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ر الِّ عذ ادمكَِّث وادذكَّ ِث الدَّ  َدْفُع الؾَّبِس دم الؾَّػِظ ادمكَّ

 

 حسني يوسف قزق ** حسني حمؿد بطايـة  *

 (ـؾقة اربد اجلامعقة ،جامعة افبؾؼاء افتطبقؼقة) ،أشتاذ مساظد  **   أشتاذ مساظد *

 

 (هـ8/7/1435وؿبؾ ذم  ،ـه6/11/1435)ؿدم فؾـؼ ذم 

 

 مدفقفف. افؾبس، افؾػظ ادمكث، لؽؾامت ادػتاحقة:ا

حياول هذا افبحث أن يتعرض فؼضقة افؾبس ذم افؾغة افعربقة، افتل مـ صلهنا أن تعز ظـ  البحث: مؾخص

مجقع صمون احلقاة وإصؾ ذم افؾغة افقضقح، وفؽـ هذا إصؾ مل يؿـع مـ وؿقع فبس ذم بعض مـاحل 

 دمكث وادذـر.افؾغة، ـافؾػظ ادمكث افذي حيتؿؾ افدٓفة ظذ ا

ويبغ افبحث أن افؾغة مل تسك هذه افـؼطة متر دون وضع حؾ هلا، ؾؽان احلؾ ظز ضرق دمعؾ افؽؾؿة تدل 

مباذة ظذ ادمكث، أو ادذـر، إضاؾة إػ افتَّرصيُح باددفقِل ادؼصقِد، واشتخدام افؼريـُة افدافُة ظذ ادعـك 

 افضؿر، أو اشؿ اإلصارِة ادبِغ جلـِس ادشاِر إِفقِف.ادراِد، وذفؽ بذـر افصػة بعد آشؿ، أو 

 

 يدي البحث:بني 

الم ظذ شقِِّد  الُة وافسَّ احلؿد هلل ربِّ افعادغ، وافصَّ

 ادرَشؾَغ حمؿٍد افـَّبلِّ إُملِّ ادبَغ، وبعد،       

ؾافؾغُة افعربقَُّة هل فغة افقضقِح وافبقاِن، وؿد 

ؾفا اهللُ باختقار ها فغَة افؼرآِن افؽريؿ، وزادها َذَّ

   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ڇ ريػًا بؼقفِف:ـتش

وهذا افتػصقُؾ ادؼصقُد ٓ يؽقُن   ٣فصلت: ڇ  ٺ ٺ

ُ بَلفػاطِفا ظـ مجقِع ادعاين  َّٓ بُؾَغٍة َحقٍَّة واشعٍة تعزِّ إِ

ـُ  ادرادِة دوَن َفبٍْس أو ؽؿقٍض َأو ُؿصقٍر. ويعدُّ َأم

ؾقَِّة افتل اظتؿدها افؾَّبس مـ إصقل افـحقيَّ  ِة وافرصَّ



ر :حسغ يقشػ ؿزقو حسغ حمؿد بطايـة  40 َـّ ِث وادذ الِّ ظذ ادمكَّ    َدْؾُع افؾَّبِس ذم افؾَّػِظ ادمكَِّث افدَّ

افعرب فدؾع افؾَّبِس افذي يطرُأ ظذ افؾغة كتقجَة ما 

حيصؾ فؾَّػِظ مـ تغقر. وهذه افدراشة ؿصدكا هبا اػ ما 

الِّ ظذ  يػقده افعـقان َدْؾُع افؾَّبِس ذم افؾَّػِظ ادمكَِّث افدَّ

ر. َـّ  ادمكَِّث وادذ

دأ إول وؿد تقزظت افدراشة ذم مباحث ظدة: ب

بتـاوِل معـك افؾَّبِس فغًة واصطالحا، ودٓفَة إفػاظ 

َثة ظذ ادذـر وادمكِث، وتـاول ادبحث افتايل  ادمكَّ

أشافقَب دؾع افؾَّبِْس ذم افؾػظ ادمكَّث افذي يستخدُم 

ِر وادمكَِّث فتحديد مدفقفِفِ  َـّ  .فؾؿذ

وأما ادبحث افثافث ؾؼد تطرق إِػ خالِف افـُّحاِة  

ذم هذه ادسلفة ذم حتديد مدفقِل هذا افؾػِظ ذم بعِض ما 

 جاء مـفا ذم افؼرآن افؽريؿ واحلديث افؼيػ.

 

بْسِ  ل: معـى الؾَّ  ادبحث األَوَّ

بِْس ُلَغًة:  معـى الؾَّ

ْبُس: َخؾط إمقر بعِضفا ببعٍض "جاء ذم افعغ:  افؾَّ

:  م2001زهري، ، ا7/262ٕ)اخلؾقؾ:  "إذا افَتبََسْت 

بُْس بافَػتِح مصدُر (12/307 حاِح: افؾَّ . وذم افصِّ

ؿقفَِؽ: َفبَْسُت ظؾقِف إَمَر َأْفبُِس، َأي: َخَؾْطُت، مـ ؿقفِِف 

ٕكعام ا) ڇ  ڀ پ پ پ پ ڇ تعاػ: 

ْبُس َأيضًا اختالُط افظَّالِم، وذم احلديِث: 9 ذم "(، وافؾَّ

، َأي: ُصْبَفٌة، فقَس  "إَمِر ُفبَْسةٌ  ؿِّ بافضَّ

(. وجاء 3/973م: 1990 )اجلقهري،بقاِضٍح 

افتَّؾبقُس أيضًا بؿعـك افتَّؿقيِف، ـام جاء فػُظ اإلفباِس 

 .(6/204فبس -هـ 1414)ابـ مـظقر،  بادعـك ذاتفِ 

 معـى الؾَّبِس اصطالحًا:

َػاِت َيْعُُسُ معُف  ْبُس: َخْؾٌط بَغ ُمتشاهباٍت ذم افصِّ افؾَّ

رُ  (. 1/470م:1997ابـ ظاصقر،) افتَّؿققُز أو يتعذَّ

وؿد اشتخدم افـَّحقيُّقن مصطؾحاٍت متعددًة فإلصارة 

ـُ جـَّْل اإلفباس باإلفغاِز  إػ معـك افؾَّبِس، ؾؼد ؿرن اب

أٓ "ذم حديثِف ظـ افػرِق بَغ احلؼقؼة وادجاِز، ؾؼال: 

ترى َأْن فق ؿال: رَأْيُت بحرًا، وهق يريُد افػرَس، مل ُيْعَؾْؿ 

ُف إِفباٌس وإفغاٌز بذفَؽ َؽَرُضُف، ؾؾؿ َيُ  ْز بذفَؽ ؿقُفُف َٕكَّ

  .(2/442 ،جـل ابـ)"ظذ افـاسِ 

ا اإلفباُس "وؿد َأضؾَؼ ظذ افؾَّبس إصؽآً ؾؼاَل: َأمَّ

َـّ  ـْ مـ أْن ُيَظ ؾأَلكََّؽ إِذا ُؿْؾَت: زيٌد رضبُت َزيدًا، مل تلم

ِل متقؿَّ  ِل، وَأنَّ ظائَد إَوَّ ٌع َأنَّ زيدًا افثَّاين ؽُر إَوَّ

مسؿٌَّب، ؾنذا ُؿْؾَت: زيٌد رَضْبُتُف ُظؾَِؿ بادضؿِر َأنَّ 

َب إِكَّام وؿَع بزيٍد ادذـقِر ٓ حمافَة، وزاَل تعؾُُّؼ  افَّضَّ

افؼؾِب َٕجؾِف وَشببِف، وإِكَّام ـاَن ـذفَؽ َٕنَّ ادظَفَر 

ُع َأْن تؼقَل:  ُؾ، ؾؾق ُؿْؾَت: زيد رَضْبُت َظؿرًا، ؾُقتََقؿَّ ُيردَمَ

 دارِه َأو معُف َأو َٕجؾِف، ؾنِذا ؿؾَت: زيٌد رضْبتُُف ؿطعَت ذم

ؿِر شبب اإلصؽاِل مـ حقُث ـان ادظفُر ُيردَمُؾ  بافضَّ

وادضؿُر تابٌع ؽر مردمٍؾ ذم َأـثِر افؾغِة، ؾفذا وجُف 

 (.2/193) ابـ جـل،  "اإلصؽالِ 
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وؿد أضؾَؼ ظؾقف بعضفؿ افَقْهؿ وافتَّقهؿ واإلهيام، 

ؿعـك آختالط، وهل ٓ حتقُد ظـ ادعـك وـؾُّفا ب

.   افؾغقيِّ

ِة  ؾافؾَغُة افعربقَُّة، وأّية فغٍة ُأخرى، تؼقم ظذ ظدِّ

ٍة ٓ يؿؽـ ترـُفا أو إمهاهُلا: إِذ ٓ ؿقؿَة فؾغٍة  ُأصقٍل فغقيَّ

ٓ تمدِّي افغرض مـفا، وهق افتبؾقغ واإلؾفام وافبقان، 

ه افؾغة وبنمهال هذا إصؾ يتُسب افؾبُس إػ هذ

وتصبح ؽر ؿادرٍة ظذ حتؼقؼ أؽراضفا، ومقاضـ 

افؾَّبس ذم افؾغة افعربقَّة ظديدة، ومـفا فػُظ ادمكِث افذي 

يدلُّ ظذ ادمكَِّث وادذـِر وَأصُؾُف افتَّلكقُث، وؿد أؾرَد 

ا دا فُف  (3/561،  شقبقيف) شقبقيف هلذا افؾَّػِظ بابا خاصَّ

ادؼصقد مـ افؾَّػِظ وإِزافِة مـ َأمهقَِّة ذم حتديد ادعـك 

 افؾبس افذي يعسيِف.

ثٌة فػظًا وفؽـَّفا  ؾؾػُظ صاٍة ومحامٍة ودجاجٍة مَمكَّ

ـُ احلاجِب: ر معـًك، ؿال اب ِـّ  تستخدُم فؾؿمكَِّث وادذ

ـِر وإُكثك، ومل " يؼاُل: محامٌة ودجاجٌة وصاٌة فؾذَّ

ؿقا ـراهَة افؾَّبِس باجلؿعِ   :م2005، احلاجب ابـ)يػرِّ

ثُة ؿد تدلُّ ظذ ادذـِر (1/535 . ؾفذه إفػاُظ ادمكَّ

ُة ذفَؽ دؾُع افؾبِس  َأيضا، وإن ـان أصُؾفا افتَّلكقَث، وِظؾَّ

احلاصؾ مـ إشؼاِط ظالمِة افتَّلكقِث إِْن ُأريد صقُغ 

ر، فئالَّ يؾتبَس باجلَؿِع، ؾال ُيؼاُل: محاٌم ودجاٌج إِْن  َـّ ادذ

ُر. َـّ  ُأريَد ادػرُد ادذ

 افػاردذم افتؽؿؾة ) ؿال أبق ظع افػارد

ؾافتَّاُء إِذا حَلََؼْت ذم هذا افباِب ": (365م: 2/1999

ْت ظذ ادػرد، ؾنِذا حذؾْت َدفَّْت ظذ اجلـِس  دفَّ

َر آشُؿ وُأكَِّث  ِـّ دئٍذ . وظـ"وافَؽْثَرِة، ؾنِذا ُحِذَؾْت افتَّاُء ُذ

ؿ إػ أنَّ وهلذا ذهب بعضفيؼُع افؾَّبس ذم هذا افباب،

هذا افباب فقس فُف مػرٌد مـ فػظِف خشقَة افؾَّبس 

ِؾ فؾزخمؼيِّ ؿقُفُف: وممكَُّث " باجلؿع، ؾؼد جاء ذم ادػصَّ

ٌر مـُف ٓفتباِس افقاحِد  َـّ هذا افباِب ٓ يؽقُن فُف مذ

ـُ  .(250 م:199 ،ؼيافزخم)"باجلؿعِ  وذـر اب

ـٌر، تؼقُل افعرُب: كعامٌة ذ"إَكباري ظـ أيب زيد: 

ٌة ذـرٌ   ابـ)"ومحامٌة ذـٌر، وَحقٌَّة َذـٌر، وجرادٌة ذـٌر، وبطَّ

ُر (1/604م: 1981 ،إكباري َـّ . ؾؾػُظ اجلرادِة ُيذ

 )إشدي،ويمكَُّث، ؾػل افتَّذـر ؿال بؼ بـ َأيب خازم 

 :(74 :م1960

 ُمَفارَصِة افِعـاِن ـَلنَّ ؾقفا  

 َهبَْقٍة ؾقِف اصػرارُ  جرادةَ                                    

ؾافعائُد ذم )ؾقف( يعقد ظذ اجلرادِة ظذ ادعـك دون 

ػرَة ذم اجلراِد ٓ تؽقُن إِٓ ذم افذـقِر،  افؾَّػِظ، ٕنَّ افصُّ

 : إِذا ؿاَل: ؾقِف اشتغـك ظـ اصػراٍر: "ؿاَل إَصؿعلُّ

َّٓ ذم افذـقِر دوَن اإلكاِث  ػرَة ٓ تؽقُن إِ  ابـ)"َٕنَّ افصُّ

 ومثُؾُف ؿقل أخِر: .(1/604م: 1981 كباريإ

 ـَلنَّ جرادًة َصػراَء ضارْت           

 بَلفباِب افَغقارِضِ َأمجعقـا                                         



ر :حسغ يقشػ ؿزقو حسغ حمؿد بطايـة  42 َـّ ِث وادذ الِّ ظذ ادمكَّ    َدْؾُع افؾَّبِس ذم افؾَّػِظ ادمكَِّث افدَّ

ؾؼد َكَعَت اجلرادَة بادمكَِّث )صػراَء(، وَأكََّث ؾعَؾفا 

 ـِر.)ضارْت( ظذ افؾػِظ دون ادعـك ٕنَّ ادعـك فؾتَّذ

ُر وتَمكَُّث ـام ذم ؿقل افػرزدق َـّ ا تذ اُة، ؾنهِنَّ  ومـُف افشَّ

 :(423 :م1987 ،افػرزدق)

ْحُت افَؼُؾقَص إِػ شعقدٍ      ؾروَّ

اُة ذم إَرضاِة ؿآ                                     إِذا ما افشَّ

ُر وتمكَُّث ـام ذم ؿقل َظبقد بـ  َـّ واحلقَُّة تذ

 : (56م:  1994 إبرص بـ ظبقد)إبرص

َرًا     ـَ  ؾنِْن رَأْيَت بقاٍد َحقًَّة َذ

 ؾامِض ودْظـل ُأمارْس َحقََّة افقادي                     

 

 ادبحث الثَّاين

ْبِس دم الؾػظ ادمكَّث ادستخدُم  أسالقَب دفع الؾَّ

ِر وادمكَِّث   لؾؿذكَّ

 عدم وجود مذكر له -1  

افذي يعسي هذا افباَب  اظتؿد افعرُب فدؾع افؾَّْبسِ 

ذم فغتفؿ أشافقَب فغقيًة ظديدًة. ؾؿامَّ اظتؿدُه افعرُب ذم 

ريِّ ـدؾع افؾَّبِس ذم هذا افباِب ما َكصَّ ظؾقِف ؿقُل افزخمش

ٌر مـهُ بَلنَّ  ٓفتباِس  ممكََّث هذا الباِب ٓ يؽوُن لُه مذكَّ

افقاحِد باجلؿِع، يؼصُد بذفؽ افعدوَل ذم أشاس 

فػاٍظ فقَسْت مـ جـِس فػِظ ادمكَِّث فتدلَّ افقضع إػ أ

َؽبٍش وَثقٍر ومَجٍؾ وطؾقٍؿ. ـَ ِر  َـّ ُف ورد ظـ   ظذ ادذ َّٓ َأكَّ إِ

اء:  وشؿعُت "افؽسائلِّ خالُف ذفَؽ. ؿال افػرَّ

ـَ افَعَرِب  افؽسائلَّ يؼقُل: شؿعُت ـؾَّ هذا افـَّقِع م

َّٓ ؿقهَلؿ: رَأْيُت  ِرِه إِ ـَ  مـ َذ
ِ
َحقًَّة ظذ َحقٍَّة، بطرِح اهلاء

ُف مل ُيَؼْؾ: حقٌَّة  ِرِه، وذفَؽ َأكَّ ـَ ؾنِنَّ اهلاَء مل ُتطرْح مـ َذ

وَحلٌّ ـثٌر، ـام ؿقَؾ: َبَؼَرٌة وَبَؼٌر ـثٌر، ؾصارت احلقَُّة 

اشاًم مقضقظًا، ـام ؿقَؾ: ِحبٌَّة جلؿِع احلبقِب وِحـَْطٌة، 

ٌر، وإِْن ـاكْت مجعًا، ؾَلج ـَ روُه ظذ افقاحِد ؾؾؿ يػرْد هلا َذ

َؿُع افتَّلكقَث وافتَّذـرَ  م: 1989)افػراء، "افذي ؿد َيْ

62،61.)  

ؾنِذا َأرادت افعرُب إِؾراَد واحدٍة ؿاُفقا: صاٌة " وؿاَل:

 َهُفـا افتَّلكقُث ادحُض، إِكَّام 
ِ
ـِر وإُكثك، مل ُتَرْد باهلاء فؾذَّ

، وهؿ أرادوا افقاحَد، ؾؽرهقا َأْن يؼقُفقا: ظـدي جرادٌ 

ؿ فق ؾعؾقا ذفَؽ مل  يريدوَن افقاحَد مـ اجلراِد: ٕهَنَّ

ُيعرْف واحٌد مـ مَجٍْع، ؾُجِعَؾت اهلاُء دفقالً ظذ افقاحِد، 

ؾفذا ؿقاٌس مطَّرٌد، وربَّام ؾعُؾقا ظـَد مقضِع احلاجِة، 

َر مػردًا  ـَ ، وجعُؾقا افذَّ
ِ
ؾجعُؾقا إَكثك مػردًة باهلاء

، ؾقؽقُن افذَّ 
ِ
ـُر ظذ فػِظ اجلؿِع: مـ ذفَؽ: بطرِح اهلاء

َرًا، ويؼقفقَن رَأْيُت  ـَ رَأيُت كعامًا َأؿرَع، ورَأْيُت محامًا َذ

جرادًا ظذ جرادٍة، ومحامًا ظذ محامٍة، يريدوَن ذـرًا ظذ 

 .(61م: 1989)افػراء، "ُأكثك

ُدُه،  ـَ افؾَّبُس بؼريـٍة حتدِّ ُف يؽقُن ذفَؽ إِذا ُأِم وفعؾَّ

ِف: رَأْيُت كعامًا َأؿرُع ممَّا خيتصُّ بادػرِد ؾَلؿرُع ذم ؿقفِ 

ا ؿقهُلؿ: رَأْيُت جرادًا ظذ  ِر، وذـٌر ـذفَؽ، وّأمَّ َـّ ادذ

جرادٍة، ؾؼد زال افؾَّبُس بذـِر افـؼقِض، وهق جرادٌة، 
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ُر، وـذفَؽ ؿقهُلؿ: رَأْيُت  َـّ ؾُعؾَِؿ َأنَّ ادؼصقَد ادػرُد ادذ

مجقُع "صؿعل ؿقُفُف: محامًا ظذ محامٍة، وؿد ورد ظـ إ

 
ٍ
رًا بغِر هاء َـّ احلققاكاِت مـ هذا اجلـِس شؿْعُت فُف مذ

َّٓ احلقةَ  َّٓ َأكَّف ؿد ُروَي ظـ  ./ب(171)ابـ هطقؾ، "إِ إِ

افعرِب: رَأْيُت َحقًَّا ظذ َحقٍَّة: َأي: َذـرًا ظذ 

ـُ  .(6/2324م: 1990)اجلقهري، "ُأكثك وؿد كؼؾ اب

ـِر مـ احلَقَّاِت: ": إَكباري ظـ افؽركبائلِّ  ُيؼاُل فؾذَّ

، .(1/603م:1981)ابـ إكباري "احلَّقُّقُت 

 واشتشفد بام رواُه إَصؿعلُّ كػُسُف:

 ويلـُؾ احلَقََّة واحلَقُّقتا      

 اوافّتاُبقت إَْؿػاَل  وَيْدُمُؼ                                  

 (14/220: ـه1414ابـ مـظقر، )

ذم احلقُّقِت ؾقام إِذا ـان مـ ظذ زكِة  ْخُتؾَِػ اُ وؿد 

قٌل  قٍل: ؾؼد ذهب افػاردُّ إػ َأكَّف َؾعُّ َؾْعؾقت أو َؾعُّ

ؾُّقٍب، ؾؼال: ـَ قٍد و َسػُّ ويـبغل َأْن يؽقَن احلقُّقُت " ـَ

ؾُّقٍب، َأٓ ترى َأكَُّف فقَس ذم افؽالِم  ـَ قٍد و مثَؾ َشػُّ

، وفقَس مـُف،  َؾْعُؾقت، ؾقؽقُن ؾقِف بعُض حروِف احلَلِّ

. وردَّ (4/136م: 1993) افػارد "وافتَّاُء ٓم افػعؾِ 

ذفَؽ تؾؿقُذه ابـ جـَّل بَلَكف ؿد جاء َؾْعُؾقٌت ذم افؽالم 

، أي ادخادع افؽذاب)ابـ جـل: واشتشفد باخلَْؾُبقِت 

 ، ؾفق ظـدُه َؾْعؾقٌت. (3/207

ومـ َأشافقبِفؿ  ريُح باددلوِل ادؼصوِد:ـالتَّص-2

يِة فدؾِع افؾَّبِس احلاصِؾ ذم هذا افباِب افتَّرصيُح افؾُّغق

باددفقِل ادؼصقِد، ؾؼد كؼؾ افزخمؼي ظـ يقكَس َؿقَفُف: 

ٌر، -أي: افتَّذـرَ  – ذفَؽ  َأراُدوا ؾنِذا" ـَ ؿاُفقا: هذِه َصاٌة َذ

رٌ  ـَ  .(251)افزخمؼي: "ومحامٌة َذ

ـُ يعقش إِػ هذا ذم ادمكَِّث َأيضا ؾؼال:  وذهَب اب

ـَر ؿاُفقا: محامٌة ذـٌر، وصاٌة ذـٌر، ؾ" نذا َأراُدوا افذَّ

وـذفَؽ إِذا َأراُدوا إُكثك ؿاُفقا: محامٌة ُأكثك، وصاٌة 

 . (5/106)ابـ يعقش:   "ُأكثك

وافؼريـة ظذ  الؼريـُة الدالُة عذ ادعـى ادراِد:-3

وزن ؾعقؾة، بؿعـك ُمػاظؾة، مـ ادؼاركة، بؿعـك 

ر إػ ادطؾقب، ويقضح ظـ ادصاحبة، وهل ما يش

ادراد، أو افتل تعغ افؼارئ أو افسامع ظذ معرؾة ادعـك 

احلؼقؼل فؾؽالم. وهل ؿسامن: حافقة ومؼافقة، ـؼقفؽ 

فؾؿساؾر: ذم ــػ اهلل، أي رس ذم ــػ اهلل، ويدل ظذ 

ادحذوف دمفز ادخاضب فؾسػر، وهق افؼريـة احلافقة، 

مقشك شؾؿك، ؾافتاء ذم  وافثاكقة مؼافقة ـؼقفؽ : ؿابؾت

افػعؾ ؿريـة مؼافقة، حتدد افػاظؾ وهق شؾؿك، ومعـقية 

 اجلرجاين،)ـؼقفؽ: أرضعت افصغرى افؽزى

 .(734، افؽػقي: 274: م1983- هـ1403

وافؼريـة افؾػظقة، هـا، تؼسب مـ افسقاق افؾغقي،  

ؾافؽؾؿة يتحدد معـاها، أو جـسفا مذـرا أو ممكثا 

-69)خمتار: افذي وردت ؾقفبحسب افسقاق افؾغقي 

70) . 
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وؿد اظتؿد افعرُب فدؾِع افؾَّبِس ذم هذا افباِب 

افؼريـَة افدافًة ظذ ادعـك ادراِد، ؾؼد ذـَر اخلقارزملُّ ذم 

َأنَّ ما ؾقِف  .(2/398م: 1990)اخلقارزمل، افتَّخؿرِ 

َر ؾال ُبدَّ مـ َـّ  افتَّاُء َهُفـا ؾفق ادمكَُّث، وإِذا َظـَْقَت ادذ

 ؿريـٍة.

ِة ظذ ادعـك ادراِد:   ؾؿـ افؼرائـ افدافَّ

َػُة:(أ   الصِّ

ـُ يعقش: ِرِه وممكَّثِِف  "ؿاَل اب َـّ وٓ ُيػَصُؾ بَغ مذ

ِر: محاٌم  َـّ ، َٕكََّؽ فق ُؿْؾَت فؾؿمكَِّث: محامٌة، وفؾؿذ
ِ
بافتَّاء

َػةِ  . "ٓفتبَس باجلؿِع، ؾتجـَُّبقُه فذفَؽ، واـَتَػقا بافصِّ

ًة بجـٍس دوَن ؾفذا يؼتيض َػُة خمتصَّ  َأْن تؽقَن افصِّ

اظِر: ِر ؿقل افشَّ َـّ  أخر، ؾؿام أختصَّ بادذ

 ـَلنَّ جرادًة َصػراَء ضارْت           

 بَلفباِب افَغقارِضِ َأمجعقـا   

ػرُة ذم اجلراد خمصقصٌة بذـقِر اجلراِد دون  ؾافصُّ

 اإلكاِث.

ُدها، ومـُف ؿقهلؿ: صاٌة رؽقٌث فؾتل يرضُعفا وف 

، ؾفذه  ـِ َب وصاٌة حؾقٌب، وكاؿٌة هَنُقٌز إِذا ـاكْت ؿؾقؾَة افؾَّ

ِر.   َـّ ػاُت ممَّا خيتصُّ بادمكَِّث، وٓ حظَّ ؾقِف فؾؿذ  افصِّ

اظرِ  ي، وهق هق ومـُف ؿقل افشَّ  ُحـُْدج بـ ُحـُْدج اُدرِّ

 :(11/387: هـ 1414)ابـ مـظقر،

 ُف فَِساِهٍر َضاَل ذم ُصقٍل مَتَْؾُؿؾُ       

قِط َمْؼُتقُل                                             ُف َحقٌَّة بافسَّ  ـَلكَّ

ُر. َـّ  ؾؿؼتقُل صػُة حقٍَّة َٕنَّ ادؼصقَد ادذ

ؿُر:( ب   الضَّ

ـِ ادستعؿؾِة فؾدٓفِة ظذ اددفقل ادراِد  ومـ افؼرائ

ؿُر، ؾؿـ ذفَؽ ؿقل افشاظِر:  افضَّ

 ؾقفا      ُمَفارَصِة افِعـاِن ـَلنَّ 

 جرادَة َهبَْقٍة ؾقِف اصػرارُ                                    

ؾافضؿر ذم )ؾقِف( يعقد ظذ اجلرادِة ؾُعؾَِؿ بذفَؽ َأنَّ 

ـُر دون إكثك، ؿاَل إَصؿعلُّ ؾقِف: إِذا  "ادؼصقَد افذَّ

م: 1981)ابـ إكباري  "ؿاَل: ؾقِف اشتغـك ظـ اصػرارٍ 

ؿر فُعؾَِؿ (1/604 ، ومعـك ـالِمِف َأكَّف فق اـتػك بافضَّ

ْشُتغـَل بِف ظـ افؼريـِة إَخرى اُ مـُف وحَدُه ادؼصقُد، و

َم. ْػَرُة ـام تؼدَّ  افتل هَل افصُّ

 جئ ی ی ی ی ىئ ڇ ومثُؾُف ؿقُفُف تعاػ: 

، (69)افبؼرة     ڇ جب يئ ىئ مئ حئ

ْقهُنَا( يعقد ظذ افبؼرة ؾُعؾَِؿ  مـُف ادؼصقُد، ؾافضؿُر ذم )فَّ

ا صػراء ؾؼد ٓ يزوُل هبا افؾبُس ٕهَنا صػٌة ظذ  َأمَّ

اظُر:  افؾَّػِظ دوَن ادعـك. ؿال افشَّ

 ـَلنَّ جرادًة َصػراَء ضارْت           

 بَلفباِب افَغقارِضِ َأمجعقـا                                           

ػرةَ  ٌر: َٕنَّ افصُّ َـّ ٓ تؽقُن إِٓ ذم  ؾاجلرادُة َهُفـا مذ

ثٌة ظذ  ا )صػراء( ؾصػٌة ممكَّ م، وّأمَّ افذـقِر ـام تؼدَّ

افؾَّػِظ، وـذفؽ تلكقُث افػعؾ )ضارْت(، ؾال يزوُل هبام 

 افؾَّبُس احلاصُؾ. 
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  اسم اإلشارِة ادبنِي جلـِس ادشاِر إِلقِه:-ج

ومـ َأشافقبفؿ ذم دؾِع افؾَّبِس اشتخدام اشؿ 

ـُ  اإلصارِة فتبقِغ جـسِ  ادشاِر إِفقِف، ؿاَل يعؼقُب ب

قِت:  ٌر، وهذا صاٌة، "افسؽِّ ـَ ٌر، وهذا محامٌة َذ ـَ ٌة َذ هذا بطَّ

إِذا َظـَقَْت ـبشًا، وهذا َبَؼَرٌة، إِذا َظـَقَْت ثقرًا، وهذا َحقٌَّة 

ثًا ُؿْؾَت: هذِه َحقَّةٌ  َرًا، وإِْن َظـَْقَت ممكَّ ـَ )ابـ افسؽقت: "َذ

358). 

قِت يشُر إِػ َأنَّ اشؿ اإلصارِة ؾظاهُر ـالِم ابـ  ؽِّ افسِّ

 ادستخّدِم يشُر إِػ جـِس ادشاِر إِفقِف.

 ؿقُفَؽ: هذا َصاٌة بؿـزَفِة ؿقفَِؽ " وؿاَل اخلَؾقُؾ:

)افؽفػ  ڇ  ٻ ٻ ٻ ٻ ڇ (:3/562)شقبقيف: 

98). 

ْحؿِ  (َرمْحَةٌ ) ؾؼد ؿقَؾ: إِنَّ  )اجلقهري، هـا بؿعـك افرُّ

َؾ ادصدُر ادمكَُّث ظذ ، ؾُحؿِ (1929/ 5م: 1990

ُر دوَن ادمكَِّث،  َـّ ٍر، وـذفَؽ صاٌة، ؾؼد ٌأريَد ادذ َـّ فػٍظ مذ

رٌ "وؿد أجاَز بعُض افـَّحقيَِّغ:  ـَ ، باظتباِر "هذِه َصاٌة َذ

 .فؾػظِ 

  اجلؿُع بنَي الـَّؼقَضنِي:( د

ومـ أشافقبِفؿ َأيضًا ذم دؾع افؾَّبِس ذم هذا افباِب 

ِر وادَمكَِّث ذم شقاٍق واحٍد ـام اجلؿُع بَغ افـَّؼ َـّ قَضِغ ادذ

ذم ؿقِل افَعَرِب: رَأْيُت َحقًَّة ظذ َحقٍَّة، ؾُعؾَِؿ بذفَؽ َأنَّ 

ٌر ظذ َحقٍَّة ُأكثك.   ـَ  ادؼصقَد حقٌَّة َذ

 

 ادبحث الثَّالث

خالِف الـُّحاِة وادػرسين وذاح احلديث دم حتديد 

 ئل هذا البابمدلوِل الؾػِظ ادمكث دم بعِض مسا

وَن وذاح احلديث ذم  اختؾَػ افعؾامُء وادػُسِّ

بعِض ما جاء مـ هذا افباِب ذم افؼرآن افؽريِؿ 

ُر َأو ـواحلديث افش َـّ ريػ، وهؾ ادؼصقُد مـُف ادذ

)افـؿؾ  ڇ گ گ ڇ ادمكَُّث، ؾؿـ ذفَؽ ؿقُفُف تعاػ: 

خمش( 18 اِف ـؾؼد ذـر افزَّ ري، ـ)افزخمشريُّ ذم افَؽشَّ

ُف دخَؾ  (356-3/355: هـ 1407 ظـ ؿتادة َأكَّ

افؽقؾَة، ؾافتػَّ ظؾقِف افـَّاُس، ؾؼاَل: شؾقا ظامَّ صئُتؿ، 

وـان َأبق حـقػَة رمحُف اهللُ حارضًا، وهق ُؽالٌم َحَدٌث، 

ؾؼال: شؾقُه ظـ كؿؾِة شؾقامَن، َأـاكْت ذـرًا َأم ُأكثك؟ 

، ؾؼاَل فُف: ؾسَلفقُه، ؾُلؾِحَؿ، ؾؼاَل َأبق حـقػة: ـاكْت ُأكثك

ـَ ظرْؾَت؟ ؿاَل مـ ـتاِب اهللِ،  گ ڇ وهق ؿقُفُف:  مـ َأي

وفق ـاكت ذـرًا فؼاَل: ؿاَل كؿؾٌة، وذفَؽ َأنَّ ، ڇ گ

ـِر  اِة ذم وؿقِظفا ظذ افذَّ افـَّؿؾَة مثُؾ احلاممِة وافشَّ

ؿ: محامٌة ذـٌر،  وإُكثك، َؾُقَؿقَُّز بقـَُفام بعالَمٍة كحق ؿقهِلِ

 ، وهق وهَل.ومحامٌة ُأكثك

وطاهُر ـالِم افزخمؼيِّ َأنَّ افـؿؾَة ُأكثك، ممـدًا ما 

 َؿاَفُف َأبق حـقػة، وؿاَل َأيضًا إِنَّ اشؿفا ـاَن ضاِخَقة

 .(3/356: هـ1407)افزخمؼي 

اِف "وؿاَل ابـ ظاصقٍر:  وفعؾَّ مراَد صاحِب افَؽشَّ

 إِْن ـاَن ؿصَد تَليقَد َؿْقَفِة َأيب حـقػة َأْن يؼاَس ظذ
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افقصِػ بافتَّذـِر ما يؼقُم مؼامُف ذم افدٓفِة ظذ افتَّػرؿِة 

بَغ افذـِر وإُكثك، ؾتؼاُس حافُة افػعِؾ ظذ حافِة 

َّٓ َأنَّ افزخمؼيَّ جاء بؽالٍم ؽر صحقٍح ٓ  افقصِػ، إِ

ُيدَرى َأهق تليقٌد ٕيَب حـقػة َأم خروٌج مـ ادضقِؼ، ؾؾؿ 

 افتَّلكقِث إِذا  ُيْؼدْم ظذ افتَّرصيِح بَلنَّ 
ِ
افػعَؾ يؼسُن بتاء

م: 1979 ظاصقر بـ)ا"ُأريد افتَّػرؿُة ذم حافِة ؾاِظؾِفِ 

 .(19/242ج

َة خمتَؾَؼٌة اختالؿًا ؽَر  وذهَب َأيضًا إِػ َأنَّ هذه افؼصَّ

. ـٍ  ُمْتَؼ

ـُ احلاجب جلقاِز َأْن يؽقَن افتَّلكقُث  وردَّ ذفَؽ اب

ـْ ؿاَل: إِنَّ ؿقَفُف تعاػ: ؾؼقُل مَ "فؾَّػِظ ذم كؿؾٍة، ؿال: 

يدلُّ ظذ َأنَّ افـَّؿؾَة ُأكثك ؽُر مستؼقٍؿ  ڇ گ گڇ

جلقاِز َأْن يؽقَن افتَّلكقُث دَِا ذم فػِظ كؿؾٍة مـ افتَّلكقِث، 

وافذي يدلُّ ظذ ذفَؽ ؿقهُلؿ: هذه محامٌة ذـٌر، وفق ـاَن 

َّٓ َٕنَّ افػاظَؾ ُأكثك  مل ُيْز َأْن افتَّلكقُث ذم )ؿافْت( فقَس إِ

َز اإلتقاَن باشِؿ  ُيؼاَل: هذِه محامٌة ذـٌر، ؾافذي جقَّ

اإِلَصارِة فؾؿمكَِّث ادػرِد مـ هذا افباِب مع افتَّرصيِح 

ُز اإِلتقاَن بعالمِة افتَّلكقِث وإِْن ـان  بافتَّذـر ُيَقِّ

َراً  َـّ  .(1/536: م2005، احلاجب ابـ)"ُمذ

قزوَكُف ذم كحق: ريُّقن يقزون ذفَؽ، وٓ يـؾافبص

ؿافْت ضؾحُة، وهق ما يقزُه بعُض افؽقؾِقَِّغ، ومل ٌيِز 

افبرصيُّقَن ؿافْت ضؾحُة: َٕنَّ ضؾَحَة َظَؾٌؿ ُؿِصَد ؾقِف 

ـْ هق فُف، ؾصاَر  اإِلخراُج ظـ مقضقِظِف وجْعُؾُف دَِ

افتَّلكقُث كسقًا مـسقًَّا، ؾاظُتِزَ ادعـك، وفقَس ـذفَؽ باُب 

 ا.َصاٍة وكحِقه

قفِِف تعاػ: ؾػل ؿ "وإِػ كحقِه ذهَب افريض ؾؼال:

َرًا، وافتَّاُء  ڇ گ گڇ َـّ يقُز َأْن يؽقَن )افـؿؾُة( مذ

 افَقحدِة ذم كؿؾٍة، ٓ 
ِ
فؾَقحدِة، ؾتؽقُن تاُء )ؿافْت( فتاء

ٍب  ثًا حؼقؼقًَّا، ـام يْلُء، وادصادُر كحق: رَضْ فؽقهِنا ممكَّ

َبٍة وإِخراٍج وإِخراَجٍة  واْشتخراٍج واْشتخراَجٍة، ورَضْ

وهق ؿقاٌس ذم ـؾِّ واحٍد مـ اجلـَسِغ ادذـقريـ، أظـل 

م: 1993)افريض، "أحاَد ادخؾقَؿَة وادصادرَ 

2/602). 

ذم حغ ذهَب افبعُض إِػ ما ذهَب إِفقِف َأبق حـقػة، 

ِؾ ؾؼاَل:  وؿد مرَّ "ومـفؿ اإلْشَػـْدريُّ ذم ذحِف فؾؿػصَّ

ِؾ ادقثقِق هبا ذم ؿقفِِف: يب ذم بعِض حقار ا هذِه "دػصَّ

ٌة  "صاٌة ذـرُ  قِت ؿاَل: هذا بطَّ ؽِّ ـَ افسِّ ظـدي كظٌر: َٕنَّ اب

بَْشًا،  ـَ ذـٌر، وهذا محامٌة ذـٌر، وهذا صاٌة، إِذا َظـَقَْت 

وهذا بؼٌر إِذا ظـقَت ثقرًا، ؾنِْن ظـقَت ُأكثك ُؿْؾَت: 

 ضًا:وؿاَل َأي .(3/1103ه: 1424)اإلْشػـدري "هذه

َؿاَفْت ﴿وهبذِه احلاصقِة يضؿحؾُّ آشتدراُك ادذـقُر ذم "

قاُب ﴾َكْؿَؾةٌ   "، ويظفُر َأنَّ ؿقَل َأيب حـقَػة هق افصَّ

  .(3/1103ه: 1424)اإلْشػـدري 

هذا افتؼسقؿ إكام هق ؾقام "وؿد ذهب ادرادي إػ أن 

، أكث "كؿؾة"يؿتاز مذـره مـ ممكثف، ؾنن مل يؿقز كحق: 

ذا وهؿ مـ اشتدل ظذ تلكقث كؿؾة شؾقامن مطؾؼا: وهل
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 گ ڇظؾقف أؾضؾ افصالة وافسالم بؼقفف تعاػ: 

، ؾفق يقشع افدائرة فتشؿؾ ـؾ ما ٓ يؿقز ادذـر ڇگ

-1353/ 3: م2008 )ادراديؾقف مـ ادمكث

1354) . 

ومما ورد مثؾ ذفؽ اختالؾفؿ ذم بعض احلديث 

ـِ اؽْ »افؼيػ، ؿال رشقل اهلل ظؾقف افسالم:  َتَسَؾ َيْقَم َم

ـْ  َب َبَدَكًة، َوَم اَم َؿرَّ اجْلُُؿَعِة ُؽْسَؾ اجْلَـَاَبِة، ُثؿَّ َراَح، َؾَؽَلكَّ

ـْ َراَح ذِم  َب َبَؼَرًة، َوَم اَم َؿرَّ اَظِة افثَّاكَِقِة، َؾَؽَلكَّ َراَح ذِم افسَّ

ـْ َرا ْبًشا َأْؿَرَن، َوَم ـَ َب  اَم َؿرَّ اَظِة افثَّافَِثِة، َؾَؽَلكَّ َح ذِم افسَّ

ـْ َراَح ذِم  َب َدَجاَجًة، َوَم اَم َؿرَّ ابَِعِة، َؾَؽَلكَّ اَظِة افرَّ افسَّ

َماُم  َب َبْقَضًة، َؾنَِذا َخَرَج اإْلِ اَم َؿرَّ اَظِة اخْلَاِمَسِة، َؾَؽَلكَّ افسَّ

رَ  ـْ ِت اْدَاَلِئَؽُة َيْستَِؿُعقَن افذِّ  (.2/582)مسؾؿ:  «َحََّضَ

رة( تاء افبؼرة ؿقفف: )ؿرب بؼ"وؿال افؽشؿري: 

فقست فؾتلكقث بؾ تاء افقحدة، ويطؾؼ ظذ ادذـر 

وادمكث وـذفؽ احلال ذم تاء ـؾ حققان مثؾ 

افدجاجة، واتػؼ ظذ هذا أئؿة افؾغة إٓ أكف كؼؾ 

صاحب افؽشاف واددارك ظـ أيب حـقػة ذم فػظ 

افـؿؾة،ويؼقل مجفقر أرباب افؾغة: إن افـؿؾة ـافشاة 

ـر وإكثك، ٕكف اشؿ جـس يؼال: واحلاممة يؼع ظذ افذ

كؿؾة ذـر وكؿؾة أكثك، وصاة ذـر وصاة أكثك ؾؾػظفا 

ممكث، وأما ادصداق ؾؿحتؿؾ فؾؿعـقغ ؾؾعؾ افتلكقث 

ـان ظذ افؾػظ وإن ـان ذم افقاؿع ذـرًا أو ممكثًا، 

ويؿؽـ أن يؼال: إن هذا آشتعامل ؾصقح، أٓ ترى إػ 

ضحل بعقراء وٓ ٓ ت»ؿقفف ظؾقف افصالة وافسالم: 

ؾنكف أتك بصقغ ادمكث واحلال أن « ظؿقاء وٓ ظجػاء

 إضحقة فقست بخاصة باإلكاث. واهلل أظؾؿ

 .(2/13، م 2004 )افؽشؿري

وإػ مثؾ هذا أصار ذم ـتاب آخر ؿال: واتػؼ أهؾ 

افؾغة أن افتاء ذم أشامء افبفائؿ فؾَقْحَدة دون افتلكقث، 

يراظك افؾػظ أيًضا.  فؽـ إوػ ذم إرجاع افضؿر أن

أن َؿَتادة دا ورد افؽقؾة دظا افـاس أن «: افؽشاف»وذم 

يسلفقه ظام هؿ شائؾقه، وـان أبق حـقػة ريض اهلل ظـف 

إذا ذاك صغًرا، ؾؼام وؿال: إن كؿَؾة شؾقامن ـاكت ذـًرا 

أم ُأكثك؟ ؾسؽت، ؾؼال أبق حـقػة رمحف اهلل: إهنا ـاكت 

[. ؿؾت: 18افـؿؾ: ] ڇ گ گ ڇأكثك فؼقفف تعاػ: 

تلكقث افػعؾ ؾقف َْٕجِؾ افؾػظ ؾؼط، ؾؾؿ يؾزم ـقهنا 

أكثك، ومل أجد أحًدا مـ افـَُّحاة يقاؾؼ اإلمام ذم تؾؽ 

قت ؽِّ ، م 2005 ) افؽشؿري "ادسلفة ؽر ابـ افسِّ

1/487). 

َكاَن الـَّبِيُّ َصذَّ اهللُ َعَؾْقِه َوَسؾََّم » "وجاء دم احلديث 

ْت إَِذا َسَجَد لَ  َؿٌة َأْن ََتُرَّ َبنْيَ َيَدْيِه َدَرَّ )مسؾؿ: «ْو َشاَءْت ََبْ

ْلِن (1/357 : اْلَبْفَؿُة بِاْلَػْتِح، َوَلُد الضَّ . َقاَل الطِّقبِيُّ

ِديِث  ُف: اْلبَْفَؿُة دِم احْلَ َذَكًرا َكاَن َأْو ُأْكَثى، َقاَل اأْلَْذَ

َماُم َأُبو َحـِقَػَة دِم  َكاَكْت ُأْكَثى بَِدلِقِل َأَراَدْت َكاَم َقاَل  اإْلِ

 .(2/720: م2002 افؼاري)َكْؿَؾِة ُسَؾْقاَمَن.....الخ
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 خاَتة البحث

 تقصؾ افبحث إػ كتائج ظدة:

يستخدُم هذا افباُب فؾدٓفِة ظذ ادمكَِّث  

ُد ادعـك  ِر، وٓ بدَّ مـ ؿريـٍة تزيُؾ افؾَّبَس وحُتدِّ َـّ وادذ

 ادؼصقِد.

افباِب مـظقٌر ؾقِف إػ افؾَّػِظ، افتَّلكقُث ذم هذا  

 وافتَّذـُر إِػ ادعـك.

ما ؾقِف افتَّاُء مـ هذا افباِب يؽقُن فؾؿمكَِّث،  

 وإِذا ُأريَد افتَّذـُر ؾال بدَّ مـ ؿريـٍة.

ة إِلزافة افؾَّبِس افذي   اتبع افعرب أشافقَب ظدَّ

 يعسي هذا افباب.

يـ وافـُّحاُة ذم حتدي  د ادراِد تبايـت آراُء ادػُسِّ

ؾؿـفؿ مـ ذهَب إِػ َأهنا  ڇ گ گ ڇمـ ؿقفِف تعاػ: 

ُأكثك، ومـفؿ مـ ذهَب إِػ َأنَّ ذفَؽ ٓ يستؼقؿ، إِْذ يقُز 

           َأْن يؽقَن ذـرًا. 

 

 ادصادر وادراجع

، حتؼقؼ حمؿد ظبد اخلافؼ ادذـر وادمكث، ابن األكباري

 .م1981ط-مرص-وزارة إوؿاف-ظضقؿة

، حتؼقؼ اإليضاح ذم ذح ادػصؾ اجب،ابن احل

دمشؼ، -إبراهقؿ ظبد اهلل، دار شعد افديـ

    .م1/2005ط

حتؼقؼ أمحد  إصالح ادـطؼ، ،يعؼوب، ابن السؽقت

 دار افساث.-حمؿد صاـر وظبد افسالم هارون

ادؽتبة -، حتؼقؼ حمؿد ظع افـجار اخلصائص ابن جـي،

 افعؾؿقة.

دار  ير وافتـقير،افتحر ابن عاشور، حمؿد الطاهر،

 .م1997-شحـقن، تقكس

 بروت، –دار صادر  فسان افعرب، ابن مـظور،

 هـ. 1414-افطبعة: افثافثة 

افتاج ادؽؾؾ بجقاهر أداب ظذ  ابن هطقل الصـعاين،

كسخة -خمطقط ـتاب ادػصؾ ذم صـعة اإلظراب،

 /ب.171-مؽتبة اإلشؽـدرية

 ية.، ضبعة ادـرذح ادػصؾ ابن يعقش الـحوي،

ؼ: بدر قؼحت، فؾؼراء افسبعة احلجة ، أبو عيل الػارد

راجعف ودؿؼف: ظبد ، بشر جقيايب-افديـ ؿفقجل

دار ادلمقن ، أمحد يقشػ افدؿاق-افعزيز رباح 

هـ  1413افطبعة: افثاكقة، ، فؾساث دمشؼ/ بروت

 .م1993 -

، ادحؼؼ: حمؿد ظقض مرظب، هتذيب افؾغة األزهري،

 إوػ،: افطبعة بروت، –افعريب  دار إحقاء افساث

 .م2001

ر بـ أيب خازم ـديقان بش برش بن أيب خازم،األسدي، 

 . 1960-دمشؼ -، حتؼقؼ ظزة حسـ إشدي
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 ادؼتبس ذم تقضقح ما افتَبَس اإلْسػـدري، أبو عاصم،

 .هـ1424-افؼرى أم جامعة-دـتقراه رشافة–

-ظامل افؽتب حتؼقؼ ـاطؿ بحر ادرجان، افتؽؿؾة، 

 .2/1999ط-بروت

، ـتاب افتعريػات، حتؼقؼ: ظع بـ حمؿد اجلرجاين،

ضبطف وصححف مجاظة مـ افعؾامء بنذاف افـاذ، 

 إوػ: افطبعة فبـان،–دار افؽتب افعؾؿقة بروت 

 .م1983- هـ1403

حاح، اجلوهري، حتؼقؼ أمحد ظبد افغػقر ظطَّار،  افصِّ

 .4/1990ط – بروت –دار افعؾؿ فؾؿاليـ 

، ادحؼؼ: د مفدي ـتاب افعغ، ؾقل بن أمحداخل

ادخزومل، د إبراهقؿ افسامرائل، دار ومؽتبة 

 اهلالل.

حتؼقؼ  افتخؿر، ،صدر الدين األفاضل اخلوارزمي،

ظبد افرمحـ افعثقؿغ، دار افغرب اإلشالمل، 

 .1/1990ط -بروت

، حتؼقؼ حسـ بـ ذح افؽاؾقة  الريض آسرتاباذي،

جامعة اإلمام حمؿد بـ -ػظلحمؿد بـ إبراهقؿ احل

 م.1993-ـه1014شعقد اإلشالمقة.

، افتـزيؾ ؽقامض حؼائؼ ظـ فؽشافا   :الزخمرشي

-افثافثة:افطبعة، بروت –افعريب افؽتاب دار

 ؾقام آكتصاف) بحاصقة مذيؾ افؽتاب. هـ1407

 ت) اإلشؽـدري ادـر ٓبـ( افؽشاف تضؿـف

 .[يؾعكافز فإلمام افؽشاف أحاديث وختريج( 683

حتؼقؼ ظبد افسالم هارون، اخلاكجل،  الؽتاب، سقبويه،

 افؼاهرة.

أذف  ديقان ظبقد بـ إبرص، عبقد بن األبرص،

 –أمحد ظدرة، دار افؽتاب افعريب، بروت 

 .1994/ط

حتؼقؼ رمضان ظبد افتقاب،  ادذـر وادمكث، الػراء،

 .2/1989افؼاهرة، ط-دار افساث

ع ؾاظقر، دار افؽتب ظ ديقان افػرزدق، الػرزدق،

 .1/1987ط بروت،–افعؾؿقة 

، حتؼقؼ: حمؿد بدر ؾقض افباري ظذ صحقح افبخاري 

 فبـان، –ظامل ادرهتل، دار افؽتب افعؾؿقة بروت 

 .م 2005 - هـ 1426 إوػ،: افطبعة

مرؿاة  عيل بن )سؾطان( حمؿد، ادال اهلروي، الؼاري،

فػؽر، بروت دار ا ادػاتقح ذح مشؽاة ادصابقح،

 .م2002 - هـ1422 إوػ،: افطبعة فبـان، –

افعرف  ، الؽشؿري حمؿد أكور شاه بن معظم شاه

، تصحقح: افشقخ افشذي ذح شــ افسمذي

بروت، فبـان، -حمؿقد صاـر، دار افساث افعريب 

 م. 2004-هـ 1425افطبعة: إوػ، 

افؽؾقات معجؿ  الؽػوي، أيوب بن موسى أبو البؼاء،

ظدكان  حتؼقؼ:  ادصطؾحات وافػروق افؾغقية،ذم



ر :حسغ يقشػ ؿزقو حسغ حمؿد بطايـة  50 َـّ ِث وادذ الِّ ظذ ادمكَّ    َدْؾُع افؾَّبِس ذم افؾَّػِظ ادمكَِّث افدَّ

 –حمؿد ادرصي، افـاذ: ممشسة افرشافة -درويش

 .بروت

ظامل افؽتب، بدون  ظؾؿ افدٓفة، خمتار، أمحد عؿر،

 تاريخ.

ادرادي أبو حمؿد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل 

ادؼاصد وادسافؽ بؼح أفػقة ابـ تقضقح  بن عيّل،

ؼقؼ: ظبد افرمحـ ظع شؾقامن، دار ذح وحت مافؽ،

 م.2008 -هـ 1428افػؽر افعريب، افطبعة: إوػ 

 مسؾم بن احلجاج أبو احلسن الؼشري الـقسابوري،

ادسـد افصحقح ادخترص بـؼؾ افعدل ظـ افعدل إػ 

حتؼقؼ: حمؿد ؾماد  رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ،

 .وتبر –ظبد افباؿل، دار إحقاء افساث افعريب 

بقمؾحؿ،   ظع حتؼقؼ: د. ،ادػصؾ ذم صـعة اإلظراب    

 .م1993 إوػ،: افطبعة بروت، –مؽتبة اهلالل 

 


