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 ىـ( الشحهية والرخفية 252تعقبات ابن حجخ العدقالني )
 )دراسة تحميمية( من خالل كتابه: "فتح الباري"

 محسهد دمحم عبج هللا الذيخالباحث/ 
 جامعة السشهفية  –كمية االداب  –قدم المغة العخبية  جرجة الساجدتيخ في تخرص المغهياتل

 :مقجمة
هدددددده  تددددددهل   اله    هللا إحددددددبك   دددددد    لددددددهالحسدددددب ا را النددددددالسينال إل دددددد ب ل     لدددددد

 خاتم األنبياء إالس سمين لما بنب: العببك إرسهله ملسو هيلع هللا ىلصمحسًبا سيبنا الرالحينال إل  ب ل  
إرفد   دهن ا بدالق ا  المد  مال إتدهل  سدبحانه إتندال   الفمقب ميز هللا تنال  لمتشا اإلسدالمية

(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ):رعا تدده إحه دده تددال تنددال 
 ال   لألإلددين إارخدد  نفمددا  مرددبر تذدد   (1)

إكدددا  تشدددزل القددد ا  عمددد  خددداتم  الدمحم  نبًيددداال إ اإلسدددالا د ًشدددادددديبنا إ  إكدددن مدددن امدددن بدددا  رً ددداال
(ٹ ٹ ٹ ڤ):الشبيين إالس سمين تشزً  بح فه إمنشاك تال تندال 

لدي  لده هيده  ملسو هيلع هللا ىلصفمدا  نققده  (2)
ال  ًسدددامتمم ملسو هيلع هللا ىلصشبدد  ال َكدده     ة ر إمددن الزدد إ  ألندده رسددهل را الندددالسينال؛ إ  هددهي كدد ا غدد ، 
 .ليرح  التحبي إ قبن ؛بالن  ية

إتامدا ذدد ل   الملسو هيلع هللا ىلصعدز إلددن  إسدشة نبي ددا   إتدب سدنا األمددة فد  حهددر كتداا ر  ددا 
عمدد   ددب عمسا  دداال إكددا   إترددشيًها إكتابددًةال حهً داال تدد  ال بنددب إتشاتمددا الددهحيين ت ًنددا لكسدن ييددااال

ددب   مدن لفزددم م لذدده عبددب هللا دمحم ذدن  سددساعين البخدداريال كتابده لحددح كتدداا بنددب كتدداا  إالدد ي ع 
 .لمهنه لامًنا لسا اختص به ال كن الثان  من  تامة   ادة التهحيب  إلن عز هللا 

إالسغدددد ا لمنشابددددة  بالجددددام   عمسدددداًء فددد  السذدددد  ال-ىسددددبحانه إتنددددال -إلقدددب سددددخ  هللا 
لنسددن  ى تمدداد ت دد   إحها دديهال إالتدد   ال اتدددنا  دد إحه ىحتدد فا ددتغمها بددهال الالرددحيح لمبخدداري 

إلندن مدن  ي ه ا النسن ال ي امتن هللا عم  حاحبه به  إض  لده القبدهل فد  تمدها الشداسالسه 
الج دب الن ديم الد ي  ذ لده البخداري فد  لسنده لمردحيح مدن كدالا سديب : لهم لسباا ه ا القبدهل

كتدداا فددتح ؛ إكددا  مددن ذددين تمدد  الذدد إ  فدداعت ا األكدداذ  مددن بنددبك بهزددمه عمددي مال الس سددمينال
 ي لخ  الحر األف  من الذ  ة. حج  الندقالن ال إالالباري لمحافر اذن 

                                                
(1)
 (.15/9ح اٌؾغز)طٛر 
(2)
 (.53/4) طٛرح إٌغُ 



 محمود دمحم عبد هللا الشيخالباحث/  

 

 1958 مجمة بحهث كمية اآلداب  

إعمد  الذد  ا   كا   ذن حج  ف   د حه بندا التنابدال عمد  الشحداة مدن لاند اللقب إ 
د  ا  من لاند  اخد  ألإاز  ذدين  ال فجسنت دا  بنشد  تنابدال اذدن حجد  عمد  الشحداةال إعمد  الذ 

ًبا فد  تناباتده عمد  الشحداة ال مددتهيًبا فمانا تناباته  ضافة ته ة لنمدم الشحدهال إرلبده سدب لتهالهال 
فدد  كلدد  كمدده باعتسددادك عمدد  السممددة القه ددة فدد  حهددر هدد   الحددب جال إمن فتدده بقدد   التخدد   ال 

 ... إغي ها مسا امتن هللا ذ ا عميه.إالتهليه 
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 1959 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

 تعقبات ابن حجخ عمى الشحاة
 السدألة األولى
ل( بسنشى  )َحي َ ( استنسال)حه 

 :رإي البخاري بدشبك
ُ َعَمْيـِو َوََّـمهمَ كُ : َأِبي َذرٍّ َرِضَي َّللاهُ َعْشُو َقالَ  َعنْ  ـمهى َّللاه ََ ِبـيِّ   _َفَمسهـا َأْبَرـخَ  ،ْشُت َمَع الشه
لَ َما ُأِحبُّ َأنهُو  : َقالَ  _َيْعِشي ُأُحًجا َيْسُكُث ِعْشِجي ِمْشُو ِديَشاٌر َفْهَق َثاَلثٍّ ِإال ِديَشاًرا  ،ِلي َذَهًبا َتَحهه

َِ أَ    .(1)الحجيث ُجُه ِلَجْينٍّ ....ْر
َل ِلـي َذَهًبـا"تال اذن حج : تهله  َل" "َمـا ُأِحـبُّ َأنهـُو َتَحـهه  بهدتح السثشداةال كد ا ألذد  كر"َتَحده 

لَ -إلغيدد ك بزددم التحتانيددة ددهل  َل" هيدده :هددد(276)تددال اذددن مالدد -ت ح  إتددب َخه ددَ   "َحددي َ "ال بسنشددى "َحدده 
ا مجد ى "حددار" فد  رفدد  مددا عمددى مددا لدم بدددم فاعمده لارً ددإتدب لدداء هشدا  عمدى كثيدد  مدن الشحدداةال

ديَن مدن االإنر  ما كا  خبد ً  كا  مبتبًلال َل" إكد ل  حمدم مدا ح  دهَل": مثدن "َحده  فإن ده ذز دادة  ال"َتح 
 .(2)اا مشره ً إثاني سا خب ً  الإلنن لإل السهنهلين فاعاًل  الالسثشاة تجبد له ح ا ما كا  فاعاًل 

 د.ا ه(3)ستنساله عمى الح   ي تال اذن حج : إعاا بنز م ا
  لسال  السدهلة:
َل"  .كسا سيهت  ذيانه (الهد612ا لسن لنم ك عم  الح   ي)خالفً  "َحي َ " بسنش  استنسال "َحه 
 تحقيق السدهلة:

(ۀ ہ ہ):هد(073)تال األزه ي 
َحي َ ه م   منشاك: (4)

(5). 
إَرة :  إَحي َ ك   ليهال ي     إَلحاَركال إالر 

                                                
(1)
 ؿححححححؾ١ؼ اٌج ححححححبرٞ ر وزححححححبة اوطححححححزمزاف ٚأداء اٌحححححح ٠ْٛ ٚاٌؾغححححححز رثححححححبة أداء اٌحححححح ٠ٓ ػ 

(2388) (3 /116.) 
(2)
ك١ؼ وثٓ ِبٌه)  ِ٘  اٌزَّٛ ا َٛ  (.125َػ

 
(3)

 (.99(، ٚرُٕظز: ِمبِبد اٌؾز٠زٞ )55/ 5فزؼ اٌجبرٞ )
(4)
 (.105/5طٛرح اٌف١ً) 
(5)
 (.113/ 1)ثبة اٌع١ٓ ٚاٌغ١ُ ِع اٌالَ( ) خ ٌؤلس٘زٞرٙذ٠ت اٌٍغ 



 محمود دمحم عبد هللا الشيخالباحث/  

 

 1960 مجمة بحهث كمية اآلداب  

ي   مربر حاَر  َبر 
ت ه َلنا ك ا: (1) هد  .ا(2)َلي َلَنم ت ه إَحي     

لَ  (:هددد1636) يددبي     تددال الز   ء  عددن حالدده : َتَحدده  إَتَغي ددَ  الذدد  
َل  ال(3) َل الذدد ء : َتحدده  إَحدده 

َتَندددبل   َل لبًزدددد ال ز ا  م  دددهال  َتندددب ىَإَحددده  ل عدددن الذدددد ء زال عشددده   لددددى  ال(4)إ   َتنددددبلى الا ذشهد  إَتَحددده 
 دا ه.(5)غي ك

 ا السنجسددد  مدددن  فدددادة التغيددد السدددا فددد  لحدددن منشاهإالتحه دددن متقار دددا  لدددبً  فالترددديي ال
إمددا لددداء مددن األفنددال بسنشدددى "َحددي َ " فإن ددده  بنسددن عسدددن  إالشقددن مدددن مهضدد  رخددد ال الل  ه  َحددإالت  

 هدا عمد  التحدهل كدد"لنن" إغي  ً  اا د  ط كهنده تمبًيد إالخب ال الاألفنال القمبية  ف  نر  السبتبل
(ٱ ڦ): تهله نحه

(6 ). 

 تال: -ظن  إلخهات ا-الشهاح  لمسبتبل إالخب  هد(276)اذن مال إ نب ل  َعب    
 (7)َأْيًزا ِبَيا اْنِرْب ُمْبَتًجأ َوَخَبخا ... َواّلحَى َكَرّيخاَوَىْب، َتَعمهْم، 
 إالخبد ال انرد  باألفندال التدى بسنشدى "َحدي َ " السبتدبلال : بنشدى :هد( 737)تال السمهدي

إلدم  د ك  للهدداف األفندال الترديي  ة كسدا ككدد   كسددا تشرد  بالقمبيدةال المدا دل عمدى تحه دن :إهدى
ال إلحدددارال َحدددي  ال إهدددى: الالقمبيدددة  إهددد  فدددى نحددده: إهبشدددى هللا فدددبا  لى:إ  إتددد  ال إلندددن إَرد 
 دا ه.(8)لنمشى

   إلددم بردد    لددم بمددن  لسدداا الشحدداة عمدد  كلدد ال إكلد  مددن ل دد   مددا تيددن عددن "َحددي َ "
َل" ذين ل بنا من السرادر باستنسال لحب  من الشحاة هيسا  .(9)بسنش  "َحي َ " "َحه 

                                                
(1)
 (.4/447ٌظبْ اٌعزة وثٓ ِٕظٛر)فـً اٌـبد اٌٍّّٙخ() 
(2)
 (.12/371ربط اٌعزٚص ٌٍشث١ ٞ)ؿ١ز( )  

(3)
 (.13/286ربط اٌعزٚص ٌٍشث١ ٞ)غ١ز( ) 
(4)
 (.28/370)ربط اٌعزٚص ٌٍشث١ ٞ)ؽٛي(  
(5)
 (.187/ 11ٌظبْ اٌعزة)فـً اٌؾبء اٌٍّّٙخ( ) 
(6)
 (.41/58طٛرح األٔج١بء) 
(7)
 (.23أٌف١خ اثٓ ِبٌه )  

(8)
(، ٚرٛكحححححح١ؼ 1/145(، ٠ُٕٚظححححححز: ػحححححزػ اثحححححٓ إٌحححححب ُ)83ػحححححزػ اٌّىحححححٛدٞ  ٍحححححٝ األٌف١حححححخ ) 

(، 2/28(، ٚػححححححزػ اثححححححٓ  م١ححححححً)1/267(، ٚإرػححححححبد اٌظححححححبٌه)1/558اٌّمبؿحححححح  ٚاٌّظححححححبٌه )

، ٚؽبػحححححح١خ (1/361) (، ٚػححححححزػ األػحححححح2/460ّٟٔٛٚػححححححزػ أٌف١ححححححخ اثححححححٓ ِبٌححححححه ٌٍؼححححححبمجٟ )

جّبْ ) ـّ  (.2/34اٌ
(9)
 (.256اوطز ران إٌؾٛٞ  ٕ  اٌّزأخز٠ٓ ٚاٌّؾ ص١ٓ ٌٕشار ث١ٕب١ِٓ ػّىٍٟ ) 
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 1961 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

 هدد(063) إزعدم لساعدة مدن الستدهخ  ن مدش م خقداا السداردي :هدد(111) تال الديهه 
َندن  مدن هد ا البداا؛ لنه تب بجدهز تزدسين الهندن الستندبي  لدى إاحدب منشدى "َحدي َ "ال فهلداز  إ  ج 

إكددد ا ذشيدددا الدددبار  ال"مدددن"ألنددده   بحددددن هيددده  ؛اا تسييدددزً إ  بمددده  ذئددد ً  الاذئددد ً  حهددد ل  إسدددر الدددبار
 السنشددددى في ددددا أل    ا؛إحدددشنا  الثددددهَا عساًمددد الإالجمدددب نندددداًل  االإتقنددددا الثدددها تسيًردددد االمددددجبً 
"  دا ه.(1)"َحي  ل 

إ   الإالرددحيح ل  هدد ا كمدده مددن بدداا التزددسين الدد ي بحهددر : (هددد706إتددال لذدده حيددا )
 دا ه.(2)بقاس عميه

َل" مهض "َحدددي َ "  ا سددد  عمي اإانقبددد   هددد ك مددد  تمددد الاتهددد فدددال لددد ا فددد  اسدددتنسال "َحددده 
   إط التزسين.

 إتب عاا بنا الشحاة عم  الح   ي استنسال ا ف  مقاماته.
ل( لار دددا  مجددد ى حدددار فددد  رفددد  السبتدددبلالهدددد(111)تدددال الدددديهه  دددهل  ل( إ)ح   : إ)َتَحددده 

حتددى لنمدد  بنزدد م  ال(4)خهددَ  عمددى لكثدد  الشحدده ين إهدده اسددتنسال  حددحيح   ال(3)إنردد  الخبدد 
عمى الح   يل  
 تهله ف  الخس : (5)

لَ َوَما َشيٌء ِإَذا َفَدجا ..   (6)َغيُُّو َرَشجا َتَحهه

 بجددهز تناهي ددا إحددارل خدداًل  ل  الخسدد   كا فدددبلال بنشدد : (:هددد607) تددال الزمخذدد ي 
 .ا هد(7)بنب ل  كا  مسشهعاً 
 اختيار اذن حج :

َل" حج  ل  تدتنسنالاذن  له ز  .منش "َحي َ " لإ ت َزس َن "َحه 
                                                

(1)
 (.1/546ّ٘ع اٌٙٛاِع ٌٍظ١ٛمٟ) 
(2)
 (.3/62(, ٠ٕٚظز: اررؼبف اٌلزة ألثٟ ؽ١بْ)6/44اٌزذ١٠ً ٚاٌزى١ًّ ألثٟ ؽ١بْ) 
(3)
ثَْزَعِ  ٌٍظ١ٛمٟ)   (.325/ 2 ُمٛدُ اٌشَّ
(4)
(، ٚػححححٛا٘  اٌزٛكحححح١ؼ وثححححٓ ِبٌححححه  4/216َ ثٕـححححٗ فححححٟ: إرػححححبد اٌظححححبرٞ ٌٍمظحححح الٟٔ)اٌىححححال 

(, ٚفححححزؼ اٌجححححبرٞ 5/287) (، ِٚـححححبث١ؼ اٌغححححبِع ٌٍحححح ِب2/225ٟٕ١ِ(، ٚ مححححٛد اٌشثزعحححح )126)

 (.55/ 5) وثٓ ؽغز

 
(5)

ٌححُ أ٘زححِ  إ١ٌححٗ, ٚ ٌححُ ٠ىححٓ اإلٔىححبر اٌححذٞ موححزٖ اثححٓ ؽغححز كححّٓ ا ززاكححبد اثححٓ اٌ ؼححبة  ٍححٟ 

 (.445ـبر اثٓ ثزٞ ٌٍؾز٠زٞ  ٠ٕظز: ِمبِبد اٌؾز٠زٞ) ٍٟ اٌؾز٠زٞ، ٚأز
(6)
 (.99اٌج١ذ ِٓ ِؼ ٛر اٌزعش ٚ٘ٛ ٌٍؾز٠زٞ فٟ ِمبِبرٗ )اٌّمبِخ إٌغزا١ٔخ() 
(7)
 (.470وزبة ِمبِبد اٌؾز٠زٞ ) 



 محمود دمحم عبد هللا الشيخالباحث/  

 

 1962 مجمة بحهث كمية اآلداب  

 التخجيح:
إل   إالشقدنال  مدن الهنمدين هيده منشد  التغييد الاألحدن السنجسد  نجدب ل  كداًل  ىبالش    لد

مدددة الهنمدددين لبنزددد سا إاضدددحةال إكددد ا   دددامن المدددب  من ددداال فسدددا السدددان  مدددن اسدددتنسال كدددن  ءمال
اءل فددد  الحدددب ج مبشيدددًة لمسهندددهلال ف فندددا لإَل مش سدددا مهضددد  ارخددد  منشدددً ال إعسددداًلال إتدددب لددد

فرددارل ذبشا  دا لسدا لددم  الاال إهده "كببدًا"إنرددبا ثانًيد السهندهلينال إهده ضدسي  عا ددب عمدى "لحدب"ال
 فدال حجدة إعميدهبدم فاعمه لار ة مج ى )حار( ف  رف  ما كا  مبتدبل إنرد  مدا كدا  خبدً اال 

لهً دداال  إالس سددمين الشبيددين سدديب اكددال فدد  إرد اسددتنسالهال إتددب هددد(612الح  دد ي) عمدد  لنمدد  لسددن
إهمدد ا حمددم )ظددن( إلخهات دداال إكدد ا حمددم مددا حددين مش ددا عمددى حدديغة السقاإعددة كارتددبل إعسدداًلال 

لال فإن ا ذز ادة التاء تجدبد ل د دإلَ  حد ا مدا كدا  فداعاًلال اإتحهل ال إلندن لإل السهندهلين فداعاًل  ن  ن 
د ا ذشد  لسددا لدم بددم فاعمده كقهلد  فدد : (  كلَ هل  ثاني سدا خبدً ا مشردهً اال كسدا تجدبد مثددن كلد  فد  )ح 

لا ها هة من الي هد ت دة ل هللا ها هة من الي هد ت دًةال إتحهل حهل
 دا ه.1) )

                                                
(1)
 (.2/325 مٛد اٌشثزع  ٌٍظ١ٛمٟ) 



 هـ( النحوية والصرفية 258لعسقالني )تعقبات ابن حجر ا                                                

                    
 1963 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

 السدألة الثانية
 التعجي بالباء إلى السفعهل الثاني في" َعيهختو"

 رإي البخاري بدشبك:
لٍّ  عن َِ َرَأْيـُت َأَبـا َذرٍّ اْلِغَفـاِريه َرِضـَي  :ََِّسْعُت اْلَسْعُخوَر ْبـَن َُّـهْيجٍّ َقـالَ  :َقالَ  اأْلْحَجِب  َوا

اِني  ِإنِّـي ََّـاَبْبُت َرُجـال :َّللاهُ َعْشُو َوَعَمْيـِو ُحمهـٌة َوَعَمـى ُااَلِمـِو ُحمهـٌة َفَدـَأْلَشاُه َعـْن َذِلـَل َفَقـالَ  َفَذـََ
ــمهى َّللاهُ  ََ ــيُّ  ِب ــي الشه ــاَل ِل ــمهَم َفَق ــِو َوََّ ُ َعَمْي ــمهى َّللاه ََ ــيِّ  ِب ــى الشه ــمهمَ ِإَل ــِو َوََّ ــوِ  : َعَمْي ــُو ِبُأمِّ  َأَعيهْخَت

 (1)الحجيث .........
َتدده ( لي: عمددى مددن  ندددبته  لددى النددار إفدد  تهلدده )بهمدده( رد   تددال اذددن حجدد : إتهلدده )َعي   

 عي ته لمه إمثن الحب ج تهل الذاع : إإنسا بقال:ال زعم لنه    تنبى بالباء
  دا ه(3)الني  إالنار:    (2).................  ل  ا الذاما السني  بالبه 
َتدده ( بالبدداءال إتدال فدد  مهضدد  اخدد : إتددب لنمدد ك  فد  الددديا  د لددة عمددى لددهاز تنببدة )َعي   

 د.ا ه(6)إلثبا اخ إ  لن ا لغة ال(5)إتبنه بنز م ال(4)اذن تتيبة
 السدألة: يإجسال

َته ( اذن حج  تنببة جهل ز  ب    إمن تبنه.ال  ذن تتيبة ابالباء خالفً  )َعي   
 تحقيق السدألة:

 لا ب َنب ي بالباء؟ لب َنب ي ذشهدهال ا ت   الخالا ذين الشحاة ف  تنببة الهنن "عي  "
                                                

(1)
ؽجٙب ثححححبة اٌّعبؿححححٟ ِححححٓ أِححححز اٌغب١ٍ٘ححححخ ٚو ٠ىفححححز ؿححححب -وزححححبة اإل٠ّححححبْ -ؿححححؾ١ؼ اٌج ححححبرٞ 

 (.3/149()2545ثبررىبثٙب إو ثبٌؼزن ػ)
(2)
فُُٛر.  ْٛ َّ أ اٌ جَزَّ ُّ َْٔذ اٌ  ؿ ر ث١ذ ِٓ اٌ ف١ف  غشٖ: .....................أأ

( ، ٚ ١ححححْٛ 1/141( ، ٠ٕٚظححححز: مجمححححبد فؾححححٛي اٌؼححححعزاء  )87ٚ٘ححححٛ ٌعحححح ٞ ثححححٓ س٠حححح  د٠ٛأححححٗ ) 

 (.9/505(، ٚخشأخ األدة )1/137(، ٚأِبٌٟ اثٓ اٌؼغزٞ )3/132األخجبر )
(3)
 (.5/174فزؼ اٌجبرٞ ) 
(4)
 (.320أدة اٌىبرت وثٓ لز١جخ ) 
(5)
 (، ٚاٌـححبؽت اثححٓ  جححبد فححٟ :اٌّؾحح١ن فححٟ اٌٍغححخ21رجعححٗ وححً ِححٓ : اٌّٙحح أٟ فححٟ األٌفححب  اٌىزبث١ححخ) 

(، 2/762(، ٚاٌغححٛ٘زٞ فححٟ: اٌـححؾبػ ) ١ححز( )128(، ٚاٌؾز٠ححزٞ فححٟ: درح اٌغححٛاؽ)2/210)

ٚاٌشث١ ٞ فٟ: رحبط اٌعحزٚص )   (،625/ 4) اٌع١ٓ اٌٍّّٙخ(ٚاثٓ ِٕظٛر فٟ : ٌظبْ اٌعزة)فـً 

 (.178/ 13ٞ ر( )
(6)
 (، ٚاٌج ١ٍٛطححٟ فححٟ: اولزلححبة فححٟ ػححزػ أدة اٌىزححبة1/361اثححٓ اٌغححٛسٞ فححٟ: وؼححف اٌّؼححىً) 

(1/109.) 



 محمود دمحم عبد هللا الشيخالباحث/  

 

 1964 مجمة بحهث كمية اآلداب  

 لإ : الت كي  السنجس  لمهنن:
ددبلة لإ َعي دد  :هددد(173)تددال الخميددن : كددنل  دد ء  لددزا بدده س  تقددهل: هدده عميدده عددار    النددار 

  إ  ب َنيل  إالهنن: التلنيي ال وهللا ب َغيل  ال إَ شار  
 .ا هد(1)

ا إتنددددا  إا: عي ددددَ  إالتنا دددد  دإ  التندددا  ال  كا عدددداا بنزدددد م بنًزددد إالتندددا  : التلَددددد اال
ددد م بنزددداً  إعدددا  ل السميدددال ال (3)فدددال بمددده     فددد  التنييددد  إالددد ا الاإلمدددا َعي ددد ل  فالًنددد ال(2)بنز 

 ا لدددهالمدددا لندددن ن اًمددد إ يدددار الذددد ء اللسن فدددة حدددحته؛ إالسيدددزا  مندددا  ًة إ يددداًرا امتحشتددده بغيددد ك
إإنسدددا بقدددال ال عيددد  ل السيدددزانين: إ  تقدددن لسن فدددة تدددداإ  ساال ؛إعدددا  ل ذدددين السميدددالين امتحشت سدددا

 .ا هد(4)إندبته  ليه  تنبى ذشهده إ الباء إعي ته به يبحته عميهالال إعي ته ك ا عي  ته ذ نبهال
 عدددا  لالإالردددهاا مدددا رإ شددداك ألذددد  عبيدددب عدددن لحدددحابه فددد   (:هدددد073تدددال األزهددد ي)

 .ا هد(5)إعي  ل فال بمه  عي ل    من النار إالتنيي 
 ثانيًا: لتهال النمساء إنزاع م ف  تنب ته بالباء:

عي تددده المددد ا  إاألفردددح ل  بقدددال: : إ قهلددده : عي تددده بالمددد االهدددد(612)تدددال الح  ددد ي 
 بح ا الباءال كسا تال لذه كؤ  : 

حححححب  َٙ َْ أَِّٔحححححٟ أُِؽج  اُػحححححٛ َٛ ٌْ َ ١ََّزِٔحححححٟ ا َٚ 
 

ز   ... ِ٘ حححححَه َػحححححَىبح  َ حححححب ٍْ رِ َٚ  َ حححححَه َ بُر٘حححححب ْٕ  َ
(6) 

 

دَس   فد  كدالا ذميدن   لي: بالبداء   "عي تده" إ   دن   فرديح  تنببدة   الذباهن من القهلال إلدم ب د 
 السقش  المشبي:  ذيَا  ىَ إ  ا من رَ فهم  

 ّححححححب ٠ُع١ِّزٔححححححٟ ثبٌحححححح ٠َّٓ لححححححِٟٛ ٚإَّٔ 
 

ححححح ا   ... ّْ ُْٕذ فحححححٟ أػححححح١بَء رُْىِظحححححجُُٙ َؽ رَححححح ٠ََّ
(7) 

 

                                                
(1)
 (.2/239ِعغُ اٌع١ٓ ٌٍ ١ًٍ )ثبة اٌع١ٓ ٚاٌزاء ٚاٌٛاٚ() 
(2)
 (.13/178ربط اٌعزٚص  ٌٍشث١ ٞ)  ٞ ر( ) 
(3)
 (.٠1/639ضٍضّٙب( ) ِغًّ اٌٍغخ وثٓ فبرص)ثبة اٌع١ٓ ٚا١ٌبء ِٚب  

(4)
 (. 439اٌّـجبػ ا١ٌّٕز ٌٍف١ِٟٛ)  ٞ ر( )  

(5)
 (.3/107رٙذ٠ت اٌٍغخ ٌؤلس٘زٞ)ثبة اٌع١ٓ ٚاٌزاء( ) 
(6)
(، ٌٚظحححبْ اٌعحححزة 70اٌج١حححذ ِحححٓ اٌ ٠ٛحححً، ٚ٘حححٛ ألثحححٟ مر٠حححت اٌٙحححذٌٟ فحححٟ ػحححزػ أػحححعبر اٌٙحححذ١١ٌٓ ) 

( ، ِٚمحححححب١٠ض اٌٍغححححححخ 498/ 12( ، ٚرحححححبط اٌعححححححزٚص ) ٙحححححز()441/ 14ىب()( ،)ػححححح527/ 4) ٙحححححز()

(، 367/ ٠3ضٍضّٙحححب( ) (، ٚثحححال ٔظحححجخ فحححٟ: ِغّحححً اٌٍغحححخ )ثحححبة اٌؼححح١ٓ ٚاٌّٙحححشح ِٚحححب472/ 3) ٙحححز( )
 (.255/ 6ٚرٙذ٠ت اٌٍغخ )ثبة اٌٙبء ٚاٌظبء( )

(7)
/ 2( )رٙحححححذ٠ت اٌٍغحححححخ)ثبة اٌححححح اي ٚإٌحححححْٛ(، 14ٚد٠حححححٛاْ اٌّمٕحححححع)اٌج١حححححذ ِحححححٓ اٌجظححححح١ن ٠ٕظحححححز:  

٠عحححححبرجٕٟ فحححححٟ اٌحححححح ٠ٓ.... ٠ُٕظحححححز: اٌجؾححححححز  (، ٠ُٚححححححزٚٞ:1468/ 3( ، ٚاٌٍظحححححبْ )د٠حححححٓ( )1138

 (139/ 2اٌّؾ١ن" )



 هـ( النحوية والصرفية 258لعسقالني )تعقبات ابن حجر ا                                                

                    
 1965 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

  .ا هد(1)تهم  ن     ف ه تح  ف من ال اإي ف  ال إابةال إال إابة الرحيحة: بناتبش  ف  البَ 
: تدب لداء تنببددة  بقهلده -هدد(1321)إاسدتبر  عميده الذدار  لمبرة  د اا الدب ن الخهدال 

 :بالباء فى كالا الهرحاء من الن ا كقهل عبى ذن ز ب "عي ته"
 ْ٘ ع١َِّححححححححُز ثِبٌحححححححح َّ ُّ ُذ اٌ ِِ ححححححححب ححححححححب اٌؼَّ َٙ  ِز أ٠ 

 

فُحححححححححححححححٛرُ  ... ْٛ َّ أ اٌ جَحححححححححححححححزَّ ُّ حححححححححححححححَذ اٌ ْٔ أأ
(2) 

 

 ال(3): بقدددال: عيل تددده بمددد اال إعيل تددده كددد اال إهددد   البددداء لكثددد هدددد(606)تدددال اذدددن الذدددج ي 
 .ا هد(4)عاراً  ه  ت  ب  نَ إالسنشى لنم ل مشا تمة عبدنا فَ 

 ا:إتال لبًز 
 ُّ ُذ اٌ ِِ حححححب حححححب اٌؼَّ َٙ ححححح١ت١ّحححححعَ أ٠َ  ححححححححححححححجَبِة افْ  ...   ُز ثبٌّؼِ َٓ ثبٌؼَّ حححححححححححححح ٍْ اأَلَ زَِ ححححححححححححححبر 

(5) 
 

 إمن الثان  تهل الستمسل  :
، ٚو أرٜ  ححححححححححٟ رعححححححححححبي  ِِّ ُ  ٠ُع١َُِّزٔححححححححححٟ أ

 

ِححححححححححححب ... َ  إو أْ ٠زىزَّ أخححححححححححححب وححححححححححححز
(6) 

 

 إتهل الشابغة:
َٚ    َٚ ١َّزرْٕٟ ثٕٛ مُث١بْ ر٘جزَٗ ْْ أَ  َ  ًْ َ٘ ...  َّٟ ثأ  بر ْٓ ِِ  بنَ ؼَ خْ ٍ

(7) 
 "ل   " اد حدد ا الجددار مدد   هدد ؛ثددم  ندده    دداهَب لدده هيسددا لنذددبك عمددى تنببدده ذشهددده تددال:

 «حسيب ذن ثهر»ال إالذاهب تهل "    "إ
 

                                                
(1)
 .(149درح اٌغٛاؽ ٌٍؾز٠زٞ ) 
(2)
 (.459-458(، ٠ٕٚظز: ػزػ درح اٌغٛاؽ ٌٍ فبعٟ)8طجك ر ز٠غٗ ) 
(3)
 (. 1/138أِبٌٟ اثٓ اٌؼغزٞ ) 
(4)
 .(1/83ػزػ د٠ٛاْ اٌؾّبطخ ٌٍّزسٚلٟ ) 
(5)
 ( ّٜ (، ٚوزححححبة 141(، مجمححححبد فؾححححٛي اٌؼححححعزاء )87اٌج١ححححذ ِححححٓ اٌ ف١ححححف ٠ُٕظححححز: د٠ححححٛاْ  حححح 

 (.122(، ٚؽّبطخ اٌجؾززٞ )76/ 1(، ٚأِبٌٟ اثٓ اٌؼغزٞ )1/40اٌؼعز ٚاٌؼعزاء )
(6)
( ، ٚأدة اٌىبرحححححت  244األؿحححححّع١بد ) (،14د٠ٛأحححححٗ )اٌج١حححححذ ِحححححٓ اٌ ٠ٛحححححً ٌٍٍّحححححزّض فحححححٟ :  

َْ  ( ٠ُٚحححححححزٚٞ:10/64( ، ٚخشأحححححححخ األدة )1/138( ، ٚأِحححححححبٌٟ اثحححححححٓ اٌؼحححححححغزٞ )274) رََىحححححححزَّ

ْٓ رَحححَزٜ... ٠ٕظحححز: ٌظحححبْ اٌعحححزة )فـحححً اٌىحححبف( ) ًَ ٌَٚححح ١ححح ِّ (، رحححبط اٌعحححزٚص 12/512ٌِزَْعزَحححبدَ اٌَغ

 (.33/349)ن ر َ( )
(7)
( ، 273( ، ٚأدة اٌىبرحححححححت )78اٌج١حححححححذ ِحححححححٓ اٌجظححححححح١ن ٌٍٕبثغحححححححخ اٌحححححححذث١بٟٔ فحححححححٟ : د٠ٛأحححححححٗ )  

( ، ٌٚظححححححبْ اٌعححححححزة 2/113اْ اٌّزٕجححححححٟ ٌٍعىجححححححزٞ )( ، ٚػححححححزػ د٠حححححح2/629ٛٚاولزلححححححبة )

( .٠ُٚححححزٚٞ :خؼحححح١زٗ ثحححح و  ِححححٓ ر٘جزححححٗ 13/172( ٚرححححبط اٌعححححزٚص ) ١ححححز( ) 4/625)  ) ١ححححز(

 (.7/20( ، ٚاٌزذ١٠ً ٚاٌزىًّ ألثٟ ؽ١بْ )٠4/1736ٕظز: ر١ّٙ  اٌمٛا   ٌٍؾٍجٟ )



 محمود دمحم عبد هللا الشيخالباحث/  

 

 1966 مجمة بحهث كمية اآلداب  

ححححححححححب  َٙ َِ ٌُُؾٛ َٚ ححححححححححب  َٙ ٌْجَبَٔ  أََ ١َّْزرََٕححححححححححب أَ
 

ِ٘زُ  ... َٓ َر٠َْ ححححخَ َ ححححب ححححَه َ ححححبر  ٠َححححب اْثحححح ٌِ مَ َٚ
(1) 

 

 إتهل ليمى األخيمية: 
ضٍُْحححححححححُٗ  ِِ حححححححححَه  ِِّ ُ  أََ ١َّْزرَِٕحححححححححٝ دَاء  ثِأ

 

ححححححالَ  ... َ٘ اد  و ٠ُمَححححححبُي ٌَححححححُٗ  َٛ ٞ  َعحححححح ٚأَ
(2) 

 

 .(3)لندبتش    َلى ال َنار لي:
: األفرددح   َشددداف  تهلدده: لددم بددددس  فدد  كددالا ذميدددن إ   ددن  فردديحال إككددد   ثددم    تهلدده
: عي  َتدده  ندددبته  لددى (5)«البخددارى »لن سددا لددا زا ال إكدد ا فدد   دد    (4)هددد(061)اإلمدداا الس زإتدد 
 (6): عي ته ك ا إ م ا.ال  قَ النار إعيبتهال ب  

 عي ته الم ا. :إاألفرح ل  بقال : برةإف  الحا ية عم  ال
: اختيددار األفرددح لددي  مددن الغمددرال ثددم مددا لبنددب مددا ذددين كمستيددهال هددد(676اذددن ذدد ي)تددال 

 .إ  ف   ن  فريح اللم بدس  ف  كالا ذمين :لعش  لإل تهله
 إتهله: إعي ن  الها ه  لن  لحب ا .. الخ.

ى السهنددهل الثددان  بغيدد  حدد ا هدد ا البيددا    دداهب هيدده عمددى ل  )َعي ددَ (  تنددبى  لدد: تددال
ال ألندده بجدهز ل  بمدده  تقددب  ك: إعي هدا الها دده  بدهن  لحب دداال ثددم لسدقر البدداءال إإسددقاه ا (7)الجد 
 دا ه.(8)اال إالذاهب هيه: عمى نرب ا لمسهنهلينا إسساعً إاسس ا لا ز يياسً  "ل "م  

 ددا عيشدد ال تهلدده : لدده  ل  تني ند  تدد  ت؛ ألتد رل ذ :هدد(262)تدال لذدده السبداس الق هبدد 
: عي تددده كدددد ا بغيدددد  بدددداءال إالنامدددة تقهلدددده بالبدددداءال إاألإل كددددالا ال  َقددددب   اللي: تددددبش  إتاددددبح عمدددد 

                                                
(1)
 – 510/ 9(ألدةاٌج١حححذ ِحححٓ اٌ ٠ٛحححً ٌَظحححْجَزح ثحححٓ  ّحححزٚ اٌفَْمعظحححٟ ِحححٓ لـححح١ ح ٌحححٗ فحححٟ خشأحححخ ا 

 (.81 – 80/ 1(، ٚ اٌؾّبطخ:)511
(2)
(، ٚخشأحححححخ 116/ 5(، ٚاألغحححححبٟٔ)103اٌج١حححححذ ِحححححٓ اٌ ٠ٛحححححً ١ٌٍٍحححححٝ األخ١ٍ١حححححخ فحححححٟ د٠ٛأٙحححححب ) 

 ( 364/ 15(، ٌٚظبْ اٌعزة)٘ال( )282(، ٚطّن اٌآلٌٟ)243، 238/ 6األدة )
(3)
 (. 6/244خشأخ األدة ٌٍجغ ادٞ ) 
(4)
 (.1/83ػزػ د٠ٛاْ اٌؾّبطخ ٌٍّزسٚلٟ ) 
(5)
 (.9/533(، ٚ)5/174فزؼ اٌجبرٞ ) 
(6)
 (.  459ػزػ درح اٌغٛاؽ ٌٍؼٙبة اٌ فبعٟ ) 
(7)
 (.113اٌغٛا١ٌمٟ فٟ : ػزػ أدة اٌىبرت ) 
(8)
ٞ ٚاثٓ  فز )   (. 793اٌؾٛاػٟ  ٍٟ درح اٌغٛاؽ وثٓ ثِّزِ
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إلنم ددددا ال (4)إالذدددشايق ال (3)إالنيشددد ال (2)إتبددد  اذدددن حجددد  مددددن الذددد ا  القددددقالن  ال(1)النددد ا
 .(5)الديهه  من باا ح ا ال سزة

 اختيار ابن حجخ:
   عمى كل .ا ا ته ً ن من الحب ج سشبً لنإ  الالباءاذن حج  تنببة الهنن برل ح 

 التخجيح:
إإكا  ال إ هردن فد  األمد  ا سدتنسالةال لها ت   عدن الشحداة اخدتالف م فد  مثدن هد ك السدد

 عمد  ا دت ارك كدا  كلد  دلدياًل  بح ا الج  تب استنسمه كد ل ال )عي َ (تنببة الهنن    م  ش  كا  من    
ال ل  بنزدد م لددزا بهن ددا لغددةعددن ن حجدد  إككدد  اذدد الدك فدد  الرددحيحإ إتددب ر د  عميدده ذددهر  الذدد ل 

إ سمددن  الإاسددتنسال ا الفالددباع  لمقدهل بهن ددا لغددة دليددن ا ددت ارها ال ا ددب كلدد  مددا ىإإ  لدم نقددل عمدد
ح اهددا إمددن   تنددب ت ا لساعددةال  َ َشددفسَ  الغيدد  مذدد هرة ا سددتنسال( 6)تمدده  لغددةً  القددهل بهن ددا تددب

 لثبتاها.
 

                                                
(1)
ُ ألثٟ اٌعجبص اٌمزمجٟ )   ِٙ ْف ُّ  (.1/111اٌ

(2)
 (.8/216-4/320إرػبد اٌظبرٞ ٌٍمظ الٟٔ )  

(3)
 (.5/52 ّ ح اٌمبرٞ ٌٍع١ٕٟ ) 
(4)
عَبٟٔ ٌٍؼٕم١ ٟ )  َّ  (.118/ 2وٛصَز اٌ
(5)
لحححبي : ِٚحححٓ ؽحححذف اٌّٙحححشح فحححٟ اٌىحححالَ اٌفـححح١ؼ لٌٛحححٗ ه: )٠حححب أثحححب مر،  ١زرحححٗ ثأِحححٗ (. أراد:  

 (.2/316أ ١زرٗ ثأِٗ... مٛد اٌشثزع  ٌٍظ١ٛمٟ )
(6)
(، ٚاٌج ١ٍٛطححٟ فححٟ: اولزلححبة فححٟ ػححزػ أدة اٌىزححبة 1/361اثححٓ اٌغححٛسٞ فححٟ: وؼححف اٌّؼححىً) 

(1/109) 
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 السدألة الثالثة
 اءتعجية الفعل "َشبهَو" بالب

 روي البخاري بدشجه:
ــالةَ  ــْخَأُة  ،َواْلِحَســارُ  اْلَكْمــُب،: َعــْن َمْدــُخوقٍّ َعــْن َعاِ َذــَة ُذِكــَخ ِعْشــَجَىا َمــا َيْقَ ــُع الره َواْلَس

 .(1)ِب......الحجيِث َواْلِكال ،َشبهْيُتُسهَنا ِباْلُحُسخِ  َفَقاَلْت:
ت س هَنا" تهلدددده تددددال اذددددن حجدددد :  إرإابددددة األسددددهد عش ددددا إ الهدددد ا المهددددر رإابددددة مددددد   "َ ددددب   

"لََعدَبل ت س هَنا"
د     ذمهددر  إالسنشدى إاحدبال (2) إهدد ا  ال(3)لنمتسهندا كالبداً "إتقددبا مدن ه  دق عمددى ذدن م د 

 عمى سبين السبالغة.
ي السذدَبه بده بالبداءال :هدد(276) تال اذن مال  إلنمد ك بندا  فد  هد ا الحدب ج لدهاز َتَندبل 

إزعدم لنده    هلدب فد  كدالا مدن  َ ب ه ك ا بمد اال تهله:حتى بالن فخقه سيبه ه ف   ال(4)الشحه ين
إثبهت دا  إإ  كدا  سدقهه ا ل د   فد  كدالا الستقدبمينال إالحق لنه لدا زال من  هثق بن  يته تال:

 زا  ف  ع ا النمساء الستهخ  ن
 .ا هد(5)

َب ف  كالا من هه فه  كل  تال اذن حج :  . ا هد(6)إه  عا ذة رض  هللا عش ا التب إ ل 
ال كسددا ا لسددن مشنددهخالًفدد إ ددبإن ا بالبدداءال لدده ز اذددن حجدد  تنببددة الهنن) ددب ه(السدــألة:  يإجســال

 .سيهت 
دد    :(دهدد1636)يدبي     الز  تددال  تحقيـق السدــألة: دب ه ال بالمد  ال الالذل  ددن  ث  : الس  ددَباك ال  إالجسد : إالتلح   د   َل  

ال ددد اا  دد  ا  إَلل  دددَبَ ه  : َماَثَمددده   إَ ددداَذَ ه ال كج  إل دددبه فدددال    :  دددبل ا هددد ا ذ ددد االإتقددهل ال(7)إَل  
 دا ه. (8)فالناً 
 إعبمه. إسيبه ه ف  تنببة الهنن )َ ب ه( بالباءال إإت  خالا  ذين اذن عرههرال 

                                                
(1)
 (.109/ 1( )514)ؿؾ١ؼ اٌج برٞر وزبة اٌـالحر ثبة ِٓ لبي و ٠م ع اٌـالح ػٟء  ػ 
(2)
 (.1/107( )508ؿؾ١ؼ اٌج برٞر وزبة اٌـالحر ثبة ِٓ لبي و ٠م ع اٌـالح ػٟء  ػ) 
(3)
 (.108/ 1) (511اٌزعً ؿبؽجٗ أٚ غ١زٖ فٟ ؿالرٗ ػ) وزبة اٌـالحر ثبة اطزمجبي ؿؾ١ؼ اٌج برٞر 
(4)
(، ٚإٌحب ز اٌـحؾ١ؼ 96،95ٌُ أع ٖ فٟ اٌّ جٛ  وثٓ  ـفٛر ، ُٚٔظت اٌمحٛي ٌحٗ فحٟ: ػحٛا٘  اٌزٛكح١ؼ) 

 (. 8/52(، ٚرؾفخ اٌّؾزبط وثٓ ؽغز ا١ٌٙزّٟ )3/212(، ٚ مٛد اٌشثزع  ٌٍظ١ٛمٟ )1/360وثٓ اٌعغّٟ)
(5)
ا  َٚ ك١ؼ  ِ٘  اٌزَّٛ ا َٛ ؾ١ؼ وثٓ ِبٌه )َػ  (. 156ٌزَـّ
(6)
 (.1/589فزؼ اٌجبرٞ ) 
(7)
اٌمحححبِٛص  (،4/193) (، ٠ٕٚظحححز: اٌّؾىحححُ وثحححٓ طححح١ ٖ )ػحححجٗ(411/ 36رحححبط اٌعحححزٚص  ٌٍشث١ححح ٞ )ػحححجٗ() 

 (.1247اٌمبِٛص اٌّؾ١ن )فـً اٌؼ١ٓ( )
(8)
 (.  404/ 3اٌع١ٓ ٌٍ ١ًٍ )ثبة اٌٙبء ٚاٌؼ١ٓ ٚاٌجبء( ) 
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   تنببدة َ دب ه ذدد )البداء( لحدن     هلدب فد  كدالا مدن   هَثدق   (:هد221تال اذن عرههر )
 . ا هد(1)هةإنص عمى لهازك ها  بن  يتهال إإنسا السدسها تنب ته ذشهدهال

 . ا هد(2): مثمه إَ ب َ ه   ب اكال إَ ب َ ه ب ه   ف  السحمم:إ 
 ال(4)ل دددا فدد  كتابددده هددد(221)تخقئدددة اذددن عردددههر اسددتنسال سددديبه ه (3)مالدد إنقددن اذدددن 

إكلدد  مددن خددالل اسددتق اء للهدداظ م تبددين  إالسنجسددين القددبماءال إ تتبدد  لر دداا المغددة مددن الشحدداةال
 ما م :

" إكال  -عشددبي-لددهاز كلدد   إإلدده فهدد  سدد  الرددشاعة: عمددى ضددنهه لن دده َ ددب َه مدديم "ه ددم 
" ذد"دال "تب" إ ا "هن" "م   
 .ا هد(5)
 .ا هد(6)َ ب ه الح كة بالح ا ف  مش  الر ا إالشد  :تهله  إف  الخرا ص

 هد(:630إتال الذافن )
ز  َبم ه  ز  َإالم ه  بل َه َعَمى َلَحب  ب َه   َبق هَل ف   ال َجه     َعَمي ه  ال ق ذ    َفإ      

 .ا هد(7)
 عم  اذن عرههر د  إهه مسن  هثق بن  يته إ ه    َ  إالذافن  مسن  اخ  مشه المغةال

 (هد221)
 إَتهل ارخ :

م   َرت  ٌّ َلح  ه َلز  هاَر ... َ ت َبن  َتَبل ى َحث يثًاال كَه   الر 
(8) 

 ا هد.(9)َباز ي  ب ه ال َهَ َس ف   الد   عة ب ال   :هد(711)تال اذن مش هر
 .ا هد(10)إلخ ل لخ ك َ ب ه ال اء باأللل بقهله  ض  ا ض  هال :هد(173)تال سيبه ه

                                                
 (،3/212(، ٚ مٛد اٌشثزع  )52/ 8(، ٚإٌغُ اٌٛ٘بط وثٓ ؽغز ا١ٌٙزّٟ )1/360اٌعغّٟ) ٠ُٕظت ٌٗ فٟ : إٌب ز اٌـؾ١ؼ وثٓ (1)
 (. 193/ 4()ـ)ع ة ٘ اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ن األ ظُ  وثٓ ط١ ٖ (2)
ؾ١ؼ وثٓ ِبٌه ) (3) اٌزَـّ َٚ ك١ؼ  ِ٘  اٌزَّٛ ا َٛ  (.156َػ
 95ٚ  86ٚ 73ٚ 57اٌغححشء األٚي اٌـححفؾبد: امححزد اطححزعّبي ٘ححذا اوطححٍٛة فححٟ وزححبة طحح١ج٠ٛٗ. ٠ٕظححز  ٍححٝ طححج١ً اٌّضححبي فححٟ  (4)

ٚ122ٚ145 ٚ146 ٚ148 ٚ171 ٚ182 ٚ209 ٚ212 ٚ250. 
 ( ٚغ١ز٘ب ِٓ اٌّٛاكع.2/238،276،317(، ٠ٕٚظز: )212/ 2طز ؿٕب خ اإل زاة وثٓ عٕٟ)  (5)
 (، ٚغ١ز٘ب ِٓ اٌّٛاكع ِٓ اٌىزبة مارٗ.3/98،95،91،89،63(، ٠ٕٚظز:)2/507اٌ ـبئؾ وثٓ عٕٟ )  (6)
 (، ٚغ١ز٘ب ِٓ اٌّٛاكع.3/354،352،133،103وزبة األَ ٌٍؼبفعٟ رٕظز ٘ذٖ اٌّٛاكع )  (7)

 (.2/773ؽضش( )) (، ٚاٌٍظب3/427ْ(، رٙذ٠ت اٌٍغخ )ثَبة اٌَْؾبء ٚاٌضبء( )73اٌج١ذ ِٓ اٌّزمبرة ٌؤل ؼٝ ١ِّْٛ ثٓ ل١ض. اٌ ٠ٛاْ )(8) 
(2/773.) 

 (2/129ؽضش( ))ٌظبْ اٌعزة  (9)
 (. 140/ 4اٌىزبة ٌظ١ج٠ٛٗ ) (10)
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ددا  غيدد   السخددتص   إتدال: ددة  بالسم  ددبله مددن األمدداكن السخترل ددبل ا بدده  ك  الهدد ا بدداا مددا      
   .ا هد(1)كانا  َتق  عمى األماكن

ددهى كلدد  السنشددى لدد ى مجدد ى األسددساء ا إتددال : ؛ لتددى مددن غيدد  كلدد  الهنددنفمسددا َلراد س 
بل َه بسا ضارعه من الهنن كسا  به به فى اإلع اا  .ا هد(2)ألن ه  نسا   

دددَبه ال :هدددد(276)تدددال اذدددن مالددد  دددب ه  بددده دإ  )بددداء(ال السذددد هر تنببدددة "َ دددب َه"  لدددى م ذ   إم ذ 
ا  ك ا بم اال إمشه تهل الذاع :  إ جهز ل  بنبلى  لى الثان  بالباءال هيقال: َ ب   

 َٚ ٌَ َٙ َِ ُٙ ُٚ  َ ... رِ   غـْ بأْل ثِ  ُٗ جِ ؼْ ٠ُ  ُ  ظَ جْ ب  َّ ذْ ٠ِق ثع َ اٌ اقِ ذَ ُة اٌ
(3) 

 اختيار اذن حج :
 .إاستبل عم  كل  بالحب ج بالباءال اذن حج  تنببة الهنن "َ ب َه" له ز
 الت ليح:

خيد   داهب  عمد   منبًي بالبداء "هَ ب  إغي ك الهنن" َ  كالذافن ال مل من  هثق بن  يت ااستنس
 إلفزددن مدددا بقدددال فددد  السددددهلة تدددهل اذدددن مالددد  االإهددده مهلدددهد  فددد  الذدددن  لبًزددداز تنب تدددهال لدده 
ددَبه ال :(دهد276) ددب ه  بده دإ  )بدداء(ال مددن ل   السذدد هر تنببددة "َ دب َه"  لددى م ذ  إ جددهز ل  بنددبلى  إم ذ 

ا  ك ا بم ا  . لى الثان  بالباءال هيقال: َ ب   
 
 
 
 
 

                                                
(1)
 (.132/ 4اٌىزبة ٌظ١ج٠ٛٗ ) 
(2)
 (.171/ 1اٌىزبة ٌظ١ج٠ٛٗ ) 
(3)
اٌج١حححذ ِحححٓ اٌ ف١حححف، ٌٚحححُ ٠ُْظحححز ْي  ٍحححٟ لبئٍحححٗ، ٌٚحححُ أعححح ٖ ف١ّحححب ثححح١ٓ ٠ححح ٞ ِحححٓ ِـحححبدر إو فحححٟ   

 (.156ػٛا٘  اٌزٛك١ؼ وثٓ ِبٌه )
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 السدألة الخابعة:
 )َبَشى( ْعِجَيِة اْلِفْعلِ اْلَقْهُل ِفي تَ 

ُ َعَمْيِو َوََّمهَم َعاِ َذَة، مهى َّللاه ََ  .(1)َوِبَشاِ ِو ِبَيا َوُقُجوِمَيا اْلَسِجيَشَة، َباب َتْدِويِج الشهِبيِّ 
ل ده   بالسب شدةال: لي "َوِبَشاِ ـِو ِبَيـا" تال اذن حج : تهلده  ق دَ  َته  ا اعتسدادً  " َإ  َشا  ده  ذ َ دا" إتدب ت ن 
: الذشد  بههمده إهده خقده النامدة تقدهل:: تهل حاح  الرحا  عمى  ذشد  عمدى لهمدهال إإن سدا ب َقدال 

ددَ ا  عميدده يبددة ليمددة الددبخهل ثددم تيددن: لمددن داخددن بههمدده  إاألحددن هيدده ل   الددباخن عمددى لهمدده ب ز 
)ذشدد   إحددب  بقدهل عا ذدة إ  منشدى ل د ا التغمدير لمثد ة اسدتنسال الهردحاء لدهالال انت دى (2)بدا   
 .ا هد(5))إ ش  ذ ا(  ف  اخ  الحب ج الثالجال( 4)إ قهل ع إة ال(3)ذ (

 إجسالي السدألة:
إ ج   -القهل ف  تنببة الهنن )َذَشى(  ."الباء" لا ذد"عم " ذد ال ي هه لمبخهل  بالز 

 تحقيق السدألة:
لددة ال إالس ب َتَشددى هاهشدداهددد(711)تددال اذددن مش ددهر إ    دد اد ب دده   : ا ذ ت َشدداء  إالب َشدداء: الددبخهل  بالز 

ا ذ ت شاء  
 إفد  تنببدة الهندن )َذَشدى( ذدد. (7)إفد  القدامهس: َذَشدى عمدى لهمدهال إ  دا: َزفل داال كداذتشى ال(6)

إَ شدى عمددى  الا مدن الب شيددا َذشددى فدال  ذيًتدد إالجدهه ي حددين تدال: خدالا  ذددين لهدن المغددةال "البدداء" ذدد
 .ا هد(8)إالنامة تقهل: ذشى بههمهال إهه خقه الزف ا :لهمه ذ شاًء في ساال لي

 بالبددداء فددد  )ا ر س(ال -رحسددده هللا تدددب تالددده -: إهدددهبقهلـــو ىــــ(666)اعتخضـــو الـــخازي 
لمدن داخدن  :ل  الدباخن بههمده كدا  بزد ا عمي دا يبدة ليمدة دخهلده ذ دا فقيدن :إكه   األحدن هيده

                                                
(1)
 (.5/55بئٗ ثٙب )ثبة رش٠ٚظ إٌجٟ ه  بئؼخ ٚل ِٚٙب اٌّ ٠ٕخ ٚثٕ ؿؾ١ؼ اٌج برٞر 
(2)
 (.6/2286اٌـؾبػ ٌٍغٛ٘زٞ)ثٕب( ) 
(3)
 (.7/17( )5134ثبة رش٠ٚظ األة اثٕزٗ ِٓ اإلِبَ ػ) -ؿؾ١ؼ اٌج برٞ 
(4)
 (.7/1( )5158ثبة ِٓ ثٕٝ ثبِزأح ٟٚ٘ ثٕذ رظع ط١ٕٓ ػ) -ؿؾ١ؼ اٌج برٞ 
(5)
 (.7/224فزؼ اٌجبرٞ ) 
(6)
 (.14/97ٌظبْ اٌعزة وثٓ ِٕظٛر)فـً اٌجبء اٌّٛؽ ح( ) 
(7)
 (.1632اٌمبِٛص اٌّؾ١ن  ٌٍف١زٚس آثبدٞ)فـً اٌجبء( ) 
(8)
 (.6/2286اٌـؾبػ ٌٍغٛ٘زٞ)ثٕب( ) 
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ال الجدددهه ي كدددن  مدددن اذدددن  ىإتبنددده فددد  اعت اضددده عمدددال (1)إَ َشدددى بسنشدددى الاإاذ َتَشدددى دارً  بههمددده بدددا  
   ال(2)األثي 

دددددد ا  لمحددددددب ج:ال (4)إالهيددددددهم  ال(3)اذددددددن مش ددددددهرإ  يب دددددد  إمددددددن الذ  ددددددان   ال(5)القل  م  إال م   
 ال(6)

ي ال(8)إالنيش  ال(7)إالبماميش  ش ب  إالدل 
 ........إغي هم. (9)

دحيحة  الدَهار َدة   :(ىــ1205)الدهِبيـجيه وأضاف  ا  لألحاد  دج  الر  ل  الَجده ه  يل  هشدا م رداد  َتده 
دددَ      عددددش م -  َإَة إغيدددد  همإعددد العدددن عا  َذددددةَ   ال إَل ددداَر  لددددى َتَنق ددد   الحدددداف ر  اذدددن  َحَجدددد ال-رض 

با    إحاح    الس ر 
ب   ال(10)  الله إغي   إاح 

د   ت م ا  : إتب َإَرَد)َذَشى بَهه م ه( (:هد1636)يبي     تال الز   َ ا   الَنه  ن    ل  ف    
 تاَل :  (11)

َؾبِق ثٍَِ  َّ ٌْ ًَ ا َٙب لَْج زُ ث١ََْٕذ ثِ ْٙ ٌَِه اٌؼَّ ُ مَ َؾبل ب ُوٍَّٗ ُِ  َْ  (12) ١ٍَْخ  ... فََىب
م دددده ال: بهن دددده   هدددد(010)حددد   الَجدددده ه  ي  تيددددن:  إتدددب َسَمه فدددد     ب َقددددال  َذَشدددى بَهه  ددددَتن  إعددداَد فاس 

 .اهد(13)ك ت اب ه
   .ال إاة ف  مثن ه ا ا ستنسال َهق  إتجاإز فخَ  حجة لسن إافق الجهه يال إ 

دددت   ندددب ل  ككددد  تدددهل الجدددهه ي:الس تددداة ب تدددال حددداح  ( 14) إعميددده كدددالا الذددديخ الت هر   ذ 

 ا هد.(16)إ الغا ف  التخقئة حتى تجاإزا  لى تخقئة ال اإي  ال(15)إالقاض 
                                                

 (.73ِ زبر اٌـؾبػ ٌٍزاسٞ )ثٕٟ( )  (1)
 (.1/158،157إٌٙب٠خ فٟ غز٠ت اٌؾ ٠ش وثٓ األص١ز) (2)
 (.14/89ٌظبْ اٌعزة وثٓ ِٕظٛر)فـً اٌجبء اٌّٛؽ ح( ) (3)
 (.١1/62ِٟٛ)ثٕٟ( )اٌّـجبػ ا١ٌّٕز ٌٍف (4)
 (.7/2285ػزػ اٌ ١جٟ  ٍٝ ِؼىبح اٌّـبث١ؼ ) (5)
 (.15/107اٌىٛاوت اٌ رارٞ  ٌٍىزِبٟٔ ) (6)
 (.5/26ِـبث١ؼ اٌغبِع ٌٍ ِب١ِٕٟ ) (7)
 (.13/183 ّ ح اٌمبرٞ ٌٍع١ٕٟ ) (8)
 (.129/ 6ؽبػ١خ اٌظٕ ٞ  ٍٝ طٕٓ إٌظبئٟ )  (9)

 (.1/62اٌّـجبػ ا١ٌّٕز ٌٍف١ِٟٛ )ثٕٟ( ) (10)
 (.220/ 37ربط اٌعزٚص ٌٍشث١ ٞ)ثٕٟ( ) (11)
ٓ ػعز عزاْ اٌعٛد ٠ُٕظز:د٠ٛأٗ ) (12) )فـً اٌجبء اٌّٛؽ ح  (، ٚاٌٍظب37/220ْ) (، ٚربط اٌعزٚص )ثٕٟ(48اٌج١ذ ِٓ اٌ ٠ًٛ ٚ٘ٛ ِ

ٌظححبْ  ز:(، ٠ُٚححزٚٞ: أرححٟٛٔ ثٙححب.... ٠ُٕظحح297(، ٚاألسِٕححخ ٚاألِىٕححخ ٌٍّزسٚلححٟ)289(، وزححبة األٌفححب  وثححٓ اٌظححى١ذ)14/97() 
ً ا١ٌُّ( ) َٙب...فٟ: 378/ 26ربط اٌعزٚص )ِؾك() (،3/27(، ٚاٌّؾىُ وثٓ ط١ ٖ)ؽمُ()339/ 10اٌعزة)فـ ْشَٔ َّٙ ( ، ٠ُٚزٚٞ: َٚع

(، ٚخشأحخ األدة )اٌؼحب٘  248/ 1اٌىبًِ فٟ اٌٍغخ ٚاألدة ) ... فٟ:ٚعبرٚا (، ٠ُٚزٚٞ:1/153(، ٚاٌؼعز ٚاٌؼعزاء)11د٠ٛأٗ )
 ( ٚوٍُٙ ثال   ٔظجخ.10/22( )اٌزاثع ثٙ  اٌضّبّٔبئخ

ً اٌجبء اٌّٛؽ ح() ((13 ْ اٌعزة وثٓ ِٕظٛر)فـ ٞ فٟ: ٌظب ( ، 220/ 37(، ٚربط اٌعزٚص ٌٍشث١ ٞ)ثٕٟ( )97/  14ُِٔظَت اٌمٛي ٌٍغٛ٘ز

 (.125/ 28(، ٚمخ١زح اٌعمجٝ وثٓ ِٛطٟ األص١ٛثٟ )218/ 14ٚٔ ت األفىبر ٌٍع١ٕٟ )
 (.2/748رثؼزٟ )ا١ٌّظز فٟ ػزػ ِـبث١ؼ اٌظٕخ ٌٍزٛ  (14)
 (.170/ 6إوّبي اٌّعٍُ ثفٛائ  ِظٍُ ) ٠عٕٟ اٌمبكٟ  ١بف. ٠ٕظز:  (15)
 (.10/81ِزلبح اٌّفبر١ؼ ٌٍّال  ٍٟ اٌمبرٞ) (16)
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 اختيار ابن حجخ:
تنببدة الهندن )ذشد (  فد  تغميقده لسخالهيده الحب ج حجة عم  الجهه يال لنن اذن حج 

 بالباء.
 التخجيح: 

 عدن تخقئتدهال الإلي  مدن الدد ن التند ، لمغتده فزد لمبارالالجهه ي من لعالا المغة ا
دد  ا  إمددا إإنسددا ل ددبهم تهردديح تدددهل  لددي  بالجسمددة مدددشن م تنببددة "ذشدد  عميدده"الال كهدد   ليدده الذ 

حيدج اسدتبلها باسددتنسال  الت تيد ال ىعمد ذشدد  ذد ( رضد  هللا عش سدا )ذش  ذ داال–إعد إة عا ذدةال
 .سمهاالجهه ي ل  ا األ

: إإنسدا كدا  ال لدن  كا تدزإج السد لة ذشدى عمي دا هدد(031)بنب شا  عم  ذن الحدن ال    تال
َبدداَءك  َفَمث ددَ  كلدد  حتددى حددار ال لددن  ددبخن عمددى لهمدده فدد  الددبار التدد  ذ ش يددا  تبددن  َذي َتدده ال بنشدده  خ 

م دددده   إكالهسددددا  الالددددهل ين ىإمشدددده بمددده  الددددهرإد فدددد  المغددددة عمدددد ال(1)كلددد  ذ َزَمددددا   هيقددددال: َذَشددددى ب َهه 
 داه.(2)فريح

إلحددمه ل   المددن السجدداز: ذشددى عمددى لهمدده: دخددن عمي ددا (:هددد607الزمخذدد ي) هلتدده إمشدد
ال إاسدتبشى فددال    الكدا   بشدد  عمدى لهمدده خبداًءال إتددالها: ذشدى بههمدهال كقددهل م: لعد س ذ ددا (3)الند س

 .(6)إالقيب  ،(5)إاختارك الح   ي  ال(4)إاذتشى  كا لع س
إلمدددن  فالمه دددا  مددددتنسال اللإ ادعددداء عاميدددة)ذشى ذ دددا(  البردددح التغمدددير إ الجسمدددة فدددال

 إعد إة اذدن لخت دا كسدا إإ  كدا  األإل تالدا بده لا السدامشينال غم )ذش  ذ ا( عم )ذش  عمي دا(ال
   .سبق

 
 
 
 

                                                
(1)
ُٕٙبئٟ )   (.1/644إٌّز ت ِٓ غز٠ت والَ اٌعزة ٌعٍٟ ثٓ اٌؾظٓ اٌ
(2)
 (.196/ 1ِعغُ اٌـٛاة اٌٍغٛٞ ٌٍ وزٛر أؽّ  ِ زبر  ّز )  

(3)
 (16/245، ٚاٌذٞ ٘ٛ اٌزعً ٚاٌغّع: أ زاص ٠ٕظز: ربط اٌعزٚص) زص() ٟ٘ اٌّزأح 
(4)
 (.79/ 1أطبص اٌجالغخ ٌٍشِ ؼزٞ)ثٕٟ()  

(5)
 (.205درح اٌغٛاؽ ٌٍؾز٠زٞ )  

(6)
 (.7/2285ػزػ اٌ ١جٟ  ٍٝ ِؼىبح اٌّـبث١ؼ ) 
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 السدألة الخامدة:
 )الباء(ى مجيء )الالم( بسعش

 :بدشجه روي البخاري 
َثَشا َعْبَجاُن َقاَل َأْخَبَخَنـا َعْبـُج َّللاهِ َقـاَل َأْخَبَخَنـا ُيـه  َأْخَبَخِنـي  :ُنُذ َعـْن الدُّْىـِخيِّ َقـاَل ََّـاِلمٌ َحجه

مهى َلَشا:َعْبُج َّللاهِ َقاَل  الَة اْلِعَذاِء... -ملسو هيلع هللا ىلص -َرَُّهُل َّللاهِ  ََ ََ  .(1)الحجيث َلْيَمًة 
مهى َلَشا""تهله  تال اذن حج : إهيده  الحدمى ذشدا :لإ الالا بسنشى البداء لي الأللمشا :لي ََ
     .(2)نسا الرالة ا تنالىإإ الالهاز  هال  كل  مجازً 

 المسألة: يإجمال

 .بسنش  "الباء" "الالا" إرإد
 :تحقيق المسألة

   :السه دة ح ا ل  ألر نة عذ  منشىً  "الباء"(:هد721تال اذن هذاا) 
 اإللرا  كد لمدما ذز ب. لإل ا:
(  ٹ ٹ ٹ )ال نحه:إتدسى باء الشقن لبزاً  الالتنببة الثان :

(3). 
 ة: إه  الباخمة عمى الة الهنن نحه: كتبا بالقمم.      ا ستنان الثالج:
 .(4) (گ گ گ ڳ ڳ  ):الدببية نحه ال اب :

   .( 5) (ڎ ڌ  ):السراحبة نحه الخام :
(ڤڤ ڤ ٿٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ):نحه ال  هية الدادس:

(6).   
( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ )إتهله

 (7). 
 الببل كقهل الحساس  : الداب : 

                                                
(1)
ثحححبة موحححز اٌعؼحححبء ٚاٌعزّحححخ ِٚحححٓ رآٖ ٚاطححححعب ػ  -وزحححبة ِٛال١حححذ اٌـحححالح -ؿحححؾ١ؼ اٌج حححبرٞ 

(564(   )1 /117.) 
(2)
 (.523/ 2( )223/ 9( ٠ٕٚظز لٌٛٗ :اٌالَ ثّعٕٟ اٌجبء فٟ )46/ 2فزؼ اٌجبرٞ ) 
 (. 2/17طٛرح اٌجمزح ) (3)

(4)
 (.2/54طٛرح اٌجمزح ) 
(5)
 (.11/48طٛرح ٘ٛد ) 
(6)
 (.2/123طٛرح آي  ّزاْ ) 
(7)
 (.54/34طٛرح اٌمّز ) 
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 ِٙ ٌِٟ ثِ ِ  ف١ٍَََْذ  ْٛ ا اإِلَغبرحَ فُْزَطبٔب  ُٚرْوجَبَٔبُُ لَ ب إِمَا َرِوجُٛا ... َػٕٛ 
(1) 

إكافدهل  حددانه  الا دت  ته بدهلل نحده: (2)إه  الباخمدة عمدى األعدها، السقاذمة: الثامن:
ددد (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ):ذددد ا  إمشددده هددد ا :إتدددهل م الل  ن  بز 

كسدددا تالدددا  "بددداء الددددببية "إإنسدددا لدددم نقدددبرها (3) 
دددن  أل  الس   "؛لدددن  دددبخن لحدددبكم الجشدددة بنسمددده"ال الجسيددد  فددد  إكسدددا تددد الالسنتزلدددة تدددب    بنددده،  ق 

 إتددب تبددين لندده   تنددار، ذددين الحددب جال فددال  هلددب ذددبإ  الدددب ال: دددب إلمددا الس   الابنقدد  مجاًندد
 ا ذين األدلة. إاربة  ختالا محسم  الباء ن لسنً 

(ڌ ڌ ڈ) :تهلدده  تنددال تخددتص بالددداال نحدده: " فقيددن ن  كددد"عَ  السجدداإزة  التاسدد :
 ذددبلين (4)

(  ۉ ې ې ې  )      تهله:
(5). 

(ں ڻ ڻ ٹ):ا ستنالء نحه النا  :
 (6). 

 .(7) (ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ)نحه:التبسيا  الحادي عذ :
د إهده لحدن لح فدهال القددم: الثان  عذ :  نحده: الا  بجدهاز ككد  الهندن من داإلد ل  خ ر 
   .لتدم با  لتهنمن

  (ں ں ڻ ):نحه الغابة الثالج عذ :
(8).  

 9)) ( مج مج مج مج ):إز ادت ا نحه التهكيب إه  الزا بةال ال اب  عذ :
ل  السذ هر عشب من عدبإا مندان  "الدالا"ال لدم  د ك إا لن دا  :والذاىج في ىحه السدألة 

 تهت  بسنشى" الباء"ال إمن كك  كل  كا  الهحل مشه بقهله "تين" إمشه تهله تنالى:
( ڭ ڭ ۇ ۇ)

(1) 

                                                
(1)
(، ِٚغٕححححٟ اٌٍج١ححححت 105بَ ٠ُٕظحححز: اٌغٕححححٝ اٌححح أٟ )اٌج١حححذ ِححححٓ ثؾحححز اٌجظحححح١ن  فحححٟ اٌؾّبطححححخ ألثحححٟ رّحححح 
( ، ٚػححححححزػ ػححححححٛا٘  اٌّغٕححححححٟ 568(، ٚرأ٠ٚححححححً ِؼححححححىً اٌمححححححزآْ)6/253(، ٚخشأححححححخ األدة )1/125)

 (.80/ 3(، ٚاٌ رر اٌٍٛاِع ٌٍىٛرأٟ )21/ 2(، ٚاٌّٙع)69)
(2)
 (151/ 3ػزػ اٌزظ١ًٙ وثٓ ِبٌه )٠ٕظز:  .لبي اثٓ ِبٌه: ٟ٘ اٌ اخٍخ  ٍٝ األصّبْ ٚاأل ٛاف 
(3)
 (.16/32طٛرح إٌؾً ) 
(4)
 (.25/59طٛرح اٌفزلبْ ) 
(5)
 (.33/20طٛرح األؽشاة ) 
(6)
 (.3/75طٛرح آي  ّزاْ ) 
(7)
 (.76/6طٛرح اإلٔظبْ ) 
(8)
 (. 12/100طٛرح ٠ٛطف ) 

 
(9)

( ثزـححححححزف، ٚػححححححزػ اٌزظحححححح١ًٙ 127-1/122(، ٠ٕٚظححححححز: ِعٕححححححٟ اٌٍج١ححححححت )4/79طححححححٛرح إٌظححححححبء )
(3/151.) 
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َندددا بددده  نددددممال :لاه تدددكهن ددد "البددداء"بسنشدددى  "الدددالا"تيدددن :  (:ه706حي دددا ) تدددال لذددده  َإل م   
 .ا هد(2)تهل غ    "الباء"بسنشى  "الالا"إمج ء 

( ڤ ڦ ) :إتهله تنال 
 (3) 

َلددددى إلَحددددق  ذ ددددمال (:هددددد762تددددال الحمبدددد )  بجددددهز ل  تمددددهَ  الددددالا  بسنشددددى البدددداء  لي: َلإ 
 ال(7)إاألرمدد  ال(6)ال إالقاسددس (5)تبندده حدداح  المبددااإ  ال(4)إالتقددب  : لإَلددى ذ ددم هاعددة  دإَ  غي  هددا

 .(8)إاذن عا هر
(  ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ )إتهله: 

(9) 
تدددددال لذددددده حيدددددا  ال تيدددددن الددددالا بسنشدددددى البددددداء :ه(1321)تددددال  ددددد اا الدددددب ن الخهدددددال 

 .ا هد(10)إهه غ      تن فه الشحاة: (ه706)
(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)إتهله 

البداءال كسدا  دبل عميده لي: ل   سداال عمدى ل  )الدالا( بسنشدى (11) 
( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) تهله ف  سهرة األع اا:

(12). 
(  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ):إتهلدده

بجددهز ل  تمدده  مالددالاى بسنشددى البدداء؛  (13)
فددإ  اإلبسددا   تنددبلى  لي: كهدد إا بددالحقال إالتنببددة ذددد مالددالاى مددن حسددن الشادديا عمددى الشاددياال

(ڭ ۇ ۇ ) إ ين الالا إالتبادل ذيش االال (14)إغي ك( گ ڳ ڱ )ذ ا كسا ف  تهله:
(15). 

                                                                                                                        
(1)
 (.6/71) طٛرح األٔعبَ 
(2)
ب فٟ: )4/163رفظ١ز اٌجؾز اٌّؾ١ن )   (81/ 8) (، 148ٚ/ 3(، ٚ)439/ 1(، ٠ٕٚظز: لٌٛٗ  أ٠ل 
(3)
 (.47/21) طٛرح دمحم 
(4)
 (.9/699اٌ ر اٌّـْٛ ٌٍؾٍجٟ ) 
(5)
 (.17/452اٌٍجبة فٟ  ٍَٛ اٌىزبة ٌظزاط اٌ ٠ٓ اٌؾٕجٍٟ ) 
(6)
 (.8/474ِؾبطٓ اٌزأ٠ًٚ ٌٍمبطّٟ ) 
(7)
 (. 27/205اٌزٚػ ٚاٌز٠ؾبْ ٌّؾّ  األ١ِٓ اٌٙزارٞ ) رفظ١ز ؽ ائك 
(8)
 .(7/304اٌزؾز٠ز ٚاٌز٠ٕٛز وثٓ  بػٛر ) 
(9)
 (..22/39طٛرح اٌؾظ ) 
(10)
 (.15/ 6(. ٠ٕٚظز: اٌجؾز اٌّؾ١ن ألثٟ ؽ١بْ )4/81ؽبػ١ٗ اٌؼٙبة  ٍٟ رفظ١ز اٌج١لبٚٞ ) 
(11)
 (.20/71طٛرح مٗ) 
(12)
/ 17ؽححححح ائك اٌحححححزٚػ ٚاٌز٠ؾحححححبْ ٌٍٙحححححزارٞ )( ٚ ٠ُٕظحححححز: رفظححححح١ز 7/123طحححححٛرح األ حححححزاف ) 

357) 
(13)
 (.46/7طٛرح األؽمبف ) 
(14)
 (.27/22رفظ١ز ؽ ائك اٌزٚػ ٚاٌز٠ؾبْ ) 
(15)
 (.3/153طٛرح آي  ّزاْ ) 
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ال لي: لندن ممدا  مدا ت لنده  مدن الثددهاا "الددالا"بسنشدى  "البداء" :هدد(027)تدال الهاحدبي
 ك ال -َحدم ى هللا  َعَمي ده  َإَسددم مَ -ل  غسمدم بال ز سدةال إظهد  السذدد كين بغدمال لي: بغسمدم رسددهل هللا 

ن  لمشبددد  عميددده الددددالاال إهددد ا القدددهل اختيدددار عرددديتسهك فنرددديتم لمددد كال فدددالغم األإل ل دددمال إالثدددا
 د.ا ه(1)الزلاج
إإحدهه كدن  مدن الق هبد  

 (تيدن( بقدهل م ال(5)الذدهكان ال إ (4)إلذده حيدا  ال(3)إالخداز   ال(2)
 ":الالا"بسنش   "الباء"إرإد  الإلن سا  تشاإ ا  الإمسا بقهي إرإد الالا بسنش  الباء (تين(

 (6) (ې ې ې ې ى ى ائ ) تهله
َشدى  "ال َبداء  ": ت يَن: هد(612)تال البغهي  ا  "ب َسن  َ داًرا ل م َحدقل  "الدال  :   ظ  دش َنه  ؛ ال َلي  َن ده  َلَندَن ح  أل 
َبان ي ت ه   َدل يال َعَمى َإح 
 .(9)القدقالن  إمن    ا  الحب ج : ال(8)إإافقه س اج الب ن ال(7)

(  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) تهله
(10) 
َشددددى "ال َبدددداء  " (: ت يددددَن:هددددد212تددددال النمبدددد ي) ا  " ب َسن  ددددَ  َعَمددددى َباذ َ ددددا  َلي  "ال الددددال  : َإت يددددَن: ه 

ال َلا  ب َ اه     م  م ه     ن هَ  ب ق  َتس  م   َبد  َساع    َلس 
 .ا هد(11)

( ٿ ٹ ٹ ٹ )إتهله
(12). 

(ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ):كقهلدده تنددالى "الددالا"بسنشددى  "البدداء": تيددن هددد(1673)تددال ارلهسدد 
 لي:( 13)

 .(15)الزلاج عشب اريختهه ا إ  . ا هدد ال(14) هللا أل   

                                                
(1)
 (.506/ 1اٌزفظ١ز اٌٛط١ن  ٌٍٛاؽ ٞ )  

(2)
 (.134/ 18رفظ١ز اٌمزمجٟ ) 
(3)
 (.124/ 2رفظ١ز اٌ بسْ ٌجبة ) 
(4)
 (.15/ ١6ز )اٌجؾز اٌّؾ١ن فٟ اٌزفظ 
(5)
 (235/ 5رفظ١ز فزؼ اٌم ٠ز ) 
(6)
 (.6/173طٛرح األٔعبَ) 
(7)
 (134/ 2رفظ١ز اٌجغٛٞ ) 
(8)
 (.223/ 8اٌٍجبة فٟ  ٍَٛ اٌىزبة ) 
(9)
 (.369/ 10إرػبد اٌظبرٞ ٌٍمظ الٟٔ ) 
(10)
 (.17/47طٛرح اإلطزاء) 

 (.823/ 2اٌزج١بْ ٌٍعىجزٞ ) (11)
 (.2/50طٛرح اٌجمزح ) (12)
 (.22/6ٌؾظ )طٛرح ا (13)
 (103/ 1رفظ١ز رٚػ اٌج١بْ ) (14)
 (87ؽزٚف اٌّعبٟٔ ٚاٌـفبد ٌٍشعبط ) (15)
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يَف  -ملسو هيلع هللا ىلص -تددددهل الشبدددد  إمشددده: ددددس  ددددش   م  الز  ك م  ل مش دددداس  َفم ي َخهل دددل  َفددددإ    م    َكا َحدددم ى َلَحددددب 
ا يَم َإال َمب ي َ  ل  َما َ اءَ ال َإالد  ه  َفم ي َقهل  د  ك م  ل َشه  َإإ َكا َحم ى َلَحب 

(1). 
 (3)لحبكم الشاس. ا  ا لَ إف  رإابة لسدمم:  ك ال(2)لإ الالا بسنشى الباءلي: بالشاسال 
 اختيار ابن حجخ:

َز    .)الباء( ىبسنش مج  )الالا(له 
 التخجيح:

هددد  اراء لمسهدددد  ن  مدددا عدددباك  إهدددد(ال 077تالددده الزلدددال )كا  الددد ي ككددد ك اذدددن حجددد  
 لنبا ندبت ا ألي  من النمساء  :تين  ها ذمهر:كك إ نا  

 لمهر: إ ا ب اختيار اذن حج 
گ گ ڳ )تهلدده إكلدد  نحده  لتهاسدي : إهده تهدددي  القد ا  بدالق ا الللدنل  لنددهاا اإرإدك فد   .1

( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)عميه تهله ف  سهرة األع اا دل   (4)

(5 ). 
إإضدهاء الس إندة  إلتاحدة تشداإا الحد إاال ؛إهد  مدن لإسد  األذدهاا مدهلة التزدسين: .6

   .األلهاف ف  استنسا ت ا بالتشاإا ىعم
ددد  ا .0  (7)إالمدددهرن  ال(6)ككددد ك اذدددن حجددد  مدددش م: النيشددد    الحدددب ج مدددامهافقدددة لسمدددة مدددن   

 .(11)إالدشبيال (10)إالقدقالن ال (9)إالسال عم  القاري ال (8)إالديهه 
 الخــاتسـة

 : ٍٝ ٚرؼزًّ

                                                
حححب َػحححبَء ػ (1) َِ ْي  ِ ّٛ ١ٍَُْ ححح ِٗ فَ ٌَِْٕفِظححح / 1(  ) 703) ؿحححؾ١ؼ اٌج حححبرٞ  حححٓ أثحححٟ ٘ز٠حححزح رركحححٟ َ  ٕحححٗرثَبة إِمَا َؿحححٍَّٝ 

142.) 
 (.3/8ٌّعجٛد وثٓ اٌم١ُ )(، ٠ٕٚظز:  ْٛ ا872/ 3ِزلبح اٌّفبر١ؼ ػزػ ِؼىبح اٌّـبث١ؼ ) (2)
 (.75/ 4بح اٌّفبر١ؼ ػزػ ِؼىبح اٌّـبث١ؼ )لِز (3)
 (.20/71طٛرح مٗ ) (4)
 (.7/123طٛرح األ زاف ) (5)
(6)
 (.9/429 ّ ح اٌمبرٞ ػزػ ؿؾ١ؼ اٌج برٞ ) 
(7)
 (.483/ 8اٌىٛصز اٌغبرٞ إٌٝ ر٠بف أؽبد٠ش اٌج برٞ ٌٍىٛرأٟ ) 
(8)
 .(2/614ٛمٟ )اٌزٛػ١ؼ ػزػ اٌغبِع اٌـؾ١ؼ ٌٍظ١ 
(9)
 (.4/240ِزلبح اٌّفبر١ؼ ػزػ ِؼىبح اٌّـبث١ؼ ) 
(10)
 (.2/257إرػبد اٌظبرٞ ٌؼزػ ؿؾ١ؼ اٌج برٞ ) 
(11)
 (.2/79ؽبػ١خ اٌظٕ ٞ  ٍٝ إٌظبئٟ ) 
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 لهم الشتا   الت  تهحن  لي ا البحج.-1
 نتا ج البحث

 إ نب... فقب َخم َرا  البراسة  لى:
ل)لددهاز اسددتنسال -1  هدد ا اعت اضدده الح  دد ي  ال إكددا  فدد  كلدد  رًدا عمددى(َحددي  َ )بسنشدد ( حدده 

   ا ستنسال.
ال خالًفدا  ذدن تتيبدةال إالرداح  اذدن "َعي  تده" فد  الثدان  السهندهل  لد  بالباء لهاز التنبي  -6

 الهاردة عن الن ا. الذن  ة  بادال إالح   يال إالجهه يال إتب استشب تنابه  ل  الذهاهب
سديبه ه إمدن بندبك : الذدافن ال اذدن لشد ال إاذدن  عن بف بالباءال ف" َ ب هَ " الهنن لهاز تنببة -0

ال إانترددد  ل دددم فددد   مالددد ال إاذدددن مش دددهرال إالجدددهه ي.... إغيددد هم اسدددتنساله فددد  كتدددب م 
 منًبي بالباء.( َ ب هَ ) الهنن  لهاز استنسال

َبددة   لددهاز -0 ب  ددن   َتن  بالبدداء ال خالًفددا لمح  دد يال إالدد ي لنمدد ك عمدد  -الدد ي هدده لمددبخهل-(َذَشددى)ال ه ن 
اسددتنسمهال ذددن للددزا اسددتنساله مقرددهًرا عمددى التنددبي ذددد)عم (ال إاسددتشب اذددن حجدد  فدد   مددن

  رض  هللا عش ا )ذش  ذ ( –تنابه لقهل عا ذة 
ال إتدددب ا  دددت    عدددن الشحددداةال إالسهدددد  ن تدددهل م:   (البددداء) بسنشدددى( الدددالا) اسدددتشبر مجددد ء -6

 تن فه الشحاة ال ما ًبا اختيارك بالذهاهب.
 أىم السرادر والسخاجع

، ٘(745اررؼححبف اٌلححزة ِححٓ ٌظححبْ اٌعححزة/ ألثححٟ ؽ١ححبْ األٔ ٌظححٟ اٌّزححٛفٝ طححٕخ )  .1

ثزؾم١ححك اٌحح وزٛر رعححت  ضّححبْ دمحم، ِٚزاععححخ اٌحح وزٛر رِلححبْ  جحح  اٌزححٛاة، 

 َ، ثٕؼز ِىزجخ اٌ بٔغٟ ثبٌمب٘زح.1998-1418٘اٌ جعخ األٌٚٝ، طٕخ 

ُ ثٓ دمحم ثحٓ أثحٟ ثىحز إرػبد اٌظبٌه إٌٝ ؽً أٌف١خ اثٓ ِبٌه اٌّؤٌف: ثز٘بْ اٌ ٠ٓ إثزا١٘  .2

٘حـ( اٌّؾمحك: د. دمحم ثحٓ  حٛف ثحٓ دمحم  767ثٓ أ٠ٛة ثحٓ لح١ُ اٌغٛس٠حخ )اٌّزحٛفٝ 

 اٌظٍٟٙ.

أطحزار اٌعزث١ححخ اٌّؤٌححف:  جحح  اٌححزؽّٓ ثححٓ دمحم ثححٓ  ج١حح  َ األٔـححبرٞ، أثححٛ اٌجزوححبد،   .3

٘حححـ( إٌبػححز: دار األرلححُ ثحححٓ أثححٟ األرلحححُ 577وّححبي اٌحح ٠ٓ األٔجحححبرٞ )اٌّزححٛفٝ: 

 َ.1999 -٘ـ1420األٌٚٝ  اٌ جعخ:

(، ثزؾم١حك اٌح وزٛر  جح  316األؿٛي فٟ إٌؾٛ/ ألثٟ ثىز دمحم ثٓ طًٙ ثٓ اٌظَّحزاط )د  .4

 ث١زٚد.-َ، ِؤطظخ اٌزطبٌخ1985-1405اٌؾظ١ٓ اٌفزٍٟ، اٌ جعخ األٌٚٝ، طٕخ 

األكحح اد اٌّؤٌححف: أثححٛ ثىححز، دمحم ثححٓ اٌمبطححُ ثححٓ دمحم ثححٓ ثؼححبر ثححٓ اٌؾظححٓ ثححٓ ث١ححبْ ثححٓ   .5

ٖ اٌّؾمحك: دمحم أثحٛ  328فَزٚح ثٓ لََ حٓ ثحٓ د بِحخ األٔجحبرٞ )اٌّزحٛفٝ: طّب خ ثٓ 
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 ٘ـ  1407ٌجٕبْ  بَ إٌؼز:  –اٌفلً إثزا١ُ٘ إٌبػز: اٌّىزجخ اٌعـز٠خ، ث١زٚد 

، ٘(370إ زاة اٌمزاءاد اٌظجع ٚ ٍٍٙب ألثٟ  ج  َ اٌؾظح١ٓ ثحٓ أؽّح  ثحٓ خب٠ٌٛحٗ )د  .6

-1413٘ض١ّح١ٓ، اٌ جعحخ األٌٚحٝ، طحٕخ ثزؾم١ك اٌ وزٛر  ج  اٌزؽّٓ ثٓ ط١ٍّبْ اٌع

 ِـز. -َ، ثٕؼز ِ جعخ اٌّ 1992ٟٔ

إ زاة ِب ٠ؼىً ِٓ أٌفب  اٌؾ ٠ش إٌجحٛٞ ألثحٟ اٌجمحبء  جح  َ ثحٓ اٌؾظح١ٓ ثحٓ  جح  َ    .7

٘ـ( رؾم١حك: د.  جح  اٌؾ١ّح  ٕ٘ح اٚٞ 616اٌعىجزٞ اٌجغ ادٞ ِؾت اٌ ٠ٓ )اٌّزٛفٝ: 

ِـحححز/ اٌمحححب٘زح اٌ جعحححخ :  -ٛس٠حححع ( إٌبػحححز: ِؤطظحححخ اٌّ زحححبر ٌٍٕؼحححز ٚاٌز141)

 َ. 1999 -٘ـ 1420األٌٚٝ، 

َ( دراطححخ 1219-٘ـححـ616إ ححزاة اٌمححزاءاد اٌؼححٛام ألثححٟ اٌجمححبء اٌعىجزٞ)اٌّزححٛفٟ طححٕخ  .8

ٚرؾم١ك: األطزبم اٌح وزٛر/دمحم اٌظح١   حشٚس إٌبػحز:  حبٌُ اٌىزحت /ث١حزٚد /اٌ جعحخ 

 ٘ـ1417-َ 1996األٌٚٝ

ّحٛد ثحٓ دمحم ثحٓ  ٍحٟ ثحٓ فحبرص، اٌشروٍحٟ اٌ ِؼحمٟ األ الَ اٌّؤٌف: خ١ز اٌ ٠ٓ ثٓ ِؾ  .9

أ٠ححبر/  -٘ححـ( إٌبػححز: دار اٌعٍححُ ٌٍّال٠حح١ٓ اٌ جعححخ: اٌ بِظححخ  ؼححز 1396)اٌّزححٛفٝ: 

 . 2002ِب٠ٛ 

اولززاػ فحٟ أؿحٛي إٌؾحٛ، ٚ ع ٌحٗ اٌّؤٌحف:  جح  اٌحزؽّٓ ثحٓ أثحٟ ثىحز، عحالي اٌح ٠ٓ   .10

ٚطححّٝ ػححزؽٗ ٘ححـ( ؽممححٗ ٚػححزؽٗ: د. ِؾّححٛد فغححبي، 911اٌظحح١ٛمٟ )اٌّزححٛفٝ: 

 )اإلؿجبػ فٟ ػزػ اولززاػ(.

١ٍَْٛطحٟ   .11 ح١  اٌجََ  اولزلبة فٟ ػزػ أدة اٌىزبة اٌّؤٌف: أثٛ دمحم  جح  َ ثحٓ دمحم ثحٓ اٌّظِ

 اٌ وزٛر ؽبِ   ج  اٌّغ١ . -٘ـ( اٌّؾمك: األطزبم ِـ فٝ اٌظمب  521)اٌّزٛفٝ: 

دمحم ثحٓ دمحم اٌّعحزٚف ثحبثٓ  اٌزمز٠ز ٚاٌزؾج١ز اٌّؤٌف: أثٛ  ج  َ، ػحّض اٌح ٠ٓ دمحم ثحٓ  .12

٘ححـ( إٌبػححز: دار اٌىزححت 879أ١ِحز ؽححبط ٠ٚمححبي ٌحٗ اثححٓ اٌّٛلححذ اٌؾٕفححٟ )اٌّزحٛفٝ: 

 اٌع١ٍّخ.

أٌف١خ اثٓ ِبٌه اٌّؤٌف: دمحم ثٓ  ج  َ، اثٓ ِبٌه اٌ حبئٟ اٌغ١حبٟٔ، أثحٛ  جح  َ، عّحبي   .13

 ٘ـ( إٌبػز: دار اٌزعبْٚ.672اٌ ٠ٓ )اٌّزٛفٝ: 

 زػ لٛا   اإل ـــزاة، ٌّؾّـــ  ثٓ أثٟ ثىز ثٓ  ج  اٌعش٠ـش.أٚصك األطجــبة ػ  .14

، ثزمحح ٠ُ ٚرؾم١ححك ٘(377اٌّظححبئً اٌؾٍج١َّححبد/ ؿححٕعخ أثححٟ  ٍححٟ اٌفبرطححٟ اٌّزححٛفٝ طححٕخ )  .15

 -َ، ثٕؼححز دار اٌمٍحح1987ُ-1407٘اٌح وزٛر ؽظححٓ ٕ٘حح اٚٞ، اٌ جعححخ األٌٚحٝ، طححٕخ 

 ث١زٚد.-دِؼك، ٚدار إٌّبرح

ج  َ دمحم ثٓ إدر٠ض ثٓ اٌعجبص ثٓ  ضّبْ ثٓ ػبفع ثٓ  جح  األَ اٌّؤٌف: اٌؼبفعٟ أثٛ    .16

٘حـ( إٌبػححز: دار 204اٌّ ٍحت ثححٓ  جح  ِٕححبف اٌّ ٍجحٟ اٌمزػححٟ اٌّىحٟ )اٌّزححٛفٝ: 

 َ.1990٘ـ/1410ث١زٚد اٌ جعخ: ث ْٚ مجعخ طٕخ إٌؼز:  –اٌّعزفخ 

 

ٌمبطحُ ثحٓ األِبٌٟ = ػذٚر األِبٌٟ = إٌٛادر اٌّؤٌحف: أثحٛ  ٍحٟ اٌمحبٌٟ، إطحّب ١ً ثحٓ ا  .17

٘حـ( ٕٟ ثٛكحعٙب 356 ١ذْٚ ثٓ ٘برْٚ ثٓ  ١ظٝ ثحٓ دمحم ثحٓ طحٍّبْ )اٌّزحٛفٝ: 

ٚرزر١جٙب: دمحم  ج  اٌغٛاد األؿّعٟ إٌبػز: دار اٌىزحت اٌّـحز٠خ اٌ جعحخ: اٌضب١ٔحخ، 

 َ.1926 -٘ـ  1344
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أِبٌٟ اثٓ اٌؾبعت اٌّؤٌف:  ضّبْ ثٓ  ّحز ثحٓ أثحٟ ثىحز ثحٓ ٠حٛٔض، أثحٛ  ّحزٚ عّحبي   .18

٘حـ( دراطحخ ٚرؾم١حك: د. ف حز 646ؾبعحت اٌىحزدٞ اٌّحبٌىٟ )اٌّزحٛفٝ: اٌ ٠ٓ اثٓ اٌ

 ؿبٌؼ ط١ٍّبْ ل ارح.

، ٘(542-450أِبٌٟ اثٓ اٌؼغزٞ/ ٌٙجخ َ ثٓ  ٍٟ ثٓ دمحم ثٓ ؽّشح اٌؾظٕٟ اٌعٍحٛٞ )  .19

َ، 1992 -1413٘ثزؾم١ححك اٌحح وزٛر ِؾّححٛد دمحم اٌ ٕححبعٟ، اٌ جعححخ األٌٚححٝ، طححٕخ 

 اٌمب٘زح.  -ثٕؼز ِىزجخ اٌ بٔغٟ

أِححبٌٟ اٌظحح١ٍٟٙ فححٟ إٌؾححٛ ٚاٌٍغححخ ٚاٌفمححٗ ٚاٌؾحح ٠ش/ألثٟ اٌمبطححُ  جحح اٌزؽّٓ ثححٓ  جحح َ   .20

 .1970-ِ جعخ اٌظعبدح -( رؾم١ك دمحم اثزا١ُ٘ اٌجٕب 881-508األٔ ٌظٟ)

األِضححبي اٌّؤٌححف: أثححٛ ُ ج١حح  اٌمبطححُ ثححٓ طححالَّ ثححٓ  جحح  َ اٌٙححزٚٞ اٌجغحح ادٞ )اٌّزححٛفٝ:   .21

١ححح  ل حححبِغ إٌبػححز: دار اٌّحححأِْٛ ٌٍزحححزاس ٘ححـ( اٌّؾمحححك: اٌححح وزٛر  جحح  اٌّغ224

 َ.1980 -٘ـ 1400اٌ جعخ: األٌٚٝ، 

إٔجبء اٌغّز ثأثٕبء اٌعّز فٟ اٌزبر٠خ اٌّؤٌف: اإلِبَ / ػٙبة اٌ ٠ٓ أثٟ اٌفلحً أؽّح  ثحٓ   .22

 1406 -ث١حزٚد/ ٌجٕحبْ  - ٍٟ ثٓ ؽغز اٌعظمالٟٔ دار إٌؼز: دار اٌىزحت اٌع١ٍّحخ 

 ك: د. دمحم  ج  اٌّع١  خبْ.َ اٌ جعخ : اٌضب١ٔخ رؾم1986١ -٘ـ 

أزمبف او ززاف فٟ اٌزد  ٍٝ اٌع١ٕٟ فٟ ػزػ اٌج برٞ ألثٟ اٌفلً أؽّ  ثحٓ  ٍحٟ   .23

٘حـ( رؾم١حك: ؽّح ٞ ثحٓ  جح  852ثٓ دمحم ثٓ أؽّ  ثحٓ ؽغحز اٌعظحمالٟٔ )اٌّزحٛفٝ: 

 -ٔؼححز: ِىزجححخ اٌزػحح ، اٌز٠ححبف  -ؿححجؾٟ ثححٓ عبطححُ اٌظححبِزائٟ -اٌّغ١حح  اٌظححٍفٟ 

 َ.1993 -٘ـ  1413ظعٛد٠خ اٌ جعخ: األٌٚٝ، اٌٍّّىخ اٌعزث١خ اٌ

 

اإلٔـححبف فححٟ ِظححبئً اٌ ححالف ثحح١ٓ إٌؾحح١٠ٛٓ اٌجـححز١٠ٓ ٚاٌىححٛف١١ٓ/ ٌىّححبي اٌحح ٠ٓ أثححٟ   .24

، لحح َّ ٌححٗ ٘(577اٌجزوححبد  جحح  اٌححزؽّٓ ثححٓ أثححٟ اٌٛفححبء ثححٓ  ج١حح  َ األٔجححبرٞ )د

ٚٚكع ٘ٛاِؼٗ ٚفٙبرطٗ ؽظٓ ؽّ ، ثئػزاف اٌ وزٛر إ١ًِ ث ٠ع ٠عمٛة، اٌ جعحخ 

 ث١زٚد. -َ، ثٕؼز دار اٌىزت اٌع١ٍّخ1998-1418٘األٌٚٝ، طٕخ 

اٌجظحح١ن فححٟ ػححزػ عّححً اٌشعححبعٟ/ وثححٓ أثححٟ اٌزث١ححع  ج١حح  َ ثححٓ أؽّحح  ثححٓ  ج١حح  َ   .25

، ثزؾم١ك ٚدراطحخ اٌح وزٛر/  ١ّحبد ثحٓ  ١ح  ٘(688-599اٌمزػٟ اإلػج١ٍٟ اٌظجزٟ )

 -زة اإلطحححالَِٟ، ثٕؼحححز دار اٌغححح1986-1407٘اٌضج١زحححٟ، اٌ جعحححخ األٌٚحححٝ، طحححٕخ 

 ث١زٚد.

اٌج١بْ فٟ غز٠ت إ زاة اٌمزآْ ألثٟ اٌجزوحبد ثحٓ األٔجحبرٞ، ثزؾم١حك اٌح وزٛر محٗ  جح    .26

 َ.1980-1400٘اٌؾ١ّ  مٗ، ثٕؼز ا١ٌٙئخ اٌّـز٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة، طٕخ 

حححبد اٌغحححٛ٘زٞ اٌفحححبراثٟ   .27 ّّ رحححبط اٌٍغحححخ ٚؿحححؾبػ اٌعزث١حححخ/ ألثحححٟ ٔـحححز إطحححّب ١ً ثحححٓ َؽ

َ، ثٕؼحححز دار إؽ١حححبء اٌزحححزاس 1999-1419٘طحححٕخ ، اٌ جعحححخ األٌٚحححٝ، ٘(398)د

 ث١زٚد. -اٌعزثٟ

اٌزج١بْ فٟ إ زاة اٌمزآْ اٌّؤٌف : أثٛ اٌجمبء  جح  َ ثحٓ اٌؾظح١ٓ ثحٓ  جح  َ اٌعىجحزٞ   .28

٘ححـ( اٌّؾمححك :  ٍححٟ دمحم اٌجغححبٚٞ إٌبػححز :  ١ظححٝ اٌجححبثٟ اٌؾٍجححٟ 616)اٌّزححٛفٝ : 

 ٚػزوبٖ.

ٞ اٌٙحححزٚٞ، أثحححٛ ِٕـحححٛر )اٌّزحححٛفٝ: رٙحححذ٠ت اٌٍغحححخ ٌّؾّححح  ثحححٓ أؽّححح  ثحححٓ األس٘حححز  .29
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ث١حزٚد  –٘ـ(رؾم١ك: دمحم  ٛف ِز ت. إٌبػحز: دار إؽ١حبء اٌزحزاس اٌعزثحٟ 370

 َ.2001اٌ جعخ: األٌٚٝ، 

ػححزػ اثححٓ  م١ححً  ٍححٝ أٌف١ححخ اثححٓ ِبٌححه/ ٌمبكححٟ اٌملححبح ثٙححبء اٌحح ٠ٓ  جحح  َ ثححٓ  م١ححً،   .30

١ححح ، اٌ جعحححخ اٌعم١ٍحححٟ، اٌّـحححزٞ، اٌّٙححح أٟ، ثزؾم١حححك دمحم ِؾ١حححٟ اٌححح ٠ٓ  جححح  اٌؾّ

 ، اٌّىزجخ اٌزغبر٠خ اٌىجزٜ ثّـز.1386٘اٌ بِظخ  ؼزح، طٕخ 

 

ػححزػ أث١ححبد طحح١ج٠ٛٗ ١ٌٛطححف ثححٓ أثححٟ طححع١  اٌؾظححٓ ثححٓ  جحح  َ ثححٓ اٌّزسثححبْ أثححٛ دمحم   .31

٘ححـ(رؾم١ك: اٌحح وزٛر دمحم  ٍححٟ اٌححز٠ؼ ٘بػححُ راععححٗ: مححٗ 385اٌظحح١زافٟ )اٌّزححٛفٝ: 

٠حخ، دار اٌفىحز ٌٍ جب حخ ٚإٌؼححز  جح  اٌحزءٚف طحع  إٌبػحز: ِىزجححخ اٌى١ٍحبد األس٘ز

 َ.1974 -٘ـ  1394ِـز  -ٚاٌزٛس٠ع، اٌمب٘زح 

، ٘(1093-1030ػححزػ أث١ححبد ِغٕححٟ اٌٍج١ححت/ ؿححٕفٗ  جحح  اٌمححبدر ثححٓ  ّححز اٌجغحح ادٞ )  .32

-1393٘ثزؾم١ححك  جحح  اٌعش٠ححش رثححبػ ٚأؽّحح  ٠ٛطححف دلّححبق، اٌ جعححخ األٌٚححٝ، طححٕخ 

 دِؼك. -َ، ثٕؼز دار اٌّأِْٛ ٌٍززاس1973

ٟٛٔ  ٍٝ أٌف١خ اثحٓ ِبٌحه ٌعٍحٟ ثحٓ دمحم ثحٓ  ١ظحٝ، أثحٛ اٌؾظحٓ، ٔحٛر اٌح ٠ٓ ػزػ األػّ  .33

ٟٛٔ اٌؼبفعٟ )اٌّزحٛفٝ:  ُّ ٌجٕحبْ  -٘حـ( إٌبػحز: دار اٌىزحت اٌع١ٍّحخ ث١حزٚد900األُْػ

 َ.1998 -٘ـ1419اٌ جعخ: األٌٚٝ 

ػزػ األػّٟٛٔ  ٍٝ أٌف١حخ اثحٓ ِبٌحه، ِٚعحٗ ؽبػح١خ اٌـحجبْ، ٚػحزػ اٌؼحٛا٘  ٌٍع١ٕحٟ/   .34

 - ١ظٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ، ثٕؼز ِىزجخ ِٚ جعخ دار إؽ١بء اٌىزحت اٌعزث١حخ مجعخ ف١ـً

 اٌمب٘زح.

حؾ١ؼ اٌّؤٌحف: دمحم ثحٓ  جح  َ، اثحٓ   .35 َـّ ؾ١ؼ ٌّؼحىالد اٌغحبِع اٌ اٌزَـّ َٚ ك١ؼ  ِ٘  اٌزَّٛ ا َٛ َػ

٘ـ(رؾم١ك: اٌح وزٛر 672ِبٌه اٌ بئٟ اٌغ١بٟٔ، أثٛ  ج  َ، عّبي اٌ ٠ٓ )اٌّزٛفٝ: 

ؾِظٓ إٌبػز:  ُِ  ٘ـ.1405ِىزجخ اثٓ ر١ّ١خ اٌ جعخ: األٌٚٝ، َمٗ 

اٌـؾبػ ربط اٌٍغخ ٚؿؾبػ اٌعزث١حخألثٟ ٔـحز إطحّب ١ً ثحٓ ؽّحبد اٌغحٛ٘زٞ اٌفحبراثٟ   .36

 –٘ـ( رؾم١ك: أؽّ   ج  اٌغفحٛر   حبر إٌبػحز: دار اٌعٍحُ ٌٍّال٠ح١ٓ 393)اٌّزٛفٝ: 

 َ.1987 - ٘ ـ 1407ث١زٚد اٌ جعخ: اٌزاثعخ 

٘حـ( 285ؤٌف: دمحم ثحٓ ٠ش٠ح  اٌّجحزد، أثحٛ اٌعجحبص )اٌّزحٛفٝ: اٌىبًِ فٟ اٌٍغخ ٚاألدة اٌّ  .37

اٌمححب٘زح اٌ جعححخ:  –اٌّؾمححك: دمحم أثححٛ اٌفلححً إثححزا١ُ٘ إٌبػححز: دار اٌفىححز اٌعزثححٟ 

 َ.1997 -٘ـ 1417اٌ جعخ اٌضبٌضخ 

وزبة اٌغًّ فٟ إٌؾٛ/ ؿٕفٗ أثحٛ اٌمبطحُ  جح  اٌحزؽّٓ ثحٓ إطحؾبق اٌشعحبعٟ، اٌّزحٛفٝ   .38

محح ٠ُ اٌحح وزٛر  ٍححٟ رٛف١ححك اٌؾّحح ، اٌ جعححخ األٌٚححٝ، طححٕخ ، ثزؾم١ححك ٚر٘(340طححٕخ )

 ث١زٚد. -َ، ثٕؼز ِؤطظخ اٌزطبٌخ1404٘-1984

وزبة اٌغًّ فٟ إٌؾٛ/ ؿٕفٗ أثحٛ اٌمبطحُ  جح  اٌحزؽّٓ ثحٓ إطحؾبق اٌشعحبعٟ، اٌّزحٛفٝ   .39

، ثزؾم١ححك ٚرمحح ٠ُ اٌحح وزٛر  ٍححٟ رٛف١ححك اٌؾّحح ، اٌ جعححخ األٌٚححٝ، طححٕخ ٘(340طححٕخ )

 ث١زٚد. -ظخ اٌزطبٌخَ، ثٕؼز ِؤط1404٘-1984

اٌىؼبف  ٓ ؽمحبئك غحٛاِق اٌزٕش٠ً=رفظح١ز اٌىؼحبف=ألثٟ اٌمبطحُ ِؾّحٛد ثحٓ  ّحزٚ   .40

 –٘حـ( إٌبػحز: دار اٌىزحبة اٌعزثحٟ 538ثٓ أؽّ ، اٌشِ ؼزٞ عبر َ )اٌّزحٛفٝ: 
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 ٘ـ. 1407 -ث١زٚد راٌ جعخ: اٌضبٌضخ 

ّٞ اٌشّعحححب  .41 حححز ط، اٌّزحححٛفٝ طحححٕخ ِعحححبٟٔ اٌمحححزآْ ٚإ زاثحححٗ ألثحححٟ إطحححؾبق إثحححزا١ُ٘ ثحححٓ اٌظَّ

، ثؼححزػ ٚرؾم١ححك دوزححٛر  جحح  اٌغ١ٍححً  جحح ٖ ػححٍجٟ، اٌ جعححخ األٌٚححٝ، طححٕخ ٘(311)

 ث١زٚد. -َ، ثٕؼز  بٌُ اٌىزت1408٘-1988

، رؾم١ك .دمحم  ج  اٌ بٌك  لح١ّخ، ٘(285اٌّمزلت/ أثٛ اٌعجبص دمحم ثٓ ٠ش٠  اٌّجزد)د  .42

 ث١زٚد، دْٚ: مت، ٚو ربر٠خ.-ٔؼز  بٌُ اٌىزت

 
 

 


