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 االلتفات في أحاديث الصحيح لمسلم
Rhetorical Transition In The Ahadith Of Saheeh Muslim 

 سلطنت خان  
 الدكتور: حفاظت هللا 

Abstract  
Ahadees are the very eloquent statements of the Prophet Muhammad (S.A.W.) in the expressive 
and unambiguous Arabic language Just like the Holy Qura'an. Since its very beginning the 
Islamic Scholars have served the Arabic language, Because of their love with and insist 
interpretation of the Qura'nic and Hadees language Arabic.So the Ahadees are in the focus and 
epicenter of many rhetorical discourses and of these, one is "iltifat". In the words of 
rhetoricians the word "iltifat" means interpreting from one perspective or focus of meaning to 
another perspective or focus of meaning i.e. from first person to second or third person, or vice 
versa, similarly, from plural to singular or dual, or vice versa, and from past to future, or vice 
versa and from informative to predicative etc. "Al iltifat" has many advantages, i.e:. 
1. it brings novelty in expression 
2.  it creates emphasis in rhetorical speech as it should be 
3.  to communicate the purpose of speaker 
4. to intend the hyperbolic way of speech 
By an adequate understanding of "iltifat" in the Ahadees of Al-Jamie Al-Saheeh 
Muslim, we can easily infer that Ahadees of the Holy Prophet (S.A.W.) are very 
eloquent and the most rhetorical statements in all over the Arabic statements. In this 
research paper the researcher has given eighteen examples of iltifat from the Al-Jamie 
Al-Saheeh Muslim, and proved that Ahadees are the very eloquent statements Just like 
the Holy Qura'an, thoroughly this rhetorical discourse "iltifat". 
Keywords: Iltifat, Ahadees, Eloquent, Rhetoric, perspective  

 القرآن مثل البالغة لعلوم ميدان فهي لبليغ ا الوحي من وقسم،وسلم عليو  هللا صلى هللا رسول كالم ىي ألحادیثا

 على مشتملة البالغّية الدراسات وىذه .وصلت ما إىل البالغّية الدراسات وصلت دلا، واحلدیث القرآن ولوال الكرًن،
 .االلتفات صنعة ومنها ادلسائل، من كثَت

ألنو من ادلصادر األصلية  ؛هاالبالغية و تطبيقِ  ىذه النكتةِ  تحقيقل -رمحو هللا-دلسلم  الصحيحَ واختار الباحث 
 وىذا البحث مشتمل على عناوین:ألحادیث.ل

 :االلتفات لغة و اصطالحا  فهوممالعنوان األول: 
 حسيّ غَت  أوشيئا حسيا  ادلصروف الشيئ ىذاكان   الشيئ ، سوآءٌ  ، مبعنی صرفِ  لفت  یلفت لفتاً  :من  مأخوذ لغةً االلتفات 

، يف احلدیث الشریفىذا ادلعٌت الشيئ عن الطریق ادلستقيم ، كما ورد  لي :  أي. أیضا الليّ لغة :  وااللتفات ، ومن معنی اللفت
 2".لساهناب1اخلليّ  كما تلفت البقرةُ   ،الكالم یلفتُ  يقال :" إن هللا یبغض البليغ من الرجال الذ -ملسو هیلع هللا یلص- النيبن إ حيث

الثالثة )التكلم ، اخلطاب، الغيبة( بعد  من الطرقِ  نی بطریقٍ تعبَت عن معْ  :" فهو عند البلغآءِ  أما تعریفو اصطالحا
علی خالف ما یقتضيو یكون ن یكون التعبَت الثاين أبشرط ،ر من الطرق الثالثة ٰاخَ  طریقٍ التعبَت عن ذلك ادلعنی بِ 

 .3ویًتقبو السامع"  ،رالظاى

                                                 

 ابحث الدكتورة يف اللغة العربية من جامعة إسالمية كاًف بشاور. 

 .رئيس قسم اللغة العربية يف جامعة إسالمية كاًف بشاور،وادلشرف األعلى للباحث 
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ُاخری يف تعریف االلتفات كما ذكرىا  مذاىب  ىناك البالغة والفصاحة، ألن أىلىذاىو ادلشهور عند اجلمهور من 
سلتصر "يف حواشي  6" التجرید "، و نقلها صاحبُ 5لإلمام سعد الدین  التفتازاين "ادلطول" حواشي يف4الفاضل الچلپی

 :حيث قال 7"ادلعاين
)التكلم ، -ق الثالثة من لطرُ  بطریقٍ  َت عن معنیً ىو التعبِ  : االلتفاتُ ادلذىب األول  مذاىب:ربعة أإن يف االلتفات  "

 كما   ،ٰاخر ق التعبَت بطریقٍ و یشًتط فيو سبْ  ،-اخلطاب، الغيبة(
عم أ، بل  يف كالم واحدٍ  التعبَتانِ  ن یكون أب فی التعبَتین واحدا، وٰلكن ال یشًتط فيو ن یكون ادلخاطَ أیشًتط فيو 

 . أوأكثر ،يف كالمُت أو،  واحدٍ  ن یكوان يف كالمٍ أمن 
 8فاضل. األصدر  مذىب  ىو ىذا

اخلطاب، الغيبة( و یشًتط فيو سبق ،الثاين: االلتفات ىو التعبَت عن معنی بطریق من الطرق الثالثة )التكلم  ادلذىبو 
ن یكون التعبَتان يف  أ، ومع ذلك یشًتط فيو واحدايف التعبَتین  ادلخاطبن یكون أالتعبَت بطریق ٰاخر كما یشًتط فيو 

 بعض أىل العلم من علمآء البالغة.ینسب إىل ذىب ادل كالم واحد. وىذا
اخلطاب، الغيبة( و یشًتط فيو  ،الثالث: االلتفات ىو التعبَت عن معنی بطریق من الطرق الثالثة )التكلم  ادلذىبو 

ن أویًتقبو السامع بطریق ٰاخر، وال یشًتط فيو  الظاىرون التعبَت الثاين علی خالف ما یقتضيو یك أبنسبق التعبَت ، 
 اجلمهور. مذىب ىو وىذا .واحد كما ال یشًتط فيو كون ادلخاطب يف التعبَتین واحدا یكون التعبَتاِن يف كالم 

وال یشًتط فيو سبق التعبَت  ،)التكلم ، خطاب، الغيبة(الرابع: االلتفات ىو التعبَت عن معنی بطریق من الطرق الثالثة  ادلذىبو 
یشًتط التعبَتاِن يف كالم واحد ، وال كون ادلخاطب يف التعبَتین واحدا، وأیضا ال ن یكون أبطریق ٰاخر، كما ال یشًتط فيو 

فيكون اإلطالق ماخوذا من رلموع  األمرین علی ما علم  ، أیضا اجلمهور مذىباختصاصو ابدلسند إليو،وإن كان عدم اختصاصو بو علی 
 10. "، ومن تبعهما9، والسكاكيي.وىذامذىب الزسلشر لاللتفاتاألمثلة اليت ذكروىا ادلذىب صحاب ىذاأمن 

  للسكاكي اجلمهور وادلذىب )مذىب َتینِ البالغة ، وذكروا عن ادلذىبُت األخِ  أىل همالتفت إليمل ی األوالنِ  ادلذىبانِ 
 .-إن شآء هللا تعاٰلی-ادلقال  يف ىذا اجلمهور السكاكي و نوال مذىبِ علی مِ  سأذىبو تبعو(. ومن

 ، وىي:بطرق ثالثةٍ ف السكاكيمذىب  اجلمهور و الفرق بُت مذىبأما 
ن یكون أ)الف( -عم من أَت السكاكي، فإنو عند السكاكي عبخص من تعریف االلتفات بتأ االلتفات بتفسَت اجلمهور .1

ن یكون مقتضی أ أو)ب(  -مث بطریق ٰاخر كما ىو عند اجلمهور. و،عن معنًی بطریق من الطرق الثالثة  أوال قد ُعرب
 :  11و ُعِدل  عنو إلی طریق ٰاخر. كما يف قول الشاعر ،فًُتك ،ن یعرب عنو بطریق من الطرق الثالثةأالظاىر 

 12اتك           مقرا ابلذنوب وقد دعاك أإذٰلي عبدك العاصي 
ألن مقتضی الظاىر فيو  ؛رب فيو عن ادلعنی مبا خيالف مقتضی الظاىر عُ  ألنو ؛عند السكاكي التفات الشعر ىذافي ف
سلالف دلا یقتضيو   فالتعبَت ابالسم الظاىر .ك.يتُ تأ ان العاصيأن یعرّب بضمَت ادلتكلم ،ألن ادلقام لو ، فيقول: إذٰلي أ

 .عند ىمسابق  كما ىو شرط  تعبَتٍ   لعدم وجود ؛عند اجلمهور   التفااتال یعترب  ىذا ادلقام.  و  ظاىر
عند  التفات عند اجلمهور التفاتفيتحقق االلتفات عند السكاكي بتعبَت واحد ، وعند اجلمهور بتعبَتین. فكل 

 عند اجلمهور: أمرینفال بد يف االلتفات من   13السكاكي من غَت عكس. 
 إليو عائدا يف نفس األمر إلی ادلنتقل عنو .ن یكون الضمَت يف ادلنتقل أاألول: 

كما صرح بو صاحب حىت ديتنع بُت الشرط وجوابو   -أي كالمُت مستقلُت ن یكون االلتفات يف مجلتُت، أالثاين:  
 14وغَته .  يالكشاف الزسلشر 
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وجد نقل طریق نقل حقيقي. وی إلیااللتفات بتفسَت اجلمهور یوجد فيو نقل حقيقي ، إذ  االلتفات من طریق  .2
 بتفسَت السكاكي ، إذ  إنو مل یشًتط فيو سبق التعبَت. يتقدیر 

 .15ردوه  يف علم ادلعاينأو ، أما اجلمهور فقد   كليهماو علم  البدیع     ادلعاينرد  بالغة االلتفات يف علم أو السكاكي  .3
 :االلتفات  قسام أالعنوان الثاين: 

 :ها يف االثنُتالتكلم و اخلطاب والغيبة( إذا ضربتَ : )ستة ، ألن التعبَتات الثالثة  لاللتفات   قسام ادلشهورةاأل
 قسام ستة. وىي ؛أحصلت  ،)الباقيُت من تلك الثالثة( 

 اخلطاب أسلوب التكلم إلی أسلوب  منااللتفات  ۔1
 التكلم أسلوب  اخلطاب إلی أسلوب   منااللتفات  ۔2
 الغيبة أسلوب إلی لتكلم التعبَت اب منااللتفات  ۔3
 التكلم  أسلوب لغيبة إلیاب التعبَت منااللتفات  ۔4
 اخلطاب إلی الغيبة  أسلوب منااللتفات  ۔5
 الغيبة إلی اخلطاب أسلوب   منااللتفات  ۔6

ذىب الزركشي إىل تقسيم عند عاّمة أىل البالغة ، و  واالنتقال لاللتفاتاألنواع الستة ادلشهورة العاّمة  ىي ىذه
. و 16بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعلو أو تكلمو االلتفات إىل سبعة أقسام وىي الستة اليت ذكرت والسابع ىو

 يف الضمائر.التفات  وىذه األنواع كلها. 17يف كتابو "اإلتقان" السيوطيُ  ىكذا ذكر ىذه األقسامَ 
 :18ر وىو ستة أقساماالنتقاُل من ادلفرد واالثنُت واجلمع إىل آخ وشلا یقرب من االلتفاتِ 

 الواحد إىل االثنُت. أسلوب من نتقال: االاألول
 الواحد إىل اجلمع. أسلوب من نتقالاال الثاين:

 االثنُت إىل الواحد. أسلوب من نتقالالثالث: اال
 االثنُت إىل اجلمع. أسلوب من نتقالالرابع: اال

 اجلمع إىل الواحد. أسلوب من نتقالاخلامس: اال
 اجلمع إىل التثنية.  أسلوب من نتقالالسادس: اال

 ویقال ذلذه األنواع الستة االلتفات يف الصيغ ، وااللتفات يف العدد. 
ن ادلضارع إىل ادلاضي عن ادلاضي إىل ادلضارع ، و عن ادلاضي إىل األمر، و ع عدولال وشلا یقرب من االلتفات أیضاً 

ویقال ذلذه األنواع الستة 19.ادلضارعن األمر إلی ع، و  ادلاضي ن األمر إلی عو  ن ادلضارع إىل األمر،ع، و 
 .األزمنةااللتفاُت يف 

 :أمثلة االلتفات يف أحاديث اجلامع الصحيح دلسلم العنوان الثالث: 
 الغيبة إلی التكلم منااللتفات األول:

ویلو أمر ابن آدم  "قال رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص: إذا قرء ابن أدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان یبكي یقول اي
 ."20جود فسجد فلو اجلنة و أمرت ابلسجود فأبيت فلي النار سابل

. فاألول غيبة و الثاين تكلم، ففي ىذا احلدیث االلتفات من الغيبة إىل "اي ویلو، و أمرتُ ": وزلل االستشهاد ىو قول 
 .يف الثاين ، أو ألجل اللعنة يف األول ، وخطاب هللا لوالتكلم لنكتة التفنن يف األسلوب
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 :الثاين: االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب 
"يف حدیث مهام: یرفع إليو ادلؤمنون أعينهم فيها وىو حُت ینتبها مؤمن و زاد وال یغل أحدكم حُت 

  21."یغل وىو مؤمن فإايكم إايكم
"؛ ألن هني وال یغل أحدكم "فقال: ،مث التفتت منو إىل اخلطاب،يف مقام الغيبة  "ادلؤمنون أعينهم"انظر فإن قولو: 

 ادلخاطبُت أبلغ.
 :الثالث: االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة 

شربتموه حىت إن أحدكم أو إن أحدىم  "قول رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص لوفد عبد القيس : حىت إذا سكن غليانو 
  22ضرب ابن عمو ابلسيف."يل

 "و قولو: ،خطاب "شربتموه "اخلطاب إىل الغيبة، ألن قولو: انظر فإن ىذا احلدیث مشتمل على زلسن االلتفات من
 لئال یالموا أنفسهم -ملسو هیلع هللا یلص-فسدة القتل عن سلاطبيو غيبة. والنكتة البالغية يف االلتفات ىي انتفاء مَ  "أحدىم

 لق رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص.، وىذه من خُ .ابخلطاب
 :لتكلم الرابع: االلتفات من اخلطاب إىل ا

 ومثالو ىذا احلدیث.
"كان یقول التحّيات ادلباركات الصلوات الطيبات هلل السالم عليك أیها النيب ورمحة هللا وبركاتو السالم 

  23علينا وعلى عباد هللا الصاحلُت".
انظر فإن ىذا احلدیث مشتمل على االلتفات من اخلطاب إىل التكلم ؛ألن قولو: عليك" خطاب ، فعدل عنو إىل 

یقول ىذا التشهد بنفسو، ویعلمو الصحابة مهنع هللا يضر، فكان  -ملسو هیلع هللا یلص -التكلم، فقال:" السالم علينا " وكان رسول هللا
 خياطب نفسو أوال مث جيعل نفسو متكلما.
 :اخلامس: االلتفات من التكلم إىل الغيبة 

 يف حدیث عمر بن اخلطاب:
  24دلسؤول عنها أبعلم من السائل...." " قال فأخربين عن الساعة قال ما ا

؛ ألن ادلقام مقام التكلم أي : أان ال أعلم بل أان و أنت "ما ادلسؤول"زلل االستشهاد ىو قول رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص: 
عليو " ليعلم السائل أن ادلسؤول ما ادلسؤول"الساعة، فعدل عنو إىل الغيبة فقال:  توقعن علم المتساواين يف عدم 

 .السالم ال یعلم الغيب
 :السادس: االلتفات من التكلم إىل اخلطاب 

 25"" قال رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص أاتين جربیل عليو السالم فبّشرنِت أنو من مات من أمتك ال یشرك ابهلل َشيئا....
 "فقال: ،تفت منو إىل اخلطابتكلم ، مث ال "فبشرين "ألن قولو: ؛ففي ىذا احلدیث التفات من التكلم إىل اخلطاب 

 .، أو ختصيصا ألمتو هبذه الفضيلة، وىذا انتقال من أسلوب إىل أسلوب آخر تطریة للكالم و تلوینا لو"من أمتك
 :السابع: االلتفات من ادلعلوم إىل اجملهول

 و مثال االلتفات من ادلعلوم إىل اجملهول ىذا احلدیث؛
قول... اللهم إين أعوذبك من علم ال ینفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال " كان رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص ی

 26تشبع ومن دعوة ال یستجاب ذلا."
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انظر إىل ىذا احلدیث ؛ فإن فيو تسلسل الصيغ ادلعلومة ) ال ینفع، وال خيشع، وال تشبع(، مث التفتت منها إىل صيغة اجملهول، 
لتفات ىو األدب هلل تعاىل؛ ألنو عليو السالم مل یُنسْب إليو عدم استجابة الدعاء فقال:"ال یستجاب". والنكتة البالغية ذلذا اال

 ؛ ألنو إذا مل یستجب دعاء العبد فهذا ليس بنقٍص يف جانب هللا ، بل ىو نقٌص يف جانب العبد.
 :الثامن: االلتفات من اجملهول إىل ادلعلوم 

  27بشيئ فأحسن إليهن كن لو سًتا من النار."قال النيب ملسو هیلع هللا یلص: من ابتلي من البنات 
ففي ىذا احلدیث التفات من اجملهول إىل ادلعلوم؛ ألن قولو: "ابتلي" صيغة اجملهول، مث التفتت منها إىل صيغة ادلعلوم، 

 وىي قولو:" فأحسن". والنكتة البالغية يف االلتفات ىي أن ىذا االبتالء یكون من هللا تعاىل، لكنو مل َیذكر امسو
 العظيم لوضوحو الكامل.

 :: االلتفات من ادلاضي إىل ادلضارع التاسع 
  28" فجاء رجل من أىل البادیة فقال اي دمحم أاتان رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن هللا أرسلك."

و زلل االستشهاد ىو " أنك زعمت " ،فإنو مشتمل على االلتفات من ادلاضي إىل ادلضارع  ؛انظر إىل ىذا احلدیث
و لكنو التفت منو إىل ادلاضي تلوینًا يف الكالم و لبيان  ،والكالم يف األصل أن یكون " أنك تزعم " بصيغة ادلاضي.

 ن .قأن رسالة دمحم اثبت متي
 :: االلتفات من ادلاضي إىل األمر العاشر 

ّبوا أوال أدّلكم على شيء إذا قال رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص:" ال تدُخلون اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتا"
  29فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم "

،  "حتاببتم ،فعلتموهاخلربیة ادلاضية "ل ألن احلدیث مشتمل على اجلمُ  ؛ففي ىذا احلدیث التفات من ادلاضي إىل األمر
 .، وتنبيها على عظمة ذلك الشيئ.فعدل عنها إىل األمر إبفشاء السالم تطریة للكالم

 :: االلتفات من ادلضارع إىل ادلاضي ادي عشر احل
  30دع شيئا صنعتو يف اجلاىلية إال فعلت يف اإلسالم مثلو".أ" قلت فوهللا ال 

فالتفت منو إىل ادلاضي  فقال:" إال  ،ع " مضارعأد " ال :ألن قولو  ؛ففي ىذا احلدیث التفات من ادلضارع إىل ادلاضي
 مل الصاٌف.فعلُت " للتيقن على استمرار ذلك الع

 :عشر: االلتفات من ادلضارع إىل األمر  الثاين
 "31إنك أتيت قوما من أىل الكتاب فادعهم إىل....  :بعثٍت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فقال :قال )معاذ ("

فعدل عنو إىل ، ألن قولو:" إنك أتيت " مضارع  ؛فإن ىذا احلدیث مشتمل على االلتفات من ادلضارع إىل األمر
 ." إشارة إىل مقصد البعثةفادعهم"فقال:  ،األمر

 :عشر: االلتفات من األمر إىل ادلضارع  الثالث
  32" ویلكم ال ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض."

"إخبارا یضرب"إىل صيغة ادلضارع  -أي طلب عدم الرجوع- "ال ترجعوا"ففي ىذا احلدیث التفات من صيغة اإلنشاء 
  األمة.عن ذلك العمل يف

 :عشر: االلتفات من ادلفرد إىل اجلمع  الرابع
  33"قال ل اي عمر أتدري َمن السائل قلت هللا و رسولو أعلم قال فإنو جربیل أاتكم یعلمكم دینكم."
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خطاب  "أتدري" :فإن قولو؛ انظر إىل ىذا احلدیث فإنو مشتمل على االلتفات من خطاب الواحد إىل خطاب اجلمع 
 ."؛ نفياً للتخصيص، وتعميما لألمةأاتكم یعلمكم "فقال:، تفتت منو إىل خطاب اجلمع مث ال ،الواحد

 :عشر: االلتفات من الواحد إىل التثنية  اخلامس
  34ص ( مسع أذاني من رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص.... "ا"یقول )سعد بن أيب وق

كما يف ىذا  ألن لفظة "أذاني"  ،و من التثنية إىل ادلفرد ،ىذا احلدیث مشتمل على االلتفات من الواحد إىل التثنية
أيب القاسم العساكري  روایة احلدیث ابأللف على التثنية عن روایة أيب الفتح السمرقندي عن عبد الغافر . لكنو يف

 فكأنو يف حدیثٍ ، والروایة یفيد اختالف القراءة و تعدد األلفاظ اوٍ وي عن ر ار الين" بغَت األلف. و اختالف ه "أذُ وغَتِ 
 35ويف آَخر بلفظ التثنية، وىذا یَ َعّد من االلتفات.، بلفظ ادلفرد 

 :السادس عشر: االلتفات من اجلمع إىل ادلفرد 
"قال )أسامة هنع هللا يضر( بعثنا رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص إىل احلرقة من جهينة فصّبحنا القوم فهزمناىم قال وحلقت أان 

  36رجال منهم فلّما غشيناه قال الإلو إال هللا....و رجل من األنصار 
ىذا احلدیث مشتمل على االلتفات من اجلمع إىل ادلفرد وابلعكس أیضا؛ فإن قولو :" بعثنا ، فصّبحنا وفهزمناىم."  

 كلها صيغ اجلمع، و قولو:"حلقت أان" صيغة ادلفرد إشارة إىل التخصيص بذلك العمل.
 :السابع عشر: االلتفات من اجلمع إىل التثنية 

"قال )مالك بن احلویرث( أتيت النيب ملسو هیلع هللا یلص أان وصاحب ل فلّما أردان اإلقفال من عنده قال لنا إذا 
  37حضرت الصالة فأذان مث أقيما وليؤمكما أكربكما.

أسلوب مجع ادلتكلم ، وقولو:"فأذان مث أقيما وليؤمكما  ففي ىذا احلدیث التفات من اجلمع إىل التثنية؛ ألن قولو:" لنا"
 أكربكما" تثنية .

 :الثامن عشر: االلتفات من التثنية إىل اجلمع 
" فجاء أسيد بن حضَت و عباد بن بشر فقاالاي رسول هللا إن اليهود تقول كذا وكذا أفال صلامعهن 

 38فتغَت وجو رسول هللا صلى  هللا عليو وسلم...." 
فإن ىذا احلدیث مشتمل على االلتفات من التثنية إىل اجلمع؛ ألن قولو:" فقاال" تثنية ،مث عدل عنها إىل اجلمع، انظر 

 فقال:" أفال صلامعهن" إشارة إىل تعميم العمل للمسلمُت كلهم ، فتهاىم عن ذلك.
 :العنوان الرابع: النتائج 

 ملسو هیلع هللا یلص مشتملة على بالغة االلتفات ابإلضافة إىل إن الباحث وصل من خالل ىذا البحث إىل أن أحادیث رسول هللا
ادلسائل البالغية األخرى ؛ألن الباحث ذكر ضلو مثانية عشر مثاال لاللتفات، فثبت أن أحادیث رسولنا الكرًن  فصيحة 

 و بليغة ال یقاومها كالم الناس، وىذا ىو ادلقصود.

 :وادلصادر اذلوامش
 

 ( ال ت، و ط ، 1653،ص1القاموس احمليط ،فصل اخلاء،ج الفَتوز آابدي:"، یعقوب بن دمحم)  ؛ الرطب من النبات اخللي.1
  .ال ت الىور،،طبع رلتبایئ  327ص 2،ج بی داؤدأ:سنن  السجستاين ، ، سليمان بن األشعث أبو داود 2

ْعٌَت  كيف شاء،  ، َأي یُرِسُلو یُقال: فالٌن یَ ْلِفُت الكالَم َلْفتاً 
َ

احلسيٍت، ،  دمحم بن أبوالفيض، دمحم وىو رَلاز.).  وال یُبال كيَف جاَء ادل
 (ت ، داراذلدایة، ال79،ص5القاموس" ، ججواىر من  "اتج العروسالزبيدي:، مبرتضى ادللّقب
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 ، بن عبد هللا عمر  مسعود بن و  ت.ابكستان ال  ، ، مكتبو رمحانيو الىور12القزوینی:"تلخيص ادلفتاح"، ص ،  عبد الرمٰحن دمحم3
 الىور، ال ت  ، مكتبو رمحانيو212" سلتصر  ادلعاين " ص  :التفتازاىن، سعد الدین

م ببالد 2411 ىج= 148، ُولد سنة :يحسن چلپی بن دمحم شاه مشس الدین )صاحب فصول البدائع( دمحم بن محزة الفنار 4
م،ومن تصانيفو::حواشي التلویح وحواشي شرح تلخيص ادلعاين 2412ىج= 111خان،وماتبربوسا يف سلطنة ابیزید هباالروم،ونشا 

مع التغيَت  14يف تراجم احلنفية "ص البهيةالفوائد  " بو احلسنات ،دمحم عبد احلي اللكنوي:أ).وادلطول وحواشي شرح ادلواقف
 واالسقاط ، قدديي كتب خانو كراچی،الت(

م(من أئمة العربية والبيان وادلنطق.  1391 -1312ىج ادلطابق: 793- 712سعد الدین:)مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاين،5
سرخس. )ا خَت الدین بن   دفن يف فيها، و وأبعده تيمورلنك إىل مسرقند، فتوىف ، أقام بسرخس و ،ولد بتفتازان )من بالد خراسان(

 ىج(1423م=2112اخلامسة عشر، ، الطبعة  للمالیُتدار العلم  219,ص7زلمود بن دمحم، الزركلي الدمشقي:"األعالم"، ج
 مل أجده .6
 .7، حاشية 121سلتصر  ادلعاين ص   7
االفاضل: عامل  م(ادللقب بصدر 1221 -1161ىج ادلوافق:  617 -555رلد الدین،القاسم بن احلسُت بن أمحد اخلوارزمي،) 8

"شرح ادلفصل للزسلشري  و " التوضيح " يف شرح ادلقامات،و" بدائع  من أىل خوارزم. لو كتب، منهاو فقهاء احلنفية، الابلعربية، من 
 (.175ص  5التتار.)األعالم للزركلی، ج قتلو   نظم، ادللح" و "الزوااي واخلبااي "يف النحو،و"السر" يف االعراب ولو 

و التصریف و  عا متبحرا  يف النحوأبو یعقوب، یوسف بن أيب بكر السكاكي، صاحب"ادلفتاح" كان حنفيا، إماما كبَتا عادلا ابر . 9
 626،تويف سنة رزمعلم البيان ، و ادلعاين والعروض والشعر ، وضع علوم البالغة فيقالبها العلمی ، مولده ووفاتو خبوا

،دار ابن كثَت دمشق،  215ص،  7ج ، دمحم العكري:"شذرات الذىب يف أخبار من ذىب بن أمحد احلينب م.)عبد1228ىجادلوافق:
 م(َ 1985= ىج1416

 9،7،حاشية 121سلتصر  ادلعاين، ص.  10
أليب  ،"ادلفتاح مواىب الفتاح فی شرح تلخيص"من  285ص، 2: علی حاشية ما ىو مذكورٌ ك  القائل ىو إبراىيم بن أدىم.  11

 :رقم م. وحاشية2113ىج/  1424  ، الطبعة األولی ،دار الكتب العلمية بَتوت ،لبنان، ادلغريب، ،أمحد بن دمحم بن یعقوب العباس،
الطبعة  طرابلس،، االعالن و التوزیع  و العاّمة للنشر  ادلنشاة   ، البابريت ،ألكمل الدین دمحم بن دمحم" "شرح التلخيص 254ص، 4

 م1983ىج / 1392األوىل،
 ،ال ت و ط.119، ومسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاىن، سعد الدین:" ادلطول" ص 122سلتصر ادلعاين،ص12
 .122سلتصر ادلعاين،  ص13
 ال ت وط. 12ص   1أبو القاسم، زلمود بن عمر، جارهللا الزسلشري:" تفسَتالكشاف"، ج 14
    8،حاشية 121سلتصر  ادلعاين ، ص15
دار إحياء الكتب  ،325-315ص ،3ج  ،" الربىان يف مشكالت القرآن " الزركشي: ،دمحم بن هبادر ،أبو عبد هللا، بدر الدین16

   م1957ىج= 1376 ، األوىل  الطبعة العربية،
لبنان،  ،فؤاد بَتوت ،مؤسسة  231-229ص ، 2السيوطي:" اإلتقان يف علوم القرآن "،ج ،جالل الدین، عبدالرمحن بن الكمال 17

 وابن األثَت وغَتمها نوعًا غریبًا من ،، حيث قال:" ذكر التنوخي يف "االقصى القریب"232ال ت. وأما السابع فذكره يف  ص
 وىو بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعلو أو تكلمو :االلتفات

  .233ص 2إلتقان، ج ا18
  .234، 233ص  2، واالتقان ، ج337-336ص  3الربىان ، ج 19
 ، مكتبة رمحانيو بشاور ال ت. 244، حدیث رقم:87ص  1.أبو احلسُت مسلم بن احلجاج بن مسلم القشَتي: "اجلامع الصحيح دلسلم " ج 20
 217، رقم احلدیث: 82، ص  1، ج مسلم21
 118رقم احلدیث:  61، ص  1مسلم، ج  22
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 912، رقم احلدیث:211، ص 1مسلم، ج 23
 93، رقم احلدیث: 52ص  1مسلم،ج  24
 272، رقم احلدیث:  92ص  1مسلم، ج  25
 6916، رقم احلدیث:353، ص  2مسلم، ج  26
 6693، رقم احلدیث:334، ص  2مسلم، ج  27
 112، رقم احلدیث:  54ص  1مسلم، ج 28
 194، رقم احلدیث: 81ص  1مسلم،ج  29
 325، رقم احلدیث:  113ص  1مسلم،ج 30
 121، رقم احلدیث: 61ص  1مسلم، ج 31
 225، رقم احلدیث: 84ص  1مسلم، ج 32
 93، رقم احلدیث: 53ص  1مسلم، ج 33
 219، رقم احلدیث:  83ص  1مسلم،ج  34
 ، مكتبة رمحانيو بشاور ال ت. 83النووي،" حاشية النووي على مسلم"، ص أبو زكراي، حيِت بن شرف 35
 278، رقم احلدیث: 94، ص 1مسلم،ج  36
 1538رقم احلدیث:  284ص، 1مسلم،ج  37
 694رقم احلدْیث:  177ص، 1صحيح مسلم: ج   38
 كراچی، ال  ت  خانو  يف تراجم احلنفية "، قدديي كتب البهيةبو احلسنات ،دمحم عبد احلي اللكنوي :"الفوائد أ. 
 ررمحانيو بشاو   أبو احلسُت مسلم بن احلجاج بن مسلم القشَتي: "اجلامع الصحيح دلسلم " ، مكتبة  
 العلمية بَتوت ،دار الكتب   ح"الفتاح فی شرح تلخيص ادلفتا  " مواىبمحد بن دمحم بن یعقوب ادلغريب :أالعباس، أبو 

 .م2113/  ىج 1424ولی،األلبنان،الطبعة 
 ":ال ت وط . ،"تفسَتالكشاف أبو القاسم، زلمود بن عمر، جارهللا الزسلشري 
 ال ط،ت  الىور:سنن ابی داؤد،طبع رلتبایئ   أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين. 
 .أبو زكراي، حيِت بن شرف النووي،" حاشية النووي على مسلم"، مكتبة رمحانيو بشاور ال ت 
 بن هبادر بن عبد هللا الزركشي:" الربىان يف مشكالت القرآن"،دار إحياء الكتب العربية، الطبعة أبو عبد هللا، بدر الدین دمحم 

 م.1957ىج= 1376األوىل،
 داراذلدایة،ال ت. "،القاموس ىر"اتج العروس من جوامبرتضىالزبيدي: دمحماحلسيٍت، ادللّقب أبوالفيض، دمحمبن 
 واالعالن ، طرابلس،الطبعة   والتوزیع للنشر البابريت:"شرح التلخيص"، ادلنشاة العاّمةمحد أكمل الدین دمحم بن دمحم بن زلمود بن أ

 م. 1983/ىج  1392،األوىل
 .جالل الدین،عبدالرمحن بن الكمال السيوطي:"اإلتقان يف علوم القرآن"،مؤسسة فؤاد بَتوت لبنان،الت 
 ":ىج.1423م=2112اخلامسة عشر، " دار العلم للمالیُت، الطبعة األعالمخَت الدین بن زلمود بن دمحم، الزركلي الدمشقي 
 م.1985ىج =1416"دار ابن كثَت دمشق، ،الذىب يف أخبار من ذىبشذرات :"العكري  دمحم بن أمحد عبداحلينب 
 الط ،و ت."القاموس احمليطالفَتوز آابدي:" ، یعقوب بن دمحم ، 
   ،" مكتبو  رمحانيو  الىور،ابكستان سنة الطبع غَت معلومة دمحم عبد الرمٰحن القزوینی : "تلخيص ادلفتاح 
 ال ت و ط.:" ادلطول" مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاىن، سعد الدین، 
 سلتصر  ادلعاين"مكتبو رمحانيو الىور،الت مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاىن،سعد الدین ": 

 


