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 املقذمة

 بددنِ  دٍ محّمدد، و أجمعددينمِقددخَ  شددر ِ أعمدد   المُ والّسدد الةُ العددالمين والّصدد رب   للِ  الحمدددُ 
 أجمعين. و صحبوِ  لوِ آوعم   األمينِ  ادقِ الصّ  اللِ  عبدِ 
 :وبعدُ 

ويكفيندا دلدياًل عمد  ذلد   ةِ حوّيدوالنّ  ةِ المغوّيد بالمسدال ِ  رٌ زاخد بحدرٌ  النبوي   الحديثَ  فإنّ 
مددن  احُ رّ الُشدد قَ وتطددر   حويددةِ والنّ  ةِ المغوّيدد بالمسددال ِ  زاخددرةً  قددد جددا تْ  النبددوي   الحددديثِ  شددروحَ  أنّ 

 .حوِ والنّ  المغةِ  عمما ِ  وذكروا فييا آرا َ  ةٍ ميمّ  ةٍ ونحويّ  لغويةٍ  يا إل  مسال َ خاللِ 
 فددي الحددديثِ  ضددمينِ التّ  انتبدداىي مسدد لةُ  أثددارتْ  البخدداري   لشددروحِ قرا تددي  ال ِ ومددن ِخدد

 لد  مفاعيد َ إ تْ التدي تعددّ  الالزمدةِ  مدن األفعدا ِ  جوا قسماً خرّ  األحاديثِ  احَ ّن شرّ إحيث  بوي  النّ 
. ضدمينِ عمد  التّ  الزمدةً  التدي جدا تْ  يدةَ المتعدّ  جوا األفعدا َ أي خرّ  أو بالعكسِ  ضمينِ عم  التّ 

ىددددق وقدددد ٙ٘ٔ)ت  البخددداري   فدددي صدددحيحِ  ضدددمينِ التّ  عمددد  مسددد لةِ  و َ قدددي الّضدددميُ  وىدددذا البحدددثُ 
 ىدددق وشددرحِ ٕ٘ٛحجددر )ت  البدداري البددنِ  كفددتحِ  الحددديثِ  مددن شددروحِ  عمدد  مجموعددةٍ  اعتمدددتُ 
)ت وري كفممبدددال االحدددوذي وتحفدددةِ  ىددددقٕٔٙمسدددمم )ت  عمددد  صدددحيحِ  قىدددد ٙٚٙت ) الندددووي
ىددددق  ٕ٘ٛ)لممبدددردِ  والمقتضدددبِ  سددديبويوِ  ككتدددابِ  حدددوِ النّ  مدددن كتدددبِ  وعمددد  مجموعدددةٍ  قىددددٖٖ٘ٔ
 ه.ىدق وغيرِ ٕٚٙلفية ابن مال  )ت أىدق عم  ٜٓٓاالشموني ) وشرحِ 

 .خيرٍ  نا لك   قَ يوف   نْ أو تعال  أسالُ  اً وأخير  
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 التمهيذ
ى ؤد  ن تُددأو وفالدتُدد، وعطونددو حكَمددفيُ  أخددرَ  معندد  لفددظٍ  لفددظٍ  شددرابُ إالتضددمين : ىددو 

 معندددف لفدددظ   بون لفظددداً شدددر  وقدددد ي  )) ىشدددام : قدددا  ابدددنُ ، قٔ)حددددٍ وا نٍ آفدددي  واحددددٍ  مفدددظٍ بكممتدددان 
 .قٕ)ققى كممتينه أن تؤدي كممة مؤد  وفائدت  ، ف ذلك تضميناً م  س  ه وي  عطونه حكم  في  

قدا  ، واحددٍ  نٍ آمعنيدين فدي  عطدي الكممدةَ و يُ المعند  ألّند عطدا ِ إقوى في أ فالتضمينُ 
ََ نون ضم  يم يُ ىدق: ))ومن ش نيم أنّ ٖٛ٘الزمخشري ) جدراه و مُ جروَندفيُ  خدرَ آ معن  فعد ٍ  الفعَ 

معنيدددين  إعطدددا ُ  ضدددمينِ فدددي التّ  ن. والغددرُض معنددد  المتضدددم   رادةِ ع إو مدددويسددتعممونو اسدددتعمالَ 
وال تعددددددُد عينددددددا   : معندددددد   حَ ال تددددددرى كيدددددد  رَجددددددأ، معندددددد  عطددددددا ِ إوذلدددددد  أقددددددوى مددددددن 

يم تدد كموا أمددوالَ وال  غيددرىم : إلدد   وال تقحميددم عينددا  مجدداوزين قوِلدد إلدد ق ٛ)الكيدد عددنيم
 .قٖ)لييا آكمينققإوىا أي وال تضمّ قٕالنسا ) كم إل  أموالِ 

 فميحدددذرِ  :كقولددو تعدددال  الزمٍ  فعددد ٍ  معندد  متعددددٍ  ن فعددد ٌ م  َضدديُ  نْ أ ضدددمينِ التّ  وفالدددةُ 
االبتعدداد معندد  ن م  ُضدد ولكددنْ  متعدددٍ  ق فددإن )خدال ق فعدد ٌ ٖٙ)النددور هِ فون عددن أمددرِ خددالِ الدذين يُ 

وال  متعٍد كقولدو تعدال :  معن  فع ٍ  الزمٌ  فع ٌ  نُ م  ضَ بعن. وقد يُ  يَ دّ فعُ عراض والخروج واإل
 .قٗ)ن معن  وال تنووام  و ضُ لكنّ  الزمٌ  )عزمق فع ٌ  ق ألنّ ٖٕ)البقرة  كاحِ الن   قدةَ موا عُ عزِ تَ 

 بددو عمدد  و ُيعددّدىى بددو عمدد  معندداه األصددمي لكّنددعدددّ ال يُ  بحددر ٍ  فعدد ُ الى عددد  وقددد يُ 
 .ق٘)اهن معنم  ضُ  قد آخرَ  فع ٍ  معن 

 نَ ِمدد ونصددرناهُ مرادفددة )عمدد ق نحددو )) وجددا  فددي مغنددي المبيددب فددي معدداني )مددنق:
 .قٙ)عناه منيم بالنصرققنأي م، ق وقي  عم  التضمينٚٔ)االنسان القوم

ه دّ َعدد العربيددةِ  المغددةِ  عَ جَمددمَ  لكددنّ ، قٚ)عميددو قدداُس ال يُ  التضددمين سددماعيّ  نّ ألدد  إ وذىددب النحدداةُ 
 شروط: ثةِ بثال اً قياسيّ 

 الفعمين. بينَ  المناسبةِ  أوليا : تحقيقُ 
 .معيا المبُس  نُ ؤمَ ويُ  اآلخرِ  الفع ِ  عم  مالحظةِ  قرينةٍ  وثانييا: وجودُ 

 .العربيّ  التضمين الذوقَ  وثالثيما: مال مةُ 
 .قٛ)بالغي   رضٍ لغَ  الّ إل  التضمين إ المجو ِ  بعدمِ  َمجَمعُ وص  الأو 
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 اللُ  كدونَ يَ  نْ أ:  اإليمدانِ  ةَ الوَ َحد دَ َجدوَ  فيوِ  نّ كُ  نْ مَ  الثٌ ثَ ): قا ق ) نس عن النبيّ أعن  أواًل:
 فدرِ كفدي ال عودَ يَ  نْ أ كرهَ يَ  نْ ألل و  و إالّ بّ حِ ال يُ  ر َ المَ  ب  حِ يُ  وأنْ ، واىماا سِ ممّ  إليوِ  و أحب  ورسولُ 

 .قٜ)ُيقذَ  في النارق أنْ  هُ كما يكرَ 
 عدودُ وقدد جدا  يَ ، قٔٔ) ُ حدوّ تَ و يَ أ و يرجدعُ أ، قٓٔ)يرورةأن يعودق ىنا بمعند  الّصد)قولو 

)يعددددودق  أنّ  . والمعددددرو ُ قٕٔ)عزيددددزٍ  بيددددذا المعندددد  غيددددرُ  وروُده و يرورةِ بمعندددد  الّصدددد عُ رِجددددويَ 
ًا رّ قِ سدددتَ مُ  يعدددودَ  أنْ :و قدددا  ك ّنددد، االسدددتقرارِ  معنددد  نَ مّ َضدددو تَ ألّنددد ياه بفدددو عددددّ لكّنددد بدددإل ى يتعددددّ 
 .قٖٔ)فيو

و أ، نّ رُ صددديأي لتَ ق ٗٔ)ق ٛٛ )األعدددرا  نددداتِ مّ فدددي مِ  نّ ودُ ُعدددأو لتَ  ومثمدددو قولدددو تعدددال 
 ألنّ  نددو عمدد  التغميددب أي غّمددب الجماعددة عمدد  الواحدددِ إنددا وقيدد  تِ مّ فددي مِ  نّ مُ دخُ و لتَددأ نّ عُ رجِ لتَدد
عمد   الجميدعُ  بَ م ديم فغُ آبدالِ  مندوا معدو كدانوا عمد  ديدنِ آالدذين  يم لكدنّ عمد  ديدنِ  عيبًا لم يكنْ شُ 

ََ  نّ إ. وقيددد  قٙٔ)الواحدددِ  َّ مدددنكم  كنْ عمددد  الحدددا  أي لددديَ  نصدددبٍ  عِ فدددي موِضددد والمجدددرورَ  الجددداّر
العيندي  وذىدبَ  .قٛٔ) لوسديّ آلا هُ دّ ورَ ، قٚٔ)نداتِ مّ لييدا كدالنين فدي مِ إ نّ و لتعودُ أمن قريتنا  الخروجُ 

ي أ)فدديق جددا  بمعندد  )إلدد ق عمدد  ر  نّ إبدد   و عمدد  التضددمينِ ممُددحَ  ال يجددوزُ  الحددديثَ  نّ ألدد  إ
عمدد  الكرمدداني الددذي  هِ فقددا  فددي رد   .قٜٔ)فيمددا بينيددا الجددر   حددرو ِ  ندداوبِ ت الكددوفيين فددي جددوازِ 

نّ   ٌ عس د: )وىددذا تَ  عمدد  التضدمينِ  جُ ر  َخديُ  الحددديثَ  أن   إلد  ذىدبَ  ىنددا بمعند  )إلدد ق  قفدي)مددا وا 
. قٕٓ)ندداققتِ م    مِ إلدد نّ رُ يِصددق أي لتَ ٛٛ األعددرا ) ندداتِ مّ فددي مِ  نّ عددودُ تَ أو لَ فددي قولددو تعددال   اكمدد

 نّ نددا أي لتصدديرُ تِ م  فددي مِ  نّ و لتعددودُ أومعندد  )قددا  : ) حيددثُ  يددةِ آلو لنفُسدد القرطبددي   تفسدديرُ وىددو 
 .قٕٔ)ناققتِ م  مِ   لإ

و ف جاَبددد حسدددانِ واإل يمدددانِ واإل سدددالمِ إلاق عدددن ) سدددو ِ لمرّ  جبريددد َ  سدددؤا ِ  فدددي حدددديثِ  ثانيدددًا:
 .قٕٕ)قعثِ بالبَ  نَ ؤمِ و وتُ مِ و ورسلِ و وبمقابالل وماللكتِ  نَ تؤمِ  نْ أ يمانُ اإل : قا ):ق)الرسو ُ 

معندد   نَ مّ َضدتَ بدداللق  نَ ؤمِ تُد أنْ )و قوَلد ولديس كدذل  فددإنّ ، كددرارالت   مُ وىِ ُيد اىدذ بدد نّ  بدييوقدا  الطّ 
 عميدددو ابدددنُ  بَ ّقددد. وعَ قٖٕ)كدددذا بفدددًا رِ عتَ مُ  قَ د  َصدددتُ  أي أنْ ،  ِ بالبدددااه وليدددذا عددددّ ، بدددوق  َ تعتدددرِ  أنْ )

 .قٕٗ)دعوى التضمينقق  لإفال يحتاج  بالبا ِ ى عدّ ضًا يُ أي صديقُ والتّ )) :حجر فقا 
 معنددد  االعتدددرا ِ  يمدددانِ إلا تضدددمينَ   عدددادّ  ي: الطيبددد قمدددتُ )):  ه العيندددي فقدددا وردّ 

ال  قدددا َ   يُ حتّددد االعتدددرا َ  يمدددانِ اإل دعدددوى تضدددمينِ    ال يمندددعُ لبددداالتصدددديق يتعددددى با وكدددونُ 
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 مدن بالشدي ِ آو )) :منظدور قدا  ابدن ىو التصدديقُ  واإليمانُ  قٕ٘)دعوى التضمينقق  لإ يحتاجُ 
أي  قٚٔيوسدددد  ) لنددددا بمددددؤمنٍ  أنددددتَ ومددددا   العزيددددزِ  نزيدددد ِ فددددي التّ )) : وقددددا  قٕٙ)قققَ صدددددّ 
 ى التصدديق بالبدا  ألنّ عدد  ى بالبدا  كمدا يُ عد  . فاإليمان يُ قٕٚ)ققالتصديقُ  : واإليمانُ ، قٍ بمصد  

 .ىو التصديقُ  إليمانَ ا
َِ  يددا فقالددت إنْ يا فددي كتابتِ لُ تسدد  بريددرةُ  أتتيددا)عددن عالشددة قالددت  ثالثددًا:   أىَمدد أعطيددتُ  شددلِت
 .قٕٛ)ليق الوال ُ  ويكونُ 

  األنفدددددا ِ  عدددددنِ  ويسددددد لون َ ى بعدددددن : قدددددا  تعدددددال  ُيّعدددددد   أنفدددددي )سددددد  ق  األصددددد 
 .قٜٕ)قٔ األنفا )

 يا في أمدرِ يطعبمعن  تست يا بمعن  االستعطا ِ ا كان سؤالُ لمّ  ولكنْ )) : قا  العيني
عددنق التددي ىددي ) اه بفددي التددي ىددي لمظرفيددة بددد َ أي عدددّ ، قٖٓ)ققر ِ الّظدد بكممددةِ  يَ د  يددا ُعددكتابتِ 

ت ) قدددا  ابدددن بدددري)جدددا  فدددي لسدددان العدددرب : )، يعطتسدددت ىندددا بمعنددد  تسددد  ُ  ألنّ  لممجددداوزة
محمددد ) كمأمددوالَ  يسدد لكموال قددا  تعددال  : ، إيدداهو سددتعطيتُ ابمعندد   الشددي َ  وسدد لتُ ىدددق  ٕٛ٘
 .قٖٔ)قٖٙ

 إحددىوقدد جدا  ذلد  فدي  قتستعين) معن  نَ م  ضُ س  ق )ت أنّ  إل  حجر وذىب ابنُ 
 .قٕٖ)الحديثِ  رواياتِ 
 يحِ مدددن َفددد الحدددر   ةَ دّ ِشددد فدددإنّ  الةِ الّصددد دوا عدددنِ برِ  فددد الحدددر   اشدددتد   إذا)ق قدددا  الرسدددو  )رابعدددًا:
 .قٖٖ)قمَ جينّ 

ٍَ  دَ وورَ  قبالصالة) الرواياتِ  في أغمبِ  دَ ورَ   .قٖٗ)الةقالصّ  عنِ ) في روايٍة
ددددوا بدددرِ أومعنددد  ، وقيددد  زالددددة، لمتعديدددة والبدددا ُ )) :حجدددر قدددا  ابدددنُ   عمددد  سدددبي ِ  رواأخ 

َِ أي  التضمينِ   صدحيحٍ  و لمتعديدة غيدرُ قولُد)بدو فقدا  : )العيندي تعق   لكدنّ ، قٖ٘)ققالصالةَ  رواأخ 
 .قٖٙ)ققبين اليمزة والبا  الالزمِ  في تعديةِ  عُ جمَ و ال يُ ألنّ 

 : ىشدام حيدث قدا  ده ابدنُ ىدو مدا يؤّيد بداليمزةِ  والتعديدةِ  البا ِ  بينَ  الجمعِ  جوازِ  وعدمُ 
ق ٕٓالمؤمندون ) ىنتنبدت بالدد   ق وأمدا بزيددٍ  أقمدتُ ) يجدْز  لدمْ  متعاقبدانِ  والبا َ  اليمزةَ  وألنّ ))

َِ ُخدفَ ، وثالثَد و وكسدرَ َلدأوّ  فيمن ضم    فدالظر ُ ، لممصداحبة يدانّ أعمد   أوالبدا ق )ج عمد  زيدادةر 
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أو أّن ، ىنصدباحًا لمدد  مُ  أي تنبدت الثمدرَ ، المفعدو ِ  أو، ىنلمدد   أي مصداحبةً  من الفاع ِ  حا ٌ 
 كقو  زىير:، تَ تنبت ي تي بمعن  نبَ 

          ِ ِ   ر أ يت  ذ وي الحاجات  ول  ت ف إ ذا ن ب ت  الب قل   ح   (73)(( ب يوت ه م       ق طينًا ب ها ح 
 

يدددة فدددي روايدددة )عدددنق ولددديس فدددي روا التضدددمينَ  حجدددر فدددي أنّ  العيندددي ابدددنَ  بَ وتعّقددد
 .قٖٛ)البا ق)

بداليمزة قبد   ىتعدّ  الفع َ  وليست لمتعدية وذل  ألنّ  والذي يبدو لي أن )البا ق زالدةٌ 
يددا ىددو دخولُ  فيددو البددا ُ  ا تددزادُ أّن مّمدد بددو حيددث مددن المعددرو ِ  عمدد  المفعددو ِ  البددا ُ  تدددخ َ ، أنْ 

 قولدددددددوق و ٜ٘ة البقدددددددر ) كدددددددةيمُ التّ  إلددددددد كم يوال تمقدددددددوا ب يددددددددكقولدددددددو تعدددددددال   عمددددددد  المفعدددددددو ِ 
  ةخَمدالنّ  ذعِ بِجد ي إلي ِ ز  ىُ و( البدا ق )بمعند  )): ا عدن فيدي وأّمد .قٜٖ)ىدا كثيدرٌ ق وغيرُ ٕمدريم

الة بالّصددد والمدددرادُ ، الحدددر   ةُ شدددد   تنكسدددرَ  إلددد  أنْ  يدددا المعتدددادَ أو ىدددي لممجددداوزة أي تجددداوزوا وقتَ 
 .قٓٗ)ياققوقتَ   ِ غالبًا في أوّ  بيا الحر   شتد  يي التّ  يا الصالةُ الظير ألنّ 

 األصدد ُ البددا ق ىددو ) بينيمددا أنّ  والفددرقُ )) : الددروايتين بددينَ  وقددا  العينددي فددي الفددرقِ 
 ألنّ  وقيد  ىمدا بمعند  واحددٍ  بدردينَ عنيدا مُ  رواأخ  أي  معن  الت خيرِ  ففيو تضمينُ  قعن)ا وأمّ 
 .قٔٗ)ققوبالقوسِ  عن القوسِ  رميتُ )) : بمعن  البا  كما يقا  ت تيعن : 

العينددي  إليددوعددنق بمعندد  البددا  كمددا ذىددب ) جددي ُ حجددر. وأمددا مَ  نِ ابدد يَ أر  دُ وىدو يؤّيدد
 .قٕٗ)ٌَ صحيح في المغة والعكُس  حجر فواردٌ  و ابنُ وسابقُ 

 .قٖٗ)بقخضَ ضعوا لي ماً  في المِ )ي فيو و الذي توف  ق في مرضِ ) سو ِ الرّ  قو ُ  خامسًا:
 .قٗٗ)ضعوني ماً ق)قولو )ضعوا لي ماً ق روي بالالم وروي بالنون 

جيددددا امددددا الروايددددة بددددالنون فخر   وجددددوُ أ ق٘ٗ))الددددالمق بحددددر ِ  حجددددر والروايددددةُ    ابددددنُ قددددا
أي ضدددعوني فدددي  الخدددافضِ  أو عمددد  ندددزعِ  معنددد  االعطدددا ِ  الوضدددعِ  الكرمددداني عمددد  تضدددمينِ 

عمدد  رأي ، قٚٗ) زنددا التقددديمَ ب مقدددم عميددو إن جوّ خَضددعددن المِ  تمييددزٌ  المددا َ  أو أنّ  .قٙٗ)المددا 
 ين وأكثدرِ يالبصدر  لددى أكثدرِ  جدالزٍ  مالد  وىدو غيدرُ  د وابدنِ ي والمبدر  الكسالي والجرمي والمازن

 .قٜٗ)ققوجوٌ  فموُ  ضمينِ معن  التّ  إالّ   ٌ ىذا تعسّ  ك   )): ه العيني وقا  . وردّ قٛٗ)الكوفيين
 .قٓ٘)قد  الجَ  من َ  د  ذا الجَ  وال ينفعُ ) كوعِ الرّ  و منِ رأسِ  رفعِ  ق بعدَ ) سو ِ الرّ  قو ُ  سادسًا:



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 قٕٚٓٓ) آيارق                     ٘ق                  العدد )ٗٔالمجمد )

 ٜٔٓ 

 .قٔ٘)من  وِ حظ     او بد ِ طاعتِ  نيا بذل  أي بد َ و من الدّ من  حظ   ينفع ذا الحظ  أي وال 
ينفع وينبغددددي أن يكددددون ينفددددع دمندددد ق متعمددددق بدددد)و وقولُدددد)) : العيددددد دقيددددقِ  وقددددا  ابددددنُ 

وجدو الدذي يقدا  فيدو حظدي الالجد عمد   إل متضمنًا معن  يمنع أو ما يقاربو وال يعود من  
حظدي مند  )أي كمدا يقدا   قٕ٘)أو كثيدر عنايتد  أو رعايتد  لديققمن  قمي  أو كثيدر بمعند  

 .قٖ٘)كثير ألن ذل  نافعةق
ق )فرأيدت قو  ابن عمر رضي الل عنيمدا فدي الرؤيدا التدي قصديا عمد  الرسدو  ) سابعًا :

ذاو البلددر  ىددي مطويددة كطدديّ  فددإذا، النددار إلدد  يبدد ذىبافدد أخددذانيممكددين  نددوم كدد نّ الفددي  ليددا  ا 
 .قٗ٘)قرنانق

ذا)قولددو  قددرنينق عمدد  الجددر )وفددي روايددة ، بددالرفع فددي روايددة الجميددور قليددا قرنددان وا 
 .ق٘٘)و النصبأ

فيددو شدديلًا فحددذ  )ن )أ  نيددا مجددرورة عمددأعمدد   تْ َجددر  خُ وقددد وىددذه الروايددة مشددكمة 
مدن قدرأ  قٙ٘)ذا ليا مث  قرنينق وىو كقرا ةفإ)إليو عم  ما كان عميو وتقديره   المضا  ر وت
  اآلخدددرةيددداة الددددنيا والل يريدددد حالتريددددون عدددرض  ق بدددالجر أي يريدددد عدددرض ٚٙ )األنفدددا

 .قٚ٘)ققاآلخرة
 فددإذا) ذاق الفجاليددة معندد  الوجدددانِ إ) تضددمينِ عمدد  نصددب فيددو لا حمميددا عمدد  اواّمدد
 ان العِقددرب أظددنكنددت )):  . وىددو كمددا يقددو  الكوفيددون فددي قددوليمقٛ٘)ليددا قددرنينق بدي وجدددتُ 

. وتضدمين )إذاق قٜ٘)ققىداإياوجددت ىدو  فدإذاإن معنداه  ياىداإىدو  فدإذازنبدور لأشٌد لسعة مدن ا
الكدددوفيين فدددي  جددد َ االنبددداري حُ  ال يرضددداه البصدددريون وقدددد رّد ابدددنُ  قوجددددت)الفجاليدددة معنددد  

 .قٓٙ)ذل 
 و عمدد  المسددالةِ تعميِقدد فقددا  فددي معددرضِ  الشدداذةِ  ىشددام مددن المغدداتِ  وقددد جعميددا ابددنُ 

 كدالجزمِ ، الفصدحا ِ  واسدتعما ِ  القيداسِ  ثبدت فخدارٌج عدنِ  إنْ  اىداق))أما )فإذا ىدو إيّ  : ةِ الزنبوريّ 
نْ  ال يمتفتدددون لمثددد ِ  ووأصدددحابُ  وسددديبويوِ ، قلعددد ّ ) بدددد بدددد)لمق والجدددر    بِ العدددرَ  بعدددُض  مَ تكّمددد ذلددد  وا 

ق وجددتُ )معند   نةً متضدم   جدا تْ  قإذا) أنّ  الدذي زعدمَ  اطِ الخّيد بكر بدنِ  أبي رأيَ  ورد   قٔٙ)بوقق
 .قٕٙ)االسمينقق )وَجدق ينصبُ  ألنّ )) ةِ الزنبوريّ  لةِ  في المس
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ددديُ  أوو ِندددداو  ييُ  فددد بواهُ  طدددرةِ عمددد  الفِ  دُ وَلددديُ  مولدددودٍ  )كددد    ق) اللِ  رسدددو ِ  قدددو ُ  ثامندددا:  أوو رانِ نص 
 .قٖٙوقسانِ مج  يُ 

 ىشدددام الخضدددراوي جعددد  ىدددذا الحدددديثَ  ابدددنَ  ىشدددام فدددي مغندددي المبيدددب أنّ  ذكدددر ابدددنُ 
ىمدا  أبدواهُ    يكدونَ حتّ  طرةِ عم  الفِ  دُ ولَ يُ  مولودٍ  ك   ) بمفظِ  هفذكر ،   لالستثنا ِ حتّ  لورودِ ًا شاىد
دايي المددذانِ  دديُ  أوو ِندددو  عمددد   دُ وَلدددفًا أي يُ ذو عمددد  أّن فيدددو حددَجددتخر   أنْ وقدددا  ولددد  ، قٗٙ)وقرانِ نص 

 .ق٘ٙ)عم  بابيا يعني فتكون لمغايةِ ،   يكونَ عم  ذل  حتّ  ر  ويستمِ  طرةِ الفِ 
 .قٙٙ) ش  نَ ن معن  يُ ُضم   قدولَ يُ ) أنّ  إل ي وذىب نصار ىشام األ ه ابنُ دّ ر  وقد

 األسدودِ  مردويدو مدن طريدقِ  ابدنِ  فدي تفسديرِ  الحدديثَ  وقدد وجددتُ )) : حجدر قا  ابنُ 
يددا نع نَ بدديّ   يُ عمييددا حتّدد فمددا تددزا ُ  طددرةِ تولددد إاّل ُوِلددَدْت عمدد  الفِ  ةٌ مَ نَسدد ليسددتْ ) سددريع بمفددظِ  بددنِ 
 الدذي سداقو الخضدراوي لدم أرهُ  مفدظُ ال))و  : قا  . ثمّ قٚٙ)ققرَ المذكو  االحتما َ  دُ وىو يؤيّ ، يالسانُ 

 .قٛٙ)في الصحيحينقق
مدا  تديأمّ عدن  تجداوزَ  اللَ  ق )إنّ ) قدا  الرسدو ُ  :ىريرة رضي الل عنو قا  أبيعن  تاسعًا:

 .قٜٙ)مقكمّ تَ  أو لم تعم ْ  ىا مابو صدورُ  وسوستْ 
وىدو ، ىا فاعد ٌ صددورَ  أنّ  ىا عمد صددورِ  برفعِ  ىاق رويَ ما وسوست بو صدورُ )قولو 

َْ  ُس وسوِ ما تُ  مُ ونعمَ ) وقولِ  ث ُ مِ   .قٓٚ)فييا وق فال إشكا َ سُ بو نَ 
بددو  تْ ثَ أي مددا حددد   قثَ حدددّ )معندد   قوسددوس) ىا عمدد  تضددمينِ صدددورِ  وروي بنصددبِ 

ده فددي ويؤّيدد تدديأمّ عمدد   يعددودُ  مسددتترٌ  ضددميرٌ  بددو والفاعدد ُ  ىا مفعددو ٌ ىا عمدد  أّن صدددورَ صدددورَ 
 .قٔٚ))أنفسياق ياق بنصبِ بو أنفسَ  ثتْ ما حدّ ) بعض الرواياتِ 

 .قٕٚ)قيفعموا بي أنْ م يوما عسيتَ ) لعمرَ  بكرٍ  أبي قو ُ  عاشرًا:
جراِلدد آخددرَ  معندد  فعدد ٍ  فعدد ٍ  تضددمينِ  ةِ عمدد  صددحّ  ىددذا شدداىدٌ )قددا  ابددن مالدد : )  ووا 

، جراىدامُ  جريدتْ وأُ  قحسدب)معند   نتْ م  قدد ُضد عس ق في ىذا الكدالمِ )فان  في التعديةِ  جراهُ مُ 
 و مفعددو ٌ ّنددأ)أن يفعمددواق تقددديرًا عمدد   ونددّص  أو  و مفعددو ٌ ّنددأالغددالبين عمدد   ضددميرَ  فنصددبتْ 

لدلال  قجدي  بدد)أنْ  كمدا لدو كدان بعدد حسدبق ولكدنْ  قعاريًا مدن )أنْ  يكونَ  و أنْ وكان حق  ، ثانٍ 
 مفعددولي )حسددبق فددال يا مسددد  بصددمتِ  ق قددد تسددّ )أنْ  ألنّ ، ضدداىاتة عددن مقعسدد ق بالكمّيدد)تخدرج
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مفعولييدا. ومدن ذلد  قدو  الشداعر  مسدد   ةً بدداًل مندو وسدادّ   ِ األوّ  يا بعدد المفعدو ِ يستبعد مجيلُ 
 .قٖٚ)

 تجيئا  أن   ك  ما حسبت   وجئت                                     
مدن  في قدو  قوسع)ق معن  رحب)تضمينُ  قحسب)معن   قعس ) تضمينِ  ونظيرُ 

 .ق٘ٚ)لكرمانيققا في طاعةِ  كم الدخو ُ رحب) قٗٚ)قا 
 والمددديمَ  واليدددا َ  خطدددابٍ  عسددديتيمق حدددر َ )تدددا   وىدددو جعددد ُ  آخدددرَ  ز فيدددو وجيددداً وجدددوّ 

 را  فدي كدونِ فدلم وفيدو نصدرٌ  حسدنٌ  يفعموا بيق وىذا وجوٌ  عساىم أنْ ما ) عس ق والتقديرُ )اسمَ 
ََ كمتَ أراي)  تا  .قٙٚ)الكا  والميمقق رأىوفاع   خطابٍ  ق حرَ 
 

 اخلامتة
 :البحثِ  من خال ِ  التي ظيرتْ  النتال ِ  أىم   ذكرَ أ أن د  أو  البحثِ  إكما ِ بعد 

 اًل :و  أ
 ةِ العربّيددد المغددةِ  مجمددعُ  ختددارَ او ، حدداةِ النّ  ة لدددى أكثدددرِ سددماعيّ  ةٌ لغوّيدد ظدداىرةٌ  ضددمينُ التّ 

 و لغدرضٍ اسدتخدامُ  يكدونَ  نْ أو  العربدي   لمدذوقِ  ضدمينِ التّ  مدةَ  بين الفعمين ومال المناسبةِ  تحقيقَ 
 .بالغي  

 ثانيًا:
 .معن  فعٍ  متعٍد وبالعكس الالزمُ  الفع ُ  نُ ضم  قد يُ 

   ثالثًا :
عمد   الحدديثِ  احُ رّ جيا ُشدخر   البخاري   في صحيحِ  ةِ النبويّ  األحاديثِ من  كثيرٌ  وردتْ 

 .ضمينِ التّ  رادةِ إ
عمدد   أو الخددافضِ  و عمدد  نددزعِ أ ضددمينِ عمدد  التّ  الواحدددةُ  ةُ النحوّيدد المسدد لةُ  جُ خددر  قددد تُ 

 أوجدوٍ  ةَ عدد   تحتمد ُ  يداأنّ عمد   الحدديثِ  احُ ر  جيدا ُشدخر   المسدال ِ  بعدَض  أنّ أي  خدرَ آ نحوي  رأي 
   .ضمينُ منيا التّ 

جيددا عمدد  خر   نْ فمددنيم َمدد األحاديددثِ  مددنِ  قسددمٍ  ختمفددوا فددي تخددري ِ ا الحددديثِ  احَ ر  ُشدد إنّ 
 .ضمينِ دعوى التّ  ردّ  و آخرَ  جيا عم  وجوٍ ومنيم من خر   ضمينِ التّ 
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 خيرٍ  لك    قُ الموف   لي واللُ  للُ ا رَ ىذا ما يس  
 

 اهلوامش
 .ٕٔ/ٖومعاني النحو  ٜٛٛ-ٜٚٛ/ٕينظر : مغني المبيب  -ٔ
 .ٜٛٛ-ٜٚٛ/ٕمغني المبيب  -ٕ

 .ٕٖٓ/ٔوالنظالر األشباهوينظر ، ٕٛٗ-ٔٛٗ/ٕالكشا   -ٖ

ومعدددداني ٜٛٛو ٓٛٙ/ٕنددددي المبيددددب غمو  ٕٖٓ/ٕينظددددر: شددددرح الرضددددي عمدددد  الكافيددددة -ٗ
 .٘ٔ/ٖالنحو 

 .ٖٛٓ/ٕينظر : الخصالص  -٘

 .ٕٗٗ/ٔمغني المبيب  -ٙ

 .٘ٔ/ٖومعاني النحو ، ٖٙٗ/ٕينظر : النحو الوافي  -ٚ

ينظددددددددر النحددددددددو ، ٛٓٗ- ٚٓٗ وحاشددددددددية الخضددددددددري ٕ٘٘مغنددددددددي المبيددددددددب  ينظددددددددر:  -ٛ
 .٘ٔ/ٖومعاني النحو  ٖٙٗ/ٕالوافي

وصددحيح مسددمم بشددرح ، ٖٓٔ/ٖحمددد أوىددو فددي مسددند  ٓٙ/ٔالحددديث فددي فددتح البدداري  -ٜ
وكنددز العمددا  ، ٗٚٗ/ٔوصددحيح ابددن حبددان  ٖٚٔ/ٗوسددنن الترمددذي ، ٕٔ/ٕالنددووي 

٘ٔ/ٛٓٛ. 

والدددديباج عمدددد  المسددددمم ، ٕٙ/ٔوفدددتح البدددداري  ٗٔ/ٕينظدددر: شددددرح صدددحيح مسددددمم  -ٓٔ
 .ٖٖٔ/ٚوتحفة االحوذي ، ٖٛٚ/ٖوفيض القدير  ٜ٘/ٔ

 .ٖٔ/ٚتحفة االحوذي  ينظر: -ٔٔ

 .ٖٖٔ/ٚوتحفة االحوذي  ٖٛٚ/ٖينظر : شرح صحيح مسمم  -ٕٔ

 .ٛٗٔ/ٔوعمدة القاري ، ٕٙ/ٔري وفتح البا ٗٔٔ/ٔينظر شرح الكرماني  -ٖٔ

 .ٖٛٚ/ٖوفيض القدير ، ٕٙ/ٔينظر فتح الباري  -ٗٔ

وروح ، ٖٓٗ/ٖوالبرىدددددان فدددددي عمدددددوم القدددددران ، ٕٓ٘/ٚينظدددددر : تفسدددددير القرطبدددددي  -٘ٔ
 ٜ/ٕالمعاني 

 .ٕ/ٜوروح المعاني ، ٜٔٓ/ٕومغني المبيب  ٓٗ/ٔينظر تفسير البيضاوي  -ٙٔ
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فددي  األصددو مددا بينيا:وينظددر تندداوب حددرو  الجددر في، ٛٗ/ٔ يالقددار ينظددر عمدددة  -ٚٔ
وشدددرح الرضدددي  ٘ٔ/ٛوشدددرح المفصددد   ٖٛٓ/ٕوالخصدددالص ، ٙٓ٘-٘ٓ٘/ٔالنحدددو 

 .ٔٔٔ/ٔومغني المبيب ، ٙٓ٘-٘ٓ٘/ٔعم  الكافية 

 .ٕ/ٜينظر روح المعاني  -ٛٔ

ة يدددددس عمددددد  يوحاشددددد ٙ-ٗ/ٕ حوشدددددرح التصدددددري ٔٔٔ/ٔمغندددددي المبيدددددب ينظدددددر : -ٜٔ
 .ٛ-ٜ/ٖومعاني النحو  ٜٕٕ- ٕٛٚ/ٔوحاشية الخضري  ٘-ٗ/ٕالتصريح 

 ٛٗٔ/ٔعمدة القاري  -ٕٓ

 ٕٓ٘/ٚتفسير القرطبي  -ٕٔ

 .ٗٔٔ/ٔالحديث في فتح الباري  -ٕٕ

 .ٖٜٕ/ٔوعمد القاري  ٚٔٔ/ٔفتح الباري  ينظر :  -ٖٕ

 ٚٔٔ/ٔفتح الباري  -ٕٗ

 ٖٜٕ/ٔعمدة القاري  -ٕ٘

   ٖٖٕ/ٔلسان العرب  - ٕٚو ٕٙ

 ٓ٘٘/ٔالحديث في فتح الباري  -ٕٛ
 ٕٕٕ/ٗوعمدة القاري ، ٔ٘٘/ٔينظر: فتح الباري  -ٜٕ
 ٕٕٕ/ٗعمدة القاري  -ٖٓ
 ٙ٘ٗ/ٗلسان العرب  -ٖٔ
 ٔ٘٘/ٔينظر : فتح الباري  -ٕٖ
وصددحيح مسددمم بشددرح ، ٕٔٔ يوينظددر مسددند الشددافع ٘ٔ/ٕالحددديث فددي فددتح البدداري  -ٖٖ

 ٛٔٔ/٘النووي 
 ٕٓ/٘وعمدة القاري  ٚٔ/ٕينظر فتح الباري  -ٖٗ
 ٚٔ/ٕفتح الباري  -ٖ٘
 .ٕٓ/٘عمدة القاري  -ٖٙ
 .ٔٔوالبيت لزىير في ديوانو ، ٜٖٔ/ٔٔمغني المبيب  -ٖٚ
 ٕٓ/٘ينظر عمدة القاري :  -ٖٛ
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 ٔٔٗ 

 وشددددرح الكافيددددة لمرضددددي ٗ/ٕوٕٜ/ٔينظددددر زيددددادة البددددا  فددددي المفعددددو  فددددي الكتدددداب -ٜٖ
 .ٛٗٔ-ٚٗٔ/ٔومغني المبيب ، ٕٖٛ/ٕ

 .ٚٔ/ٕفتح الباري  -ٓٗ
 ٕٓ/٘عمدة القاري  -ٔٗ
لمعدداني لمزجدداجي وحددرو  ا ٜٖ٘دب الكتدداب أينظددر مجددي  عددن بمعندد  البددا  فددي  -ٕٗ

 ٕٗٗ/ٗوخزانددددة االدب ، ٙٙ-٘ٙ/ٗٔوالمخصددددص ، ٜٛٔ/ٔورصدددد  المبدددداني  ٗٚ
والكشدددا   ٘ٙ/ٗٔوينظدددر مجددي  البدددا  بمعندد  عدددن فددي المخصدددص  ٗ٘/ٖومعدداني 

 ٕٕ-ٕٔ/ٖومعاني النحو ، ٛٗٔ/ٔومغني المبيب  ٙٚ/ٕوالتفسير الكبير  ٖٛٛ/ٔ
فييددا يغسدد  جانددة شددبو اإل والمخضددب بكسددر المدديم : ٕٚٔ/ٕالحددديث فددي فددتح البدداري ددد ٖٗ

 .ٗٚٔ/ٕوفتح الباري  ٕٓٔ/ٖوينظر لسان العرب ، ثيابال
 ٗٚٔ/ٕينظر فتح الباري  -٘ٗوٗٗ
 ٗٚٔ/ٕينظر فتح الباري  -ٙٗ
 .ٗٚٔ/ٕينظر عمدة القاري - ٚٗ
مسدددالة  ٕٕٛ/ٕ واإلنصدددا ، ٖٙ/ٖوالمقتضدددب ، ٕ٘ٓ/ٔتنظددر مسدددالة فدددي الكتددداب  -ٛٗ

 .ٚٚٚ/ٕفية الشافية وشرح الكا ٗٚ/ٕوشرح المفص   قٕٓٔ)
 .ٗٚٔ/ٕعمدة القاري  -ٜٗ
 .ٕٗٔ/-وعمدة القاري  ٕٖٖ/ٕالحديث في فتح الباري  -ٓ٘
والزاىدددر  ٕٙ٘/ٔوغريدددب الحدددديث البدددن سدددالم  ٜٖٗ/ٔبدددن قتيبدددة الغريدددب الحدددديث  -ٔ٘

 .ٕٖٖ/ٕوفتح الباري  ٕٓٚ/ٔوالنياية في غريب الحديث  ٜٔ/ٔ
 .ٕٗٔ/ٙوعمدة القاري  ٖٖ/ٕي وينظر فتح البار  ٕٖٔ/ٔ األحكام أحكام -ٕ٘
 .ٕٗٔ/ٙوعمدة القاري  ٕٖٖ/ٕفتح الباري  -ٖ٘
 .ٙ/ٖالحديث في فتح الباري  -ٗ٘
 .ٜٙٔ/ٚوعمدة القاري  ٘ٚ/ٖوفتح الباري  ٘ٛٔ/ٙشرح الكرماني  -٘٘
 .ٛٚ/ٕبن عقي  اوشرح  ٓٓٔ/ٕحمن ر مال  ما من بو الإتنظر القرا ة في  -ٙ٘
 .٘ٛٔ/ٙالكرماني ينظر شرح الكرماني وىذا تخري   ٚ/ٖفتح الباري  -ٚ٘



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 قٕٚٓٓ) آيارق                     ٘ق                  العدد )ٗٔالمجمد )

 ٔٔ٘ 

 .ٜٙٔ/ٚوعمدة القاري  ٚ/ٖوفتح الباري  ٘ٛٔ/ٙينظر شرح الكرماني  -ٛ٘
ق ٜٜمسددددد لة ) ٘ٓٚ/ٕنصدددددا  مسددددد لة فدددددي اإلالوتنظدددددر ، ٘ٛٔ/ٙرمددددداني شدددددرح الك -ٜ٘

 ٕ٘ٔ/ٔومغني المبيب 
 .ٜٗٔ/ٖق وشرح الكافية لمرضي ٜٜمس لة ) ٘ٓٚ/ٕينظر االنصا   -ٓٙ
 .ٜٚٗ/ٔ :وينظر  ٕ٘ٔ/ٔيب مغني المب -ٔٙ
 ٕ٘ٔ/ٔمغني المبيب  -ٕٙ
 ٕٙٗ/ٖالحديث في فتح الباري  -ٖٙ
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٖوفتح الباري ، ٓٚٔ/ٔينظر مغني المبيب  -ٙٙ و ٘ٙ و ٗٙ
وتفسددير ابددن الكثيددر  ٔ٘ٔ/ٜوينظددر الحددديث فددي تفسددير الطبددري  ٕٔ٘/ٖفددتح البدداري -ٚٙ

ٕ/ٕٕٚ. 
 ٕٔ٘/ٖفتح الباري -ٛٙ
وكنددددز العمدددددا   ٚ٘ٔ/ٙوينظدددددر سددددنن النسددددالي  ٓٙٔ/٘البدددداري الحددددديث فددددي فددددتح  -ٜٙ

ٕٔ/ٔ٘ٛ. 
 .ٛٛ/ٖٔوعمدة القاري  ٔٙٔ/٘ينظر فتح الباري  -ٔٚوٓٚ
 .ٜٗٗ/ٚالحديث في فتح الباري  -ٕٚ
، ٜٕٚ/ٔينظدددر التسددديي  ، لينددداق وىدددو مجيدددو  القالددد إلسدددان السدددو  تيددددييا ) صددددرهُ  -ٖٚ

 .ٔٗٔوالجن  الداني 
 حبكمق.ر وىو فيو بمفظ ) ٕٙ/٘ينظر تيذيب المغة ، رالقال  ىو نصر بن ّسيا -ٗٚ
 .ٜٗٗ/ٚوينظر : فتح الباري  ٕٗٓ-ٖٕٓشواىد التوضيح  -٘ٚ
 .ٖٖٔ/ٔن آا  في معاني القر ي الفرّ أر  : وينظر ٕٗٓد التوضيح شواى -ٙٚ

 
 

 املصادر
 .القرآن العظيم -

 الكتب المطبوعة :
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 ٔٔٙ 

 ىددددق تحقيدددق أحمدددد ٕٓٚت )ابدددن دقيدددق ، أحكدددام األحكدددام فدددي شدددرح عمددددة األحكدددام -
 .الناشر زكريا عمي يوس ، مطبعة العاصمة بالقاىرة، شاكر

تحقيددق : محمددد محددي الدددين عبددد ، ىدددقٕٙٚابددن قتيبددة الدددينوري )ت ، أدب الكاتددب -
 -ىدددد ٕٖٛٔق ٗمصدددر ط) –مكتبدددة التجاريدددة الكبدددرى / مطبعدددة السدددعادة ، الحميدددد
 م.ٖٜٙٔ

ق مطبعدة دار المعدار  العثمانيدة ىدٜٔٔالسيوطي )ت ، والنظالر في النحو األشباه -
 د.÷ٖٜ٘ٔقٕط)، بعاصمة الدولة االصفية حيدر آباد

، ىددددق تحقيدددق: د.عبدددد الحسدددين الفتمدددي ٖٙٔابدددن السدددراج )ت ، األصدددو  فدددي النحدددو -
 م.ٜٚٛٔ -ىد ٚٓٗٔق ٕط)، بيروت –الرسالة  مؤسسة

ي العكبدر ، نآوالقدرا ات فدي جميدع القدر  اإلعدرابمدا مدن بدو الدرحمن مدن وجدوه  إمال  -
 .ٜٜٚٔ -ىد ٜٜٖٔق ٔط)–ىدق دار الكتب العممية بيروت ٜٙٔ)ت 

تحقيدق محمدد محيدي الددين  ىددقٚٚ٘) ابدن االنبداري ،في مسدال  الخدال  اإلنصا  -
 م.ٜٜٚٔ -ىدٜٜٖٔق ٘دار الجي  بيروت ط )، عبد الحميد

ىددددق تحقيدددق مصدددطف  عبدددد القدددادر  ٜٙٚت )الزركشدددي ، البرىدددان فدددي عمدددوم القدددران -
 ىد. ٓٔٗٔ، قٔ)لبنان ط –لعممية بيروت دار الكتب ا، عطا

ىدددق دار الكتددب العمميددة ٖٖ٘ٔت)المبدداكفوري ، تحفددة االحددوذي فددي شددرح الترمددذي -
 ىد.ٓٔٗٔق ٔلبنان ط) –بيروت 

ىدددددق تحقيددددق محمددددد كامدددد  ٕٚٙابددددن مالدددد  )ت ، دصددددتسدددديي  الفوالددددد وتكميدددد  المقا -
 .م ٜٛٙٔالقاىرة ، بركات

ق ٖط)، زىريدةىدق المطبعدة األٜ٘ٓت)لد االزىري خا، التصريح بمضمون التوضيح -
 .م ٕٜ٘ٔ -ىد  ٖٗٗٔ

، ىددق٘ٛٙت )البيضداوي ، الت ويد  وأسدرارندوار التنزيد  أالمسدم  ، تفسير البيضداوي -
 .دار الجي  بيروت، وبيامشو حاشية الكازروني



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
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 ٔٔٚ 

ىدددق دار ٗٓٙت )الددرزاي ، المسددم  التفسددير الكبيددر ومفدداتيح الغيددب تفسددير الددرازي  -
، قٖ)ط، مٖٜٛٔىدددددد  ٖٓٗٔ، قٕط)، ٜٔٛٔ -ىدددددد ٕٔٗٔ، قٔ) الفكدددددر بيدددددوت ط

 .مٜ٘ٛٔ -ىد  ٘ٓٗٔ

ىددددق ٖٓٔت )الطبدددري ، القدددران ت ويددد تفسدددير الطبدددري المسدددم  جدددامع البيدددان عدددن  -
 .ىد٘ٔٗٔ، دار الفكر بيروت، تحقيق صدقي جمي  العطار

، ىدددق قدددم لددو الدددكتور يوسدد  المرعشددميٗٚٚت )ابددن كثيددر ، تفسددير القددران العظدديم -
 .م ٕٜٜٔ -ىد  ٕٔٗٔ، لبنان ٓ-بيروت  –دار المعرفة 

ىددق دار احيدا  ٔٚٙت )القرطبدي ، جدامع ألحكدام القدرانالتفسير القرطبي المسم    -
 م.ٜ٘ٛٔ -ىد  ٘ٓٗٔ، لبنان –بيروت  -التراث العربي

، تحقيدددق طدددو محسدددن قىددددٜٗٚت )المدددرادي ، الجنددد  الدددداني فدددي حدددرو  المعددداني  -
 .مٜٙٚٔ -ىد ٜٖٙٔ، الموص جامعة  –مؤسسة دار الكتب لطباعة والنشر 

ىدددق شدددرحيا وعمدددق ٕٚٛٔت )الخضدددري ، حاشددية الخضدددري عمدد  شدددرح ابدددن عقيدد  -
الكتدب العمميدة ار د، منشورات محمدد عمدي بيضدون، عمييا تركي فرحان المصطف 

 .م ٕ٘ٓٓ-ىد ٕٙٗٔ، قٕ)لبنان ط –بيروت 

، زىريددةالمطبعددة األ، وع مددع كتدداب التصددريححاشددية يددس عمدد  التصددريح وىددو مطبدد -
 ٕٜ٘ٔ -ىد ٖٗٗٔق ٖط)

مؤسسدة الرسدالة ، ىدق تحقيق عمي توفيدق الحمددٖٓٗت )حرو  المعاني الزجاجي  -
 .م ٜٗٛٔق ٔ)ط، بيروت –

 قٖٜٓٔت )عبد القادر بن عمدر البغددادي ، ولب لباب لسان العرب األدبخزانة   -
، القددداىرة –مكتبدددة الخدددانجي  –مكتبدددة المددددني ، تحقيدددق عبدددد السدددالم محمدددد ىدددارون

 .م ٜٙٛٔ -د ىٙٓٗٔق ٔط)

دار الشدؤون الثقافيدة ، ىدق تحقيق محمد عمي نجارٕٜٖت )ابن جني ، الخصالص -
 .م ٜٜٓٔبغداد –العامة 

 .ىد ٖٖٙٔ، دار الكتب العممية، سمم  أبيديوان زىير بن  -
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 ٔٔٛ 

ق احمدددد ىددددق تحقيدددٕٓٚت )المدددالقي ، رصددد  المبددداني فدددي شدددرح حدددرو  المعددداني  -
، المغدددة العربيدددة بدمشدددق مجمدددع مطبوعدددات، بدددن ثابدددتمطبعدددة زيدددد ، محمدددد الخدددراط

 .مٜ٘ٚٔ -ىدٜٖ٘ٔ

ت )محمدددود االلوسددددي ، روح المعددداني فدددي تفسددددير القدددران العظددديم والسددددبع المثددداني  -
 م.ٜٚٛٔ -ىدٛٓٗٔ، لبنان –بيروت ، ىدق دار الفكر ٕٓٚٔ

دار ، ىدددددق تحقيددددق عبددددد الوىدددداب عبددددد المطيدددد  ٕٙٚالترمددددذي )ت ، سدددنن الترمددددذي -
 .ىد ٖٓٗٔ، بيروت، الفكر

ىددق تحقيدق عبدد الغفدار سدميمان البندداري والسديد  ٖٖٓت )النسالي ، الكبرىالسنن   -
 م ٜٜٔٔ -ىد  ٔٔٗٔ، قٔ)لبنان ط–بيروت  –دار الكتب العممية ، كسروي حسن

ىددق تحقيدق محمدد محدي ٜٚٙت )ابدن عقيد   ،شرح ابن عقي  عمد  الفيدة ابدن مالد  -
 م. ٜٗٙٔ -ىد ٖٗٛٔ، قٗٔط)، مصر، مطبعة السعادة، الدين عبد الحميد

ىددق دار  ٙٛٙت )رضي الدين االسدترباذي ، شرح الرضي عم  كافية ابن الحاجب -
 الكتب العممية بيروت.

، دمشدق، ىددق تحقيدق عبدد المدنعم ىريددي ٕٚٙت )ابن مالد  ، شرح الكافية الشافية -
 م. ٕٜٛٔ -ىد  ٕٓٗٔ

 .قت، د)، عالم الكتب بيروت، ىدق ٖٗٙت )ابن يعيش ، شرح المفص  -

 ٕٚٙ)ت  ابددن مالدد ، ح والتصددحيح فددي مشددكالت الجددامع الصددحيحشددواىد التوضددي -
 –العراقيددددة  اإلسددددالميةلمشددددؤون  األوقددددا وزارة ، ىدددددق تحقيددددق الدددددكتور طددددو محسددددن

 .م ٜ٘ٛٔىد  ٘ٓٗٔ، بغداد

تحقيددق شددعيب  قىددد ٜٖٚت )ىدددق بترتيددب ابددن بمبددان  ٖٗ٘ت )صددحيح ابددن حبددان  -
 م.ٖٜٜٔ -ىد ٗٔٗٔق ٕمطبعة مؤسسة الرسالة ط)، االرناؤوط

 –بيدروت  –دار احيدا  التدراث العربدي ، الكرماني، صحيح البخاري بشرح الكرماني -
 م. ٜٔٛٔ -ىد ٔٓٗٔق ٕط )، لبنان

 م.ٜٚٛٔ -ىد ٚٓٗٔدار الكتاب العربي الناشر  –صحيح مسمم بشرح النووي  -



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 قٕٚٓٓ) آيارق                     ٘ق                  العدد )ٗٔالمجمد )

 ٜٔٔ 

ىدددق عنيددت بنشددره والتعميددق ٘ٗٛت )العينددي ، عمدددة القدداري شددرح صددحيح البخدداري -
عددة المنيريددة لصدداحبيا محمددد منيددر الطبا إدارةممددا  بمسدداعدة مددن الع ةعميددو مجموعدد

 .لبنان –بيروت ، دار احيا  التراث العربي، غا الدمشقيآة بدع

ت )بدددددادي آمحمدددددد شدددددمس الحدددددق العظددددديم ، داود أبددددديعدددددون المعبدددددود شدددددرح سدددددنن  -
 بيروت. د ىدق دار الكتب العمميةٜٕٖٔ

المعيدددد  دمحمدددد عبدددىددددق تحقيدددق ٕٕٗت )روي يدددعبيدددد ال أبددديبدددن غريدددب الحدددديث ال -
 –الناشر دار الكتداب العربدي ، اليند، مطبعة مجمس دالرة المعار  العثمانية، خان

 م. ٜٗٙٔ -ىد ٖٗٛٔق ٔط)، بيروت

، دار الكتدب العمميدة، زرزورىددق تحقيدق نعديم  ٕٙٚت ) بن قتيبدةغريب الحديث ال -
 .م ٜٛٛٔ -ىد ٛٓٗٔق ٔلبنان ط) –بيروت 

ىدددددق خددددرج ٕ٘ٛت ) نيسددددقالعابددددن حجددددر ال، فددددتح البدددداري شددددرح صددددحيح البخدددداري -
شدددر  عمددد  تصدددحيحو محدددب الددددين الخطيدددب أ، حاديثدددو محمدددد فدددؤاد عبدددد البددداقيأ

 .دار المعرفة بيروت، وعبدالل بن باز

ت )الشدددوكاني ، فدددتح القددددير الجدددامع بدددين فندددي الروايدددة والدرايدددة مدددن عمدددم التفسدددير  -
 .مٖٕٓٓ، ىد ٕٕٗٔ، القاىرة، دار الحديث، إبراىيمىدق تحقيق سيد  ٕ٘٘ٔ

عدالم الكتدب ، عبد السدالم محمدد ىدارون قيقىدق تحٓٛٔت )سيبويو ، كتاب سيبويو -
 .بيروت –

)ت ، الزمخشددري، ويدد  قاويدد  فددي وجددوه التالكشددا  عددن حقددالق التنزيدد  وعيددون األ  -
 م.ٜٙٙٔىد ٖ٘ٛٔ، مصر –بابي الحمبي الىدق مصطف  ٖٛ٘

ىددق تحقيدق الشدي  ٜ٘ٚت )ندي المتقي الي، فعا واألقوا  سنن األ العما  فيكنز   -
ىدد  ٜٓٗٔ –لبنان ، بيروت –مطبعة مؤسسة الرسالة ، وصفوة السقا، بكري حياني

 م.ٜٜٛٔ -

، جامعددددة الموصدددد  –وزارة التعمدددديم العددددالي ، ليد. فاضدددد  السددددامرا، معدددداني النحددددو -
 .ٜٜٔٔقٗد  ٖ) ج، ٜٜٛٔق ٕ-ٔج)



 ريالتضمين في صحيح البخا
 د. حكم عمر وىيب

 ٕٔٓ 

ىدددق تحقيددق د. ٖٙٚنصدداري )ت ابددن ىشددام األ، عاريددبب األتددعددن ك، مغنددي المبيددب -
 م.ٜ٘ٛٔ قٙ) ط، بيروت –دار الفكر ، مازن مبار  ومحمد عمي حمدالل

 .عالم الكتب بيروت، ىدق تحقيق: عبد الخالق عضيمةٕ٘ٛالمبرد )ت ، تضبقالم -

مصددر  –الخددانجي  –النعسدداني  الدددين عنددي بتصددحيحو محمددد بدددر، ىمددع اليوامددع -
 ىد.ٕٖٚٔق ٔط)

 


