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د .مهﺪي ﺑن خطحن مﺒارمي

(*)

ظامعت اإلالو زالﺪ

اإلالخـ
ًدىاَْ ٫ظا البدض الخٗغٍ ٠باإلاظا٦غاث في الضعؽ الىدٓي ألاهضلسخيْ ،ما احؿمذ بّ جل ٪اإلاظا٦غاثْ ،مٗغٞت ألاؾالُب
ْالُغ ١التي ٧ان ًخسظَا ألاهضلؿُٓن في مظا٦غاتهم الىدٍٓت مً زال ٫ما ؤْعصٍ ابً الٟساع ْخ٩اٍ مجها٦ ،ما ًداْ٫
البدض حؿلُِ الًٓء ٖلى خُاة ْاخض مً ؤبغػ هداة ألاهضلـ في ال٣غن الشامً َْٓ ،ؤبٓ ٖبضهللا بً الٟساع ،الظي
امخاػ بةًغاص ظملت مً جل ٪اإلاظا٦غاث الىدٍٓت في قغخّ ظمل الؼظاجيَْٗ ،ض طل ٪ؾمت زانت بّ جمحزٍ ًٖ هداة
ٖهغٍ ٖلى خض ٖلمي ،زم ًداْ ٫البدض ٖغى هماطط مسخاعة مً جل ٪اإلاظا٦غاث ْصعاؾتها ْمىا٢كتها ،م٘ ط٦غ ألآ٢ا٫
ُ
املخخلٟت للىدٍٓحن في ٧ل مؿإلتْ ،الترظُذ بطا اخخاط ألامغ بلى طل ،٪زم ز ِخم البدض بسالنت ْهخاثج جخًمً ؤَم ما
جٓنل بلُّ الباخض.
الهلماث اإلافخاخُت :الﺪرص الندﻮي ،اإلاذالزاث ألانﺪلطُت ،اﺑن الخفار ،غزح الجمل

(*)

ص .مِضي بً خؿحن مباع٧ي ،ؤؾخاط الىدٓ ْالهغ ٝاإلاؿاٖض٧ ،لُت الٗلٓم ْآلاصاب بؿغاة ٖبُضة ،ظامٗت اإلال ٪زالض
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The discussions in the Andalusian grammar
lesson by "Sharh Al Gumal" for Ibn Al Fakhar
Dr. Mahdi Husain Mubaraki)*(
King Khalid University

Abstract
This research explains the definition of discussions in the Andalusian grammar lesson. It shows its
characteristics, the ways and methods that the Andalusis use in their discussions as mentioned by Ibn Al_Fakhar
and what was qouted from them.The research, however, sheds light on one of the Alandalus famous
grammarians, Abu Abdullah Bin Al_Fakhar, who lived in the 8th century and excelled in gathering syntactical
information while explaining “Gumal Al_Zaggagi “. This word distinguishes him from the grammarians of his
time. The research also shows chosen samples from that discussions, and tries to explain and discuss them by
making in consideration the grammarians perspectives in each article and arbitrate it if needed.

Keywords: Gumal Alzaggagi, Ibn Al Fakhar, Andalusan grammar, Arabic syntact.
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ﺴﻤﺒﺮ
العػزاﻟوﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضع ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ُ
ّ
الﺪرص الندﻮ ّ ِي
الجمل
غزح
د .مهﺪي ﺑن خطحن مﺒارمي ،اإلاذالزاث في
ِ
ألانﺪلسخي من ِ
ِ
ِ
زالى ِ
ّ
الﺑن الفس ِار
ِ

مﻘﺪمت
ً
ْ
جَٓضث جل ٪الٓقُجت،
ٞىٓغا لهلتي الٍٓ٣ت بالىدٓ ألاهضلسخي مىظ عخلتي البدشُت ببان عؾالت الض٦خٓعاٍ٣ٞ ،ض
ً
ُ
ْؤنبدذ مٛغما بّ ْبسهاثهّ التي جمحزٍ ًٖ الىدٓ اإلاكغقيْ ،لٗل ؤبغػ ما لٟذ هٓغي مً جل ٪الخهاثوْ ،ؾُُغ
ٖلى اَخمامي ،هي اإلاظا٦غاث الىدٍٓت التي ٧اهذ جيكإ ؤزىاء الضعؽ الىدٓي بحن هداة ألاهضلـْ ،بحن ألاقُار ْجالمُظَم،
ْبحن ألا٢غانْ ،ما ًهاخبها مً زالٞاث ْمىاٞؿاث بحن اإلاظا٦غًٍ.
ّ
َْٗض ؤبٓ ٖبضهللا بً الٟساع ؤبغػ هداة ألاهضلـ الظًً اَخمٓا بةًغاص هماطط مً جل ٪اإلاظا٦غاث الىدٍٓت في قغخّ
ً
للجملٗٞ ،ؼمذ -مخٓ٦ال ٖلى هللا -ؤن ؤزٓى ٚماع َظٍ الًُ٣تْ ،ؤن ؤظم٘ مؿاثل نالخت للضعاؾت مً جل٪
اإلاظا٦غاث في بدض مؿخ٣لّ ،
ْؾمُخّ (اإلاظا٦غاث في الضعؽ الىدٓي ألاهضلسخي مً زال ٫قغح الجمل البً الٟساع)
ْالظي صٗٞجي بلى َظا الٗمل َٓ قٟٛي بالىدٓ ألاهضلسخي ٦ما ؤؾلٟذٞ ،داْلذ في َظٍ الضعاؾت حؿلُِ الًٓء ٖلى
ً
ً
َظٍ الٓاَغة في الضعؽ الىدٓي ألاهضلسخي ْٖلى ٖالم ظلُل ٧ان قغخّ مغحٗا زهبا ملجا ٫بدثي َظا.
ْٖلى خض ٖلمي ٞةن الباخشحن ْالضاعؾحن لم ًخُغٓ٢ا بلى مشل َظا اإلآيٕٓ بالبدض ْالضعاؾتْ ،لم ؤٖ ٠٢لى ؤي
بدض لّ نلت بهظا ألامغ.
ً
ْؾُٓ٩ن ٖملي في َظا البدض ٢اثما ٖلى اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي ،ابخضاء بالخضًض ًٖ اإلاظا٦غاث ،زم ابً الٟساع،
بٗض طل ٪ؾإْعص مؿاثل اإلاظا٦غاث مغجبت خؿب جغجُبها في قغح الجمل لّْ ،مىا٢كتهاْ ،ؾغص ؤٓ٢ا ٫الٗلماء ٞحها ،زم
جغظُذ ما ًدخاط بلى جغظُذ.
ْ٢ض ا٢خًذ الضعاؾت ؤن جإحي في م٣ضمتْ ،جمُِضْ ،زالزت مباخضْ ،زاجمت ٖغيذ ٞحها ما جٓنلذ بلُّ مً هخاثج.
ْطلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
الخمهُﺪْ :جدضزذ  ًٖ ُّٞاإلاظا٦غاث ،مِٟٓمِا اللٓٛي ْالانُالحيْ ،ؤق٩الِا.
اإلاﺒدض ألاوى :ابً الٟساع ،خُاجّ ْآزاعٍ.
اإلاﺒدض الشاني :اإلاظا٦غاث الىدٍٓت
اإلاﺒدض الشالض :اإلاظا٦غاث الهغُٞت.
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جمهُﺪ:
ال ق ٪ؤن اإلاظا٦غاث في املجالـ الٗلمُت ْما جهاخبها مً مىا٢كاث ْمُاعخاث ْمداْعاث ْمضاعؾاثّ ،
حٗض مً
ؤَم الٗٓامل الغثِؿت في جُٓع الخُاة الش٣اُٞت؛ إلاا جٓ٣م بّ مً صْع ٗٞا ٫في ٖملُت الخٗلُم ْالخضعَـ ْاإلاىاٞؿت.
ٍْجضع بىا في مؿتهل َظٍ الضعاؾت ؤن وٗغط ٖلى مِٟٓم اإلاظا٦غاث ْؤق٩الِا بةًجاػ.
ً
ً
َ
ً
ْط ََ ٦غٍ ًْظ ُ
٦غٍ ِط٦غا
اإلاظا٦غة لٛت :مٟاٖلت مً الظ٦غ َْٓ ،الخ ٟٔللصخيءْ ،الظ٦غ ؤًًا :الصخيء ًجغي ٖلى اللؿان،
ً
ُ ً
ً ُ
ْط٦غا ْط٦غٔ ْجظ٧اعا ِٓٞ ،طا٦غْ ،اإلا ٫ٟٓٗمظٓ٧عْ ،الظ٦غ ْالظ٦غٔ ه ٌُ٣اليؿُان٣ٍْ ،اِ :٫ط٦غا ْطٍ ٦غا ،ب٨ؿغ الظا٫
ّ
الظ٦غ ما
ْيمِاٟٞ ،ي ال٨ؿغ لّ مٗىُان :الخل ٟٔبالصخيءْ ،إخًاعٍ في الظًَْ ،بالًم للمٗجى الشاوي ال ٚحرُ٢ْ ،لِ :
ُّ
ط٦غجّ بلؿاهْ ٪ؤِْغجّْ ،الظ٦غ بال٣لب(. )1
َّ َ
َّ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ
ََ
ُّ ْ
َ ُْْ
ً
ْ ْ َ َّ َ
َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ
ابٞ .اإلاظ ُِ ٦غ :ال ِتي َْل َض ْث طً ٦غاِ َْ ،اإلاظُ ٧اع :ال ِتي ج ِل ُض الظَ ٦غ َان َٖ َاصة،
ْالظاْ ٫ال٩اْ ٝالغاء ؤنال ِنٖ ،جهما ًخٟغٕ ِ ٧لم الب ِ
َ ْ ْ َ ُ َْ
ُُ َ َْ ْ
َّ َ ْ
َ ُُ
ٓع ْال ُٗ ْكبْ َْ .اإلاُ َظ ََّ ٦غ ُة م ًَ ُّ
ى ُج ْىب ُذ ُط َُ ٧
ألا ْع ُ
الىٓ ِ :١ال ِتي زل َُِ ٣ا َْزل َُِ ٣ا ٦سل ِ ٤ال َب ِٗ ِحر ؤ ْْ زل ِ...ِّ ٣
ْ ِاإلاظ٧اع:
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َّ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ْ ّ ْ ُ ّ
اظ َٗ ْل ُّ م ْى ََ َٖ ٪لى ُط ْ٦غ ،ب َ
الل َؿانُٓ ٣ُ ٍَ َْ .لٓ َنْ :
ً ِ ّم
ْألانل آلازغ :ط٦غث الصخيءِ ،زال ٝو ِؿِخّ ،زم خ ِمل ٖلُ ِّ ِ
ِ
الظ٦غ ِب ِ ِ
ٍ ِ
َ
ّ
ْ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ٌ َ ٌ َ ّ ٌ ْ َ ّ ُ ّ ْ َ
َّ َ َ َ ْ َ ُ
الظِ ٦غ ق ِْ ٌم(. )2
ْالظ٦غ :الٗالء ْالكغُ٢ِ َْٓ ،ٝاؽ ألان ِل٣ٍْ .ا ٫عظل ط ِ٦غ ْ ِط ِ٦حر ،ؤي ظ ُِض ِ
الظ ِا ،٫ؤ ْي ال جيؿِّ ،
ً
ؤما انُالخاٞ :هي املجالـ التي ًجخم٘ بها الكُٓر َْالب الٗلم ال ل٣هض الغْاًت ْالؿمإْ ،إهما ل٣هض مغاظٗت
مدِْٟٓم الٗلمي ،ؤْ إلٞاصة بًِٗم ،ؤْ إلِْاع الخم ً٨الٗلمي.
ؤْ هي ٖباعة ًٖ اإلاضاعؾاث الٗلمُت التي حٗ٣ض في املجالـ الخانت بظلْ ،٪اإلاُاعخاث التي جٓ٩ن بحن َالب
ً
الٗلم(ِٞ ،)3ؿإ ٫بًِٗم بًٗاٍْ ،دىا٢كٓن ٍْدىاْغْن ،زم ًدباصلٓن ْظِاث الىٓغٍْ ،خجاطبٓن آلاعاء املخخلٟت في
مؿإلت ما.
ً
ً
ْ٦شحرا ما حٗ٣ض َظٍ اإلاظا٦غاث في مجالـ مسههت ،ؤْ في اإلاؿاظض ،ؤْ في ؤماً ً٦خم الاجٟاٖ ١لحها ؾلٟا ،زم بن
ً
َظٍ اإلاظا٦غاث اجسظث ؤق٩اال مسخلٟتٞ ،مجها اإلاظا٦غاث التي جٓ٩ن بحن ألاؾخاط ْجلمُظٍ ؤْ بٌٗ جالمُظٍْ ،مجها

()0
()1
()2

اهٓغ لؿان الٗغب (ط٦غ) ْ ،217/3ال٩لُاث ْ ،345معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة .702/0
اهٓغ م٣اًِـ اللٛت .247 ،246/1
اهٓغ قغح مٓآ٢ت الظَبي ْ ،061مٗغٞت ٖلٓم الخضًض .031
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اإلاظا٦غاث التي جٓ٩ن بحن ألا٢غان مً َلبت الٗلم.
ً ً
ً ً
ْل٣ض اَخم هداة ألاهضلـ باإلاظا٦غاث الىدٍٓت اَخماما ٦بحراْ ،خُٓذ ٖىضَم بٗىاًت ٞاث٣تْ ،هالذ ههِبا ٦بحرا
ً
ً
عثِؿا مً ؤع٧ان الضعؽ الىدٓي ٖىض ألاهضلؿُحن ،ختى بن بًِٗم ٢ض ُٖغّ ٝ
ْل٣ب ب ـ
في مجالؿِمٞ ،إنبدذ ع٦ىا

ً
"اإلاظا٦غة" َْٓ ،اإلاىظع بً ؤبي الخ٨م بً ٖبض الغخمً ألامٓي ألاهضلسخي()1؛ ألهّ ٧ان بطا ل٣ي عظال مً ؤصخابّ ٢ا ٫لّ:
ُ
َل ل ٪في مظا٦غة باب مً الىدٓ؟ ٞلهج بهظٍ ال٩لمت ْلهج ختى هبز بها(.)2
ً
ْؾدخطر ؤَمُت جل ٪اإلاظا٦غاث لضٔ ألاهضلؿُحن مً زال ٫صعاؾتها الخ٣ا.

()0

()1

َٓ ؤبٓ الخ٨م اإلاىظع بً ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا بً اإلاىظع بً ٖبض الغخمً بً مٗاٍْت  -عيـي هللا ٖىّ٧ -ان لّ ال٣ضع الىبُلْ ،الخٔ اإلآٓٞع في
ً
ً
الٗغبُت ْألاصب٧ ،ان هؼحها مخهاْها خؿً الؿمذ ث َ282ـ .اهٓغ َب٣اث الىدٍٓحن ْ ،175/0إهباٍ الغْاة ْ ،212/2البلٛت في جغاظم ؤثمت الىدٓ
ْ ،211/0هؼَت ألالباب .054/1
اهٓغ اإلاهاصع الؿاب٣ت.
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اإلاﺒدض ألاوى
اﺑن الفسار ،خُاجﻪ وآزارو
اضمﻪ ونطﺒﻪ:
َٓ دمحم بً ٖلي بً ؤخمض بً دمحم بً َظًل الخٓالوي ألالبحري٨ً ،جى بإبي ٖبضهللا(.)1
مﻮلﺪو ونػأجﻪ:
لم ؤٖ ٠٢لى ما ًُٟضها ًٖ مٓلض ابً الٟساع ْ ،لِـ بحن ؤًضًىا ما ًضٖ ٫لى وكإجّ ألاْلى ،بال ما ًم ً٨اؾخيخاظّ
مً اهخ٣الّ بلى ؾبخت اإلاٛغبُت في ؾً مب٨غة مً خُاجّ لُلب الٗلمْ ،لٗل ابً الٟساع ٖاف ؤْاثل َٟٓلخّ في ٚغهاَت،
ً
زم اهخ٣ل بلى ؾبخت نٛحرا.
ﻋؿزو:
ٖاف ؤبٓ ٖبضهللا بً الٟساع في ٖهغ بجي ألاخمغ َْٓ ،الٗهغ الظَبي للخغ٦ت الٗلمُت في بالص ألاهضلـُّْٞ ،
هطجذ ال٣غاثذْ ،جىاٞـ الٗلماء في الخإلُْ ٠الخهيُٞ ،٠بل ٜال٨ٟغ ْالش٣اٞت ؤْط اػصَاعَما٧ْ ،اهذ مضًىت ؾبخت-
التي اؾخ٣غ بها ابً الٟساع ْوكإ ٢-بلت الٗلم ْالٗلماء آهظاٞ ،٥خخلمظ ٖلى ٖلماء ؤٞظاط في مسخل ٠الٗلٓمْ ،قتى
الٟىٓن(.)2
خُاجﻪ العلمُت وجنﻘالجﻪ:
ً
عخل ابً الٟساع بلى ؾبخت ْ٧اهذ آهظا ٥مٗ٣ال للٗلم ْالٗلماء٢ْ ،ض جخلمظ ٖلى ؤؾاجظة ؤظالء مً ؤَل ؾبخت
ً
ؤبغػَم :دمحم بً ٖبض اإلاُِمً الخًغميْ ،جهل مً مٗحن الٗلم ٍْىابُّٗ َىاْ ،٥خًغ ٦شحرا مً املجالـ الٗلمُت في
ً
مجُبا ٖلى ما ّ
ًٓظّ بلُّ مً ؤؾئلت ْمباخشاث٣ٞ ،ض
ؾبخت ْٞاؽ٧ْ ،ان صاثم اإلاىا٢كاث ْاإلاظا٦غاث في جل ٪املجالـ،
ٖال ٗ٦بّ ْٖٓم قإهّ ْنلب ٖٓصٍ(.)3
ْبٗض ؤن اهخهى مً الخدهُل َْلب الٗلم ْؤلا٢غاء ٖلى ألاقُار في ؾبخت ْٞاؽ ،اهخهب للخضعَـ في مضًىت
()0
()1
()2

اهٓغ جغظمت ابً الٟساع في ؤلاخاَت ْٚ ،28 -25/2اًت الجهاًت ْ ،110 -111/1الضعع ال٩امىت ْ ،105/3بُٛت الٖٓاة .063/0
اهٓغ جاعٍش الخٗلُم في ألاهضلـ ْ ،074صعاؾاث ؤهضلؿُت ْ ،201ألاصب الٗغبي في ألاهضلـ .018
اهٓغ ؤلاٞاصاث ْؤلاوكاصاث ْ ،024الكغح مشال .476 ،242 ،055 ،051 ،13
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ً
ً
مال٣ت باألهضلـ( ،)1زم هجضٍ بٗض طل ٪في ٚغهاَت ؤؾخاطا ٦بحرا باإلاضعؾت الىهغٍت٢ْ ،ام بالخُبت بالجام٘ ألآٖم،
ً
ْ٧ان ممً اهخ٣ل في الؿٟاعة بلى الٗضْة م٘ ؤمشالّ مً الِ٣ٟاء(ْ ،)2جٓظّ ؤًًا في الؿٟاعة بصخبت لؿان الضًً بً
الخُُب(٧ْ ،)3ان لّ خُض خل الكِغة ْٖلُّ الاػصخامّ ،
ْ٢ل مً لم ًإزظ ٖىّ مً الُلبت(َْ ،)4ظا ًضٖ ٫لى م٩اهخّ
الاظخماُٖت اإلاغمٓ٢ت ْمغ٦ؼٍ ال٨بحر في املجخم٘ ألاهضلسخي.
مؿنفاجﻪ:
لم ؤٖ ٠٢لى مهىٟاث البً الٟساع ٚحر قغح الجملْ ،ما ط٦غٍ جلمُظٍ الكاَبي٦ َْٓ ،خاب الُغع ٖلى
ألالُٟت(٢ْ ،)5ض ط٦غ اإلاىخٓعي في بغهامجّ ؤن البً الٟساع مالٟاثْ ،ل٨ىّ لم ٌؿمِا(.)6
غُﻮزﻪ وجالمُذو:
جخلمظ ابً الٟساع ٖلى قُٓر ؤظالء ْٖلماء ؤٞظاط ،ؤبغػَم:
ال٣اضخي ؤبٓ بسخا ١ببغاَُم الٛا٣ٞي (ث ْ ،)7( )ٌ 605ؤبٓ ٖبضهللا دمحم بً عقُض الِٟغي الؿبتي (ث ،)8()ٌ 610
ْ٢اؾم بً ٖبضهللا ألاههاعي اإلاٗغْ ٝبابً الكاٍ (ث ْ ،)9()ٌ 612ؤبٓ ٖبضهللا دمحم بً َاوئ اللخمي الؿبتي (ث 622
ٌ)(ْ ،)10ألاؾخاط ؤبٓ دمحم ٖبض اإلاُِمً الخًغمي (ث ْ ،)11()ٌ638ؤبٓ ٖبضهللا دمحم بً ٖبض اإلاىٗم الهجهاجي الخمحري
(ث .)12()ٌ 641
٦ما جخلمظ ٖلى ابً الٟساع ظم٘ ٟٚحر مً َالب الٗلم ،لٗل ؤبغػَم:
( )0اهٓغ ؤلاٞاصاث ْؤلاوكاصاث ْ ،024ؤلاخاَت ْ ،86/1هٟذ الُُب .268/2
( )1اهٓغ ؤلاخاَت .52/2
( )2اهٓغ ؤلاخاَت الؿاب.26/2 ٤
( )3اهٓغ بُٛت الٖٓاة .063/0
( )4اهٓغ اإلا٣انض الكاُٞت .353/0
( )5اهٓغ بغهامج اإلاىخٓعي .113
( )6اهٓغ مٗغٞت ال٣غاء ال٨باع ْ ،0431/2ؤلاخاَت ْ ،018/2بُٛت الٖٓاة .081/0
( )7اهٓغ ؤلاخاَت ْٚ ،024/2اًت الجهاًت ْ ،108/1ظظْة الا٢خباؽ .178
( )8اهٓغ بغهامج الٓاصي آشخي ْ ،057ؤلاخاَت في ؤزباع ٚغهاَت ْ ،148/3الضًباط اإلاظَب .041/1
( )01اهٓغ ؤلاخاَت ْٚ ،032/1اًت الجهاًت ْ ،100/1صعة الدجا.001/1 ٫
( )00اهٓغ ؤلاخاَت ْ ،00/3بُٛت الٖٓاة ْ ،005/1صعة الدجا.062/1 ٫
( )01اهٓغ ؤلاخاَت ْ ،024 ،023/2بُٛت الٖٓاة ْ ،053/0ظظْة الا٢خباؽ .005
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ؤبٓ ظٟٗغ ؤخمض بً ًٓؾ ٠الٛغهاَي الغُٖجي ث ْ ،)1(ٌ 668ؤبٓ ؾُٗض ٞغط بً ٢اؾم بً لب ث ْ ،)2(ٌ 672ؤبٓ
ٖبضهللا دمحم بً ٖبضهللا الؿلماوي ،الكِحر بلؿان الضًً بً الخُُب ث ْ ،)3(ٌ675ؤبٓ بسخا ١ببغاَُم بً مٓسخى
اللخمي الٛغهاَي ،الكِحر بالكاَبي ثْٚ ،)4(ٌ 681حرَم ٦شحر.
وﻓاجﻪ:
جٓفي ابً الٟساع –عخمّ هللا -ؾىت .)5(ٌ 643
منهج اﺑن الفسارفي غزح الجمل:
ً
ههج ابً الٟساع في ٖغى ماصة ٦خابّ ههج ؤبي ال٣اؾم الؼظاجي ،خُض ًٓعص ظؼءا مً هو الجمل زم ٌكغٕ في
ً
قغخّ مؿخُٓٞا ما ًخٗل ٤بظل.٪
ْ٦ظل٧ ٪ان مىهجّ في جغجِب ؤبٓاب قغخّ ،بط ؾاع ٖلى جغجِب ؤبٓاب ٦خاب الجمل.
بال ؤهّ جمحز بإمٓع في مىهجَّْ ،غ ١ؾاع ٖلحها جدؿب لّْ ،مً طل:٪
 ٖغى اإلاؿاثل ْقغخِا بُغ٦ ١شحرةٞ ،ىجضٍ ًبؿِ ال ٫ٓ٣في اإلاؿإلت الٓاخضة بإؾالُب مخٗضصة(.)6 ٦ثرة ط٦غ ألانْٓ ٫اؾخدًاعَا ْالغبِ بُجها ْبحن الٟغْْٕ ،إًغاصٍ ل٣ضع ٦بحر مً الخٗلُالث(.)7 ؾغص الٓ٣اٖض الىدٍٓت ْيبُِا باألصلت ْالكٓاَضَْ ،ظا قاج٘ في قغخّ. الى٣اف اإلاؿخ ٌُٟإلاؿاثل الخال ٝالىدٓي بُغٍ٣ت ٖلمُت م٣بٓلت(.)8 -ط٦غ ألازباع ْالخ٩اًاث الىدٍٓت الُغٍٟت ْاملخببت التي زلذ مجها ٦شحر مً ٦خب الىدٓ(.)9

()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

اهٓغ ٚاًت الجهاًت ْ ،040/0الضعع ال٩امىت .321/0
اهٓغ ؤلاخاَت ْٚ ،142/3اًت الجهاًت .7/1
اهٓغ الضعع ال٩امىت ْ ،102/4ؤػَاع الغٍاى ْ ،075/0هُل الابتهاط .334/0
اهٓغ بغهامج املجاعي ْ ،005هُل الابتهاط .35
اهٓغ ؤلاخاَت .28/2
ً
اهٓغ قغح الجمل مشال .761 ،511 ،474
اهٓغ الؿاب.715 ،530 ،400 ،186 ،065 ٤
اهٓغ الؿاب.460 ،435 ،408 ،264 ،21 ٤
اهٓغ الؿاب.761 ،734 ٤
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ً
 بًغاصٍ الٗضًض مً اإلاظا٦غاث ْالى٣اقاث اإلاشحرة في الضعؽ الىدٓي التي خضزذ في ٖهغٍْ ،ؾُإحي الخضًض مبؿَٓاً
ًٖ َظا الخ٣ا.
 ٞدو ألآ٢اْ ٫آلاعاء املخخلٟت ،زم الترظُذ بحن جل ٪آلاعاء(.)1 ط٦غ الً٣اًا الُِ٣ٟت ْما ًخسغط ٖلحها مً الٓ٣اٖض الىدٍٓتْ ،الٗ٨ـ(.)2ً
لظل٧ ٪لّ ٧ان قغح الجمل البً الٟساع ٦خابا ظلُل ال٣ضعُٖٓ ،م الىٚ ،ٟ٘ؼٍغ الٟاثضةٞ ،إٞاى ْؤٞاص ْظم٘
ٞإْعى.
أززاﺑن الفسارفي الندﻮ ألانﺪلسخي:
٧ان البً الٟساع ؤزغ ٦بحر في الخالٟحن بٗضٍ مً هداة ألاهضلـٞ ،إْصٕ ٦شحر مجهم آعاءٍ ْؤٓ٢الّ في ٦خبهم ،ؤْ ط٦غ
خ٩اًاجّ التي ط٦غَا لبٌٗ جالمُظٍ ،بط ه٣ل ٖىّ ؤبٓ بسخا ١الكاَبي في مٓاي٘ ٦شحرة مً ٦خابُّ اإلا٣انض الكاُٞت
ْؤلاٞاصاث ْؤلاوكاصاثٞ ،مً طلٓ٢ ٪لّْ ":مً َظا الىٕٓ ما خضزىا بّ ألاؾخاط ؤبٓ ٖبضهللا بً الٟساع قُسىا -عخمت هللا
ٖلُّ -ؤن الكلٓبحن ُخ٩ي ٖىّ ؤهّ ٢ا ٫في بٌٗ مجالـ ب٢غاثّ في (٦م) بجها بىِذ لكبهِا بالخغ ٝفي اٞخ٣اعَا بلى
مٟؿغ"(ٓ٢ْ .)3لّ" :خ٩ى لىا قُسىا ألاؾخاط ؤبٓ ٖبض هللا ابً الٟساع -عخمّ هللا -ؤن الكلٓبحن ؾإ ٫في طل ٪قُسّ ابً
ُ
ً
ملٓ٩ن٧ْ -ان م٣ضما ٖلى ؾاالّ ٖلى ؤخ٩ام ؾاثغ َلبخّ ًٖ طل ،٪بط ٧ان ٞحهم طا َُبتٞ -ؿإلّ لم ؤٖغبذ (ؤي) مً بحن
ً
ؾاثغ ؤزٓاتها؟ ٨ٟٞغ ٞحها زم ٢ا ٫لّ :خمال ٖلى الىٓحر ْالىٓ٢ْ .)4( "...ٌُ٣لّ" :خضزىا قُسىا ألاؾخاط ؤبٓ ٖبض هللا بً
الٟساع -عخمت هللا ٖلُّ ٢اُ :٫ؾئل قُسىا ؤبٓ بسخا ١الٛا٣ٞي ًٖ خظ ٝالًمحر مً الهلت في ٓ٢ل :٪عٚبذ ُٞما
عٚبذ ٞ ،ُّٞجٓػ طلٞ ،٪إههى الخبر بلى جلمُظٍ قُسىا ؤبي ٖبض هللا بً ٖبض اإلاىٗم ٞمىّْٗ ،اؾدكِض بإهّ ً٣ا :٫عٚبذ
ُٞما عٚبذ ٖ ،ُّٞلى مٗجى ال٣بْٓ ،٫عٚبذ ُٞما عٚبذ ٖىّٖ ،لى مٗجى ؤلاٖغاىْ .)5( "....في ٦خابّ ه٦ ٫ٓ٣شحرة ًٖ ابً
الٟساع ال ًدؿ٘ اإلا٣ام لخهغَا(.)6

()0
()1
()2
()3
()4
()5

اهٓغ الؿاب. .770 ،676 ،515 ،64 ٤
اهٓغ الؿاب.311،601 ،154 ،052 ،051 ٤
اإلا٣انض الكاُٞت .72/0
اإلا٣انض الكاُٞت .412/0
اإلا٣انض الكاُٞت .436/0
اهٓغ مشال .81/3 ،110 ،74/2 ،318 ،046 ،63/1
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ً
ْه٣ل الكاَبي ٖىّ ؤًًا في ؤلاٞاصاث ْؤلاوكاصاث مٓاي٘ ٦شحرة ،مً طلٓ٢ ٪لّ" :خضزىا ألاؾخاط ال٨بحر ؤبٓ ٖبض
هللا بً الٟساع٢ ،ا :٫ظلـ بٌٗ الُلبت بلى بٌٗ الكُٓر اإلا٣غثحن ٞإحى اإلا٣غي بمؿإلت الؼْاثض ألاعب٘ في ؤْ ٫الٟٗل
ً
اإلاًاعٕ٢ْ ،اً :٫جمِٗا ٓ٢ل ٪هإًذٓ٢ْ .)1( "...لّ٢" :غع لىا ألاؾخاط ال٨بحر ؤبٓ ٖبض هللا بً الٟساع عخمّ هللا ًٓما جٓظُّ
(ًٓمئظ) مً ؤجها بٖغابُت ،ال بىاثُت"(ْٚ .)2حر طل٦ ٪شحر مً
 ٫ٓ٢ؤبي الخؿً ألازٟل في ٦ؿغة الظا ٫مً هدٓ
ٍ
اإلآاي٘(.)3
ً
٦ما ه٣ل ٖىّ ؤًًا الغاعي الٛغهاَي في ٦خابّ ٖىٓان ؤلاٞاصةٞ ،مً طلٓ٢ ٪لّ٢" :ا ٫ألاؾخاط ألالبحريٍْ :مخى٘
ُ
َ
الدجغْ ،زغ١
الؼظاط
جٓؾُِ الخبر بحن (ما) ْ(صام)؛ ألجهما ٢ض ناعا ٧الصخيء الٓاخض"(ٓ٢ْ .)4لّْ" :ؤما ٓ٢لِم٦ :ؿغ
َ
ُ
إلاؿماعٞ ،اإلاىهٓب َٓ اإلاْ ،٫ٟٓٗاإلاغ َٓ ٕٓٞالٟاٖل ،خؿبما ٢الّ ألاؾخاط ألالبحري ،عخمّ هللا"(َْ ،)5ىال٪
الشٓب ا
مٓاي٘ ؤزغٔ(ْ .)6ه٣ل الغاعي ؤًًا ٖىّ في ٦خابّ ألاظٓبت اإلاغيُت(.)7

()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ؤلاٞاصاث ْؤلاوكاصاث .85
ؤلاٞاصاث ْؤلاوكاصاث .032
ؤلاٞاصاث ْؤلاوكاصاث مشال .056 ،050 ،044 ،041 ،022
ٖىٓان ؤلاٞاصة .048 ،047
ٖىٓان ؤلاٞاصة .101
ً
اهٓغ مشال .111 ،077
اهٓغ .000
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مجلت ظامعت اإلالو زالﺪ للعلﻮم ؤلانطانُت
دٌطمبر 2020
الشاني -
العﺪد
2020
ﺴﻤﺒﺮ
العػزاﻟوﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضع ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ُ
ّ
الﺪرص الندﻮ ّ ِي
الجمل
غزح
د .مهﺪي ﺑن خطحن مﺒارمي ،اإلاذالزاث في
ِ
ألانﺪلسخي من ِ
ِ
ِ
زالى ِ
ّ
الﺑن الفس ِار
ِ

اإلاﺒدض الشاني
اإلاذالزاث الندﻮٍت
ً
اإلاذالزة في مطألت (ىل ٌ
سٍﺪ قزبخﻪ؟ أو :ىل سٍﺪا قزبخﻪ؟) ،أيهما الؿﻮاب؟
٢ا ٫ابً الٟساع(ُ :)1
"ْخ٩ي ؤن بٌٗ اإلاخ٩لمحن ٖلى َظٍ اإلاؿإلت مً ٦خاب ؾِبٍّٓ ،ؤل٣ى َظٍ اإلاؿإلت ٖلى َلبخّ،
ً
ً
ً
ً
٣ٞا٣ً ٠ُ٦ :٫اَ :٫ل ٌ
ػٍض يغبخّ؟ ؤَْ :ل ػٍضا يغبخّ؟ عٗٞا ؤْ ههبا؟ ٞغٓ٢ ٘ٞم باالبخضاء؛ بلخا٢ا لِا بالِمؼةْ ،التزم
ٓ٢م الىهب بةيماع ٗٞل؛ َ
لُلحها الٟٗل في الخ٣ضًغ؛ ألجها لِـ لِا جهغ ٝالِمؼة؛ ألجها صزُلت في الاؾخِٟامْ ،الِمؼة
ّ
 ُّٞؤنلُتّ ،
ٞهٓب الكُش َظا الاخخجاطْ ،زُإ ألاْ٧ْ ،٫ان بط طا ٥بالخًغة بٌٗ اإلاكاع٢ت٣ٞ ،ا٧ :٫ل طل ٪زُإ،
ْؤزغط اإلاؿإلت مً ٦خاب ؾِبٍّٓٞ ،بهذ الكُش".
اإلاناقػت:
َظٍ مؿإلت قاث٨ت في باب الاقخٛا٫؛ ألن ٦الم الىدٍٓحن ًُٟض بٓظٓب الىهب بٗض (َل) ٦ما في مؿإلخىا َظٍ،
ّ َ ً
اإلاى٘ ّبِىا مً ٦المٌّ ِٓٞ ،ؿخ٣بذَ :ل
ْلٗمغي ّبن الىاْغ في ٦خاب ؾِبٍّٓ في َظا البابْ ،اإلاخٟدو أللٟاّْ لُجضن
ً
ً
ػٍضا عؤًخّ؟ ْال ًجحز ؤنال مجيء الاؾم بٗض (َل) م٘ ْظٓص الٟٗل بال في الكٗغ ،الظي َٓ مدل يغْعة ْايُغاع،
ً
ػٍضا َ
ؤًذ؟ َْل ٌ
ػٍض طَب؟ ٢بذ ْلم ًجؼ بال في الكٗغ؛ ألهّ إلاا اظخم٘ الاؾم ْالٟٗل خملٍٓ ٖلى
٢اٞ" :)2(٫ةن ٢لذَ :ل ع
ألانلٞ ،ةن ايُغ قاٖغ ٣ٞضم الاؾم ههب"َ ِٓٞ ،ىا ًجحز طل ٪في الايُغاع ال في ؾٗت ال٨المْ ،لم ًجؼٍ في الؿٗت
بال م٘ َمؼة الاؾخِٟام(.)3
زم ؤ٦ض ؾِبٍّٓ َظا ال ٫ٓ٣في مٓي٘ آزغ مً ٦خابّ ٣ٞاْ" :)4(٫إن ٢لذ :ؤحهم ً
ػٍضا يغب؟ ٢بذ٦ ،ما ً٣بذ في (متى)
ْهدَٓاْ ،ناع ؤن ًلحها الٟٗل َٓ ألانل؛ ألجها مً خغْ ٝالاؾخِٟامْ ،ال ًدخاط بلى ألالٞ ،٠هاعث  ٦ـ (ؤًً)٦ْ ،ظل٪
َ
َ
(مً) ْ(ما)؛ ألجهما ًجغٍان مِٗا ْال ًٟاع٢اجها ،ج :٫ٓ٣مً ؤمت هللا يغبها؟ ْما ؤمت هللا ؤجاَا؟ ههب في ٧ل طا؛ ألهّ ؤن ًلي
ً
ً
َظٍ الخغْ ٝالٟٗل ؤْلى٦ ،ما ؤهّ لٓ ايُغ قاٖغ في (متى)ْ ،ؤزٓاتها ههب٣ٞ ،ا :٫متى ػٍضا عؤًخّ؟"٢ْ ،ا ٫ؤًًا(:)5
()0
()1
()2
()3
()4

قغح الجمل .013
ال٨خاب .88/0
اهٓغ اإلاهضع الؿاب.٤
ال٨خاب .016 ،015 /0
ال٨خاب .004/2
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"ْاٖلم ؤهّ بطا اظخم٘ بٗض خغْ ٝالاؾخِٟام هدَٓ :لَْ ،٠ُ٦ْ ،مً ،اؾم ْٗٞل٧ ،ان الٟٗل بإن ًلي خغ ٝالاؾخِٟام
ؤْلى؛ ألجها ٖىضَم في ألانل مً الخغْ ٝالتي ًظ٦غ بٗضَا الٟٗل".
َ ِٓٞىا ًا٦ض ٖلى ؤهّ ال ًجٓػ َظا الاؾخٗما ٫بال جدذ َْإة الايُغاع ْالًغْعة الكٗغٍت ،ال في الىثرٍْ ،ضزل في
َظا الخ٨م ؾاثغ ؤصْاث الاؾخِٟام ؾٓٔ الِمؼةْ ،إن ٧ان في ٓ٢لّ( :ؤْلى) ،ما ٌكحر بلى الخٟايل بحن الاؾم ْالٟٗل في
بًالء الاؾخِٟامً ِٓٞ ،غٔ ؤن ألاًٞلُت للٟٗل في طل.٪
ْ٢ض قبّ ؾِبٍّٓ الاؾخِٟام بالجؼاء٨ٞ ،ما ال ًلي ؤصْاث الكغٍ بال الٟٗل٨ٞ ،ظل ٪ؤصْاث الاؾخِٟام٣ٞ ،ا:)1(٫
"ْ٢ض ًهحر مٗجى خضًثهً بلى الجؼاء٣ُٞ....بذ خظ ٝالٟٗل مىّ ٦ما ً٣بذ خظ ٝالٟٗل بٗض خغْ ٝالجؼاءْ ،إهما ً٣بذ
خظ ٝالٟٗل ْإيماعٍ بٗض خغْ ٝالاؾخِٟام؛ إلاًاعٖتها خغْ ٝالجؼاء".
ُ
٢لذِٓٞ :غ ؤن ؾِبٍّٓ ٌٗجي بال٣بذ :اإلاىٍْ٘ ،ضٖم َظا ؤهّ ٢غن طل ٪بٗضم الجٓاػ بال في الكٗغ.
ْ٢ا ٫اإلابرص(ْ" :)2ظمُ٘ خغْ ٝالاؾخِٟام ٚحر ؤل ٠الاؾخِٟام ال ًهلر ٞحهً بطا اظخم٘ اؾم ْٗٞل بال ج٣ضًم
الٟٗل ،بال ؤن ًًُغ قاٖغ".
ً
ً
ْ٢ا ٫الؿحرافي(ْ" :)3ال ًجٓػ ؤن جَ :٫ٓ٣ل ػٍضا عؤًخّ؟"٢ْ ،ا ٫ؤًًا(َْ" :)4ظٍ الخغْ ٝال ًلحها الاؾم البخت٣ُٞ ،ا:٫
َ
مً يغب ؤمت هللا؟ ْال ً٣ا :٫مً ؤمت هللا يغبها؟؛ ألجها ؤيٗ ٠مً ؤل ٠الاؾخِٟامْ ،لِـ لِا جهغ ٝألال ٠في
الاؾخِٟامٞ ،ةطا ايُغ قاٖغ ؤْ ج٩لم مخ٩لم ٖلى ٢بذ٣ٞ ،ضم الاؾم ْقٛل الاؾم بًمحرٍ ،ههب بةيماع ٗٞل٣ٞ ،ا:٫
ً
ً
ُ
ػٍضا عؤًخّ؟ ْؤ٢بذ مً َظا ؤن ج :٫ٓ٣متى ٌ
ػٍض عؤًخّ؟ ْمً ؤمت هللا يغبها؟"
متى ػٍضا عؤًخّ؟ ٖلى ج٣ضًغ :متى عؤًذ
ْبٗض َظا الٗغى ل٨الم ؾِبٍّٓ ْمً ظاء بٗضٍْ ،جهغٍدِم بمى٘ طل ٪بال في الًغْعة الكٗغٍت ،هإحي لىىا٢ل
٦الم الىدٍٓحن الظًً جدضزٓا ًٖ َظٍ اإلاؿإلت ْؾمَٓا باالقخٛا٢ْ ،٫ض ٖالجِا ؤ٦ثرَم بُغٍ٣ت جٓحي بإن ؾِبٍّٓ ٢ض
ؤظاػ مشل َظاْ ،ما خ٩اٍ ابً الٟساع ًٖ الكُش ألاهضلسخي في بظاػجّ الىهب٢ْ -ض ؤبهخّ الغظل اإلاكغقي خحن مى٘
ً
الٓظِحن :الغْ ٘ٞالىهب مؿخضال ب٨خاب ؾِبٍّٓ -بال صلُل ٖلى ما ؤها بهضص الخضًض ٖىّ آلان.

()0
()1
()2
()3

اإلاهضع الؿاب٤
اإلا٣خًب .64/1
قغح ٦خاب ؾِبٍّٓ 316/0
اإلاهضع الؿاب.356 ،355/0 ٤
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مجلت ظامعت اإلالو زالﺪ للعلﻮم ؤلانطانُت
دٌطمبر 2020
الشاني -
2020
العﺪدﺴﻤﺒﺮ
العػزاوﻟﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضعﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ُ
ّ
الﺪرص الندﻮ ّ ِي
الجمل
غزح
د .مهﺪي ﺑن خطحن مﺒارمي ،اإلاذالزاث في
ِ
ألانﺪلسخي من ِ
ِ
ِ
زالى ِ
ّ
الﺑن الفس ِار
ِ

ْال يحر ؤن وؿخٗغى بٌٗ ؤٓ٢ا ٫الىدٍٓحن ْآعائهم في َظٍ اإلاؿإلت.
٢الٓاً :جب ههب الاؾم اإلاكٖ ٫ٓٛىّ بطا ظاء بٗض خغْ ٝالخدًٌُ ْالٗغىْ ،بٗض بطا الٓغُٞت اإلاخًمىت
مٗجى الكغٍْ ،بٗض ؤصْاث الكغٍ ْالاؾخِٟام ما ٖضا الِمؼة.
ً
ٞةطا ُ٢لَ :ل ػٍضا يغبخّ؟ ٞةن الاؾم اإلاكٖ ٫ٓٛىّ ظاء بٗض اؾخِٟام َْٓ (َل)٢ ،ا ٫الىدٍٓٓنَ :ىا ًجب ههب
ً
ً
(ػٍضا) ،بط ألانل في َظٍ ألاصْاث ؤن جباقغ الٟٗل هدَٓ :ل عؤًذ ػٍضا؟ ٞةطا اظخم٘ اؾم ْٗٞل بٗض الاؾخِٟام٢ْ ،ضم
الاؾم ٖلى الٟٗل ايُغاعا ْظب ههب الاؾم ٖلى الاقخٛاَْ ،٫ظٍ الخالت مسخهت بالًغْعة .ِ٣ٞ
ٞبٌٗ الىدٍٓحن ؤْظبٓا الىهب صْن جُُ٣ض بًغْعة ٧ابً مالْ ،)1(٪ابً ُٖ٣ل(ْ ،)2زالض ألاػَغي(ْ ،)3الضمامُجي(،)4
ً ً
ً
ّ
ُْ٢ضٍ ابً ٖهٟٓع بالًغْعة(٦ْ ،)5ظا ابً ٌِٗل اقترٍ الًغْعة خُىاْ ،مىّٗ مُل٣ا خُىا آزغ(ْ ،)6لم ًُ ِجؼ ؤبٓ
خُان طل ٪بال في الكٗغ(٦ْ ،)7ظا ابً َكام ُ٢ضٍ في ألاْضر(ْ ،)8مىّٗ في اإلاٛجي(ُ٢ْ ،)9ضٍ الكاَبي بااليُغاع (.)10
ُْه٣ل ًٖ ال٨ؿاجي( )11ظٓاػ الٓظِحن الغْ ٘ٞالىهب في الكٗغ ْالىثرُٞ ،جٓػ ٖلى مظَبَّ :ل ٌ
ػٍض يغبخّ؟ َْل

ً
ػٍضا يغبخّ؟ ٞالغ ٘ٞباالبخضاءْ ،الىهب ٖلى الاقخٛاْٖ ،٫لى عؤًّ ًترجر ههب اإلاكٖ ٫ٓٛىّْ ،لِـ طل ٪بٓاظب في
جل ٪اإلآايَْ٘ ،ؿخٓي ٖىضٍ الىٓم ْالىثر ،ؤي :ؤن طل ٪ظاثؼ ٖىضٍ في يغْعة الكٗغ ْؾٗت ال٨الم.
ْازخلٟٓا في هانب اإلاكٖ ٫ٓٛىّٞ ،ظَب البهغٍٓن ْإمامِم ؾِبٍّٓ(ْ )12مً ْاِ٣ٞم بإهّ اهخهب بٟٗل مًمغ
ً
ً
ً
ً
دمحما ُ
مغعث بّ،
ْظٓبا ًٟؿغٍ اإلاظٓ٧ع بما مً ل ،ّٟٓهدٓ :دمحما عؤًخّ ،الخ٣ضًغ :عؤًذ دمحما عؤًخّْ ،إما مً مٗىاٍ ،هدٓ:

( )0اهٓغ قغح ال٩اُٞت الكاُٞت .506/1
( )1اهٓغ اإلاؿاٖض .302/0
( )2اهٓغ الخهغٍذ .26/0
( )3اهٓغ حٗلُ ٤الٟغاثض 170/3
( )4اهٓغ قغح الجمل .242/0
( )5اهٓغ قغح اإلاٟهل 011/4 ،106/0
( )6اهٓغ الخظًُل ْالخ٨مُل .218/5
( )7اهٓغ ؤْضر اإلاؿال031/1 ٪
( )8اهٓغ مٛجي اللبِب .345/0
( )01اهٓغ اإلا٣انض الكاُٞت 73/2
( )00اهٓغ الخظًُل ْالخ٨مُل ْ ،218/5اعحكا ٝالًغب ْ ،1055/3الخهغٍذ .332/0
( )01اهٓغ ال٨خابَْ ،70/0م٘ الِٓام٘ .074/4
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ُ ً
دمحما ُ
مغعث بّْٖ ،للٓا لٓ٣لِم ،بإهّ ال ًُجم٘ بحن ّ
َّ
ْاإلاٟؿغ(.)1
اإلاٟؿغ
الخ٣ضًغ :ظاْػث
ِ
ْطَب الُٓٞٓ٩ن بلى ؤن ٖامل الىهب في الاؾم اإلاكٖ ٫ٓٛىّ َٓ الٗامل في يمحرٍ ،بما لظاجّ بن صر اإلاٗجى
ً
ً
ْالل ٟٔبدؿلُُّ ٖلُّ ،هدٓ :ػٍضا يغبخّ ٞ ،ـ (يغبذ) َٓ الٗامل في (ػٍضا)ْ ،إما لٛحرٍ بن ازخل اإلاٗجىْ ،طل ٪بدؿلُِ
ً
ً
ػٍضا ُ
مغعث بّٞ ،الٗامل في (ػٍضا) َٓ (مغعث بّ)؛ لؿضٍ مؿض ججاْػثْ ،في هدٓ:
ما صٖ ٫لُّ الٓاَغْ ،ؾض مؿضٍ هدٓ:
ً
ٖمغا يغبذ ؤزاٍ ،لؿضٍ مؿض (ؤَىذ)ْ ،لِـ في اإلآيٗحن ٢بل الاؾم مًمغ هانب ٖىضَم(.)2

ْطَب ال٨ؿاجي في  ٫ٓ٢زان لّ بلى ؤن الٗامل في اإلاكٖ ٫ٓٛىّ َٓ الٗامل اإلاخإزغ ٖلى ج٣ضًغ بلٛاء الٗاثض٢ ،الّ ؤبٓ
خُان(.)3
ً
ْطَب ؤبٓ ال٣اؾم الؿُِلي آزظا بغؤي قُسّ ؤبي الخؿحن ابً الُغاْة بلى ؤن ٖامل الىهب في اإلاكٖ ٫ٓٛىّ
ً
ٖامل مٗىٓي َْٓ ،ال٣هض بلُّ٢ ،ا ٫الؿُِلي(ْ" :)4مما اهخهب ألهّ م٣هٓص بلُّ بالظ٦غ(ػٍضا يغبخّ) في ٫ٓ٢
ً
ً
ً
ُ
يغبذ) بال يمحر ،ال ًجٗلّ مٟٓٗال م٣ضما؛ ألن اإلاٗمٓ ٫ال
الىدٍٓحن َْٓ ،مظَب قُسىا ؤبي الخؿحن٦ْ ،ظل( :٪ػٍضا
ًخ٣ضم ٖلى ٖاملّ َْٓ ،مظَب ٓ٢ي".
ّ ً
ً
ْبٗض ٞةن الظي ؤعاٍ في مؿإلخىا َٓ ٖضم الجٓاػ في ؾٗت ال٨الم؛ اجباٖا إلاظَب ؾِبٍّْٓ ،جإًُضا لغؤي اإلاكغقي في
خ٩اًت ابً الٟساعْ ،ل٣لت اإلاؿمٕٓ ًٖ الٗغب مً طل.٪
َ
ُ
اإلاذالزة في خذف العاةﺪ املجزورﺑالحزف من قﻮلهﻢ( :رغﺒذ ﻓُما رغﺒذ ﻋنﻪ).
َ
ُ
عٚبذ ٖىّ)ُ ،ؾئل قُسىا ؤبٓ بسخا ١الٛا٣ٞي ًٖ خظ ٝالًمحر مً
(عٚبذ ُٞما
 ٢ا ٫ابً الٟساع(" :)5مؿإلت:الهلت َىاّ ،
ٞجٓػ طلٞ ،٪إههي الخبر بلى جلمُظٍ قُسىا ؤبي ٖبضهللا بً ٖبض اإلاىٗم-عخمت هللا ٖلحهماٞ -مىّْٗ ،اؾدكِض
ْعٚبذ ُٞما َ
عٚبذ ُٞما َ
ُ
بإهّ ً٣اُ :٫
عٚبذ ٖىّٖ ،لى مٗجى ؤلاٖغاىْ ،ال ًٓ٩ن الخظ ٝبال
عٚبذ ٖ ،ُّٞلى مٗجى ال٣بٓ،٫
خُض ًخٗحن املخظْٝ؛ زٓ ٝاللبـٞ ،لٓ خظ ٝالًمحر َىا لهاع في ال٨الم بظما َْٓ ،٫زال ٝاإلاُلٓبٓٞ ،ظب
اظخىابّْ ،قغٍ اهخٟاء اللبـ مً ظملت الكغٍْ املجٓػة للخظ.ٝ
()0
()1
()2
()3
()4

اهٓغ قغح ال٩اُٞت للغضخي ْ ،411/0الخظًُل ْالخ٨مُل .185/5
اهٓغ قغح ال٩اُٞت للغضخي .407/0
اهٓغ الخظًُل ْالخ٨مُل ْ ،201/5اعحكا ٝالًغب .1060/3
هخاثج ال٨ٟغ .46
قغح الجمل .001 -000
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2020
ﺴﻤﺒﺮ
العػزاﻟوﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضع ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ُ
ّ
الﺪرص الندﻮ ّ ِي
الجمل
غزح
د .مهﺪي ﺑن خطحن مﺒارمي ،اإلاذالزاث في
ِ
ألانﺪلسخي من ِ
ِ
ِ
زالى ِ
ّ
الﺑن الفس ِار
ِ

ُ
ً ّ
ٞإههي طل ٪بلى ألاؾخاط(ٞ ،)1اؾخضٖ ٫لى الجٓاػ بإه ٪بطا عؤًخّ مدظْٞا صل ٪طلٖ ٪لى اجٟا ١الخغٞحنْ ،لٓ ٧اها
َ
ُ
عٚبذ ّ
عٚبذ ٖىًّ ،جٓػ  ُّٞخظٝ
ٖما
مخباًىحن لم ًجؼ خظّٞ؛ ألهّ مكغٍْ باالجٟا٨ْٖ ،١ؿِا مشلِاْ ،هي ؤن ج:٫ٓ٣

ً
(ٖىّ)؛ لخهٓ ٫اإلآا٣ٞتْ ،ال لبـ  ُّٞؤنال؛ لٓظٓص الخظٝ؛ ألهّ لٓ ٧ان ٚحر مٓا ٤ٞلم ًجؼ الخظ.ٝ
َْظا مً ألاؾخاط هٓغ خؿًْٖ ،لى طل ٠٢ْ ٪ألامغ ٖىض هداة ؾبخت".
اإلاناقػت:

ط٦غ ابً الٟساع ازخال ٝاإلاكاًش في مؿإلت خظ ٝالٗاثض املجغْع بالخغٞ ،ٝالٛا٣ٞي ؤظاػ خظْ ،ّٞابً ٖبض
اإلاىٗم مىّْٗ ،ألاؾخاط ابً ؤبي الغبُ٘ ٞهل في اإلاؿإلت(.)2
ْؤخؿب ؤن ؤْ ٫مً ط٦غ َظٍ الًُ٣ت َٓ ابً ّ
الؿغاط ،خُض ٢اْ" :)3(٫إهما ًدظ ٝالًمحر بطا ٖاص ٖلى (الظي)...
ُ
ُ
ْؤؾإث ٌ
ػٍض ،ؤخؿيذ حٗضث ب ـ (بلُّ)ْ ،ؤؾإث مشلِاْ ،إطا ازخل ٠الٟٗالن لم ًجؼ ،لٓ ٢لذ:
ؤخؿيذ بلُّ
ْ٦ظل :٪الظي

َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْٟ٦لذ ٌ
ْٟ٦لذ بالظي
مغعث،
مغعث بالظي
ػٍض ،جغٍض :بّ ،لم ًجؼ؛ ألن (بّ) زال( ٝبلُّ)ْ ،خٓ٩ا:
طَبذ بلُّ
الظي
َ
َ
ُ
طَبذ ،لم ًجؼ ختى ج :٫ٓ٣بلُّ٢ْ ،الٓاُّ :
ؤمغ بمً
ٟ٦لذ بالظي
ٟ٦لذٞ ،اظتزْا باألْٞ ،٫ةطا ازخل٧ ٠ان زُإ ،لٓ ٢الٓا:
ُّ
جمغ ْؤعٚب ُٞمً جغٚب٢ ،الٓا َْٓ :في (مً) ؤظٓص" .اهخهى ٦الم ابً الؿغاط َْٓ ،بٓ٣لّ َظا ًٟخذ آٞا٢ا للىدٍٓحن مً
ّ
لُٟهلٓا ال ٫ٓ٣في َظٍ اإلاؿإلتٞ ،لم ًجحزْا خظ ٝالٗاثض املجغْع بال بطا اظخمٗذ زالزت قغٍْ:
بٗضٍ
ً
ألاْ :٫ؤن ًٓ٩ن الخا ٌٞخغٞا.
الشاوي :ؤن ًٓ٩ن الخغ٢ ٝض ج٣ضم ،ؤي :ؾب ٤ط٦غٍ ْصزل ٖلى اإلآنٓ.٫
ً
الشالض :ؤن ًٓ٩ن مخٗل ٤الخغٞحن ْاخضا.
َ
مغعث بالظي َ
ُ
مشا ٫طلُ :٪
مكِذ ٖلًُّ ،جٓػ الخظْ ٝؤلاِْاعٞ ،ةطا ازخل قغٍ مً
ْمكِذ ٖلى الظي
مغعث بّ،
َ
ُ
يغبذ ؤزاٍ ،لم ًجؼ الخظَ ٝىا ،ألن
يغبذ الظي
الكغٍْ اإلاظٓ٧عة لم ًجؼ الخظْ ،ٝالبض مً الظ٦غٞ ،مشال:

ً
َ
ُ
مغعث بلُّ ،لم ًجؼ
مغعث ٖلى الظي
الخا ٌٞلِـ خغٞا ،بل َٓ اؾمٞ ،الجغ َىا باإلياٞت ال بالخغْ ،ٝإن ٢لىا:
()0

()1
()2

ٌٗجي ابً ؤبي الغبُْ٘ ،خُض ط٦غ ابً الٟساع (ألاؾخاط) في قغخّ ْلم ًُ٣ضٍ ،اههغ ٝبلى ابً ؤبي الغبُ٘ ْخضٍْ ،لٓ ٧ان َىا ٌٗجي الٛا٣ٞي ،ل٩ان
ً
ً
ال٨الم مًُغبا ْٚحر مخ٤ٟ؛ ألهّ ؤظاػ الخظ ٝؤْال م٘ ازخال ٝالخغٞحن (فيْ ،)ًْٖ ،مً الكغٍْ اجٟاِ٢ما ،ؤي :ؤن ًخ٣ضم الخغ ٝالظي ظغ
الٗاثض ،زم ط٦غ عؤي ألاؾخاط الظي ؤظاػ الخظ ٝخا ٫اجٟا ١الخغٞحنْٖ ،ضم الجٓاػ بطا ٧اها مخباًىحنَْ ،ظا زال ٝعؤي الٛا٣ٞي.
اهٓغ البؿُِ في قغح الجمل .172
ألانٓ ٫في الىدٓ .241/1
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يغبذ الظي َ
ُ
مغعث بّ ،لم ًجؼ خظ ٝالًمحر ،لٗضم ج٣ضم الخغ.ٝ
الخظ ،ٝألن الخغٞحن مسخلٟانْ ،لٓ ُ٢ل:
َ
َ
ُُۡ َ
ُۡ
ْمىّ ٓ٢لّ حٗالىًَ { :أم ُل ِم َّما َجأملﻮن ِم ۡن ُﻪ َو ََ ۡػ َز ُب ِم َّما ح ۡػ َزُبﻮن}( ،)1ؤي :مىّٞ ،دظ ٝالٗاثضْ ،مىّ ٫ٓ٢
الكاٖغ(:)2

ُ َ
ؿ ّل ـ ـ ـ ـ ــي ل ّلذي َ
ؾ ّل ْذ ُق َزٍ ـ ـ ٌ
ـؼ
ن ِ ِ

ََ ُْ ُ ُ ْ
وإن َج َح َﺪ العمـ ـ ـ ـ ُ
ـﻮم.
ونعﺒﺪو

ؤي :للظي نلذ لّٞ ،دظ ٝالٗاثض.
ْ٢ا ٫آزغ(:)3

َ
َ
َ
أنذ ُ
ﺑاةذ.
ﻓ ُﺒ ْذ الن منها ﺑالذي

ً
ْ
لنذ ُجسفي َّ
خب ضمز َاء خﻘﺒت
لﻘﺪ ِ

ؤي :بّ.
َْٓ  ٫ٓ٢ابً مالْ ،)4(٪ابً ؤبي الغبُ٘(ْ ،)5ؤبي خُان(ْ ،)6اإلاغاصي(ْ ،)7ابً ُٖ٣ل(ْٚ ،)8حرَم.
اإلاذالزة في نﻮع الﺒاء من قﻮلﻪ حعالى :ﭽﭝﭞﭼ(:)9
ً
٢ا ٫ابً الٟساع(ْ" :)10خًغث بمضًىت ٞاؽ –خغؾِا هللا -مجلؿا ظغٔ  ُّٞط٦غ َظٍ الباء٣ٞ ،ا ٫بٌٗ
ؤصخابىا :الصخُذ ٖىضي ؤجها لئللها٧ْ ،١ان ٢ض عآَا لُلت طل ٪الُٓم في جُُ٣ض ؤبي الخؿً الهٛحر ٖلى ا ّ
إلاضْهت،
ً
ً
ُّ
ٞؿ٨ذ ً
عضخى لهاخبي٣ٞ ،ا ٫لي بٌٗ خظا ١الٟاؾُحن :ما ج ٫ٓ٣ؤهذ في اإلاؿإلت؟ ٞةجها ْٗ٢ذ ٖىضها ٢ضًما ْخضًشا،

( )0اإلاامىٓن.22 :
( )1البِذ لم ؤٖ ٠٢لى ٢اثلّْ ،الكاَض ( :ُّٞههلي للظي نلذ ٢غَل) ،خُض خظ ٝالٗاثض املجغْعْ ،الخ٣ضًغ :للظي نلذ لّْ ،البِذ بال وؿبت في
اإلا٣غب ْ ،51/0قغح الدؿُِل ْ ،114/0قغح ُ٢غ الىضٔ .001/0
( )2البِذ لٗىترة في صًٓاهّ ْ ،11الكاَض (:ُّٞبذ بالظي ؤهذ باثذ)٦ ،ؿاب ّ٣مً خظ ٝالٗاثض املجغْعْ ،الخ٣ضًغ :بالظي ؤهذ باثذ بّ َْٓ ،بال وؿبت في
ؤمالي ابً الصجغي ْ ،7/0قغح الدؿُِل ْ ،115/0الخظًُل ْالخ٨مُل .67/2
( )3اهٓغ قغح الدؿُِل ْ ،114/0قغح ال٩اُٞت الكاُٞت .181/0
( )4اهٓغ البؿُِ في قغح الجمل .172
( )5اهٓغ اعحكا ٝالًغب ْ ،0111/1الخظًُل ْالخ٨مُل .66/2
( )6اهٓغ جٓيُذ اإلا٣انض ْاإلاؿال.347 ،346/0 ٪
( )7اهٓغ قغح ابً ُٖ٣ل ٖلى ألالُٟت .062/0
( )8اإلااثضة.5 :
( )01قغح الجمل .277 ،276
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2020
العﺪدﺴﻤﺒﺮ
العػزاوﻟﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضع ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ُ
ّ
الﺪرص الندﻮ ّ ِي
الجمل
غزح
د .مهﺪي ﺑن خطحن مﺒارمي ،اإلاذالزاث في
ِ
ألانﺪلسخي من ِ
ِ
ِ
زالى ِ
ّ
الﺑن الفس ِار
ِ

ُ
ُ
ُ
ْمسخذ بغؤسخي ،باجداص اإلاٗجىٞ ،لٓ ٧اهذ
مسخذ عؤسخي
٣ٞلذ:
ٞلم ه ٠٣مجها ٖلى َمإهِىتٞ ،لم ٌؿٗجي بال ال٨الم،
لئللها ١لظَب مٗىاَا بظَابهاْ ،لم ًجؼ الاؾخٛىاءٞ ،جاثؼ ؤن ً٣ا ٫بالؼٍاصة؛ لصخت اإلاٗجى ٖىض ػْالِا ،بمجزلتها في زبر
ً
ً
ُ
(مسخذ) ً٣خطخي ممؿٓخا ْممؿٓخا بّ ٖىض
(ما)ْ ،ؤل٣ى بُضٍْ....ظاثؼ ؤن ًٓ٩ن بمجزلتها في :بغٍذ بالؿ٨حن؛ ألن
ً
ً
ً
ُ
ُ
مسخذ اإلااء
(بغٍذ) ً٣خطخي مبرًا ْمبرًا بّ ٖىض ظمُ٘ الىاؽٓ٩ُٞ ،ن اإلا ٫ٟٓٗمدظْٞا٧ ،إهّ:
املخ٣٣حن٦ ،ما ؤن

بالغؤؽٞ ،اؾخدؿً طل ٪مً خًغ ممً لّ ِٞم".
اإلاناقػت:
٦ما ازخل ٠ابً الٟساع ْناخبّ في هٕٓ َظٍ الباء ؤزىاء اإلاظا٦غة ْاإلاىا٢كت في طل ٪املجلـ٦ ،ظل ٪ازخل ٠مً
٢بلِم مً الىدٍٓحن ْاإلاٟؿغًٍ في هٕٓ َظٍ الباء في آلاًت ال٨غٍمتٞ ،ظَب ظماٖت بلى ؤجها لئللها٧ ١الٓاخضي(،)1
ْالؼمسكغي(ْ ،)2ابً َكام(.)3
ّ
زك ُ
يذ
ْال ٫ٓ٣بؼٍاصة الباء للخُٓ٦ض في مشل َظا الترُ٦ب َٓ مظَب ؾِبٍّْْٓ ،اَغ ٦المّ٢ ،ا٦.. ":)4(٫ما ٧ان
بهضعٍ ْنضع ػٍضْ ،ظّ ال٨الم ،خُض ٧ان الجغ في ألاْ٧ْ ،٫اهذ الباء ؤ٢غب بلى الاؾم مً الٟٗل ْال جى٣و مٗجى،
ؾْٓا بُجهما في الجغ٦ ،ما ٌؿخٍٓان في الىهب".
ْبمشلّ ٢ا ٫الٟغاء في ٓ٢لّ حٗالى :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ(٢ ،)5ا" :)6(٫الٗغب جّ :٫ٓ٣
َؼ بّ َْؼٍْ ،زظ
ً
الخُام ْزظ بالخُامْ ،زظ بغؤؾّ ْزظ عؤؾّ٢...ا :٫لٓ ٧اهذ َؼي ظظٕ الىسلت٧ ،ان نٓابا".
ً
ْطَب جاط ال٣غاء بلى ؤجها ػاثضة في آلاًت( ٫ٓ٢ َْٓ ،)7ؤبي الب٣اء الٗ٨بري ؤًًا(.)8
ُ
ُ
ْمسخذ بغؤسخي(.)9
مسخذ عؤسخي
ْنغح ابً ٖهٟٓع بإن الباء خغ ٝػاثض في هدٓ:
()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

اهٓغ الخٟؿحر البؿُِ 170/6
اهٓغ ال٨كا.501/0 ٝ
اهٓغ مٛجي اللبِب .032/0
ال٨خاب ْ ،63/0اهٓغ ؤًًا .81/0
مغٍم.14 :
مٗاوي ال٣غآن .054/1
اهٓغ ٚغاثب الخٟؿحر .211/0
اهٓغ الخبُان .311/0
اهٓغ قغح الجمل .163/0
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ُْ٢ل :بن الباء للخبٌُٗ َْٓ ،عؤي الكاٞعي(ْ ،)1الشٗالبي(ْ ،)2وؿب ؤبٓ خُان ْابً َكام ال ٫ٓ٣بالخبٌُٗ
للُٞٓ٩حنْ ،ألانمعيْ ،الٟاعسخيْ ،ال٣خبيْ ،ابً مالْ ،)3(٪ؤه٨غ طل ٪ابً ظجي(ْ ،)4حٗ٣بهم ابً بغَان بٓ٣لّ(" :)5مً
ػٖم ؤن الباء جُٟض الخبٌُٗ ٣ٞض ظاء ؤَل اللٛت بما ال ٌٗغٓٞهّ".
ً
ً ً
َْظا الخال ٝالىدٓي في صاللت الباء ،ؤزاع ؤًًا ظضال ٦بحرا بحن الِ٣ٟاءْ ،جٓؾ٘ الى٣اف ٞحها بؿبب ؤزغَا ال٣ٟهي
ً
مٗىُا َىا بالترظُذ ال٣ٟهيُ ،
ٞلح َ
رظ٘ بلى طل ٪الخال ٝمً زال ٫مهاصعٍ(.)6
في ؤخ٩ام الُِاعةْ ،لِـ اإلا٣ام
اإلاذالزة في ظﻮاسﻋمل اضﻢ الفاﻋل العﺪدي ﻓُما بعﺪو ،ندﻮ :زاني ازنحن ،وزالض زالزت.
٢ا ٫ابً الٟساع(ْ" :)7الاقخ٣ا ١في َظا الباب ٖلى ْظِحن :اقخ٣ا ١مً اؾم الٗضصْ ،اقخ٣ا ١مً مهضع مكخ٤
ً
ُ
ُ
ٖكغة ،زالٞا إلاً ظٓػ في
ٖاقغ
زالزت ،بلى ٓ٢ل:٪
مً اؾم الٗضصٞ ،األًْ ٫لؼم ؤلاياٞت ٓ٣٦لَ :٪ظا زاوي ازىحنْ ،زالض ٍ
ٍ
َظا الًغب الخىًٍٓ ْالىهب٧ْ.....ان ًمصخي لىا في اإلاظا٦غاث ؤهّ ًلؼم ٖلى طل ٪حٗضي ٗٞل اإلاًمغ اإلاخهل بلى ْاَغٍ،
ً
ْلِـ طل ٪ظاثؼا في الٗغبُتَْ ،ظا الًغب الظي ٞغٚىا مىّ ٌؿمى اإلآا."٤ٞ
اإلاناقػت:
ما ٢الّ ابً الٟساع َٓ مظَب ؤ٦ثر الىدٍٓحن٢ ،ا ٫ؾِبٍّٓ(ٞ" :)8بىاء الازىحن ْما بٗضٍ بلى الٗكغة ٞاٖلَْٓ ،
مًا ٝبلى الاؾم الظي بّ ًبحن الٗضصْ ،طلٓ٢ ٪ل :٪زاوي ازىحن٢ ،ا ٫هللا ٖؼ ْظل :ﭽ ﲞ ﲟ ﭼ َّ(٢ْ ،)9ا ٫حٗالى:
ﭽﮑﮒﮓﭼ(٦ْ ،)10ظل ٪ما بٗض َظا بلى الٗكغة"ْ .بّ ٢ا ٫اإلابرص(ْ ،)11ابً الؿغاط(.)1

( )0اهٓغ عؤًّ في مكاع ١ألاهٓاع .63/0
( )1اهٓغ  ّ٣ٞاللٛت .131 /0
( )2اهٓغ الخظًُل ْالخ٨مُل ْ ،012/00مٛجي اللبِب .031/0
( )3اهٓغ ؾغ نىاٖت ؤلاٖغاب .23/0
( )4اهٓغ قغح اللم٘ .63
( )5اهٓغ ؤخ٩ام ال٣غآن الكاٞعي ْ ،33 /0اإلاٛجي البً ٢ضامت ٦ْ ،064/0جز الٓنْٓ ،017 ٫ؤنٓ ٫الؿغزسخي .118/0
( )6قغح الجمل .488
( )7ال٨خاب .448/2
( )8الخٓبت.31 :
( )01اإلااثضة.62 :
( )00اهٓغ .071/1
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ً
ً
ْطَب الٟغاء مظَبهم في ْظٓب ؤلاياٞت ْٖضم الىهب؛ ألهّ ال ًٓ٩ن زاهُا لىٟؿّْ ،ال زالشا لىٟؿّ ،بال ؤهّ ؤظاػ
ً
ً
ً
ُ
ٌ
ْزالض ازىحنْ ،ع ُ
زالزتْ ،ع ٌ
اب٘ زالزت(ْ ،)2ػاص الؼظاط بُاها ْجٓيُدا لِظا ٣ٞا:)3(٫
الجغ ْالىهب في هدٓ :زالض ازىحن،
اب٘ ٍ
َ ٌ ُ
زالض ازىحن ،ؤْ ع ُ
زالزت ،ظاػ الخْ ٌٟالىهب،
"ال ًجٓػ في (زالزت) بال الخٌٟ؛ ألن اإلاٗجى ؤخض زالزتٞ ،ةن ٢لذ :ػٍض
اب٘ ٍ
ً
ً
ؤما الىهب ٗٞلى ٓ٢ل٧ :٪ان الٓ٣م زالزت ّ
ٚضا ،ؤْ ع ُ
ٞغبٗتهمْ ،ؤها ع ُ
اب٘ الشالزت ٚضاْ ،مً ظغ ٗٞلى خظ ٝالخىًٍٓ"،
ابِٗم
َْٓ مظَب ابً الؿُ٨ذ(ْ ،)4ؤبي ب٨غ بً ألاهباعي(ْ ،)5ؤبي ظٟٗغ الىداؽ(ْ ،)6الؿحرافي(ْ ،)7ابً ؾُضٍ(ْ ،)8ابً
ٌِٗل(ْ ،)9ابً َكام(.)10
ً
ً
ْٞهل ابً ٖهٟٓع جٟهُال خؿىا في اإلاًا ٝبلى ٚحر اإلاكخ ٤مىّٞ ،ةن ٧ان بمٗجى اإلاطخيٞ ،ال ًجٓػ  ُّٞبال
ؤلاياٞتْ ،إن ٧ان بمٗجى الاؾخ٣با ٫ظاػ  ُّٞالٓظِان(.)11
ً
ْطَب ال٨ؿاجي ْألازٟل ُْ٢غب ْسٗلب بلى ظٓاػ ؤلاٖماْ ٫الىهب مُل٣ا صْن اقتراٍ في الخالخحن ؾٓاء ٧ان الٗضص
ً
مًاٞا بلى ؤنلّ ؤْ صْن ؤنلّ(ُ٢ْ ،)12ض ابً مال ٪طل ٪في (ازىحن)  ِ٣ٞصْن ما بٗضٍ؛ ألجهم ًٓ٣لٓنّ :زىِذ الغظلحن(.)13
ُ
مجيء ظﻮاب ألامز َ
مجشوم:
غحر
اإلاذالزة في
ِ
ٍ
ِ
ِ
ً
ً
٢ا ٫ابً الٟساع(ُ " :)14خ ّض ُ
زذ بؿبخت ؤن مدٟال ُٖٓما ظم٘ ؤمغاءَا ْؤُٖاجها ْٖٓماءَاٞ ،خ٩لمٓا ُٞما هدً
بؿبُلّ مً ظؼم الجٓاب بٗض َظٍ ألاقُاء اإلاظٓ٧عةٞ ،إل٣ى ٖلحهم بٌٗ ؤصخاب ألاؾخاط ابً ؤبي الغبُ٘ ٌٗغ ٝبابً
==

()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()01
()00
()01
()02
()03

اهٓغ ألانٓ.315/1 ٫
اهٓغ مٗاوي ال٣غآن .206/0
مٗاوي ال٣غآن ْإٖغابّ .085/1
اهٓغ بنالح اإلاىُ.104 ٤
اهٓغ اإلاظ٦غ ْاإلااهض .140 -141/1
اهٓغ بٖغاب الىداؽ .167/0
اهٓغ قغح ٦خاب ؾِبٍّٓ .001/0
اهٓغ الٗضص ْ ،28املخهو .145/3
اهٓغ قغح اإلاٟهل .20/3
اهٓغ ؤْضر اإلاؿالْ ،151/3 ٪قغح ُ٢غ الىضٔ .200/0
اهٓغ قغح الجمل .025/1
اهٓغ قغح ٦خاب ؾِبٍّٓ ْ ،180/3قغح الدؿُِل ْ ،301/1اعحكا ٝالًغب .656/1
اهٓغ قغح الدؿُِل .301/1
قغح الجمل .721
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ً
ً
ً
ّ
الخًاع( )1ؾاالا٣ٞ ،ا :٫ؤًً في ال٣غآن ظٓاب ألامغ ٚحر مجؼْم؟ ٞاؾخٛغبٓا َظا الؿاا٧ْ ٫اصْا ًى٨غْهّ مُل٣اًٞ ،ال
ًٖ ؤن ًٓ٩ن في ال٣غآن ،ل٨جهم لم ٌؿِٗم بال البدض ًٖ طل ،٪إلا٩ان الؿاثل مً الٗغبُتٞ ،بِىما َم ٦ظل ،٪بط ؤ٢بل
ٖلحهم ناخب اإلاجز َْٓ ،٫قُسىا ؤبٓ دمحم ٖبض اإلاُِمً الخًغمي-عخمت هللا ٖلُّٞ-لما عآَم ٚحر بهغاء بمٓيّٗ مً

ﭼ( ،)2ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ال٣غآن ؤعقضَم بلُّ٣ٞ ،ا :٫مً طلٓ٢ ٪لّ حٗالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ َّ
ﮞﮟﮠﭼ( ،)3ﭽﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭼ (.)4
اإلاناقػت:
ً
ط٦غ ؾِبٍّٓ ؤن اإلاًاعٕ بٗض الُلب ًإحي مغٖٓٞا ٚحر مجؼْمْ ،طل ٪بطا ٧ان اإلاخ٩لم ًغٍض ؤن ًجٗل الُلب
ً
ُّ
مؿخٛىُا ٖما بٗضٍ ،ؤي ٖىض بعاصة الخغْط ًٖ مٗجى الخٗلُ ٤الكغَيْ ،جٓ ٠٢الشاوي ًٖ ألاْ ٫بلى مٗان ؤزغٔ٦ ،جٗل
ً
اإلاًاعٕ خاال ؤْ نٟت ،ؤْ بعاصة الْ ُ٘٣الاؾخئىاْ ٝالبضء ب٨الم ظضًض ال ٖال٢ت لّ بما ؾب ،٤خُيئظ ًخٗحن الغ٢ْ .٘ٞض
هو ؾِبٍّٓ ٖلى ْظّ الابخضاء ٣ٞاْ" :)5(٫ج :٫ٓ٣اث ِخجي آ ِجٞ ،٪خجؼم ٖلى ما ْنٟىاْ ،إن قئذ عٗٞذٖ ،لى ؤن ال ججٗلّ
ً
ً
مٗل٣ا باألْْ ،٫ل٨ى ٪جبخضثّْ ،ججٗل ألاْ ٫مؿخٛىُا ٖىّ٧ ،إهّ ً :٫ٓ٣اثدىجي ؤها آجُ ،"٪زم مشل ؾِبٍّٓ لظل ٪بٓ٣لّ
حٗالى :ﭽﭽﭾﭿﮀﮁﭼ(.)6
ْ٢ا ٫الٟغاء(ْ" :)7إطا ؤْٗ٢ذ ألامغ ٖلى ه٨غة بٗضَا ٗٞل في ؤْلّ الُاء ْالخاء ْالىٓن ْألال٧ ،٠ان ْ ُّٞظِان:
الجؼم ٖلى الجؼاء ْالكغٍْ ،الغٖ ٘ٞلى ؤهّ نلت للى٨غة بمجزلت (الظي) ٫ٓ٣٦ ،ال٣اثل :ؤٖغوي صابت ْ
ؤع٦بهاْ ،إن قئذ:
ً
ؤع٦بها٦ْ ،ظل :٪ﭽﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭼ(ْ ،)8لٓ ٢اْ :٫
ُ
(ج ً٨لىا)٧ ،ان نٓابا،

()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

َٓ ؤبٓ الخؿً ٖلي بً دمحم ال٨خامي الخلمؿاوي الًغٍغٖ ،غْضخي  ،٠ُٟ٦بمام م٣غت ،هؼ ٫ؾبخت ْؤ٢غؤ بها٢ ،غؤ ٖلى ٖلي بً ٖبض ال٨غٍم بخلمؿان،
ْ٢غؤ ٖلُّ ؤبٓ بسخا ١الٛا٣ٞي .ث  ،565ؤْ َ 566ـ .اهٓغ ٚاًت الجهاًت ْ ،468/0جٓيُذ اإلاكدبّ ْ ،133/2الظًل ْالخ٨ملت .146/4
ألاوٗام.80 :
الخٓبت.012 :
مغٍم.5 ،4 :
ال٨خاب .85 ،84 ،2
ألاوٗام.80 :
اهٓغ مٗاوي ال٣غآن .051/1
اإلااثضة.003 :
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ً
ٞةطا ٧ان الٟٗل الظي بٗض الى٨غة لِـ لؤلْْ ٫ال ًهلر  ُّٞبيماع الِاء ،بن ٧ان الٟٗل ْاٗ٢ا ٖلى الغظل ٞلِـ بال
ً
ً
الجؼمٓ٣٦ ،لْ :٪
ْ
ظؼما؛ ألن الِاء ال جهلر في (ؤججمل)ْ ،جْ :٫ٓ٣
ؤٖغوي
ؤججمل م٘ الىاؽ ،ال ًٓ٩ن (ؤججمل) بال
َب لي زٓبا
صابت ُ
ؤع٦ب ًا َظا؛ أله ٪ج :٫ٓ٣ؤع٦بهاٞ ،خًمغ الِاءُٞ ،هلر طل."٪
ْمغٍ ْ
ًدٟغَاْ ،
مغٍ ُ
ْ٢ض ؤقاع اإلابرص بلى زالزت ؤْظّ للغ ٘ٞفي هدْٓ :
ًدٟغَاْ ،هي :الغٖ ٘ٞلى الابخضاء ْالاؾخئىا٧ ٝإهّ
ً
ً
٢اٞ :٫ةهّ ممً ًدٟغَاْ ،الغٖ ٘ٞلى الخا٧ ٫إهّ ٢ا :٫مغٍ في خا ٫خٟغٍ ،بط لٓ ٧ان اؾما ل٩ان :مغٍ خاٞغاْ ،الٓظّ
الشالض ؤن ًٓ٩ن ٖلى شخيء َْٓ ٢لُل في ال٨الم ٧إهّ ُ٢ل :مغٍ ؤن ًدٟغَاٞ ،خدظ( ٝؤن)ْ ،جغ ٘ٞالٟٗل؛ ألن ٖاملّ ال
ًًمغ(.)1
ْج٩لم الؼمسكغي في َظٍ ألاْظّ الشالزت للغ٣ٞ ٘ٞاْ" :)2(٫إن لم ج٣هض الجؼاء ٞغٗٞذ ٧ان اإلاغٖ ٕٓٞلى زالزت
ً
ؤْظّ :بما نٟت ٓ٣٦لّ حٗالى :ﭽﭶﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﭼ( ،)3ؤْ خاال ٓ٣٦لّ حٗالى:
ً
ً
حٛلب ٖلُّْ ،
جظَب بّ ُ
ْ
ْ٢م ًضٖٓ ،"٥زم ط٦غ
ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ( ،)4ؤْ ُٗ٢ا ْاؾخئىاٞآ٣٦ ،ل :٪ال
ً
مدخمال للخا ٫ؤْ الْ ُ٘٣الاؾخئىا٦ ،ٝما في ٓ٢لِم :طعٍ ً ٫ُ ٓ٣طاْ ،٥مغٍ ُ
خاالث ًٓ٩ن الغ ٘ٞفي اإلاًاعٕ
ًدٟغَآ٢ْ ،لّ
حٗالى :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼ(.)5
ً
ٍُْغ ٘ٞاإلاًاعٕ ؤًًا بٗض الُلبٖ ،ىضما ال ًصر اوٗ٣اص الكغٍ مىّ ْمً الُلب ٢بلّٞ ،ةطا جسل ٠مٗجى الكغٍ
ُ
ْ
جباٖض مً ألاؾض ًإ٧ل٪؛ ألهّ ال ًصر ج٣ضًغ الكغٍٞ ،ال مٗجى للكغٍ في
لم ًُجؼم الٟٗل ،بل ًُغ٦ ٘ٞما في ٓ٢ل:٪
ْ
ْ
جباٖض مً ألاؾض ًإ٧ل.٪
ٓ٢ل :٪بن

ْ٢ض ْعص في الخجزًل ٦شحر مً الكٓاَض ٖلى طلٚ ٪حر ما ج٣ضمٞ ،مىّ ٓ٢لّ حٗالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

()0
()1
()2
()3
()4

اهٓغ اإلا٣خًب .73/1
اإلاٟهل .142
مغٍم.5 ،4 :
ألاوٗام.80 :
َّ.66 :
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ﭹﭺﭻﭼ(ٓ٢ْ ،)1لّ حٗالى :ﭽﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﭼ(٢ْ ،)2غؤ بًِٗم( )3بالغ ٘ٞفي ٓ٢لّ حٗالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ(ْ .)4مما ظاء مً
ً
الىٓم  ُّٞاإلاًاعٕ مغٖٓٞا بٗض الُلب  ٫ٓ٢الكاٖغ(:)5
ُ
َ ُ
ُّ
إلاﻘﺪار.
امزب ًمضخي
نشاولهـ ـ ـ ـ ــا
ﻓهل ِ
خخﻒ ٍ
ِ
وقاى راةﺪىﻢ أرضﻮا ِ
ْ٢ا:)6(٫
ً
ُ
ُ
نعِؼ ظمُعا أو نمﻮث لـ ـ ـ ـ ــالنا.

لﻮنﻮا ْ
لمن آسخى أزاو ﺑنفطـ ِـﻪ

ٞمً زال ٫ما ؾب ٤ج٣ضًمّ ْمً الكٓاَض التي حًٗض طل ،٪جبحن ؤهّ ًجٓػ ب٨ثرة ع ٘ٞاإلاًاعٕ الٓا ٘٢في ظٓاب
ألامغْ ،إهما ًغ ٘ٞاإلاًاعٕ بٗض ألامغ ٖلى ؤخض زالزت ؤقُاء :بما ٖلى الْ ُ٘٣ابخضاء ال٨المْ ،إما ٖلى الخا ٫مً اإلاٗغٞت،
ؤْ ٖلى الهٟت مً الى٨غة.
اإلاذالزة في ئﻋزاب (ال جسﻮنجي) ،من قﻮى الػاﻋز(:)7
ُ
ّ
َّ ْ
ـؼ ﻓان ﻋاىﺪججي ال جسﻮنجي
حع ـ

مشل ْ
ْ
من ًا ُ
ننن َ
ًؿهدﺒان.
ذةب
ِ

٢ا ٫ابً الٟساع(ْ" :)8ؾإلجي ًٓما الخُُب ؤبٓ بسخا ١بً ؤبي الٗام(-)9عخمّ هللا ًٖ -بٖغابّٞ ،ضاع بُيىا
()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

الب٣غة.018 :
ال٣هو.23 :
ُ
٢غؤ بغ( ٘ٞجل )٠٣ابً ٖامغ ْابً طٓ٧ان ْؤبٓ خُٓة ٍْدحى بً الخاعر .اهٓغ الخِؿحر ْ ،041الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن .112/00
َّ.58 :
البِذ ميؿٓب لؤلزُل في ال٨خاب ْ ،85/2قغح ٦خاب ؾِبٍّٓ ْ ،186/2قغح اإلاٟهل ْ ،171/3قغح ٦خاب ؾِبٍّٓ للغماوي ْ ،0128/0اإلا٣انض
ُ
ً
الكاُٞت ْ ،57/5لم ؤٖ ٠٢لُّ في صًٓاهّْ .الكاَض ( :ُّٞؤعؾٓا هؼاْلِا) ،خُض ع( ٘ٞهؼاْ ُٖ )٫لى الْ ُ٘٣الاؾخئىاْ ،ٝلم ًجؼمّ ظٓابا للُلب.
البِذ إلاٗغْ ٝالضبحري في ال٨خاب ْ ،86/2قغح ٦خاب ؾِبٍّٓ ْ ،186/2قغح ٦خاب ؾِبٍّٓ للغماوي ْ ،0118/0لهٟٓان بً مدغر ال٨ىاوي في
ُ
(ٓ٧هٓا...وِٗل) ،خُض ع ٘ٞاإلاًاعٕ (وِٗل) ٖلى الْ ُ٘٣الاؾخئىا.ٝ
قغح ؤبُاث ؾِبٍّٓ ْ .001/1الكاَض :ُّٞ
البِذ للٟغػص ١في صًٓاهّ ْ ،517ال٨خاب ْ ،305/1ألانْٓ ،286/1 ٫ألايضاص البً ألاهباعي ْ ،221قغح ؤبُاث ؾِبٍّٓ ْ .81/1الكاَض َىا ٓ٢لّ:
ً
(ال جسٓهجي) ،خُض ظاءث الجملت ظٓابا لل٣ؿم ٖلى عؤي ابً الٟساعْ ،في مٓي٘ الخاٖ ٫لى عؤي ٚحرٍ.
قغح الجمل .734
ً
ً
ً
ً
ً
َٓ ؤبٓ بسخا ١ببغاَُم بً دمحم بً ٖلي بً دمحم بً ؤبي الٗاصخي الخىٓدي٧ ،ان بماما ػاَضا ،مضعؾا للٗغبُت ْال ،ّ٣ٟآزظا في آلاصاب ،مالػما للؿىت،
ً
مداعبا للبضٖت ،جٓلى الخُبت ْال٣غاءة بجام٘ ٚغهاَت ،ؤزظ ًٖ ابً الؼبحر ْٚحرٍ .ث َ616ــ .اهٓغ ؤلاخاَت ْ ،263/2ال٨خِبت ال٩امىت ْٚ ،21اًت
الجهاًت .13/0
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الشاني -
2020
العﺪدﺴﻤﺒﺮ
العػزاوﻟﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضع ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ُ
ّ
الﺪرص الندﻮ ّ ِي
الجمل
غزح
د .مهﺪي ﺑن خطحن مﺒارمي ،اإلاذالزاث في
ِ
ألانﺪلسخي من ِ
ِ
ِ
زالى ِ
ّ
الﺑن الفس ِار
ِ

ُ
ال٨المْ .....الظي ؤبغػجّ اإلاظا٦غة في َظا البِذ ؤن ٓ٢لّ :ال جسٓهجي ،ظٓاب ال٣ؿم اإلاظٓ٧ع ٢بلّٞ ،ال ًٓ٩ن لّ مٓي٘ مً
ً
ؤلاٖغاب ٖلى َظا ،زالٞا للٓظّ ألاْ ٫الظي خملّ ٖلُّ ؾاثغ الىداةَْ ،ظا ْاضر".
اإلاناقػت:
ُ
ُ
ؤ٦ثر الىدٍٓحن ٖلى ؤن ظملت (ال جسٓهجي) في مٓي٘ ههب ٖلى الخا ،٫بما مً الٟاٖل ،ؤْ اإلا ٫ٟٓٗفي (ٖاَضججي)،
ً
ً
ٚحر َ
مٗاْ ،الخ٣ضًغ :خآ٧ ٫هىا َ
َ
خاال مً الٟاٖل ْاإلا٫ٟٓٗ
زاثىحن٢ ،الّ ابً
زاثً ،ؤْ
ْالخ٣ضًغٞ :ةن ٖاَضججي ٚحر ٍ
الؿُض(ْ ،)1طَب بًِٗم بلى ؤجها ظٓاب لل٣ؿم الظي جًمىّ (ٖاَضججي)ٞ ،خٓ٩ن خُيئظ ال مدل لِا مً ؤلاٖغاب(.)2
ُ
٢ا ٫ابً اإلاؿخٓفى(ٖ(" :)3اَضججي) ٢ؿم(ْ ،ال جسٓهجي) ظٓابَّْ ،ظا ْإن ٧ان مٗىاٍ ال٣ؿم ْالجٓابٞ ،لِـ ٖلى
ً
ً
نُٛخّ الىدٍٓتْ ،ال ّ
ٌٗض ٢ؿما ْظٓابا"(.)4
ً
ْؤًض ابً َكام الجٓابُت ،مؿخضال بإن اإلاٗجى قاَض ٖلحها(ْ ،)5اٖخًض ب ٫ٓ٣الكاٖغ(:)6
ً
ُّ
ُ
َ ْ
ـالف.
أرى مد ـ ــزسا ﻋاى ـ ـ ـ ـ ــﺪج ُﻪ لُﻮ اﻓﻘـ ـ ـ ْـن
ﻓــهان لمن أغزٍخﻪ ﺑس ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ْالظًً ٢الٓا بالخالُت ًدخجٓن ب ٫ٓ٣الكاٖغ(:)7
ً
َ
رجاط قاةمـ ــا ومﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـام.
لﺒحن ٍ
ً
ّ ُ
ـالم.
وال زارظ ـ ـ ــا من في سورل ـ ـ ِ

ألﻢ َجزني ﻋاىـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ْ
ـﺪث ربي وإنن ـ ـ ـ ــي
ً
خلفت ال ُ
َ
الﺪىزمطلمــا
أغخﻢ
ﻋلى
ٍ

()0
()1
()2

()3
()4
()5
()6

اهٓغ الخلل في قغح ؤبُاث الجمل .088
اهٓغ اإلاٛجي ْ ،418/0مٓنل الُالب .57
ً
ً
َٓ ؤبٓ البر٧اث قغ ٝالضًً اإلاباع ٥بً ؤخمض بً ؤبي البر٧اث بً ٚىُمت ؤلاعبلي ،اإلاٗغْ ٝبابً اإلاؿخٓفى٧ ،ان بماما في الخضًض ،ماَغا في ألاصب
ْالىدٓ ْاللٛت ْالٗغْى ْالٓ٣افيْ ،ؤقٗاع الٗغب ْؤزباعَا ،نى ٠قغح صًٓان اإلاخىبي ْؤبي جمامْ ،قغح ؤبُاث اإلاٟهل .ث  َ 526ــ .اهٓغ جاعٍش
ؤلاؾالم ْ ،240/35ؾحر ؤٖالم الىبالء ْ ،41/12بُٛت الٖٓاة .161/1
اهٓغ قغح ؤبُاث اإلاٛجي .126/5
اهٓغ مٛجي اللبِب .418/0
البِذ بال وؿبت في قغح الدؿُِل ْ ،085/2الخظًُل ْالخ٨مُل ْ ،220/00مٛجي اللبِب ْ .418/0الكاَض ٓ٢لّ( :لُٓا ،)ً٣ٞخُض ظاءث الجملت
ً
ظٓابا ل ـ (ٖاَضجّ) ّ
اإلاجز ٫مجزلت ال٣ؿم.
البِخان للٟغػص ١في صًٓاهّ ْ ،428ال٨خاب ْ ،235/0اإلا٣خًب ْ ،202/3قغح ؤبُاث ؾِبٍّٓ ْ ،007/0قغح اإلاٟهل ْ ،01/1مٛجي اللبِب .418/0
ْالكاَض ٓ٢ ُّٞلّٖ( :اَضث عبي....ال ؤقخم) ،خُض ظاءث ظملت الىٟي في مٓي٘ الخا.٫
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ً
ً
ْطل ٪ؤهّ ُٖ( ٠زاعظا) ٖلى مدل ظملت (ال ؤقخم)٩ٞ ،إهّ ٢ا :٫خلٟذ ٚحر قاجم ْال زاعظا٦ْ ،ظا ٢ا ٫زالض
ً
ً
ألاػَغي مغجخا الخالُت ؤًًا(.)1
ُ
ُْ٢ل :بن ظملت (ال جسٓهجي) ظٓاب الكغٍْ ،ال مدل لّ مً ؤلاٖغاب(.)2
ُ
ْالخ ٤ؤن ظٓاب الكغٍ َٓ ْ
(ه ،)ً٨ؤما ٓ٧ن ظملت (ال جسٓهجي) هي الجٓاب ٞالؿُا ١ال ً٣خًُّْ ،ألاؾمإ ال
جغجًُّ.
ْال ق ٪ؤن ما طَب بلُّ ابً الٟساع مً ٓ٧ن الجملت ٢ؿمُت َٓ الهٓاب َْٓ ،الظي ؤمُل بلُّ؛ ألن الؿُاً ١ض٫
ٖلحهاْ ،اإلاٗجى ٌٗخًض بها َْكحر بلحها.
اإلاذالزة في زبراضﻢ الػزم الﻮ اقع مﺒخﺪأ.
ً
ً
٢ا ٫ابً الٟساع(" :)3ؤصْاث الكغٍ ما ٧ان مجها خغٞا ٞال مٓي٘ لّ مً ؤلاٖغابْ ،ما ٧ان مجها ْغٞا ٞةهّ مىهٓب
ً
الل ٟٔؤْ املخل بٟٗل الكغٍْ ،ما ٧ان مجها اؾما ٞةهّ بن ٧ان مبخضؤ ٣ٞض ُ٢ل :بن زبرٍ الجملت التي هي الكغٍ٢ْ ،ض
ُ٢ل :بن زبرٍ الجملت التي هي ظؼاء٢ْ ،ض ُ٢ل :بهّ مبخضؤ ال زبر لّْ ،الصخُذ ؤن زبرٍ الجملت التي هي قغٍ٢ْ......ض
ً
ً
٧ان بٌٗ اإلاظا٦غًٍ ًظَب بلى ؤن الخبر في الجملخحن مٗا ،مخٗل٣ا بإن الٟاثضة بهما خهلذ بمجمِٖٓماْ ،لٓ ٧ان ٦ما
ػٖم لدؿاْث الشاهُت ْألاْلى في ظٓاػ خمل اؾم الكغٍ ٖلى يمحرٍ اإلاىهٓب بٟٗل الشاهُت٨ٞ ،ىذ جَّ :٫ٓ٣ؤحهم ً٣م
ً
ؤ٦غمّ ،بىهب (ؤي) خمال ٖلى يمحرَا اإلاىهٓب بـ ـ (ؤ٦غم)َْ ،ظا ال ًٓ٣لّ ؤخض ٖلى ٞؿاص عؤًّ".
اإلاناقػت:
ازخل ٠الىدٍٓٓن في زبر اؾم الكغٍ بطا ٧ان مبخضؤ ٖلى مظاَب مسخلٟت:
اإلاذىب ألاوىً :غٔ ؤن الخبر ظملت الكغٍْ ،إلُّ هدا ابً ْالص(ْ ،)4ابً ُُٖت(ْ ،)5ابً الخكاب(ْ ،)6ؤبٓ

()0
()1
()2
()3
()4
()5

اهٓغ مٓنل الُالب .57
اهٓغ اإلا٣انض الىدٍٓت .317/0
اهٓغ قغح الجمل .751 ،748
اهٓغ الاهخهاع .067
اهٓغ املخغع الٓظحز .160/0
اهٓغ اإلاغججل .158/0
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الشاني -
العﺪد
2020
ﺴﻤﺒﺮ
العػزاﻟوﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضع ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ُ
ّ
الﺪرص الندﻮ ّ ِي
الجمل
غزح
د .مهﺪي ﺑن خطحن مﺒارمي ،اإلاذالزاث في
ِ
ألانﺪلسخي من ِ
ِ
ِ
زالى ِ
ّ
الﺑن الفس ِار
ِ

الب٣اء(ْ ،)1ابً ؤبي الغبُ٘(ْ ،)2ابً َكام(.)3
ْحجتهم ؤن اؾم الكغٍ اؾم جامْٗٞ ،ل الكغٍ  ُّٞيمحر ٌٗٓص ٖلُّ ال مدالتْ ،ال ًلؼم في الجٓاب ؤن ًٓ٩ن
ً٣م ٌ
ً٣م ْ
 ُّٞيمحرٍَْ ،ظا خ٨م الخبرٓ٣٦ ،ل :٪مً ْ
ػٍض(.)4
اإلاذىب الشانيً :غٔ ؤن زبر اإلابخضؤ َٓ ظٓاب الكغٍ َْٓ ،مظَب الٟغاء( ،)5نغح بظلٖ ٪ىض ٦المّ ٖلى ٓ٢لّ
حٗالى :ﭽﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓ ﭼ(ْ ،)6إلُّ طَب ؤبٓ ظٟٗغ الىداؽ(،)7
ْم٩ي(.)8
ْحجتهم ؤن الٟاثضة بّ ٢ض جمذْ ،اللتزامِم ٖٓص الًمحر مىّ بلُّ ٖلى ألاصرْ ،ألن هٓحرٍ َٓ الخبر في ٓ٢ل:٪
الظي ًإجُجي ٞلّ صعَم(.)9
ً
اإلاذىب الشالضً :غٔ ؤن الخبر َٓ ظملخا الكغٍ ْالجٓاب مٗاَْ ،ظا  ٫ٓ٢الِغْي(ْ ،)10ابً ٌِٗل(ْ ،)11ابً
ٖهٟٓعْ ،ألابظي(.)12
ً
ً٣م ْ
صازال في الخبرٍْ ،هحر ٓ٣٦ل :٪ػٍض ْبن ْ
ؤ٢م مّٗٞ ،الكغٍ
ْحجتهم ؤن ال٨الم ال ًخم بال بالجٓاب ٩ٞان
ً
ْالجٓاب ظمُٗا الخبر(.)13

()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()01
()00
()01
()02

اهٓغ الخبُان .43/0
اهٓغ البؿُِ .528
اهٓغ مٛجي اللبِب .517/0
اهٓغ اللباب في ٖلل البىاء ْؤلاٖغاب .50/1
اهٓغ مٗاوي ال٣غآن .014 ،41/1
ًٓؾ.64 :٠
اهٓغ بٖغاب ال٣غآن .75 ،47/0
اهٓغ مك٩ل بٖغاب ال٣غآن .058 ،042 ،010/0
اهٓغ مٛجي اللبِب .517/0
اهٓغ ألاػَُت .011
اهٓغ قغح اإلاٟهل .158/3
اهٓغ اعحكا ٝالًغب .0778/3
اهٓغ اللباب في ٖلل البىاء ْؤلاٖغاب .50/1
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ً
اإلاذىب الزابعً :غٔ ؤن اؾم الكغٍ مبخضؤ ال زبر لّ( ،)1حكبحها بىدٓ :ؤ٢اثم الؼٍضان؟ في ج٣ضًغ :ؤًٓ٣م الؼٍضان؟
ٞاؾخٛجى بما اعج ٟ٘بّ ًٖ شخيء آزغ(.)2
ً
ْ٢ا ٫الضمامُجي(" :)3بن ظملت ظٓاب الكغٍ ال مدل لِا مُل٣ا".
ً
٢ل ُذٞ :ةطا ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ،٪ةهّ ًمخى٘ ؤن جٓ٩ن َظٍ الجملت زبرا الؾم الكغٍ؛ ألجها ال مدل لِا مً ؤلاٖغاب
ً
ً
ؤنال٢ْ ،ض ًٓ٩ن للجملت اإلا٣ترهت بالٟاء ،الخالُت الؾم الكغٍ مدل مً ؤلاٖغابٞ ،خٓ٩ن في مٓي٘ ظؼم ظٓابا للكغٍ،
ً
ْخُيئظ ًمخى٘ ؤن ًٓ٩ن لِا مٓيٗان مً ؤلاٖغابٞ ،ال جٓ٩ن في مٓي٘ الخبر ؤًًا.
ٍ
ْلٗل الغاجر ؤن ًٓ٩ن الخبر َٓ ظملت الكغٍ َْٓ ما ازخاعٍ ابً الٟساع.
ً
اإلاذالزة في مطألت ظﻮاسجﻘﺪًﻢ الخمُحزﻋلى ﻋاملﻪ ئن مان ﻓعال.
ً
ط٦غ ابً الٟساع ازخال ٝالىاؽ في ظٓاػ ج٣ضًم َظا الخمُحز ٖلى ٖاملّ بطا ٧ان ٗٞال ،زم خ٩ى مظا٦غة ظغث بحن
ؤخض ؤصخابّ ممً ًش ٤بهم م٘ ؤبي خُان في َظٍ اإلاؿإلتٞ ،مى٘ ناخبّ الخ٣ضًمْ ،ؤظاػٍ ؤبٓ خُان ،زم ٖ٣ب بٗض طل٪
ً
ابً الٟساع ٖلى عؤي ؤبي خُان ،زم حٗ٣بّ ْاٖترى ٖلى عؤًّ ما٦ضا ٖضم ظٓاػ ج٣ضًم الخمُحز ٖلى ٖاملّ بطا ٧ان
ً
ٗٞال(.)4
اإلاناقػت:
ازخل ٠الىدٍٓٓن في ج٣ضًم الخمُحز ٖلى ٖاملّ الٟٗلْ ،اه٣ؿمٓا ٞغٍ٣حن:
الفزٍق ألاوى :اإلااوٗٓن َْٓ ،مظَب الخلُل ْؾِبـ ـ ــٍّٓ(ْ ،)5ال ٟـ ـ ـغاء(ْ ،)6ابً الؿ ـ ـ ـغاط(ْ ،)7الؿ ـ ـ ــحرافي(ْ ،)8ؤبي

()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

اهٓغ قغح ال٩اُٞت للغضخي .114/0
اهٓغ قغح ال٩اُٞت الكاُٞت .220/0
قغح الضمامُجي ٖلى مٛجي اللبِب .213
اهٓغ قغح الجمل .0131 ،0128
اهٓغ ال٨خاب 114 ،113/0
اهٓغ قغح الدؿُِل ْ ،281/1اعحكا ٝالًغب.0325/3
اهٓغ ألانٓ112/0 ٫
اهٓغ قغح ٦خاب ؾِبٍّٓ .67/1
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العﺪدﺴﻤﺒﺮ
العػزاوﻟﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضعﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ُ
ّ
الﺪرص الندﻮ ّ ِي
الجمل
غزح
د .مهﺪي ﺑن خطحن مﺒارمي ،اإلاذالزاث في
ِ
ألانﺪلسخي من ِ
ِ
ِ
زالى ِ
ّ
الﺑن الفس ِار
ِ
()3

ٖلي الٟاعسخي(ْ ،)1ابً ظجي(ْ ،)2ؤ٦ثر الىد ـ ــٍٓحن مً البهغٍحن

ْال ٨ـ ــُٓٞحن(ْ ،)4جابٗ ـ ـ ــِم ابً ْالص(ْ ،)5ابً

بابك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط(ْ ،)6ؤبٓ البر٧اث ألاهبــاعي(ْ ،)7ابً ز ـ ـ ــغْْ ،)8(ٝابً ٌُٗ ـ ـ ـ ـ ــل(ْ ،)9ابً ٖهٟٓع(ْ ،)10ابً ؤبي الغبُ٘(،)11
ْ٦شحر مً اإلاخإزغًٍ ٧اإلاغاصي(ْ ،)12ابً َكام(ْ ،)13الكاَبي(.)14
ً
ً
ُ
هٟؿا َاب ٌ
جهببذْ ،اؾخضلٓا إلاظَبهم بإمٓع:
ػٍضْ ،الٖ :غ٢ا
ِٞاالء لم ًجحزْا:
 -0ؤن الخاب٘ ال ًخ٣ضم ٖلُّ شخيء مً مخبّٖٓ٨ٞ ،ظل ٪الخمُحز َٓ ٧الىٗذ في ؤلاًًاحْ ،الىٗذ ال ًخ٣ضم ٖلى ٖاملّ،
بل َٓ ؤقض خاظت بلُّ في البُان(.)15
ً
ً
 -1ؤهّ ل ٟٔممحزٞ ،لم ًجؼ ج٣ضًمّ ٖلى الٗامل ٦ ،ُّٞما لٓ ٧ان ٚحر مخهغ ٝخ٨ما٨ٞ ،ما ال ًجٓػ صعَما ٖكغْن،
ً
ً
ُ
ُ
جهببذ(.)16
ج٣ٟإثْ ،الٖ :غ٢ا
ال ًجٓػ :شخما
ً
 -2ؤهّ ٞاٖل في اإلاٗجىٟٞ ،ي هدٓ :جهبب ٌ
ػٍض ٖغ٢اٞ ،الٟاٖل َٓ الٗغ ١في اإلاٗجىْ ،ل٨ىّ ه٣ل ٖىّ بلى الصخوٞ ،لما
ً
ً
٧ان ٞاٖال في اإلاٗجى٧ْ ،ان الٟاٖل في ألانل ال ًجٓػ ج٣ضًمّ٦ ،ظل ٪ال ًجٓػ ؤن ً٣ضم َظا بط ٧ان ٞاٖال في
اإلاٗجى(ٞ ،)17ال ٌٛحر ما ٧ان مؿخد ّ٣مً ْظٓب الخإزحر؛ إلاا  ُّٞمً ؤلازال ٫باألنل(.)18
()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()01
()00
()01
()02
()03
()04
()05
()06
()07

اهٓغ الخٗلُ٣ت .210/0
اهٓغ الخهاثو .251/1
اهٓغ ٖلل الىدٓ ْ ،282/0قغح اإلاٟهل ْ ،32 ،31/1اعحكا ٝالًغب .0523/3
اهٓغ ألانْٓ ،112/0 ٫قغح اإلاٟهل ْ ،31/1اعحكا ٝالًغب .0523/3
اهٓغ الاهخهاع .76 ،75
اهٓغ قغح اإلا٣ضمت املخؿبت .151/1
اهٓغ ؤلاهها.117/1 ٝ
اهٓغ قغح الجمل لّ .0111/1
اهٓغ قغح اإلاٟهل .32 ،31
اهٓغ قغح الجمل لّ .317/1
اهٓغ اإلالخو .286/0
اهٓغ جٓيُذ اإلا٣انض ْاإلاؿال.625/1 ٪
اهٓغ ؤْضر اإلاؿال.201/1 ٪
اهٓغ اإلا٣انض الكاُٞت .443/2
اهٓغ قغح الجمل البً زغْ.0111/1 ٝ
اهٓغ ألانْٓ ،113/0 ٫الخبُحن ًٖ مظاَب الىدٍٓحن ْ ،284الخهغٍذ .518/0
اهٓغ ٖلل الىدٓ ْ ،282ؤلاهها.573/1 ٝ
اهٓغ الخهغٍذ .517/0
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الفزٍق الشاني :املجحزْن َْٓ ،مظَب ال٨ؿاجي(ْ ،)1اإلااػوي (ْ ،)2الجغمي(ْ ،)3اإلابرص(ْ ،)4جابِٗم ابً مال،)5(٪
ْالغضخي(ْ ،)6ؤبٓ خُان(.)7
ً
ً
ً
ُ
ْهٟؿا ُ
ُ
ج٣ٟإثْ ،اخخجٓا إلاا طَبٓا بلُّ بالُ٣اؽ ْالؿمإ.
َبذْ ،شخما
جهببذ،
ِٞاالء ؤظاػْاٖ :غ٢ا
ؤما الُ٣اؽ ُ٣ٞاؽ ٖلى ؾاثغ الًٟالث اإلاىهٓبت بٟٗل مخهغ٣ٞ ،ٝالٓا :بن الٗامل في الخمُحز قِئان :ؤخضَما
ً
اؾم ظامضْ ،آلازغ ٗٞل مخهغٞ ،ٝالجامض هدٓ :الٗكغًٍ صعَماَْ ،ظا ال ًجٓػ  ُّٞج٣ضًم الخمُحزْ ،اإلاخهغ ٝهدٓ:
ً
ج٣ٟإث شخما.
٢الٓاَ :ظان الًغبان ٌكبهان الخاْ ،٫طل ٪ؤن الٗامل في الخا ٫مخهغْ ،ٝشخيء في مٗجى ٚحر اإلاخهغٞ ،ٝما ٧ان
ً
ً
ياخ٩ا ٢ام ٌ
ػٍضْ ،ما ٧ان  ُّٞالٗامل ٚحر مخهغ ٝلم ًجؼ ج٣ضًم الخا٫
ٗٞال مخهغٞا ظاػ  ُّٞج٣ضًم الخاُٞ ،٫جٓػ:

ً
ً
ٟٞ ،ُّٞي هدَٓ :ظا ػٍض ٢اثما ،ال ًجٓػ٢ :اثما َظا ػٍض(.)8

ْؤما الؿمإ ٞاخخجٓا ٖلى ظٓاػ ج٣ضًم الخمُحز م٘ الٟٗل اإلاخهغ ٝب ٫ٓ٣الكاٖغ(:)9
ً
َ
أجهجزلُلى ﺑالفزاق َ
ُ
ﺑالفزاق جهُ ـ ُـب.
وما مان نفطا
خﺒُبهـ ـ ـ ــا
ِ
ِ
ْ٢ض ص ٘ٞاإلااوٗٓن َظٍ الغْاًت للبِذ بغْاًت ؤزغُٔ٢ ،ل :بهما هي(هٟسخي)ْ ،لٓ صخذ عْاًت الىهب لم ً ً٨حجت
في ال٨الم؛ ألن الكٗغ مٓي٘ يغْعة ْايُغاعْ ،لِـ ٦ظل ٪الىثر(.)10
ً
ْ٢ا ٫ؤصخاب اإلاظَب اإلااو٘ عصا ٖلى املجحزًً :الصخُذ مى٘ طل ٪مً ظتهي الُ٣اؽ ْالؿمإ ،ؤما الؿمإ ٞلٓ ٧ان

( )0اهٓغ عؤي ال٨ؿاجي في قغح الدؿُِل ْ ،278/1قغح ال٩اُٞت للغضخي ْ ،111/1اعحكا ٝالًغب .0325/3
( )1اهٓغ اإلا٣خًب ْ ،25/2قغح اإلاٟهل .31/1
( )2اهٓغ الخظًُل ْالخ٨مُل ْ ،151/8اعحكا ٝالًغب .0523/3
( )3اهٓغ اإلا٣خًب .25/2
( )4اهٓغ قغح الدؿُِل ْ ،111/1قغح ال٩اُٞت الكاُٞت .238/0
( )5اهٓغ قغح ال٩اُٞت للغضخي .0017/1
( )6اهٓغ اعحكا ٝالًغب .0524/3
( )7اهٓغ قغح ٦خاب ؾِبٍّٓ للؿحرافي .67/1
( )8البِذ للمسبل الؿٗضي في الخهاثو ْ ،275/1اإلا٣انض الىدٍٓت ْ ،0076/2بال وؿبت في اإلا٣خًب ْ ،26/2ألانْٖٓ ،113/0 ٫لل الىدٓ ،282
ْاإلاٟهل ْ ،83ؤؾغاع الٗغبُت ْ ،086قغح اإلاٟهل ْ .63/1الكاَض ٓ٢ ُّٞلّ( :هٟؿا بالٟغا ١جُُب) ،خُض ج٣ضم الخمُحز ٖلى ٖاملّ.
( )01اهٓغ الخهاثو ْ ،275/1قغح اإلا٣ضمت املخؿبت .208 ،207/1
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ُ
ّ
الﺪرص الندﻮ ّ ِي
الجمل
غزح
د .مهﺪي ﺑن خطحن مﺒارمي ،اإلاذالزاث في
ِ
ألانﺪلسخي من ِ
ِ
ِ
زالى ِ
ّ
الﺑن الفس ِار
ِ

ً
ً
ً
مٓ٣ال ُ
لؿ ِم٘ ،ل٨ىّ لم ٌُؿم٘ بال هاصعا في الكٗغ الظي َٓ مدل يغْعةٞ ،ضٖ ٫لى ؤن الٗغب جمى٘ مىّ ٢هضاْ ،ؤما
ً
الُ٣اؽ ٞةن الخمُحز َىا مى ٫ٓ٣مً الٟاٖلٞ ،إنلّ ؤن ًٓ٩ن ٞاٖالْ ،الٟاٖل ال ًخ٣ضم ٖلى ٖاملّ(.)1
٢لذْ :إن ُ
ُ
٦ىذ ُ
ؤمُل بلى مظَب اإلااوٗحن -الظي هدا بلُّ ابً الٟساع َْٓ ،مظَب ألا٦ثرًً -بال ؤهجي ؤعٔ ؤن ٢لت
الاؾخٗما ٫ال ٌٗجي بالًغْعة َ
َ
ْٖضم الجٓاػِٞ ،ىا٦ ٥شحر مً اإلاؿاثل اللٍٓٛت الىاصعة التي ٢ل اؾخٗمالِا حٗض ظاثؼة
اإلاى٘
لٓ اؾخٗملذْ ،اإلا٣ام َىا ال ًدخمل بًغاص الخٟهُل ْالخمشُل لظل.٪

()0

اهٓغ اإلا٣انض الكاُٞت .443/2
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اإلاﺒدض الشالض
اإلاذالزاث الؿزﻓُت
َ
َ
 -9اإلاذالزة في أيهما الؿﻮابُ :م ْهلت أم َم ْهلت؟
خ٩ى ابً الٟساع مظا٦غة خضزذ بمسجض الٟ٣ا ٫بؿبخت خَٓ ٫ظٍ اإلاؿإلتْ ،ط٦غ ؤن ؤخض الُلبت ّ
خضر ًٖ قُسّ
َ
ً
ه٣ال ًٖ قُسّ ؤبي بسخا ١الٛا٣ٞي ًٖ قُسّ ابً ؤبي الغبُ٘ ،ؤن الهٓابَ :م ِْلت ،بالٟخذ...زم هٓغ بٗض في اإلاؿإلت،
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ٞاؾخسغط ؤن ُمِلت بالًم مً َمِلت بالٟخذ ،بمجزلت ٚغٞت بالًم مً ٚغٞت بالٟخذْ ،زُٓة ْزُٓةْ ،قغبت ْقغبت،
َ
ُ
َْعٗ٢ت ُْعٗ٢تْ ،زبزة ْزبزة ،الًم بةػاء الاؾمْ ،الٟخذ بةػاء اإلاهضع" (.)1
اإلاناقػت:
َ َ
ُ َ
َ
ُ
ط٦غ اللٍٓٓٛن ؤن (ْٗ ٞلت) بالًم ،هي الاؾمْ ،ؤما (ْٗ ٞلت) ٞهي اإلاهضع ،ؤْ ما ٌؿمى باؾم اإلاغة ،هدٓٚ :غٞت ْٚغٞت،
َ
ُ
ُْمِلت َْمِلتْ ،زُٓة ْزُٓة.
ُع ِْي ؤن ؤبا ٖمغْ بً الٗالء ٧ان ً٣غؤ :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ( ،)2بٟخذ الٛحنٞ ،ؿم٘ الدجاط بظل٪
َ
ٞاؾخضٖاٍ٣ٞ ،غؤ بدًغجّ (ٚغٞت) بالٟخذ٣ٞ ،ا ٫لّ الدجاط :بما ؤن جإجُجي بكاَض مً ٦الم الٗغب ؤْ أليغبً ٖى،٪٣
ً
ٞسغط ؤبٓ ٖمغْ بً الٗالء َاعبا٩ٞ ،ان بالُمًٞ ،ؿم٘ ٢اثال ً:)3(٫ٓ٣
ُ َْ ٌ
ربما ُ
النفﻮص َ
من ْ
ّ
ظت ّ
ُ
العﻘاى.
لدل
ألامـ ـ ـ ـ ـ ـ ِزلﻪ ﻓز
ججشع
ِ
ِ
ً
َ
٢اْ :٫ما طا٥؟ عخم ٪هللا! ٢ا :٫ماث الدجاط٢ ،ا ٫ؤبٓ ٖمغْٞ :إها بٓ٣لّ :لّ ْ ٞغظت ،ؤقض ؾغْعا مجي بمٓث
الدجاط(.)4
ً
َ
ُ
ْه٣ل الحزًضي ًٖ ؤبي ٖمغْ بً الٗالء ؤًًا ؤن ما ٧ان بالُض ٚ ِٓٞغٞت بالٟخذْ ،ما ٧ان بةهاء ٚ ِٓٞغٞت بالًم(.)5
()0
()1
()2
()3
()4

قغح الجمل .051
الب٣غة.138 :
َ
ْ
البِذ مًُغب اليؿبتُ٣ٞ ،ل :ألمُت بً ؤبي الهلذُ٢ْ ،ل :لٛحرٍْ ،الكاَض ٞ( ُّٞغظت) اؾم للمغة َْٓ ،مً قٓاَض الٟازغ ْ ،165اإلاظ٦غ
ْاإلااهض ْٖ ،148/1مضة ال٨خاب ْ ،43قغح اإلاٟهل .313/1
اهٓغ اإلاظ٦غ ْاإلااهض ْ ،148/1جاعٍش صمكْ ،004/56 ٤قغح اإلا٣اماث للكغَصخي ْ ،110/2زؼاهت ألاصب .006/5
اهٓغ حجت ال٣غاءاث ألبي ػعٖت .031
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ُ
ّ
الﺪرص الندﻮ ّ ِي
الجمل
غزح
د .مهﺪي ﺑن خطحن مﺒارمي ،اإلاذالزاث في
ِ
ألانﺪلسخي من ِ
ِ
ِ
زالى ِ
ّ
الﺑن الفس ِار
ِ

ُ َ ً
ُ
ُ َ
ُ
زُٓث زُٓةْ ،الخُٓة :ما بحن ال٣ضمحن(،)1
ٚغٞذ ٚغٞت ْاخضةْ ،في ؤلاهاء ٚغٞت٢ْ ،ا ٫الٟغاء:
ْ٢آً ٫وـ:
َ
ُّ
ْلخـ ال٩لب في ؤلاهاء لخؿت ْاخضةْ ،الاؾم اللخؿت(.)2
َْىا ٥مً اللٍٓٛحن مً ًجٗلِما بمٗجى ْاخضْ ،مجهم مً ًٟغ ١بُجهما٢ .ا ٫ابً الؿُ٨ذ(" :)3ؤزبروي دمحم بً ؾالم

الجمخي٢ ،ا :٫ؾإلذ ًٓوـ ًٖ  ٫ٓ٢هللا حٗالى :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
الضْلت في اإلااَّ ،٫
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﭼ(٣ٞ ،)4ا٢ :٫ا ٫ؤبٓ ٖمغْ بً الٗالءُّ :
ْالضْلت في الخغب٢ْ ،اِٖ ٫سخى بً
ٖمغ٧ :لخاَما جٓ٩ن في الخغب ْاإلاا."٫
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْالٛغٞتَ :
الخؿٓة َ
الٟٗلت٦ْ ،ظلُ ٪
ْالخؿٓةْ ،الخُٓة ْالخُٓةْ ،ألا٧لت
ْ٢ا ٫الٟغاء(ْ" :)5الٛغٞت :اإلاٛغْ،ٝ
ُ
َ
ُ
ْألا٧لتْ ،ألا٧لت اإلاإْ ،٫ٓ٧ألا٧لت اإلاغةْ ،الخُٓة :ما بحن ال٣ضمحن في اإلاصخيْ ،الخُٓة :اإلاغة".
َ
ُ
ْ٢ا ٫ؤبٓ ٖبُضة(" :)6الٛغٞت مهضعْ ،الٛغٞت ملء ال."٠٨
ُ
اإلاًٛت ؾمُذ بظل٪؛ ألجها ب٣ضع ما ًُ َ
ْطَب ابً ٢خِبت بلى ؤن ُ
مً٦ ،ٜما ُ٢لٚ :غٞت ،ب٣ضع ما ٌٛغٞ ،ٝهي ٖىضٍ
َ
َ
ُ
اؾم (ْ ،)7طَب الُبري بلى ؤن الٛغٞت اؾمْ ،الٛغٞت مهضع(ْ ،)8طَب الؼظاط بلى ؤن الٛغٞت مٗىاٍٚ :غٞت ْاخضة
ُ
ْالٛغٞت مٗىاٍ :م٣ضاع ملء الُض(٢ْ ،)9ا ٫في مٓي٘ آزغ(ْ :)10الٟغ ١بحن ُبغ٢ت بالًم َْبغ٢ت بالٟخذ ،ؤن ُ
البر٢ت
بالُض،
َ
َ
ُ
اإلا٣ضاع مً البرَ ،١
ْالبر٢ت ؤن ًبر ١الصخيء مغة ْاخضة٦ ،ما جٚ :٫ٓ٣غٞذ ٚغٞت ْاخضة ،جغٍض مغة ْاخضةْ ،الٛغٞت م٣ضاع

( )0اهٓغ بنالح اإلاىُ.81 ،78 ٤
( )1اهٓغ ٦خاب ألاٗٞا ٫للؿغ٢ؿُي .321/1
( )2اإلاهضع الؿاب.81 ٤
( )3الخكغ.6 :
( )4مٗاوي ال٣غآن .081/1
( )5مجاػ ال٣غآن .66/0
( )6اهٓغ ٚغٍب ال٣غآن لّ .185
( )7اهٓغ ظام٘ البُان .232/4
( )8اهٓغ مٗاوي ال٣غآن ْإٖغابّ .221/0
( )01اإلاهضع الؿاب.41/3 ٤
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ُّ
َّ
ما ٌٛغ٦ْ ،ٝظل ٪الل٣مت ْالل٣مت"ْ .بمشلّ ٢ا ٫ابً ألاهباعي( ٫ٓ٢ َْٓ ،)1السجؿخاوي(ْ ،)2الىداؽ(.)3
َ
َ
َ
ؤما ؤبٓ ٖلي الٟاعسخي ٟٞهل بٓ٣لّ(" :)4ؤما الخُٓةٞ ،ةجهم ٢الٓا :زُٓث زُٓة٦ ،ما ٢الٓاَ :خؿٓث َخؿٓة،
َ
ُ
ُ
ُ
ْالخؿٓة اؾم ما ًُددسخى٦ْ ،ظلٚ ٪غٞذ ٚغٞتْ ،الٛغٞت اؾم ما اٚترٗٞ ،ٝلى َظا الُ٣اؽ ًجٓػ ؤن جٓ٩ن الخُٓة
َ
ُ
ُ
ْالخُٓةٞ ،ةطا ٧ان ٦ظلٞ ،٪الخُٓة :اإلا٩ان اإلاخسُى٦ ،ما ؤن الٛغٞت :الٗحن اإلاٛترٞت بالٓ٩ُٞ ،٠٨ن اإلاٗجى :ال جدبٗٓا
َ
ُ
ُ
الضًَ َّ
٧الخُٓة في اإلاٗجى٦ ،ما ظٗلٓا ُّ
٧الضًَ،
ؾبُلّ ْال حؿلٓ٩ا َغٍ ،ّ٣ألن الخُٓة اؾم م٩انْ ،إن ظٗلذ الخُٓة
ٞالخ٣ضًغ :ال جإجمٓا بّْ ،ال جٟٓ٣ا ؤزغٍٞ ،اإلاٗىُان ًخ٣اعبانْ ،إن ازخل ٠الخ٣ضًغان".
ْجابِٗم م٩ي(ْ ،)5الٓاخضي(ْ ،)6الخغٍغي(ْ ،)7الؼمسكغي(ْ ،)8ابً ُُٖت(ْ ،)9الغاػي(ْ ،)10ال٣غَبي(ْ ،)11ابً
َكام(.)12
ُ َ
َ َ
ً
ْه٣ل ابً الؿُ٨ذ في باب (ْٗ ٞلت) ْ(ْٗ ٞلت) ٦شحرا مً جل ٪ألالٟاّ التي اؾخٓث ٞحها الهُٛخان مً خُض اإلاٗجى صْن
ْظِمتُّ ،
جٟغٍ ،٤خُض ه٣ل ًٖ ال٨ؿاجيُ :صْ٦ت َ
ْصْ٦تُْ ،م َْ ٩لت َْم َْ ٩لتْٟ ٦َْ ،إة ُْٟ٦إةْ ،ه٣ل ًٖ الٟغاءُ :ظِمت َ
ْالىضؤة
َّ
ْالىضؤة٢ْ ،ا ٫ؤبٓ ػٍض :هي َلخمت الشٓب ْ ُلخمتُ ،
ْخ٩ي ًٖ بٌٗ الٗغبَ :بٗ٣ت ُْبٗ٣تَْ ،بغَت ُْبغَتُ ،
ْؾم٘ بٌٗ
ُ
الٗغب جُ :٫ٓ٣هبظة َْهبظةَ ،
ْخٓبت ُ
ْؾضٞت َ
ْالبلجتُ ،
البلجت َ
ْخٓبتُْ ،هضَت َْهضَت ًْٖ ،الٟغاءُ :
ْؾضٞتِْ ،قضٞت
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْصلجت َ
ْقضٞتُ ،
ْالهبدت َّ
ْصلجتُّ ،
ْالهبدتُْ ،بجضة َْبجضةْٞ ،غخت ْٞغختَْ ،ػإلات ُْػإلاتًٓ ًْٖ ،وـ :زضٖت ْزضٖت،
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْظغٖتَْ ،وٛبت ُْوٛبتَ ،
ْعجبت ُ
ْٚغٞتَ ،
ْزُٓةَ ،
ْظغٖت ُ
ْخؿٓة ُ
ْعجبتْ ،لخؿت
ْخؿٓةْٚ ،غٞت
ًْٖ اللخُاوي :زُٓة
ُْلخؿتَ ،
ْؾغٍت ُ
ْؾغٍتِٞ ،ظٍ ألالٟاّ اؾخٓث ٖىضَم في اإلاٗجى ؾٓاء بٟخذ الٟاء ؤم بًمِا(.)13
()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()01
()00
()01
()02

اهٓغ ألايضاص ْ ،83اإلاظ٦غ ْاإلااهض .148/1
اهٓغ ٚغٍب ال٣غآن لّ 242
اهٓغ بٖغاب ال٣غآن .012/0
ً
الدجت لل٣غاء الؿبٗت ْ ،155 ،154/1اهٓغ ؤًًا .240
اهٓغ الِضاًت بلى بلٓ ٙالجهاًت .3581/6
اهٓغ الخٟؿحر الٓؾُِ .248/0
اهٓغ صعة الٓٛام .117
اهٓغ ال٨كا.184/0 ٝ
اهٓغ املخغع الٓظحز .224/0
اهٓغ مٟاجُذ الُٛب .401/5 ،075/4
اهٓغ الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن .142/2
اهٓغ مٛجي اللبِب .671/0
اهٓغ بنالح اإلاىُ.81 ٤
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ّ
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ِ

ْبٗض َظا الٗغىٞ ،ةوي ؤعجر ؤن ًٓ٩ن ُّ
مغص طل ٪بلى ازخال ٝاللهجاث الٗغبُتٞ ،اإلاٗجى ْاخض في الهُٛخحن
٧لخحهماْ ،إهما الازخال ٝفي ألاصاء الهٓحي للهُٛخحن لضٔ ال٣باثلٞ ،مضلٓ ٫بخضٔ الهُٛخحن ٖىض ٢بُلت ما َٓ ،اإلاضلٓ٫
هٟؿّ ٖلى الهُٛت الشاهُت ٖىض ال٣بُلت ألازغْٔ ،الضلُل ٖلى ما طَبذ بلُّ مً ٓ٧ن الهُٛخحن مٗىاَما ْاخض ،ؤن
ال٣غاءة بالًم ؤْ الٟخذ في ٓ٢لّ حٗالى :ﭽ ﭧ ﭨﭩ ﭼ ،مٟاصٍ ؤن الٛغٞت ٧اهذ بالُض ،مما ًٓ٣ي ؤجهما بمٗجى ْاخض.
ْهللا ؤٖلم
اإلاذالزة في جؿغحرملمت ( ِق ْﺪر)
ّ
ُ
"لُ٣ذ بٌٗ ؤصخابىا في ؾٓ ١مً ؤؾٓا ١ؾبخت ػمان ٢غاءحي بهاٞ ،ؿإلجي ٠ُ٦ :جهٛغ
٢ا ٫ابً الٟساع(:)1
ِْ ٢ض ًعا؟ ٣ٞلذَ ٢ُ :ض ًْ َغة ،بالخاء٣ٞ ،ا٦ :٫ظا ٦ىذ ؤْ ،٫ٓ٢لّ ً٨
َلم معيٞ ،مًِذ ْإطا بكُسىا ألاؾخاط ؤبي ٖبضهللا بً ٖبض
ّ
اإلاىٗم ً ٫ٓ٣لٟساع ٧ان ٌؿاْمّ :ب٨م َظٍ ال٣ضًغ؟ ٣ٞلذ لّ في طل٣ٞ ،٪ا٦ :٫ظا َٓ الىو ًٖ الخلُل في الٗحن".
اإلاناقػت:
بطا ٧ان الاؾم اإلااهض ٖلى زالزت ؤخغْ ،ٝلِـ ٖ ُّٞالمت الخإهِضٞ ،ةن َظٍ الٗالمت (الخاء) ّ
جغص بلُّ ٖىض الخهٛحر،
ََ ُ
ُ
ْبيُتَْ ،ىض ُ
َْ ٢ض ًْمتْٖ ،حن ُ
هدٓ :ؤزذ ُْؤ َز ُّتْ ،بيذ ّ
ْٖ ُِْىتْ ،ؤطن ْؤطًىت(.)2
َْ َى ُْضةْ ،قمـ ْق َم ِْؿت٢ْ ،ضم
ْ
ْلَ ً٨ىال ٪ؤلٟاّ في الٗغبُت قظث ًٖ َظا الُ٣اؽْ ،هي ماهشت بال ٖالمتْ ،ظاءث مهٛغة ٖلى خض مجُئها
م٨برة ،مً صْن ّعص لخل ٪الٗالمت(.)3
ً
ْ٢ض عنض اللٍٓٓٛن ٦شحرا مً جل ٪ألالٟاّ اإلااهشت التي زلذ مً ٖالمت الخإهِضٞ ،مجها :الٟلْ ،٪اللؿانْ ،الٗاج،٤
ْالظعإْ ،اإلاتنْ ،الظَبْ ،الؿبُلْ ،الُغٍْ ،٤الؿ٨حنْ ،الهإْ ،العجؼْ ،الؿالحْ ،الٗى٨بٓثْ ،اإلالرْ ،الضلٓ،
ْالٗؿلْ ،الخمغ(.)4
ْمجها ؤؾماء الجيـ ،هدٓ :شجغْ ،هسلْٖ ،ىبْ ،بغْ ،جمغْ ،ب٣غْ ،هدَٓا٣ُٞ ،اُ :٫ش َج ْحرُْ ،ه َسُلُ ،
ْٖ َى ِْب...

()0
()1
()2
()3

قغح الجمل .0176 ،0175
اهٓغ ال٨خاب ْ ،344/2ألانْٖٓ ،26/2 ٫لل الىدٓ ْ ،371/0اللم٘ ْ ،106قغح اإلاٟهل .253/2
اهٓغ اللباب في ٖلل البىاء ْؤلاٖغاب ْ ،061/1قغح اإلاٟهل .305/2
اهٓغ اإلاظ٦غ ْاإلااهض البً الدؿتري .44 ،41
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ُ
ُ َ
ُ
ْؾ َض ٌْـْ ،ؾب٘ ُ
ْز َم ِْـْ ،ؾذ ُ
ْٖك ْحر.
ْؾ َب ُْْ٘ ،حؿ٘ ْح َؿ ُْْٖ٘ ،كغ
ْمجها ؤؾماء الٗضص الشالزُت بال جاء ،هدٓ :زمـ
ُ
ُ
ُ
َْ ٞغَْؿتْ ،صعٕ ُ
ْص َعَْْٖ٘ ،غب ُ
ْمً طل :٪هاب ُْه َُ ِْبْ ،خغب ُ
ْٖ َغٍْبٓ٢ْ ،ؽ َْْ َٓ ٢ـ،
ْخ َغٍْبْٞ ،غؽ َْ ٞغَْـ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْط َْ ٍْضْ ،يخى ُ
ْٖ َغَْـ ُ
ْٖغؽ ُ
ْي َخ ّيَْ ،ؿذ َْ َؿ ِْذَْ ،ـ َْ َؿ ِْـْ ،قْٓ ٫ق َٓ ٍْلْٚ ،ىم َْ ٚىُم
ْٖ َغَْؿتْ ،طْص

َُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْزلُْ ،)3(٤إهما ظاػ جهٛحرَا بضْن
َْ ٚى ُْمت٢ْ ،ضع َْ ٢ض ًْغ َْ ٢ض ًْغة(٢ْ ،)1الٓا :وٗل ْو َٗ ُْل(ْ ،)2طعإ ْط َعَْْ٘ ،زل٤
ٖالمت الخإهِض؛ ألجها ؤظغٍذ مجغٔ اإلاظ٦غ في اإلاٗجى(.)4

ُ
ُ
ّ
ْؤما ؤْ ٫مً ط٦غ ؤن ال٣ضع ًُهٛغ ٖلى (َ ٢ضًغ)  ِٓٞالخلُل(٢ ،)5اْ" :٫جهٛحر ال٣ضعَ ٢ :ض ًْغ ،بال َاءٍْ ،اهشّ
الٗغب"٢ْ ،ا ٫في مٓي٘ آزغ(" :)6الخغب ه ٌُ٣الؿلم ،جاهضْ ،جهٛحرَاُ :خغٍب ،عْاًت ًٖ الٗغبْ ،مشلِاُ :ص َعَْ٘
َُ
َُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َْ ٞغَْـ َْْ َٓ ٢ـ ؤهثىْ ،ه َُ ِْب ٌٗجي الىا٢تْ ،ط َْ ٍْض َْ ٢ض ًْغ ْزل ُْ٣ً ،٤ا :٫ملخٟت زل ُْ٧ ،٤ل طل ٪جإهِض ًهٛغ بٛحر الِاء".
ً
ْه٣ل ٖىّ ألاػَغي ٓ٢لّ ألازحر هها( ،)7زم ٖلٖ ٤لى ٓ٢لّ ألاْ٣ٞ ،٫ا" :)8(٫ال٣ضع ماهشت ٖىض ظمُ٘ الٗغب بال َاء،
ُ
ُ
ْإطا ُخ ّْ ٣
ْ٢ضًغ ،بالِاء ْٚحر الِاء ،لم ًسخل ٠الىدٍٓٓن"٦ْ .ظا ٢ا ٫ابً ّ
ٖباص(ْ ،)9إلُّ هدا الجَٓغي
غث ُ٢ل لِا٢ :ضًغة
ً
ُ
الظي ًغٔ ؤن َظا الخهٛحر ظاء زالٞا للُ٣اؽ٢ ،اْ" :)10(٫جهٛحرَاَ ٢ :ض ًْغ ،بال َاءٖ ،لى ٚحر ُ٢اؽ".
َ
ابً الٟساع ؤبا ٖبضهللا بً ٖبض اإلاىٗم ًظَب مظَب الخلُل في جهٛحر ال٣ضع بضْن ٖالمت الخإهِض،
زم هجض قُش ِ
مً زال ٫جهغٍدّ بظل ،)11( ٪زم اعجًاٍ ؤبٓ ٖبضهللا بً الٟساع(ْْ ،)12ا ّ٣ٞجلمُظٍ ؤبٓ بسخا ١الكاَبي(ْْ ،)13ظّ
بؾ٣اَِا ؤجهم لخٓٓا ٞحها مٗجى ؤلاهاء.
()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()01
()00
()01
()02

اهٓغ اإلا٣انض الكاُٞت .301 -315/6
اهٓغ اللم٘ ْ ،106البضٌ٘ ْ ،062/1جٓظُّ اللم٘ ْ ،453قغح ال٩اُٞت الكاُٞت .0803/3
اهٓغ الٗحن .102/2
اهٓغ البلٛت في الٟغ ١بحن اإلاظ٦غ ْاإلااهض .75
اهٓغ الٗحن .002/4
اهٓغ اإلاهضع الؿاب.102/2 ٤
اهٓغ تهظًب اللٛت (خغب) .05/4
اهٓغ اإلاهضع الؿاب٢( ٤ضع).31/8
اهٓغ املخُِ في اللٛت ( ١ص ع) .230/4
اهٓغ الصخاح (٢ضع) .676/1
اهٓغ قغح الجمل البً الٟساع .0176
اهٓغ اإلاهضع الؿاب.٤
اهٓغ اإلا٣انض الكاُٞت .301/6
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الخاجمت:
ْزالنت الٞ ،٫ٓ٣ةن َظٍ اإلاظا٦غاث الىدٍٓت ٖىض ألاهضلؿُحن ٧اهذ مً الغْاٞض اإلاِمت التي ؤقٗلذ ٞخُل
ً
ً
الخغ٦ت الٗلمُت باألهضلـْ ،إط٧اء عْح الخىاٞـ بحن الٗلماءْ ،إبغاػ آلاعاء الخانت في الىدٓ ْاللٛت٧ْ ،اهذ ٖامال عثِؿا
في اػصَاع الىدٓ ألاهضلسخي؛ إلاا جٓ٣م بّ مً صْع مِم في الخٗلُم زانت ٖىض هداة ؾبخت في ال٣غن الشامً الهجغي ٖلى
ؤًضي ظماٖت مً ألاقُار ْجالمُظَمًِٓ ،غ طل ٪بجالء مً زال ٫الخ٩اًاث التي ؤْعصَا ابً الٟساع في قغخّْ ،حٗض
َظٍ اإلاظا٦غاث مً الؿماث اإلامحزة للضعؽ الىدٓي ألاهضلسخيْ ،بهمت زانت بّ جٟغػٍ ْجمحزٍ ًٖ الضعؽ الىدٓي
باإلاكغ.١
نخاةج الﺒدض:
 ّٖغ ٝالبدض باإلاظا٦غاث الىدٍٓت ،التي ؤٞاصث في جبُحن اإلاؿاثل الىدٍٓت ،مً زال ٫الخٓنل بلى هخاثج مغيُت ،بٗض
الى٣اف ْاإلاضاعؾت.
ً
ً ً
 ٖغ ٝالبدض بابً الٟساع ،الظي ٌٗض مهضعا مِما ْعثِؿا للمظا٦غاث الىدٍٓت في مجالـ ألاهضلؿُحن٣ٞ ،ض يمًً
قغخّ ظملت مً جل ٪اإلاظا٦غاث خ٩اًت ْْنٟا.
 اوٗ٨ؿذ آزاع جل ٪اإلاظا٦غاث ْاإلاضاعؾاث ٖلى جدهُل الضعؽ الىدٓي ألاهضلسخي. ال ق ٪ؤن مجالـ اإلاظا٦غاث الىدٍٓت ألاهضلؿُت ٧اهذ مً ؤْ ٔٓ٢ؾاثل قُٕٓ اإلاٗغٞتْ ،اهدكاع الش٣اٞتْ ،حٗضصآلاعاء الىدٍٓت بحن ألاهضلؿُحن.
 ل٣ض ٧اهذ مجالـ اإلاظا٦غاث الىدٍٓت ٖىض ألاهضلؿُحن هضْاث مٟخٓخت٩ٞ ،اهذ مجالـ ٖلم ْمضاعؾت ْبدض ْه٣افْخٓاع بىاء زغي.
ً
 ٧اهذ جل ٪اإلاظا٦غاث ْؾُلت لئلمخإ ْالاؾخمخإْ ،بؿِ اإلاؿاثل ٢هضا لئل٢ىإ ْالا٢خىإ.ً
 بن اإلاظا٦غاث الىدٍٓت في الضعؽ ألاهضلسخي ٚاًتها َلب الخ٣ُ٣ت ْالٓنٓ ٫بلحها ،بُٗضا ًٖ الخٗهب ْاإلاىاٞؿتاإلاظمٓمتْ ،إ٢هاء الُغ ٝآلازغ.
ً
 ٧اهذ جل ٪اإلاظا٦غاث ْؾُلت مً ْؾاثل ج٣غٍب اإلاؿاٞت بحن اإلاظا٦غًٍْ ،ؾبُال للخٗلُم ْالخٗلم في ظٓ حؿٓصٍ اإلآصةْألالٟت.
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اإلازاظع:
ال٣غآن ال٨غٍم.
ؤبٓ ٖبضهللا بً الٟساع ْظِٓصٍ في الضعاؾاث الىدٍٓت ،م٘ جد٦ ٤ُ٣خابّ قغح الجمل ،ص .خماص الشمالي،0301-0318 ،
ظامٗت ؤم ال٣غٔ ،عؾالت ٖلمُت.
ؤلاخاَت في ؤزباع ٚغهاَت ،ابً الخُُب ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث.ٌ0313 ،0ٍ ،
ؤخ٩ام ال٣غآن للكاٞعي ،البحه٣ي٦ ،خب َٓامكّٖ :بض الٛجي ٖبض الخال ،٤م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة0883 ،1ٍ ،م.
ألاصب الٗغبي في ألاهضلـ ،صٖ .بض الٗؼٍؼ ٖخُ ،٤صاع الجهًت الٗغبُت ،بحرْث0871 ،0ٍ ،م.
اعحكا ٝالًغب مً لؿان الٗغب ،ؤبٓ خُان ألاهضلسخي ،جد :٤ُ٣عظب ٖشمان دمحم ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة،0ٍ ،
0887م.
ؤػَاع الغٍاى ،اإلا٣غي ،جد :٤ُ٣مهُٟى الؿ٣ا ،مُبٗت لجىت الخإلُْ ٠الترظمت ،ال٣اَغة0828 ،م.
ألاػَُت في ٖلم الخغْ ،ٝالِغْي ،جدٖ :٤ُ٣بض اإلاٗحن اإلالٓحي ،مجم٘ اللٛت الٗغبُت ،صمك0882 ،1ٍ ،٤م.
بنالح اإلاىُ ،٤ابً الؿُ٨ذ ،جد :٤ُ٣دمحم مغٖب ،صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحرْث1111 ،0ٍ ،م.
ؤنٓ ٫الؿغزسخي ،الؿغزسخي ،صاع اإلاٗغٞت ،بحرْث.
ألانٓ ٫في الىدٓ ،ؤبٓ ب٨غ بً الؿغاط ،جد :٤ُ٣صٖ .بض الخؿحن الٟخلي ،ماؾؿت الغؾالت ،بحرْث.
ألايضاص ،ؤبٓ ب٨غ بً ألاهباعي ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبٓ الًٟل ببغاَُم ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،بحرْث0876 ،م.
بٖغاب ال٣غآن ،الىداؽْ ،ي٘ خٓاقُّ ْٖلٖ ٤لُّٖ :بض اإلاىٗم زلُل ببغاَُم ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث،0ٍ ،
.ٌ0310
ؤلاٞاصاث ْؤلاوكاصاث ،الكاَبي ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبٓ ألاظٟان ،ماؾؿت الغؾالت ،بحرْث0872 ،0ٍ ،م.
ؤمالي ابً الصجغي ،ؤبٓ الؿٗاصاث بً الصجغي ،جد :٤ُ٣ص .مدمٓص الُىاحي ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة0880 ،0ٍ ،م.
بهباٍ الغْاة ،الُٟ٣ي ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبٓ الًٟل ببغاَُم ،صاع ال٨ٟغ ،ال٣اَغة0871 ،0ٍ ،م.
الاهخهاع لؿِبٍّٓ ،ابً ْالص ،جد :٤ُ٣ص .ػَحر ؾلُان ،ماؾؿت الغؾالت ،بحرْث0885 ،0ٍ ،م.
ؤلاهها ٝفي مؿاثل الخال ،ٝؤبٓ البر٧اث ألاهباعي ،اإلا٨خبت الٗهغٍت1112 ،0ٍ ،م.
ؤْضر اإلاؿال ٪بلى ؤلُٟت ابً مال ،٪ابً َكام ألاههاعي ،جدًٓ :٤ُ٣ؾ ٠الب٣اعي ،صاع ال٨ٟغ ،صمك.٤
البضٌ٘ في ٖلم الٗغبُت ،ابً ألازحر ،جد :٤ُ٣صٞ .خخي ٖلي الضًً ،ظامٗت ؤم ال٣غٔ ،م٨ت اإلا٨غمت.ٌ0311 ،0ٍ ،
بغهامج املجاعي ،ؤبٓ ٖبضهللا املجاعي ألاهضلسخي ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبٓ ألاظٟان ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحرْث0871 ،0ٍ ،م.
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بغهامج اإلاىخٓعي ،ؤبٓ ٖبضهللا اإلاىخٓعي ،جد :٤ُ٣دمحم بيكغٍٟت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث ْألابدار ،اإلاٛغب1100 ،0ٍ ،م.
بغهامج الٓاصي آشخي ،جد :٤ُ٣دمحم مد ،ّٟٓصاع اإلاٛغب ؤلاؾالمي ،ؤزِىا /بحرْث0871 ،0ٍ ،م.
البؿُِ في قغح ظمل الؼظاجي ،ابً ؤبي الغبُ٘ ،جد :٤ُ٣صُٖ .اص الشبُتي ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي0875 ،0ٍ ،م.
بُٛت الٖٓاة ،ظال ٫الضًً الؿَُٓي ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبٓ الًٟل ببغاَُم ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،بحرْث.
البلٛت في جغاظم ؤثمت الىدٓ ْاللٛت ،الٟحرْػآباصي ،صاع ؾٗض الضًً1111 ،0ٍ ،م.
البلٛت في الٟغ ١بحن اإلاظ٦غ ْاإلااهض ،ؤبٓ البر٧اث ألاهباعي ،جد :٤ُ٣ص .عمًان ٖبض الخٓاب ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة،
ٍ0885 ،1م.
جاعٍش ؤلاؾالم ،الظَبي ،جد :٤ُ٣ص .بكاع مٗغْ ،ٝصاع الٛغب ؤلاؾالمي1112 ،0ٍ ،م.
جاعٍش صمك ،٤ابً ٖؿا٦غٖ ،مغْ الٗمغْي ،صاع ال٨ٟغ0884 ،م.
الخبُان في بٖغاب ال٣غآن ،ؤبٓ الب٣اء الٗ٨بري ،جدٖ :٤ُ٣لي البجاْيِٖ ،سخى البابي الخلبي ،مهغ.
الخبُحن ًٖ مظاَب الىدٍٓحن ،الٗ٨بري ،جد :٤ُ٣صٖ .بض الغخمً الٗشُمحن ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي0875 ،0ٍ ،م.
الخظًُل ْالخ٨مُل ،ؤبٓ خُان ألاهضلسخي ،جد :٤ُ٣ص .خؿً َىضاْي ،صاع ال٣لم ،صاع ٦ىٓػ بقبُلُا.0ٍ ،
الخهغٍذ بمًمٓن الخٓيُذ ،زالض ألاػَغي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث1111 ،0ٍ ،م.
حٗلُ ٤الٟغاثض ،الضمامُجي ،جد :٤ُ٣ص .دمحم اإلاٟضٔ ،عؾالت ص٦خٓعاٍ0872 ،م.
الخٗلُ٣ت ٖلى ٦خاب ؾِبٍّٓ ،ؤبٓ ٖلي الٟاعسخي ،جد :٤ُ٣صٖٓ .ى الٓ٣ػي0881 ،0ٍ ،م.
الخٟؿحر البؿُِ ،الٓاخضي ،مجمٖٓت باخشحن ،ظامٗت ؤلامام ،الغٍاى.ٌ0321 ،0ٍ ،
الخٟؿحر الٓؾُِ ،الٓاخضي ،جدٖ :٤ُ٣اصٖ ٫بض اإلآظٓص ْآزغًٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث0883 ،0ٍ ،م.
تهظًب اللٛت ،ألاػَغي ،جد :٤ُ٣دمحم ٖٓى مغٖب ،صاع بخُاء الترار ،بحرْث1110 ،0ٍ ،م.
جٓيُذ اإلاكدبّ ،ابً هانغ الضًً ،جد :٤ُ٣دمحم الٗغ٢ؿٓسخي ،ماؾؿت الغؾالت ،بحرْث0882 ،0ٍ ،م.
جٓيُذ اإلا٣انض ْاإلاؿال ،٪اإلاغاصي ،جدٖ :٤ُ٣بض الغخمً ٖلي ؾلُمان ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،مهغ1117 ،0ٍ ،م.
الخِؿحر في ال٣غاءاث ،الضاوي ،جد :٤ُ٣ؤْجٓ جغٍؼ ،٫صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحرْث0873 ،1ٍ ،م.
ظام٘ البُان ،الُبري ،جد :٤ُ٣ؤخمض دمحم قا٦غ ،ماؾؿت الغؾالت ،بحرْث1111 ،0ٍ ،م.
الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن ،ال٣غَبي ،جد :٤ُ٣ؤخمض البرصْوي ،صاع ال٨خب اإلاهغٍت ،ال٣اَغة0853 ،1ٍ ،م.
ظظْة الا٢خباؽ ،ابً ال٣اضخي ،صاع اإلاىهٓع ،الغباٍ0863 ،م.
الدجت لل٣غاء الؿبٗت ،ؤبٓ ٖلي الٟاعسخي ،جد :٤ُ٣بضع الضًً ِٓ٢جي ،صاع اإلاإمٓن للترار ،صمك/٤بحرْث0882 ،1ٍ ،م.
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حجت ال٣غاءاث ،ؤبٓ ػعٖت ،جد :٤ُ٣ؾُٗض ألاٗٞاوي ،صاع الغؾالت ،ال٣اَغة.
الخلل في قغح ؤبُاث الجمل ،ابً الؿُض ،جدً :٤ُ٣دحى مغاص ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث1112 ،0ٍ ،م.
زؼاهت ألاصبٖ ،بض ال٣اصع البٛضاصي ،جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم َاعْن ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة0886 ،3ٍ ،م.
الخهاثو ،ابً ظجي ،الُِئت الٗامت اإلاهغٍت لل٨خاب.3ٍ ،
صعاؾاث ؤهضلؿُت في ألاصب ْالخاعٍش ْالٟلؿٟت ،ص .الُاَغ ؤخمض م٩ي ،صاع اإلاٗاع ،ٝمهغ0871 ،0ٍ ،م.
الضعع ال٩امىت ،ابً حجغ ،جد :٤ُ٣دمحم ٖبض اإلاٗحن ،صاثغة اإلاٗاع ٝالٗشماهُت ،خُضع آباص0861 ،1ٍ ،م.
صعة الدجا ،٫ابً ال٣اضخي ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبٓ الىٓع ،صاع الترار ،ال٣اَغة ،اإلا٨خبت الٗخُ٣ت ،جٓوـ0860 ،0ٍ ،م.
صعة الٓٛام ،الخغٍغي ،جدٖ :٤ُ٣غٞاث مُغجي ،ماؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت ،بحرْث0887 ،0ٍ ،م.
الضًباط اإلاظَب ،ابً ٞغخٓن ،جد :٤ُ٣ص .دمحم ؤبٓ الىٓع ،صاع الترار ،ال٣اَغة.
صًٓان ٖىترة ،مُبٗت آلاصاب ،بحرْث0728 ،م.
صًٓان الٟغػصٖ ،١لى ٞآٖع ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث0876 ،0ٍ ،م.
الظًل ْالهلت ،دمحم ألاْسخي اإلاغا٦صخي ،جد :٤ُ٣بخؿان ٖباؽ ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،جٓوـ1101 ،0ٍ ،م.
ؾحر ؤٖالم الىبالء ،الظَبي ،صاع الخضًض ،ال٣اَغة1115 ،م.
شجغة الىٓع الؼُ٦ت ،دمحم مسلٖٓ ،ٝلٖ ٤لُّٖ :بض املجُض زُالي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث1112 ،0ٍ ،م.
قظعاث الظَب ،ابً الٗماص ،جد :٤ُ٣دمحم ألاعهائٍْ ،صاع ابً ٦شحر ،صمك0875 ،0ٍ ،٤م.
قغح ؤبُاث ؾِبٍّٓ ،ابً الؿحرافي ،جد :٤ُ٣ص .دمحم َاقم ،صاع ال٨ٟغ ،ال٣اَغة0863 ،م.
قغح ؤبُاث مٛجي اللبِب ،البٛضاصي ،جدٖ :٤ُ٣بض الٗؼٍؼ عباح ،صاع اإلاإمٓن ،بحرْث0882 ،م.
قغح ابً ُٖ٣ل ٖلى ؤلُٟت ابً مال ،٪ابً ُٖ٣ل ،جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً ٖبض الخمُض ،صاع الترار ،ال٣اَغة،11ٍ ،
0871م.
قغح الدؿُِل ،ابً مال ،٪جدٖ :٤ُ٣بض الغخمً الؿُضْ ،دمحم بضْي املخخٓن ،هجغ للُباٖت ْاليكغ0881 ،0ٍ ،م.
قغح ظمل الؼظاجي ،ابً زغْ ،ٝجد :٤ُ٣ص .ؾلٓٔ دمحم ٖغب ،ظامٗت ؤم ال٣غٔ.ٌ0307 ،
قغح ظمل الؼظاجي ،ابً ٖهٟٓع ،جد :٤ُ٣ناخب ؤبٓ ظىاح ،الٗغا0871 ،١م.
قغح ُ٢غ الىضٔ ،ابً َكام ،جد :٤ُ٣دمحم مدحي الضًً ٖبض الخمُض ،ال٣اَغة.ٌ0272 ،00ٍ ،
قغح ال٩اُٞت ،الغضخي الاؾتراباطي ،جد :٤ُ٣ص .خؿً الخٟٓي ،هجغ للُباٖت ْاليكغ0882 ،م.
قغح ال٩اُٞت الكاُٞت ،ابً مال ،٪جدٖ :٤ُ٣بض اإلاىٗم َغٍضي ،ظامٗت ؤم ال٣غٔ0871 ،0ٍ ،م.
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قغح ٦خاب ؾِبٍّٓ ،ؤبٓ الخؿً الغماوي ،جد :٤ُ٣ؾُ ٠الٗغٍٟي ،عؾالت ص٦خٓعاٍ ،ظامٗت ؤلامام ،الغٍاى0887 ،م.
قغح ٦خاب ؾِبٍّٓ ،ؤبٓ ؾُٗض الؿحرافي ،جد :٤ُ٣ؤخمض مِضليٖ ،لي ؾُض ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث.1117 ،0ٍ ،
قغح اللم٘ ،ابً بغَان الٗ٨بري ،جد :٤ُ٣صٞ .اثؼ ٞاعؽ ،الؿلؿلت الترازُت ،الٍٓ٩ذ0873 ،0ٍ ،م.
قغح مٛجي اللبِب ،الضمامُجي ،جد :٤ُ٣ؤخمض ٖؼْ ،ماؾؿت الخاعٍش الٗغبي1116 ،0ٍ ،م.
قغح اإلاٟهل ،ابً ٌِٗل ،جد :٤ُ٣ص .بمُل ٌٗٓ٣ب ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث1111 ،0ٍ ،م
قغح م٣اماث الخغٍغي ،الكغَصخي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث1115 ،1ٍ ،م.
قغح اإلا٣ضمت املخؿبت ،ابً بابكاط ،جد :٤ُ٣زالض ٖبض ال٨غٍم ،اإلاُبٗت الٗهغٍت ،الٍٓ٩ذ0866 ،0ٍ ،م.
قغح مٓٓ٢ت الظَبي ،قمـ الضًً الظَبي ،جدٖ :٤ُ٣ضهان الِٟمي ،صاع ابً الجٓػي.ٌ0316 ،
الصخاح ،الجَٓغي ،جد :٤ُ٣ؤخمض ُٖاع ،صاع الٗلم للمالًحن ،بحرْث0876 ،3ٍ ،م.
َب٣اث الىدٍٓحن ،ؤبٓ ب٨غ الؼبُضي ،جد :٤ُ٣دمحم ؤبٓ الًٟل ببغاَُم ،صاع اإلاٗاع.1ٍ ،ٝ
الٗضص في اللٛت ،ابً ؾُضٍ ،جدٖ :٤ُ٣بضهللا الىانغ0882 ،0ٍ ،م.
ٖلل الىدٓ ،ابً الٓعا ،١جد :٤ُ٣مدمٓص ظاؾم ،م٨خبت الغقض ،الغٍاى0888 ،0ٍ ،م.
ٖمضة ال٨خاب ،ؤبٓ ظٟٗغ الىداؽ ،جد :٤ُ٣بؿام الجابي ،صاع ابً خؼم ،الغٍاى1113 ،0ٍ ،م.
ٚاًت الجهاًت في َب٣اث ال٣غاء ،ابً الجؼعي ،م٨خبت ابً جُمُتٖ ،جي بيكغٍ ؤْ ٫مغة بغظؿتراؾغ.ٌ0240 ،
ٚغاثب الخٟؿحر ،جاط ال٣غاء ،صاع ال٣بلت ،ظضة ،ماؾؿت الغؾالت ،بحرْث.
ٚغٍب ال٣غآن ،ابً ٢خِبت ،جد :٤ُ٣ؤخمض ن٣غ ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث0867 ،م.
الٟازغ ،اإلاًٟل بً ؾلمت ،جدٖ :٤ُ٣بض الٗلُم الُداْي ،صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت.ٌ 0271 ،0ٍ ،
ِٞغؽ الؿغاط ،ؤبٓ ػ٦غٍا الؿغاط الٟاسخي ،جد :٤ُ٣وُٗمت بىِـ ،صاع الخضًض ال٨خاهُت ،اإلاٛغب1102 ،0ٍ ،م.
ال٨خاب ،ؾِبٍّٖٓ ،بض الؿالم َاعْن ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة0877 ،2ٍ ،م.
٦خاب ألاٗٞا ،٫الؿغ٢ؿُي ،جد :٤ُ٣خؿحن قغ ،ٝصاع الكٗب ،ال٣اَغة0864 ،م.
٦خاب الٗحن ،الخلُل بً ؤخمض ،جد :٤ُ٣ص .مِضي املخؼْمي ،صاع ْم٨خبت الِال.٫
ال٨كا ،ٝالؼمسكغي ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحرْث.ٌ0316 ،2ٍ ،
٦جز الٓنٓ ،٫البزصْي ،محر دمحم ٦خب زاهّ.
اللباب في ٖلل البىاء ْؤلاٖغاب ،الٗ٨بري ،جدٖ :٤ُ٣بض ؤلالّ الىبهان ،صاع ال٨ٟغ ،صمك0884 ،0ٍ ،٤م.
لؿان الٗغب ،ابً مىٓٓع ،صاع ناصع ،بحرْث.ٌ0303 ،2ٍ ،
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اللم٘ في الٗغبُت ،ابً ظجي ،جدٞ :٤ُ٣اثؼ ٞاعؽ ،صاع ال٨خب الش٣اُٞت ،الٍٓ٩ذ.
مجاػ ال٣غآن ،ؤبٓ ٖبُضة ،جد :٤ُ٣دمحم ٓٞاص ؾؼ٦حن ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة.ٌ0270 ،
املخُِ في اللٛت ،ابً ٖباص ،جد :٤ُ٣دمحم آً ٫اؾحنٖ ،الم ال٨خب ،الغٍاى0883 ،0ٍ ،م.
املخهو ،ابً ؾُضٍ ،جد :٤ُ٣زلُل ظٟا ،٫صاع بخُاء الترار ،بحرْث0885 ،0ٍ ،م.
اإلاظ٦غ ْاإلااهض ،ؤبٓ ب٨غ بً ألاهباعي ،جد :٤ُ٣دمحم ٖبض الخالُٖٓ ٤متْ ،ػاعة ألاْ٢ا ،ٝلجىت بخُاء الترار ،مهغ،
0870م.
اإلاظ٦غ ْاإلااهض ،ابً الدؿتري ،جد :٤ُ٣ص .ؤخمض َغٍضي ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة0872 ،0ٍ ،م.
اإلاغججل في قغح الجمل ،ابً الخكاب ،جدٖ :٤ُ٣لي خُضع ،مجم٘ اللٛت الٗغبُت ،صمك0861 ،٤م.
اإلاؿاٖض ٖلى حؿُِل الٟٓاثض ،ابً ُٖ٣ل ،جد :٤ُ٣ص .دمحم ٧امل بغ٧اث ،ظامٗت ؤم ال٣غٔ ،م٨ت /صاع ال٨ٟغ ،صمك /٤صاع
اإلاضوي ،ظضة.ٌ0314-0311 ،0ٍ ،
مكاع ١ألاهٓاع ٖلى صخاح آلازاع ،ال٣اضخي ُٖاى ،اإلا٨خبت الٗخُ٣ت ْصاع الترار.
مك٩ل بٖغاب ال٣غآن ،م٩ي الِ٣سخي ،جد :٤ُ٣خاجم الًامً ،ماؾؿت الغؾالت ،بحرْث.ٌ0314 ،1ٍ ،
مٗاوي ال٣غآن ،الٟغاء ،جد :٤ُ٣ؤخمض الىجاحي ْآزغْن ،صاع اإلاهغٍت للخإلُ ،٠مهغ ،0ٍ ،بضْن جاعٍش.
مٗاوي ال٣غآن ْإٖغابّ ،الؼظاط ،جدٖ :٤ُ٣بض الجلُل قلبيٖ ،الم ال٨خب ،بحرْث0877 ،0ٍ ،م.
مٗغٞت ٖلٓم الخضًض ،الىِؿابٓعي ،جد :٤ُ٣ؤخمض ٞاعؽ ،صاع ابً خؼم ،الغٍاى1112 ،0ٍ ،م.
مٗغٞت ال٣غاء ال٨باع ،قمـ الضًً الظَبي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث0886 ،0ٍ ،م.
اإلاٛجي ،ابً ٢ضامت ،م٨خبت ال٣اَغة0857 ،م.
مٛجي اللبِب ،ابً َكام ،جد :٤ُ٣ص .ماػن اإلاباع ،٥صاع ال٨ٟغ0874 ،5ٍ ،م.
مٟاجُذ الُٛب ،الغاػي ،صاع بخُاء الترار ،بحرْث.ٌ0311 ،2ٍ ،
اإلا٣انض الكاُٞت ،الكاَبي ،جد :٤ُ٣مجمٖٓت مد٣٣حن ،ظامٗت ؤم ال٣غٔ ،م٨ت1116 ،0ٍ ،م.
اإلا٣انض الىدٍٓت ،الُٗجي ،جدٖ :٤ُ٣لي ٞازغ ْآزغًٍ ،صاع الؿالم ،ال٣اَغة1101 ،0ٍ ،م.
م٣اًِـ اللٛت ،ابً ٞاعؽ ،جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم َاعْن ،صاع ال٨ٟغ ،صمك0868 ،٤م.
اإلا٣خًب ،اإلابرص ،جد :٤ُ٣دمحم ٖبض الخالُٖٓ ٤متٖ ،الم ال٨خب ،بحرْث.
اإلا٣غب ،ابً ٖهٟٓع ،جدٖ :٤ُ٣بضهللا الجبٓعيْ ،ػاعة ألاْ٢ا0875 ،0ٍ ،ٝم.
مٓنل الُالب ،زالض ألاػَغي ،جدٖ :٤ُ٣بض ال٨غٍم مجاَض ،ماؾؿت الغؾالت ،بحرْث0885 ،0ٍ ،م.
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اإلالخو في يبِ ٓ٢اهحن الٗغبُت ،ابً ؤبي الغبُٖ٘ ،لي الخ٨مي08174 ،0ٍ ،م.
هخاثج ال٨ٟغ ،الؿُِلي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحرْث0881 ،0ٍ ،م.
هؼَت ألالباب ،ؤبٓ الًٟل الٗؿ٣الوي ،جدٖ :٤ُ٣بض الٗؼٍؼ الؿضًغي ،م٨خبت الغقض ،الغٍاى0878 ،0ٍ ،م.
هٟذ الُُب ،اإلا٣غي ،جد :٤ُ٣بخؿان ٖباؽ ،صاع ناصع ،بحرْث0886 ،0ٍ ،م.
هُل الابتهاط ،ؤخمض بابا الؿٓصاوي ،ج٣ضًم :صٖ .بض الخمُض الِغامت ،صاع ال٩اجب ،لُبُا1111 ،1ٍ ،م.
الِضاًت بلى بلٓ ٙالجهاًت ،م٩ي الِ٣سخي ،جد :٤ُ٣مجمٖٓت عؾاثل ٖلمُت٧ ،لُت الكغَٗت ،ظامٗت الكاع٢ت1117 ،0ٍ ،م.
َم٘ الِٓام٘ ،الؿَُٓي ،جدٖ :٤ُ٣بض الخمُض َىضاْي ،اإلا٨خبت الخُُٟٓ٢ت ،مهغ.
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