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 إعداد

 حممد عبدالعال السيد إبراهيمد/ 
 القاهرةفي كمية المغة العربية ب مدرس أصول المغة

 

  م (3102 رابعالجزء ال –) العدد الثاني والثالثون 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٚٔ 

 
المحموِد بكؿّْ لساف، المعروِؼ بالُجوِد واإلحساف، العالـِ بما ُيْضػِمُر  الحمُد للِ 

كؿُّ إنساف، والمطَِّمِع عمى السرّْ منو واإلعالف، حمًدا متصاًل إلى يوـِ الديف، وصػمواُتو 
وتسػػميماُتو عمػػى الرسػػوِؿ الكػػريـ، سػػيِد ارولػػيف وا خػػريف، ورضػػَي الُل عػػف صػػحابِتو 

وآِؿ بيِتػو ارطيػػار، والتػابعيف وتػابعي التػػابعيف، وعنَّػا معيػـ بكرِمػػؾ يػا أكػػرـَ  ارخيػار،
 : اركرميف،أما بعد

( كتػػاُب صػػحيح البخػػاري، وىػػو أجػػؿُّ كتػػب فأصػػحُّ كتػػاٍب بعػػد كتػػاِب الل )
(، يقػوؿ الحػافظ شػمُس الػديف الػذىبي مترجًمػا اإلسالـ، وأفضػُميا بعػد كتػاب الل )

سػػػاَلـ  لإلمػػػاـ البخػػػاري )رحمػػػو الل تعػػػالى(: "وأّمػػػا جامعػػػو الصػػػحيح: فَأَجػػػؿُّ ُكتػػػب اإلِْ
 .(ٔ)وأفضُميا بعد كتاب المَّو تعالي"

ولقيمػػِة الكتػػب، وأىميِتػػو لكػػؿ مسػػمـي فقػػد َحِظػػَي بشػػروح عػػدة، فَشػػَرَحو ابػػُف 
ىػػػػو، والبػػػدُر العينػػػي ت ٜ٘ٚىػػػػو، والحػػػافُظ ابػػػُف رجػػػب الحنبمػػػي  ت ٜٗٗبطػػػاؿ  ت 

يػػػُرىـ، إال أف )فػػػتح البػػػاري بشػػػرح صػػػحيح ٖٕٜ ت ىػػػػو والقسػػػطالنيُّ ٘٘ٛ ىػػػػو ُو
البخػػاري البػػف حجػػر العسػػقالني(ُيَعدُّدُّرََّة شػػروح صػػحيح البخػػاري، فيػػو المنيػػُؿ العػػذُب 
ُُرابػة  النميُر، َيِرُدُه أىُؿ العمـ وطالُبو، يغترفوف منو ويُعبُّوف،حيث أمضى فيو شػارُحو 

زه بالفوائِد البدي  عة.الثالثيف عاًما، ُيطرّْ
 ولألسباب ا تية وُع اختياري عمى الكتاب ليكوف موضوًعا لمبحث:

لػػيف َواَل ِفػػي ا خػػريف مثَمػػو فػػي بابػػو، كمػػا يقػػوؿ  :اأٔلًا أنػػو لػػـ ُيصػػنّْؼ أحػػٌد ِفػػي اْرَوَّ
ػػار: "مػػا(ٕ)السػػيوطي أُلّْػػؼ فػػي ممػػة اإلسػػالـ شػػرٌح عمػػى جميػػع  ، ويقػػوؿ الشػػيق الَقصَّ

                                           

، ٕٕٗ/ٜٔ( تػػاريق اإلسػػالـ ووفيػػات المشػػاىير وارعػػالـ لشػػيق اإلسػػالـ شػػمس الػػديف الػػذىبي: ٔ)
 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗ، ٕري، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، طتح/ عمر عبدالسالـ التدم

 ىػ.ٖٓٗٔ، ٔبيروت، ط –، الناشر: دار الكتب العممية ٕ٘٘( طبقات الحفاظ لمسيوطي: ٕ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٕٚ 

مَة الشوكانيَّ (ٔ)الشرح" المصنفات في عمـ الحديث مثَؿ ىذا لمَّػا ُيػؿ -، مما دعا العالَّ
أف يقػوؿ: "الىجػرَة بعػد -لو: َأَما تشرُح الجامَع الصحيَح لمبخاري كما شرحو ا خروف

 .(ٕ)الفتح"
ا:
ً
القيمُة العمميُة لمكتاب، مما كاف سبًبا في الدراسات المتعددة التي ُعِقدت حولو  ثاَٛ

ديػػػة، وفقييػػػة، وأصػػػولية، وتاريخيػػػة، ولغويػػػة، فػػػي شػػػتى المجػػػاالت: حديثيػػػة، وَعقَ 
 ونحوية.
ااا
ً
َية لأللفػػاظ التػػي ا:اثانث أننػػي رأيػػت الحػػافظ ابػػف حجػػر ييػػتـ كثيػػرًا بػػييراد عمػػؿ التسػػمّْ

بتػي فػي أف  َيذكرىا، حتى ذخر مؤلفو بثروة ىائمة مف تمػؾ العمػؿ، ومػف ىنػا كانػت ُر
اؿ فقػو المغػة، فاسػتعنت الل ُأدلي بدلوي بيف الدالء، وأميط المثاـ عف الحافظ في مجػ

()  ،فجػاءت أف تكوف دراسػتي ضػمف ذلػؾ العقػد الػذي يزينعنػؽ ذلػؾ الكتػاب القػيـ
 تحت عنواف:
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َية، وتعددت أ اُتضت طبيعػة البحػث أف سباُبيا، فحيث تنوَّعت تعميالُت التُسمّْ
 يكوف في مقدمة وتمييد واثني عشر مبحثًا وخاتمة:

فبينػت فييػا ُيمػة الكتػاب العمميػة محػؿ البحػث، وسػبب اختيػاري  ادلمذيحاأيا
 لمموضوع، ومنيجي في عرضو.

شػػارات القػػدامى  ٔأيااااانرًٓٛااذ َية، وام فأشػػرت فيػػو إلػػى معنػػى تعميػػؿ التُسػػمّْ
 ؾ القضية.والُمْحَدِثيف إلى تم

                                           

، ٖٕٖ/ٔ( فيرس الفيارس وارثبات ومعجـ المعاجـ والمشيخات والمسمسالت لعبػدالحي الكتػاني: ٔ)
 ـ.ٕٜٛٔ، ٕبيروت، ط –اإلسالمي تح/ د. إحساف عباس، الناشر: دار الغرب 

 ( السابؽ نفسو.ٕ)
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ٕٕٖٚ 

 ثـ كانت مباحث التعميؿ كالتالي :
َية الشيء بوصؼ فيو.ادلثسثااألٔل  : تُسمّْ

َية الشيء بوظيفتو. ادلثسثاانثاَٙ:  تُسمّْ
َية الشيء بمونو.  ادلثسثاانثانث:  تُسمّْ
َية الشيء بما يجاوره.ادلثسثاانشاتغ:ا  تُسمّْ
َية الشيء باسـ زمانو. ادلثسثااخلايظ:  تُسمّْ

َية الشيء بما يقع فيو، أو يُحؿ فيو. نغادط:ادلثسثاا  تُسمّْ
َية الشيء لمتفاؤؿ. ادلثسثاانغاتغ:  تُسمّْ
َية الشيء باسـ أثره. ادلثسثاانثايٍ:  تُسمّْ
َية الشيء بما يشبيو.ادلثسثاانراعغ  :تُسمّْ
َية الشيء باسـ جزئو.ادلثسثاانؼاشش  : تُسمّْ

َية الشيء باسـ صوتادلثسثااحلاد٘اػشش  و.:تُسمّْ
َية الشيء باسـ أوؿ مف سكنو.ادلثسثاانثاَٙاػشش:  تُسمّْ
 التي ضمنتيا أىـ النتائج التي تمخَّضت عنيا الدراسة. اخلامتحثـ كانت 
( أسأؿ أف يكوف ىذا البحث مف العمـ الذي ينفػع كاتبػو وُارئػو فػي والل )

ـ المػػولى ( أف يجعمػػو خالًصػػا لوجيػػو الكػػريـ، إنػػو نعػػالػػدنيا وا خػػرة، كمػػا أسػػألو )
 ونعـ النصير.
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ٕٕٚٗ 

 
مف ُضايا فقو المغة التػي ُعِنػَي العممػاء بدراسػتيا والبحػث فييػا، مػا ُيطمػؽ 
َية(، وىو أف يكوف فيالشيء المسمى ممحػٌظ أو صػفٌة مػا، يكػوف  عميو )تعميؿ التُسمّْ

 ،(ٔ)االسػػػػػـ معبػػػػػرًا عنيػػػػػا، فيكػػػػػوف ذلػػػػػؾ الممحُظػػػػػأو الصػػػػػفُة ىػػػػػو عمػػػػػة التُسػػػػػمَّْية

تقـو عمى رؤيػة مػا فػي المسػمى مػف صػفة معينػة، أو مزيػة خاصػة،  فيذه الدراسة
 يتميز بيا مف ُيره، وُتمحظ فيو دوف سواه. 

وُد ورد في كتب المغة ما يفيػد اإلشػارة إلػى تمػؾ القضػية، فجػاء فػي المزىػر 
ػْت منيػا، ومػف العمػؿ مػا نعممػو، ومنيػا  أف ارسماء كمَّيا لعمة، َخصَّت العرب مػا َخصَّ

ما ورد فيو عف ابف ارعرابػي أف مكػة ُسػمَّْيت مكػة لجػذب النػاس إلييػا، ما نجيمو، ك
، والكوفة ُسمَّْيت الكػوفة الزدحاـ (ٕ)والبصرة ُسمَّْيت البصرة لمحجارة البيض الرخوة بيا

..... فػيف ُػاؿ ُائػؿ: ريعمػة ُسػمّْى الرجػُؿ رجػاًل، والمرأةُامػرأًة، والموصػُؿ (ٖ)الناس بيػا

                                           

ـ، مقػػاؿ ٜٜٓٔىػػػ/ ٓٔٗٔ، عػػاـ  ٗ( مجمػػة كميػػة المغػػة العربيػػة بالمنصػػورة العػػدد العاشػػر صٔ)
 رستاذنا الدكتور/ محمد حسف جبؿ بعنواف )تعميؿ ارسماء(.

نمػا سػٕ) ميت بصػرة ( وجاء في معجـ البمداف عف ابػف ارعرابػي: " البصػرة حجػارة صػالب، ُػاؿ: وام
لغمظيػػا وشػػّدتيا، كمػػا تقػػوؿ: ثػػوب ذو بصػػر وسػػقاء ذو بصػػر، إذا كػػاف شػػديًدا جّيػػًدا"، ينظػػر: 

 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٕ، دار صادر، بيروت،طٖٓٗ/ ٔمعجـ البمداف لياُوت الحموي: 

ّنمػػػػا سػػػػّميت الكوفػػػػة، رّف سػػػػعًدا لّمػػػػا افتػػػػتح القادسػػػػّية، نػػػػزؿ المسػػػػمموف ٖ) ( يقػػػػوؿ البكػػػػري: "وام
ػػاؿ: تكّوفػػوا فػػي ىػػذا الموضػػع، أي ارنبار،فػػاذاىـ البػػ ّؽ، فخػػرج، فارتػػاد ليػػـ موضػػع الكوفػػة، ُو

اجتمعوا. والّتكّوؼ: الّتجّمع" ينظر: معجـ مػا اسػتعجـ مػف أسػماء الػبالد والمواضػع ربػي عبيػد 
 ىػ.ٖٓٗٔ، ٖ، عالـ الكتب، بيروت، طٔٗٔٔ/ٗالبكري: 
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ٕٕٚ٘ 

ُمنػا: لعمػؿ عممتيػا العػرب وجيمناىػا أو بعضػيا، فمػـ تػُزؿ عػف  موصاًل، ودعٌد دعػًدا 
 .(ٔ)العرب حكمة العمـ بما لحقنا مف ُموض العمة، وصعوبة االستخراج عمينا"

َيات، سواء عممناىػا أـ  فابف ارعرابي يذىب إلى أف العمؿ موجودة في المُسمّْ
يػا، ُمِممِّػا بخوافييػا، إنمػا جيمناىاي رنو ليس كؿُّ عػالـ بالمغػة، عارًفػا بأسػرارىا ودُائق

ـُ عمػػؿ  الحكمػػة موجػػودة عنػػد العػػرب، والغمػػوُض موجػػوٌد فينػػا نحػػف، وبػػو يصػػعب فيػػ
َية في أشياء لـ نستطع التوصؿ إلييا.   التُسمّْ

كما يوضح الزركشي أف ارسماء تكوف لعمٍؿ، تراعييا العرب عند إطالؽ تمؾ 
َياِت،  التُسمَّْية عمى المسمى، يقوؿ: "َواَل َشؾَّ َأفَّ  اْلَعَرَب ُترَاِعػي ِفػي اْلَكِثيػِر ِمػَف اْلُمُسػمّْ

ػُو َأْو  َأْخَذ َأْسَماِئَيا ِمْف َناِدٍر َأْو ُمْسَتْغَرٍب َيُكوُف ِفػي الشَّػْيِء، ِمػْف َخْمػٍؽ َأْو ِصػَفٍة َتُخصُّ
ْدرَاِؾ الرَّاِئػػي ِلْمُمَسػػمَّ  ـُ َأْو َأْكثَػػُر َأْو َأْسػػَبُؽي إلِ ى، َوُيَسػػمُّوَف اْلُجْمَمػػَة ِمػػَف َتُكػػوُف َمَعػػُو َأْحَكػػ

اْلَكاَلـِ َأِو اْلَقِصيَدَة الطَِّويَمَة ِبَما ُىَو َأْشَيُر ِفيَيا، َوَعَمى َذِلَؾ َجَرْت َأْسَماُء ُسػَوِر اْلِكتَػاِب 
ػػِة اْلَبَقػػَرةِ  َيِة ُسػػوَرِة اْلَبَقػػَرِة ِبَيػػَذا ااِلْسػػـِ ِلَقِريَنػػِة ِذْكػػِر ُِصَّ اْلَمػػْذُكوَرِة ِفيَيػػا،  اْلَعِزيػػِز، َكَتُسػػمّْ

 .(ٕ)َوَعِجيِب اْلِحْكَمِة ِفيَيا"
َية  كما كاف اإلماـ أبو الفتح ابُنجنّْي مف السابقيف في اإلشارة إلى تعميؿ تُسػمّْ
ارشياء، مبيًنا أف السابؽ إنما وضع لممسمى اسًما لعمٍة لِحَظيا ُد تخفى ىػذه العمػة 

َية تخفػى عمينػا لبعػدىا فػي الزمػاف عمينا، فيقوؿ: "وُد يمكف أف تكوف أسػباب ال تُسػمّْ

                                           

ىيـ وآخػػػريف، دار الفكػػػر ، تػػػح / محمػػػد أبػػػو الفضػػػؿ إبػػػراٖ٘ٔ، ٖٗٔ/ ٔ( المزىػػػر لمسػػػيوطي: ٔ)
 لمطباعة والنشر والتوزيع.

ىػػ/ ٖٙٚٔ، ٔ، تح/ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، طٕٓٚ/ ٔ( البرىاف في عمـو القرآف لمزركشى: ٕ)
 ـ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي.ٜٚ٘ٔ
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ٕٕٚٙ 

عنَّا، أال ترى إلى ُوؿ سيبويو: أو َلَعؿَّ اروَؿ وصَؿ إليو عمـٌ لػـ يصػْؿ إلػى ا خػر
(ٔ) ،

يعنػػى أف يكػػوف اروُؿ الحاضػػُر شػػاىَد الحػػاؿ، فُعػػرؼ السػػبب الػػذي لػػو ومػػف أجمػػو مػػا 
َية، وا خرُ  َية "لـ يعرؼ الس -لُبعده عف الحاؿ-وُعت عميو التُسمّْ  .(ٕ)بب لمتُسمّْ

َُْبِمػِو صػاحُب الكتػاب-فيو يشير  إلػى أنػو ال يمػـز مػف ُمػوض عمػِة  -وِمػْف 
َية عمينػػػػا أنيػػػػا كانػػػػت ُامضػػػػًة عنػػػػد العػػػػرب اروائػػػػؿ الػػػػذيف َوَضػػػػعوا ىػػػػذه  التُسػػػػمّْ
ـَ بيا، والتاريق ُيصدّْؽ ىذا ويؤيده.  ارسماء،فالذيف عاصروا ىذه ارسماء كانوا أعم

اىرة عنػد الحػافظ ابػف حجػر العسػقالني فػي )فػتح البػاري وُد جاءت ىذه الظ
 بشرح صحيح البخاري( عمى النحو التالي:

                                           

، ٕالخػػانجي، طػػػ، تػػح/ عبػػد السػػالـ محمػػد ىػػاروف، مكتبػػة ٖٓٔ، ٕٓٔ/ ٕ( الكتػػاب لسػػيبويو: ٔ)
ـ، وكالـ سيبوبو فيو: "فينما ذاؾ رنا جيمنا ما عمـ ُيرنا، أو يكػوف ا خػر ٕٜٛٔىػ/ ٕٓٗٔ

 لـ يصؿ إليو عمـ وصؿ إلى اروؿ المسمى". 

 ، تح / محمد عمي النجار، المكتبة العممية.  ٙٙ/ ٔ( الخصائص ربي الفتح عثماف ابف جني: ٕ)
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ٕٕٚٚ 

ااادلثسثااألٔل
اانشٙءاتٕصفافّٛ

ُ
ح
َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
اذغ

اءا:
َ
ٕ
ْ
ت ااأْلَ

ٌة مػف اْلَفػْرع ػَُْرَيػ ػ ِبَفػْتح اْليمػَزة َوُسػُكوف اْلُمَوحػَدةػ  : "اْرَْبػَواء  ظػوؿ الحافػػيق
ُِيػؿَ ػَبينيَ ة، ػمف عمؿ اْلَمِدينَ   : ا َوَبيف اْلُجْحَفة ِممَّا َيِمي اْلَمِديَنِة َثاَلَثٌة َوِعْشُروَف ِمػياًل، 

َيْت ِبَذِلَؾ لموباء الَِّذي بَيا، َواَل َيصح َذِلؾ ِإالَّ عمى اْلقمب"  .(ٔ)ُسمّْ

نََّمػا  وصورة القمب الذي عناه الحافظ َنػصَّ عمييػا القاضػي عيػاض بقولػو: "َواِم
َذا اَل َيصػح ِإالَّ عمػى اْلقمػب، َكػاَف يجػب َأف ُيَقػاؿ: ػَ ، َوىػ لموبػاء الَّػِذي بَيػا ُسمَّْيت بذلؾ

ِحيػػ(ٕ)َذا"ػى َىػػػاء عمػػػأوبػػ يػػػح َأنََّيػػػ، َوالصَّ َُاَلػػػت بذلػػػَ ا ُسمّْ ت ػو ثَابػػػؾ لتبػػوُّء السُّػػُيوؿ بَيػػا، 
يره اة(ٖ)المغوي، كما في معجـ البمداف ُو  ، (ٗ)، ووافقو صاحب المُر

                                           

ػـ كتبػو وأبوابػو وأحاديثػو: ٗٚ/ٔبػف حجػر العسػقالني: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري الٔ) ، ُر
شػػػراؼ/ محػػػب الػػػديف الخطيػػػب، الناشػػػر: دار المعرفػػػة بيػػػروت،  محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاُي، وام

 ىػ.ٜٖٚٔ

 راث.ػ، المكتبة العتيقة ودار الت ٚ٘/ٔي عياض: ضػ( مشارؽ ارنوار عمى صحاح ا ثار لمقإ)

 ، وينظػػر: عمػػدة القػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري لمبػػدر ٜٚ/ ٔمعجػػـ البمػػداف ليػػاُوت الحمػػوي:  (ٖ)
بيػروت، وتػاج العػروس مػف جػواىر القػاموس  –، دار إحياء التػراث العربػي ٙٚٔ/ٓٔالعيني: 

 ، مجموعة مف المحققيف، دار اليداية.ٕٕ/ٖٚلمزبيدي)أ ب و(: 

ػػاة المفػػاتيح شػػرح مشػػكاة المصػػابيح لممػػال عمػػي القػػاري: ٗ)  –روت، دار الفكػػر، بيػػٖٕٛ/ٚ( مُر
 ـ. ٕٕٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔلبناف، ط
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ٕٕٚٛ 

ُؤا ِبِو َمْنزاًل  َفَقاؿَ  (ٔ)الشاعر َعنُو ُكثيّْرُ وُسِئَؿ   .(ٕ): رنَّيـ َتَبوَّ

وال شؾ أنَّما ال يحوج إلى القمب في التعميؿ أولى، فالقوؿ بتبوُّء السيوؿ بيا، 
ُؤا ِبػِو َمْنػزاًل أفضػؿ،كما رآه ثَابػت بػف أبػي ثابػت المغػوي وُكثيّْػُر الشػاعر،  أو رنَّيـ َتَبػوَّ

اؿ: ىو أحسفوأيده ياُوت في ا  . (ٖ)لمعجـ، ُو
ا:
ُ
ب
َ
د ااأْلَ

َُْواًل َوِفْعاًل... َوُِيػَؿ: ِإنَّػُو َمػْأُخوٌذ  يقوؿ ابُف حجر: "َواْرََدُب: اْسِتْعَماُؿ َما ُيْحَمُد 
َي ِبَذِلَؾ ِرَنَُّو ُيْدَعى ِإَلْيِو" ،ُسمّْ  .(ٗ)ِمَف اْلَمْأُدَبِة، َوِىَي الدَّْعَوُة ِإَلى الطََّعاـِ

ُتيبة بقولو: "المأُدبة: الطََّعاـ الَِّذي يْجَتمع إليو النَّاس َأي َطَعاـ،  ووافقو ابف
َكاَف ُيَقاؿ: آدب فاَلٌف اْلَقْوـَ يػأدبيـ اذا َجَمَعيػـ، َوُىػَو مػف المأدبػة"
، بينمػا رأى ابػُف (٘)

َي َأَدًبا َرنو َيْأِدُب الناَس ِإَلى الَمحاِمد  .(ٙ)منظور أنو ُسمّْ

                                           

ىو ُكثَيّْر بف عبد الرحمف بف ارسود بف عامر، يكنى أبا صخر، وكاف شاعَر أىِؿ الحجػاز فػي اإلسػالـ ( ٔ)
(، وىجا عبَدالل بَف الزبير ِلَمػا ال ُيقدّْموف عميو أحًدا، وكاف يتشيَّع ويظير الميؿ إلى آؿ رسوؿ الل )

يػؿ: كاف بينو وبيف بني ىاشـ،  وتوفي بالمدينة سنة خمػس ومائػة، فػي واليػة يزيػد بػف عبػد الممػؾ، ُو
ػػػد زاد واحػػػدة أو اثنػػػيف عمػػػى ثمػػػانيف سػػػنة، ينظػػػر: معجػػػـ الشػػػعراء  تػػػوفي فػػػي أوؿ خالفػػػة ىشػػػاـ، ُو

، بتصػػحيح وتعميػػؽ: ارسػػتاذ الػػدكتور ؼ. كرنكػػو، الناشػػر : مكتبػػة القدسػػي، دار ٖٓ٘/ٔلممرزبػػاني: 
 ـ.ٕٜٛٔىػ/ ٕٓٗٔ، ٕبناف، طل –الكتب العممية، بيروت 

 .ٕٕ/ٖٚ، وينظر: تاج العروس )أ ب و(: ٜٚ/ ٔمعجـ البمداف لياُوت الحموي:  (ٕ)

 ( السابؽ اروؿ.ٖ)

 . ٓٓٗ/ٓٔ( فتح الباري : ٗ)

، تػػح/ د. عبػػد الل الجبػػوري، الناشػػر: ٗٓ٘، ٖٓ٘/ٕ( ُريػػب الحػػديث البػػف ُتيبػػة الػػدينوري: ٘)
  ىػ.ٜٖٚٔ، ٔبغداد، ط –مطبعة العاني

ىػػػ، وينظػػػر: عمػػػدة ٗٔٗٔ، ٖ، دار صػػػادر، بيػػػروت، طٕٙٓ/ٔ( لسػػاف العػػػرب البػػػف منظػػور: ٙ)
 .  ٓٛ/ٕٕالقاري: 
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ٕٕٜٚ 

جاىتُػُو مػف الناحيػة االشػتقاُية، ال سػيما وُػد ذىػب كثيػر ولكالـِ ابػِف حجػر و 
يرىـ إلى أف )ا دب( ىو مف يدعو الناس إلى الطعاـ، يقوؿ طرفة:  مف المغوييف ُو

 (ٔ)رْ ػا ينَتقِ ػرى ا ِدَب فينػال ت    ...   نحُف في الِمشتاِة ندعو الَجَفَمى
ٌا:

ْ
ذ
ُ
ث
ْ
اان

َُْولػػػو )َبَدنػػػة(ِىَي َواِحػػػَدة َُػػػاَؿ ُمَجاِىد:ُسػػػمَّْيت اْلُبػػػْدف  يقػػػوؿ الحػػػافظ: " اْلُبػػػْدف، 
 .(ٕ)لِسَمِنيا"

َح
َ
ذ
َ
، وُيػؿ: (ٔ): ناُة أو بقرة، الػذكر وارنثػى فيػو سػواء، ُييػدي إلػى مكػةاانث

،وُاؿ ارزىػري: تكػوف مػف (ٕ)الَبَدنة تقع عمى الجمؿ والناُة والبقرة، وىي باإلبؿ أشبو

                                           

، تػػح/ دريػػة الخطيػػب، ولطفػػي الصػػقَّاؿ، ٗٚ( البيػػت مػػف الرمػػؿ، لطرفػػة بػػف العبػػد فػػي ديوانػػو: ٔ)
 ـ، ومنسػوبٕٓٓٓ، ٕدار الثقافػة والفنػوف، ط -الناشر: المؤسسػة العربيػة لمدراسػات والنشػر

، تػػح/ محمػػد مرعػػب، الناشػػر: دار إحيػػاء التػػراث ٕٛٙلػػو فػػي إصػػالح المنطػػؽ البػػف السػػكيت: 
ريب الحػديث ربػي عبيػد: ٕٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ، ٔالعربي، ط ، تػح/د. محمػد عبػد ٛٓٔ/ٗـ.، ُو

ىػػػ/ ٖٗٛٔ، ٔالػػدكف، ط -المعيػد خػػاف، الناشػر: مطبعػػة دائػػرة المعػارؼ العثمانيػػة، حيػػدر آبػاد
 –، تػػػح/ رمػػػزي منيػػػر بعمبكػػػي، الناشػػػر: دار العمػػػـ لمماليػػػيفٓٛٔٔ/ٕـ، والجميػػػرة: ٜٗٙٔ

، تح/ د. حػاتـ ٗٔٔ/ٔـ، والزاىر في معاني كممات الناس البف ارنباري: ٜٚٛٔ،ٔبيروت، ط
، ومعجػـ ديػواف ٕٜٜٔىػ / ٕٔٗٔ، ٔبيروت، ط –صالح الضامف، الناشر: مؤسسة الرسالة 

اجعػة: دكتػور إبػراىيـ أنػيس، طبعػة: ، تح/ د. أحمد مختػار عمػر، ومر ٘ٓٗ/ٕاردب لمفارابي: 
ـ،وتيػذيب المغػة ٖٕٓٓىػػ/ ٕٗٗٔمؤسسة دار الشعب لمصػحافة والطباعػة والنشػر، القػاىرة، 

، ٔبيػػػػروت، ط –، تػػػػح/ محمػػػػد عػػػػوض مرعػػػػب، دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػيٕٜ/ٜلألزىػػػػري: 
ة، يقػاؿ: ـ، والبيت معناه: أنيـ َيْدُعوف كؿَّ الناس لطعػاميـ، فػال يخصػوف أحػًدا بالػدعو ٕٔٓٓ

،  ـوػا دوف ُػػػصَّ ُومػػػدعػػا فػػاَلف الجفمػػى: ِإذا َعػػـ َولػػـ يْخػػَتص، ودعػػا فػػاَلف النََّقػػَرى، ِإذا اختػػ
 . ٜ٘ٚ/ٕ، و)ف ؽ ر(: ٚٛٗ/ٔوالنََّقَرى ضّد الَجَفَمى، ينظر: الجميرة )ج ؼ ؿ(: 

 . ٖٙ٘/ٖ،  ٕٚٙ/ٕ،  ٙٛ/ٔ( فتح الباري : ٕ)
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ٕٕٛٓ 

َية البدنػة ىػو ، وُد نقؿ الحافُظ عف (ٖ)اإلبؿ والبقر والغنـ اإلماـ مجاىػد أف عمػة تُسػمّْ
، كمػا نػص الجػوىري (ٗ)سمنيا، ووافقو أىؿ المغة فنقمػو ارزىػري عػف الميػث والزجػاج

 .(٘)عميو
ومف أصحاب الغريػب َنػصَّ ابػُف ُتيبػة عمػى ذلػؾ التعميػؿ فقاؿ:"والَبَدنػة: ىػي 

َيتبدنة بػػػالعظـ إمػػػا لسػػػمنيا أو لسػػػنياي رنػػػو ال يجػػػوز أ ف ُيسػػػاؽ منيػػػا الناُػػػة، ُسػػػمّْ

                                                                                                           

، تػػػح/ د ميػػػدي المخزومػػػي، د إبػػػراىيـ ٔ٘/ ٛ: ( كتػػػاب العػػػيف لمخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد: )ب د ف( ٔ)
/  ٔالسامرائي، الناشر: دار ومكتبة اليالؿ، وينظر: مقػػاييس المغػػة البػف فػارس) ب د ف ( : 

ـ، ومختػػار ٜٜٚٔىػػػ/ ٜٜٖٔ، تػػح/ عبػػد السػػالـ محمػػد ىػػاروف، الناشػػر: دار الفكػػر،  ٕٔٔ
الػػػػدار  -لعصػػػرية ، تػػػػح/ يوسػػػؼ الشػػػيق محمػػػػد، المكتبػػػة ا ٛٔالصػػػحاح لمػػػرازي)ب د ف(: 

ـ، والمصػػباح المنيػػر فػػي ُريػػب الشػػرح ٜٜٜٔىػػػ/ ٕٓٗٔ، ٘صػػيدا، ط –النموذجيػة، بيػػروت 
 بيروت. –،  المكتبة العممية ٜٖ/ ٔالكبير لمفيومي  )ب د ف(: 

، تػح/ طػاىر أحمػد الػزاوى ٛٓٔ/ ٔ( النياية في ُريب الحديث وارثر البف ارثير ) ب د ف (: ٕ)
 ـ. ٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔبيروت،  -لمكتبة العممية محمود محمد الطناحي، ا -

، ٔدمشؽ، ط –، تح/ عبد الغني الدُر، الناشر: دار القمـ ٗٗٔ( تحرير ألفاظ التنبيو لمنووي : ٖ)
، تػح/ الػدكتور عبػد المعطػي أمػيف ٕٙ/  ٔىػ، وينظر: ُريب الحديث البػف الجػوزي : ٛٓٗٔ

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔ، ٔ، طلبناف –بيروت  -القمعجي، الناشر: دار الكتب العممية 

عرابػػو لمزجػػاج: ٕٓٔ/ٗٔ( التيػػذيب لألزىػػري ) ب د ف (: ٗ) ، ٕٛٗ/ٖ، وينظػػر: معػػاني القػػرآف وام
ـ، ٜٛٛٔىػػػػ/ ٛٓٗٔ، ٔبيػػػروت، ط –تػػػح/ عبػػػدالجميؿ عبػػػده شػػػمبي، الناشػػػر: عػػػالـ الكتػػػب 

، تػح/ مسػعد عبدالحميػد السػعدني، الناشػر: ٘ٛٔوالزاىر في ُريب ألفاظ الشافعي لألزىػري : 
 دار الطالئع.

، تػػػح/ أحمػػػد عبػػػد الغفػػػور عطػػػار، الناشػػػر: دار العمػػػـ  ٕٚٚٓ/  ٘( الصػػػحاح ) ب د ف ( : ٘)
/  ٖٔـ، وينظػػر : لسػػاف العػػرب ) ب د ف ( : ٜٚٛٔ/  ىػػػٚٓٗٔ، ٗ، ط روتػبيػػ –ف ػلممالييػػ
ٗٚ. 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٛٔ 

نمػػػا يسػػػاؽ منيػػػا الثنيػػػاف فمػػػا فػػػوؽ، وكػػػؿ مػػػا أسػػػف منيػػػا وعظػػػـ فيػػػو  الصػػػغار، وام
 .(ٔ)أفضػؿ"

يػػرىـ وىػػي كػػوف الُبػػْدف  والعمػػة التػػي نقميػػا الحػػافظ ودار حوليػػا المغويػػوف ُو
، حيػث انتقاؤىػا مػف  ُسمَّْيت بذلؾ مف السَّْمف والضخامة مف آداب َسْوؽ اليدي لمحـر

َلْف َيَنػاَؿ المَّػَو ُلُحوُمَيػا َواَل ِدَماُؤَىػا َوَلِكػْف ( في شأنيا: ؿ الل)الجيد الطيب، ولذا ُا
 و.ٖٚ الحج/ َيَناُلُو التَّْقَوى ِمْنُكـْ 

ا:
ُ
ح
َ
اسِز

َ
ث
ْ
اان

َيِت اْلَباِرَحػُة،  َُػاَؿ َصػاِحُب اْلُمْنَتَيػى: ُكػؿُّ زَاِئػٍؿ َبػاِرٌح، َوِمْنػُو ُسػمّْ يقوؿ الحافظ: "
 .(ٕ)زَاَلْت َعْنَؾ" َوِىَي َأْدَنى َلْيَمةٍ 

َيِت البارحػػَة مػػف برَحػػْت أي: َمَضػػْت  وىػػو موافػػؽ لقطػػرب الػػذي يػػرى أنيػػا ُسػػمّْ
َيِت اْلَباِرَحػةُ (ٖ)وذىبتْ  ، ثػـ (ٗ)، وَُاَؿ اْلَفرَّاُء: َوَبَرَح ِباْلَفْتِح َأْيًضا، َأْي: َمَضى، َوِمْنػُو ُسػمّْ

، (ٙ)، وابػُف فػارس(٘)ِعِو، ووافقػو الجػوىرييرى أف َأْصمَيا ِمْف َبِرَح، َأْي: زَاَؿ َعػْف َمْوِضػ
 .(ٚ)وابُف منظور

غا:
َّ
ث
ُ
اذ

                                           

 .   ٚٓٛ/  ٖ، وينظر: طرح التثريب :  ٜٕٔ/  ٔ( ُريب الحديث البف ُتيبة : ٔ)

اة المفاتيح:  ٖٕٗ/ٗ، وينظر: عمدة القاري: ٘٘٘/ٔري: ( فتح البإ)  .ٖ٘٘/ٖ، ومُر

، ٕ، تػح/ د. حػاتـ صػالح الضػامف، الناشػر: مؤسسػة الرسػالة، طٖٔ( ارزمنة وتمبية الجاىمية لُقْطػُرب: ٖ)
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔ

 . ٖٕٛ/ٔ( التيذيب )ب ر ح(: ٗ)

 . ٖ٘٘/ٔ( الصحاح )ب ر ح(: ٘)

، دراسة وتحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف، دار النشر:  ٖٕٔ/ٔر ح(:  ( مجمؿ المغة البف فارس )بٙ)
 ـ.ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔ -بيروت، الطبعة الثانية  –النشر: مؤسسة الرسالة

 . ٕٔٗ/ٕ( المساف )ب ر ح(: ٚ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٕٛ 

يقوؿ ابف حجر: "ُتبَّع: ُىَو لقب ُمُموؾ اْليمف،ُسػمَّْي بػذلؾ ِرَنَّػُو َيْتَبػُع َصػاِحَبُو، 
بَّعا ِرَنَُّو َوالظّْؿُّ ُيَسمَّى ُتبًَّعا ِرَنَُّو يتبع الشَّْمس، َكَذا ِفي اَرْصؿ، َوَعف اْرَْصَمِعي:ُسمَّْي تُ 

 .(ٔ)َمَمَؾ فتابعو النَّاس"
نص الحافظ عمى أف ُتبًَّعاُسمَّْي بذلؾ ِرَنَُّو َيْتَبُع َصاِحَبُو،وىو ما أيده فيػو أبػو 

، ووافػؽ كػراع (ٖ)، وتبعػو أصػحاب المعػاجـ(ٕ)عبيدة، ونقمو عنو جمػع مػف أىػؿ المغػة
وىـ الُمموؾ، ُسمُّوا بذلؾي رفَّ كػؿَّ واحػد  ذلؾ الوجو بقولو: "والتُّبَُّع: مف َتَباِبعة الَيَمف،

، ُسمَّْي بذلؾي رنو َيْتبػُع الشػمَس  منيـ َيْتَبُع صاحَبو وَيسيُر سيرتو .... والتُّبَُّع: الظّْؿُّ

                                           

 . ٕٜ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

، تػح/  ٘ٗٚٙ/ ٓٔ( ينظر: اليداية إلى بموغ النياية لمكػي بػف أبػي طالػب القيسػي القيروانػي: ٕ)
ة، بيشػراؼ أ.  -موعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميػا والبحػث العممػي مج جامعػة الشػاُر

ة، ط ، ٔد: الشػػاىد البوشػػيخي، الناشػػر: كميػػة الشػػريعة والدراسػػات اإلسػػالمية، جامعػػة الشػػاُر
َراِئػػػػُب التَّْفِسػػػػيِر وَعَجاِئػػػػُب التَّْأِويػػػػِؿ(: ٕٛٓٓىػػػػػ/ ٜٕٗٔ َُ ، ٚٚٓٔ/ٕـ، وتفسػػػػير الَكْرمػػػػاِني )

جدة، مؤسسة  –مؤلؼ: محمود بف حمزة الَكْرماِني، دار النشر: دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ال
، تػح/ عبػد الػرزاؽ ٖٜ/ٗبيروت، وزاد المسير في عمـ التفسير البػف الجػوزي:  –عمـو القرآف 

، ٗٗٔ/ٙٔىػ، وتفسير القرطبي: ٕٕٗٔ، ٔبيروت، ط –الميدي، الناشر: دار الكتاب العربي 
بػػػراىيـ أطفػػػيش، الناشػػػر: دار الكتػػػب المصػػػريةتحقيػػػؽ: أح ، ٕالقػػػاىرة، ط –مػػػد البردونػػػي وام

اف( لنظاـ الديف الحسػف ٜٗٙٔىػ/ ٖٗٛٔ ائب الفُر ـ، وتفسير النيسابوري )ُرائب القرآف وُر
، تػػح/ الشػػيق زكريػػا عميػػرات، الناشػػر: دار ٙٓٔ/ٙبػػف محمػػد بػػف حسػػيف القمػػي النيسػػابوري: 

 ىػ.ٙٔٗٔ، ٔبيروت، ط –الكتب العممية

، والمحكػـ والمحػيط ارعظػـ البػف سػيده )ب ٕٗ٘/ٔ( ينظر: جميرة المغة البف دريد )ب ر ؽ(: ٖ)
ىػ ٕٔٗٔ، ٔبيروت، ط –، تح/عبد الحميد ىنداوي، الناشر: دار الكتب العممية ٛ٘/ٕر ؽ(: 

 . ٖٚٚ/ٕٓ، وتاج العروس )ب ر ؽ(: ٖٔ/ٛـ، ولساف العرب )ب ر ؽ(: ٕٓٓٓ -



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٖٛ 

 .(ٕ)، فيما ُنقؿ عف ُتادة وجٌو آخُر ُاؿ: "إنما ُسمَّْي ُتبَّعًا لكثرة أتباعو"(ٔ)حيُثما زالت"
لحافظ بيف ُتبَّع ممؾ اليمف، والظؿ الػذي يسػمى ُتبًَّعػا، أما التوافؽ الذي ذكره ا

ـْ ُيَسػمَّى ُتبًَّعػا  فقد نص عميو البدر العيني بقولو : " التُّبَُّع ُمُموُؾ الػَيَمِف ُكػؿُّ َواِحػٍد ِمػْنُي
 .(ٖ)رنَُّو َيْتَبُع َصاِحَبُو َوالظّْؿُّ ُيَسمَّى ُتبًَّعا رنَُّو َيْتَبُع الشَّْمَس"

ذكره ابف حجر ووافقو عميو أئمة المغػة موافػؽ لألصػؿ االشػتقاُي وما تعميؽ:
َأْصػػػٌؿ َواِحػػػٌد اَل َيِشػػػذُّ َعْنػػػُو ِمػػػَف اْلَبػػػاِب َشػػػْيٌء، َوُىػػػَو التُّمُػػػوُّ لممػػػادة )ت ب ع(، فيػػػو 

 .(ٗ)َواْلَقْفوُ 
اَِٙا:

َ
ث
َ
اي

                                           

د في المغٔ) «: كراع النمؿ»ة تأليؼ عمي بف الحسف الُينائي ارزدي، أبو الحسف الممقب بػ ( الُمَنجَّ
، تػػح/ د. أحمػػد مختػػار عمػػر، ود. ضػػاحي عبػػد البػػاُي، الناشػػر: عػػالـ الكتػػب، القػػاىرة، ٜٗٔ

 ـ.ٜٛٛٔ، ٕط

ػػٍد ٖٜ/ٗ( زاد المسػػير: ٕ) ، وينظػػر: تفسػػير البغػػوي  معػػالـ التنزيػػؿ فػػي تفسػػير القػػرآفو ربػػي ُمَحمَّ
، تح/ عبد الػرزاؽ الميػدي، ٜٚٔ/ْٗيف ْبف َمْسُعوٍد بف محمد بف الفراء البغوي الشافعي: اْلُحسَ 

ىػ، وشػمس العمػـو ودواء كػالـ العػرب ٕٓٗٔ، ٔبيروت، ط–الناشر: دار إحياء التراث العربي 
، تػػػػح/ د حسػػػػيف بػػػػف عبػػػػد الل ٘ٔٚ/ٕمػػػػف الكمػػػػوـ لنشػػػػواف بػػػػف سػػػػعيد الحميػػػػرى اليمنػػػػي: 

إلريػػاني، ود. يوسػػؼ محمػػد عبػػدالل، الناشػػر: دار الفكػػر المعاصػػر العمري،ومطيػػر بػػف عمػػي ا
ـ، وتفسػػير المبػػاب ٜٜٜٔىػػػ/ ٕٓٗٔ، ٔسػػورية(، ط -لبنػػاف(، دار الفكػػر )دمشػػؽ -)بيػػروت 

 المباب في عمـو الكتابو، المؤلؼ: أبو حفص سراج الػديف عمػر بػف عمػي بػف عػادؿ الحنبمػي 
مػػد عبػػد الموجػػود والشػػيق عمػػي محمػػد ، تػػح/ الشػػيق عػػادؿ أح ٕٖٚ/ٚٔالدمشػػقي النعمػػاني: 

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔ، ٔبيروت / لبناف، ط -معوض، الناشر: دار الكتب العممية 

، وينظػػػر : إْرَشػػػػاُد السَّػػػاِري ِلشػػػػرح َصػػػِحيح البَخػػػػاري لمقسػػػػطالني: ٕٙٔ/ٜٔ( عمػػػدة القػػػػاري: ٖ)
 ىػ.ٖٕٖٔ، المطبعة الكبرى ارميرية، مصر، الطبعة: السابعة، ٖٖ٘/ٚ

 .ٖٖٙ، ٕٖٙ/ٔقاييس المغة )ت ب ع(: ( ينظر: مٗ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٛٗ 

ُِيؿَ  ػِؿ  َيْت َمثَػاِنَي يقوؿ الحافظ: "َوُِيَؿ: َما َعَدا السَّػْبَع الطّْػَواَؿ ِإَلػى اْلُمَفصَّ :ُسػمّْ
 . (ٔ)ِرَنََّيا َثنَِّت السَّْبَع "

َية المثػاني، فقػد أورد المغويػوف  إذا اُتصر الحافظ عمى عمػة واحػدة فػي تُسػمّْ
عمػػاًل عػػدة، فػػذىب ابػػف عبػػاس إلػػى أنيػػا ُسػػمَّْيت مثػػاني لتثنيػػة الل )جػػؿ  والمفسػػروف

َيْت مثػػاني لػػذكر ، ويقػػوؿ الزجػػاج(ٕ)ذكػػره( فييػػا ارمثػػاَؿ والخبػػَر والعبػػرَ  نَّمػػا ُسػػمّْ : "وام
َيْت (ٖ)ارُاصيص فييا ُمثنَّاًة " ، وُروى عف سعيد بف جبير، أنػو كػاف يقػوؿ: إنمػا ُسػمّْ

 .(ٗ)مثاني رنيا ثُنّْيت فييا الفرائُض والحدود
َيْت مثػاني ِلمػا تَػردَّد فييػا مػف ارمثػاؿ  فيما يرى العز بف عبدالسػالـ أنيػا ُسػمّْ

نيا ُتجاوز المائػة ارولػى إلػى المائػة الثانيػة، أو المثػاني القػرآف والخبر والعبر، أو ر 
نػذار وضػرب أمثػاؿ وتعديػد نعػـ وأنبػاء  كمو، أو معانيو السػبعة أمػر ونيػي وتبشػير وام

ُسمَّْيت َمثاِني رنَّيا ُتْثَنى  ، كما ألمح الرَّاُُب إلى مممح دُيؽ ، فيو يرى أنيا(٘)ُروف
 ّرُر َفاَل ُتدرُس َواَل َتْنَقِطُع، ُدُروَس ساِئِر اَرْشياِء الَِّتي عمى ُمروِر اَرْوُاِت، وُتكَ 

 .(ٙ)َتْضَمِحؿُّ وَتْبطؿ عمى ُمروِر ارياـِ 
                                           

، ومعنى ثَنَّػِت السَّػْبَع أي: جػاءت فػي ترتيبيػا فػي المصػحؼ بعػد السػبع ٕٚ٘/ٕ( فتح الباري : ٔ)
الطواؿ، وىي: البقػرة وآؿ عمػراف والنسػاء والمائػدة وارنعػاـ وارعػراؼ ويػونس، ينظػر: البرىػاف 

 .ٕ٘ٗ/ٔفي عموـ القرآف لمزركشي: 

، تح/ الشيق أحمد ٖٓٔ/ٔجامع البياف في تأويؿ القرآف( البف جرير الطبري: ( تفسير الطبري )ٕ)
 ـ.ٕٓٓٓىػ /ٕٓٗٔ، ٔمحمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

عرابو الزجاج: ٖ)  .ٙٛٔ/ٖ( معاني القرآف وام

 . ٖٓٔ/ٔ( تفسير الطبري: ٗ)

الػوىبي، الناشػر: دار ، تػح/ الػدكتور عبػد الل بػف إبػراىيـ ٔٛٔ/ٕ( تفسير العز بف عبدالسالـ: ٘)
 ـ.ٜٜٙٔىػ/ ٙٔٗٔ، ٔبيروت، ط –ابف حـز

 . ٜٕٛ/ٖٚ( تاج العروس ) ث ف ي (: ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٛ٘ 

والعمػػؿ كميػػا متػػازرٌة يشػػد بعضػػيا بعًضػػا، فالمثػػاني تمػػت السَّػػْبَع الطػػواؿ فػػي 
ُد، وفييػػا ترتيػػب المصػػحؼ، وثُنّْيػػت فييػػا ارمثػػاُؿ وارخبػػاُر والعبػػُر، والفػػرائُض والحػػدو 

ارمػػُر والنيػػُي والبشػػارُة واإلنػػذاُر وتعديػػد الػػنعـ، كمػػا أنيػػا ُتْثَنػػى عمػػى ُمػػروِر اَرْوُػػاِتي 
 رنيا محفوظة بحفظ الل ليا.  

اَِٙا:
َ
ث
َ
اي

َيِت اْلَفاِتَحة السَّبع اْلَمثَاِنَي ِرَنََّيا ُتَثنَّى ِفي ُكؿّْ َصاَلٍة "  .(ٔ)يقوؿ الحافظ: "َوُسمّْ

ر عمػػى عمػػة واحػػدة،بينما عػػدَّد أىػػؿ المغػػة والمفسػػروف عمػػاًل اُتصػػر ابػػُف حجػػ
ا( إلى أنيا إنمػا ُسػمَّْيت مثػاني، رف الل تعػالى اسػتثناىا عدة، فذىب ابف عباس )

 . (ٕ)( دوف سائر ارنبياء ُيره، فاّدخرىا لولنبيو محمد )

َيْت َمثَاِنَي  رف فييػا يقوؿ ابف جرير: "وكاف بعُض أىؿ العربية يزعـ أنيا ُسمّْ
 .(ٖ)الرحمف الرحيـ مّرتيف، وأنيا ُتْثَنى في كّؿ سورة، يعني: بسـ الل الرحمف الرحيـ"

فيمػػا نقػػؿ الثعمبػػي عػػف بعػػض العممػػاء أنيػػا مكيػػة ومدنيػػة، نػػزؿ بيػػا جبريػػؿ 
مرتيف مّرة بمكة ومّرة بالمدينة، تعظيًما وتفضياًل ليذه السورة عمى ما سواىا، ولػذلؾ 

                                           

 . ٕٚ٘/ٕ( فتح الباري : ٔ)

 . ٕٜٖ٘/ٙ، واليداية لمكي القيسي:  ٓٗٔ/ٚٔ( تفسير الطبري: ٕ)

 . ٓٗٔ/ٚٔ( تفسير الطبري: ٖ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٛٙ 

َيْت مثػػػاني َيْت مثػػػانيي ِرَنََّيػػػا ثنيػػػت ِفػػػي التَّْنِزيػػػؿ، َوَىػػػِذه ِرَواَيػػػة  ،(ٔ)ُسػػػمّْ فكأنيػػػا ُسػػػمّْ
ِريَبة َُ(ٕ). 

َيْت مثػػاني رنيػػا مقسػػومة بػػيف الل وبػػيف العبػػد ُُسػػمَّْيف  وُػػاؿ بعضػػيـ: ُسػػمّْ
َيْت )مثػػاني( رنيػػا منقسػػمة إلػػى ُُسػػمَّْيف: نصػػفيا ثنػػاء ونصػػفيا  اثنػػيف، ويقػػاؿ: ُسػػمّْ

الربوبية ونصفيا حؽ العبودية، وُيػؿ: رف مالئكػة السػماوات ، ونصفيا حؽ (ٖ)دعاء
يصّموف الصموات بيا، كما أف أىؿ اررض يصّموف بيا. وُيؿ: رف حروفيا وكمماتيا 

ـْ وَعَمػْيِيـْ  راَط وِصػراَط ، َعَمػْيِي يَّاَؾ ، الصّْ مثّناة، مثؿ ِإيَّاَؾ واِم
 ، فيمػا يػرى ُمَجاِىػد أنيػا(ٗ)

َيْت مثانيي ِرَف  الل َتَعاَلى استثناىا لَيِذِه اْرمة، َكَأنَُّو أوحػى بَيػا َلُيػـ، َولػـ ُيْعطَيػا ُسمّْ
َيتيا َمثَاِنَي َأنََّيػا ُتْثِنػي (٘)أحدا مف اْرَُمـ ، وأشار َأُبو َزْيٍد اْلَبْمِخيُّ إلى أف العمة في تُسمّْ

َُػْوِؿ اْلَعػَرِب َثَنْيػػُت َعَنػا َيْت  ، ورأى الزجػػاج أنيػا(ٙ)ِنيَ َأْىػَؿ الشَّػرّْ َعػػِف اْلِفْسػِؽ، ِمػػْف  ُسػػمّْ
 .(ٚ)مثاني رنيا يثنى بعدىا ما ُيقرأ معيا

                                           

تػػح/ اإلمػػاـ أبػػي محمػػد بػػف  ،ٜٓ/ٔ( تفسػػير الثعمبػػي )الكشػػؼ والبيػػاف عػػف تفسػػير القػػرآف(: ٔ)
عاشور، مراجعة وتدُيؽ: ارستاذ نظير السػاعدي، الناشػر: دار إحيػاء التػراث العربػي، بيػروت 

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔلبناف، ط –

نػيـ بػػف عبػػاس بػػف ُنػػيـ، الناشػػر: دار  ٕٖ/ٔ( تفسػير السػػمعاني: ٕ) ، تػػح/ ياسػػر بػػف إبػػراىيـ ُو
 .ٓٚ/ٔـ، وينظر: تفسير البغوي ٜٜٚٔىػ/ ٛٔٗٔ، ٔالسعودية، ط –الوطف، الرياض

، ٛ٘ٔ/ٔ، وتفسير الرازي )مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيػر(: ٜٖٗ/٘( ينظر: تفسير الثعمبي: ٖ)
ىػ، وتفسير الخازف )لباب التأويؿ في معاني  ٕٓٗٔ، ٖبيروت، ط –دار إحياء التراث العربي 

، ٔبيػػروت، ط –العمميػػة  ، تصػػحيح محمػػد عمػػي شػػاىيف، الناشػػر: دار الكتػػبٕٙ/ٖالتنزيػػؿ(: 
 . ٔٙٔ/ٔىػ، وتفسير المباب: ٘ٔٗٔ

 . ٕٙ/ٖ، وتفسير الخازف:  ٜٖٗ/٘( تفسير الثعمبي: ٗ)

 . ٓٚ/ٔ، وينظر: تفسير البغوي:  ٕٖ/ٔ( تفسير السمعاني: ٘)

 . ٘ٙ/ٖ( تفسير البغوي: ٙ)

 . ٔٙٔ/ٔ، وتفسير المباب:  ٛ٘ٔ/ٔ، وينظر : تفسير الرازي:  ٕٙ/ٖ( تفسير الخازف: ٚ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٛٚ 

يػػره متضػػافرٌة، يكمػػؿ بعُضػػيا  العمػػؿ وال شػػؾ أف التػػي ذكرىػػا ابػػُف حجػػر ُو ََ
( دوف سػائر ارنبيػاء، كمػا بعًضا، فالفاتحة أـ القػرآف، اسػتثناىا الل تعػالى لنبيػو )

َأوحى بَيا َلُيـ، َولـ ُيْعطَيا أحًدا مف اْرَُمـ، وىػي مقسػومة  استثناىا لَيِذِه اْرمة، َكَأنَّوُ 
 بيف الل وبيف العبد ُُسمَّْيف اثنيفي لجالليا وُدرىا.

حا:
َ
ف
ْ
س
ُ
د
ْ
اان

َيِت اْلُجْحَفَة ِرَفَّ السَّْيَؿ َأْجَحَؼ ِبَيا"  .(ٔ)يقوؿ الحافظ: "َوُسمّْ
ات منبػر، عمػى طريػؽ الُجْحَفة بالضـ ثـ السكوف والفاء: كانت ُريػة كبيػرة ذ

نمػػا ُسػػمَّْيت اْلُجْحَفػػة رف السػػيؿ اجتحفيػػا وحمػػؿ  المدينػػة.... وكػػاف اسػػميا َمْيَيَعػػة، وام
، وزعػـ ابػػف الكمبػػي أف العمػػاليؽ َأخرجػوا بنػػي َعِبيػػؿ وىػػـ (ٕ)أىميػا فػػي بعػػض ارعػػواـ

إخػػوة عػػاد مػػف يثػػرب، فنزلػػوا الجحفػػة وكػػاف اسػػميا َمْيَيَعػػة فجػػاءىـ سػػيؿ فػػاجتحفيـ 
 .(ٖ)َيت ُجْحَفة"فُسمّْ 

ووافؽ المطرزي عمى ذلؾ التعميؿ فقاؿ: "جحفػو واجتحفػو وأجحػؼ بػو أىمكػو 
اجتحػػػؼ  -فيمػػػا يقػػػاؿ-واستأصػػػمو، ومنػػػو الُجْحَفػػػة لميقػػػات أىػػػؿ الشػػػاـي رف سػػػياًل 

، (٘)، "ورف التركيب يدؿ عمى الذىاب بالشيء مستوعًبا وعمى الميؿ والعدوؿ(ٗ)أىميا"
َية المطمقة عمى(٘)والعدوؿ الُجْحَفػة صػحيحة ال سػيما أف "الجحػؼ ىػو شػدة  ، فالتُسمّْ

 الجرؼ، إال أف الجرؼ لمشيء الكثير، والجحؼ لمماء، تقوؿ: اجتحفنا ماء البئر إال 
 .(ٙ)ُجْحَفة واحدة بالكؼ أو باإلناء"

                                           

 . ٖ٘ٛ/ٖ( فتح الباري : ٔ)

 .ٔٔٔ/  ٕ( معجـ البمداف: ٕ)

 .ٙٙ/ٖٕ، وينظر: تاج العروس )ج ح ؼ(:  ٕٔ/  ٜ( لساف العرب )ج ح ؼ( : ٖ)

 . ٙٚ/  ٔ( المغرب لممطرزي: ٗ)

 ( العباب الزاخر ) ج ح ؼ ( .٘)

 . ٕٔ/  ٜ، وينظر : لساف العرب ) ج ح ؼ ( :  ٜٙ/ٗ( التيذيب ) ج ح ؼ ( : ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٛٛ 

اا:اذؼهٛك
والعمة عند ابف حجر صحيحة واضحة، فػ " الجيـ والحاء والفاء أصػؿ واحػد، 

َعًبا، يقػػاؿ: سػػيؿ ُجَحػػاؼ إذا جػػرؼ كػػؿ شػػيء وذىػػب ُياسػػو الػػذىاب بالشػػيء ُمسػػتو 
 .(ٔ)بو...  وُسمَّْيت اْلُجْحَفة رف السيؿ جحؼ أىميا أي: حمميـ" 

ا:
ُ
ج
َ
اس
َ
ض
ُ
د
ْ
اان

ْـّ َكاْلُعَماَلةِ -يقوؿ الحافظ: "َوَُاَؿ ابف اْرَِثيِر: اْلُجزَاَرُة  َمػا َيْأُخػُذُه اْلَجػزَّاُر  -ِبالضَّ
َيْت ِبػَذِلَؾ ِمَف الذَِّبيَحِة َعْف ُأجْ  َرِتِو، َوَأْصُمَيا َأْطرَاُؼ اْلَبِعيػِر الػرَّْأُس َواْلَيػَداِف َوالرّْْجاَلِف،ُسػمّْ

 .(ٕ)ِرَفَّ اْلَجزَّاَر َكاَف َيْأُخذَىا َعف أجرتو"
يرى ابُف ارثير أف الُجزَاَرِة ُسػمَّْيت ِبػَذِلَؾ ِرَفَّ الَجػزَّار َكػَأفَّ َيْأُخػُذَىا َعػْف أْجَرتػو، 

ػػِحيَِّة ُجػْزًءا فػي ُمَقاَبمػػة ارْجػرةَفُمِنػ َُػاُلوا َأخػػذ (ٖ)ع َأْف َيْأُخػَذ ِمػَف الضَّ ، َفِيػَي ُجزَارتُػػو َكَمػا 
،وابػف (ٚ)، وابػف فػارس(ٙ)،والجػوىري(٘)، وىػذا مػا رآه ارزىػري(ٗ)ِعَمالتو َأي ِكرَاء عممو

 .(ٓٔ)، والزبيدي(ٜ)، وابف منظور(ٛ)،وابف سيده(ٚ)فارس

                                           

 .ٕٚٗ/  ٔ( مقاييس المغة ) ج ح ؼ ( : ٔ)

اة المفاتيح: ٘ٗ/ٓٔ، وينظر: عمدة القاري: ٙ٘٘/ٖ( فتح الباري: ٕ)  .ٖٕٓ/ٜ، ومُر

 . ٕٚٙ/ٔ( النياية)ج ز ر(: ٖ)

 . ٕٕٙ/ٕ، و ٔ٘ٔ/ٕ، وينظر: المخصص  ٘٘ٗ/ٔ( الجميرة)ج ز ر(: ٗ)

 . ٜٖٔ/ٓٔ( التيذيب)ج ز ر(: ٘)

 . ٕٔٙ/ٕ( الصحاح ٙ)

 . ٙ٘ٗ/ٔ، والمقاييس)ج ز ر(:  ٛٛٔ/ٔمغة)ج ز ر(: ( مجمؿ الٚ)

 . ٕٙٛ/ٚ( المحكـ)ج ز ر(: ٛ)

 . ٖ٘ٔ/ٗ( المساف)ج ز ر(: ٜ)

 . ٚٔٗ/ٓٔ( التاج)ج ز ر(: ٓٔ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٜٛ 

ُة: اليػػداف والػػرّْجالف والعنػػؽ، ُسػػمَّْيت بيػػا وخػػالؼ الخميػػؿ ذلػػؾ فػػرأى أف الُجػػزار 
رنَّيػػػا ال تقسػػػـ فػػػي سػػػياـِ الَجػػػُزور...... والُجػػػزارُة: حقُّػػػو الػػػذي ُيعطػػػى إذا َنحرىػػػا 

ا.(ٔ)وَُسميا
ف خالفيـ  -مؤيًَّدا بأُواؿ أىؿ المغة–وكالـ ابف حجر ذؼهٛك: ىو الصواب، وام

ُتَقسَّػـ فػي سػياـِ الَجػُزور يعنػي الخميؿ إال أنو لػـ يبعػد عػف كالميػـ كثيػرًا، فكونيػا ال 
اأناْلَجزَّاَر َيْأُخذَىا َعف أجرتو، فال تعارض.

اءا:
َ
ؼ
ْ
ً
َ
اخ

َيْت ِبػػَذِلَؾ  ـْ َيػػْذَىْب ِمػػْف َبػػَدِنَيا َشْيٌء،ُسػػمّْ يقػػوؿ الحػػافظ: "َبِييَمػػًة َجْمَعػػاَء َأْي: َلػػ
 .(ٕ)اِلْجِتَماِع َأْعَضاِئَيا"

َية البييمػة با لجمعػاء اجتمػاُع أعضػائيا، يقػوؿ صرح الحافُظ بػأف سػبب تُسػمّْ
الخطػػػابي: "فػػػيف الجمعػػػاء ىػػػي السميمة،ُسػػػمَّْيت بػػػذلؾ الجتمػػػاع السػػػالمة ليػػػا فػػػي 

يرىما(٘)، وابف الجوزي(ٗ)، ووافقو ابف ُتيبة(ٖ)أعضائيا"  .(ٙ)، ُو

                                           

، والجميػػػػرة )خ ش ٖٚٔ/ٖ، وينظػػػػر: ُريػػػػب الحػػػػديث ربػػػػي عبيػػػػد: ٕٙ/ٙ( العػػػػيف)ج ز ر(: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗ، والمساف ٖٛ/ٚ، والتيذيب )خ ش ت(: ٜٕٓ/ٔب(

 . ٕٓ٘/ٖح الباري: ( فتٕ)

 ـ.ٕٖٜٔ -ىػ ٖٔ٘ٔ، ٔحمب، ط –، المطبعة العممية ٕٖٚ/ٗ( معالـ السنف لمخطابي: ٖ)

 . ٖٗٚ/ٖ، وكشؼ المشكؿ البف الجوزي:  ٖٔ٘/ٔ( ُريب الحديث البف ُتيبة: ٗ)

 .ٔٚٔ/ٔ( ُريب الحديث البف الجوزي: ٘)

اة المفاتيح: ٙ) اني عمى المواىبٖٙٔ/ٔ( مُر المدنية بالمنح المحمديػة ربػي  ، وينظر: شرح الزُر
ػػػاني المػػػالكي:  ـ، ٜٜٙٔ-ىػػػػٚٔٗٔ، ٔ، دار الكتػػػب العمميػػػة، طٜٕٔ/ٕربػػػي عبػػػد الل الزُر

ي  وينظػػر: تفسػػير ُريػػب مػػا فػػي الصػػحيحيف البخػػاري ومسػػمـ ربػػي عبػػد الل ارزدي الميػػوُر
 -ة ، تػح/ الػدكتورة: زبيػدة محمػد سػعيد عبػد العزيػز، الناشػر: مكتبػة السػنٖٔٓ/ٔالَحِميدي: 
 .ٜٜ٘ٔ/ ٘ٔٗٔ، ٔمصر، ط –القاىرة 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٜٓ 

اا:اذؼهٛك
ومػػا ذىػػب إليػػو أئمػػة المغػػة موافػػؽ لألصػػؿ االشػػتقاُي لمكممػػة فالجػػدعاء الػػػ 

 .(ٔ)ُيوِب، ُمْجَتِمَعُة ارْعَضاء كامَمتيا َفاَل َجْدَع ِبَيا َواَل َكّي"َسِميَمة ِمَف اْلعُ "
ا:
ُ
ُِني

َ
د
ْ
اان

ـَ ِفػي  -ِبِجيـٍ َوُنوَنْيفِ -يقوؿ الحافظ: "اْلَجِنيُف  : َحْمػُؿ اْلَمػْرَأِة َمػا َدا َوْزُف َعِظيـٍ
َي ِبَذِلَؾ اِلْسِتتَارِِه "  .(ٕ)َبْطِنَيا،ُسمّْ

ف كػػاف الحػػافظ أشػػار إلػػى أ ف )الجنػػيف( ُسػػمَّْي بػػذلؾ السػػتتاره فػػيف المػػادة وام
نفسيا )ج ف ف( تػدور حػوؿ معنػى السّْػتر والخفػاء، فكػؿ َشػْيء ُسػِتر َعْنػؾ فقػد ُجػّف 

اْلَكَفػػف لػػَذِلؾ،والَجَناف: اْلقمػػبي  -َأْيضػػا–َعْنػػؾ، فػػالَجَنف: اْلَقْبػػر لسػػتره اْلَميّْػػت، والَجػػَنف 
ْدر، َوُيػؿ: لوعيػو اْرَ  ْشػَياء وضػمو َلَيػا، َوُيػؿ: الَجَنػاف: ُروع اْلقمػب، الستتاره ِفي الصَّ

َوَذِلَؾ أْذَىب ِفي الخفاء، َوُربَما ُسمَّْي الّروح َجَناناي ِرَف اْلِجْسـ َيُجنَّػو، وُسػمَّْيت الػّروح 
ـَ ِفي بطف أموي الستتاره ِفيوِ  َجَناًناي ِرَف اْلِجْسـ ُيجّنيا، والجِنيف: اْلَوَلد َما َدا
(ٖ). 

                                           

 .ٜٕٙ/ٔ( النياية )ج ـ ع(: ٔ)

رشػاد ٙٙ/ٕٗ، وعمػدة القػاري: ٙ٘ٔ/ٔ، وينظر: مشارؽ ارنوار: ٕٚٗ/ٕٔ( فتح الباري : ٕ) ، وام
، تػػػػح/ عصػػػػاـ الػػػػديف  ٗٛ/ٚلمشػػػػوكاني:  ، ونيػػػػؿ اروطػػػػار ٜٙ/ٓٔالسػػػػاري لمقسػػػػطالني: 

شػرح سػنف  ـ،وعوف المعبودٖٜٜٔ -ىػٖٔٗٔ، ٔالضبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، ط
بيػػروت،  –، دار الكتػػب العمميػػة ٕٕٓ/ٕٔأبػػي داود، لشػػرؼ الحػػؽ الصػػديقي العظػػيـ آبػػادي:

 ىػ.٘ٔٗٔ، ٕط

 . ٖٙٙ/ٖٗ، والتاج) ج ف ف(:  ٕٜ/ٖٔ، والمساف) ج ف ف(: ٕٔٔ/ٚ( المحكـ ٖ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٜٔ 

سػػتاف ذي ارشػجار َجنَّػػة، السػػتتاره بيػا، والجنػػة ُسػمَّْيت بػػذلؾ، رنػػو وُيػؿ لمب
 . (ٔ)ستر في الدنيا حقيقة ما أعد الناس فييا مف عظـ ا الء

ومنو الِجفُّ الستتارىـ عف العيوف، ومنو المجنوف الستتار عقمو، ومنو ُولو 
ـْ ُجنَّػػةً تعػػالى:  ، (ٕ)و أي وُايػػًة وسػػترًإوف/ ، المنػػافقٙٔ المجادلػػة/ اتََّخػػُذوا َأْيَمػػاَنُي

يقوؿ صاحب فتح البياف: "الجنيف: ىو الولد ما داـ في البطف، ُسمَّْي ذلػؾ الجتنانػو، 
و فال يسػمى ٕٖ النجـ/ ِفي ُبُطوِف ُأمََّياِتُكـْ أي: الستتاره في بطف أمو، وليذا ُاؿ: 

 .(ٖ)مف خرج عف البطف جنيًنا"
 ذؼهٛك:

ر صػحيحي رف مػدار المػادة كميػا )ج ف ف( فالتعميؿ الذي رمى إليو ابف حجػ
 عمى السّْتر والخفاء.

                                           

اُػػب ارصػػفياني: ( تفسػػير الراُػػب ارصػػفياني ربػػي القاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد المعػػروؼ بالر ٔ)
جامعػػة  -، تحقيػػؽ ودراسػػة: د. محمػػد عبػػد العزيػػز بسػػيوني، الناشػػر: كميػػة ا داب  ٖٕٔ/ٔ

 . ٖٚٓ/ٔـ، وينظر: النياية البف ارثير: ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ: ٔطنطا، ط

، المحقػؽ:  ٔٔ٘/ٔ، والتفسػير القػيـ البػف ُػيـ الجوزيػة:  ٗٛ/ٔ( ينظر: تفسير الفخر الرازي: ٕ)
بحػػوث العربيػػة واإلسػػالمية بيشػػراؼ الشػػيق إبػػراىيـ رمضػػاف، الناشػػر: دار مكتػػب الدراسػػات وال

ىػػ، والػدر المصػوف فػي عمػوـ الكتػاب المكنػوف لمسػميف ٓٔٗٔ،ٔبيػروت، ط –ومكتبة اليالؿ 
 .ٓ٘ٗ/ٔ، تح/ د. أحمد محمد الخراط، الناشر: دار القمـ، دمشؽ  والمباب  ٖٕٔ/ٔالحمبي: 

، عنػػي ٕٚٙ/ٖٔي الطيػػب الحسػػيني البخػػاري الِقنَّػػوجي: ( فػػتح البيػػاف فػػي مقاصػػد القػػرآف ربػػٖ)
ّدـ لو وراجعو: خادـ العمـ َعبد الل بػف إبػراىيـ ارنَصػاري، الناشػر: الَمكتبػة العصػريَّة  بطبعِو ُو

 ـ.ٕٜٜٔىػ / َٕٔٗٔبيروت،  –لمطَباعة والّنْشر، َصيَدا 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٜٕ 

ا:
ُ
شِٚش

َ
س
ْ
اان

َي ِبػػَذِلَؾ ِلُخُموِصػػِو، ُيَقػػاُؿ  ،ُسػػمّْ يقػػوؿ ابػػف حجػػر: "َواْلَحِريػػُر َمْعػػُروٌؼ َوُىػػَو َعَرِبيّّ
ْرُت الشَّْيَء: َخمَّْصُتُو ِمَف ااِلْخِتاَلِط ِبَغْيرِهِ  ٌر، َوَحرَّ  .(ٔ)"ِلُكؿّْ َخاِلٍص: ُمَحرَّ

نمػػػا ُسػػػمَّْي حريػػػرًا رنَّػػػُو ِمػػػف خػػػاِلِص  ووافقػػػو أبػػػو ىػػػالؿ العسػػػكري فقػػػاؿ: "وام
ـْ ُيخالُطػُو َرْمػٌؿ أو  ، لػ : ِطػْيٌف ُحػرّّ ـْ ، وأصُؿ َىِذِه الكممػِة الُخمُػوُص، ومنػُو ُػوُلُي اإِلْبِرْيَسـِ

ْرتُ  ي رنَّػُو خػالٌص لنفِسػِو، وحػرَّ الِكتػاَب: خمَّْصػُتُو  َحْمأٌة، وُيَؿ لمُحرّْ ِخػالِؼ العبػِد: ُحػرّّ
 .(ٕ)مَف التَّسويد"
طِٛىا:

َ
ااحل

َُْولػػو:)اْلحطيـ(.... ُيػػؿ َلػػُو َذِلػػؾ النحطػػاـ النَّػػاس ِفيػػِو َأي:  يقػػوؿ الحػػافظ: "
 .(ٖ)ازدحاميـ"

َية الحطػيـ، أيػده فييػا الحربػي فيمػا نقمػو عػػف  ذكػر الحػافظ عمػة واحػدة لتُسػمّْ
ـُ: اْلِحْجػػُر ِمػػفَ  اْلَكْعَبػػِة، َوَُػػاَؿ َلَنػػا َأُبػػو َنْصػػٍر: ُىػػَو اْلَبػػاُب َحْيػػُث  الجػػوىري ُػػاؿ: "َواْلَحِطػػي

ـْ َبْعًضػا َأْي ُيَكسّْػُر" ـُ النَّػاُس َبْعُضػُي َيْحَتِط
، فيمػا أضػاؼ ابػف ارثيػر وجيػيف آخػريف (ٗ)

َي ِبِو ِرَفَّ اْلَبْيَت ُرفع وُتِرؾ ُىَو َمْحُطوًما، َوُِيَؿ: رفَّ اْلَعَرَب َكاَنْت ت طَرح ِفيِو فقاؿ: "ُسمّْ
َمػػا َطاَفػػْت ِبػػِو ِمػػَف الثَّْيػػاِب َفَتْبقػػى حتَّػػى تَػػْنَحِطـ ِبُطػػوؿ الزََّمػػاِف، فيكػػوُف َفِعػػياًل ِبَمْعَنػػى 

                                           

 .                      ٕ٘ٛ/ٓٔ( فتح الباري: ٔ)

، عنػػي بَتحقيِقػػو: د. عػػزة ٓٗٔي َمعرَفػػِة أسػػَماِء ارشػػياء ربػػي ىػػالؿ العسػػكري: ( التَّمِخػػيص فػػٕ)
 ـ.ٜٜٙٔ، ٕحسف، الناشر: دار طالس لمدراسات والترجمة والنشر، دمشؽ، ط

 .ٜ٘ٔ/ٚ، و ٜٖٚ/ٙ، وٙٓٔ/ٔ( فتح الباري : ٖ)

عػػة أـ ، تػػح/ د. سػػميماف إبػػراىيـ محمػػد العايػػد، الناشػػر: جامٜٖٛ/ٕ( ُريػػب الحػػديث لمحربػػي: ٗ)
ـ أعثر عمى كالـ الجوىري في الصحاح )ح ط ـ(: ػ، ول ىػ٘ٓٗٔ، ٔة، طػة المكرمػمك -القرى
٘/ٜٔٓٔ. 
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، بينما ذىب ابػف سػيده إلػى أنػو "ُسػمَّْي بػذلؾ النحطػاـِ النَّػاس َعَمْيػِو، َوُيػؿ: (ٔ)فاعؿ"
ـُ اْلَكػاِذب، َوُىػَو َضػِعيؼ"َرنيـ َكاُنوا يحمُفوَف ِعْنده ِفػي اْلَجاِىِميَّػة فػَيْحطِ 

، ورََأى ابػُف (ٕ)
 (ٖ) دريد أنيـ َكاُنوا يحمُفوَف ِفيِو ِفي اْلَجاِىِميَّة فيحطـ اْلَكاِذب.

وذىػػب القسػػطالني إلػػى أنػػو كػػاف فػػي ارصػػؿ داخػػؿ الكعبػػة فانكسػػر بيخراجػػو 
ََُواِعػ(ٗ)منيا مثؿ ُتيؿ مف مقتوؿ ْدَخػاِؿ ِفػي  ، يقػوؿ (٘)ِد اْلَبْيػتِ ، أي: َأنَّػُو ُمِنػَع َعػْف اإلِْ

النضػػػر: "ُسػػػمَّْي حطيًمػػػا ِرَف اْلَبْيػػػت رفػػػع َفتػػػرؾ َذِلػػػؾ محطومػػػا َوُىػػػَو َمػػػا َبػػػيف الػػػرُّْكف 
نََّمػػا ُسػػمَّْي حطيمػػا لمػػا حطػػـ مػػف ِجػػَداره، َفمػػـ يسػػوَّ ِبِبَنػػاء اْلَبْيػػت َوتُػػرؾ (ٙ)َواْلمَقػػاـ" ، َواِم

: "ُسػمَّْي اْلحطػيـ ِبَمكَّػة النحطػاـ ، يقػوؿ القاضػي عيػاض(ٚ)َخاِرجا ِمْنُو محطـو اْلِجَدار
، ويػرى الشػوكاني أنيُسػمَّْي َحِطيًمػاي (ٛ)النَّاس ِعْنده وتػزاحميـ لمػدَُّعاء َواْلحمػؼ ِعْنػده"

                                           

، وتػاج العػروس )ح ٜٖٔ/ٕٔ، وينظر: لسػاف العػرب )ح ط ـ(: ٖٓٗ/ٔ( النياية البف ارثير: ٔ)
 .ٗٓ٘/ٖٔط ـ(: 

، تػح/ مكتػب  ٜ٘ٓٔ، وينظر: القػاموس المحػيط ) ح ط ـ ( :  ٜٕٗ/ٖ( المحكـ ) ح ط ـ (: ٕ)
ُسوسػػي، الناشػػر: مؤسسػػة  تحقيػػؽ التػػراث فػػي مؤسسػػة الرسػػالة، بيشػػراؼ: محمػػد نعػػيـ العُر

ـ، وتػاج العػروس ٕ٘ٓٓىػػ/ ٕٙٗٔ، ٛلبناف، ط –الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 .ٗٓ٘/ٖٔ)ح ط ـ(: 

 . ٗٓ٘/ٖٔ، وينظر : تاج العروس ) ح ط ـ ( :  ٓ٘٘/ٔ( الجميرة ) ح ط ـ ( : ٖ)

 . ٕٕٚ/٘ٔ، وينظر : عمدة القاري: ٖٙٙ/٘( إرشاد الساري لمقسطالني: ٗ)

 ىػ.ٖٔٔٔ، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاريق النشر: ٕٙٔ( طمبة الطمبة لمنسفي: ٘)

 .ٕٜٔ/ٔ( مشارؽ ارنوار: ٙ)

، تػػح/ عمػػي حسػػيف البػػواب، ٕٚٛ/ٕ( كشػػؼ المشػػكؿ مػػف حػػديث الصػػحيحيف البػػف الجػػوزي: ٚ)
 الرياض. –ناشر: دار الوطفال

 . ٕٜٔ/ٔ( مشارؽ ارنوار: ٛ)
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ِرَفَّ النَّػػاَس َكػػاُنوا ُيَحطُّْمػػوَف ُىَناِلػػَؾ ِباْرَْيَمػػاِف َوُيْسػػَتَجاُب ِفيػػِو الػػدَُّعاُء ِلْمَمْظمُػػوـِ َعَمػػى 
، َوَُ  َمْت َلُو اْلُعُقوَبُة "الظَّاِلـِ  .(ٔ)ؿَّ َمْف َحَمَؼ ُىَناَؾ َكاِذًبا إالَّ ُعجّْ

الحطػيـ كػاف فػي ارصػؿ داخػَؿ  وأصحُّ ارُواؿ وأُرُبيا إلػى الصػواب أفَّ تعميؽ:
الكعبة، ثـ ُمنع مف اإلدخاؿ في ُواعد البيػت، ودليػؿ ذلػؾ مػا جػاء فػي الصػحيح عػف 

َُػػاَؿ َلَيػػاا( أف رسػػوؿ الل )عائشػػة ) َُْوَمػػِؾ َحػػِديُث َعْيػػٍد :»( َيػػا َعاِئَشػػُة، َلػػْوال َأفَّ 
، َفَأْدَخْمُت ِفيِو َمػا ُأْخػِرَج ِمْنػُو، َوأَْلَزُْتُػُو ِبػاَرْرِض، َوَجَعْمػتُ  ـَ  ِبَجاِىِميٍَّة َرََمْرُت ِباْلَبْيِت، َفُيِد

ْرِبيِّا، َفَبَمْغُت ِبِو َأسَ  َُ  .(ٕ)«اَس ِإْبرَاِىيـَ َلُو َباَبْيِف، َباًبا َشْرُِيِّا، َوَباًبا 
ا:
ُ
فِٛم

ْ
س
َّ
اانر

َيْت  َُػاَؿ َأُبػو ُعَبْيػٍد: ُسػمّْ يقوؿ الحػافظ: "َوالتَّْحِفيػُؿ ِباْلُمْيَمَمػِة َواْلَفػاِء: التَّْجِميػُع، 
 .  (ٖ)ِبَذِلَؾ ِرَفَّ المََّبَف َيْكُثُر ِفي َضْرِعَيا، َوُكؿُّ َشْيٍء َكثَّْرَتُو َفَقْد َحفَّْمَتُو "

فِا
ْ
س
َّ
أانر

ُ
أو الشػػاِة ال يحمبيػػا صػػاحُبيا أياًمػػا حتػػى  :خػػاص بالناُػػِة أو البقػػرةِ ٛاام

يجتمػػع لبنيػػا فػػي ضػػرعيا، فػػيذا حمبيػػا المشػػتري وجػػدىا ُزيػػرًة فػػزاد فػػي ثمنيػػا، فػػيذا 
، وىػو نػوٌع مػف الَغػَرر (ٗ)حمبيا بعد ذلؾ وجدىا ناُصة المبف عما حمبيا أيػاـ تحفيميػا

َيتيا بػذلؾ أف المػبف حفػؿ فػي ضػرعيا أي: ُجمػع، والتَّدليس، وُد عمؿ أبو عبيد لتُسمّْ 
نما ُسمَّْيت ُمَحفََّمػة رف المػبف ُػد حفػؿ فػي ضػرعيا واجتمػع، وكػؿ شػ  كثرتػو  ُاؿ: "وام

                                           

 .ٕٚٗ/٘، وينظر: عوف المعبود:  ٖٓٔ/٘( نيؿ اروطار لمشوكاني: ٔ)

،تح/ محمد زىيػر بػف ناصػر الناصػر، دار طػوؽ النجػاة، ٚٗٔ/ٕ( الحديث في صحيح البخاري: ٕ)
إحيػاء التػراث  ، تح/ محمد فؤاد عبػد البػاُي، دارٜٜٙ/ٕىػ، وفي صحيح مسمـ: ٕٕٗٔ، ٔط

 بيروت. –العربي 

 .ٖٔٙ/ٗ( فتح الباري: ٖ)

، ولسػػاف العػػرب ٖٕ٘/ ٖ، وينظػػر : العػػيف ) ح ؼ ؿ (:  ٜٗ/٘( تيػػذيب المغػػة ) ح ؼ ؿ ( : ٗ)
 ، دار الكتاب العربي، بدوف تاريق.ٖٕٔ، والمغرب لممطرزي: ٚ٘ٔ/ ٔٔ)ح ؼ ؿ(: 
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فقػػد حفمتػػو، ومنػػو ُيػػؿ: ُػػد احتفػػؿ القػػـو إذا اجتمعػػوا وكثػػروا وليػػذا ُسػػمَّْي محفػػؿ 
"  .(ٗ)، وابف منظور(ٖ)، وتبعيما ابف ارثير(ٕ)، وُحِكي عف الميث مثُؿ ذلؾ(ٔ)القـو
اا:اذؼهٛك

َية إذ إنػو يػدؿ عمػى الجمػع، يقػوؿ  ودوراف التركيب يشػيد لصػحة ىػذه التُسػمّْ
ابػػف فػػارس: "الحػػاء والفػػاء والػػالـ أصػػؿ واحػػد وىػػو الجمػػع... والُمحفمػػة: الشػػاة ُػػد 

 .(٘)ُحفّْمت، أي: ُجمع المبف في ضرعيا"
حا:
َّ
ه
ُ
ااحل

َيِة الثَّػْوَبْيِف ُحمَّػًة: َأنَُّيَمػا َيُكوَنػاِف يقوؿ الحػافظ: "َوَحَكػى ِعَيػاٌض َأفَّ َأْصػ َؿ َتُسػمّْ
َجِديػػَدْيِف َكَمػػا ُحػػؿَّ َطيُُّيَمػػا، َوُِيػػَؿ: اَل َيُكػػوُف الثَّْوَبػػاِف ُحمَّػػًة َحتَّػػى ُيْمػػَبَس َأَحػػَدُىَما َفػػْوَؽ 

ُؿ َأْشَيُر"  .(ٙ)اْ َخِر، َفِيَذا َكاَف َفْوَُُو َفَقْد َحؿَّ َعَمْيِو، َواْرَوَّ
َية الُحمَّػة بيػذا االسػـ كوُنيػا جديػدًة  َحَكى القاضي عيػاض أف العمػة مػف تُسػمّْ
كما كانت عند حؿ طييا، وىي مكونة مف ثوبيف، فكؿ واحد منيما ُيَحؿُّ عمػى ا خػر، 

، وال يقػػاؿ ليػػا حمػػة حتػػى تكػػوف مػػف ثػػوبيف، (ٚ)والُحمَّػػة ىػػي إزار ورداء بػػرد أو ُيػػره
ؿ لػو فػي الثيػاب حمػة، وُػاؿ اليمػامي: الُحمَّػة كػؿ ثػوب وُيؿ: ال يزاؿ الثوب الجيد يقػا

                                           

/ ُٔريػػب الحػػديث البػػف الجػػوزي:  ، وينظػػر:ٕٕٗ/ ٕد القاسػػـ: ػى عبيػػػث ربػػػب الحديػػػ( ُريػػٔ)
ٕٕٗ. 

 . ٚ٘ٔ/  ٔٔ، ولساف العرب ) ح ؼ ؿ ( :  ٜٗ/٘( تيذيب المغة ) ح ؼ ؿ ( : ٕ)

 . ٜٓٗ/  ٔ( النياية ) ح ؼ ؿ ( : ٖ)

 . ٚ٘ٔ/  ٔٔ( لساف العرب ) ح ؼ ؿ ( : ٗ)

 . ٕٛ،  ٔٛ/  ٕ( مقاييس المغة ) ح ؼ ؿ ( : ٘)

 . ٜٕٚ/ٓٔ( فتح الباري:ٙ)

، والنيايػة )ح ؿ  ٗٚٙٔ/  ٗ، وينظر : الصحاح ) ح ؿ ؿ ( :  ٕٛ/  ٖؿ ؿ ( :  ( العيف ) حٚ)
 .ٛٗٔ/ ٔ، والمصباح المنير ) ح ؿ ؿ (: ٕٖٗ/ ٔؿ ؿ(: 
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، وافػؽ النػووي عمػى ذلػؾ، (ٔ)جيد جديد تمبسو ُميظ أو دُيؽ وال يكوف إال مف ثوبيف
وَحَكػػى عػػف أىػػؿ المغػػة أف الُحمَّػػة ال تكػػوف إال ثػػوبيف ُسػػمَّْيت بػػذلؾ رف أحػػدىما ُيحػػؿُّ 

، بينمػا اُتصػر (ٕ)َحػؿُّ مػف َطيّْػوعمى ا خر، وُيػؿ: ال تكػوف إال الثػوب الجديػد الػذي يُ 
الخطػػػابي عمػػػى التعميػػػؿ اروؿ فػػػال تكػػػوف الحمػػػة إال وىػػػي جديػػػدة، ُتَحػػػؿُّ عػػػف طييػػػا 

 . (ٖ)فُتمبس
َيتيا بالُحمَّػػة  فيمػػا ذىػػب المطػػرزي فػػي الُمْغػػِرب إلػػى تعميػػؿ آخػػر وىػػو أف تُسػػمّْ

ف لػـ ، وُػد ألمػح ابػُف فػارس إلػى ذ(ٗ)ترجع إلىالحؿ لما بيف الثوبيف مف الفرجػة لػؾ وام
ينص عميو فقاؿ: "والُحمَّػة معروفػة، وىػي ال تكػوف إال ثػوبيف وممكػف أف يحمػؿ عمػى 

 (٘)الباب فيقاؿ: َلمَّا كانا اثنيف كانت فييما فرجة".
اا:اذؼهٛك

َية الُحمَّة، فيي مف ثوبيف فُيحؿ أحدىما عمػى  وكميا وجوه مقبولة لسبب تُسمّْ
 لتوىا مف طيّْيا فُتحؿ منو. ا خر فيكوف بينيما فرجة، ثـ تكوف خارجةً 

ا:
ُ
اء
َّ
ٕ
َ
از

ُـّ  َيْت ِبػَذِلَؾ ِرَنََّيػا ُأ ُِيَؿ:ُسػمّْ ، َوِىػَي ِباْلَمػدّْ،  ـَ يقوؿ الحافظ: "َحػوَّاُء: َأِي اْمػرََأُة آَد
"  .(ٙ)ُكؿّْ َحيٍّ

                                           

 . ٕٚٔ/ٔٔ( لساف العرب ) ح ؿ ؿ ( ٔ)

، دار إحيػػاء التػػػراث العربػػػي بيػػػروت، الطبعػػػة ٖٙٔ/ ٛٔ( شػػرح النػػػووي عمػػػى صػػػحيح مسػػػمـ: ٕ)
 ىػ.ٕٜٖٔالثانية، 

، تػػح/ عبػػد الكػػريـ إبػػراىيـ الغربػػاوي، الناشػػر: دار الفكػػر، ٜٛٗ/ ٔحػػديث لمخطػػابي: ( ُريػػب الٖ)
 ـ.   ٕٜٛٔىػ/ ٕٓٗٔ

 . ٕٙٔ( المغرب : ٗ)

 .ٕٓ/ ٕ( مقاييس المغة البف فارس )ح ؿ(: ٘)

 . ٖٛٙ/ٙ( فتح الباري : ٙ)
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(، فقػػد أخػػرج اْبػػف سػػعد َواْبػػف وكػػالـ الحػػافظ لػػو سػػنده عنػػد ابػػف عبػػاس)
َُاَؿ: ِإنََّما ندي أنيػا إنمػا (ٔ)ُسمَّْيت َحوَّاء ِرَنََّيا أـ كؿ َحيّ  َعَساِكر َعنو  ، وحكى السمُر

، أو رف لونيا كاف يضػرب إلػى (ٕ)ُسمَّْيت َحوَّاُء رنو كاف في شفتيا حوة، يعني حمرة
ثَاًء َأْحػَوىالسمرة، فُسمَّْيت َحوَّاُء مف ُولؾ أحوى، كقولو تعالى: ُُ  ارعمػى/  َفَجَعَمُو 

 .(ٖ) و٘
ى جميرة مف العمماء أنيا ُسمَّْيت بػذلؾ رنيػا ُخمقػت مػف شػيء حػّي، فيما رأ

 .(ٗ)فكاف أصميا )حّياء( ثـ أبدؿ مف الياء واو
يُره، فػ )حواء( أـ كػؿ حػي، تعميؽ: وال تعاُرَض بيف ما ذىب إليو ابُف حجر ُو
ـْ  ُاؿ الل )تعالى(: ـُ الَِّذي َخَمَقُك ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ ِمْنَيػا َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك

و ، وخمقت مف شػيء حػّي، لةيػة ٔ النساء/ َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء 
، (٘)(:"َواْسَتْوُصوا ِبالنَّْساِء َخْيرًا، َفِينَُّيفَّ ُخِمْقَف ِمْف ِضػَمٍع..."السابقة، وحديث النبي )

ندي ، وأما التعميمبأف لو (٘)ِضَمٍع..." نيا كاف يضرب إلى السمرة، فقوٌؿ انفرد بو السمُر
ف كاف االشتقاؽ يوافقو.  ندي وام  السمُر

                                           

ندي) بحػػر –، دار الفكػػر ٕٛٔ/ٔ( الػػدر المنثػػور لمسػػيوطي: ٔ)  بيػػروت، وينظػػر: تفسػػير السػػمُر
 :)  .ٗٗ/ٔالعمـو

ندي: ٕ) ، وينظر: المجمػوع المفيػؼ رمػيف الدولػة محمػد بػف محمػد بػف ىبػة ٗٗ/ٔ( تفسير السمُر
، ٔ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طٜٗالل العموي الحسيني أبو جعفر ارفطسي الطرابمسي: 

 ىػ.ٕ٘ٗٔ

ندي ٖ)  . ٕٛٚ/ٔ( السمُر

، وتفسػير العػز ٔ٘ٗ/ٖفسػير الفخػر الػرازي: ، وتٖٕٗ/ٔ( ينظر: اليداية لمكي بف أبي طالػب: ٗ)
، والبحػر المحػيط فػي التفسػير ربػي حيػاف ٖٔٓ/ٔ، وتفسير القرطبي ٛٔٔ/ٔبف عبدالسالـ: 

 ىػ.ٕٓٗٔبيروت  –، تح/ صدُي محمد جميؿ، الناشر: دار الفكرٖٕ٘/ٔارندلسي: 

 .ٕٙ/ٚ( صحيح البخاري: ٘)
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ٕٕٜٛ 

ضِشا:
َ
خ
ْ
اان

يقػػوؿ الحػػافظ: "إنََّمػػا ُسػػمَّْي اْلَخِضػػَر ِرَنَّػػُو َجَمػػَس َعَمػػى َفػػْرَوٍة َبْيَضػػاَء َفػػِيَذا ِىػػَي 
 .(ٔ)َتْيَتزُّ ِمْف َخْمِفِو َخْضرَاَء"

عبيد بقولو: "ِإنََّما ُسػمَّْي اْلخضػر ِرَنَّػُو  وىذا الذي ذكره الحافظ نصَّ عميو أبو
، (ٗ)، ووافقيـ الزجاج(ٖ)، وأكده ابُف دريد(ٕ)َكاَف ِإذا جمس ِفي َموِضع اخضرَّ َما حولو"

يرىـ(٘)وارزىري  .(ٙ)،ُو
، وُػاؿ آخػروف: إنمػا ُسػمَّْي (ٛ)، ومجاىػد(ٚ)وماؿ إليو مف المفسريف: السُّػدّْيُّ 

شػػراؽ وجيػػوي رف العػػرب تُسػػمَّْي الحسػػَف المشػػرَؽ المقتبػػَؿ: َخِضػػرًا،  خضػػرًا لحسػػنو وام
َفَأْخَرْجَنػػػػػا ِمْنػػػػػُو تشػػػػػبيًيا بالنبػػػػػات ارخضػػػػػر الغػػػػػض، ُػػػػػاؿ الل تبػػػػػارؾ وتعػػػػػالى: 

 .(ٜ)وٜٜ ارنعاـ: َخِضرًا
                                           

 .ٖٖٗ/ٙ( فتح الباري: ٔ)

ريب الحديث لمخطابي:  ٕٕٛ/ٕيد: ( ُريب الحديث ربي عبٕ)  .ٔٔٚ/ٔ، ُو

 .ٙٛ٘/ٔ( جميرة المغة )خ ض ر(: ٖ)

 .ٖٔٓ/ٖ( معاني القرآف لمزجاج: ٗ)

،  ٔ٘/ٚ، والتيػػذيب )خ ض ر(: ٗ٘ٔ/ٕ( ينظػػر: الزاىػػر فػػي ُريػػب ألفػػاظ الشػػافعي لألزىػػري: ٘)
ريب الحديث لمخطابي:   . ٔٔٚ/ُٔو

، وتفسػػير ٕٛٗٗ/ٙيدايػػة لمكػػي بػػف أبػػي طالػػب: ، والٖٔٓ/ٖ( ينظػػر: معػػاني القػػرآف لمزجػػاج: ٙ)
 .ٙٔ/ٔٔالقرطبي: 

، تػح/ أسػعد محمػد الطيػب، الناشػر: مكتبػة  ٖٕٚٚ/ ٚ( تفسير القرآف العظيـ البف أبػي حػاتـ: ٚ)
ىػػػػ، وينظػػػر: الػػػدر المنثػػػور ٜٔٗٔ، ٖالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، ط -نػػػزار مصػػػطفى البػػػاز

٘/ٕٗ٘. 

 .ٓٙ/ٕمدة القاري لمبدر العيني: ، وع ٕٛٔ/ٙ( ينظر: تفسير الثعمبي ٛ)

ريػػػػػب الحػػػػديث لمخطػػػػػابي:  ٔ٘/ٚ، والتيػػػػذيب )خ ض ر(:  ٗ٘ٔ/ٕ( الزاىػػػػر: ٜ) ، ٔٔٚ/ٔ، ُو
 .ٓٙ/ٕوعمدة القاري لمبدر العيني: 
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ٕٕٜٜ 

وىذه أمارة عمى صالح الرجػؿ، وىديػو واسػتقامتو، إذ الرمزيػُة فػي االْخضػراِر 
 اللٌة عمى الخير العميـ الذي ينشره في الناس. الذي َينبت مف حولو حاَؿ جموسو، د

ا:
ُ
هِٛم

َ
خ
ْ
اان

، َوِىػػَي  ْـّ ػػ يقػػوؿ الحػػافظ: "َواْلَخِميػػُؿ: َفِعيػػٌؿ ِبَمْعَنػػى َفاِعػػٍؿ، َوُىػػَو ِمػػَف اْلُخمَّػػِة ِبالضَّ
َُُة َواْلَمَحبَُّة الَِّتي َتَخمََّمِت اْلَقْمَب َفَصاَرْت ِخاَلَلُو، َوَىَذا َصِحيٌح ِبالنّْ  َدا ْسَبِة ِإَلى َما ِفي الصَّ

ػا ِإْطاَلُُػُو ِفػي َحػؽّْ المَّػِو )َتَعػاَلى( َفَعَمػى َسػِبيِؿ  ـَ ِمػْف ُحػبّْ المَّػِو )َتَعػاَلى(، َوَأمَّ َُْمِب ِإْبػرَاِىي
َي ِبػَذِلَؾ ِرَنَّػُو ُيػَواِلي َوُيَعػاِدي ِفػي ا لمَّػِو اْلُمَقاَبَمِة، َوُِيَؿ: اْلُخمَُّة َأْصُمَيا ااِلْسِتْصَفاُء، َوُسمّْ

)َتَعػػاَلى(، َوُخمَّػػُة المَّػػِو َلػػُو َنْصػػُرُه َوَجْعمُػػُو ِإَماًمػػا، َوُِيػػَؿ: ُىػػَو ُمْشػػَتؽّّ ِمػػَف اْلَخمَّػػِة ِبَفػػْتِح 
ْنِقَطاِعِو ِإَلى َربِّْو َوَُْصرِِه َحاَجَتُو َعَمْيِو"ػَي اْلَحاجَ ػِ ِة َوىػاْلُمْعَجمَ  َي ِبَذِلَؾ اِل  .(ٔ)ُة، ُسمّْ

َية الخميػػؿ بػذلؾ، ارولػػى: كونػػو يػوالي ويعػػادي فػػي ذكػر الحػػافظ عمتػيف ل تُسػػمّْ
(، والثانيػػة أنػػو منقطػػٌع إلػػى ربػػو، ُاصػػٌر حاجتػػو عميػػو، وبكػػال السػػببيف ُػػاؿ الل)

الزجػػاج: "فجػػائز أف يكػػوف فقيػػر المَّػػو، أي الػػذي لػػـ َيْجَعػػْؿ فقػػره وفاُتػػو ِإال ِإلػػى الل 
( ُد اختصو َي بذلؾ رف الل )، ووافقو مكي وزاد عميو أنو ُسمّْ (ٕ)مخمًصا في ذلؾ"

 .(ٖ)اختصو في الوُت بالرسالة دوف ُيره

                                           

 . ٜٖٛ/ٙ( فتح الباري: ٔ)

، وتفسػير البغػوي: ٖٜٖ/ٖ، وينظر: تفسير الثعمبػي:  ٖٔٔ،  ٕٔٔ/ٕ( معاني القرآف لمزجاج: ٕ)
، والمبػاب البػف عػادؿ: ٜٜ/ٗ، والدر المصػوف   ٓٓٗ/٘ير القرطبي: ، وتفسٕٜٕ/ٕالبغوي: 

ٚ/ٖٛ. 

 . ٜٚٗٔ/ٕ( اليداية لمكي بف أبي طالب: ٖ)
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ٕٖٓٓ 

و نقػػص وال ػي محبتػػػيس فػػػذي لػػػو الػػػى أف الخميػػؿ ىػػػوزي عمػػػف الجػػػد ابػػػوأكػػ
، (ٔ)، وال خمػػؿ اػُو الل محبػػة ال نقػػص فييػػػخمػػؿ، والمعنػػى: أنػػو كػػاف يحػػُب الل، ويحبػػ

 .(ٕ)حّبو محبًة كاممةً فجاِئز أف يكوف إبراىيـ ُسمَّْي خميؿ الل بأنو أ
َي اْلَخِميػُؿ َخِمػياًل ِرَفَّ َمَحبَّتَػُو َتَتَخمَّػُؿ  فيما نقؿ القرطبي عف َثْعَمب أنو ِإنََّمػا ُسػمّْ

َُْوَؿ َبشَّاٍر:(ٖ)اْلَقْمَب َفاَل َتَدُع ِفيِو َخَماًل ِإالَّ َمأَلَْتوُ   ، َوَأْنَشَد 
وِح ِمنّْ          َي اْلَخِميُؿ َخِمياًل  .    ..    ي َُْد َتَخمَّْمَت َمْسَمَؾ الرُّ  .(ٗ)َوِبِو ُسمّْ

ـَ فيمػا اختػار النحػاس أف اْلَخِميػؿ ِمػَف ااِلْخِتَصػاِص، َفالمَّػُو ) (اْخػَتصَّ ِإْبػػرَاِىي
َُػْوُؿ النَِّبػيّْ ) َُػاَؿ: َوالػدَِّليُؿ َعَمػى َىػَذا  ُِْتِو ِلمرَّْساَلِة،  ـْ (:"َوَُػِد اتََّخػَذ المَّػُو َصػاِحَبكُ ِفي َو

                                           

 .ٛٚٗ/ٔ( زاد المسير: ٔ)

 ( السابؽ نفسو.ٕ)

 .ٜٜ/ٗ، والدر المصوف: ٖٛ/ٚ، وتفسير المباب: ٓٓٗ/٘( ينظر: تفسير القرطبي: ٖ)

 .ٜٖٔ/ٗديوانو:  ؼ لبشار بف برد فيالبيت مف بحر الخفي (ٗ)
ينظر: ديواف بشار بف برد لناشره ومقدمو وشارحو ومكممو العالمة الشيق/ محمد الطاىر ابػف      

ـ، وبال نسبة فػي: ٜٙٙٔىػ/ ٖٙٛٔعاشور، مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر بالقاىرة، 
اإلسػكندرية،  -، تح/ الشيق أحمد أبو عمي، الناشر: المطبعة التجاريػةٕٕٕالمنتحؿ لمثعالبي:

ـ، ومحاضػػػرات اردبػػػاء ومحػػػاورات الشػػعراء والبمغػػػاء لمراُػػػب ارصػػػفياني: ٜٔٓٔىػػػ/ ٜٖٔٔ
ػـ ٗٔ/ٕ ػـ بػػف أبػػي ارُر ؿ الشػػيء ػىػػ، وتخمػػٕٓٗٔ، ٔبيػػروت، ط –، الناشػر: شػػركة دار ارُر
 .وػذ بداخمػ: نف أي
طػػػاىر ابػػػف ، ويقػػػوؿ الشػػػيق الٕٗٔ/ٔٔ، والمسػػػاف )خ ؿ ؿ(: ٛٛٔ/ٖينظػػػر: ديػػػواف اردب:      

يػػ -شػػارح الػػديواف-عاشػػور  ؽ جميػػؿ، وىػػو التوفيػػؽ بػػيف مػػواد ػتعميًقػػا عمػػى البيػػت: "معًنػػى ُر
االشػػتقاؽ ومقاصػػد العشػػاؽ، وىػػو أوؿ بيػػت يصػػمنا فػػي تعميػػؿ الموضػػوعات المغويػػة بالمعػػاني 

 .  ٜٖٔ/ٗالغرامية"، ينظر: حاشية الديواف: 
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ٕٖٓٔ 

 (ٕ)(: "َلػْو ُكْنػُت ُمتَِّخػًذا َخِمػياًل اَلتََّخػْذُت َأَبػا َبْكػٍر َخِمػياًل"، َيْعِني َنْفَسُو، َوَُاَؿ )(ٔ)َخِمياًل"
ا َأَحًدا ِبَشْيٍء اَلْخَتَصْصُت َأَبا َبْكٍر )  .(ٖ)(َأْي: َلْو ُكْنُت ُمْخَتصِّ

اا:اذؼهٛك
(، فيو ال يوالي  إبراىيـ)وكؿُّ ما أشير إليو مف عمٍؿ مجتمٌع في خميؿ الل

وال يعػػادي إال فػػي الل، وُػػد أحػػب ربػػو محبػػة كاممػػة، حتػػى مػػألت عميػػو عقمػػو وُمبػػو، 
فتخممػػت فيػػو بالكميػػة، فمػػيس فػػي محبتػػو نقػػص وال خمػػؿ، وُػػد وجيتػػو تمػػؾ المحبػػة 
فانقطع إلى ربو وُصر حاجتو عميو، وىذا دليؿ فقره واحتياجو إليو، ولذا اختصو ربو 

 بالرسالة. 
ًِٛظا:

َ
خ
ْ
اان

َي اْلَجػػْيش بػػذلؾ ِرَف َلػػُو ُمًبػػا  يقػػوؿ الحػػافظ: "َواْلَخِمػػيس: اْلَجػػْيش، ُيػػؿ: ُسػػمّْ
 .(ٗ)ومقدمًة وساًُة وميمنًة وميسرًة، َوُيؿ: ِرَنَُّو ُيَخّمس"

َية اْلَجػْيش خميًسػا راجعػٌة إلػى كونػو ينقسػػظ عمػصَّ الحافػن ـ ػى أف عمػة تُسػمّْ
َسػػى َخْمسَ ػِإلَ  ا ػو مػػ، وىػ ةػوالمقدمػة والساُػ ، َواْلقمػب، رة ػوالميسػ، ة ػالميمنػ : اـػة أَُ

، (ٖ)،وابػػف الجػػوزي(ٕ)،وابػػف فػػارس(ٔ)، والجػػوىري(٘)و جميػػور المغػػوييف، كػػارزىريػعميػػ
يرىـ مف شراح الحديث(ٗ)وابف ارثير  .(٘)،ُو

                                           

عادؿ مرشد، وآخروف، إشراؼ: د  -وط ، تح/ شعيب اررنؤ ٜٕ٘/ٙ( والحديث في مسند أحمد: ٔ)
ـ، وفػي ٕٔٓٓىػػ/ ٕٔٗٔ، ٔعبد الل بف عبد المحسف التركي، الناشر: مؤسسػة الرسػالة، ط

، تح/ شعيب اررنؤوط، الناشػر: ٕٕٚ/٘ٔ، وفي صحيح ابف حباف: ٘٘ٛٔ/ٗصحيح مسمـ: 
 ـ.  ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ، ٔمؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .  ٕٕٚ/٘ٔ، وفي صحيح ابف حباف: ٘٘ٛٔ/ٗ( الحديث في صحيح مسمـ: ٕ)

 . ٓٓٗ/٘( تفسير القرطبي: ٖ)

 . ٔٛٗ/ٔ،  ٗٔٔ/ٔ( فتح الباري: ٗ)

 . ٜٕٔ/ٜ، وينظر: شرح النووي:  ٜٓ/ٚ( تيذيب المغة )خ ـ س(: ٘)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٓ 

كمػػػا أورد الحػػػافُظ عمػػػًة ثانيػػػًة بصػػػيغة التضػػػعيؼ، وىػػػي كونػػػو ُسػػػمَّْي بػػػذلؾ 
غنائـ، يعني: توزيعيا بالقسػمة اإلسػالمية المعروفػة، ووافقػو عمييػا جمػٌع لتخميس ال
ـَ َكػػػاَف َمْعُروًفػػػا ِفػػػي (ٙ)مػػػف العممػػػاء ، ولكنبعضػػػيـ أبطػػػؿ ىػػػذا القػػػوؿي ِرَفَّ َىػػػَذا ااِلْسػػػ

ـْ َتْخِميٌس" ـْ َيُكْف َلُي اْلَجاِىِميَِّة َوَل
َكاَنت ، يقوؿ ارزىري: "اْلُخُمس ِإنََّما َثبت ِبالشَّْرِع، وَ (ٚ)

 .(ٛ)اْلَجاِىِميَّة يسمونو بذلؾ، َولـ َيُكوُنوا يْعرُفوَف اْلُخُمس "
بينما زاد ابف دريد عمة جديدة ىػي كونػو ُسػمَّْي بػذلؾ رنػو ُيَخّمػس َمػا وجػد، 

، وَردَّ أبػو (ٔ)، والعكبري في شرحو ديػواف المتنبػي(ٓٔ)، ووافقو ابف سيده(ٜ)َأي: يأخذه

                                                                                                           

 . ٜٚ، وينظر: مختار الصحاح )خ ـ س(:  ٕٜٗ/ٖ( الصحاح )خ ـ س(: ٔ)

 . ٕٛٔ/ٕ( مقاييس المغة )خ ـ س(: ٕ)

 . ٖٙٓ/ٔحديث البف الجوزي ( ُريب الٖ)

 . ٜٚ/ٕ( النياية )خ ـ س(: ٗ)

، وفتح الباري شرح صحيح البخػاري ٜٕٔ/ٜ، وشرح النووي: ٕٔٗ/ٔ( ينظر: مشارؽ ارنوار: ٘)
المدينػة  -، تح/ مجموعػة مػف العممػاء، الناشػر: مكتبػة الغربػاء ارثريػة  ٕٖٕ/٘البف رجب: 
، وتنػػوير الحوالػػؾ  ٕٙٙ/ٙمبػػدر العينػػي: ـ، وعمػػدة القػػاري لٜٜٙٔىػػػ/ ٚٔٗٔ، ٔالنبويػػة،ط

ىػػػػػ/ ٜٖٛٔمصػػػػر،  –، المكتبػػػػة التجاريػػػػة الكبػػػػرى ٕٖٔ/ٔشػػػػرح موطػػػػأ مالػػػػؾ لمسػػػػيوطي: 
 ىػ.ٜٜٙٔ

، والنياية )خ ـ س(: ٕٔٗ/ٔ، ومشارؽ ارنوار: ٖٙٓ/ٔ( ينظر: ُريب الحديث البف الجوزي ٙ)
 .ٕٖٔ/ٙوطي: ،  وحاشية السيٓٚ/ٙ، والمساف )خ ـ س(: ٜٕٔ/ٜ، وشرح النووي: ٜٚ/ٕ

 .ٕٖٔ/ٙ، وحاشية السيوطي:  ٜٕٔ/ٜ، وشرح النووي  ٕٔٗ/ٔ( ينظر: مشارؽ ارنوار ٚ)

، وتػػػاج العػػػروس )خ ـ س(:   ٕٖٔ/ٔ، وتنػػػوير الحوالػػػؾ:  ٕٙٙ/ٙ( ينظػػػر: عمػػػدة القػػػاري: ٛ)
ٔٙ/ٕٗ. 

 .ٜٜ٘/ٔ( جميرة المغة ) خ ـ س ( : ٜ)

 .٘ٛ/ٗ، وعمدة القاري: ٓٚ/ٙ، و المساف) خ ـ س ( :  ٕٜ/٘( المحكـ ) خ ـ س ( : ٓٔ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖٓ 

ف ىذا ُير معروؼ ، فمميج  في المغػة َخمَّسػو بمعنػى العباس الميمبي ىذه العمة بأ
، ثػػـ زاد ىػػو عمػػة رابعػػة (ٕ)أخػػذه، إنمػػا ُػػاؿ: َخمَّسػػت القػػـو إذا أخػػذت ُخُمػػس أمػػواليـ

و خمسة آالؼ  .(ٖ)فينما ُسمَّْي خميًسا لبمُو
اا:اذؼهٛك

كػػوف -إذف، تبقػػى العمػػة التػػي أوردىػػا الحػػافظ، ووافقػػو عمييػػا أئمػػُة المغػػة 
 ىي ارُرب إلى الصواب.  -بالخميس رنو مكوف مف خمسة أجزاءالجيش ُسمَّْي 

اج:
َ
خ
َّ
اانذ

ْسػرَاِعِو ِفػي  ـُ ِجْنٍس مثمث الدَّاؿ .... َوُسمَّْي إلِ يقوؿ الحافظ: "الدََّجاِج: ُىَو اْس
ْدَباِر، ِمْف َدجَّ َيُدجُّ ِإَذا َأْسَرَع " َُْباِؿ َواإلِْ  .(ٗ)اإلِْ

َية الدجاجػػة بػػذلؾ ىػػو إسػػراعيا فػػي نػػص الحػػافُظ عمػػى أف السػػبب فػػي تُسػػ مّْ
دبارىػػا، ووافقػػو عمػػى ذلػػؾ التعميػػؿ ُيػػُر واحػػد مػػف أئمػػة المغػػة، فػػذىب ابػػُف  إُباليػػا وام

                                                                                                           

 –، تح/ مصطفى السػقا وآخػريف، الناشػر: دار المعرفػة ٙٗٔ/ٖ( شرح ديواف المتنبي لمعكبري: ٔ)
 بيروت.

، تػػح/ ٕٚٔ/ٔ( الماخػػذ عمػػى ُشػػّراح ديػػواف أبػػي الطَّيػػب الُمَتَنبّْػػي لعػػز الػػديف ارزدي الُمَيمَّبػػي: ٕ)
ز الممػػػؾ فيصػػػؿ لمبحػػػوث والدراسػػػات الػػػدكتور عبػػػدالعزيز بػػػف ناصػػػر المػػػانع، الناشػػػر: مركػػػ

 ـ.ٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔ، ٕاإلسالمية، الرياض، ط

 ( السابؽ نفسو.ٖ)

 . ٘ٗٙ/ٜ( فتح الباري : ٗ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٓٗ 

، وعف ابف سػيده (ٔ)فارس إلى أف الدجاجة معروفةي رنيا ُتَدْجِدج أي تجيء وتذىب"
دبارىا  .(ٕ)أنيا ُسمَّْيت بذلؾ إلُباليا وام

 ذؼهٛك:
َية عمػى ورف التركيب يدؿ عمى ا لدبيب مع اإلُباؿ واإلدبار َصحَّت تمؾ التُسػمّْ

الدجاجة، فكاف ليا مف اسميا نصيب، حيث إف الدجيج والدجاج ىو المشػي الحثيػث 
فػػي تقػػارب خطػػو، مػػع اإلُبػػاؿ واإلدبػػار، ولػػذلؾ فسػػر ابػػف ارثيػػر الػػداّج بػػأنيـ أْتبػػاع 

ـْ َيػ ػاِليفي ِرَنَُّيػ وَف َعَمػى اْرَْرِض: َأْي َيػِدبُّوف وَيسػَعوف الحاجّْ كالَخَدـ واُرَجراء والجمَّ ِدجُّ
 .(ٖ)ِفي السَّير "
ا:
َ
ٛ
ْ
َ
ُّ
اانذ

َُُتْيَبَة َكْسَرَىا، َوِىَي ُفْعَمى ِمَف الػدُُّنوّْ  يقوؿ الحافظ: "ُدْنَيا ِبَضـ الدَّاؿ َوحكى بف 
َيْت دُ  َيْت ِبَذِلَؾ ِلَسْبِقَيا ِلأْلُْخَرى، َوُِيَؿ:ُسمّْ َواِؿ"َأِي اْلُقْرِب،ُسمّْ  .(ٗ)ْنَيا ِلُدُنوَّْىا ِإَلى الزَّ

َية الػػدنيا ىػػو سػػبقيا الػػدار ا خػػرة، ودنوىػػا  ذىػػب الحػػافظ إلػػى أف سػػبب تُسػػمّْ
وُربيا إلى الزواؿ، ووافقو في ذلؾ كثير مف المغػوييف، فعنػد الخميػؿ: "وُسػمَّْيت الػدنيا 

، ونػص عمػػى (٘)رنيػا دنػت وتػػأخرت ا خػرة، وكػػذلؾ السػماء الػدنيا ىػػي القربػى إلينػػا"
 .(ٔ)، والحافظ العراُي(ٙ)ذلؾ ابف منظػور

                                           

 . ٕٗٙ/ٕ( مقاييس المغة ) د ج (: ٔ)

، وحيػػػاة الحيػػػواف ٕٗٙ/ٕ، وينظػػػر : لسػػػاف العػػػرب )د ج ج(: ٜٛٔ/ٚ( المحكػػػـ ) د ج ج (: ٕ)
ىػػ، وتػاج العػروس )د ج ٕٗٗٔ، ٕالعممية، بيروت، ط ، دار الكتبٛ٘ٗ/ ٔرى لمدميري: ػالكب
 .ٛٗ٘/٘ج(: 

 .ٔٓٔ/ٕ( النياية ) د ج ج (: ٖ)

 . ٙٔ/ٔ( فتح الباري : ٗ)

 .ٖٖٔ/ٗٔ، وينظر : تيذيب المغة ) د ف و (: ٘ٚ/ٛ( العيف )د ف و(: ٘)

 .ٕٕٚ، ٕٔٚ/ ٗٔ( لساف العرب ) د ف و (  : ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٓ٘ 

َية الدنيا ىو أنيا ُريبة إلينا وىي الحياة التي نعيشيا، بالنظر إلػى  فعمة تُسمّْ
الػػدار ا خػػرة حيػػث إنيػػا متػػأخرة والػػدنيا سػػابقة عمييػػا، ولػػذا كانػػت المػػادة دالػػة عمػػى 

ُمْعَتؿُّ َأْصٌؿ َواِحٌد ُيَقاُس َبْعُضػُو َعَمػى َبْعػٍض، الدَّاُؿ َوالنُّوُف َواْلَحْرُؼ الْ المقاربة والدنو فػ"
َيِت الدُّْنَيا ِلُدُنوَّْىا  .(ٕ)"َوُىَو اْلُمَقاَرَبُة...... َوُسمّْ

 ذؼهٛك:
ويمكف أف يضاؼ إلى الدنو المادي دنوّّ معنوي أيًضا، فيي ليست ُريبة منا 

ف سػبقت ا خػرة فحسب، بؿ إف دنوىا يعنػي دناءتيػا وحقارتيػا وُمػة شػأنيا، فيػ ي وام
َفَما َمتَاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفػي (: زمنيِّا إال أف ا خرة سبقتيا منزلًة ورفعًة، ُاؿ الل )

َُِميؿٌ   و.ٖٛ التوبة/ اْ ِخَرِة ِإالَّ 
ا:
ُ
ح
َّ
ي
ِّ
اانز

َي ِبَيػا ِرَنَّػُو ُيػ ػُة اْلَعْيُد،ُسػمّْ : الذّْمَّ ُـّ ُمَتَعاِطيَيػا يقوؿ الحػافظ: "َوَُػاَؿ اْلَبْيَضػاِويُّ َذ
 .(ٖ)عمى إضاعتيا"

، وخػػالؼ أبػػو عبيػػد، فالذمػػة عنػػده ِىػػَي (ٗ)ووافقػػو عمػػى ذلػػؾ ُشػػرَّاح الحػػديث
اْرماف َوِلَيَذا ُسمَّْي اْلمَعاىد ِذمّْيا ِرَنَُّو ُد أْعطى اْرماف عمى َمالو وذمتو لمجزية الَِّتي 

ػػة لػػدُخوليـ ِفػػي َعْيػػِد ، ووافقػػو ابػػف ارثيػػر فػػرأى أنػػو "ُسػػ(٘)ُتْؤَخػػذ ِمْنػػُو " َي َأْىػػُؿ الذّْمَّ مّْ

                                                                                                           

، تػػػح/ حمػػدي الػػدمرداش محمػػد، ٗٚٔ/ ٔلعراُػػي: ( طػػرح التثريػػب فػػي شػػرح التقريػػب لمحػػافظ أ)
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔالناشر مكتبة نزار مصطفى الباز، ط ارولى 

 .ٖٕٔٗ/ ٙ، وينظر:  الصحاح )د ف ا( : ٖٖٓ/ ٕ( مقاييس المغة )د ف ى( : ٕ)

 . ٙٛ/ٗ( فتح الباري : ٖ)

اة المفاتيح:  ٖٕٗ/٘( إرشاد الساري: ٗ)  . ٜٓ٘/ٜ، مُر

، والمساف )ذ ـ ٖٓٓ/ٗٔ، وينظر: تيذيب المغة )ذ ـ ـ(: ٖٓٔ/ٕربي عبيد:  ثػب الحديػ( ُري٘)
 .ٕ٘ٓ/ٕٖ، وتاج العروس )ذ ـ ـ(: ٕٕٔ/ٕٔـ(: 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٓٙ 

ـْ " اْلُمْسِمِميَف َوَأَماِنِي
أف الذمَّػة ارمػاف، فيقػاؿ: أىػؿ الذمػةي  ، ونقؿ ابػف فػارس عنػو(ٔ)

 . (ٕ)رنيـ أّدوا الجزية فأمنوا عمى دمائيـ وأمواليـ
ـُ: بينما اتَّجو الخميُؿ وجيًة أخرى باشتقاؽ الكممة مف الػذّْماـ، يقػوؿ: "والػذّْ  ما

ػػُة، ومنػػو ُسػػمَّْي أىػػُؿ الَعْيػػد أْىػػَؿ الذّْمػػِة الػػذيف  –إذا ضػػيَّْعَتيا-ُكػػؿُّ ُحْرمػػة َتمَزُمػػؾ  الَمَذمَّ
، "َوَىِذِه َطِريَقػٌة ِلْمَعػَرِب ُمْسػَتْعَمَمٌة، (ٖ)َيُرّدوف الِجْزية عمى ُرءوِسيـ مف المشركيف كمّْيـ"

: ُفاَلٌف َحاِمي الذَّْمارِ  ـْ ، َأْي َيْحِمي الشَّْيَء الَِّذي ُيْغِضُب، َوَحاِمي اْلَحِقيَقػِة، َوَذِلَؾ َكَقْوِلِي
 .(ٗ)َأْي َيْحِمي َما َيِحؽُّ َعَمْيِو َأْف َيْمَنَعُو  "

 . (ٙ)، والفيومي(٘)فيما وافؽ ابَف حجر في تعميمو أبو حياف
أِٚرا:

َ
ش
َّ
اانر

ػػاَلُة ِفػػي اْلَجَماَعػػِة ِفػػي َلَيػػا َيِت الصَّ ِلي َرَمَضػػاَف التَّػػرَاِويَحي يقػػوؿ الحػػافظ: "ُسػػمّْ
َؿ َما اْجَتَمُعوا َعَمْيَيا َكاُنوا َيْسَتِريُحوَف َبْيَف ُكؿّْ َتْسِميَمَتْيِف" ـْ َأوَّ ِرَنَُّي
(ٚ). 

                                           

 .ٕٕٔ/ٕٔ، والمساف )ذ ـ ـ(: ٛٙٔ/ٕ( النياية )ذ ـ ـ(: ٔ)

 . ٖٙٗ/ٕ، ومقاييس المغة)ذ ـ(: ٖٗ٘/ٔ( مجمؿ المغة)ذ ـ(: ٕ)

 .ٜٚٔ/ٛ( العيف ) ذـ (: ٖ)

 . ٖٙٗ/ٕمغة) ذـ (: ( مقاييس الٗ)

 . ٕٛ/ٓٔ، وتفسير المباب البف عادؿ:  ٕٔ/ٙ( البحر المحيط: ٘)

 . ٕٓٔ/ٔ( المصباح المنير )ذ ـ ـ(: ٙ)

اة المفاتيح:  ٕٓ٘/ٗ( فتح الباري: ٚ)  . ٖٔٔ/ٗ، ومُر



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٓٚ 

، وُػػػاؿ صػػػاحب القػػػاموس: (ٕ)، وابػػػُف منظػػػور(ٔ)مػػػاؿ إلػػػى ذلػػػؾ ابػػػُف ارثيػػػر
َيْت بيا الْستراَحٍة بعَد كُ   .(ٖ)ؿّْ أْرَبِع َرَكَعاٍت ""وَتْرويحُة َشْيِر رمضاَف: ُسمّْ

 ذؼهٛك:
َية التػػراويح: كػػونيـ يسػػتريحوف بعػػد كػػؿ ركعتػػيف أو  وتعميػػؿ ابػػف حجػػر لتُسػػمّْ

 أربع ركعات، يوافؽ الواُع والمشاىد في أثناء الصالة. 
حا:
َ
شٔٚ

َّ
واانر

ْ
ٕ
َ
اٚ

ة،ُسػػمَّْي بػػذ لؾ يقػػوؿ الحػػافظ: "َيػػْوـ التَّروَيػػة: ُىػػَو اْلَيػػْوـ الثَّػػاِمف مػػف ِذي اْلحجَّ
 .(ٗ)َرنيـ َكاُنوا يترووف مف الَماء ِلْمُخُروِج ِإَلى اْلموُؼ"
، يقوؿ الخميؿ: "والتَّروية: يوـٌ (٘)وما ذكره الحافظ أيده فيو جميور أىؿ المغة

يوـٌ ُْبؿ َعَرفة، ُسمَّْي بو رّف القوـَ يترّووف مػف مّكػة ويتػزّودوَف ِريِّػا مػف المػاء "
(ٙ) ،

ْوَف (ٚ)وحذا حذَوىـ ُشرَّاُح الحديث َي ِبػَذِلَؾ ِرَفَّ النَّػاَس َكػاُنوا َيتَػَروَّ ، يقوؿ النووي: "ُسػمّْ

                                           

 . ٕٗٚ/ٕ( النياية)ر و ح(: ٔ)

 . ٕٙٗ/ٕ( المساف )ر و ح(: ٕ)

ػػػػػاة المفػػػػػاتيح:  ، وينظػػػػػر:ٕٕٔ( القػػػػػاموس المحػػػػػيط )ر و ح(:ٖ) ، عمػػػػػدة القػػػػػاري: ٖٔٔ/ٗمُر
ٔٔ/ٕٔٗ. 

 . ٕٙٔ/ٔ( فتح الباري : ٗ)

، ومجمػؿ المغػة)ر و ى(: ٖٕٗٙ/ٙ، والصحاح)ر و ى(: ٕٕ٘/٘ٔ( ينظر: التيذيب)ر و ى(: ٘)
، والنيايػػػػػػة)ر و ى(: ٖٙٗ/ٕ، والمخصػػػػػػص: ٖٖ٘/ٓٔ، والمحكػػػػػػـ)ر و ي(: ٖٓٗ/ٔى(: 
 .ٕٙٗ/ٔر و ى(: ، والمصباح)ٕٖٔ، ومختار الصحاح)ر و ى(:  ٕٓٛ/ٕ

 ٖٚٗ/ٗٔ، وينظر : المساف)ر و ي(:  ٕٖٔ/ٛ( العيف )ر و ي(: ٙ)

، ٕٔٛ/ٖ، وشػػػرح السػػػيوطي: ٕٗٗ/ٔ، وتنػػػوير الحوالػػػؾ: ٕٖٓ/ٔ( ينظػػػر: مشػػػارؽ ارنػػػوار: ٚ)
 .ٜٕٙ/ٜوعمدة القاري: 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٓٛ 

ـْ ِمػػػْف َمكَّػػػَة ِإَلػػػى َعَرَفػػػاٍت ِلَيْسػػػَتْعِمُموُه ِفػػػي الشُّػػػْرِب  ِفيػػػِو ِمػػػَف اْلَمػػػاِء َأْي َيْحِمُموَنػػػُو َمَعُيػػػ
ْيرِِه" َُ  .(ٔ)َو

ـَ ) َي ِبِو ِرَفَّ إْبرَاِىي المَّْيَمَة ِفػي َمَناِمػِو َأنَّػُو َيػْذَبُح َوَلػَدُه، ( رََأى ِتْمَؾ َوُِيَؿ:ُسمّْ
ػػا َأْصػػَبَح َكػػاَف ُيػػَروُّْئ ِفػػي النََّيػػاِر ُكمّْػػِو ِبػػاْلَيْمَزِة، َأْي: َيَتَفكَّػػُر َأفَّ َىػػَذا الَّػػِذي رََأى ِفػػي  َفَممَّ

َأ ُيػَروُّْئ َتْرِوَئػًة ِبػاْلَيْمَزِة َأْي اْلَمَناـِ ِمػف المَّػِو َتَعػاَلى، َفَيػْأَتِمُر ِبػِو َأْو َلػْيَس َكػَذِلَؾ، َوَُػْد َروَّ 
 .(ٕ)َتَفكََّر ِفي اْرَْمِر َوَنَظَر ِفيِو "

ا:
ُ
ح
َ
ُ
َ
ات
َ
ض
ُ
ً
ْ
اان

يقػػػػوؿ الحػػػػافظ: "َوُِيػػػػَؿ ِلْمَبْيػػػػِع اْلَمْخُصػػػػوِص: اْلُمزَاَبَنػػػػُةي ِرَفَّ ُكػػػػؿَّ َواِحػػػػٍد ِمػػػػَف 
َدُىَما ِإَذا َوَُػَؼ َعَمػى َمػا ِفيػِو ِمػَف اْلَغػْبِف اْلُمَتَباِيَعْيِف َيْدَفُع َصاِحَبُو َعف َحقو، أو رف َأَحػ

رَاَدِة ِبِيْمَضاِء اْلَبْيِع"  .(ٖ)َأرَاَد َدْفَع اْلَبْيِع ِبَفْسِخِو، َوَأرَاَد اْ َخُر َدْفَعُو َعْف َىِذِه اإلِْ
:
ُ
ح
َ
ُ
َ
ات
َ
ض
ُ
ً
ْ
ىي بيع الرطب في رءوس النخػؿ بػالتمر، أو بيػع أي ثمػر موجػود  ان

َيتيا بػذلؾ إلػى المقػامرة والػدفع (ٗ)ياًل عمى الشجر بثمر ك ، وأرجَع ابُف حجػر عمػة تُسػمّْ
والمغالبة بيف البيعيف، ِلَما فى ىذا البيع مف الغبف والجيالػة التػي ُتفضػي إلػى الػدفع 
والمغالبةي "رف البيّْعْيف إذا وُفا فيػو عمػى الغػبف أراد المغبػوف أف يفسػق البيػع، وأراد 

                                           

، وسػػبؿ ٕٔٛ/ٖ، وشػػرح السػػيوطي: ٕٗٗ/ٔ، وينظػػر: تنػػوير الحوالػػؾ: ٜٙ/ٛ( شػػرح النػػووي: ٔ)
 ، دار الحديث، )د. ت(.ٕٖٙ/ٔنعاني:السالـ لمص

، والمطمػػع عمػػى ألفػػاظ المقنػػع لمبعمػػي ٜٕٓٔ، وينظػػر : القػػاموس المحػػيط  ٖٓ( طمبػػة الطمبػػة ٕ)
، محمود اررناؤوط وياسيف محمود الخطيب، الناشػر: مكتبػة السػوادي لمتوزيػع، ٖٕٔالحنبمي:

 ـ.ٖٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ، ٔط

 .           ٜٚ٘ٔ/  ٘طرح التثريب :  (ٖ)

 .           ٜٗٔ/  ٖٔ، وينظر: لساف العرب ) ز ب ف ( :  ٜٕٗ/  ٕالنياية )ز ب ف(:  (ٗ)
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ٕٖٜٓ 

فَّ أحػدىما إذا نػدـ زبػف صػاحبو عمػا  الغابف أف ُيمضيو فتزابنػا، فتػدافعا واختصػما، وام
 (.ٔ)عقد عميو أي: دفعو"

ػػػارزىري عمػػػى اشػػػتقاؽ المزابنػػػة مػػػف الزَّْبفيرنيػػػا تػػػؤدي إلػػػى النػػػزاع  وَنصَّ
، وبػػيَّف أنػػو ُنيػػى عنيػػا رنيػػا تػػؤدي إلػػى المػػدارأة (ٖ)، ووافقػػو الزمخشػػري(ٕ)والػػدفاع
 .(٘)ا عمى أف أصؿ الكممة مف الزَّْبف وىو الدفع، وتبعيما ابف ارثير مؤكدً (ٗ)والخصاـ
 ذؼهٛك:

َيتيا مػف  –كما صرح الحافُظ ووافقو كثيػٌر مػف المغػوييف-فالمزابنُة  عمػُة تُسػمّْ
الدفع والمغالبة، وىى أمور ُمَرتَّب بعُضيا عمى بعض، فبسبب الغبف والجيالة  يكوف 

البائُع أف ُيمضَي البيع لمصمحػتو  الندـ بيف المتبايعيف، فيدفع كؿّّ منيما ا خر، يريد
يفسػػػق البيػػػعي رف الظمػػػـ وُػػع عميػػػو ونػػػاؿ منػػػو،  فػػي ذلػػػؾ، ويػػػأبى المشػػتري إال أف

 فيتدافعاف ويتغالباف.
وا:

َ
ض
ْ
ي
َ
اص

َيْت َزْمػػَزـ ِلَكْثَرِتَيػػا، ُيَقػػاُؿ: َمػػاٌء َزْمػػَزـٌ، َأي كثيػػر َوُيػػؿ:  يقػػوؿ الحػػافظ: "َوُسػػمّْ
َيْت َزْمَزـَ ِرَنََّيا ُمْشَتقٌَّة ِمَف اْلَيْزَمِة، َواْلَيْزَمُة اْلَغْمػالجتماعيا، َوَعْف ُمَجاِىٍد: إِ  ُز ػنََّما ُسمّْ

 ِباْلَعِقِب ِفي اْرَْرِض، َأْخَرَجُو اْلَفاِكِييُّ ِبِيْسَناٍد َصِحيٍح َعْنُو، َوُِيَؿ: ِلَحَرَكِتَيا، 
، َوُِيَؿ: ِرَنََّيا ُزمَّْت ِباْلِميزَ   .(ٙ)اِف ِلَئالَّ تَْأُخَذ َيِميًنا َوِشَمااًل"َُاَلُو اْلَحْرِبيُّ

                                           

 .           ٜٗٔ/  ٖٔلساف العرب ) ز ب ف ( :  (ٔ)

 .          ٜٗٔ/ٖٔاف )ز ب ف(: ػ، وينظػر: المسٕ٘ٓاظ الشافعي : ػب ألفػى ُػريػر فػ( الزاىٕ)

 .           ٖٓٗ/  ٔيث البف الجوزي : ، وينظر : ُريب الحد ٜٕٛ/  ٔالفائؽ :  (ٖ)

 .         ٕٜٖ/  ٔأساس البالُة ) ز ب ف ( :  (ٗ)

 .           ٖٔٙ، ٖٓٙ/ ٔ، وينظر: المغرب لممطرزي :  ٜٕٗ/ ٕالنياية ) ز ب ف ( :  (٘)

 . ٖٜٗ/ٖ( فتح الباري: ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٔٓ 

َية زمػػـز ، وزيػػد عميػػو عمػػؿ  ِعمػػٌؿ عػػدة تمػػؾ التػػي أوردىػػا الحػػافُظ لسػػبب تُسػػمّْ
ا(: ُسػمَّْيت َزْمػػَزـ ِرَنََّيػػا ُزمَّػْت ِبػػالتُّرَاِب ِلػػَئالَّ َيْأُخػذ الَمػػاء َيِميًنػػا أخػر، يقػػوالْبف َعبَّػػاس)

، وذىػػب أبػػو (ٔ)حت عمػػى َوجػػو اَرْرض َحتَّػػى َمػػأل كػػؿ َشػػْيءَوشػػَمااًل، َوَلػػو ُتِرَكػػْت لسػػا
إلى أنيا إسحاَؽ الحربيّ  ُسػمَّْيت زمػـز لتزمػُزـ المػاء فييػا، وىػى حركتػو، والّزمزمػة:  َُ

َيْت َزْمػػَزـَ ِلَكثْػػَرِة َماِئَيػػا ُيَقػػاُؿ َمػػاُء (ٕ)الّصػػوت تسػػمع لػػو دوّيػػا ، وذكػػر النػػووي أنيػػا ُسػػمّْ
اِزـَ ِإَذا َكاَف َكِثيرًاَزْمُزوـٍ َوَزْمَزـَ َوَزمَ 

، وجنح الَمْسُعوِدّي فػذكر َأف اْلفػرس َكاَنػت تحػج (ٖ)
، وُيػؿ: إف (ٗ)ِإَلْيَيا ِفي الزَّمف اروؿ، والزمزمػة َصػوت تخرجػو اْلفػرس مػف خياشػيميا

ـُ وِزد -عندما انفجر ماء زمـز-ىاَجَر ُالت  ، بصيغة ارمر، أي: ان ِزـْ ِزـْ
(٘) . 

َُػػاَؿ: إنمػػا ُسػػمَّْيت َزْمػػَزـُ ِرَنََّيػػا  روايػػةً  أمػػا مػػا ذكػػره الحػػافظُ  َعػػف ُمَجاِىػػد َأنػػو 
، فقد ردَّه ابُف ُتيبة بػأف َزْمػَزـ َلْيَسػْت (ٙ)ُمْشَتقٌَّة مف الَيْزمة َيْعِني: َىْزمة ِجْبِريؿ بعقبو

نما اليزمة الكسرة ِفي اَرْرض َحتَّى تصػير  عمى َطِريؽ المَُّغة مف اليزمة ِفي َشْيء، وام
 .(ٚ)َيا كالنقرةِفي

وبعػػض العمػػؿ السػػابقة ُتثبػػت ارتبػػاط الصػػوت بػػالمعنى، فمػػا أورده ذؼهٛااك:
ُسػمَّْيت زمػـز لتزمػـز المػاء  الحافُظ ابُف حجر، وسبَقُو إليو أبو إسحاؽ الحربػي كونيػا

                                           

، ٗٓٗ/٘نػػاوي: ، وفػػيض القػػدير لممٕٚٚ/ٜ، وعمػػدة القػػاري: ٛٗٔ/ٖ( ينظػػر: معجػػـ البمػػداف: ٔ)
ىػػػػ، ومعػػػالـ مكػػػة التاريخيػػػة وارثريػػػة لعػػػاتؽ ٖٙ٘ٔ، ٔمصػػػر، ط –المكتبػػػة التجاريػػػة الكبػػػرى

 ـ.ٜٓٛٔىػ/ ٓٓٗٔ، ٔ، دار مكة لمنشر والتوزيع، طٖٕٔالحربي: 

 .ٗٓٗ/٘، وفيض القدير: ٕٚٚ/ٜ، وعمدة القاري: ٔٓٚ/ٕ( معجـ ما استعجـ: ٕ)

 .ٛ٘ٔ، وتحرير ألفاظ التنبيو: ٖ٘ٔ/ٔ، ومشارؽ ارنوار: ٜٗٔ/ٛ( شرح النووي: ٖ)

 .ٗٓٗ/٘، وفيض القدير  ٕٚٚ/ٜ، وعمدة القاري:  ٛٗٔ/ٖ( معجـ البمداف: ٗ)

 .ٖٕٔ، وينظر: معالـ مكة:  ٖ٘ٔ/ٔ( مشارؽ ارنوار: ٘)

 .ٕٓ٘/ٕ( ُريب الحديث البف ُتيبة: ٙ)

 . ٕٓ٘/ٕ(ُريب الحديث البف ُتيبة: ٚ)
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ٕٖٔٔ 

فييا، وىى حركتو، والّزمزمة: الّصوت تسمع لو دوّيػا، وحػديث الَمْسػُعوِدّي َأف اْلفػرس 
ْيَيػا ِفػػي الػػزَّمف اروؿ، والزمزمػة َصػػوت تخرجػػو اْلفػرس مػػف خياشػػيميا، َكاَنػت تحػػج ِإلَ 

 يؤيد ذلؾ االرتباط ويعضده.
ثِٛما:

َّ
اانغ

ُ
ااتٍ

َي اْبنػػا َلَيػػا لمالزمتػػو  ػػا ابػػُف السَّػػِبيؿ َفُيػػَو اْلُمَسػػاِفر ُسػػمّْ يقػػوؿ الحػػافظ: "َوأمَّ
 .(ٔ)َلَيا"

نما ُيؿ لممسافر ا بف السبيؿي لمالزمتو ووافقو عمى ذلؾ ابُف جرير بقولو: "وام
الطريؽ، والطريػؽ ىػو السػبيؿ، فقيػؿ لمالزمتػو إيػاه فػي سػفره ابنػو، كمػا ُيقػاؿ لطيػر 
الماء: ابف الماء لمالزمتو إياه، ولمرجؿ الذي أتت عميو الػدىور: ابػف اريػاـ والميػالي 

ِرُزُه، َشػبََّو ِإْبرَاَزَىػا أنو ُسمَّْي اْبَف َسِبيٍؿ ِرَفَّ السَِّبيَؿ ُتبْ  ،وزاد أبو حياف عميو(ٕ)وارزمنة"
، فيمػا رأى القاضػي عيػاض أف اْبػف السَّػِبيؿ (ٖ)َلُو ِباْلِواَلَدِة، َفُأْطِمَقْت َعَمْيِو البنّوة مجػازًا

َي ِبػالطَِّريِؽ  ِريب ُمْنَقطع ِبِو مف خػرج َعػف ِبػاَلده ُسػمّْ َُ ىو اْلَحاج اْلُمْنَقطع ِبِو، أو كؿ 
َي اْبًنػػا َلَيػػا ، ف(ٗ)الَِّتػػي يْسػػمؾ َعَمْيَيػػا يمػػا ُيػػده ابػػف ارثيػػر بكونػػو الكثيػػر السَّػػفر، ُسػػمّْ

 .(٘)لُماَلَزمتو إيَّاىا
                                           

 . ٜٕٔ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

، وينظػػر: والمحػػرر الػػوجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز البػػف عطيػػة: ٖٙٗ/ٖطبػػري: ( تفسػػير الٕ)
، ٔبيػػػروت، ط –، تػػػح/ عبدالسػػػالـ عبدالشػػػافي محمػػػد، الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة ٖٕٗ/ٔ

، ٕٛٓ/ٖ، وتفسػػير المبػػاب: ٖٚٔ/ٕ، والبحػػر المحػػيط ٕٚٔ/٘ىػػػ، ومفػػاتيح الغيػػب: ٕٕٗٔ
 .ٜٕٗ/ٕوالدر المصوف: 

، وتفسػػػػير ٜٕٗ/ٕ، والػػػػدر المصػػػػوف ٖٕٗ/ٔ، وينظػػػػر: المحػػػػرر  ٖٚٔ/ٕ ( البحػػػػر المحػػػػيط:ٖ)
 .ٕٛٓ/ٖالمباب: 

 .ٕٗٓ/ٕ( مشارؽ ارنوار: ٗ)
 .ٕٖٓ/ٔٔ، المساف )س ب ؿ(:  ٜٖٖ/ٕ( النياية: ٘)
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ٕٖٕٔ 

ابػَف السػبيؿ رنػو صػار اَل مػأوى لػو، وكػأف  ورأى بعُض الُمْحَدثيف أنػو ُسػمّْيَ 
، فُأضػيؼ إليػوي رنػو ال أىػؿ لػو وال رفيػؽ، ُيػر (ٔ)السبيؿ أبػوه الػذي يؤويػو ويحميػو

سػػفره، فيػو ُريػػب ضػعيؼ، لػػو حػػؽ الضػعيؼ عمػػى القػػوى، الطريػؽ الػػذي ركبػو فػػي 
 .(ٕ)وحؽ اإلنساف عمى اإلنساف

 : ذؼهٛك
وال تعارَض بيف القدامى والمحدثيف، فابُف السبيؿ اَل مأوى لو، فصػار مالزًمػا 
لمطريؽ، وكأف السبيؿ أبوه الػذي يؤويػو ويحميػو، فأضػيؼ إليػوي رنػو ال أىػَؿ لػو وال 

 رفيَؽ. 
ا
َ
ر
ْ
ُ
ُ
ً
ْ
اان
ُ
ج
َ
س
ْ
ٗا:عِذ

َ
آ

ـَ اْلَماَلِئَكػِة َيْنَتِيػي  َيْت ِسْدَرَة اْلُمْنَتَيىي ِرَفَّ ِعْم :ُسمّْ يقوؿ الحافظ: "َوَُاَؿ النََّوِويُّ
ـْ ُيَجاِوْزَىا َأَحٌد ِإالَّ َرُسوِؿ المَِّو )  .(ٖ)("ِإَلْيَيا، َوَل

وافؽ النوويَّفي ذلػؾ جميػوُر العممػاء، فػذىب الطبػري إلػى أنيػا ُسػمَّْيت سػدرة 
لمنتيى النتياء العمـ إلييا، إلييا ينتيي عمـ كّؿ عالـ، َممؾ مقػّرب، أو نبػّي مرسػؿ، ا

 .(ٗ)فما خمفيا ُيب ال يعممو إال الل

                                           

، ٖٖٛٗ/ ٙ( زىرة التفاسير لمشيق محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعروؼ بػأبي زىػرة: ٔ)
 دار الفكر العربي.

 –، دار الفكػػر العربػػي ٛٛٚ/ٖالقرآنػػي لمقػػرآف لمشػػيق عبػػد الكػػريـ يػػونس الخطيػػب (  التفسػػير ٕ)
 القاىرة.

 . ٖٕٔ/ٚ( فتح الباري: ٖ)

، وحكاه مكي القيسي والقرطبي عف الضحاؾ، ينظػر: اليدايػة لمكػي ٗٔ٘/ٕٕ( تفسير الطبري: ٗ)
ندي: ٜ٘/ٚٔ، وتفسػػػير القرطبػػػي : ٖٖٔٛ/ٕٔالقيسػػػي:   ، والػػػدرٖٓٙ/ٖ، وتفسػػػير السػػػمُر
 .ٚٛٔ/ٗ، وزاد المسير: ٓ٘ٙ/ٚالمنثور: 
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ٕٖٖٔ 

َيْت ِبػَذِلَؾ ِلَكْوِنَيػا َيْنَتِيػي ِإَلْيَيػا َوُحِكَي َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف َمْسُعوٍد ) ( َأنََّيا ُسػمّْ
، ونقػؿ القرطبػي عػف (ٔ)ا َيْصَعُد ِمْف َتْحِتَيا ِمْف أمػر المَّػُو َتَعػاَلىَما َيْيِبُط ِمْف َفْوَُِيا َومَ 

ِبيع ْبف َأَنٍس أنيػا ُسػمَّْيت سػدرة المنتيػىي لمػا ينتيػي إلييػا أرواح الشػيداء ، أو (ٕ)الرَّ
 .(ٖ)ِلَما انتيى إليو كراماُت الخمؽ، ال تجاوز كراماتيـ عنيا

 ذؼهٛك:
يمػػا عميػػو أئمػػُة المغػػة صػػحيح، فػػػِسْدَرة ومػػا نقمػػو الحػػافظ عػػف النػػووي، ووافق

 (.   الُمنتيى ال يعمـ أحد ما وراءىا، فما خمفيا ُيب ال يعممو إال الل )

                                           

ػػػاة المفػػػاتيح:  ٕٗٔ/ٕ( شػػػرح النػػػووي: ٔ) ، وتحفػػػة ارحػػػوذي بشػػػرح جػػػامع  ٕٖٙٚ/ ٜ، ومُر
، دار الكتػػب ٕٓٔ/ٚالترمػػذي، ربػػي العػػال محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد الػػرحيـ المبػػاركفورى: 

 بيروت. –العممية 

 .ٜ٘/ٚٔ( تفسير القرطبي: ٕ)

، تػح/ ٕٔٗ/ٜمشيق محمد بػف محمػد بػف محمػود، أبػو منصػور الماتريػدي ( تفسير الماتريدي لٖ)
، الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػة  ـ، ٕ٘ٓٓىػػػ/ ٕٙٗٔ، ٔبيػػروت، لبنػػاف، ط -د. مجػػدي باسػػمـو

ندي:   .ٖ٘ٔٚ/ ٔٔ، واليداية لمكي القيسي: ٖٓٙ/ٖوينظر: تفسير السمُر
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ٕٖٔٗ 

سا:
َ
ش
ُّ
اانغ

َيْت ِبػَذِلَؾ اِلْسِتْسػرَاِر اْلَقَمػِر  يقوؿ الحافظ: "اْلُمرَاُد ِبالسَُّرِر ُىَنػا آِخػُر الشَّْيِر،ُسػمّْ
 .(ٔ)َوِعْشِريَف َوِتْسٍع َوِعْشِريَف َوَثاَلِثيَف"ِفيَيا، َوِىَي َلْيَمُة َثَماٍف 

ووافقػػو الخطػػابي فػػذىب إلػػى أف فػػي الكممػػة ثَػػالَث ُلغػػاٍت يقػػاؿ: ِسػػرُّ الشػػير 
، كمػا مػاؿ إلػى (ٕ)وسرر الشير وَسرَاُره، وُسمَّْي آخر الشير ِسرِّا الْستْسراِر القمر فيػو

َُاَؿ اْرَْوزَاعِ (ٖ)ذلؾ ابف ُتيبة يُّ َوَأُبو ُعَبْيٍد َوُجْمُيوُر اْلُعَمَمػاِء ِمػْف َأْىػِؿ ، وُاؿ النووي: "
َيْت ِبػػَذِلَؾ اِلْسِتْسػػرَاِر اْلَقَمػػِر  المَُّغػػِة َواْلَحػػِديِث َواْلَغِريػػِب: اْلُمػػرَاُد ِبالسَّػػَرِر آِخػػُر الشَّْيِر،ُسػػمّْ

 .(ٗ)ِفيَيا"
ا:
ّ
ش٘

ّ
اانغ

لَماء يسري ِفيػِو َأي يمػر يقوؿ ابف حجر: "الّسرّي: اْلَجْدَوؿ، ُسمَّْي بذلؾ ِرَف ا
 .(٘)ِفيِو َجاِرًيا"

َية الّسرّي جاءت مف كوف الماء يسري فيو جارًيػا،  نص الحافظ عمى أف تُسمّْ
 .(ٙ)وىو ُوؿ جميور المفسريف

                                           

، ونيػػؿ ٕٓ٘/ٖلسػػيوطي: ، وشػػرح أٓٔ/ٔٔ، وينظػػر: عمػػدة الفػػاري: ٖٕٔ/ٗ( فػػتح البػػاري: ٔ)
 .ٖٛٓ/ٗاروطار لمشوكاني: 

 .ٜٚ/ٕ، وينظر: معالـ السنف:  ٖٓٔ/ٔ( ُريب الحديث لمخطابي: ٕ)

 ، تح/ محمد الدالي، الناشر: مؤسسة الرسالة.ٚٛ( أدب الكاتب البف ُتيبة الدينوري: ٖ)

 . ٖ٘/ٛ( شرح النووي: ٗ)

 . ٖٔٔ/ٔ( فتح الباري : ٘)

، والبحػػػػر المحػػػػيط: ٜٗ/ٔٔ، وتفسػػػػير القرطبػػػػي: ٕٚ٘/ٕٔرازي: ( ينظػػػػر: تفسػػػػير الفخػػػػر الػػػػٙ)
 .ٗٗ/ٖٔ، وتفسير المباب ٖٕٙ/ٚ



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٔ٘ 

ػػػوا عمػػػى أف أىػػػؿ الحجػػػاز يسػػػموف  وجػػػدير بالػػػذكر أف بعػػػض المفسػػػريف نصُّ
مػػف كػػالـ العػػرب أنػػو  والسَّػػرّي معػػروؼ، يقػػوؿ الطبػػري: "(ٔ)الجػػدوؿ الصػػغير بالسػػري

 النير الصغيري ومنو ُوؿ لبيد:
ُميا    ...   َفَتَوسَّطا ُعْرَض السَّرّي َوَصدَّعا  ُُالَّ  .(ٕ)"َمْسُجوَرٌة ُمَتجاِورًا 

ا:
ُ
ح
َّ
شِٚ
َّ
اانغ

 ِىػيَ  -ِبَفْتِح اْلُمْيَمَمِة َوَكْسِر الرَّاِء َوَتْشِديِد التَّْحتَاِنيَّػةِ -يقوؿ الحافظ: "َوالسَِّريَُّة 
َيْت ِبػػَذِلَؾ ِرَنََّيػػا ُتْخِفػػي  الَِّتػػي َتْخػػُرُج ِبالمَّْيػػِؿ، َوالسَّػػاِرَيُة الَِّتػػي َتْخػػُرُج ِبالنََّيػػاِر، َوُِيػػَؿ: ُسػػمّْ

 .(ٖ)َذَىاَبَيا، َوَىَذا َيْقَتِضي َأنََّيا ُأِخَذْت ِمَف السّْرّْ َواَل َيِصحُّ اِلْخِتاَلِؼ اْلَمادَِّة"
َيتيا راجػػع إلػػى الخفػػاء الػػذي َنػػصَّ ابػػُف حجػػر عمػػى أف السػػ رية سػػبب تُسػػمّْ

يصحب ذىابيا، فيما ذىب ابف ارثير إلى أف السَّريَّة، وِىَي طائفػٌة ِمػَف الَجػيش يبمػُ  
ـْ يكوُنػػوف  َُْصػػاَىا أرَبعمائػػة ُتْبعػػث ِإَلػػى الَعػػدّو، وجمُعيػػا السَّػػرَاَيا، ُسػػمُّوا ِبػػَذِلَؾ ِرَنَُّيػػ َأ

                                           

 .ٚٚٔ/ٛٔ( تفسير الطبري: ٔ)

، والبيت مف الكامؿ لمبيد بف ربيعة العامري مف معمقتو المشيورة، ٚٚٔ،  ٚٚٔ/ٛٔ( السابؽ: ٕ)
ىػػػ/ ٕ٘ٗٔ، ٔ، ط، اعتنػى بػو: حمػدو طّمػاس، الناشػر: دار المعرفػةٔٔٔينظػر: ديػواف لبيػد: 

، ٕٜٕ/ٔ، والتيػػػػػػػػذيب )ع ر ض(: ٜٗٚ/ٕـ،  والبيػػػػػػػت فػػػػػػػػي الجميػػػػػػػػرة )ؽ ؿ ـ(: ٕٗٓٓ
، وفػػػي شػػػرح المعمقػػػات ٕٙٗ/ٔ، والمحكػػػـ )ص د ع(: ٕ٘ٚ/ٗومقػػػاييس المغػػػة )ع ر ض(: 

، تػػػح/ عبػػػد المجيػػػد ىمػػػو، الناشػػػر: مؤسسػػػة ٕٔٛالتسػػػع منسػػػوب ربػػػي عمػػػرو الشػػػيباني: 
ـ، وشػػػرح المعمقػػػات السػػػبع ٕٔٓٓىػػػػ/ ٕٕٗٔ، ٔطلبنػػػاف،  –ارعممػػػي لممطبوعػػػات، بيػػػروت

ـ، والُعػػػْرض: الناحيػػػة، ٕٕٓٓىػػػػ/ ٖٕٗٔ، ٔ، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، ط٘ٛٔلمزوزنػػػي: 
والسَّػػري: النيػػر الصػػغير، والتصػػديع: التشػػقيؽ، والسَّػػْجر: المػػؿء، أي عيًنػػا مسػػجورة، فحػػذؼ 

ـ: ضػرب مػف النبػت، وال معنػى: أف العيػر وارتػاف وردا الموصوؼ لما دلت عميو الصفة، والقُػالَّ
د تجاوز نبتيا.  عيًنا ممتمئة ماء فدخال فييا مف عرض نيرىا، ُو

 . ٙ٘/ٛ( فتح الباري : ٖ)
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ٕٖٔٙ 

ـْ ُخالصػػَة العْسػػكر وخيػػاَرىـ، ِمػػَف  الشَّػػيء السَّػػِريّْ النَِّفػػيس، َوُِيػػَؿ ُسػػمُّوا ِبػػَذِلَؾ ِرَنَُّيػػ
 . (ٔ)يْنفُذوف ِسرِّا وُخْفية، َوَلْيَس بالوْجو ، ِرَفَّ الـَ السّْرّْ رَاٌء، َوَىِذِه ياءٌ 

وىػو أنيػػـ ُسػػمُّوا بػػذلؾ رنيػػـ يكونػػوف -وميػُؿ ابػػِف ارثيػػر إلػػى التعميػػؿ اروؿ 
اعتبػػار اشػػتقاؽ الكممػػة مػػف الشػػيء السػػريّْ وىػػو  عمػػى -خالصػػة لمعسػػكر وخيػػارىـ

النفػػيس، ثػػـ ذكػػر الوجػػو الثػػاني بصػػيغة التضػػعيؼ وىػػو كػػونيـ ُسػػمُّوا بػػذلؾ رنيػػـ 
ينفذوف سرًا وخفية ، ووجو التضعيؼ عنده أف الـ السر راء، والـ السرية يػاء، وىػو 

 ُريب مف كالـ ابف حجر.
ـ مف تضعيفيما لذلؾ الوجو إال أنو ُػد ذىػب إليػو كثيػر مػف أئمػة  وعمى الُر

المغة وأصحاب الغريب،يقوؿ ابُف ُتيبة: "والسرية: التي تنفذ إلى بالد العدو، وأصميا 
مػػف السُّػػَرى وىػػو سػػير الميػػؿ، وكانػػت تخفػػى خروجيػػا لػػئال ينتشػػر الخبػػر بػػو وتكتػػب 
العيوف فتخرج ليػاًل، فيقاؿ: سرت سرية أي: خرجت وسارت لياًل، وىي فعيػػمة بمعنػى 

، وذكره المطرزي، وزاد عميو سػبًبا (ٗ)، والفيومي(ٖ)، كما ماؿ إليو ارزىري(ٕ)"  فاعػمة
آخر وىو كونيا مشتقة مف االستراء بمعنى االختيار لكوف ىذه السرية ىي الجماعة 
المصػػطفاة المنتقػػاة مػػف خيػػار جنػػود الجػػيش، ُػػاؿ: "ويجػػوز أف تكػػوف مػػف االْسػػتراء 

، (٘)الجيش أي: مختارة، يقػاؿ: اسػتراه إذا اختػاره"االختياري رنيا جماعة ُمْستراة مف 
البػػد أف تكػػوف مػػف خيػػرة  -بالفعػػؿ-وىػػو وجػػو جيػػد لالشػػتقاؽ، ال سػػيما أف السػػرية 

الجيش، وأصفياء جنده، لكوف اليجـو لياًل يحتاج لخبرة وميػارة وحػذر ال تتػوافر فػي 

                                           

 .ٕٜ٘ٔ/  ٙ، وينظر : طرح التثريب :  ٖٖٙ/  ٕ( النياية ) س ر ي ( : ٔ)

 .ٕٕٚ/  ٔ( ُريب الحديث البف ُتيبة : ٕ)

 .ٖٖٛ/  ٗٔساف العرب ) س ر ي (: ، وينظر : ل ٜٖ/ٖٔ( التيذيب ) س ر ي ( : ٖ)

 .ٕ٘ٚ/  ٔ( المصباح المنير ) س ر ي ( : ٗ)

 .ٕٕٗ/  ٔ( المغرب لممطرزي ) س ر ي ( : ٘)
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ٕٖٔٚ 

ربوف أي جنػدي، وىػػو مػػا يشػبو فػػي عصػػرنا الحػالي القػػوات الخاصػػة، وىػـ جنػػود مػػد
عمى أعمى مستوى لتنفيذ العمميات الخاصة، فكوف السرية مف االستراء أي االختيػار 

 واالصطفاء وجو في محمو.
أما ما ذىب إليو ابف حجر مف عػدـ صػحة أخػذ السػرية مػف السّْػرّْ اِلْخػِتاَلِؼ 
اْلَمادَّة، وما ذىب إليو ابف ارثير مف عدـ وجاىة الرأي القائؿ بأف السرية مف السر، 
لكوف الـ السر راء والـ السرية ياء فال نوافقيما عمى ذلؾ، إذ ال مانع مػف أف تكػوف 
الـ السرية كاف أصميا الراء ثـ ُمبت ياًء لتوالي ثػالث راءات، وذلػؾ كثيػر فػي المغػة، 
ال سيما في ىذه المادة، فقد نقػؿ ارزىػري عػف أبػي الييػثـ أف السػر الجاريػة ُسػمَّْيت 

ور الرجػػؿ، وعقػب عميػو بقولػو: وىػذا أحسػف مػا ُيػؿ فييػا، ُسريةي رنيا موضع ُسػر 
يَّة ػاؿ الميػػوىي ُفْعِميَّة مف السػرو، وُمبػت الػواو ارخيػرة يػاء طمًبػا لمخفػة، وُػ ث: الُسػرّْ

و الصػواب، ػُفْعِميَّة مف ُولؾ تسررت، ومػف ُاؿ: تسػريت فينػو ُمػط، ُػاؿ ارزىػري: ىػ
رت، ولكف لما توالػت ثػالث راءا ت أبػدلوا إحػداىف يػاء كمػا ُػالوا: تظنَّْيػت وارصؿ تسرَّ
ْيت أظفاري، وارصؿ ُصصت  .(ٔ)مف الظف، وُصَّ

وذلػػػؾ يفسػػػر لنػػػا سػػػبب تأييػػػد أئمػػػة كبػػػار كػػػابف ُتيبػػػة وارزىػػػري والفيػػػومي 
 والمطرزي لذلؾ الوجو، فقد يكوف مف ذلؾ التحميؿ السابؽ، والل أعمـ.

شِٚكا:
ْ
ش
َّ
اواانر

َّ
اَأٚ

ُُوَف يقوؿ الحافظ: "َأيَّاـ ال ـْ َكاُنوا ُيَشػرّْ تَّْشِريؽ َأي: َأيَّاـ مًنى،ُسمَّْيت بذلؾ ِرَنَُّي
ِفيَيػػا ُلُحػػوـَ اْرََضػػاِحيّْ َأْي: يقطعونيػػا ويقػػددونيا، َوُيػػؿ ُسػػمَّْيت بػػذلؾ مػػف أجػػؿ َصػػاَلة 

                                           

،وتػػػاج العػػػروس ٖٖٛ/ٗٔ، وينظػػػر: لسػػػاف العػػػرب )س ر ر(: ٖٕٓ/ٕٔ( التيػػػذيب )س ر ر( ٔ)
 .ٖٔ/ٕٔ)س ر ر(: 
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ٕٖٔٛ 

تَّػػى تشػػرؽ اْلِعيػػدي ِرَنََّيػػا ُتَصػػمَّى َوُػػَت شػػروؽ الشَّػػْمِس، َوُِيػػَؿ ِرَفَّ اْلَيػػْدَي اَل ُيْنَحػػُر حَ 
 .(ٔ)الشَّْمس"

، (ٖ)، وثعمػب(ٕ)كػأبي عبيػد والعمؿ التي أوردىا الحافظ وافقو عمييا أىػؿ المغػة
يرىـ(ٙ)، والنووي (٘)، وابف الجوزي(ٗ)وابف دريد  .(ٚ)، ُو

وَحَكى بعضيـ أّنو سأؿ الّنضر بف شميؿ عف الّتشريؽ، فقاؿ: ىو مف ُوليـ 
 .(ٛ)أشِرْؽ ثبير: أي لتطمع الّشمس

ُسمَّْيت بذلؾ رف اررض تحمرُّ بالػدـ فكأنيػا تشػّرؽ بػذلؾي رف ارحمػر وُيؿ:
يقاؿ لو شرؽ، وُيؿ:ُسمَّْيت أياـ التشريؽ رنيـ كانوا ُيمبسوف ارطفاؿ الثياب الُحْمػر 

 .(ٜ)فمذلؾ ُيؿ أياـ التشريؽ
ُؽ فييػا ُلُحػوـَ اْرََضػاِحيّْ تعميؽ: ، والعمؿ الػثالث متكاممػة، فأيػاـ التشػريؽ ُيَشػرّْ

 وُتؤدَّى صالُة العيد وَُت شروؽ الشمس، وبعدىا ُيْنَحُر اليدي، فال تعارض. 
                                           

، ونيػػػػؿ  ٓ٘٘/ُٕػػػػاني: ، وينظػػػػر: شػػػػرح الزر  ٕٕٗ/ٗ،  ٚ٘ٗ/ٕ،  ٖٛٔ/ٔ( فػػػػتح البػػػػاري :ٔ)
 .ٖٖٚ/ٖاروطار: 

، والمسػاف)ش ٕٕ٘/ٛ، وينظػر: تيػذيب المغػة)ش ر ؽ(: ٖ٘ٗ/ٖ( ُريب الحديث ربػي عبيػد: ٕ)
 .ٙٚٔ/ٓٔر ؽ(: 

 . ٖٔٔ/ٕ، وينظر: كشؼ المشكؿ:  ٕٔٗ( الزاىر: ٖ)

 . ٖٔٚ/ٕ( الجميرة )ش ر ؽ(: ٗ)

 . ٖٗ٘/ٔ( ُريب الحديث البف الجوزي: ٘)

 . ٖٔتنبيو: ( تحرير ألفاظ الٙ)

 .ٙٙ٘/ٔ، والدر المنثور   ٜٕٗ/ٕ( ينظر: مشارؽ ارنوار: ٚ)

ػػي ارصػػفياني: ٛ) ، دار ٛٙٔ( ارزمنػػة وارمكنػػة ربػػي عمػػى أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػف المرزُو
، دار ٖٗٔىػػػ، وينظػػر:  شػػرح أدب الكاتػػب لمجػػواليقي: ٚٔٗٔ، ٔالكتػػب العمميػػة، بيػػروت، ط

 الكتاب العربي، بيروت.

 .ٖٗٔدب الكاتب: ( شرح أٜ)
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ٕٖٜٔ 

ِٓٛذا:
َّ
اانش

يقػػػوؿ الحػػػافظ: "الشَّػػػِييد: ُيؿ:ُسػػػمَّْي َشػػػِييدا ِرَنَّػػػُو ُيَشػػػاىد َمالػػػو مػػػف اْلَخْيػػػر 
شَِّييد اْلَحػّي، والمنزلة ِعْند َموتو، َوُيؿ: ِرَف الل َوَماَلِئَكتو شيُدوا َلُو ِباْلجنَِّة، َوُيؿ: ال

َُْولو َتَعاَلى: َُوؿ النَّضر بف ُشَمْيؿ، َكَأنَُّو تََأوؿ  بػؿ َأحَيػاء َُاَؿ َأُبو عبيد اْلَيَرِوّي: َىَذا 
ـَ ػُو، َوُيػو َوُيؿ: ِرَف َماَلِئَكة الرَّْحَمة تشيد لَ ٜٙٔ آؿ عمراف/ ِعْند َربيـ َُا ؿ: ِرَنَُّو 

 .(ٔ)ِرَنَُّو ِممَّف يْشيد عمى اْرَُمـ ُبمو " ِبَشَياَدة اْلحؽ ِفي الل، َوُيؿ:
َية الشػييد بػػذلؾ، فنقػَؿ ُػػوَؿ النضػػر  أورد الحػافظ وجوًىػػا متعػددة لسػػبب تُسػػمّْ

بف شػميؿ أف السػبب فػي ذلػؾ أنػو حػي، حيػث إف أرواح الشػيداء شػيدت وحضػرت ا
دار السػػػػالـ، وأمػػػػا أرواح ُيػػػػرىـ فػػػػيف شػػػػيودىا ذلػػػػؾ يتأجػػػػؿ فػػػػال يحصػػػػؿ إال يػػػػـو 

 . (ٖ)، يقوؿ ارزىري: وىذا ُوؿ حسف(ٕ)مةالقيا
َية الشػػييد أف الل ومالئكتػػو يشػػيدوف لػػو  كمػػا ذكػػر الحػػافظ أف سػػبب تُسػػمّْ

 .(٘)، ونص عمى ذلؾ الكسائي(ٗ) بالجنة، وىو ُوؿ ابف ارنباري
وُيػػؿ فػػي سػػبب ذلػػؾ أنػػو يشػػيد عنػػد خػػروج روحػػو مػػا ُأِعػػدَّ لػػو مػػف الثػػواب 

ـُ اْلَمالِئَكػُة َأال (:إشارة إلػى ُػوؿ الل)والكرامة،لحضور المالئكة إياه،  ُؿ َعَمػْيِي َتَتَنػزَّ
ـْ و، وُولو: ٖٓ فصمت/َتَخاُفوا ـْ َأْجُرُى ـْ َلُي و، فيػـ ٜٔ الحديد/ َوالشَُّيَداُء ِعْنَد َربِّْي

                                           

 . ٕٗ/ٙ،  ٔٗٔ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

 .ٕٜٚٔ/  ٙ( طرح التثريب : ٕ)

وتػػاج العػػروس  ٕٕٗ/  ٖ، وينظػػر: لسػػاف العػػرب )ش ىػػػ د(: ٚٗ/ٙ( التيػػذيب ) ش ىػػػ د ( : ٖ)
 .ٕ٘٘/ٛ)ش ىػ د(: 

 .ٕٗ٘/ٛ، وتاج العروس ) ش ىػ د ( :  ٕٕٗ/  ٖ( لساف العرب ) ش ىػ د ( : ٗ)

 فسيما.( السابقاف ن٘)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٓ 

، وأكػد ابػف فػارس (ٔ)يشيدوف في تمؾ الحالة ما ُأِعدَّ ليـ مف النعيـ، كما ذكر الراُب
فعيػػػؿ بمعنػػػى مفعػػػوؿي رف مالئكػػػة  أيػػػده الفيػػػومي مبيًنػػػا أف الشػػييد، و (ٕ)عمػػى ذلػػػؾ

الرحمػػػة شػػػيدت ُسػػػمو، أو شػػػيدت نقػػػؿ روحػػػو إلػػػى الجنػػػة، أو رف الل شػػػيد لػػػو 
 .(ٖ)بالجنة

َيتيـ شػيداء أنيػـ  كما ذكر الحافظ تعميؿ بعض المغوييف أف السػبب فػي تُسػمّْ
نص عمى ذلؾ ابػف منظػػور  ممف يشيدوف يـو القيامة بيبالغ الرسػؿ الرسػالة إلييـ،

فقػاؿ: "وُػيؿ: ُسمُّوا شيداء رنيـ ممػف يستشػيد يػـو القيامػة مػع النبػي عمػى ارمػػـ 
د ألمح (ٗ)و"ٖٗٔ البقرة/ ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس  (: الخالية، ُاؿ الل ) ، ُو
نػو يشػاركو ُيػره إلى اعتراضو عمى ذلػؾ بأ -شيُق الحافُظ ابُف حجر–الحافُظ العراُيُّ 

َوُِيػَؿ في ذلؾ ارمري رف الشيادة عمى ارمـ ليست خاصة بالشيداء وحدىـ، ُاؿ:  "
ػػْف َيْشػػَيُد َيػػْوـَ اْلِقَياَمػػِة ِبػػِيْبالِغ الرُُّسػػِؿ الرَّْسػػاَلَة  َيتو شػػييًداو: َرنَّػػُو ِممَّ  فػػي سػػبب تُسػػمّْ

ْيػػُرُه  َُ ، َوَعَمػػى َىػػَذا اْلَقػػْوِؿ ُيَشػػاِرُكُو  ـْ ، وتخػػريج ذلػػؾ عنػػد ارزىػػري أف (٘)"ِفػػي َذِلػػؾَ إَلػػْيِي
الشيادة تكوف لألفضؿ فارفضؿ مف ارمة، فأفضػميـ مػف ُتػؿ فػي سػبيؿ الل، ُميّْػزوا 

                                           

، تػح/ صػفواف عػدناف ٛٙٗ/  ٔ( المفردات في ُريػب القػرآف لمراُػب ارصػفيانى: )ش ىػػ د(: ٔ)
ىػػ، وينظػر: بصػائر ٕٔٗٔ، ٔدمشؽ بيروت، ط -الداودي، الناشر: دار القمـ، الدار الشامية 

، تػح/ محمػد عمػي ٖٗ٘/ ٖذوي التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز لمفيروزآبػادى: )ش ىػػ د(: 
 لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاىرة. -الناشر: المجمس ارعمى لمشئوف اإلسالمية  النجار،

 . ٕٕٔ/  ٖ( مقاييس المغة ) ش ىػ د ( : ٕ)

، ٖٔ٘/  ٕ، وينظػػػػر : النيايػػػػة ) ش ىػػػػػ د (:  ٕٖٗ/  ٔ( المصػػػباح المنيػػػػر ) ش ىػػػػػ د ( : ٖ)
 .ٕٗ٘/ٛ، وتاج العروس ) ش ىػ د (:  ٕٜٕوالقاموس المحيط )ش ىػ د(: 

 .ٕٗ٘/ٛ، وينظر : تاج العروس ) ش ىػ د ( :  ٕٕٗ/  ٖ( لساف العرب ) ش ىػ د ( : ٗ)

 . ٕٜٚٔ/  ٙ( طرح التثريب : ٘)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٔ 

ػوف، ثػـ يتمػوىـ فػي الفضػؿ  عف الخمؽ بالفضؿ، وبيف الل أنيـ أحياء عند ربيػـ يرُز
 .(ٔ)وُف شييٌد{"( شييًدا فينو ُاؿ: }الَمْبُطوُف شييٌد، والَمْطعُ مف َعدَّه النبي)

َيتو أنػػو ُشػػِيد لػػو باإليمػػاف وخاتمػػة  يػػره إلػػى أف عمػػة تُسػػمّْ وذىػػب الزبيػػدي ُو
 .(ٕ)الخير بظاىر حالو، أو رف عميو شاىًدا يشيد بشيادتو وىو دمو

ومف التعميالت التي ذكرىا العمماء ولـ ينص عمييا ابف حجر أنو ُسمَّْي بذلؾ 
،أو رنػػو يشػػيد ممكػػوت الل وممكػػػو، (ٖ)لسػػقوطو بػػاررض، واررض تسػػمى الشػػاىدة

والممكػػػوت: عػػػالـ الغيػػػب المخػػػتص بػػػأرواح النفػػػوس، والممػػػؾ عػػػالـ الشػػػيادة مػػػف 
 .(ٗ)المحسوسات الطبيعية

 ذؼهٛك:
وكميا أُواؿ تشيد بفضػؿ الشػييد ورفعػة منزلتػو، وكميػا صػحيحة متعاضػدة، 

شػػيادة  فػػيف الشػػييد حػػي، تشػػيد روُحػػو داَر السػػالـ بمجػػرد انتقالػػو، وذلػػؾ بسػػبب
( ومالئكتو بفضمو عمى ُيره، فيذا ُعرضت روُحو عمى الجنة شػيدت مػا ُأعػد الل)

ليا مف المنزلػة والكرامػة، بعػد أف شػُرفت المالئكػة بشػيادة روحػو، والشػيادة لػو مػف 
( والمالئكػة والنػاس، الػػذيف يشػيدوف لػػو باإليمػاف وخاتمػة الخيػػر، بيػد أف لػػو الل)

ـ الساعة ىو دمػو، الػذي يػأتي يػـو القيامػة المػوف لػوف شاىًدا ال ينفؾ عنو حتى ُيا
 الدـ والريح ريح المسؾ.

                                           

، تػاج العػروس ٕٕٗ/  ٖ، وينظػر: لسػاف العػرب )ش ىػػ د(:  ٛٗ/ٙ( التيذيب ) ش ىػػ د ( : ٔ)
فى ، تػػػػح/ محمػػػد مصػػػػطٛٚٔ/ٕ، والحػػػديث فػػػػي موطػػػأ اإلمػػػػاـ مالػػػؾ: ٕٗ٘/ٛ)ش ىػػػػ د(: 

أبو ظبي  -ارعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لألعماؿ الخيرية واإلنسانية 
 .ٕٖٔ/ٔـ، وفي صحيح البخاري: ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، ٔاإلمارات، ط –

 .ٕٗ٘/ٛ( تاج العروس ) ش ىػ د ( : ٕ)

 .ٕٖٚ، وينظر: القاموس المحيط ) ش ىػ د ( : ٕٕٔ/  ٖ( المقاييس ) ش ىػ د ( : ٖ)

 .ٕٗ٘/ٛتاج العروس ) ش ىػ د ( : ( ٗ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٕ 

ؼِٛذا:
َّ
اانص

ػِعيَد َوْجػُو  ـُ ِخاَلًفػا َبػْيَف َأْىػِؿ المَُّغػِة َأفَّ الصَّ ػاُج: اَل َأْعَمػ َُػاَؿ الزَّجَّ يقوؿ الحافظ: "
َُْولُػوُ  ـْ اَل، َوِمْنُو  َتَعػاَلى: َصػِعيًدا ُجػُرزًا وصػعيًدا زلًقػا،  اْرَْرِض، َسَواٌء َكاَف َعَمْيَيا ُترَاٌب َأ

نََّما ُسمَّْي َصِعيًدا ِرَنَُّو ِنَياَيُة َما َيْصَعُد ِمَف اْرَْرِض"  .(ٔ)َواِم
َي (ٖ)ووافقو عميو جميوُر أىؿ المغة(ٕ)وما ذكره الزجاج ، يقوؿ ارزىري: "وُسمّْ

ء أف الصػعيد فػي وجُو اررض صعيًداي رنو صعد عمػى اررض، ومػذىب أكثػر الفقيػا
و أنو التراب الطاىر، وجد عمى وجػو ٖٗ النساء: َفَتَيمَُّموا َصِعيًدا َطيًّْبا(: ُولو )

 الكيػػؼ: َفُتْصػػِبَح َصػػِعيًدا َزَلًقػػا(: اررض، أو ُأخػػرج مػػف باطنيػػا، ومنػػو ُولػػو )
 .(ٗ)و"ٓٗ

ح:
َ
م
ْ
ف
َ
اص

َيِت اْلَبْيَعُة َصْفَقًةي ِرَنَُّيػ ـُ اْعتَػاُدوا ِعْنػَد لُػُزوـِ اْلَبْيػِع َضػْرَب يقوؿ الحافظ: "َوُسمّْ
َكػػؼّْ َأَحػػِدِىَما ِبَكػػؼّْ اْ َخػػِر، ِإَشػػاَرًة ِإَلػػى َأفَّ اْرَْمػػاَلَؾ ُتَضػػاُؼ ِإَلػػى اْرَْيػػِدي، َفَكػػَأفَّ َيػػَد ُكػػؿّْ 

 .(٘)َواِحٍد اْسَتَقرَّْت َعَمى َما َصاَر َلُو"
َيِة البيػػع صػػفقًة  أف الُمتبػػايعْيف يضػػع كػػؿّّ  -كمػػا ذكػػر ابػػف حجػػر-فعمػػُة تُسػػمّْ

منيما يده في يد ا خر، صرح بذلؾ ُيُر واحد مف أئمة المغة وعممػاء الغريػب يقػوؿ 
ابف ُتيبػة: "يقػاؿ: صػفؽ القػـو لػو بالبيعػة، وأصػمو مػف صػفؽ يػده عمػى يػده، وعنػو 

                                           

 . ٕٕ٘/ٛ( فتح الباري : ٔ)

 .٘ٗ٘/ٔ، وفتح القدير:  ٖٕٙ/٘، وينظر: تفسير القرطبي:  ٙ٘/ٕ( معاني القرآف لمزجاج: ٕ)

، وأضػواء البيػاف فػي إيضػاح القػرآف  ٘ٗ٘/ٔ، وفتح القػدير:  ٖٕٙ/٘( ينظر: تفسير القرطبي ٖ)
، دار الفكػػر لمطباعػػة  ٖٙ٘/ٔلمختػػار الشػػنقيطي: بػػالقرآف لمشػػيق محمػػد ارمػػيف بػػف محمػػد ا

اني: ٜٜ٘ٔىػ/ ٘ٔٗٔلبناف،  –والنشر والتوزيع بيروت   .ٕٕٚ/ٔـ، وشرح الزُر

 . ٖٗ( الزاىر: ٗ)

 . ٜٕٛ/ٗ( فتح الباري : ٘)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٖ 

يقاؿ: ربحت صفقتؾ، إذا اشتريت شيًئا، كأنيـ كانوا يتصافقوف بأيدييـ عند كػؿ أمػر 
، كمػػا صػرح الفيػػومي بػأف ىػػذا (ٕ)، ووافقػػو ارزىػري(ٔ)و، فيكػوف ذلػػؾ كػالحمؼ"ُيبرمونػ

أصَمو عنػد العػرب، حيػث كػانوا إذا وجػب البيػع وضػع أحػدىـ يػده فػي يػد صػاحبو ثػـ 
اسُتعمؿ فػي العقػد، فيقػاؿ صػفقت لػو بػالبيع صػفًقا: ضػربت بيػدي عمػي يػده، وكانػت 

، ثػـ اسػتعممت الصػفقة فػي العرب إذا وجب البيع ضرب أحدىما يده عمى يػد صػاحبو
 .(ٖ)العقد فقيؿ: بارؾ الل لؾ في صفقة يمينؾ"

اذؼهٛك:
فكأف الصفؽ كاف أصاًل في البيع حيث ال يتـ إال إذا صفؽ البػائع بيػده عمػى 
لى مثؿ ذلػؾ  يد المشتري، ثـ تطورت داللة الكممة فصارت تطمؽ عمى العقد نفسو، وام

مػػى اليػػد فػػي البيػػع والبيعػػة، ثػػـ ُجعمػػت أشػػار المطػػرزي فقػػاؿ: "الصػػفقُة: ضػػرب اليػػد ع
 .(ٗ)عبارًة عف العقد نفسو"

ا:
ُ
ج
َّ
ش
َّ
اانض

اِلًبا" َُ رَُّة لمضاررتيا اْرُْخَرى   .(٘)يقوؿ الحافظ: "َوُسمَّْيت الضَّ

، َكَأنََّيا َتُضرُّ اْرُْخػَرى  رّْ رَّة اْسـٌ ُمْشَتؽّّ ِمَف الضَّ ووافقو ابف فارس فرأى أف الضَّ
 .(ٔ)، كما ماؿ إليو أبو نصر ارزدي(ٙ)ِتْمؾَ  َكَما َتُضرَُّىا

                                           

 . ٜٙ٘/  ٔ( ُريب الحديث البف ُتيبة : ٔ)

ة )ص ؼ ؽ(: ، والنيايػػٙٙ/  ٘،وينظػػر:العيف)ص ؼ ؽ(: ٜٕٔ/ٛ( التيػػذيب ) ص ؼ ؽ (: ٕ)
 .ٕٔٓ/  ٓٔ، ولساف العرب )ص ؼ ؽ(: ٖٛ/ ٖ

 . ٖٖٗ/  ٔ( المصباح المنير ) ص ؼ ؽ ( : ٖ)

 . ٕٙٛ( المغرب لممطرزي : ٗ)

 . ٚٗٔ/ٔ( فتح الباري : ٘)

 . ٖٓٙ/ٖ( مقاييس المغة )ض ر(: ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٗ 

بينمػػا خػػالؼ الحػػافظ ابػػُف رجػػب فػػذىب إلػػى أف ضػػاررتو مضػػارَّة إذا خالفتػػو، 
، وحكػى القاضػي عيػاض أنيػا ُسػمَّْيت الضػرة (ٕ)ومنو ُسمَّْيت الضرة لمخالفتيا ارخرى

، َوَكػػػ ػػػرّْ َذِلَؾ ُسػػػمَّْيت ِبػػػِو َجػػػارة لمجاورتيػػػا اْرُْخػػػَرى، وكرىػػػوا ضػػػرَّة لمػػػا ِفيػػػِو مػػػف الضَّ
ْوَجة  .(ٖ)الزَّ
 ذؼهٛك:

وىذا مف أخالؽ اإلسالـ الرفيعة التي جاء ليربػي عمييػا أىمػو، حيػث العػدوؿ 
مػػف ارلفػػاظ القبيحػػة إلػػى الحسػػنة، فػػال شػػؾ أف لفظ)الجػػارة( أفضػػؿ بكثيػػر مػػف لفػػظ 

ػػرَّة(، ففػػي اروؿ إشػػعاٌر بالمجػػاورة واإللػػؼ والتحػػاّب، عمػػى عكػػس الثػػاني الػػ ذي )الضَّ
( فػي ُيشعر بالضرر والبغض واإلسػاءة، وىػذا اردب اسػتخدمو عمػر بػف الخطػاب)

( فػػي الصػػحيح، وفيػػو يقػػوؿ لحفصػػة ابنتو)رضػػي الل تعػػالى حػػديث ابػػف عبػػاس)
ِىَي َأْوَضَأ ِمْنِؾ، َوَأَحػبَّ ِإَلػى  -التي ىي عائشة-عنيما(: "َواَل َيُغرَّنَِّؾ َأْف َكاَنْت َجاَرُتِؾ 

 .(ٗ)(") َرُسوِؿ المَّوِ 

                                                                                                           

 .ٖٕ/ٔ(تفسير ُريب ما في الصحيحيف:ٔ)

 . ٗٔٗ/ٗ( فتح الباري البف رجب: ٕ)

 . ٗٙٔ/ٔوار: ( مشارؽ ارنٖ)

 .ٖٖٔ/ٖ( الحديث في صحيح البخاري: ٗ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕ٘ 

رِٛكا:
َ
اػ

َي َأُبو بكر عتيًقا لشرفو، َأو لحسنو، َأو لعتقو مف النَّار،  يقوؿ الحافظ: "َوُسمّْ
 .(ٔ)َوُيؿ: بؿ ُىَو عمـ شخص، َسمَّاُه َأبوُه عبَد الل، َوأمُّو عتيًقا"

عتيًقػا  وافؽ القاضي عياض عمى ذلؾ وزاد عميػو عمػاًل ُأَخػَر فػذكر أنػو ُسػمّْيَ 
، والعتيؽ اْلحسف، َوُيؿ: ِرَنَّػُو َعتيػؽ الل مػف النَّػار، َوُيػؿ: َعتيػٌؽ ُػديـٌ لجماؿ َوجيو

َـّ َىػَذا عتيقػؾ  َُاَلػت: المَُّيػ ِفي اْلَخْير، َوُيؿ: ِرَف أمو َكاَف اَل يِعيش َلَيا ولد َفَممَّا َولدتو 
ر ابػف ، فيمػا اُتصػ(ٕ)مف اْلَمْوت فيبو لي، َوُيؿ: لشرفو َوَأنو لـ يكف ِفي نسبو عيػب

، بينمػا اُتصػر الزمخشػري، (ٖ)دريد وابف سػيده عمػى القػوؿ بػأف الل أعتقػو مػف النػار
، وُػػاؿ ابػػف ارثيػػر: "والعتيػػؽ الرائػػع مػػف كػػؿ (ٗ)وصػػاحب القػػاموس عمػػى عمػػة الجمػػاؿ

 .(٘)شيء"
 ذؼهٛك:

( مػف (، فقػد أعتقػو الل)وال شؾ أف كمَّيػا عمػٌؿ مجتمعػٌة فػي الصػديؽ )
(، وَسْبِقِو إلى اإلسػالـ، كمػا أنػو شػريؼ لػيس فػي نسػبو الل) النار لُصْحبِتو رسوؿَ 

عيب، ثـ إنو رائُع ارخالؽ جميُميا، وُد انطبعت تمؾ الروعُة عمى وجيو فكاف جميػَؿ 
 (.الوجو، حسَف الصورة)

                                           

 . ٖ٘ٔ/ٔ( فتح الباري :ٔ)

 . ٙٙ/ٕ( مشارؽ ارنوار : ٕ)

 . ٚٚٔ/ٔ، المحكـ )ع ت ؽ(:  ٕٓٗ/ٔ( الجميرة )ع ت ؽ(: ٖ)

 . ٜٙٓ، القاموس المحيط )ع ت ؽ(:  ٖٖٙ/ٔ( أساس البالُة )ع ت ؽ(: ٗ)

 . ٖٕ٘/ٓٔؽ(:  ، المساف )ع ت ٜٚٔ/ٖ( النياية )ع ت ؽ(: ٘)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٙ 

اانثٛداانؼرٛكا:
َُْولػو )اْلَبْيػت اْلَعِتيػؽ( َأي: ُعِتػؽ مػف اْلَجَبػاِبَرة، َأو مػف الْ  َغػرؽ يقوؿ الحافظ: "

 .(ٔ)ِفي عيد نوح، َأو ُسمَّْي عتيًقا لشرفو، َأو لحسنو، َأو لِقَدِمو"
َيتو بػػالعتيؽ عتقػػو مػػف الجبػػابرة فيػػو ُػػوؿ ابػػف  أمػػا القػػوؿ بػػأف عمػػة تُسػػمّْ

( وابف الزبير ومجاىد وُتادة،ُسمَّْي عتيًقػا رّنػو لػـ يظيػر عميػو جبػار ُػّط، عباس)
 .(ٕ)ولـ يسّمط عميو إاّل مف يعّظمو ويحترمو

وُاؿ سعيد بف جبير: أُبؿ تّبػع يريػد ىػدـ البيػت حتػى إذا كػاف بقديػد أصػابو 
الفالج، فدعا ارحبار فقالوا: إّف ليذا البيت ربِّا، ما ُصده ُاصد بسوء إاّل حجبو عنو 

ؾ فػال تتعػّرض لػو بسػوء، ُػاؿ: فَأْىػدى ػرض لػػ، فيف كنت تريد النجاة مّما عػ بمكروه
اف أّوؿ ما ألبست، ونحر عنده ألؼ ناُػة وعفػا ػلبست، وكإلى البيت كسوة وأنطاًعا فأ
 .(ٖ)عف أىمو وبّرىـ ووصميـ

وُاؿ الحسف وابف زيد: رنو ُديـ وىو أوؿ بيت وضع لمناس، فقد بنػاه آدـ، 
سػماعيؿ،  وىو أوؿ مف بناه، ثػـ بػرأ لل موضػعو إبػراىيـ بعػد الغػرؽ، فبنػاه إبػراىيـ وام

                                           

 .ٖ٘ٔ/ٔ( فتح الباري: ٔ)

، ٖٖٛ/ٖ، وتفسػير البغػوي: ٔٛٛٗ/ٚوينظر: اليداية لمكي القيسي:  ٕٓ/ٚ( تفسير الثعمبي: ٕ)
 –، دار الكتػػاب العربػػيٛ٘٘/ٕوتفسػػير الزمخشػػري )الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ ُػػوامض التنزيػػؿ(: 

وار التنزيػػؿ ،وتفسػػير البيضػػاوي )أنػػ ٜٔٔ/ٗىػػػ، وتفسػػير ابػػف عطيػػة: ٚٓٗٔ، ٖبيػػروت، ط
، تح/محمد عبدالرحمف المرعشمي، الناشر: دار إحياء التراث العربػي ٕٔٓ/ٖوأسرار التأويؿ(: 

 . ٕٙ٘/ٖىػ، وتفسير الخازف: ٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط –

 .ٕٓ/ٚي: ػر الثعمبػ( تفسيٖ)
، ٕ٘/ٕٔ، وتفسػػير القرطبػػي: ٖٖٛ/ٖ، وتفسػػير البغػػوي: ٔٛٛٗ/ٚوينظػػر: اليدايػػة لمكػػي:      

 . ٕٙ٘/ٖ، وتفسير الخازف ٕٔٓ/ٖيضاوي: وتفسير الب



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٚ 

، وعمػى ىػذا تكػوف اْلَعِتيػِؽ صػفَة (ٔ)ي: ُػديـومنو يقاؿ: سيؼ عتيؽ، ودينار عتيؽ أ
 .(ٕ)مدح تقتضي جودة الشيء

فيما رأى سػفياف بػف عيينػة أنػو ُسػمَّْي بػذلؾ رنػو لػـ ُيممػؾ ُػط، وىػي روايػة 
ػاؿ (ٖ)عبيد عف مجاىد ُاؿ: إنما ُسمَّْي البيت العتيػؽ رّنػو لػيس رحػد فيػو شػيء ، ُو

، وُالت (ٗ)تؽ مف الغرؽ في زماف الطوفافابف جبير: إنو إنما ُسمَّْي بالعتيؽ رنو ُأع
ػػاب المػػذنبيف مػػف العػػذاب ػػة: ُسػػمَّْي عتيقػػا رف الل تعػػالى يعتػػؽ فيػػو ُر ،َوُِيػػَؿ: (٘)فُر

ـُ، َواْلِعْتُؽ اْلَكَرـُ  اْلَعِتيُؽ اْلَكِرُي
(ٙ). 

 ذؼهٛك:
متكاممٌة ُيؤازر بعُضيا بعًضا، فالبيُت ُديـٌي رنػو أوُؿ بيػٍت ُوضػع  وىي تعميال

(، كػػريـٌ عنػػد النػػاس، ولكرامتػػو اختصػػو لنفسػػو فمػػـ ، وىػػو كػػريـٌ عمػػى الل)لمنػػاس
يممكو أحٌد مف العالميف، فميس رحٍد فيو شيء، ثـ زادت كرامُتو فحفظػو مػف السػوء، 

                                           

، وتفسػػػير ٔٛٛٗ/ٚ، واليدايػػػة لمكػػػي: ٛٚٔ/ٔ، وينظػػػر: المحكػػػـ: ٕٓ/ٚ( تفسػػػير الثعمبػػػي: ٔ)
، وتفسػػػػػير ٜٔٔ/ٗ، والمحػػػػػرر الػػػػػوجيز: ٕٔٓ/ٖ، وتفسػػػػػير البيضػػػػػاوي: ٖٖٛ/ٖالبغػػػػػوي: 
 .ٙٔٔ/ٕٙ، وتاج العروس)ع ت ؽ(:  ٕ٘/ٕٔالقرطبي: 

 . ٜٔٔ/ٗ( المحرر الوجيز: ٕ)

، وتفسػػػير ٖٕ٘/ٔ، والمخصػػػص: ٛٚٔ/ٔ، والمحكػػػـ )ع ت ؽ(:  ٕٓٗ/ٔ( ينظػػػر: الجميػػػرة ٖ)
 .ٖٖٛ/ٖ، وتفسير البغوي: ٔٛٛٗ/ٚ، واليداية لمكي: ٕٓ/ٚالثعمبي: 

، وتفسػػػػير ابػػػػف عطيػػػػة: ٛٚٔ/ٔ، والمحكػػػػـ )ع ت ؽ(: ٔٛٛٗ/ٚ( ينظػػػػر: اليدايػػػػة لمكػػػػي: ٗ)
، وتػاج العػروس)ع ت ٖٕٙ/ٓٔع ت ؽ(:  ) ، والمسافٕٙ٘/ٖ:  ازفػر الخػ، وتفسئٜٔ/ٗ

 .ٙٔٔ/ٕٙؽ(: 

 . ٕ٘/ٕٔ، وتفسير القرطبي: ٜٔٔ/ٗ( ينظر: المحرر الوجيز: ٘)

 .ٕ٘/ٕٔ( تفسير القرطبي: ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٛ 

كمػػا ُحفػػظ مػػف الطوفػػاف الػػذي جػػرى فػػي عيػػد نػػوح، كمػػا أف فيػػو مػػف البركػػات مػػا ال 
ؿ الرحماُت عمى المذنبيف لت  شمميـ باإلجابة ومغفرة الذنوب.ُيحصى، ففيو تتنزَّ

اءا:
َ
ً
ْ
د
َ
اػ

َيِت اْلَبِييَمُة  ": يقوؿ الحافظ:  َوُسمّْ ـُ َعْجَماَء ِرَنََّيا اَل َتَتَكمَّ
(ٔ). 

َية البييمة بالعجماء أنيا ال تػتكمـ، ووافقػو كثيػٌر  َعمَّؿ الحافظ ابف حجر لتُسمّْ
َيت عجماء رنيػا ال تػتكمـ، مف المغوييف، فينقؿ ارزىري عف أبى عبيد أف البييمةُسمّْ 
 .(ٕ)ُاؿ: وكؿ مف ال يقدر عمى الكالـ فيو أعجـ ومستعجـ"

ف أفصػح  -أيًضا-وذىب الجوىري إلى أف ارعجـ  الذى في لسػانو عجمػة وام
، وأشار الزمخشػري إلى ُوؿ الحسف )رحمو الل(: صػالة النيػار عجمػاءي (ٖ)بالعجمية

 (.ٗ)رنيا ال ُتسمع فييا ُراءة

ا أف المقصػود بالعجمػة ىػو انعقػاد المسػاف عػف الكػالـ سػواء أكػاف وىذا يػدلن
دائًمػػا كالبييمػػة، أـ مجػػازًا كػػيطالؽ العجمػػة عمػػى صػػالة النيػػاري رنػػو ال ُتسػػمع منيػػا 
 ُراءة، ولذلؾ جمع الفيومي بيف ارمريف بقولو: "وبييمة عجمػاء رنيا ال تفصح، 

 .(٘)وصالة النيار عجماء رنو ال ُيسمع فييا ُراءة"

                                           

 . ٖ٘ٙ/ٖ( فتح الباري : ٔ)

 .  ٕٓ٘/ٔ( التيذيب ) ع ج ـ ( : ٕ)

، ولسػػاف العػػرب )ع ٚٛٔ/ ٖ، وينظػػر: النيايػػة )ع ج ـ(: ٜٔٛٔ/ ٘:  ( ع ج ـ اح )ػ( الصحػػٖ)
 .ٖٙٛ/ ٕٔـ(: ج 

ومحمد أبػو الفضػؿ  -، تح/عمي محمد البجاويٜٖ٘/  ٕ( الفائؽ في ُريب الحديث وارثر لمزمخشري: ٗ)
 .ٕٓٗ/ ٗلبناف، وينظر: مقاييس المغة )ع ج ـ(:  –الفضؿ إبراىيـ، الناشر: دار المعرفة 

/ ٔٔووي عمػػى صػػحيح مسػػػمـ: ػرح النػػػر: شػػػػ، وينظػػٜٖٗ/ ٕ:  ر )ع ج ـ(ػاح المنيػػػ( المصبػػ٘)
ػػاني: ػ، وشػػ ٘ٗ/ ٘، وشػػرح السػػيوطي: ٕٛٗ/ ٔ، وتنػػوير الحوالػػؾ: ٕٖ٘ ، ٘ٓ٘/ ٗرح الزُر

 .ٕٛٔ/ ٕٔوعوف المعبود : 
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 ذؼهٛك:
َيِة البييمِة عجماَء واضحٌة، حيث تشترؾ مع مفردات المػادة، التػي  َفِعمَّة تُسمّْ
تػػدؿ كميػػا عمػػى انعقػػاد المسػػاف وعػػدـ اإلبانػػة عػػف المػػراد، وىػػذا واضػػٌح فػػي البييمػػة 

يرىما.  وارعجمي ُو
ا:
ُ
ح
َ
مِٛم

َ
ؼ
ْ
اان

ـُ الشَّاةِ  : اْلَعِقيَقُة اْس َُاَؿ اْلَخطَّاِبيُّ َيْت  يقوؿ الحافظ: " اْلَمْذُبوَحػِة َعػِف اْلَوَلِد،ُسػمّْ
 . (ٔ)ِبَذِلَؾ ِرَنََّيا ُتَعؽُّ َمَذاِبُحَيا َأْي ُتَشؽُّ َوَتْقَطُع"

َية اْلَعِقيَقػػػِة عػػػف الخطابي،وُػػػد اختمػػػؼ العممػػػاء فػػػي  نقػػػؿ الحػػػافُظ عمػػػة تُسػػػمّْ
اشػػتقاؽ العقيقػػة، فػػذىب بعضػػيـ إلػػى أنيػػا مػػف الَعػػؽّْ وىػػو الشػػؽ والقطػػع، والعالُػػة 
بينيما أنو ُيشؽ حمُؽ العقيقة بالػذبح، وذىػب آخػروف إلػى أف اشػتقاؽ الكممػة يرجػع 
إلى العقيقة، وىي الشعر الذي يخرج عمػى رأس المولػود مػف بطػف أمػوي رنػو يقػارف 

 . ذبحيا حمقو
يقوؿ أبو عبيد: "العقيقة: أصمو الشعر الذي يكوف عمػى رأس الصػبي حػيف  

نما ُسمَّْيت الشاة التي  تذبح عنو في تمؾ الحاؿ عقيقةي رنو ُيحمؽ عنػو ذلػؾ يولد، وام
يعني بارذى: ذلػؾ  (ٕ)الشعر عند الذبح، وليذا ُيؿ في الحديث: }َأِميُطوا َعْنُو اَرَذى{

الشعر الذي يحمؽ عنو، وىذا مما ُمػت لػؾ: إنيػـ ربمػا سػموا الشػيء باسػـ ُيػره إذا 
لشػعر، وكػذلؾ كػؿ مولػود مػف كاف معو أو مف سببو، فُسػمَّْيت الشػاة عقيقػة لعقيقػة ا

                                           

 . ٙٛ٘/ٜ( فتح الباري : ٔ)

بّّْي: ٕ) َمػَع الُغػاَلـِ َعِقيَقػٌة، »، بمفظ: ٗٛ/ٚ( الحديث في صحيح البخاري عف َسْمَماف ْبف َعاِمٍر الضَّ
 «. َأِميُطوا َعْنُو اَرَذىَفَأْىِريُقوا َعْنُو َدًما، وَ 
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، ووافقػو ابػف ُتيبػة (ٔ)البيائـ فيف الشعر الذي يكػوف عميػو حػيف يولػد عقيقػة وعقػة"
فػػى ذلػػؾ وبػػيف أف العقيقػػة ىػػو الشػػعر الػػذي يحمػػؽ فػػيذا نبػػت بعػػد الحمػػؽ ال يسػػمى 
عقيقة، ُاؿ: "وأصؿ العقيقة شعر الصبي ُبؿ أف يحمؽ فيذا ُحمؽ ونبت ثانية فقد زاؿ 

نما ُسمى الذبح عف الصبي يـو السابع مف مولػده عقيقػة باسػـ عنو اسـ الع قيقة، وام
، وربمػػا سػػمى الشػػعر بعػػد الحمػػؽ عقيقػػة عمػػى  الشػػعري رنػػو يحمػػؽ فػػي ذلػػؾ اليػػـو

، ونص أبو إسحاؽ الحربي عمى ذلػؾ مبيًنػا أف الػذبح كػاف مػع الحمػؽ، (ٕ)االستعارة" 
دؿ عمػى كالمػو بقػوؿ امػرئ فمما نقؿ مػف الشَّػعر إلػى الػذبح ُيػؿ لمشػاة عقيقػة، واسػت

اانمٛظا:
 (ٖ)اػػو أحسبػػو عقيقتُ ػػعمي ...  ةػي ُبوىػُد ال تنكحػا ىنػي 

ووافؽ الجػوىريُّ أصػحاب الغريػب فػي ذلػؾ االشػتقاؽ فقػاؿ: "العقيقػة: صػوت  
الجػػذع ، وشػػعر كػػؿ مولػػود مػػف النػػاس والبيػػائـ الػػذي يولػػد عميػػو عقيقػػة،  ُػػاؿ ابػػف 

اع يصؼ حمارًا  :  الُر

                                           

، ٕٛٙ/ ٔ، وينظػػر: ُريػػب الحػػديث لمخطػػابي: ٕٗٛ/ ٕ( ُريػػب الحػػديث ربػػي عبيػػد القاسػػـ: ٔ)
 .ٕٚ٘/ ٓٔ، ولسػاف العػرب )ع ؽ ؽ(: ٖٙٔوتحرير ألفاظ التنبيو: 

 .       ٜٓٗ/ ٔ( ُريب الحديث البف ُتيبة: ٕ)

، بمفػػظ : أيػػا ىنػػد، ينظػػر: ديػػواف امػػرئ  ٓ٘( البيػػت مػػف المتقػػارب المػػرئ القػػيس فػػي ديوانػػو: ٖ)
، وفػػػي ُريػػػب الحػػػديث ربػػػي عبيػػػد: ٕٙ/ٔالقػػػيس، دار صػػػادر بيػػػروت، وفػػػي العػػػيف)ع ؽ(: 

ريػػػػب الحػػػػديث لمحربػػػػي: ٖٖٛ/ٔ، وفػػػػي الجميػػػػرة )ب و ىػػػػػ(: ٘ٗ/ٔ ، والُبوىػػػػُة: ٘ٗ/ٔ، ُو
ـْ َيحْ  عيُؼ مف الرّْجاؿ، الّطائش، وىو وصؼ لو بالمـؤ والشُّحّْ ، َأْي َل ِمْؽ َعِقيَقُتُو َحتَّػى َشػاَخ الضَّ

ػػػْت ِجْمَدتُػػػُو ِمػػػْف َذلػػػؾ، ينظػػػر: الجميػػػرة )ب و ىػػػػ(:  ريػػػب ٖٖٛ/ٔ، َواَرْحِسػػػُب: مػػػف اْبَيضَّ ، ُو
 .٘ٗ/ٔالحديث لمحربي: 
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 (ٔ) َواْجتَاَب ُأْخَرى َجِديًدا َبْعَدَما اْبَتَقال . .. ا َفَأْنَسَمَيا  ػَتَحسََّرْت ِعقٌَّة َعْنيَ         
 (  ٕ)ومنو ُسمَّْيت الشاة التي تذبح عف المولود يـو أسبوعو عقيقة"

ووافؽ ابف االثير الخطػابي حينمػا ذىػب إلػى أف العقيقػة الذبيحػة التػى تُػذبح  
 .(ٖ)العؽ الشؽ والقطع، وُيؿ لمذبيحة عقيقة رنيا ُيشؽ حمقيا ف المولود، وأصؿػع

اذؼهٛك:
العقيقػػة مػػف الَعػػؽّْ  وال حػػرج أف يكػػوف الوجيػػاف صػػحيحيف، فتكػػوف تُسػػمَّْية

بمعنى القطع والذبح رنو ُيذبح حمُقيا، فيذا تـ الذبح ُُػرف ذلػؾ بحمػؽ شػعر الصػبي، 
 بيف القوليف. (٘)، والنووي(ٗ)ولذا َجَمع الخطابي

                                           

ريػػب ٕ٘ٛ/ٕ( البيػػت مػػف البسػػيط الْبػػف الّرُػػاع العػػاممي فػػي ُريػػب الحػػديث ربػػي عبيػػد: ٔ) ، ُو
، ٕٛ٘/ٓٔ، والمسػاف )ع ؽ ؽ(: ٕٚ٘ٔ/ ٗؽ(: ، والصػػحاح )ع ؽ ٙٗ/ٔالحػديث لمحربػي: 

، و)ح س ٛٗ/ ٔ، وبػػال نسػػبة فػػي التيػػػذيب )ع ؽ ؽ(: ٜٙٔ/ٕٙوتػػاج العػػروس)ع ؽ ؽ(: 
، وَتَحسَّر الَوَبُر َعف الَبِعير والشََّعُر َعف اْلحمار: ِإذا َسَقَط، واْجتَػاب فػالٌف الثػوب: ٕٙٛ/ ٗر(: 

النػػػاس والبيػػػائـ الػػػذي يولػػػد عميػػػو، وأنسػػػميا أي:  ِإذا لبسػػػو، والِعقَّػػػة: َشػػػَعُر كػػػؿّْ مولػػػوٍد مػػػف
أسػػقطيا،ُيِريد: َأف الحمػػار لمػػا ُفطػػـ مػػف الرََّضػػاع َوأكػػؿ البقػػؿ ألقػػى عقيقتػػو واجتػػاب ُأْخػػَرى َأي 

، ٛٗ/ ٔ، والتيػػػذيب )ع ؽ ؽ(: ٕ٘ٛ/ٕأنبتيػػا فمبسػػَيا، ينظػػر: ُريػػب الحػػديث ربػػي عبيػػد: 
 . ٕٛ٘/ٓٔ، والمساف )ع ؽ ؽ(: ٕٚ٘ٔ/ ٗ، والصػحاح )ع ؽ ؽ(: ٕٙٛ/ ٗو)ح س ر(: 

 . ٕٚ٘ٔ/  ٗ( الصحاح ) ع ؽ ؽ ( : ٕ)

 . ٕٕٗ/  ٕ، المصباح المنير ) ع ؽ ؽ ( :  ٕٙٚ/  ٕ( النياية ) ع  ؽ ؽ ( : ٖ)

 .  ٕٛٙ/  ٔ( ُريب الحديث لمخطابي : ٗ)

، والمطمػع عمػى أبػواب ٗ، ٖ/ ٗ، وينظػر: مقػاييس المغػة )ع ؽ(: ٖٙٔ( تحرير ألفػاظ التنبيػو: ٘)
 .ٕٛٓلمقنع: ا
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ا:
ُ
ؼِٛذ

ْ
اان

َي ِبػػِوي ِرَنَّػُو َيُعػػوُد ِفػي ُكػػؿّْ  نََّمػػا ُسػمّْ يقػوؿ الحػافظ: "َواْلِعيػػُد: ِفْعػٌؿ ِمػػَف اْلَعػْوِد، َواِم
"  .(ٔ)َعاـٍ

، وُاؿ الخميُؿ: والعيُد كؿُّ يػوـٍ مْجَمػٍع، (ٕ)وىو ما نقمو ثعمب عف ابف ارعرابي
ح والُحْزف، وكؿُّ ما عاد إليػؾ فػي وُػت، كأنَُّيـ َعاُدوا إَلْيو عند العربي رنو يعود بالَفرَ 

، فيما نقػؿ القرطبػي عػف ابػف ارنبػاري أنػو ُسػمَّْي (ٖ)فيو عيدي حتَّى ُالوا ِلمطَّْيِؼ ِعيدٌ 
، َأاَل تَػَرى َأفَّ اْلَمْسػُجوِنيَف  ـْ ِعيًدا ِلْمَعْوِد ِفي اْلَمػَرِح َواْلَفػَرِح َفُيػَو َيػْوـُ ُسػُروِر اْلَخْمػِؽ ُكمِّْيػ

َُُبوَف، َواَل ُيَصػػػاُد اْلػػػَوْحُش َواَل الطُُّيػػػوُر وال ننفػػػذ  ِفػػػي َذِلػػػؾَ  اْلَيػػػْوـِ اَل ُيَطػػػاَلُبوَف َواَل ُيَعػػػا
ْبَياُف ِإَلى اْلَمَكاِتبِ  ، وزاد بعض العمؿ ارخر فػػِقيَؿ: ُسػمَّْي ِعيػًدا ِرَفَّ ُكػؿَّ ِإْنَسػاٍف  (ٗ)الصّْ

َُْدِر َمْنِزَلِتِو، َأاَل َتَرى ِإَلى ـْ َمػْف  َيُعوُد ِإَلى  ، َفِمػْنُي ـْ ـْ َوَمػاِكِمِي ـْ َوَىْيَئػاِتِي اْخػِتاَلِؼ َماَلِبِسػِي
َي ِبػَذِلَؾ  ـُ، َوُِيػَؿ: ُسػمّْ ـْ َمػْف ُيػْرَح ـُ، َوِمػْنُي ـْ َمػْف َيػْرَح ـْ َمْف ُيَضاُؼ، َوِمْنُي ُيِضيُؼ، َوِمْنُي

ْشػُيوٌر ِعْنػَد اْلَعػَرِب، َوُيْنَسػُبوَف ِإَلْيػِو ِرَنَُّو َيْوـٌ َشِريٌؼ َتْشِبيًيا ِباْلِعيِد، َوُىَو َفْحٌؿ َكػِريـٌ مَ 
 .(٘)َفُيَقاُؿ: إبؿ عيدية

فيما اُتصػر الفخػر الػرازي عمػى كونػو ُسػمَّْي ِعيػًدا ِرَنَّػُو َيُعػوُد ُكػؿَّ َسػَنٍة ِبَفػَرٍح 
َيتو لكثػػرة عوائػػد الل)(ٙ)َجِديػػدٍ  ( عمػػى عبػػاده ، وأضػػاؼ القسػػطالني أف سػػبب تُسػػمّْ

                                           

 . ٘ٓٔ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

 .ٜٓٙ/ٚ، وينظر: تفسير المباب:  ٗٓ٘/ٗ( الدر المصوف: ٕ)

، ومقػػػػاييس المغػػػػة)ع و د(: ٜٙٙ/ٕ، وينظػػػػر: الجميػػػػرة)ع ي د(: ٜٕٔ/ٕ( العػػػػيف)ع و د(: ٖ)
 .ٓٔٙ/ٚ، وتفسير المباب: ٖٛٙ/ٙ، وتفسير القرطبي: ٖٛٔ/ٗ

 .  ٜٓٙ/ٚ، وتفسير المباب: ٕ٘ٔ/ٗير الثعمبي: ، وينظر : تفسٖٛٙ/ٙ( تفسير القرطبي: ٗ)

 ( السابؽ نفسو .٘)

، وفػيض القػدير:  ٖٕٓ/ٕ،وينظر: إرشػاد السػاري لمقسػطالني: ٖٙٗ/ٕٔ( تفسير الفخر الرازي: ٙ)
 .ٔٛٔ/٘القدير:  



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖٖ 

، يقػػوؿ (ٕ)ابػػف سػػيده إلػػى أف اشػػتقاُو مػػف اْلَعػػادة َرنيػػـ اعتػػادوه ، بينمػػا ذىػػب(ٔ)فيػػو
 .(ٖ)العكبري: "والعيد: َما اعتادؾ مف َفرح َأو ىـ َأو ُير َذِلؾ"

ٕلا:
ُ
ه
ُ
غ
ْ
اان

َُػػاَؿ  : َأِي اْلِخَياَنػػة ِفػػي اْلمغػػنـ،  ـِ ْـّ اْلُمْعَجَمػػِة َوالػالَّ يقػوؿ الحػػافظ: "اْلُغمُػػوِؿ: ِبَضػػ
َُُتْيَبَة: ُسمَّْي   .(ٗ)ِبَذِلَؾ ِرَفَّ آِخَذُه َيُغمُُّو ِفي َمتَاِعِو َأْي ُيْخِفيِو ِفيِو"ابف 

نقػػؿ ابػػُف حجػػر عػػف ابػػف ُتيبػػة أف الُغمُػػوؿ ُسػػمَّْي بػػذلؾ ِرَفَّ آِخػػَذُه َيُغمُّػػُو ِفػػي 
، كمػا نػص عمػى ذلػؾ (ٙ)، ووافقو في ذلػؾ ارصػؿ الزمخشػرى(٘)َمتَاِعِو َأْي ُيْخِفيِو ِفيوِ 
د بيانو أف التركيػب داؿ عميػو فقػاؿ: "الغػيف والػالـ أصػؿ صػحيح ارصؿ ابف فارس بع

ومنو الغموؿ في الُغنـ وىو: أف يخفى الشيء  …يدؿ عمى تخمؿ شيء وثبات شيء 
فيمػا -، وعمة ذلؾ عند الزجػاج (ٚ)فال يرد إلى الَقْسػـ، كأف صاحبو ُد ُمو بيف ثيابو"

 .(ٛ)أنو أخذه في خفاء -فيما نقمو ابف منظور عنو

                                           

 . ٔٛٔ/٘، وفيض القدير: ٖٕٓ/ٕ( إرشاد الساري لمقسطالني: ٔ)

 . ٕٕٖ/ٕ( المحكـ ٕ)

 . ٕ٘ٛ/ٔ( شرح ديواف المتنبي: ٖ)

 . ٘ٛٔ/ٙ( فتح الباري : ٗ)

، وينظػػر: المنتقػػى شػػرح الموطػػأ لمبػػاجي ارندلسػػي:  ٕٕٙ/  ٔ( ُريػػب الحػػديث البػػف ُتيبػػة : ٘)
 ىػ.ٕٖٖٔ، ٔ، مطبعة السعادة، طٜٛٔ/ٖ

 .  ٔٚ/  ٖ( الفائؽ لمزمخشرى : ٙ)

 .  ٖٙٚ،  ٖ٘ٚ/  ٗ( مقاييس المغة ) غ ؿ ( : ٚ)

 . ٙٔٔ/ٖٓوتاج العروس ) غ ؿ ؿ ( : ،  ٜٜٗ/  ٔٔ( لساف العرب ) غ ؿ ؿ ( : ٛ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖٗ 

َية الغمػػوؿ بػػذلؾ كػػوف اريػػدي فييػػا  فيمػػا ذىػػب ابػػف ارثيػػر إلػػى أف ِعمَّػػة تُسػػمّْ
، وىػػو الحديػػدة التػػي تجمػػع يػػد ارسػػير إلػػى  ػػؿّّ ُُ مغػػػمولة أي: ممنوعػػٌة مجعػػوٌؿ فييػػا 

 .(ٕ)، ووافقو الحافظ العراُي(ٔ)عنقو
ونقؿ أبو حياف عند بعض النحوييف أف الغموؿ مػأخوذ مػف الغمػؿ وىػو المػاء 

، وال َيْبعد ذلؾ االشتقاؽ كثيرًا عما ذىب إليو أئمُةالمغػة، (ٖ)لشجر"الجاري في أصوؿ ا
أئمُةالمغة، فكما أف الماء الجاري يتخمؿ أصوؿ الشجر ويجرى فييػا، فكػذلؾ الغػاؿُّ إذا 
ُؿ شيًئا أدخمو في تضاعيؼ متاعو وثيابو،فسػتره، كمػا تسػتر أصػوُؿ الشػجر المػاء 

 الذي يجوؿ فييا، فاالشتقاؽ واحد.
كا:

ْ
فِغ
ْ
اان

حافظ: "أصؿ اْلفسؽ: اْلُخُروج َعف الشَّْيء، َوِمْنو ُسمَّْي َىُؤاَلِء فواسػؽ يقوؿ ال
ْنِتَفاع بيـ"  .(ٗ)لخروجيـ َعف ااِل

َُاَؿ: الفواسُؽ خمٌس، كما في الصحيح عف َرُسوَؿ الِل ) َخْمػٌس َفَواِسػُؽ »( 
: اْلَفػػْأَرُة، َواْلَعْقػػَرُب، َواْلُغػػرَاُب، َوالْ  ،وُػػد ذىػػب (٘)«ِحػػَدَأُة، َواْلَكْمػػُب اْلَعقُػػورُ ُيْقػػَتْمَف ِفػػي اْلَحػػَرـِ

الحافظ ابف حجر إلى أف أصؿ الفسؽ في كالـ العرب ىو الخروج عف الشيء، ومػف 
، (ٙ)ىنا ُسمَّْيت ىذه الفواسػؽ لخروجيػا عػف االنتفػاع بيػا، ووافقػو النػووي عمػى ذلػؾ

                                           

روس )غ ؿ ػاج العػػ، وتػٜٗٗ/ ٔٔ(:  غ ؿ ؿ ، ولساف العػرب )ٖٓٛ/ ٖ(:  غ ؿ ؿ ( النياية )ٔ)
 . ٙٔٔ/ٖٓؿ (: 

 .  ٜٜٚٔ/  ٙ( طرح التثريب : ٕ)

 .  ٖٗٛ/  ٖ( البحر المحيط : ٖ)

 . ٖٚ/ٗ،  ٚٙٔ/ٔ( فتح الباري : ٗ)

عػف  ٙ٘ٛ/ٕ، وصػحيح مسػمـ: ٜٕٔ/ٗيح البخاري: ، وصحٜٔ٘/ٖ( الحديث في موطأ مالؾ: ٘)
 ا(.عف عائشة )

 . ٕٕ٘ٔ/  ٗ، طرح التثريب :  ٗٔٔ/ٛ( شرح النووي : ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖ٘ 

لفػػأرة ُسػػمَّْيت وأيػػدىما كثيػػٌر مػػف المغػػوييف وذكػػروا تعمػػيالت إضػػافية،فرأى الفػػراء أف ا
َية ىػذه (ٔ)فويسقة لخروجيا مف جحرىا عمى النػاس ، وأشػار الزمخشػري إلػى أف تُسػمّْ

الحيوانػػػػات بالفواسػػػػؽ ىػػػػو مػػػػف بػػػػاب االسػػػػتعارة لخبثػػػػػيف، وُيػػػػؿ: لخػػػػروجيف مػػػػف 
 .(٘)،والدميري(ٗ)، وابف ارثير(ٖ)، وتبعو في ذلؾ الفيومي(ٕ)الحرمة"

وأنكرىػا، ونػص عمػى أنػو ال تعجبػو   بينما خالؼ اإلماـ الخطػابي ىػذه ارُػواؿ
فذكر ُوليف البف ُتيبة والفراء ثـ نقضيما بقولو: "أصؿ الفسؽ الخروج مف الشػيء، 

و أي: خػرج، وُسػمَّْي الرجػؿ ٓ٘ الكيؼ/ َفَفَسَؽ َعْف َأْمِر َربِّْو  ومنو ُولو تعالي : 
قًا إال لتخمفػػو فاسػًقا النسػػالخو مػف الخيػػر، ُػاؿ ابػػف ُتيبػة: ال أرى الغػػراب سػماه فاسػػ

عف أمر نوح حيف أرسمو، ووُوعو عمى الجيفة وعصيانو إياه، وُحكي عف الفراء أنو 
، وبعػد (ٙ)ُاؿ: ال أحسب الفأرة ُسمَّْيت فويسقة إال لخروجيػا مػف جحرىػا عمػى النػاس"

أف ذكر ىذه التعميالت التي نطػؽ بيػا ابػف ُتيبػة والفػراء ومػف سػبقيما مػف العممػاء، 
 تعجبو، ونقضيا بأدلة مػف عنػده، وذكػر ىػو تعميمػيف آخػريف فقػاؿ: أشار إلى أنيا ال

"ولػيس يعجبنػػي واحػد مػػف القػوليف، وُػػد بقػي عمييمػػا أف يقػوال مثػػؿ ذلػؾ فػػي الِحػػَدَأة 
والكمب إذا كاف ىذا النعت يجمعيما، وكاف ىذا المقب يمزميما لزومػو الغػراب والفػأرة، 

نما أراد  لحرمػػة، يقػوؿ: خمػس ال حرمػة ليػف، بالفسؽ: الخروج عف ا -والل أعمـ-وام
نمػػا أبػػاح ُػػتميف دفعػػًا  وال ُبْقَيػػا عمػػييف، وال فديػػة عمػػى المحػػـر فػػييف إذا أصػػابيف، وام

َُػتَّاؿ، أو مؤذ َضرَّار.  لعاديتيفي رنيف كميف مف بيف عاد 
                                           

 . ٖٛٓ/  ٓٔ( التيذيب ) ؼ س ؽ ( ، وينظر : لساف العرب ) ؼ س ؽ ( : ٔ)

 . ٙٔٔ/  ٖ( الفائؽ : ٕ)

 . ٖٚٗ/  ٕ( المصباح المنير ) ؼ س ؽ ( : ٖ)

 . ٖٛٓ/  ٓٔ، وينظر : لساف العرب ) ؼ س ؽ ( :  ٙٗٗ/  ٖ( النياية ) ؼ س ؽ ( : ٗ)

 . ٜٖٓ/  ٕ( حياة الحيواف الكبري لمدميري : ٘)

 . ٖٓٙ/  ٔ( ُريب الحديث لمخطابي : ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖٙ 

-وفيو وجو آخر وىو: أف يكػوف أراد بتفسػيقيا تحػريـ أكميػا، كقولػو تعػالي 
ـْ ِفْسٌؽ ثـ ُاؿ:  -تة والدـ ولحـ الخنزير إلى آخر ا يةوُد ذكر ما حـر مف المي َذِلُك

  /المائػػدة ٖ( و، ويػػدؿ عمػػى صػػحة مػػا ذكرنػػاه حػػديث عائشػػة( عػػف النبػػي)ا )
ُػاؿ:}الغراب فاسػػؽ{ فقػاؿ رجػػؿ: يؤكػؿ لحػػـ الغػػراب  ُالػت: ال، ومػػف يأكمػو بعػػد ُولػػو 

 .(ٔ))فاسؽ(!"
اذؼهٛك:

ال تبرر إنكار التعميالت ارخػر التػي نػص وىي تعميالٌت ليا وجاىتيا، ولكنيا 
عمييا أكػابر عممػاء المغػة وشػراح الحػديث، ال سػيما أنيػا متسػقة مػع ارصػؿ المغػوي 
لمكممػػة مػػع دوراف التركيػػب عمييػػا، يقػػوؿ ابػػف فػػارس: "الفػػاء والسػػيف والقػػاؼ كممػػة 

، فكػاف ارجػدر باإلمػاـ أبػى سػميماف (ٕ)واحدة وىي الفسؽ وىو الخػروج عػف الطاعػة"
الخطابي أف يضـ تعميالتو إلى تعميالت مف سبؽ، ال أف يقوؿ في ُجْرأٍة صػريحٍة عػف 

 كالـ الفراء وابف ُتيبة إنو ال يعجبو.

ما:
َّ
ص
َ
ف
ُ
ً
ْ
اان

ؿ ِلَكْثَرة الفواصؿ بالبسممة وبغيرىا"  .(ٖ)يقوؿ الحافظ: "َوُسمَّْي اْلُمَفصَّ
ُسػمَّْي مفصػاًل ، فيمػا رأى السػيوطي أنػو (ٔ)ووافقو عمى ذلؾ بعض المفسػريف

، وجـز النووي أنو ُسمَّْي بذلؾ ِلَكثْػَرة (ٕ)لقصر سوره َوُرب اْنِفَصاؿ َبعضيفَّ مف بعض
 .(ٖ)ِلَكْثَرة اْلُفُصوؿ َبيف ُسوَرة، أو لقمَّة اْلَمْنُسوخ ِفيوِ 

                                           

، والمغػرب  ٙٗٗ/  ٖ، وينظر : النياية ) ؼ س ؽ ( : ٖٓٙ/  ُٔريب الحديث لمخطابي :  (ٔ)
 . ٖٔٙ/  ٔلممطرزي : 

 . ٕٛ/  ٘، وينظر : العيف ) ؼ س ؽ ( :  ٕٓ٘/  ٗؽ ( : ( مقاييس المغة ) ؼ س ٕ)

 . ٜٕ٘/ٕ،  ٚٙٔ/ٔ( فتح الباري :ٖ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖٚ 

 ذؼهٛك:
وال تعارض بيف كػالـ ابػف حجػر والسػيوطي، فػيف المفصػؿ ُسػمَّْي بػذلؾ لكثػرة 

 ر متقاربة، فكأف البسممة تتوالى تباًعا. الفواصؿ بيف سوره، رنيا ُصا
هِظا:

ْ
ف
ُ
اادل

ـَ  َي ُمْفِمًسػػػا ِرَنَّػػػُو َصػػػاَر َذا ُفمُػػػوٍس َبْعػػػَد َأْف َكػػػاَف َذا َدرَاِىػػػ يقػػػوؿ الحػػػافظ: "ُسػػػمّْ
َي ِبػَذِلَؾ َوَدَناِنيَر، ِإَشاَرًة ِإَلى َأنَُّو َصاَر اَل َيْمِمُؾ ِإالَّ َأْدَنى اْرَْمػَواِؿ َوِىػَي اْلُفمُػوُس، َأْو ُسػمّْ 

ـْ َمػا َكػاُنوا َيَتَعػاَمُموَف ِبَيػا إِ  الَّ ِرَنَُّو ُيْمَنُع التََّصرَُّؼ ِإالَّ ِفي الشَّْيِء التَّاِفِو َكاْلُفُموِسي ِرَنَُّي
ْلَيْمَزُة ِفي اْرَْشَياِء اْلَحِقيَرِة، َأْو ِرَنَُّو َصاَر ِإَلػى َحاَلػٍة اَل َيْمِمػُؾ ِفيَيػا َفْمًسػا، َفَعَمػى َىػَذا َفػا

ْمِب"  .(ٗ)ِفي َأْفَمَس ِلمسَّ
َية المفمس:  ذكر الحافظ تعميالت ثالثة لتُسمّْ

 .أنو صار ال يممؾ إال أدنى ارمواؿ وىي الفموس 

 .أو أنو ال يمنع التصرؼ إال في الشيء التافو كالفموس 

 .أو أنو ُسمب ماُلو كمو فصار إلى حالة ال يممؾ فييا فمًسا 

                                                                                                           

، تػػح/ السػػيد ابػػف  ٕٙ/ٔ( ينظػػر: تفسػػير المػػاوردي )النكػػت والعيػػوف( ربػػي الحسػػف المػػاوردي: ٔ)
بيػروت/ لبنػاف، وتفسػير العػز بػف  -عبد المقصود بف عبد الرحيـ، الناشػر: دار الكتػب العمميػة

، وتفسير القاسمي )محاسف التأويؿ( لمحمد جماؿ الػديف بػف محمػد سػعيد  ٕٛ/ٔـ: عبدالسال
، تػػح/ محمػػد باسػػؿ عيػػوف السػػود، الناشػػر: دار الكتػػب ٕٛٚ/ٚبػػف ُاسػػـ الحػػالؽ القاسػػمي: ا

 ىػ.ٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط –العممية

 .ٖٙ٘/ٔ، وفيض القدير  ٘ٔٗ/ٕ( شرح السيوطي ٕ)

 . ٘ٙ( تحرير ألفاظ التنبيو: ٖ)

 . ٕٙ/٘الباري :  ( فتحٗ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖٛ 

روؿ الخميػػؿ فقػػاؿ: "وأفمػػس الرجػػؿ إذا صػػار ذا ُفمُػػوس ووافقػػو عمػػى التعميػػؿ ا
، ويؤكػد الجػوىري ىػذا المعنػى مػع المعنػى الثالػث فيقػوؿ: "وُػد أْفَمػَس (ٔ)بعد الػدراىـ"

الرجؿ: صار ُمْفِمًسا، كأنَّما صارت دراىمو فموًسا وزيوًفا، كما يقاؿ: أخبث الرجػؿ، إذا 
ويجوز أف ُيراد بو أنػو صػار إلػى صار أصحابو خبثاء، وأُطؼ: صارت دابتو ُطوًفا، 

حػػاؿ يقػػاؿ فييػػا: لػػيس معػػو فمػػس، كمػػا يقػػاؿ: أُيػػر الرجػػؿ إذا صػػار إلػػى حػػاؿ ُيقيػػر 
 .(ٕ)عمييا، وأذؿ الرجؿ: صار إلى حاؿ يذؿ فييا"

نما ُسػمَّْي مفمًسػاي  بينما نص المطمع الحنبمي عمى التعميالت الثالث فقاؿ: "وام
أنواع الماؿ... ويجوز أف يكػوف ُسػمَّْي بػذلؾ،  اؿ لو إال الفموس، وىي أدنىػرنو ال م

وفػاِء َدْيِنػِو، ويجػوز أف يكػوف ُسػمَّْي بػذلؾي رنػو  و مف عػدـ مالػو، بعػدػؤوؿ إليػلما ي
 .(ٖ)و إال الشيء التافو، كالفموس ونحوىا"ػي مالػرؼ فػُيمنع مف التص

ؾ ػار ال يممػس ُسِمَب ماَلو كمَّػو، فصػػوالتقارُب واضٌح بيف العمؿ الثالث، فالمفم
 .   رؼ فييا فقطػؾ إال التصػواع ارمواؿ وىي الفموس، فيو ال يممػى أنػإال أدن

                                           

 .ٕٓٙ/ٚ( العيف )ؼ ؿ س(: ٔ)
، ومقاييس المغة ٘ٓٚ/ٔ، ومجمؿ المغة )ؼ ؿ س(: ٜٕٚ/ٕٔوينظر: التيذيب )ؼ ؿ س(:      

 .ٛ٘ٔ/ٕ، ومشارؽ ارنوار  ٔ٘ٗ/ٗ)ؼ ؿ س(: 

 . ٜٜ٘/ٖ( الصحاح)ؼ ؿ س(: ٕ)
لقػاموس )ؼ ، وا ٔٛٗ/ٕ، والمصػباح )ؼ ؿ س(: ٘ٙٔ/ٙ:  ( ؼ ؿ س اف )ػ: المسػ وينظر     

 . ٖٗٗ/ٙٔ، والتاج )ؼ ؿ س(: ٖٙ٘ؿ س(: 

، ونيػػؿ اروطػػار:  ٕٕ٘/ٕٔ، وينظػػر: عمػػدة القػػاري:  ٖ٘ٓ،  ٖٗٓ( المطمػػع لمبعمػػي الحنبمػػي: ٖ)
٘/ٕٛٚ. 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖٜ 

ا:
ُ
اء
َ
ث
َ
م
ْ
اان

 ، ُِيَؿ: ُىَو َفاِرِسػيّّ ُمَعػرٌَّب، َوُِيػَؿ: َعَرِبػيّّ يقوؿ الحافظ:"َواْلَقَباُء ِباْلَقْصِر َوِباْلَمدّْ 
ََُبْوت الشَّْيَء: ِإَذا َضَمْمت أَ  َي ِبَذِلَؾ اِلْنِضَماـِ َأْطرَاِفِو"ُمْشَتؽّّ ِمْف   .(ٔ)َصاِبَعَؾ َعَمْيِو،ُسمّْ

َيِة واالشتقاؽ ممػا تداوَلػو أىػُؿ المغػة، يقػوؿ المعػافى بػف زكريػا:   ووْجُو التَُّسمّْ
َمػب، واشػتقاُو مػف  ُْ "واْلِقَباء َمْمُدود، َوجمعو أُبيػة َوُىػَو مػف مالبػس اْرََعػاِجـ ِفػي اْرَ

ـ َفق مَّػا بجمعػو جسػـ البسػو وضػمو اْلجمع َوالضَّ يؿ َلُو َُباء لّما ِفيِو مػف ااِلْجِتَمػاع، َواِم
، (٘)، والنػػػػػووي(ٗ)الخطػػػػابيُّ  ، ووافقيمػػػػا(ٖ)، تبعػػػػو ابػػػػف دريػػػػد(ٕ)ِإيَّػػػػاه ِعْنػػػػَد لبسػػػػو"

  .(ٙ)والفيومي
ى أف القبػاء مشػتؽ مػف القبػوة وىػى انضػماـ مػا ػادي فنص عمػػا الفيروزابػأم

 في القبوة. أف نقوؿ: إف الضـ والجمع موجود أيًضا ، ونستطيع(ٚ)ف الشفتيفػبي
فيمػػا جمػػع ابػػف منظػػور بػػيف وجيػػيف لالشػػتقاؽ: القبػػوة، وُبػػا الحػػرؼ يقبػػوه،   

فقاؿ: "ُبا الشػيء ُبػًوا: جمعػو بأصػابعو، والقبػوة انضػماـ مػا بػيف الشػفتيف، والقبػاء 

                                           

 . ٘ٚٗ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

، تػػح/ ٓٗ( الجمػيس الصػػالح الكػػافي وارنػػيس الناصػػح الشػػافي ربػػي الفػػرج المعػػافى بػػف زكريػػا: ٕ)
ىػػػػ/ ٕٙٗٔ، ٔلبنػػػاف، ط –مي الجنػػػدي، الناشػػػر: دار الكتػػب العمميػػػة، بيػػػروت عبػػدالكريـ سػػػا

 ـ. ٕ٘ٓٓ

، والمخصػػػػص: ٕٗٚ/ٔ، وينظػػػػر: مجمػػػػؿ المغػػػػة)ؽ ب و(: ٕٙٓٔ/ ٕ( الجميػػػػرة )ؽ ب و(: ٖ)
ٖ/ٖٖٓ     . 

 .        ٖٓٔ/  ٖ( ُريب الحديث لمخطابي: ٗ)

 .            ٕٛٓمقنع : ، والمطمع عمى أبواب ال ٕٕ٘،  ٕٕٗ( تحرير ألفاظ التنبيو: ٘)

 .          ٗ٘/  ٘( مقاييس المغة ) ؽ ب و ( : ٙ)

، وينظػػر: نظػػـ الػػػدرر فػػي تناسػػب ا يػػات والسػػػور  ٖٕٖٔ( القػػاموس المحػػيط ) ؽ ب و ( : ٚ)
 ، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة.ٓٛ/ٕٔلمبقاعي:  
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ٕٖٗٓ 

ػد ُبػ ا الحػرؼ ممدود: مف الثياب الذي يمبس، مشتؽ مػف ذلػؾ الجتمػاع أطرافػو... ُو
 .(ٔ) يقبوه: إذا ضمو، وكأف القباء مشتؽ منو"

 ذؼهٛك:
واتفاؽ كممة المغوييف عمى اجتماع أطػراؼ القبػاء، دليػٌؿ عمػى صػحة التعميػؿ 

 الذي ذىب إليو الحافظ.
سِا:
ْ
ذ
َ
م
ْ
اان
ُ
ح
َ
ه
ْ
ٛ
َ
ان

َيْت َلْيَمػَة اْلَقػْدِر ِلَمػا َتْكتُػُب ِفيَيػا الْ  َُػاَؿ اْلُعَمَماُء:ُسػمّْ َماَلِئَكػُة ِمػَف يقوؿ الحػافظ: "
َُْداِري ِلَقْوِلِو َتَعاَلى:  .(ٕ)و"ٗ الدخاف/ ِفيَيا ُيْفَرُؽ ُكؿُّ َأْمٍر َحِكيـاْرَ

(ي لوصؼ الشػيء ُسمَّْيت ليمة القدري رنيا ليمة ليا ُدر ومنزلة عند المَّو)
رؼ ، ُنقؿ عف الزىري أنو ُاؿ: ليمة القدر ليمػة العظمػة والشػ(ٖ)العظيـ بالقدر والمنزلة

َلْيَمػُة اْلَقػْدِر مف ُوليـ: ِلفالف ُدٌر عند فالف، أي منزلػة وشػرؼ، ويػدؿ عميػو ُولػو: 
ِؿ (ٗ) وٖ القدر/ َخْيٌر ِمْف أَْلِؼ َشْيرٍ  ْت ِبِيْنزَاِؿ اْلُقْرآِف ِفيَيا، َوِبَتَنزُّ ، َوَأْيًضا َكْوُنَيا اْخَتصَّ

وِح ِفيَيػا، َوِبَكْوِنَيػا َسػاَل  ِؿ اْلَماَلِئَكِة َوالرُّ ًما ِىػَي َحتَّػى َمْطَمػِع اْلَفْجػِر، َلِفيػِو اْلِكَفاَيػُة َوِبَتَنزُّ
ـْ َتْخَتصَّ َوُتَشاِرْكَيا ِفيِو َلْيَمٌة ِمْف َلَياِلي السََّنةِ  ِبَما َل
(٘) . 

يره: أنيا ُسمَّْيت ليمة القدر، رف الل تعػالى يقػ در ػوذكر ابف عباس وُتادة ُو
، فػالل (ٙ)فع ذلػؾ إلػى المالئكػة لتمتثمػوفييا ا جاؿ واررزاؽ وحوادث العػالـ كميػا ويػد

                                           

 . ٔ٘٘، ٓ٘٘/ ٔٔ( لساف العرب ) ؽ ب و (: ٔ)

 . ٕ٘٘/ٗ( فتح الباري: ٕ)

 . ٖٚٙٛ/ ٕٔ، واليداية لمكي القيسي: ٘ٛ٘/ٓٔ( ينظر: تفسير الماتريدي: ٖ)

 . ٚ٘/ٛ، شرح النووي:  ٜٕٕ/ٕٖ( تفسير الفخر الرازي: ٗ)

 . ٖٗ/ٜ( أضواء البياف لمشنقيطي: ٘)

 . ٜٕٕ/ٕٖ،  تفسير الفخرالرازي:  ٗٓ٘/٘( المحرر الوجيز: ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٗٔ 

تعػػالى يقػػدر فػػي تمػػؾ الميمػػة مػػا يكػػوف مػػف السػػنة القابمػػة، مػػف أمػػر المػػوت وارجػػؿ، 
يره ويسممو إلى مدبرات ارمور، وىـ أربعة مف المالئكة إسرافيؿ وجبريػؿ،  والرزؽ ُو

ـُ، ُيَقدُّْر المَّػُو و ػ، فيي َلْيَمُة َتْقِديِر اْرُمُ (ٔ)وميكائيؿ وممؾ الموت عمييـ السالـ ِر َواْرَْحَكا
 .(ٕ)ِفيَيا َأْمَر السََّنِة ِفي ِعَباِدِه َوِباَلِدِه ِإَلى السََّنِة اْلُمْقِبَمةِ 

ُسمَّْيت بذلؾ رّف مف لـ يكف ذا ُدر وخطػر يصػير  ويرى أبو بكر الورّاؽ أنيا
الح يؤخذ فييا مف ، وُيؿ: إّف كّؿ عمؿ ص(ٖ)في ىذه الميمة ذا ُدر إذا أدركيا وأحياىا

، وُيػؿ: رّنػو ُأنػزؿ كتػاٌب (ٗ)المؤمف فيكوف ذا ُدر وُيمة عند الل لكونػو مقبػوال فييػا
 . (٘)ذو ُدر عمى رسوٍؿ ذي ُدر رجؿ أّمٍة ذات ُدر

                                           

ندي: ٔ)  . ٔٓٙ/ٖ( ينظر: تفسير السمُر

 . ٕٕٖ/٘ٔ، وفتح البياف:  ٘ٚ٘/٘، وفتح القدير:  ٖٕٛ/٘ظر: تفسير البغوي: ( ينٕ)

، وتفسػػػير الفخػػػر ٗٓ٘/٘، والمحػػػرر الػػػوجيز البػػػف عطيػػػة: ٕٛٗ/ٓٔ( ينظػػػر: تفسػػػيرالثعمبي: ٖ)
   ٜٕٕ/ٕٖالرازي: 

، وروح البيػػاف إلسػػماعيؿ حقػػي بػػف مصػػطفى اإلسػػتانبولي ٕٛٗ/ٓٔ( ينظػػر: تفسػػير الثعمبػػي: ٗ)
 بيروت. –، دار الفكر ٕٛٗ/ٓٔ الحنفي الخموتي

 . ٕٛٗ/ٓٔ، وروح البياف ٕٛٗ/ٓٔ( ينظر: تفسير الثعمبي: ٘)
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ٕٖٕٗ 

وُػػاؿ سػػيؿ بػػف عبػػد الل:رّف الل سػػبحانو يقػػّدر الرحمػػة فييػػا عمػػى عبػػاده 
 .(ٕ)بذلؾ رّف اررض تضيؽ فييا بالمالئكةُسمَّْيت  ، فيما رأى الخميؿ أنيا(ٔ)المؤمنيف
 ذؼهٛك:

كؿ ىذه الوجوه في ليمة القدر مما ال يخفػى عمػى ذي بصػيرة، فيػي  واجتماعُ 
( فييػا كتابػو، كمػا تضػيؽ اررض بنػزوؿ ليمة الشرؼ والمنزلػة العاليػة، َأنػزؿ الُل)

العبػاد وأعمػػاَرىـ المالئكػة فييػا، ولشػرفيا ومنزلتيػػا عمػى الل فينػو يقػدّْر فييػػا أعمػاَؿ 
َُيـ إلى السنة القابمة، وال َيحـر ُائَميا مف شػرفيا، بػؿ ينالػو الكثيػر منيػا، فينَّػا  وأرزا

 عباده المؤمنيف في تمؾ الميمة. عمى ( ُينزؿ َرَحماِتو وبركاِتولَل )
آٌا:

ْ
ش
ُ
م
ْ
اان

َي اْلُقْرآف لَجماَعة السُّور، َوُسمَّْيت السُّوَرة ِرَ  نََّيػا َمْقُطوَعػة يقوؿ الحافظ: "ُسمّْ
َُْوُؿ َأِبي ُعَبْيَدَة" ُُْرآًنا، ُىَو  َي  ُُرف َبْعُضَيا ِإَلى بعض ُسمّْ  .(ٖ)مف اْرُْخَرى، َفَممَّا 

فقػد زاد ُيػره، فػذىب ُسػْفَياُف ْبػُف ُعَيْيَنػَة  (ٗ)ولئف اُتصر أبو عبيدة عمى ذلػؾ
ُُْرآًنا ِرَفَّ اْلُحػُروَؼ ُجِمَعػْت َفَصػا إلى أف َي  َرْت َكِمَمػاٍت، َواْلَكِمَمػاُت ُجِمَعػْت َفَصػاَرْت ىُسمّْ

َـّ ُجِمػػَع ِفيػػِو  ُُْرآًنػػا، ثُػػ آَيػػاٍت، َواْ َيػػاُت ُجِمَعػػْت َفَصػػاَرْت ُسػػَورًا، َوالسُّػػَوُر ُجِمَعػػْت َفَصػػاَرْت 

                                           

 ( السابقاف نفسيما.ٔ)

، وفػػتح ٘ٚ٘/٘، وفػػتح القػػدير: ٜٕٕ/ٕٖ( ينظػػر: السػػابقاف نفسػػيما، وتفسػػير الفخػػر الػػرازي: ٕ)
 .ٕٕٖ/٘ٔالبياف: 

 . ٔٚٔ/ٔ، و ٖٗٔ/ٔ، و ٚٗٗ/ٛ( فتح الباري : ٖ)

، وأنػيس الفقيػاء  ٘ٙ/ٔ، والصحاح )ؽ د ر(:   ٔٚلزاىر في ُريب ألفاظ الشافعي: ( ينظر: اٗ)
 ىػ.ٕٗٗٔـ/ ٕٗٓٓ، تح/ يحيى حسف مراد، الناشر: دار الكتب العممية، ٕٗلمقونوي: 
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ػػا ِمػػَف ا ِلػػيَف َواْ ِخػػِريَف، َفاْلَحاِصػػُؿ َأفَّ اْشػػِتَقاَؽ َلْفػػِظ اْلقُػػْرآِف ِإمَّ لػػتّْاَلَوِة َأْو ِمػػَف ُعمُػػوـُ اْرَوَّ
 .(ٔ)الجمعية

ُُْرآًنػػا ِرَنَّػػُو َجمػػع  ولػػـ يبعػػد ابػػف ارثيػػر عػػف ذلػػؾ كثيػػرًا فقػػاؿ: وُسػػمَّْي القُػػرآف 
، (ٕ)الِقَصػػص، وارْمػػر َوالنَّْيػػَي، والْوعػػد َواْلَوِعيػػَد، وا يػػاِت والسُّػػَور َبْعَضػػَيا ِإَلػػى َبْعػػضٍ 

َي اْلقُػػْرآُف ُُ  ـُ ِجػػْنٍس َيَقػػُع َعَمػػى اْلَقِميػػِؿ فيمػػا أضػػاؼ أبػػو حيػػاف أنػػو ُسػػمّْ ْرآًنػػا ِرَنَّػػُو اْسػػ
 . (ٖ)َواْلَكِثيرِ 

ُُْرآًنػا رفَّ  بينما ألمح ُطرب إلى جانب البياف واإليضاح فقاؿ: وُسػمَّْي القُػرآُف 
َُػػرََأِت الَمػػْرَأُة، وُػػرأت إذا (ٗ)القػػارئ ُيْظِيػػُره وُيَبيُّْنػػو وَيْمِفُظػػو مػػف فيػػو ي رنيػػـ يقولػػوف: 

 .(٘)ذا ولدت، فكأنيا تظير شيًئا كاف مستورًا، والقارئ يظير ا يات ويبينياحاضت وام 
 ذؼهٛك:

ويمكػػف إجمػػاؿ العمػػؿ فػػي عمتػػيف اثنتػػيف ىمػػا: الَجْمعيَّػػة، واإليضػػاح والبيػػاف، 
يػٌع لمقصػرآف جامػفالق  ره، كما أف ُارَئو يقرأ ا ياِت فيظيرىا ويبينيا. ػص ُو

                                           

،  وتفسػػػػير الفخػػػر الػػػػرازي: ٕٙٔ/ٔ، وتفسػػػير البغػػػوي: ٖٛٔ/ٔ( ينظػػػر: تفسػػػير السػػػػمعاني: ٔ)
ٕ/ٕٙٓ. 

،  ٜٕٔ/ٔ، والمسػػاف )ؽ د ر(: ٘ٚٔ/ٕ، وينظػػر: مشػػارؽ ارنػػوار: ٖٓ/ٗ( النيايػػة )ؽ د ر(: ٕ)
 .ٕٜٕ/٘، وعمدة القاري:  ٖٔٚ/ٔوتاج العروس )ؽ د ر(: 

 .ٖٕ٘/ٙ( البحر المحيط: ٖ)

 .ٔٚ( الزاىر في ُريب ألفاظ الشافعي لألزىري: ٗ)

 .ٗٓٙ/ٔ( اليداية لمكي القيسي: ٘)
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ا:
ُ
ع
َ
ش
ْ
ل ااأْلَ

ِو، َوِفػي ِكتَػاِب يقوؿ الحافظ: "وَ  َُْرُع: الَِّذي ُتْقَرُع رَْأُسُو، َأْي: ُتْمَعُط ِلَكثْػَرِة ُسػمّْ اْرَ
َـّ ِفيػػِو، َوَتَعقََّبػػُو اْلَقػػزَّاُز ِبػػَأفَّ  ُْػػَرَع ِرَفَّ َشػػْعَر رَْأِسػػِو َيػػَتَمعَُّط ِلَجْمِعػػِو السُّػػ َي َأ  َأِبػػي َعِبيٍد:ُسػػمّْ

ُْػَرَع ِرَنَّػُو اْلَحيََّة اَل َشْعَر ِبرَْأِسَيا َفَمعَ  َي َأ : ُسػمّْ مَُّو َيْذَىُب ِجْمُد رَْأِسِو، َوِفي َتْيِذيِب اْرَْزَىػِريّْ
َـّ َوَيْجَمُعُو ِفي رَْأِسِو َحتَّى َتَتَمعََّط َفْرَوُة رَْأِسِو"  .(ٔ)َيْقِري السُّ

َية ارُػػرع ُولػػو ِإنََّمػػا ُسػػمَّْي  نقػػؿ الحػػافظ عػػف أبػػي عبيػػد وارزىػػري عمػػة تُسػػمّْ
رَع ِرَنَُّو َيْقِري السـ ويجمعو ِفي رَأسو َحتَّػى يػتمعط ِمْنػُو شػعرهشجاعً  ، ووافقيمػا (ٕ)ا أَُ

اة بقولػو: "ارُػرع: (ٗ)، وزاد ابف ارثير "وُطوؿ ُعْمره"(ٖ)ابف سيده ، وأيده صاحب المُر
صفة الحية بطوؿ العمر، وذلؾ أنو بطػوؿ عمػره ُػد أمػرَؽ شػعُر رأسػو، فيػو أخبػث، 

 .(٘)وأشدُّ شرِّا "
ٍِا:

ْ
ٛ
َ
َ
ْ
ش
َ
م
ْ
ارٔاان

َُْرَف الشَّْمِس ِمػْف َمْغِرِبَيػا َوَُػْرَف  ُاؿ الحافظ: "ِإنََّما ُسمَّْي َذا اْلَقْرَنْيِف ِرَنَُّو َبَمَ  
الشَّػػْمِس ِمػػْف َمْطَمِعَيػػا، َوُِيػػَؿ: ِرَنَّػػُو َمَمَكُيَمػػا، َوُِيػػَؿ: رََأى ِفػػي َمَناِمػػِو َأنَّػػُو َأَخػػَذ ِبَقْرَنػػِي 

َُْرَناِف َحِقيَقًة، َوَىَذا َأْنَكَرُه َعِميّّ ِفي ِرَواَيِة اْلَقاِسـِ ْبِف َأِبػي َبػزََّة، الشَّْمسِ  ، َوُِيَؿ: َكاَف َلُو 
ػِديَرتَاِف َطِويَمتَػافِ  َُ  َوُِيَؿ: ِرَنَُّو َكاَف َلُو َضِفيَرتَاِف ُتَواِريُيَما ِثَياُبُو، َوُِيَؿ: ِرَنَّػُو َكاَنػْت َلػُو 

                                           

 .ٕٓٚ/ٖ( فتح الباري : ٔ)

، وكشػػػؼ ٗ٘ٔ/ٔ، وتيػػػذيب المغػػػة )ؽ ر ع(: ٕٕٔ/ٔبػػػي عبيػػػد: ( ينظػػػر: ُريػػػب الحػػػديث رٕ)
ػػاني: ٖٗ٘/ٕٔ، والتػػاج)ؽ ر ع(: ٕٕٙ/ٛ، والمسػػاف)ؽ ر ع(: ٚٛ/ٖالمشػػكؿ  ، وشػػرح الزُر

اة المفاتيح: ٖٙٔ/ٕ  .ٚٔ/ٙ، ومُر

 . ٜٛٔ/ٔ( المحكـ )ؽ ر ع(:ٖ)

ػػاني: ٖٗ٘/ٕٔ، ويتظػػر: التػػاج )ؽ ر ع(: ٗٗ/ٗ( النيايػػة )ؽ ر ع(: ٗ) ، ٖٙٔ/ٕ، وشػػرح الزُر
اة المفاتيح:   .ٚٔ/ٙومُر

اة المفاتيح: ٘)  . ٚٔ/ٙ( مُر
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تَّػػى َكػػاَف َيَطػػُأ َعَمْيِيَمػػا... َوُِيػػَؿ: َكاَنػػْت َصػػْفَحتَا رَْأِسػػِو ِمػػْف ُنَحػػاٍس، َوُِيػػَؿ: ِمػػْف َشػػْعرِِه حَ 
َُْرَناِف، َوُِيػَؿ: َكػاَف ِفػي رَْأِسػِو ِشػْبُو اْلَقػْرَنْيِف، َوُِيػَؿ: ِرَنَّػُو َدَخػَؿ النُّػوَر َوالظُّْمَمػَة،  ِلتَاِجِو 

ػَر َحتَّػى َفِنػَي ِفػ َُْرَنػِي الشَّػْيَطاِف َوُِيَؿ: ِرَنَُّو ُعمّْ َُْرَنػاِف ِمػَف النَّػاِس، َوُِيػَؿ: ِرَفَّ  ي َزَمِنػِو 
ػػُو َوَأُبػػوُه ِمػػ ـَ الطَّػػَرَفْيِف ُأمُّ ْف َبْيػػِت ػِعْنػػَد َمْطَمػػِع الشَّػػْمِس َوَُػػْد َبَمَغػػُو، َوُِيػػَؿ: ِرَنَّػػُو َكػػاَف َكػػِري

َُاَتَؿ ِبيَ  َُاَتَؿ   َدْيِو َوِرَكاَبْيِو َجِميًعا، َوُِيَؿ: ِرَنَُّو َشَرٍؼ، َوُِيَؿ: ِرَنَُّو َكاَف ِإَذا 
" وـِ ـَ الظَّاِىِر َواْلَباِطِف، َوُِيَؿ: ِرَنَُّو َمَمَؾ َفاِرَس َوالرُّ ُأْعِطَي ِعْم
(ٔ) . 

،والفخػػػػػػػػر (ٖ)، وابػػػػػػػػف الجػػػػػػػػوزي(ٕ)وارُػػػػػػػػواؿ جميعيػػػػػػػػا حكاىػػػػػػػػا الثعمبػػػػػػػػي
 :(ٙ)،وأبو حياف(٘)،والقرطبي(ٗ)الرازي

ي جانبي رأسػو فنسػبو المػاوردي لعمػي بػف أبػي طالػب أما القوؿ بأف ُرنيف ف
()(ٚ) ،ذلؾ أنو دعا ُومو ِإلى الل )تعالى( فضػربوه عمػى ُرنػو فيمػؾ، فغبػر زماًنػا ،

، يقػوؿ (ٛ)ثـ بعثو الل، فدعاىـ ِإلى الل فضربوه عمى ُرنو ا خػر فيمػؾ، فػذانؾ ُرنػاه
حيف عظيمػػيف فػػي يػػوميف ابػُف عطيػػة: "َفُسػػمَّْي بػػذلؾ رنػو ُجػػرح عمػػى ُرنػػي رأسػو جػػر 

، وأمػػا القػػوؿ بأنػػو سػػار ِإلػػى (ٜ)عظيمػػيف مػػف أيػػاـ حربػػو فُسػػمَّْي بػػذلؾ، وىػػذا ُريػػب "

                                           

 . ٖٗٛ،  ٖٖٛ/ٙ( فتح الباري : ٔ)

 . ٜٓٔ/ٙ( تفسير الثعمبي: ٕ)

 . ٘ٓٔ/ٖ( زاد المسير: ٖ)

 . ٜٗٗ/ٕٔ( مفاتيح الغيب: ٗ)

 .ٚٗ/ٔٔ( تفسير القرطبي: ٘)

 .ٕٛٔ/ٚ( البحر المحيط: ٙ)

 .ٖٛٓ/ٖالقرآف لمزجاج:  ، وينظر : معاني ٖٖٚ/ٖ( تفسير الماوردي: ٚ)

، ٚٗ/ٔٔ، وتفسػػير القرطبػػي: ٘ٓٔ/ٖ، وزاد المسػػير: ٖٗٚ/ٕ( ينظػػر: الكشػػاؼ لمزمخشػػري: ٛ)
 .ٗ٘٘/ٕٔ، وتفسير المباب: ٕٛٔ/ٚ، والبحر المحيط:  ٜٗٗ/ٕٔومفاتيح الغيب: 

 . ٖٛ٘/ٖ( المحرر الوجيز البف عطية: ٜ)
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لى مطمعيا، فػرواه أبػو صػالح عػف ابػف عبػاس ، وأمػا القػوؿ بأنػو (ٔ)مغرب الشمس واِم
كانت لو ضفيرتاف َفُسمَّْي بيما ذو القرنيف فقالو الحسػف، ُػاؿ ابػف ارنبػاري: والعػرب 

الضفيرتيف مف الشعر ُديرتيف وجميرتيف وُرنيف، ُاؿ: ومف ُاؿ: ُسمَّْي بذلؾ  تُسمّْيَ 
، ُػاؿ: رنيمػػا عاليػػاف عمػى جػػانبيف مػف اررض يقػػاؿ ليمػػا:  رنػو ممػػؾ فػارس والػػرـو

َيتو بذلؾ لكونو بم  طرفػي اررض مػف المشػرؽ والمغػرب، َفُسػمَّْي (ٕ)ُرناف ، وأما تُسمّْ
 . (ٖ)رنيف فمنسوب لمزىريالستيالئو عمى ُرني اررض ذو الق

وزاد الماوردي: رنو رأى في منامػو أنػو دنػا مػف الشػمس حتػى أخػذ بقرنييػا 
ربيػػا، فقػػص رؤيػػاه عمػػى ُومػػو َفُسػػمَّْي ذو القػػرنيف يا ُو ، وعػػف وىػػب بػػف (ٗ)فػػي شػػُر

 .(٘)منبو اليماني ُاؿ: إنما ُسمَّْي ذا القرنيف أف صفحتي رأسو كانتا مف نحاس
أف يكػوف عمػى مػذىب أىػؿ المغػة أف يكػوف ُسػمَّْي ذا يقوؿ الزجػاج: "ويجػوز 
، يقػػوؿ الزمخشػػري: (ٙ)مشػػرِؽ الشػػمِس وَمْغِربيػػا"-القػػرنيف رنػػو بمػػ  ُطػػري الػػدنيا 

 .(ٚ)"ويجوز أف يمقب بذلؾ لشجاعتو، كما يسمى الشجاع كبًشا رنو ينطح أُرانو "
َيتو بػذلؾ رنػو َتَولَّػَد ِمػْف َأْصػَميْ  ِف ُمْخَتِمَفػْيِف: اْلفُػْرِس وأما القوؿ بأف سبب تُسمّْ

ـْ َأرَاُدوا َأْف َيْجَعمُػوُه ِمػْف  ، َفػَردَّه الفخػُر الػرازي وُػاؿ: ِإنََّمػا َذَكػر الفػرُس ذلػؾ ِرَنَُّيػ وـِ َوالرُّ
، َوُىػَو  ْيػِر َنَسػِب ُممُػوِؾ اْلَعَجػـِ َُ ، َحتَّى اَل َيُكوَف َمِمٌؾ ِمْثُمُو ِمػْف َنَسػٍب  َنْسِؿ ُمُموِؾ اْلَعَجـِ

                                           

 . ٘ٓٔ/ٖ( زاد المسير: ٔ)

 .٘ٓٔ/ٖزاد المسير:  (ٕ)

 . ٜٛٔ/٘، وينظر: تفسير البغوي:  ٖٖٚ/ٖتفسير الماوردي:  (ٖ)

 ( السابؽ اروؿ.ٗ)

 . ٖٜ/ٛٔ( تفسير الطبري: ٘)

 . ٖٛٓ/ٖ( معاني القرآف لمزجاج: ٙ)

 .ٕٛٔ/ٚ، والبحر المحيط: ٜٗٗ/ٕٔ، وينظر: مفاتيح الغيب:  ٖٗٚ/ٕ( الكشاؼ: ٚ)
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ٕٖٗٚ 

ـِ ُولػو: ِإفَّ َذا اْلَقػْرَنْيِف (ٔ)ي اْلَحِقيَقِة َكِذبٌ فِ  ْيَحػاِف اْلَيػَرِويّْ اْلُمػَنجّْ ، ثـ نقػؿ عػف أبػي الرَّ
، َفِينَّػُو َبَمػَ  ُمْمُكػُو َمَشػاِرَؽ اْرَْرِض  ُىَو َأُبو َكْرٍب ِشػْمُر ْبػُف ُعَبْيػِر ْبػِف َأْفػِريِقَش اْلِحْمَيػِريُّ

َُاَؿ:َوَمَغاِرَبَيا، َوُىَو الَّذِ   ي اْفَتَخَر ِبِو َأَحُد الشَُّعرَاِء ِمْف ِحْمَيَر َحْيُث 
َُْبِمي ُمْسِمًما  ْيَر ُمْفنَّدِ  .  ..  َُْد َكاَف ُذو اْلَقْرَنْيِف  َُ  َمِمًكا َعاَل ِفي اْرَْرِض 
 (ٕ)َأْسَباَب ُمْمٍؾ ِمْف َكِريـٍ َسيّْدِ  . .. َبَمَ  اْلَمَشاِرَؽ َواْلَمَغاِرَب َيْبَتِغي 

َُْرَبي ِرَفَّ اْرَْذَواَء َكاُنوا ِمَف  ْيَحاِف: َوُيْشِبُو َأْف َيُكوَف َىَذا اْلَقْوُؿ َأ َُاَؿ َأُبو الرَّ َـّ  ُث
ـُ الَّػػِذيَف اَل َتْخمُػػو أسػػامييـ مػػف ذي كػػذا َكػػِذي النَّػػاِدي، َوِذي ُنػػَواٍس، َوِذي  اْلػػَيَمِف، َوُىػػ

ْيِر َذِلؾَ  َُ  .(ٖ)النُّوِف َو
عطية إلى أف أحسف ارُواؿ أنو كاف ذا ضفيرتيف مػف َشػْعٍر،  ب ابفُ ػا ذىػفيم

يره، والضفائر ُروف الرأس اػَي بيمػىما ُرناه َفُسمّْ   .(ٗ)، ذكره الميدوي ُو

                                           

 . ٜٗٗ/ٕٔ( مفاتيح الغيب: ٔ)

، ينظػر: ديػواف أميػة بػف أبػي ٖٙٔة بف أبي الصمت كمػا فػي ديوانػو: ( والبيتاف مف الكامؿ رميٕ)
 ـ، ونصيما فيو:ٜٜٛٔ، ٔالصمت، جمع/ سجيع جميؿ الجبيمي، دار صادر بيروت، ط

ْيَر ُمْفنَّدِ    ...َُْد َكاَف ُذو اْلَقْرَنْيِف جدي ُمْسِمًما                   َُ  َمِمًكا َعاَل ِفي اْرَْرِض 
 ْف حِكيـٍ ُمْرِشدِ ػر مِ ػَأْسَباَب أم  ...طاؼ اْلَمَشاِرَؽ َواْلَمَغاِرَب َيْبَتِغي                  

، ٘ٚٔ/ٜٔ، وفػػػي تػػػاج العػػػروس )ث أ ط(: ٕٙٙ/ٚوالثػػػاني منيمػػػا فػػػي المسػػػاف )ث أ ط(: 
ػػد أْفَنػػَد إْفنػػاًدا، إذا كػػذب، ينظػػر: الصػػحاح )ؼ ف د(:  ، ٕٓ٘/ٕوالَفنػػد، بالتحريػػؾ: الكػػذب، ُو

 َُ  ْيَر ُمْفنَِّد، أي ُير مكذَّب.فيكوف معنى 

 ( السابؽ نفسو.ٖ)

 . ٖٛ٘/ٖ( المحرر الوجيز البف عطية: ٗ)
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ٕٖٗٛ 

 ذؼهٛك:
ولمحؽ فيف أصح ارُػواؿ وأُربيػا إلػى الصػواب ُػوؿ الزىػري: أنػو بمػ  طرفػي 

ي اررض، وىػػو مػػا جػػاء اررض مػػف المشػػرؽ والمغػػرب، َفُسػػمَّْي السػػتيالئو عمػػى ُرنػػ
 صريًحا في القرآف الكريـ.

حا:
َّ
ص
ُ
اانم

ة مػف شػعر  ُُصَّ َمػا أُبػؿ عمػى اْلَجْبَيػة  -ِبَضػـ اْلَقػاؼ-يقوؿ الحافظ: "تَناوؿ 
 .(ٔ)مف شعر الرَّْأس، ُسمَّْي بذلؾ ِرَنَُّو ُيقص"

، بينما أورد الطاىر بف عاشػور تعمػياًل آخػر فقػاؿ: (ٕ)ووافقو القاضي عياض
ػػ ْـّ اْلَقػػاِؼ: َمػػا ُيَقػػصُّ ِمْنػػُوي ِرَنَّػػُو َيْجػػِري ِفػػي َحقَّػػْيِف ُمَتَبػػاِدَلْيِف َبػػْيَف "َوُُصَّ ُة الشَّػػْعِر ِبَضػػ
 .(ٖ)َجاِنَبْيِف"
 ذؼهٛك:

 ، ػة بػذلؾ أنيػا تؤخػذ بػالِمَقصّْ َية الُقصَّ وأرى أف ُيضاؼ إلى ما سبؽ: أف تُسمّْ
 .(ٗ)السيما وُد ألمح ابُف ارثير إلى ذلؾ

ٗ
َ
ص
ْ
ل ا:ااأْلَ

َُْصػػى ِلُبْعػػِدِه َعػػِف اْلَمْسػػِجِد اْلَحػػرَاـِ ِفػػي اْلَمَسػػاَفِة،  يقػػوؿ ابػػف حجػػر: "َوُسػػمَّْي اْرَ
ِحيِح َأفَّ َبْيَنُيَما َأْرَبِعيَف َسَنًة... َوَُػاَؿ  َوُِيَؿ: ِفي الزََّماِف، َوِفيِو َنَظٌري ِرَنَُّو َثَبَت ِفي الصَّ

                                           

 . ٗٚٔ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

 . ٛٛٔ/ٕ( مشارؽ ارنوار: ٕ)

( التحريػػر والتنػػوير )تحريػػر المعنػػى السػػديد وتنػػوير العقػػؿ الجديػػد مػػف تفسػػير الكتػػاب المجيػػد( ٖ)
، الػدار التونسػػية ٖ٘ٔ/ٕىر بػف عاشػور التونسػي: لمحمػد الطػاىر بػف محمػد بػف محمػد الطػا

 ـ.ٜٗٛٔتونس،  –لمنشر 

 .ٔٚ/ٗ( النياية )ؽ ص ص(: ٗ)
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ٕٖٜٗ 

َُْصى ِرَ  : ُسمَّْي اْرَ ُْػَذاِر الزََّمْخَشِريُّ ـْ َيُكْف ِحيَنِئٍذ َورَاَءُه َمْسِجٌد، َوُِيَؿ: ِلُبْعِدِه َعِف اْرَ نَُّو َل
َُْصػػى ِبالنّْْسػَبِة ِإَلػػى َمْسػػِجِد اْلَمِديَنػػِةي ِرَنَّػُو َبِعيػػٌد ِمػػْف َمكَّػػَة َوَبْيػػُت  َواْلَخَبػِث، َوُِيػػَؿ: ُىػػَو َأ

 .(ٔ)اْلَمْقِدِس َأْبَعُد ِمْنُو"
َية المسػجد ارُصػى بػذلؾ، أمػا كثيرٌة تمؾ التعمي الت التي أوردىا الحافظ لتُسمّْ
 ، (ٕ)ِف اْلَمْسِجِد اْلَحرَاـِ ِفي اْلَمَساَفِة، ووافقو عمييا السمعانيػالعمة ارولى فِمُبْعِدِه عَ 

 . (ٚ)، والنووي(ٙ)، والقرطبي(٘)، وابف الجوزي(ٗ)،والقاضي عياض(ٖ)والبغوي
ف حينئػػػذ وراءه مسػػػجد فوافقػػػو عميػػػو إنػػػو لػػػـ يكػػػ (ٛ)أمػػػا ُػػػوؿ الزمخشػػػري

، بينمػػا زاد الطبػػري فػػي (ٕٔ)، والمنػػاوي(ٔٔ)، وابػػف عػػادؿ(ٓٔ)، وأبػػو السػػعود(ٜ)الخػػازف
 .(ٖٔ)العمؿ َأنَُّو َأْبَعُد اْلَمَساِجِد الَِّتي ُتزَارُ 

                                           

 .ٗٙ/ٖ( فتح الباري : ٔ)

 . ٕٗٔ/ٖ( تفسير السمعاني: ٕ)

 . ٛ٘/٘( تفسير البغوي: ٖ)

 . ٛٛٔ/ٕ( مشارؽ ارنوار: ٗ)

 . ٛ/ٖ( زاد المسير: ٘)

 . ٕٕٔ/ٓٔ( تفسير القرطبي: ٙ)

 . ٕٚٔفاظ التنبيو: ( تحرير ألٚ)

 . ٕٚٗ/ٖ، وينظر: تفسير البيضاوي:  ٛٗٙ/ٕ( تفسير الكشاؼ: ٛ)

 . ٜٓٔ/ٖ( تفسير الخازف: ٜ)

، دار إحيػػاء ٘٘ٔ/٘( تفسػػير أبػػي السػػعود )إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػى مزايػػا الكتػػاب الكػػريـ(: ٓٔ)
 بيروت. –التراث العربي

 . ٜٙٔ/ٕٔ( تفسير المباب البف عادؿ: ٔٔ)

 . ٕٙٗ/ٖدير: ( فيض القٕٔ)

 .ٛ٘/٘، وتفسير البغوي: ٘٘/ٙ، وينظر: تفسير الثعمبي: ٖٖٗ/ٚٔ( تفسير الطبري: ٖٔ)
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ٕٖ٘ٓ 

أمػػا البعػػد الزمػػاني الػػذي اسػػتنكره الحػػافظ فقػػد َفػػضَّ إشػػكاَلو شػػيُخو العراُػػيُّ 
ـَ المَّػػُو  َُاِصػػًيا َأْي َبِعيػػًدا ِمػػْف  -َتَعػػاَلى-بقولػػو: "َعِمػػ َأفَّ َمْسػػِجَد اْلَمِديَنػػِة َسػػُيْبَنى َفَيُكػػوُف 

َي ِبػَذِلَؾ ِباْعِتَبػاِر َمػا َيُئػوَؿ َحالُػُو  َُْصى، َفُسػمّْ َمْسِجِد َمكََّة، َوَيُكوُف َمْسِجُد َبْيِت اْلُقْدِس َأ
ـُ " إَلْيِو، َواَلمَُّو )َتَعاَلى( َأْعَم
(ٔ) . 

ر البػػدر العينػػي إلػػى اإلشػػكاؿ الحاصػػؿ بػػأف بػػيف آدـ َوَداُود )َعَمْيِيَمػػا كمػػا أشػػا
اَلة َوالسَّاَلـ( َأْضَعاَؼ َذِلؾ مف الزَّمف، وأجاب ِبَأف اْلَماَلِئَكة وضعتيما َأواًل َوَبينيَما  الصَّ

ػاَلة َوالسَّػاَل  ـ( َجػدَّدا ُبنيػاف ِفي اْلَوضع َأْرَبُعوَف سػنة، َوَأف َداُود َوسػميَماف )َعَمْيِيَمػا الصَّ
َُْصى َكَما َجدَّد ِإْبرَاِىيـ ) ،ثػـ أضػاؼ عمػة جديػدة (ٕ)( ِبَناء اْلَبْيت اْلَحػرَاـاْلَمْسِجد اْرَ

َُْصى َموِضع مف اَرْرض ارتفاًعا وُرًبا ِإَلى السََّماء، ُيَقاؿ: ُصا اْلَمَكاف  فػ " ُيؿ ِرَنَُّو أ
، َوُيَقا َُْصًوا: َبُعد َفُيَو ُصيّّ َُْصى والناحية القصوى"يقصو   .(ٖ)ؿ: فاَلف ِباْلَمَكاِف اْرَ

اذؼهٛك:
وورود صفة المسجد عمى أفعؿ التفضيؿ )أُصى( يجيز كؿ ىػذه االحتمػاالت 
المادية والمعنوية، فيو بعيد عف المسجد الحراـ زمانيِّا ومكانيِّا، وُػد يكػوف فػي أكثػر 

وده في بػالد الشػاـ المباركػة َأْبَعػَده عػف ارماكف ارتفاًعا وُرًبا ِإَلى السََّماء،كما أف وج
 الخبائث وارُذار.

                                           

، ٘ٗٔ/ٗ، وفي صػحيح البخػاري: ٕٔٙ/ٖ٘، والحديث في مسند أحمد: ٙٗ/ٙ( طرح التثريب: ٔ)
 .ٖٓٚ/ٔ، وصحيح مسمـ: ٘ٗٔ/ٗ

 . ٖٕ٘/ٚ( عمدة القاري: ٕ)

 ( السابؽ نفسو.ٖ)
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ٕٖ٘ٔ 

اءا:
َ
ض
َ
م
ْ
جاان

َ
ش
ْ
ً
ُ
اػ

َُْولػػو )عْمػػَرة اْلَقَضػػاء َأو اْلَقِضػػيَّة( َأي: َمػػا ِفػػي اْلكتػػاب الَّػػِذي  يقػػوؿ الحػػافظ: "
ا َفَكَأنََّيػا اْصَطمُحوا َعَمْيِو ِباْلُحَدْيِبية، َويْحَتمػؿ َأنََّيػا ُسػمَّْيت بػذلؾ لَكػْونيـ اعتمػروا بْعػدىَ 

ف لـ تجب"  .(ٔ)ِعَوٌض َعْنَيا َواِم
احتمػؿ ابػف حجػر أف سػػبب تُسػمَّْية عمػرة القضػاء بػػذلؾ كػونيـ اعتمػروا بعػػد 
نََّمػػا  الحديبيػػة فكانػػت عوًضػػا عنيػػا، فيمػػا رد ذلػػؾ الكػػالـ فػػي موضػػع آخػػر فقػػاؿ: "َواِم

َيْت ُعْمػػَرَة اْلَقِضػػيَِّة َواْلَقَضػػاِء ِرَفَّ النَِّبػػيَّ ) َُُرْيًشػػا ِفيَيػػا اَل َأنََّيػػا َوََُعػػْت ُسػػمّْ َُاَضػػى   )
، وىػو مػا (ٕ)ََُضاًء َعِف اْلُعْمػَرِة الَِّتػي ُصػدَّ َعْنَيػا ِإْذ َلػْو َكػاَف َكػَذِلَؾ َلَكاَنتَػا ُعْمػَرًة َواِحػَدًة"
َيْت ُعْمػػَرَة اْلَقَضػػاِء ِلَقَضػػاِء اْلُعْمػػرَ  َُػػاَؿ ِإنََّيػػا ُسػػمّْ مَّػػُط َمػػْف  َُ حػػو النػػووي َو ِة التػػي صػػد رجَّ

ْحَصػاِر، َكَمػا َفَعػَؿ النَِّبػيُّ ) ََُضاُء اْلَمْصُدوِد َعْنَيا ِإَذا َتَحمَّػَؿ ِباإلِْ ( عنياي ِرَنَُّو اَل َيِجُب 
ـْ َعػْف اْلَبْيػِت (ٖ)َوَأْصَحاُبُو ِفي َذِلَؾ اْلَعاـِ  ـْ تَػُؾ َفَسػَدْت ِبَصػّدِى ، وأضاؼ السػييمي أّنَيػا َلػ

ـْ ِباْلِحػّؿ اْحَتَمَمْتَيػا الػّريُح َبْؿ َكاَنْت ُعْمَرًة تَا ـْ ِحػيَف َحَمقُػوا ُرُءوَسػُي ّمًة ُمَتَقّبَمػًة، َحتّػى إّنُيػ
، َفِيػػَي َمْعػػُدوَدٌة ِفػػي ُعَمػػِر الّنِبػػّي ) ( َوِىػػَي َأْرَبػػٌع: ُعْمػػَرُة اْلُحَدْيِبَيػػِة، َفأَْلَقْتَيػػا ِفػػي اْلَحػػَرـِ

ََُرَنَيا َمػَع َحّجػِو ِفػي َحّجػِة اْلػَوَداِع، َفُيػَو  َوُعْمَرُة اْلَقَضاِء َوُعْمَرُة اْلِجْعرَاَنِة، َواْلُعْمَرُة اّلِتي 
َُاِرًنػا ِفػي ِتْمػَؾ اْلَحّجػِة، َوَكاَنػْت إْحػَدى ُعَمػرِِه ) ( ِفػي َشػّواٍؿ َأَصّح اْلَقْوَلْيِف، َأّنُو َكاَف 

 .(ٗ)َكَذِلَؾ "
                                           

 . ٗٚٔ/ٔ( فتح الباري: ٔ)

 . ٕٓٙ/ٖلسابؽ: ( إ)

 . ٖ٘ٔ/ٕٔ( شرح النووي: ٖ)

، تػح/ عمػر عبػد السػالـ السػالمي، ٚ٘ٔ/ٚ( الروض ارنؼ في شرح السيرة النبوية لمسػييمي: ٗ)
ـ، وينظر: المواىب المدنيػة ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔالناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

رشػػاد السػػاري  -القػػاىرة ، المكتبػػة التوفيقيػػة،ٖٖ٘/ٔبػػالمنح المحمديػػة لمقسػػطالني:  مصػػر، وام
 .ٜٖٚ/ٙلمقسطالني: 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕ٘ 

َُاَضػى َأْىػ ََُضػى واْلَقَضاُء ُىَنا ِمَف اْلُمَقاَضاِة، ِرَنَُّو  َؿ َمكَّػَة َعَمْيَيػا، اَل َأنَّػُو ِمػْف 
َُػػاُلوا: َوالَّػػِذيَف ُصػػدُّوا َعػػِف اْلَبْيػػِت  َيْت ُعْمػػَرُة اْلَقِضػػيَِّة،  َُػػاُلوا: َوِلَيػػَذا ُسػػمّْ ََُضػػاًء،  َيْقِضػػي 

ـْ َيُكوُنوا َمَعُو ِفي ُعْمَرِة اْلَقضِ  ـْ َل ـْ َكاُنوا أَْلًفا َوَأْرَبَعِماَئٍة، َوَىُؤاَلِء ُكمُُّي ََُضاًء َل يَِّة َوَلْو َكاَف 
ـْ َأَحدٌ  َيَتَخمَّْؼ ِمْنُي
(ٔ). 

ا:
ُ
ة
ْ
ه
َ
م
ْ
اان

َُْمًبا ِلَتَقمُِّبِو ِفػي اْرُُمػوِر، َأْو ِرَنَّػُو َخػاِلُص َمػا ِفػي  َي اْلَقْمُب  يقوؿ الحافظ: "َوُسمّْ
َُْمُبُو، َأْو ِرَنَُّو ُوِضَع ِفي اْلَجسَ   .(ٕ)ِد َمْقُموًبا"اْلَبَدِف، َوَخاِلُص ُكؿّْ َشْيٍء 

َية القمب بعدة عمػؿ، منيػا أنػو متقمػب فػي ارمػور، ووافقػو  َعمَّؿ الحافظ لتُسمّْ
 .(ٙ)، والعز بف عبدالسالـ(٘)، وابف الجوزي(ٗ)، والماوردي(ٖ)عمى ذلؾ ارصمعي

وحكى ابُف الجوزي أنو ُسمَّْي بػذلؾ ِرَنَّػُو َخػالص َمػا ِفػي اْلبػدف، وخػالص كػؿ 
 .(ٚ)اْلقمب َأِمير اْلبدف، َوَمتى صمح اْرَِمير صمحت الّرعيةَشْيء ُمبو، وَ 

 ذؼهٛك:
(: ولكال العمتيف ما يؤيده:فكونو خالص ما في البدف، يؤيده حديث النبي )

َذا َفَسػػَدْت َفَسػػَد الَجَسػػُد  فَّ ِفػي الَجَسػػِد ُمْضػػَغًة: ِإَذا َصػػَمَحْت َصػػَمَح الَجَسػُد ُكمُّػػُو، َواِم "َأاَل َواِم
(: ، وأمػػا تقمبػػو فػػي ارمػػور فمصػػداُو حػػديث رسػػوؿ الل )(ٛ)َأاَل َوِىػػَي الَقْمػػُب"ُكمُّػػُو، 

                                           

 . ٕٕٕ/٘( عوف المعبود: ٔ)

 . ٕٛٔ/ٔ( فتح الباري :ٕ)

 .ٜٕٛ/ٔ( عمدة القاري: ٖ)

 . ٖٚ/ٔ( تفسير الماوردي: ٗ)

 . ٕٕٔ/ٕ( كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف: ٘)

 . ٕٓٔ/ٔ( تفسير العز بف عبدالسالـ: ٙ)

 . ٕٕٔ/ٕ: ( كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيفٚ)

 ما(.، عف النعماف بف بشير )ٜٕٔٔ/ٖ، وفي صحيح مسمـ: ٕٓ/ٔ( الحديث في صحيح البخاري: ٛ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖ٘ 

"ِإنََّمػػا ُسػػمَّْي الَقْمػػَب ِمػػْف َتَقمُِّبػػِو، ِإنََّمػػا َمثػػُؿ الَقْمػػِب َمثَػػُؿ ِريَشػػٍة بػػالَفالِة َتَعمََّقػػْت ِفػػي أْصػػِؿ 
 عر:، ولذا ُاؿ الشا(ٔ)َشَجَرٍة ُيَقمُّْبيا الّريُح َظْيرًا ِلَبْطٍف"

َُْمٍب وَتْحِويؿ  ... ِو ػَي اْلَقْمُب ِإالَّ ِمْف َتَقمُّبِ ػَما ُسمّْ        .(ٕ)َفاْحَذْر َعَمى القمب مف 
حا:
َ
ُ
ْ
ٛ
َ
ال

َُْيَنػًةي ِرَفَّ  َيِت اْلُمَغنَّْيػُة  َُاَؿ اْلَخِميُؿ: التَّْقِييُف التَّْزِييُف، َوِمْنُو ُسػمّْ يقوؿ الحافظ: "
ينَ   .(ٖ)ة "مف شأنيا الزّْ

، بينمػػا يػػرى الزمخشػػري أف اْلَقْيَنػػة ِعْنػػد (ٗ)ذا مػػا نقمػػو الحػػافظ عػػف الخميػػؿىػػ
َمػػاء دوف اْلَحرَاِئػػر  ُه اإلِْ اْلَعػػَرب اَرمػػة، والقػػيف الَعْبػػد، ورف اْلغنػػاء َأكثػػر َمػػا َكػػاَف َيتَػػَوالَّ

َُْيَنة َُيَنػًة إال(٘)ُسمَّْيت اْلُمغنَية   ِإذا َكػاَف ، فيما ذىب ارزىري إلى أنػو ال يقػاؿ لممغّنيػة 
َماء ُدوَف الَحرائػر ، وأكػد (ٚ)، ووافقػو الخطػابي(ٙ)الِغناُء َلَيا صناَعة، َوَذِلَؾ ِمف َعَمؿ اإلِْ

َُاَلت اْلَعَرب لمرجؿ المتػزيّْف (ٛ)وأكد ابُف ارنباري عميو ، وعارض الخميؿ فرأى أنو ربَّما 

                                           

ػاؿ ارلبػاني: حػديث صػحيح، ينظػر: عف أبي موسى ارشعري ) ٕ/ٖ( الحديث في فيض القدير: ٔ) (، ُو
 ، المكتب اإلسالمي.ٙٙٗ/ٔصحيح الجامع الصغير وزياداتو لمعالمة ارلباني: 

، وتفسػير ٗٔٔ/ٔ، والدر المصػوف: ٚٛٔ/ٔبيت مف البسيط بال نسبة في تفسير القرطبي: ( الٕ)
، ٔٚٔ/٘، كمػا ورد فػي العػيف )ؽ ؿ ب(: ٜٕٛ/ٔ، وعمػدة القػاري: ٖٕٖ/ٔوتفسير المبػاب: 

 ، ولفظو فييا :ٚٛٙ/ٔ، والمساف )ؽ ؿ ب(: ٖٗٔ/ٜوالتيذيب )ؽ ؿ ب(: 
 والرأي يصرؼ واإلنساف أطوار ... َما ُسمَّْي اْلَقْمُب ِإالَّ ِمْف َتَقمُِّبوِ 

 . ٖٛٔ/ٗ( فتح الباري: ٖ)

 .ٜٕٔ/٘( العيف)ؽ ي ف(:ٗ)

 . ٓٙ/ٙ، وينظر: فيض القدير:   ٔٙ/ٔ( الفائؽ لمزمخشري: ٘)

 . ٕٕٗ/ٜ( تيذيب المغة )ؽ ي ف(: ٙ)

 . ٗ٘ٙ/ٔ( ُريب الحديث لمخطابي: ٚ)

 .ٕٚٚ، ٕٙٚ/ٕ( ُريب الحديث البف الجوزي: ٛ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖ٘ٗ 

َُْينػٌة، ِإذا َكػ ، فيمػا أضػاؼ أبػو (ٔ)ة َلػُو َأو لػـ يكػفػاء صناَعػػاَف الِغنػػالمتزيّْف بالمبػاس 
َُْيَنةي رنيا تعمؿ بيدىا مع ُنائيػا، والعػرب تقػوؿ لكػؿ  عمرو الشيباني: أنو ُيؿ ليا 

 .(ٕ)مف يصنع بيده شيًئا: ُيف
فيما جمع الجوىري بػيف ارُػواؿ جميعيػا، فػرأى أف الَقْيَنػة إنَّمػا ُسػمَّْيت بػذلؾ 

البيت وتزيّْنو، والَقْيَنػُة: اَرَمػُة مغّنيػًة رنَّيا ُتزيّْف النساء، شبّْيت باَرَمِةي رنَّيا ُتصمح 
 .(ٖ)كانت أو ُير مغّنيٍة، والجمع الِقيافُ 

وَتَوسَّع ابف سيده فذىب إلى أف الَقْيَنة ىي اْرمة اْلُمغنَية وىػي مػف التػزييفي 
َُْيَنة َُاُلوا لممتزيّْف مف الرَّْجاؿ:   .(ٗ)ِرَنََّيا َكاَنت ُتزيَّف، َوُربَما 

 ذؼهٛك:
مع بيف ارُواؿ بأف الَقْيَنة ىي ارمة،مأخوذة مف التقييف بمعنى التزييفي وُيج

ِرَنََّيا َكاَنت ُتزيّْف النساء، وربما كانت تطمؽ فػي أوؿ ارمػر عمػى اإلمػاءي رف اْلغنػاء 
َماء دوف اْلَحرَاِئػر، ثػـ ُتُوسّْػع فػي داللػة الكممػة، فصػارت تطمػؽ  ُه اإلِْ َأكثر َما َكاَف َيَتَوالَّ

 ُأطمقت عمى المتزيّْف مف الرَّْجاؿ. ى اإلماء مع الحرائر، وزاد التوسُّع حتى إنياعم

                                           

 .ٕٕٗ/ٜ، وينظر: تيذيب المغة )ؽ ي ف(:  ٜٕٔ/٘ ( العيف )ؽ ي ف(:ٔ)

،وينظػػر: خزانػػة اردب ولػػب لبػػاب ٓٙ( شػػرح المعمقػػات التسػػع منسػػوب ربػػي عمػػرو الشػػيباني: ٕ)
، تػػح/ عبػد السػالـ محمػد ىػػاروف، الناشػر: مكتبػة الخػػانجي، ٖٗٓ/ٗلسػاف العػرب لمبغػدادي: 

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ ٛٔٗٔ، ٗالقاىرة، ط

 . ٜٓ٘/ٙ، وينظر: المحكـ )ؽ ي ف(:  ٕٙٛٔ/ٙ( الصحاح )ؽ ي ف(: ٖ)

 . ٜٓ٘/ٙ( المحكـ )ؽ ي ف(: ٗ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖ٘٘ 

ا:
ُ
ش
َ
ث
ْ
ٕ
َ
ك
ْ
اان

َي ِبَيػا النََّيػُر ِلَكثْػَرِة َماِئػِو َوآِنَيِتػِو  يقوؿ الحافظ: "َواْلَكْوَثُر: َفْوَعٌؿ ِمَف اْلَكْثَرِة،ُسمّْ
 .(ٔ)َوِعَظـِ ُدره وخيره "

ور المغػػوييف والمفسػػريف عمػػى أف الكػػوثر: فػػي الوُػػت الػػذي اتفػػؽ فيػػو جميػػ
َي ُكػػػؿَّ شػػي َكِثيػػٍر ِفػػي اْلَعػػَدِد َواْلَقػػْدِر َواْلَخَطػػػِر (ٕ)َفْوَعػػٌؿ مػػف الكثػػرة ، وأف اْلَعػػَرَب ُتُسػػمّْ

، لـ أُؼ عمى مف يحذو حذو ابف حجر في أف النََّير ُسمَّْي بػذلؾ ِلَكثْػَرِة َماِئػِو (ٖ)َكْوَثرًا
 وخيره. َوآِنَيِتِو َوِعَظـِ ُدره

وا:
ْ
ش
َ
اانك

يقػػػوؿ الحػػػافظ: "ُيػػػؿ: َسػػػمَّت اْلَعػػػَرب َشػػػَجَرة اْلخمػػػر َكْرًمػػػا ِرَف اْلخمػػػر َكاَنػػػت 
َية  تحمميـ عمى اْلَكَرـ، َواْلَكَرـ والكريـ ِبَمْعنى وصؼ ِباْلَمْصَدِر، َفنيى الشَّْرع َعػف َتُسػمّْ

َكْرًمػػا لكػػـر َثَمَرتَيػػا وظميػػا َوَكثْػػَرة اْلِعَنػػب كرًمػػاي ِرَنَّػػُو مػػدٌح لمػػا حػػرَّـ الل، َوُيؿ:ُسػػمَّْيت 
 .(ٗ)حممَيا وطيبيا وسيولة جناىا "

: ليف اْلقمب وانقياده، ِبَمْنِزَلة شػجر اْلَكػـر َأْيَنَمػا  يقوؿ الحكيـ الترمذي: "َواْلَكـر
َي ، وأكد ابف ارثير عمى ذلؾ بقولو: "ُسمّْ (٘)ُدتو اْنَقاَد، َولَذِلؾ ُسمَّْي جنَّة اْلِعَنب كرًما"

                                           

 . ٖٔٚ/ٛ( فتح الباري : ٔ)

، ٕٛٓ/ٗ،والنياية: )ؾ ث ر(: ٙٓٛ/ٗ، والكشاؼ: ٕٓٔ/ٓٔ( ينظر: تيذيب المغة )ؾ ث ر(: ٕ)
، والتػاج ٖٖٔ/٘، والمسػاف )ؾ ث ر(: ٕٙٔ/ٔٔ، والدر المصوف: ٙ٘٘/ٓٔوالبحر المحيط: 

 .ٗٔٙ/٘، وفتح القدير: ٕٓ٘/ٕٓ، وتفسير المباب: ٜٔ/ٗٔ)ؾ ث ر(: 

 . ٖٛٓ/ٓٔ، وتفسير الثعمبي:  ٕٙٔ/ٕٓ( تفسير القرطبي: ٖ)

 . ٚٙ٘/ٓٔ،  ٛٚٔ/ٔ( فتح الباري : ٗ)

، تػػح/ د. السػػيد الجميمػي، الناشػػر: دار ابػػف ٜٔ( ارمثػاؿ مػػف الكتػاب والسػػنة لمحكػػيـ الترمػذي: ٘)
 دمشؽ.  –بيروت  -زيدوف/ دار أسامة 
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ٕٖ٘ٙ 

الَكػػْرـُ َكْرًمػػاي ِرَفَّ اْلَخْمػػَر الُمتََّخػػَذة ِمْنػػُو َتُحػػّث َعَمػػى السَّػػخاء والَكػػَرـ، فاْشػػَتقُّوا َلػػُو ِمْنػػُو 
 .(ٔ)اْسًما، فَكرِه َأْف ُيَسمَّى َباِسـٍ مأخوٍذ ِمَف الَكَرـ، وَجعؿ اْلُمْؤِمَف َأْوَلى ِبِو "

ا اْسػـ اْلَكػػْرـ مػػف اْلَكػػَرـ فيمػا نقػػؿ ابػػف الجػوزي عػػف ابػػف ارنبػاري أنيػػـ اشػػتقو 
، َوَجَعػؿ الَِّذي يَتَولَّد ِمْنُو فَكرِه َرُسوؿ الل) ( َأف ُتَسمَّى اْلخمُر باسػـٍ َمػْأُخوذ مػف اْلَكػـر

 .(ٕ)اْلُمؤمف أوَلى ِبَيَذا ااِلْسـ َوَُاَؿ: اْلَكـر الرجؿ اْلُمسمـ
َُْولو )وحسـ الزمخشري القضية بقولو: "َأرَاَد َأف ُيقرر ويشدد َما فِ  إفَّ )ي 

و بطريقة أنيقة، ومسمؾ لطيؼ، ورمػز خمػوب، ٖٔ الحجرات/ َأْكَرَمُكـ ِعْنَد الِل َأْتَقاُكـْ 
، َأْنتـُ أحقَّاء  َفَبصر َأف َىَذا النَّْوع مف ُير ارناسي اْلُمَسّمى ِبااِلْسـِ اْلُمْشَتّؽ مف اْلَكـر

َية، َواَل تطم قوىػا َعَمْيػِو، َواَل تسػمموىا َلػُوي ُيػَرة لْمُمسػمـِ التقػى، بأالَّ تؤىموه لَيِذِه التَُّسمّْ
 .(ٖ)وربأ ِبِو َأف ُيَشارؾ ِفيَما َسمَّاُه الل ِبِو"

 ذؼهٛك:
ارمػػور فػػي نصػػابيا  وال شػػؾ أف ىػػذا مممػػٌح أخالُػػيّّ عػػاٍؿ، يضػػع بػػو اإلسػػالـُ 

أال الصحيح، فالكـر خمؽ إسالمي رفيع، حث عميو اإلسالـ ونػادى بػو، فكػاف ارجػدر 
نما كاف المؤمف أولى بو وأحؽَّ.  يكوف اسًما لمخمر، وام

                                           

 .ٕٗٗ/ٗ، وينظر: المنتقى شرح الموطأ لمباجي ارندلسي: ٚٙٔ/ٗ( النياية )ؾ ر ـ(: ٔ)

رشػػػاد ٕٗٗ/ٗ، وينظػػػر: المنتقػػػى شػػػرح الموطػػػأ: ٕٚٛ/ٕ( ُريػػػب الحػػػديث البػػػف الجػػػوزي: ٕ) ، وام
ػػػػاة المفػػػػاتيح: ٖٕٓ/ٕٕ، وعمػػػػدة القػػػػاري: ٛٓٔ/ٜالسػػػػاري لمقسػػػػطالني:  ، ٕٜٕٔ/ٗ، ومُر

 .ٕٛٗ/ٖوفيض القدير: 

، والتػاج ٗٔ٘/ٕٔ، والمسػاف )ؾ ر ـ(: ٚٙٔ/ٗ، وينظر: النياية )ؾ ر ـ(: ٕٚ٘/ٖ: ( الفائؽ ٖ)
 . ٖٚٗ/ٖٖ)ؾ ر ـ(: 
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ٕٖ٘ٚ 

ذا:
ْ
س
َّ
اانه

َي َلْحًدا ِرَنَُّو ِفي َناحَية " َُْولو )المَّْحد(:ُسمّْ  . (ٔ)يقوؿ ابف حجر: "

ْلَحاِد  ووافقو الطبري عمى ذلؾ بالنظر إلى أصؿ الكممة فذىب إلى أف َأْصؿ اإلِْ
َـّ ُيْسػَتْعَمُؿ ِفػي ُكػؿّْ ِفي َكاَلـِ اْلَعَرِب: اْلُعػُدوُؿ َعػ ْعػرَاُض، ثُػ ِف اْلَقْصػِد، َواْلَجػْوُر َعْنػُو، َواإلِْ

ُِيػػَؿ ِلَمْحػػِد اْلَقْبػػِر َلْحػػٌدي ِرَنَّػػُو ِفػػي َناِحَيػػٍة ِمْنػػُو َوَلػػْيَس ِفػػي  ، َوِلػػَذِلَؾ  ْيػػِر ُمْسػػَتِقيـٍ َُ ُمْعػػَوجٍّ 
اؿ: ػالمحػد والجػرؼ فقػ ، كما أشػار ابػف بطػاؿ إلػى العمػة نفسػيا، مفرًُػا بػيف(ٕ)َوَسِطِو"
 .(ٖ)َي الّمْحُدي رنو في ناحية ممتحًدا معتداًل، ولو كاف مستقيًما لكاف جرًفا "ػ"وُسمّْ 

وعمؿ بذلؾ ابف ُتيبة، لكنو جعؿ المسػتقيـ ضػريًحا فقػاؿ: "َوأمػا الممحػد َفُيػَو 
َُػوؿ الل ) َأي:  ُدوَف ِفػي آَياِتَنػاِإفَّ الَّػِذيَف ُيْمِحػ:)اْلَعاِدؿ الجائر َعف اْلَقْصد، َوِمْنػو 

َيُجػػوُروَف ويعػػدلوف، َوِمْنػػو ُسػػمَّْي المَّْحػػد ِرَنَّػػُو ِفػػي َناحَيػػة، َوَلػػو َكػػاَف ُمْسػػَتِقيًما َلَكػػاَف 
 .(ٗ)ضريًحا"

 .(ٔ)، وُشرَّاُح الحديث(٘)كما أشار إلى العمة نفسيا أئمُة المغة 
                                           

 . ٕٕٔ/ٖ،  ٕٛٔ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

، وتفسػػير الثعمبػػي: ٔ٘ٔ/ٔ، وينظػػر: ُريػػب الحػػديث البػػف ُتيبػػة: ٜٛ٘/ٓٔ( تفسػػير الطبػػري: ٕ)
، والػػػدر المصػػػوف ٕٖٛ/ٚ، وتفسػػػير القرطبػػػي: ٙٔٗ/٘ٔ، وتفسػػػير الفخػػػر الػػػرازي: ٖٔٔ/ٗ
 .ٕٓٗ/ٜ، والمباب ٕٕ٘/٘

، تح/ أبو تميـ ياسر بف إبراىيـ، دار النشر: مكتبة ٖٖٛ/ٖ( شرح صحيح البخارى البف بطاؿ: ٖ)
ـ، وينظػػر: إرشػػاد السػػاري لمقسػػطالني ٖٕٓٓىػػػ/ ٖٕٗٔ، ٕالسػػعودية، الريػػاض، ط -الرشػػد

ٕ/ٗٗٔ. 

 . ٕٔ٘/ٔ( ُريب الحديث البف ُتيبة: ٗ)

، تػػح/ محمػػد عبػػد الجػػواد ٚٔٔ/ٕ، وينظػػر: ارمػػالي ربػػي عمػػي القػػالي:  ٘ٓ٘/ٔؿ ح د(: ( الجميػػرة)٘)
/ ٜـ، وشػػمس العمػػـو لمحميػػري: ٕٜٙٔ -ىػػػٖٗٗٔ، ٕارصػػمعي، الناشػػر: دار الكتػػب المصػػرية، ط
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ٕٖ٘ٛ 

ا:
ُ
ف
ْ
ٛ
َ
س
ُّ
اانه

ػػوؿ:  ػْلُمْيَمَمػػِة َوالتَّْصِغيِرػػْعِنػػي ِباػ يَ يقػػوؿ ابػػف حجػػر: "المَُّحْيػػُؼ  َُػػاَؿ ابػػف ُُر
َحػػػػُو الػػػػدّْْمَياِطيُّ َوِبػػػػِو َجػػػػَزـَ  ُُْمػػػػُت: َوَرجَّ يػػػػٍؼ،  وضػػػػبطوه َعػػػػف ابػػػػف ِسػػػػرَاٍج ِبػػػػَوْزِف َرُِ
َي ِبػػػَذِلَؾ ِلُطػػػوِؿ َذَنِبػػػِو، َفِعيػػػٌؿ ِبَمْعَنػػػى َفاِعػػػٍؿ َوَكَأنَّػػػُو ُيْمِحػػػُؼ اْرَْرَض  ،َوَُاَؿ:ُسػػػمّْ اْلَيَرِويُّ

 .(ٕ)ِبِو"ِبَذنَ 

اؼ ػا أضػػ، فيمػ(٘)، والقسػطالني(ٗ)ورػف منظػػػ، واب(ٖ)اضػػي عيػػووافقو القاض
 .(ٙ)ؿ: المحيؼ ِلَكْثَرة شائمو َوُىَو َذنبو "ػَوُي ة "ػة ثانيػري عمػالزمخش

                                                                                                           

، والنيايػػػػػة)ؿ ح د( : ٖٕٙ/٘، والمقػػػػػاييس)ؿ ح د( :  ٖٓٛ/ٔ، ومجمػػػػػؿ المغػػػػػة )ؿ ح د( : ٖٔٓٙ
 .ٖٛٛ/ٖ، والمساف )ؿ ح د( : ٖٗٔ/ٜح د( :  ، وينظر: التاج)ؿ ٖٕٙ/ٗ

اة المفاتيح: ٙٚٗ/ٔ( ينظر: سبؿ السالـ لمصنعاني: ٔ)  .ٛ٘ٔ/ٛ، وعمدة القاري:  ٜٖٛ/٘، ومُر

يره، ينظر: ُريػب الحػديث البػف ، والمحيؼ: اسـ فرس النبي )ٜ٘/ٙ( فتح الباري: ٕ) (، ذكره الواُدي ُو
ريب الحديث لمخطابي: ٖٚٔ/ٕالجوزي:  ، وأما َفِعيٌؿ ِبَمْعَنػى َفاِعػٍؿ فيعنػي: َلحيػؼ بمعنػى ٗٓ٘/ٔ، ُو

 .ٖٕٛ/ٗالحؼ، يعني: َكَأنَُّو َيْمَحُؼ اْرَْرَض بَذَنبو، َأْي: ُيَغطّْيَيا ِبِو، ينظر: النياية)ؿ ح د(: 

 .ٖٙ٘/ٔ( مشارؽ ارنوار)ؿ ح ؼ(:  ٖ)

 . ٖٙ/ٓٔ، وينظر: نياية اررب:  ٖ٘ٔ/ٜ( المساف )ؿ ح ؼ(: ٗ)

 . ٔٚ/٘د الساري لمقسطالني: ( إرشا٘)

، وشػػػػػرح صػػػػػحيح  ٖٚٔ/ٕ، وينظػػػػػر: ُريػػػػػب الحػػػػػديث البػػػػػف الجػػػػػوزي: ٜٓٔ/ٕ( الفػػػػػائؽ)ؿ ح ؼ(: ٙ)
 . ٓٙ/٘البخاريالبف بطاؿ: 
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ٕٖٜ٘ 

ا:
ُ
ح
َّ
ً
ِّ
اانه

ـ: جمػع ِلمَّػة ِباْلَكْسػِر َأْيًضػا، َوُىػ َُْولو )مف الّْممـ( ِبَكْسر الػالَّ َو يقوؿ الحافظ: "
 .(ٔ)شعر الرَّْأس،ُسمَّْيت بذلؾ ِرَنََّيا ألمَّت بالمنكبيف"

َيْت ِبػَذِلَؾي  ووافقو ابف ارثير بقولو: "المّْمَّة ِمْف َشعر الرَّْأِس: ُدوَف اْلُجمَِّة، ُسمّْ
ػػػة " لػػػى ذلػػػؾ مػػػاؿ النػػػووي(ٕ)ِرَنََّيػػػا أَلَّمػػػت بػػػالَمْنِكَبيف، َفػػػِيَذا زَاَدْت َفِيػػػَي الُجمَّ ، (ٖ)، وام

 . (٘)، والبدر العيني(ٗ)العراُيو 
ةٍا:

َ
ٓ
َ
اأتٕان

َُػاَؿ: ِإنََّمػا  يقوؿ الحافظ: "َوَُػْد َأْخػَرَج اْلَفػاِكِييُّ ِمػْف َطِريػِؽ َعْبػِد المَّػِو ْبػِف َكِثيػٍر 
َي َأَبا َلَيٍبي ِرَفَّ َوْجَيُو َكاَف َيَتَميَُّب ِمْف ُحْسِنِو"  .(ٙ)ُسمّْ
َي َأَبػػا ومػا أخرجػػو الفػػاكيي أورده ابػػف أبػػي حػػات َُػػاَؿ: ِإنََّمػػا ُسػػمّْ ـ َعػِف اْلَحَسػػِف 

، وأكد ابف الجزري وابػف كثيػر عمػى المعنػى نفسػو، فػذىبا إلػى أنػو (ٚ)َلَيٍب ِمْف ُحْسِنوِ 
ْشػرَاِؽ َوْجِيػوِ  َي)َأَبا َلَيٍب( إلِ شػراؽ وجيػو جمالػو، (ٛ)ِإنََّما ُسمّْ ،إال أنػو ال يعنػي حسػنو وام

                                           

 . ٗٛٔ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

 . ٖٛٗ/ٖٖ، والتاج)ؿ ـ ـ(:   ٔ٘٘/ٕٔ، والمساف)ؿ ـ ـ(:  ٖٕٚ/ٗ( النياية )ؿ ـ ـ(: ٕ)

 . ٜٔ/٘ٔ( شرح النووي: ٖ)

 .  ٜٛ/٘( طرح التثريب : ٗ)

 . ٖٗ/ٙٔ( عمدة ٘)

 . ٖٔٚ/ٛ( فتح الباري : ٙ)

 .ٙٙٙ/ٛ، وينظر: الدر المنثور: ٖٖٚٗ/ ٓٔ( تفسير ابف أبي حاتـ: ٚ)

ىػػ: ٖٔ٘ٔ، عنػي بنشػره روؿ مػرة عػاـ ٘٘ٗ/ُٔاية النياية في طبقات القراء البف الجزري:  (ٛ)
، وينظػػر: تفسػػير ٗٔ٘/ٛكثيػػر: ىػػػ: ج. برجشتراسػػر، مكتبػػة ابػػف تيميػػة، وتفسػػير ابػػف ٖٔ٘ٔ

، والػػدر المنثػػور: ٜٗٗ/ٗ، وتفسػػير الخػػازف: ٖٕٙ/ٕٓ، وتفسػػير القرطبػػي: ٛٚ٘/ٛالبغػػوي: 
ٕٕ/ٖٕٜ. 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٙٓ 

(، وُد َواَفَؽ َذِلَؾ َما آَؿ ِإَلْيػِو َأْمػُرُه ِمػْف َأنَّػُو َسَيْصػَمى فينو كاف ألدَّ أعداء رسوؿ الل)
 .(ٕ)، فيجوز أف يذكر بذلؾ تيكًما بو، وبافتخاره بذلؾ(ٔ)َنارًا َذاَت َلَيبٍ 

ا:
ّ
ذ
ُ
ً
ْ
اان

ر ذكر اْلُمّد، َوُىَو كيٌؿ يسع رطػاًل َوثمثًػا، ُيؿ:ُسػمَّْي بػذلؾ  يقوؿ الحافظ: "وَتَكرَّ
ْنَساف"ِرَنَُّو يسع مؿْ   .(ٖ)ء كفي اإلِْ

ولئف كانػت العمػة ُيػر واضػحة عنػد ابػف حجػر فقػد بينيػا صػاحب القػاموس 
بقولػو: "والُمػدُّ، بالضػـ: ِمْكيػػاٌؿ، وىػو ِرْطػالِف، أو ِرْطػٌؿ وُثمُػػٌث، أو ِمػْؿُء َكفَّػِي اإِلنسػػاِف 

َي ُمػػػدِّا، وُػػػد َجرَّ  ْبػػػُت ذلػػػؾ َفَوَجْدتُػػػُو الُمْعتَػػػِدِؿ إذا َمأَلُىمػػػا َوَمػػػدَّ َيػػػَدُه بيمػػػا، وبػػػو ُسػػػمّْ
 .(ٚ)، والزبيدي(ٙ)، والبدر العيني(٘)، وىو ما أكد عميو ابف ارثير(ٗ)صحيًحا"

ا:
ُ
غِٛر

َ
ً
ْ
اان

يقػػوؿ الحػػافظ: "اْلَمِسػػيُحابف َمػػْرَيـ: ُيػػؿ: ُسػػمَّْي بػػذلؾ ِرَنَّػػُو َكػػاَف ِإذا مسػػح َذا 
ْمُسوح الرجؿ اَل َأْخمص َلُو، عاىة َبرََأ، َوُيؿ: لمسحو اَرْرض وسياحتو، َوُيؿ: ِرَنَُّو مَ 

                                           

 . ٜٕٓ/ٜ( تحفة ارحوذي: ٔ)

 . ٖٓ٘/ٕٖ، وتفسير الفخر الرازي:  ٗٔٛ/ٗ( ينظر: الكشاؼ: ٕ)

 . ٙٛٔ/ٔ( فتح الباري: ٖ)

 ٛٙ/ٔ، وسػبؿ السػالـ:  ٖ٘ٚ/ٔومشػارؽ ارنػوار: ،  ٖٛٔ/ٔ(:  ـ د د ) طػوس المحيػػ( القامٗ)
. 

 . ٖٛٓ/ٗ( النياية)ـ د د(:  ٘)

 . ٛٛٔ/ٙٔ( عمدة القاري: ٙ)

 . ٜ٘ٔ/ٜ( التاج)ـ د د(: ٚ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٙٔ 

يػػره، َوُيػػؿ: ِرَف َزَكِريَّػػا َمسػػحو  َُ َُػػوؿ ِإْبػػرَاِىيـ النَّخِعػػّي َو ػػدّْيؽ، َوَىػػَذا  َوُيػػؿ: ُىػػَو الصّْ
 .(ٔ)بالدىف، َوُيؿ: ِرَنَُّو ولد ممسوًحا ِبِو، َوُيؿ ُير َذِلؾ"

عميػؿ ليػا ىذه المفظة مما اختمؼ فيػو العممػاء اختالًفػا واسػًعا، وذىبػوا فػي الت
َية بيا ما َينيؼ عمى الخمسػيف وجًيػا، ومػا ذلػؾ  كمَّمذىب، حتى ذكروا في عمؿ التُسمّْ

(، وعمى ُدر المسػمى بكثير، فيو اسـ نبي مف أولي العـز ىو عيسى ابف مريـ)
َية واالىتماـ بعمميا، بؿ ميما ًأعطى العمماء ليا مف وُتيـ وجيدىـ فمف  تكوف التُسمّْ

 (. ماىا، فينو ال يعرؼ ُدر ارنبياء إال مرسميـ)يصموا إلى ُػدر مس

َية، ووافقػو كثيػر مػف  وُد ذكر الحافظ ابف حجر بعػض ىػذه العمػؿ فػي التُسػمّْ
المغوييف عمييا، فافتتحيا بأنو ُسمَّْي بذلؾي رنو ما مسح ذا عاىة إال برأ منيا، وىػو 

ًُا لقػػػوؿ الل)(ٕ)(ُػػػوؿ ابػػػف عبػػػاس)  آؿ ْكَمػػػَو َواْرَْبػػػَرَص َوُأْبػػػِرُئ اْرَ  :)، مصػػػدا
 .(ٖ)و ،ونص عميو ابف منظورٜٗعمراف/

ػػدّْيؽ، فنقمػػو ارزىػػري عػػف إبػػراىيـ النخعػػي  وأمػػا القػػوؿ بػػأف المسػػيح ىػػو الصّْ
، وُيػؿ: سػمى بالمسػيح لكونػو مسػيَح أسػفؿ القػدميف، ال (ٗ)وارصمعي وابف ارعرابي

                                           

 . ٕٚٗ/ٙ، و ٛٛٔ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

، ٕ٘ٗ/ٔ، وتفسػػػير الخػػػازف ٓٗٗ/ٔ، وتفسػػػير البغػػػوي: ٜٖٔ/ٔ( ينظػػػر: تفسػػػير السػػػمعاني: ٕ)
 . ٕٛٔ/  ٗ، وطرح التثريب: ٕ٘ٔ/ٔوالسراج المنير: 

، تػح/ د. ٖٙالح ُمػط المحػدثيف لمخطػابي: ػر: إصػػ، وينظ ٜٗ٘/ٕ( لساف العرب )ـ س ح( : ٖ)
ريػػػب الحػػػديث لمخطػػػابي: ٜ٘ٛٔىػػػػ/ ٘ٓٗٔ، ٕحػػػاتـ الضػػػامف، مؤسسػػػة الرسػػػالة، ط ـ، ُو

 .٘ٓٔ، والمطمع عمى ألفاظ المقنع لمبعمي الحنبمي: ٖٕٗ/ٖ

، وتفسػػير البغػػوي ٕ٘ٗ/ٔر : تفسػػير الخػػازف ػ، وينظػػ ٕٕٓ/ٗ ( تيػػذيب المغػػة ) ـ س ح ( :ٗ)
، وتػػػػػاج ٜٗ٘/ٕ، ولسػػػػػاف العػػػػػرب ) ـ س ح (:  ٕٕٛٔ/  ٗ، وطػػػػػرح التثريػػػػػب : ٓٗٗ/ٔ

 .ٗٓ٘/  ٗ، وبصائر ذوي التمييز )ـ س ح(: ٕٙٔ/ٚالعروس ) ـ س ح (: 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٙ 

صػفة مػدح بػال أخمص لػو، وارخمػص: مػا ال يمػس اررض مػف بػاطف الرجػؿ، وىػي 
، (ٕ)،وذكػر ذلػؾ ارزىػري(ٔ)شؾ، فقدماه ممساواف ليناف، إذا أصابيما الماء نبا عنيمػا

 . (ٖ)وأبو حياف
َيتو المسػيح لمسػح زكريػا إيػاهػأبػو إسحػ وأضاؼ ، (ٗ)اؽ الحربيفػي سػبب تُسػمّْ
، (٘)و ممسوًحا بالدىف، نص عميو ارزىري فػي التيػذيب ػف أمػف بطػوُيؿ إنو خرج م

خر الرازي أنيُسمَّْي مسيًحا رنو كاف ممسوًحا بدىٍف طاىٍر مبػارٍؾ ُيمسػح بػو وذكر الف
ارنبياء، وال ُيمسػح بػو ُيػرىـ، ُػالوا: وىػذا الػدىف يجػوز أف يكػوف الل تعػالى جعمػو 

، (ٙ)عالمًةي حتى تعرؼ المالئكة أف كػؿ مػف مسػح بػو وُػت الػوالدة فينػو يكػوف نبيِّػا"
نمػا ُمػب عمػى عيسػى ابػػف وعمػى ذلػؾ فػيف كػؿ نبػي يصػح إطػػالؽ  المسػيح عميػو، وام

مريـ رف الل ىو الذي سماه بو فُخصَّ بو دوف ُيره مف ارنبياء، وُيؿ: رنو ُمسح 

                                           

 .  ٗٓ٘/  ٗ( بصائر ذوي التمييز ) ـ س ح ( : ٔ)

اف العػػرب )ـ س ػ، لسػػٕٕٛٔ/ ٗب: ػرح التثريػػػر : طػػػ، وينظػػ ٖٕٓ/ٗ( التيػػذيب ) ـ س ح ( :ٕ)
 . ٕٛٔ/ٚ، وتاج العروس ) ـ س ح ( : ٜٗ٘/ٕح(: 

، وتاج العروس )ـ س ٜٗ٘/ٕ، وينظر: لساف العرب )ـ س ح(: ٕ٘ٔ/  ٖط : ػر المحيػ( البحٖ)
 .ٕٛٔ/ٚح(: 

  .  ٕٕٛٔ/ ٗ، وينظر: طرح التثريب: ٗٓ٘/ ٗ( بصائر ذوي التمييز )ـ س ح(: ٗ)

، وطػػرح التثريػػب: ٜٗ٘/ٕر: لسػػاف العػػرب )ـ س ح(: ػ، وينظػػٕٔٓ/ٗ( التيػػذيب )ـ س ح( : ٘)
 .ٗٓ٘/ ٗ، وبصائر ذوي التمييز )ـ س ح(: ٕٙٔ/ٚ،وتاج العروس )ـ س ح(: ٕٕٛٔ/ ٗ

، وطرح التثريب: ٕٖٙ/ ٗ، وينظر: النياية )ـ س ح(: ٕٕٕ/ ٛ( مفاتيح الغيب لمفخر الرازي: ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ ٖحيط : ، والبحر المٕٕٛٔ/ ٗالتثريب: 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖٙ 

، ليكػػػوف ذلػػػؾ صػػػوًنا لػػػو عػػػف مػػػس (ٔ)بالبركػػػة حػػػيف نػػػزؿ "مسػػػحو جبريػػػؿ بجناحػػػو"
 و.ٖٔيـ/  مر ًا َأْيَف َما ُكْنتُ ػي ُمَباَركػَوَجَعَمنِ (: ، وىو ُوؿ الل)(ٕ)الشيطاف"

يرىا تعود إلى كوف المسػيح فعػياًل بمعنػى مفعػوؿ، أمػا إذا  كؿ ىذه ارُواؿ ُو
َيتو بالمسػيح: كونػو ماسػًحا فػي اررض  كاف فعيٌؿ بمعنى فاعؿ، فقيؿ فػي سػبب تُسػمّْ
أي: ذاىًبا فييا، وذلؾ أنو كاف في زمانو ُـو ُيسمَّْوف المشائيف والسػياحيفي لسػيرىـ 

،ويقوؿ ابف سيده: "ُسمى بو رنو كػاف سػائرًا (ٖ)ارصفياني في اررض، ُالو الراُب 
 (.ٗ)في اررض ال يستقر"

 ؼهٛك:ذ
وال شػػؾ أف كػػؿ ىػػذه العمػػِؿ وارسػػباِب تتضػػافر جميًعػػا، فيػػي مجتمعػػًة يصػػح 

ػػػدّْيؽ إطالُيػػػا عمػػػى المسػػػيح عيسػػػى ابػػػف مػػػريـ) ( روح الل وكممتػػػو، فيػػػو الصّْ
السػػياحة فػػي اررض، خمقػػو الل خمًقػػا المبػػارؾ، حسػػف الوجػػو، طيػػب الرائحػػة، كثيػػر 

ـَ َوُأمَُّو آَيًة  حسًنا، وجعمو آية لمعالميف   و.ٓ٘ المؤمنوف/ َوَجَعْمَنا اْبَف َمْرَي

                                           

 .  ٘ٓ٘/  ٗ، وبصائر ذوي التمييز ) ـ س ح ( : ٕٕٛٔ/ ٗ( ينظر: طرح التثريب : ٔ)

 .   ٜٗ٘/ٕ، وينظر : لساف العرب ) ـ س ح (  ٕٕٕ/  ٛ( مفاتيح الغيب : ٕ)

/  ٗب : ػرح التثريػػػػػر : طػػػػػ، وينظػػػػ ٛٙٗ/  ٗي ُريػػػػب القػػػػرآف ) ـ س ح ( : ػردات فػػػػػ( المفػػػػٖ)
ٕٕٔٛ. 

 . ٕٔٓ/ٗـ س ح ( وينظر : التيذيب ) ـ س ح ( :  ( المحكـ )ٗ)
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ٕٖٙٗ 

ا:
ُ
ش
َ
ض
ُ
اي

ْـّ اْلِمػيـِ َوَفػْتِح اْلُمْعَجَمػةِ -يقوؿ الحافظ: "َوُمَضُر  َي ِبػَذِلَؾ ِرَنَّػُو  -ِبَضػ ُيَقاُؿ:ُسػمّْ
المََّبِف اْلَماِضِر َوُىَو اْلَحاِمُض، َوِفيِو َنَظٌري ِرَنَُّو َيْسَتْدِعي َأنَُّو َكاَف َلُو َكاَف ُموَلًعا ِبُشْرِب 

َُُو، َواَل َيْمَزـُ َأْف  ْيُرُه ُبؿ َأف َيتَِّصؼ ِبَيِذِه الّصفة، نعـ ُيمكف َأْف َيُكوَف َىَذا اْشِتَقا َُ اْسـٌ 
َيِة   .(ٔ)"َيُكوَف ُمتَِّصًفا ِبِو َحاَلَة التَُّسمّْ

َي ِبػػَذِلَؾ ِرَنَّػػُو َكػػاَف ُيِحػػبُّ ُشػػْرَب المَّػػَبِف  ُِيَؿ:ُسػػمّْ َُْولػػو )ابػػف ُمَضػػَر(  ويقػػوؿ: "
ػػُر اْلُقمُػػوَب  َي ِبػػَذِلَؾ ِلَبَياِضػػِو، َوُِيػػَؿ: ِرَنَّػُو َكػػاَف ُيَمضّْ اْلَماِضػِر َوُىػػَو اْلَحػػاِمُض، َوُِيَؿ:ُسػمّْ

 .(ٕ)لحسنو وجمالو "
اف لمحافظ في عمػة تُسػ مَّْية مضػر بػذلؾ، ذىػب فػي اروؿ إلػى أف السػبب َنصَّ

كونو مولًعا بشرب المبف الماضر أي: الحامض، ووافقػو عمػى ذلػؾ الخميػؿ فقػاؿ: "ِإفَّ 
، وأكد المعنى نفَسو أبو عبيد، حينما ذىب إلػى (ٖ)ُمَضَر كاَف مولًعا بشربو فُسمَّْي بو"

ثػـ نقػؿ عػف  أبػي البيػداء أف الماضر مف المبف: الذي يحػذي المسػاف ُبػؿ أْف ُيػدرؾ، 
، وأكد عمى ىذا ابف سيده، وزاد العمة الثانية التي ذكرىػا (ٗ)أف اسـ ُمَضر مشتؽّّ منو

الحافظ فقاؿ: "وُمضُر اسـُ َرُجٍؿ ُيؿ:ُسمَّْي بوي رنو كاف ُمولًعا ِبُشْرِب المَّػَبِف الَماِضػِر، 

                                           

 . ٜٕ٘/ٙ( فتح الباري : ٔ)

 . ٗٙٔ/ٚ( السابؽ : ٕ)

،  ٚ٘ٗ/ٔ، والمخصػػػص: ٕٚ/ٕٔ، وينظػػػر: التيػػػذيب )ـ ض ر(:  ٓٗ/ٚ( العػػػيف )ـ ض ر(: ٖ)
 .ٚٚٔ/٘والمساف )ـ ض ر(: 

داوودي، الناشػر: ، تح/صفواف عدناف  ٙٚٗ/ٕ( الغريب المصنؼ ربي عبيد القاسـ بف سالـ: ٗ)
ىػػػ، وينظػػر: الجػػراثيـ البػػف ُتيبػػة ٘ٔٗٔ/ٗٔٗٔمجمػػة الجامعػػة اإلسػػالمية بالمدينػػة المنػػورة، 

، تح/ محمػد جاسػـ الحميػدي، الناشػر: وزارة الثقافػة، دمشػؽ، والصػحاح)ـ ٜٖٖ/ٔالدينوري: 
 . ٚ٘ٗ/ٔ، والمخصص: ٚٔٛ/ٕض ر(: 
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عينػي وأشػار إلػى أف اشػتقاؽ ، كمػا ذكػر الػوجييف البػدر ال(ٔ)وُيؿ ُسمَّْي بو ِلَبياِضو "
َي ِبِو لبياض َلونو، َواْلعرب تُسمَّْي  ُمضر مف المضيرة َوُىَو َشْيء يصنع مف المَّبف ُسمّْ

 .(ٕ)اْرَْبَيض َأْحَمر َفمَذِلؾ ُسمَّْيت ُمضر اْلَحْمرَاء
كونػػو ُسػػمَّْي بػػذلؾ رنػػو كػػاف -أمػػا العمػػة الثالثػػة التػػي نػػص عمييػػا ابػػف حجػػر

ػػُر اْلُقمُػػ ، وىػػي ُتمَمػػح عنػػد (ٖ)فمػػـ أرىػػا إال عنػػد القسػػطالني -وَب لحسػػنو وجمالػػوُيَمضّْ
العكبػػري فػػي ُولػػو: "اشػػتقاؽ ُمضػػر مػػف المَّػػبف الماضػػر َوُىػػَو الحػػامض، َوُيػػؿ: مػػف 

، وعند ابف ُتيبة فيمػا نقمػو عػف بعضػيـ كونػو (ٗ)الشَّْيء الَمِضر َوُىَو الرَّاِئؽ اْلحسف"
 .(٘)ُسمَّْي بذلؾ لبياضو

 ذؼهٛك:
عمتػػاف متازرتػػاف، فربمػػا كػػاف لشػػرب المػػبف الماضػػر أثػػر فػػي نضػػرة وجػػو وال

ُر اْلُقُموَب لحسنو وجمالو.  شاربو، وحالوة وجيو، ولذا كاف  ُيَمضّْ
ٕا:
ْ
د
َّ
اانُ

َي َنْجػػًواي  َُْولػػو )اسػتنجي( َأي: ِإْنػػزَاؿ النَّْجػػو َوُىػَو اْلَغػػاِئط، ُسػػمّْ يقػوؿ الحػػافظ: "
ْجوة َوُىَو اْلُمْرَتفع مف اَرْرضي ليأخذوا ِمْنُو َما يزيمػوف ِبػِو َرنيـ َكاُنوا يقصدوف ِبِو النَّ 

 .(ٙ)َأَثره، َفُسمّْى باسمو"

                                           

، وعمدة القاري )ـ ض ر(: ٚٚٔ/٘، وينظر: المساف )ـ ض ر(: ٕٕٓ/ٛ( المحكـ )ـ ض ر(: ٔ)
 .ٖٓٔ/ٗٔ، وتاج العروس )ـ ض ر(: ٛٙ/ٙٔ

 . ٛٙ/ٙٔ( عمدة القاري: ٕ)

 . ٗٛٔ/ٙ( إرشاد الساري لمقسطالني: ٖ)

 . ٖٕٛ/ٗ( شرح ديواف المتنبي: ٗ)

 . ٓٛ، وأدب الكاتب:  ٕٓ٘/ٕ( ُريب الحديث البف ُتيبة: ٘)

 . ٖٜٔ/ٔ( فتح الباري : ٙ)
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ُسػػمَّْي بػػذلؾي رنيػػـ كػػانوا يقصػػدوف ِبػػِو النَّْجػػوة َوُىػػَو  يػػرى الحػػافظ أف النَّْجػػو
ُولػو:  اْلُمْرَتفع مف اَرْرضي ليأخذوا ِمْنُو َما يزيموف ِبِو َأَثره، وىو موافػؽ لألزىػري فػي

"وأصػػؿ ىػػذا مػػف النَّْجػػوة، والنَّْجػػوة مػػا ارتفػػع مػػف اررض، فكػػاف الرجػػؿ إذا أراد ُضػػاء 
الحاجة، طمػب النَّْجػوة مػف اررض ليسػتتر بيػا، فكػانوا يقولػوف: ُػد مػّر فػالف ينجػو، 

َسػْمُت َمْوِضػَع النَّْجػِو َأْو (ٔ)أي: يطمب مكاًنا مرتفًعا" َُ ، وأضاؼ الفيومي: "َواْسَتْنَجْيت: 
ََُطْعتَػُو ِمػْف َأْصػِمِوي  ُؿ َمػْأُخوٌذ ِمػَف اْسػَتْنَجْيت الشَّػَجَر إَذا  َمَسػْحُتُو ِبَحَجػٍر َأْو َمػَدٍر، َواْرَوَّ
ِرَفَّ اْلَغْسَؿ ُيِزيُؿ اْرََثَر، َوالثَّاِني ِمف اْسَتْنَجْيُت النَّْخَمػَة إَذا اْلَتَقْطػَت ُرَطَبَيػاي ِرَفَّ اْلَمْسػَح 

، بينمػػا ذىػػب القاضػػي عيػػاض إلػػى أف المفظػػة (ٕ)َجاَسػػَة َبػػْؿ ُيْبِقػػي َأَثَرَىػػا "اَل َيْقَطػػُع النَّ 
مأخوذة مف النَّْجو َوُىَو: القشر واإلزالة، َوُيؿ: مف النَّْجوة، والنَّْجوة ُىَو َما اْرَتفػع مػف 

 .(ٖ)اَرْرضي الستتارىـ لَذِلؾ بَيا، َوُيؿ: الرتفاعيـ وتجافييـ َعف اَرْرض ِعْند َذِلؾ
وكال العمتػػيف صػػحيٌح، فػػالنَّْجو مػػف الَقْشػػر واإلزالػػةي رف فيػػو تطييػػرًا تعميػػؽ:

وتطييًبا رثر الفضالت، وكاف الرجؿ إذا أراد ُضاء الحاجة، طمػب النَّْجػوة مػف اررض 
 ليستتر بيا، فال تعارض.

                                           

، وتيػذيب المغػة ٓٙٔ، ٜ٘ٔ/ٔ، وينظػر: ُريػب الحػديث البػف ُتيبػة: ٕٗ/ٔ( الزاىر لألزىػري: ٔ)
، وكشػػػػؼ المشػػػػكؿ مػػػػف حػػػػديث ٗٙ، وأدب الكاتػػػػب  ٜٖٛ/٘، ومقػػػػاييس المغػػػػة: ٖٙٔ/ٔٔ

، وعمػػػدة القػػػاري: ٖٕ، والمطمػػػع لمبعمػػػي الحنبمػػي : ٖ، وطمبػػػة الطمبػػة: ٕٗٙ/ٖالصػػحيحيف: 
ٕ/ٕٛٚ. 

، والمسػػاف: ٕٙ/٘، والنيايػػة: ٖٙاظ التنبيػػو: ، وينظػػر: تحريػػر ألفػػٜ٘٘/ٕ( المصػػباح المنيػػر: ٕ)
 .ٕٚٛ/ٕ، وعمدة القاري: ٜٕ/ٓٗ، وتاج العروس ٖٚٓ/٘ٔ

 .٘/ٕ( مشارؽ ارنوار: ٖ)
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النيا:
َ
ط
ِّ
اانُ

ُ
اخ
َ
ار

َيْت ِبػِو َأسػَماُء بنػتُ  أبػي بكػري ِرَنََّيػا َكاَنػت  يقوؿ الحػافظ: "َذاُت النَّْطاُيف:ُسػمّْ
تْجَعؿ َلَيا نطاُا َفوؽ نطاؽ، َوُيؿ: َكاَف َلَيا اْثَنػاف تمػبس ِإْحػَداىَما َوتحمػؿ ِفػي ا خػر 

 .(ٔ)الزَّاد ِإَلى َأِبيَيا"
َُِيػا  ُِْطَعػًة ِمػْف ِنَطا ََُطَعػْت  يُره أف َأْسَماء ِبْنػت َأِبػي َبْكػٍر  ذكر ابُف أبي حاتـ ُو

َُْيفِ َفَأْوَكْت ِبِو الْ  ، وذكر ابُف بطاؿ أنيػا ُالػت ربييػا: (ٕ)ِجرَاَب، َفِمَذِلَؾ ُتَسمَّى َذاَت النَّْطا
َُػػاَؿ: َفُشػػقّْيِو اْثَنػػْيِف، َواْرِبِطػػي ِبَواِحػػٍد السّْػػَقاَء  ُِي،  َوالمَّػػِو َمػػا َأِجػػُد َشػػْيًئا َأْرِبػػُط ِبػػِو ِإال ِنَطػػا

َُْيفِ َوِبا َخِر السُّْفَرَة، َفَفَعْمت، َفِمَذِلَؾ ُسمّْ   .(ٖ)َيْت َذاَت النَّْطا
ًُػا  َُْيِفي ِرَنََّيػا َكاَنػْت ُتَطػاِرُؼ ِنَطا َيْت َأْسػَماُء َذاِت النَّْطػا ُِيَؿ:ُسمّْ يقوؿ النووي: "

ََُيػا اْلَواِحػَد ِنْصػَفْيِف، َفَجَعَمػْت  َفْوَؽ ِنَطاٍؽ، َواْرََصحُّ  َيْت ِبَذِلَؾ ِرَنََّيا َشقَّْت ِنَطا : َأنََّيا ُسمّْ
)ػرًا َواْكَتفَ ػا َصِغيػا ِنَطاًُ ػَحَدُىمَ أَ   .(ٗ)("( َوَأِبي َبْكٍر)ْت ِبِو، َواْ َخَر ِلُسْفَرِة النَِّبيّْ

                                           

 . ٜٙٔ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

، وتفسػػػير الخػػػازف: ٖٔ٘/ٕ، وينظػػػر: تفسػػػير البغػػػوي:  ٜٜٚٔ/ٙ( تفسػػػير ابػػػف أبػػػي حػػػاتـ: ٕ)
رشاد السار  ٕٗٓ/ٗ، والدر المنثور: ٕٖٙ/ٕ  .ٕٚٔ/ٙي لمقسطالني: ، وام

 .ٖٕٙ/ٗٔ، وينظر: عمدة القاري:  ٖٗٔ/٘( شرح صحيح البخاري البف بطاؿ: ٖ)

، وينظػػر: تفسػػير ُريػػب مػػا فػػي الصػػحيحيف: ٓٓٔ/ٙٔ( شػػرح النػػووي عمػػى صػػحيح مسػػمـ: ٗ)
، تػػح/ عرفػػات مطرجػػي، الناشػػر: ٜٕ٘، ودرة الغػػواص فػػي أوىػػاـ الخػػواص لمحريػػري: ٙٙٔ/ٔ

 .ٜٜٛٔ/ٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط –مؤسسة الكتب الثقافية 
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، وابػُف (ٗ)، وابُنػالجوزي(ٖ)، وارزىػري(ٕ)، وابُف دريد(ٔ)وبمثؿ ىذا ُاؿ أبو عبيد
يُرىـ (٘)ارثير  .(ٙ)،ُو

اذؼهٛك:
ََُيػػا اْلَواِحػػَد يػػا )ومػػا ذىػػب إليػػو أئمػػة المغػػة ىػػو الصػػواب، كون ا( َشػػقَّْت ِنَطا

(  (.( َوَأِبي َبْكٍر)ِنْصَفْيِف، َفاستخدمت َأَحَدُىَما، َواْ َخَر جعمتو ِلُسْفَرِة النَِّبيّْ
ا:
ُ
ٓش
َّ
اانُ

يقػػوؿ الحػػافظ: "َوالنَّْيػػُر ِبَفػػْتِح اْلَيػػاِء َوُسػػُكوِنَيا: َمػػا َبػػْيَف َجْنَبػػِي اْلَواِدي،ُسػػمَّْي 
 .(ٚ)ِتِو"ِبَذِلَؾ ِلَسعَ 

، وزاد ابػػُف فػػارس كونػػو ُسػػمَّْي بػػذلؾ (ٛ)وىػػو مػػا وافقػػو عميػػو الثعمبػػي والبغػػوي
، فيما ذىػب النػووي إلػى أف اْرَْنَيػار جمػع نيػر ِبَفػْتح (ٜ)َرنَُّو َيْنَيُر اْرَْرَض َأْي َيُشقَُّيا

َتْيِف: ُمْشَتّؽ مف أنيْرتُ  سكانيا، َويجمع َأْيضا عمى ُنُير ِبَضمَّ يػَره َأي:  اْلَياء وام َُ الدَّـ َو
 .(ٓٔ)أسْمُتو

                                           

 . ٖٗٙ/ٔ، والمخصص:  ٕٚ٘/ٖ( ُريب الحديث ربي عبيد: ٔ)

 . ٕٜ٘/ٕ( جميرة المغة )ف ىػ ر(: ٕ)

 . ٕ٘/ٜ( تيذيب المغة)ف ىػ ر(: ٖ)

 . ٚٔٗ/ٕ( ُريب الحديث البف الجوزي: ٗ)

 . ٘ٚ/٘( النياية)ف ىػ ر(: ٘)

، وتػاج العػروس)ف  ٕٜٙ)ف ىػػ ر(: ، وينظػر: القػاموس المحػيط ٖ٘٘/ٓٔ( المساف)ف ىػ ر(: ٙ)
 .ٕٗٗ/ٕٙىػ ر(: 

 . ٔٔ/ٕ( فتح الباري : ٚ)

 .ٕٛٗ/ٖ، وروح البياف:  ٜٗ/ٔ، وينظر: تفسير البغوي: ٓٚٔ/ٔ( تفسير الثعمبي: ٛ)

 .ٕٖٙ/٘( مقاييس المغة)ي ـ ف(: ٜ)

 . ٕٚٔ( تحرير ألفاظ التنبيو ٓٔ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٜٙ 

 ذؼهٛك:
واالتسػػاع والسػػيالف معنيػػاف ظػػاىراف فػػي النيػػر، ُيضػػاؼ إلييمػػا أنػػو َيْنَيػػُر 

 اررض أي: يشقيا، ويأخذ طريقو فييا.
ا:
ُ
ٍ
َ
ً
َ
ٛ
ْ
اان

َُػْوُؿ َأِبػ َيْت اْلَيَمُف ِرَنََّيا َعػْف َيِمػيِف اْلَكْعَبػِة(: ُىػَو  َُْوُلُو )ُسمّْ ي يقوؿ الحافظ: " 
َي اْلَيَمُف َيَمًنا ِلُيْمِنػِو،  َُاَؿ: ِإنََّما ُسمّْ ُُْطُرٍب  َُِعِة، َوَرَوى َعْف  َُاَلُو ِفي َتْفِسيِر اْلَوا ُعَبْيَدَة، 
َُْبَؿ َبنُ  ـُ َشَأًما ِلُشْؤِمِو، َوَُاَؿ اْلَيْمَداِنيُّ ِفي اْرَْنَساِب: َلمَّا َظَعَنِت اْلَعَرُب اْلَعاِرَبُة َأ و َوالشَّا

ـَ ََُطػػ ََُطػػٍف َفُسػػمُّوا اْلػػَيَمَف، َوَتَشػػاَء ِف ْبػػِف َعػػاِمٍر َفَتَيػػاَمُنوا، َفَقاَلػػِت اْلَعػػَرُب: َتَياَمَنػػْت َبُنػػو 
ـْ ِحػيَف َتَبْمَبَمػْت ِبَباِبػَؿ، َأَخػَذ  َُْت أَْلِسَنُتُي اْ َخُروَف َفُسمُّوا َشاًما، َوُِيَؿ: ِإفَّ النَّاَس َلمَّا َتَفرَّ

ـْ َعْف َيمِ  ـْ َعْف ِشَماِلَيا َفُسمُّوا َشاًما، َوُِيػَؿ: َبْعُضُي يِف اْلَكْعَبِة َفُسمُّوا َيَمًنا، َوَأَخَذ َبْعُضُي
ـُ ِبَساـِ ْبِف ُنوٍح " َيِت الشَّا َُْحَطاَف، َوُسمّْ َيْت اْلَيَمُف ِبَيَمِف ْبِف  ِإنََّما ُسمّْ
(ٔ). 

َية الشاـ واليمف، نص أبػو عبيػد ا لبكػري عمييػا تعددت ارُواؿ في سبب تُسمّْ
وزيادة، فقيؿ: رّنو عف يميف الكعبة، والّشاـ رّنو شماليا، وُيؿ: ُسمَّْي اليمف لُيْمنػو 

، بينما ذىب الكمبي إلػى أنػو ُسػمَّْي شػاًما لشػامات فػي أرضػو بػيض (ٕ)والّشاـ لشؤمو
 . (ٖ)وسود، وذلؾ في التراب والبقاع

ي: ُسمَّْي بػ )ساـ بف نوح(ي رّنو أّوؿ مف نزلو، فمّما نزلتػو العػرب  وُاؿ الشُر
َيْت الػيمف لتيػامنيـ  -والساـ ىو الموت -تطّيرت مف أف تقوؿ ساـ فقالت شاـ  وُسػمّْ

، وُاؿ يػاُوت بعػد أف ذكػر أف النػاس كثُػروا بمكػة فمػـ تحمميػـ، فالتأمػت بنػو (ٗ)إلييا

                                           

 . ٕٖ٘/ٙ( فتح الباري : ٔ)

 ـ.ٕٜٜٔ، دار الغرب اإلسالميٖٗٗ/ٔعبيد البكري: ( المسالؾ والممالؾ ربي ٕ)

 ( السابؽ نفسو.ٖ)

 . ٚٗٗ/٘( السابؽ نفسو، وينظر: معجـ البمداف: ٗ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٚٓ 

َيْت بذلؾ، ُاؿ: "ُوليـ )تيامف الناس( ف ُسّموا يمف إلى اليمف، وىي أيمف اررض فُسمّْ
اليمف فيو نظر رف الكعبة مربعة فال يميف ليا وال يسار، فيذا كانت اليمف عف يمػيف 
ُػػـو كانػػت عػػف يسػػار آخػػريف وكػػذلؾ الجيػػات ارربػػع، إال أف يريػػد بػػذلؾ مػػف يسػػتقبؿ 

، ونػص ترجمػاف القػرآف عمػى أف (ٔ)الركف اليمػاني فينػو أجّميػا فػيًذا يصػّح، والل أعمػـ
ت، فمف تيامف ، فيمػا ذىػب الفيػومي إلػى أف اْلػَيَمف (ٕ)منيـ ُسمَّْيت الػيمف العرب تفُر

َي ِبَذِلَؾ ِرَنَُّو َعْف َيِميِف الشَّْمِس ِعْنَد ُطُموِعَيا ، َوُِيَؿ ِرَنَُّو َعْف َيِميِف اْلَكْعَبةِ   .(ٖ)ُسمّْ

                                           

 .ٚٗٗ/٘( معجـ البمداف: ٔ)

 ( السابؽ نفسو .ٕ)

 . ٔٛٙ/ٕ( المصباح المنير)ي ـ ف(: ٖ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٚٔ 

اادلثسثاانثاَٙ
حاانشٙءاتاعىأظٛفرّا:

َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
اذغ

ا:
ُ
ج
َ
ش
ْ
ً
َ
د
ْ
اان

َيْت ِبػَذِلَؾ اِلْجِتَمػاِع النَّػاِس يقوؿ الحافظ: "َواْلَجمْ  ـٌ ِلُمْجَتَمػِع اْلَحَصى،ُسػمّْ َرُة: اْسػ
ػػَغاَر  ػػَر َبُنػػو فُػػاَلٍف ِإَذا اْجَتَمُعػػوا، َوُِيػػَؿ: ِإفَّ اْلَعػػَرَب ُتُسػػمَّْي اْلَحَصػػى الصّْ ِبَيػػا، ُيَقػػاُؿ: َتَجمَّ

َيَة الشَّػػْيِء ِباَلِزِمػػِو، َوُِيػػَؿ:  َيْت َتُسػػمّْ ػػا َعػػَرَض َلػػُو ِجَمػػارًا، َفُسػػمّْ ـَ َلمَّ ـَ َأْو ِإْبػػرَاِىي ِرَفَّ آَد
َيْت ِبَذِلَؾ"  .(ٔ)ِإْبِميُس َفَحَصَبُو َجَمَر َبْيَف َيَدْيِو َأْي: َأْسَرَع، َفُسمّْ

َية الجمػرة يعػود إلػى اجتمػاع النػاس بيػا، أو  أشار الحافظ إلى أف سبب تُسػمّْ
َية الشيء باسـ الزموي رف العرب تسمى الح صى الصغار جمارًا، أو إلسػراع مف تُسمّْ

ػد أشػار ابػف ارثيػر إلػى العمػؿ الػثالث ، فيمػا مػاؿ (ٕ)إبميس حينمػا حصػبو إبػراىيـ، ُو
ارزىري إلى التعميؿ اروؿ فالَجْمَرة عنده: اْجتماُع اْلَقِبيَمة الَواحدة عمى مف ناوأىا مػف 

مػػى بِمًنػػى جمػػراتي رفَّ كػػؿَّ سػػاِئر اْلَقَباِئػػؿ، َوِمػػْف َىػػَذا ُيػػؿ لمواضػػع الِجمػػار الَِّتػػي ُترْ 
 .(ٖ)ُمْجَتمِع َحًصى ِمْنَيا َجْمَرة، َوِىي ثالُث َجَمرات

وذىػػب القرافػػي مػػف عممػػاء المالكيػػة إلػػى أف الجمػػار اسػػـ لمحصػػى ال لممكػػاف 
نمػػا ُسػػمَّْي الموضػػع جمػػرة باسػػـ مػػا جػػاوره، وىػػو اجتمػػاع  والجمػػرة اسػػـ لمحصػػاة، وام

 .(ٗ)الحصى فيو

                                           

 . ٖٖٙ/ٔ، وسبؿ السالـ: ٜٓ/ٓٔ، وينظر: عمدة القاري: ٖٛ٘، ٕٛ٘/ٖ( فتح الباري : ٔ)

 . ٚٗٔ/ٗ، وينظر: المساف)ج ـ ر(: ٕٜٕ/ٔ( النياية)ج ـ ر(: ٕ)

، والمسػػػػاف)ج ـ ر(: ٕٜٕ/ٔ، وينظػػػػر : النيايػػػػة)ج ـ ر(:  ٖ٘/ٔٔ( تيػػػػذيب المغػػػػة)ج ـ ر(: ٖ)
ٗ/ٔٗٚ . 

اة المفاتيح:  ٕٙٗ/ٖ( إرشاد الساري لمقسطالني: ٗ)  . ٙٚٔ/ٜ، ومُر



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٚ 

 ذؼهٛك:
بأنيػػػا ُسػػػمَّْيت بػػػذلؾ مراعػػػاة لممعنيػػػيف جميًعػػػاي رف النػػػاس  ويمكػػػف القػػػوؿ

 يتجمَّروف عندىا أي يتجمعوف، ورنيا ُترمى بالجمار أي بالحصى الصغار.
شا:
ْ
ث
َ
ااحل

َُْولػػو )حبػػر اْلَعػػَرب( ِبَفػػْتح َأولػػو وكسػػره َأي: عػػالميـ، َوَُولػػو  يقػػوؿ الحػػافظ: "
 .(ٔ)بذلؾ لمِحْبر الَِّذي يْكتب ِبِو" )َكْعب اْرَْحَبار( َأي اْلَعالـ، َوُيؿ: ُسمّْيَ 

نص الحافظ عمى أف الحبر إنمػا ُسػمَّْي بػذلؾ لمِحْبػر الَّػِذي يْكتػب ِبػِو، ووافقػو 
والمبرُد، ورََأَيا أنو ُسمَّْي بذلؾ لمكاف الحبر الذي ُيكتب بػو، وذلػؾ رنػو صػاحب  الفراءُ 

لمغػػة كػػؿ نعمػػة حسػػنة، ، بينمػػا ذىػػب الزجػػاج إلػػى أف )الَحْبػػَرة( فػػي ا(ٕ)كتػػٍب وعمػػـو
والتَّْحبيػػر ىػػو التحسػػيف، والَحْبػػُر: الِعػػالـ أيًضػػا ىػػو مػػف ىػػذا، والمعنػػى أنػػو متخمّْػػؽ 

)ُيْحَبػػُروَف( (ٖ)بأحسػػف أخػػالؽ المػػؤمنيف ، ونقػػؿ القرطبػػي عػػف َعِمػػّي ْبػػف ُسػػَمْيَماَف أفَّ
ـْ َأثَػُر النَِّعػيـِ ، َواْلَحْبػُر ُمْشػَتؽّّ ِمػفْ  ، ويػرى أبػو عبيػدة أنػو (ٗ)َىػَذا  معناه: َيَتَبػيَُّف َعَمػْيِي

إنمػػا ُسػػمَّْي َحْبػػرًا لمػػا يبقػػى مػػف أثػػر عمومػػو فػػي ُمػػوب النػػاس وأفعالػػو الحسػػنة التػػي 
نما ُسمَّْي العالـ حبرًا لما عميو مف أثر جمػاؿ العمػـ"(٘)يقتدى بيا  ، وذىػب (ٙ)،ُاؿ: "وام

مػـ أي: يبينونػو ابف أبي حاتـ إلى أنػو مػف التَّحبيػر وىػو التحسػيف، فيػـ يحبّْػروف الع

                                           

 . ٔٓٔ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

، والزاىػػػػر: ٖٕ/٘، وتيػػػػذيب المغػػػػة )ح ب ر(: ٚٛ/ٔيث ربػػػػي عبيػػػػد: ( ينظػػػػر: ُريػػػػب الحػػػػدٕ)
، وتفسػػػػير الخػػػػازف: ٚ٘ٔ/ٗ، والمسػػػػاف )ح ب ر(: ٕٓٙ/ٕ، والصػػػػحاح )ح ب ر(: ٕٕٗ/ٕ
 .ٚٔٔ/ٔ، والمصباح )ح ب ر(: ٚٗ/ٕ

 . ٖٛٓ/ٗ، وينظر : تفسير الثعالبي : ٓٛٔ/ٗ( معاني القرآف لمزجاج: ٖ)

 . ٕٔ/ٗٔ( تفسير القرطبي: ٗ)

 . ٚٗ/ٕسير الخازف: تف (٘)

 ( السابؽ نفسو .ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖٚ 

، َفسػمى اْلَعػالـ: حبػرًاي لتػأثير عممػو ِفيػِو َوِفػي (ٔ)ويزينونو، وىو ُمَحبَّر فػي صػدورىـ 
يره، َكَأنَُّو اْلَعالـ اْلَعاِمؿ  ـَ َأْي ُيَبيُّْنوَنػُو (ٖ)،ووافقو المبرد (ٕ)َُ ـْ ُيَحبُّْروَف اْلِعْمػ ، ورأى أنُي

ـْ َوُيَزيُّْنوَنُو، َوُىػَو ُمَحبَّػٌر ِفػي ُصػدُ  ورِِى
َي اْلِحْبػُر الَّػِذي (ٗ) ، ونقػؿ عنػو القرطبػي أنػو ُسػمّْ

 .(٘)ُيْكَتُب ِبِو ِحْبرًا ِرَنَُّو ُيْحَبُر ِبِو َأْي ُيَحقَُّؽ ِبوِ 

: ِحْبػػٌر  َي اْلِحْبػػُر ِحْبػػرًا  َفَقػػاَؿ: ُيَقػػاُؿ ِلْمَعػػاِلـِ ـَ ُسػػمّْ : َسػػأَْلُت اْلَفػػرَّاَء ِلػػ َوَُػػاَؿ الثَّػػْوِريُّ
َُاَؿ:َوَحْبٌر، َفا َـّ ُحِذَؼ َكَما  و َأْي: َأْىػَؿ ٕٛ يوسػؼ: َوْسَئِؿ اْلَقْرَيةَ ْلَمْعَنى ِمَداُد ِحْبٍر، ُث

َُاَؿ: َفَسأَْلُت اْرَْصَمِعيَّ َفَقاَؿ َلْيَس َىَذا ِبَشْيٍء، ِإنََّما ُسػمَّْي ِحْبػرًا ِلتَػْأِثيرِِه، ُيَقػاُؿ:  اْلَقْرَيِة، 
 .(ٙ)ْفَرٌة َأْو َسَوادٌ َعَمى َأْسَناِنِو ِحْبٌر، َأْي صُ 

َية الحبػػر، فينمػػا ُسػػمَّْي ِحْبػػرًا  وألمػػح أبػػو حيػػافَ إلػػى عمتػػيف أخػػرييف فػػي تُسػػمّْ
ِلَتْحِسيِنِو اْلَخطَّ َوَتْبِييِنِو ِإيَّاُه، َوُِيَؿ : ُسمَّْي ِحْبرًا ِلتَػْأِثيرِِه ِفػي اْلَمْوِضػِع الَّػِذي َيُكػوُف ِبػِو، 

 .(ٚ) ِمَف اْلَحبَّاِر َوُىَو اْرََثرُ 
فيمػػا أشػػار بعػػض الُمْحػػَدثيف إلػػى أف َمػػادَُّة )ح ب ر( ِفػػي المَُّغػػِة تَػػُدؿُّ َعَمػػػى 
ػػِة َواْلَفَصػػاَحِة،  َُ يَنػػِة الَِّتػػي َتُسػػرُّ النَّػػاَس، فِشػػْعٌر ُمَحبَّػػٌر: ُمػػَزيٌَّف ِبُنَكػػِت اْلَباَل اْلَجَمػػاِؿ َوالزّْ

ِي اْلَجِميػِؿ، َوِمْنػُو ُبػْرٌد ِحَبػَرٌة )ِباْلَكْسػِر( َوَحِبيػٌر، َوَثْوٌب ُمَحبٌَّر: ُمػَزيٌَّف ِبػالنُُّقوِش َأِو اْلَوْشػ

                                           

، ومشػارؽ ارنػوار: ٖ٘ٔ/ٖ، وينظػر: المحكػـ )ح ب ر( :  ٖٖٚ/ٕٔ( تفسير ابػف أبػي حػاتـ: ٔ)
ٔ/ٔٚ٘. 

 . ٔٗ/ٕ( تفسير السمعاني: ٕ)

 ( السابؽ نفسو.ٖ)

 .ٖٚٗ/ٚ، وينظر: تفسير المباب: ٜٛٔ/ٙ( تفسير القرطبي: ٗ)

 ( السابؽ نفسو.٘)

 . ٕٓٗ/ٖٕ، وعمدة القاري   ٖٚٗ/ٚ، وينظر : المباب  ٜٛٔ/ٙ( القرطبي ٙ)

 . ٕٛ٘/ٗ( البحر المحيط: ٚ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٚٗ 

، يقوؿ : " َفُيْحَتَمُؿ َأْف َيُكوَف ِإْطاَلُؽ َلْفِظ (ٔ)َوُىَو َثْوٌب ُذو ُخُطوٍط ِبيٍض َوُسوٍد َأْو ُحْمرٍ 
وَف ِمػَف اْلِحْبػِر الَّػِذي ُيْكتَػُب اْلَحْبِر َعَمى اْلَعاِلـِ َمْأُخوًذا ِمْف َىَذا اْلَمْعَنى، َوُيْحَتَمػُؿ َأْف َيُكػ

 .(ٕ)ِبِو"
اذؼهٛك:

، وكمػا أف الِحْبػر أي:  والِعمُؿ متكاتفٌة متازرٌة، فػ )الَحْبر( صاحُب كتػٍب وعمػوـٍ
المداد أثره واضح، فكذا العالـ أثره باٍؽ في ُموب الناسي رنو متخمؽ بأحسف أخػالؽ 

ت تمػػؾ الخشػػية عمػػى صػػفحة ( فقػػد انطبعػػالمػػؤمنيف، ولخشػػيتو وخوفػػو مػػف الل )
 وجيو، فزادتو جمااًل عمى جمالو. 

ادا:
َّ
ذ
َ
از

َي اْلَبػػوَّاُب  ْحػػَداِد: اْلَمْنػػُع، َوِمْنػػُو ُسػػمّْ َُػػاَؿ َأْىػػُؿ المَُّغػػِة: َأْصػػُؿ اإلِْ يقػػوؿ الحػػافظ: "
َيِت اْلُعُقوَبػػُة َحػػدِّا ِرَنََّيػػا تَػػْرَدُع َعػػِف الْ  َمْعِصػػَيِة..... َوَُػػاَؿ َحػػدَّاًداي ِلَمْنِعػػِو الػػدَّاِخَؿ، َوُسػػمّْ

َي اْلَحِديُد َحِديًدا ِلاِلْمِتَناِع ِبِو َأْو اِلْمِتَناِعِو َعَمى ُمَحاِوِلِو، َوِمْنُو َتْحِديػُد النََّظػ ِر اْلَفرَّاُء:ُسمّْ
 .(ٖ)ِبَمْعَنى اْمِتَناِع َتَقمُِّبِو ِفي اْلِجَياِت"

َياتيا،  نص شامؿ لمحافظ ابػف حجػر شػمؿ عػدة ألفػاظ، مػع بيػاف عػالت تُسػمّْ
وذلؾ أنو يجمعيا كميػا مػادة )ح د د(، يقػوؿ ابػف دريػد: "وأصػؿ اْلَحػد: اْلَمْنػع، ُيَقػاؿ: 
اف حداًدا لَمنعو، َكَأنَُّو يْمَنػع مػف  َحدَّني َعف َكَذا َوَكَذا ِإذا َمَنَعِني َعنُو، َوِبو ُسمَّْي السَّجَّ

                                           

ـ، ٜٜٓٔ، الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتػاب، ٜٕٖ/ٙ( تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: ٔ)
 .ٕٖٛ، ٕٖٚ/ٔوينظر: النياية: 

 . ٜٕٖ/ٙ( تفسير المنار: ٕ)

 . ٘ٛٗ/ٜ( فتح الباري : ٖ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٚ٘ 

نََّيا َتُحد، َأي تمنع مف إْتَياف َما ُجعمت ، وأضاؼ ارزىري: "ُسمَّْيت حدوًدا ِرَ (ٔ)اْلَحَرَكة"
عقوبات ِفيَيا، َوُسمَّْيت ارولى حدوًدا ِرَنََّيا نيايػات نيػى الل َعػف تعػّدييا............ 
يَنة، ونػرى َأنػو َمػْأُخوذ مػف اْلَمْنػعي  َوَُاَؿ َأُبو عبيد: إحداد اْلَمْرَأة عمى َزوجَيا تركَيا الزّْ

 .(ٕ)ف َذِلؾ، َوِمْنو ُيؿ لمبواب: َحدَّاد، ِرَنَُّو يْمَنع النَّاس مف الدُُّخوؿ"ِرَنََّيا ُد ُمنعت م
َي اْلَحِديػػُد َحِديػػًداي ِرَنَّػػُو َيْمَنػػُع ِمػػْف ُوُصػػوِؿ  وزاد القرطبػػي عمييمػػا: "َوِمْنػػُو ُسػػمّْ

َيْت ُحُدوُد المَِّو ِرَنََّيػا َتْمَنػُع َأْف َيػدْ  ُخَؿ ِفيَيػا َمػا َلػْيَس ِمْنَيػا، السّْاَلِح ِإَلى البدف.... َوُسمّْ
َيِت اْلُحُدوُد ِفي اْلَمَعاِصيي رنيا تمنع أصحابيما  َوَأْف َيْخُرَج ِمْنَيا ُىَو ِمْنَيا، َوِمْنَيا ُسمّْ

يَنةِ  َيِت اْلَحادُّ ِفي اْلِعدَِّة، ِرَنََّيا َتْمَتِنُع ِمَف الزّْ  .(ٖ)" ِمَف اْلَعْوِد ِإَلى َأْمثَاِلَيا، َوِمْنُو ُسمّْ
وأجمؿ ابُف الجوزي بقولو: "وكّؿ مػا منػع شػيًئا فيػو حػداد... وأحػددت النظػر 

 .(ٗ)إلى فالف : إذا منعت نظرؾ مف ُيره"
حا:
َ
ً
َ
ط
ُ
ااحل

 .(٘)يقوؿ الحافظ: "َوُسمَّْيت َجَينَّـ الُحَطَمةي ِرَنََّيا َتْحِطـ َما يْدخؿ ِفيَيا"

                                           

ريػػػػب الحػػػػديث البػػػػف ُتيبػػػػة: ٜٛٔ، وينظػػػػر: إصػػػػالح المنطػػػػؽ: ٜ٘/ٔ(:( الجميػػػػرة)ح د دٔ) ، ُو
، ٖٖ٘/ٔ، والنيايػػة)ح د د(:  ٙٓ٘/ٕ، والمحكػػـ)ح د د(: ٚٚٗ، والزاىػػر لألزىػػري: ٖٕٔ/ٔ

 .ٕٗٔ/ٖوالمساف)ح د د(: 

، وتػػاج العػػروس)ح د د(:  ٓٗٔ/ٖ، وينظػػر: المسػاف)ح د د(: ٕٓٚ/ٖ( تيػذيب المغػػة)ح د د(: ٕ)
ٛ/ٚ. 

، وتفسػير ٕٛ/ٕ، وتفسير الثعمبػي: ٗ/ٕ، وينظر: مقاييس المغة)ح د(: ٖ/ٕلقرطبي: ( تفسير اٖ)
 .ٖٚ، ٕٖٔ/ٖ، وتفسير المباب:  ٕٚٚ/٘الفخر الرازي: 

 . ٕٗٔ/ٕ، وكشؼ المشكؿ: ٔ٘ٔ/ٔ( زاد المسير: ٗ)

 . ٙٓٔ/ٔ( فتح الباري : ٘)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٚٙ 

كونيػا تحطػـ مػا بػداخميا، ذىب الحافظ إلى أف سػبب تُسػمَّْية جيػنـ الحطمػة 
، وُاؿ الخطابي: "والُحَطَمة اسـ جينـي رنيا تحطـ مف (ٕ)، والثعمبي(ٔ)ووافقو الطبري

َُاَؿ المَّو تعالى:  َكالَّ َلُيْنَبَذفَّ ِفي اْلُحَطَمةِ ألقي فييا، 
(ٖ). 

ـُ َأْصٌؿ َواِحٌد ُىَو َكْسُر الشَّ ورأى ابف فارس أف  ، ليصػؿ ْيءِ اْلَحاُء َوالطَّاُء َواْلِمي
َيِت اْلُحَطَمػَة ِلَحْطِمَيػا َمػا َتْمَقػى في النيايػة إلػى أف النَّػارَ  ابػُف منظػور أف  ، وزادَ (ٗ)ُسػمّْ

َيِت النَّػاُر الُحَطَمػَة  ـُ، َوِمْنُو ُسػمّْ "الُحَطَمُة: ِمْف َأبنية اْلُمَباَلَغِة َوُىَو الَِّذي َيْكُثُر ِمْنُو الَحْط
ـُ ُكؿَّ َشيْ   .(٘)ٍء"َرنيا َتْحِط

 فما ذىب إليو ابف حجر مف التعميؿ لمحطمة بأنو تحطـ ما فييا صحيح.
فا:

َ
ش
ْ
خ
َ
اي

َُْولُػػُو )َمْخَرًفػػا( َأْي:  -ِبَفػػْتِح اْلِمػػيـِ َوالػػرَّاِء َوَيُجػػوُز َكْسػػُر الػػرَّاءِ -يقػػوؿ الحػػافظ: "
َي ِبَذِلَؾ ِرَنَُّو ُيْخَتَرُؼ ِمْنُو التَّْمُر َأْي: ُيْجتَ   .(ٙ)َنى"ُبْستَاًنا،ُسمّْ

وما ذكره الحافظ حكاه أبو عبيد عف اْرَْصػَمِعي ُػاؿ: "َواِحػد المخػارؼ َمْخػَرؼ 
نََّما ُسمَّْي مخرًفا ِرَنَُّو ُيْخَترؼ ِمْنُو َأي يجتنى" ، ويقوؿ ارزىري: (ٚ)َوُىَو جنى الّنخؿ، َواِم

                                           

 .ٜٛ٘/ٕٗ( تفسير الطبري : ٔ)

 .ٕٚٛ/ٓٔ( تفسير الثعمبي : ٕ)

 . ٕٗٗ/ٕحديث لمخطابي: ( ُريب الٖ)

، والمحكػػـ )ح ط ٕٔٗ/ٔ، وينظػػر: مجمػػؿ المغػػة )ح ط ـ(: ٛٚ/ٕ( مقػػاييس المغػػة )ح ط ـ(: ٗ)
 .٘ٓ٘/ٖٔ، وتاج العروس )ح ط ـ(: ٕٛٗ/ٖـ(: 

 . ٜٖٔ/ٕٔ( لساف العرب )ح ط ـ( : ٘)

 . ٓٗ/ٛ( فتح الباري : ٙ)

، ومشػػارؽ ٓ٘ٔ/ٚؼ(:  ، وينظػػر: تيػػذيب المغػػة )خ ر ٔٛ/ٔ( ُريػػب الحػػديث ربػػي عبيػػد: ٚ)
ريػػػب الحػػػديث البػػػف الجػػػوزي: ٖٖٕ/ٔارنػػػوار)خ ر ؼ(:  ، والمسػػػاف )خ ر ؼ(: ٕٗٚ/ٔ، ُو

ٜ/ٙٗ . 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٚٚ 

َأي: ُيذبَح فيْؤكػَؿ لحُمػُو،  ارزىري: "َوُيَقاؿ: ُسمَّْي اْلَحَمُؿ: َخُروًفاي ِرَنَُّو َبَمَ  َأْف ُيْخَترؼَ 
 .(ٔ)َكَما َيبمُ  التمُر االْخِترَاَؼ فُيْجَنى وُيْؤَكُؿ "

ََُتيَبة ىذا التفسير، وزعـ  وأورد الخطابي كالـ أبي عبيد، ثـ ُاؿ: "وأنكر ابف 
و أّنو ُمٌط بّيٌف مف َأِبي ُعَبْيٍدي رّنو ذكر أف المْخرَؼ َجَنػى الّنْخػؿ، وَجَنػى الَنْخػؿ: ُرَطُبػ

ّنما الْمخَرُؼ الَنْخُؿ بَعْينو، والدليُؿ َعَمى َذِلػَؾ ُػوؿ  َُاَؿ: وام َوَثَمره، وذلؾ َمْخروؼ النخؿ 
ني ُأريُد َأف َأْجَعَمو َصدًُة، أراد:إّف لػي َنْخػاًل، ثػـ أبي طمحة لمنبي) ( إفَّ لي َمْخرًفا وام

فػػي مػػذىب المَغػػة، انتصػػر لقػػوِؿ َأِبػػي ُعَبْيػػد وُػػاؿ: ىػػو َصػػِحيح، وَوْجُيػػو بػػّيٌف واضػػٌح 
 .(ٕ)والَمْخَرُؼ ُخْرَفُة الثََّمر، وىو ما ُيْخَترُؼ منو، كالَمْحرـِ في الُحرمة

ا:
ُ
ج
َ
ش
ْ
ً
ُ
خ
ْ
اان

ْـّ اْلَخػػػاِء اْلُمْعَجَمػػػِة َوُسػػػُكوِف اْلِمػػػيـِ -يقػػػوؿ الحػػػافظ : " َواْلُخْمػػػَرُة  َُػػػاَؿ  -ِبَضػػػ
: ُىػػَو ُمَصػػمِّى َصػػِغيٌر ُيْعَمػػُؿ ِمػػْف َسػػَعِؼ ال َيْت ِبػػَذِلَؾ ِلَسػػْترَِىا اْلَوْجػػَو الطََّبػػِريُّ نَّْخػػِؿ، ُسػػمّْ

َُػاَؿ اْرَْزَىػِريُّ  َيْت َحِصػيرًا، َوَكػَذا  َواْلَكفَّْيِف ِمْف َحرّْ اْرَْرِض َوَبْرِدَىػا، َفػِيْف َكاَنػْت َكِبيػَرًة ُسػمّْ
، وَ  ـْ زَاَد ِفػي النَّْياَيػِة: َواَل َتُكػوُف ِفي َتْيِذيِبِو، َوَصاِحُبُو َأُبو ُعَبْيٍد اْلَيَرِويُّ َوَجَماَعٌة َبْعػَدُى

َيْت ُخْمػَرًة ِرَفَّ ُخُيوَطَيػا َمْسػُتوَرٌة ِبَسػَعِفَيا، َوَُػاَؿ  َُػاَؿ: َوُسػمّْ ُخْمَرًة ِإالَّ ِفي َىػَذا اْلِمْقػَداِر، 
اَدُة َيْسُجُد َعَمْيَيا اْلُمَصمّْي" : ِىَي السَّجَّ  .(ٖ)اْلَخطَّاِبيُّ

ا
ُ
ج
َ
ش
ْ
ً
ُ
خ
ْ
نمػا ُسػمَّْيت بػذلؾ : سجادة مف حصػير ان صػغيرة بقػدر الوجػو والكفػيف، وام

، وُيؿ: رنيا ُتَخمُّْر وجو اررض أي: تستره، وُيػؿ: (ٗ)رنيا تستر الوجو عف اررض

                                           

 . ٔ٘ٔ/ٚ( تيذيب المغة )خ ر ؼ(: ٔ)

 .ٖٗٔ/ٕ، وكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف:  ٖٛٗ، ٕٛٗ/ٔ( ُريب الحديث لمخطابي: ٕ)

 . ٖٓٗ/ٔ( فتح الباري : ٖ)

، والتػػػػػاج)خ ـ ر(:  ٕٛ٘/ٗ، والمسػػػػػاف)خ ـ ر(: ٜٕٔ/ٔمزجػػػػػاج: ( ينظػػػػػر: معػػػػػاني القػػػػػرآف لٗ)
 .ٜٕٖ/٘، وخزانة اردب: ٖٕٔ/ٔٔ



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٚٛ 

، فيمػا يػرى صػاحب فػيض البػاري أنيػا ُسػمَّْيت (ٔ)وُيؿ: رف خيوطيا مستورة بَسَعفيا
 .(ٕ)ُخْمَرة الختمار ُلْحمَتيا مف ُسَداىا

اذؼهٛك:
مجتمعة في اْلُخْمػَرِة، فيػي تحفػظ الوجػو مػف اررض، كمػا أنيػا والوجوه كميا 

 بُسَداىا. توضع عمى اررض فتسترىا، وُلْحمَتيا مختمرة
الا:

َّ
خ
َّ
اانذ

ِلػػِو َوالتَّْشػػِديِد، ِمػػَف الػػدََّجِؿ َوُىػػَو  اِؿ: ُىػػَو َفعَّػػاٌؿ ِبَفػػْتِح َأوَّ يقػػوؿ ابػػف حجػػر: "الػػدَّجَّ
َي اْلَكػػذَّابُ  ػػااًل ِرَنَّػػُو ُيَغطّْػػي اْلَحػػؽَّ ِبَباِطِمػػِو.... َوَُػػاَؿ ابػػف ُدَرْيٍد:ُسػػمَّْي  التَّْغِطَيػػُة، َوُسػػمّْ َدجَّ

ػػااًل ِرَنَّػػُو ُيَغطّْػػي اْلَحػػؽَّ ِباْلَكػػِذِب، َوُِيػػَؿ: ِلَضػػْرِبِو َنػػَواِحَي اْرَْرِض، ُيَقػػاُؿ: َدَجػػَؿ ُمَخفًَّفػػا  َدجَّ
ُِيؿَ  ِؿ" َوُمَشدًَّدا ِإَذا َفَعَؿ َذِلَؾ، َوُِيَؿ: َبْؿ   .(ٖ)َذِلَؾ ِرَنَُّو ُيَغطّْي اْرَْرَض َفَرَجَع ِإَلى اْرَوَّ

ذىب الخميؿ إلى أف المفظة مأخوذة مف الَخْمطي رنو يدُجؿ الحؽَّ بالباطؿ أي 
ُبوِبيَّػة(ٗ)يخمطو ، أمػا ابػف دريػد (٘)، فيما ذىب ُكراع إلى أنو ُسمَّْي بذلؾ رنو يدَّعي الرُّ

قد دجمتػو، َوِمْنػو اشػتقاؽ ِدْجمػةي ِرَنََّيػا ُطػت اَرْرض ِإذا فيرى أف كؿ َشْيء ُطيتو ف
 اؿ بذلؾ ِرَنَُّو ُيغطي اَرْرض ِبَكْثَرة جموعو، َوَُاَؿ ػَي الدجػا، وُسمّْ ػفاضت َعَمْييَ 

                                           

، تح/ أبو المنػذر خالػد بػف إبػراىيـ المصػري، ٕٔٓ/ٖ( شرح سنف أبي داود لبدر الديف العينى: ٔ)
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ، ٔالرياض، ط –الناشر: مكتبة الرشد 

 . ٓٔ٘/ٔ( فيض الباري ٕ)

ػػػاة ٜٕ٘/ٔٔ، وعػػػوف المعبػػػود: ٜٗ/ٕ، وينظػػػر: عمػػػدة القػػػاري: ٜٔ/ٖٔ( فػػتح البػػػاري: ٖ) ، ومُر
 .ٜٖ٘/ٜالمفاتيح: 

 .ٕٔٗ/ٔ، والفائؽ لمزمخشري: ٖٗٗ/ٓٔ، وينظر: التيذيب)د ج ؿ(:  ٓٛ/ٙ( العيف)د ج ؿ(: ٗ)

، والتػػػػػػاج)د ج ؿ(: ٖٕٙ/ٔٔ، وينظػػػػػػر: المسػػػػػػاف )د ج ؿ(: ٜٜٔ( المنجػػػػػػد لكػػػػػػراع النمػػػػػػؿ: ٘)
ٕٛ/ٗٚٔ. 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٜٚ 

 .(ٔ)آَخُروَف: بؿ ُيغطي عمى النَّاس ِبُكْفرِهِ 
فػػي  فيمػػا نقػػؿ ارزىػػري عػػف ثعمػػب أف الػػدجاؿ مػػأخوذ مػػف ُػػوليـ: ُػػد َدَجػػؿَ 

اررض، ومعنػػاه ضػػرب فييػػا وطافيػػا، فُسػػمَّْي الػػدجاؿ دجػػااًل لطوفػػو الػػبالد، وُطعػػو 
 .(ٕ)اررضيف

َُػاَؿ:  اؿ َأحسف ِمْف َتْفِسيِر َأبػي َعْمػٍرو  وَُاَؿ اْبُف َخاَلَوْيِو: َلْيَس َأحد َفسَّر الدَّجَّ
اؿ الُمَموّْه، يقػاؿ: َدَجْمػت السػيَؼ َموَّىتػو وَطَميتػو ِبَمػاءِ  ، وال ُيَقػاؿ سػيؼ (ٖ)الػذََّىبِ  الدَّجَّ

طػاه،  اؿ مػف َذِلػؾ ِرَنَّػُو دجػؿ اْلحػؽ بباطمػو ُو ؿ ِإالَّ ِإذا ُطمػي ِبالػذََّىب، َفُأخػذ الػدَّجَّ ُمَدجَّ
وَدَجمُػػو: سػػحره َوكذبػػو، وكػػؿ َكػػذَّاب دجػػاؿي ِرَنَّػػُو أظيػػر َمػػا ُػػد عػػرؼ ُبْطاَلنػػو وسػػتره 

طاه  .(ٗ)ُو
ه عمػػى النػػاس ويزيّْػػؼ فيغطػػي الحػػؽ والػػدجاؿ فيػػو كػػؿ ىػػذه العمػػؿ، فيػػو يمػػو 

 بباطمو، ويخمط الحؽ بكذبو، كما أنو يضرب في نواحي اررض ويغطييا بجموعو.
ٕقا:

ُّ
اانغ

يقػػوؿ الحػػافظ: "َوأمػػا السُّػػوؽ اّلتػػي ُيَبػػاع ِفيَيػػا َفقيؿ:ُسػػمَّْيت بػػذلؾ لمػػا يسػػاؽ 
 .(٘)ِإَلْيَيا مف اْرَْمِتَعة، َوُيؿ: لْمِقَياـ ِفيَيا عمى السُّوؽ"

                                           

، ومقػاييس المغػة )د ج ؿ(:  ٖٚٗ/ٔ،وينظر:مجمػؿ المغػة)د ج ؿ(: ٜٗٗ/ٔج ؿ(: ( الجميػرة)دٔ)
ٕ/ٖٕٜ. 

، وتحرير ألفػاظ التنبيػو: ٕٖٗ/ٔ، وينظر: ُريب الحديث البف الجوزي: ٕٚٛ( الزاىر لألزىري: ٕ)
ٕٜٙ . 

 . ٔٚٗ/ٕٛ، وينظر: التاج )د ج ؿ(: ٖٕٚ، ٖٕٙ/ٔٔ( المساف)د ج ؿ(: ٖ)

، عػػالـ ٖٚٗ/ٔ، وارفعػػاؿ البػػف القطػػاع:  ٜٖٓ/ٔالصػػحيحيف:  ( ينظػػر: تفسػػير ُريػػب مػػا فػػيٗ)
 .ٕٖٛ/ٔـ، وكشؼ المشكؿ: ٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔ، ٔالكتب، ط

 . ٖ٘ٔ/ٔ( فتح الباري : ٘)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٛٓ 

َية السػػوؽ بػػذلؾ، كونيػػا يسػػاؽ ِإَلْيَيػػا مػػف  نػػص الحػػافظ عمػػى عمتػػيف لتُسػػمّْ
، (ٔ)اْرَْمِتَعة، أو لقياـ الناس فييا عمى سوُيـ وأُداميـ، ووافقو النووي عمى العمتيف

، (ٗ)، وابػػف فػػارس(ٖ)، وابػػف دريػػد(ٕ)فيمػػا اُتصػػر عمػػى العمػػة ارولػػى كػػؿ مػػف: ارزىػػري
يما أضاؼ محمد بف عالف الصديقي عمة ثالثة: أنيػا ، ف( ٙ)، والزبيدي(٘)وابف منظور

 .(ٚ)أنيا ُسمَّْيت بذلؾ  لتزاحـ الساُات فييا
دا:

ْ
س
ُّ
اانغ

يقػػوؿ الحػػافظ: "السُّػػحت: َأي: اْلَحرَاـ،ُسػػمَّْي بػػذلؾ ِرَنَّػػُو َيْسػػَحُت الَمػػاؿ، َأي: 
 .(ٛ)ُييمكو"

، (ٜ)وءةفيما ذىػب المػاوردي إلػى أنػو ُسػمَّْي سػحتًا رنػو َيْسػَحُت الػديف والمػر 
وُاؿ مكي بف أبػي طالػب: ُسػمَّْي المػاؿ الحػراـ سػحتًاي رنػو يػذىب مػف حيػث يسػحت 

، ورأى الميدوي (ٔٔ)، ووافقو عمى ذلؾ القرطبي(ٓٔ)الطاعات أي يذىب بيا ُمياًل ُمياًل 

                                           

 .ٔٛٔ/ٕ، وينظر: عمدة القاري:  ٚ/ٙٔ،  ٚٙٔ/ٗ( شرح النووي: ٔ)

 . ٛٗٗ/ٔ، وينظر : الزاىر:  ٖٕٓ/ٛ( تيذيب المغة)س و ؽ(: ٕ)

 . ٖ٘ٛ/ٕو ؽ(: ( جميرة المغة)س ٖ)

 . ٚٔٔ/ٖ( مقاييس المغة)س و ؽ(: ٗ)

 . ٕٗٔ/ٓٔ( المساف)س و ؽ(: ٘)

 . ٙٚٗ/ٕ٘( التاج)س و ؽ(: ٙ)

 .  ٖٗٚ/ٛ( دليؿ الفالحيف: ٚ)

 . ٖٓٔ/ٔ( فتح الباري : ٛ)

 . ٓٗ/ٕ( تفسير الماوردي: ٜ)

 . ٖٜٔ/ٕ، وينظر: المحرر الوجيز البف عطية: ٕٔٚٔ/ ٖ( اليداية لمكي القيسي: ٓٔ)

 .ٕٛ٘/ٗ، وينظر: البحر المحيط: ٖٛٔ/ٙ( تفسير القرطبي: ٔٔ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٛٔ 

َيتو بالسحت رنو يسحت أديانيـ ، وَردَّ القاضي أبو محمػد بػأف ىػذا مػردود (ٔ)أف تُسمّْ
ط الحسػػنات، الميػػـ إال أف ُيَقػػدَّر أنػػو يشػػغؿ عػػف الطاعػػات، فيػػو رف السػػيئات ال تحػػب

، َوُِيػَؿ: ُسػمَّْي (ٕ)سػحتيا مػف حيػث ال تعمػؿ، وأمػا طاعػة حاصػمة فػال يقػاؿ ىػذا فييػا
ُؿ َأْوَلػػى، ِرَفَّ ِبػػَذَىاِب  ُُْمػػُت: َواْلَقػػْوُؿ اْرَوَّ ْنَسػػاِف،  ـُ ُسػػْحتًا ِرَنَّػػُو َيْسػػَحُت ُمػػُروَءَة اإلِْ اْلَحػػرَا

 .(ٖ)لدّْيِف َتْذَىُب اْلُمُروَءُة، َواَل ُمُروَءَة ِلَمْف اَل ِديَف َلوُ ا
َي ِبػَذِلَؾ ِرَنَّػػُو ُيْسػِحُت اْلَبَرَكػػَة َأْي ُيػْذِىُبَيا ، أمػػا (ٗ)فيمػا رأى أبػو حيػػاف أنػو ُسػػمّْ

ابف فارس فنظر مف ناحية ذىػاب المػاؿ نفسػو، ورأى أنػو ُسػمَّْي ُسػْحتًا ِرَنَّػُو اَل َبَقػاَء 
 .(٘)وُ لَ 

ػد بعضػيا بعًضػا، فالمػاؿ الحػراـ ال بقػاء لػوي رنػو ال تعميؽ: وكميػا أُػواٌؿ ُيعضّْ
، كمػػا أف تػػأثيره ممتػػد فيمػػا يحػػيط بصػػاحبو، فيػػو ُيػػذىب البركػػة، ويمتػػد إلػػى  يػػدـو
الطاعات فيستأصميا إما بعدـ بفعميا، أو بالتأثير عمى ُبوليا، وربما زاد أثره فأذىػب 

ؤ صاحبو عمى الل) الديف والمروءة بالكميةي  (.لتجرُّ
ا:
ُ
ح
َ
فُِٛ

َّ
اانغ

َيْت  : السَّػِفيَنُة َفَعْيَمػٌة ِبَمْعَنػى َفاِعَمػٍة، ُسػمّْ يقوؿ الحافظ: "َوَُػاَؿ َصػاِحُب اْلُمْحَكػـِ
 .(ٙ)َسِفيَنًة ِرَنََّيا َتْسُفُف َوْجَو اْلَماِء َأْي تقشره "

                                           

 . ٖٜٔ/ٕ( المحرر الوجيز البف عطية: ٔ)

 ( السابؽ نفسو .ٕ)

 .ٕٛ٘/ٗ، وينظر: البحر المحيط: ٖٛٔ/ٙ( تفسير القرطبي: ٖ)

 ٔٗ/ٕ، والمساف )س ح ت(: ٖ٘ٗ/ٕ، وينظر: النياية البف ارثير:  ٕٛ٘/ٗ( البحر المحيط: ٗ)
، وشػػػرح السػػػيوطي  ٜٛ/ٕٔ، وعمػػػدة القػػػاري: ٓ٘٘/ٗروس)س ح ت(: ، وتػػػاج العػػػ ٔٗ/ٕ
اة المفاتيح:  ٕٗٔ/ٖ  .ٕٓٓ/ٗ، ونيؿ اروطار: ٜٖٖ/ٖ، وفيض القدير ٖٛٓٔ/ٗ، ومُر

 . ٖٗٔ/ٖ( مقاييس المغة )س ح ت(: ٘)

 . ٜٜٕ/ٗ( فتح الباري : ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٕٛ 

لػذيف يػروف أف وما نقمو ابف حجر عف ابف سيده يوافػؽ جميػور المغػوييف، ا
نََّمػػا ُسػمَّْي َسػػَفًنا لخشػونتو، َوِمْنػػو  َُػػَواِئـ السػيوؼ، َواِم السَّػَفف: اْلجمػػد الَّػِذي ُيجعػػؿ عمػى 

 .(ٔ)اؽ الّسفينةي ِرَنََّيا تسِفف الَماء َكَأنََّيا تقشره، َفِيَي َفعيمة ِفي َموِضع فاعمةػاشتق
يػاُح الّ  تػي َتسػِفف وجػَو اَرْرض ونقؿ ارزىػري عػف أبػي عبيػد أف السَّػوافف: الرّْ

َيْت سفينة لَسْفنيا َوْجػَو المػاِء كأّنيػا (ٕ)كأّنيا تمَسحو ، ثـ ُاؿ ارزىري: "والسَِّفينة ُسمّْ
 .(ٖ)َتكِشُفو، َوِىي َفِعيمة ِبَمْعنى فاِعَمة "

بينما رأى المعافى بف زكريا أف السَّػَفف: الَفػْأس، َوُىػَو يتػنقص اْلعػود وينحتػو 
سفينة، َوِمْنو ُسػمَّْيت سػفينة ِبَمْعنػى مسػفونة، َأي: منحوتػة منجػورة  َحتَّى يصنع ِمْنوُ 

 .(ٗ)منتقصة ارعواد بالسفف
ا:
ُ
اف
َ
ؼِط

ْ
اان

َي ِبػػَذِلَؾ ِلَوْضػػِعِو َعَمػػى اْلِعْطَفػػْيِف َوُىَمػػا  يقػػوؿ الحػػافظ: "َواْلِعَطػػاُؼ: الرَّْداُء،ُسػػمّْ
 .(٘)َناِحَيتَا اْلُعُنِؽ"

 زىػػري بقولػػو: "وُسػػمَّْي الػػرَّْداء ِعطاًفػػا لُوُُوعػػو ومػػا ذكػػره الحػػافظ أكػػد عميػػو ار 
 

                                           

مغػػة ، ومجمػػؿ الٖٕٙٔ/٘، والصػػحاح)س ؼ ف(: ٛٗٛ/ٕ( ينظػػر: جميػػرة المغػػة )س ؼ ف(: ٔ)
، ٖٕ٘/ٛ، والمحكػػـ )س ؼ ف(: ٜٚ/ٖ، ومقػػاييس المغػػة )س ؼ ف(: ٖٙٗ/ٔ)س ؼ ف(: 
 .ٕٓٛ/ٔ، والمصباح المنير )س ؼ ف(: ٖٔٔ، والمطمع لمبعمي الحنبمي: ٚٔ/ٖوالمخصص 

 . ٙ/ٖٔ( تيذيب المغة )س ؼ ف(: ٕ)

 ( السابؽ نفسو.ٖ)

 . ٘ٚٗ( الجميس الصالح: ٗ)

 . ٓٛ٘،  ٜٚ٘/ٙ( فتح الباري : ٘)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٖٛ 

، (ٖ)، وابػف منظػور(ٕ)، ووافقيما ابف الجػوزي(ٔ)عمى ِعْطَفِي الرُجؿ وىما ناحيتا ُعُنقو"
 .(ٗ)وصاحب القاموس

ا:
ٌ
ش
ْ
ٚ
َ
ش
ُ
ال

َُُصػيّّ ِمػْف َنْفػِي  ػا َفػَرَغ  يقوؿ الحافظ: "وروى ابف َسْعٍد ِمْف َطِريػِؽ اْلِمْقػَداِد: َلمَّ
َُُرْيًشػا ِلَحػاِؿ َتَجمُِّعَيػا، َوالتََّقػرُُّش: خُ  َيْت َيْوَمِئٍذ  َُُرْيٌش َفُسمّْ زَاَعَة ِمَف اْلَحَرـِ َتَجمََّعْت ِإَلْيِو 

ـْ ِبالتَّْجاَرِة، َوُِيَؿ: ِرَفَّ اْلَجدَّ اْرَْعَمى َجاَء ِفي َثْوٍب َواِحٍد ُمَتَجمّْ  ًعا التََّجمُُّع، َوُِيَؿ: ِلَتَمبُِّسِي
: فِ  ِزيُّ َُُرْيًشا، َوُِيَؿ: ِمَف التََّقرُِّش َوُىَو َأْخُذ الشَّْيء َأوال فأوال ... َوَُاَؿ اْلُمَطػرّْ َي  يِو َفُسمّْ

َيْت ُُػػَرْيٌش ِبَدابَّػػٍة ِفػػي اْلَبْحػػِر ِىػػَي َسػػيَّْدُة الػػدََّوابّْ اْلَبْحِريَّػػِة، َوَكػػَذِلَؾ ُُػػَرْيٌش َسػػاَدُة  ُسػػمّْ
: ُُػَرْيٌش َدابَّػٌة ِفػي اْلَبْحػِر اَل تَػَدُع َدابَّػًة ِفػي اْلَبْحػِر ِإالَّ النَّاِس..... َوَُاَؿ َصا ِحُب اْلُمْحَكـِ

َُُرْيًشا ِرَنَُّو َكاَف َيْقِرُش َعْف َخمَِّة النَّاِس  َي  َأَكَمْتَيا، َفَجِميُع الدََّوابّْ َتَخاُفَيا... َوُِيَؿ: ُسمّْ
ـْ َوَيُسػػدَُّىا، َوالتَّْقػػِريُش  ـْ ِبالطَّْعػػاِف،  َوَحػػاَجِتِي ُىػػَو التَّْفِتػػيُش، َوُِيػػَؿ: ُسػػمُّوا ِبػػَذِلَؾ ِلَمْعػػِرَفِتِي

 .(٘)َوالتَّْقِريُش َوُُْع اْرَِسنَِّة"
َُُريٌش لتجمعيػا  َية ُريش!فُسمَّْيت  ما أكثَر التعميالت التي ذكرىا العمماء لتُسمّْ

ريًشا رنيا تقرََّشػْت، ،وُيقاؿ: بؿ ُسمَّْيت ُُ (ٙ)إلى مكة حيث ُمب عمييا ُصي بف كالب

                                           

 . ٙٓٔ/ٕالتيذيب)ع ط ؼ(:  (ٔ)

 . ٛ/٘، وينظر: شرح أبي داود لمعيني: ٘ٓٔ/ٕ( ُريب الحديث البف الجوزي: ٕ)

 . ٕٔ٘/ٜ( المساف)ع ط ؼ(: ٖ)

 . ٚٙٔ( القاموس المحيط)ع ط ؼ(: ٗ)

 . ٖٗ٘/ٙ( فتح الباري: ٘)

، والمحكػػػـ)ؽ ر ش(: ٕٗ٘/ٛ، وينظػػػر: تيػػػذيب المغػػػة)ؽ ر ش(:  ٜٖ/٘( العػػػيف )ؽ ر ش(: ٙ)
 .ٚٓ٘/ٕٓ، والمباب البف عادؿ: ٜٕٙ/ٕٖ، وتفسير الفخر الرازي: ٚ٘ٔ/ٙ



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٛٗ 

َُُصػيُّ  تقرََّشْت، أي: اجتمَعْت بعد التفرؽ، وكانوا ُمتبػدّْديف فػي اررض، حتّػى جمعيػـ 
 .(ٔ)ْبف كالب في الحَرـ فُسمَّْي بذلؾ ُمجمّْعاا

وذكر أبو ىالؿ فػي اروائػؿ أف ُريًشػا اسػـ لمنضػر بػف كنانػة، واشػتقاُو مػف 
ُُريًشػا َرنيػـ ، وَ (ٕ)التََّقرُِّش وىو التكسب وكانت ُريش تجارًا َيْت ُُػريٌش  يره: ُسػمّْ َُ َُاَؿ 

َكػػاُنوا أىػػَؿ ِتَجػػاَرة، َولػػـ َيُكوُنػػوا َأْصػػَحاب َزْرع َأو َضػػْرع، والَقػػْرُش: الَكْسػػُب، ُيَقػػاؿ:ُىَو 
 (ٗ)، وكانوا ُوًما عمى الماؿ واإلفضػاؿ ِحرَاًصػا(ٖ)َيقتِرُش، َأي: يْكَتسب ِىو يْقِرُش ِلِعَياؿِ 

لجمػػػُع، وُػػػد ُػػػرش يقػػػرش، ُػػػاؿ الفػػػراء: وبػػػو ُسػػػمَّْيت فػػػالَقْرُش: الكسػػػُب وا (ٗ)ِحرَاًصػػػا
 .(٘)ُريش

وُاؿ محمد بف سالـ: ُسمَّْيت ُريش ُريًشا بداّبة فػي البحػر عظيمػة الشػأف، 
، يقوؿ الزمخشري: وىػو دابػة عظيمػة مػف (ٙ)تبتمع جميع الدواب، فُشبّْيت ُريش بيا

واحػػد مػػنيـ  دواّب البحػػر يعرفيػػا البّحػػاروف، وُػػد سػػمعت وصػػفيا اليائػػؿ مػػف ُيػػر
 .(ٚ)وبتصغيره ُسمَّْيت: ُريش

                                           

 . ٖٗٚ،  ٖٖٚ/ٔ( ُريب الحديث لمخطابي: ٔ)

 ىػ.ٛٓٗٔ، ٔ، دار البشير ، طنطا ، طٖٕ( اروائؿ ربي ىالؿ العسكري : ٕ)

 . ٖٔٔ/ٕ، وينظر: الزاىر: ٕٗ٘/ٛ( تيذيب المغة)ؽ ر ش(: ٖ)

 .ٜٕٙ/ٕٖوتفسير الفخر الرازي ، ٖٔٓ/ٓٔ( ينظر: تفسير الثعمبي: ٗ)

، ٚ٘ٔ/ٙ، والمحكػـ)ؽ ر ش(: ٙٓٔ( ينظر: التَّمِخيص في َمعرَفِة أسَماِء ارشػياء ربػي ىػالؿ: ٘)
، ومقػػػػاييس ٚٗٚ/ٔ، ومجمػػػػؿ المغػػػػة )ؽ ر ش(: ٘ٔٓٔ/ٖ، والصػػػػحاح)ؽ ر ش(: ٚ٘ٔ/ٙ

، والػدر   ٙٗ٘/ٓٔ، والبحػر المحػيط: ٕٔ٘، وتحرير ألفػاظ التنبيػو: ٓٚ/٘المغة )ؽ ر ش(: 
 .ٚٓ٘/ٕٓ، والمباب البف عادؿ: ٗٔٔ/ٔٔلمصوف ا

 .ٓٗ/ٗ، والنياية)ؽ ر ش(: ٚ٘ٔ/ٙ، والمحكـ)ؽ ر ش(:  ٖٔٔ/ٕ( ينظر: الزاىر لألزىري: ٙ)

ٗ/ٗٓ. 

 .ٖٛٔ/ٖ، وينظر: الفائؽ: ٛٙ/ٕ( أساس البالُة)ؽ ر ش(: ٚ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٛ٘ 

َُػػاَؿ اِلْبػػِف  َوأخػػرج اْلَبْيَيِقػػّي ِفػػي الػػدَّاَلِئؿ َعػػف أبػػي َرْيَحاَنػػة العػػامري َأف ُمَعاِوَيػػة 
الِقػْرش، تأكػؿ وال  َعبَّاس: لـ ُسمَّْيت ُػريش ُريًشػا  فقػاؿ: لداّبػة فػي البحػر يقػاؿ ليػا

ػاؿ آخػروف: إن(ٔ)ُتؤكؿ، وتعمو وال ُتعمى مػا ُسػمَّْيت ُػريش ُريًشػا بػاالُتراش، وىػو ، ُو
ُُرْيًشا رّنيـ (ٕ)وُوع الرماح بعضيا عمى بعض ، وُاؿ معروؼ ْبف َخَرُبوذ إنما ُسمَّْيت 

كػػانوا ُيفتّْشػػوف الحػػاجَّ َعػػْف َخمَّػػِتيـ فَيسػػدُّونيا، ُيطعمػػوف جػػائَعيـ وَيْكُسػػوف َعػػاِرَييـ 
َُاَؿ الحارُث بْ   ف ِحمّْزة:وَيْحِمُموف الُمْنقَطَع ِبِو، 

 .(ٖ)ذاؾ َبقاءُ ػَد َعمرٍو وىؿ لِ ػػِعنْ  ... رُّْش عنَّا ػُت الُمقَ ػِ ا الَشامػػأيُّي

                                           

، وتفسػػػػػير الفخػػػػػر الػػػػػرازي: ٖٔٓ/ٓٔ، وينظػػػػػر: تفسػػػػػير الثعمبػػػػػي: ٖٛٙ/ٛ( الػػػػػدر المنثػػػػػور: ٔ)
، وتفسػػػػػير المبػػػػػاب: ٗٔٔ/ٔٔ، والػػػػػدر المصػػػػػوف: ٙٗ٘/ٓٔ، والبحػػػػػر المحػػػػػيط: ٜٕٙ/ٕٖ
ٕٓ/٘ٓٚ. 

 . ٗٔٔ/ٕ( الزاىر ٕ)

، وتفسػػػير المبػػػاب: ٜٕٙ/ٕٖ، وتفسػػػير الفخػػػر الػػػرازي: ٖٖٚ/ٔ( ُريػػػب الحػػػديث لمخطػػػابي: ٖ)
 ، والبيت مف بحر الخفيؼ، مف معمقة الحارث بف حمزة التي مطمعيا :ٚٓ٘/ٕٓ

 ؿُّ منو الثَّواءُ ػرب ثَاٍو ُيمَ    ... اءُ ا ببيِنيا أسمػػآَذَنْتن
 وىو بمفظ:

 ِعْنَد َعمرٍو وىؿ ِلذاؾ َبقاءُ   ... أيُّيا الناطؽ الُمرّْش عنَّا
، ٔ، تػػح/ د. إميػػؿ بػػديع يعقػػوب، دار الكتػػاب العربػػي، طٕٗينظػػر: ديػػواف الحػػارث بػػف حمػػزة: 

لمعمقػات التسػع ربػي ، وفي شرح اٖٕـ، وفي اروائؿ ربي ىالؿ العسكري: ٜٜٔٔىػ/ ٔٔٗٔ
، وفػػػي خزانػػػة اردب: ٖٕٚ، وفػػػي شػػػرح المعمقػػػات السػػػبع لمزوزنػػػي: ٖ٘٘عمػػػرو الشػػػيباني: 

، والُمرّْش: المبم  النميمة، والمعنى: أييا الناطؽ عنػد الممػؾ، الػذي ُيَبّمػ  عنػا الممػؾ ٕٖ٘/ٔ
ؿ لػػذلؾ مػػا يريبػػو ويشػػككو فػػي محبتنػػا إيػػاه ودخولنػػا تحػػت طاعتػػو وانقيادنػػا لحبػػؿ سياسػػتو، ىػػ

 .ٖٕٚالتبمي  بقاء  ينظر: شرح المعمقات السبع لمزوزني: 
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ٕٖٛٙ 

وَعدَّه النويري أحسف ما ُيؿ فيو، فيف التقريش: التفتيش، فكاف يقرش عػف خمّػة كػّؿ 
ذى خّمة فيسّدىا بفضمو: فمف كاف محتاًجا أُناه، ومف كاف عارًيػا كسػاه، ومػف كػاف 

 . (ٔ)ه، ومف كاف خائًفا حماه، ومف كاف ضاالِّ ىداهطريًدا آوا

ا:
ُ
ائِف

َ
م
ْ
اان

َي ِبػَذِلَؾ ِرَنَّػُو  يقوؿ الحافظ: "اْلَقاِئِؼ: ُىَو الَِّذي َيْعِرُؼ الشََّبَو َوُيَميّْػُز اْرََثَر،ُسػمّْ
َُػاَؿ اْرَْصػَمِعي: ُىػوَ  الَّػِذي يقفػو  َيْقُفو اْرَْشَياَء َأي يتبعَيػا، َفَكَأنَّػُو مقمػوب مػف القػافي، 

 .(ٕ)اْرَثر"
َُفَّػػى َأىمػػو، وُػػافيتيـ: َأي اْلخمػػؼ ِمػػْنُيـي  ووافقػػو ابػػف سػػيده بقولػػو: " َوفُػػاَلف 

، فكأف القائؼ ُسمَّْي ُائًفا رنو يقفػو ارثػر، يقػاؿ: ُفػا (ٖ)ِرَنَُّو يقفو آثارىـ ِفي اْلَخْير"
 .(ٗ)ارثر وُاؼ ارثر أي تبعو

الكممة، ففي تفسػير ُػوؿ الل تعػالى: "َوال َتْقػُؼ فيما أكدالفراء عمى القمب في 
"، أكد عمى أف أصؿ )َتْقُؼ( مف القيافة، وىػي: تَتبُّػع ارثػر، وفيػو  ـٌ ما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْم
ََُفا يْقُفو، وُاؼ يقوؼ وأكثر القػراء يجعمونيػا ِمػْف )ُفػوُت( فيحػرؾ الفػاء ِإلػى  لغتاف: 

                                           

، ٔ، دار الكتػػب والوثػػائؽ القوميػػة، القػػاىرة، طٕٖ٘/ٕ( نيايػػة اررب فػػي فنػػوف اردب لمنػػويري: ٔ)
 ىػ.ٖٕٗٔ

 . ٖٕٙ/ٖٕ، وينظر: عمدة القاري:  ٙ٘/ٕٔ( فتح الباري : ٕ)

 . ٜ٘ٔ/٘ٔ، والمساف:  ٖٚ٘/ٙ( المحكـ: ٖ)

 . ٜٕٔ/ٙٔدرر: (نظـ الٗ)
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، مثػؿ: َتُقػؿ، (ٕ)، وُرأ معاذ القػارئ: )ال تقُػْؼ((ٔ)الواو ويجـز القاؼ كما تقوؿ: ال تدع
ُُْفُت َأَثره، وََُفوت، ومثمو: عاث وعثا، وُاَع الجمُؿ الناُة  .(ٖ)والعرب تقوؿ: 

َية، حيػث إف تعميؽ: وىذا يؤكد أف لمعامؿ الصوتي دورًا ميمِّا في تعميؿ التُسمّْ
 ظة وزاد في معانييا.الواو عمى الفاء وتأخيرىا أحياًنا بعدىا، أثرى المفتقديـ 

اانكُِاَحا:
َُْولو )ِكَناَنتو( َأي: َمػا يضػع ِفيَيػا سيامو،ُسػمَّْيت بػذلؾ ِرَنََّيػا  يقوؿ الحافظ: "

 .(ٗ)ُتِكنُّيا َأي تحفظيا"
 .(ٙ)، والنووي(٘)وىو ما أثبتو القاضي عياض 

:
ُ
ح
َّ
ك
َ
اي

َُْولو )َمكَّػة( ُيؿ:ُسػمَّْيت بػذلؾ لقمَّػة َماِئَيػا، َوُيػؿ: ِرَنََّيػا َتُمػؾُّ  يقوؿ الحافظ: "
 . (ٚ)الذُُّنوب، َوليا َأسَماء َكِثيَرة "

َية مكة عمى عمتيف، فيما ذكر العمماء ليا عدة عمؿ،  اُتصر الحافظ في تُسمّْ
نمػا ُسػمَّْيت بمكػة  فذىب مقاتؿ إلى أف)َبكَّػة( مػا بػيف الجبمػيف، و)َمكَّػة( الحػـر كمػو، وام

اإلنساف مف السعي والطواؼ  حقوي لما يحتاج إليورنيا َتُمؾُّ المق مف العظـ أي: تم

                                           

 .ٕٗ/ٖ، وينظر: زاد المسير: ٕٗٔ، ٖٕٔ/ٕ( معاني القرآف لمفراء: ٔ)

، وىػي لػبعض النػاس كمػا حكػى الكسػائي ٛٗ/ٚ( والقراءة لمعاذ القارئ كما في البحػر المحػيط: ٕ)
 . ٕٛ٘/ٓٔ، وتفسير القرطبي: ٙ٘ٗ/ٖفي المحرر الوجيز: 

 .ٛٗٗ/ٚٔ، وينظر: تفسير الطبري: ٕٗ/ٖ( زاد المسير: ٖ)

 . ٔٛٔ/ٔ( فتح الباري : ٗ)

 . ٖٖٗ/ٔ( مشارؽ ارنوار: ٘)

 . ٕٗٔ/ٕ( شرح النووي: ٙ)

 . ٖٗ/ٙٔ( عمدة القاري: ٚ)
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،وُػػاؿ ابػف ارعرابػػي: إنمػا ُسػػمَّْيت (ٔ)والعمػؿ، يقػػاؿ: َمَكْكػت العظػػـ إذا أخرجػت مػػا فيػو
 . (ٕ)ي الشيء إذا ضاؽ عنيػاؿ: َمكَّنِ ػا ضيؽ، يقػيء فييػَةي رف الشػُة مكػمك

َوَمػا ا، مػف ُولػو:وُيؿ: ُسمَّْيت مكة رف الناس كانوا يُمكُّوف، ويضجوف فيي
ـْ ِعْنَد اْلَبْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِدَيةً  ، (ٖ)و يقػوؿ: تصػفيؽ وصػفيرٖ٘ ارنفػاؿ/َكاَف َصاَلُتُي

، فكأنيا َتُمؾُّ َمْف (ٗ)وُيؿ : إنما ُسمَّْيت مكة رنيا تبؾ أعناؽ الجبابرة إذا أحدثوا فييا
 .(٘)َمْف ظمـ فييا، أي: ُتيمكو وُتْنِقصو

،  وذكر ابف الجوزي أنيا ُسمَّْيت بػذلؾ رنيػا َمثََاَبػٌة يؤمُّيػا الَخْمػُؽ ِمػْف ُكػؿّْ َفػجٍّ
وكأنيا ىي التػي تجػِذُبيـ ِإلييػا، وذلػؾ مػف ُػوؿ العػرب: اْمتَػؾَّ الَفصػيُؿ مػا فػي َضػْرع 

، بينما يرى الرازي أف اشػتقاُيا مػف أنيػا َتُمػؾُّ الػذنوب أي تزيميػا كميػا، مػف (ٙ)الّناُة
 .(ٚ)ع أمو، إذا امتص ما فيوُولؾ: امتؾ الفصيؿ ضر 

َيْت مكة ِلقمَِّة ماِئيا وزرعيا، وُمة ِخْصبيا، فيي   ُاؿ ابف ارنباري: وُسمّْ

                                           

 .ٖٛٔ/ٗ، وتفسير القرطبي: ٚٚٓٔ/ٕ( ينظر: اليداية لمكي القيسي: ٔ)

 . ٔٚ/ٖ(ُريب الحديث لمخطابي: ٕ)

 . ٖٛٔ/ٗ، وتفسير القرطبي: ٚٚٓٔ/ٕ( ينظر: اليداية لمكي القيسي: ٖ)

، والمحكػػـ: ٙٓٔ/ٕ، والزاىػػر لألزىػػري: ٖٗٗ/ٜ( ينظػػر: السػػابقاف نفسػػيما، والتيػػذيب )ـ ؾ(: ٗ)
 .ٖٕٕ، والمطمع لمبعمي الحنبمي: ٖٛٔ/ٗ، وتفسير القرطبي: ٗٚٙ/ٙ

، ٖ٘ٔ/ٗ، وزاد المسػير: ٙٔٛ/ٔ، ومجمؿ المغػة)ـ ؾ(: ٕ٘ٚ/٘( ينظر: مقاييس المغة)ـ ؾ(: ٘)
، وأنػػيس الفقيػػاء ٖٖ٘/ٔف البػػف الجػػوزي: ، وكشػػؼ المشػػكؿ مػػف حػػديث الصػػحيحيٖ٘ٔ/ٗ

 .٘ٗلمقونوي: 

 .ٖٖ٘/ٔ، وكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف البف الجوزي: ٖ٘ٔ/ٗ( زاد المسير: ٙ)

 .ٔٚ/ٖ، وينظر: ُريب الحديث لمخطابي: ٜٜٕ/ٛ( تفسير الفخر الرازي: ٚ)
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ؿ المَُّغػة َأف َمكَّػة ػض أىػػ،َوذكػر بعػ(ٔ) مأخوذٌة مف مَكْكت الَعْظـ، إذا لـ تترؾ فيو شػيًئا
 .(ٕ)اء َأي يستخرجونوػمف َىَذا اشتقاُيا لقمَّة الَماء بَياي َرنيـ َكاُنوا يمتكوف المَ 

وُيؿ: إف مكة وسط اررض، والعيوف والمياه تنبع مػف تحتيػا، فكػأف اررض 
 .(ٖ)كميا تمؾ مف ماء مكة

 ذؼهٛك:
وال عجػػب مػػف كثػػرة التعمػػيالت، فيػػي تخػػص أشػػرؼ ارمػػاكف، وأكثرىػػا بركػػة، 
 فيي تُمؾُّ الذنوب وتمحقيا، وتضيؽ بأىميا لكثرتيـ وازدحػاميـ، وىػي مثابػة ومرجػع

 لمناس، يثوبوف إليو مف كؿ حدب وصوب.
ا:
ُ
ش
ْ
د
َّ
اانُ

َوُىَو ِفػي  -ِبَفْتِح النُّوِف َوُسُكوِف اْلِجيـِ َبْعَدَىا ُمْعَجَمةٌ -يقوؿ الحافظ: "النَّْجِش 
ػْيَد َأْنُجُشػُو  ْيِد َواْسِتثَاَرُتُو ِمْف َمَكاِنِو ِلُيَصاَد، ُيَقاُؿ: َنَجْشػُت الصَّ ْـّ المَُّغِة: َتْنِفيُر الصَّ ػ ِبالضَّ

ْيػػػُرُه  َُ ػػػْف اَل ُيِريػػػُد ِشػػػرَاَءَىا ِلَيَقػػػَع  ػػػْمَعِة ِممَّ َيػػػاَدُة ِفػػػي َثَمػػػِف السّْ َنْجًشػػػا، َوِفػػػي الشَّػػػْرِع: الزّْ
ْمَعِة" َبَة ِفي السّْ ُْ َي ِبَذِلَؾ ِرَفَّ النَّاِجَش ُيِثيُر الرَّ  .(ٗ)ِفيَيا،ُسمّْ

ش
ْ
د
َّ
بػػثمف كثيػػر ينظػػر إليػػو  : أف يريػػد اإلنسػػاف أف يبيػػع ِبَياعػػة، فيسػػاوموانااُ
، وىو نوع مف الخديعة والغبف،بَأف يمدح سْمَعة َويِزيد ِفي ثمنَيػا َوُىػَو اَل (٘)ناظر فييا

ُيِريد شراءىا، َلِكف ليسمعو سامع ُيِريد شػراءىا فيغتػر ِبِزَياَدِتػِو ِفيَيػا، َويِزيػد ُىػَو عمػى 
                                           

، ٖ٘ٔ/ٗير: ، وزاد المسػٙٔٛ/ٔ، ومجمؿ المغػة)ـ ؾ(: ٕ٘ٚ/٘( ينظر: مقاييس المغة)ـ ؾ(: ٔ)
 . ٘ٗ، وأنيس الفقياء لمقونوي: ٖٖ٘/ٔوكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف البف الجوزي: 

/ ٜ، وشػػمس العمػػوـ لمحميػػري: ٕٜٖ/ٔ، ومشػػارؽ ارنػػوار: ٙٙٔ/ٔة: ػرة المغػػػ( ينظػػر: جميػػٕ)
 .ٜٔٗ/ٓٔ، والمساف )ـ ؾ ؾ(: ٖٗٔ، وتحرير ألفاظ التنبيو: ٕٚٔٙ

 .ٜٖٛ/٘، وتفسير المباب: ٜٜٕ/ٛ( ينظر: تفسير الفخر الرازي: ٖ)

 . ٖ٘٘/ٗ( فتح الباري : ٗ)

 . ٖٛ/  ٙ( العيف )ف ج ش(: ٘)
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َيتو بذلؾ أنػو  ، وفاعؿ ذلؾ يُسمَّْي ناجًشا، وَعمَّؿ ابف(ٔ)َما أعطي بَيا حجر لسبب تُسمّْ
بػػة فييػػا ويرفػػع ثمنيػػا، فكػػأف ارصػػؿ فػػي الػػنَّْجش االسػػتثارة، ووافقػػو معظػػـ  يثيػػر الُر

َأْصػػَؿ الػػنَّْجِش ِفػػي المَُّغػػِة: االْسػػِتثَاَرُة، وُسػػمَّْي المغػػوييف عمػػى ذلػػؾ، فػػرأى العراُػػى أف 
 ُْ ْمَعِة َناِجًشا َرنَُّو ُيِثيػُر الرَّ ، وعنػد ابػف فػارس (ٕ)َبػَة ِفيَيػا َوَيْرَفػُع َثَمَنَيػاالنَّاِجُش ِفي السّْ

أف النوف والجيـ والشيف أصؿ صحيح يدؿ عمى إثارة شيء، ومنػو: الػنَّْجش أف تزايػد 
 .(ٖ)في المبيع بثمف كثير لينظر إليؾ الناظر فيقع فيو

وخالؼ في ذلؾ ارصِؿ ابُف ُتيبة، فجعؿ ارصؿ في النَّْجش الَخْتؿ والخديعة، 
"وأصؿ النَّْجش:الَخْتؿ، ومنو ُيؿ لمصائد: ناجشي رنو يختؿ الصيد ويحتاؿ لػو، ُاؿ: 

 .(ٗ)وكؿُّ مف استثار شيًئا فقد ختمو"
 ذؼهٛك:

َيات، فيو يخدع الفريسة، كما أنو  وال مانع أف يسمى الصائد بكؿ ىذه التُسمّْ
 يستتر ليا ويختفي، وفى الوُت نفسو يستثيرىا لتقع في َشَرِكو.

                                           

 . ٕٜٔ/ٔ( تفسير ُريب ما في الصحيحيف : ٔ)

 . ٕٓ/  ٘، وينظر: النياية ) ف ج ش ( : ٜٜٗٔ/  ٘( طرح التثريب : ٕ)

 .ٙ٘ٗ/ٔ، وينظر: المغرب ) ف ج ش ( : ٜٖٗ/  ٘( مقاييس المغة ) ف ج ش ( : ٖ)

، والمطمػع عمػى ٚٓٗ/ ٖ، وينظػر: الفػائؽ لمزمخشػػرى: ٜٜٔ/ ٔ( ُريب الحػػديث البػف ُتيبػة: ٗ)
 .ٕٔٛأبواب المقنع: 
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اانثانثادلثسثا
حاانشٙءاتهَّٕ

َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
اذغ

شاقا:
ُ
اانث

ػػػا  -ِبَضػػػـ َأولػػػو-يقػػوؿ الحػػػافظ: "اْلُبػػراؽ  ُذكػػر ِفػػػي اْلِمْعػػػرَاج، ُسػػمَّْي بػػػذلؾ ِإمَّ
مَّا لشدَّة بياضو "  .(ٔ)الشتقاُو مف اْلَبْرؽ لسرعتو، َواِم

ًُا مػػف  وىػػو مػػا وافقػػو عميػػو القاضػػي عيػػاض فقػػاؿ: "ُسػػمَّْي بػػذلؾ إمػػا اشػػتقا
سػػيره، َوَأنػػو يضػػع َحػػافره َحْيػػُث َيْجَعػػؿ طرفػػو، َأو لَكونػػو أبػػرؽ َوُىػػَو اْلَبػػْرؽ لسػػرعة 

 .(ٖ)، ووافقو صاحب النياية(ٕ)اْرَْبَيض"
وال مانع مف الجمع بينيما كما ذىب إلى ذلػؾ أبػو الحسػف اليػروي، ثػـ مػاؿ 

َُْوُلُو: )َيَضُع  ْف َكاَف ُيَؤكُّْد الثَّاِنَي  َُْصى إلى االشتقاؽ مف البرؽ بقولو: "َواِم َخْطَوُه ِعْنَد َأ
اَيػػِة  َُ ََُدَمػػُو ِعْنػػَد ُمْنَتَيػػى َبَصػػرِِه َو َطْرِفػػِو(، ِبَفػػْتٍح َفُسػػُكوٍف ِفػػي ُكػػؿٍّ ِمْنُيَمػػا َأْي: َيَضػػُع 

 .(ٗ)َنَظرِِه"
ـْ )َشاٌة َبْرَُػاُء( ِإَذا َكػاَف ِخػاَلؿ ُصػوِفَيا  َُْوِلِي وزاد المباركفوري تعمياًل ثالثًا "ِمْف 

َُاٌت ُسوٌد، َواَل ُيَناِفيو َوْصػُفُو ِفػي َبْعػِض اْرََحاِديػِث ِبػَأفَّ اْلُبػرَاَؽ َأْبػَيُضي ِرَفَّ اْرَْبَيِض َطا
 .(٘)اْلَبْرَُاَء ِمَف اْلَغَنـِ َمْعُدوَدٌة ِفي اْلَبَياِض"

                                           

 . ٚٛ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

 .ٕٙٔ/٘ٔ، وعمدة القاري ٕٓٔ/ٕ، وينظر: شرح النووي:  ٘ٛ/ٔ( مشارؽ ارنوار: ٕ)

 . ٘ٔ/ٓٔ، وينظر : المساف) ب ر ؽ(: ٕٓٔ/ٔ( النياية ) ب ر ؽ(: ٖ)

اة المفاتيح : ٗ)  .ٕ٘/٘، والحديث في صحيح البخاري )باب المعراج(: ٖٛ٘ٚ/ٜ( مُر

 . ٚٗٗ/ٛ( تحفة ارحوذي : ٘)
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، (ٔ)بينما اُتصر بعض المغػوييف عمػى وجػو االشػتقاؽ مػف البػرؽ كػابف دريػد
 . (ٖ)، والدَّميري(ٕ)وابف سيده
ٌٕا:

ُّ
اسٚ
َ
ٕ
َ
ااحل

ـْ "  .(ٗ)يقوؿ الحافظ: " َوُيؿ: ُسمَّْي الَحَواريُّوف لبياض ِثَيابي
(، فيما رواه عنو ابف والحافظ في كالمو تابع لحبر ارمة وترجماف القرآف)

َُاَؿ: ِإنََّما ُسمَّْي اْلَحَواِريُّوَف رنيـ َكاُنوا َصيَّاِديَفي ِلَبَيػاِض ِثَيػاِبِيـْ  ، (٘)"أبي حاتـ بسنده 
ػػْرُتو بمعنػػى:  َُِصػػاَرًة وَُصَّ ََُصػػْرت الثَّػػْوب  ونقػػؿ ابػػف سػػيده عػػف الخميػػؿ وِسػػيَبَوْيٍو أفَّ 
ػاِريَف، وأصػُمو مػف االْحػِورَاِر  َُصَّ ْرُتو، ثـ ُاؿ: "َوِبو ُسػمَّْي الَحَواِريُّػوَفي َرنيػـ َكػاُنوا  َحوَّ

َُػػػػاَؿ: "اْلَحَواِريُّػػػػوَف: ، وزاد مجاىػػػػد فػػػػي تفسػػػػيره َعػػػػِف َأِبػػػػي َأْرَطػػػػ(ٙ)َوُىػػػػَو الَبَيػػػػاُض" اَة 
ُروَف الثَّْياَب، َأْي: َيْغِسُموَنَيا "  .(ٚ)اْلَغسَّاُلوَف، ُيَحوّْ

                                           

 . ٕٕٖ/ٔ( الجميرة ) ب ر ؽ(: ٔ)

 . ٜٜٖ/ٙ( المحكـ ) ب ر ؽ(: ٕ)

 . ٕٙٗ/٘، وينظر : إرشاد الساري:  ٓٚٔ/ٔ( حياة الحيواف : ٖ)

 . ٓٛ/ٚ،  ٜٓٔ/ٔ( فتح الباري : ٗ)

ندي ٜ٘ٙ/ٕينظػػػر: تفسػػػير ابػػػف أبػػػي حػػػاتـ: ( ٘) ، ٙٚ/ٖ، وتفسػػػير الثعمبػػػي: ٘ٗٗ/ٖ، وتفسػػػير السػػػمُر
، والبحػػػر المحػػػيط: ٕٙٛ/ٔ، وزاد المسػػػير: ٕٗٗ/ٔ، والمحػػػرر الػػػوجيز: ٔٗٗ/ٔوتفسػػػير الواحػػػدي: 

 .ٖٚٔ/٘، وشرح القسطالني ٗٛ، ومختار الصحاح)ح و ر(: ٕ٘ٔ/ٔ، ومشارؽ ارنوار: ٗٚٔ/ٖ

ندي:  ٔٙٗ/ٕ( المخصص: ٙ) ، وعمدة القاري: ٜٗ/ٕ، وتفسير الثعالبي: ٘ٗٗ/ٖ، وينظر: تفسير السمُر
 .ٖٓٔ/ٔٔ، وتاج العروس)ح و ر(: ٜٕٔ/ٗ، ولساف العرب )ح و ر(: ٕٕٗ/ٙٔالقاري: 

، تح/ الدكتور محمد عبد السالـ أبو النيؿ، الناشر: دار الفكر اإلسالمي الحديثة، ٖٕ٘( تفسير مجاىد: ٚ)
، ٕٗٗ/ٔ، والمحرر الوجيز: ٙٚ/ٖنظر: تفسير الثعمبي ، ويٜٜٛٔ -ىػٓٔٗٔ، ٔالحديثة، مصر، ط

، ٗٓ٘/ٖ، والمحكػػػـ)ح و ر(: ٙٔٔ/ٕ، ومقػػػاييس المغػػػة)ح و ر(: ٕٙ٘/ٔومجمػػػؿ المغػػػة)ح و ر(: 
 .ٖٖٙٔ/ٖوشمس العمـو لمحميري: 
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، وذىػب إلػى أف (ٔ)وافؽ ابف جرير عمى ذلؾ فيمػا نقمػو عػف سػعيد بػف جبيػر
سبب اختياره مرجعو إلى أف الَحَور عند العرب شدة البياض، ولذلؾ ُسمَّْي )الُحػوَّاَرى( 

لشدة بياضػو، ومنػو ُيػؿ لمرجػؿ الشػديد البيػاض مقمػة العينػيف: )أحػور(، مف الطعاـ 
ولممرأة: )حوراء(، وُد يجوز أف يكوف حواريُّو عيسػى كػانوا ُسػمُّوا بالػذي ذكرنػا، مػف 
تبييضيـ الثياَب، وأنيـ كانوا ُّصاريف، فُعِرفوا بصحبة عيسى، واختياره إيػاىـ لنفسػو 

يـ، واسُتعمؿ  حتػى صػار كػؿ خاّصػة لمرجػؿ مػف أصحاًبا وأنصارًا، فجرى ذلؾ االسـ ل
 .(ٕ)أصحابو وأنصاره حواريُّو

ويؤكد أبو عبيد عمى ىذا المعنى، فِينََّما سموا حوارييف َرنيػـ َكػاُنوا يغسػموف 
ْرُت الشَّػػْيء ِإذا بيضػػتو َوِمْنػػو ُيػػؿ:  الثَّْيػػاب َأي: يحورونيػػا َوُىػػَو التبيػػيض، ُيَقػػاؿ: َحػػوَّ

ة، ػ، وىػػػو مػػػا نقمػػػو الزجػػػاج عػػػف الُحػػػذَّاؽ بالمغػػػ(ٖ)َكاَنػػػت َبْيَضػػػاءاْمػػػرََأة حواريػػػة ِإذا 
 فالحواريوف: صفوة ارنبياِء )عمييـ السالـ( الذيف خمصوا وأخمصوا في 

                                           

، وينظػر: تفسػير ابػف المنػذر ربػي بكػر محمػد بػف إبػراىيـ بػف ٙ٘ٗ، ٘٘ٗ/ٙ( تفسير الطبري: ٔ)
، ُدـ لو د. عبد الل بف عبد المحسف التركي، حققػو وعمػؽ عميػو ٕٚٔ/ٔ المنذر النيسابوري:

ـ، وأمػػالي ٕٕٓٓىػػػ/ ٖٕٗٔ، ٔالمدينػػة النبويػػة، ط -د. سػػعد بػػف محمػػد السػػعد، دار المػػاثر 
ىػػػ/ ٚٓٗٔ، ٕبيػػروت، ط –، تػػح/ عبػػد السػػالـ ىػػاروف، الناشػػر: دار الجيػػؿ ٗ٘ٔالزجػػاجي: 

، وتفسػير الثعػالبي: ٕٕٗ/ٙٔعمػدة القػاري ، و ٖٛ٘/ٕـ، وتفسير الراُػب ارصػفياني ٜٚٛٔ
ٕ/ٜٗ. 

 . ٚ٘ٗ،  ٙ٘ٗ/ٙ( تفسير الطبري: ٕ)

، وتيػػذيب ٕٚٔ/ٔ، وينظػػر: تفسػػير ابػػف المنػػذر: ٘ٔ/ٕ(ُريػػب الحػػديث ربػػي عبيػػد القاسػػـ : ٖ)
، ولسػػاف العػػرب)ح و ر(: ٜٕ٘/٘، وتفسػػير المبػػاب: ٔٙٗ/ٕ، والمخصػػص: ٚٗٔ/٘المغػػة: 

 .ٖٓٔ/ٔٔ، وتاج العروس)ح و ر(: ٜٕٔ/ٗ
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 .(ٔ)التصديؽ بيـ ونصرتيـ، فسماىـ الل جؿَّ وعزَّ )الحواريوف(
ندي إلػػى أف تأويػػؿ الحػػوارييف فػػي المغػػة ىػػـ الػػذيف أخمصػػوا  وذىػػب السػػمُر

، وأضػاؼ (ٕ)ا مف كؿ عيب، وكذلؾ الدُيؽ الحواريي رنو ُينتقى مف لباب البػرّ وتبرؤو 
نما ُسػمُّوا بػذلؾ لنقػاء  ُتادة والضحاؾ سبًبا جديًدا، فالحواريوف ىـ خاصة ارنبياء، وام

ـْ َكاَنػػْت َنِقيَّػػًة َطػػاِىَرًة ِمػػْف ُكػػؿّْ ِنَفػػاٍؽ َوِريَبػػٍة، َفُسػػمُّوا ِبػػذَ (ٖ)ُمػػوبيـ ُُمُػػوَبُي ِلَؾ َمػػْدًحا ي "ِرَفَّ 
، َكػالثَّْوِب اْرَْبػَيِض، َوَىػَذا َكَمػا ُيَقػاُؿ: فُػاَلٌف َنِقػيُّ اْلَجْيػِب،  ـْ ُُمُػوِبِي َشاَرًة ِإَلى َنَقاِء  ، َواِم ـْ َلُي
ا َطاِىُر الذَّْيِؿ، ِإَذا َكاَف َبِعيًدا َعِف اْرَْفَعاِؿ الذَِّميَمِة، َوُفاَلٌف َدِنُس الثَّْيػاِب: ِإَذا َكػاَف ُمْقػِدمً 

، ويػػرى اْبػػُف اْلُمَبػػاَرِؾ أف اْلَحػػَواَر ىػػو النُّػػوُر، وأنيػػـ ُسػػمُّوا ِبػػذلؾ (ٗ)َعَمػػى َمػػا اَل َيْنَبِغػػي"
رنيـ كانوا ُنورانييف، عَمْيِيـ ِسيَما اْلِعَباَدِة ونورىا وبياؤىا، وَأْصُؿ اْلَحَوِر ِعْنَد اْلَعَرِب: 

 .(٘)رََأٌة َحْورَاُء، َأْي: َشِديَدُة َبَياِض اْلَعْيفِ ِشدَُّة اْلَبَياِض، ُيَقاُؿ: َرُجٌؿ َأْحَوُر َوامْ 
يػرِه مػف أىػؿ المغػة–وأرجع الُسػمَّْيف الحمبػي  كممػة  -نقػاًل عػف أبػي عبيػدة ُو

( َمرَّ بقوـٍ فاستنَصَرىـ وَدعاىـ إلػى الحواِرّي إلى معنى الناصر، وذلؾ أفَّ عيسى)

                                           

، ٔٗٗ/ٔ، وتفسػير الواحػدي: ٚٗٔ/٘، وينظر: تيذيب المغة: ٚٔٗ/ٔ( معاني القرآف لمزجاج: ٔ)
، ومشػارؽ ارنػوار:  ٕٙٛ/ٔ، وزاد المسػير: ٗٓ٘/ٖ، والمحكػـ  ٖٕٖ/ٔوتفسير السمعاني: 

، وتحفػػػػة ٖٓٔ/ٔٔ، وتػػػػاج العػػػػروس)ح و ر(: ٜٕٔ/ٗ، ولسػػػػاف العػػػػرب)ح و ر(: ٕ٘ٔ/ٔ
 .ٜٙٔ/ٓٔارحوذي 

ندي: ( تفسيٕ) ، ٕٚٙٚ/ٔٔ، وينظر: اليدايػة إلػى بمػوغ النيايػة لمكػي القيسػي: ٘ٗٗ/ٖر السمُر
 .  ٖٖٕ/ٛ، وتفسير الفخر الرازي: ٛ٘ٗ/ٔ، والنياية: ٖٕٖ/ٔوتفسير السمعاني: 

، ٕٗٗ/ٔ، والمحػػرر الػػوجيز: ٗٗٗ/ٔ، وتفسػػير البغػػوي: ٜٖٙ/ٔ( ينظػػر: تفسػػير المػػاوردي: ٖ)
، ٕٓٔ/ٖ، والػػػػدر المصػػػػوف: ٖٖٕ/ٛر الػػػػرازي: ،  وتفسػػػػير الفخػػػػٜٛ/ٗوتفسػػػػير القرطبػػػػي: 
 .ٜٗ/ٕ، وتفسير الثعالبي: ٕٔٙ/٘والمباب البف عادؿ: 

 .ٕٓٙ/٘، وتفسير المباب: ٕٓ٘/ٔ، وتفسير الخازف: ٖٖٕ/ٛ( ينظر: تفسير الفخر الرازي: ٗ)

 .ٕٔٙ/٘، وتفسير المباب: ٗٚٔ/ٖ، والبحر المحيط: ٗٗٗ/ٔ( ينظر: تفسير البغوي: ٘)
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اريف لمثياِب  َفُسمّْ  َُصَّ َيًة اإِليماف فتبعوه، وكانوا  َيكؿُّ َمْف َتبَع نبيِّا وَنَصػَرُه: حواريِّػا تُسػمّْ
ػارًا، وفػي الحػديث عنػو) َُصَّ ف لـ يكف  ( فػي الزبيػر: لو باسـِ أولئؾ تشبيًيا بيـ وام

، ومنػػو أيًضػػا: "إفَّ لكػػؿ نبػػي حواريِّػػا، وحػػواِرّيي (ٔ)"ابػػُف عمتػػي وحػػوارّيي مػػف أمتػػي"
 .(ٕ)الزبير"

قاُيـ مػػف حػػار َيُحػػور أي: َرَجػػع، ُػػاؿ وزاد الراُػػب عمػػى مػػا سػػبؽ أف اشػػت
و أي: لػف يرِجػَع، فكػأنيـ الراجعػوف إلػى ٗ اإلنشػقاؽ/ِإنَُّو َظفَّ َأف لَّػف َيُحػورَ تعالى: 

 .(ٖ)الل تعالى
اذؼهٛك:

وكميا تعميالت يعضد بعضيا بعًضا، فيـ ُـو عالموف عػامموف، يػأكموف مػف 
اروف ُسَّالوف يبيضوف الثياب ، ثـ إنيـ تبرؤوا مف كؿ عيب، كسب أيدييـ، فيـ ُصَّ

فيـ أطيار القموب، أنقياء السرائر، نيػاتيـ خالصػة ِمػْف ُكػؿّْ ِنَفػاٍؽ َوِريَبػٍة، وبمػا أنيػـ 
صفوة ارنبياِء )عمييـ السالـ(، الذيف خمصوا وأخمصوا في التصديؽ بيػـ ونصػرتيـ، 

ُػػد  فقػػد اكتسػػبوا مػػف صػػفاتيـ، وتطبعػػوا بطبػػاعيـ، حتػػى إف صػػفاء ُمػػوبيـ ونقاءىػػا
 انطبع عمى وجوىيـ، فاستنارت وأضاءت مف ِسيَما اْلِعَباَدِة َوُنورَِىا.

ا:
ٌ
ش
ْ
ٛ
َ
ف
ُ
اػ

                                           

، تح/ محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتػب ٜٚ٘/ٙالسنف الكبرى لمبييقي:  ( الحديث فئ)
 ـ.ٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔ، ٖلبناف، ط –العممية، بيروت 

، وتفسير القرآف العظيـ البػف كثيػر: ٖٖٙٔ/ٖ، وينظر: شمس العمـو ٕٛٓ/ٖ( الدر المصوف: ٕ)
ىػػػ/ ٕٓٗٔ، ٕزيػػع، ط، تػػح/ سػػامي بػػف محمػػد سػػالمة، الناشػػر: دار طيبػػة لمنشػػر والتو ٙٗ/ٕ

، وفػػي ٕٚ/ٗ، وفػػي صػػحيح البخػػاري: ٗٙٗ/ٔـ، والحػػديث فػػي مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد: ٜٜٓٔ
، تحقيػػػؽ وتعميػػػؽ: أحمػػػد محمػػػد شػػػاكر، ومحمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاُي، ٙٗٙ/٘سػػػنف الترمػػػذي: 

 ـ.ٜ٘ٚٔىػ/ ٜٖ٘ٔ، ٕالناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي، ط

 . ٜٕ٘/٘وتفسير المباب:  ،ٜٕٓ/ٖ( ينظر: الدر المصوف: ٖ)
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ُمَصػػغٌَّر: َمػػْأُخوٌذ ِمػػَف اْلَعْفػػِر، َوُىػػَو  -ِباْلُمْيَمَمػػِة َواْلَفػػاءِ -يقػػوؿ الحػػافظ: "ُعَفْيػػٌر 
َي ِبػػَذِلَؾ ِلَمْوِنػػِو، َواْلُعْفػػَرُة ُحْمػػ َرٌة ُيَخاِلُطَيػػا َبَيػػاٌض، َوُىػػَو َتْصػػِغيُر َلػػْوُف التُّػػرَاِب، َكَأنَّػػُو ُسػػمّْ

 . (ٔ)َأْعَفَر"
نما ُسمَّْي ِحماُره الَيْعُفور لُعفرِة لوِنِو،والُعْفرُة ُحمرٌة يخالطيػا  يقوؿ الخطابي: "وام

، وَُػػاَؿ َأُبػػو زيػػد وارصػػمعي َوَأُبػػو ِزَيػػاد: الُعْفػػرة: اْلبَيػػاض، َوَلػػْيَس بالبيػػاض (ٕ)بيػػاٌض"
لكنو لوف اَرْرض، َوِمْنو ُيؿ لمظباء: ُعفػر ِإذا َكاَنػت ألوانيػا َكػَذِلؾ، الناصع الشَّديد، وَ 

نََّما ُسمَّْيت بَعَفر اَرْرض َوُىَو َوجيَيا"  .(ٖ)َواِم
َي ِبِو َتْشِبيًيا ِفي َعْدِوه بالَيْعفور، َوُىَو الظَّْبيُ  ، َكَأنَّػُو ُسػمَّْي بػذلؾ (ٗ)َوُِيَؿ: ُسمّْ

َي َيْعفُػورًا ِلَموِنػو، ِمػَف الُعْفػَرة، (٘)لسرعتو ُِيػَؿ: ُسػمّْ ،وَحَكى ابػف ارثيػر الػوجييف فقػاؿ: "
َي ِبػػِو َتْشػػِبيًيا ِفػػي َعػػْدِوه بػػالَيْعُفور، َوُىػػَو  ُِيػػَؿ ِفػػي أْخَضػػر: َيْخُضػػور، َوُِيػػَؿ: ُسػػمّْ َكَمػػا 

 .(ٙ)الظَّبُي"

                                           

 . ٜ٘/ٙ( فتح الباري : ٔ)

 .ٓٙ/٘، وينظر : شرح صحيح البخاري البف بطاؿ: ٖٚٗ/ٔ( ُريب الحديث لمخطابي: ٕ)

 . ٕٗٔ/ٕ( ُريب الحديث ربي عبيد: ٖ)

رشػػاد السػػاري لمقسػػطالني: ٛٗٔ/ٗٔ، وعمػػدة القػػاري: ٜٓ٘/ٗ(ينظػػر: المسػػاف )ع ؼ ر(: ٗ) ، وام
 .ٗٚٔ/٘، وفيض القدير: ٕٚ/٘

رشاد الساري لمقسطالني: ٛٗٔ/ٗٔ( ينظر: عمدة القاري: ٘)  .ٕٚ/٘، وام

 . ٖٕٙ/ٖ( النياية)ع ؼ ر(: ٙ)
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اذا:
َ
ض
ْ
اَأٔ

َُْولػػػو )عمػػػى َأْوَضػػػاح(: ِىػػػَي نػػػوع مػػػف اْلحِمّي،ُسػػػمَّْيت بػػػذلؾ  يقػػػوؿ الحػػػافظ: "
 .(ٔ)لبياضياي ِرَنََّيا ُتْعمؿ مف اْلفضة "

 .(ٗ)، والزبيدي(ٖ)، وابف منظور(ٕ)وىو ما ذىب إليو ابف ارثير

                                           

 .ٕٔ/ٛ، وحاشية السيوطي: ٖٕ٘/ٕٔ، وينظر: عمدة القاري: ٕٙٓ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

 . ٜٙٔ/٘( النياية )و ض ح(: ٕ)

 . ٖٙٙ/ٕ( المساف)و ض ح(: ٖ)

 . ٕٕٔ/ٚ( تاج العروس )و ض ح(: ٗ)
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اادلثسثاانشاتغ
حاانشٙءامبااجيأسِا:

َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
اذغ

ؼُٛحا:
َّ
اانظ

َـّ يقوؿ الحافظ: "الظَّعينة: َوِىي اْلَمْرَأة َوَأصمو اليودج ِإذا َكاَنػت فِ  يػِو اْلَمػْرَأة، ثػ
ُأْطمؽ عمى اْلَمْرَأة، َوُيؿ:ُسمَّْيت اْلَمْرَأة بذلؾ لَكونَيا ُيظعف بَيا، َأي: ُيرحػؿ بَيػا، َفِعيمػة 

 . (ٔ)بمعني َمْفُعولة "
َية  يقوؿ ابف سيده: "والظَّعينُة: اْلَمْرَأة ِفػي اليػودج، ُسػمَّْيت ِبػِو عمػى حػد َتُسػمّْ

بػػػو ِمْنػػػُو، َوُيػػػؿ: ُسػػػمَّْيت بػػػذلؾ ِرَنََّيػػػا تْظَعػػػُف َمػػػَع َزوجَيػػػا الشَّػػػْيء باسػػػـ الشَّػػػْيء لُقرْ 
، فيمػا رأى ابػف ُتيبػة أف الظعينػة (ٕ)كالجميسة، َواَل ُتَسمَّى َظِعيَنة ِإالَّ َوِىي ِفي ىودج"
 .(ٖ)اليودج َوُسمَّْيت اْلَمْرَأة َظِعيَنة ِرَنََّيا تكوف ِفيوِ 

اؿ ِإالَّ لْمَمػػػْرَأة الراكبػػػة،ثـ كثُػػػر َحتَّػػػى الظَّعينػػػة اَل ُيَقػػػ وجػػػاء فػػػي المشػػػارؽ أف
اْستْعمؿ ِفي كؿ اْمرََأة، َوَحتَّى ُسمَّْي اْلجمؿ الَِّذي تركب َعَمْيِو َظِعيَنػة، َواَل ُيَقػاؿ َذِلػؾ ِإالَّ 

، ثـ كثر استعماؿ ىذا االسـ لممرأة حتى يقاؿ ليا ظعينػة (ٗ)ِلإْلِِبِؿ الَِّتي َعَمْيَيا اليوادج
 .(٘)وجياوىي في بيت ز 

                                           

 . ٖٚٓ/ٕٔ،  ٔ٘ٔ/ٔ( فتح الباري: ٔ)

 .ٖٗٓ/ٖ، المخصص)ظ ع ف(:   ٚٙ/ٕ( المحكـ )ظ ع ف(: ٕ)

، والفػرؽ ٖٚٗ/ٔ، وينظػر: معجػـ ديػواف اردب لمفػارابي: ٜٔٙ/ٔ( ُريب الحديث البػف ُتيبػة: ٖ)
، تػح/ ٜٚ( وفى المشيور مف الكالـ ربي عمرو الداني: بيف الضاد والظاء في كتاب الل )

ـ، وشػػػمس ٕٚٓٓىػػػػ/ ٕٛٗٔط، ٔدمشػػػؽ،  –الح الّضػػػامف، الناشػػػر: دار البشػػػائرحػػػاتـ صػػػ
 :  .ٖٖٕٗ/ ٚالعمـو

 . ٜٕٖ/ٔ( مشارؽ ارنوار: ٗ)

 .ٕٚٔ( شرح المعمقات السبع لمزوزني: ٘)
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ونقؿ صاحب المساف عػف ابػف ارنبػاري أف اَرصػؿ ِفػي الظَِّعيَنػِة المػرَأة َتُكػوُف 
َـّ َكُثَر َذِلَؾ َحتَّى َسمَّْوا َزْوَجَة الرَُّجِؿ َظِعينة  .(ٔ)ِفي َىْوَدجيا ، ُث

 ذؼهٛك:
ومػػا نػػصَّ عميػػو الحػػافظ مػػف كػػوف المػػرأة ُسػػمَّْيت بالظعينػػة موافػػؽ لألصػػؿ 

، فينو يقػاؿ لممػرأة ظعينػة رنيػا تظعػف مػع زوجيػا حيثمػا ظعػف، أو االشتقاُي لمكممة
 . (ٕ)رنيا ُتحمؿ عمى الراحمِة إذا َظَعَنتْ 

ؼِٛىا:
ْ
ُ
َّ
اانر

يقػػوؿ الحػػافظ: "التَّْنِعػػيـ: َمَكػػاف َمْعػػُروؼ َخػػارج َمكَّػػة، ُسػػمَّْي بػػذلؾ ِرَنَّػػُو َعػػف 
، َوآخر ُيَقاؿ َلُو ناعـ  .(ٖ)، والوادي اْسمو َنْعَماف"َيِمينو جبؿ ُيَقاؿ َلُو ُنَعْيـٍ

َية التنعػيـ بػذلؾ كػوف ارشػياء المحيطػة بػو  ذىب ابف حجر إلى أف عمة تُسمّْ
، والبػػدر (٘)، ويػػاُوت الحمػػوي(ٗ)كميػػا فييػػا مػػادة )ف ع ـ(، ووافقػػو أبػػو عبيػػد البكػػري

 .(ٛ)، والزبيدي(ٚ)، وصاحب القاموس(ٙ)العيني
 ذؼهٛك:

َية ىنا ليػ ذا المكػاف بػالتنعيـ أف كػؿ مػا يحػيط بػو فيػو وواضٌح أف عمة التُسمّْ
َُِريػٌب ِمػْف  ـُ( َوُىػَو َمْوِضػٌع  ـُ َمْصَدُر َنعََّمُو إَذا َأْتَرَفػُو، َوِبػِو ُسػمَّْي )التَّْنِعػي تنعيـ، "َوالتَّْنِعي

                                           

 . ٕٔٚ/ٖٔ( المساف )ظ ع ف(: ٔ)

 .ٚ٘ٔ/ٖ( النياية )ظ ع ف(: ٕ)

 . ٚٓٙ/ٖ، و ٖٜ/ٔ( فتح الباري : ٖ)

 . ٕٖٔ/ٔ( معجـ ما استعجـ : ٗ)

 . ٜٗ/ٕ( معجـ البمداف : ٘)

 . ٕٕٕ/ٜ( عمدة القاري: ٙ)

اة المفاتيح  ٖٙٔٔ( القاموس المحيط ) ف ع ـ ( : ٚ)  . ٚ٘/ٜ، وينظر : مُر

 . ٛٔ٘/ٖٖ( تاج العروس ) ف ع ـ (: ٛ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٗٓٓ 

ْبػػػػٌت ا( َوالتَّْرِكيػػػػُب َداؿّّ َعَمػػػػى المّْػػػػيِف َوالطّْيػػػػِب، َوِمْنػػػػُو نَ َمكَّػػػػَة ِعْنػػػػَد َمْسػػػػِجِد َعاِئَشػػػػَة)
َوَشْعٌر)َناِعـٌ( َأْي َليٌّْف، َوَعْيٌش َناِعـٌ َطيّْػٌب، َوِبػِو ُسػمَّْي )َنػاِعـٌ( َأَحػُد ُحُصػوِف َخْيَبػرَ 
(ٔ) ،

(عبػد الػرحمف بػف أبػى بكػر، فمنو ُيحـر مف أراد العمرة، وىو الذي أمػر رسػوؿ الل)
 ، فكاف جديرًا أف يكوف مسجَد تنعيـ.(ٕ)ا(أف ُيْعِمَر منو عائشة)

                                           

 . ٜٙٗ( المغرب : ٔ)

 . ٜٗ/ٕ، وينظر : معجـ البمداف :  ٕٖٔ/ٔ( معجـ ما استعجـ : ٕ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٗٓٔ 

ادلثسثااخلايظا
اانشٙءاتاعىاصياَّا

ُ
ح
َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
اذغ

ٖا:
َ
اد
َ
ً
ُ
اخ

يقػػوؿ الحػػافظ: "َوَُولػػو )ُجَمػػاَدى( َأي: أحػػُد الشَّْيَرْيِف،ُسػػمَّْي بػػذلؾ ِرَنَّػػُو اّتفػػؽ 
ُُوَّة الشتَاء"  .(ٔ)ُوُُوعو ِفي 

ووافقو ُطرب بقولو: "وُجمادى اُرولى وُجمادى ا ِخرة: لجمػوِد المػاِء فييمػا، 
، فػػ "ُيْحَكػى َأفَّ (ٖ)، كما صرح بذلؾ صاحُب الجميػرة(ٕ)َياِف: ِشيباَف وِمْمحاَف"وكانا ُيُسمّْ 

اْلَعَرَب ِحيَف َوَضَعْت الشُُّيوَر، َواَفَؽ اْلَوْضػُع اْرَْزِمَنػَة، َفاْشػُتؽَّ ِلمشُّػُيوِر َمَعػاٍف ِمػْف ِتْمػَؾ 
َـّ َكثُػػَر َحتَّػػى اْسػػَتْعَمُموَىا ِفػػي اْرَىِ  ـْ ُتَواِفػػْؽ َذِلػػَؾ الزََّمػػاَف َفَقػػاُلوا: اْرَْزِمَنػػِة، ثُػػ ْف َلػػ مَّػػِة، َواِم

.... َوُجَماَدى َلمَّا َجَمَد اْلَماُء "  . (ٗ)َرَمَضاُف َلمَّا َأْرَمَضْت اْرَْرُض ِمْف ِشدَِّة اْلَحرّْ
لػػى ذلػػؾ مػػاؿ ثعمػػب ، وابػػُف (ٛ)، وأبػػو حيػػاف(ٚ)، وابػػُف سػػيده(ٙ)، وارزىػػري(٘)وام

 . (ٓٔ)، والزبيدي(ٜ)منظور
ا:
ٌ
اج
َ
س
ْ
اَأض

                                           

 . ٜٜ/ٔ ( فتح الباري :ٔ)

 . ٖٛ( ارزمنة وتمبية الجاىمية لقطرب: ٕ)

 . ٓ٘ٗ/ٔ( الجميرة ) ج ـ د ( : ٖ)

 . ٚٓٔ/ٔ( المصباح ) ج ـ د ( : ٗ)

 . ٕٙٚ(التَّمِخيص في َمعرَفِة أسَماِء ارشياء ٘)

 . ٖ٘٘/ٕ، وينظر : الزاىر :  ٖٛ٘/ٓٔ( التيذيب ) ج ـ د ( : ٙ)

 .ٜٖٗ/ٚ( المحكـ ) ج ـ د ( : ٚ)

 . ٕٙٚ/ٖ، وتفسير المباب:  ٜٕٚ/ٕ، وينظر : الدر المصوف: ٖٚٔ/ٕر المحيط ( البحٛ)

 . ٖٓٔ/ٖ( المساف ) ج ـ د ( : ٜ)

 . ٜٔ٘/ٚ( تاج العروس ) ج ـ د ( : ٓٔ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٗٓ 

َي َيػْوـُ اْرَْضػَحى، َوُىػَو  يقوؿ الحافظ: "َوِىَي َأْضَحاٌة َواْلَجْمُع َأْضػًحى، َوِبػِو ُسػمّْ
َيَتَيا اْشُتقَّْت ِمف اْسـِ اْلَوُِْت الَِّذي ُتْشَرُع ِفيِو"  . (ٔ)ُيَذكَُّر َوُيَؤنَُّث، َوَكَأفَّ َتُسمّْ

سػـ الوُػت الػذي تشػرع صرح الحافظ بػأف اشػتقاؽ اسػـ ارضػحية جػاء مػف ا
فيو، وىو عند ارتفاع النيار، يعنى بداية وُت الضحى عند إشػراؽ الشمس، وىو ما 

، كمػػا (ٕ)حكػاه اإلمػػاـ النػػووي عػػف الفػػراء ُػػاؿ: "ُسػػمّْى ارضػػحى لوُػػوع ارضػػحية فيػػو"
 .(ٗ)، والجوىري(ٖ)أشار إليو ابف فارس

ضػػحية وُػػت وُػػد أشػػار الفيػػومي إلػػى مممػػح داللػػي دُيػػؽ، وىػػو أف ذبػػح ار
َية وتعميميا، ثـ ُتُوسّْع في داللتو حتى كثر، يقوؿ: " َوَضػحَّى  الضحى ىو أصؿ التُسمّْ
ُِيػَؿ: َضػحَّى، ِفػي  َـّ َكثُػَر َحتَّػى  َحى، َىَذا َأْصُمُو، ُث َتْضِحَيًة: إَذا َذَبَح اْرُْضِحيَة َوَُْت الضُّ

ُْػػٍت َكػػاَف ِمػػْف َأيَّػػاـِ التَّْشػػِريِؽ"  أف ارصػػؿ فػػي اسػػتعماؿ الفعػػؿ ىػػو وُػػت ، فكػػ(٘)َأيّْ َو
الضحى، ثـ اتسعت داللتو ليشمؿ كؿ أيػاـ التشػريؽ، فكميػا أيػاـ ذبػح وُػرب مػف الل 

( يقوؿ ابف ارثير:"ثـ اتُّسع فيو حتى ُيؿ لكؿ مػف أكػؿ فػي وُػت الضػحى: ىػو ،)
يتضػػحى أي: يأكػػؿ فػػي ىػػذا الوُػػت، كمػػا يقػػاؿ: يتغػػدَّى ويتعشَّػػى فػػي وُػػت الغػػداء 

 .(ٙ)"والعشاء

                                           

 .ٖ/ٓٔ( فتح الباري: ٔ)

 . ٕٙٓٗ/  ٙ، وينظر : الصحاح ) ض ح ا ( :  ٛٛ( تحرير ألفاظ التنبيو : ٕ)

 .                        ٕٜٖ/  ٖ( مقاييس المغة ) ض ح ى ( : ٖ)

، وأنػػػػػيس ٚٚٗ/ ٗٔ، وينظر:لسػػػػػاف العػػػػػرب )ض ح ا(: ٕٙٓٗ/ ٙ( الصػػػػػحاح )ض ح ى(: ٗ)
 .                                             ٜٕٚالفقياء لمقونوى: 

                               .              ٕٔٛ، وينظر: المغرب لممطرزى ) ض ح و ( : ٜٖ٘/ ٕ( المصباح المنير )ض ح و(: ٘)

 .                         ٙٚ/  ٖ( النياية ) ض ح و ( : ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٗٓ 

اادلثسثاانغادط
اانشٙءامبااٚمغافّٛاأٔاحيمافّٛ

ُ
ح
َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
اذغ

حا:
َ
ؼ
ُ
ً
ُ
د
ْ
اان

َيِة اْلَيْوـِ ِبَذِلَؾ، َمػَع ااِلتَّْفػاِؽ  يقوؿ الحافظ: ")َصاَلة اْلُجُمَعة(: َواْخُتِمَؼ ِفي َتُسمّْ
ْـّ الػػػرَّاِء  ِبَفػػػْتِح اْلَعػػػْيفِ -َعَمػػػى َأنَّػػػُو َكػػػاَف ُيَسػػػمَّى ِفػػػي اْلَجاِىِميَّػػػِة اْلَعُروَبػػػَة  اْلُمْيَمَمػػػِة َوَضػػػ

َدةِ  ػاِريُّ  -َوِباْلُمَوحَّ َي ِبَذِلَؾ ِرَفَّ َكَماَؿ اْلَخاَلِئِؽ ُجِمَع ِفيِو، َذَكَرُه َأُبػو ُحَذْيَفػَة النَّجَّ َفِقيَؿ:ُسمّْ
ـَ ُجِمػػعَ  ْسػػَناُدُه َضػػِعيٌؼ، َوُِيػػَؿ: ِرَفَّ َخْمػػَؽ آَد ِفيػػِو ...  ِفػػي اْلُمْبتَػػَدِأ َعػػِف ابػػف َعبَّػػاٍس َواِم

اَلة ِفيِو" َي ِبَذِلَؾ اِلْجِتَماِع النَّاِس لمصَّ  .(ٔ)َوُِيَؿ:ُسمّْ
يرىـ : ِإنََّمػا (ٕ)ووافؽ الحافَظ في تمؾ العمؿ جمع مف أئمة المغة ُو ، َوَُاَؿ ُػـو

ـْ ِفػي اْلَمْسػِجد، َوَُػاَؿ َثْعَمػب: ِإنَّ  ْساَلـ، َوَذِلػَؾ اِلْجِتَمػاِعِي َمػا ُسػمَّْي ُسمَّْيت الُجُمعة ِفي اإلِْ
ُُرْيًشػػا َكاَنػػت َتْجَتِمػػع ِإَلػػى ُصػػي ِفػػي َدار النػػدوة ، فيمػػا أورد أبػػو (ٖ)َيػػْوـ الُجُمَعػػةي ِرَف 

َؿ َمػْف َسػمَّى الُجُمعػَة ُجُمعػةً  بػف اكعػُب  -وكانػت تسػمى عروبػة-ىالؿ العسكري أفَّ َأوَّ
ُؿ ُجُمَعػػٍة ُصػػمَّْيْت ُجمُ (ٗ)لػػؤى، وذلػػؾ أنػػو جمػػع ُريًشػػا وخطػػبيـ َعػػُة سػػعد بػػف أبػػي ، َوَأوَّ

                                           

 .ٖٖ٘/ٕ( فتح الباري : ٔ)

، وتفسير ٕٕٛ/ٗ، وزاد المسير: ٗٛ/٘، وتفسير البغوي: ٖٓ٘/ٔ( ينظر: المحكـ ) ج ـ ع(: ٕ)
أنػيس الفقيػاء: ، و ٛ٘ٔ/ٖ، وطػرح التثريػب: ٕٕٔ/٘، وتفسير البيضػاوي: ٜٚ/ٛٔالقرطبي: 

 .ٕٖٗ/ٖ، وتاج العروس: ٖٚ

، ٕٕٔ/٘، وتفسػير البيضػاوي: ٜ/ٙ، وتفسػير المػاوردي: ٖٓ٘/ٔ( ينظر: المحكػـ ) ج ـ ع(: ٖ)
 .ٖٚ، وأنيس الفقياء ٛ٘ٔ/ٖوطرح التثريب: 

، وصػبح ارعشػى فػػي ٗٚٔ/ٓٔ، وينظػر: البحػر المحػيط: ٖٗ( اروائػؿ ربػي ىػالؿ العسػكري : ٗ)
، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػروت، وتفسػػػير أبػػػي السػػػعود: ٜٖٛ/ٕندي: صػػػناعة اإلنشػػػا لمقمقشػػػ

 .ٕٖٗ/ٖ، وتاج العروس)ج ـ ع(: ٜٕٗ/ٛ



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٗٓٗ 

ـْ ِفيػػِو، َفػػَأْنَزَؿ ُزرَاَرَة) ـْ َرْكَعتَػػْيِف وذكَّػػرىـ، فسػػموه َيػػْوـَ اْلُجُمَعػػِة اِلْجِتَمػػاِعِي (، َصػػمَّى ِبِيػػ
ْساَلـِ المَُّو) ُؿ ُجُمَعٍة ُجِمَعْت ِفي اإلِْ  . (ٔ)( آَيَة اْلُجُمَعِة، َفِيَي َأوَّ

، (ٕ)اعيـ عمػػى تفضػػيموبينمػػا ذكػػر صػػاحب المخصػػص أنػػو ُسػػمَّْي بػػذلؾ إلجمػػ
) فيما زاد الحافظ العراُي ـَ  .(ٖ)( ِفيِو َمَع َحوَّاَء ِفي اْرَْرضِ اْجِتَماِع آَد

ونقػػؿ البػػدر العينػػي عػػف اْبػػف حػػـز أف الجمعػػة اْسػػـ إسػػالمي، َولػػـ يكػػف ِفػػي 
سْ  اَلـ اْلُجُمَعةي ِرَنَّػُو اْلَجاِىِميَّة، ِإنََّما َكاَنت تسمى ِفي اْلَجاِىِميَّة اْلعُروَبة، فُسمَّْيت ِفي اإلِْ

اَلة، اسًما مأخوًذا مف اْلجمع  .(ٗ)ُيْجَتمع ِفيِو لمصَّ
حا:
َّ
سد
ْ
ٔاان

ُ
ار

ػػة( ِبػػاْلَفْتح وبالكسر:ُسػػمَّْي بػػذلؾ ِرَنَّػػُو  َُْولػػو )شػػير ِذي اْلحجَّ يقػػوؿ الحػػافظ: "
 .(٘)ُيَحّج ِفيِو"

يػزعـ  يقوؿ الطبري: "وأما رمضاف فػيف بعػض أىػؿ المعرفػة بمغػة العػرب كػاف
أنو سمى بذلؾ لشدة الحرّْ الذي كاف يكوف فيػو... كمػا يقػاؿ لمشػير الػذي ُيحػّج فيػو 

، ذلؾ أف العرب كانت تسمى الشيور بمواـز ارزمنة التي كانت الشيور (ٙ)ذو الحجة"
 .(ٚ)الشيور واُعة فييا"

                                           

 .ٜٕٗ/ٛ، وتفسير أبي السعود: ٗٚٔ/ٓٔ( ينظر: البحر المحيط: ٔ)

 . ٖٙٛ/ٕ( المخصص: ٕ)

 . ٛ٘ٔ/ٖالتثريب:  ( طرحٖ)

 . ٔٙٔ/ٙ( عمدة القاري: ٗ)

 . ٕٓٔ/ٔ( فتح الباري : ٘)

 . ٗٗٗ/ٖطبري: ( تفسير الٙ)

 . ٕٕٗ/ٖ( روح البياف: ٚ)
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ٕٗٓ٘ 

اا:
َ
اٚ
َ
ٕ
َ
ااحل

َُاَؿ ابف َعبَّاس: الَمَباعر، َوِىػي َتُسػمّْ  َية الشَّػْيء ِبَمػا يقوؿ الحافظ: ")الَحَواَيا( 
 .(ٔ)َيحؿُّ ِفيِو"

: جمٌع، واحدىا حاِوياء، وحاوية، وَحِويَّػة، وىػي مػا َتَحػوَّى مػف الػبطف ٔاحلٕاٚا
فػػػاجتمع واسػػػتدار، وىػػػي بنػػػات المػػػبف، وىػػػي المبػػػاعر، وتسػػػمى المػػػرابض، وفييػػػا 

، وجميػػور المفسػػريف عمػػى ذلػػؾ، كالحسػػف، وسػػعيد بػػف جبيػػر، وُتػػادة، (ٕ)ارمعػػاء
بػف ا،ومكػي (٘)،وارزىري(ٗ)، ووافقيـ عميو مف أىؿ المغة: الزجاج(ٖ)والسدي ومجاىد،

 .(ٛ)، والزبيدي(ٚ)،وابف منظور(ٙ)بف أبي طالبا
َية فواضػحة عنػد القرطبػي فػي ُولػو: "اْلَحَواَيػا: ِىػَي اْلَمَبػاِعُر،  أما عمة التُسػمّْ

َي ِبػػ ْيػػرِِه، َوُىػػَو َجْمػػُع َمْبَعػػٍر، ُسػػمّْ َُ َذِلَؾ اِلْجِتَمػػاِع اْلَبْعػػِر ِفيػػِو، َوُىػػَو َعػػِف اْبػػِف َعبَّػػاٍس َو
ْبُؿ"  . (ٜ)الزّْ

                                           

 . ٜٓٔ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

 . ٜٛ/ٕ، وزاد المسير:  ٖٕٓ/ٕٔ( ينظر: تفسير الطبري: ٕ)

، ٜٙٔ/ٕ، وتفسػػير الخػػػازف: ٖٛ٘/ٕ، والمحػػرر الػػػوجيز: ٗٛٔ/ٕ(ينظػػر: تفسػػير المػػػاوردي: ٖ)
، وعمػػػػدة ٕٜٗ/ٛ، وتفسػػػػير المبػػػػاب: ٕٙٓ/٘، والػػػػدر المصػػػػوف: ٛٚٙ/ٗوالبحػػػػر المحػػػػيط: 

رشاد الساري لمقسطالني: ٕٚ٘/ٕ،وتفسير الثعالبي: ٕٕٚ/ٛٔالقاري:   .ٕٔٔ/ٚ، وام

 . ٖٔٓ/ٕ( معاني القرآف لمزجاج: ٗ)

 . ٜٛٔ/٘( التيذيب: ٘)

 . ٕٖٕٕ/ٖ( اليداية لمكي القيسي: ٙ)

 . ٜٕٓ/ٗٔ( المساف: ٚ)

 . ٔٓ٘/ٖٚ( تاج العروس: ٛ)

 . ٕٙٔ/ٚ( القرطبي ٜ)
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ٕٗٓٙ 

اٌا:
َ
ث
ْ
اشؼ

َُْولػو )شػْعَباف(: الشَّػْير اْلَمْعػُروؼ، ُيؿ:ُسػمَّْي بػذلؾ لتشػعبيـ  يقوؿ الحافظ: "
يـ"  .(ٔ)ِفيِو، َأي: لتفُر

َية، فرأينػػا أىػػؿ  وُػػد اختمفػػت نظػػرة المغػػوييف وشػػراح الحػػديث فػػي تعميػػؿ التُسػػمّْ
، بينمػا رأى البػدر العينػي أف (ٕ)فقوف ابف حجر فػي ذلػؾ التعميػؿ، كػابف دريػدالمغة يوا

َي ِبػِو ِرَنَّػُو يتشػعب ِفيػِو خيػر كثيػر  اشتقاؽ شػْعَباف مػف الّشػعب، َوُىػَو ااِلْجِتَمػاع، ُسػمّْ
 .(ٖ)كرمضاف

فيما نقؿ ثعمب عف بعضيـ نظرتو إلى معنى الفعؿ )َشػَعَب( فػي المغػة، فِينََّمػا 
، فيما رأى بعضيـ أف (ٗ)باف ِرَنَُّو َشَعَب، َأي ظير َبيف شير َرَمَضاف َوَرَجبُسمَّْي َشعْ 

، حيػث يػأتي بعػد شػيٍر حػراـٍ ىػو رجػب، (٘) أف التشعب كاف ِلَكْثَرة الغارات عقب رجب
 فيكوف متنفسِّا ليـ في الغارة عمى القبائؿ ارخرى. 

                                           

 . ٖٛٔ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

، ومجمػػػؿ ٕٜٔ/ٖ، وينظػػػر: مقػػػاييس المغػػػة)ش ع ب(: ٖٗٗ/ٔ( جميػػػرة المغػػػة )ش ع ب(: ٕ)
: ٘ٓ٘/ٔالمغػػػػػة)ش ع ب(:  ، ٖٗٛ/ٔ، والمحكػػػػػـ)ش ع ب( : ٖٗٛٗ/ٙ، وشػػػػػمس العمػػػػػـو

اة المفاتيح: ٕٛ/ٔٔوعمدة القاري:   .ٖ٘/ٚ، ومُر

اة المفاتيح:  ٕٛ/ٔٔ( عمدة القاري: ٖ)  . ٖ٘/ٚ، ومُر

، ٕٛ/ٔٔ، وعمػػدة القػػاري: ٕٓ٘/ٔ، والمسػػاف)ش ع ب(: ٖٗٛ/ٔ(: ( ينظػر: المحكػػـ)ش ع بٗ)
اة المفاتيح:   .ٖ٘/ٚومُر

، تػح/ بسػاـ عبػد الوىػاب الجػابي، الناشػر: دار ٜٜ( ينظر: عمدة الكتاب ربػي جعفػر النحػاس: ٘)
، ونيايػػة ٕٗٔـ، وتحريػػر ألفػػاظ التنبيػػو: ٕٗٓٓىػػػ/ ٕ٘ٗٔ، ٔابػػف حػػـز لمطباعػػة والنشػػر، ط

 .ٕٓٗ/ٕارعشى:  ، وصبحٛ٘ٔ/ٔاررب: 
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ٕٗٓٚ 

ا:
ُ
اصِغ

َ
ُ
َ
ً
ْ
اان

َُْولُػػُو )اْلَمَناِصػػُع(  ػػاِد اْلُمْيَمَمػػِة َبْعػػَدَىا َعػػْيٌف يقػػوؿ الحػػافظ: " ِبػػالنُّوِف َوَكْسػػِر الصَّ
َُػػاَؿ  ُمْيَمَمػػٌة: َجْمػػُع َمْنَصػػٍع ِبػػَوْزِف َمْقَعػػٍد، َوِىػػَي َأَمػػاِكُف َمْعُروَفػػٌة ِمػػْف َناحَيػػة البقيػػع، 

ْنَساَف َيْنَصُع ِفيَيا َأْي َيْخُمُص"  .(ٔ)الدَّاوِدّي:ُسمَّْيت بذلؾ رف اإلِْ
ا
ُ
اصِغ

َ
ُ
َ
ً
ْ
ي الَمواضػع التػي ُيَتَخمَّػى ِفيَيػا ِلقضػاء الحاجػِة، واحػُدىا: َمْنَصػَعي : ىان

، فيمػا رأى الزمخشػري أف (ٖ)، أي ُيبعد َعف اْرَْبِنَية وارماكف(ٕ)ِرَنَُّو ُيْبَرُز ِإَلْيَيا وُيْظير
َيتيا َأنَُّو ُينصع ِإَلْيِو َأي يبرز ويخمو ِلَحاَجِتِو ِفيوِ  ارس إلػى ، وذىب ابف فػ(ٗ)سبب تُسمّْ

َيْت ِبَياي ِرَنََّيا ِفي َأْسَيِؿ اْلَمَواِضِع َوَأْمَكِنَيا  .(٘)أنيا ُسمّْ
ا:
ُ
ج
َ
اخِش

َ
ٓ
ْ
اان

َيْت ِبػَذِلَؾ  ُِيَؿ:ُسػمّْ يقوؿ الحػافظ: "َواْلَيػاِجَرُة: اْشػِتَداُد اْلَحػرّْ ِفػي ِنْصػِؼ النََّيػاِر، 
 .(ٙ)لتََّصرُّؼ ِحيَنِئٍذ لشدَّة اْلحر وَيِقيموف"ِمَف اْلَيْجِر َوُىَو التَّْرُؾي ِرَفَّ النَّاَس يتركوف ا

، (ٚ): السػػاعة التػػي َتمنػػُع عػػف السػػير، كأنَّيػػا ىجػػرت النػػاس بحرىػػأاذلاااخشج
ض ػػػ، فيما يرى بع(ٛ)ى أنيا ُسمَّْيت الياجرة لَيَرب كؿ شيء منياػة إلػوذىب أبو حنيف

، كَأنَُّيـ ُد ف أنيا ُسمَّْيت بذلؾي رفَّ الناَس َيْسَتِكنُّوَف ػض المغوييػػبع ـْ  في ُبُيوِتِي

                                           

 . ٜٕٗ/ٔ( فتح الباري : ٔ)

 .ٖٙ٘/ٛ، والمساف)ف ص ع(: ٘ٙ/٘( النياية )ف ص ع(: ٕ)

 . ٖٕٛ/ٕ( عمدة القاري : ٖ)

 .ٖٛٗ/ٖ( الفائؽ لمزمخشري: ٗ)

 . ٖٔٗ/٘( مجمؿ المغة)ف ص ع(: ٘)

 . ٜٗ/ٕ، وينظر: عوف المعبود ٕٔ/ٕ( فتح الباري : ٙ)

 . ٛٗٗ/ٔ( تفسير الراُب ارصفياني: ٚ)

 . ٜٗ/ٕ، وينظر: عوف المعبود  ٕٔ/ٕ( فتح الباري : ٛ)
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ٕٗٓٛ 

 .(ٔ)َتياَجُروا
اذؼهٛك:

انتقمػػت مػػف اليجػػرة بمعنػػى  –شػػدة الحػػر-فكػػأفَّ حقيقػػة المغػػة المحسوسػػة 
 االنتقاؿ إلى الُيجراف وىو المقاطعةي رف الناس في وُت اليجيػر واليػاجرة، يبحثػوف

 الظؿ، ويتقاطعوف عف التواصؿ مخافة شدة الحر. عف
ا:
ُ
عِى

ْ
ٕ
َ
ً
ْ
اان

ـُ  يقوؿ َُػاَؿ  -ِبَفْتِح اْلِميـِ َوُسُكوِف اْلػَواِو َوَكْسػِر اْلُمْيَمَمػةِ -ابف حجر: "َواْلَمْوِس
ـٌ َيْجَتِمػػػُع ِإَلْيػػػِو النَّػػػاُس، ُمْشػػػَتؽّّ ِمػػػَف السّْػػػَمِة، َوِىػػػَي  َي ِبػػػَذِلَؾ ِرَنَّػػػُو َمْعَمػػػ :ُسػػػمّْ اْرَْزَىِريُّ

 .(ٕ)اْلَعاَلَمُة"
َية الموسػـ جػاءت مػف كونػو معمًمػا يجتمػع نقؿ الحافظ عف ارزىػري أف تُسػمّْ 

ـٌ (ٖ)إليو الناس ـُ الحّج َمْوسًماي رّنو َمعَم ، وىو ما أثبتو الخميؿ بقولو: "و ُسمَّْيو َمْوِس
ـُ َأْسػػػواِؽ الَعػػػَرِب فػػػي الجاىمّيػػػة" ـٌ ُيْجَتَمػػػُع فيػػػو، وكػػػذلؾ َمواسػػػ َمعَمػػػ
ليػػػو ذىػػػب (ٗ) ، وام

، وأثبتو القاضػي عيػاض وزاد (ٛ)،والزمخشري(ٚ)،وابف سيده(ٙ)، وابف فارس(٘)الجوىري

                                           

، والكميػػات )معجػػـ فػػي ٕٜٖ/ٔ، وينظػػر: نيػػؿ اروطػػار: ٜ٘ٗ( القػػاموس المحػػيط )ىػػػ ج ر(: ٔ)
، تػػػح/ عػػػدناف درويػػػش ومحمػػػد ٜٔٙالمصػػػطمحات والفػػػروؽ المغويػػػة( ربػػػي البقػػػاء الكفػػػوي: 

 .ٕٓٗ/ٗٔ(: بيروت، وتاج العروس)ىػ ج ر –المصري، مؤسسة الرسالة

 . ٖٜ٘/ٖ( فتح الباري : ٕ)

 . ٛٚ/ٖٔ( تيذيب المغة )و س ـ(: ٖ)

 . ٖٙٙ/ٕٔ، وينظر: المساف)و س ـ(: ٕٕٖ/ٚ( العيف)و س ـ(: ٗ)

 . ٕٔ٘ٓ/٘( الصحاح)و س ـ(: ٘)

 .ٓٔٔ/ٙ، ومقاييس المغة)و س ـ(:  ٕٜ٘/ٔ( مجمؿ المغة)و س ـ(: ٙ)

 . ٕٛٙ/ٛ( المحكـ)و س ـ(: ٚ)

 . ٖٖٗ//ٕ)و س ـ(: ( أساس البالُةٛ)
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ٕٜٗٓ 

وزاد عميػػو: "وموسػػـ اْلَحج:ُسػػمَّْي بػػذلؾ ِرَنَّػػُو معمػػـ ُيْجَتمػػع ِإَلْيػػِو، والموسػػـ: َموِضػػع 
اْجِتَماع النَّاس ِفيِو، َوُيَقاؿ: ِرَف َلُو سػمًة وعالمػًة،ِىَي ُرْؤَيػة اْليػاَلؿ الَّػِذي ُيْيتَػَدي ِبػِو 

 . (ٔ)َلُو "

                                           

 . ٜٕ٘/ٕ( مشارؽ ارنوار)و س ـ(: ٔ)
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ٕٗٔٓ 

اادلثسثاانغاتغ
حاانشٙءا

َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
انهرفاؤلذغ

ا
ُ
ذِٚغ

َّ
هٛىاانه

َّ
ا:ا،اأٔاانغ

َي ِبػػَذِلَؾ َتَفػػاُؤاًل ِمػػَف السَّػػاَلَمِةي ِلَكػػْوِف  ـُ: ُىػػَو المَِّديُ ،ُسػػمّْ ػػِمي يقػػوؿ الحػػافظ: "َوالسَّ
ـَ ِلْمَعَطِب" اِلِب ِمْف ُيْمَدُغ َيْعَطُب، َوُِيَؿ: َسِميـٌ َفِعيٌؿ ِبَمْعَنى َمْفُعوٍؿي ِرَنَُّو َأْسَم َُ
(ٔ). 

نمػا ُسػمَّْي المَّػِديُ  َسػميًماي َرنيػـ (ٕ)حافظ مػذىب جميػور المغػوييفوكالـ ال ، واِم
َُػاُلوا ِلْمَفػاَلِة:  َُاُلوا لمَحَبِشّي: َأبا اْلَبْيَضػاِء، َوَكَمػا  َتَطيَّروا ِمَف المَِّدي  َفَقَمُبوا اْلَمْعَنى، َكَما 

، وَُاَؿ الزجاجيُّ ِفي أماليو (ٖ)وا َلُو ِبالسَّاَلَمةِ َمَفاَزًة، َتَفاَءُلوا ِباْلَفْوِز َوِىَي َمْيَمكة، َفَتَفاَءلُ 
: "َسػمَّت العػػرب الممسػػوَع سػػميًما تفػػاؤاًل، كمػػا سػػموا الميمكػػة مفػػازة، مػػف ُػػوليـ: فػػوز 

َُاُلوا:ُسػػمَّْي  (ٗ)الرجػػؿ، إذا مػػات " يػػره فػػينَّيـ  ػػة أىػػؿ المغػػة كاَرصػػَمِعيُّ ُو ، فأمػػا عامَّ
َيْت مفازًة لَيُفوزَ سميًما َعَمى مذىب الَتطيُّر ِلَيسْ   .(٘)مـ، كما ُسمّْ

اذؼهٛك:
وىذا نوٌع مف التالـؤ والتواـؤ مع البيئة، إذ إف ُالػب حيػاة العػرب كانػت فػي 
الصحراء، فمو أنيػـ َتركػوا أنفسػيـ لميػواجس تكتػنفيـ أف ىػذه صػحراء ميمكػة، وىػذا 

كػػاف ىػػذا لػػدي  ىالػػؾ، لمػػا شػػعروا بمعنػػى الحيػػاة، ولبػػاتوا فػػي ُمػػٍؽ وأرٍؽ دائمػػيف، ف
َية نوًعا مف جمب اليدوء واالستقرار إلى حياتيـ.  التفاؤؿ بالتُسمّْ

                                           

 . ٖٖٔ/ٔ، و ٜٜٔ/ٓٔ( فتح الباري : ٔ)

، والمحكػػـ)  ٜٙٗ/ٔ(:  س ؿ ـ  ، ومجمػػؿ المغػػة) ٕٜ٘ٔ/٘:  ( س ؿ ـ  ر: الصػػحاح)ػينظػػ (ٕ)
 .ٕٜٕ/ٕٔ، والمساف ) س ؿ ـ(: ٖٔ٘/ٛس ؿ ـ(: 

 . ٕٜٕ/ٕٔ(  المساف) س ؿ ـ(:  ٖ)

 . ٛ٘ٗ/ٕ، وينظر: خزانة اردب:  ٕٕٓ ( أمالي الزجاجي:ٗ)

 . ٖٚ٘/ٔ( ُريب الحديث لمخطابي: ٘)
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ٕٗٔٔ 

اادلثسثاانثايٍ
حاانشٙءاتاعىاأثشِا

َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
اذغ

اوِا:
َ
ز
ُ
د
ْ
اان

ْـّ اْلِجػػيـِ َوَتْخِفيػػِؼ اْلُمْعَجَمػػةِ -يقػػوؿ الحػػافظ: "اْلُجػػَذاـِ  ُىػػَو ِعمَّػػٌة َرِديَئػػٌة،  -ِبَضػػ
لسَّْوَداِء ِفي اْلَبَدِف ُكمِّْو، َفُتْفِسُد ِمػزَاَج اْرَْعَضػاِء، َوُربََّمػا َأْفَسػَد َتْحُدُث ِمَف اْنِتَشاِر اْلِمرَِّة ا

َي ِبػػػػَذِلَؾ ِلَتَجػػػػذُّـِ اْرََصػػػػاِبِع  َُػػػػاَؿ ابػػػػف ِسيَدْه:ُسػػػػمّْ ِفػػػػي آِخػػػػرِِه ِإيَصػػػػاَلَيا َحتَّػػػػى َيتََأكَّػػػػَؿ، 
 .(ٔ)َوَتَقطُِّعَيا"

َية الجػػ ـُ ارصػػابع حكػػى الحػػافظ عػػف ابػػف سػػيده أف سػػبَب تُسػػمّْ ذاـ بػػذلؾ تجػػذُّ
 . (٘)، والزبيدي(ٗ)، وابف منظور(ٖ)، ووافقو ابف دريد(ٕ)وتقطُُّعيا

ـُ: القطع، والجذاـ ُسمَّْي لتقطػع ارصػابع، وارجػذـ:  يقوؿ ابف فارس: " والجذ
 .(ٙ) المقطوع اليد"

ا:
ُ
ش
ْ
ً
َ
خ
ْ
اان

َُػْوُؿ َأْىػِؿ المَُّغػِة ِفػي َسػَبِب َتُسػ َيِة اْلَخْمػِر َخْمػرًا: َفَقػاَؿ يقوؿ الحافظ: "اْخَتَمَؼ  مّْ
َُػاَؿ: َوِمْنػ َيِت اْلَخْمُر َخْمرًا ِرَنََّيا ُتَخاِمُر اْلَعْقَؿ َأْي ُتَخاِلُطػُو،  : ُسمّْ ُو َأُبو َبْكِر ْبُف اْرَْنَباِريّْ

ُر اْلَعْقَؿ َأْي َتْسػ ـْ َخاَمَرُه الدَّاُء َأْي َخاَلَطُو، َوُِيَؿ ِرَنََّيا ُتَخمّْ ُتُرُه،َوِمْنُو ِخَمػاُر اْلَمػْرَأِةي َُْوُلُي
ِؿي ِرَنَّػػُو اَل َيْمػػَزـُ ِمػػَف اْلُمَخاَلَطػػِة  ِرَنَّػػُو َيْسػػُتُر َوْجَيَيػػا، َوَىػػَذا َأَخػػصُّ ِمػػَف التَّْفِسػػيِر اْرَوَّ

                                           

 .                      ٛ٘ٔ/ٓٔ( فتح الباري : ٔ)

 ٖٙٙ/ٚ( المحكـ )ج ذ ـ(: ٕ)

 ٗ٘ٗ/ٔ( الجميرة )ج ذ ـ(: ٖ)

 ٚٛ/ٕٔ( المساف)ج ذ ـ(: ٗ)

 . ٖٔٛ/ٖٔ( تاج العروس )ج ذ ـ(: ٘)

 . ٜٖٗ/ٔومقاييس المغة )ج ذ ـ(:  ، ٔٛٔ/ٔ( مجمؿ المغة)ج ذ ـ(: ٙ)
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ٕٕٗٔ 

ػػ ػػُر َحتَّػػى تُػػْدِرَؾ، َكَمػػا ُيَقػػاُؿ: َخمَّ َيْت َخْمػػرًا ِرَنََّيػػا ُتَخمَّ ْرُت اْلَعِجػػيَف التَّْغِطَيػػُة، َوُِيػػَؿ: ُسػػمّْ
َر، َوُِيػؿَ   َفَتَخمََّر، َأْي َتَرْكُتُو َحتَّى َأْدَرَؾ، َوِمْنُو َخمَّْرُت الرَّْأَي َأْي َتَرْكُتُو َحتَّى َظَيػَر َوَتَحػرَّ

َُْواِؿ ُكمَّْياي  ِة َىِذِه اْرَ َيْت َخْمرًا ِرَنََّيا ُتَغطَّى َحتَّى َتْغِمي... َواَل َماِنَع ِمْف ِصحَّ ِلثُُبوِتَيػا ُسمّْ
: اْرَْوُجػُو ُكمَُّيػا َمْوُجػوَدٌة ِفػي  َُاَؿ ابف َعْبِد اْلَبػرّْ َعْف َأْىِؿ المَُّغة، َوأىؿ اْلمعرَفة ِبالمَّْساِف، 

 . (ٔ)اْلَخْمَرِة "
نص ابف حجر عمػى اْخػتاَلَؼ َأْىػؿ المَُّغػِة ِفػي اْشػِتَقاِؽ اْسػـِ اْلَخْمػِر َعَمػى عػدة 

امر العقػؿ يعنػي تخالطػو فيػو مػذىب جميػور المغػوييف، أُواؿ: فأمػا القػوؿ بأنيػا تخػ
، فيمػػػا رأى ابػػػف (٘)، والقرطبػػػي(ٗ)، وابػػػف عبػػػدالبر(ٖ)، ومكػػػي(ٕ)ذىػػػب إليػػػو ابػػػف دريػػػد

 . (ٙ)ارعرابي أنيا ُسمَّْيت بذلؾ رنيا ُتركت حتى اْختمرت، أي: تغيَّر ريُحيا
، كمػػا (ٚ)والقػػوؿ بأنيػػا تخمػػر العقػػؿ أي تسػػتره نقمػػو الخطػػابي عػػف الكسػػائي

يرىما(ٜ)، والقرطبي(ٛ)أورده مكي  .(ٓٔ)، ُو

                                           

 .                      ٚٗ/ٓٔ( فتح الباري : ٔ)

 . ٜٔ٘/ٔ( الجميرة ) خ ـ ر ( : ٕ)

 . ٜٔٚ/ٔ( اليداية لمكي القيسي : ٖ)

، مصػػطفى بػػف أحمػػد ٖٕٗ/ٔ( التمييػػد لمػػا فػػي الموطػػأ مػػف المعػػاني وارسػػانيد البػػف عبػػدالبر: ٗ)
ػػػاؼ والشػػػؤوف اإلسػػػالمية العمػػػوي، ومحمػػػد عبػػػدالكبير البكػػػري  –، الناشػػػر: وزارة عمػػػوـ ارُو

 ىػ.ٖٚٛٔالمغرب، عاـ النشر: 

 .ٕٓ٘/٘، وتحفة ارحوذي: ٕٕ٘/ٔ، وينظر: فتح القدير: ٔ٘/ٖ( تفسير القرطبي: ٘)

 . ٕٕٓ/ٛ، ونيؿ اروطار: ٖٕٗ/ٕٔ( ينظر: تفسير الفخر الرازي: ٙ)

 . ٖٖٔ/ٕ(ُريب الحديث لمخطابي: ٚ)

 . ٜٔٚ/ٔالقيسي :  (اليداية لمكيٛ)

 .ٕٓ٘/٘، وتحفة ارحوذي: ٕٕ٘/ٔ، وينظر: فتح القدير: ٔ٘/ٖ( تفسير القرطبي: ٜ)

 .ٕٓ٘/٘، وتحفة ارحوذي: ٖٕٗ/ٔ( ينظر: التمييد البف عبدالبر: ٓٔ)
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ٕٖٗٔ 

َفػاْلَخْمُر ُتِرَكػْت َوُخِمػَرْت َحتَّػى  -كما يقوؿ القرطبػي–واْلَمَعاِني الثَّاَلَثُة ُمَتَقاِرَبٌة 
َـّ َخَمَرْتُو، َواْرَْصُؿ الستر َـّ َخاَلَطِت اْلَعْقَؿ، ُث  .     (ٔ)َأْدَرَكْت، ُث

َيِت اْلَخْمػُر َرنََّيػا فيما نقؿ ابُف أبي حاتـ َعْف سَ  َُاَؿ: ِإنََّما ُسمّْ ِعيِد ْبِف اْلُمَسيِّْب 
، وُاؿ أنس بف مالؾ: ُسمَّْيت خمرًا رنيػـ كػانوا َيػَدعونيا (ٕ)َصَفا صفوىا وسفؿ كدرىا

 .(ٖ)في الّدناف حّتى تختمر وتتغّير
َُِريَبِة اْلَمَعاِني ُمَتَداِخَمٍة، وُكمَُّيا َمْوُجوَدةُ   اْلَمْعَنى ِفي اْلَخْمِر. والعمؿ كميا 

طا:
ْ
ٕ
َّ
اانغ

َُْولو )ويسػاط بػالحميـ( َأي: ُيخمػط، َوِمْنػو ُسػمَّْي السَّػْوط ِرَنَّػُو  يقوؿ الحافظ: "
 . (ٗ)يخمط المَّْحـ ِبالدَّـِ "

دلت جميع أُواؿ أىؿ المغة عمى أف السوط مأخوذ مف سػاط الشػيء يسػوطو 
لسػوط سػوًطاي رنػو إذا سػيط بػو إنسػاف أو ا ُسػمّْيَ إذا خمػط شػيئيف، يقػوؿ ارزىػرى: "

، كما نص عمى ذلؾ ابػف فػارس، وجعػؿ (٘)دابة خمط الدـ بالمحـ، وساطو أي: خمطو"
السػػوط مػػف البػػاب لكونػػو يخػػالط الجمػػػدة فػػػ " السػػيف والػػواو والطػػاء أصػػؿ يػػدؿ عمػػى 
ط فػالف  مخالطة الشيء الشػيء، يقػاؿ: ُسػْطُت الشػيء: خمطػت بعضػو بػبعض، وَسػوَّ

 و.... ومف الباب السػوطي رنو يخالط الجمػدة، يقػاؿ: ػتسويًطا إذا خمطره ػأم

                                           

 .ٕٓ٘/٘، وتحفة ارحوذي: ٕٕ٘/ٔ، وينظر: فتح القدير: ٔ٘/ٖ( تفسير القرطبي: ٔ)

 .ٙٓٙ/ٔ، والدر المنثور: ٜٗٔ/ٕوينظر: تفسير الثعمبي: ، ٜٖٓ/ٕ( تفسير ابف أبي حاتـ: ٕ)

 . ٛٗٔ/ٕ( تفسير الثعمبي: ٖ)

 . ٖ٘ٔ/ٔ( فتح الباري : ٗ)

، ولسػاف العػػرب )س ٕٛٚ/  ٚ، وينظػر : العػيف )س ا ط( : ٜٔ/ٖٔ:  ( س ا ط ب )ػ( التيذيػ٘)
 . ٕٖٙ/ ٚو ط(: 
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ٕٗٔٗ 

لى ذلؾ ذىب الجوىرى(ٔ)سطتو بالسوط ضربتو"  .(ٖ)وابف منظور ،( ٕ)، وام
َية السػػوط بػػذلؾ أنػػو َيقُػػدُّ أى :  وخالًفػػا لجميػػور العممػػاء عمػػؿ العراُػػي لتُسػػمّْ

نَّػػػُو ُيَقػػػدُّ َأْي ُيْقَطػػػُع ُطػػػواًل ، َواْلَقػػػدُّ الشَّػػػؽُّ َوُسػػػمَّْي السَّػػػْوُط ِبػػػَذِلَؾ رَ يقطػػع طػػػواًل، ُػػػاؿ: "
 (.ٗ)ِبالطُّوِؿ"

َية السػػوط تعميػػؽ: وال يغػػض ذلػػؾ مػػف إجمػػاع أىػػؿ المغػػة، عمػػى أف عمػػة تُسػػمّْ
بذلؾ ىو اشتقاُو مف السوط، بمعنى خمط الشيء بعضو ببعض، فيكوف ُسمَّْي باسػـ 

 . أثره وىو خمط المحـ بالدـ، أو بوظيفتو وىي الضرب
ٕطا:

ُ
ً
َ
غ
ْ
اان
ُ
ًني

َ
ٛ
ْ
اان

َُْولػػػو )اْلَيمػػػيف اْلغُمػػػوس( ِىػػػَي الَِّتػػػي اَل اْسػػػتثَناء ِفيَيػػػا،  يقػػػوؿ ابػػػف حجػػػر: "
 .(٘)ُيؿ:ُسمَّْيت بذلؾ لغمسيا َصاحَبَيا ِفي المأثـ"

،وابػػػػػف (ٚ)،والقاضػػػػػي عيػػػػػاض(ٙ)ومػػػػػا ذكػػػػػره ابػػػػػف حجػػػػػر أيػػػػػده ابػػػػػف سػػػػػيده
 . (ٓٔ)، وابف منظور(ٜ)،والفيومي(ٛ)الجوزي

                                           

،  ٖٗٗ/  ٔت ) س و ط ( : ، وينظػػػػػر: المفػػػػػرداٙٔٔ،  ٘ٔٔ/  ٖ( مقػػػػػاييس المغػػػػػة ) س و ط ( : ٔ)
 .  ٕ٘ٚ/  ٖوبصائر ذوى التمييز ) س و ط ( : 

 .  ٚ٘ٔ، وينظر : مختار الصحاح ) س و ط ( :  ٖ٘ٔٔ/  ٖ( الصحاح ) س و ط ( : ٕ)

 . ٕٖٙ/  ٚ( لساف العرب ) س و ط ( : ٖ)

 . ٜٕٖٕ/  ٚ( طرح التثريب : ٗ)

 . ٖٙٔ/ٔ( فتح الباري : ٘)

 . ٖٛٗ/٘( المحكـ ) غ ـ س ( : ٙ)

 . ٖٙٔ/ٕ( مشارؽ ارنوار : ٚ)

 . ٖٙٔ/ٕ( ُريب الحديث البف الجوزي : ٛ)

 . ٖ٘ٗ/ٕ( المصباح ) غ ـ س ( : ٜ)

 . ٙ٘ٔ/ٙ( المساف ) غ ـ س ( : ٓٔ)
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ٕٗٔ٘ 

انراعغادلثسثاا
حاانشٙءامبااٚشثّٓ

َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
اذغ

سا:
ْ
ذ
َ
ات

ػػَدةِ -يقػػوؿ الحػػافظ: "ِبَبػػْدٍر  َي ِبػػَذِلَؾ اِلْسػػِتَداَرِتِو،  -ِبَفػػْتِح اْلُمَوحَّ َوُىػػَو الطََّبُؽ،ُسػػمّْ
 .(ٔ)َتْشِبيًيا َلُو ِباْلَقَمِر ِعْنَد َكَماِلِو"

َواُة َوَأْىػػُؿ المَُّغػِة َواْلَغِريػػِب  َُاُلوا:ُسػػمَّْي يقػوؿ النػػووي: "َفسَّػػَر الػػرُّ اْلَبػػْدَر ِبػػالطََّبِؽ، 
َي ِبػَذِلَؾ ِلَصػَفاِئِو، َأْو ِلُرْؤَيػِة (ٕ)َبْدرًا اِلْسِتَداَرِتِو َكاْسِتَداَرِة اْلَبْدِر" ، وزاد أبو حياف أنو "ُسمّْ

ُأراُه ، وأكد الخطابي عمى معنى االستدارة بقولو: "و (ٖ)اْلَبْدِر ِفيِو ِلَصَفاِئِو، َأْو اِلْسِتَداَرِتِو"
ُِيػَؿ: "و  ُِو َبػْدرًا، ومنػو  ُِو، ولذلؾ ُسمَّْي الَقمُر عْند اتّْسا َي َبْدرًا الستداَرِتو واّتسا ُأراُه ُسمّْ

، فيما وافؽ اَرزىري عمػى ىػذه العمػة ثػـ ُػاؿ: (ٗ)َعْيٌف َبْدَرٌة، إَذا كانت َواِسعًة ُمْرَتويًة "
ر َي َبْدرًا َرنو مدوَّ  .(٘)وَأحسبو ُسمّْ

شا:
َّ
ت
َ
ذ
ُ
ً
ْ
اان

َي ِبػَذِلَؾ يقو ؿ الحافظ: "اْلُمَدبَِّر: َأْي الَِّذي َعمََّؽ َماِلُكُو ِعْتَقُو ِبَمْوِت َماِلِكِو، ُسػمّْ
ػا ُدْنَيػاُه َفِباْسػِتمْ  رَارِِه ِرَفَّ اْلَمْوَت ُدُبػُر اْلَحَيػاِة، َأْو ِرَفَّ َفاِعَمػُو َدبَّػَر َأْمػَر ُدْنَيػاُه َوآِخَرِتػِو، َأمَّ

                                           

 . ٕٖٗ/ٕ( فتح الباري : ٔ)

، وشػرح السػيوطي: ٜٗٔ/ٙ، وينظػر: عمػدة القػاري: ٓ٘/٘( شرح النووي عمى صحيح مسػمـ: ٕ)
رشػػػػػاد السػػػػػار ٖٕٔ/ٕ ػػػػػاة المفػػػػػاتيح: ٚٗٔ/ٕي لمقسػػػػػطالني: ، وام ، وعػػػػػوف ٕٚٓٚ/ ٚ، ومُر

 .ٕ٘ٔ/ٓٔالمعبود: 

 . ٗٔ٘/٘، وينظر : تفسير المباب: ٕٖ٘/ٖ( البحر المحيط: ٖ)

، والنيايػػة: ٔٙ/ٔ، وينظػػر: ُريػػب الحػػديث البػػف الجػػوزي: ٖٖ٘/ٔ( ُريػػب الحػػديث لمخطػػابي: ٗ)
 .ٖٔ/ٖؿ: ، وكشؼ المشكٚٙٗ/ٕ، وشرح صحيح البخاري البف بطاؿ: ٙٓٔ/ٔ

 .ٓٗٔ/ٓٔ، وتاج العروس) ب د ر (:  ٜٗ/ٗ( المساف ) ب د ر (: ٘)
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ٕٗٔٙ 

ْنِتَفاِع  ِؿي َعَمى ااِل ِبِخْدَمِة َعْبِدِه، َوَأمَّا آِخَرُتُو َفِبَتْحِصيِؿ َثَواِب اْلِعْتِؽ، َوُىَو رَاِجٌع ِإَلى اْرَوَّ
َُِبِة َفَيْرِجُع ِإَلى ُدُبِر اْرَْمِر، َوُىَو آِخُرهُ"  .(ٔ)ِرَفَّ َتْدِبيَر اْرَْمِر َمْأُخوٌذ ِمَف النََّظِر ِفي اْلَعا

َية ال  مدبَّر بيذا االسـ بتعميميف:عمؿ ابف حجر لتُسمّْ
 .اروؿ: أف الموت ُدُبر الحياة، فسمى بذلؾ رف السيد أعتقو بعد موتو 
 .اُو، وأمر آخرتو بيعتاُو  الثاني: أف السيد َدبَّر أمر دنياه باستخدامو واستُر

اْلُمػَدبَُّر: اْلَعْبػُد الَّػِذي َعمَّػَؽ وافؽ ابُف حجر في ذلؾ شيَخو العراُيَّ فػي ُولػو: "
َي ِبَذِلَؾ  السَّػيَّْد َدبَّػَر َرفَّ اْلَمْوَت ُدُبُر اْلَحَياِة، َوُِيػػَؿ: َرفَّ َسيُّْدُه ِعْتَقُو َعَمى اْلَمْوِت، َوُسمّْ

ُِوِ  ُِِو، َوَأْمَر آِخَرِتِو ِبِيْعتَا  (ٕ)"َأْمَر ُدْنَياُه ِباْسِتْخَداِمِو َواْسِتْرَُا
، (ٗ)، والفيػػومي(ٖ)كػػارزىري لمغػػةبينمػػا وافقػػو فػػي التعميػػؿ اروؿ بعػػُض أئمػػة ا

 .(٘)كالـ الجوىري كما يممح مف
حا:
َ
نِف
َ
د
ْ
ًض
ْ
اان

َُْولو )وُزَلًفػي( َسػاَعات بعػد َسػاَعات، َوِمْنػو ُسػمَّْيت اْلمْزَدِلَفػةي  يقوؿ الحافظ: "
 .(ٙ)ِرَف الزَُّلَؼ َمْنِزَلٌة َبْعَد َمْنِزَلٍة"

ـُ ِباْلِيْنػػِد، س)أخػػرج اْبػػف سػػعد َواْبػػف َعَسػػاِكر َعػػف اْبػػف َعبَّػػا َُػػاَؿ: ُأىػػبط آد  )
، (ٚ)وحّواُء بُجدَّة، فَجاء ِفي طمَبَيا َحتَّى َأَتى َجْمًعا  يعني: اْلمْزَدِلَفةوفازدلفت ِإَلْيِو حّواء

                                           

 . ٕٔٗ/ٗ( فتح الباري : ٔ)

 .    ٖٙٙٔ/  ٘( طرح التثريب : ٕ)

 . ٕٗٗ، وتحرير ألفاظ التنبيو:  ٕٕٛ، ٕٔٛ( الزاىر في ُريب ألفاظ الشافعى : ٖ)

 . ٛٛٔ/ٔ( المصباح المنير ) د ب ر (: ٗ)

،ولسػاف العػرب )د ٔٓٔد ب ر(:  ، وينظر: مختػار الصػحاح )٘٘ٙ/ ٕ:  (د ب ر اح )ػ( الصح٘)
 .  ٕ٘ٙ/ٔٔ، وتاج العروس )د ب ر(: ٓٙ، وأنيس الفقياء: ٖٕٚ/ ٗ)د ب ر(: 

رشػػػػػاد السػػػػػاري ٜٕٚ/ ٛٔ، وينظػػػػػر: عمػػػػػدة القػػػػػاري: ٖ٘٘/ٛ، ٕٚٔ/ٔ( فػػػػػتح البػػػػػاري: ٙ) ، وام
 .ٕٚٔ/ٚلمقسطالني: 
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ٕٗٔٚ 

، وذىب الزبيدي إلى أف ىذا َأْشَيُر َما َذَكَرُه الُمَؤرُّْخوَف، وَأْكثَػُر َأْىػِؿ الَمَناِسػِؾ، (ٔ)حّواء
 .(ٕ)ِضعوالُمَصنُّْفوف ِفي الموا

فيما ذىب الزمخشري إلػى أنػو ُسػمَّْيت المزدلفػة وجمعػا رّف آدـ)صػموات المَّػو 
عميو( اجتمع فييا مع حواء وازدلؼ إلييػا، أي دنػا منيػا، ثػـ ُػاؿ: ويجػوز أف يقػاؿ: 

، بينمػا (ٖ)وصفت بفعؿ أىميػاي رنيػـ يزدلفػوف إلػى المَّػو أي: يتقّربػوف بػالوُوؼ فييػا
(: ا ُسػػمَّْيت المزدلفػػةي رنيػػا منزلػػة وُُربػػة، ُػػاؿ الل )نقػػؿ ارزىػػري عػػف ثعمػػب أنيػػ

 ًَفَممَّا رََأْوُه ُزْلَفة/ُُربةٕٚ الممؾ  .(ٗ)و أراد: فمما رأوا العذاب 
ُِْتػرَاِبِيـ  َُْتَرُبػوا، وُسػمَّْي الُمْزَدِلَفػة ال وزاد الخطابي أنو ُيَقػاُؿ: اْزَدَلػَؼ الَقػْوـُ إذا ا

 .(٘)ْف َعَرَفاتإلى ِمًنى َبَعَد اإلَفاَضَة مِ 

                                           

، واليدايػػػػة لمكػػػػي القيسػػػػي: ٙٓ٘/٘ٔطبػػػػري: ، وينظػػػػر: تفسػػػػير الٖ٘ٔ/ٔ( الػػػػدر المنثػػػػور: ٔ)
، تػح/ د/ مصػطفى ٕٔٓ، ومثير الغػراـ السػاكف إلػى أشػرؼ ارمػاكف البػف الجػوزي: ٖٕٚٔ/ٗ

ـ، ٜٜ٘ٔ -ىػػ٘ٔٗٔمحمد حسػيف الػذىبي، الناشػر: دار الحػديث، القػاىرة، الطبعػة: ارولػى، 
 .ٗٛ/ٔوفتح القدير: 

 . ٖٓٗ/ٖٕ( تاج العروس ) ز ؿ ؼ ( : ٕ)

 .ٕٔٗ/ٕ، وتفسير القرطبي: ٙٓٗ/ٕ، وينظر: زاد المسير: ٕٙٗ/ٔ ( الكشاؼ:ٖ)

ػاة المفػاتيح: ٕٗ/ٕ،وينظر: ُريب الحديث لمخطابي: ٖٕٙ/ٕ( الزاىر: ٗ) ، وعػوف ٕٕٗ/ٜ، ومُر
 .ٖٓٗ/ٖٕ، وتاج العروس )ز ؿ ؼ(: ٕٚٔ/٘وعوف المعبود: 

اة المفػاتيح: ٕٗ/ٕ(ُريب الحديث لمخطابي: ٘) ، ٕٚٔ/٘ ، وعػوف المعبػود:ٕٕٗ/ٜ، وينظر: مُر
 . ٖٓٗ/ٖٕ، وتاج العروس )ز ؿ ؼ(: ٕٚٔ/٘
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ٕٗٔٛ 

اءا:
َ
ش
َ
اعِٛ

َـّ َمػدٍّ -يقوؿ الحافظ: "ِسَيرَاَء  َـّ رَاٍء ثُػ َأي:  -ِبَكْسػِر اْلُمْيَمَمػِة َوَفػْتِح التَّْحتَاِنيَّػِة ثُػ
َيْت ِسَيرَاَءي ِرَنََّيا َمْأُخوَذٌة ِمَف السُُّيوِر، َىَذا َوْجُو التَّْشِبيِو"  .(ٔ)َحِرير....ُسمّْ

ُسػمَّْيت بػذلؾ تشػبيًيا ليػا بالسػيور، وُػد صػرح  لسّْػَيرَاءَ أشار الحافظ إلى أف ا
ابػػف الجػػوزي بػػأف" السّْػػَيرَاء ضػػرب مػػف البػػرود مخطػػط، ُيَقػػاؿ بػػرد ُمَسػػيَّر َأي مخطػػط، 

، وابػف (ٖ)، ووافقو الخطابي(ٕ)ُسمَّْيت ِسَيرَاء لما ِفيَيا مف الخطوط الَِّتي تشبو السيور"
 .(٘)، والبدر العيني(ٗ)ارنباري

رِا
ْ
اءا:اش

َّ
ً
َّ
الاانص

َ
اً

ػػمَّاء( ُيؿ:ُسػػمَّْيت بػػذلؾ الشػػتماليا عمػػى  َُْولػػو )اْشػػِتَماؿ الصَّ يقػػوؿ الحػػافظ: "
مَّاء"  .(ٙ)اْرَْعَضاء، حتى اَل يجد منفًذا كالصخرة الصَّ

ػػػمَّاء: أف يتجمػػػؿ بػػػالثوب الواحػػػد ثػػػـ يرفػػػع أحػػػد جانبيػػػو عمػػػى  اشػػػتماؿ الصَّ
و عمى يده اليسػرى وعاتقػو اريسػر، ثػـ يػرده ، فيو َيُردُّ الكساء مف ُبؿ يمين(ٚ)عاتقو

 .(ٛ)ثانية مف خمفو عمى يده اليمنى وعاتقو اريمف فيغطييما جميًعا

                                           

اني: ٕٗٚ/ٕ( فتح الباري: ٔ)  .ٜٕٔ/ٖ، وعوف المعبود: ٖٛٗ/ٗ، وينظر: شرح الزُر

 . ٔٔ٘/ٔ( ُريب الحديث البف الجوزي: ٕ)

 . ٕٛٔ/ٔ( كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف : ٖ)

 . ٕٕٗ/ٖ( طرح التثريب : ٗ)

 . ٚٔ/ٕٕ( عمدة القاري : ٘)

اني: ٚ٘ٗ/ٕ، ٖٛٔ/ٔ( فتح الباري:ٙ)  .ٖٖٚ/ٖ، ونيؿ اروطار:  ٓ٘٘/ٕ، وينظر: شرح الزُر

 ٗٓٙ/  ٔ، وينظر : ُػريب الحديث البػف الجػوزى :  ٖٜٔ/  ٗ:  دػى عبيػث ربػب الحديػ( ُريٚ)
ٙٓٗ   . 

، والمغػػرب لممطػػرزي )ش ـ ؿ(: ٜٖٚٔ/ ٘( السػػابقاف نفسػػيما، وينظػػر: الصػػحاح )ش ـ ؿ(: ٛ)
 .ٖٛٗ/  ٔ، والمصباح )ش ـ ؿ(:  ٖٖٗ/ ٕٔؿ(: ، ولساف العرب )ش ـ ٖٛٗ/ ٔ
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ٕٜٗٔ 

مَّاء، وذلػؾ لسػد المنافػذ كميػا،  َية ىذه المبسة بالصَّ وُد ذكر الحافظ عمة تُسمّْ
، (ٔ)ابػف ُتيبػة مثؿ الصخرة التي ليس فييا أي منافذ،فال َخػْرؽ فييػا وال صػدع، أيػده

وأشػػار ابػػف فػػارس إلػػى أف التػػػركيب نفسػػو )الصػػاد والمػػيـ( داؿ عمػػى "تضػػاـ الشػػيء 
ػػمَّاء: أف …وزواؿ الخػػرؽ والسػػـ، مػػف ذلػػؾ الصػػمـ فػػي ارذف ومػػف ذلػػؾ اشػػتماؿ الصَّ
 .(ٕ)تمتحؼ بثوبؾ ثـ تمقى الجانب اريسر عمى اريمف"

ابػػف ردد المغويػػوف كػػالـ ابػػف ُتيبػػة بنصػػو فقػػاؿ  –وبنػػاًء عمػػى داللػػة التركيػػب
نمػا ُيػؿ ليػا صػماءي رنػو يسػػد عمػى يديػو ورجميػو المنافػذ كميػا، كالصػػخرة  ارثير:"وام

مَّاء التي ليس فييا خرؽ وال صدع"  .(ٖ)الصَّ
ا:
ُ
اس
َّ
ٛ
َ
ؼ
ْ
اان

َوُحِكػَي )َعػاَرًة(  -ِبَتْشِديِد التَّْحتَاِنيَِّة َوَيُجػوُز َتْخِفيُفَيػا-يقوؿ الحافظ: "َواْلَعاِريَُّة 
: َمػػْأُخوَذٌة ِمػػْف َعػػاَر ِإَذا َذَىػػَب َوَجػػاَء، َوِمْنػػُو  -ِبَغْيػػِر َتْحتَاِنيَّػػةٍ  ِبػػرَاٍء َخِفيَفػػةٍ  َُػػاَؿ اْرَْزَىػػِريُّ

َي اْلَعيَّاُري ِرَنَُّو ُيْكِثُر الذََّىاَب َواْلَمِجيَء"  .(ٗ)ُسمّْ
َية اْلَعيَّػػػار كونػػػو يكثػػػر الػػػذىاب  (٘)نقػػػؿ الحػػػافظ عػػػف ارزىػػػري أف عمػػػة تُسػػػمّْ

لفارابي: "عار الفرُس يعيُر: إذا ذىب ىا ىنػا وىػا ىنػا، ومنػو ُسػمَّْي والمجيء، يقوؿ ا
اْلَعيَّاُر ىو  ، فيما بيف الجوىري أف المفظ ليس مقصورًا عمى البشر، فالفرُس (ٙ)العيَّار"

َعيَّػارًاي لمجيئػو وذىابػو فػي  ىو الذي يعيُر ىاىنػا وىاىنػا مػف نشػاطو، وُسػمَّْي ارسػدُ 
                                           

، ٙٚ/ ٗ، وينظػػر: شػػرح النػػووى عمػػى صػػحيح مسػػمـ: ٕٛٔ/ ٔ( ُريػػب الحػػديث البػػف ُتيبػػة: ٔ)
 .  ٕٛٓ/  ٛ، وشرح السيوطى: ٘ٗ٘ٔ/ ٘وطرح التثريب: 

 .   ٕٛٚ،  ٕٚٚ/  ٖ( مقاييس المغة ) ص ـ ( : ٕ)

 .   ٖٖٗ/  ٕٔش ـ ؿ ( : ، لساف العرب )  ٗ٘/  ٖ( النياية ) ش ـ ؿ ( : ٖ)

 . ٕٔٗ/٘( فتح الباري : ٗ)

 . ٔٛٔ/ٖٔ( عمدة القاري : ٘)

 . ٖٕٙ/ٗ( معجـ ديواف اردب : ٙ)
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ٕٕٗٓ 

"والَعْيرَاَنُة مف اإِلِبِؿ: الّناِجَيػُة ِفػي َنَشػاٍط، ُسػمَّْيت ِلَكثْػَرة ، يقوؿ الزبيدي: (ٔ)طمب صيده
 .(ٕ)َتْطَواِفيا وَحَرَكِتَيا، َوُيؿ: ُشبَّْيت بالَعْيِر ِفي ُسْرَعِتَيا وَنَشاِطَيا"

ءا:
ْ
ٙ
َ
ف
ْ
اان

َواِؿ يقػػوؿ الحػػافظ: "َوَأْصػػُؿ اْلَفػػْيِء: الػػرَّدُّ َوالرُُّجػػوُع، َوِمْنػػُو ُسػػمَّْي الظّْػػؿُّ َبْعػػ َد الػػزَّ
 .(ٖ)َفْيًئاي ِرَنَُّو َرَجَع ِمْف َجاِنٍب ِإَلى َجاِنٍب"

يقوؿ العز بف عبدالسالـ في تفسيره: "والَفْيء: الرجوع، وبو سمى الظػؿ بعػد 
نما سمى الظؿ فيًئػا لرجوعػو مػف جانػٍب (ٗ)الزواؿ لرجوعو" ، وأكده الجوىري بقولو: "وام

 .(ٙ)زاد عمييما "أو رف الناس يرجعوف إليو"، ووافقيما النيسابوري و (٘)إلى جانٍب"
ا:
ُ
ح
َ
ثُِٛ

ْ
ه
َّ
اانر

ُِيػؽ َأو مػف  َُْولو )التَّْمِبيَنُة(: ِىَي حساء كالحريرة، يتَّخذ مػف َد يقوؿ الحافظ: "
 .(ٚ)ُنَخالة،ُسمَّْيت بذلؾ لشبييا ِبالمَّبِف ِفي اْلبَياض"

                                           

، والمسػػػػػػاف )ع ي ر(: ٕٕٕ، ومختػػػػػػار الصػػػػػػحاح )ع ي ر(: ٗٙٚ/ٕ( الصػػػػػػحاح )ع ي ر(: ٔ)
 . ٚٚٔ/ٖٔ، والتاج )ع ي ر(: ٕٕٙ/ٗ

 . ٚٚٔ/ٖٔ( التاج : ٕ)

 . ٚٗ/ٛ( فتح الباري : ٖ)

 . ٖٜٔ/ٕ( تفسير العز بف عبدالسالـ : ٗ)

 . ٛٔ، وأنيس الفقياء: ٕٗٔ/ٔ، والمساف)ؼ ي أ(: ٗٙ/ٔ( الصحاح)ؼ ي أ(: ٘)

 . ٖٙٔ/ٙ( تفسير النيسابوري: ٙ)

، ٕ٘ٙ/ٕ، والفػػائؽ: ٗٔ٘، وينظػػر: تفسػػير ُريػػب مػػا فػػي الصػػحيحيف: ٕٛٔ/ٔ( فػػتح البػػاري: ٚ)
اة المفاتيح: ٕٕٙ/٘وشرح السيوطي:   .ٜٜٕٙ/ٚ، ومُر
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ٕٕٗٔ 

نََّما سُ (ٔ)و ما نص عميو ارصمعيػوى َيْت َتْمِبيَنػًة َتْشػبييا ، وُاؿ الثعالبي: "واِم مّْ
، بينمػا رأى ابػف ارثيػر (ٗ)، والمطرزي(ٖ)، ووافقيـ النووي(ٕ)" اػا َوِرَُِتيَ ػبالمََّبِف ِلَبَياِضيَ 

، ِإَذا َسَقاىـ المَّبف َية بالَمّرة ِمَف التَّْمِبيف، َمْصدر َلبََّف اْلَقْوـَ ارثير أنيا َتُسمّْ
(٘). 

ا:
ُ
ٔب

ُ
ذ
ْ
ُ
َ
ً
ْ
اان

َي ِبػػَذِلَؾ ِمػػَف النَّػػْدِب، َوُىػػَو الػػرَّْىُف ِعْنػػَد يقػػوؿ الحػػافظ: "اْلمَ  ُِيػػَؿ: ُسػػمّْ ْنػػُدوُب: 
 .(ٙ)السَّْباِؽ، َوُِيَؿ: ِلَنْدٍب َكاَف ِفي ِجْسِمِو، َوُىَو َأَثُر اْلُجْرِح"

َية المنػػدوب، ووافقػػو عمييمػػا ابػػُف ارثيػػر ، وابػػُف (ٚ)َعمَّػػؿ الحػػافظ بعمتػػيف لتُسػػمّْ
، وعند القاضػي عيػاض "ُيْحَتمػؿ َأنػو لقػٌب (ٓٔ)، والشوكاني(ٜ)، والبدُر العيني(ٛ)منظور

لقٌب َأو اْسـ َلُو لغير معنى َكَساِئر اْرَْسَماء، َوُيْحَتمؿ َأنو ُسمَّْي بذلؾ لندب ِفيػِو، َوُىػَو 
أثر اْلجْرح، َأو مػف الّنػدب َوُىػَو اْلخطػر الَّػِذي َيْجَعػؿ ِفػي السػباؽ، َكَأنَّػُو سػبؽ َفػأْعطى 

                                           

 ٜٓ/ٖٙ، والتػاج)ؿ ب ف(:  ٖٙٚ/ٖٔ، والمساف)ؿ ب ف(: ٕٕٙ/٘ٔ( تيذيب المغة)ؿ ب ف(: ٔ)
. 

، تػػح/ عبػػد الػػرزاؽ الميػػدي، الناشػػر: إحيػػاء التػػراث ٖٛٔ( فقػػو المغػػة وسػػر العربيػػة لمثعػػالبي: ٕ)
 ـ.ٕٕٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔالعربي، ط

 . ٕٕٓ/ٗٔ( شرح النووي عمى صحيح مسمـ: ٖ)

 . ٕٔٗ( المغرب لممطرزي : ٗ)

 .ٖٕٛ/ٖ، وفيض القدير: ٖ٘/ٕٔ، وينظر: عمدة القاري: ٜٕٕ/ٗ( النياية )ؿ ب ف(: ٘)

 . ٕٔٗ/٘( فتح الباري : ٙ)

 . ٖٗ/٘( النياية )ف د ب(: ٚ)

 . ٕٗ٘/ٗ، وينظر: التاج )ف د ب(: ٗ٘ٚ/ٔ( المساف )ف د ب(: ٛ)

ُػػاة المفػػاتيح: ، ومر ٖ٘ٙ/ٗ، وينظػػر: إرشػػاد السػػاري لمقسػػطالني: ٔٛٔ/ٖٔ( عمػػدة القػػاري: ٜ)
 .ٕٕٚ/٘، وتحفة ارحوذي: ٕٜٚٔ/٘

 . ٖٛ٘/٘( نيؿ اروطار: ٓٔ)
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ٕٕٕٗ 

َوُىػَو  -ِبالسُّػُكوفِ –سبؽ َفأخذ خطره، َوُد يكوف ُسػمَّْي مػف النُّْدبػة  ب اْلخطر َأوػلَصاح
يب ِفيِو"  .(ٔ)الدَُّعاء، َوِمْنو َندبو لْمِجَياد َحثَّو، َوالنَّْدب: اْلَحث عمى الشَّْيء َوالتَّْرُِ

                                           

 . ٚ/ٕ( مشارؽ ارنوار : ٔ)
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ٕٕٖٗ 

اادلثسثاانؼاشش
حاانشٙءاتاعىاخضئّا:

َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
اذغ

ا:
ُ
ح
َ
ثِٛ
ْ
ٚ
َ
ذ
ُ
س
ْ
اان

ُحَدْيِبَيػػػُة: ِبْئػػػٌر( ُيِشػػػيُر ِإَلػػػى َأفَّ اْلَمَكػػػاَف اْلَمْعػػػُروَؼ يقػػػوؿ الحػػػافظ: "ُولػػػو )َوالْ 
َـّ ُعِرَؼ اْلَمَكاُف ُكمُُّو ِبَذِلَؾ" َي ِبِبْئٍر َكاَنْت ُىَناِلَؾ َىَذا اْسُمَيا، ُث  .(ٔ)ِباْلُحَدْيِبَيِة،ُسمّْ

، (ٕ)"وىو ما أكده الزجاج بقولو: "والُحَدْيبَيُة: بئػٌر، فُسػمَّْي المكػاف باسػـ البئػر
 .(٘)، وابف منظور(ٗ)، والقاضي عياض(ٖ)وابف سيده

َـّ  ويقوؿ الفيومي: "َواْلُحَدْيِبَيُة: ِبْئٌر ِبُقْرِب َمكََّة َعَمى َطِريِؽ ُجدََّة ُدوَف َمْرَحَمٍة، ُث
 .(ٙ)ُأْطِمَؽ َعَمى اْلَمْوِضِع"

قٍا:
ْ
اػِش

ُ
اخ
َ
ار

َُْوُلُو )َباُب َذاِت ِعْرٍؽ ِرَْىِؿ  اْلِعرَاِؽ( ِىَي ِبَكْسِر اْلَعػْيِف َوُسػُكوِف يقوؿ الحافظ: "
ِغيُر" َي ِبَذِلَؾ ِرَفَّ ِفيِو ِعْرًُا، َوُىَو اْلَجَبُؿ الصَّ َُاٌؼ، ُسمّْ  .(ٚ)الرَّاِء َبْعَدَىا 

ميقات أىؿ العػراؽ، موضػٌع بالباديػة كػاف  -كما صرح ابف حجر-ذاُت ِعْرؽ 
َيتو (ٛ)ْجػػٍد وِتيامػػةَ يقػاؿ لػػو ُبػػؿ اإلسػػالـ ِعػػْرؽ، وىػػو الَحػػدُّ بػػيف نَ  ، عمػػؿ العراُػػى لتُسػػمّْ

                                           

 . ٖٖٖ/٘،  ٕٗٗ/ٚ( فتح الباري : ٔ)

 .ٜٔ/٘( معاني القرآف لمزجاج: ٕ)

 . ٕ٘ٙ/ٖ( المحكـ ) ح  د ب ( : ٖ)

 . ٕٕٔ/ٔ( مشارؽ ارنوار ) ح  د ب ( : ٗ)

 . ٕٖٓ/ٔ( المساف ) ح  د ب ( : ٘)

 . ٕٚٗ/ٕ، والتاج ) ح  د ب ( : ٖٕٔ/ٔ( المصباح ) ح  د ب ( : ٙ)

 . ٜٖٛ/ٖ( فتح الباري : ٚ)

 .  ٓٗٔ/ٕٙ، وينظر: تاج العروس ) ع ر ؽ ( :  ٚٓٔ/  ٗ( معجـ البمداف ) ع ر ؽ ( : ٛ)
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ٕٕٗٗ 

، ووافقو عمػى ذلػؾ التعميػِؿ بعػُض المغػوييف، (ٔ)بذلؾ أف فيو عرًُا وىو الجبؿ الصغير
 .(ٕ)يقوؿ ابُف منظور:"ُسمَّْي بو رفَّ فيو ِعْرًُا، وىو الجبؿ الصغير"

ز أف يكػػوف اِلعػػْرؽ ىػػ و ووافػػؽ ابػػُف ارثيػػر عمػػى ذلػػؾ التعميػػؿ، ُيػػر أنػػو َجػػوَّ
اررض السبخة، فقاؿ: "ُسػمَّْي بػو رف فيػو عرًُػا وىػو الجبػؿ الصػغير، وُيػؿ: العػرؽ 

 ، وخالفيمػػا ارصػػمعي ذاىًبػػا(ٗ)، ووافقػػو صػػاحب المطمػػع فػػي ذلػػؾ(ٖ)اررض السػػبخة"
إلى أف الِعْرؽ ىػو الجبػؿ الصػغير، ُػاؿ : " مػا ارتفػع مػف بطػف الرمػة فيػو نجػد إلػى 

 .(٘)شرؼ عمى ذات عرؽ"ثنايا ذات عرؽ، وعرؽ ىو الجبؿ الم
 ذؼهٛك:

فتصػػريح ارصػػمعي بػػأف العػػرؽ ىػػو الجبػػؿ المشػػرؼ عمػػى ذات عػػرؽ، يؤيػػد 
َية ذات عػػرؽ ترجػػع إلػػى وجػػود عػػرؽ فيػػو، وىػػو الجبػػؿ  التعميػػؿ اروؿ، وىػػو أف تُسػػمّْ

 الصغير وليس اررض السبخة.
ا:
ُ
ح
َ
م
َ
ه
َ
ؼ
ْ
اان

ـُ اْلَجاِمػػُد اْلَغِمي َي ِبػػَذِلَؾ ِلمرُُّطوَبػػِة الَِّتػػي ِفيػػِو يقػػوؿ الحػػافظ: "َواْلَعَمَقػػُة: الػػدَّ ُظ،ُسػػمّْ
َُػػػْدُر َمػػػا َيْمُضػػػُ   َيْت ِبػػػَذِلَؾ ِرَنََّيػػػا  ،ُسػػػمّْ ُِْطَعػػػُة المَّْحـِ َوَتَعمُِّقػػػِو ِبَمػػػا َمػػػرَّ ِبػػػِو، َواْلُمْضػػػَغُة: 

 .(ٙ)اْلَماِضُ "
َية الَعَمَقػػة والُمْضػػغة، ووافقػػػو القرطبػػي فقػػػاؿ:  أشػػار الحػػافظ إلػػػى عمػػة تُسػػػمّْ

َيْت ِبػَذِلَؾ ِرَنََّيػا َتْعَمػُؽ "َوا ُِْطَعٌة ِمْف َدـٍ َرْطٍب، ُسػمّْ ِبَمػا َتُمػرُّ َعَمْيػِو،  -ِلُرُطوَبِتَيػا–ْلَعَمَقُة: 
                                           

 . ٜٛٔٔ/  ٗ( طرح التثريب : ٔ)

 . ٜٕٔ/  ٖ: ، والنياية ) ع ر ؽ (  ٕٓٗ/  ٓٔ( لساف العرب ) ع ر ؽ ( : ٕ)

 . ٜٕٔ/  ٖ( النياية ) ع ر ؽ ( : ٖ)

 .   ٖٕٓ( المطمع عمى أبواب المقنع : ٗ)

 . ٛٓٔ/  ٗ( معجـ البمداف ) ع ر ؽ ( : ٘)

 . ٙٗٔ/ٖٕ، وينظر: عمدة القاري:  ٕٛٗ/ٔٔ( فتح الباري :ٙ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٗ٘ 

ـْ َتُكْف َعَمَقًة" َفِيَذا َجفَّْت َل
َُػْدُر َمػا (ٔ) َيْت ِبػَذِلَؾ ِرَنََّيػا  ، ُسػمّْ ، َوأمػا اْلُمْضػَغُة فِقْطَعػُة المَّْحػـِ

، (ٗ)، وابػػف الجػػوزي(ٖ)، والفيػػومي(ٕ)ِضػػُ ، وىػػو مػػا ذىػػب إليػػو ابػػف فػػارسَيْمُضػػُ  اْلَما
َيْت ِبػَذِلَؾ ِرَنََّيػا ُتْمَضػُ  ِفػي اْلَفػـِ (٘)والبغدادي ، فيما ذىب النووي إلى أف اْلُمْضَغة ُسػمّْ
 .(ٙ)ِلِصَغرَِىا

حا:
َ
اي
َ
مِٛ
ْ
واان

ْ
ٕ
َ
اٚ

 .(ٚ)لنَّاس ِفيَيا"يقوؿ الحافظ: "َوَيْوـ اْلِقَياَمة:ُسمَّْيت بذلؾ لِقَياـ ا
يقػػوؿ الزجػػاج: "وجػػاِئٌز أف تكػػوف ُسػػمَّْيت القيامػػةي لقيػػاـ النػػاس مػػف ُبػػورىـ، 

ليػػػو ذىػػػب القاضػػػي عيػػػاض(ٛ)وجػػػاِئز أف تكػػػوف لقيػػػاميـ لمحسػػػاب" ، والُسػػػمَّْيف (ٜ)، وام
 .(ٓٔ)الحمبي

                                           

، ٖٕٕ/ٖ، وزاد المسػػػير: ٖٗٓ/ٙ، وينظػػػر: تفسػػػير المػػػاوردي: ٜٔٔ/ٕٓ( تفسػػػير القرطبػػػي: ٔ)
 .ٗٔٗ/ٕٓفسير المباب: وت

 . ٖٖٓ/٘( مقاييس المغة ) ـ ض غ ( : ٕ)

 . ٕ٘ٗ/ٕ( المصباح ) ـ ض غ ( : ٖ)

 .ٕٖٙ/ٕ( ُريب الحديث البف الجوزي: ٗ)

 ٕٚٙ/ٓٔ( خزانة اردب : ٘)

 . ٜٕ/ٔٔ( شرح النووي عمى صحيح مسمـ : ٙ)

 . ٚٚٔ/ٔ( فتح الباري : ٚ)

، وتفسػػػير العػػػز بػػػف عبدالسػػػالـ: ٜ٘ٔ/ٕار: ، ومشػػػارؽ ارنػػػو ٕٗٗ/ٔ( ينظػػػر: زاد المسػػػير: ٛ)
 .ٕٗ٘/ٙ، وتفسير المباب ٜ٘/ٗ، والدر المصوف: ٙٓٗ/ٔ، وتفسير الخازف: ٖٓٗ/ٔ

 . ٜ٘ٔ/ٕ( مشارؽ ارنوار : ٜ)

 . ٜ٘/ٗ( الدر المصوف : ٓٔ)



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٗٙ 

اادلثسثااحلاد٘اػشش
حاانشٙءاتاعىاصٕذّا

َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
اذغ

ا:
ُ
ش
َ
ث
ْ
ُ
ُ
اغ

 ُُ َُْولُػػُو ) ْـّ اْلُمْعَجَمػػِة َوُسػػُكوِف النُّػػوِف َوَفػػْتِح اْلُمَثمَّثَػػِة، يقػػوؿ الحػػافظ: " ْنثَػػُر( ِبَضػػ
ِلِو  ُـّ اْلُمَثمََّثِة، َوَحَكى ِعَياٌض َعْنَبْعِض ُشُيوِخِو َفْتَح َأوَّ َواَيُة اْلَمْشُيوَرُة، َوُحِكَي َض َىِذِه الرّْ

)َعْنتَػُر( ِبَمْفػِظ اْسػـِ الشَّػاِعِر اْلَمْشػُيوِر، َوُىػػَو  َمػَع َفػْتِح اْلُمَثمَّثَػِة، َوَحَكػاُه اْلَخطَّػاِبيُّ ِبَمْفػظِ 
باْلُمْيَمَمِة َواْلُمَثنَّاِة اْلَمْفُتوَحَتْيِف َبْيَنُيَما النُّوُف السَّاِكَنِة، َوروى َعف َأِبي ُعَمَر َعْف َثْعَمػٍب 

َي ِبَذِلَؾ ِلَصْوِتِو، َفَشبَّيَ  نَُّو ُسمّْ  .(ٔ)ُو ِبِو َحْيُث َأرَاَد َتْحِقيَرُه َوَتْصِغيَرهُ"َأفَّ َمْعَناُه الذَُّباُب، َوام
 .(ٔ)َوَتْصِغيَرهُ"

ومػا أورده ابػف حجػػر عػف الخطػػابي ذكػره فػػي الغريػب ُػػاؿ: "الَعْنتَػر: الػػذَُّباُب، 
شبََّيُو بالذَُّباب َتْحِقيػرًا َلػُو وَتْصػِغيرًا لقػدره، وأخبرنػي أبػو عمػر أنبأنػا أبػو العّبػاس عػف 

َُػاَؿ: الَعْنتَػُر: الػذُّ  َُػاَؿ ُيػره: الَعْنتَػُر اَرْزِرُؽ ابف ارعرابي  َباب، وُسػمَّْي َعْنتَػرًا لصػوِتِو، 
 .(ٕ)ِمف الذَُّباب "

                                           

 . ٓٛ٘،  ٜٚ٘/ٙ( فتح الباري : ٔ)

مشػكؿ مػف حػديث ، وكشػؼ الٖٜ/ٕ، وينظر: مشػارؽ ارنػوار: ٙ/ٕ( ُريب الحديث لمخطابي: ٕ)
، وتػػػاج ٛٙٔ/٘،وفػػػتح البػػػاري البػػػف رجػػػب: ٜٔ/ٗٔ، وشػػػرح النػػػووي: ٕٕ/ٗالصػػػحيحيف: 

 .ٕٔٓ/ٖٔالعروس 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٗٚ 

اادلثسثاانثاَٙاػشش
حاانشٙءاتاعىاأٔلايااعكُّ

َ
ٛ
ِّ
ً
ُ
اذغ

ا:
ُ
شِب

ْ
ث
َ
اٚ

اُج ِفي ُمْخَتَصرِِه َوَأُبػو ُعَبْيػٍد اْلَبْكػِريُّ ِفػي  يقوؿ الحافظ: "َوَذَكَر َأُبو ِإْسَحاَؽ الزَّجَّ
َُاِنَيػَة ْبػِف مياليػَؿ ْبػِف عيػَؿ ْبػِف مُ  َيْت َيثْػِرَب ِباْسػـِ َيثْػِرَب ْبػِف  ـَ َأنََّيػا ُسػمّْ ْعَجـِ َما اْسَتْعَج

ُؿ َمْف َسَكَنَيا َبْعَد اْلَعَرِب"  .(ٔ)ِعيَص ْبِف ِإَرـَ ْبِف َساـِ ْبِف ُنوٍحي ِرَنَُّو َأوَّ
سػـ أوؿ مػف نزليػا، وىػو نقؿ الحافظ عف الزجاج والبكري أف يثرب ُسػمَّْيت با

َُانَية مف بنى ِإَرـ بف َساـ بف نوح ، ووافقيػـ (ٖ)، ذىػب الخػازف إلػى ذلػؾ(ٕ)يثرب ابف 
 .(ٙ)، والفيومي(٘)،وابف منظور(ٗ)ابف ارثير
 ذؼهٛك:

( نيػى أف ُتسػمى المدينػة يثػرب وُػاؿ: ىػي وفي بعػض ارخبػار أف النبػي)
، وسػبب (ٚ)ريػب وىػو التقريػع والتػوبيقطيبة، كأنو كره ىذه المفظةي لما فييػا مػف التث

َيةي أنو مشتؽ مف أحد معنييف كالىما ُبيح:  الكراىة والنيي عف التُسمّْ
                                           

 . ٛٛ، ٚٛ/ٗ( فتح الباري : ٔ)

ىػػ، ٜٔٗٔ، ٔبيػروت، ط -، دار الكتػب العمميػةٕ٘ٔ/ٔ( وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لمسميودي: ٕ)
 .ٜٖٛٔ/ٗوينظر: معجـ ما استعجـ 

 . ٙٔٗ/ٖخازف: ( تفسير الٖ)

 . ٕٜٕ/٘( النياية ) ث ر ب ( : ٗ)

 . ٖٕ٘/ٔ( المساف ) ث ر ب ( : ٘)

 . ٔٛ/ٔ( المصباح المنير ) ث ر ب ( : ٙ)

، ٖٕ٘/ٔ، والمسػػػػػػاف)ث ر ب(: ٕٜٕ/٘، والنيايػػػػػػة )ث ر ب(: ٙٔٗ/ٖ( ينظػػػػػػر: تفسػػػػػػير الخػػػػػػازف: ٚ)
، ٖٛٗ/ٖٓمسػند أحمػد: ، والحػديث فػي ٘ٛ/ٕ، والتػاج)ث ر ب(: ٔٛ/ٔوالمصباح المنير)ث ر ب(: 

(، ىػي طابػة، ىػي (: "مػف سػمى المدينػة يثػرب، فميسػتغفر الل )عف البراء ُاؿ: ُػاؿ رسػوؿ الل )
 طابة ".



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٕٗٛ 

مػػف التثريػػب ومعنػػاه التػػوبيق والتأنيػػب والتعييػػر، والمبالغػػة فػػي المػػـو والتقريػػع،  -ٔ
ق، و، أي: ال لػـو وال تػوبيٕٜ يوسػؼ/ اَل َتْثِريػَب َعَمػْيُكـُ ومنو ُوؿ يوسػؼ إلخوتػو:

( َُِديمٌة، َفَغيَّرىا َوَسػمَّاىا: َطْيَبػة، يقوؿ ابف اَرثير: "َيْثِرُب: َوِىَي اسـُ َمِديَنة النَِّبيّْ  ،)
 .(ٔ)وَطاَبة، َكراِىَيًة لمتَّْثِريب، َوُىَو المَّـو والتَّْعِيير"

أو مأخوذ مف الثََّرب بالتحريؾ وىو اإلفساد والتخميط، يقوؿ ابف الجوزي: "وَنَيػى  -ٕ
َأْف ُيُسمَّْي المدينَة يثرب وَسمَّاىا َطاَبَة ، ُاؿ ارزىريُّ َكرَِه ِذْكَر الثَّػرِبي رنػو فسػاٌد فػي 

 .(ٕ)كالـِ الَعَرِب"
وأمػػا مػػا جػػاء فػػي القػػرآف، فيقػػوؿ العالمػػة الصػػباف فػػي حاشػػيتو عمػػى شػػرح 

َيتيا بيثربي رنو مف التثريب وىػو الحػرج، وأمػا  ارشموني: "وُد ورد النيي عف تُسمّْ
 .(ٖ)و فحكاية عمف ُالو مف المنافقيف"ٖٔ ارحزاب/ َيا َأْىَؿ َيْثِرَب ُولو تعالى: 

(، فػي وىذا موافؽ لمػا ُذكػر مػف ُبػؿ، عػف أخػالؽ اإلسػالـ ونبػي اإلسػالـ) 
 استبدالو ارسماء القبيحة المسترذلة، بأخرى حسنة مألوفة . 

                                           

، والمطمػػػع لمبعمػػػي ٘ٛ/ٕ، والتػػػاج)ث ر ب(: ٖٕ٘/ٔ، والمسػػػاف)ث ر ب(: ٕٜٕ/٘( النيايػػػة: ٔ)
 .ٛ٘ٔالحنبمي: 

 . ٜٔٔ/ٔ(ُريب الحديث البف الجوزي: ٕ)

-، دار الكتػب العمميػة بيػروتٓٗٔ/ٔاف عمى شرح ارشػموني رلفيػة ابػف مالػؾ: (حاشية الصبٖ)
ـ، وينظر : سبؿ اليدى والرشػاد فػي سػيرة خيػر العبػاد، لمحمػد ٜٜٚٔىػ/ ٚٔٗٔ، ٔلبناف، ط

، تحقيػػؽ وتعميػػؽ: الشػػيق عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود، ٜٕٙ/ٖبػػف يوسػػؼ الصػػالحي الشػػامي: 
ىػػػ/ ٗٔٗٔ، ٔلبنػػاف، ط –تػػب العمميػػة بيػػروت الشػػيق عمػػي محمػػد معػػوض، الناشػػر: دار الك

 ـ.ٖٜٜٔ
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اَرائحاانثسث

 الذيف اصطفى، وبعد...الحمد لل وسالـ عمى عباده       

فبعد ىذه المعايشػة الثريػة مػع الحػافظ ابػف حجػر العسػقالني، آف لػي أف أحػط       
 رحاليي رستخمص بعض النتائج مف تمؾ الدراسة، وىي :

كشػػؼ البحػػث عػػف جانػػب ميػػـ فػػي شخصػػية ابػػف حجػػر المغويػػة، فكمػػا ذخػػرت  -ٔ
ا، رأينػا اىتمامػو بقضػايا فقػو الدراسات بػابف حجػر ُمَحػدّْثًا وفقيًيػا وُمؤرًخػا ونحويِّػ

َية، حيػػث ذخػػر مؤلفػػو )فػػتح البػػاري بشػػرح صػػحيح البخػػاري(  المغػػة وتعميػػؿ التُسػػمّْ
 بكثير مف تمؾ التعميالت التي تطمَّبت الدراسة والبحث. 

َية َأْثبتْت بعُض  -ٕ ارتبػاط الصػوت بػالمعنى، فقػوؿ أبػي إسػحاؽ الحربػي  عمؿ التُسػمّْ
مػاء فييػا، وىػى حركتػو، والّزمزمػة : الّصػوت تسػمع لػو ُسمَّْيت لتزمـز ال إف زمـز

دوّيا، وحديث الَمْسُعوِدّي: َأف اْلفرس َكاَنت تحج ِإَلْيَيا ِفي الزَّمف اروؿ، والزمزمػة 
 َصوت تخرجو اْلفرس مف خياشيميا ، يؤيد ذلؾ االرتباط ويعضده.

َية جػاءت نتيجػة التطػور ا -ٖ لػداللي، مثػؿ جاء في البحث أف بعض تعمػيالت التُسػمّْ
كممة )َصْفَقة(، فقد كاف البيع ال يتـ إال إذا صفؽ البائع بيده عمػى يػد المشػتري، 

 ثـ تطورت داللة الكممة فصارت تطمؽ عمى العقد نفسو.
َيُة  -ٗ ربمػػا يسػػمى الشػػيء باسػػـ ُيػػره إذا كػػاف معػػو أو مػػف سػػببو، ومػػف ذلػػؾ تُسػػمّْ

البيائـ فيف الشعر الذي يكػوف الشاِة عقيقًة لعقيقة الشعر، وكذلؾ كؿ مولود مف 
 لشعر الذي يكوف عمى رأس الصبي حيف يولد. عميو حيف يولد عقيقة، وأصميا

كشؼ البحػث أف العامػُؿ الصػوتي يمعػب دورًا ميمِّػا فػي بعػض التعمػيالت، فينقػؿ  -٘
 المفظة مف معًنى إلى آخر، كما حدث في:
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  ََّيت بذلؾ لموباء الَِّذي بَيا، ُسمّْ  القاضي عياض عمى أنيا كممة )اربواء(:فقد َنص
 َوَىَذا اَل َيصح ِإالَّ عمى اْلقمب،وَكاَف يجب َأف ُيَقاؿ: أوباء عمى َىَذا.

  وكما في كممة )القائؼ(: فقػد نقػؿ ابػف الجػوزي عػف الفػراء أف أصػؿ )َتْقػُؼ( مػف
ََُفػػا يْقفُػػو، وُػػاؼ يقػػوؼ، وأكثػػر القػػراء  القيافػػة، وىػػي: تَتبُّػػع ارثػػر، وفيػػو لغتػػاف: 

جعمونيا ِمْف )ُفوُت( فيحػرؾ الفػاء ِإلػى الػواو ويجػـز القػاؼ كمػا تقػوؿ: ال تػدع، ي
ُُْفُت َأَثره، وََُفوت، ومثمو:  وُرأ معاذ القارئ: )ال تُقْؼ(، مثؿ: َتُقؿ، والعرب تقوؿ: 

 عاث وعثا، وُاَع الجمُؿ الناُة.

  نيػا ُخمقػت وفي كممة )حوَّاء(: فقد رأى جميػرة مػف العممػاء أنيػا ُسػمَّْيت بػذلؾي ر
 مف شيء حّي، فكاف أصميا )حّياء( ثـ أبدؿ مف الياِء واٌو.

  يرّف القػوـَ يتػرّووف وفي لفظ )التَّروية(: فجميور أىؿ المغػة عمػى أنيػا مػف الػرّْيّْ
مف مّكة، ويتزّودوَف ِريِّا مف الماء، فيمػا رأى بعضػيـ أنيػا مػف )ُيػَروُّْئ( بػاليمز، 

لَِّذي رََأى ِفي اْلَمَناـِ ِمف المَِّو َتَعاَلى، َفَيْأَتِمُر ِبِو َأْو ال، َوَُػْد َروََّأ َأْي: َيَتَفكَُّر َأفَّ َىَذا ا
 َأْي: َتَفكََّر ِفي اْرَْمِر َوَنَظَر ِفيِو. -ِباْلَيْمَزةِ –ُيَروُّْئ َتْرِوَئًة 

  وفي لفظ )السَّريَّة(: حيػث ذىػب عامػة المغػوييف إلػى أف أصػميا مػف السُّػَرى وىػو
ؿ، وكانت تخفى خروجيا لئال ينتشر الخبػر بػو فتخػرج ليػػاًل، فيمػا ذىػب سير المي

بعضيـ إلػى جػواز كونيػا مػف االسػتراء أي: االختيػاري رنيػا جماعػة مسػتراة مػف 
الجػػػيش أي: مختػػػارة، يقػػػاؿ: اسػػػتراه إذا اختػػػاره، ورأى آخػػػروف أف السػػػرية مػػػف 

.  السّْرّْ

َية مبنيِّػا ع -ٙ مػى انتقػاؿ المغػة المحسوسػة إلػى الشػيء أحياًنا ما يكوف تعميؿ التُسمّْ
المعنػوي، كمػا فػي كممػة )اليػاجرة( بمعنػى شػدة الحػر، حيػث انتقمػت إلػى اليجػػرة 
بمعنػػػى االنتقػػػاؿ إلػػػى اليجػػػراف وىػػػو المقاطعػػػةي رف النػػػاس فػػػي وُػػػت اليجيػػػر 

 والياجرة يعتكفوف في ظميـ ويتقاطعوف عف التواصؿ مخافة شدة الحر.
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ي التُسمَّْية مف القبيح إلػى الحسػف مػف أخػالؽ اإلسػالـ أثبت البحث أف العدوؿ ف -ٚ
ػرَّة( إلػى الجػارة،  الرفيعة التي يربي عمييا أىمو، مف ذلػؾ العػدوؿ عػف لفظػة )الضَّ

ففػػي الثػػاني إشػػعار بالمجػػاورة واإللػػؼ والتحػػاّب، عمػػى عكػػس اروؿ الػػذي يشػػعر 
َية النبي) ينة يثرب، لمػا ( المدبالضرر والبغض واإلساءة، ومف ذلؾ كراىة تُسمّْ

التػػوبيق والتأنيػػب والتعييػػر، والمبالغػػة فػػي فػػي الكممػػة المعػػدوؿ عنيػػا مػػف معػػاني 
 اإلفساد والتخميط.المـو والتقريع، أو 

َية الدنيا بذلؾ الػدنو المػادي مػف ا خػرة، ويػرى البحػث  -ٛ أثبت البحث أف عمة تُسمّْ
ة منا فقط بؿ إف أف يضاؼ إلى الدنو المادي دنو معنوي أيًضا، فيي ليست ُريب

ف سػبقت ا خػػرة زمنيِّػا، إال أف ا خػػرة  دنوىػا يعنػي حقارتيػػا وُمػة شػػأنيا، فيػي وام
َفَمػػػا َمتَػػػاُع الَحَيػػػاِة الػػػدُّْنَيا ِفػػػي ا ِخػػػَرِة ِإالَّ (:سػػػبقتيا فػػػي المنزلػػػة ُػػػاؿ الل )

 و.ٖٛ التوبة/َُِميؿٌ 
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اأْىاادلصادسأادلشاخغ
 /محمػػػد الػػػدالي، الناشػػػر: مؤسسػػػة  أدب الكاتػػػب البػػػف ُتيبػػػة الػػػدينوري، تػػػح

 الرسالة.

  ،إْرَشاُد السَّاِري ِلشرح َصِحيح البَخاري لمقسطالني، المطبعػة الكبػرى ارميريػة
 ىػ.ٖٕٖٔ، ٚمصر، ط

  ارزمنػػػػة وارمكنػػػػة ربػػػػي عمػػػػى أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف المرزوُػػػػي
 ىػ. ٚٔٗٔ، ٔارصفياني، دار الكتب العممية، بيروت، ط

 اىميػػة لُقْطػػُرب، تػػح/ د. حػػاتـ صػػالح الضػػامف، الناشػػر: ارزمنػػة وتمبيػػة الج
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔ، ٕمؤسسة الرسالة، ط

  إصػػالح ُمػػط المحػػدثيف لمخطػػابي، تػػح/ د. حػػاتـ الضػػامف، الناشػػر: مؤسسػػة
 ـ،ٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔ، ٕالرسالة، ط

  أضػػواء البيػػاف فػػي إيضػػاح القػػرآف بػػالقرآف لمشػػيق محمػػد ارمػػيف بػػف محمػػد
ر الجكنػػػي الشػػػنقيطي، دار الفكػػػر لمطباعػػػة والنشػػػر المختػػػار بػػػف عبػػػد القػػػاد

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ ٘ٔٗٔلبناف،  –والتوزيع بيروت 

 ـ.ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔ، ٔارفعاؿ البف القطاع، عالـ الكتب، ط 

 ٕأمالي الزجاجي، تح/ عبد السػالـ ىػاروف، الناشػر: دار الجيػؿ بيػروت، ط ،
 ـ.ٜٚٛٔىػ/ ٚٓٗٔ
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 جػػواد ارصػػمعي، الناشػػر: دار ارمػػالي ربػػي عمػػي القػػالي، تػػح/ محمػػد عبػػد ال
 ـ.ٕٜٙٔىػ/ ٖٗٗٔ، ٕالكتب المصرية، ط

  :ارمثاؿ مف الكتاب والسنة لمحكيـ الترمذي، تح/ د. السيد الجميمي، الناشػر
 دمشؽ. –بيروت  -دار ابف زيدوف / دار أسامة 

  ،أنيس الفقياء لمقونوي، تح/ يحيى حسف مػراد، الناشػر: دار الكتػب العمميػة
 ىػ.ٕٗٗٔـ/ ٕٗٓٓ

 ىػ.ٛٓٗٔ، ٔاروائؿ ربي ىالؿ العسكري، دار البشير، طنطا، ط 

  ،البحر المحيط في التفسير ربي حياف ارندلسػي، تػح/ صػدُي محمػد جميػؿ
 ىػ.ٕٓٗٔبيروت،  –الناشر: دار الفكر 

 ٔالبرىػػاف فػػي عمػػـو القػػرآف لمزركشػػي، تػػح/ محمػػد أبػػو الفضػػؿ إبػػراىيـ، ط ،
تػػػػب العربيػػػػة عيسػػػػى البػػػػابي ـ، الناشػػػػر: دار إحيػػػػاء الكٜٚ٘ٔىػػػػػ/ ٖٙٚٔ
 الحمبي.

  بصائر ذوي التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز لمفيروزآبادى، تح/ محمد عمي
لجنػة إحيػاء التػراث  -النجار، الناشػر: المجمػس ارعمػى لمشػئوف اإلسػالمية 

 اإلسالمي، القاىرة.

  تػػاج العػػروس مػػف جػػواىر القػػاموس لمزبيػػدي، مجموعػػة مػػف المحققػػيف، دار
 اليداية.
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 اريق اإلسػػػالـ ووفيػػػات المشػػػاىير وارعػػػالـ لشػػػيق اإلسػػػالـ شػػػمس الػػػديف تػػػ
الذىبي، تح/ عمر عبدالسالـ التدمري، الناشر: دار الكتاب العربػي، بيػروت، 

 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ، ٕط
 تحريػػر ألفػػاظ التنبيػػو لمنػػووي، تػػح/ عبػػد الغنػػي الػػدُر، الناشػػر: دار القمػػـ– 

 ىػ. ٛٓٗٔ، ٔدمشؽ، ط

  يػػر المعنػػى السػػديد وتنػػوير العقػػؿ الجديػػد مػػف تفسػػير التحريػػر والتنػػوير )تحر
الكتػػاب المجيػػد( لمحمػػد الطػػاىر بػػف محمػػد بػػف محمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػور 

 ـ.ٜٗٛٔتونس،  –التونسي، الدار التونسية لمنشر 

  تحفػػة ارحػػوذي بشػػرح جػػامع الترمػػذي، ربػػي العػػال محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف
 بيروت. –عبدالرحيـ المباركفورى، دار الكتب العممية 

  تفسير ابف المنذر ربي بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابوري، ُدـ لو
د. عبد الل بف عبد المحسف التركػي، حققػو وعمػؽ عميػو د. سػعد بػف محمػد 

 ـ. ٕٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ، ٔالمدينة النبوية، ط -السعد، دار الماثر 

 دار إحيػاء (ريـتفسير أبي السعود )إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الك ،
 بيروت. –التراث العربي

  ػػٍد اْلُحَسػػْيف ْبػػف تفسػػير البغػػوي  معػػالـ التنزيػػؿ فػػي تفسػػير القػػرآفو ربػػي ُمَحمَّ
َمْسػػُعوٍد بػػف محمػػد بػػف الفػػراء البغػػوي الشػػافعي، تػػح/ عبػػد الػػرزاؽ الميػػدي، 

 ىػ. ٕٓٗٔ، ٔبيروت، ط–الناشر: دار إحياء التراث العربي 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٗ٘ 

 لتنزيػػؿ وأسػػرار التأويػػؿ(، تح/محمػػد عبػػد الػػرحمف تفسػػير البيضػػاوي )أنػػوار ا
 ىػ.ٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط –المرعشمي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

  تفسير الثعمبي )الكشؼ والبياف عػف تفسػير القػرآف(، تػح/ اإلمػاـ أبػي محمػد
بػف عاشػور، مراجعػة وتػدُيؽ: ارسػػتاذ نظيػر السػاعدي، الناشػر: دار إحيػػاء 

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔوت لبناف، طالتراث العربي، بير 

  تفسػػير الخػػازف )لبػػاب التأويػػؿ فػػي معػػاني التنزيػػؿ(، تصػػحيح محمػػد عمػػي
 ىػ. ٘ٔٗٔ، ٔبيروت، ط –شاىيف، الناشر: دار الكتب العممية 

  تفسير الرازي )مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير(، دار إحياء التراث العربي– 
 ىػ. ٕٓٗٔ، ٖبيروت، ط

 ياني ربي القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ بالراُػب تفسير الراُب ارصف
ارصػفياني، تحقيػؽ ودراسػة: د. محمػد عبػد العزيػز بسػيوني، الناشػر: كميػػة 

 ـ. ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ، ٔجامعة طنطا، ط -ا داب 

  تفسػػػير الزمخشػػػري )الكشػػػاؼ عػػػف حقػػػائؽ ُػػػوامض التنزيػػػؿ(، دار الكتػػػاب
 ىػ. ٚٓٗٔ، ٖبيروت، ط –العربي 

 نيـ بف عباس بف ُنيـ، الناشػر: تفسير السمعاني ، تح/ ياسر بف إبراىيـ ُو
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔ، ٔالسعودية، ط –دار الوطف، الرياض



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٗٙ 

  /تفسػػير الطبػػري )جػػامع البيػػاف فػػي تأويػػؿ القػػرآف( البػػف جريػػر الطبػػري، تػػح
ىػػػػ/  ٕٓٗٔ، ٔالشػػػيق أحمػػػد محمػػػد شػػػاكر، الناشػػػر مؤسسػػػة الرسػػػالة، ط

 ـ.ٕٓٓٓ

 ح/ الػػػدكتور عبػػػد الل بػػػف إبػػػراىيـ الػػػوىبي، تفسػػػير العػػػز بػػػف عبدالسػػػالـ، تػػػ
 ـ.ٜٜٙٔىػ/ ٙٔٗٔ، ٔبيروت، ط –الناشر: دار ابف حـز 

  تفسػػػير ُريػػػب مػػػا فػػػي الصػػػحيحيف البخػػػاري ومسػػػمـ ربػػػي عبػػػد الل ارزدي
ي الَحِميدي، تح/ الدكتورة: زبيػدة محمػد سػعيد عبػد العزيػز، الناشػر:  الميوُر

 .ٜٜ٘ٔ/ ٘ٔٗٔ، ٔمصر، ط –القاىرة  -مكتبة السنة
  تفسير القاُسمَّْي )محاسف التأويػؿ( لمحمػد جمػاؿ الػديف بػف محمػد سػعيد بػف

ُاسـ الحالؽ القاُسمَّْي، تح/ محمد باسػؿ عيػوف السػود، الناشػر: دار الكتػب 
 ىػ.ٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط –العممية 

  ،تفسػػير القػػرآف العظػػػيـ البػػف أبػػي حػػػاتـ الػػرازي، تػػح/ أسػػػعد محمػػد الطيػػػب
فى البػػػػػاز، المممكػػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػػعودية، الناشػػػػػر: مكتبػػػػػػة نػػػػػزار مصػػػػػػط

 ىػ. ٜٔٗٔ،ٖط

  تفسير القرآف العظيـ البف كثير، تح/ سامي بػف محمػد سػالمة، الناشػر: دار
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ، ٕطيبة لمنشر والتوزيع، ط

  التفسير القرآني لمقرآف لمشيق عبد الكريـ يونس الخطيب، دار الفكػر العربػي
 القاىرة. –



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٗٚ 

 بػراىيـ أطفػػيش، الناشػر: دار الكتػػب تفسػير القرطبػي، تػػح/ أ حمػد البردونػػي وام
 ـ. ٜٗٙٔىػ/ ٖٗٛٔ، ٕالقاىرة، ط –المصرية

  التفسػػير القػػيـ البػػف ُػػيـ الجوزيػػة، تػػح/ مكتػػب الدراسػػات والبحػػوث العربيػػة
 –واإلسػػالمية بيشػػراؼ الشػػيق إبػػراىيـ رمضػػاف، الناشػػر: دار ومكتبػػة اليػػالؿ

 ىػ.ٓٔٗٔ، ٔبيروت، ط

  َُ رَاِئػػُب التَّْفِسػػيِر وَعَجاِئػػُب التَّْأِويػػِؿ(، المؤلػػؼ: محمػػود بػػف تفسػػير الَكْرمػػاِني )
جػدة، مؤسسػػة  –حمػزة الَكْرمػػاِني، دار النشػر: دار القبمػػة لمثقافػة اإلسػػالمية 

 بيروت.  –عمـو القرآف 

  تفسير المباب  المباب في عمـو الكتابو البف عادؿ، تح/ الشػيق عػادؿ أحمػد
 -وض، الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػةعبػػد الموجػػود والشػػيق عمػػي محمػػد معػػ

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ، ٔبيروت لبناف، ط

  ، تفسػػير الماتريػػدي لمشػػيق أبػػي منصػػور الماتريػػدي، تػػح/ د. مجػػدي باسػػمـو
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ ٕٙٗٔ، ٔبيروت، لبناف، ط -الناشر: دار الكتب العممية 

  تفسير الماوردي )النكت والعيوف( ربي الحسف عمي بف محمد بف محمد بف
البصري البغػدادي، الشػيير بالمػاوردي، تػح/ السػيد ابػف عبدالمقصػود  حبيب

 بيروت / لبناف. -بف عبدالرحيـ، الناشر: دار الكتب العممية 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٗٛ 

  تفسير مجاىد، تح/ الدكتور محمد عبد السالـ أبو النيؿ، الناشر: دار الفكػر
 . ٜٜٛٔىػ/ ٓٔٗٔ، ٔاإلسالمي الحديثة، مصر، ط

 ا، الناشػر: الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب، تفسير المنػار لمحمػد رشػيد رضػ
 ـ.ٜٜٓٔسنة النشر: 

  ػػاف( المؤلػػؼ: نظػػاـ الػػديف ائػػب الفُر تفسػػير النيسػػابوري )ُرائػػب القػػرآف وُر
الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابوري، تػح/ الشػيق زكريػا عميػرات، 

 ىػ.ٙٔٗٔ، ٔبيروت، ط –الناشر: دار الكتب العممية

  ِأسَماِء ارشياء ربي ىالؿ العسكري، عنػي بَتحقيِقػو: د.  التَّمِخيص في َمعرَفة
، ٕعػػزة حسػػف، الناشػػر: دار طػػالس لمدراسػػات والترجمػػة والنشػػر، دمشػػؽ، ط

 ـ.ٜٜٙٔ
  التمييػد لمػا فػي الموطػأ مػف المعػاني وارسػانيد البػف عبػدالبر، مصػطفى بػف

أحمػػػد العمػػػوي، ومحمػػػد عبػػػدالكبير البكػػػري، الناشػػػر: وزارة عمػػػـو اروُػػػاؼ 
 ىػ.ٖٚٛٔالمغرب،  –لشؤوف اإلسالمية وا

 مصػر،  –تنوير الحوالؾ شرح موطأ مالؾ لمسيوطي، المكتبة التجارية الكبػرى
ٖٜٔٛ /ٜٜٔٙ . 

  تيذيب المغة لألزىري، تح/ محمد عػوض مرعػب، الناشػر: دار إحيػاء التػراث
 ـ. ٕٔٓٓ، ٔبيروت، ط –العربي

 ي، الناشػػر: وزارة الجػػراثيـ البػػف ُتيبػػة الػػدينوري، تػػح/ محمػػد جاسػػـ الحميػػد
 الثقافة، دمشؽ.



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٖٜٗ 

  الجمػػيس الصػػالح الكػػافي وارنػػيس الناصػػح الشػػافي ربػػي الفػػرج المعػػافى بػػف
زكريا، تح/ عبد الكريـ سػامي الجنػدي، الناشػر: دار الكتػب العمميػة، بيػروت 

 ـ. ٕ٘ٓٓىػ/ ٕٙٗٔ، ٔلبناف، ط –
 جميػػػرة المغػػػة البػػػف دريػػػد، تػػػح/ رمػػػزي منيػػػر بعمبكػػػي، الناشػػػر: دار العمػػػـ 

 ـ.ٜٚٛٔ، ٔبيروت، ط –لممالييف

  حاشية الصػباف عمػى شػرح ارشػمونى رلفيػة ابػف مالػؾ، دار الكتػب العمميػة
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػ ٚٔٗٔ، ٔلبناف، ط-بيروت

 ىػ. ٕٗٗٔ، ٕحياة الحيواف الكبرى لمدميري، دار الكتب العممية، بيروت، ط 
 ح/ خزانػػة اردب ولػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب لعبػػد القػػادر بػػف عمػػر البغػػدادي، تػػ

ىػػػػػ/ ٛٔٗٔ، ٗعبدالسػػػػالـ محمػػػػد ىػػػػاروف، مكتبػػػػة الخػػػػانجي، القػػػػاىرة، ط
 ـ.ٜٜٚٔ

  الخصائص ربي الفتح عثمػاف ابػف جنػي، تػح/ محمػد عمػي النجػار، المكتبػة
 العممية.

  الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمُسمَّْيف الحمبي، تح/ الدكتور أحمػد
 محمد الخراط، الناشر: دار القمـ، دمشؽ.

 بيروت. –منثور لمسيوطي، دار الفكر الدر ال 
  درة الغػػواص فػػي أوىػػاـ الخػػواص لمحريػػري، تػػح/ عرفػػات مطرجػػي، مؤسسػػة

 .ٜٜٛٔ/ٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط –الكتب الثقافية 

  ديػػػواف أميػػػة بػػػف أبػػػي الصػػػمت، جمػػػع/ سػػػجيع جميػػػؿ الجبيمػػػي، دار صػػػادر
 ـ.ٜٜٛٔ، ٔبيروت، ط



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٗٗٓ 

 عالمػة الشػيق محمػد ديواف بشار بف بػرد لناشػره ومقدمػو وشػارحو ومكممػو ال
الطػػػاىر ابػػػف عاشػػػور، مطبعػػػة لجنػػػة التػػػأليؼ والترجمػػػة والنشػػػر بالقػػػاىرة، 

 ـٜٙٙٔىػ/ ٖٙٛٔ
 ٔديواف الحارث بف حمزة، تح/ د. إميؿ بديع يعقوب، دار الكتاب العربػي، ط ،

 ـ.ٜٜٔٔىػ/ ٔٔٗٔ
 .ديواف امرئ القيس، دار صادر بيروت 

  طّمػػػاس، الناشػػػر: دار ديػػػواف لبيػػػد بػػػف ربيعػػػة العػػػامري، اعتنػػػى بػػػو: حمػػػدو
 ـ.ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، ٔالمعرفة، ط

  روح البياف إلسماعيؿ حقي بف مصػطفى اإلسػتانبولي الحنفػي الخمػوتي، دار
 بيروت. –الفكر

  الػػروض ارنػػؼ فػػي شػػرح السػػيرة النبويػػة لمسػػييمي، تػػح/ عمػػر عبػػد السػػالـ
 ـ. ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔالسالمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 سػػير فػػي عمػػـ التفسػػير البػػف الجػػوزي، تػػح/ عبػػد الػػرزاؽ الميػػدي، دار زاد الم
 ىػ. ٕٕٗٔ، ٔبيروت، ط –الكتاب العربي 

  ،الزاىر في ُريب ألفاظ الشافعي لألزىري، تح/ مسعد عبػد الحميػد السػعدني
 الناشر: دار الطالئع.

  زىرة التفاسير لمشيق محمد بف أحمد بف مصػطفى بػف أحمػد المعػروؼ بػأبي
 الفكر العربي.زىرة، دار 

  سػػبؿ اليػػدى والرشػػاد فػػي سػػيرة خيػػر العبػػاد، لمحمػػد بػػف يوسػػؼ الصػػالحي
الشػػامي، تحقيػػؽ وتعميػػؽ: الشػػيق عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود، والشػػيق عمػػي 

ىػػػػػػ/ ٗٔٗٔ، ٔلبنػػػػػاف، ط –محمػػػػد معػػػػػوض، دار الكتػػػػب العمميػػػػػة بيػػػػروت
 ـ.ٖٜٜٔ



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٗٗٔ 

  البػاُي، سنف الترمذي، تحقيؽ وتعميؽ: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد
 ـ.ٜ٘ٚٔىػ/ ٜٖ٘ٔ، ٕشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي، ط

  السػػنف الكبػػرى لمبييقػػي، تػػح/ محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا، الناشػػر: دار الكتػػب
 ـ.ٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔ، ٖلبناف، ط –العممية، بيروت 

  اني اني عمى المواىب المدنية بالمنح المحمدية ربي عبد الل الزُر شرح الزُر
 ـ. ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔ، ٔار الكتب العممية، طالمالكي، د

  ،شرح المعمقات التسع منسوب ربي عمرو الشيباني، تح/ عبد المجيد ىمػو
 ـ. ٕٔٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔلبناف، ط –مؤسسة ارعممي لممطبوعات، بيروت

 ىػػ/ ٖٕٗٔ، ٔشرح المعمقػات السػبع لمزوزنػي، دار إحيػاء التػراث العربػي، ط
 ـ.ٕٕٓٓ

 ٕبيػروت، ط –مـ، دار إحيػاء التػراث العربػي شرح النووي عمى صحيح مسػ ،
 ىػ.ٕٜٖٔ

  شػػرح ديػػواف المتنبػػي لمعكبػػري، تػػح/ مصػػطفى السػػقا وآخػػريف، الناشػػر: دار
 بيروت. –المعرفة 

  شػػرح سػػنف أبػػي داود لبػػدر الػػديف العينػػى، تػػح/ أبػػو المنػػذر خالػػد بػػف إبػػراىيـ
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ، ٔالرياض، ط –المصري، الناشر: مكتبة الرشد 

 صػػحيح البخػارى البػػف بطػاؿ، تػػح/ أبػػو تمػيـ ياسػػر بػف إبػػراىيـ، مكتبػػة  شػرح
 ـ. ٖٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ، ٕالسعودية، الرياض، ط -الرشد

  شػػمس العمػػػـو ودواء كػػػالـ العػػرب مػػػف الكمػػػـو لنشػػواف بػػػف سػػػعيد الحميػػػرى
اليمنػي، تػػح/ د. حسػػيف بػف عبػػد الل العمػػري، وآخػريف، دار الفكػػر المعاصػػر 

 -ىػػػػػػٕٓٗٔ، ٔسػػػػػورية(، ط -فكػػػػػر )دمشػػػػػؽلبنػػػػػاف(، دار ال -)بيػػػػػروت 
 ـ. ٜٜٜٔ
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ٕٕٗٗ 

  دار الكتب العممية، بيروت،  في صناعة اإلنشا لمقمقشنديصبح ارعشى. 

  الصحاح )تػاج المغػة وصػحاح العربيػة(، تػح/ أحمػد عبػد الغفػور عطػار، دار
 ـ.ٜٚٛٔ/  ىػٚٓٗٔ، ٗبيروت، ط –العمـ لممالييف 

 شػر: دار طػوؽ النجػاة، صحيح البخاري، محمد زىير بف ناصػر الناصػر، النا
 ىػ.ٕٕٗٔ، ٔط

  ،صحيح ابف حباف، تح/ شعيب اررنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسػالة، بيػروت
 ـ.  ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ، ٔط

  صػػػحيح مسػػػمـ، تػػػح/ محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاُي، الناشػػػر: دار إحيػػػاء التػػػراث
 بيروت. –العربي

  ىػ.ٖٓٗٔ، ٔبيروت، ط –طبقات الحفاظ لمسيوطي، دار الكتب العممية 
 رح التثريػػب فػػي شػػرح التقريػػب لمحػػافظ العراُػػي، تػػػح/ حمػػدي الػػدمرداش طػػ

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ، ٔمحمد، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
  ،ىػ.ٖٔٔٔطمبة الطمبة لمنسفي، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد 

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمبدر العيني، دار إحيػاء التػراث العربػي– 
 .بيروت

  عمدة الكتاب ربي جعفر النحاس، تػح/ بسػاـ عبػد الوىػاب الجػابي، دار ابػف
 ـ.ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، ٔالجفاف والجابي لمطباعة والنشر، ط -حـز

  ،عوف المعبود شػرح سػنف أبػي داود، لشػرؼ الحػؽ الصػديقي العظػيـ آبػادي
 ىػ.٘ٔٗٔ، ٕبيروت، ط –دار الكتب العممية 

 ف الجػػزري، عنػػي بنشػػره روؿ مػػرة عػػاـ ُايػػة النيايػػة فػػي طبقػػات القػػراء البػػ
 ىػ ج. برجشتراسر، مكتبة ابف تيمية.ٖٔ٘ٔ
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ٕٖٗٗ 

  ُريب الحديث البف الجوزي، تح/ الدكتور عبػد المعطػي أمػيف القمعجػي، دار
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔ، ٔلبناف، ط –بيروت  -الكتب العممية 

  :ُريػػػب الحػػػديث لمحربػػػي، تػػػح/ د. سػػػميماف إبػػػراىيـ محمػػػد العايػػػد، الناشػػػر
 ىػ.٘ٓٗٔ، ٔمكة المكرمة، ط -أـ القرىجامعة 

  ُريػػب الحػػديث لمخطػػابي، تػػح/ عبػػد الكػػريـ إبػػراىيـ الغربػػاوي، الناشػػر: دار
 ـ.   ٕٜٛٔىػ/ ٕٓٗٔالفكر، 

  ُريػػب الحػػديث ربػػى عبيػػد القاسػػـ، تػػح/د. محمػػد عبػػد المعيػػد خػػاف، مطبعػػة
 ـ. ٜٗٙٔىػ/ ٖٗٛٔ، ٔالدكف، ط -دائرة المعارؼ، العثمانية، حيدر آباد

 ب الحػػديث البػػف ُتيبػػة الػػدينوري، تػػح/ د. عبػػد الل الجبػػوري، الناشػػر: ُريػػ
 .ٜٖٚٔ، ٔبغداد، ط –مطبعة العاني

  ،الغريب المصنؼ ربػي عبيػد القاسػـ بػف سػالـ، تح/صػفواف عػدناف داوودي
 ىػ.٘ٔٗٔ/ٗٔٗٔالناشر: مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 

 تح/عمػػي محمػػد البجػػاوي الفػػائؽ فػػي ُريػػب الحػػديث وارثػػر لمزمخشػػري ،-
 لبناف. –محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، الناشر: دار المعرفة 

  فػػػتح البػػػاري بشػػػرح صػػػحيح البخػػػاري البػػػف حجػػػر العسػػػقالني، الناشػػػر: دار
ػػػـ كتبػػػو وأبوابػػػو وأحاديثػػػو: محمػػػد فػػػؤاد ٜٖٚٔبيػػػروت،  -المعرفػػػة ىػػػػ، ُر

شراؼ/ محب الديف الخطيب.  عبدالباُي، وام
  البخػػاري البػف رجػػب الحنبمػػي، تػػح/ مجموعػػة مػػف فػتح البػػاري بشػػرح صػػحيح

ىػػػػػ/ ٚٔٗٔ، ٔالمدينػػػػة النبويػػػػة، ط -العممػػػػاء، مكتبػػػػة الغربػػػػاء ارثريػػػػة 
 ـ.ٜٜٙٔ
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ٕٗٗٗ 

  فتح البياف في مقاصد القرآف ربي الطيب الحسيني البخػاري الِقنَّػوجي، عنػي
بطبعِو وُّدـ لو وراجعو: خادـ العمػـ َعبػد الل بػف إبػراىيـ ارنَصػاري، الَمكتبػة 

 ـ.ٕٜٜٔىػ/ َٕٔٗٔبيروت،  –لعصريَّة لمطَباعة والّنْشر، َصيَدا ا
 (الفرؽ بيف الضاد والظاء في كتاب الل وفى المشيور مف الكػالـ، ربػي )

، ٔدمشػػػؽ، ط –عمػػػرو الػػػداني، تػػػح/ حػػػاتـ صػػػالح الّضػػػامف، دار البشػػػائر
 ـ. ٕٚٓٓىػ/ ٕٛٗٔ

 ،دار إحياء التػراث  فقو المغة وسر العربية لمثعالبي، تح/ عبد الرزاؽ الميدي
 ـ.ٕٕٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔالعربي، ط

  فيرس الفيارس وارثبات ومعجـ المعاجـ والمشيخات والمسمسالت لعبدالحي
بيػػروت،  –الكتػػاني، تػػح/ د. إحسػػاف عبػػاس، الناشػػر: دار الغػػرب اإلسػػالمي 

 ـ.ٕٜٛٔ، ٕط
 ىػ. ٖٙ٘ٔ، ٔمصر، ط –فيض القدير لممناوي، المكتبة التجارية الكبرى 
 المحيط، تح/ مكتب تحقيؽ التراث فػي مؤسسػة الرسػالة، بيشػراؼ:  القاموس

ُسوسػػػػي، الناشػػػػر: مؤسسػػػػة الرسػػػػالة لمطباعػػػػة والنشػػػػر  محمػػػػد نعػػػػيـ العُر
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ ٕٙٗٔ، ٛلبناف، ط –والتوزيع، بيروت 

  ،كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد، تح/ د ميدي المخزومي، د إبراىيـ السامرائي
 الناشر: دار ومكتبة اليالؿ. 

 ٕالكتػػاب لسػػيبويو، تػػح/ عبػػد السػػالـ محمػػد ىػػاروف، مكتبػػة الخػػانجي، طػػػ ،
 ـ.ٕٜٛٔىػ/ ٕٓٗٔ

  كشػػػؼ المشػػػكؿ مػػػف حػػػديث الصػػػحيحيف البػػػف الجػػػوزي، تػػػح/ عمػػػي حسػػػيف
 الرياض. –البواب، الناشر: دار الوطف 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٗٗ٘ 

  /الكميات )معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية( ربي البقػاء الكفػوي، تػح
 بيروت. –المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة محمد  -عدناف درويش 

  ىػ.ٗٔٗٔ، ٖبيروت، ط –لساف العرب البف منظور، دار صادر 
  ،الماخػػذ عمػػى ُشػػرّاح ديػػواف أبػػي الطَّيػػب الُمَتَنبّْػػي لعػػز الػػديف ارزدي الُمَيمَّبػػي

تح/ د. عبػد العزيػز بػف ناصػر المػانع، الناشػر: مركػز الممػؾ فيصػؿ لمبحػوث 
 ـ.ٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔ، ٕالرياض، ط والدراسات اإلسالمية،

  مثيػػر الغػػراـ السػػاكف إلػػى أشػػرؼ ارمػػاكف البػػف الجػػوزي، تػػح/ د. مصػػطفى
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ ٘ٔٗٔ، ٔمحمد حسيف الذىبي، دار الحديث، القاىرة، ط

  ـ، ٜٜٓٔىػػ/ ٓٔٗٔمجمة كمية المغة العربية بالمنصورة العدد العاشر، عاـ
 ف )تعميؿ ارسماء(.مقاؿ رستاذنا الدكتور/ محمد حسف جبؿ بعنوا

  ،مجمػػؿ المغػػة البػػف فػػارس، دراسػػة وتحقيػػؽ: زىيػػر عبػػد المحسػػف سػػمطاف
 ـ.ٜٙٛٔىػ/ ٙٓٗٔ ٕبيروت، ط –مؤسسة الرسالة

  المجموع المفيؼ رميف الدولة محمد بف محمد بف ىبة الل العمػوي الحسػيني
 ىػ.ٕ٘ٗٔ، ٔ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

 راء والبمغاء لمراُب ارصفياني، شركة دار محاضرات اردباء ومحاورات الشع
ـ  ـ بف أبي ارُر  ىػ.ٕٓٗٔ، ٔبيروت، ط –ارُر

  المحػػػرر الػػػوجيز فػػػي تفسػػػير الكتػػػاب العزيػػػز البػػػف عطيػػػة، تػػػح/ عبدالسػػػالـ
 ىػ. ٕٕٗٔ، ٔبيروت، ط –عبدالشافي محمد، دار الكتب العممية 

 ار الكتػػب المحكػػـ والمحػػيط ارعظػػـ البػػف سػػيده، تح/عبػػد الحميػػد ىنػػداوي، د
 ـ. ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔبيروت، ط –العممية 

  الػدار  -مختار الصحاح لمرازي، تح/ يوسؼ الشيق محمد، المكتبة العصرية
 ـ. ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ، ٘صيدا، ط –النموذجية، بيروت 
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ٕٗٗٙ 

  ،ػػػاة المفػػػاتيح شػػػرح مشػػػكاة المصػػػابيح لممػػػال عمػػػي القػػػاري، دار الفكػػػر مُر
 ـ. ٕٕٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔلبناف، ط –بيروت

 ـ.ٕٜٜٔمسالؾ والممالؾ ربي عبيد البكري، دار الغرب اإلسالمي، ال 

  عػػادؿ مرشػػد، وآخػػريف، إشػػػراؼ: د  -مسػػند أحمػػد، تػػح/ شػػعيب اررنػػػؤوط
ىػػػػػ/ ٕٔٗٔ، ٔعبػػػػدالل بػػػػف عبػػػػد المحسػػػػف التركػػػػي، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، ط

 ـ.ٕٔٓٓ
  مشارؽ ارنػوار عمػى صػحاح ا ثػار لمقاضػي عيػاض، المكتبػة العتيقػة ودار

 التراث.
 لمصباح المنير في ُريب الشرح الكبير لمفيومي، المكتبة العممية،بيروت.ا 
  المطمع عمى ألفاظ المقنع لمبعمي الحنبمي، محمود اررناؤوط وياسيف محمود

 ـ.ٖٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ، ٔالخطيب، مكتبة السوادي لمتوزيع، ط

  ـ.ٕٖٜٔىػ/ ٖٔ٘ٔ، ٔحمب، ط –معالـ السنف لمخطابي، المطبعة العممية 
 كػػة التاريخيػػة وارثريػػة لعػػاتؽ بػػف ُيػػث الػػبالدي الحربػػي، دار مكػػة معػػالـ م

 ـ.ٜٓٛٔىػ/ ٓٓٗٔ، ٔلمنشر والتوزيع، ط
 عرابو الزجاج، عالـ الكتب بيروت، ط  ـ.ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ ٔمعاني القرآف وام
 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٕمعجـ البمداف لياُوت الحموي، دار صادر، بيروت، ط 
 مختػػار عمػػر، ومراجعػػة: د.  معجػػـ ديػػواف اردب لمفػػارابي، تحقيػػؽ: د. أحمػػد

إبػػػراىيـ أنػػػيس، طبعػػػة: مؤسسػػػة دار الشػػػعب لمصػػػحافة والطباعػػػة والنشػػػر، 
 ـ. ٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔالقاىرة، 

  ،معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والمواضػع ربػي عبيػد البكػري ارندلسػي
 ىػ.ٖٓٗٔ، ٖعالـ الكتب، بيروت، ط

 ي، بدوف تاريق.المغرب في ترتيب المعرب لممطرزي، دار الكتاب العرب 
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ٕٗٗٚ 

  مراُب ارصفيانى، تح/ صفواف عدناف الداودي، لالمفردات في ُريب القرآف
 ىػ. ٕٔٗٔ، ٔدمشؽ بيروت، ط -دار القمـ، الدار الشامية 

  مقػػػاييس المغػػػة البػػف فػػارس، تػػح/ عبػػد السػػالـ محمػػد ىػػاروف، الناشػػر: دار
 ـ. ٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔالفكر، 

 بػػػػو عمػػػػي، المطبعػػػػة التجاريػػػػةالمنتحػػػػؿ لمثعػػػػالبي، تػػػػح/ الشػػػػيق أحمػػػػد أ- 
 ـ.ٜٔٓٔىػ/ ٜٖٔٔاإلسكندرية، 

  ىػ.ٕٖٖٔ، ٔمباجي ارندلسي، مطبعة السعادة، طلالمنتقى شرح الموطأ 
  د في المغة تأليؼ عمي بف الحسف الُينائي ارزدي، أبو الحسف الممقب الُمَنجَّ

، تػػح/د. أحمػػد مختػػار عمػػر، د. ضػػاحي عبػػدالباُي، عػػالـ «كػػراع النمػػؿ»بػػػ 
 ـ.ٜٛٛٔ، ٕب، القاىرة، طالكت

 المواىب المدنية بػالمنح المحمديػة لمقسػطالني، المكتبػة التوفيقيػة، القػاىرة- 
 مصر.

  موطأ اإلماـ مالؾ، تح/ محمد مصطفى ارعظمػي، مؤسسػة زايػد بػف سػمطاف
، ٔاإلمػػػػػارات، ط –أبػػػػػو ظبػػػػػي -آؿ نييػػػػػاف لألعمػػػػػاؿ الخيريػػػػػة واإلنسػػػػػانية

 ـ.ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ
 يػػػات والسػػػور لمبقػػػاعي، دار الكتػػػاب اإلسػػػالمي، نظػػػـ الػػػدرر فػػػي تناسػػػب ا 

 القاىرة.
  ،نياية اررب في فنوف اردب لمنويري، دار الكتب والوثائؽ القوميػة، القػاىرة

 ىػ.ٖٕٗٔ، ٔط
 النيايػػة فػػي ُريػػب الحػػديث وارثػػر البػػف ارثيػػر، تػػح/ طػػاىر أحمػػد الػػزاوى- 

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔبيروت،  -محمود محمد الطناحي، المكتبة العممية 



 

  

 

 
( ) َفْتِح الَباِري ِبَشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريّْ  في َتْعِميُؿ التَّْسِمَيةِ                                                 د/ محمد عبدالعاؿ السيد الْبِف َحَجر الَعْسَقالِنيّْ

 

ٕٗٗٛ 

  ،نيؿ اروطار لمشػوكاني، تػح/ عصػاـ الػديف الضػبابطي، دار الحػديث، مصػر
 ـ. ٖٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔ، ٔط

  /اليدايػػة إلػػى بمػػوغ النيايػػة لمكػػي بػػف أبػػي طالػػب القيسػػي القيروانػػي، تػػح
جامعػػة  -مجموعػػة رسػػائؿ جامعيػػة بكميػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػث العممػػي 

ة، الناشر: مجموعة بحػوث الكتػاب وال سػنة، كميػة الشػريعة والدراسػات الشاُر
ة، ط  ـ.ٕٛٓٓىػ/ ٜٕٗٔ، ٔاإلسالمية، جامعة الشاُر

 بيػروت،  -وفاء الوفا بأخبػار دار المصػطفى لمسػميودي، دار الكتػب العمميػة
 ىػ.ٜٔٗٔ، ٔط


