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 الممخص:
ال " فماًلا  , تتضح معالم الصيغة لياا أن   ال ُيكتفى ببيان معنى الكممة المعجمي بل ال بدَّ  يبدو أنَّو

 أن   دَّ باا ي، باااال المعجماي المابتبب بمادتياا المغوياة سر   بيكفااي لبياان معناى ساغاتغفبي بياان معناىاا ال
ااا، وىااااااو ىناااا و ن سضااام  لاااى نلاااص معناااى الصااايغةيُ  الغاااين والتاااا  التاااي تااادل  ماااى ، أو األلااا  و يلع  ف  ت  اغ 

, أي  نَّ المغااة ال ت اا   نااد لاادود كماا  ي1س وائااد أمًلمااة أكاابة كًليااب  "، وفااي بااا  معاااني صااي  الالبماا 
أصااواتيا, وال لاادود تكاااوين معنااى معجمااي لياااات ألنَّيااا نوااام متااا ل  ماان مغااتويا ,  واماااو ابتباااب تماااص 
ااف ب   اان صاالة المغااة نفغاايا. والصااو  أول  نااة لااو, وصاالة تكااوين تمااص المغااتويا  ُمغ  المغااتويا  المكوة

يو ما ي كن بالشبوع في أن  يتآل  مع غيبه من أصاوا  المغاة اأُلكاب, با تمااد  وا اد , فتمص المغتويا 
صااااوتية  ائمااااة  مااااى تل ياااا  ضاااابو  االنغااااجام والتماًلاااال الصااااوتي, الااااني تمياااال  ليااااو ببيعااااة النباااا  

ااا ملصاامتو النيائيااة تكااوين ب نيااة لمكممااة بصاايغة معينااة كاناا   ااد اكتغااب  معن ااى معجمي ااا , ي2سالبشاابي ممَّ
ا, لتااادكل الكمماااة التااي غاااب  وأن  اكتغاااب  معناااى معجمي ااا اغااات ب لياااا فااي أصااال الوضاااع ماااداب لصاايغتي

 .ي3سالبنيوية ممَّا ىو ل ل االىتمام الصبفي
غيااب أنَّااو األمااب المغاامَّم بااو أنَّ البنيااة الصاابفية صاااللة لمداللااة  مااى أكًلااب ماان بااا  صاابفي والااد, 

ااا يجعاال التمااال داللتيااا  مااى أكًلااب ماان بمعنااى أن بعااب األبااوا  الصاابفية تشااتبص باابعب الصااي ,  ممَّ
باا  صابفي أماب ا وابد ا, يتابص أًلابه فاي تلدياد داللاة المفابد  تبع اا لداللاة الصايغة نفغايا بلغا  انتغااابيا 

 لمبا  الصبفي.



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال 

 
 

 
 

 

 
 4498 

من ىنا جا   فكب  البلث لتغمب الضو   مى مواىب االلتمال في البنية الصبفية, متكنين مان 
اللديث األببعة  ينة لمدباغاة. فاتم بلاث االلتماال فاي ملااوب  اد ,  نصوص اللديث النبوي في كت 

ملااااوب االغاااامية والمصاااادبية, وملااااوب التاااانكيب والت نيااااث, وملااااوب ا فااااباد والجمااااع, وملااااوب األصااااول 
 االشت ا ية.

 .(الحديث النبوي, الرواية, اختالف الداللة, الترجيح المغوياالحتمال, سالكمما  المفتالية: 
Morphological possibility in the texts of the Prophet's hadith 

The Four Origins Books 

Al Kafi by Sheikh Al Kulayni (329 A.H). 

Who does not attend the jurist by Sheikh Al-Saduq (381 AH) 

Refinement of the rulings, and insight into what differed from the  

news by Sheikh Al-Tusi (460 AH)  choice 
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ABSTRACT: 

Language does not stop at the limits of creating its sounds, nor does it 

limit the formation of a lexical meaning for it; Because it is a system 

consisting of levels, the basis of which is the interrelation of those levels that 

make up it, and the correctness of the formation of those levels results in the 

correctness of the language itself. And the voice is the first of those levels, it 

is what takes the beginning to be accommodating with other sounds of the 

other language, by adopting phonetic rules based on achieving harmony and 

phonetic symmetry, which the nature of human speech tends to, and the final 

result is the formation of a structure for the word in a specific formula that 

had acquired a lexical meaning for its formula. , to enter the word that had 

previously acquired a lexical meaning that settled for it in the origin of the 

situation, the orbit of structuralism, which is the field of morphological 

interest. 

From here the idea of the research came to shed light on the aspects of 

possibility in the morphological structure, taking from the texts of the 

Prophet’s hadith in the four books of hadith as a sample for the study. The 

possibility was examined in several axes, the nominal and infinitive axis, the 

masculine and feminine axis, the singular and plural axis, and the 

derivational origins axis. 

Keywords: (possibility, prophetic hadith, narration, difference of 

significance, linguistic weighting). 
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 توطئة
, أو ىو ي4س"  مم ب صول ُتعب  بو ألوال أبنية الكمم التي ليغ  بإ با  "فالصب  

 .ي5س" تلويل األصل الوالد  لى أمًلمة مكتمفة لمعاٍن م صود  ال تلصل  الَّ بيا "
و ميو, فيو مبلمة غااب ة ألصاول تبتيا  الكمماا  ضامن ضاميمة التبكيا  النلاوي, 

تصبي   نَّما ىاو لمعبفاة أنفال الكمماة الًلابتاة, والنلاو  نَّماا ممَّا تلكمو  وا د النلو, " فال
فالصاب  يتنااول كالَّ ماا يمكان أن  يبابأ  ماى بنياة الكمماة  .ي6سىو لمعبفة ألوالو المتن مة"

بااادال, فضاااا   ااان تتباااع لاااااال   مااان تغيياااب  يااااد  أو لااانف ا, وماااا يبالياااا مااان   اااال وا 
معااين  لااى مممااح صاابفي  كااب, فيااو االشاات ا ا  التااي تاالول بالكممااة ماان مممااح صاابفي 

يبلث في تمون أبنية الكممة وما تكون  ميو من كونياا مصادب ا أو فعاا  أو اغام ا, ولالياا 
 .ي7سفي ما  نا كان  مفبد  أو جمع ا أو تصغيب ا أو نغب ا

فالبنيااااة الصاااابفية " تناااااب بيااااا دالال  صاااابفية  لااااى جاناااا  دالالتيااااا العبفيااااة التااااي 
, ف اااد تااادل صااايغيا  ماااى موصاااو  بمعناااى ماااا  ماااى غااابيل تغاااتمدىا مااان ألاااب  الجااانب

الفا ميااة مًلاال سناىاا , وكاابيمي, و ااد تاادل  ميااو  مااى غاابيل المفعوليااة مًلاال سمفيااومي, و ااد 
تاادل  مااى موصااو  بااو  مااى نلااو أفضاال ماان غياابه مًلاال سأكاابم, وأنباالي, كمااا تاادل  مااى 

ببد "  .ي8س مان اللدث أو مكانو أو  لتو, مًلل: مغبح, ومفتاح, وم 
أغااال نلااص ُأوجااد  داللااة ت كاان أىميتيااا فااي النوااام المغااوي ماان ىاانه البنيااة و مااى 

ُتغااااامى سالداللاااااة الصاااااابفيةي, تتمًلَّااااال بكونيااااااا المعااااااني المغااااااتفاد  مااااان األو ان والصااااااي  
 .ي9سالمجبد 

ومااااان ممماااااح المشاااااابكة ىااااانا صااااامل  البنياااااة الصااااابفية أن  تكاااااون مصااااادا  ا لاااااوبود 
, فالصاااي  الصااابفية صااااللة ي10سماااال االشاااتباصااللتمالياااة  ميياااا, فمااان أىااام ماااد ا  االلت

: " جااا   اغاام ا وصاافة، وناباا   اان اغاام الفا اال، ي11سلمتعاادد وااللتمااال يلي مااًلا  , فاااسف ع 
لي بكغاب العاين،  لي، وبمعنى سُمف ع  ف ُعولي، وسُمف ا   لي، وأت  بمعنى سم  وأت  بمعنى سف ا  

ف ع االي بفاتح العااين كي اين بمعنااى وبمعناى سُمف ع االي باالفتح، وأتاا  كانلص بمعنااى سأف ع الي، وس
ا لممكااان، واغاام ا لألااة، وأتاا  وبف ااا، وأتاا   ي اان، و غاايب بمعنااى  غااب، وأتاا  كاانلص اغاام 
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تااادل  ماااى المبالغاااة، وصااافة مشااابية، و امااا  م اااام الجماااع وىاااي بصااايغة ا فاااباد، وتناااوع 
 .ي12س مميا كنلص فجا   جمع منكب غالم ا، واغم جمع، وجمع تكغيب "

لي,  ن ت تي مشتبكة بين بابين صبفيين, ىما: المصادب وكنا اللال مع صي ف ع  غة سم 
ااالي فاااإنَّ  الميماااي واغااامي ال ماااان والمكاااان,  اااال غااايبويو: " فكاااَل شاااي  كاااان مااان ىااانا سف ع 
ااد,  الي ونلاص  ولاص لممكاان: الم و    ف ع  المصادب مناو مان بناا  الاواو والمكاان, يبنااى  ماى سم 

د  وا ع ... وفي المصدب: الموج  ض  د  ... "والمو  لمو   
 .ي13س

ااا المعتاال الفااا  بااالواو, فااإن  لاام يكاان المضااابع منااو متلاابص  و ااال اباان  صاافوب: " وأمَّ
اااد,  ااالي مناااو فاااي ال ماااان والمكاااان والمصااادب مكغاااوب العاااين نلاااو: م و    ف ع  الفاااا , كاااان سالم 

وم و ى   "
 .ي14س

 ماااى كًلاااب  والنغااا ,  نا دلَّ األكياااب  ي15سوتااا تي سفعَّاااالي مشاااتبكة باااين باااابي المبالغاااة
 .ي16سم اولة ومداولة صنعة ما, فيي في األول  ياغية, وفي الًلانية  مى غيب ال يال

ااالي فمشاااتبكة باااين اغااام الفا ااال اااا صااايغة سف ا   , والنغااا  ي18س, والصااافة المشااابيةي17سأمَّ
ا,  نا دلَّ  مى ني شي   .ي19سأيض 

معاٍن, أو ىو في ببيعة اللال " ما تلتممو األو ان من ونلص أنَّ االلتمال الصبفي 
مااا تلتممااو األلفاااو ماان أو ان بلغاا  ال اابائن الموجااود  فااي الكااام, ففااي المغااة ألفاااو تاابد 

يالي ماًلا   اد ُياباد فس مى أو ان مكصوصة  الَّ أنَّ ىنه األو ان تلتمال معااني متعادد ,  ف ع 
بيااااا المصاااادب, مًلاااال: البلياااال غااااد ا, أو صاااايغة المبالغااااةت مًلاااال: ا  غااااميع, أو الصاااافة 

ف ُعااوليت  المشاابيةت االيت مًلاال:  نغااان بلاايم, أو بمعنااى سم  مًلاال:  ياادي كاابيم, أو بمعنااى سف ا  
 .ي20سمًلل: بجلي جبيحي ... "

وىاانا مااا غاايتبص أًلاابه  مااى التبكياا  النلااوي بشااكل  ااام, فكااَل ولااد  صاابفية تاابتبب 
بووائ  تبكيبية ملدد , لنا فيناص من يبة ضبوب  اكتصاص الجان  الصبفي بدابغاة 

 .ي21سلمت ى  لولوجيا التبكي  ألوال الكممة
و مااى أغااال ماان ىاانا يتاا تَّى االلتمااال الصاابفي لمبنيااة أًلاابه  مااى المعنااى المفاااد ماان 
الااانص المعتماااد توويااا  تماااص البنياااة داكماااو ليكاااون شاااكا  ًلاني اااا لالتمااااال  المغوياااة بعاااد 
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االلتمال المعجماي فيياا. وىانا ماا يمكان للواو فاي بعاب نصاوص اللاديث النباوي فاي 
 في كت  اللديث األببعة, و مى ملاوب  دَّ . منيا: ما وبد

 :أواًل: االحتمال في إطار االسمية والمصدرية
اااا وغياااب  ُلااادَّ االغااام بكوناااو " ماااا دلَّ  ماااى معناااى مفااابد, ونلاااص المعناااى يكاااون شكص 
اااا ماااا كاااان غياااب شاااكص, فنلاااو:  شاااكص, فالشاااكص نلاااو: بجااال وفااابل ولجاااب ... وأمَّ

ااا المصاادب فُلاادَّ ب نَّااو " اغاام دال با ضااافة ي22س.."الضااب , واألكاال, والواان, والعماام . , أمَّ
, و يال ي23س مى معنى  ائم بالفعل أو صادب  نو ل ي ة أو مجا  ا أو وا اع  مياو مفعاول "

اااا  نَّاااو: " االغااام الاااني يااادل  ماااى اللااادث مجااابَّ  د ا مااان الااا من, والشاااكص, فاااي لااادةه أيض 
 .ي24س"والمكان

ن المصاابملين,  لااى اللاادة الااني   ياال فااي وباانلص تتضااح صاامة الت اااب  المفيااومي بااي
اااُت َّ مناااو الفعااال وصااادب  ناااو " , غياااب أنَّ ي25ستعبيااا  المصااادب أنَّاااو " ىاااو االغااام الاااني أش 

الفاب  يكمن في الُبع د الداللي,  ن يادل المصادب "  ماى اللادث داللاة مباب اة بمعناى أنَّ 
, أمَّاا ي27سالمجابد " ىاو اللادث, ف" ي26ساللدث ىو كَل معنى المصادب ال جا   مان معنااه "

االغم فداللتاو  ماى معناى الشاي  الموجاود فاي العياان  ن  كاان مان الملغوغاا , أو فاي 
 .ي28ساألنىان  ن  كان من المع وال 

وبنا  د يلصال التماال فاي البنياة الصابفية أن  تكاون اغام ا وأن  تكاون مصادب ا, تبع اا 
 ماى بابو  ىانا االلتماال فااي لماا يبافا  توويفياا مان مابغاا  لغوياة أو غاايا ية تغاا د 

 تبكي  اللديث النبوي. من نلص:
 ف ع ل:

ااا أوبده الكمينااي فااي سالكااافيي: " فااإن  لاام  م اا ي فااي اللااديث الشاابي  ممَّ ومنااو بنيااة سل 
.  ن تلتمااال البنياااة ىناااا ي29سيغاااتبع فمينكاااب ب مباااو ولاااي م، ولاااو لمااا  شاااا  أو فاااوا  نا اااة "

 وجيين:
االي, فااا" اللماا :  , فاااسلم يالمصاادرية: االحتمااال الول بنااا  مصاادبي  مااى  نااة سف ع 

. وىاااو فاااي األصااال كاااَل مصااادب لمفعااال الًلاًلاااي ي30سمصااادب لمبااا  الشاااي  ألمباااو لمب اااا "
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اا كاان  ماى سف ع ال  م ا    –ي   تُال  –ي ف ُعالي نلاو س  تال  –المتعادي ممَّ ي, وسك  مُاا   – اتا   –ي ك 
م  اي  . ي31سك 

اليفكَل فعل ًلاًلي متعاد  يكاون مصادبه  ماى سف   الي ي32سع  , وأجاا  الفابَّا  أن  يكاون سف ع 
اادي ت ااول  مصاادب ا  ياغااي ا فااي الااا م والمتعاادي  مااى لااد  غااوا , وىااي ليجااة اللجااا , وسن ج 

 .ي33سسُفُعولي
د ا, وغ اب   يا  –كما التمل فيو صلة الفتح, من نلو: سب ب د ىا  غ اب   اي –ب ب 

ولانا  .ي34س
م ب اا   لم يبعد ابن منووب صلة البنائي, ف اال: " م ُبياا ل  ُمُبياا وي ل  م ب ياا ي ل  واللما : مصادب ل 

اب ا" م ب ا  ول   .ي35سول 
 ن كااان الشاابَّاح  ااد بأوا فااي الغاااكن العااين مصاادب ا وفااي  ,االحتمااال الناااني: االساامية

ا, فال اضاااي  يااااب يااابة أنَّ المفتاااوح العاااين اغااام ا ال مصااادب ا, أي اللميااا   المفتاااوح اغااام 
 .ي36سفغوالملمو  ال فعل اللم  ن

ل:   ف ُعو 
سف ُعاااولي بفاااتح فضااام, أو سُفُعاااولي بضااامتين, صااايغة مشاااتبكة باااين االغااام والمصااادب, 
و مييا بنية سغ ُلوبي أو سُغُلوبي في اللديث الشبي  الني أوبده الكميني فاي سالكاافيي, 
والصاادو  فااي سماان ال يلضاابه الف يااوي, والبوغااي فااي سالتيااني ي  اان النبااي سصي فااي 

"  ال بغول ا  سصمى ا   ميو و لوي: الغلوب ببكة. و ال بغول ا  ببكة الغلوب,  ن 
 .ي37سسصمى ا   ميو و لوي: ال تدع أمتي الغلوب ولو  مى لشفة"

ااال الصااابح، والجماااع  ب:  كاااب الميااال ُ ب ي  ب والغااال  بي,  ن  يااال: الغَّااال  ااال  وأصااامو مااان سغ 
ألاادىا  ضااو ماان األ ضااا ,  , فااا"الغين واللااا  والاابا  أصااول ًلاًليااة متباينااة:ي38سأ غاالابي 

ب , وىاو  اا الو ا  فالغَّالب والَغال  واآلكب كدع وشبية, والًلالث: و   من األو اا  ... وأمَّ
ب: أغلاب ... "  .ي39س بل الصبح, وجمع الغَّل 

وماان المعناااى األكيااب ُي اااال: " ول يتااو غااالب ا وغاالب  وبالغااالب وفااي أ ماااى الغااالبين 
بنا مًلااال أصااابلنا, واغتغااالبوا: كبجاااوا وىماااا غااالب ماااع الصااابح وغااالب  بماااو ... وأغااال

غااالب ا, وتغااالَّب : أكمااا  الغااالوب "
, وُغااامي  أكماااة الغااالوب بااانلصت ألنَّياااا فاااي و ااا  ي40س

 .ي41سالغلوب نفغو



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال 

 
 

 
 

 

 
 4203 

فالغلوب سف ُعولي ملتمال االغامية تااب  والمصادبية تااب  أكابة, ولانا لام يبعاد الَشاباح 
لوب ببكااةي ىاو بفااتح الغااين نكاب االلتمااالين, فاابن لجااب ي ااول: " ستغالبوا فااإنَّ فاي الغاا

وبضميات ألنَّ المباد بالببكة األجب والًلوا , فيناغ  الضمت ألنَّو مصدب بمعنى التغالب 
أو الببكة, لكونو ي وي  مى الصوم, وينشب لو, ويكف  المش ة فياو فيناغا  الفاتحت ألنَّاو 

 .ي42سما يتغلب بو "
غااالوب ... بويناااا بفاااتح واألماااب نفغاااو  ناااد العيناااي فاااي شااابح,  ن  اااال: "  ولاااو فاااي ال

الغين وضميا وىو بالضم الفعل وبالفتح اغم ما يتغلب بو كالوضو  والغعوب واللناوب 
 .ي43سونلوىا "

فالفعل في تعبيب العيني ىو المصدب,  ن الم صود  باد  اللادث فياو, نلاص أنَّ الفعال 
 .ي44سيشابص المصدب في اللدث ويفاب و في ال من

ااا ونجااد ال غااباني يباايتن االلتماا : " الغاالوب ىااو مااا يلكاال فااي الغاالب, أمَّ الين  ااائا 
 .ي45سبالضم فيو اغم لنفل الفعل "

والااني يباادو أنَّ الشاابي  المبتضااى ياابة أنَّ البنااا  جاااٍب مجاابة الوضااو , والبيااوب, 
والو ود, فا"البيوب بالضم: التبييب, وبالفتح الما  الني يتبيب باو, كالوضاو  والوضاو , 

, ي46سال غيبويو: " البياوب باالفتح ي اع  ماى الماا  والمصادب مع اا "والُغلوب والغ لوب, و 
ولنا نصَّ الشبي  المبتضى بال ول: " يجو  أن  يكون الو ود بفتح الاواو مصادب ا, وكانلص 
الوضو  بالفتح, كماا  االوا ألغان ال باول مصادب ا وىاو مفتاوح األول, وال يجاو  فاي الو اود 

, و مياااو, فالغااالوب باااالفتح اغااام البعاااام ي47سه "والوضاااو  بالضااام  الَّ معناااى المصااادب ولاااد
الم كول غلب ا
 .ي48س

 ِفَعال: 
ااب ا ي فااي مااا أوبده الكمينااي, والشااي  الصاادو  ماان  سف ع ااالي بفااتح فكغااب ماان نلااو سغ 
لااديث لمبغااول سصي, جااا  فيااو "  ااد  ماان أصاالابنا،  اان ألمااد باان ملمااد باان  يغااى، 

 بان بكياب،  ان أباي بصايب،  ن اللغين بن غعيد،  ن فضالة بان أياو ،  ان  باد ا 
 ن أبي جعفب س ميو الغامي  ال:  ال بغول ا  سصمى ا   ميو و لوي: غبا  الملمن 

 .ي49سفغو , و تالو كفب, وأكل للمو معصية, ولبمة مالو كلبمة دمو "
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, و" الغ : الشتم و د غبَّو يغُبو شتمو غب ا . واألصل في ي50س" وىو م كون من الغ ت
اال  ى اان ا سالغا ي ال بااع,  ي ااٍد أ نَّ أ ص  اال  الَمغ ااة  و أ ُوَناُو اب اان  ُدب  ااُب أ ى  ادَُّه ب ع   ن " الغةاايُن و ال ب اااُ  ل 

م ي او  ُضاوعي    ًل اُب ال ب اا   م و  . و أ ك  يحي ال  ي   ال اُو ص  ن اُو الشَّات ُم. و ى ان ا الَّان  ُت َّ م  ال ب ا   ال   ب ُع، ًُلمَّ اش 
لُاااُو ُغااا َّ أ ي  ُشااات   ااان  ... و   و  يع اااة  أ   ب اااُع م  . و الغَّاااَ : الشَّااات ُم، و ال    ب  ااا َّ أ ي      اااب  لُاااُو غ  م . و   و 

ي ُيغ اَ  غ  ٌّ " ُي  اُل ل مَّن  . و  الشَّت م 
 . ي51س

فابن لجب التمل فيو المصدبية, وسالغبا ي ملتمل في بنيتو االغمية والمصدبية, 
ب اُ  ُىو  ب ك غ ب  الغة  ُلُو غ  اد بي ُي  ااُل غ ا َّ ي ُغاَ  غ اب ا ف ال:"   و  اد    و ُىاو  م ص  ف يا   ال ُمو لَّ ت ك  ين  و 

ااا  م  ااا ف يااو  و  اان  الغَّاا ة و ُىااو  أ ن  ي  ُااول  البَُّجااُل م  ااَد م  ااب اُ  أ ش  ب ااَي الغة ب  يُم ال ل  ااب اب ا, و   ااال    ب ااب اى  غ  و 
ي ُبهُ  ي ب ُو و   ال  غ  م ة  " ل ي ل  ف يو  ُيب يُد ب ن ل ص     ي ال ُمف ا   ًل ُل ال   ت ال  ف ي   ت ض   .ي52سالغةب اُ  ُىن ا م 

لو: سغبا  ال ُمغممي،  ح فيو العيني االغمية والتمل المصدبية, ف ال:"   و  في لين بجت
ن غ اان  : الشتم، و ُىاو  الاتَّك َمم ف اي  ابب ا    ف ي  ال ب ا  ب م ع نى: الغ ، و ُىو  ت ك  ب ك غ ب الغةين و 

يبااُو. و   ااال  ب عضاايم: ُىااو  مصاادب، ُي  ااال: غاا ت يغاا  غااب ا وغااباب ا.  ماا : ى اان ا ل ااي ل  ب   ااا يع  م 
ا ُ م ن ا، أ و مصدب من ب اا  المفا ماة  م ب م ع نى الغ ، ك م  ا ُىو  اغ  بمصدب غ ت يغ ، و ا  نَّم 

 .ي53س"
 ااال وب ااي األمااب ملااتما   نااد المااا دباني فااي شاابلو لملااديث الشاابي  ىنااا, ف ااال: " 

بغول ا  سصمى ا   ميو و لاوي: غابا  المالمن فغاو , والغابا  بالكغاب مصادب غاا  
ك تال مصدب  اتل، وىو  مَّا بمعنى الغ  أو  مى بابو لمببفين وا ضاافة  لاى المفعاول 
: يا شاب  الكمب أو يا  كل الببا، أو  أو  لى الفا ل  مى التمال، وغابو ب ن  ي ول مًلا 

كاااائن، أو ياااا لمااااب، أو ياااا كمااا ، أو ياااا كن ياااب، أو ياااا فاغااا ، أو ياااا ياااا ممعاااون، أو ياااا 
فاااجب، أو أمًلااال نلااص كااابة  اان واليااة الماالمن و اان با ااة ا  وبا ااة بغااولو وبا ااة 
األئمااة المعصااومين، وفا اال لمااا ياالنبيم ومغااتل  لمت دياا   مااى لغاا  مااا يااباه اللاااكم 

 ميااو الكفااب مجااا  ا أو أبيااد بااو سو تالااو كفاابي كاا نَّ ال تااال كااان ماان أغاابا  الكفااب فاا بم  
، أو  تال الملمن من ليث  نَّو ملمن أي ألجل ..."  .ي54سال تال مغتلا 
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 االحتمال في إطار التذكير والتأنيث:
 ُفْعل

ومناااو بنياااة سُجن ااا ي فاااي ماااا أوبده الكميناااي مااان لاااديث" وال بااا ل أن  يتناااوب الُجنااا  
وال يادىن وال يانو ي:" ال با ل با ن  ", و اد البوغي في ساالغتبصابي سي55سويلتجم وينبح

يكتضاا  البجاال ويجناا  وىااو مكتضاا  وال باا ل باا ن  يتنااوب الُجناا  ويلااتجم وياانبح وال 
 .ي56سيدىن وال ينو  شيئ ا"

د , وًلانييما: الُبع د وا  صا , فمن  والُجن  : لفو يولي بداللتين, أوليما: ال ب  والل 
لى جان  , ومن الًلانية:  وليم:" ي57سفان بمعنى" األولى  وليم:"  عد   لى جن   فان وا 

نبااٍة أي نو ا تاا اٍل  اان النااال، مجتناا  لياام. والمجاناا : الااني  ابعااص، و ااد  بجاالي نو ج 
" , فا" الجيم والنون والبا  أصان مت اببان ألدىما: النتالية واآلكاب الُبع اد ي58ساجتن  ُ ببص 

 .ي59س"
أو البعياادت ألنَّ الجاانب األصاامي  ن تعنااي فااي األصاال الًلاااني المعتمااد ليااا " المتبا ااد 

ىااو سجنابااةي بمعنااى سب ُعاادي، وغااب   بااا  ىاانا المفااو  مااى ا نغااان المجناا ت ألنَّ ىاانا 
, أي  نَّما " غمي ا  والتو   في المغاجد وأمًلالياا نغان يج   ميو أن  يبتعد  ن الص

 .ي60سا نغان جنب ا ألنَّو نيي أن  ي ب  من مواضع الصا  ما لم يتبيب"
اااالي, ومصاااادبيتيا جعماااا  منيااااا صاااااللة  اااا ي صاااايغة مصاااادبية  مااااى  نااااة سُفع  وسُجن 

, وىااو  ولااو ال مكشاابي صاابالة :" الُجناا : ي61ساللتماليااا ا فااباد والجمااع  مااى لااد  غااوا 
يغتوي فيو الوالد والجمع، والمنكب والملناثت ألنَّاو اغام جابة مجابة المصادب الاني ىاو 

, فياااو ال اااول األبجاااح المشااايوب فاااي لغاااة ي63سي, وا تماااد ال اااول باااو الشااايبا  ي62سا جناااا  "
 .ي64سالعب 

ولمَّا كان اللكام الشاب ي الاوابد نكابه فاي اللاديث ممَّاا أوبده الكميناي والبوغاي وىاو 
جوا  االلتجام وغياابه ممَّا يشمل الماانكب والمااالنث, وال ي تااصب باللاااكم  ماى ألاااد مانيم 

 دون اآلكب, 
 يب والت نيث, ولمم   مى ململ ىنا االلتمال.صمل  البنية اللتمالية التنك

 ُفُعول:



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال 

 
 

 
 

 

 
 4206 

وممَّا جا   مى سُفُعاولي مان صايغة ملتمماة باين التانكيب والت نياث بنياة س ُاُبو  ي, فاي 
ما أوبده الشي  الصدو  من لديث شبي  " ال ينبغي لممبم ة أن  تكبة  الَّ ب نن  وجيا 

 .ي65ستلب " لتى تن ضي  دتيا ًلاًلة  بو  أو ًلاًلة أشيب أن  لم
الي, مان نلاو سُ ف الي , فماا كاان ي66سفال بو : صيغة جمعية لممفبد سُ ب  ي  مى  ناة سُفع 

ااااد: ُجُنااااود, وُجااااب ح:  اااالي فتكغاااايبه  مااااى سُفُعااااولي, نلااااو: ُجن   مااااى ًلاًلااااة ألااااب  ب نااااة سُفع 
, و يل س  ب  ي  مى  نة سف ع لي, مان نلاو سغ اي ميي67سُجُبوح

الي ي68س , فكاَل اغام  ماى  ناة سف ع 
ااب: ُنُغااوب, وب ي اا : ُبُيااو , فيااي صاايغة يُ  لي, ماان نلااو:   م اا : ُ مُااو , ون غ  جمااع  مااى سُفُعااو 

. وىاي ي69سجمعية  ياغية في سف ع لي بفتح فغكون, وال ُي اال سُفُعاولي فاي األجاو  الاواوي
 صيغة ملتممة من جية التنكيب والت نيث لممفيومين:

لبياب, أي تن ضاي  ادتيا بًلاًلاة , و مياو, فالم صاود اماذكر: ال اب : االحتمال الول
 .ي70سأبياب. وبو  ال البببغي

, فالم صاااود اللااايب, أي تن ضاااي  ااادتيا باااًلاث مؤناااث: ال اااب : االحتماااال النااااني
 . ي71سليضا 

وبغااب  التماليااة التاانكيب والت نيااث ىاانه صاامح لفااو سال ااب ي فااي لغااة العااب  لمبيااب 
أكااابة, فياااو ضاااب  ماااان واللااايب, فياااو ُيبمااا  وُياااباد منااااو البياااب تااااب  واللااايب تاااااب  

 . ي72ساألضداد في لغتيم. وأصمو الو   المعموم المعتاد مجيله
ح التمالية التانكيب فاي اللاديث الشابي  أنَّ األ اداد مان ًلاًلاة  لاى  شاب   وممَّا يبجت

, فت نياث العادد فاي ناص ي73سفي الصنعة النلوية ُيكال  فييا العدد المعدود تنكيب ا وت نيًل ا
س اابو ي ماانكب, مااباد بااو البيااب, وىااو  ااول جممااة ماان العممااا , ف ااد اللااديث ياادل  مااى أنَّ 

: " فيو داللة ل ول مالص:  نَّ األ با  التي تعتاد بياا المابأ  ىاي األبيااب  نكب األ بي  ائا 
 .ي74س... "

و يل بل األمب جاٍب  مى  باد  الت نيث, فالمفو فيو ملنث,  ن العب   د تبا ي المفو 
يااة التاانكيب والت نيااث, فت ااول: ًلاًلااة منااا ل, وىااي تبيااد: ًلاااث الم اابون بااو العاادد ماان نال

دياااب, و ااد ُتبا ااي المعنااى, فت ااول: جا تااو كتااابي فالت بىااا, ف نَّااث لمبا ااا  المعنااى بااإباد  
, و ميااو, فااال بو  ىنااا الليضااا  ال األبياااب, ومااا مجااي  التااا  مااع ي75سمعنااى الصااليفة
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ى الملنااث,  ن  نَّ لفااو ال اابو  صااليح أنَّااو العاادد  الَّ مبا ااا  لمفااو الماانكب ماان دون المعناا
, فالت اديب  منكب لكن ُمغمَّاه ملنث, وىنه التا  جا   لمبا ا  المفو دون المعنى ليل  الَّ
فيااو: ًلاااث ليضااا , فاااسال بو ي  ن  كاناا  ماانكب ا لفو ااا فيااو ملنااث معنااى,  ن يجااو  فيااو 

 .ي76س مى المعنى مبا ا  ىنا المعنى الملنث وتجبيده من التا  من با  اللمل
و يل وجو التمال الت نيث فيو ل ي ة, ووجاو التماال التانكيب فياو مجاا , و مياو فياو 
أصل في داللة الليب مجا  فاي داللاة البياب, و يال بال ىاو مشات  مان الو ا  لجاامع 
األمبين فيو,  ن لمبيب و   ولمليب و  , و ميو فيماا يشاتبكان فاي ىانا الممماح, ومان 

مة لمتنكيب والت نيث فييا, و يال بال ىاو مشات  مان االنت اال مان لاال  لاى ًل مَّ فالبنية ملتم
لااال, بانت ااال الماابأ  ماان لالااة البيااب  لااى لالااة اللاايب, وماان لالااة اللاايب  لااى لالااة 
البيااب, فالجااامع بينيمااا معنااى االنت ااال  مااى وفاا  ىاانا التصااوب, وباانلص فالبنيااة مشااتبكة 

ا ملتممة لمت نيث والتنكيب  .ي77سأيض 
 ة:َفاِعمَ 

مةي في اللديث الشبي  ممَّا وبد في الكافي: " ال يبيع بالمة  اجا   و ميو بنية سب ال 
الي فعال ال م, باباو ي78سبعشب  ما ايح مان أوالد جمال فاي  ابال" ال ي ب ل  . فااسبالمةي مان سب ل 

 سف ع ل ي ف ع لي, ومنو  وليم: البالمة. وىي ممَّا يلتمل وجيين:
, والتا  فيو لمت نياث. فياو يشامل الداللاة  ماى البعياب مان : أنَّو ملنثاالحتمال الول

,  ن "  اال ابان  تيباة: البالماة النجيباة المكتااب  ي79سا بل دون الجمل. وىو  ول ابن  تيباة
 .ي80سمن ا بل لمبكو  وغيبه فيي كاممة األوصا  فإنا كان  في ا بل ُ بف  "

ث  ماااى لاااد  غاااوا . والتاااا  فياااو : أنَّاااو لفاااو يلتمااال التااانكيب والت نيااااالحتماااال النااااني
ال,  مة, فاا" البَُّلاول والبَُّلولاة مان ا بال: التاي تصامح أن ُتب ل  لممبالغة من نلو نغَّابة و اَّ

ف ُعولاااة" وىاااي البالماااة تكاااون لمااانكب واألنًلاااى, ف ا ماااة بمعناااى م 
,  ن " البالماااة مااان ا بااال ي81س
, ي82سوا  والياا  فياو لممبالغاة "البعيب ال وي  مى األغفاب واأللمال والنكب واألنًلى فياو غا

كماااا  يااال  نَّ " البالماااة ىاااي النجيباااة المكتااااب  الكامماااة األوصاااا  اللغااانة المنواااب, و يااال 
, و ميو, فا" البالمة  ند العب  الجمل النجي  ي83سالبالمة الجمل النجي  واليا  لممبالغة "

 .ي84سونغَّابة"والنا ة النجيبة .. واليا  فييا لممبالغة كما ُي ال بجل فيَّامة 
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ولاااانا بدَّ األ ىاااابي  مااااى اباااان  تيبااااة وأنكااااب  ولااااو, فاااابأة أنَّ البالمااااة تلتماااال التاااانكيب 
مة وليل لمت نيث, ف د ن ل ابن منووب  والت نيث, والتا  فييا لممبالغة من نلو نغَّابة و اَّ

م اب  فاي شايئين مناو: ألادىما  : "  ال األ ىبي: ىانا تفغايب ابان  تيباة و اد غ  أنَّاو  نو  ائا 
جعل البالمة النا ة وليل الجمل  ند بالمة , والبالمة  ند العب  كاَل بعياب نجيا , غاوا  
كااان نكااب ا أو أنًلااى, ولاايل النا ااة أولااى باغاام البالمااة ماان الجماال, ت ااول العااب  لمجماال  نا 
كان نجيب ا بالمة, وجمعو بوالل, ودكول اليا  في البالمة لممبالغة في الصفة, كما ُي ال 

 .ي85ساىية, وبا عة, ومأ  ..."بجل د
 :االحتمال في إطار اإلفراد والجمع

 ُفْعل:
نَّ ا   ااد  اادَّب فييااا  ااا أوبده الكمينااي:" وا  ومًلالااو بنيااة سالفمااصي فااي اللااديث الشاابي  ممَّ
مجابي الشمل وال مب والنجوم والكواك  و دَّب نلص كمَّو  مى الفمص، ًلم وكَّل  بالفمص ممك اا 

 .ي86سمص، فيم يديبون الفمص ... "ومعو غبعون أل  م
اااالي مشااااتبكة بااااين  باد  االغاااامية, والوصاااافية,  وىااااي: صاااايغة صاااابفية  مااااى  نااااة سُفع 

. وىي في دائب  ا فباد والجمع ملتملي الوجيين, وتعني الغفينة ي87سوالمصدبية, والجمعية
م   , فمن ا فاباد ماا جاا   مياو  ولاو تعاالى: ي88سويكون جمع ا ومفبد ا م  يَّات ُيم  ف اي أ نَّاا ل  ن اا ُنبة

ُلون   ب ي [, ومن الجمع ما جا   ميو  ولو تعالى: 41]يل: ال ُفم ص  ال م ش  و ال ُفم ص  الَّت ي ت ج 
ب    . ي89س[, فبينا كان  صيغة ملتممة لإلفباد والجمع164]الب ب : ف ي ال ب ل 

 فياااو وجاااو التماااالي فاااي الصااايغة الصااابفية  ماااى مغاااتوة ا فاااباد والجماااع أوضااالو
الجاااوىبي ب ولاااو: " الفماااص التاااي ىاااي جماااع تكغااايب لمُفماااص التاااي ىاااي والاااد, وليغااا  مًلااال: 
الُجُن  الني ىو والد وجمع, والبفل وما أشبييا من األغما ت ألنَّ ُفع ا  وف ع ا  يشتبكان 
ام ... فممَّاا جاا  أن يجماع سف ع الي  ام والع ج  في الشي  الوالاد, مًلال: الُعاب   والع اب  , والُعج 

 .ي90سُفع لي مًلل أغد وُأغد لم يمتنع أن يجمع سُفع لي  مى سُفع لي " مى س
ويباادو أنَّ ال ااول فااي  فبادىااا م اايل  مااى جمااع سأغاادي  مااى س غااادي, وال ااول بإفبادىااا 
م يل  مى جمع سأغدي  مى سُأغدي, وىو  ينو  ول المببةد في المغ لة,  ن نصَّ ي ول: " 
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ل فاي أ غ اد:  غااد  اال فاي ُفم اص: أفااص, كماا ت اول الفمص لموالد والفمص لمجماع ... فمان  اا
 .ي91سفي ُ ف ل: أ فال, ومن  ال في أغد: ُأغد ل مو أن  يكون في ُفم ص: ُفم ص "

:" الفمااص ىااي  مااة البباببااائي ال ااول بااللتماالين  ناادما نااصَّ  ااائا  ولانا لاام يبعااد العاَّ
ا:" الفمص: أي الغفينة، وت تي , وىو  ول الشيبا ي أيض  ي92سالغفينة مفبدىا وجمعيا والد "

 .ي93سبصيغتي المفبد والجمع "
ولااانا لااام يغاااتبعد ُشااابَّاح اللاااديث االلتماااالين, فاااابن لجاااب فاااي شااابلو  اااال: "الفماااص: 

, غياب أنَّاو كاان  اد بأة أنَّ الُفم اص بالضام وا غاكان جماع ي94سالغفن, الوالد والجمع غوا "
 ماى  ناة سف ع الي بفتلتاين يلتمال ا فاباد . فابن لجب يبة أنَّ ما جا  من سف م اصي ي95سفمص

 والجمع, وما جا  منيا سُفم صي  مى  نة سُفع لي بضم فغكون فيو جمع ال غيب.
ولم يغايبه الصلة العيناي فاي شابلو, ف اال األكياب: " الفماص: الغافن الوالاد والجماع 

اُلون   غوا  .... يدل  ميو  ولو تعالى:  تَّاى    ن ا ُكناُتم  ف اي  , و ولاو: ف ي ال ُفم ص  ال م ش  ل 
ي ن  ب ي م ب ب يٍح ب يةب ٍة  ب   فنكبه في ا فباد والجمع بمفو والد. ال ُفم ص  و ج 

و ال بعضيم: و يل:  نَّ الُفم ص بالضم وا غكان جمع: ف م ص بفتلتين مًلل أ غد وُأغد. 
نَّمااا ي اال  نَّ ضاامة فاا  فمااص  نا  وبما  بضاام ىما   أغااد   ما : ىاانا الوجاو غيااب صاليح وا 

نا  وبم  بضم  ا   فل يكاون مفابد ا " . فاالعيني يابة أنَّ ي96سالني ىو جمع ي ال جمع وا 
البنيتاااين ملممتاااان ا فاااباد والجماااع, فااااسف م صي  ناااده لإلفاااباد والجماااع غاااوا , وسُفم اااصي بضااام 
ن    يغ   ماى سُ ف الي فياي مفابد, فياي ملتمماة  فغكون  ن    يغ   مى ُأغد فيي جمع, وا 

ا,   وليل األمب كما  الو العغ اني.أيض 
 َفَعل: 

وممَّا التمل ا فباد والجمع  مى  نة سف ع الي فاي اللاديث الشابي  بنياة سكشا ي فاي 
ما بواه الصدو  مان لاديث المصامو  " ال تاد وا المصامو  بعاد ًلاًلاة أيتاام لتتاى ينا ل 

اي97سفيدفن" ش  ان  ال ك  ُل    اُموُ  ُين ا   اُل , فجا   ناو سصي  ولاو: " ال م ص  ًل اة  أ يَّااٍم ُيغ غَّ ب ة  ب ع اد  ًل ا 
ف ُن " ُيد  و 
 .ي98س

االي  ش اب ةي, و ياال ىاو جماع  مااى  ناة سُفع  ف يال ىاو مفاابد  ماى  ناة سف ع االي بفتلتاين سك 
ااا ي,  اااال ال اضاااي  يااااب فااي نلاااص: " كشااابة بوينااااه فاااي غياااب األم  بضاام فغاااكون سُكش 
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 بد الغني: كان الناال ي ولاون وغيبىا بوجيين, بمفو ا فباد وسُكشبةي بمفو الجمع.  ال 
, وبا فباد والجمع في غنن ي100سفالمفو مفبد في صليح مغمم .ي99سبالجمع  الَّ الصلابي"

 .ي102س, وبمفو الجمع في غنن التبمنيي101سغنن البيي ي
 ُفْعل

بي فااي اللااديث الشاابي  الااني أوبده الكمينااي  اان البغااول سصي:  و ميااو بنيااة سُصااو 
،  اان صاافوان،  اان أبااي لماا  ،  اان أبااي جعفااب "ملمااد باان يليااى،  اان ألمااد باان ملمااد

س مياااو الغاااامي  اااال:  اااال بغاااول ا  سصااامى ا   مياااو و لاااوي: مااان كغاااا ألاااد ا مااان ف ااابا  
المغممين ًلوب ا من  بي أو أ انو بشي  ممَّا ي وتو من معيشاتو وكَّال  ا  س ا  وجالي باو 

نف  فاااي الصاااوب غااابعين ألااا  مماااص مااان المائكاااة يغاااتغفبون لكااالة ننااا   مماااو  لاااى أن  ُيااا
 .ي103س"

ب: بنية  مى  نة سُفع لي, مًلمتًلة الفا  بًلاًلياة التشاكيل . ملتمماة فاي لديًلاو ي104سالُصو 
 سصي وجيين, ىما:
, فااالمباد ب ولاو سصي: المعنااى الل ي اي لفعاال الاانف , ي105س: أنَّيااا مفابداالحتماال الول

لاااة لمااانف  شااابيو أي  ياااام المماااص باااالنف  فاااي الصاااوب, و مياااو فاااالمباد منياااا ماااا ُيتكااان مااان  
ن اد  ي106سبالبو  ُمي    م ي و  الغَّاا  ي ي ن ُف  ف يو    غ ب اف يُل س   . فا:" النَّف   ف ي الَصوب: ُىو  ال  بن  الَّن 

تى،   ل ااى الملش ااب" وىااو  ,ي108س, ونكاابه الما ناادباني فااي شاابلو لملااديث ىناااي107سب ع ااث  المااو 
: ىاو ال ابن الاني ينفاو فياو  غاابافيل األبجاح  ناد ابان األًلياب, لانا  اال:" الانف  فاي الصاوب

اُع ُصاوب  ،  م  س ميو الغامي  ناد بعاث الماوتى،  لاى الملشاب و   اال  بعُضايم:  نَّ الَصاوب ج 
م ي او ،  اد      ياث  تعاض  اد  ل، أل  نَّ األ  ل  . والصاليُح األو  ت ى ي ن ُفُ  ف يي ا األبواح  ُيبيد ُصو ب  المو 

ت اب    بال    ن.ت اب    بالَصوب، و   ب 
. ومنااو  ااوليم: ي109س: أنَّيااا جمااع صااوب  بمعناى اليياا   الشااكمية لمبشااباالحتمااال الناااني

ُي  اااُل: ب ُجااالي  ُب. و  ااوة ُُ ال ُمص  م   ت اااو . و المَّااُو ت ع ااال ى ال ب اااب  ااي  ى ي ئ ااُة ك  فااان جمياال الصااوب , و" ى 
ياال  الَصااوب   . " م  اايةبي   ن ا ك ااان  ج  ااوَّب , ومنااو تغاامية ا  باااسي110سص  الُمصوةبي:" و ُىااو  الَّاان ي ص 

يَّاُ  ب ي ااا  د    ي ت م  اة  و ى ي ئ اة  ُمف اب  اصَّ ن ي ااا ُصاوب    ك  ٍ  م  تَّب ي اا فا   بى ُكالَّ ش اي  ُجاود ا   و ب  جمياع  ال م و 
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اااوَّب   اااوَّب ُه ف ت ص  ، و   اااد  ص  بي اااو بي وُصاااو  اااُع ُصاااو بي وص  م  ت ي اااا ... و ال ج  ك ًل ب  ف ي اااا و  ت ا  م اااى اك  , ي111س"  
ُع ُصوب  ٍ  م  ، ُلغ ةي ف ي الَصو ب ج  اد  ُب، ب ك غ ب  الصَّ و   .ي112سوالصة

و ميو فالمباد من لديًلو سصي: المعنى المجا ي لفعال الانف , وىاو نفا  األبواح فاي 
بي, والتمماو لمبنياة الما نادباني فاي  األجغاد, فيي بمعنى الصوب , والبنية جمع ليا: سُصو 

مااة المجمغااي ماان كااام الشااي  ي114سغااي, و ااال بااو الببب ي113سشاابلو , وىااو مااا فيمااو العاَّ
المفيااد,  ن  ااال األكيااب:" فااإنا نفاا  فااي الصااوب أنشاا  جغااده الااني فااي التاابا  وتماا   ًلاام 
ااا بب ااا  ا  س اا   أ اااده  ليااو ولشاابه  لااى المو اا  وأمااب بااو  لااى جنااة الكمااد، وال ياا ال منعم 

كيبااو فااي الاادنيا باال يعاادل ببا ااو وجاالي غيااب أنَّ جغااده الااني يعاااد فيااو ال يكااون  مااى تب 
 ويلغن صوبتو وال ييبم مع تعديل البباع وال يمغو نص  في 

ااا الصااوب فيجاا  ا يمااان بااو،  مااى مااا وبد ي115سالجنااة وال لغااو  " , ف ااال المجمغااي:"" وأمَّ
 في النصوص 

 .ي116سالصبيلة، وت ويمو ب نتو جمع الصوب  كما مبَّ من البببغي و د غب و الشي  المفيد"
أنَّ المت ماال فااي كااام البببغاي ياابة أنَّااو ي ااول بااللتماالين  مااى لااد  غااوا ,  ن  غياب

 ال: اكتما  فاي الصاوب. ف يال: ىاو  ابن يانف  فياو.  ان ابان  باال وابان  ماب. و يال: 
ىو جمع صوب ، فإنَّ ا  يصاوتب الكما  فاي ال باوب كماا صاوتبىم فاي أبلاام اأُلمتياا ، ًلامت 

م في أبلام ُأمتياتيم.  ان اللغان وأباي  بياد . و يال:  نَّاو ينف  فييم األبواح كما نف  وى
ينف   غبافيل في الصوب ًلاث نفكا : النفكة األولى نفكة الف ع، والًلانية نفكة الصع  
يصاااع  مااان فاااي الغاااماوا  واألبب بياااا فيموتاااون، والًلالًلاااة نفكاااة ال ياااام لاااب ت العاااالمين 

 .ي117سفيلشب النال بيا من  بوبىم
, ي118سحت ألنَّ فااي نلااص الو اا  غااتُنف  األبواح فااي صااوب الكماا وىاانا المعنااى صاالي 

اُع ُصاوب  ، ُيبياد  م  ولنا صح التمالو  ناد ابان األًلياب, ف اال:" و   اال  بعُضايم:  نَّ الَصاوب ج 
ت ى ي ن ُفُ  ف يي ا األبواح  " ُصو ب  المو 
, فالمعنى:" فيو نف  في الصوب, جمع صوب  فإنَّ ي119س

وب كما صوبىم في أبلام األمياا , ًلام يانف  فاييم األبواح كماا ا  يصوب الكم  في ال ب
نف  وىم في أبلام أمياتيم, ىنا انا تمتفتون كمو  شاب   لى النف  الًلاني, في النف  الًلااني 
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ي ول: ما أن النب  في بلم األم تصل  لى مبلمة  ف إ ن ا ُىم    ي امي ي ن ُوُبون   نلن مانا 
 .ي120سفي ال بوب" ينف  فييا, ىنه الموجودا 

اااا كاااان المماااص  غااابافيل فاااي ياااوم ال ياماااة  يدتاااو الااانف  فاااي الصاااوب صاااحَّ بااانلص  فممَّ
االلتمال األول, ولمَّا كان فعل الانف  يغاتم م بجاوع األبواح فاي األجغااد وتشاكيل صاوب 
البشااب صااح االلتمااال الًلااانيت ألنَّ الاانف  فااي الصااوب يتبعااو بجااوع األبواح فااي الصااوب , 

م  ُيان ف ُ  ف اي الَصاوب  غا :" ولنا  اال البا ي او  [، ف اد  يال: ىاو مًلال  ابن يانف  87]النمال: و 
, فاالنف  فاي ي121سفيو، فيجعل ا  غبلانو نلص غبب ا لعاود الَصاو ب  واألبواح  لاى أجغااميا"

 .ي122سالصوب  باب   ن النف  في صوب الموتى
 ِفْعالن: 

وأناااا  ماااص وصااانو أبياااص مناااو بنياااة سصااانواني, والمفااابد: صااانو, جاااا  فاااي الكاااافي:" 
 .ي123سووالدتي من  مي  ميو الغام في غني و ديمي أل  بيا منص في لداًلتص "

الصااانو فاااي المفياااوم المغاااوي المتصاااوب لاااو: األصااال, لااانا ُيبمااا   ماااى األ  الشااا ي , 
والعاام, واالباان, في ااال: " فااان صاانو فااان: أي أكااوه, وال ُيغاامى صاانو ا لتااى يكااون معااو 

 .ي124سن, وكل منيما صنو صالبو " كب, فيما لينئٍن صنوا
فياااو أصااال فاااي الداللاااة ماااادي ملغاااول  واماااو نلاااص اللاااال مااان صااانو النكيااال, فاااا" 

, لانا  اال ال جااة: " ومعناى الصانوان: أن  ي125سالصنوان: الانكا  يكاون أصامين والاد "
 .ي126سيكون األصل والد ا وفيو النكمتان والًلاث واألكًلب "

اااالي بكغااااب ف اااالي بضاااام فغااااكون, والكغااااب فااااي وفااااي  فااااباده بنيتااااان سف ع  غااااكون, وسُفع 
, و ياال األولااى لغااة اللجااا , والضاام لغااة ي127ساغااتعمالو كًليااب, ولكااى غاايبويو الضاام فيااو

اااني والَصاااني "ي128ستمااايم . فاااإنا كاااان  ماااى ي129س, " فاااإنا أبد  الجماااع المكغاااب  مااا : الصة
ت ي131سا يفُيجمع فاي ال ماة  ماى سأفعاالي  ياغ اا, فت اول سأصان ي130سسف ع لي وىو األصل فيو

ن  أبد  الكًلاب   ما  سُفُعاولي ي132سنلص أنَّ ما كان  مى سف ع لي ُيجمع  مة   مى سأفعالي , وا 
اا  نواني, و مى ُفع ان أيض  ا فت ول سص  ي و مى سف ع اني غما    ياغ ا مببد ا, فت ول سُصنيت

 .ي133سفت ول سُصنواني
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و ًلاث مان أصال وبصيغة سفعاني  ال الما ندباني في شبلو: "  نا كبة نكمتان أ
والاااد  فكااال والاااد مااانين صااانو واالًلنتاااان صااانوان. والجماااع صااانوان ببفاااع الناااون، وفاااي 
اللديث:  م البجل صنو أبيو، وفي النياية: الصنو المًلل وأصامو أن تبماع نكمتاان  ان 

, وا تصاااب  ماااى سف عااااني التببيااا ي فاااي شااابلو, ف اااال:" فكااالت والاااد : ي134س اااب  والاااد .."
 .ي135سني بكغب النون والجمع: سصنواني بالتنوين "سصنوي واالًلنتان: سصنوا

و ميو, فالبنية ملتممة الجمع بين سف عاني وسُفعاني تبع ا اللتماال ا فاباد فيياا باين 
سف ع لي وسُفع لي, ولنا لم يبعد العمما  ال ول باالوجيين,  ن تعا ا  سفعااني بالكغاب والضام 

ئ  وُنلبان, وىاو  اول أباي  ماي ي136س مى البنا  الوالد , فمن ضمَّيا جعميا  مى نلو: ن 
, و اد لمال ابان مالاص ألادىما  ماى ال ياال واآلكاب  ماى الغاماع, فابأة أنَّ ي137سالفابغي

اا ُيلفاو وال ُي اال  الي  ماى سف ع ااني ممَّ تكغيب سف ع لي  مى سُفع اني  ياغي, وتكغايب سف ع 
 .ي139س ال  ميو, فيو تل  مومة الغماع, وبنلص كان األكيب ممَّا ال يُ ي138س ميو

 االحتمال في إطار الصل االشتقاقي لمبنية:
 طاغوت:

ومناااو ماااا أوبده الكميناااي " أيياااا الملمناااون ال يفتنااانكم البواغيااا  وأتباااا يم مااان أىااال 
البغبة في ىنه الدنيا المائمون  لييا، المفتتنون بيا، الم بمون  مييا و مى لباميا اليامد 

 .ي140سد "وىشيميا البائ
, والجماع بواغيا , ي141سكَل ما ُيعباد مان دون ا  بااغو  وتتعادد مصاادي و وتتناوع

 .ي142سو يل بوارٍ 
 وىي بنية ملتممة في  ودىا االشت ا ي وجوى ا  دت :

 االحتمال الول: الصل اليائي:
 ياال: ىااي يا يااة األصاال ماان سبغااىي,  مااى  نااة سف ع مُااو ي, ماان األصاال سب غ ُيااو ي, 

   ماااى الغاااين, و مبااا  ألف اااا النفتالياااا وانفتااااح ماااا  بمياااا. وىاااو وجاااو  اااال باااو  ُااادتم  الياااا
: " ... أنَّو م مو , وو نو سف ع مُاو ي مان بغيا , و االوا ي143سالبببي , وأيتده ابن جني  ائا 

ااا: بغااو . و ااوليم: بغيااان دلياال  مااى أنَّ الااام يااا , ف صاامو  ن ا بغيااو , مصاادب  أيض 
ًلاام  ُاادةم  الااام  مااى العااين, فصاااب بيغااو , ًلاام  مباا   كااالبغبو  والبىبااو  والممكااو ,
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ألف ااا, فصاااب  باااغو , وكااان  ياغااو  نا كغااب أن   –لتلبكيااا وانفتاااح مااا  بميااا  –اليااا  
ُي ال: بياغي ,  الَّ أنَّو ينبغي أن  يكاون البواغيا  جاا   ماى لغاة مان  اال: بغاو  ... 

 .ي144س"
 االحتمال الناني: الصل الواوي:

أن  يكااون واوي ااا  مااى  نااة سف ع مُااو ي ماان األصاال سب غ ااُوو  ي,  ُاادةم   والتماال أصااميا
الااام فصاااب باانلص سب ي ُغااو ي أو سب و ُغااو ي, والنفتاااح اللااب  المعتاال سالااواو, أو اليااا ي 
وانفتاااح مااا  بمااو ُ ماا  لااب  العمااة  لااى ألاا , فصاااب سباااغو ي. ونااصَّ  ميااو اباان جنااي 

: " و ااااد يجااااو   مااااى ىاااانا أن  يكااااون وُ :   ااااائا  اااا   أصاااامو: ب غ ااااُوو ، كاااااسف ع ُمو ي ماااان غ 
ُوو ، وأنااا  ناال بااالواو فااي ىاانه المفوااة لمااا أنكاابه لااص بعااد. ًلاام  نَّ الااام  ُاادةم   لااى  اا   غ 
اااا تلبكااا  الياااا  أو الاااواو  موضاااع العاااين، فصااااب  بعاااد ال مااا  ب ي ُغاااو  أو ب و ُغاااو ، فممَّ

ا تابة. وو نياا اآلن بعاد ال ما  وانفتح ما  بميا ُ مب  في المفو ألف ات فصااب  بااغو  كما
ُبو ، وماان  تماا   تمااو ، ىاانا  لااى ىنااا بااا كااا   ااب  سف م ُعااو ي، ومًلاليااا ماان ضاابب : ض 

 . ي145س"
: ومنيم من نى   لى أنَّ األصل فييا سف ااُ ولي, فالتاا   اوب مان االحتمال النالث

 .ي146سالواو, وىو ما نكبه أبو ليان, والغيوبي, وال بيدي
ُمو ي, من األصل سب اغ ُيو ي: االحتمال الرابع  .ي147سكما التمم  أن  تكون سف ا  

ا أن  يكون سف م ُعو ياالحتمال الخامس  .ي148س: والتمل بنالىا في أصمو أيض 
: كماااا: " يجاااو  فاااي البواغيااا  وجاااو  كاااب, وىاااو أن  يكاااون مااان االحتماااال الساااادس

ي  فا وا, فكغبوىا باالواو بغي ,  الَّ أنَّو لمَّا ُ دةم الام و بميا فصاب   لى باغو  أشب
 .ي149سكعا ول و وا يل و يل وغاجوب وغواجيب ... "

 مالئكة:
المائكااة: " مكمو ااا  نوبانيااة غااماوية مجبولااة  مااى الكيااب  ااادب  التشااكل كاصااة  نا 

 .ي150سان مب  لعالم األبب "
و د بيتن النبي سصي في بعاب ألاديًلاو صافا  ىانه المكمو اا  النوبانياة, مان نلاص 

الكميناااي  ااان " ابااان ملباااو ،  ااان  باااد ا  بااان بملاااة بفعاااو  اااال:  اااال النباااي  ماااا أوبده
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سصي: المائكااة  مااى ًلاًلااة أجاا ا : جاا   لااو جنالااان, وجاا   لااو ًلاًلااة أجنلااة, وجاا   لااو 
 .ي151سأببعة أجنلة "

م ااااصي. التمماااا  فااااي أصااااميا  وىااااي فااااي بنيتيااااا الصاااابفية صاااايغة جمعيااااة, مفبدىااااا سم 
 االشت ا ي أكًلب من وجو:

 الول: )مألك(االحتمال 
صي  مى   يل  نَّ األصل فييا سم لصي باليم , و د ُن م   لى موضع الام, ف يل سم ْل 
م اصي, وبجمعاو ُبدت   لاى أصاميا  ف ع لي, ًلم ُن م  لبكة اليم    لى الاام فصااب  سم   نة سم 
بعد ال م , فو ع  اليم   بعد الاام ف يال سمائكاةي, فياو بانلص مشات  مان األلوكاة, وىاي 

 .ي152سالبغالة
و ااد ُغاامي  البغااالة ألوكااةت ألنَّيااا ُتللااص فااي الفاام, ماا كون  ماان  ااول العااب : " الفاابل 

. وىاو وجاو  اال باو البببغاي معتماد ا  ماى ي153سي ُلُص بالمجاام ويعمكاو  نا مضا  اللدياد  "
 .ي154سكونو األكًلب واألشيب

ان م ياااد ا مااان فالتاااا  فيياااا لمت نياااث, و يااال لممبالغاااة,  ن " ُي اااال بناااا  مفا ااال فيماااا كااا
الًلاًلي بلب  أو أكًلب ال لغبب  للا و بالببا ي المجبد أو الم يد أو الكماغي المجبد 

 .ي155سأو الم يد وليغ   لدة  يادتو لب  مد أو لين  بل اآلكب, وىو مبدو  بميم "
 االحتمال الناني: )لوك(  

  فاي فماو يماوُصي  نا مضا  الشاي -كما  يل  نَّ األصل فييا سلاوصي وىاو مان سالص  
ااا, وُيبماا  مجااا  ا  مااى لاماال البغااالةت ألنَّااو ُياوكيااا فااي فمااو, و ميااو فاألصاال فيااو  أيض 
سماااصي ُلاانف   ينااو تكفيف ااا ًلاام ُأباادل  الااواو ىماا   ماان نلااو سمصااا  ي,  ن األصاال فااي 

 .ي156سمائكة سماوكةي
 االحتمال النالث: )لك( 

ْلصي, وو نياااا سمفا ماااةي كااانلص التممااا  أن  تكاااون ميماااو   مااان سألصي, واألصااال: سمااا
دونمااا  ماا  أو ن اال,  ن لبكااة اليماا   ُأل ياا   مااى الااام, وُلاانف  اليماا   فصاااب  سممااصي, 

 .ي157سوبجمعيا ُبد  اليم    لييا
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وبنلص التمم  البنية سمائكةي أن  تكاون سمفا ماةي م موب اا واليما   فاا  الفعال, بداللاة 
ن  يكااون األصاال سفعائمااةي, واليماا   ساأللااصي ماان سألصي بمعنااى لماال البغااالة, والتمماا  أ

 ااين الفعاال, فيكااون بداللااة ال ااو  والااتمكن,  ن  نَّ المائكااة متصاافة بصاافة لماال البغااالة 
 .ي158سوتبمي  األنبيا  والبغالة مع امتاص صفة ال و  والشد  والتمكن في أدا  الميام

 االحتمال الرابع: )الممك(
ااا أنَّيااا ميمياا ااا التممتااو فااي أصااميا أيض  ة األصاال, ماان الممااص,  مااى  نااة سف ع االي, وممَّ

, وىااو " مشاات  ماان ممكاا  واليماا    ائااد  ك يادتيااا ي159سفجمعيااا  مااى سفعائمااةي جمع ااا شااان ا
فااي شاامائل فيكااون و ن ممااص سف ع االي, وو ن مائكااة سفعائمااةيت ألنَّ الماايم أصاامية واليماا   

 .ي160س ائد  "
 شيطان

ا  سصي  نا أباد دكاااول  أوبد الشااي  الصاادو   اان البغاااول سصي: " وكااان بغااول
المتوض   ال: الميم  نةي أ ون بص من البجل النجل الكبياث المكباث الشايبان الابجيم، 

 .ي161سالميم أم   ني األنة وأ نني من الشيبان البجيم "
ا بنية سشيباني, فكان  مى التمالين, ىما:  وممَّا التمل في أصمو االشت ا ي أيض 

ي متصاب ,  ماى  ناة سف ع الي, :  يل: ىو سف ي  االحتمال الول ع االي, مان الفعال سش اب ن 
بمعنااى ب ُعااد, ماا كون ماان اللباال البوياال,  ن " الشاابن: اللباال,  ااال الكمياال: " ىااو اللباال 

, بجاااامع البعاااد بينيماااا, فاللبااال البويااال غااامتو البعاااد, ي162سالبويااال, والجماااع األشااابان "
اا,  ن ُي اال: " ش اب   ن   ناو ب ُعاد , وأشابنو أبعاده ... والشيبان غمتو البعد  ان البلماة أيض 

, فا"الشين والبا  والناون أصال مبابد صاليح يادل  ماى ي163سوبئب شبون: بعيد  ال عب "
 .ي165س, فا" شيبان يكون سف ي ع الي من الشبن وىو اللبل الممتد في صابة "ي164سالبعد "

لي, ,  ماى  ناة سف ي ع ااي166سو ميو, فالنون فيو أصمية, مصبو  الشات ا و مان سش اب ني
اااب ن أي ب ُعاااد, ي167سبمعناااى البعاااد , وىاااو  اااول الكميااال,  ن ناااص: " والشااايبان ف ي ع اااال مااان ش 

 .ي168سوي ال شيبن البجل وتشيبن  نا صاب كالشيبان وفعل  فعم و "
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. ولنا ي169سو ال ابن دبيد: " النون فيو أصمية من شبن شابن أي ب ُعد  ن الكيب "
مان شابن  ان أماب  -وجاو مان االلتماال بيانا ال -بأة الشبي  المبتضى أنَّ الشيبان 

 .ي170سببو بمعنى أبعد في مناى  غيو واغتكبابه
 :ي171س ال النابغة

 نأت بسعاَد عنك نوى شطون     فبانت والفؤاد بها رهيُن.
فماااو كاااان سالشااايباني مشااات  ا مااان سشاااابي كماااا ىاااو االلتماااال الًلااااني ل اااال الشاااا ب 

ااااا  ااااال سشااااابني ُ ماااام اشاااات ا و ماااان سشاااا و ااااال بياااانا الوجااااو ماااان  .ي172سبنيسشااااائبي, فممَّ
الملاااادًلين الشاااايعة الشااااي  مكااااابم الشاااايبا ي,  ن نااااص  ميااااو ب ولااااو: "الشاااايبان ماااان ماااااد  
بماايل اغاام  سشاابني وسالشااابني ىااو الكبيااث والوضاايع ... والشاايبان اغاام جاانل  ااام، وا 

 .ي173س مم كاص، وبعباب  أكبة، الشيبان كَل موجود ملٍن مغٍو باٍر متمبد ..."
ني, ماااان الفعاااال األجااااو  سشاااااب  يشاااايُبي غيااااب نياالحتمااااال النااااا ااااا  :  ياااال: ىااااو سف ع 

فاااااالنون فياااااو  ائاااااد , غياااااب  .ي175س, بمعناااااى التاااااب  والتيااااا  ونىااااا  باااااابا  ي174سمتصاااااب 
: "  اال  اوم مان أىال المغاة اشات ا  الشايبان ي176سمنصب  , ف د نكب ابن دبيد نلاص  اائا 

ونكاب ابان  .ي177سلياا  أصامية "من شاب يشيب  نا لفلتو الناب ف ًلب  فيو, والنون  ائد , وا
ني ماان سشاااب  يشاايُبي  نا ىمااص والتااب  مًلاال  : " و ياال الشاايبان سف ع ااا  منوااوب نلااص  ااائا 

 .ي178سىيمان وغيمان من ىام وغام "
ولعل المغتشا  مان كاام غايبويو بجالاة االلتماال األول, فياو  اد جعال الناون فاي 

ني  ن  أكنتاو مان التشايبن, سشيباني ضمن تصاابيفو األصامية,  ن  اال: " وكانلص: شايبا
ا: ي179سفالنون  ندنا مًلل ىنا من نفل اللب   نا كان فعل يًلب  فيو النون " , و ال أيض 

" ف مَّا الادةى ان والشايبان فاا تجعميماا  ائادتين فييماا ألنَّيماا لايل  مييماا ًلبا . أال تابة 
 .ي180سأنَّص ت ول: تشيبن وتدى ن وتصبةفيما"

ا  نااد  اباان جنااي,  ن  ااال: " وتشاايبن أ ااوة ماان تشاايتبت ل ااوليم وجااا  التاابجيح صاابيل 
, غياااب أنَّاااو لااام يبعاااد االلتماااال ي181سشاااابن وشااابن وأببي شااابون وىااانا كماااو مااان البعاااد "

. وجا  تبجيح األول  ند ابن األًلياب ي182سالًلاني, بل  دَّىما لغتين متغاويتين في المعنى
ا, ف د  بَّب  نو بالوجو األصح  .ي183سأيض 
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ااا مغتشاايد ا  مااى صاالتو ب ااول وبياانا الوجااو ماان اال لتمااال  ااال الشااي  البوغااي أيض 
 أمية بن أبي الصم :

 أيما شاطن عصاه عكاه     نم يمقى السجن والكباد
 وتااابجيح الًلااااني جاااا  لااادة الباغااا  األصااافياني, وكاااان مغاااتند ا  لاااى  ولاااو تعاااالى: 

اان  ن اااٍب  اااب ٍة م  اان  م  ااانَّ م  م اا   الج  م     , و ولااو تعااالى: و ك  اايٍن ك  اان ب  م   ت ااُو م  اان نَّاااٍب و ك  ت ن ااي م 

 .ي184س

 الخاتمة
بعد أن شاب  البلث  ماى االنتياا  فإنَّاو واللاال ىانه ال بادَّ مان  ابب ألىام ماا أغافب  ناو 

 , أىميا:المغوي ي ىنا المضمابف من نتائج
 ة يبتبب الفيم التام لداللة اللديث النبوي ابتباب ا كبيب ا بداللة مغتويا  المغاة المووفا

آ ب تماااص تااافاااي نصاااو, المغاااتوة الصاااوتي والمغاااتوة الصااابفي والمغاااتوة النلاااوي, لمت
المغتويا  في منح المتم ي لمنص اللديًلو الفيم التام وا باد  الم صاود  مان كاماو 

 سصي.
  , يتاا ًلب تلديااد الصاايغة الصاابفية فااي نصوصااو سصي بتبعيااا  ل ابئااو وشااابلو  ااد

يااة لياانا الشااابح أو ناص ت اا  فااي م دمااة أىاام لعاال التبعيااة الع ديااة, والمبجعيااة الًل اف
األغااابا  التاااي تجعااال لمبنياااة التمااااال  متعااادد , لتكاااون المبجعياااة الًل افياااة مااان أىااام 

 العوامل في نشو  واىب  االلتمال الصبفي في نصوص اللديث النبوي.
 ُبنياا  كًليااب ماان األلكااام الشااب ية  مااى وفاا  الفياام المغااوي لنصااوص لديًلااو سصي, 

البنية الصبفية, وتلديد الصيغة فيياا فاي م دماة نلاص, ف اد تغياب  وي   فيم ببيعة 
بعاب التصاوبا  لْللكاام الشاب ية وتبناي اللكاام الشاب ي فاي ماوبد ماا تبع اا لتلديااد 
الصيغة الصبفية فيما  نا كان  اغم فا ل مًلا  يدل  مى اللال واالغت بال, أو ىي 

الصبفي من أىم األغبا  في صفة مشبية داللتيا الًلبو  والم وم, ليكون االلتمال 
 اكتا  األلكام الشب ية المفيومة من نصوص لديًلو سصي.

  ابتكااا  الشااايعة ا مامياااة فاااي العدياااد مااان الماااوابن  لاااى تبناااي وجاااوه صااابفية معيناااة
ليكااالفوا باانلص مااا ا ُتمااد فااي الماادابل اأُلكااب, فيكااون تلديااد البنيااة الصاابفية  ناادىم 
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ي أو الشاب ي الم ابو  فاي نصاوص لديًلاو من أىم المبتكا ا  فاي د ام ال اول الع اد
سصي, وال شاااص أن اكاااتافيم ماااع الماااناى  اأُلكاااب فاااي نلاااص كاااان كال  اااا لالتماااال 

 الصبفي في نصوصو سصي.
  ياالًلب الغاايا  بشااتى صاانوفو المغويااة, والتابيكيااة, والًل افيااة, فااي ببيعااة تلديااد البنيااة

تمااد  نااد  اااُب الصاابفية فااي نصااوص اللااديث النبااوي, وىااو فااي الو اا  نفغااو  ااد ُيع
, لكاااانَّ األول كاااب لماااانص اللاااديًلي ليكااااون  بيناااة مبجلااااة  ناااده بمااااا يكاااال  الاااابأي 

صايغو الصابفية,  الل ي ة المغمَّمة بيا ىنا أنَّ فيام اللاديث النباوي ال ياتم  الَّ بتلدياد
 وتلديد الصي   نَّما يكون تل  مومة الغيا  وماملو.

 ل الصاااابفي أي اشااااتباص األبااااوا  يكاااااد يكااااون  اماااال المشااااابكة المتااااوافب فااااي المجااااا
الصاااابفية باااا كًلب ماااان صاااايغة العاماااال األغااااال لغوي ااااا فااااي كماااا  مواااااىب االلتمااااال 

 الصبفي في نصوص اللديث النبوي.
  كااان لمماادابا  والماالًلبا  الع ميااة لاادة  ممااا  ومفغاابي اللااديث النبااوي ا ماميااة أًلااب

ل  ماى وفا  في تلديد صي  النص اللديًلي الصبفية, فما يتعابب مع مادابص الع ا
تبني وجو صبفي معين ُيبفب  ندىم, وماا ياتا م مان الوجاوه الصابفية ماع منبا  

 الع ل يكون ملل ال بول وفي دائب  البضا المغوي.
 الهوامش
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 .1/115ينظر: معاني القرآن وإعرابو:  (167)
 .6/237لعين, )شطن(: ا (168)
 .2/867جمهرة اللغة, )شطن(:  (169)
 .94ينظر: المجازات النبوية:  (170)
 .126ديوان النابغة:  (171)
 .23ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  (172)
 .1/171األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل:  (173)
 .4/13ينظر: المقتضب:  (174)
 .2/1573: ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية, )شطن( (175)
 .1/97ينظر: اللباب في علوم الكتاب:  (176)
 . 5/84, ولسان العرب: 185-3/184ينظر: معجم مقاييس اللغة:  (177)
 .5/84لسان العرب, )شطن(:  (178)
 .3/167الكتاب:  (179)
 .4/321المصدر نفسو:  (180)
 .1/109المنصف:  (181)
 .1/109ينظر: المصدر نفسو:  (182)
 .480الحديث واألثر: ينظر: النهاية في غريب  (183)
 .454ينظر: المفردات في غريب القرآن:  (184)

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 الكتب المطبوعت:
 ٘ـ(, تخ: أدُ ِذّذ ػجذ اٌذا٠ُ, ٘ٔ٘اٌمطبع اٌصمٍٟ ) اثٓ, ٚاٌّصبدس ٚاألفؼبي األعّبء أث١ٕخ

 اٌىتبة تفغ١ش ِٓ اٌجذ٠ذ اٌؼمً ٚت٠ٕٛش اٌغذ٠ذ اٌّؼٕٝ تذش٠ش - ٚاٌت٠ٕٛش ِطت اٌتذش٠ش

 , اٌذاس(٘ـ3ٖٖٔ) اٌتٛٔغٟ ػبشٛس ثٓ اٌطب٘ش ِذّذ ثٓ ِذّذ ثٓ اٌطب٘ش اٌّج١ذ, ِذّذ

ِصش, )د.غ(,  –َ.ػخ داس اٌىتت اٌّصش٠خ, اٌمب٘شح 39ٗٔ ٌٍٕشش, تٛٔظ, )د.غ(, اٌتٛٔغ١خ

ٔ333.َ 

 اٌؼشاق – ثغذاد, إٌٙعخ ِىتجخ ِٕشٛساد, اٌذذ٠خٟ خذ٠جخ ع١ج٠ٛٗ وتبة فٟ اٌصشف أث١ٕخ ,

 .3َٙ٘ٔ - 9ٖٖ٘ٔ, ٔغ

 ٚاٌتٛص٠غ ٚإٌشش ٌٍطجبػخ اٌغالَ داس, غ٠ٍٛخ اٌٛ٘بة اٌّجتٙذ٠ٓ, ػجذ اختالف فٟ اٌٍغخ أحش 

 .َٕٓٓٓ, ٕغ, ٚاٌتشجّخ

 ػٍٟ فبػٛس,: , تخ(٘ـ7ٕٙ) اٌذ٠ٕٛسٞ لت١جخ ثٓ ِغٍُ ثٓ هللا ػجذ ِذّذ أثٛ اٌىبتت, أدة 

 )د.د(, )د.د(.ٚصاسح اٌشؤْٚ اإلعال١ِخ, اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ, 
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 ثىش أثٝ ثٓ ِذّذ ثٓ أدّذ اٌذ٠ٓ شٙبة اٌؼجبط أثٛ اٌجخبسٞ, صذ١خ ٌششح اٌغبسٞ إسشبد 

 ،7غ ِصش, األ١ِش٠خ، اٌىجشٜ اٌّطجؼخ ,(٘ـ3ٕٖ) اٌمت١جٟ اٌمغطالٟٔ اٌٍّه ػجذ ثٓ

 ٘ـ.ٖٕٖٔ

 تخ(٘ـ9ٖ٘) اٌضِخششٞ أدّذ، ثٓ ػّشٚ ثٓ ِذّٛد هللا جبس اٌمبعُ أثٛ اٌجالغخ, أعبط , :

 َ.339ٔ - ٘ـ3ٔٗٔ ,ٌٔجٕبْ، غ - ث١شٚد اٌؼ١ٍّخ، اٌىتت داس اٌغٛد, ػ١ْٛ ثبعً ذِذّ

 7َٕٓٓ ِصش, )د.غ(, ,اٌّصش٠خ األٔجٍٛ ِىتجخ أ١ٔظ, إثشا١ُ٘, اٌٍغ٠ٛخ األصٛاد. 

 ( تخ: ػجذ اٌذغ١ٓ اٌفتٍٟ, ٖٙٔاألصٛي فٟ إٌذٛ, أثٛ ثىش ِذّذ ثٓ عًٙ ثٓ اٌغشاد ,)٘ـ

 ِؤعغخ اٌشعبٌخ, )د.غ(, )د.د(.

 اٌخبٔجٝ ِىتجخ, اٌغبلٟ ِصطفٝ فبظً ٚاٌٛظ١فخ, اٌشىً د١ج ِٓ اٌؼشثٟ اٌىالَ غبَأل ,

 .377َٔ - 37ٖٖٔ, ِصش - اٌمب٘شح

  ٝاٌّٛعٛٞ اٌّشتعٝ اٌشش٠ف اٌذغ١ٓ ثٓ غشس اٌفٛائذ ٚدسس اٌمالئذ, ػٍٟ –أِبٌٟ اٌّشتع 

بء اٌىتت تخ: ِذّذ أثٛ اٌفعً إثشا١ُ٘, ِىتجخ اٌذوتٛس ِشٚاْ اٌؼط١خ, داس إد١ (,٘ـٖٙٗ)

 .اٌؼشث١خ, ػ١غٝ اٌجبثٟ اٌذٍجٟ

  األِخً فٟ تفغ١ش وتبة هللا إٌّضي, ٔبصش ِىبسَ اٌش١شاصٞ, ِؤعغخ األػٍّٟ, ث١شٚد– 

 َ.ٖٕٔٓ, ٌٔجٕبْ, غ

  ثٗ اٌشدّٓ, ِٓ ٚجٖٛ اإلػشاة ٚاٌمشاءاد فٟ ج١ّغ اٌمشآْ, أثٛ اٌجمبء ػجذ هللا َّٓ إِالء ِب ِ

 َ.ٕٓٓٓ, ٖـ(, ِؤعغخ اٌصبدق, إ٠شاْ, غ٘ٙٔٙثٓ اٌذغ١ٓ ثٓ ػجذ هللا اٌؼىجشٞ )

 اٌذ٠ٓ أح١ش د١بْ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ِذّذ د١بْ أثٛ اٌتفغ١ش, فٟ اٌّذ١ػ اٌجذش 

 ٘ـ.ٕٓٗٔ ٌجٕبْ, )د.غ(, – اٌفىش, ث١شٚد داس ج١ًّ, ِذّذ صذلٟ: , تخ(٘ـ7ٗ٘) األٔذٌغٟ

 اٌذغ١ٕٟ ٌشصاقا ػجذ ثٓ ِذّذ ثٓ اٌف١ط ِذّذ أثٛ اٌمبِٛط, جٛا٘ش ِٓ اٌؼشٚط تبد 

ث١ذٞ   اٌٙذا٠خ, داس: إٌبشش اٌّذمم١ٓ, ِٓ ِجّٛػخ: , تخ(٘ـٕ٘ٓٔ) اٌضَّ

 ( تخ: ٖٔٗتصذ١خ اػتمبداد اإلِب١ِخ, اٌش١خ ِذّذ ثٓ ِذّذ إٌؼّبْ اٌّؼشٚف ثبٌّف١ذ ,)٘ـ

 ٘ـ.ٖٔٗٔ, ٔدغ١ٓ دسوب٘ٝ, ِطجؼخ ِٙش, إ٠شاْ, غ

  ٞاٌذغٓ ثٓ ػّش ثٓ ِذّذ هللا ػجذ أثٛ اٌىج١ش, اٌتفغ١ش - اٌغ١ت ِفبت١خ -تفغ١ش اٌفخش اٌشاص 

اٌؼشثٟ,  اٌتشاث إد١بء داس ,(٘ـٙٓٙ) اٌشاصٞ اٌذ٠ٓ ثفخش اٌٍّمت اٌشاصٞ اٌت١ّٟ اٌذغ١ٓ ثٓ

 ٘ـ.ٕٓٗٔ ,ٖغ ٌجٕبْ, –ث١شٚد 

 اٌطٛعٟ اٌذغ١ٓ ثٓ ِذّذ جؼفش أثٛ, اٌّف١ذ ٌٍش١خ اٌّمٕؼخ ششح فٟ, األدىبَ تٙز٠ت 

 . َٕٓٓٓ, ٔغ, إ٠شاْ – لُ, اإلعال١ِخ اٌىتت داس, اٌغفبسٞ أوجش ػٍٟ: تصذ١خ(, ٘ـٓٙٗ)

 ٌٍّال١٠ٓ اٌؼٍُ داس, ثؼٍجىٟ ١ِٕش سِضٞ: تخ(, ٕٖ٘ٔ) دس٠ذ ثٓ ِذّذ ثىش اٌٍغخ, أثٛ جّٙشح ,

 .397َٔ, ٔغ, ٌجٕبْ - ث١شٚد

 اٌؼبي ػجذ: تخ ,(٘ـ7ٖٓ) خب٠ٌٛٗ ثٓ أدّذ ثٓ اٌذغ١ٓ هللا ػجذ أثٛ اٌغجغ, اٌمشاءاد فٟ اٌذجخ 

 ٘ـ.ٔٓٗٔ ،ٌٗجٕبْ, غ –شٚق, ث١شٚد اٌش ِىشَ، داس عبٌُ

 37َٙٔ ,ٖغ, اٌّصش٠خ األٔجٍٛ أ١ٔظ, ِىتجخ األٌفبظ, إثشا١ُ٘ دالٌخ. 

 ْاٌُٙشٚغ ػٍٟ: تخ(, ـ3٘ٓٙ) اٌذعشِٟ إثشا١ُ٘ ثٓ ِذّذ: ششح, اٌزث١بٟٔ إٌبثغخ د٠ٛا ,

 .33َٕٔ اٌٛغ١ٕخ, )د.غ(, اٌّىتجخ

 ٕٓسح ثٓ ػ١غٝ ثٓ ػ١غٝ ِذّذ أثٛ اٌتشِزٞ, ع ْٛ  اٌتشِزٞ، اٌعذبن ثٓ ِٝٛع ثٓ َع

 ػطٛح ٚإثشا١ُ٘ اٌجبلٟ, ػجذ فؤاد شبوش, ِٚذّذ ِذّذ أدّذ: ٚتؼ١ٍك تذم١ك ,(٘ـ73ٕ)
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 - ٘ـ3ٖ٘ٔ ،ِٕصش, غ اٌذٍجٟ, اٌجبثٟ ِصطفٝ ِٚطجؼخ ِىتجخ ششوخ: إٌبشش ػٛض,

ٔ37٘.َ  

 ِٕٓجشدٞ ِٛعٝ ثٓ ػٍٟ ثٓ اٌذغ١ٓ ثٓ ثىش أدّذ أثٛ اٌىجشٜ, اٌغ ْٚ  اٌخشاعبٟٔ اٌُخْغَش

 , داس اٌفىش, )د.غ(, )د.د(.(٘ـ9٘ٗ) ١ٙمٟاٌج

 اٌذغٓ أثٛ ػ١غٝ، ثٓ ِذّذ ثٓ اٌذ٠ٓ ػٍٟ ٔٛس ِبٌه, اثٓ أٌف١خ ػٍٝ األشّٟٛٔ ششح 

ٟٔٛ ُّ  َ.339ٔ -٘ـ3ٔٗٔ, ٌٔجٕبْ, غ -ث١شٚد اٌؼ١ٍّخ, اٌىتت داس ,(٘ـ3ٓٓ) اٌشبفؼٟ األُْش

 ِ ,ؤعغخ اٌتبس٠خ ششح أصٛي اٌىبفٟ, ِذّذ صبٌخ اٌّبصٔذسأٟ, تخ: اٌغ١ذ ػٍٟ ػبشٛس

 َ.9ٕٓٓ, ٌٕجٕبْ, غ –ٌجٕبْ, داس إد١بء اٌتشاث اٌؼشثٟ, ث١شٚد  –اٌؼشثٟ, ث١شٚد 

 اٌج١بٟٔ  اٌطبئٟ ِبٌه هللا ثٓ ػجذ ثٓ اٌذ٠ٓ ِذّذ هللا جّبي ػجذ أثٛ اٌفٛائذ, تغ١ًٙ ششح

 ٚاٌتٛص٠غ ٚإٌشش ٌٍطجبػخ ٘جش اٌّختْٛ, ثذٚٞ ِٚذّذ اٌغ١ذ، اٌشدّٓ ػجذ: , تخ(٘ـ7ٕٙ)

  َ.33ٓٔ - ٘ـٓٔٗٔ, ٔغ ْ,ٚاإلػال

 ثٓ اٌذ٠ٓ خبٌذ ص٠ٓ إٌذٛ, فٟ اٌتٛظ١خ ثّعّْٛ اٌتصش٠خ أٚ اٌتٛظ١خ ػٍٝ اٌتصش٠خ ششح 

ّٞ  ِذّذ ثٓ ثىش أثٟ ثٓ هللا ػجذ , تخ: أدّذ اٌغ١ذ ع١ذ (٘ـ3ٓ٘) اٌّصشٞ األص٘شٞ اٌجشجبٚ

 اٌّىتجخ اٌتٛف١م١خ, )د.غ(, )د.د(. أدّذ,

 ٘ـ(, تخ: ِذّذ ٔٛس اٌذغٓ, 9ٙٙغٓ االعتشاثبرٞ )ششح اٌشبف١خ, سظٟ اٌذ٠ٓ ِذّذ ثٓ اٌذ

, ٌٔجٕبْ, غ –ِٚذّذ اٌضفشاف, ِٚذّذ ِذٟ اٌذ٠ٓ, داس إد١بء اٌتشاث اٌؼشثٟ, ث١شٚد 

 )د.د(.

  َُصِذ١خ َشْشح  ُِ ْغٍِ بيُ  -ُِ َّ ُِ  إِو ْؼٍِ ُّ ائِذِ  اٌ َٛ ْغٍُِ, اٌمبظٟ ثفَ  ثٓ ِٛعٝ ثٓ ػ١بض اٌفعً أثٛ ُِ

بِػ١ً, داس ٠ْذ١َٝ: , تخ(٘ـٗٗ٘) اٌغجتٟ ا١ٌذصجٟ ػّشْٚ ثٓ ػ١بض َّ  ٌٍطجبػخ اٌٛفبء إِْع

 َ.339ٔ - ٘ـ3ٔٗٔ ،ِٔصش, غ ٚاٌتٛص٠غ، ٚإٌشش

 ( ٟٙتخ: اٌّتٌٟٛ سِعبْ أدّذ 37ٕششح وتبة اٌذذٚد فٟ إٌذٛ, ػجذ هللا ثٓ أدّذ اٌفبو ,)٘ـ

 َ.399ِٔصش, )د.غ(,  –اٌذ١ِشٞ, داس اٌتعبِٓ, اٌمب٘شح 

 9َٕٓٓ, ٔغ, ٌٕذْ, ٚاٌتٛص٠غ ٚإٌشش ٌٍطجبػخ اٌغ١بة سدا, اٌّبشطخ ِج١ذ ٌغب١ٔخ, شظب٠ب. 

 اٌفبساثٟ اٌجٛ٘شٞ دّبد ثٓ إعّبػ١ً ٔصش أثٛ اٌؼشث١خ, ٚصذبح اٌٍغخ تبد اٌصذبح 

 -  ٘ـ7ٓٗٔ ,ٗغ ٌجٕبْ, –ٌٍّال١٠ٓ, ث١شٚد  اٌؼٍُ داس ػطبس, اٌغفٛس ػجذ أدّذ: , تخ(٘ـ3ٖٖ)

ٔ397.َ 

 ٌٕٞٚٛ٘ـ(, ِؤعغخ 77ٙاٌذِشمٟ اٌشبفؼٟ ) صذ١خ ِغٍُ ثششح إٌٛٚٞ, ٠ذ١ٝ ثٓ ششف ا

 َ. 33ٗٔ, ٕلشغجخ, غ

 ٔغ, األسدْ - إسثذ, ٚاٌتٛص٠غ ٌٍٕشش اٌذذ٠خخ اٌىتت ػبٌُ, ٔٙش ٘بدٞ اٌٛافٟ, اٌصشف ,

ٖٖٔٗٔ - ٕٓٔٓ.َ 

 ٍُِصش, )د.غ(, )د.د( – اٌمب٘شح, اٌىتت ػبٌُ, ػّش ِختبس أدّذ اٌذالٌخ, ػ. 

 أدّذ ثٓ ِٛعٝ ثٓ أدّذ ثٓ ِذّٛد اٌذ٠ٓ ثذس ِذّذ أثٛ اٌجخبسٞ, صذ١خ ششح اٌمبسٞ ػّذح 

 ث١شٚد, اٌؼشثٟ, اٌتشاث إد١بء داس ,(٘ـ9٘٘) اٌؼ١ٕٝ اٌذٕفٝ اٌغ١تبثٝ دغ١ٓ ثٓ

 ( ٟٔاػتٕبء: أثٛ 9ٕ٘فتخ اٌجبسٞ ششح صذ١خ اٌجخبسٞ, أدّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ دجش اٌؼغمال ,)٘ـ

 َ.ٕ٘ٓٓ, ٔخ, غاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠ –لت١جخ ٔظش ِذّذ اٌفبس٠بثٟ, داس غ١جخ, اٌش٠بض 

 ٟلُ, اٌذذ٠ج داس, اٌتشاث إد١بء لغُ: تخ(, ٘ـ3ٕٖ) اٌى١ٍٕٟ ٠ؼمٛة ثٓ ِذّذ جؼفش أثٛ, اٌىبف 

 .٘ـ77ٗٔ, ٗغ, إ٠شاْ –
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 ,تخ ,(٘ـ9ٓٔ) ع١ج٠ٛٗ ثبٌٛالء اٌٍّمت اٌذبسحٟ لٕجش ثٓ ػخّبْ ثٓ ثشش ػّشٚ أثٛ اٌىتبة :

 َ.399ٔ - ٘ـ9ٓٗٔ ،ٖغ اٌمب٘شح, اٌخبٔجٟ، ٘بسْٚ, ِىتجخ ِذّذ اٌغالَ ػجذ

 ِذّذ : , تخ(٘ـ9ٔٙ) اٌجشجبٟٔ اٌشش٠ف اٌض٠ٓ ػٍٟ ثٓ ِذّذ ثٓ ػٍٟ اٌتؼش٠فبد, وتبة

 )د.غ(, )د.د(. ِصش, – اٌمب٘شح داس اٌفع١ٍخ,  صذ٠ك إٌّشبٚٞ,

  ٞوتبة اٌؼ١ٓ, أثٛ ػجذ اٌشدّٓ اٌخ١ًٍ ثٓ أدّذ ثٓ ػّشٚ ثٓ ت١ُّ اٌفشا١٘ذٞ اٌجصش

 َ.ٖٕٓٓ, ٌٔجٕبْ, غ –اٌىتت اٌؼ١ٍّخ, ث١شٚد داس  ,ػجذ اٌذ١ّذ ٕ٘ذاٚٞ: , تخ٘ـ(7ٓٔ)

 أدّذ  ثٓ ػّشٚ ثٓ ِذّٛد اٌمبعُ أثٛ هللا جبس اٌتٕض٠ً, غٛاِط دمبئك ػٓ اٌىشبف

  ٘ـ.7ٓٗٔ, ٖغ ٌجٕبْ, –اٌؼشثٟ, ث١شٚد  اٌىتبة داس ,(٘ـ9ٖ٘) اٌضِخششٞ

 اٌذِشمٟ اٌذٕجٍٟ ػبدي ثٓ ػٍٟ ثٓ ػّش اٌذ٠ٓ عشاد دفص أثٛ اٌىتبة, ػٍَٛ فٟ اٌٍجبة 

 داس ِؼٛض, ِذّذ ػٍٟ ٚاٌش١خ اٌّٛجٛد, ػجذ أدّذ ػبدي اٌش١خ: , تخ(٘ـ77٘) إٌؼّبٟٔ

 َ.339ٔ- ٘ـ 3ٔٗٔ ،ٔغ ٌجٕبْ, – اٌؼ١ٍّخ, ث١شٚد اٌىتت

 ْاألٔصبسٞ ِٕظٛس ػٍٝ ثٓ ثٓ ِىشَ ثٓ ِذّذ اٌذ٠ٓ اٌفعً جّبي أثٛ اٌؼشة, ٌغب 

  ٘ـ.ٗٔٗٔ ,ٖغ ٌجٕبْ, –صبدس, ث١شٚد  داس ,(٘ـ7ٔٔ) اإلفش٠مٟ اٌش٠ٚفؼٝ

 ٌٍٓطجبػخ اٌذش٠خ داس, اٌفشغٛعٟ ِٙذٞ صالح: تخ(, ٖٕٔ٘) اٌجط١ٍٛعٟ اٌغ١ذ اٌّخٍج, اث ,

 )د.د(. )د.غ(, ,اٌؼشاق - ثغذاد

 عضگ١ٓ, فٛاد ِذّذ: , تخ(٘ـ3ٕٓ) اٌجصشٞ اٌت١ّٝ اٌّخٕٝ ثٓ ِؼّش ػج١ذح أثٛ اٌمشآْ, ِجبص 

 ٘ـ.9ٖٔٔ ,ٔغ اٌمب٘شح ِصش, اٌخبٔجٝ, ِىتجخ

 غ١ش اٌمشآْ, أثٛ ػٍٟ اٌفعً ثٓ دغٓ اٌطجشعٟ, داس اٌؼٍَٛ, ث١شٚد ِجّغ اٌج١بْ فٟ تف– 

 َ.ٕٙٓٓ, ٌٔجٕبْ, غ –ٌجٕبْ, داس اٌّشتعٝ, ث١شٚد 

 اٌّٛصٍٟ جٕٟ ثٓ ػخّبْ اٌفتخ أثٛ ػٕٙب, ٚاإل٠عبح اٌمشاءاد شٛار ٚجٖٛ تج١١ٓ فٟ اٌّذتغت 

 َ.333ٔ -٘ـٕٓٗٔ اإلعال١ِخ ٌٍشئْٛ األػٍٝ األٚلبف, اٌّجٍظ ٚصاسح ,(٘ـ3ٕٖ)

 ,إثشاُ٘ خ١ًٍ: , تخ(٘ـ9٘ٗ) اٌّشعٟ ع١ذٖ ثٓ إعّبػ١ً ثٓ ػٍٟ اٌذغٓ أثٛ اٌّخصص 

 َ.33ٙٔ -٘ـ 7ٔٗٔ, ٌٔجٕبْ, غ –اٌؼشثٟ, ث١شٚد  اٌتشاث إد١بء داس جفبي,

 د.غ(, ,األسدْ - ػّبْ, اٌىتت ػبٌُ غٗ, اٌذ٠ٓ ع١ف اٌؼشث١خ, فٟ اٌّشتمبد( َٕٖٓٔ. 

 ًاٌعبِٓ صبٌخ دبتُ: تخ(, ٘ـ7ٖٗ) م١غٟاٌ غبٌت أثٟ ثٓ ِىٟ اٌمشآْ, إػشاة ِشى ,

 .37َ٘ٔ اٌؼشاق, )د.غ(, ,اٌؼشال١خ اٌجّٙٛس٠خ فٟ اإلػالَ ٚصاسح ِٕشٛساد

  اٌّصطٍخ اٌصشفٟ ١ِضاد اٌتزو١ش ٚاٌتأ١ٔج, ػصبَ ٔٛس اٌذ٠ٓ, اٌّىتجخ اٌجبِؼ١خ, اٌششوخ

 َ.399ٔ, ٔاٌؼب١ٌخ ٌٍىتبة, داس اٌىتبة اٌؼبٌّٟ, غ

 ٟٔاء اٌذ٠ٍّٟ ِٕظٛس ثٓ هللا ػجذ ثٓ ص٠بد ثٓ ٠ٝ١ذ صوش٠ب أثٛ اٌمشآْ, ِؼب : , تخ(٘ـ7ٕٓ) اٌفشَّ

 اٌّصش٠خ اٌشٍجٟ, داس إعّبػ١ً اٌفتبح إٌجبس, ٚػجذ ػٍٟ إٌجبتٟ, ِٚذّذ ٠ٛعف أدّذ

 , )د.د(.ٔغ ٚاٌتشجّخ, ِصش, ٌٍتأ١ٌف

 ٟٔػجذ: تخ ,(٘ـٖٔٔ) اٌضجبد عًٙ ثٓ اٌغشٞ ثٓ إثشا١ُ٘ إعذبق أثٛ ٚإػشاثٗ, اٌمشآْ ِؼب 

  َ.399ٔ - ٘ـ9ٓٗٔ ,ٔغ ٌجٕبْ, –اٌىتت, ث١شٚد  ػبٌُ شٍجٟ, ػجذٖ ١ًٍاٌج

 ٟٔٔغ ٚاٌتٛص٠غ, األسدْ, ٚإٌشش ٌٍطجبػخ اٌفىش داس اٌغبِشائٟ, صبٌخ فبظً إٌذٛ, ِؼب، 

 َ.ٕٓٓٓ - ٘ـٕٓٗٔ

 ُتخ(٘ـ3ٖ٘) اٌشاصٞ اٌمض٠ٕٟٚ صوش٠بء ثٓ فبسط ثٓ أدّذ اٌذغ١ٓ أثٛ اٌٍغخ, ِمب١٠ظ ِؼج , :

 . 373َٔ - ٘ـ33ٖٔ )د.غ(, اٌفىش, داس ٘بسْٚ, ذِذّ اٌغالَ ػجذ
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 ٌٟٕجٕبْ,  – ث١شٚد, اٌؼشثٟ اٌششق داس, دٍٛأٟ خ١ش ِذّذ اٌصشف, ػٍُ فٟ اٌجذ٠ذ اٌّغ

 )د.غ(, )د.د(.

 األصفٙبٔٝ ثبٌشاغت اٌّؼشٚف ِذّذ ثٓ اٌذغ١ٓ اٌمبعُ أثٛ اٌمشآْ, غش٠ت فٟ اٌّفشداد 

 – عٛس٠ب, ث١شٚد – اٌشب١ِخ, دِشك اٌذاس ،اٌمٍُ داس اٌذاٚدٞ, ػذٔبْ صفٛاْ: , تخ(٘ـٕٓ٘)

 ٘ـ.ٕٔٗٔ ,ٌٔجٕبْ, غ

 ,تخ(٘ـ9ٕ٘) اٌّجشد األصدٞ اٌخّبٌٝ األوجش ػجذ ثٓ ٠ض٠ذ ثٓ اٌؼجبط ِذّذ أثٛ اٌّمتعت , :

ِصش,  –ػظ١ّخ, ٌجٕخ إد١بء اٌتشاث اإلعالِٟ, ٚصاسح األٚلبف, اٌمب٘شح  اٌخبٌك ػجذ ِذّذ

 َ.33ٗٔ)د.غ(, 

 ٍٟة, ػ  هللا ٚػجذ اٌجٛاسٞ اٌغتبس ػجذ أدّذ: تخ(, 3٘ٙٙ) ػصفٛس ثٓ ِؤِٓ ثٓ اٌّمشَّ

 اٌؼشاق, )د.غ(, )د.د( – ثغذاد, اٌؼبٟٔ ِطجؼخ, اٌججٛسٞ

 داس, لجبٚح اٌذ٠ٓ فخش: تخ(, 3ٖٙٙ) ػصفٛس ثٓ ِؤِٓ ثٓ ػٍٟ, اٌتصش٠ف فٟ اٌّّتغ 

 .397َٔ - 7ٖٓٗٔ, ٔغ, ٌجٕبْ - ث١شٚد, ٚاٌتٛص٠غ ٚإٌشش ٌٍطجبػخ اٌّؼشفخ

 ِٓ ػٍٟ: تخ(, ٘ـ9ٖٔ) اٌصذٚق اٌمّٟ ثبث٠ٛٗ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِذّذ جؼفش أثٛ, اٌفم١ٗ عش٠ٖذ ال 

 .٘ـ3ٕٗٔ, ٘غ, أ٠شاْ, اإلعالِٟ إٌشش ِؤعغخ, اٌغفبسٞ أوجش

  اٌّٛصٍٟ جٕٟ ثٓ ػخّبْ اٌفتخ أثٛ اٌّبصٟٔ, ػخّبْ ألثٟ اٌتصش٠ف وتبة ششح -إٌّصف 

 َ.3٘ٗٔ - ٘ـ7ٖٖٔ ,ٔغ اٌمذ٠ُ, اٌتشاث إد١بء داس ،(٘ـ3ٕٖ)

 ِْٕشٛساد, األػٍّٟ دغ١ٓ: تصذ١خ, اٌطجبغجبئٟ دغ١ٓ ِذّذ اٌمشآْ, تفغ١ش فٟ ا١ٌّضا 

 .337َٔ, ٔغ, ٌٍّطجٛػبد األػٍّٟ ِؤعغخ

 ثٓ ِذّذ ثٓ ِذّذ ثٓ اٌّجبسن اٌذ٠ٓ ِجذ اٌغؼبداد أثٛ ٚاألحش, اٌذذ٠ج غش٠ت فٟ إٌٙب٠خ 

ٚتمذ٠ُ: ػٍٟ ثٓ دغٓ  , إششاف(٘ـٙٓٙ) األح١ش ثٓ اٌجضسٞ اٌش١جبٟٔ اٌىش٠ُ ػجذ اثٓ ِذّذ

 ٘ـ.ٕٔٗٔ ,ٔداس اثٓ اٌجٛصٞ, اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ, غ اٌذٍجٟ,

 الرسائل واألطاريح

 دوتٛساٖ أغشٚدخ, اٌؼ١ذأٟ ٠ٛعف اٌذ٠ٓ جالي, اٌىش٠ُ اٌمشآْ فٟ اٌصشفٟ االدتّبي ,

, اٌؼشاق - اٌجصشح, اٌتشث١خ و١ٍخ, اٌجصشح جبِؼخ, ا١ٌبعشٞ فبخش. د: ثئششاف

 .َٕٔٔٓ - ٘ـٕٖٗٔ

 ِبجغةت١ش, جبِؼةخ أَ  سعةبٌخ, ػط١ةٛٞ ِةشصٚق, صةشف١خ ٔذ٠ٛةخ دساعةخ( فؼ١ً) ص١غخ

 َ.397ٔاٌمشٜ, اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ, 

 البحوث المنشورة

 اٌذساعبد و١ٍخ ِٛلغ ػٍٝ ِٕشٛس ثذج, غبصٞ دغٓ اٌصشفٟ االدتّبي دالٌخ 

 .ثبثً جبِؼخ, اٌمشآ١ٔخ

 


