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ثحبلا صخلم

ىلعو هللا دبع نب دمحم انديس ىلع الم الةوسلا صلا ،و نيملا علا بر هلل دمحلا
. نيعمجأ هبحصو هلآ

. يبرعلا وحنلا يف ضيقنلا ىلع لمحلا ةرهاظ : ناونعب ثحب اذهف

رداصملا تبثو ، ةمتاخو ، لوصف ،ثوالةث ديهمتو ، ةمدقم : ىلع لمتشا دقو
. تاعوضوملا سرهفو ، عجارملا و

جهنملا ،و هتطخو ، عوضوملا رايتخا بابسأ نع اهيف تثدحتو ، ةمدقملا 
. هتباتك يف عبتملا

. امهنيب قرفلا ،و ضيقنلا و دضلا فيرعت نع هيف تثدحتو ، ديهمتلا 

. ضيقنلا ىلع لمحلا و نويوحنلا : هناونعو األلو، لصفلا 

. ةيوحنلا لئاسملا يف ضيقنلا ىلع لمحلا : هناونعو ، يناثلا لصفلا 

. ةيفرصلا لئاسملا يف ضيقنلا ىلع لمحلا : هناونعو ، ثلا ثلا لصفلا 

. ثحبلا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا مهأ اهيف تلجس دقو ، ةمتاخلا 

. عجارملا و رداصملا تبث 

. تاعوضوملا سرهف 

. تاحلا صلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا و

ةتيهب دمحم يربص دمحأ / روتكدلا ملقب 
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ResearchSummary

PraisebetoAllah,LordoftheWorlds,andpeaceandblessingsbe

uponourmasterMuhammadbinAbdullahandhisfamilyand

companions.

  Thisresearchisentitled:Thephenomenonofpregnancyincontrastto

Arabicgrammar.

 Itincludes:Introduction,Preface,ThreeChapters,Conclusion,Proven

SourcesandReferences,andSubjectIndex.

-Introduction,andtalkedaboutthereasonsfortheselectionofthe

subject,itsplan,andtheapproachtakeninwriting.

-boot,Italkedaboutthedefinitionofantibody

andantithesis,thedifferencebetweenthem.

-ChapterI,entitled:GrammarandPregnancyContrast.

-ChapterII,entitled:Contrastpregnancyingrammaticalmatters.

-ChapterIII,entitled:Contrastloadinmorphologicalmatters.

-Conclusion,whichrecordedthemostimportantfindingsofthe

research.

-Provensourcesandreferences.

-Topicsindex.

ThankGodthatHisgraceisrighteous.

ByDr.AhmedSabryMohamedBehita
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ةمدقملا

غباوس ىلع هناحبس هل ركشلا ،و هتمعن روفوم ئفاكي اًدمح هلل دمحلا
نم هافطصمو مدآ دلو ديس ىلع الهم سو هللا الة صو ، هتنم ميظعو هلضف

. هترتعو هبحصو هلآ ىلعو هللا، دبع نب دمحم انديس ، هتيرب

: دعب امأ

، يبرعلا وحنلا يف لمحلا رهاوظ نم ريثكب رخزت ةيبرعلا انتغل نإف
لمحلا ةرهاظو ، ظفللا ىلع لمحلا ةرهاظو ، ىنعملا ىلع لمحلا ةرهاظك

، لص األ ىلع لمحلا ةرهاظو ، راوجلا ىلع لمحلا ةرهاظو ، لحملا ىلع
لمحلا ةرهاظو ، ريظنلا ىلع لمحلا ةرهاظو ، عرفلا ىلع لمحلا ةرهاظو

. ضيقنلا ىلع

نايب : هنأب " لوص األ ءاملع هفرعي ؛ذإ سايقلا جاهنم يه رهاوظلا هذهو
هيلع صنلا ب همكح مولعم رمأب هقاحلإب همكح ىلع صوصنم ريغ رمأ مكح
ىلع صوصنم ريغ رمأ قاحلإ : هنأب اًضيأ هنوفرعيو ، ةنسلا وأ باتكلا يف

.(1)" مكحلا ةلع يف امهنيب كارتش ؛لال همكح ىلع صوصنم رخآ رمأب همكح

بجو رهاوظلا هذه عاونأ نم اًعون ضيقنلا ىلع لمحلا ةرهاظ تناك املو
. اهرمأ الء جتساو ، ةرهاظلا هذه ىلع فوقولا انيلع

ثادح األ ءامسأ يناعم حاضيإ يف ضيقنلا ركذ ىلع ةغللا ءاملع داتعا دقف

(1377هـ-1958م ةعبط –ال يبرعلا ركفلا راد ص218– ةرهز وبأ دمحمل – هقفلا لوصأ : رظني (1)
(
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وا ُةنامَ (1)،واأل ءارَولا ُضيِقَن ُمامَ :األ اًلثم نولوقيف ،

عْوَّطلا (3)،و باَرَخلا ضيِقَن نارْمُعلا (2)،و ةنايخلا ُضيقن ُةنَمَ أل

؛" اًنايبو اًحوضو ىنعملا يف هضيقن ديزي ضيقنلا ألن كلذو (4)؛ هْرُكلا ضيِقَن

.(5)" ُءاَيْشَ ُاأل زَّيَمَتَت ِاَه ّدِضِبو : قاولا كلذلو

نم اًرهظمو ، سايقلا ناولأ نم اًنول ضيقنلا ىلع لمحلا ةرهاظ تناك املو
لمحلا ةرهاظ ) نوكي نأ ىلع تمزع دقف ةيبرعلا ةغللا يف عسوتلا رهاظم

. ثحبلا اذهل اًعوضوم ( يبرعلا وحنلا يف ضيقنلا ىلع

: اهنمف عوضوملا اذه يراتخا بابسأ امأ

؛أل يبرعلا وحنلا يف تاعوضوملا مهأ نم ُّدَعُي ضيقنلا ىلع لمحلا أ–نأ
نم هب اوزاتما امو رظنلا يف مهقئارط يف ةيبرعلا ةاحن ةيرقبع رهظت هيف ن

. ملكلا عاضوأ ءارو ةرتتسملا يناعملا ىلإ ذافنلا ىلع رادتقاو ةنطف

ىلع ملكلا ماكحأ ضعب ءارج إل ٌةزوجم ٌةلع ضيقنلا ىلع لمحلا ب-نأ
. ضعب

، نهذلا هيلع لوعي رذجتم يركف لصأ هضيقن ضيقنلا ءاعدتسا ج–نأ
. اهتجلا عمو ةيوغللا قئاقحلا نم ةفئاط نايبت يف هيرجيو

اورسفو ، سايقلا للع نم ةدحاو ةرهاظلا هذه اودع نييوحنلا نأ د-
تاملكلا نيب هباشتلا روص نم مهدنع ؛ألاهن لئاسملا نم ةعومجم اهئوض يف

ىرخ. األ ىلع امهادحإ لمحل ةحيبملا ةيوحنلا

، لوصف ثوالةث ، ديهمتو ، ةمدقم : ىلع ثحبلا لمتشا دقو ،،، اذه
. تاعوضوملا سرهفو ، عجارملا و رداصملا تبثو ، ةمتاخو

،و هتطخو ، عوضوملا رايتخا بابسأ نع اهيف تثدحتو ، ةمدقملا 
. هتباتك يف عبتملا جهنملا

دبع : قيقحت - ـير صملا يقيرف اإل روظنم نب مركم نب دمحمل - برعلا ناسل : رظني (1)
راد -[ ممأ ]139/1 يلذاشلا دمحم مشاهو هللا، بسح دمحأ دمحمو ، ريبكلا يلع هللا

. خيرات نود نم - ةعبط -ال ةرهاقلا - فراعملا
.[ نمأ ]141/1 برعلا ناسل : رظني (2)

ءايحإ راد -180/1 لا فج ميهاربإ ليلخ : قيق حت - هديس -النب صصخملا : رظني (3)
(1417هـ-1996م). ىلو األ -لاطةعب توريب - يبرعلا ثارتلا

.325/1 صصخملا : رظني (4)
ميركلا دبع : قيقحت - يديبَّزلا ـى ضترم ـل سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات : رظني (5)
ةعبطم [ بأش ]93/3 جارف دمحأ راتسلا دبعو ، يئارماسلا ميهاربإ :د/ هعجار – يوابرغلا

(1407هـ-1987م). ةيناثلا ةعبطلا – تيوكلا ةموكح
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،و ضيقنلا و دضلا فيرعت نع هيف تثدحتو ، ديهمتلا 
. امهنيب قرفلا

. ضيقنلا ىلع لمحلا و نويوحنلا : هناونعو األلو، لصفلا 

لئاسملا يف ضيقنلا ىلع لمحلا : هناونعو ، يناثلا لصفلا 
. ةيوحنلا

لئاسملا يف ضيقنلا ىلع لمحلا : هناونعو ، ثلا ثلا لصفلا 
. ةيفرصلا

اآليت: وحنلا ىلع نيلصفلا نيذه يف يجهنم ناكو

اهلوانتأ يتلا ةيفرصلا وأ ةيوحنلا ةلأسملل بسانم ناونع عضو 
. ثحبلا اذه يف

نم مهفقوم نايبو ، مهتلدأو ، ةلأسملا هذه يف ءاملعلا لا وقأ لقن 
. ضيقنلا ىلع لمحلا

اًمعاد ، هحيجرت يل ادب ام حجرأف اآلءار، هذه نم يفقوم نايب 
. ناهربلا و ةجحلا ب كلذ

كلذو ، ثحبلا اذه يف اهركذ دري يتلا ةينآرقلا تاي اآل جيرخت 
. ةروسلا مساو اآلةي ِمْقَر ركذب

نم اهناظم نم اهجيرختو ، اهباحصأ ىلإ ةينآرقلا تاءارقلا ُوْزع 
و نآرقلا يناعم بتك نم ،وأ كلذ نكمأ ام تاءارقلا بتك

. ريسافتلا

نم ،وأ كلذ نكمأ ام نيواودلا بتك نم ةيرعشلا تايب األ جيرخت 
. ىرخ األ ثارتلا بتك

مهركذ دري نيذلا نيروهشملا ريغ لألعالم ةزجوم ةمجرتب مايقلا 
. كلذب تينع يتلا رداصملا ضعب ىلإ ًا ليحُم ، ثحبلا اذه يف

. ثحبلا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا مهأ اهيف تلجس دقو ، ةمتاخلا 

. عجارملا و رداصملا تبث 

. تاعوضوملا سرهف 



VI

ردق هيف تلواح يذلا ، يثحب تاحفص هسكعت يدهج اذهف : اًماتخو
ريصقت نم نكي نإو ، يبر لضف كلذف قيفوت نم نكي نإف ، يتقاط

. ءيطخأو بيصأ رش ـب يننأ يبسحف

نأو ، هباتك ةغلو هنيد ةمدخل نيصلخملا نم ينلعجي نأ لأسأ وهللا
،و يتانسح نازيم يف نوكي نأو ، لوبقلا و اضرلا ثحبلا اذه نيلا

الن. كتلا و نوعلا هيلعو ، ناعتسملا هللا

ةتيهب دمحم يربص دمحأ / روتكدلا ملقب 
طايمدب - نينبلل ةيبرعلا و ةيم اإلسال تاساردلا ةيلك يف تايوغللا سردم

ةديدجلا



VII

ديهمتلا

امهنيب قرفلا ،و ضيقنلا و دضلا فيرعت

: امهنيب قرفلا ،و ضيقنلا و دضلا فيرعت

، ةايحلا ُّدِض ُتوملا ،و ضايبلا ُّدِض ُداوَّسلا ،و هبلغيل اًئيش َّداَض ٍءيش ُّلُك : ُّدِّضلا
دادضَأ : عمجلا :خالهُف،و ِءيشلا ُّدضو . كلذ بهذ اذه ءاج ،اذِإ راهنلا ُّدِض ليللا و

.(1)

.و هَفَلا :خ اًضاقِنو ًةضَقانُم ءيشلا يف هَضقان نم: ذوخأم : ضيقنلا و

.(2) ءانِب وَأ ٍدْقَع نم َتْمَرْبَأ ام ُداسْفِإ : ُضْقَّنلا

: يتأي اميف صخلتي نيدضلا و نيضيقنلا نيب قرفلا و

نادضلا ،امأ دوجولا و مدعلا ،ك ناعفتري وال ناعمتجي ال نيضيقنلا :نأ اًلوأ

.(3) ضايبلا و داوسلا ،ك ناعفتري نكلو ناعمتجي فال

ال ولدم امهنإف ، رْهُّطلا و ضْيحلا ،ك كرتشملا نم ٌعون دادض األ :نأ اًيناث
ةدافإ هيف ُبجي َكرتشملا ؛ألّن ٌدحاو ٌظفل امهل عضوُي فال ناضيقنلا ،امأ ءْرُقلا

.(4) ظفللا نم ال تاذلا ب لصاح نيضيقنلا يف دُّدرتلا ،و هيينعم نيب دُّدرتلا

.(5) لا يفاألعف نوكي داضتلا لا،و يفاألوق نوكي ضقانتلا :نأ ثاًثلا

األلو لصفلا

.[ ددض ]2564/4 برعلا ناسل : رظني (1)
. فرصتب [ ضقن ]4524/6 برعلا ناسل : رظني (2)

ص يرايب اإل ميهاربإ : قيقحت - يناجرجلا يلع نب دمحم نب يلعل - تافيرعتلا : رظني (3)
و ةقين األ دودحلا (1405هـ)،و ىلو األ ةعبطلا - توريب – يبرعلا باتكلا راد -179
:د قيقحت – يراصن األ ايركز نب دمحم نب ايركز ىيحي -أليب ةقيقدلا تافيرعتلا

(1411هـ). ىلو األ ةعبطلا - توريب – رصاعملا ركفلا راد ص73- كرابملا نزام /
ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا الل جل - اهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا : رظني (4)

- ةيملعلا بتكلا راد - فر صتب 305-304/1 روصنم يلع داؤف : قيقحت - يطويسلا
(1998م). ىلو األ ةعبطلا - توريب

ص44 ميلس ميهاربإ دمحم : قيقحت – يركسعلا هالل –أليب ةيوغللا قورفلا : رظني (5)
(1418هـ-1997م). ةعبط –ال ةرهاقلا – ةفاقثلا و ملعلا راد –
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ضيقنلا ىلع لمحلا و نويوحنلا

الاًح: طصاو ةغل لمحلا فيرعت : اًلوأ

،(1) اًناَلْمُحو اًلْمَح ُهُلِمْحَي َءيشلا َلَمَح : مهلوق نم ٌذوخأم ةغللا يف ُلْمَحلا

.(2) ٌليِمَحو ٌلوُمْحَم وهف

،و ناويحلا عيمج يف نماألوالد نطبلا يف لَمْحُي -ام حتفلا -ب ُلْمَحلا و
الُتاأل ْوُأَو : زيزعلا ليزنتلا يفو . ٌلا َمْحَأو ، ٌلا َمِح : عمجلا

ْتَقِلَع : اًلْمَح ُلِمْحَت ُةرجشلا و ُةَأْرملا ِتَلَمَحو ،(3) َّنُهُلَجَأ ِلا َمْحَ

.(5) اًفيِفَخ ْمَحالً ْتَلَمَح : ليزنتلا يفو .(4)

.(6) ٌلا َمْحأ : عمجلا ،و َلِمُح -ام رسكلا –ب ُلْمِحلا و

(7)،و ةرجش ِسْأَر ىلع وَأ ٍنْطَب يف ناك -ام حتفلا –ب ُلْمَحلا : ليقو

.(8) ٍسْأَر وأ ٍرْهَظ ىلع َلِمُح –بكلاـرس–ام ُلْمِحلا

اًنئاب ناك امو ، ٌلْ مَح وهف ءيشلل الاًمز ناك :ام نييوغللا ضعب لا قو

. لَمْحُي امل اًرْجَأ الن ْمُحلا نوكيو ، ةصاخ ةَبِهلا يف باوَّدلا نم هيلع لَمْحُي الُن:ام ْمُحلا (1)
بعرم ضوع دمحم : قيقحت - يرهز األ دمحأ نب دمحم روصن م -أليب ةغللا بيذهت : رظني
ناسلو (2001م)، ىلو األ ةعبطلا - توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد -[ لمح ]59/5

.[ لمح ]1001/2 برعلا
لَمْحُي يذلا ُليِمَحلا ،و ٌليِمَح وهف لومْحَم لكو ، ُتِبْنُي ال وهو ، ِليسلا ُنْطَب : ُليِمَحلا (2)

.[ لمح ]1003/2 برعلا ناسل الم. سِ يفاإل دَلوُي ملو اًريِغَص هدلب نم
ِضيِحَملا َنِم َنْسِئَي يِئَّ َولاال : اهمامتو الق. طلا ةروس نم نماآلةي4– (3)

الُتاأل ْوُأَو َنْضِحَي ْمَل يِئاَّللا َو ٍرُهْشَأ َثالُةَث َّ نُهُتَّدِعَف ْمُتْبَتْرا ِنِإ ْمُكِئاَسِّن نِم
. اًرْسُي ِهِرْمَأ ْنِم ُهَّل لَعْجَي َهَّللا ِقَّتَي نَمَو َّنُهَلْمَح َنْعَضَي نَأ َّنُهُلَجَأ ِلا َمْحَ

.[ لمح ]1002/2 برعلا ناسل (4)
ٍةَدِحاَو ٍسْفَّن نِّم مُكَقَلَخ يِذَّلا َوُه : اهمامتو . فارع األ ةروس نم –189 نماآلةي (5)
تَلَقْثَأ اَّمَلَف ِهِب ْتَّرَمَف اًفيِفَخ ْمَحالً ْتَلَمَح اَهاَّشَغَت اَّمَلَف اَهْيَلِإ َنُك ْسَيِل اَهَجْوَز اَهْنِم َلَعَجَو

. َن يِرِكاَّشلا َنِم َّنَنوُكَنَّل اًحِلا َص اَنَتْيَتآ ْنِئَل اَمُهَّبَر َهَّللا اَوَعَّد
.[ لمح ]1001/2 برعلا ناسل (6)

: قيقحت – يرشخمزلا دمحأ نب رمع نب دومحم هللا راجل – بلاالةغ ساسأ : رظني (7)
– نانبل ت– وريب – ةيملعلا بتكلا راد - فرصتب [ لمح ]214/1 دوسلا نويع لساب دمحم

.[ لمح ] 1002/2 برعلا ناسلو (1419هـ–1998م)، ىلو األ ةعبطلا
ناسلو ، فر ـ صتب [ لمح بلاالةغ214/1[ ساسأو ،[ لمح ]59/5 ةغللا بيذهت : رظني (8)

.[ لمح ]1002/2 برعلا
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ُعمجو ،(2) هيوبيس نع ٌلوُمُحو ٌلا، َمْحَأ : ِلْمِحلا ُعمجو (1)،قلا: ٌلْمِح وهف

.(3) ٌلا َمِح : ِلْمَحلا

حتفب هنَأ هيف فالخالف ِنْطَبلا ُلْمَح :امَأ يرب نبا :"قلا روظنم نبا قلا
لْمَحب اًهيبشت هحتفي نم مهنم خالف: هيفف رجشلا ُلْمَح امَأو ، ءاحلا

، ٌلْمَح ٍلصتم ُّلكف ، سْأرلا ىلع َلِمُح امب ههبشي هرس كيـ نم مهنمو ، نطبلا
، َحِتُف اذهلف هلا؛ الصت ِةَأرملا ِلْمَحب ٌهَّبَشُم ةرجشلا ُلْمَحف ، ٌلْمِح ٍلصفنم ُّلكو
، ِةَأرملا ِلْمَحَك اًنِطْبَتْسُم سيلو ، ِهِزوُرُبل سْأرلا ىلع ِءيش لـا َلْمَح هبْشُي وهو

اًضيَأ عمجي هنَأ يبارعَ األ نبا ركذو ٌلا، مْحَأ ِلْمَحلا ُعمجو قلا:

.(4)" ٍباَلِكو ٍبْلَك : ُلثم ٍلا، َمِح ىلع

: نيرمأ يف صخلتت نييوغللا لا وقأف

ةرمثلا ،ك اًنِطْبَتْسُم وأ اًرهاظ ، اًلصتم ناك -:ام حتفلا -ب َلْمَحلا األلو:نأ
ٍلا. َمِحو ٍلا، َمَحأ : ىلع عمجيو ، نطبلا يف دلولا ،و ةرجشلا ىلع

وأ سأر وأ رهظ ىلع ، اًلصفنم ناك -:ام رسكلا –ب َلْمِحلا واآلرخ:نأ
. ٍلوُمُحو ٍلا، َمْحأ : ىلع عمجيو ، هوحن

وهف كلذل ،(5) ةيونعملا وأ ةينهذلا روم نماأل ضيقنلا ىلع لمحلا ناك املو
،وأ لصتملا لمحلا وهو ، نويوغللا هركذ امم األلو عونلا تحت جردني

. رهاظلا ريغ نطبتسملا

تافيرعتو ، ةيقطنم تافيرعت اهنم ، تافيرعت ةدع الحهل طص اال يف لمحلا و
. ةيوغل

داحتا :وه ليقو ، ةيوهلا بسحب موهفملا يف نيرياغتملا داحتا :وه ليقف

.(6) تاذلا بسحب موهفملا يف نيرياغتملا

.(7) اآلرخ مكح امهدحأ ليمحتو ، رمأ ىلع رمأ سايق :وه ليقو

.[ لمح ]1002/2 برعلا ناسلو ،[ لمح ]59/5 ةغللا بيذهت : رظني (1)
ال سلا دبع : قيقحت - هيوبيس ربنق نب نامثع نب ورمع رشب -أليب هيوبيس باتك : رظني (2)

. خيرات نود نم - ةعبط -ال توريب - ليجلا راد –575/3 نوراه دمحم م
.[ لمح ]1002/2 برعلا ناسل : رظني (3)
.[ لمح ]1002/2 برعلا ناسل : رظني (4)

ص263. تافيرعتلا : رظني . نهذلا يف وهاألرم لومحملا (5)ألن
، شيورد ناندع : قيقحت – يوفكلا ينيسحلا ىسوم نب بويأ ءاقبلا –أليب تايلكلا (6)

(1419هـ-1998م). توريب - ةلا سرلا ةسسؤم ص589- يرصملا دمحمو
ص67- يدبللا بيجن ريمس دمحم : روتكدلل – ةيفرصلا و ةيوحنلا تاحلطصملا مجعم (7)



X

ةهباشم دوجول ؛ همكح هؤاطعإو ، رخآ ءيش ـب ءيش قاحلإ وه : ليقو

.(1) عناملا ءافتناو طورشلا توبث ،عم مكحلا ةلع يف امهنيب

دجوي –وال انيأر امك – ماعلا هانعمب لمحلا ىلع تبصنا تافيرعت اهلكو
. قيقدلا يح ال طص اال هموهفمب ضيقنلا ىلع لمحلل لقتسم فيرعت اهنيب

: ضيقنلا ىلع لمحلا و نويوحنلا : اًيناث

دعيو ، ةريبك ةيانع هضيقن ىلع ءيش لـا لمحب نويوحنلا يِنُع دقل
يف قيرطلا هذه كلس دقف ، لمحلا نم عونلا اذه ركذ ْنَم لوأ هيوبيس

،(3)" دوُحُجلا : قاولا امك روُكُّشلا اولا :"قو هلوق كلذ نمو ،(2) اًريثك رداصملا

.(4)" ٌلهاج : ِّدِّضلا يف قاولا امك :عٌملا، اولا :"قو اًضيأ لا قو

امك هضيقن ىَرْجُم ءيش لـا يرجُت دق برعلا :"و لوقي ينج نبا اذهو
: اولا قو ، ناعبش : قاولا امك ناعوَج : قاولا مهارت ؛أال هريظن ىَرْجُم هيرجت

.(5)" َّنموقت امَّلق : قاولا امك َّنموقت ام رُثَك : اولا ،قو َلِهَج : قاولا امك َمِلَع

: رعاشلا لوق يف لوقي يئاسكلا ناكو

(6) اَهاَضِر يِنَبَجْعَأ هللاِ ُرْمَعَل  ٍريَشُق وُنَب َّيلع ْتَيِضَر اذإ

(1405هـ-1985م). ةعبط ال – توريب – ةلا سرلا ةسسؤم
- ةينفلا ةعبطملا ص8- دوعسلا وبأ دمحم ريدرد : روتكدلل - برعلا ةغل يف لمحلا (1)

(1985م). ىلو األ ةعبطلا - ةرهاقلا - كب تولك
-311/2 راجنلا يلع دمحم : قيقحت - ينج نب نامثع حتفلا -أليب صئاصخلا : رظني (2)

. خيرات نود نم – ةعبط –ال توريب - بتكلا عملا
.8/4 باتكلا : رظني (3)
.35/4 باتكلا : رظني (4)

.389/2 صئاصخلا : رظني (5)
نماضلا صحلا متاح :د/ ةعنص – هرعش يف يليقعلا فيحقلل وهو ، رفاولا نم تيبلا (6)

يف رداونلا (1406هـ-1986م)،و ةعبط –ال دادغب – يقارعلا يملعلا عمجملا ص252-
قورش لـا راد ص481- رداقلا دبع دمحم :د/ ةساردو قيقحت - يراصن األ ديز -أليب ةغللا

عماوجلا عمج حرش عماوهلا عمه ىلع عماوللا رردلا (1401هـ-1981م)،و ىلو األ ةعبطلا -
-55–54/2 دوسلا نويع لساب دمحم : هيشاوح عضو - يطيقنشلا نيم نباأل دمح -أل
يف ةبسن بوال (1419هـ-1999م)، ىلو األ ةعبطلا - نانبل – توريب – ةيملعلا بتكلا راد

318/2 ةميضع قلا خلا دبع دمحم :د/ قيقحت - دربملا ديزي دمحم سابعلا -أليب بضتقملا
صئاصخلا (1415هـ-1994م)،و ةعبط -ال ةرهاقلا - اإلساليم ثارتلا ءايحإ ةنجل -

-أليب نييفوكلا و نييرصبلا نييوحنلا نيب الف خلا لئاسم يف فاصن 389،311/2،واإل
ناضمر :د/ هعجار - كوربم دمحم كوربم ةدوج :د/ ةساردو قيقحت - يرابن األ تاكربلا
حرشو ، خيرات نود نم - ىلو األ ةعبطلا - ةرهاقلا ب يجناخلا ةبتكم -630/2 باوتلا دبع
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امم ْتَطِخَسو ، ْتَطِخَس َّدِض ناك )امل ىلع )بـ( ْتَيِضَر ) ىَّدَع هنإ

)،ق نع بـ( ىدعتي )نأ يضر ) لعفلا يف لص )(1)،فاأل ىلع بـ( ىَّدَعُي

لا (2)،قو ُميِظَعلا ُزْوَفلا َكِلَذ ُهْنَع اوُضَرَو ْمُهْنَع ُهَّللا َيِضَّر : ىلا عت لا

.(3) ِةَرَجَّشلا َتْحَت َكَنوُعِياَبُي ْذِإ َنيِنِمْؤُملا ِنَع ُهَّللا َيِضَر ْدَقَل : ىلا عت

اذإ ءيش لـا نأب ضيقنلا ىلع لمحلا ةرهاظ نويوحنلا للع دقو ،،، اذه
. هضيقن نهذلا ىلإ ردابت َرِكُذ

دحاو لك ؛ألن ضيقنلل اًلكاشم ضيقنلا اولعج امبرو ":(4) زايإ نبا لوقي

.(5)" امهدحأ ركذب اعم امهل هبتني نهذلا اآلرخ،وألن يفاني امهنم

هدض عم لا ببلا اًروطخ برقأ ناك امل ءيش (6):"..لـا ةعامج نبا لوقيو

عيدب ليمإ :د/ هسراهفو هشماوه عضوو هل مدق - شيعي نبا نيدلا قفومل – لصفملا
(1422هـ-2001م) ىلو ةعاأل بطلا - نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد -295/1 بوقعي
راد -809/2 يديره دمحأ معنملا دبع :د/ قيقحت - مكلا -النب ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ،

- بيراع األ بتك نع بيبللا ينغمو (1402هـ-1982م)، ىلو األ ةعبطلا - ثارتلل نومأملا
هللا191/1،=887/2- دمح يلع دمحمو ، كرابملا نزام :د/ قيقحت - يراصن األ ماشه النب
-النب دئاوفلا ليهست ىلع دعاسملا (1985م)،و ةسداسلا ةعبطلا - توريب - ركفلا راد

ةعبطلا - ىرقلا مأ ةعماج -269/2 تاكرب لماك دمحم :د/ قيلعتو قيقحت – ليقع
(1422هـ-2001م). ةيناثلا

هللاِ ُرْمَعَل ). ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بعك ىلإ بسنُت ةليبق :( ريَشُق ونب ): ةغللا
. قلخلا ءانف دعب ءاقبلا و دولخ بلا ىلا عت هلل هرارقإب فلحلا دارملا :(

.887/2،191/1 بيبللا ينغمو ،631–630/2 فاصن 389،311/2،واإل صئاصخلا : رظني (1)
َنيِقِداَّصلا ُعَفنَي ُمْوَي اَذَه ُهَّللا َقَلا : اهمامتو . ةدئاملا ةروس نم –119 نماآلةي (2)

اًدَبَأ اَهيِف َنيِدِلا َخ ُراَهْنَ األ اَهِتْحَت نِم يِرْ جَت ٌتاَّنَج ْمُهَل ْمُهُقْدِص
. ُميِظَعلا ُزْوَفلا َكِلَذ ُهْنَع اوُضَرَو ْمُهْنَع ُهَّللا َيِضَّر

َكَنوُعِياَبُي ْذِإ َنيِنِمْؤُملا ِنَع ُهَّللا َيِضَر ْدَقَل : اهمامتو . حتفلا ةروس نم نماآلةي18– (3)
. اًبيِرَق اًحْتَف ْمُهَباَثَأَو ْمِهْيَلَع َةَنيِكَّسلا َلَزنَأَف ْمِهِبوُلُق يِف اَم َمِلَع َف ِةَرَجَّشلا َتْحَت

. وحنلا ب .عملا يدادغبلا هللا دبع نب زايإ نب ردب نب نيسح نيدلا لا مج دمحم وبأ وه (4)
،و ٍطعم )النب لوصفلا حرش يف لوصحملا و( ،( ةحراطملا دعاوق ): هتافنصم نم
يف هتمجرت رظنت (681هـ-1283م). ةنس دادغبب يفوت الف). خلا لئاسم يف فاعس (اإل

: قيقحت - يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا الل -جل ةاحنلا و نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب
نود نم - ةعبط -ال نانبل - اديص - ةيرصعلا ةبتكملا -532/1 ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

- نانبل – توريب - نيي ال ملل ملعلا راد -234/2 يلكرزلا نيدلا ريخل ،واألعالم– خيرات
ةبتكم -316/3 ةلا َحك اضر رمعل - نيفلؤملا مجعمو ـةر(2002م)، شع ةسماخلا ةعبطلا

. خيرات نود نم - ةعبط -ال توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ رادو - توريب - ىنثملا
يلع دمحم توفص دمحم : قيقحت – زايإ –النب لوصفلا حرش يف لوصحملا : رظني (5)
يف رئاظنلا و هابش –1424ـه)،واأل ةرهاقلا ب ةيبرعلا ةغللا ةيلك يف هاروتكد ةلا سر )474/2
ةغللا عمجم تاعوبطم –421/1 ناهبن اإلهل دبع : قيقحت – يطويسلا نيدلا الل –جل وحنلا

(1407هـ-1987م). ةعبط –ال قشمدب ةيبرعلا
يومحلا ينانكلا ةعامج هللانب دعس نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا ردب هللا دبع وبأ وه (6)

مولع رئاسو ثيدحلا ب ءاملعلا نم وهو (639هـ-1241م). ةنس ةامح يف دلو . يعفاشلا
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امهليزنت كرتشملا عماجلا اذهل حص هل اًدادضأ تسيل يتلا تارياغملا رئاس نم
لمحي امك ، هماكحأ من ءيش يف اآلرخ ىلع امهدحأ لمحيف ، نيلثملا ةلزنم

.(1)" هريظن ىلع

بهذ ْنَم مهنمف ، ضيقنلا سايق يف نييوحنلا ءارآ تفلتخا دقو ،،، اذه
نوكي لا نماألعف اًلعف ىرت ال كنأ قلا:"... يذلا جارسلا نباك ، هبوجو ىلإ

، دعتم ريغ ُهُداضم ناك دعتم ريغ ناك نإو ، اًيدعتم هداضم ناك إال اًيدعتم
َّضيبأو ، دعتم ريغ َنكسو ، دعتم ريغ كرحتف ، َنكسو ، َكرحت : كلذ نمف

نأ بجاوف ، دعتم ريغ جرخو ، لخد دض جرخو ، دعتم ريغ كالامه َّدوسأو

.(3)"(2) هيوبيس بهذم اذهو ، دعتم ريغ لخد نوكي

دق هنأ : ينعي ،(4)" تيبلا ُتلخد : َماشلا ُتبهذ ُلثمو ": هيوبيس قلا دقف
تلخدو ، ماشلا ىلإ تبهذ : هدنع لص األ ناكو الم، كلا نم رجلا فرح فذح

.(5) تيبلا يف

.(7) ضيقنلا سايق بوجوب لوقي اًضيأ (6) رضخ األ نبا ناكو

يرجي نأ زاج اذإو قلا:" يذلا ينج نباك ، هزاوج ىلإ بهذ ْنَم مهنمو

.(8)" غوسأ هريظن ىرجم هؤارجإف هضيقن ىرجم ـءي شلا

رصم ءاضق ،مث ماشلا ءاضقف ، رصمب ءاضقلا ،مث سدقلا ب ةباطخلا و مكحلا يلوو ، نيدلا
ىلع ةيشاح )،و( يوبنلا ثيدحلا يف يورلا لهنملا ): هتافنصم نم . يمعو خاش نأ ىلإ
حرش ىلع ةيشاح )،و( ماشه النب حيضوتلا ىلع ةيشاح )،و( مظانلا النب ةيفل األ
ةاعولا ةيغب يف هتمجرت رظنت (733هـ-1333م). ةنس رصمب يفوت .( يدربراجلل ةيفاشلا

.202-201/8 نيفلؤملا مجعمو 63/1–65،واألعالم297/5–298،
اهب: ىنتعاو اهطبض – ةيفاشلا ىلع يدربراجلا حرش ىلع ةعامج نبا ةيشاح : رظني (1)
– نانبل – توريب – ةيملعلا بت كلا راد – فرصتب 155–154/1 نيهاش الم سلا دبع دمحم

(1435هـ-2014م). ىلو األ ةعبطلا
.35/1 باتكلا : رظني (2)

- يدادغبلا يوحنلا جارس لـا نب لهس نب دمحم ركب -أليب وحنلا يف لوص :األ رظني (3)
ةثلا ثلا ةعبطلا - توريب - ةلا سرلا ةسسؤم -171–170/1 يلتفلا نيسحلا دبع :د/ قيقحت

(1988م).
.35/1 باتكلا : رظني (4)

.171/1 وحنلا يف لوص :األ رظني (5)
ناك . يليبش ـراإل ضخ األ نبا نارمع نب يدهم نب نمحرلا دبع نب يلع نسحلا وبأ وه (6)

،( بيبح رعش حرش )،و( ةسامحلا حرش ): هتافنصم نم واألبد. ةيبرعلا يف عاًملا
،174/2 ةاعولا ةيغب يف هتمجرت رظنت (514هـ-1120م). ةنس ةيليبشإب يفوت . كلذ ريغو

.121–120/7 نيفلؤملا مجعمو واألعالم299/4،
ص498– نمحرلا دبع فيفع :د/ قيقحت – نايح –أليب ةاحنلا ةركذت : رظني (7)

(1406هـ-1986م). ىلو األ ةعبطلا – توريب - ةلا سرلا ةسسؤم
نامثع حتفلا -أليب اهنع حاضي واإل تاءارقلا ذاوش هوجو نييبت يف بستحملا : رظني (8)
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،(1) اًريثك رداصملا يف قيرطلا هذه هيوبيس كلس دقو ": اًضيأ لا قو

ـءي شلا ضيقنف دضاآلرخ"(2). امهدحأو ، اذك قاولا امك اذك لا:قاولا قف
ليوطو ، ناعبشو ناعوج : وحن ، نازو نماأل ريثك يف هريظن ةلزنم لَّزنتي

.(3) ريصقو

يئاسكلا اذهف ، نييفوكلا ،ك هتجح ميعدت يف هيلع دمتعا ْنَم مهنمو
يرجي ـءي شلا )؛ألن ىلع بـ( يدعتلا يف ( طخس ) ىلع ( يضر ) لمحي
كلذكف ، هيلع طخس لا: قي امكف ، هريظن ىرجم يرجي امك هضيقن ىرجم

.(4) هيلع يضر لا: قي نأ زوجي

دقف ؛ برعم األرم لعف نأ يف نييفوكلا بهذم يوقي رضخ األ نبا ناكو
، يهنلا وهو ، برعم هضيقن نأب األرم لعف ءانبب نيلئاقلا نييرصبلا ىلع جتحا

.(5) كلذك األرم نوكي نأ بجوف

يق ذلا يوفكلا ءاقبلا يبأك ، ةلقلا ب ضيقنلا سايق فصو ْنَم مهنمو
لمحلا تهل،و لقو ، هتملك : وحن المز، ىنعم يف اًيدعتم نوكي دق لعفلا لا:"

.(6)" ليلق ضيقنلا ىلع

.(7) ةعامج نباك ، لص خالفاأل هنأب هفصو ْنَم مهنمو

دقف ، يناسحتسا رمأ وه امنإ ، اًّيمازلإ سيل ضيقنلا سايق :نأ ىرأو
،أ هانعم يف وه ام مكح ءيشلا ىطعي نأ بالمز سيل هنأ ىلإ ماشه نبا بهذ

ناك اذإف ،(8) امهتلصو ( )وأ(ْنأ (َّنأ مكح ىطعي ال دق ردصملا نأ ىرت ال
. ىلوأ ضيقنلا عم وهف هيبشلا عم كلذ

ىلع لمحي امك ، هضيقنو هدض ىلع لمحي دق ةيبرعلا لوصأ يف ءيشلا ف

ليعامسإ حاتفلا دبع ،د/ راجنلا ميلحلا دبع ،د/ فصان يدجنلا يلع : قيقحت - ينج نب
(1415هـ- ةعبط ال - ةرهاق -لا ةيم اإلسال نوؤشلل ىلع األ سلجملا -53/1 يبلش

1994م).
.8/4 باتكلا : رظني (1)

.311/2 صئاصخلا : رظني (2)
.[ طسو ]4831/6 ناسللا : رظني (3)

.191/1 بيبللا ينغمو ،631–630/2 فاصن :اإل رظني (4)
ص498. ةاحنلا ةركذت : رظني (5)

ص1632. تايلكلا : رظني (6)
.622/1 يدربراجلا حرش ىلع ةعامج نبا ةيشاح : رظني (7)

.889/2 بيبللا ينغم : رظني (8)
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.(1) هليسرو هريظن

: وحن ، دحاو مساب نيداضتملا اومسي نأ ءامس األ يف برعلا ننس نمو

.(2) ضيب :األ نوجلا ،و دوس :األ نوجلا

يناثلا لصفلا

ةيوحنلا لئاسملا يف ضيقنلا ىلع لمحلا

: ةيوحنلا لئاسملا يف ضيقنلا ىلع لمحلا

يف ريبك ٍرثأ وذ ضيقنلا ىلع َلمحلا نأ دجي وحنلا بتك يف لمأتملا نإ
(ال) لمحك ، لمعلا يف هضيقن ىلع فرحلا لمحي دقف ، ةيوحنلا لئاسملا

. لمعلا يف ( (نإ اهضيقن ىلع سنجلل ةيفانلا

امك ، هضيقن ىلع اًلمح هب ىدعتي يذلا ِريغ ٍّرج ِفرحب لعفلا ىدعتي دقو
هضيقن ىلع اًلمح )؛ ىلع بـ( ىدعت نيح ( يضر ) لعفلا يف لا حلا وه

.( طخس )

األرم لعف يف لا حلا وه امك ، هضيقن ىلع اًلمح ينبملا لعفلا ُبَرْعُي دقو
. يهنلا لعف هضيقن ىلع ًمحال ؛ هنوبرعي مهنإف ، نييفوكلا دنع

و ىنثي )ال ضعب ) ظفلف ، هضيقن ىلع اًلمح عمجي وال ظفللا ىنثي ال دقو
.( لك ) هضيقن ىلع اًلمح ؛ عمجي ال

فرح نأ ىلإ مهضعب بهذ دقف ، ريكنتلا ىلع فيرعتلا لمحي دقو
هلخدي ثيح ، ريكنتلا هضيقن ىلع فيرعتلل اًلمح ؛ اهدحو لاالم وه فيرعتلا

تافرع : قيقحت - يريرحلا يلع نب مساقلل - صاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةرد : رظني (1)
ةع(1418هـ-1998م). بط -ال توريب - ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ص133- يجرطم

ص564. ةاحنلا ةركذت : رظني (2)
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. دحاو فرح وهو ، نيونتلا

نع ( يسن ) لعفلا قيلعتك ، هضيقن ىلع اًلمح لمعلا نع لعفلا ُقَّلَعُي دقو
.( ملع ) هضيقن ىلع اًلمح ؛ لمعلا

ىلع اًلمح )؛ ملسلا ) ظفل ثينأتك ، هضيقن ىلع اًلمح ظفللا ثنؤي دقو
.( برحلا ) هضيقن

: ليصفتلا و نايبلا كيلإو

:( (َّنإ ىلع اًلمح سنجلل ةيفانلا (ال) لا معإ : اًلوأ

ىلع اًلمح ؛ ْتلمع امنإ سنجلل ةيفانلا (ال) نأ ىلإ نويوحنلا بهذ
. تابث اإل ديكوتل ( ،و(َّنإ يفنلا ديكوتل )،فـ(ال) (َّنإ

ىلإ ىًنعمو اًلمع اهفيراصت يف مسقنت (ال) :"نإ يرجشلا نبا لوقي
َيفن ْتلوانتف ةركنلا عم اهتبكر اذإ كلذو ، ةئربت نوكت :نأ اهدحأ ، بورض

ُمُكْيَلَع َبيِرْثَت اَل ،و رادلا يف َلجر ،وال ديزل :المَلا وحن يف ، سنجلا

ىنعمو ، اهتضيقن يه ثيح نم ،( َّنإ بـ( ٌةهبشم هجولا اذه يف يهف ،(1)

، رادلا يف َلجر :ال هيفن يف ليق ، اًلجر رادلا يف :َّنإ ليق اذإ هنأ : امهضقانت

.(2)" هريظن ىلع هنولمحي امك ، هضيقن ىلع ءيشلا نولمحي برعلا و

بـ(ال يفنملا ةركنلا درفملا نأاالمس ىلإ (3) نويفوكلا بهذ دقو ،،، اذه
. ِراَّدلا يف َلجر :ال وحن اهب، ٌبوصنم ٌبرعم (

ةضيقن ؛ألاهن بصنلا تلمع امنإ (ال) :نأ اهنم رومأب كلذ ىلع اولدتساو
، هدض ىلع ءيشلا نولمحي مهو ، تابث )لإل ،و(َّنإ يفنلل (َّنإ)؛ألن(ال)
، لمعلا يف ( (َّنإ ىلع اًعرف تناك (ال)امل ،إالنأ هريظن ىلع هولمحي امك

ُهَّللا ُرِفْغَي َموَيلا ُمُكْيَلَع َبيَرْثَت اَل َقَلا : اهمامتو . فسوي ةروس نم –92 نماآلةي (1)
. َنيِمِحاَّر لا ُمَحْرَأ َوُهَو ْمُكَل

، يولعلا ينَسَحلا ةزمح نب دمحم نب يلع هللانب ةبهل - يرجشلا نبا يلا :مأ رظني (2)
-528–527/2 يحانطلا دمحم دوم حم د/ : قيقحت - يرجشلا نباب فورعملا

(1413هـ-1992م). ىلو األ ةعبطلا - ةرهاقلا – يجناخلا ةبتكم
-أليب نييفوكلا و نيير ـ صبلا نييوحنلا بهاذم نع نييبتلا 302/1،و فاصن :اإل رظني (3)

- اإلساليم برغلا راد ص362- نيميثعلا ن محرلا دبع د/ : قيقحت – يربكعلا ءاقبلا
(1406هـ-1986م). ىلو األ ةعبطلا
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نع عرفلا َّطحنيل ؛ نيونت ريغ نم (ال) ْتَبَصَن نيونتلا عم بصنت ( و(َّنإ

.(1) لوص األ تاجرد نع طحنت اًدبأ عورفلا لص؛ألن األ ةجرد

)،إال (َّنإ اهتضيقن ىلع اًلمح تلمع امنإ سنجلل ةيفانلا (ال) :نأ ىرأو
قلا امك – اهب اًبوصنم اًبرعم سيل بـ(ال) يفنملا ةركنلا درفملا نأاالمس
عم ٌةبكرم ألَّن(ال) كلذو – نويرصبلا قلا امك – ينبم وه امنإ ،- نويفوكلا

ىنعم َنَّمَضَت الَم كلا ،وألَّن َرشع َةسمخك ءانِبلا بجوُي ُبيكرَّتلا االمس،و
نم :ال هريدقت ( رادلا يف َلجر :(ال كلوقف ،( َنيأ كـ( اًنيبم َناكف ِفرَحلا
انُهاه يفنلا ،و سنجلا نايبل ةعوضوم ( نم ؛ألَّن( كلذ َرّدُق امنإو ، ٍلجر

ال ىنعَم ِظفَّللا يف َتَبَث دقف ، سنجلا يفنَت ال اهسفنب ،و(ال) هِّلك ِسنجلل

.(2) ينُب فرَحلا ىنعم االُمس َنَّمَض َت اذإو ، ِفرحلا اَّلإب ُتُبْثَي

ةيفانلا (ال) ربخ ىلع اًلمح ةركنلا عم ( (َّنإ ربخ فذح : اًيناث
: سنجلل

: نيبهذم هفذح يف برعلل ،إالنأ سنجلل ةيفانلا (ال) ربخ فذح زوجي

هنأ ىنعمب ، ليلد هيلع َّلدو ، اًمولعم ناك اذإ ربخلا فذح ةرثك األلو:

،(3) زاجحلا لهأ بهذم وهو ، رثكأ فذحلا نكلو ، هفذح زوجيو هركذ زوجي
: ىلا عت هلوق هنمو ، كيلعو كل ،يأ: َسأب ،والمَلا،وال َلهأ :ال نولوقيف

اَلَف اوُعِزُف ْذِإ ىَرَت وَلَو : ىلا عت هلوقو ، انيلع (4)،يَأ: َرْيَض اَل اوُلا َق

.(6) مُهَل (5)،يَأ: َتوَف

.(8) ئيطو ،(7) ميمت ينب بهذم وهو ، ملُع اذإ ربخلا فذح مازتلا اآلرخ:

نب دمحم نب نمحرلا دبع تاكربلا يبأ -لإلمام ةيبرعلا رارسأو ،302/1 فاصن :اإل رظني (1)
توريب - ليجلا راد ص224-223- ةوابق صحلا نيدلا رخف :د/ قيقحت - يرابن األ ديعس يبأ

(1995م). ىلو األ ةعبطلا -
ص363. نييوحنلا بهاذم نع نييبتلا : رظني (2)

.1300–1299/3 فاشتر 535/1،واال ةيفاشلا ةيفاكلا حرش : رظني (3)
. َنوُبِلَقنُم اَنِّبَر ىَلِإ اَّنِإ َرْيَض اَل اوُلا َق : اهمامتو . ءارعشلا ةروس نم –50 نماآلةي (4)

ٍناَكَّم نِم اوُذِخُأَو َتْوَف اَلَف اوُعِزَف ْذِإ ىَرَت ْوَلَو : اهمامتو أبس. ةروس نم –51 نماآلةي (5)
. ٍبيِرَق

.825/2 بيبللا ينغم : رظني (6)
.1300/3 فاشتر 535/1،واال ةيفاشلا ةيفاكلا حرش : رظني (7)

- ليقع نب نمحرلا دبع نب هللا دبعل - مكلا نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش : رظني (8)
نور ـ شعلا ةعبطلا - ةرهاقلا - ثارتل رادا -25/2 ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم : قيقحت

نمحرلا دبع نيدلا الل -جل عماوجلا عمج حرش يف عماوهلا عمهو (1400هـ-1980م)،
- رصم - ةيقيفوتلا ةبتكملا -529/1 يوادنه ديمحلا دبع : قيقحت - يطويسلا ركب يبأ نب

. خيرات نود نم - ةعبط ال
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.(1) اًلصأ ربخلا نوتبثي ال ميمت ينب :نإ ليقو

مدع هنم مزلي هيلع َليلد ال ٍربخ َفْذَح ؛ألن َلوقلا اذه مكلا ُنبا َّدَر دقو

.(2) هيف ةدئاف ال امب ملكتلا كرت ىلع نوعمجم برعلا ،و ةدئافلا

نيبهذم ىلع سنجلل ةيفانلا (ال) ربخ فذح يف برعلا فلتخا امكو
ثال ىلع ليلد هيلع لد اذإ اهتاوخأو ( (َّنإ ربخ فذح يف نويوحنلا فلتخا

: بهاذم ةث

بهذم وهو ، ةركن مأ ةف رعم االمس ناكأ ءاوس ، اًقلطم زاوجلا : اهدحأ

.(4) هيوبيس مهنمو ،(3) نيير ـ صبلا

، كلذ نم درو ام ةرثكل ؛ ةركن االمس نوكي نأ طرشب هفذح زاوج : يناثلا

.(5) نييفوكلا بهذم وهو

بهذم وهو ، ريركتلا طرشب - ةركن وأ ناك ةفرعم - هفذح زاوج : ثلا ثلا

.(6) ءارفلا

اذإ ربخلا فذح نوكي ام نسحأ َّنَأ نييفوكلا نع لقن روفصع نبا إالنأ
:َّنإ نوديري ، ةرأفلا َّنإو ةَبابَزلا :َّنإ مهلوق وحن ، ٍليصفت َعضوم ُعضوملا ناك
يهو ةرأفلا نم ٌعون : ُةبابزلا .و ِةَبابَزلا خالُف َةرأفلا َّنإو ، ِةرأفلا خالُف ةبابَزلا

وب يلع :د/ قيقحت - يرش ـ خمزلا هللا راجل - بارع اإل ةعنص يف لصفملا : رظني (1)
ةمدقملا (1993م)،و ىلو األ ةعبطلا - توريب هلاالل- ةبتكم ص52- محلم

:د/ حرشو قيقحت - يلوزُجلا زيزعلا دبع نب ىسيع ىسوم -أليب وحنلا يف ةيلوزجلا
ص ةعمج دمحأ دمحم يحتف ،د/ لين دمحأ دماح :د/ هعجار - دمحم باهولا دبع نابعش

.265/1 لصفملا حرشو ، خيرات نود نم - ةعبط -ال ىرقلا مأ ةعبط -221-220
.537/1 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش : رظني (2)

.374/2 صئاصخلا : رظني (3)
ٌبْلَأ سانلا نإ ٌدحأ مكل له : لجرلل لجرلا لوقيو ":141/2 باتكلا يف هيوبيس (4)قلا

[ حرسنملا نم ]: ىشع انل.قلااأل ،يأ:نإ اًرمع َّنإو ، اًديز :َّنإ لوقيف ، مكيلع
." اَلَهَم ىَضَم ام رْفَّسلا يِف َّنِإو  اَلَحَتْرُم َّنِإو اًّلَحم َّنِإ

:د ةساردو قيقحت - –النباألريث ةيبرعلا ملع يف عيدبلا 374/2،و صئاصخلا : رظني (5)
ىلو األ ةعبطلا - ةمركملا ةكم - ىر قلا مأ ةعماج -539/1 نيدلا َّيلع دمحأ يحتف /
رمع نسح فسوي د/ : قيلعتو حيحصت - يضرلل ةيفاكلا حرشو (1420هـ)،

ـ ضلا فاشتراو (1996م)، ةيناثلا ةعبطلا - يزاغنب - سنويزاق ةعماج تاروشنم -376/4
نامثع بجر :د/ ةساردو حرشو قيقحت - يسلدن األ نايح -أليب برعلا ناسل نم بر

- ةعبط -ال ةرهاقلا - يجناخلا ةبتكم -1249/3 باوتلا دبع ناضمر :د/ ةعجارم - دمحم
: قيقحتو ةسارد - شيجلا رظانل - دئاوفلا ليهست حرشب دعاوقلا ديهمتو ، خيرات نود نم

رباج ،أ.د/ يمجعلا ةعمج ميهاربإ ،أ.د/ ةجاربلا دمحم رباج ،أ.د/ رخاف دمحم يلع أ.د/
الم– سلا راد -1318/3 لا َّزن بغار دمحم ،أ.د/ دمحم يسونسلا يلع ،أ.د/ كرابم ديسلا

(1428هـ-2007م). ىلو األ ةعبطلا - ةرهاقلا
.1318/3 دعاوقلا ديهمتو ،1249/3 فاشتر 377/4،واال يضرلل ةيفاكلا حرش : رظني (6)
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. ءاَّمَص

. ليصفتلا ب فوذحملا ربخلا ىلع دلاالةل ةوقل ؛ مهدنع فذحلا نسح امنإو

ىلع ليلد دوجو دعب اَّلإ نوكي ال فذحلا ؛ألَّن هيف ةجح ال اذهو
نسحُي نأ يغبني امنإو ، نكي مل وأ ليصفت عضوم عضوملا ناك ، فوذحملا

.(1) اًرورجم وأ اًفرظ ربخلا نوكي ثيح فذحلا

ريثك االمس فيرعت عم فذحلا ؛ألن هيوبيسو نييرصبلا بهذم حيحصلا و

،(3) ِهَّللا ِليِبَس ْنَع َنوُّدُصَيَو اوُرَفَك َنيِذَّلا َّنِإ : ىلا عت هلوق كلذ نمف ،(2)

ُهَّنِإَو ْمُهَءاج اَّمَل ِرْكِّذلا ِب اوُرَفَك َنيِذَّلا َّنِإ ىلا: عت هلوقو ،(4) نوبَّذعم : هريدقت

.(6) نوبذعي (5)،يأ: ٌزيِزَع ٌباتِكَل

،و(ال) تابث اإل ديكوتل ( َّنإ (ال)-فـ( ةضيقن ( (َّنإ تناك املو
لوق كلذ نمو ، ةركنلا عم اهربخ فذح يف اهيلع ْتَلِمُح - يفنلا ديكوتل

: رعاشلا

(7) اَلَهَم ىَضَم ام ِرْفَّسلا يف َّنإو  اَلَحترُم َّنإو اًّلَحَم َّنإ

.(8) اًلحترم انل نإو ، اًّلحم انل يأ:نإ

هشماوه عضوو هل مدق – يليبش اإل روفصع -النب يجاجزلا لمج حرش : رظني (1)
بتكلا راد –447–446/1 بوقعي عيدب ليمإ د/ : فارشإ – راَّعشلا زاَّوف : هسراهفو

(1419ـه-1998م). ىلو األ ةعبطلا – نانبل – توريب – ةيملعلا
يودب دمحم ،د/ ديسلا نمحرلا دبع :د/ قيقحت - مكلا -النب ليهستلا حرش : رظني (2)

(1410هـ-1990 ىلو األ ةعبطلا واإلعالن- عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل رجه -15/2 نوتخملا
م).

ِهَّللا ِليِبَس نَع َنوُّدُصَيَو اوُرَفَك َنيِذَّلا َّنإ : اهمامتو . جحلا ةروس نم –25 نماآلةي (3)
ِهيِف ْدِرُي نَمَو ِداَبلا َو ِهيِف ُفِكاَعلا ًءاَوَس ِساَّنلِل ُهاَنْلَعَج يِذَ ّلا ِماَرَحلا ِدِجْسَملا َو

. ٍميِلَأ ٍباَذَع ْنِم ُهْقِذُّن ٍمْلُظِب ٍداَحلإِب
: قيقحت - يس ـ لدن األ نايح -أليب ليهستلا باتك حرش يف ليمكتلا و لييذتلا : رظني (4)

(1422هــ-2002م). ىلو األ ةعبطلا - قشمد – ملقلا راد -49/5 يوادنه نسح أ.د/
. تلصف ةروس نم –41 (5)اآلةي
.495/1 عماوهلا عمه : رظني (6)

.( ىضم (ذإ نم اًلدب ( اوضم )و(ام اوضم :(ذإ ىوريو ، حرسنملا نم تيبلا (7)
ب باد اآل ةبتكم ص233- نيسح دمحم :د/ قيلعتو حرش - هناويد يف ىشع لأل وهو
يف لوص 130/4،واأل بض تقملا 141/2،و باتكلا ،و خيرات نود نم - ةعبط -ال زيمامجلا
يف ةبسن 114/1،بوال بيبللا ينغمو ص48، لصفملا 373/2،و صئاصخلا 247/1،و وحنلا

.494/1 عمهلا 376/4،و يضرلل ةيفاكلا حرش
،يأ لحترا نم يميم ردصم :( اًلحترم ). ماقأ لح،يأ نم يميم ردصم :( اًّلحم ): ةغللا

ال. ّهمتو اريخأت (همال): . نورفاسملا :( رفسلا ). رفاس
.373/2 صئاصخلا : رظني (8)
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َّكش ،وال َسأب :ال مهلوق وهو ، اهضيقن ُربخ َفِذُح امك ( (َّنإ ُربخ َفِذُحَف
. هيفو ، كيلع ،يأ:

يف اهتضيقن اههبشت امنإ كلذكف تاركنلا ب انه صتخت (ال) َّنأ امكف

.(1) اًضيأ ةركنلا عم ربخلا فذح

عم اهربخ فذح زاج (ال) ةضيقن تناك )امل (َّنإ نأ حضتي قبس امم
. اهتضيقن ىلع اًلمح ةركنلا

:( ملع ) ىلع اًلمح ( يسن ) قيلعت : ثاًثلا

هلومعم نيبو هنيب الم كلا ردص امهل لصفل ؛ لعفلا لا معإ كرت وه: قيلعّتلا
؟) وٌرمع مأ كوخأ ٌديزأ ُتملع )،و( ٌبهاذ ٌديزل تملع ) : كلوقك ،
، ةيفاَّنلا بـ(ام) ،وأ ماهفتس اال ةزمهو ءادتب بالماال هلمع قَّلعت دقف ،

ُملِعلا وهللاِ تملع ): كلوقك ، مسقلا )،وأب ٌبهاذ ٌديز ام تملع ): كلوقك

.(2)( ٌعِفاَن

ال كلا ُرْدَص امهل ءيجمل ؛ اًّلحم ال اًظفل لمعلا لا طبإ وه : هفيرعت يف ليقو

.(3) هدعب م

ٍّيبلق ُّلك سيلف ، ةفرصتملا بولقلا لا عفأب صتخي نأ قيلعتلا يف لص واأل
لقي ملو ةيبلق لا عفأ ( دارأو ، ضغبأو ، هركو ، َّبحأ نأ:( ىرت ،أال قَّلعُي

.(4) تقِّلُع اهنأب ٌدحأ

ريغ هدنع قيلعتلا ؛ألن لا األعف عيمج قيلعت بيبح نب سنوي زاجأو

.(5) بولقلا لا عفأب صوصخم

.374/2 صئاصخلا : رظني (1)
س نب ميهاربإ : قيقحت - غياصلا نسحلا نب دمحمل - ةحلملا حرش يف ةحمللا : رظني (2)
(1424هـ- ىلو األ ةعبطلا - ةرونم لا ةنيدملا ب ةيم اإلسال ةعماجلا -339/1 يدعاصلا ملا

2004م).
- ليجلا راد -60/2 يراصن األ ماشه -النب مكلا نبا ةيفلأ ىلإ كلا سملا حضوأ : رظني (3)

(1979م). ةسماخلا ةعبطلا - توريب
ص315 يميعبلا ناميلس نب ميهارب -إل نآرقلا يف ضفاخلا عزن ىلع بوصنملا : رظني (4)

عبطة(1422هـ-2002م). –ال ةرونملا ةنيدملا ب ةيم اإلسال ةعماجلا -
ا دعاوق حرشو ،559/1 عمهلا 708/2،و دعاوقلا ديهمتو ،208/1 ليهستلا حرش : رظني (5)

ليعامسإ : قيقحتو ةسارد - هداز خيش ، يوَجوُقلا ىفطصم نب دمحمل - ماشه النب بارع إل
ايروس – قشمد - ركفلا رادو ، نانبل – توريب - رصاعملا ركفلا راد ص26- ةورم ليعامسإ

(1416هـ-1995م). ىلو األ ةعبطلا -
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هنإ لب ، اً درطم سيل بولقلا لا عفأ ريغ يف لصاحلا قيلعتلا اذهو
وهو ، ضيقنلا ىلع لمحلا ،وأب ريظنلا ىلع لمحلا ،وأب ةرور ـ ضلا ىلع جرخي

انه ثيدحلا عضوم

دضلا ىلع لمحي دق دضلا ،و ملع دض ؛ألهن يسن قلعو ": مكلا نبا لوقي
: رعاشلا لوق هنمو ،

األ ِحيِر ِّيَأ ْنم ُمُكُحيِرَو  ُمُتْنا َنَم اَنيِسِن اَّ ؟نِإ ُمُتْنَأ ْنَمَو

؟(1)"(2). ِرِصاَعَ

.(3) نيدلا ردب هنبا كلذ يف هقفاوو

لعف لك ؛ألن هضيقن ىلع ( يسن ) لمح ىلإ ةجاح ال هنأ (4) ماشه نبا ىريو

هلوقو ،(5) َنيِرُمأَت اَذاَم يِرُظناَف : ىلا عت هلوقك ، ماهفتس باال هُقيلعت زوجي يبلق

اوُرُظْنا ِلُق : ىلا عت هلوقو ،(6) ٍةَّنِج ْنِم ْمِهِبِحاَصِب اَم اوُرَّكَفَتَي ْمَلَوَأ : ىلا عت

.(7) ِضْرَ َواأل ِتاَوَمَّسلا يِف اَذاَم

مامت ريدقت لا متح ؛ال هيف ليلد ال مكلا نبا هب لدتسا يذلا تيبلا نأ امك
لوأ يف هلثمل اًديكوت ، متنأ نم : ئدتبي مث ،( انيسن ): هلوق دنع الم كلا

فسوي :د/ ةساردو قيقحتو عمج – هرعش يف مجع األ دايزل وهو ، ليوطلا نم تيبلا (1)
ةيوحنلا دصاقملا (1403هـ-1983م)،و ىلو األ ةعبطلا – ةريسملا راد ص73– راكب نيسح

– ينيعلا ىسوم نبا دمحأ نب دومحم نيدلا ردبل - ةيفل األ حورش دهاوش حرش يف
دمحم زيزعلا دبع ،د. ينادوسلا قيفوت دمحم دمحأ ،أ.د. رخاف دمحم يلع :أ.د. قيقحت

ىلو األ ةعبطلا - ةرهاقلا - ةمجرتلا و عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل الم سلا راد -877/2 رخاف
- مكلا نبا ةيفلأ ىلع مظانلا نبا حرش يف ةبسن (1431هـ-2010م)،بوال

دمحم : قيقحت - مكلا نبا دمحم نيدلا لا مج اإلمام نبا دمحم نيدلا ردب هللا دبع أليب
(1420ـه ىلو األ ةعبطلا - نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد ص150- دوسلا نويع لساب
ا ماشه -النب دئاوفلا صيخلتو دهاوشلا صيلختو ،92/6 ليمكتلا و ليذتلا -2000م)،و
األ ةعبطلا - يبرعلا باتكلا راد ص454- يحلا صلا يفطصم سابع ـــق: يقحت - يراصن أل

.559/1 عمهلا 1516/3،و دعاوقلا ديهمتو (1406هـ-1986م)، ىلو
. ملعلا وهو ، نايسنلا ضيقن ىلع اًلمح ؛ ماهفتس )باال يسن ) قيلعت هيف: دهاشلا و

.90/2 ليهستلا حرش : رظني (2)
ص150. مظانلا نبا حرش : رظني (3)
ص454. دهاوشلا صيلخت : رظني (4)

ٍديِدَش ٍسْأَب اوُلوُأَو ٍةَّوُق اوُلْوُأ ُنْحَن اوُلا َق : اهمامتو . لمنلا ةروس نم –33 نماآلةي (5)
. َنيِرُمْأَت اَذاَم يِرُ ظناَف ِكْيَلِإ ُرْمَ َواأل

ٍةَّنِج نِّم مِهِبِحاَصِب اَم اوُرَّكَفَتَي ْمَلَوَأ : اهمامتو . فارع األ ةروس نم –184 نماآلةي (6)
. ٌنيِبُّ م ٌريِذَن اَّلِإ َوُه ْنِإ

َواأل ِتاَواَمَّسلا يِف اَذاَم اوُرُظنا ِلُق : اهمامتو . سنوي ةروس نم –101 نماآلةي (7)
. َنوُنِمْؤُي اَّل ٍمْوَق نَع ُرُذ َوُّنلا ُتاَي اآل يِنْغُت اَمَو ِضْرَ
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.(1) تيبلا

لمتحي تيبلا يف ( ْنَم ) نأ ىلإ (3) ينيعلا (2)،و نايح وبأ بهذو

(4)،يأ: ةلصلا لوط مدع عم اهتلص ردص وه يذلا دئاعلا فذحو ، ةيلوصوملا
. متنأ مه ْنَم

م نباو ،(5) يرجشلا نبا دنع - هضيقن ىلع اًلمح ( يسن ) قيلعت ْنِمو

: رعاشلا ُلوق -(6) كلا

(7) اَهُبِقاوع ام َنْوَسْنَي ِماَّيأ ـ  لـا ِنَبَغ يف ِنايتِفلا َرأَك ْمَل

( نوَسْنَي ،و( ةيماهفتسا )ام اهُبقاوع :(ام هلوقو ": يرجشلا نبا لوقي
ٍءيش ُّيأ نوَ سْنَي : ريدقتلا )،ف نوملعي ) وهو ، هضيقن قِّلُع امك ، قَّلعم
اهُنو كو ، يتلا وأ يذلا : ىنعمب ةلوصوم نوكت (ام)نأ لمتحيو ، اهُبقاوع

،و فوذحم أدتبم ُربخ هجولا اذه يف ( اهُبقاوع ،و( ٌنسح انهاه يتلا ىنعمب
األ ُبقاوع يه يتلا ءايش األ نوسني يأ: ، اهُبقاوع يه يتلا نوَسْنَي : ريدقتلا
" فعض ىلع - ةلمجلا يئزج دحأ وهو - ةلصلا نم دئاعلا ُفذح زاجو ، ماي

ص455. دهاوشلا صيلخت : رظني (1)

.92/6 ليمكتلا و لييذتلا : رظني (2)

.879/2 ةيوحنلا دصاقملا : رظني (3)
ْنَم ةءارق هنمو ، نويفوكلا هزاجأو ، ةلصلا لوط مدع عم دئاعلا فذح نويرصبلا عنم (4)
نم اًلجر عمس هنأ ليلخلا هركذ امو ،( نسحأ ) عفرب ُنَسْحَأ يِذَّلا ىَلَع اًماَمَت أرق:
[نم رعاشلا لوقو ، اًحيبق كل ٌلئاق يذلا انأب امو ، اًءوس كل ٌلئاق يذلا انأب :ام لوقي برعلا

:[ طيسبلا
ِمَرَكلا َو ِمْلِحلا ِليِبَس ْنَع ْدِحَي اَلَو  ٌهَفَس اَمِب ْقِطْنَي اَل ِدْمَحلا ِب َنْعُي ْنَم

.111/1 يرجشلا نبا يلا :مأ رظني (5)
.90/2 ليهستلا حرش : رظني (6)

،( نايتفلا (ك نم اًلدب ( ماوق األ لثم )و( نايتفلا لثم ) ىوريو ، حرسنملا نم تيبلا (7)
.( نبغ ) نم اًلدب ( ريغ و(

راد ص45– دبيعملا رابج دمحم : هعمجو هققح – هناويد يف يدابعلا ديز نب يدعل وهو =
،413–412/2 رهزملا (1385هـ-1965م)،و ةعبط –ال دادغب – ةيروهمجلا

نسح :د/ قيقحت - ينج نب نامثع حتفلا -أليب بارع اإل ةعانص رس يف ةبسن بوال
392/2،و لصفملا حرشو (1985م)، ىلو األ ةعبطلا - قشمد – ملقلا راد -382/1 يوادنه

صيلختو ،1517/3 دعاوقلا ديهمتو ،92/6،86/3 ليمكتلا و لييذتلا 2424/5،و فاشتر اال
قاحسإ يبأ -لإلمام ةيفاكلا ةص ال خلا حرش يف ةيفاشلا دصاقملا ص455،و دهاوشلا
نيميثعلا ناميلس نبا نمحرلا دبع :د/ قيقحت - يبطاشلا ىسوم نب ميهاربإ

(1428هـ-2007م). ىلو األ ةعبطلا - ةمركملا ةكم - ىرقلا مأ ةعماج -520/1
َءيشلا َنِبَغو ، يْأرلا يف كيرحتلا ب ُنَبَغلا ،و عيبلا يف نيكستلا ب ُنْبَغلا :( نبغ ): ةغللا
هُبْقَعو ٍءيش ِّلُك ُبِقَع :( اهبقاوع ). هلهجو ، هلفغأو ، هيسن : اًنَبَغو اًنْبَغ هيف َنِبَغو

. ُبُقُعلا ،و ُبِقاوَعلا : ُعمجلا ،و هُرِخآ : هُتبِقاعو
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.(1)

:(2) نيهجولا دحأ ىلع رعاشلا لوق هلثمو ": مكلا نبا لوقيو

" اَهُبِقاوع ام َنْوَسْنَي ِماَّيأ ـ  لـا ِنَبَغ يف ِنايتِفلا لثم َرأ ْمَل

.(3)

اذه ناتيبلا لمتحا اذإو ": لوقيف مكلا نبا هيلإ بهذ ام نايح وبأ دريو
-مل ملعأ -وهللا كلذلو )؛ يسن ) قيلعت ىلع ةجح كلذ يف نكي مل ليوأتلا

.(4)" يسن قيلعت انباحصأ ركذي

، لهجلا هدض نكلو ، نايسنلا دض سيل ملعلا نأ امك ؛ هيلإ ليمأ ام وهو

.(5) بلقلا ب ركذلا نايسنلا دضو

: عمجلا و ةينثتلا مدع يف ( لك ) ىلع ( ضعب ) لمح : اًعبار

،فال ةدئاف هعمجو ظفل لا ةينثت يف نوكي :نأ عمجلا و ةينثتلا طورش نم

.(6) هعمجو هتينثت يف ةدئافلا مدعل ؛ عمجي (لك)وال ىنثي

ىنعم ىلع اًدامتعا ؛ عمجي )وال لك ) ىنثي (7):"فال ساحنلا نبا قلا
كتوخأ لكو ، دحاو لك اذه ملعي : كلوقك ، هيلإ فاضت اميف عمجلا و ةينثتلا

.(8)" ءاج

.( لك ) هضيقن ىلع اًلمح ؛ عمجي وال ىنثي )فال ضعب ) امأ

.112–111/1 يرجشلا نبا يلا :مأ رظني (1)
، اًماهفتسا عفر عضوم يف (ام) نوكت :نأ نيهجولا دحأب ينعيو ": نايح وبأ لوقي (2)

.( نوسني لـ( لوعفم عضوم يف ةلمجلا )،و نوسني ) َقِّلُعو
ىلع ( اهبقاوع ) عفتراو ،( نوسني بـ( ةلوعفم ةلوصوم (ام) نوكت اآلرخ:نأ هجولا و

لييذتلا : رظني لـ(ام)". ةلص ةلمجل ا هذهو ، اهبقاوع وه ،يأ: فوذحم أدتبم ربخ هنأ
.92/6 ليمكتلا و

.90/2 ليهستلا حرش : رظني (3)
.92/6 ليمكتلا و لييذتلا : رظني (4)
.92/6 ليمكتلا و لييذتلا : رظني (5)

.160/1 عمهلا : رظني (6)
يف دلو ، ساحنلا نباب فورعملا ، يبلحلا دمحم نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا ءاهب وه (7)

ناويد حرش ( ةقيلعتلا ): هتاف نصم نم ، ةرهاقلا نكسو (627هـ-1230م)، ةنس بلح
ب يفوتو ،( رعش ناويد )و( روفصع نبا برقم ىلع ةقيلعتلا ،و( سيقلا ئرما
13/1–14،واألعالم ةاعولا ةيغب يف: هتمجرت رظنت (698هـ-1299م). ةنس ةرهاقلا

.219/8 نيفلؤملا مجعمو ،297/5
ص ةضيوع هللا دبع ليمج :د/ قيقحت – ساحنلا –النب برقملا ىلع ةقيلعتلا : رظني (8)

ى(1424هـ-2004م). األلو ةعبطلا – ندر –األ نامع – ةفاقثلا ةرازو –376
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)؛ألهن لك ) ىلع اًلمح ؛ عمجي )وال ضعب ) ىنثي :"وال ساحنلا نبا قلا

.(1)" هضيقن ىلع يرجي نأ ضيقنلا مكحو ، هضيقن

": روظنم نبا ،قلا ضاعبأ ىلع ( ضعب ) عمج ىكح ينج نبا إالنأ
نبا هاكح : هديس نبا .قلا ضاعبَأ : عمجلا ،و هنم ةفئاط ـءي: شلا ُضْعَب

.(2)" هاَوَر ٌءْيَش وُه مَأ ٌحُّمَسَت وهَأ يِرْدَأ ،فال ينج

ضهني )ال ضاعبأ ) ىلع ( ضعب ) عمج نم ينج نبا هاكح ام نأ : ىرأو
. هريغ دحأ هركذي مل ؛ألهن اهعمج زاوج ىلع اًليلد نوكي نأ

برعلا )؛ألن لك ) ىلع اًلمح ؛ هعمج )وأ ضعب ) ةينثت مدع ىلو واأل
. هريظن ىرجم هيرجت امك هضيقن ىرجم ـءي شلا يرجت

: ثينأتلا يف ( برحلا ) ىلع ( ِمْلَّسلا ) لمح : اًسماخ

.(3) ثنؤيو ركذيو ، رسكيو حتفي ، حلصلا : ُمْلِّسلا و ُمْلَّسلا

.(4) ةمَلا سُملا : ُمْلَّسلا :اإلْسالم،و ُمْلِّسلا : ليقو

ةغلو ، زاجحلا ألله ٌةغل وهو ، حْلُصلا وه ( َمْلَّسلا ) نأ شفخ األ ركذو

.(5) رسكلا برعلا

اَهَل ْحَنْجاَف ِمْلَّسلِل اوُحَنَج نِإَو : ىلا عت هلوق ( مْلَّسلا ) ثينأت نمو

.(6) ُميِلَعلا ُعيِمَّسلا َوُه ُهَّنِإ ِهَّللا ىَلَع ْلَّكَوَتَو

ىلع اًلمح : ليقو ، ةملا سملا ىنعم ىلع : ليقو ، ةغل ثينأتلا :نإ ليقو

.(7) برحلا وهو ضيقنلا

ص376. برقملا ىلع ةقيلعتلا : رظني (1)
.[ ضعب ]242/18 سورعلا جاتو ،[ ضعب ]312/1 ناسللا : رظني (2)

.[ ملس ]2079/3 ناسللا : رظني (3)
.402/4 صصخملا : رظني (4)

:د/ قيقحت - طسو األ شفخ األ ةدعسم نب ديعس نسحلا -أليب نآرقلا يناعم : رظني (5)
(1411هـ-1990م) ىلو األ ةعبطلا - ةرهاقلا - يجناخلا ةبتكم -352/1 ةعارق دومحم ىده

.
لا. األفن ةروس نم –61 (6)اآلةي

دبع دمحأ لداع خيشلا : قيقحت - يسلدن األ نايح -أليب طيحملا رحبلا : رظني (7)
- توريب - نانبل - ةيم لعلا بتكلا راد -509/4 ضوعم دمحم يلع خيشلا ،و دوجوملا
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ىلع اًلمح ثنأ هنأو رك، ذم ( ملسلا ) نأ ديفي ام يرشخمزلا ركذ دقو

.(1)" برحلا يهو ، اهضيقن ثينأت ثنؤت ملسلا لا:"و )قف برحلا ) هضيقن

: رعاشلا قلا

ُعَرُج اَهِساَفْنَأ ْنِم َكيِفْكَي ُبْرَحْلا َو  هِب َتيِضَر اَم اَهْنِم ُذُخْأَت ُمْلِّسلا
(2)

نوكي نأ عنام ،وال هضيقن ىلع اًلمح ( ملسلا ) ثينأت ىلو :نأاأل ىرأو
. ةملا سملا ىنعم ىلع ،وأ ةغل هثينأت

: ريكنتلا ىلع فيرعتلا لمح : اًسداس

، لصولل ةزمهلا ،و اهدحو لاالم وه فيرعتلا فرح نأ ىلإ هيوبيس بهذ
يذلا فرحلا .و ءامس هباأل ُفَّرَعُت يذلا فرحلا يف ةلصوم نوكتو لا:" قف

.(3)" سانلا و لجرلا و موقلا : كلوق يف يذلا فرحلا وه ءامس هباأل ُفَّرَعُت

فرح نأ ينعأ ،(4) هيوبيس بهذم اذه بلاالم فرع امو ": يضرلا لوقي

(1422هـ-2001م). ىلو األ ةعبطلا
مساقلا -أليب ليوأتلا هوجو يف ليواق األ نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا : رظني (1)
ءايحإ راد -221/2 يدهملا قازرل ا دبع : قيقحت - يمزراوخلا ـير شخمزلا رمع نب دومحم

. خيرات نود نم – ةعبط –ال توريب – يبرعلا ثارتلا
ىيحي :د/ قيقحت – هناويد يف يملسلا سادرم نب سابعلل وهو ، طيسبلا نم تيبلا (2)

(1412هـ-1991م)، ىلو ةاأل عبطلا – توريب – ةلا سرلا ةسسؤم ص103– يروبجلا
ركذملا نيب قرفلا يف ةغلبلا 402/4،و صصخملا يف ةبسن 612/2،بوال ةيوحنلا دصاقملا و
ةبتكم ص84- باوتلا دبع ناضمر :د/ قيقحت - يرابن األ تاكربلا -أليب ثنؤملا و

(1417هـ-1996م). ةيناثلا ةعبطلا - رصم – ةرهاقلا - يجناخلا
.147/4 باتكلا : رظني (3)

: بهاذم ثالةث ىلع فيرعتلا فرح يف ءاملعلا فلتخا (4)
. عطق ةزمه هتزمهو ،( وه(لأ فيرعتلا فرح األلو:نأ بهذملا =

،985/2 ـبر ضلا فاشترا يف ناسيك نباو ،324/3 باتكلا يف ليلخلا بهذم وهو
.319/1 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش يف مكلا نبا هراتخاو

اهب ءيج لصو ةزمه اهيف ةزمهلا نأو ، اهدحو وهلاالم فيرعتلا فرح :نأ يناثلا بهذملا
. نكاسلا ب قطنلا ىلإ لصوتيل

رس يف ينج نباو ،92/2 بضتقملا يف دربملا 147/4،و باتكلا يف هيوبيس بهذم وهو
.337-335/1 بارع اإل ةعانص

)،إال وه(لأ فيرعتلا فرح نأ يف ليلخلا بهذم بهذ هيوبيس نأ ىلإ مهضعب بهذو
. لصو ةزمه هتزمه نأ

: قيقحت - يراصن األ ماشه نب نيدلا لا مج هللا دبع دمحم -أليب ىدنلا رطق حرش : رظني
ةيداحلا ةعبطلا ـر- صم – ةداعسلا ةعبطم ص112- ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم

(1383هـ). ةرشع
اال ةزمه نيب قرفلل لاالم؛ اهيلإ مض امنإو ، ةزمهلا وه فيرعتلا فرح :نأ ثلا ثلا بهذملا

. فيرعتلا و ماهفتس
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تازمه لصأ نأ عم تحتف ، لصولل ةزمهلا ،و اهدحو لاالم وه فيرعتلا
. فيرعتلا الم لا معتسا ةرثكل ـر؛ سكلا لصولا

، اهايإ فيعضلا لماعلا يطخت : طقف ةفِّرعملا يه لاالم نأ ىلع ليلدلا و
ولو ، اهنم ءزجك اهتروريصو ةملكلا ب اهجازتما عالةق كلذو ، لجرلا :ب وحن

اهطختي ملف الل، قتسا عون اهل ناكل نيفرح ىلع تناك
لجرلا : وحن ناك هتلخد امو لاالم نيب ماتلا جازتم ...لوال فيعضلا لماعلا
تعضو امنإو ، ءاطيإ نكي ملو ، نيتيفاق يف امهيلا وت زاج ىتح لجرل اًرياغم

ىلع نيونتلا يأ: ، ريكنتلا ليلد اًضيأو ، جازتم اال مكحتسيل ةنكاس لاالم

.(1)" هلثم فيرعتلا ليلد نوك ىلو فاأل فرح

،و اهدحو لاالم وه – يضرلا قلا امك - هيوبيس دنع فيرعتلا فرحف
تازمه يف لص األ نأ عم - تحتف ةزمهلا هذه ، لصو ةزمه اهيف ةزمهلا

. فيرعتل الما لا معتسا ةرثكل - نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ـر؛ سكلا لصولا
: نيليلدب كلذ ىلع لدتساو

، لجرلا :ب كلوق وحن كلذو لاالم، هذه فيعضلا لماعلا يطخت األلو:
ءزج هنأكف باالمس، فرحلا جازتما ةدش ىلع كلذ لدف االَمس، ُءابلا تَّرجف

فيعضلا لماعلا اذه عط تسي وه(لأ)مل لالمس لقانلا ناك ولو ، ةملكلا نم
(لأ). ىطختي )نأ رجلا فرح )

وهو ، هيف ديدج ىنعم ىلع لد باالمس فرحلا اذه جازتما ةدشل مثقلا:
( لجر )و( لجرلا ) نيب يلا وتلا زاج ىتح لالمس، فيرعتلا ىنعم هتفاضإ

. جازتم اذهاال مكحتسيل ةنكاس تناك لاالم هذهو ، نيتيفاق يف

، دحاو فرح ىلع نيونتلا ،و نيونتلا وه ريكنتلا ليلد اآلرخ:نأ ليلدلا و
فرح ىلع نوكي نأ ىَلْوَ ،فاأل فيرعتلا وه ريكنتلا ضيقنو

. هضيقن ىلع ـءي شلا لمح باب نم وهف ، ريكنتلا لثم دحاو

؛أل اهدحو لاالم فيرعتلا فرح نأ ىلإ هيوبيس بهذ ": يطويسلا لوقيو
وهو - هضيقن ليلد كلذكف ، نيونتلا وهو دحاو فرح ريكنتلا ليلد ن
تناك كلذلو اآلرخ، ىلع نيضيقنلا ألدح اًسايق ؛ دحاو فرح - فيرعتلا

.7/3 رئاظنلا و هابش 241/3،واأل يضرلل ةيفاكلا حرش يف دربملل بسُنو
: ةلأسملا هذه يف نابهذم هل دربملا ف

. اهدحو وهلاالم لالمس فِّرعملا نأ نم هيوبيس هيف عبت األلو:ام
دربملل باتك نم يطويسلا ،و ىضرلا هلقن بهذملا اذهو ، ةزمهلا وه فرعملا واآلرخ:نأ

. عجارم نم يل حيت أ اميف باتكلا اذه ىلإ دتهأ ملو ،( يفاشلا ) همسا
. فرصتب 240/3 يضرلل ةيفاكلا حرش : رظني (1)
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.(1)" نيونتلا ك ةنكاس

رذعت هطرشف ملس نإو ، ىلوأ اهب لباالتخالف يغرالمز، هنأب بيجأو

يغبني ،وال اًئيش يدجي الفال خلا اذهو :(2) نايح وبأ .قلا ريظنلا لعى لمحلا

هب(3). لغاشتُي نأ

سينأتلا باب نم انه ضيقنلا ىلع لمحلا نأ ىلإ ينج نبا بهذ دقو
نيونتلا ؛ألن نيونتلا ضيقن فيرعتلا فرح نأ اذهب اسينأت كديزيو لا:" قف

اال رخآ يف نيونتلا نأ امكف ، فيرعتلا ليلد فرحلا اذه نأ امك ، ريكنتلا ليلد
اًدحاو اًفرح نوكي نأ يغبني هلوأ نم فيرعتلا فرح كلذكف دحاو فرح مس

.(4)"

وه فيرعتلا فرح نأب لئاقلا هيوبيس بهذم وه لوبقلا ب ىلو :نأاأل ىرأو
نم َرِكُذ امل ؛ نكاسلا ب قطنلا ىلإ اهب لصوتيل تءاج ةزمهلا ،و اهدحو لاالم
امكف ، هلهاجت نكمي ال برعلا دنع تباث رمأ ضيقنلا ىلع لمحلا ،وألن ةلدأ
دحاو فرح فيرعتلا ليلد كلذكف ، نيونتلا وهو دحاو فرح ريكنتلا ليلد نأ

. هضيقن ىلع ءيشلل اًلمح لاالم؛ وهو ،

(ول): ىلع ( (اَّمل لمح : اًعباس

دوجو فرح : مهضعب لا ،قو بوجول بوجو فرح : ةيقيلعتلا (َلـاَّم)

.(6) بيرق ىنعملا (5)،و دوجول

، دوجول دوجو فرح ( ،فـ(امل ورمع ءاج ديز ءاج :امل كلوق كلذ نمو

.(7) ديز ءيجم دوجول ورمع ءيجم دوجوف

.420/1 رئاظنلا و هابش :األ رظني (1)
ةادأ نم خٍلا ِنسل األ ُضعبو ، ىودجلا ليلق يفاألةاد الف خلا اذهو ": نايح وبأ (2)قلا
ناسلك فيرعتلا عالةم نم اهفذحو ريك نتلا ةادأ هيف مهضعبو ، كرُّتلا ناسلك فيرعتلا

ر وسجنلا ناسلك ثينأتلا و ريكذتلا ىلإ ةبسنلا ب فيرعتلا يف األةاد فلتخم مهضعبو ، سرفلا
.985/2 فاشتر :اال رظني ." لَّلَعُت ال عاضوأ اهلك هذهو ،

.308/1 عمهلا : رظني (3)
.337/1 بارع اإل ةعانص رس : رظني (4)

.369/1 بيبللا ينغمو ،1896/4 فاشتر :اال رظني (5)
:د/ قيقحت - يدارملا مساق نب نسحلل - يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا : رظني (6)
- نانبل - توريب - ةيملعلا بت كلا راد ص592- لضاف ميدن دمحم ،أ/ ةوابق نيدلا رخف

(1413هـ-1992م). ىلو األ ةعبطلا
يرهز هللاأل دبع نب خدلا خيشلل - بارع اإل دعاوق ىلإ الب طلا لصوم : رظني (7)

ىلو األ ةعبطلا - توري -ب ةلا سرلا ةسسؤم ص101- دهاجم ميركلا دبع :د/ قيقحت -
(1415هـ-1996م).
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ـءي شلا عانتما ىلع لدت ،يأ عانتم ال عانتما فرح : ةيعانتم و(ول)اال

.(2) هريغ عوقول عقيس ناك امل ٌفرح اهنأب : هيوبيس اهرسفو ،(1) هريغ عانتم ال

عقوتملا ،و هريغ توبثل هتوبث عقوتي ناك اًيضام اًلعف يضتقي هنأ : ينعي

.(3) عقاو ريغ

ال عانتما فرح اهنوكو ، اهيف درطملا وه ( (ول يف هيوبيس هركذ امو
ال هنإف ، اًناويح ناكل اًناسنإ اذه ناك :ول انلوق ليلدب ؛ اهيف درطم ريغ عانتم

اًّيتوبُث (ول) لولدم انلعج اذإو ، ةيناويحلا ءافتنا ةيناسن اإل ءافتنا نم مزلي

.(4) ةيناويحلا توبث هنم مزلي ةيناسن اإل توبث ؛ألن كلذ درَّطا

،لب عانتم اال ىلع الةل دلل ةعوضوم تسيل :(ول) يلع وبأ ذاتس قلااأل

.(5) طقف طرشلا اهباوج موزل يضتقت اهنأ نم هيوبيس هيلع صن ام اهلولدم

اميف هئافتناب موكحم ديز مايقف ، ورمع ماقل ديز ماق :ول كلوق كلذ نمو

.(6) ورمع مايق توبثل هتوبث اًمزلتسم هنوكبو ىض، ـم

ىلع عوقولا لمح باب نم اهيلع تلمح (ول) ةضيقن (َلـاَّم) تناك املو
. هئافتنا

امنإو ، هريغ عوقول عقو دق يذلا لألرم يهف ( (امل امأو ": هيوبيس لوقي

.(7)" ٍباوجو ٍءادتب ال امه امنإف ، انركذ (ول)امل ةلزنمب ءيجت

ول" ةلزنمب ءيجت امنإو ": هيوبيس لوق ىلع باتكلا ِحاَّرُش ُضعب قلعيو

ءافتن ال ءيش لـا اهب يفتني (ول) نأ كلذو (ول)، دض اهنأ ديري هنأب
، ءاطعإ وال ءيجم عقي مل هنأ ىلع َتلَلد ، كُتيطعأ ينتئج :ول كلوقك ، هريغ

دقو ، هُتمركأ ينءاج :امل كلوقك ، هريغ عوقول ءيشلا اهب عقي و(َلـاَّم)

.(8) ةماركلا و ءيجملا عقو

.568/2 عمهلا ص272–273،و ينادلا ىنجلا : رظني (1)
.224/4 باتكلا : رظني (2)

.1898/4 فاشتر :اال رظني (3)
.4440/9 دعاوقلا ديهمت : رظني (4)

ص276–277. ينادلا ىنجلا 1898/4،و فاشتر :اال رظني (5)
ص274. ينادلا ىنجلا : رظني (6)

.234/4 باتكلا : رظني (7)
، يلدهم نسح دمحأ : قيقحت – يفاريسلا ديعس –أليب هيوبيس باتك حرش : رظني (8)
(2008م)،و ىلو األ ةعبطلا - نانبل – توريب - ةيملعلا بتكلا راد -111/5 يلع ديس يلع

بيبحلب ديشر :أ/ قيقحتو ةسارد - يرمتنشلا ملع -لأل هيوبيس باتك ريسفت يف تكنلا
(1420هـ-1999م). ةعبط -ال ةيبرغملا ةكلمملا -269/3
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؛ هضيقن ىلع ءيش لـا لمح باب نم (ول) ىلع تلمح امنإ فـ(َلـاَّم)

.(1) هضيقن ىلع يرجي نأ ضيقنلا مكح ألن

ىلع لكلا لمحو ، بارع اإل يف هلك ىلع ءزجلا لمح : اًنماث
: ثينأتلا عالةم قاحلإ يف هئزج

: بارع يفاإل هلك ىلع ءزجلا لمح 

اهتضيقن ىلعو ،( ضعب ) اهت ريظن ىلع اًلمح (2)( (يأ بارعإ يف كلذو

(لك)(3).

تناك امك مهريغو نيلقاعلل حلصتف ( (يأ امأو ":(4) باشخلا نبا لوقي
امك ، لقعي نميف دجوي ىنعم اذهو ٍّلك، نم ٌضعب ؛ألاهن امهل ماهفتس اال يف

سانلا :َّيأ لوقت امك ، ْبرضأ ْبرضت سانلا :َّيأ لوقت ، لقعي ال اميف دجوي
لقعي ال اميف اهب يزجتف ، ْبكرأ ْبكرت ليخلا َّيأو ، تمهفتسا اذإ ؟ ُبرضت

ـب ةازاجملا يف ىلا عت ؟قلا ُبكرت ليخلا :َّيأ لوقتف هنع اهب مهفتست امك

يهو ،(5) ىَنْسُحلا ءاَمْسَ األ ُهَلَف اوُعْدَت اَّم اًّيَأ ( يأ )
ةلعل ، ماهفتس اال يف كلذك تناك امك اهب ىزاجملا ءامس األ نيب نم ةبرعم

( ضعب ) اهل ريظنلا .و امهيلع ،وأ ضيقنلا ،وأ ريظنلا ىلع لمحلا يه ةدحاو
" امهدحأ ىلع ،وأ امهيلع اًلمح تبرعأف نابرعم امهو ،( لك ) اهل ضيقنلا ،و

.(6)

.( لك ) اهتضيقن ىلعو ،( ضعب ) اهتخأ ىلع اًلمح ( (يأ تبرعأ دقف

ص376. برقملا ىلع ةقيلعتلا : رظني (1)
هلوقك ةيطرش ،مأ اًماَعَط ىَكْزَأ اَهُّيَأ ْرُظنَيْلَف : ىلا عت هلوقك ةيماهفتسا تناكأ ءاوس (2)

. ىَنْسُحلا ءاَمْسَ األ ُهَلَف اوُعْدَت اَّم اًّيَأ : ىلا عت
:د/ هيلع قلعو هأرق - يطويسلا نيدلا الل -جل وحنلا لوصأ ملع يف حارتق :اال رظني (3)

(1426هـ-2006م). ةعبط -ال ةيعماجلا ةفرعملا ص238-راد توقاي ناميلس دومحم
. باشخلا نبا رصن هللانب دبع نب دمحأ نب دمحأ نب دمحأ هللانب دبع دمحم وبأ وه (4)
يف ( ةريبه نبا ديزولا ةمدقم حرش ): هتافنصم نم (492هـ-1099م). ةنس دادغبب دلو

اإلص بيذهت يف يزيربتلا ىلع درلا )،و( يجاجزلل لمجلا حرش يف لجترملا ،و( وحنلا
-29/2 ةاعولا ةيغب يف هتمجرت رظتنت (567هـ-1172م). ةنس دادغب = يف يفوت الح).

.20/6 نيفلؤملا مجعمو ،67/4 30،واألعالم
اَّم اًّيَأ َنَمْحَّرلا اوُعْدا ِوَأ َهَّللا اوُعْدا ِلُق : اهمامتو . ءارس اإل ةروس نم –110 نماآلةي (5)
َنْيَب ِغَتْباَو اَهِب ْتِفاَخُت اَلَو َكِتاَلَصِب ْرَهْجَت اَلَو ىَنْسُحلا ءاَمْ سَ األ ُهَلَف اوُعْدَت

. اًليِبَس َكِلَذ
ص271 رديح يلع : ةساردو قيقحت - باشخلا -النب لمجلا حرش يف لجترملا : رظني (6)

(1392هـ-1972م). ةعبط –ال قشمد –272-
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: ثينأتلا عالةم قاحلإ يف هئزج ىلع لكلا لمح 

ىكح اميف اهيف ثينأتلا عالةم قاحلإ يف ( (يأ ىلع ( لك ) لمحتو

.(1) نهتَّلك ةوسنلا ينءاج : مهضعب نع ليلخلا

فالُةن، َّنهُّيأ : مهلوق نع هللا- همحر - ليلخلا تلأسو ": هيوبيس لوقي
)؛ألن(كال) لك ) ةلزنمب وهف ( :(يأ تلق لا:اذإ قف فالُةن، َّنهُتَّيأو
(َ ّنهُتَّيأ ): تلق اذإف ،( ضعب ) ةلزنمب اضيأ وهو ، ثنؤملا و ركذملل عقي ركذم

همحر - ليلخلا معز اميف برعلا ضعب نأ امك االمس، ثنؤت نأ تدرأ كنإف

.(2)" ٌةقلطنم َّنهُتَّلك : لوقي هللا–

اذهبو ،(3) ليلق اهكرت مدع نأو ، عئاشلا وه ءاتلا كرت المنأ كلا اذه رهاظف
ىلع هوعقوأ اذإ ثينأتلا عالةم هيلع اولخدأ امبرو لا:" قو يفاريسلا هرس ـف

، َّ نهُتَّلك : مهلوق نم ليلخلا هركذ ام كلذ ،مفن اهثينأتل اًديكوت ثنؤ ملا
ورمعو لا، جرلا ريخ :ديز مهلوق كلذ نمو َّنهُّيأو ، َّنهُّلك : هيف بابلا ،و َّنهُتَّيأو

، سانلا ةريخ قولاا: امبرو ، ءاسنلا ُّرش دعدو ، ءاسنلا ريخ دنهو لا، جرلا ُّرش

.(4)" ريكذتلا كلذ يف با ،وبلا سانلا ةَّرشو

ىلع ( لك ) لمحو ، بارع اإل يف ( لك ) ىلع ( (يأ لمح :نأ ىرأو
. ضراقتلا باب يف لخدي ثينأتلا عالةم قاحلإ يف ( (يأ

لماعتل ىرخأ ةملك ىلإ اهب صتخي اًمكح ًةملك يطعُت :نأ ضراقتلا ف
ىلو األ ةمل كلا ىلإ اهب صتخي اًمكح ىرخ األ َةملكلا يطعُت امك ، اهتلماعم

.(5) اضيأ اهتلماعم لماعتل

: هسكعو (مل)، ىلع ( (نل لمح : اًعسات

: لئاقلا لوقي ، لبقتسملل يفن فرح يهو ،( (نل لعفلا بصاون نم

.(6) ورمع دعقي نلو ، ديز موقي :نل لوقتف . ورمع دعقيسو ، ديز موقيس

هفرصيو ، عراضملا ب صتحي يفن فرح يهف ،( (مل مزجلا لماوع نمو

ص555. ةاحنلا ةركذت : رظني (1)
.407/2 باتكلا : رظني (2)

.500/1 ةيفاشلا دصاقملا : رظني (3)
.171/3 يفاريسلل باتكلا حرش : رظني (4)

دحاولا دبع نازوس / ةروتكدلل – ميركلا نآرقلا يف يوحنلا ضراقتلا ةرهاظ : رظني (5)
األلو دلجملا – ثلا ثلا ددعلا – ةيما لس اإل مولعلل األرابن ةعماج ةلجم ص352– رابجلا دبع

(2009م).
.14/4 ليهستلا حرش : رظني (6)
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.(1) يضملا ىنعم ىلإ

ىلع (مل) لمحت امك ، عراضملا مزجتف (مل) ىلع ( (نل لمحت دق نكل
، ضراقتلا ةرهاظ يهو ، ةيبرعلا اهب تزاتما ةرهاظ هذهو ، هبصنتف ( (نل
، لبقتسملا وه بـ(نل) ىفني ؛ألنام ضيقنلا عىل لمحلا يف اهتجردأ دقو

يضاملا بـ(مل)وه ىفني امو

: رعاشلا لوق ( بـ(نل عراضملا مزج نمف

(2) ْهَقَلَحلا َكِباَب ِنوُد ْنِم َكَّرَح  ْنَم َكِئاَجَر ْنِم اآلَن ِبِخَي ْنَل

.( بـ(نل عراضملا لعفلا مزج دقف

.(4) ةغل اهب مزجلا (3)نأ ينايحللا ركذ دقو

ـب بصني ْنَ م برعلا نم نأ ينايحللا ىكح ": نايح وبأ لوقي
في كلذ لثمو ، هيلإ تفتلي امم كلذ سيلو بـ(نل)، مزجيو ،( (مل

لثم ىلإ هيوبيس تفتلي ملف ،...(5)( لعل بـ( برعلا ضعب ضفخ ذوذشلا

.(6)" هاكح اذه،وال

رجلا )،و بـ(نل مزجلا بـ(مل)،و بصنلا فصوي نأ فاحج اإل نمو
تاقثلا ؛ألن هكحي مل هيوبيس نأ ةجحب هيلإ تفتلي ال هنأب ( لعل بـ(

.63/4 ليهستلا حرش : رظني (1)
يف – امهنع هللا يضر – يلع نب نيسحلا حدمي يبارع أل وهو ، حرسنملا نم تيبلا (2)

ةعبطملا -688/2 يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا الل -جل ينغملا دهاوش حرش
ينغم يف ةبسن بوال ،7/2 عماوللا رردلا ،و خيرات نود نم - ةعبط ـر-ال صمب ةيهبلا

.368/2 عمهلا 4137/8،و دعاوقلا ديهمتو ،916/2،375/1 بيبللا
ةديدح :- تيبلا يف امك حتفت دقو لاالم، نوكسب – ةقلحلا . نارسخلا : ةبيخلا : ةغللا

رئا. زلا وأ قراطلا اهب عرقيل بابلا ىلع عضوت ةريدتسم
لهأ رباكأ نم ناك . كرابملا نب يلع : ليقو ، ينايحللا مزاح نب يلع نسحلا وبأ وه (3)

. رداونلل سانلا ظفحأ اذه : ءارفلا هنع ل اقو ، همايأ يف ردصتو ، ءارفلا رصاعو ، ةغللا
–أليب ءابد األ تاقبط يف األءابل ةهزن : رظني . رداونلا يف باتك هلو ، ءاملعلا هنع ذخأو

–األ ءاقرزلا – رانملا ةبتكم ص137– - يئارماسلا ميهاربإ :د/ قيقحت – يرابن األ تاكربلا
نب يلعل – ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإو (1405هـ-1985م)، ةثلا ثلا ةعبطلا – ندر

، ةرهاقلا – يبرعلا ركفلا راد –255/2 ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم : قيقحت – يطفقلا فسوي
(1406هـ-1986م). ىلو األ ةعبطلا – توريب – ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

.7/2 عماوللا رردلا 368/2،و عماوهلا عمه : رظني (4)
:[ ليوطلا نم ] يونغلا دعس نب بعك لوقك (5)

ُبْيِرَق َكْنِم ِراَوْغِملا يبَأ ِّلَعَل  ًةَرْهَج َتوَّصلا ِعَفْراو ىَرْخُأ ُعْدا : ُتْلُقَف
. فرصتب ص181 ةاحنلا ةركذت : رظني (6)
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.(1) ليقع ةغل اهنأو ،( لعل بـ( رجلا مهنع تبث امك ، كلذ اولقانت

حتفب ،(2) َكَرْدَص َكَل َحَرْشَن ْمَلَأ : ةءارق ( مل بـ( بصنلا نمو

.(3) ءاحلا

.(4)" هفرعتل هتركذ امنإو ، اًلصأ زئاج ريغ اذهو ": دهاجم نبا قلا

، دهاجم نبا هركذ ام لا معتس اال فولأمو األرم رهاظ ": حتفلا وبأ قلا
يبأ رداون يف يلع يبأ ىلع تأرق . رعشلا يف ءاوس اذه لثم ءاج دق هنأ ريغ

ديز:

؟(5) ْرِدُق َموَي مأ َرَدقُي مل َموَيأ  ْرِفَأ ِتوَملا َنِم ِّيَموَي ِّيأ ْنِم

، زئاج ريغ اندنع اذهو . اهفذحو ، ةفيفخلا نونلا ،ب اًرَدْقُي :مل دارأ : ليق
،ال بانط واإل باهس هباإل ءيش هبشأ ديكوتلا ،و ديكوتلل نونلا هذه نأ كلذو

.(6)" راصتخ واال زاجي اإل

ةزمهلا ةحتف نأ ىلإ بهذ دقف ،( ةعانصلا رس ) يف رخآ يأر ينج والنب
رواج اذإ – نكاسلا فرحلا برعلا ترجأ دقو ، ةنكاسلا ءارلا ىلإ تلقن

،و ةأرملا : نوديري ، ةامكلا ،و ةارملا : مهلوقك ، كرحتملا ىرجم – كرحتملا

ليهست ىلع دئارفلا قيلعتو ،6/3 كلا سملا حضوأو ،180/5 ليمكتلا و لييذتلا : رظني (1)
دمحم روتكدلا : قيقحت - ينيمامدلا رمع نب ركب يبأ نبا نيدلا ردب دمحمل - دئاوفلا
عمهلا (1403هـ-1983م)،و ىلو األ ةعبطلا -81/4 ىدفملا دمحم نب نمحرلا دبع نب

.457/2
. حرشلا ةروس نم –1 (2)اآلةي

دبع أليب تاءارقلا ذاوشو ،366/2 بستحملا : رظني . روصنملا رفعج يبأ ةءارق يه (3)
بلاالغ– ةسسؤم ص517– يلجعلا نارمش :د/ قيقحت – ينامركلا ـر صن يبأ نب دمحم هللا

.483/8 طيحملا رحبلا ،و خيرات نود نم - ةعبط –ال نانبل – توريب
.366/2 بستحملا : رظني (4)

–أليب ةسامحلا يف – ههجو هللا مرك – بلا ط يبأ نب يلعل وهو ، زجرلا نم تيبلا (5)
ص104 ديبع دمحم دمحأ ، رَّوُح ميها ربإ دمحم :د/ قيقحت - يرتحبلا ديبُع نب ديلولا ةدابُع
(2007م ىلو األ ةعبطلا – يفاقثلا عمجملا – ثارتلا و ةفاقثلل يبظ وبأ ةئيه –

دصاقملا يف يمرجلا رذنملا نب ثرحلل –وأ ههجو هللا مرك – بلا ط يبأ نب يلعلو ،(
75/1،و بارع اإل ةعانص رسو ،224،96/3 صئاصخلا يف ةبسن 1941/4،بوال ةيوحنلا
ص215 ةوابق نيدلا رخف د/ : قيقحت - يليبش اإل روفصع -النب فير ـ صتلا يف عتمملا
1575/3،و ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو (1996م)، ىلو األ ةعبطلا - نورشان نانبل ةبتكم -

.365/1 بيبللا ينغمو ،1274/3 دصاقملا حيضوتو ص267، ينادلا ىنجلا
ضعب ةغل كلذو ،( بـ(مل بصن ثيح – ءارلا بصنب -" ردقي :"مل هلوق هيف دهاشلا

. برعلا
.366/2 بستحملا : رظني (6)



XXXII

.(1) ةأمكلا

ديكوتلا نون تفذح ،مث نردقيو ، نحرشن لص: نأاأل ىلع (2) اَجِّرُخو
ـب يفنملا ديكوت : ناذوذش اذه يفو . اهيلع اًليلد ةحتفلا تيقبو ، ةفيفخلا

.(3) نينكاس وال فقو ريغل نونلا فذحو (مل)،

ىلع ءانب بـ(مل) بصنلا ىلع ةءارقلا جيرخت نايح وبأ نسحتسا دقو

.(4) برعلا ضعبل ةغل هنأ هرداون يف ينايحللا هاكح ام

،ألن ضراقتلا ىلع ( بـ(نل مزجلا بـ(مل)و بصنلا لمحي :نأ ىرأو
ناك اذإف ، اهلومش ناولأ نمو ، ةغللا عاستا رهاظم نم ةرهاظ ضراقتلا

،و كارتش ،واال قاقتش ،واال ةلكاشملا ،و ىنعملا ىلع لمحلا ،و نيمضتلا
نإف ، يبرعلا بولس يفاأل عونتلا و ةطاح اإل عاونأ لثمت ... فدارتلا ،و داضتلا
ىلع الم كلا بِّلقي نأ عيطتسي ملكتملا ؤهالء،ف نم اًدحاو دعي ضراقتلا
نوكي نأ طرشب ، هيلإ هجوتي اميف بيصم وه هجو لك ىلعو ، ةدع هوجو

.(5) ةحيحصلا هيجوتلا هوجو نم هجوو ، عامسلا نم دنس هعم

:( َّبُر ) ىلع اًلمح ةيربخلا (مك) ءانب : اًرشاع

؛ألاهن نوكسلا ىلع نيتلا حلا يف ىنبُتو ، ةيربخو ةيماهفتسا (مك) يتأت
ةيربخ تناك نإو ، ماهفتس اال فرح ىنعم تنمضت دقف ةيماهفتسا تناك نإ

نولمحي مهو ، ريثكتلل ،و(مك) ليلقتلل ( َّبُر )؛ألن( َّبُر ) ةضيقن يهف

؛ألهناأل نوكسلا ىلع تينبو .(6) هريظن ىلع هنولمحي امك هدض ىلع ءيشلا

.(7) ءانبلا يف لص

،و ليلقتلل ( َّبُر ) )،إالنأ َّبُر ) هيف تلمع اميف )إال مك ) لمعت وال

.(8) ريثكتلل (مك)

هيف لمعت اميف إال لمعت ال ربخلا يف ( مك ) نأ ملعاو ": هيوبيس لوقي
ةلزنمب ، مسا ُريغ ( َّبُر ،و( ٌمسا (مك) ،إالنأ ٌدحاو ىنعملا )؛ألن َّبُر )

.75/1 بارع اإل ةعانص رس : رظني (1)
. تيبلا ،و ةءارقلا (2)يأ:

.1941/4 ةيوحنلا دصاقملا 365/1،و بيبللا ينغم : رظني (3)
.483/8 طيحملا رحبلا : رظني (4)

ص351. ميركلا نآرقلا يف يوحنلا ضراقتلا ةرهاظ : رظني (5)
ص196. ص50-49، ةيبرعلا رارسأ : رظني (6)

ص196. ةيبرعلا رارسأ : رظني (7)
:د/ قيقحت - يرميصلا قاحسإ نب يلع نب هللا دبعل - ةركذتلا و ةرصبتلا : رظني (8)

(1982م). ىلو األ ةعبطلا - قشمد - ركفلا راد -322/1 ىفطصم دمحأ يحتف
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.(1)" ْنِم

اهنأ اهنم ، ةريثك تاريسفت لمتحي ( دحاو ىنعملا :(ألن هيوبيس لوقف
. ريثكتلا ديفت

بلا غلا يف اهانعم نأ حيحصلا لا:"و قف يأرلا اذهب مكلا نبا ذخأ دقو

.(2)" هيلع مظنلا و رثنلا دهاوش تلدو ، هيوبيس كلذ ىلع َّصن . ريثكتلا

ىنعم لعجف ":( دحاو ىنعملا (ألن هيوبيس لوق ىلع اًقيلعت لا قو
( مك ) ىنعم نأ يف .والخالف اًدحاو ةيربخلا ( مك ) ىنعمو ( َّبُر )

.(3)" هباتك يف الم كلا اذهل ضراعم ،وال ريثكتلا

دق ٍناَمْلغ :مك لوقت لا:" )قف َّبُر لـ( ةعراضم اهنأ ىلإ دربملا بهذو
،وأل ددعلا نم هوحن و باوثأ ثالةث هلزنمب ؛ألاهن تسبل دق باوثأ مكو ، تيأر
يف دحاولا ىلع اهعوقوو ، ةعامجلا ىلع ناعقي امهو ،( (َّبُر ةعراضم اهن

.(4)"( َّبُر ) اهتعراضمل ةعامجلا ىنعم

يف (مك) ةيح ال صب الهل دتسا لا:"امأ قف مكلا نبا ىلع يدارملا َّدر دقو
:نإ هانعم امب كلذ نع نيبولشلا باجأ دقف ، ردان ريغ ، هيف تعقو عضوم لك
ىلإ ةرثك ةبسن : نيتفلتخم نيتبسن عضاوملا كلت يف ( َّبُر ) رورجمل

، ةرثكلا ةبسن ىلع (مك) ظفلب يتأي ةراتف . هريغ ىلإ ةلق ةبسنو ، رختفملا
يف هل ضراعم :(وال هلوق امأو . ةلقلا ةبسن ىلع ( َّبُر ) ظفلب يتأي ةراتو

- هتداع نمف هباتك يف ذاوشلا يف ملكت اذإ هيوبيس ؛ألن ملسم ريغف ( هباتك

.(6)" ردان ليلق هنأ ديري ،(5) اذكه ءيش برو : لوقي -نأ اهنم ريثك يف

دقف ؛ يدارملا هيلإ هبسن ام فلا خي ( ةئطوتلا ) هباتك يف نيبولشلا كوالم

.(7) اًمئاد ليلقتلل ( َّبُر ) نأ ىلإ نيبولشلا بهذ

ىنعمك (مك) ىنعم نإ قلا امنإ لا:" ،قف عضوملا اذه يلع وبأ رسف دقو

.161/2 باتكلا : رظني (1)
م نب نيدلا لا مجل - حيحصلا عماجلا الت كشمل حيحصتلا و حيضوتلا دهاوش : رظني (2)
- ةيميت نبا ةبتكم ص164- نسحم هط د/ : قيلعتو قيقحت - يس ـ لدن األ كلا

(1413هـ). ةيناثلا ةعبطلا
ص164. حيحصتلا و حيضوتلا دهاوش : رظني (3)

.65/3 بضتقملا : رظني (4)
.60/1 باتكلا : رظني (5)

ص446. ينادلا ىنجلا : رظني (6)
ص عوطملا دمحأ فسوي :د/ قيقحتو ةسارد - نيبولشلا يلع -أليب ةئطوتلا : رظني (7)

. خيرات نود نم - ةعبط 245-ال
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ىلع النإال خدت ال امهنأو ، اًردص عقت اهنأ يف ( َّبُر ) كراشت )؛ألاهن (َّبُر

ناك نإو ،(1) دحاو نم رثكأ ىلع لدي امهدعب عقاولا روكنملا االمس نأو ، ةركن
لدي ( َّبُر ) دعب عقاولا ،واالمس ريثك ىلع لدي ( مك ) دعب عقاولا االمس

.(2)" ليلق ىلع

ةيربخلا امأو لا:" قف ضيقنلا و هيبشلا ىلع الَم كلا روفصع نبا لمح دقو
( مك ) َّنَأ امك ، راختف واال ةاهابملل ( َّبُر )؛ألَّن( َّبُر بـ( اههبشل تينُبف

.(3)" كلذك

اهَّنأ يف ( َّبُر بـ( اههبشلف ةيربخ تناك اذإو ": رخآ عضوم يف لا قو
ىري ْنَم بهذم يف اهل اهتضقانملو ، كلذك (مك) َّنأ امك ، راختف واال ةاهابملل

.(4)" كلذ

يف سنجلا ،و ليلقتلل ؛ألاهّن ةفصلا اهب ضوفخملا مزل امّنإو ": اضيأ لا قو

اَّم"(5). ٍةفص ىلإ رظنلا ب لقي امّنإو ، ليلقب سيل هسفن

ضيقنلا ىلع لمحلا قيرط نع تبستكا ( مك ) نأ حضتي قبس امم
. رجلا وهو اهلومعمب قلعتي مكحو ، ءانبلا وهو اهتاذب قلعتي مكح : نيمكح

مك)ا بـ( يظفللا هبشلل تينُب ةيربخلا (مك) نأ وهو ، رخآ رمأ كانهو
اهؤانبف ، ماهفتس اال فرح ىنعم ةنمضتم ةيماهفتس ؛ألناال ةيماهفتس ال

هل. ةنمضتم ريغف ةيربخلا ،امأ يلصأ

اهضيقن ىلع اًلمح مضلا ىلع ( ُضْوَع ) ءانب : رشع يداح
:( طق )

، يفنلا عضوم يف إال لمعتست ،وال ىضم ام قارغتس ال نامز فرظ : ُّطق
نأ فورظلا ُلصأو . ٌفرظ ؛ألاهن مضلا ىلع ةينبم يهو . طَق هُتلعف :ام لوقت
. ُدْعَبو ، ُلْبَق كـ: مضلا ىلع تينُب ةفاض نعاإل تعطُق املف ، ةفاضم نوكت

إ لمعتسي ،وال نامزلا نم لبقتسملل وهو ، رهدلا ءامسأ نم مسا : ُضْوَعو
، كُقِرافُأ ال َضْوَع : لوقت ، مَسَقلا يف هلا معتسا ُرثكأو ، يفنلا عضوم يف ال

يسرافلا رافغلا دبع نب دمحأ نب نسحلا يلع -أليب هيوبيس باتك ىلع ةقيلعتلا : رظني (1)
- ضايرلا - دوعس كلملا ةعماج -21–20/2 يزوقلا دمح نب ضوع :د/ قيلعتو قيقحت -

(1412هـ-1992م). ىلو األ ةعبطلا

ص447. ينادلا ىنجلا : رظني (2)
.141/2 روفصع النب لمجلا حرش : رظني (3)
.484/2 روفصع النب لمجلا حرش : رظني (4)
.522/1 روفصع النب لمجلا حرش : رظني (5)
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. ةفاض نعاإل اهعْطَقل ةينبم يهو ، اًدبأ كقِرافُأ يأ:ال

مل نإ ينبم ، َنيضئاعلا َضْوَع ُهُلَعْفَأ :اَل مهلوقك فيضأ نإ برعم وهو
ىلع ،وأ ِسمأ كـ: رسكلا ىلع ،وأ ُلْبَق كـ: مضلا ىلع امإ هؤانبو ، فضي

.(1) َنيأ كـ: حتفلا

.( ُّطَق ) هضيقن ىلع اًلمح مضلا ىلع ( ُضْوَع ) ينُب امنإ : ليقو

ينب :َمِل ليق : هتركذت يف (2) غئاصلا نبا نيدلا سمش خيشلا قلا
نوكي نأ نكميو ؟قلا: ةلمجلا ىلإ فاضم ريغ هنأ عم مضلا ىلع ( ُضْوَع )

(مك)(3). يف ليق امك ،( ُّطَق ) وهو هضيقن ىلع اًلمح ينُب

، فورحلا عضو اهعضول ةففخملا ( ْطَق ) ءانب (4) يماجلا لعج دقو ،،، اذه
( ُضْوَع ) اهتخأ ىلع لمح : ليقو ، ةففخملا اهتخ أل اهتهباشمل ةددشملا ءانبو

.(5)

: رعاشلا لوقك ،( ُّطَق ) عقوم عقت )دق ُضْوَع ) نأ اذه لهسي اممو

(6) ْهَماَلُغو ىَرَتْشُي ٍماَلُغ َهْجَوو  اًكِلا َه َرَثْكَأ ُضْوَع اًماَع َرَأ ْمَلَف

، هضيقن )؛ألهن ُّطَق ) ىلع اًلمح مضلا ىلع َيِنُب ( ُضْوَع ) :نأ ىرأو
. هريظن ىلع هنولمحي امك هضيقن ىلع ءيش لـا نولمحي مهو

: هسكعو ، يفنلا ىلع باجي اإل لمح : رشع يناث

.200/1 بيبللا ينغم : رظني (1)
نباب فورعملا ، يدرمزلا يفنحلا يلع نب نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش وه (2)

،و وحنلا يف ( ةركذتلا ): هتافنصم نم (708هـ-1308م). ةنس ـر صم يف دلو . غئاصلا
ةنس رصم يف يفوت يفاألبد. ( ينجلا رمثلا ،و( ةيفنحلا هقف يف ( زنكلا ىلع زمغلا )

مجعمو 155/1–156،واألعالم192/6، ةاعولا ةيغب يف هتمجرت رظنت (776هـ-1375م).
.144/10 نيفلؤملا

.422/1 رئاظنلا و هابش :األ رظني (3)
ءارو نمبالدام ) ماج يف دلو . يماجلا دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نيدلا رون وه (4)

)،و نآرقلا ريسفت ): هتافنصم نم ارهة. ىلإ لقتناو (817هـ-1414م)، ةنس ( رهنلا
حرش )،و( ةيئايضلا دئاوفلا ) ـب ىَّمسملا ( بجاحلا النب ةيفاكلا حرش )
يف هتمجرت رظنت (898هـ-1492م). ةنس ةاره يف يفوت . عضولا يف ( ةيدضعلا ةلا سرلا

.122/5 نيفلؤملا مجعمو األعالم296/3،
هط ةماسأ :د/ قيقحت – يماجلا نمحرلا دبع نيدلا رونل – ةيئايضلا دئاوفلا : رظني (5)

(1423هـ-2003م). ىلو األ ةعبطلا ـ ةيبرعلا قاف راداآل -85/2 يعافرلا
1426/3،و فاشتر 221/2،واال ليهستلا حرش يف ةبسن بال وهو ، ليوطلا نم تيبلا (6)
.463/1 عماوللا رردلا 215/2،و عمهل 1981/4،او دعاوقلا ديهمتو ،13/8 ليمكتلا و لييذتلا

. ىضم ام قارغتس ال تءاج ثيح )؛ طق ) ىنعمب ( ضوع ) عوقو هيف: دهاشلا و
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، َكِلَذ َّنَلوُقَت اَم َرُثَك : مهلوق يف ءاج دقف يفنلا ىلع باجي اإل لمح امأ
. َكِلَذ َّنَلوُقَت اَمَّلَق : مهلوق ىلع اًلمح

.(1) يفنلل نوكت ( املق )؛ألن( كلذ نلوقت املق ): قاولا امنإو

ضيقن ؛ألهن نونلا اوقحلأف ( نلوقت ام رثك ): اولا :"قو ينج نبا قلا

.(2)" مهم كال يف ريثك درطم هوحنو اذهو ،( نلوقت امَّلَق )

(مل) دعب (ام) لومعم ميدقت يف ءاج دقف باجي اإل ىلع يفنلا لمح امأو

،قهلا باجي اإل وهو ، هضيقن ىلع اًلمح امهيلع مدقت ثيح و(امل)(3)،
. نيبولشلا

)؛ اًديز برض (ام يف لومعملا ميدقت همزلي هنأب روفصع نبا هضرتعاو

.(4) ضيقنلا رابتعا مزلي ال ؛ألهن ءيشب سيلو ، باجي اإل هضيقن اضيأ ألهن

يف اًمزلم اًرمأ سيل ضيقنلا رابتعا نأب دودرم روفصع نبا ضارتعاف
. مكحلا

،ف ضراقتلا باب نم وه هسكعو يفنلا ىلع باجي اإل لمح :نأ ىرأو

.(5) هب ٌّصخأ وه ، اًمكح نماآلرخ دحاو لك ريعتسي نأ وه ضراقتلا

الماألرم: ىلع ةيهانلا (ال) لمح : رشع ثلا ث

،وال ْمقت :ال وحن ، موزجم برعم يهنلا لعف نأ ىلع نويوحنلا عمجأ
مهو دضاألرم، يهنلا ؛ألن ْبهذاو ْمق، : وحن األرم لعف كلذكف ، ْبهذت

.(6) هريظن ىلع هنولمحي امك هدض ىلع ءيشلا نولمحي

األرم نأب موزجم برعم األرم لعف نأ ىلع نييفوكلا ضعب لدتسا دقف

.(7) األرم كلذكف ، موزجم برعم يهنلا لعفو ، يهنلا ضيقن

.425/1 رئاظنلا و هابش :األ رظني (1)
يبأ لإلمام فير ـ صتلا باتكل ينج نب نامثع حتفلا يبأ اإلمام حرش فصنملا : رظني (2)

- يبلحلا ةبتكم ص69- نيمأ هللا دبعو ، ىفطصم ميهاربإ : قيقحت - ينزاملا نامثع
(1373هـ-1954م). ىلو األ ةعبطلا

إال هيف نكي )مل َبرضأ نل اًديز )،وأ( ْبرضأ ْمَل اًديز ): تلق اذإو ": هيوبيس لوقي (3)
ريغ ىلع نوكيف ، امهلبق هَمَّدقت نأ كل زوجي اًئيش َلوْن) (ْمَل دعب عِقوت مل ؛ألكن ُبصنلا

.135/1 باتكلا ." امهدعب حهلا
.425/1 رئاظنلا و هابش :األ رظني (4)

.70/2 لصفملا حرش : رظني (5)
ص281. ةيبرعلا رارسأ : رظني (6)

.430/2 فاصن :اإل رظني (7)
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ةيهانلا (ال) َلصأ :نإ ليق دقف الماألرم، ىلع ةيهانلا (ال) تلمح دقو
لاالم. ريدقتب تمزج ةيفانلا (ال) يه :لب ليقو ، فلأ اهيف ديز الُماألرم،

مزجلا ب تصتخا دقو ، يهنلا يف (ال) اهنأو ، نيرم خالفاأل حص واأل

.(1) هدض ىلع لمحي دضلا الماألرم؛ذإ ىلع اًلمح

يف (ال) امأو ": مزجلا ب ةيهانلا (ال) صاصتخا نع (2) قارولا نبا لوقي
ىلع ينبم األرم،واألرم ضيقن يهنلا ؛ألن مزجلا ب تصتخا امنإف : يهنلا
اذهلف ؛ ظفللا يف هل اًريظن يهنلا لعجف لاالم، هلوأ يف نكي مل ،ذإ نوكسلا

.(3) مزجلا ب َّصُخ

لمعت نأ بجو امنإف يهنلا يف (ال) امأو ": يرابن األ تاكربلا وبأ لوقيو
ىلع ءيشلا نولمحي مهو ، يهنلا دض األرم؛ألناألرم ىلع اًلمح ؛ مزجلا
بجو دقو - فقولا ىلع اًّينبم األرم ناك املو ، هريظن ىلع هنولمحي امك هدض

وا اًمزج امهدحأ ناك نإو ، ظفللا يف هل اًريظن يهنلا لعج - هيلع يهنلا لمح

.(4) مزجلا لمعت نأ بجو اذهلف ، انيب ام ىلع اًفقو آلرخ

الماألرم؛ ىلع اًلمح ؛ مزجلا ب تصتخا ةيهانلا (ال) نأ حضتي قبس امم
. هريظن ىلع لمحي امك هضيقن ىلع لمحي ءيشلا األرم،و ضيقن يهنلا ألن

اهتضيقن ىلع لمحلا )ب اذإ ) ةيمسا ىلع الل دتس :اال رشع عبار
(ذإ):

، نيونتلا اهلوبق اهتيمسا ىلع ليلدلا ،و يضاملا تقولل اًفرظ (ذإ) يتأت

: وحن ،(5) ليوأت بال اهيلإ ةفاض ،واإل ديز ءاج ْذِإ كئيجم : وحن ، اهب واإلخراب

.(6) اَنَتْيَدَه ْذِإ َدْعَب

نب دمحم نب دمحم نيدلا سمشل – بيبللا ينغم لصاح نم بير األ يندم : رظني (1)
هاروتكد ةلا سر – دمحم الل نب ىيحي دادو : قيلعتو قيقحتو ةسارد – يرزيعلا دمحم

. ةمركملا ةكم – ىرقلا مأ ةعماجب
نم . قارولا نباب فورعملا ، يوحنلا سابعلا نب هللا دبع نب دمحم نسحلا وبأ وه (2)

يفوت .( ةيادهلا بـ( ىَّمسملا ،( يمرجلا رصتخم حرش )،و( وحنلا للع ): هتافنصم
129/1-130،واألعالم225/6، ةاعولا ةيغب يف هتمجرت رظنت (381هـ-991م). ةنس

.221/10 نيفلؤملا مجعمو
مساج دومحم : قيقحت - قارولا هللا دبع نب دمحم نسحلا -أليب وحنلا للع : رظني (3)

(1420هـ- ىلو األ ةعبطلا ةي- دوعسلا - ضايرلا - دشرلا ةبتكم ص198- شيوردلا دمحم
1999م).

ص293. ةيبرعلا رارسأ : رظني (4)
.172/2 عماوهلا عمه : رظني (5)

اَنَتْيَدَه ْذِإ َدْعَب اَنَبوُلُق ْغِزُت الَ اَنَّبَر : اهمامتو ، نارمع لآ ةروس نم –8 نماآلةي (6)
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امهف ،(1) غابلا طورشلا ىنعم ةنمضم لبقتسملل فرظ يهف ( اذإ ) امأ
. ناضيقن

مايقلا : وحن ، لعفلا اهترشابم عم اهب رابخ )اإل (اذإ ةيمسا ىلع ليلدلا و
تعلط اذإ ادغ كئيجأ : وحن ، حيرص مسا نم اهلا دبإو ، سمشلا تعلط اذإ

.(2) سمشلا

ىلع ليلدلا )نأ جاجزلا ىلإ بوسنملا نآرقلا بارعإ ) باتك يف ءاج دقو
ةيمسا

(ذإ). اهتضيقن ىلع لمحلا –وه قبس ام ىلإ ةفاض )–باإل (اذإ

: ىلا عت هلوق وحن يف مسا ةينامزلا ( (اذإ نأ ملعاو ": جاجزلا قلا دقف

اَنْتِم اَذِئَأ (4)،و ِروُقاَّنلا يِف َرِقُن اَذِإَف ،(3) ِروُّصلا يِف َخِفُن اَذِإَف

يف اًمسا (ذإ) نوك ليلدلا ب تبث دقو (ذإ)، ةضيقن (5)؛ألاهن اًباَرُت اَّنُكَو

ىلع ضيقنلا لمحت برعلا (6)،و َنوُمِلْسُّم مُتنَأ ْذِإ َدْعَب : هلوق وحن

.(7)" ضيقنلا

ىلإ نيفرظلا ةفاضإ يف رظانتلا ىلع مئاق الل دتس نأاال حضتي قبس امم
، ةينمزلا دلاالةل يف اهتضيقن يهو ةيناثلا ىلع ىلو األ تلمحف ، ةلمجلا قلطم

. كلذب لئاقلا دنع اهتيمساب مكحو ، يضاملل ةيناثلا ،و لبقتسملل ىلو فاأل

لاالمز: لعفلا ةيدعت : رشع سماخ

يفاأل هب ىدعتي ناك يذلا فرحلا ريغ رج فرحب لاالمز لعفلا ىدعتي دق
: كلذ ةلثمأ نمو ، هضيقن ىلع لعفلل اًلمح كلذو لص،

:( طخس ) ىلع اًلمح ( ىلع )بـ( يضر ) يدعت 

. ُباَّهَوْلا َتنَأ َكَّنِإ ًةَمْحَر َكنُدَّل نِم اَنَل ْبَهَو
.179/2 عماوهلا عمه : رظني (1)
.178/2 عماوهلا عمه : رظني (2)

َباَسنَأ اَلَف ِروُّصلا يِف َخِفُن اَذِإَف : اهمامتو ، نونمؤملا ةروس نم –101 نماآلةي (3)
. َنوُلء اَسَتَي اَلَو ٍذِئَمْوَي ْمُهَنْيَب
. رثدملا ةروس نم –8 (4)اآلةي

اَّنِئَأ اًماَظِعَو اًباَرُت اَّنُكَو اَنْتِم اَذِئَأ : اهمامتو ، تافاصلا ةروس نم –16 نماآلةي (5)
. َنوُثوُعْبَمَل

َةَكِئاَلَملا اوُذِخَّتَت نَأ ْمُكَرُمْأَي اَلَو : اهمامتو ، نارمع لآ ةروس نم –80 نماآلةي (6)
. َنوُمِلْسُّم مُتنَأ ْذِإ َدْعَب ِرْفُكلا ِب مُكُرُمْأَي َأ اًباَبْرَأ َنْيِّيِبِّنلا َو

882/3 يرايب اإل ميهاربإ : ةساردو قيقحت – جاجزلا ىلإ بوسنملا نآرقلا بارعإ : رظني (7)
-ال توريب - ينانبللا باتكلا راد ، ةرهاقل -ا يرصملا باتكلا راد ، ةيم اإلسال بتكلا راد –

. خيرات نود نم - ةعبط
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ُهَّللا َيِضَّر : ىلا عت )،قلا نع بـ( ىدعتي )نأ يضر ) يف لص األ

: رعاشلا لوقك ،( ىلع بـ( اًيدعتم درو هنأ (1)،إال ُهْنَع اوُضَرَو ْمُهْنَع

اَهاَضِر يِنَبَجْعَأ هللاِ ُرْمَعَل  ٍريَشُق وُنَب َّيَلَع ْتَيِضَر اَذِإ
(2)

كلذلف . هيلع ْتلبقأو هْتَّبحأ هنع ْتيضر اذإ اهنأ : ههجوو . ينع : دارأ

.(3)( نع ) ىنعمب ( ىلع ) لمعتسا

هضيقن ىلع اًلمح ( ىلع بـ( ىدعت ( يضر ) نأ ىلإ يئاسكلا بهذ دقو
، هريظن ىرجم يرجي امك هضيقن ىرجم يرجي ـءي شلا )؛ألن طخس ) وهو

.(4) هيلع يضر لا: قي نأ زوجي كلذكف ، هيلع طخس لا: قي امكف

(6)،و روفصع نبا هيلإ بهذو ،(5) يئاسكلا لوق نسحتسي يسرافلا ناكو

.(7) يضر لا

ىضرلا )؛ألن فطع ) ىنعم َنِّمُض ( يضر ) نأ ىلإ (8) نويرصبلا بهذو

.(9) روفصع نبا هلا ،قو َّيلع تفطع قلا: هنأكف هنع، يضرملا ىلع فطع

: نيرمأب كلذل جتحاو

.(10) فورحلا يف فرصتلا نم ىلوأ لا يفاألعف فرصتلا األلو:نأ

كلذل ناك لص األ يف هل يذلا هيدعت خالف يدع اذإ لعفلا واآلرخ:نأ
لعجل سيلو ، هضيقن وأ ىنعملا يف ريظنلا ىلع لعفلا لمح وهو ، غوسم

.(11) غوسم رخآ فرح ىنعمب فرحلا

،( ىلع بـ( ىدعتي )نأ يضر ) يف لص نأاأل ىلإ مكلا نبا بهذ دقو

َنيِقِداَّصلا ُعَفنَي ُمْوَي اَذَه ُهَّللا َقَلا : اهمامتو ، ةدئاملا ةروس نم –119 نماآلةي (1)
اًدَبَأ اَهيِف َنيِدِلا َخ ُراَهْنَ األ اَهِتْحَت نِم يِرْ جَت ٌتاَّنَج ْمُهَل ْمُهُقْدِص

. ُميِظَعلا ُزْوَفلا َكِلَذ ُهْنَع اوُضَرَو ْمُهْنَع ُهَّللا َيِضَّر
. هجيرخت قبس تيبلا (2)

.311/2 صئاصخلا : رظني (3)
.191/1 بيبللا ينغمو ،631–630/2 فاصن :اإل رظني (4)

.311/2 صئاصخلا : رظني (5)
.532/1 روفصع النب لمجلا حرش : رظني (6)

.321،272/4 يضرلل ةيفاكلا حرش : رظني (7)
.440/2 عماوهلا عمه : رظني (8)

.532/1 روفصع النب لمجلا حرش : رظني (9)
. ضعب نع اهضعب رجلا فورح ةباين نوزيجي نيذلا نييفوكلا بهذم ىلإ ةراشإ هيف (10)

.532/1 روفصع النب لمجلا حرش : رظني (11)



XL

هلعاف )؛ألن ىلع بـ( هتيدعت لص لا:"واأل قف نيرمأب كلذ ىلع لدتساو
تدزو هتيضر ىنعم هنع تيضر يف .وألن هيلع ٍنثُمو هب قلعملا ىلع لبقم

( ىلع ) تناكو ، هيلع )دةلا نع بـ( ءيجف الء عتسا ةدايزلا ،و هاضر ىلع
)ـب يضر ) اوّدعف ( طخس )و( بضغ ) ةفلا خم اودصق مهنكل اهنم، قحأ
ق ْنَم كورتملا لص األ ىلع هبن دقو . ررقت امك الء عتس لال اهتيح ال صل ( نع )

لا:

" اَهاَضِر يِنَبَجْعَأ هللاِ ُرْمَعَل  ٍريَشُق وُنَب َّيَلَع ْتَيِضَر اَذِإ

.(1)

: ببحتلا ىلع اًلمح ( ىلإ بـ( هيركتلا يدعت 

لا:"و قف بُّبحتلا ىلع اًلمح ( ىلإ بـ( ىدعتي هيركتلا نأ يضرلا ركذ

اًلمح ،(2) َرْفُكْلا ُمُكْيَلِإ َهَّرَكَو : ىلا عت )،قلا ىلإ بـ( ىدعتي هيركتلا
اإل ُمُكْيَلِإ َبَّبَح : ىلا عت ،قلا اإلمةلا ىنعم نَّمضملا بُّبحتلا ىلع

، هنم ُتيرتشا : ىلع اًلمح ، هنم ُتعب : ليق امك ،(3) َناَميِ

. بيبحتلا ضيقن هيركتلا "(4).ف تطخس ىلع اًلمح ، هيلع ُتيضرو

:( َصَقَن ) ىلع اًلمح ( نع )بـ( َلُضَف ) يدعت 

.(5) لوُضُف عمجلا ،و ِةَصيِقَّنلا و ِصْقَّنلا ُّدض ، فورعم ُةليِضَفلا و ُلْضَفلا

ْنَّمِّم ٍريِثَك ىَلَع ْمُهاَنْلَّضَفَو : ىلا عت )،قلا ىلع بـ( ىدعتي لضفلا و

هضيقن ىلع اًلمح ( نع بـ( اًيدعتم ءاج دق هنأ (6)،إال اًليِضْفَت اَنْقَلَخ
.( َصَقَن )

ام باب اذه ": هتركذت يف قلا هنأ ماشه نبا نع يطويسلا لقن دقو
...: لئاسم يف كلذو ، هضيقن ىلع ـءي شلا هيف اولمح

.160/3 ليهستلا حرش : رظني (1)
ْوَل ِهَّللا َلوُسَر ْمُكيِف َّنَأ اوُمَلْعاَو : اهمامتو ، تارجحلا ةروس نم –7 نماآلةي (2)

ُهَنَّيَزَو َناَميِ اإل ُمُكْيَلِإ َبَّبَح َهَّللا َّنِكَلَو ْمُّتِنَعَل َنِّماألَِرْم ٍريِثَك يِف ْمُكُعيِطُي
. َنوُدِشاَّرلا ُمُه َكِئَلْوُأ َناَيْصِعْلا َو َقوُسُفْلا َو َرْفُكْلا ُمُكْيَلِإ َهَّرَكَو ْمُكِبوُلُق يِف

. تارجحلا ةروس نم –7 نماآلةي (3)
.272/4 يضرلل ةيفاكلا حرش : رظني (4)

.[ لضف ]3428/5 ناسللا : رظني (5)
يِف ْمُهاَنْلَمَحَو َمَدآ يِنَب اَنْمَّرَك ْدَقَلَو : اهمامتو ، ءارس اإل ةروس نم –70 نماآلةي (6)
اَنْقَلَخ ْنَّمِّم ٍريِثَك ىَلَع ْمُهاَنْلَّضَفَو ِتاَبِّيَّطلا َنِّم مُهاَنْ قَزَرَو ِرْحَبْلا َو ِّرَبْلا

. اًليِضْفَت
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: هلوق هليلدو ،( َصَقَن ) ىلع اًلمح ( نع بـ( هوُّدَع ( َلُضَف ): ةثلا ثلا

(1) يِنوُزْخَتَف يناَّيَد َتْنَأ وال يِّنع  ٍبَسَح يف َتْلَضْفَأ ال َكِّمَع ُنْبا ِهاَل

.(2)" يل رطخ امم اذهو : ماشه نبا قلا

: ىنعم َنِّمُض )؛ألهن نع بـ( ىدعت ( تلضفأ ) نأ يدادغبلا ركذ دقو
يف تزواجت ىنعم نمض تلضفأ نأ ىلع لا:"... ،قف لضفلا يف تزواجت
نم ، يلع َتلضفأ لا: قل نيمضتلا ولوال ،( نع بـ( ىدعت اذهلف لضفلا

. اًلضف هتيلوأ :اذإ لجرلا ىلع تلضفأ : مهلوق

: مهلوق نم هنأ ،وأ ماعن اإل ىنعمب )؛ألاهن ىلع بـ( ىدعتت هذه لضفأو
،( ىلع بـ( ىدعتت اًضيأ هذه لضفأو . بجاولا ىلع داز :اذإ لضفأو ىطعأ

. ةلضف هيلع داز اذك،يأ: ىلع لضفأ لا: قي

...( ىلع ) ىنعمب تسيل ( نع ) نأ نيمضتلا ركذ نم هدارمو

لضف اذ راص :اذإ لجرلا لضفأ : مهلوق نم ( لضفأ ) نوكي نأ ىلو واأل
. ينود هزوحتو ينع هب درفنت لضف كل سيل : هانعم نوكيف ، هسفن يف

.(3)" لمأتف .( نع بـ( ىدعت دارفن اال ىنعم هنمضتل نوكيف

هللا دبع دمحم -أليب بتاكلا بدأ يف يناوْدَعلا عبْص اإل يذل وهو ، طيسبلا نم تيبلا (1)
ص404- ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمح :م قيقحت - يرونيدلا يفوكلا ةبيتق نب ملسم نب
دبع مساقلا -أليب يناعملا فورحو (1963م)، ةعبارلا ةعبطلا - رصم - ةيراجتلا ةبتكملا

- ةلا سر لا ةسسؤم ص79- دمحلا قيفوت يلع :د/ قيقحت - يجاجزلا قاحسإ نب نمحرلا
يلعل - فورحلا ملع يف ةَّيِهْزُ (1984م)،واأل ىلو األ ةعبطلا - توريب
عمجم تاعوبطم =ص279- يحولملا نيعملا دبع : قيقحت - يورهلا يوحنلا دمحم نب

،[ ننع ]3143/4 ناسللا (1413هـ-1993م)،و ةيناثلا ةعبطلا - قشمدب ةيبرعلا ةغللا
نومضمب حير ـ صتلا 196/1،و بيبللا ينغمو ،[ هول ] 4107/5،[ لضف ]3429/5

بتكلا راد -653/1 دوسلا نويع لساب دمحم : قيقحت - يرهز األ خدلا خيشلل - حيضوتلا
59/2،بو عماوللا رردلا (1421هـ-2000م)،و ىلو األ ةعبطلا - نانبل - توريب - ةيملعلا
يف ينابملا فصرو ،809/2 ةيفاشلا ةيفاكلا حرشو ،159/3 ليهستلا حرش يف ةبسن ال

ص368 طارخلا دمحم دمحأ : قيقحت - يقلا ملا رونلا دبع نب دمح -أل يناعملا فورح حرش
ىنجلا 1727/4،و فاشتر ،واال خيرات نود نم - ةعبط -ال قشمد - ةيبرعلا ةغللا عمجم -

حرش - يدارملل - مكلا نبا ةيفلأ حرشب كلا سملا و دصاقملا حيضوتو ،246/ ينادلا
ىلو األ ةعبطلا - يبرعلا ركفلا راد -760/2 ناميلس يلع نمحرلا دبع :أ.د/ قيقحتو

(1422هـ-2001م).
. يرمأ )مكلا يناَّيَد ). فيرعتلا والم رجلا الم فذحف ، هلل : هلصأ :(اله) ةغللا

. ينرهقتو يِنُسوُسَت ( ينوزخت )
. فرصتب 423/1 رئاظنلا و هابش :األ رظني (2)

: قيقحت - يدادغبلا رمع نب رداقلا دبعل - برعلا ناسل بابل بلو األبد ةنازخ : رظني (3)
- ةيملعلا بتكلا راد - فرصتب 137–136/10 بوقعي عيدب ليمإو ، يفيرط ليبن دمحم

(1998م). ةعبط -ال توريب
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:( ءاسأ ) ىلع اًلمح ( ىلإ بـ( وأ ءابلا )ب نسحأ ) يدعت 

: نيينعم ىلع ةغللا يف ناسح نأاإل يرجشلا نبا ركذ

( ىلإ بـ( وأ ءابلا ب هلعف ىَّدعتيو ، ةءاس اإل ضيقنو ، ماعن اإل ريظن األلو:
.

، اذك ُنِسْحُي وه : وحن ، لمعلا ةداجإ ىنعمب ناسح اإل نوكي واآلرخ:نأ

.(1) هسفنب ىَّدعتي هلعفو

هضيقن ىدعتي امك ( ىلإ ـ( بو ءابلا ب ىدعتي ( نسحأ ) لعفلا نأ ركذو

(2):"و اًناَسْحِإ ِنْيَدِلا َوْلا ِبَو : ىلا عت هلوق دنع لا ،قف امهب ( ءاسأ )
. اًناسحإ نيدلا بولا اونسحأو : ريدقتلا

: ىلا عت قلا امك ( ىلإ بـ( ىدعتي امنإ ( نسحأ ) نإ : ليق نإف

ءاج امك ، ءابلا ب اًضيأ ىَّدعُي دق هنإ : ليق ،(3) َكْيَلِإ ُهَّللا َنَسْحَأ اَمَك نِسْحَأَو

هضيقن كلذكو ،(4) ِنْجِّسلا َنِم يِنَجَرْخَأ ْذِإ يَب َنَسْحَأ ْدَقَو : ليزنتلا يف
هب، ُتأسأو ، هيلإ ُتأسأ : اولا )،قف ىلإ بـ( ةراتو ، ءابلا ب ةرات برعلا هتَّدع ،

: ريثك قلا

(5) ِتَّلَقَت ْنِإ ٌةَّيِلْقَم اَلَو اَنْيَدَل  ٌةَموُلَم اَل يِنِسْحأ ْوَأ اَنب يِئيِسَأ

.192/3 يرجشلا نبا يلا :مأ رظني (1)
َأال ْمُكْيَلَع ْمُكُّبَر َمَّرَح اَم ُلْتَأ ْاْوَلا َعَت ْلُق : اهمامتو ، ماعن األ ةروس نم –151 نماآلةي (2)
ْمإال ْنِّم مُكَدَ ْوَأال ْاوُلُتْقَت َوالَ اًناَسْحِإ ِنْيَدِلا َوْلا ِبَو اًئْيَش ِبِه ْاوُكِر ـ ْشُت َّ
َوالَ َنَطَب اَمَو اَهْنِم َرَهَظ اَم َشِحاَوَفْلا ْاوُبَرْقَت َوالَ ْمُهاَّيِإَو ْمُكُقُزْرَن ُنْحَّن ٍقَ

. َنوُلِقْعَت ْمُكَّلَعَل ِهِب ْمُكاَّصَو ْمُكِلَذ ِّقَحْلا ِب َّ ِإال ُهَّللا َمَّرَح يِتَّلا َسْفَّنلا ْاوُلُتْقَت
َوال َةَرِخ اآل َراَّدلا ُهَّللا َكاَتآ اَميِف ِغَتْباَو : اهمامتو ، صصقلا ةروس نم –77 نماآلةي (3)
األ يِف َداَسَفْلا ِغْبَت َوال َكْيَلِإ ُهَّللا َنَسْحَأ اَمَك نِسْحَأَو اَيْن ُّدلا َنِم َكَبيِصَن َسنَت

. َنيِدِسْفُمْلا ُّبِحُي ال َهَّللا َّنِإ ِضْرَ
ُهَل ْاوُّرَخَو ِشْرَعْلا ىَلَع ِهْيَوَبَأ َعَفَرَو : اهمامتو ، فسوي ةروس نم –100 نماآلةي (4)
ْذِإ يَب َنَسْحَأ ْدَقَو اًّقَح يِّبَر اَهَلَعَج ْدَق ُلْبَق نِم َياَيْؤُر ُليِوْأَت اَذَه ِتَبَأ اَي َلا َقَو اًدَّجُس

يِتَوْخِإ َنْيَبَو يِنْيَب ُناَطْيَّشلا َغزَّن نَأ ِدْعَب نِم ِوْدَبْلا َنِّم مُكِب ءاَجَو ِنْجِّسلا َنِم يِنَجَرْخَأ
. ُميِكَحْلا ُميِلَعْلا َوُه ُهَّنِإ ءاَشَي اَمِّل ٌفيِطَل يِّبَر َّنِإ

ص101- سابع ناسحإ :د/ حرشو عمج - هناويد يف ريثكل وهو ، ليوطلا نم تيبلا (5)
بلاالةغ مولع يف حاضي (1391هـ-1971م)،واإل ةعبط ال - نانبل - توريب - ةفاقثلا راد
- مولعلا ءايحإ راد ص142- يوازغ جيهب خيشلا : قيقحت - ينيوزقلا بيطخلل -

يلع نسحلا -أليب مظع األ طيحملا و مكحملا (1419هـ-1998م)،و ةعبط -ال توريب
راد -[ نسح ]198/3 يوادنه ديمحلا دبع : قيقحت - يسرملا هديس نب ليعامسإ نبا

2138/3،[ نسح ]877/2 ناسللا (2000م)،و ةعبط -ال توريب - ةيملعلا بتكلا
.[ ىلق ]345/39،[ أوس ]274/1 سورعلا جاتو ]،3731/5[قال]، أوس ]

. ْتَضَّغَبَت : ْتَّلَقَت : ةغللا
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.(1)"

ءابلا ب ىَّدعتي ( ءاسأ ) لعفلا )نأ سورعلا جات ) يف يديبزلا ركذ دقو
هب، َءاسَأ لا: قيو لا:" )بولاالم،قف ىلع ـ( بو ( ىلإ ـ( بو

اًلا معتساو ىًنعم ، َنسْحَأ ٌّدِض هل: َءاسَأو ، هيلع َءاسَأو ، هيلِإ َءاسَأو

: ريثك قلا

(2) ِتَّلَقَت ْنِإ ٌةَّيِلْقَم اَلَو اَنْيَدَل  ٌةَموُلَم اَل يِنِسْحأ ْوَأ اَنب يِئيِسَأ

: ٍلئاق نِم َّزع لا (3)،قو يَب َنَسْحَأ ْدَقَو : ىلا عتو هناحبس لا قو

ْنَمَو : ىلا عت لا (4)،قو اَهَلَف ْمُتْأَسَأ ْنِإَو ْمُكِسُفنأِل ْمُتنَسْحَأ ْمُتنَسْحَأ ْنِإ

"(6) َكْيَلِإ ُهَّللا َنَسْحَأ آَمَك نِسْحَأَو : َّزعو َّلج لا (5)،قو اَهْيَلَعَف ءآَسَأ

.(7)

( ىلإ ـ( بو بولاالم، ءابلا ب نايدعتي ( ءاسأ ) هضيقنو ( نسحأ ) لعفلا ف
.( ىلع ـ( بو

هب؛ ىدعتي يذلا ريغ ٍّرج فرحب ىدعت لاالمز لعفلا نأ حضتي قبس امم
لصأ وه يذلا سايقلا للع نم ضيقنلا ىلع لمحلا ،ف هضيقن ىلع لعفلل اًلمح

. يبرعلا وحنلا لوصأ نم

: هسكعو ، بارع اإل ةكرح ىلع ءانبلا ةكرح لمح : رشع سداس

": يرجشلا نبا لوقي ، تاكرحلا يف اًضيأ ضيقنلا ىلع لمحلا ءاج دقل
ٍبسانت ىندأ لوصح عم ، ءيشلا ىلع َءيشلا َلمحت نأ برعلا نأش نمو

.74/1 يرجشلا نبا يلا :مأ رظني (1)
. هجيرخت قبس تيبلا (2)

ُهَل ْاوُّرَخَو ِشْرَعْلا ىَلَع ِهْيَوَبَأ َعَفَرَو : اهمامتو ، فسوي ةروس نم –100 نماآلةي (3)
ْذِإ يَب َنَسْحَأ ْدَقَو اًّقَح يِّبَر اَهَلَعَج ْدَق ُلْبَق نِم َياَيْؤُر ُليِوْأَت اَذَه ِتَبَأ اَي َلا َقَو اًدَّجُس

يِتَوْخِإ َنْيَبَو يِنْيَب ُناَطْيَّشلا َغزَّن نَأ ِدْعَب نِم ِوْدَبْلا َنِّم مُكِب ءاَجَو ِنْجِّسلا َنِم يِنَجَرْخَأ
. ُميِكَحْلا ُميِلَعْلا َوُه ُهَّنِإ ءاَشَي اَمِّل ٌفيِطَل يِّبَر َّنِإ

أل ْمُتنَسْحَأ ْمُتنَسْحَأ ْنِإ : اهمامتو ، ءارس اإل ةروس نم –7 اآلةي نم (4)
ْمُكَهوُجُو ْاوُؤوُسَيِل ِةَرِخ اآل ُدْعَو ءاَج اَذِإَف اَهَلَف ْمُتْأَسَأ ْنِإَو ْمُكِسُفنَ

اًريِبْتَت ْاْوَلَع اَم ْاوُرِّبَتُيِلَو ٍةَّرَم َلَّوَأ ُهوُلَخَد اَمَك َدِجْسَمْلا ْاوُلُخْدَيِلَو
ءاَسَأ ْنَمَو ِهِسْفَنِلَف اًحِلا َص َلِمَع ْنَم : اهمامتو ، تلصف ةروس نم –46 نماآلةي (5)

. ِديِبَعْلِّل ٍ مَّ َظِبال َكُّبَر اَمَو اَهْيَلَعَف
َوال َةَرِخ اآل َراَّدلا ُهَّللا َكاَتآ اَميِف ِغَتْباَو : اهمامتو ، صصقلا ةروس نم –77 نماآلةي (6)
األ يِف َداَسَفْلا ِغْبَت َوال َكْيَلِإ ُهَّللا َنَسْحَأ اَمَك نِسْحَأَو اَيْن ُّدلا َنِم َكَبيِصَن َسنَت

َنيِدِسْفُمْلا ُّبِحُي ال َهَّللا َّنِإ ِضْرَ
.[ أوس ]274/1 سورعلا جات : رظني (7)
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اوعبتأ دق مهنأ ىرت :أال اهضئاقن ىلع َءايشأ اولمح دق مهنإ ىتح ، امهنيب

رسكب ،(1) ـِه َّلِل ِدْمَحْلا أرق: ْنَم ةءارق يف ءانبلا َةكرح بارع اإل َةكرح

أرق: ْنَم ةءارق يف بارع اإل َةكرح ءانبلا َةكرح اوعبتأ كلذكو ،(2) لا دلا
(3) ـِه َّلُل ُدْمَحْلا

َديز :اي وحن يف بارع اإل َةكرح ءانبلا َةكرح اوعبتأ كلذكو لاالم(4)، مضب

ديز"(5). نم: لا دلا حتف ْنَم لوق يف ، وٍرمع َنبا

لا معتس واال سايقلا يف ذوذشلا ب نيتءارقلا ىلع ينج نبا مكح دقو
هركذأ ام كلذ ءارو نم لا،إالنأ معتس واال سايقلا يف ذاش لا:"كوالامه قف

يف رثك اَمِل مهو هلا، معتسا عاشو ، مهم كال يف رثك ظفللا اذه :نأ وهو ، كل
، ْلَبُأ ملو ، ِرْدأ ،وال ُكَي :مل كلذل مهنع ءاج امك ، اًرييغت ُّدشأ مهلا معتسا

. امهيتزمه فذحب ، وسي اسو ، يجي اجو ، لوقت ٍشْيَأو

اآلرخ، نيتروصلا دحأ اوعبتأ هلا معتسا ةرثكل هوحنو اذه درَّطا املف
ُدمحلا ) تراصف ، ربخو أدتبم نم ةلمج اناك نإو ، دحاولا ءزجلا ب امهوهبشو

.(8)"(7) لِطإو لِبإك ـه) َّلِل ِدمحلا (6)،و( بُنُطو ، قُنُعك ـه) َّلُل

-ب لا دلا رسكب ـِه)– َّلِل ِدمحلا ) َةءارق نايح وبأ فصو دقو ،،، اذه

.(9) بارعإ ريغ ةكرحل برعم ةكرح عابتإ هيف ؛ألن ةبارغلا

مضب ـِه) َّلُ ل ُدمحلا ) نأ :"إال لوقيف ينج نبا كلذ للعيو
: نيعضوم نم امهرسكب ـِه) َّلِل ِدمحلا ) نم لهسأ نيفرحلا

لأللو اًعبات يناثلا نوكي نأ عابت اإل سيقأ نإف اًعابتإ ناك اذإ هنأ : امهدحأ
ةبتر َقبسأ ببسلا نوكي نأ يغبنيو ، بَّبسملا و ببسلا ىرجم راج هنأ كلذو ،

. َنيِمَلا َعْلا ِّبَر ِهَّلل ُدْمَحْلا : اهمامتو ، ةحتافلا ةروس نم –2 نماآلةي (1)
: رظني ـير. صبلا نسحلا ،و يلع نب ديز ةءارق يه لاالم ةكرحل اًعابتإ لا دلا رسكو (2)

.131/1 طيحملا رحبلا 37/1،و بستحملا
. َنيِمَلا َعْلا ِّبَر ِهَّلل ُدْمَحْلا : اهمامتو ، ةحتافلا ةروس نم –2 نماآلةي (3)

لهأ ةءارقو ،37/1 بستحملا يف ةيدابلا لهأو ، ةلبع يبأ نب ميهاربإ ةءارق يه (4)
- توريب - بتكلا 3/1-عملا ءارفلا دايز نبا ىيحي ايركز -أليب نآرقلا يناعم يف ةيدابلا

.131/1 طيحملا رحبلا (1403هـ-1983م)،و ةثلا ثلا ةعبطلا
.368/2 يرجشلا نبا يلا :مأ رظني (5)

[ بنط ]2708/4 ناسللا : رظني . امهوحنو ِقدارُّسلا و ِءابِخلا لْبَح اًعم ُبُنُّطلا و ُبْنُّطلا (6)
.

األ عَطَقْنُم لَطْيَ واأل لْبِإو لِبِإ لثم ُلْطِ واإل ُلِطِ (7)اإل
.[ لطإ ]93/1 ناسللا : رظني . اهلك ُةرصاخلا : ليقو ، ُبُرُقلا : ليقو ، ةبَجَحلا نم الع ضَ

.37/1 بستحملا : رظني (8)
.131/1 طيحملا رحبلا : رظني (9)
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لا... دلا ةمضل ةعبات لاالم ةمض نوكتف ، بَّبسملا نم

ـِه) (َّلِل يف ـةرلاالم سكو ، بارعإ ( ُدمحلا ) يف لا دلا ةمض واآلرخ:نأ
ـِه) َّلُل ُدمحلا ): َتلق اذإف ، ءانبلا ةمرح نم ىوقأ بارع اإل ةمرحو ، ءانب
األ ُءانبلا ىنج ـِه) َّلِل ِدمحلا ): َتلق اذإو ، َفعض األ ىوق األ بلغي نأ بيرقف

.(1)" ىوق األ بارع اإل ىلع ُفعض

،و اًريدقت وأ اًظفل هيف لماعلا الف تخاب هرخآ فلتخي يذلا وه : برعملا ف
؛ألنا امهنيب ةطساو ال نادض ناذهو ، اًنوكس وأ ةكرح هرخآ مزل :ام ينبملا
ام امهنيب سيلو ، تابث واإل يفنلا يميسق نامستقي االتخالف مدعو التخالف

.(2)" يفنم وال تبثمب سيل

.(3) ىنعملا يف هدضو ظفللا يف بارع اإل لثم ءانبلا ف

و لا واألعف ءامس األ ىلع رصتقي مل ضيقنلا ىلع لمحلا نأ نيبتي قبس امم
اإل تاكرح ىلع ءانبلا تاكرح تلمحف ؛ تاكرحلا ىلإ اهادعت لب ، فورحلا

نيب بسانت ثودحل ؛ ءانبلا تاكرح ىلع بارع اإل تاكرح تلمحو ، بارع
. ىنعملا يف هدضو ، ظفللا يف بارع اإل لثم ءانبلا نأ وهو ، بارع واإل ءانبلا

. فرصتب 38–37/1 بستحملا : رظني (1)
يربكعلا هللا دبع نب نيسحلا هللانب دبع ءاقبلا -أليب وحنلا يف ةيف خال لئاسم : رظني (2)

ىلو األ ةعبطلا - توريب – يبرعلا قرشلا راد ص84-83- يناولحلا ريخ دمحم : قيقحت –
(1412هـ-1992م).

ص7. ةيلوزجلا ةمدقملا : رظني (3)



XLVI

ثلا ثلا لصفلا

ةيفرصلا لئاسملا يف ضيقنلا ىلع لمحلا

: ةيفرصلا لئاسملا يف ضيقنلا ىلع لمحلا

لئاسملا يف درو امك ةيفرصلا لئاسملا يف ضيقنلا ىلع لمحلا درو
، بسنلا ،و ردصملا ،و نزولا يف هضيقن ىلع لمحي ظفللا اندجوف ، ةيوحنلا

ىلع ريسكتلا َلِمُحو ، ريسكتلا ىلع ريغصتلا َلِمُح امك ، ريغصتلا مدعو
: ليصفتلا و نايبلا كيلإو ، ريغصتلا

: نزولا يف ضيقنلا ىلع لمحلا : اًلوأ

، اًسايق ءاتلا هقحلت ال لعاف ىنعمب ( لوُعَف ) نزو نأ مولعملا نم
ةأرماو ، روبص لجر : لوقت ، روبص : لثم ، ثنؤملا و ركذملا هيف يوتسيف

.(1) روبص

ىلع اهل اًلمح )؛ ةَّوُدَع اولا:( قف ( ّوُدَع بـ( ءاتلا اوقحلأ مهنأ إال

.(2) اهدض )؛ألاهن ةقيدص )

- ُةَّوُدَع : َقاوُلا اَمَك ، اَهِّدِض ىَلَع َةَفِّصلا َنوُلِمْحَي ْدَقَو ": يليهسلا لوقي

.(3)" ٍةَقيِدَص ىَلَع اًلْمَح - ِثيِنْأَّتلا ِءاَتِب

هنم تيشخ : اًضيأ لص ،فاأل ٍشَخ : ُسايقلا ،و ٍشاخ انأف هتيشخ ": هنمو
ىلع هنم لعافلا مسا ءاج اذهلو ، دضلا ىلع دضلا لمح ، ُهُتْمِحَر ىلع لمحف ،
اذكو ،( ٌلِعَف ) بابلا اذه نم لاالمز ةفص سايق ؛ألن ٍشَخ سايقلا ،و ٍشاخ

.(4)" ةَمْحَر ىلع اًلْمَح ؛ ةَيْشخ : ليقف ، ىًشخ هردصم سايق ناك

.245/2 لصفملا حرش : رظني (1)
.426–425/1 رئاظنلا و هابش :األ رظني (2)

دبع : -لإلمام ماشه النب ةيوبنلا ةريسلا حرش يف فُنُ األ ضورلا : رظني (3)
بتكلا راد -306/1 ليكولا نمحرلا دبع : حرشو قيلعتو قيقحت - يليهسلا نمحرلا

(1967م). ىلو األ ةعبطلا - رصم - ةثيدحلا
- يذابارتس اال نسحلا نب دمحم نيدلا يضر خيشلل - بجاحلا نبا ةيفاش حرش : رظني (4)
دبع نيدلا ييحم دمحم ،أ/ فاز فزلا دمحم أ/ ، نسحلا رون دمحم :أ/ قيقحت

(1402هـ-1982م). ةعبط -ال نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد -73/1 ديمحلا
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باب موآلن؛ألن ناَّيرو ناعبش ىلع اهولم ،ح ناشطعو (1) ناعوج : اولا قو

(عفالن)لالتمالء(2).

هيرجت امك ، هضيقن ىرجم ءيشلا يرجت دق برعلا :"و ينج نبا لوقي

.(3)" ناعبش : قاولا امك ، ناعوج : قاولا مهارت ؛أال هريظن ىرجم

.( نارهظ ) هضيقن ىلع اًلمح لا؛ َلعُف ،ال ناَلْعُف : ناَنْطُب نزوو

)العُفالل ناَلْعُف ناَنْطُبو ): هلوق لا:" (4)قف يدربراجلا كلذ للع دقو
: نيهجول

هنطابل نانطبو ، شيرلا رهاظل مسا انارهظ ؛ألن نارهظ ضيقن هنأ األلو:
اًلمح ؛ كلذك نانطبف ، راركتلا هيف روصتي مل ؛ذإ قافت باال ناَلْعُف نارهظو ،

. ضيقنلا ىلع ضيقنلل

وهو – مضلا –ب ساطرُق ريغ مهم كال يف دجوي مل عُفالاًل نأ : يناثلا

.(5) رسكلا حيصفلا اًّدج،و فيعض

، ضيقنلا ىلع لمحلا ةرهاظ ىلإ اونطف نييوحنلا نأ حضتي قبس امم
عم هدروم هريظن عم دري ءيشلا يف اًباب دقعي ينج نبا اذهف ، اهل اوللعو

.(6) هضيقن

: ردصملا ةغايص يف ضيقنلا ىلع لمحلا : اًيناث

. هريظن ىلع لمحي امك ، هضيقن ىلع لمحي ءيشلا نأ ىلإ ينج نبا بهذ
اذك لا:قاولا ،قف اًريثك رداصملا يف قيرطلا هذه هيوبيس كلس دقو لا:" قو

ُعوُجَي َعاج ُلا: :"قي يديبزلا قلا دقف ؛ أطخ وهو ،( ناعيج ): رئاظنلا و هابش األ يف (1)
473/20 سورعلا جات : رظني ." ٌأَطَخ ناعْيَجو ،ُ ناَعْوُجو ٌعئاَج وهف ًةَعاَجَمو اًعْوُج

.[ عوج ]
.424/1 رئاظنلا و هابش :األ رظني (2)

.391/1 صئاصخلا : رظني (3)
ىلع اًبظاوم اًروقو ، اًريخ اًنِّيد اًلضاف ناك . يدربراجلا نسحلا نب دمحأ نيدلا رخف وه (4)
جاهنم حرش ): فنصو . يواضيبلا نيدلا رص ان يضاقلا نع ذخأ . ةبلطلا ةدافإو ملعلا
ةيفاشلا حرش ،و( لمكي )،مل هقفلا يف يواحلا حرش ،و( هقفلا لوصأ يف ( يواضيبلا

. زيربتب (746هـ-1346م) ةنس ناضمر يف يفوت .( فاشكلا حرش )،و( بجاحلا النب
303/1،واألعالم111/1. ةاعولا ةيغب يف هتمجرت رظنت

نيهاش الم سلا دبع دمحم اهب: ىنتعاو اهطبض – يدربراجلل ةيفاشلا حرش : رظني (5)
(1435هـ-2014م). ىلو األ ةعبط –لا نانبل – توريب – ةيملعلا بتكلا راد –155–154/1

.203/2 صئاصخلا : رظني (6)
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دضاآلرخ"(1). امهدحأو اذك، قاولا امك

... هوحنو نامرحلا ناك امك ، اًنايشغ هتيشغ : اولا :"قو هيوبيس لوقي

نع ظفحت ، ُرداون األُّلق اذه امنإف . دوحجلا : قاولا امك روكشلا : اولا قو

.(2)" هيلع ساقي األرثك نكلو ، اهيلع ساقي ،وال برعلا

بلقتلل (َعَفالن) باب ؛ألن اًناويح ييح ىلع اًلمح ؛ اًناَتَوَم تام : اولا قو

.(3) كرحتلا و

اإلعالل؛ ىضتقم دوجو عم ناتوملا حص : قاولا دقو ": ةعامج نبا لوقي

.(4)" ناويحلا هدض ىلع هل اًلمح

. دحاو امهنزوو .(5) عوضُخلا و ةناكِتس نماال وهو ، ِدُّلَجَّتلا ضيقن : ُدُّلَبَّتلا و

هيرجت امك ، هضيقن ىرجم ءيشلا يرجت برعلا :"ف ينج نبا لوقيو
، ناعوجك ناعبشو ، ريصق : تلا ق امك ليوط : تلا ق اهارت ،أال هريظن ىرجم
يفاأل ( َلُعَف ) َيِوَق :نإ مهضعب قلا اذه لج ؟وأل َلِهَجَك َمِلَعو ، َمُوَلَك َمُرَكو

.(6)" َفُعَض وه يذلا هريظن ىلع اًلمح لص؛

اًكَّرحم طسولا ءاجو ... هْيَفَرط نيب ام ءيشلا ُطَسو ": روظنم نبا لوقيو
ضيِقَن َّنَ ؛أل ُفَرطلا وهو ىنعملا يف هيِضَتْقي نازو ىلع هُطَسوَأ
بْصِخلا : اولا ...قو نازوَ نماأل ريثك يف هريِظن ةلِزْنَم لّزنتي ءيشلا

امك سانلا ييحُي ملعلا نَ ؛أل لهَجلا و مْلِعلا امهنازو نَ ؛أل بْدَجلا و
... بدَجلا مهكلهي امك مهكلهُي لهَجلا ،و بْصِخلا مهييحُي

.(7)" هضيقن وه يذلا عفنلا ءازِإب رَّضلا : اولا قو

باب نم هدض ىلع اًلمح ةلا طِب لطب : :"قاولا رئاظنلا و هابش األ يفو

.311/2 صئاصخلا : رظني (1)
. فرصتب 8/4 باتكلا : رظني (2)

.425/1 رئاظنلا و هابش :األ رظني (3)
سلا دبع دمحم اهب: ىنتعاو اهطبض - يدربراجلا حرش ىلع ةعامج نبا ةيشاح : رظني (4)

(1435هـ-2014م ىلو األ ةعبطلا ن– انبل – توريب – ةيملعلا بتكلا راد -155/1 نيهاش الم
.(

يدهم :د/ قيقحت - يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع -أليب نيعلا : رظني (5)
نود نم - ةعبط هلاالل-ال ةبتكمو راد -[ دلب ]42/8 يئارماسلا ميهاربإ ،د/ يموزخملا

. خيرات
.41/2 بستحملا : رظني (6)

. فرصتب [ طسو ]4832–4831/6 ناسللا : رظني (7)
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.(1)" ةراجِن رجنك عئانصلا

غابلا نيضيقنلا ؛ألن هضيقن نزو ىلع يتأي دق ظفللا نأ حضتي قبس امم

.(2) لا ببلا روطخلا يف نامز تيال

: بسنلا يف ضيقنلا ىلع لمحلا : ثاًثلا

ىلإ بسنلا يف مهلوقك ، بسنلا يف هضيقن ىلع اًظفل برعلا لمحت دق
، اهضئاقن ىلع اًلمح ؛ ٌّيِلْهُسو ، ٌّيِوْلُعو ، ٌّيوَدَب : ِلْهَّسلا ،و ِةَيِلا ،وَعلا ِةَيِداَبلا

. ُنْزَحلا ،و ُلْفُّسلا ،و ُرَضَحلا يهو

ظفل اوريغف ، َءايشأ ىلإ تبسن دق برعلا ّنأ ملعا ": شيعي نبا لوقي
، هُريغ هيلع ساقُي ،وال ُبرعلا هتلمعتسا امك كلذ لمعُتساف ، هيلإ بوسنملا

ذوذشلا اذهو ، سايقلا ريغ ىلع وهف ، هيف برعلا َبهذم ملعن ال اّمم ءاج امف
اهنمو ، هنم ُّفخأ وه ام ىلإ ليقث نع لودعلا اهنم : ٍبورض ىلع ءيجي
كلذ نمف . هانعم يف ءيشب هيبشتلا اهنمو ، دحاو ظفل ىلع نْيَئيش نيب ُقرفلا

( ّيوَداب )وأ( ّيداب ): سايقلا )،و ّيوَدَب ): ةَيِدابلا ىلإ ةبسنلا يف مهلوق
نم اونب مهنأك ،( ٍةيزاغ )،و( ٍزاغ )،و( ٍةَيِضاق )،و( ٍضاق ّدح( ىلع

( ّيوَدَب ): اولا ،قف ُرَضَحلا وهو ، هّدض ىلع هولمح ( ٍلَعَف ) ىلع اًمسا هظفل
...( ّيرَضَح ): قاولا امك

بالد يف ُعضاوم ةيلا )(3)،وعلا ّيوْلُع ): ةَيِلا َعلا ىلإ بسنلا يف اولا قو
هيلإ اوبسنو ،( ٍلْعُف ) ىلع هونب مهّنأك واالاه، امو ، زاجحلا يهو ، برعلا

... ُلْفُّسلا وهو ، هّدض ىلع اًلمح

.(5)" نْزَحلا خالف وه يذلا (4) ِلْهَّسلا ىلإ بوسنم وهو ،( ّيلْهُس ): اولا قو

، هريظن ىلع لمحي امك هضيقن ىلع لمحي دق ءيشلا نأ حضتي قبس امم

.(6) ضيقنلا ىلع ضيقنلا لمح برعلا بأد نمف

: ريغصتلا مدع يف ضيقنلا ىلع لمحلا : اًعبار

.424/1 رئاظنلا و هابش :األ رظني (1)
– يكاكسلا يلع نب دمحم نب ركب يبأ نب فسوي بوقعي –أليب مولعلا حاتفم : رظني (2)
– توريب – ةيملعلا بتكلا راد ص39– روزرز ميعن : هيلع قلعو هشماوه بتكو هطبض

(1403هـ-1983م). ىلو األ ةعبطلا – نانبل
. ٌّيِوَلا َع ،وأ :َعٌّيِلا سايقلا (3)و

؛ نيسلا مضب ، يِلْهُس : نزحلا دض وهو لهسلا ىلِإ بسنلا يف اولا :"قو يضرلا لوقي (4)
.82/2 يضرلل ةيفاشلا حرش ." لجر مسا لْهَس ىلِإ بوسنملا نيبو هنيب اًقرف

. فرصتب 476-475/3 لصفملا حرش : رظني (5)
ص48. تايلكلا : رظني (6)
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هيف تنأ يذلا مويلا ب ناقَّلعتي اناك اَّمل امهن )،و(دغ)؛أل سمأ ) رغصت ال

ريمضلا َّنأ امك ، مويلا روضح ىلإ امهجايتح (1)؛ال تارمضملا ةلزنمب اراص ،

.(2) همَّدقتي ٍرهاظ ىلإ جاتحي

ىلع اًلمح دغ) ) رغصت ال اذكو قلا:" هنأ مهضعب نع نابصلا لقن دقو
فرحلا ىنعم نم هنمضت امب نكمتم ريغ ( سمأ )؛ألن( سمأ ) وهو هضيقن

.(3)"

؛ف ريغصتلا مدع يف ( سمأ ) ىلع دغ) ) لمح نم عنام ال هنأ : ىرأو
ىلع لمحي امك ، هضيقنو هدض ىلع لمحي دق ةيبرعلا لوصأ يف ـءي شلا

.(4) هليسرو هريظن

: هسكعو ، ريسكتلا ىلع ريغصتلا لمح : اًسماخ

: ريسكتلا ىلع ريغصتلا لمح 

ريغصتلا ،ف ناضيقن امهو ،(5) ريسكتلا ىلع ريغصتلا لمحي ْنَم برعلا نم
. ةرثكلا ديفي ريسكتلا ،و ليلقتلا و ريقحتلا ديفي

هايإ كريسكت ىلع رَّقحي ام باب ": هيوبيس لوقي

: روم أل كلذو ؛ رغصت ال رئامضلا (1)و
اهريغ ىلإ اهِراقتفاو اهسفنأب اهمايق مدع يف فورحلا ىرجم يرجت تارمضملا :َّنأ اهُدحأ

. فورحلا رَّقحت ،فال
ةينبأ نع هصْقَنل رَّقحُي ال اّمم كلذو ، نيَفرح وأ ٍفرح ىلع رئامضلا رثكأ :َّنأ يناثلا و

. ريقحتلا
امّنإ ءيشلا ،و هريغ ىلع عقت وال هُّصُخت تباث ءيشل ءامسأ تسيل تارمضملا :َّنأ ثلا ثلا

لصفملا حرش : رظني هنم. ُربكأ وهو ، ُمسا لا كلذ امهل ىلإ ةفاض باإل اًريغص اًريقح نوكي
.433–432/3

.434/3 لصفملا حرش : رظني (2)
دهاوشلا حرش هعمو ، مكلا نبا ةيفلأ ىلع ينومش األ حرش ىلع نابصلا ةيشاح : رظني (3)

نم - ةعبط -ال ةيقيفوتلا ةبتكملا -243–242/4 دعس فوؤرلا دبع هط : قيقحت - ينيعلل
. خيرات نود

ص133. صاوغلا ةرد : رظني (4)
دبع يدهملا دمحم : قيقحت - مكلا –النب فيرصتلا ملع يف فيرعتلا زاجيإ : رظني (5)

- ةرونملا ةنيدملا - ةيم اإلسال ةعماجلا ب يملعلا ثحبلا ةدامع ص150- سملا رامع يحلا
(1422هـ-2002م). ىلو األ ةعبطلا - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
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. هريغ ىلع عمجلل ريسكتلا ىلع ال سايقلا ىلع عمجلل هترسك ول

.و ٌقنيود :(1) ٍقنادو ، ٌقبيوط : ٍقباطو ، ٌمتيوخ : ٍمتاخ يف كلوق كلذو
كل نإو ٍلا)، (عاف ريسكت هولعج امَّنإ قيب اوطو ميتاوخو قيناود : قاولا نيذلا

قباوطو متاوخو قناود وه امنإ ةقيقحلا ىلع عمجلا "(2)؛ألن مهم كال نم نكي
. سراوف : سراف يفو ، لباوت : لبات يف لوقت امك ،

يف دملا ُفورح دازت امك ، هريسكت يف دملل تديز ءايلا نإف قيناود امأف

.(3) دحاولا

.(5) اهلوصأ ىلإ ءايش األ نادري امهن (4)؛أل دحاو ٍداو نم ريسكتلا و ريغصتلا ف

هثلا ث لا:"...َّنأ قف ريسكتلا و ريغصتلا نيب هبشلا هجو هيوبيس ركذ دقو
امك حوتفم هنيل فرح لبق امو ، نيل فرح ريغصتلا ثلا ث نأ امك ٍنيل فرح
ام ناك امك روسكم هنيل فرح دعب امو ، حوتفم ريغصتلا نيل فرح لبق ام َّنأ

.(6)" اًروسكم ريغصتلا نيل فرح دعب

: لوقَت ، دَوْسأو رَوْسَق : وحن تمغدُأو ءاي ْتبلُق ةثلا ث واولا تناك نإف "
اّمأف ، رواَسَق ىلع اًلْمَح ؛ ٌرِوْيَسُق : لوقتف َواولا َّرِقُت نأ زوجيو ، ٌدِّيَسُأو ٌرِّيَسُق
واولا ؛ألن ريغ ال ماغد واإل لا ،باإلدب ةَّيزُغو ةَّيرُع امهريغصتف ةوْزَغو ةوْرُع

.(7)" عمجلا يف حصت مل

ريخَأْلا فْرَحْلا تفذح ةَسْمَخْلا تاَنَب ترقح نِإَف ": ينج نبا لوقيو
: لجرفس يِف لوقَت ، ريسكتلا يِف ِهلا َحِب اًراَبِتْعا هنود ريقحتلا َثِملا يهانتل

َريقحتلا نَأ َكِلَذَو ، دزارفو ، جرافس ىلع اًلمح ؛ دِزيَرُف : قدزرف يِفَو ، جرِيَفُس
. دِحاَو ٍداَو نم َريسكتلا و اَنُه

لوقَت ، اعِباَر نيل فرح نكت مل نِإ اهتفذح ةَدِحاَو ةَداَيِز ِهيِف تَناَك نِإَف

: رظني . مهردلا و رانيدلا سدس وه : ليقو ، نازوَ األ نم ُقَناّدلا و قِناّدلا (1)
[ قند ]1433/2 ناسللا

.425/3 باتكلا : رظني (2)
.257/2 بضتقملا : رظني (3)

.366/1 فاشتر 295/3،واال لصفملا حرشو ،237/2 بضتقملا 417/3،و باتكلا : رظني (4)
ص244. ةيبرعلا رارسأ : رظني (5)
. فرصتب 426/3 باتكلا : رظني (6)

نيسحلا هللانب دبع نيدلا بحم ءاقبلا -أليب بارع واإل ءانبلا للع يف بابللا : رظني (7)
ةعبطلا - قشمد - ركفلا راد -167/2 تام يلط راتخم يزاغ : قيقحت - يربكعلا هللا دبع نب

(1995م) ىلو األ
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سِكْيَدُف :(2) سَكوَدف يِفَو ، لفيحج :(1) لفنحج يِفَو ، جِرْيَحُد : جرحدم يِف
اهفذحت مل ةَعِباَر ةَّدم ِهيِف تَناَك نِإَف ، سكادفو ، لفاحجو ، جراحد ىلع اًلمح ؛

، سيِطْيَرُق : ساطرق يِف لوقَت ، اَهلبق اَم راسكن ءاَي؛ال فلأْلا َو واَوْلا تبلقو ،

.(4)" زيليهد : زيلهد يِفَو ، قيميرج :(3) قومرج يِفَو

نافرح هدعبو فلأ هفورح ثلا ث يذلا عمجلا باب لعجي هيوبيس ناكو
هرخآ مسا لك َّنأ ملعاو ": لوقيف ، هيلع ريغصتلا لمحيو ، ريغصتلا ةلزنمب
رَّسكي امك عمجلل رِّسُك عفالن فورح ةَّدعك هفورح ةَّدعو ناتدئاز نونو فلأ

ريسكتلا اذه عمجلل رِّسك امكف لص، األ يف هبابل سيل ام هب لعفو ٌلا، برس
ٌنيحارس : لوقت ؛ألكَّن ٍناحرس يف ٌنيحيرس : كلوق كلذو . ريقحتلا اذه رِّقح

.(5)"

يف بجوت ؛ألكن هرِّسكي نأ هيف زوجي فال هوحنو نامثع امأو لا:" قو
" نونامثع نكلو ، ناميثع هل بجي اميف نيماثع : لوقت ،فال نيميثع هريقحت

.(6)

اًريثك هيوبيس در نع هللا- همحر - يلع ابأ ةرم ُتلأسو ": ينج نبا لوقي
قلا: هارت ،أال اهيلع اهايإ هلمحو ريسكتلا ماكحأ ىلإ ريقحتلا ماكحأ نم
: لوقت ال ؛ألكن نيميثع : لوقت ،وال نيحارس : كلوقل نيحيرس : لوقت
نم ريسكتلا ىلع اذه يف ريقحتلا لمح امنإ لا: .قف كلذ وحنو ، نيماثع

هدادتع ال هيف ضِرعي ام َّدَتعاف داح. اآل ةبتر نع اًديعب ريسكتلا ناك ثيح
مل نأكف ، ةفصلا ىرجم ٍراج هيف ريقحتلا ،و ُرَّبكملا وه ُرَّقحملا ،و هانعمب
هيلع لمحي مكح ريسكتلا ب ثدح امك ، هريغ هيلع لمحي رمأ ريقحتلا ب ثدحي

اله!"(7). عأو هنسحأ امو ، هانعم دِقعم اذه : دارف اإل

: ريغصتلا ىلع ريسكتلا لمح 

ءانبب هل ٌةَقِحْلُم هنونو ، نيتفشلا ظيلغلا اًضيَأ وهو ، ظيلغلا – نونلا ةدايزب - لَفْنَحَجلا (1)
.[ لفحج ] 552/1 ناسللا : رظني . ٍلَجْرَفَس

، سكْوَّدلا لثم دسَ :األ ُسَكْوَدَفلا ،و يفاجلا ظيِلغلا ليقو ، ديدشلا : ُسَكْوَدَفلا (2)
.[ سكدف ]3365/5 ناسللا : رظني . لطخ األ طهر :هو ليقو ، بِلْغَت نم ّيَح : سَكْوَدَفو

607/1 ناسللا : رظني . فخلا فقو سبلُي ريغص فخ : ليقو ، ريغص ٌّفُخ : قوُمْرُجلا (3)
[ قمرج ]

سراف زئاف : قيقحت - يلصوملا ينج نب نامثع حتفلا -أليب ةيبرعلا يف عمللا : رظني (4)
(1972م). ةعبط -ال تيوكلا - ةيفاقثلا بتكلا راد ص215–216-

.421/3 باتكلا : رظني (5)
.406/3 باتكلا : رظني (6)

.354/1 صئاصخلا : رظني (7)
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اًواو - عمجلا دنع - لعاف فلأ بلق يف ريغصتلا ىلع ريسكتلا لمح دقو
؛أل اًواو عمجلا اذه يف ( ٍلِعاف ) َفلأ اوبلق امنإو ": شيعي نبا لوقي ءاي، ال
نم ٌّدُب نكي ملف ، امهنوكسل ٌرذعتم امهنيب ُعمجلا ،و اهدعب عقت ريسكتلا فلأ ن

، عمجلا ىلع بدلاالةل لِخُي ؛ألهن فذحلا غسي ملف ، هِبلق وأ امهدحأ فذح
مهنأ : اهنم رومُ ؛أل ًءاي اهوبلقي ملو ، اًواو اهوبلقو . ُبلقلا نيعَتف

يف ،قاولا زِجيَوحو ، ٌطِّيَوُح : قاولا امكف ، ريغصتلا ىلع بلقلا يف اهولمح
نأ زاجف ، دحاو ٍداو نم ريسكتلا و ريغصتلا ؛ألن ُزِجاوَحو ، ُطِئاوَح : ريسكتلا

.(1)" هيخأ ىلع ريسكتلا و ريغصتلا نم دحاو لك لمحي

ب نويوحنلا هيمسي ام وه ه سكعو ريسكتلا ىلع ريغصتلا لمح :نأ ىرأو
، اهلومش ناولأ نم نولو ، ةغللا عاستا رهاظم نم ةرهاظ ضراقتلا ،ف ضراقتلا

نيعم نول دنع فقت ةدماج تسيلو ةعيطو ةنرم ةيبرعلا انتغل نأ دكؤي اذهو
. ريبعتلا ناولأ نم

ةمتاخلا

هلل دمحلا هللا، اناده ولالنأ يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا
هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع الم الةوسلا صلا ،و تاحلا صلا متت هتمعنب يذلا

. باطخلا لصفو ةمكحلا اوتوأ نيذلا هباحصأو

: دعب امأ

.295/3 لصفملا حرش : رظني (1)
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، هثحب نم اهجرختسي نأ ثحابلا عاطتسا يتلا جئاتنلا ضعب ترهظ دقف
اآليت: وحنلا ىلع يهو

ىلع لمحلا ب ةيمستلا نم ىلوأ ضيقنلا ىلع لمحلا ب ةيمستلا :نأ اًلوأ
ىلع ضيقنلا فطع دق يريرحلا نأ امك ، امهنيب قورفلا نم قبس ؛امل دضلا

" هضيقنو هدض ىلع لمحي دق ةيبرعلا لوصأ يف ءيش لا:"ألنلـا قف دضلا

. ةرياغملا يضتقي فطعلا (1)،و

عجري ضيقنلا ىلع لمحلا ةرهاظ نم نييوحنلا فقوم الف تخا :نأ اًيناث
وه سيلو ، ةلثم األ ضعب يف هيجوتلا دعاوق نم ضيقنلا ىلع لمحلا نأ ىلإ

. هيفن وأ مكحلا تابثإ يف يساس األ لوعملا

َرِكُذ اذإ ءيش لـا نأب ضيقنلا ىلع لمحلا ةرهاظ اوللع نييوحنلا :نأ ثاًثلا
. هضيقن نهذلا ىلإ ردابت

دحاو لك ؛ألن ضيقنلل اًلكاشم ضيقنلا اولعج امبرو ": زايإ نبا لوقي

.(2)" امهدحأ ركذب اعم امهل هبتني نهذلا اآلرخ،وألن يفاني امهنم

األ ءارجإ يف ةيوغللا تانوكملا نيب ةهباشملا اوعار نييوحنلا :نأ اًعبار
نأ ىفخي ،وال هباشتلا روص نم تانوكملا هذه نيب ضقانتلا اوّدعو ، ماكح
؛امل ةبارغ ريثي نيضقانتملا نيب هنأ ،إال لصاح رمأ نيهباشتملا نيب هباشتلا

. ءانتو ٍدْعُب نم ءايش األ نيب ضقانتلا هب يحوي

، باجيإو ، بلسو ، قاحلإ هنع جتني دق ضيقنلا ىلع لمحلا :نأ اًسماخ
؛ف نيمضتلا ب هيبش وهف ، اهضيقنل اهؤاطعإو ملكلا ماكحأ ضعب بلس يأ

.(3) همكح هنوطعيف ظفل ىنعم ظفل بارشإ وه: نيمضتلا

.(4) هِّدن ىلع هلمح رذعت هيف طرتشي هضيقن ىلع ءيشلا لمح :نأ اًسداس

قلا دقف ؛ ضيقنلا سايقو ، هبشلا سايق يف لخادتت ماكح :نأاأل اًعباس
:اذإ ةكولسم ةنسو ، ةفولأم برعلل ةداع اذهو ": هبشلا سايق يف ينج نبا
نم اًمكح هنم ذوخأملا اوطعي نأب كلذ اولباق اَّم اًمكح ءيش نم اًئيش اوطعأ

.(5)" امهل عماجلا هبشلل اًميمتتو ، امهنيبل ةرامع ؛ هبحاص ماكحأ

حص : قاولا دقو ": ةعامج نبا قلا دقف ؛ ضيقنلا سايق يف هارن ام اذهو

ص133. صاوغلا ةرد : رظني (1)
.474/2 لوصفلا حرش يف لوصحملا : رظني (2)

.897/2 بيبللا ينغم : رظني (3)
.257/1 ليهستلا حرش : رظني (4)

.63/1 صئاصخلا : رظني (5)
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دقف ،(1)" ناويحلا هدض ىلع هل اًلمح اإلعالل؛ ىضتقم دوجو عم ناتوملا
. هيبشلا سايق يف لا حلا وه امك ، هضيقن ماكحأ نم اًمكح ( ناتوملا ) ذخأ

نبا قلا دقف ؛ ينعملا ىلع لمحلا باب نم ضيقنلا ىلع لمحلا :نأ اًنماث
امهئانب داحتا نيدضلا نيب بجوي ال وهو ، يونعم رمأ داضتلا ...": ةعامج

.(2)" اًظفل

عجارملا و رداصملا تبث

. ميركلا نآرقلا : اًلوأ

: ةيملعلا لئاسرلا التو جملا : اًيناث
نازوس / ةروتكدلل – ميركلا نآرقلا يف يوحنلا ضراقتلا ةرهاظ 

– ةيم اإلسال مولعلل األرابن ةعماج ةلجم – رابجلا دبع دحاولا دبع
(2009م). األلو دلجملا – ثلا ثلا ددعلا

توفص دمحم : قيقحت – زايإ –النب لوصفلا حرش يف لوصحملا 
– ةرهاقلا ب ةيبرعلا ةغللا ةيلك يف هاروتكد ةلا سر ) يلع دمحم

1424ـه).
نب دمحم نيدلا سمشل – بيبللا ينغم لصاح نم بير األ يندم 

ىيحي دادو : قيلعتو قيقحتو ةسارد – يرزيعلا دمحم نب دمحم
. ةمركملا ةكم – ىرقلا مأ ةعماجب هاروتكد ةلا سر – دمحم الل نب

: ةعوبطملا بتكلا : ثاًثلا
دمحم : قيقحت - يرونيدلا يفوكلا ةبيتق -النب بتاكلا بدأ 
ةعبطلا - رصم - ةيراجتلا ةبتكملا - ديمحلا دبع نيدلا ييحم

(1963م). ةعبارلا
- يس ـ لدن األ نايح -أليب برعلا ناسل نم ـبر ضلا فاشترا 
:د/ ةعجارم - دمحم نامثع بجر :د/ ةساردو حرشو قيقحت

.155/1 يدربراجلا حرش ىلع ةعامج نبا ةيشاح : رظني (1)
.154/1 يدربراجلا حرش ىلع ةعامج نبا ةيشاح : رظني (2)
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نم - ةعبط -ال ةرهاقلا - يجناخلا ةبتكم - باوتلا دبع ناضمر
. خيرات نود

دمحم نب يلعل - فورحلا ملع يف ةَّيِهْزُ األ
تاعوبطم - يحولملا نيعملا دبع : قيقحت - يورهلا يوحنلا

(1413هـ-1993م). ةيناثلا ةعبطلا - قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم
لساب دمحم : قيقحت – ـير شخمزلا هللا راجل – بلاالةغ ساسأ 

األ ةعبطلا – نانبل – توريب – ةيملعلا بتكلا راد - دوسلا نويع
(1419هـ–1998م). ىلو

ص نيدلا رخف :د/ قيقحت - يرابن األ تاكربلا -أليب ةيبرعلا رارسأ 
(1995م). ىلو األ ةعبطلا - توريب - ليجلا راد - ةواب ق حلا

تاعوبطم – يطويسلا نيدلا الل –جل وحنلا يف رئاظنلا و هابش األ
(1407هـ-1987م). ةعبط –ال قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم

. ناهبن اإلهل دبع : قيقحت األلو: ءزجلا -
هللا. دبع دمحم ميهاربإ : قيقحت : ثلا ثلا ءزجلا -

ةعبط –ال يبرعلا ركفلا راد – ةرهز وبأ دمحمل – هقفلا لوصأ 
(1377هـ-1958م).

:د/ قيقحت - يدادغبلا يوحنلا جارسلا -النب وحنلا يف لوص األ
ةثلا ثلا ةعبطلا - توريب - ةلا سرلا ةسسؤم - يلتفلا نيسحلا دبع

(1988م).
اإل ميهاربإ : ةساردو قيقحت – جاجزلا ىلإ بوسنملا نآرقلا بارعإ 
راد ، ةرهاقلا - يرصملا باتكلا راد ، ةيم اإلسال بتكلا راد – يرايب

. خيرات نود نم - ةعبط -ال توريب - ينانبللا باتكلا
– توريب - نيي ال ملل ملعلا راد - يلكرزلا نيدلا ريخل األعالم–

ـةر(2002م). شع ةسماخلا ةعبطلا - نانبل
-رقهأ يطويسلا نيدلا الل جل - وحنلا لوصأ ملع يف حارتق اال
-ال ةيعماجلا ةفرعملا -راد توقاي ناميلس دومحم :د/ هيلع قلعو

(1426هـ-2006م). ةعبط
دمحم دومحم :د/ قيقحت - يرجشلا -النب يرجشلا نبا يلا مأ 

(1413هـ- ىلو األ ةعبطلا - ةرهاقلا – يجناخلا ةبتكم - يحانطلا
1992م).

: قيقحت – يطفقلا فسوي نب يلعل – ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ 
ةسسؤم ، ةرهاقلا – يبرعلا ركفلا راد – ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

(1406هـ-1986م). ىلو األ ةعبطلا – توريب – ةيفاقثلا بتكلا
نييفوكلا و نييرصبلا نييوحنلا نيب الف خلا لئاسم يف فاصن اإل

دمحم كوربم ةدوج :د/ ةساردو قيقحت - يرابن األ تاكربلا -أليب
ب يجناخلا ةبتكم - باوتلا دبع ناضمر :د/ هعجار - كوربم

. خيرات نود نم - ىلو األ ةعبطلا - ةرهاقلا
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راد - يراصن األ ماشه -النب مكلا نبا ةيفلأ ىلإ كلا سملا حضوأ 
(1979م). ةسماخلا ةعبطلا - توريب - ليجلا

دمحم : قيقحت - مكلا –النب فيرصتلا ملع يف فيرعتلا زاجيإ 
اإلس ةعماجلا ب يملعلا ثحبلا ةدامع - سملا رامع يحلا دبع يدهملا
األ ةعبطلا - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ةرونملا ةنيدملا - ةيم ال

(1422هـ-2002م). ىلو
خيشلا : قيقحت - ينيوزقلا بيطخلل بلاالةغ- مولع يف حاضي اإل

(1419هـ- ةعبط ت-ال وريب - مولعلا ءايحإ راد - يوازغ جيهب
1998م).

لداع خيشلا : قيقحت - يسلدن األ نايح -أليب طيحملا رحبلا 
بتكلا راد - ضوعم دمحم يلع خيشلا ،و دوجوملا دبع دمحأ

(1422هـ-2001م). ىلو األ ةعبطلا - توريب - نانبل - ةيملعلا
: ةساردو قيقحت - األريث نبا نيدلا دجمل - ةيبرعلا ملع يف عيدبلا 
- ةمركملا ةكم - ىرقلا مأ ةعماج - نيدلا َّيلع دمحأ يحتف د/

(1420هـ). ىلو األ ةعبطلا
يطويسلا نيدلا الل -جل ةاحنلا و نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب 

- اديص - ةيرصعلا ةبتكملا - ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم : قيقحت -
. خيرات نود نم - ةعبط -ال نانبل

- يرابن األ تاكربلا -أليب ثنؤملا و ركذملا نيب قرفلا يف ةغلبلا 
– ةرهاقلا - يجناخلا ةبتكم - باوتلا دبع ناضمر :د/ قيقحت

(1417هـ-1996م). ةيناثلا ةعبطلا - رصم
دّمحم نب دّمحم ضيفلا ـأليب سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات 

. يديبَّزلا ىضترمب بّقلملا ، ينيسحلا قاّزرلا دبع نب
: هتعجار - جارف دمحأ راتسلا دبع : قيقحت – األلو ءزجلا -

تيوكلا ةموكح ةعبطم - ءابن واأل داشر اإل ةرازو نم ةينف ةنجل
(1415هــ-1994م). ةعبط -ال

:د/ هعجار – يوابرغلا ميركلا دبع : قيقحت – ثلا ثلا ءزجلا -
ةموكح ةعبطم - جارف دمحأ راتسلا دبعو ، يئارماسلا ميهاربإ

(1407هـ-1987م). ةيناثلا ةعبطلا – تيوكلا
: هعجار – يوابرغلا ميركلا دبع : قيقحت – رشع نماثلا ءزجلا -
(1399ـه ةعبط –ال تيوكلا ةعبطم – جارف دمحأ راتسلا دبع

-1979م).
: هعجار – يوابرغلا ميركلا دبع : قيقحت – نورشعلا ءزجلا -
–ال تيوكلا ةعبطم - جارف راتسلا دبعو ، يواحطلا ميلعلا دبع

(1403هـ-1983م). ةعبط
– شماطق ديجملا دبع : قيقحت – نوث وثلاال عساتلا ءزجلا -
- ةعمج ميركلا دبع ،د/خدلا رفس يلع زيزعلا دبع :د/ هعجار

ةعبطلا – تيوكلا – باد واآل نونفلا و ةفاقثلل ينطولا سلجملا
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(1422هـ-2001م). ىلو األ
- يرميصلا قاحسإ نب يلع نب هللا دبعل - ةركذتلا و ةرصبتلا 
ا ةعبطلا - قشمد - ركفلا راد - ىفطصم دمحأ يحتف :د/ قيقحت

(1982م). ىلو أل
ءاقبلا -أليب نييفوكلا و نيير ـ صبلا نييوحنلا بهاذم نع نييبتلا 

اإلسال برغلا راد - نيميثعلا نمحرلا دبع :د/ قيقحت – يربكعلا
(1406هـ-1986م). ىلو األ ةعبطلا - يم

- يراصن األ ماشه -النب دئاوفلا صيخلتو دهاوشلا صيلخت 
- يبرعلا باتكلا راد - يحلا صلا يفطصم سابع ـــق: يقحت

(1406هــ-1986م). ىلو األ ةعبطلا
– نمحرلا دبع فيفع :د/ قيقحت – نايح –أليب ةاحنلا ةركذت 
(1406هـ-1986م). ىلو األ ةعبطلا – توريب - ةلا سرلا ةسسؤم

ـ لدن األ نايح -أليب ليهستلا باتك حرش يف ليمكتلا و لييذتلا 
. يوادنه نسح :أ.د/ قيقحت - يس

(1420هـ- ىلو األ ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد - ثلا ثلا ءزجلا -
2000م)

(1422هـ- ىلو األ ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد - سماخلا ءزجلا -
2002م)

(1426هـ- ىلو األ ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد - سداسلا ءزجلا -
2005م)

ةعبطلا – ضايرلا – عيزوتلا و رشنلل ايليبشإ رونك راد – نماثلا ءزجلا -
(1430هـ–2009م). ىلو األ

: قيقحت - يرهز األ خدلا خيشلل - حيضوتلا نومضمب حيرصتلا 
- نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد - دوسلا نويع لساب دمحم

(1421هـ-2000م). ىلو األ ةعبطلا
ميهاربإ : قيقحت - يناجرجلا يلع نب دمحم نب يلعل - تافيرعتلا 

(1405هـ) ىلو األ ةعبطلا - توريب – يبرعلا باتكلا راد - يرايب اإل
.

روتكدلا : قيقحت - ينيمامدلل - دئاوفلا ليهست ىلع دئارفلا قيلعت 
(1403ـه ىلو ةعاأل بطلا - ىدفملا دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم

-1983م)
- يسرافلا يلع أليب - هيوبيس باتك ىلع ةقيلعتلا 

دوعس كلملا ةعماج - يزوقلا دمح نب ضوع :د/ قيلعتو قيقحت
(1412هـ-1992م). ىلو األ ةعبطلا - ضايرلا -

هللا دبع ليمج :د/ قيقحت – ساحنلا –النب برقملا ىلع ةقيلعتلا 
1424) ىلو األ ةعبطلا – ندر –األ نامع – ةفاقثلا ةرازو – ةضيوع

هـ-2004م).
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ةسارد - شيجلا رظانل - دئاوفلا ليهست حرشب دعاوقلا ديهمت 
،أ.د/ ةجاربلا دمحم رباج ،أ.د/ رخاف دمحم يلع :أ.د/ قيقحتو

يلع ،أ.د/ كرابم ديسلا رباج ،أ.د/ يمجعلا ةعمج ميهاربإ
- ةرهاقلا الم- سلا راد - لا َّزن بغار دمحم ،أ.د/ دمحم يسونسلا

(1428هـ-2007م). ىلو األ ةعبطلا
: قيقحت - يرهز األ دمحأ نب دمحم روصنم -أليب ةغللا بيذهت 

ةعبطلا - توريب - يب رعلا ثارتلا ءايحإ راد - بعرم ضوع دمحم
(2001م). ىلو األ

- يدارملل - مكلا نبا ةيفلأ حرشب كلا سملا و دصاقملا حيضوت 
يبرعلا ركفلا راد - ناميلس يلع نمحرلا دبع :أ.د/ قيقحتو حرش

(1422هـ-2001م). ىلو األ ةعبطلا -
دمحأ فسوي :د/ قيقحتو ةسارد - نيبولشلا يلع -أليب ةئطوتلا 

. خيرات نود نم - ةعبط -ال عوطملا
رخف :د/ قيقحت - يدارملل - يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا 

توريب - ةيملعلا بتكلا راد - لضاف ميدن دمحم ،أ/ ةوابق نيدلا
(1413ـه-1992م). ىلو األ ةعبطلا - نانبل -

اهطبض – ةيفاشلا ىلع يدربراجلا حرش ىلع ةعامج نبا ةيشاح 
– ةيملعلا بتكلا راد – نيهاش الم سلا دبع دمحم اهب: ىنتعاو

(1435هـ-2014م). ىلو األ ةعبطلا – نانبل – توريب
هعمو ، مكلا نبا ةيفلأ ىلع ينومش األ حرش ىلع نابصلا ةيشاح 

ةبتكملا - دعس فوؤرلا دبع هط : قيقحت - ينيعلل دهاوشلا حرش
. خيرات نود نم - ةعبط -ال ةيقيفوتلا

- ةعامج –النب بجاحلا نبا ةيفاشل يدربراجلا حرش ىلع ةيشاح 
بتكلا راد - نيهاش الم سلا دبع دمحم : اهب ىنتعاو اهطبض
(1435هـ-2014م). ىلو األ ةعبطلا – نانبل – توريب – ةيملعلا
دمحم نب ايركز ىيحي -أليب ةقيقدلا تافيرعتلا و ةقين األ دودحلا 

رصاعملا ركفلا راد - كرابملا نزام :د/ قيقحت – يراصن األ ايركز نب
(1411هـ). ىلو األ ةعبطلا - توريب –

- يجاجزلا قاحسإ نب نمحرلا دبع مساقلا -أليب يناعملا فورح 
- توريب - سةلا رلا ةسسؤم - دمحلا قيفوت يلع :د/ قيقحت

(1984م). ىلو األ ةعبطلا
دمحم :د/ قيقحت - يرتحبلا ديبُع نب ديلولا ةدابُع –أليب ةسامحلا 
ثارتلا و ةفاقثلل يبظ وبأ ةئيه - ديبع دمحم دمحأ ، رَّوُح ميهاربإ

(2007م). ىلو األ ةعبطلا – يفاقثلا عمجملا –
- دوعسلا وبأ دمحم ريدرد : روتكدلل - برعلا ةغل يف لمحلا 
(1985م). ىلو األ ةعبطلا - ةرهاقلا - كب تولك - ةينفلا ةعبطملا
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يدادغبلا رمع نب رداقلا دبعل - برعلا ناسل بابل بلو األبد ةنازخ 
بتكلا راد - بوقعي عيدب ليمإو ، يفيرط ليبن دمحم : قيقحت -

(1998م). ةعبط -ال توريب - ةيملعلا
يلع دمحم : قيقحت - ينج نب نامثع حتفلا -أليب صئاصخلا 

. خيرات نود نم – ةعبط –ال توريب - بتكلا -عملا راجنلا
- يريرحلا يلع نب مساقلل - صاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةرد 
-ال توريب - ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم - يجرطم تافرع : قيقحت

(1418هـ-1998م). ةعبط
نباأل دمح -أل عماوجلا عمج حرش عماوهلا عمه ىلع عماوللا رردلا 
راد - دوسلا نويع لساب دمحم : هيشاوح عضو - يطيقنشلا نيم

(1419هـ-1999م ىلو األ ةعبطلا - نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا
.(

:د/ قيلعتو حرش -( سيق نب نوميم ) ريبكلا ىشع األ ناويد 
نود نم - ةعبط -ال زيمامجلا ب باد اآل ةبتكم - نيسح دمحم

. خيرات
– يروبجلا ىيحي :د/ قيقحت – يملسلا سادرم نب سابعلا ناويد 
(1412هـ-1991م). ىلو األ ةعبطلا – توريب – ةلا سرلا ةسسؤم

– دبيعملا رابج دمحم : هعمجو هققح – يدابعلا ديز نب يدع ناويد 
(1385هـ-1965م). ةعبط –ال دادغب – ةيروهمجلا راد

- ةفاقثلا راد - سابع ناسحإ :د/ حرشو عمج - ةزع ريثك ناويد 
(1391هـ-1971م). ةعبط -ال نانبل - توريب

رونلا دبع نب دمح -أل يناعملا فورح حرش يف ينابملا فصر 
- ةيبرعلا ةغللا عمجم - طارخلا دمحم دمحأ : قيقحت - يقلا ملا

. خيرات نود نم - ةعبط -ال قشمد
-لإل ماشه النب ةيوبنلا ةريسلا حرش يف فُنُ األ ضورلا 

نمحرلا دبع : حرشو قيلعتو قيقحت - يليهسلا نمحرلا دبع مام:
(1967م). ىلو األ ةعبطلا - رصم - ةثيدحلا بتكلا راد - ليكولا

:د/ قيقحت - ينج نب نامثع حتفلا -أليب بارع اإل ةعانص رس 
(1985م). ىلو األ ةعبطلا - قشمد – ملقلا راد - يوادنه نسح
دمحم : قيقحت - ليقع -النب مكلا نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش 
ةعبطلا - ةرهاقلا - ثارتلا راد - ديمحلا دبع نيدلا ييحم

(1400هـ-1980م). نورشعلا
: قيقحت - مظانلا –النب مكلا نبا ةيفلأ ىلع مظانلا نبا حرش 
- نانبل - توريب - ةيملعلا بتكلا راد - دوسلا نويع لساب دمحم

(1420هـ-2000م). ىلو األ ةعبطلا
،د/ ديسلا نمحرلا دبع :د/ قيقحت - مكلا -النب ليهستلا حرش 
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واإلعالن- عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل رجه - نوتخملا يودب دمحم
(1410هـ-1990م). ىلو األ ةعبطلا

عضوو هل مدق – يليبش اإل روفصع -النب يجاجزلا لمج حرش 
– بوقعي عيدب ليمإ :د/ فارشإ – راَّعشلا زاَّوف : هسراهفو هشماوه
(1419هـ- ىلو األ ةعبطلا – نانبل – توريب – ةيملعلا بتكلا راد

1998م).
اهب: ىنتعاو اهطبض – يدربراجلل – بجاحلا نبا ةيفاشلا حرش 
– نانبل – توريب – ةيملعلا بتكلا راد - نيهاش الم سلا دبع دمحم

(1435هـ-2014م). ىلو األ ةعبطلا
ا نسحلا نب دمحم نيدلا يضر خيشلل - بجاحلا نبا ةيفاش حرش 
،أ فازفزلا دمحم ،أ/ نسحلا رون دمحم :أ/ قيقحت - يذابارتس ال
- توريب - ةيملعلا بتكلا راد - ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم /

(1402هـ-1982م). ةعبط -ال نانبل
ةيهبلا ةعبطملا - يطويسلا نيدلا الل جل - ينغملا دهاوش حرش 

. خيرات نود نم - ةعبط ـر-ال صمب
ييحم دمحم : قيقحت - يراصن األ ماشه -النب ىدنلا رطق حرش 
ةيداحلا ةعبطلا - رصم - ةداعسلا ةعبطم - ديمحلا دبع نيدلا

(1383هـ) ةرشع
، يوَجوُقلا ىفطصم نب دمحمل - ماشه النب بارع اإل دعاوق حرش 

ركفلا راد - ةورم ليعامسإ ليعامسإ : قيقحتو ةسارد - هداز خيش
ا ةعبطلا - ايروس – قشمد - ركفلا رادو ، نانبل – توريب - رصاعملا

(1416هـ-1995م). ىلو أل
دمحأ معنملا دبع :د/ قيقحت - مكلا -النب ةيفاشلا ةيفاكلا حرش 

(1402هـ-1982م) ىلو األ ةعبطلا - ثارتلل نومأملا راد - يديره
.

فسوي :د/ قيلعتو حيحصت - يضرلل - بجاحلا نبا ةيفاك حرش 
ةيناثلا ةعبطلا - يزا غنب - سنويزاق ةعماج تاروشنم - رمع نسح

(1996م)
دمحأ : قيقحت – يفاريسلا ديعس –أليب هيوبيس باتك حرش 

– توريب - ةيملعلا بتكلا راد - يلع ديس يلع ، يلدهم نسح
(2008م). ىلو األ ةعبطلا - نانبل

هشماوه عضوو هل مدق - شيعي نبا نيدلا قفومل – لصفملا حرش 
- توريب - ةيملعلا بتكلا راد - بوقعي عيدب ليمإ :د/ هسراهفو

(1422هـ-2001م). ىلو األ ةعبطلا - نانبل
راكب نيسح فسوي :د/ ةساردو قيقحتو عمج – مجع األ دايز رعش 

(1403هـ-1983م). ىلو األ ةعبطلا – ةريسملا راد –
عمجملا - نماضلا صحلا متاح :د/ ةعنص - يليقعلا فيحقلا رعش 
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(1406هـ-1986م). ةعبط –ال دادغب – يقارعلا يملعلا
– ينامركلا ـر صن يبأ نب دمحم هللا دبع -أليب تاءارقلا ذاوش 
–ال نانبل – توريب بلاالغ– ةسسؤم – يلجعلا نارمش :د/ قيقحت

. خيرات نود نم - ةعبط
م -النب حيحصلا عماجلا الت كشمل حيحصتلا و حيضوتلا دهاوش 
نبا ةبتكم - نسحم هط :د/ قيلعتو قيقحت يس- ـ لدن األ كلا

(1413هـ) ةيناثلا ةعبطلا - ةيميت
: قيقحت - قارولا هللا دبع نب دمحم نسحلا -أليب وحنلا للع 
- ضايرلا - دشرلا ةبتكم - شيوردلا دمحم مساج دومحم

(1420هـ-1999م). ىلو األ ةعبطلا - ةيدوعسلا
:د قيقحت - يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع -أليب نيعلا 
هلاالل- ةبتكمو راد - يئارماسلا ميهاربإ ،د/ يموزخملا يدهم /

. خيرات نود نم - ةعبط ال
ميهاربإ دمحم : قيقحت – يركسعلا هالل –أليب ةيوغللا قورفلا 

(1418هـ-1997م ةعبط –ال ةرهاقلا – ةفاقثلا و ملعلا راد – ميلس
.(

:د/ قيقحت – يماجلا نمحرلا دبع نيدلا رونل – ةيئايضلا دئاوفلا 
(1423ـه ىلو األ ةعبطلا ـ ةيبرعلا قاف راداآل - يعافرلا هط ةماسأ

-2003م)
- هيوبيس ربنق نب نامثع نب ورمع رشب -أليب هيوبيس باتك 
-ال توريب - ليجلا راد – نوراه دمحم الم سلا دبع : قيقحت

. خيرات نود نم - ةعبط
- ليوأتلا هوجو يف ليواق األ نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا 
: قيقحت - يمزراوخلا ـير شخمزلا رمع نب دومحم مساقلا أليب

ةعبط –ال توريب – يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - يدهملا قازرلا دبع
. خيرات نود نم –

يوفكلا ينيسحلا ىسوم نب بويأ ءاقبلا –أليب تايلكلا 
- ةلا سرلا ةسسؤم - ـير صملا دمحمو ، شيورد ناندع : قيقحت –

(1419هـ-1998م). توريب
راتخم يزاغ : قيقحت - يربكعلل - بارع واإل ءانبلا للع يف بابللا 

(1995م). ىلو األ ةعبطلا - قشمد - ركفلا راد - تاميلط
، ريبكلا يلع هللا دبع : قيقحت - روظنم -النب برعلا ناسل 
- فراعملا راد - يلذاشلا دمحم مشاهو هللا، بسح دمحأ دمحمو

. خيرات نود نم - ةعبط -ال ةرهاقلا
: قيقحت - غياصلا نسحلا نب دمحمل - ةحلملا حرش يف ةحمللا 
- ةرونملا ةنيدملا ب ةيم اإلسال ةعماجلا - يدعاصلا سملا نب ميهاربإ

(1424هـ-2004م). ىلو األ ةعبطلا
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بتكلا راد - سراف زئاف : قيقحت - ينج –النب ةيبرعلا يف عمللا 
(1972م). ةعبط -ال تيوكلا - ةيفاقثلا

-أليب اهنع حاضي واإل تاءارقلا ذاوش هوجو نييبت يف بستحملا 
دبع ،د/ فصان يدجنلا يلع : قيقحت - ينج نب نامثع حتفلا
ىلع األ سلجملا - يبلش ليعامسإ حاتفلا دبع ،د/ راجنلا ميلحلا

(1415هـ-1994م). ةعبط -ال ةرهاقلا - ةيم اإلسال نوؤشلل
ديمحلا دبع : قيقحت - هديس -النب مظع األ طيحملا و مكحملا 

(2000م). ةعبط -ال توريب - ةيملعلا بتكلا راد - يوادنه
راد - لا فج ميهاربإ ليلخ : قيقحت - هديس النب - صصخملا 

(1417هـ-1996م) ىلو األ ةعبطلا - توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ
.

يلع : ةساردو قيقحت - باشخلا -النب لمجلا حرش يف لجترملا 
(1392هـ-1972م). ةعبط –ال قشمد - رديح

يطويسلا نيدلا الل جل - اهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا 
- توريب - ةيملعلا بتكلا راد - روصنم يلع داؤف : قيقحت -

(1998م) ىلو األ ةعبطلا
:د/ قيلعتو قيقحت - ليقع -النب دئاوفلا ليهست ىلع دعاسملا 
(1422ـه ةيناثلا ةعبطلا - ىرقلا مأ ةعماج – تاكرب لماك دمحم

-2001م).
ريخ دمحم : قيقحت – يربكعلل - وحنلا يف ةيف خال لئاسم 

(1412ـه ىلو األ ةعبطلا - توريب – يبرعلا قرش لـا راد - يناولحلا
-1992م).

- طسو األ شفخ األ ةدعسم نب ديعس نسحلا -أليب نآرقلا يناعم 
- ةرهاقلا - يج ناخلا ةبتكم - ةعارق دومحم ىده :د/ قيقحت

(1411هـ-1990م). ىلو األ ةعبطلا
- بتكلا -عملا ءارفلا دايز نب ىيحي ايركز -أليب نآرقلا يناعم 

(1403هـ-1983م). ةثلا ثلا ةعبطلا - توريب
ريمس دمحم : روتكدلل – ةيفرصلا و ةيوحنلا تاحلطصملا مجعم 

(1405هـ- ةعبط –ال توريب – ةلا سرلا ةسسؤم - يدبللا بيجن
1985م).

رادو - توريب - ىنثملا ةبتكم - ةلا َحك اضر رمعل - نيفلؤملا مجعم 
. خيرات نود نم - ةعبط -ال توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ

: قيقحت - يراصن األ ماشه -النب بيراع األ بتك نع بيبللا ينغم 
- توريب - ركفلا راد هللا- دمح يلع دمحمو ، كرابملا نزام د/

(1985م). ةسداسلا ةعبطلا
: هيلع قلعو هشماوه بتكو هطبض – يكاكسلل – مولعلا حاتفم 
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األ ةعبطلا – نانبل – توريب – ةيملعلا بتكلا راد – روزرز ميعن
(1403هـ-1983م). ىلو

:د قيقحت - يرش ـ خمزلا هللا راجل - بارع اإل ةعنص يف لصفملا 
(1993م ىلو األ ةعبطلا - توريب هلاالل- ةبتكم - محلم وب يلع /

.(
يبطاشلل - ةيفاكلا ةص ال خلا حرش يف ةيفاشلا دصاقملا 

ىرقلا مأ ةعماج - نيميثعلا ناميلس نب نمحرلا دبع :د/ قيقحت -
(1428هـ-2007م). ىلو األ ةعبطلا - ةمركملا ةكم -

ـب روهشملا ةيفل األ حورش دهاوش حرش يف ةيوحنلا دصاقملا 
يلع :أ.د. قيقحت - ينيعلا نيدلا ردبل -( ىربكلا دهاوشلا حرش )
زيزعلا دبع ،د. ينادوسلا قيفوت دمحم دمحأ ،أ.د. رخاف دمحم

- ةمجرتلا و عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل الم سلا راد - رخاف دمحم
(1431هـ-2010م). ىلو األ ةعبطلا - ةرهاقلا

دمحم :د/ قيقحت - دربملا ديزي دمحم سابعلا -أليب بضتقملا 
-ال ةرهاقلا - اإلساليم ثارتلا ءايحإ ةنجل - ةميضع قلا خلا دبع

(1415هـ-1994م). ةعبط
زيزعلا دبع نب ىسيع ىسوم -أليب وحنلا يف ةيلوزجلا ةمدقملا 
دمحم باهولا دبع نابعش :د/ حرشو قيقحت - يلوزُجلا

- ةعمج دمحأ دمح م يحتف ،د/ لين دمحأ دماح :د/ هعجار -
. خيرات نود نم - ةعبط -ال ىرقلا مأ ةعبط

:د/ قيقحت - يليبش اإل روفصع -النب فيرصتلا يف ريبكلا عتمملا 
(1996م ىلو األ ةعبطلا - نورشان نانبل ةبتكم - ةوابق نيدلا رخف

.(
فير ـ صتلا باتكل ينج نب نامثع حتفلا يبأ اإلمام حرش فصنملا 

هللا دبعو ، ىفطصم ميهاربإ : قيقحت - ينزاملا نامثع يبأ لإلمام
(1373هـ-1954م). ىلو األ ةعبطلا - يبلحلا ةبتكم - نيمأ

ناميلس نب ميهارب -إل نآرقلا يف ضفاخلا عزن ىلع بوصنملا 
(1422ـه ةعبط –ال ةرونملا ةنيدملا ب ةيم اإلسال ةعماجلا - يميعبلا

-2002م).
هللاأل دبع نب خدلا خيشلل - بارع اإل دعاوق ىلإ الب طلا لصوم 
– ةلا سرلا ةسسؤم - دهاجم ميركلا دبع :د/ قيقحت - يرهز

(1415هـ-1996م). ىلو األ ةعبطلا - توريب
: قيقحت – يرابن األ تاكربلا –أليب ءابد األ تاقبط يف األءابل ةهزن 

ةعبطلا – ندر –األ ءاقرزلا – رانملا ةبتكم – يئارماسلا ميهاربإ د/
(1405هـ-1985م) ةثلا ثلا

ةسارد - يرمتنشلا ملع -لأل هيوبيس باتك ريسفت يف تكنلا 
(1420ـه ةعبط -ال ةيبرغملا ةكلمملا - بيبحلب ديشر :أ/ قيقحتو
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-1999م).
:د/ ةساردو قيقحت - يراصن األ ديز -أليب ةغللا يف رداونلا 
(1401هـ- ىلو األ ةعبطلا - قورش لـا راد ص- رداقلا دبع دمحم

1981م).
- يطويسلا نيدلا الل -جل عماوجلا عمج حرش يف عماوهلا عمه 
-ال رصم - ةيقيفوتلا ةبتكملا - يوادنه ديمحلا دبع : قيقحت

. خيرات نود نم - ةعبط

تاعوضوملا سرهف
عو ـــــــــــــــ ــــــــــــ ةحفصلاضوملا

أ-دةمدقملا
امهنيب قرفلا ،و ضيقنلا و دضلا فيرعت : 1-3ديهمتلا
األلو: لصفلا

ضيقنلا ىلع لمحلا و 4-13نويوحنلا
الاًح طصاو ةغل لمحلا فيرعت : 5اًلوأ

ضيقنلا ىلع لمحلا و نويوحنلا : 7اًيناث
: يناثلا لصفلا

ةيوحنلا لئاسملا يف ضيقنلا ىلع 14-56لمحلا
(َّنإ) ىلع اًلمح سنجلل ةيفانلا لا(ال) معإ : 16اًلوأ

ةيفانلا (ال) ربخ ىلع اًلمح ةركنلا (َّنإ)عم ربخ فذح : اًيناث
سنجلل

17

:( ملع ) ىلع اًلمح ( يسن ) قيلعت 21ثاًثلا:
عمجلا و ةينثتلا مدع يف (لك) ىلع ( ضعب ) لمح : 25اًعبار

ثينأتلا يف ( برحلا ) ىلع ( ِمْلَّسلا ) لمح : 26اًسماخ
ريكنتلا ىلع فيرعتلا لمح : 27اًسداس

(ول) ىلع (اَّمل) لمح : 30اًعباس
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هئزج ىلع لكلا لمحو ، بارع يفاإل هلك ىلع ءزجلا لمح : اًنماث
ثينأتلا عالةم قاحلإ يف

32

بارع يفاإل هلك ىلع ءزجلا لمح -32
ثينأتلا عالةم قاحلإ يف هئزج ىلع لكلا لمح -33

هسكعو (مل)، ىلع (نل) لمح : 35اًعسات
( َّبُر ) ىلع اًلمح ةيربخلا (مك) ءانب : 38اًرشاع

( طق ) اهضيقن ىلع اًلمح مضلا ىلع ( ُضْوَع ) ءانب : رشع 41يداح

عو ـــــــــــــــــــــــ ـــــ ةحفصضوملا لا

هسكعو ، يفنلا ىلع باجي اإل لمح : رشع 43يناث
الماألرم ىلع ةيهانلا (ال) لمح : رشع 44ثثلا

اهتضيقن ىلع لمحلا (اذإ)ب ةيمسا ىلع الل دتس :اال رشع عبار
(ذإ)

46

لاالمز لعفلا ةيدعت : رشع 47سماخ

( طخس ) ىلع اًلمح ( ىلع )بـ( يضر ) يدعت -47

ببحتلا ىلع اًلمح ( ىلإ بـ( هيركتلا يدعت -49

( َصَقَن ) ىلع اًلمح نع) )بـ( َلُضَف ) يدعت -49

( ءاسأ ) ىلع اًلمح ( ىلإ بـ( وبأ ءابلا )ب نسحأ ) يدعت -51

هسكعو ، بارع اإل ةكرح ىلع ءانبلا ةكرح لمح : رشع 53سداس

: ثلا ثلا لصفلا
ةيفرصلا لئاسملا يف ضيقنلا ىلع 57-67لمحلا

نزولا يف ضيقنلا ىلع لمحلا : 58اًلوأ

ردصملا ةغايص يف ضيقنلا ىلع لمحلا : 60اًيناث

بسنلا يف ضيقنلا ىلع لمحلا 62ثاًثلا:
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ريغصتلا مدع يف ضيقنلا ىلع لمحلا : 63اًعبار

هسكعو ، ريسكتلا ىلع ريغصتلا لمح : 63اًسماخ

ريسكتلا ىلع ريغصتلا لمح -63

ريغصتلا ىلع ريسكتلا لمح -66

68-70ةمتاخلا

عجارملا و رداصملا 71-80تبث

تاعوضوملا 81-82سرهف


