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 ت الرتكيب للجنلة اإلىشائية يف األمجال العربية الكدميةمدارا

 "مجهرة األمجال للعشكري أمنوذجا"

 البحح ملخص

ٜثٓاااٍٚ ٖااصا اياطااذ ازبًُاا١ اإلْؿااا١ٝ٥ يف األَداااٍ ايعطبٝاا١ ايكسمياا١ تٓاااٚ     
َثدصا َاأ نثاااة أبااٞ ٖاارٍ ايعػااهطٟ َاااز٠ تعاٝكٝٓاا١  ٛنااٛ ٘; ٚشيااو ,أغااًٛبٝا
١ٝ األغًٛة ايرتنٝيب ايصٟ تثُثع با٘ مجًا١ ا داٌ, َأ ضٝاذ ؾاهٌ اإل ااظ        شبكٛق

ٚايثهدٝـ ايكازض  ٢ً إ عا٤ ايس ي١ بأغًٛة خام, إش تٓطٛ مجاٌ األَدااٍ ايعطبٝا١    
: -َادر  –بأغًب أضٛاهلا عبٛ ايرتنٝب ايدٓا٥ٞ; َٔ ضٝذ ٖٞ تثهٕٛ َٔ زعأٜٔ, ُٖا 

يف أغاًٛة األَاط, ٚمجًا١ ايعًاب     ,مج١ً األَط بكٝػ١ ؾعٌ األَط ٚمج١ً زٛاة األَاط 
ٚمج١ً َا١ٓٓٝ يػاب شاى ايعًب,نُا يف أغًٛة ايٓٗٞ, ٖٚٞ أمناط إْؿا١ٝ٥ تكع يف أ ٢ً 
ٖطّ ايدٓا٥ٝاح ايرتنٝا١ٓٝ يًس١ًُ ايعطب١ٝ, ٚتا٢ٓ  ًٝٗا ضا ح َٔ ا تكاٍ ٚا ْؿكاٍ 

 ٚا ؿاضقاح ٚاألغااة ٚايٓثا٥ش.

محٌ ايس  ح ٚاإلحيا٤اح اييت تهثٓاع   ؾايرتنٝب ايدٓا٥ٞ يف مج١ً ا دٌ قازض  ٢ً
ؾٝٗا, ضٝذ تؿٝع األغايٝب اإلْؿا١ٝ٥ ايعًا١ٓٝ  ٢ً ٚز٘ اشبكٛم يف األَداٍ ايعطبٝا١  
ؾٝٛ ّا زًٝٓا; ٖٚٞ مس١ أغًٛب١ٝ َُٗٝٓا١ يف نثااة مجٗاط٠ األَدااٍ يًعػاهطٟ. ٚقاس       

يعػاهطٟ  أضبع١ َٔ َساضاح ايرتانٝب اإلْؿاا١ٝ٥ يف أَدااٍ ا   متدًج ايُٓاشص ا دثاض٠ يف
 ٖٞ: َساض األَط, َٚساض ايٓٗٞ, َٚساض ا غثؿٗاّ, َٚساض ايؿطط.
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Orbit structure of the sentence categories: in the old 

Arabic proverbs In Abu Hilal Askari Book 

BY 
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Abstract 

This research deals with Arab proverbs sentences based on 

Abu Hilal Askari Book. 

Proverb sentences tend to apply the bilateral structure. This 

means that most proverb sentences consist of two parts, such as the 

conditional sentences (if clause and main clause) and the imperative 

sentences. 

The chosen models in this study were represented in the 

following sentence categories: imperative, interrogative, and 

conditional sentences.  
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(1) 

 التنهيــد

أمجعج أغًب ا عازِ ايعطب١ٝ  ٢ً إٔ ا ؿاب١ٗ ٚا ُاخ١ً ٚايثػ١ٜٛ ٖاٞ ا عااْٞ   
ٌِ( ايًػ١ٜٛ يًؿع١ َََد (1 ُ٘ ًُ َََد ٚ ُ٘ ًُ َِٔد , ؾكس زا٤ يف يػإ ايعطة قٍٛ ابٔ َٓعٛض:" ٜكاٍ ٖصا 

 .2نُا ٜكاٍ: ؾاٗ٘ ٚؾاٗ٘.. ٚا دٌ ٚايؿا٘ ايؿ٧ٝ ايصٟ ٜهَطة يؿ٧ٝ َدر ؾٝسعٌ َدً٘"

يف ا قعرح ؾٗٛ نُا ٜكٍٛ ايثٗاْٟٛ:" ا دٌ يف أقً٘ مبع٢ٓ ايٓعري, خِ ْكٌ أَا 
َٓ٘ إىل ايكٍٛ ايػا٥ط أٟ ايؿاؾٞ ا ُٓدٌ مبهطب٘ ٚمبٛضزٙ; ٚا طاز با ٛضز اسباي١ األق١ًٝ 
اييت ٚضز ؾٝٗا ايهرّ, ٚا هطة اسباي١ ا ؿٓا١ٗ بٗا اييت أضٜسح بايهرّ, ٖٚٛ َٔ اجملاظ 

ٛٓ,ا طّنب  . 3اغثعُاٍ اجملاظ ا طنب بهْٛ٘  ٢ً غاٌٝ ا غثعاض٠ مسٞ با دٌ" بٌ يؿؿ

ؾا دٌ مج١ً َٛزع٠ َطّنع٠ تكٓسّ ز ي١ برغ١ٝ َككٛز٠, ٚإٕ ٖٞ   تثدًّا٢  أ   
ٚظٝؿثٗا ايككك١ٓٝ ا كاضا١ يصيو األَاط. ٜكاٍٛ ايعطبؿاطٟ: "ٖاٞ قكااض٣ ؾكااض١       

كٗاا, ٚظباس٠ ضٛاضٖاا,    ايعطة ايعطبا٤ ٚزٛاَع نًُٗا, ْٚاٛازض ضهُٗاا, ٚبٝها١ َٓع   
ٚبرغثٗا اييت أ طبج بٗا  ٔ ايكطا٥ع ايػ١ًُٝ ٚايطنٔ اياسٜع إىل شضاب١ ايًػإ, ٚغطاب١ 
اّيًػٔ, ضٝذ أٚزعح ايًؿغ ؾأؾااعج ا عٓا٢, ٚقكاطح ايعاااض٠ ؾأ اياج ا ػاع٣,       

ٛٓضج ؾأغطقج يف ايثكطٜع, ٚنٓٓج ؾأغٓج  ٔ اإلؾكاح" . ؾايعطبؿطٟ بكٛيا٘ ٖاصا   4ٚي
ـَ إيٝٗا ؾٓٝا مجع اشبكا٥ل ايؿ ١ٝٓ ايًػ١ٜٛ ٚايثعاري١ٜ يألَداٍ ايعطب١ٝ ايكسمي١, ٚاييت أنٝ

"إ اظ ايًؿغ ٚقكط ايعااض٠, ٚإقاب١ ا عٓا٢, ٚإ ايا١ ا ػاع٣ ٚضػأ ايثؿااٝ٘ ٚزاٛز٠       
ايهٓا١ٜ ٚايؿٝٛع ٚايػريٚض٠ ٚا ْثؿاض ٚخااح ايكٝػ١ ٚ اسّ تاآسهلا أٚ تػٝٓطٖاا بثػٝٓاط     

 .5طازا أٚ مجعا أٚ تد١ٝٓ"ا دا ب تصنريا أٚ تأْٝدا أٚ إؾ
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ٚعبٔ إش ْثعاٌَ َع مج١ً َطّنع٠ َهٓدؿ١ قس أخصح قؿ١ ا ٓثش ازبُا ٞ ايٓداٟٛ 
ٚيٝؼ قؿ١ ا ٓثش ايؿطزٟ, ؾٗٞ خرقا١ شبا ٠ أزاسازْا األؾاصاش ٚإْعهااؽ ألمنااط       
ٛٓضِٖ  ٔ اسبٝاا٠ ٚايعرقااح بال اياؿاط  ُٝاع       ايٛ ٞ ازبُعٞ ا ؿرتى يًعطة ٚتك

ؾإٕ ٖصا ا ٛضٚر ايؿٓٓٞ يف َهُْٛ٘ ٚيػثا٘ ٜػاثطل َٓاا     –ؾطا٥طٗا َػثٜٛاتٗا ٚناؾ١ 
خاق١ َع ٚزٛز َكازض َٛغٛ ١ٓٝ مجعج ٖصٙ األَداٍ  –ايٛقٛف ٚايسضاغ١ ٚايثطًٌٝ 
 .6بل زّؾثٝٗا ٚٚقًٓا أغًاٗا

إ  إٔ ٖاصٙ   7ؾع٢ً ايطغِ َٔ ٚزٛز زضاغاح َثٓٛ ١ ضعٝج ٖصٙ األَداٍ بٗاا 
اٍ ٚأخطٖا ٚأُٖٝثٗا ٚآتػاع َآزتٗا ٚغٓاٖاا ٚايهاِ   ايسضاغاح بايٓػا١ سبسِ ٖصٙ األَد

 ٢ً قعٝس ايًػ١ ٚاألزة, ٖٚٞ زضاغاح بر ضٜب تاثعس  –ايهاري َٔ َكٓؿاتٗا ق١ًًٝ 
ٕٓ مج١ً ا دٌ بٓا٤ يػٟٛ تطنٝيب ٜثؿّهٌ   ٔ َككس ٖصا اياطذ َٚاثػاٙ َٚهُْٛ٘, ٚمبا أ

ٛٓ ١; ؾإْٓٞ غأضاٍٚ َٔ مجٌ َٛزع٠, ٚقس ُقٓسَج بأغايٝب خ ١ٜ ٚإْؿا١ٝ٥ َثاآٜ ١ َٚثٓ
يف ٖصٙ ايسضاغ١ تٓاٍٚ ازب١ًُ اإلْؿا١ٝ٥ َٔ األَداٍ ضاقس٠ َساضاح ٖاصٙ ازبًُا١ َأ    
ضٝذ ا عٓا٢ ٚ ايرتنٝاب. ؾازبًُا١ اإلْؿاا١ٝ٥ يف األَدااٍ ايعطبٝا١ هلاا أمنااط َثعاسز٠          

األَط, ٚايٓٗٞ, ٚا غثؿٗاّ, ٚايؿطط ٚغريٖا, ٚ ًٝ٘; ؾكس اربصح َٔ ضقس تًو :َٓٗا
٘    ازبُ ٚذبًٌٝ ٖاصا األغاًٛة َأ ضٝاذ     ,ٌ ٚؾل األغًٛة اياصٟ ضهاطح ٖاٞ ؾٝا

ايرتنٝب َٓٗسا ياطدٞ, َعثُس٠ يف مجع ٖصٙ ا از٠  ًا٢ نثااة مجٗاط٠ األَدااٍ ألباٞ      
 .8ٖا( ٚايصٟ ٜعٓس َٔ أغال نثب األَداٍ اييت ٚقًج إيٝٓا 395ٖرٍ ايعػهطٟ )ح 

(2) 

ْٚ     -ٜؿّهٌ ا ػث٣ٛ ايرتناٝيب  عُا٘ يثؿاهٌٝ غاٝام    اياصٟ ٖاٛ: تٓؿٝاص ايهارّ 
َطض١ً ١َُٗ َٔ ا ػثٜٛاح ايًػ١ٜٛ اييت تثاأّيـ َٓٗاا ايٓكاٛم,     9 -اشبعاة األزبٞ
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ؾٗٛ َٔ ا طتهعاح ٚا دباٖااح ا ُٗا١ ايايت تٓطاٛ األغاًٛب١ٝ عبٖٛاا يًهؿاـ  أ         
ايس ي١, ضٝذ ٜعُس األغًٛبٞ, ضل ٜٟٓٛ زضاغ١ ٖصا ا ػث٣ٛ َٔ ا ػثٜٛاح يف ْل 

١ٓ  ٢ً ايٓٓل, ٚتعين اهل١ُٓٝ: إٔ تهٕٛ تًو ايرتانٝب قس ظازح َا إىل ايرتانٝب ا ُٗٝ
يف ايٓٓل  ٢ً غريٖا حبهٛضٖا, ؾٝطكطٖا ٚحيكٖٛا, خِ ٜطبعٗا بعرهلا ايس ي١ٓٝ ايايت  

َُسٝااا    10اقثهثٗا ٖصٙ اهل١ُٓٝ , ناؾؿا  ٔ األمناط اييت ضهطح ٖاٞ يف شاى ايآٓل, ٚ
ٚ اشا ٖصا اسبهاٛض زٕٚ   ,ٕٚ شاى ٔ ايثػاؤٍ ا عطٚح, َٚهُْٛ٘:  اشا ٖصا ايُٓط ز

 .غريٙ؟

ٚقس اخثاضح ايااضد١ األَداٍ ايعطب١ٝ يسضاغ١ ٖصا ا ػث٣ٛ ايرتنٝيب, شبكٛقا١ٝ  
مج١ً ا دٌ, ٚ ا تثُثع ب٘ َأ ؾاهٌ اإل ااظ ٚايثهدٝاـ ايكاازض  ًا٢ إ عاا٤ ايس يا١         
بأغًٛة خام; شيو إٔ مجٌ األَداٍ ايعطبٝا١ تٓطاٛ بأغًاب أضٛاهلاا عباٛ ايرتنٝاب       

: ؾعٌ األَاط ٚزاٛاة األَاط,    -َدر –دٓا٥ٞ; َٔ ضٝذ ٖٞ تثهٕٛ َٔ زعأٜٔ, ُٖا اي
يف أغًٛة األَط, أٚ ؾعٌ يًعًب ٚتعًٝر ٚبٝاْا يػااب شاى ايعًب,نُاا يف أغاًٛة    
ايٓٗٞ. ٖٚٞ أمناط إْؿا١ٝ٥ تكع يف أ ٢ً ٖطّ ايدٓا٥ٝاح ايرتنٝا١ٓٝ يًس١ًُ ايعطب١ٝ, ٚ تا٢ٓ 

 اٍ ٚا ؿاضقاح ٚاألغااة ٚايٓثا٥ش.  ًٝٗا ضا ح َٔ ا تكاٍ ٚا ْؿك

ٚقس غاكثين أَاْٞ زاٚز ايكٍٛ إىل إٕ ايرتنٝب ايدٓا٥ٞ يف مج١ً ا داٌ "قاازض  ًا٢    
محٌ ايس  ح ٚاإلحيا٤اح اييت تهثٓعٖا ؾٝٗا, ٖٚٛ تطنٝب قاباٌ يًثٛٓغاع اياس يٞ يف    

هثًُا١ َػًكا١;   أندط األيؿاظ إ اظّا, بٌ إٕ ٖصا ايرتنٝب ايدٓا٥ٞ  عٌ مج١ً ا دٌ مج١ً َ
تٓؿثع باي١ًٖٛ األٚىل َٔ ايرتنٝب ٚتػًل بايدا١ْٝ ٖٚٞ بٗصا تؿّهٌ نطب١ إٜكا ١ٓٝ  ًا٢  
َػث٣ٛ ايكٛح, ٚبٓٝ٘ ممٝع٠ خاق١  ٢ً َػاث٣ٛ ايرتنٝاب ٚؾهاا٤ ٚاغاعا يًُعااْٞ      
 ٢ً َػث٣ٛ ايس ي١...إش تؿٝع األغايٝب اإلْؿا١ٝ٥ ايعًا١ٓٝ  ٢ً ٚزا٘ اشبكاٛم يف   

ٕٓ ا ثًكٞ    األَداٍ ايعطب١ٝ ؾٝٛ ّا زًٝٓا; ٚألْٗا تطانٝب تٓعٟٛ  ٢ً خعاة قطٜع ؾإ
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ٜهٕٛ ضٝازّٜٓا إظا٤ٖا, إْٓٗا تٛٓز٘ خعابٗا إيٝ٘, تأَط ٚت٢ٗٓ ٚتػاثؿِٗ ٚتٓاازٟ, ؾٝكااع    
 . 11ؾطٜها هلا يف خعابٗا, بٌ إْٗا   تثطّكل إّيا بؿطانث٘ ٚتسآخً٘"

ٛب١ٝ ١َُٓٝٗ يف ٚٚزسح ايااضد١ إٔ ٖصا األغًٛة ٚتًو ايعاٖط٠ ٖٞ مس١ أغً
أضبعا١ َأ َاساضاح     نثاة مجٗط٠ األَداٍ يًعػهطٟ. ٚقس متدًج ايُٓاشص ا دثااض٠ يف 

ايرتانٝب اإلْؿا١ٝ٥ يف أَداٍ ايعػهطٟ, تًو ٖٞ: َساض األَط, َٚاساض ايٓٗاٞ, َٚاساض    
 ا غثؿٗاّ, َٚساض ايؿطط.

 َساض األَط :أٚ 

عطب١ٝ أندط َٔ غريٖا; ؾٗاٛ  األَط َٔ ا ساضاح ايعًا١ٓٝ اييت ؾا ج يف األَداٍ اي
أضس ايػاٜاح ا ١ُٗ يف دبطب١ ا دٌ  ٓس ايعطبٞ, ٖٚٛ ا ٓط٢ ا زثُا ٞ اياصٟ تػاع٢   

َٓا يف أٍٚ ا دٌ أٚ يف آخطٙ أٚ يف أٚغع٘. ٚحيثاص األَط  ,إيٝ٘ األَداٍ ؾٓسس ؾعٌ األَط إ
ا دا اب   إىل زٗثل يثطّكك٘, األٚىل: )ا طغٌ( ايصٟ ٜٛز٘  ًاّا يًُدا ب, ٚايدا١ْٝ:

)ا طغٌ إيٝ٘( ا هًـ بايكٝاّ با٘, ٖٚاصا ايعًاب ميدًا٘ )ؾعاٌ األَاط( بكاٝػث٘, ٖٚاٞ         
ايٛظٝؿ١ األق١ًٝ يألَط; َٔ ضٝذ إٕ األَط يف ايًػ١ ٖٛ:"قٍٛ ٜعٓاط  أ ؾعاٌ ٚازاب    

ٕٓ أغًٛة األَط  ٤ٞ يا" ًب ايؿعٌ بكٛض٠ طبكٛق١, ,12األزا٤"  ٢ً زٗا١   َٚعًّٛ أ
ٍٓ يف , 14ألَط يف ايًػ١   ثااض  ًيب     ثااض ظَين", ٚقس ٚنع ؾعٌ ا13ا غثعر٤" ٜٚس

األقٌ  ٢ً "اْثؿا٤ ضسر ايؿعٌ ٚقج إقساضٙ ٚايطغا١ ايك١ٜٛ يف ظٚاٍ ٖصا ا ْثؿا٤ يف 
أٟ إٕ ناإ ٖٓااى َاا  اب ؾعًا٘ ؾًاٝهٔ        أٍٚ أٚقاح اإلَهإ  ًا٢ ٚزا٘ اإلياعاّ;   

 .17, ٚظَاْ٘ اسبانط16تهًٝؿا ,15)ايؿعٌ("

ٕٓ تطانٝاب األَدااٍ ايايت اضثاٛح  ًا٢         َٚٔ ايٓاض١ٝ ايرتنٝا ٝٓا١ ؾكاس ٚزاسح أ
ٛٓ ١ ؾكٓػُثٗا إىل األمناط اآلت١ٝ: 18أغًٛة األَط  -َثٓ
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مج١ً أَط بكٝػ١ ؾعٌ األَط + ٚمج١ً زٛاة األَط بكٝػ١ ايُٓط األٍٚ ألغًٛة األَط: 
 ا هاضع:

 َٚٔ شيو:

ايثٛاْٞ يف  .ٜٚهطة َدّر يف اسبٓذ  ٢ً ا نثػاة ٚتطى" ا ًِب َتعَؿِط ":قٛهلِ -
 19 ًب ايطظم.

زا٤  20إٔ تعٚض َّٜٛا ٚتسع ايعٜاض٠ َّٜٛا. :ٚائػٓب ." ُظِض ٔغٓاّا َتِعَزِز ُضَاَا " :ٚقٛهلِ -
َّ, ٚغٓب  ِٓٗ ٚأغٖب َ عاؤٙ, إشا مل  ,زا٤ َّٜٛا ٚتطى َّٜٛا :يف يػإ ايعطة:" أغٓب ايكٛ

ٌُ ٌٓ ّٜٛ, ٚأغٓاج اإلب ٌٖ ّٜٛ بًا،,  :ٜأٔتٓا ن ٕ   إشا مل تأٔح ن ٚيف  ,أتاْاا غٓااا   :ٚأغٓآاا ؾار
ٞ  .أغٓاٛا يف  ٝاز٠ ا طٜض ٚأضٔبعٛا :اسبسٜذ أغاااج ايكاّٛ ٚغاااج     :...ٚقااٍ ايهػاا٥

 :.ٚقس قاٍ بعض ايؿعطا21٤"  ِٓٗ, َٔ ايػٓب ز٦ثِٗ َّٜٛا ٚتطنثِٗ َّٜٛا
ٍَ ايااآٖيٗب ٚناااإ َبااآطا    َٚقاااِس قاااا

 
 إشا ُظِضَح اسباٝااااَب َؾااااُعِضٙ ٔغٓاااااّا 

 ٛهلِ:َٚٔ ٖصا ايُٓط ق 
َُع يو ," امَسِع :َٚٓ٘ قٛهلِ -  22ُٜػ
ـِ َضَزاّا, تَط َ َساّا  :ٚقٛهلِ -  ٔ "23 

 :مج١ً أَط بكٝػ١ ؾعٌ األَط + ٚتعًٌٝ األَط أغًٛة أَط َعًٌّ:ايُٓط ايداْٞ: 
ََِطر". َٚٔ شيو قٛهلِ: - ٕٓ ايعِّْاَز َٔ  ضٝذ زا٤ح  24" أِضِر َٜسَِٜو ٚاغرِتِر, إ

ََ ٕٓ ايعِّْاَز َٔ  خّؿض  ًٝو يف  :أِضِر َٜسَِٜو ٚاغرِتِر(. أٟ:)ِطر( تعًٝر يًعًب ااض٠ )إ
َٞ بايكًٝاٌ َأ ايَكاِسح,       ,ايّعًب ََاِطر انُثٔؿا ٕٓ قاضَاو نطِٜ, ٚإشا ناْج ايٓعْاز َٔ  ؾإ

ٜهدط ْاُضٙ, َداٌ ايعؿااض, ٚيف ا داٌ " يف ناٌ      ,ٚا ِطر: ؾسط ٜكاٍ ي٘ بايؿاضغ١ٓٝ )مسٔ(
َُِسَس اَ طُر َِ ْاضُٖا, ٚأقٌ اجملس ايه  ٚائعَعِ "  ؾسط٠ٕ ْاْض, ٚاغَث  25ٚايَعؿاض" أٟ َ ُع
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ٚمما زا٤ يف يػإ ايعطة  ٔ ٖصا ا دٌ قاٍٛ ابأ َٓعاٛض:"  اٛز ا اطر غاطٜع       
ٕٓ ايعْااَز َأ    ,أِضِر َٜاسَِٜو ٚاغارِترِ   :ا تكاز, ٚا طر َٔ ؾسط ايٓاض َعطٚف, ٚقايٛا إ

  26.هطٖ٘ أٚ تًٓع  ًٝ٘ "ٜكاٍ شيو يًطزٌ ايهطِٜ ايصٟ   حيثاص إٔ ت ,ََِطر
َٕ بػَٝهو َّٜٛا َاا "  :ٚقٛهلِ - ِٕ ٜهٛ ِّْٛا َا  ػ٢ أ َٖ ؾكاس   .27" أِضٔاِب ضاَٝاو 

َٕ بػَٝهو َّٜٛا َاا( تٛناٝطا ٚتعًاٝر يًعًاب )أِضٔااِب       ِٕ ٜهٛ زا٤ ايرتنٝب ) ػ٢ أ
ِّْٛا َا( َٖ ٞٓ ضنٞ اهلل  ٓ٘ .ضاَٝاو    َٚع٢ٓ ّْٖٛا: أٟ قكسّا  .ٚا دٌ ألَري ا ؤَٓل  ً

 ٘ ٞٓ ضنٞ اهلل  ٓا أضااب ضاٝااو    :إؾطاط ؾٝ٘. قاٍ قاضب يػإ ايعطة: "زا٤  ٔ  ً
ٚإناؾ١ )َا( إيٝ٘ تؿٝس ايثكًٌٝ: ٜعين   تػطف  ,أٟ ضاّا َكثكسّا   إؾطاط ؾٝ٘ :ّْٖٛا َا

ؾار تهإٛ قاس     ,ؾعػ٢ إٔ ٜكري اسباٝب بػٝهاّا ٚاياػاٝض ضاٝاااّ    ,يف اسبب ٚاياػض
 :.ٚقاٍ ايُٓط بٔ تٛيب28اياػض ؾثػثطٞ "ٚ  يف  ,أغطؾج يف اسبب ؾثٓسّ

 ََٚأِضٔااااِب ضاَٝااااو ضااااّا ضٜٚاااسّا
 

ِٕ َتِكاااااِطَا    ٔيااااا٦َّر َٜعُٛياااااَو َأ
 َٚأِبٔػااِض َبػَٝهااو بػهااّا ضٜٚااساّ  

 
 إشا أْااااج ضاِٚيااااَج إٔ ذبُهُااااا 

ًََؿّا "  ,  ٜهٔ ضٗاو َنًَؿا :َٚٓ٘ قٍٛ  ُط ضنٞ اهلل  ٓ٘   29ٚ  ُبػُهو َت
إش زاا٤ ايرتنٝاب )    . 30ايكِِّاٝإ   َتٔكااو بأِ كا٥ٔٗاا "   " اضصََض :َٚٓ٘ قٛهلِ -

ٖٚاٛ   .َتٔكاو بأِ كا٥ٔٗا( بٝاْا يًػاب ايصٟ َٔ أزً٘ ضهط ايعًاب )اضاصََض ايكِّاِاٝإ(   
ٚقاطا١ اياس٤ْٞ    ,ٜكاٍ يف ايثطصٜط َٔ قطا١ َٔ ٜعٝاو َٔ ايٛنعا٤ ٚاألزْٝا٤ َداٍ

١ُٓ, ٚربُس ايأصنط  ,َتَهُع ايؿطٜـ َٚداٌ ايؿاطٜـ لاايط     ,ِؿٔػاس ازبااٙ  ُٚت ,ٚتككِّط اهل
   ٘  ,ًٜٚٗاو غاا٥ط َؿااخطٙ    ,ايس٤ْٞ َدٌ ا ػو ربًع٘ بايطَاز ؾٝأتٞ  ًا٢ مجٝاع ضباغآ

ٚايَعكاٞ باايؿثع    ,ٖٚٛ ايصٟ لطص َٔ ايكيب غا ١ ٜٛيس ,مجع ٔ ِكٞ :ٚقًج: ٚاإل كا٤
ِ  ,ا كسض ٔ    :ٚيف ٖصا ا ع٢ٓ قاٛهل  ٕ مل ُٜططِقاو بٓااضٙ ٜاؤٔشى   إ ,قاسٜل ايػا٤ٛ ناايَكِٝ
 .32(بهػط ايعل)ائعكٞ  : كا ,31"بسخاْ٘
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ٌَ :َٚٓ٘ قٛهلِ - ٌَِٜٛ ". ;" اِزَض ٛا ايًٝ ٌَ أخَؿ٢ يً ٕٖ ايًَّٝ ٌَ أخَؿ٢ ؾإ ٕٖ ايًَّٝ ؾس١ًُ )ؾإ
)ٌَ ٌَِٜٛ( ضهطح تعًٝر يًعًب )اِزَض ٛا ايًٝ ٖٚٛ َدٌ ٜهطة يًطزٌ  ٓس يف  ًب .يً

نأْا٘ يااؼ    :األقٌ ؾٝ٘ تاسضع ٚ ,تٓسضع ؾرٕ ايًٌٝ: إشا زخٌ يف ظًُث٘ ٜػط٣ ,اسباز١
ٚيثأنٝس َهُٕٛ ٖصا ايثعًٌٝ, ٚنُإ قاٛي٘ يف ايآؿؼ ؾكاس    33.ظ١ًُ ايًٌٝ ؾاغثرت ب٘

زا٤ح ازب١ًُ َثكسض٠ باا)إٔ( ا ؤناس٠ َأ زاْاب, ٚزاا٤ح خابثا١ بثااٛح ازبًُا١         
 اإلمس١ٝ; شيو إٔ ازبٌُ اإلمس١ٝ أخاج يف ايثعاري َٔ ازبٌُ ايؿع١ًٝ. 

ضٝذ ضهط ايرتنٝب )نُاا َِٜثُطَناو( بٝاْاا    ٖط نُا َِٜثُطَنو"." اِتُطٔى ايٖؿ :ٚقٛهلِ -
 ,يًعًب )اِتُطٔى ايٖؿٖط(. َٚعٓاٙ: إُْٓا ٜكُٝب ايؿٗط َٔ ٜثعٖطض ي٘. ٚا دٌ يًكُإ بٔ  از

, قااٍ  34ٚنُاا يػا١ يف نُٝاا     ,ٜرتناو  نُٝاا أٟ  ,اتطى ايؿٖط نُاا ٜرتناو   :قاي٘  بٓ٘
 :ايؿا ط

٣َٛ َأِْٔذ ؾاقعٔاِؼ ُقِطقّا إ  شا ا ثاَزى اهلا
 

 ٔبعٜٕج نُاا ٜهؿٝاو َؾِكاُس اسَباا٥ابٔ     
 .35نُٝا :أٟ 

أغًٛة أَط )بكٝػ١ ؾعٌ األَط; خاضص  ٔ َعٓااٙ األقاًٞ اىل َعاإ    ايُٓٓط ايدايذ: 
 :غٝاق١ٓٝ

 ؾاألقٌ يف األَط, إٔ ٜهٕٛ يعًب ايؿعٌ  ٢ً غاٌٝ اإل اة, ٚيهٓٓ٘ قس ُُٜٓع
نا: ايٓٓكع ٚاإلضؾاز  إليعاّ( ز  ح برغ١ٓٝ ر٠ٚ  ٢ً ٚظٝؿث٘ األق١ًٓٝ )اإل اة ٚا

ٖٚٞ ز  ح َٚعإ تػاثؿاز َأ غاٝام ايهارّ      ٚاسبٓض ٚايثكطٜع ٚايثٛبٝذ ٚغريٖا,
ٜثعًّاٗا ايػٝام نايس ا٤ ٚايثٗسٜس ٚ ايٓٓكع ٚ اإلضؾاز ٚ ايثطآسٟ  ٚقطا٥ٔ األضٛاٍ, ٚ
 َٚٔ شيو قٛهلِ:, ٚا غثٗعا٤ ٚغريٖا



 ..."مجٗط٠ األَداٍ يًعػهطٟ َساضاح ايرتنٝب يًس١ًُ اإلْؿا١ٝ٥ يف األَداٍ ايعطب١ٝ ايكسمي١ 

 زاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايًػاح ٚآزابٗاصب١ً                                                          122

ُِٓؿ -  ,أٟ تعًاٝٓ٘ ," أٟ مّمٔ   تعطؾٝٓ٘ ؾثُٓؿسٜٓ٘; 36سٜٔ "" اضؿعٞ بٝثو مّمٔ   َت
ِ  ,ا عاطِّف  :ٚا ٓؿاس  ,ٚايِّؿسإ ايعًاب, ٚايٓاؾاس ايعاياب    أٟ  ;أُِْؿاُسى اهلل  :ٚقاٛهل

ظ ُٛا إٔ اَاطأ٠ قاياج    :ٚقس قاٍ ا ؿهٌ 37أضًّؿو باهلل ٔيَثكُسَقٓٓٞ  ُا أ ًُا٘ َٓو ". 
 38طؾلأٟ   تع ,اضؿعٞ بٝثو ممٔ  تٓؿسٜٔ : بٓثٗا

٘  ;39: " أ طٔٔ ايكَٛؽ باضٜٗا "ٚقٛهلِ - ٖٚاٛ   ,أٟ اغثعٔ  ٢ً  ًُو مبٔ ُٜطٔػآُ
ٍِ ايكا٥ٌ:  َٔ قٛ

    ٘ ُُا َٟ ايكاِٛؽ َبِطٜاّا يػاَج ذبُِٔه  ٜا باض
 

ِِ ايكااَٛؽ   ايكااَٛؽ باضٜٗااا َأِ اأط   َتعًِٔاا
ًُِ٘ هلا إؾػازٙ إٜاٖا  ٘    :ٚأقٌ ايعًِ ,ُٚظ ٚقااٍ   ,ٚنع ايؿا٤ٞ يف غاري َٛناع

. َٚأ ٖاصا   40" اغثعٝٓٛا  ٢ً نٌ قٓا ١ بأًٖٗا "  :٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ(ضغٍٛ اهلل )ق
 ايُٓط قٛهلِ: 

  41اياؼ يهٌ ضاي١ ياٛغٗا  -
  42بٓطقٞ  ٔ   ٜعطؾو  -
ِٔ تّٛي٢ قآضٖا  - ََ ٍٓ ضآضٖا  ٚ43 
٘ٔ َزَضَص ايٖهب  -   44َخًّ
ٍَ ضٖب٘ - ٍٓ ا ا ٚ45  
َٗاّا قَٝع يف َضَسطأت٘  -  46زِع  ٓو ْ
- َٛ  47ى يف ايٓس ٤أيِل زي
ٌِ ايٖهب -   48أ ٔط أخاى َٔ َ كَِٓك
  49ا ُكِا٘ َ كَب ايٖػ١ًَُ -
- ِٙ  50اؾُسِز َٜسِٜو ٔبَػِطِظ
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َِط -  51اؾُسِز َضٝاظمَيَو ٔيأل

 أغًٛة أَط: مج١ً بكٝػ١ ؾعٌ أَط ) عـ  ًٝ٘( أغًٛة ْٗٞ: :ايُٓط ايطابع

 َٚٔ شيو قٛهلِ:

ِّ ٚ  َتِػَثٓط" -  ٚأقً٘ ,ثٝاط ٚاألخص بايدك١ يف األَٛض. ٜٚهطة َدّر يرض52" َ 
ٛٓظ بإبً٘  ٓس ايًٌٝ َٓ٘ ٚآتهاٌ   53ؾرتى إٔ ُٜعٓؿَٝٗا ,ٖٚٛ يف  ؿب ,إٔ ضزّر أضاز إٔ ُٜؿ

ٔٓ أْ٘  سٙ يف  طٜك٘, ؾكٌٝ ي٘  ,َ ٓؿٗا َٔ ٖصا اسبانط ٚ  تػرٓت بايػا٥ب : ٢ً  ؿٕب ظ
ؾهصيو  ,ايؿطى ضػ١ٓ نُا   تٓؿع َع :ٚزا٤ ضزٌ اىل ابٔ  ااؽ ؾكاٍ ,ؾًعًّ٘ ٜؿٛتو

 ,أٟ   تػٓثط بٗصٙ ايؿا١ٗ , ـ ٚ  تػرت :ؾكاٍ ي٘ ابٔ  ااؽ ,  ٜٓهط َع اإلميإ شْب
ٌْ ُ ٚ ٍْ ٔضِؿُغ َاا يف ايٛ اا٤    :َٚٔ أَداهلِ يف ا ضثٝاط قٛهلِ ,ٚا ٌُ ؾإٕ اإلميإ قٛ

ِٛنا٤".  54ؾٗس َا يف اي

ٌِ" :َٚٓ٘ قٛهلِ -  55"ُٔتٛٔقَ٘ضهُّٝا ٚ   َأِضٔغ

 َٚٔ شيو قٛهلِ: أغًٛة أَط َععٛف  ٢ً أغًٛة أَط آخط: اَؼ:ايُٓط اشب

ََٝو ابُصٍَِْعًِٝو ٚ َبلِّ -   .ضٝذ  عـ ايؿعٌ )ابُصٍ(  ٢ً ؾعٌ األَط)َبلِّ( .56قس

ِٚ  اِضى َٚٓ٘ قٛهلِ: -  57َزِع ٔبَسسٍّ أ

ـِٚأغعّا ٚ ُِٔن:َٚٓ٘ - َِ  58زاْاّا ا

 ثاىيا: مدار الّيهي

ـٓ  ٔ ايؿعٌ, ٚا َثٓاع  ٓا٘  ًا٢ ٚزا٘     ايٓٗٞ ٖٛ  ًب غًيب, أٟ  ًب ايه
 .59ا غثعر٤ ٚاإليعاّ, ٚي٘ قٝػ١ تطنٝا١ٝ ٚاضسٙ, ٖاٞ ا هااضع ا كارتٕ بار ايٓاٖٝا١"     

ٜٚأتٞ ايٓٓٗٞ بكٛض٠ ْٗٞ ضكٝك١ٓٝ ٚأخط٣ صباظ١ٜٓ إش "لطص  ٔ َعٓاٙ اسبكٝكاٞ إىل َعاإ   
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رغٞ ايصٟ ٜؿُٗ٘ صباظ١ٜ تؿِٗ َٔ غٝام ايهرّ ٚمبع١ْٛ ايكطا٥ٔ اييت تٛضٞ با ع٢ٓ ايا
ٚٓق٘ يًٓل,ٖٚصٙ ا عاْٞ اجملاظ١ٜ ٖٞ اييت تطتؿع باألغًٛة  ٔ ٚظٝؿثا٘   األزٜب َٔ تص
ايثكطٜط١ٜ َٔ صبطز ايؿِٗ ٚاإلؾٗاّ إىل َطتا١ أ ٢ً تععٝا٘ ز  ح ٚإحياا٤اح ؾٓٝا٘ هلاا     
غاٜاح تػاع٢ يثطكٝكٗاا ٖٚاٞ متٓثاع ايؿهاط ٚتداطٟ ايٛزاسإ, ٚتؿاثع صبااٍ اشبًال           

 .60ٚا بثهاض"*

كٍٛ أَاْٞ زاٚٚز:" لطص ايٓٗٞ َٔ ا ع٢ٓ األقًٞ أٚ اسبكٝكٞ ؾر ٜعٛز أَاطا  ٚت
ـٓ أٚ ا َثٓاع  ٔ ؾعٌ َا َٔ َطغٌ إىل َثًل بكسض َا ٖٛ ضبُٛ ح خكاؾٝا١ متٓداٌ    بايه

أٚ ٜٓاػٞ ايثُٓػو بٗا بٛقؿٗا َعاٜري  ,َا ٜؿا٘ ايكٛاْل أٚ ايثعايِٝ اييت    ٛظ خطقٗا
ٚميهٔ ضبط شيو مبا يف ايكٛاْل َٔ  ,ايصٟ تػثدسّ ؾٝ٘ األَداٍأغاغ١ٝ ٜطا ٝٗا اجملثُع 

بٌ تهع خعٛ ا َٚٛاْع ت٢ٗٓ  ٔ ,نٛابط ٚضبٓسزاح   تثٝع األؾٝا٤ نُا ٜطٜسٖا ا ط٤
يصا   ظبس يف أغًٛة ايٓٗٞ يف األَداٍ َا ميٓدٌ أضهاَا ٚضهُا صبطز٠ يف شاح  دباٚظٖا,
ٕٓ ا ُٓٛ اح يف ض ايٛقج, ٚ ًب ,ٝا٠ ا ط٤ أندط َأ ا ػاُٛضاح  َٚٔ ْاض١ٝ أخط٣ ؾإ

ـٓ  ٔ ؾعٌ األؾٝا٤ أندط َٔ ايطنا  ٔ ؾعًٗا, ٕٓ أغاًٛة ايٓٗاٞ يف األَدااٍ      ايه ؾهاأ
مبداب١ إقاع َطؾٛع يف ٚز٘ ايٓاؽ حيٍٛ زٕٚ اسبط١ٜٓ ا عًك١,ٚمياضؽ زٚض ايػًع١ ايايت  

ا حيثاص ٚضمب .61تطاقب غًٛى األؾطاز ٚذباٍٚ ناع٘ مبا ٜػثكِٝ َع قِٝ ايعكط ٚاجملثُع"
ٖصا ايكٍٛ إىل إ از٠ ْعط, َٔ ضٝذ إٕ ا ػُٛضاح أندط َٔ ا ُٓٛ اح, إش األقٌ يف 

 . األؾٝا٤ اإلباض١; ٖٚٞ األندط

ٚبعس تثاعٞ يألَداٍ يف مجٗط٠ األَداٍ ٚزسح إٔ أغًٛة ايٓٗٞ قاس ٚضز  ًا٢   
 ؾهاْج أمنا ٘ ناآلتٞ: 62قٛض َثٓٛ ١

  :أغًٛة ايٓٗٞ َٓؿطزا :ايُٓط األٍٚ .1
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َأخٛش َٔ ايا م   ,ايهرّ بر ؾعٌ :ٚاي ق١ً .63"   ت قٌ  ًٝٓا:قٛهلِ َٚٓ٘ -
نأْ٘ أضاٙ طب١ًٝ األش٣ نُا ُٜط٣ اي م طب١ًٝ  ,تٗٓسز ٚأٚ س :بطم ايطزٌ :ٜكاٍ ,بر َعط
ٔ   َٔ   ضٍٛ ٚ  قا٠ٛ إّ  بااهلل.   :ٖٚٛ َدٌ اسبٛق١ً 64ا عط  ,بػاِ اهلل  :ٚاياػا١ًُ َا

ٞٓ  ٢ً ايكر٠ :ضٝعٌ َٔ قٍٛ ا ؤشٕ :ٚضه٢ اشبًٌٝ  .ض

ٚقس خطص ٖصا ا دٌ إىل َع٢ٓ صباظٟ ٖٚٛ ايهرّ بر ؾعٌ ٜٚهطة ٖاصا ا داٌ   
يًُثكًـ, ٚلطص ايٓٗاٞ  أ  ًاب ايهاـ  أ اي قًا١; إش إٕ ا طغاٌ ٜعا   أ          
خًساح ْؿػ٘ دباٙ ا ثًكٞ ؾٝٛٓبد٘ ٜٚؤْٓا٘, َع َا يف ا دٌ َٔ تّٗهِ, ٚبصيو   ٜهإٛ  

ِّ  .ايٓٗٞ ضاَّر  ع٢ٓ ضكٝك

  65"  تٛٔبِؼ ايٓدط٣ بٝين ٚبٝٓو :َٚٓ٘ قٛهلِ -

 ٚقس خطص ٖصا ا دٌ إىل ز ي١ ايٓكاع ٚايثٛزٝا٘,   أٟ   تكّعع ايٛٓز ايصٟ بٝٓٓا,
  :ايٖٓٔس٣ٗ. قاٍ زطٜط :ٚأقً٘ ,ٚايدط٣ ٖآٖا متدٌٝ

 ٚ  تٛٔبػااٛا بااٝين ٚبٝاآهِ ايدااط٣
 

     ٟ َُداط ٕٓ اياصٟ باٝين ٚبٝآهِ   66ؾإ
خاطٟ باصيو    :.. ايرتاة ايٓٓسٟ. قاٍ ابأ ايػاهٝج  .يدط٣ٚقس زا٤ يف ايًػإ: ا 

ٚأقاٌ   :ٖٚٛ َدٌ ,أٟ أْ٘ مل ٜٓكعع :َا بٝين ٚبل ؾرٕ َدٍط :ٚقٛهلِ أٟ ٜؿطح, ,ٜدِط٣
" بًّاٛا   :نُا قاٍ  ًٝ٘ ايكر٠ ٚايػرّ ,مل ٜٝاَؼ ؾرٕ ايدط٣ بٝين ٚبٝٓو :شيو إٔ ٜكٍٛ

 67أضضاَهِ ٚيٛ بايػرّ".

 ,أٟ متعط أّٚ  خِ ٜعًع ايٓاااح ؾارتاٙ   :ط َط ٞؾٗط خطٟ ٚؾٗ :ٚايعطة تكٍٛ
خط٣ ؾٗٛ أٍٚ َا ٜهإٛ ا عاط ؾريغاذ يف األضض     :ؾأَا قٛهلِ ,خِ ٜعٍٛ ؾرت اٙ ايٖٓعِ

 68.ؾطصؾٛا ا هاف " ,ٚا ع٢ٓ: ؾٗط شٚ خط٣ ,ٚتًل ايرتب١. ؾٗصا َع٢ٓ قٛهلِ: خط٣

 :أغًٛة ايٓٗٞ َعًر :ايُٓط ايداْٞ .2
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ؾس١ًُ )ؾٝطَٛضَ بو( بٝاإ يعًا١   69". ؾٝطَٛضَ بو"   ربطبـ :َٚٔ شيو قٛهلِ -
 صب٤ٞ ايعًب ايٓاٖٞ )  ربطبـ(.

ًَِعٗا َعٗا ٚإظاَيَثٗا هلا".  :َٚٓ٘ قٛهلِ - ٕٓ َن ـِ ايؿٛن١َ مبدًٗا ؾإ ُِٓك أٟ;    70  َت
ٌ  :تػثعٔ يف ضازثو مبٔ ٖٛ يًُعًاٛة أْكاع َٓا٘ ياو. ٚايٓهاًع      ٍ  ,ا ٝا ٕٓ  :ٜكاٛ إ

ط٣ مل ربطزٗا ٚاْهػطح َعٗا ؾكاض أَط ايؿٛن١ أؾٓس ايؿٛن١ إشا ْكِؿج بٗا ؾٛن١ أخ
ٚأقاٌ ايآكـ ا غثككاا٤; ٚشياو إٔ      ,ٚقس ْكؿج ايؿٛن١ إشا اغاثدطِزَثٗا  ,تؿاقُّا

 :ايؿٛن١ ُٜػَثكك٢  ًٝٗا يف ايهؿـ  ٓٗا ضث٢ ُتػَثدَطص. قاٍ ايؿا ط
ٖٔ بطزاااٌ غاااريى ؾاااٛن١ّ     تٓكؿااا

 
ََأ قاس ؾااَنٗا       ٌَ  ؾثكٞ بطزًو ضزا

 71ُٚؾاهُج ايؿاٛى إشا أزخًاج ؾٝا٘ ".     , ايؿُٛى إشا زخٌ ؾٝاو " ؾانين :ٚتكٍٛ 
٘    :ٚ"ْكـ ايؿٛن١ ٜٓكؿاٗا ْكؿااّ   ْٚاقؿا٘ يف اسبػااة َٓاقؿا١     ..,.أخطزٗاا َأ ِضزًا

ًَاو.      :ٚيف اسباسٜذ  ,اغثككاٙ :ْٚكاؾَا َٖ ٚأقاٌ   ...72ََأ ْاٛٔقـ يف اسبػااَة ؾكاس 
 73.َٔ ْكـ ايؿٛن١ اشا اغثدطزٗا َٔ زػُ٘" :ا ٓاقؿ١

 أغًٛة ايٓٗٞ ا كرتٕ باسبكط أٚ با غثدٓا٤:  ايُٓط ايدايذ: .3

ٜطز َٔ  ٖٚٛ َٔ ايٓٗٞ اجملاظٟ ايصٟ 74"   تال إّيا  ٢ً ْؿػو". :قٛهلَِٚٓ٘  -
اسبطم بؿس٠  ٢ً ايطغا١ يف ٚقٛع ايؿعٌ  ٢ً ١٦ٖٝ َع١ٓٝ.ٚقاس زاا٤ ايرتنٝاب  ًا٢     

  .ؾهٌ  ًب ْإٙ )  تال( َثاٛ ا بأزا٠ اسبكط )إ (

ػابك١ زًّٗا ًْطغ إٔ أغًٛة ايٓٗٞ ي٘ إَهاْاح تعاريٜا١  ؾُٔ خرٍ األَداٍ اي
خط١ٜ, متدٌ َا ٜؿا٘ ايكٛاْل اييت    ٛظ خطقٗا, بٛقؿٗا َعاٜري أغاغاٝ٘ هلاا ا ثااضٖاا    
ٚقُٝثٗا يف اجملثُع ايصٟ ٜػثدسّ ٖصٙ األَداٍ ٚحيرتَٗا. ٜٚرضغ إٔ نادريا َأ ٖاصٙ    

يؿ١ َٔ ٚضاستل يػاٜٛثل تعُارٕ    األَداٍ تؿرتى يف تطنٝب خٓا٥ٞ  عٌ مج١ً ا دٌ َؤ
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َعّا  ٢ً تٛغٝع اإلَهاْٝاح ايس ي١ٓٝ, ٖٚٛ َا ٜسٍ  ٢ً غٓا٤ أغًٛة ايٓٗٞ مبعٜس َأ  
اإلحيا٤اح, ٚبعس ايٓعط يف األَداٍ اييت زا٤ح  ٢ً قاٝػ١ ايٓٗاٞ, ًٜؿاج اْثاآٖاا إٔ     

ميهأ إٔ  ايٓكع ٚاإلضؾاز ُٖا ا عٓٝإ األندط زٚضاْا يف مج١ً ا دٌ ايٓٗٝٝا١; ٖٚاٛ أَاط    
ْطبع٘ بايٛظٝؿ١ ايرتب١ٜٛ ا زثُا ١ٝ يألَداٍ اييت تػع٢ إىل تكسِٜ صبُٛ ا١ َأ ايكاِٝ    

 اإلْػا١ْٝ ايٛاقع١ٝ.

إىل َساض ايٓٗاٞ بٛقاؿ٘ َأ ايكاٝؼ ايايت تكاّٛ يف        ايثطصٜطميهٔ إٔ ٜهاف ٚ
 . 75ٚقس مٓساٙ غٝاٜٛ٘ ايٓٗٞ,زٖٛطٖا  ٢ً َع٢ٓ ايٓٗٞ

ٟ ٚمما زا٤  ٢ً قاٝػ١ ايثطاصٜط يف نثااة اي    َٚخِهاطا٤َ   قاٛهلِ:   عػاهط إٜٓاانِ 
ِٔ ََ ٚايسَٔ: ٖٛ ايٓاج ٜٓاج  ٢ً اياعط, ؾريٚم ظاٖط٠, ٚيٝؼ يف با ٓا٘ خاري,    .76ايسِّ

َٚنَطب٘ َدر يًُطأ٠ اسبػٓا٤ يف َٓاج ايػ٤ٛ, ٚنطٙ شيو; ألٕ  طم ايػ٤ٛ ٜٓعع. ٚقاٍ 
اإلبٌ, إٔ ايسَٓ٘ ٖٞ ا ٛنع ايصٟ ت ى ؾٝ٘  ؾ٤ٞ, قاٍ َٚعٓاٙ: غريٙ: يٝؼ ٖٛ َٓ٘ يف

ؾاشا أقابث٘ ايػُا٤ ٚغّؿث٘ ايطٜاح أْااج, ؾٝكاٍٛ: إ    ,ؾثاٍٛ ٚتاعط ؾٝ٘, ؾر ٜٓاج ؾ٦ٝا
شيو ا ٛنع قس ٜٓاج بعس إٕ مل ٜهٔ ٜٓاج ؾٝثػري بايٓااح, ٚتاك٢ ضعاظاح ايٓؿٛؽ   
تثػري. ٜٚكٍٛ ايعطة:  طم ايػ٤ٛ ٜٓسذ ٚيٛ بعس ضل, اٟ اغثدطص َٓ٘ َا ٖٛ نأَ 

أخاضٖا, ٚايس١َٓ آخاض ايٓاؽ َٚا ٓغٛزٚا, ٚقٌٝ: َا غاٛزٚا َأ أخااض    ؾٝ٘. ٚز١َٓ ايساض: 
 ا هإ: بعطح ؾٝ٘ ٚبايج. ,ٚزَٓج ا اؾ١ٝ ,ايَاَعط ٚغريٙ, ٚازبُع ٔزَٔ

ٜعٕٝٛ ايسض٠, ٖٚاٞ تهإٛ يف ا اا٤     إٜٓانِ ٚ ك١ًَٝ ا ًع,َٚدً٘ قٍٛ ايعطة:  -
 77 .ا ًع, َٚعٓاٙ ايٓٗٞ  ٔ ْهاح اسبػٓا٤ يف َٓاج ايػ٤ٛ
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 اإلىشاء يف حّيز الشرط  :الجاث

٘    :تثهٕٛ ازب١ًُ يف ايعطبٝٓا١ َأ ضنآل    َٚاا  اسا ٖاصٜٔ     ,ا ػآس ٚا ػآس إيٝا
ٖٚصا ايكٝس قس ٜهٕٛ ايؿطط أٚ ايثٛابع أٚ ا ؿا ٝاٌ أٚ ايٓؿاٞ.    (قٝسّا)ٜػ٢ُ  ,ايطنٓل

ؾعٌ ايؿطط ٚاألخط٣: زٛابا٘ أٚ َٓا٘, ٚقاس     :ٚازب١ًُ ايؿط ١ٝ ٖٞ مجًثإ: إضساُٖا
مج١ً ايؿطط َٔ باة اشب , ٚقس تهٕٛ َٔ باة اإلْؿا٤. ؾُُا زا٤ َٔ األَدااٍ  تهٕٛ 

ٚألْاٞ   –ٖٚٛ يٝؼ َساض حبدٞ, ٚإمنا أشنطٙ َٔ باة ايثُدٌٝ ٚاياٝاإ   -يف باة اشب  
أؾعط نُا ٜؿعط َثًكٞ ا دٌ ايعطبٞ بٛزٛز األَط يف مج١ً ا دٌ ضث٢ يٛ زا٤ح ايكٝػ١ 

 :قٛهلِ -خ ١ٜ نُا يف 

)َهااضع( + مجًا١ زاٛاة ايؿاطط      أزا٠ ايؿطط )َٔ(+ مج١ً ؾعٌ ايؿاطط  :ٍٚايُٓط األ
 78:َٚٔ شيو قٛهلِ .()َهاضع

 .  79 ٜؿًع اسبهِ ٚضسٙ ٜأٔحَٔ  -

  80. ٜكًـيف ايسٜٔ  ٜاؼَٔ  -
   81 ُسٙ  تثكعكع  ثُعَٔ  -
     82ب٘ ٜطَّٜٛا  ٜطَٔ  -

     83 لٌ ٜػُعَٔ  -
  84 ب٘ ٜثعًلشًٜ٘  بعٌَٔ  -
  85َٗطٖا. ٜعطػٓا٤ اسب ٜٓهعَٔ  -
 86"ٜكًَـيف ايسٜٔ  ٜاِؼَٔ  -
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ًْٚطغ مما غال ندط٠ صب٤ٞ أغًٛة ايؿطط  ٢ً ٖصٙ ايؿان١ً; أٟ أزا٠ ايؿاطط  
ََٔ( ٚمج١ً ؾعٌ ايؿطط بكٝػ١ )ايؿعٌ ا هاضع( ٚمج١ً زٛاة ايؿطط بكٝػ١ )ايؿعٌ  (

نداط  أَاا  ااشا ٖاصٙ األزا٠ زٕٚ غريٖاا ؾاصيو ألْٗاا ٖاٞ األزا٠ األ        ا هاضع( ناصيو, 
ٚ   اغثدساَّا يف ايرتنٝب ايؿط ٞ يألَداٍ, ٖٚٞ أزا٠ ؾطط زاظ١َ َطتاع١ بايعاقاٌ, 

ٖٚاصا ا ضتاااط باإلْػاإ ميٓطٗاا      ,تػثدسّ َع غاريٙ إّ  بس يا١ أغاًٛب١ٝ َككاٛز٠    
ٚأَاا  ااشا ايؿعاٌ     .87خكٛق١ٝ ايثعاري  ٔ ايثسطب١ ا ْػا١ْٓٝ بكٛض٠ ٚانط١ قطحي١

اغثُطاض ٚقاٛع اسباسر, ٚا غاثُطاض يف     ععٞ ز ي١ا هاضع; ؾصيو  ٕ ٖصا ايؿعٌ ٜ
اسبٝا٠ ٜعين اغثُطاض يًثسطب١; ؾرغثُطاض١ٜ ايثسطب١ اقثه٢ ا داٌ ضهاٛض ٖاصا ايؿعاٌ     

 زٕٚ غريٙ يًثعاري  ٔ شيو بثٓاغل ٚإقٓاع َعًٛبل. 

ََٔ( + مج١ً ؾعاٌ ايؿاطط )َااض( + مجًا١ زاٛاة ايؿاطط      ايُٓط ايداْٞ:   أزا٠ ايؿطط )
 ّ(, َٚٔ شيو قٛهلِ: َهاضع َٓؿٞ صبعٚ)

    88ََٔ قاْع با اٍ مل ٜػثع َٔ  ًب اسباز١  -

   89 ََٔ  اجل بايؿٛم مل ٜػثاعس ايساض -

ًْٚطغ ٖٓا صب٤ٞ مج١ً ؾعٌ ايؿطط بكٝػ١ ايؿعٌ ا انٞ ٚمج١ً زٛاة ايؿاطط  
بكٝػ١ ايؿعٌ ا هاضع ا ٓؿٞ با)مل( ٖٚٞ بر ضٜب أزا٠ تٓكٌ ظَٔ ا هااضع اىل ا اناٞ   

تٓاغل األزٚاض يف ايس ي١  ٢ً ظَٔ ايؿعٌ, أَا  ااشا ا اناٞ ٖٓاا ؾاصيو ألٕ      مما ٜعين
ز ي١ األغًٛة قس تعاسح َػاث٣ٛ إٔ تهإٛ ضبكاٛض٠ بس يا١ األيؿااظ ا ااؾاط٠ اىل        
َػث٣ٛ ايس  ح اجملاظ١ٜ, ٖٚٞ ايثطصٜط ٚتكسِٜ ا كابٌ, ٚاي ١ٖٓ  ٢ً إٔ ٖصا ايكٍٛ 

, ٚيٝؼ َكاٛ  ضث٢ ايثؿهري بطؾه٘, ؾايثساضة نرّ ضبػّٛ ايكٍٛ ؾٝ٘ ؾر َٓاقؿ١ ؾٝ٘
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اإلْػا١ْٝ خري ؾاٖس  ٢ً َهُْٛ٘ ٚؾطاٚٙ, ٖٚٛ  ٝٓ٘ َا ٜؿػط صب٤ٞ ا دٌ ٚؾل ايُٓط 
 :ا عهٛؽ يًُٓط ايػابل

ٞٓ صباعّٚ( + زاٛاة     ايُٓط ايدايذ:  أزا٠ ايؿطط + مج١ً ؾعٌ ايؿطط )ؾعٌ َهااضع َٓؿا
        ؾعٌ َاض(. َٚٔ شيو قٛهلِ:) ايؿطط

  90ٔ مل ٜأؽ  ٢ً َا ؾاح ٚٓزع ْؿػ٘ ََ -

ٖٚٛ  ٝٓ٘ َا ٜؿػط صب٤ٞ قٝػ١ ا انٞ يف ؾعٌ ايؿطط ٚزٛاب٘ يف ايُٓط ايطاباع  
 ؾعاٌ َااض(:  ) ؾعٌ ايؿطط )ؾعٌ َاض( +زاٛاة ايؿاطط   َٔ + :ايُٓط ايطابع اآلتٞ:

 :شيو قٛهلِٚ
ٌَ أظبع ب٘ -   91  َٔ آز ٢ اياا 
   92 َٔ اغرت ٢ ايص٥ب ظًِ -
    93 ؾُا ظًَِٔ أؾا٘ أباٙ  -
     94 َٔ اؾط٣ اؾث٣ٛ -
      95 َٔ أندط ُأغكط -
    96َٔ باع بعطن٘ أْؿل  -
      97َٔ ضب  ب  -
  98َٔ ضؿط َػٛا٠ ٚقع ؾٝٗا  -
      99 َٔ ضكط ضطّ -
  100 َٔ خاقِ باياا ٌ أظبع ب٘ -
   101َٔ غطٙ بٓٛٙ غا٤ت٘ ْؿػ٘  -
  102 َٔ غًو ازبسز أَٔ ايعداض -
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   103و َٔ غري  ساة َٔ  سع  ٔ ازبٛاة نط -
   104َٔ  ع بع  -
   105َٔ غاة غاة بعٝا٘  -
  106 َٚٔ أَط ؾٌ ,َٔ قٌ شٍ -
  107َٔ قٓع مبا ٖٛ ؾٝ٘ َقٓطح  ٝٓ٘  -
  108 َٔ   ضاى ؾكس  ازاى -
 109َٔ غًو ازبسز أَٔ ايعداض -  
ٛٓا٠ّ ٚقع ؾٝٗا -  ََُػ  110َٔ ضؿط 

ََأ( +  أ :ايُٓط اشباَؼ ٚضمبا ٜأتٞ ا دٌ ايعطبٞ ٚؾل ايُٓط اآلتٞ: زا٠ ايؿطط )
   , َٚٔ شيو قٛهلِ:َاض ْاقل()مج١ً ايؿطط )َاض( + مج١ً زٛاة ايؿطط

  111ََٔ ؾػسح بعاْث٘ نإ نُٔ غٓل با ا٤ -

ٚ ًٝ٘; ؾإشا ناْج األَداٍ ايعطب١ٝ  َُّٛا متٌٝ اىل ايرتنٝب ايدٓا٥ٞ ايصٟ ٜاطز يف  
طط ٜثاٝع  ؾاإٕ أغاًٛة ايؿا    ,أٚ  ١ً ٚغاب أٚ َاا أؾاا٘ شياو    َكس١َ ْٚثٝس١قٛض٠ 

شياو أْا٘ ٜكاّٛ قاطاض١  ًا٢       ,يرَداٍ ٖصا ايكايب ايدٓا٥ٞ بؿاهٌ أَٝاع َأ غاريٙ    
نُا ٜرتتب  ٢ً ٖصا اشبٝااض   األٚىل َُٓٗا مج١ً ؾطط ٚايدا١ْٝ زٛاة ايؿطط :ٚضستل

األغًٛبٞ تكعٝس يًس ي١ ا طاز٠ َأ خارٍ اإلٜكااع ا رتتاب  ًا٢ أغاًٛة ايؿاطط        
ؿـ يٓا ٖصا األَط َٔ األَد١ً اآلت١ٝ ٚؾل َا ٜكسَا٘  ٚميهٔ إٔ ٜثه.ٚأبعازٙ ايدٓا١ٝ٥ تًو

 اإلْؿا٤ يف مج١ً زٛاة ايؿطط َٔ ز ي١. 
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ؾُٔ خرٍ تثاعٞ ألَداٍ ازبُٗط٠ تاٝٓٔ يٞ ظٗٛض أغًٛة ايؿطط ؾٝٗا يف أضبع١ 
  ٔ ََا ٛ  ,إشا ,إٕ ,ٚمثاْل َدّر, اغثٛ اثٗا أزٚاح ايؿطط اآلتٝا١: ) إنااؾ١ اىل ٚضٚز   (يا

مما   ٜؿاهٌ ظااٖط٠ أغاًٛب١ٝ     (َا ,أُٜٓا ,يٛ )أخط٣ َدٌ:  أَداٍ ضبسٚز٠ َع أزٚاح
َهطض٠ أٚ ٚانط١, نُا ٚزسح ندط٠ صب٤ٞ ازب١ًُ اشب ١ٜ يف زٛاة ايؿطط نُاا َآط   
غابكا َٔ أَد١ً يف ضل قًّج تًو األَد١ً اييت اغثٛ اج ضهٛض ازبًُا١ اإلْؿاا١ٝ٥ يف   

 أ شياو ٖاٛ يهاطٚض٠     زٛاة ايعًب نُا غٓثال َٔ األَد١ً ايرضك١ ٚإٔ ايعسٍٚ 
اقثهثٗا ايس ي١, ٚقس تٛظ ج األَداٍ اييت تكاسضتٗا أزٚاح ايؿاطط, ٚناإ زٛابٗاا     

 :مج١ً إْؿا١ٝ٥,  ٢ً ايٓطٛ اآلتٞ

 :(ََٔ)أزا٠ ايؿطط  .1

ََٔ( ٖٞ األزا٠ األندط اغثدساَّا يف ايرتنٝب ايؿط ٞ يألَداٍ,  شنطْا غابكا إ )
دسّ َاع غاريٙ إّ  بس يا١ أغاًٛب١ٝ     ٖٚٞ أزا٠ ؾطط زاظ١َ َطتاع١ بايعاقٌ, ٚ  تػاث 

َككٛز٠, ٖٚصا ا ضتااط باإلْػإ ميٓطٗا خكٛقا١ٝ ايثعااري  أ ايثسطبا١ ا ْػاا١ْٓٝ      
ََٔ( ٚؾال ايرتانٝاب     بكٛض٠ ٚانط١ قطحي١.ٚقس زا٤ح األَداٍ ايعطب١ٝ ا ثكسض٠ باا)

 اآلت١ٝ:

 )َااض( + مجًا١ زاٛاة ايؿاطط     أزا٠ ايؿطط )َٔ(+ مجًا١ ؾعاٌ ايؿاطط    :ايُٓط األٍٚ
 :َٚٔ شيو قٛهلِ .()َهاضع َكرتٕ برّ األَط

ًِٝرتىأٚ ضّؾٓا  َضّؿٓأَ  -   112 ؾ

ٚيف ٖصا ا دٌ ُ سٍ  ٔ ايرتنٝب األقاًٞ يف مجًا١ زاٛاة ايؿاطط إىل قاٝػ١      
األَط   ا هاضع, ٚهلصا ٖسف َككٛز َؿاازٙ إٔ أغاًٛة ايؿاطط خاطص  أ َعٓااٙ       

ا عٓا٢ بكاٝػ١ تثهأُ اإلياعاّ     ا ااؾط اىل ايثطصٜط, األَط ايصٟ ٜثعًب ايثعااري  أ   



 ٌَ ؾؿٝل ايعُطٟز. أ

 133                                          م2014 أكتوبر –هـ 1436 حمرم – الرابع عشرالعدد 

ًِٝرتى( أٟ إٔ ٜهـ  أ األَاط  ًا٢     ٚا غثعر٤ ؾٓاغاٗا ضهٛض قٝػ١ ؾعٌ األَط )ؾ
 . ٚز٘ ايػط ١, ٚ  ٜعٛز اىل ٖصا ايؿعٌ َط٠ خا١ْٝ

ٞٓ( + زاٛاة ايؿاطط     :ايُٓط ايداْٞ  أزا٠ ايؿطط + مج١ً ؾعٌ ايؿطط )ؾعٌ َهااضع َٓؿا
   :ْٗٞ+َهاضع صبعّٚ(, َٚٔ شيو قٛهلِ )أزا٠

   113 ََٔ   ٜعًو ؾر ًٜٗو -

ٖٚٓا زا٤ح مج١ً ؾعٌ ايؿاطط بكاٝػ١ ا هااضع ا ٓؿاٞ يف ضال زاا٤ح مجًا١        
زٛاة ايؿطط بكٝػ١ ايٓٗٞ ٚيف ٖصا  سٍٚ  ٔ األقٌ يف أغًٛة ايؿطط, َٔ ضٝذ 
إٕ مج١ً زٛاة ايؿطط قس زا٤ح بأغًٛة إْؿا٥ٞ, ٖٚٛ  سٍٚ َككٛز َاثػاٙ ايهـ 

ر٤ ٚاإليعاّ َع خطٚزٗاا إىل ز يا١ ايٓكاع ٚاإلضؾااز      ٔ اإلقساّ  ٢ً ٚز٘ ا غثع
 ؾُٝا تكثكٝ٘ ايٛظٝؿ١ ا زثُا ١ٝ هلصا ا دٌ. 

 :)ِإٕ( أزا٠ ايؿطط

 ٖٚٞ ضطف ؾطط زاظّ  اعّ ؾعًال, ؾعاٌ ؾاطط ٚزاعاؤٙ, ٖٚاٞ أّ اياااة       
 :أَا األَداٍ اييت تكٓسضتٗا أزا٠ ايؿطط )إٕ( ؾٗٞ .114)ازبعا٤( يف أزٚاح ايؿطط

  115َٔ ؾٛم إٕ ؾ٦ج ؾاضزع  -
   116 إٕ نٓج بٞ تؿس أِظَضى ؾأِضٔخ٘ -
  117إٕ ٚزِسح ايٝ٘ َؾا َنِطٍف  -
ٜٚهطة َدّر يًؿس٠  ٢ً ايادٌٝ, ٚإلش ٍ ايطزٌ ٚاسبٌُ  .118إٕ نٓش ؾعزٙ ٚقطّا " -

 . ًٝ٘ اشا زخً٘ ا با٤ ٚايعع٠
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ِٕ زطزط ؾعزٙ خكر :َٚدً٘ قٛهلِ - , ٜكٍٛ: إشا خبٌ ؾأحل إٕ أ ٝا ؾعزٙ ْٛ ا, ٚإ
٘ ضث٢ تػثدطص َٓ٘. ٚازبطزط٠: قٛح اياعري اشا نسط, ٚايٓاٛط: ناٌ َاا  ًال      ًٝ

 ٢ً اياعري ٚغريٙ, ٚازبُع ا ْٛاط, ْٚعث٘ ْٛ ا اشا  ًكث٘ ٖٚٛ َٓٛط ْٚٛط اشا مسٞ 
با كسض".ٚزا٤ يف يػإ ايعطة قٍٛ ا قُعٞ:" َٚٔ أَداهلِ يف ايؿس٠  ًا٢ ايادٝاٌ:   

  119 .ٚإٕ زطزط ؾعزٙ خكرٚقطا, ٚإٕ أ ٝا ؾعزٙ ْٛ ا,  إ ؾثع ؾعزٙ

ٚمما ميهٔ تػسًٝ٘ َٔ ًَطٛظاح  ٢ً ايُٓط ايػابل إٔ أغاًٛة ايؿاطط قاس    
ؾ٦ج, )تهٕٛ َٔ أزا٠ يًؿطط ٖٞ )إٕ(, ٚقس زا٤ح مج١ً ؾعٌ ايؿطط بكٝػ١ ا انٞ:

ٚزسح, نٓش, أ ٝا, زطزاط( بُٝٓاا زاا٤ح مجًا١ زاٛاة      ,ؾعٌ َاض ْاقل() نٓج
َطتاع١ بطابط خؿٝـ  (أنطف, ظزٙ )َهطض٠(اضزع, أضخ٘, ) ايؿطط بكٝػ١ ؾعٌ األَط:

ٖٛ ايؿا٤, ٚقس خطزج ز  ح ازبُاٌ  أ َعٓاٖاا األقاًٞ اىل ز  ح َأ َداٌ:       
ا ؿاضق١ ٚايثاأٜ, ايػدط١ٜ ٚايثٗهِ, ايثطسٟ ٚايثٓؿري, نُا زا٤ح مج١ً زٛاة ايؿطط 
َا١ٝٓ  ٢ً األٚىل )مج١ً ؾعٌ ايؿاطط( تابعا١ هلاا بٝاس أْٗاا اغاثعا ج ايػاٝعط٠  ًا٢         
ايرتنٝب, ٚقس  ػج ز  تٗاا  ًا٢ ايآاا٤ بأنًُا٘, يف ؾهاا٤ ٜهؿاـ  أ ضغاا١ يف         
ايثطسٟ ايهُين ٚايثساٚظ ٚايثكعٝس بل األ طاف ا ثساخ١ً يف ايكطاع اإلْػاْٞ ٚمبا 
ٜٓيب٤  ٔ دبطب١ إْػا١ْٝ تعسزح قٛض اسبٝا٠ ٚأؾهاهلا ؾٝٗا مبا ٜؿطن٘ تٓااٚة ايهاُا٥ط   

ٚضهاٛض   ,ري ا ثهًِ يف األَد١ً ايدرخ١ األٚىلايساي١  ٢ً تًو األ طاف نطهٛض نُ
نُري ايػا٥ب يف األَد١ً ايااق١ٝ َٓٗا يف مج١ً ؾعٌ ايؿاطط ٚغاٝعط٠ ناُري ا دا اب     

   ا ػثرت يف مج١ً زٛاة ايؿطط.

 أزا٠ ايؿطط )إشا(:  .2
ُٓٔ َعٓا٢ ايؿاطط ٚ   اعّ, خااؾض      ,ٖٚٞ ظطف  ا ٜػثكاٌ َٔ ايعَإ ٜثه

مج١ً ايؿطط اييت تكع  ,إٕ )إشا( ايعطؾ١ٝ ذبثاص إىل مجًثلٚيصا ؾ ,يؿط ٘ َٓكٛة  ٛاب٘
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ٚأقٌ ,ٚندريا َا ٜهٕٛ ؾعًٗا َانٝا –بعس )إشا( َااؾط٠ ٚتهٕٛ يف ضبٌ زط َهاف إيٝ٘ 
ٜٚكرتٕ بايؿاا٤ إشا ناإ   ,ٚمج١ً زٛاة تهٕٛ )إشا( َٓكٛب١ ب٘ -َٓ٘ إ ٜهٕٛ َهاض ا 

مج١ً امس١ٝ أٚ  ًا١ٝ أٚ نإ زٛاة ؾطط ؾعر زاَسا أٚ َٓؿٝاا أٚ َكرتْاا بػاٛف أٚ    
تػاثعٌُ   " 120ٚٚتكّٛ )إشا( َكاّ ايؿا٤ يف زٛاة إٕ ايؿاط ١ٝ  ,ايػل أٚ ضة أٚ نأمنا

. ٚقاس زاا٤ح   121ؾُٝاا ٖاٛ َؿاهٛى ؾٝا٘      "إٕ"ٚ تػثعٌُ ,)إشا( ؾُٝا ٖٛ ضبكل يًٛقٛع
 ا كسض٠ با)إشا(  ٢ً ايُٓعل اآلتٝل: األَداٍ ايعطب١ٝ

 :َٚٓ٘ قٛهلِ ,: )إشا( ايساخ١ً  ٢ً ا انٞ ٚزٛابٗا أَط َكرتٕ بايؿا٤ايُٓط األٍٚ
- ََٔ   122 إشا ضأٜج ايطٜع  اقؿ١ ؾثعا
  123 إشا نٓج نصٚبا ؾهٔ شنٛضا -
ٖٔ ؾاقّٝا ؾاضؾع ٜسا  -  124إشا اضزَط
- ِٔ ُٗ    125 إشا  ٓع اخٛى ؾ
٘  :; أ126ٟاقعسإشا ْعا بو ايؿٓط ؾ - ِِٛزَج اىل ا ػاض ١ إيٝا  ;  تػاضع اىل ايؿط ٚإٕ ُأِض

ٚ  أ طف يف اسبذ  ٢ً صباْاا١ ايؿاط أزاٛز َأ قاٍٛ       ,حيد٘  ٢ً صباْا١ ايػهب
َٚاا غهايب  ًا٢ َأ      ;َعا١ٜٚ " إْٞ ألنطّ ْؿػٞ إٔ ٜهٕٛ شْْب أ عِ َٔ ضًُٞ

إْٞ قاازْض  ًا٢   إشا نٓج َايهّا يا٘ ؾا   :َٚا غهيب  ٢ً َٔ   أًَو ! َعٓاٙ ,أًَو
ؾار   ;ٚإٕ نٓج   أًَه٘ ؾر ٜهطٙ غهايب  ؟ؾًِ أيعّ ْؿػٞ ايػهب ;ا ْثكاّ َٓ٘

ّٚا  ُ٘.       .أزخٌ ايهطض  ٢ً ْؿػٞ بػهب   ٜهٓط  اس ٚخااة أخاٛ ايؿاطِّ ؾار َتُهِٓا
 127ؾإٕ ايَؿٓط يًؿطِّ ُخًٔل !! غاَة أخٛ ايٖؿٓط ؾر َتُهِٓ٘  ,إٜاى ٚايؿٖط :ٚقٌٝ

ٌّ إىل ايؿطِّ ْٚٓعا٤;" أْ٘ ي :ٚزا٤ يف ايًػإ ٛٓاض إيٝ٘ :أٟ ٓع إشا  :ٚايعطة تكٍٛ ,غ
ٜهطة َدّر يًصٟ حيطم  ًا٢ إٔ   ٜػاأّ ايؿاط ضثا٢ ٜػاأَ٘       ْعا بو ايؿط ؾاقعس;

ٕٓ قًا٘ يٝٓعٚ إىل نصا أٟ ٜٓعع اىل نصا :ُٜٚكاٍ ,قاضا٘  128... ".إ
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ٚمما ميهٔ تػسًٝ٘ َٔ ًَطٛظاح  ٢ً ايُٓط ايػابل أٜها إٔ أغًٛة ايؿاطط  
 تهٕٛ َٔ أزا٠ يًؿطط ٖٞ )إشا(, ٚقس زا٤ح مج١ً ؾعاٌ ايؿاطط بكاٝػ١ ا اناٞ:     قس
(ٖٔ ضأٜج,  ٓع, ْعا( بُٝٓا زا٤ح مج١ً زٛاة ايؿطط  ؾعٌ َاض ْاقل() نٓج ,اضزَط

ََٔ ,ؾاضؾع) بكٝػ١ ؾعٌ األَط: ِٔ ,ؾهٔ ,ؾثعا ُٗ ؾاقعاس( َطتاعا١ باطابط خؿٝاـ ٖاٛ       ,ؾ
قًٞ اىل ز ي١ ايثٓاٝ٘ مما ٖٛ قازّ يف ايؿا٤, ٚقس خطزج ز  ح ازبٌُ  ٔ َعٓاٖا األ

يف ضل تعآَج ز ي١ ايثٓاٝ٘ اىل ايعَٔ شات٘ ايصٟ ٜكع ؾٝٗا ؾعاٌ ايهاصة يف    ا ػثكاٌ.
قٛهلِ: إشا نٓج نصٚبا ؾهٔ شنٛضا, ٚإٕ زّيج أزا٠ ايععـ ايؿا٤  ٢ً ايثعكٝب َااؾط٠; 

 بٓس إٔ   تثد٢ً  ٔ شيو إٔ أَط ايثٓاٝ٘ ٖصا  ُع بُٝٓٗا يف ايعَٔ,ؾإٕ نٓج نصٚبا ؾر
إٔ تهٕٛ شنٛضٜا مبع٢ٓ ضزر.نُا زا٤ح مج١ً زٛاة ايؿطط َا١ٝٓ  ٢ً األٚىل )مجًا١  
ؾعٌ ايؿطط( تابع١ هلا بٝس أْٗا اغثعا ج ايػٝعط٠  ٢ً ايرتنٝب, ٚقس  ػج ز  تٗاا  
 ٢ً ايآا٤ بأنًُ٘, يف ؾهاا٤ ٜهؿاـ  أ ضغاا١ يف ايٓكاع ٚاإلضؾااز ٚايثٓاٝا٘ بال         

خ١ً يف ايكطاع اإلْػاْٞ, ٚإٕ نٓج أْج َٔ ميداٌ ايعاطؾل َعاا, ٚمباا     األ طاف ا ثسا
ٜٓيب٤  ٔ دبطب١ إْػا١ْٝ تعسزح قٛض اسبٝا٠ ٚأؾهاهلا ؾٝٗا مبا ٜؿطن٘ تٓااٚة ايهاُا٥ط   

ٚضهٛض ناُري   ,ايساي١  ٢ً تًو األ طاف نطهٛض نُري ا ثهًِ يف ا دايل األٚيل
ايؿطط ٚغٝعط٠ نُري ا دا ب ا ػثرت يف  ايػا٥ب يف األَد١ً ايااق١ٝ َٓٗا يف مج١ً ؾعٌ

   مج١ً زٛاة ايؿطط.

َٚٓا٘  ,إشا ايساخ١ً  ٢ً ا هاضع اجملعّٚ با)مل( ٚزٛابٗا أَط َكرتٕ بايؿا٤ :ايُٓط ايداْٞ
 قٛهلِ:

  129إشا مل ٜهٔ َا تطٜس ؾأضز َا ٜهٕٛ  -
   130إشا مل تػًب ؾاخًب  -



 ٌَ ؾؿٝل ايعُطٟز. أ

 137                                          م2014 أكتوبر –هـ 1436 حمرم – الرابع عشرالعدد 

ٜهأ, ٚتػًاب( اىل اياعَٔ    )ٚقس ْكًج أزا٠ ايٓؿٞ ازباظ١َ )مل( ايؿعٌ ا هااضع  
ٔ  خايكاا ا انٞ; شيو أْٗا دبعًا٘   ٞ  يًاعَ  ٚقاس  ,131األظَٓا١  مجٝاع  يف ا عًال  ا انا

خطزج ز تٗا اىل ايٓكع ٚاإلضؾااز مباا تؿطنا٘  اٝعا١ ا داٌ َأ إْعهااؽ يعاٝعا١         
ٚيف  ايثسطب١ اإلْػا١ْٝ َٔ تٛزٝ٘ ٚإضؾاز يف قٝاغ١ ايؿطط ايصٟ ضهاطح ٖاٞ ؾٝا٘,   

)ؾاأضز,   :بط١ٖٓ  ا مل ٜكع ٚقس تطتب  ًٝا٘ ؾعاٌ َاا ٜاثػا٢    ٖصا ايرتنٝب ايهاؾـ  ٔ 
 ؾأخًب(.

 أزا٠ ايؿطط )يٛ(:  .3

ٖٚٞ ضطف اَثٓااع  َثٓااع غاري  اَاٌ, َثهأُ َعٓا٢ ايؿاطط; أٟ اَثٓااع         
ضكٍٛ زٛاة ايؿطط  َثٓاع ضسٚر ؾعً٘, عبٛ: ياٛ أقاػ٢ يؿٗاِ, ؾااَثٓع ايؿٗاِ      

َٚع٢ٓ, ٚإٕ ٚيٝٗا ايؿعٌ ا هاضع  ٚغاياا َا ًٜٝٗا ايؿعٌ ا انٞ يؿعا , َثٓاع اإلقػا٤
َٚٔ األَد١ً اييت زا٤ح َكسض٠ بأزا٠ )يٛ( ٚقس ضهاطح   132ٜكًب َعٓاٙ إىل ا انٞ.

 ؾٝٗا مج١ً ؾعٌ ايؿطط بكٝػ١ ا انٞ  ٢ً األقٌ قٛهلِ: 

  .133يٛ ٚزسح ايٝ٘ ؾأنطف -

 رابعا: مدار االستفهاو 

ًػاا٥ٌ َأ قااٌ    ا قعرح:  ًب ايعًِ بؿ٤ٞ مل ٜهٔ َعًَّٛا ي ا غثؿٗاّ يف
ٚمساٙ ابٔ  ,135أٟ إٔ غاٜث٘ " ًب ايؿِٗ بأزا٠ طبكٛق١"; 134بإضس٣ أزٚاح ا غثؿٗاّ

ٖٚٛ "ذبٌٜٛ تطنٝب إخااضٟ إىل اغثؿػااض, باغاثعُاٍ أزٚاح    .136ٜعٝـ )ا غثدااض(
, ؾا غثؿٗاّ اياصٟ ٖاٛ أغاًٛة    137خآق١ ٚتٓػِٝ خآم أٚ ا نثؿا٤ بايثٓػِٝ أضٝاْا" 

ٍٓ  ًٝٗاا بكاطا٥ٔ َٓٗاا        ٠ إْؿا٥ٞ  بس إٔ ٜهإٛ باأزا   اغاثؿٗاّ َاصنٛض٠ أٚ ضبصٚؾا١ ٜاس
 أٟ ْػ١ُ األزا٤ يًعااض٠. ;ايثٓػِٝ
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ٚا غثؿٗاّ "َٔ أندط ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ ايؿ١ٝٓٓ اغثس ا٤ يًُادرياح  ٓاس ا ثًكاٞ,    
ٚضناٛر ا ثًكاٞ    ,ؾٗٛ مياضؽ إخاض٠ ايسٖؿ١ ايٓامج١  ٔ قعع ضتابا١ ايثًّكاٞ ا ػاثهل   

ٚمياضؽ ؾعٌ ا ؿازأ٠ اييت تٓثٗو مجٛز ايثّٛقاع يثٓؿاأ    ,اٖع٠شبٍُٛ ٚ أ٠ ايرتانٝب ازب
شيو ايصٟ  عٌ ا ثًكاٞ  ,زسي١ٓٝ ض١ٜٓٛٝ ضطن١ٝ بل ا اسع ٚا ثًّكٞ    تطنٝب ايػؤاٍ

ُٓٓ٘ َاأ زسيٝٓاا١   تااعٍٚ باال ا اااسع   ؾااا ر أقااٝر يف ايثسطباا١ اإلبسا ٝاا١ مبااا تثهاا
  138ٚا ثًكٞ"

٘ أضس األغاايٝب اإلْؿاا١ٝ٥ ايايت أتاضاج     ٚقس ٚضز ا غثؿٗاّ يف األَداٍ بٛقؿ
إَها١ْٝ ؾهؿان١ يًثعاري  ٔ َعاإ ٚز  ح َثٓٛ ا١ خطزاج  أ ا عٓا٢ األقاًٞ       

" ٜؿاثع  ا اا َأ     يرغثؿٗاّ إىل َعإ برغ١ٝ صباظ١ٜ,ؾا غثؿٗاّ نُاا قااٍ  ٝاس بًااع:    
ا ٚمما  ,139ايطؤ٣ ضل ٜكعسّ ا ثًكٞ يف َٛقـ تثؿٓعب ؾٝ٘ اآلخاض بثؿآعب ا اؤخِّطاح"   

ٜاادري يف مجًاا١ ا غااثؿٗاّ أْٗااا" متاآع َثعاا١ ضٛاضٜٓاا١ قااطحي١ أٚ ناا١ُٓٝٓ باال ا ثًكااٞ  
ٚمما ٜثكٌ با غثؿٗاّ يف األَداٍ أْ٘ ٜهااز يف صبُٛ ا٘   ٜاطز يف َعٓا٢      .140ٚا ثهًِّ"

اْعٜاض٘ ايارغٞ َاع  اٝعا١ ا داٌ ا ثهأُ      ا غثؿٗاّ األقًٞ, ٚيعٌ ٖصا ٜثٛا٤ّ يف
ٔ ا ثًكااٞ  ٓااس إٜااطازٙ يف َٛقااـ َااا زٛابااا  ًاا٢ ٖااصا ضٝذ   ٜٓثعااط َاا;اغااثؿٗاَا

 .ا غثؿٗاّ, ٖٚصا َا ٜػين شيو ا ٛقـ بايس  ح ٚاإلحيا٤اح

ٛٓ ٗا يف نثاة ازبُٗط٠ ٛٓ ج بثٓ  ٚقس تٛٓظ ج األَداٍ  ٢ً أزٚاح ا غثؿٗاّ ٚتٓ
 ؾسا٤ح  ٢ً ايٓطٛ اآلتٞ: 

 :أوال: حرف االستفهاو: اهلنزة

ٛٓض     ٞ, 141ٖٖٚٚٞ أقٌ أزٚاح ا غثؿٗاّ ضطف َاين  ٢ً ايؿاثع, تاطز يًثكا
ٚيًػؤاٍ  ٔ ا ؿطز, نُا تطز يًثكسٜل )ايػؤاٍ  ٔ ايٓػا١( خبرف أزٚاح ا غثؿٗاّ 
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ٛٓض ؾكط, َا  سا )ٌٖ( اييت يًثكسٜل ؾكط, ٚقس ربطص ُٖاع٠   األخط٣ اييت تهٕٛ يًثك
 ا غثؿٗاّ  ٔ َع٢ٓ ا غثؿٗاّ اسبكٝكٞ )ٖٚٛ  ًب ايؿِٗ ٚايػؤاٍ  أ صبٗاٍٛ( إىل  

ٚايثكطٜط, ٚايثّٗهِ ٚايثٛبٝذ إشا نإ َاا بعاسٖا    ,َعإ برغ١ٝ َٓٗا: ايثعسب ٚاإلْهاض
ٚقاس ضهاطح يف    ,143, ٚهلا أضهاّ َع١ًَٛ يف نثب ايٓط142ٛؾا ً٘ ٚاقعا ٚأْج تًّٛ

 : األَداٍ  دٌ ٖصٙ ايس  ح, ضٝذ خطزج اىل

قطاض ٚا  رتاف ايثكطٜط١ٜ, ٖٚٛ:"محًو ا دا ب  ٢ً اإل ا غثؿٗاّ ا ثهُٔ ايس ي١ -
. ٚقس ذبآسر ازبطزااْٞ  أ ز يا١ ٖاصا      145بداٛت٘ أٚ ْؿٝ٘ 144بأَط قس اغثكط  ٓسٙ "

       ٓٞ ايٓٛع َٔ اإلْعٜاح ايرتناٝيب يف اشبعااة ا غاثؿٗاَٞ, يف أقاٌ تؿػاريٙ اياس ي
) ًب ايؿِٗ( َطا ا٠  اسأ إ از ايثٛاؾل بل ا كاّ ٚا كاٍ, ٚميهٔ إمجااٍ ضسٜدا٘ يف   

ؾٝا٘ يف ايرتنٝاب ا غاثؿٗاَٞ, ؾٝكاسّ ايؿعاٌ إشا أضٜااس       ٚزاٛة تكاسِٜ َاا ُٜؿاو    
ا غثؿٗاّ  ٓ٘, ٚنإ ايؿو يف ايؿعٌ ْؿػ٘, ٜٚكاسّ ا غاِ إشا ناإ ايؿاو ؾٝا٘,      

; مبع٢ٓ إٔ تٓعِٝ  ٓاقط ايرتنٝب ا غثؿٗاَٞ لثًـ باخثرف 146ٚايرتزز ؾٝ٘ أٜها
ٕٓ األقٌ يف ا غاثؿٗاّ إٔ  147ؾك١ًٝ ا ػؤٍٚ  ٓ٘ ٜاسخٌ  , ٚإٕ شٖب بعهِٗ اىل أ

  .ْٚهطة هلصا َدر قٛهلِ:148 ٢ً األؾعاٍ

 .149" ؟أٟ أ ًٝٓا أْج أّ يٓا ؟أَعٓا أْج أّ يف اسبٝـ -

ِ    :َٚٓ٘ قٛهلِ - ٜٚهاطة َادّر يًطزاٌ ايكًٝاٌ ايؿٗاِ,       ؟أ ٓاسٟ أْاج أّ يف ائعِها
ٌُِ :ٚائعهِ ٚإٕ ٜؿٞ ا دٌ بكًٌٝ َأ ايػادط١ٜ  ار٠ٚ  ًا٢      .ؾٓسٙ :ٚايَعهِ ,اسٔب

 اإلزاب١ بايٓؿٞ أٚ اإلخااح.ايثكطٜط, ؾا عًٛة 
ا غثؿٗاّ ا ثهُٔ اإلْهاض ايثاٛبٝدٞ, ٚقاس شٖاب    نُا ضهطح يًس ي١  ٢ً 

ازبطزاْٞ اىل إٔ ايػطض األغاغٞ َٔ اإلْهاض ٜهُٔ يف تٓاٝ٘ ايػاَع ٚأٜكان٘ يريزع 
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اىل ايكٛاة ٜٚطتسع  ٔ ؾعً٘, إَا يهْٛ٘ آز ٢ ايسضا١ٜ ٚا ٗاض٠ يف ؾعٌ ٚمل حيػآ٘, أٚ  
ِٓ ايكٝاّ ب٘ ٚؾػازٙ أٚ إلقطاضٙ  ٢ً ٚزٛز أَاط ضبااٍ, ؾٝٓاا٘ اىل    يهع١ اي ؿعٌ ايصٟ ٖ

ٖٚٞ ز ي١ تثؿطع اىل: اإلْهاضٜا١   .150ي٦ر ٜكسّ  ًٝ٘ َٓط٠ أخط٣ شيو نً٘ َٓهطا  ًٝ٘;
َِٗ  ٓا٘ أَاط َٓهاط  طؾاا ٚؾاط ا           ,151ايثهصٜا١ٝ أٚ اإلبعايٝا١ ايسايا١  ًا٢ إٔ ا ػاثؿ

ييت تكثهٞ إٔ ا دا ب ؾعٌ ؾعر ٜػاثًعّ تٛبٝدا٘   ٚاإلْهاض١ٜ ايثٛبٝد١ٝ أٚ ايثكطٜع١ٝ ا
ٚقااس أَٚااا غااٝاٜٛ٘ ٚا اا ز اىل إؾاااز٠ ا غااثؿٗاّ ز ياا١ ايثٓاٝاا٘    .152 ًٝاا٘ ٚتكطٜعاا٘

  :َٚٔ شيو قٛهلِ .153ٚاإل رّ

 أَهطا ٚأْج يف اسبسٜس ! -
ٜٚهطة يًطزٌ حيثاٍ ٖٚٛ أغري ممٓٛع, ٚا داٌ يعااس ا ًاو بأ َاطٚإ قايا٘       

ٚنإ  ُطٚ خًع٘, ٚأضاز األَاط يٓؿػا٘, ؾهثاب إيٝا٘  ااس       يعُطٚ بٔ غعٝس األؾسم,
ا ًو, ضمحيت إٜاى تكطؾين  ٔ ايػهب  ًٝو; ٚشيو يثُّهٔ اشُباسع َٓاو ٚخاص ٕ    
ايثٛؾٝل يو, ْٗهج بأغاإة, ُٖٚٚثو ْؿػو إٔ تػثؿٝس بٗا  ٓعّا, ٚأْاج زاسٜط اّ    

ٔٓ, ٚاغثعاست٘ األَااْٞ ًَاو اسَبا    ل تكاطٜؿ٘,  تسؾع بٗا شّ , َٚٔ ضضٌ  ٓ٘ غ٤ٛ ايع
ََٔ غاًو غااًٝو مبداٌ أغااابو, أْا٘       ٚاغثرتح  ٓ٘  ٛاقب أَٛضٙ, ٚ ٔ قًٌٝ تاٝٓٔ 
قطٜع ايعُع ٚأغري خسع, ٚايطضِ تععـ  ٢ً ايكؿع  ٓو َا مل ذبٌ باو  ٛاقاب   

 .ٚايػرّ ,ؾاْعزط قاٌ اإلٜكاع بو ٚإ ؾعًج ؾإْٓو يف نٓـ ٚغرت ,زًٗو

ى اياػاٞ, ٚضاضا١ ايكاسض٠ أٚضخثاو     اغثسضاص ايٓٓعِ إٜاى أؾاز :ؾهثب ايٝ٘  ُطٚ
ٍٓ  ,ايػؿ١ً, ٚيٛ نإ نعـ األغااة ٥ٜٛؼ َٔ ؾطٜـ ايّعرة َا اْثكٌ غًعإ ٚ  ش

ٌُٔ  ُاطٚ   , ٗع اْػإ, ٚ ٔ قًٌٝ تثال َٔ قطٜع بػٞ ٚأغري  سٚإ ٚايػرّ, خِ ُض
ٞٓ, :ؾكاٍ ي٘ ,أغريّا اىل  اس ا ًو  ٚايدؿاٍ ٖٛ ازبُاٌ اياصٟ     - ا ا ضٓضًج خؿاٍ ايػ
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٘  :ٖٚٗسٗطج باياعري ,-ٜٓاعذ إ  نطّٖا ٕٓ   -بكعاٛز اياا اٌ    ظزطٙ ٚضٚ ا أؾعٓٓاج أ
ََُهٓاّر ,اسبل   ًٜطل با ًو َََط بكثً٘, ٚنإ  ٜاا   :ؾكاٍ ;ٚايػٝـ   ٜكعع ناًٖو! ٚأ

أَري ا ؤَٓل; إٕ ضأٜج اّ  تؿهطين بإٔ ربطزين اىل ايٓااؽ ؾثكاثًين حبهاطتِٗ! ٚأضاز    
 ,ٜا أبا أَٝٓا١  :ؾُٝٓع٘ أقطاب٘; ؾؿعٔ  اس ا ًو يصيو, ٚقاٍ ؾٝدطز٘ , ُطٚ إٔ لايؿ٘

ََهطّا ٚأْج يف اسبسٜس ! خِ أَط  154.ؾكععٛٙ, ؾهإ شيو أٍٚ غسض يف اإلغرّ :أ

١ًَٕ! :َٚٓ٘ قٛهلِ - ٜٚهاطة َادّر زبُعاو  ًا٢ ايطزاٌ      .155أضؿؿّا ٚغ٤َٛ ٔنٝ
ٌ: ائكعاس٠  نطبل َٔ اشُبػطإ ٚ ْٛ ل َٔ ايٓككإ, ٚايه١ًٝ: نطة َٔ ايهٌٝ; َدا 

ٌَ ٚقااٍ بعاض    :ٚازٔبًػ١, ٚاسَبؿـ: ضز٤ٟ ايثُط, ٜكٍٛ: تععٞ اسبَؿـ ٚتػ٤ٞ ايهٝ
 ايؿعطا٤:

 إ نٓااج   تًعؿااٝين ؾاااقاًٞ يعؿااٞ
 

ـ        دبُعااٞ يااٞ غاا٤ٛ ايهٝااٌ ٚاسبؿاا
ٚايعا١َ تكٍٛ: ضؿؿا ٚغ٤ٛ نٌٝ, ٚايكٛاة نًٝ٘ بايهػاط  ْٗاِ اْهاطٚا َأ      

ٜطٜسٕٚ أدبُع ضؿؿا؟ ٚ عؿٛا غ٤ٛ ايه١ًٝ ْٚكاٛا )ضؿؿا( بؿعٌ َهُط  ايهٌٝ ؾ٦ٝا,
 ًٝ٘. ٚقٛهلِ: اَنِػؿّا ٚاَػانّا, اقً٘ إ ًٜكاى بعاٛؽ َع خبٌ, ٚاياؿط اسبػٔ اضس٣ 
ايععٝثل, ٚقٌٝ: اياؿط  ًِ َٔ أ رّ ايٓسع, ٚأٍٚ َأ َاسح باياؿاط  أ ايػاؤاٍ      

 ظٖري:
 تااااطاٙ اشا َااااا ز٦ثاااا٘ َااااثًٗر

 
ٟ  نأْو تععٝ٘  ٘   اياص  156أْاج غاا٥ً

ؾاشا ٜٝؼ قًب ٚؾػس,ؾر  عاِ يا٘ ٚ  سباا٤ ٚ      ,َامل ٜٓٛ :ايثُط اسبؿـ َٔ 
 ضر٠ٚ.

ضزٌ ناغـ ايٛز٘:  ابػا١ َأ غا٤ٛ اسبااٍ,      .157أنػؿّا ٚإَػانّا ! َٚٓ٘ قٛهلِ: -
 خبٌ. ا دٌ: انػؿا ٚاَػانا؟ أٟ أ اٛغا َع ٜكاٍ:  اؼ يف ٚزٗٞ ٚنػـ نػٛؾا, ٚيف
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ٕٖ ضزر ربًـ  أغريٙ ٚزآا"  :َٚٓ٘ -  ٔ قثاٍ ٚتطى اسبٞ ٜكاتًٕٛ, خاِ ضأ٣  ".ٚأقً٘ أ
اَطات٘ تٓعط اىل ايكثاٍ, ؾهطبٗا, ؾكايج: أغري٠ ٚزآا؟ قاسَج ٖاصٙ ا اطأ٠ ايػاري٠,     

 158ٖٚٞ َٔ امحس اخرم ايطزاٍ

ُُين بهبٍّ أْا َضَطِؾُث٘! :َٚٓ٘ قٛهلِ - ٘   أُتِعً  ,ٜٚهطة َدّر  عطؾ١ ايؿ٤ٞ َأ ٚزٖٛا
ع٢ٓ اإلخاض٠, ٖٚٛ إٔ تدري ايهاب َأ   ٖٚٛ ٖا ٖٓا مب ,األخط بايؿ٤ٞ ٚأقٌ اسبطف:

ِ  :ٚا دٌ ا عطٚف ;ؾثػثدطز٘ ,زططٙ ٌٗ َٔ اسبِطف ٚأقً٘ يف ضَاٛظٖ إٔ  :ٖٛ أز
اشا  :ٜٚكااٍٛ ,ٔضِػااٌ :ٚايٛاضااس ,ايهاآب نااإ ٜٓعااذ اسبااِطف سبػااٛي٘ أٟ أٚ زٙ

ٔٓ باسَبطف ؾا قِ ٕ ٚ  ربطزٔ َٔ ضساطتهٔ; ؾكاَِٝس ايهآب شاح ٜاّٛ      أضػػُث
ٌٓ  :ؾكاٍ ؟أٖصا اسبِطف :ؾكًٔ ,ُٚؾٓسر حبسطّا آخط ,ؾٛنع ضأغ٘  ٢ً ضسط ٖصا أز

 159ٖصا ا ٛح" ,َٔ اسَبِطف

أُتعًُين  :َٚٔ أَداهلِ يف طبا ا١ ايعأيِ بايؿ٤ٞ َٔ ٜطٜس تعًُ٘ :ٚقاٍ أبٛ  اٝس٠
ْٛ َٓ٘ قٛهلِ ؟بهٓب أْا ضطؾث٘ َٓٗاا اياهااع    :ٚعب َُا١ٕ أ َُُعًّ َٚأ   :ٚقااٍ ابأ غاٝسٙ    ,َن

ٌٓ َٔ  :أَداهلِ ٕٓ ايعطة ناْج تكٍٖٛصا أز قاٍ ايهٓب  بٓ٘ ٜا  :اسبطف ٚأقٌ شيو أ
َٔطؿاض  ٢ً ؾِ ازبطط, ؾكاٍ ,اضصض اسَبِطف :بين بأب٘ أٖصا اسباطف؟   :ؾػُع َّٜٛا ِٚقَع 
ٌٓ َٔ اسبطف :ؾكاٍ  ,اسبطف إٔ تٗٝش ايهٓب يف ضسطٙ :ٚقٌٝ ,.........ٜا بين ٖصا أز

ضاطف ايهآب حبطؾا٘     :ازبٖٛطٟ قاٍ ,ؾإشا خطص قطٜاّا َٓو ٖسَج  ًٝ٘ بك١ٝ اسبسط
 160اشبساع " :... ٚا ضرتاف.ضطؾّا قازٙ ؾٗٛ ضاضف ايهااة

بكٞ إٔ ْكٍٛ إٕ يألَداٍ اييت اغثدسَج ؾٝٗا ُٖع٠ ا غثؿٗاّ ضهٛضا; إش بًؼ 
 صبُٛ ٗا َا تكاضة اخين  ؿط َدّر.
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 ثاىيا: اسه االستفهاو كيف: 

ٛي٘ تعااىل )ؾهٝاـ   نك 161ٖٚٞ اغِ  طٟ صبط٣ ايعطٚف ٜٚػأٍ ب٘  ٔ اسباٍ;
َٖا١ بؿاٗٝس( أٟ: ؾهٝاـ ضااهلِ إشا ز٦ٓاا, ٚقاس اخثًاـ ايٓطاا٠ يف          إشا ز٦ٓا َٔ نٌ أ

ٚقاٍ آخطٕٚ: ٖٞ اغِ, ٚضأ٣ آخطٕٚ حبطؾٝثٗاا, ٚقااٍ    ,َاٖٝثٗا: ؾكاٍ ؾطٜل بعطؾٝثٗا
ا عٓا٢ َاع نًُا١ ٚاضاس٠, ٚنٝاـ تؿٝاس        غٝاٜٛ٘:إْٗا يٝػج ضطؾا ألٕ اسبطف   ٜؿٝس

 -َٚٔ َعاْٝٗا: 162َع٢ٓ
  163نٝـ بػرّ أ ٝاْٞ أبٛٙايثٛبٝذ نكٛهلِ:  .أ

  164نٝـ تٛقٞ ظٗط َا أْج ضانا٘:ايثطصٜط نكٛهلِ .ة

165نٝـ ٖٚٞ أَٓع َٔ  كاة ازبٛ :ايثعسب: نكٛهلِ .ح
 

ٔٓ بايٓاؽ َداٌ  نٝـ ظٓٗو  اضَى؟ قاٍ نعٓٓٞ بٓؿػٞ. :َٚٓ٘ قٛهلِ - ٜٚهطة  ٔ ٜع
  طٜكث٘ ٚؾعً٘.

 :قاٍ اجملٕٓٛ
 ٚذبػااب يًٝاا٢ أْااين إشا ٖسطتٗااا 

 
ُُْٖٛٗااا   ٔضااصاَض األ ااازٟ ِإُْٓااا بااٞ 

ٖٔ يًٝااا٢   تؿاااٞ بأَاْااا١ ٕ    ٚيهااا
 

 ؾثطػااب يًٝاا٢ أْٓااين غااأخْٛٗا    
      ٘  ٚبٞ َٔ ٖٛاٖاا َاا ياٛ آْاٞ أبٓدا

 
 مجا ١َ أ اسا٥ٞ بهاِج ياٞ  ْٝٛٗاا     

 :ٚإىل ٖصا ا ع٢ٓ أؾاض ايؿا ط بكٛي٘ 
ٔ٘  ....ٜٚأخص  َٝب ايٓاؽ َٔ  ٝٔب ْؿٔػ

 :ٚعبٛٙ قٍٛ اآلخط
ََٔ قس   166 ٢ً  ٝٔب ايطزاٍ شٚٚ ايعٝٛٔة  ضأُٜج بعٗط غٕٝب ٚأزطُأ 
ٖٚٛ قٛهلِ: َث٢  ٗاسى  ؾكس ٚضزح َط٠ ٚاضس٠ يف ا دٌ ايثايٞ:  :167)َث٢(أَا 
 .بأغؿٌ َٓو
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 ات:ـش والتعليكـاهلوام

ٔ   أبٛ ايؿهٌ ابٔ َٓعٛض, 1 ٖاا(,يػإ ايعاطة, زاض قاازض,بريٚح,َاز٠)َدٌ(,    911)ح مجااٍ اياسٜ
ٖا(,تاص ايًػ١ ٚقطاح ايعطب١ٝ, ذبكٝل  اس ايػؿٛض  عا, زاض 393امسا ٌٝ بٔ محاز)ح ازبٖٛطٟ,

 )َدٌ(     َاز٠ ّ,1984بريٚح, ايعًِ يًُرٜل,

 )َدٌ(.  َاز٠ ابٔ َٓعٛض, يػإ ايعطة, 2

ف اقاعرضاح ايؿٕٓٛ,تكاسِٜ َٚطازعا١ ٚإؾاطاف ضؾٝال      ضبُس  ًاٞ, َٛغاٛ ١ نؿاا    ايثٗاْٟٛ, 3
 .1450-2/1449ّ,ص1996ايعسُٞ,ذبكٝل  ًٞ زضطٚص, َهثا١ يآإ,بريٚح,

,ا ث٢ٓ بثكطٝط٘ ضبُس  اس ايطمحٔ خاْٛضٝاسض  1ط‘ٖا( ا ػثكك٢ يف األَدا583ٍ)ح ايعطبؿطٟ, 4
 /م:ة ص.1ّ, ص1962آباز ايسنٔ, اهلٓس,

 َكس١َ صبُع األَداٍ يًُٝساْٞ.ٖا(,يف 221ابطاِٖٝ بٔ ايػٝاض )ح 5

ٖاا(  583ايعطبؿاطٟ,)ح  ٖاا(, 395ٚمما ٚقًٓا َٔ ٖاصٙ ايهثاب: مجٗاط٠ األَدااٍ يًعػاهطٟ)ح      6
 ا ث٢ٓ بثكطٝط٘ ضبُاس  ااس اياطمحٔ خاْٛضٝاسض آبااز اياسنٔ, اهلٓاس,        ,1ط‘ا ػثكك٢ يف األَداٍ

ٟ  /م:ة ص.1ص  ّ,1962  ٖاا(, 487)ح ؾكٌ ا كاٍ يف ؾطح نثاة األَداٍ,أبٛ  اٝاس٠ اياهاط
    ٍ ا ػثككا٢ يف   ٖاا(, 518)ح صبُع األَداٍ, ا ٝاساْٞ,صبُع األَدااٍ,صبُع األَدااٍ,صبُع األَداا

 ٚغريٖا. ٖا(,837ٖا(,متداٍ األَداٍ,ايعاسضٟ )ح538)ح ايعطبؿطٟ األَداٍ,

7    ٟ , 1954أبطظ ايسضاغاح: ضٚزيـ ظهلاِٜ,األَداٍ ايعطب١ٝ ايكسمي١ َع ا ثٓا٤ خاام بهثااة اياهاط
,ضبُاٛز  ااس   1956بسٜٔ, األَداٍ يف ايٓدط ايعطبٞ ايكسِٜ َكاضْثٗا بٓعا٥طٖاا ايػاا١َٝ   اس اجملٝس  ا

 ّ,1983 ا ايو  ٝاس, ضغااي١ َازػاثري بعٓٛإ:األَدااٍ يف ايعكاط ازبااًٖٞ, زاَعا١ ايريَاٛى,        
ايعااٛاٖط ايٓطٜٛاا١ ٚايًػٜٛاا١ ايااااضظ٠ يف ا دااٌ ايعطبٞ,ضغاااي١ زنثٛضا٠,زاَعاا١ ايكااسٜؼ ٜٛغااـ, 

 زاَع١  اسٕ,  أ طٚض١ َازػثري,, اشبكا٥ل األغًٛب١ٝ يًُدٌ ايطة ايػًعٞ,غامل  اس  ّ,1994
يؤٟ محع٠  اااؽ, غاطز    ّ,2000 األَداٍ ايعطب١ٝ ايكسمي١,زضاغ١ عب١ٜٛ, ضبُس مجاٍ قكط, ,1999

 ّ.2003 األَداٍ زضاغ١ يف ايا١ٝٓ ايػطز١ٜ يهثب األَداٍ,
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 ّ.1988يآإ,-يع١ًُٝ,بريٚحٖا(,زاض ايهثب ا395)ح مجٗط٠ األَداٍ ألبٞ ٖرٍ ايعػهطٟ 8

 .1/168األغًٛب١ٝ ٚذبًٌٝ اشبعاة, ص ْٛض ايسٜٔ, ايػسٟ, 9

 .104األَداٍ ايعطب١ٝ ايكسمي١,زضاغ١ أغًٛب١ٝمزاٚٚز, أَاْٞ غًُٝإ,10

 .107 - 105األَداٍ ايعطب١ٝ ايكسمي١,زاٚٚز,  11

 ابٔ َٓعٛض, يػإ ايعطة,َاز٠ )أَط(12

  ا".89أمحس َعًٛة,ايارغ١ ايعطب١ٝ /  – 78ط ايارغ١,,اهلامشٞ,زٛا1/138ٖغٝاٜٛ٘,ايهثاة,ص13 

 .177َعٗطٟ, قؿ١ٝ,ايس ي١ اإلحيا١ٝ٥ يف ايكٝػ١ اإلؾطاز١ٜ,  14

 .4/409َعاْٞ ايٓطٛ, ايػاَطا٥ٞ, ؾانٌ, 15

 .26زضاغ١ يف تطانٝب عب١ٜٛ يف ايٓل ايكطآْٞ, م إمسا ٌٝ,ضبُس  ايب, 16
 .278م ايكػِ ايداْٞ, َعسِ ازب١ًُ ايكطآ١ْٝ,

تهاضبج آضا٤ ايٓطا٠ ٚايارغٝل قسميا ٚضسٜدا ضٍٛ ايس ي١ ايع١َٝٓ يؿعٌ األَط ٚ  صباٍ يعطنٗا  17
 1ٖٓا إ  إٔ ؾعٌ األَط )  لًٛ َٔ ايس ي١ ايع١َٝٓ ألْ٘ ؾعٌ(,يًُعٜس اْعط: غاٝاٜٛ٘, ايهثااة,  

 , ابأ ٜعاٝـ,  1/41)ز ي١ األَط  ٢ً ا ػثكاٌ(, ابأ ايػطاص,األقاٍٛ يف ايٓطاٛ,,    ,138/
)ؾعٌ األَاط َؿاطؽ َأ ايس يا١     2/267, ا غرتاباشٟ, ؾطح ايهاؾ6,١ٝ-7/4 ؾطح ا ؿكٌ,

)ز يا١ ؾعاٌ   18ا عًيب,اياعَٔ ٚايًػا١,ا,  ‘545َؿثاح ايعًّٛ  ايع١َٝٓ ؾٗٞ َعًك١(, يًػهانٞ,
 األَط ايع١َٝٓ اسبانط(.

 ٚضزح مج١ً األَط يف نثاة ايعػهطٟ يف مثا١ْٝ ٚخرخل َدر. 18

 295/ 1 ٝساْٞ,صبُع األَداٍ , ا1/64ازبُٗط٠ 19

 .1/217,ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ 1/411ازبُٗط٠ 20

 يػإ ايعطة,َاز٠ غاب. 21

 1/130,398ازبُٗط٠ ايعػهطٟ,22



 ..."مجٗط٠ األَداٍ يًعػهطٟ َساضاح ايرتنٝب يًس١ًُ اإلْؿا١ٝ٥ يف األَداٍ ايعطب١ٝ ايكسمي١ 

 زاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايًػاح ٚآزابٗاصب١ً                                                          146

 2/47ازبُٗط٠ ايعػهطٟ,23

 1/141ازبُٗط٠ ايعػهطٟ, 24

 199/ 1ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ,  1/141ازبُٗط٠ ايعػهطٟ,25

 يػإ ايعطة, )َاز٠ َطر( 26

 1/149ازبُٗط٠  27

 يػإ ايعطة )َاز٠ ٖٕٛ( 28

 1/71ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ 1/149ازبُٗط٠  29

 1/75ازبُٗط٠  30

 89/ 1ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ 1/75ازبُٗط٠  31

 َاز٠  كٞ يػإ ايعطة, 32

 يػإ ايعطة )َاز٠ زضع( ,1/90صبُع األَداٍ ,ا ٝساْٞ,1/76ازبُٗط٠  ايعػهطٟ 33

 ًثا مبٓعي١ ضطف ٚاضس,ٚقٝٓطح يًؿعٌ نُا ُقٝٓطح يًؿعٌ ضٓبُا;ٚ ٓس غٝاٜٛ٘:"إٔ َا ٚ ايهاف زع 34
 3/116يعًّٞ آتٝو "ايهثاة ٚا ع٢ٓ:

 32,92, ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ, /1/141 ايعػهطٟ,ازبُٗط35٠

 1/122ازبُٗط٠ 36

  142/ 1ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ,  1/122ايعػهطٟ,ازبُٗط37٠

 يػإ ايعطة َاز٠ )ْؿس( 38

 1/66ازبُٗط٠ ايعػهطٟ,39

ٕٓ ايعػهطٟ قاس شناط باإٔ ٖاصا     1/313ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ,  1/66ازبُٗط٠ ايعػهطٟ,40 , َع أ
هلصا اسبسٜذ  -يف ضسٚز اّ ر ٞ -ايكٍٛ ضسٜذ يًطغٍٛ ق٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ إّيا أْٓين مل أزس

 أقر يف نثب اسبسٜذ ايؿطٜـ. 
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 1/160ايعػهطٟ,ازبُٗط41٠

 1/179ايعػهطٟ,ازبُٗط42٠

 2/264ط٠ايعػهطٟ,ازبُٗ 43

 1/335 ايعػهطٟ,ازبُٗط44٠

 2/205ايعػهطٟ,ازبُٗط٠ 45

 367ايعػهطٟ,ازبُٗط٠/1 46

 64/  1ايعػهطٟ,ازبُٗط47٠

 1/148ايعػهطٟ,ازبُٗط48٠

 2/96ايعػهطٟ,ازبُٗط49٠

 1/64ايعػهطٟ,ازبُٗط50٠

 1/246ايعػهطٟ,ازبُٗط51٠

 2/42ايعػهطٟ,ازبُٗط52٠

 عطة َاز٠ ) ؿا(يػإ اي  ٓؿٝج اإلبٌ: اشا ض ٝثٗا بعس غطٚة ايؿُؼ. 53

 1/311ا ٝساْٞ 2/42ازبُٗط٠ 54

 1/83ايعػهطٟ,ازبُٗط55٠

 1/177ايعػهطٟ,ازبُٗط56٠

 2/39ايعػهطٟ,ازبُٗط57٠

 2/122ايعػهطٟ,ازبُٗط58٠

 ,3/12, ؾاناٌ ايػااَطا٥ٞ, َعااْٞ ايٓطاٛ, ص    3/93,97,100ص-1/138ايهثاة ص غٝاٜٛ٘, 59
 ايارغ١ ؾْٓٛٗا ٚأؾٓاْٗا,. ,23ؾهٌ ضػٔ  ااؽ

 85ا عاْٞ, اس ايؿثاح  دُإ,م زضاغاح يف 60
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 134األَداٍ ايعطب١ٝ ايكسمي١,  61

 ٚضز أغًٛة ايٓٗٞ يف نثاة ايعػهطٟ يف خرخ١ ٚ ؿطٜٔ َدر. 62

 2/319ايعػهطٟ,ازبُٗط63٠

 يػإ ايعطة َاز٠ )بطم( 124, ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ, /2/319ازبُٗط٠ ايعػهطٟ,64

 2/316ازبُٗط٠  65

 2/119ع األَداٍ ا ٝساْٞ صب2/316ُازبُٗط٠  66

ٕٓ بعهاِٗ مل ٜػاِ َطغاً٘,      67  قاٍ األيااْٞ" ٚبازب١ًُ ؾإغٓاز اسبسٜذ قطٝع ٚيهٓا٘ )َطغاٌ( إ  أ
ٚمساٙ آخطٕٚ ٚب٘ ٜثاٝٓٔ أْ٘ خك١,ٚقس ضٟٚ َٛقٛ  َٔ ضسٜذ ابٔ  ااؽ أبٞ ايعؿٝاٌ ٚأْاؼ   

تطمجا١   (,ٚابٔ ضٓاإ يف "ايدكاح" يف2/74/2بٔ َايو ٚغٜٛس بٔ  ُطٚ,أخطز٘ ٚنٝع يف "ايعٖس)
"َػآس   ,ٚايكهاا ٞ يف 1/75غٜٛس بٔ  اَط بٔ ظٜس بٔ زاض١ٜ األْكاضٟ ايصٟ ٜطٟٚ"ا طاغٌٝ" 

(" ايػًػاا١ً ايكااطٝط١ 16/132/2(, ٚاباأ  ػااانط يف "تاااضٜذ زَؿاال) 55/1)م ايؿااٗاة"
 (,50/م10)ص (,ٚشناطٙ األقااٗاْٞ يف َعطؾا١ ايكاطاب١    276/م4اجملًساح ايهاًَا١ )ص 

 (. ٖٚٛ ضسٜذ نعٝـ.226/م6)ص ٚاياٝٗكٞ يف ؾعب اإلميإ

 يػإ ايعطة, َاز٠ )خط٣( 68

 2/50,311ايعػهطٟ,ازبُٗط69٠

 1/307 ايعػهطٟ,ازبُٗط70٠

 يػإ ايعطة َاز٠ نًع 2/120ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ,  307/ 1 ايعػهطٟ,ازبُٗط71٠

( ) ٔ  ا٥ؿ١ ظٚص ايٓيب ق٢ً اهلل  ًٝا٘  15/م1ضسٜذ قطٝع:ضٚاٙ اياداضٟ يف ايكطٝع )ص72
قايج  ٓسَا مسعج قٍٛ ايطغٍٛ:"َٔ ضٛغب  ٓصة":أٚيٝؼ اهلل تعاىل ٜكٍٛ)ؾػٛف إش  ٚغًِّ,

حياغب ضػابا ٜػريا( قايج:ؾكاٍ: إمنا شيو ايعطض ٚيهٔ َٔ ْٛقـ اسبػااة ًٜٗاو(,ٚضٚاٙ   
(,ٚيف غآٔ  206/م6ٚٚضز يف َػٓس أمحس بٔ ضٓاٌ )ص (,164/م8َػًِ يف ايكطٝع )ص

 (.617م4ٚيف غٓٔ ايرتَصٟ )ص (,151/م3أبٞ زاٚٚز )ص
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 يػإ ايعطة َاز٠ نًع 73

   2/208ايعػهطٟ,ازبُٗط74٠

 .1/253,257,279غٝاٜٛ٘,ايهثاة ص 75

, ٖٚاٛ َأ األضازٜاذ ايهاعٝؿ١,     12\1ا ٝساْٞ,صبُع األَدااٍ,   22-21\1 ازبُٗط٠ ايعػهطٟ,76
ا رتٚن١; شنطٙ األيااْٞ يف غًػا١ً األضازٜاذ ايهاعٝؿ١ ٚا ٛناٛ ١ ٚأخطٖاا ايػا٤ٞ يف األَا١        

 ؾكاٍ:"نٓصباا٘ اإلَاااّ أمحااس ٚايٓػااا٥ٞ,ٚشنطٙ ايكهااا ٞ "يف َػاآس ايؿااٗاة      " (69/م1)ص
(". غًػااا١ً األضازٜاااذ ايهاااعٝؿ١ ٚا ٛناااٛ ١ ٚأخطٖاااا ايػااا٤ٞ يف األَااا١    96/م2)ص
 (.69/م1)ص

 12\1ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ,  22-21\1 ايعػهطٟ,ازبُٗط77٠

٠, , ايعػاااهطٟ ازبُٗاااط 2/202, ايعػاااهطٟ ازبُٗاااط٠  2/210ايعػاااهطٟ ازبُٗاااط٠   - 78
, ايعػهطٟ ازبُٗط٠ 2/212, ايعػهطٟ ازبُٗط٠ 2/218, ايعػهطٟ ازبُٗط٠ 2/219,131
 .189: 2, ايعػهطٟ ازبُٗط٠ 2/205

 2/210 ايعػهطٟ,ازبُٗط79٠

 2/202ايعػهطٟ,ازبُٗط٠ 80

 2/219,131ايعػهطٟ,ازبُٗط٠ 81

 2/218 ايعػهطٟ,ازبُٗط82٠

 2/212 ايعػهطٟ,ازبُٗط83٠

 2/205 ايعػهطٟ,ازبُٗط84٠

 2/202ط٠ ازبُٗ 85

 2/176ا ٝساْٞ صبُع األَداٍ  2/202ازبُٗط٠  86

 122َعسِ أزٚاح ايٓطٛ, ًٞ اسبُس,م 87

 1/192 ايعػهطٟ,ازبُٗط88٠
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 1/494 ايعػهطٟ,ازبُٗط89٠

 1/401  2/202 ايعػهطٟ,ازبُٗط90٠

 1/301َٔ آز ٢ اياا ٌ أظبع ب٘ ايعػهطٟ,زبُٗط٠  91

 2/214َٔ اغرت ٢ ايص٥ب ظًِ  ايعػهطٟ,زبُٗط٠  92

 26, 2/199َٔ أؾا٘ أباٙ ؾُا ظًِ   ايعػهطٟ,زبُٗط٠  93

 2/209زبُٗط٠  َٔ اؾط٣ اؾث٣ٛ ايعػهطٟ, 94

 1/401زبُٗط٠  َٔ أندط ُأغكط ايعػهطٟ, 95

 2/224َٔ باع بعطن٘ أْؿل ايعػهطٟ,زبُٗط٠  96

 2/188زبُٗط٠   َٔ ضب  ب ايعػهطٟ, 97

 2/230َٔ ضؿط َػٛا٠ ٚقع ؾٝٗا ايعػهطٟ,زبُٗط٠  98

 2/203ايعػهطٟ,زبُٗط٠  َٔ ضكط ضطّ 99

 2/222َٔ خاقِ باياا ٌ أظبع ب٘ ايعػهطٟ,زبُٗط٠  100

 2/200َٔ غطٙ بٓٛٙ غا٤ت٘ ْؿػ٘ ايعػهطٟ,زبُٗط٠  101

 2/207,208َٔ غًو ازبسز أَٔ ايعداض ايعػهطٟ,زبُٗط٠  102

 1/22َٔ  سع  ٔ ازبٛاة نطو َٔ غري  ساة  ايعػهطٟ,زبُٗط٠  103

 29, 208-2/229َٔ  ع بع  ايعػهطٟ,زبُٗط٠  104

 2/217َٔ غاة غاة بعٝا٘ ايعػهطٟ,زبُٗط٠  105

 193: 2َٔ قٌ شٍ, َٚٔ أَط ؾٌ ايعػهطٟ,زبُٗط٠  106

 401: 1َٔ قٓع مبا ٖٛ ؾٝ٘ َقٓطح  ٝٓ٘ ايعػهطٟ,زبُٗط٠  107

 2/191َٔ   ضاى ضكس  ازاى ايعػهطٟ,زبُٗط٠  108

 2/208ازبُٗط٠ 109
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 2/230ايعػهطٟ ازبُٗط٠  110

 494/ 1ايعػهطٟ,ازبُٗط٠ 111

 189/ 2هطٟ,ازبُٗط٠ ايعػ112

 418/ 1 ايعػهطٟ,ازبُٗط٠ 113

 .79َعسِ أزٚاح ايٓطٛ, ًٞ اسبُس,1/134غٝاٜٛ٘,ايهثاة ص 114

 1/143ايعػهطٟ,ازبُٗط٠ 115

 1/155ايعػهطٟ,ازبُٗط٠  116

   1/125 ايعػهطٟ,ازبُٗط٠ 117

 1/95ازبُٗط٠ 118

 ْٛط(يػإ ايعطة َاز٠) 1/95ازبٗط٠ 119

 .36-35اح ايٓطٛ, ًٞ اسبُسَعسِ أزٚ 61-3/60,ص4/232غٝاٜٛ٘,ايهثاة ص120

 352ايارغ١ ؾْٓٛٗا ٚأؾٓاْٗا, 121

 138\1ايعػهطٟ,ازبُٗط122٠

 309\2 ايعػهطٟ,ازبُٗط123٠

 56\1ايعػهطٟ,ازبُٗط124٠

 57\1  ايعػهطٟ,ازبُٗط125٠

 1/29ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ,  1/56 ايعػهطٟ,ازبُٗط126٠

 1/29ا ٝساْٞ,صبُع األَداٍ,  1/56 ايعػهطٟ,ازبُٗط127٠

 َاز٠ )ْعا( يػإ ايعطة 128

 246\1 ايعػهطٟ,ازبُٗط129٠

 58\1   ايعػهطٟ,ازبُٗط130٠
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, ابأ  306, ايعطبؿاطٟ, ا ؿٓكاٌ,   1/277,األْكاضٟ, َػين ايًاٝاب,  1/46ا  ز,ا كثهب,131 
 .196, أغعس, ايعَٔ ايٓطٟٛ يف ايؿعط ازباًٖٞ يٝذ.  اس اسبُٝس, 8/109ٜعٝـ, ؾطح ا ؿٓكٌ, 

 . 289-288 ًٞ اسبُس,  ‘ايٓطَٛعسِ أزٚاح ,4/224غٝاٜٛ٘,ايهثاة  132

 2/176 ايعػهطٟ,ازبُٗط133٠

,خًٝاااٌ  ُاٜط٠,أغاااًٛبا ايٓؿاااٞ 285,اهلاااامشٞ,زٛاٖط ايارغااا3/175١غاااٜٝٛ٘,ايهثاة ص 134
 89م  اس ايؿثاح  دُإ,زضاغاح يف ا عاْٞ,7م ٚا غثؿٗاّ,

ْعاط  .ا89,م1982اْعط: اس ايؿثاح  دُإ,زضاغاح يف ا عاْٞ ٚاياسٜع,َهثا١ ايٓاؾط,ضًٛإ, 135
نصيو:خًٌٝ امحس  ُاٜط٠,أغًٛبا ايٓؿٞ ٚا غاثؿٗاّ يف ايعطبٝا١ يف َآٗش ٚقاؿٞ يف ايثطًٝاٌ      

 .7ايًػٟٛ,م

 .8/150ابٔ ٜعٝـ,ؾطح ا ؿكٌ  136

 .98,م2000اْعط: مسري ؾطٜـ اغثٝث١ٝ,ايؿطط ٚا غثؿٗاّ يف األغايٝب ايعطب١ٝ, 137

 .76م ٝس بًاع,أغًٛب١ٓٝ ايػؤاٍ  138

 76أغًٛب١ٝ ايػؤاٍ, 139

 35داٍ ايعطب١ٝ ايكسمي١,األَ 140

 .1/99,217غٝاٜٛ٘,ايهثاة ص 141

 .17-16َعسِ أزٚاح ايٓطٛ,  ًٞ اسبُس 142

قساضتٗا يف ايرتنٝب ضث٢ قٌٝ ضطٚف َٚٔ ٖصٙ األضهاّ: ,101-1/100غٝاٜٛ٘, ايهثاة ص 143
زخٛهلا  ٢ً َٔ ا غثؿٗا١َٝ غاٝاٜٛ٘,  ٚ,3/83ايععـ ٚزخٛهلا  ٢ً ايؿطط غٝاٜٛ٘, ايهثاة 

 َٚابعسٖا. 3/174ٛاظ ضصؾٗا,غٝاٜٛ٘ زٚ,1/99ايهثاة 

, 2ٖا(, اي ٖإ يف  ًاّٛ ايكاطإٓ, ذبكٝال: ضبُاس أباٛ ايؿهاٌ, ط      794بسضايسٜٔ ايعضنؿٞ) - 144
.زضٜٚااـ 16م ايرتانٝااب ايًػٜٛاا١, .,344, م2ّ, ص1972ا هثااا١ ايعكااط١ٜ, بااريٚح,  

  .53ّ, م1962, َهثا١ ْٗه١ َكط,2, طازبٓسٟ,  ًِ ا عاْٞ
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 608َعاْٞ ايٓطٛ, م - 145

 .111اْعط: ز ٥ٌ اإل ساظ, م 146

 .117اْعط: ايدٓا٥ٝاح ا ثػاٜط٠, م - 147

َكعؿ٢ ايسغٛقٞ, ضاؾ١ٝ ايسغٛقٞ  ٢ً َػاين ايًاٝاب, َعاعا١ ا ؿاٗس اسبػاٝين, ايكااٖط٠,        148
1982 ,ّ2/37. 

,ايًػإ:  هِ ا ثاع: ؾٓسٙ بداٛة, ٚايعهااّ: اسبااٌ    1/323, ٝساْٞ 1/73 ايعػهطٟ,ازبُٗط149٠
 ) هِ(

  َٚا بعسٖا. 119مٌ اإل ساظ, ز ٥ - 150

ّ, 1974 اس ايععٜع  ثٝل,  ًاِ ا عااْٞ, زاض ايٓٗها١ ايعطبٝا١ يًعاا ا١ ٚايٓؿاط, باريٚح,         - 151
 .215. ٚؾابػٛؽ, ازب١ًُ اشب ١ٜ ٚازب١ًُ ايعًا١ٝ, م111م

 .606, م4َعاْٞ ايٓطٛ, ص - 152

ٖاا( ا كثهاب,   285ا  ز, أبٛ ايعٓااؽ ضبُس بٔ ٜعٜاس ) . 514, م175, م3ايهثاة, ص - 153
 .292, م2صذبكٝل ضبُس  اس اشبايل,  ه١ُٝ  امل ايهثب, )ز.ح(, 

 يػإ ايعطة )َهط(. 34/,1,ايعػهطٟ,ازبُٗط٠ 2/176مجٗط٠ األَداٍ ا ٝساْٞ, 154

 .66\2, 139\1صبُع األَداٍ  ا ٝساْٞ, ,86\85\1ازبُٗط٠  ايعػهط155ٟ
 

 66\2, 139\1صبُع األَداٍ  ا ٝساْٞ, ,86\85\1ازبُٗط٠  ايعػهط157ٟ

 يػإ ايعطة َاز٠ )ضؿـ( ٚ)نؿـ( 158

  1/313ا ٝساْٞ 1/66ازبُٗط٠  159

   َاز٠: )ضطف( يػإ ايعطة,160

 (25م )ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ, ْٗط,ٖازٟ, 4/233ايهثاة ص غٝاٜٛ٘, 161

 .4/233غٝاٜٛ٘ 162
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 2/120ازبُٗط٠  ايعػهطٟ 163

 2/130ازبُٗط٠ ايعػهطٟ 164

 1/191ازبُٗط٠ ايعػهطٟ 165

 .2/161 ٝساْٞ ا2/138ازبُٗط٠  166

ٟٗ ضل؟ ايهثاة ص َث٢: قاٍ غٝاٜٛ٘: 167  .4/233أ
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 قائنة املصادر واملراجع

  الكرآن الكريه.

زاض  ,3ط ٖا(, ؾاطح ايهاؾٝا١ يف ايٓطاٛ,    686ضنٞ ايسٜٔ ضبُس بٔ اسبػٔ )ح اإلغرتاباشٟ, .1
 ّ.1989 ايهثب ايع١ًُٝ, بريٚح, يآإ,

 األضازٜذ ايهعٝؿ١ ٚا ٛنٛ ١ ٚأخطٖاا ايػا٤ٞ يف األَا١,   غًػ١ً  ضبُس ْاقط ايسٜٔ, األيااْٞ, .2
 ّ.1996 ايطٜاض, زاض ا عاضف,

 ّ. 2000)ز.ٕ(  اغثٝث١ٝ, مسري ؾطٜـ, ايؿطط ٚا غثؿٗاّ يف األغايٝب ايعطب١ٝ. إضبس, .3
: باريٚح  ايعطبٝا١,  ايٓٗها١  زاض إمسا ٌٝ, ضبُس  ايب, َعسِ ازب١ًُ ايكطآ١ْٝ, ايكػِ ايدااْٞ,  .4

1996. 

ٖا(, َػين ايًاٝاب  أ نثاب األ اضٜاب, ذبكٝال: َااظٕ ا اااضى        761بٔ ٖؿاّ ), ااألْكاضٟ .5
 ّ,1969, زاض ايؿهط, زَؿل, 2ٚآخطٜٔ, ط

 ازبٝاٌ,  زاض اياداضٟ, قطٝع ,(ٖا256) إبطاِٖٝ بٔ إمسا ٌٝ بٔ ضبُس اهلل  اس أبٛ اياداضٟ, .6
 .بريٚح

 ّ.2002: ضًب اسبهاضٟ, اإلمنا٤ َطنعأغًٛب١ٓٝ ايػؤاٍ  بًاع,  ٝس, .7

َهثاا١   ضبُس بٔ  ًاٞ, نؿااف اقاعرضاح ايؿٓإٛ )ذبكٝال يعؿاٞ  اسايااسٜع(,         ٗاْٟٛ,ايث .8
 ّ.1963ايٓٗه١ ا كط١ٜٓ, ايكاٖط٠, 

أبٛ بهط  اسايكاٖط بٔ  اسايطمحٔ, ز ٥ٌ اإل ساظ, قطأٙ ٠ ًل  ًٝا٘: ضبُاٛز ضبُاس    ازبطزاْٞ,  .9
 .1992ّ , َعاع١ ا سْٞ, ا ؤغػ١ ايػعٛز١ٜ مبكط,3ط ؾانط,

 .1962ّ, َهثا١ ْٗه١ َكط,2, ط,  ًِ ا عاْٞازبٓسٟ, زضٜٚـ .10
تاص ايًػا١ ٚقاطاح ايعطبٝا١, ذبكٝال  ااس ايػؿاٛض        ٖا(,393)ح امسا ٌٝ بٔ محاز ازبٖٛطٟ, .11

  .1984ّ بريٚح,  عا, زاض ايعًِ يًُرٜل,
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 زاض ا عساِ اياٛايف يف أزٚاح ايٓطاٛ,    اسبُس ٚ ايع يب ) ًٞ اسبُاس, ٜٛغاـ مجٝاٌ اياع يب(,     .12
 .1993ّ: إضبس األٌَ,

زضاغ١ أغًٛب١ٝ زبُٝاع ا ػاثٜٛاح ايًػٜٛا١ يف األَدااٍ,      األَداٍ ايعطب١ٝ ايكسمي١, أَاْٞ, زاٚٚز, .13
 ّ.2000 َٓؿٛضاح ٚظاض٠ ايدكاؾ١ األضز١ْٝ,

ايسغٛقٞ, َكعؿ٢, ضاؾ١ٝ ايسغٛقٞ  ٢ً َػين ايًاٝاب, َعاعا١ ا ؿاٗس اسبػاٝين, ايكااٖط٠,       .14
1982.ّ 

ٛ  794ايعضنؿٞ, بسضايسٜٔ ) .15 , 2ّ ايكاطإٓ, ذبكٝال: ضبُاس أباٛ ايؿهاٌ, ط     ٖا(, اي ٖاإ يف  ًا
 ّ.1972ا هثا١ ايعكط١ٜ, بريٚح, 

, 1ط زظٙ بٞ, زشبٛف زاضاهلل, ايدٓا٥ٝاح ا ثػاٜط٠ يف نثاة اإل سااظ يعااس ايكااٖط ازبطزااْٞ,     .16
 ّ.2008زاض ززً٘, األضزٕ, 

 بريٚح., زاض ازبٌٝ, 2ٖا(, ا ؿٓكٌ يف  ًِ ايعطب١ٓٝ, ط  538ايعطبؿطٟ, أبٛ ايكاغِ ضبُٛز ) .17
ٍ   583)ح ,اشبٛاضظَٞ  ُط بٔ ضبُٛز ايكاغِ أبٛ ايعطبؿطٟ, .18  ,1ط, ٖاا( ا ػثككا٢ يف األَداا

 ّ.1962ا ث٢ٓ بثكطٝط٘ ضبُس  اس ايطمحٔ خاْٛضٝسض آباز ايسنٔ, اهلٓس,
 1990ايػاَطا٥ٞ, ؾانٌ قاحل, َعاْٞ ايٓطٛ, بٝج اسبه١ُ, زاَع١ بػساز,  .19
 .1989.ظ: ّ.زغ يًهثاة, ايعطب١ٝ ايساض ,األغًٛب١ٝ ٚذبًٌٝ اشبعاة ْٛض ايسٜٔ, ايػسٟ, .20

,  اامل ايهثاب اسباسٜذ,    1ازب١ًُ اشب ١ٜ ٚازب١ًُ ايعًا١ٝ, تطنٝاا ٚز ي١, ط ضؿٝع٘,ؾابػٛؽ,  .21
 ّ,2004أضبس, 

ٟ      ابٔ ايػطاص, .22 ٖاا(, األقاٍٛ يف ايٓطاٛ )ذبكٝال     316)ح أبٛ بهاط ضبُاس بأ غاٌٗ اياػاساز
 ّ.1973 ,بػساز َعاع١ غًُٝإ األ عُٞ,  اساسبػل ايؿثًٞ(,

ٖاا(. َؿثااح ايعًاّٛ,    626ايػهانٞ )أبٛ ٜعكٛة ٜٛغـ بٔ أبٞ بهط بٔ ضبُس بأ  ًاٞ, ح    .23
 .1982ذبكٝل: أنطّ  دُإ ٜٛغـ, زاض ايطغاي١, بػساز, 
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ٖا( ايهثاة, ذبكٝال  ااس ايػارّ ٖااضٕٚ زاض ازبٝاٌ,       180غٝاٜٛ٘, أبٛ بؿط  ُط بٔ  دُإ ) .24
 بريٚح.

زاض  األضزٕ: ٗا ٚأؾٓاْٗاا ) ًاِ ا عااْٞ(,  ُاإ,    ايارغ١ ؾْٓٛ ّ(,2000) ؾهٌ ضػٔ  ااؽ, .25
 ايؿطقإ يًٓؿط ٚايثٛظٜع.

, زاض ايهٝا٤ يًٓؿط ٚايثٛظٜاع,  1 اس اسبُٝس, يٝذ أغعس, ايعَٔ ايٓطٟٛ يف ايؿعط ازباًٖٞ, ط .26
 ّ. 2006 ُإ األضزٕ, 

 ّ.1974 ثٝل,  اس ايععٜع,  ًِ ا عاْٞ, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ يًعاا ١ ٚايٓؿط, بريٚح,  .27
 ّ.1983َهثا١ ايؿااة,ا ٓري٠, ُإ,  اس ايؿثاح, زضاغاح يف  ًِ ا عاْٞ ٚاياسٜع, د .28
 ّ.1988يآإ,-مجٗط٠ األَداٍ,ايساض ايهثب ايع١ًُٝ,بريٚح ٖا(,395)ح ايعػهطٟ .29
 أغًٛبا ايٓؿٞ ٚا غاثؿٗاّ يف ايعطبٝا١ يف َآٗش ٚقاؿٞ يف ايثطًٝاٌ ايًػاٟٛ,       خًٌٝ,  ُاٜط٠, .30

 .198 (: ظّ.ز(, )ٕ. ز)١ ا عاقط زضاغاح ٚآضا٤ يف ن٤ٛ  ًِ ايًػ

ٖا( ا كثهب, ذبكٝل ضبُس  ااس اشباايل,  ها١ُٝ  اامل     285ا  ز, أبٛ ايعٓااؽ ضبُس بٔ ٜعٜس ) .31
 ايهثب, )ز.ح(.

 (, قطٝع َػًِ,زاض إضٝا٤ ايهثب,ايكاٖط٠.ٖا 261) اسبساص, بٔ َػًِ اسبػل أبٛ َػًِ,  .32
 ّ.1986 هثاة,ايعَٔ ٚايًػ١, اهل١٦ٝ ا كط١ٜٓ يً ا عًيب, َايو, .33

  .1980ّ: ايهٜٛج ا عاٛ اح, ٚناي١أغايٝب برغ١ٝ  ٓس ايعطة,  َعًٛة, أمحس, .34

 ّ. 2003زَؿل, ايس ي١ اإلحيا١ٝ٥ يف ايكٝػ١ اإلؾطاز١ٜ, اذباز ايهٓثاة ايعطة, َعٗطٟ, قؿ١ٝ, .35
, زاض قاازض,بريٚح,  3,طٖا(, يػاإ ايعاطة  711ابٔ َٓعٛض, أبٛ ايؿهٌ ضبُس بٔ َهطّ )ح .36

1994.ّ 
صبُاع   ذبكٝال ْعاِٝ ظضظٚض,   ٖاا(, 518)ح )أبٛ ايؿهٌ أمحس بأ ضبُاس ايٓٝػاابٛضٟ(    ساْٞا ٝ .37

 ّ.1988: بريٚح ايع١ًُٝ, ايهثب زاضاألَداٍ, 
ُٓإ, زاض ايٝاظٚضٟ,ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ يف ايعطب١ٝ,  ّ(,1987ْٗط, ٖازٟ ) .38   2004.ّ 
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, زاض ايهثاب ايعًُٝا١,   6طايػٝس أمحس, زٛاٖط ايارغ١, يف ا عاْٞ ٚاياٝإ ٚايااسٜع,   اهلامشٞ, .39
 بريٚح, يآإ, )ز.ح(.

 ؾطح ا ؿٓكاٌ,  اامل ايهثاب, باريٚح,     ٖا(,642ابٔ ٜعٝـ, َٛؾل ايسٜٔ ٜعٝـ ابٔ  ًٞ )ح .40
  )ز.ح(.

 


