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 جامعة األنبار / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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 الممخص:

 غير عمىجاءت  يامف األلفاظ التي كردت مجمكعة  بحجة أن   بعضا رفض كثير مف المغكييف    
كىك العمدة في  ,مكا القياس كرفضكا السماعكىـ بذلؾ قد حك   ,المشيكر المطرد في كالـ العرب القياس

, فإذا كرد ,بناء المغة كىذا ما تكجبو  السماع عف الفصحاء المكثكؽ بكالميـ في المغة بىطيؿى القياسي
ـى السماعي  الصناعة المغكية, نحك ما قرره أئمة المغة,  عمى القياس عمى فإذا تعارض السماع كالقياس قيدِّ

, كليذا نجد ناقصة تإحاطة كاممة, بؿ كان ف لـ تكف إحاطتيـ بالمكركث المغكمبيد أف  المغكييك 
المغكييف نجده مرفكضا عند  بعض أحكاميـ متباينة كمضطربة في كثير مف األحياف, فما يجكز عند

باالن الحديث النبكم  ترككه كراء ظيكرىـ, كلـ يمقكا لو الذم , كمف ىذا المكركث المغكم الكبيرـغيرى
أف  ركاة الحديث النبكم الشريؼ مف األعاجـ,  اكاىية أكىى مف بيت العنكبكت مفادى الشريؼ بحجة

كىي حجة ال تقـك , يقطع عمى أن وي كالـ رسكؿ اهلل اليـ رككا الحديث بالمعنى كليس بالمفظ فكأن  
جـ كسيبكيو المغة المشيكريف الذيف نقمكا لنا المغة ىـ مف األعا عمى أساس متيف, فقد تناسكا أف  أئمة

كفضال عمى ىذا فقد احتاط أئمة الحديث في نقؿ الركاية عف الركاة, ، كالفراء كالكسائي كغيرىـ كثير
كا بالنقؿ فقد تساىم فمـ ينقمكا عف الكذابيف كالمتيميف بالكذب أك الكضع عمى خالؼ ما نقمو أىؿ المغة,

الحديث كنيجكا منيجا غير سميـ بإبعادىـ  كىـ بذلؾ قد جانبكا جادة الصكاب, عف الركاة مف األعراب,
ككنو حتجاج بو في المغة, لكف نراىـ يتر كعمى الرغـ مف أنيـ قد أجازكا االمف دائرة االحتجاج النحكم  

عمى ما سنذكره في  كيقدمكا القياس عمى السماع, كىذا لـ يكف مكافقا لمكاقع المغكم الذم أسسكا بناءه
 ىذا البحث اليسير.
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Does "Need" collect on the "needs" of a critical exchange 

study of the approach of Arab linguists 

 Dr. Talib Hamid Khalaf 
University of Anbar / College of Physical Education and Sports Sciences 

 

Abstracts: 

    Many linguists rejected some of the expressions that were received a group 

on the pretext that they came on other than the well-known and steady 

analogy in the speech of the Arabs, and they have thus judged analogy and 

refused to listen, and it is the pillar in the construction of the language. It is 

required by the linguistic industry, so if listening and analogy conflict, then 

listening is given precedence over analogy in the manner decided by the 

imams of the language. It is rejected by others, and from this great linguistic 

heritage that they left behind their backs, and they did not pay attention to the 

noble Prophetic hadith with a weak argument that was less than the spider’s 

house that the narrators of the noble Prophet’s hadith are from the non-Arabs, 

and that they narrated the hadith by meaning and not by wording. And it is an 

argument that is not based on a solid foundation, as they have forgotten that 

the famous imams of the language who transmitted the language to us are 

from the non-Arabs like Sibawayh, al-Fara’, al-Kisa’i and many others. They 

did not transmit from the liars and those accused of lying or fabricating 

contrary to what the people of the language transmitted, for they have been 

lenient in narrating the narrators from the Bedouins, and by this they have 

sidestepped the path of truth, and took an improper approach by removing the 

hadith from the circle of grammatical protest and despite the fact that they 

had permitted invoking it In the language, but we see them leave it and give 

analogy to hearing, and this was not in accordance with the linguistic reality 

that they based on what we will mention in this easy research .   

Keywords: (linguists, Arab speech, listening and analogy, grammatical 

protest). 

 

 

 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
 

570 

 المقدمة
العالميف, كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد الصادؽ األميف كعمى هلل رب  الحمد    

كمف تبعيـ بإحساف الى يـك  آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف, كعمى أصحابو الغر المياميف,
 الديف, أما بعدي:

كعمى الرغـ  فقد رفض جميكر المغكييف بعض األلفاظ المجمكعة عمى غير القياس,    
لكنيـ كصفكا ىذا  لفصحاء المحتج بكالميـ في المغة,مف أنيا قد كردت عمى لساف ا

ل كتارة أخرل أن وي مف لفظ العكاـ , كتارة بأن وي لحف,شاذ الجمع تارة بأن وي  كتارة أنو لـ  ,دناميك 
كمف ىذه األلفاظ التي رفضكىا ىي لفظة "حكائج" التي لـ تكف يعرؼ في كالـ العرب, 

 يـ," التي ىجرىا العرب كلـ يستعممكىا في كالم"حائجةكلكف مفردىا  "حاجة", مفردىا
ن   ,"حكائج" لـ ترد في كالـ العرب كزعـ المغكيكف أف  لفظة  "ىك مع "حاجةما كرد جكا 

كمرفكض,  كفي كالـ المغكييف نظر عمى القياس, ك" حكاج"" ,"حاج  " جه كى "حً  ك ,"حاجات"
مف الشعراء الجاىمييف  المحتج بيـإذ فاتيـ أف  ىذه المفظة قد كردت في كالـ الفصحاء 
كفضال عمى ذلؾ فقد كردت ىذه  كاألعشى كمف اإلسالمييف كالفرزدؽ كالشماخ كغيرىـ

ككالـ  المفظة كثيرا في الحديث النبكم الشريؼ ككالـ الصحابة الكراـ" رضي اهلل عنيـ",
ليؿ عمى كىذا د ,المغة كقبؿ فساد التابعيف الذيف بعدت ألسنتيـ عف المحف كالعامية

ـ   كأن وي ال صحة استعماليا, ىا كعدـ فصاحتيا بحجة عف ردِّ  يجكز كصفيا بأكصاؼ تن
خرجت عف القياس المشيكر في كالـ العرب, كبيد أف  بعض المغكييف قد أجازكا  ياأن  

, كادعاء عدـ القياس ليس بالضركرة خطأه أك ,صحة استعماليا أك يخرجو مف مدار  لحفه
, فإذا كرد السماع بطيؿى لفظة شاذة في القياس مطردة في االستعماؿ؟ فكـ مف الفصاحة,

ـى السماعي.  القياسي عمى نحك ما أصم و المغكيكف, ذا تعارض السماع كالقياس قيدِّ   كا 
ف عمى حاجاتو كًحكىجو كحاجو ذىب كثير مف أىؿ المغة إلى أف  جمع "حاجة" يكك     

ا ذا الجمع كعد كهي لفظن كأنكركا ى "حكائج", جمع عمىكال ت كىك القياس في المغة,كحكاج, 
أن وي لـ يرد ىذا  أيضا كعممكا ذلؾ جمع شاذ غير قياسي, عمؿ المغكيكف ذلؾ بأن وي ك  ,ميكل دا

) ,المكثكؽ بفصاحتيـ الجمع في كالـ العرب  :)كاف األصمعي  ق(ِّٗإذ قاؿ الجكىرم 
ق( ِٖٓ) قاؿ أبك العباس المبرد, ك (ُ)(لده ك  مي  :كيقكؿ ",حكائج"عمى"حاجة"ييٍنًكري جمع 
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عمى كثرتو عمى ألسنة  حكائج فميس مف كالـ العرب :)"فأما قكليـ في "حاجة":
عمى ىذا  عى مً كلك جي  ,حاجة: في قمبي منؾ حكجاء،أم كيقاؿ: لوى  كال قياسى  ،ديف  كل  المي 

كما تقكؿ في  كلكف مثؿ ىذا يخفؼ كأصمو حكاجي يا فتى،, لكاف الجمع حكاجو يا فتى
, كىذا الكالـ مف لدف لغكم كبير كالمبرد (ِ)كأصمو صحارم( صحار يا فتى صحراء

لـ ترد ىذه المفظة عمى لساف الفصحاء؟, كقاؿ أمر يدعك إلى االستغراب, فكيؼ 
يىقيكليكفى ًفيق(:)ُٔٓالحريرم) ة: كى اجى  بعضي  ـى ىً حكائج فيكىمكف ًفيًو كىمىا كى  جمع حى

 ًفي قىٍكلو: ثيفى دى اٍلميحٍ 
ارً  ي فىاٍنظيٍر لً  ؾى كرى تي ... سي  تى عٍ فى الد ار يىٍكمنا كىرى  تى مٍ خى ًإذا مىا دى   جي ًبمىا أىنا خى

كىاًئجي  ضً قٍ ًإذا لـ تى  ... رفيعو  ؽً سى كٍ جى كى  كتً بي كى نٍ العى  تً بىيٍ  افً يى سً فى   ًفيًو اٍلحى
كىاب أىف يجمع ًفي أقؿ اٍلعدىد عمى حاجات، كىقىٍكؿ الش اًعر:  كىالص 

ـى مً رى اًلؾو ... كى ـ  مى ا أي اتي يى اجى جي الحى رى تيخٍ  دٍ قى كى  نيٍ يً بٍّ بً رى  فٍ ائ  في ٌف ضى
اج عى مى جٍ يي  أىفٍ  ق( ٕٗٓ, ككصؼ ابف الجكزم )(ّ)(ة كىاـمثؿ ىىام   ًفي أىكثر اٍلعدىد عمى حى

قاؿ , :حكائجي  تقكؿي  كالعامةي , "كتقكؿ:"لي حاجاته ىذا الجمع أن وي مف قكؿ العامة, إذ قاؿ:)
ن   ،القياسي  وي كال يكجبي  العربي  وي كليس مما تعرفي  :العسكرم   : فتقكؿي  ,الحاجةى  العربي  عي مى جٍ ما تى كا 

(جه كى كحى  كحاجاته  حاج  
,كىذا أمر مستغرب, فكيؼ ال تعرفو العرب؟ كقاؿ (ْ)

( العدد  تجمع في أقؿِّ  كالصكاب أفٍ , حكائج في جمع حاجة يقكلكف:ق(:)ْٕٔالصفدم 
، مثؿ ىامىة ...عمى حاجات كما قاؿ األٌكؿ: كأف تجمع في أكثر العدد عمى حاجو

لد,إذ قاؿ:),كعد  الفيركزآبادم  ىذا الج(ٓ)(كىاـو  : طىمىبىيىامع غير قياسي أك ميك  ك جى  كتىحى
كىاًئجي غيري ًقياًسيٍّ  ج:حاجه كحاجاته كًحكىجه  ل دىةه، كحى ةن  أك ميكى مىعيكا حاًئجى كذكر  (ٔ)(أك كأنيـٍ جى

, كفي كالمو نظر, فادعاء عدـ القياس (ٕ)الزبيدم  أف  ىذا الجمع غير قياسي كىك األكثر
 يككف خطأن أك لحنان, أك يخرجو مف مدار الفصاحة.ليس بالضركرة أف 

بيد أف  طائفة مف المغكييف أجازكا ىذا الجمع غير القياسي,إذ قاؿ الخميؿ:)كالحاج    
كالحائجة ق(بقكلو: )ُِّ,كأجازىا ابف دريد)(ٖ):جمع حاجة, ككذلؾ الحكائج كالحاجات(

اجة ًبمىٍعنى كىاًحد مى,كالحكجاء كىاٍلحى ة:ىىًذه الم غىة قيؿ كعى اجى , كقاؿ (ٗ)(حكائج ًفي معنى حى
د) كجمعيا عمى ىذا المثاؿ  يقاؿ في نفسي حكجاء,الحاجة: كالحكجاءق(:)ِّّابف كال 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
 

572 

حكائج مقمكبة مف حكاج كما قالكا شكائع  كنرل أف   ,كبالتخفيؼ حكاج حكاجي بالتشديد
, فكجد المغكيكف ليا كجينا مف القياس ال ينكر, كىك قمب الحركؼ بتقديـ (َُ)(كشكاع

بعضيا عمى بعض بعضيا, كىي ظاىرة مشيكرة معركفة في كالـ العرب,كقاؿ 
 :ييقىاؿ :الرياشي قىاؿى  كىأىٍخبرًني المنذرم  عىف أبي اٍلحسف الشيخي عىفق(:)َّٕاألزىرمي)

اجه  ةه كحى ـ اٍلعىرىب األىٍصؿ ًفييىا :ٍيثـى أٌنو قىاؿى كأىٍخبىرني عىف أبي اٍليى , حاجى ةي ًفي كىالى الحاجى
ة كحكائج ,حائجة حذفكا ًمٍنيىا اٍليىاء اجى فدٌؿ  ,فمم ا جمعكىا ردكا ًإلىٍييىا مىا حذفكا ًمٍنيىا فىقىاليكا حى

لى , كأشار األزىرم ىاىنا إ(ُُ)(اٍليىاء محذكفة مف اٍلكىاًحدىة جمعيـ ًإي اىىا عمى حكائج أىف  
أف  األصؿ في المفظ ىك حائجة, كالدليؿ عمى ىذا الحذؼ أن وي ريد ٍت إليو في الجمع, 

كذكر األزىرم  أيضا أف  ليذا الجمع نظير  كالجمع مف األشياء التي ترد المفظ إلى أصمو,
جمع الطاؽ ال ًذم ييعقىد  كطكائقو: كصىؼى قىٍصران شيرِّؼ ًبنىاؤيه قمت:في القياس,إذ قاؿ:)

رى كحجارة، معٍت حكائج, كىأىصمو طائؽ بآجي اجة جي مثمو اٍلحى ,كقاؿ (ُِ)(ألف  أىٍصميىا حائجة,كى
(: ةي معركفة كالجمع حاجه كحاجاته كًحكىجه الجكىرم  كائجي عمى غير قياس, الحاجى يـ كأن   كحى

ل ده  ككاف األصمعي   جمعكا حائجة, ن  ,ييٍنًكريهي كيقكؿ:ىك ميكى  لخركجو عف القياس، هي ما أنكرى كا 
اٌل فيك كثيره في كالـ العرب ,كىاىنا ييًقر  الجكىرم  أف  ىذا المفظ كثير في كالـ (ُّ)(كا 

ذا ثبت االستعماؿ بىطيؿى القياس,  العرب عمى الرغـ مف خركجو عف القياس ككثرتو, كا 
اشتير كمدار قبكؿ األلفاظ ىك االستعماؿ قؿ  أك كثر,ككـ مف لفظ خالؼ القياس كلكنو 

في استعمالو كمخالفة القياس التيعد  لحننا أك خطأن, كأجازىا عبدالقاىر الجرجاني عمى 
 القمب. 

كفضال عمى ىذا فقد انتقد بعض المغكييف مف أنكر ىذه المفظة مف المغكييف     
ق( أبا العباس المبرد في إنكاره فصاحة ّٕٓالمتقدميف, إذ انتقد عمي بف حمزة البصرم)

كعدًِّه مف ألفاظ المكلديف, إذ قاؿ:)كىك في ىذا متبع األصمعي  ألف   ىذا المفظ
, قاؿ: خرجٍت الحكائج عمى القياس فرد ىا, كقد غمطا معنا عمى أف  األصمعي   األصمعي 
رجع عف ىذا القكؿ فيما حكى عنو ابف أخيو كالرياشي, كذكرا أن وي قاؿ: ىي جمع 

و حاجة كحائجة كحكجاء كالجمع حاجات كحكائج حائجة, كقاؿ أبك عمرك:في نفسي من
كحاج كًحكىج...كقاؿ الفراء:الحكائج كالحاج كالحكج بمعنى...كلك تشاغؿ أبك العباس 
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بميمىح األىشعار كنتؼ األخبار ما يعرفيوي مف النحك كاف خيرنا لو مف القطع عمى كالـ 
ك بف العالء كالفراء, ,فقد كردت ىذه المفظة عمى لساف أئمة المغة كأبي عمر (ُْ)العرب(

كىـ أىؿ المغة المكثكؽ بنقميـ ككالميـ, ككذلؾ ركل أف  األصمعي قد رجع عف كصفو 
قياس جمعيا حيج, كما قالكا: تارة  حاجةلتمؾ المفظة أن يا مكلدة, كقاؿ ابف الخباز:)

بد كلع عمى حائجة, يـ بنكهي كأن    حكائج: فقالكا ,كتير,أك حياج كما قالكا: ناقة كنياؽ
حكجاء في معنى  ئج جمع حكجاء عمى القمب,ألف  احك  كىك أف  , القاىر فييا قكؿ حسف

 فقدمكا الياء قبؿ الجيـ,فيمزكا,فقالكا: حكاج كصحار كقياس جمعيا, حاجة
:)(ُٓ)(حكائج قاؿ محمد:حاجة عند الخميؿ عمى ما ,كأجازىا ابف برم رد ا عمى الحريرمِّ

كقد حكي عف ابف دريد"  جئفميذا جمعت عمى حكا جة،ئفي كتاب "العيف" أصميا حا دى جً كي 
كيدلؾ عمى صحة حكائج قكؿ  جة،ئا قد سمع فييا حايمإن العالء: فباكأبي عمرك 

ما ادعى  كصحةي  ما ذكرهي  رد  , كقاؿ الخفاجي  في ردًِّه عمى الحريرمِّ أيضا:)(ُٔ)(النبيِّ 
ي العيف أصميا حائجة، فميذا "، كحاجة عند الخميؿ كما فؾً الكىـ فيو أشير مف "قفا نب

ككذا قالو ابف دريد كأبك عمرك بف العالء كقالكا:حائجة مسمكعة  ت عمى حكائج،عى مً جي 
المشيكر حاجة،كاستعماؿ حائجة نادر   أف  إال   مف العرب كحاجة كما حكاه األصمعي  

 كذىب بعض ،كحكائج جمع لمفرد مقدر،(ُٕ)لـ يسمع وي إن   جدا، كليذا قاؿ ابف جني:
قاؿ قيس , كىك مفرد مستعمؿ أيضا حكائج جمع "حكجاء" بمعنى حاجة المغكييف إلى أف  

يجمع حكجاء عمى  كالقياس فيو أفٍ " مف كاف في نفسو حكجاء يطمبيا"بف رفاعة:
, حكاجي، مثؿ صحراء كصحارم، فقدمت الياء فيو عمى الجيـ قمبا فصارت حكائج

, جمع حائجة المقدر وي :أن   :أكليا قكاؿففيو ثالثة أ, كالقمب في كالـ العرب كثير
استعمالو في الكالـ  رى ثي حكائج كى  ثـ إف  , كثالثيا:أنو جمع حكجاء, و سمع مفردهكثانييا:أن  
عمى قكؿ الحريرم بالرفض أيضا, فذكر  , كعقب أبك الثناء اآللكسي(ُٖ)(الفصيح

الشكاىد مف الحديث النبكم الشريؼ, ككالـ العرب الفصحاء ما يؤيد صحة ىذا الجمع, 
إذ قاؿ:)إلى غير ذلؾ مما ال يحصى نظما كنثرا كلك أردنا كمو لكاف كتابا 

في ابك  قاؿ الحريرم  ق(متابعا الجكىرم  فيما ذىب إليو:)ِٗٗ,كقاؿ ابف بالي)(ُٗ)ضخما(
كالصكاب أٍف ييجمعى في أقٌؿ العدد عمى , حكائج يقكلكف في جمع حاجة: الجكزم:
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كحكائجي أيضان عمى غير  : الصحاح كأقكؿ:في, كفي أكثر العدد عمى حاجٌ  حاجات،
ٌلده  كيقكؿ: ,ككاف األصمعٌي ييٍنًكريهي , كأٌنيـ جمعكا حائجةن  قياس ٌنما أىنكرهي , إٌنو ميكى  وً لخركجً  كا 

ال فيك كثيره في كالـ العربك  عف القياس ,فالعمة في عدـ فصاحتيا ليس قائما (َِ)(ا 
عمى أن وي لـ يسمع في كالـ العرب, بؿ قائما عمى أن وي خارج عف القياس, كالغريب أف  

 بعض المغكييف يقركف بكثرة استعماليا عمى ألسنة الفصحاء في كالـ العرب.    
كمما تجدر اإلشارة إليو أن و قد تكمـ بعض أئمة  المغة المعركفيف بانتقائيـ الفصيح     

القطرب دٍكيب ة الى تستريح  ييقىاؿ:ًإف  ق(:)ِِْمف كالـ العرب بيذا الجمع,قاؿ أبك عبيد)
ابف ,كتكمـ بيا (ُِ) (نيارىىا سىٍعيان، فىشبو عبد اهلل الرجؿ يىسعىى نيارىه ًفي حكائج ديٍنيىاهي 

 أم,قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى:}كلي ًفييا مآًربي أيخرىل{,ككذا،أم:ما حاجتؾ؟السكيت,إذ قاؿ:)
        :(ِّ) قىكؿ الطرماح كىىكى ,كقاس ابف سيدة عمى ىذا الجمع,إذ قاؿ:)(ِِ)(:حكائج

 تىجن بىيا الكيماةي بكؿِّ يكـو ... مريًض الشمًس ميٍحمىرِّ الحكافيً 
كائؼى كىمىا جمعيكا  جمعى يي  افىةو،كىالى أىٍدًرم كىجو ىىذىا ًإال  أىفٍ ًبأىن وي جمع ح رى سِّ في  حافىةن عمى حى

ة عمى حكائج، اجى نىاًدر حى ـ  يقمب( كى  اٍبف الٌسكيت,كقاؿ ابف سيدة نقال عف (ِْ)عىًزيز ث
كائج كًحكىج:) معيىا حاجات كحاجه كحى اجة كىجى  كىرجؿ ميٍحتىاج كمحًكج كحائج...ًىيى اٍلحى

ٍيد:لي حائجة كىًىي كىاًحدىة  ٍدًرم حكجاء كىالى لكجاء ًإال  قضيتيا اٍبف ديرى ا بقيت ًفي صى :مى قىاؿى كى
كىاًئج م د بف يًزيد:, اٍلحى ـ اٍلعىرىب عمى  قىاؿى ميحى ة حكائج فىمىٍيسى مف كىالى اجى أما قىٍكليـ ًفي حى

و نظر كعجب مف لدف ,كىذا كالـ في(ِٓ)(كثرتو عمى ألسيف المكلديف كىالى ًقيىاس لىوي 
ًد كالـ ال قيمة لو فيك لـ يطمع عمى  لديف, فقكؿ الميبىرِّ الميبىرِّد,إذ ذكر أن وي مف كالـ الميك 
كالـ العرب اطالعنا كامالن كمردكدنا عميو باألقكاؿ كاآلثار الكثيرة التي سكؼ نكردىا في 

صحاء الذيف بعيدت البحث كالتي خرجت عف حدِّ القمة, كقد كردت عمى لساف العرب الف
ألسنتيـ عف المحف,كقد كفانا مؤكنة الرد ابف سيدة عمى المبرد, كمف قبؿ عمي بف حمزة 
البصرم,إذ فن د دعكاه بزعمو أف  األصمعي قد رد ىا, فذكر أف  األصمعي  قد رجع عف 
ذ ىذا القكؿ, كذىب الرازم الى أن وي عمى غير قياس, كىؿ يريد المبرد شاىدا فصيحا؟,إ

:قاؿ ابف منظكر:) مىمىةى الميحاًربيِّ ٍيدو ألىبي سى  كأىنشد أىبك زى
ذىٍأتي ًبٍشران ... فىًبٍئسى ميعىر سي الر ٍكًب السِّغابً    ثىمىٍمتي حكاًئجي ككى
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: ًمٍنيي  قىاؿى اٍبفي بىرِّم:, أىٍصمىٍحتي  ثىمىٍمتي ٍمعي حاجةو كى كائجى جى مىى أىف  حى ًفي ىىذىا اٍلبىٍيًت شىاًىده عى ـٍ كى
ٍف يىقيكؿي  ٍمعي حائجةو ليغىةه ًفي الحاجةً  :مى ليؾ شاىدا فصيحا آخر, ركل ابف (ِٔ)(جى , كا 

ٍزدىؽي منظكر أيضا:) قىاؿى اٍلفىرى
(ِٕ): 

ا يىسيكغي شىرىابييا ٍكبىًة أيٍـّ مى نىٍيسان كاٍحتىًسٍب ًفيًو ًمن ةن...لحى  فيىٍب ًلي خي
:كىالس بىبي  ٍزدىًؽ ىىذىا اٍلبىٍيتى  قىاؿى الش ٍيخي اٍبفي بىرِّمٍّ امرأىةن عاذٍت ًبقىٍبًر أىبيو  أىف   ًفي قىٍكًؿ اٍلفىرى

ا ال ًذم دىعاًؾ ًإلىى ىىذىا؟ فىقىالىٍت: ًإف  ًلي اٍبنان بالسٍِّنًد ًفي اٍعًتقاًؿ تىًميـً  ، فىقىاؿى لىيىا: مى غالبو
ٍيدو القىٍينيِّ ا مىى  ,ٍبًف زى كىافى عاًمؿى خالدو القىٍسًرمِّ عى  السٍِّنًد؛ فكتىبى ًمٍف ساعًتو ًإلىٍيًو:كى

ٍت ًركابييا ، عىج  ٍلتي ة حاكى ٍمتي الًبرىادىةى إن ًني، ... ًإذىا حاجى  كىتىٍبتي كعىج 
، كعنًدم ثكابييا م اته كاًئجي جى  (ِٖ)(كًلي، ًبًبالًد السٍِّنًد، ًعٍندى أىميًرىا ... حى

كىؿ قكؿ الفرزدؽ مف الميكلديف؟, كىؿ يجكز عميو قكؿ المحف كالخطأ كالشاذ كالخارج 
ـً اٍلعىرىًب عف كالـ العرب؟,كقاؿ أيضا:) ةي ًفي كىالى ذىفيكا ًمٍنيىا :الحاجى ةه حى األىصؿ ًفييىا حائجى

ذىفيكا ًمٍنيىا فىقىاليكا:حاجةه ك  مىعيكىىا رىد كا ًإلييا مىا حى ـٍ ًإياىا اٍليىاءى، فىمىم ا جى ٍمعييي ، فىدىؿ  جى حكائجي
كىاًئجى أىف اٍليىاءى مىٍحذيكفىةه ًمٍنيىا مىى حى , ككفانا مؤكنة الرد عمى المنكريف أيضا اإلماـ (ِٗ)(عى

كًجًو عىٍف  األىصمعي   هي ما أىنكرى ًإن  المغكم ابف برم, إذ قاؿ ابف منظكر فيما نقمو عنو:) ري ًلخي
: ةو؛ قىاؿى اجى ٍمًع حى ـٍ ييٍنطىٍؽ ًبًو، كىىيكى  ًقيىاًس جى ٍمعه ًلكىاًحدو لى كىالن ٍحًكي كفى يىٍزعيميكفى أىنو جى

ةه  اًئجى ييـٍ أىن  ,حى ذىكىرى بىٍعضي : كى ةه ليغىةه ًفي الحاجةً  وي قىاؿى :كأىم   ,سيًمعى حاًئجى ل ده فًإن   وي ًإن  :ا قىٍكليوي قىاؿى  وي ميكى
اءى ذىًلؾى ًفي حى  وي ألىن   ,خطأه ًمٍنوي  ًفي أىشعار اٍلعىرىًب ًديًث سىيًِّدنىا رىسيكًؿ الم ًو قىٍد جى ،كى

ًكم ًديًث مىا ري اءى ًفي اٍلحى اًء، فىًمم ا جى حى : اٍلفيصى ًف اٍبًف عيمىرى :أىف رىسيكؿى الم ًو  عى ًإف " ، قىاؿى
كىاًئًجًيـٍ  كىاًئًج الن اًس يىٍفزىعي الناسي ًإلييـ ًفي حى مىقىييـٍ ًلحى اآٍلًمنيكفى يىٍكـى  ؾى أيكلئً  ًلم ًو ًعبىادنا خى

ًديًث أىيضان:أىف رىسيكؿى الم ًو ,(َّ)"اٍلًقيىامىةً  ًفي اٍلحى اٍطميبيكا الحكائجى ًإلى ًحساًف ": قىاؿى  كى
كهً  قىاؿى ,(ُّ)"اٍلكيجي كىاًئًج بالًكٍتماًف لىيىا":كى مىى نىجاًح اٍلحى اءى ًفي أىشعار ,(ِّ)"اٍستىًعينيكا عى ًمم ا جى كى

اًء قى  حى :اٍلفيصى اًرًبيِّ مىمىةى اٍلميحى  ٍكؿي أىبي سى
ذىٍأتي ًبٍشران ... فًبٍئسى ميعىرِّسي الر ٍكًب السِّغابي  كاًئًجي ككى  ثىمىٍمتي حى

: :  ثىمىٍمتي أىصمحت؛ قىاؿى اٍبفي بىرِّمٍّ ةو قىاؿى اجى ٍمعي حى كىاًئجى جى مىى أىف حى ًفي ىىذىا اٍلبىٍيًت شىاًىده عى كى
ًمٍنييـٍ مىٍف يىقيكؿي  قىاؿى الش م اًخ:كى ةو ليغىةه ًفي الحاجًة؛ كى اًئجى ٍمعي حى  جى
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 تىقىط عي بىٍينىنىا الحاجاتي ًإال  ... حكائجى يىٍعتىًسٍففى مىعى الجىرمِّ 
قىاؿى األىعشى كى
(ّّ): 

كىاًئًج كالمىسائؿٍ  كؿى ًقباًبًو ... أىىؿي اٍلحى  الناسي حى
ٍزدىؽي: قىاؿى اٍلفىرى كى
(ّْ) 

ًلي ببالًد السٍِّندً   عندى أىميًرىا ... حكائجي جم اته كًعندم ثكابييا كى
افىةى: قىاؿى ًىٍميافي بفي قيحى  كى

ا الًنجى بييا الخى ا ... كمىألىٍت حيال  ًت الحكاًئجى ت ى ًإذا مىا قىضى  حى
: م دو اٍلقىاًسـً بٍ  قىاؿى اٍبفي بىرِّمٍّ ًئيًس أىبي ميحى ٍف قىٍكًؿ الش ٍيًخ الر  كيٍنتي قىٍد سيًئٍمتي عى ًميٍّ كى ًف عى

ًريًرمِّ ًفي ًكتىاًبًو دير ة الغىك اص: قىاؿى  ًإف   اٍلحى كىاص  كى اًليىا اٍلخى كىاًئجى ًمم ا تكى ـ ًفي اٍسًتٍعمى لىٍفظىةى حى
: ًريًرم  قىدٍ  اٍلحى اًف كى كىاًئجى ًإال بىٍيتنا كىاًحدنا ًلبىًديًع الز مى مىى تىٍصًحيًح لىٍفظىًة حى ـٍ أىسمع شىاًىدنا عى  لى

ًمطى ًفيًو؛ كىىيكى قىٍكليوي:  غى
ـٍ تيٍقضى ًفيًو الحكائجي  ًفيعه ًإذا لى ٍكسىؽه ... رى  فىًسي اًف بىٍيتي العىٍنكىبيكًت كجى

ًديثً  فأىكثرتي  , كما ساقو ابف برم  يكفي في الرد عمى (ّٓ)(ااًلٍسًتٍشيىادى ًبًشٍعًر اٍلعىرىًب كىاٍلحى
عشى كالفردزؽ كالشماخ حجة عمى المنكريف, كالشكاىد الفصيحة لشعراء مثؿ األ

الحريرم كغيره مف أئمة المغة الذيف نفكا سماعيـ لفظة الحكائج في كالـ العرب, فالذم 
ةى ًمفى يحفظ حجة عمى مف لـ يحفظ, كقاؿ ابف برم أيضا:) اجى ف فيكا اٍلحى كىمىا خى كى

ًة،أىال اًئجى ـً اٍلعىرىبً  اٍلحى ، كأىنيا ًمٍف كىالى كىاًئجى ةى حى ؟ فأىثبت ًصح  كىاًئجى مىى حى مىعيكىىا عى ـٍ جى كأىف  تىرىاىي
ـٍ ييٍنطىٍؽ ًبيىا ًعٍندىهي  ف كىافى لى ةو، كاً  اًئجى ةن مىٍحذيكفىةه ًمٍف حى اجى ذىكىرى اٍبفي السِّكِّيًت ًفي ًكتىاًبًو ,...حى كى

كىاًئًج:ييقىاؿي  كائجي األىلفاظ بىابي اٍلحى ٍمًع حاجةو حاجاته كحاجه كًحكىجه كحى ٍيًو ,(ّٔ)ًفي جى قىاؿى ًسيبىكى كى
زى :"ًفي ًكتىاًبوً  وي كاٍستىٍنجى زى فالفه حكاًئجى :تىنىج  ،ًبمىٍعننى،ييقىاؿي اءى ًفيًو تىفىع ؿى كاٍستىٍفعىؿى ًفيمىاجى

وي  كزي ", حكائجى كىاًئجى يىجي ذىىىبى قىٍكـه ًمٍف أىىؿ الم غىًة ًإلى أىف حى اءى  كى ٍكجى ٍمعى حى ًقيىاسييىا  أىف يىكيكفى جى كى
كاجو  ، حى حارو ـً اٍلعىرىًب  ًمٍثؿي صى ٍقميكبي ًفي كىالى كاًئجى كىاٍلمى ارى حى مىى اٍلًجيـً فىصى ثيـ  قيدِّمىًت اٍليىاءي عى
: ,كىًثيره  ًمًيـٍ  كىاٍلعىرىبي تىقيكؿي كائجؾ ًفي كىًثيرو ًمٍف كىالى ا يىقي  ,بيداءىاتي حى كىًثيرنا مى كؿي اٍبفي كى

اًت، السِّكِّيًت: ييـٍ ًفي اٍلبىسىاًتيًف كىالر احى كىاًئجى ًمطى األىصمعي ًفي  ًإنيـ كىانيكا يىٍقضيكفى حى نما غى كاً 
ةن عىًف اٍلًقيىاسً  اًرجى ل دىةن ككنييا خى عىمىيىا ميكى ت ى جى ًكيى عىٍنوي حى مىا كىافى  ألىف   ىىًذًه الم ٍفظىًة كىمىا حي
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مىى ًمٍثًؿ اٍلحى  مىى أىنيا عى كىاًئرى فىقىطىعى ًبذىًلؾى عى مىى غىكىاًئرى كىحى ًة ًمٍثؿى غارةو كحارىةو الى ييٍجمىعي عى اجى
ٍبًد الر ٍحمىًف عىًف  كىى الر قىاًشي  كىالسًِّجٍستىاًني  عىٍف عى مىى أىنو قىٍد حى ةو عى ل دىةه غىٍيري فىًصيحى ميكى

عى عىٍف ىىذىا اٍلقىكٍ  وي أىن   األىصمعيِّ  ٍيًر بىٍحثو كىالى  ًؿ،رىجى نما ىيكى شىٍيءه كىافى عىرىضى لىوي ًمٍف غى كاً 
: ، قىاؿى ـً الن ًبيٌ  ألىف   ,كىىىذىا األىشبو ًبوً  نىظىرو كدنا ًفي كىالى  ًمٍثمىوي الى يىٍجيىؿي ذىًلؾى ًإذ كىافى مىٍكجي

اًء؛ حى ـً اٍلعىرىًب اٍلفيصى كىالى ـٍ يىمير  ًبوً  ،كى ًريًرم  لى ديكفى  عىًف األىصمعيِّ  ًإال اٍلقىٍكؿي األىكؿي  ككأىف اٍلحى
,كىاىنا ثمة أمر كاضح كىك أف  ابف برم" رحمو اهلل تعالى" لـ يفتو اإلشارة (ّٕ)(الث اًني

إلى أف  ىذا المفظ قد كرد في الحديث النبكم الشريؼ, فاحتج  بو عمى المنكريف فصاحة 
تي تكىـ أصحابيا مف الخكاص ىذه المفظة كالحريرم الذم عد ه مف األلفاظ ال

استعماليا, كىذا مردكد عميو بما ساقو ابف برم مف شكاىد فصيحة, كأن وي قد أكثر مف 
االستشياد بالحديث النبكم الشريؼ, كىك بيذا يسبؽ ابف مالؾ في ىذا االحتجاج في 
مسائؿ نحكية كصرفية كقفت عمييا في غير ىذا البحث أيضا, كىك رأم لـ أجد إشار 

و مف الباحثيف المعاصريف بحسب عممي المتكاضع, كمنو أيضا ما ركاه أبك جعفر إلي
 المبي مف قكؿ الشاعر:

 . (ّٖ)اينى مً مً سٍ المن  جى ائً كى ... فىتيقضي حى  ر ليؤمو يٍ خى  فى ابٍ يى  تى نٍ أى  ًلتىقيـٍ 
كالشكاىد مف كالـ الفصحاء مشيكرة معركفة ال تخفى عمى طالبييا, فمف ذلؾ ما      
:ًإف  أىًميرى ):بسنده ابف سعد ركاه ٍبًد قىٍيسو بىعىثى ًإلىٍيًو أىًميري اٍلبىٍصرىًة فىقىاؿى اًمرى ٍبفى عى أىف  عى

ًني ٍؤًمًنيفى أىمىرى اتً ,تىٍأًتيى األيمىرىاءى؟ ؾى كمايمنعي ...أىٍف أىٍسأىلىؾى  اٍلمي اجى ـٍ طيالبي اٍلحى :لىدىل أىٍبكىاًبكي , قىاؿى
كى  كا حى ـٍ فىاٍقضي ييـٍ فىاٍدعيكىي : ,ركل(ّٗ)(اًئجى رىبى اليىييكدى )أىبيك ميٍصعىبو ط اًب ضى أىف  عيمىرى ٍبفى اٍلخى

يىٍقضيكفى  قيكفى ًبيىا، كى ًدينىًة ًإقىامىة ثىالىث لىيىاؿو يىتىسىك  ارىل كىالمىجيكسى ًباٍلمى كىالن صى
) ييـٍ كىاًئجى حى
م ًد ٍبًف كىٍعبو كركل سعيد بف منصكر بسنده:),(َْ) ـى رىسيكؿي الم ًو عىٍف ميحى :قىًد قىاؿى

  ًة ـٍ كىمىا يىتىكىم ـي أىٍىؿي اٍلًكتىاًب ًفي الص الى كىاًئًجًي ًة ًفي حى ًدينىةى، كىالن اسي يىتىكىم ميكفى ًفي الص الى اٍلمى
) ـٍ كىاًئًجًي ًفي حى
دِّثي أىف  أىبىاهي ع)كركل اإلماـ أحمد عف:,(ُْ) ٍرًمي  ييحى ًممىةى اٍلجى ك ٍبفى سى نىفىرنا ٍمرى كى

فىديكا ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو  تىعىم ـى الن اسي  ًمٍف قىٍكًمًو كى ٍكا  ًحيفى ظىيىرى أىٍمريهي كى فىقىضى
) ييـٍ كىاًئجى حى
ٍنبىؿو كركل أيضا بسنده:),(ِْ) اًلًؾ ٍبًف حى ؿو ًمٍف بىًني مى ٍبًد الم ًو ٍبًف الس ٍعًدمِّ رىجي عىٍف عى

مىى الن ًبيِّ  ـى عى الىنىا أىن وي قىًد اًبًو فىقىاليكا لىوي اٍحفىٍظ ًرحى  فىقىاؿى الن ًبي  ...ًفي نىاسو ًمٍف أىٍصحى
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) ـٍ كىاًئًجًي ٍيره ًمٍف حى تيؾى خى اجى ٍبًد كركل األزرقي بسنده عف: ,(ّْ)حى ًجيًد ٍبًف عى ٍبًد اٍلمى )عى
ٍبًد اٍلعىًزيًز  :أيٍخًبٍرتي أىف  عيمىرى ٍبفى عى ٍف أىًبيًو قىاؿى ـى مىك ةى،اٍلعىًزيًز،عى فىطىمىبى  كىىيكى ًإٍذ ذىاؾى أىًميره  قىًد

ـٍ  مىٍيًي ، فىأىبىى عى ـٍ كىاًئًجًي يىٍنظيرى ًفي حى ، كى قىاـً ـٍ بىٍعضى اٍلمى ـى بىٍيفى أىٍظييًرًى ًإلىٍيًو أىٍىؿي مىك ةى أىٍف ييًقي
:فىقى  ٍمًرك ٍبًف عيٍثمىافى قىاؿى ـٍ فىاٍستىٍشفىعيكا ًإلىٍيًو ًبعىٍبًد الم ًو ٍبًف عى ف  لىيي ،كىاً  اؿى لىوي:ات ًؽ الم وى،فىًإن يىا رىًعي تيؾى

) ـٍ كىاًئًجًي ـٍ ييًحب كفى أىٍف تىٍنظيرى ًفي حى قًّا،كىىي مىٍيؾى حى عى
ٍبًد كركل ابف زنجكيو :) ,(ْْ) أىف  عيمىرى ٍبفى عى

كىاًئًج  مىٍيًو الش ٍمعىةي مىا كىافى ًفي حى ،اٍلعىًزيًز كىافى ييٍسرىجي عى ـٍ  اٍلميٍسًمًميفى كىاًئًجًي فىًإذىا فىرىغى ًمٍف حى
ـٍ ًحيفى شىاءى )قىاؿى الن ًبي  ,كركل البخارم بسنده:(ْٓ)أىٍطفىأىىىا( كي كىرىد ىىا  :ًإف  الم وى قىبىضى أىٍركىاحى

( ًحيفى شىاءى، ـٍ يي كىاًئجى ٍكا حى ـى ًإلىى رىسيكؿً كركل ابف أبي شبة بسنده : ,(ْٔ)فىقىضى  الم ًو  )أىن وي قىًد
ـٍ سىأىليكهي،فىقىضىى  كا أىن يي مىٍيًو كىافى ًفيمىا ذىكىري ميكا عى ٍفًد بىًني قىٍكًمًو ثىًقيؼو فىمىم ا دىخى ًفي كى

) ييـٍ كىاًئجى حى
ٍيًميِّ ركل أبك داكد بسنده:ك  ,(ْٕ) كىانىٍت ًلي ًإلىى ميعىاًكيىةى  )عىٍف أىًبي تىًميمىةى اٍلييجى :كى

ةه ثيـ  ذىكىٍرتييى  اجى : لىٍيسى يىٍقًضيىيىا ًلي حى ، فىقيٍمتي ميعىاًكيىةي:كىالم ًو لىقىٍد طىمىبى ًإلىي   فىقىاؿى ... ا ًإلىى تىًميـو
ٍيري كىاًحدو فى  ةى غى اجى (أىىًذًه اٍلحى ييـٍ كىاًئجى ى حى , فىقىضى ـٍ )عىٍف كركل أيضا (ْٖ)ذىنيكا لىيي

مىدي:ال ًذم :الص  ،قىاؿى ـى ( ًإٍبرىاًىي ييـٍ كىاًئجى ٍممىافى كركل البزار:),(ْٗ)يىٍصًمدي ًإلىٍيًو الن اسي حى عىٍف سى
) ـٍ ـٍ فىآًذنيكًني ًبًي ًدًى ييـٍ كىأىرىاديكا الر ٍجعىةى ًإلىى ًبالى كىاًئجى ٍكا حى :ًإذىا قىضى ـٍ ...فىقيٍمتي لىيي  ,(َٓ)اٍلفىاًرًسيِّ

دِّثٍ كركل أبك يعمى:) :حى :قيٍمتي أًلىنىسو ٍف ثىاًبتو قىاؿى دِّثيوي عى ييحى اًجيًب الى ًني ًبشىٍيءو ًمٍف ىىًذًه اأٍلىعى
: ٍيريؾى قىاؿى م ى رىسيكؿي الم ًو  غى ًدينىةً  صى ا الظ ٍيرى ًباٍلمى ٍف لىوي أىٍىؿه  فىنىادىل ًباٍلعىٍصرً ...يىٍكمن ـى مى فىقىا

ًدينىًة يىتىكىضى  (ؤي ًباٍلمى ييـٍ كىاًئجى يىٍقضيكفى حى ٍبدىاهلًل ٍبفى عف:), كركل الطحاكم بسنده (ُٓ)كفى كى عى
ثىةه  :الن ٍكـي ثىالى ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص يىقيكؿي ى، يىٍقًضي الن اسي ...عى ٍرًؽ فىنىٍكمىةي الض حى فىأىم ا نىٍكمىةي اٍلخي

) ييـٍ كىاًئجى حى
, أيضا ركلك ,(ِٓ) ٍيفو : :)عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى ًفي  "ًسٍرنىا مىعى رىسيكًؿ اهلًل  قىاؿى

ٍلنىا  فىاٍستىٍيقىظى رىسيكؿي اهلًل ...غىٍزكىةو  ,ثيـ  نىزى ت ى اٍرتىفىعىًت الش ٍمسي ٍمنىا ًمٍف مىًسيًرنىا حى نىا فىاٍرتىحى فىأىمىرى
) ـٍ يي كىاًئجى ى اٍلقىٍكـي حى :أىٍقبىؿى رىٍىطه مىعىييـي اٍمرىأىةه  أىبي:)عف أيضا ركل,ك (ّٓ)فىقىضى الط فىٍيًؿ، قىاؿى

ليكا فىتىفىر قيكا ت ى نىزى ( حى ـٍ كىاًئًجًي ًفي حى
ٍبًد اهلًل يىٍغديك ,كركل الدينكرم بسنده:)(ْٓ) فىكىافى عىاًمري ٍبفي عى

كىاًئًجًيـٍ  ًرفيكفى ًفي حى ًة الط ًريًؽ اأٍلىٍعظىـً كىالن اسي ميٍنصى مىى قىاًرعى ـٍ ذىاًىًبيفى يىًميننا  فىيىٍقعيدي عى فىًإذىا رىآىي
: ؛قىاؿى ًشمىاالن !غىدىا اٍلغىادي  كى (يىا رىبِّ ـٍ كىاًئًجًي كفى ًفي حى

ٍبدياهلًل ٍبفي بسنده: أيضا ركلك ,(ٓٓ) )نىا عى
: ٍكعىتىٍيًف( ميٍسًمـً ٍبًف قيتىٍيبىةى قىاؿى ـٍ ًبرى يي كىاًئجى اًلًحيفى كىانيكا يىٍستىٍنًجحيكفى حى ,كركل (ٔٓ)بىمىغىًني أىف  الص 
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ـى سي أيضا:) :ًب :ًقيؿى ًلعىرىابىةى األىٍكًسيِّ ؛قىاؿى :عىًف اٍلعيٍتًبيِّ ؟ قىاؿى ، ٍدتى قىٍكمىؾى ـٍ اًىًمًي  أىٍعفيك عىٍف جى
) ـٍ كىاًئًجًي ، كىأىٍسعىى ًفي حى ـٍ كىأيٍعًطي سىاًئمىيي
:كركل أيضا:), (ٕٓ) كري ًلٍممىٍيًدمِّ يىاأىبىا  قىاؿى اٍلمىٍنصي

ٍبًداهلًل! ال ًبيًّا عى ًييًّا كىال غى ييكال كىال عى اًجبي جى ؿ  ...يىٍنبىًغي أىٍف يىكيكفى اٍلحى اًت ًفي كىأىخى اجى ًبذىًكم اٍلحى
) ـٍ كىاًئًجًي حى
 ,كىؤالء ىـ أرباب الفصاحة كالبالغة, فكيؼ يقاؿ عف كالميـ أن وي شاذ؟,(ٖٓ)

كىاىنا استعمؿ الخميفة العباسي المنصكر المفظيف معاأعني الجمع القياسي "الحاجات 
:ًإف  اهللى قىا أيضا:)عىٍف رىسيكًؿ اهلًل  ركلك كالحكائج",فيذا يدالف عمى فصاحتيما,  تىبىارىؾى  ؿى

ـٍ أيكلىًئؾى اآلًمنيكفى ًمٍف  كىاًئًجًي ـٍ ًفي حى كىاًئًج الن اًس يىٍفزىعي الن اسي ًإلىٍيًي ٍمقنا ًلحى مىؽى خى تىعىالىى خى كى
ًة( ٍمتي  ثابت), كركل ابف األعرابي بسنده عف(ٗٓ)عىذىاًب اهلًل يىٍكـى اٍلًقيىامى : دىخى اٍلبينىاًني  قىاؿى

مىى أىنى  اًلؾو عى ٍينىاؾى رىسيكؿى الم ًو  ,ًس ٍبًف مى :رىأىٍت عى ـٍ فىقىب ٍمتيييمىا , ؟فىقيٍمتي :نىعى أىظين وي قىاؿى
كىاًئًج رىسيكًؿ الم ًو  ؾى ًفي حى :فىمىشىٍت ًرٍجالى الطبراني:)عىٍف شىد اًد ٍبًف أىٍكسو  ركلك ,(َٔ)؟(قىاؿى

، اًرمِّ ٍنوي "اأٍلىٍنصى :قىاؿى ًلي رىسيكؿي الم وً  "رىًضيى الم وي عى : يىا شىد ادي ٍبفى أىٍكسو ًإذىا كىنىزى الن اسي قىاؿى
ًء اٍلكىًممىاتً  ةى فىاٍكًنٍز ىىؤيالى ٍيتىيىا يىا ...الذ ىىبى كىاٍلًفض  كىاًئًج الد ٍنيىا كىاآٍلًخرىًة ًإال  قىضى ةن ًمٍف حى اجى حى كىالى

) ـى الر اًحًميفى أىٍرحى
مىٍيًو ًنٍعمىةن رىسيكؿي الم وً  أيضا)قىاؿى  ركلك , (ُٔ) ـى الم وي عى ٍبدو أىٍنعى ا ًمٍف عى :مى

،فىقىٍد عىر ضى ًتٍمؾى النٍِّعمىةى  ـى كىاًئًج الن اًس ًإلىٍيًو فىتىبىر  عىؿى شىٍيئنا ًمٍف حى مىٍيًو، ثيـ  جى فىأىٍسبىغىيىا عى
كىاًؿ( لمز 
ـٍ مىا كىانيكا :ًإف  ًلم ًو أيضا)قىاؿى رىسيكؿي الم وً  ركلك ( ِٔ) ا ييًقر ىىا ًعٍندىىي ًعٍندى أىٍقكىاـو ًنًعمن

) ـٍ ـٍ يىمىم كىي ا لى كىاًئًج الن اًس مى ًفي حى
كىاًئجى أيضا:)قىاؿى رىسيكؿي اهللً  ركل,ك (ّٔ) ٍف تىرىؾى حى مى : كى

ييؤىدِّم ًإلىٍييً  ييـٍ كى كىاًئجى ت ى يىٍقًضيى حى ًتًو حى اجى ـٍ يىٍنظيًر اهللي ًفي حى (الن اًس لى ـٍ قًِّي ـٍ ًبحى
 ركلك ,(ْٔ)

قىاؿى الن ًبي   أيضا ييٍؤبىوي ًبًو ال ًذيفى  )كى ٍيًف، الى ن ًة كيؿ  أىٍشعىثى أىٍغبىرى ًذم ًطٍمرى ًإف  ًمٍف أىٍىًؿ اٍلجى
ٍدًرًه( ـٍ تىمىٍجمىجي ًفي صى ًدًى كىاًئجي أىحى ـٍ ييٍؤذىٍف لىييـٍ حى مىى اأٍليمىرىاًء لى ًإذىا اٍستىٍأذىنيكا عى
 تماـ ركلك  ,(ٓٔ)

( :)قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  كىاًئجى ًميًس يىٍكـي طىمىًب حى يىٍكـي اٍلخى كى
أيضا:)قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  ركل,ك (ٔٔ)

: ٍـ مىى نىٍفًسًو أىٍف الى ييعىذِّبىيي كىاًئًج الن اًس آلىى عى اًء حى ييـٍ ًلقىضى ًإف  ًلم ًو ًعبىادنا اٍختىص 
كىاًئًج اأٍلىرىاًمًؿ قىاؿى رىسيكؿي اهللً ـ:)كركل أبك نعي,(ٕٔ)ًبالن اًر( : يىا ميعىاذي...كىأىٍسًرٍع ًفي حى

عىفىاًء( كىالض 
ٍبًد اهلًل يىٍخريجي ًإلىى بسنده عف أيضا ركلك ,(ٖٔ) ـى ٍبفى عى :رىأىٍيتي سىاًل ٍنظىمىةي،قىاؿى :)حى

كىاًئجى نىٍفًسًو( مىى  أيضا:)قىاؿى رىسيكؿي اهللً  ركلك ,(ٗٔ) الس كًؽ فىيىٍشتىًرم حى :ًإف  اٍلعىٍبدى لىييٍشًرؼي عى
: اًت الد ٍنيىا فىيىٍذكيريهي اهللي تىعىالىى ًمٍف فىٍكًؽ سىٍبًع سىمىاكىاتو فىيىقيكؿي اجى ةو ًمٍف حى اجى ًئكىًتي ًإف   حى يىا مىالى
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كىاًئًج الد ٍنيىا( ةو ًمٍف حى اجى مىى حى ٍبًدم ىىذىا قىٍد أىٍشرىؼى عى عى
،  ركل,ك (َٕ) أيضا:)ثنا الش ٍعًبي 

اًجبىوي قىاؿى  كىافى حى في مىٍكلىى ًزيىادو كى د ثىًني عىٍجالى :حى ٍنًزًلًو مىشىٍيتي :قىاؿى رىجى ًمٍف مى كىافى ًزيىاده ًإذىا خى
ده مً ...أىمىامىوي ًإلىى اٍلمىٍسًجدً  كىاًئًج الن اًس كىأىحى كا ًفي حى اًقفه فىكىتىبى ًزيىاده ًإلىى عيم اًلًو:الى تىٍنظيري ـٍ حى ٍنكي

اًئعه( أىٍك جى
: :)شيٍعبىةى،عف يضاأ ركلك ,(ُٕ) مىسى ـٍ  يىقيكؿي غىٍيرى مىر ةو كيم مىا جى كىاًئجي ًلي ًإلىٍيكي لىٍكالى حى

ـٍ  مىٍستي مىعىكي وي أىٍف يىٍسأىؿى ًلًجيرىاًنًو اٍلفيقىرىاًء( مىا جى كىاًئجى كىانىٍت حى كى
:)عىٍف بسنده  قييالبي ركلك ,(ِٕ)

ًميِّ ٍبفً  ٍنوي "أىًبي طىاًلبو  عى كىاًئًج الن اًس ًفي "رىًضيى الم وي عى ،ثيـ  قىعىدى ًفي حى م ى الظ ٍيرى :أىن وي صى
بىًة اٍلكيكفىًة( رىحى
ط اًب ًإلىى أىًبي ميكسىى اأٍلىٍشعىًرمِّ ,كركل البييقي بسنده:)(ّٕ) كىتىبى عيمىري ٍبفي اٍلخى

ٍنييمىا" ـٍ يىزىؿٍ  أىن وي  "رىًضيى اهللي عى كىاًئجى الن اًس( لى كهه يىٍرفىعيكفى حى يضا:)قىاؿى أ كركل,(ْٕ)ًلمن اًس كيجي
ةو سىٍبًعيفى ًمٍف الن ًبي   اجى ميعىًة قىضىى اهللي لىوي ًمائىةى حى لىٍيمىًة اٍلجي ميعىًة كى مىي  ًفي يىٍكـً اٍلجي م ى عى : صى

كىاًئًج اآٍلًخرىًة، كىاًئًج الد ٍنيىا( حى ًثيفى ًمٍف حى ثىالى كى
فىًإٍذا طىمىعى  أيضا:)عىٍف رىسيكؿى اهلًل  ركلك ,(ٕٓ)

ًئكىًة الر ًحيؿى الر ًحيؿى فىيىقيكليكفى  نىعى اهللي ًفي : اٍلفىٍجري يينىاًدم ًجٍبًريؿي مىعىاًشرى اٍلمىالى يىاًجٍبًريؿي فىمىا صى
ٍؤًمًنيفى ًمٍف أيم ًة مٍحمىدو  كىاًئًج اٍلمي ط اًب كىافى ًإذىا  عيمىرى ٍبفى أف  يضا:)أ ركلك ,(ٕٔ)؟(حى اٍلخى

مىٍيًيـٍ  كىاًئًج الن اًس(... بىعىثى عيم االن اٍشتىرىطى عى ـٍ ديكفى حى كىالى تيٍغًمقيكا أىٍبكىابىكي
يضا:)قىاؿى أ ركلك , (ٕٕ)

كىاًئًج الن اًس(... رىسيكؿي اهللً  اًء حى مىى قىضى مىوي عى ٍيرنا اٍستىٍعمى ذىا أىرىادى اهللي ًبعىٍبدو خى كىاً 
ركل ك , (ٖٕ)

نىًفي ةً عف يضاأ بسنده م دي اٍبفي اٍلحى ـي اهلًل ::)ميحى ـٍ ًنعى كىاًئجى الن اًس ًإلىٍيكي أىي يىا الن اسي اٍعمىميكا أىف  حى
ا( ؿى ًنقىمن ك  ،فىالى تىمىم كىىا فىتيحى ـٍ ؿ  ًإلىٍيكي ى :)قىاؿى الن ًبي  الشجرم ركلك  ,(ٕٗ)عىز  كىجى :مىٍف قىضى

ـى الم وى عيٍمرىهي(أًلىًخيًو اٍلميٍؤمً  دى كىاًئًج الد ٍنيىا كىافى كىمىٍف خى ةن ًمٍف حى اجى ًف حى
ًكمى ركل البغكمك ,(َٖ) :)كىري

، قىاؿى ًلميعىاًكيىةى: سىًمٍعتي رىسيكؿى الم ًو البغكم يىًني  ك ٍبفى مير ةى اٍلجي ـى عىٍمرى ٍريى ًكمى أف  أىبىا مى :)كىري
 ٍٍف أىٍمًر اٍلميس :مىٍف كىاله الم وي شىٍيئنا مى فىٍقًرًىـٍ  ًمًميفى ،يىقيكؿي ، كى ـٍ ، كىًخم ًتًي ـٍ ًتًي اجى  فىاٍحتىجىبى ديكفى حى

فىٍقًرًه، ًتًو كىًخم ًتًو كى اجى : اٍحتىجىبى الم وي ديكفى حى كىاًئًج  قىاؿى مىى حى عىؿى ميعىاًكيىةي رىجيال عى فىجى
لي عمي  :)عف جابر بف عبد اهلل األنصارم قاؿ:قاؿبسنده  األصبياني ركلك ,(ُٖ)الن اًس(

أمير  ,فيذا سيدنا عمي(ِٖ) كثيرٍت حكاًئجي الناس إليو(...جابر :يا  بف أبي طالب
يضا:)قىاؿى رىسيكؿي أ ركل بسندهك البمغاء ال يمكف أف يسرم عمى لسانو المفظ العامي 

سىبٍ الم وً  ى الم وي لىوي اثنتىٍيًف كى كاًئًج الد نيا قىضى ةن ًمٍف حى اجى ى ألًخيو حى ةن :مىٍف قىضى اجى ًعيفى حى
بسنده  ركل الذىبيقد جمع حاجة عمى حكائج, ك  فيذا رسكؿ اهلل,(ّٖ) أسيمييا المغًفرة(
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مىى سيٍفيىافى يىعيكديهي  ؿى عى ٍكًر دىخى ـ  المىٍنصي مىًد عى ٍبدىالص  :ًإف  عى ًقٍيؿى ًد:يىا أىبىا ...)كى مى ٍبدي الص  فىقىاؿى عى
ٍبًداهلًل  ةه?أعى اجى :نىعىـٍ ,لىؾى حى ( قىاؿى كىاًئجى ةي ٍبفي ,كركل السرقس طي:)(ْٖ)ثىالىثي حى يىٍرًكيًو قىًبيصى

اًبرو  (: ،قىاؿى  جى كىاًئجى بىعىثىنىًي ًزيىاده ًإلىى ميعىاًكيىةى ًفي حى
ق(بسنده َّٔكركل اآلجرم) (ٖٓ)

ًديًنيٌ عف: ي اش بف أبي ربيعىة الى عمر , )ًزيىاد بف أبي ًزيىاد اٍلمى مى اٍبف عى قىاؿى أىٍرسمًني مكالى
قاؿ عمر رضي اهلل عنو: كركل ابف المبرد الحنبمي:)  (ٖٔ)(بف عبد العزيز ًفي حكائج لىوي 

ـي ن  في الرعية حكالن، فإً  "لئف عشت إف شاء اهلل تعالى ألسيرف   لمناس حكائج  أف   ي أعم
: مىارأىٍيتي  ,كركل الفارسي بسنده عف:)(ٕٖ)(يعنِّ  عي طى قٍ تي  ٍيدو عىٍف أىًبيًو قىاؿى عىطىاءى ٍبفى  اٍبف زى

ًتي اجى مىى حى الىسىتىوي عى كىاًئًج الد ٍنيىا ًإال  آثىٍرتي ميجى ةه ًمٍف حى اجى ًلي حى , (ٖٖ)(يىسىارو ًفي مىٍجًمسو قىط  كى
ٍبًد اٍلعىًزيًز ذىاتى كركل بسنده أيضا:) :كيٍنتي ًفي سىمىًر عيمىرى ٍبًف عى عف ميمكف ابف ًمٍيرىافى قىاؿى

:يىاأىًمي كىاًئًج لىٍيمىةو فىقيٍمتي ا أىرىل؟ أىٍنتى ًبالن يىاًر مىٍشغيكؿه ًفي حى مىى مى ا بىقىاؤيؾى عى ٍؤًمًنيفى مى رى اٍلمي
:كيٍنتي أىٍختىًمؼي ًفي , كركل أيضا:(ٖٗ)(الن اسً  ٍف أىًبيًو قىاؿى عف عباد بف ميكسىى اٍلًحٍمًصيِّ عى

ٍيًد ٍبًف كىٍىبو فىكىافى اأٍلىٍعمىشي يمزمو كىاًئًج زى شيٍعبىةى الجعد بسنده عف:) ,كركل ابف(َٗ)(حى
ـٍ  مىٍستي لىكي ـٍ مىا جى كىاًئجي لىنىا ًإلىٍيكي :لىٍكالى حى وي يىٍسأىؿي ًلًجيرىاًنًو ,يىقيكؿي كىاًئجي كىافى حى :كى ف افي قىاؿى عى

اٍلفيقىرىاًء(
د ثىنىا أىبيك اأٍلىٍحكىصً  أبي كركل ابف ,(ُٗ) : حى د ثىنىا أىبيك بىٍكرو قىاؿى  عىٍف كيمىٍيبً  شيبة:)حى

: تىٍقبىميًني ًمفى اٍلعىاًمًؿ الى  رىاًج فىقىاؿى ـي اٍلخى : أىتىاًني ًدٍىقىافه عىًظي : قيٍمتي اًلٍبًف عيمىرى ، قىاؿى ٍبًف كىاًئؿو
كىاًئًجًو( يىٍضطىًربى ًفي حى اًمميوي، كى ٍنوي شىٍيئنا ًإال  ًلييٍؤًمنىوي عى أىتىقىب ميوي أًليٍعًطيى عى
كركل اإلماـ  (ِٗ)

رىجى  :)عىفٍ بسنده أحمد قىٍد خى :كيٍنتي مىعى أىًبي ذىرٍّ رىًحمىوي الم وي، كى اًمًت قىاؿى ٍبًد الم ًو ٍبًف الص  عى
وي( كىاًئجى عىؿى يىٍقًضي حى اًريىةه لىوي، فىجى مىعىوي جى ًبيعىةى ٍبًف بسنده كركل أيضا, (ّٗ)عىطىاؤيهي كى :)عىٍف رى

ـي رىسيكؿى الم وً :كىٍعبو قىاؿى  كىاًئًجًو نىيىاًرم أىٍجمىعى(,  كيٍنتي أىٍخدي كىأىقيكـي لىوي ًفي حى
,كركل (ْٗ)

ٍدًر الن يىاًر، قيًضيىٍت  :)أىف  رىسيكؿى الم ًو بسنده الدارمي ٍف قىرىأى يس ًفي صى :مى قىاؿى
وي( كىاًئجي حى
ٍبًد اٍلعىًزيبسنده كركل  ,(ٓٗ) ،أىن وي كىافى ًعٍندى عيمىرى ٍبًف عى ًز، فىأىتىاهي :)عىٍف عيمىارىةى اٍلقيرىًشيِّ

عى،  رىجى رىجى وي، فىمىم ا خى كىاًئجى ى لىوي حى ٍنوي، فىقىضى أىبيك بيٍردىةى ٍبفي أىًبي ميكسىى اأٍلىٍشعىًرمِّ رىًضيى الم وي عى
؟ كىاًئجيؾى ـٍ تيٍقضى حى ؟ أىلى : مىارىد ؾى ؟ فىقىاؿى لىوي عيمىري : أىذىكىرى الش ٍيخي :بىمىى( فىقىاؿى عيمىري  ,(ٔٗ)قىاؿى

وي :قىاؿى رىسيكؿي الم وً زار بسنده:)كركل الب كىاًئجى تىوي،أىٍك حى اجى ب وي حى ـٍ رى ديكي  كيم يىا( :ًليىٍسأىٍؿ أىحى
: كىافى الى ييفىاًرؽي رىسيكؿى الم وً بسنده عف ,كركل أبي يعمى(ٕٗ) ًف قىاؿى ٍبًد الر ٍحمى ًمن ا  :) عى
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اًب الن ًبيِّ  ٍمسىةه أىٍك أىٍربىعىةه ًمٍف أىٍصحى كىاًئًجًو ًبالم ٍيًؿ كىالن يىاًر( خى ا يىنيكبيوي ًمٍف حى ًلمى
,كركل (ٖٗ)

كىاًئًجوً :) قىاؿى رىسيكؿي الم وً بسنده أيضا ٍف أىٍلطىؼى ميٍؤًمننا أىٍك خىؼ  لىوي ًفي شىٍيءو ًمٍف حى  :مى
دىـً الٍ  مىى الم ًو أىٍف ييٍخًدمىوي ًمٍف خى قًّا عى ، كىافى حى غيرى ذىاؾى أىٍك كىبيرى ن ًة(صى  ,كركل الدكالبي(ٗٗ)جى

وي(بسنده كىاًئجى ٍبًد اٍلعىًزيًز حى :كيٍنتي أىٍشتىًرم ًلعيمىرى ٍبًف عى ًد قىاؿى :)عىًف اأٍلىٍسكى
 كركل الطحاكم ,(ََُ)

ك أىٍخبىرىهي أىن وي سىًمعى رىسيكؿى اهللً بسنده ٍبدى اهلًل ٍبفى عيمىرى أىٍك عىٍمرو ـٍ ًإذى ...:)أىف  عى دىكي :"ًإف  أىحى ا قىاؿى
، تىوي أىتىى الش ٍيطىافي الى وي( أىتىى صى كىاًئجى فىذىك رىهي حى

اًبًر ٍبًف بسنده كركل الطبراني (َُُ) :)عىٍف جى
ـي الن ًبي   :كىافى شىاب  يىٍخدي كىاًئًجًو( سىميرىةى قىاؿى يىًخؼ  ًفي حى كى

:)عىٍف بسنده  ,كركل أيضا(َُِ)
:لىم ا ٍجرو قىاؿى رىٍجتي كىاًفدنا  كىاًئًؿ ٍبًف حي م ـى خى سى مىٍيًو كىآًلًو كى م ى الم وي عى بىمىغىنىا ظيييكري رىسيكًؿ الم ًو صى

ـً  كى ًف ٍبفى اٍلحى ٍبدى الر ٍحمى ل ٍيتيؾى اٍلكيكفىةى  فىقىاؿى  عىٍف قىٍكًمي...فىدىعىا عى ًسٍر ًبكىاًئًؿ ٍبًف  لىوي:ًسٍر فىقىٍد كى كى
كىائً  ٍجرو فىأىٍكًرٍموي كىاٍقًض حى وي(حي :" بسنده بك نعيـأكركل   (َُّ)جى ، قىاؿى اًلحو ٍمعىةي ٍبفي صى :)ثىنىا زى

وي ًإلىٍيًو،فىكىتىبى ًإلى  كىاًئجى فىعى ًإلىٍيًو حى مىٍيًو ًإال  رى اًزـو يىٍعًزـي عى ٍيًو:أىم ا كىتىبى بىٍعضي بىًني أيمىي ةى ًإلىى أىًبي حى
مىي  ًإال   اءىًني ًكتىابيؾى تىٍعًزـي عى كىاًئًجي كىىىٍييىاتى بىٍعدي جى فىٍعتي ًإلىٍيؾى حى كىاًئًجي ًإلىى مىٍف الى  رى فىٍعتي حى رى

، كىاًئجى بِّي عىز   يىٍختىًزفي اٍلحى ( كىىيكى رى ؿ  كىجى
، بسنده ركل صدر الديف السمفي, (َُْ) :)عىٍف أىنىسو

اًر ييٍكًرميكنىوي يىٍبعى  :كىافى ًلمن ًبيِّ  قىاؿى  كفى شىاباًّ ًمفى ٍاألىٍنصى كىًائًجًو(ًعٍشري ـٍ ًفي حى ثي ًبًي
(َُٓ), 

سمكا اهلل حكائجكـ البتة في صالة :قاؿ اهلل رسكؿ )أف  كركل ابف كىب بسنده:
مىى بسنده عف ,ركل عبدالرزاؽ(َُٔ)الصبح( ـٍ عى كي كىاًئجى :اٍحًمميكا حى ،كىافى يىقيكؿي :)اٍبفى مىٍسعيكدو
ٍكتيكبىًة( اٍلمى
كا )قىاؿى رىسيكؿي الم وً : كركل أيضا (َُٕ) :ًإذىا فىاءىًت اأٍلىٍفيىاءي،كىىىب ًت اأٍلىٍركىاحي فىاٍذكيري

) ـٍ فىًإن يىا سىاعىةي اأٍلىك اًبيفى كي كىاًئجى حى
ٍبدي الم وً بسنده   كركل ابف أبي شيبة, (َُٖ) :اٍدعيكا  :)قىاؿى عى

) ـٍ ـٍ ًإلىٍيكي كىاًئًجكي ِـّ حى ـٍ ًبأىىى ًتكي الى ٍنًذرو  ,(َُٗ)ًفي صى :ًإف  حيسىٍيفى ركل الفاكيي:)عىٍف مي الث ٍكًرمِّ قىاؿى
؛  ٍبفى  ـٍ كي كىاًئجى :اٍجمىعيكا حى كا، فىقىاؿى ج  ًميٍّ نىظىرى ًإلىى قىٍكـو قىٍد حى ٍفدي اهلًل تىعىالىى( عى ـٍ كى فىًإن كي

(َُُ) ,
فيذا سميؿ بيت النبكة قد تكمـ بيذا المفظ فيؿ يقاؿ إنو لحف؟,كىؿ ىك مف المكلديف؟ 

:كيٍنتي مىعى رىسيكًؿ الم وً بسنده ركل البزار ٍف أىنىسو قىاؿى نىا؟  :)عى ٍف يىٍكمىؤي : مى ًفي سىفىرو فىقىاؿى
رِّ الش ٍمًس فىقىاؿى رىسيكؿي الم وً  ـٍ أىٍستىٍيًقٍظ ًإال  ًبحى ًنٍمتي فىمى ـى الن اسي كى نىا ـى كى : أىنىا فىنىا :يىا أىي يىا فىقيٍمتي

ييٍرًسمييىا ًإذىا شىاءى الن اسي ًإف  ىىًذًه اأٍلىٍركىاحى عى  يىا ًإذىا شىاءى كى اًري ةه ًفي أىٍجسىاًد اٍلًعبىاًد فىيىٍقًبضي
مىى ًرٍسًمنىا( نىا عى كىاًئجى ٍينىا حى ـٍ فىقىضى مىى ًرٍسًمكي ـٍ عى كي كىاًئجى كا حى بسنده  ركل الطحاكم,ك (ُُُ)فىاٍقضي
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ًف الن ًبيِّ  ـي ":)عى مىٍيًو الس الى ـي اأٍلى  "عى عىؿى لىكي :كىجى "( ٍرضى فىعىمىٍييىاقىاؿى ـٍ كي كىاًئجى كا حى ركل , ك (ُُِ)فىاٍقضي
ـٍ ًباٍلًكٍتمىاًف لىيىا:)قىاؿى رىسيكؿي الم وً بسنده عف الخرائطي كىاًئًجكي اًء حى مىى قىضى فىًإف  ,:اٍستىًعينيكا عى

كيؿ  ًذم ًنٍعمىةو مىٍحسيكده(
اأىٍقني :)قىاؿى رىسيكؿي الم وً بسنده ,ركل الطبراني(ُُّ) تي ًلتىٍدعيكا :ًإن مى
) ـٍ كي كىاًئجى ،كتىٍسأىليكهي حى ـٍ ب كي رى
:الى تىٍنقيصيف  ,(ُُْ) ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو أىن وي قىاؿى كركل أيضا:)عىٍف عى

كا ًفي قيرىل الس كىاًد ًفي  ، كىالى تىًسيري ـٍ ،كىالى أىٍجشىاًركي ـٍ بىاًديكي ـٍ ًفي مى ًتكي الى ًمٍف صى
) ـٍ كىاًئًجكي حى
: :)عىفٍ بسنده كركل,(ُُٓ) ةى، قىاؿى شىًيٍدتي ميعىاًكيىةى يىٍخطيبي  ...ميكسىى ٍبًف طىٍمحى كى

 ، ـٍ كي كىاًئجي كىثيرىٍت حى لىًكنِّي كىًبرىٍت ًسنِّي كىرىؽ  عىٍظًمي كى ـٍ أىٍجيىًؿ الس ن ةى كى ا ًإنِّي لى :أىمى قىاًعدنا، فىقىاؿى
ـٍ كىأىنىا قىاًعده  كىاًئًجكي :)قىاؿى رىسيكؿي بسنده ركل البييقي,(ُُٔ)(فىأىرىٍدتي أىٍف أىٍقًضيى بىٍعضى حى

ـٍ اهللً  ـٍ يييىسٍِّرهي لى ت ى ًشٍسعى الن ٍعًؿ فىًإن وي ًإٍف لى ـٍ حى كىاًئًجكي ـٍ ًمٍف حى ا بىدىالىكي ميكا اهللى مى :"سى
،بسنده عف كركل, (ُُٕ)يىتىيىس ٍر( ًني  ٍبًد اهلًل اٍلميزى :كىافى الن ًبي   :) بىٍكرى ٍبفى عى ميكا يى  يىقيكؿي :سى قيكؿي

) ت ى اٍلًمٍمحى ـٍ حى كي كىاًئجى اهللى حى
كىاًئجى ًبًعز ًة قىاؿى رىسيكؿي الم وً ,كركل تماـ:)(ُُٖ) :اٍطميبيكا اٍلحى

    .(ُُٗ)اأٍلىٍنفيًس(
 

 الخاتمة
 باآلتي: تكصمت إلييا التي نتائجأىـ  ال يمكف أف أكجز    

 ىامة في البحث المغكم, كىي أف  أحكاـ البحث اليسير عف مشكمة قديمة  أضاء ىذا
لد لـ تكف دقيقة, كصفالمغكييف عمى األلفاظ بالصحة أك الرفض فما  يا بالعامي أك الميك 

,أك ننافقد رفضو غيرىـ, كما كاف فصيحا عند بعضيـ قد يككف لح بعض المغكييفأجازه 
لدا قكالن عاميًّا بحجة  حكائج","  فصاحة لفظةعض المغكييف فقد رفض ب ,عند غيرىـ أك مك 

كاىية أنيا لـ ترد في كالـ العرب, كلـ يكجبيا القياس, كىك ما ذىب إليو جميكر 
غير  عنكبكت مفادىا أنو جمع غير قياسيكىي حجج كاىية أكىى مف بيت ال ,المغكييف

الخميؿ كابف دريد أف  بعض المغكييف قد أقركا بفصاحتيا كاستعماليا في الكالـ الفصيح ك
, كقد الجكىرم كابف برم, كلـ يركا فييا شذكذا كال لحننا كال خركجا عف القياسد كابف كال  
العالء, كأبي زكريا أىؿ المغة المكثكقيف كأبي عمرك بف  ىذه المفظة عمى لساف ركيت

 الفراء, كمثؿ ىؤالء ال يجكز الكالـ بغير الفصيح.
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 كا تعدية الفعؿ "أبالي" إلى مفعكلو منع الذيف الغريب في ىذا األمر أف  بعض النحكييف
عمى نحك ما ذكره  ـعف رأيي كا, أك رجعـفي كالمي مكهاستعم ـبحرؼ الجر الباء, كلكني
أن و رجع عف رأيو لكثرة األدلة الفصيحة التي ركت ىذه المفظة  العسكرم عف األصمعي

ة أن و إذا كرد كىذا ىك المنيج القكيـ في الدراسة المغكي ,عمى لساف الفصحاء مف العرب
كفضال عمى ىذا فقد انتقد بعض المغكييف كابف برم مف أنكر ىذا  السماع بطؿ القياس,

   الجمع مف المغكييف, كعدـ كركده في كالـ العرب.
 ,فقد كردت  فقد كردت لفظة حكائج في كالـ العرب الفصحاء المحتج بكالميـ في المغة

لساف الشعراء اإلسالمييف كالفرزدؽ  كعمى لساف الشعراء الجاىمييف كاألعشى,عمى 
ككردت  ,أك الرجاز المجيكليف ,كغيرىـ ممف لـ يككنكا مف الشعراء المشيكريف كالشماخ

ف البصرم كأمثالو في النثر عمى ألسنة الفصحاء في عصكر االحتجاج المغكم كالحس
فقد كردت في الحديث النبكم الشريؼ مف طرؽ  ,كمو كفضال عمى ىذا التابعيف,مف 

 ,ألسنتيـ عف المحف كالعاميِّ  تٍ دى عي الذيف بى  كعف الصحابة كثيرة كثابتة عف النبي
ككتب السنف كالمسانيد  قبؿ فساد المغة في كتب الصحاح كالبخارمدكنت أحاديثيـ ك 

    بشركط غاية في الدقة كالتحرم لمفظ الصحيح.
  مف لدف الباحثيف, فقد حكـ بعض  كالتساؤؿ يدعك الى االستغرابكشؼ البحث عف أمر

يا مف ألفاظ المغكييف كاألصمعي كالمبرد عمى جمع لفظة "حاجة" عمى "حكائج" أن  
كلـ تكف  في عصكر االحتجاج المغكم, بكالميـ في المغة حتج  لديف الذيف ال يي ك  المي 

كىك أًت عمى القياس المشيكر لـ تكبعضيـ كصفيا أن يا  معركفة في كالـ العرب,
كال  في كالميـ نظر, فيك حكـ غير دقيؽك يا مف ألفاظ العكاـ, كأن  حاجات كحكج كحاج, 

المغكم بصمة عمى نحك ما بي نناه في ىذا البحث, كىي دعاكل ال تقـك يمت الى الكاقع 
ا الكـ كاالستغراب في ىذا كيؼ فاتيـ ىذ عمى أساس متيف لكثرتيا عمى ألسنة الفصحاء,

مف حكاج كما قد عٌدىا ابف كالد مف األلفاظ المقمكبة , ك الفصيحة؟ الكبير مف الشكاىد
, فكجد المغكيكف ليا كجينا مف القياس ال ينكر, كىك قمب الحركؼ قالكا شكائع كشكاع

بتقديـ بعضيا عمى بعض بعضيا, كىي ظاىرة مشيكرة معركفة في كالـ العرب, كقاسيا 
 عمى جمع آخر تكممت بو العرب.   
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 كىي أف  المغكييف لـ يحيطكا بكالـ العرب إحاطة تامة أخرل, أشار البحث الى مشكمة, 
اميـ فميذا جاءت أحك استقراءىـ ناقصا لممكركث المغكم, كاف فقد صة,بؿ كانت منقك 

المغة, كىك في  اثا كبير يـ ترككا مكرك ألن   ,كمضطربة أيضا متباينة في كثير مف األحياف
كعمى الرغـ مف أف  المغكييف قد أجازكا االحتجاج بو في المغة,  الحديث النبكم الشريؼ

  يا ىذا المكضع.يطبقكه في كثير مف المكاضع, كمنيـ لـ لكف الكاقع المغكم أن  
 كفي آثار الصحابة الكراـفي الحديث النبكم الشريؼ الشكاىد ىذه كلقد كثرت ,  كفي

 تخرج ىذا الجمع كثرة بالغة في ىذا البحث اليسير التي سقاناىاك  ,آثار التابعيف
 الكثرة مف استعماؿ الجمع القياسي الحاجات أك الحكج حد القمة الى حدِّ  مف "الحكائج"

تدحض دعكل بعض المغكييف الذيف قصركىا عمى ألسنة ك  ,الذم أشار إليو المغكيكف
ح كىك أفص يكصؼ كالـ النبي بالمكلدفكيؼ  ,ما قالو المبرد نحك المكلديف عمى

أرباب الفصاحة  بالمحف أك الشاذ؟, كىـ ككيؼ يكصؼ كالـ الصحابة  ,؟العرب
الذيف سممت ألسنتيـ مف  كالبالغة كسيدنا عمي كابف عباس كغيرىـ مف الصحابة

 .كالعجمة أدراف العامية كشكائب المحف
  كمف نافمة القكؿ أف  بعض المغكييف كابف برم كمف جاء بعده قد احتجكا بالحديث النبكم

قع المغكم المبني عمى عمى جكاز استعماؿ لفظ حكائج, كىذا منيج سميـ يكافؽ الكا
كىك أف تأخذ بكؿ مسمكع في عصكر االحتجاج المغكم, كأف  خير ما  ,الدراسة الكصفية

كأرل أف  ابف برم قد سبؽ ابف مالؾ بكثرة االحتجاج  , يحتج بكالمو ىك رسكؿ اهلل
ف مف الباحثي كىك رأم لـ أقؼ عمى مف أشار إليو  بالحديث النبكم في النحك كفي المغة,
فقد كاف يعترض عمى منع استعماؿ لفظ أك تركيب  ,المعاصريف بحسب عممي المتكاضع

نحكم مف المغكييف أك النحكييف بكركد ذلؾ بالحديث النبكم الشريؼ عمى نحك ما نراه 
عمى كالـ الحريرم في درة الغكاص فيك يرل أف  جمع حاجة ىك  كاضحا في تعميقاتو

      ض المغكييف.بع حكائج كليس حائجة كما ذىب إليو
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 اليكامش
                                                           

 صحاح المغة :مادة)حكج(. (ُ)
يضاح شكاىد اإليضاح:ِِْ/ُالكامؿ في المغة كاألدب: (ِ)  .ِٕٗ/ِ,كا 
 .ٓٔدرة الغكاص: (ّ)
 .ٖٗتقكيـ المساف: (ْ)
 .ِّٔ-ِّٓتصحيح التصحيؼ: (ٓ)
 القامكس المحيط: مادة)حكج(. (ٔ)
 تاج العركس: مادة)حكج(. (ٕ)
 العيف: مادة )حكج(. (ٖ)
  ( جميرة المغة: مادة )حكج(.ٗ)
 .ّٖالمقصكر كالممدكد: (َُ)
 تيذيب المغة: باب الحاء كالجيـ, مادة)حكج(. (ُُ)
 تيذيب المغة: مادة )طقؽ(. (ُِ)
 صحاح المغة: مادة)حكج(. (ُّ)
 .124-ُِّ:( التنبيهات على أغاليط الرواة14)

 .ِْٕتكجيو الممع: (ُٓ)
 .ٖٕٓحكاشي ابف برم كابف ظفر عمى درة الغكاص: (ُٔ)
قد شذت أىٍلفىاظ مف اٍلجمع عىف اٍلقيىاس قىاليكالـ يقؿ ىذا ابف جني, بؿ قاؿ:)  (ُٕ) شبو  ,لىٍيمىة كلياؿ: كى كى

ذكر كمذاكير, كمشابو كحاجة كحكائج شد كأشدة( ,كى  .ُِٖ, الممع:كى
ائجو كاستنجز فيك بمنزلة تيقف كأما تنجز حك ,كقاؿ سيبكيو:)ِّٗشرح درة الغكاص: (ُٖ)

 .ّٕ/ ْ(الكتاب :كاستيقف
 . ُِْكشؼ الطرة: (ُٗ)
 .ِٖخير الكالـ في التقصي عف أغالط العكاـ: (َِ)
 .ُُِ/ْغريب الحديث: (ُِ)
 .َِْاأللفاظ: (ِِ)
 .ْٗديكانو: (ِّ)
 المحكـ كالمحيط األعظـ: مادة)حيؼ(. (ِْ)
 المخصص: باب الحاجة كأسماؤىا. (ِٓ)
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 لساف العرب: مادة ) كذأ(. (ِٔ)
 .ٕٗديكانو:  (ِٕ)
 لساف العرب: مادة) حكج(. (ِٖ)
 لساف العرب: مادة) حكج(.  (ِٗ)
 (.ِّْٖالمجالسة:)(َّ)
 .ُٗمعاني األخبار: (ُّ)
 (.َٖٔاعتالؿ القمكب:) (ِّ)
 .ُٓٓديكانو: (ّّ)
 .ٕٗديكانو: (ّْ)
 لساف العرب: مادة)حكج( (ّٓ)
 .َِْاأللفاظ: باب الحكائج, (ّٔ)
 لساف العرب: مادة)حكج(.  (ّٕ)
 .ِّٔتحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح: (ّٖ)
 .ٕٔ/ٕالطبقات الكبرل: (ّٗ)
 .(ّٕٖكبركاية محمد:) (,ُْٖٔالمكطأ بركاية مصعب الزىرم:) (َْ)
 (.َْٕ)سنف سعيد بف منصكر (ُْ)
, كركاه الطحاكم في شرح (َٖٔالحارث في مسند:) , كركاه (َِٖٔٔمسند األماـ أحمد:) (ِْ)

 .  (َِٖاآلحاد كالمثاني:)( , كابف أبي عاصـ في ُِّٔمشكؿ اآلثار : )
 .(ِِِّْأحمد:) اإلماـ مسند (ّْ)
 .ُّْ/ِة لألزرقي:كأخبار م (ْْ)
  .(ََُٕاألمكاؿ البف زنجكيو:) (ْٓ)
 (,ُْٕٕصحيح البخارم) (ْٔ)
 .ُّٓ/ِتاريخ المديمة البف شبة: (ْٕ)
 .(ُّٖداكد:)ألبي  الزىد (ْٖ)
 .(ٕٖٔالسنة البف أبي عاصـ:) (ْٗ)
 .(ِْٖٗ مسند البزار:) (َٓ)
 .(ِّّٕ:)مسند أبي يعمى (ُٓ)
  (َُّٕشرح مشكؿ اآلثار:) (ِٓ)
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 (.َِّّشرح معاني اآلثار:)  (ّٓ)
 (.ُّٔٔ شرح معاني اآلثار:) (ْٓ)
 (.َْٖالمجالسة:) (ٓٓ)
 (.َُْٔالمجالسة:) (ٔٓ)
 (.ُِّٕالمجالسة:) (ٕٓ)
 (.ُِِٔالمجالسة:) (ٖٓ)
 (.ِّْٖالمجالسة:) (ٗٓ)
 (.ٗٗٔمعجـ ابف األعرابي:) (َٔ)
 (.ِّٔالدعاء:) (ُٔ)
 (.ِْٕٓ:)شعب اإليماف(, كركاه البييقي في ِٕٗٓالمعجـ األكسط:) (ِٔ)
 (.ِٕٗٓالمعجـ األكسط:)( 63)

 .ُّٕ/ِترتيب األمالي الخميسية:(,كركاه ابف الشجرم في ُُُِٔالمعجـ الكبير:) (ْٔ)
 .ِٖٔمعاني األخبار: (ٓٔ)
 (.ْٕٔالفكائد:) (ٔٔ)
 (.ُٕٓٓالفكائد:) (ٕٔ)
 .ُِْ/ُلياء:ك حمية األ (ٖٔ)
 .ُْٗ/ِلياء:ك حمية األ (ٗٔ)
 .َّْ/ّ: األكلياء حمية (َٕ)
 .ُّٕ/ ْ: األكلياء حمية (ُٕ)
 .ُْٓ/ ٕ: األكلياء حمية (ِٕ)
 (.ّْٔاآلداب:) (ّٕ)
 .(ُٖٖٔٔ السنف الكبرل:) (ْٕ)

 (.ِّٕٕ شعب اإليماف:) (( ٕٓ
  (ُِّْشعب اإليماف:) (ٕٔ)76
  (.َِِٔٔ(,كركاه معمر بف راشد في جامعو:)ََٕٗ:) شعب اإليماف (ٕٕ)
 (.ِّٕٓ:)شعب اإليماف (ٖٕ)

 (.ِْٖٕ:)شعب اإليماف (ٕٗ
 .ُِْ/ ِترتيب األمالي الخميسية: (َٖ)
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 .ُٕ/َُشرح السنة: (ُٖ)
 .(ِْٔ:) الطيكريات (ِٖ)
 .(ٖٖٓ:) الطيكريات (ّٖ)
 .َّٔ/ٔ:أعالـ النيالء سير (ْٖ)
 .َُُٔ/ّالدالئؿ في غريب الحديث: (ٖٓ)
 .ٖٔأخبار أبي حفص عمر بف عبدالعزيز: (ٖٔ)
 .ُِٓ/ِمحض الصكاب في فضائؿ عمر بف الخطاب: (ٕٖ)
 .ٓٔٓ/ُالمعرفة كالتاريخ: (ٖٖ)
 .ُٗٔ/ُالمعرفة كالتاريخ: (ٖٗ)
 .ُٕٕ/ُالمعرفة كالتاريخ: (َٗ)
 .(ُْ) مسند ابف الجعد: (ُٗ)
 .  (َِٖٗٔ)المصنؼ: (ِٗ)
 (.ٕٕٗ الزىد:) (ّٗ)
 .(ُٕٗٓٔ)مسند اإلماـ أحمد: (ْٗ)
 (. ُّْٔ سنف الدارمي:) (ٓٗ)
  .  (َُٖية:)مالرد عمى الجي (ٔٗ)
 (.ٕٖٔٔ مسند البزار:) (ٕٗ)
 (.ٖٖٓ مسند أبي يعمى:) (ٖٗ)
 (.ُُْٗ مسند أبي يعمى:) (ٗٗ)
 (. ُِِٖ )الكنى كاألسماء: (ََُ)
 (. َْٖٗ ):شرح مشكؿ اآلثار (َُُ)
 (.ِْٖٖ المعجـ األكسط:) (َُِ)
 (.ُُٕٔالمعجـ الصغير:) (َُّ)
 .  ِّٕ/ّ:األكلياء  حمية (َُْ)
 (.ِِٗالطيكريات: ) (َُٓ)
 (.ِْٖالجامع:) (َُٔ   (
 .(ََْْالمصنؼ:) (َُٕ (
 .ِِٕ/ٕ,كركاه أبك نعيـ في حمية األكلياء: (ُْٖٖالمصنؼ:) (َُٖ)
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 ( .َُّّالمصنؼ:) (َُٗ)
 (.ّٗٗأخبار مكة:) (َُُ)
 (.ُّٕٔ(,كركاه الدكالبي في الكنى كاألسماء:)ْْٕٕمسند البزار:) (ُُُ (
 (.ّٖشرح مشكؿ اآلثار:) (ُُِ)
(, كركاه أبك نعيـ, حمية ُُٖٔ(, كركاه الطبراني في المعجـ الصغير:)َٖٔاعتالؿ القمكب:) (ُُّ)

 . ٖٗفي معاني األخبار: الكالباذم اهرك ك  ,ٔٗ/ٔاألكلياء: 
 (.َِٕٕالمعجـ األكسط:) (ُُْ)
 .(ْٓٓٗالمعجـ الكبير:) (ُُٓ)
 .(ّٖٕالمعجـ الكبير:) (ُُٔ)
 (.ََُٖشعب اإليماف:) (ُُٕ)
 (.َُِٖشعب اإليماف:) (ُُٖ)
 (.ِٖ(,كركاه الضياء في األحاديث المختارة:)ُْٗالفكائد:) (ُُٗ)
 

 المصادر والمراجع
أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد  :اآلحاد كالمثاني  .ُ

 دار الراية الرياض باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة, كتكردالالمحقؽ: ىػ(ِٕٖ)الشيباني 
 ـ.ُُٗٗ /قُُُْالطبعة األكلى، 

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر  اآلداب: .ِ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ىػ(, اعتنى بو كعمؽ عميو: أبك عبد اهلل السعيد المندكه, مؤسسة ْٖٓالبييقي )

 ـ. ُٖٖٗ /ىػَُْٖبيركت, الطبعة األكلى، الكتب الثقافية، 
ىػ(, ّْٔضياء الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي )األحاديث المختارة: .ّ

دراسة كتحقيؽ:معالي األستاذ الدكتكر عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش دار خضر 
 ـ.َََِىػ/  َُِْلمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت, الطبعة الثالثة، 

أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل اآلجيرِّم  ار أبي حفص عمر بف عبدالعزيز:أخب .ْ
ىػ(, المحقؽ: د عبد اهلل عبد الرحيـ عيالف, مؤسسة الرسالة  َّٔالبغدادم )

 ىػ.ََُْ /ـَُٖٗبيركت, الطبعة الثانية، 
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ساني كما جاء فييا مف األثار:أبك الكليد محمد بف عبد اهلل بف أحمد  الغأخبار مكة  .ٓ
لمحقؽ: رشدم الصالح ممحس, دار األندلس اىػ( َِٓالمكي المعركؼ باألزرقي)

 لمنشر,بيركت,)د.ت(.
 : تحقيؽ ىػ(ِّٕأبك بكر محمد بف جعفر بف محمد الخرائطي)اعتالؿ القمكب: .ٔ

 ـ.َََِػ/ قُُِْ ,الباز،مكة المكرمة,الطبعةالثانية مكتبةحمدم الدمرداش,
ىػ(, المحقؽ: د. فخر ِْْيعقكب بف إسحاؽ ) ابف السكيت، أبك يكسؼ األلفاظ: .ٕ

 .ـُٖٗٗالديف قباكة, مكتبة لبناف ناشركف, الطبعة األكلى، 
أبك أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اهلل الخرساني المعركؼ بابف  األمكاؿ: .ٖ

بجامعة  ,ىػ(, تحقيؽ الدكتكر: شاكر ذيب فياض األستاذ المساعدُِٓزنجكيو )
الممؾ سعكد مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية، السعكدية, الطبعة 

 ـ. ُٖٔٗ /ىػَُْٔاألكلى 
ىػ(, دراسة ٔأبك عمي الحسف بف عبد اهلل القيسي )ؽ  إيضاح شكاىد اإليضاح: .ٗ

كتحقيؽ: الدكتكر محمد بف حمكد الدعجاني, دار الغرب اإلسالمي، بيركت, 
 ـ. ُٕٖٗىػ/ َُْٖالطبعة األكلى، 

محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني أبك تاج العركس مف جكاىر القامكس: .َُ
،دار اليداية, ىػ(المحقؽ:مجمكعة مف المحققيفَُِٓالفيض مرتضى الز بيدم)

 القاىرة )د.ت( .
ق(, حققو ِِٔالبف شبو أبك زيد عمر بف شبو النميرم البصرم) تاريخ المدينة: .ُُ

 بيركت,)د.ت(. ر الفكر,دا فييـ محمد شمتكت,
شياب الديف أٍحمىد بف ييكسيؼ بف  تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح: .ُِ

ٍعفىر ) ىػ(,المحقؽ: د. عبد الممؾ بف عيضة ُٗٔعمى بف ييكسيؼ الم ٍبًمي  أىبيك جى
 ـ.ُٕٗٗ /ىػُُْٖمكة المكرمة،  ,الثبيتي جامعة أـ القرل

باهلل بف الحسيف المكفؽ بف إسماعيؿ بف  يحيى المرشد ترتيب األمالي الخميسية: .ُّ
ىػ( رتبيا: القاضي محيي الديف محمد بف أحمد القرشي ْٗٗزيد الحسني الشجرم )
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  دار الكتب العممية ,ىػ(,تحقيؽ:محمد حسف محمد حسف إسماعيؿَُٔالعبشمي)
 ـ.ََُِ /ىػُِِْبيركت, الطبعة األكلى، 

الشيخ صالح الديف أبك الصفاء خميؿ بف : كتحرير التحريؼتصحيح التصحيؼ  .ُْ
كعصاـ عبد الرحيـ  ,ىػ( تحقيؽ:شريؼ الحسينئْٕابيؾ بف عبد اهلل الصفدم)

بيركت،الطبعة األكلى،  ,كعصاـ عبد العظيـ، دار الكتب العممية
 .ـََِْ/ىػُِْٓ

 محمد تحقيؽ :الدكتكر(قّْٕ)درستكيو ابف جعفر بف تصحيح الفصيح:عبد اهلل .ُٓ
 ـ.ََِٗ/قَُّْ سالمية، القاىرة،إلا لمشؤكف عمىألا المجمسالمختكف، بدكم

ق(, دراسة كتحقيؽ: أ. د. فايز زكي ّٗٔأحمد بف الحسيف بف الخباز) تكجيو الممع: .ُٔ
 ـ. ََِٕ /ىػُِْٖ, الطبعة الثانية، ,القاىرةمحمد دياب, دار السالـ

 المحقؽ ىػ(ٕٗٓجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي الجكزم)تقكيـ المساف: .ُٕ
 ـ.ََِٔعبد العزيز مطر, دار المعارؼ,القاىرة, الطبعة الثانية،  كتكردال:

( تحقيؽ قَّٕزىرم)اإلماـ المغكم أبك منصكر محمد بف أحمد األتيذيب المغة: .ُٖ
  .ـََُِ /ىػُِِْ:الدكتكر رياض زكي قاسـ، دار المعرفة،الطبعة األكلى، 

ىػ( المحقؽ: د ُٕٗرم القرشي)أبك محمد عبد اهلل بف كىب بف مسمـ المصالجامع: .ُٗ
الطبعة األكلى  ,الرياض,مصطفى حسف حسيف محمد أبك الخير, دار ابف الجكزم

 ـ.ُٓٗٗ /ىػُُْٔ
ىػ(,المحقؽ: رمزم ُِّأبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم)جميرة المغة: .َِ

 ـ.ُٕٖٗبيركت, الطبعة األكلى،  ,منير بعمبكي, دار العمـ لممالييف
إسحاؽ  بف أحمد بف اهلل عبد بف أحمد نعيـ طبقات األصفياء:أبكحمية األكلياء ك  .ُِ

 ـ.ُْٕٗ ىػ/ُّْٗ مصر، محافظة بجكار مطبعة السعادة,(ىػَّْ)األصبياني
عمي بف اللي بالي بف محمد خير الكالـ في التقصي عف أغالط العكاـ: .ِِ

حاتـ صالح الضامف  ىػ(المحقؽ:الدكتكرِٗٗالقسطنطيني الحنفي كيعرؼ بمنؽ)
 ـ.ُٕٖٗىػ / َُْٕبيركت, الطبعة األكلى،  ,عالـ الكتب
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القاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف أبك محمد درة الغكاص في أكىاـ الخكاص:  .ِّ
بيركت الطبعة  ىػ(المحقؽ:عرفات مطرجي,مؤسسة الكتب الثقافيةُٔٓالحريرم)
 ىػ.ُٖٗٗ/ُُْٖاألكلى، 

ىػ(المحقؽ: مصطفى َّٔبك القاسـ الطبراني)سميماف بف أحمد بف أيكب أالدعاء:  .ِْ
 .قُُّْبيركت, الطبعة األكلى،  ,عبد القادر عطا, دار الكتب العممية

:قاسـ بف ثابت بف حـز العكفي السرقسطي أبك الدالئؿ في غريب الحديث .ِٓ
 ـ. ََُِ /ىػ ُِِْ ,ىػ(مكتبة العبيكاف، الرياض,الطبعة األكلىَِّمحمد)

 صادر, بيركت,)د.ت(. ديكاف األعشى:دار .ِٔ
 ديكاف الشماخ: صالح الديف اليادم, دار المعارؼ, القاىرة, )د.ت(. .ِٕ
ديكاف الطرماح:تحقيؽ: الدكتكر عزة حسف, دار الشركؽ, بيركت, الطبعة الثانية,  .ِٖ

 ـ.ُْٗٗق/ُُْْ
شرح كضبط  ق(ٖٔأبي فراس ىٌماـ بف غالب بف صعصعة )ديكاف الفرزدؽ:  .ِٗ

 ـ.ُٕٖٗق/َُْٕتب العممية, الطبعة األكلى,االستاذ عمي فاعكر, دار الك
أبك سعيد عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد الدارمي  الرد عمى الجيمية: .َّ

الككيت  ,ىػ(المحقؽ: بدر بف عبد اهلل البدر, دار ابف األثيرَِٖالسجستاني )
 ـ.ُٓٗٗ /ىػُُْٔ ,الطبعة الثانية

ىػ(, المحقؽ: يحيى بف ُِْ)أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني  الزىد: .ُّ
 ـ.ََِّ ,القاىرة, الطبعة الثانية محمد سكس, دار ابف رجب,

أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم الزىد: .ِّ
غنيـ بف عباس بف غنيـ, ك ىػ(,تحقيؽ: ياسر بف ابراىيـ بف محمد، ِٕٓالسًِّجٍستاني)

 ـ. ُّٗٗ /ىػُُْْ ,حمكاف, الطبعة األكلىدار المشكاة لمنشر كالتكزيع، 
المحقؽ:محمد ناصر الديف  ىػ(ِٕٖأبك بكر بف أبي عاصـ الشيباني) السنة: .ّّ

 ـ.َُٖٗق/ََُْبيركت, الطبعة األكلى،  ,األلباني, المكتب اإلسالمي
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أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد  سنف الدارمي: .ّْ
ىػ(تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني, دار المغني ِٓٓمي)الصمد الدارمي التمي

 ـ. َََِ /ىػُُِْلمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية, الطبعة األكلى، 
 (ىػِِٕ)الجكزجاني منصكر بف سعيد عثماف سنف سعيد بف منصكر:أبك .ّٓ

ىػ َُّْالسمفية, اليند، الطبعة األكلى,  األعظمي، الدار الرحمف حبيب:المحقؽ
 ـ .ُِٖٗ/

دار الكتب العممية،  ىػ(المحقؽ:محمد عبد القادر عطا,ْٖٓالبييقي)السنف الكبرل: .ّٔ
 ـ.ََِّ /ىػُِْْالطبعة الثالثة،  ,بيركت

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  سير أعالـ النبالء: .ّٕ
 رناؤكطمجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األ ىػ(المحقؽ:ْٖٕالذىبي)

 ـ. ُٖٓٗىػ/ َُْٓمؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة ، 
عبد اهلل بف عبد الحكـ بف أعيف بف ليث بف رافع، أبك  سيرة عمر بف عبدالعزيز: .ّٖ

بيركت, الطبعة السادسة  ,ىػ(,المحقؽ: أحمد عبيد, عالـ الكتبُِْمحمد المصرم)
 ـ.ُْٖٗ /ىػَُْْ

ق(المحقؽ: عبد َُٗٔصرم)أحمد بف محمد الخفاجي الم شرح درة الغكاص: .ّٗ
 ـ.ُٔٗٗ /ىػُُْٕالحفيظ فرغمي عمي قرني, دار الجيؿ، بيركت, الطبعة األكلى، 

 تحقيؽ ىػ(ُٔٓأبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد البغكم) شرح السنة: .َْ
بيركت, الطبعة  دمشؽ ,محمد زىير الشاكيش,المكتب اإلسالمي,ك :شعيب األرنؤكط

 ـ.ُّٖٗ /ىػَُّْالثانية، 
أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف سممة شرح مشكؿ اآلثار: .ُْ

شعيب األرنؤكط   ىػ(تحقيؽ:ُِّاألزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم)
 ـ.ُْْٗ /ىػُُْٓالطبعة األكلى, , بيركت مؤسسة الرسالة,

زىرم النجار, دار الكتب  أبك جعفر الطحاكم, تحقيؽ:محمدشرح معاني اآلثار: .ِْ
 ـ.ُٕٗٗق/ُّٗٗ ,بيركت, الطبعة األكلى ,العممية
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 بسيكني سعيد محمد تحقيؽ( ىػْٖٓ)البييقي بكر أبك الحافظ شعب اإليماف:اإلماـ .ّْ
 .ـَََِ/ ىػَُُْ األكلى, الطبعة بيركت، العممية الكتب دار

ىػ( ّّٗ) اإلماـ المغكم إسماعيؿ بف حماد الجكىرمصحاح المغة كتاج العربية: .ْْ
 /ىػُِْٗبيركت، الطبعة الثالثة،  ,اعتنى بو الشيخ خميؿ مأمكف شيحا،دار المعرفة

 ـ .ََِٖ
ىػ(ضبطو ِٔٓاإلماـ أبك عبداهلل محمد بف اسماعيؿ البخارم)صحيح البخارم:  .ْٓ

 /ىػَُّْالطبعة السادسة، بيركت،, دار الكتب العممية :محمكد محمد محمد،
 .ـََِٗ

 ىػ( ُِٔمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم) صحيح مسمـ: .ْٔ
 بيركت,)د.ت(. ,المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي

 ىػ(ِِْأبك عيبيد القاسـ بف ساٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم )غريب الحديث: .ْٕ
ية حيدر آباد محمد عبد المعيد خاف, مطبعة دائرة المعارؼ العثمان كتكردالتحقيؽ:

 ـ.ُْٔٗ /ىػُّْٖالدكف, الطبعة األكلى، 
أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء البصرم  الطبقات الكبرل: .ْٖ

ىػ(تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب َِّالبغدادم المعركؼ بابف سعد )
 ـ. َُٗٗ /ىػ َُُْبيركت, الطبعة األكلى،  ,العممية

مىفي أحمد بف محمد بف أحمد األصبيانيصدر الطيكريات:  .ْٗ  الديف أبك طاىر السِّ
 أبك الحسيف المبارؾ بف عبد الجبار الصيرفي الطيكرم مف أصكؿ: ىػ(ٕٔٓ)
دراسة كتحقيؽ: دسماف يحيى معالي، عباس صخر الحسف, مكتبة  ىػ(ََٓ)

 ـ. ََِْ /ىػُِْٓأضكاء السمؼ الرياض, الطبعة األكلى، 
ق(, تحقيؽ: الدكتكر عبدالحميد ىنداكم دار َُٕأحمدالفراىيدم)العيف: الخميؿ بف  .َٓ

 ـ.ََِّق/ُِْْالكتب العممية, بيركت, الطبعة األكلى,
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 ىػ(ُْْأبك القاسـ تماـ بف محمد بف عبداهلل الجنيد البجمي الدمشقي)الفكائد: .ُٓ
المحقؽ: حمدم عبد المجيد السمفي, مكتبة الرشد الرياض, الطبعة األكلى، 

 ق.ُُِْ
دار إحياء  ىػ(ُٕٖمحيي الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم) مكس المحيط:القا .ِٓ

 ـ.ََِّىػ/ ُِْْالتراث العربي، بيركت، الطبعة الثانية، 
ىػ(المحقؽ: عبدالسالـ َُٖأبك بشر سيبكيو) عمرك بف عثماف بف قنبرالكتاب: .ّٓ

 ـ.ُٖٖٗ /ىػَُْٖمحمد ىاركف, مكتبة الخانجي،القاىرة, الطبعة الثالثة، 
اب المنذر إلى مجمع العممي العربي بدمشؽ:إبراىيـ المنذر, مطبعة االجتياد, كت .ْٓ

 ـ. ُِٕٗق/ُّْٓبيركت, الطبعة الثالثة,
ىػ(المحقؽ: محمد ِٖٓمحمد بف يزيد المبرد أبك العباس)الكامؿ في المغة كاألدب:  .ٓٓ

 ـ.ُٕٗٗ /ىػُُْٕالطبعة الثالثة  القاىرة,, دار الفكر العربي أبك الفضؿ إبراىيـ,
كشؼ الطرة عف الغرة: الشيخ  شياب الديف محمكد اآللكسي الحسيني البغدادم  .ٔٓ

 ق.َُُّ( دار اآلفاؽ, دمشؽ, عف المطعبة الحنفية,َُِٕ)
ىػ(المحقؽ:  نظر َُّأبك ًبٍشر محمد بف أحمد بف حماد الدكالبي)الكنى كاألسماء:  .75

 ـ.َََِ /ىػُُِْالطبعة األكلى، , محمد الفاريابي, دار ابف حـز  بيركت
محمد بف مكـر بف عمى أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر  لساف العرب: .ٖٓ

 ق.ُُْْ ,بيركت, الطبعة الثالثة ,ىػ(, دار صادرُُٕاألنصارم)
دار الكتب   ىػ(,المحقؽ:فائز فارسِّٗأبك الفتح عثماف بف جني المكصمي) الممع: .ٗٓ

 الككيت,)د.ت(. ,الثقافية
أبك  : المحقؽ ىػ(ّّّبكر أحمد بف مركاف الدينكرم) أبكالمجالسة كجكاىر العمـ: .َٔ

 ـ.ُٗٗٗىػ/ُُْٗ، بيركت،دار ابف حـز،عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف
يكسؼ بف حسف بف أحمد بف  محض الصكاب في فضائؿ عمر بف الخطاب: .ُٔ

ىػ(, َٗٗحسف ابف عبد اليادم الصالحي جماؿ الديف ابف المبرد الحنبمي )
حمد بف عبد المحسف, عمادة البحث العممي بالجامعة المحقؽ: عبد العزيز بف م
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اإلسالمية المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية, الطبعة األكلى، 
 ـ. َََِىػ/َُِْ

االندلسي بف سيده ا أبك الحسف عمي بف إسماعيؿالمحكـ كالمحيط األعظـ: .ِٔ
الطبعة ،يركتب, دار الكتب العممية ،عبدالحميد ىنداكم:الدكتكر المحقؽ( ىػْٖٓ)

 . ـ َََِ /ىػُُِْ ,األكلى
 ـ.ُٓٔٗ ,بيركت ,ىػ( دار الفكرْٖٓابف سيدة األندلسي )المخصص:  .ّٔ
 العطار، جميؿ تحقيؽ: صدقي( ىػُِْ) حنبؿ بف محمد بف أحمد المسند:اإلماـ .ْٔ

 .ـُُٗٗ/ ىػُُُْ األكلى، بيركت، الطبعة الفكر, دار
ٍكىىرم البغدادم) مسند ابف الجعد: .ٓٔ ٍعد بف عبيد الجى ىػ( تحقيؽ: َِّعمي بف الجى

 ـ.َُٗٗ /قَُُْبيركت, الطبعة األكلى،  ,عامر أحمد حيدر, مؤسسة نادر
 المحقؽ ىػ(َّٕأبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى المكصمي)مسند أبي يعمى: .ٔٔ

                             ـ.ُْٖٗ /قَُْْالطبعة األكلى، ,دمشؽ ,:حسيف سميـ أسد,دار المأمكف لمتراث
 ىػ(ِِٗ) أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبدالخالؽ العتكي البزارمسند البزار: .ٕٔ

كصبرم عبد الخالؽ ,المحقؽ:محفكظ الرحمف زيف اهلل، كعادؿ بف سعد
ـ، ُٖٖٗالمدينة المنكرة, الطبعة األكلى )بدأت  ,الشافعي,مكتبة العمكـ كالحكـ

 ـ(.ََِٗكانتيت 
أبك محمد الحارث بف محمد بف داىر التميمي البغدادم الخصيب الحارث:مسند  .ٖٔ

حسيف أحمد صالح الباكرم,مركز  كتكردالىػ( ِِٖالمعركؼ بابف أبي أسامة )
 ـ.ُِٗٗ ق/ُُّْالمدينة المنكرة, الطبعة األكلى،  ,خدمة السنة كالسيرة النبكية

ي البغدادم ابف أبي أبك محمد الحارث بف محمد بف داىر التميممسند الركياني: .ٗٔ
حسيف أحمد صالح الباكرم,مركز خدمة السنة  الدكتكرىػ(المحقؽ:ِِٖأسامة)

 ـ.ُِٗٗ /قُُّْ ,المدينة المنكرة, الطبعة األكلى ,كالسيرة النبكية
 تحقيؽ( ىػُُِ)الصنعاني ىماـ بف الرزاؽ عبد بكر أبك الحافظ المصنؼ:اإلماـ .َٕ

 .  ـَُٕٗ/ ىػَُّٗ ، يندال العممي، المجمس األعظمي، الرحمف حبيب
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أبك بكر محمد بف أبي إسحاؽ بف إبراىيـ بف يعقكب الكالباذم  معاني األخبار: .ُٕ
أحمد فريد , ك محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ ىػ(المحقؽ:َّٖالبخارم الحنفي)

 ـ.ُٗٗٗ /ىػَُِْ, دار الكتب العممية, بيركت, الطبعة األكلى،  المزيدم
بف األعرابي أحمد بف محمد بف زياد بف بشر بف أبك سعيد  معجـ ابف األعرابي: .ِٕ

عبدالمحسف بف إبراىيـ بف أحمد  تحقيؽ كتخريج: ىػ(َّْدرىـ البصرم الصكفي)
 ـ.ُٕٗٗىػ/ ُُْٖ, الطبعة األكلى، رياضال دار ابف الجكزم، الحسيني,

, بيركت, الطبعة الثانية مكتبة لبناف, محمد العدنانيمعجـ األخطاء الشائعة:  .ّٕ
 ـ.ُٔٗٗ

ىػ(المحقؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف َّٔأبك القاسـ الطبراني)معجـ األكسط: ال .ْٕ
 القاىرة,)د.ت(. ,عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني دار الحرميفك محمد , 

المكتب  محمد شككر محمكد الحاج أمرير, المحقؽ:, الطبرانيالمعجـ الصغير:  .ٕٓ
 ـ.ُٖٓٗ /قَُْٓالطبعة األكلى،  كعماف, بيركت, ,دار عمارك  ,اإلسالمي

مكتبة ابف تيمية  حمدم بف عبد المجيد السمفي, الطبراني,المحقؽ:المعجـ الكبير:  .ٕٔ
 /ىػُُْٓالطبعة األكلى،  الرياض,, دار الصميعيك  الثانية, الطبعة, القاىرة
 ـ.ُْٗٗ

أكـر  ىػ( المحقؽ:ِٕٕيعقكب بف سفياف الفارسي أبك يكسؼ)المعرفة كالتاريخ:  .ٕٕ
 ـ.ُُٖٗ /ىػَُُْ ,لطبعة الثانيةا مؤسسة الرسالة، بيركت, العمرم, ضياء

ابف كالد أبك العباس أحمد بف محمد بف الكليد التميمي  :المقصكر كالممدكد .ٖٕ
 ـ.ََُٗىكلندا،  ىػ(, تحقيؽ: بكلس بركنمو, مطبعة ليدف,ِّّالمصرم )

)المكطأ: اإلماـ أبك عبداهلل  .ٕٗ اًلًؾ ٍبًف أىنىسو األىٍصبىًحيِّ ق( ركاية يىحيى بف يىحيى ُٕٗمى
( دار الغرب  ,الدكتكر بشار عكاد معركؼ ق(,تحقيؽ:ِْْالم يثيِّ األىٍندىليًسيِّ

 بيركت,)د.ت(. ,اإلسالمي
 


