مَ  مَّا ةٍ َوَأنَّ الَهاَء ِفي اللَّْفَظِة ُيْحَتَمُل َأْن َتُكوَن َدَخَلْت  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة ِفي الَوْصِف، َكالَهاِء ِفي َعالَّ ، َواِ 

َوُهَو  ،2آَخُر ِبالَقْوِل: َلَعلََّها "ِلَتْأِكيِد الَجْمِع، َكَما ِفي الَمالِئَكِة" ، َواْكَتَفى َبْعٌض 1ِلَتْأِكيِد َمْعَنى الَجْمعِ 
ِر ِلَتْأِكيِد الَجْمعِ  َكِثيًرا َما َتْلَحُق َما َكاَن َعَلى ِزَنِة ُفُعوٍل،  3الَمْشُهوُر  أِلَنَّ ِزَياَدَة الَهاِء ِفي الَجْمِع الُمَكسَّ

 .5، َوغْيِر َذِلكَ 4َوُعُموَمةٍ  َنْحُو: ُبُعولٍة، َوُحُمولٍة،
ِم َفِريَضٌة الَحِديُث: "َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َطَلُب الِعلْ    َفِريَضٌة،33)

 :6َعَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم"
. َوَوْجُه 7ي ِرَواَيةٍ ْت ِلْلُمَباَلَغِة، َكَما فِ َأَشاَر َبْعُض أَْهِل الِعْلِم ِإَلى َأنَّ الَهاَء ِفي َفِريَضٍة َدَخلَ 

 َباَلَغِة.يَدِت الَهاُء ِلْلمُ َكْوِنَها ِلْلُمَباَلَغِة َأْن َتُكوَن ِبَمْعَنى اْسِم الَمْفُعوِل  َمْفُروٍض، َوزِ 
، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه    َفاِسَقٌة،32) لََّم: َقاَل: َخْمٌس ُكلُُّهنَّ َوسَ الَحِديُث: "َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ 

 :9َراُب"، َيْقُتُلُهنَّ الُمْحِرُم، َوُيْقَتْلَن ِفي الَحَرِم: الَفْأَرُة، َوالَعْقَرُب، َوالَحيَُّة، َوالَكْلُب الَعُقوُر، َوالغُ 8َفاِسَقةٌ 
الَوْجُه َأْن َتَقَع ِباَل َهاٍء، َوَأْن َفاِسَقٍة، وَ اْسَتْشَكَل الُعْكَبِريُّ ِرَواَيَة: َخْمٌس ُكلُُّهنَّ َفاِسَقٌة، ِبَتْأِنيِث  

: }َوُكلُُّهْم آِتيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة فَ  ، َكَقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ [، 10ًدا{]مريم:رْ ُيَقاَل: ُكلُُّهنَّ َفاِسٌق، َحْماًل َعَلى َلْفِظ ُكلٍ 
َواَيِة َوْجَهْيِن:  َوَأْنَبَأ َأنَّ ِلَهِذِه الرِ 

لُ   لَمْعَنى  َأنَُّه َيُجوُز َأْن َيُكوَن َأْلَحَق الَهاَء ِلْلُمَباَلَغِة، َوالثَّاِني َأنَُّه َأْلَحَق الَهاَء َحْماًل َعَلى ا اأَلوَّ
 .10"أِلَنَّ الَمْعَنى: ُكلٌّ ِمْنُهنَّ َفاِسَقٌة"

                                                           
 .00ـ  2/01منحة الباري بشرح صحيح البخاري  السنيكي: 1
الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح . وينظر: البرماوي: 06/047الكرماني: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  2
 .0/22، والقسطالني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 2/401
 .7/022ب سيبويه: الكتاوينظر:  3
 .06/467ابن منظور: لسان العرب، عمم  4
 قصر(. وِهَي َجْمُع الَقصيرة ِمَن النساِء. 0/11رأل(. والرأُل: َوَلُد النعاِم، وِقصارة ) 00/626مثل: ِرئالة ) 5
 .0/2الطبراني: المعجم األوسط  6
 .0/710القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  7
َوابِ  ُكلُُّهنَّ فاِسٌق". ينظر: العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري وِفي ِرَواَيٍة: " 8 . َوَقاَل الَعْيِنيُّ 01/026َخْمٌس ِمَن الدَّ
َطَبُة: ِإَذا َخَرَجْت َعْن ِقْشِرَها ... َوسُ 01/027) ِذِه الَخْمُس َيْت هَ مِ (: "َوالِفْسُق، ِفي َأْصِل َكاَلِم الَعَرِب: الُخُروُج، َوِمْنٌه َفَسَقِت الرُّ

، َوَأنَّ َقْتَلُهنَّ ِللُمْحِرِم، َوِفي الَحَرِم ُمَباٌح".  َفَواِسَق ِلُخروِجِها َعِن الُحْرَمِة الَِّتي ِلَغْيِرِهنَّ
 .4/020ابن حنبل: مسند أحمد  9

 .022العكبري: إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث ص  10
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ُدوا ِقيلَ 1َواتََّبَع الُعْكَبِريَّ َجَماَعةٌ   ِن اْكَتَفى ِه  الَوْجَهْيِن، َوَلِكنَّ ِمْنُهْم مَ ، ِمْن ُشرَّاِح الَحِديِث، َوَردَّ
 .2ِباإِلْنَباِء ِإَلى الَوْجِه الثَّاِني

َجاَج َحتَّى ُيْعلَ    الَقاُ وَرُة،35) اَلُم َكاَن َقاُذورًة، اَل َيْأُكُل الدَّ اَلُة َوالسَّ  :3َف"الَحِديُث: "َأنَُّه َعَلْيِه الصَّ
ا َأْن ُتْطَعَم لَقاُذوَرَة ِفي الَحِدِث: الَِّذي َيْقَذُر اأَلْشَياَء، َوَأنَّ الُمَراَد ِبَعَلِفهَ َأْنَبَأ اْبُن األَِثيِر َأنَّ ا

ْيَء الطَّاِهَر، ُثمَّ َذَكَر َأنَّ الَهاَء ِفيَها للمباَلَغةِ   .4الشَّ
، َصلَّى اللَُّه َعَليْ    َقاِرَعٌة،32) اَل: َمْن َلْم َيْغُز، َوَلْم ِه َوَسلََّم، قَ الَحِديُث: "َعْن َأِبي ُأَماَمَة َعِن النَِّبيِ 

ْز َغاِزًيا، َأْو َيْخُلْف َغاِزًيا ِفي أَْهِلِه ِبَخْيٍر، َأَصاَبُه اللَُّه ِبَقاِرَعٍة َقْبَل َيْوِم الِقَياَمِة" ُيَجهِ 
5: 

ْملِ  ، َفَذكَ ِممَّْن َبيََّن َنْوَع الَهاِء، ِفي َقْوِلِه: ِبَقاِرَعٍة، اْبُن َرْساَلَن الرَّ َر َأنََّها ِبَمْعَنى َداِهَيٍة ِمْن يُّ
ْهِر، َتْقَرُع َقْلَبُه ِبالَخْوِف، َوَذَكَر َأنَّ َهاَءَها ِلْلُمَباَلَغةِ   ، َوَلِكنَُّه َلْم ُيَبيِ ْن َوْجَه َكْوِنَها ِلْلُمباَلَغِة،6َشَداِئِد الدَّ

 أَْعَلُم. ُه ِبَقاِرٍع، َواللهُ َوَلَعلَّ الُمَراَد: َأَصاَبُه الل
 َناَقٌة، الَحِديُث: "َعْن َأَنٍس، َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َكاَن ِللنَِّبيِ  َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّمَ    َقُعوَدٌة،37)

 :7ُتَسمَّى الَعْضَباَء، اَل ُتْسَبُق ... َفَجاَء أَْعَراِبيٌّ َعَلى َقُعوٍد، َفَسَبَقَها"
، َأنَّ ِفي َأْثَناِء َكاَلِمِه عَ   الَقُعوَد َلى َقُعوٍد، ِفي َهَذا الَحِديِث، َذَكَر اْبُن َحَجٍر، َنْقاًل َعِن اأْلَْزَهِريِ 

ُعوَدٌة ِلْلَقُلوِص، اَل ُيَقاُل ِإالَّ ِللذََّكِر، َواَل ُيَقاُل ِلأْلُْنَثى: َقُعوَدٌة، َبْل َقُلوٌص، َوَلِكنَّ الِكَساِئيَّ َحَكى َقْوَلُهْم: قَ 
ِبِل: َما ُيْقِعُدُه الرَّاِعي ِلَحْمِل َمَتاِعِه، َوَأنَّ الَهاَء ِفيِه ِلْلُمَباَلغَ  8الَخِليلَ َوَأنَّ  . 9ةِ َذَكَر َأنَّ الَقُعوَدَة ِمَن اإْلِ

َغِة، ِفي ِصَفِة الَ ْلُمبَ َوِبَذِلَك َيِصحُّ َأْن َتُكوَن الَهاُء لِ  َوَقْوُل الَخِليِل: ِمَن اإِلِبِل، َيْشَمَمُل الذََّكَر َواألُْنَثى،
 الذََّكِر.

ي الَبْيِت الَحِديُث: "َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد، َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: اْجَتَمَع فِ    َقِليَلٌة، َوَكِثيَرٌة،32)
، َكِثيَرٌة َشْحُم ُبُطوِنِهْم، َقِليَلٌة  ، َأْو ُقَرِشيَّاِن َوَثَقِفيٌّ  :10ْقُه ُقُلوِبِهْم"فِ َثَقِفيَّاِن َوُقَرِشيٌّ

                                                           
 .0/007لصغير الكحالني: التنوير شرح الجامع ا 1
 .0/061الحدادي: التيسير بشرح الجامع الصغير  2
 .4/62ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  3
 .4/62ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  4
 .2/6424، والقاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/6244الطيبي: الكاشف عن حقائق السنن  5
 .00/20سالن: شرح سنن أبي داودابن ر  6
 .4/76البخاري: صحيح البخاري  7
ا، َوالَِّذي ِفيِه: "َوالَقُعوُد َوالَقُعوَدُة ِمَن اإِلِبِل: َما َيْقَتِعُدَها الرَّاِعي، َفَيْرَكُبهَ  .0/046الفراهيدي: العين، باب العين والقاف والدال  8

 َوَيْحِمُل َعَلْيَها َزاَدُه".
 .2/27تح الباري ابن حجر: ف 9

 .1/006البخاري: صحيح البخاري  10
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ا ُمَؤنََّثَتْيِن، َمْقِصُد َهِذِه الُمَباَحَثِة َيتَِّصُل ِبَتْأِنيِث َقِليَلٍة، َوَكِثيَرٍة، َوَأنَُّهَما ِمَن الُمْشِكِل  ِلَكْوِنِهمَ  
ٍر، ُهَو ِفْقٌه، َوَشْحٌم. َوُأِزيَل َهَذا اإِلْشَكاُل ِبَأَحِد   :1ُجِه الثَّاَلَثِة اآلِتَيةِ اأَلوْ َوَقَعَتا َخَبرْيِن َعْن ُمَذكَّ

َمٍة، َوَراِوَيٍة  ِلَيَقَع التََّطاُبُق َبْيَن الُمْبَتَدِأ َوخَ 0  ِرِه َتْذِكيًرا. بَ ( َجْعُل الَهاِء ِفيِهَما ِلْلُمَباَلَغِة، َكِهَي ِفي َعالَّ
  3. َوُردَّ َهَذا الَوْجهُ 2ْيِهَماالتَّْأِنيَث ِمَن الُمَضاِف ِإلَ ( َأنَّ الَهاَء ِفيِهَما ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَّ الِبَناَءْيِن اْكَتَسَيا 6

اَلُم غَ أِلَنَّ الَمْسَأَلَة َمْشُروَطٌة ِبَصاَلِحيِة الُمَضاِف ِلاِلْسِتْغَناِء َعنُه، َوُهَو ُمْنَتٍف ُهَنا، َفاَل َيُجوُز َنْحُو: 
 .4ِهْنٍد َقاَمْت، َواَل أُّمَُّة َزْيٍد َجاءَ 

ُحومُ ( َأنَّ ا7 ْحِم ِبالشُّ ِل الشَّ ُهْم ُموُع ِعْندَ ، َوالِفْقِه ِبالُفُهوِم، َوالجُ 5لَهاَء ِفيِهَما ِللتَّْأِنيِث، َوَأنَُّهَما ُأنِ َثَتَتا ِلَتَأوُّ
 ُمَؤنََّثاٌت. 

 : 6، َفَأْكِرُموُه"مٍ الَحِديُث: َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإَذا َأَتاُكْم َكِريَمُة َقوْ    َكِريَمٌة،31)
 الَهاَء َذَكَر َبْعُض َأْرَباِب اللَُّغِة، َوالَمَعاِني َأنَّ الُمَراَد ِبـ)َكِريَمُة َقْوٍم(: َكِريُم َقْوٍم، َوَشِريُفُهْم، َوَأنَّ  

: ُيَقاُل: ُفاَلٌن َكِريَمُة َقْوِمهِ . 7َدَخَلْت ِفي الَكِريِم ِلْلُمَباَلَغةِ  لُعْقَدِة الَكِريَمِة   َأْي: َيُحلُّ َمَحُل اَوَقاَل الَخطَّاِبيُّ
 .8ِعْنَدُهْم"
ْنَيا ُلَكُع ْبُن ُلَكٍع، َوَأْفَض   ُهوا الَحِديَث اآلَخَر: "ُيوِشُك َأْن َيْغِلَب َعَلى الدُّ ُل َوَذَكَر آَخُروَن، ِإْذ َوجَّ

مَّا ِللتَّ النَّاِس ُمْؤِمٌن َبْيَن َكِريَمَتْيِن"، َأنَّ الَهاَء ِفي َكِريَمَتْينِ  ْأِنيِث، َوَأنََّث َعَلى َمْعَنى:   ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َواِ 
َم َنْفَسُه َعِن التََّدنُِّس ِبَشْيٍء، ِمْن ُمَخاَلَفِة َربِ ِه"  .9َنْفَسْيِن َكِريَمَتْيِن، َوَأنَّ "الَكِريَم: َمْن َكرَّ

اِعرِ َوِممَّا ُحِمَل َعَلى َأنَّ الَهاَء ِفي َكِريَمٍة ِلْلمُ    : 10َباَلَغِة، َقْوُل الشَّ
 َوَكِرْيَمٍة ِمْن آِل َقْيَس أَلْفُتُه ... َحتَّى َتَبذََّخ َفاْرَتَقى اأَلْعاَلمِ 

 َخ، َوَفاْرَتَقى.َبذَّ تَ ، وُبْسَتَدلُّ َأْنَها ِلْلُمَباَلَغِة، اَل ِللتَّْأِنيِث ِبَقْوِلِه: َأَلْفُتُه، وَ 11َأْي: َوُربَّ َكِريَمٍة، َوالَهاُء ِلْلُمَباَلَغةِ 
َلَم: "َوُأْرِسْلُت ِإَلى الَخْلِق َكافًَّة"   َكافٌَّة،20)  :12َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوسَّ

                                                           
العيني: عمدة القاري شرح صحيح ، و 410ـ  02/411. وينظر: 06/712البرماوي: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  1

 .01/000البخاري 
 .07/412ي . وينظر: ابن حجر: فتح البار 040ابن مالك: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ص  2
 .01/402السنيكي: منحة الباري بشرح صحيح البخاري  3
 .6/006السيوطي: همع الهوامع  4
 .07/412. وينظر: ابن حجر: فتح الباري 040ابن مالك: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ص  5
 .4/022ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  6
 .612صيح ص اللخمي: شرح الف 7
 .0/622الخطابي: غريب الحديث  8
 .02ـ  71/02 ، الحاشيةأحمداإلمام ابن حنبل: مسند  9

 .6/422البيت بال نسبة في: السيوطي: همع الهوامع  10
 .4/0776الجوهري: الصحاح، ألف  11
 .0/720مسلم: صحيح مسلم  12
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َمِة، َوالرَّاِوَيِة. َوَوْفَق َهَذا   ِفي َهاِء )َكافًَّة( اْحِتَمااَلِن: َأْن َتُكوَن ِلْلُمَباَلَغِة، َكالَهاِء ِفي الَعالَّ
ِميِر ِفي )َلُهْم(  َأْي:  االْحِتَمالِ  ِميِر الُمْفَرِد الَفاِعِل، َأْو َحااًل ِمْن الضَّ َيُجوُز َأْن َتُكوَن َحااًل ِمَن الضَّ

َلْتُهْم، َمْجُموِعيَن  َأْو َتُكوَن ِللتَّأِنيِث  َوَأنََّها َمْصَدٌر  َأْي: ِإْرَساَلًة َعام ًة، ُتِحيُط ِبِهْم  أِلَنََّها ِإَذا َشمَ 
ْتُهْم َأْن َيْخُرَج ِمْنَها َأَحُد ِمْنُهمْ َوَأحَ   .1اَطْت ِبِهْم، َفَقْد َكفَّ
: "اَل َتُكنْ    َكاِنَفٌة،29) َحِديُث َعِليٍ 

 :3ِلْلُمْسِلِميَن َكاِنَفًة" 2
. 4 ِفيَه ِلْلُمَباَلَغةِ ءَ َذَكَر الَحِديَث َبْعُض اللَُّغِويِ يَن، َوَأْنَبُأوا َأنَّ َمْعَنى َكاِنَفٍة ُهَو َساِتَرٌة، َوَأنَّ الَها

َم الَقْوُم، َفَما َوَذَكُروا َكاِنَفًة ِفي َغْيِر الَحِديِث، َوَلِكنَُّهْم َلْم ُيَبيِ ُنوا َنْوَع الَهاِء ِفيَها، "َوَذِلَك َقْوُلُهْم: اْنَهزَ 
َرْت 5"َكاَنْت َلُهْم َكاِنَفٌة ُدوَن الَعْسَكِر  َأْي: َحاِجٌز، َيْحُجُز الَعُدوَّ َعْنُهمْ  ، َوالظَّاَهُر َأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة  ِإْذ ُفسِ 

ٌر. َوِفي ِكَتاِب )الَعْيُن(، َأْيًضا، َأنَُّه "ُيَقاُل ِلإْلِْنَساِن الَمْخُذوِل: اَل َتْكُنُفُه  َن اللِه مِ ِبالَحاِجِز، َوُهَو َمَذكَّ
ُنُفُه ِمَن َأْيًضا: َأنَُّه "ُيَدَعى َعَلى اإِلْنَساِن، َفُيَقاُل: اَل َتكْ ، َوِفي )ِلَساُن الَعَرِب(، 6َكاِنَفٌة  َأْي: اَل َتْحُجُزُه"

َرْت ِبـ)َتْحُجُزُه(، َو)َتْحَفُظهُ 7اللِه َكاِنَفٌة  َأْي: اَل َتْحَفُظُه" (، . َوالظَّاِهُر َأنَّ الَهاَء ِفيَها ِللتَّْأِنيِث  ِإْذ َفسِ 
 َمْحُذوٍف. لى َضِميِر ُمَؤنَّثٍ ِباْسَناِد الِفْعِل إِ 

ِفي َحِديِث َعِليٍ  "َأنَُّه َكاَن ِتْلَعاَبًة"   ِتْلَعاَبٌة،24)
8: 

 ، ، َواأَلْصَبَهاِنيِ   َأمَّا الَخطَّاِبيُّ  َلْم َأَقْع َعَلى الَحِديِث، ِفي ُحُدوِد اطِ اَلِعي، ِإالَّ ِعْنَد الَخطَّاِبيِ 
ِتِه، ِب. ُيِريُد َأنَُّه َكاَن َحَسَن الُخُلِق  َيْمُزُح، َوَيْلَعُب، إِ َفَذَكَر َأنَّ "َقْوَلُه: ِتْلَعاَبًة، ِمَن اللَّعِ  َذا َخاَل ِفي َخاصَّ

 :9َواْحَتجَّ الَخطَّاِبيُّ ِبَقْوِل الُعَجيِر، َيْمَدُح َرُجاًل 
 ُهَو الظَِّفُر الَمْيُموُن ِإن َراَح َأْو َغَدا ... ِبِه الر ْكُب َوالتِ ْلَعاَبُة الُمَتَحبِ بُ 

، َفَذَكَر َما َذَكَر َساِبُقُه، َوَزاَد 10مَّ َأْنَبَأ َأنَّ الَهاَء ُتَزاُد ِفي ِمْثِل َهَذا ِلْلُمَباَلَغِة ِفي النَّْعتِ ثُ  . َوَأمَّا اأَلْصَبَهاِنيُّ
، ِرَضَي اللُه َعنْ   .11"هُ َأنَّ َبْعَض َمْن اَل ُيْبِصُر ُوُجوَه الَكاَلِم، َتَوهََّم "َأنَُّه َطْعٌن َعَلى َعلىٍ 
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ُد، َوُتخَ   فَُّف، َوَأنَّ َوَناَقَش َأْرَباُب اللَُّغِة اللَّْفَظَة  الِبَناَء، ِفي َغْيِر الَحِديِث، َفَذَكُروا َأنَّ الَعْيَن ُتَشدَّ
مَّا 1 ِسيَبَوْيهِ هُ َما َكاَن َعَلى ِزَنِة ِتْفَعاٍل، َأْو ِتِفعَّاٍل، َيُكوُن  ِإمَّا َمْصَدًرا، َفَيُكوُن ِباَل َهاٍء، َوَقْد َذَكرَ  ، َواِ 

َمٍة 3، َوُهَو َما َلْم َيذُكْرُه ِسيَبَوْيهِ 2َمْصَدًرا، ُيوَصُف ِبِه، َفَيُكوُن ِبالَهاءِ  ، َوَتُكوُن الَهاُء ِفيِه َكالَهاِء ِفي َعالَّ
اَبٍة ِلْلُمَباَلَغةِ  لْلُمَباَلَغِة،  َعاٍل، ِممَّا َتْدُخُلُه الَهاءُ ، َوَذَكَر اْبُن ُدَرْيٍد َأنَّ ُكلَّ َما َكاَن َعَلى ِزَنِة ِتفْ 4َوَنسَّ

 .5َمْعُروٌف، اَل ُيَتَجاَوُز ِاَلى َغْيِرِه، َنْحُو: ِتْلَعاَبٍة، َوَما َأْشَبَههُ 
 ٍة،"ِفي َحِديِث اْبِن َعْبِد الَعِزيِز: َدَخَل َعَلى ُسَلْيَماَن ْبِن َعْبِد الَمِلِك، َفَماَزَحُه ِبَكِلمَ    الِمَجَعُة،23)

 :6َفَقاَل: إيَّاَي، َوَكاَلَم الِمَجَعِة"
َذَكَر الزََّمْخَشِريُّ َأنَُّه ُرِوَي المَجاَعُة، َوَأنَّ المَجاَعَة َوالَمَجاَنَة َلْفِظَتاِن ُأْخَتاِن، َوَقْد َتَماَجَنا 

ُجٌل ِمْجٌع، َواْمَرأٌَة َكَر َأنَُّه ُيَقاُل: رَ َوَتَماَجَعا، ِإَذا َتَراَفَثا، َوَأنَّ َذِلَك َمْسُموٌع ِمْن َجَماَعٍة ِمْن َقْيٍس، َوذَ 
  :8َأْنَشَد ِلَحْنَظَلَة ْبِن َعَراَدةَ  7ِمْجَعٌة، َوَأنَّ الَجاِحظَ 

 ِمْجٌع َخِبيٌث ُيَعاِطي الَكْلَب ُطْعَمَتُه ... َفِإْن َرَأى َغْفَلًة ِمْن َجاِرِه َوَلَجا
ُكوِن، َفاْلُمَراُد إيَّاَي، َوَكاَلَم الَمرْ ُثمَّ َقاَل: "َوالِمَجَعُة: َنْحُو ِقَرَدٍة، وَ  أَِة الَغِزَلِة الَماِجَنِة، ِفَيَلٍة: َوَلْو ُرِوَي ِبالسُّ

. ُيِريُد الزََّمْخَشِريُّ َأنَّ الِمَجَعَة، ِبَفْتِح 9َأْو َأْرَدَف الِمَجَع ِبالتَّاِء لْلُمَباَلَغِة، َكَقْوِلِهْم ِفي الَهَجاِج: َهَجاَجٌة"
َز َأْن ، َجْمُع ِمْجٍع، َكِقَرَدٍة، َوِفَيَلٍة، َوَأنَُّه َلْو ُرِوَي ِبُسُكوِن الِجيِم، َكَذا: إيَّاَي، َوَكاَلَم الِمْجَعِة، َلَجاالِجيمِ 

ِر، َوُأْلِحَقْت لِ  َتُكوَن اللَّْفَظُة ِصَفًة ِلْلَمْرأَِة الَغِزَلِة الَماِجَنِة، َوَتاُؤَها َدَخَلْت ِللَـّْأِنيِث، َأْو َأْن َتُكوَن ِصَفةً  ْلُمَذكَّ
 َهاُؤَها ِلْلُمَباَلَغِة ِفي ِصَفِتِة، َكَما ِقيَل ِللرُُّجِل: َهَجاٌج َوَهَجاَجٌة. َوالَهَجاُج َوالَهَجاَجة: اأَلْحَمُق.

َر َأنَّ كَ َوَذَكر الَحِديَث اْبُن األَِثيِر، َوَنَقَل َمْضُموَن َحِديِث الزََّمْخَشِريِ  ِفي َهاِء الِمْجَعِة، َوذَ  
: "... 11، "ِإَذا َجَلَس، َلْم َيَكْد َيْبَرُح ِمْن َمَكاِنِه"10الِمْجَع ُهَو الرَُّجُل الَجاِهُل، َأِو اأَلْحَمقُ  . َوَقاَل الَجْوِزيُّ

  .12َوَأُقوُل: ِمْجَعٌة، َيَتَكلَُّم ِبالُفْحِش"
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ْلَعِة،  لَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "الَحِلفُ الَحِديُث: َقاَل َرُسوُل اللِه، َص    َمْمِحَقٌة ـ َمْنَفَقٌة،22) َمْنَفَقٌة ِللسِ 
ْبِح"  :1َمْمَحَقٌة ِللرِ 

ٌر، ِبالُمَؤنَِّث  َمْنَفَقٍة َمْمَحَقٍة، َوِفي َحلِ  َهَذا اإلِ  ْشَكاِل اْسُتْشِكَل ِإْخَباُرُه َعِن الَحِلِف، َمَع َأنَُّه ُمَذكَّ
ُل َأنَّ الَها2َقْواَلنِ   ، َوَأنَُّهَما ِفي اأَلْصِل َمْصَدَراِن َمِزيَداِن ِميِميَّاِن، ِبَمْعَنى النََّفاِق،3َء ِفيِهَما ِلْلُمَباَلَغةِ : اأَلوَّ

 .4َوالَمْحقِ 
 لُمَؤنََّثِة.ِر ِبالَيِميِن اـ َوالثَّاِني َأنَّ الَهاَء ِفيِهَما ِللتَّْأِنيِث، َعَلى َتْأِويِل الَحِلِف الُمَذكَّ 

 :5، َواَل ُصوَرٌة"الَحِديُث: َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "اَل َتْدُخُل الَماَلِئَكُة َبْيًتا، ِفيِه َكْلبٌ  ٌة،  َماَلِئكَ 25)
َماِئَل َجْمُع َشْمَألٍ  ، ِفي الَحِديِث َكِثيًرا، 6َوَرَد ِذْكُر الِماَلِئَكِة، َوَواِحُدَها َمَلٌك، َأْو َمأْلٌَك، َكالشَّ

ُم، َوَناَقَش أَْهُل الَعَرِبيَِّة، ِممَِّن اْعَتَنى ِبَأْلَفاِظ الَحِديِث، الَهاَء ِفيَها، وَأَجاُزو  َوِمْنهُ  َأْن  7االَحِديُث الُمَقدَّ
مَّا ِلَتْأِنيِث الَجْمِع.  َتُكوَن  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َواِ 

ْن َأْن َتُكوَن الَهاُء ِفيِه َوَأْشَهَر، َوَعَلْيِه اأَلْكَثُر، مِ  َوَكْوُن الَهاِء ِفي َماَلِئَكٍة ِلَتْأِنيِث الَجْمِع َأْبَيَن،
 .9"، َبْل ِإنَّ َبْعَضُهْم َمَنَع َأْن َتُكوَن الَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة، َوَوَصَف َهَذا الرَّْأَي ِبَأنَُّه "َلْيَس ِبَشْيءٍ 8ِلْلُمَباَلَغةِ 

نَّ ُسوُل اللَِّه، َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإنَّ ِلُكل ِ َحِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة: َقاَل رَ    ِنْسَبٌة،22)  َشْيٍء ِنْسَبًة، َواِ 
 :10ِنْسَبَة اللَِّه: ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد"

َحاُح(، َأنَّ الَهاَء في َقْوِلِه: ِنْسَبًة ِلْلُمَباَلغَ  ِة َذَكَر َبْعُض ُشرَّاِح الَحِديِث، َنْقاًل َعن ُمْعَجِم )الصِ 
نَّمَ 11ِفي الَمْدحِ  َحاُح(، َوَلِكنَّ الَجْوَهِريَّ َلْم ُيَعْيْن َنْوَع َهاِئها، َواِ  ا َعيََّن . َحقًّا َلَقْد َوَرَدِت اللَّْفَظُة ِفي )الصِ 

اَبٍة، َوَأنََّها ِلْلُمَباَلَغِة. َقاَل: "نسب: النََّسُب: َواِحُد األَْنَساِب. َوالنِ ْسبَ   َوالنُّْسَبُة ِمْثُلُه ... ةُ َنْوَع الَهاِء ِفي َنسَّ
اَبٌة  َأْي: َعِليٌم ِباألَْنَساِب، الَهاُء ِلْلمَباَلَغِة ِفي الَمْدحِ   ". َوَوْجُه َكْوِنَها ِلْلُمَباَلَغِة َأنََّها ُتَماِثُل ِفي12َوَرُجٌل َنسَّ
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 .4/61، والقسطالني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 4/002السنيكي: منحة الباري بشرح صحيح البخاري  2
 .6/262والسيوطي: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود  ،0/461وينظر: الكحالني: التنوير شرح الجامع الصغير  3
 .4/066ب مسلم وينظر: القرطبي: المفهم لما أشكل من تلخيص كتا 4
 .7/0220مسلم: صحيح مسلم  5
 .6/46الطيبي: الكاشف عن حقائق السنن  6
، والسبكي: المنهل العذب 0/612، والدهلوي: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 2/712فتح الباري ابن حجر:  7

 .6/610المورود شرح سنن أبي داود 
 .0/607المجيد الهمذاني: الكتاب الفريد في إعراب القرآن  8
 .0/600الحلبي: الدر المصون  9

 .0/666الطبراني: المعجم األوسط  10
 .4/16الكحالني: التنوير شرح الجامع الصغير 11
 .0/664الجوهري: الصحاح، نسب  12
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اَبٌة، َفَيُكو  اٌب َوَنسَّ ْسَبٍة َعَلى َحدِ  ِإْدَخاِلَها ِفي ُن ِإْدَخاُل الَهاِء ِفي نِ الَمْعَنى النََّسَب، َوَأنَُّهْم َقاُلوا ِمْنُه: َنسَّ
اَبٍة.   َنسَّ

  َوَعَلْيِه َتُكوُن الَهاُء َدَخَلِت الَمْصَدَر 1َوَذَكَر اْبُن َمْنُظوٍر َأنَُّه ِقيَل: ِإنَّ النِ ْسَبَة َمْصَدُر ااِلْنِتَسابِ 
 ِللتَّْأِنيِث.

اَبةٌ 27)  اَبًة" ، ِفي َحِديِث َأِبي  َنسَّ  :2َبْكٍر: "َوَكاَن َرُجاًل َنسَّ
اَبَة ُهَو الَبِليُغ الِعْلِم ِباأْلَْنَساِب، َوَأنَّ الَهاَء  َذَكَر اْبُن األَِثيِر، ِفي َأْثَناِء َبَياِنِه اللَّْفَظَة، َأنَّ النَّسَّ

َمةِ  اَبٌة. َفِفي ). َوِمْثُل َذِلَك 3َلِحَقِت اللَّْفَظَة ِلْلُمَباَلَغِة، َكَما ِفي الَعالَّ ِلَساُن َذَكُر َغْيُرُه ِفي َقْوِلِهْم: َرُجٌل َنسَّ
ٌر، َوَأنَُّه ُأنِ َث ِلْلَكْثَرةِ  اَبًة ُمَذكَّ  ، َوَأنَُّهْم َأْدَخُلوا الهاَء ِلْلُمَباَلَغِة، َوالَمْدِح، و"َلْم ُتْلَحْق ِلَتْأِنيثِ 4الَعَرِب( َأنَّ َنسَّ

اِمِع َأنَّ َهَذا الَمْوُصوَف، ِبَما ِهَي ِفيِه، قَ الَمْوُصوِف ِبَما ِهَي ِفيِه، وَ  ْعاَلِم السَّ َنَما َلِحَقْت إِلِ ْد َبَلَغ الَغاَيَة اِ 
َفِة َأَماَرًة ِلَما ُأِريَد ِمْن َتْأِنيِث الَغاَيِة َوالُمَباَلَغِة" . َكَأنََّما ُيِريُدوَن ِبِه َداِهَيًة، 5َوالنِ َهاَيَة، َفَجَعَل َتْأِنيَث الصِ 

اَباٍت، ُتِريُد َثاَلَثَة ِرَجالٍ   .6َأْو َغاَيًة َوِنَهاَيًة، َوَأنََّك ِإَذا َجَمْعَت، ُقْلَت: ِعْنِدي َثاَلَثُة َنسَّ
، َوَأنَُّهْم َقْد ُيْسِقُطوَن الَهاَء 7َوَذَكَر اللَّْفَظَة، َأْيًضا، َجَماَعٌة، َوَأنَّ الَهاَء ِفيَها ِلْلُمَباَلَغِة ِفي الَمْدحِ 

اَبَة ُهَو الَعاِلُم ِباأَلْنَسابِ ِمنْ  اَب َوالنَّسَّ اٌب، َوَأنَّ النَّسَّ اَبٌة، َوَنسَّ  .8ُه، َفَيُقوُلوَن: َرُجٌل َنسَّ
َم، الَحِديُث: "َعْن َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريِ  َقاَل: َلَعَن َرُسوُل اللَِّه، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ    َناِئَحٌة،22)

 .9النَّاِئَحَة"
َمْعَنى  النَّْوُح َعَلى الَميِ ِت َنْدُبُه ِبالُبَكاِء َعَلْيِه، َوَتْعَداِد َمَحاِسِنِه، َأْو ُهو ُبَكاٌء َمَع َصْوٍت. َوِفي

 :10النَّاِئَحِة ِفي الَحِديِث، َوَهاِئَها َأْرَبَعُة َأْوُجهٍ 
 .12َلْيِه َتُكوُن الَهاُء ِلْلُمَباَلَغةِ ، َوعَ 11( النَّاِئَحُة: َمْن ُيْكِثُر ِمَن النَّْوِح، َأِو الرَُّجلُ 0
6. ْهَلِويِ  َناِء َغاِلًبا، َوُهَو الظَّاِهُر ِعْنَد الدِ   ( النَّاِئَحُة: الَمْرأَُة  أِلَنَّ النَّْوَح َيُكوُن ِمَن السَّ

                                                           
 .0/200ابن منظور: لسان العرب، نسب  1
 .0/42ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر  2
 .0/42في غريب الحديث واألثر  ابن األثير: النهاية 3
 .0/261ابن منظور: لسان العرب، نسب  4
 .0/202 ، نسبابن منظور: لسان العرب 5
 .0/664 ، نسبالجوهري: الصحاح 6
 .711ص  ، نسب، والرازي: مختار الصحاح6/211ابن دريد: جمهرة اللغة  7
 .0/771الفارابي: معجم ديوان األدب  8
 .0/147البغوي: شرح السنة  9

ُل َوالثَّاِني 4/014الدهلوي: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح ُتْنَظُر َثالَثُة اأَلْوُجِه اأَلِخيَرِة ِفي:  10 . َوُيْنَظُر الَوْجُه اأَلوَّ
 .7/0672والقاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ،2/620السبكي: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ِفي: 

 .2/620اولسبكي: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود  11
 .7/0672القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  12
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 ( النَّاِئَحُة: النَّْفُس النَّاِئَحُة.7
 ( النَّاِئَحُة: الَجَماَعُة النَّاِئَحُة.4

َها ُمْحَتَمَلٌة  َثاَلَثِة اأَلْوِجِه اأَلِخيَرِة َتُكوَن الَهاُء ِللتَّْأِنيِث. َوِفي َظنِ ي َأنَّ َأْرَبَعَة اأَلْوُجِه ُكل ِ َوَوْفَق 
مَّا ِللتَّْأِنيِث.  أِلَنَّ َنْدَب الَميِ ِت َلْيَس ُمْحُصوًرا ِفي َأَحٍد، َوَأنَّ الَهاَء  ِإمَّا ِلْلُمَباَلَغِة، َواِ 

اِحًدا، اَل الَحِديُث: َقْوُلُه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِللَِّه ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن اْسًما، ِماَئٌة ِإالَّ وَ  اِحَدٌة،  وَ 21) 
 :2. َوِفي ِرَواَيٍة: ِماَئٌة ِإالَّ َواِحَدًة"1َيْحَفُظَها َأَحٌد، ِإالَّ َدَخَل الَجنََّة، َوْهَو َوْتٌر، ُيِحبُّ الَوْترَ 

َواَيَة الثَّاِنَيَة  َتْأِنيَث َواِحَدٍة، َحتَّى ِإنَّ َبْعَضُهْم َذَكَر َأنَّ َذِلَك اَل يَ اسْ  ُجوُز ِفي َتْشَكَل الُعَلَماُء الرِ 
ِحيُح ِفي الَعَرِبيَِّة  أِلَنَّ ااِلْسَم  ٌر، َفاَل مُ الَعَرِبيَِّة، َوَذَكَر ِرَواَيَة: "ِإالَّ َواِحًدا"، َوَقاَل ِفيَها: "َوُهَو الصَّ َذكَّ

ٌر ِمْثُلُه"  .3ُيْسَتْثَنى ِمْنُه ِإالَّ ُمَذكَّ
. َوِفي َهَذا 4َوَقِبَل آخُروَن ِرَواَيَة: ِإالَّ َواِحَدًة، َحتَّى ِإنَّ اْبَن َحَجٍر َصَرَح ِبَأنََّها َلْيَسْت َخَطأً 

 :5الُقُبوِل َأْرَبَعُة َأْقَوالٍ 
َمٌة، َوَراوَيةٌ ( َأنَّ الَهاَء َدَخَلْت ِلْلُمَباَلغَ 0) ًرا ِمْن ِمْثِلهِ 6ِة، َكَقْوِلِهْم: َرُجٌل َعالَّ  .. َفَكَأنَُّه اْسَتْثَنى ُمَذكَّ
، َوَقْد َجْعَل ِسْيَبَوْيِه ااِلْسَم َكِلَمًة، 7( َأنَّ الَهاَء ِللتَّْأِنيِث  أِلَنَّ ااِلْسَم ُيَؤنَُّث َعَلى َمْعَنى الَكِلَمةِ 6)

 .8اْسٌم، ًوِفْعٌل، وَحْرٌف"ِحيَن َقاَل: "الَكِلُم: 
وُن ( َأنَّ الَهاَء ِللتَّْأِنيِث  ِلَكْوِن ااِلْسِم ِبَمْعَنى التَّْسِمَيِة. َوُردَّ َهَذا الَقْوُل "ِبَأنَّ ااِلْسَم اَل َيكُ 7)

نََّما ِجيَء ِبَها ِللتَّْأِكيِد"  .9ِبَمْعَنى التَّْسِمَيِة َأَبًدا، َواِ 
َفةِ ( َأنَّ الَهاَء ِللتَّأْ 4)   َأْي: َكَأنَُّه َأَراَد: ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن 10ِنيِث  ِباْعِتَباِر َأنَّ ااِلْسَم ِبَمْعَنى الصِ 

 ِصَفًة، ِإالَّ ِصَفًة َواِحِدًة.
ِل ِمْنَها، َيُكوُن َكَأنَُّه اْسَتثْ    ُمَؤنٍَّث.َنى ُمَؤنًَّثا ِمنْ َوَوْفَق َهِذِه اأَلْوُجِه، ِسَوى اأَلوَّ

 

                                                           
 .2/22البخاري: صحيح البخاري  1
 .00/601ابن حجر: فتح الباري  2
ـ  61/724لجامع الصحيح . َوالنَّصُّ ِبُرمَِّتِه في: ابن الملقن: التوضيح لشرح ا01/040ابن بطال: شرح صحيح البخارى  3

720. 
 .00/601ابن حجر: فتح الباري  4
 .00/601وينظر: ابن حجر: فتح الباري  5
 .02/771البرماوي: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  6
 .02/771البرماوي: الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  7
 .0/06سيبويه: الكتاب  8
 .761ـ  2/701جامع الصحيح البرماوي: الالمع الصبيح بشرح ال 9

 .00/601ابن حجر: فتح الباري  10
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 الَبْحِث:َنَتاِئُ( 
َنْتُه ِمْن َغِريِب َكاَلِم الرَُّسوِل،0)  ( َنَظَر َهَذا البحث ِفي ُكُتِب الَحِديِث َواأَلَثِر، َوُشُروِحَها، َوَما َتَضمَّ

َغِة ِفي لَ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوآَثاِر َصَحاَبِتِه، َوَتاِبِعيِهْم، َوَوَقَف َعَلى َعَدٍد َوِفيٍر ِمْن َمَظاِهِر الُمَبا
َفاَدِة َمْعَنى إِلِ ُلَغِة الَحِديِث َواأَلَثِر، َوَأنَّ ِمْن َهِذِه الَمَظاِهِر ِتْلَك األَْلَفاَظ الَِّتي ُأْلِحَقْت ِبَها َهاُء التَّْأِنيِث، 

َلمِ  َشِتيِت َما اتََّصَل  ىالُمَباَلَغِة ِفي ِصَفِة الَمْنُغوِت، َفَحَصَر َمْقِصَدُه ِفي َهِذِه الَهاِء َوْحَدَها، َوَعَمَد ِإلَ 
 ِبَهِذِه الَهاِء  َهِذِه الاَلِحَقِة ِمْن ِبًنى َوَأْلَفاٍظ  ِمْن َأْجِل َجاَلِئَها، َوَتْفِسيِرَها.

ْنَعِة، َوالتَّْأِويِل 6) ي َهِذِه فِ ( َوَبيََّن الَبْحُث، ُمْسَتْقِصًيا َما َأْمَكَنُه َذِلَك، آَراَء ُشرَّاِح الَحِديِث، َوأَْهِل الصَّ
نََّما الَهاِء، َوَكَشَف َعْن َأنَّ َهِذِه اآلَراَء َلْم َتُكْن ُمَتَواِفَقًة ِفي َكْوِن الَهاِء، َمْوِضِع النِ َقاِش، لِلُمَباَلَغةِ  ، َواِ 

 َدَخَلِت اللَّْفَظَة، َوُأْلِحَقْت ِبَها ِلَمَعاٍن ُأَخَر، َغْيِر َمْعَنى الُمَباَلَغِة.
َعْن ِدقٍَّة، الَبْحِث، ِفي َحاِصِلِه، َنَبًأ َعْن َسَعِة الَعَرِبيَِّة ِفي َأْلَفاِظَها، َوَمَعاِنيَها ِمْن ِجَهٍة، وَ  ( َوَبَدا َنَبأُ 7)

يَد َوُلْطٍف ِفي َصْوِغ َكِلِم الَحِديِث، َوَأْلَفاِظِه ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى. َوِفي َذِلَك، ِفي َظنِ ي، َتْعِزيٌز وَدْعَوٌة ِلُيعِ 
ِك، َأْنَظاَرُهْم ِفيَها.النَّا ْيِب َوالشِ   ِظُروَن، ِممَّْن َيِقُف ِمْن َلَغِة الَحِديِث َمْوِقَف الرَّ

 َثَبُت الَمَصاِدِر َوالَمَراِجع
النهاية في غريب الحديث واألثر، تحقيق: طاهر الزاوى ومحمود  األثير:ابن المبارك بن محمد ـ  0

 م.0121الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، تحقيق عبد الكريم  األصبهاني:محمد بن عمر ـ  6

 م.0122ـ  0122، جامعة أم القرى، ودار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، 0العزباوي، ط

  األنباري:أبو بكر محمد بن القاسم ـ  7
 م.0122مكتبة العصرية، بيروت، أ ـ األضداد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ال

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 0ب ـ الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقبق حاتم الضامن، ط
 م.0116

 م.0122، مكبعة العاني، بغداد، 0المذكر والمؤنث، تحقيق طارق الجنابي، طج ـ 
، 0ناصر، طصحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر ال البخاري:محمد بن إسماعيل ـ  4

 هـ.0466دار طوق النجاة، 
الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، تحقيق لجنة مختصة  البرماوي:محمد بن عبد الدائم ـ  0

 م.6106، دار النوادر، سوريا، 0من المحققين، ط
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق عبد السالم هارون،  البغدادي:عبد القادر بن عمر ـ  2
 مـ.0112كتبة الخانجي، القاهرة، ، م4ط
، مكتبة 6شرح صحيح البخارى، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط :بطالابن  علي بن خلفـ  2

 م.6117الرشد، الرياض، 
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، المكتب 6شرح السنة، تحقيق شعيب األرنؤوط ومحمد الشاويش، ط البغوي:الحسين بن مسعود ـ  2
 م. 0127اإلسالمي، دمشق، بيروت، 

، مجموعة 0تحقيق عبد المعطي قلعجي، ط معرفة السنن واآلثار، البيهقي: أحمد بن الحسينـ  1
 م.0110من دور النشر، 

ي، فقه اللغة وسر العربية، تحقيق عبد الرزاق المهد الثعالبي:أبو منصور عبد الملك بن محمد ـ  01
 م.6116، إحياء التراث العربي، 0ط
الفصيح، تحقيق عاطف مدكور، دار المعارف، )د ت، د  علب:ثأبو العباس أحمد بن يحيى ـ  00
 ط(. 
 ه.0464، دار الكتب العلمية، بيروت، 6الحيوان، ط الجاحظ:عمرو بن بحر ـ  06
 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د ت(. 4الخصائص، ط جني:ابن أبو الفتح عثمان ـ  07
، دار 0تحقيق عبد المعطي القلعجي، ط غريب الحديث، الجوزي:ابن عبد الرحمن بن علي ـ  04

 م.0120الكتب العلمية، بيروت، 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد  الجوهري:أبو نصر إسماعيل بن حماد ـ  00

 م.0112، دار العلم للماليين، بيروت، 4عبد الغفور عطار، ط
، ان، تحقيق شعيب األرنؤوطاإلحسان في تقريب صحيح ابن حب حبان:ابن محمد بن حبان ـ  02
 م.0122، مؤسسة الرسالة، بيروت، 0ط
فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت،  حجر:ابن أحمد بن علي العسقالني ـ  02

 ه.0721
، مكتبة اإلمام 7التيسير بشرح الجامع الصغير، ط الحدادي:عبد الرؤوف بن تاج العارفين ـ  02

 م.0122الشافعي، الرياض، 
، 0درة الغواص في أوهام الخواص، تحقيق عرفات مطرجي، ط الحريري:القاسم بن علي ـ  01

 هـ.0112مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق أحمد الخراط، دار  الحلبي:أحمد بن يوسف ـ  61

 القلم، دمشق، )د ط، د ت(.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين،  :حنبلابن  أحمد بن محمدـ  60
 م.6110، مؤسسة الرسالة، 0ط
البحر المحيط في التفسير، تحقيق صدقي جميل، دار الفكر،  حيان:أبو محمد بن يوسف ـ  66

 هـ.0461بيروت،
  الخطابي: حمد بن محمدـ 67

 م.0126، دمشق، أ ـ غريب الحديث، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، دار الفكر
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 م.0176، المطبعة العلمية، حلب، 0ب ـ معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، ط
تصحيح الفصيح وشرحه، تحقيق محمد المختون، )د ط(،  درستويه:ابن عبد الله بن جعفر ـ  64

 م.0112القاهرة، 
، دار العلم 0ـ ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن: جمهرة اللغة، تحقيق رمزي بعلبكي، ط 60

 م.0122للماليين، بيروت، 
ـ الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، تحقيق تقي  62

 م. 6104، دار النوادر، دمشق، 0الدين الندوي، ط
-مختار الصحاح، تحقيق يوسف محمد، ط، المكتبة العصرية  الرازي:محمد بن أبي بكر ـ  62
 م.0111صيدا،  –وذجية، بيروت النم الدار
، دار الفالح، 0شرح سنن أبي داود، تحقيق عدد من الباحثين، ط رسالن:ابن أحمد بن حسين ـ  62

 م.6102الفيوم، مصر، 
تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، دار  الزبيدي:محم د بن محم د ـ  61

 الهداية، )د ط، د ت(. 
، 0معاني القرآن وا عرابه، تحقيق عبد الجليل شلبي، ط الزجاج:اهيم بن السري أبو إسحاق إبر ـ  71

 م.0122عالم الكتب، بيروت، 
الفائق في غريب الحديث واألثر، تحقيق علي البجاوي  الزمخشري:جار الله محمود بن عمر ـ  70

 ، دار المعرفة، لبنان، )د ت(.6ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط
مشارق األنوار على صحاح اآلثار، المكتبة العتيقة ودار التراث،  السبتي:عياض بن موسى ـ  76

 )د ط، د ت(.
، مطبعة 0المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، ط السبكي:محمود محمد خطاب ـ  77

 هـ.0707- 0700االستقامة، القاهرة، 
ي، مؤسسة د الحسين الفتلاألصول في النحو، تحقيق عب السراج:ابن أبو بكر محمد بن السري ـ  74

 الرسالة، بيروت، )د ط، د ت(.
-آباد، حيدر 0غريب الحديث، تحقيق محمد عبد المعيد خان، ط سالم:ابن أبو عبيد القاسم ـ  70

 م.0124، الدكن
، 0منحة الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق سليمان العازمي، ط السنيكي:زكريا بن محمد ـ  72

 م.6110توزيع، الرياض، مكتبة الرشد للنشر وال
، مكتبة 7الكتاب، تحقيق عبد السالم هارون، ط سيبويه:أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ـ  72

 م.0122الخانجي، القاهرة، 



 

181 
 

المحكم والمحيط األعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي،  سيده:ابن أبو الحسن علي بن إسماعيل ـ  72
 م.6111، دار الكتب العلمية، بيروت، 0ط
همع الهوامع، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة  السيوطي:عبد الرحمن بن أبي بكر ـ  71

 التوفيقية، مصر، )د ط، د ت(.
أمالي ابن الشجري، تحقيق محمود الطناحي،  الشجري:ابن أبو السعادات هبة الله بن علي ـ  41
 م.0110، مكتبة الخانجي، القاهرة، 0ط
التكملة والذيل والصلة، تحقيق جماعة من المحققين، مطبعة  ني:الصاغاالحسن بن محمد ـ  40

 م.0121ـ  0121دار الكتب، القاهرة، 
المعجم األوسط، تحقيق طارق محمد وعبد المحسن الحسيني،  الطبراني:سليمان بن أحمد ـ  46

 دار الحرمين، القاهرة، )د ط، د ت(.
، ق محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرةمجاز القرآن، تحقي عبيدة:أبو معمر بن المثنى ـ  47

 هـ.0720
إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث، دار ابن رجب،  العكبري:أبو البقاء ـ  44

 م.0112
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث  العيني:بدر الدين محمود بن أحمد ـ  40

 العربي، بيروت، )د ط، د ت(.
معجم ديوان األدب، أحمد مختار عمر، مؤسسة دار  :أبو إبراهيم الفارابيإسحاق بن إبراهيم  ـ 42

 م.6117الشعب، القاهرة، 
، الناشر: محمد علي بيضون، 0الصاحبي في فقه اللغة، ط فارس:ابن أبو الحسن أحمد ـ  42

 م.0112
 الفراء:أبو زكرياء يحيى بن زياد ـ  42

حمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل أ ـ معاني القرآن، تحقيق أ
 ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، )د ت(.0الشلبي، ط
 م.0120ب ـ المذكر والمؤنث، تحقيق رمضان عبد التواب، مكتبة دار التراث، القاهرة،  

براهيم  الفراهيدي:الخليل بن أحمد ـ  41 كتبة السامرائي، دار ومالعين، تحقيق مهدي المخزومي وا 
  الهالل، )د ط، د ت(.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت،  الفيومي:أحمد بن محمد ـ  01
 )د ط، د ت(.

، دار الفكر، بيروت، 0مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ط :القاري علي بن سلطان ـ  00
 م. 6116
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 قتيبة:ابن عبد الله بن مسلم ـ  06
أ ـ الجراثيم، تحقيق محمد الحميدي، تقديم مسعود بوبو، وزارة الثقافة، دمشق، )د ط، د 

 ت(.
 ه.0712، مطبعة العاني، بغداد، 0ب ـ غريب الحديث، تحقيق عبد الله الجبوري، ط

  القرطبي:أبو العباس أحمد بن عمر ـ  07
، دار النوادر، 0بد المطلب، طأ ـ اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، تحقيق رفعت ع

 م.6104دمشق، 
، 0ب ـ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تجقيق محيي الدين ميستو وآخرين، ط

 م. 0112بيروت،  –بيروت ودار الكلم الطيب، دمشق  –دار ابن كثير، دمشق 
، 0ط الفالح،مطالع األنوار على صحاح اآلثار، تحقيق دار  قرقول:ابن إبراهيم بن يوسف ـ  04

 م.6106قطر، 
، المطبعة األميرية، 2إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ط القسطالني:أحمد بن محمد ـ  00

 ه.0767مصر، 
، دار 0إيضاح شواهد اإليضاح، تحقيق محمد الدعجاني، ط القيسي:الحسن بن عبد الله ـ  02

 م.0122الغرب اإلسالمي، بيروت، 
، مؤسسة 6مشكل إعراب القرآن، تحقيق حاتم الضامن، ط ي:القيسمكي بن أبي طالب ـ  02

 هـ.0410الرسالة، بيروت، 
مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار،  الكجراتي: محمد طاهر بن عليـ  02
 م.0122، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 7ط
، 0لصغير، تحقيق محمَّد إبراهيم، طالتنوير شرح الجامع ا الكحالني:محمد بن إسماعيل ـ  01

 م.6100مكتبة دار السالم، الرياض، 
، دار إحياء 6الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ط الكرماني:محمد بن يوسف ـ  21

 م.0120التراث العربي، بيروت، 
اية، نتحقيق أحمد ع، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري  الكوراني:أحمد بن إسماعيل ـ  20
 م. 6112، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 0ط
 م.0122، 0شرح الفصيح، تحقيق مهدي جاسم، ط اللخمي:ابن هشام ـ  26
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، تحقيق  مالك:ابن محمد بن عبد الله ـ  27

 ه.0410، مكتبة ابن تيمية، 0طه محسن، ط
سلم بن الحجاج: صحيح مسلم، تحقيق محمد عبد الباقي، دار إحياء ـ مسلم، أبو الحسين م 24

 التراث العربي، بيروت، )د ت(.
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، دار 0التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيق دار الفالح، ط الملقن:ابن عمر بن علي ـ  20
 م.6112النوادر، دمشق، 

 هـ.0404، دار صادر، بيروت، 7لسان العرب، ط منظور:ابن محمد بن مكرم ـ  22
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق زبيدة عبد  الميروقي:محمد بن فتوح ـ  22

 م. 0110، مكتبة السنة، القاهرة، 0العزيز، ط
 م.6110، مؤسسة الرسالة، 0ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ط النجار:محمد عبد العزيز ـ  22
ي االصطالحات الفقهية، مكتبة المثنى، ببغداد، طلبة الطلبة ف النسفي:عمر بن محمد ـ  21

 هـ.0700
، 0الغريبين في القرآن والحديث، تحقيق أحمد المزيدي، ط الهروي:أبو عبيد أحمد بن محمد ـ  21

 م.0111مكتبة نزار الباز، السعودية، 
، دار 0الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، تحقيق محمد الفتيح، ط الهمذاني:المنتجب ـ  20

 م.6112الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، 
:محمد بن علي اإلثيوبي ـ  26 ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، دار المعراج، ودار آل بروم  الَولَّوي 

 م.6117ـ  0112، 0للنشر والتوزيع، ط
، بوابألاالقتضاب في غريب الموطأ وا عرابه على ا اليفرني: محمد بن عبد الحق اليفرنيـ  27

 م.6110، مكتبة العبيكان، 0تحقيق عبد الرحمن، ط
شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، تحقيق حسين العمري  اليمني:نشوان بن سعيد ـ  24

 م.0111، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ دار الفكر، دمشق، 0وآخَرْيِن، ط
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