
DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES, VOl. 15, (December 2017) ISSN: 0794-9316 

 

http://www.degeljournal.org            1                                           UDUS SOKOTO 

 

ل في مسند إلامام أحمد بن حنبل عَّ
َ
ف
َ
: من معاني صيغت ت  

 دراست صرفيت تطبيقيت

 

 دمحم غمس مىس ى

:املقدمت  

الخمد هلل زب الػلمحن مـسف آلاياث وألامىز، والـالة والظالم غلى أػسف اإلاسطلحن دمحم ؿلى هللا غليىه وطلم ؿاخب 

.حىامؼ الهلم، وغلى آ له وصخبه اللظً ومً والاَم ئلى يىم الديً  

َفّػل في مظىد ؤلامام أخمد بً خىبل زخمه هللا، بػىىان
َ
مػاوي ؿيغت : وبػد فهرٍ اإلاقالت جدىاوى الخديث غً مػاوي ؿيغت ج

َفّػل ومػاهيها، ئخدي ؿيغ اإلاصيد الثالثي، .  جفػل في مظىد ؤلامام أخمد بً خىبل زخمه هللا
َ
يسيد الباخث أن يدزض ؿيغت ج

. ووي ؿيغت شيد فيها خسفحن الخاا وجلػيي الػحن لخإؤد مػاوي ؿسفيت اطخيبوها الـسفيىن   

بػد اإلاقدمت:   وطخدىاوى اإلاقالت الىقان الخاليت  

 الخػسيي باإلمام أخمد ابً خىبل مً خيث مىلدٍ ووؼأجه وحػلمه  ومظىدٍ ووفاجه. 

 من أغراض الزيادة عند الصرفيين 

 معاني صيغت تفعل عند الصرفيين 

  نماذج من صيغ تفعل الىاردة في املسند 

 الخاتمت والنتائج :

: التعريف باإلمام أحمد بن حنبل  

:نسبه  

َى ؤلامام أبى غبد هللا أخمد بً دمحم بً خىبل بً َالى بً أطد بً ئؤزيع بً غبد هللا بً خيان بً غبد هللا بً أوع بً غىف 

بً قاطى بً ماشن بً ػيبان بً ذَل بً ثػلبت بً غهابت بً ؿػب بً غلي بً بنس بً واةل الرَلي الؼيباوي اإلاسوشد أخد 

. iألاةمت ألاغالم  

ئن أخمد بً خىبل غسبي اليظب فهى ذَلي في وظبه ألبيه وػيباوي في وظبه ألمه، وػيبان وذَل أخىان مً بني بنس بً واةل 

قبيلت اػتهسث بالهمت والـبر وخظً البالا . ...ئخدد قباةل زبيػت  الػدهاهيت  التي جلخقي مؼ الىبي دمحم في هصاز بً مػد بً غدهان

.iiفي الجاَليت وؤلاطالم  
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:مىلده ونشأته  

واخخلي اإلاإزخىن في مىهً ميالؤٍ، فمً . ماهذ مىلدٍ في ػهس زبيؼ ألاوى، ومان ذلو في طىت أزبؼ وطخحن وماةت بػد الهجسة

ى حىحن في بوً أمه  قاةل ئهه ولد بمسو في بالؤ فازض خيث مان يػمل أبٍى وحدٍ مً قبل، ومً قاةل  ئهه جيا به ئلى بغداؤ َو

ر القىى ألاخحر َى الساجح غىد حمهىز اإلاإزخحن    iii.ثم مان اإلاىلد في مديىت الظالم، َو

:وذكر الخطيب البغدادي  

  iv.أن أخمدبً خىبل أؿله مً مسو وخمل مً مسو وأمه به خامل

فأما أبٍى دمحم فخخفق السواياث غلى أهه جىفي ػابا في الثالثحن، ويقدز أن وفاجه ماهذ في الظىت التي ولد فيها أخمد أد طىت أزبؼ 

ومان دمحم فازطا مً فسطان اإلاظلمحن يلبع مالبع الغصاة، فقد ذلس اإلاإزخىن، أهه مان حىديا ثم خـف . وطخحن وماةت

  v.ألاؿمعي هىع َرٍ الجىديت فقاى ئهه مان قاةدا،

 

:تعلمه  

فقد وحهخه أطسجه ئلى خفظ القسآن النسيم مىر وؼأجه ألاولى فدفظه، وظهسث غليه ألاإلاػيت مؼ ألاماهت والخقى ختى ئذا أجم 

لىذ وأها غليم أخخلي ئلى : خفظ القسآن النسيم وحػلم اللغت اججه ئلى الديىان ليخمسن غلى الخدسيس والنخابت، ولقد قاى في ذلو

  vi.النخاب ثم اخخلفذ ئلى الديىان وأها ابً أزبؼ غؼسة طىت

ى ؿبي مدل ثقت الريً يػسفىن مً السحاى واليظاا، وقد مان هجبه واطخقامخه أثسيً مالخظحن لهل أجسابه  ومان ابً خىبل َو

:وآبائهم، يخخرٍ آلاباا قدوة ألبىائهم ختى قاى بػم آلاباا  

را أخمد بً خىبل غالم يديم اهظسو ليي يخسج )  (ئوي أهقق غلى أوالؤد وأحيئهم باإلاإؤبحن لهي يخأؤبىا فما أزاَم يفلخىن، َو

viiوحػل يعجب  

:علماؤه  

ى ابً خمع غؼسة طىت في الػام الرد ماث فيه مالو وخماؤ بً شيد فظمؼ مً ئبساَيم بً طػد قليال ومً  هلب الػلم َو

ومً َغباؤ بً َغباؤ اإلاهلبي ومػخمسبً طليمان الخيمي وطفيان ابً غييىت الهاللي وأيىب ابً هجاز . َؼيم بً بؼحر فألثر وحىؤ

ودمحم بً طلمت الخساوي  وأبي مػاويت . ويديى ابً أبي شاةدة وغلي بً َاػم البريدد وقسان بً جمام وغماز بً دمحم الثىزد

اللسيس وغبد هللا بً ئؤزيع ومسوان بً مػاويت وغىدز وابً ُغليت ومخلد بً يصيد الخساوي ووليؼ فألثر ويحي القوان فبالغ 

م                                       viii.ودمحم بً ئؤزيع الؼافعي وغحَر
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:ومً مإلفاجه  

وألاطامي . والػلل ومػسفت السحاى، بسوايت ابىه غبد هللا. ويػد مظىد ؤلامام أخمد مً أػهس لخب الخديث وأوطػها: اإلاظىد

والننى وطإالاث أبي ؤاوؤ والػلل ومػسفت السحاى بسوايت اإلاسوذد وغحٍر ومظاةل ؤلامام أخمد، بسوايت ابىه غبد هللا وآخس بسوايت 

و الىزع بسوايت اإلاسوذد والسؤ غلى .والػقيدة بسوايت أبي بنس الخالى.ابىه أبي الفلل ؿالح وآخس بسوايت أبي ؤاوؤ السجظخاوي

د وألاػسبت وفلاةل الصخابت وطإالاث ألاثسم ألخمد بً خىبل وأخهام اليظاا    ixالجهميت والصهاؤقت والَص

ى ابً طبؼ 241وجىفي أخمد بً خىبل في وقذ اللحى مً يىم الجمػت في الثاوي غؼس مً ػهس زبيؼ ألاوى طىت : وفاته ٌ َو

جىفي أبي في يىم الجمػت ضخىة، وؤفىاٍ بػد الػـس : " وطبػحن طىت وؤفً بػد الػـس، قاى غبد هللا بً أخمد بً خىبل

x.الثىتي غؼسة ليلت خلذ مً ػهس زبيؼ ألاوى طىت ئخدي وأزبػحن  

:املسند  

وذَب قىم . لقد أهفق أخمد في حمؼ اإلاظىد هىاى أيام خياجه، كمىه ثالثحن ألي خديث خظب زوايت أبي الخظحن بً اإلاىاود 

ئلى أن غدؤ أخاؤيث اإلاظىد أزبػىن ألفا، وبػم اإلاظدؼسقحن ممً اَخمىا بالخديث مثل حىلد طيهس وهلليىى يقدزون أنها ؤون 

  xi....وأخاؤيث اإلاظىد قد اهخقيذ مً طبػماةت وخمظحن ألي خديث، زويذ مً ألثر مً طبػماةت صخابي... الثالثحن ألفا،

. ألي خديث، في  خىالي غؼسيً مجلدا27519وفي جدقيق أخمد دمحم ػالس وخمصة أخمد الصيً للمظىد خىالي   

 

: من أغراض الزيادة عند الصرفيين  

 وإلاا مان جدىيل ألابييت مً  ؿيغت ئلى أخسي إليجاؤ مػاوي مخخلفت مً الىظاةي الجصزيت لػلم الـسف، اخخلذ الصياؤة مهاهت 

:مسمىقت في أؤاا َرٍ الىظيفت، وقد قاى الػالمت غبد هللا بً فىؤد زخمه هللا  

ـــم جـسف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ xii لىيل مػنى أوللفظ خففىا  غلم مباوي ملـ  

يؼحر ابً فىؤد في َرا البيذ ئلى ئخدي وظاةي غلم الـسف ألاطاطيت ووي وظيفت ئيجاؤ مػاوي مخخلفت هديجت جدىيل ألابييت 

شياؤة اإلابنى جدى غلى : ومً اإلاػسوف أن الصياؤة مً خسوف طألخمىهيها يظبب شياؤة في اإلاػنى وفقا للقاغدة التي جقىى . املخخلفت

والقدامى أوى . xivاخلىلى: ولما أن الػسب جصيد في خسوف الفػل مبالغت فيقىلىن خال الص يا فاذا اهخهى قالىا. xiiiشياؤة في اإلاػنى

م في النؼي غً َرٍ الظاَسة، ئذ َم أوى مً اَخم بالىقىف غلى هبيػت  ؿيغت الهلمت وؤاللتها، خيث مان  مً أؤلىا ؤلَى

ىؤد وجلميرٍ طيبىيه حهىؤ حبازة في َرا اإلايدان لما هجدَا ألثر هطجا غىد ابً حني في خـاةـه  للخليل بً أخمد الفَس
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وفي لخاباث ابً ألاثحر مً بػدٍ وقد اَخم َإالا الػلماا بالىقىف غلى غلى هبيػت الػالقت بحن اللفظ بهيئخه الـسفيت وؿيغخه 

. xvواإلاػنى الرد جدى غليه الـيغت وما بحن الـيغت ومد لىلها مً اإلاىاطبت في الىكؼ والـياغت  

َرا باب افػىغلذ وما َى : ئن فلل ألاطبقيت في َرا الباب يسحؼ ئلى طيبىيه وأطخاذٍ الخليل خيث غقد بابا في لخابه وقاى

:غلى مثاله مما لم هرلٍس  

 (اغؼىػبذ ألازق ): مأنهم أزاؤوا اإلابالغت والخىليد لما أهه ئذا قاى: خؼً وقالىا اخؼىػً وطألذ الخليل فقاى:  قالىا

.    xviفاهما يسيد أن يجػل ذلو لثحرا غاما قد بالغ  

ثم جال ذلو حهىؤ الػلماا، خيث مان البً حني يد هىلى في َرا اإلالماز خيث جوسق للخديث غً َرا  وغقد بابا في 

باب في قىة اللفظ لقىة اإلاػني، فأوزؤ فيه ؿيغا اشؤاؤث مػاهيها هديجت شياؤة بػم الخسوف فيها : الخـاةف وغىىهه بقىله

:فقاى  

أد  : xviiاخؼىػىىا وجمػدؤوا: ومىه قىى غمس هنع هللا يضر . فمػنى خؼً ؤون مػنى اخؼىػً إلاا فيه مً جنسيس الػحن وشياؤة الىاو ... 

ومثله خال واخلىلي . اغؼىػب : أغؼب اإلاهان فاذا أزاؤوا لثرة الػؼب فيه قالىا : ولرلو قىلهم . اؿلبىا وجىاَىا في الخؼىت 

ى : لرلو قاى أبى الػباض. قدز : فاقخدز أقىي مػنى مً قىلهم . قدز واقخدز :... ومثله. وخلق واخلىلق وغدن واغدوؤن  َو

فمقخدز َىا أوفق مً قاؤز مً خيث مان اإلاىكؼ لخفخيم ألامس وػدة  (أخر غصيص مقخدز  ): مدم القياض قاى هللا طبداهه 

َظَبذ  ): وغليه غىدد قىى هللا غص وحل  . ألاخر 
َ
د
ْ
ْيَها َما ال

َ
َظَبْذ َوَغل

َ
َها َما ل

َ
وجأويل ذلو أن لظب الخظىت باإلكافت ئلى  (ل

:لفجاز في قىى الؼاغس: لبرة واخَخَمل اإلاصيد: ولما غبر بدِمل املجسؤ. xviiiالدظاب الظيئت أمس يظحر ومظخـغس  

 فدملذ بسة واخخملذ فجاز  أها اقدظمىا خوخيىا بييىا

.xixلصياؤة مػىاٍ (َرٍ الصياؤة  )فصاؤوا في اللفظ : ئلى قىله  

:معاني صيغ تفعل عند الصرفيين  

.جفّػل:" ؿيغت جفػل مً ئخدي ؿيغ اإلاصيد الثالثي بالخسفحن َما الخاا والخلػيي  

:  جدبؼ الباخث مػاوي َرٍ الـيغت فىحد أن أبسش اإلاػاوي اإلاخداولت لدي الـسفيحن حظػت ووي  

ى وغّديخه فخغّديxx.مواوغت فّػل ملػي الػحن لىبهخه فخيبه ولظسجه فخنظس-1
ّ

.وغؼيخه فخػص  xxi وغلمخه فخػلم وأّؤبخه 

ى
ّ
xxii.فخأؤب ووليخه فخىل  

.  وؤلاجخاذ يػني اجخاذ أؿل ماػخق مىه ذلو الفػلxxiv. وجبييخه أد اجخرجه ابىاxxiii.ؤلاجخاذ لخىطد ثىبه اجخرٍ وطاؤة- 2

  xxv.لخىطدث الدجس أد اجخرث الدجس وطاؤة
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والخهلي أد مػاهاة الفاغل الفػل ليدـل لدشجؼ أد جهلي الشجاغت xxvi.الخهلي لخـبر وجدلم جهلي الـبر والخلم- 3

xxvii.وغاهاَا لخدـل  

:قاى خاجم الواتي  

حن، واطدبق وؤَم 
َ
  xxviii فلً حظخويؼ الخلم ختى جدلما  جدلم غً ألاْؤه

جأثم أد : ثم ئنهم قالىا: وقاى بً حنيxxx. وجدسج وجهجد ججىب الجسح والهجىؤ أد الىىمxxix.الخجىب لخأثم أد ججىب ؤلاثم- 4

xxxiجسك ؤلاثم ومىه جدّىب أد جسك الخىب،  

ذ الػلم أد ػسبذ اإلااا حسغت بػد أخسي وخفظذ الػلم مظئلت بػد أخسي : الخدزيج- 5
ّ
xxxii.لخجّسغذ اإلااا وجدفظ  

غه  في قىله غصوحل: وقاى أبى خيان في فػل غه : يخجسَّ اا َؿِديٍد يخجسَّ ى ِمً مَّ
َ
ه ، فاذا أؤوى مىه  ): قاى  )َوُيْظق يقسب ئليه فيخنَس

وال : وال يهاؤ يظيغه أد . يخجسغه يخهلي حسغه (ػىد وحهه ووقػذ فسوة زأطه ، وئذا ػسبه قوؼ أمػااٍ ختى يخسج مً ؤبٍس 

 أن . يقازب أن يظيغه ، فنيي جهىن ؤلاطاغت 
ً
ا والظاَس َىا اهخفاا مقازبت ئطاغخه ئياٍ ، وججسع جفػل ، ويدخمل َىا وحَى

جدلم ، وأن يهىن إلاىاؿلت الػمل في مهلت : وأْن يهىن للخهلي هدى . غلمخه فخػلم : يهىن للمواوغت أد حسغت فخجسع لقىلو 

 : هدى 
ً
 فؼيئا

ً
 للمجسؤ أد . جفهم أد يأخرٍ ػيئا

ً
xxxiiiغدا الص يا وحػّداٍ: ججسغه لما جقىى : وأن يهىن مىافقا  

.لخأيمذ اإلاسأة أد ؿازث أيما: الـحروزة-6  

   xxxiv.لخعجل الص يا أد هلب عجلخه وجبيىه أد هلب بياهه: والولب- 7

ا وجنبر أد هلب أن يهىن لبحرا xxxv.و جىجص خىاةجه أد هلب ئهجاَش  

وأما جخىفه فهى أن يىقؼ أمسا يقؼ :  قاى طيبىيهxxxviجخىف مً لرا أد جىقؼ الخىف مىه،: الداللت غلى الخىقؼ وذلو مثل- 8

   xxxvii.بو فال جأمىه في خالو التي جهلمذ فيها أن يىقؼ أمسا

ى بمػنى ولي وجلبع بمػنى لبع: مىافقت ؿيغت جفّػل لألؿل الثالثي وذلو هدى- 9
ّ
 وزبما أغىذ َرٍ الـيغت غً xxxviii.جىل

.الثالثي لػدم وزوؤٍ لخهلم وجـدي  

: نماذج من صيغ تفّعل الىاردة في املسند  

 مسة خظبما جدـل غليه الباخث،  ويىزؤ الباخث َىا بػم الىماذج الىازؤة في 177وزؤث َرٍ الـيغت في اإلاظىد في خىالي 

: اإلاظىد غلى الىقان الخاليت  

:النقطت ألاولى  
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ل للداللت على اتخاذ ش يء عَّ
َ
ف
َ
:الىازؤة في" جىطد" لـيغت :  ت  

َىّطدمان زطىى هللا ؿلى هللا غليه و طلم ئذا أزاؤ أن يىام : الخديث اإلاسود غً البراا بً غاشب قاى -  1
َ
 يميىه ويقىى اللهم ج

.xxxixقني غرابو يىم ججمؼ غباؤك قاى فقاى أبى ئسخاق وقاى آلاخس يىم جبػث غباؤك  

ئذا والـيغت مؼخقت مً الاطم الىطاؤة، وقد أفاؤ الـسفيىن . و ؿيغت جىطد في الخديث يفيد اجخاذٍ ملسو هيلع هللا ىلص يدٍ اليمنى وطاؤة

:أن الـيغت جفيد اجخاذ ش يا، لما وضح ذلو الاطتراباذد ذلو قاةال  

. xl.لخىطدث الدجس أد اجخرث الدجس وطاؤة.  والاجخاذ يػني الجخاذ أؿل ماػخق مىه ذلو الفػل  

: خاوى الباخث غلى أن يدـل غلى اطخػماى املجسؤ الثالثي مً اللفظت.  ولم يسؤ اطخػماله مً الفػل املجسؤ الثالحي وطد

ما فّػل وجفّػل ألن ؿيغت فّػل جأحي للداللت غلى وظبت الص يا ئلى  الىطاؤة ولم يػثر ئال غلى اطخػماى اإلاصيد الثالثي مىه،  َو

.أؿله لفظقه ولّفٍس وظبه ئلى الفظق والنفس  

:الىطاؤ والىطاؤة:  وقد حاا في لظان الػسب مايدى غلى  أن ؿيغتي جىطد ووطد  غلى وشن جفػل وفّػل مؼخقان مً  

، الىطاؤ اإلاخهأ وقد جىطد ووطدٍ ئياٍ فخىطد ئذا حػله جدذ : الىطاؤ والىطاؤة املخدة والجمؼ وطاةد ووطد ابً طيدٍ وغحٍر

:زأطه قاى أبى ذؤيب  

xliوطسبلذ ألفاوي ووطدث طاغدد***   فنىذ ذهىب البئر إلاا جىػلذ   

ل للداللت غلى اجخاذ الجبل مأوا  لما في الخديث اإلاسود: ؿيغت: ومً ذلو ِه َزُحٍل مً قىمه مان خلي غلى أمه بػد : جَجبَّ  َزاّبِ
ًْ َغ

أبيه مان ػهد هاغىن غمىاض قاى إلاا اػخػل الىحؼ قام أبى غبيدة بً الجساح في الىاض خويبا فقاى أيها الىاض ئن َرا 

الىحؼ زخمت زبنم وؤغىة هبينم ومىث الـالخحن قبلنم وئن أبا غبيدة يظأى هللا أن يقظم له مىه خظه قاى فوػً فماث 

زخمه هللا واطخخلي غلى الىاض مػاذ بً حبل فقام خويبا بػدٍ فقاى أيها الىاض ئن َرا الىحؼ زخمت زبنم وؤغىة هبينم 

ومىث الـالخحن قبلنم وئن مػاذا يظأى هللا أن يقظم آلى مػاذ مىه خظه قاى فوػً ابىه غبد السخمً بً مػاذ فماث، ئلى 

فلما ماث اطخخلي غلى الىاض غمسو بً الػاؾ فقام فيىا خويبا فقاى أيها الىاض ئن َرا الىحؼ ئذا وقؼ فاهما يؼخػل : قىله

xlii... مىه في الجباى فخَجّبلىااػخػاى الىاز   

فخجبلىا في الخديث فػل أمس لخجبل غلى وشن جفّػل يفيد اجخاذ الجبل  أوالجباى مأوا، أد خروا َا مهاها جخخبئىن :  وؿيغت

ى الجبل . فيه، لرلو وظبذ الـيغت ئلى أؿل الص يا الرد اػخق مىه الفػل َو  

 مؼ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بترض واخد يخترضغً أوع بً مالو قاى مان أبى هلخت : الىازؤ في الخديث اإلاسود: جترض: ومما يدى غلى ؤلاجخاذ

.xliiiومان أبى هلخت خظً السمي فهان ئذا زمى أػسف الىبي ملسو هيلع هللا ىلص يىظس ئلى مىاقؼ هبله  
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ى : وؿيغت جترض ى الاجخاذ مً أؿل ذلو الص يا َو غلى وشن جفػل يفيد اجخاذ الترض وقايت مً ألاطلخت في ميدان الخسب، َو

:يقىى ابً مىظىز . الترض اإلاخخر وقايت  

ومل ش يا جترطذ به فهى مترطت لو وزحل جازض ذو جسض وزحل جساض ؿاخب جسض والخترض الدظتر بالترض ولرلو الختريع 

.xlivوجترض بالترض جىقى  

:النقطت الثانيت  

ل عَّ
َ
ف
َ
 أد ججىب الص يا، مً ذلو جدسحذ الىالىازؤ في الخديث الوىيل لػبد هللا بً غمس غً الثالثت :للداللت على التجنب: ت

الريً جىطلىا بأغمالههم الـالخت خحن أهبقذ غليهم الطخسة بػدما ؤخلىا في الغاز، خيث جىطل ألاوى ببر والديه وئخظاجه 

ئليهما، وجىطل الثاوي بخجىب الصوى مً ابىت غمه بػدما ؤفؼ ئليها ماةت ؤيىاز و حلع منها مجلع السحل مً اإلاسأة خىفا مً هللا، 

  

وقاى الثالث اللهم ئهو حػلم أوي لىذ اطخأحسث أححرا بفسق مً أزش فلما أمس ى غسكذ غليه خقه فأبى أن يأخرٍ وذَب "

."xlv...مىه وثمسجه له وأؿلخخهفخدسحذ وجسلني   

ى أمل  َرا   وؿيغت جدسحذ في الخديذ ماخىذة مً الخسج، ومػىاٍ َىا ججىب الخسج، وجدسج يفيد أهه ججىب َرا الخسج  َو

. اإلااى الرد ليع مً خقه  أمله وجىاوله بأد وحه مً الىحٍى لرلو حااث َرٍ الـيغت جدى غلى َرا الخدسج  

: وفي اللظان  

ى غلى الظلب مأهه طلب ذاجه ؤلاثم بالخىبت والاطخغفاز أو زام ذلو بهما وفي خديث  وجأثم السحل جاب مً ؤلاثم واطخغفس مىه َو

مػاذ فأخبر بها غىد مىجه جأثما أد ججىبا لإلثم يقاى جأثم فالن ئذا فػل فػال خسج به مً ؤلاثم لما يقاى جدسج ئذا فػل ما 

.  xlviيخسج به غً الخسج ومىه خديث الخظً ما غلمىا أخدا منهم جسك الـالة غلى أخد مً أَل القبلت جأثما  

غً ابً غمس قاى أمس ى زطىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص بـالة الػؼاا : ومماوزؤ في اإلاظىد للداللت غلى الخجىب جهجد الىازؤ في الخديث اإلاسود

 اإلاخهجدون ثم خسج فقاى لىال أن أػق غلى أمتي أمستهم أن يـلىا وجهجدختى ؿلى اإلاـلي واطديقظ اإلاظديقظ وهام الىاةمىن 

.xlviiَرا الىقذ أو َرٍ الـالة أو هدى ذا  

هام وؿلى، ووي ئذا مً ألاكداؤ لما أفاؤ : جهجد غلى وشن جفػل مً هَجد يهُجد بفخذ الػحن في اإلااض ي وكمها في اإلالازع لقػد

ى مً ألاكداؤ ومىه قيل لـالة الليل : برلو أبى بنس الساشد  هجد مً باب ؤخل و جهجد هام ليال و هجد و جهجد طهس َو

. xlviiiالخهجد و الخهجيد الخىىيم  

ى ججىب الىىم بالظهس .  واخخاز الـسفيىن أخد اإلاػىيحن َو  
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:النقطت الثالثت  

:  الىازؤ في الخديث اإلاسود" جمسق " مً ذلو :تفعل للداللت على التدرج  

 فخمسق غً فاهمت بيذ اإلاىرز غً أطماا قالذ أجذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص امسأة فقالذ يا زطىى هللا ئن لي ابىت غسيظا وئهه أؿابتها خـبت 

ا أفأؿله فقاى زطىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص لػً هللا الىاؿلت واإلاظخىؿلت . xlixػػَس  

.lالؼػس اهخثر وحظاقى مً مسق أو غحٍر (جمسق  )مسق يمسق بفخذ الػحن في اإلااض ي وكمها في اإلالازع  :  وؿيغت جمّسق مً  

جمػى، الىازؤة في : ومً قبيل ذلو في الداللت غلى الخدزيج ؿيغت.   واطخػماى الـيغت في الخديث يفيد خسوج الؼػس جدزيجيا

ا فأزاؤوا أن يـلٍى فظألىا زطىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص غً الىؿاى  خديث غاتؼت أن حازيت مً ألاهـاز شوحذ وأنها مسكذ فخمػى ػػَس

. liفلػً الىاؿلت واإلاظخىؿلت  

جمػى غلى وشن جفػل مً  مِػى يمَػى بفخذ الػحن في اإلااض ي وفخدها في اإلالازع، مػى الؼػس، َمَػوا مً باب حػب : وؿيغت

.liiحظاقى (جمػى  )طقى و   

:النقطت الرابعت  

 فخفقدٍالىازؤ في خديث أبي َسيسة أن امسأة طىؤاا أو زحال مان يُقّم اإلاسجد " جفقد""مً ذلو : تفعل للداللت على الطلب

زطىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص فظأى غىه فقالىا ماث فقاى أال لىخم آذهخمىوي به قالىا ئهه مان ليال قاى فقاى ؤلىوي غلى قبٍر فدلٍى فأحى قبٍر 

.liiiفـلى غليه  

جفقد جفيد أهه ملسو هيلع هللا ىلص هلبهما أو هلب اإلاسأة الظىؤاا أو السحل اللريً يىظفان اإلاسجد ويصيالن مىه القمامت ولم يجدَما : و ؿيغت

ا في اإلالازع: والـيغت مؼخقت مً. أو هلب أخدَما بػد فقدٍ غىدما بدث غىه وقد . فقد يفقد بفخذ الػحن في اإلااض ي ولظَس

اِةِبحن": وزؤث  َرٍ الـيغت في قىله غص وحل
َ
غ
ْ
ًَ ال اَن ِم

َ
ْم م

َ
َد أ َُ ُهْد

ْ
َزي ال

َ
 أ

َ
اَى َما ِلَي ال

َ
ق
َ
ْحَر ف

َّ
َد الو َفقَّ

َ
liv"الىمل] {َوج  

   :قاى ابً غاػىز 

َفّقد بمػنى هلب الفقد :  ؿيغت جفػل جدى غلى الولب، واػخقاق جفقد مً الفقد يقخط ي أن
َ
ولننهم جىطػىا فيه فأهلقٍى . ج

البدث غً الفقد ليػسف برلو أن الص يا لم : غلى هلب مػسفت طبب الفقد، أد مػسفت ما أخدثه الفقد في ش يا، فالخفقد

يىقف ومان الوحر مً حملت الجىد ألن لثحرا مً الوحر ؿالح لالهخفاع به في أمىز الجىد فمىه الخمام الصاحل، ومىه الهدَد 

...lvأيلا إلاػسفت اإلااا  
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أبي هلسة قاى خوبىا ابً غباض غلى مىبر البـسة فقاى قاى : وممايدى غلى الولب لرلو ؿيغت جىجص الىازؤة في خديث

ا زطىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص ئهه لم ينً هبي ئال له ؤغىة قد في الدهيا وئوي قد اخخبأث ؤغىحي ػفاغت ألمتي وأها طيد ولد آؤم يىم  جىجَص

. lvi..القيامت وال فخس وأها أوى مً جيؼق غىه ألازق وال فخس وبيدد لىاا الخمد وال فخس آؤم فمً ؤوهه جدذ لىاتي وال فخس  

جىجص  الص يا هلب ئهجاٍش يقاى جىجص الخاحت : هجص يىجص بفخذ الػحن في اإلااض ي وكمها في اإلالازع، جقىى :  وجىجص مً املجسؤ

. lviiاطدىجص الص يا جىجٍص...  وجىجص الىغد  

حاا : وجفػل ئذا بمػنى اطخفػل ومً ذلو ؿيغت أجثبذ الىازؤة في خديث غمسو بً قيع قاى طمػذ غبد هللا بً بظس يقىى 

وقاى آلاخس . يازطىى هللا أد الىاض خحر؟ قاى مً هاى غمٍس وخظً غمله: أغسابيان ئلى زطىى هللا غليه وطلم فقاى أخدَما

.ال يصاى لظاهو زهبا مً ذلس هللا غص وحل:  فقاىأجثبذ بهيازطىى هللا ئن ػساتؼ ؤلاطالم قد لثرث غلي فمسوي بامس   

ى مً. وأجثبذ أد أهلب به الثباث غلى الديً وألاغماى الـالخت ثَبذ يثُبذ بفخذ الػحن في اإلااض ي وكمها في اإلالازع ،  :     َو

مً الخبحن ": فخبيىىا: "ويأحي بمػنى هلب بيان  ألامىز غلى وحه الخثبذ وقد حاا َرا اإلاػنى في القسآن النسيم في قىله غص وحل

ى جفػل، أد جثبخىا واهلبىا بيان ألامىز فال حعجلىا فخدبػىا الخىاهس الخاهفت الخاهئت :  في اإلاىكػحن مً القسآن النسيم.َو  

ِمًىا: "ألاوى قىله غص وحل
ْ
ْظَذ ُمإ

َ
َم ل

َ
ال ُم الظَّ

ُ
ْين

َ
ى ِئل

َ
ق
ْ
ل
َ
ًْ أ

َ
ىا إلِا

ُ
ُقىل

َ
 ج

َ
ُىىا َوال َخَبيَّ

َ
ِ ف

َّ
ا َكَسْبُخْم ِفي َطِبيِل اَّلل

َ
(94: اليظاا)" ِئذ  

اِؤِمحن" :والثاوي قىله حػالى
َ
ُخْم ه

ْ
َػل

َ
ى َما ف

َ
ِبُدىا َغل ـْ ُخ

َ
ٍت ف

َ
ْىًما ِبَجَهال

َ
يُبىا ق ـِ

ُ
ْن ج

َ
ُىىا أ َخَبيَّ

َ
َبٍا ف

َ
اِطٌق ِبي

َ
ْم ف

ُ
( 6: الدجساث)" ِئْن َحاَال

فخثبخىا بمػنى اهلبىا  ): وقسأ بػم القساا. ػدة هلب البيان، أد الخأمل القىد ، خظبما جقخليه ؿيغت الخفػل : والخبحن 

ى ظهىز ألامس، والخثبذ الخدسد وجولب :  والخبحن.. الثابذ ، أد الرد ال يدبدى وال يدخمل هقيم ما بدا لنم جولب البيان َو

ى الـدق  .lviiiالثباث َو  

ما الخفػل بمػنى الاطخفػاى أد اهلبىا بيان ألامس وثباجه وال جتهىمىا فيه (فخثبخىا  )وقسيا )فخبيىىا :  وقاى الصمخؼسد  . lixَو

اهلبىا ئثباث ألامس وبياهه وال جقدمىا مً غحر زويت : ولالَما جفػل بمػنى اطخفػل التي للولب، أد . فخبيىىا : :وأبىخيان

ألهه قلما يهىن ئال بػد جثبذ ، وقد : وقاى الساغب . جبيىىا أبلغ وأػد مً فخثبخىا، ألن اإلاخثبذ قد ال يدبحن : وقاى قىم . وئيلاح 

والصخيذ ما قاى أبى غبيد، ألن جبحن السحل ال : قاى ابً غويت . مخقازبان : وقاى أبى غبيد َما ... يهىن الخثبذ وال جبحن 

.lxيقخط ي أن الص يا بان ، بل يقخط ي مداولت للخبحن ، لما أن جثبذ يقخط ي مداولت للخبحن ، فهما طىاا  

 خديث الىػمان بً بؼحر قاى حاا أبى بنس يظخأذن غلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص فظمؼ غاتؼت ووي زافػت ؿىتها غلى زطىى ًترضاومً ذلو 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأذن له فدخل فقاى يا ابىت أم زومان وجىاولها أجسفػحن ؿىجو غلى زطىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاى فداى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بيىه وبينها قاى 

أال جسيً أوي قد خلذ بحن السحل وبيىو قاى ثم حاا أبى بنس فاطخأذن غليه يتركاَا فلما خسج أبى بنس حػل الىبي ملسو هيلع هللا ىلص يقىى لها 

.lxiفىحدٍ يلاخنها قاى فأذن له فدخل فقاى له أبى بنس يا زطىى هللا أػسماوي في طلمنما لما أػسلخماوي في خسبنما  
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:ملازع جسكا مً: ًترضا:  ومما ًدل على الطلب صيغت  

زض ي يسض ى بنظس الػحن في اإلااض ي وفخدها في اإلالازع، والـيغت غلى وشن جفػل جفيد أهه ملسو هيلع هللا ىلص لخظً خلقه  وخظً مػاػسجه 

ً غلى َرا الولب . ألَله  ػسع يـالح أم اإلاإمىحن اهنع هللا يضر ويولب زكاَا بػد ما حسي بيىه وبينها مً الخالف فجااث الـيغت لخبَر

.الرد قد الجىحي به غحر َرٍ الـيغت في َرا اإلاىكؼ وفي َرا الظياق  

:النقطت الخامست  

:للداللت على املطاوعت والتكثير: تفعل  

بيىما زطىى هللا ؿلى هللا غليه : غمسو بً ميمىن غً غبد هللا قاى  ومما يدى غلى اإلاواوغت والخنثحر ؿيغت جقوػذ  في خديث 

و طلم طاحد وخىله هاض مً قسيؽ ئذ حاا غقبت بً أبي مػيى بظال حصوز فقرفه غلى ظهس زطىى هللا ؿلى هللا غليه و طلم 

فلم يسفؼ زأطه فجااث فاهمت فأخرجه مً ظهٍس وؤغذ غلى مً ؿىؼ ذلو قاى فقاى اللهم غليو اإلاأل مً قسيؽ أبا حهل بً 

َؼام وغخبت بً زبيػت وػيبت بً زبيػت وغقبت بً أبي مػيى وأميت بً خلي أو أبي بً خلي ػػبت الؼاك قاى فلقد زأيتهم 

.lxiiأوؿاله فلم يلق في البئرجقوػذ قخلىا يىم بدز فألقىا في بئر غحر أن أميت أو أبيا   

في الخديث مػنى اإلاواوغت بدخقديس قوػذ أوؿاله فخقوػذ لما جدى لرلو غلى الدؼديد والخنثحر في وصيغت  تقطع 

قوؼ يقوؼ بفخذ الػحن في اإلااض ي  واإلالازع، : ووي مً.ذلو  

اَب   ":وقد وزؤث َرٍ الـيغت في القسآن النسيم بىفع اإلاػنى في قىله غص وحل 
َ
َػر

ْ
ُوا ال

َ
َبُػىا َوَزأ ًَ اجَّ ِري

َّ
ًَ ال ِبُػىا ِم ًَ اجُّ ِري

َّ
 ال

َ
أ َبرَّ

َ
 ج
ْ
ِئذ

ْطَباُب 
َ ْ
َػْذ ِبِهُم ألا

َّ
و

َ
ق
َ
 والخقوؼ الاهقواع الؼديد ألن أؿله مواوع قوػه بالدؼديد ملاغي قوؼ بالخخفيي وقاى امسؤ lxiii"َوج

:القيع  

lxivغؼيت حاوشها خماة وػحززا***  جقوؼ أطباب اللباهت والهىي   

:النقطت السادست  

وما أوى ما : أجخىف الىازؤ في الخديث الرد طأى غبد هللا بً طالم زطىى هللا غليه وطلم مايلي: تفّعل للداللت على التىقع

يأمل مىه أَل الجىت ومً أيً يؼبه الىلد أباٍ وأمه فقاى زطىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخبروي بهً حبريل غليه الظالم آهفا قاى ذلو غدو 

اليهىؤ مً اإلاالةنت قاى أما أوى أػسان الظاغت فىاز جخسج مً اإلاؼسق فخدؼس الىاض ئلى اإلاغسب وأما أوى ما يأمل مىه أَل 

الجىت شياؤة لبد خىث وأما ػبه الىلد أباٍ وأمه فاذا طبق ماا السحل ماا اإلاسأة هصع ئليه الىلد وئذا طبق ماا اإلاسأة ماا السحل 

هصع ئليها قاى أػهد أن ال ئله ئال هللا وأهو زطىى هللا وقاى يا زطىى هللا ئن اليهىؤ قىم بهذ وئنهم ئن يػلمىا باطالمي يبهخىوي 

غىدك فأزطل ئليهم فاطألهم غني أد زحل ابً طالم فينم قاى فأزطل ئليهم فقاى أد زحل غبد هللا بً طالم فينم قالىا خحرها 
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وابً خحرها وغاإلاىا وابً غاإلاىا وأفقهىا وابً أفقهىا قاى أزأيخم ئن أطلم حظلمىن قالىا أغاذٍ هللا مً ذلو قاى فخسج ابً طالم 

 فقاى أػهد أن ال ئله ئال هللا وأن دمحما زطىى هللا قالىا ػسها وابً ػسها وحاَلىا وابً حاَلىا فقاى ابً طالم َرا الرد لىذ

مىهأجخىف   

م بيبىجه وخظدَم  وؿيغت جفّػل جفيد أن ابً طالم مان يخىقؼ ذلو مً اليهىؤ إلاػسفخه بهم مً غداوتهم بالسطىى ملسو هيلع هللا ىلص ولفَس

ألن خاف أؿله خىف بنظس غحن الفػل فاطدثقلذ الىاو . خاف يخاف بنظس الػحن في اإلااض ي وفخدها في اإلالازع:ووي مً. ئياٍ

. فقلبذ ألفا  

ا: قاى الليث وقالىا ... خاف يخاف خىفا وئهما ؿازث الىاو ألفا في يخاف ألهه غلى بىاا غمل يػمل فاطدثقلىا الىاو فألقَى

خاف ومان خدٍ خِىف بالىاو منظىزة فألقىا الىاو بـسفها وأبقىا الـىث واغخمد الـىث غلى فخدت الخاا فـاز مػها ألفا 

.lxvليىت  

:النقطت السابعت  

:الىازؤ في الخديث: تهدمذ و جنؼفذ: ؿيغخا: مً ذلو: تفعل للداللت على املبالغت   

خدثىا ابً أبي غدد غً خميد قاى طئل أوع َل مان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص يسفؼ يديه فقاى قيل له يىم الجمػت يا زطىى هللا - 12884

لو اإلااى قاى فسفؼ يديه ختى زأيذ بياق ئبويه فاطدظقى  ولقد زفؼ يديه وما هسي في الظماا ... قدى اإلاوس وأحدبذ ألازق َو

سخابت فلما قليىا الـالة ختى ئن قسيب الداز الؼاب ليهمه السحىع ئلى أَله قاى فلما ماهذ الجمػت التي جليها قالىا يا زطىى 

هللا تهدمذ البيىث واخخبظذ السلبان فخبظم زطىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص مً طسغت ماللت ابً آؤم وقاى اللهم خىاليىا وال غليىا فخنؼفذ 

. lxviغً اإلاديىت  

َدم يهدم بفخذ : وتهدم مً. وؿيغت تهدمذ جدى غلى اإلابالغت في ػدة تهدم البيىث هديجت ألامواز الغصيسة التي هصلذ باإلاديىت

ا في اإلالازع lxviiو تهدم و َدمىا بيىتهم ػدؤ للنثرة وقاى الساشد .  الػحن في اإلااض ي ولظَس  

ووي . ؿيغت جنؼفذ جفيد اإلابالغت في جنؼي السخب غً الظماا بػد ؤغىجه ؿلى اله غليه وطلم اإلاظخجابت فىزا: ولرلو

ا في اإلالازع: مً ويدخمل لرلو أن جهىن الـيغخان للداللت غلى الخدزج في . لؼي ينؼي بفخذ الػحن في اإلااض ي ولظَس

.lxviiiالبىاا طقى ػيئا فؼيئا (تهدم ) : التهديم وؤلالدؼاف ئذ يقاى  

:النقطت الثامنت  

 الىازؤ في خديث غاتؼت أن امسأة حااث الىبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالذ يا زطىى هللا ئن لي شوحا ولي كسة أتشبع:  تفعل للداللت على التكلف

ى لرب فقاى زطىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص اإلادؼبؼ بما لم يػى لالبع ثىبي شوز lxixوئوي أحؼبؼ مً شوجي أقىى أغواوي لرا ولظاوي لرا َو  
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ػبؼ يؼبؼ :  ووي مأخىذة مً. أحؼبؼ في الخديث يفيد مػنى الخهلي مً اإلاسأة  مً قبل ما جصغمه مً غوايا شوحها ئليها: وؿيغت

.بنظس الػحن في اإلااض ي وفخدها في اإلالازع  

:النقطت التاسعت  

لىذ أها وغلي زفيقحن في غصوة ذاث الػؼحرة فلما هصلها زطىى : خديث غماز بً ياطس قاى تتربنا : تفعل للداللت على الصيرورة

هللا ؿلى هللا غليه و طلم وأقام بها زأيىا هاطا مً بنى مدلج يػملىن في غحن لهم في هخل فقاى لي غلي يا أبا اليقظان َل لو ان 

هأحي َإالا فىىظس ليي يػملىن فجئىاَم فىظسها ئلى غملهم طاغت ثم غؼيىا الىىم فاهولقذ أها وغلي فاكوجػىا في ؿىز 

مً جلو  جتربىا مً الىخل في ؤقػاا مً التراب فىمىا فىهللا ما أَبىا الا زطىى هللا ؿلى هللا غليه و طلم يدسلىا بسحله وقد

..الدقػاا فيىمئر قاى زطىى هللا ؿلى هللا غليه و طلم لػلي يا أبا جساب إلاا يسي غليه مً التراب  

جسب يترب بنظس الػحن في اإلااض ي وفخدها في اإلالازع، وجترب حػفس بالتراب : جتربىا جفيد أنهما ؿازا مختربحن بالتراب مً: وصيغت

. lxxولـق به التراب  

: لصق به التراب ، قاى أبى ذؤيب : وجترب   

 الىازؤة  في خديث حجاج بً الظاةب بً أبي تأًمت: مخترب ولهل حىب مطجؼ مً ذلو***  فـسغىه جدذ التراب فجىبه

مىه جأيمذ لبابت بً غبد اإلاىرز ألاهـازد أن حدجه أم الظاةب خىاض بيذ خرام بً خالد ماهذ غىد زحل قبل أبي لبابت 

ا ئال أن يلصمها  ا خرام بً خالد زحال مً بني غمسو بً غىف بً الخصزج فأبذ ئال أن جدى ئلى أبي لبابت وأبى أبَى فصوحها أبَى

ا فألخقها بهىاَا ا ئلى زطىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاى زطىى هللا ملسو هيلع هللا ىلص وي أولى بأمَس .lxxi...الػىفي ختى ازجفؼ أمَس  

ى مًوصيغت تأًمت  ا في اإلالازع جقى :في الخديث يفيد ؿحروزة اإلاسأة أيمت َو : لباب فَػل يفِػل بفخذ الػحن في اإلااض ي ولظَس

آم يئيم، وقد آمذ اإلاسأة مً شوحها مً باب باع و أيىما، ألايامى الريً ال أشواج لهم مً السحاى واليظاا الىاخد منهما أيم طىاا 

.  lxxiiمان جصوج مً قبل أو لم يتزوج وامسأة أيم بنسا ماهذ أو ثيبا  

: النقطت العاشرة  

 جفنس الىازؤ في خديث غبد السخمً بً غبد هللا غً أبيه ابً مظػىؤ قاى بيىما زحل فيمً مان قبلنم مان :تفّعل بمعنى فّعل

 في مملنخه فخفنس فػلم أن ذلو مىقوؼ غىه وأن ما َى فيه قد ػغله غً غباؤة زبه فدظسب فاوظاب ذاث ليلت مً قـٍس

فأؿبذ في مملنت غحٍر وأحى طاخل البدس ومان به يلسب اللبن باألحس فيأمل ويخـدق بالفلل فلم يصى لرلو ختى زقي أمٍس 

ئلى ملنهم وغباؤجه وفلله فأزطل ملنهم ئليه أن يأجيه فأبى أن يأجيه فأغاؤ ثم أغاؤ ئليه فأبى أن يأجيه وقاى ما له وما لي قاى 

فسلب اإلالو فلما زآٍ السحل ولى َازبا فلما زأي ذلو اإلالو زلم في أثٍس فلم يدزله قاى فىاؤاٍ يا غبد هللا ئهه ليع غليو مني 

 في أمسد فػلمذ أن ما جفنسثبأض فأقام ختى أؤزله فقاى له مً أهذ زخمو هللا قاى أها فالن بً فالن ؿاخب ملو لرا ولرا 



DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES, VOl. 15, (December 2017) ISSN: 0794-9316 

 

http://www.degeljournal.org            13                                           UDUS SOKOTO 

 

أها فيه مىقوؼ فاهه قد ػغلني غً غباؤة زبي فترلخه وحئذ َاَىا أغبد زبي غص وحل فقاى ما أهذ بأخىج ئلى ما ؿىػذ مني 

قاى ثم هصى غً ؤابخه فظيبها ثم جبػه فهاها حميػا يػبدان هللا غص وحل فدغىا هللا أن يميتهما حميػا قاى فماجا قاى لى لىذ 

.lxxiiiبسميلت مـس ألزيخنم  

ر
ّ
ى مً تفك . lxxivفنس يفنس بفخذ الػحن في اإلااض ي وكمها في اإلالازع:  َو  

:الخاتمت  

ومما طبق بيبدو أن اإلاقالت جىاولذ الخػسيي باإلمام أخمدبً خىبل مً خيث اليظب واإلاىلد واليؼأة والخػلم والػلماا 

واإلاإلفاث وختى الىفاة ثم  هبرة غً اإلاظىد، ثم جىاولذ الخديث غً مػاوي ؿيغت جفػل غىد الـسفيحن وخاوى الباخث جوبيق 

منها مايدى غلى ؤلاجخاذ لخىطد وججبل وجترض، ومنها . جلو اإلاػاوي في مظىد ؤلامام أخمدبً خىبل  خيث أحى بىماذج مً اإلاظىد

مايدى غلى الخجىب لخدسج وجهجد ومنها مايدى غلى الخدزج لخمسق وجمػى ومنها ما يدى غلى الولب لخفقد وجىجص وجسكا ومنها 

مايدى غلى اإلاواوغت لخقوؼ ومنها مايدى غلى الخىقؼ لخخىف ومنها مايدى غلى اإلابالغت لتهدم ومنها مايدى غلى الـحروزة 

. وآخس ؤغىاها أن الخمد هلل زب الػاإلاحن.  لخأيم وجترب وما يأحي غلى مػنى فّػل لخفنس  

:الهىامش واملراجع  

 

                                                           
i - ، 455  ؾ 7 منخبت الـفا، بالجازيخ جطحر أغالم الىبالا، الرَبي دمحم بً أخمد بً غثمان 
ii- الجمػت الظاغت الظابػت ؿباخا   www.articles islamweb.net 23-5-2014   

iii  - ،7: م   ؾ1984 ؤاز النخاب اللبىاوي بحروث 1، نؤلامام أخمد بً خىبلمـوفى الؼنػت   
iv - ،ؤاز النخب الػلميت جازيخ بغداؤ أو مديىت الظالم،الخويب البغداؤد، أبىبنس أخمد بً غلي 

  181 ؾ 5بحروث لبىان ج 
v  -8مـوفى الؼنػت، اإلاسحؼ الظابق ؾ 

vi - الجمػت الظاغت الظابػت ؿباخا  www.articles islamweb.net 23-5-2014   
vii -   اإلاسحؼ هفظه

viii 456 الرَبي، اإلاسحؼ الظابق ؾ 
ix - الجمػت الظاغت الظابػت ؿباخا  www.articles isamweb.net 23-5-2014   
x -الجمػت الظاغت الظابػت ؿباخا  www.articles islamweb.net 23-5-2014  
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xi  - 3 24مـوفى الؼنػت، اإلاسحؼ الظابق ؾ 

xii - ،وؼس اإلاسخىم غبد هللا الخـً السؿحن في غلم  الـسفابً فىؤد غبد هللا، غالمت الظىؤان ،

 9اليظاز، بال موبػت وال جازيخ ؾ،
xiii ،بت،  القاَسة، اللهجاث الػسبيت وؼأة وجوىزا، غبد الغفاز خامد َالى، الدلخىز  منخبت َو

  437م ؾ،20009 3ن،
xiv -  ،جدقيق الؼيخ أخمد ؿقس، الـاخبي في فقه اللغت،ابً فازض، أبى الخظحن أخمد بً شلسيا 

 459م  ؾ، 2005، مإطظت املخخاز،1ن،
xv  -  ،اإلانخبت الػـسيت،  ؤلاعجاش الـسفي في القسآن النسيمَىداود غبد الخميد أخمد يىطي ،

م   2002
xvi -  ،جدقيق غبد الظالم  دمحم َازون، لخاب طيبىيهطيبىيه أبى بؼس، غمسو بً غثمان بً قىبر ،

   75 بدون جازيخ، ؾ 1ؤاز الجيل بحروث، ن،
xvii  - غلظ، جمػدؤوا حؼبهىا بػيؽ مػد بً غدهان وماهىا أَل قؼي وغلظ في اإلاػاغ: جمػدؤ . 

xviii -  ،غبد الخنيم بً دمحم، اإلانخبت الخـاةف (ئمام الػسبيت  )ابً حني، أبى الفخذ غثمان ،

  189 ؾ3الخىقيفيت، ج،
xix --  ،189 ؾ3ابً حني، اإلاسحؼ  الظابق  
xx ،24ؤاز ألاقص ى بال جازيخ  ؾ . ػرا الػسف في فً الـسف الخمالود أخمد 

xxi 72ؾ4طيبىيه، اإلاسحؼ الظابق، ج 
xxii دمحم ؿالح خظحن، جدقيق وػسح الخـً السؿحن، الوبػت ألاولي ؤاز الفنس بحروث لبىان 

 420 وؼس غبد هللا اليظاز ؾ1984
xxiii 24 الخمالود، اإلاسحؼ الظابق ؾ 
xxiv244 ؾ 4 خاػيت الـبان غلى ألاػمىوي، ج 
xxv لخاب ػسح ػافيت بً الخاحب في غلم الـسف، جدقيق الدلخىز غبد اإلاقـىؤ دمحم غبد 

 260اإلاقـىؤ، منخبت الثقافت الديييت ػازع  بىز طػيد ،القاَسة ؾ
xxvi24 الخمالود، اإلاسحؼ الظابق ؾ 

xxvii244 ؾ 4 خاػيت الـبان غلى ألاػمىوي ج 
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xxviii -   ،75م ؾ2009 ؤاز الوالتؼ، القاَسة، ؤزوض في الخـسيي،دمحم مديي الديً غبد الخميد 

xxix 244 اإلاسحؼ هفظه 
xxx24 الخمالود، اإلاسحؼ الظابق ؾ  

xxxi55-54 ؾ3 ابً حني، اإلاسحؼ الظابق، ج 
xxxii25 الخمالود، اإلاسحؼ الظابق ؾ 

-xxxiii ألاولى، ؤاز : الوبػت : ، ؤاز اليؼس جفظحر البدس املخيى أبى خيان ألاهدلس ي، دمحم بً يىطي ، 

  م2001- - بحروث / لبىان- النخب الػلميت 

-xxxiv244 ؾ 4 خاػيت الـبان غلى ألاػمىوي، ج 
xxxv -246دمحم ؿالح خظحن، اإلاسحؼ الظابق ؾ 

xxxvi -25الخمالود اإلاسحؼ الظابق ؾ 
xxxvii - 73ؾ4طيبىيه ، اإلاسحؼ الظابق، ج 

xxxviii -426دمحم ؿالح خظحن، اإلاسحؼ الظابق ؾ 
xxxix -  ،ابً خىبل، ؤلامام أخمد بً دمحم، اإلاظىد، حػليق،أخمد الصيً  موبػت ؤاز الخديث، الوبػت

     184- 183 ؾ 14م  ج 1995 1
xl،260 ؾ1 ؤلاطتراباذد، اإلاسحؼ الظابق، ج 

xli ،ابً مىظىز ؤلافسيقي، لظان الػسب، جدقيق غامس أخمد خيدز وغبد اإلاىػم خليل ئبساَيم  

  563 ؾ 3م وؼس دمحم غلي بيلىن،   ج2003 1موبػت ؤاز النخب الػلميت ن
xlii - 328-327 ؾ2ابً خىبل، اإلاسحؼ الظابق، ج  

xliii  - 276 ؾ 11ابً خىبل، اإلاسحؼ الظابق، ج  
xliv - 38 ؾ  6اإلاسحؼ الظابق جدقيق غامس أخمد خيدز وشميله، ج 
xlv -322- 319 ؾ 5ابً خىبل، اإلاسحؼ الظابق، ج    

xlvi -  5 ؾ 12ابً مىظىز، اإلاسحؼ الظابق، ج  
xlvii -415-414 ؾ4ابً خىبل، اإلاسحؼ الظابق، ج   
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xlviii -،م، 1998 3الساشد، دمحم بً أبي بنس بً غبد القاؤز، مخخاز الصخاح، ؤاز بً لثحر، ن

   691-690ؾ
xlix -  433-432 ؾ 17ابً خىبل، اإلاسخؼ هفظه، ج 

l409 ؾ10الظابق،ج:  ابً مىظىز، اإلاسحؼ 
li - 433 ؾ17ابً خىبل،  ؤلامام أخمد، اإلاسحؼ الظابق، ج 

lii الفيىمي، أخمدبً دمحم بً غلي اإلاقسب، اإلاـباح اإلاىحر في غسيب الؼسح النبحر ، اإلانخبت الػـسيت 

 297 ؾ 2007
liii 372 ؾ 8 ابً خىبل، اإلاسحؼ الظابق، ج 
liv - 20: طىزة الىمل آلايت 
lv ،م وؼس 1997 ابً غاػىز،دمحم الواَس ، الػالمت، جفظحر الخدسيس والخىىيس، ؤاز مـس للوباغت

 245 ؾ8ؤاز سخىىن لليؼس والخىشيؼ جىوع، املجلد الثامً ج
lvi 202 ؾ13 ابً خىبل، اإلاسحؼ الظابق،ح  

lvii ، اإلاعجم الىطيى، ن م، موابؼ ألاوقظذ، ػسلت ؤلاغالهاث 1985 3 أبساَيم أهيع وشمالٍؤ

  939ؾ 2الؼسقيت، ج،

lviii -231، ؾ 26-25ابً غاػىز، اإلاسحؼ الظابق،  ج 
lix -  الصمخؼسد، مدمىؤ بً غمس حاز هللا، النؼاف غً خقاةق الخجزيل وغيىن ألاقاويل في وحٍى

  554 ؾ1م ج1966الخأويل، موبػت مـوفى البابي الخلبي وأو الؤٍ بمـس، الوبػت ألاخحرة، 
lx  -342 ؾ 3أبى خيان ألاهدلس ي، اإلاسحؼ الظابق، ج   

lxi -  160-159،ؾ14ابً خىبل، اإلاسحؼ الظابق، ج   
lxii -  9، ؾ 4ابً خىبل،  اإلاسحؼ الظابق، ج 

lxiii - 166:طىزة البقسة آلايت 
lxiv - 98-97 ؾ 2-1ابً غاػىز ،  اإلاسحؼ الظابق، ج 
lxv120ؾ9 ابً مىظىز ، اإلاسحؼ الظابق، ج  

lxvi 46 ؾ 11 ابً خىبل، اإلاظىد، اإلاسحؼ الظابق، ج 
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lxvii  -  692الساشد، ٍاإلاسخؼ الظابق، ؾ 

lxviii -   ،اإلاسحؼ الظابق ، ، ئبساَيم أهيع وشمالٍؤ
lxix -573 ؾ 17ابً خىبل، اإلاسحؼ الظابق، ج  

-lxxاإلاسحؼ الظابق، ج ،  86 ؾ2 أبساَيم أهيع وشمالٍؤ
lxxi - ،327، ؾ18-ابً خىبل، اإلاسحؼ الظابق 

lxxii36 الساشد، اإلاسحؼ الظابق، ؾ  
lxxiii -  213 ؾ4ابً خىبل، اإلاسحؼ الظابق، ج  
lxxiv - 509الساشد، اإلاسحؼ الظابق، ؾ  


