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 األٌفبً اٌيت ذلب اٌقذاسح يف اٌىالَ يف فؾْؼ اٌجخبسُ

 (1أدًاد اٌْشك ًاٌزؾنْل أمنٌرعبً ) ,دساعخ ضلٌّخ دالٌْخ  ,

 عْذ اٌذّٓ ؽْذ أ-َ-د-صىشاء  صّنت ّبعش زلٌّد

 اٌٍغخ اٌْشثْخعبِْخ ادلٌفً . وٍْخ اٌرتثْخ األعبعْخ . لغُ 

 (1.6.8118، لجً ٌٍنؾش يف  81.8.8118)لذَ ٌٍنؾش يف  

ادلالصِخ ٌٍقذاسح ، ٌفبً ّزنبًي اٌجؾش اٌقذاسح يف اٌنؾٌ اٌْشثِ فُْجّْٓ ِْنبىب ًثْل أؽىبِيب ادلخزٍفخ ، ًّفقًّ اٌمٌي يف أدًاد اٌْشك ًاٌزؾنْل وٌهنب أؽذ األ /ـ اٌجؾشٍخِ

( اٌقبدسح ّنو، ًّْبجل ىزا ي اٌشعٌي )فيِ رؤصش يف اٌىالَ ، ًرغّْش يف ِنٌّٔو ، فىبْ ؽميب أْ رزقذّس اٌىالَ ، ًلذ ًسدد يف فؾْؼ اٌجخبسُ يف صالصخ ًأسثْني ٌِمْبً يف ألٌا

دالٌْخ ًرٌه ثجْبْ أمنبه ًسًدىب يف مجٍيب ًثْبْ دالالصبب ادلخزٍفخ ِٓ خالي اٌغْبق،  اٌجؾش أدًاد اٌْشك ًاٌزؾنْل ِٓ خالي فؾْؼ اٌجخبسُ ّٓ ىشّك دساعزيب دساعخ ٌغٌّخ

ٌْشثِ ًثْل أؽىبِيب ، ًأِّب ادليٍت األًي فيٌ ًالزنذ اٌذساعخ رمغُْ ِبدح اٌجؾش ٍَّ ِيٍجني ّغجميّب شبيْذ ًرْمجيّب خبشبخ اٌجؾش ، أِّب اٌزّيْذ فْزنبًي ِفيٌَ اٌقذاسح يف اٌنؾٌ ا

ه اجلًّ اٌيت رقذّسصبب وً أداح يف / ِفيٌَ اٌْشك ًاٌزؾنْل ًأدٌخ فذاسصبب ، ًادليٍت اٌضبِٔ ثْنٌاْ/ أدًاد اٌْشك ًاٌزؾنْل ، فْْشّف ثىً أداح ِٓ أدًاصبّب صُ ّْشك أمنبثْنٌاْ

 ، اٌْشك ًاٌزؾنْل -اٌىٍّبد ادلفزبؽْخ/ اٌقذاسح  احلذّش اٌنجٌُ اٌؾشّف ًّجّْٓ دالالصبب ادلخزٍفخ ِٓ خالي عْبق رٍه اجلًّ--
 

Abstract: The research focuses on foregrounding the vocabulary in Arabic grammar, explaining its 

meaning and some of its various rules. It looks with more details into articles of offer and exhortation 

since they are among the utterances that always come in the foreground. They affect speech and change 

its content. Thus, they have the full right to be foregrounded. These utterances appear in Sahih al-

Bukhari in forty-three places in the speech of the Prophet ,The articles for offer and exhortation are dealt 

with through Sahih al-Bukhari. We studied these utterances syntactically and semantically to reveal the 

forms of their occurrences in their sentence and identify their different meanings through context. The 

study falls into two chapters preceded by a preface and followed by a summary. The preface addresses 

the concept of foregrounding in Arabic grammar and some of its rules. Chapter One is entitled “The 

Concept of Offer and Exhortation and Proof for their Foregrounding”. Chapter Two is entitled “Articles 

of Offer and Exhortation”. This Chapter defines each of these articles, to show the types of sentences 

foregrounded by each article in the holy Hadiths and reveal their different meanings through the context 

of those sentences. 
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 ادلمذِخ/

احلّذ هلل سة اٌْبدلني ًفٍَ اهلل ٍَّ عْذٔب زلّذ خبمت        

األٔجْبء ًادلشعٍني ، ًٍَّ آٌو اٌيّْجني اٌيبىشّٓ ًفؾجو اٌغش 

 ادلْبِني ، ًِٓ رجْو ثئؽغبْ إىل ٌَّ اٌذّٓ ، ًثْذ ---

ِنيب اٌذالٌْخ  شلب الؽه فْو أْ عًّ اٌذساعبد اٌٍغٌّخ ًأخـّ       

ّغت يف رٌه ؛ فبٌمشآْ اٌىشُّ  ُ، ًاللذ اىزّذ ثبٌمشآْ اٌىشّ

والَ اهلل اٌزُ زبذٍّ ثو اٌْشة أْ ّأرٌا دبضٍو أً ثغٌسح ِنو إّغبصاً 

أِّب احلذّش اٌنجٌُ اٌؾشّف فمذ ٔذسد اٌذساعبد اٌٍغٌّخ  ،ًَّٔبً 

اٌيت رجؾش فْو دالٌخ ًرشوْجبً ، ِِ أّْ احلذّش اٌؾشّف ٍِّ اٌمشآْ 

أمهْزيب يف  بيف عٌأجو اٌذالٌْخ ذلدساعزو ًخببفخ ًفقبؽخ ًثْبٔبً ، 

فبٌؾشّْخ ال رُفيُ ؽك اٌفيُ  اٌزؾشِّ اإلعالِِ ًفيُ اٌنـ اٌمشآِٔ ؛

 - إال ثفيُ اٌمشآْ ًاٌغنخ ٌِّّبً

أرٌق إىل اٌزخقـ يف ٌِمٌُ ٌغٌُ يف اٌمشآْ  ٌمذ ونذُ       

اٌىشُّ أً يف احلذّش إشببِبً ذلزا ادلمقذ اٌَُْْ ًىٌ خذِخ ىزا 

شّف ًاٌغنّخ ادليّيشح ، ٌزٌه ثْذ اٌجؾش ًإىبٌخ اٌنَش اٌىزبة اٌؾ

ًلِ اخزْبس أعزبررِ ادلؾشفخ اٌذوزٌسح ) صىشاء عْذ اٌذّٓ ( ٍَّ 

دساعخ ) األٌفبً اٌيت ذلب اٌقذاسح يف اٌىالَ ( يف أَُّ وزت اٌغنّخ 

ٍَّ اإلىالق ِٓ ِأل ثقْزو اٌذْٔب ًثؾيشرو آفبق أال ًىٌ ) 

ِٓ أفؼ اٌىزت ًأفذليب لٌالً ٔجٌّبً  فؾْؼ اٌجخبسُ ( اٌزُ ّْذّ

ثْذ وزبة اهلل رْبىل، ٌْىٌْ ّنٌاْ سعبٌيت )األٌفبً اٌيت ذلب 

اٌقذاسح يف اٌىالَ يف فؾْؼ اٌجخبسُ أمنبىيب ًدالالصبب( ؛ ٌزنّّٓ 

، ِْزّذّٓ يف ِٓ ىزه األٌفبً  اًوجري اً) فؾْؼ اٌجخبسُ ( ّذد

ٌاي اٌشعٌي رٌه ٍَّ اعزمشاء ٔقٌفيب ِنو ، ِمزقشّٓ ٍَّ أل

() ً ، لذ لّنب ثئؽقبء ّذد ادلٌامِ اٌيت اٌقبدسح ّنو فمو

ٌفٌ ٍَّ ًفك وً منو ِٓ أمنبه اجلًّ اٌيت رقذسىب وً عبء ذبب 

الزنذ اٌذساعخ اخزْبس ؽذّش ٌىً  ًٌنْك ادلمبَ ٍفٌ ،رٌه اٌ

منو ِٓ ىزه األمنبه ٌغشك زبٍٍْو فنجّْٓ ٌُٔ اجلٍّخ اٌفٍْْخ اٌذاخً 

ٍّْيب ، ًثْبْ دالٌزو ِٓ خالي اٌغْبق ، ففِ ثْل ادلٌامِ عبءد 

رأرِ  إرٌٍْشك ًأخشٍ ٌٍزؾنْل ًلذ حيذس رجبدي ثْنيّب ، 

 ،أِّب األؽبدّش األخشٍ أدًاد اٌْشك ٌٍزؾنْل أً اٌْىظ

فٍغْخ ادلبدح اسرأّنب إىل أْ ٔؾري إىل ّذد ِٓ ٌِامْيب ٍَّ عجًْ 

ادلضبي ال احلقش يف فؾْؼ اٌجخبسُ يف اذلبِؼ ثْذ ّجبسح / )ّنَش 

 ٌالعزضادح /فؾْؼ اٌجخبسُ/ )سلُ احلذّش(/اجلضء. اٌقفؾخ( -

 اٌزّيْذ / اٌقذاسح يف اٌْشثْخ 

أٍَّ ِمذَ اٌقَّذاسَح يف اٌٍغخ/ اٌزَّمَذَُ ، ًِْنَ اٌقَذْس/ 

ًٌو ، فْمٌٌٌْ/ فَذْس اٌنيبس ًاًٌٍْ  وً ؽِء ًأًٌو ، ًفَذْس األِش/ أ
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، ًفَذْس اٌؾزبء ًاٌقْف ًِب أؽجيو ، ًِٓ اجملبص "فَذَّس وزبثو 

 -(8)رقْذِّشاً إرا عًْ ٌو فذساً ، ًفَذْس اٌىزبة/ ّنٌأو ًأًٌّو

مل صلذ رْشّفبً افيالؽْبً ٌٍقذاسح ّنذ ادلزمذِني ِٓ 

ًلذ أىٍك ّذد ِٓ ادلزأخشّٓ ىزا ادلقيٍؼ ٍَّ وً ِب اٌنؾبح ، 

ّغّْش ِْنَ اٌىالَ ًٍَّ وً ِب أُمْف إىل اعُ ّغّْش ِْنَ اٌىالَ ، 

ىـ( أْ ِْنَ اٌقذاسح أْ رمِ اٌىٍّخ ادلالصِخ 686ًّشٍ اٌشمِ )د 

ٌزٌه فذس مجٍخ ِٓ اجلًّ حبْش ال ّزمذَ أؽذ سوين اجلٍّخ ٍّْيب 

ِب ّمزنِ فذس اٌىالَ ّىفْيب أْ رمِ  ، إر لبي/ "االعزفيبَ ًعبئش

فذس مجٍخ ِٓ اجلًّ حبْش ال ّزمذَ ٍّْيب أؽذ سوين رٍه اجلٍّخ 

ًال ِب فبس ِٓ شببِيب ِٓ اٌىٍُ ادلغريح دلْنبىب وـ )إّْ ًأخٌاصبب( 

 ,(3)ًعبئش ِب حيذس ِْنَ ِٓ ادلْبِٔ يف اجلٍّخ اٌيت ّذخٍيب"

الَ ثً ّىفْيب أْ رمِ فأٌفبً اٌقذاسح ال ُّؾرته ًلٌّيب يف أًي اٌى

فذس مجٍزيب عٌاء أوبٔذ اجلٍّخ يف أًي اٌىالَ أَ ًعيو ، فنمٌي/ 

"حملّذ أخٌه خري ِنو" فٌلْذ )الَ( االثزذاء ىينب يف فذس اٌىالَ 

،  ، ًٔمٌي/ )زلّذ ألخٌه خري ِنو( فٌلْذ يف فذس مجٍخ اخلرب

                                           

، لسان  96-22/94( ينظر: تهذيب المغة، األزهري: 2)
 .454-445/ 4العرب، ابن منظور: 

 .2/259( شرح الرضي عمى كافية ابن الحاجب: 3)

ًرمٌي/ )زلّذ ىً ؽنش أخٌه( فٌلْذ )ىً( يف فذس مجٍخ 

 -(4)اخلرب

ًرشرْت اٌىٍّبد داخً مجٍخ ِب ال ّىٌّْ والِبً را ِْنَ 

ِب مل ُّشاَُ يف رشرْجيب لٌاّذ ًلٌأني ٌشثييب ِِ ثْنيب ثْنبً، ًلذ ٔـّ 

ىـ( ثمٌٌو/ "ٌْظ اٌنَُ إالّ أْ رنِ 471ٍَّ رٌه اجلشعبِٔ )د 

ٍُّ اٌنؾٌ ًرًّْ ٍَّ لٌأْنو ًأفٌٌو  والِه اٌٌمِ اٌزُ ّمزنْو

ًرْشف ِنبىغو اٌيت هنغذ فال رضّغ ّنيب ًزبفٌ اٌشعٌَ اٌيت 

، ًإرا ِب ًلفنب ٍَّ ٌِالِ  (5)سمسذ فال رُخًّ ثؾِء ِنيب"

اٌىٍّبد يف األثٌاة اٌنؾٌّخ ٔشٍ أّْ اٌنؾبح رقٌسًا رشرْجبً ِْْنبً 

لٌاّذ اٌنؾٌ اٌيت ٌٍغٍّخ ّذًّه أفالً ًىزا األفً ّزفك ِِ لٌأني ً

ًمٌْىب فمذ زبذصٌا ّٓ اجلٍّزني االمسْخ ًاٌفٍْْخ ًافرتمٌا أّْ 

األفً أْ ّزمذَ ادلغنذ إٌْو ٍَّ ادلغنذ يف اجلٍّخ االمسْخ ًأْ 

ّزمذَ ادلغنذ ٍَّ ادلغنذ إٌْو يف اجلٍّخ اٌفٍْْخ ًإْ عئذ ثبٌفنٍخ 

اٌشرجخ ِْيب رىٌْ ِزأخشح- ًّمشسًْ أّْ ىنبن ٌِامِ ٍّزضَ فْيب رٍه 

احلشح ٌّٔبً ِب ، فال ّزمذَ اخلرب ًال ّزأخش ادلجزذأ ًإمنب ّشد وً سوٓ 

                                           

( ينظر: الجممة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي: 4)
76. 

 .2/82( دالئل اإلعجاز: 5)
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، ًرشرْت اٌىٍّبد داخً اجلًّ ّذسعو  (6)فّْب رقٌسًه أفال ٌو 

اٌنؾبح زبذ ّنٌاْ اٌشرجخ، فبٌشرجخ رْين/ "ِالؽَخ ٌِلِ اٌىٍّخ يف 

فْيب ثني  ، ًإْ مل ّْنٌا ذبب شببِبً فمذ فشّلٌا اٌمٌي(7)اٌرترْت اٌىالِِ"

أثٌاة اٌنؾٌ ًّذسعو اٌجالغٌْْ زبذ ّنٌاْ "اٌزمذُّ ًاٌزأخري" إالّ 

أّْ دساعخ اٌزمذُّ ًاٌزأخري يف اٌْاللخ دساعخ ألعٌٍة اٌرتوْت ال 

ٌٍرتوْت ٔفغو أُ أهنب دساعخ رزُ يف ٔيبلني أؽذمهب رلبي ؽشّخ 

 اٌشرجخ ؽشّخ ِيٍمخ ًآخش رلبي اٌشرجخ غري احملفٌٍخ ، أِّب اٌشرجخ

احملفٌٍخ فال ّزنبًذلب ألهنب ٌٌ اخزٍذ الخزً اٌرتوْت ثبخزالذلب ، 

، ( 8)فبٌشرجخ احملفٌٍخ لشّنخ ٌفَْخ زبذد ِْنَ األثٌاة ادلشرجخ حبغجيب

فبٌشرجخ ىِ ادلٌلِ األفٍِ ٌٍىٍّخ فئرا عبص رمذدييب ًرأخريىب رىٌْ 

سرجزيب غري زلفٌٍخ ًإرا مل جيض رمذدييب ًرأخريىب رىٌْ سرجزيب 

 ٌٍخ ًِٓ رٌه األٌفبً اٌيت ذلب اٌقذاسح- زلف

ًاألٌفبً اٌيت ذلب اٌقذاسح رنفِ ٍَّ اجلٍّخ اٌذاخٍخ ٍّْيب         

ِْنَ عذّذاً ًربٍْيب رْرب ّٓ أعٌٍة ِٓ أعبٌْت اٌىالَ ، ًلذ 

                                           

أحمد عبد  -( ينظر: القاعدة النحوية دراسة نقدية تحميمية6)
، والجممة العربية تأليفها  287العظيم عبد الغني: 

 .35،  34ائي: فاضل السامر  -وأقسامها
( أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة، فاضل 7)

 .286مصطفى الساقي: 
 .247تمام حسان:  -( ينظر: المغة العربية معناها ومبناها8)

ٔـ ٍَّ رٌه اٌشمِ ثمٌٌو/ "وً ِب ّغري ِْنَ اٌىالَ ًّؤصش يف 

اٌنفِ ---  ِنٌّٔو ، ًوبْ ؽشفبً فّشرجزو اٌقذس وؾشًف

ًوؾشًف اٌزنجْو ًاالعزفيبَ ًاٌزؾجْو ًاٌزؾنْل ًاٌْشك ًغري 

رٌه ًأِّب األفْبي وأفْبي اٌمٌٍة ًاألفْبي اٌنبلقخ فئهنب ًإْ أصشّد 

يف ِنٌّْ اجلٍّخ فٍُ رٍضَ اٌقذس إعشاءً ذلب رلشٍ عبئش 

، ًّىًّ والِو ثجْبْ ٍّخ اٌقذاسح ثمٌٌو/ "إمنب ٌضَ (9)احلشًف"

اٌذاي ٍَّ لغُ ِٓ ألغبَ اٌىالَ ٌْجين اٌغبِِ رٌه  رقذّش ادلغّْش

اٌىالَ ِٓ أًي األِش ٍَّ ِب لقذ ادلزىٍُ إر ٌٌ عٌّصٔب رأخري رٌه 

ادلغّْش فأخّش ، ًاٌٌاعت ٍَّ اٌغبِِ محً اٌىالَ احلبيل ّٓ ادلغري 

ِٓ أًي األِش ٍَّ وٌْ ِنٌّٔو خبٌْبً ّٓ مجِْ ادلغرياد ٌرتدد 

عِ إىل اٌىالَ ادلزمذَ اٌزُ محٍو ٍَّ أٔو رىنو يف أّْ ىزا اٌزغري سا

خبيٍ ّٓ مجِْ ادلغرياد ًأْ ادلزىٍُ ّزوش ثْذ رٌه ادلغّْش والِبً 

آخش ّؤصش يف رٌه ادلغّْش فْجمَ يف ؽريح ، ًوً ًاؽذح ِٓ ىزه 

األؽشف رذي ٍَّ لغُ ِٓ ألغبَ اٌىالَ خبالف "إّْ" ادلىغٌسح 

اٌضبثذ ال رغْري ٌٍّْنَ  فئهنب رؤوذ ِْنَ اجلٍّخ فمو ًاٌزٌوْذ رمٌّخ

إال أهنب ِِ رٌه ؽشف اثزذاء وبٌالَ فٍزٌه ًعت رقذّشىب 

 -(11)وبٌالَ"

                                           

 .4/336( شرح الرضي: 9)
 .4/336( م.ن: 24)
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ًفذاسح اٌىٍّخ ٔبثْخ ِٓ رغْريىب ًرأصريىب يف ِْنَ 

اٌىالَ ٌزٌه وبْ الثذ ِٓ ِالصِزيب اٌقذاسح ٌْغزمُْ اٌىالَ ، رٌه 

يب أْ "اٌزمذُّ يف اٌْشثْخ ٌٌْ ِٓ أٌٌاْ ؽشّزيب ًخبفْخ ِٓ خقبئق

ًىٌ ِٓ عنٓ اٌْشة يف والِيب دلب ٌو ِٓ أمهْخ يف دلخ اٌزْجري 

 -(11)ًؽغٓ األداء"

ه(/ "االعزفيبَ ٌو فذس اٌىالَ ِٓ  643ًلذ لبي اثٓ ّْْؼ)د 

لجً أٔو ؽشف دخً ٍَّ مجٍخ صبثزخ خربّخ فنمٍيب ِٓ اخلرب إىل 

االعزخجبس فٌعت أْ ّىٌْ ِزمذِبً ٍّْيب ٌْفْذ رٌه ادلْنَ فْيب، 

ٔذ )ِب( اٌنبفْخ وزٌه ؽْش دخٍذ ٍَّ مجٍخ اجيبثْخ وّب وب

فنمٍذ ِْنبىب إىل اٌغٍت فىّب ال ّزمذَ ٍَّ )ِب( ِب وبْ ِٓ مجٍخ 

ادلنفِ وزٌه ال ّزمذَ ٍَّ اذلّضح ؽِء ِٓ اجلٍّخ ادلغزفيُ ّنيب 

، فبٌقذاسح ىِ اٌفبسق اٌٌؽْذ يف  (18)فال رمٌي/ )مشثذ أصّذاً؟(

فْؾذّد ِْنَ األداح يف اجلٍّخ رٌه أّْ اٌشرجخ ثني األداح ًثني اٌَشف 

اٌَشف ّزمذَ ٍَّ ِذخٌٌو ضلٌ/ )أصًسن ِزَ أىًّ سِنبْ( ، أِّب 

إرا رْذّد ِْنبه اٌٌٍْفِ فبعزًّْ أداح اعزفيبَ فزقري اجلٍّخ )ِزَ 

أىًّ سِنبْ؟( أً اعزًّْ أداح ؽشه فزقري اجلٍّخ "ِزَ أىًّ 

ْ )ِزَ( أداح سِنبْ أصًسن" فٍْضَ )ِزَ( فذس اجلٍّخ فال رىٌ

                                           

 .42أحمد مطموب:  –( بحوث لغوية 22)
 .5/244( شرح المفصل: 22)

اعزفيبَ أً أداح ؽشه إالّ يف ًمِ اٌقذاسح ، فيزه إؽذٍ اٌغّبد 

، ًِٓ ىنب (13)اٌيت شبّْض األداح ِٓ اٌَشف ًِٓ غريه ِٓ ألغبَ اٌىالَ

وبْ ٌقذاسح ىزه األدًاد أمهْخ وجريح يف زبذّذ ًٍْفخ اٌٍفٌ يف 

اجلٍّخ "فىً أداح يف اٌٍغخ اٌْشثْخ اٌفقؾَ زبزفٌ ثشرجخ خبفخ 

زرب اٌشرجخ ىنب لشّنخ ٌفَْخ رْني ٍَّ زبذّذ ادلْنَ ادلمقٌد ًرْ

، ًثبٌزبيل فيُ ادلشاد ِٓ اٌىالَ "فضجبد ّنقش اٌقذاسح يف (14)ثبألداح"

ِمذِخ األعٌٍة ًعشّبْ ثبلِ اٌْنبفش ًفك رشرْت صبثذ ىٌ اٌزُ 

ّمذَ ٌنب األعٌٍة ثبدلْنَ األدثِ ، فبألعبٌْت اٌْشثْخ ذلب رشرْت 

 -(15)ط ّنو"ِضبيل لٍّب سبش

 ادليٍت األًي/ ِفيٌَ اٌْشك ًاٌزؾنْل ًأدًارو/

اٌَْشْك يف اٌٍغخ ِْنبه/ َّشَك اٌؾِء ٌٍنَش فْو ، َّشَكَ 

اٌؾَِّءَ ٍّْو َّْشمو ّشمبً أساه إّبه ،ًّشَمْذُ ٍّْو أِشَ وزا ، 

ًَّشَمْذُ ٌو اٌؾِء أُ/ أٍيشرو ٌو ًأثشصرو إٌْو، ًَّشَمْذُ اجلبسّخَ 

                                           

، وأساليب  226( ينظر: المغة العربية معناها ومبناها: 23)
قيس إسماعيل  –الطمب عند النحويين والبالغيين 

 .322األوسي:
 .226( المغة العربية معناها ومبناها: 24)
( حق الصدارة في النحو العربي بين النظرية والتطبيق ، 25)

 .33عزمي محمد عيال : 
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، أِّب اٌزؾنْل فيٌ يف اٌٍغخ دبْنَ  (16)ِ َّشْمَبً ًادلزبَُ ٍَّ اٌجْ

احلَشُ ًاٌزَؾْشِّلُ ، ًاحلَلُّ مشةٌ ِٓ احلَشِّ يف اٌغري ًوًِّ ؽَِء ، 

ه(/  395-، ًلذ لبي اثٓ فبسط)د(17)ًؽَنَّنَّوُ ، أُ/ ؽشّمَوُ

"ًاٌْشك ًاٌزؾنْل ِزمبسثبْ إال أْ اٌْشك أسفك ًاٌزؾنْل 

 -(18)أّضَ"

اٌٍغٌّخ ٔغزيِْ أْ ٍٔؾٌ اٌفشق ثْنيّب يف ًِٓ دالٌزيّب 

االفيالػ فبٌْشك ًاٌزؾنْل ّنذ اٌنؾبح/ ىٌ ىٍت اٌؾِء 

، فىالمهب (19)ًٌىٓ اٌْشك ىٍت ثٍني ًاٌزؾنْل ىٍت حبش

ىٍت ٌىٓ األًي ّىٌْ ثشفك ، ًاٌضبِٔ ّىٌْ ثؾذح ًإصّبط ، ًلذ 

ىـ(فمبي/ "اٌزؾنْل أؽذ رٌوْذاً ِٓ 749فشّق ثْنيّب ادلشادُ )د

شك ًاٌفشق ثْنيّب أٔه يف اٌْشك رْشك ٍّْو اٌؾِء ٌْنَش فْو اٌْ

 -(81)، ًيف اٌزؾنْل رمٌي/ األًىل ثه أْ رفًْ فال ّفٌرنّه ؽِء"

                                           

 -لعربية( ينظر: الصحاح تاج المغة وصحاح ا26)
 .7/266، ولسان العرب:  3/2482الجوهري:

، ولسان  2/23ابن فارس:  –( ينظر: مقاييس المغة 27)
 . 7/236العرب: 

( الصاحبي في فقه المغة العربية ومسائمها وسنن العرب في 28)
 .244كالمها: 

ابن هشام:  -( ينظر: مغني المبيب عن كتب األعاريب29)
؛  3/624ابن مالك:  ؛ شرح األشموني عمى إلفية 2/97

 .3/52البغدادي:  -خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 
 .372( الجنى الداني في حروف المعاني: 24)

ًألعٌٍثِ اٌْشك ًاٌزؾنْل أدًاد سلقٌفخ ، 

فزىت مجيٌس اٌنؾبح إىل أّْ )ىالّ ، ًأالّ( ادلؾذدرني ، ً )ٌٌال ، 

ضلقش روشىب مّٓ ، ًأِب )أال( ادلخففخ فب(81)ٌٌِب( ٌٍزؾنْل

ىـ( إر لبي/ "ًأحلك حبشًف 678أدًاد اٌْشك ّنذ اثٓ ِبٌه )د

اٌزؾنْل يف االخزقبؿ ثبٌفًْ )أال( ادلمقٌد ذبب اٌْشك ضلٌ/ 

ىـ( ِِ 718- ًربثْو يف رٌه اٌشمِ ًادلبٌمِ )د(88))أال رضًسٔب("

إمبفخ )أِب( ادلخففخ ، لبي األًي/ "إّْ ؽشًف اٌزؾنْل إْ خال 

ِٓ اٌزٌثْخ فيٌ اٌْشك فزىٌْ ىزه األؽشف ٌٍْشك اٌىالَ ثْذىب 

ًرغزًّْ يف رٌه ادلْنَ )أال( سلففخ --- ً )أِب( ضلٌ/ )أِب 

، ًلبي اٌضبِٔ" )أال( ِفزٌؽخ اذلّضح ادلخففخ ، (83)رْيف ٍِّّ("

اٍُّ أّْ ذلب يف اٌىالَ صالصخ ٌِامِ --- ادلٌمِ اٌضبِٔ أْ رىٌْ 

، ًلبي يف ٌِمِ آخش (84)"ّشمبً فزذخً ٍَّ اجلٍّخ اٌفٍْْخ ال غري

ّٓ )أِب( ادلخففخ/ "اٍُّ أّْ ٌـ )أِّب( ٌِمْني ، ادلٌمِ األًي/ أْ 

                                           

 -؛ الجمل في النحو 2/98سيبويه :  -( ينظر: الكتاب 22)
ابن –؛ اإليضاح في شرح المفصل  242-244الزجاجي: 
 .4/442؛ شرح الرضي:  2/234الحاجب : 

؛ وينظر: شرح األشموني:  2/285الشافية: ( شرح الكافية 22)
3/622. 

 .4/443( شرح الرضي : 23)
 .79-78( رصف المباني في حروف المعاني: 24)
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، ًلذ  (85)ّىٌْ ِْنبىب اٌْشك وأؽذ ِْبِٔ )أال( ادلزمذِخ اٌزوش"

ىـ( )أال( ٌٍزؾنْل ، إر لبي/ "ًأِّب )أال( 745عًْ أثٌ ؽْبْ )د

دلْنَ اٌيت ٌٍزؾنْل --- اٌزُ أرىت إٌْو أهنب ثغْيخ ًُمْذ 

 -(86)اٌزؾنْل"

ًًأدًاد اٌْشك ًاٌزؾنْل ال ٍّْيب إال األفْبي ٌفَبً أً 

ه(/ "ًأِّب ِب جيٌص 181، لبي عْجٌّو )د(87)رمذّشاً ِمذِبً أً ِؤخشاً

فْو اٌفًْ ِنّشاً ًَِيشاً ِمذِبً ًِؤخشاً ًال ّغزمُْ أْ ُّجزذأ ثْذه 

ًٍّ ادلبٌمِ ، ًلذ ّ (88)األمسبء )ىٍّب( ً )ٌٌال( ً )ٌٌ ِب( ً )أٌّب("

عجت رٌه ثمٌٌو/ "ألّْ اٌزؾنْل ىٍت ًاٌيٍت ّىٌْ ثبٌفًْ فئْ 

عبء ؽِء ِنو ثبالعُ فئىل اٌفًْ ّشعِ فئْ ًعذ االعُ ثْذ 

 -(89))ٌٌِب( فٍَْ رمذّش اٌفًْ"

 ادليٍت اٌضبِٔ/ أدٌخ فذاسح أدًاد اٌْشك ًاٌزؾنْل/

                                           

 .96( م.ن: 25)
 .2/278( ارتشاف الضرب من لسان العرب: 26)
؛  448ابن الحاجب:  -( ينظر: شرح الوافية نظم الكافية27)

؛ تسهيل  2/442ابن عصفور:  -شرح جمل الزجاجي
؛ تذكرة  244-243ابن مالك:  –لفوائد وتكميل المقاصد ا

؛ أوضح المسالك  79-78أبو حيان األندلسي: –النحاة 
 .3/249ابن هشام:  –إلى إلفية ابن مالك 

 .2/98( الكتاب: 28)
 .297( رصف المباني: 29)

رىت مجيٌس اٌنؾبح إىل أّْ أدًاد اٌْشك ًاٌزؾنْل 

ه(/ "إْ ؽشًف 646، لبي اثٓ احلبعت)د(31)اٌىالَذلب فذس 

، ًلذ ًمّؼ (31)اٌزؾنْل ًَٔبئشىب ال رىٌْ إالّ ِغزفزؾبً ذبب"

رٌه اٌشمِ فمبي/ "وًّ ِب ّغّْش ِْنَ اٌىالَ ًّؤصش يف ِنٌّٔو ًوبْ 

ؽشفبً فّشرجزو اٌقذس وؾشًف اٌزنجْو ًاالعزفيبَ ًاٌزؾجْو 

اٌشمِ عجت ٌضًِيب ، ٍِْاّلً  (38)ًاٌزؾنْل ًاٌْشك ًغري رٌه"

فذس اٌىالَ يف ٌِمِ آخش لبي فْو/ "إّّٔب وبْ ٌٍؾشه ًاالعزفيبَ 

ًاٌْشك ًاٌزّين ًضلٌ رٌه شلب ّغّْش ِْنَ اٌىالَ ِشرجخ اٌزقذّس ألّْ 

اٌغبِِ ّجين اٌىالَ اٌزُ مل ّقذّس ثبدلغري ٍَّ أفٍو ، فٌٍ عٌّص أْْ 

غري أىٌ ساعِ جيِء ثْذه ِب ّغريه مل ّذسِ اٌغبِِ إرا مسِ ثزٌه ادل

إىل ِب لجٍو ثبٌزغْري أً ِغّْش دلب عْغِء ثْذه ِٓ اٌىالَ فْزؾٌػ 

، ٌزا الثذ أْ ّزقذس اٌْشك ًاٌزؾنْل ًضلٌ رٌه (33)ٌزٌه رىنو"

 اٌىالَ- 

                                           

 325ابن مالك:  -( ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ 34)
؛ همع الهوامع  78األندلسي: أبو حيان  –؛ تذكرة النحاة 

 .2/622السيوطي:  -شرح جمع الجوامع 
 .4/228( األمالي النحوية: 32)
 .4/336( شرح الرضي: 32)
 .2/257( شرح الرضي: 33)
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ادليٍت اٌضبٌش/ أدًاد اٌْشك ًاٌزؾنْل ًؽمْمخ اجلًّ اٌيت 

 رقذّسصبب يف فؾْؼ اٌجخبسُ/

ؾْؼ اٌجخبسُ ًِٓ خالي ِزبثْخ احلذّش اٌنجٌُ يف ف

ًلفنب ٍَّ مخظ أدًاد ىِ/ )أٌَب( ً)أَِب( ٌٍْشك، ً)ىٍّب( ً)أٌّب( 

ً)ٌٌال( ٌٍزؾنْل، ًلذ وبْ َٔبَ مجٍيب ِزنٌّبً ، إر وبٔذ األداح 

ًىٌ  ,أؽْبٔبً ِزقذسح اٌفًْ ادلبمِ أً ادلنبسُ أً أؽذمهب 

أً ِزقذسح االعُ ادلنقٌة ٍَّ رمذّش فًْ زلزًف ،  –اٌغبٌت 

رٌه ِٓ خالي ّشك األدًاد وًّ ٍَّ ؽذح ًٍَّ ًديىٓ ثْبْ 

 اٌنؾٌ آرِ/

 أًالً/ أدًاد اٌْشك/

 أٌَب/ ,1

اخزٍف اٌنؾبح يف أفٍيب ، فزىت اثٓ ِبٌه أهنب ِشوجخ 

فمبي/ ")أٌَب( ادلمقٌد ذبب اٌْشك ضلٌ/ )أال رضًسٔب( ًىِ ِشوجخ ِٓ 

ٍ ، أِّب أثٌ ؽْبْ فري(35)، ًربثْو يف رٌه ادلشادُ(34))ال( ًاذلّضح"

 -(36)أهنب ثغْيخ

                                           

 .2/285( شرح الكافية الشافية: 34)
 .372( ينظر: الجنى الداني: 35)
 .2/278( ينظر: ارتشاف الضرب: 36)

عبء يف اٌىزبة أّْ )أال( ال رزغشد ِٓ ِْنَ االعزفيبَ 

، (37)ًإّّٔب ِْنَ اٌْشك ًاٌزؾنْل ِغزفبد ِٓ االعزفيبَ فْيب

ًرىت إىل ىزا اثٓ فبسط أّنبً إر لبي/ "ًّىٌْ اٌٍفٌ اعزخجبساً 

ًادلْنَ ّشك ومٌٌه/ )أال رنضي؟( ًّىٌْ اعزخجبساً ًادلْنَ 

، ًلذ خبٌفيّب يف  (38))ىٍّب خرياً ِٓ رٌه("زبنْل ضلٌ لٌٌه/ 

ه( إر لبي/ "لٌٌه/ )أال رنضي 471رٌه ّجذ اٌمبىش اجلشعبِٔ)د

فزقْت خرياً( -- ٌْظ ىزا ثبعزفيبَ ألٔه ال رمقذ ثمٌٌه/ )أال 

رنضي( أْ رغزفيّو ّٓ رشن اٌنضًي ، ًإّّٔب اٌمقذ أْ رزوّشه رٌه 

 -(39)ًرْشك ٍّْو فمو"

ذّش اٌنجٌُ يف عجْخ ًّؾشّٓ ًلذ ًسدد )أال( يف احل

 ٌِمْبً ، ًعبء َٔبَ مجٍيب ٍَّ ًفك اٌنّيني آرْني/

 اٌنّو األًي/ أال + مجٍخ فٍْْخ ِقذسح ثبٌفًْ ادلنبسُ

، ِٓ ؽٌاىذ رٌه/ ( 41)ًسد ىزا اٌنّو يف مخغخ ًّؾشّٓ ٌِمْبً

ٍََ َّب ثِأَوْجَشِ اٌىَجَبئِشِ، لَبٌٌُا/ ثَ أٌََب أَُٔجِئَىُُْ( ألفؾبثو/ ))لٌٌو )

                                           

 .3/524( ينظر: الكتاب: 37)
 .236الصاحبي في فقه المغة: ( 38)
 .2/2464( المقتصد في شرح اإليضاح: 39)
،  4/2542(: 3968( ينظر لالستزادة: صحيح البخاري: )44)

(: 847، ) 3/2225(: 3264، و ) 5/2452(: 5447)
2/289. 
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سَعٌُيَ اهللِ ، لَبيَ/ اإلؽْشَانُ ثِبهللِ ًَُّمٌُْقُ اٌٌَاٌِذَِّْٓ، ًَوَبَْ ُِزَّىِئَبً 

فَغٍََظَ فَمَبيَ/ أٌَب ًَلٌََيَ اٌضًُّْسِ،  ًَؽَيَبدَحُ اٌضًُّْسِ، أٌَب ًَلٌَْيَ اٌضًُّْسِ،  

 -(41)ًَؽَيَبدَحُ اٌضًُْسِ((

دلب يف  ّزنؼ ِٓ خالي اٌغْبق أّْ )أال( عبءد ٌٍْشك

( ِٓ ٌني ًسفك ، ًعبء ىزا اٌْشك إلفبدح اٌزنجْو أعٌٍثو )

( والِو ًاٌزؾٌّك دلْشفخ اجلٌاة ، ًلذ اعزفزؼ ذبب اٌنيب )

( أْ ّؾذّ أزجبه ، فأساد اٌشعٌي )(48)"ٌٍزنجْو إىل أِش رُ ؽأْ"

( إٌْو فؾذَصيُ ثأعٌٍة اٌْشك اٌزُ ّضري ادلخبىجني اٌقؾبثخ )

ْو ًحيل لٌٍذبُ ٌٌِّ ِب ّمٌٌو ًحيشِّن ؽٌليُ ٌٌْعيٌا أمسبّيُ إٌ

إىل ِْشفخ اجلٌاة فٍَْْك ثأرىبهنُ ، فيزا األعٌٍة ّىٌْ أؽذ ًلْبً 

ٍَّ ٔفٌعيُ ًأَُّ رأصرياً فْيب ًأؽذ إثالغبً شلب ٌٌ وبْ ثأعٌٍة 

 -(43)آخش

ىـ( رْمْجبً ٍَّ ىزا احلذّش إّْ يف 855لبي اٌْْين )د 

رٌه/ "دًٌْ ٍَّ أَٔو ّنجغِ ٌٍْبمل أْ ّْشك ٍَّ أفؾبثو ِب ّشّذ أْ 

                                           

 .5632، رقم الحديث: 5/2229( صحيح البخاري: 42)
محمد بن صالح العثيمين:  –( شرح رياض الصالحين 42)

محمد عبد العزيز  –؛ وينظر: األدب النبوي  6/294
 .77الخولي: 

؛ تيسير العالم شرح عمدة  77( ينظر: األدب النبوي: 43)
؛ منار القاري  743عبد اهلل بن حمد البسام:  –األحكام 

 .4/28حمزة محمد قاسم:  –شرح مختصر صحيح البخاري 

خيربىُ ثو إِب ألعً احلل ٍَّ اٌزفشِّ ًاالعزّبُ ٌو ًإَِب اٌغجت 

ّمزنِ اٌزؾشّش شلب حيزسىُ ، ًإَِب ٌٍؾل ٍَّ اإلرْبْ دبب فْو 

 -(44)فالؽيُ"

أدِ "وأداح ٌٍْشك يف احلذّش اٌؾشّف فؾغت ً)أال( مل ر

ًإمنب وبْ يف اٌْشك اٌنجٌُ اٌٍيْف ًزبشّه وٌآِ اٌؾٌق ٌذٍ 

ادلخبىت ًاٌزنجْو ًعزة اإلفغبء يف ِمبَ اٌرتغْت أً اٌرتىْت 

 -(45)أً اٌزأْٔظ ًاٌزغٍْخ"

 اٌنّو اٌضبِٔ/ أال + مجٍخ فٍْْخ ِقذسح ثبٌفًْ ادلبمِ

( مو ًىٌ/لٌٌو )ًسد ىزا اٌنّو يف ٌِمِ ًاؽذ ف

ٌقؾبثزو ّنذِب ٍُّ أّْ ادلشأح اٌيت رمُ ادلغغذ رٌفْذ ٌْالً فقٌٍا 

 -(46)(()أٌَب آرَْٔزٌٍُُِِّّْٔيب ًدفنٌىب ًمل خيربه أؽذ/ )

خشعذ )أال( يف ىزا اٌغْبق ِٓ دالٌزيب ٍَّ اٌْشك إىل        

 اٌزؾنْل ، إر فغّش اٌْْين

،  (47))أال( ثـ )ىٍّب( لبئالً/ "أال آرٔزٌِّٔ" أُ/ "ىٍّب أٍّّزٌِّٔ" 

ًثذخٌذلب ٍَّ اٌفًْ ادلبمِ أفبدد اٌزٌثْخ ًاٌٌٍَ ًؽذح ادلْبرجخ 

                                           

 .22/88( عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 44)
أسموبا العرض والتحضيض في الحديث الشريف، هناء ( 45)

محمود شهاب، مجمة التربية والعمم، جامعة الموصل، ع 
(29 :)248. 

 . 446، رقم الحديث: ر2/424( صحيح البخاري: 46)
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ذلُ ، لبي اثٓ احلبعت/ ؽشًف اٌزؾنْل إرا "أًُلِ ثْذىب 

ادلبمِ رنجْيبً ٍَّ أْ ادليٌٍة ِنو رٌه فٌرو ؽزَ أمنَ ًلزو 

( أساد ، فبٌشعٌي ) (48)َ ٍَّ رشن اٌفًْ"فقبس وبٌزٌثْخ ًاٌٌٍ

ٌٌِيُ ٍَّ ّذَ إخجبسه ثٌفبصبب ، فىأّٔو أساد أْ ّْبرجيُ ، ًٌىنّو 

اخزبس أعٌٍثبً ٌْنبً سفمبً ذبُ ، ًال ّزْبسك ىزا ِِ ؽذح ادلْبرجخ ، 

 (-( ِِ فؾبثزو )فيزا ِٓ ؽُغٓ أدثو يف والِو )

 أَِب/ ,8

، لبي ادلبٌمِ/ " (49)وٌْ )أَِب( ٌٍْشك روشه ثْل اٌنؾبح

ّىٌْ ِْنبىب اٌْشك وأؽذ ِْبِٔ )أال( ادلزمذِخ فزمٌي/ ")أَِب رمٌَ( 

، )أَِب رمْذ( ، ًادلْنَ/ أٔه رْشك ٍّْو فًْ اٌمْبَ ًاٌمٌْد ٌرتٍ 

ىً ّفٍْيّب أً ال ؟ فال ّىٌْ ثْذىب إال اٌفًْ وـ )أال( ادلزوٌسح ، 

أَِب صّذاً( )أَِب فئْ أرَ ثْذىب االعُ فٍَْ رمذّش اٌفًْ ، فزمٌي/ )

ّّشاً( ًادلْنَ/ )أَِب رجقش صّذاً( ًضلٌ رٌه ِٓ رمذّش اٌفًْ اٌزُ 

 -(51)ّذي ٍّْو لشّنخ اٌىالَ"

ًّشٍ اٌشمِ أّْ )أَِب( ِشوجخ ، إر ّمٌي/ "ًأِّب )أَِب( ً )أال( ٌٍْشك 

فيّب ؽشفبْ خيزقبْ ثبٌفًْ ًالؽه يف وٌهنّب إرْ ِشوجني ِٓ مهضح 

                                                                     

 .6/248( شرح سنن أبي داود: 47)
 .2/252( األمالي النحوية: 48)
 .96؛ رصف المباني:  4/443( ينظر: شرح الرضي: 49)
 .96رصف المعاني: ( 54)

، ًادلشادُ أّنبً ّشٍ أّٔيب ِشوجخ ، إر لبي  (51)اإلٔىبس ًؽشف اٌنفِ 

ٍِْمبً ٍَّ والَ ادلبٌمِ اٌغبثك/ "ًوٌْ )أَِب( ؽشف ّشك مل أسه 

يف والَ غريه ، ًاٌَبىش أّْ )أَِب( يف ىزه ادلضً اٌيت ِضًّ ذبب ِشوجخ 

، ًوزٌه اثٓ ىؾبَ ّشٍ (58)ِٓ اذلّضح ً)ِب( اٌنبفْخ فيِ وٍّزبْ"

 -(53)ٌالعزفيبَ اٌزمشّشُ ً)ِب( اٌنبفْخأهنب ِشوجخ ِٓ اذلّضح اٌيت 

ًلذ ًسدد )أَِب( يف احلذّش اٌنجٌُ يف ّؾشح ٌِامِ ، 

 ًعبء َٔبَ مجٍيب ٍَّ ًفك اٌنّيني آرْني/

 اٌنّو األًي/ أَِب + مجٍخ فٍْْخ ِقذسح ثبٌفًْ ادلنبسُ

، ِٓ ؽٌاىذ رٌه/ (54)ًسد ىزا اٌنّو يف عجْخ ٌِامِ 

ٌَّّب أٍّّيب ثذٌٔ أعٍو ًأّٔيب  ( ّنذ ثىبئيب( ٌفبىّخ )لٌٌو )

أَْْ رَىٌُِِٔ عَِّْذَحَ ِٔغَبءِ أَىًِْ  أَِب رَشْمََْْٓأًي أىً ثْزو حلبلبً ثو/ ))

 -(55)اجلَّنَّخَ أًَْ ِٔغَبءِ ادلُؤِِنِِْْٓ((

رقذسد )أَِب( اٌفًْ ادلنبسُ )رشمني( إلفبدح اٌْشك 

( ، فْنذِب مسْذ خبرب اٌزُ عبء رأْٔغبً ًرغٍْخً ٌفبىّخ )

                                           

 .4/422( شرح الرضي: 52)
 .378( الجنى الداني: 52)
 .79( ينظر: مغني المبيب: 53)
، و  2/699(: 2879( ينظر لالستزادة: صحيح البخاري: )54)

،  3/2359(: 3543، و ) 3/2247(: 2978)
(4629 :)4/2866. 

 .3426، رقم الحديث: 3/2326( صحيح البخاري: 55)
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( أْ خيفف ّنيب ًّغٍْيب فْشك ٍّْيب أْ ًفبرو ثىذ فأساد )

( رىٌْ عْذح ٔغبء أىً اجلنّخ ، ًىزا ّذي ٍَّ ثالغزو )

ًؽُغٓ اخزْبسه ألعٌٍة اٌْشك اٌزُ ثْش يف لٍجيب اٌفشػ 

ًاإلؽغبط ثبٌشاؽخ ًاٌذًٌْ ٍَّ رٌه أهنب مؾىذ ثْذ لٌٌو 

(-) 

ذ أّْ اٌْشك لذ ّمرتْ دبْنَ ِٓ خالي ىزا احلذّش صل

اٌزأْٔظ ًاٌزغٍْخ فْىٌْ اٌْشك اٌنجٌُ رغىْنبً ٌٍنفظ ًساؽخ 

 -(56)ٌٍقذس يف ِمبَ أؽٌط ِب رىٌْ اٌنفٌط فْو ذلزه ادلؾبّش

 اٌنّو اٌضبِٔ/ أَِب + مجٍخ فٍْْخ ِقذسح ثبٌفًْ ادلبمِ

ِٓ ؽٌاىذ  رٌه/  (57)ًسد ىزا اٌنّو يف صالصخ ٌِامِ 

( ّنذِب سأٍ ًعبدح فْيب شببصًْ يف ثْزو/ ( ٌْبئؾخ )لٌٌو )

ٌَب رَذْخًُُ ثَْْزَبً فِْْوِ فٌُسَحٌ ، ًَأََّْ َِْٓ فَنََِ  أََِب ٍَِّّْذِ أَّْ ادلٍََبئِىَخ))

 -(58)اٌقٌَُّسَ َُّْزَّةُ ٌَََّْ اٌمَِْبَِخِ ِّمٌُيُ/ أَؽٌُْْا َِب خٍََمْزُُ((

                                           

لعرض والتحضيض في الحديث الشريف، ( ينظر:  أسموبا ا56)
هناء محمود شهاب، مجمة التربية والعمم، جامعة الموصل، 

 .246(: 29ع )
،  5/2443(: 6244( ينظر لالستزادة: صحيح البخاري: )57)

(4523 :)4/2844. 
 .3452، رقم الحديث: 3/2278( صحيح البخاري: 58)

فٍْيب عبءد األداح )أَِب( ِقذسح ٌٍغٍّخ اٌفٍْْخ اٌيت 

ِبكٍ ًلذ أفبدد اٌزؾنْل اٌزُ ّؾُ ِنو سائؾخ اٌزأْٔت 

( أٔو ّأخز ىبثِ اٌنقؼ ، ًِب ٍٔؾَو ِٓ أعٌٍثو ) (59)ًاٌزنذُّ

( أساد اٌنيِ ّٓ ًمِ وً ِب ًاإلسؽبد ثأعٌٍة ىّْٓ ، فىأّٔو )

ّزّضً فْو فٌسح يف اٌجْذ فغبء ثقْغخ اٌزؾنْل ٍَّ ّذَ اٌفًْ 

ىزا اٌفًْ "ًِٓ ّبدح اٌْشة يف ِٓ خالي ثْبْ عجت اٌنيِ ّٓ 

، (61)ب ٍّّذ("َِإفيبَ ادلخبىت ًإصاٌخ اٌؾه ّنو أْ ّمٌٌٌا/ )أّ

( أْ ّْذي ّٓ فْغخ اٌنيِ إىل فْغخ ًىزا ِٓ ؽُغٓ أدثو )

 اٌزؾنْل ٍَّ ّذَ اٌفًْ ِٓ خالي ثْبْ عجت اٌنيِ-

 

 صبْٔبً/ أدًاد اٌزؾنْل/

 )ىٍّب(/ ,1

ىالَ إال رْذ أَّ اٌجبة ، إر ال رغزخذَ يف اٌ

، ًّزىت اغٍت اٌنؾبح إىل أّْ )ىٍّب( ؽشف ِشوت (61)ٌٍزؾنْل

ِٓ )ىً( االعزفيبِْخ ً )ال( اٌنبفْخ ، ًّذي ثبٌرتوْت ٍَّ ِْنَ 

                                           

 .3/54القزويني:  -( ينظر: اإليضاح في عموم البالغة 59)
( السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالم 64)

 .2/648الخطيب الشربيني:  –ربنا الحكيم الخبير 
الزمخشري:  -( ينظر: الكّشاف عن حقائق غوامض التنزيل 62)

2/572. 



---األٌفبً اٌيت ذلب اٌقذاسح يف/ عْذ اٌذّٓ ؽْذ أ-َ-د-صىشاء ً عش زلٌّدصّنت ّب  

- 12 - 

 

اٌزؾنْل، لبي عْجٌّو/ "ًِٓ رٌه أّنبً )ىٍّب فٍْذ( فزقري 

، ًلبي اثٓ ّْْؼ/ "اٍُّ أّْ ىزه (68))ىً( ِِ )ال( يف ِْنَ آخش"

داصبب ٍَّ ِْنَ ًثبٌنُ ًاٌرتوْت رذي احلشًف ِشوجخ رذي ِفش

ٍَّ ِْنَ آخش مل ّىٓ ذلب لجً اٌرتوْت ًىٌ اٌزؾنْل --- 

ه( يف 616، ًلبي اٌشاصُ )د(63))ىٍّب( ِشوجخ ِٓ )ىً( ً )ال("

رفغريه/ ")ىٍّب( وٍّزبْ )ىً( ًىٌ اعزفيبَ ًّشك ألّٔه إرا لٍذ 

ٌٍشعً )ىً رأوً؟( )ىً رذخً؟( فىأّٔه ّشمذ رٌه ٍّْو 

ًىٌ عؾذ ، ً)ىٍّب( ِشوجخ ِٓ أِشّٓ/ اٌْشك ًاجلؾذ فئرا  ً)ال(

لٍذ/ )ىٍّب فٍْذ وزا(، فىأّٔه لٍذ/ )ىً فٍْذ؟( صُ لٍذ 

ِْو/ )ال( أُ/ ِب فٍْزو ، ففْو رنجْو ٍَّ ًعٌة اٌفًْ ًرنجْو ٍَّ 

 -(64)أٔو ؽقً اإلخالي ذبزا اٌٌاعت"

ًلذ ًسدد األداح )ىٍّب( يف احلذّش اٌنجٌُ يف مخغخ 

 ًعبء َٔبَ مجٍيب ٍَّ ًفك اٌنّيني آرْني/ٌِامِ ، 

 اٌنّو األًي/ ىٍّب + مجٍخ فٍْْخ ِقذسح ثبٌفًْ ادلبمِ

                                           

 .4/222( الكتاب: 62)
 .5/88( شرح المفصل: 63)
 .26/272( مفاتيح الغيب : 64)

، ِٓ رٌه/ ِب ًسد (65)عبء ىزا اٌنّو  يف صالصخ ٌِامِ

( أٔو اعزًّْ سعالً ٍَّ فذلخ فٍّب لذَ إىل `ّٓ اٌنيب )

( ٍَََّ اٌنَّجُِِّ )( لبي/))ىَزَا ٌَىُُْ ًَىَزَا ٌِِْ ، فَمَبََ اٌشعٌي )

ادلِنْجَشِ فَمبيَ/ َِب ثَبيُ اٌَْبًِِِ َٔجَْْضُوُ فََْأرِِ َّمٌُيُ/ ىِزِا ٌِِْ ًَىَزَا ٌَهَ ، 

أَُّيْذٍَ أََْ ٌَب ؟، ًاٌَزُِ َٔفْغِِ  ,فِِ ثَْْذِ أَثِْْوِ ًَأُِِّو فََْنَُْش فيٍّب عٍََظَ

ََ اٌمَِْبَِخِ َّؾٍِِّْوُ ٍَََّ سَلَجَزِوِ، إِْْ وَبَْ ثَِْذِهِ ٌَب َّأرِِ ثِؾَِْءٍ إٌَِّب عَبءَ ثِوِ ٌَّْ

 -(66)ثَِْْْشَاً ٌَوُ سُغَبءٌ أًَ ثَمَشَحً ٌَيَب خٌَُاسٌ أًَ ؽَبحً رََْْْش((

( ، ًدخٍذ ٍَّ رقذّسد )ىٍّب( والَ سعٌي اهلل )

اٌفًْ ادلبمِ )عٍظ( إلفبدح اٌزؾنْل اٌزُ حيًّ يف ىْبرو ِْنَ 

ب( ذبزا ادلْنَ "ألّْ احملنٌك إرا مل ّفًْ اٌزْغْض ، ًلذ رأرِ )ىٍّ

( يف فؾلّ اٌشعٌي )،  (67)ِب ؽلّ ٍَّ فٍْو فمذ أٍيش ّغضه"

ىزا احلذّش اٌْبًِ ٍَّ رشن ٍّّو ًاجلٌٍط يف ثْزو صُ ّنَش إْ 

وبْ عُْيذٍ أَ ال ؟ ًىزا ٌٓ ّزؾمك ٌزٌه وبْ ىزا اٌزؾنْل 

ا وبْ عبٌغبً يف رزورياً ٌو ثأٔو ّبعض ّٓ احلقٌي ٍَّ ىزا ادلبي إر

ثْذ أثْو أً أِّو ال ًّّْ ، ًرفْذ )ىٍّب( يف اٌغْبق ادلزوٌس ِْنَ 

اٌزؾزّش ِٓ اٌٌلٌُ يف اخليأ اٌزُ ًلِ فْو ىزا اٌْبًِ فنالً ّٓ 

                                           

، و  2/543(: 2422ح البخاري: )( ينظر لالستزادة: صحي65)
(6578 :)6/2559. 

 .6753، رقم الحديث: 6/2624( صحيح البخاري: 66)
 .27/343( التحرير والتنوير: 67)
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ِْنَ اٌزْغْض اٌزُ روشٔبه ، "ألّْ زبنْل اٌفبئذ ال ّمقذ ِنو إالّ 

- (68)ذبُ"زبزّش غريه ِٓ أْ ّمِ يف ِب ًلٌْا فْو ، ًاٌْربح دبب أفب

ًصلذ أّْ يف ىزا احلذّش زبزّشاً ًرشىْجبً ّأخز ِغبٌىو يف اٌمٍت 

( ثبالعزفيبَ اإلٔىبسُ ًُّؾْش أّْ األِش عًٍ ، فمذ ثذأ خيبثو )

)ِب ثبيُ( ًوزٌه ًعٌد اٌزؾنْل اٌزُ ّذي ٍَّ زبمري أِش ىزا 

اٌْبًِ ًرْغْضه ّٓ زبمْك ِب ىٍُت ِنو ، فنالً ّٓ ًعٌد اٌمغُ 

و ّٓ ؽبي ِٓ ّفًْ فٍْزو ٌَّ اٌمْبِخ ؛ ًرٌه ٌرتىْت اٌزُ أخرب ث

اٌغبِْني ِٓ ؽبٌو ًىزا وٍو ألّْ ىزا خيـ ِمقذاً ِيّبً ِٓ 

ِمبفذ اٌؾشّْخ اٌغّؾخ أال ًىٌ ؽفٌ ِبي ادلغٍّني فبألِش خيـ 

 ادلغٍّني وٍيُ-

 اٌنّو اٌضبِٔ/ ىٍّب + اعُ ِنقٌة 

ىزا اٌنّو يف ٌِمِ ًاؽذ فمو ًىٌ/ عأي سعٌي  عبء

( عبثش ثٓ ّجذ اهلل فمبي/ ))رَضًََعْذَ َّب عَبثِش؟ لَبيَ/ َُْْٔ ،  )اهلل

ًَرٍَُبِّجُهَ  ىٍَّب عَبسَِّخً رٍَُبِّجُيَبلَبيَ/ ثِىْشَاً أََْ صَِّْجَبً ؟ ، لَبيَ/ صَِّْجَبً ، لَبيَ/ 

 -(69)أًَ رُنَبؽِىُيَب ًَرُنَبؽِىُهَ((

 عبءد )ىٍّب( يف ىزا احلذّش اٌؾشّف ًلذ ًلِ ثْذىب

اعُ ِنقٌة ًىٌ ِفٌْي ثو ٌفًْ زلزًف ، لبي اٌْْين/ ) فيٍّب 

                                           

 .22/283( م.ن: 68)
 .6424، رقم الحديث: 5/2347( صحيح البخاري: 69)

عبسّخ ( ، أزقبة عبسّخ ثفًْ ِمذّس أُ/ )ىٍّب رضًعذ 

، لبي اثٓ ىؾبَ/ "ًلذ ٍِّ ؽشف اٌزؾنْل اعُ  (71)عبسّخً("

ٍِّْك ثفًْ إِب ِنّش ضلٌ/ )فيٍّب ثىشاً رالّجه ًرالّجيب( ، أُ/ 

- ًلذ ؽزف ىزا (71))فيٍّب رضًعذ ثىشاً( ، أً َِيشاً ِؤخشاً"

ىـ(/ ")فيٍّب عبسّخً 637اٌفًْ ٌذالٌخ اٌىالَ ٍّْو ، لبي اثٓ األصري)

ذ، فؾزف اٌفًْ ٌذالٌخ اٌىالَ رالّجيب ًرالّجه( ّشّذ/ فيال رضًع

( فيزا احلزف إجيبص يف اٌىالَ - ًىزا ِٓ ثالغزو )(78)ٍّْو"

( ال ّمزنِ أوضش اٌزُ ىجِ ٍّْو ثْبْ اٌنجٌح ًعْبلو ، فنغذه )

( أساد ، فبٌشعٌي ) (73)ِٓ أْ ّشِِ ذبزه اٌىٍّخ ادلٌعضح

اٌزؾنْل ًاٌرتغْت ٍَّ رضًط اجلبسّخ اٌقغريح يف اٌغٓ اٌجىش ٌزا 

 فذّس مجٍزو ثبألداح )ىٍّب( اٌيت ٌٍزؾنْل-

 أٌّب/ ,8

ؽشف زبنْل ًىٌ سلزـ ثبألفْبي وأدًاد اٌزؾنْل 

، ًلذ روش ثْل اٌنؾبح أّٔيب ِشوجخ ِٓ )أْْ( ادلقذسّخ ً (74)األخشٍ

                                           

؛ وينظر: فتح الباري، ابن حجر:  22/244( عمدة القاري: 74)
9/222. 

 .3/249المسالك: ( أوضح 72)
 .2/88( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 72)
 .288( خصائص التراكيب، محمد محمد أبو موسى: 73)
؛  472؛ والجنى الداني:  5/88( ينظر: شرح المفصل: 74)

 .242ومغني المبيب: 
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)ال( اٌنبفْخ ار لبي اثٓ ّْْؼ/ "ً)أٌّب( يف ِْنبىب ِشوجخ ِٓ )أْْ( ً 

لذ رىٌْ ِشوجخ ِٓ )أْْ( ، ًلبي ادلشادُ/ "إّْ )أٌّب( (75))ال("

اٌنبفجخ ٌٍفًْ أً ادلخففخ ً)ال( اٌنبفْخ فزْذ ؽشفني ال ؽشفبً 

 -(76)ًاؽذاً"

ًمل رشد )أٌّب( يف احلذّش اٌنجٌُ إالّ يف ٌِمِ ًاؽذ ًٍَّ اٌنّو 

 آرِ/

 أٌّب + مجٍخ فٍْْخ ِقذّسح ثبٌفًْ ادلبمِ

ًىٌ/ أّْ سعالً عبء ثمذػ ِٓ ٌنب فمبي ٌو سعٌي اهلل 

(( /) َأٌََّب خََّّشْرَوُ ، ًٌٌََْ أَْْ رَْْشِك( 

 

 -(77)ٍََّْْوِ ٌُّدَاً((

عبءد )أٌّب( ِزقذسح اجلٍّخ اٌفٍْْخ اٌيت فٍْيب ِبكٍ ٌٍزؾنْل 

ادلشاد ِنو اٌٌٍَّ ٍَّ رشن اٌفًْ فيٌ رٌثْخ ٌٍشعً ٍَّ ّذَ رغيْزو 

ه(/ "لٌٌو )أٌّب مخشرو( ، )أٌّب( ؽشف 743اإلٔبء ، لبي اٌيْيب )د

زبنْل دخً ٍَّ ادلبمِ ٌٌٍَّ ٍَّ اٌرتن ًاٌٌٍَّ إّّٔب ّىٌْ ٍَّ 

اٌشعً عبء ثبإلٔبء ِىؾٌفبً غري ُِخّّش ِيٌٍة رشن وأْ 

                                           

 .5/88( شرح المفصل: 75)
 .473( الجنى الداني: 76)
 .2583الحديث: ، رقم  5/2227( صحيح البخاري: 77)

ه(/ ")أٌّب( ثفزؼ اذلّضح 858، ًلبي اثٓ ؽغش)د(78)فٌثّخو"

ًاٌزؾذّذ دبْنَ )ىالّ( ًلٌٌو/ )مخّشروُ( خببء ِْغّخ ًرؾذّذ ادلُْ 

 -(79)، أُ/ غيّْزو"

 ٌٌال/ ,3

رىت اٌنؾبح إىل أّْ )ٌٌال( ِشوجخ ِٓ )ٌٌ( ً )ال( 

نْل ، لبي عْجٌّو/ "ًرىٌْ ًأفجؾذ ثْذ اٌرتوْت دبْنَ اٌزؾ

)ال( ٔفْبً ٌمٌٌو )ّفًْ( ًمل ّمِ اٌفًْ فنمٌي/ )ال ّفًْ( --- ًلذ 

رغّْش اٌؾِء ّٓ ؽبٌو وّب رفًْ )ِب( ًرٌه لٌٌه/ )ٌٌال( فبسد 

)ٌٌ( يف ِْنًَ آخش ، وّب فبسد ؽني لٍذ/ )ٌٌِب( رغريد وّب 

ؼ - ًىٌ سأُ اثٓ ّْْ(81)رغريد )ؽْش( ثـ )ِب( ً )إّْ( ثـ )ِب("

أّنبً ، إرا لبي/ "فـ )ٌٌال( اٌيت ٌٍزؾنْل ِشوجخ ِٓ )ٌٌ( ً )ال( فـ 

)ٌٌ( ِْنبىب اِزنبُ اٌؾِء الِزنبُ غريه ، ًِْنَ )ال( اٌنفِ 

 -(81)ًاٌزؾنْل ٌْظ ًاؽذاً ِنيّب"

( إالّ يف ٌِمِ ًاؽذ ًٍَّ اٌنّو ًمل رشد )ٌٌال( يف أؽبدّضو )

 آرِ/

 مٌٌِال + مجٍخ فٍْْخ ِقذسح ثبٌفًْ ادلب

                                           

 .9/2888( الكاشف عن حقائق السنن: 78)
 .22/286، ينظر: عمدة القاري:  24/72( فتح الباري: 79)
 .4/222( الكتاب: 84)
 .5/88( شرح المفصل: 82)
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( دلْبر ثٓ عجً ّنذِب اؽزىَ لبي سعٌي اهلل )

اٌنبط ِنو ألّٔو وبْ ّيًْ ثمشاءرو يف فالح اٌْؾبء ، فىبْ ّمشأ 

، أً أَفَبرٌِٓ ، صالس  َّب َُِْبرُ أَفَزَّبٌْ أَْٔذَثغٌسح اٌجمشح أً اٌنغبء/ ))

ٌؾّّْظِ ثِغَجِّؼِ اعَُ سَثِهَ األٍَََّْ ، ًَافٌٌٍَََْب فٍََّْْذَ ِشاد، صُ لبي/ )

ًَمُؾَبىَب ، ًَاًٌٍَِّْْ إِرْا َّغْؾََ ، فَئّٔوُ ُّقٍَِِ ًَسَاءَنَ اٌىَجِْْشُ ًَاٌنَِّْْْفُ 

 -(88)ًَرًُ احلَبعَخِ(

، (83)( والِو ثـ )ٌٌال( إلفبدح اٌزؾنْلفذّس اٌشعٌي)

، ًلبي اثٓ (84)ىـ(/")فٌٍال( أُ/ )فيالّ("786لبي اٌىشِبِٔ )د

فٍْذ ثغجؼ( ّشّذ/ )ىالّ ىـ(/ "ًلٌٌو/ )فٌٍال 795سعت)د

، ًثذخٌذلب ٍَّ اٌفًْ ادلبمِ أفبدد اٌزٌثْخ ًاٌزمشِّ (85)لشأد("

، فنالً ّٓ األِش ثبٌفًْ ادلرتًن يف ادلغزمجً (86)ًادلجبٌغخ يف ادلْبرجخ

ىـ(/ ")ٌٌال( زبنْنْخ ًِِ اٌفًْ ادلبمِ 1871، لبي آٌٌعِ)د

                                           

 .745، رقم الحديث: 2/249( صحيح البخاري: 82)
؛ فتح الباري، ابن رجب:  5/84( ينظر: الكواكب الدراري: 83)

 .2/244، ابن حجر: ؛ فتح الباري 4/228
 .5/84( الكواكب الدراري: 84)
 -، ينظر: فتح الباري 4/228ابن رجب:  -( فتح الباري85)

 .2/244ابن حجر: 
 .2/234( ينظر: اإليضاح في شرح المفصل: 86)

، ٌىٓ اٌٌٍَ  رفْذ اٌزٌثْخ ٍَّ رشن اٌفًْ ًِِ ادلنبسُ رفْذ ىٍجو

 -(87)ٍَّ اٌرتن فّْب ديىٓ رالفْو لذ ّفْذ األِش ثو يف ادلغزمجً"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .6/45( روح المعاني: 87)
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 صجذ ادلقبدس ًادلشاعِ

 اٌمشآْ اٌىشُّ

 أًالً/ اٌىزت ادليجٌّخ -

األدة اٌنجٌُ/ زلّذ ّجذ اٌْضّض ٍَّ اٌؾبريل اخلٌيل  ,1

،  4ثريًد ، ه ,ىـ( ، داس ادلْشفخ1394)د 

 َ-8113 ,ىـ 1483

اٌنشة ِٓ ٌغبْ اٌْشة/ أثٌ ؽْبْ زلّذ اسرؾبف  ,8

ىـ( ، ِيجْخ 745ثٓ ٌّعف اٌغشٔبىِ األٔذٌغِ )د 

 َ-1987 ,ىـ1418اٌمبىشح ، )د-ه( ،  ,ادلذِٔ

أعبٌْت اٌيٍت ّنذ اٌنؾٌّني ًاٌجالغْني/ لْظ  ,3

ثغذاد ، )د-ه(  ,إمسبًّْ األًعِ ، ثْذ احلىّخ

 ، )د-د(-

 ألغبَ اٌىالَ اٌْشثِ ِٓ ؽْش اٌؾىً ًاٌٌٍْفخ/ ,4

اٌمبىشح ،  ,فبمً ِقيفَ اٌغبلِ ، ِىزجخ اخلبصلِ

 َ-1977 ,ىـ 1397)د-ه( ، 

األِبيل اٌنؾٌّخ )أِبيل اٌمشآْ اٌىشُّ(/ أثٌ ّّشً  ,5

ىـ( ، زبمْك/ 646ّضّبْ ثٓ احلبعت اٌنؾٌُ )د

ثريًد ,ىبدُ ؽغٓ محٌدُ ، ِىزجخ اٌنينخ اٌْشثْخ

 َ-1985 ,ىـ1415،  1، ه

/ أثٌ زلّذ مجبي  أًمؼ ادلغبٌه إىل أٌفْخ اثٓ ِبٌه ,6

اٌذّٓ ثٓ ٌّٔظ ثٓ ىؾبَ األٔقبسُ ادلقشُ 

ىـ( ، زبمْك/ زلّذ زلِْ اٌذّٓ ّجذ احلّْذ 761)د

 َ-1966,ىـ1386،   6ثريًد ، ه ,، داس اٌنذًح

اإلّنبػ يف ؽشػ ادلفقًّ / أثٌ ّّشً ّضّبْ ثٓ  ,7

ىـ( ، زبمْك/ ٌِعَ ثنبُ 646احلبعت اٌنؾٌُ )د 

ثغذاد ، )د-ه( ،  ,، ِيجْخ اٌْبِٔ اٌٍٍِْْ

 )د-د(-

اإلّنبػ يف ٌٍَّ اٌجالغخ/ أثٌ ادلْبيل زلّذ ثٓ ّجذ  ,8

ىـ(، زبمْك/ 739اٌشمحٓ عالي اٌذّٓ اٌمضًّين )د

ثريًد،  ,ذبْظ ّضاًُ، داس إؽْبء اٌٌٍَْ

 َ-1998,ىـ1419)د-ه(،
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حبٌس ٌغٌّخ/ أمحذ ِيٌٍة ، داس اٌفىش ، ّّّبْ ،  ,9

 -1987َ ,ه1417)د-ه( ،  

زبشّش ادلْنَ اٌغذّذ ًرنٌّش اٌْمً اجلذّذ ِٓ رفغري  ,11

اٌىزبة اجملْذ/زلّذ اٌيبىش ثٓ زلّذ ثٓ ّبؽٌس 

رٌٔظ،  ,ىـ(، داس اٌزٌٔغْخ1393اٌزٌٔغِ )د

 َ-1984 ,ىـ 1414

رزوشح اٌنؾبح ، أثٌ ؽْبْ زلّذ ثٓ ٌّعف اٌغشٔبىِ  ,11

ىـ( ، زبمْك/ ّفْف ّجذ 745األٔذٌغِ )د 

ثريًد ، )د-ه( ،  ,اٌشمحٓ ، ِؤعغخ اٌشعبٌخ

 )د-د(-

رغيًْ اٌفٌائذ ًرىًّْ ادلمبفذ/ مجبي اٌذّٓ زلّذ  ,18

ىـ( ، زبمْك/ زلّذ وبًِ ثشوبد 678ثٓ ِبٌه )د 

اٌمبىشح ، )د-ه( ،  –، داس اٌىزبة اٌْشثِ 

 َ-1967 ,ىـ1387

اٌزغيًْ ٌٌٍَْ اٌزنضًّ/ أثٌ اٌمبعُ زلّذ ثٓ امحذ ثٓ  ,13

ىـ( ، زبمْك/ ّجذ 741اجلضُ اٌىٍيب اٌغشٔبىِ )د

ثريًد ،  ,اهلل اخلبٌذُ ، داس األسلُ ثٓ أثِ األسلُ

 َ- 1998 ,ىـ 1419،  1ه

صبزّت اٌٍغخ/ أثٌ ِنقٌس زلّذ ثٓ امحذ األصىشُ  ,14

ىـ( ، زبمْك/ زلّذ ٌّك ِشّت ، داس 371)د 

,ىـ 1418،  1ثريًد ، ه ,اٌْشثِ سرتاإؽْبء اٌ

1991-َ 

رْغري اٌّْالَ ؽشػ ّّذح األؽىبَ/ أثٌ ّجذ اٌشمحٓ  ,15

ّجذ اهلل ثٓ ّجذ اٌشمحٓ ثٓ فبحل ثٓ محذ اٌجغبَ 

ىـ( ، زبمْك/ زلّذ فجؾِ ثٓ ؽغٓ 1483)

،  11اٌمبىشح ، ه ,ؽالف ، ِىزجخ اٌزبثْني

 َ-8116 ,ىـ1486

زلّذ ثٓ امحذ  اجلبِِ ألؽىبَ اٌمشآْ/ أثٌ ّجذ اهلل ,16

ىـ(، زبمْك/ أمحذ 671ذيظ اٌذّٓ اٌمشىيب )د 

 ,اٌربدًِٔ ، ًإثشاىُْ أىفْؼ ، داس اٌىزت ادلقشّخ

 َ-1964 ,ىـ1384،  8اٌمبىشح ، ه
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اجلٍّخ اٌْشثْخ رأٌْفيب ًألغبِيب/ فبمً فبحل  ,17

 ,ىـ1487، 8ّّّبْ ، ه ,اٌغبِشائِ ، داس اٌفىش 

8117-َ 

اٌشمحٓ ثٓ إعؾبق  اجلًّ يف اٌنؾٌ/ أثٌ اٌمبعُ ّجذ ,18

ىـ( ، زبمْك/ ٍِّ رٌفْك احلّذ 341اٌضعبعِ )د 

 َ-1988 ,ىـ1418،  4إسثذ ، ه ,، داس األًِ

اجلنَ اٌذأِ يف ؽشًف ادلْبِٔ/ ؽغٓ ثٓ لبعُ  ,19

ىـ( ، زبمْك/ ىو زلغٓ ، داس 749ادلشادُ )د 

 َ-1976 ,ىـ 1396ٌِفً ، )د-ه( ،  ,اٌىزت

شّخ ًاٌزيجْك/ ؽك اٌقذاسح يف اٌنؾٌ اٌْشثِ ثني اٌنَ ,81

ّّّبْ ،  ,ّضِِ زلّذ ّْبي عٍّبْ ، داس احلبِذ

 َ-8111 ,ىـ1431،  1ه

خضأخ األدة ًٌت ٌجبة ٌغبْ اٌْشة/ ّجذ اٌمبدس  ,81

ىـ( ، زبمْك/ ّجذ اٌغالَ زلّذ 1193اٌجغذادُ )د 

ىـ 1418،  4اٌمبىشح ، ه ,ىبسًْ ، ِىزجخ اخلبصلِ

, 1997-َ 

ٍُّ  خقبئـ اٌرتاوْت )دساعخ زبٍٍْْخ خلقبئـ ,88

 ,ادلْبِٔ(/ زلّذ زلّذ أثٌ ٌِعَ، ِىزجخ ًىجخ

 َ-1996 ,ىـ1416،  4اٌمبىشح ، ه

 ,دساعبد يف ٍُّ اٌٍغخ/ وّبي ثؾش ، داس غشّت ,83

 اٌمبىشح ، )د-ه( ، )د-د(-

دالئً اإلّغبص/ أثٌ ثىش ّجذ اٌمبىش ثٓ ّجذ اٌشمحٓ  ,84

ىـ( ، زبمْك/ زلّذ اٌزنغِ ،  471اجلشعبِٔ )د 

 ,ىـ 1415،  1ًد ، هثري ,داس اٌىزبة اٌْشثِ

1995-َ 

سفف ادلجبِٔ يف ؽشػ ؽشًف ادلْبِٔ/ امحذ ّجذ  ,85

ىـ(، زبمْك/ امحذ زلّذ 718اٌنٌس ادلبٌمِ)د

 ,اخلشاه، ِيجٌّبد رلِّ اٌٍغخ اٌْشثْخ

 َ-1975 ,ىـ1395دِؾك،)د-ه(،

سًػ ادلْبِٔ يف رفغري اٌمشآْ اٌَُْْ ًاٌغجِ ادلضبِٔ/  ,86

 آٌٌعِ ؽيبة اٌذّٓ زلّذ ثٓ ّجذ اهلل احلغْين

ىـ( ، زبمْك/ ٍِّ ّجذ اٌجبسُ ّيْخ ، داس 1871)
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 1995 ,ىـ1415،  1ثريًد ، ه ,اٌىزت اٌٍّْْخ

-َ 

اٌغشاط ادلنري يف اإلّبٔخ ٍَّ ِْشفخ ثْل ِْبِٔ والَ  ,87

سثنب احلىُْ اخلجري/ زلّذ ثٓ امحذ ذيظ اٌذّٓ 

ىـ( ، ِيجْخ 977اخليْت اٌؾشثْين اٌؾبفِْ )د 

 ىـ -1885 اٌمبىشح، )د-ه( ، ,ثٌالق

ؽشػ األذئٌِ ٍَّ أٌفْخ اثٓ ِبٌه/ أثٌ احلغٓ ٍِّ  ,88

ىـ( ، 911ثٓ زلّذ ٌٔس اٌذّٓ األذئٌِ اٌؾبفِْ )د 

 ,ىـ1419،  1ثريًد ، ه ,داس اٌىزت اٌٍّْْخ

1998-َ 

ؽشػ مجً اٌضعبعِ/ اثٓ ّقفٌس األؽجٍِْ )د  ,89

ىـ( ، زبمْك/ فبؽت أثٌ عنبػ ، ِؤعغخ داس 669

 َ-1988 ,ىـ1418 )د-ه( ، ,ادلٌفً  ,اٌىزت 

ؽشػ اٌشمِ ٍَّ اٌىبفْخ/ سمِ اٌذّٓ االعرتاثبرُ  ,31

ىـ( ، زبمْك/ ٌّعف ؽغٓ ّّش ،  686)د 

 1398،  8ثنغبصُ ، ه ,ِنؾٌساد عبِْخ لبسٌّٔظ

 َ-1978 ,ىـ

ؽشػ سّبك اٌقبحلني/ زلّذ فبحل ثٓ فبحل ثٓ  ,31

اٌشّبك  ,ىـ( ، داس اٌٌى1481ٓزلّذ اٌْضّْني )د 

 َ- 8115 ,ىـ1486،) د - ه( ، 

ؽشػ عنٓ أثِ داًد/ أثٌ زلّذ زلٌّد ثٓ امحذ ثذس  ,38

 ىـ(،855اٌذّٓ اٌْْين )د

زبمْك/ أثٌ ادلنزس خبٌذ ثٓ إثشاىُْ ادلقشُ ، ِىزجخ 

 َ-1999 ,ىـ1481،  1اٌشّبك ، ه ,اٌشؽذ

ؽشػ ّّذح احلبفٌ ًّذح اٌالفٌ/ مجبي اٌذّٓ زلّذ  ,33

ىـ( ، زبمْك/ ّذٔبْ ّجذ اٌشمحٓ 678ثٓ ِبٌه )د 

ثغذاد ، )د-ه( ،  ,ِيجْخ اٌْبِٔ اٌذًسُ ،

 َ-1977 ,ىـ1397

ؽشػ اٌىبفْخ اٌؾبفْخ ، أثٌ ّجذ اهلل مجبي اٌذّٓ  ,34

زلّذ ثٓ ّجذ اهلل ثٓ ِبٌه اٌيبئِ اجلْبِٔ اٌؾبفِْ 

ىـ( ، زبمْك/ ٍِّ زلّذ ٌِّْك ، ًّبدي 678)د 
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ثريًد ،  ,امحذ ّجذ اجملٌد، داس اٌىزت اٌٍِّْ 

 َ-8111 ,ىـ 1431،  8ه

ً/ أثٌ اٌجمبء ٌِفك اٌذّٓ ّْْؼ ثٓ ٍِّ ؽشػ ادلفق ,35

ىـ(، زبمْك/ أًِْ ثذِّ 643ثٓ ّْْؼ ادلٌفٍِ )د 

ثريًد،)د-ه(،  ,ّْمٌة ، داس اٌىزت اٌٍّْْخ

 َ-8111 ,ىـ1488

ؽشػ اٌٌافْخ َُٔ اٌىبفْخ/ أثٌ ّّشً ّضّبْ ثٓ  ,36

ىـ( ، زبمْك/ ٌِعَ ثنّبُ 646احلبعت اٌنؾٌُ )د 

اٌنغف،)د-ه(  ,آداة ٌٍّاْ اٌٍٍِْْ،ِيجْخ

 َ-1981,ىـ1411،

اٌقبؽيب يف فمو اٌٍغخ اٌْشثْخ ًِغبئٍيب ًعنٓ اٌْشة  ,37

يف والِيب/ أثٌ احلغني امحذ ثٓ فبسط ثٓ صوشّب 

ىـ( ، ِيجْخ زلّذ ٍِّ 395اٌمضًّين اٌشاصُ )د 

 َ-1997 ,ىـ1418،  1ثْنٌْ ، ه

فؾْؼ اٌجخبسُ/زلّذ ثٓ إمسبًّْ أثٌ ّجذ اهلل  ,38

ه (، زبمْك/ ِقيفَ  856) د اٌجخبسُ اجلْفِ

،  3ثريًد ، ه ,دّت اٌجُغب ، داس اثٓ وضري

 َ-1987 ,ىـ1417

ّّذح اٌمبسُ/ أثٌ زلّذ زلٌّد ثٓ امحذ ثذس اٌذّٓ  ,39

 ,ىـ( ، داس إؽْبء اٌرتاس اٌْشث855ِاٌْْين )د 

 ثريًد ، )د-ه( ، )د-د(-

أثٌ اٌفشط صّٓ اٌذّٓ ّجذ اٌشمحٓ ثٓ  ,فزؼ اٌجبسُ ,41

ه( ،  795 ثبثٓ سعت )دؽيبة اٌذّٓ اٌؾيري

زبمْك/ أثٌ ِْبر ىبسق ثٓ ٌّك اهلل ثٓ زلّذ ، داس 

 ,ىـ 1488اٌذِّبَ ،)د - ه( ،  ,اثٓ اجلٌصُ 

8111 -َ 

فزؼ اٌجبسُ ؽشػ فؾْؼ اٌجخبسُ/ أثٌ اٌفنً امحذ  ,41

ىـ( ، داس  858ثٓ ٍِّ ثٓ ؽغش اٌْغمالِٔ )د

 َ- 1959 ,ىـ 1379،  1ثريًد ، ه ,ادلْشفخ

دساعخ ٔمذّخ زبٍٍْْخ/ امحذ ّجذ  اٌمبّذح اٌنؾٌّخ ,48

اٌمبىشح ، )د-ه(  ,اٌَُْْ ّجذ اٌغين ، داس اٌضمبفخ

 َ-1991 ,ىـ1411، 
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اٌىبؽف ّٓ ؽمبئك اٌغنٓ/ ؽشف اٌذّٓ احلغني  ,43

زبمْك / ّجذ  ,ه( 743ثٓ ّجذ اهلل اٌيْيب )د

 –ِىزجخ ٔضاس ِقيفَ اٌجبص  ,احلّْذ ىنذاًُ 

 َ-1997 –ه 1417 , 1ه ,اٌشّبك 

ثٌ ثؾش ّّشً ثٓ ّضّبْ ادلٍمت ثغْجٌّو اٌىزبة/ أ ,44

ىـ( ، زبمْك/ ّجذ اٌغالَ زلّذ ىبسًْ ، 181)د 

 ,ىـ1418،  3اٌمبىشح ، ه ,ِىزجخ اخلبصلِ

1988-َ 

اٌىؾّبف ّٓ ؽمبئك غٌاِل اٌزنضًّ/ أثٌ اٌمبعُ  ,45

ىـ( ، 538زلٌّد ثٓ ّّشً عبس اهلل اٌضسلؾشُ )د 

 ,ىـ1417،  3ثريًد ، ه ,داس اٌىزبة اٌْشثِ

1987َ- 

اٌىٌاوت اٌذساسُ يف ؽشػ فؾْؼ اٌجخبسُ/  ,46

 ,ىـ( ، داس إؽْبء اٌرتاس اٌْشث786ِاٌىشِبِٔ )د 

 َ-1937 ,ىـ1356،  1ثريًد ، ه

ٌغبْ اٌْشة / أثٌ اٌفنً زلّذ ثٓ ِىشَ مجبي اٌذّٓ  ,47

ىـ( 711ثٓ ِنٌَس األٔقبسُ اٌشًّفِْ اإلفشّمِ )د 

 1994 ,ىـ1414،  3ثريًد ، ه ,، داس فبدس

-َ 

شثْخ ِْنبىب ًِجنبىب/ شبّبَ ؽغّبْ ، داس اٌٍغخ اٌْ ,48

 َ-1994 ,ىـ 1414اٌذاس اٌجْنبء ،  ,اٌضمبفخ

ادلضً اٌغبئش يف أدة اٌىبرت ًاٌؾبّش/ أثٌ اٌفزؼ  ,49

مْبء اٌذّٓ ٔقش اهلل ثٓ زلّذ ادلْشًف ثبثٓ األصري 

ىـ( ، زبمْك/ زلّذ زلِْ اٌذّٓ 637اٌىبرت )د 

-ه( ، ثريًد ، )د ,ّجذ احلّْذ ، ادلىزجخ اٌْقشّخ

 َ- 1999 ,ىـ 1481

احملشس اٌٌعْض يف رفغري اٌىزبة اٌْضّض/ أثٌ زلّذ ّجذ  ,51

احلك ثٓ غبٌت ثٓ ّيْخ األٔذٌغِ احملبسثِ )د 

ىـ( ، زبمْك/ ّجذ اٌغالَ ّجذ اٌؾبيف زلّذ ، 548

 ,ىـ1488،  1ثريًد ، ه ,داس اٌىزت اٌٍّْْخ

8118-َ 
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ِغين اٌٍجْت ّٓ وزت األّبسّت / أثٌ زلّذ ّجذ  ,51

ىـ( ، 761ثٓ ٌّعف مجبي اٌذّٓ ثٓ ىؾبَ )اهلل 

زبمْك/ ِبصْ ادلجبسن ، ًزلّذ ٍِّ محذ اهلل ، داس 

 َ-1985 ,ىـ 1415،  6دِؾك ، ه ,اٌفىش

ِفبرْؼ اٌغْت ، أثٌ زلّذ ثٓ ّّش فخش اٌذّٓ اٌشاصُ  ,58

 3ثريًد ، ه ,ىـ( ، داس إؽْبء اٌرتاس اٌْشث616ِ)

 َ- 1999 ,ىـ1481، 

ثٌ ثىش ّجذ اٌمبىش ثٓ ادلمزقذ يف ؽشػ اإلّنبػ/ أ ,53

زبمْك وبٍُ حبش ,ه( 471ّجذ اٌشمحٓ اجلشعبِٔ )د

 1988َ ,ه 1418 ,ّّّبْ  –داس اٌشؽْذ ,ادلشعبْ 

ِنبس اٌمبسُ ؽشػ سلزقش فؾْؼ اٌجخبسُ/ محضح  ,54

دِؾك ، )د-ه( ،  ,زلّذ لبعُ ، داس اٌجْبْ

 َ-1991 ,ىـ1411

مهِ اذلٌاِِ ؽشػ مجِ اجلٌاِِ/ ّجذ اٌشمحٓ ثٓ أثِ  ,55

ىـ( ، زبمْك/ 911الي اٌذّٓ اٌغٌْىِ )د ثىش ع

ِقش ،  ,ّجذ احلّْذ ىنذاًُ ، ادلىزجخ اٌزٌفْمْخ

 )د-ه( ، )د-د(-

 صبْٔبً/ اٌذًسّبد/

أعٌٍثب اٌْشك ًاٌزؾنْل يف احلذّش اٌؾشّف ، ىنبء زلٌّد 

( ، 19ؽيبة ، رلٍخ اٌرتثْخ ًاٌٍُْ ، عبِْخ ادلٌفً ، ُ )

1996 - 

 

 


