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  أثر التوجيه النحوي يف الشواهد الشعرية

 عمر مفتاح سويعد .أ

   .ٚبعد ،ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ضبُٕد ٚآي٘ ٚصرب٘ ،اسبُد هلل ٚذدٙ

 ،ؾإٕ ن٬ّ ايعسب َصدز عظيِٝ َئ َصي از ا٫ذجحي د ٚا٫ضجػيٗ ا ب يًػي١      
 ُٜٚكصد ب٘ َ  ُأثس عِٓٗ َٔ غعس ْٚثيس قبيٌ االضي٬ّ ٚبعيدٙ ن  إٔ ؾطيدس ا٭يطي١ٓ      

ٚيكد اضجأثس ايػعس ب ٖجُ ّ ايٓري ٠ ٚايًػيٜٛو ْٚي ٍ    ٚغٝٛع ايًرٔ  ،هثس٠ املٛيدٜٔب
مل حي ٚيٛا ايؿصٌ بيو ايػيعس ٚايٓثيس ق يكعٝيدِٖ     =نعح بِٗ ع٢ً ايسغِ َٔ أِْٗ 

 .  (1)+يًكٛاعد ٚا٫ضجد٫ٍ ع٢ً صٖرجٗ 

ؾهٌ َ  ج ٤ ق ايكسإٓ ايهسِٜ َئ ويٛاٖس يػٜٛي١ ٚعبٜٛي١ ٚصيسؾ١ٝ ُجٔعيٌ       
 (2)٫ٚ غساب١ ق ذيو ؾكد ُْكيٌ عئ ابئ ْب يي٘     ،دّا ع٢ً صرجٗ  ٚٔذحِّٝجٗ ايػعس غ ٖ

 ،ٚاسُبحيخ ٫ ي٪ذير ن٫ َٓي٘    ،َٔ ؾطٌ ايٓظِ إٔ ايػيٛاٖد ٫ ُيٛجيد ن٫ ؾٝي٘   = :قٛي٘
     ٕ  ،قي ٍ ايػي عس   :أعين إٔ ايعًُ ٤ ٚاسبهُي ٤ ٚايؿكٗي ٤ ٚايٓريٜٛو ٚايًػيٜٛو ٜكٛييٛ

 ،ؾع٢ً ٖرا ؾ يػي عس ٖيٛ صي ذحل اسُبٖحي١     ،ٚايػعس قد َأَي٢ ب٘ ،ٖٚرا نثرْي ق ايػعس

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .ازب َع١ ا٭مسس١ٜ   
 .243َٔ أضساز ايًػ١ ص -1
ٞ      ،ٖٛ عبد ايعصٜص بٔ ضبُد بٔ ْب ي٘ -2 ايصيٌ نيريو بي بٔ     ،َئ غيعسا٤ ضيٝـ ايدٚيي١ اسبُيداْ

 ،2/090ٜٓظيس: ٚؾٝي س ا٭عٝي ٕ     .404ُٙٚيٛق ببػداا ض١ٓ  ،ٖي233ٚيد ض١ٓ  ،ايعُٝد َٚدذ٘
 .031 ،2/034ٚغرزاس ايرٖحل  ،093
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 .  (3)+ٚايػعس ٖٛ اسُبٖح١

ٚيعٌ ا٫عجُ ا ع٢ً ايػعس ق ا٫ذجحي د ٚا٫ضجػيٗ ا بي٘ إٚ ايٓثيس ٜسجي       
 ٖٕ ي١ ايٓثيس    =ن  أ ٕٖ ييرٗنس املٓظيّٛ أٜطيس َئ ييرٗنس       ،زٚا١ٜ ايػيعس أاٗم َئ زٜٚا ٚأ
َئ اذجُ يي٘ ق امليسٟٚ َئ     ٚإٔ اذجُ ٍ ايجػٝري ٚايجبدٌٜ ق ايػعس أقيٌ   ،املٓثٛز

 .  (4)+ايٓثس

ٚأذرٖٚ  َئ َٓ بعٗي     ،ؾ مل ا٠ ايًػ١ٜٛ مجعٗ  ايعًُ ٤ َٔ َص ازٖ  ا٭ص١ًٝ
 ،يجهيٕٛ َعٝي زّا ُٜكي ع عًٝي٘     ؛ايص ؾ١ٝ اشب ي١ٝ َٔ غٛا٥حل ايُعح١ُ َٚٔ ع ا١ٜ ايًرٔ

   .ٚغٛاٖد ُٜرجٗخ بٗ  ع٢ً صر١ ايكٛاعد ٚض١َ٬ ا٭ذه ّ

ٖيٛ ذنيس ا٭ايي١    = :هي زّ َعٓي٢ ا٫ضجػيٗ ا بكٛيي٘    ع٢ً أبٛ امل .ٚقد أٚضس ا
 .  (5)+أٟ اييت ُيب٢ٓ عًٝٗ  ٖرٙ ايكٛاعد ،ايٖٓص١ٖٝ امل٪ند٠ يًكٛاعد ايٓر١ٜٛ

نذٕ ؾ يػ ٖد ايػعسٟ ٖٛ َ  ٜطجدٍ ب٘ ايٓرٟٛ ع٢ً صير١ ايك عيد٠ ايٓرٜٛي١    
ٝيد  ٚعيدّ اسب  ،ُٚأيئصّ ايػيعسا٤ ب يطيري عًٝٗي      ،ٚٚضعٗ  َعٝ زّا يًػ١ اييت مت يكعٝدٖ 

ؾ يػعس ايعسبٞ ايؿصٝس ق عصيس ا٫ذجحي د ٜيأيٞ بعيد ايكيسإٓ ايهيسِٜ َئ         ،عٓٗ 
 ،ٚقد ُقطُِِّت غٛاٖدٙ ن  قٝ ضي١ٝ ٚمس عٝي١ ٚغي ذ٠    ،ذٝث ا٫ذجح د ٚا٫ضجػٗ ا ب٘

ٚأذس٣ قيد ُزٟٚ   ،ْٚ هل  ْصٝحل ٚاؾس َٔ ايجػٝري ٚايٗصِٓ  أذٝ ّْ  الثب س ق عد٠ عب١ٜٛ
ي س طبجًؿي١   ش َئ ايٓريٜٛو ايبصيسٜو عبي ٠ ُعسؾيٛا بجػيٝري       ٚقيد بيسٖ   ،بعطٗ  بسٜٚا

أٚ بإْهي ز زٚاٜجٗي  ني ملوا ٚايصجي د      ،ايسٚاٜ س ايػعس١ٜ ٚنص٬ذٗ  يجٛاؾل ايك عيد٠ 
ِ  -ؾ١ ن  ذيو ن ٕ ايػعسا٤ حيسصٕٛ ب الض  ،ٚا٭صُعٞ عًي٢   -ق ْظيِ قصي ٥دٖ

٭ٕ  ؛إٔ ٜٓأٚا بٗ  عٔ ايًيٗح س اشب صي١ ايييت يجُٝيص بٗي  ايب٦ٝي١ احملًٝي١ احمليدٚا٠        
َٚ  ٖيرا ٫ ٜطيجطٝ  اييج ً      ،ايػ عس ٜطُس ق اْجػ ز قصٝدي٘ ذ زد ذدٚا ب٦ٝج٘

َٔ يأثري هلحج٘ عًٝ٘ ب يه١ًٝ ٖٚرا َ  ٜٓبػٞ أذرٙ ق ا٫عجبي ز عٓيد يكعٝيد ايكٛاعيد     
   .ٚايدزع ايًػٟٛ ع ١َ ،ايٓر١ٜٛ ذ ص١

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .340االَج ع ٚامل٪اْط١ ص -3
 .224َدزض١ ايهٛؾ١ ص -4
 .341أصٍٛ ايجؿهري ايٓرٟٛ ص -5
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ِٖ نٕ ا٭ِٖ َٔ ذيو نً٘ ٖٛ إٔ نثريّا َٔ ايػيٛاٖد ايػيعس١ٜ يٝطيت بدزجي١      ث
ٚنمني  ايهيثري َٓٗي  أبٝي س      ،اذد٠ َٔ ذٝث ايجٓكٝس ٚا٫بجع ا بٗ  عٔ ايب١٦ٝ احملًٝي١ ٚ

ثييِ نٕ ٖييرٙ ايػييٛاٖد يييأثسس بعييد٠ عٛاَييٌ ٜٓبػييٞ  ،ٚقييد ٫ ُٜعييسف ق ٥ًييٗ  ،ٜجُٝيي١
ِ  ٜسج  بعطٗ  ن  ايب١٦ٝ نُ  قًٓ  ،٬َذظجٗ  َٚي    ،ٚبعطٗ  اٯذس ن  ايسٚا٠ أْؿطيٗ

ِ   ٚق١ً ايطبط  ،قد ٜصٝبِٗ َٔ ايٓطٝ ٕ يجٗ ٖٚيرا بطبعي٘ ُٜي٪ثس ق     ،ذجي٢ ضي ٤س زٜٚا
ٜٚي٪اٟ ن  يعيدا آزا٤ ايٓري ٠ ٚيٛجٝٗي يِٗ ٚاذجُي ٫يِٗ ايٓرٜٛي١        ،صر١ ايػيٛاٖد 

ق -ٖيٞ أْٗي     ،ع٢ً إٔ يجًو ايػٛاٖد ذطسّا آذيس = :يرا ٜكٍٛ عب ع ذطٔ ،ذٛهل 
ٚيهيٕٛ ايي٬ّٝ عًي٢ يػي س      ،قد متثٌ هلح س عسب١ٝ َجع زضي١  -نثري َٔ ادب ٖ يٗ 

ْٕ عًي٢ ايبًبًي١ ايًػٜٛي١     ،ُٚيط م يجأٜٝد آزا٤ عب١ٜٛ َجٓ قط١ جب ١ٜٓقدمي١ َ  ،ؾٗٞ َٔعيٛا
ٚيًيو   ،ٚبي ْب يًؿٛضي٢ ق ايجعيبري    ،ٚٚض١ًٝ يًرري٠ ٚايػو ق اضج ٬ص ايكٛاعد
 .(6)+أَٛز ٜػهٛ َٓٗ  أْص ز ايًػ١ ٚامل ًصٕٛ هل 

ٍُ ق ايػيعس  ٥ًي٘  ٚاذيج٬ف ْطيب١ ايػي ٖد يك     ،ٚمم  ٜ٪ثِّس ق ايػٛاٖد ا٫ْجر 
نَي  يعيدّ متٗثيٌ املٓجريٌ      ،َٚ  ٜرتيحل ع٢ً ذيو َٔ ذؿي ٤ ايطيٝ م ق نيثري َٓٗي     

ٚنَ  ٭ٕ ا٭بٝ س املٓجر١ً ٚامل جًيـ ق ْطيبجٗ  ٭نثيس َئ      ،يًُك ّ ٚازبٛ ايٓؿطٞ
٫ٚ ُٜٛجد هل  َ  ٜٛضِّس ضٝ قٗ  بصٛز٠ دبعيٌ ايكي ز٨    ،غ عس غ يبّ  َ  يهٕٛ َبجٛز٠

ؾؿكيدإ ايطيٝ م يي٘ أنيو ا٭ثيس ق يعيدا        .ق ٥ًيٗ   ٜكط  ايػو ب يٝكو ملعسؾ١ َيساا 
بٌ ٖيٛ اييرٟ مسيس ب يعدٜيد َئ ا٫ذجُي ٫س        ،ا٫ذجُ ٫س ٚايجٛجٝٗ س االعساب١ٝ

ٚن ٕ ضببّ  ق يطٛز و ٖس٠ االعساب ق ايعسبٝي١ نُي  ٜيس٣ ذييو اييدنجٛز       ،ايٓر١ٜٛ
عبد اجملٝيد ع بيدٜٔ اييرٟ بيٖٝٔ إٔ ةبٝعي١ االعيساب وي ٖس٠ْ جي ٤س عًي٢ َساذيٌ           

   :َعكِّبّ  ع٢ً بٝت اَس٨ ايكٝظشَٔ ايطسٜ ز ،ٚازج س

 ؾييي يّٝٛ أغيييسِب غيييري َُطيييجركحل 

 

   ٌُ  (7)نمثيييييّ  َييييئ اهلل ٫ٚ ٚاغييييي

ٚيهٓي٘ ٚزا   ،ؾي )أغسِب( ذك٘ ق ايٓظ ّ ايٓريٟٛ امليأيٛف إٔ ُٜسؾي    = :بكٛي٘ 
أٚ بعب ز٠ أام َبّٓٝ  عًي٢ ايطيهٕٛ نُي  ُٜبٓي٢ ايؿعيٌ املطي زع عًي٢         ،ٖٓ  صبصَّٚ 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .0/8ايٓرٛ ايٛاق  -6
ٚايسٚاٜي١ ق اييدٜٛإ    .3/240 ،0/34ٚاشبصي ٥    ،4/304ٚايهجي ب   ،348ق اٜٛاْ٘ ص -7

 .)ؾ يّٝٛ ُأضك٢(
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 .  (8)+َثٌ ٖرٙ املٛاض  ق َعظِ ايًػ س ايط ١َٝايطهٕٛ ق 

   :َٚثٌ ذيو يًبٝد شَٔ ايه ٌَز قٛي٘

 ييييييٖساى أَهٓييييي١ نذا مل َأِزَضيييييٗ   

 

 (9)أٚ ٜسيبِط بعض ايٓؿيٛع ا َٗي    

نُ  أضهٔ اَس٨ ايكيٝظ ايؿعيٌ    ،ؾكد أضهٔ ايػ عس ايؿعٌ املط زع )ٜسيبِط( 
ُٔع  ن٫ أُْٗ  ُز ،املط زع )أغسِب( ٫ٚ ضبٌٝ الضه ُْٗ  ٚاضُجػيٗٔد بُٗي     ،ٜٚٔ  نُ  ُضي

ذٝث ْصيت ذسن١ نٌ َئ   ،ع٢ً جٛاش يطهو املجرسى نذا اججُعت ؾٝ٘ اسبسن س
َٚثًيُٗ  ق ذييو    ،ٚنريو ا٭َيس ق بٝيت يبٝيد    ايسا٤ ٚايب ٤ ٚايػو ق ن١ًُ ٚاذد٠

ٚ)ٜسيبِط( ربؿٝؿّ  نُ  ُيطيهٔ ايطي ا    َثٌ )عِطد( ؾُطهِّٓت ايب ٤ ٚايط ٤ َٔ )أغسِب(
   .عِطد(َٔ )

ٚايكٍٛ عٓدٟ َ  ق ي٘ ضيٝبٜٛ٘ ق جيٛاش يطيهو    = :ٚعٔ ذيو ٜكٍٛ ايطرياق
ٚقيد ذهي٢ قيّٛ َئ ايٓريٜٛو إٔ نيثريّا َئ ايعيسب          ،ذسن١ االعيساب يًطيسٚز٠  

َِهِ  :ُٜطييهِّٕٓٛ ٫ّ ايؿعييٌ نذا ايصييٌ بٗيي  اهليي ٤ ٚاملييِٝ ٚايهيي ف نكٛييي٘    أْيي  أنييس
ُِهِ  .  (10)+ٚأعظ

ٕٛ ق نجيبِٗ َئ ييدٕ ضيٝبٜٛ٘ ن  َٜٛٓي       َٚٔ ايػٛاٖد اييت يٓ ٚهل  ايٓرٜٛي 
ٖٛعت أٚجٗٗ  ايٓر١ٜٛ ،ٖرا    :قٍٛ ايػ عسشَٔ ايبطٝطز ،ٖٚٞ مم  يعداس زٚاٜ يٗ  ؾجٓ

 َيئ ٜؿعييٌ اسبطييٓ س اهلُل ٜػييهسٖ  

 

    ٕٔ  (11)ٚايػييس ب يػييس عٓييد اهلل َييث٬

ٚقد اضجػٗدٚا ب٘ ع٢ً جصّ املط زع ٚضكٛط ايؿ ٤ َٔ جٛاب ايػيسط قٝ ضيّ     
ٌ      ع٢ً َ  ج ٤ ق  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ    :ايكسإٓ ايهيسِٜ َئ َثيٌ قٛيي٘ عيص ٚجي

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .21َدذٌ ن  ايٓرٛ ايعسبٞ ق ض٤ٛ ايًػ س ايط ١َٝ ص -8
ٚايصي ذ  ق ؾكي٘    ،218 ،40ٚصب يظ ثعًيحل ص  ،0/34ٚاشبص ٥   ،202ق اٜٛاْ٘ ص -9

 .340ايًػ١ ص
 .042صَ  حيجٌُ ايػعس َٔ ايطسٚز٠  -10
 ،0/431َٚعيي ْٞ ايكييسإٓ يًؿييسا٤  ،0/424ايبٝييت َٓطييٛب سبطيي ٕ بيئ ث بييت ق ايهجيي ب  -11

نُ  ُْطحل يعبد ايسأ بٔ ذط ٕ بئ ث بيت    ،3/33ٚاملكجطحل يًُوا  ،3/380اشبص ٥  
 ،312 ،083 ،010 ،004 ،0/18َٚػييين ايًبٝييحل  ،9/3ق غييسا املؿصييٌ ٫بيئ ٜعييٝؼ  

 .3/10 ٚاهلٛاَ  344 ،320 ،492 ،483 ،3/484
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 ز081 :شايبكس٠ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

نُ  ٜس٣ املوا أْ٘ ٫ اذيج٬ف بيو    ،َؾَرِرُف ايؿ ٤ َٔ جٛاب ايػسط ضسٚز٠ْ
 .(12)٭ْ٘ ٫ ٜصًس ؾٝ٘ ايجكدِٜ ؛ايٓرٜٛو ق أْ٘ ع٢ً نزاا٠ ايؿ ٤

َثًُي  ييسااٚا ق ْطيبج٘ ن      ٚاٖاع٢ ا٭صُعٞ إٔ ايٓرٜٛو صٓعٛا ٖرا ايبٝت
 :ٚإٔ ايسٚا١ٜ ايصرٝر١ ٖٞ ،أنثس َٔ غ عس

 (13)َيئ ٜؿعييٌ اشبييري ؾيي يسأ ٜػييهسٙ  

ْٔ    ؛ٚعيٖدٙ َيساٚااّ   ،ٚقد زٖا ايبػدااٟ ق اشبصا١ْ ااِّع ٤ ا٭صُعٞ ذاى  ٭ْي٘ ةعي
 ،، ٚق َػين ايًبٝحل اضجػٗد ابٔ ٖػ ّ بٗرا ايبٝت مثي ْٞ َيساس  (14)ق ايسٚا٠ ايعدٍٚ

 ،إٔ مج١ً )اهلُل ٜػهسٖ ( جٛاب غسط ذرف َٓٗي  ايؿي ٤ يًطيسٚز٠ ايػيعس١ٜ     ٚاعجو
ٍَ َٔ ق ٍ ٚقيد أٖنيد ابئ     .نْ٘ جٛاْب ع٢ً نضُ ز ايؿ ٤ نُ  ق اٯ١ٜ ايطي بك١  :ٚزٖا قٛ

ٚيًٛاييدٜٔ: َجعًيل بٗي      ،)ُنٔجحَل(يٖػ ّ زأٜ٘ ايص ٥حل بإعساب )ايٛص١ُٝ( ْ ٥حل ؾ عٌ يي 
ًُٝٛٔص :ٜسٙٚجٛاب ايػسط ضبرٚف يكد ،ٚيٝظ ذوّا  .(15)ؾ

ٚا٫ضجػٗ ا بٗ  ع٢ً جٛاش يكيدِٜ   ،َٚٔ ايػٛاٖد اييت اٖجِ ايٓرٜٕٛٛ بجرًًٝٗ 
 :قٍٛ ايػ عسشَٔ ايبطٝطز ،ايجُٝٝص ع٢ً ع ًَ٘

َٟ ا٭َييي٬  ضيييٖٝعُت ذصَيييٞ ق نبعييي ا

 

َٞ اغيجع٬      (16)َٚ  ازعٜٛت ٚغيٝبّ  زأضي

   :شَٔ املجك زبز ٚقٍٛ اٯذس 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ٚقد ْطيحل مج عي١ َئ ايٓريٜٛو َيِٓٗ ابئ ٖػي ّ ٚايعيٝين          .32 ،3/33ٜٓظس: املكجطحل  -12

 :ٚشعِ إٔ ايسٚا١ٜ ،ذرف ايؿ ٤ ذج٢ ق ايػعس ٚايطٝٛةٞ ن  املوا أْ٘ َٓ 
 َٔ ٜؿعٌ اشبري ؾ يسأ ٜػهسٙ

س ٜٓظي  .ٚاذجي ز إٔ ربيسد ا٭بٝي س عًي٢ ذيرف ايؿي ٤       ،ؾ ملوا مل ميٓ  ذرف ايؿ ٤ ق ايػعس
 .3/444ُٖٚ  اهلٛاَ   ،0/083املػين 

 .308ٜٓظس: ايٓٛااز ٭بٞ شٜد ا٭ْص زٟ ص -13
 .2/98ٜٓظس: اشبصا١ْ  -14
 .0/004ٜٓظس: املػين  -15
 .3/300ٚذ غ١ٝ ايصب ٕ  ،3/424ٚزا ايبٝت ب٬ ْطب١ ق املػين  -16



 أثر التوجيه النحوي يف الشواهد الشعرية

 جملة اجلامعة األمسرية
422 

 أْؿطييييّ  يطٝييييحُل بٓٝييييٌ املٓيييي٢   

 

 (17)ٞ املٓييٕٛ ٜٓيي اٟ جٗيي زا  ٚااعيي 

حبٝث ٜجكدّ ايع َيٌ   ،ؾطٝبٜٛ٘ ٜس٣ ضسٚز٠ ايرتيٝحل بو ايجُٝٝص ٚع ًَ٘ َطًكّ  
 ،عّْٛ  يصيٝحل شٜيد   :ؾ٬ جيٛش ايكٍٛ ،ضٛا٤ ن ٕ ؾع٬ّ أٚ امسّ  ج َدّا ،ق ايجُٝٝص عًٝ٘

ٕ    :٫ٚ ْؿطّ  ةبت ٚنريو ٫ جيٛش ٕ    ،مسٓيّ  عٓيدٟ َٓيٛا عًي٢   ،٫ٚ ُبيٓسّا عٓيد قؿٝيصا
أَ  نذا ن ٕ ايع ٌَ َع٢ٓ غيري ؾعيٌ ؾ َجٓي ع     .ٚقؿٝصٕا ُبٓسّا ،عٓدٟ َٕٓٛا مسّٓ  :سيكدٜ

 .  (18)يكدِٜ َعُٛي٘ عًٝ٘ و ٖس، َٚٔ ب ب أٚ  يطعـ ع ًَ٘

ٚٚاؾكيٛا   ،ٚقد ؾٖسم نثري َئ ايٓريٜٛو بيو متٝٝيص املؿيسا ٚمتٝٝيص ازبًُي١       
ٚأَي  متٝٝيص    ،ضٝبٜٛ٘ ع٢ً َٓ  يكيدِٜ متٝٝيص املؿيسا عًي٢ ع ًَي٘ ن٫ ق ايطيسٚز٠      

 .(19)ة ب ْؿطّ  شْٜد :عبٛ ،ازب١ًُ ؾكد أج شٚا يٛضط٘ بو ايؿعٌ َٚسؾٛع٘

ؾكيد ذٖيحل ابئ عصيؿٛز ن       :غري إٔ يكدمي٘ ع٢ً ايؿعٌ ٚايع ٌَ ؾٝ٘ ذ٬ف
٭ٕ ايٓ صحل يي٘ ييٝظ    ؛ضٛا٤ ن ٕ ايؿعٌ َجصسؾّ  أٚ غري َجصسف ،عدّ جٛاشٙ َطًكّ 

 .  (20)ٚنمن  ٖٛ ازب١ًُ بأضسٖ  ،ايؿعٌ

ٚنثري َئ ايهيٛؾٝو    ،ايهط ٥ٞ ٚأبٛ عثُ ٕ امل شْٞ ٚاملوا ٚازبسَٞٚذٖحل 
نُي  ٚزا   ،ن  جٛاش يكدِٜ ايجُٝٝص ع٢ً ع ًَ٘ بػسط إٔ ٜهٕٛ ايع ٌَ ؾع٬ّ َجصيسؾ ّ 

قيٍٛ   ،ٚمم  ج ٤ بسٚاٜ س َجعدا٠ ن ٕ هلي  أثسٖي  عًي٢ ايػي ٖد     ،ق ايبٝجو ايط بكو
   :شَٔ ايطٌٜٛز ايػ عس

 بٗييي أيٗحيييس يًٝييي٢ بييي يؿسام ذبٝ  

 

 (21)َٚيي  نيي ٕ ْؿطييّ  بيي يؿسام يطٝييحل 

 )غٝبّ ( ع٢ً ع ًَ٘ )يطٝيحل( ٚ ؾ يػ ٖد ق ا٭بٝ س ايط بك١ يكٗدّ ايجُٝٝص)ْؿطّ ( 
ٖٚٛ عٓيد مجٗيٛز ايٓريٜٛو     ،ٚاغجعٌ زأضٞ غٝبّ  ،يطٝحل ْؿطّ  :)اغجعٌ( ٚا٭صٌٚ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
١ ٚذ غيٝ  ،3/31ٚغسا غٛاٖد املػين  ،3/424ايبٝت َٓطٛب يسجٌ َٔ ة٧ٝ ق املػين  -17

 .3/300ايصب ٕ 
 .0/414ٚذ غ١ٝ اشبطسٟ ع٢ً ابٔ عكٌٝ  ،3/34ٜٓظس: غسا املؿصٌ  -18
 .0/343ٜٓظس: ُٖ  اهلٛاَ   -19
 .323ٜٓظس: املكسِّب ص -20
ٖٛ يكيٝظ بئ املًيٛا     :ٚقٌٝ ،ٖٛ ٭عػ٢ ُٖدإ :ٚقٌٝ ،ايبٝت َٓطٛب ن  امل بٌ ايطعدٟ -21

 .309 ،0/308 ٚايدزز ايًٛاَ  ،0/130ٜٓظس غسا ابٔ عكٌٝ  .ايع َسٟ
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   ضسٚز٠ غعس١ٜ يٝظ ن٫ٖ

 ،ج ٤ شْٜد زانبي ّ  :ًٓ  َث٬ّنذا ق= :ٚقد زٖا ابٔ ٜعٝؼ ع٢ً اجملٝصٜٔ يريو بكٛي٘
ٚأَي  نذا   ،ٚبكٞ املٓصٛب ؾط١ً ؾح ش يكدمي٘ ،ؾكد اضجٛؾ٢ ايؿعٌ ؾ عً٘ يؿظّ  َٚع٢ٓ

 ،ة ب شْٜد ْؿطّ  ؾكد اضجٛؾ٢ ايؿعٌ ؾ عً٘ يؿظيّ  ٚمل ٜطيجٛؾ٘ َئ جٗي١ املعٓي٢      :قًٓ 
 .  (22)+ؾًريو مل جيص يكدِٜ املٓصٛب نُ  مل جيص يكدِٜ املسؾٛع

 :ج د إٔ ايسٚا١ٜ ايصرٝر١ ق بٝت ايػ ٖد ٖٞٚذنس أبٛ نضر م ايص

 (23)َٚ  ني ٕ ْؿطيٞ بي يؿسام يطٝيحلُ    

 :نُ  ْكٌ أبٛ اسبطٔ ا٭ذؿؼ إٔ ايسٚا١ٜ ق اٜٛإ ا٭عػ٢ ٖٞ 

 أيييي٪ذٕ ضييي٢ًُ بييي يؿسام ذبٝبٗييي   

 

 (24)ٚمل يييو ْؿطييٞ بيي يؿسام يطٝييحل 

 َٚنٕ صٖرِت ايسٚاٜجي ٕ ؾكيد اٖيجي  عًي٢ ييٛزط      ،ٚع٢ً ٖرا ؾ٬ غ ٖد ق ايبٝت 
زٓاّا -يرا ٜكيٍٛ ابئ ٫ٖٚا    ،ايػٛاٖد يججؿل َ  َ  أٖصًٛٙ َٔ قٛاعد ايٓر ٠ ق ذبسٜـ

ٚييريو   ،ٚيسٜٚي٘ عًي٢ َيرٖبٗ     ،نٕ ايسٚا٠ قد يػِّٝس ايبٝت ع٢ً يػجٗ = :-ع٢ً املوا
أ٫ ييس٣ إٔ ضيٝبٜٛ٘ قيد ٜطجػيٗد ببٝيت ٚاذيد        ،نثسس ايسٚاٜ س ق ايبٝيت ايٛاذيد  

 .  (25)+؟يٛجٛٙ غج٢

َٚي  نثيس٠    ،٘ إٔ يػ١ ايساٟٚ قد يٛاؾل يػ١ ايػ عس ٚقد رب يؿٗ ٚمم  ٫غو ؾٝ
   .ايسٚاٜ س ق ايبٝت ايٛاذد ن٫ ايٌٝ ع٢ً ذيو

َٔ     ْٚظسّا يًجكٝد بطسٚز٠ يكدٜس ايؿعٌ بعد أاٚاس ايػيسط   ُٔ ٖػي ّ ابي ذٖطيأ ابي
 :شَٔ ايطٌٜٛز َ يو ق نج شي٘ يكدِٜ ايجُٝٝص ع٢ً ؾعً٘ َجُث٬ّ بكٍٛ ايػ عس

 

 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .3/34غسا املؿصٌ  -22
 .3/34ٜٓظس: املصدز ايط بل  -23
 .0/208ٜٓظس: ايدزز ايًٛاَ   .ايبٝت يٝظ ق اٜٛإ ا٭عػ٢ -24
 .00ا٫ْجص ز ٫بٔ ٫ٖٚا ص -25
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 نذا املييس٤ عٝٓييّ  قييٖس بيي يعٝؼ َثسٜيي ّ 

 

َٔ ب الذط ٕ ني ٕ َُيرَُٖ      (26)ٚمل ُِٜع

   :ٚبكٍٛ اٯذسشَٔ ايطٌٜٛز 

 زاِاُس مبثيييٌ ايطِّيييٝد ْٗيييٕد َكًٖيييٕ 

 

 (27) ٤ّ ذبًٖبيي نُييٕٝؼ نذا ٔعطؿيي ٙ َيي   

   :ٚبكٍٛ آذسشَٔ ايطٌٜٛز 

 ٚيطيييُت نذا َذِزعيييّ  أضيييُٝل بطييي زعٕ   

 

 (28)َٔ ُِٜطيسٔ  -عٓد ايٖجعٗطس-٫ٚ ٜ ٥ٕظ  

ٖٛش يكدِٜ ايجُٝٝص ع٢ً ؾعً٘  ُِ أاا٠َ    ؛ؾ بٔ َ يو ج ٭ْ٘ ٜس٣ جٛاش إٔ ًٜيٞ ا٫ضي
جدا٥ٝي١ اضيِ   ٚقد يػيين اب = :يرا ٜكٍٛ ق ايجطٌٗٝ عٔ )نذا( ،ايػسط ع٢ً اعجب زٙ َبجدأ

 .(29)+بعدٙ عٔ يكدٜس ؾعٌ ٚؾ قّ  يٮذؿؼ

ٖرا نج ب اسبسٚف ايييت ٫ َيَكيٖدّ   = :ٖٚرا خب٬ف َرٖحل ضٝبٜٛ٘ ايرٟ ٜكٍٛ
ٌَ ٚاعًِ إٔ ذيسٚف ازبيصا٤ ٜكيُبس    = :ٜٚ٪ند ع٢ً ذيو بكٛي٘ ،(30)+ؾٝٗ  ا٭مس ٤ُ ايؿع

 .  (31)+إٔ يجكٖدّ ا٭مس ٤ُ ؾٝٗ  قبٌ ا٭ؾع ٍ

 ،ضٛا٤ ني ٕ ؾعي٬ّ   ،َجصسف اَجٓ  ايجكدِٜ عٓد ازبُٝ  أَ  نذا ن ٕ ايع ٌَ غري
َٔ شٜدّا زج٬ّ أٚ ني ٕ غيري    ،زج٬ّ َ  أذطئ شٜيداّ   :ؾ٬ جيٛش إٔ ْكٍٛ ،عبٛ: َ  أذط

 .ازُّٖ  عٓدٟ عػسٕٚ :ٛش إٔ ْكٍٛؾ٬ جي ،عبٛ: عٓدٟ عػسٕٚ ازُّٖ  ،ؾعٌ

ٝي٘ عٓيد   يهٓ٘ ميجٓ  يكيدِٜ ايجُٝٝيص عً   ،ٚزمب  ن ٕ ايع ٌَ ق ايجُٝٝص َجصسؾّ 
ٛ  ،ٚذيو نذا ن ٕ ايع ٌَ يؿظ١ )نؿي٢(  مجٝ  ايٓرٜٛو ؾي٬   ،نؿي٢ بصٜيٕد زجي٬ّ    :عبي

٭ْي٘ مبعٓي٢    ؛ٚعًي١ ذييو   ،جيٛش يكدِٜ )زج٬ّ( ع٢ً )نؿ٢( ٚنٕ ن ٕ ؾع٬ّ َجصسؾّ 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ٚنييريو ق ذ غيي١ٝ  ،3/4ٚق غييسا غييٛاٖدٙ  ،3/424ايبٝييت ٚزا بيي٬ ْطييب١ ق املػييين  -26

 .3/303ايصب ٕ 
، 3/30، ٚغيسا غيٛاٖدٙ   3/424املػيين  كسّٚ ايط ، ٖٚٛ َٔ غٛاٖد ايبٝت يسبٝع١ بٔ َ -27

 .0/249، ٚن ؾ١ٝ ابٔ َ يو 3/303ٕ ٚذ غ١ٝ ايصب  ،3/289ٚغسا ايجطٌٗٝ 
 .0/133ٚزا ب٬ ْطب١ ق غسا ابٔ عكٌٝ  -28
 .94ايجطٌٗٝ ص -29
 .2/000ايهج ب  -30
 .2/003املصدز ايط بل  -31
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، ٚزمبي  يكيٖدّ   (32)َ  أنؿ ٙ زجي٬ّ  :نذ املع٢ٓ ،ٖٚٛ ؾعٌ ايجعححل ،ؾعٌ غري َجصسف
 قٍٛ ايساجص: نُ  ق ،ع٢ً ع ًَ٘ ٖٚٛ اضِ ج َد

 ْٚ ُزْييييي  مل ُٜيييييَس ْييييي زّا َثًُٗييييي  

 

 (33)قيييد عًُيييِت ذاى َعيييد  نًٗٗييي    

   .ٚذيو ضسٚز٠ َٔ ضسٚزاس ايػعس ايِّؿ قّ  

ٚاذجًؿيت ذٛهلي     ،َٚٔ ايػيٛاٖد ايػيعس١ٜ ايييت ذظٝيت ب ٖجُي ّ ايٓريٜٛو      
ٚذييو َئ ذي٬ٍ قيٍٛ      ،َ  يٓ ٚيت ايعطـ ع٢ً َعُٛيٞ عي ًَو  ،آزا٩ِٖ ايٓر١ٜٛ
 :جك زبزايػ عسشَٔ امل

ِّٕ عًٝيييييو ؾيييييإٕ ا٭َيييييٛز  ٖييييي

 

ِّ االيييييييي٘ َك اٜسٖييييييي     بهييييييي

 ؾًيييييييٝظ بهيٝيييييييو َٓٗٝٗييييييي    

 

 (34)٫ٚ ق صييييٕس عٓييييو َأَٛزٖيييي  

   :ٚقٍٛ أبٞ اٚاا االٜ اٟ شَٔ املجك زبز 

ٌٖ اَييييس٨ٕ ذبطييييبو اَييييسأّ    أنيييي

 

 !(35)ْٚيييي ٕز يٖٛقييييد ب يًٝييييٌ ْيييي زا   

عطيـ عًي٢   أٟ  ،ٚعطـ )ْ زّا( ع٢ً )اَسّأ( ،ذٝث عطـ )ْ ٕز( ع٢ً )اَس٨ٕ( 
ؾٗيٛ عطيـ اثيٓو عًي٢ عي ًَو       ،ٚع٢ً املؿعيٍٛ ايثي ْٞ َثًي٘    ،املؿعٍٛ ا٭ٍٚ َثً٘

ٚاملػيٗٛز عئ ضيٝبٜٛ٘ َٓي  َثيٌ ٖيرا        .)ذبطبو(ٚ نض ؾ١ )نٌ( :ُٖٚ  ،طبجًؿو
ٚييبعِٗ امليوا ٚابئ     ،ْٚكٌ أبيٛ جعؿيس ايٓري ع ازبيٛاش     ،ايٓٛع َٔ ايعطـ َطًكّ 

 .(36)َرٖحل ايهط ٥ٞ ٚايؿٖسا٤ ٚايصج د ٖٚٛ ،ٚأج شٙ ا٭ذؿؼ ،ٚابٔ ٖػ ّ ،ايطٓساد
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .132 ،0/133ٜٓظس: غسا ابٔ عكٌٝ  -32
 .2/329ٚاملك صد ايٓر١ٜٛ  ،0/311 ْطب١ ق غسا ا٭ومْٛٞ ب٬ -33
ٚنييريو ق غييسا أبٝيي س ضييٝبٜٛ٘    ،0/14ايبٝجيي ٕ َٓطييٛب ٕ يٮعييٛز ايٖػييِّٓٞ ق ايهجيي ب    -34

ُْٚٔطيحل ئبِػيس بئ ذي شّ ق      ،3/13 ،2/330ٚق غسا غيٛاٖد املػيين    ،0/334يًطرياق
 .4/091ب٬ ْطب١ ق املكجطحل ٚٚزا  ،ٚمل أعثس عًٝ٘ ق اٜٛاْ٘ ،2/013ايعكد ايؿسٜد 

ٚقد ْطحل يعدٟ بئ شٜيد    ،0/11ٚايهج ب  ،010ٚا٭صُعٝ س ص ،242ٚزا ق اٜٛاْ٘ ص -35
 .2/34ق ايه ٌَ ق ايًػ١ ٚا٭اب 

ٚايه َيٌ ق ايًػي١    ،0/333ٚغيسا أبٝي س ضيٝبٜٛ٘ يًطيرياق      ،22 ،0/20ٜٓظس: ايهجي ب   -36
ٚغسا ابئ عكٝيٌ    ،3/19ايٓرٛ ٚا٭صٍٛ ق  ،34 ،2/34ٚنريو  ،339 ،0/338ٚا٭اب 

0/390. 
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ِّش إٔ يكٍٛ ؾُرٖحل ضٝبٜٛ٘ َٗٗ = :٫ ُٜح  ؛+َ  أبٛ شٜٓحل ذاٖبّ  ٫ٚ َك١ُّٝ أ
ِّش إٔ يكٍٛ ،٭ْٗ  يٝطت َٔ ضبب٘  ،+َٖس شْٜد بعُٕسٚ ٚبهْس ذ يٕد= :نُ  ٫ ُٜح

يهٔ ا٭ذؿؼ َٚٔ ذٖحل َرٖب٘ أج شٚا ذيو ضبجحِّو  ،ب يعطـ ع٢ً ايؿعٌ ٚايب ٤
ٖٛش ؾٝٗ  ايعطـ ع٢ً ع ًَو ، ٭بٝ س ايط بك١ب ٖٚٞ  ،ٚقد ذنس املوِّا ي٘ قسا٠ّ٤ ج

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ    ٺڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ   :قٛي٘ يع  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڤ

 .(37)ز5-3 :شازب ث١ٝ چ       ڇ

ٕٖ(       ؾحعٌ )آٜ س( ق َٛض  ْصحل ٚذؿطيٗ  يجي ٤ ازبُي  ؾرًُيٗ  عًي٢ )ن
ٖٚيرا ممي  اعيرتل عًٝي٘ امليوا ٫ٚ       ،ٚعطـ )اذج٬ؾّ ( ع٢ً )ق( ،َٚعَطؿٗ  ب يٛاٚ

 .  (38)٭ْ٘ يٝظ مبٛض  ضسٚز٠ ؛ٜساٙ ق ايكسإٓ ج ٥صّا

 ،ٚايكٍٛ ب زبٛاش َطًكي ّ  ،ايكٍٛ ب ملٓ  َطًكّ  :ؾرصٌ ق ٖرٙ املطأي١ َراٖحل
ضيٛا٤   +نٕ ق اييداز شٜيدّا ٚاسبحيس٠ٔ عُيساّ    = :َٚٔ يبعي٘ جييٛش  ؾع٢ً زأٟ ا٭ذؿؼ 

ٖٚيرا مي ثيٌ ايبٝيت     ،أن ٕ اجملسٚز َجكيدَّ  عًي٢ املعطيٛف عًٝي٘ أّ َجيأذسّا عٓي٘      
ٚعطيـ يؿظي١    ،ايط بل ايرٟ عطـ ؾٝ٘ ايػ عس يؿظ١ )ق صسّا( ع٢ً )آيٞ( اجمليسٚز٠ 

 .)َأَٛزٖ ( ع٢ً )َٓٗٝٗٗ ( املسؾٛع١

 :ايصطبػيسٟ َئ ذي٬ٍ ذبًًٝي٘ يكٛيي٘ يعي         ٚمٖمٔ َٓ  ايعطـ امليرنٛز 

  ٻ  ٻ  پ  ٻٱ  ٻ جعًَت اييٛاٚاس ع ةؿي١   = :بكٛي٘ ز2-0 :شايػُظ ِٕ ن
ِ     ،ٚقعَت ق ايعطـ ع٢ً ع ًَو ـْ عًي٢ )نذ( املٓصيٛب١ بُأقطي ٕٖ )نذا( عطي  ،ٜعين أ

ـْ ع٢ً ايػُظ امل ؿٛض١ بٛاٚ ايكطِ ٚمل  ن ٕ ؾعٌ ايكطيِ ٫   ،ٚامل ؿٛض س عط
ٚاٚ ايكطِ خب٬ف ايب ٤ ص زس نأْٗ  ٖٞ ايٓ صب١ اشب ؾطي١ ؾهي ٕ ايعطيـ    ُِٜرنُس َ  

 .  (39)+ع٢ً َعُٛيٞ ع ٌَ

 :ٚمم  ٚزا َٔ ايػٛاٖد ق ٖرا ايب ب قٍٛ أبٞ ايٓحِ ايعحًٞ شَٔ ايسجصز
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

. ًي٢ املٛضي ، ٚقيسأ ايبي قٕٛ بسؾعٗي      ْصيبّ  ع  +آٜي س =قسأ اص٠ ٚايهط ٥ٞ بهطس ايج ٤ ق  -37
 .240، ٚضساد ايك ز٨ ص010ايطب  ص ٜٓظس: ايجٝطري ق ايكسا٤اس

 .0/339ٜٓظس: ايه ٌَ ق ايًػ١ ٚا٭اب  -38
 .4/313ايهٖػ ف  -39
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 أٚصيييُٝت َييئ بيييٖس٠ قًبيييّ  ُذيييٓساّ   

 

 (40)ب يهًييحل ذييريّا ٚاسبُيي ٠ غييٓسا    

   :ٚبكٍٛ ايػ عسشَٔ ايطٌٜٛز 

ٗٞ َٞ املهِّييي  أَييي  يصٚجييي١ٕ :ؾكييي ٍ يييي

 

ٞ   ،ؾطيييبْ    (41)ٚأَييي  ُذًٖييي١ٕ ؾثُييي ْ

َٖ ( يٝطت َئ ايعطيـ   = :ق ٍ أبٛ اسبطٔ ا٭ذؿؼ  ٕٖ )أ ٚؾٝ٘ عٝحْل آذس ٖٚٛ أ
 ،ٚقد أجس٣ )ُذ١ًٖ( بعدٖ  َُحساٖ  بعد ذسف ايعطـ ا٬ّ عًي٢ املعٓي٢   ق غ٤ٞ

 .  (42)+ٚشب١ًٕ نرا يصٚج١ٕ نرا :ؾهأْ٘ ق ٍ

ِّٝ٘       = :ٜٚعكِّحل املوا ع٢ً ذييو بكٛيي٘   ٚق ٖيرا ايػيعس عٝيحْل ٖٚيٛ َي  ٜطي
ـَ )ُذًٖي١( عًي٢ ايي٬ّ اشب ؾطي١ )يصٚجي١(      ؛ايٓرٜٕٛٛ ايعطـ ع٢ً ع ًَو  ،٭ْ٘ عَط
َٖس عبد اهلل بصٜيٕد ٚعُيْسٚ    :ًٜٚصّ َٔ ق ٍ ٖرا إٔ ٜكٍٛ ٚعطـ )مث ّْٝ ( ع٢ً )ضب (

 .(43)+ٚذ يٕد ؾؿٝ٘ ٖرا ايُكِبس

ٚيٛجٝٗ يِٗ َي  يٓ ٚييِت    ،٤ ايٓر ٠َٚٔ ايػٛاٖد ايػعس١ٜ اييت يعداِس ؾٝٗ  آزا
   :٫ّ ا٫ضجػ ث١ نُ  ق قٍٛ ايػ عسشَٔ ايبطٝطز

ٍٔ يٝيييّٛ ا٭زبعييي ٤ أََييي     ٜييي  َيًسِّجييي 

 

 (44)َٜٓؿٗو ُِٜرٔدُث يٞ بعد اي٢ٗٗٓ ةسبي   

 :ٚقٍٛ آذس شَٔ ايٛاؾسز 

 يهيييييٖٓؿين ايٛغييييي ٠ُ ؾيييييأشعحْٛٞ

 

 (45)ؾٝييي  َيًٖٓييي ع يًٛاغيييٞ امُلطييي ٔع 

   :ملدٜدزٚقٍٛ املًٌٗٗ شَٔ ا 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .402، ٚايػعس ٚايػعسا٤ ص2/30اب يه ٌَ ق ايًػ١ ٚا٭ٚا ،00/041ٜٓظس: ا٭غ ْٞ  -40
 .0/339ب٬ ْطب١ ق ايه ٌَ  -41
 .0/339ايه ٌَ ق ايًػ١ ٚا٭اب  -42
 .0/339ايه ٌَ ق ايًػ١ ٚا٭اب  -43
ُْٚطحل يعبد اهلل بٔ َطًِ بٔ جٓدب اهلريٞ  ،4/341َٜٓطحل يًر زث بٔ ذ يد ق املكجطحل  -44

َٚعحييِ ايبًييدإ   ،3/304و ق زغبيي١ اٯَييٌ  ٚنييري ،403، 3/401ق صبيي يظ ثعًييحل  
 .2/093، ٚب٬ ْطب١ ق ايه ٌَ ق ايًػ١ ٚا٭اب 0/000

ٚبي٬ ْطيب١ ق ايه َيٌ ق ايًػي١ ٚا٭اب      ،يكٝظ بٔ ُذزٜيس  3/301ْطب٘ ضٝبٜٛ٘ ق ايهج ب  -45
2/098. 
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 ٜييي  َيَبهيييٕس أْػيييسٚا ييييٞ ُنًٝبييي ّ    

 

َٔ ايؿيييساُز؟   َٔ أٜييي  (46)ٜييي  َيبهيييٕس أٜييي

ٚأَي    ،ٖٚرا َٓ٘ ٚعٝيد ٚيٗدٜيد   ،ؾ ضجػ ث بِٗ يُٝٓػسٚا ي٘ نًٝبّ = :ق ٍ ضٝبٜٛ٘ 
 .  (47)+ؾإمن  اضجػ ث بِٗ هلِ ،ٜ  َيبهس أٜٔ أٜٔ ايؿساُز؟ :قٛي٘

   :َُٜٚٓػد ٖرا ايبٝت شَٔ ايه ٌَز

ِٜٔييييي  َيعَِٓييييي١ اهلل ٚا  ٭قيييييٛأّ نِّٗييييي

 

َٕ َئ جي زٔ    ُِع   (48)ٚايص سبو ع٢ً ٔض

 .  (49)ٜ  قّٛ يع١ٓ اهلل ٚا٭قٛاّ نًِٗ :ؾهأْ٘ ق ٍ ،ؾي )ٜ ( يػري ايًع١ٓ 

إٔ ضيٝبٜٛ٘ ٜيصعِ إٔ ٖيرٙ ايي٬ّ ايييت ي٬ضيجػ ث١       = :ٜٚرنس املوا زأّٜ  َؿي اٙ 
ُٔ ٌْ مبٓصي١ ا٭يـ اييت َئبو ب هل ٤ ق ايٛقـ نذا أزاَس إٔ ُيط ؾإمني  ٖيٞ    ،  بعٝيداّ ايٝ

ٚيهيئ  ،عًيي٢ غييري ايٓدبيي١ !ٜيي  قَٛيي ٙ :ٚذيييو قٛيييو ،ي٬ضييجػ ث١ مبٓصييي١ ٖييرٙ اييي٬ّ
 .  (50)+ي٬ضجػ ث١ َٚد ايصٛس

  ٍ ٚايكيٍٛ نُي    = :ٚق ٖرٙ املطأي١ ٜجؿل املوا َ  ضٝبٜٛ٘ ٜٚس٣ زأٜي٘ ؾٝكيٛ
٭ْٗي  ٔشٜيدِس ق    ؛ؾيإذا ٚصيًَت ذيرؾَت اهلي ٤     ،ؾُرًٗ  عٓد ايعسب ضبٌ ٚاذد ،ق ٍ

 ،ؾيإذا ٚصيًَت أغٓي٢ َي  بعيدٖ  عٓٗي        ،يٛقـ شبؿ ٤ ا٭يـ نُ  ُيصاا يبٝي ٕ اسبسني١  ا
ٍ  ،ٜٚ  شٜدّا ٫ يؿعٌ ،ٜ  قَّٛ  يع يٛا :يكٍٛ ٖٚيٛ َكبيٌ    ،ٜي  َيصٜيد   :٫ٚ جيٛش إٔ يكيٛ
نمني  ٜكي ٍ ذييو يًبعٝيد أٚ      ٖٚٛ َعيو  ،ٜ  شٜداٙ :ٚنريو ٫ جيٛش إٔ يكٍٛ ،عًٝو

ٚ ٜ  َيص :ؾإٕ قًَت ،َُٜٓب٘ ب٘ ايٓ ٥ِ ٛ    نطيسَس ايي٬ّ ق )عُيسٚ(    ،ٜٕد ٚٔيعُيٕس  ؛ٖٚيٛ َيدُع
ٛٓ ٚامليدعٛ نيٝي٘     ؾًُي  عطؿيَت    ،٭ْو نمن  ؾجرَت اي٬ّ ق )شٜد( يجؿصٌ بيو امليِدُع

٭ْييو نذا عطؿييَت عًٝيي٘ غيي٦ّٝ  صيي ز ق َثييٌ  ؛عًيي٢ )شٜييد( اضييجػَٓٝت عيئ ايؿصييٌ
 .  (51)+ذ ي٘

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .3/304َٔ غٛاٖد ايهج ب  -46
 .املصدز ايط بل -47
 .2/098ب٬ ْطب١ ق ايه ٌَ  -48
 .2/098: ايه ٌَ ق ايًػ١ ٚا٭اب ٜٓظس -49
 .املصدز ايط بل -50
 .2/098ايه ٌَ ق ايًػ١ ٚا٭اب  -51
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 :شَٔ ايبطٝطز ْٚظري ٖرا ق اي٬ّ َ  اضجػٗد ب٘ غ يحل ايٓر ٠ قٍٛ ايػ عس

 ٜبهٝييَو ْيي ٤ٕ بعٝييُد ايييداز َُِػييرتبْ    

 

ٕٔ ٔيًعحييحلٔ   ٍٔ ٚٔيًٗػييٖب  ًُِهٗييٛ  !(52)ٜيي  َي

إٔ  (53) ؾُيرٖحل ضيٝبٜٛ٘   ،ٖٚٛ َٔ ايػٛاٖد اييت اذجًؿيت ذٛهلي  آزا٤ ايٓري ٠    
 ،أْٗ  يجعًل حبسف ايٓيدا٤  (54)َٚرٖحل ابٔ جين ،ٚيجعًل بؿعٌ ايٓدا٤ اي٬ّ يٝطت شا٥د٠

٫ّٚ امُلطجػ ث ٭جً٘ ع٢ً أصًٗ  َئ   ،ٗ  ؾ٬ يجعًل بػ٤ٞٚاذج ز ابٔ ذسٚف شٜ اي
ٞ  ،يجعًيل بؿعيٌ ايٓيدا٤    :َٚٔ َجعًك س اي٬ّ أذيدٖ   ،ايهطس بؿعيٌ ضبيرٚف    :ٚايثي ْ
ّٛٓا ٔيصٜٕد :ٚايث يث ،أاعٛى ٔيصٜد :يكدٜسٙ  .(55) مبررٚف ق َٛض  ذ ٍ أٟ َِدُع

ٍْ َئ ايصٜي ا٠ ايييت يهي      ٕٛ ق آذيس  ٚشعِ اشبًٌٝ زا٘ اهلل إٔ ٖرٙ اي٬ّ بيد
ؾصي ز   ،نذا اضيجػثَت أٚ يعٖحبيتَ   ،ٜٚ  بهيساٙ  ،ٜ  عحب ٙ :عبٛ قٛيو ،ا٫ضِ نذا أضؿَت

نييٌ ٚاذييد َُٓٗيي  ٜع قييحل صيي ذب٘ نُيي  ن ْييت )ٖيي ٤( ازبر جريي١ َُع قبيي١ )ٜيي ٤(  
 .  (56) ٚنُ  ع قبِت ا٭يـ ق )مي ْٞ( ايٝ ٤ ق )مييٓن( ،ازبر جٝس

  َئ ييأثري هلحجي٘ عًٝيي٘    نٕ ايػي عس ٫ ٜطيجطٝ  إٔ ٜييج ًٖ   :ٚضيبل إٔ قًٓي   
ِٖ ٜبدٚ أثس ذيو ٚاضرّ  يد٣ ايٓر ٠ َئ ذي٬ٍ اذيج٬ف يٛجٝٗي يِٗ      ،ب يه١ًٝ َٚٔ َث

 ٚاذجُ ٫يِٗ ق املط ٥ٌ ايٓر١ٜٛ

ٚمم  ٫ خيؿ٢ عٔ أذد إٔ ايعسب١ٝ ن ْت ق ا٭صٌ صبُٛع١ َئ ايًيٗح س   
ٕٛ ق ٜٚ٪ند ٖرٙ اسبكٝك١ ٚيؿٓطي  ،اْدصبت ق ايؿصر٢ بعد ةٍٛ اذج٬ط ٚاَجصاد

بعطٗ  َٔ ومي ٍ   ،ٚايًػ١ ايعسب١ٝ ايب ق١ٝ ٖٞ َصٜخ َٔ هلح س عسب١ٝ طبجًؿ١= :قٛي٘
اذجًطت نًٗ  ذجي٢ صي زس يػي١     ،ٚبعطٗ  َٔ جٓٛب ايب٬ا ،ازبصٜس٠ ٖٚٛ ا٭غًحل

ذٝيث ني ٕ يهيٌ قبًٝي١ صيٝػ١       ،ٚيعدا صٝؼ ازبُ  ،ٚاذد٠ بديٌٝ يعدا صٝؼ ايؿعٌ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ٚاشبصاْي١   ،0/242ٚا٭صيٍٛ ق ايٓريٛ    ،2/099ٚايه َيٌ   ،3/308ب٬ ْطب١ ق ايهجي ب   -52

3/024، 021. 
 .3/308ٜٓظس: ايهج ب  -53
 .2/339ٜٓظس: اشبص ٥   -54
 .4/3300 :ازيػ ف ايطسب -55
 .3/308ج ب ٜٓظس: ايه -56
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 .  (57)+ثِ اججُعت ق ايؿصر٢ ،ذ ص١ بٗ 

ٕٖ أثس يًو ايًٗح س ضٝظٗس ق ايًػي١ ايؿصير٢ ٚق    ،ااّ ا٭َس نريو َٚ  ؾإ
   :ٚمم  ج ٤ َٔ ذيو قٍٛ ايؿسشام شَٔ ايطٌٜٛز ،غٛاٖدٖ  اييت متثًٗ 

 ِ  ؾأصيييبرٛا قيييد أعييي ا اهلل ْعُيييجٗ

 

 (58)نذ ِٖ قسٜؼ ٚنذ َ  َثًَِٗ بػيسُ  

كيٍٛ  ٚذيو بإعُ ٍ )َ ( َ  يكيدّ اشبيو، ٚهليرا ٜ    ،ؾكد ُزٟٚ بٓصحل )َثًَِٗ( 
، ٚبعطِٗ جيعٌ عٌُ )َ ( ق َثيٌ ٖيرا ُيػٖٝي١    (59)+ٖٚرا ٫ ٜه ا ُٜعسف= :ضٝبٜٛ٘

 :، غييري إٔ ا٭عًييِ ايػييٓجُسٟ جعييٌ يٓصييحل )َثًييِٗ( ٚجٗييو  (60)يييبعض ايعييسب
ٌْ    :أذدُٖ  إٔ ٜهٕٛ َٓصٛبّ  ع٢ً اسب ٍ نكٛيو= ٚايثي ْٞ إٔ   ،ق اييداز ق ٥ُيّ  زجي

نذ َ  ق َثيٌ ذي هلِ ٚق َهي ِْٗ    ٚ :نأْ٘ ق ٍ ،ٜهٕٛ )َثًِٗ( َٓصٛبّ  ع٢ً ايظسف
 .(61)+ٚنذ َ  اِْٚٗ ع٢ً ايظسف ،َ  ؾٛم َٓصيجِٗ بػس :نُ  يكٍٛ ،َٔ ايسؾع١ َبَػْس

ي١ ضيٝبٜٛ٘    ًٜٚيجُظ هلي  ٚجٗيّ      ،ٚزمب  ذ ٍٚ ا٭عًِ ايػٓجُسٟ إٔ ٜ٪ٜيد زٜٚا
أزاا بٓصييحل )َييثًَِٗ( إٔ ُٜ ًِّيي   -ٚنٕ نيي ٕ متُٝٝٓييّ -ؾييري٣ إٔ ايؿييسشام  ،َعٜٓٛٓييّ 

ٍ   ،ؾ٬ ٜب يٞ نؾط ا ايًؿظ َ  نص٬ا املع٢ٓ ،ا٫غرتاى املع٢ٓ َٔ  :ٚذيو ٭ْ٘ ييٛ قي 
 ٍ ِٖٖ َٓ٘ ايرّ بٓؿٞ االْط ١ْٝ ٚاملس٠٤ٚ نُ  ٜكي   :)َٚ  َثًُِٗ بػس( ب يسؾ  زب ش إٔ ُٜجٛ

ِٖٖ ذيو ،َ  َثًُو أذدّا  .  (62)ؾإذا ق ي٘ ب يٓصحل مل َُٜجٛ

 ڤ  ڤ  ڤ :  ٚيعٌ يػ١ ايٓصحل ٖرٙ يسج  ن  يأثس ايؿسشام بكٛيي٘ يعي  
، ٚنٕ ني ٕ َئ بيين    ز2 :شاجمل ايي١  ڤ  ڤ  ڤ :، ٚبكٛي٘ يع  ز30 :شٜٛضـ

 .َ  شْٜد َٓطًْل :متِٝ ايرٜٔ ٜسؾعٕٛ ؾٝكٛيٕٛ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ،ٚذٖطأ ََٔ زأ٣ َٔ ايٓرٜٛو أْي٘ ذيو َكيٖدّ َٓصيٛب     ،ٚاذج ز املوا ايسؾ 
ٖٚيرا   ،َكيدّ  ٚذٖحل ن  أْ٘ ذيو  ،ٚقد ْصب٘ بعض ايٓرٜٛو ،ؾ يسؾ  ايٛج٘= :ق ٬ّ٥

ُٔس   ،ٚيهٔ ْصَب٘ جييٛش عًي٢ إٔ دبعًي٘ ْعجيّ  َكيٖدَ ّ      ،ذطْأ ؾ ذؼ ٚغًْط بِّٝٔ ُٚيطي
ٌْ   :اشبو ؾجٓصب٘ ع٢ً اسب ٍ َثٌ قٛيو ٚذييو إٔ ايٓعيت ٫ ٜهيٕٛ     ،ؾٝٗ  ق ٥ُيّ  زجي

. ٚعًي٢  (63)+ٜهيٕٛ َكيٓدَّ  َٚي٪ذساّ   ٚاملؿعٍٛ  ،ٚاسب ٍ َؿعٍٛ ؾٝٗ  ،قبٌ املٓعٛس
   .بٝت ضسٚز٠ٖرا ٫ ٜس٣ املوا ق اي

ٚييٝظ ٖٓي     :ٚقيٍٛ امليوا  = :ٚقد زٖا ابٔ ٫ٖٚا ع٢ً املوا ق ا٫ْجص ز ؾك ٍ
ٚاسبحي١ ق   ،نمن  ٖٞ زٚا١ٜ عئ ايعيسب   ،َٛض  ضسٚز٠ ٫ ذح١ ؾٝ٘ ع٢ً ضٝبٜٛ٘

َِ أعيسبجِ ايهي٬ّ ٖهيرا َئ غيري ضيسٚز٠        :َثٌ ٖرا ع٢ً ايعسب نَ  إٔ ٜكٍٛ هلِ ٔي
 ،. ٚنٕ ن ٕ غيري َهيٖرب عٓيدٙ ؾُٝي  ٜسٜٚي٘     .. ج٘أٚ ٜهرِّب ضٝبٜٛ٘ ق زٚاٜ ؟سبكجهِ

ؾعًي٢   ،ٚن ْت ايعسب غري َدؾٛعي١ عُي  يكٛيي٘ َطيطس٠ بي يٛشٕ أٚ غيري َطيطس٠       
ٟٓ إٔ ٜٓظس ق عًجي٘ ٚقٝ ضي٘   ؾيإٕ ٚاؾيل قٝ َضي٘ ٚن٫ زٚاٙ عًي٢ أْي٘ غي ذ عئ         ،ايٓرٛ

 :ؾأَي  قٛيي٘   ،ب يطسٚز٠ ٚغريٖ  َع٢ٓ نذا ن ٕ ايٓ قٌ ثك١ ي٬ذجح دٚمل ٜهٔ  ،ايكٝ ع
٭ٕ  ؛ؾًيٝظ ذييو حبحي١    ؟ٚيًؿسشام يػج٘ زؾ  اشبو َ٪ذسّا ؾهٝيـ ٜٓصيب٘ َكيدَ ّ   

ٚيسٜٚي٘ عًي٢    ،ايسٚا٠ عٔ ايؿسشام ٚغريٙ َٔ ايػيعسا٤ قيد يػِّٝيس ايبٝيت عًي٢ يػجٗي       
 ،ٚيريو نثسس ايسٚاٜ س ق ايبٝت ايٛاذيد  ،َراٖبٗ  ؾُٝ  ٜٛاؾل يػ١ ايػ عس ٚخي يؿٗ 
ٚنمني  ذييو عًي٢ جٗي١ َي        ،يٛجيٛٙ غيج٢  أ٫ يس٣ إٔ ضٝبٜٛ٘ اضجػٗد ببٝت ٚاذيد  

٭ٕ يػ١ ايسٚا٠ َٔ ايعسب غ ْٖد نُ  إٔ قٍٛ ايػ عس غي ٖد نذا   ؛غريي٘ ايعسب بًػجٗ 
 .  (64)+ن ْ  ؾصٝرٔو قُٔ

ِّشٙ زأٜ٘ ذو جعيٌ )َيثًَِٗ( عًي٢     ،نُ  زٖا ع٢ً أبٞ عثُ ٕ امل شْٞ ٚمل َُٜح
َٓي  قيٍٛ   = :ق ٬ّ٥ ،املوا ٚاعجوٙ أغٓ  َٔ زأٟ يًُٝرٙ ،اسب ٍ املكد١َ ع٢ً ايٓهس٠ ٚأ

ٚاييرٟ ذٖيحل نيٝي٘ غيس       ،أْ٘ ع٢ً اسب ٍ املكد١َ ع٢ً ايٓهس٠ ؾي٬ جييٛش   :أبٞ عثُ ٕ
ٌْ( ع٢ً نضُ ز اشبيو  ؛مم  ذٖحل نيٝ٘ َٓ٘  ،٭ْ٘ يٝظ جب ٥ص عٓد ايٓرٜٛو )ق ٥ُّ  زج

ِٕ ٜهٕٛ اشبو َٓصٛبّ  َكٓدَّ  نُ  ن ٕ َي٪ذساّ  أقيسُب ن  ازبيٛاش عًي٢ ضيعؿ٘      َٚ٭

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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ٚأيي٢ مببجيدأ ٚمل ٜيأٔس يي٘      ،٭ْ٘ أي٢ حب ٍ ٚمل ٜأٔس بع َيٌ ؾٝٗي    ؛  ق ٍ امل شْٞمم
٫ٚ ا٫يي١ ؾٝي٘ عًي٢     ،ٚذرَف ق َٛض  ٫ ٜعًِ امل  ةحل ب٘ َ  ذرف َٓي٘  ،خبو

أعين يكيدّ اشبيو    ،ٚنٕ ن ٕ ضعٝؿّ  ؾ٬ نيب ع ؾٝ٘ ،ٖٚرا ٫ جيٛش نيب ضّ  ،احملرٚف
 .(65)+َٓصٛبّ 

ٕٖ ذيرف ع َيٌ اسبي ٍ نذا     (66)ينٚضٖعـ ابٔ ٖػ ّ ق املػ َرٖحل املوا بأ
   .ن ٕ َعّٜٓٛٓ  ممجْٓ 

ٚ)َثًَِٗ( ْعْت ملهي ٕ   ،نٕ )بػُس( َبجدأ :ع٢ً َٔ ق ٍ (67)نُ  زٖا ابٔ عصؿٛز
ٌَ َه ِْٗ :أٟ ،ضبرٚف ذوٙ ٕ   ،ٚنذ َ  بػْس َه ّْ  َث  ،بإٔ )َث٬ّ( ٫ خييج  ب ملهي 
   .ؾ٬ ايٌٝ ذ٦ٓٝر

يٛجٝٗي س ايٓري ٠ ٚاذجُي ٫يِٗ االعسابٝي١ يبٝيت      ٚأْ  ٫ أغو ق إٔ اذج٬ف 
ايؿسشام ذاى ٜهٕٛ ٚزا٤ٙ يٛجٝ٘ ص ٥حل حيج د ن  نثب س ٚجٛا ا٫يي١ عًي٢ هلحي١    

ذجي٢ ظبيد    ،أٚ عًي٢ غريٖي  نٕ يهًٖيِ بٗي      ،ايػ عس نذا قًٓ  نْ٘ يهًِٖ بًٗحج٘ احمل١ًٝ
ٖٚيٌ   .١يؿطريّا يٓصحٔل ذو)َ ( ق َثٌ ٖرا ايرتنٝحل ايعحٝيحل يجركٝيل ٖيرٙ ايد٫يي    

يهٔ صي ذحل اشبصاْي١ ٜٓؿيٞ     ؟َع٢ٓ ذيو إٔ ايؿسشام يهًِٖ بًػ١ أٌٖ اسبح ش ؾػًَط
ٌْ= :ذيو ٜٚكٍٛ ٖٞ ٫ ميهٔ إٔ ٜػًط ق ا٭يؿي و  ،ٖرا ب ة ٚنمني  ازبي ٥ص    ،ؾإٕ ايعسب

 .(68)+غًط٘ ق املع ْٞ

ٚزٖا قيٍٛ َئ ااعي٢ ذييو عًٝي٘       ،نُ  ْؿ٢ امل يكٞ أٜطّ  ايًرٔ عٔ ايؿسشام
ٖٛ إٔ ايعسبٞ نذا يهًِٖ ع٢ً يػ١ قَٛ٘ ؾ٬ بيٖد إٔ ٜيأيٞ بٗي  نُي       :ٍٚا٭ :َٔ ٚجٗو

٫ٚ ٜكٍٛ غي٦ّٝ    ،إٔ ايعسبٞ ٫ ٜكٝظ يأذريّا ع٢ً يكدِٜ ٫ٚ ٜجؿٖك٘ :ٚايث ْٞ ،ٜأيٕٛ بٗ 
 .  (69)ٚنمن  ايًرٔ ق ذكِّٓ  ذ ص١ ،٫ ٜكٛي٘ أٌٖ يػج٘ ٫ٚ غريِٖ ؾًٝرٔ

بعض ايػيٛاٖد مل ٜيج ًٖ  ق ٥ًٖٛي  َئ     غري إٔ ايرٟ ٜٓبػٞ ايٖجٓٗب٘ ي٘ ٖٛ إٔ 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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ؾييإذا أؾطييرٓ  هليي  اجمليي ٍ أا٣ ذيييو ن  ا٫ضييطساب ق  ،يييأثري هلحيي يِٗ ايطييٝك١
نُي  جييد    ،ؾجهٕٛ يًو ايًٗح س ذ٦ٓٝر َٔعٍٛ ٖدّ بدٍ إٔ يهيٕٛ أاا٠ بٓي ٤   ،ايكٛاعد

ؾٝٗ  املٛي  ب ٫ذج٬ف َ ا٠ ص سب١ البساش اشب٬ؾ س ايكدميي١ ٚاجملي ا٫س ايعكُٝي١    
ٚع٢ً ايٓكٝض َٔ ذيو ٫ ًٜصُّ ايػ عَس إٔ ٜٛاؾل يػ١ قَٛي٘   ، ٫ ة ٥ٌ َٔ ٚزا٥ٗ اييت

ؾًي٘ إٔ خيجي ز َي  ٜيساٙ َٓ ضيبّ  ن٬َي٘        ،َ اّا ع٢ً عًِ بًٗح س أذس٣ قسٜبي١ َٓٗي   
ٜٚ٪نيد ضيٝبٜٛ٘ ٖيرٙ اسبكٝكي١ َئ ذي٬ٍ        ،٫ٚ ُٜعٗد ذيو ذًطّ  َٓ٘ يًػي س  ،ْٚظُ٘

ٝظ نٌ َٔ أَ ٍ ا٭يـ ٚاؾيل غيريٙ َئ ايعيسب     اعًِ أْ٘ ي= :ذدٜث٘ عٔ االَ ي١ ق ٬ّ٥
ٌٗ ٚاذد َئ ايؿيسٜكو صي ذب٘    ،ممٔ ٌُُٜٝ ؾٝٓصيحل بعيَض َي      ،ٚيهٓ٘ قد خي يـ ن

ؾإذا زأَٜت عسبّٝ  نيريو ؾي٬ يسٜٓي٘     ... ٚميٌٝ بعَض َ  ٜٓصحل ص ذب٘ ،ٌُُٜٝ ص ذُب٘
 .(70)+ذًط ق يػج٘

ٙ َئ أٖيٌ   َٚٔ االْص ف اعجب ز إٔ َثٌ ٖرا اشبًط ٚازا ع٢ً ايعسبيٞ ٚغيري  
٭ٕ ٚجٛا هلحي س َجعيدا٠ ق    ؛ٜٚٓبػٞ قبٛي٘ َٔ غري نْه ز ،ايطًٝك١ أٚ َٔ غريِٖ

ٚيك زبٗ  ق ذص ٥صٗ  ٜ٪اٟ ب٬ زٜحل ن  ييداذٌ بيو ٖيرٙ ايًيٗح س      ،يػ١ ٚاذد٠
أٚ بجيداذٌ بعيض    ،ؾٝظٗس ق غهٌ اضجع ز٠ بعيض ا٭يؿي و َئ هلحي١ ن  أذيس٣     

   .يًٗح س ن  يػ س َطجك١ً مبسٚز ايصَٔٚي٫ٛ ايجداذٌ ٖرا ٯيت يًو ا ،ايرتانٝحل

َٚٔ ايػٛاٖد اييت ٜٓبػٞ يؿطريٖ  ايجؿطري ايصرٝس ملعسؾ١ أضب ب طب يؿجٗي   
َ  ذنسٙ ابٔ عصؿٛز َٔ ضسا٥س ايػعس املجعِّل حبيرف ايٓيٕٛ ع٬َي١     يكٛاعد ايٓر ٠

 :  ايسجصزنُ  ق قٍٛ ايػ عسشَٔ  ،ايسؾ  ق ا٭ؾع ٍ اشبُط١ يػري ج شّ ٫ٚ ْ صحل

ٞ  أبٝييي  ُت أضيييسٟ ٚيبيييٝيت ييييديه

 

   ٞ  (71)ٚجٗٔو ب يعٓو ٚاملطيو اييرن

ٚقد يٓ ٍٚ ابٔ عصؿٛز ٖرٙ املطأي١ َػبِّّٗ  نٜ ٖي  مبطيأي١ ذيرف ايطي١ُ ق      
ن يؿعٌ )أغسِب( ق بٝت اَيس٨ ايكيٝظ اييرٟ ضيبل      ،ايؿعٌ املط زع َٔ غري ضبحل
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ٜيس٣   ٭ْي٘ ٫  ؛، ٚمل ٜس ابٔ عصؿٛز ذرف ايٕٓٛ ج ٥صّا َثٌ ذيرف ايطي١ُ  (72) ذنسٙ
ٜي   = : ايًيِٗ ن٫ َي  ٚزا ق ذيدٜث َطيًِ َئ قيٍٛ عُيس        ،هل  ْظريّا ق ايه٬ّ

 .  (73)+ٚأ٢ْ جيٝبٛا ٚقد جٖٝؿٛا ،نٝـ ٜطُعٛا ،زضٍٛ اهلل

٫ٚ ُٜرؿظ غي٤ٞ َئ ذييو ق ايهي٬ّ ن٫ َي       = :ٚايٛاق  إٔ قٍٛ ابٔ عصؿٛز
    ِ هليرا  ذييو ٭ٕ   ؛جيصّْ غيري اقٝيل َٓي٘     (74)+... نخل ج ٤ َئ ذيدٜث ذٖسجي٘ َطيً

ؾكيد ٚزا َئ ٖيرا ايٓريٛ ق      ،ا٫ضجعُ ٍ ْظ ٥س ق ؾصٝس ايه٬ّ َٔ ايػيعس ٚايٓثيس  
ذرُف ْٕٛ ايسؾ  ق َٛض  ايسؾ  جملسا ايج ؿٝيـ  = :ٜكٍٛ ابٔ َ يو ،ن٬ّ ايعسب

ٌ  (75)+ث بت ق ايه٬ّ ايؿصٝس ْثسٙ ْٚظُ٘ ؾكي ٍ   ،، غري أْ٘ ٚصؿ٘ ب يٓيدز٠ ق ايجطيٗٝ
 ،ٚقد ُيررف يٓيٕٛ ايٛق ٜي١   ٚيٕٓٛ ايجٛنٝد ،ّ ُٚيررف جصَّ  ْٚصب= :عٔ ذرف ايٕٓٛ

 .(76)+ْٚدز ذرؾٗ  َؿسا٠ّ ق ايسؾ  ْظُّ  ْٚثسّا ،أٚ ُيدغِ ؾٝٗ 

ٍ   ،ٚع٢ً ايٓكٝض َٔ ذيو ٚصـ ايعهوٟ ٖرٙ ايظي ٖس٠ بي يهثس٠    :عٓيدَ  قي 
 :ق ٍ ايػ عسشَٔ ايبطٝطز ،ٚقد ج ٤ ذيو ق ايػعس نثريّا=

ٌ  يييي٘ ْٖٝييي١ْ ق ُبػيييض صييي ذب٘   نييي

 

 (77)هلل َِْكًييييٝهِ ٚيكًْٛيييي بٓعُيييي١ ا 

ٚذيرُف   ،ٖيٞ َئ ايطيُري   ٚايٕٓٛ ايث ١ْٝ ٖٓي  يٝطيت ٚق ٜي١ بيٌ      ،يكًْٛٓ  :أٟ 
 .(78)+٫ جيٛش بعض ايطُري

٫ٚ ٚصييُؿ٘  ،ٚذييرف ايٓييٕٛ ٖييرٙ ٫ ميهيئ قصييسٙ عًيي٢ ايػييعس ؾرطييحل   

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .َٔ ٖرا ايبرث 2ٜٓظس صؿر١ زقِ  -72
بي ب عيسل َكعيد     ،نج ب ازب١ٓ ٚصؿ١ ْعُٝٗي  ٚأًٖيٗ    3834زقِ  4/223صرٝس َطًِ  -73

مٖلي  ذ ةيحل    ،003ا ق َطٓد ايٓط ٥ٞ ق بي ب ازبٓي ٥ص ص  املٝت َٔ ازب١ٓ أٚ ايٓ ز، نُ  ٚز
 004 ،33 ،0ٚٚزا أٜطّ  ق َطٓد االَ ّ أاد ص ،قج٢ً بدز َٔ شعُ ٤ قسٜؼ. 

 .84ضسا٥س ايػعس ص -74
 .030غٛاٖد ايجٛضٝس ص -75
 .00ايجطٌٗٝ ص -76
ُ  ،3/338ُْٔطحل ايبٝت يًؿطٌ بٔ ايعب ع امُلًٖٗي  ق بٗحي١ اجملي يظ     -77  ضي١  ٚق غيسا اسب

 .3/331يًُسشٚقٞ 
 .0/402ايجبٝ ٕ يًعهوٟ  -78
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ٚقيد عًٖيٌ ابئ     ،ييٛزٚاٙ ق ايؿصيٝس َئ ايٓثيس ٚق أنثيس َئ َٛضي         ؛ب يطسٚز٠
ٚنٕ ن ٕ ٖرا ايجعًٝيٌ ٫   ،يهسا١ٖ يؿطٌٝ ايٓ ٥حل عٔ املٓٛب عٓ٘ذيو بأْ٘  (79)َ يٕو

ٜبدٚ ق ْظسٟ َكب٫ّٛ ن٫ٖ نذا أزاا إٔ ع١ً ذرف ايٕٓٛ ٖٛ عًي١ ذيرف ايطي١ُ نُي      
ٚيعً٘ ٜكصد َٔ ٚزا٤ ذيو إٔ ايٓيٕٛ ْ ٥بي١ عئ     ،ٖٚٞ ايج ؿٝـ ،ق ايؿعٌ )أغسِب(

يٓ ٥يحل بعيدّ ذيرٕف    ٚإٔ ايط١ُ نمن  ُذرؾت جملسا ايج ؿٝيـ ؾي٬ ٜؿطيٌ ا    ،ايط١ُ
   .ع٢ً املٓٛب عٓ٘

ٖٚيٞ   ،ؾع١ً ايج ؿٝـ ٖٞ اييت ميهٔ نة٬قٗ  ع٢ً ٖيرٙ املطي ٥ٌ ْٚظ ٥سٖي    
اييت دبعًٓ  ْؿِٗ ايؿِٗ ايصرٝس َ  ٚزا َئ ايػيٛاٖد ايييت يبيدٚ طب يؿي١ يًك عيد٠       

ؾإْٗ  ٚنٕ ذ يؿت ايك عد٠ َٔ ج١ٗ ذرف ايع١َ٬ االعسابٝي١ أٚ يػٝريٖي  بي٬     ،ايٓر١ٜٛ
ِّؽ ٖٚيرا ايٝيٌ    ،ؾإْٗ  ٚاؾكت منطّ  ع َّ  آذس ٫ ٜكجصس عًي٢ ايع٬َي١ االعسابٝي١    ،َُط

ٛٙ     ،ن ٕف ع٢ً إٔ ايعسب ٜؿسٕٚ َٔ ثكٌ ايه٬ّ ن  ذٖؿج٘ ُٚجيد ايثكيٌ ذؿؿي  ،ؾأُٜٓي  
ـ  :ؾُيث٬ّ يطيهو   ،ن ٕ ذيو ق نعساب أٚ ق غريٙ . .. ٚنِبيد  ،ٚعِطيد  ،ٚؾِ ير  ،نِجي

ٟٖ ذسني١ ٜهيٕٛ ق   ، ٚايج ؿ(80)نمن  اؾعِٗ نيٝ٘ ةًحل ايج ؿٝـ ٝـ ميهٔ إٔ َٜط ٍ أ
ٌْ ٚيٝطت ايع١َ٬ االعساب١ٝ ب ييت يكـ أَ ّ ٖرا اسبيرف حبحي١ إٔ ذيرؾٗ      ،بك ٥ٗ  ٔثَك

ٚقيد جي ٤ عئ     ،٭ٕ االعساب يٝظ ٚذدٙ ايكس١ٜٓ ايٖداي١ ع٢ً املع٢ٓ ؛ٜ٪اٟ ن  يبظ
س نُي  ٚزاس بي٘ ايكيسا٤اس ايكسآْٝي١ ايييت جي ٤       ،ايعسب َثٌ ٖرا ايجطهو ٚاسبيرف 

ؾكيد ني ٕ أبيٛ عُيسٚ أذيد ايكيسا٤ ايطيبع١ ًٜحيأ ن           ،َٛاؾك١ مل  ْطكت بي٘ ايعيسب  
ني ٕ ٜي٪ثس ايج ؿٝيـ ق    = :، ذج٢ ق ٍ عٓ٘ ابٔ صب ٖد(81)ايج ؿٝـ ٚميٌٝ نيٝ٘ نثريّا

 .(82)+قسا٤ي٘ نًٗ 

َؾُجُٛبيِٛا  : )َٚٔ أَث١ً ايجطهو عٓد أبٞ عُسٚ ٚغريٙ َي  جي ٤ ق قٛيي٘ يعي      
ِِ ِِ َإٔ َيِرَبُرِٛا َبَكيَس٠ّ : )ٚقٛي٘ يع   (83)(ٔنَي٢ َب ٔز٥ُِه َُِسُن ٕٖ ايًَٖ٘ َِٜأ : ، ٚقٛيي٘ يعي    (84)(ٔن

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .032ٜٓظس: غٛاٖد ايجٛضٝس ص -79
 .4/002ٜٓظس: ايهج ب  -80
ٚاسبح١ ق ايكسا٤اس ايطيب  ٫بئ ذ يٜٛي٘     ،041ٜٓظس: ايطبع١ ق ايكسا٤اس ٫بٔ صب ٖد ص -81

 .20ص
 .043ايطبع١ ق ايكسا٤اس ٫بٔ صب ٖد ص -82
 .0/040ٚايبدٚز ايصاٖس٠  ،044يكسا٤اس ٫بٔ صب ٖد صٜٓظس: ايطبع١ ق ا .42 :ايبكس٠ -83
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(  ٖٔ ٖٔ ٖٔ َأَذيٗل ٔبيَساِّ ُٗ ِِ   : )ٚقٛيي٘ يعي     (85)(َُٚبُعَٛيِج َُئ َذا اٖيئرٟ َُٜٓصيِسُن ، ٚقٛيي٘  (86)(َؾ
َٗ  ٔنَذا َجه٤َِس: )يع   ِِ أَْٖ ََ  ُِٜػٔعِسُن ََي   : )ٚقٛيي٘ يعي     (87)(َٚ ُٔ ٔن٫ٖ   َٚ ُِ ايٖػيَِٝط ُٖ َٜٔعيِد
ُِ ايًُٖ٘: )، ٚقٛي٘ يع  (88)(ُغُسٚزّا  .  (89)(َٚٔنِذ َٜٔعِدُن

 ،٫ٚ غو إٔ يًٓر ٠ ؾُٝ  ضيبل آزا٤ ٜٓبػيٞ ايٛقيٛف عٓيدٖ  ٚايجعيسف عًٝٗي       
ٍ  ،ؾطٝبٜٛ٘ جعٌ َثٌ ٖرٙ ايكسا٠٤ اذج٬ضّ  ٚيٝظ يػٝريّا يع١َ٬ االعيساب  ٚأَي   = :ؾكي 

 ،َٚيئ َأَِٓييو ،ٜطييسِبٗ  :ٚذيييو قٛيييو ،ٕٛ اذج٬ضييّ ايييرٜٔ ٫ ُٜػييبعٕٛ ؾٝ جًطيي 
ِِ) َٚٔ ثِ قسأ أبٛ عُسٚ ،ٜطسعٕٛ ايًؿظ ٕ -ٜٚديو ع٢ً أْٗ   (ٔنَي٢ َب ٔز٥ُِه  -أٟ ايٓيٛ

ؾًييٛ ن ْييت ضيي ن١ٓ مل ذبٖكييل   ،ؾُٝبٝٓييٕٛ ايٓييٕٛ ،َيئ َأَٓييو :َجرسنيي١ ق قييٛهلِ
 .  (90)+ايٕٓٛ

أب  عُسٚ ني ٕ ميٝيٌ ن    ٭ٕ = :نُ  مٖس ٙ ابٔ ذ يٜٛ٘ اذج٬ضّ  أٜطّ  ق قٛي٘
َٔ  .  (91)+ايج ؿٝـ ؾري٣ َٔ مسع٘ خيجًظ بطسع١ أْ٘ أضه

ٚأَ  ابٔ ؾ زع ؾري٣ إٔ ايجطهو َٔ ذص ٥  ايعسب١ٝ اَج شس ب٘ عٔ غريٖي   
ٍ  ،ٚيٝظ ذ صيّ  بي يكسإٓ ايهيسِٜ ٫ٚ بي يكسا٤اس ايكسآْٝي١      ،َٔ ايًػ س ا٭ذس٣  :ؾكي 

 .  (92)+ؾ يّٝٛ أغسِب :َٚٓ٘ اذج٬ضِٗ اسبسن س ق َثٌ=

ِ  ،َُٚٗ  ٜهٔ َٔ أَس ؾإٕ ايجطهو ث بت عٔ أبٞ عُسٚ  ،ٖٚٛ هلح١ بين متيٝ
 .  (93)ٚزٟٚ عٓ٘ نثب س اسبسن١ نريو

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
= 
 .0/043ٚايبدٚز ايصاٖس٠  ،044ٜٓظس: ايطبع١ ق ايكسا٤اس ٫بٔ صب ٖد ص .11 :ايبكس٠ -84
 .30ٜٓظس: طبجصس ابٔ ذ يٜٛ٘ ص .ٚقد قسأ ب يجطهو َط١ًُ بٔ ضب زب .331 :ايبكس٠ -85
 .0/340ٜٓظس: ايبدٚز ايصاٖس٠  .010 :آٍ عُسإ -86
 .ٚايبدٚز ايصاٖس٠ ،314ٜٓظس: ايطبع١ ق ايكسا٤اس ٫بٔ صب ٖد ص .000 :ْع ّا٭ -87
 .ٚقد قسأ ب يجطهو ا٭عُؼ .24ٜٓظس: طبجصس ابٔ ذ يٜٛ٘ ص .030 :ايٓط ٤ -88
 .0/281ٜٓظس: احملجطحل  .ٚقد قسأ ب يجطهو َط١ًُ بٔ ضب زب .3 :ا٭ْؿ ٍ -89
 .4/303ايهج ب  -90
 .044ٚايطبع١ ق ايكسا٤اس ٫بٔ صب ٖد ص ،20ٔ ذ يٜٛ٘ صاسبح١ ق ايكسا٤اس ايطب  ٫ب -91
 .30ايص ذ  ص -92
 .3/240ٚاشبص ٥   ،212ٜٓظس: ايع١َ٬ االعساب١ٝ ص -93
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ؾكيد قيسأ    ،ٚأَ  ذرف ايٕٓٛ ؾكد ذصٌ َ  ْٕٛ ايٛق ١ٜ ق ايكيسا٤اس ايطيبع١ٝ  
  ِ ْٛٔٞ ٔؾيٞ ايًٖي٘ٔ   ) ْ ؾ  ٚابٔ ع َس ٖٚػ ّ ٚابٔ ذنٛإ ٚاسبًيٛاْٞ ٚغريٖي  (94)(َأُيَريهٗج

ْٚٔٞ َأِعُبييُدَيييِأ)ٚ يي س عٓيي٘   ،بيي يج ؿٝـ (95)(َُُس َِ ) :ٚقييسأ ْيي ؾ  ق نذييد٣ ايسٜٚا َؾيئب
ٕٔ ِِ)، ٚ(96)(ُيَبػُِّسٚ ٕٔ ٔؾٝٗٔ ٚعٔ ذييو ٜكيٍٛ    ،بٕٓٛ َهطٛز٠ َٔ غري يػدٜد (97)(ُيَػهٗقٛ

ٚاسبح١ ملٔ ذٖؿـ أْ٘ مٖل  اججُعت ْْٛ ٕ يٓٛب نذيداُٖ  عئ يؿيظ    = :ابٔ ذ يٜٛ٘
نُي  قي ٍ ايػي عسشَٔ     ،داُٖ  نساٖٝي١ اججُ عُٗي   ا٭ذس٣ ذؿـ ايه١ًُ بإضك ط نذ

 :ايٛاؾسز

ٌٗ َٔطييييه ّ     زأييييي٘ ن يٖثػيييي ّ َُٜعيييي

 

 (98)ٜطيييي٤ٛ ايؿ يٝيييي ٔس نذا ؾًييييِٝين   

 ،، ٚاذُجًٔييـ ق احملييرٚف َُٓٗيي (99)+ؾرييرف نذييد٣ ايٓييْٛو ،ؾًٝييٓين :أزاا 
ٌ       ؛ؾطٝبٜٛ٘ ٜس٣ إٔ احملرٚف ْٕٛ ايٓط٠ٛ  ،٭ٕ ْيٕٛ ايٛق ٜي١ جي٤ٞ بٗي  ٔيصيٕٛ ايؿعي

، ٚاذج ز ابئ َ ييو َيرٖحل    (100)٭ٕ ْٕٛ ايٓط٠ٛ ضُري ؛حملرٚف ْٕٛ ايٛق ١ٜٚقٌٝ ا
ٚإٔ ذيرؾٗ    ،إٔ ْٕٛ ايسؾ  َعٗيٛا ذيرؾٗ  خبي٬ف ْيٕٛ ايٛق ٜي١      :ضٝبٜٛ٘ ٭َٛز َٓٗ 

 .(101)٫ٚ ُٜ٪َٔ حبرف ْٕٛ ايٛق ١ٜ ْٕٛ ايسؾ  ،ُٜ٪َٔ َع٘ يبظ ذرف ْٕٛ ايٛق ١ٜ

 ٕ ؾعييٌ ازبُٝيي  ٚنذا نيي= :ٚحييي ٍٚ ضييٝبٜٛ٘ يٛضييٝس ٖييرٙ املطييأي١ ؾٝكييٍٛ
 :ٚذييو قٛييو   ،َسؾٛعّ  ثِ أاذًَت ؾٝ٘ ايٕٓٛ اشبؿٝؿ١ أٚ ايثكًٝي١ ذيرؾَت ْيٕٛ ايسؾي     

ٖٔ ذاى ٖٔ ،َيييجؿعًُ ٭ْيي٘ اججُعييت ؾٝيي٘ ثيي٬ث ْْٛيي س ؾرييرؾٖٛ  )ْييٕٛ ايسؾيي (  ؛َٚيجييِرُٖب
 :ٚبًػٓيي  إٔ بعييض ايكييسا٤ قييسأ    ،... ٚذييرؾٖٛ  ؾُٝيي  ٖييٛ أغييد َيئ ذا     اضييجثك ٫ّ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .3/003َٚعحِ ايكسا٤اس  ،310ٜٓظس: ايطبع١ ق ايكسا٤اس ٫بٔ صب ٖد ص .80 :ا٭ْع ّ -94
َٚػيين   ،3/420ذبي ف  ٚاال ،414ٜٓظس: ايطبع١ ق ايكسا٤اس ٫بئ صب ٖيد ص   .10 :ايصَس -95

 .3/293ايًبٝحل 
 .213ٚايطبع١ ق ايكسا٤اس ٫بٔ صب ٖد ص ،3/04ٜٓظس: ايبدٚز ايصاٖس٠  .44 :اسبحس -96
 .230ٚايطبع١ ق ايكسا٤اس ص ،3/30ٜٓظس: ايبدٚز ايصاٖس٠  .33 :ايٓرٌ -97
دٙ ق ٖٚٛ َٔ أبٝ س مث ١ْٝ ق هلي  ق اَيسأ٠ٕ ٭بٝي٘ يصٚجٗي  بعي      ،ايبٝت يعُسٚ بٔ َعد ٜهسب -98

 .4/210ٚاشبصا١ْ  ،3/331ٚغسا املسشٚقٞ  ،2/430ٜٓظس: ايهج ب  .ازب ١ًٖٝ
 .008 ،33اسبح١ ٫بٔ ذ يٜٛ٘ ص -99

 .2/409ٜٓظس: ايهج ب  -100
 .42 ،43ٜٓظس: غسا ايجطٌٗٝ ص -101
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 .(102)+أُير جْٛٞ

يدنجٛز ضبُد ا ض١ عبيد ايًطٝيـ ٜيس٣ إٔ ٫ ذ جي١ يًكيٍٛ بيإٔ       غري إٔ ا
ٜي٪اٟ   -ٖٚيٞ ع٬َي١ االعيساب   -احملرٚف ٖٞ ْٕٛ ايٛق ١ٜ حبح١ إٔ َذِرف ايث ١ْٝ 

٭ٕ  ؛٫ٚ ااعٞ نريو ن  يًرو ايكيسا٠٤  ،ن  اغجب ٙ املسؾٛع ب جملصّٚ ٚاملٓصٛب
 .  (103)ٖرٙ ايٕٓٛ ذبرف إٚ إٔ دبجُ  َ  ْٕٛ ايٛق ١ٜ

ٚ   ٚقد ذنس ا يبيِّٝٔ ذيرف ايٓيٕٛ     (104)بٔ َ يو قسا٠ّ٤ قسآ١ْٝ ْطيبٗ  ٭بيٞ عُيس
ٕٔ َيٖظََٗسا) )ع١َ٬ االعساب( ق قٛي٘ يع  : ع٢ً أْي٘   ،بجػدٜد ايظ ٤ (105)(َق ُيِٛا َضٔرَسا

٭ْي٘   ؛غيري إٔ ابئ ذ يٜٛي٘ عيٖدٙ سبٓي ّ      ،ٚأصً٘ يجظ ٖسا ؾعٌ َط زع ضبرٚف ايٕٓٛ
ٚزآٙ  ،ٚاضيجبعد ايعهيوٟ ذييو أٜطي ّ     (106)ٚنمني  يػيٖدَا ق املطي زع    ،ؾعٌ َي ل 

 .  (107)يجظ ٖسا :ؾ ضدّا ق ايعسب١ٝ ؾ٬ ٜصس إٔ ٜكٖدز

٫ يدذًٛا ازب١ٓ ذج٢ ي٪َٓيٛا ٫ٚ ي٪َٓيٛا ذجي٢    = :َٚٓ٘ ق اسبدٜث قٛي٘ 
 :، ٚق ايٓثس غري ايكسإٓ ٚاسبدٜث ٚزا ذرف ايٓيٕٛ ق عٝيٕٛ ا٭ذبي ز   (108)+ذب بٛا

= ِ َِ ُيصعحييْٛٞ َيئ ٔجييٛازن ؾييأذواٙ أُْٗيي  ٫ = :ا٭غيي ْٞ ٚزا ق، ٚق (109)+؟ٔييي
ُٖل ٚزا َٔ أذب ز قسٜؼ(110)+ٜعسؾ ْٞ  .(111)+مب ذا ُي٦ِّْٓٗٛ = :، ٚق املٓ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .2/409ايهج ب  -102
 .214ٜٓظس: ايع١َ٬ االعساب١ٝ ص -103
كيسا٠٤ ق طبجصيسٙ ن  حيٝي٢    ْٚطيحل ابئ ذ يٜٛي٘ ٖيرٙ اي     ،0/42ٜٓظيس: غيسا ايجطيٌٗٝ     -104

ن   2/340ْٚطبٗ  أاد عُيس ٚعبيد ايعي ٍ َهيسّ ق َعحيِ ايكيسا٤اس ايكسآْٝي١         ،ايرَ زٟ
 .اسبطٔ ٚأبٞ ذ٠ٛٝ ٚايرَ زٟ ٚأبٞ ذ٬ٖا ٚايٝصٜدٟ

 .48 :ايكص  -105
 .٫004بٔ ذ يٜٛ٘ ص ،ٜٓظس: طبجصس ق غٛاذ ايكسا٤اس -106
 .3/312ٜٓظس: نعساب ايكسا٤اس ايػٛاذ يًعهوٟ  -107
ٕ   ،0/38ٚزا ق صرٝس َطًِ  +... ٫ يدذًٕٛ ازب١ٓ ذج٢ ي٪َٓٛا= :ٚبًؿظ -108  ،نجي ب االميي 

 .(032)ٜٓظس: غٛاٖد ايجٛضٝس ص .ب ب بٝ ٕ أْ٘ ٫ ٜدذٌ ازب١ٓ ن٫ امل٪َٕٓٛ
 .0/409عٕٝٛ ا٭ذب ز  -109
 .4/434ا٭غ ْٞ  -110
 .31املُٓل ق أذب ز قسٜؼ حملُد بٔ ذبٝحل ص -111
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ُٓ  ضيبل  ،أَ  ذرف ْٕٛ االعساب ق ايػعس ؾهثري  ،ٚيصٜ ا٠ ايبٝ ٕ ٚايجٛضٝس ع
 :ٚنض ؾ١ّ مل  يكٖدّ ْرنس قٍٛ ايػ عسشَٔ ايطٌٜٛز

 ُِ ِٕ َضييٖس قَٛييّ  بعييُض َيي  صييٓعج  ؾييإ

 

ٌٔضييجر   (112) ًبٖٛ  ٫قرييّ  غييري ب ٖيي

   .ضجرًبْٛٗ  :ٚا٭صٌ ،)ضجرًبٖٛ ( :ؾ يػ ٖد ق ايبٝت قٛي٘ 

   :َٚٓ٘ قٍٛ ايػ عسشَٔ ايٛاؾسز

 ٚذٖٓييييِت ْيييي قيت ةسبييييّ  ٚغييييٛق ّ 

 

ِّقٝين     ؟(113)ن  ََيئ بيي سبٓٔو يػيي

 ،ذٝيث ذيرف ْْٛي٘ اضيجثك ٫ّ ٫ججُي ع ْيْٛو       ،ؾ يػ ٖد ق قٛي٘ )يػٛقٝين( 
ِّقٝٓ :ٚا٭صٌ    .ينيػ

 :َٚٓ٘ قٍٛ ةسؾ١ بٔ ايعبد شَٔ ايسجصز

 ؟قيييد ُزٔؾيييَ  ايؿيييٗخ ؾُييي ذا ذبيييرزٟ

 

   ٟ  (114)ْٚكِّييسٟ َيي  ٔغيي٦ٔت إٔ يٓكِّييس

ٌ  ،ؾكد ذرف ْٕٛ ايؿعٌ اضيجثك ٫ّ  ،ؾ يػ ٖد ق ايبٝت قٛي٘ )ذبرزٟ(   :ٚا٭صي
َٔ    .ذبرزٜ

ؾي٬   ،ؾإذا ٚصؿٓ  َ  ج ٤ ق ايػعس َٔ ذيرف ايٓيٕٛ أٚ ايجطيهو ب يطيسٚز٠    
ٚهليرا ؾ يصيرٝس إٔ ايجطيهو نمني  ٚزا ٭جيٌ       ،يٓ  ذييو ؾُٝي  ٚزا ق ايٓثيس   ٜجأٖي٢ 

ٚذرف ايٕٓٛ إٚ ْ صحل أٚ ج شّ هلحي١ ذح شٜي١ نُي      ٖٚٛ هلح١ متِٝ ،ايج ؿٝـ
، ٚق ذيو ا٫ي١ ع٢ً إٔ ايداؾ  ن  ايجطهو ٚاسبرف ٖيٛ  (115)بٖٝٔ ذيو املسشٚقٞ

ُي  إٔ اسبيرف يًرسني١ أٚ    ن ٚيٝظ ايطسٚز٠ ايػعس١ٜ ٫ٚ ايب٦ٝي١ ايًػٜٛي١   ،ايج ؿٝـ
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

٫ٚ  َٔ قصٝد٠ ُٜ و ؾٝٗ  قَٛي٘ ٚغريٖيِ أْي٘ غيري َُطيِِّ زضيٍٛ اهلل       ايبٝت ٭بٞ ة يحل  -112
 ،008 ،003 ،001)ٜٓظس: ايطيري٠ ايٓبٜٛي١ ٫بئ ٖػي ّ ص     .ي زن٘ يػ٤ٞ أبدّا ذج٢ ًٜٗو اْٚ٘

009). 
ٜٓظييس غييسا اٜييٛإ اسبُ ضيي١  .ايبٝييت َٓطييٛب ق ا ضيي١ أبييٞ متيي ّ يسجييٌ َيئ نًٝييحل -113

 .3/331يًُسشٚقٞ 
 ٚقبً٘: ،ٖٚٛ َٔ أبٝ س زا٥ع١ ق هل  ق ُقٗبس٠ ،ٚق ايًط ٕ )ْكس( ،41ايبٝت ق اٜٛاْ٘ ص -114

َُييييسٕ    َُِع  ٜيييي  ييييئو َيييئ ُقٗبييييَس٠ٕ ٔب
 

ٟ   ذيي٬  ٛٗ ؾبٝطييٞ ٚاصييؿس  ييئو ازبيي
 

 
 .3/331ٜٓظس: غسا اٜٛإ اسبُ ض١  -115
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 .يًٕٓٛ ٖٛ ْٛع َٔ ايرتٗذ  ق ايع١َ٬ االعساب١ٝ اعجُ اّا ع٢ً ايكسا٥ٔ ايداي١

ي١ ايييت ٖيٞ أضي ع ايػيٛاٖد      ٚعًٝٗي  ُبٓٝيت ايكٛاعيد مل ُييسأع      ،نُ  إٔ ايسٜٚا
ممي  ٜرتييحل    ،اشبص ٥  ايصٛي١ٝ ٚع ااس ايٓطل ايييت ربجًيـ بي ذج٬ف ايًيٗح س    

َٔ ذييو َي  أغي ز نيٝي٘ اييدنجٛز عًيٞ أبيٛ         ،أض ع هل  ع٢ً ذيو اضجٓب ط قٛاعد ٫
ِِ  )اعجُي اّا عًي٢ قيسا٠٤     )مل(يؾُٝ  قسزٙ ايٓري ٠ َئ جيٛاش ايٓصيحل بي      (116)امله زّ َاَيي
ٚنمني  أضيسف ق بٝ ْٗي      ،ٚايظ ٖس إٔ ايك ز٨ مل ٜؿجس اسب ٤ ،بؿجس اسب ٤ (117)(َِْػَسِا

نُيي  ذنييس ذيييو غييري إٔ ايييرٜٔ مسعييٛٙ مل ٜؿطٓييٛا ن  ذكٝكيي١ ْطكيي٘   ،ٚنغييب عٗ 
ٖٔ ضيهْٛ ّ  = :ق قٛي٘ (118)ايصطبػسٟ أٚ ٚقيـ ٚقؿي١ ذؿٝؿي١ ثيِ      ،ٚيعً٘ اذجًظ ؾُظي

 .  (119)+ابجدأ

ٞ  (120)ٚقد ْطحل ابٔ ٖػي ّ  ٞ   (121)ٚايطيٝٛة َٚئ غيٛاٖدٙ    ،ايٓصيحل يًرٝي ْ
 قٍٛ ايػ عسشَٔ ايسجصز:

ٖٞ َييئ امليييٛس أؾيييسِ  ِّ ٜيييَٛ  ق أ

 

 (122)أٜيييَّٛ مل َِٜكيييُدَز أّ ٜيييَّٛ ُقييئدِز 

ٞ نُ  اضجػٗد ابي   بي يكسا٠٤ ايطي بك١ ٚايبٝيت يًجيديٌٝ عًي٢ ايٓصيحل        (123)ٔ جِّٓي
   .)مل(يب

   :َٚٓ٘ قٍٛ ايػ عسشَٔ ايبطٝطز ،ٚٚزا بسٚا١ٜ زؾ  املط زع بعدٖ 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .32ٜٓظس: أصٍٛ ايجؿهري ايٓرٟٛ ص -116
سا٤اس ايػيٛاذ يًعهيوٟ   ٜٓظيس: نعيساب ايكي    .)ٖٚٞ قسا٠٤ أبٞ جعؿيس املٓصيٛز(   .0 :ايػسا -117

3/332. 
 .4/334ٜٓظس: ايهػ ف  -118
 .2/138ايهػ ف  -119
 .0/201ٜٓظس: املػين  -120
 .4/202ٜٓظس: اهلُ   -121
ٚملي    ،014ايبٝت ْطحل ن  اسب زث بٔ َٓرز ازبسَٞ ق ايٓٛااز ٭بٞ شٜد ا٭ْصي زٟ ص  -122

 .83اي١ يٮْب زٟ صا٭
 .3/424ٜٓظس: احملجطحل  -123
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    ِ ٌٕ ٚأضييسُيٗ ٛازُع َيئ ذٖيي  ييي٫ٛ ايؿيي

 

 (125)مل ٜٛؾٕٛ ب زب ٔز (124)َّٜٛ ايٗصًَِٝؿ ٤ 

ٔٔ اعجو ابٔ َ يو     .زؾ  املط زع بعد )مل( يػ١ّ ٫ ضسٚز٠ (126)يه

َٚيئ ايػييٛاٖد ايػييعس١ٜ اييييت يعجييو منيي ذد يًجرًيي٬ٝس ايٓرٜٛيي١ ٚيعييدا    
َ  ج ٤ عٔ ضٝبٜٛ٘ ق )ب ب َ  ٜٓجصحل عًي٢   ،اذجُ ٫يٗ  االعساب١ٝ عٓد أٚا٥ٌ ايٓر ٠

مسعٓي  بعيض   = :نضُ ز ايؿعٌ املرتٚى نوٗ زٙ َٔ املص از ق غيري اييدع ٤( قٛيي٘   
ٍ  ؟نٝيـ أصيبرتَ   :ايعسب املٛثٛم ب٘ ٜكي ٍ يي٘   نأْي٘   ،ُد اهلٔل ٚثٓي ٤ْ عًٝي٘  اي  :ؾٝكيٛ

 ٍ أَيسٟ ٚغيأْٞ ايد اهلل ٚثٓي ٤ْ      :حيًُ٘ ع٢ً َطُس ق ْٝج٘ ٖٛ امُلظٗس، نأْ٘ ٜكيٛ
 .(127)+ٚمل ٜهٔ َبجدأ يٝبين عًٝ٘ ،ٚيٛ ْصحل يه ٕ ايرٟ ق ْؿط٘ ايؿعٌ ،عًٝ٘

 :ٜٚطجػٗد ضٝبٜٛ٘ بكٍٛ ايػ عسشَٔ ايطٌٜٛز

ْٕ َيي  أييي٢ بييَو ٖٗٓيي    :ؾك يييِت  ذٓيي 

 

ِّ عي زفُ أذٚ َْطحٕل أّ أْ   (128)َت ب سب

ٖٔ= :ق ٬ّ٥  ْٕ :ٚيهٓٗ  ق يِت ،مل ُئسا ٔذ ْٕ  ،أَسْ  ذٓ  ٚق ٖيرا   ،أٚ َ  ٜصٝبٓ  ذٓي 
 .  (129)+املع٢ٓ نً٘ َع٢ٓ ايٓصحل

ٌ  ،ؾ يػ ٖد ق ايبٝت زؾ  )ذٓي ٕ( عًي٢ اشبيو    ؾٗيٞ مل ييسا    ،٫ الزاا٠ ايؿعي
ِٔ( ٚن٫ٖ نيي ٕ ا٭ٚ  ايٓصييحل  ٖٔ( أٚ )ذبييٖٓ ايهًُيي١ يكيي ٍ عٓييد  ٭ٕ ٖييرٙ  ؛ا٭َييس)ٔذ

   .ا٫ضجػساب ٚاملؿ جأ٠ أٚ ا٫ضجٓه ز

ٴۇ  ۋ  ۋ   :ٚهلرا ايبٝت ْظ ٥س َئ ايكيسإٓ ايهيسِٜ ق قٛيي٘ يعي       

، ؾ ملع٢ٓ إٔ قٛهلِ ٖرا عحٝيحل ق  ز5 :شايسعد ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې
خبي٬ف ايٓصيحل ؾٗيٛ ق     ،ٖٚرا نذب ز ٚيٝظ اع٠ٛ َب غيس٠ ن  ايجعحيحل َٓي٘    ،ذاي٘

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ِٝؿ ٤ -124 ٌ  ،ٖٚٛ أذد أٜي ّ ايعيسب   ،ػري ايصًؿ ٤يص :ايٗصًَ ٜٓظيس: املعحيِ    .ٜيّٛ غيري ٖيرا    :ٚقٝي

 .2/299املؿٖصٌ 
ٕٚ يك ٥ٌ 9/2ٚاشبصا١ْ  ،4/202ٚاهلُ   ،0/201ٚزا َٔ بو غٛاٖد املػين  -125  .َٔ غري عص
 .0/38ٜٓظس: غسا ايجطٌٗٝ  -126
 .209/ 0ايهج ب  -127
ٚاشبصاْي١   ،3/043ٚايه َيٌ   ،0/230ايبٝت ُْطحل يًُٓرز بئ ازٖيِ ايهًي  ق ايهجي ب      -128

0/333. 
 .0/230ايهج ب  -129
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٢ٓ ايؿعٌ نكٛي٘ يع   عٔ ذٛس َٛضي٢ اييرٟ اْطًيل ن  ايبريس َضيَسبّ  بعيد إٔ       َع
 .  ز63 :شايهٗـ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ :ن ٕ ق ٚع ٥٘

ؾؿٞ ايٛقـ ع٢ً يؿظ١ )ايبرس( ٜهٕٛ ضيٝ م ايهي٬ّ اعي٠ٛ ن  ايجعحيحل َئ      
ٍ   ،ُٜٚرجٌُ إٔ ٜهٕٛ نذب زّا َئ امليجهًِ عئ ْؿطي٘     ،ٖرا ا٭َس أعحيحُل   :نأْي٘ ٜكيٛ

ُٜٚرجٌُ إٔ ٜهٕٛ )عحبّ ( عٓد ٚصً٘ ْعجّ  ملصدز ضبيرٚف (130)عحبّ   :ٚايجكيدٜس  ،، 
   .ارب ذّا عحبّ 

زؾعييّ  ُٜبجييدأ ثييِ ُٜبٓيي٢  -أٟ املصيي از-ٚقييد جيي ٤ بعييض ٖييرا  :قيي ٍ ضييٝبٜٛ٘
   :، ٚاضجػٗد بكٍٛ ايػ عسشَٔ ايه ٌَز(131)عًٝ٘

 عحيييحْل ٔيجًيييو قطييي١ّٖٝ ٚنقييي َيت   

 

 (132)ؾٝهِ ع٢ً يًو ايكط١ٝ أعحيحلُ  

 ،ايػ ٖد ؾٝ٘ أْ٘ زؾ  )عححل( ب ٫بجدا٤ ٚجعيٌ )يجًيو( ذيوٙ   = :ايطرياق ق ٍ 
ٌٖ ق ايكطي١ٝ   :ٜكٍٛ هلِ ،َبجدأ َ  أْ٘ ْهسٙ يٛقٛع٘ َٛق  ايؿعٌ ٚجيٛش إٔ ٜهٕٛ

 ِ ؾيإذا ربًٖصيجِ َٓٗي  ٚأَٓيجِ      ،ايع اي١ إٔ ُأاع٢ نذا ْصيت بهِ ْ شي١ ذج٢ ُأااؾ  عيٓه
َٞ نيٝ٘ جٓدب ُٚئسنُت ٚقطي١ٝ   ،. ٚ)ن ٕ( ٖٓ  ي َي١ .. ؟أْ  ُٚذِّٝبُت ٚن ٕ يهِ ذري ُأع

أٟ  ،ٚجييٛش إٔ يهيٕٛ ذي ٫ّ    )يًيو(  يُْصبت ع٢ً ايجُٝٝص يًٓٛع ايرٟ أغي ز نيٝي٘ بي   
متس َٚأٔقط ٚمسئ ربًيط    :ٚاسَبِٝظ ،ٖٚٞ مبع٢ٓ َكط١ٝ ،اعحبٛا يجًو ايؿع١ً قط١ّٝ
٣ٖٛ ن يثسٜد  .  (133)+ٚيعحٔ ُٚيط

عحبيُت   :ٚمل ٜكيٌ عًي٢ َعٓي٢    ٖٚرا ذح١ يسؾي  )عحيحْل(  = :ٚق ٍ ايٖٖٓر ع

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .0/204ٜٓظس: ايجصسٜس ع٢ً ايجٛضٝس يٮشٖسٟ  -130
 .0/209ايهج ب  -131
ِّ بٔ أاس ايهٓ ْٞ -132 ٚن ْيت َي     ،ُٜٚس٣ٚ أْي٘ ني ٕ بي ٓزّا بأَي٘     ،ٚقٌٝ يػريٙ ،ايبٝت ٜٓطحل هُلَٓ

  :ٚقبٌ ٖرا ايبٝت ،ذيو ي٪ثس أذّ  ي٘ عًٝ٘ ٜك ٍ ي٘ جٓدب
 ذا يهييييٕٛ نسٜٗيييي١ْ ُأاعيييي٢ هليييي  ٚن

 
 ٚنذا ُٜريي ع اسبييٝظ ُٜييدع٢ ُجٓييدبُ  

ٚاهلُي    ،0/340ٚاشبصاْي١   ،0/209)ٜٓظيس: ايهجي ب    .ؾَعٔححل َئ ذييو َٚئ صيوٙ عًٝي٘      
2/008). 

 .0/333غسا أبٝ س ضٝبٜٛ٘ يًطرياق  -133



 عمر مفتاح سويعدأ. 

   السنة    العدد 
422 

 .  (134)ٖٛ عححْل+ :ٚيهٓ٘ ق ٍ ،عحبّ 

ٚمم  ج ٤ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ عًي٢ ايسؾي  ب ٫بجيدا٤ يهْٛي٘ عًي٢ غيري َعٓي٢        
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    :ايؿعٌ َ  ذنسٙ ضٝبٜٛ٘ ق قٛيي٘ يعي    

 :، قييي ٍ(135)ز064 :شا٭عيييساف ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ
ٛا عًٝي٘   مل ٜسٜدٚا= ٚا اعجرازّا َطجأْؿّ  َٔ إَٔس ٔيُٝي ِ    ،إٔ ٜعجرز َِ   :ٚيهيِٓٗ قٝيٌ هلي ٔيي

َعيرز٠ّ ن    :ٚيٛ ق ٍ زجٌ يسجٌ ،َٛعظُجٓ  َعرز٠ْ ن  زبهِ :..؟ ق يٛا. يعظٕٛ قَّٛ 
ڍ   :، َٚثيٌ ذييو قٛيي٘ يعي      (136)+عجرازّا يٓصحَلااهلل ٚنيٝو َٔ نرا ٚنرا ٜسٜد 

نْيي٘ عًيي٢ َعٓيي٢ ؾ ضييسبٛا = :قيي ٍ ايٓريي ع ،ز4 :ضبُييدش ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ
ٍ ز285 :ايبكيس٠ ش ے   ےۓ  ۓ :، نكٛي٘ يعي   (137)+ايسق ب عًي٢  = :، قي 

 .(138)+أق ّ املصدز َك ّ ايؿعٌ ،يأٌٜٚ ؾ غؿس يٓ 

   :ٚق قٍٛ ايػ عسشَٔ ايسجصز

ٖٞ مجًييٞ ةييٍٛ ايٗطييس٣    ٜػييهٛ نييي

 

ٌْ ؾه٬ْيي  َُبجًيي٢      (139)صييْو مجٝيي

٭ٕ ايػي عس ٜيأَس مجًي٘     ؛طيٌ َئ ايسؾي    ٜس٣ ضٝبٜٛ٘ إٔ ْصحل )صيْو( أؾ  
ٖٚيرا ذحي١ زؾي  )صيْو(     = :، ٚقي ٍ ايٖٓري ع  (140)ٖٚٛ َ  اذج زٙ ايطرياق ،ب يصو

، أٟ أْي٘ ذحي١ ق ايد٫يي١    (141)+صوّا عًي٢ )اصيو( صيواّ    :ٚمل ٜكٌ ،ٖٚٛ َصدز
غري أْ٘ َ  ٖرا ؾسم ٜطري بو ايٓصيحل ٚايسؾي     ،ع٢ً زؾ  املص از ع٢ً َع٢ٓ ا٭َس

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ :ًرظييي٘ َييئ قٛيييي٘ يعييي  ميهييئ إٔ ْ
ٌْ :، ؾٝعكٛب عًٝ٘ ايط٬ّ نأْ٘ ٜكٍٛز08 :شٜٛضـ ٭ْ٘ خييو بصيو    ؛ا٭َس صْو مجٝ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .000غسا أبٝ س ضٝبٜٛ٘ ٭بٞ جعؿس ايٓر ع ص -134
، ٚاسبحي١ ٫بئ ذ يٜٛي٘    030ؿي  ص ظيس: غٝيث ايٓ  ٜٓ .قسأ ذؿ  ب يٓصحل ٚايب قٕٛ ب يسؾ  -135

 .90ص
 .0/230ايهج ب  -136
 .000غسا أبٝ س ضٝبٜٛ٘ يًٓر ع ص -137
 .000غسا أبٝ س ضٝبٜٛ٘ يًٓر ع ص -138
 .0/003ٚأَ يٞ املسيطٞ  ،0/230ايبٝت ب٬ ْطب١ ق ايهج ب  -139
 .0/230ٜٓظس: ايهج ب  -140
 .000غسا أبٝ س ضٝبٜٛ٘ يًٓر ع ص -141



 أثر التوجيه النحوي يف الشواهد الشعرية

 جملة اجلامعة األمسرية
422 

ٌْ= :ٜٚكٍٛ ايصج د ،ن ٥ٔ أٚ ضٝهٕٛ ، ؾٗٞ ذ ي١ نذبي ز بيإٔ   (142)+ؾػأْٞ صْو مجٝ
بٝعج٘ خيجًيـ  ٖٚرا املع٢ٓ بط ،غإٔ املجهًِ ايصو أٚ ع اي٘ ق ٖرٙ املٛاقـ ايصُو

يٛ ن ٕ ؾصيوّا مجي٬ّٝ ٜهيٕٛ ني ٯَس ْؿطي٘      = :ٜكٍٛ ايؿسا٤ ،عٔ َع٢ٓ ا٭َس ب يصو
ِّ ،ب يصو زب ش ٍ   (143)+ٖٚٞ قسا٠٤ ُأب  :ٚقد ؾٖصٌ املوِّا ايكٍٛ ق ٖرٙ املطيأي١ ؾكي 

ٚيهئ   ،َٚعٓ ٙ نُعٓي٢ املٓصيٛب   ،ؾإذا ن ْت ٖرٙ املص از َع زف ؾ يٛج٘ ايسؾ =
.. ٚنمنيي  ُٜٓظييس ق ٖييرٙ . ن ملعسؾيي١ ٚذييل املعسؾيي١ ا٫بجييدا٤٭ْيي٘  ؛امل جيي ز ايسؾيي 

ٚنٕ  ،ؾإٕ ن ٕ املٛض  بعدٖ  أَسّا أٚ اعي ٤ مل ٜهئ ن٫ٖ ْصيب ّ    ،املص از ن  َع ْٝٗ 
كيي  هلُيي  مجٝعييّ  نيي ٕ ايٓصييحل   ٚنٕ نيي ٕ ٜ ،نيي ٕ مليي  اضييجكٖس مل ٜهيئ ن٫ٖ زؾعيي ّ  

 .(144)+ٚايسؾ 

ؾؿيٞ   ،ق يسجٝس ايسؾي  أٚ ايٓصيحل  ؾ ملوا ٜعجُد اعجُ اّا نبريّا ع٢ً املع٢ٓ 
ٔٗ إٔ ا٫يي١ ايسؾي  أْطيحل َئ ا٫يي١ ايٓصيحل       ٭ٕ ايٓصيحل   ؛آ١ٜ ٜٛضـ ايط بك١ ٫ أو

ٚأَ  االذب ز ب يسؾ  ؾٗٛ ٜيدٍ عًي٢ إٔ    ،ٜعين ا٭َس ٚا٭صٌ ؾٝ٘ إٔ ُٜٖٛج٘ يًُ  ةحل
ِّ بئ        ،غإٔ املجهًِ ق َثٌ ٖرٙ امَلٛاةٔ ايصو ٚيٝظ آَيسّا بي٘ ْؿطي٘ نبٝيت َقَطيس

   :ح ٠٤ شَٔ ايطٌٜٛزايؿ

 ؾصيييوّا ق صبييي ٍ امليييٛس صيييوّا

 

 (145)ؾُيي  ْٝييٌ اشبًييٛا مبطييجط ع    

٭ٕ ايػي عس ٖٓي  حييث ْؿطي٘      ؛ؾ يٓصحل يًؿظ١ )صوّا( أْطحل ٖٚيٛ امل جي ز   
ؾٓصيحُل   ،ع٢ً ايثب س َٚك زع١ ا٭بط ٍ ٚنأْ٘ غعس بإذح َٗ  ٚيسااٖ  سبظ١ االقيداّ 

ّا َي  ُٜريرف ايؿعيٌ ايع َيٌ ؾٝٗي       ٚييرا نيثري   ،املصدز ُٜكصد ب٘ إٔ ٜهٕٛ بدٍ ايؿعٌ
ٌ       ؛ايٓصحل انجؿ ٤ّ بٗ  ؾطيٛا٤ ُذنيس    ،ٚ٭ْي٘ ٫ ٜجعًٖيل ايػيسل بيرنس ايؿعيٌ ٫ٚ ايؿ عي

ايؿعييٌ أٚ مل ُٜييرنس ؾ يطييٝ م ق ٖييرٙ اسبيي ٍ ٖييٛ ضييٝ م ايؿعييٌ ايييرٟ ٜييدٍ عًيي٢  

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .0/081يًصج د نعساب ايكسإٓ  -142
 .3/333َع ْٞ ايكسإٓ يًؿسا٤  -143
 .2/330املكجطحل  -144
 : ايبٝت َٔ قصٝد٠ ي٘ أٚهل  -145

 أقيييٍٛ هلييي  ٚقيييد ةييي زس غيييع ع   
 

    ٞ  َييئ ا٭بطييي ٍ ٚحيييئو ٫ ُيساعييي
 .0/400ٚايجصسٜس ع٢ً ايجٛضٝس  ،4/94ٜٓظس: ٚؾٝ س ا٭عٝ ٕ ٫بٔ ذًه ٕ  
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ٚعبيٛ   ،ٚصوّا مج٬ّٝ ،ٚيعطّ  هلِ ،ُبعدّا يًكّٛ ايظ ملو :ؾعٓدَ  ْكٍٛ َث٬ّ ،اسبدٚث
   .نمن  ْدعٛ حبصٍٛ ايؿعٌ ْٚسجٛٙ أٚ عبث ع٢ً نذداث٘ ،يوذ

ٕٕ يٓ غُت َ  َي    ثِ نٕ ايسؾ  أٚ ايٓصحل يٝظ صبسا ذسن س ٚنمن  ٖٞ َع 
ـَ عًٝي٘ َع ْٝٗي    ،ْ ضبٗ  َٔ َك َ س ٚييرا   ،ؾُٔ أازى يًو ايٛغ ٥خ ٚايع٥٬ل مل رب

٫  أٟ إٔ زؾي  املصيدز   (146)+ٚق ٖرا املع٢ٓ نً٘ َعٓي٢ ايٓصيحل  = :ٜكٍٛ ضٝبٜٛ٘
َٚ  ذيو ؾًٝظ ن يٓصحل ايرٟ ٖٛ ْ ٥يحل عئ ايؿعيٌ     ،خيًٛ مت َّ  َٔ َع٢ٓ ايؿعٌ

 ،ذبكٝيل َعٓي٢ ايثبيٛس ٚاييدٚاّ    ٚايعدٍٚ ن  ايسؾ  ٜكصيد بي٘    ،ّ ؾ٬ ُٜرنس َع٘ غ يب
ٚاملصدز يبك٢ ؾٝ٘ ايد٫ي١ ع٢ً ايؿعٌ ٚنٕ مل يهٔ بي ملع٢ٓ ْؿطي٘ اييرٟ ٜيدٍ عًٝي٘      

 .(147)ْصب٘

 ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ : قٛيي٘ يعي    ٜٚرٖحل ايؿسا٤ َرٖحل ضٝبٜٛ٘ ق
 :ؾٗٛ مبعٓي٢  ،، ٜٚس٣ إٔ )غؿساَْو( َصدز ٚق  ق َٛض  أَس ؾُٓصحلز285 :شايبكس٠

 .(148)َٚثٌ ذيو نثري َٔ املص از اييت ُقٔصد بٗ  ا٭َس ؾُٓٔصبت ،اغؿس يٓ 

ٍّ ؾسؾ  املص از ْٚصبٗ  يٝظ ممي  ٜسجي  ن  زغبي١ امليجهًِ َجي٢       ٚع٢ً ن
 ،أٚ ٜي٪ثس ؾٝي٘   ،إٔ ٜجأثس ذيو ب ملع٢ٓ ايرٟ ٜكصيدٙ  َٚج٢ غ ٤ زؾ  إٚ ،غ ٤ ْصحل

ييرا ني ٕ يصاَيّ      ،ٚيهٓ٘ قبٌ ذيو نً٘ َع٢ٓ خيجًخ ق ايؿ٪اا ٜهٕٛ ايه٬ّ عًٝ٘ اي٬ّٝ
ٚإٔ ٜهيٕٛ ن٬َي٘ نه٬َٗيِ إٔ ٜعيسف      ،ع٢ً َٔ أزاا إٔ ٜؿِٗ َع ْٞ ن٬ّ ايعيسب 

 ِ ٍ   ،ؾإمني  ٜصيًس ايهي٬ّ ٜٚؿطيد مبعٓي ٙ      ،َع ْٞ عبِٖٛ ٚذطي بٗ  :امليوا  ييرا ٜكيٛ
 .  (149)+ؾُساٚا ٚنٌ َ  ؾطد ب٘ املع٢ٓ ،ؾهٌ َ  صًس ب٘ املع٢ٓ ؾٗٛ جٝد=

ٚاعجٓيٛا بي٘ عٓ ٜي١ نيبري٠      ،ؾإٕ ايعًُ ٤ اٖجُيٛا بهي٬ّ ايعيسب    :ٚذ٬ص١ ايكٍٛ
بيٌ نٕ َئ ايعًُي ٤     ،ع٢ً ذبًٌٝ ايكسا٤اس ايكسآ١ْٝ املجٛايس٠ َٓٗ  ٚايػ ذ٠ ي٬ضجد٫ٍ

طب يؿّ  يًكٛاعد أَث ٍ ايؿيسا٤ اييرٟ ُٜعيٗد زا٥يدّا      َٔ ن ٕ ُٜطِِّ يه٬ّ ايعسب ٚيٛ ج ٤
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .0/230ايهج ب  -146
ٚاشبصاْي١ يًبػيدااٟ    ،0/321ٚغيسا ايسضيٞ عًي٢ ايه ؾٝي١      ،0/92ٜٓظس: غسا املؿٖصٌ  -147

0/340. 
 .0/088ٜٓظس: َع ْٞ ايكسإٓ يًؿسا٤  -148
 .4/200املكجطحل  -149
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ٔ    ،ملدزض١ ايهٛؾ١ ًَجُطيّ  ايكٝي ع    ،ٚايرٟ يٖٛض  ق ايطُ ع ن  أقصي٢ ذيد ممهي
 ِ عًيي٢ ايٓكييٝض َيئ ذيييو عٓييد  ،ؾٝي٘ ذ صيي١ نذا ايؿييل ذيييو َيي  آٟ ايييرنس اسبهييٝ

ٚغيعس امل طيسَو    ،ايبصسٜو ايرٜٔ أمجعٛا عًي٢ ا٫ضجػيٗ ا بػيعس ازبي ًٖٝو    
   .ج٘ َٔ ايًرٔيط٬َ
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 مصادر البحث ومراجعه

0.     ٞ مجعٝي١ اييدع٠ٛ    ،0986ّ، 0ط ،ايكسإٓ ايهسِٜ بسٚا١ٜ قي يٕٛ عئ ْي ؾ  امليدْ
 .يٝبٝ  ةسابًظ، ،االض١َٝ٬

 ،ييأيٝـ أايد بئ ضبُيد ايبٖٓي       ،اذب ف ؾط٤٬ ايبػس ب يكسا٤اس ا٭زبعي١ عػيس   .2
   .بريٚس ع مل ايهجحل، ،0987ّ، 0ط ،ضبُد نمس عٌٝ غعب ٕ :ذبكٝل

ٞ    ،ازيػ ف ايطسب َٔ يطي ٕ ايعيسب   .3 ذبكٝيل ا. زجيحل    ،٭بيٞ ذٖٝي ٕ ا٭ْديطي
   .ايك ٖس٠ َطبع١ املدْٞ، ،0998ّ، 0ط ،ا. زَط ٕ عبد ايجٛاب ،عثُ ٕ ضبُد

َٓػيٛزاس ازب َعي١ ايًٝبٝي١     ،ا. عًٞ ضبُد أبٛ امله زّ ،ُأصٍٛ ايجؿهري ايٓرٟٛ .4
0973ّ.   

ٟ نبساِٖٝ ا٭ :ذبكٝل ٚازاض١ ،نعساب ايكسإٓ ايهسِٜ يًٖصٖج د .5  ،0999ّ، 4ط ،بٝي ز
   .ايك ٖس٠ املصسٟ،ااز ايهج ب 

 ،0996ّ، 0ط ،عيٗصٚش ضبُيد ايطيٝد    :ذبكٝل ،يًُعهوٟ ،نعساب ايكسا٤اس ايٖػٛاذ .6
   .بريٚسع مل ايهجحل 

ا. عبيد   :ذبكٝيل  ،٭بٞ بهيس ضبُيد بئ ضيٌٗ بئ ايٖطيٖساد       ،ا٭صٍٛ ق ايٓرٛ .7
   .بريٚس َ٪ضط١ ايسض ي١، ،0999ّ، 4ط ،اسبطو ايؿجًٞ

ا. عُيس   :ذبكٝيل ٚغيسا   ،٭بٞ ضعٝد بٔ عبد املًيو بئ ُقسٜيحل    ،ا٭صُعٖٝ س .8
   .يبٓ ٕ ،بريٚس ،ااز ايكًِ يًطب ع١ ٚايٓػس ،ؾ زٚم ايطٓب ع

ٟ  يًػيسٜـ املسيطيٞ عًيٞ بئ اسبطيو امل      ،أَ يٞ املسيطٞ .9  ،ٛضيٟٛ ايعًيٛ
   .ايك ٖس٠ ،ااز ايؿهس ،ايؿطٌ نبساِٖٝضبُد أبٛ  :ذبكٝل

 :ذبكٝيل  ،ٞ٭بٞ ايعٖب ع أايد بئ ٫ٖٚا ايجُُٝي    ،ٜ٘ ع٢ً املواا٫ْجص ز يطٝبٛ .01
   .بريٚس ،َ٪ضط١ ايسض ي١ ،0996ّ، 0ط ،احملطٔ ضًط ٕشٖري عبد 

 ضيِ بئ   عُيس بئ شٜئ اييدٜٔ ق     ،ايبدٚز ايصاٖس٠ ق ايكسا٤اس ايعػيس املجيٛايس٠   .00
ٖٛل  :ذبكٝل ،ا٭ْص زٟ ايٖٓػ زضبُد بٔ عًٞ  اٍ أايد  ٚعي   ،عًٞ ضبُد َعي

   .بريٚس ،ع مل ايهجحلّ 0999، 0ط ،املٛجٛاعبد 

٭بيٞ عُيس ٜٛضيـ     ،بٗح١ اجمل يظ ُٚأْظ امُلح يظ ٚغرٔ ايرأٖ ٚاهل جظ .02
ضبُيد َسضيٞ    :ذبكٝيل  ،بٔ عبد اهلل بٔ ضبُد بٔ عبيد اييو ايُٓيسٟ ايكيسة     
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   .يبٓ ٕ ،بريٚس ،ااز ايهجحل ايع١ًُٝ ،2ط ،اشبٛيٞ
   .0929ّ ٖس٠ ايك ،الضسا٥ٌٝ ٚيؿٓطٕٛ ،ي زٜخ ايًػ س ايط ١َٝ .03
ٟ  ،ايجبٝ ٕ ق غسا ايدٜٕٛا )غسا اٜيٕٛا املجيٓ (   .04 َصيطؿ٢   :ذبكٝيل  ،يًعهيو

   .0970ّايك ٖس٠  ،ايٖطٖك  ٚآذسٜٔ َطبع١ ايب بٞ اسبً 
 ،ضبُيد ن َيٌ بسني س    :ذبكٝيل  ،٫بٔ َ ييو  ،يطٌٗٝ ايؿٛا٥د ٚيهٌُٝ املك صد .05

   .ايك ٖس٠ ،ااز ايهج ب ايعسبٞ

ٟ  ايػٝخ ذ  ،ايجصسٜس ع٢ً ايجٛضٝس .06 ضبُيد ب ضيٌ عٝيٕٛ     :ذبكٝيل  ،ييد ا٭شٖيس
   .بريٚس ،ااز ايهجحل ايع١ًُٝ ،2111ّ، 0ط ،ايطٛا

ٞ        ،ايجٝطري ق ايكسا٤اس ايطيب   .07 عٓي٢   ،٭بيٞ عُيسٚ بئ عثُي ٕ بئ ضيعٝد اييداْ
   .يبٓ ٕ ،بريٚس ،ااز ايهجحل ايع١ًُٝ ،0996ّ، 0ط ،بجصرٝر٘ أٚيٜٛسيصٍ

ٟ  أاي  :ذبكٝل ،٫بٔ ذ ي١ٜٛ ،اسبح١ ق ايكسا٤اس ايطب  .08 ، 0ط ،د ؾسٜيد املصٜيد
   .بريٚس ،ااز ايهجحل ايع١ًُٝ ،0999ّ

   .املطبع١ ا٭شٖس١ٜ املصس١ٜ ،0924ّ، 5ط ،ذ غ١ٝ اشبطسٟ ع٢ً ابٔ عكٌٝ .09
 .  ااز ايؿهس ،ع٢ً أيؿ١ٝ ابٔ َ يو ذ غ١ٝ ايصٖب ٕ ع٢ً غسا ا٭ومْٛٞ .21
ٟ      ،ذصا١ْ ا٭اب ٚيحل يب ب يطي ٕ ايعيسب   .20 ، 0ط ،عبيد ايكي از بئ عُيس ايبػيداا

   .بريٚس ،ايهجحل ايع١ًُٝااز  ،2111ّ
املهجبي١   ،ضبُيد عًيٞ ايٓحي ز    :ذبكٝل ،٭بٞ ايؿجس عثُ ٕ بٔ جِّٓٞ ،اشبص ٥  .22

   .بريٚس ،ايع١ًُٝ

ٞ     ،ايدزز ايًٛاَ  ع٢ً ُٖي  اهلٛاَي    .23  ،0328ٙ، 0ط ،أايد بئ ا٭َيو ايػيٓكٝط
   .َصس

ِ     :ذبكٝيل  ،اٜٛإ اَس٨ ايكيٝظ  .24  ،ااز املعي زف  ،5ط ،ضبُيد أبيٛ ايؿطيٌ نبيساٖٝ
   .ايك ٖس٠ ،َصس

ااز َهجبي١   ،ٚأاد ايه ييحل  ،ضٝـ ايدٜٔ ايه يحل :ذبكٝل ،اٜٛإ ةسؾ١ بٔ ايعبد .25
   .بريٚس ،اسبٝ ٠

ُٓي ع   :ذبكٝيل  ،اٜٛإ يبٝد بٔ أبٞ زبٝع١ .26  ،ااز املعسؾي١  ،2114ّ، 2ط ،ايدٚ ة
   .بريٚس

ايؿي زٚم اسبدٜثي١ يًطب عي١     ،ضٝد عًٞ املسصؿٞ ،زغب١ اٯٌَ ق نج ب ايه ٌَ .27
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   .ايك ٖس٠ ٚايٓػس،
ٞ   ،زصـ املب ْٞ ق غسا ذسٚف املع ْٞ .28  ،يإلَ ّ أاد بٔ عبد ايٓيٛز املي يك

   .َطبٛع س صبُ  ايًػ١ ايعسب١ٝ بدَػل ،أاد ضبُد اشبٖساط :ذبكٝل

يأيٝـ االَ ّ أبيٞ ايك ضيِ عًيٞ     ،ضساد ايك ز٨ املبجد٨ ٚيرن ز امُلكسٟ املٓجٗٞ .29
َطبعي١   ،طيٖب ع زاجع٘ ايػيٝخ ضبُيد عًيٞ اي    ،0954ّ، 3ط ،بٔ عثُ ٕ ايبػدااٟ

   .َصس ايك ٖس٠، ،َصطؿ٢ ضبُد

 ،ااز املعي زف  ،3ط ،ا. غٛقٞ ضٝـ :ذبكٝل ،٫بٔ صب ٖد ،ايطبع١ ق ايكسا٤اس .31
   .ايك ٖس٠

ٟ   ،َصطؿ٢ ايٖطيٖك   :ذبكٝل ٚضبط ،٫بٔ ٖػ ّ ،ايطري٠ ايٓب١ٜٛ .30  ،ٚنبيساِٖٝ ا٭بٝي ز
   .بريٚس ،ااز ايهجحل ايع١ًُٝ ،2110ّ، 0ط ،ٚعبد اسبؿٝظ غً 

 ،ضبُد ضبٝٞ ايدٜٔ عبد اسبُٝيد  :ذبكٝل ،بٔ عكٌٝ ع٢ً أيؿ١ٝ ابٔ َ يوغسا ا .32
   .بريٚس ،ع مل ايهجحل ،2ط

، 0ط ، غي شٟ شاٖيد  شٖيري  :ذبكٝيل  ،٭بيٞ جعؿيس ايٖٓري ع    ،غسا أبٝ س ضٝبٜٛ٘ .33
   .ع مل ايهجحلَهجب١ ايٓٗط١ 

 :ذبكٝيل  ،٭بيٞ ضبُيد ٜٛضيـ بئ املسشبي ْٞ ايطيرياق       ،غسا أبٝ س ضيٝبٜٛ٘  .34
   .بريٚس ،ااز ازبٌٝ ،0996ّ، 0ط ضبُد ايسٜس ٖ غِ

ااز  ،0988ّ، 0ط ،ذطئ ايد   :ذبكٝيل  ،غسا ا٭ومْٛٞ ع٢ً أيؿ١ٝ ابٔ َ يو .35
   .بريٚس ،ايهجحل ايع١ًُٝ

ضبُييد بييدٟٚ ٚ ،عبييد ايييسأ ايٖطييِّٝد :ذبكٝييل ،٫بيئ َ يييو ،غييسا ايجطييٌٗٝ .36
   .ااز ٖحس ،0991ّ، 0ط ،طبجٕٛ

 ،صي ذحل أبيٛ جٓي ا    ا. ذبكٝل: ،غسا مجٌ ايصج جٞ ٫بٔ عصؿٛز االغبًٝٞ .37
 .بريٚس ،ع مل ايهجحل 0999ّ، 0ط

َطبٛعي س ج َعي١    ،ٜٛضيـ ذطئ عُيس    :ذبكٝيل  ،غسا ايسضٞ ع٢ً ايه ؾ١ٝ .38
   .0978ّ يٝبٝ  ،ق زْٜٛظ

 ،عبد ايعصٜيص زبي ا   :ذبكٝل ،عبد ايك از بٔ عُس ايبػدااٟ ،غسا غٛاٖد املػين .39
   .اَػل ،ااز املإَٔٛ يًرتاث ،0981ّ، 0ط ،ٜٛضـ اٖق م ٚأاد

ٕ    ،أاد أَيو  :ذبكٝل ،يًُسشٚقٞ ،اٜٛإ اسبُ ض١ غسا .41  ،ٚعبيد ايطي٬ّ ٖي زٚ
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   .بريٚس ،ااز ازبٌّٝ 0990، 0ط
   .يبٓ ٕ ،بريٚس ،ااز ايهجحل ايع١ًُٝ ،عًٞ ؾ عٛز ،غسا اٜٛإ ايؿسشام .40
   .املطبع١ املٓري١ٜ ب يك ٖس٠ ،٫بٔ ٜعٝؼ ،غسا املؿٖصٌ .42

 ،ْٚعيِٝ شزشٚز  ،قُٝري١  َؿٝيد  ا. :ذبكٝل ،٫بٔ ُقجٝب١ ايدٜٓٛزٟ ،ايػعس ٚايػعسا٤ .43
   .بريٚس ،ااز ايهجحل ايع١ًُٝ ،0985ّ، 2ط

 :ذبكٝيل  ،٫بٔ َ ييو  ،غٛاٖد ايجٛضٝس ٚايجصرٝس ملػه٬س ازب َ  ايصرٝس .44
   .ْػس ااز ايعسٚب١ ،ضبُد ؾ٪اا عبد ايب قٞ

   .ااز املٓ ز ،ص٬ا عٜٛص١ :ذبكٝل ،صرٝس َطًِ بػسا ايٟٓٛٚ .45
ٔ    :ذبكٝيل  ،، دأبٛ اسبطٔ َطًِ بٔ اسبحي  ،صرٝس َطًِ .46  ،أايد وميظ اييدٜ

   .بريٚس ،ّ ااز ايهجحل ايع0998١ًُٝ، 0ط
 :ذبكٝيل  ،٫بئ ؾي زع   ،ايص ذ  ق ؾك٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚضٓٔ ايعسب ق ن٬َٗ  .47

   .ايطٝد أاد صكس

 ،0999ّ، 0ذًٝيٌ عُيسإ املٓصيٛز، ط    :ذبكٝيل  ،٫بٔ عصيؿٛز  ،ضسا٥س ايػعس .48
   .بريٚس ،ااز ايهجحل ايع١ًُٝ

ٞ    ،0996ّ، 0ط ،بٔ عبد زٖب٘ ا٭ْديط٫ٞ ،ايعكد ايؿسٜد .49  ،ااز نذٝي ٤ اييرتاث ايعسبي
   .يبٓ ٕ ،بريٚس

   .ضبُد ا ض١ عبد ايًطٝـ ،ايع١َ٬ االعساب١ٝ ق ازب١ًُ بو ايكدِٜ ٚاسبدٜث .51
ٌ   :ذبكٝل ،عٕٝٛ ا٭ذب ز، ٫بٔ قجٝب١ .50  ،ااز ايهجيحل ايعًُٝي١   ،ا. ٜٛضـ عًيٞ ةٜٛي

 .بريٚس
، 0ط ،عبيد ايكي از غي ٖو    ضبُيد  :ذبكٝيل  ،عًٞ ايٓٓٛزٟ ايطؿ قطٞ ،غٝث ايٓؿ  .52

   .بريٚس ،ااز ايهجحل ايع١ًُٝ ،0999ّ

ٞ    ،نج ب ا٭غ ْٞ .53  ،0992ّ ط ،طؿ٢ ايٓطيٓك  َصي  :ذبكٝيل  ،٭بيٞ ايؿيسد ا٭صيؿٗ ْ
   .املصس١ٜ ايع ١َ يًهج باهل١٦ٝ 

ٕ    :لذبكٝ ،نج ب ضٝبٜٛ٘ )أبٛ بػس عُس بٔ عثُ ٕ بٔ قٓو( .54  ،عبيد ايطي٬ّ ٖي زٚ
   .بريٚس ،ااز ازبٌٝ ،0966ّ، 0ط

جيي ز اهلل ضبُييٛا بيئ عُييس  ،ايهٖػيي ف عيئ ذكيي ٥ل ايجأٜٚييٌ ٚعٝييٕٛ ا٭ق ٜٚييٌ .55
ٟ  ،ايصطبػييسٟ ااز نذٝيي ٤ ايييرتاث  ،0997ّ، 0ط ،ذبكٝييل عبييد ايييٖسشام املٗييد
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   .بريٚس ،ايعسبٞ
ع زضي٘ ٚعًٖيل    ،مليوا ٭بٞ ايعب ع ضبُد بٔ ٜصٜيد ا  ،ايه ٌَ ق ايًػ١ ٚا٭اب .56

   .ايك ٖس٠ ،ااز ايؿهس ايعسبٞ ،0997ّ، 3ط ،أبٛ ايؿطٌ نبساِٖٝعًٝ٘ ضبُد 

   .بريٚس ،ااز ص از ،0995ّ، ٫0بٔ َٓظٛز، ط ،يط ٕ ايعسب .57
ٟ   ٭بٞ ايون س عبد ايسأ ،مل  ا٭اي١ ق أصٍٛ ايٓرٛ .58  ،نُ ٍ اييدٜٔ ا٭ْبي ز

   .بريٚس ،ااز ايؿهس ،0970ّ، 2ط ،ضعٝد ا٭ؾػ ْٞ :ذبكٝل

   .ايك ٖس٠ ،0961ّ، 2ط ،عبد ايط٬ّ ٖ زٕٚ :ذبكٝل ،،صب يظ ثعًحل .59
 :ذبكٝيل  ،٫بٔ جيين  ،احملجطحل ق يبٝو ٚجٛٙ غٛاذ ايكسا٤اس ٚاالٜط ا عٓٗ  .61

   .بريٚس ،ااز ايهجحل ايع١ًُٝ ،0998ّ، 0ط ،ايك از عط ضبُد عبد 

   .بريٚس ،ع مل ايهجحل ،٫بٔ ذ يٜٛ٘ ،طبجصس ق غٛاذ ايكسا٤اس .60
د اجملٝيد  ا. عبي  ،َدذٌ ن  ازاضي١ ايٓريٛ ايعسبيٞ ق ضي٤ٛ ايًػي س ايطي ١َٝ       .62

   .0950ّ، 0ط ،َطبع١ ايػبهػٞ ،ع بدٜٔ

63.  ٕ ٟ   ،َعحِ ايبًيدا ٟ  ؾسٜيد عبيد    :ذبكٝيل  ،يٝي قٛس اسبُيٛ ، 0ط ،ايعصٜيص ازبٓيد
   .يبٓ ٕ ،بريٚس ،ايهجحل ايع١ًُٝااز  ،0991ّ

 ،د ايعي ٍ ضي مل َهيسّ   ا. أاد طبجي ز عُيس، ٚا. عبي    ،َعحِ ايكسا٤اس ايكسآ١ْٝ .64
 .بريٚس ،ع مل ايهجحل ،0997ّ، 3ط

ٕ    :ذبكٝل ،سإٓ يًؿسا٤ )حي٢ٝ بٔ شٜ ا ايؿسا٤(َع ْٞ ايك .65  ،ضبُيد ايٖٓحي ز ٚآذيسٚ
 .ااز ايطسٚز

ضبُيد ضبٝيٞ    :ذبكٝل ،٫بٔ ٖػ ّ ا٭ْص زٟ ،َػين ايًبٝحل عٔ نجحل ا٭ع زٜحل .66
   .0990ّبريٚس  ،املهجب١ ايعصس١ٜ ،اسبُٝدايدٜٔ عبد 

ضبُيد عبيد اشبي يل     :ذبكٝيل  ،٭بٞ ايعب ع ضبُد بٔ ٜصٜد امليوا  ،املكجطحل .67
   .ايهجحلع مل  ،ط١ُٝع

ٟ     :ذبكٝل ،٫بٔ عصؿٛز االغبًٝٞ ،املكسِّب .68 ٚعبيد   ،أايد عبيد ايطيج ز ازبيٛاز
   .بػداا ،اهلل ازبٗبٛزٟ َطبع١ ايع ْٞ

 ،ضبُيد أايد ايعيٝين    ،املك صد ايٓر١ٜٛ )غسا ا٭يؿ١ٝ بٗ َؼ ذصاْي١ ا٭اب(  .69
   .ااز ص از

ُٖل ق أذب ز قسٜؼ .71 ذٛزضيٝد أايد    :ذبكٝيل  ،ضبُد بٔ ذبٝحل ايبػدااٟ ،املٓ
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   .بريٚس ،ع مل ايهجحل ،0985ّ، 0ط ،ؾ زم
 ،اهلل ايطيرياق ٭بيٞ ضيعٝد اسبطئ بئ عبيد       ،َ  حيجٌُ ايػعس َئ ايطيسٚز٠   .70

 .عٛل بٔ أاد ايؿٛشٟا.  :ذبكٝل

   .ايك ٖس٠ ،ااز املع زف ،3عٖب ع ذطٔ ط ،ايٓرٛ ايٛاق .72
 ،ُسٟ٭بٞ اسبح د ٜٛضـ بئ ضيًُٝ ٕ ايػيٓج    ،ايٓهت ق يؿطري نج ب ضٝبٜٛ٘ .73

ٕ  :ذبكٝيييل َٓػيييٛزاس َعٗيييد  ،0987ّ، 0ط ،شٖيييري عبيييد احملطييئ ضيييًط 
   .ايهٜٛت ،امل طٛة س ايعسب١ٝ ٚاملٓظ١ُ ايعسب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايثك ؾ١ ٚايعًّٛ

ٟ  ،ايٓٛااز ق ايًػ١ .74  ،ايكي از أايد   ا. صبيدٟ عبيد   :ذبكٝيل  ،٭بٞ شٜد ا٭ْصي ز
   .َط ب  ايثٛز٠ ايعسب١ٝ ،0ط

ٞ     ،ُٖ  اهلٛاَ  ق غسا مج  ازبٛاَ  .75  ،ج٬ٍ اييدٜٔ عبيد اييسأ ايطيٝٛة
   .ايك ٖس٠ ،املهجب١ ايجٛؾٝك١ٝ ،ا. عبد اسبُٝد ٖٓداٟٚ :ذبكٝل

، ااز ايثك ؾي١  ،ا. نذط ٕ عٖبي ع  :ذبكٝل ،ضبُد بٔ غ نس ايهج  ،ٚؾٝ س ا٭عٝ ٕ .76
 .يبٓ ٕ بريٚس،


