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 )مشى( وما يقارهبا ) دراسة داللية معجمية (
 

 أ.ً.د. عزخط سكٞو حىـغٞفٜ

 ميٞش حىظشرٞش ىيعيً٘ حإلّغخّٞش -ؿخٍعش حألّزخس 

 

 اىَغرخيض

حخظشص رعل حألىفخظ حىظٜ ّـذ فَٞخ رْٖٞخ طقخسرخً فٜ حىَعْٚ ٗميٖخ ٝع٘د اىٚ ٍعْٚ عاخً        

فاش ارح ّرشّاخ اىاٚ حىغاٞخا ٗدٗسٓ فاٜ ٝـَعٖخ ، ٗىناِ حىفاشا حىَعْا٘ٛ رْٖٞاخ ٗحماق ، ٗخخ

ط٘ؿٞٔ حىَعْٚ ، ٗفٜ حىزلغ ال أسٝذ أُ أػزض حىظشحدف حىنخٍو رِٞ ٕزٓ حىَعخّٜ ، راو أسٝاذ أُ 

أُرِّٞ حىفشا حىَعْ٘ٛ رْٖٞخ ، مَخ أُ ْٕخك فشقخ فٜ حىيفظ ٗحمق ، فزظغٞش ف٘سس حىيفاظ ٝظغٞاش 

حألىفااخظ رَـَيٖااخ ، ٗحىاازٛ ٝلااذد حىَعْااٚ طزعااخ ىاازىل ، ٗىنااِ حىَعْااٚ حىعااخً ٗحمااق ارح أخاازّخ 

حىَعْٚ حىغٞخا ، ٕٗ٘ ٍخ رْٞخٓ فٜ ٍ٘معٔ فاٜ ماو ٍزلاغ ٗمٞاح ٝظلاذد حىَعْاٚ حىَاشحد ٍاِ 

حىيفرش ٗمٞح أّٖخ ارح حعظزذىض ال ٝغظقٌٞ حىَعْٚ فينو ىفرش دٗسٕخ فٜ ط٘ؿٞأ حىَعْاٚ حىاذقٞ  

حىَعٞاخس حألعخعاٜ ، حىَشحد . ٗال رذ أُ ّشؿع اىٚ حىَعْٚ حألفيٜ أٗ حىَشمضٛ ىيفرش ىظناُ٘ 

ٗقااذ قغااَض حىزلااغ عيااٚ أكااذ  حىغااٞخا ٕاا٘ حىَ ياا٘د ٍعشفظاأ . ٗىنااِ حىَعْااٚ حىاازٛ ٝلااذدٓ

ٗعؾشِٝ ٍزلؼخ ىنو ىفرش ٍزلغ خخؿ طْخٗىض فٜ مو ٍزلغ حىَعْٚ حىزٛ ٝ٘ؿٖٔ حىيغُ٘ٝ٘ 

فٜ حىَعخؿٌ حىيغ٘ٝش طْخٗىْخ ىنو ىفرش حىَعْٚ حىزٛ ٝخشؽ اىٞٔ حىيفظ ، أٛ : حىَعْٚ حىخخؿ رٔ 

القظٔ رخىَعْٚ حىعخً حىزٛ ؿعيْخٓ عْ٘حّاخ ىيزلاغ ٕٗا٘ ل حىَؾاٜ و ، ّٗلاخٗه أُ ّاشرو فاٜ ٗع

 مو ٍزلغ عالقش حىَعْٚ حىَعق٘د ىٔ رخىَعْٚ حىعخً ٕٗ٘ عْ٘حُ حىزلغ حىشثٞغٜ . 

 

 حىنيَخص حىشثٞغٞش: حىيغش حىعشرٞش, عيٌ حىذالىش, حىغٞخا

 
Abstract 

 Some words have been selected  which are similar together in 

the meaning and interconnected in general but different morally, 

specially in the trend and the effect of guidance meaning.  In this 

research paper full tandem in the meaning will not proved.  But the 

difference in moral will be declared.  There is also an obvious 

difference in word, so, change of the word leads to change in 

meaning but the general meaning is obvious in general.  The trend 

identify the meaning as declared in each section in this research 

paper and how the desired meaning is identified from the word.  We 

also declare how if the word replaced the meaning will different, so, 

each word has a role in guiding the desired meaning. This research 
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paper is divided into twenty two sections, a section for each word 

which studied the meaning directed by the linguistics in lexical 

dictionaries.  The specific and general meaning of the word (which is 

"walked") are shown.  And we try to connect in each section 

between the word of section and the main word "walked". 

 

 Key Words: Arabic Language, Semantics, Context 

 

 اىَقذٍح

 حىلَذ هلل سد حىعخىَِٞ ٗحىقالس ٗحىغالً عيٚ خخطٌ حألّزٞخء ٗحىَشعيِٞ ، ٗرعذ : 

فال ٝخفٚ عيٚ فخكذ حىْرش ٗحىَظخرعش ٗحىزقش ٗحىزقٞشس أُ مْ٘ص حىقشآُ حىيغ٘ٝش ىِ        

قااح حىَظعـزااِٞ ، ٗقااذ طْنااذ ، ٗميَااخ فظلْااخ رخرااخ ٍااِ أراا٘حد مْاا٘صٓ ال ّـااذ أّفغااْخ اال ٍٗ٘

حخظاشص رعال حألىفااخظ حىظاٜ ّـااذ فَٞاخ رْٖٞااخ طقخسراخً فااٜ حىَعْاٚ ٗميٖااخ ٝعا٘د اىااٚ ٍعْاٚ عااخً 

ٝـَعٖخ ، ٗىناِ حىفاشا حىَعْا٘ٛ رْٖٞاخ ٗحماق ، ٗخخفاش ارح ّرشّاخ اىاٚ حىغاٞخا ٗدٗسٓ فاٜ 

ذ أُ ط٘ؿٞٔ حىَعْٚ ، ٗفٜ حىزلغ ال أسٝذ أُ أػزض حىظشحدف حىنخٍو رِٞ ٕزٓ حىَعخّٜ ، راو أسٝا

أُرِّٞ حىفشا حىَعْ٘ٛ رْٖٞخ ، مَخ أُ ْٕخك فشقخ فٜ حىيفظ ٗحمق ، فزظغٞش ف٘سس حىيفاظ ٝظغٞاش 

حىَعْااٚ طزعااخ ىاازىل ، ٗىنااِ حىَعْااٚ حىعااخً ٗحمااق ارح أخاازّخ حألىفااخظ رَـَيٖااخ ، ٗحىاازٛ ٝلااذد 

حىَعْٚ حىغٞخا ، ٕٗ٘ ٍخ رْٞخٓ فٜ ٍ٘معٔ فاٜ ماو ٍزلاغ ٗمٞاح ٝظلاذد حىَعْاٚ حىَاشحد ٍاِ 

ٗمٞح أّٖخ ارح حعظزذىض ال ٝغظقٌٞ حىَعْٚ فينو ىفرش دٗسٕخ فٜ ط٘ؿٞأ حىَعْاٚ حىاذقٞ  حىيفرش 

حىَشحد . ٗال رذ أُ ّشؿع اىٚ حىَعْٚ حألفيٜ أٗ حىَشمضٛ ىيفرش ىظناُ٘ حىَعٞاخس حألعخعاٜ ، 

 ٗىنِ حىَعْٚ حىزٛ ٝلذدٓ حىغٞخا ٕ٘ حىَ ي٘د ٍعشفظٔ .     

ىناو ىفراش ٍزلاغ خاخؿ طْخٗىاض فاٜ ماو  ٗقذ قغَض حىزلغ عياٚ أكاذ ٗعؾاشِٝ ٍزلؼاخ     

ٍزلاغ حىَعْااٚ حىازٛ ٝ٘ؿٖاأ حىيغ٘ٝاُ٘ فااٜ حىَعاخؿٌ حىيغ٘ٝااش طْخٗىْاخ ىنااو ىفراش حىَعْااٚ حىاازٛ 

ٝخشؽ اىٞٔ حىيفظ ، أٛ : حىَعْٚ حىخخؿ رٔ ٗعالقظٔ رخىَعْٚ حىعخً حىزٛ ؿعيْخٓ عْ٘حّخ ىيزلغ 

عقا٘د ىأ راخىَعْٚ حىعاخً ٕٗ٘ ل حىَؾٜ و ، ّٗلخٗه أُ ّشرو فٜ مو ٍزلغ عالقاش حىَعْاٚ حىَ

 ٕٗ٘ عْ٘حُ حىزلغ حىشثٞغٜ . 

ٗرٖاازح ٝنااُ٘ حىزلااغ فااٜ حػْااِٞ ٗعؾااشِٝ ٍزلؼااخ أٛ حػْااِٞ ٗعؾااشِٝ ىفرااش ٗقااذ سطزظٖااخ       

 رلغذ حىظشطٞذ حألىفزخثٜ ، ٕٜٗ مخٟطٜ :

 حىَزلغ حألٗه : أعشٙ

 حىَزلغ حىؼخّٜ : أٗمع

 حىَزلغ حىؼخىغ : طزع

 حىَزلغ حىشحرع : ؿشٙ

 ٍظ : ؿَقحىَزلغ حىخخ

 حىَزلغ حىغخدط : َخ َخ

 حىَزلغ حىغخرع : ددّ 

 حىَزلغ حىؼخٍِ : صكح
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 حىَزلغ حىظخعع : صفّ 

 حىَزلغ حىعخؽش : عخس

 حىَزلغ حىلخدٛ عؾش : ععٚ

 حىَزلغ حىؼخّٜ عؾش : عشؽ

 حىَزلغ حىؼخىغ عؾش : فقو

 حىَزلغ حىشحرع عؾش : ققذ

 حىَزلغ حىخخٍظ عؾش : ٍؾٚ 

 حىَزلغ حىغخدط عؾش : ٍنٜ

 حىَزلغ حىغخرع عؾش : ّغو

 حىَزلغ حىؼخٍِ عؾش : ّقذ

 حىَزلغ حىظخعع عؾش : ّنـ

 حىَزلغ حىعؾشُٗ : ٕشع

 حىَزلغ حىلخدٛ ٗحىعؾشُٗ : ٕ٘د

 

ّٗغؤه هللا طعخىٚ حىظ٘فٞا  ٗحىغاذحد ، ٗال أّدعاٜ ىْفغاٜ مَاخال ، فخىخ اؤ ٗحسد ، ٗارح ماخُ      

 ، ٗرىل فنو هللا ٝئطٞٔ ٍِ ٝؾخء .رىل ٍْٜ فال غشحرش ، ٍٗخ مخُ فٞٔ ف٘حد فَِ هللا 

 

 

 اىَثذث األوه :

 أعشي

َشٛ: عاُٞش حىيّٞاو، ٗماوُّ ؽاٍٜء هاشا ىاٞالً فٖا٘ عاخٍس. َعاَشٙ ٝغاشٛ       ؿخء فٜ حىعِٞ : للحىغُّ

ًٙ َٗعْشٝخً. ٗحىّغخسٝشُ ٍِ حىغَّلخد: حىظٜ طـٜء رِٞ حىغخدٝش ٗحىّشحثلش ىٞال  ((ُعش
  (ٔ )

، ٗعشٙ  

ِٓ ىٞالً ٗأعشٙ، ىغظخُ،ٗقشٙء : عَ  َٗعَشٙ رٔ ٗأَعَشٙ رٔ ع٘حء « . 3ٖٔ»َشٙ رَعْزِذ
  (ٕ )

 

ِذ ٗفٜ حىظٖزٝذ : لل    ـِ ْغا ََ َِ حْى ٍِّ ْٞالً  ِٓ ىَ َُ حىَِّزٙ أَْعَشٙ رَِعْزِذ عشٛ: قَخَه هللا ؿّو ٗعّض: }ُعْزَلخ
ل 

و ٖ
ْٞاِو اَِرح َْٝغاِش   حىَّ َٗ ْطِش  َ٘ حْىا َٗ ِ٘ماع آخاش: }  ٍَ قَخَه فِٜ  َٗ  ،

و ٗل 
ٙ ، فَْاضه ح  َٗ ُُ راخىيُّغظِٞ. َٗس ىقاشآ

َ٘ أَٗ َغٞشٓ: أَّؾذ ُٕ َٗ ُْٝض،  ِْٞو، ٗأَعَش ُْٝض رِخىيَّ  أَرُ٘ ُعزَٞذ َعِ أَْفَلخرٔ: َعَش

 أَْعَشْخ إىَُل َوىٌ ذنِ ذَغِشٌ

خء رخىيغ     ـَ ف
٘

ْعَْاخُٓ: ٍَ ِٓ  قَاخَه:  َُ حىَّاِزٙ أَْعاَشٙ رَِعْزاِذ ىأ: }ُعاْزَلخ ْ٘ قَخَه أَرُ٘ اِْعاَلخا فِاٜ قَ َٗ  طِٞ ، 

ِْٞو اَِرح  ٍعْاٚ:  حىَّ َٗ ْطِش  َ٘ حْى َٗ ىٔ: }  ْ٘ ْٞاًل. َقَخَه فِٜ قَ ْٝض: اِرح ِعْشَص ىَ ُْٝض َٗعَش عَّٞش عزَذٓ، ُٝقَخه: أَعَش

ْٞاِو  حىَّ َٗ ْطِش  َ٘ حْىا َٗ ىأ: }  ْ٘ قَخَه َغُٞشٓ فِٜ قَ َٗ لَٝغِشٛو : ََِٝنٜ، ُٝقَخه: َعَشٙ َٝغِشٛ: اِرح ٍنٚ ... 

 ِٔ ِٔ اَِرح ٝغش   اِرح ُٝغَشٙ فِٞ ًُ فِٞ ٌْٞو َّخثٌِ، أَٛ: ُْٝخ خ قَخىُ٘ح: ى ََ وو؛ َم
  (ٙ )

 

َماَزىَِل ٝق٘ه حرِ عاٞذس فاٜ حىَخقاـ : لل     َٗ ًٙ ٗأَْعاَشُٝض  ْٞاِو أَْعاِشٛ ُعاش ُْٝض رِخىيَّ ُٝقَاخه َعاَش َٗ
قَااخَه:  َٗ ْٕيِااَلو . رِااؤَىح حْىق ااع ٗحى٘فااو  ُْ أَْعااِش رؤَ قااذ قااشَة : لأ َٗ ًِ ٗأَْعااَشُٝض رٖااٌ  ُْٝض رااخىق٘ َعااَش

حِكذ قَ٘ه ل َٗ ّْؾذ غٞش  أ َٗ ِْٞو اِرح َْٝغِشٛو ،  قَخَه: لٗحىيَّ َٗ َُ حىَِّزٛ أَْعَشٙو . فَقَ َع راَِل حْخظاَِلف  ُعزلخ

ْٞظ :  ِشة حْىقَ ٍْ  ح

ِطُُُّهٌ ٍَ ٌْ َدرًَّ ذَِنوَّ  َُْد تِِه َعَش
 (7 )
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ّْؾذ أَرُ٘ عزٞذ قَ٘ه كغخُ رِ ػَخرض أ َٗ
 (1 )

  : 

ٍِّ اىَّْعُشجَ َستَّحَ اىِخْذسِ  ِْ ذُْغِشٌ        َد ٌْ ذَُن َُْل َوىَ وو  أَْعَشْخ إى
  (1 )

 

ِْٞو اَِرح َْٝغِش و ٝق٘ه: ٗحىيٞو ارح عخس فزٕذ، ٝقخه ٍْٔ: عشٙ فالُ ىٞال َْٝغِشٛ:  حىيَّ َٗ لل ٗق٘ىٔ:ل 

 ارح عخس.

ع، ٕٜٗ ىٞيش حىَضدىفش. َْ ِْٞو اَِرح َْٝغِش و ىٞيش َؿ حىيَّ َٗ َٜ رق٘ىٔ:ل   ٗقخه رعنٌٖ: ُعِْ

 ىزٛ قيْخ فٜ رىل قخه إٔو حىظؤٗٝو.ٗرْل٘ ح

 رمش ٍِ قخه رىل:    

ِٕذ رعنٔ رعنخ. ِْٞو اَِرح َْٝغِش و كظٚ ُٝز حىيَّ َٗ  ... عِ عزذ هللا رِ حىضرٞش : ل 

ِْٞو اَِرح َْٝغش و ، ٝق٘ه : ارح رٕذ. حىيَّ َٗ  ... عِ حرِ عزخط : ل 

ِْٞو اَِرح َْٝغش و ، قخه: ارح عخس. حىيَّ َٗ  ... عِ ٍـخٕذ : ل 

ِْٞو اَِرح َْٝغش و ، قخه : ٗحىيٞو ارح عخس.. حىيَّ َٗ  .. عِ أرٜ حىعخىٞش : ل 

ِْٞو اَِرح َْٝغش و ٝق٘ه: ارح عخس. حىيَّ َٗ  ... عِ قظخدسل 

ِْٞو اَِرح َْٝغش و قخه: حىيٞو ارح ٝغٞش وو حىيَّ َٗ ... قخه حرِ صٝذ، فٜ ق٘ىٔ:ل 
  (ٔٓ )

 .  

ه ىَِ عاخس ّٖاخسح أعاشٙ ٗاَّاخ ٕا٘ خاخؿ ٗأعشٙ لل ٍِ حإلعشحء ٕٗ٘ حىغٞش ىٞال ، فال ٝقخ

رخىيٞو وو
  (ٔٔ )

    

      َٗ  ٌِّ اا َٗ لَعااَشٙو َْٝغااِشٛ رِخْىَنْغااِش لُعااًشٙو رِخىنَّ ٝقاا٘ه حىااشحصٛ فااٜ ٍخظااخس حىقاالخف : لل

ُُ رِ  َؿخَء حْىقُْشآ َٗ خِص  ـَ ِْٕو حْىِل رِخأْلَىِِح ىَُغشُ أَ َٗ ْٞاًل  ْٛ َعخَس ىَ َٗ لأَْعَشٙو أَ ْغًشٙو رِخْىفَْظِق  ٍَ ًٞعاخ ل َِ اخ َؿ ََ ِٖ
 ِٓ َُ حىَّاِزٛ أَْعاَشٙ رَِعْزاِذ ىَأُ طََعاخىَٚ: }ُعاْزَلخ ْ٘ ، قُْيُض : ُِٝشٝاُذ قَ

 (ٕٔ )
ْٞاِو اَِرح    حىيَّ َٗ ىَأُ طََعاخىَٚ: } ْ٘ قَ َٗ  ،

 َٗ ًْٝنااخ ،  ااَشٙو أَ َٗ لحىغُّ  ٌِّ اا ااْشَٝشُو رِخىنَّ ٌُ لحىغُّ حاِلْعاا َٗ حِكااَذسً  َٗ َْْٝخ َعااْشَٝشًو  ُٝقَااخُه: " لَعااَش َٗ  َْٝغااِش ، 

 َُ ُ طََعخىَٚ: }ُعاْزَلخ خ قَخَه هللاَّ ََ اَِّّ َٗ  ، ًِ أََخَز رِخْىِخ َخ َٗ  ًَ ْؼُو أََخَز حْىِخ َخ ٍِ  ِٔ َٗ لأَْعَشٙو رِ حىَّاِزٛ لأَْعَشحُٓو 

اظِ  ٍْ : لِعاْشُصو أَ ٌْ ِٖ ىِ ْ٘ ِْٞو طَؤِْمًٞذح ىِقَا ُُ ااِلَّ رِخىيَّ َشٙ اَل َُٝن٘ َُ حىغُّ ُْ َمخ اِ َٗ ْٞاًل  ،  ِٓ ىَ ََّٖاخًسح  أَْعَشٙ رَِعْزِذ

ْقَذٌس قَيُِٞو حىَِّْرِٞش وو ٍَ  َ٘ ُٕ َٗ ِْٞو  َشحَٝشُو رِخْىَنْغِش ُعَشٙ حىيَّ َٗ لحىغِّ ْٞاًل ،  حْىزَخِسَكشَ ىَ َٗ
  (ٖٔ )

    

اَشٙ عاُٞش حىيٞاِو ميِّأ، طُاَزمِّشُٓ      قَِٞو: حىغُّ َٗ  ، ِٔ ظ ٍَّ َشٙ : َعُٞش حىيِٞو عخ ٗؿخء فٜ حىيغخُ : للٗحىغُّ

ُه ىَزٌِٞذ :حْىَعَشُد ٗطَئِّّؼُٔ  ْ٘ قَ َٗ ُّٜ ااِلَّ حىظؤّْٞغ؛  ٌْ َْٝعِشِف حىيِّْلَٞخِّ ىَ َٗ  ، قَخَه: 

ُْ َخًْ اىيُِو َغفَو َشي ، ... وقََذْسّا إ ْذّا فَقَْذ غَاَه اىغُّ قيُد: َهجِّ
 (ٔٗ )

    

َشٙ فلَزفَ      ُ٘ص أَُ ُٝشٝذ هخىَِض حىغُّ ـُ قَْذ َٝ َٗ ِْ رمَّش، قَخَه:  ٍَ َُ َعيَٚ ىَُغِش  شَ حىظؤّْٞاغ  قَْذ َُٝن٘ ٍَ َعاَل

َ٘ عااخٍس ... ًٙ َٗعااْشَٝشً ُٗعااْشَٝشً فَُٖاا قَااْذ َعااَشٙ ُعااش َٗ ٜد ،  َئَّّااٍغ َكقِٞقِاا َُ َْٞظ رِ ًٙ  ألَّاأ ىَاا ْٝض ُعااش َٗعااَش

ُُ حىعضٝاُض  اخص ِ، ٗؿاخَء حىقاشآ ـَ ْٞاًل ، راخألَىح ىَُغاشُ إَٔاو حْىِل ْعَْٚ اَِرح ِعاْشُص ىَا ََ ْٝض رِ ًٙ ٗأَْعَش ْغش ٍَ ٗ

ًٞعااخ .  َِ ااخ َؿ ََ ِٖ ااَشٙ ٗأَْعااشحُٓ رِ ٌِّ ، ٗحىغُّ اا ااْشٝشُ ، رِخىنَّ ٌُ حىغُّ حاِلْعاا َٗ حِكااَذسً ،  َٗ ْْٝخ َعااْشٝشً  ُٝقَااخُه : َعااَش َٗ
ِٔ وو ٗأَْعَشٙ رِ

  (ٔ٘ )
 . 

قَخَه ىَزٌِٞذ : َٗ 

شِ  َؼصَّ ٍُ َُ وقَّافاً تغُِش  ا َما ٍَ ٌْ ، ... َو ُْيِِه ًُ آخَش ى  فثاَخ وأَْعَشي اىقى
 (ٔٙ )

    
ِٔ ٗقذ صحد حرِ ٍْر٘س ٍخ       قَاْذ َعاَشٙ رِا َٗ ؿخء فٜ حىقشآُ رخىيغظِٞ ط٘مٞلخ سحثعخ رق٘ىٔ : لل 

 ِٓ َُ حىَّاِزٛ أَْعاشٙ رَِعْزاِذ ِْْضِٝو حْىَعِضِٝض: ُعْزلخ فِٜ حىظَّ َٗ حُء : حىنؼُِٞش حىغُّشٙ رخىيِٞو ،  ٗأَْعَشٙ ، ٗحىغَّشَّ

ُُ حىْ  ْٞااِو اِرح َْٝغااِش ، فْااَضه حْىقُااْشآ حىيَّ َٗ ِٔ أَٝنااخً:  فِٞاا َٗ ْٞاًل ،  ِْ ىَاا ْٞااٍذ َعاا قَااخَه أَراا٘ ُعزَ َٗ  . ِِ ْٞ َعِضٝااُض رِااخىيَُّغظَ

 : َؿااوَّ َٗ ِٔ َعااضَّ  ىِاا ْ٘ قَااخَه أَراا٘ اِْعااَلخَا فِااٜ قَ َٗ  . ِِ ْٞ ااخَء رِااخىيَُّغظَ ـَ ْٝض، فَ ْٝض رخىيٞااو ٗأَْعااَش أَفاالخرٔ: َعااَش
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ٕٕٔ 

ْٝض َٗعا ْعَْاخُٓ َعاََّٞش َعْزاَذٓ. ُٝقَاخُه: أَْعاَش ٍَ ِٓ ، قَاخَه:  َُ حىَِّزٛ أَْعاشٙ رَِعْزاِذ ْٝض ارح ِعاْشَص ىاٞاًل. ُعْزلخ َش

َُ حىَّاِزٛ أَْعاشٙ  خ قَخَه ُعْزَلخَُّٔ: ُعْزلخ ََ اَِّّ َٗ  ، ًِ ًَ ٗأََخَز رخىِخ خ ِٔ: ٍؼُو أََخَز حىِخ خ ٗأَْعشحُٓ ٗأَْعَشٙ رِ

: ِعْشص أٍَِظ َّ  ٌْ ِٖ ىِ ْ٘ ِْٞو ىيظؤْمٞذ، َمقَ ُُ ااِلَّ رِخىيَّ َشٙ اَل َُٝن٘ َُ حىغُّ ُْ َمخ اِ َٗ ْٞاًل ،  ِٓ ىَ َٖخًسح ٗحىزخِسكاشَ رَِعْزِذ

ْٞاًل وو ىَ
  (ٔ7 )

    

ٗفٜ طاخؽ حىعاشٗط ماالً ؿَٞاو ٝ٘ماق ٍعْاٚ ٕازٓ حىيفراش ٗأّٖاخ حىغاٞش فاٜ حىيٞاو كقاشح    

ْٞاًل ٗحإِلْعاشحُء اَل  اخ قاخَه ىَا ِٗٛ فِٜ طَْفغِٞشٓ: اََّّ ِْٝ حىغَّخخ ٗىٞظ مو عٞش ، ٝق٘ه : للٗقخَه َعيٌَ حىذِّ

سَ  َُّ حىَذَّ ْٞو، أل ُُ االَّ رخىيَّ ِٔ  ٝن٘ ٍخً فقُِ َعْض رِا ْ٘ ِ أَْسرَِعِٞ َٝ ٍِ ِٔ فَِٖٞخ اَل طُْق َُع فِٜ أَقَو  حىَّظِٜ  أَْعشٙ رِ

 َ٘ ُٕا َٗ َماَزح،  َٗ ْٞاٍو ٗحِكاٍذ ٍاِ َماَزح  ْعْٚ ُعزلخُ حىَّاِزٛ }أَْعاَشٙ رَعْزاِذٓ فِاٜ ىَ ََ َُ حى ٍْٞو ٗحِكٍذ؛ فنخ فِٜ ىَ

ْٞيٍش اِىَٚ ىَ  خ َعَذَه َعِ ىَ ِذ، ٗاََّّ ُـّ ِمُع حىظَّع ْ٘ َُ رىَل فِٜ حىغخىِاِذ ٍَ ْٞيَشً مخ ٌ اِرح قَخىُ٘ح  َعَشٙ ىَ ٍْٞو ألَّّٖ

ٍْٞو، حّظَٖٚ ّقئَُ عزُذ حىقخِدِس حىزَْغاذحِدٛ فِاٜ كخَِؽاَِٞش  ْٞالً أَٛ فِٜ ىَ َشٙ، فقَٞو ىَ ْٞيش }رخىغُّ الْعظِٞعخِد حىيّ

حْىَنْعزَِّٞش وو
  (ٔ1 )

    . 

حىغٞش ٗحىَؾٜ ٗىنِ ىاٞظ عياٚ اهالقأ ٗخالفش حىق٘ه أُ ىفرش ل أعشٙ و ، ٕٜ رَعْٚ     

 ، رو حىغٞش فٜ حىيٞو دُٗ ع٘حٓ .

 

  اىَثذث اىثاٍّ :

 أَْوَظَغ 

ٗسد فااٜ حىَعااخؿٌ حىيغ٘ٝااش أُ حإلٝنااخع ٕاا٘ ٍقااذس أٗمااع ٕٗاا٘ : عااشعش حىغااٞش قااخه      

حىشحؿض
 (ٔ1 )

  : 

 َا ىُرًْ فُه َجَزٌع     اخةُّ فُها وأظغُ 

ْٞو: ٗمع حْىزَِعٞش اِرح عذح، ٗأٗمعظٔ أَّخ ؿخء فٜ طٖزٝذ حىيغش مالً ؿَٞو :      ََ لل قَخَه حْرِ ُؽ

َخ ىلغْش  َ٘ عٞش دُٗ ، ُٝقَخه: اَِّّٖ ُٕ َٗ ْمعخً،  َٗ حرَّش طنع حىّغٞش  ْٞغ : ٗحىذَّ قَخَه حىيَّ َٗ  .ِٔ ْٞ اِرح كَيظَٔ َعيَ

ّْؾذ أ َٗ ُم٘ع.  ْ٘ ََ حْى
 (ٕٓ   )

 : 

َك ودّ  شأً َجاَء ََل َََشي     مىدِّ ٍْ اَرا ذشّدَِ ا ََ  اً قَْذ أََموَّ وأَْوَظؼاتِ

 ٌْ َمُعْ٘ح ِخاَلىَُن ْٗ ْْٔ: }ٗالَ ٍِ َٗ َ٘ َرىِل حىّغٞش حىذُٗ ،  ُٕ َٗ قَخَه: ُِٝشٝذ أٗمعٖخ سحمزٖخ ، 
 (ٕٔ )

وو  
  (

ٕٕ )
َْٞظ رَِقِلٞق،   ٌُ ىَ ٌْٞش دٗ ْمُع: َع َ٘ ْٞغ: حْى ، ٗىنِ ٝغظذسك رعذٕخ ٗٝق٘ه : لل  قَ٘ه حىيَّ

حْعظزش  َٗ َ٘ حىَعْذٗ،  مُع ُٕ َ٘ ِٔ.حْى ىٌ ٝعشف َماَلً حْىَعَشد فِٞ َٗ ْٞغ حىيَّْفظ ،   حىيَّ

ٌُ حْىفِْظَْشَ  ، فَبُِ حْىفشحء قَخَه: حْىَعَشد طَق٘ه  ٌْ َْٝزُغَُّ٘ن َمُعْ٘ح ِخاَلىَُن ْٗ خ قَ٘ه هللا طََعخىَٚ: }ٗالَ ٍّ فؤ

ّْؾذ: أ َٗ َمع  َٗ خ قَخىُ٘ح ىيشحمذ  ََ ُسر َٗ ٗمعض حىَّْخقش ،  َٗ حِمذ   أٗمع حىشَّ

ْذرَ  ٍُ ٌ أََظغأىفُرٍْ  الً تَضِّ َِ 

اش ُٗسٗٛ َعِ حىَّْزِٜ أَّٔ       َلغِّ ٍُ حدٛ  َٗ ِٔ حىَغاِنْٞش، ٗأٗماع فِاٜ  َعيِٞ َٗ أَفَخَك ٍِ َعَشفَش 
 (

ٕٖ )
. ٗحىيفظ فٜ عٞخا حىلذٝغ ٝعِٞ حىَعْٚ رال ىزظ ٗٝع ٜ حىَعْٚ حىَشحد ٍِ حىيفاظ ، ٕٗا٘ 

 حىعذٗ حىلؼٞغ .

قَخَه أَرُ٘ عزٞذ: حإلٝنخع : عٞش ٍؼو حىخَ  ّْؾذ:َٗ أ َٗ  زَذ ، 

ٍَّ ّاِػٍ ًَ ػي  إِرا أُػطُُد َساِديَح وَسْدال    َوىٌ أُوِظغ فَقَا

ٝق٘ه حألصٕشٛ فٜ طفغٞش ٕزح حىزٞض : لل قيض حإلٝنخع : أَُ ُْٝعِذٛ رعٞشٓ ٗٝلَئَ عيٚ حىَعْذٗ 

حىلؼٞغ وو
  (ٕٗ )

   . 
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ٕٖٔ 

حىذحراش طناع ٗ: )) ٝق٘ه حىضٍخؾشٛ ،  ٗىنِ ّـذ ىألصٕشٛ خالف سأٛ فٜ أعخط حىزالغش  

(( فااٜ عااٞشٕخ ٕٗاا٘ عااٞش دُٗ
  (ٕ٘ )

ٗرق٘ىاأ ٕاازح أػزااض حىَعْااٚ حىعااخً ألٗمااع ٕٗاا٘ حىغااٞش ،  

    . ٗٗحف  حىخيٞو رؤّٔ عٞش دُٗ ، ٗىٞظ مَخ قخه حألصٕشٛ رؤّٔ حىغٞش حىلؼٞغ

ٗىنِ فٜ حىلقٞقش ٗرَـَ٘ع حىْق٘ؿ ٍاِ حٟٝاش ٗحىلاذٝغ ٗحىؾاعش ، ٝلاذد حىَعْاٚ ىي٘ماع 

 ٕٗ٘ حىغٞش حىلؼٞغ .

حِمااذ َسحِكيَظاأ اِرح َعااخس رَٖااخ         ٗؿااخء فااٜ طفغااٞش غشٝااذ ٍااخ فااٜ حىقاالٞلِٞ : للأٗمااع حىشَّ

ٗمااع حْىزَِعٞااش ٝناع فِااٜ عاٞشٓ ٗمااعخ َمااَزىِل قَاخَه طََعااخىَٚ: }ٗألٗمااع٘ح  َٗ عاٞشح عااٖال َعاِشٝعخ 

قٞا َٗ حدٛ ٍلغش أَٛ أْعشع  َٗ و خالىنٌ  ، أَٛ : كَيُ٘ح سمخرنٌ عيٚ حْىَعذٗ حىغَِّشٝع ٗأٗمع فِٜ 

حإلٝنخع عٞش ٍؼو حىخزذوو
  (ٕٙ )

   . 

ُٝاَشحُد  : )) ؿخء فٜ ىغخُ حىعشد       َٗ َِ سْأَعٔ ٗأَعشَع،  ٍَ ظٔ اِرح هخ ََ ُٝقَخُه : َٗمَع حىزعُٞش َكَن َٗ
ْقزٍِو: ٍُ  ُِ ظِٔ ىَْلٞخٓ؛ قَخَه حْر ََ  رَِلَن

ّشٌ أَْعـخُصٓ َٗمشحِمُشٓ ِّ٘ َخ ٍُ ًٌ ٗحِمٌع َكَنَخطِٔ، ...  ِّ َعَخ (( فَٖ
  (ٕ7 )

 . 

 

ارُ ٕا٘ ٍؾاٜ ٗىنْاأ حىَؾاٜ حىغااشٝع ، ٝقا٘ه حالّزااخسٛ فاٜ حىضحٕااش : للٍٗعْاٚ أمااع:        

َمع٘ح ِخالَىناٌ  ، ٝقاخه: قاذ أٗماع حىشحماذ، ٗٗماع:  ْٗ أعشع . ٍِ ق٘ه هللا عض ٗؿو: }ٗألَ

ارح أعشع وو
  (ٕ1 )

، ٗحعظذه رق٘ه  حٍشة حىقٞظ 
 (ٕ1 )

  :  

َِ ىىقِد غٍُة ... وُّْغَذشُ    ًِ وتاىششابِ  أساّا ٍىِظِؼُ  تاىطؼا
ِٗ حىغشٝعِ  ي٘ح ِسمخرٌَُٖ عيٚ حىَعْذ ََ وو ٕٗ٘ ٍخ ّـذٓ فٜ حىقخٍ٘ط حىَلٞو : للَك

  (ٖٓ )
   . 

ْماُع:      َ٘ اِغ: حى ُه حىيَّٞ ْ٘ : ٗقَا ُّٛ ٗخالفش حىق٘ه ّـذٕخ عْذ حىضرٞذٛ فٜ حىظخؽ ، للقاخَه حألْصَٕاِش

 ، ُٗ ْمُع: ُٕ٘ حىَعْذ َ٘ َْٞظ رَقلٍٞق، حى ، ىَ ٌُ ٌْٞش ُدٗ ًَ حىَعاَشِد، َع ٌْ َْٝعِشْف َماال ُغ حىيَّْفظَ، ٗى ٗحْعظَزََش حىيَّٞ

ًِ وو ْ٘ َِ حىقَ ُْٞش رٞ ْؼُو حىَخزَِذ، ٗقخَه حىفَّشحُء: حإلٝنخُع: حىغَّ ٍِ ٌْٞش  ٗقخَه أَرُ٘ ُعزٍَٞذ: حإلٝنخُع: َع
  (ٖٔ )

  

ؿاخء  . رٖزح ّـذ أُ حىيفرش عْذ ؿَٖ٘س حىيغِ٘ٝٞ أّٖخ رَعْٚ حىَؾاٜ حىغاشٝع حىلؼٞاغ ، ٗرٖازح

ٝقااخه : ٗمااع  طفغااٞش حٟٝااش حىنشَٝااش :            } ٗألٗمااع٘ح   حالٝنااخع : عااشعش حىغااٞش ،

حىزعٞش حرح أعشع حىغٞش ، ٗأٗمع حىشؿو ارح عخس رْفغٔ عٞشح كؼٞؼخ 
  (ٖٕ )

 . 

  

 اىَثذث اىثاىث :

 ذثغ 

،  فعو ٝذه عيٚ حىَؾٜ ، ٕٗ٘ مزىل ٍقٞذ رَؾٜ خخؿ ، ٗرىل رؤُ ٝنُ٘ ٍؾٞخً أػََش ٍؾاٜ    

اٛ : ٝظزع حىَؾٞش حىَؾٞش ، ؿخء فٜ طٖزٝذ حىيغش : لل ُٝقَاخه: طزاع فااَلُ فاَلّاخ ٗحطَّزعأ وو
  (ٖٖ  )

 ،

ٌَّ أَْطزَاَع َعازَزخً  ٗفٜ حىقشآُ حىنشٌٝ :  قَخَه هللا طََعخىَٚ فِٜ قّقش ِرٛ حىقَْشِّٞ : }ػُا
 (ٖٗ )

، ٗقاشٙء:  

 لحطَّزََع َعززخو .

َُ أَرُ٘  َمخ َٗ ْعَْخَٕخ: طَزِع ، قَخَه: قَخَه أَرُ٘ ُعزَٞذ:  ٍَ َٗ شٗ رِ حْىَعاَلء ْٝقَشأ: لحطَّزََع َعززخو رظَْؾذٝذ حىظَّخء،  َْ َع

ْعَْخَٕاخ:  ٍَ َٗ ْق َُ٘عاش حألىِاح،  ٍَ ٌَّ أَْطزََع َعزَزخً   ّٜ ْٝقشُإَٕخ: }ػُ َُ حىنغخث َمخ َٗ ِذَْٝش،  ََ ِٕٜ قَِشحَءس إٔو حْى َٗ
ُٝقَاخه: أط َٗ أْدسَك. قَخَه أَرُ٘ ُعزٞذ:  َٗ ؼَاخه أفعياض اِرح َماخُّ٘ح قاذ عازق٘ك فيِلقاظٌٖ. ىِل   ٍِ  ً ْ٘ زعاض حْىقَا

اخ صىاض  ٍَ ُٝقَاخه:  َٗ َعٖاٌ، ٗطزِعاظٌٖ طَزَعاخً ٍؼيأ.  ٍَ قَخَه: ٗحطَّزعظٌٖ ٍؼو حفظعيض اِرح ٍّشٗح رل فَنٞض 

ّٜ ٍاِ اشٗ أكاّذ اىا َْ قِاَشحَءس أراٜ َع َٗ  أطّزعٌٖ َكظَّٚ أَْطزعاظٌٖ، أَٛ َكظَّاٚ أدسماظٌٖ ، قَاخَه أَرُا٘ ُعزٞاذ: 
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ٕٔٗ 

أَّض طغُٞش  َٗ قَخَه حىفّشحء: أْطزع أكغِ ٍِ حطّزع؛ أِلَُ حالطّزخع: أَُ ٝغٞش حىشؿو  َٗ  ، ّٜ قَِشحَءس حىنغخث

َسحَءُٓ ، فَاابِرح قيااض: أْطزعظاأ فنؤّاال قَفَ٘طاأ وو َٗ
  (ٖ٘ )

، فااخىَعْٚ عيااٚ ٍااخ ؿااخء فااٜ حىظٖاازٝذ أُ   

، ٗسأٝاٜ فاٜ رىال حّأ حإلطزخع عٞش ، ىنْٔ ٍقٞذ رنّ٘ٔ عٞشح خيح عٞش ، أٗ ٍؾٞخً خيح ٍؾاٜ 

 ٍؾٜ رعذ ٍؾٜ أٛ اطزخء حىَؾٜ رخىَؾٜ 

 

ؿخء فاٜ ىغاخُ حىعاشد : لل طَزِاَع حىؾاَٜء طَزَعاخً ٗطَزخعاخً فِاٜ حألَفعاخه ٗطَزِْعاُض حىؾاَٜء طُز٘عاخً:      

َماَزىَِل طظَزَّعأ ٗ َٗ ظَّزعخً ىَُٔ  ٍُ طظَزَّْعظأ طظَزُّعاخً؛ قَاخَه ِعْشص فِٜ اِْػِشٓ؛ ٗحطَّزََعٔ ٗأَْطزََعٔ ٗطظَزَّعٔ قَفخٓ ٗطَ يَّزٔ 

 حىقُ خٍٜ:

َُْظ تأَُ ذرَثََّؼه اذِّثاػا ْْهُ، ... َوىَ ٍِ ا اْعرَْقثَْيَد  ٍَ ِش  ٍْ ُُْش األَ  وَخ

ْعَْااٚ        ٍَ ِٔ: طظَزََّعاأ حطِّزخعااخً ألَُ طظَزَّْعااض فِااٜ  ْٝ َ٘ ااخًصح. قَااخَه ِعااٞزَ ـَ ٍَ ِمااَع حىظظزُّااِع  ْ٘ ٍَ َٗماع حالطِّزااخَع 

ٌْ ، حطَّزَْعض. ٗطَزِْعاض ح َعُٖا ٍَ َْٞض  ٗح رِاَل فََنا اشُّ ٍَ ٌْ أَٗ  َْٞض َخْيفَُٖا َؾا ٍَ ًَ طَزَعاخً ٗطَزخعاشً، رِاخْىفَْظِق، اِرح  ْ٘ ْىقَا

ْٞشحِص و ٌْ َعيَٚ حىخ َُْْٖٞ رَ َٗ ََْْْٞخ  َعخِء: ل طخرِْع رَ فِٜ َكِذِٝغ حىذُّ َٗ
  (ٖٙ )

اخ    ٍَ ، أَٛ  :حْؿَعْيْاخ َّظَّازُِعٌٖ َعيَاٚ 

قَِٞو: أَطزَ  َٗ  ... ِٔ ْٞ ٌْ َعيَ َعُٔ ووُٕ ٍَ ِٔ فََنٚ  َع حىشؿَو َعزَقَُٔ فيَِلقَٔ. ٗطَزَِعٔ طَزَعخً ٗحطَّزَعٔ: ٍشَّ رِ
  (ٖ7 )

    . 

اخ       ََ ح َم ِٔ َؽاّشً ٌُ فاََلًّاخ اِرح طَزَِعأ ُِٝشٝاُذ رِا ّٗـذ دالىش حىيفظ أمؼش دقش ٗرىل ارح قيْخ : لل أَْطزََع فاَُل

ِْ آَٝخِص  ٍِ ُُ حىَِّزٛ حّغيََخ  َ٘عٚووأَْطزََع حىؾٞ خ ٍُ  ُُ خ أَْطزَع فشع٘ ََ َم َٗ  ،ِِٝٗ َِ حىغخ ٍِ  َُ ِ فََنخ هللاَّ
  (ٖ1 )

 ، 

 ٍُ َٛ فُااَل ِٗ غاخ ٍَ ٌُ ٝظَظزَّاُع  فُااَل َٗ ٍء ؛  ْٜ ْٞجًخ رَْعاَذ َؽا ْٖياٍش َؽا ٍُ ٗحالعٌ ٍْأ ل حىظظزاع و لل فاؤَُ طظظَزَّاَع فِاٜ 

َ٘ َرىَِل  وو َّْل َٗ ذحاَّ حألٍُ٘س  ٍَ ٗأَػَشٓ َٗٝظظزَّع 
  (ٖ1 )

  .   

اخً كازح ٗؿ      ٍَ ُٝقَاخه حطزاع حإِل َٗ َسحءٓ ٗط يزأ  َٗ ء َعخس  ْٜ خء فٜ حىَعـٌ حى٘عٞو : لل لحطزعو حىؾَّ

ِٔ لطَظَخرََعاضو حأْلَْؽاَٞخء  ُٓ هَخىزأ رِا َ٘ َّْلا َٗ  ِِ فاَُلًّاخ رِخىاّذٝ َٗ خ ،  ََ خ فٖٞ ََ َُ ٗحْىَلِذَٝغ عََو رِ حْىقُْشآ َٗ  ُٓ َٗ كز

ُٝقَخه طظَخرع حْىفشُط ؿشٙ َؿشٝخ ٍغظ٘ٝ َٗ ِٔ ووط٘حىض ،  ِٔ رعل أَْعَنخثِ خ اَل ٝشفع فِٞ
  (ٗٓ )

   . 

، قااشأ ّااخفع , ٗحرااِ مؼٞااٍش , ٗأراا٘  ٗأٍااخ ٍااخ ٗسد فااٜ حىقااشآُ حىنااشٌٝ فق٘ىاأ : }فَااؤَْطزََع َعاازَزخً      

ٌَّ حطَّزَع " فٜ حىَ٘معِٞ رَٖضس ٗفو , ٗطؾاذٝذ حىظاخء ٗحىزاخقُ٘ رَٖاضس  عَشٗ " فَخطَّزَع " ٗ " ػ

عنُ٘ حىظخءحىق ع فٜ حىَ٘حمع حىؼالػش ٗ
 (ٗٔ )

، فقٞاو : َٕاخ رَعْاٚ ٗحكاٍذ فٞظعاذَّٝخُ ىَفعاٍ٘ه   

 ٗحكٍذ.

ٗقٞو : " أْطزََع " راخىق ع ٍظعاذد الػْاِٞ كازف أكاذَٕخ طقاذٝشٓ : فاؤْطزع عاززخً عاززخً آخاش , أٗ      

َّْٞخ ىَْعَْشً  ِٓ حىذُّ أَْطزَْعَْخٌُٕ فِٜ َِٕز َٗ فؤطزع أٍشٓ عززخً آخش , ٍْٗٔ }
 (ٕٗ )

ػْاِٞ ٍٗاِ كازف ، فعذَّحٓ ال 

 َِ ْؾاِشقِٞ ٍُّ أكذ حىَفع٘ىِٞ : ق٘ىأ طعاخىٚ : }فَاؤَْطزَُعٌُٕ٘ 
 (ٖٗ )

, أٛ : أطزعإٌ٘   ؿْا٘دٌٕ 
 (ٗٗ )

 ٗ .

حخظاخس أراا٘ عزٞاذ " حطَّزااَع " رخى٘فاو , قااخه : " ألَّّأ ٍااِ حىَغاِٞش " قااخه : طقا٘ه : طزعااُض حىقااً٘ 

خ حإلطزخُع رخىق ع فَعْخٓ حىيلخُا , مق٘ىا ٍَّ ٔ طعاخىٚ : }فَؤَْطزََعأُ ِؽاَٖخٌد ػَخقِاٌذ ٗحطَّزعظٌُٖ ، فؤ
 (ٗ٘ )

  ،

ٗقااخه ٝااّ٘ظ , ٗأراا٘ صٝااٍذ : " أْطزااَع " رااخىق ع عزااخسس عااِ حىَـااذِّ حىَغااشِع حىلؼٞااِغ حى يااذ ، 

ََِّ حالقظفخء دُٗ ٕزٓ حىقفخص خ ٝظن ٗرخى٘فِو اََّّ
  (ٗٙ )

 . 

، فاخالٗه ىلقاظٌٖ  ٗقذ فشا أر٘ عزٞذ رِٞ ل أطزع و رَٖضس حىق ع ٗ ل حطزع و رَٖضس حى٘فاو     

رعاذ ٍخعازق٘ك ، ٗحىؼااخّٜ حىغاٞش ٍاع ٍااِ ٍاش ، فـااخء رفاشا دقٞا  ، فااخىظفشٝ  رخىَعاخّٜ ٝنااُ٘ 

مخٟطٜ : أٗال : حىفشا رِٞ مال حىفعيِٞ ، أطزع رخىق ع ، ٗحطّزع رزَٖضس حى٘فو رَعْٚ ٍؾاٚ أٗ 

ىلقاظٌٖ رعاذ  رَعْٚ عخً ىيغٞش ، ٗحىفشا حٟخش رِٞ أطزع رخىق ع ٗحطّزع رَٖضس حى٘فو ، حألٗه

ٍخ عزق٘ك ، ٗحىؼخّٜ حىغٞش ٍع ٍِ ٍشَّ طضحٍْخً ر٘قض عٞش ٗحكذ ، ؿخء فٜ حىيغخُ : لل قَخَه أَر٘ 
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ٕٔ٘ 

ْؼاُو حْفظََعْياض ٍِ ْؼُو أَْفعياض اِرح َماخُّ٘ح قَاْذ َعازَقَُ٘ك فَيَِلْقاظٌَٖ، قَاخَه: ٗحطَّزَْعاظٌُٖ  ٍَ  ًَ ْ٘ ٍْٞذ: أَْطزَْعض حْىقَ اِرح  ُعزَ

ٗح رَِل فَنَٞض؛ ٗطَ  خ ِصْىُض أَطَّزُِعٌٖ َكظَّٚ أَْطزَْعظٌُٖ أَٛ َكظَّٚ أَدسْمظٌُٖ. ٍشُّ ٍَ ُٝقَخُه:  َٗ ْؼئُُ.  ٍِ زِْعظٌُٖ طَزَعخً 

ُؿاُو ٗأَّاض طَِغاُٞش ٗسحَءٓ، فابِرح قُْياَض  ِِ حطَّزَع ألَُ حالطِّزخع أَُ َِٝغٞش حىشَّ ٍِ حُء: أَْطزََع أَكغِ  قَخَه حْىفَشَّ َٗ
طٔ وو ْ٘ أَْطزَْعظُٔ فنؤَّل قَفَ

 ( ٗ7 )
 . 

َُّ ق ع حألىح , ٍعْخٓ : أدسك ٗىل  , ٗعْذ حى٘فو ٍعْخٓ : عخس , ٝقخه :       فخىفشا رَْٖٞخ أ

ٍخ صىُض أطَّزعٔ كظٚ حطزعظٔ , أٛ : ٍخ صىُض أعٞش خيفأُ كظاٚ ىلقظأ , ٝقا٘ه حىزغا٘ٛ فاٜ طفغاٞش 

ااخ أع ااخُٓ ٍااِ مااو ؽااٍٜء عااززٔ , فاابرح  ََّ أسحد عااززخً أطزااع عااززخً حٟٝاش : }فَااؤَْطزََع َعاازَزخً  أّاأ طعااخىٚ ى

جَشٍ  ٝ٘فئ اىٞٔ } َِ ٍِ َك ْٞ َؿَذٕخ طَْغُشُد فِٜ َع َٗ ِظ  َْ ْغِشَد حىؾَّ ٍَ  وو َكظَّٚ اِرح رَيََغ 
  (ٗ1 )

  . 

ٗحىخالفاش : اُ ل أطزاع و حىيلاخا ٗحىَؾاٜ خياح ٍاِ ٝشٝاذ أُ ٝيلا  رأ ، ٕٗا٘ ٍؾاٜ رعاذ    

 ٍؾٜ رغٞش كؼٞغ عشٝع .

 

 اىَثذث اىشاتغ :

 َجَشي 

ْٝظُأُ أّاخ. ٝقاخه: ٍاخ أؽاّذ ؿخء        فٜ حىقلخف : للَؿاشٙ حىَاخء ٗغٞاشٓ َؿْشٝاخً َٗؿَشٝخّاخً، ٗأَْؿَش

ْشَعااخَٕخِؿْشَٝاشَ ٕاازح حىَاخء، رخىنغااش. ٗق٘ىأ طعااخىٚ: ل ٍُ َٗ َشحَٕاخ  ـْ ٍَ  ِ ٌِ هللاَّ و َٕاخ ٍقااذسحُ ٍااِ  رِْغاا

ْشعخٕخو راخىفظق، ٍاِ َؿاَشِص حى ٍَ شحٕخ ٗ ـْ ٍَ ُْٞض. ٗ ل ُْٝض حىغفْٞشَ ٗأْسَع غافْٞش َٗسَعاْض. ٗقا٘ه      أَْؿَش

ىزٞذ
 (ٗ1 )

: 

َُ ىيِّْْفِظ اىيَُّجىِج ُخيُىدُ  ْجَشي َداِدٍظ ... ىَْى َما ٍَ وو َوَغُُِْد َعْثرًا قَْثَو 
  (٘ٓ )

   

 

ٝق٘ه حىضٍخؾشٛ : للٗحىؾَظ طـشٛ، ٗحىشٝق طـشٛ. ٗؿشص حىخٞو، ٗأؿشٗح حىخٞاو وو    
 

 (٘ٔ )
ْٝاُض ، ٗحىزٛ  ٝ٘مق ٍعْاٚ حىَؾاٜ ٗحىَغاٞش حىفٞاٍٜ٘   فاٜ حىَقازخف ، حر ٝقا٘ه : للَؿَش

أَْعَشْعُض وو َٗ ِؿَشحًء قََقْذُص  َٗ اىَٚ َمَزح َؿْشًٝخ 
  (ٕ٘ )

    . 

 

شُّ حىغَّشُٝع وو ََ ُٛ حى ْش ـَ حغُذ: حى ٗؿخء فٜ طخؽ حىعشٗط : للقخَه حىشَّ
  (ٖ٘ )

    . 

ٕازِ  فخىـشٛ: حىَش حىغشٝع ، ٝقخه : ؿاشٙ ٝـاشٛ ؿشٝاش ٗؿشٝخّاخ ، قاخه عاض ٗؿاو: }      َٗ ِٓ
ِْ طَْلظِٜ ٍِ ِشٛ  ـْ ّْٖخُس طَ   حأْلَ

 (٘ٗ )
ّْٖاخسُ  ، ٗقخه طعخىٚ: }  ٌُ حأْلَ ِٖ ِْ طَْلاظِ ا ٍِ اِشٛ  ـْ ٍُ طَ   َؿَّْخُص َعاْذ

 (

٘٘ )
َٛ حْىفُْيلُ  ، ٗقخه: }  ِش ـْ ىِظَ َٗ  

 (٘ٙ )
ٌِ ؿخِسَٝشٌ  ، ٗقخه طعخه: }   ْٞ   فِٖٞخ َع

 (٘7 )
اَِّّخ  ، ٗقخه: } 

ٌْ فِ  ْيْخُم ََ خ هََغٚ حْىَخُء َك ََّ   ٜ حْىـخِسَٝشِ ىَ
 (٘1 )

، أٛ: حىغفْٞش حىظاٜ طـاشٛ فاٜ حىزلاش، ٗؿَعٖاخ:  

َْْؾآصُ  ؿ٘حس، قخه عض ٗؿو: } َُ ٘حِس حْى ـَ ىَُٔ حْى َٗ  
 (٘1 )

حِس فِاٜ  ، ٗقخه طعخىٚ: }  َ٘ ـَ ِٔ حْى ِْ آَٝخطِ ٍِ َٗ
 ًِ   حْىزَْلِش َمخأْلَْعاَل

 (ٙٓ )
، ٗقذ ؿشٝض ؿشٝخ 

 (ٙٔ )
 ، ففٜ حىلاذٝغ عاِ ٍ اشف قاخه: قاخه أراٜ:  

حّ يقااض فااٜ ٗفااذ رْااٜ عااخٍش اىااٚ سعاا٘ه هللا فاايٚ هللا عيٞاأ ٗعاايٌ، فقيْااخ: أّااض عااٞذّخ فقااخه: 

لحىغٞذ هللا عض ٗؿوو، قيْخ: ٗأفنايْخ فناال ٗأعرَْاخ ها٘ال، قاخه: لفق٘ىا٘ح رقا٘ىنٌ أٗ رعال 

قاا٘ىنٌ ٗال ٝغااظـشْٝنٌ حىؾااٞ خُو
  (ٕٙ )

، أٛ: ال ٝلَيااْنٌ أُ طـااشٗح فااٜ حثظَااخسٓ ٗهخعظاأ ،   

ٔ ٍِ حىـشٛ ، أٛ: حىشع٘ه ٗحى٘مٞوٗٝقق أُ طـعي
 (ٖٙ )

؛ ألُ ٍِ ٍعخّٜ حىـشٛ : حى٘مٞاو  

ٗحىشع٘ه حىـخسٛ فٜ حألٍش، ٕٗ٘ أخـ ٍِ ىفظ حىشع٘ه ٗحى٘مٞو
 (ٙٗ )

، ٍٗعْخٓ : ال طظ٘ى٘ح  

ٗمخىش حىؾٞ خُ ٗسعخىظٔ ، ْٕٗخ ّغظ ٞع أُ ّق٘ه : اُ حىفعو ل ؿشٙ و ، ىٞظ خخفخ ربّغاخُ 
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ماش حإلّغاخُ ٗغٞاشٓ ٍاِ حىلٞا٘حُ ٗحىـَاخد ، ٕٗا٘ ٝاؤطٜ ارح اٗ كٞ٘حُ رو ٝنُ٘ عخٍاخ فاٜ كش

ٗفااح راأ حإلّغااخُ ٗٝع ااٜ ٍعْااٚ حىَؾااٜ ، ٗىنااِ طزقااٚ دالىظاأ عخٍااش ٗٝخظيااح حىَقااذس 

قَاخَه  َٗ رخخظالف دالىش حىفعو ،  ٍٗعْاٚ حىفعاو ٍظعاذد ىناو ؿاشٛ ، ؿاخء فاٜ طٖازٝذ حىيغاش : لل 

ظ ط َْ اا حىؾَّ َٗ ااِشٛ  ـْ ااِشٛ ٗحىشٝااخف ط ـْ ْٞااغ: حىَخٞااو طَ ااِشٛ ِؿْشَٝااشً. حىيَّ ـْ ااخء فَبَِّّاأُ َٝ ََ ااِشٛ َؿْشٝااخً ااِلَّ حى ـْ

ّْؾذ: أ َٗ ش.  شحُء: ىيخٞو َخخفَّ ـِ  ٗحى

ُش اىِجَشاِء إِرا قََصْشَخ ِػَْاَّه َْ َغ
 (ٙ٘ )

 

ْشٛ وو ـَ ٍُ ٍِ حى ّٛ ، أَٛ ُرٗ فْ٘ ٗفشٌط ُرٗ أََؿخِس
  (ٙٙ )

 . 

مازىل مَاخ طزاِٞ ىْاخ ارُ حىـشٛ ٍؾٜ ٗعٞش ٗال ٝخظـ رخإلّغخُ ٗحىلٞا٘حُ ، راو ىيـَاخد     

ٍِ حىْق٘ؿ حىغخرقش ، فئ دالىش حخظيفاض رلغاذ حىغاٞخا ٗأخازص ٍعْاٚ خاخؿ رٖاخ ٝخظياح 

َُ رلؼْاخ ، فاخىـشٛ ٍؾاٜ أٗ عاٞش ، ٕٗا٘ ىيَاش حىغاشٝع  عِ حىَعْٚ حىعخً حىزٛ عقذّخ ىٔ عْا٘ح

 ٗٝنُ٘ ىيـَخد مَخ ٝنُ٘ ىإلّغخُ ٗحىلٞ٘حُ .  

 

 اىَثذث اىخاٍظ :

خ ََ  َج

اق حىفَاَشُط رقاخكزٔ ِؿَخكاخً : ارح َرَٕاَذ َؿْشٝاخً غخىزاخً. ٗماو  ؽاٍٜء  ؿخء فٜ حىعاِٞ      ََ : لل َٗؿ

َق وو ََ ِٔ عيٚ أٍٍش فقذ َؿ ِٖ َنٚ ى٘ؿ ٍَ
  (ٙ7 )

  

 ، قخه:

ٌَّ ىٌ َٝؼُذِ  ُْْٔ ػُ ْلُض رٔ ... ال مخىزٛ َفذَّ َع ََ ُض عيٚ أٍٍش َؿ ٍْ ارح َعَض
 (ٙ1 )

 
 

 

قَخَه حْىفشحء فِٜ      َٗ َُ ٗؿخء فٜ حىظٖزٝذ : لل  ُلا٘ ََ ـْ َٝ ٌْ ُٕا َٗ  ِٔ ا ْٞ ْح اِىَ ْ٘ ىَّا َ٘ قَ٘ه هللا ؿّو ٗعاّض: }ىَّ
 (

ٙ1 )
ْغِشعِٞ.  ٍُ  ِٔ ْٞ ح اِىَ ْ٘ ىَّ َٗ  ، أَٛ 

ٍاِ َٕاَزح      َٗ ء ،  ْٜ ُلُ٘ ، قَخَه: ٝغشعُ٘ اعشحعخً اَل َُٝشدُّ ٗؿٌَٕٖ٘ َؽا ََ ـْ قَخَه حىّضؿخؽ: ٌٕٗ َٝ َٗ
ااو ىااٌ َٝااشّدٓ حى ََ َ٘ حىَّااِزٛ اِرح َك ُٕاا َٗ اا٘ف  َُ ااخً ووقٞااو: فااشط َؿ ـَ يِّ

  (7ٓ )
. ٍٗعْااٚ حىفعااو ٝااذه عيااٚ  

ىاٌ َٝاشّد ْٗؿَٖأ  َٗ ق اِرح أْعشع  ََ ق ٗهَ ََ ُٝقَخه: َؿ َٗ ٍعِْٞٞ ٍظنخدِٝ مَخ أقش رىل حألصٕشٛ : لل 

 ؽٌٜء.

َُ ٍااِ َعخَدطاأ  َرىِااَل اِرح َمااخ َٗ ْٞااذ.  ِ٘مااع حىَع ٍَ خ: ٝ٘مااع  ََ : أَكااذٕ ُِ ْعْٞااخ ٍَ اا٘ف ىَاأُ  ََ قُيااض: فااشط َؿ

ْأط اَل َْٝؼِْ  حْىَْعَْاٚ حىؼَّاخِّٜ فِاٜ سمُ٘د حىشَّ َٗ ْٞاِذ ،  ْْأُ رِخْىَع ٍِ ََٕزح ٍِ حىـَخف حىَِّزٛ َُٝشدُّ  َٗ ٞٔ َسحِمزٔ، 

َاُ٘ف، ،  ـُ ْْأُ ٍٗقاذسٓ حى ٍِ َْٞظ رعٍٞذ َُٝشدُّ  ىَ َٗ ُشٗكخً،  ٍَ ٘ف أَٛ ٝنُ٘ َعِشٝعخ ّؾٞ خً  َُ ـَ حْىفشط حى

ْٞظ ْْٔ قَ٘ه حٍشٙء حْىقَ ٍِ َٗ
 (7ٔ )

: 

ُشٗكخً ٗاِْكنخُسٕخ ٍَ ٘كخً  َُ ٘قَِذ وو        َؿ َُ َعش حىغََّعح حى ََ ْع ََ م
  (7ٕ )

 . 

َُ٘ف ٍِ حىشؿخه: حىازٛ َٝشماذ ٕا٘حٓ      ـَ ِؿٖخ ٗأََِّّض ٗحى ْٗ َلْض ٍِ َص ََ ٝق٘ه حىـٕ٘شٛ : للَٗؿ

ٓ وو فال َٝنِ َسدُّ
  (7ٖ )

، فْٖخ ىيَعْاٚ حألٗه حىازٛ أسحدٓ حألصٕاشٛ ٍاخ ماخُ فٞأ عٞاذ ، ٍٗاِ  

 ق٘ه حىؾخعش :  

ّٜ * عِ حىزِٞل أٍؼخِه حىُذٍٚ َصْؿُش صحِؿشِ َخيَْعُض ِعزحسٛ ؿخ لخً ٍخ َُٝشدُّ ٍِ 

ِٔ ٕٗااٌ   اا ْٞ ح اىَ ْ٘ ىَّاا َ٘ ااَق، أٛ أَْعااَشَع . قااخه أراا٘ عزٞااذس فااٜ ق٘ىاأ طعااخىٚ: لىَ ََ ـَ أٍااخ حىَعْااٚ حىؼااخّٜ ف

 َُ ََلُ٘و : ُْٝغِشع٘ ـْ َٝ
  (7ٗ )

  . 
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ْٕااِو قَااخَه )) ّٗااشٙ حرااِ فااخسط ٝقااشف رَعْااٚ حىغااعٜ ىيفعااو ل ؿَااق و ، رق٘ىاأ :      رَْعااُل أَ

 َُ ُلا٘ ََ ـْ َٝ ٌْ ُٕا َٗ  ِٔ ْٞ ح اِىَ ْ٘ ىَّ َ٘ ىُُٔ طََعخىَٚ: }ىَ ْ٘ خ قَ ٍَّ َ حُٓ ، فَؤ َ٘ حِمُذ َٕ ُ٘ف حىشَّ َُ ـَ حىيَُّغِش: حْى
 (7٘ )

، فَبَِّّأُ أََسحَد  

َ٘ َرحَك وو ُٕ َٗ  ، َُ ْ٘ َْٝغَع
  (7ٙ )

، ٗأسحد رخىغعٜ حىَؾٜ حىغشٝع مَخ ٕ٘ عٞخا حٟٝاش ، ٗهللا أعياٌ   

 . 

ء ٗؿَاق ؿ       ْٜ ؿٖأ َؽا َٗ خء فٜ طفغٞش حىغشٝذ : للؿَق حىشؿو اِرح أْعاشع أعاشحعخ اَل ٝاشد 

ىااٌ ٝااشدُٓ حىيـااخً وو َٗ حْىفاشُط اِرح سمااذ َسأعاأ 
  (77 )

، ٗحىناالً ّفغاأ فااٜ غشٝااذ حىلااذٝغ الرااِ  

ْٞاغ  ء قَاخَه حىيَّ ْٜ حىـ٘صٛ : للفِٜ حىَلِذٝغ ل ؿَق فِاٜ أَػَاشٓ و ، أَٛ : أْعاشع اعاشحعخ اَل ٝاشدُٓ َؽا

َنٚ ى٘ؿٖٔ َعيَٚ أٍش فقذ ؿَق وو ٍَ ء  ْٜ ٗمو َؽ
  (71 )

  . 

 ِٔ اَق فِاٜ أػَاشٓ»ٗفٜ  حىْٖخٝش فٜ غشٝذ حىلذٝغ ٗحالػش : للفِٞا ََ ْٛ أْعاشع اْعاشحعخً اَل « أََّّأُ َؿ أَ

َق وو ََ ٍش فَقَْذ َؿ ٍْ ْؿٖٔ َعيَٚ أَ َ٘ َنٚ ىِ ٍَ ٍء  ْٜ ُموُّ َؽ َٗ ٌء.  ْٜ َُٝشّدٓ َؽ
  (71 )

   

ح ٕٗ٘ ٍخ ؿخء فٜ طفغٞش حىز  ْ٘ ىَّا َ٘ لش حىَلٞو ، ٝق٘ه أر٘ كٞخُ حألّذىغاٜ فاٜ طفغاٞش حٟٝاش : }ىَ

َُ  : لل ؿَق : ّفش ربعشحع ٍِ قا٘ىٌٖ فاشط ؿَا٘ف ، أٛ : ال ٝاشدٓ حىيـاخً  ُل٘ ََ ـْ َٝ ٌْ ُٕ َٗ  ِٔ ْٞ اِىَ

َو وو ََ اَِرح َك
  (1ٓ )

، ٗحعظذه رق٘ىٔ 
 (1ٔ )

: 

َؼِح اىغََّؼفِ  ََ ْؼ ََ ىًدا َوإِْدَعاُسَها ... َم َُ ىقَذِ  َعثُىًدا َج َُ  اْى

َْٖيَٖوٌ  ٍُ ق٘ه  َٗ
 (1ٕ )

 : 

ُذوا ََ ٌْ َج ِه ٍِ َُْد َرِوٌ أَْجَغا ٌْ ... َدرًَّ َسأَ ائِِه ٍَ اًدا فٍِ ِد ََ ْذُد ِج ََ  َوقَْذ َج

 

فـَق فعو ٝذه عيٚ ٍؾٜ ربعشحع ، فعْذٍخ ّق٘ه : ؿَق ال ٝظزخدس اىٚ حىازِٕ اال حىغاشعش    

 فٜ حىَؾٜ .  

 

 اىَثذث اىغادط :

 َخطَا 

ُؿُو َْٝخ ُ٘ َخْ ٘حً خ خ       ُص  ٍِ حىخ ٘ ، َخ َخ حىشَّ ْ٘ ، ؿخء فٜ حىظٖزٝذ : لل قَخَه حىيٞاُغ: َخ َا

سُ، ٗحىـَُٞع: حْىُخ َخ وو َ٘ ٌُ حىُخْ  حِكَذس، ٗحالْع َٗ سً  َ٘ َخْ 
  (1ٖ )

 . 

ْٞااُض غٞااشٛ ارح كَيظَاأ عيااٚ أُ       ، ٗأَْخ َ ًٚ ْٞااُض رَعْاا ُص ٗحْخظَ َ ْ٘ ٝقاا٘ه حىـاإ٘شٛ : للَٗخ َاا

، َ٘ ُْٞض اىٚ مزح َْٝخ ُ ُْٞض سقخد حىْخط، ٗطََخ َّ ْٞظُُٔ ، ارح طـخٗصطُٔ ، ٝقخه: طََخ َّ وو  ٗطََخ َ
  (1ٗ )

    . 

ِس فِٜ     َ٘ ُع حْىُخْ  َْ َؿ َٗ سُ ،  شَّ ََ رِخْىفَْظِق حى َٗ َِ حىقََذٍِٞ فِٜ حىَْؾٜ،  ْٞ خ رَ ٍَ ٌِّ : رُْعَذ  سُ رِخىنَّ َ٘ ٗ لل حْىُخْ 

فِٜ حىقيَّش ُخ ْ  َٗ ُْْٔ حْىَلِذُٝغ حىَنْؼشس ُخ ًخ ،  ٍِ َٗ فَْظِلَٖخ.  َٗ َٖخ  َِّ َم َٗ ُِ حى َّخِء  حص رُِغُن٘ َمْؼَشسُ  َ٘ َٗ
َغخِؿِذ  ََ حْىُخ َخ اِىَٚ حْى

 (1٘ )
وو 

  (1ٙ )
    . 

ٗؿخء فٜ حىيغخُ ٍخ ٝ٘مق ٍعْٚ حىَؾٜ ىٖزٓ حىيفرش ، ٝق٘ه حرِ ٍْر٘س : للَخ َاخ َخْ ا٘حً     

َؾااٚ ، ٗحىخُ  ٍَ ًٚ ٗحْخظَ َااٚ ٗحْخظااخهَ، ٍقيااٌ٘د:  ااُع ُخ اا َْ ـَ حْى َٗ  ، ِِ ْٞ ٍَ َِ حْىقَااَذ ْٞ ااخ رَاا ٍَ  : ٌِّ اا ْ اا٘س، رِخىنَّ

ُٗخْ ٘حص ُٗخ ُ٘حص وو
  (17 )

    . 

سٌ وو َ٘ حِكَذسُ َخْ  َ٘ ُْٞض ، حْى َؾ ٍَ ح  ً٘ ُص أَْخ ُ٘ َخْ  ْ٘ ٍٗؼئ ق٘ه حىفٍٜٞ٘ : للَخ َ
  (11 )

    . 

َؾاٚ ٍٗؼو ٕزح حىنالً ّـذٓ فٜ حىقخٍ٘ط حىَلٞو : للَخ خ َخْ ٘حً ٗحْخظَ َٚ ٗ ٍَ ْقيُ٘رَاشً :  ٍَ حْخظَخهَ 

وو
  (11 )

  . 
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ُؿاُو َْٝخ ُا٘ َخْ اا٘حً ٗحْخظَ َاٚ  ٗحْخظَااخهَ ؛      ٝقا٘ه حىضرٞاذٛ فااٜ طاخؽ حىعاشٗط : لل ل َخ َااخ حىشَّ

ْلَنااٌ وو َُ َؾااٚو ؛ َمااَزح فِااٜ   حى ٍَ ْقي٘رَااشًو ؛ اِرح ل ٍَ َٕااِزٓ ل َٗ
  (1ٓ )

، فقااذ فااشف رَعْااٚ حىَؾااٜ ىٖاازٓ  

 ح حىَؾٜ .. ٕٗو ىٔ ٍْٚ ٝخظيح عِ غٞشٓ ٗٝخظـ رٔ ؟ حىيفرش ، ٗىنِ ٍخ خق٘فٞش ٕز

ؿاخء فاٜ  ففٜ حىَعـٌ حى٘عٞو ّـذ حىَعْٚ ٗحملخ ٗٝزِٞ حىفشا حىذقٞ  رِٞ ٍؾٚ ٗخ اخ ،    

ٍَؾٚ ، ٗلأخ خٓو ؿعئ ٝخ ا٘ أَٗ كَيأ عياٚ حىخ ا٘ ... ٗلحىخ ا٘سو  حىَعـٌ حى٘عٞو : خ خ 

ِِ خ ٚ ٝغٞشَ  ْٞ ىَ ْ٘ ُٝقَخه : رَِٞ حْىقَ َٗ ُٝقَاخه : حطزاع خ اخٓ طزعأ ؿَع خ ٚ ،  َٗ س اِرح َمخَّخ ٍظقاخسرِٞ ، 

ْٞ َخُ  حص حىؾَّ َ٘ اَل طظزع٘ح خ  َٗ ِْْضٝو حْىَعِضٝض } فِٜ حىظَّ َٗ َغٞشٓ  َٗ ْؾٜ  ََ فِٜ حْى
 (1ٔ )

هشقٔ  
 (1ٕ )

 . 

ْؾاٚ ، َخ َاخ َخْ ا٘حً ٗحخظ اٚ ٗحخظاخه عياٚ  -راخى٘حٗ  -أُ حىَخْ ٘  ٗخالفش حىق٘ه      ََ ٕا٘ حى

ٌّ ٗقذ ٝفظق ٍغخفش ٍخ رِٞ حىقذٍِٞ ، ٗحىـَع ُخ اخً ُٗخ ُا٘حص  -ْ ٘س حىقيذ : ٍؾٚ ، ٗحىخُ  رخىنَّ

حص. َ٘ ظِٞ ، ٗحىَخْ ٘س رخىفظق: حىَّشس. ٗحىـَع َخ َ َّ  رن

 ُِ ْٞ َخ حِص حىؾَّ َ٘ الَ طَظَّزُِعْ٘ح ُخ ُ َٗ ٗق٘ىٔ طعخىٚ: }
 (1ٖ )

أٛ : ال طظزع٘ٓ ، 
 (1ٗ )

، ٕٗ٘ اىاٚ حىَعْاٚ  

 شقٔ ٗغ٘حٝظٔ .. حىَـخصٛ أقشد ، أٛ : رخطزخعٔ فٜ ه

       ُّٛ ْْاِزِس َُ أَْخزشِّاٜ حى َٗ ْٞ َخُ : لل  ا حص حىؾَّ َ٘ اَل طظزعا٘ح خ ا َٗ ٝق٘ه حألصٕشٛ فٜ ٕزٓ حٟٝش }

سُ حىفِْعااُو ، قَااخَه  َ٘ ِْٞ   ٗحْىَخْ اا ٍَ ااخ رَااِٞ حىقااذ ٍَ سُ  َ٘ اانِّٞض   قَااخَه : حْىُخْ اا ِّٜ َعااِ حْرااِ حىغِّ َعااِ حىلّشحِّاا

عَعض أَرَخ حىعزَّخط َٝ  َٗ  : ُّٛ ُِ  : أَٛ : حىَْزس ْٞ َخ ا حِص حىؾَّ َ٘ الَ طَظِّزَُع٘ح ُخ ُ َٗ ىٔ طََعخىَٚ: } ْ٘ قُ٘ه فِٜ قَ

فِٜ حىؾَّشِّ وو
  (1٘ )

 . 

فخىفعو  خ خ : ٍخ أقشٓ أفلخد حىَعخؿٌ ٕٗ٘ حىَؾٜ ٗىنْٔ ٍؾٜ خخؿ فٞٔ حطزخع ىَؾاٜ      

 آخش ، ٍٗقٞذ ٗففٔ رخناٚ حىَخؽاٜ أٗ رنؼاشس خ ٘حطأ ، ٗٝؤخاز ٍعْاٚ ٍـاخصٛ ىَاخ ؿاخء فاٜ

 خ ٘حص حىؾٞ خُ فٜ حىؾش .. 

      

 اىَثذث اىغاتغ :

 دبّ 

َْْٞاظٌِٖ        ؾا٘ح عياٚ َٕ ٍَ ِّٗ أٛ  ًُ َِٝذرُُّ٘ َدرٞزخً حىٚ حىَعاُذ دد عيٚ حألسك ٝذد درٞٞخ ، َٗددَّ حىق٘

ٗىٌ ُٝغِشع٘ح
 (1ٙ )

، ٗمو ٍخػ عيٚ حالسك دحرش ٗدرٞذ 
 (17 )

    . 

ٌٜ خفٞااح ، ٗٝغااظعَو رىاال فاا     ٜ حىلٞاا٘حُ ، ٗفااٜ حىلؾااشحص أمؼااش، حىااذد ٗحىااذرٞذ: ٍؾاا

ٗٝغظعَو فٜ حىؾشحد ٗحىزياٚ لٝقاخه: دد حىزياٚ فاٜ حىؼا٘د، أٛ: عاشٙو، ّٗلا٘ رىال ٍَاخ ال 

طذسك كشمظأ حىلخعاش، ٗٝغاظعَو فاٜ ماو كٞا٘حُ ٗاُ حخظقاض فاٜ حىظعاخسف راخىفشط، قاخه 

ِْ ٍخءٍ  طعخىٚ: } ٍِ ُ َخيََ  ُموَّ َدحرٍَّش  هللاَّ َٗ  
 (11 )

ِْ ُموِّ َدحرَّشٍ َٗ  حٟٝش ، ٗقخه: }   ٍِ   رَغَّ فِٖٞخ 
 (11 )

  ،

ِ ِسْصقُٖاخ } ِْ َدحرٍَّش فِاٜ حأْلَْسِك ااِلَّ َعيَاٚ هللاَّ ٍِ ٍخ  َٗ  
 (ٔٓٓ )

ِْ َدحرَّاٍش فِاٜ  ، ٗقاخه طعاخىٚ: }  ا ٍِ ٍاخ  َٗ
 ِٔ ْٞ ْخَك ـَ ال هخثٍِش َِٝ ُٞش رِ َٗ   حأْلَْسِك 

 (ٔٓٔ )
ُ حىَّْخَط رَِاخ ، ٗق٘ىٔ طعخىٚ: }  ْ٘ ُٝئحِخُز هللاَّ ىَ َمَغازُ٘ح  َٗ

ِْ َدحرَّشٍ  ٍِ ِْٖشٕخ  خ طََشَك َعيٚ ظَ ٍَ  
 (ٕٔٓ )

، قخه أر٘ عزٞذس: عْاٜ حإلّغاخُ خخفاش لٗعزاخسس أراٜ  

عزٞذس: ٍٗـخص دحرش ْٕٖخ اّغاخُ
 (ٖٔٓ )

، ٗحألٗىاٚ اؿشحإٕاخ عياٚ حىعَاً٘ ؛ ألُ حىيفاظ ٝلظَاو  

قَااَع حىْ  حىعَااً٘ ٍٗظااٚ مااخُ حىيفااظ عخٍااخ ال ٝخقااـ اال رااذىٞو . ٗق٘ىاأ: } َٗ اِرح  َٗ ٌْ ِٖ ْٞ ُه َعيَاا ْ٘ قَاا

 ٌْ ُٖاا َُ َِ حأْلَْسِك طَُنيِّ اا ٍِ ٌْ َدحرَّااشً    أَْخَشْؿْااخ ىَُٖاا
 (ٔٓٗ )

، فقااذ قٞااو: اّٖااخ كٞاا٘حُ رخااالف ٍااخ ّعشفاأ   

ٝخااظـ خشٗؿٖااخ رلااِٞ حىقٞخٍااش... فظنااُ٘ حىذحرااش ؿَعااخ ىنااو ؽااٜء ٝااذد، ّلاا٘: خخثْااش ؿَااع 

ِ  خخثِ، ٗق٘ىٔ: } َْْذ هللاَّ حدِّ ِع َٗ َُّ َؽشَّ حىذَّ   اِ
 (ٔٓ٘ )

فبّٖخ عاخً فاٜ ؿَٞاع حىلٞ٘حّاخص، ٗٝقاخه:  ،  
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ٕٔ1 

ّخقااش دراا٘د : طااذّد فااٜ ٍؾااٖٞخ ىز جٖااخ ، ٍٗااخ رخىااذحس َدرِااٜ ، أٛ: ٍااِ ٝااذد ، ٗأسك ٍذر٘رااش: 

مؼٞشس رٗحص حىذرٞذ فٖٞخ
 (ٔٓٙ )

 .  

ٗحىذحرش حىظٜ ٗسدص فٜ حٟٝخص عخٍش ىنو ٍخ ددَّ ، أٛ : ٍخ ددَّ عيٚ ٗؿٔ حألسك ، أٛ       

فؤطٜ رنَٞش حىعقالء ٍشحدحً رٔ حإلّغخُ ٗغٞشٓ ٍشطِٞ ٍؾٚ . ُٗغيذ ْٕخ حإلّغخُ
 (ٔٓ7 )

   . 

ِْ َددَّ َٗدَسؽَ        ٍَ  ُِ ٗق٘ىٌٖ ٕ٘ أكغ
 (ٔٓ1 )

، قخه أر٘ رنش ٍعْٚ ددَّ : ٍؾٚ 
 (ٔٓ1 )

  .  

َِْٕٞظِأ ٗقاخه       ُِ عيٚ حألَسِك َِٝذدُّ َدرّخً َٗدرِٞزخً ٍؾاٚ عياٚ  ُو ٗغٞشٓ ٍِ حىَلَٞ٘ح َْ ٗلل َددَّ حىَّْ

رَّش ، أَٛ  حرِ دسٝذ ُّٜ حىذِّ َددَّ َِٝذدُّ َدرِٞزخً ٗىٌ ٝفغشٓ ٗال َعزَّش عْٔ َٗدرَْزُض أَِددُّ ِدرَّشً َخفَِّٞشً ٗأِّ ىَخفِ

ْٝذحً وو  َٗ ْؾٞخً ُس ٍَ َؾٚ  ٍَ رِِٞذ َٗددَّ حىؾُٞخ ، أَٛ :  ْشِد حىزٛ ٕ٘ عيٞٔ ٍِ حىذَّ : حىنَّ
 (ٔٔٓ )

   

ٗفاٜ حىظْضٝاو حىعضٝاض }ٗهللّا خيا  ماوَّ دحرَّاٍش ٗٗمق حرِ ٍْر٘س حىَعْٚ حىذقٞ  رق٘ىأ : لل     

ٌُْْٖ ٗى٘ مخُ  َِ خ مخُ ىَِخ َٝعقُِو ٗىَخ ال َْٝعقُِو قٞو : فَ ََّ ِؾٜ عيٚ رَْ ِْٔ  ، ٗى َْ َٝ ِْ ٍَ  ٌُْْٖ َِ ِْ ٍخٍء فَ ٍِ
ِؾٜ عيٚ رَْ ِْٔ ٗاُِ ماخُ أَْفايُٖ َْ َٝ ِْ ٍَ َِّ ػٌ قخه  ُْْٖ َِ ْْٖخ أَٗ فَ َِ خ ىَِاخ ال َْٝعقِاُو ىَِخ ال َْٝعقُِو ىَقِٞو : فَ

ِْ ٗحىَعْاٚ ماوَّ ّفاظ َدحرَّاٍش ، ٗق٘ىأ عاض  َخَعشَ فقخه : ٌٍْٖ ُؿِعيَض حىِعزخسسُ رَِا ـَ خ َخيَو حى ََّ ألََّّٔ ى

ِِّ ُٗموِّ ٍخ َْٝعقِاُو ٗقٞاو  ِّْظ ٗحىـ ِْٖشٕخ ٍِ َدحرٍَّش ، قٞو ٍِ َدحرٍَّش ٍِ حإِل ٗؿو : }ٍخ طََشَك عيٚ ظَ

ًَ َُٝذهُّ  خ أَسحَد حىُعَ٘ عيٚ رىَِل  وو  اََِّّ
 (ٔٔٔ )

، ٗمَخ قيْاخ حىلَاو عياٚ حىعاخً أٗىاٚ ، ْٕٗاخ ٝاؤطٜ   

ٍعْٚ حىيفظ ، ار ٝنُ٘ ىيعخقو ٗغِٞشٓ ٕٗ٘ حىَؾٜ حىز ٜء   .
 

ِٔ وو           َِْٕٞظِ َؾٚ عيٚ  ٍَ ٝق٘ه حىفٞشٗصآرخدٛ : للَددَّ َِٝذدُّ َدرّخً َٗدرِٞزخً : 
  (ٕٔٔ )

   . 

                 َٗ ِْ َدحرَّاٍش فِاٜ حألَْسِك ٗق٘ىٔ طعاخىٚ : } ا ٍِ اخ  ٍَ
 (ٖٔٔ )

، ٗأفائ حىقافش ؛ ٍاِ ددَّ  

 ٝذدُّ فٖ٘ دحد  ارح ٍؾٚ ٍؾٞخً فٞٔ طقخسد خ ٘.

ْٕٗخ ّق٘ه : اُ ٍعْٚ ل دد و طؤطٜ رَعْٚ : ٍؾاٚ ، ٗىناِ ٍؾاٜ رازوء ىاٞظ رخىغاشٝع ٕٗا٘  

 ٍؾٜ خخؿ ر ٜء ، ٗٝنُ٘ ىإلّغخُ   ٗغٞشٓ .  

 

 اىَثذث اىثاٍِ :

 صدف

ْكاُح : ؿخء فا       ؾاٚ ، ٗحىضَّ ٍَ ِٔ ْٝضَكاُح َصْكفاخ ُٗصك٘فاخ ٗصَكفخّاخ :  ا ْٞ ٜ حىَلناٌ : للَصَكاَح اِىَ

ِْْضٝو: لاِرح ىَقٞظٌُ حىَّزِٝ مفُشٗح َصْكفخو وو  فِٜ حىظَّ َٗ َُ اِىَٚ حْىَعذٗ ،  ُؾ٘ َْ خَعش َٝ ََ ـَ حْى
 (ٔٔٗ )

 . 

ٗؿخء فٜ حىقلخف : للَصَكَح اىٞٔ َصْكفخً : ٍؾٚوو     
  (ٔٔ٘ )

  

خ وو ٝق٘ه      ًٍ ِّٜ قُُذ ِن َُ حْى َٗ ِّْذفَخِع  حِكٌذ َُٝذهُّ َعيَٚ حاِل َٗ حْىفَخُء أَْفٌو  َٗ حْىَلخُء  َٗ حُء  حرِ فخسط : للحىضَّ
 

 (ٔٔٙ )
 . 

ٗحىضْكح أفئ ٍقذس َصَكح ٍِ راخد ٍْاع ، ارح حّزعاغ ٍاِ ٍنخّأ ٍظاْقالً عياٚ ٍقعذطأ      

 ..مَخ ٝضكح حىقزٜ .

فاٜ عاخكش حىقظاخه َصْكاٌح ؛ ألّأ ٝاذّ٘ اىاٚ حىعاذٗ  ػٌ أهي  عياٚ ٍؾاٜ حىَقخطاو اىاٚ عاذٗٓ     

رخكظشحط ٗطشفذ فشفش ، فنؤّٔ ٝضكح     اىٞٔ
 (ٔٔ7 )

  . 

      ْٛ : أَ ّٗ َُ اِىَٚ حىَعاُذ ُْٞؼ َْٝضَكفُ٘ ـَ ْكُح: حْى ؿخء فٜ حىْٖخٝش فٜ غشٝذ حىلذٝغ ٗحألػش : للٗحىضَّ

 َ٘ َؾٚ َّْل ٍَ ِٔ َصْكفخً اَِرح  ْٞ ُؾُ٘ ، ُٝقَخُه َصَكَح اِىَ َْ  ُٓ ووَٝ
 (ٔٔ1 )

 . 

ىأ فِاٜ حىَّاِزٛ      ْ٘ ٗال ؽل أُ حىضكح ىٞظ مخىَؾٜ رو ٕ٘ ٍؾٜ ٗىنِ رزوء  ، ٍِٗ رىال للقَ

َشحه صكفخ رُِغُنُ٘ حْىَلخء أَٛ ٍؾٞخ عيٚ حىٞظٞٔ مَؾاٜ  حىَِّزٛ ٝـ٘ص حىقِّ َٗ ٝخشؽ ٍِ حىَّْخس صكفخ 
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ٖٔٓ 

ٌِٖ فِٜ حْىقِظَ  ْٞ ٌِٖ قَيِٞال قَيِٞال طَْؾازِٖٞخ حى ِّْفو أٗه أٍشٓ ُٝقَخه : َصَكح ٗأصكح ٗصكف٘ح اِىَ ْٞ َؾ٘ح اِىَ ٍَ خه 

ْْأ فِاٜ  ٍِ َٗ اخ طقاذً  ََ ْكاح َم فَغاًشح ُفاَ٘سس حىضَّ ٍُ رازىل ٗٝضكفاُ٘ عياٚ حعاظٖخٌٕ فِاٜ خزاش حْىَُٖٞا٘د 

َكِذٝغ َؿخرش فؤصكح حْىـَو أَٛ أعٞخ ُٝقَخه َصَكح ٗأْصكح وو
  (ٔٔ1 )

 . 

َؾاٚ      ٍَ  ِٔ ا ْٞ ؾَّاٚ ووؿخء فٜ ٍخظخس حىقلخف : لللَصَكَحو اِىَ ََ ِٔ طَ ا ْٞ اَحو اِىَ َٗ لطََضكَّ رَخرُأُ قَ َاَع  َٗ
  (

ٕٔٓ )
 . 

     ِٔ ا ْٞ ّٗـذ حرِ ٍْر٘س فٜ ىغخُ حىعشد مٞح ٝ٘مق حىَعْٚ ىٖزح حىفعاو رق٘ىأ : للصَكاح اِىَ

ْكاُح :  َناٚ قُاُذٍخً ، ٗحىضَّ ٍَ رَٚ اَِرح  ُٝقَاخُه: َصَكاَح حىاذَّ َٗ ؾاٚ ،  ٍَ َْٝضَكح َصْكفاخً ُٗصُك٘فاخً َٗصَكفخّاخً: 

فِٜ حْىَلِذِٝغ: حىـَ َٗ س ،  شَّ ََ ِّٗ رِ ْكاِح  خعشُ َْٝضَكفُُ٘ اِىَٚ حىعُذ َِ حىضَّ ٍِ َُ فَشَّ  ُْ َمخ اِ َٗ ٌَّ حْغفِْش ىَُٔ  حىيٖ

ُْا٘ح اِرح  ٍَ َِ آ َاخ حىَّاِزٝ ِْْضٝاِو: } َٝاخ أَُّٖٝ فِاٜ حىظَّ َٗ ِّٗ فِاٜ حْىَلاْشِد ،  َٖاخِد ٗىِقاخء حْىَعاُذ ـِ َِ حْى ٍِ ، أَٛ : فشَّ 

ٌُ حىَِّزٝ اَع ... ىَقِٞظُ َْ ـَ َُ حْى اُشٗ اخ قَاْذ َُٝنغِّ ََ اِع َم َْ ـَ ٌَ حْى ُع ُصُكٌ٘ف، َمغَُّشٗح حْعا َْ ـَ حْى َٗ َِ َمفَُشٗح َصْكفخً  ؛ 
َِ َمفَاُشٗ ٌُ حىَّاِزٝ ِٔ اِرح ىَقِٞظُ ىِ ْ٘ ْعَْٚ قَ ََ ، قَخَه: فَ ٌْ ًَ اَِرح ػَزَضَّ ىَُٖ خُؽ: ُٝقَخُه أَْصَكْفُض حىق٘ ؿَّ ح َصْكفاخً ، قَخَه حىضَّ

ٌُ حألَْدرااخس؛ قَااخَه  أَٛ : اَِرح ىُّاإُ٘ َ٘ ٌْ قَيِااٞاًل قَيِااٞاًل، فَاااَل طُ ِٖ ْٞ َ٘ أَُ َْٝضَكفاا٘ح اِىَاا ُٕاا َٗ  ، َِ ىقِٞظَُاإٌ٘ صحِكفااٞ

اَِرح فََعاَو َرىِاَل  َٗ  ، ًَ َ٘ أَُ َْٝضَكاَح َعيَاٚ حْعاظٔ قَْزاَو أَُ َٝقُا٘ ُٕا َٗ  ِّٜ زِ ْكِح ىِيقَّ حألَصٕشٛ: ٗأَفو حىضَّ

ِٔ قَِٞو قَْذ َكزخ، ٗؽُ  ِٔ َعيَٚ رَْ ِْ ِؾاٜ ُماو  فِٞا َْ ِْٞ طَْيظَقِٞاخُ ىِْيقِظَاخِه، فََٞ ُٜ حىفجَظَا ْؾا ٍَ  ُِ اْزَٞخ زِّٔ رَضْكِح حىقِّ

ضحِكاُح إَٔاِو حْىَلاْشِد، ُٗسرَاخ  ٍَ  َٜ ا ِٕ َٗ اشحد،  ْٝاذحً اِىَاٚ حىفِجاِش حألُْخاشٙ قَْزاَو حىظَّاَذحِّٜ ىينِّ َٗ ْؾًٞخ ُس ٍَ
 ِْ ٍِ طََضحَكفَْض  َٗ َِْْٖخ  ـُ خىشُ رِ ؿَّ َِّْض حىشَّ ـَ ُٝقَخُه  حْعظَ َٗ  ، ُُ شحُد أَٗ حى ِّعخ قُعٍ٘د اِىَٚ أَُ َْٝعِشَك ىََٖخ حىنِّ

اخُؽ َِٝقاُح  َـّ قَاخَه حْىَع َٗ َْْٞاخ َصْكفاخً ىُِٞقخطيّ٘اخ؛  َُ اِىَ ّخ اْصَكخفاخً أَٛ َفاخُسٗح َْٝضَكفُا٘ ُّٗ : أَْصَكَح ىََْاخ َعاُذ

حْىِناَلَد: َٗ َس  ْ٘  حىؼَّ

َِ فِٜ ُغزخِسٓ َٗخْزسفخ َْ َّْؾ ٗح
ؤٕٔل

عخً   ٍَ  ، َٗؽظَّٚ فٜ حىُغزخِس مخىّؾفخ... 

ٌَّ أَْصَكفَْض ٗأَْصَكفخ ، ػُ ِِ ْٞ ْؼيَ ٍِ 

َؾاٚ رعُناٌٖ اِىَاٚ  ٍَ ًُ حْصِدكخفاخً اَِرح  ُّٜ ، ٗحْصَدَكاح حىقا٘ ِْ َخْزَسَف حىقز ٍِ ْٛ : أَْعَشَع، ٗأَفئ  ، أَ

ُٜ قَيِٞ ْكُح: حىَْؾ . ٗحىضَّ ٌْ ِٖ ْٞ : َدىَفُ٘ح اِىَ ًِ ًُ اِىَٚ حىق٘ اًل قَيِٞاًل وورَْعٍل ، َٗصَكَح حىق٘
  (ٕٕٔ )

 . 

ََْع، َصْكفاخً، راخىفَْظِق، ُٗصُك٘فاخً، مقُُعاٍ٘د، َٗصَكفَخّاخً،          ََ ِٔ، َم ٗفٜ طخؽ حىعشٗط : للَصَكَح اِىٞ

َقخِدس. ََ ِه حى َّٗ ، ٗحْقظََقَش عيَٚ أَ ُّٛ َِٕش ْ٘ ـَ َؾٚ، َّقَئَُ حى ٍَ َمشً:  َلشَّ ٍُ 

َؾٚ، َمَزح فِٜ ٍَ ُـّ حىُعزَاخِد  ُٝقَخه: َصَكَح حىذَّرَٚ: اِرح  َّ َ٘ خ ُٕ ََ َنٚ قُُذٍخً ، َم ٍَ ٘حُد :  حىَُّْغِخ، ٗحىقَّ

خَعاشُ  ََ ـَ : حى ُِ فِاٜ حىيَِّغاخ َٗ ُْٞؼ،  ا ـَ ْكُح: حْى خ َُْٕخ. ٗحىضَّ ٍَ ْؼُو  ٍِ  ُِ فِٜ حىيَِّغخ َٗ  ، ُِ لخِف ، ٗحىيَِّغخ ، ٗحىقِّ

ٍس، َصحَد فِٜ حألََعخِط: فِٜ ػِقٍَو، شَّ ََ ِّٗ ر َُ اِىَٚ حْىَعُذ ٌَّ  َْٝضَكفُ٘ ُا فِاٜ حىَلاِذِٝغ:و حىيَّٖ َٗ طٌِٖ،  َّ٘ ٌِٖ ٗقُا ىَِنْؼاَشطِ

ىُٔ طعخىَٚ:و  ْ٘ ِّٗ فِٜ حىلشِد، ٗقَ َٖخِد، ٗىِقَخِء حىَعُذ ـِ ِ حى ٍِ ْكِح ل، أَٛ:  َِ حىضَّ ٍِ َُ فَشَّ  ُْ َمخ حْغفِْش ىَُٔ ٗاِ

 ، َِ اخُؽ: أَٛ َصحِكفِاٞ ؿَّ َِ َمفَُشٗح َصْكفَخً ل، قَخَه حىضَّ ٌُ حىَِّزٝ ُْ َْٝضَكفُا٘ح اِىاٌٖٞ قَيِاٞالً قَيِاٞال، اَِرح ىَقِٞظُ َ٘ أَ ُٕا َٗ
: أَْفاُو  ُّٛ اِع. قَاخَه حألَْصَٕاِش َْ ـَ َُ حى اُشٗ اخ قاذ َُٝنغِّ ََ اِع، َم َْ ـَ ٌَ حى اُشٗح حْعا ُع عيَاٚ ُصُكاٍ٘ف، َمغَّ ََ ـْ ُٝٗ

 ، َٜ ِؾ َْ َٝ ُْ َ٘ أَُ َْٝضَكح قَْزَو أَ ُٕ َٗ  ،ِٔ ُّٜ عيَٚ حْعظِ زِ ىٌِٖ: َصَكَح حىقَّ ْ٘ ِ قَ ٍِ ْكِح،  ِْٖزِٝذ: حىضَّ فِٜ حىظَّ َٗ
 ِِ ْٞ ُٚ حىفِجَظَا ْؾا ٍَ  ُِ اْزٞخ ِٔ قٞاو: قاذ َكزَاخ، ُٗؽازِّٔ رَضْكاِح حىقِّ ، فبَِرح فََعاَو َرىِال عيَاٚ رَْ ِْا ًُ قزَو أَُ َٝقُ٘

ا ْٝذحً، اِىٚ حىفِجَِش حألُْخَشٙ قَْزَو حىظَّاَذحِّٜ       ىِينَّ َٗ ْؾٞخً ُس ٍَ ِؾٜ ُموُّ فِجٍَش  َْ ُِ ىِْيقِظَخِه، فظَ شحِد ووَْٝيظَقَِٞخ
  (

ٕٖٔ )
 . 

ٌٜ ٍخقاا٘ؿ ، كظااٚ أُ ْٕااخك ٍااِ         ارُ حىضكااح ّاا٘ع ٍااِ أّاا٘حع حىَؾااٜ ، ٕٗاا٘ ٍؾاا

 ٌُْْٖ ا َِ ِْ ٍاخٍء فَ ا ٍِ حىلٞ٘حّخص ٍخ ٝغَٚ ٍؾُٖٞخ صكفخً ، ٗدىٞئ ق٘ىٔ طعاخىٚ : }ٗهللّا خيا  ماوَّ دحرَّاٍش 
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ٖٔٔ 

ِؾٜ عيٚ رَْ ِْٔ  ، ٕٜٗ ٍخ طغاَٚ راخىضٗحكح فقاذ عاَٜ حىَؾاٜ عياٚ حىاز َْ َٝ ِْ  ِ راخىضكح ٍَ

ٗمزح ٝغَٚ ٍؾٜ حى فو قزو حىلز٘ رخىضكح مَخ أّأ ٝلزا٘ قزاو أُ َٝؾاٜ عياٚ سؿيٞأ ، ٗال 

ٌٜ رزوء .  ؽل أُ حىضكح فٜ ٕزٓ حىلخىش ٍؾ

 

 اىَثذث اىراعغ : 

 صفّ 

َصفَّ ٝضفُّ صفٞفخً ، ٝقخه َصفَّ حىرَّيٌٞ صفٞفخً ، ارح أعشع ، ٍْٗٔ ُصفَِّض حىَعشُٗط اىاٚ صٗؿٖاخ      

ًُ فٜ َعٞشٌٕ : أَْعَشُع٘ح، ٗصفَّ حى ق٘
 (ٕٔٗ )

    ، 

ٗحىضفٞااح: حىغااشٝع: ٍؼااو حىاازفٞح ، ٝقااخه : صفَّ حىريااٌٞ ٗحىزعٞااش ٝااضفُّ رخىنغااش صفٞفااخ ، أٛ : 

ُ فخكزُُٔ ، ٗصف حىقً٘ فٜ ٍؾٌٖٞ ، أٛ : أعشع٘ح  أعشع ، ٗأصفَّٔ
 (ٕٔ٘ )

 . 

ه َعاذْ       ّٗ فُٞح ُعْشعشُ حىَؾاٜ ٍاع طقاخسد َخْ ا٘ ٗعانُ٘ ٗقٞاو ٕا٘ أَ ٗ حىْعاخً ٗقٞاو ٕا٘ فخىضَّ

ِ٘ َصفَّ َٝاِضفُّ َصفّاخً َٗصفِٞفاخً ُٗصفُ٘فاخً ،  فِٞاُح حإلْعاشحُع ٍٗقخسراشُ حىَخْ ا ٞو ٗقخه حىيلٞاخّٜ حىضَّ ٍِ مخىزَّ

ٗأََصفَّ حألَخٞشس عِ حراِ حألَعشحراٜ ٗقاخه حىيلٞاخّٜ ٝناُ٘ رىال فاٜ حىْاخط ٗغٞاشٌٕ ... َٗصفَّ 

ًُ فٜ ٍؾٌٖٞ أَْعَشع٘ح ٗفٜ حىظْضٝو حىعضٝض ف َُ حىق٘ ؤَقزي٘ح اىٞٔ َِٝضفُُّ٘ قاخه حىفاشحء ٗحىْاخط َِٝضفُّا٘

فٞااح رَْضىااش  َُ أَٛ ٝـٞجااُ٘ عيااٚ ٕٞجااش حىضَّ َُ ٗقشإَٔااخ حألَعَااؼ َُٝضفُّاا٘ رفااظق حىٞااخء أَٛ ُٝغااشُع٘

ْضفُ٘فِش عيٚ ٕازٓ حىلاخه ٗقاخه حىضؿاخؽ َِٝضفُّاُ٘ ُْٝغاِشُعُ٘ ٗأَفائ ٍاِ َصفِٞاح حىَّْعخٍاِش ٕٗا٘  ََ حى

ِٕٗخ  حرظذحء َعْذ
 (ٕٔٙ )

 . 

      َُ ِٔ َِٝضفُّ٘ ْٞ ٗفٜ ق٘ىٔ طعخىٚ : }فَؤَْقزَيُ٘ح اِىَ
 (ٕٔ7 )

، قشأ كَاضس }ٝضفاُ٘  رناٌ حىٞاخء  
 (ٕٔ1 )

  

. حىزخقُ٘ رفظلٖخ ، أٛ ٝغشعُ٘ : َٝؾُ٘ ، ٗقٞو : حىَعْٚ َٝؾُ٘ رـَعٌٖ عيٚ ٍٖاو آٍْاِٞ 

أُ ٝقااٞذ أكااذ آىٖااظٌٖ رغاا٘ء ، ٗقٞااو : حىَعْااٚ ٝظغااييُ٘ طغاايال رااِٞ حىَؾااٜ ٗحىعااذٗ ؛ ٍْٗاأ 

صفٞح حىْعخٍش. ٗقخه حىنلخك : ٝغعُ٘ ٗكنٚ ٝلٞاٚ راِ عاالً : ٝشعاذُٗ غنازخ ، ٗقٞاو : 

ٝخظخىُ٘ ٕٗ٘ ٍؾٜ حىخٞالء ؛ قخىأ ٍـخٕاذ ، ٍْٗأ أُِخاز صفاخف حىعاشٗط اىاٚ صٗؿٖاخ
 (ٕٔ1 )

  .

ٗقخه حىفشصدا
 (ٖٔٓ )

   : 

 َٜ ِٕ َٗ َؿخَءْص َخْيفَُٔ  َٗ ِه قَْزَو اِفَخىَِٖخ ... َِٝضفُّ  ْ٘ َؿخَء قَِشُٝع حىؾَّ  ُصفَّحُ  َٗ

       َُ ِٔ َِٝضفُّا٘ ا ْٞ َُ ٝغاشعُ٘، : لل ٝق٘ه حىضٍخؾشٛ فٜ طفغٞش ق٘ىٔ طعخىٚ : }فَؤَْقزَيُ٘ح اِىَ َِٝضفُّا٘

ٍااِ صفٞااح حىْعااخً. ٗٝضفااُ٘: ٍااِ أصّف، ارح دخااو فااٜ حىضفٞااح. أٗ ٍااِ أصفاأ، ارح كَياأ عيااٚ 

عيااٚ  حىضفٞااح، أٛ : ٝااضّف رعنااٌٖ رعنااخ. ٗٝضفااُ٘، عيااٚ حىزْااخء ىيَفعاا٘ه، أٛ : ٝلَيااُ٘

حىضفٞح. ٗٝضفُ٘، ٍاِ ٗصف ٝاضف ارح أعاشع. ٗٝضفاُ٘: ٍاِ صفاخٓ ارح كاذحٓ  ، ماؤُ رعناٌٖ 

ٝضف٘ح رعنخ ىظغخسعٌٖ اىٞٔ وو
  (ٖٔٔ )

 . 

ٕٗ٘ فعو ىٔ ففش خخفش ٍِ ففخص حىَؾٜ فٞٔ عشعش ٕٗ٘ ٍاخ حطفا  عيٞأ أغياذ عيَاخء     

 ىَؾٜ .حىَعخؿٌ مَخ قذٍْخ ، ٗدىٞئ ٍخ ؿخء فٜ حٟٝش فغٞخقٖخ ٝذه عيٚ عشعش ح

 

 

 

 اىَثذث اىؼاشش :

 عاس:
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ٖٕٔ 

غٞشحً ٗطَْغٞخسحً... ٗعخَسِص حىذحرش ٗعخَسٕخ فاخكزُٖخ، ٝظعاذَّٙ ٗال ٝظعاذٙ    ٍَ ْٞشحً ٗ عخَس َٝغُٞش َع
 (

ٖٕٔ )
، ُٝقَاخُه َعاخَس   ٍُ َؿَشَٝاخ َٗ ٜد  ِن ٍُ حُء أَْفٌو َُٝذهُّ َعيَٚ  حىشَّ َٗ حْىَٞخُء  َٗ  ُِ ٞ ، ٝق٘ه حرِ فخسط : للحىغِّ

ًْٞشح،  ََّٖخًسح ووَِٝغُٞش َع َٗ ْٞاًل  ُُ ىَ َرىَِل َُٝن٘ َٗ
  (ٖٖٔ )

 . 

حْىزَْلااِش و ،      َٗ ٌْ فِااٜ حْىزَااشِّ  َ٘ حىَّااِزٛ َُٝغااُِّٞشُم ٍااِ حىظَّْغااِٞٞش، « َُٝغااِّٞشُمٌ»فااٜ ق٘ىاأ طعااخىٚ : لُٕاا

ُؿو، ٗعَّْٞشطُُٔ أَّخ حىظَّنعُٞح فٞٔ ىيظعذٝش، طق٘ه: َعخَس حىشَّ
 (ٖٔٗ )

 .  

ُِ مؼٍٞش : لفؤعش رؤٕيلو ْٕخ ٗفٜ ؿخء فٜ حىيزخد : لل ق٘ىٔ :       " فَؤَْعِش " قشأ ّخفٌع ٗحر

حىلـش , ٗفٜ حىذخخُ لفخعش رعزخدٛو
  (ٖٔ٘ )

, ٗق٘ىٔ : لأُ حعشو 
  (ٖٔٙ )

، فٜ هٔ ٗحىؾعشحء ,  

ؿَٞع رىل رَٖضس حى٘فو ... ٗحىزخقُُ٘ : " فؤْعِش " رَٖضس حىق ع ... ٗحىقشحءطخُ ٍؤخ٘رطخُ 

ُ ٝقخه  ِْٞو اَِرح َْٝغِش ٍِ ىغظٜ ٕزح حىفعو فبَّّٔ حىيَّ َٗ : َعَشٙ , ٍْٗٔ }
 (ٖٔ7 )

, ٗأْعَشٙ , ٍْٗٔ :    

 ِٓ َُ حىَِّزٛ أَْعَشٙ رَِعْزِذ }ُعْزَلخ
 (ٖٔ1 )

وو  
  (ٖٔ1 )

، ٕٗو َٕخ رَعْٚ ٗحكٍذ أٗ رَْٖٞخ فشٌا ؟ فٞٔ  

خالٌف فقٞو : َٕخ رَعْٚ ٗحكٍذ , مَخ رمش رىل أٗ عزٞذ
 (ٔٗٓ )

، ٝقخه : عشٙ ٗأعشٙ ىغظخُ   

أعشٙ عخس فٜ أٗه حىيٞو ٗعشٙ عخس فٜ آخشٓ ّقئ حىَخٗسدٛ ، ٗقٞو اُ
 (ٔٗٔ )

، ٗقٞو  

أعشٙ عخس ىٞال ٗعشٙ عخس ّٖخسح كنخٓ حىل٘فٜ
 (ٕٔٗ )

،  ٗحىَؾٖ٘س طشحدفَٖخ  
 (ٖٔٗ ) 

 ،

ٗحعظذه حىَخٗسدٛ رق٘ه ىزٞذ
و ٗٗٔل 

 :
 

وُ  ٍِ ْشُء ٍخ عخَػ عخ ََ الً ٗحى ََ ُ ... قََنٚ َع َِّ أَّّٔ شُء أْعَشٙ ىَٞيَشً ظَ ََ  ارح حى

ْٞاِغ   اخ " َعاخَس "  -سكَأ هللا  -ٗقٞو : أْعَشٙ ألِٗه حىيٞو , ٗعاشٙ ٟخاشٓ , ٕٗا٘ قاُ٘ه حىيَّ ٍَّ ٗأ

خس , ٗىٞظ ٍقيُ٘رخً ٍِ         " َعَشٙ ".  فَخظـ رخىَّْٖ

ْٞاِو  قاخه : ٕا٘   َِ حْىيَّ ا ٍِّ فبُ قٞو " حىغُّشٙ " ال ٝنُ٘ االَّ رخىيٞو , فَخ حىفخثذسُ فٜ ق٘ىٔ : }رِقِْ اٍع 

ِو  ووآخش ح ىيٞو علش ٗقخه قظخدسُ : رعذ هخثفش ٍِ حىيَّٞ
  (ٔٗ٘ )

   . 

ؿخء فٜ حىَفشدحص فٜ غشٝذ حىقشحُ : لل حىغاٞش: حىَناٜ فاٜ حألسك، ٗسؿاو عاخثش،        

ٗعٞخس، ٗحىغٞخسس: حىـَخعاش، قاخه طعاخىٚ: }ٗؿاخءص عاٞخسس 
 (ٔٗٙ )

، ٝقاخه: عاشص، ٗعاشص   

ألٗه ق٘ىأ: }أفياٌ ٝغاٞشٗح رفالُ، ٗعشطٔ أٝنخ، ٗعّٞشطٔ عيٚ حىظنؼٞش، فَِ ح
 (ٔٗ7 )

، }قاو   

عٞشٗح 
 (ٔٗ1 )

، }عٞشٗح فٖٞخ ىٞخىٜ   
 (ٔٗ1 )

، ٍِٗ حىؼخّٜ ق٘ىٔ: }عخس رؤٕيأ   
 (ٔ٘ٓ )

، ٗىاٌ   

زاخهُ  ٝـت فٜ حىقشآُ حىقغٌ حىؼخىاغ ، ٕٗا٘ عاشطٔ. ٗحىشحراع ق٘ىأ: } ـِ ُعاَِّٞشِص حْى َٗ  
 (ٔ٘ٔ )

  { ، 

حْىزَ  َٗ ٌْ فِٜ حْىزَشِّ  َ٘ حىَِّزٛ َُٝغُِّٞشُم   ْلشِ ُٕ
 (ٕٔ٘ )

 ... ٗحىظغٞٞش مشرخُ:  

ٌْ  أكذَٕخ: رخألٍش، ٗحالخظٞخس ، ٗحإلسحدس ٍِ حىغخثش ّل٘: } َ٘ حىَِّزٛ َُٝغُِّٞشُم ُٕ  
 (ٖٔ٘ )

  . 

زاااخُه ُعاااَِّٞشصْ  ٗحىؼاااخّٜ: راااخىقٖش ٗحىظغاااخٞش مظغاااخٞش حىـزاااخه } ـِ اَِرح حْى َٗ  
 (ٔ٘ٗ )

 ، ٗق٘ىااأ: }  

زخهُ  ـِ ُعَِّٞشِص حْى َٗ  
 (ٔ٘٘ )

وو 
  (ٔ٘ٙ )

  . 

 

ذرشحً فٖ٘ رَعْٚ : ٗحىيٞو ارح عاخس       ٍُ ْقزالً أٗ  ٍُ ِْٞو اَِرح َْٝغِش  ٍعْخٓ :  حىيَّ َٗ ٗفٜ ق٘ىٔ طعخىٚ : }

، ٗحىغٞش ٝنُ٘ فخكزٔ رحٕزخ أٗ آٝزخ
 (ٔ٘7 )

  . 

} فؤعش رؤٕيل   ، عش رٌٖ ىٞال وو: )) ؿخء فٜ حىظزٞخُ فٜ طفغٞش غشٝذ حىقشآُ     
  (ٔ٘1 ) 

  ،
 

: لل ٝقخه ٗأعشٙ ٗفٖٞخ ٗؿٖاخُ: أكاذَٕخ: أُ ٍعْخَٕاخ فاٜ عاٞش ٗؿخء فٜ حىْنض ٗحىعُٞ٘    

حىيٞو ٗحكذ. حىؼخّٜ: أُ ٍعْخَٕخ ٍخظيح , فؤعشٙ ارح عخس ٍِ أٗه حىيٞو , ٗعشٙ ارح عخس فٜ 

آخشٓ , ٗال ٝقخه فٜ حىْٖخس اال عخس وو
و 9٘ٔل  

  . 
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ٖٖٔ 

ٞاو ، فاخىَٖضس ؿخء فٜ حىظلشٝش ٗحىظْ٘ٝش : لل ٗأعشٙ ىغش فٜ َعَشٙ ، رَعْٚ عاخس فاٜ حىي     

ْٕخ ىٞغض ىيظعذٝش ألُ حىظعذٝش كخفيش رخىزخء ، رو أعشٙ فعو ٍفظق راخىَٖضس ٍاشحدف َعاشٙ ، 

َٜ ، فاهلأعشٙ رعزاذٓ و  ٕٗ٘ ٍؼاو أراخُ حىَاشحدف رَاخُ ، ٍٗؼاو أّٖاؾ حىؼاُ٘د رَعْاٚ ََّٖاَؾ أٛ ريِا

و ٌْ ِٕ ُ رُِِْ٘س رَْضىش لَرََٕذ هللاَّ
  (ٔٙٓ )

   . 

قش رِٞ حىظعذٝش رخىَٖضس ٗحىظعذٝش رخىزخء راؤُ حىؼخّٞاش أرياغ ألّٖاخ ٗىيَزشد ٗحىغٖٞيٜ ّنظش فٜ حىظفش

فااٜ أفااو حى٘مااع طقظنااٜ ٍؾااخسمش حىفخعااو حىَفعااَ٘ه فااٜ حىفعااو ، فؤفااو ل رٕااذ راأ و أّاأ 

ِٔو ْٕيِ َ عخَس رِؤ َٗ حعظقلزٔ ، مَخ قخه طعخىٚ : ل
  (ٔٙٔ )

. ٗقخىض حىعاشد أؽازعٌٖ ؽاظَخً ، َٗسحكا٘ح   

ِٓ ، رخإلرو . ٗفٜ ٕزح ى ٞفش طْخعذ حى َقاخً ْٕاخ ، ار قاخه : ل أَْعاشٙ رعزاِذٓ و ، دُٗ عاّشٙ رعْزاِذ

ِٔ ٗط٘فٞقٔ ، مَخ قخه طعاخىٚ :  ٕٜٗ حىظي٘ٝق اىٚ أُ هللا طعخىٚ مخُ ٍع سع٘ىٔ فٜ اعشحثٔ رعْخٝظ

لفَبََِّّل رِؤَْعُِْْٞخو
 (ٕٔٙ )

َعْخو  ٍَ  َ َُّ هللاَّ ُْ اِ ِٔ ال طَْلَض ، ٗقخه : لاِْر َٝقُُ٘ه ىِقخِكزِ
  (ٖٔٙ )

  . 

َِ ف ا ٍِ ْٕيِاَل رِقِْ اٍع  َ ٍُغشٝخً ، أٛ عخسٝخً ، ٕٗ٘ مق٘ىٔ طعخىٚ : لفَؤَْعاِش رِؤ خىَعْٚ : حىزٛ ؿعو عزذٓ 

ِْٞوو حىيَّ
  (ٔٙٗ )

  . 

ٗار قذ مخُ حىُغاشٙ خخفاخً رغاٞش حىيٞاو ماخُ ق٘ىأ : ىاٞالً ل اؽاخسس اىاٚ أُ حىغاٞش رأ اىاٚ       

ال طؤمٞااذحً ، عيااٚ أُ حإلفااخدس مَااخ حىَغااـذ حألققااٚ مااخُ فااٜ ُؿااضء ىٞيااش ، ٗاال ىااٌ َٝنااِ رمااشٓ ا

ٝق٘ىُ٘ خٞش ٍِ حإلعخدس 
  (ٔٙ٘ )

 . 

 

 اىَثذث اىذادٌ ػشش :

 عؼً

ععٚ ٝغعٚ عاعٞخ ، حىغاعٜ : حىعاذٗ ، ٗعاعٚ ارح ٍؾاٚ ، ٗعاعٚ حىشؿاو ٝغاعٚ عاعٞخً ،       

ٗحىغَّْعٜ ٍقذسٓ ، مشعٚ ٝشعٚ َسْعٞخً ، ارح ققذ
 (ٔٙٙ )

   . 

اٍو ٍاِ خٞاٍش أٗ َؽاشد ٝق٘ه حىخيٞو فٜ حىعِٞ : للععٜ: حى     ََ ٌٗ ىٞظ رؾاذٝذ ، ٗماوُّ َع : َعْذ ُٜ ْع غَّ

ُٜ وو ْع فٖ٘ حىغَّ
  (ٔٙ7 )

 

قَااخَه أَرُاا٘ حْىَعزَّااخط َعااِ حْرااِ       َٗ ٗؿااخء فااٜ حىظٖاازٝذ ٍااخ ٝ٘مااق ٍعْااٚ ل عااعٚ و ، رق٘ىاأ : لل

ؾااٚ، ٗعااعٚ اِرح عااذح، ٗعااعٚ اِرح عَااو، ٗعااعٚ اِرح ققااذ وو ٍَ حأْلَعَشحرِااٜ: عااعٚ اِرح 
  (ٔٙ1 )

  ،

خ دالىش ل ععٚ و فٖٞخ حطغخع ال ّـذٓ فٜ ل ٍؾٚ و ، فال طنُ٘ ىيفعاو حىَعاشٗف حىازٛ ٕا٘ ْٕٗ

 ٍقٞذ رلشمش حىقذٍِٞ ٕٗ٘ ٍخ عقذّخ ىٔ عْ٘حّخ ىزلؼْخ .

ٗفٜ حىقلخف : َععٚ حىشؿاو َْٝغاعٚ َعاْعٞخً، أٛ عاذح، ٗمازىل ارح عَاو ٗمغاذ. ٗماو ٍاِ     

الِس حىَقاذقش ، ٝقاخه: َعاعٚ ٗىٚ ؽاٞجخ عياٚ قاً٘ فٖا٘ عاخٍع عياٌٖٞ، ٗأمؼاش ٍاخ ٝقاخه  ُٗ رىال فاٜ 

عيٖٞخ، أٛ عَو عيٖٞاخ   ٕٗاٌ حىُغاعخسُ 
و 9ٙٔل 

، ّالكاظ حطغاخع حىَعْاٚ اىاٚ ٍعاخّٜ ٍْٖاخ حىعَاو  

ٗحىنغذ ،  قخه حىؾخعش
و 7ٓٔل 

 : 

 ِِ ُْ ُْف ىْى قذ َعؼً َػَشو ِػقَاىَ ٌْ ََرُشْك ىَْا َعثَذاً ... فََن  َعَؼً ِػقاَلً فَي

: ٝق٘ه حرِ عٞذٓ فٜ حىَلن       ُٜ اْع : َعاذٗ دُٗ حىؾاذ، َعاَعٚ َْٝغاَعٚ َعاْعٞخ ، ٗحىغَّ ُٜ اْع ٌ : للحىغَّ

َ٘ حْىَعاذٗ،  ِٜ حىَّاِزٛ ُٕا اْع َْٞظ ٍاِ حىغَّ ىَا َٗ َٚ ِرْماِش هللاو  ح اىا ْ٘ ىأ طََعاخىَٚ لفخْعاع ْ٘ رَِزىِل فغش قَ َٗ حْىقَْقذ، 

قَخَه: ىَ٘ َمخَّض فَخعْ  َٗ ُن٘ح اِىَٚ ِرْمِش هللاو  ٍْ ْغُع٘د لفخ ٍَ قََشأَ حْرِ  ح ىغعٞض َكظَّٚ ْٝغقو ِسَدحثاٜ ، َٗ ْ٘ َع

َضٙ  ـْ ِْْضٝو لىِظُ فِٜ حىظَّ َٗ حْىفِْعو مخىفعو ،  َٗ  ، ٌٜ : حْىنْغذ، ٗمو عَو ٍِ خٞش أَٗ َؽّش: َعْع ُٜ ْع ٗحىغَّ

مغااذ ، ٗأْعااَعٚ َغٞااشٓ : ؿعياأ  َٗ ٌِٖ: عَااو ىَُٖااٌ  ْٞ َعيَاا َٗ ااخ طَْغااَعٚو  ، َٗعااَعٚ ىَُٖااٌ  ََ ُمااوُّ َّْفااٍظ رِ
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ٖٔٗ 

قَ٘ىٔ طَ  َٗ او: قَاخَه حىّضؿاخؽ : ُٝقَاخه َْٝغَعٚ...   ََ َعٔ حْىَع ٍَ و ، أَٛ : أْدسك  َٜ ْع َعُٔ حىغَّ ٍَ خ رَيََغ  ََّ َعخىَٚ: لفَيَ

ْقض ػاََلع عؾَشس عْش وو َ٘ َُ قذ ريغ فِٜ َرىِل حْى أَِّّ َمخ
و 7ٔٔل  

 . 

ٗقذ رِّٞ حىضٍخؾشٛ فٜ أعخط حىزالغش أُ غٞش حىَؾٜ حىلغاٜ ٕا٘ ٍاِ حىَـاخص رق٘ىأ :       

َغـذ ، ٕٗ٘ ٝغعٚ اىٚ حىغخٝش، ٗطغخع٘ح اىٖٞاخ. ٗعاخعٞظٔ: عاعٞض ٍعأ ، ٍٗاِ للععٚ اىٚ حى

حىَـخص: ٕ٘ ٝغعٚ عيٚ عٞخىأ: ٝنغاذ ىٖاٌ ٗٝقاً٘ رَقاخىلٌٖ وو
و 7ٕٔل  

، ٗحعاظذه رقا٘ه أراٜ 

 قٞظ رِ حألعيض :

أعؼً ػيً جو تٍْ ٍاىل ... مو اٍشٌء فٍ شأّه عاع
و 7ٖٔل 

 

 

: عااذْ         ُٜ ااْع فِااٜ حْىَلااِذِٝغ:ؿااخء فااٜ ىغااخُ حىعااشد : للٗحىغَّ َٗ ااذِّ ...  َُ حىؾَّ اَِرح أَطٞااظٌ  (( ٌٗ ُدٗ

اخ  ٍَ َٗ ٌْ فََقيُّ٘ح  خ أَْدَسْمظُ ََ ِنَْٞش ، فَ ٌُ حىغَّ ِِ حْثظُٕ٘خ َٗعيَُٞن ىَِن َٗ  َُ ْ٘ ٌْ طَْغَع ّْظُ السَ فاََل طَؤْطُٕ٘خ ٗأَ ٌْ حىقَّ فَاخطَُن

. َعَعٚ اَِرح َعَذح، َٗعا ُٗ ُٜ َُْٕخ حىَعْذ ْع ٘ح وو ؛ فخىغَّ َُّ اَو، َٗعاَعٚ اَِرح فؤَطِ َِ َؾاٚ، َٗعاَعٚ اَِرح َع ٍَ َعٚ اَِرح 

 : ُٜ اع ًِ . ٗحىغَّ او ُعاذِّٛ رِاخىالَّ ََ ْعَْاٚ حىَع ََ َُ رِ اَِرح َمخ َٗ َٛ رِبِىَٚ،  ِّٜ ُعذِّ ِن َُ ْعَْٚ حى ََ َُ رِ اَِرح َمخ َٗ قََقذ ، 

   ِ ح اِىٚ ِرْمِش هللاَّ ْ٘ ىُُٔ طََعخىَٚ: }فَخْعَع ْ٘ َش قَ رَِزىَِل فُغِّ َٗ ُٗ حىقَْقُذ ،  َ٘ حىَعاْذ َِ حىغَّْعٜ حىَِّزٛ ُٕ ٍِ ؛ ٗىَٞظ 

ُْٞض َكظَّاٚ َْٝغاقُو  اْعٜ ىََغاَع َِ حىغَّ ا ٍِ ْ٘ مخَّاْض  قَاخَه: ىَا َٗ ُن٘ح اِىَٚ ِرْمِش هللاِ ،  ٍْ ْغُعٍ٘د: فخ ٍَ  ُِ ، ٗقشأَ حْر

 َ٘ ُؿِو ُٕ ْعًْٚ ٗحكٍذ ألَّّل طقُ٘ه ىِيشَّ ََ ُٜ ٗحىزَّٕخُد رِ ْع خُؽ: حىغَّ ؿَّ َْٝغَعٚ فِٜ حألَسك ِسَدحثِٜ . قَخَه حىضَّ

اٍو؛  ََ ف فِاٜ ُماوِّ َع ًِ حْىَعاَشِد حىظقاشُّ ِٜ فِاٜ َمااَل ْع خُؽ: أَفُو حىغَّ ؿَّ قَخَه حىضَّ َٗ َْٞظ ََٕزح رخْؽظِذحٍد.  ىَ َٗ  ،

 ِٔ ىِاا ْ٘ ْعَْااٚ قَ ٍَ َٗ ااَو.  َِ ااخ َع ٍَ ْعَْااخُٓ االَّ  ٍَ ااخ َعااعٚ  ؛  ٍَ ُِ ااِلَّ  ّْغااخ َْٞظ ىإِْلِ ُْ ىَاا أَ َٗ ىُاأُ طََعااخىَٚ: } ْ٘ ْْاأُ قَ ٍِ َٗ :

ْٞااٍش أَٗ َؽاشد َعااْعٜ ،  ِْ َخ ا ٍِ : حىَنْغاُذ، ٗماوُّ عَااٍو  ُٜ ااْع ِ ، فخْقِقاُذٗح. ٗحىغَّ ح اِىاٚ ِرْمااِش هللاَّ ْ٘ }فَخْعاَع

 ٌْ َو ىَُٖ َِ ٌْ : َع ِٖ ْٞ َعيَ َٗ  ٌْ ضٙ ُموُّ َّْفٍظ رَِخ طَْغعٚ ، َٗعَعٚ ىَُٖ ـْ ِْْضِٝو :}ىِظُ فِٜ حىظَّ َٗ ٗحىفعُو مخىفِْعِو ، 

َعأ َٗمَغَذ ، ٗأَْعَعٚ غٞشَٓ  ٍَ َٜ ؛ أَٛ أَْدَسك  اْع َعُٔ حىغَّ ٍَ خ رَيََغ  ََّ ىُُٔ طََعخىَٚ: فَيَ ْ٘ قَ َٗ : َؿَعئَ َْٝغَعٚ ... 

َِ ػاََلَع عْؾاشسَ  َُ اعَخعُٞو ٍٝ٘جٍز حْر َمخ َٗ ئ، قَخَه:  ََ ُْ ُِٝعَْٞٔ َعيَٚ َع حُء: أَهخَا أَ قَخَه حْىفَشَّ َٗ و،  ََ حىَع

ُ قَ  خُؽ: ُٝقَخُه أَِّّ ؿَّ فِاٜ َكاِذِٝغ َعٍَْش ؛ قخه حىضَّ َٗ  .ٔ َِّ ٌْ َُٝغا ىَا َٗ ْذ رَيَغ فِٜ َرىَِل حى٘قِض ػاََلَع َعْؾَشسَ َعاٍَْش 

 ِٜ اُع َِ حىغَّ ا ٍِ فخَعيَاش  ٍُ  َٜ ا ِٕ َٗ ِْ َعخَعخَٕخ فخطَْظأُ أَٛ عاخرَقَٖخ ،  ٍَ َّْٞخ:  ًّ حىذُّ ْؿَُٖٔ، فِٜ َر َٗ  ُ ًَ هللاَّ ، َمشَّ ٜد  َعيِ

 ٍُ َ٘ َْٝغَعٚ  ُٕ َٗ  ُْْٔ ِٕزشً َع اْعٜ مؤَّٖخ طَْغَعٚ رح خ ٝ يُاُذ حىَغيَزاش فِاٜ       حىغَّ ََ ُْْٖ ٍِ ّذحً فِٜ هَيَزِٖخ فنو   ـِ
وو
 و 7ٗٔل  

ِْ أَْسرَخرَِٖاخ ٝق٘ه حىفٍٜٞ٘ : لل      ا ٍِ اَو فِاٜ أَْخاِزَٕخ  َِ اَذقَِش َْٝغاَعٚ َعاْعًٞخ َع ُؿاُو َعيَاٚ حىقَّ َعَعٚ حىشَّ

اَلِس َرََٕذ اىَ  َعَعٚ اىَٚ حىقَّ َٗ َه  َٗ ِٔ َْٕش ْؾِٞ ٍَ َعَعٚ فِٜ  َٗ َُ ٍٔ َمخ ْؿ َٗ  ِّٛ وو َْٖٞخ َعيَٚ أَ
و 7٘ٔل  

  

اش       رِأ فُغِّ َٗ ُؿاُو ل }َْٝغاَعٚ  َعاْعٞخً ، اِرح لقََقاَذو ؛  ؿخء فٜ طاخؽ حىعاشٗط : لل ل َعاَعٚو حىشَّ

ُنا٘ح ، لٗو َعاَعٚ  ٍْ ْغاع٘د: فخ ٍَ  ُِ ِ  ، أَٛ فخْقِقُذٗح . ٗقََشأَ حر ح اِىَٚ رْمِش هللاَّ ْ٘ ىٔ طََعخىَٚ: }فخْعَع ْ٘ قَ

ْْأ: أََخاَز  ىٌَُٖ  ٍِ َٗ حغاُذ رُغاْشَعش ،  َؾاٚو ، صحَد حىشَّ ٍَ َوو ىٌَُٖ فَنَغَذ ، َٗعَعٚ: اِرح ل َِ ٌِٖ: لَع ْٞ َعيَ َٗ
ْؾاٜ ، ٗقٞاَو:  ََ ا حى ْ٘ اذِّ ٗفَا َُ حىؾَّ َ٘ ُدٗ ُٕا َٗ ِس ، لٗو َعاَعٚ: اِرح لَعاَذحو ،  َٗ فخ ٗحىَش َِ حىقَّ حىغَّعٜ رٞ

ُٛ ٗحالْمِ شحُد، موُّ رىَل رمشٓ ْش ـَ ُٜ حى ْع اْعٜ  حىغَّ قَاخَه حىشحعاذ: أفاو حىغَّ َٗ  ... ِّٜ ُِ حألَعشحرا حر

ْؾٜ وو ََ حْى
و 7ٙٔل  

  . 

        ٌْ ِٖ ااِذٝ ْٝ َِ أَ ْٞ ٌْ َْٝغااَعٚ رَاا ؿااخء فااٜ حىظلشٝااش ٗحىظْاا٘ٝش فااٜ طفغااٞش ق٘ىاأ طعااخىٚ : } ُّااُ٘سُٕ

  ٌْ ِٖ ااخِّ ََ ْٝ َ رِؤ َٗ
 (ٔ77 )

، ٝقاا٘ه : لل عااعٜ حىْاا٘س : حٍظااذحدٓ ٗحّظؾااخسٓ . ؽاازٔ رىاال رخؽااظذحد ٍؾااٜ   

خؽٜ ٗرىل أّٔ ٝلّح رٌٖ كٞؼَخ حّظقي٘ح طْٖ٘ٝخً رؾاؤٌّٖ مَاخ طْؾاش حألعاالً راِٞ ٝاذٛ حألٍٞاش حىَ
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ًُ ٗحىَٞاِٞ  ٗحىقخثذ ٗمَخ طغخا حىـٞخد رِٞ ٝذٛ حىخيٞفش . ٗاَّخ خـ رخىازمش ٍاِ حىـٖاخص حألٍاخ

ألُ حىْ٘س ارح مخُ رِٞ أٝاذٌٖٝ طَظعا٘ح رَؾاخٕذطٔ ٗؽاعشٗح رؤّأ مشحٍاش ىٖاٌ ٗألُ حألٝاذٛ ٕاٜ 

َغاال رٖااخ حألٍاا٘س حىْفٞغااش ٗرٖااخ رااخٝع٘ح حىْزااٜ ل فاايٚ هللا عيٞاأ ٗعاايٌ و عيااٚ حإِلَٝااخُ حىظااٜ ط

ٗحىْقش وو
  (ٔ71 )

  . 

ارُ حىغعٜ ٍؾٜ عشٝع ىنِ فٞٔ أٝنخ ٍعْٚ حىققذ ٍع رىال ٝعْاٜ ٍؾاٜ عاشٝع ٍاِ ؿٖاش     

 حىققذ ٗحىشغزش، ٕٗنزح.

ِٔ: اِرح لَّاا     حىِٜ، ٍَٗااخ ٝخااشؽ اىٞاأ حىيفااظ ٍااِ ٍعااخّٜ : لل لٗو َعااَعٚ رِاا َ٘ َؽااٚ اِىَااٚ حىاا َٗ ٗ ِٔ و رِاا ٌَّ
ٍْٞش  ِ َخ ٍِ ٍو  ََ َ٘ ٍـخٌص ، لٗو َعَعٚ: اِرح لَمَغَذو ؛ ٗموُّ َع ُٕ َٗ عخَٝش؛  ْقذُسٓ ٗكَْٞجٍِز }حىغِّ ٍَ  ُُ ٗٝن٘

ؼَاُو:  ََ ْْأ حى ٍِ َٗ خ  طَْغَعٚ  ، أَٛ طْنَغاُذ ،  ََ َضٙ موُّ َّْفٍظ ر ـْ ىٔ طََعخىَٚ: }ىظُ ْ٘ ْْٔ قَ ٍِ َٗ ؛  ٌٜ أَٗ َؽَش َعْع

شْ  ََ ُء! َْٝغَعٚ ىغخسٝش أَٛ: ْٝنغذ ىز ْٔ ٗفشؿٔ ووحى
و 79ٔل  

، ٕٗ٘ ٍِ حىَـخص ، قذ خاشؽ حىيفاظ  

ٍِ حىلقٞقش اىٞٔ ، ٗكقٞقظٔ حىَؾٜ ٗىنِ ٍؾٜ رغشعش ٕٗ٘ حىعذٗ ٗأسحٓ فٞٔ ؽٜء ٍِ حإلؿٖخد 

 ٗاطعخد ىيـغذ فيٞظ حىَؾٜ حىغشٝع فلغذ ، رو أعشع قيٞال ٍِ حىَؾٜ حىغشٝع .

 اىَثذث اىثاٍّ ػشش :

 شج ػ

حىعااشٗؽ : رٕااخد فااٜ فااع٘د ، ٗعااشؽ عشٗؿااخ ٗعشؿخّااخ: ٍؾااٚ ٍؾااٜ حىعااخسؽ ، أٛ :      

ِٔ ، َٗعاَشؽ : فاخس  حىزحٕذ فٜ فع٘د ، مَخ ٝقخه : دسؽ : ارح ٍؾٚ ٍؾاٜ حىقاخعذ فاٜ دسِؿا

رىل خيقش ىٔ
 (ٔ1ٓ )

، ٗقٞو ىينزع : عشؿخء ؛ ىنّٖ٘خ فٜ خيقظٖخ رحص عشؽ ، ٗطعاخسؽ ّلا٘:   

 طنخىع ، ٍْٗٔ حعظعٞش:

ج قيُال ػِ ٍذي غيىائناػش
 (ٔ1ٔ )

 
أٛ : حكزغٔ عاِ حىظقاعذ ، ٗحىعاشؽ : ق ٞاع ماخٌ ٍاِ حإلراو ، مؤّأ قاذ عاشؽ مؼاشس ، أٛ : 

 فعذ.

ؾٞشَ حىُعشؿخُ وو     ٍِ : عَشؽ ٝعُشؽ ، اِرح ٍَؾٚ  ّٜ قَخَه حألفَع َٗ ؿخء فٜ حىظٖزٝذ : لل
  (ٔ1ٕ )

  . 

لَعاَشَؽ فاٜ حىَذسؿاش ٗحىغايٌَّ ٗحىزٛ ٝ٘مق ٍعْٚ حىفعو حىـٕ٘شٛ فٜ حىقلخف ، رق٘ىأ : ل    

ااع ٍٗؾااٚ ٍْؾااٞشَ  ََ َْٝعااُشؽ ُعشٗؿااخً، ارح حْسطَقااٚ ، َٗعااَشَؽ أٝنااخ، ارح أفااخرٔ ؽاات فااٜ سؿياأ فََخ

حىُعْشؿخُ ٗىٞظ رخيقش ، فبرح مخُ رىل ِخْيقشً قيض: َعِشَؽ رخىنغاش، فٖا٘ أَْعاَشُؽ راِِّٞ حىَعاَشؽ وو
  (

ٔ1ٖ )
٘ حىَؾٜ ٗىنْٔ ٝخظيح فٜ طخقٞـ مٞفٞش ، ار اُ ٍعْٚ حىفعو ٝيظقٜ رخىَعْٚ حىعخً ٕٗ  

 حىَؾٜ فٖ٘ ٍؾٜ حىَظعشؽ .

حُء       حىاشَّ َٗ  ُِ ْٞ ٗٝ٘مق حىَعْٚ حرِ فخسط فٜ ٍعـاٌ حىَقاخٝٞظ رذقاش ، رق٘ىأ : لللَعاَشَؽو حْىَعا

َخاشُ  ْٟ ح َٗ َخاُش َعيَاٚ َعاَذٍد،  ْٟ ح َٗ َٞاٍو،  ٍَ َٗ ْٞاٍو  ٍَ ُه َٝاُذهُّ َعيَاٚ  َّٗ ٌُ ػاََلػَاشُ أُُفاٍ٘ه: حأْلَ ٞ ـِ حْى ٘د  َٗ َُ َعيَاٚ ُعا

ُْْٔ : َعِشَؽ َْٝعَشُؽ َعَشًؿخ ، اَِرح َفخَس أَْعَشَؽ  ٍِ ُٝقَخُه  َٗ ْقَذُس حأْلَْعَشِؽ،  ٍَ ُه: حْىَعَشُؽ  َّٗ حْسطِقَخٍء.َ حأْلَ َٗ ،

زُ  حْىَعْشَؿخُء: حىنَّ َٗ  ، ُُ ْؾَٞشَ حْىُعْشَؿخ ٍِ َؾٚ  ٍَ َعَشَؽ َْٝعُشُؽ اَِرح  َٗ قَخىُ٘ح: َعِشَؽ َْٝعَشُؽ ِخْيقَشً،  َرىَِل َٗ َٗ ُع، 

 . ُُ َِ حىَّْااخِط حْىُعْشَؿااخ اا ٍِ ااُع حأْلَْعااَشِؽ  َْ َؿ َٗ ااُع ُعااْشٌؽ ،  َْ ـَ حْى َٗ َِٞض حْىَعْشَؿااخُء،  َِّ ِخْيقَااشٌ فَِٖٞااخ، فَيِااَزىَِل ُعاا

َو وو ـَ َؾٚ َك ٍَ ُ اَِرح  ُٝقَخُه ىِْيُغَشحِد أَْعَشٌؽ، أِلََّّٔ َٗ
  (ٔ1ٗ )

   . 

قَْذ َعَشؽ َْٝعشُ             َٗ ْؾاٞش ووٗفٜ حىيغخُ : لل  ٍِ َؾاٚ  ٍَ ؽ ، َٗعُشؽ َٗعِشؽ َعَشؿخّاخً : 
  (ٔ1٘ )

 

، فخىفعو ٝؤطٜ رَعْٚ حىَؾٜ ٕٗ٘ قشٝذ ٍْٔ ٗىنْأ ٍؾاٜ فاٜ فاع٘د ٗحىَعاشٗف أُ حىَؾاٜ 

 فٜ حىقع٘د ال ٝغظقٌٞ ٗٝنُ٘ فٞٔ َعَشؿخً ، ٗىزىل خقـ رٖزٓ  حىنٞفٞش .
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ُٗف       حىاااشُّ َٗ الثَِناااشُ  ََ قاااخه طعاااخىٚ: } طَْعاااُشُؽ حْى
 (ٔ1ٙ )

  { ،  َُ ِٔ َْٝعُشُؿااا٘   فَرَيُّااا٘ح فِٞااا
 (ٔ17 )

   ،

ٗحىَعخسؽ : حىَقخعذ ، قخه طعخىٚ : }رٛ حىَعخسؽ 
 (ٔ11 )

، ٗىٞيش حىَعاشحؽ عاَٞض ىقاع٘د   

ٌُ حى ِّٞاذُ  حىذعخء فٖٞخ اؽخسس اىٚ ق٘ىٔ : } ِٔ َْٝقَعُذ حْىَنيِ ْٞ   اِىَ
 (ٔ11 )

، ٝقا٘ه حىقشهزاٜ فاٜ ق٘ىأ   

حىشُّ  َٗ الثَِنشُ  ََ ُٗف  أٛ طقعذ فٜ حىَعخسؽ حىظٜ ؿعيٖخ هللا ىٖاٌ ووطعخىٚ : لل }طَْعُشُؽ حْى
  (ٔ1ٓ )

  ،

ٝق٘ه حىشحغذ حألففٖخّٜ فٜ حىَفشدحص فٜ غشٝاذ حىقاشحُ : للحىُعاُشُٗؽ : رٕاخٌد فاٜ فاع٘د 

... َٗعَشَؽ ُعُشٗؿخً َٗعَشَؿخّخً: ٍؾٚ ٍؾٜ حىَعخِسِؽ. أٛ: حىزحٕذ فٜ فع٘د ، مَخ ٝقخه: دسؽ : 

 ِٔ وو ارح ٍؾٚ ٍؾٜ حىقخعذ فٜ َدَسِؿ
  (ٔ1ٔ )

، ففٜ ل عشؽ و ّـذ ٍعْٚ ل ٝقظشد ٍاِ ل ٍؾاٚ  

و ، ٗىنْاأ ٍؾااٜ خااخؿ ىااٞظ ىنااو ٍؾااٜ ، فٞنااُ٘ ٍؾااٜ ىَااِ أفااخرٔ فااٜ سؿياأ فااال ٝغااظقٌٞ 

رَؾٞظٔ ٕٜٗ ٍؾٞش حىعشؿخُ ، ٗحىَعْٚ حٟخش : ٕٗ٘ ٍخ أسدّخٓ ٍؾٞش حىقخعذ فٜ دسؿٔ ، أٗ 

حىااشُّ ٕاا٘ حىاازٕخد فااٜ فااع٘د ، ٍْٗاأ  َٗ الثَِنااشُ  ََ ِٔ  ُٗف  ، ٗق٘ىاأ طعااخىٚ : }}طَْعااُشُؽ حْى فَرَيُّاا٘ح فِٞاا

 َُ  مَخ أعيفْخ .،    َْٝعُشُؿ٘

 

 اىَثذث اىثاىث ػشش :

 فصو

      ِٔ ا ْٞ ِْْذٛ فُق٘الً: اِرح َخَشؽ. ٗفَقاو ٍّْاٜ اِىَ ٌُ ٍِ ِع ُٝقَخه: فَقو فال َٗ ؿخء فٜ حىظٖزٝذ : لل 

مظخٌد: اِرح َّفَز وو
  (ٔ1ٕ )

   ، 

كٞش، أٛ خشَؽ ووٝق٘ه حىـٕ٘شٛ : للٗفََقَو ٍِ حىْخ
  (ٔ1ٖ )

 .  

ِْ رَيَاِذ َماَزح َْٝفِقاُو فُُقا٘اًل؛  َِ حىَّْخِكَٞاِش أَٛ َخاَشَؽ. ... ٗفََقاَو َعا ٍِ ٗؿخء فٜ حىيغخُ : للٗفََقَو 

 قَخَه أَر٘ رَإٝذ :

ِؾٞلخ ٍُ ِٔ أَٗ  ٍُؾخكخً رِ ِؽُٞل حىفُُق٘ه، رعُٞذ حىُغفُ٘ه، ... ااِلَّ  َٗ
 (ٔ1ٗ )

   

 ٌُ ُٝقَخُه: فََقو فاَُل َٗ ِّْٜ اِىٞٔ ِمظَخٌد اِرح َّفََز ... فَفََقاَو ...  ٍِ ِْْذٛ فُُق٘اًل اِرح َخَشَؽ ، ٗفََقَو  ِْ ِع ٍِ
ْقَذُسُٓ حىفُُق٘ه وو ََ خ فَ ًٍ َُ اَلِص ْقَذُسُٓ حىفَْقو، ٗاِرح َمخ ََ حقًِعخ فَ َٗ  َُ حقًِعخ ، ٗاِرح َمخ َٗ َٗ خ  ًٍ ُُ اَلِص َُٝن٘

 

 (ٔ1٘ )
 . 

خ فَقَ        ََّ ىَ َٗ ٌْ قَخَه هللا طعخىٚ : } يَِض حْىِعُٞش قَخَه أَرُُٕ٘
 (ٔ1ٙ )

، أَٛ: خشؿض 
 (ٔ17 )

  .  

ُِْ٘د        ـُ خ فََقَو هَخىُُ٘ص رِاخْى ََّ ٗفٜ ق٘ىٔ طعخىٚ : }فَيَ
 (ٔ11 )

، أٛ ٍؾاٚ رٖاٌ ، ٗحّفقاو عاِ  

ٍنخّاأ ٗطااذرش أكاا٘حىٌٖ ، ٗسطاازٌٖ ، أٗ عااخس رٖااٌ ٗق عٖااٌ عااِ ٍ٘مااعٌٖ
 (ٔ11 )

ؿااخء فااٜ ،  

ْعَْٚ فَ  ٍَ َٗ ٌُ حىظلشٝش ٗحىظْ٘ٝش : لل قَُشحُٕ َٗ  ٌْ َغخِمَُْٖ ٍَ ُصٗح  َٗ خ ـَ ْٛ طَ ، أَ ٌْ ِٖ حْرظََعَذ رِ َٗ ُِْ٘د: قَ ََع  ـُ َقَو رِخْى

ُٗٓ اِىَاٚ حْىفَخ ٌَّ َعاذُّ ِء ػُا ْٜ ا ِِ حىؾَّ ِء َعا ْٜ ا َُّ أَْفئَُ فَْقُو حىؾَّ ظََعذد أِلَ ٍُ َ٘ فِْعٌو  ُٕ َٗ َْْٖخ  ٍِ ِعاِو حىَّظِٜ َخَشُؿ٘ح 

خِهوو فَقَخىُ٘ح فََقاَو َّْفَغأُ َكظَّاٚ َفاخسَ  ََ ْفُع٘ىَأُ ىَِنْؼاَشِس حاِلْعاظِْع ٍَ ّْفََقاَو، فََلاَزفُ٘ح  ْعَْاٚ ح ََ رِ
  (ٕٓٓ )

  ،

فِٜ حْىَلِذِٝغ:  ٌِٖٞذ  َٗ َ٘ َؽ خَص أَٗ قُظِو فَُٖ ََ ِ فَ ِْ فََقَو فِٜ َعزِِٞو هللاَّ ٍَ 
  (ٕٓٔ )

  ِْ ٍِ ، أَٛ : َخَشَؽ 

رَيَِذِٓ  َٗ  ِٔ ِْْضىِ ٍَ
 (ٕٕٓ )

 . 

ْخ حىَعْٚ حىذقٞ  ىٖزٓ حىيفرش ، ٗمٞح ٝنُ٘ حىفعاو ٍقظشراخ ٍاِ ٍِ حٟٝش ٗحىلذٝغ ٝظزِٞ ى      

حىَؾااٜ ، فااال ٝنااُ٘ حىفقااو اال رخىَؾااٜ ، ٗحىَؾااٜ ْٕااخ ٍخقاا٘ؿ رااؤُ ٝنااُ٘ فٞاأ حّفقااخه 

ٗحّق خع ٗحرظعخد ٗفٞٔ ٍؾٜ ىيقظخه مَخ ٕ٘ ٗحمق ٍاِ حٟٝاش ٗحىلاذٝغ ، ٍٗاخ عاز  ٍاِ ماالً 

 إٔو حىَعخؿٌ .
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 اىَثذث اىشاتغ ػشش : 

 قََصذ

ُٝقَاخه:        َٗ حىفعو ققذ ٝققذ ققذح ٗحىققذ فٜ حألفو اطٞخُ حىؾٜء ، ٝقا٘ه حألصٕاشٛ : لل

ْؾااَِٞل  ٍَ حْقِقااْذ فِااٚ  َٗ ْخظَااخٍه فَُخااٍ٘س  ٍُ ِّ٘ٝخً ، قَااخَه هللا طعااخىٚ : } ؾااٚ َعاا ٍَ ْؾااٞٔ اِرح  ٍَ ققااذ فاااَلُ فِااٜ 

ِٞش  َِ ُص حْىَل ْ٘ حِص ىََق َ٘ َُّ أََّنَش حاْلْف طَِل اِ ْ٘ ِ َف ٍِ حْغُنْل  َٗ
 (ٕٖٓ )

، ٗحقظقذ فاَلُ فِٜ أٍاشٓ:   

اِرح حعظقخً وو
  (ٕٓٗ )

  . 

ِء ، طَقُُ٘ه : قَقاْذطُٔ ٗققاْذُص ىَأُ ٗققاْذُص       ْٜ ؿخء فٜ ىغخُ حىعشد : للٗحىقَْقُذ: اِطٞخُ حىؾَّ

ُٓ وو  َ٘ ُص   َّْل ْ٘ ْعًْٚ... ٗقََقْذُص قَْقَذٓ: ََّل ََ اِىٞٔ رِ
 (ٕٓ٘ )

  . 

حىَؾااٜ ، ٝقاا٘ه حىـاإ٘شٛ : للٗحىقَْقااُذ: رااِٞ ٗحىلقٞقااش أُ حىَعْااٚ ٕاا٘ حالقظقااخد فااٜ      

ْؾَٞلو وو ٍَ ٌُ ٍقظِقٌذ فٜ حىْفقش . ٗق٘ىٔ طعخىٚ: لٗحْقِقْذ فٜ  حإلعشحف ٗحىظقظٞش. ٝقخه: فال
  (ٕٓٙ 

)
ِٔ فٜ حىَؾٜ ٝشحد رٔ عذً حإلعشحف فٞٔ ..    . فخىيفظ عيٚ ٗمعٔ مذ حإلعشحف ٗفٜ حعظعَخىِ

حْىقَقْ       َٗ قذ حقظقاذ ووٝق٘ه حرِ عٞذٓ فٜ حىَلنٌ : لل َٗ ء: خالف حإلفشحه ،  ْٜ ذ فِٜ حىؾَّ
  (ٕٓ7 

)
، ٗقذ ؿعئ حىضٍخؾشٛ فٜ أعخط حىزالغاش ٍاِ حىَـاخص رق٘ىأ : للٍاِ حىَـاخص : ققاذ فاٜ   

ٍعٞؾااظٔ ٗحقظقااذ ، ٗققااذ فااٜ حألٍااش ارح ىااٌ ٝـااخٗص فٞاأ حىلااّذ ٗسمااٜ رخىظّ٘عااو ... ٗعااٞش          

قخفذ وو
  (ٕٓ1 )

  . 

شٝذ حىلذٝغ ٗحالػش الرِ حالػٞش ٍخ خشؽ حىٞٔ حىفعو ٍِ ٍعخّٜ ، ٗٗسد فٜ حىْٖخٝش فٜ غ      

 ِٔ فِٞ َٗ حىقَْقَذ حىقَْقَذ        طَْزيُُغ٘ح   ٍْٗٔ : لل
  (ٕٓ1 )

ِ٘س فِٜ   ٍُ َِ حأْلُ ٍِ ٌْ رخىقَْقذ  ُْٞن ْٛ : َعيَ ، أَ

ُْْقاٌ٘د َعيَاٚ حىْ  ٍَ  َ٘ ُٕا َٗ  ، ِِ ْٞ َِ حى َّاَشفَ ْٞ َعو رَ َ٘ َ٘ حى ُٕ َٗ حْىفِْعِو،  َٗ اذ، ٗطْناشحُسٓ حىقَ٘ه  ْقاَذِس حىَئمِّ ََ
َخُش  ْٟ حْىَلِذُٝغ ح َٗ ٌْ َْٕذٝخً قخِفذحً  ىيظؤمٞذ  ...  ُْٞن َعيَ

  (ٕٔٓ )
ْعظذالً وو   ٍُ ْٛ هَِشٝقًخ  أَ

  (ٕٔٔ )
   . 

ِٛ : حْسرَاْع َعيَاٚ َّْفِغاَل 
َٗ لحْقِقْذو رِاَزْسِعَل ، أَ ْؾِِٞل  ٍَ َٗ لحْقِقْذو فِٜ  ٗفٜ ٍخظخس حىقلخف : لل 

وو
  (ٕٕٔ )

 .   

ًِ٘ٝخ وو ْغظَ ٍُ َؾٚ  ٍَ ِٔ اِرح  ْؾِٞ ٍَ ٌُ فِٜ  قََقَذ فاَُل َٗ ٗفٜ حىيغخُ أٝنخ : لل
  (ٕٖٔ )

   . 

 ُُ ُِ ٗحألَعاخط : حىقَْقاُذ : اِْطَٞاخ فِاٜ حىيغاخ َٗ ِْ قزئ رق٘ىأ : لل ٍَ ٗفٜ طخؽ حىعشٗط ٗحف  حىضرٞذٛ 

ِء ، ُٝقَخه: قََقْذُص ىَُٔ ٗ ْٜ ُش ووحىؾ ٍْ قََقْذص اِىٞٔ ، ٗاِىَٞل قَْقِذٛ . ٗأَْقَقَذِّٜ اِىٞل حألَ
  (ٕٔٗ )

   . 

ْؾَِٞل      ٍَ حْقِقْذ فِٜ  َٗ ٗفٜ ق٘ىٔ طعخىٚ : }
 (ٕٔ٘ )

، ىَخ ّٖخٓ عِ حىخي  حىزٌٍٞ سعاٌ ىأ حىخيا   

ْؾَِٞل  أٛ طّ٘عو فٞٔ ، ٗحىققذ : ٍخ رٞ ٍَ حْقِقْذ فِٜ  َٗ ِ حىنشٌٝ حىزٛ ْٝزغٜ أُ ٝغظعَئ فقخه : }

حإلعشحع ٗحىزوء ؛ أٛ ال طذد درٞذ حىَظَخٗطِٞ ٗال طؼاذ ٗػاذ حىؾا خس 
 (ٕٔٙ )

، ٝقاخه : ُٝقَاخُه  

ًِ٘ٝخ  ْغاظَ ٍُ َؾٚ  ٍَ ِٔ اَِرح  ْؾَٞظِ ٍِ ٌُ فِٜ  قََقَذ فاَُل
 (ٕٔ7 )

َٜ ، ٗىناِ ىاٞظ   ، فاؤسحد راخىيفظ ل قَقاذ و حىَؾا

 حىَؾٜ عيٚ حهالقٔ رو ٕ٘  خخؿ ٍغظ٘ رِٞ حىَؾٜ حىغشٝع ٗحىَؾٜ حىز ٜء . 

 

 اىَثذث اىخاٍظ ػشش :

 ٍشً

ل ٍؾٜ و ، ٕٗ٘ حىفعو حىزٛ ؿعيْاخٓ عْ٘حّاخ ىيزلاغ ٕٗا٘ عاخً ٝناُ٘ ىيغاشٝع ٗحىز اٜء ،      

ٗٝنُ٘ ىإلّغخُ ٗىغٞشٓ  ٗٝؾاَو ماو ٍؾاٜ ارح ىاٌ ٝخقاـ مَاخ رْٞاخ فاٜ غٞاشٓ ٍاِ حألفعاخه 

، ٝق٘ه حراِ حىَظقخسرش فٜ حىَعْٚ ٗحىظٜ ٝـَعٖخ حىَعْٚ حىعخً ٕٗ٘ ٍخ طْخٗىْخٓ فٜ ٕزح حىَزلغ 

فخسط فٜ حىَـَو : للحىَؾٜ: ٍؾاٜ حإلّغاخُ ٗغٞاشٓ وو
  (ٕٔ1 )

، ٕٗازح حىَعْاٚ ٕا٘ حىَغاظقش  
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ْؾاَٞشُ   َِ ٌُ حى ْؾاٞخً ٗحالْعا ٍَ َؾاٚ  ٍَ ْعاشٌٗف  ٍَ  ُٜ ِٔ ٍِ حىفعاو حىَعاشٗف فاهللحىَْؾ فٜ رٞخُ أفو ٗمِع

وو
  (ٕٔ1 )

 . 

ؽا٘ح، ٕٗاٜ كغاْش ٍؾٞض ٍّٗؾٞض ٗطَّؾاٞض، ٍٗخؽاٞظٔ، ٗطَخؿخء فٜ أعخط حىزالغش : لل      

 حىَؾٞش ٗحىَؾٜ، ٗسؿو ٍّؾخء اىٚ حىَغخؿذ " رؾش حىَّؾخثِٞ ". ٗقخه حىْخرغش:

اُه أثقاهِ  َّ َسي د عهو اىخيُقح ٍّشاء تأقُذِدِه ... إىً أوَلِخ اىزُّ
 (ٕٕٓ )

 

ٍِٗ حىَـخص: ٍؾٚ ر ْٔ، ٗأٍؾخٓ حىّذٗحء، ٗحعظَؾاٞض رخىاذٗحء، ٗؽاشرض ٍؾا٘حً، ٍٗؾاٞض     

ء، ٍْٗأ: ٍؾاض حىَاشأس: مؼاشص أٗالدٕاخ ٍؾاخًء ، ّٗخقاش ٍخؽاٞش: ٗالدس، ٍؾاٞخً مؼٞاشحً ٍاِ حىاذٗح

ٍْٗٔ: حىَخؽٞش ٗحىَ٘حؽٜ عيٚ حىظفخإه. ٗاُ فالّخً ىازٗ ٍؾاخٍء ، ٍٗاخه رٗ ٍؾاخء: رٗ َّاخء  ... 

ٗأٍؾٚ حىقً٘ : مؼاشص ٍ٘حؽاٌٖٞ ، ٗطقا٘ه : أٍؾاْٞخ ٍٗاخ أٍؾاْٞخ ، ٕٗا٘ َٝؾاٜ رٞاٌْٖ رخىَْاخثٌ 

((ٍؾٞخً ، ٍّٗؾٚ حألٍش طَؾٞشً 
  (ٕٕٔ )

، ّالكظ مؼشس ٍاخ خاشؽ اىٞأ ل ٍؾاٚ و ٍاِ حىَعاخّٜ ،   

 ٗٝلنٌ طعِٞٞ حىَعْٚ حىغٞخا ٗحىقشحثِ ٗحالعظعَخه . 

ْؾٞشُ  ؿخء فٜ ىغخُ حىعشد :       َِ ْؾٞش ... ٗحى َِ ْؾٞخً ٗحالعٌ حى ٍَ ؾٜ  َْ ٍَؾٚ َٝ ََؾٜ ٍعشٗف  لل حى

ْؾاٞخً ؿاخ ٍَ ؾاٚ ، ٗكناٚ عاٞز٘ٝٔ أَطٞظأ  ٍَ ْؾاٜ اِرح  ََ إٗح رخىَقاذس عياٚ غٞاش فِْعيأ َمْشد ٍاِ حى

ٗىٞظ فٜ موِّ ؽٍٜء ٝقخه رىل اَِّخ ٝلنٚ ٍْٔ ٍخ ُعَع ... ٗمو ٍغظَشد ٍاخٍػ ٗاُِ ىاٌ ٝناِ ٍاِ 

حىلٞ٘حُ ، فٞقخه : قذ ٍؾٚ ٕازح حألٍَاش ٗفاٜ كاذٝغ حىقخعاٌ راِ ٍلَاذ فاٜ سؿاو َّاَزَس أَُ َُٝلاؾَّ 

ؾاٚ ،  ٍَ ِؾٜ ٍخ َسِمذ ٗٝشَمُذ ٍاخ  َْ ْْفُاُز ى٘ؿٖأ ػاٌ ُٝعا٘د ٍاِ قخراو ٍخِؽٞخً فؤَْعٞخ ، قخه َٝ أَٛ أَّأ َٝ

ؾٜ ٍِ رىل حىَ٘مع موَّ ٍخ سِماذ فٞأ  َْ ْؾٜ ػٌ َٝ ََ ض فٞٔ عِ حى ـَ فٞشمذ اِىٚ حىَ٘مع حىزٛ َع

ؽاخس ٗحىَخِؽاٞشُ حإِلراو ٗحىغاٌْ  ُ٘ ؾاخسُ حى َُ َٞاش ٗحى َِ ِؾٜ راِٞ حىْاخط رخىَّْ َْ خُء حىزٛ َٝ ؾَّ ََ ٍِ هشٝقٔ ٗحى

٘حؽٜ حعٌ ٝقع  ََ عيٚ حإِلرو ٗحىزقش ٗحىغٌْ قخه حرِ حألَػٞش ٗأَمؼش ٍخ ٝغظعَو ٍعشٗفش ٗحىـَع حى

ؾاٜ ٍؾاخء اِرح مؼاشص  َْ َؾاْض اِراو رْاٜ فاالُ طَ ٍَ ؾاخء مؼُاشص أَٗالُدٕاخ ٗٝقاخه  ٍَ َؾاْض  ٍَ فٜ حىغٌْ ٗ

خء ٍْٗٔ قٞو حىَخؽٞشُ وو ؾخء حىََّْ ََ ٗحى
  (ٕٕٕ )

 . 

َؾاٚ َٝ      ٍَ َُ ٗأفنو ٍِ ٝ٘مق حىَعْٚ حىفٍٜٞ٘ فٜ حىَقزخف ، ٝقا٘ه : لل ْؾاًٞخ اَرح َماخ ٍَ ِؾاٜ  َْ
حىظَّْناِعِٞح وو َٗ َضِس  َْ َٝظََعاذَّٙ رِاخْىَٖ َٗ َؾاخسٌ  ٍُ اُع  َْ ـَ حْى َٗ اخٍػ  ٍَ  َ٘ ْٗ رَِ ٞجًخ فَُٖ َُ أَ ِٔ َعِشًٝعخ َمخ ْٞ َعيَٚ ِسْؿيَ

  (

ٕٕٖ )
 . 

ٕٗزح حىفعو ٕ٘ حىزٛ َٝؼو حىَعْٚ حىَشمضٛ حىزٛ طقظشد ٍْٔ مو حىَعخّٜ حىظاٜ طْخٗىْخٕاخ      

رمش حٟٝخص حىظاٜ ٗسدص فاٜ حىقاشحُ حىناشٌٝ حىظاٜ حكظا٘ص عياٚ ٕازح حىيفاظ ، فٜ حىزلغ ، ٗعؤ

ِؾاٜ َعياٚ  َْ َٝ ِْ ٍَ  ٌْ ُْْٖ ٍِ َٗ  ِٔ ِؾٜ َعيٚ رَْ ِْ َْ َٝ ِْ ٍَ  ٌْ ُْْٖ َِ ِْ ٍخٍء فَ ٍِ ُ َخيََ  ُموَّ َدحرٍَّش  هللاَّ َٗ قخه طعخىٚ : } 

ا ٍَ  ُ ِؾاٜ َعياٚ أَْسرَاٍع َْٝخيُاُ  هللاَّ َْ َٝ ِْ ا ٍَ  ٌْ ُْْٖ ٍِ َٗ  ِِ ْٞ خ َٝؾاخُء  ِسْؿيَ
 (ٕٕٗ )

  ِِ ْكَ ِعزاخُد حىاشَّ َٗ ، ٗقاخه : }

َُ قاخىُ٘ح َعاالٍخً   ِٕيُ٘ ٌُ حْىـاخ اِرح خاخهَزَُٖ َٗ ّاخً  ْ٘ َُ َعيَاٚ حأْلَْسِك َٕ ُؾا٘ َْ َٝ َِ حىَِّزٝ
 (ٕٕ٘ )

 ،  ٗقاخه : } 

ِؾٜ َعيَٚ حْعظِْلَٞخٍء   َْ خ طَ ََ خَءْطُٔ اِْكَذحُٕ ـَ فَ
 (ٕٕٙ )

اخ َٝنخُد حْىزَْشُا َْٝخ َُح أَْرقا ،  ٗقخه :}  ٌْ ُميََّ خَسُٕ

٘ح   ٍُ ٌْ قاخ ِٖ ْٞ ٌَ َعيَا اِرح أَْظيَا َٗ  ِٔ ح فِٞ ْ٘ َؾ ٍَ  ٌْ أَمخَء ىَُٖ
 (ٕٕ7 )

ٌُ حأْلَْسَك  ، ٗقاخه :}  َ٘ حىَّاِزٛ َؿَعاَو ىَُنا ُٕا

ِٔ حىُُّْؾاُ٘س   ا ْٞ اِىَ َٗ  ِٔ ِْ ِسْصقِا ا ٍِ ُميُا٘ح  َٗ َْخِمزَِٖاخ  ٍَ ُؾا٘ح فِاٜ  ٍْ َرىُ٘اًل فَخ
 (ٕٕ1 )

اِؼ فِاٜ  ، ٗقاخه :}  َْ ال طَ َٗ
زخَه هُ٘الً  حأْلَْسِك  ـِ ِْ طَْزيَُغ حْى ىَ َٗ ِْ طَْخِشَا حأْلَْسَك  َشكخً اََِّّل ىَ ٍَ

 (ٕٕ1 )
ِؼ فِٜ   َْ اَل طَ َٗ ، ٗقخه :}

ْخظَخٍه فَُخٍ٘س  ٍُ َ اَل ُِٝلذُّ ُموَّ  َُّ هللاَّ َشًكخ اِ ٍَ حأْلَْسِك 
 (ٕٖٓ )

  . 

ُ  ٗقخه :}     َِ ااِلَّ اَِّّٖ ْشَعيِٞ َُ َِ حْى ٍِ خ أَْسَعْيَْخ قَْزيََل  ٍَ حاِ َٗ َ٘ َُ فِٜ حأْلَْعا ُؾ٘ َْ َٝ َٗ  ًَ َُ حى ََّعخ   ٌْ ىََٞؤُْميُ٘
 (

ٕٖٔ )
ِٔ  ، ٗقخه :}   ا ْٞ ّْاِضَه اِىَ ال أُ ْ٘ ِؾاٜ فِاٜ حأْلَْعا٘حِا ىَا َْ َٝ َٗ  ًَ ُعِ٘ه َٝؤُْمُو حى َّعاخ قخىُ٘ح ٍخِه َٕزح حىشَّ َٗ
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ٖٔ1 

َعُٔ َِّزٝشحً   ٍَ  َُ يٌَل فََُٞن٘ ٍَ
 (ٕٖٕ )

ْٕ  ، ٗقخه :}  ٌْ أَ ٌْ َم ِْٖذ ىَُٖ َٝ ٌْ َُ فِٜ أَفَيَ ُؾ٘ َْ َٝ ُِ َِ حْىقُُشٗ ٍِ  ٌْ يَْنَْخ قَْزيَُٖ

  َٚ َٝخٍص أِلُٗىِٜ حىُّْٖ َٟ َُّ فِٜ َرىَِل  ٌْ اِ ِٖ َغخِمِْ ٍَ
 (ٕٖٖ )

  ٌْ ِٖ ِْ قَاْزيِ ا ٍِ ْٕيَْنَْاخ  ٌْ أَ ٌْ َم ِْٖذ ىَُٖ َٝ ٌْ ىَ َٗ ، ٗقخه :}أَ

َٝخٍص أَفاََل  َٟ َُّ فِٜ َرىَِل  ٌْ اِ ِٖ َغخِمِْ ٍَ َُ فِٜ  ُؾ٘ َْ َٝ ُِ َِ حْىقُُشٗ ٍِ َُ ُع٘ ََ  َْٝغ
 (ٕٖٗ )

   . 

ِٔ  ؛ مخىلٞاش ٗحىلا٘ص، ٗطغاَٞش       ِؾاٜ َعياٚ رَْ ِْا َْ َٝ ِْ ا ٍَ  ٌْ ُْْٖ َِ ؿخء فٜ حىزلش حىَذٝذ : لل } فَ

كشمظٖخ ٍؾٞخً ، ٍع مّٖ٘خ صكفخً 
 (ٕٖ٘ )

، حعاظعخسس ، مَاخ ٝقاخه فاٜ حىؾاٜء حىَغاظَش: قاذ ٍؾاٚ 

ٌْ ٕزح حألٍش عيٚ ٕزح حىَْو، أٗ عيٚ هشٝ  حىَؾخميش ؛ ىازمش حىض ُْْٖ ا ٍِ َٗ حكاح ٍاع حىَخؽاِٞ. } 

ِؾااٜ َعيااٚ أَْسرَااٍع   مخىزٖااخثٌ  َْ َٝ ِْ اا ٍَ  ٌْ ُْْٖ اا ٍِ َٗ ِِ   مخإلّغااخُ ٗحى ٞااش، }  ْٞ ِؾااٜ َعيااٚ ِسْؿيَاا َْ َٝ ِْ اا ٍَ
ٗحى٘كؼ وو

  (ٕٖٙ )
 . 

اخ أَماخَء  ٗحىخالفش حىَؾٚ حالّظقخه ٍِ ٍنخُ اىٚ ٍناخُ رابسحدس ، قاخه هللا طعاخىٚ: }        ُميََّ

 ِٔ ح فِٞا ْ٘ َؾ ٍَ  ٌْ   ىَُٖ
 (ٕٖ7 )

   ِٔ ِؾاٜ َعياٚ رَْ ِْا َْ َٝ ِْ ا ٍَ  ٌْ ُْْٖ ا َِ ، } فَ
 (ٕٖ1 )

   َُ ُؾا٘ َْ اىاٚ آخاش حالٝاش } َٝ

ّخً   ْ٘ َعيَٚ حأْلَْسِك َٕ
 (ٕٖ1 )

َْخِمزَِٖاخ، }   ٍَ ُؾ٘ح فِاٜ  ٍْ   فَخ
 (ٕٗٓ )

ٗٝنْاٚ رخىَؾاٚ عاِ حىََْٞاش ،   

ٌٍ  قاخه: } اٞ َِ ااخٍء رَِْ ؾَّ ٍَ اخٍص  ََّ َٕ  
  (ٕٗٔ )

ِؾااٜ راِٞ  َْ ااخُء حىازٛ َٝ ؾَّ ََ َؾااخسُ  ، لل ٗحى َُ َٞاِش ٗحى حىَّْااخِط رخىََّْ

َؽااخسُ وو ُ٘ حى
  (ٕٕٗ )

، ٗٝنْااٚ راأ عااِ ؽااشد حىَغااٖو فقٞااو ؽااشرض ٍؾااٞخ ٍٗؾاا٘ح ، ٗحىَخؽااٞش   

حالغْخً ، ٗقٞو حٍشأس ٍخؽٞش مؼش أٗالدٕخ ، ّـذ فٜ حىفعو ل ٍؾٚ و قذ غياذ عيٞأ حالعاظعَخه 

 حىلقٞقٜ ، ٕٗ٘ حألفو ٍٗخ ٗمع . 

 

 

 اىَثذث اىغادط ػشش :

 ٍعٍ

ِنااٜ ٍَ      َْ َنااٚ حىؾااُٜء َٝ ٍَ ِنااّٞخً َرَٕااَذ ، ؿااخء فااٜ ىغااخُ حىعااشد : لل ٍُ ِنااٜ  َْ َنااٚ حىؾااُٜء َٝ

َعيَاٚ حألٍَاش  َٗ َنٚ فِٜ حألٍَش  ٍَ َرََٕذ ؛ حألَخٞشس َعيَٚ حْىزََذِه ، ٗ َٗ حً : َخاَل  ّ٘ ُن ٍُ ٍَنخء ٗ ِنّٞخً ٗ ٍُ
ِٔ فِٜ رَخِد فَعُ  ِٔ ، َّخِدٌس ِؿٜء رِ ْٞ ٘  َعيَ ُن َْ ٍَ ٌش  ٍْ ح ، ٗأَ ًّ٘ اخَص ٍُن ٍَ َنٚ رَِغزٞئ:  ٍَ ٘ه رِفَْظِق حْىفَخِء ، ٗ

َنااٞض حألٍَااَش: أَّفزطاأ ...  ٍْ َنااٚ حألٍَااَش: أَّفاازٓ ، ٗأَ ٍْ ٍَنااخء: َّفَااَز ، ٗأَ َنااٚ فِااٜ حألٍَااش  ٍَ ٗ ،

قُاِ٘د ٗحىقاعِ٘د،  َ٘ ْؼاَو حى ٍِ ح  ًّ٘ ُنا ٍُ ح ٗ ًّ٘ ُنا ٍَ ُص َعيَاٚ حألٍَاش  ْ٘ َنا ٍَ ِناّٞخً ٗ ٍُ ُْٞض َعيَاٚ حألٍَاش  َن ٍَ ٗ

ََٕزح أٌٍَش  ِٔ  ووَٗ ْٞ ٘  َعيَ ُن َْ ٍَ
  (ٕٖٗ )

 . 

َنٚوو       ٍَ ِْٞش:  ذَّ فِٜ حىغَّ ٍَ ٗٝق٘ه حرِ ٍْر٘س أٝنخ : لل ٗ
  (ٕٗٗ )

، ٝق٘ه حىشحصٛ فٜ ٍخظخس  

ِناٜ  َْ اِش َٝ ٍْ َنٚو فِٜ حأْلَ ٍَ َٗ ل ِنًّٞخو َرََٕذ ،  ٍُ ِنٜ رِخْىَنْغِش ل َْ ُء َٝ ْٜ َنٚو حىؾَّ ٍَ حىقلخف : لل ل

ْٞضُ  َناا ٍَ َٗ ل َنااخًءو َّفَااَز ،  ٍَ ٌِ ل ااٞ َِ حو رِفَااْظِق حْى ًّ٘ ُناا ٍَ ًْٝنااخ ل ُصو أَ ْ٘ َناا ٍَ َٗ ل ِنااًّٞخو  ٍُ ااِش ل ٍْ و َعيَااٚ حأْلَ

ّْفََزُٓ وو َش أَ ٍْ َنٚو حأْلَ ٍْ َٗ لأَ  ، ِٔ ْٞ و َعيَ  ٘ ُن َْ ٍَ ٌش ل ٍْ ََٕزح أَ َٗ َٖخ ،  َِّ َم َٗ
  (ٕٗ٘ )

 . 

ٍٗخ ٝ٘مق ٍعْٚ حىفعو حىقشٝذ ٍِ حىَؾاٜ قا٘ه حىضرٞاذٛ فاٜ طاخؽ حىعاشٗط : للٗٝقاخُه:      

ُِ َؽخط:ٍَ  شٗ ر َْ ؛ قخَه َع ًَ ٚ: طقَذَّ ََنَّ  َنٚ ، ٗطَ

ِْْذط ِ ٍُ ٗظَْيَخَء ِك َْْٖٞخ حىقََزٙ    رَنْؼشِس ِّٞشح َْْٞخ ىٌ ِٝشْد َع ْض اِىَ ََنَّ  طَ

ِٔ وو ْٞ ُْٞض َعيَ َن ٍَ ٗ ، ُِ نخ ََ ُْٞض رخى َن ٍَ ٗٝقخُه: 
  (ٕٗٙ )

 . 

َُ  ؿخء فٜ طفغٞش ٕازٓ حٟٝاش          ُشٗ ٍَ ْٞاُغ طُاْئ ُنا٘ح َك ٍْ ح َٗ {  
 (ٕٗ7 )

: للأٍاشٌٕ أُ ٝغاٞشٗح   

اىٚ قشٝش ٍعْٞشوو
  (ٕٗ1 )

ُْ َٝغشٛ ، ٝق٘ه حرِ مؼٞش : لل  ُشُٗٓ أَ ٍَ ٌْ أَ ُ َّٖ اَلثَِنِش أَّ ََ ِِ حْى َْٝزُمُش طََعخىَٚ َع

َُ ىُا٘هٌ  ُْ َُٝنا٘ أَ َٗ ْٞاِو،  َِ حىيَّ ا ٍِ ِّٜ َؿخٍِّذ  ِن ٍُ ِٔ رَْعَذ  ْٕيِ َ ًُ  -رِؤ ااَل ِٔ حىغَّ ا ْٞ ،  -َعيَ ٌْ َسحَءُٕا َٗ ِؾاٜ  َْ َٝ  َُ ىَُِٞنا٘
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ٔٗٓ 

 ٌْ ووأَْكفَظَ ىَُٖ
  (ٕٗ1 )

، ّالكظ أُ حىفعو ل ٍناٚ و ٝزظعاذ قياٞال عاِ حىَؾاٜ رنؼاشس دالالطأ فيأ  

ٍعاخُ ٍمؼٞااشس ٝخااشؽ اىٖٞااخ ٗٝلاذد حىَعْااٚ حىغااٞخُا حىاازٛ ٝ٘ماع فٞاأ ٗحىظشمٞااذ رظعذٝاأ ّٗاا٘ع 

حىلشف حىزٛ ٝظعذٙ رٔ ٍِ ىضٍٗٔ ٍنٚ حىؾٜء رَعْٚ رٕذ ، ْٕٗخ ٝقظشد ٍِ حىفعو ٍؾاٚ 

ٍٗنٚ فٜ حألٍاش ّفاز ٍٗناٚ عياٚ حألٍاش .. ٍٗناٚ رغازٞئ ٗٝظعاذٙ مازىل راخىَٖضس ٍاِ ، 

أٍنٞض حألٍش : أّفزطٔ .. ٍٗخ أٗمالٔ حىضرٞاذٛ ٗحعظؾاٖذ عيٞأ ٝقظاشد مؼٞاشح ٍاِ حىَؾاٜ ، 

َنْض اىٖٞخ .. و   ََ  ٝق٘ه عَشٗ رِ ؽخط : ل ط

 

 اىَثذث اىغاتغ ػشش :

 ّغو

     

، أٛ أعشعّغو فٜ حىعذٗ ْٝغو ّغال ّٗغالّخ     
 (ٕ٘ٓ )

َُ ، ٗقخه طعخىٚ: ل   ِْْغيُ٘ َٝ ٌْ ِٖ واِىٚ َسرِّ
 

 (ٕ٘ٔ )
ِْْغُو أٛ ُٝغشع ََّغالّخً    ثذ ارح أعََْ  ٗأْعَشَع ٗحىَخؽٜ َٝ ْؾَٞشُ حىزِّ ٍِ  ُُ ، ٗحىََّْغال

 (ٕٕ٘ )
  . 

ِْْغاو  َٝ ِٗ ْؾاٞش حىازثذ اِرح أَعاشع ٗقاذ َّغاو فاٜ حىعاْذ ٍِ ؿخء فاٜ حىيغاخُ : للٗقاخه حىيٞاغ حىََّْغاالُ 

ُْْغو َّْغالً ََّٗغالّخً أَٛ أَعشع وو َٝٗ
  (ٕٖ٘ )

    

ُْْغو ّْغالً ََّٗغالً ََّٗغالّخً أَعشع ، قخه :  ِْْغو َٗٝ  ٗفٜ حىيغخُ أٝنخ : لل ََّٗغو حىَخؽٜ َٝ

غً قاِستاً    تََشَد اىيُُو ػيُه فَََْغوْ  ٍْ َُ اىزئِة أَ  َػَغال

 ٗأَّؾذ حرِ حألَعشحرٜ : 

ًِ دائِ  ًَ اىقَْى  ٌُ اىََّْغوْ َػظٌّ أٍَا

ًَ اِرح طقاذٍَّظٌُٖ ٗأَّؾاذ حراِ  و فاٜ غٞاش رىال ٗأََّغاْيُض حىقا٘ َِ ُِ ىيازثذ ػاٌ حعاظع ٗقٞو أَفو حىَّْغاال

ِّٛ رِ صٝذ :  رشٛ ىَعِذ

)) ُْ ًٌ ىٌ ََُذ ْتَشَب أَْص ًٌ      وَػال اىشَّ َّْغو اىذسػاُ َغْشٌب َخِز أَ
  (ٕ٘ٗ )

   

َِ حأْلَْؿاذحِع     ا ٍِ  ٌْ َُ  قخه طعخىٚ : } فَابِرح ُٕا ِْْغايُ٘ َٝ ٌْ ا ِٖ اِىاٚ َسرِّ
 (ٕ٘٘ )

ٝقا٘ه حراِ ٍْرا٘س فاٜ  ، 

ىغخُ حىعشد : لل قخه أَر٘ اِعل  ٝخشؿُ٘ رغشعش وو
  (ٕ٘ٙ )

   . 

ااْعَح فقااخه :         ح اِىااٚ سعاا٘ه هللا فاايٚ هللا عيٞاأ ٗعاايٌ حىنَّ ْ٘  ٗفااٜ حىلااذٝغ أَّٖااٌ ؽااَن

ٌَ اأْلَْسضِ  َُ ىَه اْعرَِؼُُْىا تِاىَّْْغِو، فَإَِّّهُ ََْقطَُغ َػيَ ، َوذَِخفُّى
 (ٕ٘7 )

قخه حراِ حألَعشحراٜ : ٕٗا٘   

حإِلعشحع فٜ حىَؾٜ
 (ٕ٘1 )

   ِ ِْ َؿاخرٍِش قَاخَه: َؽاَنخ َّاخٌط اِىَاٚ َسُعاِ٘ه هللاَّ ، ٗفٜ كاذٝغ آخاش لل َعا

قَخَه:  َٗ  ، ٌْ ِٖ َٜ فََذَعخ رِ ْؾ ََ ٌَ حْى َعيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُُ  َفيَّٚ هللاُ َعيَ ٌْ تِاىَّْْغاَل ُُْن َؿاْذَّخُٓ أََخاحَّ ، فَََْغاْيَْ  َػيَ َ٘ خ فَ

َْْٞخ وو َعيَ
  (ٕ٘1 )

 

ِْْغي٘ح أَٛ ٝغشع٘ح فٜ حىَؾٜ وو ؿخء فٜ ىغخُ حىعشد : لل ٗقٞو فؤٍَشٌٕ أَُ َٝ
  (ٕٙٓ )

  . 

َُ ُٗٝغاِشعُ٘ وو  ِٗىا٘ َُ   أٛ َُْٖٝش ِْْغايُ٘ َٝ ٌْ ا ِٖ ٗٝق٘ه حىخيٞو : لل ق٘ىٔ طعخىٚ : }  اِىٚ َسرِّ
 (ٕٙٔ )

  

ثذ ارح  ؾٞش حىزِّ ٍِ ِْْغُو ، ارح أعشع، حىََّْغالُ:  أْعََْ  ٗأْعَشع. ٗحىَخؽٜ َٝ
 (ٕٕٙ )

 . 

ٝق٘ه حرِ عخؽ٘س فٜ ٕزٓ حٟٝش مالٍخ غخٝش فٜ حىشٗعش ٗحىذقش ٝ٘مق فٞٔ حىَعْاٚ ٗرىال       

َُ رفظلظِٞ ٗفعئ ٍِ راخد ماشد ، ٗأفائ : ٍؾاٜ  رق٘ىٔ : لل ٗقذ ِْٝغيُ٘ ،  َٝؾُ٘ حىَّْغال

حىظعزٞااش راأ ْٕااخ ٍااِ ّنااض حىقااشآُ حىغٞزٞااش ، ألُ  حىاازثذ ، ٗحىَااشحد : حىَؾااٜ حىغااشٝع ، ٗاٝؼااخس

ٝخؿ٘ؽ ٍٗخؿ٘ؽ ىَاخ حّظؾاشٗح فاٜ حألسك حّظؾاشٗح مخىازثخد ؿٞخعاخً ٍفغاذِٝ وو
  (ٕٖٙ )

. ارُ  
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ٔٗٔ 

حىْغو أٗ حىَْغالُ ّ٘ع ٍِ أّ٘حع حىَؾٜ ٕٗا٘ حىَؾاٜ حىغاشٝع ، ّٗغاو رَعْاٚ : ٍؾاٚ ٗىناِ 

 شع .  ىٞظ مو ٍؾٜ ، رو ٕ٘ حىَؾٜ حىغشٝع ، ٗحىَخؽٜ َِْٝغو ارح أع

 

 اىَثذث اىثاٍِ ػشش :

 ّقة

ّْقَذ حىّشؿو فٜ حىزالد ، َّٗقَّذ فٖٞخ           ّقَذ رَعْٚ : َرََٕذ  ، ّٗقذ فٜ حألسك رٕذ ، ٗأَ

 : عخَس فٖٞخ ، ٕزح ٍخ أقشٓ حىيغُ٘ٝ٘ .

 : لل فََْقَّزُا٘ح فِاٜ حْىازاِلدِ  -عاض ٗؿاو -ٝق٘ه حىخيٞو فٜ رٞخُ ٍعْٚ ٕزح حىفعو : للٗق٘ه هللا       

وو
  (ٕٙٗ )

، أٛ عٞشٗح فخّرشٗح ٕو كخؿ ٍِ مخُ قزينٌ فظشؿُ٘ ٍلٞقخً وو  
  (ٕٙ٘ )

ٝقا٘ه  ، 

حرِ دسٝذ فٜ حىـَٖشس : للّقاذ حىشؿاو فِاٜ حْىازاَِلد اِرح ؿخعاٖخ وو
  (ٕٙٙ )

، ٗفاٜ حىظٖازٝذ ماالً  

ٝ٘مق ٍعْٚ ٕزٓ حىيفرش ٗٝزِٞ عالقش حىَعْٚ رخىَؾاٜ ٗحىغاٞش ، ٝقا٘ه حألصٕاشٛ : لل ّقاذ: 

لااٞـ  قَااخَه هللا ٍَ ااِ  ٍِ  ؿااّو ٗعااّض: }رَْ ؾااخً فََْقَّزُااْ٘ح فِااٚ حْىاازاَِلِد َٕااْو 
 (ٕٙ7 )

. قَااخَه حْىفااشحء : قَااَشأَ  

ص.  ْ٘ ا ََ ـٌ ٍاِ حْى لاٞ ٍَ َُ ىَُٖاٌ  حىقُّشحء: لفْقَّز٘حو ٍؾذدحً َٝقُ٘ه: َخَشق٘ح حىزالَد فََغاخُسٗح فَِٖٞاخ فََٖاو َماخ

ٍِ قََشأَ: لفَْقِّزُ٘حو رَِنْغش حْىقَخف فَبِ  َٗ ُ مخى٘عٞذ، أَٛ: حْرَٕزُ٘ح فِٜ حْىزاَِلد ٗؿٞج٘ح.قَخَه:  َّّٔ 

ق٘ح ٗفَظَُّؾ٘ح. قَخَه: ٗقشأَ حْىلغِ: لفََْقَزُ٘حو رِخىظَّْخفِِٞح. َّ٘ قَخَه حىّضؿخؽ: ّقّز٘ح: هَ َٗ 

ْٞظ:  ُشإ حْىقَ ٍْ قَخَه ح َٗ 

ِش رخإِلٝخدِ  ٍَ فَخا َكظَّٚ    َسِمُٞض ٍِ حىغَّال ْٟ قذ ّقّزُض فِٜ ح َٗ
 (ٕٙ1 )

 

ُض فِااٜ حْىاازاَِلد، أقزيااُض ٗأْدرَااْشُص ووأَٛ: َمااشر
  (ٕٙ1 )

. ٗفااٜ حىظٖاازٝذ أٝنااخ ٝ٘مااق حألصٕااشٛ  

 ٌُ اُْٖ ٍِ رََعْؼَْاخ  َٗ قَاخَه هللا ؿاّو ٗعاّض: } َٗ ٍعْٚ ل حىْقٞذ و ٍٗخ ٕا٘ أفايٖخ حالؽاظقخقٜ ، ٝقا٘ه : لل 

ْٚ َعَؾَش َّقِٞزخً  حْػَْ
 (ٕ7ٓ )

ّلاِ ّزاِِّٞ . قَخَه أَرُا٘ اِْعاَلخا: حىَّْقٞاذ فِاٜ حىيُّغاش ماخألٍِٞ ٗ  َٗ حىَنفٞاو ، 

اخ  ٍَ َٗ َ٘ َّقِٞاذ. قَاخَه أَرُا٘ صٝاذ :  ً ْٝقُاذ ِّقخراشً فَُٖا ْ٘ َكقِٞقَظٔ ٗحؽظقخقٔ ، ُٝقَخه : َّقَذ حىشؿُو عيٚ حْىقَا

ُِ حىْقٞزاِش، أَٛ:  َ٘ َكَغا ُٕا َٗ ْخقاُذ ؿَٞيَاش، أَٛ: أَْخااَلا.  ٍَ  ٍُ فِاٜ فاال َٗ ىَقَذ َّقُذ.  َٗ َُ حىشؿو َّقِٞزًخ  َمخ

 َٗ َ٘ حى َِّشٝا  َكَغِ حىخيٞقش.  ُٕا َٗ ً ٗٝعاِشف ٍْاخقزٌَٖ،  ْ٘ ُ َٝعيٌَ َدِخٞيَشَ حْىقَا خ قٞو ىيْقٞذ ّقٌٞذ أِلََّّٔ ََ اَِّّ

ٍاِ َرىِال ُٝقَاخه:  َٗ ا  ُٗدخا٘ه ،  َْ ََٕزح حْىزَخد مئُّ أَفئ حىظَّؤْػِٞش حىَّاِزٛ ىَأُ ُع َٗ ٍُ٘سٌٕ.  اِىَٚ ٍعشفَش أُ

زَو: حى َِّشٝ  ووَّقَْزُض حْىَلخثِو ، أَٛ : رَيغُض فِٜ حىَّْقذ آخشَ  ـَ ٓ. ٗحىَّْْقذ فِٜ حْى
  (ٕ7ٔ )

      . 

ٝق٘ه حىـٕ٘شٛ : للَّٗقَّز٘ح فٜ حىزالد: عخسٗح فٖٞخ هيزاخ ىيَٖاشد وو    
  (ٕ7ٕ )

، فٖا٘ ٝقاشف  

 رَعْٚ حىغٞش أٗ حىَؾٜ ، ٗىنِ ىٞظ أٛ عٞش ، رو ٍؾٜ رخ٘ف هيزخ ىيٖشد . 

ح ووٗمزىل ٝق٘ه حرِ فخسط : للّٗقاذ حىقاً٘ فاٜ حىازالد: عاخسٗ
  (ٕ7ٖ )

َّقَّزُا٘ح فِاٜ حْىازاَِلِد:   َٗ ، لل

ُْٞش فِٜ حىُّْقُِ٘د :         حى ُُّشِا وو أَْفئُُ حىغَّ َٗ َعخُسٗح. 
  (ٕ7ٗ )

 . 

ّْقََذ حىشؿُو اِرح َعخَس فِٜ حْىزاَِلِدوو      ؿخء فٜ حىيغخُ عِ حرِ حألعشحرٜ : لل أَ
  (ٕ7٘ )

 . 

ّْقَذ حىّشؿو فٜ حىازالد ، َّٗقَّاذ فٖٞاخ      : عاخَس فٖٞاخ ، ٍْٗأ قِاشحَءس حىـَٖا٘س: }فََْقَّزُا٘ح فاٜ  ٗأَ

حىزالد 
 (ٕ7ٙ  )

، ٗكقٞقظٔ عاخسٗح فاٜ ُّقُ٘رٖاخ ،   أٛ : هُُشقٖاخ ، حى٘حكاذ َّْقاذ ، أٛ عاخسٗح فٖٞاخ 

َْٖشد ََ هيزخً ىي
 (ٕ77 )

  . 

فخىفعو ٝؤطٜ ٗحىَشحد ٍْٔ حىَؾٜ ٗحىغٞش ٕٗ٘ ٍقٞذ رنّ٘أ عاٞشح رخا٘ف ٗفٞأ رلاغ عاِ       

 حىغٞخا ٝذه عيٚ رىل فٖ٘ حىَؾٜ ٍع حىخ٘ف أٗ حىَؾٜ رخ٘ف .حىَٖشد ، ٗ
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 اىَثذث اىراعغ ػشش :

 ََّنض

ـُ ُّن٘فخً       ِْْن َٝ َٗ ُْْنـ  ََّنـ َٝ
 (ٕ71 )

ّْقِاذحُع عاِ حىؾاٜء طقا٘ه   ًُ ٗحال ، ٗحىُُّْنُ٘ؿ حإِلْكـخ

ـُ  ُْْن ـُ َٗٝا ِْْن ـَ عاِ حألٍَاش َٝا ْٞأ ََّٗنا ـَ عياٚ َعقِزَ ٌُ أٍَاشحً ػاٌ ََّنا َّْنقاخً ُّٗن٘فاخً  أَسحَد فال

ٌُ عاِ حألٍَاش ََّٗناَح رَعْاٚ ٗحكاذ  ـَ فاال ـُ ََّٗن ِْْن ـُ َٗٝ ُْْن ـَ َٝ ٌ قخه أَر٘ ٍْق٘س ََّن ـَ أَْك

ـَ عيٚ عقزٞٔ سؿع عَخ مخُ عيٞٔ ٍِ حىخٞش ، ٗال ٝقخه رىال اال فاٜ حىشؿا٘ع  ٌ ََّٗن ـَ أَٛ أَْك

ـُ سؿَع اِىٚ َخْيفِٔ ِْْن ـَ حىشؿُو َٝ عِ حىخٞش خخفش ََّٗن
 (ٕ71 )

   . 

ـَ         ٗؿخء فٜ ٍعـٌ ٍقخٝٞظ حىيغش : لل لّنـو حىُْ٘ ٗحىنخف ٗحىقخد ميَشٌ ، ٝقخه : ََّن

ـَ عياٚ َعقِزٞأ: سَؿاع  ٌَ عِ حىؾَِّٜء خ٘فاخً ُٗؿزْاخً ، قاخه حراِ دسٝاذ : َّنا ـَ عيٚ َعقزَٞٔ ، ارح أك

ؿ٘ع عِ حىَخٞش وو  خ مخُ عيٞٔ ٍِ َخٞش ؛ ال ٝقخه رىل االَّ فٜ حىشُّ ََّ ع
 (ٕ1ٓ )

 . 

ؿاو: لل       َٗ قَ٘ىأ عاض  َٗ ْْنـ: َسَؿَع اِىَٚ َخيفأ،  ٌْ ؿخء فٜ حىَلنٌ : للّٗنـ حىشؿو َٝ ْْاظُ فَُن

 َُ ِْْنُق٘ ٌْ طَ وو فغش رزىل     ُمئِّ ووَعيٚ أَْعقخرُِن
  (ٕ1ٔ )

 . 

َُ عَ        خ َمخ ََّ ِٔ: َسَؿَع َع ْٞ ـَ عيٚ َعقِزَ ٍْٝذ: ََّن ُِ ُدَس قَخَه حر َٗ ِْ ٗؿخء فٜ طخؽ حىعشٗط : لل ْٞأ ٍا ي

ِْْضٝو وو َش فِٜ حىظَّ ِْٞش ، قَخَه : َٗمَزح فُغِّ ُؿِ٘ع َعِ حىخ َ٘ خخؿ  رخىشُّ ُٕ َٗ ٍْٞش، قَخَه:  خ
  (ٕ1ٕ )

 . 

      ْٔٞ ـَ َعيَٚ َعقِزَ ٗق٘ىٔ طعخىٚ : } ََّن
 (ٕ1ٖ  )

، أٛ : ٍؾٚ اىٚ خيفٔ ٍْٖضٍخ  
 (ٕ1ٗ  )

  ،

َسح َٗ خ  ٍَ َش اِىَٚ  طَؤَخَّ َٗ َءُٓ ووٗرَعْٚ آخش : أُ للّنـ ، ََؿَع 
  (ٕ1٘ )

 

ِْْنُقاُ٘   فغاش رشؿا٘عٌٖ عَاخ ماخّ٘ح عيٞأ ٍاِ      ٗق٘ىٔ عّض ٗؿّو }ٗمْظٌ عياٚ أَعقاخرنٌ طَ

ٝق٘ه حرِ ع ٞش فٜ حىَلشس حى٘ؿٞض : لل ،  حىخٞش ، ٗقشأَ رعل حىقشحء طُْنقُ٘ رنٌ حىنخف

  ِٔ ْٞ ـَ َعيٚ َعقِزَ ٗق٘ىٔ }ََّن
 

شؿا٘ع ، ٍعْخٓ سؿع ٍِ كٞغ ؿخء، ٗأفو حىْن٘ؿ فٜ حىيغش حى

 حىقٖقشٙ، ٗقخه صٕٞش:

 هٌ َعشتىُ دثُل اىثُط إر ىذقىا ... َل َْنصىُ إرا ٍا اعريذَىا ودَىا

مزح أّؾذ حى زشٛ، ٗفٜ سٗحٝاش حألفاَعٜ ارح ٍاخ حعاظألٍ٘ح ٗرازىل فغاش حى زاشٛ ٕازٓ حٟٝاش، 

ٗفااٜ رىاال رعااذ، ٗاَّااخ سؿ٘عاأ فااٜ ٕاازٓ حٟٝااش ٍؾاازٔ رااخىْن٘ؿ حىلقٞقااٜ، ٗقااخه حىيغ٘ٝااُ٘: 

 كـخً عِ حىؾٜء، ٝقخه أسحد أٍشح ػٌ ّنـ عْٔ، ٗقخه طؤرّو ؽّشح : حىْن٘ؿ، حإل

 ىُظ اىْنىص ػيً األدتاس ٍنشٍح ... إُ اىَناسً إقذاً ػيً األعو

قخه حىقخمٜ أر٘ ٍلَذ: فيٞظ ْٕخ قٖقشٙ رو ٕ٘ فشحس، ٗقاخه ٍائسؽ: ّناـ ٕاٜ سؿاع ريغاش 

عيٌٞ 
  (ٕ1ٙ )

 .  

قَخَه ٗطَخً طفغٞش حٟٝش ، ٍخ ٗملٔ حىزغ٘ٛ فٜ طفغٞشٓ  َٗ  ٌْ خىَُٖ ََ ُُ أَْع ْٞ َخ ٌُ حىؾَّ َِ ىَُٖ اِْر َصَّٝ َٗ : لل}

قَا َٗ  ِٔ ا ْٞ ـَ َعيَٚ َعقِزَ ُِ ََّن خ طََشحَءِص حْىفِجَظَخ ََّ ٌْ فَيَ اِِّّٜ َؿخٌس ىَُن َٗ َِ حىَّْخِط  ٍِ  ًَ ْ٘ ٌُ حْىَٞ خَه اِِّّاٜ اَل َغخىَِذ ىَُن

َُ اِِّّٜ أَخَ  ْٗ خ اَل طََش ٍَ ٌْ اِِّّٜ أََسٙ  ُْْن ٍِ ٌْ فِٜ ُفاَ٘سِس رَِشٌٛء  ُ َؽِذُٝذ حْىِعقَخِد   ، فَظَزَذَّٙ ىَُٖ هللاَّ َٗ  َ خُف هللاَّ

 : ْٛ ، أَ ٌْ اِِّّاٜ ؿاخٌس ىَُنا َٗ َِ حىَّْاخِط  ا ٍِ  ًَ ْ٘ ٌُ حْىَٞا : اَل غخىِاَذ ىَُنا ٌْ قَاخَه ىَُٖا َٗ  ، ٌٍ ِِ َؿْعَؾا خىِاِل ْرا ٍَ  ِِ ُعَشحقَشَ ْر

اخ طَااشحَءِص حْىفِجَظا ََّ ِْ ِمَْخَّااشَ، فَيَ ا ٍِ  ٌْ ٞاٌش ىَُناا ـِ : حْىظَقَااٚ حىـَعاخُ سأٙ اريااٞظ أػاَش حىَالثنااش ، ٍُ ِٛ
، أَ ُِ خ

اْذرًِشح ٍُ ىَّاٚ  َٗ خُك:  الَّ ِٔ ، قَاخَه حىنَّ ا ْٞ ـَ َعيٚ َعقِزَ ٌْ ، ََّن ِٖ ُ اَل هَخقَشَ ىَُٔ رِ ّضى٘ح ٍِ حىغَخء َٗعيٌِ أََّّٔ
 (

ٕ17  )
 ، رَعْٚ : ٍؾٚ ٍْٖضٍخ . 

ُؿاِ٘ع ٗٝ٘مق حىَعْٚ حرِ عخؽ٘س فٜ طفغٞشٓ رؤدا ف٘سس ٗرىال رق      ْعَْاٚ حىشُّ ٍَ َٗ ٘ىأ : لل 

 ََ ِٔ حْى ا ْٞ ِؾاٜ َعيَ َْ َُ حىَّاِزٛ َٝ َناخ ََ َُ حْى ٌْ ُِٝشٝاُذٗ ُا َّٖ َسحِء أِلَّ َ٘ ِٛ حْىا
خِؽاٜ َعيَٚ حأْلَْدرَخِس اِىَٚ ِؿَِٖش حأْلَْدرَاخِس، أَ
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َسِمزُا٘ح  َٗ  ، ِٔ ا ْٞ ـَ َعيَٚ َعقِزَ : ََّن َُ خ َٝقُ٘ىُ٘ ََ ِٓ، َم ِْٖش ِْ ِؿَِٖش ظَ ٍِ  َُ َ٘ قَْذ َمخ ُٕ ٗح َٗ حْسطَاذُّ َٗ  ، ٌْ ظُُٖاَ٘سُٕ

ٌْ وو ِٖ َعيَٚ أَْعقَخرِ َٗ  ، ٌْ ِٕ َعيَٚ أَْدرَخِس
  (ٕ11  )

  . 

      ِ ٜد ِٗفافِّٞ ًَ ىِْيْ٘ػزاش َٝاًذح ، » ٝق٘ه حرِ حألػٞش فٜ طفغٞش ٕزح حىلذٝغ : لل فِٜ َكِذِٝغ َعيِا قَاذَّ

ش ىيَّْنا٘ؿ ِسْؿاال  َ٘ حىقَ « ٗأخَّ ُٕا َٗ سحء،  َٗ ؿا٘ع اِىَاٚ  ُؿ: حىشُّ ُ٘ َ٘ حىُّْنا ـُ فَُٖا ُْْن ـَ َٝا ْٖقَاَشٙ. ََّنا

ـٌ وو َّخِم
  (ٕ11 )

 . 

ااَش ىيُُّْنااِ٘ؿ ِسْؿااالً      ْػزااش َٝااذحً ٗأَخَّ َ٘ ًَ ىي ٝقاا٘ه حرااِ ٍْراا٘س فااٜ طفغااٞش ٕاازح حىلااذٝغ : لل قَااذَّ

ْٖقََشٙ وو حىُُّْن٘ؿ حىشؿُ٘ع اِىٚ ٗسحء ٕٗ٘ حىقَ
 (ٕ1ٓ )

  . 

و ل ٍؾٚ و ، ٗىنِ ٝقخه فاٜ كخىاش ٍَخ طقذً ٝظزِٞ ىْخ أُ حىفعو ل ّنـ و ، ٝقظشد ٍِ حىفع    

ٗحكذس ٕٗ٘ ٍخق٘ؿ رخالعظعَخه فٖٞخ ، ٕٜٗ حىشؿ٘ع ٗحالّٖضحً ٗحىَؾٜ اىاٚ حىا٘سحء رعاذ 

 حإلقذحً .

 اىَثذث اىؼششوُ :

 هشع

ْٕشحعخً ،      ِْٕشع حىشؿُو اِ ِٜ ، ؿخء  ٕشع حإلّغخُ ٕشعخ ٗأُ ْؾ ََ َٗسُؿٌو َِٕشٌع ، مَنظٍِح، َعِشُٝع حى

ِٜ ٗحىزَُنخء فٜ حىعِٞ : للٗسُؿوٌ  ْؾ ََ َِٕشٌع : عِشُٝع حى
 

وو
  (ٕ1ٔ )

. ٗفٜ مظخد حألفعخه : لل"ٕشع"  

َِّ ، ٗحإلّغخُ أسعذ ٍِ غناذ أٗ كَاٚ  حإلّغخُ ٕشعخ ٗ "إٔشع" عز  ٗأعـو ، ٗأٝنخ ؿ

أٗ فضع مزىل ٗ "ٕشع" ٕشعخ ًمخُ عشَٝع حىزنخء ٗعشَٝع حىَؾٜ وو
  (ٕ1ٕ )

 . 

يَـٖ٘ه ، كظٚ أُ حىلشٝشٛ عي  عيٚ ٍِ ٝؤطٜ رٔ ٗحىفعو ىٌ ٝؤص اال رقٞغش حىَزْٜ ى        

ٍزْٞااؤ ىيَعيااً٘ ٗرىاال فااٜ مظخراأ دسس حىغاا٘حؿ ، ٍٗعيااً٘ أُ مظااخد دسس حىغاا٘حؿ ٍااِ مظااذ 

حد أَُ ُٝقَخه: ُِٕشع حىشؿُو لرَِنٌ حْىَٖخءو ، أِلَُ ََٕزح حْىفِْعو  َ٘ حىقَّ َٗ حىظقلٞق حىيغ٘ٛ ، ٝق٘ه : لل

ـْ  ََ ىأ طََعاخىَٚ }اَل َٝؤْطِٜ ااِلَّ عيٚ ِفَٞغش حْى ْ٘ ْْأ قَ ٍِ َٗ ِٔ  ُٖ٘ه،  ا ْٞ َُ اِىَ َْٖشُعا٘ أُ ُٝ ٍُ ْ٘ ؿاخَءُٓ قَ قَ٘ىأ  َٗ َٗ   

ؿااو: } َٗ َُ  عااض  َْٖشُعاا٘ ُٝ ٌْ ِٕ ٌْ َعيااٚ آػااخِس   فَُٖاا
 (ٕ1ٖ )

... ٗأفااو حْىفِْعااو ٍااِ حىٖااشع ٗحىٖااشحع    

خ ٝقلزَٖخ ٍِ سعذس ٗفضع وو ٍَ َٗ ٘ا  ؽذَّس حىغُّ َٗ َ٘ عشَعش حْىَعذٗ  ُٕ َٗ ٗحإلٕشحع ، 
  (ٕ1ٗ )

  

ُعْشَعش، أقزَو حىؾُٞخ        َٗ ِٔ حْمِ َشحد  ٗؿخء فٜ حىـَٖشس : للٗحىَٖشع ٗحىُٖشحع : ٍؾٜ فِٞ

َٜ وو َْٖشع ، اِرح أقزو ُْٝشَعذ ُْٗٝغشُع حىَؾ ُٝ
  (ٕ1٘ )

    

ِا ُٗعْشعشُ حىَعْذٗ     ْ٘ ْٕشحُع ؽذَّس حىغَّ ٗحىََٖشُع ٗحىُٖشحُع ٗحإِل
 (ٕ1ٙ )

 ، قخه حىؾخعش :   

رر ٍُ ىىَهٌ  َُ َُّ ُد َُ إِىً َسػُوِ مأَ  اتِؼاٍخ    َسِػٌُو َُْهَشُػى

ِْٕشَع حىشؿُو عيٚ ٍاخ ىاٌ      ِْٖشَعِض حإِلرُو أَْعَشَعْض اِىٚ حىلِ٘ك ْٗأ ِْٕشُع٘ح ٗحْعظُ ٗقذ ُِٕشُع٘ح ٗأُ

اٚ ٗفاٜ حىْضٝاو : }  ََّ ٍف أَٗ ِكْشٍؿ أَٗ َغَناٍذ أَٗ ُك ْ٘ ٝغٌ فخعئ َخحَّ ٗأُْسِعَذ ٍِ ُعْشعٍش أَٗ خ

 ُٔ ٍُ ْ٘ ؿخَءُٓ قَ َٗ  ِٔ ْٞ َُ اِىَ َْٖشُع٘ َع  ُٝ   ، قخه أَر٘ عزٞذس ُْٝغظََلؼُُّ٘ اِىٞٔ مؤَّٔ َُٝلغُّ رعُنٌُٖ رعنخً ٗطََٖشَّ

ؤٍِّْْٞش ػٌ قٞو ىٔ : اِْعشحٌع فٜ فََضٍع ، فقخه  ََ ْٕشحُع اِْعشحٌع فٜ هُ َو ، قخه أَر٘ حىعزخط : حإِل ـِ اِىٞٔ َع

ْٕشحُع اِْعشحٌع فٜ سِ  ْعَذٍس ، ٗقخه حىَٖيٖو: ّعٌ ، ٗقخه حىنغخثٜ : حإِل
 (ٕ17 )

  : 

ٌِ األُُّىفِ  ٌُ ػيً َسْغ ٌْ أُعاَسي     ََقُىُدُه َُ وُه فجاُؤوا َُْهَشُػى
 (ٕ11 )

 

ِْٕشُعا٘ح ، أَرا٘  يُاُ٘ ، ٝقاخه ُِٕشُعا٘ح ٗأُ ـَ َْٖشُعاُ٘ ٕٗاٌ أُعاخسٙ ُٝغاخقُُ٘ ُْٗٝع ؿخء فٜ حىيغاخُ : ُٝ

ْٕشحعخً اِرح أَطخَك ٕٗ٘ ُْٝشَعاُذ ٍا ِْٕشع حىشؿُو اِ ْؾاٜعزٞذ أُ ََ ِ حىزَاْشِد ...... ٗسُؿاو َٕاِشٌع َعاِشُٝع حى
 (

ٕ11 )
 . 
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ٔٗٗ 

ْٖاَشُع      ٌٜ فاٜ حْماِ شحٍد ُٗعاْشَعٍش . ٗأْقزَاَو ُٝ ْؾا ٍَ ماشً :  ٗفٜ حىقخٍ٘ط حىَلٞو : ٗحىَٖاَشُع ٍلشَّ

رخىنٌ 
 (ٖٓٓ  )

َُ اىٞٔ   َْٖشع٘ ِْْضِٝو : }ُٝ ، ٗفٜ حىظَّ
 (ٖٓٔ  )

 . 

لل }ُٖٝشعاُ٘   رناٌ حىٞاخء ٗفاظق حىاشحء  ٝق٘ه حرِ عخؽ٘س فٜ طفغٞشٓ حىظلشٝش ٗحىظْ٘ٝش :   

ض  َْ ـَ عيٚ فٞغش حىَزْٜ ىيَفع٘ه فّغشٗٓ رخىَؾٜ حىؾزٞٔ رَؾٜ حىَذف٘ع ، ٕٗ٘ رِٞ حىخزذ ٗحى

، فٖاا٘ ال ٝنااُ٘ اال ٍزّْٞااخً ىيَفعاا٘ه ألُ أفاائ ٍؾااٜ حألعااٞش حىاازٛ ُٝغااَشع راأ ، ٕٗاازح حىزْااخء 

َٜ ، ٗرقٜ إٔشع رَعْٚ عخس ٝقظنٜ أُ حىَْٖشع ٕ٘ دفع حىَخؽٜ كِٞ ٍؾٞٔ ؛ االّ أُ رىل  طِْ٘ع

عٞشحً مغٞش حىَذف٘ع ، ٗىزىل قاخه ؿَاع ٍاِ إٔاو حىيغاش : اّّأ ٍاِ حألفعاخه حىظاٜ حىظضٍا٘ح فٖٞاخ 

فٞغش حىَفع٘ه ألّٖخ فٜ حألفو ٍغْذس اىٚ فخعو غٞش ٍعيً٘ . ٗفّغشٓ فاٜ ل حىقالخف و ٗ ل 

حىقخٍ٘ط و رؤّٔ حالسطعخد ٍِ غنذ أٗ خ٘ف وو
  (ٖٕٓ )

  .  

ؽا٘س ٝع اٜ حىَعْاٚ حىلقٞقاٜ ىيفعاو ل َٕاَشَع و ، ٗىَاخرح ٝناُ٘ ىيَـٖا٘ه ، ٗىاٞظ فاخرِ عخ    

خ ؤً أُ ٝنُ٘ ىيَعيً٘ قٞخعخ ، ٗىنِ ؽخع حعظعَخىٔ ىيَـٖ٘ه .. ٍٗعْخٓ : حىَؾٜ ، ٗىنِ ىٞظ 

مااو ٍؾااٜ ، رااو ٍؾااٜ ٍخقاا٘ؿ ٍقاال٘د رخاا٘ف ٗعااشعش ؛ ألُ حىخااخثح َٝؾااٜ عااشٝعخ 

فٞنُ٘ حىَخؽٜ قذ ٗقع عيٞٔ حىفعو رزْخثأ ىيَـٖا٘ه  ٕخسرخ ٗٝقع عيٞٔ حىَؾٜ اؿزخسح ال حخظٞخسح

 .. ٗحىفشا ٗحمق ، ٕٗ٘ ٍِ سٗحثع ٕزٓ حىيغش حىـَٞيش .  

 

 اىَثذث اىذادٌ واىؼششوُ :

 هىد

َد حىشؿاُو فِاٜ حىّغاٞش طٖ٘ٝاذحً ، اِرح َعاخس       ّ٘ َد ، َٕٗا َّ٘ دحً، ٗطََٖا ْ٘ د و ٍِ ٕخَد َُٖٝاُ٘د َٕا َ٘ حىفعو ل َٕ

ْؾٜ ووعٞشحً ىًْٞخ ، ؿخء فٜ ح ََ ىعِٞ : للٗحىظّٖ٘ٝذ: ؽزٔ حىذَّرٞذ فٜ حى
  (ٖٖٓ )

 ، ، ٗقخه حىؾخعش :  

شِ  َْ ُاغشج اىُذ وذُْشَمُة َخٌُو وَل َهىاَدجَ تَُْها      وذَْشقًَ اىشٍاُح تاىعِّ
 (ٖٓٗ )

 
َد حىشؿاُو فِاٜ حىّغاٞش طٖ٘ٝاذحً ، اِرح َعاخس عاٞشحً ىًّْٞاخ،       ّ٘ ٝق٘ه حراِ دسٝاذ فاٜ حىـَٖاشس : للَٕٗا

 ْْ ٍِ َدس : أفاو حىّغاْخً ، َعاْخً حْىزَِعٞاش خخّفاش، َٗ َ٘ ٔ حؽاظقخا حىَٖا٘حدس، أَٛ حىيِّاِٞ ٗحىغانُ٘ ، ٗحىَٖا

َ٘ حىّغاُنُ٘ ٗحىٖاذٗء .  ُٕ َٗ أَفئ ٍِ حىظٖ٘ٝذ ،  َٗ ِٔ حىغَّاَلً ،  ْٞ د ، ُٕٗ٘د : حْعٌ َّزِٜ َعيَ َ٘ حْىـَع َٕ َٗ
ىٔ عض ٗؿّو: اّّخ ُْٕذّخ ْ٘ خ ٍِ قَ ٍَّ ٜ حْىَُٖٞ٘د ٖٝ٘دحً اِ َّ خ ٍاِ حىظٖ٘ٝاذ  ُٗع ٍَّ اِ َٗ ْٞل، أَٛ َسؿْعَْخ ٗطُْزْخ،  اِىَ

قَاخىُ٘ح  َٗ ِْْضٝاو: لل  فِاٜ حىظَّ َٗ دحً.  ْ٘ ْقَذِس ٍِ ٕاخد ٖٝا٘د َٕا ََ ٘ح رِخْى َّ َُٝنِ أَُ َُٝنُّ٘٘ح ُع َٗ أَٛ حىّغُنُ٘ 

مُّ٘٘ح ُٕ٘دحً أَٗ ََّقخَسٙ وو
  (ٖٓ٘ )

َ٘ ٍِ ََٕزح اُِ َؽخَء هللا وو   ُٕ َٗ  ،
  (ٖٓٙ )

  . 

: حىَؾٚ حىشٗٝذ، ٍؼو حىذرٞذ ، ٗأفئ ٍِ حىٖا٘حدس ، ؿاخء فاٜ طٖازٝذ حىيغاش : لل ٗحىظٖ٘ٝذ     

َّْلا٘ٓوو َٗ ٝذ، ٍؼاو حىاذَّرِٞذ  َٗ ُٜ حىشُّ قَخَه أَرُ٘ عزٞذ: حىظٖ٘ٝذ: حىَؾ
  (ٖٓ7 )

ّٜ : لل    ، َٗعاِ حألفاَع

حىظٖ٘ٝذ: حىّغٞش حىشفٞ  وو
و 3ٖٓل  

   ُٗ ح َ٘ حْىا َٗ حىاذَّحُه : ، ٝق٘ه حرِ فخسط فٜ حىَقاخٝٞظ : لل حْىَٖاخُء  َٗ
ُْٝذ وو َٗ ُٜ حىشُّ ْؾ ََ ُِ٘ٝذ : حْى ْٖ َُ : حىظَّ ٍُ ، َٝقُ٘ىُ٘ ُعُن٘ َٗ حٍد  َٗ أَْفٌو َُٝذهُّ َعيَٚ اِْس
و 9ٖٓل  

  . 

ُدٗح       ِّ٘ ىأ: اَل طَُٖا ْ٘ ٗفٜ غشٝذ حىلذٝغ ىيقخعٌ رِ عالً طعيٞقخ عياٚ ٕازح حىلاذٝغ ق٘ىأ : للقَ

 َٗ ُْٝذ ٍؼو حىَذرٞذ      َٗ ْؾٜ حىش ََ ْٖ٘ٝذ: حْى َّْل٘ٓووحىظَ
  (ٖٔٓ )

 .
 

ْٝاُذ         َٗ ُٜ حىشُّ ِ٘ٝاُذ حىَؾا ْٖ ُِ ٗحىظََّشفُّاُ  ٗحىظَّ ْٞش ٗحىيِّاٞ ا ُد حإِلْر خُء فٜ حىغَّ ُّ٘ َ ْٖ٘حُد ٗحىظَّٖ ُِ٘ٝذ ٗحىظَّ ْٖ ٗحىظَّ

شحُ رِ ُكقِٞ  َْ فُِٞ  ٗفٜ كذٝغ ِع ُْٞش حىشَّ ُِ٘ٝذ حىغَّ ْٖ ٍؼو حىذَّرٞذ ّٗل٘ٓ ٗأَفئ ٍِ حىَٖ٘حدِس ٗحىظَّ

َفاا ْٗ ُد حىٖٞااُ٘د أَّأ أَ ِّ٘ ُدٗح مَااخ طَُٖاا ِّ٘ َٜ ٗال طَُٖا ْؾاا ََ ٌْ راٜ فؤَْعااِشُع٘ح حى ااضُّ فََخااَشْؿظُ ٍُ ٚ عْااذ ٍ٘طِأ اِرح 



 0202شتاء   – 02مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب    العدد  
 

ٔٗ٘ 

د أَٛ ال طَْفظُاشْ  ِّ٘ َْٞش ٗال طَُٖا ا ْذِد فؤَْعاِشِع حىغَّ ـَ ٗحىْقخسٙ ٗفٜ كذٝغ حرِ ٍغع٘د اِرح مَْض فٜ حى
 (

ٖٔٔ )
  . 

ُٜ ح ْؾ ََ ٘ٝذ : حى ْٝذٝق٘ه حرِ فخسط فٜ حىَقخٝٞظ : حىظَّٖ َٗ ىشُّ
 (ٖٕٔ )

 . 

ؿخء فٜ حالرخّش ىيعا٘طزٜ : لل حىٖا٘حدس حىقايق ٗحىغانُ٘ ، ٝقاخه : قاذ ٕا٘د ٖٝا٘د حىشؿاو ٖٝا٘د 

طٖ٘ٝذح ، ٍْٗٔ ق٘ه عَشحُ رِ كقِٞ : ارح ٍض فؤخشؿظَّٜ٘ فؤعشع٘ح حىَؾٜ ، ٗال طٖ٘دٗح 

د حىٖٞ٘د حىْقخسٙ وو ِّ٘ رٜ مَخ طٖ
  (ٖٖٔ )

  . 

ًِ َٕ٘حَدس ٌو :ٗفٜ حىضحٕش مالً ؿَٞو ٝفغش فٞٔ ق٘ه حى  َِ حىق٘  عشد : ل رٞ

د طٖ٘ٝذحً ارح ٍؾٚ ٍؾٞخً      ِّ٘ َد حىشؿو َُٖٝ َّ٘ قخه أر٘ رنش : ٍعْخٓ رٌْٖٞ فيق ٗعنُ٘ ٝقخه : قذ ٕ

عخمْخً ، ٍِ رىل ق٘ه عَشحُ رِ كقِٞ
 (ٖٔٗ )

: ل ارح ٍُض فؤخشؿظَّٜ٘ فؤَعشع٘ح  حىَؾٜ  

د حىُٖٞ٘د ٗحىْقخسٙ و ِّ٘ دٗح رٜ مَخ طَُٖ ِّ٘ ٗال طَُٖ
 ( ٖٔ٘ )

،  ٗحعظذه رق٘ه حىؾخعش 
 (ٖٔٙ )

  : 

شِ  َْ ٌُْو َل هىادج َ تَُْها     وذشقً اىشٍاُح تاىعُاِغشج ِاىُذ  وذُْشَمُة َخ

فَعْخٓ ال فيق رَْٖٞخ ، ٗق٘ه حألٍ٘ٛ
 (ٖٔ7 )

  : 

ٍُ عُفُهُ وّجائِثُه ٌٍ مَُف اىهىاُدج تَُْْا         وػَْذ فال  تٍْ هاش

ٍعْخٓ مٞح ٝنُ٘ حىغنُ٘ ٗحىقيق رْْٞخ
 (ٖٔ1 )

  . 

ْؼاو حىاذَّرِٞذ        ٍِ  ، ظاؤِّّٜ َُ ُْٝذ حى َٗ ُٜ حىشُّ ْؾ ََ ٗؿخء فٜ حىْٖخٝش فٜ غشٝذ حىلذٝغ ٗحألػش : للُٕ٘ حى

ْغُعٍ٘د  ٍَ  ِِ ُْْٔ َكِذُٝغ حْر ٍِ َٗ َِ حىَٖ٘حَدِس ،  ٍِ  ،ِٓ٘ دْ »َّْٗل ِّ٘ اَل طَُٖ َٗ ْذد فؤْعِشِع حىغَّٞش  ـَ َْْض فِٜ حى « اَِرح ُم

ْٛ اَل طَْفظُش وو ، أَ
  (ٖٔ1 )

ْؾٜ ٗحىغُّنُ٘ فٜ حىنالً ، ،   ََ ٗحىظّٖ٘ٝذ : ؽزٔ حىذَّرٞذ فٜ حى
 (ٖٕٓ )

  . 

ٗحىٖ٘د : حىشؿ٘ع رشف  ٍْٗأ حىظٖ٘ٝاذ ٕٗا٘ ٍؾاٚ مخىاذرٞذ ٗفاخس حىٖا٘د فاٜ حىظعاخسف       

ْٞاَل  حىظ٘رش ، قخه طعخىٚ: }اَِّّخ ُٕاْذّخ اِىَ
 (ٖٕٔ )

أٛ طزْاخ ، قاخه رعناٌٖ : ٖٝا٘د فاٜ حألفاو ٍاِ  ، 

ٗمخُ حعاٌ ٍاذف ػاٌ فاخس رعاذ ّغاخ ؽاشٝعظٌٖ الصٍاخ ىٖاٌ ٗاُ ىاٌ ٝناِ فٞأ  ق٘ىٌٖ ٕذّخ اىٞل ،

ٍعْٚ حىَذف
 (ٖٕٕ )

. فٖ٘ حىَؾٜ حىز ٜء ٕٗ٘ ٍخ حطفا  عياٚ رٞخّأ حىيغ٘ٝاُ٘ ٗمَاخ ٕا٘ ٍزاِٞ   

  رخىْق٘ؿ ٗقذ ٗسد فٜ حىقشآُ ٗحىلذٝغ حىؾشٝح ٗحىؾعش حىعشرٜ .

 

 

 حىخخطَش 

ٗٝلناٌ طعٞاِٞ حىَعْاٚ حىغاٞخا ٗحىقاشحثِ ّالكظ مؼشس ٍخ خشؽ اىٞٔ ل ٍؾاٚ و ٍاِ ٍعاخُ ،     

ِٔ ىَعاخُ ٍظْ٘عاش رظْا٘ع حألىفاخظ فٖا٘ ال طاشحدف راو طقاخسد فاٜ  ٗحالعظعَخه ، ٗمؼشس حعظعَخىِ

 حىَعْٚ .. ٕٗ٘ ٍخ ٝذه عيٚ إَٔٞظٔ ، ٍٗخ أسدص رٞخّٔ ٗاٝقخىٔ فنشس حىزلغ ٗحىغخٝش ٍْٔ .

ٔ ماو حىَعاخّٜ حىظاٜ طْخٗىْخٕاخ فٖزح حىفعو ٕ٘ حىزٛ َٝؼو حىَعْٚ حىَشمضٛ حىزٛ طقظشد ٍْ     

ًٚ خق٘فاٞظٔ ٗحعاظعَخىٔ ٗعاٞخقٔ حىخاخؿ رأ ، ٍٗاخ  فٜ حىزلغ ، ٗىٞغض طشحدفخ رو ىنو ٍعْ

ٝنفٜ ىٔ ؿَخال خخفخ فٜ رٞخُ حىَعْٚ ؛ ار ٝنٞح اىاٚ حىَعْاٚ حألفايٜ ٗحىفعاو حىَعاشٗف 

ش ٗاراذحع دالىش طـعئ ٍلذدح رخعظعَخه خخؿ ، ْٕٗخ ٝظزِٞ ىْخ حىـَخه ىيغش ميٖخ ؿَخه ٗسٗعا

.. 

ل ٍؾااٚ و ٍااِ أمؼااش حألىفااخظ حىظااٜ ّخقؾااْخٕخ حعااظعَخال فااٜ حىقااشحُ حىنااشٌٝ .. ٗقااذ كخٗىْااخ      

رَزلؼٔ حىخخؿ أُ أرماش حٟٝاخص حىظاٜ ٗسد رٖاخ ، ٗميٖاخ طاذٗس دالىظٖاخ عياٚ حىَعْاٚ حىلقٞقاٜ 



 0202شتاء   – 02مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب    العدد  
 

ٔٗٙ 

ىيفعو ، ٗحىزٛ طزاخدس اىاٚ رْٕاٜ قاذ حخاظـ حالعاظعَخه حىلقٞقاٜ ىيفعاو ل ٍؾاٚ و ، ٗارح ماخُ 

 ْٕخك حعظعَخه ٍخق٘ؿ أٗ ٍـخصٛ فيغٞشٓ ٕٗ٘ ٝقخسرٔ فٜ حىَعْٚ .. 

طْخٗىْخ ٗحكذحً ٗعؾشِٝ فعال ، ماو فعاو ٝخظياح عاِ حٟخاش ، ٗىأ خق٘فاٞش حعاظعَخٍه ..    

ٗمو فعو ٝع ْٞخ ٗفافخ ىَؾاٜ ٝلاذد ٍعْاخٓ حىغاٞخا فٞخظياح راِٞ حىز اٜء ٗحىؾاذٝذ ٗحىغاشٝع 

ذ ٗحىَؾاااٜ حىَقٞااذ راااخىٖشد أٗ راااخىشؿ٘ع أٗ ٗحىغااشٝع حىؾاااذٝذ .. ٗحىَؾااٜ حىَ يااا  دُٗ طقٞٞاا

ِٔ ، ٍاع رماش مؼٞاش ٍاِ حألدىاش حىظاٜ طلاذد حىَعْاٚ  رخىقع٘د ، ٕٗنزح ٗمو رىل رْٞخٓ فٜ ٍ٘هْا

حىَشحد ٍِ حىفعو ، ٍع عشك رىل عياٚ ٍعـَاٜ حىيغاش ٗكغاذ طغيغايٌٖ حىضٍْاٜ ٍاِ حىعاِٞ 

دالىظأ رلغاذ عاٞخقٔ اىٚ حىَعـٌ حى٘عٞو .. ٗرٞخُ سأٌٖٝ فٜ طلذٝذ حىظفغٞش حىقلٞق ىيفعاو ٗ

  .. 

  ّغؤه هللا طعخىٚ حىظ٘فٞ  ٗحىغذحد ٗحألؿش ٗحىؼ٘حد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىهىاٍش: 
                                                 

ٔ
  ٜٕٔ/  ٚ/  العين( 

ٕ
  ٜٕٔ/  ٚ/  العين( َْظش : 

ْسَراء: ( ٖ  ٔاْْلِ
 ٗاْلفْجر: ( ٗ

٘٘
  

  ٖٛ - ٖٚ/  ٖٔ/  التهذيب( ٙ
تىمت الِجيَم ُد مم  يُمَقمْرَن بِ ْرَسم نِ وفي رواية : ) ٔٙٔ/  ديوان امرئ القيس( ٚ ََ ْْ ... َو تىمت َكِلمَم َمِطمَيه ََ  ْْ ني ومعم  ( ،َمَطْوُت بِهم

 ، ورواية سيبويو : ) سريت بهْ ( .ٖٕٓ/ ٕ،  ٚٔٗ/  ٔواللت ب /  ٖٖٔ: ٔالقرآن للفراء 
 ) سرى (  ٖٔٛ/  ٗٔ/  ينظر : البيت في لس ن العرب ( ٛ
  ٖٚٗ/  ٗ/  المخصص( ٜ

  ٔٓٗ/  ٕٗ/  ج مع البي ن في ك ويم القرآن( ٓٔ
  ٖٓ٘/  ٕ/  صفوة التف سير( ٔٔ
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 ٔاْلسراء: ( ٕٔ
  ٚٗٔ/  مخت ر الصح ح( ٖٔ
ىّجرن  : أي دعن  نن م ، وخنت ( ، و وَقَرْرن  إْن َخَنت َدْىٍر َغَفْم ، وروايتو في الريوان : )  ٕٜ/  البيت في ديوان لبير( ٗٔ

 الرىر: أَراثو .
 ) سرى (  ٕٖٛ -ٖٔٛ/  ٗٔ/  لس ن العرب ( ٘ٔ
 المعصر : الملج  والحزر.، و  ٘ٗ/  البيت في ديوان لبير( ٙٔ
 ) سرى (  ٕٖٛ -ٖٔٛ/  ٗٔ/  لس ن العرب ( ٚٔ
 ) سرى (  ٕٕٙ/  ٖٛ/  ك ج العروس ( ٛٔ
، واللس ن )وضع( ، وىذا رجز ق لو دريمر الصممة فمي يموم غمزوة ٕٛ: ٗسيرة ابن ىش م ( الرجز رواه ابن ىش م ، ينظر : ٜٔ

سميء إ   َنين ، وك ن خمرج ممع ىموزان ، علميهْ م لمع بمن عموي النصمري ، ودريمر بمن الصممة يوم،مذ سميي كبيمر، لميس فيمو
التيمن برأيو ومعرفتو ب لحرب، وك ن سيًخ  مجربً . وك ن م لع بن عوي كره أن يلون لررير بن الصمة رأي في َمربهْ ىمذه 

 أو ذكر، فق ل درير: "ىذا يوم لْ أسهره ولْ يفتني": 
 يَ  لَْيتِني ِفيه  َجذَْع ... َأُخَب فيه  وَأَضعْ 

 َه  َس ٌة َصرَعْ َأُقوُد َوْطَف ء الزىَمْع ... َك َنمى 
"الجذع"، الصغير الش ب ، و "الخبب"، ضرب من السير ك لوضع . ثْ وصف فرسو فيم  كمنت. "وطف ء"، طويلة الشعر، 

و "الزمعة" الهنة الزائرة الن ك،ة فوق ظلف الش ة. و "الش ة" ىن : الوعم وىو س ة الجبم. و "صرع" الفتت القوي من 
 . األوع ل 

لْ أجره في ديوانو ، تهذيب برون نسبة وقر ذكره ابن جني في المحتسب ونسبو لجميم بثينة ، ( البيت ج ء في الٕٓ
 ٕٜٕ/ ٔينظر : المحتسب في كبيين وجوه سواذ القراءات واْليض ح عنه  /  بن جني / 

 . ( ٚٗ)الّتوبَة : ( ٕٔ
 . ) وضع ( ٛٗ/  ٖكهذيب اللغة / ( ٕٕ
 .ٕٛ٘/  ٘ ئي / ، سنن النس ٜ٘ٔ/  ٕسنن  أبي داوود  / ( ٖٕ
 . ) وضع ( ٛٗ/  ٖكهذيب اللغة / ( ٕٗ
 ) وضع ( . ٖٔٗ/  ٕأس س البالغة / ( ٕ٘
 . ٕٓٙكفسير غريب م  في الصحيحين البخ ري ومسلْ / ( ٕٙ
 ) وضع ( ٜٖٖ/ ٛلس ن العرب / ( ٕٚ
 .  ٜٚ/ٔالزاىر /  ( ٕٛ
 ٜٚديوانو/ ( ٜٕ
 ٕٚٚالق موس المحيط / ( ٖٓ
 ( ) وضع ٜٖٖ/  ٕٕك ج العروس / ( ٖٔ
 .  ٕٓ٘/  ٔ/  صفوة التف سير( ينظر : ٕٖ
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 ٛٙٔ/  ٕكهذيب اللغة / ( ٖٖ
 ٜٛاْلَلْهف: ( ٖٗ
 ٛٙٔ/  ٕكهذيب اللغة / ( ٖ٘
 . ٓٛٔ/  ٔالنه ية في غريب الحريث واألثر / ( ٖٙ
 )كبع (  ٕٚ/  ٛلس ن العرب / ( ٖٚ
 )كبع (  ٕٛ/  ٛلس ن العرب / ( ٖٛ
 )كبع (  ٕٛ/  ٛلس ن العرب / ( ٜٖ
 ( ٔٛوسيط / المعجْ ال( ٓٗ
 . ٕٛٗينظر : َجة القرآءات / ( ٔٗ
 ٕٗالقصص : ( ٕٗ
 ٓٙالشعراء : ( ٖٗ
 ٕٕٔ/  ٖ، مع لْ التنزيم في كفسير القرآن/  ٙ٘٘/  ٕٔينظر : اللب ب في علوم اللت ب / ( ٗٗ
 ٓٔالص ف ت : ( ٘ٗ
 ٕٕٔ/  ٖ، مع لْ التنزيم في كفسير القرآن/  ٙ٘٘/  ٕٔينظر : اللب ب في علوم اللت ب / ( ٙٗ
 )كبع (  ٕٛ/  ٛلس ن العرب / ( ٚٗ
  ٕٕٔ/  ٖينظر : مع لْ التنزيم في كفسير القرآن/ ( ٛٗ
من أبي ت يقوله   بنتو بسرة، يذكر طول  ٖ٘ٔ: ٔ، وينظر : ومج ز القرآن ألبي عبيرة    ٕٖديوانو / ( البيت في ٜٗ

 عمره، فيقول له  : 
 اِل ىَذا النى ِس: َكْيف لَِبيُر ?َوَلَقْر َسِ،ْمُت من الَحَي ِة وطُوِلَه  ... وُسؤَ 

ٍس ... َلْو َك َن للنمِّْفِس اللىُجوِج ُخُلودُ  َِ  َوَغِنيُت َسْبًت  قَمْبَم َمْجَرى َدا
 والسبت: البرىة من الرىر. وداَس: اسْ الفرس.

 ٖٕٔٓ/ٙالصح ح / ( ٓ٘
 ٖ٘ٔ/ٔأس س البالغة / ( ٔ٘
 )جري ( ٜٚ/ٔالمصب ح المنير / ( ٕ٘
 ٖٗٗ-ٖٖٗ/ ٖٚك ج العروس / ( ٖ٘
 ٔ٘الزخري/( ٗ٘
 ٖٔاللهف/( ٘٘
 ٙٗالروم/( ٙ٘
 ٕٔالغ سية/( ٚ٘
 ٔٔالح قة/( ٛ٘
ٜ٘

 ٕٗاىشدَِ/( 
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 ٕٖالشورى/( 
 ٖٓٔ/ٛ، الموسوعة القرآنية / ٜٗٔينظر : المفردات في غريب القرآن /( ٔٙ
ٕٙ

صممف ت ص ؛ والبيهقممي فممي األسممم ء والٕٔٗ/ٖ؛ وأَمممر فممي المسممنر ٕٔٔ/ٗأخرجممو أبممو داود. انظممر: معمم لْ السممنن ( 
ٖٜ 
 (.ٕٔٔ/ٗينظر : مع لْ السنن للخط بي ( ٖٙ
 ٖٓٔ/ٛ، الموسوعة القرآنية / ٜٗٔينظر : المفردات في غريب القرآن /( ٗٙ
، عجز من بيت وكم مو : ) َغْمُر الِجَراِء إذا َقَصْرُت ِعَن نَُو... بيري اْستَمَن َص ورَاَم َجْرَي الِمْسَحم ( ، وىولح رثة بن برر( ٘ٙ

( ٘ٙٔ/ٖٕ( ، وروح المعم ني )ٖٚ٘/ٜ( ، والمرر المصمون )ٖ٘ٙ/ٚ ن )م دة: نموص( ، والبحمر المحميط )وىو في: اللس
( . وفيو يصف فرس  ب نو كثيمر المجم راة لغيمره ممن األفمراس، إذا قصمرت: أى جمذبت عن نمو، اسمتن ص: ٗٚ/ٗ، واللش ي )

ادة علت طريق الملنية، والروم كخييمم، أى: أى طلب النوص والهرب والنج ء من األعراء. وسبو الفرس بمن كصح منو ا ر 
ش، سمي بو للثرة سح لو، أى سهيقو.  أراد جري  كجرى السحم وىو َم ر الَو

 ٛٔٔ/ٔٔكهذيب اللغة / ( ٙٙ
 )جمح ( ٛٛ/ٖالعين / ( ٚٙ
 .البيت في لس ن العرب ، وىو غير منسوب ، وفيو : )لْ ينب( ب لنون بر  من )لْ يثب( ينظر : اللس ن )جمح ( ( ٛٙ
 ٚ٘الّتوبَة: ( ٜٙ
 )جمح ( ٓٓٔ/ٗكهذيب اللغة / ( ٓٚ
ًَ  ٛٛالبيت  مرئ القيس في ديوانو / ( ٔٚ ًَ  َجُمو  ، وروايتو في الريوان : َسُبو
 )جمح ( ٔٓٔ -ٓٓٔ/ٗكهذيب اللغة / ( ٕٚ
 ) جمح ( ٖٓٙ/  ٔالصح ح / ( ٖٚ
 ) جمح ( ٖٓٙ/  ٔالصح ح / ( ينظر : ٗٚ
ٚ٘

 ٚ٘التوبة: ( 
 )جمح ( ٙٚٗ/  ٔة / معجْ مق ييس اللغ( ٙٚ
 ( ٖٔٗكفسير غريب م  في الصحيحين / ( ٚٚ
 ( ٜٙٔ/  ٔغريب الحريث  بن الجوزي / ( ٛٚ
 ٜٕٔ/ ٔالنه ية في غريب الحريث واألثر / ( ٜٚ
 ٓٔٗ/ ٘البحر المحيط / ( ٓٛ
 ٛٛالبيت  مرئ القيس في ديوانو / ( ٔٛ
 البيت ؟( ٕٛ
 ) خط  ( ٕٙٓ/ٚكهذيب اللغة / ( ٖٛ
 ) خط  ( ٕٖٕٛ/  ٙالصح ح / ( ٗٛ
 ( .  ٕٔ٘برقْ )  ٜٕٔ/  ٔصحيح مسلْ / ( ٘ٛ
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 ٔ٘/ٕالنه ية في غريب الحريث واألثر / ( ٙٛ
 ) خط  ( ٖٕٔ/  ٗٔلس ن العرب / ( ٚٛ
 ) خطو( ٗٚٔ/  ٔالمصب ح المنير / ( ٛٛ
 )خط  (ٕٓٛٔالق موس المحيط / ( ٜٛ
 ) خط  ( ٛ٘٘/  ٖٚك ج العروس / ( ٜٓ
 ٛٙٔالبَمَقَرة: ( ٜٔ
 ) خط  ( ٕ٘ٗجْ الوسيط / ينظر : المع (ٕٜ
 ٛٙٔالبَمَقَرة: ( ٖٜ
 ٖ٘٘/  ٕبص ئر ذوي التمييز في لط ئف اللت ب العزيز / ( ينظر : ٜٗ
 ) خط  ( ٕٙٓ/ٚكهذيب اللغة / ( ٜ٘
 دب ٕٔ/ٛالعين/ (ٜٙ
 دبب ٖٗٔ/ٔالصح ح /  (ٜٚ
 ٘ٗالنور/ (ٜٛ
 ٗٙٔالبقرة/( ٜٜ

 ٙىود/ (ٓٓٔ
 ٖٛاألنع م/ (ٔٓٔ
 ٘ٗف طر/ (ٕٓٔ
 ٙ٘ٔ/ٕ ينظر : مج ز القرآن / (ٖٓٔ
 ٕٛالنمم/( ٗٓٔ
 ٕٕاألنف ل/ (٘ٓٔ
 ٖٙٓالمفردات في غريب القرآن / (ٙٓٔ
 ٕٙٙ/ٛٔينظر : التحرير والتنوير / (ٚٓٔ
 . ٚٙٔ ٕ، ومجمع األمث ل  ٖٚٔ ٕ، وجمهرة األمث ل  ٖ٘ٔ، و إصالح المنطق  ٕٗينظر : الف خر/  (ٛٓٔ
 ٚٛٔ/ٔالزاىر فت مع ني كلم ت الن س / أبو بلر األنب ري / (ٜٓٔ
 دببٜٖٙ/ٔعرب / لس ن ال (ٓٔٔ
 دببٖٓٚ/ٔلس ن العرب /   (ٔٔٔ
 )دب( ٕٛالق موس المحيط /   (ٕٔٔ
 ٖٛاألنع م/ (ٖٔٔ
ف ( ٖٕٓ/ ٖالمحلْ والمحيط ا عظْ /  (ٗٔٔ  )َز
ف ( ، وينظر: الق موس المحيط /  ٖٚٙٔ/ٗالصح ح /  (٘ٔٔ ف ( ٘ٔٛ)َز  )َز
ف ( ٜٗ/  ٖمعجْ مق ييس اللغة /  (ٙٔٔ  ) َز
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 ٕٙٛ/  ٜينظر : التحرير والتنوير /  (ٚٔٔ
 ٜٕٚ/  ٕالنه ية في غريب الحريث وا ثر /  (ٛٔٔ
 ٜٖٓ/  ٔمش رق ا نوار /  (ٜٔٔ
 ٖ٘ٔمخت ر الصح ح /  (ٕٓٔ
 ( قولو ]وانشمن إلي[ ىذا م  ب ألصم، والذي في سرح الق موس: ٕٔٔ

ف  فت وأَز  وأدغفت سوارع ً وأدغف  ... ميلين ثْ أَز
ف ( ٜٕٔ/  ٜلس ن العرب / (ٕٕٔ  ) َز
ف ( ٖٔٚ/  ٖٕس / ينظر : ك ج العرو  (ٖٕٔ  ) َز
 ) زي ( ٗ/ ٖمعجْ مق ييس اللغة /  (ٕٗٔ
 زففٜ٘/ٙالصح ح/   (ٕ٘ٔ
 )زفف( ٖٙٔ/ٜينظر : لس ن العرب /  (ٕٙٔ
 ٜٗالص ف ت  (ٕٚٔ
جة القراءات / ٕٔٔينظر : التيسير في القراءات السبع /  (ٕٛٔ  ٜٓٙ، َو
 ٓٙ/  ٖم / ، وكفسير القرآن / العز بن عبر السال ٚ٘/  ٘ينظر : النلت والعيون /  (ٜٕٔ
من قصيركو التي مطلعه :" عزفت ب عش ش وم  كرت كعزي".  : والقريع من  ٛ٘٘البيت للفرزدق ، ينظر : ديوانو /  (ٖٓٔ

اْلبم الذي ي خذ بذراع الن قة فينيخه  . وقيم سمي قريعم  ألنمو يقمرع الن قمة )ينظمر : اللسم ن: قمرع ( . واْلفم ل: جممع أفيمم 
 عبير: اْلف ل بن ت المخ ض . وأفيلة، وىو الفصيم. وق ل أبو

 ٕٓٗ/  ٗ، والبحر المرير /  ٕٖٗ/  ٕٙ، وينظر مف كيح الغيب  /  ٕ٘/  ٗاللش ي /  (ٖٔٔ
 ) سير ( . ٜٓٙ/  ٕينظر : الصح ح /  (ٕٖٔ
 ) سير ( . ٕٓٔ/  ٖمعجْ مق ييس اللغة /  (ٖٖٔ
، َو سية  ٛٙٔ/  ٙالمصون / ، والرر  ٜٕٔ/  ٓٔ، واللب ب في علوم اللت ب /  ٜٕٖينظر : َجة القراءات / (ٖٗٔ

 . ٚٔ/  ٘الشه ب علت كفسير البيض وي / 
 .ٖٕاآلية:  (ٖ٘ٔ
 .ٚٚاآلية:  (ٖٙٔ
 .ٗالفجر :  (ٖٚٔ
 .ٔاْلسراء :  (ٖٛٔ
 . ٖٗٙ/  ٙ، وينظر : الرر المصون :  ٖٚ٘ – ٖٙ٘/  ٓٔاللب ب في علوم اللت ب/  (ٜٖٔ
 . ٖٗٙ/  ٙون : ، وينظر : الرر المص ٖٚ٘ – ٖٙ٘/  ٓٔاللب ب في علوم اللت ب/  (ٓٗٔ
 .ٜٓٗ/ ٕينظر : النلت والعيون  (ٔٗٔ
ىممو علممي بممن إبممراىيْ بممن سممعير بممن يوسممف الحمموفي نسممبة إلممت َمموي كجمم ه بلبمميس بمصممر، وولممر بشممبرا النخلممة بجمموار  (ٕٗٔ

بلبمميس، ثممْ انتقممم إلممت القمم ىرة ليسممتلمم كعليمممو. كمم ن ع لممم  ب لتفسممير والنحممو، ومممن مصممنف كو البرىمم ن فممي علمموم القممرآن، 
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، وإنب ه المرواة ٓٗٔ/ ٕ، وبغية الوع ة  ٕٙٗ -ٔٙٗ/ ٕىم ) ينظر: وفي ت األعي ن  ٖٓٗوضح في النحو م ت سنة والم
 . ٙٙٗ/ ٔ، وكشف الظنون ٕٕٓ  -ٜٕٔ/ ٕ

 .ٜٔٗ -ٜٓٗ/ ٕ، وينظر : النلت والعيون  ٜٔٔينظر : التبي ن في كفسير غريب القرآن /  (ٖٗٔ
 

قصيرة يرثي به  النعم ن بمن المنمذر مطلعهم  : أ  َكْسم  ِن الَممْرَء مم ذا ُيَحم ِوُل ، وىو في  ٗٛالبيت للبير في ديوانو /  (ٗٗٔ
 ... أَنْحٌب فُيقَضت أْم َضالٌل وب ِطمُ 

 . ٖٗٙ/  ٙ، وينظر : الرر المصون :  ٖٚ٘ – ٖٙ٘/  ٓٔاللب ب في علوم اللت ب/  (٘ٗٔ
 . ٜٔيوسف/ (ٙٗٔ
 . ٙٗالحج/  (ٚٗٔ
 . ٔٔاألنع م/ (ٛٗٔ
 .ٛٔسب / (ٜٗٔ
 .ٜٕ/القصص (ٓ٘ٔ
 .ٕٓالنب / (ٔ٘ٔ
 .ٕٕيونس/ (ٕ٘ٔ
 .ٕٕيونس/ (ٖ٘ٔ
 . ٖالتلوير/ (ٗ٘ٔ
 . ٕٓالنب / (٘٘ٔ
 . ٕٛٚ/ ٛ، وينظر:  الموسوعة القرآنية /  ٖٖٗ – ٕٖٗالمفردات في غريب القرآن /  (ٙ٘ٔ
 ٘ٙ٘/  ٘ينظر : أيسر التف سير للالم العلي اللبير /  (ٚ٘ٔ
 .ٜٔٔينظر : التبي ن في كفسير غريب القرآن /  (ٛ٘ٔ
 .ٜٔٗ -ٜٓٗ/ ٕ: النلت والعيون ينظر  (ٜ٘ٔ
 . ٚٔالبقرة :  (ٓٙٔ
 .ٜٕالقصص :  (ٔٙٔ
 . ٛٗالطور :  (ٕٙٔ
 . ٓٗالتوبة :  (ٖٙٔ
 .  ٔٛىود :  (ٗٙٔ
 . ٔٔ/ ٘ٔينظر : التحرير والتنوير /  (٘ٙٔ
 ٜٕٚ/  ٖٛ) سعت ( ، وكم ج العمروس /  ٖٙٛ/ ٗٔ) سعي ( ، ولس ن العرب /   ٗٗٛ/  ٕينظر : جمهرة اللغة /  (ٙٙٔ

 ) سعت (  .
 ) سعي ( .  ٕٕٓ/  ٕالعين /  (ٚٙٔ
 ) سعي ( .  ٛ٘/  ٖكهذيب اللغة /  (ٛٙٔ
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 ) سعت ( . ٖٕٚٚ/  ٙينظر : الصح ح /  (ٜٙٔ
/  ٗىمو َعْمممرو بممن العمراء اْلَلْلبِممّي ، وقمم ل البيممت ِفمي َعْمممرو بممن عتبَمة بممن أبممي ُسممْفَي ن ، ينظمر : سممرح ديمموان المتنبممي /  (ٓٚٔ

 . ٔٛ٘/  ٚ، وخزانة األدب /  ٕٓ٘
 ) سعي ( . ٕٕٕ - ٕٕٔ/  ٕمحلْ والمحيط األعظْ / ال (ٔٚٔ
 ) سعي ( . ٙ٘ٗ/  ٔأس س البالغة /  (ٕٚٔ
 . ٔٔٗ/  ٖ، وخزانة األدب /  ٖٕ٘البيت ألبي قيس ابن األسلت ، ينظر : جمهرة أسع ر العرب  /   (ٖٚٔ
 ) سعي ( . ٖٙٛ/  ٗٔلس ن العرب /  (ٗٚٔ
 ) سعي ( . ٕٚٚ/ ٔالمصب ح المنير /  (٘ٚٔ
 ) سعي ( . ٜٕٚ/ ٖٛوس / ك ج العر  (ٙٚٔ
 . ٛالتحريْ /  (ٚٚٔ
 .  ٖٔٚ/ ٕٛالتحرير والتنوير /  (ٛٚٔ
 ) سعي ( . ٜٕٚ/ ٖٛك ج العروس /  (ٜٚٔ
 ٚٛٔ/ٔينظر: األفع ل  (ٓٛٔ
 ىذا عجز بيت للصولي، وصرره: * أب  جعفر خف نبوة بعر صولة (ٔٛٔ

؛ والممتممع للقيروانممي ص ٖ٘ص  ؛ والصممراقة والصممريقٜٓٔ/ٔ؛ وينظممر : مح ضممرات األدبمم ء ٔٙٔوىممو فممي ديوانممو ص 
ٕٜٗ. 
 )عرج ( ٜٜٕ/ ٔالتهذيب /  (ٕٛٔ
 ) عرج ( ٕٖٛ – ٕٖٚ/  ٔالصح ح /  (ٖٛٔ
 ) عرج ( ٖٔٔ/ ٔ) عرج ( ، وينظر : المحلْ /  ٖٖٓ/  ٗمعجْ مق ييس اللغة /  (ٗٛٔ
 ) عرج ( . ٕٖٓ/  ٕلس ن العرب / (٘ٛٔ
 ٗالمع رج/  (ٙٛٔ
 ٗٔالحجر/ (ٚٛٔ
 ٖالمع رج/ (ٛٛٔ
 ٓٔف طر/ (ٜٛٔ
 ٕٛٛ/ ٘، وينظر : فتح القرير /  ٕٔٛ/  ٛٔمع ألَل م القرآن /الج  (ٜٓٔ
  ٚ٘٘المفردات في غريب القران / (ٜٔٔ
 )َفصم( . ٖٙٔ/  ٕٔالتهذيب / (ٕٜٔ
 )َفصم( .ٜٓٚٔ/٘الصح ح/ (ٖٜٔ
البيت ألبي ذؤيب الهذلي ق لو فمي عبمر اب بمن الزبيمر  وقبلمو : وصم َب صمرق كسمير الّضمرا ... ء يمنه  فمت الغمزو  (ٜٗٔ

 . ٚٛ، سرح ديوان الحم سة /  ٓٗٙ/  ٕيح  ، ينظر : الشعر والشعراء / نهض  نج
 ) فصم ( .٘ٙٔ-ٗٙٔ/  ٖٓ) فصم ( ، وينظر : ك ج العروس /  ٖٕ٘ - ٕٕ٘/  ٔٔاللس ن /  (ٜ٘ٔ
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 .ٜ٘يُوُسف /  (ٜٙٔ
 ) فصم ( ٖٕ٘ - ٕٕ٘/  ٔٔ)َفصم( ، واللس ن /  ٖٙٔ/  ٕٔينظر : التهذيب / (ٜٚٔ
 .ٜٕٗالبقرة /  (ٜٛٔ
 . ٜٖ٘/ ٔالوسيط في كفسير القرآن المجير /  (ينظر :ٜٜٔ
 . ٜ٘ٗ/ ٕ/  (التحرير والتنويرٕٓٓ
 . ٛٛ/  ٕالمستررك علت الصحيحين /  (ٕٔٓ
 ) فصم ( .٘ٙٔ-ٗٙٔ/  ٖٓ) فصم ( ، وينظر : ك ج العروس /  ٖٕ٘ - ٕٕ٘/  ٔٔينظر : اللس ن /  (ٕٕٓ
 .ٜٔلُْقَم ن :  (ٖٕٓ
 ) قصر ( . ٕٙٚ/  ٛالتهذيب /  (ٕٗٓ
 ) قصر ( . ٖٖ٘/  ٖب / لس ن العر  (ٕ٘ٓ
 ) قصر (. ٕٙ٘/  ٕالصح ح /  (ٕٙٓ
 ) قصر ( . ٙٛٔ/  ٙالمحلْ /  (ٕٚٓ
 ) قصر ( . ٔٛ/  ٕأس س البالغة /  (ٕٛٓ
 . ٗٔ٘/  ٕالحريث في مسنر اْلم م أَمر /  (ٜٕٓ
 . ٚ٘ٗ/  ٔ، والمستررك علت الصحيحين /  ٕٕٗ/  ٗالحريث في مسنر اْلم م أَمر /  (ٕٓٔ
 ) قصر ( . ٛٙ- ٚٙ/  ٗحريث واألثر / النه ية في غريب ال (ٕٔٔ
 ) قصر ( . ٕٗ٘مخت ر الصح ح /  (ٕٕٔ
 ) قصر (. ٖٗ٘/  ٖلس ن العرب /  (ٖٕٔ
 ) قصر ( . ٖٙ/  ٜك ج العروس /  (ٕٗٔ
 .ٜٔلُْقَم ن :  (ٕ٘ٔ
 . ٕٙٚ/  ٗ، وفتح القرير /  ٔٚ/  ٗٔينظر : الج مع ألَل م القرآن /  (ٕٙٔ
 . ٕٙٚ/  ٗينظر : فتح القرير /  (ٕٚٔ
 ) مشت ( . ٕٖٛ/  ٔمم اللغة / مج (ٕٛٔ
 ) مشي (. ٜٓٔ/ ٛالمحلْ والمحيط األعظْ/  (ٜٕٔ
)الخليقة (اْلخلق و) مش ء (كثير اْلَمْشي و ) األقرح ( جمع قرح َوُىَو سهْ الميسر َوَىَذا ِكَن يَة َعن كحملو الرِّي ت  (ٕٕٓ

ِبم اْلَعِظيَمة األسنمة َواْلمْعَنت : َأنو َك َن لين العريلة َكرِيًم  ِفي َم لو َعن النى س ن ىض  بِ أْلَمر الش ق َو) أو ت الذرى ( اْْلِ 
َه  َم  يقرى ِبِو أضي فو ويتحمم أثق ل الغرام ت َعن النى س ويلتزمه  ِفي َم  لو يلثر ضرب القراح بَين إبِلو اْلَعِظيَمة ليتخير ِمنمْ

 . ٖٖٚينظر : سرح ديوان الحم سة للتبريزي / 
 ) مشي (. ٕ٘ٔ/ ٕ/ أس س البالغة  (ٕٕٔ
 )مشي( . ٕٔٛ/٘ٔلس ن العرب/ (ٕٕٕ
 ) مشي (. ٗٚ٘/ ٕالمصب ح المنير  /  (ٖٕٕ



 0202شتاء   – 02مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب    العدد  
 

ٔ٘٘ 

                                                                                                                                   
 . ٘ٗالنور/ (ٕٕٗ
 . ٖٙالفرق ن/ (ٕٕ٘
 . ٕ٘القصص/ (ٕٕٙ
 . ٕٓالبقرة/ (ٕٕٚ
 . ٘ٔالملع/ (ٕٕٛ
 . ٖٚاْلسراء/ (ٜٕٕ
 . ٛٔلقم ن / (ٖٕٓ
 . ٕٓالفرق ن/ (ٖٕٔ
 . ٚالفرق ن/ (ٕٖٕ
 . ٕٛٔطو/ (ٖٖٕ
 . ٕٙالسجرة/ (ٖٕٗ
ف ( .وىو م   (ٖٕ٘  بين ه في الفعم ) َز
 . ٓٓٗ/  ٚ، ومح سن الت ويم /  ٖ٘ٛ/  ٜ، وينظر : روح المع ني /  ٖ٘/  ٗالبحر المرير /  (ٖٕٙ
 .  ٕٓالبقرة/  (ٖٕٚ
 .٘ٗالنور/  (ٖٕٛ
 . ٖٙالفرق ن/  (ٜٖٕ
 . ٘ٔالملع/  (ٕٓٗ
 . ٔٔالقلْ/  (ٕٔٗ
 ) مشي (. ٜٓٔ/ ٛالمحلْ والمحيط األعظْ/  (ٕٕٗ
 ) مضي (. ٕٗٛ – ٖٕٛ/  ٘ٔلس ن العرب /  (ٖٕٗ
 )مرد ( . ٜٜٖ/ ٖلس ن العرب /  (ٕٗٗ
 ) مضت ( . ٜٕ٘مخت ر الصح ح /  (ٕ٘ٗ
 ) مضي ( . ٓٗ٘/  ٜٖك ج العروس /  (ٕٙٗ
 . ٘ٙالحجر /  (ٕٚٗ
 . ٜ٘/  ٖلب ب الت ويم في مع ني التنزيم /  (ٕٛٗ
 . ٔٗ٘/  ٗكفسير القرآن العظيْ /  (ٜٕٗ
 ) نسم ( . ٖٓٔ/ٚالصح ح /  (ٕٓ٘
 . ٔ٘يس /  (ٕٔ٘
 ) نسم ( . ٕٙ٘ - ٕ٘٘/ٚر : العين / ينظ (ٕٕ٘
 ) نسم ( . ٕٙٓٔ) نسم ( . وينظر الق موس المحيط /  ٔٙٙ - ٓٙٙ/ٔٔلس ن العرب  /  (ٖٕ٘
 ) نسم (  .  ٔٙٙ - ٓٙٙ/ٔٔالمصرر نفسو /  (ٕٗ٘
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 . ٔ٘يس/  (ٕ٘٘
 ) نسم ( . ٕٙٓٔ) نسم ( . وينظر الق موس المحيط /  ٔٙٙ - ٓٙٙ/ٔٔلس ن العرب  /  (ٕٙ٘
/  ٙ، وصممحيح ابممن َبمم ن /  ٜٖٔ/  ٗ، وينظممر : صممحيح ابممن خزيمممة /  ٓٓٗ/ٖمسممنر أبممي يعلممت  /  الحممريث فممي (ٕٚ٘

ٕٖٗ . 
 ) نسم ( . ٓٙٙ/ٔٔلس ن العرب /  (ٕٛ٘
 . ٓٔٙ/  ٔ، وينظر : المستررك علت الصحيحين /  ٓٗٔ/  ٗالحريث في صحيح ابن خزيمة /  (ٜٕ٘
 ) نسم ( . ٓٙٙ/ٔٔلس ن العرب /  (ٕٓٙ
 ) نسم ( . ٕٙ٘ - ٕ٘٘/ٚالعين /  (ٕٔٙ
 ) نسم ( . ٕٓٗ/ ٘ينظر : معجْ مق ييس اللغة /  (ٕٕٙ
 . ٓ٘ٔ/ ٚٔالتحرير والتنوير /  (ٖٕٙ
 .ٖٙق:  (ٕٗٙ
 ) نقب ( .  ٔٛٔ/  ٘العين / (ٕ٘ٙ
 ) نقب ( . ٖٚٗ/ ٔالجمهرة /  (ٕٙٙ
 .ٖٙق:  (ٕٚٙ
 . ٜٜالبيت  مرئ القيس ، ينظر : ديوانو /  (ٕٛٙ
 ) نقب ( . ٓٙٔ/  ٜالتهذيب /  (ٜٕٙ
 . َٕٔرة: اْلَم ئِ  (ٕٓٚ
 ) نقب ( . ٓٙٔ/  ٜالتهذيب /  (ٕٔٚ
 ) نقب ( ٖٚٔ) نقب ( ، وينظر : مخت ر الصح ح /  ٕٕٛ/  ٔالصح ح /  (ٕٕٚ
 ) نقب (  . ٔٛٛ/  ٔالمجمم /  (ٖٕٚ
 ) نقب ( . ٙٙٗ/  ٘معجْ مق ييس اللغة /  (ٕٗٚ
 ) نقب (. ٖٓٓ – ٜٜٕ/  ٗ) نقب ( ، وينظر : ك ج العروس /  ٜٙٚ/  ٔلس ن العرب /  (ٕ٘ٚ
 . ٖٙق:   (ٕٙٚ
 .ٓٔٔ/  ٘ينظر : بص ئر ذوي التمييز في لط ئف اللت ب العزيز/  (ٕٚٚ
 ) نلص ( .  ٕٚ/  ٓٔينظر : كهذيب اللغة  /  (ٕٛٚ
 )نلص( . ٔٓٔ/ٚلس ن العرب /  (ٜٕٚ
 )نلص(.ٚٚٗ/ ٘معجْ مق ييس اللغة /  (ٕٓٛ
 ) نلص ( .  ٔٓٚ/  ٙالمحلْ والمحيط ا عظْ /  (ٕٔٛ
 نلص ( . ) ٜٓٔ/  ٛٔك ج العروس /  (ٕٕٛ
 . ٛٗاألنف ل /   (ٖٕٛ
 . ٜٖٕي قوكة الصراط في كفسير غريب القرآن /   (ٕٗٛ
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 .ٕٓٗكفسير غريب م  في الصحيحين البخ ري ومسلْ /  (ٕ٘ٛ
 .ٖٛ٘/  ٕينظر : المحرر الوجيز في كفسير اللت ب العزيز /  (ٕٙٛ
 . ٖٓٓ/  ٕمع لْ التنزيم في كفسير القرآن /    (ٕٚٛ
 . ٖٙٔ/  ٙالتحرير والتنوير /    (ٕٛٛ
 .ٙٔٔ/  ٘النه ية في غريب الحريث وا ثر /  (ٜٕٛ
 )نلص( . ٔٓٔ/ٚلس ن العرب /  (ٜٕٓ
 ) ىرع ( . ٘ٓٔ/ٔالعين/ (ٜٕٔ
 ) ىرع ( . ٜٖٖ/ٖكت ب األفع ل /  (ٕٜٕ
 . ٓٚالص ف ت/ (ٖٜٕ
 . ٕٛٛدرة الغواص في أوى م الخواص /  (ٜٕٗ
 ) ىرع ( . ٙٚٚ/ ٕجمهرة اللغة /  (ٜٕ٘
 ) ىرع ( . ٜٖٙ/ٛ)ىرع ( ، ولس ن العرب /  ٕٕٔ/  ٔعظْ / ينظر : المحلْ والمحيط األ (ٜٕٙ
وىو عري بن ربيعة بن مرة بن ىبيرة من بني جشمْ، ممن كغلمب ، أبمو ليلمت ، سم عر ، ممن أبطم ل العمرب فمي الج ىليمة  (ٜٕٚ

ممن من أىم نجر ، وىو خ ل امرئ القيس الش عر ، قيم : لقب مهلهال ألنمو أول ممن ىلهمم نسمج الشمعر أي رققمو ، وكم ن 
أصممبح النمم س وجهمم  ، ومممن أفصممحهْ لسمم ن  ، علممف فممي صممب ه علممت اللهممو والتشممبيب ب لنسمم ء ، فسممم ه أخمموه كليممب ) زيممر 
النس ء ( أي جليسهن ، ولم  قتم جس س بن مرة كليب  ث ر المهلهم ، ف نقطع عمن الشمراب واللهمو ، وآلمت أن يثم ر ألخيمو ، 

وك نممت للمهلهممم فيهمم  العج ئممب واألخبمم ر اللثيممرة . أممم  سممعره فعمم لي  فل نممت وقمم ئع بلممر وكغلممب التممي دامممت أربعممين سممنة ،
 ..٘ٔٔ. وجمهرة أسع ر العرب: ٜٜالطبقة . )انظر: الشعر والشعراء: 

 ) ىرع ( . ٜٖٙ/ٛالبيت في لس ن العرب /  (ٜٕٛ
 ) ىرع ( . ٜٖٙ/ٛلس ن العرب /  (ٜٜٕ
 ) ىرع ( . ٘ٚٚالق موس المحيط /  (ٖٓٓ
 . ٛٚىود /  (ٖٔٓ
 . ٕٙٔ/ٕٔوالتنوير / التحرير  (ٕٖٓ
 )ىود ( .ٙٚ/ٗ)العين ( (ٖٖٓ
 . ٙٔٗالبيت منسوب الت خراش بن زىير في جمهرة اسع ر العرب /  (ٖٗٓ
 . ٖ٘ٔالبقرة /  (ٖ٘ٓ
 )ىود( . ٜٛٙ/ٕجمهرة اللغة / ابن درير /  (ٖٙٓ
 ) ىود  ( .ٕٙٓ/ٙكهذيب اللغة /  (ٖٚٓ
 ) ىود  ( .ٕٙٓ/ٙكهذيب اللغة /  (ٖٛٓ
 ) ىود  ( . ٚٔ /ٙمعجْ مق ييس اللغة /  (ٜٖٓ
 . ٕٙٛ/ ٗغريب الحريث / الق سْ بن سالم /   (ٖٓٔ
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 )ىود( . ٜٖٗ/ٖلس ن العرب /  (ٖٔٔ
 )ىود( .ٚٔ/ ٙينظر : معجْ مق ييس اللغة /  (ٕٖٔ
 ( . ٗٛ٘/  ٗ) ا ب نة في اللغة العربية / للعوكبي /  (ٖٖٔ
 . ٕ٘ٔ/  ٛ. كهذيب التهذيب ٘ٓٚ/  ٗىم. )اْلص بة  ٕ٘صح بي، كوفي  (ٖٗٔ
، النه ية في  ٕٓٔ/  ٗ، و الف ئق في غريب الحريث واألثر / ٕٙٛ/ ٗر غريب الحريث للق سْ بن سالم  / ينظ (ٖ٘ٔ

 . ٕٔٛ/  ٘غريب الحريث واألثر / 
 بال عزو . ٔٓٔىو خراش بن زىير كم  في الصح ح ) ضطر ( ، وىو في األضراد  (ٖٙٔ
 وفيو: وعنر علي درعو . ٖ٘ٚالولير بن عقبة في الل مم  (ٖٚٔ
 .ٖٙٗ/ٔظر : الزاىر في مع ني كلم ت الن س /ين (ٖٛٔ
، الف ئق  ٕٕٗ/  ٕ، وينظر : غريب الحريث  بن قتيبة الرينوري /  ٕٔٛ/  ٘النه ية في غريب الحريث واألثر /  (ٜٖٔ

 . ٗٙ/  ٗفي غريب الحريث واألثر / 
 ) ىود  ( .ٕٙٚ/ٖ)ىود( ، وينظر : الصح ح/ ٙٚ/ٗالعين/ (ٕٖٓ
 .ٙ٘ٔاألعراي /   (ٕٖٔ
 . ٚٗٛ/  ٔ، المفردات في غريب القرآن /  ٘ٔ/  ٙر : روح البي ن / ينظ (ٕٕٖ
 

 ثبت المص در والمرجع
* أس س البالغة / أبو الق سْ محمود بن عمرو بن أَمر، الزمخشري ج ر اب )المتوفت: 

لبن ن /  –ىم( / كحقيق: محمر ب سم عيون السود / دار اللتب العلمية، بيروت ٖٛ٘
 م ٜٜٛٔ -ىم  ٜٔٗٔالطبعة األولت، 

* إنب ه الرواة علت أنب ه النح ة، لجم ل الرين أبي المح سن علي بن يوسف القفطي، كحقيق 
 م. ٖٜٚٔالهي،ة الع مة المصرية لللت ب  -محمر أبو الفضم إبراىيْ

* كت ب األفع ل / علي بن جعفر بن علي السعري، أبو الق سْ، المعروي ب بن الَقطى ع 
 مٖٜٛٔ-ىم ٖٓٗٔم( / ع لْ اللتب / الطبعة األولت ى٘ٔ٘الصقلي )المتوفت: 

* أيسر التف سير للالم العلي اللبير / ج بر بن موست بن عبر الق در بن ج بر أبو بلر 
الجزائري / ملتبة العلوم والحلْ، المرينة المنورة، الممللة العربية السعودية / الطبعة 

 مٖٕٓٓىم/ٕٗٗٔالخ مسة، 
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/ أبو َي ن محمر بن يوسف بن علي بن يوسف بن َي ن أثير  * البحر المحيط في التفسير
بيروت  –ىم( / كحقيق : صرقي محمر جميم / دار الفلر ٘ٗٚالرين األنرلسي )المتوفت: 

 ىم ٕٓٗٔ/ 
* البحر المرير في كفسير القرآن المجير / أبو العب س أَمر بن محمر بن المهري بن 

ىم( / كحقيق : أَمر عبر اب ٕٕٗٔتوفت: عجيبة الحسني األنجري الف سي الصوفي )الم
 ىم ٜٔٗٔالق ىرة /  –القرسي رسالن / الركتور َسن عب س زكي 

* بص ئر ذوي التمييز في لط ئف اللت ب العزيز/ مجر الرين أبو ط ىر محمر بن يعقوب 
ىم( / كحقيق: محمر علي النج ر / المجلس األعلت للش،ون ٚٔٛالفيروزآب دى )ت: 

 جنة إَي ء التراث اْلسالمي، الق ىرةل -اْلسالمية 
* ك ج العروس من جواىر الق موس / محّمر بن محّمر بن عبر الرزّاق الحسيني، أبو 

ىم( / كحقيق : مجموعة من المحققين ٕ٘ٓٔالفي ، الملّقب بمركضت، الزىبيري )المتوفت: 
 / دار الهراية

د الرين بن علي، أبو العب س، * التبي ن في كفسير غريب القرآن / أَمر بن محمر بن عم 
ىم( / كحقيق : د ض َي عبر الب قي محمر / دار ٘ٔٛسه ب الرين، ابن اله ئْ )المتوفت: 

 ىم ٖٕٗٔ -بيروت / الطبعة األولت  –الغرب اْلسالمي 
« كحرير المعنت السرير وكنوير العقم الجرير من كفسير اللت ب المجير»* التحرير والتنوير 
ىم( / ٖٜٖٔمحمر بن محمر الط ىر بن ع سور التونسي )المتوفت :  / محمر الط ىر بن

 ىم ٜٗٛٔكونس/  -الرار التونسية للنشر 
* كفسير القرآن )وىو اختص ر لتفسير الم وردي( / أبو محمر عز الرين عبر العزيز بن عبر 
السالم بن أبي الق سْ بن الحسن السلمي الرمشقي، الملقب بسلط ن العلم ء )المتوفت: 

بيروت / الطبعة  –ىم( / كحقيق : الركتور عبر اب بن إبراىيْ الوىبي/ دار ابن َزم ٓٙٙ
 مٜٜٙٔىم/ ٙٔٗٔاألولت، 
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* كفسير القرآن العظيْ / أبو الفراء إسم عيم بن عمر بن كثير القرسي البصري ثْ 
يع ىم( / كحقيق : س مي بن محمر سالمة / دار طيبة للنشر والتوز ٗٚٚالرمشقي )المتوفت: 

 م ٜٜٜٔ -ىم ٕٓٗٔ/ الطبعة الث نية 
* كفسير غريب م  في الصحيحين البخ ري ومسلْ / محمر بن فتوح بن عبر اب بن فتوح 

ىم( / كحقيق ٛٛٗبن َمير األزدي الميورقي الَحِميري أبو عبر اب بن أبي نصر )المتوفت: 
مصر/ الطبعة األولت،  –رة الق ى -: الركتورة: زبيرة محمر سعير عبر العزيز / ملتبة السنة 

ٔٗٔ٘ – ٜٜٔ٘ 
* التيسير فت القراءات السبع / ا م م أبو عمرو عثم ن بن سعير بن عثم ن بن سعير بن 

 مٜٗٛٔىم/ ٗٓٗٔ -بيروت  -عمرو الراني/ دار اللت ب العربي 
* ج مع البي ن في ك ويم القرآن / محمر بن جرير بن يزير بن كثير بن غ لب اآلملي، أبو 

ىم( / كحقيق : أَمر محمر س كر / مؤسسة الرس لة / الطبعة ٖٓٔر الطبري )المتوفت: جعف
 م ٕٓٓٓ -ىم  ٕٓٗٔاألولت، 

* الج مع ألَل م القرآن / أبو عبر اب محمر بن أَمر بن أبي بلر بن فرح األنص ري 
ىم( / كحقيق : أَمر البردوني وإبراىيْ ٔٚٙالخزرجي سمس الرين القرطبي )المتوفت : 

 م ٜٗٙٔ -ىم ٖٗٛٔالق ىرة / الطبعة الث نية ،  –أطفيش / دار اللتب المصرية 
ىم( / ٓٚٔ* جمهرة أسع ر العرب / أبو زير محمر بن أبي الخط ب القرسي )المتوفت: 

 كحقيق : علي محمر البج دي / نهضة مصر .
كحقيق: ىم( / ٕٖٔ* جمهرة اللغة / أبو بلر محمر بن الحسن بن درير األزدي )المتوفت: 

 مٜٚٛٔبيروت / الطبعة األولت،  –رمزي منير بعلبلي / دار العلْ للماليين 
ََ ِسيُة الشَِّه ِب َعَلت كْفسيِر الَبيَض ِوي، اْلُمَسمى ة: ِعَن يُة الَق ِضت وِكَف يُة الرىاِضت َعَلت كْفسيِر  *

)المتوفت: الَبيَض وي / سه ب الرين أَمر بن محمر بن عمر الخف جي المصري الحنفي 
 بيروت . –ىم( / دار ص در ٜٙٓٔ
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من بن محمر، أبو زرعة ابن زنجلة )المتوفت: َوالي  ىم( / ٖٓٗ*َجة القراءات / عبر الَر
 كحقيق : سعير األفغ ني / دار الرس لة .

* درة الغواص في أوى م الخواص / الق سْ بن علي بن محمر بن عثم ن، أبو محمر 
 –ىم( / كحقيق: عرف ت مطرجي/ مؤسسة اللتب الثق فية ٙٔ٘الحريري البصري )المتوفت: 

 ىمٜٜٛٔ/ٛٔٗٔبيروت / الطبعة األولت، 
* ديوان امِرئ القيس/ اْمُرُؤ الَقْيس بن َجر بن الح رث اللنري، من بني آكم المرار 

 م ٕٗٓٓ -ىم  ٕ٘ٗٔبيروت / الطبعة الث نية /  –م( / دار المعرفة  ٘ٗ٘)المتوفت: 
ربيعة الع مري / لَِبير بن ربيعة بن م لع، أبو عقيم الع مري الش عر معرود * ديوان لبير بن 

 م ٕٗٓٓ -ىم  ٕ٘ٗٔىم( / دار المعرفة / الطبعة األولت / ٔٗمن الصح بة )المتوفت: 
* روح البي ن / إسم عيم َقي بن مصطفت اْلست نبولي الحنفي الخلوكي , المولت أبو الفراء 

 بيروت -فلر ىم( / دار الٕٚٔٔ)المتوفت: 
* روح المع ني في كفسير القرآن العظيْ والسبع المث ني / سه ب الرين محمود بن عبر اب 

ىم( / كحقيق: علي عبر الب ري عطية / دار اللتب ٕٓٚٔالحسيني األلوسي )المتوفت: 
 ىم ٘ٔٗٔبيروت / الطبعة األولت،  –العلمية 

ْ بن محمر بن بش ر، أبو بلر األنب ري * الزاىر في مع ني كلم ت الن س / محمر بن الق س
بيروت / الطبعة  –ىم( / كحقيق: د. َ كْ ص لح الض من /  مؤسسة الرس لة ٕٖٛ)المتوفت: 
 ٕٜٜٔ-ىم  ٕٔٗٔاألولت، 

* سنن أبي داود / أبو داود سليم ن بن األسعث بن إسح ق بن بشير بن سراد بن عمرو 
قيق : محمر محيي الرين عبر الحمير / ىم( / كحٕ٘ٚاألزدي السِِّجْست ني )المتوفت: 

 بيروت –الملتبة العصرية، صيرا 
*سرح ديوان الحم سة / أبو علت أَمر بن محمر بن الحسن المرزوقي األصفه ني 

لبن ن / الطبعة  –ىم( / كحقيق : غرير الشيي / دار اللتب العلمية، بيروت  ٕٔٗ)المتوفت: 
 م ٖٕٓٓ -ىم  ٕٗٗٔاألولت، 
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ت السبع / َسين بن أَمر بن َسين الزىْوزَني، أبو عبر اب )المتوفت: * سرح المعلق 
 م ٕٕٓٓ -ىم ٖٕٗٔىم( / دار اَي ء التراث العربي/ الطبعة األولت ٙٛٗ

ىم( / ٕٙٚ* الشعر والشعراء / أبو محمر عبر اب بن مسلْ بن قتيبة الرينوري )المتوفت: 
 ىم ٖٕٗٔالق ىرة / -دار الحريث

للغة وصح ح العربية / أبو نصر إسم عيم بن َم د الجوىري الف رابي * الصح ح ك ج ا
بيروت /  –ىم( / كحقيق: أَمر عبر الغفور عط ر/ دار العلْ للماليين ٖٜٖ)المتوفت: 

 م ٜٚٛٔ -  ىم ٚٓٗٔالطبعة الرابعة 
* صحيح ابن خزيمة / أبو بلر محمر بن إسح ق بن خزيمة بن المغيرة بن ص لح بن بلر 

ىم( / كحقيق : د. محمر مصطفت األعظمي / الملتب ٖٔٔلنيس بوري )المتوفت: السلمي ا
 بيروت -اْلسالمي 

 –* صفوة التف سير / محمر علي الص بوني / دار الص بوني للطب عة والنشر والتوزيع 
 م ٜٜٚٔ -ىم  ٚٔٗٔالق ىرة / الطبعة األولت، 

من الخليم بن أَمر بن عمرو بن كميْ الفراىيري البصري  * كت ب العين / أبو عبر الَر
ىم( / كحقيق: د مهري المخزومي، د إبراىيْ الس مرائي/ دار وملتبة ٓٚٔ)المتوفت: 

 الهالل
* غريب الحريث / أبو ُعبير الق سْ بن ساّلم بن عبر اب الهروي البغرادي )المتوفت: 

نية، َيرر ىم( / كحقيق : د. محمر عبر المعير خ ن / مطبعة دائرة المع ري العثم ٕٕٗ
 م ٜٗٙٔ -ىم  ٖٗٛٔالركن / الطبعة األولت،  -آب د

ىم( / ٕٙٚ* غريب الحريث / أبو محمر عبر اب بن مسلْ بن قتيبة الرينوري )المتوفت: 
 ٜٖٚٔبغراد / الطبعة األولت،  –كحقيق : د. عبر اب الجبوري / مطبعة الع ني 

من  بن علي بن محمر الجوزي * غريب الحريث / جم ل الرين أبو الفرج عبر الَر
 -ىم( / كحقيق : الركتور عبر المعطي أمين القلعجي / دار اللتب العلمية ٜٚ٘)المتوفت: 
 ٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔلبن ن / الطبعة األولت،  –بيروت 
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* الف ئق في غريب الحريث واألثر / أبو الق سْ محمود بن عمرو بن أَمر، الزمخشري 
محمر أبو الفضم إبراىيْ / -: علي محمر البج وي ىم( / كحقيق ٖٛ٘ج ر اب )المتوفت: 

 لبن ن / الطبعة الث نية –دار المعرفة 
* فتح القرير / محمر بن علي بن محمر بن عبر اب الشوك ني اليمني )المتوفت: 

 ٗٔٗٔ -دمشق، بيروت / الطبعة األولت  -ىم( / دار ابن كثير، دار الللْ الطيب ٕٓ٘ٔ
 ىم

ر الرين أبو ط ىر محمر بن يعقوب الفيروزآب دى )المتوفت: * الق موس المحيط / مج
ىم( / كحقيق: ملتب كحقيق التراث في مؤسسة الرس لة / مؤسسة الرس لة للطب عة ٚٔٛ

 م ٕ٘ٓٓ -ىم  ٕٙٗٔلبن ن / الطبعة الث منة  ،  –والنشر والتوزيع، بيروت 
 ري إست نبول وك لة المع -*كشف الظنون عن أس مي اللتب والفنون، لح جي خليفة

 م. ٖٜٗٔ، ٜٔٗٔ
*لب ب الت ويم في مع ني التنزيم / عالء الرين علي بن محمر بن إبراىيْ بن عمر الشيحي 

ىم( / كحقيق : كصحيح محمر علي س ىين ٔٗٚأبو الحسن، المعروي ب لخ زن )المتوفت: 
 ىم ٘ٔٗٔ -بيروت / الطبعة األولت  –/ دار اللتب العلمية 
لت ب/ أبو َفص سراج الرين عمر بن علي بن ع دل الحنبلي * اللب ب في علوم ال

ىم( / كحقيق : الشيي ع دل أَمر عبر الموجود ٘ٚٚالرمشقي النعم ني )المتوفت: 
بيروت / لبن ن / الطبعة األولت،  -والشيي علي محمر معوض / دار اللتب العلمية 

 مٜٜٛٔ-ىم  ٜٔٗٔ
ري ء القزويني الرازي، أبو الحسين * مجمم اللغة  بن ف رس / أَمر بن ف رس بن زك

بيروت /  –ىم( / كحقيق: زىير عبر المحسن سلط ن / مؤسسة الرس لة ٜٖ٘)المتوفت: 
 م ٜٙٛٔ -ىم  ٙٓٗٔ -الطبعة الث نية 
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*مح سن الت ويم / محمر جم ل الرين بن محمر سعير بن ق سْ الحالق الق سمي 
بيروت /  –د / دار اللتب العلميو ىم( / كحقيق: محمر ب سم عيون السو ٕٖٖٔ)المتوفت: 

 ىم ٛٔٗٔ -الطبعة األولت 
* المحتسب في كبيين وجوه سواذ القراءات واْليض ح عنه / أبو الفتح عثم ن بن جنت/ 

 مٜٜٜٔ -ىم ٕٓٗٔ/ المجلس األعلت للش،ون اْلسالمية /-وزارة األوق ي 
بن غ لب بن عبر * المحرر الوجيز في كفسير اللت ب العزيز / أبو محمر عبر الحق 

من بن كم م بن عطية األنرلسي المح ربي )المتوفت:  ىم( / كحقيق : عبر السالم ٕٗ٘الَر
 ىم ٕٕٗٔ -بيروت / الطبعة األولت  –عبر الش في محمر / دار اللتب العلمية 

* مخت ر الصح ح / زين الرين أبو عبر اب محمر بن أبي بلر بن عبر الق در الحنفي الرازي 
الرار النموذجية،  -ىم( / كحقيق : يوسف الشيي محمر / الملتبة العصرية ٙٙٙ: )المتوفت
 مٜٜٜٔىم / ٕٓٗٔصيرا / الطبعة الخ مسة،  –بيروت 

ىم( / ٛ٘ٗ* المخصص / أبو الحسن علي بن إسم عيم بن سيره المرسي )المتوفت: 
األولت، بيروت / الطبعة  –كحقيق : خليم إبراىْ جف ل / دار إَي ء التراث العربي 

 مٜٜٙٔىم ٚٔٗٔ
* المستررك علت الصحيحين / أبو عبر اب الح كْ محمر بن عبر اب بن محمر بن 

َمرويو بن نُعيْ بن الحلْ الضبي الطهم ني النيس بوري المعروي ب بن البيع )المتوفت: 
بيروت / الطبعة  –ىم( / كحقيق: مصطفت عبر الق در عط  / دار اللتب العلمية ٘ٓٗ
 ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ األولت،

* مسنر أبي يعلت / أبو يعلت أَمر بن علي بن المثُنت بن يحيت بن عيست بن ىالل 
ىم( / كحقيق: َسين سليْ أسر / دار الم مون للتراث ٖٚٓالتميمي، الموصلي )المتوفت: 

 ٜٗٛٔ - ٗٓٗٔدمشق / الطبعة األولت،  –
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بن ىالل بن أسر الشيب ني  * مسنر أَمر بن َنبم / أبو عبر اب أَمر بن محمر بن َنبم
بيروت / الطبعة  –ىم(/ كحقيق : السير أبو المع طي النوري / ع لْ اللتب ٕٔٗ)المتوفت : 
 م ٜٜٛٔىم م ٜٔٗٔاألولت ، 

* المصب ح المنير في غريب الشرح اللبير/ أَمر بن محمر بن علي الفيومي ثْ الحموي، 
 بيروت –مية ىم( / الملتبة العلٓٚٚأبو العب س )المتوفت: نحو 

*مع لْ التنزيم في كفسير القرآن = كفسير البغوي / محيي السنة ، أبو محمر الحسين بن 
ىم( / كحقيق : عبر الرزاق ٓٔ٘مسعود بن محمر بن الفراء البغوي الش فعي )المتوفت : 

 ىم ٕٓٗٔبيروت / الطبعة األولت ، –المهري / دار إَي ء التراث العربي 
مع اللغة العربية ب لق ىرة / )إبراىيْ مصطفت / أَمر الزي ت / * المعجْ الوسيط / مج

 َ مر عبر الق در / محمر النج ر( / دار الرعوة
*مف كيح الغيب = التفسير اللبير/ أبو عبر اب محمر بن عمر بن الحسن بن الحسين 

 ىم( / دار إَي ءٙٓٙالتيمي الرازي الملقب بفخر الرين الرازي خطيب الري )المتوفت: 
 ىم ٕٓٗٔ -بيروت / الطبعة الث لثة  –التراث العربي 

* المفردات في غريب القرآن / أبو الق سْ الحسين بن محمر المعروي ب لراغب 
ىم( / كحقيق : صفوان عرن ن الراودي / دار القلْ، الرار ٕٓ٘األصفه نت )المتوفت: 

 ىم ٕٔٗٔ -دمشق بيروت / الطبعة األولت  -الش مية 
ىم( / مؤسسة سجم ٗٔٗٔقرآنية / إبراىيْ بن إسم عيم األبي ري )المتوفت: * الموسوعة ال

 ىم ٘ٓٗٔالعرب /  
*النه ية في غريب الحريث واألثر  / مجر الرين أبو السع دات المب رك بن محمر بن 

ىم( / كحقيق: ٙٓٙمحمر بن محمر ابن عبر اللريْ الشيب ني الجزري ابن األثير )المتوفت: 
 -ىم ٜٜٖٔبيروت،  -محمود محمر الطن َي / الملتبة العلمية  -ى ط ىر أَمر الزاو 

 مٜٜٚٔ
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* الوسيط في كفسير القرآن المجير / أبو الحسن علي بن أَمر بن محمر بن علي 
ىم( / كحقيق: الشيي ع دل أَمر عبر ٛٙٗالواَري، النيس بوري، الش فعي )المتوفت: 

مر صيرة، الركتور أَمر عبر الغني الموجود، الشيي علي محمر معوض، الركتور أَمر مح
من عويس / دار اللتب العلمية، بيروت  لبن ن / الطبعة األولت،  –الجمم، الركتور عبر الَر

 م ٜٜٗٔ -ىم  ٘ٔٗٔ
*وفي ت األعي ن، ألبي العب س أَمر بن محمر المشهور ب بن خلل ن، كحقيق محمر محيي 

 م. ٜٛٗٔالق ىرة  -الرين عبر الحمير
ط في كفسير غريب القرآن / محمر بن عبر الواَر بن أبي ى سْ، أبو عمر *ي قوكة الصرا

ىم( / كحقيق: َققو وقرم لو ٖ٘ٗالزاىر المطرز الب َوْردي، المعروي بغالم ثعلب )المتوفت: 
السعودية/ المرينة المنورة / الطبعة  -محمر بن يعقوب التركست ني/ ملتبة العلوم والحلْ 

 مٕٕٓٓ -ىم ٖٕٗٔاألولت، 


