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 الخالـه  

 بذاًاجه ألاّولى ِلى جىُِٝت اللٕت الّشبُت مً الٙعاِد الزي دخل بلحها هدُجت    
ُ
ُٝذ مْىز ظاَِذ الىَّ

هَش رل٤َ في ظهىِد الّلماء ألاواثل في هٝذَم اللٕىي,  اظم, ٌو و١اهىا ٌعّىَن اخخاله الّشب باأِل

 
ُ
؛ لزا ظاَء َزا البدض فٗش

ّ
: اللٕت, والّىدى, وال

ُ
مً خالِلها بلى صخت الاظخّما٥ مً خُض

لى ؤلُِٙت ابً مال٤(؛ للّخّٗش ِلى  َِ ْشِخِه 
َ

ُمىِوي في ؼ
ْ

ْىذ ألاؼ ِِ ٝذ الّىدىي والّفْشِفي  اإلاىظىم )الىَّ

ها ِالٌم م
ُ
ت التي ًمخل٢ ٝذ ؤال اإلاٝذسِة الّلمُِت, والّٝلُِت اللٍٕى ً ِلماء الّشبُت في مُذان الىَّ

ى)ِلي بً مدمذ بً ِِسخى ألاؼمىوي( )ث  ِٝت حّاملِه 900َو  بلى الّخّٗش ِلى وٍش
ُ
ٌ( , ٠ما ويهذٗ

ًّاَم,  ٝذ , ووبُّت اإلاىهج الزي اّجبّه في هٝذٍ ب ًَ حّّشَك لجّلِ آسائهم بالىَّ حَن الزً مْ آساء اللٍٕى

ٙي الخدلُلي   .مخبّت لزل٤ اإلاىهج الـى
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                                                                                                                        املقدمـــت
ُّذ ٠خاب )ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤( مً              ٌُ

 َزا 
ُ
ًْ ًٝشؤ ال٢خِب اإلاؽهىد لها ِىذ الباخشحَن والذاسظحَن , وبّن َم

ٗى ِىذٍ,  لزا ظاَء ال٢خاب ًج  ٌعخذعي الٜى
ً
ا ًّ  هٝذ

ً
ُذ ُ٘ه ٢٘شا

. ٍُ ٝذًِت ِىذ  للّخّٗش ِلى اإلاالمذ الىَّ
ُ
 البدض

 وؤّما مىهج الذساظِت ُ٘م٢ً جلخُفه بما ًإحي:    

حِن مً   -1 ٝذ ِلى معخٍى اٜخفش البدض ِلى بًشاد معاثل الىَّ

ٗ. واإلاعاثل الت اِث دساظت اللٕت َما : الّىدى , والّفش ي معخٍى

.
ً
 ولِعْذ بخفاثُت

ٌ
شِلْذ في َزا البدض هي معاثُل اهخٝاثُت ُِ 

ّم ر٠ش آساء   -2
ُ
مىهجىا بًشاد ٜى٥ ألاؼمىوي بّذ ر٠ش اإلاعإلت, ز

ت الّفىاب في الخ٢م   حن في جل٤ اإلاعإلت ؛ لُدعجى لىا مّ٘ش اللٍٕى

 مً الخىإ.  

لى َزا اٜخمْذ وبُّت البدِض ؤْن ُجٝعم ِلى مبدشحن حعبٝها   ِو

ذمت والّخمهُذ وجيخهي بالخاجمت, ؤّما الخمهُذ ٘ٝذ دسْظُذ ُ٘ه اإلاٝ

ٝذ اللٕىي, وؤّما اإلابدض ألاّو٥: ٘اّجخز مً ) مىهج مٙهىم الىَّ

ُه مىلبان: ألاّو٥: مّاًحٍر في   له , ٘و
ً
ٝذ( ِىىاها ألاؼمىوي في الىَّ

اوي : ٣٘ان 
ّ
ٝذًت. وؤّما اإلابدض الش اوي: مفىلخاجه الىَّ

ّ
ٝذ, والش الىَّ

 
ً
ت  مخففا ُه مىلبان: ألاّو٥ : اإلاعاثل الّىدٍى لـ)مجاالث هٝذٍ( ٘و

ُت .  , وآلاخش: اإلاعاثل الّف٘ش

 وآخش دِىاها ؤن الخمذ هلل سّب الّاإلاحن. 

مهيد
ّ
 الت

قد اللغىي 
َّ
 مفهىم الى

ٝذ  ًَ الىَّ ًِ الّىدىي والّفشفي ظضءاِن ؤظاظُاِن ِم ٝذً بّن الىَّ

 ًَ ٙاٍث ٠شحرة مّخمذً ٝذ ِلماء ٠شحرون بخٍّش ذِّشٗ الىَّ اللٕىي, ٜو

(. ومجهم الخلُل)ث 
ً
ت التي هي )هَٝذ, ًىُٝذ , هٝذا ِلى مادجِه اللٍٕى

 وؤخزَا. 170
ً
ا بوعاها ٝذ : جمُحز الذساَم وبِىاَئ : " الىَّ

ً
ٌ(  ٜاثال

" والا 
ً
بْ لّبا ٝذ : لشب ظىصة باإـل  .(1)هخٝاد والىَّ

َٝذ اللٕىي ًىٝذ الّىق ب٣ل ما ُِ٘ه ِمً ؼاون حّىُد ِلى  بّن الىَّ

 ٍُ َٝذ اللٕىي دون ظىا اللِٕت , ٜا٥ الذ٠خىس وّمت الّضاوي: "بّن الىَّ
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ٝذ ألاخشي , َى الزي ًالثُم َزٍ الٍاَشة ؛ السجباوِه الىزُٞ  مً الىَّ

, ومادتها ألاّولُت, ؤِجي اللٕت. ِلى ؤّن الّىاٜذ اللٕىي بإداِتها الخام

ل ألاّو٥ ببُان  ّٙ  الّىِق ِلى لشبحِن مً اإلاٝاًِِغ : ًخ٢
َ
ٌّشُك لٕت

ل آلاخش بدشخُق  ّٙ خ٢ مىالْ الجىدة والشداءة في جل٤ اللٕت , ٍو

الخىإ ٘حها وؤلاسؼاد بلى الّفىاب . و١ّل اإلاُٝاظحِن مخمم لآلخش, 

 بالشظُى بلحهما" وال جصّر ِملُت ال
ّ

ٝذ اللٕىي بال  .(2)ىَّ

 بها الّىق مً 
ُ
ت التي ًخفٚ ّجى باألمىس الّىدٍى ٌُ ٝذ الّىدىي  بّن الىَّ

هاخُت: آلُاث البىاء,  وظالمت التر٠ُب, وصخت الّخإلُٚ ؤو س١ا٠خه 

ٝذ الّىدىي َى  ىم  : "بّن الىَّ
ّ
ؤو امخىاِه .ٜا٥ الذ٠خىس داوود ظل

ٝذ ِْىَذ  ؤلاظالمُحَن  ٘ةّن ؤّو٥َ ٘عاد اللٕت ظاَء مً ؤٜذم ؤهىاُ الىَّ

 "  .(3)اخخال٥ِ الّىدى والّفٗش

ٝذ      ًُ ألاظاسخي في اللٕت, ٘ٝذ ؤـبذ الىَّ وبما ؤّن الّىدى َى الّش٠

د٢ُم  ًُ  مً خالله 
ْ
ٝذ اللٕىي , بر الّىدىي مً ؤبشص ظىاهب الىَّ

بالخعً والجىدة ؤو بالٝبذ والشداءة ِلى جىظحهاث الّىداة 

ُٞ مْ للمعا  بلى الشؤي الفاثب الزي ًخٙ
ً
ىال ت, ـو ثل الّىدٍى

عدىُذ رل٤َ  ٜىاِذ اللِٕت واإلاإلٗى مً هٍاِمها اللٕىي الّعلُم , َو

ٍت وحجٍج مخخلٙت 
ّ
 . (4)الخ٢م ِلى ؤدل

 ٘حها مً 
َ
ُٞ بىِٝذ بيُت ال٣لمت, وما خذر ٝذ الّفشفي ُ٘خّل وؤّما الىَّ

ت, ِمً  ُت اإلاإل٘ى ِٖ الّف٘ش اؼخٝاٛ ٍ, وجفٕحٍر, خشوٍط ِلى الفُ

ِْ والخ٢م ِلحها  بالّفىاب ؤوالخىإ .  ِٖ الجم ُ , ـو ٍٚ  وجمُّ

 

قد:  املبحث ألاّول 
َّ
 مىهج ألاشمىوي في الى

قد 
َّ
 املطلب ألاّول / معاًيره في الى

حى: ويتضمً: 
ّ
 : الاصتدالل بأصىل الى

ً
 أّوال

 / الّضماع 1

مُم اإلاذوهت الّشبُت   ت الّىدى, ٍو
َّ
ًإحي الّعماُ في مٝذمِت ؤدل

 دلٌُل ِٝلي هٝلي , ًخفذس مفادس الّىدى 
ً
ى ؤًما الٙفُدت, َو

َل ًِ الّشب الٙصخاء بد٢م هىٝهم  ِٝ ى ما ُه لٝىة دلُله, َو

زا ٌاٌَش مً خال٥ ٜى٥ِ ابً ألاهباسي )ث ٌ(: 577لٕتهم ٠ما هي, َو

بي الٙفُذ اإلاىٝى٥ بالّىٝل الّصخُذ, " الّىُٝل َى ال٢الُم الّش 

 .(5)الخاسط ًِ خّذِ الٝلِت بلى خّذِ ال٢ثرة" 

َٞ الّلماُء والباخشىَن في مجا٥ الّىدى واللٕت ِلى ؤّن الّعماُ  واجٙ

ُُ ؤـٌل  لى رل٤ ٘الّعما َى الخىىة ألاّولى التي ظبِٝذ الُٝاط, ِو

 . (6)والُٝاُط ٜاثٌم ِلُه 

ُُ الٝشآن ال٢ مُم الّعما ت, و٠الم ٍو شاءاجه, وألاخادًض الىبٍى م ٜو ٍش

ّش والّىثر ٜبل بّشت الىبي)ـلى هللا ِلُه وظلم( وفي 
ّ

ًَ الؽ الّشب ِم

 
ً
 وهثرا

ً
ًَ هٍما  ب٢ثرة اإلاىلذً

ُ
صمىِه , وبّذٍ بلى ؤْن ٘عذِث ألالعىت

(7) 

. 

م   -1  الٝشآن ال٢ٍش

م ؤّو٥ مفذسٍ ِمً مفادس الّعماُ , َزا ألّهه  ّذ الٝشآُن ال٢ٍش ٌُ ُْ ًٝ

ت ؛ لزا ِّذٍ الّلماُء والّىداة  في ؤِلى مشاجب الٙفاخت والبأل

دَخُج به في الّخُّٝذ الّىدىي ,  ٌُعدؽَهُذ وٍُ اإلافذس ألاّو٥ الزي 

َل بلُىا بحن د٘تي اإلاصخٚ ِلى ألاخٗش  ِٝ والٝشآن " َى ما ُه

 مخىاجش "
ً
 .( 8)العبّت اإلاؽهىسة  هٝال

ًْ وظَّل ألاؼمىوي الّىَق الٝشآوي مُّاس  ٝذًت وِم ًْ مّاًحٍر الىَّ  ِم
ً
ا

 207رل٤َ هٝذٍ سؤَي الٙشاء)ث
َ
َم الٙشاُء بإنَّ لَٙ : "ِص

ً
ٌ( ٜاثال

ْحَن" ِّ ْظَم
َ
ذ "ؤ ل" في ب٘ادة  جُُٙذ اجداَد الٜى

ُ
ها ٠ـ" ١ والّصخُذ ؤنَّ

ا بذلُل  ًٝ  .( 10(")9) چڑ  ڑ  چٜىله حّالى: الّمىم ُمىل

 
ً
ت َّ ْ

َُ اإلاا٠ذ بها ُد٘ ى ْل جُُٙذ ٜو ََ ْظَمْ( 
َ
 الّلماُء في داللِت )ؤ

َ
اخخلٚ

ىلٞ الّمىِم , وال جٝخضخي الاجداَد في الّضماِن؟ ِلى 
ُ
 ؤْم هي إلا

ً
واخذة

 ٜىلحِن : 

, ٘ةرا 
ً
 واخذة

ً
ت َّ ْ

َُ اإلاا٠ذ ُد٘ ى ْظَمْ( جُُٙذ ٜو
َ
الٝى٥ ألاّو٥: بّن )ؤ

ْحن( , ٘م ِّ ْظَم
َ
ٍذ ٜلَذ: )سؤًُذ الٝىَم ؤ ّىاٍ : ؤّه٤ ٜذ سؤًَتهم في ٜو

 مً الّىداة 
ٌ
. وبلُه رََب واثٙت

ً
 واخذة

ً
ًُ (11)واخٍذ, دّ٘ت , وهٝله اب

 .(12)مال٤ وألاؼمىوي ًِ الٙشاء 

    
ً
ت َّ ْ

َُ اإلاا٠ذ بها ُد٘ ى ْظَمْ( ال جٝخضخي ٜو
َ
اوي: بّن )ؤ

ّ
الٝى٥ الش

, ٘ال جٝخضخي 
ً
ل( في ب٘ادة الّمىم ُمىلٝا

ُ
 وبّهما هي ٠ـ)١

ً
واخذة

خُه ألاؼمىوي بذلُل زا ما َصدَّ ٜىله  (13)الاجداد في الّضمان, َو

وما رََب بلُه ألاؼمىوي َى  چ ڑ  ڑچ حّالى:

ٍذ واخٍذ. َْ في ٜو ًْ جٝ  الّشاجر؛ ألّهه مّلىٌم ؤّن ٔىاًتهم  ل

وال ُبّذ مً الٝى٥ ؤّن ؤٜىي ما ٌّترُك ِلى الٝى٥ ألاّو٥ ؤّهُه لى    

ْظَمْ( الّذ 
َ
اللت ِلى الاجداِد في الضماِن, ووُٜى اإلاا٠ذ ١اَن اإلاشاُد بـ)ؤ

دّ٘ت واخذة, لصّر اهخفابها ِلى الخا٥ِ, ٠ما في ٜىله حّالى: 

ؤي: في  (14) چڦٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ

ُّىَن(  ْظَم
َ
هم ؤ

ّ
ُ: )ظاء الٝىُم ١ل هم, ول٢ً اإلاعمى ِِ خا٥ِ اظخما

ٍُ بةِشاِب ما ٜبله, ٘ذ٥ّ رل٤ ِلى ؤّنهم ٜذ ؤسادوا به  ٘إِشبى

ْظَمْ( ال ًصرُّ ِىذ الّىداِة هفبُه (15)الخى٠َُذ ال الخا٥َ 
َ
؛ ألّن لَٙ )ؤ

 للٙشاء
ً
ا  .  (16)ِلى الخا٥ِ خا٘ل

 الٝشاءاث الٝشآهُت  -2

شت به ظاَص الاخخجاُط به في ٜا٥ 
ُ
العُىوي: " ٣ّ٘ل ما وسَد ؤّهه ٜ

َٞ الىاُط  ذ ؤوب . ٜو
ً
, ؤم ؼارا

ً
, ؤم آخادا

ً
الّشبُت, ظىاء ١اَن مخىاجشا

 
ً
 ُٜاظا

ْ
ارِة في الّشبُِت برا لم جخالٚ

ّ
ِلى الاخخجاِط بالٝشاءاِث الؽ

, بل ولى خالٙخه ًدخج بها في مشل رل٤ الخٗش بُّىه, وبْن 
ً
مّلىما

ِْ ِلى وسودٍ ِومخالٙخه لم  جم
ُ
ًجِض الُٝاط ِلُه, ٠ما ًدخج باإلا

ٝاُط ِلُه... وما ر٠شجه مً  ًُ الُٝاط في رل٤ الىاسد بُّىه, وال 
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 بحن الّىداِة, وبْن 
ً
ا ارة ال ؤِلُم ُ٘ه خا٘ل

ّ
الاخخجاط بالٝشاءة الؽ

 .( 17)اخخلٚ في الاخخجاِط بها في الٙٝه"

ٝذ ًِت ِلى الٝشاءاِث الٝشآهُِت في واِخمَذ ألاؼمىوي في ؤخ٣امِه الىَّ

 ٍِ ًْ رل٤ َهٝذ ٍت, ؤو جشظُِذ خ٢ٍم ِلى آخش. وِم جشبُِذ ٜاِذٍة هدٍى

 : 
ً
مً ٜا٥َ بّن "خاؼا" الّخجزيهُت ٌّ٘ل خحَن ِشَك ألهىاِها ٜاثال

, هدى: "
ً
اوي: ج٣ىُن ججزيهُت

ّ
؛  (18) چٹ  ٹ    چوالش

ً
ا ولِعْذ خ٘ش

, بل هي ِىذ اإلابرد وابً ظجي  عهُل: بال خاٗل
ّ
ٜا٥ في الد

اَا  ًّ هم ٘حها بالخزٗ, وإلدخالهم ب ُحَن ٌّ٘ل, ٜالىا: لخف٘ش وال٣٘ى

 ,
َ
 وال ًشبخاِن الّٙلُت

َ
ُت زان الذلُالِن ًىُٙاِن الخ٘ش ؛ َو ِٗ ِلى الخش

 ألظِل هللِا, وال 
َ
 اإلاّفُت

ُ
 ًخإح  ٜالىا واإلاّجى في آلاًت ظاهَب ًىظٚ

ل في  والّصخُذ ؤّنها  ( 19) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ مشُل َزا الّخإٍو

 ًَ  ِم
ً
ه مىفىٌب اهخفاب اإلافذس الىاْٜ بذال  للخجًز

ٌ
اظٌم مشادٗ

  . (20) اللَٙ بالّٙل "

ا( ِلى زالزِت ؤٜعام: 
َ

 ّٜعَم الّىداة )َخاؼ

 ُ٘ه بحَن الاظمُت 
ُ
َْ الخاٗل ذ ٜو , ٜو

ً
ألاّو٥: ج٣ىُن اظخصىاثُت

 ّٙلُت. وال

ا لٍضٍذ" .
َ

 هدى ٜىلهم : "َخاؼ
ً
اوي: ج٣ىُن ججزيهُت

ّ
 الش

ُخه"؛ بمّجى:  ِْ , جٝى٥: "َخاؼ
ً
ا  مخف٘ش

ً
 مخّذًا

ً
ها ج٣ىُن ّ٘ال الشالض: ؤنَّ

خه  ِْ ى
ْ
 .(21)اْظَخص

ا( الخجزيهُِت َْل هي اظم ٌ ؤم ٌّ٘ل ؟ 
َ

ىن في )َخاؼ واخخلٚ الّىدٍى

 ِلى مزَبحِن :

ا( الخجزيهُت )ّ٘ل(: وعبُه ألاؼمىوي بلى     
َ

اإلازَب ألاّو٥: ؤّن )َخاؼ

ُحن392ٌ( وابً ظجي)ث285اإلابرد)ث , وبلُه رََب (22)ٌ( وال٣٘ى

ٍُ هللا (23) چٹ  ٹ    چٌ(  بٝىله: " ٘اإلاّجى في 311الّضظاط)ث : بشؤ

دخجُّ ؤصخاب َزا اإلازَب بذخىلها ِلى الخٗش , (24)مً َزا" ٍو

 مىُه و٠زل٤ الّخفش 
ُ
ا( ٜذ ُجدزٗ

َ
ٗ ٘حها بالخزٗ, ؤي بّن )َخاؼ

ا" بدزٗ ألاّولى, ؤو "َخاػ" 
َ

اهُت , ُ٘ٝا٥: "َخؽ
ّ
ألالٚ ألاّولى والش

اهُت
ّ
 . (25)بدزٗ الش

 وال ًشبخاِن 
َ
ُت ًِ الذلُلحِن؛ ألّنهما ًىُٙاِن الخ٘ش وسّد ألاؼمىوي َزً

 ألالٚ ألاْولى والشاهُت َما لٕخان في)
َ
 , وبّن خزٗ

َ
ا( الّٙلُت

َ
َخاؼ

 . (26)الخجزيهُت 

ا( الخجزيهُت )اظم( وبلُه رََب ال٢شحُر مً  
َ

اوي: بّن )َخاؼ
ّ
اإلازَب الش

حَن  مجهم: ابً الخاظب  ٌ(686)ث, والشضخي(27)ٌ( 646)ث الّىدٍى
 ( 29)َـ( 761. وابً َؽام)ث(28)

ً
خُه ألاؼمىوي مىا٘ٝا ى ما َصدَّ , َو

,  بزل٤ ابً مال٤, ودلُلُه في رل٤ ٜبىله ِالمتي ًِ الخىٍى

ًْ خفاثق الاظم ٠ما جبّحن ِمً خال٥  وؤلالاِ٘ت, و٠الَما, ِم

 : (30)اخخجاظه بالّعماُ بٝشاءجحن

 32ٜشاءة ابً معّىد)ثألاّولى:  
َ
ٌ( "َخاَػ هللِا" باإللا٘ت, ٠مّار

 هللِا, وُظبداَن هللِا.

 هلل,  
ً
ً, ؤي: ججزيها ا هلل" بالخىٍى

ً
اوي: ٜشاءة ؤبي العما٥: "َخاؼ

ّ
الش

 لٍضذ"
ً
ُا ٝا٥ُ: "ِس ًُ  .(31) ٠ما 

ّش   -3
ّ

 الؽ

ت  ٍّش
ّ

ىاََذ الؽ
ّ

ًْ ٠الِم الّشب ًجذ بّن الؽ بّن اإلاخدبْ لؽىاََذ ِم

ِٙعُش ؤّن "اإلاإزىس ِجهم مً  ًُ زا ما  ت, َو ىاَذ الّىثًر
ّ

ٔالبت ِلى الؽ

ّش ١ان 
ّ

ُّذ الّىثر, رل٤ بإّن ظُذ الؽ ًْ ظ زش ِجهم ِم
ُ
ؤلّاٗ ما ؤ

ٍْذ ؤوعابهم,  ِٙ م, وُخ شِْ٘ذ مأزَش ُِ ّش ١ان دًىان الّشب, به 
ّ

الؽ

, واللعان بلُه 
ُ
, والزًَ بلُه ؤخَٙ

ُ
والٝلب بلُه ؤوؽي

"
ُ
 .(32)ؤلبي

ٍِ اللٕىي في   لىٝذ
ً
ّش, وظّلُه مُّاسا

ّ
لٝذ اظخّاَن ألاؼمىوي بالؽ

َْ مخّذدٍة مجها: خ٢م ِه مىال ِى  بلى م٘ش
َ
ِلُٚ

ُ
ه ِلى اإلافذس برا ؤ

ًُ الىشاوة)ث ان واب ًُ بَش : " رََب اب
ً
ٌ( بلى ؤّن 528ومىفىبِه  ٜاثال

ِه ؤو مىفىبِه ٔحر مدمت, والّصخُذ ؤّنها  ِى  اإلافذس بلى م٘ش
َ
بلا٘ت

"
ٌ
 .(33)مدمت

ِه ؤو مىفىبِه ِلى  ِى ىَن في بلا٘ت اإلافذس بلى م٘ش اخخلٚ الّىدٍى

 مزَبحِن :

حن.َ ألاّو٥: بّن  ى ٜى٥ُ ظمهىس الّىدٍى  بلاَ٘تها مدمت, َو

 ًُ ان واب ًُ بَش اوي: بّن بلا٘تها ٔحُر مدمٍت, وبلُه رََب اب
ّ
الش

ان بلى ؤّن اإلاجشوَس  الىشاوة ول٣ّلٍ مجهما دلُلُه  ٘ذلُُل ابً بَش

ُُ اإلادِل ؤو مىفىبه هدى ٜىلىا : "ُٜاُم ٍصٍذ ", و"ؤ١ُل  ى باإلافذس م٘ش

ىا ٘ا َُ ّاِم". ومً 
ّ
إلافذس ٌؽبُه الفٙت وبلا٘ت الفٙت ٔحر الى

, ؤّما ابً الىشاوة ٘ذلُلُه بإّن ِمَل اإلافذس بالىُابِت ًِ (34)مدمت 

مل الّفٙت اإلاؽبهت , والّمل بالىُابت ؤٜىي مً الّمل  الّٙل ِو

به بذلُِل اخخفاِؿ الّفٙت ببّن ألاصمىت, واإلافذس ٔحر 
ّ

بالؽ

ًٍ دون آخش, وبرا ١ان اإلافذُس ؤٜى  ي ١اَن الخ٢ُم له مخخٍق بضم

 . (35)بد٢م الّٙل في ِذم الّخٍّشٚ ؤْولى 

 ُِ   لىسود الّعما
ً
ىَذ ألاؼمىوي مزَب الجمهىس ُمدخّجا ِِ والّصِخُذ 

اِش :  
ّ

ِت ٠ٝى٥ الؽ  بىّخِه باإلاّ٘ش

َساِوي 
َ
ذًَذ ؤ

ّ
    بّن وْظِذي ِب٤ الؽ

ً
هْذُث ِزوال َِ  ًْ  (36) ِارًسا ٤َُ٘ َم

 القياش  -2

شاب في ظذ٥ 577ألاهباسي)ث ِّش٘ه ؤبى البر١اث  ٌ( في ٠خابه )ألٔا

 , ٍُ شاب( ٜا٥َ: " خمُل ٔحر اإلاىٝى٥ ِلى اإلاىٝى٥ برا ١اَن في مّىا ؤلِا

ًْ ١ل رل٤  ِْ الٙاِل, وهفِب اإلاّٙى٥ في ١ّلِ م٣اٍن, وبْن لم ٢ً ٠٘ش

ًْ رل٤ في مّجى   ِجهم ؛ وبّهما إلاا ١اَن ٔحر اإلاىٝى٥ ِجهم ِم
ً
مىٝىال

 
ً
ِلُه, و٠زل٤ ١ّل مٍِٝغ في ـىاِِت  اإلاىٝى٥ ١اَن مدمىال

شاب"  .(37)ؤلِا
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ٍشٚ الجشظاوي )
ّ

ّش٘ه الؽ ٌ( بٝىله: " الُٝاُط في اللِٕت 816ثِو

" يء بلى هٍحٍر
ّ

ى ِباسة ًِ سّد الشخ  .(38)ِباسة ًِ الّخٝذًش, َو

 في 
ً
َغ(ِلحها مدخ٢ما ِْ ًْ رل٤َ هٝذٍ مً ٜا٥َ بجىاصِ جٝذًم خبر )لَ وِم

ٍِ بالُٝاط ِلى الىٍحر  : " مىْ هٝذ
ً
ى( ٜاثال سخَ َِ ٍُ هٍحر) َغ( ِىذ ِْ ٘ـ)لَ

ى سؤي  ِىٙي, ؤي: اخخحَر. َو ـْ َٞ الخبَر لَِغ ا ًْ مىْ ؤْن ٌعب َم

ُحن, واإلابرد, والّعحرافي,والّضظاط, وابً الّعشاط, والجشظاوي,  ال٣٘ى

 , وؤبي ِلي في الخلبُاث, وؤ٠ثر اإلاخإخٍشً؛ لمّٙها بّذم الّخفٗش

ک  ک  چ ٜىله حّالى:  مً ؤظاَص  وحجت وؼبهها بـ"ما" الّىاُ٘ت.

گ     إلاا ِلَم ِمً ؤّن جٝذًَم اإلاّمى٥ِ  چگ  گ  گ  

 , ظُب بإّن مّمى٥َ الخبر َىا ٌٗش
ُ
ًُارُن بجىاِص جٝذًم الّامل , وؤ

ا  ى" ال ًخٝذُم خبَر سخَ َِ  ٘ةّن "
ً
ُْ ٘حها, ؤًما شوٗ ًخىظ

ّ
والٍ

؛ لّذِم جفّش٘ها مْ ِذم الاخخاٗل في ّ٘لُتها؛ ٘ـ)لِ
ً
غ( بظماِا

ؤْولى بزل٤, إلاعاواِتها لها في ِذم الّخفٗش مْ الاخخاٗل في 

 . (39)ّ٘لُتها" 

َغ( ِلحها ِلى مزَبحن:  ِْ ىن في جٝذًم ِخبر )لَ  اخخلٚ الّىدٍى

حَن الزًً ًجحزوَن جٝذًم خبٍر ِلُه  ألاّو٥ : مزَُب البفٍش

گ     گ  گ  چ :  مدخّجحَن بٝىله حّالى  چک  ک  گ  

َغ( ِلحها , وؼاَذَم في (40) ِْ ًْ جٝذًم خبر )لَ َزٍ آلاًت لم ٢ً

َغ( ِلحها ٘ـ ِْ  چ ک  گ  چ وبّهما َى جٝذًم مّمى٥ خبر)لَ

َغ( , وحّجتهم في رل٤:  چگ چ  ًخّلٞ بـ ِْ ذ ّٜذمه ِلى )لَ ٜو

ا ظاص جٝذًم مّمى٥ 
َ
َغ( إلا ِْ َغ( ِلى )لَ ِْ ؤّهه لى لم ًجْض جٝذًم خبر )لَ

 ُْ ا ِلحها؛ ألّن اإلاّمى٥َ ال ًٝ ُْ الّاملخبَر ًٝ 
ُ
 خُض

ّ
 . (41)بال

َغ ِلحها,  ِْ ُحَن الزًً ال ًجحزوَن جٝذًم خبر لَ الشاوي:  مزَُب ال٣٘ى

حَن   به اإلابرُد مً البفٍش
َ
, ووا٘ٝهم (43)وؤبى البر١اث ألاهباسي  (42)وؤخز

َغ( ِ ِْ ى( في ١ىِنهما ّ٘لألاؼمىوي؛ ألّن )لَ سخَ َِ ِن حىذٍ هٍحر )

َِ ًظامذ ى( ال ًِ ِلى سؤي مً ٜا٥ بّٙلُت ) سخَ َِ ى(, ٢٘ما ؤّن ) سخَ

َغ(  ِْ ا ِلحها ٠زل٤ )لَ  . ( 44)ًخٝذُم خبَر

 إلاْجَماع -3

َى ؤخُذ ؤـى٥ اللٕت اإلاخخلٚ ٘حها , واإلاشاُد بِه بظماُ هداة ؤَل 

ت : البفشة وال٣٘ى ًِ  . (45)البلذً

ْخُه خذًجت الخذًثي
َ
ذ ِّش٘ ُٛ   -سخمها هللا-ٜو بٝىلها: "َى اجٙا

مىس ؤو ـىسة مً ـىِس ٍش مً ألا الّشب ؤو الّىداة ِلى ؤم

 .   (46)الّخّبحِر"

ٌ( 215وِمً اخخجاِط ألاؼمىوي باإلظماُ هٝذٍ ألاخٙؾ)ث   

ًْ ؤخىاتهما  ِلم" و"َسؤي" ِم َِ ّامَل ٔحر " ٌُ ِىذما ر٠َش ؤّهه ًجىُص ؤْن 

 :
ً
الٝلبُت الشىاثُت مّاملتهما في الّىٝل بلى زالزٍت بالهمضة,  ٜاثال

", و٠زل٤ 
ً
 ٘الال

ً
 ِمشا

ً
ُذ ٍصذا

ْ
ٝا٥ ِلى مزَبه: "ؤٌَىي ُُ ٘"

؛ ألّن 
ٌ
ْمُذ". ومزَبُه في رل٤ لُّٚ َِ ُذ", و"ؤْص

ْ
"ؤخَعْبُذ", و"ؤخل

اإلاخّذي بالهمضة ُ٘ش اإلاخّذي بالّخجشد, ولَِغ في ألاّ٘ا٥ مخّذ 

لى زالزت ُ٘دمل ِلُه مخّذ بالهمضة, و١ان مٝخضخى َزا بالّخجشد ب

ِبل,  ُٝ ًْ وسَد الّعماُ بىٝلهما ٘ ي" بلى زالزٍت, ل٢
َ
ِلَم" و"َسؤ َِ ىٝل " ًُ ؤال 

ْ. ولى  ٌُعخّمل اظخّمالها بال ما ُظم ٝاط ِلحهما, وال  ًُ  
ّ

ووظَب ؤال

 
ً
ٝا٥َ: "ؤلبْعُذ ٍصذا ًُ َسي" لجاَص ؤْن 

َ
َم" و"ؤ

َ
ل ِْ َ

 الُٝاُط ِلى "ؤ
َ
 ظآ

 " 
ً
زا ال ًجىُص بظماِا ", َو

ً
 زىبا

ً
 .(47)ِمشا

ُِ ِلى  ىَن في الّخّذًِت بالهمضِة بحن الُٝاِط والّعما  الّىدٍى
َ
اخخلٚ

 ِّذة ؤٜىا٥:

 ما ٜالخُه  -1
ّ

ٝا٥ مىه بال ًُ ٌُ في الّٙل الالصم واإلاخّذي. ٘ال  بّهه ظما

 جىظُب 
ً
٢ثر ٠ثرة ًُ الّشُب والدّجت في رل٤ ؤّن الّىَٝل بالهمضة لم 

ى ٜى٥ٌ ميعىٌب بلى اإلابردا  .(48)لُٝاط ِلُه, َو

ُّان)ث -2 الصم واإلاخّذي. ٜا٥ ؤبى خ
ّ
ى 745بّهه ُٜاٌط في ال ٌ(: َو

اَُش مزَب ؤبي ِلي)ث . (49)ٌ(377مزَُب ؤبي الخعً ألاخٙؾ, ٌو

ًُ ؤبي الشبُْ)ث ٌ( ؤّن ؤبا ِلي الٙاسسخي ًزَُب بلى ؤّن 688ور٠ش اب

ٌُ في اإلاخّذي,  ا٥: بّهه ٌاَُش الىَٝل بالهمضة ظما ُٜاٌط في الالصم, ٜو

 .(50)ٜىله 

ى ؤّن  ُّان َى الّصخُذ , َو اَش ٠ما ًبذو لي ؤّن ما ر٠شٍُ ؤبى خ
ّ
والٍ

 الّىٝل ِبالهمضة في الالصم واإلاخّذي َى ٌاَش ٜى٥ ؤبي ِلي, 
َ
ُٜاظُت

زا ما ٘همُه ابً الىشواة في ؤلا٘فاح خُض ٜا٥: "ؤظاَص في َزا  َو

ِ 
ً
 , الباب :ؤلشْبُذ ٍصذا

ً
 ب٢شا

ً
ُذ خالذا

ْ
ٝاط ِلُه : ؤٜبل  , وٍُ

ً
مشا

مى ظملى, وهدىٍ مما لم ًشْد به هٌٍم وال هثٌر, وال 
ْ
وؤهصخُذ َظل

 ِلى ما لَِغ مً باٍب "
ً
 خمال

ّ
 .(51)الخبَغ به ٢ٌ٘ش, بال

 بلى ؤّن الّىَٝل 154ورََب ؤبى ِمشو بً الّالء)ث
ٌ
ٌ( وظماِت

 في باِب )
ّ

ِلَم(بالهمضة ُٜاٌط في ١ّلِ ٍّ٘ل بال , ؤي في الّٙل (52)َِ

لْذ  ِلَم( ؤـو َِ  الّىٝل في باب )
َ
الالصم واإلاخّذي بلى واخٍذ؛ ألّن َمضة

ي( بلى مّٙى٥ٍ زالض
َ
ِلَم وَسؤ َِ ((53). 

ٌُ في  ه ؤّن الّىَٝل بالهمضة ُٜاٌط في الالصم ظما اَُش مزَب ظِبٍى ٌو

ًُ ؤبي الشبُْ  حٍر  (54)اإلاخّذي َزا ما هّق ِلُه اب  .(55)ٔو

ه في مىلّحِن مً واظخي ًُ ؤبي الشبُْ ِلى مزَِب ظِبٍى خَج اب

ْوِلجي ٜذ ٠خابِه ألاّو٥: ٜىله: 
َ
"ألّهه لَِغ ١لُّ ّ٘ل ًٍجيء بمجزلت ؤ

. ال 
ْ
ْوِلجي, وُدوَه٤َ بمجزلت ُخز

َ
يَّ بمجزلت ؤ

َ
ل َِ ما  ّّذي بلى مّٙىلحِن, ِ٘ةهَّ

َ
ح

 "
ً
ما ِو  دَس

ْ
 وال ُخز

ً
ما ِو  دَس

ْ
 . (56)جٝى٥: آِخز

 
ّ
 .( 57)َى ُ٘ما ال ًخّذي , ور٠َش ُ٘ه ؤنَّ الىَٝل بالهمضة ٠شحر :اويوالش

ًْ ؤّن  ه ِم بّن ألاسجَر ِىذ ألاؼمىوي مً اإلازاَب َى مزَب ظِبٍى

جمْ ِلى حّذًخِه بلى زالزٍت 
َ
ٌُ في اإلاخّذي. واإلا الّىٝل بالهمضِة ظما

َسي( اإلاخّذًاِن بذون َمضٍة بلى ازىحن وؤلخٞ بهما 
َ
م وؤ

َ
ل ِْ َما: )ؤ

( ظِبٍى
َ
( (58)ه )هّبإ

َ
ْخَبَر( و)خّذر

َ
ْهَبإ( و)خّبَر( و) ؤ

َ
, (59)وصاد ٔحٍر )ؤ
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ُه ألاؼمىوي وسؤي ؤّن الّىَٝل  ّٙ ( وؤخىاتها, لّ ًّ َٞ ألاخُٙؾ )ٌ وؤلخ

جىُص الُٝاط ِلُه؛  ٌُ في اإلاخّذي لشالزت مٙاُِل  واًل بالهمضة ظما

ٝا٥: "ؤلبْعُذ  ًُ " ألّهُه لى ظاَص الُٝاط ِلُه  لجاَص ؤْن 
ً
 زىبا

ً
 ٍصذا

ً
ِْمشا

.
ً
زا ال ًجىُص بظماِا  َو

دًت  
َ
ق

َّ
ه الى

ُ
حاج

َ
ل
َ
اوي : ُمْصط

ّ
 املطلب الث

ٝذي مً  ٙه الىَّ  لبُاِن مٜى
ً
اظخّمَل ألاؼمىوي مفىلخاٍث ٠شحرة

 ؤصخاب جل٤َ آلاساء ومً َزٍ اإلافىلخاِث : 

:  مفىلخاث الٝبى٥ِ والاظخدعاِن 
ً
 ؤّوال

ٝذ الزي جصّر  ًَ الىَّ زا لشٌب ِم حعمُخه بـ)ؤلاًجابي(, لٝذ َو

 لبُان ٜبىله واظخدعاهِه 
ً
 ٠شحرة

ً
اظخّمَل ألاؼمىوي ـُٕا

ت التي جىاولها بالّذسط  ت والّىدٍى ًَ اإلاعاثل اللٍٕى وجشظُدِه  ل٢شحرٍ ِم

ًْ رل٤ :  ٝذ, وِم  والىَّ

ُّذ(  )َظ

ُْ الاظم  ْىَذ حُّٝبِه ِلى اإلاىالْ التي ًجىُص ٘حها ٘س ِِ ا  ذ ر٠َش ٜو

ُْ "ٍصٌذ" باالبخذاء في ٜىل٤: "ٍصٌذ اإلاخٝذم وهفبه  : "٘٘ش
ً
ٜاثال

 
ً
ا ٌذ, خا٘ل ُّ ًْ هفبِه بةلماِس ٍّ٘ل, وهفبُه ِشبّي ظ َلشْبُخه" ؤسجُر ِم

ًْ مىُّه"  .(60)إلِا

ىي(
ْ
ٜ
َ
 )ؤ

َبت( بر ٜا٥: "
ُ
وؤـل وسدْث َزٍ اللٍٙت ِىذما جدّذر ًِ ؤـِل )ز

َبت 
ُ
ِبي, مً زِبِذ, ؤي:  -وهي الجماِت-ز

ُ
ُل: ز ُبى, ٜو

ُ
ُظِمّْذ, ز

لُه ألا٠ثر, ألنَّ م  مً الالماِث ؤ٠ثرٍُ وألاّو٥ ؤٜىي ِو
َ
ا ُخِزٗ

 . (61)"واو

 )ؤْولى(

( مْ الاظصىاء اإلاٙٓش 
ّ

ووسدْث َزٍ اللٍٙت في ٠المِه ِلى ج٢شاِس )بال

 " :
ً
ظىي رل٤ الىاخذ وؤّي اإلاعخصىُاِث ًيؽُٕل به الّامل ُٜاثال

  الزي ؤؼٕلَذ بِه الّامَل "مٕجي" ٘ىٝى٥: "ما
ً
 ِمشا

ّ
 ٍصٌذ بال

ّ
ٜام بال

 
ّ

 ", و"ما مشْسُث بال
ً
 ب٢شا

ّ
 بال

ً
 ِمشا

ّ
 بال

ً
 ٍصذا

ّ
 ", و"ما لشْبُذ بال

ً
 ب٢شا

ّ
بال

 "؛ وال ًخّّحن إلؼٕا٥ الّامل واخٌذ بُّىِه, 
ً
 ب٢شا

ّ
 بال

ً
بٍضٍذ بال ِمشا

 .(62)بل ؤّيها ؤؼٕلخُه به ظاَص. وألاّو٥ ؤْولى"

 )والّصِخُذ(

ذ ر٠َشٍ ألاؼمىوي في مى  َْ مخّذدٍة مً ٠خابِه, ومً رل٤َ ٜو ال

 " :
ً
٢إّن( ٜاثال ماظاَء في ؤخِذ جل٤ اإلاىالْ في ٠المِه ِلى ؤـل )ٍو

دِزِ٘ذ الالم ل٢ثرة 
ُ
٘ ٤

َ
ل ٍْ َل َو رََب ؤبى ِمشو بً الّالء بلى ؤنَّ ألـا

ا٥  خذ ؤن بٍّٙل مممٍش ٠إّهُه ٜا٥َ: و٤ٍْ اِلْم ؤَن, ٜو الاظخّما٥, ٘و

مممش والخٝذًش: و٤ٍْ ألّن, والّصخُذ ٌ(: ٜبلها الم 206ٜىشُب )ث

 .(63)ألاّو٥" 

َرب
ْ
ق
َ
 أ

شاب(  ِىالحي لـ)ؤلِا ـْ ووسَد َزا اإلافىلر في جشظُدِه اإلاّجى الا

ىالِح ُِ٘ٙه مزَباِن: ؤخذَما ؤّهه لٍٙي,  ـْ : " ؤّما في الا
ً
ٜاثال

عهُل بٝىلِه: ما 
ّ
ّش٘ه في الد واخخاسٍُ الّىاٌُم ووعبُه بلى اإلادٝٝحن, ِو

ٍٗ ؤو ظ٣ىٍن ؤو  ِجيء بِه  ًْ خش٠ٍت ؤو خش لبُان مٝخضخى الّامل ِم

لُم  اوي: ؤّهه مّىىي والخش١اث دالثل ِلُه, واخخاسٍُ ألِا
ّ
. والش ٍٗ خز

٘ىٍ بإّهه: حُٕحُر ؤواخُش  شَّ ه, ِو ى ٌاَش مزَب ظِبٍى و٠شحرون. َو

, واإلازَب 
ً
 ؤو جٝذًشا

ً
ِٗ الّىامل الذاخلت ِلحها لٍٙا ال٣لم الخخال

اوي ًٝخضخي ؤنَّ الخُٕحَر ألاّو٥ ؤٜشب بلى 
ّ
الّفىاب؛ ألّن اإلازَب الش

 بّذ, ولِغ ٠زل٤"
ْ
؛ ألّن الّىامَل لم جخخلٚ

ً
  (64)ألاّو٥ لِغ بِشابا

 

 ِٚ ِن والّخمُّ لخاث ال٘ش
َ
: ُمْفى

ً
 زاهُا

مِه  ًِ التي ٌّبُر بها ًِ ٘س  مً ألالٙا
ً
اظخّمَل ألاؼمىوي واثٙت

حَن التي حّّشَك لها  ٝذ, ومً َزٍ ؤوجمُِّٙه آلساء اللٍٕى بالىَّ

:ً  ألالٙا

 َصْهى

ٍِ لشؤي ابً مال٤ في ظىاِص جٝذًم الّخمُحز ِلى  اظخّملها في هٝذ

: " ِمّما اظخذ٥ّ به الّىاٌم ِلى الجىاص ٜىله 
ً
ِٗ ٜاثال ِاملِه اإلاخفش

ل": ٍى
ّ
 "مً الى

ٍق      َسَددث بمشِل 
ّ
ل َٝ  الّعُذ َنْهٍذ ُم

ً
با

ّ
ٍُ ماًء جدل ا َٙ ىْ ِِ ْمٍِؾ برا 

َ
٠(65) 

ىل ل":ٜو  ه "مً الىٍى

  برا اإلاشُء ِ
ً
ًرا

ْ
 ٜشَّ بالِِّؾ ُمث

ً
ىا ماُْ ًَ باإلخعاِن ١اَن ُمَذمَّ ّْ ٌُ  (66)ولم 

اِن بمدزٗو ًٙعشٍُ  ِى ٍُ "و"اإلاشُء " م٘ش ا َٙ ىْ ِِ ى َظْهى مىُه ؛ ألّن " َو

 .(67)" اإلاز١ىس, والّىاـب للّخمُحز َى اإلادزٗو

 

ط
َ
ل
َ
 غ

ًِ التي اظخّملها في  َْ مخّذدٍة مً ٠خابِه, وهي بخذي ألالٙا مىال

ا في  َش شوه التي ًجُب ج٘ى
ّ

ى ًخ٣لُم ِلى الؽ ٘ٝذ اظخّملها َو

ي مً 
َ
ل
َ
, ٔو

ً
ت : " ؤخذَا: ؤْن ج٣ىَن خبًر

ً
 ٜاثال

ً
ُْ خاال الجملت التي جٝ

:"ْ  ٜا٥ في ٜىلِه "مً العَش

ِجشا  ًَطَّ الِب ؤْن 
ّ
 الى

ُ
ًْ مىلٍب        "٘أ٘ت ِجش ِم  .(68)ؤولْب وال َجطَّ

 مشل: 
ٌ
بنَّ "ال" هاَُت والىاو للخا٥, والّفىاب ؤّنها ِاوٙت

 .(69) چ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ

 مً ؤِشَب 
َ
لي اوي: ؤْن ج٣ىَن ٔحَر مفذسٍة بّلم اظخٝبا٥, ٔو

ّ
الش

ً" مً ٜىله حّالى:  ًْ  (70) چى   ائ  ائ    ەئ  ەئ    چ"َظَحْهِذ

 
ً
 .(71)"خاال

 وهى َمْرُدوٌد 

ٍِ إلاا رََب بلُه ؤبى ِلي الٙاسسخي بإّن   في هٝذ
ُ
 وسدْث َزٍ الجملت
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 في دخى٥ 
َٛ
: " ال ٘ش

ً
ت ٜاثال دخى٥َ الباء مخفىؿ بـ)ما( الدجاٍص

ت ؤو جمُمُت, ٠ما اٜخماٍ  الباء في خبر "ما" بحن ؤْن ج٣ىَن حجاٍص

ّشح به في ٔحر َزا ال٢خاب, وصَِم ؤبى ِلي  ؤّن دخى٥ بوالٜه, ـو

ت,مخفىؿ ب الباء  وجبُّه ِلى رل٤ الدجاٍص

ه رل٤ ًِ 538الّضمخؽشي)ث ى َمْشُدوٌد ؛ ٘ٝذ هَٝل ظِبٍى ٌ(, َو

َْ رل٤"  ى مىظىٌد في ؤؼّاسَِم؛ ٘ال الخٙاَث بلى مً مى   (72)جمٍُم, َو

 وهى فاصٌد 

 في هٝذٍ سؤي ألاخٙؾ خحَن رََب بلى ؤّن 
َ
اظخّمَل َزٍ الجملت

بجى في خالِت  ًُ َْ اإلااهض الّعالم  ا ظم ًّ : "ما ١اَن ظم
ً
الّىفِب ٜاثال

بعبب مالبعخه لؤللٚ والخاء, ؤي: ١اَن لهما مذخٌل في الّذاللت 

" ٠عش بِشاٍب, 
ً
َعُش ِفي الَجّشِ َوِفي الّىفِب َمّا

ْ
٢ ًُ خِه " ُّ ِلى ظمّ

ى ٘اظٌذ؛ بر  مِه ؤّهه مبجي في خالِت الّىفِب, َو ا لؤلخٙؾ في ِص
ً
خا٘ل

 .(73)ال مىظَب لبىاثِه"

َل هفبَ 
ّ
ل ى  ه بال٢عشة بذ٥ الٙخدت "ِو لُجشي ِلى ُظجن ؤـلِه, َو

ُْ اإلاز٠ش الّعالم, في خمِل هفبِه ِلى ظّشٍ"  .(74)ظم

 
ٌ
 وهى ضعيف

حَن الظِم  وسدْث َزٍ الجملت في حُّٝبِه ِلى جىظحهاِث الّىدٍى

اِش:
ّ

َث( ٠ما في ٜى٥ الؽ
َ

ّْذ بّذ )وال َىا( برا ٜو َُ  ؤلاؼاسة )

         
َ
ْذ َهَىاُس َوال ِذ َخىَّ ا َخىَّ ىَّ ََ  .(75)ث 

  ِٗ ا ِلى خز ِذ " خبَر َىا" اظم "الَث", و" َخىَّ َُ ٘ٝذ ٜا٥:" ج٣ىُن "

زا الىظه  ذ خىحن, َو ُذ ٜو , والّخٝذًش: ولَِغ الٜى ٍٗ مما

"
ٌ
 .(76)لُّٚ

ُٙه ألاؼمىوي لعببحِن: ّّ  ول

شوٗ ؤخذَما:  
ّ
ُت, وهي مً الٍ ٘ش

ّ
ىا" ًِ الٍ َُ بّن ُ٘ه بخشاط "

 
ُ
 التي ال جخفٗش

ٍت,  وبّهما حّمُل في ه٢شةٍ  اوي : ِملْذ "الَث" في مّ٘ش
ّ
 .( 77)الش

 

ِده
ْ
ق

َ
اوي: َمَجاالُث ه

ّ
 املبحث الث

ِذ ال٢شحرِ مً اإلاعاثل  ْٝ جىّشٛ ألاؼمىوي في ؼشخِه ِلى ألالُِٙت بلى ه

ُِت  ِت والّف٘ش  الّىْدٍى

حىيت
ّ
َضائل الى

َ
 املطلب ألاّول : امل

ه بين الاصميت والحرفيت 
ْ
 املضألت ألاّولى: َبل

 " :
ً
ِٗ الجّشِ ُمىبها وصَِم ألاخُٙؾ ؤّن ٜا٥َ ألاؼمىوي خحَن ِشَك لخشو

", والّصخُذ ؤّنها اظمٌ  ًْ َه" خٗش ظش بمّجى "ِم
ْ
 . (78)" "َبل

َه" ِذة ؤوظه :
ْ
 ر٠ش الّىداة لـ "َبل

, ٘خىفب اإلاّٙى٥َ, ُْ ,  ألاّو٥: بّنها اظُم ٍّ٘ل بمّجى َد
ٌ
وهي مبيُت

.
ً
ه ٍصذا

ْ
 هدى: َبل

, ٘دعخّمُل  ْٟ , الىاثب ًِ اجش ٟر
ّ
اوي: بّنها مفذٌس بمّجى الت

ّ
الش

ه ٍصٍذ. 
ْ
, هدى: َبل

ً
 مما٘ت

( الاظخٙهامُت, وحّشُب خبر مٝذم 
َ
 لـ)٠ُٚ

ٌ
الشالض: بّنها اظٌم مشادٗ

ٍُ مبخذؤ ماخش   وما بّذ

ْ: بّنها مً ؤدواِث الاظخصىاء ُ٘جىُص هفب ما بّذَ ا ِلى الشاب

ُحَن,  ى مزَُب ال٣٘ى َه ألاخشاَس, َو
ْ
الاظخصىاء هدى: ؤ٠شْمُذ الّبَُذ َبل

حَن ؤّنها ال ٌعدشجى بها, وؤّهُه ال ًجىُص ُ٘ما  ومزَُب ظمهىس البفٍش

 الخٙن. 
ّ

 بّذَا بال

ى ٜى٥ُ ألاخٙؾ " َو ًْ  ظّش بمّجى "ِم
ُ
 .  (79)الخامغ: ؤّنها خٗش

َر ألاؼمىوي اظمُتها؛ لخّذِد ؤوظهه ا في ال٢الم, بخاٗل ١ىنها وصدَّ

وسوي باألوظه الشالزت العابٝت خٗش ظّش والزي اهٙشَد به ألاخُٙؾ 

 : ( 80)في ٜى٥ الؽاِش 

ٞ
َ
 ٠إّنها لم ُجْخل

َّ
ٚ

ُ
ه ألا٠

ْ
ا َاماُتها          َبل ًُ ُس الَجماِظم لاِخ

َ
 َجز

َه( اظم ّ٘ل, وبجٍش ِلى ؤّنها مفذس, 
ْ
بىفب )ألا٠ٚ( ِلى ؤّن )َبل

ّه ِلى  (وب٘ش
َ
 .(81)ؤّنها بمّجى )٠ُٚ

اهيت : هل "إّما" هظير "أو" في العطف واملعنى ؟
ّ
 املضألت الث

ْو( الّاوٙت: "ومشل "ؤو" في 
َ
َُ )ؤ ٜا٥َ ألاؼمىوي خحَن ِشَك مىلى

اهُت في هدى" جضوْط بّما ري وبما الىاثُت", و"ظاءوي 
ّ
الٝفذ "بّما "الش

ّم ٜا٥َ ُمَىِبه( 82)بّما ٍصٌذ وبما ِمٌشو" 
ُ
 : "ٌاٍَش ؤًًما ؤّنها مشُل , ز

ً
ا

ا٥  حن, ٜو ى ما رََب بلُه ؤ٠ثُر الّىدٍى "ؤو" في الّىٚ واإلاّجى, َو

اُن: هي مشلها في اإلاّجى ٘ٝي, ووا٘ٝهم  ًُ ٠ِعان وبَش ؤبى ِلي واب

 للىاو لضوًما, 
ٌ
ذٍ ٜىلهم: بّنها مجامّت ٍا ِخُذ, ٍو ى الصَّ الىاٌم, َو

 .(83")والّاوٚ ال ًذخُل ِلى الّاوٚ

 
َ
ىَن في ١ىِن )بّما( خٗش ِىٚ ِلى مزَبحِن:  اخخلٚ  الّىدٍى

حَن  -1 ى مزَُب بّن الّىدٍى ِٚ , َو ِٗ الّى  .(84)بّنها مً خشو

2-  " :
ً
ى مزَُب الٙاسسخي ٜاثال بنها لِعذ مً خشوٗ الّىٚ َو

 ؤّنها ُجارن 
ّ

ًِ ؤو ألامىس, بال وبّما بمجزلت )ؤو( في ؤّنها ج٣ىُن ألخذ ألامٍش

٤, و)ؤو( ٜذ ًجىُص ٘حها ؤْن ٣ًىَن اإلاّجى  بإّهُه مبجي ال٢الم
ّ

ِلى الؽ

 ِٗ ٤َ بّذ, ولِعْذ )بّما( بدش
ّ

َٟ الؽ
ّم ؤدس

ُ
َْ ِلى الُٝحِن , ز ٜو

 ِلى 
ً
 مٙشدا

َ
ًْ ؤْن حّىٚ ِٚ ال جخلى ِم  الّى

َ
ِىٚ؛ ألنَّ خشوٗ

 وبّما 
ً
 ِلى ظملٍت , وؤهذ جٝى٥ُ : لشْبُذ بّما ٍصذا

ً
مٙشٍد ؤو ظملت

 وب
ً
ت   ٘خجذَا ِاٍس

ً
ٍٚ إلاّجى" ِمشا ا ِى ُْ خ٘ش  وال ًجخم

ً
 (85)ّما ِْمشا

حَن  ًَ الّىدٍى  ِم
ٌ
ور٠شوا ؤّنها جإحي إلاّاٍن ؤخشي  (86)وبلُه رََب ظماِت

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ مجها الّخخُحر هدى ٜىله حّالى:  ۆئ  

ٍت ٠ٝىله  (87) چېئ  ىئ      َٞ بجملٍت خبًر , وؤلابهام ؼشه ؤْن حعب

ېئ  ېئ  ىئچ حّالى:  ېئ   , وؤلاباخت ؼشه ؤْن (88) چ  ىئۈئ  

 
ً
 وبّما ظم٣ا

ً
ْل بّما جمشا

ُ
َٞ بىلٍب هدى " ١ , وصّدخُه (89)حعب
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ألاؼمىوي ودلُله ِلى صخِت َزا اإلازَب دخى٥ خٗش الّىٚ 

 ِٚ ِٗ الّى ًْ خشو ا ِم ٍٚ وبّهما ظّلَى ا ِى ِلحها وال ًجخمْ خ٘ش

 إلاالصمِتها الىاو .

 

ًَ الّصرف ما كان عل مىُع ِم ًُ ن" املضألت الثالثت: هل 
َ

ْعَل
َ
ى وزن "ف

 له؟ 
َ
 ال مؤهث

ما  ن َو
َ

ال ّْ َ
ٜا٥ ألاؼمىوي : " ومىْ ـٗش الاظم ؤًًما صاثًذا ٘

َشي بخاِء جإهٍِض ُخِخْم", بّما  ًُ ِٚ َظِلْم ِمً ؤْن  ألالٚ والىىن "ِفي ـو

زا  ًَ الّىذم, َو ْمَبان, وَهْذَمان ِم
َ
َشان, ٔو

ْ
ى ٠َع٢

َ
ل ّْ َ

ه ٘
َ
ألّن ماهش

ه,  ِْ ـ٘ش ٌٞ ِلى مى ْخُان ل٢بحر مخٙ
َ
 له, هدى: ل

َ
وبّما ألّهه ال ماهض

ه ؤًًما؛ ألّهه وبْن لم  زا ُ٘ه خاٗل والّصخُذ مىْ ـ٘ش اللخُت, َو

ا 
ً
ى جٝذًًشا, ألّها لى ٘شلىا له ماهش

َ
ل ّْ َ

ى وظىًدا ٘له ٘
َ
ل ّْ َ

ًْ له ٘ ٢ً

ى ؤوظْ مً 
َ
ل ّْ َ

ن ٘
َ

ال ّْ َ
َهت؛ ألّن باَب ٘

َ
ال ّْ َ

لى ؤْولى به مً ٘ ّْ َ
ل٣اَن ٘

 
َ

ال ّْ َ
َهت"باب ٘

َ
ال ّْ َ

 .(90)ن ٘

ى( ٘ةّهه 
َ
ل ّْ َ

ًَ الّفٙاِث التي ماهثها )٘ ن( ِم
َ

ال ّْ َ
بّن ما ١اَن ِلى وصن )٘

َشان 
ْ
ان وَظ٢

َ
ؽ

ْ
ى َِ ٍت وال ه٢شٍة , ورل٤ هدى:   في مّ٘ش

ُ
ال ًىفٗش

 
ُ
ه بٝىله: "ألّنهم ظّلىا الىىَن خُض ذ بّحن رل٤ ظِبٍى وؼبههما, ٜو

شالها في ِّذة الخشوٗ ظاءْث بّذ ؤلٚ ٠إلٚ َخْمَشاء ألّنها ِلى م

اجاِن الضاثذجاِن ٜذ اخخّق بهما اإلاز٠ش وال  والّخدٟش والّع٣ىن, َو

 ِلى بىاء جلخُٝه ِالمت الخإهِض ٠ما ؤّن َخ 
ْ
ْمَشاء لم جاهض

 .(91)"اإلاز٠ش

ن" الصمِذ الّخز٠حر ورل٤ هدى  
َ

ال ّْ َ
ًِ ِلى وصن" ٘ وسدْث بُّن ألالٙا

ان, وَسْخَمان( ٘هزٍ ـٙاث خاـت ب) َُ ْخ
َ
اإلاز٠ش وال ًجىص ؤْن ل

 به ألاهثى 
َ
ىَن في بِشاب َزٍ الفٙاث ( 92)هفٚ واهٝعَم الّىدٍى

 ِلى ٜعمحن:

 
َ
ى( ُ٘ه بر ال ماهض

َ
ل ّْ َ

 َزٍ الفٙاث لِٙٝذ )٘
ُ
الٝعم ألاّو٥: ًفٗش

ن( ؤْن 
َ

ال ّْ َ
 مىْ الفٗش ِىذَم ُ٘ما ١ان ِلى صهِت )٘

َ
له؛ ألّن ؼشه

 ّْ
َ
ًْ لٍٙه ِلى صهِت )٘ َهت( هدى: َهْذَمانال ٣ًىن له ماهض ِم

َ
 -ال

ى( ؤم ال 
َ
ل ّْ َ

 .(93)َهْذَماهت . ظىاء وظذ له ماهض ِلى )٘

ى( 
َ
ل ّْ َ

اوي : ًمىّها مً الّفٗش ِلى ؤظاط وظىد )٘
ّ
الٝعم الش

, ورل٤ ألّنهم ًشوَن ؤّن مّىاٍ ٔحر الثٞ بماهض ٘لى ٘شَك 
ً
جٝذًشا

َشان(
ْ
ٍُ للمشؤة ل٣اَن بلخاٜه بباِب )َظ٢  ـٗش الّادة بىظىد مّىا

ُٞ , (94)ؤْولى مً بلخاٜه بباِب )ظُٙان( وصّدخه ألاؼمىوي ٘هى ًىا٘

 
ً
شي ؤّهه لى ّٜذسها له ماهشا مً رََب بلى ؤنَّ له ماهض بالّخٝذًش ٍو

ن
َ

ال ّْ َ
 بإنَّ باب )٘

ً
ال

ّ
ى(, مّل

َ
ل ّْ َ

ى( ؤوظْ في  -لجّلىاٍ ِلى )٘
َ
ل ّْ َ

٘

ن 
َ

ال ّْ َ
هت(.–الاظخّما٥ مً )٘

َ
ال ّْ َ

٘ 

 " الضاكىت العين بين الاصميت والحرفيت . "َمْع   املضألت الرابعت:

ه ؤّن حع٢حَن الّحن لشوسة, ول ٜا٥ ألاؼمىوي: " ِغ وصَِم ظِبٍى

ىم,  ٘ةّنها مبيُت ِىذَم ِلى ٠زل٤, بل هي لٕت سبُّت ٔو

, واّدعى الّىداُط 
ٌ
 الّحِن خٗش

َ
الّع٣ىن, وصَِم بُّمهم ؤّن الّعا٠ىت

ى ٘اظٌذ, والّصخُذ ؤّنها با  ِلى اظمُتها ٠ما ؤلاظماُ ِلُه, َو
ٌ
ُٜت

ٌٟ وهٝل  ؤؼَّش به ٠الم الىاٌم. َزا خ٢مها برا اجفَل بها مخدش

ىم"ِ,  ٘الٙخذ  َٝ َْ ال ٘حها "٘خذ و٠عش لع٣ىن ًخفُل بها, هدى: "َم

ل في الخٝاء العا٠ىحن"   .(95)ولًبا للخٙت, وال٢عش ِلى ألـا

 بلى ؤّن حع٢حَن ِحن )َمْ( 
ً
ه راَبا لِعذ هَٝذ ألاؼمىوي سؤي ظِبٍى

ىم , ٠ما هَٝذ ُ٘ما رَب بلُه ؤبى  لشوسة بل هي لٕت سبُّت ٔو

( خٗش وخ٢َم ِلُه بٙعاد سؤًه, وصّدر  ْْ ظّٙش الّىداط بإّن )م

 الّحن ؤم  ظا٠ىت.
َ
 ظىاء ؤ١اهْذ مٙخىخت

ً
 ألاؼمىوي ١ْىن )مْ( اظما

بّن ألاؼمىوي ١ان ِلى الفىاِب خحن سّجر اظمُتها ظىاء ُظ٢َِىْذ 

ِخَدذ
ُ
 ورل٤ لذلُلحِن:  ُِىُه ؤم ٘

ُِت وُجىفُب ِلى  ًِ ِلحها ٘خخشُط ًِ الٍ٘ش ألاّو٥: دخى٥ الخىٍى

ا". ًّ ا, هدى: "ظاَء الٍضذاِن َم ًّ  الخا٥ِ بمّجى: ظمُ

اوي: دخى٥ خٗش خٗش الجش ِلحها
ّ
اجاِن الّالمخاِن (96)الش , َو

 ١لخاَما مً خفاثق الاظم  .

 

 املضألت الخامضت: ماحكم هداء الضمير؟

ِهم ٠المه ظىاص هذاء اإلاممش, والّصخُذ ٜا٥ ألاؼمى 
ْ
٘
ُ
: " ؤ

ً
وي مىبها

ىله مً الشظض:  ُٙخ٤" ٜو
ُ
َٟ ٜذ ٠ ا ًّ  هدى: "ًا ب

ّ
ا وؼز ًٝ  مىُّه ُمىل

ْهَخا      "ؤهَذ الزي ولَٝذ ِاَم ظّخا
َ
ا ؤ ًَ ْبَجشٍ 

َ
ًَ ؤ ْبَجَش اْب

َ
ا ؤ ًَ(97) ""(98). 

ح  ىن في هذاء الّمماثش ٘زََب ؤ٠ثُر الّىدٍى  الّىدٍى
َ
َن بلى ؤّن اخخلٚ

حن  ًَ الّىدٍى  ِم
ٌ
هذاء لمحر اإلاخاوب ؼار, وهّبه ِلى رل٤ ظماِت

َم الخلُل  ه بٝىله: " ِص َْ بّن -سخمُه هللا –وِمْجهم ظِبٍى ؤّهه ظم

ٍُ مىلْ اإلاٙشد, بْن ؼئَذ  َم ؤّنهم ظّلى الّشب ًٝى٥: ًاؤهَذ , ِ٘ض

ًّاٟ  ا٤ً ؤي ب ًّ ّم جٝى٥ُ ب
ُ
لَذ )ًا( ٣٘اَن بمجزلِت ًا ٍصُذ. ز

ُ
ؤِجي َزا ٜ

 . (99)في الىظهحن" -سخمُه هللا –ٜى٥ الخلُل 

ًُ ِفٙىس  ّشِ  ٌ(669)ورََب اب
ّ

. (100)بلى ؤّهه مً لشوساِث الؽ

ٌ( رل٤ ٘ٝا٥ :" بّن اإلاممَش 1093وظّىص ِبذ الٝادس البٕذادي)ث

 ِْ  بلى اإلاٍهش, ٘ةّن اإلاٍهَش بفىسِة ال٘ش
ً
َْ ُمىادي ظاَص هٍشا لى ٜو

" ْ  .( 101)والممحر لمحر ٘س

ذ  . ٜو
ً
ى ما َصّدَخه ُمىلٝا ٌُ ِىذ ألاؼمىوي َو وهذاء الممحر ممىى

ٌ( مىْ ألاؼمىوي لزل٤  بٝىله : "ٜىله 1206وّضَر الّفبان)ث

 ِٞ  ظاٍس في ُمىل
َ
 ( ٌاٍَش ؤّن الخاٗل

ً
)والصخُذ مىُّه مىلٝا

ا لمحر  الممحِر ولِغ ٠زل٤ بل الخاٗل لمحر اإلاخاوب ٘ٝي وامَّ

ٝا٥ ًا ؤَها, وال ًا اإلاخاوب والٕاثب  ٘ ًُ  ٘ال 
ً
ٌُ اجٙاٜا ما ممىى ىذاَئ
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 َى؛ ألّن َى في 
ّ

, ال َى, بال ًْ َى, وال ًشد ؤّهه ُظِمْ ًا َى, ًا َم

 . (102)مشله اظم للزاِث الّلُت ال لمحر" 

ُن  حن ً٘ش َٛ اللِٕت الـش ت ؤّن ظُا
ّ
ًْ خال٥ َزٍ ألادل ًدبحُن لىا ِم

ىادي الممحر وما وسَد  مشل َزا ألاظلىب في ال٢الِم الٙفُِذ ٘ال  ًُ

حَن  ٝاُط ِلُه ٠ما َى مزَب ُؤ٠ثِر الّىدٍى ًُ  وال 
ٌّ
مً رل٤ ٘هى ؼار

 ووا٘ٝهم ألاؼمىوي.

ريَد بِه 
ُ
املضألت الضادصت : هل ًجىُز عمُل اصم الفاعل إذا أ

 املاض ي؟

 ِمل 
َ
: " بإْن ١اَن بمّجى ر٠َش ألاؼمىوي ؼشوه

ً
اظم الٙاِل ٜاثال

ى الخا٥ ؤو الاظخٝبا٥ِ؛ ألهّ  ُ. َو  ِلى اإلاماس
ً

ه بّهما ِمَل خمال

ا به  ..٠زل٤.
ً
" ملٌٙى

ً
ًَ الّٙلُِت: بإْن ولي "اظخٙهاما ولي َما ًٝشبه ِم

 هدى: "مهحن ٍصٌذ ِمًشا ؤم  ...هدى: "ؤلاسٌب ٍصٌذ ِمًشا"؟
ً
ؤو مّٝذسا

", والّفىاب ؤّن 
ً

ا ظبال ًّ م٢شمه"؟ "ؤوخٗش هذا" هدى: "ًا وال

ِٗ الىذاء لِغ مً رل٤, واإلاعٓى ب ى خماُد ِلى اإلاـى ّهما َى الِا

ا", هدى: "ما لاسٌب  ًُ  "ؤو هٙ
ً

ا ظبال ًّ  وال
ً

اإلاٝذِس, والّخٝذًش: "ًا سظال

" بّما إلاز١ىٍس, هدى: "مشْسُث بشظٍل ٜاثٍذ 
ً
ٍصٌذ ِمًشا" "ؤو ظا ـٙت

, "ؤو  بّحًرا", ومىه الخا٥, هدى: "ظاء ٍصذ سا٠ًبا ٘شًظا", ؤو مدزٗو

" إلابخذؤ ؤو إلاا ؤـله 
ً
اإلابخذؤ, هدى: "ٍصذ ُم٢شٌِم ِمًشا", و "بّن معىذا

ٍصًذا ُم٢شٌِم ِمًشا"
(103). 

 
ً
 والصما

ً
ًَ  (104)ٌّمُل اظُم الٙاِل ِمَل ّ٘له مخّذًا ٌُ ِم ى ٘ش , َو

 بحَن الّىداِة في ِمِل اظم الٙاِِل 
ٌ
الّٙل في الّمل, ووؽإ خاٗل

 ومّجى؛ 
ً
وميؽإ الخاٗل َى خمُل اظم الٙاِل ِل الّٙل لٍٙا

ًَ الّىداة جإخز بجٍشان اظم الٙاِل ِلى الّٙل في ألّن و  ِم
ً
اثٙت

 بجٍشاهه في اإلاّجى دون 
ُ
اللَٙ واإلاّجى, وواثٙت ؤخشي جإخز

 في الٙشوُ , وؤ٠ثر الّىداة 
ٌ
اللَٙ, وجشجب ِلى َزا الخاٗل خاٗل

ت.  ٌّىلىَن ِلى اإلاجاساة اللٍُٙت واإلاّىٍى

ه:  ّل  "َزا باٌب مً اظم الٙاِل الزي َظَشي ٜا٥ ظِبٍى ِٙ َمجشي ال

... ُِ ه مشُل َزا  اإلاماس
ُ
مل . ٘مّجى ِو

ً
 ٔذا

ً
ٜىل٤: َزا لاسٌب ٍصذا

" 
ً
 " ٔذا

ً
ْمشُِب ٍصذا ًَ(105). 

ًُ ٌِّؾ)ث ٍسَذ به 646وؤؼاس اب
ُ
ٌ( بلى: "ؤّن اظَم الٙاِل برا ؤ

 ؤو ُ٘ه ألالٚ 
ً
الخا٥ والاظخٝبا٥ ٌّمُل ِمَل الّٙل برا ١اَن مىىها

 ٌْ ًَ ماو الم حّاٜب ؤلالا٘ت  والالم؛ ألّن الخىٍى
ّ
مً ؤلالا٘ت, وال

, وجٝى٥: َزا الماسُب 
ً
ً: ٍصٌذ لاسٌب ٔالَمه ِْمشا ٘خٝى٥ مْ الخىٍى

"
ً
ٍصذا

(106). 

 ًزَبىن بلى ؤّن اظَم الٙاِل ٌّمُل برا 
َ
ومٝخضخى رل٤ ؤّن الّىداة

 
ً
ا  خا٘ل

ً
د٥ّ ِلى الخا٥ والاظخٝبا٥ وال ٌّمُل برا ١ان مالُا

ڳ   چ  ظخذ٥ّ  بٝىله حّالى:الزي ا (107)ٌ( 286لل٢عاجي)ث

ڱ  .(108) چ  ڱڳ  ڳ  

َٞ ألاؼمىوي الّىداة ورََب بلى ؤّن اظَم الٙاِل ٌّمُل  ووا٘

 ؤخُذَما لم ٌّمْل وهٝذ مارََب بلُه 
َ
ٚ

ّ
شوحن وبرا جخل

ّ
بالؽ

ال٢عاجي ٠ما وسّد ِلُه حجخه ألّن َزٍ آلاًت ِلى خ٣اًت الخا٥, 

ُه بذلُل ٜىله:  َِ  ِرَسا
ُ
ولم  (109) چک  چ ومّجى آلاًت ًبعي

ْبىاَم(
َ
ل  .(110) ًٝل )ٜو

 

اوي
ّ
َضائل الّصرفيت  املطلب الث

َ
 : امل

املضألت ألاّولى : ماحكُم بىاء الفعل الثَلثي املضعف املدغم 

 للمجهىل؟

" وهدىٍ مً ظىاصِ الّمم وال٢عش وؤلاؼمام ٜا٥ ألاؼمىوي: " ٍُ ما لبا

ًْ ّ٘ل زالسي مماِٚ َشي لىدى خّب" و"سّد", ِم ًَ مذٔم, ل٢ً  "ٜذ 

 (111)ألا٘صر َىا الّمم"

 للِّٙل الشالسي اإلامّٚ الّحن اإلابجي للمجهى٥ زالزت ؤوظه :

 ألا٠ثر.  -1
ُ
ّذ, و ُسّد, وهي اللٕت

ُ
 بخالُؿ الّمم هدى ؼ

 َىا داخلت ِلى  -2
َ
 ؤّن ال٢عشة

ّ
, بال ى لُم ألاّو٥ و٠عٍش ؤلاؼمام َو

 ؤ٘شخى  
َ
 الّممت؛ ألّن في اللٕت الممت

ى ٜلُل بخالؿ ال٢ -3  . (112)عش هدى سِّد , وِؼّذ َو

ه: "  ِّل مً ٜا٥ ظِبٍى
ُ
 ًجشي ٘حها ٘

ً
 للّشب مىشدة

ً
اِلم ؤّن لٕت

ا 
ّ
ّذ ... إلا َِ لذ, ورل٤ ٜىلهم: ٜذ سِّد و

ُ
ٜ ًْ ِّل ِم

ُ
َسَدْدُث مجشي ٘

ِّل رل٤ في ِظئُذ 
ُ
ؤظ٢ىىا الّحن ؤلٝىا خش٠تها ِلى الٙاء, ٠ما ٘

ِّل ه
َ
ب,َّ ٠شاَُت وِبُّذ. ولم ًّٙلىا رل٤ في ٘ ـَ نَّ و َِ دى 

ذ  ُذ. ٜو ّْ ًْ باِب ِب ِّل ِم
ُ
ِّل ٘و

َ
الالخباط, ٠ما ٠ٍش الالخباط في ٘

ٜا٥َ ٜىٌم: ٜذ سّد, ٘إمالىا الٙاء لُّلمىا ؤّن بَّذ الشاء ٠عشة ٜذ 

 . (113)رَبْذ" 

ه بلى ؤّن ألاظىَد وألا٠ثَر بخالؿ الّمم   .(114)ورََب ظِبٍى

ألا٘صر ِىذٍ الّمم وهَٝذ وؤظاَص ألاؼمىوي ألاوظه الشالر و

" :ٍ  مً ٜا٥ بّذم ظىاص ٔحر
ً
ألا٘صر َىا الّمم, ختى  ُمَصِدخا

, والّصخُذ الجىاص"  (115)ٜا٥َ بُّمهم: ال ًجىُص ٔحٍر

َىا",  ُْ ْث ِبلَ  : ٘ٝذ ٜشؤ ِلٝمت: "سِدَّ
ً
ُِ  ٜاثال  بلى الّعما

ً
وؤظاصٍُ مدخ٢ما

وا"  ْى سِدُّ
َ
 . (116)"َول

اهيت : هل )ا 
ّ
 لهاء( مً حروف السيادة  ؟ املضألت الث

 ؤّن ٍصادَتها ٜلُلت في 
ّ

ِٗ الّضٍادِة ... بال ًْ خشو ٜا٥َ ألاؼمىوي : "الهاء ِم

ِٚ ِلى ما الاظخٙهامُت مجشوسة,   في الٜى
ّ

, ولم جىشْد بال ِٚ ٔحِر الٜى

لى ١ل  , ِو
ً
ٙا  ؤو ٜو

ً
ِٗ الالم ظضما لى الِّٙل اإلادزو ْه", ِو

َ
هدى: "إلِا

 في بِّن رل٤, وظاثضة في مبجي ِلى خش٠ٍت الصمٍت 
ٌ
.... وهي واظبت

ٚ بّذ  ُٞ في الٜى ا٥َ: بّنها بّهما جلخ بّمه... وؤه٢َش اإلابرد ٍصادتها, ٜو

, و"ًا ٍصذاٍ"  (117) چېئۈئچ  جمام ال٣لمت للبُان, ٠ما في هدى:

ً وباء الجش  ه" ... ٘هي ١الخىٍى  ولئلم٣ان, ٠ما في هدى: "َدِه, ٜو



 Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019 

 

 
Page 249 

 
  
 

ة وبْن ١اهْذ ٍصادتها ٜلُلت, والّصخُذ ؤّنها مً خشوٗ الٍضاد

هاثوالّذلُل ِلى رل٤ ٜىلهم في ؤّماث:  مَّ
ُ
, ووصهه ّ٘لهاث؛ ألّهُه  ؤ

مّ 
ُ
 (118)" ظمْ ؤ

 
ْ
ًُ ظجي ؤّن اإلابرَد رََب بلى ؤّن الهاَء ُجضاُد لبُان الخش٠ت بر ر٠َش اب

ٜا٥َ: " ؤّما  ؤبى الّباط اإلابرد ٣٘اَن ًخشط الهاء مً خشوٗ 

زَب بلى  ِٚ في هدى اْخؽه, واْسِمه, الّضٍادة, ٍو ُٞ للٜى ؤّنها بّهما جلخ

زا مخالٙت مىه للجماِِت  ىه, ول٢ّىه وجإحي بّذ جماِم ال٣لمت. َو َو

حر مشضخي ِىذها؛ ورل٤ ألّنها ٜامْذ ِلى صخت ٍصادة الهاء في ٔحر  ٔو

هاث( والهاء  مَّ
ُ
ما ر٠شٍُ ؤبى الّباط, ّ٘مما ٍصذْث ُ٘ه الهاء ٜىلهم )ؤ

َمهت("صاثذة؛ ألّهه بمّج
ُ
 .( 119)ى ألام والىاخذة )ؤ

 بٍضادة 
ً
ُِ الى ٠خاب اإلاٝخمب هجُذ ؤّن اإلابرَد ـّشح ؤًما وبالشظى

ًْ خشوٗ  هاث ٘ةّنها صاثذٍ, ألّنها ِم مَّ
ُ
: " ٘إّما ؤ

ً
هاث ٜاثال مَّ

ُ
الهاء في ؤ

الضواثذ, ُجضاد لبُان الخش٠ت في ٔحر َزا اإلاىلْ ٍ٘ضذْث , ولى ٜلَذ 

عخّمُل ؤّمهاث في ؤّماث ل٣ان َزا ِلى ألـا ٌُ ِل, ول٢ً ؤ٠ثر ما 

 "  .(120)ألاوِغ, وؤّماث في البهاثم , ٢٘إّنها ٍصذْث للٙٛش

م( بِىت 
ُ
بّن الهاَء في ١لمِت )ؤّمهاث( صاثذة, لعٝىوها في اإلاٙشد )ؤ

ى سؤي الجمهىس   ( 121)ألامىمت , َو

شْث   ِٕ ـُ ىّذ الخلُل الهاء ؤـلُت ألّنها ُجشُد بلى ؤـِل جإظِعها برا  ِو

ا ِلى لٍٙها  َش ّٕ مت ٘ةّهه ـ ُْ َم
ُ
ًْ ٜا٥َ ؤ َمْحهت, وَم

ُ
 .(122) ٘ىٝى٥: ؤ

ًُ الّعشاط)ث  : " ٘إّما 316وؤظاَص اب
ً
 ٜاثال

ً
 ؤًما

ً
ٌ(ؤن ج٣ىَن ؤـلُت

هاث ٘ىصنها )ّ٘لهاث( ًذل٤َ ِلى رل٤ ؤّنهم ًٝىلىن)ؤمّ  مَّ
ُ
وؤّمهاث(  ؤ

ذ خ٣  ألاخُٙؾ  ًْ في الىاخذ. ٜو ُ٘جُئىن في الجمْ بما لم ٢ً

ًْ ًٝى٥ُ )ؤّمهت( ٘ةن ١اَن َزا  ًَ الّشب َم زور ؤّن ِم
ّ

ِلى ظهت الؽ

 
ْ
ًْ لم ٌّتٗر ّلت( وؤلخٝها بُجْخَذب وَم

ُ
 ٘ةّهه ظّلها )٘

ً
صخُدا

( وظَب ِلُه 
َ

ال
َ
ل ّْ

ُ
ٍُ ؤّن في ٠الِم الّشِب )٘ بُجْخَذب ولم ًشبذ ِىذ

ْىٌّل ولم ًٝل : ؤ
ُ
٘ 

ً
َهت. ٠ما ٜا٥َ بّن ُظىذبا

َ
ل ّْ

ُ
ّمَهت( ٘

ُ
ْن ًٝى٥َ )ؤ

لل" ّْ
ُ
٘(123). 

ِٗ الّضٍادِة , ول٢ً ٍصادتها  ورََب ألاؼمىوي بلى ؤّن الهاَء مً خشو

 ًُ هاث( وهَٝذ ما رََب بلُه اب مَّ
ُ
ٜلُلت واظخذ٥ّ ِلى رل٤ بلَٙ )ؤ

هاث( ًجىُص ؤْن ج٣ى  مَّ
ُ
 سؤًه الّعشاط بإّن الهاَء في )ؤ

ً
, واـٙا

ً
َن ؤـلُت

: بالمُّٚ
ً
, وج٣ىن ٜاثال

ً
ًُ الّعشاط ؤْن ج٣ىَن ؤـلُت " وؤظاَص اب

؛ ألّهُه 
ٌ
ًُ الّعشاط لُّٚ ّ٘له مشل ٜبرة ؤبهت, وما رََب بلُه اب

 الٍاَشِ 
ُ
 . (124)"خاٗل

 في بييت 
ً
املضألت الثالثت : هل جكىُن الىاو زائدة إذا وقعْت أّوال

 الكلمت؟

: " ٜا٥ ألاؼمىوي مىبه
ً
, ُٜل: ا

ً
رََب الجمهىُس ؤّن الىاَو ال ُجضاُد ؤوال

ا, ؤو م٢عىسة  شد َمَض
ّ
َُل: ألّنها بْن ٍصذْث مممىمت او لشٝلها, ٜو

 بلحها 
ُٛ
٢٘زل٤, وبْن ١اَن َمض اإلا٢عىسة ؤٜل, ؤو مٙخىخت ُ٘خىّش

مُم ؤّوله ِىذ  ًُ مُم ؤّوله في الّخفٕحر, والّٙل  ًُ الهمض؛ ألّن الاظَم 

 جادي بلى ٜلبها َمضة بىاثه للمّٙى٥ 
ً
؛ ٘لما ١اهْذ ٍصادتها ؤّوال

بغ, وصَِم ٜىٌم ؤّن واو 
ّ
ُْ في الل ِٜ ى ًُ مىٍ؛ ألنَّ ٜلَبها َمضة ٜذ  ٘س

 في بىاِث 
ً
"وِسْهَخْل" صاثذة ِلى ظبُل الىُّذوِس؛ ألّن الىاَو ال ج٣ىُن ؤـال

ى مٙٝىٌد,  ْل" َو َّ ْى ِ٘ ؛ ألّهُه ًادي بلى بىاء "و
ٌ
ى لُّٚ ألاسبِّت, َو

ْذَجل" وا
َ
لّصخُذ ؤّن الىاو ؤـلُت, وؤّن الالَم صاثذة مشلها في "٘

 
ً
ذم؛ ٘ةّن لٍضادة الالم آخشا ََ ْذَمل" بمّجى:  ََ َذج, "و

َ
بمّجى: ٘

 "
ً

 .(125)هٍاثش, بخاٗل ٍصادة الىاو ؤوال

ُحَن وألاخٙؾ  ًُ َؽام مفىلَر الىاو الّضاثذة بلى ال٣٘ى وعَب اب

حٍر   .(126)ٔو

 ؼشوه هي:ُجضاُد الىاو بشالزِت 

ش. -1 ََ ش , َظْى
َ
ْىز

َ
 ؤْن ًصخَب الىاو ؤ٠ثر مً ؤـلحِن هدى: ١

ًْ باِب )ِظْمِعم( الّشباعي   -2  التي َما ٘حها ِم
ُ
 ج٣ىَن ال٣لمت

ّ
ؤال

 اإلامّٚ .

ًُ ظجي: "والىاو ٠زل٤, ؤي ١الُاء  -3 . ٜا٥َ اب
ً
 جخفذس الىاو مىلٝا

ّ
ؤال

 البخت" 
ً
 ؤّن الىاو ال ُجضاُد ؤّوال

ّ
  (127),بال

ً
, ورل٤ ألّنها لى ٍصذْث ؤّوال

ِخْذ( في ٜىله حّالى: 
ّ
ٜ
ُ
شَد ٘حها ٜلبها َمضة هدى: )ؤ

ّ
مممىمت الو

 (128) چڭ  ڭ     ۇچ

 ألاؼمىوي الٝاثلحَن بإّن الىاَو في )وِسْهَخْل( صاثذة؛ ألّن 
َ
ٚ ّّ ول

الاظخٝشاَء ًذ٥ّ ُِلى ؤّن الىاَو ُ٘ه ؤـلُت والالم صاثذة؛ ألّهُه لى 

ى بىاٌء مٙٝىٌد في ال٢الم. ّٜذسها الىاوَ  ْل( َو َّ ْى ِ٘  صاثذة ل٣اَن وصهُه )و

؟
ً
 أو ًاءا

ً
 املضألت الرابعت: ما حكم إبدال الهمسة واوا

 ُ٘ما المُه ًاء, ورل٤ ٜىلهم ٜا٥َ ألاؼمىوي: 
ً
 ظّل الهمضة واوا

ّ
"ؼز

لْذ في الىاخِذ, ورل٤ ٜىلهم  ِِ
ُ
ُما المُه واو ؤ َذاوي, ٘و ََ َذاًا:  ََ في 

اًا: 
َ
؛ بر في َمى

ٌ
ى لُّٚ َذاوي, َو ََ اَط ألاخُٙؾ ِلى  اوي, ٜو

َ
َمى

ٍِ اللٍٙت"  َز
ّ

ىْٝل مىه بال ًُ  (129)لم 

 ألاؼمىوي ما رََب بلُه ألاخُٙؾ في ظىاص ببذا٥ )الهمضة( 
َ
ٚ ّّ ل

َذاءي( ؛ ألّن ما اخخاسٍُ ألاخُٙؾ  ََ َذاوي ) ََ  ِلى 
ً
 ؤو ًاًء ُٜاظا

ً
واوا

َذاوي ظم ََ ٝاُط مخالٚ للّعماُ؛ ألّن ما ظاَء مً  ًُ  ال 
ّ
ِذًت ؼار ََ  ْ

 ِلُِه . 

  

 الخاجمت

ٍِ اللٕىي و١اَن مىهجُه  -1  في هٝذ
ً
 ألاؼمىوي لىٙعه مىهجا

ّ
اخخي

عَم خلُٝه 
ّ
 ًِ الّخّفِب إلازٍَب مّحٍن, واح

ً
 بُّذا

ً
ا ُّ مىلِى

ًْ خال٥ِ  هَش رل٤َ ِم ٝذي باالبخّاِد ًِ الزّم والّته٢م ٌو الىَّ

ٝذًِت التي اظخّملها   بلى معخىي اإلافىلخاِث الىَّ
َٛ
ٍِ ٘لم جش في هٝذ

.ٍ  ؤلاظاءة ؤو الٙدؾ وجخّق الّىق اإلاشاد هٝذ
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2-  ًْ ٝذ ٔحر معخٝش, ٘خاسة ًز٠ُش ؤظماَء َم بّن مىهجُه في الىَّ

ًىٝذَم , وجاسة ؤخشي ًخدّشُط مً ر٠ِش ؤظماء الزًً ًىٝذَم 

ا مً  حَر َُل(  ٔو ِٜ َم بُّمهم( , و) ٢خٙي بز٠ِش ِباساٍث مشل: )ِص ٍو

 .الّباساِث 

الح  -3  ِلى )ؤلـا
ً
ِٝذ في ؼشِح ألاؼمىوي ما ١اَن ٜاثما ًَ الىَّ ِم

ًْ خال٥ِ اظخّما٥ِ ؤلٙاً لهزا الٕشك ,  هَش رل٤ ِم اللٕىي( ٌو

ي( .
َ
ل
َ
 مشل )٘اظٌذ( , )ٔ

 مً  -4
ً
 ؤي ًز٠ُش ـٙت

ً
ا ًّ ُِ ٘خاسة ١اَن هُٝذٍ اهٙشاد ٍُ بالّخىى عَم هٝذ

َّ
اح

ٝذ دوْن ؤْن ًز٠َش لَذَا , وج  ـٙاِث الىَّ
ً
 ؤخشي ١اَن مضدوظا

ً
اسة

ًِ ٔحر  ُِه اإلااجلٚ واإلاخخلٚ, ٘اإلااجلٚ ٜاثم ِلى ؤمٍش بىِى

ًْ خال٥ِ اظخّمالِه  هَش رل٤ ِم مخخلٙحِن في الُخ٢م والفِٙت ٌو

 
ً
ىلا  مً ظاهٍب وم٘ش

ً
مفىلر ألاْظىد. واّما اإلاخخلٚ ٣ُ٘ىُن مٝبىال

 مً ظاهٍب آخش.

ْذ ؤخ٣امُه الّىٝذًت بحَن َجْشِظٍُذ ,  -5 ٍٚ , وَجْخِىئٍت , جىِى ُ ِّ وَجْم

ٍب.  وَجْفٍى

ت, ول٢ً  -6 ٍِ اإلاعاثَل الّىدٍى اخخجَّ ألاؼمىوي بإـى٥ الّىدى في هٝذ

 .
ً
 الّعماُ َى ألا٠ثُر اظخّماال

7-  ًْ ِت ؤ٠ثُر ِم  للمعاثل الّىدٍى
َ
ٌهَش لىا ؤّن جدلُالِجه الّىٝذًت

ُِت   .جدلُالجِه للمعاثل الّف٘ش

 
 الهىامش 

ِبذ الشخمً الخلُل بً ؤخمذ بً ِمشو بً ٠خاب الّحن, ؤبى  -1

ٞ: د مهذي 170جمُم الٙشاَُذي البفشي )ث:  َـ(, جدُٝ

اإلاخضومي, د ببشاَُم العامشاجي, داس وم٢خبت الهال٥, د.ث, د.ه : 

5/118. 

الىٝذ اللٕىي ِىذ الّشب ختى نهاًت الٝشن العابْ الهجشي,  -2

ىىن, بٕذاد , وّمت سخُم الّضاوي , ميؽىساث وصاسة الشٝا٘ت والٙ

 .23: 1978, 1ه

خ الىٝذ ألادبي, د. داود ظلىم, داس سؼُذ لليؽش  -3 مٝاالث في جاٍس

 .17م : 1981, 1, بٕذاد, ه

الىٝذ الىدىي ِىذ ابً َؽام في ؤوضر اإلاعال٤ , د.ـبُدت  -4

-خعً وِّغ , ود. ظالم خعحن , مجلت ١لُت التربُت ألاظاظُت

ت , الّذد الشامً   .30م: 2011والعخىن , ظامّت اإلاعدىفٍش

في ؤـى٥ الّىدى وظذله, ِبذ الشخمً بً ؤبي ب٢ش, ؤلاٜتراح  -5

َـ(, خٝٝه وؼشخه: د. مدمىد 911ظال٥ الذًً العُىوي )ث: 

باح في ؼشح الاٜتراح(, الىاؼش: داس  ٘جا٥, وظمى ؼشخه )ؤلـا

 .152م :  1989 -ٌ 1409, 1الٝلم, دمؽٞ, ه

ت ِىذ ا -6 ىٍش: الذساظاث اللٍٕى لّشب بلى نهاًت الٝشن الشالض, ًُ

لبىان,  –مدمذ خعحن آ٥ ًاظحن, داس م٢خبت الخُاة , بحروث 

 .344-342م.: 1980 -1400ٌ, 1ه

ىٍش: ؤلاٜتراح  -7  .67: في ؤـى٥ الّىدى وظذلهًُ

م ألادلت في ؤـى٥ الٙٝه , ؤبي ٍصذ ِبُذ هللا بً ِمش بً  -8 جٍٝى

خ خلُل مدحي ٌ( , خٝٝه: الؽ430ُِِسخى الذبىسخي الخىٙي )ث

 .20م: 1971لبىان,  –الذًً اإلاِغ , داس ال٢خب الّلمُت , بحروث 

 .39الدجش:  -9

, ِلي بً مدمذ بً ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -10

ُمىوي الؽا٘عي )ث: 
ْ

ؼ
ُ
َـ(, 900ِِسخى, ؤبى الخعً, هىس الذًً ألا

 مـ1998 -َـ1419, 1لبىان, ه -الىاؼش: داس ال٢خب الّلمُت بحروث

:2/340. 

ىٍش: اسحؽاٗ المشب مً لعان الّشب, ؤبى خُان مدمذ  -11 ًُ

ُّان ألاهذلسخي)ث ٌ(, 745بً ًىظٚ بً ِلي بً ًىظٚ بً خ

دُٝٞ وؼشح ودساظت: سظب ِشمان مدمذ, مشاظّت: سممان ج

 -َـ  1418, 1ِبذ الخىاب, الىاؼش: م٢خبت الخاهجي بالٝاَشة, ه

 .4/1956م:  1998

ىٍش:  -12 حعهُل الٙىاثذ, مدمذ بً ِبذ هللا , ؼشح الدعهُل ًُ

ٌ(, 672ابً مال٤ الىاجي الجُاوي , ؤبى ِبذ هللا ظما٥ الذًً )ث

بذ الشخمً العُذ, ود. مدمذ بذوي اإلاخخىن,  ٞ: دِ. جدُٝ

, 3/296: م 1990-1410ٌ, 1الىاؼش: هجش للىباِت واليؽش, ه

 .2/340ؼشح ألاؼمىوي: 

ىٍش: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً م -13  .2/340ال٤ :ًُ

 .99ًىوغ:  -14

ىٍش: جلُٝذ الٙهىم في جىُٝذ ـُٖ الّمىم , للخاَ٘ ـالح  -15 ًُ

ٌ( 761الذًً ؤبي ظُّذ خلُل بً ٣ُ٠لذي الّالجي الذمؽٝي )ث

م بً ؤبي  اد٥ ِبذ اإلاىظىد, داس ألاٜس ٞ: ِلي مّّىك ِو , جدُٝ

م , بحروث   .301:  1997-1418ٌ, 1لبىان , ه –ألاٜس

ىٍش: -16 ْ الهىامْ  ًُ ْ الجىامْ, ِبذ َم َمْ الهىامْ في ؼشح ظم

َـ( , 911الشخمً بً ؤبي ب٢ش, ظال٥ الذًً العُىوي )ث: 

ُُٝت  ٞ: ِبذ الخمُذ َىذاوي, الىاؼش: اإلا٢خبت الخ٘ى مفش  –اإلادٝ

 .3/295,  ؼشح الدعهُل : 3/169: 

 .68 -67ؤلاٜتراح:  -17

 31ًىظٚ :  -18

19-  :ٚ  31ًىظ

 528/ 1:  لى ؤلُٙت ابً مال٤ؼشح ألاؼمىوي ِ -20

ىٍش: الججى الذاوي في خشوٗ اإلاّاوي,  -21 ؤبى مدمذ بذس الذًً  ًُ

خعً بً ٜاظم بً ِبذ هللا بً ِلّي اإلاشادي اإلافشي اإلاال٣ي )ث: 
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ألاظخار مدمذ هذًم ٘الل, داس -َـ(, د. ٘خش الذًً ٜباوة 749

 :م. 1992 -َـ  1413, 1لبىان , ه –ال٢خب الّلمُت, بحروث 

 .528/ 1:  ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤, 599

ىٍش: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -22 ًُ  :1 /528 

23-  :ٚ  31ًىظ

مّاوي الٝشآن وبِشابه, ببشاَُم بً العشي بً ظهل, ؤبى   -24

ٞ: ِبذ الجلُل ِبذٍ ؼلبي, 311بسخاٛ الّضظاط )ث:  َـ(, اإلادٝ

 .3/107:  م1988 -ـ َ 1408, 1بحروث , ه –ِالم ال٢خب 

ىٍش : الججى الذاوي في خشوٗ اإلاّاوي:  -25 ًُ559- 561. 

ىٍش: -26  528/ 1:  ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ًُ

ىٍش:ؤلاًماح في ؼشح اإلاٙفل, ؤبى ِمش ِشمان بً ِمش  -27 ًُ

ٞ وجٝذًم الذ٠خىس مىسخى 646اإلاّشوٗ بابً الخاظب )ث ٌ(,جدُٝ

اٗ بىاي الّلُلي , الىاؼش: وصس  م 2004-1402ٌالّشاٛ ,  –اة ألاٜو

:2/159. 

ىٍش : ؼشح الشضخي ل٣اُ٘ت  ابً الخاظب, سضخي الذًً  -28 ًُ

ٌ(, جدُٝٞ 686مدمذ بً الخعً الاظترابادي الّىدىي )ث

ٞ: ؤ.د.ًىظٚ خعً ِمش , الىاؼش: ظامّت ٜاس  وجصخُذ وحّلُ

 .2/123م  : 1975-1395ٌلُبُا, د.ه,  -ًىوغ

ىٍش: مٕجي اللب -29  ِبذ هللا بً ًىظٚ بً ؤخمذ بً ِبذ ِب, ًُ

 هللا ابً ًىظٚ, ؤبى مدمذ, ظما٥ الذًً, ابً َؽام 

ٞ: د. ماصن اإلاباٟس / مدمذ ِلي خمذ هللا , 761)ث  َـ( , اإلادٝ

 .165: م1985,  6دمؽٞ , ه –الىاؼش: داس ال٢ٙش 

ىٍش: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -30 ًُ  :1 /528. 

جبُحن وظىٍ ؼىار الٝشاءاث وؤلاًماح ِجها, ؤبى اإلاددعب في  -31

لي )ث:  َـ( , الىاؼش: وصاسة 392الٙخذ ِشمان بً ظجي اإلاـى

اٗ لى للؽئىن ؤلاظالمُت, -ألاٜو  -َـ1420اإلاجلغ ألِا

 .1/528, ؼشح ألاؼمىوي: 1/341:م1999

ىٍش: ٘ٝه اللٕت الّشبُت وخفاثفها , د.هادًت سممان  -32 ًُ

م 1971لبىان, د.ه,   –الّلمُت , بحروث اهجاس, داس ال٢خب 

:104. 

 .126/ 2: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -33

ىٍش: ؼشح الدعهُل البً مال٤:  -34 ًُ3/288. 

35-  :ْ ىٍش : َمْ الهىام ًُ2/505 

ىٍش: -36 ًُ ت في ؼشح لم ًيعب لٝاثل مّحن  اإلاٝاـذ الّىدٍى

(, بذس الذًً ؼىاَذ ألالُٙت اإلاؽهىسبـ)ؼشح الؽىاَذ ال٢بري 

ٌ( , جدُٝٞ ألاظخار 855مدمىد بً ؤخمذ بً مىسخى الُّجي )ث:

, داس العالم للىباِت 1الذ٠خىس: ِلي مدمذ ٘اخش وآخشون, ه

, 1292/ 3: م2010-1431ٌواليؽش والخىصَْ والترظمت الٝاَشة, 

 .3/288, ؼشح ألاؼمىوي: 506/ 2َمْ الهىامْ : 

شاب, اب ًىٍش: -37 شاب في ظذ٥ ؤلِا ٌ(, 577ً ألاهباسي)ثؤلٔا

ٞ: ظُّذ ألإ٘اوي, مىبّت الجامّت العىسٍت ,   م: 1957جدُٝ

45-46. 

ٙاث, -38  –, م٢خبت لبىان  ٌ( 816)الؽٍشٚ الجشظاويالخٍّش

 .206:  .1978بحروث , 

 .1/224:ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -39

 .8َىد:  -40

لي الجهاًت في ؼشح ال٣اُ٘ت , ابً الخباص اًىٍش:  -41 لّىدىي اإلاـى

ٌ( , دساظت وجدُٝٞ : الذ٠خىس ِبذ الجلُل مدمذ ِبذ 639)ث

الٝاَشة  –الجلُل الّبادي , ألا١ادًمُت الخذًشت لل٢خاب الجامعي 

 .4/1091: م 2009, 

ىٍش: الخفاثق,  -42 ًُ :ٞ ؤبي الٙخذ ِشمان بً ظجي , جدُٝ

 .1/189: مدمذ ِلي الىجاس, اإلا٢خبت الّلمُت, د.ث, د.ه.

ُحن , ًُ -43 حن وال٣٘ى ىٍش: ؤلاهفاٗ في معاثل الخاٗل بحن البفٍش

ٞ: ظىدة مبروٟ مدمذ مبروٟ , ه , 1ؤبى البر١اث ألاهباسي , جدُٝ

2002  :138. 

 1/224:ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤-44

 .159ؤلاٜتراح في ؤـى٥ الىدى وظذله :-45

ه , خذًجت الخذًثي-46 ,  الؽاَذ وؤـى٥ الّىدى في ٠خاب ظِبٍى

ذ ,  اث ظامّت ال٣ٍى  .126: م. 1974مىبِى

 .1/385: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -47

ىٍش: اسحؽاٗ المشب مً لعان الّشب , -48 ؤبى خُان مدمذ ًُ

بً ًىظٚ بً ِلي بً ًىظٚ بً خُان ؤزحر الذًً ألاهذلسخي )ث: 

 .4/2093: َـ( , جدُٝٞ وؼشح ودساظت: سظب ِشمان مدمذ 745

 هٙعه والفٙدت هٙعها .اإلافذس  -49

, ابً ؤبي الشبُْ ِبُذ هللا بً البعُي في ؼشح ظمل الّضظاجي,-50

, اإلادٝٞ : ٌ( 688)ثؤخمذ بً ِبُذ هللا الٝشػ ألاؼبُلي العبتي

 -1407ٌُِاد بً ُِذ الشبُتي , الىاؼش: داس الٕشب الاظالمي , 

 .1/422:   1م, ه1986

في ؤلاًماح , ابً سظالت ؤلا٘فاح ببّن ما ظاء مً الخىإ  -51

ٌ( , جدُٝٞ : خاجم ـالر المامً , 528الىشاوة الّىدىي ,)ث

 .38: م.1998ٌ, 1416, 2لبىان , ه –ِالم ال٢خب, بحروث 

  4/2093ًىٍش: اسحؽاٗ المشب  مً لعان الّشب : -52

ىٍش: ؼشح الدعهُل :  -53 ًُ2/163. 

 .1/416ًىٍش: البعُي في ؼشح ظمل الّضظاجي :  -54

ىٍش: اسحؽاٗ المشب  مً لعان الّشب :  -55 ًُ4/2093  
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ِمشو بً ِشمان بً ٜىبر الخاسسي بالىالء, ؤبى بؽش, ال٢خاب,  -56

ه )ث:  ٞ: ِبذ العالم مدمذ َاسون, 180اإلالٝب ظِبٍى َـ(, اإلادٝ

/ 1:  م  1988 -َـ  1408, 3الىاؼش: م٢خبت الخاهجي, الٝاَشة, ه

252. 

 .4/55اإلافذس هٙعه :  -57

ىٍش: اإلافذس هٙعه :  -58 ًُ1/38. 

 . 1/573َمْ الهىامْ :  -59

 .1/435:ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -60

 .1/63اإلافذس هٙعه :  -61

 .1/512اإلافذس هٙعه :  -62

 .3/96اإلافذس هٙعه  -63

 .1/41اإلافذس هٙعه:  -64

ىٍش: َزا البِذ للؽاِش سبُّت بً مٝشوم  -65 ؼشح الؽىاَذ ًُ

ت ف ت , مدمذ بً مدمذ خعً الؽٍّش ي ؤماث ال٢خب الىدٍى

اب, الىاؼش: ماظعت الشظالت, بحروث  شَّ
ُ

 1427, 1لبىان, ه –ؼ

 .1/135, : م 2007 -َـ

البِذ ميعىب لخعان بً زابذ سضخي هللا ِىه ولم ؤظذٍ في  -66

بذؤ مهىا , داس ا٠خب الّلمُت بحروث دًىاه  –ه بؽشح ألاظخار ِ:

ت في ىٍش: م, ًُ 1994-1414ٌ, 2لبىان ,ه ؼشح الؽىاَذ الؽٍّش

ت  .3/58: ؤماث ال٢خب الىدٍى

 55-2/54:ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -67

ىٍش:  -68 ًُ ت في لم ًيعب لٝاثل مّحن  ؼشح الؽىاَذ الؽٍّش

ت  .448/ 1:ؤماث ال٢خب الىدٍى

 .36ليعاء :  -69

 .99الفا٘اث :  -70

 .30-2/29: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -71

 .1/263اإلافذس هٙعه :  -72

 1/70اإلافذس هٙعه :  -73

 اإلافذس هٙعه والفٙدت هٙعها  -74

اَهذ هىاس ؤظّىذ َزا ـذس البِذ وعجٍض  : -75
َ
ِزي ١

َّ
, وبذا ال

ىٍش:  خضاهت ألادب ولب لباب لعان الّشب, ِبذ الٝادس بً ِمش ًُ

َـ(, جدُٝٞ وؼشح: ِبذ العالم مدمذ 1093البٕذادي )ث: 

 -َـ  1418, 4اسون,  الىاؼش: م٢خبت الخاهجي, الٝاَشة, هَ

 .4/195م:  1997

 .1/271: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -76

 اإلافذس هٙعه والفٙدت هٙعها    -77

 .2/63اإلافذس هٙعه:   -78

ؼشح ألاؼمىوي ِلى , 426  -1/424ًىٍش: الججى الذاوي :  -79

 .100-3/98: ؤلُٙت ابً مال٤

دًىان ٠ّب بً مال٤ , ثله ٠ّب بً مال٤ ألاهفاسي , ٜا -80

ىٍش: 245 م: 1987جدُٝٞ ِلي ٘اِىس , بحروث  ؼشح , ٍو

 .1/478: ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤

 .3/99ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤: ًىٍش:  -81

 .2/383اإلافذس هٙعه:   -82

 .3/384اإلافذس هٙعه :  -83

, ًىٍش : ٠خاب الخلل في اـالح الخلل مً ٠خاب الجمل,  -84

 -244ألبي مدمذ ِبذ هللا بً مدمذ بً العُذ البىلُىسخي )ث

م العّىدي 521  .119:  ٌ(, جدُٝٞ : ظُّذ ِبذ ال٢ٍش

ٞ: د.  377ًماح الّمذي, ؤبى ِلي الٙاسسخّي )ث ؤلا  -85 َـ(, اإلادٝ

ىد )١لُت آلاداب   1389, 1ك(, هظامّت الٍشا -خعً ؼارلي َ٘ش

 .289م:  1969 -َـ 

 .2/384: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ًىٍش:  -86

 .3الاوعا ن:  -87

 .106الخىبت : -88

ُت في ِلم الخشوٗ , ِلي بً مدمذ  -89 ىٍش: ٠خاب ألاَص ًُ

ٞ: ِبذ اإلاّحن اإلالىحي, ه 415الىدىي الهشوي )ث  2ٌ(, جدُٝ

مدمذ  ّشبُت, , معجم ِلىم ال140-139م: 1413ٌ-1993,

 .91-90:  2003, 2ؤلخىهجي , داس الجبل , ه

 .137-3/136:  ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤  -90

ىٍش: اإلاٝخمب, 216 -3/215ال٢خاب :  -91 ٞ: مدمذ , وٍُ جدُٝ

 .3/335: 2م, ه1994-ٌ 1415ِبذ الخالٞ ِمُمه , الٝاَشة , 

ىٍش: ؼشح الشضخي  ل٣اُ٘ت ابً الخاظب :  -92 ًُ1/141. 

ىٍش: َمْ الهىامْ : -93 ًُ1/111. 

 .1439/ 3ًىٍش: ؼشح الشضخي ل٣اُ٘ت ابً الخاظب :   -94

 2/163: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -95

ىٍش : الججى الذاوي في خشوٗ اإلاّاوي:  -96 ؼشح ألاؼمىوي , 306ًُ

 .164-1/162: ِلى ؤلُٙت ابً مال٤

يعب َزا البِذ بلى ألاخىؿ ألا  -97 هفاسي ولم ؤظذٍ في ؼّش ًُ

ألاخىؿ ألاهفاسي بجمْ وجدُٝٞ : ِاد٥ ظلُمان والذ٠خىس 

 -1411ٌ, 2ؼىقي لُٚ , الىاؼش م٢خبت الخاهجي بالٝاَشة ه

1990 :ْ ى 46-2/45م, وعبه بلُه العُىوي في َمْ الهىام , َو

 :ٗ خضاهت ألادب ولب  , 278بالوعبت في الاهفاٗ في معاثل الخال

َـ(, 1093ذ الٝادس بً ِمش البٕذادي )ث: لباب لعان الّشب, ِب

جدُٝٞ وؼشح: ِبذ العالم مدمذ َاسون الىاؼش: م٢خبت 

 .2/139م:  1997 -َـ  1418, 4الخاهجي, الٝاَشة, ه
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 .3/17:ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -98

 .1/291ال٢خاب: -99

ىٍش: ؼشح ظمل الّضظاجي , ِلي بً مامً بً مدمذ بً  -100 ًُ

ٞ: ٘ىاص الؽّاس , 669فٙىس ألاؼبُلي)ِلي ابً ِ ٌ(, جدُٝ

ٗ:الذ٠خىس بمُل بذٌْ ٌّٝىب,  داس ال٢خب الّلمُت, بحروث   -بؼشا

 .2/184م: 1998-1419ٌ,  1لبىان ,  , ه

 .139/ 2: خضاهت ألادب ولب لباب لعان الّشب, -101

ان مدمذ  -102 خاؼُت الفبان ِلى ؼشح ألاؼمىوي , ؤبى الّ٘ش

ٞ: وه ِبذ الشئٗو 1206عي )ثبً ِلي اـبان الؽا٘ ٌ(, جدُٝ

ُُٝت:   .3/200ظُّذ , اإلا٢خبت الخ٘ى

 .216-2/215: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -103

 .2/215ًىٍش: اإلافذس هٙعه:  -104

 .1/64ال٢خاب :  -105

ؼشح اإلاٙفل للضمخؽشي, ٌِّؾ بً ِلي بً ٌِّؾ ابً ؤبي  -106

 ٘ٞ الذًً ألاظذي العشاًا مدمذ بً ِلي, ؤبى البٝاء, مى 

لي, اإلاّشوٗ بابً ٌِّؾ وبابً الفاوْ )ث:  َـ( ٜذم له: 643اإلاـى

الذ٠خىس بمُل بذٌْ ٌّٝىب, الىاؼش: داس ال٢خب الّلمُت, بحروث 

 .84/ 4: م 2001 -َـ  1422, 1لبىان, ه –

ىٍش: ؼشح الشضخي ل٣اُ٘ت ابً الخاظب :  -107 ًُ3/416-418 ,

 ابً ُِٝل  ِبذ ؼشح ابً ُِٝل ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ , 

َـ(, 769هللا بً ِبذ الشخمً الُّٝلي الهمذاوي اإلافشي )ث: 

ٞ: مدمذ مدحي الذًً ِبذ الخمُذ, الىاؼش: داس الترار   -اإلادٝ

س وؼش١ائٍ, الٝاَشة, داس مفش للىباِت , ظُّذ ظىدة السخا

 . 2/82: م  1980 -َـ  1400, 20ه

 .18ال٢هٚ :  -108

 .18ال٢هٚ :  -109

ىٍش: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -110 ًُ :2/216. 

ىٍش:  -111 اإلاددعب في جبُحن وظىٍ ؼىار الٝشاءاث وؤلاًماح ًُ

, د. ؤًمً  , الّٙل اإلابجي للمجهى٥ في اللٕت الّشبُت1/345: ِجها

 .72-71: م.2007-1428ٌ, دمؽٞ , 1الؽىا , ه ِبذ الشصاٛ

 .1/417: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -112

 

 

 

 

 

 

 

 .4/423ال٢خاب :  -113

 اإلافذس هٙعه والفٙدت هٙعها. -114

 .1/417: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -115

ىٍش:  -116 بجداٗ ٘مالء البؽش في الٝشاءاث ألاسبّت ِؽش, ًُ

مدمذ بً ؤخمذ بً ِبذ الٕجي الذمُاوّي, ؼهاب الذًً ؤخمذ بً 

ٞ: ؤوغ مهشة , الىاؼش: داس 1117الؽهحر بالبىاء )ث:  َـ(, اإلادٝ

ؼشح , , 333:  َـ1427 -م 2006, 3لبىان, ه –ال٢خب الّلمُت 

 .1/417: ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤

 .28الخاٜت:  -117

 .4/70ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ :  -118

لي )ث:  -119 شاب, ؤبى الٙخذ ِشمان بً ظجي اإلاـى ظش ـىاِت ؤلِا

,  1لبىان, ه-َـ(, الىاؼش: داس ال٢خب الّلمُت بحروث392

ىٍش: اإلاٝخمب: 2/215: م.2000 -َـ1421  .3/17, وٍُ

 .3/169اإلاٝخمب:  -120

شاب:  -121 ىٍش: ظش ـىاِت ؤلِا , اإلاد٢م واإلادُي 2/215ًُ

ٍم,  ً بظماُِل بً ظُذٍ اإلاشسخي ث: ؤبى الخعً ِلي بألِا

بذ الخمُذ َىذاوي, الىاؼش: داس ال٢خب الّلمُت 458 :ِٞ ٌ, اإلادٝ

 .576-10/575: م 2000 -َـ  1421, 1بحروث, ه –

ىٍش: ٠خاب الّحن : -122 ًُ8 /433- 434 . 

ى٥ في الّىدى -123 , ؤبى ب٢ش مدمذ بً العشي بً ظهل ألـا

ٞ: ِبذ 316الّىدىي اإلاّشوٗ بابً الّعشاط )ث:  َـ( , اإلادٝ

:  بحروث –الخعحن الٙخلي, الىاؼش: ماظعت الشظالت, لبىان 

3/336. 

 .4/70: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤ -124

 .4/62اإلافذس هٙعه:  -125

ىٍش:  مٕجي اللبِب :  -126 ًُ473. 

ٞ: ببشاَُم اإلاىفٚ,  -127 لي , جدُٝ ؤبى ِشمان بً ظجي اإلاـى

بذ هللا ؤم  –مىبّت مفىٙ  الخلبي بالٝاَشة –حن مفىٙ   ِو

 .1/125:  م1954-ٌ 1373, 1ه

 .11اإلاشظالث:  -128

 .4/94: ؼشح ألاؼمىوي ِلى ؤلُٙت ابً مال٤-129

 


