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 يف ديوان الهابغة الذبياني أسلوب االستفهام

 دراسًة حنويًة دالليًة

 مجال مصطفى ناصف .د

 املقدمة

 أَا بعد. .. ٚؾال٠ٙ ٚضالَا ع٢ً ُزُضٌ اهلل ،محدا هلل

أتٓةاٍٚ فٝة٘ أضةًٛال افضةت ٗاّ و نٜةٛإ       ،فٗرا حبح أقدَ٘ يًُهتب١ ايعسبٝة١ 
 ايٓابػ١ ايربٝاْٞ.  

ٍٟك ة شٜان بٔ َعا١ٜٚ بٔ قباال ايربٝاْٞ ايػٕ ةاْٞ ا ٗ  :ٖٛ ايٓابػ١ ايربٝاْٞٚ ، س
بطةٛم   محةسا٤ ناْة  تكةسال ية٘ قبة١      ،ٚىلأبٛ أَا١َ: غاعس داًٖٞ، َٔ ايٕبكة١ ا  

ً٘ عًة٢  كة ال٤ ٜ ٚنإ أبةٛ عُةسٚ ابةٔ ايعة    ، عًٝ٘ ِٖأغعاز  عسض ايػعسا٤ُٝف ،عهاظ
ستة٢   .(ٖةة  .م 59عبةٛ  : )ت عٓد ايٓعُإ بٔ ا ٓةرز  ذا سع٠ٛ ٚنإ .ضا٥س ايػعسا٤

ٚٚفةد   ،و قؿٝد٠ ي٘ با تذسن٠ )شٚد١ ايٓعُإ( فػكب ايٓعُإ، ف ةس ايٓابػة١   ب غِب
ايٓابػة١  ٚنةإ   ،ع٢ً ايػطاْٝني بايػاّ، ٚغاال شَٓا. ثِ زقٞ عٓ٘ ايٓعُإ، فعةان ليٝة٘  

 نٜباد١، ف تهًف و غةعسٙ ٚفسػةٛ. ٚعةاؽ عُةسا  ةٜٛال     أسطٔ غعسا٤ ايعسال 
 ٞ ُٛفِّ  (.5/95فبٔ ضالّ  بكات فشٍٛ ايػعسا٤ ) .(.ٖة .م >5عبٛ  )ُت

سٝح لٕ ي٘  ابعةا ااؾةا    ؛َٔ ا ضايٝب اي سٜد٠ ا تُٝص٠ ٚأضًٛال افضت ٗاّ
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .ازباَع١ ا مسس١ٜ 



 دراسًة حنويًة دالليًة :يف ديوان الهابغة الذبياني أسلوب االستفهام

 جملة اجلامعة األمسرية
432 

فتهةٕٛ   ؛ٚ ًب اي ِٗ ايرٟ ٖٛ ؾةٛز٠ ذٖٓٝة١ تتعًةل بةا  سن     ،قا٥ُا ع٢ً افضتعالّ
ّٛ  فتهٕٛ تؿدٜٙكا. ؛أٚ تتعًل مبكُٕٛ ازب١ًُ ،ًزاتؿ

ٚ ضةًٛال افضةت ٗاّ    ؛ٚ ا نإ يػعس ايٓابػ١ ايربٝاْٞ تًو ا هاْة١ ايععُٝة١  
 ٖرا ايتُٝص اي سٜد قُ  بٗرٙ ايدزاض١  ضًٛال افضت ٗاّ و نٜٛإ ايٓابػ١ ايربٝاْٞ.

ٌٓ  ؛ٚقد اعتُدت ع٢ً ثالخ ْطخ َٔ نٜٛإ ايٓابػ١ ايربٝاْٞ ٌ  نة َُ َٓٗةا َةا    يُته
 ْكـ و أاتٝٗا:

تشكٝةل غةهسٟ فٝؿةٌ. ناز    ب ،ؾةٓع١ ٚغةسي ٜعكةٛال بةٔ ايطةهٝ       :ايٓطخ١ ا ٚىل
 ّ.>:=5. ٖة>>57نَػل ض١ٓ  ،اي هس

َٓػةٛزات ناز   ،ٚأمحةد عؿةاّ ايهاتةب    ،بػسي ضٝف ايدٜٔ ايهاتب :ٚايٓطخ١ ايجا١ْٝ
 ّ.=>=5بريٚت، ض١ٓ  َهتب١ اسبٝا٠،

ٞ  بتشكٝةل ٚغةسي نةسّ    :ٚايٓطخ١ ايجايج١ ايٕبعة١ ايجايجة١   بةريٚت.  ناز ؾةانز،   ،ايبطةتاْ
 ّ.;==5 -ٖة ;585

ٚضٝتِ تٓاٍٚ أضًٛال افضت ٗاّ و نٜٛإ ايٓابػة١ َةٔ سٝةح بٝةإ اؿةا٥ـ      
ٞ    ،ٚنفي١ نٌ أنا٠ و أضةًٛبٗا  ،ايرتنٝب َع نٌ أنا٠ َٔ أنٚات٘  ،ٚفةل ا ةٓٗر ايٛؾة 

ٞ      :ٚذيو ذب  عٓٛإ نزاضة١ عبٜٛة١    :)أضةًٛال افضةت ٗاّ و نٜةٛإ ايٓابػة١ ايةربٝاْ
 ٚاامت١: ،ٚثالث١ َباسح ،نفي١ٝ( ٚتأتٞ نزاض١ ٖرا ا ٛقٛع و متٗٝد

 .تعسٜف افضت ٗاّ ٚأنٚات٘ ٚأْٛاعٗاٜتٓاٍٚ : ايتُٗٝد
 .اهلُص٠() ايدفي١ ع٢ً ايتؿٛز أٚ ايتؿدٜل :ا بشح ا ٍٚ
 .ٌٖ() ايدفي١ ع٢ً ايتؿدٜل فكط :ا بشح ايجاْٞ

 (أمسا٤ افضت ٗاّ) فكط ٛزايتؿايدفي١ ع٢ً  :يحا بشح ايجا
 ٚتتكُٔ أِٖ ْتا٥ر ايبشح. :اشبامت١

 ٚاهلل ٚيٞ ايتٛفٝل.

 تعريف االستفهام وأدواته وأنواعها: متهيد

ًتعريفًالستفهامً:أولًا
 ،بصٜان٠ اهلُةص٠ ٚايطةني ٚايتةا٤ يػةسض ايًٕةب      ،افضت ٗاّ: اضت عاٍ َٔ اي ِٗ
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 .(2)أٚ  ًب اإلفٗاّ (1)فُعٓاٙ:  ًب اي ِٗ

ُ ٘ :اضت ُٗ٘= :و يطإ ايعسال دا٤ ٜٗ فافضت ٗاّ اضةتعالّ َةا    .(3)+ضأي٘ إٔ ُٜ٘ 
 .(4)ٖٛ  ًب سؿٍٛ ؾٛز٠ ايػ٤ٞ و ايرٖٔ :ٚقٌٝ ،و قُري ا خا ب

ٚقةةد ٜةةسن ي ةةغ  (5)عٓةة٘ ِٜٚا ؾةةٌ إٔ ٜةةسن افضةةت ٗاّ َةةٔ داٖةةٌ با طةةت ٗ 
ِٜ عٓ٘ يػسض آاس غري افضت ٗاّ  .نُا ضٝذ٤ٞ ،افضت ٗاّ َٔ عازف باٗ طت ٗ 

ًثانياا:ًأدواتًالستفهام
بٕابع َعني نإ فبد ي٘ َةٔ أنٚات    ا نإ افضت ٗاّ َٔ ا ضايٝب ا تُٝص٠

 .(6)تتؿدز ازب١ًُ يتُٝٝص اي هس٠ افضت ٗا١َٝ َٔ غريٖا َٔ اي هس ٚا ضايٝب

ْٔ ،ٌٖ ،)اهلُص٠ ٚأنٚات افضت ٗاّ ٖٞ ِْ ،أ٢ِْ ،أٜٔ ،َت٢ ،نٝف ،َا ،َ  ٕ   ،ٖن  ،أِٜةا
ٍٟ    .تتؿدز ثِ تأتٞ بعدٖا ازب١ًُ ا طت ِٗ عٓٗا أٚ عٔ غ٤ٞ فٝٗا ٖٚرٙ ا نٚات (أ

ف جيةٛش تكةدّ غة٤ٞ يفةا و      ،يالضةت ٗاّ ؾةدز ايهةالّ    =قاٍ ايصطبػسٟ: 
 .(7)+سٝصٙ عًٝ٘

 ْة٘ َةرثس و    ؛ٚلمنا ٚدب تؿةدز َتكةُٔ َعٓة٢ اإلْػةا٤    = :ٚقاٍ ايسقٞ
 ٚنٌ َا أثس و َع٢ٓ ازب١ًُ َٔ افضةت ٗاّ ٚايعةسض   ،ايهاّ طبسز ي٘ عٔ اشبرب١ٜ

فشكٗا ؾدز تًو ازب١ًُ اٛفٙا َٔ إٔ حيٌُ ايطةاَع تًةو ازبًُة١     ،.. ٚعبٛ ذيو.
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 بعة١ أٚفن   ،ذبكٝل ضبُد ضبٞ ايةدٜٔ عبةد اسبُٝةد    ،13/ 1اْعس: َػين ايًبٝب فبٔ ٖػاّ  -1
 ضبُد عًٞ ؾبٝض.

ٟ    .، ذبكٝةل ن 701/ 2ا تبع و غسي ايًُع يًعهةربٟ   اْعس: -2 َٓػةٛزات   ،عبةد اسبُٝةد ايةصٚ
 ،، ذبكٝل عبد ايعاٍ ضةا  َهةسّ  360/ 4يًطٝٛ ٞ  ُٖٚع اهلٛاَع ،داَع١ قاز ْٜٛظ بٓػاشٟ

 .ط: ناز ايبشٛخ ايع١ًُٝ بايهٜٛ 
 (.ف. ٖة. ّ)يطإ ايعسال فبٔ َٓعٛز  -3
 .1969ّبريٚت  . ط: َهتب١ يبٓإ،18-17: ايتعسٜ ات يًػسٜف ازبسداْٞ ف اْعس -4
 .701/ 2ا تبع و غسي ايًُع يًعهربٟ  اْعس: -5
ِ      اْعس: -6 ٞ   .ن ،قٛاعد ايٓشةٛ ايعسبةٞ و قة٤ٛ ْعسٜة١ ايةٓع ناز ٚا٥ةٌ   . ط:318ف  ضةٓا٤ ايبٝةات

 .عُإ ا زنٕ ،يًٓػس
 .ط: ناز ازبٌٝ بريٚت .325ا  ؿٌ ف  -7
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 .(8)+عًٞ َعٓاٖا قبٌ ايتػٝري

عًِ أْة٘ لذا ادتُةع   اٚ= :ٚا ؾٌ إٔ ٜكع اي عٌ بعد أنا٠ افضت ٗاّ، قاٍ ضٝبٜٛ٘
ْٔ  ،ٚنٝف ،ٌٖ :بعد سسٚف افضت ٗاّ عبٛ ِ  َٚ ة ٌ  ،اضة ٞ      ،ٚفعة  نةإ اي عةٌ بةإٔ ًٜة

 ْٗا عٓةدِٖ و ا ؾةٌ َةٔ اسبةسٚف ايةر ٜةرنس بعةدٖا         ؛سسف افضت ٗاّ أٚىل
 .(9)+اي عٌ

ًثالثاا:ًأنواعًأدواتًالستفهام
 من حيث االستعنال أ.

 تٓكطِ أنٚات افضت ٗاّ َٔ سٝح افضتعُاٍ قطُني:
ٌِ   ٚ ُٖةا )اهلُةص٠(   ،َا ٜطتعٌُ سسفا، ٜٚٓدزز ذبت٘ أناتإ: أسدُٖا ٌْ( ٚف ضبة ٖ ة (

 هلُا َٔ اإلعساال.
ْٔ) َا ٜطتعٌُ امسا، ٜٚٓدزز ذبت٘ تطع أنٚات، ٖٞ: اآلاس ٔ  ،َت٢ ،نٝف، َا ،َ   ،أٜة

ِْ ،أ٢ِْ ٕ  ،ٖن ٍٟ ،أِٜا    (أ

 من حيث الداللة ب.

عسفٓا إٔ افضت ٗاّ أضًٛال َٔ أضايٝب ايًػة١ قةا٥ِ عًةٞ افضةتعالّ ٚ ًةب      
بٛضة١ًٝ   ،ٚأسٝاْٙا مبكُٕٛ ازبًُة١  ،ذ١ٖٝٓ تتعًل أسٝاْٙا مب سناي ِٗ ايرٟ ٖٛ ؾٛز٠ 

مبعٓة٢ أْة٘ لذا ناْة  ايٓطةب١      ،ٖٞ أنا٠ افضت ٗاّ، فإٕ نإ  ًب اي ِٗ َتعًكٙا مب سن
ٚيهٓ٘ جيٌٗ فاعًةٗا أٚ َ عٛهلةا أٚ شَاْٗةا أٚ َهاْٗةا      ،بٗا عاٌ  َُِتشكك١ ٚا طت ٜٗ

 .تؿٛزفراى ٖٛ اي ،فٝطت ِٗ عُا جيًٗ٘ ،أٚ نٝ ٝتٗا

مبعٓة٢ أْة٘ لذا ناْة      ،ايٓطب١ ٚاسبهِ :أٟ ،ٚلٕ نإ َتعًكٙا مبكُٕٛ ازب١ًُ
فةةراى ٖةةٛ  ،ٚا طةةت ِٗ ٜطةةأٍ عٓٗةةا ؟ايٓطةةب١ صبٗٛيةة١ أٚاقعةة١ ٖةةٞ أّ غةةري ٚاقعةة١ 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
َٓػةٛزات داَعة١ قةاز ٜةْٛظ      ،ٜٛضف سطٔ عُةس  ل:. ذبك97ٝ/ 2غسي ناف١ٝ ابٔ اسبادب  -8

 .بٓػاشٟ
ٚناز ايسفةةاعٞ  ،َٕبعةة١ اشبةةاظبٞ بايكةةاٖس٠ ،ذبكٝةةل عبةةد ايطةةالّ ٖةةازٕٚ ،115/ 3ايهتةةاال  -9

 .بايسٜاض
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 .(10)ايتؿدٜل

 :ٚع٢ً ٖرا تٓكطِ أنٚات افضت ٗاّ حبطب ايدفي١ ثالث١ أقطاّ
 .(اهلُص٠)ٖٚٛ  ،: َا ٜدٍ ع٢ً ايتؿٛز أٚ ايتؿدٜلا ٍٚ
 ٖٚٛ )ٌٖ(. ،: َا ٜدٍ ع٢ً ايتؿدٜل فشطبايجاْٞ
ْٔ)ٖٚٛ ايهٓاٜات  ،كط: َا ٜدٍ ع٢ً ايتؿٛز فايجايح ٔ  ،َتة٢  ،نٝةف  ،َةا  ،َ   ،أِْة٢  ،أٜة

ِْ ٕ  ،ٖن ٍٟ ،أِٜا  (أ

 .ٚضٝدزع نٌ ْٛع َٓٗا و َبشح َطتكٌ لٕ غا٤ اهلل تعاىل

 اهلنزة() الداللة على التصور أو التصديق: املبحث األول

َصَةازٟ ا خةسز ذٚ ؾةٛت اْ ذةازٟ. ٖٚةٛ نةأٟ        اهلُص٠ سةسف صبٗةٛز  
ؾٛت اْ ذازٟ و ايٕبٝع١ ٜٛسٞ باسبكٛز ٚايعٝا١ْٝ ٚايٛقٛي، ٚذيةو مبةا ٜةجريٙ    

 .(11)َٔ افْتباٙ و مسع ايطاَع ٚو ذٖٓ٘

 يالضت ٗاّ ع٢ً ٚدٗني اثٓني:ٚتطتعٌُ اهلُص٠ 

   .+؟أشٜد قا٥ِ=ٖٚٛ  ًب اي ِٗ، عبٛ  :فضت ٗاّ اسبكٝكٞا :أسدُٖا

ٚات افضت ٗاّ ٚ ؾايتٗا اضتأثست بةأَٛز، َٓٗةا متةاّ ايتؿةدٜس      ؛ٖٚٞ أؾٌ أن
ٛٚا ٚثِ، و عبٛ ٚاي ٚقٛية٘   ص88 :طايبكس٠ ھ  ے: قٛي٘ تعاىل بتكدميٗا ع٢ً اي ا٤ 

:  .ص95 :طْٜٛظ ەئ  وئ  وئ  ۇئ ٚقٛي٘ عص ٚدٌ: ص= :طايسّٚ ڍ  ڍ ضبشاْ٘

 ْٗةا َةٔ ازبًُة١     ؛عًة٢ اهلُةص٠   ٚنإ ا ؾٌ و ذيو تكدِٜ سسف ايعٕف
ٌ )ا عٕٛف١. يهٔ زاعٛا أؾاي١ اهلُص٠، و اضتشكام ايتؿدٜس، فكدَٖٛا خبالف   (ٖة

 .(12)ٚضا٥س أنٚات افضت ٗاّ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
َٗدٟ ا خصَٚةٞ   .ْكد ٚتٛدٝ٘ ن ، ٚو ايٓشٛ ايعسب15ٞ/ 1اْعس: َػين ايًبٝب فبٔ ٖػاّ  -10

 .321ف  و ق٤ٛ ْعس١ٜ ايٓعِ ، ٚقٛاعد ايٓشٛ ايعسب269ٞف 
سبطٔ  ،ٚسسٚف ا عاْٞ بني ا ؾاي١ ٚاسبداث١ ،1/69اْعس: ضس ؾٓاع١ اإلعساال فبٔ دين  -11

 .132عباع ف 
 .1/3يًُسانٟ ،ازب٢ٓ ايداْٞ و سسٚف ا عاْٞ -12
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 أَا اعتبازٖا أؾٌ أنٚات افضت ٗاّ مجٝعٙا؛ فألٕ ذيةو ٜتٓاضةب َةع ؾةٛتٗا    
 ٟ ؾةٌ و  ٚقةد تةأٍت٢ ذيةو َةٔ إٔ ا      ؛افْ ذازٟ لذا ُقػط ع٢ً طبسد٘ ا صَةاز

افضت ٗاّ ٖٛ إٔ ٜبدأ ا تهًِ بإثةاز٠ اْتبةاٙ ا خا ةب. ٚذيةو لَةا حبسنة١ دطة١ُٝ        
ًٜ   بٗا ْعس ا خا ب، أٚ حبسن١ ٜد١ٜٚ ٜكةسال بٗةا عًة٢ أسةد أعكةا٥٘، ٚلَةا       
بؿٛت اْ ذازٟ ٜكسال ب٘ ع٢ً مسعة٘، يفةا ٜكةاٖٞ ٚقةع اسبسنة١ ازبطة١ُٝ و       

ٕ   ؛ْعسٙ، أٚ ٚقع ايٝد ع٢ً دطدٙ ايؿةداز٠ ل القةٙا، نُةا دةاش      اهلُص٠(ة)ية  يةريو نةا
 .(13)اضتعُاهلا يالضت ٗاّ بال قٝد ٚف غسط: و ايتؿٛز ٚايتؿدٜل، ٚاإلثبات ٚايٓ ٞ

 :َٓٗاَعإ،  عد٠ : ٚتسن ع٢ًافضت ٗاّ غري اسبكٝكٞاآلاس: 

 ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ : نكٛيةةةة٘ تعةةةةاىل: ايتطةةةة١ٜٛ .أ 
 .  ص: :طا ٓافكٕٛ

 ې  ې  ى    ى  ائ :تعةةةاىل، نكٛيةةة٘ اإلْهةةةاز اإلبٕةةةايٞ .ال 
 .ص=58 :طايؿافات

 .ص9= :طايؿافات ے  ۓ  ۓ  ﮲ ، نكٛي٘ تعاىل:اإلْهاز ايتٛبٝخٞ .ز 

 َٚعٓاٙ محًو ا خا ب ع٢ً اإلقساز مبا أْ  عا  ب٘، نكٛية٘ تعةاىل:  ، ايتكسٜس .ن 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ ص6: :طا ْبٝا٤. 

 ٙ.  ِ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   :نكٛيةةة٘ تعةةةةاىل ، ايةةةتٗه

 .ص;> :طٖٛن ھ

ٕ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ، نكٛي٘ تعةاىل:  ا َس .ٚ   ص62 :طآٍ عُةسا
 ٛا.ًَُُأْض :أٟ

 .ص89 :طاي سقإ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ، نكٛي٘ تعاىل: ايتعذب .ش 

 :طاسبدٜةد  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷ ، نكٛي٘ تعةاىل: افضتبٕا٤ .ي 
 .ص:5

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .134سبطٔ عباع ف  ،اْعس: سسٚف ا عاْٞ بني ا ؾاي١ ٚاسبداث١ -13
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ٚ ًةةب  ،ايةةر ذبتُةةٌ  ًةةب ايتؿةةٛزٚاهلُةص٠ ٖةةٞ أنا٠ افضةةت ٗاّ ايٛسٝةةد٠  
 ؛ٚلَةا إٔ تتطةًط عًة٢ َكةُٕٛ ازبًُة١      ،ايتؿدٜل؛  ْٗا لَا إٔ تتطًط ع٢ً ا  سن

 و افضت ٗاّ نفيتإ: -لذٕ-فًًُٗص٠ 

ًالدللةًاألولى:ًطلبًالتصور
ُِ عٓ٘ بعد اهلُةص٠ َباغةس٠   ،ٖٚٛ  ًب اي ِٗ عٔ َ سن  ،ٚفبد إٔ ٜكع ا طت ٗ 

ٜٚتطةًط   ،ضٛا٤ أنإ َبتدٙأ أّ اربا أّ فةاعاٙل أّ َ عةٛٙف أّ شَاْةٙا أّ َهاْةٙا أّ سةافٙ     
ٚعٔ اشبرب عبةٛ:   ؟فافضت ٗاّ عٔ ا بتدأ عبٛ: أضبٌُد عٓدى ،َع٢ٓ افضت ٗاّ عًٝ٘

ٍ  ؟ٚعٔ اي اعٌ عبٛ: أضبُد فاش ؟أعٓدى ضبٌُد ٛ  ،ٚعٔ ا  عةٛ أاايةدٙا شزت ؟  : عبة
ٛ    ؟ُعة١ تطةافس  ٚعٔ ايصَإ عبةٛ: أٜةّٛ  ازب   أو ا ٓةصٍ يكٝة     :ٚعةٔ ا هةإ عبة

 .(14)؟ٚعٔ اسباٍ عبٛ: أَاغٝٙا أقبً  ؟ضبُدٙا

ٚلذا نإ ا طت ِٗ َرتننٙا بةني  ةسفني ذنةس ايٕةسف ا كابةٌ  ةا بعةد         ،ٖرا
 ٕ َا بعةدٖا ٜعةانٍ َةا بعةد      ؛ا عاني١ (أ ّ)ا تؿ١ً اير تط٢ُ  (أّ) اهلُص٠ بعد 

ٔ  :اهلُص٠ و افضت ٗاّ، ٚفبد إٔ ٜهْٛا َتُاثًني ٔ  ،َبتةدأٜ أٚ  ،أٚ فةاعًني  ،أٚ اةربٜ
أعٓةدى   ؟عبٛ: أضبُةٌد عٓةدى أّ ضةعٝدٌ    ،أٚ سايني ،أٚ َهاْني ،أٚ شَاْني ،َ عٛيني

ٍّ ٍٞ   ؟ضبٌُد أّ عٓد عًَ أٜةّٛ  ازبُعة١    ؟أاايةدٙا شزت أّ ضبُةداٙ   ؟أضبُد فةاش أّ عًة
أَاغةٝٙا أقبًة  أّ    ؟أو ايهًٝة١ قابًة   ضبُةدٙا أّ و ايػةازع     ؟تطافس أّ ّٜٛ  ايطةب  

 .(15)؟زانبٙا

 ؟ٚأشٜدأ يكٝة  أّ َبْػةساٙ   ؟أشٜد عٓدى أّ عُسٚ :ٚذيو قٛيو ...=قاٍ ضٝبٜٛ٘: 
لف إٔ عًُةو قةد    ،أٚ عٓةدٙ أسةدُٖا   ،. فأْ  َدٝع إٔ ا طرٍٚ قد يكٞ أسةدُٖا ..

 .  (16)+اضت٣ٛ فُٝٗا ف تدزٟ أُٜٗا ٖٛ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ِ    ،265و ايٓشٛ ايعسبٞ ْكد ٚتٛدٝ٘ ف  اْعس: -14  ٚقٛاعد ايٓشٛ ايعسبٞ و قة٤ٛ ْعسٜة١ ايةٓع

 .319ف 
ِ    ،266و ايٓشٛ ايعسبٞ ْكد ٚتٛدٝ٘ ف  اْعس: -15  ٚقٛاعد ايٓشٛ ايعسبٞ و قة٤ٛ ْعسٜة١ ايةٓع

 .322-321ف 
 .169/ 3يهتاال  -16
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ثالثة١  ٚبايسدٛع ليٞ نٜٕٛا ايٓابػ١ ٚدد إٔ  ًب ايتؿٛز باهلُص٠ دةا٤ عًة٢   
 :أمناط

 ،فتكةدّ ا  عةٍٛ عًة٢ عاًَة٘     ؛تطًط فٝ٘ افضت ٗاّ عًةٞ ا  عةٍٛ بة٘    :ايُٓط ا ٍٚ
 َٛاقع:   أزبع١ ٚذيو و

 ٌٕٜٛص: طَٔ اي(17): قٍٛ ايٓابػ١ا ٛقع ا ٍٚ

ْٔ ُضةةع ان  ت ذ ِٓةةبُ  ًُا د َدٜةةًدا ََةة  ؟ٖأز ْضةة

 

ٗ ا فٖٝ ْجٗكةبُ   ْٚق ١ٗ اٖ ْدد اَن ََْٓ  (18)ع ٖ ْ  ز 

، فتكةدّ عًةٞ عاًَة٘    (زمسةاٙ )فكد تطًط افضت ٗاّ باهلُص٠ عًٞ ا  عةٍٛ بة٘    
   (19)(دبٓب)

 صطَٔ ايٛافس :(20): قٛي٘ا ٛقع ايجاْٞ

ِٝٓ ةةةةةةةا ٖأُعس ْٜتَٓ ةةةةةةةاتُ  ،َقٖ ةةةةةةةا  ٖفت ب 

 

  ّٞ ٛ ٔاٞ ا٘يش ةة َّةةٛا ٗيب اس ةةا  ،ُٜةة ّْ ٖأ  (21)ٖأ

فتكةدّ عًة٢ عاًَة٘     (عسٜتٓةات )فتطًط افضت ٗاّ باهلُص٠ عًة٢ ا  عةٍٛ بة٘     
 .  (ٍٜٛاٞ)

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ٌ  : ذبكٝةل  ،73نٜٛإ ايٓابػ١ ؾةٓع١ ابةٔ ايطةهٝ  ف    -17  ،بةريٚت  ،از اي هةس ن: ط، غةهسٟ فٝؿة

بةريٚت، ٚغةسي نٜةٛإ     ، بع١ ناز ؾةانز  ،ذبكٝل ٚغسي نسّ ايبطتاْٞ ،22ف  ٚنٜٛإ ايٓابػ١
 بريٚت ، َٓػٛزات ناز َهتب١ اسبٝا16،٠ٚأمحد ايهاتب ف ايهاتب، ايٓابػ١ يطٝف ايدٜٔ

َٓٗةا:  ع ة   . َا نإ َٔ اآلثاز فؾةكا بةا زض   :ٚقٌٝ: بك١ٝ ا ثس، ٚقٌٝ، ا ثس :ايسضِ :زمسٙا -18
ٜٖٛا ،فُْٕاضٗا اً  َٓٗا؛ . ن)ٚتاز ايعسٚع  ،اْعس يطإ ايعسال. َٛقع بايبان١ٜ: ٜجكب .َٚ ْش

 .(ال. م. خ( )ٚ. ف. ع(، )ع.. ز
ٌ )َةةع تةا٤   فيتكا٥ٗةا  ،فعةٌ َكةازع سةةرف  ايتةا٤ َةٔ أٚيةة٘ رب ٝ ةاٙ      :دبٓةب  -19 ٚأؾةةً٘  (تٛ عة

 (.تتذٓب)
، ٚغةسي ايةدٜٛإ يطةٝف ايةدٜٔ     27ف  ايبطتاْٞٚنسّ ، 249ابٔ ايطهٝ  ف: نٜٛإ ايٓابػ١ -20

 .19ايهاتب ف
َّٛا): ٜكؿد (ٍٜٛاٞ) ،ٖٚٛ ًَشل جبُع ا رْح ايطا  ،: اضِ َٛقع(عسٜتٓات) -21  ،: قؿةدٚا (أ

 .: َٛقع(ٗيباي)
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 : طَٔ ايبطٝطص(22): قٛي٘ا ٛقع ايجايح

ْٔ ض ةةٓ ا ب ةةْسٝم ز ٖأ٣ ب ؿ ةةٜسٟ ُْش ةة١ٙ ََةة  ٖأٖي

 

ّْ ض ةٓ ا ْ ةاٜز؟    ِٝ ب د ا َيٞ ٖأ ٚ ْدُ٘ ُْْع  ّْ  (23)ٖأ

ٖٚٛ ايٓؿب عًة٢ أْة٘ َ عةٍٛ     (24)(حمل١)ع٢ً أسد ايٛدٗني ازبا٥صٜٔ و  
 .  (حمل١ٙ)فتطًط افضت ٗاّ باهلُص٠ ع٢ً ا  عٍٛ ب٘  (زأٟ) ب٘ َكدّ عًٞ اي عٌ

 طَٔ ايٛافسص :(25): قٛي٘ا ٛقع ايسابع

ٚ َسْؿةةةًٓا؟   ٖأٖغْٝةةةس ٖى َ ْعَكةةةال ٖأْبَػةةةٞ 

 

   ُٕ ٌُ ٚا٘يُشُؿةةةةٛ ُ ع اَقةةةة  ٖفةةةةٖأعْٝ تَْٓٞ ا٘ي

 .(أْبػٞ)فتكدّ ع٢ً عاًَ٘  (ٖغْٝس ٖى)فتطًط افضت ٗاّ باهلُص٠ ع٢ً ا  عٍٛ ب٘  

و ايبٝة    (ايتذٓةب )فايٓطب١ بني اي عٌ ٚاي اعٌ َتشكك١ ف غو فٝٗةا ٖٚةٞ   
ٚ  (ايتٛاٞ ٚايكؿد)ٚ ،ا ٍٚ  (ايُبْػٝة١ )ٚ ،و ايبٝة  ايجايةح   (ايسؤٜة١ )و ايبٝ  ايجةاْٞ 

ٚلمنا ايػو فُٝا ٚقعة  عًٝة٘ ايٓطةب١ فتكةدّ ا ػةهٛى فٝة٘ ٖٚةٛ         ،و ايبٝ  ايسابع
 (زمسةا ) :ا زبعة١  ٚتطًط عًٝة٘ افضةت ٗاّ و ا ٛاقةع   ، ا طت٘ ٗ ِ عٓ٘ ،ا  عٍٛ ب٘

 .  (غري ى)ٚ (حمل١)ٚ (عسٜتٓات)ٚ

   فذا٤ ا ضًٛال ع٢ً ٖرا ايُٓط: ؛تطًط فٝ٘ افضت ٗاّ ع٢ً ا بتدأ :ايُٓط ايجاْٞ

أّ  + اةةرب مجًةة١ فعًٝةة١  + َبتةةدأ ْهةةس٠ َٛؾةةٛف١   +)ُٖةةص٠ افضةةت ٗاّ 
 ا عانٍ(   +ا عاني١ 

طَةٔ   :(26)ٖةٛ قٛية٘   ،ٚقد ٚزن ٖرا ايُٓط و َٛقع ٚاسد َةٔ نٜةٛإ ايٓابػة١   

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .39، غسي ايدٜٛإ يًهاتب ف 50، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف 235ابٔ ايطهٝ  ف :نٜٛإ ايٓابػ١ -22
ِ  .. ٚ(ٕ. ع)ايًطةإ  . ايطٓا ايك٤ٛ ٚايًُعإ -23 ٚؾةسف يهْٛة٘ ثالثٝةا ضةانٔ      ؛اضةِ اَةسأ٠   :ُْْعة

 ايٛضط.
ٟ ) :ٚاشبرب مج١ً ،ٖٛ ايسفع ع٢ً افبتدا٤ (حمل١)ايٛد٘ ايجاْٞ ازبا٥ص و  -24 ٚزابةط   (زأ٣ بؿةس

ٚضٝأتٞ اسبدٜح ع٢ً ٖةرا ايٛدة٘ و    (زآٖا بؿسٟ) :ٚايتكدٜس ،اشبرب با بتدأ ضبرٚف مج١ً
 ع٢ً ا بتدأ.ٖٚٛ تطًط افضت ٗاّ ، ايُٓط ايجاْٞ

ٕٛا ايٓابػ١: ابٔ ايطهٝ  ف -25 ٕٛا ضٝف ايدٜٔ ايهاتب، ٚأمحد ايهاتب ف 264نٜ  .86، ٚغض ايدٜ
 .39، غسي ايدٜٛإ يًهاتب ف 50، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف 235ابٔ ايطهٝ  ف :نٜٛإ ايٓابػ١ -26
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   ايبطٝطص

ْٔ ض ةةٓ ا ب ةةْسٝم ز ٖأ٣ ب ؿ ةةٜسٟ ُْش ةة١ٚ ََةة  ٖأٖي

 

ّْ ض ةةٓ ا ْ ةةاٜز؟   ِٝ ب ةةد ا َيةةٞ ٖأ ٚ ْدةةُ٘ ُْْعةة  ّْ  ٖأ

فٝهةٕٛ افضةت ٗاّ قةد     (حملة١ )ٖٚٛ زفع  ،ايبٝ ٚذيو ع٢ً ايٛد٘ ايجاْٞ و  
فةرنس ايٕةسفني ا كةابًني     ؛بةني أ ةساف َتعةدن٠    ٚايػاعس َرتنن ،تطًط ع٢ً ا بتدأ

 (حملة١ٚ َةٔ ضةٓا بةسم    ) بني فكد عانٍ ،ا عاني١ (أّ)ٚدعٌ نال َُٓٗا بعد  ،يًُبتدأ
ٚ(ِٝ ٌٓ َٓٗا َبتدأ (ضٓا ْاٝز)ٚ (ٚدُ٘ ُْْع  ٚقةد أزان بةريو   ،تطًط افضت ٗاّ عًٝة٘  (27)ٚن

ِٝ)ا بايػ١ٖ و ٚؾف  ٚضةٓا   ،ٚٚقةع٘ بةني ضةٓا ايةربم     ،بايًُعإ ٚايٛقا٠٤( ٚد٘ ُْْع
 .ايٓاز؛ يٝهٕٛ آند  و ا بايػ١

ٍ  : تطًط فٝ٘ افضت ٗاّ ع٢ً يحايُٓط ايجا فذةا٤ ا ضةًٛال عًة٢ ٖةرا      ؛َعُةٍٛ اسبةا
   ايُٓط:

زافةع  َبتةدأ ٚؾةف    + )دةازا ٚصبةسٚزا(   َعٍُٛ اشباٍ + ُٖص٠ افضت ٗاّ
 ساٍ. + ٗ هت ٢ ب٘ عٔ اشبرب ضبرٚفا

طَةٔ   :(28)ٖةٛ قٛية٘   ،ٚقد ٚزن ٖرا ايُٓط و َٛقع ٚاسد َةٔ نٜةٛإ ايٓابػة١   
   ايهاٌَص

ٍٜ ٔ  ا ََةةة ْٚ َُػ ت ةةةدَ  (29)ٖأ  َ ِٝةةة١ٖ ز ا٥َةةةٌض ٖأ

 

ٕ  ذ ا ش اُن  ِٚنَ  ،ع ْذةةةال  (30)ٚ ٖغْٝةةةس  َُةةةص 

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ٚاةرب ايجةاْٞ    (زأ٣ بؿسٟ) :مج١ً (حمل١)فخرب ا ٍٚ ٖٚٛ  ،اشبرب و نٌ َٓٗا مج١ً فع١ًٝ -27
ٞ  ) :تكةدٜسٙ  ،ضبرٚف (ضٓا ْاز)ٚارب ايجايح ٖٚٛ  (بدا يٞ) :مج١ً (ُْْعِ ٚد٘) ٖٚٛ أٚ  (بةدا ية

 .(زأ٣ بؿسٟ)
، ٚغةسي ايةدٜٛإ يطةٝف ايةدٜٔ     38ف  ٚنسّ ايبطتاْٞ ،28نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف  -28

 .28ايهاتب ف
ٍٜ)ا ؾٌ:  -29 ْٔ آ ََ ًٗٔ  ُٖص٠  (ٖأ ْٔ )حبرفٗا بعد ليكا٤ سسنتٗةا )اي تشة١( عًة٢ ْةٕٛ      (آٍ)فُط  (ََة

ٍٜ) :فؿاز ايهالّ ؛ايبٝ  ٚشٕ يًُشافع١ ع٢ً ٔ  ا ََ  (ٖأ
ٕ  ،اضِ ضببٛبت٘ :١َٝ -30  ،أٚ ٚناع ،أٚ زٍن ضالّ، ا كؿٛن َا نإ َٔ ذب١ٝ :ٚايصان ،َتعذال :عذال

ٚٔ َتعذال َصٚن :ٚا ع٢ٓ، ْعس٠ لىل ضببٛبت٘ أٚ ُِٚن َٔ آٍ أمتكٞ و ايسٚاي ٚايػد ا أٚ غري َص
 (.29، 28غسي نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف : أٚ ذب١ٝ )اْعس، ١َٝ بٓعس٠
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عًٝة٘، ٖٚةٛ ازبةاز    َعٍُٛ اسباٍ ا تكةدّ  فكد تطًٕ  ُٖص٠ افضت ٗاّ ع٢ً 
 (زا٥َةضٌ )ايٛؾةف ايسافةع  هت ة٢ بة٘     ا تكدّ عًة٢ ا بتةدأ    (َٔ آٍ َ ١ِٖٝ) ٚاجملسٚز

١ِٖٝ َ ٍٜ ْٔ آ َِٚن ََ ْٚ َُْػت ُد َصًٚنا ٚغري  َُص  ٚايتكدٜس: أزا٥ٌض أْ   أ

 .(31)أَٔ آٍ ١َٝ تسٚي ٚتػدٚ بصان أٚ غري شان :ٚا ع٢ٓ

ًطلبًالتصديقً:الدللةًالثانية
ِ   :أٟ ،اي ٗةِ عةٔ َكةُٕٛ ازبًُة١    ٖٚٛ  ًةب   فةإٕ َعٓة٢    ،ايٓطةب١ ٚاسبهة

ٚايػايب إٔ ٜتطةًط افضةت ٗاّ عًة٢ اإلضةٓان و      ،افضت ٗاّ فٝٗا ٜتطًط عًٞ اإلضٓان
ازب١ًُ اي ع١ًٝ ٖٚٓا ٜتكدّ ا طٓد ٖٚٛ اي عٌ ع٢ً ا طةٓد ليٝة٘ فٝكةع ا طةٓد بعةد      

 .فافضت ٗاّ ٜتطًط ع٢ً ايٓطب١ بني اي عٌ ٚاي اعٌ ؛اهلُص٠

فإٕ افضت ٗاّ َتطًط عًٞ ْطةب١ ايٓذةاي    ؟فإذا ضأٍ ضا٥ٌ ٚقاٍ: أظبض ضبُد
 .  ؟أٚاقع١ ٖٞ أّ غري ٚاقع١ ،ليٞ ضبُد

فٝهٕٛ افضت ٗاّ عةٔ   ،ٚقد ٜتطًط افضت ٗاّ ع٢ً اإلضٓان و ازب١ًُ افمس١ٝ
 ،فٝتكدّ ا طٓد ٖٚٛ اشبرب عًة٢ ا طةٓد ليٝة٘ ٖٚةٛ ا بتةدأ      ،ْطب١ اشبرب لىل ا بتدأ

ٌِ ضبٌُد :فكاٍ ،ضأٍ ضا٥ٌفإذا  فإٕ افضت ٗاّ َتطًط ع٢ً ْطب١ اشبةرب ا كةدّ    ؟أفاٖ
 .(32)(ضبُد)لىل ا بتدأ ا راس  (فاِٖ)

ٚبايسدٛع ليٞ نٜةٛإ ايٓابػة١ ٚدةد إٔ  ًةب ايتؿةدٜل بةاهلُص٠ دةا٤ عًة٢         
   :قسبني

  ًب ايتؿدٜل و ازب١ًُ اي ع١ًٝ :ايكسال ا ٍٚ
 ازب١ًُ افمس١ٝ:  ًب ايتؿدٜل و ايكسال ايجاْٞ

اي ع١ًٝ أنجس، سٝح تطًٕ  اهلُةص٠ عًة٢ ازبًُة١ اي عًٝة١ و      لف أْ٘ نإ و
 :تٞاآل ت ؿٌٝع٢ً اي ،َٛاقع ثالث١ ٚع٢ً افمس١ٝ و ،عػس٠ َٛاقع

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .29، 28غسي نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف  -31
أَا ايٛد٘ اآلاس، فٝعسال افضةِ ا ٍٚ   ،ٖرا ع٢ً أسد ٚدٗني دا٥صٜٔ و َجٌ ٖرا ا ضًٛال -32

 .َطِد اشبرب ضِدفاعال أٚ ْا٥ب فاعٌ  اآلاس َبتدٙأ ٚافضِ



 دراسًة حنويًة دالليًة :يف ديوان الهابغة الذبياني أسلوب االستفهام

 جملة اجلامعة األمسرية
422 

 طلب التصديق يف اجلنلة الفعلية :الضرب األول

 :ٚاآلاس و ايٓ ٞ ،أسدُٖا و اإلثبات :دا٤ ٖرا ايكسال ع٢ً منٕني

 مجلة فعلية مثبتة +هنزة االستفهام  :األولالهنط 

 ع٢ً ثالخ ؾٛز: دا٤ ٖرا ايُٓط

 مج١ً فع١ًٝ فعًٗا َاٝض.   +ُٖص٠ افضت ٗاّ  :ايؿٛز٠ ا ٚىل

 ٚقد دا٤ت ٖرٙ ايؿٛز٠ و َٛقعني:

قٍٛ ايٓابػ١ خيا ةب ُشْزع ة١ٖ بةٔ عُةسٚ سةني أزان إٔ ٜبانية٘ اهلذةا٤         :ا ٛقع ا ٍٚ
فهةإ يفةا    ، ْ٘ يٝظ َٔ أٌٖ ا كازع١ بايػةعس  ؛ذيو َٓ٘بايػعس، فاضتػسال ايٓابػ١ 

 : طَٔ ايهاٌَص(33)قاٍ

   ٞ ّْٛ  ُعٖهةةاٖظ َسةةني  ٖيَكٝت َٓةة  ٖأز ٖأْٜةة   ٜ ةة

 

ُ ا غ ٖك٘ك   ٗغب اٜزٟ   (34)ت ْش   ا٘يع ذ اٜز ٖف

 (35) قٍٛ ايٓابػ١ و ٚاقع١ غصٚ عُسٚ بٔ اسبسخ ايػطاْٞ يبين َُةٍس٠  :ا ٛقع ايجاْٞ 
 طَٔ ايٌٕٜٛص

ٍٜ ُ ٓ ةةاٜش ُِ ا٘ي ُ ا٤  ز ْضةة ْٔ ٖأْضةة ٖ اد ةةٖو ََةة  ٖأ

 

  ٍٜ ٜٚ ٍّ ٖفةةر اَت ا د ةةا َُةة ْٚق ةة١َ ُْْع  (36)َبس 

)ٖأز ٖأْٜة  (   فكد تطًٕ  اهلُص٠ ع٢ً اإلضٓان و مج١ً فع١ًٝ فعًٗا َاٝض َجب  
ٖ اد ٖو(  ٚايتعذب. ػسض ايتكسٜسب )ٖأ

 .مج١ً فع١ًٝ فعًٗا َكازع +ُٖص٠ افضت ٗاّ  :ايؿٛز٠ ايجا١ْٝ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ٚأمحةد ايهاتةب    ،، ٚغسي ايدٜٛإ يطٝف ايدٜٔ ايهاتب.59نٜٛإ ايٓابػ١ يهسّ ايبطتاْٞ ف  -33

 ٖهرا:   98ابٔ ايطهٝ  ف ٚا١ٜٚو ز  ،33ف
 ٞ ّ  ُعٖهةةةاٖظ ٜلْذ د ةةةاز ْٜت َٓ ْٛ ُْةةة   ٜ ةةة  أع ًَ

 
ٕ٘ةة   ٗغب ةةاٜزٟ  ٖٕ ُ ةةا ا   ت ْشةة   ا٘يع ذةةاٜز ٖف

 
 

 .فُا قدْزت  ع٢ً صبازاتٞ :أٟ: فُا غكك  غبازٟ ،ضٛم يًعسال :عهاظ ،ايػباز :ايع ذ از -34
ٚزٚاٜة١  65د ايهاتةب ف ، ٚغسي ايدٜٛإ يطٝف ايدٜٔ ٚأمحة 92ايدٜٛإ يهسّ ايبطتاْٞ ف  -35

ٍٜ) يًػٕس ايجاْٞ ٖهرا: 65فابٔ ايطهٝ .  ٜٚ ْٜٚض ا د ا ٍّ ٖفس  َُ  (َبُبْسٖق١َ ُْْع
36- ٍٞ  .َٛقعإ :ٚذات ا داٍٚ ،زٚق١ ُْْعُ
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 :ٚقد دا٤ت ٖرٙ ايؿٛز٠ و ثالث١ َٛاقع

َٚٓبٗا ية٘   ،قٍٛ ايٓابػ١ ضبرزا ايٓعُإ ايػطاْٞ َٔ غصٚ ٚانٟ ايكس٣ :ا ٛقع ا ٍٚ
 طَٔ ايٌٕٜٛص :(37)فكاٍ ،َٚتعذبا َٔ عدّ اضتذابت٘ ي٘ ،بإٔ بالنٙ ٚقساٙ ؾعب١ ا ٓاٍ

ٚ د ٓ اَبةةَ٘    ٚ اَنٟ ا٘يٗكةةس ٣  ُ ةةُع َفةةٞ  ٕ٘  ٖأت 

 

ٛا   ُ ع اَغةٜس؟  ٚ ٖقْد َ ٓ ُع َُٝةع  ا٘ي  (38)ََُْٓ٘ د 

َكةازع َجبة     ٗااإلضةٓان و مجًة١ فعًٝة١ فعًة     فكد تطةًٕ  اهلُةص٠ عًة٢    
ُ ُع) ٕ٘  يػسض ايتعذب.   (ت 

ٚقةد ٚغة٢ بة٘ عٓةد ايٓعُةإ       ،ٜٚعترز ي٘ ،قٍٛ ايٓابػ١ ميدي ايٓعُإ :ا ٛقع ايجاْٞ
ٜٔ قسٜع ُٔ زبٝع ب ؿٝد٠ اير ٚقض فٝٗةا  فهاْ  تًو ايك ،ٚنإ ناذبا و ٚغاٜت٘ ،َُِس٠ٗ ب

سٝةح   ؛َٚٓٗا ٖرا ايبٝ  ايرٟ ٜتعذب فٝة٘ َةٔ َٛقةف ايٓابػة١ َٓة٘      ،ايٓابػ١ اسبكا٥ل
ٍ ٚ  ٜتٛعْدٙ، نرال عًٝ٘ ٚٚغ٢ ب٘ عٓدٙ ْٔٚتسى َ  ،أٚعدٙ نٕٚ ذْب  :(39)، فٓساٙ ٜكةٛ

 طَٔ ايٌٕٜٛص  

َ اْ ةةة١ٙ  ِْ ٜ ُخْٓةةةٖو ٖأ  ٖأُتَٛعةةةُد ع ْبةةةًدا ٖيةةة

 

ًُا   ٛ  ٖظةاَيُع؟  ٚ ت ْتُسٗى ع ْبًدا ٖظاَي ْٖة  ٚ(40) 

َكةازع َجبة     ٗافعًة اإلضةٓان و مجًة١ فعًٝة١     فكد تطةًٕ  اهلُةص٠ عًة٢    
ْٚع د )، ٖٚٛ َكازع (ُتَٛعد)  (ٖأ

ٕ     :ا ٛقع ايجايح ٔ  َسؿٔ بٔ سرٜ ة١ َةٔ بةين ذبٝةا ٚقةد   ،قٛي٘ ٜٛبخ ًّٜٚٛ عُٝ ١ْٖٓٝ ب
ُٜٚخسز  بين أضد َٔ سًف ذبٝةإ زغةِ ْؿةستِٗ يًٓابػة١      ،أزان إٔ ٜٓاؾس بين عبظ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .37ٚأمحد ايهاتب ف ،، ٚغسي ايدٜٛإ يطٝف ايد75ٜٔنسّ ايبطتاْٞ ف  ،ٛإ ايٓابػ١نٜ -37
ٚمسةٞ   ؛فٝة٘ قةًس٣ نةجري٠    ،بني تُٝا ٚاٝةرب ، ٖٛ ٚاُن بني ايػاّ ٚا د١ٜٓ ا ٓٛز٠: ٚانٟ ايكس٣ -38

بعةد اٝةرب    ٚقةد غةصاٙ ايةٓ      (مثٛن)ٖٚٛ بالن  ،َٓع١َٛ لىل آاسٙ ٗقًس٣ أٚي٘ بريو  ْ٘ َٔ
ٕ  )ضبع َٔ اهلذس٠  ض١ٓ -ٚازٖبٓةاال   (.339 ،338/ 4يٝةاقٛت اسبُةٟٛ    اْعس َعذةِ ايبًةدا

 ال(. ٕ. ز)ايًطإ ، َٚا قُسال َٔ ضَب١ًَٞ ايكّٛ. ٚايٓاس١ٝ ٚايَ ٓا٤ ازباْب -باي تض
ٚغةسي ايةدٜٛإ يطةٝف ايةدٜٔ      ،82، ٚنةسّ ايبطةتاْٞ ف   48نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف -39

 .55ايهاتب ف
ا ا٥ةٌ عةٔ اسبةل ا تًةبظ      ا تِٗ: ايعايع ،ٚبايجاْٞ َُِس٠ٗ بٔ زبٝع ،ا ٍٚ ايٓابػ١ ا سان بايعبد -40

 ع(.. ٍ. ظ)ٚايًطإ  ،ايؿشاي. بايبا ٌ
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   طَٔ ايٛافسص :(41)فهاْ  تًو ايكؿٝد٠ اير َٓٗا ٖرا ايبٝ  ،و َٛاقف نجري٠

ٚ ُتَعةةةّص ع ْبًطةةةا    ٍُ ْ اَؾةةةٜسٟ   ٖأت ْخةةةُر

 

   ٔٔ َُع ةةةة ً٘ ٔ  ٖغةةةُْٝغ َي  (42)أٖٜ ْسُبةةةٛع  ْبةةةة

َطةتخدَا ُٖةص٠ افضةت ٗاّ     (43)فٓساٙ ٜٓهس عًٝ٘ ٖرا ايؿٓٝع ًَٜٚٛ٘ ٜٚٛخبة٘  
ٍُ)ا ط١ًٕ ع٢ً اإلضٓان و ازب١ًُ اي ع١ًٝ ذات اي عٌ ا كازع ا جب      (ٖأت ْخُر

 َؿدز َٓؿٛال ْا٥ب عٔ فعً٘ احملرٚف   +ُٖص٠ افضت ٗاّ  :ايؿٛز٠ ايجايج١

ٖةٛ قةٍٛ ايٓابػة١ َعاتبةا قَٛة٘       ،ٚقد دا٤ت ٖرٙ ايؿةٛز٠ و َٛقةع ٚاسةد   
 طَٔ ايٌٕٜٛص :(44)إ ضبطٛنا يع ت٘ ٚغسف٘ٚن ،ٚقد ادتُعٛا عًٝ٘ (ذبٝإ)

ْٔ ٗظالَ ةة١ُ     ْٔ ت ْصُدةةُسٚا ع ةة ُِ ٖيةة  ٖأَدةةِدٗن

 

ُٛٔن آَؾةس ْٙ   ْٛا َيَرٟ ا٘ي ْٔ ت ْسع  ٚ ٖي  (45)ض َ ًٝٗا 

ِْ :أٟ ،َ عٍٛ ًَٕل ي عٌ ضبرٚف (ددنِة)ف  ٕ  َدِدٗن ٌ    ،أت َذّدٚ فشرف اي عة
ِْ) ٚأقاّ ا ؿدز ٚقد ناًة  اهلُةص٠    ،فٗٛ ٜٓهس عًِٝٗ ذيو ٜٚٛخبِٗ ،َُكاَ ٘ (َدِدٗن

ِْ)ع٢ً مج١ً فع١ًٝ َجبت١ُ سرف فعًٗا ْٚاال عٓ٘ َؿدزٙ  -ٖٓا-  .(ٖأَدِدٗن

 مجلة فعلية مهفية +هنزة االستفهام  :الهنط الثاني

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ٟ  و غةسي ايةدٜٛإ يطةٝف    123 ، ٚنسّ ايبطةتاْٞ ف 197ايدٜٛإ فبٔ ايطهٝ  ف -41 ٜٚ ، ُٚز

 (ُٚتَعنُي عْبًطا): 81ف ايدٜٔ ايهاتب
ٍٔ (3/6اْعس ا ْطاال يًطةُعاْٞ  ) ػ١زٖط ايٓاب :ٜسبٛع بٔ غٝغ -42 ايةرٟ ٜةداٌ و نةٌ     :. اَ ع ة

 ٕ(. ٕ. ع)ايًطإ .  ا ف ٜعٓٝ٘ ٜٚتعسض غ٤ٞ
١ْٖٓٝ بإٔ ٜتةربأ َٓة٘ لذا سةدخ َٓة٘      -43 ٚقد ٚؾٌ ا َس و ايًّٛ ٚايتٛبٝخ يدزد١ إٔ ايٓابػ١ ٍٖدن  ُعٝ 

 :ايكؿٝد٠ ْ طٗا فكاٍ و ،ذيو
ٚ ٘يةةةة   َفةةةةٞ ٖأض ةةةةُد    ٗفُذةةةةًٛزاٜلذ ا س ا

 
  ٞ ََٓٔةةة ٚ ٖيْطةةة    ْٓةةةٖو  ََ  ٖفةةةإْٜٔٞ ٖيْطةةةُ  

 
 

، ٚضٝف ايدٜٔ ٚأمحةد ايهاتةب   68، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف 207نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف -44
ْٛا( َهةإ )يةٔ تصدةسٚا(   ٚ) ْ  تْصدسٚا() :، لف لْ٘ و زٚا١ٜ ابٔ ايطهٝ 47ف يةٔ  ٚ) ْ  تْسع 

ْٛا  (تْسع 
فكد ؾاز َٓٗذِٗ عدّ َٓع ايطة ٝ٘   ؛ٜٚٛخبِٗ فعبسافِٗ عٔ َٓٗر اسبلًّٜٛ قَٛ٘ بين ذبٝإ  -45

 : ٚقد قاٍ و ايبٝ  ايطابل هلرا ايبٝ  ،ٚعدّ َساعا٠ قساب١ ذٟ ايٍٛن، َٔ ايعًِ
ٕ  ع ٓٔةةةةٞ ٜزض ةةةةاٖي١ٙ    ٖأف ٖأْبًَػ ةةةةا ُذْبٝ ةةةةا

 
ٗ ٜر ا٘يش ةلٔ   ْٓ  َ  ْٔ  د ةا٥َس ْٙ  ٖفٖكْد ٖأْؾب ش ْ  ع 
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   :دا٤ ٖرا ايُٓط ع٢ً ؾٛزتني

 (ٞ ةا )ازباش١َ، ٚا اس٣ نإ ايٓ ةٞ فٝٗةا بةة     (ْ )لسداُٖا نإ ايٓ ٞ فٝٗا بة
 .ازباش١َ

ِْ) +ُٖص٠ افضت ٗاّ  :ايؿٛز٠ ا ٚىل  .فعٌ َكازع + (ٖي

 ٚقد دا٤ت ٖرٙ ايؿٛز٠ و ثالث١ َٛاقع:

عًة٢ ضةا٥س    َٚبٝٓةا فكةً٘   ،قٍٛ ايٓابػ١ َانسةا ايٓعُةإ بةٔ ا ٓةرز     :ا ٛقع ا ٍٚ
 : طَٔ ايٌٕٜٛص  (46)ا ًٛى

ٕٖةةةاٖى ُضةةةٛز ٠ٙ    ِٕ اهلٖل ٖأْع ِْ ت ةةةس  ٖأ  ٖأٖيةةة

 

   ٌِ ٗ ةةا ٜ ت ر ْبةةر الُ ت ةس ٟ ٗنةة  ْٚ ً٘ةُو ُن  َ(47) 

ازباش١َ يًُكةازع ا  ٝةد٠    ( )عًٞ فعٌ َٓ ٞ بة -ٖٓا-ٚقد ناً  اهلُص٠  
 ٞ  ،حبةرف سةسف ايعًة١    (تةس )ٚقةد دةصّ اي عةٌ     ،يًٓ ٞ ا ٓكٕع و ايصَٔ ا اقة

 .ٚفاعً٘ قُري ٜعٛن لىل ايٓابػ١

 َٔ ايٌٕٜٛصط: (48) ْٗا تهً ٘ َاف قدز٠ ي٘ عًٝ٘؛ : قٛي٘ ًّٜٛ ْ ط٘ا ٛقع ايجاْٞ

ِْ ت ةةس  ا ْٝةةس  ايِٓةةاٜع ٖأْؾةةب ض  ْ ْعُػةةُ٘   ٖأٖيةة

 

ِٞ ض ةا٥َس ا؟   ٚ ش  ا٘يش   (49)ع ٢ًٖ َفتْٝ ١ُ ٖقْد د ا

ٖٚٛ ايٓعُإ قةد أؾةاب٘ َةسض ف ٜطةتٕٝع      ،اري ايٓاع أٟ أ  تس ايٓ ظ إٔ 
ٖٚرا يفا ف قةدز٠ يةٞ    ،فهٝف تهً ين ْ طٞ أف ٜؿٝبٗا َهسٚٙ ،إٔ ٜدفع٘ عٔ ْ ط٘

 .  عًٝ٘

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
، ٚضةٝف ايةدٜٔ ٚأمحةد ايهاتةب     18، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف 78ايطهٝ  ف نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ -46

 .ا4ف
. ال. ذ( ٚ)ز. ٚ. ع)ايًطةإ َةانتٞ   . ٜتشسى ٜٚكٕسال :ٜتربرال، زفع١ٙ ٚغسٙفا َٚٓصي١ٙ :ضٛز٠ -47

 .ال(
، ٚضٝف ايدٜٔ ٚأمحةد ايهاتةب   63، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف 131نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف -48

 (أْؾبض  ْعُػ٘: ))ٗقٔسال  ْْعُػُ٘( َهإ: ايطهٝ و زٚا١ٜ ابٔ  لف لْ٘، 42ف
ٌُ عًٝ٘ ا ًٗو لذا أؾةاب٘ َةسض.   ايٓعؼ ضسٜس ٜػب٘ اهلٛنز لف أْ٘ بػري قب١ نإ ُٜ -49  ُ ايًطةإ  ش

 .(ؽ. ع. ٕ)
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ازباش١َ يًُكةازع ا  ٝةد٠    ( )عًٞ فعٌ َٓ ٞ بة -ٖٓا-ٚقد ناً  اهلُص٠ 
ٚفاعً٘ قةُري ٜعةٛن لىل    ،حبرف سسف ايع١ً (تس)ٚقد دصّ اي عٌ  ،يًٓ ٞ ا ٓكٕع

 (50)ايٓ ظ و نالّ ضابل

قٛي٘ طبا بٙا سادةب ايٓعُةإ ايةرٟ َٓعة٘ َةٔ ايةداٍٛ عًٝة٘ و         :ا ٛقع ايجايح
 طَٔ ايٛافسص   :(51)َسق٘

 ٞ ِْ ع ًْٖٝةةةةٖو ٖيُتْخَبس ْٔةةةة ِْ ٗأ٘قَطةةةة  ٖأٖيةةةة

 

ُ ةةةاُّ   ُٗ ٌٍ ع ًٖةةة٢ ايةةةِْٓعٜؼ ا٘ي ُُةةةٛ َ ْش  ؟ٖأ

ايتكسٜةس، ٚقةد ٜهةٕٛ ذيةو      -ٖٓا-فا سان بافضت ٗاّ  ،قد أقطُ  عًٝو :أٟ 
 تٛبٝخٙا.  

ازباش١َ يًُكةازع ا  ٝةد٠    ( )عًٞ فعٌ َٓ ٞ بة -ٖٓا-ٚقد ناً  اهلُص٠ 
ِْ)ٚقد دصّ اي عٌ  ،يًٓ ٞ ا ٓكٕع ٚفاعً٘ قةُري َطةترت ٜعةٛن لىل     ،بايطهٕٛ (ٗأ٘قَط

 .ا تهًِ

ُِا) +ُٖص٠ افضت ٗاّ  :ايؿٛز٠ ايجا١ْٝ  .فعٌ َكازع + (ٖي

 طَٔ ايٌٕٜٛص :(52)ٖٛ قٍٛ ايٓابػ١ ،ٚقد دا٤ت ٖرٙ ايؿٛز٠ و َٛقع ٚاسد

ُ َػٝب  ع ٢ًٖ ائؿب ا  ع ٢ًٖ َسني  ع ات ْبُ  ا٘ي

 

ٚ اٜشعُ    ٚ ايِػةةُْٝب  ُِةةا ٖأْؾةةُض  ً٘ةةُ  ٖأٖي  !؟ٚ ٗق

 ٚايػةٝب ٚاشعٌ  ،ٚقد عالْٞ ايػةٝب  !؟نٝف   أؾُض َٔ غ ًر ست٢ اآلٕ :أٟ 
 عٔ ايًٗٛ. ٚشادٌس

ُِةا )ٚقد ناً  اهلُص٠ ع٢ً َكازع َٓ ٞ بةة   ازباشَة١ يًُكةازع ا  ٝةد٠     (ٖي
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 :ٚذيو قٛي٘ و بٝتني ضابكني -50
ٗ ةةا   َ ةةا ٜ ٜسُٜب  ٖأس اَنٜةةح  ْ ٘ ةةٝظ ت ْػةةت َهٞ 

 
    ٕ ِْ ٜ َذةةةْد ُُةةةّٛٝ ٖيةةة ُٖ ْٜٚزن    َ ؿ ةةةاَنز اٚ 

ٗ ةةةا    ُِ  ٖ ُْٖس  ٌ  ايةةةِد ْٕ ٜ ٘ ع ةةة  ُتٖهًِّ َٓةةةٞ ٖأ
 

ْٖٜس ٖقةاَنز ا؟   ٚ د د ْت ٖقْبًَٞ ع ٢ًٖ ايِد  ٌْ  ٖ  ٚ 
 

 
، ٚضةةٝف ايةةدٜٔ ٚأمحةةد 110، ٚنةةسّ ايبطةةتاْٞ ف 231نٜةةٛإ ايٓابػةة١ فبةةٔ ايطةةهٝ  ف -51

 .76ايهاتب ف
ايةدٜٔ ٚأمحةد ايهاتةب     ، ٚضةٝف 79، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف 44نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف -52

 (.أٞ ا أْؾُض: )َهإ (أٞ ا ت ْؿُض) :لف لْ٘ و زٚا١ٜ ابٔ ايطهٝ ، 53ف
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ٛ ٛقٜع  ،ا تؿٌ بٛق  ايتهًِيًٓ ٞ   ،ٚقد ُدٜصّ اي عٌ حبةرف سةسف ايعًة١    ،ثبٛت٘ٚاٗ ت 
 ٚفاعً٘ قُري ا تهًِ ا طترت.

 الضرب الثاني: طلب التصديق يف اجلنلة االمسية

 ثالثة١ تطًٖٞط افضت ٗاُّ ع٢ً اإلضٓان و ازب١ًُ افمس١ٝ و نٜةٛإ ايٓابػة١ و   
   :ع٢ً منٕني َٛاقع

 مبتدأ مؤخر +خرب شبه مجلة مقدم  +هنزة االستفهام  :الهنط األول

طَةٔ   :(53)ٚذيو قٛية٘  ،و َٛقع ٚاسد َٔ نٜٕٛا ايٓابػ١ ٖرا ايُٓطٚقد ٚزن 
 ايٛافسص

  ٞ ٛ اَي ُٔ ا٘يب ةةةة ْٔ ٖظالَ ةةةة١ٖ ايةةةةٔدَ  ََةةةة  ٖأ

 

    ٍٜ ُٚع ةةا ٞٔ ٜلٖيةة٢  ُُةةْسٖفٔ  ا٘يُشب ةة  (54)؟َب

فكد تطًٕ  ُٖص٠ افضت ٗاّ عًة٢ اإلضةٓان و ازبًُة١ افمسٝة١ ذات اشبةرب       
ُٔ)ا تكدّ ع٢ً ا بتدأ ا عسف١  (َٔ ظال١َ)غب٘ ازب١ًُ   (ائدَ 

 مرفوع سدَّ مشدَّ اخلرب +مبتدأ وصف مشتق  +هنزة االستفهام  :الهنط الثاني

 :ٚقد ٚزن ٖرا ايُٓط ع٢ً ؾٛزتني

 فاعٌ ضِد َطِد اشبرب +اضِ فاعٌ  +ُٖص٠ افضت ٗاّ  :ايؿٛز٠ ا ٚىل

: (55)ٖةٛ قٛية٘   ،ٚقد ٚزنت ٖرٙ ايؿٛز٠ و َٛقع ٚاسةد َةٔ نٜةٛإ ايٓابػة١    
 طَٔ ايٛافسص

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
، ٚضٝف ايدٜٔ ٚأمحةد ايهاتةب   96، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف 136نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف -53

 .61ف
 :اٗ ةْسٖف ٍ  ،آثاز ايدٜاز اير ََُشٝ ْ  بعةد زسٝةٌ أًٖةٗا عٓٗةا     :ايبٛايٞ ايدَٔ ،اضِ اَسأ٠: ظال١َ -54

ّٞ ،َٔ ايسَاٍ ا ت سم  َٛقعإ: ٚٚعاٍ ،اسٗبب 
، ٚضةةٝف ايةةدٜٔ ٚأمحةةد 111، ٚنةةسّ ايبطةةتاْٞ ف 158نٜةةٛإ ايٓابػةة١ فبةةٔ ايطةةهٝ  ف -55

 .76ايهاتب ف
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ٕٖةةةةةةةةاّٜٖأ ٗ ا ٖف  ت اٜزٖنةةةةةةةة١ٚ ت ةةةةةةةةد ٟيًٖ

 

 (56)ٚ َقةةةةةْٓا َبايِتَشِٝةةةةة١َ ٚايِطةةةةةالّٜ  

ٖفٕاّٜ( فاعةٌ  )ٚ ،ٖٚٛ اضِ فاعٌ عاٌَ فعتُانٙ ع٢ً افضت ٗاّ ،َبتدأ :فتازن١ 
ٍٜ()يهْٛ٘ ع٢ً ٚشٕ  ؛َبين ع٢ً ايهطس ،ضٍد َطد اشبرب  ٖفع ا

 ْا٥ب فاعٌ ضِد َطِد اشبرب +اضِ َ عٍٛ  +ُٖص٠ افضت ٗاّ  :ايؿٛز٠ ايجا١ْٝ

: (57)ٖةٛ قٛية٘   ،ٚقد ٚزنت ٖرٙ ايؿٛز٠ و َٛقع ٚاسةد َةٔ نٜةٛإ ايٓابػة١    
 طَٔ ايٛافسص:

 ْٞٔةةةةس َبْختُيٖ ٖوْٝةةةةًٖع  َِْطةةةة٘قأٗ ِْأٖيةةةة

 

ٌٍُُةةةْشَ ٖأ   ؟اُُّ ةةةُٗا٘ي ٜؼْع٢ ايةةةًِٖٓةةةع  ٛ

 ،ٖٚةةٛ اضةةِ َ عةةٍٛ عاَةةٌ فعتُةةانٙ عًةة٢ افضةةت ٗاّ  ،َبتةةدأ :ضبٍُٛ(ة)فةة 
 ٚ)اهٗلُاُّ( ْا٥ب فاعٌ ضٍد َطد اشبرب.

ا بتةدأ   قد تطًٕ  ُٖص٠ افضت ٗاّ ع٢ً اإلضةٓان و ازبًُة١ افمسٝة١ ذات   ٚ
ٚ . .. تازنة١ )ايٛؾف ا ػةتل ايسافةع  طةتػ٢ٓ بة٘ عةٔ اشبةرب        ٍ )ٖفٕةاّٜ(  . .. ضبُةٛ

 (اهلُاُّ

ٖٚةٛ إٔ جيعةٌ ايٛؾةف ا ػةتل      ،ٚجيٛش و َجٌ ٖرا ايُٓط لعةساال آاةس  
)اهلُةاّ( َبتةدٙأ   ٚ فٕةاّٜ( ))ضبٍُٛ( اربا َكدَا ٚافضِ ا سفٛع بعدُٖا ٚ )تازن١(
   .(58)َراسا

 هل() الداللة على التصديق فقط: املبحث الثاني

اهلةا٤(  )ةفة  َْبٓة٢ ُٖةا )اهلةا٤( ٚ)ايةالّ(    )ٌٖ( سسُف َع٢ٓ َهٕٛ َٔ سسو 
 ،طب ف )ٖا( ايتٓبٝ٘ اير َٔ غإٔ ؾٛتٗا إٔ ٜجري اْتباٙ ايطاَع لىل َا ضٝأتٞ بعةدٖا 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
و ضبٌ زفع فاعةٌ   ،َبين ع٢ً ايهطس ،اضِ اَسأ٠ :ٖفٕاّٜ (تازن١)َ عٍٛ فضِ اي اعٌ  :تديًٗا -56

 ٕ(. ٕ. ضايًطإ ) : ُبخال.َقْٓا ،اشبرب ضِد َطِد
، ٚضةةٝف ايةةدٜٔ ٚأمحةةد 110، ٚنةةسّ ايبطةةتاْٞ ف 231نٜةةٛإ ايٓابػةة١ فبةةٔ ايطةةهٝ  ف -57

 .76ايهاتب ف
ناز ايٕال٥ةع يًٓػةس    :ضبُد ضبٞ ايدٜٔ عبد اسبُٝد ط ل:، ذبك1/93ٝاْعس غسي ابٔ عكٌٝ  -58

 .1/208ٚغسي ايتؿسٜض  ،ايكاٖس٠ع، ٚايتٛشٜ
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نةٌ ذى جيعةٌ ضبؿة١ً     ،ٚ)ايالّ( بؿةٛتٗا اجملٗةٛز، ٚلفانتٗةا يايؿةام ٚاإليةصاّ     
 .(59)اؿا٥ـ سسفٝٗا، تتٛافل َع َعاْٝٗا و ايًٕب. َٔ عٝا١ْٝ ٚٚقٛي ٚليصاّ

ً(المعانيًالتيًتدلًعليهاً)هل
   :، َٓٗاٚقد تسن  عإ أاس، ّضت ٗايالا ؾٌ و ٌٖ إٔ تهٕٛ 

ٍُ  ٝٔع ُٜٚ ،، عبٛ قٛيو: ٌٖ ٜكدز ع٢ً ٖرا غريٟ، أٟ: َا ٜكدزايٓ ٞ .أ   ٔ ذيةو ناةٛ
 .ص;5 :طضبأ ڇ  ڇ  ڇ  ڍقٛي٘ تعاىل ، عبٛ ( بعدٖالف)

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۈ  ٴۇ  ۋ   :و قٛي٘ تعةاىل نُا  ،إٔ تهٕٛ مبع٢ٓ قد .ال 

 ص5 :طاإلْطإ ې  ې

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ :و قٛيةة٘ تعةةاىل نُةةا ،إٔ تهةةٕٛ يًتكسٜةةس ٚاإلثبةةات .ز 
 ص9 :طاي ذس

فٗةرا ؾةٛزت٘    .ص5= :طا ا٥ةد٠  ڄ  ڄ   ڄ :، نكٛية٘ تعةاىل  إٔ تهٕٛ يألَةس  .ن 
 .(60)ؾٛز٠ افضت ٗاّ، َٚعٓاٙ ا َس، أٟ: اْتٗٛا

سةسٌف َٛقةٌٛع يًٕةب ايتؿةدٜل     ٌٖ( لذا اضتعًُ  و افضةت ٗاّ فٗةٞ   ة)ف
ٌْ شٜةدٙا قةسب     :ايتؿٛز، فُٝتٓع عبٛ فال تدٍ ع٢ًاإلجيابٞ،   ٕ تكةدِٜ افضةِ    ؟ٖ

ٛ ميتٓةع  ٚ ،ٜػعس حبؿٍٛ ايتؿدٜل بٓ ظ ايٓطب١، ٌْ شٜةٌد قةا٥ِ أّ عُةٌسٚ لذا     : عبة ٖة
ِْ شٌٜدع عبٛ: فُٝتٓايتؿدٜل ايطً ، ف تدٍ ع٢ً أزٜد بأّ ا تؿ١ً، ٚ ٌْ ْ  ٜٗك ٖ(61).   

ًً(62)الفروقًبينً)هل(ًو)الهمزة(
 ٔ اهلُص٠ َٔ عػس٠ أٚد٘:  ع (ٌٖ)ت رتم 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .135سبطٔ عباع ف  ،اْعس: سسٚف ا عاْٞ بني ا ؾاي١ ٚاسبداث١ -59
 .1/57ازب٢ٓ ايداْٞ و سسٚف ا عاْٞ  -60
 .129/ 1اْعس َػين ايًبٝب  -61
 ،448- 446/ 4ٚغةسي ايسقةٞ عًة٢ نافٝة١ ابةٔ اسبادةب        .129/ 1اْعس َػين ايًبٝب  -62

 58، 1/57ٚازب٢ٓ ايداْٞ و سسٚف ا عاْٞ 
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 ٚايتؿدٜل. ،بُٝٓا ذبتٌُ اهلُص٠ ايتؿٛز : ااتؿاُؾٗا بايتؿدٜلأسدٖا

ٌ  :ٚميتٓع ؟: ااتؿاؾٗا باإلجياال، تكٍٛ ٌٖ شٜد قا٥ِٚايجاْٞ ِ  ٖة خبةالف   ؟  ٜكة
ٕ  ڦ  ڦ، ص5 :طايػسي ۀ   ہاهلُص٠، عبٛ  ڌ  ڌ  ، ص568 :طآٍ عُةسا

 .ص:7 :طايصَس ڎ   ڎ

تطةافس؟ خبةالف اهلُةص٠ عبةٛ      ٌ: ربؿٝؿٗا ا كازع بافضةتكباٍ، عبةٛ ٖة   ايجايح
 أتعٓ٘ قا٥ُٙا؟  

ٚف عًة٢   ،سةسف ايعٕةف  أْٗا ف تداٌ عًة٢   :ٚايطابع ايسابع ٚاشباَظ ٚايطانع
ٍٕ)ايٍػسط، ٚف ع٢ً  فإْٗةا   ٚف ع٢ً اضِ بعدٙ فعٌ و افاتٝةاز، خبةالف اهلُةص٠،    (ل

 :تداٌ ع٢ً
   .ص78 :طا ْبٝا٤ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ نكٛي٘ تعاىل: ،سسف ايعٕف -
   ص=5 :طٜظ گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ نكٛي٘ تعاىل:، ٚع٢ً ايػسط -
ِٕ( نُا و قٛي٘ ضبشاْ٘: -    ص2= :طٜٛضف ژ    ژ  ڑ ٚع٢ً )ل
ٌٍ: ،ٚع٢ً اضِ بعدٙ فعٌ -  .ص68 :طايكُس ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ نكٛي٘ عص ٚد

ىئ  يئ   قٛية٘ تعةاىل:  تكع بعد ايعا ف، ف قبً٘، عبٛ  )ٌٖ( إٔ :ٚايتاضع ايجأَ

ک  ک  گ   :تعةةاىل٘ يةةٛكن ّْ(أ)بعةةد تكةةع ٚ ص79 :طا سكةةاف جب  حب   خب

 .ص:5 :طايسعد گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ

 ( نُةا لف): أْ٘ ٜسان بافضت ٗاّ بٗا ايٓ ٞ؛ ٚيريو ناً  عًة٢ اشبةرب بعةدٖا    عاغساي
 .ص2: :طايسمحٔ ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ :ي٘ تعاىلٛقو 

ٌْة)بة ٚبايسدٛع ليٞ نٜةٛإ ايٓابػة١ ٚدةد إٔ  ًةب ايتؿةدٜل       دةا٤ عًة٢    (ٖ
 لف أْةة٘ نةةإ و ،مسٝةة١ٚايجةةاْٞ و ازبًُةة١ اإل ،ا ٍٚ و ازبًُةة١ اي عًٝةة١ :قةةسبني

 ،و أزبعة١ َٛاقةع   ع٢ً ازب١ًُ اي عًٝة١  (ٌٖة)ضت ٗاّ باي ع١ًٝ أنجس، سٝح تطًط اف
   :ع٢ً ايت ؿٌٝ اآلتٞ ،ٚع٢ً اإلمس١ٝ و َٛقعني

 طلب التصديق يف اجلنلة الفعلية :الضرب األول

 ،و ازبًُةة١ اي عًٝةة١ ا اقةة١ٜٛ أسةةدُٖا :دةةا٤ ٖةةرا ايكةةسال عًةة٢ منٕةةني
 ٚاآلاس و ازب١ًُ اي ع١ًٝ ا كازع١ٝ.
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 مجلة فعلية فعلها ماٍض +هل  :الهنط األول

ٖةةٛ قةةٍٛ  ،و َٛقةةع ٚاسةةد ،ٚقةةد ٚزن ٖةةرا ايةةُٓط عًةة٢ ؾةةٛز٠ ٚاسةةد٠  
 صٌٕٜٛطَٔ اي :(63)ايٓابػ١

ٍُٗةةةةا  ٖ ٌ  ايةةةةٍدُٖس  ْٕ ٜ  ع ةةةة  ُتٖهًٛٗ ةةةةين أ

 

 (64)ٌٖٚ ٚددْت قبًٞ ع٢ً ايدٖٜس قانزا؟ 

ازب١ًُ اي ع١ًٝ ذات اي عٌ ا اقٞ )ٚدد( ٚفاعًة٘   فكد تطًط افضت ٗاّ ع٢ً 
ٞ  (65)ٖٞ( ٜعٛن لىل ايٓ ظ و نالّ ضابل( :ا طترت تكدٜسٙ  :أٟ ،ٚا ع٢ٓ ع٢ً ايٓ ة

 ٚ  دبد ْ طٞ أسدا قبًٞ قانزا ع٢ً ايدٖس.

 مجلة فعلية فعلها مضارع +هل  :الهنط الثاني

 ٚقد ٚزن ٖرا ايُٓط ع٢ً ثالخ ؾٛز:

 .اي اعٌ +فشّ  فعٌ َكازع + ٌٖ :ايؿٛز٠ ا ٚىل

 صٌٕٜٛطَٔ اي :(66)ٖٛ قٛي٘ ،ٚقد ٚزنت ٖرٙ ايؿٛز٠ و َٛقع ٚاسد

ِْ ٖأْتةةُس٘ى يَٓ ٘ َطةةٖو ٜزٜب ةة١ٙ     س ًٖ٘ ةةُ  ٖفًٖةة

 

ٛ   ةا٥َعُ   ْٖ ٚ ١َُِ ْٔ ُذٚ ٗأ  ُ ٌْ ٜ ٘أث   ٖ  (67)؟ٚ

ع٢ً ازب١ًُ اي ع١ًٝ ذات اي عٌ ا كةازع ايةالشّ    (ٌٖة)فكد تطًط افضت ٗاّ ب 
ٚف ٜةأمثٔ ذٚ نٜةٔ ساية١ نْٛة٘      :أٟ ،ٚا ع٢ٓ ع٢ً ايٓ ٞ (ذٚ أ١َ)ٚفاعً٘  (ٜأمثٔ)

  ا٥عا.

١ ٚاسد فعٌ َكازع  + ٌٖ :ايؿٛز٠ ايجاْٝ  ا  عٍٛ ضبرٚفا. +اي اعٌ  +َتعدٍّ   عٍٛ 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ٕٛا ايٓابػ١ فٔب ايطهٝ  ف -63  .42، ٚضٝف ايدٜٔ ٚأمحد ايهاتب ف63، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف 130نٜ
 .ٖٚرا يفا ف قدز٠ يٞ عًٝ٘ ،هسٚٙمبأف ٜؿٝبٗا تهً ين ْ طٞ إٔ أ ًب َٔ ايدٖس  :ا ع٢ٓ -64
 ْ ط٘ بطبب َسض ايٓعُإ:ٜؿف ُّٖٛ  -و ًَٕع تًو ايكؿٝد٠-ٚذيو قٛي٘  -65

 نتُتةةةٖو يةةةٝاٙل بةةةازبَُٛني  ضةةةاٖسا 
 

ٍُةةةنٜي:   ٖ ُْةةةا ٚ  َُطةةةت هٍٓٙا ٚظةةةاٖس ا  ٖ 
ٗ ةةا    َ ةةا ٜ ٜسُٜب  ٖأس اَنٜةةح  ْ ٘ ةةٝظ ت ْػةةت َهٞ 

 
ٕ  َ ؿ ةةةاَنز ا    ِْ ٜ َذةةةْد ُُةةةّٛٝ ٖيةةة ُٖ ْٜٚزن    ٚ 

 
 

ٕٛا ايٓابػ١ فٔب ايطهٝ  ف -66  .81ايهاتب ف، ٚضٝف ايدٜٔ ٚأمحد 54، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف 51نٜ
 ذٚ نٜٔ. :ذٚ أ١َ -67



 دراسًة حنويًة دالليًة :يف ديوان الهابغة الذبياني أسلوب االستفهام

 جملة اجلامعة األمسرية
422 

 صٛافسطَٔ اي :(68)ٚقد ٚزنت ٖرٙ ايؿٛز٠ و َٛقع ٚاسد، ٖٛ قٛي٘

ْٛ ةةةةةا ٕٗ  ٗأٖقِّةةةةةُب ٖأ٘ظُٗةةةةةًسا ََٓٔةةةةةٞ ُب

 

  ٌْ  ٖ  ٚ   ُٕ َْٛف ايٖ ٓةٛ ٜٔ ا٘يخ ة  (69)ُٜػَْٓٞ ع ة

عًةة٢ ازبًُةة١ اي عًٝةة١ ذات اي عةةٌ ا كةةازع  (ٌٖة)فكةد تطةةًط افضةةت ٗاّ بةة  
 (اي ٓةةٕٛ)فٗةةٛ مبعٓةة٢ ميٓةةع أٚ ٜةةدفع، ٚفاعًةة٘  (ٜػةةين) ا تعةةدٟ   عةةٍٛ ٚاسةةد

ٚف ٜػين عٔ اشبةٛف  : أٟ ،ٚا ع٢ٓ ع٢ً ايٓ ٞ)غ٦ٝا(  :تكدٜسٙ ،ٚا  عٍٛ ضبرٚف
 و ايطري غ٦ٝا.ايداب١ٗ ا تكد١َ 

 .اي اعٌ + ا  عٛيني +َتعدٍّ   عٛيني  فعٌ َكازع + ٌٖ :جايج١ايؿٛز٠ اي

 صبطٝططَٔ اي :(70)ٖٛ قٛي٘ ،ٚقد ٚزنت ٖرٙ ايؿٛز٠ و َٛقع ٚاسد

 ١َٚ ِسؿ ةةةٌف َُْسس ةةة ُِٜٝٗٓٔةةةػ ًَْبتُ ٌْٖ ةةة

 

 (71)رُيَذةةةْٗت ٜٚ ٌزفْنلٜٚ  ،اٜزٖكةة َ ُد ا٘يْدةة ٗأ 

عًةة٢ ازبًُةة١ اي عًٝةة١ ذات اي عةةٌ ا كةةازع  (ٌٖة)فكةد تطةةًط افضةةت ٗاّ بةة  
يتأنٝةدٙ بةايٕٓٛ دةٛاشا     ؛ٚدا٤ اي عٌ )تبًةؼ( َبٓٝةا عًة٢ اي ةتض     ،ا تعدٟ   عٛيني

ٚ    ،يٛقٛع٘ و سٝص افضت ٗاّ ٖةا٤ ايػٝبة١( ٚاي اعةٌ    )َٚ عٛفٙ ُٖةا )ٜةا٤ ا ةتهًِ( 
 .()سسف َؿس١َ

 مسيةطلب التصديق يف اجلنلة اإل :ثانيالضرب ال

 :ٖٛ ،ايكسال ع٢ً منط ٚاسدٚقد دا٤ ٖرا 

 مبتدأ مؤخر +خرب شبه مجلة  +هْل 

 :ٚٚزن ٖرا ايُٓط ع٢ً ؾٛزتني
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .86، ٚضٝف ايدٜٔ ٚأمحد ايهاتب ف264نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف -68
 (.86غسي نٜٛإ ايٓابػ١ يطٝف ايدٜٔ ٚأمحد ايهاتب ف) ايداب١ ا تكد١َ و ايطري :اي ٕٓٛ -69
ايهاتةب  ، ٚضٝف ايدٜٔ ٚأمحةد  71، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف 204نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف -70

 .48ف
ايٓاقة١ ايةر ُٜكٕةع َٓٗةا ا ٘ ب ةا٤ )َٛاقةع اسبً٘ةب، أٟ:         :ٚا ؿةِس١َ  ،ايٓاق١ ايكاَس٠ :اسبْسف -71

ٌ   :ٚأدد ايك از: ق١ٜٛ ععاّ ايعٗةس، ٚاإلنفز  فتهٕٛ أق٣ٛ، (ايكسع ٚايةتٗذري:   ،ايطةري أٍٚ ايًٝة
 ايطري َٓتؿف ايٓٗاز.
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ٌْ ايؿٛز٠ ا ٚىل  َبتدأ ْهس٠ َراس صبسٚز ي عا. +ارب غب٘ مج١ً َكدّ  +: ٖ

طَةٔ   :(72)ٖةٛ قٛية٘   ،ٚدا٤ت ٖرٙ ايؿٛز٠ و َٛقع ٚاسد َٔ نٜٛإ ايٓابػة١ 
 صبطٝطاي

  ٕ  ا ْػةةةةٝ ت ُ٘ٚع ِٝةةةةس ْتين بٓةةةةٛ ُذبْٝ ةةةةا

 

ْٕ ٖأْاػ ةاٖى َةٔ عةازٜ        ؟ٌٖٚ عًة٢ِ بةٖأ

عًة٢ ازبًُة١ اإلمسٝة١ ا هْٛة١ َةٔ اةرب غةب٘         (ٌٖة)فكد تطًط افضت ٗاّ ب 
ِٞ( َٚبتدأ َراس ْهس٠ صبسٚز ي عا بة  ٖٚٛ ازباز ٚاجملسٚز ،مج١ً َكدّ ََٔ( ة))عً

ْٔ عاز)ايصا٥د٠  ِٞ عاز بطبب اػٝر لٜاى. :ٚا ع٢ٓ (ََ  ٚيٝظ عً

ٌْ ايجا١ْٝايؿٛز٠   َبتدأ اضِ َٛؾٍٛ َراس. +ارب غب٘ مج١ً َكدّ  +: ٖ

طَةٔ   :(73)ٖةٛ قٛية٘   ،ٚدا٤ت ٖرٙ ايؿٛز٠ و َٛقع ٚاسد َٔ نٜٛإ ايٓابػة١ 
 صبطٝطاي

ٚ ٖقةْد ٖظع ُٓةٛا      َْٛت َسْسََِٝة١ُ ٖقاٖيةْ   ْٔ ؾ ة ََ 

 

ْٔ ٜ ْػت ٜسٟ ٖأن َ ةا؟    َ ُِ ٌْ َفٞ ََُخ ِّٝٗه  ٖ(74) 

عًة٢ ازبًُة١ اإلمسٝة١ ا هْٛة١ َةٔ اةرب غةب٘         (ٌٖة)فكد تطًط افضت ٗاّ ب 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
، ٚضٝف ايةدٜٔ ٚأمحةد ايهاتةب    57، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف 83نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف -72

 و زٚا١ٜ ابٔ ايطهٝ  ٖهرا: ، لف ل44ْ٘ف 
ٕ  ا ْػةةةةٝ ت ُ٘ ٖقةةةةْد  ع ِٝس ْتين بٓةةةةٛ ُذْبٝ ةةةةا
 

ْٕ ٖأْاػ ةةا    ؟َةةٔ عةةاٜز ُٖٙٚةةٌ عًةة٢ِ بةةٖأ
 

  
، ٚضةةٝف ايةةدٜٔ ٚأمحةةد 103، ٚنةةسّ ايبطةةتاْٞ ف 108نٜةةٛإ ايٓابػةة١ فبةةٔ ايطةةهٝ  ف -73

١ََٝ) :و ايدٜٛإ بػسي نسّ ايبطتاْٞ بسٚا١ٜ لف لْ٘، 72ايهاتب ف  ٍٜ َسْس ْٛ ْٔ ٖق ََ)  ٕ ْٔ  ) :َهةا ََة
١ََِٝ َْٛت َسْس  (ؾ 

١ََِٝ، ََُٚخ ِّٝهِ :ٚايكٝاع ،َٓطٛب١ يًشسّ ع٢ً غري قٝاع :َسْس١َٝ -74 ٖٚٛ َةٔ   ،مجع ََُخٍف ،س س 
بكٛية٘ )ْٚ  ُتْشَطةْظ بة٘    َٔ ؾةٛت سسَٝة١( َتعًةل    ) :ٚقٛي٘ ،ازَبً٘د :ٚاٖ ن ّ، ا ِف محٌ بعرٜيٙ

 : ٖٚٛ قٛي٘، و ايبٝ  ايطابل هلرا ايبٝ  (ْػ ُا
   ٞ ٕٗين ز سًةةٞ َٚٝجس تةة  نةةان ْت ُتطةةاَق

 
ُ ةةا   بةةرٟ اٖ ذةةاٜش، ٚ  ُتشَطةةْظ بةة٘ ْ ع 

ََِٝةةةةةةةة١ُ...  َْٛت َسْس ْٔ ؾ ةةةةةةةة  ََةةةةةةةة
 

 ايبٝةةة . .......................................... 
ٚ ةا ٚؾةٌ لىل ضةٛم ذٟ اجملةاش      ،أْ٘ ٜكٕع ا زاقٞ ايٛاضع١ ست٢ ٜؿٌ لىل ٢ًََٓ :ٚا ع٢ٓ 

 ٚ  ٜػعس بٓػِ َٔ ؾٛت اسبْس١َٝ. ،زسً٘ ٚضسد٘ نان ٜطكط َٔ فٛم
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ِ )ٖٚٛ ازبةاز ٚاجملةسٚز    ،مج١ً َكدّ َٚبتةدأ َةراس اضةِ َٛؾةٍٛ      (و ََُخ ِّةٝه
ْٔ ٜػرتٟ ٖأن َا)ٚؾًت٘   َ). 

 (أمساء االستفهام) فقط ورالداللة على التص: لثاملبحث الثا

ٍَٟ ةة)فا مسةةا٤  ،ٜطةةت ِٗ بأمسةةا٤ غةةري ظةةسٚف ٚبعةةسٚف  (ٚنةةِ ٔ َٚةةا ٚأ
ٕ َت٢ ٚأٜٔ ٚنٝف ٚأِٜ)ٚايعسٚف   ْٗةا نًةٗا    ؛ٚتط٢ُ ٖرٙ ا مسا٤ نٓاٜات (٢ٚأِْ ا

 (75)ضراٍ عٔ َعني غري َؿسي بامس٘

ٔ ٚا كؿٛن بايدفي١ ع٢ً ايتؿٛز  ٍ  َة افضةت ٗاّٜ بٗةرٙ ا مسةا٤َ عُةُّٛ      اةال
ايٓطب١ َتشكك١ ٚا طةت ِٗ عةا    ف ،ٚتعٝٝٓ٘ ،ايطراٍ ا كتكٞ يًذٛاال با طرٍٚ عٓ٘

فٝطةت ِٗ عُةا    ،ٚيهٓ٘ جيٌٗ فاعًٗا أٚ َ عٛهلا أٚ شَاْٗا أٚ َهاْٗةا أٚ نٝ ٝتٗةا   ،بٗا
ْٔ و ايةةداز .فةةراى ٖةةٛ ايتؿةةٛز ،جيًٗةة٘ أيصَةة  ا طةةرٍٚ ازبةةٛاال   ؟فةةإذا قًةة   َ ةة

ٍِٚ َس٠  (76)شٌٜد( َجال) :فٝهٕٛ دٛاب٘ ،با ًٕٛال بأ

ً(77)أسماءًالستفهاماستعمالًمواضعً
َٛاقةع   -سٝةح ايدفية١ عًة٢ ايتؿةٛز    َةٔ  -  مسةا٤ يهٌ ٚاسد َةٔ ٖةرٙ ا  

َع ذنةس َةٛا ٔ َةا ٚزن َٓٗةا      ،أتٓاٚهلا َستبا تًو ا مسا٤ تستٝبا ٖذا٥ٝا ،اضتعُاٍ
 :ع٢ً ايرتتٝب ايتايٞ ،و نٜٛإ ايٓابػ١

ٔ ) ٚأ (نٝف ) ٚأ (َت٢)تهٕٛ مبع٢ٓ  (٢أِْ) .5 ْٔ أٜ ََ): 

ٍِٚ قٛيةةة٘  -  گۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھژ  :تعةةةاىل فُةةةٔ ا 
 .أٟ: َت٢ حيٝٝٗا؟ فٗٞ ظسف ص=69 :طايبكس٠

ِ   :أٟ ص667 :طايبكةس٠  ې  ې  ې  ې :َٚٔ ايجاْٞ قٛٗي٘ تعةاىل  -  ،نٝةف غة٦ت
 فٗٞ و ضبٌ ساٍ.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .3/148غسي ايسقٞ يهاف١ٝ ابٔ اسبادب -75
 .2/131ايًباال و عًٌ ايبٓا٤ ٚاإلعساال يًعهربٟ: اْعس -76
ًةٌ ايبٓةا٤ ٚاإلعةةساال   ٚايًبةاال و ع  ،229- 227/ 1اْعةس: ايًُةع و ايعسبٝة١ فبةٔ دةةين      -77

 .131-2/130يًعهربٟ
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ٕ  يئ  جب  حب  خب :تعةاىل  َٚٔ ايجايح قٛٗية٘  - َةٔ أٜةٔ    :أٟ ص;7 :طآٍ عُةسا
 فٗٞ ظسف. ،يو ٖرا

و َٛقع ٚاسةد ناْة    ( أ٢ِْنٜٛإ ايٓابػ١ تبني أْ٘ اضتعٌُ ) ٚبايسدٛع لىل
، (78)ٚذيو و قؿٝد٠ حيهٞ فٝٗا أضٕٛز٠ قؿة١ ايسدةٌ ٚاسبٝة١    (نٝف)فٝ٘ مبع٢ٓ 
 صايٌٕٜٛطَٔ  :(79)فٓساٙ ٜكٍٛ

 ٌُ  ُدِٓةةةة١ٙ اهلٗل تةةةةرٖنس  أٍْةةةة٢ جيعةةةة

 

ٚ ا َ ةةةذ  فٝؿةةةبض    ٍٝ  ْٙس اَتةةة ٚ  ٌ ُتةةة٘كٜ ا

 ،أار ٜ هس نٝف جيعٌ اهلل ي٘ ضةاتسا حيتةاٍ بة٘ عًة٢ عٗةدٙ َةع اسبٝة١        :أٟ 
 ٜٚأار  بجأز أاٝ٘؟.   ،فٝكتًٖٗا

ٌ    (ٍٟأ) .6 ٌ   ،ضراٍ عٔ بع  َٔ نٌ ٚتهةٕٛ  ةٔ ٜعكة ٕ  ،ٚ ةا ف ٜعكة  ،ٚيًصَةا
 -َةجال -ضبُةد   فذٛابة٘:  ؟ٗةِ عٓةدى  أّٜ :ٍٛكة ُتكاف ليٝ٘ تحبطب َا  ،ٚاسبدخ

ِٟ :ٌٝٚلذا ق  .َجال سبؿإا: فذٛاب٘ ؟زنب   ايدٚاأل أ

ٚ(ٍٟ ٖٚٞ ايػةب٘ ا عٓةٟٛ    ،ٗاايبٓا٤ فٝ، َع ثبٛت ع١ً اًصّٚ لقافتَٗعسب١ ي (أ
 ْٗةا   ؛َعسبة١ٙ  -َٔ بةني أمسةا٤ افضةت ٗاّ   - (أٟ) لمنا ناْ  :ٌٝق ،بُٗص٠ افضت ٗاّ

ٌٍ) ْٚكَٝكٗا ٖٚٛ (بعٌ ) محً  ع٢ً ْعريٖا ٖٚٛ  ِْٗا ف تٓ ٟو عةٔ اإلقةاف١َ    (ن

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
فُٝا نإ بٝٓ٘ ٚبني ٜصٜد بٔ ضٓإ بٔ أبةٞ سازثة١،   َٔ ذبٝإ بين َس٠ و ٖرٙ ايكؿٝد٠ ٜعاتب  -78

ٚقد يكٞ َٔ ايكػٔ ٚاسبكد َِٓٗ َجٌ َا يكٝ  اسبٝة١ َةٔ ذيةو ايسدةٌ     ٚادتُاع قَٛ٘ عًٝ٘، 
ٌِ ّٜٛايرٟ عاٖدٖا أف ٜٓتكِ َٓٗا ب فهجس َاي٘  ،طبب قتًٗا أااٙ َكابٌ نٜٓاز تعٕٝ٘ لِٜاٙ اسب١ٗٝ ن

ست٢ نإ َٔ أسطٔ ايٓاع ساٙف، ثِ ذنس أااٙ فكاٍ: نٝف ٜٓ عين ايعٝؼ ٚأْا اْعةس لىل قاتةٌ   
ٚناً  ازبشةس   ،فعُد لىل فأع فأسٍدٖا ثِ قعد هلا فُست ب٘ فتبعٗا فكسبٗا فأإأٖا ،أاٞ

ا فأثس فٝ٘، فًُا زأت َا فعٌ قٕع  عٓ٘ ايدٜٓاز ايةرٟ ناْة    ٚٚقع اي أع بازببٌ فٛم دشسٖ
ٕ ْتٛاثل ْٚعةٛن لىل َةا   أ، فًُا زأ٣ ذيو ٚربٛف غسٖا ْدّ، فكاٍ هلا: ٌٖ يو و: لٜاٙ تعٕٝ٘

. فهةإ سةدٜح   ؟ْ  فةادس ف تبةايٞ ايعٗةد   أنٓا عًٝ٘، فكاي : نٝف أعاٚنى ٖٚرا أثس فأضو ٚ
ٍ   ايعةسال اسب١ٝ ٚاي أع َجاٙل َػٗٛزٙا َٔ أَجةاٍ   ، ٚاصاْة١ ا نال  1/44يًكة    ،)اْعةس ا َجةا

3/233) 
ٚغسي ايةدٜٛإ يطةٝف    ،،70ٚايدٜٛإ يهسّ ايبطتاْٞ ف ،209ايدٜٛإ بسٚا١ٜ ا ؾُعٞ ف  -79

 .47ايدٜٔ ايهاتب ف 
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َةٔ   فإذا يصَ  عازقْ  َةا فٝة٘   ،ٚاإلقاف١ٗ َٔ أسهاّ ا مسا٤ ؛نُا ف ٜٓ ٞهإ عٓٗا
ٛ  ع٢ً بٓا٥ٗا  .  (80)َع٢ٓ اسبسف فًِ ُٜك

 :َسفٛع١ ع٢ً افبتدا٤ و اسبافت اآلت١ٝ (أٟ) ٚتهٕٛ
ٛ  ،أٚ َعسف١ ،لذا أقٝ   لىل اضِ ْهس٠ .أ  ٌٝ عٓةدى؟    :ٚيٝظ بعدٙ فعٌ عبة ّٟ زدة أ

ٌُ؟ ٍٜ أفك ّٟ ايسدا  ٚ: أ
ٛ  ،ٚبعدٙ فعٌ فشّ ،أٚ َعسف١ ،لذا أقٝ   لىل اضِ ْهس٠ .ال  ّٟ  ايةُب ظبةض ؟    :عبة أ

ّٟ ايٕالاَل ظبشٛا؟    أ
ٛ  ،اضةتٛف٢ َ عٛية٘   ٚبعدٙ فعٌ َتعدٍّ ،أٚ َعسف١ ،لذا أقٝ   لىل اضِ ْهس٠ .ز   :عبة

ٌٝ أنس ّ  ضبًُدا؟ ّٟ زد  أ

ٍٟ)ٚتهٕٛ   َٓؿٛب١ٙ و اسبافت اآلت١ٝ: (أ
ُْ  ؟، :لذا أقٝ   لىل شَإ ْؿب  ع٢ً ايعسف١ٝ عبٛ .أ  ِٟ ّٜٛٝ ُؾ  أ
 ىئ  ی  ی :َ عةٛف ًَٕكةا، نكٛية٘ تعةاىل    لذا أقٝ    ؿدز، ناْ   .ال 

 .ص;66 :طايػعسا٤
ٌُ َت عدٍّ ٚ أٚ َع٢ٓ ،ذا أقٝ   لىل اضِ ذاتل .ز   ٢ٚاقعةٙا عًة  َعٓاٙ نإ ٚٚقع  بعدٙ فع

(ٍٟ ، عبٛ (أ ٌٍ ٘ب ٞ  َ ٘ عٛ ْٗ  ص5> :طغافس ڑ  ک   ک  ک: قٛي٘ تعاىل ٖف
ٌُ   ٚ أٚ َعٓة٢  ،ذا أقٝ   لىل اضةِ ذات ل)ن(  .ن  ْةاقـ   ٜطةتَٛف    ٚقةع  بعةدٙ فعة

ٞٓ؟ ،ارب ٙ ِٟ غالّٝ نإ عً  عبٛ: أ

ٍٟ)ٚتهٕٛ   صبسٚز٠ٙ و اسبايتني اآلتٝتني: (أ

 ص: :طايكًِ ڻ  ۀ :عبٛ قٛي٘ تعاىل ،لذا ضبكٗا سسف دسٍّ .أ 
ٌٝ أنسَ  ؟ :عبٛ ،لذا ضبكٗا َكاف .ال  ٟٔ زد ٔ  أ    اب

ٍٟ) ٚبايسدٛع لىل نٜٕٛا ايٓابػ١ تبني أْ٘ اضتعٌُ ناْة   و َٛقةٝع ٚاسةُد   ( أ
 ،ٚذيو و قؿٝد٠ ٜعترز فٝٗا لىل ايٓعُةإ ابةٔ ا ٓةرز    ،ٚدا٤ت َسفٛع١ٙ ،فٝ٘ يًعاقٌ
 صايٌٕٜٛطَٔ  :(81)فٓساٙ ٜكٍٛ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 2/134اْعس: ايًباال و عًٌ ايبٓا٤ ٚاإلعساال يًعهربٟ -80
ٚغةسي ايةدٜٛإ يطةٝف     ،،18ٚايدٜٛإ يهسّ ايبطةتاْٞ ف  ،78ايدٜٛإ بسٚا١ٜ ا ؾُعٞ ف  -81

= 
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ُّةةةُ٘     ٚيطةةة   مُبْطةةةت ْبٝل أاةةةٙا ف ت ًٗ

 

 ّٟ ٍٜ اٖ ٗ ِراُل ع٢ً غ ع ُح أ  (82)؟ايسدا

ٍٟ( يًعاقةةٌ )ايسدةةاٍ( ٖٚةةٞ َسفٛعةة١ عًةة٢ افبتةةدا٤        ،سٝةةح اضةةتعٌُ )أ
ٚا عٓةة٢: أْةةو لٕ قٕعةة   ،اإلْهةةاز -ٖٓةةا-ٚ)ا ٗةةرال( اةةرب، ٚقؿةةد بافضةةت ٗاّ 
    ْ٘ ف ٜٛدد زدٌ بال عٝب. ؛لاٛاْ و بطبب أإا٥ِٗ   ٜبل يو أخ

 ، َٚةٔ ذيةو  غدا: فتكٍٛ ؟أٜإ إْالقو ٜكاٍ: (َت٢) ةضراٍ عٔ ايصَإ ن (أٜإ) .7
ظٗٛزٖةا   َت٢ :أٟ ص86 :طايٓاشعات ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی :ٍ اهلل ضبشاْ٘ٛق

ٕ ) ةٚ  ٜسن ي ؟ٚسًٛهلا  اضتعُاٍ و نٜٛإ ايٓابػ١. (أِٜا

 ةٚ  ٜسن ية  .َجال ،و ايه١ًٝ: قً  ؟أٜٔ نٓ  :ٌٝإذا قف ،ضراٍ عٔ ا هإ (أٜٔ) .8
( ٔ  اضتعُاٍ و نٜٛإ ايٓابػ١. (أْٜ

 ة. ٚ  ٜةسن ية  ٚعبٛ ذيةو ، أي إ فذٛاب٘: ؟ٍ نِ َايوٛكت ضراٍ عٔ ايعدن (نِ) .9
(ِْ  افضت ٗا١َٝ اضتعُاٍ و نٜٛإ ايٓابػ١. (ٖن

ٚ  ،َاغةًٝا  قًة   د٦ة  ؟ نٝةف  : ٌٝإذا قف، ضراٍ عٔ اسباٍ (نٝف) .:  (نٝةف )َةجال، 
ٔ  : اضِ؛ يداٍٛ ازباز عًٝ٘ بال تأٌٜٚ و قٛهلِ ؛ (83)؟ع٢ً نٝف  تبٝةُع ا محةسٜ

ٚإلبداٍ افضِ ايؿسٜض َٓ٘ عبٛ نٝف  أْ ؟ أؾشٌٝض أّ ضكِٝ؟ ٚيااباز ب٘ َةع  
ٌ  و عبٛ نٝف  ٗنٓة  ؟ فباإلابةاز بة٘ اْت ةَ  اسبسفٝة١، ٚمبباغةس٠       َُباغست٘  اي ع

فاضةتجكًٛا   ؛ٜةا٤   ةا٤ ايٖٚةٞ َبٓٝة١ٚ عًة٢ اي ةتض  ٕ قبةٌ       (84)اي عٌ اْت   اي ع١ًٝ
ٚأؾٌ ذبسٜو ايتكا٤ ايطانٓني ايهطس فُت٢ سسنٛا بػري ذيةو   ؛ايٝا٤ بعدايهطس 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
= 

 بايٛاٚ. (ٚيط ) :َهإ ،باي ا٤ (فًط : )لف لْ٘ و زٚا١ٜ ابٔ ايطهٝ  ،14ايدٜٔ ايهاتب ف 
82-  ُّ٘ ٚ ت ٖ ّسٜم أَٜسٙ ٚفطانٙ. ٜع٢ً غ ع ُحتً ػري لىل أْ٘ َٔ  بٝعة١  : أٟ تؿًش٘ ٚتؿًض َٔ غعج٘ 

ٚاشبٕةأ، ٚإٔ اإلْطةإ ف ٜتؿةف بايؿةٛاال نَٚةا ٚف باشبٕةأ       ايؿٛاال  اإلْطإ ا صاٚد١ بني
 (.14ف  :ضٝف ايدٜٔ ايهاتب، ٚأمحد ايهاتب ،)غسي نٜٛإ ايٓابػ١ ،نا٥ُا

، ٚايرٖب ٚايصع سإ بايٓطب١ يًٓطا٤. اْعس: ايؿشاي ،ا محسإ: ايًشِ ٚاشبُس بايٓطب١ يًسداٍ -83
 .. ز(ّ. يٚتاز ايعسٚع )

 .1/270اْعس َػين ايًبٝب  -84
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ٍٜ أٚ إلتباع ايً َغ ايً ٖغفإمنا ٖٛ يال  (85)ضتجكا

 :(86)ع٢ً منٕني (نٝف)هٕٛ ا ضًٛال بعد ٜٚ

 ؟شٜةد  جية٤ٞ ، عبةٛ: نٝةف   ا٢ ب٘ عٓٗطتػٓ ُٜ نالّ َطتكٌ : إٔ ٜكع بعدٖاايُٓط ا ٍٚ
بةدٍ َٓٗةا َٓؿةٛبإ، تكةٍٛ و     فهٝف َٓؿٛال احملٌ عًة٢ اسبةاٍ، فذٛابٗةا ٚا    

 زانبا؟أّ اغٝا، أَ ؟شٜد جي٤ٞنٝف  و ايبدٍ:تكٍٛ ، ٚزانبا أٚ ،َاغٝا: ازبٛاال

و ٖةرا ايةُٓط عًة٢     (ٖنْٝةف  )ٚبايسدٛع لىل نٜٛإ ايٓابػ١ تبني أْة٘ اضةتعٌُ   
 :ؾٛزتني

)اي عةٌ   :ُسةَرف  فٝٗةا ذيةو ايهةالّ ا طةتكٌ ا طةتػين بسنٓٝة٘        :ايؿٛز٠ ا ٚىل
ٚقد ٚقةع بعةدٙ مجًة١ سايٝة١ َكرتْة١       ،ٚاي اعٌ( يدفي١ ايطٝام أٚ ا ٛقف عًٝ٘

ٚذيةو و   ،ايتعذةب ٚافضةتععاّ  ٖٛ  (نٝف) ٚنإ ايػسض َٔ اضتعُاٍ ،بايٛاٚ
 َٛقعني:

ٍٛزٙا َا أؾاال ايٓةاع َةٔ ٖةٍٛ مبةٛت سؿةٔ بةٔ        قٍٛ ايٓابػ١ :ا ٛقع ا ٍٚ َؿ
ٍ  عرب ؾٛز٠ مسع١ٝ لحيا٥ٝة١ َةع تأثرياتٗةا ايٓ طة١ٝ:     سرٜ ١ طَةٔ   :(87)، فٓذةدٙ ٜكةٛ
 صايٌٕٜٛ

 ٕ ٌٔ) ٜكٛيٛ  ِٗثةِ تةأب٢ ُْٗ ُٛضة    (َسْؿ

 

ٍُ ُدٓةةٛيُ   ٔٝ ٚازببةةا  !؟ٚنٝةةف حبؿةة

ٜٚكٛيةٕٛ:   ،أِْٗ ٜكٛيٕٛ: َات سؿٔ، ثِ ٜطتععُٕٛ إٔ ٜٕٓكةٛا بةريو  سٜد ٜ 
 (نٝةف )ةفة  ؟ٚ  تتؿةِدعْ ،   تٓطةف ع٢ً ساهلا ، ٚازبباٍ حيدخ ٖرا حبؿٔنٝف 

 و ضبٌ ْؿب ساٍ.

َٔ عذٝب َةا قٝةٌ و سؿةٔ بةٔ سرٜ ة١ لنبةازٙا يػةأْ٘، ٚاضةتععاَا         ٖرا ٚ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .2/136اْعس: ا ؾٍٛ و ايٓشٛ فبٔ ايطساز  -85
 .1/271َٚػين ايًبٝب  207-3/205اْعس: غسي ايسقٞ يًهاف١ٝ  -86
ٚأمحةد   ،، ٚغسي ايدٜٛإ يطٝف ايد29ٜٔٚنسّ ايبطتاْٞ ف ،213ايدٜٛإ فبٔ ايطهٝ  ف -87

 .20ايهاتب ف
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 .(88) ٛت٘، ٚتعذبٙا َٔ ذٖاال َجً٘

 صايٛافسطَٔ  :(89)ميدي ايٓعُإ بٔ ا ٓرز ٜٚعترز ي٘ قٍٛ ايٓابػ١ :ا ٛقع ايجاْٞ

ُ ةة ً٘ةةُ  غةةهس ى فا ٖي َٖٕٓعَْٓٞا أغٖ   ْؾةة

 

ٌٍ َةةايٞ   ؟!فهٝةةف َٚةةٔ عٕا٥َةةٖو ُدةة

ُ )قٛي٘:   ً٘ةُ  غةهس ى  ٖي ، فةايالّ زابٕة١   (90)دةٛاال قطةِ و بٝة  ضةابل     (ا أغٖ 
 ،ٖٚةٞ ْافٝة١   (َةا )لمنا أناٌ ايالّ ٖٚٞ َٛدب١ عًة٢  ٚ ؛ٚ)َا( ْاف١ٝ ،زبٛاال ايكطِ
ا ٛؾةٛي١ ايةر و    (َاة)و ايً ةغ بة  ايٓافٝة١   (َا)ْ٘ غب٘   ؛َتٓاقكإ ٖٚرإ أَسإ
 .(91)َع٢ٓ ايرٟ

ٖٚٞ أْين ف حيل يةٞ   ،يتعسف اسبكٝك١ ؛فتبنْي ،ٚاهلَل َا أغ ًُ  غهسى :ٜسٜد
ٍُ غةةهٜسى ٌُ غةةهس ى ؛لغ ةةا ٚاسبةةاٍ إٔ َععةةِ َةةايٞ َةةٔ عٕا٥ةةو؟!   ،فهٝةةف ٗأ٘غَ ةة

 و ضبٌ ْؿب ساٍ. (نٝف)ةف

عًة٢ اعتبةاز   -ُسَرف  فٝٗا أسد زنةين ايهةالّ ا طةتػين: لَةا اي عةٌ       :ايؿٛز٠ ايجا١ْٝ
عًةة٢ سطةةب تكةةدٜس  -عًةة٢ اعتبةةاز ازبًُةة١ امسٝةة١-ٚلَةةا اشبةةرب  -ازبًُةة١ فعًٝةة١

 نُا ضٝذ٤ٞ   ،احملرٚف

عًة٢ ٖةرٙ ايؿةٛز٠ و     (ٖنْٝف )ٚبايسدٛع لىل نٜٕٛا ايٓابػ١ تبني أْ٘ اضتعٌُ 
 َٛقعني:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .2/130اصا١ْ ا نال  -88
. ٚنةسّ  62ٚأمحةد ايهاتةب ف   ،ٚغسي ايدٜٛإ يطٝف ايدٜٔ 139ايدٜٛإ فبٔ ايطهٝ  ف -89

َْٕٖٓعين: )َهإ )فاْتَؿْشين(: بسٚا١ٜ، 97ايبطتاْٞ ف  (فاْؾ
  :.ٚذيو قٛي٘ -90

 َْ٘ٝةةةةًٖٞ ع َٓةةةةْثٟ ٗأَراٞيةةةة ُسُْةةةةال ع ٖفةةةة
 

ٍٜلٜ ٢ٖيةةةةلٜ ُٝرَذةةةةش ا٘ي ع ٖفةةةةا ز َ ةةةةٚ    ف
 .1/475أضاع ايبالغ١ يًصطبػسٟ  (ف) فصان (أثين عًٝ٘ ايرٟ ُسُْع ٖف): أٟ 

ايٓاف١ٝ، م٘حاٙل هلةا و ايً ةغ عًة٢ َةا ا ٛؾةٛي١ ايٛاقعة١        (َا)فّ افبتدا٤ ع٢ً   ناًٚلمنا  -91
اْعةس: ا ؾةٍٛ و ايٓشةٛ فبةٔ     ) ي٘ ؾٛز نةجري٠  ي ع٘ و ايػ٤ٞ سهِ َا أغبٗ٘ٚلعٕا٤  ،َبتدأ

ٔ   ،1/435ايطساز  َٚةا   258/ 1، َٚػةين ايًبٝةب   1/377دةين   ٚضس ؾٓاع١ اإلعةساال فبة
 بعدٖا(.
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 ،ٜٚرْبٗةا ٜٚتعذةب يتؿةابٝٗا و غةٝبٗا     ،قٍٛ ايٓابػ١ خيا ب ْ طة٘  :ا ٛقع ا ٍٚ
      ٍ طَةٔ   :(92)ٚذيو و َطتٌٗ زثا٥٘ يًٓعُإ بٔ اسبةازخ بةٔ أبةٞ  ةس، فٓةساٙ ٜكةٛ

 صايٌٕٜٛ

 ٣ ٛ ٍُٗ ًْٖتت ْذٚاْضةة ،نعةةاٖى اهلةة  ٖو ا ٓةةاٜش

 

ٌُ؟  ٤َْسُ ٞ ا٘يَبٚنٝف  ت ؿا   !، ٚايٍػةُٝب غةاَ

 ؛ٖٛاى ٚاضتخ تو ا ٓاشٍ لىل إٔ تكّٛ و ٖةرا ا كةاّ  خيا ب ْ ط٘: نعاى  
ٚمحًْتةٖو عًة٢ ازبٗةٌ     ،ٚذٛنسْتةٖو َةا نٓة   ْاضةٝا     ،فشسن  َٓو َا نةإ ضةانٓا  

 ٚقد  ً٘ ايػٝب؟! ،ٚائؿبا، ٚنٝف حيدخ تؿابٞ ا س٤

أٚ اشبةرب، فعًة٢ اعتبةاز ازبًُة١ فعًٝة١       ،ٚقد سرف أسد زنين ايهالّ: اي عٌ
ٜهٕٛ تكدٜس ايهالّ: ٚنٝف حيةدخ ت ؿةابٞ ا ةس٤َ؟! ٚعًة٢ اعتبةاز ازبًُة١ امسٝة١        

ٌٌ :ٜهٕٛ تكدٜس ايهالّ  !؟ٚنٝف تؿابٞ ا س٤ ساؾ

 صايٛافسطَٔ  :(93)قٍٛ ايٓابػ١ :ا ٛقع ايجاْٞ

ٖ ةةةةةةا لف َبع ٘كةةةةةةدُ   ٖفٖهْٝةةةةةةف  َ ص اُز

 

ُ ةةةسٍّ ٖيةةةْٝظ  ٜ ْٓٗكُكةةةُ٘ اي٘    ُٕ؟!َُ  خ ةةةُرٚ

إٔ ايٛؾةٍٛ لىل ضببٛبتة٘ ايةر ْةأت عٓة٘ ف حيةدخ لف بعكةَد َدةٛاٝز          :ٜسٜد 
 ٚمحا١ٜ ٚثٝٝل َٔ أٌٖ اسبٞ اير سًٛ  فٝ٘.  

ٞ   (نٝف) ٚقد اضتعٌُ ف حيةدخ َصازٖةا لف بعكةد     :ٚا عةين  ،مبعٓة٢ ايٓ ة
 ٚثٝل غري َٓكٛض َٔ اا٥ٔ.

   ٌ أٚ اشبةرب، فعًة٢ اعتبةاز ازبًُة١      ،ْٚساٙ قد سرف أسد زنةين ايهةالّ: اي عة
فع١ًٝ ٜهٕٛ تكدٜس ايهالّ: فهٝف حيةدخ َصاُزٖةا لف بعكةد؟ ٚعًة٢ اعتبةاز ازبًُة١       

ٌٌ لف بعكد  ؟امس١ٝ ٜهٕٛ تكدٜس ايهالّ: فهٝف َصاُزٖا ساؾ

ا، ٚذيةو عًة٢   ٢ ب٘ عٓٗطتػٓ ُٜف  نالّ غري َطتكٌ (: إٔ ٜكع بعد )نٝفايُٓط ايجاْٞ
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ٚأمحد  ،ٚغسي ايدٜٛإ يطٝف ايدٜٔ، .87ٚنسّ ايبطتاْٞ ف ،113ايدٜٛإ فبٔ ايطهٝ  ف -92
 .62ايهاتب ف

: بسٚاٜة١  84ٚأمحد ايهاتب ف ،، ٚغسي ايدٜٛإ يطٝف ايد257ٜٔايدٜٛإ فبٔ ايطهٝ  ف -93
 َصازٖا(.: )فسازٖا( َهإ)
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 ؾٛزتني:

فتهةٕٛ )نٝةف( و ضبةٌ     ،ٕ ٜكع بعد )نٝف( َبتةدأ ًٜٕةب اةربا   أ: ايؿٛز٠ ا ٚىل
و ضبٌ ايسفةع عًة٢ أْة٘     )نٝف(ةف؟ عبٛ: نٝف شٜد زفع اربا َكدَا يريو ا بتدأ،

، أٚ فتكةٍٛ و دٛابة٘: ؾةشٝضٌ    ،ٜٚهٕٛ دٛابٗا ٚايبدٍ َٓٗةا َسفةٛعني   ،أارب ا بتد
ٌِ ٌِ أؾشٌٝض :نٝف شٌٜد: و ايبدٍ َٓ٘تكٍٛ ، ٚضكٝ  ؟أّ ضكٝ

 .ع٢ً ٖرٙ ايؿٛز٠ (ٖنْٝف )ٚبايسدٛع لىل نٜٛإ ايٓابػ١ تبني أْ٘   ٜطتعٌُ 

َةٔ ايٓٛاضةخ اي عًٝة١ )نةإ ٚأاٛاتٗةا( أٚ      ْاضخ  (نٝف)إٔ ٜكع بعد  :ايؿٛز٠ ايجا١ْٝ
عبةٛ: نٝةف أؾةبش ،     (نٝةف ) غري ا طتكٌ ايرٟ بعد )ظٔ ٚأاٛاتٗا( قبٌ ايهالّ

سطةب   ،ثاْٝةا َكةدَا   َ عةٛف  أٚ شٜدا، فهٝف َٓؿةٛال احملةٌ، اةربا،    تس٣ٚنٝف 
 .ًَٕٛال ذيو ايٓاضخ

عًة٢ ٖةرٙ ايؿةٛز٠ و     (ٖنْٝف )ٚبايسدٛع لىل نٜٕٛا ايٓابػ١ تبني أْ٘ اضتعٌُ 
  ٍ طَةٔ   :(94)َٛقع ٚاسد و قؿٝد٠ ٜٗذٛ فٝٗا ٜصٜد بٔ عُس بٔ ايؿعل، فٓةساٙ ٜكةٛ

 :صايٛافس

 ٞ  فهٝةةةف تةةةس٣ َعةةةاقبر ٚضةةةعٝ

 

ُ ١َبةةةأذٚان ا    (95)؟ٚايكؿةةةةِٝ يٖكَؿةةةةٝ

فعٌ ْاضخ ٜٓؿةب َ عةٛيني أؾةًُٗا ا بتةدأ ٚاشبةرب،       (نٝف) بعد فكد ٚقع 
ٌ (  نٝف)ةف ٚا  عةٍٛ ا ٍٚ   (تةس٣ ) و ضبٌ ْؿب َ عٍٛ ثإ َكدّ ٚدٛبا يً عة

 (َعاقبر) ٖٛ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ٔ    ، .118ٚنةسّ ايبطةتاْٞ ف   ،245ايدٜٛإ فبٔ ايطةهٝ  ف  -94  ،ٚغةسي ايةدٜٛإ يطةٝف ايةدٜ

ُ ١() :ايٗكب ْٝؿ١( َهإ: )زٚا١ٜ ابٔ ايطهٝ  ، ٚو80ٚأمحد ايهاتب ف  ايٖكَؿٝ
ايرٚن: َٔ افبٌ: َا بني ايجالخ لىل ايعػس، ٖٚة٢ َرْجة١ ٚف ٚاسةد هلةا َةٔ      ٚأذٚان: مجع ذٚن،  -95

ٌ  ي عٗا، ٚايهجري أذٚان. ٚفة٢ ا جةٌ: ايةرٚن لىل     ُ ايؿةشاي )ذ. ٚ. ن.(   ايةرٚن لبة ١ َرْةح  ٚايكؿةٝ
ًَْة١ تٓبة  غةذس ايػكةا )تةاز      ع بةني ايُٝاَة١ ٚايبؿةس٠( يةبين قةب١     َٛقة )نأَري  ايكؿِٝ ، أٚ ز 

ْٝٓ ١ٖ: ايعسٚع م. ف. ّ.(. ٚ ْٛٝز ب َٓٞ عبةد َ ٓةا٠ٖ(   َٛقايٗكؿ ْٝب ١ٗ نُذٗ  ٍٟ ٚث  ِٝ ٚع َد ع بأزٜض ايٝ ُاَ ١َ )َيت ْٝ
ٜٔ.َٛقْٝب س  ٚع بني  ٜ ُْٓبع  ٚا َٛقٚ  م. ف. ال(.)ايكاَٛع احملٝط، ٚتاز ايعسٚع  ع بايب ْشس ْٜ
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ِ  :فذٛابة٘  ؟َا َعةو  :ٍٛكت ،ضراٍ عُا ف ٜعكٌ( َا) .;  .(96)أٚ عبةٛ ذيةو   ،نزاٖة
   :ُٚتطتعٌُ و ايعسب١ٝ ع٢ً منٕني

إٔ تسنةب َةع )ذا(    :َ سن٠ٙ غري  َسنب١ َع غريٖا، ٚاآلاسإٔ تهٕٛ : أسدُٖا
 :ٚذيو ع٢ً ايت ؿٌٝ اآلتٞ َاذا؟ :فٝكاٍ

ٚتكةةع و ا ٛاقةةع  ،إٔ تهةةٕٛ )َةةا( افضةةت ٗا١َٝ َ ةةسن٠ٙ غةةري َسنبةة١ :ايةةُٓط ا ٍٚ
 :اإلعساب١ٝ ايجالث١

 :ٚقد ٚزن ذيو و ايدٜٛإ و ايؿٛز اآلت١ٝ ،َٛقع ايسفع ع٢ً افبتدا٤ أ.

ٚقد ٚزن ذيةو و نٜةٛإ ايٓابػة١ و     ،اضِ ظاٖس (َا)ٚقع فٝٗا بعد  :ا ٚىلايؿٛز٠ 
 ثالث١ َٛاقع:

 صايهاٌَطَٔ  :(97): قٛي٘ا ٛقع ا ٍٚ

  ةةةاٍ ايِجةةةٛا٤ُ عًةةة٢ ُزُضةةةّٜٛ نٜةةةازٜ 

 

 ق ةةةس أضةةةا٥ًٗا َٚةةةا اْضةةةَتْخبازٟ؟   

 نازا تعٞ ةةةة  ف أْةةةةةٝظ جبٖٛةةةةةا  

 

  ٟ  (98)لف بكاٜةةةةةةةا نَٓةةةةةةة١ُ ٖٚأٚاز

ٟ )ٚ ،َبتةدأ  (َا)ةف   (اضةتخباز ) َ عةٍٛ بة٘ يًُؿةدز    (نازٙا)ٚ ،اةرب  (اضةتخباز
 .(ٜا٤ ا تهًِ) ا كاف لىل فاعً٘

 صَٔ ا تكازالط :(99): قٛي٘ا ٛقع ايجاْٞ

ٝٓ ْٝةةةةو ف تٗذةةةةُع؟   ٍُ ع  َةةةةا بةةةةا

 

 (100)نةةةةإٔ ايّطةةةةٗان  بٗةةةةا َُٖٛيةةةةعُ  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 228/ 1اْعس: ايًُع و ايعسب١ٝ فبٔ دين  -96
 .33ٚأمحد ايهاتب ف ،ٚغسي ايدٜٛإ يطٝف ايدٜٔ ،96ايدٜٛإ فبٔ ايطهٝ  ف  -97
ٍٟ ،آثةاز ايةدٜاز   :نزض  ٚشاٍ أثسٖا، ايد١َٓ :تعٞ ْ ، أ الٍ :زضّٛ ،اإلقا١َ :ايجٛا٤ -98 مجةع   :ا ٚاز

ٍٟ  (.96 ،3غسي نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف . )ضببظ ايداب١ ٖٚٛ ،آٜز
ٖٚٛ  ،57ٚأمحد ايهاتب ف  ،يطٝف ايدٜٔ ايهاتب ،َا باٍ عٝٓٝو( و غسي ايدٜٛإ)ٖهرا  -99

 ،٣ٖٚٛ سرف أٍٚ ايٛتد اجملُٛع و بدا١ٜ ايبٝ ، ٚ  أعجس ي٘ ع٢ً زٚا١ٜ أاس، بريو ب٘ ا ْسّ
 َٔ اشبسّ. فُا باٍ عٝٓٝو( ست٢ ٜطًِ)ٚيعً٘ 

 :َٖٚٛيةع  ،ا زم ٚعةدّ ايٓةّٛ   :ايّٓٛ و ايًٌٝ ااؾ١ ايطٗان :ٚقٌٝ اهلذٛع ،ف تٓاّ :ف تٗذع -100
= 
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ٍُ عٝٓو)َبتدأ ٚ (َا)ةف  ساٍ. (ف تٗذع)ٚمج١ً  ،اربٙ (با

 صَٔ ايبطٝطط :(101): قٛي٘ا ٛقع ايجايح

ٕ  َ ةةا سط ةة ؟    ٖةةال ضةةأ٘يَ  بةةين ذبٝةةا

 

ُ ٖط ايب س َةا     ُٕ ت ػ ِػة٢ ا ْغة  (102)لذ ا ايّدا ا

 اربٙ. (سط  )ٚ ،َبتدأ (َ ا) فة 

ٌ    (َا) ٚقع فٝٗا بعد :ايؿٛز٠ ايجا١ْٝ ٚقةد ٚزن ذيةو و نٜةٛإ     ،قةُري زفةع َٓ ؿة
 صَٔ ايطسٜعط :(103)ٖٛ قٛي٘ ،ايٓابػ١ و َٛقع ٚاسد

ُِ  ضةةةةٍت١ٗ آبةةةةا٤ُ   ُٖةةةة ُِ َةةةةا   ؟ُٖةةةة

 

ْٔ ٜػةةس اُل ؾ ةةٛال  ايػ ُةةاّْ     ٖأ٘نةةس ُّ َ ةة

ايتٌٜٗٛ ٚايت خةِٝ َةٔ    -ٖٓا-ٜٚكؿد بافضت ٗاّ  ،اربٙ (ِٖ)ٚ ،َبتدأ (َا)ةف 
 غأِْٗ.

ذيو و نٜةٕٛا ايٓابػة١ و    ٚزن ٚقد ،ظسف َهإ (َا)ٚقع فٝٗا بعد  :ايؿٛز٠ ايجايج١
 صايٛافسطَٔ َٛقع ٚاسد، ٖٛ قٛي٘: 

ٍٝ ٖفةةةةةإْٔٞ ف ٗأفُّ   عًةةةةة٢ ُناةةةةةٛ

 

ٚ ز ا٤ ٖى ٜةةا َعؿ ةةاُّ؟    ْٔ َ ةةا   (104)ٚ ٖيَهةة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
= 

 . ع(ٍ. ٚ( ٚ)نة. ٖ. ع)( ٚع. زة. ٖيطإ ايعسال )، ٚايؿشاي َُْػس ّ َٚالشّ.
، ٚضةٝف ايةدٜٔ ايهاتةب    102، ٚنةسّ ايبطةتاْٞ ف   106نٜٛإ ايٓابػ١ فبةٔ اضةهٝ  ف    -101

 .71ٚأمحد ايهاتب ف
ايةرٟ ف ٜةداٌ َةع ايٓةاع و      :ايب ةس ّ  ،ايرٟ اايٕ٘ ايػٝب :ا  ط ،تػِػ٢: تًِبح ٚانتٓف -102

اْعةس  )سط  لذا اغتد ايصَإ ٚتػ ِػة٢ ايٓةاع ايٓةاز َةٔ ايةربن.       ضًٞ عٔ: ٜسٜد ا ٝطس؛ يبخً٘
 ا ؿانز ايطابك١ أْ طٗا(.

ٕ  ،125ٖهرا و نٜةٛإ ايٓابػة١ فبةٔ ايطةهٝ  ف      -103  117يهةسّ ايبطةتاْٞ ف    ٚو ايةدٜٛا
(ُِ ٜٗ ُِ؟ ،مخط١ُ  آبا٥َ ُٖ  79ٚو غسي ايةدٜٛإ يطةٝف ايةدٜٔ ايهاتةب ٚأمحةد ايهاتةب ف       (َا 

ُِ؟( ُٖ ُِ َا  غةسي  )آبةاؤٙ َُكةِدَٕٛ َٓطةٛبٕٛ يً كةٌ ٚايهةسّ.       :َٚعٓة٢ ايبٝة    .)مخط١ آبا٤ُ ٖ
 (125فايدٜٛإ فبٔ ايطهٝ  

ٟ  و ايدٜٛإ 110ٖهرا و نٜٛإ ايٓابػ١ يهسّ ايبطتاْٞ ف  -104 ٜٚ  ،231فبٔ ايطهٝ  ف  ُٚز
 ٖهرا:   76يطٝف ايدٜٔ ايهاتب ٚأمحد ايهاتب ف ٚو غسي ايدٜٛإ

  ٍٝ  ٖفةةةةةإْٔٞ ف أٗيَُٛةةةةةٖو و ُناةةةةةةٛ
 

ٚ ز ا٤ ٖى ٜةةةةا َعؿ ةةةةاُّ؟    َ ةةةةا   ْٔ  ٚ ٖيَهةةةة
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 غب٘ مج١ً و ضبٌ زفع ارب. (ٚزا٤ى)ٚ ،َبتدأ (َا) ةف

فعٌ َتعدٍّ اضةتٛف٢ َ عٛية٘، ٚقةد ٚزن ذيةو و      (َا) ٚقع فٝٗا بعد :ايؿٛز٠ ايسابع١
 صاشب ٝفطَٔ : (105)نٜٛإ ايٓابػ١ و َٛقع ٚاسد، ٖٛ قٛي٘

َْٛٞ بةةةين ايػةةةكٝك١ َةةةا   ةميةةةس ةةةٔدُث

 

ْٕ ٜةةصٚف     (106)؟ةةةُٓع ف٘كعةةا بكسقةةٝس أ

ٚفاعٌ ميٓةع قةُري    ،لخل و ضبٌ زفع ارب (... ميٓع)ٚمج١ً  ،َبتدأ (َا)فة 
ٍ ) ٚا ؿدز ا رٍٚ ،(فكعا)ٚقد اضتٛف٢ اي عٌ َ عٛي٘  (َا)ٜعٛن لىل  و  (إٔ ٜةصٚ

 .ا ؿدز١ٜ (إٔ)َٛقع دس حبسف ضبرٚف قٝاضا قبٌ 

ٛ  ،ٚذيو لذا قع بعةدٖا فعةٌ َتعةدٍّ   ٜطةتَٛف َ عٛية٘      ،َٛقع ايٓؿب .ال َةا   :عبة
ٖٚرا ا ٛقع   ٜسن ية٘ اضةتعُاٍ و    (تؿٓع)َ عٍٛ ب٘ َكدّ يً عٌ  (َا)ةتؿٓع؟ ف

 .نٜٛإ ايٓابػ١

أٚ  .ص5 :طايٓبةةأ ٱ  ٻعبةةٛ  ، ٚذيةةو لذا ُضةةبك  حبةةسف دةةس،َٛقةةع ازبةةس ز.
نُةا   ،لذا ُضةبك  حبةسف دةس   ٚذبرف أي ٗا  عبٛ: نتاال  َا قس٘أت ؟كاف ضبك  مُب

 .ٖٚرا ا ٛقع   ٜسن ي٘ اضتعُاٍ و نٜٛإ ايٓابػ١ ،و اآل١ٜ ايهسمي١

 إٔ تهٕٛ )َا( افضت ٗا١َٝ َسنب١ َع )ذا( :ايُٓط ايجاْٞ

ْٔٚ ربتـ )َا(  ،َٔ بةني أمسةا٤ افضةت ٗاّ جبةٛاش ٚقةٛع )ذا( بعةدُٖا       ()َ 
ْٔ ذا( ٜٚتِ ايتعاٌَ َع ٖرا ايرت :فٝكاٍ  :(107)نٝب ع٢ً اعتبازٜٔ)َاذا( ٚ)َ 

عًة٢ ٖةرا    (ذا)ةٚية  ،افضةت ٗا١َٝ )ذا( امسا َطةتكال عةٔ )َةا(     اعتباز :افعتباز ا ٍٚ
 اضتعُافٕ: افعتباز

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ٚٚاٜتة٘ و غةسي    ،99، ٚنةسّ ايبطةتاْٞ ف  141ٖهرا و نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطةهٝ  ف  -105

 .(سٔدثْٛٞ: )َهإ (أبسْٚٞ) :68ٚأمحد ايهاتب ف  ايدٜٛإ يطٝف ايدٜٔ ايهاتب
 :فكعةا ، ْطب١ لىل غكٝك١ بٓ  أبٞ زبٝع١ بٔ ذٌٖ دد٠ ايٓعُإ ؛أزان ببين ايػكٝك١ قّٛ ايٓعُإ -106

 :قسقةس  ،تكتًعٗا ايػِٓ مبسٚزٖةا عًٝٗةا   ،بٝكا٤ زا٠ٛ تٓب  ع٢ً ٚد٘ ا زض ْبت١ تط٢ُ ايهُأ٠
ٚغسي  ،99، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف141ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف اْعس غسي نٜٛإ) أزض َطت١ٜٛ

 (.68ايدٜٛإ يطٝف ايدٜٔ ايهاتب ٚأمحد ايهاتب ف 
 .440، 1/439اْعس: تٛقٝض ا كاؾد ٚا طايو يًُسانٟ -107
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ٟ ) مبعٓة٢ )ذا( امسةا َٛؾةٛف   إٔ تطةتعٌُ  : افضتعُاٍ ا ٍٚ ٘ بً ةغ  َعة ٚٚفس (ايةر
   )َا(ا بتدأ ٚؾًت٘ ارب  (ذا)َبتدأ ٚ -س٦ٓٝر- افضت ٗا١َٝ (َا) فتهٕٛ ،ٚاسد

ٚبايسدٛع لىل نٜٕٛا ايٓابػ١ تبني إٔ ٖةرا افضةتعُاٍ ٚزن و َٛقةع ٚاسةد     
ٚأَُٗةا   ،ٚامسة٘ ؾةِشاز   ،ٖٚٛ أاةٛٙ  َة٘ ٚأبٝة٘    ،و قؿٝد٠ ٜسثٞ فٝٗا عصٜصا فكدٙ

 ،عاته١ ٜٚؿف ععِ َا سبل ايكّٛ َٔ َؿٝب١ ب كدٙ

 صبطٝططَٔ اي :(108)فٓساٙ ٜكٍٛ

 َةةةاذا ُزٜش٥ْٓةةةا بةةةَ٘ َةةةٔ سِٝةةة١ُ ذنةةةسٝ 

 

    ٍٜ ٌٔ لْؾةال ةا َؾة  (109)ْْكٓاق١ُ بايِسشٜا

 ،َا( َبتةدأ ٚ)ذا( َٛؾةٛي١ و ضبةٌ زفةع اةرب     ة)فة  ؟أٟ: َا ايةرٟ ُزٜش٥ٓةا بة٘    
 ٚمج١ً )زش٥ٓا ب٘( ؾ١ً ا ٛؾٍٛ.

ْٔ ذا :فتكٍٛ ،)ذا( اضِ لغاز٠إٔ تطتعٌُ  :افضتعُاٍ ايجاْٞ ْٔ ٖةرا؟   :أٟ ؟َٚا ذا ؟َ   َ
ٚ  ٜةسن ٖةرا    َبتةدأ، ٚ)ذا( اةربا هلةا.   ٚع٢ً ٖرا افضتعُاٍ ُتعسال )َةا(   َٚا ٖرا؟

 افضتعُاٍ و نٜٛإ ايٓابػ١.

عًة٢ ٖةرا   ٚهلةا   ،امسةا ٚاسةدا   إفٝهْٛة ، (َا( َسنب١ َع )ذااعتباز ) :افعتباز ايجاْٞ
 :  اضتعُافٕ افعتباز

ِ   ايرتنٝب إٔ ٜهٕٛ صبُٛع -ٖٚٛ ا غٗس- :افضتعُاٍ ا ٍٚ مبعٓة٢   اضةت ٗاّ،  اضة
ٍٟ غ٤ٞ؟(  ةَ عةٍٛ َكةدّ ية    (َاذا)ةَاذا ؾٓع  ؟ ف :، َجٌفال ٜعٌُ فٝ٘ فعٌ َتكدّ )أ

 :طايبكةةس٠ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  َٚةةٔ ذيةةو قةةٍٛ اهلل تعةةاىل: ( ؾةةٓع)
ٕ )يً عةٌ   َكدّ َ عٍٛ (َاذا)ةف ص=65 ، بةديٌٝ ْؿةب )ايع ةٛ( و ازبةٛاال    ( ٜٓ كةٛ

ٌُ لعساال ايٍطراٍ (110)ع٢ً قسا٠٤ ازبُٗٛز  .(111)ٚلعسااُل ازبٛااَل َج
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

، ٚغةسي ايةدٜٛإ يطةٝف    100ْٞ ف، ٚنةسّ ايبطةتا  121نٜٛإ ايٓابػة١ فبةٔ ايطةهٝ  ف    -108
 .69ايدٜٔ، ٚأمحد ايهاتب ف 

ايسشاٜةا:   ،اسب١ٝ اير ربسز يطاْٗا ذبسن٘ ٚف تطتكس، ٚلذا ْٗػ  قتًة  َباغةس٠   :ايٓكٓاق١ -109
ٌّ أؾالٍ  س١ٝ ضا١َ فاته١. :ا ؿا٥ب ايعع١ُٝ، ٚؾ

ُٛ( ٚقسأ أبٛ عُسٚ -110 ٕ   ٚع٢ً ٖرٙ ايكسا٠٤  ،بايسفع )ايع  ْٕ ٜ ٗهةٛ ٜٔ  (َ ةاذ ا )ٜ ت س ِدُض ٖأ ُ ت ةْٝ  (َ ةا : )ٖنًَ
 ٚ  ١ََِٚٝ ٗ ا ُ ْعٓ ٢ (ذ ا)اْضَت٘  ٟٜ، اٞيَرٟ َب ُٛ: فٝهٕٛ ازبٛاال ؟َا ايرٟ ٜٓ كٕٛ :ٖأ ٕ  ا٘يع ٘  َْٓ ٗكٛ فٝهٕٛ  ،اٞيَرٟ ُٜ

= 
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 ،ٚبايسدٛع لىل نٜٕٛا ايٓابػ١ تبني إٔ ٖرا افضةتعُاٍ ٚزن و َٛقةع ٚاسةد   
   صبطٝططَٔ اي :(112)ٖٛ قٍٛ ايٓابػ١

ِٝ َنَٓةة١ٖ ايةةِدازٜ      ُعُٛدةةٛا ٖفش ّٝةةٛا يةةُْٓع

 

ٟٝ ٚأسذةاٜز؟   ٕ  َٔ ُْْر  (113)َاذا ُتًشّٝٛ

َاذا( اضِ اضت ٗاّ و ضبٌ ْؿةب َ عةٍٛ بة٘ َكةدّ ٚدٛبةا عًة٢ اي عةٌ        ة)ف 
ِٟ غ٤ٞ ذبٕٝٛ :ٚا ع٢ٓ (114)(ذبٕٝٛ)  ؟أ

 أٚ ْهةس٠ َٛؾةٛف١،   ،امسةا َٛؾةٛف   صبُةٛع ايرتنٝةب   إٔ ٜهٕٛ :افضتعُاٍ ايجاْٞ
 صٛافسطَٔ اي :قٍٛ ايػاعسٚعًٝ٘  ،فٝعٌُ فٝ٘ َا قبً٘

 ََٝ٘كِتٖأض ةةةة َ ُْةةةةًَا ع اذ ٢ َ ةةةةَعةةةةن 

 

 (115)َٞٝٓةةةة٦َٔبْ  َبِٝةةةةػ ُُا٘يبَ َْٔهةةةةيٖٚ  

ٚ   ٚيريو عٌُ فٝٗا َةا قبًةٗا.   ٘؛عًُتغ٦ٝا نعٞ  :أٚ ،٘أٟ: نعٞ ايرٟ عًُت 
 ٜسن ٖرا افضتعُاٍ و نٜٛإ ايٓابػ١.

ٚتعةسال   ،َجال ،ّٜٛ ازبُع١ فذٛاب٘: ؟َت٢ د٦  :ٍٛكت ،ضراٍ عٔ ايصَإ (َت٢) .>

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
= 

 (.2/160اْعس: ايٓػس و ايكسا٤ات ايعػس)َٔ افضتعُاٍ ا ٍٚ و افعتباز ا ٍٚ 
 .2/132ايًباال و عًٌ ايبٓا٤ ٚاإلعساال يًعهربٟ :اْعس -111
ٔ   ،48، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف233نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف -112  ،ٚغسي ايدٜٛإ يطةٝف ايةدٜ

 .37ٚأمحد ايهاتب ف 
َٕ ٛا :عٛدٛا -113 ُٟ  ،َا ادتُع َٔ آثاز ايداز :ٚايد١َٓ ،ق ٛا ٚاْع َةا ٜهةٕٛ سةٍٛ اشبُٝة١      :ٚايّٓةْر

ًٜٕب َٔ َٔ زفاق٘ إٔ حيٝٛا ناز َٔ ٜٗٛاٖا، ثةِ ٜٓهةس عًة٢ ْ طة٘      ٚا ع٢ٓ:  ٓع َا٤ ا ٕس.
)اْعةس: غةسي نٜةٛإ ايٓابػة١ يهةسّ ايبطةتاْٞ        يطةا٥ٌ.  ايٛقٛف ع٢ً اآلثاز؛ لذ ف لدابة١ عٓةدٖا  

 .(37ٚأمحد ايهاتب ف  ،ٚغسي ايدٜٛإ يطٝف ايدٜٔ ،48ف
ؾ١ً  (ذبٕٝٛ)ٚمج١ً  ،ٚجيٛش إٔ تهٕٛ )َا( ٚسدٖا اضت ٗا١َٝ َبتدأ، ٚ)ذا( َٛؾٛي١ اربا -114

َا ايرٟ ذبْٝٛ٘؟ ٖٚرا ع٢ً افضةتعُاٍ ا ٍٚ َةٔ    :ٚايتكدٜس ،ٚعا٥د ايؿ١ً ضبرٚف ا ٛؾٍٛ
 افعتباز ا ٍٚ.

، 84/ 1، ُٖٚةع اهلٛاَةع   5/ 2َػةين ايًبٝةب    1/405ضةٝبٜٛ٘   اْعس: ،غري َعسٚف قا٥ً٘ -115
ٚيهٔ ْب٦ةٝين   َ ًَُْع  نُا ب٘ا ع٢ٓ: نعٞ ايرٟ عًُت٘ فإْٞ ضأتكٝ٘ يعًُٞ  .444ٚاشبصا١ْ زقِ 

ٖٓةا َٛؾةٛي١ أٚ    (ذا)، فإٕ (َاذا عًُ )ايػاٖد: و  ،مبا غاال عين ٚعٓو يفا ٜأتٞ ب٘ ايدٖس
 ْهس٠ َٛؾٛف١.
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يً عٌ ايرٟ بعدٖا، ٚلذا ٚقع بعةدٖا   (َ عٛف فٝ٘)و ا جاٍ ايطابل ظسف شَإ 
ائ  ەئ    :عبٛ قٛي٘ تعةاىل  ،ٚافضِ بعدٖا َبتدأ َراس ،ناْ  اربا َكدَا ،اضِ

 و نٜٛإ ايٓابػ١ اضتعُاٍ. (َت٢) ةٚ  ٜسن ي. ص658 :طايبكس٠ ەئ

 :شٜد أٚ عُسٚ أٚ عبٛ ذيةو : فذٛاب٘ ؟عٓدى َْٔ  :تكٍٛ، ضراٍ عُٔ ٜعكٌ( َٔ ) .=
 .:فسع أٚ ضٝف: ٍاكٜٚف 

َ سن٠ٙ غري  َسنبة١  إٔ تهٕٛ : : أسدُٖا(116)ُٚتطتعٌُ و ايعسب١ٝ ع٢ً منٕني
 ؟َٔ ذا :إٔ تسنب َع )ذا( فٝكاٍ :َع غريٖا، ٚاآلاس

ٚتكةع و ا ٛاقةع    ،إٔ تهةٕٛ )َةٔ( افضةت ٗا١َٝ َ ةسن٠ٙ غةري َسنبة١       :ايُٓط ا ٍٚ
 ٚازبس، ع٢ً ايت ؿٌٝ اآلتٞ:   ،ٚايٓؿب ،ايسفع :اإلعساب١ٝ ايجالث١

 ٚذيو فُٝا ٜأتٞ: ،أٚف: َٛقع ايسفع

ٌِ ْ   ذال .أ  ْٔ أاٌل يةو: فة   َهةس ٠ٚ عبةٛ   ٚ قع بعد ٖا اْضة ْٔ(ة)َ ة ٚافضةِ ايٓهةس٠    ،َُْبت ةدأ  َ 
   بعٗدٖا ارب.

ٌِ َ ْعٜسف١ عبٛ لذا ٚقع بعدٖا .ال  ْٔ ش ٜةدٌ ) اض ٚافضةِ ا عسفة١   ، َكةدّ  فٗةٞ اةرب   (َ 
   .بعدٖا ا ب سافضِ َبتدأ ٖٚٞ  ٚعٓد ضٝبٜٛ٘ بعدٖا َبتدأ َراس،

ٌٌ لذا  .ز  ْٔ قاّ) :عبٛ ،ارب ٚازب١ًُ بعدٖا ،فٗٞ َبتدأ ،فشّٖٚقع  بعد ٖا َفع  .(؟َ 
ْٔ أ٘نسّ  عًْٝا؟   :عبٛ ،ٚقد اضتٛف٢ َ عٖٛي٘ ،لذا ٚقع بعدٖا فعٌ َتعدٍّ .ن   َ 

 ٚذيو فُٝا ٜأتٞ: ،ثاْٝا: َٛقع ايٓؿب

ٌُ َت عدٍّلذا  .أ  ٌٍ ب٘، عبٛ:ٚ ،ٚقع  بعدٖا فع ٞ  َ ٘ عٛ ْٗ َْ   نإ ٚاقعٙا عًٝٗا ٖف ْٔ ٖا٘نس   ؟َ 
َْٛف اربٙ لذا ٚقع بعدٖا فعٌ ْاقـ .ال  و ضبٌ ْؿب اةربا   (َٔ) فتهٕٛ ،  ْٜطت

 َٔ نإ أاٛى؟: عبٛ ،هلرا اي عٌ ايٓاضخ

 ٚذيو فُٝا ٜأتٞ: ،ثايجا: َٛقع ازبس

ْٔ)لذا ضبك   .أ  ْٔ َس ْزت ؟ ٚعبٛ :عبٛ ،حبسف دس (َ  فُٝٔ تسغةُب إٔ ٜهةٕٛ    :مب 
 فُٝٔ تس٣ اشبري؟َٚعو؟ 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .227/ 1ايًُع و ايعسب١ٝ فبٔ دين  -116
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ْٔ)لذا ُضَبك   .ال  ْٔ عٓدى :عبٛ ،مبكاف (َ ٍَ  ؟غالُّ 

  ٕ ْٔ ) ٚبايسدٛع لىل نٜٛإ ايٓابػة١ تةبني أ ٚزن اضةتعُاهلا و ضبةٌ زفةع     (َ ة
 :َٛقعنيٚذيو و  ،يٛقٛع اضِ ْهس٠ بعدٖا ؛فكط

 صهاٌَطَٔ اي :(117)قٍٛ ايٓابػ١ :ا ٛقع ا ٍٚ

َْٖٓةةُد آٜ ةة١ٙ        ٔ ُْةةس ٚ ْبةة ْٔ َُْبًَةةٌؼ ع   َ ةة

 

ٔ  ايَِٓؿةةٝش ١َ ٖنْجةةس ٠ٗ اإلْْةةر ازٜ    ََةة  ٚ(118) 

ْٔ)فة  ٚفاعً٘ قُري َطترت فٝة٘ ٜعةٛن    ،ٖٚٛ اضِ فاعٌ ،ارب (َُْبًٌَؼ)ٚ ،َبتدأ (َ 
ْٔ) لىل  َ عٍٛ ب٘ فضِ اي اعٌ. (عُسٚ)ٚ (َ 

ْٔ ٖذاٙ و غعسٙ و قؿٝد٠ :ا ٛقع ايجاْٞ ٍ  ،ٜسن بٗا ع٢ً َ  ٔ  :(119)فٓساٙ ٜكةٛ  طَة
 صايٛافس

ًُةةةةا  ْٔ َُْبًةةةةٌؼ عٓٔةةةةٞ ُاص ْٜ  ٖأف َ ةةةة

 

ْٜٗسٟ  ِْ ٜ ةةْسع ً َؾةة ٕ  اٞيةةَرٟ ٖيةة  (120)ٚ ش ِبةةا

ْٔ)فة  ٚفاعً٘ قُري َطترت فٝة٘ ٜعةٛن    ،ٖٚٛ اضِ فاعٌ ،ارب (َُْبًٌَؼ)ٚ ،َبتدأ (َ 
ْٔ) لىل    َ عٍٛ ب٘ فضِ اي اعٌ. (اصميا)ٚ (َ 

ْٔ) ٚ  تسن  .ٚف و ضبٌ دس و نٜٛإ ايٓابػ١ ،و ضبٌ ْؿب (َ 

 )َٔ( افضت ٗا١َٝ َسنب١ َع )ذا( إٔ تهٕٛ :ايُٓط ايجاْٞ

ْٔٚ إٔ )َا( -فُٝا ضبل-ذنسُت  ربتؿإ َةٔ بةني أمسةا٤ افضةت ٗاّ      ()َ 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ٔ  76، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف128نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف -117  ،، ٚغسي ايدٜٛإ يطةٝف ايةدٜ
 (: )نجس٠ اإلْرازنجس٠ اإلْعراٜز( َهإ: )ٚو زٚا١ٜ ابٔ ايطهٝ ، 37ٚأمحد ايهاتب ف 

ٚتٓبٝة٘   ،عةرب٠  :ٚآٜة١  ،ٖٛ عُسٚ بٔ ا ٓرز بٔ َا٤ ايطُا٤ أسد ًَٛى اسبةري٠  :عُسٚ بٔ ٖٓد -118
 ٚلْراز.

ٔ    58، ٚنسّ ايبطتاْٞ ف85نٜٛإ ايٓابػ١ فبٔ ايطهٝ  ف -119  ،، ٚغةسي ايةدٜٛإ يطةٝف ايةدٜ
 .45ٚأمحد ايهاتب ف 

ٚنإ اصِٜ ٚشِبةإ ابٓةا ضةٝاز قةد أعاْةا بةدزا بسٚاٜتُٗةا         ،بدز بٔ سصاش قد ٖذا ايٓابػ١نإ  -120
  :فٝكٍٛ بعد ٖرا ايبٝ ، غعسٙ ٚاضتشطاُْٗا ي٘

ِْ فةةةةإْٔ  ٞ قةةةةد أتةةةةاْٞ َةةةةا ؾةةةةٓعت
 

ُِ َةةةٔ غةةةعٜس بةةةدزٜ   َٚةةةا ِٚغةةة     شت
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نةايهالّ َةع    -ٖٓةا -)َٔ ذا( ٚ)َاذا( ٚايهالّ  :فٝكاٍ ،جبٛاش ٚقٛع )ذا( بعدُٖا
ْٔ ذ ا)ٚ  ٜسن ٖرا ايُٓط )َا( َٔ سٝح افعتبازات ٚافضتعُافت.  و نٜٛإ ( َ 

 .ايٓابػ١

ُّٓٗا َعٓة٢ اهلُةص٠ لف      ،ٖرا فإْٗةا   (أٍٜةا )ٚمجُٝع أمسا٤ افضت ٗاّ َبِٓٝة١ٚ يتكة
ٌٍ)ْٚكَٝكٗا ٖٚٛ  (بعٌ ) ع٢ً ْعريٖا ٖٚٛ ْ ًَُٖ ْٗا ُس؛ َعسب١ٚ  ِْٗةا ف تٓ ةٟو    (ن

ٚاإلقاف١ٗ َٔ أسهاّ ا مسا٤ فإذا يصَة  عازقةْ     ؛عٔ اإلقاف١َ نُا ف ٜٓ ٞهإ عٓٗا
ٛ  ع٢ً بٓا٥ٗاَا فٝ٘ َٔ َع٢ٓ اسبسف فًِ   :(121)ُٜك

ِٕ أنا٠ٖ افضت ٗاّٜ هلا ؾةدُز ايهةالّ لْذ ناْة      ٌُ و افضت ٗاّٜ َا قبًٖ٘   ٚف ٜ ْعُ
ْٔ فًٛ أعًُة   فٝٗةا َةا قبًٖٗةا يؿةازت ٚضةٕٙا ٚذيةو         ،ت ُٝد و ازب١ًُ َع٢ًٓ   ٜٗه

 .(122)يفتٌٓع

 اخلامتة

 ... ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً اامت ا سضًني أَا بعد ،اسبُد هلل أٚف ٚآَاسا

فبعد ٖرٙ ازبٛي١ َةع أضةًٛال افضةت ٗاّ و نٜةٛإ ايٓابػة١ ايةربٝاْٞ ميهةٔ        
 زؾُد أِٖ ايٓتا٥ر و ايٓكاط اآلت١ٝ:  

إٔ ايٓابػ١ اضتعٌُ أضًٛال افضت ٗاّ و غةعسٙ عًة٢ ايٓشةٛ ا طةتعٌُ و      .5
َُٚق ٚ  ربتًف َع٘ ،نالّ ايعسال ع  فُٝا بعد َطةتٓب١ٕٙ َةٔ   ايكٛاعد اير 
يفا ٜدٍ ع٢ً إٔ ايٓابػ١ نإ ف ٜٓطةر نالَة٘ لف عًة٢ َٓةٛاٍ      ؛نالّ ايعسال

 اي ؿاس١.

سٝةح لٕ ية٘  ابعةا ااؾةا قا٥ُةا       ؛َٔ ا ضايٝب اي سٜةد٠  إٔ أضًٛال افضت ٗاّ .6
فتهةٕٛ   ؛ٚ ًب اي ِٗ ايرٟ ٖةٛ ؾةٛز٠ ذٖٓٝة١ تتعًةل بةا  سن      ،ع٢ً افضتعالّ

ًّٛزا  فتهٕٛ تؿدٜٙكا. ؛ٕٛ ازب١ًُأٚ تتعًل مبكُ ،تؿ

ٕٝ أاةةس  ،إٔ افضةةت ٗاّ قةةد ٜهةةٕٛ سكٝكْٝةةا  .7  ،نايتعذةةب ،ٚقةةد خيةةسز لىل َعةةا
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .2/134ايًباال و عًٌ ايبٓا٤ ٚاإلعساال يًعهربٟ :اْعس -121
 .2/132ايًباال و عًٌ ايبٓا٤ ٚاإلعساال يًعهربٟ :اْعس -122
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 ٚغري ذيو.   ،ٚا َس ،ٚافضتبٕا٤ ،ٚايٓ ٞ ،ٚايتٛبٝخ ،ٚايتكسٜس ،ٚاإلْهاز

ٚذيو  ا هلةا َةٔ ضة١ًٕ تةأثري      ؛إٔ أنٚاَت افضت ٗاّ جيب إٔ تتؿِدز  مجًتٗا .8
فةال بةِد إٔ ٜهةٕٛ هلةا      ؛سٝح ُتخٜسد٘ َٔ اشبربٜة١ لىل اإلْػةا١ٝ٥   ؛و ا ضًٛال

 سكٛز بازش عٔ  سٜل ايتؿّدز.

ايبةد٤  ٚذيو  ٕ ا كؿٛن َةٔ افضةت ٗاّ    ؛إٔ ُٖص٠ افضت ٗاّ ٖٞ أؾٌ أنٚات٘ .9
ٚذيةو ٜٓاضةب٘    ؛ سٜةل ؾةٛت قةٟٛ ففة  يالْتبةاٙ     بإثاز٠ اْتباٙ ا خا ب عٔ 

ٍٟ ا    جملٗٛز.اضتعُاٍ اهلُص٠ بؿٛتٗا افْ ذاز

 ،ؿةدٜل ٚايدفية١ عًة٢ ايت   ،تٓ سن ُٖص٠ افضت ٗاّ باستُاٍ ايدفي١ ع٢ً ايتؿةٛز  .:
ِٕ( ٚعًة٢    ،ٚعًة٢ ايػةسط   ،سةسف ايعٕةف   نُا تٓ سن بايداٍٛ ع٢ً ٚعًة٢ )ل

 ايٓ ٞ.  

 نٕٚ ايتؿٛز ٚايتؿدٜل ا ٓ ٞ.   ،تٓ سن )ٌٖ( بايدفي١ ع٢ً ايتؿدٜل ا ٛد ب .;

ّٛز نٕٚ ايتؿدٜلربتـ أمسا٤ افضت ٗاّ بايدفي١ ع٢ً اي .>  تؿ

َةا عةدا اضةِ    . إٔ مجٝع أمسا٤ افضت ٗاّ َب١ٝٓ يتكُٓٗا َع٢ٓ ُٖص٠ افضةت ٗاّ  .=
ٍٟ( فٗٛ َعسال.  افضت ٗاّ )أ

ٍٟ)تٓ سن  .52 ٚذيةو   ؛ٚدةْسا  ،ْٚؿةبا  ،زفعةا  :َٔ بني أمسا٤ افضت ٗاّ بةاإلعساال  (ٖأ
فأقةةع   غةةبٗ٘  ؛ ٕ اإلقةةاف١ َةةٔ اؿةةا٥ـ ا مسةةا٤؛  الشَتٗةةا ياقةةاف١

ٔ .   ؛باسبسف  فًِ ُْٜب

ٍٟ( ع٢ً ا ع٢ٓ حبطب َا ُتكاُف ليٝ٘ .55 ٌ فكد تدٍ ع٢ً عا ؛إٔ نفي١ )أ أٚ  ،قة
ٕ غري عاقٌ، أٚ عًة٢ شَةإ،     ،حبطةب َةا ُتكةاُف ليٝة٘     ؛أٚ سةدخ  ،أٚ َهةا

فًهةٌ اضةِ َٓٗةا نفيتة٘      ،فإٕ نفيت ٗا َباغس٠ ؛خبالف بك١ٝ أمسا٤ افضت ٗاّ
 اشباؾ١.  

ْٔ)ٚ (َا)ربتـ  .56 افضت ٗاَٝتإ َٔ بني أمسا٤ افضت ٗاّ جبةٛاش ٚقةٛع )ذا(    (َ 
ْٔ ذا( فُٝهٔ اعتبةاز ٖةرا ايرتنٝةب نًُةتني     :فٝكاٍ ،بعدُٖا فتهةٕٛ   ؛)َاذا( ٚ)َ 

 ،ٚ)ذا( بعد نةٌ َُٓٗةا لَةا َٛؾةٛي١    ني َبتدأ، نٌ ََٔ )َا( ٚ)َٔ( افضت ٗاَٝت
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أٚ امسةا   ،ٗاّاضةِ اضةت    :ٚميهٔ اعتباز ايرتنٝب ن١ًُ ٚاسد٠ ،ٚلَا لغاز١ٜ ارًبا
 أٚ ْهس٠ٙ َٛؾٛف١. ،َٛؾٛف

 ٚباهلل ايتٛفٝل.
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 قائنة املصادر واملراجع

 بسٚا١ٜ س ـ عٔ عاؾِ. ،ايكسإٓ ايهسِٜ

5.   ٟ  :ايٕبعة١ ايجايجة١   ،اهل٦ٝة١ ا ؿةس١ٜ ايعاَة١ يًهتةاال     ،أضاع ايبالغة١ يًصطبػةس
5=<9.ّ 

َرضطةة١  عبةةد اسبطةةني اي تًةةٞ. ن :ذبكٝةةل ا ؾةةٍٛ و ايٓشةةٛ فبةةٔ ايطةةساز. .6
   ّ.>>=5: ايٕبع١ ايجايج١ ،بريٚت ،ايسضاي١

 (http://www.alwarraq.com) َٛقع ايٛزام يًك  ،ا َجاٍ .7
ٕ  ،ناز ازبٓإ بةريٚت  ط:ا ْطاال يًطُعاْٞ،  .8  - ةٖة  >582ايٕبعة١ افٚىل   ،يبٓةا

5=<< ّ   

 ،صبُٛعة١ َةٔ احملككةني   ذبكٝةل   ،ًِصبٝدٟي َٔ دٛاٖس ايكاَٛع تاز ايعسٚع .9
 ت.(. )ن ناز اهلدا١ٜ ط:

 .ّ=:=5بريٚت  ط: َهتب١ يبٓإ، .ايتعسٜ ات يًػسٜف ازبسداْٞ .:

ٕ    ل:ذبكٝتٛقٝض ا كاؾد ٚا طايو يًُسانٟ،  .;  :، طعبد ايةسمحٔ عًةٞ ضةًُٝا
 ّ>622 -ٖة >586ا ٚىل  :ايٕبع١ ،ناز اي هس ايعسبٞ

<.    ٞ  ايةةةةٛزامَٛقةةةةع يًُةةةةسانٟ  ،ازبٓةةةة٢ ايةةةةداْٞ و سةةةةسٚف ا عةةةةاْ
(http://www.alwarraq.com) 

َٓػٛزات اذبةان ايهتةاال    .سبطٔ عباع ،سسٚف ا عاْٞ بني ا ؾاي١ ٚاسبداث١ .=
   ّ.6222 :نَػل ،ايعسال

 َٛقةةةةةةةع ايةةةةةةةٛزام ،اصاْةةةةةةة١ ا نال، يعبةةةةةةةد ايكةةةةةةةانز ايبػةةةةةةةدانٟ .52
(http://www.alwarraq.com) 

 بريٚت. ،ناز ؾانز ط: ،نسّ ايبطتاْٞذبكٝل ٚغسي:  ،نٜٛإ ايٓابػ١ .55

 .بريٚت ،ناز اي هس: ط، غهسٟ فٝؿٌل: ذبكٝ ،نٜٛإ ايٓابػ١ ؾٓع١ ابٔ ايطهٝ  .56

، نَػةل  ،ناز ايكًِ ط: سطٔ ٖٓداٟٚ. ن :ذبكٝل ضس ؾٓاع١ اإلعساال فبٔ دين. .57
 ّ.9>=5، ايٕبع١ ا ٚىل

ٟ    ،ايتٛقٝضغسي ايتؿسٜض ع٢ً  .58 ، ناز ايهتةب ايعًُٝة١   ط: يًػةٝخ اايةد ا شٖةس
 .6222ّ -ٖة5865 ،ايٕبع١ ا ٚىل، يبٓإ، بريٚت

http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/


 مجال مصطفى ناصفد. 

   السنة  32العدد 
422 

ناز ايٕال٥ةع يًٓػةس    :ضبُد ضبٞ ايدٜٔ عبد اسبُٝد ط ل:ذبكٝ ،غسي ابٔ عكٌٝ .59
 ايكاٖس٠. ٚايتٛشٜع،

يهاتب، َٓػةٛزات ناز َهتبة١   ٚأمحد ا غسي نٜٛإ ايٓابػ١ يطٝف ايدٜٔ ايهاتب، .:5
 بريٚتاسبٝا٠، 

َٓػةٛزات داَعة١ قةاز     ،ٜٛضف سطةٔ عُةس   ل:غسي ناف١ٝ ابٔ اسبادب، ذبكٝ .;5
 .ْٜٛظ بٓػاشٟ

ٟ ي ،يؿشاي تاز ايًػ١ ٚؾشاي ايعسب١ٝا .>5 ذبكٝةل: أمحةد عبةد ايػ ةٛز     ، ًذةٖٛس
 ّ ;>=5 - ٖ  ;582ايٕبع١ ايسابع١  ،بريٚت ،ناز ايعًِ يًُالٜني ط:، عٕاز

ضبُةٛن ضبُةد    :كٝةل ذب ٞ،ُد بةٔ ضةالّ ازبُشة   حمل ،ايػعسا٤ بكات فشٍٛ  .=5
 .دد٠ ،غانس: ناز ا دْٞ

 َٗدٟ ا خصَٚٞ. .ْكد ٚتٛدٝ٘ ن و ايٓشٛ ايعسبٞ .62

ٟ يً ريٚش، ايكاَٛع احملةٝط  .65  :ايٕبعة١ ايجاْٝة١   ،َؿةٕ ٢ ايبةابٞ اسبًة     ط:، آبةان
 ّ.96=5. ٖة5;57

 ،ناز ٚا٥ٌ يًٓػةس  ط:. ضٓا٤ ايبٝاتٞ .ن ،قٛاعد ايٓشٛ ايعسبٞ و ق٤ٛ ْعس١ٜ ايٓعِ .66
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، ناز ايهتةةب ايجكافٝةة١ :، طفةةا٥ص فةةازع :ذبكٝةةل ،فبةةٔ دةةين ،ايًُةع و ايعسبٝةة١  .:6
 ّ.6;=5 :ايهٜٛ 

6;.   ٟ ٟ    .ذبكٝةل ن  ،ا تبع و غسي ايًُةع يًعهةرب َٓػةٛزات   ،عبةد اسبُٝةد ايةصٚ
 .داَع١ قاز ْٜٛظ بٓػاشٟ

 .ا  ؿٌ يًصطبػسٟ. ط: ناز ازبٌٝ بريٚت .>6

 .بريٚت، ناز اي هس :يٝاقٛت اسبُٟٛ، ط ،َعذِ ايبًدإ .=6
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