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 ١ٝ١ ذبًًٝدزاض١ ب٬غٝ-َٔ أضساز ايتكدِٜ يف ايكسإٓ ايهسِٜ 
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 املًخص
إٕ ظاارٖس٠ دكاادِٜ زناأ َاأ أزناارٕ ازبًُاا١ اياسبٝاا١ ٚدااتم  ايااسنٔ اٯمااس دااتِ ٚؾكاارڄ ٭غااسا    

ٜٴ٪ٳدٻ٣ املا٢ٓ أدا٤ٶ ضًُٝرڄ ٚٚاضشرڄ ، نُار  ب٬غ١ٝ َتٓٛع١ ًٜشظٗر  املتهًِ ، ٜٚٓظِ سدٜج٘ ٚؾكرڄ هلُر يهٞ 

   ٖ ازبااس داارْٞ ن٬َاارڄ   سإْاا٘ ٜهطااس ا٭ضااًٛو قاا٠ٛ ٚواار٫ڄ  ل ٚيف ؾطااٌ ايتكاادِٜ ٚايتااتم  أٚزد ع اادا يكاار

دٜح ؾٝا٘  و٬ٝڄ َ ٝٓارڄ غاتٕ ايتكادِٜ ٚايتاتم  ،  ؾكاد أ٫ٚٙ عٓرٜتا٘ ،  ٚؾواٌ ايكاٍٛ ؾٝا٘ ،  ٚقاد بادأ اسبا            

 برٱغرز٠  إىل ؾطً٘ ،  ٚبٝرٕ أْٛاع ايتكدِٜ َٚر دهٕٛ ع١ًٝ  ،  َٛضشرڄ إٔ ايتكدِٜ ع٢ً ْٛعني :

  ْ٘ٛع ٜهٕٛ ايتكدِٜ ؾٝ٘ ع٢ً ١ْٝ ايتتم  ،  أٟ إٔ ٖرا ايتكدِٜ ٫ خيسد٘ عٔ برب٘ ٫ٚ حيٛي -أ

طار٥س  ، أٚ دكادّ املؿااٍٛ     عٔ أصً٘ ،  ٚذيو نتٕ دكدّ اشبرب ع٢ً امل تادأ َاج٬ڄ ؾتكاٍٛ :  ؾاٛم ايػاذس٠     

ٞټ ،  ؾكاد بكاٞ امل تادأ َ تادأ  ، ٚاشبارب مارباڄ يف املجارٍ ا٭ٍٚ  ،             ـٳ ايصٖاس٠ځ عًا ع٢ً ايؿرعٌ ،  ؾتكاٍٛ :  قڀا

 .ٚبكٞ ايؿرعٌ ؾرع٬ڄ ٚاملؿاٍٛ َؿا٫ٛڄ يف املجرٍ ايجرْٞ 

ٜٴشٍٛ عٔ برب٘  ، ٜٚتمار سهُارڄ ددٜاداڄ  ، ٚذيا     -و و يف اشبارب  ْٛع خيسز ؾٝ٘ املكدّ عٔ أصً٘ ٚ

املاسؾاا١  ، عبااٛ قٛيااو :  شٜاادٷ املٓڀًاال ،  ٚاملٓڀًاال شٜاادٷ  ، ؾشااني قاادَٓر اشباارب   ٜاااد ماارباڄ ٚإ اار صاارز      

َ تدأ  ، ٚصرز شٜد ايرٟ نرٕ َ تدأ مرباڄ  ، َٚجٌ دكدِٜ املؿااٍٛ يف قٛيٓار  : ضاسبزٴ شٜاداڄ  ، ؾ ْٓار ساني       

٘ٴ ،  ٜتشٍٛ املؿاٍٛ إىل َ تد أ مربٙ ازبًُا١ ايؿاًٝا١ باادٙ ،  ٜٚاُاٌ ايؿااٌ يف      ْكدّ ؾٓكٍٛ :  شٜدٷ ضسبت

 ضُ ٙل

ٚقاد أدزى غااٝل اي ٬غاٝني  ذيااو عٓادَر قاارٍ :  إْا٘ قاادّ يًآرٜا١ ٚ٭ٕ  ذنااسٙ  أٖاِ  ،  َاأ                 

ٜٴارٵنس ،  َاأ أٜأ نرْاز دًااو  ايآرٜا١ ،  ٚ  نارٕ أٖااِ ذ  ٚيتخًٝاِٗ ذياو ،  قااد صاػس أَااس             غا  إٔ 

ٛٸْٛا اشبڀڃس ؾٝ٘ ، ست٢  إْو يرت٣ أنجاسِٖ ٜاس٣ دت اا٘ ٚايٓظاس     ايتكدِٜ ٚايتتم     يف ْؿ ٛضِٗ ،  ٖٚ

 ؾٝ٘ ضسبرڄ َٔ ايتهًچـل  ٖٚرا َر ٚقع ؾٝ٘ ظٔ نج  َٔ ايٓرع ل

ٚيف دسدٝس نًُرت ايكسإٓ ايهسِٜ ٚددْر أض ربرڄ َتادد٠ يتكدِٜ يؿا  عًا٢ يؿا  يف آٜارت       

ٕٸ      ٚدتمست يف آٜرت يطٝرم اسبادٜح، ٖٚارا نًا٘ َا٪داٙ ايطاٝرم       اياارّ يًكاسإٓ ايهاسِٜ ٚب٬غتا٘ املاذاص٠ل ٭

أضًٛو ايتوٜٛس ايكسإٓ يف زضِ َػرٖدٙ ٚإٜطرسٗر،ضظ ازد ط ازد رطرڄ ٚثٝكرڄ بريتكدِٜ ٚايتاتم ، ؾكاد   

أبااسشت املااارْٞ ٚايوااٛز ٚاملػاارٖد عاأ طسٜاال املآاا٢ أٚ املػااٗد اسبطااٞ يتتنٝااد ايهاا٬ّ ٚدج ٝااز املػاارٖد       

   ٚإط٬م اشبٝرٍ يًُطتُع أٚ ايكرز٨ل

 

 دلع د ايسمحٔ ايڀٝس ع دايٛاسد مًٝؿ١ 

درَا١  –أضترذ اي ٬غ١ ٚايٓكد ن١ًٝ ايًػ١ اياسب١ٝ 
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Research Summary 
         The phenomenon of providing corner of the Arabic sentence and delay the other 

corner are in accordance with the purposes of rhetorical variety unnoticed speaker, and 

organizes his speech, according to them, in order to lead a sound sense and clear 

performance, as he earns strength and beautiful style. In the preferred presentation and 

delay a slave to a compelling cited traction Jani words beautiful noting would surrender 

and the delays, it has given by his care, and the separation of say in it, and talk began 

the reference to the bounty, and the statement of the types of presentation and be, 

pointing out that the introduction of two types: 

A. Type the presentation in which the intention of the delay, which means that this 

submission does not get it out from the door and turns it on its origin, and that was 

offering news on the Debutante for example, says: Above the tree a bird, or provide 

effect on the actor, says: picking Venus Ali, has remained Debutante tyro, the news story 

in the first example, and remained an active and effective force effect in the second 

example. 

(B) type which comes out submitted its origin and turns on his door, and takes a new 

provision, in the news of knowledge, about your saying Zaid mind, and spirit Zaid, when 

we introduced the news is no longer news, but became a tyro, and became Zaid, who 

was tyro news, and such provision in effect in our saying: hit Zaida, we offer when we 

say: Zaid hit him, becomes in effect, beginning to experience beyond the actual 

sentence, and shall act in his conscience. 

         Sheikh Albulageyen have realized that when he said he made because of the care 

and said the most important, it is not to mention, Where was the care, WPM was the 

most important? To Tejelhm it, "surrender and delays" may command small in them, 

they played down the speeches, so that you see to see the most followed and consider it 

a form of affectation. This is what happened when he thought a lot of people. 

 In the order of the words of the Koran and found multiple reasons for providing utter 

the word in the verses and verses of late in the context of the modern, and this year the 

whole context of the Koran and the effect his eloquence miracle. Because the method of 

imaging the Koran in drawing watch and clarified, SAS has been associated closely Apply 

delays, it has highlighted the meanings and images and scenes through the meaning or 

sensuous scene to confirm the speech and install the viewer and the launch of the 

imagination of the listener or the reader. 
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 :متهيــد

إٕ ظرٖس٠ دكدِٜ زنٔ َٔ أزنرٕ ازبًُا١ اياسبٝا١ ٚداتم  اياسنٔ اٯماس داتِ ٚؾكارڄ ٭غاسا  ب٬غٝا١ َتٓٛعا١             

ٜٴ٪ٳدٻ٣ املا٢ٓ أدا٤ٶ ضًُٝرڄ ٚٚاضشرڄ ، نُر إْ٘ ٜهطس ا٭ضًٛو قا٠ٛ   ًٜشظٗر املتهًِ ، ٜٚٓظِ سدٜج٘ ٚؾكرڄ هلُر يهٞ 

ِٸ احملرضٔ ،   س٫ڄ  ل ٚيف ؾطٌ ايتكدِٜ ٚايتتم  ٜكٍٛ  ع دا يكرٖٚور ازبس درْٞ :  ) ٖٛ بروٷ نج  ايؿٛا٥د ،  د

ٜٴؿڃطٹٞ بو إىل يڀٝؿا١ ،  ٫ٚ داصاٍ داس٣ غااساڄ       ٜٳؿڃتٳسټ يو  عٔ بدٜا١ٺ  ،  ٚ ٚاضع ايتوسف ،  باٝدٴ ايػر١ٜ ،   ٫ ٜصاٍ 

٘ٴ  ٘ٴ  ،  ًٜٚڀـ  يدٜو َٛقاٴا ُٳاٴ َٳطٵ ٕٵ  قڂادٸّ  ؾٝا٘             ٜسٚقو  ٕٵ زاقاو ٚيڀاـ  عٓادى  ،  أ ،  ثاِ  دٓظاس  ؾتذاد ضا سٳ أ

ٛٸٍ  ايًؿ   عٔ  َهرٕ  إىل َهرٕ(   1غ٤ٞ  ، ٚس

ٚملر نرٕ ٖرا غتٕ ايتكدِٜ ٚايتتم  ،  ؾكد أ٫ٚٙ ع د ايكارٖس عٓرٜتا٘ ،  ٚؾواٌ ايكاٍٛ ؾٝا٘ ،  ٚقاد بادأ اسبادٜح           

 : 22ِ َٚر دهٕٛ ع١ًٝ  ،  ٚز أ٣ إٔ ايتكدِٜ ع٢ً ْٛعنيؾٝ٘ برٱغرز٠  إىل ؾطً٘ ،  ٚبٝرٕ أْٛاع ايتكدٜ

عأ أصاً٘ ،      ْ٘ٛع ٜهٕٛ ايتكدِٜ ؾٝ٘ عًا٢ ْٝا١ ايتاتم  ،  أٟ إٔ ٖارا ايتكادِٜ ٫ خيسدا٘ عأ بربا٘ ٫ٚ حيٛيا          -أ

ٚذيو نتٕ دكدّ اشبرب ع٢ً امل تدأ َج٬ڄ ؾتكٍٛ :  ؾٛم ايػذس٠ طر٥س  ، أٚ دكدّ املؿاٍٛ ع٢ً ايؿرعاٌ ،  ؾتكاٍٛ   

ٞټ ،  ؾكااد بكااٞ امل تاادأ َ تاادأ  ، ٚاشباارب ماارباڄ يف املجاارٍ ا٭ٍٚ  ، ٚبكااٞ ايؿرعااٌ ؾاارع٬ڄ ٚاملؿاااٍٛ   :   ـٳ ايصٖااس٠ځ عًاا قڀاا

 .َؿا٫ٛڄ يف املجرٍ ايجرْٞ 

ٜٴشٍٛ عأ بربا٘  ، ٜٚتمار سهُارڄ ددٜاداڄ  ، ٚذياو يف اشبارب املاسؾا١  ، عباٛ           -و ْٛع خيسز ؾٝ٘ املكدّ عٔ أصً٘ ٚ

ٚاملٓڀًال شٜادٷ  ، ؾشاني قادَٓر اشبارب   ٜااد مارباڄ ٚإ ار صارز َ تادأ  ، ٚصارز شٜاد ايارٟ                قٛيو :  شٜدٷ املٓڀًال ، 

٘ٴ ،          ناارٕ َ تاادأ ماارباڄ  ، َٚجااٌ دكاادِٜ املؿاااٍٛ يف قٛيٓاار  : ضااسبزٴ شٜااداڄ  ، ؾ ْٓاار سااني ْكاادّ ؾٓكااٍٛ :  شٜاادٷ ضااسبت

 ٙلٜتشٍٛ املؿاٍٛ إىل َ تدأ مربٙ ازب١ًُ ايؿا١ًٝ بادٙ ،  ٜٚاٌُ ايؿاٌ يف ضُ 

ٜٴارٵنس ،  َأ            ٚقد أدزى غٝل اي ٬غٝني  ذيو عٓدَر قرٍ : ) إْا٘ قادّ يًآرٜا١ ٚ٭ٕ  ذناسٙ  أٖاِ  ،  َأ  غا  إٔ 

أٜٔ نرْز دًو  ايآر١ٜ ،  ٚ  نرٕ أِٖ ذ  ٚيتخًِٝٗ ذيو ،  قد صػس أَس   ايتكدِٜ ٚايتاتم     يف ْؿٛضاِٗ   

ٛٸْٛا اشبڀڃس ؾٝ٘ ، ست٢  إْو يرت٣ أنجسِٖ ٜس٣ د ل  ٖٚارا َار ٚقاع     ۱ت ا٘ ٚايٓظاس ؾٝا٘ ضاسبرڄ َأ ايتهًچاـ(     ،  ٖٚ

 ؾٝ٘ ظٔ نج  َٔ ايٓرع ل

امتًااـ عًُاار٤ اي ٬غاا١ يف ٖاارا ايؿاأ اي ٬غااٞ ،  ؾُاآِٗ َاأ عٳاادٻٙ َاأ  اباارش ، ٭ٕ دكاادِٜ َاار زد تٴاا٘ ايتااتم              

نػاٞ ، ٚايواشٝ    ل ٚيهٔ مريؿِٗ يف ذيو ناج  َآِٗ ايصز   ٢نرملؿاٍٛ ، ٚدتم  َر زد تٴ٘ ايتكدِٜ نريؿرعٌ

                                                           
 ۱01لئً لعإجازس جدذلٌمز٘ز لٌازازًٔ      دال  - ۱
 ۱01لٌّصذر لٌظزبك       - ٢
 ۱01داللئً لعإجازس       - ۱
 39  أٔظز أصٛي لٌدالغة    2۱٢لٌّعاُ لٌّفصً     – ٢
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أْ٘ يٝظ َٓ٘ ، ٭ٕ ابرش ْكاٌ َار ٚضاع يا٘ إىل َار   ٜٛضاع ، يف اٱضآرد أٚ يف املآا٢ ، ٚناٌ دًاو ايػاسٚ               

 دتٛؾس يف ٖرا ايؿٔ ، يرا ٫ ٜو  داً٘ َٔ ابرشل

أ٫ٚڄ يف ٫ٚبد إٔ ْػ  إىل ْكڀ١ ١َُٗ ٖٚٞ إٔ زد ١ املطٓد إيٝ٘ ايتكدِٜ ، ٚذيو ٭ٕ َديٛي٘ ٖٛ ايارٟ خيڀاس       

ايرٖٔ ٭ْ٘ احملهاّٛ عًٝا٘ ، ٚاحملهاّٛ عًٝا٘ ضاربل يًشهاِ ، ؾًٗارا دكادّ ٚضاارڄ ، ٚيتكدوا٘ دٚاعاٞ ٚأضاساز ب٬غٝا١              

َٚاًّٛ إٔ ا٭يؿرظ قٛايس املارْٞ نُر أغرز إىل ذيو صرسس ْظس١ٜ ايآظِ ،   0عظ١ُٝ ضٓكـ عٓدٖر ب ذٕ اهلل 

َٚأ ايا ني ٚاملاًاّٛ ناريو إٔ زنال ازبًُا١ ُٖار         ؾٝذس إٔ ٜهٕٛ دسدٝ ٗر ايٛضاٞ سطس دسدٝ ٗر ايڀ ٝااٞ ، 

املطاآد ٚاملطاآد إيٝاا٘ ، َٚاار عااداُٖر ؾٗااٛ َتاًكاارت ٚدٛابااع دااتدٞ دريٝاا١ هلُاار يف ايسد اا١ ، ٚيهاأ قااد ٜاااس  ياا ا       

اسبهِ َٔ املصاٜر ٚا٫عت رزات َر ٜدعٛ إىل دكدوٗر ، ٚإٕ نرٕ َٔ سكٗر ايتتم  ، ؾٝهإٛ َأ اسبطأ إذاڄ دػاٝ      

اد رع ٖرا ايٓظرّ  يٝهٕٛ املكدّ  َػ اڄ إىل ايػس  ايرٟ ٜ٪دٟ إيٝ٘ ، َٚرتورڄ عُر ٜسٜد ل ٚبريتريٞ ٖرا ا٭صٌ ٚ

 :۱ٚزد عٔ باطِٗ إٔ ايتكدِٜ ٫ خيًٛ َٔ أسٛاٍ أزبع

َر ٜؿٝد شٜرد٠ يف املا٢ٓ َع ذبطني يف ايًؿ  ، ٚذيو ٖٛ ايػر١ٜ ايكو٣ٛ ، ٚإيٝا٘ املسداع يف ؾٓإٛ اي ٬غا١ ،      -أ

َٳ٦ٹاارٺ ٚٴدٴااٛٙٷ   سِٜ ٖااٛ اياُااد٠ يف ٖاارا ، اْظااس إىل قٛياا٘ دااارىل :     ٚايهتاارو ايهاا  ٛٵ ْٳاارظٹسٳ٠څ    إڇيځاا٢   ْٳرضٹااسٳ٠څ   ٜٳ ٗٳاار      زٳبٿ

( ، ظبااد إٔ ايتكاادِٜ ٖٓاار قااد أؾاارد ايتخوااٝص ، ٚإٔ ايٓظااس ٫ ٜهاإٛ إ٫چ هلل َااع دااٛد٠ ايوااٝرغ١   23-22ايكٝرَاا١)

 ٚدٓرضل ايطذعل

ٔٳ َر ٜؿٝد شٜرد٠ يف املا٢ٓ ؾكط عبٛ : -و ٔٳ ايػٻرنٹسڇٜ َٹ ٔٵ  ٚٳنڂ ٌڇ اهللځ ؾځرعٵ ٴدٵ  ( ، ؾتكادِٜ املؿااٍٛ   66)ايصَاس    بٳ

 أؾرد ايتخوٝص بريا رد٠ ، ٚأْ٘ ٜٓ ػٞ أ٫چ دهٕٛ يػ ٙ ، ٚيٛ أڂمس َر أؾرد ايه٬ّ ذيو ل

 َر ٜتهرؾت ؾٝ٘ ايتكدِٜ ٚايتتم  ، ٚيٝظ هلرا ايطسو غ٤ٞ َٔ امل٬س١ نكٛي٘ :-دا 

َٳ       ًٹٝسٴٚنرْزٵ ٜدٟ   ٮځ٣ ب٘ ثِ أص شزٵ           حبُدٹ إهلٞ ٖٚٞ َٓ٘ ضٳ

 ؾتكدٜسٙ : ثِ أص شز ٖٚٞ َٓ٘ ضًٝس حبُد اهللل

َر خيتٌ ب٘  املا٢ٓ  ٜٚطڀسو ،  ٚذيو ٖٛ ايتاكٝد  ايًؿظٞ ، نتكدِٜ  ايوؿ١  ع٢ً  املٛصٛف  ،  أٚ  عبٛ  -د

 : 1ذيو  نُر  يف  قٍٛ ايؿسشدم

ٙٴ                                      ٖٹسٴ ْٳز نڂًٝسٷ دٴوٳر َٴشٳرزوٺ           أځبٴٛٙٴ ٫ٚ نر ٔٵ  َٹ ٘ٴ  َټ  إىل ًَوٺ َر أ

ؾتكدٜسٙ : إىل ًَو أبٛٙ َر أَ٘ َٔ ضبرزو ، أٟ َر أّ أبٝ٘ َِٓٗ ، ٫ٚ غو إٔ ٖرا ٫ ٜؿِٗ َٔ ن٬َ٘ يًٓظس٠ 

٬غااٝني حبجااٛا ا٭َااس حبجاارڄ ؾهسٜاارڄ    ا٭ٚىل ، بااٌ حيتاارز إىل دتَااٌ ٚدسدٝااس ٚزؾاال ستاا٢ ٜؿٗااِ املااساد َٓاا٘ ل يهاأ اي        

َٓڀكٝرڄ دقٝكرڄ ، ْرظسٜٔ ع٢ً سارٍ املخرطاس ، َٚار  ا٭عاسف يدٜا٘ َأ زنال اٱضآرد ايًارٜٔ ُٖار َأ املاارزف ل             

ٜٴذاٌ ٖٛ امل تدأ ، ٚايسنٔ اٯماس   ٟٸ املاسؾتني ٖٛ ا٭عسف بريٓط ١ إيٝ٘ ، ٚسريتٴ٘ دتڀًس َصٜداڄ َٔ اياًِ عٓ٘  ؾت

                                                           
 ۱٢9اٛل٘ز لٌدالغة      – ۱
 2۱4     ۱دٌٛلْ لٌفزسدق   ج  - ۱
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سدس ي٘ ازب١ًُ بتكدِٜ امل تدأ ٚداتم  اشبارب ل ؾُأ عاسف َاج٬ڄ اٱَارّ ايػارؾاٞ ٚدٗاٌ أْا٘          ٜٴذاٌ ٖٛ اشبرب ، ٚدٴ

ٍٳ بني ايؿكٗر٤ ، َٚأ عاسف ٚداٛد غارعس ٖاٛ       ٞټ ايػرعسٴ ا٭ٚ ٍٴ ي٘ : اٱَرّ ايػرؾا ٖٛ ايػرعس ا٭ٍٚ بني ايؿكٗر٤ ٜكر

    ٚ ٖاٛ ٫ ٜااسف أْا٘ ٖاٛ اٱَارّ ايػارؾاٞ       ايػرعس ا٭ٍٚ بني ايؿكٗر٤ ، ٚاضتكس ذيو يف ذٖٓا٘ ٚعاع غااسٙ أٚ قاسأٙ ، 

ٍٳ بني ايؿكٗر  ل  ۱اٱَرّ ايػرؾاٞ ٤ٜكرٍ ي٘ : ايػرعسٴ ا٭ٚ

٭ٕ ا٭صٌ يف ازب١ًُ ا٫ع١ٝ دكدِٜ املطٓد إيٝ٘   احملهّٛ عًٝ٘   ٖٚاٛ امل تادأ َٚار ٜتواٌ با٘ ، ٚداتم  املطآد           

رب املُرثًاا١ ملتاًكاارت ايؿاااٌ ، إذا ناارٕ احملهااّٛ باا٘   ٖٚااٛ اشباارب َٚاار ٜتوااٌ باا٘ ، ٚباااد ذيااو دااتدٞ َتاًكاارت اشباا  

اشباارب  اار ٜاُااٌ عُااٌ ايؿاااٌ ، أٚ وًاا١ َواادزٙ بؿاااٌ ل أَاار ا٭صااٌ يف ازبًُاا١ اياسبٝاا١ ؾٗااٛ دكاادِٜ املطاآد           

ٜٴًشل ب٘ َر ٜاٌُ عٌُ ايؿاٌ ، ٚدتم  املطٓد إيٝ٘   احملهّٛ عًٝ٘   ٖٚٛ ايؿرعٌ أٚ َر  احملهّٛ ب٘   ٖٚٛ ايؿاٌ ، ٚ

 دتدٞ َتاًكرت ايؿاٌ أٚ َر ٜاٌُ عًُ٘ ل ٜٓٛو َٓرب٘ ، ثِ

اي ٬غٕٝٛ بوؿ١ مرص١ ، ٚأٌٖ ايًػ١ بوؿ١ عر١َ ٜكسٕٚ يف ٖرا ايؿٔ َر ٜػ ٘ ا٭صٌ ، ٚجيإًٛ  َر ٜتدٞ باد   

ذيو َتؿسعرڄ عًٝ٘ل ٚحيدد ع دايكرٖس ٖرا ا٭صٌ مبر أطًل عًٝ٘   ايآر١ٜ ٚا٫ٖتُرّ   ل ؾرملكدّ عٓدِٖ ٖٛ َار  

رّ ،  َٚر نرْز ايآر١ٜ  ب٘ أغد ، عٓدَر قارٍ :  ٚاعًاِ  أْار    ظبادِٖ  اعتُادٚا  ؾٝا٘ غا٦ٝرڄ         نرٕ َٛضع  ا٫ٖتُ

 جيسٟ صبس٣  ا٭صٌ ،  غ  ايآر١ٜ  ٚا٫ٖتُرّ ل 

ِټ هلااِ ، ٖٚااِ ب ٝرْاا٘   1قاارٍ  صاارسس ايهتاارو      ٖٚااٛ ٜاارنس ايؿرعااٌ ٚاملؿاااٍٛ :) نااتِْٗ ٜكاادَٕٛ اياارٟ ب ٝرْاا٘ أٖاا

ٓٳ٢ ، ٚإٕ نرْر وٝارڄ ل  ٚي ٝرٕ ذيو قارٍ ضاٝ ٜٛ٘ يف وًا١ ضاسو ع ادٴاهلل شٜاداڄ :) ؾا ٕ         2ُٜٗرِْٗ ٜٚآٝرِْٗ ( أع

قدَزٳ املؿاٍٛ ٚأمستٳ ايؿرعٌ دس٣ ايًؿ  نُر دس٣ يف ا٭ٍٚ ٚذيو قٛيو : ضسو شٜداڄ ع دٴاهلل ، ٭ْو إ ار  

اڄ يف ايًؿا  ، ؾُأ ثاِ نارٕ     أزدت  ب٘  َ٪مساڄ أزدت ب٘ َكدَرڄ ، ٚ  دسد إٔ دػػٌ ايؿاٌ بتٍٚ َٓ٘ ٚإٕ نرٕ َا٪مس 

سد ايًؿ  إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َكدَرڄ ، ٖٚٛ عسبٞ دٝد نج  ، نتِْٗ إ ر ٜكدَٕٛ ايرٟ بٝرْا٘ أٖاِ هلاِ ٖٚاِ ب ٝرْا٘      

ٓٳ٢  ، ٚإٕ نرْر وٝارڄ ُٜٗرِْٗ ٜٚآٝرِْٗ (  ل  3أعٵ

ٜٴاسف َٔ   ـٹ بٗرا ايكٍٛ ايرٟ ٜتوـ برياُّٛ ، ٚزأ٣ ضسٚز٠ إٔ  أٜأ داتدٞ ايآرٜا١     ٚيهٔ غٝل اي ٬غٝني   ٜهت

ذ ٚ ٳ ناارٕ ا٫ٖتُاارّ ذ ل ذيااو ٭ٕ ايٛقااٛف عٓااد ايكااٍٛ بريآرٜاا١ ٚا٫ٖتُاارّ دٕٚ ادواارٍ املاسؾاا١ مباار ٚزا٤ ذيااو   

دؾاٗااِ إىل ايتٗااٜٛٔ َاأ غااتٕ اياًااِ ٚقاادزٙ ل ٖٚااٛ هلاارا ايطاا س ٜؿوااٌ ايكااٍٛ يف ايتكاادِٜ ٚايتااتم  ٚجياااٌ َاأ    

ٓوٛص عًٝٗر ، ٚأمس٣ غ  دهٕٛ يًتكدِٜ ؾر٥د٠ َرنٛز٠ َٚ اشبڀت ايٓظس إىل ا٭َس ْظسدني طبتًؿتني ، ؾترز٠

إِْٗ ٜإًًٛ ايتكادِٜ َاس٠ بريآرٜا١ ، يهآِٗ يف أماس٣ جياًْٛا٘ صباسد دٛضاا٘ عًا٢ ايػارعس ٚايهرداس ،               َٛدٛد٠ 

ر ٜادٍ دارز٠ ٫ٚ ٜادٍ دارز٠     ست٢ دڀچسد هلرا قٛاؾٝ٘ ٚيراى ضذا٘ ، َٚٔ اي اٝد عٓدٙ   إٔ ٜهٕٛ يف و١ً  ايآظِ  َا  

                                                           
 951جدذلٌزحّٓ حدٕىٗ :   –لٌدالغة لٌعزبٍة  – ۱
 ة إٌى طٍدٌٛٗإشزر  - ۱
 ۱04لٌذاللئً :     - ٢
 ۱311َ-٘ــ۱201  لٌمز٘زة    9  ِىتدة لٌخزٔاً   ط 92     ۱وتزب طٍدٌٛٗ: تحمٍك جدذلٌظالَ ٘زْٚ   ج  - 9
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يااارا ظباااد ايػااٝل   ٜكتٓاااع باااسأٟ َااأ قاارٍ إٕ ايػاااس  َااأ ايتكاادِٜ ضبواااٛز يف ايآرٜااا١ ٚا٫ٖتُااارّ  ل      ٣ أمااس 

ؾر٫نتؿاار٤ بٗاارا ايكااٍٛ قااد قًااٌ َاأ غااتٕ ايتكاادِٜ ْٖٚٛاا٘ يف ايٓؿااٛع ل  بااٌ إٕ ايٛقااٛف عٓااد ايكااٍٛ بريآرٜاا١          

 ٖٞ ؾٝٗار لؾهارٕ زأٟ ايػاٝل    ٚا٫ٖتُرّ  ، قد صسف ايكّٛ عٔ َاسؾ١ اي ٬غ١ َٚكردٜسٖر ،ٚصدٻِٖ عٔ ازب١ٗ اييت

إٔ نٌ دكدِٜ ٫بد إٔ ٜهٕٛ ي٘ غس  َآٟٛ  ، ٚأْ٘  َٔ اشبڀت إٔ ٜكطِ ا٭َس يف ايتكدِٜ ٚايتتم  إىل َؿٝاد  

 درز٠ ٚدسدع إؾردد٘ إىل َا٢ٓ ايه٬ّ ،  ٚغ  َؿٝد درز٠ أمس٣ ٚايػس  َٓ٘ أَس يؿظٞ ،  ٚقد ٚضشٓر ذيول 

    ٚ ايتتم ،د اارڄ ملكرصادٖر ، ٚأضا ربٗر  ، إذ ٫ ٜتكادّ يؿا  أٚ ٜتاتمس يف آٜا١ َأ         دٴ ٢ٓ ا٭يؿارظ  يف اٯٜا١ بريتكادِٜ 

اٯٜرت  ، إ٫چ ملٛدس ٜكتطٝ٘  ، ٚيداع َأ املآا٢ ٜڀً ا٘ ٜٚطاتدعٝ٘  ، ٚذياو َار ضات ٝٓ٘ ٖارٙ ايدزاضا١  ، َاتُاداڄ           

       ٌ ذياو يف ايكاسإٓ    ؾٝٗر ع٢ً ذنس با  ا٭َج١ً  ، اييت دا ني ذياو ايتواسٜـ اياذٝاس  ، ٚاي ٓار٤ ايادقٝل ل َٚجا

ٕڈ قځسڇٜسٺ  قٛي٘ دارىل : َٳهځر ٔٵ  َٹ ٚٳأڂمٹرٴٚا  ٛٵتٳ  ًځر ؾځ ٛٵ دٳسٳ٣ إڇذٵ ؾځصڇعٴٛا ؾځ ، قارٍ بادٟٚ ط رْا١ : ) دتًٜٚا٘ ٚاهلل      (51)ض ر   ٚٳيځ

ل ٚ٭ٕ َٔ ضٓٔ اياسو  ٢أعًِ : ٚيٛ دس٣ إذا ؾصعٛا ٚأمرٚا َٔ َهرٕ قسٜس ؾ٬ ؾٛت ، ٭ٕ ايؿٛت ٜهٕٛ باد ا٭مر (

ًځار دٴاٵذٹ ٵاوځ     ايه٬ّ ٖٚٛ يف املا٢ٓ َ٪مس ، ٚدتم ٙ ٖٚٛ يف املا٢ٓ َكادّ ل َٚأ ذياو قٛيا٘ داٌ ثٓار٩ٙ :      دكدِٜ  ؾځ

ِٵ ٖٴ ٚٵيځردٴ ٚٳيځر أځ ِٵ  ٗٴ ٛٳايڂ َٵ ٜٴسڇٜدٴ   أځ ُٳر  ْٻ ٝٳر  اهللڂ إڇ ْٵ ٝٳر٠ٹ ايدټ ٗٳر ؾٹٞ اسبځ ِٵ بٹ ٗٴ ٝٴاٳرٿبٳ ( ، املا٢ٓ : ٫ داذ او أَاٛاهلِ   55)ايتٛب١   يٹ

 ل ۱دِٖ يف اسبٝر٠ ايدْٝر٫ٚ أ٫ٚ

َاًّٛ إٔ ايٛاٚ ملڀًل ازبُع ، ٫ٚ دكتطٞ دسدٝ رڄ ٫ٚ داكٝ رڄ ، ٚيٝظ َا٢ٓ ذيو إٔ اٯٜا١ ايكسآْٝا١ ، دبُاع بٗار       

َاڀٛؾاارت عًاا٢ غاا  دسدٝااس ٫ٚ ْظاارّ ، ٚإذا ناارٕ َاأ ازباار٥ص إٔ ٜتكاادّ بااا  أدااصا٤ ازبًُاا١ عًاا٢ بااا  ، ؾكااد   

 ٕ ٖاارا ايتكاادِٜ َػاا اڄ إىل َػااصٳ٣ ، دا٫ڄ عًاا٢ ٖاادف ، ستاا٢ دواا   اٯٜاا١   سسصااز ازبًُاا١ يف ايكااسإٓ عًاا٢ إٔ ٜهااٛ

بتهٜٛٓٗر دربا١ ملٓٗر ْؿطٞ ، ٜتكدّ عٓٗر ؾٝٗر َر دبد ايٓؿظ دكدو٘ أؾطٌ َأ ايتاتم  ، ؾٝتكادّ َاج٬ڄ باا       

دّ عٓٗر أدصا٤ ازب١ًُ سني ٜهٕٛ احملٛز ايرٟ ٜداز عًٝ٘ اسبدخ ٚسدٙ ، ؾٝهٕٛ ٖٛ املكوٛد ٚاملال ، ٚايٓؿظ ٜتك

 ل ٢َٔ ٜهٕٛ ٖرا غتْ٘ ، ؾ٬ دسّ إٔ ٜتكدّ يف ازب١ًُ نُر دكدّ يف ايٓؿظ

ؾؿٞ ايكسإٓ ايهسِٜ ظبد إٔ ايتكدِٜ وجٌ َظٗساڄ َٔ َظرٖس اٱعذرش اي ٝرْٞ ؾٝ٘ ، ذيو إٔ إْصاٍ ايهًُرت يف   

، ٚاعتااداٍ املكاارطع ،  َٓرشهلاار ٚاضااتػ٬ٍ َاڀٝاارت ايتكاادِٜ ايٓشااٟٛ ٚايااد٫يٞ ٚازبُااريٞ املتُجااٌ يف  ز٩ٚع اٯٟ 

ٚدٓرضس ايؿٛاصٌ ، ٖاٛ  ار غاػٌ عًُار٤ ايكاسإٓ ٚاٱعذارش ٚاي ٬غا١ ل ٚاي شاح برضاتخداّ ايتكادِٜ ٚايتاتم  يف            

ا٭ضااًٛو ايكسآْااٞ ٫ ٜٓشوااس يف دا٥ااس٠ دسنٝااس ازبُااٌ ، بااٌ ٜتٓاارٍٚ إىل درْااس ذيااو َ رسااح أمااس٣ نرتدٝااس      

 يكسإٓ َساعر٠ ايؿرصٌلايوؿرت ٚدسدٝس املتارطؿرت ، َٚٔ و١ً َر وٝص يػ١ ا

                                                           
 5٢1ِعاُ لٌدالغة لٌعزبٍة :    – ٢
 5٢3ِعاُ لٌدالغة لٌعزبٍة :      – ۱
 ۱۱٢ِٓ بالغة لٌمزآْ : أحّذ أحّذ بذٚي       – ٢
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برملطااتٜٛرت اياًٝاار َاأ  –عاارد٠  –ؾريتكاادِٜ ٚايتااتم  إذٕ عًُٝاا١ ؾٓٝاا١ ذبتاارز إىل ماارب٠ بؿاأ ايكااٍٛ ، ٚدااسد ط     

ٌٸ املطت٣ٛ ايجكريف يًُتهًِ َرياز يػتا٘ إىل ايرتدٝاس املاتيٛف يًذًُا١       ْوٛص ايًػ١ ، ٚيرا ) ٬ْس  أْ٘ نًُر ق

يػاا١ ايوااشرؾ١ ايَٝٛٝاا١ ٚايًااٗذرت املارصااس٠ ، ٖٚااٞ  ٝااٌ إىل  ااط     اعٝاا١ أٚ ؾاًٝاا١ ، ٜٚتطاا  ذيااو نااج اڄ يف  

ازبًُاا١ ايجربتاا١ بٛضااٛذ ، ؾاا ذا َاار ْظسْاار يف ايهاا٬ّ ايؿوااٝ  ، ٚأعاا٬ٙ ايكااسإٓ ايهااسِٜ ، ثااِ اسباادٜح ايٓ ااٟٛ ، ثااِ   

أغارز اياسو ْٚجسٖر ايؿل ، نٌ ذيو ضتظٗس ؾٝ٘ ب٬غ١ ايتكدِٜ ٚايتتم  ، ٚيا٫ٛ ٚداٛدٙ يطارقز ايًػا١ عًا٢      

ل قارٍ ابأ   ۱أًٖٗر ، ٚذٖس نج  َٔ وٌٝ ايكٍٛ ، ٚعرو اي ٝارٕ ، غا  أْٗاِ داًاٛا اٱعاساو َٝصاْارڄ هلارا نًا٘ (        

ٜاااٝؼ : ) ٚيااٛ اقتوااس اي ٝاارٕ عًاا٢ سؿاا  املسد اا١ ؾااٝاًِ ايؿرعااٌ بتكدواا٘ ٚاملؿاااٍٛ بتااتمسٙ يطاارم املاارٖس ، ٚ    

 ل  ٢ٜٛدد َٔ ا٫دطرع بريتكدِٜ ٚايتتم  َر ٜٛدد بٛدٛد اٱعساو (

 َؿّٗٛ ايتكدِٜ ٚايتتم 

٭ٕ ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ايًػ١ َتٓرقطرٕ ، سٝح ٜال ا٭ٍٚ بٛضع ايػ٤ٞ أَرّ غ ٙ ٚقد نرٕ مًؿ٘ ، ٜٚال    

ايجرْٞ بٛضع ايػ٤ٞ مًـ غ ٙ ٚقد نارٕ أَرَا٘ ، ٚبارملا٢ٓ ْؿطا٘ ) اْتكاٌ ٖارا امل شاح َأ ايٛضاع ايًػاٟٛ إىل           

سو دكاادِٜ َاار سكاا٘ ايتااتم  يؿطااٌ د٫ياا١ ٚ اارّ َآاا٢ ، ٚدااتم  َاار سكاا٘      ايد٫ياا١ ا٫صااڀ٬س١ٝ ، إذ اعتاارد ايااا 

ايتكدِٜ يًػس  ذاد٘ ، ٚذيو جياٌ ايًؿ  يف زد ١ ق ٌ زد ت٘ ا٭ص١ًٝ أٚ بادٖر يارز  امتوارص أٚ أُٖٝا١ أٚ   

٫ٚ غااو إٔ اياااسو نرْااز دؿاااٌ ذيااو د٫ياا١ عًاا٢ ًَهااتِٗ يف صااٛؽ ايهاا٬ّ ٚسااردتِٗ إىل إصاارب١       0 ۱ضااسٚز٠ (

٢، ٚذبكٝل ايػس  ، ؾٛزد يف ن٬َِٗ ) ٚي٘ يف ايكًٛو أسطٔ َٛقع ٚأعرو َرام (املا٢ٓ 
.  

ٚعٓااد دٓرٚيٓاار هلاارا ايؿاأ َاأ ماا٬ٍ آٟ اياارنس ايهااسِٜ ، ٚغااٛاٖدٙ ايػٓٝاا١ برملصاٜاار ، دتطاا  يٓاار أنجااس أُٖٝاا١             

ًُا١ يتا٪دٟ غسضاٗر    ايتكدِٜ ٚدٚزٙ املتارظِ ايرٟ ٜ٪دٜ٘ بػ١ٝ إٜورٍ املا٢ٓ املساد َأ ايها٬ّ ، ٚنٝؿٝا١ بٓار٤ ازب    

دامٌ ايٓص ، ٚنٝـ إٔ املتهًِ حيترز إىل ايتكدِٜ ٚايتتم  بػ١ٝ  رّ املا٢ٓ ٚإٜوري٘ عًا٢ ايٛدا٘ املاساد ، ٚقاد     

ٚاد ارڄ ٚداعٝارڄ َأ ٚاد ارت إٜوارٍ املآا٢ ٚدٚاعٝا٘ دٕٚ املطارع          –ملار زد تا٘ ايتكادِٜ أصا٬ڄ      –ٜهٕٛ بكار٤ ايتكادِٜ   

 بسدس ا٭يؿرظ يف ازب١ًُل

  ِ ٚايتااتم  ظارٖس٠ دڀ ااع ازبًُاا١ اياسبٝا١ يف نااج  َاأ صاٛزٖر ، ؾٗاارا ايؿاأ صبارٍ امل اادعني َٚٝاادإ       ؾريتكادٜ

ايػاسا٤ ٚايٓرثسٜٔ ، ٖٚٛ صبرٍ موس ي ٬غ١ ايكٍٛ ، دتؿرٚت ؾٝا٘ ايكاسا٥  ، يارا ياٝظ بػسٜاس عًا٢ ع ادايكرٖس        

د تاا٘ باني ضاار٥س ؾٓاإٛ اي ٬غاا١  ساني أ٫ٚٙ اٖتُرَاا٘ ، ٚزصااا٘ بريا ارزات ازبًُٝاا١ ، َٖٓٛاارڄ إىل عظااِ قادزٙ ٚعًااٛ َس   

 ا٭مسل

                                                           
 َ                 ٢00 -٘ــ  ۱2٢0    ِىتدة لعإٌّزْ    31   –د. لٌظٍذ خضز   ازِعة لٌّٕصٛرة   وٍٍة لٌتزبٍة  –ً لٌمزآٍٔة ) درلطة بالغٍة ( لٌفٛلص – ۱
 ِىتدة لٌّتٕدً  0  ط  4٢ \ ۱شزح لٌّفّصً     – ٢
 َ  ٢005   دلر لٌٛفزء ٌذٍٔز لٌطدزجة   لألطٕىذرٌة    ۱5طٍة ْ  لٌتمذٌُ ٚلٌتأخٍز ِٚدزحث لٌتزلوٍب بٍٓ لٌدالغة  ٚلألطٍٛبٍة    د. ِختزر ج – ۱
 ٢99لٌدز٘زْ فً جٍَٛ لٌمزآْ :    – ٢
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ٚاسبكٝكاا١ إٔ ايتكاادِٜ ٚايتااتم  نااج اڄ َاار ٜسد ڀاارٕ برملطااتٜٛرت اياًٝاار َاأ ايهاا٬ّ ، ٚحبرياا١ املااتهًِ أٚ                    

ايهردس ايٓؿط١ٝ ٚايؿهس١ٜ ، ٚ ر ٜكسزٙ ايًػٜٕٛٛ احملدثٕٛ إٔ : ) طبريؿ١ ايٓظرّ املتيٛف يف دسدٝاس ايهًُارت قاد    

اياايت دػاا ٘ ايػاااس املااٛشٕٚ ، ناا ا  اشبڀااس ايآٝؿاا١ اسبُرضاا١ٝ ، ٚيف نااٌ أضااًٛو اْؿاااريٞ    سٜكااع يف ا٭ضااريٝ

، ٭ٕ ) طبريؿاا١ ايرتدٝااس املااتيٛف يًهاا٬ّ دااج  اْت اارٙ املتًكااٞ ،        ۱عاارطؿٞ نرياارٟ ٜهاإٛ يف اسبااٛاز ٚاحملرداا١ (    

     ٚ ضاآِٓٗ  يف اضااتاُرٍ  ٚدوااسف ايؿهااس ٚا٫ٖتُاارّ إىل ذيااو املكاادّ ، ٚايكااسإٓ ْاارشٍ بًػاا١ اياااسو ٚعًاا٢ َااراٖ ِٗ 

إىل ا٫ٖتُرّ ٚا٫متورص –عرد٠  –يػتِٗ سٝح ٚزد ؾٝ٘ ايتكدِٜ ٚايتتم  نج اڄ ،  ٚصسؾ٘ ايٓشر٠ ٚاي ٬غٕٝٛ 

 ل ۱( 

ؾ٬ غو إذٕ يف إٔ يًتكدِٜ ٚايتتم  دٚزاڄ يف ذبكٝال ب٬غا١ ازبًُا١ ، ملار ٜطاؿٝ٘ عًا٢ ا٭ضاًٛو َأ إعارد٠ بٓار٤            

، حبٝاح دتاًال ٖارٙ  ايؿر٥اد٠ با زاد٠ ا٭دٜاس  أٚ املاتهًِ َاع سطا٘ ، ْٚتٝذا١ ياريو            ايه٬ّ ط كرڄ ملر حيترد٘ املكرّ 

دتشكل ايسغ ١ املسد٠ٛ ٖٚٞ ايرتنٝس ازبٝد ، ٖٚرا ازبرْس  ايٓؿطٞ  ٜتڀًاس ٚداٛدٙ  ياد٣ ناٌ َأ ايهرداس أٚ       

 ا٭دٜس ل

ًُاا١ عًاا٢ بااا  ،  ٭ٕ يً ٬غااٝني يف دزع ايتكاادِٜ ٚايتااتم  طسا٥اال د شااح يف د٫ياا١ دكاادِٜ بااا  أدااصا٤ ازب       

يتشكٝل َار ٜسٜادٙ املاتهًِ ، ٚسردا١ املخرطاس ، سٝاح ٜتكادّ املؿااٍٛ عًا٢ ايؿااٌ ٚايؿرعاٌ نُار ٜتكادّ ايظاسف               

ٚاسبرٍ ع٢ً ايؿاٌ ، ٚاشبرب ع٢ً امل تدأ ، ٚمرب نرٕ ع٢ً أعٗر ، ٚاملطتج٢ٓ عًا٢ املطاتج٢ٓ َٓا٘ ، نُار دتكادّ      

، أَر يف ايٓؿٞ ؾهرْز هلاِ حباٛخ عُٝكا١ املػاص٣ ساٍٛ       با  َتاًكرت ايؿاٌ عًٝ٘ ل ٜٚكع ذيو نً٘ يف اٱث رت

دكدِٜ ايٓؿٞ ع٢ً أيؿرظ اياُّٛ   نٌ ٚوٝع   ، نُر دزضٛا ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ا٫ضتؿٗرّ بتْٛاع٘ ٚأ رط٘ 

، ضٛا٤ أنرٕ اضتؿٗرَرڄ سكٝكٝرڄ أّ دكسٜسٜارڄ أّ إْهرزٜارڄ ، أّ ْهاس٠ دكادَز عًا٢ ايؿااٌ ، أٚ اشبارب يف أيؿارظ باٝٓٗار          

ٓٗر :   َجٌ ٚغ    ٚ   إ ر   ل ٭ٕ ايتكدِٜ ٚايتتم  يٝظ  ع١ًُٝ يؿظٝا١ يًت٬عاس بريهًُارت ، إ ار ٖاٛ عًُٝا١        َ

ٜٴااسف    ٕڈ َارڄ ، ؾُت٢ دكدّ يؿ  نرٕ سك٘ ايتتم  أٚ دتمس ٚسك٘ ايتكدِٜ ٚصدز ذيو  أ  يؿظ١ٝ د٫ي١ٝ يف آ

ازبُارٍ ايؿال ايارٟ أسدثا٘ ذياو امل ادع بريتكادِٜ         عٓ٘ ا٫دتٗرد يف صٝرغ١ اي ٝرٕ ، أَهٔ ذبًٌٝ ايه٬ّ ملاسؾا١ 

 ٚايتتم ل

ٞٳ    ٚإذا أزدت إٔ داااسف مڀااس ايتكاادِٜ ٚايتااتم  ، ؾرضااتُع إىل قٛياا٘ دااارىل :       ِٴ زٳبٿاا ٖٹٝ ٍٳ إڇبٵااسٳا ٝٹااٞ   إڇذٵ قځاار ٜٴشٵ ايډاارٹٟ 

َٹٝاازٴ   ٚٳأڂ ٝٹااٞ  ْٳار أڂسٵ ٍٳ أځ ُٹٝازٴ قځاار ٜٴ ٞٳ ل ٚايؿااسم نا   ، ؾكٛياا٘ :  ( ، ٚ  ٜكااٌ : حيٝااٞ ٚوٝاز زبااٞ   258) اي كاس٠    ٚٳ زٳبٿاا

ُٹٝزٴ ٜٴ ٚٳ ٝٹٞ  ٜٴشٵ ،  ٜؿٝد  أْ٘ ٫  ضبٝاٞ  ٫ٚ  ٝاز  إ٫چ اهلل ، ٚياٛ قٝاٌ : حياٞ ٚوٝاز  زباٞ، يهارٕ املآا٢ : إٕ            ايډرٹٟ 

ْٳا  اهلل  قردز  ع٢ً  اٱسٝر٤  ٚاٱَرد١ ،    ٫ٚ  َرْع  إٔ ٜكدز  عًُٝٗر غ ٙ ل ٚهلارا  قارٍ  ذيهاِ  اباردٍ :      ٝٹاٞ   رأځ أڂسٵ

َٹٝاازٴ ل أٟ أْاار ٫ غاا ٟ ، ٭ٕ ايٓااصاع يااٝظ عًاا٢ قاادز٠ اهلل عًاا٢ اٱسٝاار٤ ٚاٱَرداا١ ، بااٌ يف دؿااسد اهلل ضاا شرْ٘           ٚٳأڂ

                                                           
  92۱ِٓ أطزلر لٌٍغة   د. إبزلٍُ٘ أٍٔض      – ۱
 ۱91بحث ِٕشٛر بّاٍة وٍٍزت لٌّعٍٍّٓ   ٌٍذوتٛر لٌظٍذ جًٍ خضز      – ۱
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ادط  باد ٖرٙ ايُٓرذز اييت أٚزدْرٖر  أ١ُٖٝ ايتكدِٜ ٚايتتم ، ٚعظِ غتٕ ايٓظِ ايرٟ ٖٛ عُٛد  ٚدارىل بُٗر 

رز٠ ٜٚ٪مسٖار أماس٣ ، ٚإْا٘ نارٕ يًااسو دؿآٔ يف ْڀكٗاِ ٖٚٓار ٫باد إٔ          إعذرش ايكسإٓ ، ايرٟ ْاساٙ ٜكادّ ايهًُا١ دا    

ْكسز أَساڄ َُٗرڄ ، ٖٚٛ إٔ أَس ايتكدِٜ ٚايتتم  إ ر قسز قٛاعدٙ ٚبٝٓٗر أؾطٌ بٝرٕ اٱَرّ ع ادايكرٖس ازبسدارْٞ   

ٛ   –زمح٘ اهلل  – يإٛ : إ ار   ٚنرٕ ايٓرع َٔ ق ٌ ع دايكرٖس ٜتشدثٕٛ عٔ ايتكدِٜ ٚايتتم  سادٜجرڄ عرَارڄ ، ؾٝك

 ٜكدّ ايػ٤ٞ ي٬ٖتُرّ ب٘ ل 

ؾٓشٔ عٓدَر ْكدّ با  أدصا٤ ازب١ًُ درز٠ ، ْٚ٪مسٖر درز٠ ، ؾ ْٓر ٫ ْؿاٌ ذيو زغ ١ يف ايتا   أٚ دؿٓٓارڄ يف      

ايكااٍٛ ؾشطااس ، إ اار ذيااو ْرغاا٧ عاأ اماات٬ف املآاا٢ اياارٟ ٜسٜاادٙ املااتهًِ ، ؾااريه٬ّ اي ًٝااؼ ٫ جيااٛش إٔ ٜهاإٛ         

يؿظٞ ؾكط ، بٌ ٜهٕٛ َع ٖرا ايػس  ايًؿظٞ ٖدف ٜتاًل برملا٢ٓ ، ؾًطٓر َع ابأ ا٭ثا    ايتكدِٜ ؾٝ٘ يػس  

ْٳطٵاتٳاٹنيٴ     َٚٔ ْٗر ْٗذ٘ َٔ إٔ با  ايهًُرت قڂدَز َساعر٠ يًؿرص١ً ، نكٛي٘ داارىل :   ٜٻارىځ  ٚٳإڇ ْٳاٵ ٴادٴ  ٜٻارىځ  )  إڇ

ٗٳسٵ ،  ٚقٛي٘ :  (5ايؿرذب١   ًځر دٳكڃ ِٳ ؾځ ٝٳتٹٝ َٻر اي ٙٴ، ٚقٛي٘ : (9ايطش٢ )   ؾځتځ ًڊٛ ِٳ صٳ ِٻ ازبځشٹٝ ؾا ٕ دكادِٜ    ( 31)اسبرقا١    ثٴ

 املؿاٍٛ يف اٯٜرت ايهسو١ ٫ َٔ أدٌ زعر١ٜ ايؿٛاصٌ ؾشطس ، بٌ إٕ ٖٓرى غرٜرت دتوٌ برملا٢ٓ ل

 أ٫ٚڄ : ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ا٫ضتؿٗرّ

نارٕ ايرتنٝاس ؾٝا٘ درزٜارڄ عًا٢ ا٫ضاتؿٗرّ        ٜؿسم اي ٬غٕٝٛ يف دزع ايتكادِٜ ٚايتاتم  يف ا٫ضاتؿٗرّ باني َار       

اسبكٝكٞ ، َٚر نرٕ درزٜرڄ ع٢ً ا٫ضتؿٗرّ ايتكسٜسٟ ، َٚر نرٕ ا٫ضتؿٗرّ ؾٝ٘ إْهرزٜرڄ ، ٚيهٌٍّ د٫٫دا٘ اي ٬غٝا١   

 ٚغرٜرد٘ اييت ذبكل َػص٣ ايه٬ّل         

ٌ     إٕ أدٚات ا٫ضتؿٗرّ ، مبر ؾٝٗار اهلُاص٠ ٖٚاٌ ، ٫ ٜتكادّ عًٝٗار عٓواس ايرتنٝاس          ۱ا٫ضاتؿٗرَٞ ل ٖارا ٖاٛ ا٭صا

ٕٳ  لَٚآا٢ ٖاارا إٔ دكاادّ ايؿاار٤ عًا٢ اضااِ ا٫ضااتؿٗرّ ) أٜاأ ( يف قٛياا٘ داارىل :    ٖٳ ٴٛ ٔٳ دٳاارٵ ٜٵ ٚعًاا٢  ( 26) ايتهااٜٛس  ؾځااتځ

ٞٿقٛي٘ دارىل :  ٔٳ اسبځ َٹ ٝٿزٹ  َٴخٵسڇزٴ املځ ٚٳ ٝٿزٹ  ٔٳ املځ َٹ ٞٻ  ٜٴخٵسڇزٴ اسبځ ٛٳ٣  ٓٻ ٚٳاي ٕٻ اهللځ ؾځريٹلٴ اسبځسٿ  ٕٳ  إڇ ْٻ٢ دٴ٪ٵؾځهڂاٛ ِٴ اهللڂ ؾځتځ   ذٳيٹهڂ

ل ٚقد عدٸ ضٝ ٜٛ٘ دكادِٜ ا٫ضاِ عًا٢ ايؿااٌ يف أضاًٛو ا٫ضاتؿٗرّ املوادز بُٗاص٠ ا٫ضاتؿٗرّ سطآرڄ ،            ( 95) ا٭ْارّ 

ع٢ً امل تدأ املاسؾ١ قر٬٥ڄ : ) ؾًٛ قًزٳ : أيكٝازٳ شٜاداڄ أّ عُاساڄ ذ نارٕ دار٥صاڄ       –غ ٘ ازب١ًُ  –َٚجً٘ دكدِٜ اشبرب 

ل  2أسطأ (  –ٖار ٖٓار    –ٓرڄ ، ٚيٛ قًز : أعٓدى شٜد أّ عُسٚ ذ نرٕ نريو ، ٚإ ر نرٕ دكدِٜ ا٫ضِ سط
ٖٚارا  

  –نُر َس بٓر  –ايرٟ ذنسٙ ضٝ ٜٛ٘ ٜتٓرق  َع َر قري٘ اي ٬غٕٝٛ ، ٭ِْٗ أٚد ٛا إ٤٬ٜ املطتؿِٗ عٓ٘ اهلُص٠ 

انٝاس : ) ٚوهأ إٔ جيارو عأ ذياو باتٕ َار        ٚضٝ ٜٛ٘ جيٛش دتم ٙ ، بٌ ٜادٙ سطٓرڄ ل ٚقارٍ صارسس د٫٫ت ايرت  

ٕٸ ايرتقااٞ يف ايرتانٝااس           أداارشٙ ضااٝ ٜٛ٘ ناارٕ يف َساسااٌ ضااربك١ ، ايًػاا١ ؾٝٗاار دُٓااٛ ، ٚايرتانٝااس دتڀااٛز ، ثااِ إ

اهلردف إىل دٓك١ٝ ايوٝرغ١ قد دبرٚش ذيو إىل ايوٛز٠ املٓط ڀ١ اييت قسزٖار اي ٬غٝإٛ ٚزؾطاٛا َار عاداٖر  ار       

                                                           
 ۱59لٌشزط ٚلٌاشلء فً لألطزٌٍب لٌعزبٍة        – ۱
 ۱59لٌّصذر لٌظزبك :     - ٢
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ٚإغرز٠ ضٝ ٜٛ٘ إىل إٔ ٖٓرى دسنٝ ني ٜؿٝدإ ٖرا املا٢ٓ أسادُٖر أؾطاٌ َأ اٯماس     أدرشٙ ضٝ ٜٛ٘ ٚاضتشطٓ٘ ، 

 ل ۱ٚأسطٔ ، دٛسٞ بوش١ ٖرٙ اٱدرب١ (

ٚدتواادز ضبااار٫ٚت اي ٬غاااٝني ، دٗاااٛد ع ااادايكرٖس ازبسدااارْٞ اياارٟ دٓااارٍٚ دسنٝاااس ا٫ضاااتؿٗرّ عًااا٢ ٚدٖٛااا٘     

املطاار٥ٌ ) ا٫ضااتؿٗرّ باارهلُص٠ ( ل ؾاارنس إٔ )  املختًؿاا١ ، ٚايااد٫٫ت ايؿٓٝاا١ يهااٌ ٚداا٘ ، ٚأٍٚ َاار عرزباا٘ َاأ ٖاارٙ   

اهلُص٠ ( إذا ٚيٝٗر ايؿاٌ ديز ع٢ً َا٢ٓ ، ٚإذا ٚيٝٗر ا٫ضِ ديز ع٢ً َا٢ٓ آمس ٖٚٛ َاع املؿااٍٛ يإٛ ٫ ٜتهرَاٌ     

٫ ٜتدٝرٕ ي٬ٖتُارّ أٚ ايآرٜا١ ، ٚإ ار ٜتدٝارٕ يتشسٜاس املآا٢       –عٓد ازبسدرْٞ  –َع ايؿاٌ ل ؾريتكدِٜ ٚايتتم  

 د٫ي١ لٚض ط اي

أَاار ايتكاادِٜ يف ا٫ضااتؿٗرّ ؾاا ٕ ايصطبػااسٟ نػاا ٙ َاأ اي ٬غااٝني ٜااس٣ إٔ املطااتؿِٗ عٓاا٘ َاار ًٜااٞ اهلُااص٠ ،             

ٚسُٝٓر ٜدمٌ َا٢ٓ ددٜد ع٢ً سسف ا٫ضتؿٗرّ نرٱْهرز أٚ ايتاذس ؾ ٕ ايرٟ ًٜاٞ ٖارا اسباسف ٖاٛ املكواٛد      

 ل  ۱بٗرا املا٢ٓ ازبدٜد

    ٛ ٍ ، ؾااريكسإٓ خيتاارز يهااٌ َكاارّ َاار ٜٓرضاا ٘ ، ٚقااد دااربع ايطااهرنٞ       يااريو اَتاارشت ٖاارٙ ايدزاضاا١ بريدقاا١ ٚايػااُ

ٚاشبڀٝس ٚغ ُٖر مڀٛات ازبسدارْٞ ٚايصطبػاسٟ ، ٚاعتُادٚا دٗادُٜٗر ٚإٕ دؿاسد ناٌ َآِٗ بافزا٤ طبريؿا١          

 هلُر ل

 أغسا  ا٫ضتؿٗرّ يف ايكسإٓ

 أ٫ٚڄ : ا٫ضتؿٗرّ اسبكٝكٞ :

 أٜكع يف ايكسإٓ ذ ٌٖٚ ٜودز َٔ املٛىل ذ

ٍ ابٔ ٖػرّ : ٫ ٜهٕٛ ا٫ضتؿٗرّ َٔ املٛىل عًا٢ سكٝكتا٘ ، ٚقارٍ آماس : ٫ ٜهإٛ اسبكٝكاٞ يف ايكاسإٓ إ٫        قر         

ع٢ً دع٣ٛ أْ٘ صبرش ، ٭ْ٘ ٜطتًصّ ازبٌٗ ٖٚٛ ع٢ً اهلل ضبرٍ ، ٚايرٟ ٚزد يف ايكسإٓ نرٕ َٔ قٍٛ اي ػس دا٥ُارڄ  

٭ٕ ا٫ضااتؿٗرّ اسبكٝكااٞ يف ايكااسإٓ قًٝااٌ ، ، ياارا ٚقاااز وًاا١ ا٫ضااتؿٗرّ اسبكٝكااٞ َاُٛياا١ يًكااٍٛ أٚ ايطاا٪اٍ ،  

 66:  1( أٟ : بٓطا ١  1260( أضاًٛبرڄ َأ صبُاٛع ا٫ضاتؿٗرّ ايكسآْاٞ نًا٘ )      19ٚنٌ َار عسؾتا٘ َأ أضاريٝس بًاؼ )     

ٚٴد٘ إيٝ٘ ايط٪اٍ ٜٳار    ل َٚجرٍ ذياو قٛيا٘ داارىل :     ۱دكسٜ رڄل ٖٚرٙ ا٭ضريٝس ٚيٝٗر ازبٛاو عًٝٗر بًطرٕ َٔ  ٍٳ  قځار

ًځاا ٗٳاار املځ ٜټ ٌٳ    أځ ٘ٹ قځ ٵاا ْٳاار آځدٹٝااوځ بٹاا ٔٿ أځ ٔٳ ازبٹاا َٹاا ٍٳ عٹؿڃسٜاازٷ  ُٹنيٳ قځاار ًٹ َٴطٵاا ْٹٞ  ٜٳااتڃدٴٛ ٕٵ  ٌٳ أځ ٗٳر قځ ٵاا ٓٹٞ بٹاٳسٵغٹاا ٜٳااتڃدٹٝ ِٵ  ٜټهڂاا ٔٵ تڂ أځ َٹاا ّٳ  ٕٵ دٳكڂااٛ أځ

٘ٹ قځ ٵا     ْٳار آځدٹٝاوځ بٹا ٔٳ ايهٹتٳروٹ أځ َٹ ِٷ  ًڃ ٙٴ عٹ ٓٵدٳ ٍٳ ايډرٹٟ عٹ َٹنيٷ قځر ٟپ أځ ٛڇ ٘ٹ يځكځ ٝٵ ًځ ْٿٞ عٳ ٚٳإڇ َٹوځ  ُٻار     َٳكځر ًځ ٝٵاوځ طځسٵؾڂاوځ ؾځ ٜٳسٵدٳادٻ إڇيځ ٕٵ  ٌٳ أځ

ٜٳ   ُٳار  ْٻ ٔٵ غٳاهځسٳ ؾځ ڇ َٳ ٚٳ ّٵ أځنڃؿڂسٴ  ْٹٞ أځأځغٵهڂسٴ أځ ٛٳ ًڂ ٝٳ ٵ ٌڇ زٳبٿٞ يٹ ٔٵ ؾځطٵ َٹ ٖٳرٳا  ٍٳ  ٙٴ قځر ٓٵدٳ َٴطٵتٳكٹسٽا عٹ ٙٴ  ٕٻ      زٳآځ ٔٵ نځؿځاسٳ ؾځا ڇ َٳا ٚٳ ٘ٹ  ٓٳؿڃطٹا ػٵاهڂسٴ يٹ

ِٷ ٞپ نځسڇٜ ٓٹ ٕٳ عًٝا٘ ايطا٬ّ ؾهرْاز اٱدربا١ عًٝا٘ َ رغاس٠ بًطارٕ َأ          ، ؾر ( 40-38) ايٌُٓ  زٳبٿٞ غځ يط٪اٍ َٔ ضاًُٝر

                                                           
 901أٔظز : جٍُ  لٌّعزًٔ :  بظًٍٛٔ  جدذلٌفتزح  فٍٛد      0  9۱3دالالت لٌتزلوٍب : ٌٍذوتٛر ِحّذ أبِٛٛطى       – ۱
  ٢13لٌدالغة لٌمزآٍٔة فً تفظٍز لٌشِخشزي  ٚأثز٘ز  فً  لٌذرلطزت  لٌدالغٍة     دوتٛر ِحّذ حظٍٕٓ أبِٛٛطى        – ۱
 ۱3٢ٌٍب لالطتفٙزَ فً لٌمزآْ : جدذلٌعٍٍُ لٌظٍذ فٛدٖ     أطز – ۱
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٘ٵ إيٝاا٘ ايطاا٪اٍل َٚجاارٍ قٛياا٘ دااارىل :   ِٳ      ٚٴدٸاا ٜٳ َٳااسٵ ٔٴ  ٍٳ عٹٝطٳاا٢ ابٵاا ُٳاار قځاار ْٵوٳاارزٳ اهللٹ نځ ْٴااٛا أځ ٓٴااٛا نڂٛ َٳ ٔٳ آځ ٗٳاار ايډاارٹٜ ٜټ ٜٳاار أځ

ٜټ ٛٳازڇ ٍٳ اسبځ ْٵوٳرزڇٟ إڇيځ٢ اهللٹ قځر ٔٵ أځ َٳ ٜٿنيٳ  ٛٳازڇ ًڃشٳ ٚٳنځؿځاسٳتٵ طځر٥ٹؿځا١څ     يٹ ٌٳ  ٓٹاٞ إڇضٵاسٳا٥ٹٝ ٔٵ بٳ َٹ ٓٳزٵ طځر٥ٹؿځ١څ  َٳ ْٵوٳرزٴ اهللٹ ؾځفځ ٔٴ أځ ْٳشٵ ٕٳ  ٛ

ٔٳ  ٖٹسڇٜ ِٵ ؾځتځصٵ ٳشٴٛا ظځر ٖٹ ٚٿ ًځ٢ عٳدٴ ٓٴٛا عٳ َٳ ٔٳ آځ ْٳر ايډرٹٜ ٜٻدٵ ٌٵ     ، ٚنكٛي٘ دارىل :  ( 14)ايوـ  ؾځتځ ًډا١ٹ قڂا ٖٹ ٔڇ ا٭ځ ٜٳطٵاتځيڂْٛٳوځ عٳا

ٓٻ ٛٳاقٹٝزٴ يٹً َٳ ٞٳ  َٹا  ٖٹ ٝٴاٛتٳ  ٚٳأڃدٴٛا اي ٴ ٔڇ ادٻكځ٢  َٳ ٔٻ اي ٹسٻ  ٚٳيځهٹ ٖٳر  ٗٴٛزڇ ٔٵ ظڂ َٹ ٝٴٛتٳ  ٕٵ دٳتڃدٴٛا اي ٴ ٝٵظٳ اي ٹسټ بٹتځ ٚٳيځ ٚٳاسبځرٿ  ٗٳار  رعڇ  ٛٳابٹ ٔٵ أځبٵ

ٕٳ  ًٹشٴٛ ِٵ دٴؿڃ ًډهڂ  (ل 189) اي كس٠  ٚٳادٻكڂٛا اهللځ يځاٳ

َٴٛضٳ ٚنكٛي٘ دارىل :     ٜٳر  ٓٹوځ  ُٹٝ ٝٳ ًڃوځ بٹ َٳر دٹ ٗٳر ٚٳ ٞٳ ؾٹٝ ٚٳيٹ ُٹٞ  ٓٳ ًځ٢ غځ ٗٳر عٳ ٖٴؼټ بٹ ٚٳأځ ٗٳر  ٝٵ ًځ ٛٳنډتڂ عٳ ٟٳ أځدٳ ٞٳ عٳوٳر ٖٹ ٍٳ  ٢ قځر

ٖٳر      ٓٴاٹٝدٴ ـٵ ضٳا ٚٳيځار دٳخٳا ٖٳر  ٍٳ مٴارٵ ٝٻ١څ دٳطٵاٳ٢ قځار ٞٳ سٳ ٖٹ ٖٳر ؾځ ڇذٳا  َٴٛضٳ٢ ؾځتځيڃكځر ٜٳر  ٗٳر  ٍٳ أځيڃكٹ ٗٳر ا٭ڂٚيځا٢    َٳفځزڇوٴ أڂمٵسٳ٣ قځر )  ضٹا ٳدٳ

ًڃوځيطٝٛطٞ : )) ،  قرٍ ا(  21-17ط٘  َٳر دٹ ٓٹوځ  ٚٳ ُٹٝ ٝٳ َٴٛضٳ٢  بٹ ( : َٚر اييت يف  وٝٓاو  ٜار َٛضا٢ ذ ) قارٍ ٖاٞ       ٜٳر 

عورٟ أدٛنت عًٝٗر ( ، قرٍ َٛض٢ : أعتُاد )عًٝٗار ( عٓاد ايٛثاٛو ٚاملػاٞ ، ) ٚأٖاؼ ( أما ط ٚزم ايػاذس )بٗار(          

ٞٳ يٝطكط ) ع٢ً غُٓٞ (  ؾتتنً٘ ، )  ٗٳر  ٚٳيٹ ٘ ، أٟ : ساٛا٥ر نشُاٌ  اياصاد ٚايطاكر٤  ٚطاسد       ( وع َتزب َٳفځزڇوٴ ؾٹٝ

ل ؾتًو اياور أَسٖر عظِٝ ٚضسٖر أعظِ  ، ٭ْ٘ قد ٜهٕٛ يًط٪اٍ  ۱اهلٛإ  ،  ٚشاد يف ازبٛاو بٝرٕ سردرد٘ بٗر (

ٜٴساد يؿز املط٪ٍٚ إىل املطا٪ٍٚ   َكود َٚػص٣ غ  سكٝك١ ا٫ضتؿٗرّ ، ٚغ  ٖرٙ املارْٞ اييت أغسْر إيٝٗر ، نتٕ 

ٝټٔ  ٗٝااداڄ ٱسااداخ أَااس عظااِٝ ؾٝاا٘ ، ٜكااٍٛ ايصطبػااسٟ : ) إ اار ضااتي٘ ي ٜاا٘ عظااِ َاار          عٓاا٘ يٝت  ٝٸٓاا٘ أغاادٸ ايت اا

خيرتع٘ عص ٚدٌ يف اشبػ١ٝ ايٝربط١ َٔ قً ٗر س١ٝ ْطرض١ ، ٚيٝكسز يف ْؿط٘ امل ر١ٜٓ اي اٝد٠ باني املكًاٛو عٓا٘    

 ل ٢ٚاملكًٛو إيٝ٘ ٜٚٓ ٗ٘ ع٢ً قدزد٘ اي رٖس٠ (

ٜٴاتُد عًٝ٘ أنرب ا٫عتُرد يف ايد٫ي١ ع٢ً ا٭غسا  اي ٬غ١ٝ ٭ضريٝس ا٫ضاتؿٗرّ  ٚم٬ص١ ايكٍٛ : إٕ ا   يرٟ 

ٖٛ ايطٝرم ٚايكسا٥ٔ ، ؾًٔ ْت ني ايػس  د ٝٓرڄ ٚاضشرڄ إ٫چ إذا عسؾٓر ايكر٥ٌ ، ٚاملكٍٛ ي٘ ، ٚا٭سٛاٍ احملٝڀ١ بُٗر 

سا٥ٔ يف ايد٫يا١ عًا٢ دًاو املاارْٞ     ٚيااٌ ْواٝس ٖارٙ ايكا     0 ر ٜدمٌ ذبز ايكسا٥ٔ املا١ٜٛٓ ٚايكسا٥ٔ ايًؿظ١ٝ 

 اي ٬غ١ٝ أنرب َٔ ْوٝس أدٚات ا٫ضتؿٗرّ أْؿطٗر يف ايد٫ي١ عًٝٗر نُر ضٝتط  ب ذٕ اهلل دارىلل

 ثرْٝرڄ : ا٫ضتؿٗرّ غ  اسبكٝكٞ

 ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ا٫ضتؿٗرّ ايتكسٜسٟ:-أ

زٙ عًٝااا٘ ،  ٚقاااسٻ برملهااارٕ ٜكاااسٸ بؿااات  ايكااارف  : اٱقاااساز  ، اٱذعااارٕ  يًشااال  ،  ٚقاااد قاااس  1َآااا٢ ايتكسٜاااس يف ايكااارَٛع

 ٚنطسٖر قسازاڄ ث ز ٚضهٔ ، ٚأقسٙ ؾٝ٘ ٚعًٝ٘ ، ٚقسزٙ ل 

ا٫ضااتؿٗرّ ايتكسٜااسٟ أسااد املااارْٞ اياايت خيااسز ا٫ضااتؿٗرّ عاأ سكٝكتاا١ إيٝٗاار ، ؾاا ٕ ا٫ضااتؿٗرّ ٫ ٜهاإٛ                    

ٜس ؾ ٕ املتهًِ عر  ب٘ ، ٚيهٓ٘ ٜسٜد َٔ املخرطس سكٝكٝرڄ إ٫چ إذا نرٕ املتهًِ در٬ٖڄ برملط٪ٍٚ عٓ٘ ل أَر يف ايتكس

                                                           
 122تفظٍز لٌاالٌٍٓ :     – ۱
 22     9لٌىشزف : ج  - ٢
 لٌمزِٛص لٌّحٍظ : لٌفٍزٚس أبزدي   - ۱
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إٔ ٜٛاؾكاا٘ يػااس  َاأ ا٭غااسا  ، ناارسبهِ عًٝاا٘ باا قسازٙ ، ٚايتػااٗ  باا٘ ٚإظٗاارز أَااسٙ يًٓاارع ، ٚقااد ٜكااسز بااتَس     

  دٚذ إظٗرزاڄ يًتطرت عًٝ٘ ، أٚ زؾارڄ َٔ غتْ٘ل

 نٝـ ْاسف املكسز ب٘ ذ

ٟٳ برضِ َٔ أعر٤ ا٫-1  ضتؿٗرّ ؾُديٍٛ ذيو ا٫ضِ ٖٛ املكسز  ب٘ل إذا نرٕ ايتكسٜس قد أڂدٿ

إٔ اهلُاص٠  -ؾؿاٞ ايتًخاٝص ٚغاسٚس٘     –أَر إذا نرٕ ايتكسٜس برهلُص٠ ؾتٜٔ ٜكع املكسز ب٘ ذ ٖٚاٛ َار ُٜٗٓار    -2

ٖٳارٳا      ل ٚع ادايكرٖس ٜكاٍٛ يف قٛيا٘ داارىل :     ٢ًٜٝٗر املكسز ب٘ ؾرع٬ڄ نرٕ أٚ َؿا٫ٛڄ أٚ غ  ذيو  ًڃازٳ  ْٵازٳ ؾځاٳ قځاريڂٛا أځأځ

ِٴبٹفځ ٖٹٝ ٜٳاار إڇبٵااسٳا ٓٳاار  ٗٳتٹ ذ ٫ غاا ١ٗ يف أْٗااِ   ٜكٛيااٛا ذيااو ياا٘ ٖٚااِ ٜسٜاادٕٚ إٔ ٜكااسٸ هلااِ بااتٕ نطااس     ( 62) ا٭ْ ٝاار٤  يٹ

ا٭صٓرّ قد نرٕ ، ٚيهٔ إٔ ٜكسٸ بتْ٘ َٓ٘ قد نرٕ ، ٚيرا قرٍ يف ازبٛاو   بٌ ؾاً٘ ن  ِٖ   ٚيٛ نرٕ ايتكسٜس 

 بريؿاٌ يهرٕ ازبٛاو ؾاًزٴ أٚ   أؾاٌ ل

ٍٛ اشبڀٝااس ايكااصٜٚل : جيااٛش إٔ دهاإٛ اٯٜاا١ داياا١ عًاا٢ ا٫ضااتؿٗرّ اسبكٝكااٞ ، ٚيهاأ ايػااساذ ٜااسدٕٚ عًٝاا٘     ٜٚكاا  

َ٪ٜدٕٚ زأٟ ع دايكرٖس بتٕ ايطٝرم جياًِٗ عرملني بهطس ا٭صٓرّ هلار يكٛي٘:)٭نٝادٕ أصآرَهِ ( ٚباتٕ اي ٦ٝا١      

٤٬ املكاسز با٘ يًاُٗص٠ ياٝظ ٫شَارڄ ، باٌ       : إٔ إٜا  9نًٗر داظِ ا٭صٓرّ ٫ٚ جيس٩  ع٢ً دهط ٖر ضٛاٙل ٚايرٟ ٜظٗاس 

ِٴ ٖااٛ غريااس ، ٜٚهجااس ذيااو يف أضااريٝس اهلُااص٠ ٚأّ املتواا١ً نكٛياا٘ دااارىل :       ٜٵتٴ ٓٻاارزٳ  أځؾځااسٳأځ ٕٳ  ايډتٹااٞ  اي ِٵ  دٴااٛزٴٚ ْٵااتٴ   أځأځ

ِٵ  ْٵػٳتڃدٴ ّٵ  أځ ٗٳر أځ ٕٳ  غٳذٳسٳدٳ ٓٵػٹ٦ٴٛ ٔٴ املڂ ٌٵ ٚقٛي٘ :   ( 72-71) ايٛاقا١   ْٳشٵ ْٵ  قڂ ِٵأځأځ ّڇ اهللڂ    تٴ ِٴ أځ ًځا ، ٚقٛيا٘    ( 140) اي كاس٠   أځعٵ

 :    ٕڇ اهللٹ قځار ٔٵ دٴٚ َٹا ٔڇ  ٝٵ ٗٳا ٞٳ إڇيځ َٿ ٚٳأڂ ْٹٞ  ٓٻرعڇ ادٻخٹرٴٚ ًڃزٳ يٹً ْٵزٳ قڂ ِٳ أځأځ ٜٳ َٳسٵ ٔٳ  ٜٳر عٹٝطٳ٢ ابٵ ٍٳ اهللڂ  ٕٴ    ٚٳإڇذٵ قځر ٜٳهڂاٛ َٳار  ْٳوځ  ٍٳ ضٴا ٵشٳر

ٓٵ ٕٵ نڂ ٝٵظٳ يٹٞ بٹشٳلٍّ إڇ َٳر يځ ٍٳ  ٕٵ أځقڂٛ ْٵازٳ             يٹٞ أځ ْٻاوځ أځ ْٳؿڃطٹاوځ إڇ َٳار ؾٹاٞ  ِٴ  ًځا ٚٳيځار أځعٵ ْٳؿڃطٹاٞ  َٳار ؾٹاٞ  ِٴ  ًځا ٘ٴ دٳاٵ ُٵتٳا ًٹ ٘ٴ ؾځكځدٵ عٳ ًڃتٴ زٴ قڂ

ٝٴٛوٹ  ّٴ ايػٴ ًډر  ،  ؾؿٞ اٯٜرت دكسٜس يًُخرط ني ل (116) املر٥د٠ عٳ

ُٹٝاٶار ثٴا    ٚقد ًٜٞ اهلُص٠ غ  املكسز ب٘ نكٛي٘ دارىل :           ِٵ دٳ ٖٴ ٜٳشٵػٴاسٴ ّٳ  ٛٵ ٜٳ ِٵ     ٚٳ ٜٻارنڂ ٖٳ٪ٴيځار٤ٹ إڇ ًځر٥ٹهځا١ٹ أځ ُٳ ًڃ ٍٴ يٹ ٜٳكڂاٛ ِٻ 

ٕٳ  ٜٳاٵ ٴدٴٚ ْٴٛا  ؾ ْ٘ ٜكسز املخرطځ ني َٔ امل٥٬ه١ ، ٚيهٓ٘ أڂيٞ اهلُص٠ اضِ اٱغرز٠ ايارٟ ٜااٛد عًا٢ َأ      ( 40) ض ت نځر

 أغسنٛا برهلل غ ٙ ل

هلُااص٠ل ؾاا ذا أزدت إٔ دكااسز بؿاااٌ ،  ، جيااس إٔ ًٜااٞ املكااسز باا٘ ا  ّياارا ٜااس٣ عًُاار٤ اي ٬غاا١ إٔ ايتكسٜااس نر٫ضااتؿٗر    

 نريطسق١ َج٬ڄ ، ؾكٌ:   أضسقزٳ   ذ ٚإذا أزدت إٔ دكسز برملؿاٍٛ ، ؾكٌ :   أمخساڄ غسبزٳ ذ   ل 

َأ ما٬ٍ اٯٜا١ ايطاربك١ قار٬٥ڄ : ) إٕ        –عًٝا٘ ايطا٬ّ    –صرسس ايهػرف ٜاٛزد ن٬َارڄ ، َ ٝٓارڄ قواد إباساِٖٝ          

ٜهاأ إىل إٔ ٜٓطاس ايؿاااٌ ايواردز عٓاا٘ إىل ايوآِ ، ٚإ اار قواد دكسٜااسٙ       -عًٝاا٘ ايطا٬ّ    -قواد إباساِٖٝ    

ٚيكر٥اٌ إٔ ٜكاٍٛ :)    0يٓؿط٘ ٚإث ردا٘ هلار عًا٢ أضاًٛو داسٜطاٞ ٜ ًاؼ ؾٝا٘ غسضا٘ َأ إياصاَِٗ اسبذا١ ٚد هٝاتِٗ             

غرظتاا٘ دًااو ا٭صاآرّ سااني أبوااسٖر َوااڀؿ١ َسد اا١ ، ٚناارٕ غااٝ  ن  ٖاار أناارب ٚأغااد ملاار زأ٣  َاأ شٜاارد٠            

                                                           
 ٢32فً تٍخٍص لٌّفتزح ٚشزٚحٗ        – ٢
 ٢9۱أطزٌٍب لالطتفٙزَ فً لٌمزآْ : جدذلٌّٕعُ لٌظٍذ فٛدٖ      - 9
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، ؾتضآد ايؿااٌ إيٝا٘ ، ٭ْا٘ ٖاٛ ايارٟ دطا س ٫ضاتٗرْت٘ بٗار ٚسڀُا٘ هلار ، ٚايؿااٌ نُار ٜطآد إىل               داظُِٝٗ يا٘  

َ رغااسٙ ٜطاآد إىل اسبرَااٌ عًٝاا٘ ، ٚجيااٛش إٔ ٜهاإٛ سهرٜاا١ ملاار ٜكااٛد إىل دبااٜٛصٙ َاارٖ ِٗ ، نتْاا٘ قاارٍ هلااِ : َاار       

ٜٴادعٳ٢ إهلارڄ إٔ ٜكادز عًا٢      ٜٴا د ٚ ٔٵ  َٳ ٔٵ سل  َٹ ٖارا ٚأغاد َٓا٘ ، ٚحيهاٞ أْا٘ قارٍ :       دٓهسٕٚ إٔ ٜؿاً٘ ن  ِٖ ، ؾ ٕ 

ٖرا ، غطس إٔ دٴا اد َاا٘ ٖارٙ ايواػرز ٖٚاٛ أنارب َٓٗار لٚقٝاٌ : ؾاًا٘ نا  ِٖ ، ٜاال : ؾًاًا٘،              ِؾاً٘ ن  ٖ

 ل ۱ؾًاٌ ايؿرعٌ ن  ِٖ ( :أٟ

ٜٴؿِٗ َٔ ن٬ّ ازبسدرْٞ ٚايصطبػسٟ إٔ دكدِٜ ا٫ضِ املودز باااا   ُٖاص٠   ا٫ضاتؿٗرّ عًا٢ اشبارب ايؿاًاٞ           ٚ

يتااٝني ايكر٥اٌ ، نُار ٖاٛ املت اردز      –يف َجاٌ ٖارا املٛضاع     -ػ  إىل أْ٘ ايؿرعٌ دٕٚ غ ٙ ، أٟ : إٔ ا٫ضاتؿٗرّ  ٜ

 –ٜٚطٝـ ازبسدرْٞ : ) ٫ غ ١ٗ يف أِْٗ   ٜكٛيٛا ذياو يا٘    0َٔ إ٤٬ٜ اهلُص٠ امل تدأ ع٢ً ا٫ضتاُرٍ املػٗٛز 

د نرٕ ، ٚيهٔ إٔ ٜكاسٸ بتْا٘ َٓا٘ نارٕ ، ٚقاد أغارزٚا       ِٖٚ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜكس هلِ بتٕ نطس ا٭صٓرّ ق –عًٝ٘ ايط٬ّ 

ٖٳاارٳاإىل ايؿاااٌ يف قااٛهلِ : ) ًڃاازٳ  ْٵاازٳ ؾځاٳ ذ ( ، ٚقاارٍ عًٝاا٘  ايطاا٬ّ  يف ازبااٛاو :   بااٌ  ؾاًاا٘  ناا  ِٖ  ٖاارا   ٚيااٛ   أځأځ

 ل ٚقااد ٜهاإٛ َطااتتْؿ١ دااٛاو ضاا٪اٍ َكاادز ، ٚيف  ۱ناارٕ ايتكسٜااس بريؿاااٌ ٚناارٕ ازبااٛاو : ؾاًاازٴ ، أٚ :   أؾاااٌ (  

ايه٬ّ سرف دكدٜسٙ : ) ؾذر٤ إبساِٖٝ سٝح أدٛا ب٘  ؾرضتؿُٗٛٙ ٌٖ ؾاٌ ذيو ٱقر١َ اسبذ١ عًٝا٘ يف شعُٗاِ     

قرٍ بٌ ؾاً٘ ن  ِٖ ٖرا ؾرضتيٛٙ   أٟ : قرٍ إبساِٖٝ َكُٝرڄ يًشذ١ عًِٝٗ َ هترڄ هلِ ، بٌ ؾاً٘ ن  ِٖ ٖارا  

ٝٸٔ هلااِ إٔ َاأ ٫ ٜااتهًِ ٫ٚ ٜاًااِ يااٝظ  ل أزاد عًٝاا٘ ايطاا٬ ٢َػاا اڄ إىل ايواآِ اياارٟ دسناا٘ ٚ  ٜهطااسٙ (  ّ إٔ ٜ اا

ؾاتمسز ايها٬ّ طباسز ايتااسٜ  هلاِ مبار ٜاٛقاِٗ يف         0مبطتشل يًا رد٠ ، ٫ٚ ٜو  يف اياكاٌ إٔ ٜڀًال أْا٘ إيا٘ ل    

ا٫عرتاف بتٕ ازبُردات ايايت ع ادٖٚر يٝطاز بفهلا١ ، إذا  قاريٛا  إْٗاِ ٫ ٜٓڀكإٛ ، قارٍ هلاِ : ؾهٝاـ دا ادٕٚ َأ             

 ٭ِْٗ ، ٜٚكوس َٔ إٔ ٜاًِ مبر ٜكع عٓدٙ يف املهرٕ ايرٟ ٖٛ ؾٝ٘ لٜاذص عٔ ايٓڀل 

َٚٔ اي٬ؾز يًٓظس إٔ اشبڀٝس ايكصٜٚل عرز  ٖرا ايسأٟ ، ؾكرٍ : ) ٚؾٝا٘ ْظاس ، زباٛاش إٔ دهإٛ اهلُاص٠ عًا٢         

 ل 1(ٖٛ ايرٟ نطس ا٭صٓرّ –عًٝ٘ ايط٬ّ  –أصًٗر ، إذ يٝظ يف ايطٝرم َر ٜدٍ ع٢ً أِْٗ نرْٛا عرملني بتْ٘ 

 )و( ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ا٫ضتؿٗرّ اٱْهرزٟ : 

ْٴهڃساچ ْٚهٛزاچ ْٚه اچ ٚأْهسٙ ٚاضتٓهسٙ ٚدٓرنسٙ : دبرًٖ٘ ، ٚا٫ضاتٓهرز      ٚزد يف ايكرَٛع : ) أْهس ؾ٬ٕ ا٭َس ْهٹسا ٚ

س أْاو ْارؾس   ل ؾا ذا أْهاستٳ أَاساڄ ؾ ْاو دظٗا      ۱اضتؿٗرَو أَساڄ دٓهاسٙ ل ٚدٓارنس : دبرٖاٌل ٚاملٓهځاس ضاد املااسٚف (      

ٚٵدٳاظٳ         َٓ٘ ، زاغس عٓ٘ ، ٭ْو ٫ دتيؿ٘ بٌ ٫ داسؾ٘ نكٛيا٘ داارىل :    ٚٳأځ ِٵ  ٖٴ ْٳهٹاسٳ ٘ٹ  ٝٵا ٌٴ إڇيځ ِٵ يځار دٳوٹا ٗٴ ٜٳ ٜٵادٹ ُٻار زٳأځ٣ أځ ًځ ؾځ

ّڇ يڂٛ ٺ  ٛٵ ٓٳر إڇيځ٢ قځ ًڃ ْٻر أڂزٵضٹ ـٵ إڇ ِٵ مٹٝؿځ١ڄ قځريڂٛا يځر دٳخٳ ٗٴ ٓٵ  ل  (70)ٖٛد  َٹ

                                                           
  ۱59 – ۱5٢ْ    2ج  لٌىشزف : – ۱
 ۱۱9لٌذاللئً :    – ۱
 529ْ    9فتح لٌمذٌز ن ٌٍشٛوزًٔ   ج   – ٢
 ۱2٢لعإٌضزح :     - ۱
 لٌمزِٛص لٌّحٍظ : لٌفٍزٚس أبزدي   بزب لٌزلء – ۱
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ا٫ضااتؿٗرّ ايااداٍ عًاا٢ اٱْهاارز : ) أْاا٘ يٝتٓ اا٘ ايطاارَع ستاا٢ ٜسدااع إىل ْؿطاا٘     ٜكااٍٛ غااٝل اي ٬غااٝني يف دؿطاا   

ٞٳ برزبٛاو ، إَر ٭ْ٘ قد ادع٢ ايكدز٠ ع٢ً ؾاٌ ٫ ٜكدز عًٝ٘ ، ؾ ذا ث ز ع٢ً دعٛاٙ قٌٝ يا٘ :   ؾٝخذٌ ٜٚسددع ٜٚا

٘ٴ ، ؾا ذا زٴٚداع ؾٝا    ِٻ بتٕ ٜؿاٌ َر ٫ ٜطتوٛو ؾاً ٘ دٓ ا٘ ٚعاسف اشبڀات ،      ؾرؾاٌ   ، ؾٝؿطش٘ ذيو ، ٚإَر ٭ْ٘ ٖ

 ل  ۱ٚإَر ٭ْ٘ دٛش ٚدٛد أَس ٫ ٜٛدد َجً٘(

ٜٚؿِٗ َٔ ن٬ّ ايػٝل إٔ اٱْهرز جي٤ٞ ؾُٝر ٫ ٜكٍٛ عرقٌ إٔ ٜهٕٛ إذ حيكل ايتكدِٜ ٚايتتم  يف ا٫ضتؿٗرّ  

ؾٗاٛ   اٱْهرزٟ غس  زدع املتهًِ عُر خيٛ  ؾٝ٘ ، ٚدهػٸاـ أَاسٙ ؾُٝار ٜدعٝا٘ ، ؾا ذا دكادّ ايؿااٌ يف أَاس ضبارٍ ،         

إْهرز يٛقٛع٘ ، َجٌ: أدواد إىل ايطُر٤ ذ ٚإذا دكدّ ا٫ضِ ؾٗٛ إْهرز  يكدز٠ ايؿرعٌ ع٢ً ايكٝرّ مبجٌ ٖرا ايؿاٌ 

ٕٳ ؾٹاٞ     نكٛي٘ دارىل :   0احملرٍ ، َجٌ : أأْز دواد إىل ايطُر٤ ذ  ٔٵ نځار َٳا ٚٳ ٞٳ  ُٵ ٗٵدٹٟ اياٴ ٚٵ دٳ ِٻ أځ ُٹعٴ ايوټ ْٵزٳ دٴطٵ أځؾځتځ

َٴ ٹنيڈ  ٍڈ  ًځر ،ٜكٍٛ صرسس ايهػرف ) نرٕ زضاٍٛ اهلل صا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ جياد ٚجيتٗاد ٜٚهادٸ          (40يصمسف ) ا ضٳ

ٞٶ ، ؾاتْهس عًٝا٘ بكٛيا٘              زٚس٘ يف دعر٤ قَٛ٘ ، ِٖٚ ٫ ٜصٜدٕٚ عًا٢ دعر٥ا٘ إ٫ڄ دواُُٝرڄ عًا٢ ايهؿاس ٚ ردٜارڄ يف ايػا

ٚأزاد أْاا٘ ٫ ٜكاادز  عًاا٢ ذيااو  أؾتْااز دطااُع ايوااِ   ، إْهاارز داذااس َاأ إٔ ٜهاإٛ ٖااٛ اياارٟ ٜكاادز عًاا٢ ٖااداٜتِٗ ،  

ٕٻ اهللځ        نكٛيا٘ داارىل :    0 2َِٓٗ إ٫ ٖٛ ٚسدٙ ع٢ً ض ٌٝ اٱزبار٤ ٚايكطاس (   ٛٳاتٴ إڇ َٵا ٚٳيځار ا٭ځ ٝٳار٤ٴ  ٛڇٟ ا٭ځسٵ ٜٳطٵاتٳ َٳار  ٚٳ

ْٳرٹٜسٷ  ْٵزٳ إڇيډر  ٕٵ أځ ٔٵ ؾٹٞ ايكڂ ٴٛزڇ إڇ َٳ ُٹعڈ  ُٴطٵ ْٵزٳ بٹ َٳر أځ ٚٳ ٜٳػٳر٤ٴ  ٔٵ  َٳ ُٹعٴ  عًٝا٘   –،  ؾٗٓر ياٝظ مبكادٚزٙ     ( 23-22) ؾرطس  ٜٴطٵ

إٔ ٜكّٛ بٗرا ايؿاٌ ، ٖٚٛ ضبرٍ عًٝ٘ ) ٖٚٛ اهلدا١ٜ ( ، ٫ٚ ٜكدز ع٢ً ذيو إ٫چ ٖٛ، َٚجاٌ ذياو قٛيا٘      –ايط٬ّ 

ٜٴ             دارىل :  ٔٵ  ًځا ٗٵادٶا ؾځ ٓٵادٳ اهللٹ عٳ ِٵ عٹ ٌٵ أځدٻخٳارٵدٴ َٳاٵادٴٚدٳ٠ڄ قڂا َٶار  ٜٻر ٓٻارزٴ إڇيډار أځ ٓٳر اي ُٳطٻا ٔٵ دٳ ٕٳ    ٚٳقځاريڂٛا يځا ّٵ دٳكڂٛيڂاٛ ٙٴ أځ ٗٵادٳ ـٳ اهللڂ عٳ ًٹا خٵ

ٕٳ  ُٴٛ ًځ َٳر يځر دٳاٵ ًځ٢ اهللٹ  ٖٚٓر ظبد ؾسٜكرڄ َٔ اياًُر٤ َٔ ٜكٍٛ إٕ ا٫ضتؿٗرّ يف ٖرٙ اٯٜا١ يٲْهارز ،   (ل  80) اي كس٠  عٳ

        ٕ يف َجارٍ   ٚؾسٜكرڄ ٜكٍٛ إْ٘ يًتكسٜس ، ٜٚ دٚ يف ٖارا داداؾارڄ ، ٭ٕ اٱْهارز ْؿاٞ ٚايتكسٜاس إث ارت ، ُٖٚار ٫ جيتُاار

إٔ ايتٛؾٝل بني ا٭َسٜٔ  هٔ ; ) ؾرٱْهرز َٓظٛز ؾٝ٘ إىل ْرسٝتني ُٖٚر : ايٛقٛع -نريو -ٚاسد ، ٜٚ دٚ  

ٚايٛاقع  ، ؾ ْهرز ايٛقٛع َٓوس ع٢ً اربرذِٖ اياٗد ، إذ ٫ عٗد هلِ َتخر عٓد اهلل ؾاتْهس ٚقٛعا٘ أصا٬ڄ ل ٚإْهارز     

ٖٚرا ايكٍٛ ٚاقع ؾا٬ڄ نُر سه٢ عِٓٗ ايكسإٓ: ) ٚقريٛا  0ِ ب٘ ايٛاقع َٓوس ع٢ً قٛهلِ ع٢ً اهلل مبر ٫ عًِ هل

ياأ  طاآر ايٓاارز إ٫چ أٜرَاارڄ َااادٚدات ( ، ؾااتْهس ٖاارا ايٛاقااع ٚسهااِ ب ڀ٬ْاا٘ ل أَاار ايتكسٜااس ؾاا ٕ املااساد َٓاا٘ محااٌ             

٫عارتاف  املخرط ني ع٢ً إٔ قٛهلِ ذيو ٫ ض ٌٝ إيٝ٘ إ٫چ برربرذ اياٗد ، ٫ٚ عٗد ، ٖٚرا ٜ٪دٟ إىل محًِٗ ع٢ً ا

بتِْٗ َر قريٛٙ إ٫چ زورڄ بريػٝسل إذ ٫ عًِ هلاِ با٘ ، ؾرٱْهارز َٓظاٛز ؾٝا٘ إىل ْؿاٞ اسبكٝكا١ َأ سٝاح ٖاٞ ٖاٞ ،             

ٚايتكسٜاس  َٓظاٛز  ؾٝا٘  إىل  ساارٍ  املخارط ني ل ٖٚارا  ٖااٛ  ٚدا٘  ازبُاع  باني  ذٜٓااو  ايكاٛيني  ايًارٜٔ  ٜ اادٚإ            

 ل ۱أُْٗر َتداؾارٕ ( 

                                                           
  ۱٢0 – ۱۱3داللئً لعإجازس :      – ۱
 225     5لٌىشزف : لٌشِخشزي   ج   - ٢
  ٢1 – ٢4جدذلٌعظٍُ إبزلٍُ٘ لٌّعطى   ج      0مزآْ لٌىزٌُ : دلٌتفظٍز لٌدالغً ٌالطتفٙزَ فً لٌ – ۱



 

961 
 

 2016 يوويو - يىاير -  العدد السابع                       جامعة الىاصرمجلة 

 د.عبد الرحمه الطيب عبدالواحد خليفة دراسة بالغية تحليلة-سرار التقديم في القرآن الكريمأ مه

إٔ ا٭١ُ٥   ٜٗتُٛا مبادمٍٛ اهلُاص٠ بكادز اٖتُارَِٗ باتّ ايٛاقاا١         –يف ٜطس  –يٓكٍٛ ٜدز  إٕ املتتٌَ يف ٖرٙ ا  

ؾُٝار   –بادٖر ، ٚأٜرڄ نرٕ ا٭َس ؾ ٕ اهلُص٠ ؾٝ٘ يٲْهرز ل أَر أّ ؾكد اواٛا ع٢ً استُرهلر ي٬دوارٍ ٚا٫ْكڀارع   

أٟ ٖرٜٔ ٚاقع : اربرذِٖ اياٗد أّ ؾ ٕ نرْز َتو١ً نرٕ املا٢ٓ :   –ايرٟ أوٌ  ايكٍٛ ؾٝٗر    1عدا ايكسطيب

 قٛهلِ ب٬ عًِ ل

َٚجٌ ذيو ٚزد يف دكدِٜ يؿ  )غ ( املوٻدز بُٗص٠ يف عد٠ َٛاضع َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ، َٚٔ ذيو قٛيا٘ داارىل     

 :  ِٴ ٜٴڀڃاٳ ٚٳيځر  ِٴ  ٜٴڀڃاٹ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٚٳا٭ځزٵ ڇ  ٚٳاتٹ  ُٳر ٝٽر ؾځرطٹسڇ ايطٻ ٚٳيٹ ٝٵسٳ اهللٹ أځدٻخٹرٴ  ٌٵ أځغځ ٚيف دتٜٚاٌ ذياو ٜكاٍٛ    ( 14) ا٭ْاارّ    ذقڂ

ايڀاربٟ : ) ٜكااٍٛ داارىل ذنااسٙ يٓ ٝا٘ صاا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضااًِ : قاٌ ٜاار ضبُاد يًاارٜٔ ٜادعْٛو إىل ارباارذ اٯهلاا١        

أٚيٝر٤ َٔ دٕٚ اهلل ، ٚحيجْٛو ع٢ً ع رددٗر ، أغا  اهلل ؾارطس ايطاُٛات ٚا٭ز  ، ٖٚاٛ ٜاسشقل ٚغا ٟ ٫ٚ ٜسشقا٘        

 ل  ۱ع د  ًٛى ٚمًل طبًٛم (أسد ، أربر ٚيٝرڄ ٖٛ ي٘ 

٬ْٚس  إٔ ُٖص٠ ا٫ضاتؿٗرّ قاد دوادزت املؿااٍٛ ا٭ٍٚ   غا    املتكادّ عًا٢ ايؿااٌ   أربار   يٝا٪دٟ ايرتنٝاس             

د٫يا١ اٱْهاارز ٫ َڀًاال ارباارذ ايااٛيٞ ، ٚاعًااِ أْاا٘ ؾاسم بااني إٔ ٜكاارٍ :   أغاا  اهلل أرباار ٚيٝاارڄ ذ   ، ٚبااني إٔ ٜكاارٍ:      

  ، ٭ٕ اٱْهرز إ ر سوٌ ع٢ً اربرذ ايٛيٞ ، ٚقد عسؾز أِْٗ ٜكدَٕٛ ا٭ِٖ ، ؾر٭ِٖ ايرٟ  أربر غ  اهلل ٚيٝرڄ  ذ

ٓٳ٢ ؾهرٕ قٛيا٘ داارىل :   قاٌ أغا  اهلل أربار ٚيٝارڄ    أٚىل َأ ايا ارز٠ ايجرْٝا١ل ٚايكاسإٓ ايهاسِٜ خيتارز              ِٖ بػتْ٘ أع

 ٚيٝرڄ ٜتٓرضاس إٔ ًٜاٞ املؿااٍٛ   اهلُاص٠   ل     َكرّ َر ٜٓرض ٘ َٔ ايٓظِ ، ؾؿٞ َكرّ اٱْهرز ايػدٜد ٫ربرذ غ  اهلل

ٚإىل َجٌ ٖرا ايرتنٝس أغرز ازبسدرْٞ بكٛي٘ : ) ٚاعًِ إٔ سرٍ املؿاٍٛ ؾُٝر ذنسْر نشرٍ ايؿرعٌ ، أعال إٔ  

دكدِٜ اضِ املؿاٍٛ ٜكتطٞ إٔ ٜهٕٛ اٱْهرز يف طسٜل اٱسري١ ٚاملٓع َٔ إٔ ٜهٕٛ ، مبجرب١ إٔ ٜٛقع ب٘ َجٌ ذياو  

ٜٴذٵتٳاسٳأځ      ايؿاٌ ، ؾ ذ ٜٴطاسو ، أٚ مبٛضاع إٔ  ا قًز :   أشٜداڄ دطسو ذ   ، نٓز قد أْهست إٔ ٜهٕٛ    شٜاد   مبجربا١ إٔ 

ٜٴطٵااتٳشرشٳ ذيااو ؾٝااا٘ ، َٚاأ أدااٌ ذيااو قڂااادّ   غاا    يف قٛياا٘ دااارىل :           ٝٽاار ؾځااارطٹسڇ     عًٝاا٘ ٚ ٚٳيٹ ٝٵااسٳ اهللٹ أځدٻخٹاارٴ  ٌٵ أځغځ قڂااا

ٚٳا٭ځزٵ ڇ  ٚٳاتٹ  ُٳر ٝٵاسٳ         ، ٚقٛيا٘ عاص ٚداٌ :     ( 14) ا٭ْارّ   ذايطٻ ِٴ ايطٻارعٳ١ڂ أځغځ ٚٵ أځدٳاتٵهڂ ِٵ عٳارٳاوٴ اهللٹ أځ ٕٵ أځدٳارنڂ ِٵ إڇ ٜٵاتٳهڂ ٌٵ أځزٳأځ قڂا

ِٵ صٳردٹقٹنيٳ ٓٵتٴ ٕٵ نڂ ٕٳ إڇ ٚنرٕ ي٘ َٔ اسبطٔ ٚاملص١ٜ ٚايؿخر١َ ، َار داًاِ أْا٘ ٫ ٜهإٛ ياٛ       ( 40) ا٭ْارّ    ذ اهللٹ دٳدٵعٴٛ

  اهلل  ٚيٝرڄ   ٚ   أددعٕٛ  غ  اهلل ذ   ، ٚذيو ٭ْ٘ قد سوٌ بريتكدِٜ َا٢ٓ قٛيو أڂمٸس ؾكٌٝ :   قٌ  أأربر  غ 

 –:   أٜهٕٛ غ  اهلل مبجربا١ إٔ ٜتخار ٚيٝارڄ ذ    ٚأٜسضا٢ عرقاٌ َأ ْؿطا٘ إٔ ٜؿااٌ ذياو ذ ٚأٜهإٛ دٗاٌ   أدٗاٌ             

ُٸ٢ أع٢ُ َٔ ذيو ذ  (  ل  ۱ٚع

كدّ يًٝٞ أدا٠ ا٫ضتؿٗرّ ، ؾاٝاًِ إٔ ضباٌ اٱْهارز ٖاٛ اربارذ      ي٬ٖتُرّ بػتٕ امل –ٖٓر  –ٚاسبل إٔ ايتكدِٜ          

ٜٴتخر ٚيٝرڄلغ  اهلل ٚيٝرڄ ، ؾًٝظ اٱْهرز َٛدٗرڄ إىل اربرذ ايٛيٞ ، ٚإ ر ٖٛ َٛد٘ إىل إٔ ٜهٕٛ   غ  اهلل مبجرب١ إٔ 

                                                           
 أٔظز لٌازِع ألحىزَ لٌمزآْ لٌىزٌُ  - ۱
 ۱53     4تفظٍز لٌطدزي : ج  – ۱
 ۱50     ٢  فتح لٌمذٌز : ج  9٢3     ٢  أٔظز : لٌىشزف ج  ۱٢۱داللئً لعإجازس :    – ۱
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ُٴ ٚقد ٜسد نريو يف دكدِٜ يؿ    ِٖ   املوٸدز بُٗص٠ نُر يف قٛي٘ دارىل :     ٜٳكڃطٹ ِٵ  ٖٴ ٔٴ أځ ْٳشٵ ُٳ١ځ زٳبٿوځ  ٕٳ زٳسٵ ٛ

ٝٳر  ْٵ ٝٳر٠ٹ ايدټ ِٵ ؾٹٞ اسبځ ٗٴ َٳاٹٝػٳتٳ ِٵ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٓٳر بٳ ُٵ ل دكدّ أدا٠ ا٫ضتؿٗرّ ع٢ً ا٫ضِ أؾرد اٱْهرز ايداٍ ع٢ً  ( 32) ايصمسف  قځطٳ

ٍ   0ايتذٌٗٝ ٚايتاذس َٔ إعساضِٗ ٚذبهُِٗ ٚإٔ ٜهْٛٛا ِٖ املدبسٜٔ ٭َس ايٓ ٠ٛ   ثِ ضسو هلرا َج٬ڄ سٝاح قار

:   عبٔ قطُٓر بِٝٓٗ َاٝػتِٗ يف اسبٝر٠ ايدْٝر ٚزؾآر باطِٗ ؾٛم با  دزدرت   ل أٟ : أؾكسْر قَٛارڄ ٚأغٓٝٓار   

ٖٓار   –إىل إٔ دكادِٜ ا٫ضاِ     ۱قَٛرڄ ، ؾ ذا   ٜهٔ أَس ايدْٝر إيِٝٗ ؾهٝـ أَس ايٓ ٠ٛ إيِٝٗ ل أغرز غٝل اي ٬غٝني

رعٌ  ٖٚارا قسٜاس َأ دتٜٚاٌ ايصطبػاسٟ يٰٜا١ ايهسوا١ ، ٜكاٍٛ         ع٢ً صٝػ١   ٜؿاٌ   ، أؾرد اٱْهرز إٔ ٜهٕٛ ايؿ –

ايصطبػسٟ : ) ٖرٙ اهلُص٠ يٲْهرز املطتكٌ بريتذٗٝاٌ ٚايتاذاس َأ اعرتاضاِٗ ٚذبهُٗاِ ، ٚإٔ ٜهإٛ املادبسٜٔ        

زدا٘  ٭َس ايٓ ٠ٛ ، ٚايتخ  هلر َٔ ٜوً  هلر ، ٜٚكّٛ بٗر ٚاملتٛيني يكط١ُ زمح١ اهلل اييت ٜت٫ٖٛر إ٫چ ٖٛ ب رٖس قد

ؾ ٕ اهلل عاص ٚداٌ ٖاٛ ايارٟ قطاِ بٝآِٗ َاٝػاتِٗ ٚقادزٖر ٚدباس أسٛاهلار دادب  اياار  بٗار ، ٚياٛ                0ٚبريؼ سهُت٘ 

ٚنًِٗ اهلل إىل أْؿطِٗ ٫ِٖٚٚ ددب  أَسِٖ يطرعٛا ًٖٚهٛا ، ٚإذا نرْٛا يف دادب  َاٝػاتِٗ يف اسبٝار٠ ايادْٝر     

  1ٛ زمح١ اهلل ايهرب٣ (لع٢ً ٖرٙ ايوؿ١ ، ؾُر ظٓو يف ددب   أَٛز ايدٜٔ ايرٟ ٖ

 اسبهِ ايتكدِٜ يًتخوٝص أٚ دك١ٜٛ
 بني ع د ايكرٖس ٚايطٳاااااهرنٞ

ٜس٣ ع د ايكرٖس أْ٘ إذا دكدّ املطٓد إيٝ٘ ع٢ً مربٙ ايؿاًٞ ، ٚنرٕ ٚايٝرڄ سبسف ايٓؿٞ ، ؾ ْا٘ ٜؿٝاد قواس ْؿاٞ       

ٚضٛا٤ نرٕ املااسف َظٗاساڄ أٚ َطاُساڄ ل  أَار     اشبرب عًٝ٘ ٚدٗرڄ ٚاسداڄ ، ضٛا٤ نرٕ املطٓد إيٝ٘ َاسؾرڄ أٚ َٓهچساڄ ،  

إذا   ٜهٔ املطٓد إيٝ٘ ٚايٝرڄ سبسف ايٓؿٞ ، ٚنرٕ مربٙ ؾاًٝرڄ ، ٚ  ٜهٔ ْهاس٠ ؾ ْا٘ ٜاتدٞ يًتخواٝص ، إٕ نارٕ      

املخرطاااس سهاااِ عًااا٢ مااا٬ف سهُاااو ، ٚيًتكٜٛااا١ إٕ   ٜهااأ يااا٘ ٖااارا اسبهاااِ ، ٚاملسداااع يف ذياااو إىل ايكاااسا٥ٔ    

ٛ      ٚاملكرَرت أَر إذا نارٕ ْها   عني : ربواٝص ازبآظ ٚربواٝص    س٠ ؾ ْا٘ يًتخواٝص قڀاارڄ ، إ٫ أْا٘ ٜتٓاٛع إىل ْا

 :  1ٚاغرت  ايطهرنٞ يف إؾرد٠ ايتكدِٜ ا٫متورص أَسٜٔايادد ، 

ا٭ٍٚ:  إٔ جيٛش دكدٜس نْٛ٘ يف ا٭صٌ َ٪مساڄ ، بتٕ ٜهٕٛ ؾرع٬ڄ يف املا٢ٓ ، نكٛيو:  أْر قُازٴ ، ؾ ْا٘ جياٛش إٔ    

 ع٢ً إٔ   أْر   دتنٝد يًؿاٌ ايرٟ ٖٛ ايتر٤ يف    قُزٴ   ؾكڂدٿّ    أْر    ٚدٴاٌ َ تدأل   دكدز أصً٘:   قُزٴ أْر  

ٜٴكدز نْٛ٘ ناريو ، ؾا ٕ اْتؿا٢ ايجارْٞ دٕٚ ا٭ٍٚ ، نرملجارٍ املارنٛز إذا أداسٟ عًا٢ ايظارٖس           -ايجرْٞ:  أْ٘ 

ٚداتم  ل أٚ اْتؿا٢ ا٭ٍٚ ، باتٕ ٜهإٛ     ٖٚٛ إٔ ٜكدز ايه٬ّ َٔ ا٭صٌ َ ٓٝرڄ ع٢ً امل تدأ ٚاشبرب ، ٚ  ٜكدز دكادِٜ  

ٛٿٟ اسبهِل   امل تدأ اعرڄ ظرٖساڄ ; ؾ ْ٘ ٫ ٜؿٝد إ٫چ دك

                                                           
 ۱٢٢أٔظز لٌذاللئً      – ۱
 211ْ    9لٌىشزف : ج   - ۱
 ٢3۱ِفتزح لٌعٍَٛ :     - ۱
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ٚاضتج٢ٓ املٓهډس ، نُر يف عبٛ :   زدٌ در٤ْٞ   بتٕ قدز أصً٘   در٤ْٞ زدٌ    ٫ ع٢ً إٔ   زدٌ   ؾرعٌ دار٤ْٞ    

ٛٳ٣    نُار قٝاٌ يف قٛيا٘ داارىل :     ، بٌ ع٢ً أْ٘ بدٍ ايؿرعٌ ايرٟ ٖٛ ايطاُ  املطاترت يف   دار٤ْٞ       ٓٻذٵا ٚٳأځضٳاسټٚا اي

ُٴٛا  ًځ ٔٳ ظځ ، إٕ   ايارٜٔ ظًُاٛا   بادٍ َأ اياٛاٚ يف   أضاسٚا   ٚؾاسم بٝٓا٘ ٚباني املاسؾا١ بتْا٘ ياٛ                (3)ا٭ْ ٝار٤   ايډرٹٜ

ٜكاادز ذيااو ؾٝاا٘ اْتؿاا٢ ربوٝواا٘ ; إذ ٫ ضاا س يتخوٝواا٘   ضااٛاٙ   ، ٚيااٛ اْتؿاا٢ ربوٝواا٘   ٜكااع َ تاادأ ،           

 ف املاسٸف ; يٛدٛد غس  ا٫بتدا٤ ؾٝ٘ ، ٖٚٛ ايتاسٜـل خب٬

 : 1م٬ف بني َرٖس ع د ايكرٖس َٚرٖس ايطهرنٞ

ؾه٬ّ ايطهرنٞ طبريـ ملر ذنسٙ ع د ايكرٖس ;  ٭ٕ ظرٖس ن٬ّ ايػٝل ؾُٝر ًٜٝ٘ سسف ايٓؿٞ ; ايكڀع بتْا٘    

َٴطااُساڄ نااارٕ أٚ َظٗااساڄ ، َاسؾاارڄ أٚ َٓهاااساڄ ، َاأ غاا  غااا        س  ، يهٓاا٘   وجااٌ إ٫ڄ برملطاااُس ل    ٜؿٝااد ايتخوااٝص 

ٚناا٬ّ ايطااهرنٞ صااسٜ  يف أْاا٘ ٫ ٜؿٝاادٙ إ٫ إذا ناارٕ َطااُساڄ ، أٚ َٓهااساڄ بػااس  دكاادٜس ايتااتم  يف ا٭صااٌ ل       

ؾٓشٛ :   َر شٜد قرّ   ٜؿٝد ايتخوٝص ع٢ً إط٬م قٍٛ ايػٝل ، ٫ٚ ٜؿٝدٙ ع٢ً قٍٛ ايطهرنٞ ل ٚعبٛ   َار أْار   

َڀًكرڄ ، ٚع٢ً قٍٛ ايطهرنٞ بػس ل ٚظرٖس ن٬ّ ايػٝل إٔ املاسف إذا   ٜكاع   قُزٴ   ٜؿٝدٙ ع٢ً قٍٛ ايػٝل 

بااااد  ايٓؿاااٞ  ٚماااربٙ  َج اااز  أٚ َٓؿاااٞ ; قاااد ٜؿٝاااد ا٫متوااارص ، َطاااُساڄ نااارٕ أٚ َظٗاااساڄ ، يهٓااا٘   وجاااٌ إ٫   

عااٌ بريطااُ  ل ٚناا٬ّ ايطااهرنٞ صااسٜ  يف أْاا٘ ٫ ٜؿٝااد إ٫ املطااُس ، ؾٓشااٛ   شٜااد قاارّ   قااد ٜؿٝااد ا٫متواارص   

 إط٬م قٍٛ ايػٝل ، ٫ٚ ٜؿٝد عٓد ايطهرنٞ ل 

ٜٳطٵاٳ٢  َٚٔ أضساز ايتكدِٜ َر ٚزد يف قٛي٘ عص ٚدٌ:     ٌٷ  ٓٳ١ٹ زٳدٴ ٔٵ أځقڃوٳ٢ املځدٹٜ َٹ ، ٚقٛي٘ دارىل:   (40)ٜظ    ٚٳدٳر٤ٳ 

  ٜٳطٵاٳ٢ ٓٳ١ٹ  ٔٵ أځقڃوٳ٢ املځدٹٜ َٹ ٌٷ   ل (19)ايكوص  ٚٳدٳر٤ٳ زٳدٴ

ٖٚااٛ    –عًٝاا٘ ايطاا٬ّ -سدااٌ ، ؾُاأ ٖااٛ ذ ايسدااٌ  اياارٟ  يف ايكوااص َارصااس ملٛضاا٢ دٓرٚيااز اٯٜتاارٕ قواا١  اي  

َ٪َٔ  َٔ  آٍ  ؾسعٕٛ ، ٚامتًـ املؿطسٕٚ ٚاحملدثٕٛ يف اع٘ ، ٚعًِ َ ُٗرت ايكسإٓ َسدا٘ ايٓكاٌ احملا  ٫ٚ   

              ٘ َا٪َٔ ٫   صبرٍ يًسأٟ ؾٝ٘ : ٚاماسز ابأ أباٞ سار  َأ طسٜال ابأ إضاشرم أْا٘ ااارٕ ل ٚقارٍ اياداز قڀال:  إْا

  –ٜاسف إ٫ برضِ اارٕ ل ٚقرٍ ايطًٗٝٞ:  اارٕ أص  َر قٝاٌ ؾٝا٘ ل  ٚقٝاٌ إْا٘ سارب ٚأْا٘ س ٝاس ٚأْا٘ سصقٝاٌ          

ٓٳ١ٹ ٚقٛي٘:  2 –عًٝ٘ ايط٬ّ -أَر َ٪َٔ ضٛز٠ ٜظ ؾٗٛ س ٝس ايٓذرز ، ٖٚٛ يف عوس عٝط٢  ٔٵ أځقڃوٳ٢ املځدٹٜ ( يف َٹ

 اياسب١ٝ حيتٌُ ث٬ث١ أٚد٘:

 ٔ أقو٢ املد١ٜٓ صؿ١ يسدٌ أسدٙ:  إٔ ٜهٕٛ َ-

 ايجرْٞ: إٔ ٜهٕٛ ص١ً زبر٤ -

 ايجريح: إٔ ٜهٕٛ ص١ً يٝطا٢ -

                                                           
 ۱22لعإٌضزح :     - ۱
 ٢13لٌدز٘زْ فً ِتشزبٗ لٌمزآْ :     - ٢
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ٚا٭ ظٗااس يف ٖاارٙ ايطااٛز٠    ايكوااص    إٔ ٜهاإٛ ٚصااؿرڄ ، ٚيف         ٜااظ   إٔ ٜهاإٛ صاا١ً ل ٚموااز ايكوااص            

ٌٳ بريتكدِٜ يكٛي٘ ق ً٘:  ٓٳ١ځ  ٚٳدٳمٳ ًځ١ٺ   املځدٹٜ ًځ٢ سٹنيڇ غځؿڃ ٗٳ عٳ ًٹ ٖٵ ٔٵ أځ ٕڇ   رَٹ ًځر ٜٳكڃتٳتٹ ٔڇ  ٝٵ ًځ ٗٳر زٳدٴ ٛٳدٳدٳ ؾٹٝ ،    (15) ايكوص  ؾځ

ثِ قرٍ:   ٚدر٤ زدٌ   ل  ٚمٴوز ضٛز٠   ٜظ   بكٛي٘:   ٚدر٤ َٔ أقواٞ املدٜٓا١ زداٌ   : ملار دار٤ يف ايتؿطا  أْا٘        

 ل  1نرٕ ٜا د اهلل يف د ٌ ، ؾًُر عع مرب ايسضٌ ضا٢ َطتاذ٬ڄ 

ٍٳ زٳدٴ ٚيف قٛي٘ دارىل:   ًڄر ٚٳقځر ٕٳ زٳدٴ ًڂٛ ٘ٴ أځدٳكڃتٴ ْٳ ِٴ إڇوٳر ٜٳهڃتٴ ٕٳ  ٛٵ ٍڇ ؾٹسٵعٳ ٔٵ آځ َٹ ٔٷ  َٹ َٴ٪ٵ ، ٜاِٖٛ ايتاتم  ما٬ف     (28)غرؾس  ٌٷ 

ٔٵ   َتاًك١ بٝهتِ ص١ً َٓ٘ ، أٟ: ٜهتِ إورْ٘  2املكوٛد َٹ ٛڇِٖ إٔ     ، ؾ ْ٘ يٛ أمس   َٔ آٍ ؾسعٕٛ   عٔ ٜهتِ    يتٴ

ٜٴؿِٗ إٔ ذيو ايسداٌ نا   رٕ َآِٗ ،   َأ آٍ ؾسعإٛ    َاع إٔ املاساد ذياو ملصٜاد ايآرٜا١ با٘ ل          َٔ آٍ ؾسعٕٛ ، ؾ٬ 

٭ٕ قٛي٘   َٔ آٍ ؾسعٕٛ    ْااز يااا   زداٌ َا٪َٔ   ،  ٚقٛيا٘:  ) ٜهاتِ إورْا٘ ( ْااز يااا ) زداٌ َا٪َٔ ( ،  ) ٖٚارإ             

إورْا٘   عًا٢   ايٓاترٕ َتهرؾ٦رٕ يف ايسد ا١ ؾًاٝظ أسادُٖر أٚىل بريتكادِٜ َأ اٯماس ، يهأ دكادِٜ قٛيا٘:   ٜهاتِ           

قٛيااا٘:   َااأ آٍ ؾسعااإٛ   ٜاااِٖٛ إٔ ازبااارز  ٚاباااسٚز  يف  اٯٜااا١ َتاًكااارٕ بؿااااٌ   ٜهاااتِ   َاااع  إُْٗااار  َتاًكااارٕ         

 ل3مبشرٚف ٖٛ صؿ١  ياا   زدٌ َ٪َٔ    ؾسؾع دكدوُٗر ٖرا اٱٜٗرّ ، ٚدر٤ اي ٝرٕ ضًُٝرڄ ٚاضشرڄ (

ملا٢ٓ املساد ، ٚذبكٝل ب٬غ١ ازب١ًُ َٔ م٬ٍ إعارد٠ دٛشٜاع   ٖٚهرا ًٜاس ايتكدِٜ ٚايتتم  دٚزاڄ برزشاڄ يف  إٜورٍ ا 

ا٭يؿرظ مبر ٜتٓرضس َع ايد٫ي١ املڀًٛب١ يد٣ املتهًِ ٚايطرَع ، بػ  ايٓظس عٔ اي ٓر٤ ا٭صًٞ ) نُر َاس  بٓار   

َاأ ماا٬ٍ اٯٜاارت ( ، اياارٟ ٜػااهٌ يف ٖاارا ازبرْااس زنٝااص٠ أضرضاا١ٝ وهاأ ايااادٍٚ عٓٗاار يتشكٝاال ايػااس  ٚيهاأ    

ضبدد٠ ٫ دبٛز ع٢ً بٓر٤ ازب١ًُ ا٭صاًٞ ، ٫ٚ ذبٝاد عٓا٘ ، ٚايػاس  َأ ذياو نًا٘:  ايٛقاٛف عًا٢          مبكرٜٝظ 

أضساز ٖرا ايتكدِٜ َٚر ٜػ  إيٝ٘ ، ست٢ ْؿِٗ َار ٜطٶاسٙ يٓار اهلل َأ اياًاِ ل ٭ٕ ن٬َا٘ عاص ٚداٌ قارٍ ؾٝا٘ أٖاٌ            

ٚيٝظ برهلصٍ ل َٔ سهِ ب٘ عدٍ ، َٚأ   اياًِ:  ؾٝ٘ مرب َر ق ًٓر ، ْٚ ت َر بادْر ، ٚسهِ ؾُٝر بٝٓٓر ، إْ٘ ايؿوٌ

ٖٴدٟ، َٚٔ عٌُ ب٘ ظؿس ْٚرٍ ايجٛاو ٚايسضر َٔ اهلل ٖٚٛ غر١ٜ نٌ َطًِ ل   ضرز عًٝ٘ 

 دكدِٜ َتاًكرت ايؿاٌ عًٝ٘

 :)أ( دكدِٜ املؿاٍٛ ع٢ً ايؿاٌ

ٍٛ َٚجاٌ ذياو   ٜكود مبتاًكرت ايؿاٌ : ايصَرٕ ٚاملهرٕ ايرٟ ٜكع ؾُٝٗر ايؿاٌ ، ٚازبرز ٚابسٚز ٚاسبرٍ ٚاملؿاا  

قٛيااو:    ضبُاااداڄ أنسَااازٴ   ٚا٭صاااٌ ،   أنسَااازٴ ضبُاااداڄ   ، ؾااا ٕ يف قٛياااو بريتكااادِٜ   ضبُاااداڄ أنسَااازٴ     

ربوٝورڄ حملُد بريهسّ دٕٚ غ ٙ ، ٚذيو خب٬ف قٛياو   أنسَازٴ ضبُاداڄ   ، ٭ْاو إذا قادَز ايؿااٌ نٓاز        

مرياداڄ أٚ عًٝارڄ أٚ غ ُٖار ل ؾتكادِٜ املؿااٍٛ       برشبٝرز يف إٜكرع ايهسّ ع٢ً أٟ َؿاٍٛ غا٦زٳ ، باتٕ دكاٍٛ : أنسَازٴ    

ع٢ً ايؿاٌ ٖٓر قود ب٘ امتورص٘ ب٘ ، أٟ امتورص ضبُد دٕٚ غ ٙ برٱنساّ ل ٚقد ٜتدٞ ٖرا ايتكدِٜ يٓؿٞ 

                                                           
 ٢13لٌّصذر لٌظزبك :     - ۱
 592  ٚلٔظز وذٌه : ِعاُ لٌدالغة :    ٢01لٔظز : لعإٌضزح       - ٢
 935 - 932لٌدالغة لٌعزبٍة : جدذلٌزحّٓ حدٕىٗ :     - 9
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اعتكرد غ  صشٝ  ، ٜكٍٛ صرسس املؿترذ ، ) إٔ ٜهٕٛ ٖٓرى َٔ اعتكد أْو عسؾز إْطارْرڄ ٚأصارو يهأ أمڀات ،     

ل ؾهاتٕ ايكر٥اٌ جيُاع إىل     1  شٜاد ، ٚأْاز دكواد زدٙ إىل ايواٛاو ؾتكاٍٛ : شٜاداڄ عسؾاز(       ؾرعتكد ذيو اٱْطارٕ غا  

 بصٜدل-أٟ املاسؾ١-ْؿٞ ا٫عتكرد ربوٝص ايؿاٌ

ٜسٕٚ أْ٘ إذا قدّ املؿاٍٛ ع٢ً  ايؿاٌ ، نرٕ دكدو٘ يًكوس  غري رڄ ل  ؾ ذا  قًزٴ:   شٜاداڄ  ضاسبزٴ    1عًُر٤ اي ٬غ١  

طاسو   سرصاٌ با٬ غاو ، ٚإٔ املخرطاس ٜاس٣  أْاو ضاسبز  غا    شٜاد   ، ؾارتد عًٝا٘               ، أؾرد  ايرتنٝاس  إٔ   اي 

بتْو ضسبز شٜداڄ ، ٚ  دطسو غ ٙ ، ٚدكٍٛ يتتنٝدٙ ٚدكسٜسٙ :   شٜداڄ ضسبزٴ ٫ غا ٙ   ل ٚناريو إذا قًاز:      

شٜاداڄ ، ؾتٓؿاٞ    َر شٜداڄ ضسبزٴ   ، أؾرد ايرتنٝس إٔ   ايطسو   سرصٌ ب٬ غو ، ٚإٔ املخرطس ٜصعِ أْو ضسبز

ايطسو عٔ   شٜد   ، ٚدج تا٘ يػا ٙ بتكادِٜ املؿااٍٛ ، ٚإٜكرعا٘ بااد ايٓؿاٞ ، ٚياريو ٫ ٜوا  إٔ دكاٍٛ:   َار شٜاداڄ             

ٜؿٝد إث رت ايطسو ٚاقارڄ عًا٢ غا    شٜاد   ، ٚاياڀاـ      ضسبزٴ ٫ٚ غ ٙ   ، ٭ٕ دكدِٜ ا٫ضِ ٚإٜكرع٘ باد ايٓؿٞ ،

 ٜؿٝد عدّ ٚقٛع٘ ع٢ً غ ٙ ، ؾٝتٓرق  َر أؾردٙ ايتكدِٜ ل

ْٳطٵتٳاٹنيٴؾؿٞ قٛي٘ دارىل:    ٜٻرىځ  ٚٳإڇ ْٳاٵ ٴدٴ  ٜٻرىځ  ، أڂمس ايؿاٌ ٚقڂدّ املؿااٍٛ با٘ ، ٖٚارا ايتكادِٜ ٜؿٝاد       (5) ايؿرذب١   إڇ

 : 11و َرٖ رٕا٫متورص ، ٚيهٔ يًاًٟٛ يف ذي

ا٭ٍٚ: إٕ دكادِٜ املؿااٍٛ إ اار نارٕ َأ أدااٌ ا٫متوارص ، ٖٚاٛ اياارٟ أغارز إيٝا٘ ايصطبػااسٟ يف دؿطا ٙ ، ٖٚااٛ           

زأٟ  أنجااس عًُاار٤ اي ٝاارٕ ، ٚذيااو ٭ٕ املؿاااٍٛ إذا دكاادّ يااصّ ا٫متواارص نُاار قًٓاار    شٜااداڄ ضااسبزٴ   ، ٚ٭دااٌ      

ٔٳ      ٚعًا٢ ٖارا ٚزد قٛيا٘ داارىل:     ذيو دهٕٛ ايا ارد٠ طبتوا١ بارهلل داارىل ٭داٌ ايتكادّ ،        َٹا ٔٵ  ٚٳنڂا ٌڇ اهللځ ؾځرعٵ ٴادٵ  بٳا

ٔٳ ل ٚ  ٜكٌ   بٌ اع د اهلل   ٭دٌ ا٫متورص ، ٚع٢ً ٖرا حيٌُ قٛي٘ دارىل:   إٜرى ْا د (66)ايصَس   ايػٻرنٹسڇٜ

ٝٳاٵ ٴادٴٚا  ٚإٜارى ْطاتاني   ؾتكدَا٘ َأ أداٌ ا٫متوارص ، ٖٚارا ؾٝا٘  ْظاس يكٛيا٘ داارىل :             ًڃ ٝٵازٹ    زٳوٻ  ؾځ   ٖٳارٳا اي ٳ

ٝٵ٦ٶر     دٴػٵاسڇنڂٛا   ٚٳيځار   اهللځ  ٚٳاعٵ ٴادٴٚا   ل ٚقٛي٘ داارىل:  (3)قسٜؼ  ٘ٹ غٳا  ٚٳاعٵ ٴادٵ زٳبٻاوځ     ل ٚقٛيا٘ عاص ٚداٌ:    ( 36)ايٓطار٤   بٹا

 (99)اسبذس  ِٵ ٜرت ، ٚيٛ نرٕ ايتكدِٜ َٔ أدٌ ا٫متورص يٛدس دكدو٘ يف ٖرٙ اٯ (77)اسبر    ٚٳاعٵ ٴدٴٚا زٳبٻهڂ

 نًٗر ، ؾًُر ٚزد َ٪مساڄ عٔ ايؿاٌ ٚاملا٢ٓ ٚاسد بڀٌ َر قري٘ل

ثرْٝرڄ: إْ٘ إ ر دكدّ َٔ أدٌ املػرن١ً يس٩ٚع اٯٟ ، َٚساعر٠ سطٔ ا٫ْتظارّ ، ٚادؿارم أعذارش ايهًاِ ايطاذا١ٝ ،      

،  ٭ٕ ق ًاا٘   َريااو ٜااّٛ اياادٜٔ   ؾًااٛ قاارٍ ْا اادى ْٚطااتاٝٓو ، ياارٖ ز دًااو ايڀاا٠ٚ٬ ، ٚيصايااز دًااو ايارٚباا١  

 ٖٚرا غ٤ٞ حيهٞ عٔ با  عًُر٤ اي ٝرٕ ٚامترزٙ ابٔ ا٭ث ل

أَر ؾُٝر ٜتاًل بتكدِٜ ) إٜرى ْا د ( ع٢ً ) إٜرى ْطتاني ( ؾؿٞ ٖارٙ اٯٜا١ قاسٕ ا٫ضاتار١ْ بريا ارد٠ ، يٝذُاع         

١ْ ، بني َر ٜتكسو ب٘ ايا رد إىل زبٗاِ ٚباني َار ٜڀً ْٛا٘ ٚحيتاردٕٛ إيٝا٘ َأ دٗتا٘ ل ٚقادّ ايا ارد٠ عًا٢ ا٫ضاتار            

                                                           
  993زوً    : ِفتزح لٌعٍَٛ   لٌظى - ۱
 ٢04  لعإٌضزح  :  994  لٌّفتزح :  :  ۱٢۱لٔظز : داللئً لعإجازس :    - ۱
  14-11لٌطزلس :  :  -۱
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ل بُٝٓار   1ٚذيو نُار ٜكاٍٛ ايصطبػاسٟ : ) ٭ٕ دكادِٜ ايٛضا١ًٝ ق اٌ طًاس اسبردا١ يٝطاتٛد ٛا اٱدربا١ إيٝٗار(           

ٜٴكادّ أٚ         ٜس٣ ايڀربٟ إٔ: )   إٜرى ْطتاني   إذا قڂدَز ع٢ً   إٜرى ْا اد   ا٭َاس عٓادٙ ضاٛا٤ ، أٟ جياٛش عٓادٙ إٔ 

قارٍ :   ملار نارٕ َاًَٛارڄ إٔ ايا ارد٠ ٫ ضا ٌٝ         ٜٴ٪مس نٌ َٔ ازبًُتني ٚيأ ٜؿطاد املآا٢ ، ٚٚضا  ذياو عٓادَر      

يًا د إيٝٗر إ٫ڄ مبا١ْٛ َٔ اهلل داٌ ثٓار٩ٙ ، ٚنارٕ ضبار٫ڄ إٔ ٜهإٛ ايا اد عرباداڄ إ٫ ٖٚاٛ عًا٢ ايا ارد٠ َاارٕ ، ٚإٔ            

ٜهٕٛ َارْرڄ عًٝٗر إ٫ڄ ٖٚاٛ ؾرعاٌ   نارٕ ضاٛا٤ دكادِٜ َار قادّ َٓٗار عًا٢ صارس ٘ نُار ضاٛا٤ قٛياو يًسداٌ إذا               

ٞٶ ، ؾكادَزٳ ذناس قطار٤ سردتااو إذ          قطا٢ سردتاو   ؾتسطأ إيٝاو يف قطاار٥ٗر : قطاٝزٳ سارديت ؾتسطآزٳ إياا

ٞٶ ؾكطاٝزٳ ساارديت ، ؾكاادَزٳ ذناس اٱسطاارٕ عًاا٢ ذناس قطاار٤ اسبرداا١ ، ٭ْا٘ ٫ ٜهاإٛ قرضااٝرڄ        قًازٳ: أسطاآزٳ إياا

  ٌ ايًااِٗ  سردتااو إ٫ڄ ٖٚااٛ إيٝااو ضبطاأ  ،  ٫ٚ  ضبطاآرڄ إ٫ڄ ٖٚااٛ  سبردتااو قاار ڈ ، ؾهااريو ضااٛا٤ قااٍٛ ايكر٥اا

 ل1إٜرى ْا د ؾتعٓر ع٢ً ع رددو ، ٚقٛي٘ ايًِٗ أعٓر ع٢ً ع رددو ؾ ْر إٜرى ْا د (

ٚايصطبػااسٟ ًٜشاا  إٔ َٛقااع ايهًُاا١ قااد ٜااتػ  يف آٜااتني ؾٝكاادّ املتااتمس ثااِ ٜاا٪مس املتكاادّ ، ثااِ ٜكااـ يٝتتَااٌ      

      ٔ َساعاار٠ موٛصاا١ٝ   ٜٚطتهػااـ ايطااس ٚزا٤ ٖاارا ايااادٍٚ ، َطااتاٝٓرڄ بطااٝرم اٯٜاا١ ٚايػااس  َٓٗاار ل ٫ٚبااد يٓاار َاا

ايكسإٓ ٚعظ١ُ أضسازٙ ٚقدضا١ٝ د٫يا١ دسانٝاس وًا٘ ، ٭ٕ عكٛيٓار قرصاس٠ عأ بًاٛؽ َارْٝا٘ ٚمؿرٜارٙ ل ؾتكادِٜ            

 ايا رد٠ ع٢ً ا٫ضتار١ْ ، دكدِٜ يًٛض١ًٝ ق ٌ طًس اسبرد١ ، ٚذيو أظب  يف دٛقع سوٛهلرل

 )و( دكدِٜ ازبرز ٚابسٚز:

 ايااسمحٔ ايااسسِٝ ( ، ؾاااا   بطااِ   داارز ٚصبااسٚز ، ٫ٚبااد ياا٘ َاأ ؾاااٌ  َاأ يڀاار٥ـ َاار داار٤ يف ايتٓصٜااٌ : ) بطااِ اهلل  

ٜتاًااال بااا٘ ، ٖٚااارا ايؿااااٌ دكااادٜسٙ : )أدًاااٛ( ، أٟ: بطاااِ اهلل أقاااسأ ، أٚ بطاااِ اهلل أدًاااٛ ، ٚإ ااار قڂااادٳٸز َتاااتمساڄ ، يٝؿٝاااد    

هلل أبادأ ٫ برضاِ   ايتخوٝص ، ؾٗٛ زد ع٢ً ايرٜٔ ٜ د٩ٕٚ أعُرهلِ بػا  اضاِ اهلل د ارزى ٚداارىل ، ؾارملا٢ٓ: برضاِ ا      

أسد غ ٙ ، ؾكدّ ازبرز ٚابسٚز ، ٚذيو يتخوٝو٘ بر٫بتدا٤ َٔ دٕٚ غ ٙ ملر يف ذيو َٔ ايتربى ٚايتاظِٝ ل 

ٜكاٍٛ ايصطبػاسٟ :)ؾاا ٕ قًازٳ:   قاادزت احملارٚف َتااتمساڄ ذ قًازٴ: ٭ٕ ا٭ٖااِ َأ ايؿاااٌ املتاًډال باا٘ املتاً الٴ باا٘ ،         

ِ ، ؾٝكٛيٕٛ : برضاِ ايا٬ت ، ٚبرضاِ ايااص٣ ، ؾٛداس إٔ ٜكواد املٛسٸاد َآا٢         ٭ِْٗ نرْٛا  ٜ د٩ٕٚ بتعر٤  آهلتٗ

ْٳاٵ ٴادٴ    امتورص اضِ اهلل عص ٚدٌ بر٫بتدا٤ ، ٚذيو بتكدو٘ ٚدتم  ايؿاٌ( ، نُار يف قٛيا٘ داارىل:     ٜٻارىځ    إڇ

ِڇ اهللٹ  سٝاح صااسذ بتكادِٜ ايؿاااٌ إزاد٠ ي٬متوارص ل ٚاياديٌٝ عًٝاا٘ قٛيا٘:      (5)ايؿرذبا١   ٖٳر بٹطٵاا َٴسٵضٳاار ٚٳ ٖٳار    َٳذٵسٳا

(41)ٖااٛد 
ل أٟ: إدسا٩ٖاار  صبساٖاار َٚسضاارٖر  برضااِ  اهلل  ٫  بٗ ااٛو  ايسٜاارذ ٚإيكاار٤  املسضاار٠  نُاار  ٜتُٖٛاا٘ أٖااٌ      1

 اياسفل  

                                                           
 90   :  ۱لٌىشزف : ج - ۱
 40    :  ۱تفظٍز لٌطدزي   ج - ۱
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ًځالٳ     ٚيف قٛي٘ عص ٚدٌ :    ِڇ زٳبٿاوځ ايډارٹٟ مٳ  قادّ يف ٖارٙ اٯٜا١ ايؿااٌ )اقاسأ( ٚ  ٜكادّ ازبارز        (1)اياًال    اقڃسٳأڃ بٹرضٵا

ٚابسٚز    برضِ   نُر ٖاٛ اسبارٍ يف ا٭َجًا١ ايطاربك١ ، ٚذياو ٭ٕ املآا٢ املاساد ٖٓار ٖاٛ داظاِٝ غاتٕ ايكاسا٠٤ ،             

ل  2ٚعًٝٗر َداز ايه٬ّ ل قرٍ ايصطبػسٟ: ) دكدِٜ ايؿاٌ أٚقع ، ٭ْٗر أٍٚ ضٛز٠ ْصيز ، ؾهرٕ ا٭َس بريكسا٠٤ أِٖ (

اقسأ   ع٢ً َا٢ٓ أؾاٌ ايكسا٠٤  ٚأٚددٖر ،  عًا٢  عباٛ  َار      ٚأضرف ايطهرنٞ : ) ؾريٛد٘ ؾٝ٘ عٓدٟ إٔ حيٌُ :  

ٜٴاڀٞ ٚوٓاع (  ٜٴشتُاٌ عًا٢ اياُاّٛ ٖٚاٛ باٝاد ل َٚأ أَجًا١  دكادِٜ ازبارز             1دكدّ  يف قٛهلِ : ؾ٬ٕ   ٜاال إذا   

َٴٛزٴ  اهللٹ  ٚٳإڇيځ٢  ٚابسٚز  قٛي٘  عص ٚدٌ: يواؿ١ عًا٢ املٛصاٛف ،    ٖٚارا املجارٍ َأ قواس ا     (44)ا٭ْؿارٍ     دٴسٵدٳعٴ ا٭ڂ

ٖٚااٛ َاأ ق ٝااٌ ا٫متواارص ، ؾتكاادِٜ ازباارز ٚابااسٚز مااص ا٭َااٛز ٚإزدرعٗاار إيٝاا٘ عااص ٚدااٌ دٕٚ غاا ٙ ل َٚجًاا٘        

ِٵ    نااريو قٛياا٘ دااٌ غااتْ٘      ٗٴاا ًځكځ ٚٳمٳ ٔٻ  ًڂااٛا هللٹ غٴااسٳنځر٤ٳ ازبٹاا ، بتكاادِٜ ازباارز عًاا٢ املؿاااٍٛ   (100)ا٭ْااارّ  ٚٳدٳاٳ

ازباٌ هلل ، ٫ إىل َڀًل ازبااٌ ل ؾؿاٞ اٯٜا١ دكادِٜ ٚداتم  ، إذ ا٭صاٌ : ) ازبأ        ا٭ٍٚ ، ٭ٕ اٱْهرز َتٛد٘ إىل 

ل2غسنر٤ ( ، ٚقدّ املؿاٍٛ ايجرْٞ ع٢ً ا٭ٍٚ ، ٭ٕ املكوٛد ايتٛبٝل ، ٚدكدِٜ   ايػسنر٤   أبًؼ يف سوٛي٘ 
 

كااادِٜ دااارز٠ ْطاااتخًص َااأ عسضااآر يٰٜااارت ايطاااربك١ ، إٔ ا٭يؿااارظ ايكسآْٝااا١ دتواااسف ٚؾااال بٓااار٤ ضبهاااِ ، بريت     

ٚبريتتم  أمس٣ ، إذ أْا٘ ٫ ٜتكادّ أٚ ٜتاتمس إ٫چ ملٛداس ٜكتطاٝ٘ املكارّ أٚ ملٓرضا ١ ، ٜهإٛ ايًؿا  ؾٝٗار أْطاس َأ             

غ ٙ ، ٚنريو ٫مت٬ف املكرصد ، ؾٝهٕٛ ايًؿ  ا٭يٝل يف َهرْ٘ ٚا٭ٚىل ع٢ً َآارٙ ، يٝا٪دٟ أضاسازٙ املآٜٛا١     

 اييت ٜكتطٝٗر ايطٝرم يف دق١ ٚإسهرّل

ْس٣ ايكسإٓ ايهسِٜ ، ٫ ٜٓٗر  يف  دسدٝس نًُرد٘  ض٣ٛ  ٖرا املآٗر ايؿال ، ايارٟ ٜكادّ َار ٜكادّ ، ملآا٢          ٖٚهرا 

ْؿُٗااا٘  ٚزا٤  ٚصاااـ ا٭يؿااارظ ،  ٚسهُااا١ ْااادزنٗر َااأ ٖااارا ايٓطاااٝر احملهاااِ املاااتنيل املخااارط ٕٛ يف اٯٜااا١ ا٭ٚىل  

ٔٳ: ،   عبأ ْاسشقهِ   َار  ٜاصٍٚ  با٘           ايؿكسا٤ املكًچني  ايرٜٔ خيػٕٛ ايؿكس ، أٟ : ٫ دكتًاِٖٛ  َأ ؾكاس    بهاِ ؾځشٳطٴا

إ٬َقهااِ    ؾكااسنِ   ثااِ قاارٍ   ٚإٜاارِٖ   أٟ ْااسشقهِ وٝااارڄ ل ٚاملخاارط ٕٛ يف اٯٜاا١ ايجرْٝاا١ ٖااِ ا٭غٓٝاار٤ ، أٟ:         

ٔٳ   عبٔ ْسشقِٗ ٚإٜرنِ  عًا٢    ظأَر ؾُٝر ٜتاًال بتكادِٜ باا  ا٭يؿار       مػ١ٝ ؾكس حيوٌ يهِ بط  ِٗ  ؾځشٳطٴ

ـٳ  ٛز٠ ايٛاسد٠ ، َجٌ ذيو قٛي٘ عص ٚدٌ: با  يف ايط ٝٵ ُٳر٤ٹ نځ ٚٳإڇيځ٢ ايطٻ ًٹكځزٵ  ـٳ مٴ ٝٵ ٌڇ نځ ٕٳ إڇيځ٢ اٱڇبٹ ٓٵظڂسٴٚ ٜٳ ًځر  أځؾځ

ـٳ ضٴااڀٹشٳزٵ  ٝٵاا ٚٳإڇيځاا٢ ا٭ځزٵ ڇ نځ ْٴوٹاا ٳزٵ  ـٳ  ٝٵاا ٍڇ نځ ٚٳإڇيځاا٢ ازبٹ ٳاار (ل ؾُٓرضاا ١ دكاادِٜ اٱبااٌ 20-17)ايػرغاا١ٝ    زٴؾٹاٳاازٵ 

ٌ أقسو إىل اٱْطرٕ إذ ٜتارٌَ َاٗر َ رغس٠ ، ٜٚاتُد عًٝٗار يف سٝردا٘ ، ٚيا٘ َاسؾا١     ع٢ً ايطُر٤ أْطس ، ٭ٕ اٱب

دكاادّ ذنسٖاار ، ٖٚااٛ َاأ باارو ايرتقااٞ َاأ ايطااٌٗ إىل    -ٚاهلل أعًااِ -بٗاار أنجااس َاأ َاسؾاا١ ايطااُر٤ ، يااريو  

و ايواسل ٚيف ذيو ٜطٝـ صرسس ايڀساش : )ؾتَر دكدِٜ اٱبٌ ، ؾ  ار نارٕ ذياو َأ أداٌ إٔ اشبڀارو يًااس       

َٔ أٌٖ اي ٬غ١ ، ؾُٔ أدٌ ذيو نرٕ ا٫ضتذ٤٬ٴ ع٢ً سطس َار ٜتيؿْٛا٘ ٚذياو إٔ ايااسو أنجاس داًٜٛاِٗ يف       

                                                           
 90لٌّصذر لٌظزبك      - ٢
 ٢04  أٔظز: لالٌضزح:    92٢لٌّفتزح      - ۱
 2٢9     ٢ٌىشزف: جل - ٢
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ُټٗاار ْؿااارڄ ٖااٞ اٱبااٌ ، ٭ٕ أنجااس      َاظااِ دوااسؾردِٗ عًاا٢ املٛاغااٞ يف املڀاارعِ ٚامل٬بااظ ٚاملػاارزو ٚاملسانااس ، ٚأع

ًڃل اياظِٝ ، ٚاٱسهرّ اياذٝس ، ؾُٔ أدٌ  املٓرؾع ٖرٙ ٫ دوً  إ٫ڄ ؾٝٗر ع٢ً اياُّٛ ، َع َر امتوز ب٘ َٔ اشبځ

ٛٸزٖر  بريٓظس ؾٝٗر يريو ، ثِ إْ٘ أزدؾٗر برنس ايٓظس يف مًل  ايطُرٚات ، ٚٚد٘  امل١َ٤٬ بُٝٓٗر ، ٖاٛ   ذيو ص

ًځا٢ ، ٚنارٕ ذياو ٫ ٜهإٛ إ٫ڄ بٓاصٍٚ املڀاس َأ                 إٔ قٛاّ ٖارٙ ا٭ْاارّ َٚارد٠ املٛاغاٞ ، إ ار ٖاٛ باريسعٞ ٚأناٌ اشبځ

َع َر امتوٸز ب٘ َٔ ايتتيٝـ اي رٖس ، ٚا٫َتداد اياظاِٝ ، ٚايطٻاا١ ايهًٝا١ ، ؾُأ أداٌ ذياو عكچاس بٗار         ايطُر٤ 

ذنااس اٱبااٌ ، ثااِ أزدف ذيااو باارنس ايٓظااس يف ازب اارٍ َٚاار دطاآُت٘ َاأ اياذر٥ااس اياظُٝاا١ َاأ أدااٌ أْٗااِ إذا      

ٚا٭َاٛاٍ ، ٚأغارز إيٝٗار ملار ؾٝٗار َأ       قادٚا يف ايربازٟ ٚبڀٕٛ ا٭ٚد١ٜ ٫ ٜتَٕٓٛ ايتخڀڊـ هلرٙ ا٭ْارّ ٚايٓؿاٛع  

ٛٳٸٖاار ٚازدؿرعٗاار ، ؾاكځٸااس بٗاار       ايااتشؿڊ  عًاا٢ أَااٛاهلِ ْٚؿٛضااِٗ ، برزدؿرعٗاار ٚنْٛٗاار غااٛاَل ٫ ٜٛصااٌ إيٝٗاار  ياً

 ل  11ذنس ايطُر٤ للل ؾتغرز  اهلل  إىل  ٖرٙ  اياذر٥س  ا٭زبا١  ملر  نرْز  َٔ  أعظِ  اٯٜرت اي رٖس٠ (

ايطاُر٤ ٚا٭ز  يف ْظارّ ، ٚباني َػارٖد ايڀ ٝاا١ ، َٚػارٖد اسبٝار٠ يف ضاٝرم ل سٝاح           ملطرت عسٜط١ دبُاع باني   

دتطع زقا١ ايوٛز٠ هلرا نً٘ ، ع٢ً أضرع َٔ   ايٛسد٠ ايها  ٠   بادٍ ايٛساد٠ ايواػ ٠ ، دٓرضال ؾال بادٜع : )        

ٛاضااا١ ، َاأ  زٜػاا١ دبُااع بااني ايطااُر٤ ٚا٭ز   ٚازب اارٍ  ٚازبُاارٍ ،  يف َػااٗد ٚاسااد ، ساادٚدٙ دًااو اٯؾاارم اي      

اسبٝاار٠ ٚايڀ ٝااا١ ، ٚاملًشااٛظ ٖٓاار ٖااٛ   ايطااخر١َ   َٚاار دًكٝاا٘ يف اسبااظ َاأ اضااتٗٛاٍ ، ٚا٭دااصا٤ َٛشعاا١ بااني         

ا٫دباارٙ ا٭ؾكااٞ يف ايطااُر٤ املسؾٛعاا١ ٚا٭ز  امل طااٛط١ ، ٚا٫دباارٙ ايسأضااٞ بُٝٓٗاار يف ازب اارٍ املٓوااٛب١ ٚاٱبااٌ         

ل ٚ ر ٬ٜس  ٖٓر باني املوٛز 2دع ، يف ا٭غهرٍ ٚا٭سذرّ (ايورعد٠ ايطٓرّ ل ٖٚرٙ دق١ دتمرٖر عني املوٛز امل 

نريو إٔ يٛس١ ط ٝاٝا١ قرعاددرٖر ايطاُر٤ ٚا٭ز  ، ٫ ٜاربش ؾٝٗار َأ ازبُارد إ٫ڄ ازب ارٍ ، ٫ٚ ٜاربش ؾٝٗار َأ            

ا٭سٝر٤ إ٫ڄ ازبُرٍ ، أٚ َر ٖٛ يف سذِ ازبُرٍ ، ٚازبٌُ ٖٛ اسبٝٛإ املٓرضاس ، ٭ْا٘ أيٝاـ ايواشسا٤ ايؿطاٝش١      

،  ٠ايااايت ذبااادٖر ايطاااُر٤ ٚازب ااارٍ ٖٚهااارا نااارٕ ايتواااٜٛس ل ٚأٜااارڄ نرْاااز امل٬سظااارت ؾُسدٖااار ا٭ٍٚ إىل املػااارٖد 

َػاارٖد٠ ٖاارٙ ايًٛساا١ ايڀ ٝاٝاا١ اياايت دٛداا٘ إيٝٗاار ا٭ْظاارز يرتاٖاار بري داٖاا١ املًُٗاا١ ، ٚاسبااظ اي واا  ، َػااٗد       

 ورٍ ط ٝاٞ ٜػسٟ اشبٝرٍ برزب٫ٕٛ ، ٚوًٞ يًخٛاطس يف اهلٝذرٕل

 دّ يف آ١ٜ ٚأڂمس يف أمس٣َر قڂ

ٖرا ايٓٛع ٜٓڀٟٛ ع٢ً نج  َٔ ايدقر٥ل ٚاياذر٥س ، اييت ٫ ٜؿڀٔ إيٝٗر إ٫ڄ َٔ أْرز اهلل بور٥سِٖ ، َٚٓشِٗ   

ق٠ٛ اٱدزاى ٚامل٬سظ١ ل ٭ٕ ا٭يؿرظ ايكسآ١ْٝ دتوسف ٚؾل بٓر٤ ضبهِ ، بريتكدِٜ درز٠ ٚبريتتم  أمس٣ ، إذ إْا٘  

ملٛدس ٜكتطٝ٘ املكرّ ، أٚ ملٓرض ١ ٜهٕٛ ايًؿ  ؾٝٗر أْطس َٔ غا ٙ ل َٚأ ذياو قٛيا٘ عاص      ٫ ٜتكدّ أٚ ٜتتمس إ٫چ 

ٚٳيځا    ٚدٌ:  ٍٷ  ٗٳار عٳادٵ ٓٵ َٹ ٜٴ٪ٵمٳرٴ  ٚٳيځر  ٗٳر غٳؿځرعٳ١څ  ٓٵ َٹ ٌٴ  ٜٴكڃ ٳ ٚٳيځر  ٝٵ٦ٶر  ْٳؿڃظڈ غٳ ٔٵ  ْٳؿڃظٷ عٳ َٶر يځر دٳذٵصڇٟ  ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٚٳادٻكڂٛا  ٓٵوٳاسٴٚ ٜٴ ِٵ  ٖٴا  ر 

  يطٛز٠ قٛي٘ دارىل: ل َٚٔ ْؿظ ا (48)اي كس٠          ٍٷ ٗٳار عٳادٵ ٓٵ َٹ ٌٴ  ٜٴكڃ ٳا ٚٳيځار  ٝٵ٦ٶر  ْٳؿڃاظڈ غٳا ٔٵ  ْٳؿڃاظٷ عٳا َٶر يځر دٳذٵصڇٟ  ٛٵ ٜٳ ٚٳادٻكڂٛا 

                                                           
 ٢19     ٢  لٔظز: بالغة تصزٌف لٌمٛي فً لٌمزآْ لٌىزٌُ   ج 9۱٢-9۱۱     9لٌطزلس : ٌحٍى بٓ حّشة لٌعٍْٛ   ج -  ۱
 ۱٢9لٌتصٌٛز لٌفًٕ فً لٌمزآْ : طٍذ لطب      - ٢
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ٕٳ ٓٵوٳسٴٚ ٜٴ ِٵ  ٖٴ ٚٳيځر  ٗٳر غٳؿځرعٳ١څ  ٓٵؿځاٴ ل دٓٛع اي ٝرٕ يف ٖردني اٯٜتني بتكدِٜ ايػؿرع١ يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل  (123)اي كس٠   ٚٳيځر دٳ

ِ ايادٍ يف ايجر١ْٝ ٚدتم  ايػؿرع١ ، ٭ضساز: ) إ ر قدّ ايػؿرع١ قڀارڄ يڀُع َٔ شعِ إٔ ٚدتم  ايادٍ ، ٚدكدٜ

ا٭ماس٣ ، ٭ٕ ايتكادٜس يف اٯٜاتني َاارڄ: ٫      ١غؿار٩ِٖ عٓاد اهلل ، ٚأمسٖار يف اٯٜا    ّآبر٤ِٖ دػؿع هلِ ، ٚإٔ ا٭صٓر

ّ ايادٍ يف اٯ١ٜ ا٭مس٣ ، يٝهٕٛ يؿ  دك ٌ َٓٗر غؿرع١ ، ؾتٓكاٗر دًو ايػؿرع١ ، ٭ٕ ايٓؿع باد ايك ٍٛ ، ٚقد

 ل 1ايك ٍٛ َكدَرڄ ؾٝٗر (

ُٵدٴ هللٹ  َٚٔ ذيو قٛي٘ دٌ غتْ٘ يف ؾرذب١ ايهترو:   ُٵادٴ   ل ٚيف مر ١ ازبرث١ٝ : ( 1)ايؿرذب١   اسبځ ٘ٹ اسبځ    ؾځًً

ؾهتْا٘ قٝاٌ عٓاد ٚقاٛع     ؾتكدِٜ   اسبُاد   يف ا٭ٍٚ دار٤ عًا٢ ا٭صاٌ ، ٚايجارْٞ عًا٢ دكادِٜ ازباٛاو ،          (36)ازبرث١ٝ 

ٛٳاسٹدٹ  ا٭َس: ملٔ اسبُد ذ َٚٔ أًٖ٘ ذ  ، ؾذر٤ ازبٛاو ع٢ً ذيو ، ْٚظ ٙ: ) ملٔ املًو ايّٝٛ ( ،  ثِ قرٍ:  هللٹ اي

ٗٻرزڇ  ل ( 16)غرؾس    ايكځ

 أض رو ٚأضساز َر قڂدّ يٛ أڂمس

غا٦ٝني ، ٚأسادُٖر ٜهإٛ أؾطاٌ      اعًِ أْ٘ إذا نرٕ َڀًع ايه٬ّ يف إؾرد٠ َآا٢ َأ املاارْٞ ثاِ جيا٧ باادٙ ذناس        

ٍٴ َٓرضا رڄ ملڀًاع ايها٬ّ ، ؾتْاز ٖٗٓار برشبٝارز ، ؾا ٕ غا٦ز قادَز املؿطاٍٛ ، ملار يا٘ َأ                 َٔ اٯمس ، ٚنارٕ املؿطاٛ

املٓرض ١ ملڀًع ايه٬ّ ، ٚإٕ غ٦ز قدَزٳ ايؿرضٌ ملر ي٘ َٔ زد ١ ايؿطٌ ، ٚقد در٤ يف ايتٓصٌٜ دكدِٜ ايطُر٤ ع٢ً 

يطااُر٤ ، ٚنااٌ ٚاسااد َُٓٗاار ذبتاا٘ ضااس ٚزَااص إىل يڀاار٥ـ غسٜ اا١ ، َٚااارٕ عذٝ اا١ ،   ا٭ز  ٚدكاادِٜ ا٭ز  عًاا٢ ا

ؾاًا٢ ايٓارظس إعُارٍ ْظاسٙ يف اضاتٓ رطٗر ، ٚإَاارٕ ؾهاس٠ يف اضاتخسادٗر ، ؾًٝذادٻ ايٓظچارز املُرزضإٛ ، ٚيف ذيااو            

 ؾًٝتٓرؾظ املتٓرؾطٕٛ ل ٚيريو أض رو ٚأْٛاع٘ َتادد٠ َٓٗر:

 ايط ل: -1

ًځر٥ٹهځا١ٹ     برعت رز اٱجيرد نتكادِٜ امل٥٬ها١ عًا٢ اي ػاس يف قٛيا٘ داارىل:       ٖٚٛ إَر يف ايصَرٕ ،    ٔٳ املځ َٹا ٜٳوٵاڀځؿٹٞ  اهللڂ 

ٓٻاارعڇ  ٔٳ اي َٹاا ٚٳ ًڄر  ، ٚإ اار قاادّ املًااو يطاا ك٘ يف ايٛدااٛد ل   1ل ؾاا ٕ َاارٖس أٖااٌ ايطاا١ٓ دؿطااٌٝ اي ػااس  (75)اسباار  زٴضٴاا

ٗٳر  ٚدكدِٜ ا٭شٚاز ع٢ً ايرز١ٜ يف قٛي٘ عص ٚدٌ: ٜټ ٓٳردٹاوځ    ٜٳر أځ ٚٳبٳ ٚٳادٹاوځ  ٌٵ يٹتځشٵ ٞټ قڂا ٓٻ ٹ ، ؾا ٕ اي ٓارت    (59)ا٭ساصاو   اي

ٔٸ بطا١ َٓا٘   ٕ     -صا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ     -أؾطٌ َٔ ا٭شٚاز ، يهْٛٗ ل  2ٚإ ار قادّ ا٭شٚاز ، ٭ْٗأ أضا ل بريصَار

ّٷ  ٚدكدِٜ ايطٿ١ٓ ع٢ً ايّٓٛ يف قٛي٘ دٌ غتْ٘:  ٛٵ ْٳ ٚٳيځر  ٓٳ١څ  ٙٴ ضٹ ٭ٕ اياارد٠ يف اي ػاس إٔ دتمار     (٠255 )اي كس يځر دٳتڃمٴرٴ

 ل 3ايا د ايطٿ١ٓ ق ٌ ايّٓٛ ، ؾذر٤ت ايا رد٠ ع٢ً سطس ٖرٙ ايارد٠

ٓټٛزٳ   ٚدكدِٜ ايظًُرت ع٢ً ايٓٛز َجٌ قٛي٘ دارىل:   ٚٳاي ُٳرتٹ  ًڂ ٌٳ ايظڊ ، ٭ٕ ايظًُرت ضربك١ ايٓاٛز   (1)ا٭ْارّ  ٚٳدٳاٳ

ِٵ    يًٓٛز املآٟٛ ، قرٍ دارىل: يف اٱسطرع ، ٚنريو ايظ١ًُ املا١ٜٛٓ ضربك١  ٗٳاردٹهڂ َٻ ٕڇ أڂ ٔٵ بٴڀڂٛ َٹ ِٵ  ٚٳاهللڂ أځمٵسٳدٳهڂ

                                                           
  ۱٢۱لٌدز٘زْ فً ِتشزبٗ لٌمزآْ :    -۱
 ٢1٢     ٢لٔظز : غزللئب لٌمزآْ : ج  - ۱
 ٢93     9زْ : جلٌدز٘  - ٢
 ٢20لٌّصذر لٌظزبك :     - 9
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ٚٳا٭ځؾڃ٦ٹدٳ٠ځ  ٚٳا٭ځبٵوٳرزٳ  ُٵعٳ  ِٴ ايطٻ ٌٳ يځهڂ ٚٳدٳاٳ ٝٵ٦ٶر  ٕٳ غٳ ُٴٛ ًځ ل ؾرْتكر٤ اياًِ ظًُا١ ، ٖٚاٛ َتكادّ بريصَارٕ      (78)ايٓشاٌ    يځر دٳاٵ

ٔڇ      يف قٛيا٘ عاص ٚداٌ:     ع٢ً ْٛز اٱدزانرت ل ٚدكدِٜ ايًٝاٌ عًا٢ ايٓٗارز    ٝٵ ٜٳتٳا ٗٳارزٳ آځ ٓٻ ٚٳاي ٌٳ  ٝٵا ًډ ٓٳار اي ًڃ  (12)اٱضاسا٤   ٚٳدٳاٳ

دٕٚ ا٭ٜرّ ، ٚإٕ نرْز ايًٝاريٞ َ٪ْجا١ ٚا٭ٜارّ     ٞ٭ْ٘ ضربل عًٝ٘ يف ايصَٔ ، ٚيريو امترز اياسو ايترزٜل بريًٝري

 ل 1َرنس٠ ، ٚقرعددِٗ دػًٝس املرنس ، إ٫ڄ يف ايترزٜل

ٍٳ  َر يف قٛي٘ دٌ غتْ٘: (  199) آٍ  عُسإ ىأٚ برعت رز اٱْصاٍ   ْٵصٳ ٌٳ ٚٳأځ ْٵذٹٝ ٚٳاٱڇ ٛٵزٳا٠ځ  ٌٴ ايتٻ ٔٵ قځ ٵ ٓٻرعڇ َٹ ٍٳ  ٖٴدٶ٣ يٹً ْٵصٳ  ٚٳأځ

ٕٳ ٟ   ل  ٚقٛيا٘ داارىل:    (4-3) آٍ عُسإ   ايؿڂسٵقځر ٘ٴ   ايډارٹ ْٳا ٌڇ      َٳهڃتٴٛبٶار    ٜٳذٹدٴٚ ْٵذٹٝا ٚٳاٱڇ ٛٵزٳا٠ٹ  ِٵ ؾٹاٞ ايتٻا ٖٴ ٓٵادٳ )ا٭عاساف   عٹ

ٕٻ  ل ٚأَر قٛي٘ دارىل: ( 157 ٌڇ ٚٳإڇ ٖٵ ٔٵ أځ ٔٵ  ايهٹتٳروٹ  َٹ ُٳ ٔٴ   يځ َٹ َٳار  بٹارهللٹ   ٜٴ٪ٵ ٍٳ   ٚٳ ْٵاصڇ ِٵ   أڂ ٝٵهڂ َٳار   إڇيځا ٍٳ    ٚٳ ْٵاصڇ ِٵ  أڂ ٗڇ ٝٵ ل ؾ  ار     إڇيځا

 ل 2قدّ  ايكسإٓ  َٓ ٗرڄ  ي٘  ع٢ً ؾط١ًٝ املٓصٸٍ إيِٝٗ

 ايط  ١ٝ:     -2

ِٴ  دٌ غتْ٘:  نتكدِٜ اياصٜص ع٢ً اسبهِٝ يف قٛي٘   ٛٳ اياٳصڇٜصٴ اسبځهٹاٝ ٗٴ ٕٻ اهللځ يځ ٚٳإڇ ٘ٺ إڇيډر اهللڂ  ٔٵ إڇيځ َٹ َٳر  ) آٍ عُاسإ    ٚٳ

ٓٳار          ، ٭ْ٘ عصٸ ؾشهِ ل ٚدكدِٜ اياًِٝ ع٢ً اسبهاِٝ يف قٛيا٘ داارىل:     (62 ُٵتٳ ًډ َٳار عٳ ٓٳار إڇيډار  ِٳ يځ ًڃا ْٳوځ يځار عٹ قځاريڂٛا ضٴا ٵشٳر

ِٴ     ِٴ اسبځهٹاٝ ًٹاٝ ْٵازٳ اياٳ ْٻاوځ أځ ل ٭ٕ اٱسهاارّ ْرغا٧ عأ اياًاِ ل ٚأَار دكاادِٜ اسبهاِٝ عًٝا٘ يف قٛيا٘ عااص         (32)اي كاس٠     إڇ

ِٷ ٚدٌ:  ًٹٝ ِٷ عٳ ٕٻ زٳبٻوځ سٳهٹٝ ْٳػٳر٤ٴ إڇ ٔٵ  َٳ َٳار غٳار٤ٳ اهللڂ      ل ٚقٛي٘ دارىل:  (83)ا٭ْارّ   ْٳسٵؾځعٴ دٳزٳدٳرتٺ  ٗٳار إڇيډار  ٔٳ ؾٹٝ مٳريٹدٹٜ

ِٷ   ًٹاٝ ِٷ عٳ ٕٻ زٳبٻوځ سٳهٹاٝ ِٷ      ٚقٛيا٘ عاص ٚداٌ:     (128ا٭ْاارّ  )   إڇ ًٹاٝ ِٷ عٳ ٕٻ زٳبٻاوځ سٳهٹاٝ ، ؾٮْا٘   (129)ا٭ْاارّ    َٳار غٳار٤ٳ اهللڂ إڇ

ْٳطٵااتٳاٹنيٴ  ل ٚقٛياا٘ د اارزى ٚدااارىل: 3َكاارّ دػااسٜع ا٭سهاارّ ٜٻاارىځ  ٚٳإڇ ْٳاٵ ٴاادٴ  ٜٻاارىځ  ل قاادَز ايا اارد٠ ٭ْٗاار  (5)ايؿرذباا١   إڇ

ٔٳ   ٚقٛي٘ عص ٚدٌ: ض س سوٍٛ اٱعر١ْ ، نِ َس بٓر َٔ ق ٌ ،  ٗٿاسڇٜ ٜٴشٹاسټ املڂتٳڀځ ٚٳ ٛٻابٹنيٳ  ٜٴشٹسټ ايتٻ ٕٻ اهللځ  )اي كاس٠    إڇ

ِڈ     ، قدَز ايتٛب١ ٭ْٗر ض س ايڀٗرز٠ ل ٚقٛيا٘ داارىل:   ( 222 ٌٿ أځؾډارىٺ أځثٹاٝ ٌٷ يٹهڂا ٜٵا ، قادّ ا٭ؾاو ، ٭ْا٘     (7)ازبرثٝا١    ٚٳ

ْٵصٳيڃ  ض س ا٭ثِ ل ٚقٛي٘ عص ٚدٌ:            ٗٴٛزٶاٚٳأځ َٳر٤ٶ طځ ُٳر٤ٹ  ٔٳ ايطٻ َٹ ٓٳار        ٓٳر  ًځكڃ ُٻار مٳ َٹ ٘ٴ  ٝٳ ْٴطٵاكٹ ٚٳ ٝٵتٶار  َٳ ًڃادٳ٠ڄ  ٘ٹ بٳ ٞٳ بٹ ٝٹ ٓٴشٵ يٹ

ٞٻ نځاجٹ ٶا   ْٳرضٹا ٚٳأځ َٶر  ْٵاٳر ل قادّ إسٝار٤ ا٭ز  ٭ْا٘ ضا س إسٝار٤ ا٭ْاارّ ٚا٭ْرضاٞ ، ٚقادّ إسٝار٤           (49-48)ايؿسقارٕ    أځ

 ل 4ر ٚغسو أي رْٗرا٭ْارّ ٭ْ٘  ر حيٝر ب٘ ايٓرع ، بتنٌ سبَٛٗ

 ايهجس٠:-3

ٔٷ      ٚذيو َجٌ قٛي٘ عص ٚدٌ:   َٹ َٴا٪ٵ ِٵ  ٓٵهڂ َٹا ٚٳ ِٵ نځارؾٹسٷ  ٓٵهڂ ُٹ ل قادّ ايهارؾس ٭ْا٘ أنجاس ، باديٌٝ قٛيا٘        (2)ايتػاربٔ    ؾځ

ٓٹنيٳ دااارىل:  َٹ ُٴاا٪ٵ ٛٵ سٳسٳصٵاازٳ بٹ ٚٳيځاا ٓٻاارعڇ  َٳاار أځنڃجٳااسٴ اي ٓٳاار ، ٚقٛياا٘ دااٌ غااتْ٘:  (103)ٜٛضااـ   ٚٳ ٚٵزٳثٵ ِٻ أځ ٔٳ  ثٴاا ايهٹتٳااروٳ ايډاارٹٜ

ٕڇ اهللٹ  ٝٵسٳاتٹ بٹاا ڇذٵ ِٵ ضٳااربٹلٷ بٹاارشبځ ٗٴ ٓٵ َٹاا ٚٳ َٴكڃتٳوٹاادٷ  ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹاا ٚٳ ٘ٹ  ٓٳؿڃطٹاا ِٷ يٹ ِٵ ظځااريٹ ٗٴ ٓٵ ُٹاا ْٳاار ؾځ ٔٵ عٹ ٳردٹ َٹاا ٓٳر  ٝٵ ، قاادّ ( 32)ؾاارطس   اصٵااڀځؿځ

ٓٻ٢ برملكتودٜٔ ، ٭ِْٗ  قًٌٝ برٱضرؾ١ ايظر  يٓؿط٘ يٲٜرإ بهجسد٘ ، ٚإٔ َاظِ اشبًل ع٢ً ظًِ ْؿط٘ ، ثِ ث

                                                           
 1۱أطزلر لٌتمذٌُ ٚلٌتأخٍز فً ٌغة لٌمزآْ :    - ۱
 ٢2۱     9لٌدز٘زْ : ج  - ٢
 25     9لعإتمزْ : ج  - 9
 35     9لٌىشزف : ج  - 2
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    ٔ ٚٳايطٻارزڇقځ١ڂ ؾځارقڃڀځاٴٛا     ل ٚقٛيا٘ عاص ٚداٌ:     1إىل ايظرملني ، ثِ ثًح بريطربكني ، ٭ْٗاِ أقاٌ َأ املكتوادٜ ٚٳايطٻارزڇمٴ 

ُٳر ٗٴ ٜٳ ٜٵدٹ ٌٸ غتْ٘: ( 38)املر٥د٠           أځ َٹ٦ٳا١ځ دٳ  ل ٚقٛي٘ د ُٳر  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳاسٹدٺ  ٌٻ  ًٹدٴٚا نڂ ْٹٞ ؾځردٵ ٚٳايصٻا ٝٳ١ڂ  ْٹ  (2)ايٓاٛز    ًڃادٳ٠ٺ  ايصٻا

ل قاادّ يف اٯٜاا١ ا٭ٚىل   ايطاارزم   ل ٭ٕ ايطااسق١ يف اياارنٛز أنجااس ، ٚقاادّ يف ايجرْٝاا١   ايصاْٝاا١   ٭ٕ ايصْاار ؾااٝٗٔ     

ٚٵ ل ٚأَر قٛي٘ دارىل:  2أنجس ٕڈ أځ ٗٳر إڇيډر شٳا ٓٵهٹشٴ ٜٳ ٝٳ١ڂ يځر  ْٹ ٚٳايصٻا َٴػٵسڇنځ١ڄ  ٚٵ  ٝٳ١ڄ أځ ْٹ ٓٵهٹ ٴ إيډر شٳا ٜٳ ْٹٞ يځر  ل  (3)ايٓٛز  َٴػٵسڇىڅ  ايصٻا

ٕٻ  ل ٚقٛي٘ عصٸ ٚدٌ:  3ؾُطٛم يرنس ايٓهرذ ، ٚايسدٌ أصٌ ؾٝ٘ ، ٭ْ٘ ٖٛ ايساغس ٚاشبرطس ، َٚٓ٘ ٜ دأ ايڀًس إڇ

ِٵ ٖٴ ِٵ ؾځرسٵرٳزٴٚ ٚٽا يځهڂ ِٵ عٳدٴ ٚٵيځردٹنڂ ٚٳأځ ِٵ  ٚٳادٹهڂ ٔٵ أځشٵ ٕ    (14)ايتػربٔ   َٹ ؾاِٝٗ   ل قٌٝ إ ر قدّ ا٭شٚاز ٭ْا٘ املكواٛد اٱم ارز أ

أعدا٤ ، ٚٚقٛع ذيو يف ا٭شٚاز أنجس َٓ٘ يف ا٭٫ٚد ؾهرٕ أقاد يف املا٢ٓ املساد ، ؾكدّ ٚيريو قادَز ا٭َاٛاٍ يف   

ِٷ        قٛياا٘ دااٌ غااتْ٘:    ٙٴ أځدٵااسٷ عٳظٹااٝ ٓٵاادٳ ٚٳاهللڂ عٹ ٓٳاا١څ  ِٵ ؾٹتٵ ٚٵيځااردٴنڂ ٚٳأځ ِٵ  ٛٳايڂهڂ َٵاا ُٳاار أځ ْٻ ٭ٕ ا٭َااٛاٍ ٫ دهاارد    (15)ايتػااربٔ    ]إڇ

ًډر ت١ٓ  بديٌٝ  قٛي٘ عصٸ ٚدٌ :دؿرزقٗر  ايؿ ٕٻ نځ ٓٳ٢   ٹ ٙٴ اضٵاتٳػٵ ٕٵ زٳآځ ٝٳڀڃػٳا٢ أځ ٕٳ يځ ْٵطٳر ل ٚقٛيا٘ داارىل:    (7-6)اياًال     اٱڇ

    ٗٳار ٗٳار ؾځؿځطٳاكڂٛا ؾٹٝ َٴتٵسٳؾٹٝ ْٳر  َٳسٵ ل  ٚيٝطاز ا٭٫ٚد يف اضاتًصاّ ايؿتٓا١ َجًاٗر ، ؾهارٕ دكادوٗر أٚىل ل        (16)اٱضاسا٤    أځ

ايسمح١ ع٢ً اياراو سٝح ٚقع يف ايكسإٓ غري رڄ ، ٚهلرا ٚزد: ) إٕ زمحيت غً ز غطيب ( ل  َٚٔ ٖرا ايك ٌٝ دكدِٜ

ْٵزٳ اياٳصڇٜصٴ  ٚأَر دكدِٜ ايتارٜس ع٢ً املػؿس٠ يف قٛي٘ دٌ غتْ٘:  ْٻوځ أځ ِٵ ؾځ ڇ ٗٴ ٕٵ دٳػٵؿٹسٵ يځ ٚٳإڇ ِٵ عٹ ٳردٴىځ  ٗٴ ْٻ ِٵ ؾځ ڇ ٗٴ ٕٵ دٴاٳرٿبٵ إڇ

ِٴ  ٝرملل ؾًًط (118)املر٥د٠    اسبځهٹٝ

 ايتػسٜـ:-4

ُٳرتٹ   َجٌ ذيو قٛي٘ عصٸ ٚدٌ:      ًٹ ٚٳاملڂطٵا ُٹنيٳ  ًٹ ٕٻ املڂطٵا ِٴ ايارٻنځسٴ    ( ٚقٛيا٘ داٌ غاتْ٘:    35)ا٭ساصاو              إڇ أځيځهڂا

ْٵجٳ٢ ٘ٴ ا٭ڂ ٜٳ   ل ٚأَر دكدِٜ اٱْرخ يف قٛي٘ دارىل: ( 21)ايٓذِ   ٚٳيځ ٔٵ  ُٳا ٗٳاسٴ يٹ ٜٳ ٚٳ ْٳرثٶر  ٜٳػٳر٤ٴ إڇ ٔٵ  ُٳ ٗٳسٴ يٹ    ػٳار٤ٴ ايارټنڂٛزٳ  ٜٳ

ل ؾًذااربٖٔ ، إذ ٖاأ َٛضااع ا٫ْهطاارز ، ٚهلاارا داارب اياارنٛز بااريتاسٜـ يٲغاارز٠ إىل َاار ؾااردِٗ َاأ           (49)ايػااٛز٣ 

ؾط١ًٝ ايتكدِٜ ، ٭ٕ ايتاسٜـ دٜٓٛ٘ بريرنس ، نتْ٘ قرٍ: ٜٚٗس ملٔ ٜػار٤ ايؿسضارٕ ا٭عا٬ّ املارنٛزٜٔ ايارٜٔ      

 ل ٫4 خيؿٕٛ عًٝهِ

اٱْرخ ع٢ً ايرنٛز َع دكدَِٗ عًٝٗٔ ، ٭ْ٘ ذناس ايا ٤٬ يف آماس اٯٜا١ ا٭ٚىل ، ٖٚاٞ       ٚحيتٌُ إ ر ٜهٕٛ قدّ  

ٕٳ      قٛي٘ عص ٚدٌ  ْٵطٳار ٓٳار اٱڇ ْٻار إڇذٳا أځذٳقڃ ٚٳإڇ ًځارؽٴ  ٝٵوځ إڇيډار اي ٳ ًځ ٕٵ عٳ ِٵ سٳؿٹٝظڄر إڇ ٗڇ ٝٵ ًځ ٓٳرىځ عٳ ًڃ ُٳر أځزٵضٳ ٕٵ أځعٵسٳضٴٛا ؾځ ُٳا١ڄ    ؾځ ڇ ٓٻار زٳسٵ َٹ

ٕٵ دٴ ٚٳإڇ ٗٳاار  ٕٳ نځؿڂااٛزٷ   ؾځااسڇذٳ بٹ ْٵطٳاار ٕٻ اٱڇ ِٵ ؾځاا ڇ ٗڇ ٜٵاادٹٜ َٳزٵ أځ ُٳاار قځاادٻ ٝٿ٦ٳ١څ بٹ ِٵ ضٳاا ٗٴ ل ٚنؿااسإ اٱْطاارٕ بٓطااٝرْ٘   (48)ايػااٛز٣   وٹاا ٵ

يًسمح١ ايطربك١ عٓادٙ ، ثاِ عكاس ذياو بارنس ًَها٘ َٚػا٦ٝت٘ ، ٚذناس قطا١ُ ا٭٫ٚد ، ؾكادّ اٱْارخ ٭ٕ ضاٝرم             

                                                           
 ۱1٢لٌّثً لٌظزلئز :     - ۱
 25     9لعإتمزْ : ج  - ٢
 50     9لٌىشزف : ج  - 9
 ٢5٢     9جلٌدز٘زْ :   - 2
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ؾهرٕ ذناس اٱْارخ اي٬داٞ ٖأ َأ وًا١ َار ٫ ٜػار٩ٙ اٱْطارٕ ،           ايه٬ّ أْ٘ ؾرعٌ َر ٜػر٤ ، ٫ َر ٜػر٩ٙ اٱْطرٕ ،

 ل ٫ٚ1 خيترزٙ أِٖ ، ٚا٭ِٖ ٚادس ايتكدِٜ

ٚٳاياٳ ٵدٴ بٹرياٳ ٵدٹ ٚدكدِٜ اسبس ع٢ً ايا د يف قٛي٘ دارىل:     ، ٚدكدِٜ اسبٞ عًا٢ املٝاز يف    (178)اي كس٠  اسبڂسټ بٹرسبڂسٿ 

ٛڇٟ ا٭ځسٵ قٛي٘ دٌ غتْ٘:  ٜٳطٵتٳ َٳر  ٛٳاتٴٚٳ َٵ ٚٳيځر ا٭ځ  ل ٚدكدِٜ ايسضٍٛ ع٢ً ايٓيب يف قٛي٘ عصٸ ٚداٌ:   (22)ؾرطس   ٝٳر٤ٴ 

َٳار  ٓٳر   ٚٳ ًڃ ٔٵ    أځزٵضٳا ًٹاوځ   َٹا ٔٵ  قځ ٵ ْٳ ٹااٍّٞ    َٹا ٚٳيځار  ٍڈ   ل ٚدكادِٜ ايارقاٌ عًا٢ غا  ايارقاٌ يف قٛيا٘ دااارىل:        (52)اسبار     زٳضٴاٛ

ٚٳا٭ځزٵ ڇ  ٚٳاتٹ  ُٳر ٔٵ ؾٹٞ ايطٻ َٳ ٘ٴ  ٝٵسٴ صٳرؾډرتٺٜٴطٳ ٿ ٴ يځ ٌٴ   ل ٚأَر دكدِٜ ا٭ْارّ يف قٛي٘ عاصٸ ٚداٌ:    (41)ايٓٛز    ٚٳايڀډ دٳتڃنڂا

ِٵ ٗٴ ْٵؿڂطٴ ٚٳأځ ِٵ  ٗٴ َٴ ْٵاٳر ٘ٴ أځ ٓٵ  ، ؾٮْ٘ دكدِٜ ذنس ايصزع ، ؾٓرضس دكدِٜ ا٭ْارّ ل (27)ايطذد٠   َٹ

ٌٵ  ٚدكدِٜ ايرٜٔ ٜاًُإٛ عًا٢ ايارٜٔ سٴسَاٛا ؾطا١ًٝ اياًاِ يف قٛيا٘ داٌ غاتْ٘:            ٕٳ      قڂا ُٴاٛ ًځ ٜٳاٵ ٔٳ  ٛڇٟ ايډارٹٜ ٜٳطٵاتٳ ٌٵ  ٖٳا

ٕٳ   ُٴااٛ ًځ ٜٳاٵ ٔٳ يځاار  ٗٳردٳ٠ٹ   ل ٚدكاادِٜ ايػٝااس عًاا٢ ايػااٗرد٠ يف قٛياا٘ عااص ٚدااٌ:        (9)ايصَااس    ٚٳايډاارٹٜ ٚٳايػٻاا ٝٵااسٹ  ِڇ ايػٳ   عٳااريٹ

ً كٹنيٳ َٴ ل ، ٭ٕ عًِ ايػٝ ٝرت أغسف َٔ املػرٖدات ل ٚدكدِٜ اسبًل ع٢ً ايتكو  يف قٛي٘ دارىل:  (92)امل٪َٕٓٛ  شٳ

ٔٳ َٴكځوٿااسڇٜ ٚٳ ِٵ  عًاا٢ ْااٛذ َٚاأ َااا٘ يف قٛياا٘ دااٌ  -صاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ -ل ٚدكاادِٜ اياآيب  (27)ايؿاات    زٴ٤ٴٚضٳااهڂ

ٚٳأځمٳاا    غااتْ٘:  ِٳ  ٜٳ َٳااسٵ ٔڇ  ٚٳعٹٝطٳاا٢ ابٵاا َٴٛضٳاا٢  ٚٳ ِٳ  ٖٹٝ ٚٳإڇبٵااسٳا ْٴااٛذڈ  ٔٵ  َٹاا ٚٳ ٓٵااوځ  َٹ ٚٳ ِٵ  ٗٴ َٹٝجٳاارقځ ٝٿنيٳ  ٓٻ ٹاا ٔٳ اي َٹاا ْٳر  َٹااٚٳإڇذٵ أځمٳاارٵ ْٳر  ِٵ رٵ ٗٴ ٓٵ

ًٹٝظڄر  ل (7)ا٭سصاو   َٹٝجٳرقڄر غځ

ٕٻ اهللځ      ٚدكدِٜ دربٌٜ ع٢ً َٝهر٥ٌٝ يف قٛي٘ عص ٚدٌ:    ٍٳ ؾځا ڇ َٹٝهځار ٚٳ ٌٳ  ٚٳدٹ ٵسڇٜا ٘ٹ  ًٹ ٚٳزٴضٴا ٘ٹ  ًځر٥ٹهځتٹ َٳ ٚٳ ٚٽا هللٹ  ٕٳ عٳدٴ ٔٵ نځر َٳ

ٔٳ ًڃهځاااارؾٹسڇٜ ٚپ يٹ رسس ا٭زشام ، ٚاشباااا ات ، ٭ٕ دربٜااااٌ صاااارسس ايااااٛسٞ ٚايكًااااِ ، َٚٝهر٥ٝااااٌ صاااا   (68)اي كااااس٠    عٳاااادٴ

ٕٳ    ل ٚدكدِٜ املٗاردسٜٔ عًا٢ ا٭ْوارز يف قٛيا٘ داٌ غاتْ٘:        2ايٓؿطر١ْٝ أؾطٌ َٔ اشب ات ازبطُر١ْٝ ٚٳايطٻاربٹكڂٛ

ْٵوٳاارزڇ    ٚٳا٭ځ ٔٳ  ٗٳاردٹسڇٜ ٔٳ املڂ َٹا ٕٳ  ٚٻيڂاٛ ل ٭ْٗاِ أؾطاٌ بااديٌٝ قٛيا٘ صا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚضاًِ: )يا٫ٛ اهلذااس٠        (100)ايتٛبا١    ا٭ځ

 ع٢ً دؿطًِٝٗ ٚداٝني اٱَر١َ ؾِٝٗل -زضٞ اهلل عٓ٘ -َٔ ا٭ْورز ( ، ٚبرٯ١ٜ استر ايودٜل يهٓز اَسأڄ

ِٵ     ٚدكاادِٜ ايكًااس عًاا٢ ايطااُع ٚاي وااس يف قٛياا٘ دااارىل:      ٖٹ ًځاا٢ أځبٵوٳاارزڇ ٚٳعٳ ِٵ  ٗڇ ُٵاٹ ًځاا٢ ضٳاا ٚٳعٳ ِٵ  ٗڇ ًڂااٛبٹ ًځاا٢ قڂ ِٳ اهللڂ عٳ مٳااتٳ

ٚٳ٠څ ، ٭ٕ اسباٛاع مدَا١ ايكًاس ، َٚٛصا١ً إيٝا٘ ٖٚاٛ املكواٛد ،        ، قدّ ايكًس ع٢ً ايطاُع ٚاي واس    (7)اي كس٠   غٹػٳر

ُٹٝعٷ بٳوٹا ٷ   -داٌ غارْ٘   -ثِ قدّ ايطُع ع٢ً اي وس ٭ٕ ايطُع أغاسف ، ٚيارا ٚقاع يف ٚصاؿ٘       (61)اسبار    ضٳا

٘ٹ  بتكاادِٜ ايطااُع ، ٚأَاار دااتم  ايكًااس عًاا٢ ايطااُع يف قٛياا٘ عااصٸ ٚدااٌ:   ًڃ ٹاا ٚٳقځ ٘ٹ  ُٵاٹ ًځاا٢ ضٳاا ِٳ عٳ ،   (23)ازبرثٝاا١  ٚٳمٳااتٳ

ؾٮٕ ايآرٜا١  ٖٓارى  بارّ املوارَني عأ ايطاُرع ، َٚآِٗ  ايارٜٔ  نارْٛا  جياًإٛ  ايكڀأ  يف آذاْٗاِ ، ستا٢ ٫              

ِڈ     ٜطُاٛا ، ٚهلرا صدزت ايطٛز٠ برنسِٖ يف قٛيا٘ داارىل:    ٌٿ أځؾډارىٺ أځثٹاٝ ٌٷ يٹهڂا ٜٵا ِٻ        ٚٳ ٘ٹ ثٴا ٝٵا ًځ ًځا٢ عٳ ٜٳارتٹ اهللٹ دٴتٵ ُٳعٴ آځ ٜٳطٵا

َٴطٵاتٳهڃ ٹسٶ  ٗٳر   ٜٴوٹسټ  ُٳاٵ ٜٳطٵا ِٵ  ٕٵ يځا َٴٛضٳا٢   ، ٚدكادِٜ َٛضا٢ عًا٢ ٖارزٕٚ يف قٛيا٘ عاص ٚداٌ:         (8-7)ازبرثٝا١    ا نځاتځ زٳوٿ 

ٕٳ ٖٳرزٴٚ  ، ٫صڀؿر٥٘ بريه٬ّ ، ٚنْٛ٘ َٔ أٚىل اياصّ ل( 122)ا٭عساف   ٚٳ

                                                           
 ۱1٢لٌّثً لٌظزلئز :     - ۱
 ٢51     9لٌدز٘زْ : ج  - ٢



 

975 
 

 2016 يوويو - يىاير -  العدد السابع                       جامعة الىاصرمجلة 

 د.عبد الرحمه الطيب عبدالواحد خليفة دراسة بالغية تحليلة-سرار التقديم في القرآن الكريمأ مه

ٌٵ يځا٦ٹ   ٚدكدِٜ اٱْظ ع٢ً ازبٔ سٝح ذٴنسٚا يف ايكسإٓ يػسؾِٗ ع٢ً ازبأ ، نكٛيا٘ عاصٸ ٚداٌ:        ُٳاٳازٹ  قڂا ٔڇ ادٵتٳ

ِٵ يٹا ٳاٵ ڈ ظځ             ٗٴ ٕٳ بٳاٵطٴا ٛٵ نځار ٚٳيځا ٘ٹ  ًٹا ُٹجٵ ٕٳ بٹ ٜٳاتڃدٴٛ ٕڇ يځار  ٖٳارٳا ايكڂاسٵآځ ٌڇ  ُٹجٵا ٜٳاتڃدٴٛا بٹ ٕٵ  ًځا٢ أځ ٔټ عٳ ٚٳازبٹ ْٵظٴ  ل  (88)اٱضاسا٤   ٗڇا ٶا  اٱڇ

ٕپ       ٚقٛي٘ دارىل:  ٚٳيځار دٳار ْٵاظٷ  ٘ٹ إڇ ْٵ ٹا ٔٵ ذٳ ٍٴ عٳا ٜٴطٵاتځ َٳ٦ٹرٺ يځر  ٛٵ ٝٳ ْٵاظٷ     ٚقٛيا٘ داٌ غاتْ٘:    ل  (39)اياسمحٔ    ؾځ ٔٻ إڇ ٗٴ ُٹاجٵ ٜٳڀڃ ِٵ  يځا

ٕپ ٚٳيځر دٳر ِٵ  ٗٴ ًځ ًځ٢ اهللٹ نځارٹبٶر   ل ٚقٛي٘ عص ٚدٌ:  (56)ايسمحٔ   قځ ٵ ٔټ عٳ ٚٳازبٹ ْٵظٴ  ٍٳ اٱڇ ٔٵ دٳكڂٛ ٕٵ يځ ٓٻر أځ ٓٳ ْٻر ظځ ( 5)ازبأ   ٚٳأځ

ْٵظڇ ل ٚأَر دكدِٜ ازبٔ يف قٛي٘ دارىل:  ٚٳاٱڇ ٔٿ  َٳاٵػٳسٳ ازبٹ ، ؾٮِْٗ أقادّ يف اشبًال ، ؾٝهإٛ َأ      (130٭ْارّ )ا  ٜٳر 

ٕٻ   ق ٌٝ ايتكدِٜ بريصَرٕ ، ٚهلارا ملار أماس يف آٜا١ اسبذاس صاسذ بريك ًٝا١ بارنس مًال اٱْطارٕ ، ثاِ قارٍ :              ٚٳازبځار

ٌٴ  ٔٵ قځ ٵ َٹ ٙٴ  ٓٳر ًځكڃ  ل (27)اسبذس  مٳ

ِٵ   ْ٘:أٚ ٭ِْٗ أق٣ٛ أدطرَرڄ ٚأعظِ أقداَرڄ ، ٚهلرا قدَٛا يف قٛي٘ دٌ غت     ٕڇ اضٵتٳڀځاٵتٴ ْٵظڇ إڇ ٚٳاٱڇ ٔٿ  َٳاٵػٳسٳ ازبٹ ٜٳر 

ٚٳا٭ځزٵ ڇ   ٚٳاتٹ  ُٳر ٔٵ أځقڃڀځاارزڇ ايطٻاا َٹاا ٓٵؿڂاارٴٚا  ٕٵ دٳ ٔٿ     ، ٚقٛياا٘ عااص ٚدااٌ:  (33)ايااسمحٔ  أځ ٔٳ ازبٹاا َٹاا ٙٴ  ٓٴااٛدٴ ٕٳ دٴ ُٳر ٝٵ ًځ ٚٳسٴػٹااسٳ يٹطٴاا

ٝٵسڇ ٚٳايڀډ ْٵظڇ  ٱْظ يف ٖرٙ املٛاضع َٔ بارو دكادِٜ ا٭عذاس ٭ٕ    ل ٚجيٛش إٔ ٜهٕٛ دكدوِٗ ع٢ً ا (17)ايٌُٓ   ٚٳاٱڇ

 ل 1مًكٗر أغسو

ٚا٭دٛد إٔ ٜكرٍ: إ ر قدّ ازبٔ يف قٛي٘ دٌ غتْ٘ ) ٜر َاػس ازبٔ ٚا٭ْظ (، ٭ٕ املكرّ َكرّ دطًط ٚادرتا٤ ،   

 ل 2ٚازبٔ أسل بريو ؾًٗرا قدَِٗ

ٚٳاٱڇ  ٚأَاار دكاادِٜ ازباأ يف قٛياا٘ دااارىل:   ٔٻ  ًځكڃاازٴ ازبٹاا َٳاار مٳ ٕڇٚٳ ٝٳاٵ ٴاادٴٚ ل ؾااٮٕ املكاارّ َكاارّ  (56)اياارازٜرت   ْٵااظٳ إڇيډاار يٹ

 ل 3مڀرو برَتجرٍ ا٭ٚاَس يف ايا رد٠ ، ؾكدَِٗ ملر نرْز املخريؿ١ َِٓٗ يف دسى ايا رد٠ أنجس َٔ اٱْظ

ِٵ ٚدكدِٜ ا٭ْؿظ ع٢ً ا٭َٛاٍ يف قٛي٘ عص ٚدٌ:    ٗٴ ْٵؿڂطٳ ٓٹنيٳ أځ َٹ ٔٳ املڂ٪ٵ َٹ ٕٻ اهللځ اغٵتٳسٳ٣  ِٵ  إڇ ٗٴ ٛٳايځ َٵ ل  (111)ايتٛب١   ٚٳأځ

ِٵ ٚأَر دكدِٜ ا٭َٛاٍ يف قٛي٘ دارىل:  ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ٖٳدٴٚا بٹتځ ِٵ   ٚٳدٳر ٗڇ ْٵؿڂطٹ ٌڇ  ٚٳأځ ، ؾٛد٘ ايتكدِٜ  (72)ا٭ْؿرٍ  اهللٹ  ؾٹٞ ضٳ ٹٝ

 ل 4يف ازبٗرد ٜطتدعٞ دكدِٜ إْؿرم ا٭َٛاٍ ، ؾٗٛ َٔ برو ايط ل بريط  ١ٝ

ٌٸ غاتْ٘:   ٚدكدِٜ ايطُٛات ع٢ً ا٭   ٚٳا٭ځزٵ ٳ بٹارسبځلٿ     ز  يف قٛي٘ دا ٚٳاتٹ  ُٳر ًځالٳ اهللڂ ايطٻا ٛ   مٳ ، ٚأَار   (44 ت)ايآه ا

٘ٹ         دتم ٖر عٓٗر يف قٛي٘ دارىل:  ٓٹا ُٹٝ ٝٳ ٜٻارتٷ بٹ ٛڇ َٳڀڃ ٚٳاتٴ  ٚٳايطٻاُر َٳا١ٹ  ٝٳر ّٳ ايكٹ ٛٵ ٜٳا ٘ٴ  ُٹٝاٶار قځ ٵطٳاتٴ ،  (67)ايصَاس   ٚٳا٭ځزٵ ٴ دٳ

ٝٵااسٳ  ل ٚناارا قٛياا٘ عااص ٚدااٌ:  5ٚايٛعٝااد ، ٚإ اار ٖااٛ ٭ٖااٌ ا٭ز ؾااٮٕ اٯٜاا١ يف ضااٝرم ايٛعااد  ٍٴ ا٭ځزٵ ٴ غځ ّٳ دٴ ٳاادٻ ٛٵ ٜٳاا

ٛٳاتٴ  ُٳ ٚٳايطٻ  ل (48)إبساِٖٝ  ا٭ځزٵ ڇ 

ُٳااسٴ   ٚدكاادِٜ ايػااُظ عًاا٢ ايكُااس يف قٛياا٘ دااارىل:   ٚٳايكځ ُٵظٴ  ، ٭ٕ اسبهُاار٤ ٜكٛياإٛ : إٕ ْااٛز  (18)اسباار   ٚٳايػٻاا

 ػُظ ل نُر دكٍٛ اسبكٝك١ ايا١ًُٝ إٕ ْٛزٙ اْاهرع ٭غا١ ايػُظ عًٝ٘لايكُس َطتُد َٔ ْٛز اي

                                                           
 ٢51     9لٌدز٘زْ : ج  - ۱
 13أطزلر لٌتمذٌُ ٚلٌتأخٍز فً ٌغة لٌمزآْ :    - ٢
 1٢     ٢لٌطزلس : ج  - 9
 ٢51     9لٌدز٘زْ : ج  - 2
 30أطزلر لٌتمذٌُ ٚلٌتأخٍز فً ٌغة لٌمزآْ :     - 5
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ُٳاسٳ         ٚأَر دتم  ايػُظ عٔ ايكُس يف قٛي٘ دارىل:        ٌٳ ايكځ ٚٳدٳاٳا ٛٳاتٺ طٹ ٳرقڄار  ُٳ ًځالٳ اهللڂ ضٳا ٵعٳ ضٳا ـٳ مٳ ٝٵا ٚٵا نځ ِٵ دٳسٳ أځيځ

ُٵظٳ ضٹاسٳادٶر   ٌٳ ايػٻا ٚٳدٳاٳ ْٴٛزٶا  ٔٻ  ٗڇ َٸار َٓرضا ١ ز٩ٚع اٯٟ ، أٚ إٔ اْتؿارع أٖاٌ       ل ؾٝشت (16-15)ْاٛذ    ؾٹٝ ُاٌ ٚدٗاني: إ

ايطُٛات ب٘ أنجس ل قرٍ ابأ ا٭ْ ارزٟ : ٜكارٍ إٕ ايكُاس ٚدٗا٘ ٜطا٤ٞ ٭ٖاٌ ايػاُظ ٚظٗاسٙ  إىل ا٭ز  ، ٚهلارا           

ٌٸ غتْ٘ : )ؾٝٗٔ( ملر نرٕ أنجس ْٛزٙ ٜط٤ٞ إىل أٌٖ ايطُر٤ ل  قرٍ د

 ايرتقٞ َٔ ا٭د٢ْ إىل ا٭ع٢ً: -5

ِٵّٵ  ٳأ ٘ عصٸ ٚدٌ: ْٚظ  ذيو قٛي  ٗٴ ٌٷ    يځ ٕٳ  أځزٵدٴا ُٵػٴاٛ ٗٳار    ٜٳ ّٵ  بٹ ٕٳ    أځ ٜٳ ٵڀٹػٴاٛ ٜٵادٺ  ِٵ أځ ٗٴا ٗٳار   يځ ّٵ  بٹ ِٵ   أځ ٗٴا ٔٷ   يځ ٝٴ ٕٳ   أځعٵا   ٜٴ ٵوٹاسٴٚ

ّٵ  ٗٳر أځ ِٵ بٹ ٗٴ ٕٷ  يځ ٗٳر  آځذٳا ٕٳ بٹ ُٳاٴٛ ل سٝح بادأ بار٭د٢ْ يػاس  ايرتقاٞ ، ٭ٕ ايٝاد أغاسف َأ ايسٳٸداٌ ،          (195)ا٭عساف   ٜٳطٵ

ل ٚقد ٜهٕٛ ايرتقٞ يف ايادد َٔ ايكًٌٝ إىل ايهج  ، نُر يف  1ياني أغسف َٔ ايٝد ، ٚايطُع أغسف َٔ اي وسٚا

ْٵهٹشٴٛا  قٛي٘ دارىل:  ِٵ  َٳر طځروٳ  ؾځر ٓٿطٳر٤ٹ يځهڂ ٔٳ اي ٓٳ٢  َٹ ٚٳزٴبٳرعٳ  َٳجٵ ًځرخٳ  ٌٸ غتْ٘:  (3)ايٓطار٤     ٚٳثٴ ٕٴ   ، ٺٚقٛي٘ د ٜٳهڂاٛ َٳر 

ًځر ٛٳ٣ ثٳ ْٳذٵ ٔٵ  ُٵطٳا١ٺ  َٹ ٚٳيځر مٳ ِٵ  ٗٴ ٛٳ زٳابٹاٴ ٖٴ ٌٸ:      (7)ابرديا١   ثٳ١ٺ إڇيډر  ِٻ      ل ٚأَار قٛيا٘ عاصٸ ٚدا ٚٳؾڂاسٳادٳ٣ ثٴا ٓٳا٢  َٳجٵ َٴاٛا هللٹ  ٕٵ دٳكڂٛ أځ

ل ؾكد ضٝكز يف َكرّ دعٛدِٗ إىل اياتؿه  يف غاتٕ ضبُاد ٚزضاريت٘ ، ٚزمبار نارٕ ادتُارعِٗ         (46)ض ت  دٳتٳؿځهډسٴٚا 

 اسباال ، ؾكااد دااارت  أساادِٖ غاا ١ٗ ، ؾٝ ااددٖر صاارس ٘ ، ٚهلاارا قاادّ َجٓاا٢ عًاا٢        َجٓاا٢ ، أضااسع يف ٚصااٛهلِ إىل 

 ل 2ؾساد٣

ِٷ    نتكادِٜ   عٝاع   عًا٢   عًاِٝ   يف قٛيا٘ داارىل:        املسد ١:-6 ًٹاٝ ُٹٝعٷ عٳ ٕٻ اهللځ ضٳا ل  (1)اسبذاسات    ٚٳادٻكڂاٛا اهللځ إڇ

ٕ َاأ عااع سطااو ، ؾكااد ٜهاإٛ أقااسو  ؾ ْاا٘ ٜكتطااٞ ايتخٜٛااـ ٚايتٗدٜااد ، ؾ اادأ بريطااُع يتاًكاا٘ بر٭صااٛات ، ٭ 

 ل 3إيٝو يف ايارد٠  ٔ ٜاًِ ، ٚإٕ نرٕ عًِ اهلل داًل مبر ظٗس َٚر بڀٔ

ٌٸ غاتْ٘:            ِٷ   َٚجٌ ذياو أٜطارڄ دكادِٜ   غؿاٛز   عًا٢   زساِٝ   يف قٛيا٘ دا ٕٻ اهللځ غځؿڂاٛزٷ زٳسٹاٝ ل ؾا ٕ   (173)اي كاس٠    إڇ

ِٴ    ق ٌ ايػ١ُٝٓ  ، ٚإ ر دتمست يف قٛي٘ داارىل:   املػؿس٠ ض١َ٬ ، ٚايسمح١ غ١ُٝٓ ، ٚايط١َ٬ َڀًٛب١ ٛٳ اياسٻسٹٝ ٖٴا ٚٳ

ًٹارٴ ؾٹاٞ     ل ٭ْٗر َٓتظ١ُ يف ضًو داداد أصٓرف اشبًل َٔ املهًؿني ٚغ ٖاِ ، ٖٚاٛ قٛيا٘:     (2)ض ت   ايػٳؿڂٛزٴ ٜٳ َٳار 

ٗٳار   ٜٳاٵسٴزٴ ؾٹٝ َٳر  ٚٳ ُٳر٤ٹ  ٔٳ ايطٻ َٹ ٍٴ  ٓٵصڇ ٜٳ َٳر  ٚٳ ٗٳر  ٓٵ َٹ ٜٳخٵسٴزٴ  َٳر  ٚٳ ِٴ ايػٳؿڂاٛزٴ    ا٭ځزٵ ڇ  ٛٳ اياسٻسٹٝ ٖٴا ل ؾريسمحا١ اًاتِٗ    (2)ضا ت    ٚٳ

 ل 4وٝارڄ ، ٚاملػؿس٠ ربص باطرڄ ، ٚاياُّٛ ق ٌ اشبوٛص بريسد ١

ٌٸ غتْ٘:    ِٳ  ٚقٛي٘ د ٖٹٝ ْٳر إڇيځ٢ إڇبٵسٳا ٗڇدٵ ٚٳايسټنډعڇ ايطټذٴ ٚٳعٳ ٚٳاياٳرنٹؿٹنيٳ  ٞٳ يٹًڀډر٥ٹؿٹنيٳ  ٝٵتٹ ٗٿسٳا بٳ ٕٵ طځ ٌٳ أځ ُٳرعٹٝ   ٛدٹٚٳإڇضٵ

، قدّ ايڀر٥ؿني ٭ٕ ضٝرم اٯ١ٜ يف عظِ ايآر١ٜ بري ٝز ، ٚايڀر٥ؿٕٛ أقسو َر ٜهٕٓٛ إيٝ٘ ، ثِ ث٢ٓ  (125)اي كس٠ 

بريكر٥ُني ِٖٚ ايارنؿٕٛ ، ٭ِْٗ خيوٕٛ َٛضارڄ برياهٛف ، ٚايڀٛاف خب٬ؾ٘ ، ؾهرٕ أعِ َٓ٘ ، ٚا٭عِ ق ٌ 

                                                           
 21     9لعإتمزْ : ج  - ۱
 ۱۱٢ِٓ بالغة لٌمزآْ :     - ٢
 ٢23     9لٌدز٘زْ : ج  - 9
 ٢23     9لٌّصذر لٌظزبك : ج  - 2
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ٕٵ ؾٹٞ  ل ٚقٛي٘ عصٸ ٚدٌ:  1ٜهٕٛ يف اي ٝز ٫ٚ عٓدٙ ا٭مص ، ثِ ثًح بريسنډع ، ٭ٕ ايسنٛع ٫ ًٜصّ إٔ  ٚٳأځذٿ

ُٹٝلڈ ٌٿ ؾځرٍّ عٳ ٔٵ نڂ َٹ ٜٳتڃدٹنيٳ  َٹسڈ  ٌٿ ضٳر ًځ٢ نڂ ٚٳعٳ ٜٳتڃدٴٛىځ زڇدٳريڄر  ٓٻرعڇ بٹرسبځرٿ  ل ؾ ٕ ايػريس إٔ ايرٜٔ ٜتدٕٛ  (27)اسبر    اي

 ل 2زدر٫ڄ َٔ َهرٕ قسٜس ، ٚايرٜٔ ٜتدٕٛ ع٢ً ايطرَس َٔ اي اٝد

ٝٵاسٳ     ٚذيو َجٌ قٛي٘ عصٸ ٚدٌ: ايتاذس َٔ غتْ٘: -7 ٚٳايڀډ ٔٳ  ٜٴطٳا ٿشٵ ٍٳ  ٚٴٚدٳ ازبٹ ٳار َٳعٳ دٳا ْٳر  ل  (79)ا٭ْ ٝار٤   ٚٳضٳخٻسٵ

قدّ ازب رٍ ع٢ً ايڀ  ، ٭ٕ دطخ ٖر ي٘ ٚدط ٝشٗر أعذس ٚأدٍ ع٢ً ايكدز٠ ٚأدماٌ يف اٱعذارش ، ٭ْٗار وارد ،     

 ٚايڀ  سٝٛإ ْرطل ل

ِ ٚايتتم  يف ايكسإٓ ايهسِٜ ب٬غ١ ٚإب٬ؽ; ٭ْ٘ حيٌُ أضساز إعذرش ايكسإٓ ايهسِٜ ٚبٝرْ٘، ايتكدٜ :اشبر اا١

ٖٚٛ إب٬ؽ ٭ْ٘ ٜ ًؼ املارْٞ ايكسآ١ْٝ بوٛز٠ دباٌ املتًكٞ أَرَٗر ٜكـ َ ٗٛزاڄ بريرتنٝس ايٓشٟٛ، ؾريهًُرت 

ٟٸ ن١ًُ ٜت دٍ   َهرْٗر ٜ٪دٟ إىل د دٍ املا٢ٓلدرتدس يف اٯٜرت ٚنتْٗر َط ٛن١ بتضًٛو ٫ وهٔ دػٝ ٙ، ؾت
ٚدتدٞ أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ عٔ نْٛٗر دسد ط بر٭حبرخ ايكسآ١ْٝ ايرتاث١ٝ، ٚباُريك١ عًُر٤ اي ٬غ١ َجٌ      

ع دايكرٖس ازبسدرْٞ ٚايطهرنٞ ٚايصطبػسٟ ٚغ ِٖل أضـ إىل ذيو إٔ ٖرٙ ايدزاض١ دطِ آٜرت ايكسإٓ 

ٕ ايتٓرٍٚ هلرٙ ايدزاض١ عبٜٛرڄ ٚب٬غٝرڄ، ٚأِٖ ايٓتر٥ر اييت مسدزٴ بٗر ايهسِٜ اييت دطُٓز دكدورڄ ٚدتم اڄل ؾهر

 َر ًٜٞ:

يف دسدٝس نًُرت ايكسإٓ ايهسِٜ ٚددْر أض ربرڄ َتادد٠ يتكدِٜ يؿ  ع٢ً يؿ ، نريتربى  ل1

 ٚايتاظِٝ ٚايط ل ٚايط  ١ٝ ٚايهجس٠ ٚايتػسٜـ ٚغ ٖرل

يطٝرم اسبدٜح،ٚاملا٢ٓ ايارّ يٰٜرت  دكدَز با  أيؿرظ ايكسإٓ ايهسِٜ يف آٜرت ٚدتمست يف آٜرت ل2

نتكدِٜ اٯبر٤ ٚدتم  ا٭شٚاز يف آ١ٜ ٚدكدِٜ ا٭بٓر٤ ٚدتم  ا٭شٚاز يف أمس٣، ٖٚرا نً٘ َ٪داٙ 

 ايطٝرم ايارّ يًكسإٓ ايهسِٜ ٚب٬غت٘ املاذص٠ل

ٕٸ أضًٛو ايتوٜٛس ايكسإٓ يف زضِ َػرٖدٙ ٚإٜطرسٗر ازد ط ازد رطرڄ ٚثٝكرڄ بريتكدِٜ ٚايتتم  ل3 ، إ

ؾكد أبسشت املارْٞ ٚايوٛز ٚاملػرٖد عٔ طسٜل املا٢ٓ أٚ املػٗد اسبطٞ; يتتنٝد ايه٬ّ ٚدج ٝز 

املػرٖد ٚإط٬م اشبٝرٍ يًُطتُع أٚ ايكرز٨ل ؾًٝظ نرؾٝرڄ إٔ ْكٍٛ: إٕ ايتكدِٜ ٚايتتم  يف با  

ُٸ ٕڈ مؿ١ٝ ٫ ٜتدبسٖر إ٫چ َٔ دا ل يف ٖرا اٯٜرت در٤ يتٓرضس ايؿٛاصٌ املٛضٝك١ٝ، بٌ ٖٓرى َار

 ا٭ضًٛو ٚطسٜك١ دسدٝس ايه٬ّل

ايتكدِٜ ٚايتتم  ٜساعٞ أسٛاٍ املتهًِ ٚاملخرطس َارڄ ؾر٭ٚي١ٜٛ هلُر، ؾ٬ ٜتِ دػٝ  اي ٓر٤  ل4

 ا٭صًٞ َساعر٠ سبرٍ ايطرَع دٕٚ املتهًِ، نُر ْس٣ َج٬ڄ يف طسم إيكر٤ اشبربل

                                                           
 12 - 19     ٢لٌطزلس : ج  - ۱
          ٢23     9لٌدز٘زْ : ج  - ٢
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سإٓ ايهسِٜ، زمبر يك١ً ٚزٚدٖر، ٚزمبر   أقـ ع٢ً أسد َٔ املؿطسٜٔ دٓرٍٚ دكدِٜ )َجٌ ٚغ ( يف ايك ل5

٭ْٗر َٔ أدم غرٜرت ايتكدِٜ ٚايتتم ، سٝح ٜكدَرٕ يف ايه٬ّ ٜٚهٕٛ دكدوُٗر َٔ اي ٬غ١ َر 

ٜٓادّ إذا أڂمٸس، ٚأغرز إىل ذيو ع دايكرٖس عٓدَر قرٍ:)ؾتْز إذا دوؿشز ايه٬ّ ٚددتٳ ٖرٜٔ 

ْٴشٞ بُٗر ٖرا ايٓشٛ، ٚدس٣ ٖرا املا٢ٓ ٫ ٜطتكِٝ ؾُٝٗر إذا  ا٫عني ٜكدَرٕ أبداڄ ع٢ً ايؿاٌ إذا 

  ٜكدَر(ل ٜٚس٣ اي ٬غٝني احملدثني إٔ اياسو آثست دكدِٜ ٖرٜٔ ايًؿظني، إذا اضتا٬ُ يف إث رت 

اسبهِ ع٢ً ض ٌٝ ايهٓر١ٜ ٫ ع٢ً ض ٌٝ ايتاسٜ ، ٚآمسٕٚ ٜسٕٚ إٔ ايػر١ٜ اييت حيككٗر دكدِٜ 

اسبهِ، ٚيهٔ ايساد  إٔ اياسو زأت يف دكدوُٗر  ٖرٜٔ ايًؿظني إٔ ايتكدِٜ يًتك١ٜٛ ٚدج ٝز

ن٬شّ إذا أڂزٜد َٔ غ  داسٜ ، ٚإٔ اضتاُرهلُر ع٢ً ٖرا ايط ٌٝ غ٤ٞ َسنٛش يف ايڀ رع، ٖٚٛ 

 درزڈ يف عرد٠ نٌ قّٛ، ٭ٕ دكدوُٗر  ر حيكل ايتتنٝد ٜٚؿٝد ايتك١ٜٛل

 :املوردز ٚاملسادع

ٖا(، ذبكٝل: ضبُد أبٛايؿطٌ إبساِٖٝ، 911ايطٝٛطٞ، املتٛؾ٢ ) ا٫دكرٕ يف عًٕٛ ايكسإٓ: دتيٝـ د٬ٍ ايدٜٔ=1

 ّل1973اهل١٦ٝ املوس١ٜ ايار١َ يًهترو، 

أضريٝس ا٫ضتؿٗرّ يف ايكسإٓ:ع داياظِٝ ايطٝد ؾٛدٙ، ابًظ ا٭ع٢ً يسعر١ٜ ايؿٕٓٛ ٚاٯداو ٚاياًّٛ -2

 ا٫دتُرع١ٝ، ايكرٖس٠، داز املارزفل

كسإٓ ايهسِٜ: دتيٝـ ايدنتاااااااٛز ضبُٛد ايطٝد غٝخٕٛ، َهت ١ ايهًٝرت أضساز ايتكدِٜ ٚايتتم يف يػ١ اي-3

 ّل1983 -ٖا 1403ا٭شٖس١ٜ، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 

ٖا، ذبكٝل: ايهتٛز ع دايكردز 679أصٍٛ اي ٬غ١: يٲَرّ ايا١َ٬ نُرٍ ايدٜٔ َٝتِ اي شساْٞ املتٛيف ض١ٓ -4

 ّل1986 -ا 1406ٖسطني، ْػس ٚدٛشٜع داز ايجكرؾ١، ايڀ ا١ ا٭ٍٚ، 

اٱٜطرذ يف عًٛ اي ٬غ١: يٲَرّ اشبڀٝس ايكصٜٚل، ذبكٝل: ايدنتٛز ضبُد ع داملٓاِ مؿردٞ، داز -5

 ّل1975 -ٖا 1395ايهترو ايً ٓرْٞ، ب ٚت، ايڀ ا١ ايسابا١ 

ٖا، ذبكٝل ضبُد أبٛايؿطٌ 794ايربٖرٕ يف عًّٛ ايكسإٓ: دتيٝـ اٱَرّ بدزايدٜٔ ايصزنػٞ املتٛؾ٢ ض١ٓ -6

 ٖاا ل1377ِٖٝ، َڀ ا١ عٝط٢ اي ربٞ اسبًيب، ايكرٖس٠، إبسا

ايربٖرٕ يف َتػرب٘ ايكسإٓ: يٲَرّ ضبُٛد بٔ محص٠ بٔ ْوس ايهسَرْٞ، ذبكٝل أمحد عصايدٜٔ ع داهلل -7

 ّل1996 -ٖا 1417مًـ اهلل، داز ايؿهس، ب ٚت، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 

ضبُد ايٓكسا ، داز قتٝ ١ يًڀ رع١ ٚايٓػس ب٬غ١ دوسٜـ ايكٍٛ يف ايكسإٓ ايهسِٜ: ايدنتٛز ع داهلل -8

 ّ، دَػل ،ضٛزٜرل2002 -ٖا 1423ٚايتٛشٜع، ايڀ ا١ ا٭ٍٚ، 

 –اي ٬غ١ اياسب١ٝ: أضطٗر ٚعًَٛٗر ٚؾْٓٛرٖر: دتيٝـ ع دايسمحٔ سطٔ س ٓه٘ املٝداْٞ، داز اياًّٛ، دَػل -9

 ٖال1416ايداز ايػر١َٝ، ب ٚت، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 
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 دؿط  ايصطبػسٟ، ٚأثسٖر يف ايدزاضرت اي ٬غ١ٝ: ايدنتٛز ضبُد سطٓني أبَٛٛض٢، اي ٬غ١ ايكسآ١ْٝ يف-10

 داز ايؿهس اياسبٞل

ايت ٝرٕ يف إعساو ايكسإٓ: دتيٝـ أبٞ اي كر٤ ع داهلل بٔ اسبطني، ذبكٝل ع٢ً ضبُد اي ذرٟٚ، ط ع داز -11

 إسٝر٤ ايهتس اياسب١ٝ، َوڀؿ٢ اي ربٞ اسبًيبل

 -ٖا 1413ٕ: ضٝد قڀس، داز ايػسٚم، ايڀ ا١ ايػسع١ٝ ايسابا١ عػس، ايكرٖس٠، ايتوٜٛس ايؿل يف ايكسآ-12

 ّل1993

ٖا(، دزاض١ ٚذبكٝل: 745دؿط  اي شس احملٝط: حملُد بٔ ٜٛضـ ايػٗ  بتبٞ سٝرٕ ا٭ْديطٞ، املتٛؾ٢ )-13

 ّل2001ٖا 1422ايػٝل عردٍ أمحد ٚآمسٕٚ، داز ايهتس ايارمل١ٝ، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 

اي ٬غٞ ي٬ضتؿٗرّ يف ايكسإٓ ايهسِٜ: ذبكٝل دلع داياظِٝ إبساِٖٝ املڀال، املهت ١ ايتٛؾٝك١ٝ، ايتؿط  -14

 ّ، داز املارزف، ايكرٖس٠ل1979 -ٖا 1399

 دؿط  ازب٬يني: د٬ٍ ايدٜٔ ضبُد بٔ أمحد احملًٞ ٚد٬ٍ ايدٜٔ ع دايسمحٔ بٔ أبٞ بهس ايطٝٛطٞل-15

ٖا(، 310-224ٌ آٟ ايكسإٓ، ٭بٞ داؿس بٔ دسٜس ايڀربٟ)دؿط  ايڀربٟ: درَع اي ٝرٕ عٔ دتٜٚ-16

ذبكٝل:ايدنتٛز ع داهلل بٔ ع داحملطٔ ايرتنٞ، داز إسٝر٤ عر  ايهتس يًڀ رع١ ٚايٓػس، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 

 ٖا ل1424ايسٜر  

ر ايتكدِٜ ٚايتتم  َٚ رسح ايرتانٝس بني اي ٬غ١ ٚا٭ضًٛب١ٝ: دنتٛز طبترز عڀ١ٝ ، داز ايٛؾار٤ يدْٝ-17

 ّل2005ايڀ اارع١ ٚايٓػااس، اٱضهٓدز١ٜ 

ازبرَع ٭سهرّ ايكسإٓ ايهسِٜ: ٭بٞ ع ٝد٠ ضبُد بٔ أمحد ا٭ْورزٟ ايكسطيب، داز عر  ايهتس يًڀ رع١ -18

 ّل2003 -ٖا 1422ٚايٓػس، ايسٜر  

١ يًڀ رع١ يف املارْٞ ٚاي ٝرٕ ٚاي دٜع، دتيٝـ: ايطٝد أمحد اهلراٞ، املهت ١ اياسبٝ –دٛاٖس اي ٬غ١ -19

 ّل2000ٖا 1421ٚايٓػس، ايڀ ا١ ايجر١ْٝ، ب ٚت، 

 ل1994 -ٖا 1414دٜٛإ ا٭عػ٢: داز صردز ، ب ٚت، -20

 ٖال1399د٫٫ت ايرتانٝس: ضبُد أبَٛٛض٢ ، داز املاًِ، -21

 ّلٺ1983غسذ دٜٛإ ايؿسشدم: ض ط إًٜٝر اسبرٟٚ، داز ايهترو ايً ٓرْٞ، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، ب ٚت، -22

ا٥س ايكسإٓ ٚزغر٥س ايؿسقرٕ: دتيٝـ ْظرّ ايدٜٔ اسبطٔ بٔ ضبُد بٔ اسبطني ايكل ايٓٝطربٛزٟ، غس-23

 ّل1962ٖا 1381ٖا(، ذبكٝل: إبساِٖٝ عڀ٠ٛ عٛ ، َڀ ا١ َوڀؿٞ اي ربٞ اسبًيب، ايكرٖس٠، 728املتٛيف )

ع٢ً بٔ ضبُد ؾت  ايكدٜس، ازبرَع بني ؾلٸ ايسٚا١ٜ ٚايدزا١ٜ َٔ عًِ ايتؿط : دتيٝـ ضبُد بٔ -24

 ّل1997ٖا 1418ايػٛنرْٞ، داز املػل يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايسٜر ، 
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ايؿٛاصٌ ايكسآ١ْٝ: دزاض١ ب٬غ١ٝ، دنتٛز ايطٝد مطس، دٛشٜع َهت ١ اٱورٕ، املٓوٛز٠، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، -25

 ّل2000 – 1420

ٖا(، 817تٛيف ض١ٓ )ايكرَٛع احملٝط: دتيٝـ ايا١َ٬ ايًػٟٛ صبد ايدٜٔ ضبُد بٔ ٜاكٛو آبردٟ امل-26

 ّل2003 -ٖا 1424ذبكٝل: َهت ١ ذبكٝل ايرتاخ يف َ٪ضط١ ايسضري١، ايڀ ا١ ايطربا١، ب ٚت 

نترو د٥٫ٌ اٱعذرش: دتيٝـ ايػٝل أبٞ بهس ع دايكرٖس بٔ ع دايسمحٔ بٔ ضبُد ازبسدرْٞ ايٓشٟٛ، -27

 ّل1992-ٖا 1413وس،  ايجريج١، قسأٙ ٚعًل عًٝ٘ ضبُٛد ضبُد غرنس، َڀ ا١ املدْٞ، امل٪ضط١ ايطاٛد١ٜ مب

 ّل1988 -ٖا 1408نترو ضٝ ٜٛ٘: ذبكٝل ع دايط٬ّ ٖرزٕٚ، َهت ١ اشبرظبٞ، ايڀ ا١ ايجريج١، ايكرٖس٠، -28

نترو ايڀساش ٭ضساز اي ٬غ١ ٚعًّٛ سكر٥ل اٱعذرش: دتيٝـ حي٢ٝ بٔ محص٠ اياًٟٛ ايُٝل، داز ايهتس -29

 ايا١ًُٝ ،ب ٚت ي ٓرٕل 

كر٥ل غٛاَ  ايتٓصٌٜ ٚعٕٝٛ ا٭قرٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايتتٌٜٚ يًا١َ٬ درز اهلل أبٛايكرضِ ايهػرف عٔ س-30

ايػٝل  -ٖا(، ذبكٝل ٚداًٝل ٚدزاض١: ايػٝل عردٍ أمحد ع داملٛدٛد538 -467ضبُٛد بٔ عُس ايصطبػسٟ )

 ّ، َهت ١ ايا ٝهرٕ، ايسٜر ل1998ٖا 1418ع٢ً ضبُد َاٛ ، ايڀ ا١ ا٭ٚىل، 

دو ايهردس ٚايػرعس:٫بٔ ا٭ث ڈ، ذبكٝل: دلأمحد اشبٛيف ٚآمسٕٚ، داز ْٗط١ َوس، املجٌ ايطر٥س يف أ-31

 ّل1973

ّ، داز املٓرز٠ 1988 -ٖا 1408َاذِ اي ٬غ١ اياسب١ٝ: دتيٝـ ايدنتٛز بدٟٚ ط ر١ْ، ايڀ ا١ ايجريج١، -32

 يًٓػس ٚايتٛشٜع، ددٙ، ٚداز ايسؾرعٞ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايسٜر ل 

ٛٸاٍ عهچرٟٚ، َسادا١: املاذِ املؿوٌ يف -33 عًّٛ اي ٬غ١:اي دٜع ٚاي ٝرٕ ٚاملارْٞ، إعداد ايدنتٛز٠ إْارّ ؾ
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