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اختالف رواية الحديث النبوي في الجموع من خالل الجامع الصحيح 
 لمبخاري دراسة صرفية

 د. محمد جاسم عبد         د. مصطفى كامل أحمد
 أستاذ مساعد               مدرس         

 جامعة األنبار ، كمية اآلداب ،                        جامعة األنبار ، كمية التربية
 قسم المغة العربية                                ة العربية        قسم المغ   

يتناول ىذذا البحذث إيحذاظ م يذر مذن م ذاىر افخذتالف فذي روايذة الحذديث النبذوي 
تتصذذل بذذاختالف الجمذذوع ، وبيذذان طبيعذذة ذلذذخ افخذذتالف مذذن خذذالل كتذذاب الجذذامع 

ميميذا عمذى مذا تيتحذيو الصحيح لمبخاري ، ومحاولة توجيو مثل ىذه افختالفذات وتع
مذاىب العذرب فذي الخطذاب . فالبحذث مسذاىمة متواحذعة فذي بيذان جانذب مذن ىذذه 

 اليحية . 
 

This research clarified the manifestation of the difference in 

the modern novel Alnaboubi relate to different crowds and a 

medical statement to you the difference through the book " 

AL- Jameh AL- Saheeh lil bukhary " and try to guide and 

analysis of such differences as required by the doctrines of 

the Arabs in speech . They speek a modest contribution in 

statement side of this issue .  
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 تمييد
ختالف في رواية الحديث النبوي ، وطبيعة اختالف الجمذوع فذي الجذامع الصذحيح م اىر اف
 لمبخاري .

النباي صام   هيه الراوي كما  ا لامن المعروف أن األصل في رواية الحديث الشريف أن يؤدّ    
  كا ن النا س متفا وتين ولّما سان داإلحتا  خرار  ا المفاظاهلل عميه وسمم ينقمه عمن سمعه منه بها 

فااي مناار الروايااة  اااوم دالحفااظ فقااد نشااف الرااأف فااي مساافلة الروايااة  باا لمعن    فشاادّ  كااةمَ فااي مَ 
ص باا لمفظ عاان رسااول اهلل صاام  اهلل عميااه وساامم   ورّراا وبااو النقاال باا لمعن   ب بااً  إلاا  األصاال

ن الحفااا ظ عماا  الحااديث   وتمنااار ماان تطااار  مَ ْضااتَ  ٔص مااانهم بشااروط وايااود شاااديدة رّراا نْ َماا
 . ٕإليه  والمحن ريفحتالفس د وال

وال شك في أن تسويغ الرواية ب لمعن  في الحديث اد أدى إل  نشوء رواي ت عديدة في بعاض 
مثاا ل باا ح األح ديااث ن المتتباار ألأ  و األلفاا ظ فااي اساام ماان األح ديااث النبويااة المرويااة باا لمعن  

 ح يجدب  ال تك د تررج من حيز الجواز المغوي   ولعل سبب  لاك يعاود إلا  أن الما ين رووا با
 كأمهم . ب حتجاألح ديث ك نوا ممن ي

مصاادرًا أصاايًأ ماان مصاا در دراسااة المغااة العربيااة    ومماا  ال ريااب فيااه أن الحااديث النبااوي يعاادّ 
ألن ويعد االرتأف في رواي ته ميادانً  واساعً  لمدراسا ت المغوياة ع ماًة ومانهًأ ثارًا فاي إثرا ها    

إعرابياااً  أو وجهاااً  لفظياااً  جعااال كااال رواياااة شاااكًأ وى بهااا  الحاااديث ترْ الروايااا ت المتعاااددة التاااي ُيااا
يرتمااف عاان  ياارح   بحيااث ينشااف عاان باا ا االرااتأف اواعااد شاات    وخراء مرتمفااة   وتوجيهاا ت 

 .متعددة   وم ابب متنوعة 
ومشااا ركة منااا  فاااي بيااا ن ج ناااب مااان  لاااك كتبنااا  بااا ا البحاااث فاااي إيضااا ح مظهااار مااان مظااا بر 

الجماااوع وطبيعاااة  لاااك االراااتأف مااان راااأل  تتعمااا  بااا رتأفاالراااتأف فاااي رواياااة الحاااديث 
                                      

ل  أن مسفلة رواية الحديث ب لمعن  اد مه ب لمغة العربية   وال بد من اإلش رة إمْ ويعد من أبم الشروط عِ  ٔ
  ومقدمة ابن  ٜٛٔ  والكف ية  ٗٚٔأشبعت بحثً  اديمً  وحديثً  . ينظر عم  سبيل المث ل : اإللم ع 

  ومن بج  ٕٕٕ  واواعد التحديث  ٜٕٛ  وتوجيه النظر  ٜٛ/ ٕ  وتدريب الراوي  ٖٖٔالصأح 
منشور في مجمة الشريعة والدراس ت اإلسأمية   بحث  ٜٚ – ٘ٔثين في رواية الحديث ب لمعن  المحدّ 

 الكويت   فقد فصل الموضوع تفصيًأ حسنً  . 

 . ٕ٘٘-ٕٗ٘ينظر : مع جم  ريب الحديث واألثر  ٕ
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  وابال الادرول فاي صامب الموضاوع الج مر الصحيح لمبر ري المشهور باا )صحيح البرا ري  
البااد ماان اإلشاا رة إلاا  تنااوع مظاا بر االرااتأف فااي روايااة الحااديث النبااوي   وطبيعااة ارااتأف 

 الجموع في الج مر الصحيح لمبر ري   فنقول :
فااي الروايااة يأحااظ تنااوع ي األح ديااث النبويااة التااي وااار فيهاا  ارااتأف معاان النظاار فاايُ  نْ ن َمااإ

  أو بلباادال ويتجماا   لااك بلباادال حركااة بحركااة أراارى    مظاا بر باا ا االرااتأف وتعاادد أنم طااه
حرف بحرف خرر   أو بلبدال كمماة بكمماة أرارى   ويشامل  لاك االسام والفعال والحارف   وااد 

 ه  . أو مغ يرة لو اريبة منه  يكون ب ا اإلبدال بكممة مرادفة له  أ
ومااان صاااور  لاااك : إبااادال ضااامير بضااامير خرااار   أو إبااادال اسااام إشااا رة ب سااام إشااا رة خرااار  أو 

  أو إبادال ما كر   أو إبادال نكارة بمعرفاة أو با لعكس إبدال اسم موصول ب سام موصاول خرار 
با لعكس  أوبمؤنث أو ب لعكس   أو إبدال مقصور بممدود أو با لعكس   أو إبادال مفارد بجمار 

أو إبادال مصادر بمصادر    أو إبدال جمر بجمر خرارفراد ب لتثنية أو ب لعكس     أو إبدال اإل
سام بفعاال ارار   أو إبادال أُ   أو إبادال ظارف بظارف خرار   أو إبادال مشاتق ت بمشاتق ت خرار 

 .أو ب لعكس 
با لعكس   ومن صورح أيضً  : إبدال أفع ل بففع ل أرر   كلبدال فعل ما ض بفعال مضا رع أو 

   أو بلبدال المبني لمف عل ب لمبن  لممفعول أو با لعكس   أو إبادال المجارد ب لمزياد أو با لعكس
أو اإلبااادال فاااي إسااان د األفعااا ل لمغ  اااب أو الح ضااار أو اإلفاااراد أو الجمااار   أو إبااادال حاااروف 

لمب حااث عنااد الموازنااة بااين  تظهاار ف أراار ... و ياار  لااك ماان مظاا بر االرااتأف التاايو بحاار 
 ح ديث التي رويت ب لمعن  . األ

وطبيعاة  لاك االراتأف فاي    وال ي يعنين  بحثه بن  بو مظا بر االراتأف فاي رواياة الجماوع
الج مر الصحيح لمبر ري   فقد تبين لن  من رأل تتبر م  يتعم  ب رتأف الرواية فاي الجماوع 

 حصرب  بم  يفتي : يمكن االرتأف في الجموع أنم ط أن
 جمر بجمر خرر   وبو اسم ن : واًل : إبدالأ

 إبدال جمر بجمر خرر وبم  من ج ر لفظي واحد   وب ا بو مج ل بحثن  بن  . - أ
 إبدال جمر بجمر خرر وبم  من ج رين لفظيين مرتمفين   مثل إبدال : - ب
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 .ٖالمؤمنين ب لمسممين 
 ٗأعض ء بفعظم .
 .٘الحب ل ب لجب ل 

 .ٙن س برج ل 
 .ٚكمم ت بدعوات 
 .ٛكمم ت بك ب ت 
 .ٜأج دب بلر  ات 

 .ٓٔاألريسيين ب ليريسيين 
 .ٔٔتص وير بتص ليب 

 و ير  لك من األمثمة .
 : إبدال مفرد بجمر أو ب لعكس   وبو اسم ن : ثانياً 
 إبدال مفرد بجمر أو ب لعكس وبم  من ج ر لفظي واحد   مثل إبدال : - أ

 . ٕٔالعمل ب ألعم ل
 . ٖٔمسجد بمس جد
 . ٗٔصمُ القميص ب لقُ 

                                      
 . ٖٗٓ/ٖ   ٜٙٔو ٕٛ/ٕ  و ٜٛ/ٔينظر : صحيح البر ري   ٖ

 . ٕٙٓ/ ٔينظر : صحيح البر ري   ٗ
 . ٙٙٔ/ٛ  و ٜٕٓ/ٗينظر : صحيح البر ري   ٘

 . ٚ/ٙينظر : صحيح البر ري   ٙ

 . ٖٚٔ/ٗينظر : صحيح البر ري   ٚ

 . ٓٙٔ/ٜينظر : صحيح البر ري   ٛ

 . ٖٓ/ٔينظر : صحيح البر ري   ٜ

 . ٘ٗ/ٙ  و ٚ٘/ٗ  و ٚ/ٔينظر : صحيح البر ري   ٓٔ

 . ٕ٘ٔ/ٚينظر : صحيح البر ري   ٔٔ
 . ٘ٚٔ/ٛ  و ٗ/ٚينظر : صحيح بر ري  ٕٔ

 . ٖٕٓ/ٛ  و ٛٙٔ/ٔينظر : صحيح البر ري  ٖٔ

 . ٜٙٔ/ٕ  و ٘ٗ/ٔينظر : صحيح البر ري  ٗٔ



 3122الثانية  السنة  –العدد الرابع                          اختالف رواية الحديث النبوي في الجموع  

 

 032 

 . ٘ٔي تالنية ب لن
 . ٙٔ نب ب نوب

 و ير  لك من األمثمة .
امااارأة  : لعكس وبمااا  مااان جااا رين لفظياااين مرتمفاااين   مثااال إبااادالباااب. إبااادال مفااارد بجمااار أو 

 . ٚٔبنسوة
 . ٛٔثرْ ب بحَ رَ رِ 

 ونحو  لك .
  جا ر لفظاي واحاد  واد ااتصرن  فاي بحثنا  با ا عما  دراساة إبادال جمار بجمار خرار وبما  مان

 ماان طمباااة العمااام ينباااريتعااادد جوانباااه وتفااار  مساا  مه   ولعااال أحااادًا ساااعة الموضااوع و   لاااإنظاارًا 
 ة المطهرة .نّ طمعً  بقبول اهلل عز وجل وردمة الس     لتكممة ب ا المشوار

 فدونك أمثمة مرت رة من إبدال جمر بجمر خرر وبم  من ج ر لفظي واحد   ن كرب  تب عً  .    
 ساء(ؤ  وسًا( و)ر  ؤ  بين )ر  

 ساامعت رسااول اهلل صاام  اهلل عميااه وساامم يقااول : :  باان عماارو باان العاا ص ااا لعاان عبااد اهلل  
 حتا    ولكان يقابض العمام بقابض العمما ء   ))إن اهلل ال يقبض العمم انتزاعً  ينتزعه من العبا د

 ٜٔا  و م  َضاوا وأَ م  َضافَ    فففتوا بغيار عمام    موافسُ     الً ه  وسً  جُ ؤُ رُ  اتر  الن ُس    ع لم ً  ب ِ إ ا لم يُ 
 . ٕٓ  وفي رواية )رؤس ء 

 . ٕٔسوس : بضم الراء والهمزة والتنوين جمر رأْ ؤُ رُ 
 

                                      
 . ٕٔو ٕ/ٔينظر : صحيح البر ري  ٘ٔ

 . ٛٚٔ/ٜينظر : صحيح البر ري  ٙٔ

 . ٚٗ/ٚ  و ٖٙٔ/ٕينظر : صحيح البر ري  ٚٔ

 . ٙٙٔ  و ٜٔٔ/ٜينظر : صحيح البر ري  ٛٔ

   .ٓٓٔ) ٖٙ/ٔصحيح البر ري  ٜٔ

رش د الس ري  ٖٔٔ/ٕ  وعمدة الق ري  ٕٙٗ/ٔي   وفتح الب ر  ٜٚ/ٕينظر : الكوكب الدراري  ٕٓ   وا 
ٔ/ٜٔٙ . 

 )رأس  . ٚ/ٗينظر : لس ن العرب  ٕٔ



 3122الثانية  السنة  –العدد الرابع                          اختالف رواية الحديث النبوي في الجموع  

 

 032 

 . ٕٕس ء : بضم الراء وفتح الهمزة وفي خررح بمزة جمر ر يسؤَ رُ 
  والاار يس : ساايد القااوم   أي :  ٖٕووجااه المق ربااة بااين المفظااين كااون رأس كاال شاايء : أعااأح

 . ٕٗأعأبم منزلة
ل  إن لام يكان معتال العاين عْ   ألن )فَ  ٕ٘وبو من جموع الكثرةول    عُ ف)رؤوس  عم  وزن )فُ 

ن جمااار )رأس  فاااي القماااة ول    لااا لك إُعااا  وفاااي الكثااارة عمااا  )فُ لُعااافْ ر فاااي القماااة عمااا  )أَ كّسااايُ 
 . ٕٙوس ؤُ س  وفي الكثرة )رُ ؤُ رْ )أَ 

ألن الموضاار موضاار   ح روايااة )رؤوسااً   رجّ ولااو عاادن  الاا  الااروايتين لوجاادن  سااي   الحااديث ُياا
اولااه صاام  اهلل عميااه وساامم : ))إن اهلل ال يقاابض العماام انتزاعااً  ينزعااه ماان م وربماا  ال يشااير ْمااعِ 

إلااا  )رؤوساااً     ألن النباااي صااام  اهلل عمياااه وسااامم أطمااا  بااال يشاااير العبااا د ...   إلااا  الر  ساااة 
 . عوا عميهم دينهم وخررتهمضيّ ه اًل فيُ ن سً  جُ الجزء وأراد به الكل   بمعن  أن الن س سترت ر أُ 

 ناسًا(بين )ناسًا( و)أ  
   عن ابن عب س رضي اهلل عنهم    عن النبي صم  اهلل عميه وسمم ا ل : ))إنكام محشاورون

ن ن سااً  يُ  ]وكناات عماايهم شااهيدًا ماا   :فاافاول كماا  ااا ل العبااد الصاا لح   ؤراا  بهاام  ات الشاام لوا 
 . ٜٕن سً     وفي رواية )أُ  ٕٛ  ٕٚ [العزيز الحكيم -اوله : إل  -دمت فيهم

)بمازة وناون وساين   ٖٔاءوالفارّ  ٖٓالن س : اسم جمر ال واحد له من لفظه   وم دته عند سيبويه
ناا س   واااد نطااا  القاارخن الكااريم بهااا ا األصاال فااي اولاااه   وحاا فت بمزتااه شاا و ًا   وأصااامه : أُ 

                                      
 )رأس  . ٛ/ٗينظر : لس ن العرب  ٕٕ

 )رأس  . ٔٓٔ/ٙٔ)رأس    وت ج العروس  ٚ/ٗينظر : لس ن العرب  ٖٕ

 )رأس  . ٔٓٔ/ٙٔ)رأس    وت ج العروس  ٛ/ٗينظر : لس ن العرب  ٕٗ

 . ٕٚٔ/ٖ)رأس    وبمر الهوامر  ٚ/ٗينظر : لس ن العرب  ٕ٘

 . ٜٖٔ)رأس    والكف ية في النحو  ٚ/ٗينظر : لس ن العرب  ٕٙ

 . ٛٔٔو  ٚٔٔالم  دة :   ٕٚ
   .ٕٙٙٗ) ٓٚ/ٙصحيح البر ري  ٕٛ
 . ٘ٔٔ/ٚينظر : إرش د الس ري  ٜٕ

 . ٔٚٔ/ٔ  والمقتضب  ٜٖٓ/ٔينظر : الكت ب  ٖٓ

 )أنس  . ٕٔٗ/ٔينظر : لس ن العرب  ٖٔ
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  و بااااب الكساااا  ي إلاااا  أن م دتااااه )نااااون وواو  ٕٖأناااا س بلماااا مهم   كاااال تعاااا ل  : ))يااااوم ناااادعو
تحارك وت با ب  س نً  أيوَ سً  ونَ وْ يق ل : ن س ينوس نَ س : وبو الحركة   وْ ن  وسين  مشت  من ال

 . ٖٖمتدلي ً 
البصاريون إلا   مف في اشتق   اإلنس ن مار اتفا اهم عما  زيا دة الناون األريارة   فا ببواد ارتُ 

نم  سُ نه مشت  من )اإلنْ أ جناً  الساتت ربم    ي الجنمّ ي اإلنس إنس  لظهوربم   كم  سُ مّ س    وا 
كاأ الاوجهين فا لهمزة  به   وفاي إنسً    ألن ب ا الجنس يستفنس نسي اإلمّ يجوز أن يكون سُ و 

 أن  مر زي دة األلف والنون في خررح .عْ أصل ووزنه )فِ 
بحاا ف اليااا ء    )إْفعااا ن  مشاات  مااان النسااي ن   فااا لهمزة زا اادة ووزنااه أنااه و بااب الكوفيااون إلااا 

ألساانتهم حاا فوا منااه  رى عماا ر فااي كأمهاام وجااماا  كثُااأن  فمِعااعماا  )إفْ   ي نِساانْ واألصاال فيااه )إ
يارد األشاي ء إلا   التصاغير نإلا  أصامه فاي التصاغير   أل د  رَ   ولها ا ُيا ٖٗأمالتي بي الالي ء 

أصااامه  واإلنسااا ن)) اااا  ًأ : ي ن   وااااد جااازم ابااان منظاااور بهااا ا األمااارِسااايْ نَ أُ أصاااوله    فيقااا ل : 
األريرة عما  اليا ء فاي  دلت الي ءفي ن   سِ يْ نَ غيرح : أُ ن العرب ا طبة ا لوا في تصسي ن    أل)إنْ 

 . ٖ٘  كثر الن س في كأمهم  ال أنهم ح فوب  لمّ تكبيرح إ
 يار القيا س  جوز حا ف الهمازة ترفيفاً  عما ع ل  مشت  من اإلنس   لكن ين س : عم  )فُ واألُ 
 . ٖٙفتصير : الن س –كم  مر  –

مان اخرار    بم  مشاتق ً بمعنا  واحاد ولايس أحادو بب الكس  ي إل  أن األن س والنا س لغتا ن 
 . ٖٚاالشتق     وجه   ألنهم  م دت ن مرتمفت ن فيا ل : ))وبو الإ  وميّ ورجحه الفيّ 

 المغوي . االستعم ل يتين صحيحت ن من جهةاعم  م  تقدم يمكنن  القول : إن الرو  بن ءً 

                                      
 . ٔٚ:  اإلسراء ٕٖ

)نوس    وت ج  ٖٓٙ)نوس     والمصب ح المنير  ٜٖٚ/ٛ)أنس  و  ٕٔٗ/ٔينظر : لس ن العرب  ٖٖ
 )أنس  . ٖٕٗ/٘ٔالعروس 

 . ٔٔٛ – ٜٓٛ/ٕينظر : اإلنص ف  ٖٗ

 )أنس  . ٕٔٗ/ٔينظر : لسمن العرب  ٖ٘

 ٕٙ)نوس    والمصب ح المنير ٜٖٚ/ٛ)أنس  و ٕٔٗ/ٔ  ولس ن العرب  ٔٔٛ/ٕينظر : اإلنص ف  ٖٙ
 )نوس  . ٖٓٙ)أنس  و

 )أنس  . ٕٙالمصب ح المنير ٖٚ
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 ات(ف  ر  ف( و )غ  ر  بين )غ  
يه وسمم ))أن النبي صام  اهلل عمياه وسامم كا ن إ ا ا تسال عن ع  شة زوج النبي صم  اهلل عم

   ثام يادرل أصا بعه فاي الما ء   لمصاأة كم  يتوضف ثم يتوضف   بدأ فغسل يديه   من الجن بة
ثم يفيض الم ء عما  جمادح    ف بيديهرَ ثم يصب عم  رأسه ثأث  ُ    فيرمل به  أصول شعرح

 . ٜٖف ت رَ   وفي رواية ) َ  ٖٛكمه  
 . ٓٗرفتُ  ْ فة : م  ارْ ة المرة الواحدة   والغُ فرْ   وايل : الغَ  فَ رِ ة : م   ُ فَ رْ والغُ  ةفَ رْ الغَ 

بااا لفتح   واااارأ الكسااا  ي  ٔٗواااارأ ابااان كثيااار وجم عاااٌة اولاااه تعااا ل  )) اال مااان ا تااارف  رفاااة    
 ألنااهوجم عااٌة ب لضاام . وااا ل الكساا  ي : لااو كاا ن موضاار )ا تاارَف  )َ ااَرَف  ارتاارُت الفااتح   

أت  ْعاماة  عما  )فَ عْ وتجمار )فَ  .ٕٗ ْعمة   ولم  كا ن )ا تارف  لام يرارج عما  َفْعماةيررج عم  فَ 
 . ٖٗف ت رَ فة تجمر عم  ) َ رْ   أي :  َ  أت عَ و)فَ 

فا ت    ألن األصال فاي ممياز رَ ويترجح في مط بقة الجمر لممعن  المراد في الروايتين لفاظ ) َ 
   ٗٗرب لمصاااواب مااان الجهاااة المغوياااةالثأثاااة بنااا  جمااار القماااة   فتكاااون بااا ح الرواياااة باااي األاااا

 ف  عم  اختي : رَ حمل رواية ) ُ وتُ 
 ِِ   كقولاه تعا ل  : ))اال فافتوا  ٘ٗل  بضم الف ء وكسرب  عند الكوفيين جمار اماةعَ أواًل : إن )ُف

 . ٚٗ  جٍ جَ   وكقوله تع ل  : ))ثم ني حِ  ٙٗر  وَ بعشر سُ 

                                      
   .ٕٛٗ) ٕٚ/ٔصحيح البر ري  ٖٛ

 . ٔ٘ٗ/ٔينظر : فتح الب ري  ٜٖ

 ) رف  . ٛٓٙ/ٙ) رف    ولس ن العرب  ٚٔ/ٕينظر : الصح ح  ٓٗ
 . ٜٕٗالبقرة :   ٔٗ

 . ٜٙٔ/ٕ  والبحر المحيط  ) رف  ٛٓٙ/ٙينظر : لس ن العرب  ٕٗ

 . ٔٙٗ/ٖالك فية  ينظر : شرح الرضي عم  ٖٗ

 . ٕٜٔ/ٖينظر : عمدة الق ري  ٗٗ

 . ٕٙ/ٖينظر : الكواكب الدراري  ٘ٗ

 . ٖٔبود :  ٙٗ

 . ٕٚالقصص :  ٚٗ
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ن فااااي اولااااه تعاااا ل  : وباااا ا باااايّ  ث نيااااً  : إنهاااا  ماااان ابياااال إا مااااة جماااار الكثاااارة مقاااا م جماااار القمااااة  
   إ  المن سب لمعدد )ثأثة  بو )أاراء  . ٛٗ))والمطمق ت يتربصن بفنفسهن ثأثة اروء  

 
 ار(ر  ات( و)م  ر  بين )م  

بان زياد :  اا ل لعباد اهلل ي يكثار مان الوضاوء  يحي  عن أبيه ا ل : ))ك ن عّما بن عن عمرو
 عما  يدياه ما ء   فكفاف مان رٍ وْ يتوضف ؟ فدع  بتَا أربرني كيف رأيت النبي صم  اهلل عميه وسمم

 . ٓ٘ات ر    وفي رواية )مَ  ٜٗ...   ارٍ رَ مِ  فغسمهم  ثأثَ   
ر فاي الكثارة س اكَ يُ  المؤناث  ةمَ عْ الفر  بين )مرار  و)مرات  بو كون )مرار  جمر كثرة   ألن )فَ 

مي وابااااان حجااااار وااااااد  كااااار الفياااااو   و)مااااارات  جمااااار اماااااة    ٔ٘فااااا ن نة جِ فْ  ل  كااااااا)جَ َعاااااعمااااا  )فِ 
 . ٕ٘العسقأني أن )َمر ة  ُتجمر )َمر ات  و)ِمرار  

أن    بمعنااا  وا  ا نظرناا  إلاا  حكاام العاادد مااان ثأثااة إلاا  عشاارة نجاادح يضااا ف إلاا  جماار القمااة
 . ٖ٘القي س بو مجيء )مرات    ألنه  جمر امة

   ٗ٘اخرار مار وجاود ولكن العارب ااد تساتعمل أحادبم  مكا ن اخرار   أي : أنهما  يتع وضا ن
)أااااراء    وكقولاااه  مااار وجاااود ٘٘كقولاااه تعااا ل  : ))والمطمقااا ت يتربصااان بفنفساااهن ثأثاااة ااااروء  
 .ٙ٘عزيز حكيم   اهلل إن اهلل تع ل  : ))والبحر يمدح من بعدح سبعة أبحر م  نفدت كمم ت

                                      
 . ٕٕٛالبقرة :  ٛٗ
   .ٜٜٔ) ٔٙ/ٔصحيح البر ري  ٜٗ

 . ٖٜ/ٖينظر : عمدة الق ري  ٓ٘

 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٖ  وبمر الهوامر  ٕٗٔينظر : الكف ية في النحو  ٔ٘

 . ٔ٘ٗ/ٔ)مرر    وفتح الب ري  ٛٙ٘نير ينظر : المصب ح الم ٕ٘

 . ٖٛٓ/ٖ  وبمر الهوامر  ٘٘ٔينظر : الكف ية في النحو  ٖ٘

   ٘٘ٔ ي النحو  والكف ية ف ٚٗ/ٖلكواكب الدراري   وا ٛٙٗ/ٖينظر : شرح الرضي عم  الك فية  ٗ٘
 . ٖٛٓ/ٖ  وبمر الهوامر  ٖٜ/ٖوعمدة الق ري 

 . ٕٕٛالبقرة :  ٘٘

 . ٕٚلقم ن :  ٙ٘
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)مارات    ألن النباي صام  اهلل عمياه وسامم أراد حقيقاة  باي   في االستعم للَ وْ إ ن ف لرواية األَ 
إال إ ا امنااا  بجاااواز    دد وباااو )ثاااأث    وبااا ا العااادد يقتضاااي أن يضااا ف إلااا  جمااار القماااةالعااا

 التن وب بينهم  كم  مر .
 شاط(م  اط( و )أ  ش  بين )م  

   ردًة وباو فاي ظال الكعباةد بُ  ب يقول : ))أتيت النبي صم  اهلل عميه وسمم وبو متوسّ ب  عن رَ 
اهلل أال تادعو اهلل   فقعاد وباو محمار وجهاه   فقمات : يا  رساول    واد لقين  من المشركين شادة

ماا     ماا  دون عظ مااه ماان لحاام أو عصااب   الحديااد طِ  فقاا ل : لقااد كاا ن ماان ااابمكم ليمشااط بمشاا
ش  ب ثنين م  يصارفه  لاك عان فيُ    ويوضر المنش ر عم  مفر  رأسه   يصرفه  لك عن دينه

إال  لاا  حضاارموت ماا  يراا ف ء إاهلل باا ا األماار حتاا  يسااير الراكااب ماان صاانع ن  م  تِ ولُياا   دينااه
 . ٛ٘  وفي رواية )أمش ط  ٚ٘اهلل  
 . ٜ٘م حرْ م ح وأَ كرِ  –مثمث الميم  –واحدح : مشط  مرٌ ش ط : جَ مْ ش ط واألَ المِ 

عا ل  وباو فْ ع ل  وبو من صيغ جموع الكثرة   و )أمشا ط  عما  وزن )أَ فا)مش ط  عم  وزن )فِ 
 . ٓٙمن صيغ جموع القمة

حماال باا ا عماا  اسااتعم ل ن بسااي   الحااديث نسااتطير أن نقااول : يُ وعنااد مط بقااة باا ين الجمعااي
كماا  فااي اولااه تعاا ل  : ))ثأثااة  باارٌ ت  أبنيااة القمااة مكاا ن أبنيااة الكثاارة   وباا ا أسااموب فااي العربيااة مُ 

   إ  المن سب لمعدد )ثأثة  بو )أاراء  . ٔٙاروء  
 يب بغياار ماان فااي معاارض  كاار واااوع ألاايم التعاا ياادل   إ  الحااديث وسااي   الحااديث عماا   لااك

اشتك  إل  رسول اهلل صام  اهلل عمياه وسامم   وأن ما  تعرضاوا لاه ديادن مان اابمهم   ف لحاديث 
يحمل سي اه بن  عم  كثرة  لك فيمن سب  وعمياه تحمال رواياة جمار الكثارة )بمشا ط عم   لاك 

نا  وبي عميه تدل   مم  يجعمن  نفهم رواية القمة )بفمش ط  عم  أنها  بنا ء اماة اساتعمل فاي مع
 .عم  ع دة العرب في كأمه  الكثرة

                                      
 .   منه أيض ً ٖٜٗٙ) ٕٙ/ٜ    ٕٖٔٙ) ٕٗٗ/ٗ  وينظر  ٕٖ٘ٛ) ٚ٘/٘البر ري صحيح  ٚ٘

 . ٖٗٓ/ٙٔينظر : عمدة الق ري  ٛ٘

 )مشط  . ٘ٓٔ/ٕٓ)مشط    وت ج العروس  ٖٜٕ/ٛينظر : لس ن العرب  ٜ٘

 . ٖٙٔ/ٖ  وبمر الهوامر  ٓٗٔينظر : الكف ية في النحو  ٓٙ

 . ٕٕٛالبقرة :  ٔٙ
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تعادد   بنا  عمال الرواياة مْ ولم  ك ن رسول اهلل صم  اهلل عميه وسمم اد أعطي جوامر الكمم فحَ 
ألف ظ الحديث منه صم  اهلل عميه وسمم أول  من حممه  عم  رواياة المعنا    فمفظا  الاروايتين 

وكثاارة لجااواز تعاا ور أعماا  امااة داللااة ال ةظاار إليهماا  ماان جهاافااي داللتهاا  إن نُ  ال يتع رضاا ن أبااداً 
 االستعم ل بين ألف ظهم  .

ه عما  الحمال عما  المفاظ ال عما  رع ياة المعنا  عم  أن رواية القماة )بفمشا ط  يمكان أن توّجا
فيكااون اسااتعم ل  ٕٙفااي الحااديث   ففيااه ماان المفااظ الاادال عماا  الرباار عاان الواحااد مثاال )أحاادبم 

)مشا ط   ويكاون اساتعم ل  ض اإلربا ر باه عمان يشابهه)أمش ط  كونه  ربرًا عن ب ا فاي معار 
القصة عميه ودل عمياه بادء الربار فاي  معن  في معرض اإلرب ر عن المجموع ال ي دل عم 

 )من ابمكم  .
ويمكن أن يوجه استعم ل صيغتي الجمر بن  بوجه خرر بو : أن األصال اساتعم ل )بفمشا ط  

ه  لك عن دينه  فن ساب لفاظ بم ... م  يصرف... يؤر  أحد كون الربر لفظً  عن الواحد )ك ن
  اك . لفظ ب ا

ن ك ناات أحااد جمااوع )مشااط  دالااة عماا  الكثاارة إال أن صاايغة )فعاا ل  اااد  أماا  ) مشاا ط  فهااي وا 
حماال اب  و  )جادال ... فيُ تاا ل  و)ِضار ي )اِ فامعنا  الجماار كما   اليقصاد فيها  معناا  الوصاف 

مر اكتف ء بداللة )أمش ط  عم  با ا لفظ )مش ط  في الحديث عم  معن  الوصف ال عم  الج
موضر م  استعمل فياه لفاظ اإلفاراد كما  فاي ما   األرير   بدليل استعم ل العرب لفظ )المش ط 

 :أنشدح )ابن بري  لاسعيد بن عبد الرحمن بن حس ن 
 23أغنى الرجال عن المشاط األقرع    قد كنت أعنى ذي غنى عنكم كما

عم  األريار    هن صح حمما  الوصفية ال عم  الجمر و  ف ألظهر في البيت أن )المش ط  عم 
ألن المراد فاي البيات نفاي احتيا ج األاارع الا  التمشايط ال نفاي احتي جاه الا  الكثارة )األمشا ط  

 يدل عم   لك أن البيت مفرو  معن ح من اول الش عر:
 22األقرع ط  ش  ن الغني عن الم  إ   م  عنك   غنياً  قد كنت أحسبني          

                                      
 . ٙٙو ٘ٙو ٖٙو ٕٙ/ٗ ينظر : معجم الطبراني الكبير ٕٙ

 )مشط . ٘ٓٔ/ٕٓ)مشط    وت ج العروس  ٖٜٕ/ٛينظر : لس ن العرب  ٖٙ

 )مشط  . ٖٜٕ/ٛينظر : لس ن العرب  ٗٙ
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شااط  وباا ا مماا  يؤكااد ماا  امناا  خنفااً    ألن نفااي   بتشااديد الطاا ء بناا  لغااة رابعااة فااي )المِ طّ ُشااو)المُ 
ة القمة مان األمشا ط عناد األاارع وباو معنا  دار الكثرة في بيت )سعيد  الس ب   ير م نعة من إ

 مراد أبدًا في التشبيه الوارد في البيت ألن المشبه في البيت عم  إثب ت المب لغة في االساتغن ء
)أ نااا   ي  نااا  عنكم لااا لك يجاااب أن يكاااون االساااتغن ء كااا لك فاااي المشااابه باااه   وباااو مااا  ال 

ويادل عما   لاك    ةيففيه عم  داللة الجمر ال عما  الوصا ش ط   لو حمل لفظ )المِ ميتحق  في
   : البيت برواية ءمجي

 22كالمشط أغنى الناس عن األقرع قد كنت أغنى ذي غناٍء عنكم 
والمياااداني فاااي مجمااار  ٙٙأبااا  باااأل العساااكري فاااي جمهااارة األمثااا ل ويااادل عمااا   لاااك أيضاااً  أن

فعا دا با لمفظ  ٛٙم  لها ا البيات بعناوان )أ نا  عان الشايء مان األاارع عان المشاط اد   ٚٙاألمث ل
 لعدم االحتي ج إل  الجمر   وعم   لك اول الش عر :  األارعإل  اإلفراد عند الحديث عن 

   22أصمع مو خصي  مشط ييب  فإذا زياد في الديار كأنو    
  ولسن  نحمل ) المش ط  في لفظ الحديث عم  معن  الوصفية لعدم وجود ما  ينفاي إرادتاه عما

فااي البياات   فمفااظ المشاا ط مسااتعمل فااي الجماار عنااد العاارب منصااوص  الجماار كماا  بااو ظاا برح
نماا  أردناا  القااول : إن لفظااه يُ  لااة الف كماا  يصاامح لمدشااعر فيااه الوصااتَ سْ عميااه فااي معاا جمهم   وا 

 إلرادة معنا  الجمار فاي )أمشا ط ن ارتأف رواية الحديث تعددت في لفظها    الجمر   وا  عم
وداللاة الوصااف فاي )مشاا ط  لصاأحية األرياار لمداللاة عماا  األمارين كماا  فاي اااول المنتراال   

 اله لي :
 22شاطنزع بالم  ان ي  ت  من الك   سيالً عمى مفارقو ن   كأن   

 ف لمش ط في البيت يصمح أن :
 نزع ب لتمشيط .عن  الوصف   أي ب ا الكت ن يُ يكون بم - 

                                      
 . ٕٗٙ/ٔينظر : المستقص  في أمث ل العرب  ٘ٙ

ٙٙ ٕ/ٛٗ  . 

ٙٚ ٔ/٘ٛ. 

 . ٕٗٙ/ ٔ  والمستقص  ٜٚ/  ٕينظر : جمهرة األمث ل  ٛٙ

 .  ٖ٘/ٔوان المع ني   ودي ٗٛ/ٕينظر : جمهرة األمث ل  ٜٙ

 )مشط  .  ٕٚ/  ٖ)مشط     وت ج العروس  ٖٚٔ ب الزارر بالع ٓٚ
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 ويمكن أن يكون المعن  عم  الجمر : أن ب ا الكت ن ينزع ب ألمش ط .  -
 

 فاتيحفاتح وم  م  بين 
مفااا تيح الغياااب عااان النباااي صااام  اهلل عمياااه وسااامم اااا ل : )   بااان عمااار رضاااي اهلل عنهمااا اعااان 
 . ٕٚح   وفي رواية )مف ت ٔٚ  ... ال يعممه  إال اهلل   رمٌس 

فتا ح :   والمفا تيح مفردبا  مِ  ٖٚأ ْغاح بكسار المايم  وباو الا ي يفاتح باه المِ فتَ المف تح مفردب  مِ 
 . ٗٚف تح أيضً  وبو ال ي يفتح به المغأ  أيضً    ويجمر المفت ح عم  مَ 

ح ومفتاا ح فكاال ماا  رأيتااه يحتماال زياا دة تَ ْفاا))وماا  كاا ن عماا  أربعااة أحاارف نحااو مِ :ااا ل اباان دريااد 
ثم جمعته زدت فيه ي ًء   نحو اولك : مف تح ومفا تيح   وااد يجايء ما  ال يجاوز فياه ألف وي ء 

جعاا فر ومعاا مر   ويجااوز أن  :ر وجعفاار   ف الرتياا ر أال تزيااد فيااه ياا ًء   نحااو اولااكَمااعْ نحااو مَ 
عال ارياب فْ عال ومِ فْ تزيد فيه ي ًء عم  االضطرار وفي الشعر فتقول : جع فير ومع مير   ألن مَ 

 . ٘ٚمن السواء  
 . ٙٚزانة   وجمعه : مف تحفهو الرِ  –بفتح الميم  –فتح وأم  المَ 

وباااو  –فاااتح المااايم  –تح  ْفااااح الحاااديث أن مفااا تح الغياااب أي رااازا ن الغياااب جمااار )مَ ر  و كااار ُشااا
 . ٚٚا ل : ))مف تح الغيب رزا ن الغيب  إ  المرزن   ويؤيدح تفسير السدي فيم  رواح الطبري 

م ثاال ل  وحاا فه  ماان مف ِعااثاال )مَ  زياا دة الياا ء فااي مم ٛٚباان م لااكام الكوفيااون ووافقهاا واااد أجاا ز
فاااي ر   وبااا ا عناادبم جااا  ز ير عصااا ف)مف عياال  فيجيااازون فاااي جعاا فر جعااا فير   وفاااي عصاا ف

                                      
  .ٜٖٚٚ) ٕٗٔ/ٜصحيح البر ري  ٔٚ

 . ٔٙ/  ٚ  وعمدة الق ري ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/  ٖٔينظر : فتح الب ري  ٕٚ

 )فتح .ٙ/  ٚ)فتح    ت ج العروس  ٖٚ٘/ ٕينظر : لس ن العرب  ٖٚ

 )فتح .ٙ/ٚ)فتح    وت ج العروس ٖٚ٘/ٕلعرب )فتح   ولس ن ا ٜٖٛ/ٔينظر : الصح ح  ٗٚ

 . ٖٕٗ/ٕ  وينظر : ته يب المغة ٖٕٙ/ٕجمهرة المغة  ٘ٚ

 )فتح  . ٚ/ٚ  وت ج العروس ٕٜٔ/ٖينظر : العين  ٙٚ

 . ٕٕٔ/ٚتفسير الطبري  ٚٚ

 .  ٕٓٔ/ٖبن م لك ينظر : شرح التسهيل ال ٛٚ
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وعنذذده  ((ماان األول   واولااه تعاا ل   22ولذذو أليذذى معذذاذيره(( الكااأم   وجعمااوا اولااه تعاا ل  ))
و باب البصاريون إلا  عادم جاواز زيا دة اليا ء  مان الثا ني .22مفاتح الغيب ف يعمميا إف ىذو((

 . ٔٛفي مثل ) مف عل  وح فه  في مثل )مف عيل  إال ضرورة
فااي اولااه تعاا ل :  ٕٛفر )مفاا تيح كوفيااون واباان م لااك اااراءة اباان السااميويشااهد لماا   بااب إليااه ال

 . 23ح الغيب ف يعمميا إف ىو((وعنده مفات))
ل  وبااا لعكس يمكننااا  الحكااام عمااا  الاااروايتين يااال عمااا  تعاااور صااايغة ) مف عل بااادل )مف عْماااف لحَ 

 ب لصحة من جهة االستعم ل المغوي .
 و )مياميس( 22سات(وم  بين )م  

ا ل أبو بريرة رضي اهلل عنه : ا ل رسول اهلل صم  اهلل عميه وسمم : ))ن دت امرأة ابنه  وباو 
: المهام أماي ا لت : ي  جريج   اا ل : المهام أماي وصاأتي   ا لات : يا  جاريج اا ل    صومعة

وصأتي   ا لت : يا  جاريج   اا ل المهام أماي وصاأتي   ا لات : المهام ال يماوت جاريج حتا  
 . ٙٛ  وفي رواية )المومس ت  ٘ٛي ميس ...  ينظر في وجه المَ 

ااا ل اباان منظااور فااي جماار )مياا ميس  : ))ويجماار عماا  مياا مس أيضااً  ومااواميس   وأصااح ب 
ل ومط فاال طِفاعما  إشاب ع الكسارة   ليصااير يا ء كمُ وال يصااح إال    الحاديث يقولاون : ميا ميس

 . ٚٛومط فيل  

                                      
 .  ٘ٔالقي مة : ٜٚ

 . ٜ٘األنع م :  ٓٛ

 .  ٕٚٗ/ٔينظر : شرح األشموني  ٔٛ

  ٜٙٔ-ٜ٘ٔ  واراءة ابن السميفر  ٗٙٔ/٘  والبحر المحيط ٕٕٔ/ٚينظر : تفسير الطبري  ٕٛ

 . ٜ٘األنع م : ٖٛ

)ومس   ٖٔٗ/ٜ. ينظر : لس ن العرب   لفجورج برة بجمر مومس وبي المرأة الف جرة المالمومس ت :  ٗٛ
 . ٖٚٙ/ٕ  والمصب ح المنير 

   .ٕٙٓٔ) ٓٛ/ٕصحيح البر ري  ٘ٛ

 . ٕٕٛ/ٚعمدة الق ري ينظر :  ٙٛ

  ٕٔٓ/٘ٔ   ٜٖو ٖٛ/ٖٔو ٕٕٛ/ٚق ري )ومس    وينظر : عمدة ال ٖٔٗ/ٜلس ن العرب  ٚٛ
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باا ا القااول  د  ف روايااة )مياا ميس  وجعاال الصااواب )مياا مس    ورُ قاال عاان اباان الجااوزي أنااه رطّااونُ 
 . ٛٛشبر الكسرة فتصير في صورة الي ءبفن العرب تُ 

 نقول : إن مفرد المفظين بو )مومس  و)مومسة .
عماا  أن   ً ال ضااير فااي جمعهاا  جماار مؤنااث ساا لمماا   لااك ع ٜٛيقاا ل : اماارأة مااومس ومومسااة
   مف في أصمه   فق ل ابن األثير : ))فبعضهم يجعمه من الهمازةجمر التكسير )مي ميس  ارتُ 

   ٜٓعد  فيه بُ  وكل منهم  تكمف له اشتق ا ً    وبعضهم يجعمه من الواو
أم العاارب إال أن مياا مس  لجاا ءت موافقااة لفصاايح كاا))مااوامس   أو  إ ن لااو ك ناات الروايااة بااا

 ل  في االستعم ل المغوي بي )مومس ت  .وْ الرواية األَ 
 بو ماان   والجماار عماا  وزن )مف عاال ومف عياالومعمااوم أن جماار اإلناا ث بااو ماان جمااوع القمااة 

 ياااة التاااي  نجاااد أن األصااال فاااي الكاااأم باااو الروانااات الروايتااا ن ب لساااي ز و و جماااوع الكثااارة   وا  ا 
   وايااااااة ر  وّ مُااااااعماااااا  عُ  ح ثاااااا نٍ  ا ماااااارج  عماااااام   وباااااارة واهلل ألقمااااااة ولاااااايس المبتغاااااا  الكثااااااتتحقاااااا  ب 

 )المومس ت  .
 بين )اإلكام( و )اآلكام(

 - والنباااي صااام  اهلل عمياااه وسااامم عمااا  المنبااار - أن رجاااًأ درااال المساااجد بااان م لاااك عااان أناااس
لمهاام ا)) :ليطمااب منااه أن ياادعو اهلل ليمسااك المطاار ... فقاا ل رسااول اهلل صاام  اهلل عميااه وساامم 

   ٜٔدياة ومن بات الشاجر  راب واألو المهم عم  اخكا م والجبا ل واخجا م والظ ا   عمين  الحوالين  و 
 .  ٕٜوفي رواية )اإِلك م  

 .  ٖٜاإلك م واخك م : جمر األكمة   وبي األرض المرتفعة دون الجبل

                                      
  وعقود الزبرجد ٕٕٛ/ٚ  وعمدة الق ري  ٖٗ٘/ٕ  وفتح الب ري  ٕٜٖ/ٕمش ر  األنوار ينظر :  ٛٛ
ٕ/ٖٕٔ. 

 . )ومس  ٕٜٗ/ٕ)ومس    ومش ر  األنوار  ٕٛ/ٕٓينظر : أس س البأ ة  ٜٛ

 .  ٖٖٚ/ٗه ية الن ٜٓ

   .ٖٔٓٔ)ٕٖ/ٕصحيح البر ري  ٜٔ

رش د الس ري  ٕ٘/ٔينظر : مش ر  األنوار   ٕٜ  . ٕٔٗ/ٕ  وا 
 )أكم  . ٔٛٔ/ٔ)مك     ولس ن العرب  ٜٔٗ/ ٖينظر : ته يب المغة  ٖٜ
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م   وجماار ُكاام : إكماا م   وجماار اإلكماا م أُ َكاام ن وجماار األَ َكااماا ت وأَ كَ ف ألكمااة مفاارد وجمعهاا  : أَ 
 . ٜٗم : خك مكُ األُ 
كاااا م  بهماااازة و)إ ٜ٘)خكاااا م  ب لمااااد يطاااارد عماااا  وزن )أفعاااا ل  إ ا كاااا ن فاااا ؤح )بماااازة  أو )واوًا  فااااا

وعناد  ٜٙعا ل  مطمقاً  اسامً  كا ن أو صافة   وباو مان جماوع الكثارةمكسورة   يطرد عما  وزن )فِ 
الجبال مط بقة م  تقدم مر الساي   نجاد أن با ح المرتفعا ت مان األرض التاي ال تصال إلا  حاد 

   وال ساايم  فااي مكااة كثياارة فيقتضااي السااي   أن تكااون لفظااة )إكاا م  أنسااب   ألنهاا  جماار كثاارة
 بين الجمعين .  ضم  عم  سبيل التع و ورواية )خك 

 
 ح(م  بين )صالحو( و )ص  

عاان النبااي صاام  اهلل عميااه وساامم ااا ل: ))رياار نساا ء ركاابن    عاان أبااي برياارة رضااي اهلل عنااه
 ٜٚرعا ح عما  زوج فاي  ات يادح   أو    اإلبل ص لحو نس ء اريش   أحنا ح عما  ولاٍد فاي صاغرح

 . ٜٛح م  وفي رواية )صُ   
 ت النون لإلض فة   وبو جمر )ص لح  . طص لحو : أصمه )ص لحون  فسق

 .ٜٜمر)ص لح  أيضً  ح : بضم الص د وفتح الأم المشدودة جم  وصُ 
  والمعاااروف أن  ٓٓٔج ونحاااو  لاااكسااان المر لطاااة مااار الااازو صاااأح الااادين وحُ  والصاااأح بنااا  :
ن ركااب األباال مطمقااً    فيسااتف د منااه تفضاايمهن عماا  نساا ء  يااربن مطمقااً    باال العاارب رياار َماا

 . ٔٓٔربم  أش ر الحديث إل  التر يب في نك ح القريش ت

                                      
 )أكم  ٔٛٔ/ٔينظر : لس ن العرب  ٜٗ

 . ٖٓٔ-ٜٖٓ/ٖينظر : بمر الهوامر  ٜ٘

 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٖينظر : بمر الهوامر  ٜٙ

   .ٕٛٓ٘)ٚ/ٚصحيح البر ري  ٜٚ

 . ٛٚ/ٕٓينظر : عمدة الق ري  ٜٛ

 . ٛٚ/ٕٓينظر : عمدة الق ري  ٜٜ

رش د الس ري  ٛٚ/ ٕٓ  وعمدة الق ري  ٖٓ/  ٜينظر : فتح الب ري  ٓٓٔ  .  ٘ٔ/ٛ  وا 

رش د الس ري  ٖٓ – ٜٕ/  ٜينظر : فتح الب ري  ٔٓٔ  .  ٕٙٓ/  ٛو  ٘ٔ/  ٛ  وا 
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ح  فلنها  مان صايغ م  جموع القمة   عم  عكاس ) ُصا فااا )الص لحون  جمر م كر س لم وبو من
 .ٕٓٔجمر الكثرة 

ف لمراد بن  جنس نس ء العرب ثم رصص ب لقرشي ت منهن   ومثل ب ا الموضار موضار كثارة 
يااااث ترصااايص الصاااأح ب لنساااا ء ماااة مااان حموضاااار او مااان جهاااة أنااااه أراد جااانس القرشاااي ت   

 القرشي ت .
ح   ألنه أشبه لفظً  با لمعن    وكما  باو م  ية )صُ ف الستعم ل ال ي ين سب السي   بو ورود روا

موضاوع معموم أن لفظ الكثرة أشبه بمعن  الكثارة مان لفاظ القماة بمعنا  الكثارة   وجمار الصاحة 
إن المسذذذذذممين والمعناااا  الكثااااارة كقولاااااه تعااااا ل  : )) الصاااااحة لمقمااااة    يااااار أناااااه ااااااد جااااا ء لفاااااظ

والصذذادقين والصذذادقات والصذذابرين والمسذذممات والمذذؤمنين والمؤمنذذات واليذذانتين واليانتذذات 
والمتصذذذذدقات والصذذذذاصمين والصذذذذاصمات  والمتصذذذذدقين والصذذذذابرات والخاشذذذذعين والخاشذذذذعات

 . 223والحاف ين فروجيم والحاف ات والذاكرين اهلل كثيرًا والذاكرات((
مر عادم إ فا ل مجايء جمار  ٗٓٔوالغرض في جميعه الكثرة ال لم  بو بين الثأثة إل  العشرة 

 جمر الكثرة وب لعكس .  القمة مك ن
 

 نا(يم  ى  ينا( و ) أ  ال  ى  بين )أ  
فأقمنذا عنذده  ،أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمم في نفٍر مذن قذومي : عن مالخ بن الحويرث

 ، رجعوا فكونوا فذييم))افمما رأى شوقنا إلى أىالينا قال :  ،وكان رحيمًا رفيياً  ، عشرين ليمة
وفاي ،  222وليذؤمكم أكبذركم(( ، الة فميذؤذن لكذم أحذدكمفإذا ححذرت الصذ ، وصموا ،موىموعم  

  ٙٓٔرواية )أبمين   

                                      
 .  ٖٛٔ/  ٖ   ٜٖٓ/ ٖينظر : بمر الهوامر  ٕٓٔ

 .  ٖ٘األحزاب : ٖٓٔ

 .  ٚٛٔ/  ٔينظر : المحتسب  ٗٓٔ

   . ٕٛٙ) ٕٙٔ/ٔصحيح البر ري  ٘ٓٔ

 .  ٙٔ/ٕينظر : إرش د الس ري  ٙٓٔ
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       أت ْبااااااااوأَ   لٍ َبااااااااوأَ   لٌ ون وخَباااااااامُاااااااابْ و ارباااااااا ح   والجماااااااار أَ وُ ل : زوج الرجاااااااال وعشاااااااايرته و َ ْباااااااااألَ 
 . ٚٓٔأت بَ وأَ 
حااا ل  هع القماااة ح لاااو ل وباااو ممحااا  بجمااار المااا كر السااا لم   وباااو مااان جماااْباااجمااار أَ ون : مُااابْ األَ 
 . ٛٓٔ  أت  و )خب لٌ بَ أَ أت  و )بْ )أَ 

 . ٜٓٔع لي  أم  أب ٍل : فهي من جموع الكثرة عم  وزن )فَ 
وليا ل :    وليماةٌ  با لٍ وأَ  لٌ ْبال : )) ومثال أراباط أَ  اا إ  سيبويه )أب ٍل  من شوا  الجمر في وعد  

 ٓٔٔية فج ءت عم   ير األصل كم  ج ءت في الجمر كا لك   مِ يْ يَ ل وليمة   وا لوا : لُ جمر أبْ 
 . ٔٔٔعم   لك ابن سيدح   بعه  وت

التاي تادل عما  ما  دون العشارة    وعند إمع ن النظر في الحاديث نجادح كمماة ) نفار مان ااومي
الصاح بة   ثام الحا ل التاي عميها  باؤالء  كوبو مراد الصح بي ال ي وصف تم ٕٔٔمن الرج ل 

ولاه تعا ل  : كق ٖٔٔال لما  باو باين الثأثاة إلا  العشارة ةإن جمر الصحة اد يفتي ويرد باه الكثار 
 كثيااراً  ))والاا اكرين اهلل))إن المسااممين والمساامم ت والمااؤمنيين والمؤمناا ت   إلاا  اولااه تعاا ل  : 

 . ٗٔٔوال اكرات  
الحااديث   ومجاايء الروايااة  باا ا   فااي سااي  لَااوْ إن ماا  جاا ء ماان الجمااوع عماا  القمااة بااو األَ  إ ن

 لكثرة وب لعكس .عم  سبيل إحأل جمر القمة بدل جمر ا ة  التي لجمر الكثر )أب لٍ 
 
 

                                      
   ٕٖٗ/  ٖ  والق موس المحيط  ٕٓٚ/ٔ)أبل    والمرصص  ٛٚينظر : معجم مق ييس المغة  ٚٓٔ

 )أبل  . ٕٕٙ/  ٔولس ن العرب 

 . ٖٔٔ-ٜٖٓ/ ٖينظر : بمر الهوامر  ٛٓٔ

 .  ٖٕٖ/  ٖينظر : بمر الهوامر  ٜٓٔ

 . ٙٔٙ/ ٖالكت ب  ٓٔٔ

 . ٜٖ٘/  ٖينظر : المرصص  ٔٔٔ

 )نفر  . ٘ٗٙ/  ٛينظر : لس ن العرب  ٕٔٔ

 . ٚٛٔ/ٔينظر : المحتسب  ٖٔٔ

 . ٖ٘األحزاب :  ٗٔٔ
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د ثاء داثح  ث وأ  اد  ح  بين   وح 
 : نااي ساامعت رسااول اهلل صاام  اهلل عميااه وساامم يقااولعمااي رضااي اهلل عنااه يقااول : ))...وا   عاان

  وفااااي روايااااة  ٘ٔٔساااافه ء األحااااأم ...     اث األساااان ند  ُحاااا   ساااايررج اااااوم فااااي خراااار الزماااا ن
 .ٚٔٔ  وفي رواية أررى )ُحَدث ء   ٙٔٔ)أحداث 

 . ٛٔٔن  الس   ي  تِ ث   وبو الفَ دَ أحداث : جمر حَ 
 اث : جم عة يتحدثون   ومنه حديث ف طمة رضي اهلل عنه  أنه  ج ءت إل  د  والحُ 

 . ٜٔٔاثً   د  عندح حُ  النبي صم  اهلل عميه وسمم ))فوجدتْ 
 ر : م   ر   فااااالن الس ااااام  وباااااو جمااااار عمااااا   يااااار ايااااا س حماااااًأ عمااااا  نظيااااارح   نحاااااو سااااا مر وُسااااا

 . ٕٓٔثوند  حَ المُ 
عااا ل    وفاااي الكثااارة عمااا  فْ ر فاااي القماااة عمااا  )أَ كس ااافلناااه يُ  العاااين ل  إن لااام يكااان معتااالَعاااإن )فَ 

 .  ٕٔٔم ل  في جملم ل وجِ جْ ع ل  كا)أَ )فِ 
 ل  مان أوزان ع ااث  عما  )فُ د  القماة   ولفاظ )ُحاقيا س وياراد باه جمار الوبن  لفظ )أحاداث  عما  

 م  .او  )ص  م  و)صُ جمر الكثرة   وب ا الوزن يطرد جمعً  لوصف عم  ف عل كا
 . ٕٕٔالتصحيح وال يق س ن ال  دبم  فيهو وايل : يسمر مطمقً  ويرجر فيم  لم يسمر ور 

واأَلْولاا  بناا  اسااتعم ل )ُحااد اث    ألن السااي   يحتاا ج الاا  جماار كثاارة . وأماا  روايااة )أحاااداث  
 فهي عم  سبيل التع وض بين الجمعين

 

                                      
   .ٖٜٓٙ) ٕٔ/ٜصحيح البر ري  ٘ٔٔ

 . ٖٛٗ/  ٕٔينظر : فتح الب ري  ٙٔٔ
   .ٚ٘ٓ٘) ٕٗٗ/ٙ    ؤٖٔٙ)  ٕٗٗ/ٗصحيح البر ري   ٚٔٔ

 )حدث  . ٖٓ٘/ٕ)حدث    ولس ن العرب  ٕٚٛ/ٔينظر : مش ر  األنوار  ٛٔٔ

 ب ب في بي ن مواضر اسم الرمس وسهم  ى القرب  . ٓٔٔ/ٖسنن أبي داود  ٜٔٔ

 )حدث  . ٖٓ٘/  ٕينظر : لس ن العرب  ٕٓٔ

 . ٓٗٔينظر : الكف ية في نحو  ٕٔٔ

 . ٖٛٔ/  ٖينظر : بمر الهوامر  ٕٕٔ
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يال جمار ُفَعاأء   وبا ح مان صايغ جماوع الكثارة وأم  رواياة )ُحادث ء  فهاي جمار حاديث   أي َفع
 .أيضً  كا : َسفيه وُسَفه ء الواردة في الحديث الم كور 

 
 واحباتواحب وص  ص  

 سذبحان اهلل))استيي  النبي صمى اهلل عميذو وسذمم ذات ليمذٍة ، فيذال : عن أم سممة قالت : 
ذ ذو أيي   ، تح مذن الخذزاصنومذاذا ف ذ ، نذزل الميمذة مذن الفذتنماذا أ   ، ذالح   واحبات  ا ص   ب  فذر   ، رج 

 . ٕٗٔوفي رواية )صواحب ، 203كاسيٍة في الدنيا عاريٍة في اآلخرة((
الف رسااي عاان أبااي   صااواحب يوسااف   وحكاا ن  )) وااا لوا فااي النساا ء : ُباا :ااا ل اباان منظااور 

 . ٕ٘ٔصواحب ت يوسف   جمعوا صواحب جمر السأمة   ن  الحسن : بُ 
با ح الرواياة وياراد بهما  أزواج النباي صام  اهلل عمياه  ت  مثال بوالروايت ن )صواحب  و)صاواح

وسمم   ومن المعموم أن زوج ته صم  اهلل عميه وسمم في حي تهن لام يصامن إلا  العشارة فعما  
 . ٕٙٔ جمر امة ولكنه  لم ترد جمر )ص حبةب ا يكون األصل)ص حب ت  عم  

األول كماا  ااا ل اباان فعماا  باا ا تكااون الروايتاا ن صااحيحتين ماان حيااث االسااتعم ل   عماا  الوجااه 
 منظور   أو عم  الوجه الث ني ال ي يراد جمر )ص حبة  .

 
 
 
 
 
 

 
                                      

   . ٘ٔٔ)ٓٗ – ٜٖ/ ٔصحيح البر ري  ٖٕٔ

رش د الس ري  ٗٚٔ/ٕينظر : عمدة الق ري  ٕٗٔ  .  ٘ٗٗ/ٛ  وا 

 )صحب  .  ٕٛٚ/  ٘لس ن العرب  ٕ٘ٔ

   ٗٚٔ/  ٕ)صحب    وعمدة الق ري  ٖٖٖ  والمصب ح المنير  ٖٓٔ/ٕينظر : الكواكب الدراري  ٕٙٔ
رش د الس ري   . ٘ٗٗ/  ٛوا 
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 الخاتمة
ننااا  ناااوجز مااا  توصااال إلياااه بااا ا مااا  تيس ااا ر لنااا  جمعاااه ومن اشاااته فاااي بااا ا البحاااث المتواضااار   وا 

 البحث في األمور اختية :
 غوي .عدم رروج تعدد الرواي ت المروية ب لمعن  عن حيز الجواز الم -ٔ
إن تعدد الرواي ت في ألف ظ الحديث يثاري الدراسا ت المغوياة بتعادد الوجاوح المفظياة  بحياث  -ٕ

 تنشف فيه خراء مرتمفة وتوجيه ت متعددة وم ابب متنوعة . 
   يمكاان حماال تعاادد بعااض الرواياا ت عماا  أن  لااك التعاادد لاايس ماان باا ب الروايااة باا لمعن  -ٖ

نم   لك التعدد في األلف ظ ص در م  نه صم  اهلل عميه وسمم .وا 
تنااوع مظاا بر االرااتأف فااي روايااة الحااديث وتعاادد أنم طااه بحيااث يشاامل   لااب الظااوابر  -ٗ

 المغوية .
 :ر الصحيح لمبر ري تنحصر في اسمينأنم ط االرتأف في الجموع في الج م -٘

أو بمااا  مااان جااا رين لفظياااين    بمااا  مااان جااا ر لفظاااي واحااادو  األول : إبااادال جمااار بجمااار خرااار
 فين .مرتم

أو ماان جاا رين    جاا ر لفظااي واحااد ماان واخراار : إباادال مفاارد بجماار أو جماار بمفااردح وبماا  إماا 
 لفظيين مرتمفين .

اساتعم ل أبنيااة القمااة فااي مكاا ن أبنيااة الكثاارة أو باا لعكس أسااموب فااي العربيااة متباار وتعضاادح  -ٙ
 شوابد متنوعة من كأم العرب ومنه  الحديث النبوي .
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 المراجعثبت المصادر و 
 . القرخن الكريم 
  إرشاا د الساا ري لشاارح صااحيح البراا ري : ألبااي العباا س شااه ب الاادين أحمااد باان محمااد

  مطبعاة  باا ٙٚٙت) بااا     به مشه صحيح مسمم بشرح الناوويٖٕٜالقسطأني ت )
 لبن ن .  –دار إحي ء التراث العربي   بيروت 

  بااااا   تحقيااا  : ٗٗ٘) أسااا س البأ اااة : لجااا ر اهلل محماااود بااان عمااار الزمرشاااري ت  
 م .  ٜٜٚٔ –مود   دار المعرفة   بيروت األست   عبد الرحيم مح

 ( باااا   تحقياا  ٗٗ٘اإللماا ع فااي أصااول الروايااة وتقييااد الساام ع   لمق ضااي عياا ض ت  
 دار التاااراث ب لقااا برة ب الشاااتراك مااار المكتباااة العتيقاااة تاااونس  ٔالسااايد أحماااد صاااقر   ط

ٜٔٚٛ . 
 ف بين النحويين البصريين والكاوفيين : لمشايا اإلما م كما ل اإلنص ف في مس  ل الرأ

باااا  ٚٚ٘ن أبي سعيد األنبا ري النحاوي ت)بد الرحمن بن محمد ابالدين أبي البرك ت ع
 لبن ن . –  المكتبة العصرية لمطب عة والنشر   بيروت 

 مرتضااااا  الحساااااني الزبيااااادي ت  محماااااد تاااا ج العاااااروس مااااان جاااااوابر القااااا موس : لمسااااايد
     تحقي  : جم عة من العمم ء   طبر الكويت . بااا ٕ٘ٓٔ)
 ( تحقياا  : عبااد بااأٜٔتاادريب الااراوي شاارح تقريااب النااواوي   لمحاا فظ الساايوطي ت    

 م .  ٜٙٙٔ -بااا  ٖ٘ٛٔ  دار الكتب الحديثة الق برة  ٕالوب ب عبد المطيف   ط
 ( بااا   ٘ٗٚتفسير البحر المحيط : لمحمد بان يوساف الشاهير بافبي حيا ن األندلساي ت

 ٔدل احماد عباد الموجاود  والشايا عماي محماد معاوض   طدراسة وتحقي  : الشايا عا 
 م .ٕٔٓٓ-  دار الكتب العممية   بيروت 

 جريااااار الطباااااري ت  بيااااا ن عااااان تفويااااال خي القااااارخن   : البااااانتفساااااير الطباااااري )جااااا مر ال
 م .  ٜٛٛٔ –باا    دار الفكر   بيروت ٖٓٔ)
  بااااا    تحقيااا  : عباااد الساااأم محماااد ٖٓٚت )تهااا يب المغاااة : ألباااي منصاااور األزباااري

 –: محمااد عمااي النجاا ر   الادار المصاارية لمتاافليف والترجمااة   القاا برة  عااهبا رون   راج
 م .ٜٗٙٔ
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 توجياااااه النظااااار إلااااا  أصااااااول األثااااار   لمعأماااااة الشااااايا طاااااا بر بااااان صااااا لح الجزا ااااااري 
 / تصوير بيروت. با ٖٖٛٔت)

 الفضال  باا    تحقي  : محماد أبايٜٖ٘بعد ) جمهرة االمث ل : ألبي بأل العسكري ت
 م .  ٜٛٛٔ -دار الجيل   بيروت  إبرابيم وزميمه 

 با  دار ص در بيروت   مصورة عان طبعاة ٕٖٔبن دريد األزدي ت )جمهرة المغة : ال
 حيدر خب د الدكن .

 ( باا    دار الجيل   بيروت. ٜٖ٘ديوان المع ني : ألبي بأل العسكري ت بعد 
  باااا     تحقياا  : محمااد محيااي الاادين ٕ٘ٚن باان األشااعث   ت )ساانن أبااي داود )سااميم

 دار الفكر   بيروت .   عبد الحميد 
 محماد الشا فعي  بن بن م لك : لنور الدين ابي الحسن عميشرح األشموني عم  ألفية ا

 -باااا  ٖٕٗٔالقاا برة    ٔبااا  تحقياا  : محمااد باان الجمياال   مكتبااة الصااف   طٜٓٓت )
 م .  ٕٕٓٓ

  ومحماد    باا    تحقي  : عبد الرحمن السايدٕٚٙألبن م لك النحوي ت )شرح التسهيل
 م.ٜٜٓٔ-  دار بجر لمطب عة والنشر   مصر  ٔبدوي المرتون   ط

  باا    ٙٛٙساتراب  ي ت )جاب : رضاي الادين محماد بان الحسان اإلشرح ك فية ابن الح
العمميااة   ااادم لااه ووضاار حواشاايه وفه رسااه : الاادكتور إمياال باادير يعقااوب   دار الكتااب 

 م .  ٜٜٛٔ -باا  ٜٔٗٔلبن ن  –  بيروت  ٔط
  الصااااح ح تاااا ج المغااااة وصااااح ح العربيااااة : ألبااااي نصاااار إساااام عيل باااان حماااا د الجااااوبري

 باا    تحقي  : أحمد عبد الغفور عط ر   دار الكتب العممية   الق برة .ٖٜٖت)
 ( تقاديم   باااباإٙ٘صحيح البر ري    ألبي عبد اهلل محماد بان إسام عيل البرا ري ت  

وباااااي مصاااااورة عااااان الطبعاااااة السااااامط نية  ماااااد محماااااد شااااا كر   دار الجيااااال بياااااروت  أح
 باا .  ٖٖٔٔالمطبوعة في مصر 

 ر والمباااااا ب الفاااااا رر )حاااااارف الطاااااا ء  : لمحساااااان باااااان محمااااااد الصااااااغ ني العباااااا ب الزاراااااا
 م . ٜٜٚٔ-باا    تحقي  : محمد حسن خل ي سين   دار الحرية   بغداد ٓ٘ٙت)
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 باا    ٜٔٔاإلم م أحماد : لمحا فظ جاأل الادين السايوطي ت ) عقود الزبرجد عم  مسند
   ٔتحقياا  : أحمااد عبااد الفتاا ح تماا م   وساامير حسااين حمبااي   دار الكتااب العمميااة   ط

 م . ٜٚٛٔ -باا  ٚٓٗٔبيروت   
 ( باا   ٘٘ٛعمدة الق ري شرح صحيح البر ري : لمح فظ المشهور با) البادر العيناي  ت

 م . ٜٜٚٔ -با ٜٜٖٔ  دار الفكر   
 ( بااااا  تحقيااا  : د.  ٘ٚٔالعاااين : ألباااي عباااد الااارحمن الرميااال بااان أحماااد الفرابيااادي ت

 م . ٜٓٛٔ –مهدي المرزومي   و د. إبرابيم الس مرا ي   دار الرشيد   بغداد 
  فااتح الباا ري بشاارح صااحيح البراا ري : لإلماا م أحمااد باان عمااي باان حجاار العسااقأني ت

ود باان الجمياال   مكتبااة الصااف    القاا برة   بااا    اعتناا  بااه : أبااو عبااد اهلل محماا ٕ٘ٛ)
 م . ٖٕٓٓ -باا  ٕٗٗٔ

  ٚٔٛطاا بر مجااد الاادين محمااد باان يعقااوب الفيروزخباا دي ت )القاا موس المحاايط : ألبااي 
بااااا    تحقياااا  مكتااااب تحقيااااا  التااااراث فااااي مؤسسااااة الرسااااا لة   إشااااراف : محمااااد نعااااايم 

 م . ٜٜٜٔ -باا ٜٔٗٔ   ٙالعراسوسي   مؤسسة الرس لة   بيروت   ط
 لة م جساتير   : عما ر صاب ر كاريم   رسا  -دراساة نحوياة لغوياة  –الساميفر  ابن اراءة

 م . ٜٜٜٔكمية التربية  –نب ر ج معة األ
 طباار مصاار    بااا ٖٕٖٔت) اواعااد التحااديث ماان فنااون مصااطمح الحااديث   لمق ساامي  

 عيس  الب بي الحمبي .
 باا رون   دار القماام    باااا    تحقياا  : عبااد السااأم محمااد ٓٛٔت ) هالكتاا ب : لساايبوي

 م . ٜٙٙٔ –مصر 
 باااااا طباااار دا اااارة المعاااا رف ٖٙٗالروايااااة   لمرطيااااب البغاااادادي ت ) الكف يااااة فااااي عماااام  

 بااا . ٖٚ٘ٔب د الهند خالعثم نية   حيدر 
 ( باااا    تحقياا  ودراسااة :  ٜٔٛالكف يااة فااي النحااو : محمااد باان عبااد اهلل باان محمااود ت

بااااا  ٕ٘ٗٔ  بيااروت  ٔ  دار اباان حاازم   ط إسااح   )محمااد يحياا   )جاا داهلل  الجعبااري
 م . ٕ٘ٓٓ -

  باااا    دار إحياا ء التااراث  ٙٛٚ: لمكرماا ني ت)الكواكااب الاادراري شاارح صااحيح البراا ري
 م . ٜٔٛٔ -با  ٔٓٗٔ   ٕالعربي   ط
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 ( باااا    طبعااة مراجعااة ومصااححة بمعرفااة  ٔٔٚلساا ن العاارب لمعأمااة اباان منظااور ت
 ر الحديث الق برة .دا   نربة من األس ت ة المترصصين

 باااااا    تحقيااا  :  ٛٔ٘بااان محماااد المياااداني ت ) أحماااد  مجمااار االمثااا ل : ألباااي الفضااال
 محمد محيي الدين عبد الحميد   دار القمم   بيروت .

  وجوح شوا  القراءات واإليض ح عنه    ألبي الفتح عثم ن بن جناي المحتسب في تبيين
 –  مصار  ٕفيقيه   دار سزكين  طباا    تحقي  : عمي النجدي ن صف ور  ٕٜٖت )

 م . ٜٙٛٔ
 ( باااا     ٛ٘ٗالمرصااص : ألبااي الحساان عمااي باان إساام عيل المعااروف باا بن ساايدح ت

 الفكر   بيروت .دار 
 ( بااااا    دار الكتاااب  ٖٛ٘المستقصاا  فاااي أمثااا ل العااارب : ألباااي الق سااام الزمرشاااري ت

 م . ٜٚٛٔ –  بيروت  ٕالعممية   ط
 ر   ألباااي الفضااال الق ضاااي عيااا ض بااان موسااا  ت مشااا ر  األناااوار عمااا  صاااح ح اخثااا 

 م . ٕٕٓٓ  بيروت  ٔباا إبرابيم شمس الدين   طبر دار الكتب العممية   ط ٗٗ٘)
  المصااب ح المنياار فااي  ريااب الشاارح الكبياار   تاافليف أحمااد باان محمااد باان عمااي المقااري

 م . ٜٜٗٔ   ٕالكتب العممية بيروت   ط بااا   ٓٚٚالفيومي ت )
 ث واالثاااار واالستشااااه د ب لحااااديث فااااي المغااااة والنحااااو   د. الساااايد معاااا جم  ريااااب الحاااادي

 م . ٕٔٓٓ  الق برة  ٔالشرا وي   مكتبة الر نجي   ط
 ( بااااا    تحقياا  : حماادي عبااد المجيااد  ٖٓٙالمعجاام الكبياار : ألبااي الق ساام الطبااري ت

 م . ٜٗٛٔ –  العرا   ٕالسمفي   مطبعة الزبراء   ط
 بااا    دار  ٜٖ٘باان فاا رس باان زكرياا  ت ) أحمااد نمعجاام مقاا ييس المغااة : ألبااي الحسااي

 م .ٕٔٓٓ -بااإٕٗٔ  بيروت    ٔي   طإحي ء التراث العرب
 ( باااا    تحقيا  : محماد  ٕ٘ٛالمقتضب : صنعة أبي العب س محماد بان زياد المبارد ت

م  ٜٜٗٔ -باا  ٘ٔٗٔعبد الر ل  عضيمة   لجناة إحيا ء التاراث اإلساأمي   القا برة 
. 
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 ح )عمااااوم الحااااديث  لإلماااا م أبااااي عماااارو عثماااا ن باااان عبااااد الاااارحمن مقدمااااة اباااان الصااااأ
  تحقيااا  ناااور الااادين عتااار   نشااار المكتباااة العممياااة ب لمديناااة  باااا ٖٗٙت) الشاااهروزري
 بااا . ٖٙٛٔالمنورة سنة 

  ّثين فاي رواياة الحاديث با لمعن    د. عباد الارزا  بان رميفاة الشا يجي   و من بج المحاد
منشااور فااي مجمااة الشااريعة والدراساا ت االسااأمية   د. الساايد محمااد الساايد نااوح   بحااث 

 م . ٜٜٛٔ -ٛٔٗٔ   ٖٗ  العدد  ٖٔالكويت سنة 
  النه يااة فااي  ريااب الحااديث واألثاار : لممباا رك باان محمااد باان عبااد الكااريم أبااي السااع دات

بااااا    تحقيااا  : طااا بر أحماااد الااازاوي   ومحماااود محماااد  ٙٓٙابااان األثيااار الجااازري ت )
 . ٜٜٚٔ –روت الطن حي   دار الفكر   بي

  بمار الهواماار فاي شاارح جماار الجوامار : لأماا م جااأل الادين عبااد الاارحمن بان أبااي بكاار
    ٔبااا    تحقياا  : أحمااد شاامس الاادين   دار الكتااب العمميااة   ط ٜٔٔالساايوطي ت )

 م . ٜٜٛٔ-بااا  ٛٔٗٔلبن ن  – بيروت


