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مؾخص افرشافة 

ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م , اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م   :ظـقان افرشافةظـقان افرشافة

. (دراؾم٦م سومٞم٦م شمريمٞمٌٞم٦م ) 

 .ُمٜم٤مل سمٜم٧م ؾمٚمٞمامن سمـ ُمًٚمؿ اًمردادي :افباحثة :افباحثة 

.  ُم٤مضمًتػم :افدرجة:افدرجة

. ووٌط اؾمتٕمامهل٤م , و شمٓمٌٞم٘مٞم٦مدراؾم٦م اعمِمت٘م٤مت ذم اعمٜمٔمقُم٦م دراؾم٦م ٟمٔمري٦م ::    مقضقع افرشافة    مقضقع افرشافة

ُمٕمروم٦م و ,  واؾمتٔمٝم٤مر ىمٞمٛمتٝم٤م وُم٤م يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م داظمؾ اًمؽمايمٞم٥م أسمٜمٞمتٝم٤م , شمقوٞمح اعمِمت٘م٤مت :هدف افرشافة:هدف افرشافة

 .اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل وفمػ هب٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ هذه اًمٔم٤مهرة ذم هذه اعمٜمٔمقُم٦م

ويتْمٛمـ اًمتٛمٝمٞمد , شمتٙمقن اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ صمامٟمٞم٦م ومّمقل يت٘مدُمٝم٤م متٝمٞمد وشمٕم٘مٌٝم٤م ظم٤ممت٦م :مؽقكات افرشافة :مؽقكات افرشافة 

صمؿ احلدي٨م قمـ آؿمت٘م٤مق , وأهؿ اًمنموح اًمتل ووٕم٧م قمغم اعمٜمٔمقُم٦م , واعمٜمٔمقُم٦م, اًمتٕمريػ سم٤مًمٜم٤مفمؿ

  .واٟمت٘م٤مل إؾمامء واًمّمٗم٤مت, واعمِمت٘م٤مت

: وتضؿ افرشافة افػصقل افتافقة

 .اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ: اًمٗمّمؾ إول: اًمٗمّمؾ إول 

 .صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م: اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .اؾمؿ اعمٗمٕمقل: اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 .اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م: اًمٗمّمؾ اًمراسمع: اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 .اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ: اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس: اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

 .اؾمام اًمزُم٤من واعمٙم٤من: اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس: اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس

 .اؾمؿ أًم٦م: اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع: اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع

 .مجع اعمِمت٘م٤مت: اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ: اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ

 .وشمْمؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م :اخل٤ممت٦م:اخل٤ممت٦م

 . هنج٧م هذه اًمدراؾم٦م ُمٜمٝمًج٤م وصٗمًٞم٤م إطمّم٤مئًٞم٤م ::مـفج افرشافةمـفج افرشافة

واٟمت٘م٤مهل٤م ُمـ اًمقصٗمٞم٦م إمم آؾمٛمٞم٦م ذم ,سمٞمٜم٧م  هذه اًمدراؾم٦م ٟم٥ًم ؿمٞمقع اعمِمت٘م٤مت وأسمٜمٞمتٝم٤م ::كتائج افرشافةكتائج افرشافة

 . اًمؽمايمٞم٥م     واؾمتٔمٝم٤مر ىمٞمٛمتٝم٤م وُم٤م يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م داظمؾ,آؾمتٕمامل واًمٕمٙمس
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Abstract 
The title : the derivates in ( AL- Kafiah AL-shafiah  fi AL- 

intsar lel- ferka AL-najiah " Ibn Gaim AL- Jozaih  .  

( conjugated composition study ) . 

Researcher : Manal Bent Suliman Bin Muslim AL-Radadi . 

Degree : Master's Degree .  

The Subject : The study of practical and theory derivatives in 

the system . and vowelize the use of pronunciation and structure .  

Aim of the study : The clarify ( show ) derivatives , it,s 

structure and show its value and what so ever inside the structure 

knowing how Ibn Gaim use this phenomenon in this system .  

The consists of the study : The study consists of eight chapters 

begins with an introduction  and  ends with a conclusion . The 

introduction includes the definition of  metrical and the most 

important explanation that built on the metrical ( system ) . Then 

it talks about derivatives and transformation of nouns and 

adjectives . 

The study includes these chapter :  

Chapter1 : the actor name . 

Chapter 2 : the exaggeration forms .  

Chapter 3: the object  name. 

Chapter 4:  adjective of similarity . 

Chapter 5 : the preference name  . 

Chapter 6 : time and place noun . 

Chapter 7 :  the machine name . 

Chapter 8 : All derivatives . 

The Conclusion :   

        Includes the result of the research  the study method : 

This study has the descriptive and statistic method .  

The Study Result :   
This study shows the variety of derivatives and its building and its 

transform from descriptive to the noun in use and vice- versa . 
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مة مةادؼـــــدِّ   ادؼـــــدِّ

, واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف ظمٚمؼ اهلل اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم, احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم   

: أُم٤م سمٕمد.                                                             وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػًما

ُم٤م طم٘مٞم٘م٦م اعمِمت٘م٤مت؟ وُم٤م , جيغم ًمٚم٤ٌمطم٨م قمدًدا ُمـ اعم٤ًمئؾ ,     وم٤مًمٌح٨م ذم اعمِمت٘م٤مت 

أصٚمٝم٤م؟وُم٤م أٟمقاقمٝم٤م ؟ أ أؾمامء هل أم صٗم٤مت, أم مه٤م ُمٕم٤م وختتٚمػ سم٤مظمتالف اًمؽميمٞم٥م  

وٟمدرة سمٕمْمٝم٤م أظمر؟ ,واًمًٞم٤مق؟ وهؾ عمقوقع اًمٜمّمقص اًمٕمرسمٞم٦م أصمر  ذم يمثرة سمٕمض اًمّمٞمغ 

وهؾ يٜمت٘مؾ أطمده٤م ًممظمر ؟ وُم٤م ُمدى ظمْمققمٝم٤م ًمٚم٘مٞم٤مس؟ وُم٤م ُمدى ؿمٞمــققمٝم٤م ذم آؾمتٕمامل ؟ 

. ؟و هؾ ًمٚم٘م٤مومٞم٦م اًمِمٕمري٦م أصمر  ذم اعمٞمؾ إمم اؾمتخدام سمٕمض اًمّمٞمغ وؿمٞمققمٝم٤م ذم اًمٜمص

واًمدراؾم٦م اًمٜمٔمري٦م , هذه إؾمئٚم٦م وهمػمه٤م ٓ يٛمٙمـ اإلضم٤مسم٦م اًمِم٤مومٞم٦م  قمٜمٝم٤م سمًٝمقًم٦م       

وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ ٓسمد ُمـ ,,ذًمؽ أن اعمِمت٘م٤مت ختتٚمػ , وطمده٤م ٓ شمٙمٗمل  أن حتؾ ًمٖمزه٤م 

ووىمع ,وُمٔم٤مهر اؾمتٕمامهل٤م, ًمٞمٌلم أهاره٤محمدد يٛمثٚمٝم٤م ذم ـمقر  شمقوٞمح ذًمؽ ُمـ ظمالل ٟمص 

ًمتٙمقن  (اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م) اعمًامةمآظمتٞم٤مر قمغم ُمٜمٔمقُم٦م اسمـ اًم٘مل

ويٕمٛمؾ قمغم , جم٤مٓ ًمٚمٌح٨م  اًمتٓمٌٞم٘مل اًمذي يقوح ُمدى ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف اًمٌح٨م ُمـ  ٟمت٤مئ٩م 

. شم٠مصٞمؾ آراء اًمٕمٚمامء اًم٘مدُم٤مء واعمحدصملم

وشم٠ميت أمهٞم٦م ,        وهذا اًمٌح٨م هق حم٤موًم٦م ٓؾمتٕمراض آراء  قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ذم هذا اعمقوقع

واؾمتٔمٝم٤مر ىمٞمٛمتٝم٤م وُم٤م يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م داظمؾ , اًمٌح٨م ُمـ طمٞم٨م ُم٤م هدف إًمٞمف ُمـ شمقوٞمح اعمِمت٘م٤مت 

. اًمؽمايمٞم٥م

:أما أشباب اختقار ادقضقع ؾلمهفا ما يع:أما أشباب اختقار ادقضقع ؾلمهفا ما يع

. ُمٔم٤مهر اؾمتٕمامهل٤م  يٌلمُمـ ظمالل ٟمص  اعمِمت٘م٤مت دراؾم٦م  .1

 .وُم٤م ضمد ُمـ شمٍمف , قمٍم اعم١مًمػذم  ذم آؾمتٕماملُمٕمروم٦م ُمدى صم٤ٌمت اًم٘مقاقمد .2

 .إمم قمٍم اسمـ اًم٘مٞمؿ  ُمـ شمٓمقر وشمٖمػم  ضم٤مٟم٥م مم٤م وىمع ذم اًمٕمرسمٞم٦م قمرض لحم٤موًم٦م .3

 ُمـ أهؿ اًمٔمقاهر اًمتل اُمت٤مزت هب٤م اًمٚمٖم٦م إذ  هل دراؾم٦م فم٤مهرة آؿمت٘م٤مق  .4

 0اًمٕمرسمٞم٦م ومٝمل شمثرى ُمٗمرداهت٤م وشمزيد ذم ٟمامئٝم٤م وشمٓمقره٤م

 إمم سمٕمض وًم٘مد أؿم٤مر اسمـ اًم٘مٞمؿ, يمثرة اخلالف وأراء ذم فم٤مهرة آؿمت٘م٤مق  .5

.  ذم هذه اعمٜمٔمقُم٦مذًمؽ 
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 0اًمتٕمرف قمغم أؾم٤ٌمب شمٕمدد صٞمغ اعمِمت٘م٤مت , وأصمره٤م اًمٚمٗمٔمل واعمٕمٜمقي  .6

و ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة وُم٤م هدوم٧م , وشمٕمدد صٞمغ  اعمِمت٘م٤مت ذم اعمٜمٔمقُم٦م, وومرة .7

 .واًمرد قمغم خم٤مًمٗمٞمف, إًمٞمف ُمـ  اًمدوم٤مع قمـ ُمذه٥م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح

 .ة اًمتل وفمػ هب٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ هذه اًمٔم٤مهرة ذم هذه اعمٜمٔمقمـمري٘م٦مُمٕمروم٦م ال .8

أن اًم٘مّمٞمدة  مل شمدرس ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م اًمذي يتٞمح اًمقىمقف قمغم ُمدى شمٕمدد صٞمغ  .9

وشمًٝمٞمؾ اإلوم٤مدة ُمـ ذًمؽ ذم .وؿمٞمققمٝم٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م وٟم٦ًٌم ؿمٞمقع اعمِمت٘م٤مت , اعمِمت٘م٤مت

 .إقمداد ُمٜم٤مه٩م اًمٍمف ذم ُمراطمؾ  اًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي واجل٤مُمٕمل 

.وظم٤ممت٦م, وصمامٟمٞم٦م ومّمقل, ومتٝمٞمد, ُم٘مدُم٦م: يتٙمقن هذا اًمٌح٨م ُمـ: خطة افبحث: خطة افبحث   .وظم٤ممت٦م, وصمامٟمٞم٦م ومّمقل, ومتٝمٞمد, ُم٘مدُم٦م: يتٙمقن هذا اًمٌح٨م ُمـ

٤م  . وأمهٞمتف, ومٌٞمٜم٧م ومٞمٝم٤م ؾم٥ٌم اظمتٞم٤مر اعمقوقع  :ادؼدمة:ادؼدمةأُمَّ

ا افتؿفقد  ا افتؿفقد :وأمَّ صمؿ اٟمت٘م٤مل , صمؿ احلدي٨م قمـ آؿمت٘م٤مق,واعمٜمٔمقُم٦م, شمٕمريػ سم٤مًمٜم٤مفمؿ: ومٗمٞمف :وأمَّ

  .إؾمامء واًمّمٗم٤مت

 .اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ: افػصؾ إولافػصؾ إول

 .صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م:افػصؾ  افثاين:افػصؾ  افثاين

  .اؾمؿ اعمٗمٕمقل  :افػصؾ افثافث:افػصؾ افثافث

 .اًمّمٗم٤مت اعمِمٌٝم٦م واعمٜمت٘مٚم٦م :افػصؾ افرابع:افػصؾ افرابع

 .اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ :افػصؾ  اخلامسافػصؾ  اخلامس

. . دراؾم٦م ٟمٔمري٦م و شمٓمٌٞم٘مٞم٦م  ُمـ اًمٜم٤مطمٞمتلم اًمٍمومٞم٦م واًمؽميمٞمٌٞم٦م: :      يدرس يمؾ ُمٜمٝم٤م ذم ُمٓمٚمٌلم

. اؾمام اًمزُم٤من واعمٙم٤من :افػصؾ افسادسافػصؾ افسادس

.  اؾمؿ أًم٦م:افػصؾ افسابع:افػصؾ افسابع

. ويدرشان مـ افـاحقة افرصؾقةويدرشان مـ افـاحقة افرصؾقة        

 .مجع اعمِمت٘م٤مت :افػصؾ افثامـ:افػصؾ افثامـ

: ظذ افـحق افتايل-  بؿشقئة اهلل تعاػ––وشقؽقن مـفجل وشقؽقن مـفجل  : ظذ افـحق افتايل-  بؿشقئة اهلل تعاػ

 .إطمّم٤مء مجٞمع ُم٤م ورد ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم يمؾ ومّمؾ .1

ُمتٜم٤موًم٦م إقمالم وإؾمامء ذات ,سمح٥ًم ُم٤م ورد ُمٜمٝم٤م ,شمّمٜمٞمػ اعمِمت٘م٤مت .2

 .إصؾ آؿمت٘م٤مىمل ًمٜمّمؾ سملم آؿمت٘م٤مق اًمٍمذم واًمٚمٖمقي
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٤ًٌم شمٜم٤مزًمًٞم٤م .3  .شمرشمٞم٥م إسمٜمٞم٦م اًمقاردة ذم اعمٜمٔمقُم٦م شمرشمٞم

ُمع ُمراقم٤مة , وشمرشمٞمٌٝم٤م شمٜم٤مزًمًٞم٤م , ذيمر ضمذور اعمِمت٘م٤مت  اًمقاردة ذم اعمٜمٔمقُم٦م .4

 .اًمؽمشمٞم٥م اهلج٤مئل

سمٕمد   (ة)ُمع اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ سمقوع,ذيمر إسمٜمٞم٦م ذوات اًمت٤مء واخل٤مًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م  .5

 .ذي اًمت٤مء

ُمع اًمتٕمٚمٞمؾ ,وُم٤م ىمؾ , وسمٞم٤من ُم٤م يمثر ,شمّمٜمٞمػ اعمقاد اًمقاردة ذم يمؾ سمٜم٤مء  .6

 .وسمٞم٤من ُم٤م ظمرج قمـ اًم٘مٞم٤مس ُمـ ذًمؽ.واًمتحٚمٞمؾ ُم٤م أُمٙمـ

وُم٤م ظمرج قمـ , ُمع سمٞم٤من ُم٤م ورد ُمـ ىمقاقمد وُم٤م مل يرد, ذيمر ىمقاقمد اًمٜمح٤مة  .7

 .اًم٘مٞم٤مس ُمـ ذًمؽ

ذم ذيمر اجلٛمع وُم٤م ورد قمٚمٞمف ,  اشمٌٕم٧م ـمري٘م٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ذم إًمٗمٞم٦م وذوطمٝم٤م .8

 .ُمـ ُمٗمردات

ُمٌتدئ٦م سمجٛمقع اًم٘مٚم٦م وُم٤م ورد ُمـ ,  ذيمر أوزان اجلٛمقع ُمرشم٦ٌم شمرشمٞم٤ٌم شمٜم٤مزًمًٞم٤م  .9

وذم يمؾ رشم٧ٌم إسمٜمٞم٦م , صمؿ مجقع اًمٙمثرة صمؿ صٞمغ ُمٜمتٝمك اجلٛمقع , ُمٗمرداهت٤م

٤ًٌم شمٜم٤مزًمًٞم٤م  .ُمع ُمراقم٤مة اًمؽمشمٞم٥م اهلج٤مئل, اعمجٛمققم٦م قمٚمٞمٝم٤م شمرشمٞم

 .يمؾ ُمـ ُمٔم٤مٟمف, وٌط و ختري٩م اًمِمقاهد اعمختٚمٗم٦م .10

 .اًمتٕمريػ سم٤مٕقمالم اًمقاردة  ذم اًمرؾم٤مًم٦م ُم٤م أُمٙمـ .11

 .أشمٌٕم٧م اًمرؾم٤مًم٦م سمٛمالطمؼ   .12

 .أشمٌٕم٧م اًمرؾم٤مًم٦م سمٗمٝم٤مرس ومٜمٞم٦م .13

: ومـ افصعقبات افتل واجفتـل, وـؾ بحث ٓبد ؾقف مـ صعقبات  : ومـ افصعقبات افتل واجفتـل, وـؾ بحث ٓبد ؾقف مـ صعقبات 

مم٤م حيت٤مج إمم ضمٝمد يمٌػم ًمٚمًٞمٓمرة قمٚمٞمف ,ؾمٕم٦م اعمقوقع وشمٕمدد اعمِمت٘م٤مت ذم اعمٜمٔمقُم٦م  .1

 .واإلعم٤مم سمف

وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اًمٜمص ًمٞمس , صٕمقسم٦م ُمقوقع اًمدراؾم٦م إذ اجلٛمع سملم آراء اًمٕمٚمامء .2

 .سم٤مُٕمر اهللم

 .اًمدراؾم٦م اإلطمّم٤مئٞم٦م ذم ٟمص اشمًؿ سم٤مًمٓمقل وشمٜمقع صٞمغ اعمِمت٘م٤مت ومٞمف  .3

 .همٛمقض سمٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕم٘مدي٦م  اًمقاردة  ذم اعمٜمٔمقُم٦م .4
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. وشمٞمًػمه وشمقومٞم٘مف,  قمغم ُمٜمف وقمقٟمف ,وم٤مًمِمٙمر صمؿ اًمِمٙمر هلل ضمؾ ضمالًمف  : وسمٕمد

 هم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ــوأظمص سم٤مًمثٜم٤مء يمٚمٞم٦م اًمؾ , اًم٘مرى م أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر واًمت٘مدير جل٤مُمٕم٦م أمـث   

 ,أىم٤ًمُمٝم٤مء ورؤؾم٤م, يده٤مقمؿؾمٕم٤مدة ومؾ, وىمًؿ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ,وىمًؿ اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق واًمٍمف

. واإلداري٤مت ضمزيؾ اًمِمٙمر ,واإلداريلم, وأقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس

ظم٤مـمر اعمنمف قمغم اًمرؾم٤مًم٦م اًمذي رقمك  أمحد حمٛمد:ديمتقرليمام أشم٘مدم سمقاومر اًمِمٙمرل     

وهذا دأسمف ُمع ـمٚم٦ٌم - وسمذل ُمـ وىمتف وضمٝمده اًمٙمثػم  ,وُمت٤مسمٕمتف ,ويم٤مسمد ُمٕمل ىمراءشمف  ,اًمٌح٨م

 .وهمٗمر اهلل ًمف وًمقاًمديف, ومجزاه اهلل ظمػم اجلزاء- اًمٕمٚمؿ

واًمدي , ٟمٔمؿ ذم ىمالئد اًمِمٙمر واًمثٜم٤مء ضمزيؾ اًمِمٙمر واًمٕمروم٤من إمم ُمـ أُمرين ريب سمؼممه٤مأيمام  

 وأؾم٠مل اعمقمم أن حيٗمٔمٝمام ويٓمٞمؾ ذم قمٛمرمه٤م .قمغم ُم٤م أوًمٞم٤ميِن ُمـ رقم٤مي٦م وهتٞمئ٦م ؾمٌؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

. وجيزهيام قمٜمل ظمػم اجلزاء,وأن يٙمرُمٜمل سمرو٤ممه٤م إمم يقم اًمديـ , ذم صح٦م وقم٤مومٞم٦م

ظمقيت حلرصٝمؿ اًمدائؿ قمغم اًم١ًمال قمٜمل واًمدقم٤مء زم إؿمٙمر مجٞمع أومراد أهيت أظمقايت وأيمام  

 . وم٠مؾم٠مل اهلل أن جيٕمؾ اًمتقومٞمؼ واًمًٕم٤مدة ٟمّمٞمٌٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م و أظمرة ا وىم٤مًم٥ًم اوم٘مد يم٤مٟمقا ُمٕمل ىمٚم٥ًم 

قمكم : ؾمٕم٤مدة إؾمت٤مذ اًمديمتقر:     يمـــام أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر واًمت٘مدير إمم إؾمت٤مذيـ اًمٗم٤موٚملم  

اًمٚمذيـ ؾم٠مشمنمف ,  قمٌداهلل ٟمجدي قمٌداًمٕمزيز:اًمديمتقر إؾمت٤مذ وؾمٕم٤مدة, شمقومٞمؼ احلٛمد

واهلل أؾم٠مل أن جيزهيام ظمػم اجلزاء قمغم ُم٤م سمذٓه ُمـ ضمٝمد , واإلوم٤مدة ُمـ قمٚمٛمٝمام, سمٛمٜم٤مىمِمتٝمـــام

. ووىم٧م ذم شم٘مقيؿ هذا اًمٌح٨م وإظمراج ُم٤م ومٞمف ُمـ زّٓت

وم٢من يمٜم٧م , وهذا ؿم٠من قمٛمؾ اإلٟم٤ًمن ,  ومٝمذا اجلٝمد اعم٘مدم ٓ يّمؾ إمم درضم٦م اًمٙمامل:وختاما

. وإن  ىمٍمت ومحًٌل أٟمٜمل سمذًم٧م اجلٝمد وأظمٚمّم٧م اًمٜمٞم٦م , ىمد أطمًٜم٧م ومٚمٚمَّف اًمٗمْمؾ واعمٜم٦م

وقمغم آًمف , وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد , وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 . وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ
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ترجمة ابه قيم الجىزية: أوًلا   ::  ترجمة ابه قيم الجىزية: أوًلا

    :   وفيها مطلبان:   وفيها مطلبان

ادطؾب إول- أ   ::  كشلتف وأرستفكشلتف وأرستف: :   ادطؾب إول- أ

     هق ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز سمـ ُمٙمل زيـ اًمديـ 

. اًمزرقمل

 (أيب سمٙمر سمـ أيقب)وايمت٥ًم هذه اًمِمٝمرة ٟم٦ًٌم إمم واًمده اًمِمٞمخ  , اؿمتٝمر سم٤مسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م

صمؿ  (ىمٞمِّؿ اجلقزي٦م)وم٘مٞمؾ ذم ًم٘مٌف  , سمدُمِمؼ ُمدة ُمـ اًمزُمـاًمذي يم٤من ىمٞمِّام قمغم اعمدرؾم٦م اجلقزي٦م

ومّم٤مر اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يدقمك سم٤مسمـ ىمٞمِّؿ  , اؿمتٝمرت ُمـ سمٕمده ذريتف وأطمٗم٤مده هبذا اًمٚم٘م٥م»

.  شاجلقزي٦م

قم٤مرف ...  حمدث , ٟمحقي , ُمتٙمٚمِّؿ , ُمٗمن , جمتٝمد , أصقزم ,  وم٘مٞمف»:  واسمـ ىمٞمِّؿ اجلقزي٦م

 .  ش ُمٜمفطسم٤محلدي٨م وُمٕم٤مٟمٞمف ودىم٤مئ٘مف وآؾمتٜم٤ٌم

: :   مقفدهمقفده

 ىمري٦م  ُمـ » وهل"ُزرع"ذم ,  ًمٚمٝمجــرة (691)         وًمد ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع ُمـ ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م 

 .  ششمٌٕمد قمـ ُمديٜم٦م دُمِمؼ مخ٦ًم ومخًلم ُمٞمال ضمٜمقب ذىمٞمٝم٤م,  ىمرى طمقران

 

, ُم١مؾم٦ًم أمحد ُم٤مهر اًمٌ٘مري (اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ آصم٤مره اًمٕمٚمٛمٞم٦م), هـ(656)أٟمِم٠مه٤م حمٞمل اًمديـ سمـ احل٤مومظ اجلقزي اعمتقرم ؾمٜم٦م    ()

, 14/95: , سمػموت2: , ط, اسمـ يمثػم, اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م9م ص 1977, هـ1397, , اإلؾمٙمٜمدري٦مؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م

: احل٤مومظ ؿمٝم٤مب اًمديـ أيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمً٘مالين, حت٘مٞمؼ: اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م, شم٠مًمٞمػ

اًمث٤مٟمٞم٦م, : م, اًمٓمٌٕم٦م1972/ هـ1392- اهلٜمد / سم٤مدأطمٞمدر - جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م : دار اًمٜمنم,   حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد

5/137       .

 (هـ 1423, 2: , طدار اًمٕم٤مصٛم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع), , سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد, طمٞم٤مشمف آصم٤مره ُمقاردهاسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م   ()

.      23ص

.        3/164, م1993-هـ1414, 1: , ط, ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م, قمٛمريمح٤مًم٦مُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم   ()

قمكم : , حت٘مٞمؼ, حمٛمد سمـ قمكم أمحد اًمداودي, ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ5/137, اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م: يٜمٔمر  ()

.       2/91, 1: , طحمٛمد قمٛمر

دار ), , وقمكم حمٛمد قمكمؾمٞمد قمٛمران: , حت٘مٞمؼ, اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦مُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واإلرادة   ()

ؿمٛمس اًمديـ : , شم٠مًمٞمػاًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع: و يٜمٔمر,   (9), (م2004- هـ1425: , اًم٘م٤مهرةاحلدي٨م

= 
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  : :   كشلتــــفكشلتــــف

اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مسمد »  هق ىمٞمؿ اجلقزي٦م  ؾلبقه : ٟمِم٠م ذم سمٞم٧م قمٚمؿ وومْمؾ وصالح وشم٘مقى

يم٤من رضماًل ص٤محل٤ًم ُمتٕمًٌدا ىمٚمٞمؾ  , اًمٜم٤مؾمؽ أسمقسمٙمرسمـ أيقب سمـ ؾمٕمد اًمزرقمل احلٜمٌكم ىمٞمؿ اجلقزي٦م

 شمقذم ومج٠مة وىمد ؾمٛمع ؿمٞمًئ٤م ُمـ دٓئؾ اًمٜمٌقة قمـ اًمرؿمٞمد اًمٕم٤مُمري , ويم٤من وم٤مواًل  , اًمتٙمٚمػ

 .  ش....هـ723ًمٞمٚم٦م إطمد اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ ذي احلج٦م سم٤معمدرؾم٦م اجلقزي٦م  ؾمٜم٦م 

قم٤ممل  , ًمٚمٝمجرة(693)وًمد ؾمٜم٦م  , أسمقاًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر:  أخقه زيـ افديـ

شمقذم ًمٞمٚم٦م إطمد اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ ذي احلج٦م  , ضمٚمٞمؾ شمتٚمٛمذ قمغم سمٕمض ؿمٞمقخ أسمٞمف  يم٤مسمـ رضم٥م

 .  ًمٚمٝمجرة سمدُمِمؼ ودومـ ومٞمٝم٤م (769)ؾمٜم٦م

يم٤من ُمـ  , هق قمامد اًمديـ أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ زيـ اًمديـ قمٌداًمرمحـ:  وابـ أخقف

 . هـ(799)شمقذم ؾمٜم٦م  , إوم٤موؾ

 : :   أوٓدهأوٓده

ويم٤من سم٤مرقًم٤م وم٤مواًل ذم اًمٜمحق واًمٗم٘مف وومٜمقن ُأظمر قمغم ـمري٘م٦م » (هـ767- 716) : إبراهقؿ- 

 .  شإرؿم٤مد اًم٤ًمًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ:  وهق اًمذي ذح أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ وؾمامه », شواًمده

طمتك اؾمتٚمؿ ,يم٤من ذيمًٞم٤م طم٤مومًٔم٤م ًمٚم٘مرآن ُمٜمذ اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ قمٛمره » ( هـ756 -723) : ظبد اهلل- 

 
= 

 .  (11/204: , سمػموتُمٜمِمقرات دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة), حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤موي

, ؾمٛمع دٓئؾ اًمٜمٌقة وصحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ اسمـ اًمرؿمٞمد اًمٕم٤مُمري حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمدُمِم٘مل   ()

.  وشمقذم ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم وؾمتامئ٦م... احلرؾمت٤مين

, دار أوم٤مق اجلديدة), , ٕيب  اًمٗمالح قمٌد احلل سمـ قمامد احلٜمٌكمؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م:            يٜمٔمر

.       5/381(سمػموت

      14/110, اسمـ يمثػماًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   ()

.       3/115اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م   ()

.  38, ص, سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد, طمٞم٤مشمف آصم٤مره ُمقاردهاسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م   ()

.    14/314اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   ()

.    40-39, ص, سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد, طمٞم٤مشمف آصم٤مره ُمقاردهاسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م   ()
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 .  شاًمتدريس ذم اًمّمدري٦م

و قمٚمَّؿ أوٓده ُم٤م شمٕمٚمَّٛمف ُمـ إهؾ واًمٌٞمئ٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م  , ؾم٤مر اسمـ اًم٘مٞمؿ  قمغم ُم٤م شمرسمك قمٚمٞمف

 . عم٤م هل٤م ُمـ شم٠مصمػم قمجٞم٥م قمغم ـم٤ٌمئع اًمِمخص وشمٙمقيٜمف وؾمػمه ذم طمٞم٤مشمف

  : :   وؾاتفوؾاتف

وُصغم قمٚمٞمف ُمـ  », وىم٧م أذان اًمٕمِم٤مء  ,هـ13/7/751ـ رمحف اهلل ـ ذم ًمٞمٚم٦م اخلٛمٞمس شمقذم 

وسمٚمغ  , شودومـ سمٛم٘مؼمة اًم٤ٌمب اًمّمٖمػم , صمؿ سمج٤مُمع ضمراح , اًمٖمد سم٤مجل٤مُمع إُمقي قم٘مٞم٥م اًمٔمٝمر

  .  ؾمٜم٦ميـ  ؾم٧مُمـ اًمٕمٛمر

 

 

 

إهن٤م : , وىمٞمؾ, يم٤من حمٚمٝم٤م داًرا ًمٚمقىمػُمدرؾم٦م أٟمِم٠مه٤م صدر اًمديـ  أؾمٕمد سمـ اعمٜمج٤مة اًمتٜمقظمل صمؿ اًمدُمِم٘مل:  اًمّمدري٦م   ()

.  حمٞم٧م وص٤مرت دوًرا

, ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م), , وقمٌداًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوطؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط: , حت٘مٞمؼ, ٓسمـ اًم٘مٞمؿ         زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد

.       13/216اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ويٜمٔمر,   , سمتٍمف يًػم1/22, ه٤مُمش(هـ1407, 5: ط

.      14/314اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   ()

 22, صم2001, 1: , ط, ي٤مس ظمْمػم احلداد, ُمٜمٝمجف وُمروي٤مشمف اًمت٤مرخيٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦ماسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م   ()

.  سمتٍمف

.    6/170ؿمذرات اًمذه٥م    ()
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    ::  حقاتف افعؾؿقةحقاتف افعؾؿقة: :   ادطؾب افثاينادطؾب افثاين

هم٦ٌم اًمّّم٤مدىم٦م  ُُمٖمرًُم٤م سمجٛمع اًمٙمت٥م- رمحف اهلل-يم٤من اسمـ ىمّٞمؿ اجلقزي٦م  ذم , وهذا دًمٞمُؾ اًمرَّ

, واًم٘مدرة  , ئمٝمر ذًمؽ ذم همزارة اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُم١مًمٗم٤مشمف , وىمراءًة وإىمراءً  ًمٕمٚمؿ سمحًث٤م وشمّمٜمٞمًٗم٤ما

 طمتك سمرع ذم قمٚمقم , ويم٤من يتٚم٘مك اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مسمف رضم٤مًٓ وٟم٤ًمءً ,  اًمٕمجٞم٦ٌم قمغم طمِمد إدًم٦م

 . شرً 

  : :   صققخــفصققخــف

 .  ( هـ723 - ... ):  وافده ؿقؿ اجلقزية

 .  أظمذ قمٜمف قمٚمؿ اًمٗمرائض:  أبق بؽر بـ أيقب

 .  (هـ728  ـ ...):  ابـ تقؿقة

أظمذ قمٜمف اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمٗمرائض واًمٗم٘مف :  أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افسالم احلراين

وُمـ يمت٤مب إطمٙم٤مم  , وىمرأ قمٚمٞمف ىمٓمٕم٦م ُمـ اعمحّمقل , ش وإصٚملم»,  وقمٚمؿ اًمٙمالم

 . ًمٚمًٞمػ أُمدي

 .  ( هـ718 ـ  ... ):  ابـ ظبدافدائؿ

 .  وأظمذ قمٜمف احلدي٨م:  أبق بؽر بـ ادسـد زيـ افديـ أمحد بـ ظبد افدائؿ بـ كعؿة ادؼدد

 .  (هـ697 ـ ... ):  افشفاب افعابر

ىم٤مل . ؾمٛمع ُمٜمف احلدي٨م: أبق افعباس أمحد بـ ظبد افرمحـ بـ ظبد ادـعؿ بـ كعؿة افـابؾيس

ومل يتٗمؼ زم ىمراءة هذا اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمف ًمّمٖمر  , وؾمٛمٕم٧م قمٚمٞمف قمدة أضمزاء»:  اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم زاد اعمٕم٤مد

 

.       قمـ ؿمٞمخف ومٚمؿ أقمثر قمٚمٞمف ذم يمت٥م اًمٓمٌ٘م٤مت- رمحف اهللُم٤م مل يذيمر اًمٕمٚمؿ اًمذي شمٚم٘م٤مه اسمـ اًم٘مٞمؿ    ()

.      2/91, ًمٚمداودى ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ   ()

دار ), , وشمريمل ُمّمٓمٗمكأمحد إرٟم٤مؤوط: , حت٘مٞمؼصالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ اًمّمٗمدي: , شم٠مًمٞمػاًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت   ()

.    2/196, (م2000- هـ1420: , سمػموتإطمٞم٤مء اًمؽماث

.    6/48ؿمذرات اًمذه٥م   ()

.   سمتٍمف26, ص, ُمٜمٝمجف وُمروي٤مشمف اًمت٤مرخيٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦ماسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م   ()

دار ), , وقمكم حمٛمد قمكمؾمٞمد قمٛمران: , حت٘مٞمؼ, ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦مُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واإلرادة   ()

.       9 ص(م2004- هـ1425: , اًم٘م٤مهرةاحلدي٨م
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 .  شواظمؽمام اعمٜمٞم٦م ًمف رمحف اهلل , اًمًـ

 .  (هـ763 ـ  ... ):  ابـ مػؾح

 .  حمٛمد ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل سمـ ُمٗمٚمح سمـ حمٛمد سمـ ُمٗمرج اعم٘مدد احلٜمٌكم

 .  (هـ709ـ ...   )() : ابـ أيب افػتح افبعع

 , اًمِمٞمخ حمٛمد ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل سمـ أيب اًمٗمتح اًمٌٕمٚمٌٙمل اًمٚمٖمقي اًمٗم٘مٞمف اًمٜمحقي

:  ُمٜمٝم٤م , ىمرأ قمٚمٞمف قمدًدا ُمـ اًمٙمت٥م ذم اًمٜمحق ,أشم٘مـ اًمٕمرسمٞم٦م وهق ذم اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة ُمـ قمٛمره

ص ويمذًمؽ  , أيمثر اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ,و أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ و, ةواجلرضم٤مين ,  ٕيب اًمٌ٘م٤مءاعمٚمخَّ

 .  أظمذ قمٜمف اًمٗم٘مف

 .  (هـ716ـ   ...   ):  ابـ مؽتقم

وؾمٛمع  , إؾمامقمٞمؾ صدر اًمديـ اعمٙمٜمك سم٠ميب اًمٗمداء سمـ يقؾمػ سمـ ُمٙمتقم اًمدُمِم٘مل اًم٘مٞمًك

 .  ُمٜمف احلدي٨م

 

 

, (هـ1413, 1: , طُمٙمت٦ٌم اعمقرد), محدي سمـ حمٛمد ٟمقر اًمديـ آل ٟمقومؾ: , حت٘مٞمؼ, ٓسمـ  ىمٞمؿ اجلقزي٦مزاد اعمٕم٤مد   ()

2/318     .

.    سمتٍمف26, ص, ُمٜمٝمجف وُمروي٤مشمف اًمت٤مرخيٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م, و اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م6/199ؿمذرات اًمذه٥م   ()

 -اًمٌٕمكم و اًمٌٕمٚمٌٙمل ٟم٦ًٌم إمم سمٕمٚمٌؽ  ىمري٦م ُمـ ىمرى  دُمِمؼ: ُي٘م٤مل  ()

.    2/356,  إومم/ط,   هـ1372ُمٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م ؾمٜم٦م,   ٓسمـ رضم٥م, ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م   ()

حت٘مٞمؼ ,   ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي,   اًمتٌٞملم قمـ ُمذاه٥م اًمٜمحقيلم اًمٌٍميلم واًمٙمقومٞملم: يٜمٔمر,  ًمٕمٚمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمٜمحق    ()

. 44-43ص , ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من,   قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمثٞمٛملم

, وهق خمتٍم قمغم هـ474 اعمتقرم ؾمٜم٦م ,هل اجلٛمؾ ذم اًمٜمحق ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلرضم٤مين: اجلرضم٤مٟمٞم٦م   ()

ذم قمقاُمؾ : , اًمراسمعذم قمقاُمؾ احلروف: , اًمث٤مًم٨مذم قمقاُمؾ إومٕم٤مل: , اًمث٤مينذم اعم٘مدُم٤مت: , إولمخ٦ًم ومّمقل

.  ذم أؿمٞم٤مء ُمٜمٗمردة: , اخل٤مُمسإؾمامء

دار اًمٙمت٥م ), ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل اًمروُمل احلٜمٗمل: , شم٠مًمٞمػيمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن           

.    1/602(1992  1413, , سمػموتاًمٕمٚمٛمٞم٦م

.    2/195اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت     ()

.       6/38 ؿمذرات اًمذه٥م   ()
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 .  (هـ  729ـ   ...    ):  ادجد احلراكك

 , واًمٗم٘مف , أظمذ قمٜمف اًمٗمرائض ,   إؾمامقمٞمؾ جمد اًمديـ سمـ حمٛمد اًمٗمراء ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م سمدُمِمؼ

و ىمرأ قمٚمٞمف أيمثر  , وأظمذ قمٜمف إصقل , واعم٘مٜمع,  خمتٍم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اخلرىمل»:  وىمرأ قمٚمٞمف

 .  شاًمروو٦م

 .  (هـ 730ـ  ...   ):  افؽحال

 .  وأظمذ قمٜمف احلدي٨م , أيقب زيـ اًمديـ سمـ ٟمٕمٛم٦م اًمٜم٤مسمٚمز صمؿ اًمدُمِم٘مل

 .  (هـ733ـ ...  ):  افبدر بـ مجاظة

  . حمٛمد اًم٘م٤ميض سمدر اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ مج٤مقم٦م اًمٙمٜم٤مٟمك احلٛمقى  اًمِم٤مومٕمك

 .  (هـ727ـ  ...  ):  ذف افديـ بـ تقؿقة

 . قمٌد اهلل أسمق حمٛمد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م اعمٚم٘م٥م أظمق اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .  (هـ 719ـ  ...  ):  ادطعؿ

  .وؾمٛمع ُمٜمف احلدي٨م , قمٞمًك ذف اًمديـ سمـ قمٌد اًمرمحـ  ُمًٜمد اًمقىم٧م

 

 

 

ُمٓمٌٕم٦م : صالح اًمديـ اعمٜمجد دار اًمٜمنم.د: عمحٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل أسمق قمٌد اهلل, حت٘مٞمؼ:  ُمـ ذيقل اًمٕمؼم  ()

 6/161طمٙمقُم٦م اًمٙمقي٧م, 

.  هـ343, شمقذم ؾمٜم٦م هق أسمقاًم٘م٤مؾمؿ قمٛمر سمـ احلًلم: , واخلرىمل, سم٤معمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م سمدُمِمؼهـ1338ـمٌع ؾمٜم٦م    ()

مج٤مل اًمديـ أيب اعمح٤مؾمـ يقؾمػ سمـ شمٖمري سمردى إشم٤مسمٙمل , دار : اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة, شم٠مًمٞمػ:         يٜمٔمر

.       3/178ُمٍم , - وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اًم٘مقُمل : اًمٜمنم

. , قمنميـ وؾمتامئ٦مهـ620, اعمتقرم ؾمٜم٦م , عمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م احلٜمٌكماعم٘مٜمع ذم ومروع احلٜمٌٚمٞم٦م: هق يمت٤مب   ()

.  2/1809, يمِمػ اًمٔمٜمقن

      100- 99 /13, اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: , يٜمٔمر, ٓسمـ ىمداُم٦ماًمروو٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف   ()

.    6/93ؿمذرات اًمذه٥م     ()

.     6/105ؿمذرات اًمذه٥م    ()

.    2/37اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م    ()

.   6/108: ًمٚمذهٌل,  ُمـ ذيقل اًمٕمؼم   ()
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 .  (هـ715ـ ...  ):  احلاـؿ   

ؾمٚمٞمامن شم٘مل اًمديـ أسمقاًمٗمْمؾ سمـ محزة سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد احلٜمٌكم ُمًٜمد 

 ؾمٚمٞمامن سمـ محزة احل٤ميمؿوذيمره اًمّمٗمدي سم٤مؾمؿ ,اًمِم٤مم

 .  (هـ742ـ ...   ):  ادزي

مج٤مل اًمديـ أسمق احلج٤مج يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يقؾمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ يقؾمػ سمـ قمكم 

 ().سمـ أيب اًمزهر اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًمٙمٌػم اعمزي اًمِم٤مومٕمل 

 .  (هـ727ـ ...   ):  افزمؾؽاين

   . حمٛمد أسمقاعمٕم٤مزم يمامل اًمديـ سمـ قمكم سمـ قمٌداًمقاطمد إٟمّم٤مري اًمِم٤مومٕمل اًمزُمٚمٙم٤مين

 .  ( هـ715ـ ...  ):  افصػل اهلـدي

أظمذ قمٜمف اسمـ اًم٘مٞمؿ  , حمٛمد صٗمل اًمديـ سمـ قمٌداًمرطمٞمؿ سمـ حمٛمد اًمِم٤مومٕمل اًمٗم٘مٞمف وإصقزم

 . وىمرأ قمٚمٞمف إرسمٕملم واعمحّمؾ , ذم قمٚمؿ إصقل واًمتقطمٞمد

 .  ( هـ711ـ  ...   ):  بـت جقهر

وؾمٛمع  , اعمحدصم٦م , وم٤مـمٛم٦م أم حمٛمد سمٜم٧م اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمقد سمـ ضمقهر اًمٌٓم٤مئحل

 .  ُمٜمٝم٤م احلدي٨م

 . ( هـ714ـ ...    ):  ابـ افشرازي

 .  حمٛمد سمـ قمامد اًمِمػمازي 

 

 

.         2/364ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م    ()

.  2/195اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت      ()

 6/136ؿمذرات اًمذه٥م   ()

.    6/79, ؿمذرات اًمذه٥م4/74اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م   ()

إرسمٕملم ذم أصقل : , ًمٕمٚمٝمام ًمٚمرازي2/196, واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت4/132 , واًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م14/65اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   ()

.       اًمديـ  واعمحّمؾ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم

.       28 /6ؿمذرات اًمذه٥م   ()

.    2/195اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت     ()
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    ::  تالمقذهتالمقذه

وطمي قمغم أيقب اًمٙمح٤مل ,إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م   :وفده

شمٗم٘مف سم٠مسمٞمف وؿم٤مرك ذم اًمٕمرسمٞم٦م وؾمٛمع وىمرأ واؿمتٖمؾ »:   وم٘م٤ملُمٕمجٛمف, وذيمره اًمذهٌل ذم  وهمػمه

 .  شسم٤مًمٕمٚمؿ

 .  ( هـ774... -):  ابـ ـثر

  .() إؾمامقمٞمؾ قمامد اًمديـ أسمق اًمٗمداء سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمِم٤مومٕمل اعمِمٝمقر اإلُم٤مم

 .  (هـ795ـ...  ):  ابـ رجب     

و ُمٜمٝم٤م  , ص٤مطم٥م اعم١مًمٗم٤مت»....قمٌداًمرمحـ زيـ اًمديـ أسمقاًمٗمرج سمـ أمحد سمـ قمٌداًمرمحـ 

 .  شذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م

 .  (هـ756ـ...   ):  افسبؽل

 .  قمغم سمـ قمٌداًمٙم٤مذم سمـ قمغم مت٤مم اًمًٌٙمل شم٘مل اًمديـ أسمقاحلًـ

 .  (هـ748ـ...  ):  افذهبل

 . حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل اًمؽميمامين اًمِم٤مومٕمل

 .  (هـ744ـ...   ):  ابـ ظبد اهلادي     

 . حمٛمد ؿمٛمس اًمديـ أسمققمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ قمٌداهل٤مدي سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد احلٜمٌكم  احل٤مومظ

 .  (هـ797ـ...   ):       افـابؾيس

 .   ؿمٛمس اًمديـ أسمققمٌد اهلل سمـ قمٌداًم٘م٤مدر سمـ حمٞمل اًمديـ قمثامن احلٜمٌكم

 

.    قمٜمف مل أقمثر قمٚمٞمف ذم يمت٥م اًمٓمٌ٘م٤مت- رمحف اهللُم٤م مل يذيمر اًمٕمٚمؿ اًمذي أظمذه  شمالُمٞمذ  اسمـ اًم٘مٞمؿ    ()

.     1/65اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م    ()

 .6/358 ؿمذرات اًمذه٥م ()

.    6/339, ؿمذرات اًمذه٥م2/428اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م   ()

.    3/134اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م   ()

.    155-153/ 6 ؿمذرات اًمذه٥م   ()

.    6/141 ؿمذرات اًمذه٥م   ()

.    6/349 ؿمذرات اًمذه٥م   ()
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 .  (هـ808ـ ...   ):  افغزى

 .  حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اخلي اًمٖمزى اًمِم٤مومٕمل

  : :   ممفػات ابـ افؼقؿممفػات ابـ افؼقؿ

اعمت٠مًمؼ  , اًمت٠مًمٞمػ هق ُمقـمـ اجلامل واجلالل واجل٤مذسمٞم٦م اًمٖمري٦ٌم ذم طمٞم٤مة اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م»

ويٙمٗمل  , ٟمجٛمٝم٤م قمغم ُمدى ؾمٌٕم٦م ىمرون يتج٤مذهب٤م اًمٜم٤مس سم٤مًمدرس واًمٗمحص واًم٘مراءة واإلىمراء

 .  شأهن٤م حمؾ إقمج٤مب ُمـ أٟمّم٤مره وظمّمقُمف قمغم طمد ؾمقاء

 :وُمٜمٝم٤م .يمت٤مسمـ٤ًم (98) و سمٚمٖم٧م ُم١مًمٗم٤مت اسمـ اًم٘مٞمؿ

إقمالم اعمقىمٕملم ,  أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م, اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م قمغم همزو اعمٕمٓمٚم٦م واجلٝمٛمٞم٦م

 ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م ,  ذم طمٙمؿ ـمالق اًمٖمْم٤ٌمنإهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من,   قمـ رب اًمٕم٤معملم

.  سمدائع اًمٗمقائد,   اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م, أهؾ اًمٕمٚمؿ واإلرادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.     7/79 ؿمذرات اًمذه٥م  ()

.    71, ص, طمٞم٤مشمف آصم٤مره ُمقاردهاسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م   ()

. 197ص ,اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   ()

 ُمقوًح٤م اعمٓمٌقع , طمٞم٤مشمف آصم٤مره ُمقاردهاسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م"وىمد شمتٌٕمٝم٤م سمٙمر أسمق زيد ذم يمت٤مسمف,  يمتٗمٞمٜم٤م سمذيمر أهؿ ُم١مًمٗم٤مشمفا   ()

. واعمخٓمقط واعمٗم٘مقد ُمٜمٝم٤م
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التعريف بالمىظىمة: ثاوًيا   ::  التعريف بالمىظىمة: ثاوًيا

وىمد ؿمٛمٚم٧م  , وهل أقمٔمؿ ُم٤م أًمػ ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ,      ُمـ أهؿ يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وهل ُمـ اًمٌحر  , وومٜمقن احلج٤مج واجلدل , وأراء واعمذاه٥م اعمٜمٔمقُم٦م يمثػًما ُمـ سمٞم٤من  اًمٕم٘م٤مئد

وسمٚمٖم٧م أسمٞم٤مهت٤م ُم٤م ي٘م٤مرب ؾمت٦م آٓف ,  ٕنَّ ىم٤مومٞمتٝم٤م اًمٜمقن : واؿمتٝمرت سم٤مؾمؿ اًمٜمقٟمٞم٦م , اًمٙم٤مُمؾ

 .  سمٞم٧م

:  ومٛمـ اًمنموح اًمتل ووٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م, واًمتح٘مٞمؼ,     اهتؿ هب٤م اًمٕمٚمامء سم٤مًمنمح وآظمتّم٤مر

رمحف اهلل –شمقوٞمح اعم٘م٤مصد وشمّمحٞمح اًم٘مقاقمد ذم ذح ىمّمٞمدة اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ" -1

.  ٓسمـ قمٞمًك اًمٜمجدي"-شمٕم٤ممم

 . ًمٕمٌداًمرمحـ اًمًٕمدي " شمقوٞمح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م" -2

 , ُمـ اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِمـــــ٤مومٞم٦م "احلؼ اًمقاوح اعمٌلم ذم شمقطمٞمد إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم" -3

 .ًمٕمٌد اًمرمحـ  اًمًٕمدي أيْمـ٤ًم

   .عمحٛمد ظمٚمٞمؾ هراس "ذح اًم٘مّمٞمدة  اًمٜمقٟمٞم٦م" -4

   .ًمٚمِمٞمخ قمٌداًم٘م٤مدر سمدران"ذح اًمٜمقٟمٞم٦م" -5

 ًمٚمِمٞمخ قمٌداًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ طمًـ سمـ حمٛمد   "ذح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م" -6

   .سمـ قمٌداًمقه٤مب

   .عمحٛمد رسمٞمع اعمدظمكم" يمِمػ إؾمت٤مر قمـ يمٜمقز اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م" -7

 

 

 

.       سمػموتسم٤معمٙمت٥م اإلؾمالُمل ذم ,  هـ1382ـمٌع ذم جمٚمديـ ؾمٜم٦م    ()

.       هـ سم٤معمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م سمٛمٍم1367ـمٌع ؾمٜم٦م    ()

.       وهقذح خمتٍم ٕسمٞم٤مت اًمتقطمٞمد ي٘مع ذم ؾمتلم صٗمح٦م,  ذم اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م سمٛمٍم,  هـ1368ـمٌع ؾمٜم٦م    ()

.       سمال شم٤مريخ وـمٌع ذم دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم سمػموت,   ـمٌع  ذم ُمٍم سمال شم٤مريخ   ()

.       مل يٓمٌع ذيمره ُمؽممجقه   ()

.       ذح مل يٙمٛمؾ ي٘مع  ذم صمالصملم صٗمح٦م,  هـ1423,  ؾمٜم٦م,   اًمري٤مض,  ـمٌع ذم دار أـمٚمس اخلياء    ()

.       هـ1412ؾمٜم٦م , ذم ُمٍم,  ـمٌع ذم دار اعمٜم٤مر  ()
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 :وىم٤مم سم٤مظمتّم٤مره٤م   

  اًمِمٞمخ قمثامن سمـ أمحد سمـ ىم٤مئد اًمٜمجدي اًم٘م٤مهري.   

: وىم٤مم سمتح٘مٞم٘مٝم٤م

 وهق اعمٕمتٛمد ذم اًمٌح٨م, قمٌداهلل سمـ حمٛمد اًمٕمٛمػم.   

 قمكم سمـ طمًلم احلٚمٌل إصمري.   

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ذم ,   دراؾم٦ًم وحت٘مٞمً٘م٤م, رؾم٤مئؾ ُم٤مضمًتػم (4)وىمد أىمٞمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م

 : اإلؾمالُمٞم٦م

   .  هـ1416-1415قم٤مم ,  اًمٕمريٗملنحمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمؿ:  ًمٚم٤ٌمطم٨م : اًم٘مًؿ إول  -1

. م1995-هـ1416 , ٟم٤مس سمـ حيٞمك احلٜمٞمٜمل:  ًمٚم٤ٌمطم٨م , اًم٘مًؿ اًمث٤مين- 2 

. هـ 1418قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ اهلذيؾ ,:  اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م , ًمٚم٤ٌمطم٨م - 3

 .هـ 1421- هـ1420 ,ومٝمد سمـ قمكم اعم٤ًمقمد:  , ًمٚم٤ٌمطم٨م راسمعاًم٘مًؿ ال- 4

 ويم٤مٟم٧م ذم جمٛمٚمٝم٤م شمتحدث قمـ ىمْم٤مي٤م ,  ادحاـؿة بغ افػرق وافطقائػ:مقضقظفا   

 , واًمٙمالم , اًمٕمٚمق وآؾمتقاء:  وأوم٤مض اًم٘مقل ذم ُم٠ًمًمتل , ىمْمٞم٦م إؾمامء واًمّمٗم٤مت:  ُمٜمٝم٤م

 .   ووصػ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر, وىمْمٞم٦م اًمت٠مويؾ

وأٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ  , وذيمره , وحمٌتف , اومتتحٝم٤م اعم١مًمػ سمٛم٘مدُم٦م ٟمثري٦م سملمَّ ومٞمٝم٤م أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م اهلل 

َّٓ سمٛمٕمروم٦م أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف  :  صمؿ ذيمر أنَّ اًم٘مٚمقب ذم ذًمؽ ٟمققم٤من , إمم ذًمؽ إ

 وىمٚم٥م ,شوٟمٕمٞمٛمف وىمرة قمٞمٜمف , ىمقشمف وطمٞم٤مشمف »ذيمره٤م , ىمٚم٥م ُمٕمٔمؿ ًمرسمف قم٤ممل سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف

 . ًمٙمقٟمف يٜمٙمر إؾمامء واًمّمٗم٤مت , ضم٤مهؾ ُمّمدود قمـ ُمٕمروم٦م اهلل

ث قمـ  ُمٜم٤مفمرة شمّمقره٤م سملم ُمث٧ٌم وُمٕمٓمؾ قمٜمدُم٤م ؾم٠مل أطمدهؿ  قمـ اًم٘مرآن وُم٠ًمًم٦م  , صمؿ حتدَّ

 , أوُمٙم٤مشم٦ٌم , ُمٜم٤مفمرة:  وضمقاب اسمـ اًم٘مٞمؿ ودقمقشمف اعمٕمٓمٚملم إمم إطمدى صمالث , آؾمتقاء

 جمٚمس اًمتحٙمٞمؿ سملم "وم٠مًمَّػ اًم٘مّمٞمدة ًمتٙمقن سمٛمث٤مسم٦م  , وم٤مُمتٜمٕمقا , أوُم٤ٌمهٚم٦م سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم

 

.       م1996,  هـ1416,  ـمٌع دار اسمـ ظمزيٛم٦م   ()

.       م2004,   هـ1425,  ـمٌع دار اسمـ اجلقزي   ()

.       17ص: اًمٕمٛمػم   ()
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 .  شاعمٕمٓمؾ واعمث٧ٌم اعمرُمل سم٤مًمتجًٞمؿ

 .  صمؿ ضب قمنمة أُمث٤مل شمٌلم طم٤مل اعمٕمٓمؾ واعمِمٌف واعمقطمد ذم قم٤ٌمرات ُمقضمزة سمٚمٞمٖم٦م

 : ؾصقل ادـظقمة

ًٓ ُمـ  سمٞمتلم , ومّمؾ (192)        سمٚمٖم٧م ومّمقل اعمٜمٔمقُم٦م  -148-147-146:ف)شمتٗم٤موت ـمق

أي ُمٙمٛماًل عم٤م ىمٌٚمف ,   ُم٘محاًم "ومّمؾ" ويمثػًما ُم٤م يٙمقن قمٜمقان  (45:ف) سمٞم٧م168إمم  ( 152

. ٓ ُمًقغ ًمٚمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام :إذ يٙمقن اعمقوقع واطمًدا 

:   و شمٜم٤مول ومٞمٝم٤م قمدًدا ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ُمـ أمهٝم٤م

 :ـ افتقحقد وإثبات افصػات 1

 :وأوم٤مض  ذم احلدي٨م قمـ ُم٠ًمًمتل اًمٙمالم واًمٕمٚمق وآؾمتقاء          

اإليامن سمّمٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وهق  ,  - اهللهؿ رطمؿ-ُمذه٥م اًمًٚمػ                     ىمرر ذم هذه اعمٜمٔمقُم٦م  

 أو قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف ُمـ همػم زي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م وٓ ,وأؾمامئف اًمتل وصػ هب٤م ٟمٗمًف ذم آي٤مشمف وشمٜمزيٚمف

وٓ شمِمٌٞمف سمّمٗم٤مت , وٓ دم٤موز هل٤م وٓ شمٗمًػم وٓ شم٠مويؾ هل٤م سمام خي٤مًمػ فم٤مهره٤م ,ٟم٘مص ُمٜمٝم٤م

وُمٕمٜم٤مه٤م إمم ,وردوا قمٚمٛمٝم٤م إمم ىم٤مئٚمٝم٤م ,وٓ ؾمامت اعمحدصملم سمؾ أُمروه٤م يمام ضم٤مءت ,اعمخٚمقىملم 

. هب٤ماعمتٙمٚمؿ 

 : افؽالم - أ

  أىمدم وهل ُمـ ,          يمالم اهلل  ُمـ أقمٔمؿ اعم٤ًمئؾ اًمتل ؿمجرت ومٞمٝم٤م آراء ـمقائػ اعمتٙمٚمٛملم

اجلٕمد سمـ :  وُمٌتدع هذا اًم٘مقل هق,  اًمتل ٟمجؿ قمٜمٝم٤م ُم٘م٤مًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآنُم٤م أطمدصمف اعمٌتدقم٦م, 

 

 

.    26-25اًمٕمٛمػم , ص   ()

  و (ذم صٗم٦م اًمزُمرة اًمث٤مٟمٞم٦م)و  (صٗم٦م أول زُمرة ذم اجلٜم٦م)حت٧م قمٜمقان ,      وٟمٕمٞمٛمٝم٤م,اًمتل حتدث ومٞمٝم٤م قمـ وصػ اجلٜم٦م   ()

.    (ذم طمالهؿ وأًمقاهنؿ)و (شمٗم٤موؾ أهؾ اجلٜم٦م )

وهد أىمقاهلؿ وُمّمٜمٗم٤مهتؿ اًمداًم٦م قمغم قمٚمق اهلل قمغم ,  أوم٤مض ومٞمف ذم ذيمر اًمٕمٚمامء: هذا  اًمٗمّمؾ ورد سمال قمٜمقان ذم اعمٜمٔمقُم٦م   ()

. ظمٚم٘مف

اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م : سمدر سمـ قمٌد اهلل اًمٌدر , دار اًمٜمنم: قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد أسمق حمٛمد, حت٘مٞمؼ: ذم اًمت٠مويؾ, شم٠مًمٞمػ   ()

 11ص,   إومم: , اًمٓمٌٕم٦م1406- اًمٙمقي٧م - 
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وأظمذ قمٜمف هذه اعم٘م٤مًم٦م  , وحك سمف أُمػم اًمٕمراق  ظم٤مًمد سمـ قمٌداهلل اًم٘مني  اًمذي ,  درهؿ

 .  ضمٝمؿ سمـ صٗمقان

 ذم إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٙمالم -واسمـ اًم٘مٞمؿ  ذم هذه اعمٜمٔمقُم٦م- اًمًٚمػقمٚمامء  اطمتِمدوىمد            

ويتٙمٚمؿ إذا  ,وسمٞمٜمقا سمٓمالن أىمقال اًمٜمٗم٤مة ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م وٟمحقهؿ,وأصمٌتقا أن اهلل شمٕم٤ممم ُمتٙمٚمؿ,هلل

. ٟم٘مص وقمٞم٥م  سمٙمالم يًٛمٕمف ُمٜمف ُمـ ؿم٤مء, وسمٞمٜمقا أن صٗم٦م اًمٙمالم صٗم٦م ُمدح, وأن ؾمٚمٌٝم٤م ؿم٤مء

اًمٜمقع, ُمتجدد أطم٤مد, وُمٕمٜمك يمقٟمف ىمديؿ اًمٜمقع أن ضمٜمًف  أهؾ اًمًٜم٦م أن يمالم اهلل ىمديؿومٛمٜمٝم٩م 

وًمٙمٜمف  إزل سمٙمقٟمف ُمتٙمٚمام, وم٢من اهلل سمجٛمٞمع صٗم٤مشمف ًمٞمس سمح٤مدث, ىمديؿ, وم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمتّمػ ذم

. يمالم إذا ؿم٤مء, وصٗم٦م اًمٙمالم ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م اعمالزُم٦م ًمٚمذات  ٓ يزال يتجدد وحيدث ًمف

 :وُمـ دٓئؾ صمٌقت صٗم٦م يمالم اهلل شمٕم٤ممم اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مفمؿ

 ُمكــ, وهلذا يس يمام صم٧ٌم عمقؾمك سم٤مًمٙمت٤مب ,  ُمِم٤مومٝم٦م اهلل ًمٌٕمض قم٤ٌمده ُمـ وراء طمج٤مب 

طم٘مٞم٘م٦م, ٓ  قمٚمٞمف اًمًالم ؾمٛمع يمالم اهلل , وٓ يِمؽ أهؾ اًمًٜم٦م أن ُمقؾمكاًمٙمٚمٞمؿ  ُمقؾمك

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   چ  سمقاؾمٓم٦م ُمٚمؽ, وٓ ُمؽمضمؿ, سمؾ ُمٜمف إًمٞمف, ٕن اهلل ىم٤مل ًمف

  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

 سمام أراد, ويمٚمؿ حمٛمًدا يٙمٚمؿ ُمـ أراد ُمـ ظمٚم٘مف, ومٞمٙمٚمؿ ضمؼميؾ واهلل شمٕم٤ممم  ًمٞمٚم٦م اإلهاء , 

   .يمام ورد ذم احلدي٨م اًمنميػ

 

, وأصٚمف ,و ي٘م٤مل إن اجلٝمؿ سمـ صٗمقان أظمذ قمٜمف ُم٘م٤مًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن, يم٤من  أول ُمـ شمٗمقه سم٠من اهلل ٓ يتٙمٚمؿاجلٕمد سمـ درهؿ    ()

. , ومل يٙمٚمؿ ُمقؾمك شمٙمٚمٞماًم , و زقمؿ أن اهلل مل يتخذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمالُمـ طمران

.    سمتٍمف يًػم11/67,  اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت          

 إقمالم ىم٤مُمقس: يٜمٔمر.  هـ126, وشمقذم ؾمٜم٦مهـ66, وًمد ؾمٜم٦م, أُمػم اًمٕمراقظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد سمـ أؾمد اًم٘مني   ()

     2/338,    3/ط,  ظمػم اًمديـ اًمزريمكم: شم٠مًمٞمػ,  شمراضمؿ  ٕؿمٝمر اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٕمرب واعمًتٕمرسملم واعمًتنمىملم

شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب ًمٗم١ماد : يٜمٔمر,   ذم ُمرو,   هـ127وىمد ىُمتِؾ اجلٝمؿ سمـ صٗمقان ؾمٜم٦م ,   هق أسمق حمرز,   ضمٝمؿ سمـ صٗمقان   ()

 2/362,  , وومٝمٛمل أسمقاًمٗمْمؾحمٛمقد طمج٤مزي: , ٟم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦مؾمزيملم

 164:  , أي٦مؾمقرة اًمٜم٤ًمء ژڃ  چ  چ   چژ  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم   ()

 14: آي٦م,  ؾمقرة ـمف   ()

دار ,   ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م. د: حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل, حت٘مٞمؼ: اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم, شم٠مًمٞمػ   ()

= 
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 ُٛمُف   ُم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ ُمـ َأطَمٍد إٓ"  ًمٚمٜم٤مس ذم أظمرة دًمٞمٚمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم شمٙمٚمٞمٛمف  ؾَمُٞمَٙمٚمِّ

إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة ذم ٟمٕمٞمؿ أهؾ اجلٜم٦م, وأن ُمٜمف زي٤مرهتؿ   ويمذا "اهلل ًمٞمس سَمْٞمٜمَُف َوسَمْٞمٜمَُف شُمْرمُج٤َمنٌ 

. إًمخ... ُمٜمف اًمرو٤م ًمرهبؿ, ويمالُمف هلؿ, وؾم١ماهلؿ

: افعؾق وآشتقاء- ب

   ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل أمجع قمغم إصم٤ٌمهت٤م ؾمٚمػ إُم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ: 

ًمقرود اًمٜمّمقص اعمتقاشمرة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م  و أوم٤مض اًمٜم٤مفمؿ ذم احلدي٨م قمٜمٝم٤م وىمًٛمٝم٤م 

-أي صٗم٦م قمٚمق اًمذات -, وٟمٗم٤مة هذه اًمّمٗم٦م, اجلٝمٛمٞم٦مورد هب٤م قمغم ,  إمم واطمد وقمنميـ ٟمققمـ٤ًم

وإٟمام يم٤من , وقمٚمق اًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم,  إذ ٓ ظمالف سملم اًمٓمقائػ ذم إصم٤ٌمت قمٚمق اًم٘مدرواعمٜمزًم٦م, 

ًمٞمس هلؿ طمج٦م ُمـ يمت٤مب اهلل وٓ "وهؿ ذم إٟمٙم٤مرهؿ هلذه اًمّمٗم٦م   , اخلالف ذم قمٚمق اًمذات

 اهلقى وخم٤مًمٗم٦م ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك  صغم اهلل قمٚمٞمف إشم٤ٌمع إٓ , ُمريضإُم٤ممؾمٜم٦م وٓ ىمقل صح٤ميب وٓ 

 وآىمتداء سمٜمٌٞمف اًمّم٤مدق , ساـمف اعمًت٘مٞمؿٓشم٤ٌمع وُمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم , اهلدىوأئٛم٦موؾمٚمؿ  

  .إُملم

وىمد ضم٤مء ذم  , وأن اهلل أظمؼم  قمـ ٟمٗمًف سم٠مٟمف اؾمتقى قمغم قمرؿمف :وحتدث أيْم٤م قمـ آؾمتقاء

 :  ؾمٌٕم٦م ُمقاوع ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ب 1114  وَمقَق اًمَٕمْرِش ذِم  ُِِّمٜمَْٝم٤م اؾْمتَِقاُء اًمرَّ

 

ٌِْع أشَم٧ْم ذِم حُمَْٙمِؿ اًمُ٘مْرآنِ    ؾَم

 

 
= 

 3/1411,    اًمث٤مًمث٦م: , اًمٓمٌٕم٦م1987 - 1407- سمػموت - اًمٞمامُم٦م ,   دار اسمـ يمثػم: اًمٜمنم

دار : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل دار اًمٜمنم: ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري, حت٘مٞمؼ: صحٞمح ُمًٚمؿ, شم٠مًمٞمػ  ()

 2/703سمػموت, - إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م قمغم همزو اعمٕمٓمٚم٦م واجلٝمٛمٞم٦م, ٓسمـ اًم٘مٞمؿ, دار اًمٙمت٥م : وأدًمتٝم٤م,  ذم شمٗمّمٞمؾ هذه اعم٠ًمًم٦م:يٜمٔمر   ()

إومم : , اًمٓمٌٕم٦م1984 - 1404- سمػموت - اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

. 41, صٟم٤مس سمـ حيل احلٜمٞمٜمل: ,ًمٚم٤ٌمطم٨ماًم٘مًؿ اًمث٤مين,   اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م   ()

- سمدر قمٌد اهلل اًمٌدر , اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م : قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد أسمق حمٛمد, حت٘مٞمؼ: إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٕمٚمق, شم٠مًمٞمػ   ()

. سمتٍمف يًػم1/131إومم: , اًمٓمٌٕم٦م1406- اًمٙمقي٧م 

, , ؾمقرة اًمٗمرىم٤من5: , آي٦م, ؾمقرة ـمف2: , آي٦م, ؾمقرة اًمرقمد 3: , آي٦م, ؾمقرة يقٟمس54: , آي٦مؾمقرة إقمراف   ()

.    4: , آي٦م, ؾمقرة احلديد4: , آي٦م, ؾمقرة اًمًجدة59: آي٦م
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وًمق  , وىمد قمدى اًمٗمٕمؾ اؾمتقى سمٕمغم اًمداًم٦م قمغم اًمٕمٚمق ذم اعمقاوع اًمقاردة ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز

ذم - أي اؾمتقمم-يم٤مٟم٧م سمٛمٕمٜمك اؾمتقمم يمام ىم٤مل اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م ًمقضم٥م أن يذيمر هذا اًمٚمٗمظ

يمام هق احل٤مل ذم اإلوامر ذم سمٕمض اعمقاوع سمٕمد اًمذيمر  , ُمقوع ًمٞمحٛمؾ قمٚمٞمف ذم سم٘مٞم٦م اعمقاوع

 . محال قمغم اعمذيمقر

: افتلويــــــؾ- 2

 اًمديـ ذم وم٘مف ُمـ يمؾ وًمٞمس .... اعمٕمٜمك إًمٞمٝم٤م ي١مول اًمتل احل٘مٞم٘م٦م إدراك اًمت٠مويؾ"                 

 اًمتٕمريػ شم٠مويؾ سمف اعمراد وًمٞمس اًمٕمٚمؿ ذم اًمراؾمخقن اسمف خيتص اًمت٠مويؾ ومٛمٕمروم٦م ,اًمت٠مويؾ قمرف

وقاسمط - رمحف اهلل–وأسمرزاًمٜم٤مفمؿ   "سمٓمالٟمف يٕمٚمٛمقن اًمٕمٚمؿ ذم اًمراؾمخلم وم٢من :اعمٕمٜمك وشمٌديؾ

ويمذًمؽ ووح  أصم٤مر , وذيمر اإلًمزاُم٤مت اًمتل شمٚمزم ُمدقمل اًمت٠مويؾ, اًمت٠مويؾ اًمّمحٞمح واًم٤ٌمـمؾ

ويٕمقد قمٚمٞمٝم٤م وقمغم اًمٚمٖم٤مت ,  وأٟمف يٕمٓمؾ اًمنمائع, واعمجتٛمع, اًمًٞمئ٦م ًمٚمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ ذم اًمديـ

  .سم٤مإلسمٓم٤مل

: اجلـة وافـار-3

اإليامن سم٠من اجلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من  ٓ شمٗمٜمٞم٤من أسمدا وٓ شمٌٞمدان, وأن اهلل ظمٚمؼ اجلٜم٦م       

ومٛمـ آُمـ وقمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت أدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م سمٗمْمٚمف, وُمـ . ىمٌؾ اخلٚمؼ, وظمٚمؼ هلام أهالرواًمٜم٤م

واًمِمٗم٤مقم٦م اًمتل ادظمره٤م . واحلقض اًمذي أيمرم اهلل شمٕم٤ممم سمف ٟمٌٞمف. يمٗمر ُمٜمٝمؿ أدظمٚمف اًمٜم٤مر سمٕمدًمف

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ: قمـ اجلٜم٦م ًم٘مقًمف.ًمف طمؼ, يمام صم٧ٌم ذم إظم٤ٌمر

 چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    

: افػرؿة افـاجقة- 4

واًمٕمٛمؾ واًمًٚمقك  وصح٤مسمتف ذم اًمٕمٚمؿ  آُمتداد اًمّمحٞمح عمٜمٝم٩م اًمٜمٌل : مـفجفا هق 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   چ:ىم٤مل شمٕم٤ممم,وآقمت٘م٤مد

 

 1/332,   م1973-  سمػموت - دار اجلٞمؾ , ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد: إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم, ٓسمـ اًم٘مٞمؿ, حت٘مٞمؼ   ()

. 60 , ص, اًم٘مًؿ اًمث٤ميناًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م   ()

 133:آي٦م,   ؾمقرة آل قمٛمران   ()
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  چ  ڈ   ژ  ژڈڌ  ڎ  ڎ

 

اًمذي رواه قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ,    ُم٠مظمقذة ُمـ طمدي٨م اًمرؾمقلو افتسؿقة بافػرؿة افـاجقة

اِئٞمَؾ أِ  », ريض اهلل قمٜمٝمام ٦ًم شمٗمرىم٧م نَّ سَمٜمِل إِْهَ ٌِْٕملَم ُِمٚمَّ تِل قمغمشمٗمؽمقوَ , قمغم صمِٜمَْتلْمِ َوؾَم   صمالث ُأُمَّ

٦مً  ٌِْٕملَم ُِمٚمَّ ٦ًم َوا,َوؾَم  ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف :  ىم٤مل, وَل اهللَِّــ ي٤م َرُس وُمـ هل  ىم٤مًمقا :ةً طمد يمٚمٝمؿ ذم اًمٜم٤َّمِر إٓ ُِمٚمَّ

   شَوَأْصَح٤ميِب 

 ُمٌٜمٞم٦م قمغم اإليامن اًمّم٤مدق سم٤مهلل, وُمالئٙمتف, ويمتٌف, ورؾمٚمف, واًمٞمقم  :ظؼقدة افػرؿة افـاجقة 

أظمر, وسم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه وُم٤م يتٌع هذه إصقل ويدظمؾ ومٞمٝم٤م, وُم٤م يتٗمرع ُمٜمٝم٤م, ومجٞمع ُم٤م 

 . أظمؼم اهلل سمف, وُم٤م أظمؼم سمف رؾمقًمف

 :ذـره  افسؾػبعض ما وهل  مـ اظتؼادات  ومما ذـره افـاطؿ 

 .آقمت٘م٤مد اجل٤مزم سم٠من اهلل واطمد ٓ ذيؽ ًمف, وٓ ُمثٞمؾ ًمف وٓ يٕمجزه رء, وٓ إًمف همػمه  -1

 .آقمت٘م٤مد اجل٤مزم سم٠من هلل إؾمامء احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمال -2

ُمـ همػم حتريػ  , إصم٤ٌمت ُم٤م أصمٌتف اهلل ًمٜمٗمًف ُمـ إؾمامء واًمّمٗم٤مت, أو أصمٌتف ًمف رؾمقًمف  -3

. وٓ شمٕمٓمٞمؾ وٓ متثٞمؾ وٓ شمٙمٞمٞمػ

 اإليامن سم٤معمالئٙم٦م واًمٜمٌٞملم واًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م قمغم اعمرؾمٚملم -4

وأن اهلل ظمٚمؼ اخلٚمؼ سمٕمٚمؿ, وىمدر هلؿ ,  آقمت٘م٤مد اجل٤مزم سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه ُمـ اهلل شمٕم٤ممم -5

وضب هلؿ آضم٤مٓ, ومل خْيَػ قمٚمٞمف رء ىمٌؾ أن خيٚم٘مٝمؿ, وقمٚمؿ ُم٤م هؿ قم٤مُمٚمقن ىمٌؾ أن ,أىمدارا 

وُمِمٞمئتف . وهن٤مهؿ قمـ ُمٕمّمٞمتف, ويمؾ رء جيري سمت٘مديره وُمِمٞمئتف,, وأُمرهؿ سمٓم٤مقمتفخيٚم٘مٝمؿ

 . وُم٤ممل يِم٠ممل يٙمـ,شمٜمٗمذ, ومام ؿم٤مء يم٤من 

 قمغم  آقمت٘م٤مد اجلــ٤مزم سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل, أٟمزًمف قمغم رؾمقًمف وطمٞمــ٤ًم, وصدىمف اعم١مُمــٜمقن -6

٤م ذًمؽ . طم٘مًّ

 

 69: آي٦م,   ؾمقرة  اًمٜم٤ًمء  ()

, دار إطمٞم٤مء اًمؽماث نيأمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمر: , حت٘مٞمؼ,  عمحٛمد سمـ قمٞمًك أسمققمٞمًك اًمؽمُمذي اًمًٚمٛملؾمٜمـ اًمؽمُمذي   ()

.    5/26, , سمػموتاًمٕمريب
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 واًمٕمـــرض, اإليامن سم٤مًمٞمــقم أظمر وسم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت, وضمزاء إقمـامل يقم اًم٘مٞمــ٤مُم٦م -7

 .وىمراءة اًمٙمت٤مب واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب واًمٍماط واعمٞمزان, واحل٤ًمب 

  آقمت٘م٤مد اجل٤مزم سم٠من اعم١مُمٜملم يرون رهبؿ ذم اجلٜم٦م يمام ٟمٓمؼ سمذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, ىم٤مل -8

  چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ         چ 

.  واًمٕمٛمؾ سم٤مجلقارح وإريم٤من, واًمتّمديؼ سم٤مجلٜم٤من,اإليامن هق اإلىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن -9

 إذار  اإليامن سم٠من أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ خيٚمدون ذم اًمٜم٤م -10

همٗمر هلؿ  اءــــوهؿ ُمقطمدون, وإن مل يٙمقٟمقا شم٤مئٌلم, وهؿ ذم ُمِمٞمئ٦م اهلل وطمٙمٛمف, إن ش ُم٤مشمقا

  ۓ  ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  وقمٗم٤م قمٜمٝمؿ سمٗمْمٚمف, يمام ذيمر 

 صمؿ خيرضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ,  وإن ؿم٤مء قمذهبؿ ذم اًمٜم٤مر سمٕمدًمف چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   

. سمرمحتف وؿمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم ُمـ أهؾ ـم٤مقمتف صمؿ يدظمٚمٝمؿ ضمٜمتف

ًٓ ٕيب سمٙمر اًمّمديؼ  اهلل ول ــٓوم٦م سمٕمد رسـاإليامن سم٠من اًمخ -11  هـًٓ لــشمٗميض   أوَّ

 , صمؿ ًمٕمكم سمـ , صمؿ ًمٕمثامن سمـ قمٗم٤من  وشم٘مدياًم قمغم مجٞمع إُم٦م, صمؿ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

.   وهؿ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون وإئٛم٦م اعمٝمديقن . أيب ـم٤مًم٥م

 : افػرق افتل رد ظؾقفا-5

وُمـ اًمٗمرق اًمتل  ,  ذم  اعمٜمٔمقُم٦م قمدد ُمـ اًمٗمرق اًمتل رد قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مفمؿ ذم سمٕمض ُمٕمت٘مداهتؿ

: رد قمٚمٞمٝم٤م

 :  اجلفؿقة-1

آؾمتٓم٤مقم٤مت وأٟمٙمر  , إقمامل إمم وآوٓمرار سم٤مإلضم٤ٌمر, ىم٤مل   ضمٝمؿ سمـ صٗمقانأشم٤ٌمع

 هق اعمٕمروم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم اإليامن أن, وزقمؿ أيْم٤م   اجلٜم٦م واًمٜم٤مر شمٌٞمدان وشمٗمٜمٞم٤منأن, وزقمؿ  يمٚمٝم٤م

 وإٟمام,   همػم اهلل شمٕم٤مممٕطمد وٓ قمٛمؾ ٓ ومٕمؾ:  , وىم٤مل وم٘مط ن اًمٙمٗمر هق اجلٝمؾ سمفأ, و وم٘مط

  . زاًم٧م اًمِمٛمس ودارت اًمرطمك:   اعمخٚمقىملم قمغم اعمج٤مز يمام ي٘م٤ملإمم إقماملشمٜم٥ًم 

 

 23 -22: أيتلم,   ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م  ()

.    48: أي٦م,   ؾمقرة اًمٜم٤ًمء  ()

قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي أسمق ُمٜمّمقر , دار أوم٤مق اجلديدة : اًمٗمرق سملم اًمٗمرق وسمٞم٤من اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م , شم٠مًمٞمػ    ()

= 
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 :افؽرامقة-2

 وأطمدث حمٛمد ,يم٤من أسمقه حيٗمظ اًمٙمرم وم٘مٞمؾ ًمف يمرام, سمـ يمرام    ٟم٦ًٌم إمم أيب قمٌد اهلل حمٛمد       

 , ومٞم٘م٤مل ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يمراُمل  ,ُمذه٤ٌم شمٌٕمف قمٚمٞمف قم٤ممل ٓ حُيَّمقن سمٜمٞم٤ًمسمقر وهراة وٟمقاطمٞمٝم٤م

 وُمـ ُمذهٌف أن اهلل شمٕم٤ممم ضمًؿ , ويم٤من ئمٝمر اًمزهد واًمت٘مِمػ ,وًمف ُمذه٥م ُمِمٝمقر ذم اًمتِمٌٞمف

 وأٟمف ذم ُمٙم٤من خمّمقص مم٤مس ًمٕمرؿمف ُمـ , مم٤م يتٕم٤ممم اهلل قمٜمف ُمـ ضمًؿ وضمقهر,إمم همػم ذًمؽ

.ومقىمف وُم٤مت ؾمٜم٦م مخس ومخًلم وُم٤مئتلم

  : افؼرامطة-3

وهلؿ ,محدان سمـ ىمرُمط اؾمٛمف , وىمٞمؾ  ىِمْرُِمط:  ٟمًٌتٝمؿ إمم رضمؾ ُمـ ؾمقاد اًمٙمقوم٦م ي٘م٤مل ًمف            

, ذم شم٠مويؾ إؾمامء احلًٜمك يمٚمٝم٤م أو ٟمٗمٞمٝم٤م قمـ اهلل قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٜمزيف ًمف قمٜمٝم٤م  ُمذه٥م ُمذُمقم

 ويم٤مٟمقا ىمد فمٝمروا ذم ؾمٜم٦م , ودقمقى أن إـمالىمٝم٤م قمٚمٞمف ي٘متيض اًمتِمٌٞمف ,وحت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد سمذًمؽ

 .  إطمدى وصمامٟملم وُم٤مئتلم ذم ظمالوم٦م اعمٕمتْمد سم٤مهلل

 : افؽالبقة-4

 ٓ يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مدرة ,أن اًم٘مرآن ُمٕمٜمك ىم٤مئؿ سم٤مًمٜمٗمس" وُمذهٌٝمؿ ي٘مقم قمغم,        ٟم٦ًٌم ٓسمـ يمالب

 و أٟمف ٓ يًٛمع قمغم احل٘مٞم٘م٦م و احلروف , و أٟمف ٓزم ًمذات اًمرب يمٚمزوم احلٞم٤مة و اًمٕمٚمؿ,و اعمِمٞمئ٦م 

 
= 

 1/199 , 2:م , ط 1977, سمػموت , 

وهق ُمـ ؾمجًت٤من وضم٤مور سمٛمٙم٦م مخس ؾمٜملم وورد ٟمٞم٤ًمسمقر ومحًٌف ـم٤مهر سمـ قمٌد اهلل سمـ ـم٤مهر ومٚمام أـمٚمؼ اٟمٍمف إمم    ()

اًمِم٤مم صمؿ قم٤مد إمم ٟمٞم٤ًمسمقر ومحًٌف حمٛمد سمـ ـم٤مهر سمـ قمٌد اهلل صمؿ ظمرج ُمـ ٟمٞم٤ًمسمقر ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم وُم٤مئتلم وم٤مٟمت٘مؾ 

. إمم سمٞم٧م اعم٘مدس وأىم٤مم سمف إمم أن ُم٤مت 

دار : أسمق احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙمرم حمٛمد سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمين اجلزري, دار اًمٜمنم: اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إٟم٤ًمب, شم٠مًمٞمػ:يٜمٔمر   ()

 3/89م 1980- هـ 1400- سمػموت - ص٤مدر 

: , حت٘مٞمؼأسمقاًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ظمٚمٙم٤من: , شم٠مًمٞمػوومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من   ()

 3/28,   اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إٟم٤ًمب,   4/335, ًمٌٜم٤مندار اًمث٘م٤موم٦م: , دار اًمٜمنمإطم٤ًمن قم٤ٌمس

, , يٕمد ُمـ ُمٕم٤مريض اعمٕمتزًم٦مإُم٤مم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٙمالسمٞم٦م,   حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد  يمالب اًم٘مٓم٤من اًمٌٍميوهق أب   ()

= 
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 , و اًمٜمٝمل ,إُمر:و هل أرسمٕم٦م ُمٕم٤من ذم ٟمٗمًف , و إصقات طمٙم٤مي٦م ًمف داًم٦م قمٚمٞمف و هل خمٚمقىم٦م

 وذًمؽ اعمٕمٜمك هق اعمتٚمق , ومٝمل أٟمقاع ًمذًمؽ اعمٕمٜمك اًم٘مديؿ اًمذي ٓ يًٛمع, و آؾمتٗمٝم٤مم,اخلؼمو

 . " وإصقات واحلروف  هل شمالوة اًمٕم٤ٌمد وهل خمٚمقىم٦م, وهق همػم خمٚمقق,اعم٘مروء

:  آحتادية-5

شمٕم٤ممم اهلل -إن اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق ُمتحدان ذم ذات واطمدة :  أصح٤مب آحت٤مد اًمذيـ ي٘مقًمقن 

 . إن يمؾ ُمتٙمٚمؿ ذم اًمقضمقد هق اهلل:  وهلذا ي٘مقًمقن,- قمـ ذًمؽ قمٚمًقا يمٌػًما

 :احلؾقفقة-6

 أصح٤مب هذا اعمذه٥م يرون أن اهلل طم٤مّل سمذاشمف ذم يمؾ ضمزء , سمحٞم٨م ٓ خيٚمق ُمٜمف ُمٙم٤من , 

إن اًمٕم٤ممل ضمًؿ يمٌػم , واهلل شمٕم٤ممم : ويِمٌٝمقٟمف شمٕم٤ممم سم٤مهلقاء اًمذي يٛمأل اخلالء , وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل 

  .هق اًمروح ذم هذا اجلًؿ , شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقًمقن

: آؿساكقة-7

ومٝم١مٓء زقمٛمقا أن احلروف اًمتل شمريم٥م , وهؿ اًم٤ًمعمٞم٦م,  ٟم٦ًٌم إمم ُمذهٌٝمؿ اًم٘م٤مئؾ سم٤مٓىمؽمان 

 . , وأن أًمٗم٤مفمف وُمٕم٤مٟمٞمف ُم٘مؽمٟم٦م سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ُمٜمٝم٤م اًم٘مرآن ىمد اىمؽمن سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ذم إزل

).  ُمـ أئٛم٦م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ىم٤مل إن وضمقد هذه اًمٙمٚمامت همػم ذواهت٤م()ويٕمد  اًمزاهمقين  ) 

  :افراؾضة-8

 
= 

 2/368شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب , وم١ماد ؾمزيملم: يٜمٔمر .م854-هـ 240شمقذم ؾمٜم٦م

,   قمٛمر سمـ حمٛمقد أسمق قمٛمر: طم٤مومظ سمـ أمحد طمٙمٛمل, حت٘مٞمؼ: ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل, شم٠مًمٞمػ   ()

 ( 1/376),1: ط, 1990 - 1410- اًمدُم٤مم - دار اسمـ اًم٘مٞمؿ : دار اًمٜمنم

وًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝم٤م ,ذم ٟمًٌف اظمتالف, اًمزاهمقين أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٍم اًمزاهمقين اًمٗم٘مٞمف اعمحدث اًمقاقمظ   ()

ينى قمٌد : يقؾمػ سمـ طمًـ سمـ أمحد سمـ طمًـ قمٌد اهل٤مدي اًمدُمِم٘مل, حت٘مٞمؼ:  ُمٕمجؿ اًمٙمت٥م, شم٠مًمٞمػ"اإلىمٜم٤مع ذم اًمٗم٘مف 

 72ص (م1989/ هـ1409- ُمٍم - ُمٙمت٦ٌم اسمـ ؾمٞمٜم٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  : دار اًمٜمنم)اًمٖمٜمل اًمٌنمي 

شمقوٞمح اعم٘م٤مصد . 1/117,   ًمٌٜم٤من,  سمػموت,   دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م,   عمحٛمد ظمٚمٞمؾ هراس,  ذح اًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞم٦م: يٜمٔمر  ()

دار ,   زهػم اًمِم٤مويش: أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٞمًك, حت٘مٞمؼ: وشمّمحٞمح اًم٘مقاقمد ذم ذح ىمّمٞمدة اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ, شم٠مًمٞمػ

 .1/288 ,3:, ط1406- سمػموت - اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل : اًمٜمنم
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 اؾمؿ جلامقم٦م "وهل,  سمٕم٨م ضمؼميؾ إمم قمكم وم٠مظمٓم٠م ضمؼميؾ وأشمك إمم حمٛمد أن اهلل بن واًم٘م٤مئؾ 

ويم٤من ؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝمؿ هبذا  ,  وذم أهؾ اًمٌٞم٧م- يمرم اهلل وضمٝمف-همٚمقا ذم قمكم  , ؿمٞمٕم٦م اًمرواومض

ومٚمام مل جيٌٝمؿ  اٟمٗمْمقا  , أهنؿ ـمٚمٌقا ُمـ زيد سمـ قمكم أن يتؼمأ ُمـ  أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام

ٟمص قمغم   وهؿ جمٛمٕمقن قمغم أن اًمٜمٌل, ومًٛمقا راومْم٦م , رومْمٜمل ه١مٓء:  وم٘م٤مل , قمٜمف

 اًمّمح٤مسم٦م وٚمقا سمؽميمٝمؿ أيمثر وان وأقمٚمٜمففمٝمر ذًمؽ أاؾمتخالف قمغم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سم٤مؾمٛمف و

  . "    اًمٜمٌل ةآىمتداء سمف سمٕمد ووم٤م

 :افػالشػة- 9

 و هؿ اًمذيـ حيٙمل اسمـ ؾمٞمٜم٤م و اًمٗم٤مرايب و اًمٓمقد ىمقهلؿ إن يمالم ,أشم٤ٌمع أرؾمٓمق           هؿ 

 وم٠موضم٥م هل٤م ,اهلل ومٞمض وم٤مض ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل قمغم اًمٜمٗمقس اًمٗم٤موٚم٦م اًمزيمٞم٦م سمح٥ًم اؾمتٕمداده٤م

 هلذه اًمٜمٗمقس قمٜمدهؿ صمالث و,ذًمؽ اًمٗمٞمض شمّمقرات و شمّمدي٘م٤مت سمح٥ًم ُم٤م ىمٌٚمتف ُمٜمف 

 هومتدرك سم٘مقة شمّمقره٤م ُمـ اعمٕم٤مين ُم٤م يٕمجز قمـ , و ىمقة اًمتٕمٌػم, و ىمقة اًمتخٞمؾ,ىمقة اًمتّمقر:ىمقى

 ومتتّمقر اعمٕم٘مقل صقًرا ٟمقراٟمٞم٦م , و شمدرك سم٘مقة ختٞمٚمٝم٤م ؿمٙمؾ اعمٕم٘مقل ذم صقرة اعمحًقس,همػمه٤م

إٟمام ووٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف ذم اخل٤مرج ,  و هق قمٜمدهؿ يمالم اهلل ,خت٤مـمٌٝم٤م و شمٙمٚمٛمٝم٤م سمٙمالم شمًٛمٕمف أذان

ىم٤مًمقا و رسمام ىمقي٧م هذه اًم٘مقة قمغم إؾمامع ذًمؽ اخلٓم٤مب , ذًمؽ يمٚمف ُمـ اًم٘مقة اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمقمهٞم٦م 

       و يمؾ ,ومػمى اعمالئٙم٦م و يًٛمع ظمٓم٤مهبؿ , و شمِمٙمٞمؾ شمٚمؽ اًمّمقرة اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٕملم اًمرائل ,ًمٖمػمه٤م 

 شمفـــُمالئؽو ومٝمذا أصؾ ه١مٓء ذم إصم٤ٌمت يمالم اًمرب ,ذًمؽ ُمـ اًمقهؿ و اخلٞم٤مل ٓ ذم اخل٤مرج

  و إصؾ اًمذي ىم٤مدهؿ إمم هذا قمدم اإلىمرار سم٤مًمرب اًمذي قمّروم٧ْم سمف اًمرؾمؾ , و رؾمٚمف و أٟمٌٞم٤مئف

 ومقق قمرؿمف اًمٗمٕم٤مل عم٤م يريد , وهق اًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمًف اعم٤ٌميـ خلٚم٘مف اًمٕم٤مزم ومقق ؾمٛمقاشمف,و دقم٧م إًمٞمف

 اًمٕم٤ممل سمجٛمٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ومٝمؿ أٟمٙمروا ذًمؽ ,سم٘مدرشمف و ُمِمٞمئتف

 وىم٤مًمقا سم٘مدم اًمّم٤مٟمع ,ن صٜمٕمف ىمديؿ ُمٕمفأوًمٙمٜمٝمؿ زقمٛمقا ,أىمروا سمّم٤مٟمع ىمديؿ "و.يمٚمف

 

ُمٙمت٦ٌم : اهري أسمق حمٛمد, دار اًمٜمنمظقمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم ال: اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ, شم٠مًمٞمػ: يٜمٔمر   ()

,  ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم, ًمٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري أسمق احلًـ,  1/108, اًم٘م٤مهرة- اخل٤مٟمجل 

 1/16اًمث٤مًمث٦م, : سمػموت, اًمٓمٌٕم٦م- هٚمٛمقت ريؽم , دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب : حت٘مٞمؼ

 375-1/374ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل   ()
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 سمؾ مل يزل ,إٟمٙم٤مر سمدء اخلٚمؼ وإقم٤مدشمف, ومٝمذا اًمٕم٤ممل ًمٞمس ًمف أول: هتؿ وُمـ قم٘مٞمد "  ,واعمّمٜمقع

, وًمٞمس قمٜمدهؿ قم٘مٞمدة   اًمقضمقد  وٓ يٛمٙمـ أن يٕمدم ُمـ, ومٚمؿ يًٌؼ سمٕمدم,ٟمقع اإلٟم٤ًمن هٙمذا

. اًمٞمقم أظمر وطمنم إضم٤ًمد

 :ادعتزفة-10

 اًمٌٍمي جمٚمس احلًـ , هـ131اعمتقرم ؾمٜم٦م , ؾمٛمقا سمذًمؽ ٓقمتزال واصؾ سمـ قمٓم٤مء 

وأظمذ ي٘مرر  , وم٘مد ضمٕمٚمف واصؾ ذم  ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم , ٓظمتالومٝمام ذم طمٙمؿ ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة

 وُمـ قم٘م٤مئدهؿ إٟمٙم٤مر مجٞمع صٗم٤مت اهلل , واًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن حمدث , وأن اهلل ٓ يرى , ُمذهٌف

 :آقمت٘م٤مد ُمـ اعمٕمتزًم٦م ـم٤مئٗم٦م يٕمؿ ذيال ذم أظمرة , وشمّمؾ ومرىمٝمؿ إمم طمقازم قمنميـ ومرىم٦م

  ةـاًم٘مديؿ اًمّمٗم٤مت اووٟمػ ,هــذات وصػ أظمص واًم٘مدم م,ـىمدي شمٕم٤ممم اهلل أنـب اًم٘مقل            

 صٗم٤مت هل : وطمٞم٤مة وىمدرة سمٕمٚمؿ ٓ سمذاشمف, طمّل  سمذاشمف, ىم٤مدر سمذاشمف, قم٤ممل هق: وم٘م٤مًمقا أصاًل:

 ًمِم٤مريمتف اًمقصػ: أظمص هق اًمذي اًم٘مدم ذم اًمّمٗم٤مت ؿم٤مريمتف ًمق ٕٟمف سمف: ىم٤مئٛم٦م وُمٕم٤من ىمديٛم٦م,

 ذم أُمث٤مًمف يمت٥م ,وصقت طمرف وهق حمؾ, ذم خمٚمقق حمدث يمالُمف أن قمغم واشمٗم٘مقا. اإلهلٞم٦م ذم

 سمذاشمف: ىم٤مئٛم٦م ُمٕم٤مين ًمٞم٧ًم واًمٌٍم واًمًٛمع  اإلرادة أن قمغم واشمٗم٘مقا , قمٜمف طمٙم٤مي٤مت اعمّم٤مطمػ

 ذم سم٤مٕسمّم٤مر شمٕم٤ممم اهلل رؤي٦م ٟمٗمل قمغم واشمٗم٘مقا , ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وحم٤مُمؾ وضمقده٤م, وضمقه ذم اظمتٚمٗمقا ًمٙمـ

 وهق ىم٤مئؿ ,صقات وطمروفأٟمف ُم١مًمػ ُمـ أ و, واعمٕمتزًم٦م ىم٤مًمقا سمحدوث يمالُمف.اًم٘مرار دار

 يم٤مًمٚمقح ,أٟمف ُمقضمد ًمتٚمؽ احلروف وإصقات ذم اجلًؿ:  وُمٕمٜمك يمقٟمف ُمتٙمٚماًم قمٜمدهؿ ,سمٖمػمه

ومٝمؿ ُمٜمٕمقا أن , يمِمجرة ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ,و همػمه٤مأ  اًمٜمٌل  أوو يمجؼميؾأ,اعمحٗمقظ 

. اعم١مًمػ ُمـ احلروف وإصقات صٗم٦م هلل شمٕم٤ممم ىمديٛم٦م

:   إصاظرة-  11

وًمد سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م - رمحف اهلل - ومرىم٦م شمٜمت٥ًم إمم اإلُم٤مم أيب احلًـ إؿمٕمري 

 

 1/346اًمٗمرق سملم اًمٗمرق : يٜمٔمر    ()

 2/359شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب, وم١ماد ؾمزيملم   ()

 ( 95) , اًمٗمرق سملم اًمٗمرق ص  ( 235 / 1) ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم : اٟمٔمر    ()

  2/288ٓسمـ قمٞمًك:شمقوٞمح اعم٘م٤مصد وشمّمحٞمح اًم٘مقاقمد ذم ذح ىمّمٞمدة اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  ()
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ُمالزُم٤م ًمزوج أُمف ؿمٞمخ -  رمحف اهلل –وقم٤مش . هـ 324 وؾمٙمـ سمٖمداد وشمقذم هب٤م ؾمٜم٦م ,هـ260

, وص٤مر ُمـ أئٛمتف ودقم٤مشمف , اعمٕمتزًم٦م ذم زُمٜمف أيب قمكم اجل٤ٌمئل, ومٕمٜمف أظمذ آقمتزال طمتك شمٌحر ومٞمف

 اًمًٜم٦م أهؾ اعمّمٜمٗم٤مت اًمٙمثػمة سمٕمد رضمققمف قمـ ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م ذم ٟمٍمة  ص٤مطم٥م  وهق 

 و رؾم٤مئؾ اًمثٖمر وهمػم ,اإلؾمالُمٞملم وُم٘م٤مٓت , يم٤مإلسم٤مٟم٦م ذم أصقل اًمدي٤مٟم٦م, احلدي٨موأصح٤مب

ًّٓ ذم ُمّمحػ أو ,و ىمٚم٥م أيمالُمف شمٕم٤ممم ًمٞمس ىم٤مئاًم سمٚم٤ًمن أن : وُمـ أىمقاهلؿ ,  ذًمؽ وٓ طم٤م

واطمؽماًزا ,ن يم٤من اعمراد هق اًمٚمٗمٔمل رقم٤مي٦م ًمألدب إو,اًم٘مقل سمحدوث يمالُمف  ـمالقإًمقح وُمٜمع 

. مم طمدوث اًمٙمالم إززم إقمـ ذه٤مب اًمقهؿ 

: ةاحلاـؿل- 

 قمكم اعمٜمّمقر سمـ أيب اعمٜمّمقر ٟمزار سمـ وأبٓهلٞم٦مإهؿ ؿمٞمٕم٦م احل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمدي اعمٕمت٘مدون ومٞمف             

 ٕٟمف ريم٥م ًمٞماًل وُمٕمف : ىم٤مًمقا سمرضمٕمتف, ٟم٥ًم إًمٞمف ـم٤مئٗم٦م,ُمٕمد اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕمٚمقي ص٤مطم٥م ُمٍم

 ومرأوا صمٞم٤مسمف ,ومريم٥م ظمقاصف ذم ـمٚمٌف, وم٠مقم٤مدمه٤م وُم٣م إمم طمٚمقان ومٚمؿ يٕمرف ًمف ظمؼم,ريم٤مسمٞم٤من

وىمد ضمرطم٧م يداه ومل يٕمٚمٛمقا ُم٤م وراء ذًمؽ ,ورأوا مح٤مره سمنضمف وجل٤مُمف , ذىمل طمٚمقان 

٤م ,يٛمٚمؽ إرض ومٝمؿ احل٤ميمٛمٞم٦م,ومذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم أٟمف ىمد هم٤مب وؾمٞمٕمقد ًً  ويم٤مٟم٧م ظمالومتف مخ

  " وقمدم ؾمٜم٦م إطمدى قمنمة وأرسمٕمامئ٦م ويم٤من يمثػم اًمتخٚمٞمط ذم وٓيتف ,وقمنميـ ؾمٜم٦م وأي٤مًُم٤م

 :اخلقارج -13

 وجيٛمٕمٝمؿ , هـ 37 قم٤مم  ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اعم١مُمٜملم أُمػم قمغم ظمرضمقا اًمذيـ هؿ                   

 اًمٙمٌػمة ُمرشمٙم٥م شمٙمٗمػم قمغم أمجٕمقا يمام , -قمٜمٝمام اهلل ريض - وقمكم قمثامن ُمـ سم٤مًمتؼمي اًم٘مقل

 أؾمامئٝمؿ وُمـ , ومرىم٦م قمنميـ ٟمحق قمغم اومؽمىمقا وىمد , قمٚمٞمٝم٤م ُمٍما ُم٤مت إذا اًمٜم٤مر ذم وختٚمٞمده

  احلروري٦م أيْم٤م

 

 1/507قمٞمًك ٓسمـ :شمقوٞمح اعم٘م٤مصد وشمّمحٞمح اًم٘مقاقمد ذم ذح ىمّمٞمدة اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ    ()

 . 1/332اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إٟم٤ًمب   : ()

,  حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أيب سمٙمر أمحد اًمِمٝمرؾمت٤مين: , و اعمٚمؾ واًمٜمحؾ, شم٠مًمٞمػ ( 167 / 1 )ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم : يٜمٔمر  ()

 ( 114 / 1 ) هـ1404 –سمػموت - دار اعمٕمروم٦م : دار اًمٜمنم,  حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين: حت٘مٞمؼ
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: اعمرضمئ٦م- 14  

 واعمرضمكء ُمـ ي١مظمر اًمٕمٛمؾ ,أظمذ اًمٚمٗمظ ُمـ اإلرضم٤مء وهق اًمت٠مظمػم,هؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًم٘مدري٦م        

 وسمجٛمٞمع ,وسمرؾمٚمف سم٤مهلل اعمٕمروم٦م هق سم٤مهلل اإليامن أنوُمذهٌٝمؿ ي٘مقم قمغم  , قمـ اًمتقطمٞمد ذم اإليامن 

 واعمح٦ٌم سم٤مًم٘مٚم٥م واخلْمقع سم٤مًمٚم٤ًمن اإلىمرار ُمـ اعمٕمروم٦م ؾمقى ُم٤م وأن,  وم٘مط اهلل قمٜمد ُمـ ضم٤مء ُم٤م

 اًمٙمٗمر أن وزقمٛمقا سم٢ميامن, ومٚمٞمس سم٤مجلقارح واًمٕمٛمؾ ُمٜمٝمام واخلقف هلام واًمتٕمٔمٞمؿ وًمرؾمقًمف هلل

 () .وأوٚمف وأسمٕمده ُمـ اهلدى, سم٨م إىم٤مويؾأخ هق اعمرضمئ٦م ىمقل و, سمف اجلٝمؾ هق سم٤مهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمػموت - دار اعمٕمروم٦م : دار اًمٜمنم, حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل: حمٛمد سمـ أيب يٕمغم أسمق احلًلم, حت٘مٞمؼ: ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م, شم٠مًمٞمػ  ()
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   : االشتقاق والمشتقات: ثالًثا

 هق قم٤ٌمرة قمـ اؾمتخراج ًمٗمظ ُمـ إذ ,  وٓ ؾمٞمام  إًمٗم٤مظ,   وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمٜمٛمق اًمٚمٖمقي

.   آظمرًمٗمظ

 صمؿ حُيٛمؾ قمٚمٞمف وُيِْمَتؼُّ ,اًمِملم واًم٘م٤مف أصٌؾ واطمٌد صحٞمح يدل قمغم اٟمّمداع ذم اًمٌمء»و

٤م:  شم٘مقل,  ُمٜمف قمغم ُمٕمٜمك آؾمتٕم٤مرة ُف ؿم٘مًّ .    شإذا َصَدقْمتف ؿم٘م٘م٧م اًمٌمء أؿم٘مُّ

وإظمُذ ذم اًمٙمالم وذم اخلّمقُم٦م يٛمٞمٜم٤ًم ,  أظْمُذ ؿِمؼِّ اًمٌمء»:  وهق,  وُمٜمف آؿمت٘م٤مق 

 ًٓ   .   شوؿمام

ٟمزع ًمٗمظ ُمـ آظمر »:  ومٝمق قمٜمد قمٚمامء اًمٚمٖم٦م,  آصٓمالطمل ُمٕمٜم٤مهأُم٤م ,  قم٤ممه القمٜم٤مسم٤مًمٜم٦ًٌم مل هذا

٤ًٌم  .  ش وُمٖم٤ميرهتام ذم اًمّمٞمٖم٦م,سمنمط ُمٜم٤مؾمٌتٝمام ُمٕمٜمك وشمريمٞم

 , ًمٗمًٔم٤م وُمٕمٜمك, وم٠مي يمٚمٛم٦م شمتّمؾ سمٙمٚمٛم٦م أظمرى,  أوؾمع دائرة ُمـ آؿمت٘م٤مق اًمٍمذم وهق 

 .إطمدامه٤م ُمِمت٘م٦م ُمـ إظمرى:  ىمٞمؾ

وهق ,  وآؿمت٘م٤مق اًمٚمٖمقي ًمٞمس ًمف وقاسمط و ٓ ُم٘م٤ميٞمس وٓ أطمٙم٤مم سومٞم٦م أو ٟمحقي٦م

- ضب ُمـ اًمٌح٨م ذم اًمٕمالىم٦م سملم اًمٙمٚمامت اعمتٗم٘م٦م ذم احلروف إصقل ؾمقاء احتد شمرشمٞمٌٝم٤م 

وشمدظمؾ اًمّمٗم٤مت اعمٜمت٘مٚم٦م إمم ,  أو اظمتٚمػ ومٞمًٛمك اًمٙمٌػم أو إيمؼم- ومٞمًٛمك اًمّمٖمػم أو إصٖمر

  .أؾمامء اًمذوات و إقمٞم٤من ذم آؿمت٘م٤مق اًمّمٖمػم

:ٕهن٤م ُمٕمدوًم٦م  صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م يدظمؾ ومٞمف و,  اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ:  اعمِمت٘م٤مت قمٜمد اًمٍمومٞملم ؾمٌٕم٦م و 

 

, دار اجلٞمؾ) قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون: أيب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م, حت٘مٞمؼ: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م, شم٠مًمٞمػ   ()

 . (ؿمؼ) , (2: , طم1999- هـ 1420, , ًمٌٜم٤منسمػموت

.  (ؿمؼ), (, سمػموتُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م), حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط, شم٠مًمٞمػ   ()

, , سمػموتدار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب) إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري: , حت٘مٞمؼقمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين: اًمتٕمريٗم٤مت, شم٠مًمٞمػ   ()

.  43, ص(1: , طهـ1405



 

 

 

34 

 

 

,  واؾمؿ اعمٙم٤من,  واؾمؿ اًمزُم٤من,  , واؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ , واًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م , واؾمؿ اعمٗمٕمقلقمـ وم٤مقمؾ

 .ٕهنؿ ٓ يِمؽمـمقن ومٞمٝم٤م حتٛمٚمٝم٤م ًمٚمْمٛمػم:  واؾمؿ أًم٦م

 

 اعمِمتؼ قمٜمد اًمٜمح٤مة و(())ُم٤م أظمذ ُمـ اعمّمدر ًمٞمدل قمغم طمدث وص٤مطمٌف:  قمٚمامء اًمٜمحقوقمٜمد 

,  , واؾمؿ أًم٦م , واؾمؿ اعمٙم٤من اؾمؿ اًمزُم٤من:  وًمٞم٧ًم يمذًمؽ اًمثالصم٦م ,يٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ

 طمٙمؿ اعمِمت٘م٤مت إظمرى ى وٓ شمٕمط ,ومٝمل قمٜمدهؿ ُمـ اجلقاُمد ومال شمرومع اًمْمٛمػم وٓ همػمه

 , ومٞم٘مٍموٟمف قمغم ُم٤م  -, واؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ , واًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م , واؾمؿ اعمٗمٕمقل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ--

 ., أو وٛمػم ُمًتؽم  وٛمػم سم٤مرزذم يٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ ذم اًمٔم٤مهر أو

 

 

 3/114, اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م ًمٚمؽماث, حمٛمد قمٌداحلٛمٞمدقمٌداحلٛمٞمد اًمًٞمد: حت٘مٞمؼ: ذح إؿمٛمقين   ()
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:  اٟمت٘م٤مل اًمّمٗم٤مت وإؾمامء: راسمًٕم٤م    :  اٟمت٘م٤مل اًمّمٗم٤مت وإؾمامء: راسمًٕم٤م

ؾْمِٛمٞم٦َِّم اًمقصٗمٞم٦م سمٕمض إًمٗم٤مظ ُمـ ؾمتٕمامل آٟم٘مؾ ذم ىمد  ُي   ِٓ  اًمٌمء قمغم ذات ومتٓمٚمؼ,  إمَم ا

ـْ اًمقصٗمٞم٦م إصٚمٞم٦م ًمتٚمؽ إًمٗم٤مظُمع وىمد يٜمت٘مؾ سمٕمْمٝم٤م ُمـ آؾمٛمٞم٦م إمم ,  ىَمْٓمِع اًمٜمََّٔمِر قَم

: اًمقصٗمٞم٦م

: اٟمت٘م٤مل اًمّمٗم٤مت إمم إؾمامء ذم- أ : اٟمت٘م٤مل اًمّمٗم٤مت إمم إؾمامء ذم- أ

 :إظالمـ1

 ءإؾمام ًم٦مـُمٕم٤مم , وشمٕم٤مُمؾأصـٚمٝم٤م أطمد اعمِمـــت٘م٤متو ىمد شم٠ميت سمٕمض إقمالم         

حتٛمٚمٝم٤م     ذم دًٓمتٝم٤م  قمغم ذات , وشمٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾمامء ٟمحقًي٤م ذم قمدم اجل٤مُمدة

.  ًمٚمْمٛمػم , أو ذم ٟمّمٌٝم٤م اعمٗمٕمقل 

طمًـ , ), وُمـ اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م يمـ (طم٤مرث , وطم٤مُمد)و شمٙمقن ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ يمـ             

 .(وأؾمٚمؿ,  أمحد ) اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ يمـ وُمـ,  (حمٛمد) ُمـ اؾمؿ اعمٗمٕمقل يمـو,  (وؾمٕمٞمد

: أشامء إظقان وإجـاس- 2

 .ُمًٌقط:وسم٤ًمط , ُمٕمٚمقم:قمٚمؿ ,  ُمٙمتقب :يمت٤مب: شمٙمثر ذم ُم٤ٌمطم٨م آؿمت٘م٤مق اًمٚمٖمقي ٟمحق       

شمٙمقن اؾمام  ًمٚمجٜم٦َّم أو ًمٚمَٗمْٕمَٚم٦م  (احلًٜمك):  ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمٜمت٘مٚم٦م ذم آؾمتٕمامل ًمالؾمٛمٞم٦مو 

 صمؿ قمقُمٚم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م ,ذم إصؾ صٗم٦م أٟمثك  إطمًـ: واحلًٜمك »:  , ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر احلًٜم٦م

  ش وم٠مدظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م ٓم شمٕمريػ اجلٜمس ومٌٕمدت قمـ اًمقصٗمٞم٦م ومل شمتٌع ُمقصقومٝم٤م,اجلٜمس

 ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گژ:   ىم٤مل شمٕم٤ممم

:   ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ وُمٜمف 

قأى ؾَمُٞمْجَزى  259 ًُّ ـْ َيْٕمَٛمِؾ اًم  صْمَٚمَٝم٤ممِ َُم

 

ٜمَك َيُٗمْز سمِِجٜم٤َمنِ   ًْ  أو َيْٕمَٛمِؾ احُل

  

 

 

-هـ 1420,   ًمٌٜم٤من,   سمػموت,   ُم١مؾم٦ًم اًمت٤مريخ: دار اًمٜمنم,  حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر: شم٠مًمٞمػ: اًمتحرير واًمتٜمقير   ()

.  11/64,   1/ط,  م2000

.  88: , آي٦مؾمقرة اًمٙمٝمػ   ()
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 :ادصادر- 3

طمذف ييم٤مٕقمالم ف تـــصختصاُم٦م صمؿ ـــأصقهل٤م أوص٤مف ع ٟمجد أن سمٕمض اعمّم٤مدر ذم        

 ة ـــــاًمٖم٤مئ٦ٌم واخل٤مومٞم٦م واًمٕم٤مىم٦ٌم واًمٗم٤محت٦م واخل٤مشمؿ وُمـ ذًمؽ , ُمقصقومٝم٤م ًمٙمثرة شمداوهل٤م ذم يمالُمٝمؿ

 .واعمٗمتقن

ا- ب : : ل إؾمامء إمم اًمّمٗم٤مت ذمل إؾمامء إمم اًمّمٗم٤مت ذمااٟمتؼٟمتؼا- ب

  :افـسب -1

ٟمًٌتف   قمغم : ًمٞمدل  اؾمؿ حل٘متف ذم آظمره ي٤مٌء  ُمِمددة ُمٙمًقٌر ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م  هق:ؾمؿ اعمٜمًقبآ       

  شمٖمٞمػم ُمٕمٜمقي, و  سم٢مو٤موم٦م ي٤مء اًمٜم٥ًم شمٖمٞمػم ًمٗمٔملوم٤مٓؾمؿ اعمٜمًقب حل٘مف ,  ًمٚمٛمجرد ُمٜمٝم٤م

 ٕٟمف : ويٕمٛمؾ آؾمؿ اعمٜمًقب قمٛمؾ اًمقصػ ,, سمٕمد أن يم٤من اؾمام ضم٤مُمًدا سم٤ميمت٤ًمسمف اًمقصٗمٞم٦م

يٙمقن يم٤ًمئر اًمّمٗم٤مت ُمـ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واؾمؿ »:  , ىم٤مل اًمريض ُمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اؾمؿ اعمٗمٕمقل

, ومٞمحت٤مج إمم   ُمقصقوم٦م سمّمٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م,, وم٢منَّ يمال ُمٜمٝم٤م ذات همػم ُمٕمٞمٜم٦م اعمٗمٕمقل واًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م

ُمررت سمرضمٍؾ متٞمٛمل وسمرضمؾ ):  , ٟمحق , إُم٤م هق أو ُمتٕمٚم٘مف ُمقصقف خيّمص شمٚمؽ اًمذات

 وٓ يٕمٛمؾ ذم ,... , وذم اًمث٤مين ُمتٕمٚم٘مف : ومػمومع ذم إول وٛمػماعمقصقف (ُمٍمي مح٤مره

 . ش اعمٗمٕمقل سمف: إذ هق سمٛمٕمٜمك اًمالزم

    ذم رومٕمف يم٤معمِمتؼ اًمٕم٤مُمؾ , وُم٤م حل٘م٧م سمف ي٤مء اًمٜم٥ًم  ومٞم٤مء اًمٜم٥ًم حتقل آؾمؿ إمم صٗم٦م             

 . اًمٔم٤مهر واًمْمٛمػم اعمًتؽم

: ادصغر-2

,  دًٓمًٞم٤م وٟمحقًي٤م, ويٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمقصػ,  يٙمت٥ًم آؾمؿ ُمـ اًمتّمٖمػم اًمقصٗمٞم٦م       

,  درهيؿ : وذم درهؿ, رضمٞمؾ: أٓ شمرى أٟمؽ إذا ىمٚم٧م ذم رضمؾ" اًمّمٗم٦م ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمتّمٖمػمف

  وىم٤مم دٟمٞمٜمػم, وىم٤مم درهيؿ ُم٘م٤مم درهؿ صٖمػم, ىم٤مم رضمٞمؾ ُم٘م٤مم رضمؾ صٖمػم, دٟمٞمٜمػم:وذم ديٜم٤مر

 

,   ُمع ذح ؿمقاهده ًمٚمٌٖمدادي,  ًمٚمِمٞمخ ريض اًمديـ حمٛمد سمـ احلًـ آؾمؽماسم٤مدي اًمٜمحقي:ذح ؿم٤مومٞم٦م اسمـ احل٤مضم٥م    ()

.  2/4,ًمٌٜم٤من,  سمػموت,  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م,  حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد,  حمٛمد اًمزومزاف,  حمٛمد ٟمقر احلًـ: سمتح٘مٞمؼ

.  2/13اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ    ()
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 "ُم٘م٤مم ديٜم٤مر صٖمػم

  :ادصدر-3

سم٤معمّمدر  عم٤م وصٗم٧م»:  ىم٤مل اسمـ ضمٜمل يٗمٞمد هم٤مي٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمقصػ,صدرن اًمقصػ  سم٤ممل      إ

 .  ش أردت اعم٤ٌمًمٖم٦م سمذًمؽ

, ًمٌـ طَمْٚم٥م إٟمام شمريد حمٚمقب :وذًمؽ ىمقًمؽ , وىمد جيلء اعمّمدر قمغم اعمٗمٕمقل":  ىم٤مل ؾمٞمٌقيف

ب إُمػم إٟمام يريدون,  ويم٘مقهلؿ اخلَْٚمؼ إٟم٤م يريدون اعمخٚمقق ُميوب : وي٘مقًمقن ًمٚمدرهؿ َضْ

وىم٤مًمقا ....  إٟمام شمريد اًمٜم٤مئؿ و اًمٖم٤ممّ ,  وي٘مع قمغم اًمٗم٤مقمؾ وذًمؽ ىمقًمؽ يقم همؿ ورضمؾ ٟمقم. إُمػم

ومج٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ يمام ضم٤مء ,وم٘م٤مًمقا هذا يمام ي٘مقًمقن هق ِرًى وإٟمام يريدون اعمريّض , ُمٕمنم يمرم

 ورسمام وىمع قمغم اجلٛمٞمع, ًمٚمٛمٗمٕمقل

  :إظالم-4

قمٚمٞمف هذه  وهمٚم٧ٌم,     يٓمٚمؼ آؾمؿ قمغم ؿمخص سمٖمرض وصٗمف سمّمٗم٦م اؿمتٝمرت ذم ؿمخص ُم٤م

وومرقمقن سمٛمٕمٜمك ,  وقمٜمؽمة سمٛمٕمٜمك ؿمج٤مع,  ًمٚمٛمدح  أو اًمذم يمح٤مشمؿ سمٛمٕمٜمك اًمٙمريؿ,  اًمّمٗم٦م

 .ُُمٝمَٚمؽ

   :أشامء إظقان وإجـاس-5

اًمٖمٞم٨م  وًمٗمظ, واًمٌدر ذم اعمرأة اجلٛمٞمٚم٦م  و اًمٖمزال واًمِمٛمس,إؾمد ذم اًمرضمؾ اًمِمج٤مع  ك

 .واًمٌحر واًمٖمامم ذم اًمرضمؾ اًمًخل وٟمحق ذًمؽ

ومالن ؿمٛمس :  وىمد جيرى سمٕمض إؾمامء اجل٤مُمدة جمرى اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ٟمحق":      ىم٤مل اًمريض 

 "وهق ىمٚمٞمؾ- ذم اًمٕمٛمؾ واًمؽميمٞم٥م- أي طمًـ اًمقضمف ومتجكء ومٞمف اعم٤ًمئؾ اعمذيمقرة,  اًمقضمف

 

- سمػموت - دار اجلٞمؾ : دار اًمٜمنم,    ومخر ص٤مًمح ىمدارة: اإلُم٤مم أسمق اًمؼميم٤مت إٟم٤ٌمري,, حت٘مٞمؼ: أهار اًمٕمرسمٞم٦م, شم٠مًمٞمػ   ()

 313ص,   1: م, ط1995هـ 1415

 (حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر: , حت٘مٞمؼ, سمػموتقم٤ممل اًمٙمت٥م: دار اًمٜمنم), أسمقاًمٗمتح قمثامن اسمـ ضمٜمل: , شم٠مًمٞمػاخلّم٤مئص   ()

2/207  .

 4/43اًمٙمت٤مب   ()

. 444/ 3,    م1200-هـ1421,  يقؾمػ طمًـ قمٛمر,   شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ,   ًمٙم٤مومٞم٦م  لذح  اًمريض   ()
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 وم٢من يم٤من ضم٤مُمًدا , وم٢مُم٤م أن يٙمقن ضم٤مُمدا أو ُمِمت٘م٤م"واظمتٚمٗمقا ومٞمام يتحٛمؾ اًمْمٛمػم ُمـ اخلؼم اعمٗمرد

وذه٥م اًمٙم٤ًمئل   , زيد أظمقك,  ٟمحق,  أٟمف يٙمقن وم٤مرهًم٤م ُمـ اًمْمٛمػم [اسمـ ُم٤مًمؽ ] ومذيمر اعمّمٜمػ

 وأُم٤م اًمٌٍميقن ,  واًمرُم٤مين ومج٤مقم٦م إمم أٟمف يتحٛمؾ اًمْمٛمػم واًمت٘مدير قمٜمدهؿ زيد أظمقك هق

 , زيد أؾمد: ٟمحق,  ٓ وم٢من شمْمٛمـ ُمٕمٜم٤مهْو  أن يٙمقن اجل٤مُمد ُمتْمٛمٜم٤ًم ُمٕمٜمك اعمِمتؼ أومٗمّمٚمقا سملم

وإن يم٤من ُمِمتً٘م٤م , حتٛمؾ اًمْمٛمػم وإن مل يتْمٛمـ ُمٕمٜم٤مه مل يتحٛمؾ اًمْمٛمػم يمام ُمثؾ , أي ؿمج٤مع 

وهذا ,   إذا مل يرومع فم٤مهًرا, هق هذا: أي, زيد ىم٤مئؿ: ٟمحق,ومذيمر اعمّمٜمػ أٟمف يتحٛمؾ اًمْمٛمػم

 "احلٙمؿ إٟمام هق ًمٚمٛمِمتؼ اجل٤مري جمرى اًمٗمٕمؾ

وٟمزًمٜم٤م سم٘مقم أؾمٍد ,  وقمًؾ اعم٤مء,  وردٟم٤م  ُمٜمٝماًل قمًاًل ُم٤مؤه: ىمد ي٘م٤مل ":        ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ 

قمغم شم٠مويؾ قمًــــؾ سمحٚمق ,  وص٤مهرٟم٤م طمٞم٤ًّم أىمامًرا ٟم٤ًمؤه وأىمامر اًمٜم٤ًمء,أٟمّم٤مرهؿ و أؾمد إٟمّم٤مر

:  وُمٜمف ىمقًمف  "وأىمامر سمِح٤ًمن ,  وأؾمد سمِمجٕم٤من , 

 ()ُب لِ   شمٓمُٚم٥ْم ٟمداُه ومَٙمٚم٥ٌم دوَٟمُف كَ                        ومراؿم٦ُم احلٚمؿِ ِ ومْرقَمقُن اًمٕمذاِب وإن

.      إذ قم٤مُمؾ ومراؿم٦م وومرقمقن  ُمٕم٤مُمٚم٦م ـم٤مئش وأًمٞمؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة هب٤مء اًمديـ قمٌد اهلل سمـ قم٘مٞمؾ اًمٕم٘مٞمكم اعمٍمي اهلٛمداين, حت٘مٞمؼ: شم٠مًمٞمػ,  ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ  ()

. 1/205م 1985هـ 1405- ؾمقري٤م - دار اًمٗمٙمر ,   حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد

,  قمٌداًمرمحـ اًمًٞمد: حت٘مٞمؼ,  مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌداهلل اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين إٟمدًمز,  ٓسمـ ُم٤مًمؽ,  ذح اًمتًٝمٞمؾ  ()

 .  3/105,      1/ط,  م1990- هـ1410,   حمٛمد سمدوي اعمختقن

- هـ1417,   2/ط,  حمٛمد ه٤مرون قمٌداًمًالم: شم٠مًمٞمػ,يٜمٔمر ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م: اظمتٚمػ ذم ىم٤مئٚمف, اًمٌٞم٧م ُمـ اًمًٌٞمط ()

 .3/105ذح اًمتًٝمٞمؾ: وهق ُمـ ؿمقاهد , 1/45 ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل سم٤مًم٘م٤مهرة,   م1996



 

 

39 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

  :ومـ دٓئؾ آكتؼال إػ آشؿقة

, ىم٤مل اسمـ  اًمدًٓم٦م قمغم اًمذات طمذف اعمقصقف : ًمٙمثرة آؾمتٕمامل وؿمٞمقع اًمقصػ ذم

, وىمد يٙمقن اًمقصػ  ش, وُم٤م يمثر اؾمتٕمامًمف ىمقي طمذومف وُم٤م ىمؾ اؾمتٕمامًمف ىمؾ طمذومف»:  احل٤مضم٥م

, يمحذف  : ٓظمتّم٤مصف سم٤مًمذات اًمقاىمع قمٚمٞمٝم٤م اًمقصػ ذم إصؾ همػم حمت٤مج إمم اعمقصقف

 واؾمتٕمٛمٚم٧م ,وضمرت جمرى إؾمامء, : ٕهّن٤م اظمتّّم٧م سمام يريم٥م ُمـ اًمدواب  (داسم٦م)ُمقصقف 

 .: ومٚمؿ شم٠مِت شم٤مسمٕم٦م  اؾمتٕمامهل٤م

إّن طمذف اعمقصقف وإن يم٤من همػم ىمٞم٤مد إٟمام يًقغ إذا يم٤مٟم٧م اًمّمٗم٦م »:  اسمـ احل٤مضم٥مىم٤مل     

.   شاؾماًم يم٤معمقصقف إىم٤مُم٦م هل٤م ُم٘م٤مُمف وإضمراء هل٤م جمراه

اًمّمٗم٦م إذا ضمرت جمرى إؾمامء وسم٤مذهت٤م اًمٕمقاُمؾ ضمرت ذم اًمٕمدد وهمػمه »:  وىم٤مل أسمقطمٞم٤من 

.   شجمرى إؾمامء , وُمـ ذًمؽ ؿمٝمٞمد

 واؾمتٕمٛمٚم٧م وأوىمٕم٧م ُمقاىمع إؾمامء ,وًمٙمـ اًمّمٗم٦م رسمام يمثرت ذم يمالُمٝمؿ»:  وىم٤مل ؾمٞمٌقيف

,  إسمٖم٨م , ومٝمق صٗم٦م ضُمٕمؾ اؾماًم , وإٟمام هق ًمقن: طمتك يًتٖمٜمقا هب٤م قمـ إؾمامء , يمام ي٘مقًمقن 

.   ش, وسمرىم٤مء , ومج٤مء ُم١مٟمثف يمٛم١مٟم٨م أمحر , وضمرقم٤مء سمٓمح٤مء:  ومم٤م ي٘مقي أٟمف صٗم٦م ىمقهلؿ

ًٓ » .. (اًمٗمتقى , واًمِمقرى , واًمت٘مقى): وُمـ اًمّمٗم٤مت اعمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م  إٟمف ؾمٛمل سمف ُمٜم٘مق

٤م , يم٠مٟمف شم٠مٟمٞم٨م ري٤من ذم إصؾ , : قمـ اًمّمٗم٦م , وَف قَْمغَم صٗم٦م , قمغم هذا ىمقهلؿ  ظمزًي٤م وصدًي٤م وريًّ

قمٓمِم٤من وقمٓمِمك , صمؿ ٟم٘مؾ ُمـ سم٤مب اًمّمٗم٤مت إمم سم٤مب اًمتًٛمٞم٦م هب٤م , ومؽمك قمغم : يمام ي٘م٤مل 

 .  شسمٜم٤مئف

 

.  2/177: ويٜمٔمر. 2/43ذح اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

هـ, 1409,   سمػموت,   دار اجلٞمؾ,   ومخر ص٤مًمح ؾمٚمٞمامن ىمداره: حت٘مٞمؼ,  أُم٤مزم اسمـ احل٤مضم٥م , ٕيب قمٛمرو قمثامن سمـ احل٤مضم٥م   ()

 . 765-764 /2,   م1989

 . 432-6/431 (م1989, 2: , ط, دار اًمٗمٙمرسمػموت), أصمػم اًمديـ حمٛمد سمـ يقؾمػ: , ٕيب طمٞم٤مناًمٌحر اعمحٞمط   ()

 . 202-3/201اًمٙمت٤مب    ()

- هـ2387,اًم٘م٤مهرة,  قمٌداًمًالم ه٤مرون,   أمحد أُملم: حت٘مٞمؼ,  ,ٕيب قمكم أمحد سمـ احلًـ اعمرزوىملذح ديقان احلامؾم٦م   ()

.  1/371,    2/ط,  م1967
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 , صمؿ ص٤مر (أص٤مب )اعمزيد, ومٝمل ذم إصؾ اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ اًمثالصمل  ُُمّمٞم٦ٌم            ويمذًمؽ 

ت ي, ومٚمذًمؽ شمٜمقس وىمد ًمزُمتٝم٤م ه٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م ًمٚمدًٓم٦م قمغم احل٤مدصم٦م»,  اؾماًم ًمٚمح٤مدصم٦م اعمٙمروه٦م

.   , طمٞم٨م ضمرت جمرى إؾمامء ووًمٞمتٝم٤م اًمٕمقاُمؾ شاًمقصٗمٞم٦م ومّم٤مرت اؾماًم ًمٚمح٤مدصم٦م اعمٙمروه٦م

 .   ژی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حبژ: ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 :وىم٤مل اًمِم٤مقمر 

ي قِمٜمَْد يمؾِّ مُ   ٦ٌٍَم ــًمَٙم٤مَن اًمتََّٕمزِّ ِصٞم

 

 وَٟم٤مزًم٦ٍم سم٤ِمحْلرِّ أْومَم َوأمْجَال 

 :وىم٤مل اًمِم٤مقمر  

٦ًٌَم ـــَأي٤م سم٤مَٟم٦َم اًمقاِدي َأًَمْٞمَس مُ   ِصٞم

 

َٛمك قمكمَّ فمِالُل     كِ ـــُِمـ اهلل َأْن حُتْ

 و  وقمقُمٚم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾمامء, اؾمتٖمٜم٧م قمـ اعمقصقف ووًمٞمتٝم٤م اًمٕمقاُمؾ (ُمّمٞم٦ٌم)طمٞم٨م إّن  

ىم٤مل اسمـ ,  , ومٝمق ُمٜم٘مقل ُمـ اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م (احلدي٨م)ًمٗمظ :  ادـتؼؾةمـ افصػات 

أُم٤م احلدي٨م ومّمٗم٦م يقصػ هب٤م يمّؾ رء ىمري٥م اعُمّدة واًمٕمٝمد , وسمف ؾُمّٛمل احلدي٨م »:  درؾمتقريف

, يمثر اؾمتٕمامًمف طمتك  شهذا سمرٌّ طمدي٨م , ومتٌر طمدي٨م: اًمذي يتحّدث سمف : ًم٘مرب قمٝمده , وي٘م٤مل 

: اؾمتٖمٜمك قمـ اعمقصقف ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمٙمالم اعمتحّدث سمف , وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ 

صَم٧ْم قِمٜمِدي طَمدي٨م 37 ا ظِمٚمُتف ـًَوحَتدَّ

 

ا َوىَمْد يَمَذسَم٧ْم سمِف اًمٕمٞمٜم٤َمِن ـًِصْدق 

, ومٝمل صٗم٦م هم٤مًم٦ٌم همٚم٦ٌم إؾمامء سم٤مؾمتٖمٜم٤مئٝم٤م قمـ  وم٘مد ؿم٤مع اؾمتٕمامهل٤م (اعمِمٙمٚم٦م)ويمذًمؽ  

ومحذف اعمقصقف وٟم٤مسم٧م  (ُم٠ًمًم٦م ُمِمٙمٚم٦م)أو  (ىمْمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م): ويم٠من أصؾ اًمٙمالم  ُمقصقومٝم٤م

.   اًمّمٗم٦م ُمٜم٤مسمف

 

.  25/160اًمتحرير واًمتٜمقير    ()

.  30: , آي٦مؾمقرة اًمِمقرى   ()

- هـ1416,  سمػموت ًمٌٜم٤من,  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م),  يمت٤مب إُم٤مزم ,ٕيب قمكم اؾمامقمٞمؾ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  اًم٘م٤مزم اًمٌٖمدادي   ()

.  1/170,   (1/ط,  م1996

- قم٤ممل اًمٙمت٥م : خمت٤مر اًمديـ أمحد,  دار اًمٜمنم: صدر اًمديـ قمكم سمـ احلًـ اًمٌٍمي, حت٘مٞمؼ: احلامؾم٦م اًمٌٍمي٦م, شم٠مًمٞمػ   ()

.  2/107م, 1983- هـ1403- سمػموت 

, (م1996-هـ 1419, اًم٘م٤مهرة), حمٛمد سمدوي اعمختقن: , حت٘مٞمؼ, ٓسمـ درؾمتقيفشمّمحٞمح اًمٗمّمٞمح وذطمف   ()

1/170  .
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ُف ؾمٞمػ وص٤مرم َوُُمٝمٜمَّدٌ :  , ومٞم٘م٤مل ويمذًمؽ أؾمامء اًمًٞمػ       وْمُظ اًمًٞمِػ يدل قمٚمٞمف  ل, َف  إٟمَّ

ًدا  َْصِؾ صٗم٦م شمدل قمغم اًمٍمم, جُمرَّ ْٕ ٤مِرِم ذِم ا  . قَمغَم اًمٜم٦ًٌم إمَم اهِلٜمِْد ل, َواعْمَُٝمٜمَّد َيد َوًمٗمظ  اًمّمَّ

, وىمد أومردت قمـ ُمقصقومٝم٤م  , وًمق يم٤من أصٚمٝم٤م اًمقصػ وسمذًمؽ أٟمزل ُمٜمزًم٦م إؾمامء

.  واؾمتٖمٜم٧م قمٜمف
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  اشؿ افػاظؾ

.   شُمـ ومٕمٚمف يمْم٤مرب و ُُمٙمِرم وُُمٜمَٓمِٚمؼ وُُمًتخِرج وُُمدطمِرج(َيْٗمٕمؾ)هق ُم٤م جيري قمغم »  

٦م قمغم وم٤مقمؾ »:  وقمرف أيْم٤م سم٠مٟمف ضم٤مري٦م ذم اًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م قمغم اعمْم٤مرع ُمـ , اًمّمٗم٦م اًمداًمَّ

 .  شأومٕم٤مهل٤م عمٕمٜم٤مه أو ُمٕمٜمك اعم٤ميض

: افـاحقة افرصؾقة: ادطؾب إول : افـاحقة افرصؾقة: ادطؾب إول

. افدراشة افـظرية-  أ . افدراشة افـظرية-  أ

صقاؽة اشؿ افػاظؾصقاؽة اشؿ افػاظؾ

: ُمـ اًمثالصمل- أ

إذا يم٤من صحٞمًح٤م ؾم٤معًم٤م  و (وم٤مقمؾ)يّم٤مغ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمثالصمل قمغم وزن 

أويم٤من  , أوٟم٤مىمًّم٤م , أُم٤مإذا يم٤من ُمٕمتاًل أضمقف , ُمٝمٛمقًزا ٓ حيدث ومٞمف شمٖمٞمػم أو

  .ُمْمٕمٗم٤م ومٞمحدث ومٞمف  سمٕمض اًمتٖمػمات

  : :   افػعؾ إجقفافػعؾ إجقف

 .  شم٘مٚم٥م قمٞمٜمف مهزة إذا اقمتؾ ُم٤موٞمف

 :  ذم ىمقًمف (اًمت٤مئف)وُمٜمف  , وىم٤مل ومٝمق ىم٤مئؾ , سم٤مع ومٝمق سم٤مئع:  ُمثؾ

ٌِّْتُٝمْؿ قَمغَم اإلياَمِن واضْمـ 5810  ي٤م ربِّ صَم

 

 ـَٕمْٚمُٝمْؿ ُهَداَة اًمت٤َّمِئِف احَلـػْمانِ  

: :   افػعؾ افـاؿص وافؾػقػافػعؾ افـاؿص وافؾػقػ 

,  (أل)وذم اىمؽماٟمف سمـ,  وشمث٧ٌم  إذا ُٟمّقن ذم اًمٜمّم٥م.           حتذف ُٓمف إذا  ُٟمّقن ذم اجلر أواًمرومع

أٟمؽ شمًٙمـ اًمٞم٤مء ذم ُمقوع اًمرومع  (وم٤مقمؾ)واًمٕمٚم٦م ذم »:   ىم٤مل ذم  اعم٘متْم٥م, وذم طم٤مًم٦م إو٤مومتف

ويمذًمؽ طمٙمؿ يمؾ ي٤مء اٟمٙمن ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وهل   , وُمررت سمٖم٤مزٍ  , هذا هم٤مزٍ :  ومت٘مقل , واخلٗمض

 

.    226, ص (ت.د), 2: , ط, دار اجلٞمؾ, سمػموت, ًمٚمزخمنمياعمٗمّمؾ ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م   ()

.    2/562:   ذح إؿمٛمقينو, 3/70ٓسمـ ُم٤مًمؽ ,ذح اًمتًٝمٞمؾ  ()



 

 

44 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 .  ش..خلٗم٦م اًمٗمتح٦مرأي٧م ىم٤موًٞم٤م و هم٤مزًي٤م:  وم٠مُم٤م ذم ُمقوع اًمٜمّم٥م ومت٘مقل , خمٗمٗم٦م

.   (أل)وُمـ وروده ُمث٧ٌم اًمٞم٤مء ُمٕمروًم٤م سمـ

ايِن َُمَع ال ْسَمؾ 527 َتِقي ذم قِمْٚمِٛمف اًمدَّ ًْ  ـَي

 

اِر    واإلقْماَلنِ ـَ٘م٤مِِص َوُذو اإِلْهَ

  : ٕٟمف ُمٜمّقن ُمٜمّمقب : وُمـ وروده ُمث٧ٌم اًمٞم٤مء 

 واؾْم٠مًْمُف ُٟمقًرا َه٤مدًي٤م هَيِْديَؽ ذِم  5634

 

ػِم إًَمْٞمِف يُمؾَّ أَوانِ   ًِ  ـُمـُرِق اعم

 :  ىمقًمف , وُمـ وروده قمغم همػم ىمٞم٤مس 

َٕمُؾ ظَمْٚمَ٘مفُ  88  َوىَم٣َم سم٠ِمنَّ اهللَ جَيْ

 

قَمَدُمـ٤ًم َويْ٘مِٚمٌـــُف ُوضُمـــقًدا صَم٤مِن  

 .  اوٓمره اًمقزن واًم٘م٤مومٞم٦م , وهق ُمٜمّمقب , ُمـ صم٤من(اًمٞم٤مء واًمتٜمقيـ)طمٞم٨م طمذوم٧م  

  . ُمثؾ اعمٕمتؾ اًمٜم٤مىمص ذم احلذف واإلصم٤ٌمت   ,وراوٍ  , وٟم٤موٍ  , واٍق  ,ٍ واع:  ٟمحق , و اًمٚمٗمٞمػ

: :   افػعؾ ادضعػافػعؾ ادضعػ

 .  (وم٤مقمؾ)وٓ ي١مصمر ذًمؽ ذم وزٟمف  , شمدهمؿ قمٞمٜمف ذم ُٓمف

اشؿ افػاظؾ مـ ؽر افثالثل- ب     : :   اشؿ افػاظؾ مـ ؽر افثالثل- ب

 .  ويمن ُم٤م ىمٌؾ أظمر, يّم٤مغ قمغم  اعمْم٤مرع سم٢مسمدال طمرف اعمْم٤مرقم٦م ُمٞماًم ُمْمٛمقُم٦مً 

٤م آؾمؿ ومٕمغم »:  ىم٤مل ؾمٞمٌقيف وًمٞمس سملم  , ًمٚمٛمٗمٕمقل (ُُمتٗم٤مقَمؾ)وقمغم  , ًمٚمٗم٤مقمؾ (ُُمتٗم٤مقِمؾ)وم٠مُمَّ

 , اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل ذم مجٞمع إومٕم٤مل اًمتل حل٘متٝم٤م اًمزوائد إٓ اًمٙمنة اًمتل ىمٌؾ آظمر طمرف

 .   شوًمٞمس اؾمؿ ُمٜمٝم٤م إٓ واعمٞمؿ ٓطم٘متف أّوًًمـ٤مـ ُمْمٛمقُم٦م , واًمٗمتح٦م

 شُمٚمَ٘مك طمريم٦م قمٞمٜمف , وخمت٤مر ,  وُمٌلم وُمًتجٞم٥م  وُمًتٌلم, وإذا يم٤من ُمٕمتاًل أضمقف يمٛمجٞم٥م

: ٟمحق, أو أًمًٗم٤م ,  وشمًٙمـ اًمٕملم وشم٘مٚم٥م  طم٥ًم  طمريم٦م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ي٤مء يمام ؾمٌؼ , قمغم اًم٤ًميمـ ىمٌٚمف

: هذا إذا اقمتٚم٧م قملم ومٕمٚمف وم٢من صح٧م صح٧م ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ٟمحق,  خمت٤مر وُمٜم٘م٤مد وُمٕمت٤مد

. وشم٤ٌميـ ومٝمق ُمت٤ٌميـ.وشمٕم٤مون ومٝمق ُمتٕم٤مون,  ضم٤موزه ومٝمق جم٤موز

 

 

 

.   1/137(ت.د), , قم٤ممل اًمٙمت٤مب, سمػموتحمٛمد قمٌد اخل٤مًمؼ قمْمٞمٛم٦م: , حت٘مٞمؼ, اعمؼمداعم٘متْم٥م   ()

.    4/282اًمٙمت٤مب   ()
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

ُمٕمتّد :  ٟمحق , وم٢مٟمف يٌ٘مك إدهم٤مُمف يمام هق , أُم٤م إذا يم٤من اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ ُمزيد اًمثالصمل اعمْمٕمػ

 .  وُمٚمتّػ 

ومٞمٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمثالصمل اًمٜم٤مىمص ذم إصم٤ٌمت ُٓمف أو , ُمتقاين,  ٟمحق, وإذا يم٤من ُٓمف طمرف قمٚم٦م

. طمذومف
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

: افدراشة افتطبقؼقة- ب : افدراشة افتطبقؼقة- 

 : اشؿ افػاظؾ يف ادـظقمة

 :  وهلضم٤مء اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمغم مخ٦ًم قمنم وزًٟم٤م

مػعِّؾ ؾاظؾ 

 

ُمَػِعؾ 

 

ُمَتَػعِّؾ ُمْػَتِعؾ 

 

مستػِعؾ متػاظؾ ُمػاظؾ ؾاظؾة 

 

مـػِعؾ 

 

مػقِعؾ 

 

ُمتَػعؾِؾ ُمَػَعؾّؾ 

 

ُمَتَػْقِعؾ 

 

ُمَػْعؾِؾ ُمَتَؿْػِعؾ 

ت 
ؾام
ؽ
اف

231 186 119 94 88 74 30 23 6 4 2 2 1 

  (1388)وم٤مقمـــؾ - 1

وىمد يدل قمغم اًمثٌقت ذم سمٕمض  , دًٓمتف قمغم  احلدوث واًمتجدد (وم٤مقمؾ)           إصؾ ذم 

ويقرد ذًمؽ طم٥ًم إصؾ , واًمٕمٚمٛمٞم٦م,وىمد يٜمت٘مؾ إمم آؾمٛمٞم٦م,  يمّم٤مطم٥م ويم٤مشم٥م , اؾمتٕمامٓشمف

 .ومٞمف

  : اإلحصاء-

وحد  (67/1/67) /2ثـك (137/1/137) / 1

. شلر (42/1/42) / 4صحب  ( 44/1/44) / 3

دكا  (40/1/40) / 6وضح  ( 41/1/41) / 5

خؾؼ  ( 1/32/ 32) /8طفر  ( 36/1/36) / 7

فزم (و)ؿال ( 27/2/54) / 10ظبد  ( 29/1/29) / 9

ظؾؿ  ( 22/1/22) / 12             . (و) دام, خرج , ثبت (24/3/72) / 11

 

, أُم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ ذوات اًمت٤مء همػمه٤م وم٘مد وٛم٧م ًمٙمثرة ُم٤م ورد ُمٜمٝم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م( وم٤مقمٚم٦م)أومرد احلدي٨م قمـ    ()

.    , ُمع اًمتٜمٌٞمف قمغم ذًمؽ ذم ُمقوٕمف, ًم٘مٚم٦م ورود ذوات اًمت٤مء ذم سم٤مىمل اًمّمٞمغذم اإلطمّم٤مء ُمع اخل٤مًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م

, ورشم٧ٌم شمرشمٞم٤ٌم جمٛمقع اًمٙمٚمامت: , اًمث٤مًم٨مقمدد اعمقاد : , اًمث٤مينقمدد اعمقاوع اًمتل وردت ومٞمٝم٤م اًمٙمٚمٛم٦م: اًمرىمؿ  إول   ()

.    شمٜم٤مزًمٞم٤م طم٥ًم ُم٤م ورد ُمـ يمؾ ُم٤مدة

.    هق أصؾ احلرف اعمٕمتؾ)   ( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

(. و)ؿام, ؿبؾ ( 19/2/38) / 14دخؾ  , جفؾ ( 2/40 /20) / 13

. ؾعؾ ( 16/1/16) / 16ثؾث ( 18/1/18) / 15

جحد  (14/1/14) / 18كرص  , بطؾ(15/2/30) / 17

ربع  (12/1/12) / 20شؾػ  , تبع (13/2/26) /19

  .  هدى ,وؾمع  , ـمٚم٥م , ؿمٝمد , طمٗمظ , سم٘مل (11/6/66) / 21

 .  صدق , (ُمٜمًقسم٦م:  6)ؿمٗمع , ؾم٠مل (10/3/30) /22

 .    ورد, قمرف , ظمٚمص , شمرك (9/4/36) /23

 .  يمٛمؾ , يمذب , ىمٓمع , ومٓمر , (و)قمٜم٤م , قمجز , طمٙمؿ (7/7/49) /24

 .  ورث , ىمدر , ومْمؾ , ؾمٌؼ , طمّمؾ , طمدث (6/6/36) /25

 , ٟمٗمك , ٟمٔمر , ٟمٓمؼ , ُمٜمع , يمٗمر , ىم٣م , ذب , ؾمٚمؽ , ؾمٙمـ (5/10/50) / 26

 . وضم٥م

 ,  ؿمٗمك, ؾمٛمع , ؾمدس , ريم٥م , رومع , محؾ ,(و) طمدا , مجع (4/15/60) / 27

 .  ٟمّمح , ىمّم٤م , ومًد ,  قمال, صٚمح , صٗم٤م , صٕمد

 , ؾمٓمع , ذيمر , مخس , طمي ,  ضمٜمك, (و)شم٤مه , (ي)سم٤من , سمٖمك , سمرأ(3/17/51) / 28

 . (ُمٜمًقب:  1)ُمٚمؽ, يمٗمك , (و)ىم٤مد , ىمٕمد , ىمٍم , ىمرأ , ىمٌض , ومرس

 , ظمتؿ , صمٛمـ , شمال , شمًع , دمر , سمٜمك , سمٕم٨م , سمٓمـ , سمًط , سمدأ (2/43/86) / 29

 , ؾمخر , ؾمٌع , (ي)زاد , زٟمك  ,  روى, رُمك , رأى , ظمٚمد , ظمٗمض , ظمٓم٥م , ظمْمع

 , ىمٛمع , ىمًؿ , ىمتؾ , قم٘مؾ , قمِمؼ , قمدم , قمجؾ , فمٚمؿ , سخ , ؿمتؿ , (ي)ؾم٤مر , ؾمٕمك

 .  وًمف , وىمع , ووع  , (و)ٟم٤مم , ٟمزل , ُم٣م , حلؼ , (و)يم٤من , يمن , ىمٝمر

 , هب٧م , سمٚمغ , سمرز , سمح٨م , أٟمك , أٟمػ , أُمـ , أيمؾ , أشمك:  (1/114/114) / 30

 , محد , طمًد , طمرس , طمجز , ضمٝمد , مجد , ضمرح , ضمحؿ , صم٘م٥م , (و)شم٤مب , (ي)سم٤مع

 , دقم٤م , دأب , (و)ظم٤مف ,(و) ظمال , ظمٗمك , ظمٓمر , ظمًػ , (ي)طم٤مر , (ي)طم٤مد , (و)طم٤مز

 , ؾمجد ,(و) زضم٤م , رهم٥م , (و)ريض , رزق , رطمؿ , رضم٤م , رضمح ,ذوى, (و)ذاب , (و)دار

 , صٜمع , سم , سف , ص٠ٌم , ؿمٕمر , ؿمًع , ؿمح٥م , ؾمٚمؿ , ؾمٚم٥م , ؾمٙم٧م , ؾمحر

 , (و) ـم٤مع , ـمرق , ـمرد , (ي)و٤مع , وٛمـ , ّض  , ضب , وحؽ , (و)ص٤مف , (و)ص٤مل
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 , (و)قم٤مل , (و)قم٤مذ , قمٛمؾ , قم٘مر , قمَم , قمنم , قمرى , قمدل , (ي)ـم٤مر  , (ي:  و)ـم٤مف 

 , ىمن , (و)وم٤مت , ومٜمك , ومرق , ومرغ , ومرح , ومجر , (و)همال , همٗمؾ , همٗمر , همرس , همدر

 , ٟمًك , ٟمدر , ُمأل , عمع , ًمٕمـ , ًمثؿ , يمٛمـ , يمًد , يمدح , يمتؿ , يمت٥م , (ي)ىم٤مل , ىمّمد

 , وقمك , وسمؾ , (و)ه٤مل , هزل , هرب , هنك , ٟمٙمح , ٟمٙم٥م , ٟم٘مض , ٟم٘مص , ٟم٘مد , ٟمٗمع

 .  وٟمك , وُمؼ , ومم , وًمد , وىمػ

 1388:                                                         اعمجٛمقع251:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة - 

787 

 787:  ادجؿقع    157:  قمدد اعمقاد: افسامل 

,  (24)ظمرج , صم٧ٌم,  (27)ًمزم,  (29)قمٌد,  (32)ظمٚمؼ,  (36)فمٝمر,  (44)صح٥م

 , (15)ٟمٍم , سمٓمؾ,  (16)ومٕمؾ,  (18)صمٚم٨م,  (19)ىمٌؾ,  (20)دظمؾ , ضمٝمؾ,  (22)قمٚمؿ

 , ؿمٗمع,  (11)ـمٚم٥م , ؿمٝمد , طمٗمظ,  (12)رسمع,  (13)ؾمٚمػ , شمٌع,  (14)ضمحد

 , (7) يمٛمؾ , يمذب , ىمٓمع , ومٓمر , قمجز , طمٙمؿ,  (9)قمرف ,  ظمٚمص ,  شمرك,  (10)صدق

 , ٟمٓمؼ , ُمٜمع , يمٗمر , ذب , ؾمٚمؽ , ؾمٙمـ,  (6)ىمدر ,  ومْمؾ ,  ؾمٌؼ ,  طمّمؾ , طمدث

 ,  (4)ٟمّمح , ومًد , صٚمح , صٕمد , ؾمٛمع , ؾمدس , ريم٥م , رومع , محؾ,  مجع , (5)ٟمٔمر

 , سمًط,  ( ُمٜمًقب1)(3)ُمٚمؽ , ىمٕمد , ىمٍم , ىمٌض , ومرس , ؾمٓمع , ذيمر , مخس , طمي

 , ؾمخر , ؾمٌع , ظمٚمد , ظمٗمض ,  ظمٓم٥م , ظمْمع , ظمتؿ , صمٛمـ , شمًع , دمر , سمٕم٨م , سمٓمـ

 ,  حلؼ , يمن , ىمٝمر , ىمٛمع , ىمًؿ , ىمتؾ , قم٘مؾ , قمِمؼ , قمدم , قمجؾ , فمٚمؿ , سخ , ؿمتؿ

  , طمرس , طمجز , ضمٝمد , مجد , ضمرح , ضمحؿ , صم٘م٥م , هب٧م , سمٚمغ , سمرز , سمح٨م,  (2)ٟمزل

 , ؾمٚم٥م , ؾمٙم٧م , ؾمحر , ؾمجد , رهم٥م , رزق , رطمؿ , رضمع , ظمٓمر , ظمًػ , محد , طمًد

 , ـمرد , وٛمـ , ضب , وحؽ , صٜمع , سم , سف , ؿمٕمر , ؿمًع , ؿمح٥م , ؾمٚمؿ

 , ومرق , ومرغ , ومرح , ومجر , همٗمؾ , همٗمر , همرس , همدر , قمٛمؾ , قم٘مر , قمنم , قمدل , ـمرق

 , ٟم٘مص , ٟم٘مد , ٟمٗمع , ٟمدر , عمع , ًمٕمـ ,  ًمثؿ , يمٛمـ , يمًد , يمدح , يمتؿ , يمت٥م , ىمّمد , ىمن
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

  .  (1)هزل , هرب , ٟمٙمح , ٟمٙم٥م , ٟم٘مض

  . (1)أٟمػ , أُمـ , أيمؾ:  ادفؿـقز افػـاء

  . (1)دأب  , (10)ؾم٠مل  , (42)ؾم٠مر:  ادفؿـقز افعـغ

  . (1)ُمأل  , ص٠ٌم , (2)سمدأ , (3)ىمرأ  , سمرأ:  ادفؿـقز افالم

. (1)ّض  : ادضعـػ

149 :   اعمجٛمقع                                 13:قمدد اعمقاد:     ادثال

 , ووع,  (5)وضم٥م ,  (6)ورث ,  (9)ورد ,  (11)وؾمع ,  (41)ووح ,  (67)وطمد 

 .  (1)وُمؼ , وًمد , وىمػ , وسمؾ,  (2)وًمف , وىمع

 106                   اعمجٛمقع 29: قمدد اعمقاد:  إجـقف

 , سم٤مع,  (2)ٟم٤مم , يم٤من , ؾم٤مر , زاد,  (3)ىم٤مد , شم٤مه , سم٤من,  (19)ىم٤مم,  (24)دام , (27)ىم٤مل

 , ـم٤مر , ـم٤مف , ـم٤مع , و٤مع , ص٤مف , ص٤مل , ذاب , دار , ظم٤مف , طمٞمد , طم٤مر , طم٤مز , شم٤مب

 .  (1)ه٤مل , (ي)ىم٤مل , وم٤مت , قم٤مل , قم٤مذ

273:                          اعمجٛمقع 36: قمدد اعمقاد:  افـاؿص 

 , صٗم٤م ,  (و)طمدا,  (5)ٟمٗمك , ىم٣م ,  (7)قمٜم٤م ,  (11)هدى , سم٘مك,  (40)دٟم٤م,  (137)صمٜمك

 , ؾمٕمك , زٟمك , رُمك , رأى , شمال , سمٜمك,  (3) يمٗمك,  ضمٜمك,  سمٖمك,  (4)ؿمٗمك, ىمّم٤م, قمال

 , ومٜمك , همال , قمَم , قمرى , زضم٤م , رى , رضم٤م , دقم٤م , ظمال , ظمٗمك , أٟمك , أشمك,  (2)ُم٣م

 .  (1)هنك , ٟمًك

 .  (1)ذوى, (2)روى : فػقػ مؼرون

 .  (1)وٟمك , ومم , وقمك:  فػقػ مػروق

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

إذ  وردت ذم  , اًمّمدارة ذم ٟم٦ًٌم ورود اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م (وم٤مقِمؾ)يم٤من ًمـّمٞمٖم٦م  -

وهق ُمـ  , (اًمث٤مين)ويم٤من أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا قمغم هذه اًمّمٞمٖم٦م هق  , ُمقوع (1388)

وُمـ اعمالطمظ أنَّ وروده ذم آظمر  , وهذا يتٜم٤مؾم٥م وىم٤مومٞم٦م اًم٘مّمٞمدة , اعمٕمتؾ اًمٜم٤مىمص

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , إسمٞم٤مت

  اًمــرَّ إممْروَمُٕمُف َت َويمَذاَك ؾَمْٕمل اًمٚمَّْٞمؾ  1184

 

ٌِْؾ اًمٜمََّٝم٤مر اًمث٤َّميِن  ْن ُِمـطْمؿ   ىم
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ًٓ , وشمٜمققم٧م دًٓم٦م وم٤مقمؾ سملم اًمدًٓم٦م قمغم احلدوث و قمغم اًمثٌقت  وورد يمثػًما اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ دا

 :  ذم ىمقًمف (ـم٤مئػ) , ومٛمـ دًٓمتف قمغم احلدوث قمغم اًمثٌقت

سْمِر ُأؾْمـ ــــَر ـَم٤مِئًٗم٤م سم٤ِمًمَؼ ــــ ُي ْيَمالَّ َوملَ  4058

 

ٌُققًم٤م يَم٠منَّ اًمَ٘مؼْمَ سَمْٞم٧ٌم صَم٤مِن   ـ

 :  ذم ىمقًمف (صم٤مسم٧م)وُمـ دًٓمتف قمغم اًمثٌقت  

٦ٌَِّم صَم٤مسم٧ُم إْريَم٤منِ  1  طُمْٙمُؿ اعَمَح

 

ِخ َذاَك َيَداِن ــَُم٤م ًمؾ  ًْ ُدوِد سمَِٗم صُّ

. . ويٜمت٘مؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ إمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآؾمٛمٞم٦م وي٠ميت سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل وسمٛمٕمٜمك اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦مويٜمت٘مؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ إمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآؾمٛمٞم٦م وي٠ميت سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل وسمٛمٕمٜمك اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

  : :   اشؿ افػاظؾ ادـتؼؾ فؾعؾؿقةاشؿ افػاظؾ ادـتؼؾ فؾعؾؿقة

 :  أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف- أ 

  .وافباضـ  افظاهرو أخر 3 -1

  .  ژۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  یژ:  ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ٌل هق آظِمٌر ُهق فَم٤مِهرٌ أوُهَق  3216

 

ـٌ ِهل أرسمٌع سمِقِزاِن  
ُهق سَم٤مـمِ

  .  شاعمت٠مظمر قمـ إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ويٌ٘مك سمٕمده٤م» وأخر 

وأومٕم٤مًمف اعم١مدي٦م إمم اًمٕمٚمؿ سمف وُمٕمرومتف ومٝمق فم٤مهر  , هق اًمٔم٤مهر سم٤مًمدٓئؾ اًمداًم٦م قمٚمٞمف": وافظاهر

  شُمدرك سم٤مًمٕم٘مقل واًمدٓئؾ

 

َٓ إًَِمَف إٓ هق "  : ِ ىم٤مل رؾمقل اهللَّ() ِٕملَم اؾْماًم ُمـ َأطْمَّم٤مَه٤م دظمؾ اجْلَٜم٦ََّم هق اهلل اًمذي  ًْ
َٕم٦ًم َوشمِ ًْ

,   وهده٤م"..إِنَّ هللَِِّ شَمَٕم٤ممَم شمِ

. 531-5/530ؾمٜمـ اًمؽمُمذي : يٜمٔمر

.  , واٟمت٘م٤مهل٤م ًمالؾمٛمٞم٦م ٓ يٜم٤مذم وصٗمٞمتٝم٤مو أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمت٘مٚم٦م ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٖمٚم٦ٌم هل أوص٤مف ذم أصٚمٝم٤م

:  ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ

٦ٌم ىَمـــــْد مُحِّـــَٚم٧ْم عمََِٕم٤مِن                                             أؾْماَمؤُه أْوَص٤مُف َُمْدٍح يُمٚمَُّٝم٤م       : 3412    ُُمِْمَت٘مَّ

.    اًمٔم٤مهر اؾمؿ ُم٘مؽمن سم٤مًم٤ٌمـمـ ٓ جيقز إومراده   ()

.    3: , آي٦مؾمقرة احلديد   ()

: دار اًمٜمنم,   أمحد يقؾمػ اًمدىم٤مق: إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ اًمزضم٤مج, حت٘مٞمؼ:  , شم٠مًمٞمػشمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك   ()

.    60دار اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م, ص

,   2/ط,  م1986,   هـ1406,   قمٌداحلًلم اعم٤ٌمرك:, حت٘مٞمؼ,  قمٌداًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق اًمزضم٤مضملاؿمت٘م٤مق أؾمامء اهلل   ()

.    137ص
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ا» وافباضـ وؾمٛمل .  ش, إذا قمروْم٧َم سم٤مـمٜمَف سمَٓمٜم٧ُْم هذا إُْمرَ :  , شم٘مقل : ٕٟمف سَمَٓمـ إؿمٞم٤مَء ظُمؼْمً

وُمٕمٜم٤مه اًمٕم٤ممل سم٤مًمنائر واخلٗمٞم٤مت و اعمحتج٥م قمـ أسمّم٤مر اخلالئؼ »ووصػ سم٤مًم٤ٌمـمـ 

قمـ ذًمؽ - قمز وضمؾ-ٕٟمف همػم ُمِم٤مهد يم٤ًمئر إؿمٞم٤مء اعمِم٤مهدة ذم اًمدٟمٞم٤م »و,  شوأوه٤مُمٝمؿ

  شوشمٕم٤ممم قمٚمًقا يمٌػما

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:   افراؾع اخلاؾض ,افباشط افؼابض 4-7

 ُهَق ىَم٤مسمُِض ُهَق سَم٤مؾِمُط ُهَق ظَم٤مومُِض  3345

 

 َواعمِٞمَزانِ ُهَق َراومُِع سم٤ِمًمَٕمْدِل  

وي٘مٌض ,  هق اًمذي يٛمًؽ اًمرزق وهمػمه ُمـ إؿمٞم٤مء قمـ اًمٕم٤ٌمد سمٚمٓمٗمف وطمٙمٛمتف" :افؼابضو 

 "إرواح قمٜمد اعمامت

ويًٌط إرواح  , ويقؾمٕمف قمٚمٞمٝمؿ سمجقده ورمحتف , هق اًمذي يًٌط اًمرزق ًمٕم٤ٌمده»: و افباشط

 

.    (سمٓمـ), , ٓسمـ وم٤مرسُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م   ()

,   جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: حمٛمد اًمٜمج٤مر, حت٘مٞمؼ,   طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر, أمحد اًمزي٤مت,  إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط , شم٠مًمٞمػ   ()

حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي, دار : ًم٤ًمن اًمٕمرب, شم٠مًمٞمػ: , ويٜمٔمر1/62دار اًمدقمقة, : دار اًمٜمنم

.    (سمٓمـ)إومم , : سمػموت, اًمٓمٌٕم٦م- دار ص٤مدر : اًمٜمنم

.    137, ص ًمٚمزضم٤مضملاؿمت٘م٤مق أؾمامء اهلل   ()

:   , ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿاؾمؿ ُم٘مؽمن ُمع اًم٘م٤مسمض: واًم٤ٌمؾمط,  5/531ؾمٜمـ اًمؽمُمذي    ()

3393 

3394 

3395 

3396 

ـْ أؾْمــــؿَ  اِئـِف َُم٤م ًَمْٞمـــَس ُيْٗمـ ـــــَهَذا َوُِم

ـدقَمك سمُِٛمْزَدَوضَمــــــ٤مهِت٤َم ـــــــَوِهَل اًمـتِل شُمـ

ْوِع َٟمْ٘مٍص ضَمــؾَّ َربُّ ـــــإْذ َذاَك ُُمــقِهُؿ نَ 

 ـمِل َويم٤مًمْمــ٤مرِّ اًمِذيـــــاٟمِِع اعمعْ ـــــيَم٤مملَ 

ــَرُد سَمْؾ ُيَ٘مـــــ٤مُل إَذا أشَمك سمِِ٘مــــــــَراِن ـــــــــــ

ـــــــ٤مِن ــــــإوْمـَراُده ًَ ـ٤م ظَمـــــَٓمٌر قَمـــــغَم اإِلْٟم

ـْ قَمْٞمــــ ـْ ُٟمْؼ ــاًمَٕمـــــْرِش قَم َصــــــ٤مِن ـــــب ٍَوقَم

َراِن ـــــإمْ  اًُمفُ ـــــــَق َٟم٤مومِع َويَمؿَ ـــــــُهـ

 

قمامد : , شم٠مًمٞمػ, دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م وٟمٔمري٦م(, ُمـ يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿأؾمامء اهلل احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م)شمٗمّمٞمؾ هذه اعم٠ًمًم٦م ذم : يٜمٔمر

.    71, ص(دت), (ط-د), , اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦مزيمل اًم٤ٌمرودي

حم٥م : أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل, حت٘مٞمؼ: ذيمرذم  ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري, شم٠مًمٞمػ   ()

.    , وهق  اؾمؿ ُمزدوج ُمع اًمراومع12/516. سمػموت- دار اعمٕمروم٦م ,   اًمديـ اخلٓمٞم٥م

.    531-5/530ُذيمر ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي    ()

, اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل: , حت٘مٞمؼاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ٓسمـ إصمػم اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اجلزري   ()

.    4/6(ىمٌض)
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إين ٕرضمق  , إن اهلل هق اعمًٕمر اًم٘م٤مسمض اًم٤ٌمؾمط اًمرازق»:   ىم٤مل , شذم إضم٤ًمم قمٜمد احلٞم٤مة

 .  رواه اًمؽمُمذيشأن أًم٘مك اهلل وًمٞمس أطمد ُمٜمٙمؿ يٓم٤مًمٌٜمل سمٛمٔمٚمٛم٦م ذم دم وٓ ُم٤مل

ـَ واًمٗمراقمٜم٦م»:   واخلاؾض ٤ٌّمِري , وخيٗمض يمؾ  يَْمُٕمٝمؿ وهُيِٞمٜمُٝمؿ:  , َأي هق اًمذي خَيِْٗمُض اجل

 يريد ظَمْٗمَْمف
ٍ
  شرء

  ومػمومع ُمٜمزًمتٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م شاًمذي يرومع اعم١مُمـ سم٤مإلؾمٕم٤مد وأوًمٞم٤مءه سم٤مًمت٘مري٥م»هق : و افراؾع

وٓ يٕمٚمق إٓ ُمـ  , ويمؾ ذًمؽ طمٙمٛم٦م وصقاب , وذم أظمرة سم٤مرشمٗم٤مع درضمتٝمؿ , سم٢مقمزاز يمٚمٛمتٝمؿ

 .  وٓ يتْمع  إٓ ُمـ ووٕمف وظمٗمْمف , رومٕمف اهلل

ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ژ :  ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اخلافؼ - 8

 :  وُمٜمف ىمقًمفژۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ   

ـ 4951 ًْ َـّ قَم٤مًمَِٞمٝم٤م ُهَق اًمِٗمْرَدْوِس ُُم  ًَمِٙم

 

ـِ   مْحَ ـتْقٍف سمَِٕمْرِش اخَل٤مًمِِؼ اًمرَّ

ـْ َُمْقضمقدة...ذم أؾمامء اهللّ شمٕم٤ممم»اخل٤مًمؼ  وىمد ,   هق اًمذي أْوضمد إؿمٞم٤مء مجٞمَٕمٝم٤م سمٕمد أن مل شمٙم

.  شوهق ؾمٌح٤مٟمف ظم٤مًمؼ اخلٚمؼ وُمٜمِمئٝمؿ وُمتٛمٛمٝمؿ وُمدسمرهؿ , أسمدقمٝم٤م قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ

 

 :  وُمٜمف ىمقًمف:  افـاؾع وافضار 9-10

 اٟمِع اعمْٕمٓمِل َويم٤مًمْم٤مرِّ اًمِذيمليَم٤م 3396

 

اومِع َويَماَمًُمُف إُْمَراِن ــُهَق نَ  

يٜمٗمع ُمـ يِم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف :  هق اًمٜم٤مومع اًمْم٤مر- شمٕم٤ممم–وم٤مهلل  ُمـ أؾمامء اهلل اعم٘مؽمٟم٦م: ومه٤م  

 

.    1/127(سمًط), اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م   ()

, إطمٞم٤مء دون: , ط, إسمراهٞمؿ قمٓمقة قمقض, حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىملأمحد ؿم٤ميمر: , حت٘مٞمؼ, ًمٚمؽمُمذياجل٤مُمع اًمّمحٞمح    ()

.    606- 3/605, , ًمٌٜم٤من, سمػموتاًمؽماث اًمٕمريب

.   (ظمٗمض), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

.    2/243(رومع), اًمٜمٝم٤مي٦م   ()

.    41-40شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك, ًمٚمزضم٤مج ص: يٜمٔمر   ()

.    24: , آي٦مؾمقرة احلنم   ()

.    (ظمٚمؼ), , واًمٚم٤ًمن37, ص, وشمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمٚمزضم٤مج2/70(ظمٚمؼ)اًمٜمٝم٤مي٦م , : يٜمٔمر   ()

.    12/517, ٓسمـ طمجرو ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري,   531-5/530ؾمٜمـ اًمؽمُمذي   ()



 

 

53 
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   وٟمٗمٕمٝم٤م وضه٤م , طمٞم٨م هق ظم٤مًمؼ إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ظمػمه٤م وذه٤م : وييه

مئ  ىئ     يئ  جبحب  خب  مب  ژ :  ىم٤مل  , اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك:   افؼاهر - 11

 :  ومم٤م ورد ذم اعمٜمٔمقُم٦م , ژىب  

٤ٌَم رٌ َواهلل ُأيْمؼَمُ ىَم٤مهِ  4708  وَمْقَق اًمِٕم

 

طْمؿَ   ِن ِد وَماَل شَمَْمْع وَمْقىِمٞم٦ََّم اًمرَّ

ومٝمؿ قمغم ُم٤م َأراد ـمققًم٤م ويمرًه٤م هلل اًم٘م٤مهُر اًمَ٘مّٝم٤مر ىَمَٝمَر ظَمْٚمَ٘مف سمًٚمٓم٤مٟمف وىمدرشمفا»و   .ش, وَسَّ

ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ژ :  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم, اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم:  ادافؽ - 12

 :  ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ , ژڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

كُ  3177 ْ  قِمٜمَْدُهْؿ اقْمتَِ٘م٤مُدَك وَم٤مقِماًل  َواًمنمِّ

 

٤مِن اإِلًمفِ  ْيرَ غَ   يَّ  اعَم٤مًمِِؽ اًمدَّ

ومٝمق ىم٤مدر قمغم  , وُمٍمومٝم٤م قمغم إرادشمف , ُم٤مًمؽ إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م- ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-هق : واعم٤مًمؽ 

.  وًمف اًمتٍمف ذم اخلٚمؼ وإُمر واجلزاء , يمؾ ُم٤م ظمٚمؼ

يٛمٜمع :  , وىمٞمؾ حيقـمٝمؿ ويٜمٍمهؿ:  , أي ٟمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يٛمٜمع أهؾ ديٜمفإ»:  اداكع -13

 . ش, ويٕمٓمٞمف ُم٤م يريد ُمـ يريد ُمـ ظمٚم٘مف ُم٤م يريد

: وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

ڤ  ڤ     ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ :    ىم٤مل, آٟمٗمراد:  اًمقطِمدة:  افقاحد -14

 :  ُمـ ذًمؽ ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , ُمقوًٕم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م (21)وضم٤مء وصًٗم٤م هلل شمٕم٤ممم ذم ژڄ

 أْو أْن َيُٙمقَن ًَمديِف أْصاًل ؿَم٤مومِعٌ  1575

 

  َّٓ  اًمَقاطِمِد اعمٜم٤َّمِن سم٢مْذنِ  إ

  

.    سمتٍمف,  63, ص, ًمٚمزضم٤مجشمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك   ()

.    18: , آي٦مؾمقرة إٟمٕم٤مم   ()

.    (ىمٝمر)ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

.    26: , آي٦مؾمقرة آل قمٛمران   ()

.    46-43, ص, ًمٚمزضم٤مضملاؿمت٘م٤مق أؾمامء اهلل: يٜمٔمر   ()

.    12/517, ٓسمـ طمجرومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري,    531-5/530ؾمٜمـ اًمؽمُمذي : يٜمٔمر()

.    (ُمٜمع)ًم٤ًمن اًمٕمرب    ()

.    65: , آي٦مؾمقرة ص   ()

 ُهَق َُم٤مٟمُِع ُُمْٕمٍط وَمَٝمَذا وَمْْمُٚمفُ  3348

 

 َواعَمٜمُْع قملْمُ اًمَٕمْدِل ًمِْٚمَٛمٜم٤َّمنِ  
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 . شصم٤مين ًمف وٓ ُمثٞمؾ وٓ ٟمٔمػم اًمقاطمد إطمد اًمذي ٓ-  –اهلل »و

 :  وُمٜمف ىمقًمف چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۋ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ  :ىم٤مل شمٕم٤ممم :افقاشع-  15

ـِ  1201 ٠مًُم ًْ ـْ َذاَك َي ٌَفُ يَُم   وَم٠مهْمِٗمر َذْٟم

 

 ُد اًمَقاؾِمُع اًمُٖمْٗمَرانِ وَودُ ــوَم٠َمَٟم٤م ال 

, وَوؾِمٕم٧ْم رمحُتف يمؾ  هق اًمذي َوؾِمَع ِرْزىُمف مجٞمَع ظَمْٚمِ٘مفو,  ذم َأؾْمامِئف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمقاؾِمعُ » 

ُع عم٤م :  , وىم٤مل اسمـ إَٟم٤ٌمري رء وهِمٜم٤مه يمؾ وَمْ٘مر ًَ  اًمذي َي
ِ
 اهلل اًمٙمثػُم اًمٕمٓم٤مء

ِ
اًمقاؾمع ُمـ َأؾمامء

٠َمُل  ًْ .  شُي

 :أظالم إصخاص –ب 

ُمٜمت٘ماًل  , ُمقوًٕم٤م سمٚمٗمظ اعمٗمرد  اعمذيمر (25)ورد ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمغم صٞمٖم٦م وم٤مقمؾ ذم:  ثابت- 1

 :  ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ , ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمقوع واطمد

ٌُٜم٤َميِن  2916  ـىَمْد َدقَمــ٤م الَهَذا َوصَم٤مسم٧ٌِم اًم

 

ـَ َدقْمَقَة َص٤مِدِق ـ  مْحَ  اإليَ٘م٤منِ رَّ

   :   خافد-2 

ك سمجْٕمٍد ظم٤مًمُد اًمـ 50  َوٕضْمِؾ َذا َوحَّ

 

يُّ    َيقَم َذسم٤مِئِح اًمُ٘مْرسَم٤منِ ـَ٘مْنِ

 :  وُمـ هذه اعمقاوع ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , ذم ُمقوع (ُم٤مًمٙمل) , ُمقاوع (3)ذم :  مافؽ-3 

ـْ مَ  1355 ُه كٍ الِ َذا صَم٤مسم٧ُم قَم ـْ َردَّ َُم

 

قَف َيْٚمَ٘مك َُم٤مًمًِٙم٤م  ًَ  هِبََقانِ وَمَٚم

  

.    90, ص, ًمٚمزضم٤مضملاؿمت٘م٤مق أؾمامء اهلل   ()

   268: آي٦م,   ؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()

.    (وؾمع)ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

أطمد أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم -  سمْمؿ اًم٤ٌمء اعمقطمدة وسمٕمده٤م ٟمقن وسمٕمد إًمػ ٟمقن أظمرى- , هق أسمق حمٛمد اًمٌٜم٤مين صم٤مسم٧م سمـ أؾمٚمؿ   ()

, واسمـ , واًمٜم٤ًمئل, واًمؽمُمذي, وأسمقداود, وُمًٚمؿ, وروى ًمف اًمٌخ٤مري, شمقذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ وُم٤مئ٦مسم٤مًمٌٍمة

.    10/284اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت. ُم٤مضمف

. , وهق اًمذي ىمتؾ اجلٕمد سمـ درهؿ, يم٤من أُمػًما قمغم اًمٕمراقهق ظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد سمـ أؾمد اًم٘مني   ()

.    2/338إقمالم

, ومٝمل ُم٤م سملم , واظمتٚمػ ذم شم٤مريخ وٓدشمف, وًمد سم٤معمديٜم٦مهق أسمق قمٌد اهلل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب قم٤مُمر إصٌحل   ()

.  , ويم٤من قم٤معم٤م سم٤مًمٗم٘مف واحلدي٨مهـ179, شمقذم قم٤مم (هـ97هـ و90)ؾمٜمتل 

.    سمتٍمف2/120, شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب: يٜمٔمر

.    ظم٤مزن اًمٜم٤مر   ()
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 : احل٤ميمؿ:  ًم٘م٥م-  ضمـ

يَض  اًمَٕمْدُل  طَمَٙم٤مُه احل٤َميِمؿُ  ىَمدْ َل وَ  1385  اًمرِّ

 

 ُٟمْٙمَرانِ  سماِلَ  قَمٜمْفُ  يُمْتٌِفِ  ذِم  

: ــقة-د 

 :  ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:  ابـ كاؾع- 

ـُ َٟم٤مومِعٍ  1351 ُدوُق ؾَماَمقَمفُ  َوَروى اسم  اًمّمَّ

 

 واإِلشْمَ٘م٤منِ ُِمٜمُْف قَمغَم اًمتَّْحِ٘مٞمِؼ  

: أظالم أخرى- هـ 

 اؾمؿ يمت٤مب :

وورد  , مجٕمتف وم٤مضمتٛمع:  , ي٘م٤مل وؿ اًمٌمء سمت٘مري٥م سمٕمْمف ُمـ سمٕمض : اجلٛمع:  جامع- 

 :  ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ (ضم٤مُمع اًمؽمُمذي):  اؾمام ًمٙمت٤مب

ُِمِذيُّ سمَِج٤مُِمعٍ  1356 ْ  َويَمَذاَك ىَم٤مَل اًمؽمِّ

 

ـْ سَمْٕمِض أْهِؾ اًمِٕمْٚمِؿ   واإِلياَمِن قَم

  اشؿ شقرة :

وذم اعمقوع ,  شاًمٖمٗمران واعمٖمٗمرة ُمـ اهلل هق أن يّمقن اًمٕمٌد ُمـ أن يٛمًف اًمٕمذاب»:   ؽاؾر

 :  طمٞم٨م ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ , ورد قمٚماًم ًمٚمًقرة , اعمذيمقر ذم اًمٜمقٟمٞم٦م

قَرِة هم٤مومرٍ  1207 ًُ  َهَذا َوصَم٤مُِمٜمَُٝم٤م سمِ

 

ـِ   مْحَ َرضَم٤مِت ًمِٚمرَّ ُهَق ِروْمَٕم٦ُم اًمدَّ

ادـتؼؾ إػ  آشؿقـــــة: ثاكقـًا-    : :   ادـتؼؾ إػ  آشؿقـــــة: ثاكقـًا-

وُمٜمف ىمقل  ,  ذم ُمقوٕملم ذم اعمٜمٔمقُم٦م"اًمٜم٘مٓم٦م اًمًقداء ذم اًمٕملم"وىمد ضم٤مء اؾمام ًمـ :كاطر- 

 

قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمًٙم٤من اًم٘م٤ميض أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلذاء :احل٤ميمؿ احل٤مومظ احلٜمٗمل    ()

اًمقاذم ,   هـ(480)شمقذم ذم طمدود ,  اًم٘مرر احلٜمٗمل اًمٜمٞم٤ًمسمقري احل٤ميمؿ احل٤مومظ ؿمٞمخ ُمت٘مـ ذو قمٜم٤مي٦م شم٤مُم٦م سم٤محلدي٨م

.  254/:19سم٤مًمقومٞم٤مت 

, وروى ًمف , وشمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئتلمروى قمـ ُم٤مًمؽ همرائ٥م: ىم٤مل اسمـ قمدي.... غ اعمدين اًمٗم٘مٞمفئقمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع اًمّم٤م   ()

.     17/347اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت . ُمًٚمٌؿ وإرسمٕم٦م

, , وىمد اُمت٤مز ذم اعم٘م٤مم إول سمٛمالطمٔم٤مشمف اًمٜم٘مدي٦م ًمألؾم٤مٟمٞمدهق أطمد اًمٙمت٥م اًمّمحٞمح٦م اعمٕمتٛمدة: ضم٤مُمع اًمؽمُمذي   ()

.    سمتٍمف1/240زيملمس, ًمٗم١ماد شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب. وسم٢مو٤مومتف أراء اعمت٤ٌميٜم٦م ًمٚمٛمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م

جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم : حمٛمد ُمرشم٣م احلًٞمٜمل اًمزسمٞمدي, دار اهلداي٦م, حت٘مٞمؼ: شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس, شم٠مًمٞمػ   ()

.    (همٗمر)
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 :  اًمٜم٤مفمؿ

٤م ُِمْثَؾ َذاَك وَمتٜمَْثٜمِل  111 ًًّ ٌَسُّ سَم  َوشُم

 

 ًمِٜم٤َمفمِر  
ِ
٤ٌَمء ٤مِن ُِمْثَؾ اهلَ ًَ اإلْٟم

 :ادصطؾحات- و  

  وذم ُمّمٓمٚمح أصقل ,, وهق ُم٤م ٓ صم٤ٌمت ًمف قمٜمد اًمٗمحص قمٜمف  ٟم٘مٞمض احلؼوهق :افباضؾ- 

ُم٤م ٓ يتٕمٚمؼ سمف اًمٜمٗمقذ وٓ حيّمؾ سمف اعم٘مّمقد يم٤مًمّمالة سمٖمػم ـمٝم٤مرة وسمٞمع ُم٤مٓ يٛمٚمؽ "اًمٗم٘م٦م هق 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ :  , ىم٤مل شمٕم٤ممم .وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ يٕمتد سمف ُمـ إُمقر اًمٗم٤مؾمدة

 :  ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ , ژھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ﮲  ﮳

٤ٌَمـمِؾِ ِ احلؼَّ اًمِذيــَٓ شَمْٚم٥ُم  1967  ؾمقا سم٤ِمًم

 

ـُ ذِم اًمُٗمرىَم٤مِن   مَح َ اًمرَّ ىَمْد سَملمَّ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ؾاظـــؾة- ب/1  ((8888)): :   ؾاظـــؾة- ب/

 : اإلحصـاء-

 .  (و) ؿام(7/1/7)/ 2.                    (و) ضاف(8/1/8)/ 1

 

-هـ 1405- سمػموت - أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي, دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف , شم٠مًمٞمػ ()

   6ص,  إومم: م, اًمٓمٌٕم٦م1985

.    62: , آي٦مؾمقرة احل٩م   ()
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.  ـؿؾ(4/1/4)/ 4 .  صفد,   ثبت(5/2/10)/ 3

 . ورد , ىمٍم ,  مجد(3/3/9)/ 5 

 .  وقمك , وطمد , ًمزم , ىمٌض , فمٝمر ,  ضمرى(2/6/12)/ 6

 ظمتؿ , طمدث , طمّمؾ , طمٗمظ , محؾ ,, سم٘مك , سمٙمك , شمٌع , مجع , سمٖمك ,  سمرز(1/37/37)/ 7

  , ؾمٌؼ , ؾمٚمؿ ,(ي), زاد(و)زار ,   ,رطمؾ(و) , دظمؾ , دار(و), ظم٤منظمرج , ظمٚمص , ظمٚمؼ 

, ومْمؾ , ومٙمف , يمذب , يمٗمؾ , ٟمزع , ٟمٔمر ,  (و)ؿمٛمؾ , صح٥م , صٕمد , صٚمح , ـمٚم٥م , همال

. ٟم٘مص , ٟم٘مض , وضم٥م , وؾمط 

 88:                   اعمجٛمقع51:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل كقع افػعؾ 

-  2 6 19 7- -  54ظدد ا فؽؾامت 

,  مجع ,  , سمرز , شمٌع(2), ًمزم , فمٝمر  , ىمٌض (3) , مجد  , ىمٍم(4) , يمٛمؾ(5)صم٧ٌم , ؿمٝمد:افسامل 

, ؿمٛمؾ ؾمٚمؿ  , ؾمٌؼ,  ظمرج , ظمٚمص , ظمٚمؼ , دظمؾ ,رطمؾطمدث , طمّمؾ , طمٗمظ , محؾ , ظمتؿ , 

 . (1)ٟمٔمر, ٟم٘مص, ٟم٘مض , , يمذب, يمٗمؾ, ٟمزعصح٥م  , صٕمد , صٚمح, ـمٚم٥م, ومْمؾ , ومٙمف , 

  .(1) , وضم٥م, وؾمط(2) , وطمد(3)ورد : ادثال

  .(1) , ظم٤من , دار , زار, زاد(7) , ىم٤مم(8)ـم٤مف: إجقف 

  .(1) , سمٖمك , سم٘مك , سمٙمك , همال(2) ضمرى:افـاؿص 

  .  (2)وقمك:  فػقػ مػروق
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

  ::  افـاحقة إشؾقبقة- افـاحقة إشؾقبقة- 

ويم٤من أيمثره٤م وروًدا  , ُمقوًٕم٤م(88)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (وم٤مقمٚم٦م)وردت صٞمٖم٦م 

ومل يرد قمغم وم٤مقمٚم٦م ُمـ اعمٝمٛمقز و ٓ ,  عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م عمقوقع اًم٘مّمٞمدة (ـم٤مئٗم٦م)

  .وٓ اًمٚمٗمٞمػ اعم٘مرون ,  اعمْمٕمػ

  : :   ؾاظؾة ادـتؼؾةؾاظؾة ادـتؼؾة

 : :    فؾعؾؿقة فؾعؾؿقة- أ 

 : ىم٤مل  ,  " اعمالئٙم٦م شمٜمزع ٟمٗمقس سمٜمل آدم"ذم اًمٙمت٤مب اعمّمقن سمٛمٕمٜمك :            اًمٜم٤مزقم٤مت

 :  وردت ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم ُمقوع واطمد اؾمام ًمٚمًقرة ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ چڻ  ڻ  چ 

َرْت  2262  وَمُٝمٜم٤َمَك سَملْمَ اًمٜم٤َّمزقَم٤مِت َويُمقِّ

 

 شمِْٚمَؽ اًمُقضُمقُه يَمثػَِمُة إًْمَقانِ  

  : :   ب  ـ  فالشؿقـــــةب  ـ  فالشؿقـــــة 

  .  وردت ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم ُمقوع واطمد,   اًمٌٕمػم اًمذي يّمٚمح ًمالرحت٤مل: افراحؾة- 1

٧ٌُْم  353   َراطِمَٚمتل َويَمٚم٧َّْم ُُمْٝمَجتلأشمٕم

 

َوسَمَذًْم٧ُم جَمُٝمقِدي َوىَمْد أقْمَٞم٤مين  

.   اؾمؿ ضمٜمس:  ؾاـفة - 2 

 :  ىمقًمف, وقمغم هذا اعمٕمٜمك وردت ذم  ژژ  ڑ  ڑ     ک     ک  ژ :  ىم٤مل 

ـَ اًمتَّْٕمَداِد ىَمْقُل  5120  إًَمـِٝمٜم٤َمَيْٙمِٗمل َُم

 

ـْ يُمؾِّ وَم٤ميِمَٝم٦ٍم هِب٤َم َزْوضَم٤منِ    ُِم

ٓشؿ اجلؿع- ج     : :   ٓشؿ اجلؿع- ج 

, وُمـ اًمٌمء  مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ:  واًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مسوردت ًمٚمدًٓم٦م قمغم اجلامقم٦م:  ـم٤مئٗم٦م- 1

ومم٤م  , ژەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ژ:ىمقًمف ُمٜمف اًم٘مٓمٕم٦م ُمٜمف, و

 :  ورد ذم اعمٜمٔمقُم٦م هبذا اعمٕمٜمك ىمقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

دٍ يَهذِ  569   َُمَ٘م٤مًَم٦ُم أمْحٍَد َوحُمَٛمَّ

 

ـَ سَمْٕمُد ـَم٤مِئَٗمَت٤مِن   َوظُمُّمقُُمُٝمْؿ ُِم

 
 

 8/411شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط    ()

 1:آي٦م,  ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت   ()

.    52: , آي٦مؾمقرة اًمرمحـ   ()

.    122: , آي٦مؾمقرة اًمتقسم٦م   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

   :مصطهحات- د 

 ُم٤م شمٕمٚمؼ اًمٕم٘م٤مب سمؽميمف يم٤مًمّمٚمقات اخلٛمس واًمزيمقات ورد اًمقدائع واعمٖمّمقب : افقاجب 

   وشمٕمٚمؼ اًمثقاب سمٗمٕمٚمفوهمػم ذًمؽ

ٌَْٞم٧ِم َوُهَق وَمِريَْم٦ُم اًمرَّ  4038 ـِ َواضِم٦ٌٌم قَمغَم إقْمَٞم٤مِن   اًمَ٘مّْمُد طَم٩مُّ اًم مْحَ

,  ُمـ اًمثالصمل اعمجرد (وم٤مقمٚم٦م)     ومل يٙمـ هٜم٤مك ظمروج يذيمر قمـ ىمقاقمد اًمٜمحقيلم واًمٍمومٞملم  ذم 

. ()ٓ ذم اًمّمٞم٤مهم٦م وٓ ذم اًمٕمٛمؾ إٓ ُم٤م ؾمٌؼ

ــؾ-  22 ــؾ-  ُمَػعِّ  ( (231231))    ُمَػعِّ

 :اإلحصـاء - 

جسؿ  (21/1/21)/2. ظطؾ  (61/1/61)/1

ظؾؿ , وحد  (9/2/18)/4   . صبف , رصح  (13/2/26)/3

.  ,صدق,ـؾؿ(ة)صبف (5/3/15)/6.  ,حؼ, ـذب(ة)جسؿ (7/3/21)/5

صال , ـػر , كزل  (3/3/9)/ 8. أول , مثؾ  (4/2/8)/7

. , ورث (و)طمٙمؿ , ؾمٚمؿ , ومن , ىمدم , ىمّر , ىمًؿ , ىمٚمد , يم٤من ,  أظمر ,طمن (2/11/22)/9 

,  (ي)طم٤مر , , صمٚم٨م , طمدث , طمذر , طمرف , طمٚمؾ(ي)سمدل , سمنم , سم٤من  (1/30/30)/ 10

 , ومرد , (ي) هم٤مر  ,(ي)قم٤مر , , ـمٗمػ , قمؼم(و)ظمؼم , ظمٚمص , ظمٜم٨م , دسمر , ؿمٛمر , صحح , ص٤مت 

.  ٟمٙمد,   ٟم٠ٌم(ة), ىمٚمد  , ىمٓمع (ة)ومّمؾ , ومٙمر , ىمٌؾ , ىمدر , ىمدم 

 231:  ادجؿقع                       58:  ظدد ادقاد

 

 

 

 

.    6اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف ص:  يٜمٔمر  ()

 .88اًمٌٞم٧م , 42:يٜمٔمرص
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 :افـاحقة افرصؾقة

ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل كقع افػعؾ 

- -  3 11 11 12 3 191 ظددا فؽؾامت

 , (7)   , يمذب(ة) , ضمًؿ (9) , قمٚمؿ (13) , ؿمٌف  , سح (21) , ضمًؿ (61)قمٓمؾ:افسامل

طمٙمؿ , ؾمٚمؿ , ومن , ىمدم  , ,   طمن ,(3) , يمٗمر , ٟمزل (4) , ُمثؾ (5) , صدق  , يمٚمؿ (ة)ؿمٌف 

, ظمٜم٨م , دسمر  , صمٚم٨م  , طمدث , طمذر  , طمرف , ظمؼم  , ظمٚمص  , سمدل , سمنم, (2)ىمًؿ  , ىمٚمد 

 .  (1)ٟمٙمد, (ة) , ىمٓمع  , ىمٚمد (ة)ؿمٛمر  , قمؼم , ومرد , ومّمؾ  , ومٙمر  , ىمٌؾ  , ىمدر  , ىمدم 

 .  (2)أظمر:  مفؿقز افػاء

 .  (1)ٟم٠ٌم:  مفؿقز افالم

 .(1)ـمػ, صح,  طمؾ,  (2)ىمر,  (7)طمؼ : ادضّعػ

  .(2) , ورث (9)وطمد  :ادثال 

,  (ي)قم٤مر , (و)ص٤مت , (ي)طم٤مر , (ي)سم٤من , (2)(و)يم٤من  , (4)(و)آل: إجَقف 

 .  (1) (ي)هم٤مر

 .  (3)صال:افـاؿص 

: :   افـاحقة إشؾقبقة- افـاحقة إشؾقبقة- 

ــؾ)وردت  وأيمثر  , ُمقوًٕم٤م (14)ُمٜمٝم٤م سمٚمٗمظ اعم١مٟم٨م , ُمقوع(231)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم  (ُُمٗمٕمِّ

 , وهل٤م ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة , (وُمِمٌف , جمًؿ , ُمٕمٓمؾ)إًمٗم٤مظ وروًدا قمغم هذا اًمٌٜم٤مء هق

 :  وُمٜمف ىمقًمف

 أشَمك إَذاَُم٤م شَمُ٘مقُل َوؾَمِؾ اعُمَٕمٓمَِّؾ  2678

 

 ومَِئَت٤مِن قِمٜمَْد اهللِ خْيَتِّماَمنِ  

ــؾ)ووردت صٞمٖم٦م  ومٛمـ دًٓمتف قمغم شمٙمثػم :  واعمتٕمدي , داًم٦م قمغم شمٙمثػم اًمٗمٕمؾ اًمالزم (ُُمٗمٕمِّ

 :  ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ (رُُمَ٘مدِّ )وُمـ شمٙمثػم اًمٗمٕمؾ اعمتٕمدي  , (رُُمَٗمّؽ )اًمٗمٕمؾ اًمالزم

ًرا 1933 ًرا َوُُمَ٘مدِّ  َوأشَمك سمَِذاَك ُُمَٗمٙمِّ

 

ِوْرَث اًمَقًمِٞمِد اًمَٕم٤مسمِِد إْوصَم٤مِن  

  

.      (شم٤مج اًمٕمروس)شُمٕمٓمؾ: ي٘م٤مل عمـ جيٕمؾ اًمٕم٤ممل سمزقمٛمف وم٤مرهم٤م قمـ ص٤مٟمع أشم٘مٜمف وزيٜمف»   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , (ُمٙمٚمؿ)وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م داًم٦م قمغم همػم شمٙمثػم

يَض ا دَمَغمَّ َيقَم شَمْٙمِٚمٞمِؿ ملَّ  429  اًمرِّ

 

ـِ   مْح ِؿ اًمرَّ  ُمقؾَمك اًمٙمِٚمٞمِؿ ُُمٙمٚمِّ

 :   وورد مـتؼاًل فالشؿقة 

ر:  اؾماًم هلل شمٕم٤ممم ذم-  أ م اعم١مظمِّ  : ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ, واعم٘مدِّ

ـ 3371 ُر َذاٟمَِؽ اًمّمِّ ُم َواعم١مظمِّ  َوُهَق اعُمَ٘مدِّ

 

 ـَٗمَت٤مِن ًمأِلوْمَٕم٤مِل شَم٤مسمَِٕمَت٤منِ  

وهق اًمذي ي١مظمر ُم٤م جي٥م شم٠مظمػمه واحلٙمٛم٦م واًمّمالح ومٞمام يٗمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم وإن ظمٗمل » :ادمخر-1 

    .  شقمٚمٞمٜم٤م وضمف احلٙمٛم٦م واًمّمالح ومٞمف

ي٘مدم ُم٤م جي٥م شم٘مديٛمف ُمـ رء طمٙماًم وومٕماًل  قمغم ُم٤م أطم٥م ويمٞمػ ُم٤م أطم٥م وُم٤م  »:ادؼدم   -2

  .   شىمدُمف ومٝمق ُم٘مدم

    : ظؾاًم ٕماــ- ب- ب

: حُمَنِّ- - 11 َدة »: حُمَنِّ لم اعُمَِمدَّ ًِّ ىمٞمؾ ؾُمٛمل  شواٍد ىُمْرَب اعُمَزَدًمَِٗم٦ِم سملم قمَروم٤مت وُِمٜمًك: حُمَّنٍ سمٙمْنِ اًم

:  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ,(()) سمذًمؽ ٕن ومٞمؾ أصح٤مب اًمٗمٞمؾ طُمِن ومٞمف أي أقمٞم٤م

24  ٍ  وأشَم٧ْم قَمغم قَمروَم٤مِت صُمؿَّ حُمَنِّ

 

ـْ ىُمرسَم٤مِن   َوُِمٜمًك وَمَٙمْؿ َٟمَحرشْمف ُِم

ــٚم٦موردت      . (1)ىمٚمد , ىمدم , (5)ؿمٌف , (7)ضمًؿ:  ُمقوًٕم٤م ذم (14)ذم ُُمٗمٕمِّ

ــؾ) قمغم أٟمف مل يرد ُمـ اًمٚمٗمٞمػ اعمٗمروق واعم٘مرون,  وُمـ اعمالطمظ,  وُمـ اعمالطمظ ــٚم٦م )و (ُُمٗمٕمِّ وأن ,  (ُُمٗمٕمِّ

ــٚم٦م)مجٞمٕمامورد ُمـ  . ُمـ اًم٤ًممل ( ُُمٗمٕمِّ

 

 

 

.  5/531ؾمٜمـ  اًمؽمُمذي   ()

      5/531ؾمٜمـ اًمؽمُمذي : يٜمٔمر. 59, ص, احلًٜمكشمٗمًػم أؾمامء اهلل   ()

.       59, صاعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   ()

       (طمن), شم٤مج اًمٕمروس   ()

اعمٙمت٥م ,حمٛمد سمِمػم إدًمٌل: حمٛمد سمـ أيب اًمٗمتح اًمٌٕمكم احلٜمٌكم أسمق قمٌد اهلل, حت٘مٞمؼ: عمٓمٚمع قمغم أسمقاب اعم٘مٜمع, شم٠مًمٞمػ ا

 (197-196 /1) م,1981-   هـ1401- سمػموت - اإلؾمالُمل 
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

((190190)ُمْػِعـؾ )ُمْػِعـؾ   - -   33   

:  اإلحصاء- 

. شؾؿ (13/1/13)/2. (ي) بان (17/1/17)/ 1

.  برص , ثبت (9/2/18)/ 4.  أمـ , ذك (12/2/24)/ 3

.  كؽر (5/1/5)/ 6.  حلد , كزل (6/2/12)/ 5

. (و), ىم٤مم  (و) , قمٓم٤م(ث), وؾ  (و), طم٤مط (و) ضم٤مب(4/5/20)/ 7

 . (ة) طمًـ , قمرض , ُمًؽ , وزم , وهؿ(3/5/15)/ 8

طمٞمك , دسمر , درك , ذًمؾ , رؾمؾ , ؿمٙمؾ , قمّز , ومّمح ,   أصمر , شم٘مـ  , طم٥م(2/13/26)/ 9

. , ومٚمس , ٟمّمػ 

,   , أمل , أٟمس , سمدأ , سمٓمؾ ,  سمٖمض , صمقب , ضمرم , طمرم(ة) أذن (1/40/40)/ 10

 ,ؿمٗمؼ , صٕمد , وٛمر , وٞمػ , ـمٗم٠م , ـمٚمؼ ,    , ؾمٜمد(ات)ظمؼم , ظمٚمص , رؿمد , ؾمٕمد  , ظم٨ٌم

 , (ة) , ٟمجز , ٟمِم٠م , ٟمقر (ة)قمج٥م , قمٚمـ , همقث , ومرد , ومرط , ومٝمؿ , ىمدم , ىمّر , ىمًط , ىمقم 

  .   , وص , وهؿ(ة)وصؾ ,   هٓمع , وضمز , وصؾ

 190:     اعمجٛمقع70:  قمدد اعمقاد

  : :   افـاحقة افرصؾقةافـاحقة افرصؾقة

ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل نىع انفعم 

 2 4 4 34 7 11 20 108عددا نكهًات 

 108:                                اعمجٛمقع41:  قمدد اعمقاد: افسامل 

 , طمًـ , قمرض , (5) , ٟمٙمر(6) , حلد , ٟمزل(9) , سمٍم, صم٧ٌم(12)ذك,  (13)    ؾمٚمؿ

 , سمٓمؾ ,  سمٖمض , (2) , شم٘مـ  , دسمر  , درك  , رؾمؾ  , ؿمٙمؾ , ومّمح , ومٚمس , ٟمّمػ(3)ُمًؽ

, صٕمد  , وٛمر  , ـمٚمؼ  , ؿمٗمؼ  ,   ؾمٜمد ,  (ات), ؾمٕمد طمرم , ظم٨ٌم  , ظمؼم  , ظمٚمص  , رؿمد ضمرم  , 

 .  (1)قمج٥م  , قمٚمـ  , ومرد  , ومرط  , ومٝمؿ , ىمدم , ىمًط , ٟمجز , هٓمع
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 . (1) , أمل  , أٟمس(ة) , أذن (2) , أصمر(12)أُمـ: ادفؿقز افػاء  

 . (1)سمدأ, ـمٗم٠م, ٟمِم٠م :  ادفؿقز افالم

 .  (1) , ىمرر(2)ذًمؾ,   , طم٥ّم ,قمز(4)(ث)وٚمؾ : ادضعػ

 .  (1)(ة), وهؿ(ة) , وضمز , وصؾ , وصؾ(3)وهؿ :ادثال  

,  (ة)ىمقم , همقث , وٞمػ , صمقب,  (4)ىمقم , طمقط , ضمقب,  (17)سملم:  إجقف

 .  (1)(ة)ٟمقر

  .(4)قمٓمق :افـاؿص 

 .  (1)وص,  (3)وزم: ادػروق  

 .  (2)طمٞمل:  ادؼرون

  : :   افـاحقة  إشؾقبقةافـاحقة  إشؾقبقة

ويمثر ؿمٞمقع  , (وُمنمك , وُم١مُمـ , وُمًٚمؿ , ُمٌلم)يم٤مٟم٧م أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م 

واٟم٘م٤ًمم اًمٜم٤مس   , وسمٞم٤من ووقح احلؼ , عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م عمقوقع اًم٘مّمٞمدة : هذه إًمٗم٤مظ ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 :  وُمٜمف ىمقًمف , طم٥ًم قم٘م٤مئدهؿ

٤ٌَمُر وَمَٞمْٔمَٝمُر اًمـ 3095  إْذ َيٜمَْجكِم َهَذا اًمُٖم

 

ـَحؼُّ اعمٌلُِم ُُمَِم٤مَهًدا سمِِٕمٞم٤مِن  

  : :   ادـتؼؾ فؾعؾؿقةادـتؼؾ فؾعؾؿقة 

 :  اؾماًم ووصًٗم٤م هلل شمٕم٤ممم- أ

 , ويٖمٞم٨م اعمٚمٝمقف إذا ٟم٤مداه , ويٙمِمػ اًمًقء , جيٞم٥م اعمْمٓمر إذا دقم٤مه:  اعمجٞم٥م - 1

 : وُمٜمف ىمقًمف , ژحب    خب  مب  ىب  ژ :  ىم٤مل شمٕم٤ممم

 َوُهَق اعُمِجٞم٥ُم ًمَِدقْمقِة اعُمْْمَٓمرِّ إذْ  3292

 

 إقْماَلنِ َيْدقُمقُه ذِم ِهٍّ َوذِم  

وم٢مذا أقمٓمك ومتٗمْمؾ  , ويٕمٓمل ُمـ يِم٤مء , ...إن اهلل يٕمٓمل ُمـ اؾمتحؼ اًمٕمٓم٤مء:  ادعطل -  2 

 

.        12/516, ٓسمـ طمجر, وومتح اًم٤ٌمري5/531ؾمٜمـ اًمؽمُمذي   ()

.        51, ص, ًمٚمزضم٤مجشمٗمًػم أؾمامء اهلل   ()

.        61: , آي٦مؾمقرة هقد   ()

.        (7292), , يمت٤مب آقمتّم٤ممصحٞمح اًمٌخ٤مري   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , ٓ ُم٤مٟمع عم٤م أقمٓمك وٓ ُمٕمٓمل عم٤م ُمٜمع , وإصالح

 اٟمِع اعمْٕمٓمِل َويم٤مًمْم٤مرِّ اًمِذيمليَم٤م 3396

 

اومِع َويَماَمًُمُف إُْمَراِن ــُهَق نَ  

.    ادذلادعز- 3-4 

 َوهَق اعُمٕمزُّ ْٕهِؾ ـَم٤مقَمتِِف وَذا 3346

 

ِن زٌّ طَمِ٘مٞمِ٘ملٌّ سماَِل سُمْٓماَل ـــعِ  

: وؿقفف أيضا 

ـْ َيَِم٤مُء سمِِذلَّ  3347   اًمدَّ ةِ َوُهَق اعُمِذلُّ عمَِ

 

ـِ ُذل ش  ىَم٤م َوُذلُّ َهَقاِن ـَـاَرْي

 . وهق اًمذي هَي٥َُم اًمِٕمزَّ عمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده » اُدعزّ  

لَّ سمٛمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده ويٜمٗمل قمٜمف َأٟمقاع اًمٕمز مجٞمٕمٝم٤م» : اُدّذل  .  شهق اًمذي ُيْٚمِحؼ اًمذُّ

ظؾاًم فشخص- ب    : :   ظؾاًم فشخص- ب 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , ُمقاوع(8)ذم (ُمًٚمؿ)ورد قمٚماًم ًمراوي احلدي٨م:  مسؾؿ

ػُمهُ  1250 ًِ ٤م رَ ُؾمقُل اهلل َذا شَمْٗم  طَم٘مَّ

 

ِٚمٌؿ سمَِْماَمنِ  َُوًَمَ٘مْد َرَواُه   ًْ  ُم

 :  وهق ذم ىمقًمف , وذًمؽ قمغم طمذف ُمْم٤مف (ُمقوع)وقمٚماًم أيًْم٤م ًمّمحٞمح ُمًٚمؿ ذم  

ـٌ َوُِمّْمَداٌق ًَمُف إؾْمٜم٤َمُدهُ  4855 ًَ  طَم

 

ِٚمٍؿ وَم٤موْمَٝمْٛمُف   ًْ  وَمْٝمَؿ سَمَٞم٤منِ ذِم ُُم

,  ٟمقر,  ىمقم,  ؾمٕمد,  وهؿ,  وّؾ :اًمت٤مًمٞم٦م:ُمـ إصقل , ُمقوًٕم٤م(12)وورد وصٗمـ٤ًم ُم١مٟمثـ٤ًم ذم  

سمحرف  (اًمثالصمل اعمزيد)ومل خيرج اًمٜم٤مفمؿ قمام ىمرره اًمٍمومٞمقن ذم صٞم٤مهم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ .وصؾ 

  .  (ُيْٗمِٕمؾ )ُمـ اًمٗمٕمؾ

 

.        63, ص, ًمٚمزضم٤مجشمٗمًػم أؾمامء اهلل   ()

, , ٓسمـ طمجر, وذم ومتح اًم٤ٌمري5/531, وذيمر ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي -ُم٘مؽمًٟم٤م سم٤معمذل-قُمد ُمـ إؾمامء اعمزدوضم٦م   ()

12/516  .

.   , قمغم إطمدى اًمرواي٤مت12/516, ٓسمـ طمجر, وومتح اًم٤ٌمري5/531ذيمر ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي    ()

.        (قمزز), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

.        (ذًمؾ), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

, اعمتقرم هـ206ؾمٜم٦م : , وىمٞمؾم817-هـ202, وًمد ؾمٜم٦م, ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقريهق أسمق احلًـ   ()

.  (اجل٤مُمع اًمّمحٞمح), وهق ص٤مطم٥م يمت٤مب , ويم٤من أيْم٤م قم٤معم٤م ذم اًمٗم٘مف, يم٤من صم٘م٦م ذم احلدي٨مهـ261ؾمٜم٦م

.        1/77, ًمٗمقاد ؾمزيملمشم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب1/555يمِمػ اًمٔمٜمقن: يٜمٔمر



 

 

65 

 

 

 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

)ُمْػَتِعــؾ  - 44   ((119119)ُمْػَتِعــؾ  - 

 :  اإلحصـاء- 

. خؾػ  (15/1/15)/ 2. مـع  (16/1/16)/ 1

. شقى  (7/1/7)/ 4.  وحد,وؾؼ(9/2/18)/3

. ؿرن  (5/1/5)/ 6. دظق  (6/1/6)/ 5

بدع , خصؿ ,صؾح, ضؾع, ؿىض (3/5/15)/8. صحب  (4/1/4)/ 7

. مجع , محؾ , طمقج , ؿم٤مق , ىمدر , ٟمٗمك , هدى , وصؾ  (2/8/16)/ 9

قمزل , وم٘مر ,  , ضمٝمد , طمقل , رسمط , ؿمٌف , ذك , ذى , ؿمٛمؾ , قمدل (1/17/17)/ 10

. ىمتؾ , ىمدو , ًمٗمػ , ٟم٘مؾ , ٟم٘مؿ , وؾمع , وىمك 

 119:     اعمجٛمقع38:  قمدد اعمقاد

  : :   افـاحقة افرصؾقةافـاحقة افرصؾقة

ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل كقع افػعؾ 

 7 1 15 5 21 1-  69ظددا فؽؾامت 

 69:                             اعمجٛمقع22:   قمدد اعمقاد:افصحقح افسامل 

 , مجع, (3) , سمدع, ظمّمؿ , صٚمح, وٚمع (4) , صح٥م (5) , ىمرن (15) , ظمٚمػ (16)ُمٜمع 

 . (1), ٟم٘مؿ  , ٟم٘مؾ ؿمٌف , ذك  , ؿمٛمؾ  , قمدل  , قمزل  , وم٘مر  , ىمتؾ  , ضمٝمد , رسمط , (2)محؾ , ىمدر 

 . (1)ًمٗمػ  :ادضّعػ 

. (1) , وؾمع (2) , وصؾ (9)وطمد , وومؼ :  ادثال

 . (1) , طمقل (2)طمقج, ؿمقق :  إجَقف

  (1) , ذى, ىمدو (2) , ٟمٗمك, هدى (3) , ىم٣م (6)دقمق :  افـاؿص

 . (7)ؾمقى:  ادؼرون

 .  (1)وىمك:  ادػروق
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

  : :   افـاحقة إشؾقبقة- افـاحقة إشؾقبقة- 

 , وُمتحد , وخمتٚمػ , ممتٜمع)اؾمام ًمٚمٗم٤مقمؾ  (ُُمٗمتِٕمــؾ)يم٤من أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا قمغم صٞمٖم٦م 

وهذه إًمٗم٤مظ شمقوح ُمقىمػ اًمٜم٤مس وآراءهؿ  ذم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م اًمتل  شمٜم٤موهل٤م  , (وُمتٗمؼ

 ُمثٜم٤مة : ,وُمـ اعمالطمظ أٟمف يمثر وروده٤م ذم اًم٘م٤مومٞم٦م , وهل ُمٜم٤مؾم٦ٌم عمقوقع اًم٘مّمٞمدة ,اًمٜم٤مفمؿ   

 :  وُمٜمف ىمقًمف , عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ًمٚم٘م٤مومٞم٦م اًمٜمقٟمٞم٦م

٤ٌَم 4738 ٌِْف اًمِٕم ـْ ؿِم  اهللُ أيْمؼَمُ ضَمؾَّ قَم

 

ـِ  ِد    قَم٤منِ ــــوَمَذاِن شَمِْمٌِٞمَٝم٤مِن مُمَْت

 :  وشمٜمققم٧م اًمدًٓم٦م وم٠موم٤مدت 

 :  ُمتِم٤مهب٤من ذم ىمقًمف:  سمٛمٕمٜمك , (ُمِمتٌٝم٤من):  ٟمحق , ُمٕمٜمك شمٗم٤مقمؾ

ٌل  4862 تِِف سمَِٖمْٞم٨ٍم أوَّ  شَمِْمٌِٞمف أُمَّ

 

ؿْمَتٌَِٝم٤مِن ـــــُِمٜمُْف َوآظمُرُه وَمؿُ  

 :  وُمٜمف ىمقًمف , (اعمت٘ملم):  وُمٜمف , وآخت٤مذ 

 ُم ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملَم أِئٛم٦مً ـــَواضْمَٕمْٚمفُ  5813

 

ا َُمَع اإِليَ٘م٤مِن ـــَواْرُزىْمفُ   ُم َصؼْمً

 :  ىم٤مدرذم ىمقًمف:  سمٛمٕمٜمك , ُم٘متدر:  ٟمحق , اعمجرد:  وسمٛمٕمٜمك 

ِذي هُ  4787 ٤م اًمَّ  َو قَم٤ممِل ًمِْٚمَٖمْٞم٥ِم ُُمْ٘مـــــأُمَّ

 

٤منِ   ًَ  ـَتِدٌر قَمغَم َُم٤م ؿَم٤مَء ُذو إطْم

 . (ُُمْٗمَتِٕمؾ)أٟمف مل يرد ُمـ اعمٝمٛمقز قمغم ,  وُمـ اعمالطمظ 

. ذم اعمٜمٔمقُم٦م  (ُمْٗمتِٕمٚم٦م)ومل شمرد صٞمٖم٦م

  . (اومتٕمؾ)ومل خيرج اًمٜم٤مفمؿ قمام ىمرره اًمٍمومٞمقن ذم صٞم٤مهم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمٗمٕمؾ اعمٓم٤موع 
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

)ُمتػعِّؾ  - 55     ((9494)ُمتػعِّؾ  - 

  :  اإلحصاء- 

 .  كؼص, خؾػ, حؼ, أخر(3/4/12)/2. ـؾؿ(32/1/32)/1

,  ٟم٘مؾ,  ُمٙمـ, ُمًؽ , ىمدم, ومرد, وٚمع, زُمؾ, ذًمؾ,  طمٞمز, محؾ,  ضمرد (2/13/26)/3

 .  وطمد,  وضمف

,  وٛمـ,  سف,  ؾمقف, ؾمقر,  ؾمٚمؼ, (ة)رشم٥م, ذيمر, طمػم, ضمدد(1/24/24)/ 4

,  ويمؾ, (ة)ٟمقع, ُمزق,  ًمقن, ًمٌط,  يمثر, ىمٞمد, ىمٚم٥م,  ىمدس, قمقض,  قمٚمؿ, (ة)قمٚمؼ, ـم٥ٌم

 .  ي٘مـ,  ي٘مظ

 94:                     اعمجٛمقع42:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل 

68 7 3 7 9  - - -

 68:  ادجؿقع                                    24:  قمدد اعمقاد:  افصحقح افسامل

 , ُمٙمـ , ُمًؽ , ىمدم , ومرد , وٚمع, زُمؾ,  ضمرد , محؾ , (3)ٟم٘مص , ظمٚمػ , (32)يمٚمؿ

 , يمثر , ىمٚم٥م , ىمدس , قمٚمؿ , (ة)قمٚمؼ , وٛمـ , سف , ؾمٚمؼ , (ة)رشم٥م , ذيمر , (2)ٟم٘مؾ

 .  (1)ُمزق , ًمٌط

        .  (3)أظمر:  مفؿقز افػاء

 .  (1)ـم٥ٌم , ضمدد , (2)ذًمؾ ,(3)طم٘مؼ : ادضعػ

 .  (1)ي٘مـ , ي٘مظ , ويمؾ , (2)وطمد , وضمف:       ادثال

 .  (1)(ة)ٟمقع , ًمقن , ىمٞمد , قمقض , ؾمقف , ؾمقر , طمػم , (2)طمٞمز:إجقف

 

. اعمتزُمؾ سم٤مًمت٤مء أدهمؿ اًمت٤مء ذم اًمزاي,   أصٚمٝم٤م,  اعمزُمؾ   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

  : :   افـاحقة إشؾقبقة- افـاحقة إشؾقبقة- 

ؾ)وردت صٞمٖم٦م    : (ُمتٙمٚمؿ)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا  , ُمقوًٕم٤م (94)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم  (ُمتٗمٕمِّ

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وذًمؽ ًمٚمرد قمغم ُمـ يٜمٗمل صٗم٦م اًمٙمالم قمـ اهلل شمٕم٤ممم , ُمقوًٕم٤م (32)ذم

ُف ُس ــهَ ــَويَمَذاَك َيْش  3084  سْمَح٤مَٟمفُ ــــــُد أٟمَّ

 

ٌؿ سم٤ِملُُمــــــ  ْرآِن ـــــَوطْمل َِواًمُؼ ــــشَمَٙمٚمِّ

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وورد قمٚماًم ًمًقرة اعمزُمؾ ذم ُمقوٕملم ذم اعمٜمٔمقُم٦م 

ؾِ  1666 ُمِّ قَرى َوذِم ُُمزَّ قَرِة اًمِمُّ ًُ  َوسمِ

 

 ُٟمُف ُذو ؿَم٤منِ أِهٌّ قَمٔمٞمٌؿ َش  

مؾ  :  ىم٤مل اًمٗمراء , اٟمت٘مؾ ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م , ذم إصؾ وصػ ًمٚمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم" ؾادزَّ

ُمؾ» اء قمغم شمِمديد اعمزَّ صمِّر , اضمتٛمع اًم٘مرَّ ُمؾ , واعمدَّ  , وهتٞم٠م ًمٚمّمالة , اًمذي ىمد شمزُمؾ سمثٞم٤مسمف:  واعمزَّ

 .  شوهق رؾمقل اهلل 

 :  ومـفا , وتـقظت دٓفة ؾعؾف

 :  وُمٜمف ىمقًمف ,اًمدًٓم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ اعمتٙمرر ذم ُمٝمٚم٦م

ًداهُ َُم٤مَذا اًمِذي أْوَحك َل  900   ُُمَتَجدَّ

 

ٌََٞم٤منِ   ـَ وَم٤مْٟمٓمُِ٘مقا سمِ  طَمتَّك مَتَٙمِّ

 :  ذم ىمقًمف (اعمتٓم٥ٌم)ُمٕمٜمك اعمٜمت٥ًم ًمٚمٗمٕمؾ و 

٥ٌٍِّم ُيْػ  5735 ـْ ضَم٤مِهٍؾ ُُمَتَٓم  ي اًمَقَرىنِ ُِم

 

ـِ   مْحَ  َوحُيِٞمُؾ َذاَك قَمغَم ىَمَْم٤م اًمرَّ

. قمٚمؼ,  ٟمقع,  رشم٥م:ُمقاوع ُمـ إصقل  (3)ذم  : وورد ُم١مٟمثـ٤ًم 

ؾ)قمدم ورود: وُمـ اعمالطمظ ٚم٦م)و(ُُمتٗمٕمِّ ُمـ اعمٕمتؾ اًمٜم٤مىمص و اًمٚمٗمٞمػ اعمٗمروق  (ُُمتٗمٕمِّ

ٚم٦م - و أن مجٞمع ُم٤م ورد ُمـ ذي اًمت٤مء, واعم٘مرون ,  هق ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل ذم يمٚمٛمتلم- ُُمتٗمٕمِّ

. وإضمقف ذم يمٚمٛم٦ٍم واطمدةٍ 

 

 

 

 

 

   3/200, م1983, 3: , ط, سمػموت, قم٤ممل اًمٙمت٤مب, ًمٚمٗمراءُمٕم٤مين اًم٘مرآن   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 ( (7474) )   ُمَػاِظــؾ- ُمَػاِظــؾ- 6

  :  اإلحصـاء- 

. (ي) بان (7/1/7)/ 2.  خؾػ (9/1/9)/ 1

.  كدا (5/1/5)/ 4. ظرض ,  جفد(6/2/12)/ 3

.  ظـد , كػؼ , وؾؼ (3/3/9)/ 6.                   هبت , جـب (4/2/8)/ 5

. ٓم , ٟمزع ,   صٜمع , ىمتؾ(2/4/8)/ 7     

     , ؿمٝمد , ؾمٗمر ,دٟم٤م , طم٥ًم , طمرب , (و)ضم٤مر , مجع , سمٕمد , سمرز , سمدر (1/16/16)/ 8

 .  وصؾ , ٟم٥ًم , (ي)هم٤مر , (و)قمٗم٤م , قمدا , فمٝمر

 74:                       اعمجٛمقع30:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة -  :افـاحقة افرصؾقة - 

 51:                    اعمجٛمقع20:  قمدد اعمقاد: افصحقح افسامل 

,  (2)ٟمزع , ىمتؾ , صٜمع,  (3)ٟمٗمؼ , قمٜمد , (4)ضمٜم٥م , هب٧م , (6)قمرض  , ضمٝمد,  (9)ظمٚمػ 

 .  (1)ٟم٥ًم , فمٝمر , ؿمٝمد , ؾمٗمر , طم٥ًم , طمرب , مجع , سمٕمد , سمرز , سمدر

 . (1) , وصؾ (3)وومؼ  :  ادثال

 . (1) , ضم٤مر  , هم٤مر (2) , ٓم (7)سم٤من  :  إجقف

 . (1)دٟم٤م  ,قمدا ,قمٗم٤م ,  (5)ٟمدا :  افـاؿص

  ::  افـاحقة إشؾقبقة- افـاحقة إشؾقبقة- 

وهلذه ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع  (ُمٕم٤مِرض , ُم٤ٌميـ , خم٤مًمِػ) (ُمٗم٤مقِمؾ)يم٤من أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا قمغم 

ووضمقه آظمتالف  , وُم٤م شمٕمرض ًمف اًمٜم٤مفمؿ ُمـ اخلقض ذم شمٕمدد اعمذاه٥م واًمٗمرق , اًم٘مّمٞمدة

 :  وُمٜمف ىمقًمف , واًمتقاومؼ سملم آراء يمؾ ومرىم٦م

 َوخُم٤َمًمُِػ اعَمْٕمُ٘مقِل َواعَمٜمُْ٘مقِل َواًمـ 847

 

ـِٗمْٓمَراِت واعْمًُٛمقِع ًمإلٟم٤ًمن  

 

ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل كقع افػعؾ 

- -  8 11 4- -  51ظدد ا فؽؾامت 
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

وُمـ ذًمؽ  , وُم٘م٤مشمؾ , جم٤مهد ًمٚمٕم٤معملم اجلٚمٞمٚملم  , ُمقاوع(6)قمٚماًم ذم  (ُمٗم٤مقمؾ) ووردت 

 :  ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

 .رسمام ًمٔم٤مهرة اًمتٖمٚمٞم٥م ذم اًمٚمٖم٦م,  ومل يرد ُم١مٟمثـ٤ًم

.  مل يرد ُمـ اعمٝمٛمقز و اعمْمٕمػ  واًمٚمٗمٞمػ سمٜمققمٞمف (ُمٗم٤مقمؾ  ) أن:ومـ ادالحظ 

. (ُمٗم٤مقمؾ )ومل يٙمـ هٜم٤مك ظمروج قمـ ىمقاقمد اًمٍمومٞملم ذم صٞم٤مهم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

)ُمتػـاِظؾ - 7 ((3030)ُمتػـاِظؾ - 

: اإلحصـاء - 

.                                              ؿمٌف (5/1/5)/ 1

. , وٟمك  (و) دٟم٤م(4/2/8)/ 2

.  ٟم٘مض (3/1/3)/ 3

. , ىمٌؾ , ُمثؾ , ٟمزع (و) وم٤مت (2/4/8)/ 4

.  سملم , شمٌع , ًمزم , ُمٞمؾ , وشمر , وومر (1/6/6)/ 5

 30:                                 اعمجٛمقع14:  قمدد اعمقاد

: :   افـاحقة افرصؾقة- افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل كقع افػعؾ 

-  4 4 4 2- -  16ظددا فؽؾامت 

 .  (1)ًمزم , شمٌع,  (2)ٟمزع , ُمثؾ , ىمٌؾ,  (3)ٟم٘مص , (5)ؿمٌف:    افصحقح افسامل  

 

, ودرس قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م,   ., ويم٤من أطمد شمالُمٞمذ اسمـ اًمٕم٤ٌمسم642- هـ21, وًمد ؾمٜم٦مهق جم٤مهد سمـ ضمؼم اعمٙمل   ()

.  , وقمٌداهلل سمـ قمٛمروأيب سمـ يمٕم٥م

.  1/48, ًمٗم١ماد ؾمزيملمشم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب: يٜمٔمر

.  ..., ويم٤من ُمٗمنا, هـ150, شمقذم ؾمٜم٦مُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمنم إزدي اًمٌٚمخل   ()

.  61-60/ 1, ًمٗم١ماد ؾمزيملمشم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب: يٜمٔمر

ـْ َبْعـــــِدِه  1336 يمُٛمَجــــــ٤مِهدٍ  واْكُظـــْ ْر إَػ أْصَحـــابِِف ِمـ
 

 وُُمَ٘مــــ٤مشمِؾٍ 
 

 طَمــْؼَمان 
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

  .(1)وشمر , وومر :   ادثال

  .(1)ُمٞمؾ , سملم,  (2)ومقت:  إجَقف

 .  (4)دٟمق:  افـاؿص

 .  (4)وٟمك:  افؾػقػ مػروق

  : :   افـاحقة إشؾقبقة- افـاحقة إشؾقبقة- 

 , ُمتِم٤مسمف)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا  , ُمقوًٕم٤م(30)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (ُُمَتٗم٤مقِمؾ)وردت صٞمٖم٦م 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , (وُمتٜم٤مىمض , وُمتقان , وُمتدان

ـْ سمْٕمدِ ؾُمــطِم٥مُّ اًمرَّ  1363  هِ وِل وىَم٤مِئٌؿ ُِم

 

َٓ ُُمَتَقاِن  قِّ ـسم٤مًمَح   َٓ وَمِِمٌؾ َو

. ذم اعمٜمٔمقُم٦م اؾماًم ًمٚمٗم٤مقمؾ (ُمتٗم٤مقمٚم٦م )ومجٞمٕمٝم٤م ُمـ اعمذيمر , ومٚمؿ شمرد  

. (ُُمتٗم٤مقِمؾ)قمدم ورود اعمٝمٛمقز واعمْمٕمػ واًمٚمٗمٞمػ اعم٘مرون ومٞمام صٞمغ ُمٜمف : وُمـ اعمالطمظ

ذم ,  وىمد ظمرج اًمٜم٤مفمؿ قمـ ىمقاقمد اًمٜمحقيلم واًمٍمومٞملم ذم قمدم إصم٤ٌمشمف اًمٞم٤مء ذم اعمٜمّمقب

: اعمٕمتؾ إظمر

ْدُق شَمْقطِمٞمُد اإلَراَدِة َوْهَق سَمذْ  3466  واًمّمِّ

 

اًل َٓ ُل اجلَْٝمِد   ًَ َٓ ُُمَتَقاِن يَم  َو
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

)ُمستػِعؾ - 8 ((2323)ُمستػِعؾ -    

 :  اإلحصـاء- 

.  ؿمٝمد (4/1/4)/ 1

.  ىمٌؾ (3/1/3)/ 2

.  طمقل , ومم (2/2/4)/ 3

 , وضم٥م , (ة) سمنم , سملم , ؿمٕمر , همٗمر , همٜمك , ىمرض , ىمقم , ُمًؽ , ٟمقر (1/12/12)/ 4

. وطمش , ورم 

  2323: :                                    اعمجٛمقع                                 اعمجٛمقع1616: :   قمدد اعمقادقمدد اعمقاد

  : :   افـاحقة افرصؾقة- افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل كقع افػعؾ 

-  3 1 5 2- -  12ظددا فؽؾامت 

  (1) ُمًؽ  , ىمرض  , , سمنم  , ؿمٕمر  , همٗمر (3) , ىمٌؾ (4)ؿمٝمد : افسامل  

 . (1)وضم٥م , وطمش :  ادثال

  .(1) , سملم , ىمقم, ٟمقر (2)طمقل  :  إجقف

 . (1)همٜمك  :  افـاؿص

 . (1) , ورم (2)ومم  :  فػقػ مػروق

  : :   افـاحقة إشؾقبقة- افـاحقة إشؾقبقة- 

 (ُمًتِمٝمد)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا  , ُمقوًٕم٤م(23)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (ؾْمتٗمِٕمؾمُ )     وردت صٞمٖم٦م 

إذ  إن رؾمقًمٜم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يمثػًما ُم٤م يًتِمٝمد رب اًمًٛمقات قمغم إمت٤مُمف شمٕم٤مًمٞمؿ هذا 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وشمٌٚمٞمٖمف  ًمٚمٌنمي٦م طمؼ اًمٌالغ , اًمديـ

َٛمقاِت اًمُٕمغَم  1687 ًَّ َتِْمِٝمًدا َربَّ اًم ًْ  ُُم

 

َٛمَع ىَمْقًَمُف اًمثََّ٘ماَلنِ   ًْ ى َوي  ًمػَِمَ

  

َتْٗمِٕمؾ)وشمٜمققم٧م دًٓم٦م  ًْ  : وُمٜمٝم٤م , ذم اعمٜمٔمقُم٦م (ُُم
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

َتْٖمِٗمر:وروده سمٛمٕمٜمك اًمٓمٚم٥م ًْ .  يمُٛم

 لٍ ــــــِؾْمَتْٖمِٗمٍر أَو ؾَم٤مئـأْو َداٍع أَو مُ  5084

 

٤منِ إُأقْمٓمِٞمِف   ًَ  ين َواؾِمع اإلطْم

 
َتِْمِٕمر:  ٟمحق , (ومَٕمَٚم٧م)اًمدال قمغم  (اؾمتٗمٕمؾ)وُمـ  ًْ  .  ُُم

ـْ شَمَقىمََّػ ظَم٤مِوع 4216  ا ُُمَتَذًماًِل ـًًَمِٙم

 

َتِْمِٕمَر   ًْ ـْ أصْماَمِن اإلوْماَلسِ ُُم  ُِم

 .(.(ُمًتٜمػمات)ُم٤م قمدا  ُمقوًٕم٤م واطمًدا , وردت ذم مجٞمع اعمقاوع سمّمٞمٖم٦م اعمذيمر 

. ومل يرد ُمًتٗمٕمؾ ُمـ اعمٝمٛمقز وٓ اعمْمٕمػ وٓ اًمٚمٗمٞمػ اعم٘مرون

((66) )   ُمـْػِعــؾ- ُمـْػِعــؾ- 9

:  اإلحصـاء- 

.  ومّمؾ (2/1/2)/ 1

.  طمرف , ؾمٚمخ , ىمٓمع , يمًػ (1/4/4)/ 2

  66: :       ادجؿقع    ادجؿقع55: :   ظدد ادقادظدد ادقاد

: :   افـاحقة افرصؾقة- افـاحقة افرصؾقة- 

 .  ورد ذم مجٞمع اعمقاوع ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل

  : :   افـاحقة إشؾقبقة- افـاحقة إشؾقبقة- 

وُمـ اعمالطمظ  , ومجٞمٕمٝم٤م ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل , ُمقاوع(6)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (ُُمٜمٗمِٕمــؾ)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , (وَمَٕمؾ)وهل ُمٓم٤موع  , أوآٟمٗمّم٤مل قمٜمف , أهن٤م داًم٦م قمغم ُمٕمٜمك آىمتٓم٤مع ُمـ اًمٌمء

٤م 1838 ٤م ـَمريَ٘م٤م ومِْرىَمَتلِم يِماَلمُهَ  َومُهَ

 

ـْ َُمْ٘مَّمِد اًمُ٘مْرآِن ُُمٜمَْحِروَم٤منِ    قَم

. ووردت ذم مجٞمع اعمقاوع سمّمٞمٖم٦م اعمذيمر 
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((44))ُمػقِعـؾ - ُمػقِعـؾ - 1010   

 ُمقاوع ُمـ ُم٤مّدة (4) وورد هذا اًمٌٜم٤مء ذم, (وَمْٕمَٚمؾ)وهق ُمـ إوزان اعمٚمح٘م٦م سمقزن 

وىمد  , شهق ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٕمٜمك اًمرىمٞم٥م اعمًٞمٓمر قمغم يمّؾ رء احل٤مومظ ًمف» و ,  (مهـ)

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ﮲     ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ژ :  ورد ذم ىمقًمف 

 .    ژ﯀ ﮸  ﮹       ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿

: وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ   

ـ 884 ًِ
ـُ حُمْ  اـًىَمْد ىَم٤مَل مَلْ َيَزل ْاعُمَٝمْٞمِٛم

 

ا ضَمَقاًدا قِمٜمَْد يُمؾِّ أَواِن   سَمرًّ

)ُمػعؾّؾ - 1111  ((22)ُمػعؾّؾ - 

:  ي٘م٤مل , اًمزوال واخلٗم٤مء وشمٗمٞمد هذه اعم٤مدة , (وٛمحؾ)ورَد هذا اًمٌٜم٤مء ذم ُمقوٕملم ُمـ ُم٤مّدة 

َـّ قمغم اًمٌدل قمـ يٕم٘مقب»,  (وٛمحؾ)  واُْمَْمَحؾَّ قمغم اًم٘مٚم٥م يُمؾُّ ,اْوَٛمَحؾَّ اًمٌمُء واْوَٛمَح

 :  وُمٜمف ىمقًمف.  شذًمؽ َذَه٥م

 ىَمْد سَم٤مَع ـمِٞم٥َم اًمَٕمْٞمِش ذِم َداِر اًمٜمَِّٕمٞمـ 5648

 

اًمَٗم٤ميِن  ـِؿ سمَذا احلَُٓم٤مِم اعمُْمَٛمحؾِّ  

  : :   ((22))ُمتَػْعـؾِؾ - ُمتَػْعـؾِؾ - 1212 

 .  طمذًمؼ , سمخؽم (1/2/2)

وُمـ اعمالطمظ  , ومه٤م رسم٤مقمٞم٤من , وطمذًمؼ , سمخؽم:  ومه٤م , ُمـ ُم٤مّدشملم وم٘مط , ورد ذم ُمقوٕملم

 :  وُمٜمف ىمقًمف , قمٚمٞمٝمام أهنام ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمًٞمئ٦م ذم اإلٟم٤ًمن

 واهللِ َُم٤م ىَم٤مَل اُْمُرٌؤ ُُمَتَحْذًمٌِؼ  4242

 

٤م   َقامُهَ ًِ َّٓ سمِ ـَ اهَلَذَي٤منِ إ   ُِم

 

 

ٕمحد سمـ يقؾمػ , و اًمدر اعمّمقن ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن, (مهـ )شم٤مج اًمٕمروس, اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜم٤مه:  يٜمٔمر  ()

. 290-278/ 4,  دُمِمؼ,  دار اًم٘مٚمؿ, أمحد حمٛمد اخلراط: حت٘مٞمؼ,   اعمٕمروف سم٤مًمًٛملم احلٚمٌل

. (مهـ), ُم٤مدةاعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط   ()

.  23: , آي٦مؾمقرة احلنم   ()

. (وٛمحؾ), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

.  (طمذًمؼ), , ًم٤ًمن اًمٕمربش, وحتذًمؼ إذا أفمٝمر احلذق وادقمك أيمثر مم٤م قمٜمدهطمذًمؼ اًمرضمؾ: ي٘م٤مل»   ()
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: :   ((11))ُمَتَػْقِعـؾ  - ُمَتَػْقِعـؾ  - 1313   

: وذًمؽ ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ.ورد ذم ُمقوع واطمد, (شَمَٗمْٕمَٚمؾ)وهق ُمٚمحؼ سمِـ

ٌع سم٤ِمجلَْٝمِؾ ُذوُُمَتَٗمْٞمِٝمٌؼ  5732  ُُمَتَْمٚمِّ

 

ـَ اًمِٕمْروَم٤مِن ًَمٍع َوُذو ضَمَٚمٍح َض   ُِم

)ُمَتَؿْػِعـؾ  - 1414  : :   ((11)ُمَتَؿْػِعـؾ  - 

 .  وشمدل قمغم ادقم٤مء اًمٗمٕمؾ دون صمٌقشمف وحت٘م٘مف ذم اعمقصقف

 ُمـ (مَتَْٕمَٚمؿ)ومل يرد قمـ اًمٕمرب  , وهذا اًمقزن ٟم٤مدر,  (متٕمٚمؿ)ورد ذم ُمقوٍع واطمد ُمـ 

ُمـ  (متًٙمـ):  ُمـ , (ُمتٛمًِٙمـ):  ص٤مهمف قمغم ٟمحق , ومٝمق ُمـ اٟمٗمرادات اًمٜم٤مفمؿ,  (قمٚمؿ)

 :  ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ ,  ًمٚمّدًٓم٦م قمغم ادقم٤مء اًمٕمٚمؿ دون طم٘مٞم٘م٦م(ؾمٙمـ)

57 

31 

 وَمـّظ هَمِٚمٞمـٌظ ضمـ٤َمِهٌؾ ُُمَتَٛمْٕمـِٚمؿٌ 

 

 َوْخُؿ اًمِٕمَٛمـ٤مَُم٦ِم واؾِمـُع إْرَدانِ  

: :   ((11))ُمَػْعؾِؾ  - ُمَػْعؾِؾ  - 1515 

 .  وهق رسم٤مقمل,  (ضمٕمجع)ورد ُمـ ُم٤مّدة واطمدة 

 اًمذي َُم٤م اقمَ٘مْؾ حْيََؽ  َوىُمْؾ ًمٚمُٛمَجْٕمِجعِ ِ 1947

 

 يُمٜم٧َْم َذا قِمْروَم٤مِن إنْ  ىُمْٚمَتُف دْ َق  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. , وهق اًمذي يٗمٝمؼ يمالُمف وَيٛمأُل سمف ومَٛمف, واطمدهؿ ُُمتٗمٞمِٝمؼشإن أسمٖمَْمٙمؿ إزمَّ اًمثَّرصم٤مرون اعمتٗمٞمِٝمُ٘مقن»: وذم احلدي٨م   ()

.  (ومٝمؼ)ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م

  (ضمٚمح) ًم٤ًمن اًمٕمرب " ضمٚمح قمغم اًم٘مقم دمٚمٞمح٤م إذا محؾ قمٚمٞمٝمؿ و ضمٚمح ذم إُمر ريم٥م رأؾمف"()

.  (ضمٕمجع), ًم٤ًمن اًمٕمرب ش, واًمذي يٕمد وٓ يٗمٕمؾاًمذي يٙمثر اًمٙمالم وٓ يٕمٛمؾ»: اعمجٕمجع   ()
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: افـظرية وافتطبقؼقة افـاحقة افسـقبقة:  ادطؾب افثاين

: اشؿ افػاظؾظؿؾ 

 :  ٓ خيٚمق اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ أن يٙمقن ُم٘مؽمٟمـ٤ًم سم٤مل أو جمرًدا قمٜمٝم٤م

 ًٓ : (أل)اشؿ افػاظؾ ادؼسن بـ: أو

.  يعؿؾ اشؿ افػاظؾ يف معؿقفف  افرؾع وافـصب واجلر

: افرؾع-1

 :وشقف كتـاوفف حسب أحقال افػاظؾ 

ي٘مدر  (أل)ٕن اعم٘مؽمن سمـ,  ااؾماًم فم٤مهرً  (أل)ٓ يرومع اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعم٘مؽمن سمـ :آشؿ افظاهر- أ

إصؾ ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعم٤ميض ُمٕمٜمك أٟمف ٓ :   سم٘مقًمف,أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمًٞمقـمل,  سمٗمٕمؾ ووم٤مقمؾ

وم٢مذا وىمع صٚم٦م ىمدر سمٗمٕمؾ ووم٤مقمؾ ًمٞمٙمقن مجٚم٦م وم٢من , يٕمٛمؾ ًمٕمدم ؿمٌٝمف سم٤مًمٗمٕمؾ اًمذي ذم ُمٕمٜم٤مه

اعمٗمرد ٓ يقصؾ سمف ُمقصقل وم٤م ٟمجؼم سمقىمققمف ُمقىمع اًمٗمٕمؾ ُم٤م يم٤من وم٤مئًت٤م ُمـ اًمِمٌف وم٠مقمٓمل اًمٕمٛمؾ 

. سمٕمد أن ُمٜمٕمف 

ًٓ قمغم اعم٤ميض أوآؾمت٘م٤ٌمل أو احل٤ملٓ يرومع وم٤مقماًل فم٤مهًرا   (أل)واعم٘مؽمن سمـ . ؾمقاء يم٤من دا

 وُمـ ؿمقاهد ذًمؽ,  اًمْمٛمػم اعمًتؽم (أل) يرومع  اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعم٘مؽمن سمـ:افضؿر ادستس- ب

  چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                    چ :ىمقًمف شمٕم٤ممم

يريـ وؿ), ومرومع اًمٗم٤مقمٚملم  ذم اعمقوٕملم (اًمذايمريـ), و( احل٤مومٔملم):  وم٘مد قمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

.  وُمٗمٕمقًمف حمذوف (احل٤مومٔم٤مت )ويمذًمؽ , (اهلل)و, (ومروضمٝمؿ)وٟمّم٥م اعمٗمٕمقًملم(يـُمًتؽم

  . ژٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹژ:  وُمٜمف أيْم٤م ىمقًمف 

 (اًمٕم٤موملم)و,قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م (اًمٖمٞمظ )وٟمّم٥م,  رومع وٛمػًما  ُمًتؽًما , (اًمٙم٤مفمٛملم):  وم٘مقًمف

. شمٕمٚمؼ سمف اجل٤مر واعمجرور 

 

,   قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي: ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل, حت٘مٞمؼ: مهع اهلقاُمع ذم ذح مجع اجلقاُمع, شم٠مًمٞمػ   ()

.    93/ 3:ُمٍم- اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م 

.    35: , آي٦مؾمقرة إطمزاب   ()

.    134: , آي٦مؾمقرة آل قمٛمران   ()
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  : ىمقل  قمٛمرو سمـ يمٚمثقم , ومـ افشقاهد افشعرية

ُب همػُمَٟم٤م يَمِدًرا وـمِٞمٜم٤َم ٤مِرسُمقَن اعم٤مَء َصْٗمًقا          َوَينْمَ ٤م اًمِمَّ وَأٟمَّ

ف سم٤مل , (اًمِم٤مرسمقن):  وم٘مقًمف وىمد قمٛمؾ اًمرومع ذم اًمٗم٤مقمؾ وهق وٛمػم  , اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمٕمرَّ

ًٓ سمف (اعم٤مء)وٟمّم٥م , ُمًتؽم   .ُمٗمٕمق

 :افضؿر ادتصؾ- ج

 .       ٓ يرومع  اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  وٛمػًما  ُمتّماًل 

 :افضؿر افبارز-  د 

ُّم٤مٟم٦م اًمٗم٤مًمَِ٘مٝم٤م "ٟمحق  , اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ إذا وىمع ظمؼًما قمٛمـ هق ًمف جي٥م إسمراز اًمْمٛمػم  ي٤مص٤مطم٥م اًمرَّ

 ()." ُمٕمٝم٤م"هق"ٓسمد ُمـ ,  هقَ 

. (هق )رومع اًمْمٛمػم اعمٜمٗمّمؾ, (أل)ُم٘مؽمن سمـ (اًمٗم٤مًم٘مٝم٤م )وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

 : افـصب-2

 , ومٛمذه٥م اجلٛمٝمقر إقمامًمف ُمٓمٚمً٘م٤م سمال ىمٞمد ,              وىمد اظمتٚمػ اًمٜمح٤مة ذم قمٛمٚمف قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ

 ًٓ ًٓ أم اؾمت٘م٤ٌم هذا اًمْم٤مرب زيًدا أن أو أُمس أو :  ٟمحق , ؾمقاء يم٤من ُمٕمٜم٤مه ُم٤موًٞم٤م أم طم٤م

 .  همًدا

وذًمؽ , هذا سم٤مٌب ص٤مر اًمٗم٤مقِمُؾ ومٞمف سمٛمٜمزًم٦م اًّمذى وَمَٕمَؾ رم اعمٕمٜمك وُم٤م َيْٕمَٛمُؾ ومٞمف"ىم٤مل ؾمٞمٌقيف      

وقَمِٛمَؾ قَمَٛمٚمف ّٕن , هذا اًمذي ضب زيًدا :ومّم٤مر ذم ُمٕمٜمك ,  هذا اًمْم٤مرب زيًدا: ىمقًمؽ

وهق ,هذا اًمْم٤مرُب اًمّرضمَؾ : ويمذًمؽ ,إًمَػ واًمالم َُمٜمََٕمت٤م اإِلو٤موم٦م وص٤مرشم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمتٜمقيـ

 "وضمُف اًمٙمالم

 

 

اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م ذم ,  3/77وهق  ُمـ ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ, 2/549ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م  :يٜمٔمر,   ُمـ اًمقاومر :اًمٌٞم٧م  ()

, , إسمراهٞمؿ ىمٓم٤مُمشحمٛمد اًمٌٜم٤م: , حت٘مٞمؼ, ًمإلُم٤مم أيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمِم٤مـمٌلذح اخلالص٦م اًمٙم٤مومٞم٦م

.    4/276,  هـ1428, 1: , ط(, ُمٕمٝمد اًمٌحقث وإطمٞم٤مء اًمؽماث, ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى)

 .(309/ 1)3: ط,   دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم,   قمٌداًمًالم ه٤مرون: حت٘مٞمؼ,  ٕيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حيٞمك,   جم٤مًمس صمٕمٚم٥م   ()

. 3/93مهع اهلقاُمع ,: ويٜمٔمر, 182-181/ 1 :اًمٙمت٤مب   ()
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واؿمؽمـم٤م ذم إقمامًمف أن يٙمقن سمٛمٕمٜمك   ,وأيب قمكم , ُمذه٥م اًمرُم٤مين:  ادذهب افثاين   

طمٞم٨م ظمّمقا قمٛمٚمف ذم اعمٜمّمقب سم٤معميض أظمًذا سمٔم٤مهر شم٘مدير ؾمٞمٌقيف اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعم٤ميض

اعم٘مرون سم٠مل سم٤مًمذي ومٕمؾ
 

 . 

واعمٜمّمقب سمٕمده  , ومػمى قمدم إقمامًمف ُمٓمٚمً٘م٤م , وهق ُمذه٥م إظمٗمش : وأما ادذهب افثافث

وإٟمام هل ًمٚمتٕمريػ اًمذي هق ُمـ  , ومٞمف ًمٞم٧ًم ُمقصقًم٦م (أل)قمغم اًمتِمٌٞمف سم٤معمٗمٕمقل سمف :ٕن 

ظمقاص إؾمامء
 

. 

  . ژۆ                ۆ  ۇ  ۇژ:  ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وُمـ اًمِمقاهد ذم هذا اًم٤ٌمب

. (اهلل)وٟمّم٥م اعمٗمٕمقل سمف, ومرومع اًمٗم٤مقمؾ وٛمػًما ُمًتؽًما ,(اًمذايمريـ):  وم٘مد قمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

اًمتل ورد ,  ًمٙمثرة اًمِمقاهد,  اًم٘م٤مئؾ سم٢مقمامًمف  سمال ذط زُم٤من: هق رأي اجلٛمٝمقر :وافرأي افراجح

. واحل٤مل وآؾمت٘م٤ٌمل  ,  ومٞمٝم٤م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قم٤مُماًل سمٛمٕمٜمك اعم٤ميض

 

 

يم٤من إُم٤مُم٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م قمالُم٦م ذم إدب ذم ـمٌ٘م٦م اًمٗم٤مرد واًمًػماذم ,   قمكم سمـ قمٞمًك سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل أسمق احلًـ اًمرُم٤مين   ()

سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت : يٜمٔمر,    .هـ384شمقذم ؾمٜم٦م ,   هـ, وأظمذ قمـ اًمزضم٤مج واسمـ اًمناج واسمـ دريد276ُمٕمتزًمٞم٤م وًمد 

اعمٙمت٦ٌم : دار اًمٜمنم)حمٛمد أسمقاًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ : , حت٘مٞمؼضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ اًمًٞمقـمل: , شم٠مًمٞمػاًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة

 .    2/180 (, صٞمدا, ًمٌٜم٤مناًمٕمٍمي٦م

أظمذ قمـ اًمزضم٤مج واسمـ اًمناج وُمؼمُم٤من ,   احلًـ سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اإلُم٤مم أسمق قمكم اًمٗم٤مرد  ()

,   وـمقف سمالد اًمِم٤مم وىم٤مل يمثػم ُمـ شمالُمذشمف إٟمف أقمٚمؿ ُمـ اعمؼمد وسمرع ُمـ ـمٚمٌتف مج٤مقم٦م يم٤مسمـ ضمٜمل وقمكم سمـ قمٞمًك اًمرسمٕمل

. هـ377شمقذم سمٌٖمداد ؾمٜم٦م 

 .    497-1/496سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة : يٜمٔمر              

, , ٕيب طمٞم٤من إٟمدًمز, وارشمِم٤مف اًميب ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب4/274اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م ذم ذح اخلالص٦م اًمٙم٤مومٞم٦م,    ()

 (, ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل سم٤مًم٘م٤مهرةهـ1418,  1: ط), رُمْم٤من قمٌد اًمتقاب: , ُمراضمٕم٦مرضم٥م قمثامن حمٛمد: حت٘مٞمؼ

 , 1/م , ط2000-   هـ 1421قمٌد اًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم , قم٤ممل اًمٙمت٤مب , :, وذح اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م , حت٘مٞمؼ 5/2273

4/395     .

,   دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م,  وُمٕمف ذح اًمِمقاهد ًمٚمٕمٞمٜمل,  طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤ٌمن قمغم ذح إؿمٛمقين قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ   ()

2/296 

   5/2273ارشمِم٤مف اًميب   ()

.    35: , آي٦مؾمقرة إطمزاب   ()
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: ومـف ؿقل افـاطؿ

ٌَْدُه ُُمقؾَمك سمَِتْٙمـ 3241 ُؿ قَم  َوُهَق اعُمَٙمٚمِّ

 

ٌْــَٚمُف إسَمَقانِ    ـِٚمٞمِؿ اخِلَٓم٤مِب َوىَم

  (قمٌده)و اًمٜمّم٥م ذم , قمٛمؾ اًمرومع ذم اًمْمٛمػم اعمًتؽم ومٞمف (أل)ُم٘مؽمن سمـ(اعمٙمٚمؿ)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  

. قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م

. (سمتٙمٚمٞمؿ)و شمٕمٚمؼ سمف اجل٤مر واعمجرور

 :  وىمقًمف

ضُمُؾ اعمِريُد َٟمَج٤مشَمفُ  188 ٤َم اًمرَّ  َي٤م أهيُّ

 

اؾْمَٛمـْع َُمَ٘مـ٤مًَم٦َم َٟم٤مِصٍح ُِمْٕمَقاِن  

واًمٜمّم٥م  , اًمرومع ذم اًمْمٛمػم اعمًتؽم ومٞمف , وهق ُم٘مؽمن سم٠مل (اعمريد) قمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ   

 :    وىمقًمف.  قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م (ٟمج٤مشمف)ذم

٤ٌَمؾَمُف ذِم َهِذِه اًمدُّ  5218
 اًمت٤َّمِريِملَم ًمِ

 ُ ّ 

٤ٌَمؾِمِف سمِِجٜم٤َمنِ  
 ْٟمَٞم٤م ٕضْمِؾ ًمِ

و , اًمرومع ذم اًمْمٛمػم اعمًتؽم,  ُم٘مؽمن سم٠مل , وهق مجع ُمذيمر ؾم٤ممل , (اًمت٤مريملم)قمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  

  . قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م(ًم٤ٌمؾمف)اًمٜمّم٥م ذم 

 :  وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر ,  وىمد حتذف اًمٜمقن ُمـ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمجٛمقع

  () احل٤مومُِٔمق قمقرَة اًمَٕمِِمػَمِة ٓ َي٠م          شمِٞمِٝمُؿ ُمـ َوَرائٝمْؿ َويَمُػ 

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

٤ممِتِل أهَؾ احلدي٨ِم قمداوةً  2191  اًمِمَّ

 

ٜم٦َِّم اًمُٕمْٚمَٞم٤م َُمَع اًمُ٘مْرآِن   ًُّ ًمٚم

وقمٛمؾ اًمرومع ذم  , طمذوم٧م ٟمقٟمف ًمٚمتخٗمٞمػ , (اًمِم٤ممتل) (أل)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمجٛمقع اعم٘مؽمن سمـ 

 .  قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م (أهؾ)واًمٜمّم٥م ذم , اًمْمٛمػم اعمًتؽم

 ()ژې  ېژ :  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:واعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

ُح قم٘مٞمدٍة ًمألْصٌَٝم٤م  3646 َح سَمَٞم٤مِن  َويَمَذاَك َذْ يِن ؿَم٤مِرِح اعَمْحُّمقِل َذْ

 
 

ذح اًمرى قمغم ,  4/145وهق ُمـ ؿمقاهد اعم٘متْم٥م, 1/239ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م :يٜمٔمر, اًمٌٞم٧م ُمـ اعمٜمنح ()

. 4/404اًمٙم٤مومٞم٦م

. 1:  آي٦م , ؾمقرة اًمذاري٤مت   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

ٟمّم٥م اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ اعمٌلم -  ُمٕمرف سم٤مإلو٤موم٦م- اؾمؿ وم٤مقمؾ (ؿم٤مرح اعمحّمقل):  وم٘مقًمف

. (ذح سمٞم٤من) , ًمٚمٜمقع

:  ٟمحقادػعقل ففاًمٜمّم٥م ذم  (أل)وىمد يٕمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعم٘مؽمن سمـ

٤ممِتِل أهَؾ احلدي٨ِم قمداوةً  2191  اًمِمَّ

 

ٜم٦َِّم اًمُٕمْٚمَٞم٤م َُمَع اًمُ٘مْرآِن   ًُّ ًمٚم

 .  (قمداوة)ٟمّم٥م اعمٗمٕمقل ًمف  (اًمِم٤ممتل):  اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

: افضؿر ادتصؾ: ب

:  إذ ًمق ىمٚم٧م , ضم٤مء اعمٙمرُمؽ:  يم٘مقًمؽ ,ذم حمؾ ٟمّم٥م  يٙمقن اًمْمٛمػم اعمتّمؾ سم٤مؾمؿ  اًمٗم٤مقمؾ

جيٞمز اًمٜمّم٥م : واًمٗمراء,  .ُمذه٥م ؾمٞمٌقيف وإظمٗمش قمغم  هذا اعمٙمرم زيًدا ًمٙم٤من ُمٜمّمقسًم٤م

  .واجلر

  ما ــت :ٟمحق,  يٜمّم٥م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وٛمػًما سم٤مرًزا ُمٜمٗمّماًل :  اعمٜمٗمّمؾافضؿر افبارز- ج

 .ادؽرم إٓ أياك إخالًصا فعؿؾؽ

. (اعمٙمرم)وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف ٓؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ: إي٤مك

: اجلر- جـ 

:  إػ  (أل)يضاف اشؿ افػاظؾ ادؼسن بـ

ويِمؽمط ذم ُمٗمٕمقًمف أن يٙمقن ُمٗمرًدا واطمًدا مم٤م ,  ومٞمْم٤مف  إمم ُمٗمٕمقًمف (آؾمؿ اًمٔم٤مهر)- أ

: يكم

. اعمٙمرم اًمرضمؾ:  ٟمحق, (أل)معرًؾا بـ -1

 .اعمٙمرم همالِم اًمرضمؾ:  ٟمحق, (أل)مضاؾا فؾؿعرف بـ -2

ويرى .اًمرضمؾ أٟم٧م اًمْم٤مرب همالُِمف:  ٟمحق, (أل)مضاؾا فضؿر ادعرف بـ -3

 .ذم هذه احل٤مًم٦م اًمٜمّم٥م قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م,  اعمؼمد

أو اعمْم٤مف  , يم٤مًمٕمٚمؿ واإلؿم٤مرة,  وٓ إمم اعمٕمرف  سمٖمػم ُم٤م ذيمر,  وٓ يْم٤مف إمم ُمٗمٕمقًمف اًمٜمٙمرة

 

. 2/124ًمٌٜم٤من ,   سمػموت,   قم٤ممل اًمٙمت٥م,   عمقومؼ اًمديـ يٕمٞمش سمـ قمكم سمـ يٕمٞمش اًمٜمحقي:ذح اعمٗمّمؾ   ()

حت٘مٞمؼ حمٛمد يم٤مُمؾ ,   ًمإلُم٤مم هب٤مء اًمديـ سمـ قم٘مٞمؾ قمغم يمت٤مب ذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ُم٤مًمؽ,   اعم٤ًمقمد قمغم شمًٝمٞمؾ اًمٗمقائد   ()

. 2/204:سمريم٤مت
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ٕٟمف جيرى اًمٕمٚمؿ وهمػمه ُمـ اعمٕم٤مرف جمرى  , ُمذه٥م اًمٗمراء إٓ قمغم , ًمْمٛمػم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

 , واًمْم٤مرُب زيدٍ  , هذا اًمْم٤مرُب رضمؾٍ :  ومُٞم٘م٤مل قمغم ُمذهٌف , ذم اإلو٤موم٦م إًمٞمف (أل)اعم٘مؽمن سمـ

وٓ ُمًتٜمد ًمف »:  ووٕمػ اسمـ ُم٤مًمؽ هذا اعمذه٥م سم٘مقًمف , واًمْم٤مرُب قمٌِده , واًمْم٤مرُب ذيٜمِؽ

.  شوًمف ُمـ اًمٜمٔمر طمظ, ذم هذا ُمـ ٟمثر أو ٟمٔمؿ 

جيقز أن يْم٤مف إمم اعمٗمٕمقل :  ادثـك أو ادجؿقع مجع شالمة (أل)اشؿ افػاظؾ ادؼسن بـ

هذان اًمْم٤مرسم٤م :  ٟمحق , ُمٓمٚمً٘م٤م ؾمقاء يم٤من ُمٕمروم٦م أو ٟمٙمرة إذا وًمٞمف ومل يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سمٗم٤مصؾ

طمٞم٨م جيقز إصم٤ٌمت ٟمقين اعمثٜمك  , واًمْم٤مرسمق زيدٍ  , واًمْم٤مرسمق رضمؾٍ  , واًمْم٤مرسم٤م زيدٍ  , رضمؾٍ 

 , أوطمذومٝمام وضمر ُم٤م سمٕمدمه٤م قمغم اإلو٤موم٦م , وٟمّم٥م ُم٤م سمٕمدمه٤م قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م , واعمجٛمقع

هذان اًمْم٤مرسم٤من ذم اًمدار :  ٟمحق , وم٢من ومّمؾ سمٞمٜمٝمام وم٤مصؾ وضم٥م اًمٜمّم٥م , واإلو٤موم٦م أيمثر

 . زيًدا

 :وُمٜمف  ىمقًمف

اومِِٕمل ال 2862 ٌِْٚمُٙمْؿ ًمٚمرَّ ـْ ىَم  ـأَو مَلْ َيُ٘مْؾ ُِم

 

َراِن أ  ْصَقاِت طَمقَل اًمَ٘مؼْمِ سم٤مًمٜمُٙمُّ

سمٕمد ,  (إصقات)ُمْم٤موَم٤م عم٤م سمٕمده,  (اًمراومٕمل)(أل)طمٞم٨م ورد اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمجٛمقع ُم٘مؽمًٟم٤م سمـ 

. طمذف ٟمقن اجلٛمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.    5/2276, وآرشمِم٤مف3/86يٜمٔمر ذح اًمتًٝمٞمؾ   ()
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: (أل)اشؿ افػاظؾ ادجرد مـ: ثاكًقا

وذوط إقمامًمف قمٛمؾ , ومال يٕمٛمؾ إٓ سمٕمد أن يِم٤مهبف,اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ومرع قمغم اًمٗمٕمؾ  ذم اًمٕمٛمؾ 

: اًمٗمٕمؾ

:  معـك احلال وآشتؼبال:افؼط إول

ىم٤مل ؾمٞمٌقيف   ,  وإٟمام يْم٤مف إمم ُم٤م سمٕمده,          إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك اعم٤ميض ومٝمق ٓ يٕمٛمؾ ذم اعمٗمٕمقل

ٌَت٦َّمَ ا وم٢مِذا َأظْمؼَمَ َأّن اًمٗمٕمؾ ىمد وىمع واٟم٘مٓمع ومٝمق سمٖمػم شمٜمقيـ " وم٢مِذا " "واًمتٜمقيـ دًٓم٦م إقمامًمف  "ًم

ٟم٤م ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اًمٗمٕمؾ اًمٜم٤مص٥ِم  اًمٗم٤مقمؾ سمٛمٕمٜمك  اًمناج ًمٕمٛمؾ اؾمؿ وىمد قمٚمؾ اسمـ,  "يم٤من ُمٜمقَّ

 يمام أٟمف يٕمرب , "يٗمٕمؾ "وإٟمام يٕمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اًمذي يْم٤مرع    ":سم٘مقًمف,  احل٤مل وآؾمت٘م٤ٌمل

 وم٠مُم٤م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اًمذي ,ُمـ إومٕم٤مل ُم٤م و٤مرع اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اًمذي يٙمقن ًمٚمح٤مض واعمًت٘مٌؾ

 " قمربيٙمقن عم٤م ُم٣م ومال يٕمٛمؾ يمام أن اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ٓ ي

وٓ يٕمٛمؾ إٓ إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك  , يرون أن  اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ سمٛمٕمٜمك اعم٤ميض همػم قم٤مُمؾ:   ؾاجلؿفقر

إٟمام اؿمؽمط ومٞمف احل٤مل وآؾمت٘م٤ٌمل ًمٚمٕمٛمؾ ذم اعمٗمٕمقل ٓ ذم »:  ىم٤مل اًمريض.  احل٤مل أو آؾمت٘م٤ٌمل

 .  ش... اًمٗم٤مقمؾ

ومٞمجٞمزون إقمامل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمجرد :  وابـ مضاء , وهشام افرضير , أما افؽسائل

 .  ژڳ   ڳ  ڳ  ڱژ:  ُمًتدًملم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم,  وُمٕمٜم٤مه  قمغم اعميض

 

.  1/171اًمٙمت٤مب   ()

 1/177اًمٙمت٤مب    ()

ُم١مؾم٦ًم ), قمٌد احلًلم اًمٗمتكم: حت٘مٞمؼ,  ,ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ اًمناج اًمٜمحقي اًمٌٖمداديإصقل ذم اًمٜمحق   ()

 1/125(3: , طم1988- هـ1408, , سمػموتاًمرؾم٤مًم٦م

.    4/319ذح اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

 اًمٌٚمٖم٦م ذم ".هـ209شمقذم ؾمٜم٦م ,  اًم٤ٌمرع ذم إدب,    هِم٤مم سمـ ُمٕم٤موي٦م اًميير اًمٜمحقي ص٤مطم٥م اًمٙم٤ًمئل أسمق قمٌداهلل"هق     ()

مجٕمٞم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ,حمٛمد اعمٍمي: حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزأسم٤مدي, حت٘مٞمؼ: شمراضمؿ أئٛم٦م اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م, شم٠مًمٞمػ

. 236ص,  إومم: , اًمٓمٌٕم٦م1407- اًمٙمقي٧م - 

شمقذم ,  أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمري٨م اسمـ قم٤مصؿ سمـ ُمْم٤مء اًمٚمخٛمل يٙمٜمك  أيب اًمٕم٤ٌمس"هق    ()

  . 1/323 سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة "هـ592ؾمٜم٦م

.  18: , آي٦مؾمقرة اًمٙمٝمػ   ()
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.  قمغم    اعمٗمٕمقًمٞم٦م (ذراقمٞمف)وىمد ٟمّم٥م اعمٗمٕمقل سمف  , سمٛمٕمٜمك اعم٤ميض (سم٤مؾمط)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

ُمٕمٜم٤مه  (سم٤مؾمط)ورد قمٚمٞمٝمؿ اجلٛمٝمقر اعمٕم٤مروقن إقمامل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ سمٛمٕمٜمك اعم٤ميض سم٠من 

وٓ وضمف ًمالؾمتدٓل هبذه أي٦م قمغم  , وهل قمغم طمٙم٤مي٦م احل٤مل اعم٤موٞم٦م , ذم هذه أي٦م (يًٌط)

  ...صح٦م ُم٤م ذهٌقا إًمٞمف

: وافرأي افراجح

ًمقضمقد ؿمقاهد , أن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ٓ يِمؽمط ومٞمف احل٤مل وآؾمت٘م٤ٌمل ومٝمق يٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اعم٤ميض

. ُمع وضمقد قم٤مُمؾ, ومال طم٤مضم٦م ًمٚمت٠مويؾ واًمت٘مدير, قمغم ذًمؽ 

:   آظتامد: افؼط افثاين

أوذي  , أوُمقصقف , أو ُمٌتدأ , وذًمؽ أن يٙمقن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمٕمتٛمًدا قمغم اؾمتٗمٝم٤مم أو ٟمٗمل

ًرا ىم٤مل . , وهذا اًمنمط عمٓمٚمؼ اًمٕمٛمؾ ذم اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل طم٤مل ؾمقاء يم٤من آقمتامد فم٤مهًرا أو ُم٘مدَّ

 وذاك إذا مل دمٕمؾ ىم٤مئاًم , ىم٤مئؿ زيد:ىمقلتأٟمف يًت٘مٌح أن -  رمحف اهلل -وزقمؿ اخلٚمٞمؾ"ؾمٞمٌقيف 

 : وم٢مذا مل يريدوا هذا اعمٕمٜمك وأرادوا أن جيٕمٚمقه ومٕماًل يم٘مقًمف":وىم٤مل أيًْم٤م"اعمٌتدأُم٘مدًُم٤م ُمٌٜمًٞم٤م قمغم 

وإٟمام طمًـ قمٜمدهؿ أن جيرى جمرى اًمٗمٕمؾ إذا يم٤من صٗم٦م  ,ي٘مقم زيد وىم٤مم زيد ىمٌح ٕٟمف اؾمؿ

ضمرى قمغم ُمقصقف أو ضمرى قمغم اؾمؿ ىمد قمٛمؾ ومٞمف يمام أٟمف ٓ يٙمقن ُمٗمٕمقٓ ذم و٤مرب طمتك 

 ,"و٤مرب زيًدا" وٓ يٙمقن , وأٟم٤م و٤مرٌب زيًدا,يٙمقن حمٛمقٓ قمغم همػمه ومت٘مقل هذا و٤مرٌب زيًدا

"  وضسم٧م قمٛمًرا" ضسم٧م زيًدا"قمغم
 

 ويٕمٛمؾ ذم اًمٜمٙمرة ,ن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ٓ يٕمٛمؾ إٓ ُمٕمتٛمًداإ": ىم٤مل طمٞم٤من وذيمر اًمًٞمقـمل أن أسم٤م

 "وهمػمه٤م

 ().وُمذه٥م اعمت٠مظمريـ يم٤مسمـ هِم٤مم أن ٓ يِمؽمط آقمتامد ذم رومٕمف اًمٗم٤مقمؾ ُمٓمٚم٘م٤م

 

.    4/263اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م ذم ذح اخلالص٦م اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

 2/127اًمٙمت٤مب    ()

 2/338مهع اهلقاُمع    ()

,    حمٛمد قمكم محد اهلل,ُم٤مزن اعم٤ٌمرك : مج٤مل اًمديـ اسمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري, حت٘مٞمؼ:  قمـ يمت٥م إقم٤مري٥م, شم٠مًمٞمػ

 ,6: , اًمٓمٌٕم٦م1985- دُمِمؼ - دار اًمٗمٙمر : دار اًمٜمنم
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ُمـ اؿمؽماـمٝمؿ آقمتامد ذم قمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ذم , ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر :وافرأي افرجح

. وُمٜمّمقسمف ُمًٕم٤م,  ُمرومققمف

إن اؿمؽماط اجلٛمٝمقر آقمتامد ويمقن اًمقصػ سمٛمٕمٜمك احل٤مل أوآؾمت٘م٤ٌمل إٟمام هق »:  ىمٞمؾ

وإٓ وم٤مٓقمتامد ذط قمٜمد اجلٛمٝمقر  , يٕمٜمل سمف اؿمؽماـمٝمؿ جمٛمقع إُمريـ,ًمٚمٕمٛمؾ ذم اعمٜمّمقب 

  شًمٚمٕمٛمؾ ذم اعمرومقع أيًْم٤م

وٟمّم٥م اعمٗمٕمقل يِمؽمط ومٞمف  آقمتامد واًمدًٓم٦م قمغم احل٤مل ,  وم٤مٓقمتامد ذط  ذم رومع اًمٗم٤مقمؾ

 .وآؾمت٘م٤ٌمل

  :ومـ   صقر آظتامد

 أُم٘مدٌر أٟم٧م ىمٞمٛم٦َم إُم٤مٟم٦م؟  :  ٟمحق ,  آؾمتٗمٝم٤مم اًمٔم٤مهر - أ

 :  وُمٜمف ىمقًمف اًمِم٤مقمر

 ّٓ ٌِّؽ اقمت٤مَض ُذ أٟم٤مٍو رضم٤مًُمؽ ىمتَؾ اُِمرٍئ           ُمـ اًمِٕمّز ذم طُم

 , قمغم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م (رضم٤مل)ومٕمٛمؾ اًمرومع ذم  , ُمٕمتٛمد قمغم مهزة آؾمتٗمٝم٤مم (ٟم٤موٍ )وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

 .  قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م (ىمتؾ)واًمٜمّم٥م ذم 

: ىمقل اًمِم٤مقمر:  اعم٘مدر  وُمـ آقمتامد قمغم آؾمتٗمٝم٤مم

ٌّٝم٤م قم٤مِذًمقٟم٤م    ًمٞم٧م ؿِمْٕمري ُم٘مٞمٌؿ اًمُٕمْذَر ىَمقُْمل          أم هُؿ زم ذم طُم

أم اعمٕم٤مدًم٦م طمٞم٨م ... اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمٕمتٛمد قمغم مهزة آؾمتٗمٝم٤مم اعم٘مدرة ًمقضمقد (ُم٘مٞمؿ):  وم٘مقًمف

 .  (اًمٕمذر)و اًمٜمّم٥م ذم اعمٗمٕمقل سمف , قمٛمؾ اًمرومع ذم اًمٗم٤مقمؾ وهق وٛمػم ُمًتؽم

 .  ژڭ    ڭ  ڭ    ڭژ:  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم : آقمتامد قمغم اًمٜمٗمل- ب 

 

.    2/294طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤ٌمن قمغم ذح آؿمٛمقين   ()

, وذح  ؿمذور 3/73وهقُمـ ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ُم٤مًمؽ,  ٟم٥ًم حل٤ًمن  سمـ صم٤مسم٧م,  اًمٌٞم٧م  ُمـ  اعمت٘م٤مرب  ()

: دار اًمٜمنم,  قمٌد اًمٖمٜمل اًمدىمر: قمٌد اهلل مج٤مل اًمديـ اسمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري, حت٘مٞمؼ: اًمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م يمالم اًمٕمرب, شم٠مًمٞمػ

.    3/68, و مهع اهلقاُمع 500, صم1984هـ 1404- ؾمقري٤م - اًمنميم٦م اعمتحدة ًمٚمتقزيع 

وهقُمـ ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ  ,1/390: ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م: يٜمٔمر, ومل ُيٕمرف ىم٤مئٚمف:اًمٌٞم٧م  ُمـ اخلٗمٞمػ  ()

 .    502ٓسمـ هِم٤مم,,  وؿمذور اًمذه٥م,  3/74ُم٤مًمؽ

.   2: , آي٦مؾمقرة اعم٤مئدة   ()
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و اًمٜمّم٥م , اًمرومع ذم اًمْمٛمػم اعمًتؽم (آُملم)    طمٞم٨م قمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمجٛمقع مجع ؾمالُم٦م 

 .  ٓقمتامده قمغم اًمٜمٗمل (اًمٌٞم٧م)ذم 

: وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر 

, ُم٤م واٍف سمَِٕمْٝمِدَي أٟمُتام ـْ ُأىم٤مـمِعُ                    ظَمٚمٞمكمَّ   إذا مَلْ شَمُٙمقَٟم٤م زم قَمغَم َُم

قمغم  (أٟمتام)طمٞم٨م رومع اًمْمٛمػم اعمٜمٗمّمؾ  : اؾمؿ وم٤مقمؾ قم٤مُمؾ قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ (واف):  وم٘مقًمف

 .  اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م

: وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

٧َم سمَِٗم٤معِ  4839 ًْ  ؿَمْٞمًئ٤م إَذا لٍ َواهلل ًَم

 

ـْ ـُــــان ؿَم٠منـَُم٤م كَ   ِن اــــــاًمشَّ  َك َهَذا ـــَك ُِم

 
واًمٜمّم٥م قمغم ,  اًمرومع ذم اًمْمٛمػم اعمًتؽم (وم٤مقمؾ)طمٞم٨م قمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمًٌقق سمٜمٗمل

. (ؿمٞمًئ٤م)اعمٗمٕمقًمٞم٦م ذم

  : آظتامد ظذ ادخز ظـف- ضمـ  

 , وذًمؽ اؾمؿ يم٤من و أظمقاهت٤م , وُم٤م يم٤من أصٚمف اعمٌتدأ , وهذا  يِمٛمؾ آقمتامد قمغم اعمٌتدأ

 .  واؾمؿ إن وأظمقاهت٤م واعمٗمٕمقل إول ٕومٕم٤مل اًم٘مٚمقب

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ژ :  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم , (زيد ُمٜمجٌز وقمَده):  ٟمحق , وُمـ اقمتامده قمغم اعمٌتدأ

  .  ژڈ  

وذًمؽ سمٕمد اقمتامده  , اعمقصقًم٦م (ُم٤م)اًمٜمّم٥م ذم اعمٗمٕمقل سمف  (خمرج)طمٞم٨م قمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

 .  قمغم اعمٌتدأ

 :  وُمٜمف ىمقًمف

 وَم٤مهلل ٟم٤مِسُ ِدِيٜمِِف َويمَت٤مسمِفِ  197

 

ٌَْدُه سم٠مَُم٤منِ    َواهلل يَم٤مٍف قَم

. (اهلل)اعمٕمتٛمد قمغم ُمٌتدأ (يم٤مٍف )ُمٕمٛمقل ٓؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ (قمٌده):وم٘مقًمف 

 

 

, ٓسمـ وهق ُمـ ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ,  1/223ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر,  مل يٕمرف ىم٤مئٚمف,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ  ()

.    1/191, ذح إؿمٛمقين723ص,, ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م 1/269ُم٤مًمؽ

.    72: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()
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 :  وىمقًمف

ـــ٤م 2743  إنَّ اعُمَٕمٓمَِّؾ واعُمٛمثِؾ َُم٤م مُهَ

 

ـِ   مْحَ  ُُمتٞمِ٘مٜمـــلِم قمٌـ٤مدَة اًمرَّ

.  ٓقمتامده قمغم ٟمٗمل, (قم٤ٌمدة)اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمثٜمك قمٛمؾ اًمٜمّم٥م ذم  (ُمتٞم٘مٜملم)  

 :  ىمقل اُمريء اًم٘مٞمس :  وُمـ اقمتامده قمغم اؾمؿ إن

ٌْكم ٌِْٚمَؽ َراِئٌش َٟم  إين سمحٌِٚمؽ واصٌؾ طمٌكم                                      َوسمِِريش َٟم

 .  و ٟمّم٤ٌم ُم٤م سمٕمدمه٤م قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م, , وٛمػميـ ُمًتؽميـ (ورائش , واصؾ) رومع اؾمام اًمٗم٤مقمؾ 

: وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

1846

6 

َٗمَ٘م٤م قَمغَم أنَّ احلَِؼ  ٤م اشمَّ  يـَويِماَلمُهَ

 

ٌََٞم٤منِ ـــــ   ىَمـ٦َم ُُمٜمَْتٍػ َُمْْمُٛمقهُن٤َم سمِ

. اًمذي هق ُمٌتدأ ذم إصؾ,  ٓقمتامده قمغم اؾمؿ أن (ُمٜمتٍػ )ُمرومقع وم٤مقمؾ  (ُمْمٛمقهن٤م)وم٘مقًمف 

:  ىمقل اًمِم٤مقمر:  وُمـ اقمتامده قمغم اؾمؿ يم٤من

٤ًٌم 
ٌُفْ                          إذا يُمٜم٧ْم ذم يُمؾِّ إُُُمقِر ُُمٕم٤مشمِ

  َصِديَ٘مَؽ, مل شَمْٚمَؼ اًمذي ٓ شُمٕم٤مشمِ

٤ًٌم)وم٤مقمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  وٟمّم٥م " أٟم٧م"ٓقمتامده قمغم اؾمؿ يم٤من ومرومع اًمْمٛمػم اعمًتؽم (ُمٕم٤مشم

  (صدي٘مؽ)اعمٗمٕمقل سمف 

 :  ُمٜمف ذم اعمٜمٔمقُم٦م إظم٤ٌمره قمام ىم٤مًمف ومِٜمَْح٤مص

َتْ٘مِروـ٤ًم 1586 ًْ ٜم٤َم ُُم  َوًمَِذاَك أْوَحك َرسمُّ

 

٤مِن   ًَ ٌَْح٤مَن ِذي اإلطْم أُْمَقاًَمٜم٤َم ؾُم

َتْ٘مِروـ٤ًم) ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب وٟم٤مصٌف اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ , (أُمقاًمٜم٤م):  وم٘مقًمف  ًْ اعمٕمتٛمد قمغم اؾمؿ  (ُم

 .  (أوحك)

 

 

. 1/164اًمٙمت٤مب: وهق ُمـ ؿمقاهد ,   1/318يٜمٔمر  ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م ,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٙم٤مُمؾ   ()

. وهق ًمٌِم٤مر سمـ سمرد,   اًمٌٞم٧م  ُمـ اًمٓمقيؾ ()

, مم٤م ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمف- , ومٚمام ىم٤مل ذًمؽ هَمْم٥م  أسمقسمٙمر, زقَمؿ أن اهلل وم٘مػم وأهنؿ قمٜمف أهمٜمٞم٤مءومٜمح٤مص رضمؾ هيقدي()

: وم٠مٟمزل اهلل ومٞمام ىم٤مل ومٜمح٤مص رًدا قمٚمٞمف وشمّمديً٘م٤م ٕيب ُم٤م ىمٚم٧ُم ذًمؽ: , وىم٤مل, ومَجَحد ذًمؽ ومٜمح٤مصوميب وضمٝمف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ژ "سمٙمر

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر : شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ, شم٠مًمٞمػ: , ويٜمٔمر(181: , آي٦مؾمقرة آل قمٛمران)ژٿ  ٹ  ٹ

. 435 /1,      هـ1401 سمػموت - دار اًمٗمٙمر : سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل أسمق اًمٗمداء, دار اًمٜمنما
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: وُمـ وروده جمٛمققًم٤م ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

ؾُمقَل َوِديرُ َص٤م 3993 ـَ اًمرَّ  َٟمفُ وا ُُمَٕم٤مِدي

 

٤ٌَمِب واإِلظْمَقانِ    ذِم ُصقَرِة إطْم

. (اًمرؾمقل)وٟمّم٥م اعمٗمٕمقل سمف, (هؿ )رومع اًمٗم٤مقمؾ (ُمٕم٤مديـ)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  

طمٞم٨م ٟمّم٥م  , قمٚمٛم٧م حمٛمًدا ُمٜمجًزا وقمَده:   وُمـ اقمتامده قمغم اعمٗمٕمقل إول ُمـ أومٕم٤مل اًم٘مٚمقب

.  (قمٚمٛم٧م)ٓقمتامده قمغم اعمٗمٕمقل إول ًمـ , قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م (وقمده) , (ُمٜمجًزا)اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

 .  ُمررت سمرضمٍؾ ُمٙمرٍم قمٛمًرا:  ىمقًمؽ , ومـ  اظتامده ظذ ادقصقف ادذـقر- د

 .  (رضمؾٍ )ٓقمتامده قمغم اعمقصقف اًمٔم٤مهر (قمٛمًرا)اًمٜمّم٥م ذم (ُمٙمرم)قمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

 :  ىمقل إقمِمك ُمٞمٛمقن سمـ ىمٞمس:  وُمث٤مل اقمتامده قمغم اعمقصقف اعمحذوف

ه٤م, وَمَٚمؿْ                        يمٜم٤مـمٍِح َصْخَرًة َيْقًُم٤م ًمِٞمقِهٜمَٝم٤م   اًْمَققِمُؾ  ىَمْرَٟمفُ  َوَأَوهك َيِيْ

ٓقمتامده قمغم ُمقصقف  : (صخرة )اؾمؿ وم٤مقمؾ قمٛمؾ اًمٜمّم٥م ذم اعمٗمٕمقل سمف  (ٟم٤مـمح):  وم٘مقًمف

: وُمٜمف ىمقًمف.  ووم٤مقمٚمف وٛمػم قم٤مئد قمغم اعمقصقف اعمحذوف , يمققمؾ ٟم٤مـمح:  أي , حمذوف

َت٤مُل ذِم طُمَٚمؾِ  5646 ِة َٟم٤مؾِمـــًٞم٤م()خَيْ   اعَمَنَّ

 

٦ِم إيْمَٗم٤منِ   ـْ طُمٚمَّ  َُم٤م سَمْٕمَدَه٤م ُِم

. ٓقمتامده قمغم  ص٤مطم٥م طم٤مل ,  اعمقصقًم٦م (ُم٤م)قمٛمؾ اًمٜمّم٥م ذم  (ٟم٤مؾمًٞم٤م)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

واًمٔم٤مهر أن هذا مم٤م  », ي٤م ـم٤مًمًٕم٤م ضمٌاًل :  ٟمحق, ذيمره اسمـ ُم٤مًمؽ , آظتامد ظذ افـداء- هـ

وًمٞمس طمرف اًمٜمداء مم٤م ي٘مرب  , ي٤مرضماًل ـم٤مًمًٕم٤م ضمٌاًل :  ٕنَّ اًمت٘مدير , اقمتٛمد قمغم اعمقصقف اعم٘مدر

 

اًمٕمالُم٦م مج٤مل : شم٠مًمٞمػ, وهق ُمـ ؿمقاهد ذح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م,    1/290ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر,اًمٌٞم٧م ُمـ اًمًٌٞمط ()

,  دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث,  قمٌداعمٜمٕمؿ أمحد هريدي: حت٘مٞمؼ,   اًمديـ أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ ُم٤مًمؽ اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين

حمٛمد حمٞمل اًمديـ : حت٘مٞمؼ,  مج٤مل اًمديـ اسمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري: , أووح اعم٤ًمًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ , شم٠مًمٞمػ2/1030

, , ذح ؿمذور اًمذه٥م3/218اخل٤مُم٦ًم, : م, اًمٓمٌٕم٦م1979هـ 1399- سمػموت - دار اجلٞمؾ : قمٌد احلٛمٞمد , دار اًمٜمنم

.    2/295, وذح إؿمٛمقين501ص

, , وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ محدون قمغم ذح اعمٙمقدي390, ص ذم ُمٕمروم٦م يمالم اًمٕمرب, ٓسمـ هِم٤ممه٤مُمش  ذح ؿمذور اًمذه٥م   ()

.    1/384, م1995- هـ1415, , سمػموت, دار اًمٗمٙمرحمٛمد سىمل: وٌٓمٝم٤م

وي٘م٤مل أيْم٤ًم : وىم٤مل  اًمزسمٞمدي" "إزار ورداء سُمْرٌد أو همػمه, وٓ ي٘م٤مل هل٤م طُمٚم٦ٌَّم طَمتَّك شمٙمقن ُمـ صمقسملم,و اجلٛمع طُمَٚمٌؾ : احلُٚم٦َّمُ "  ()

: , حت٘مٞمؼ, أسمقاحلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ"طُمٚم٦َّمٌ : ًمٙمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام قمغم اٟمٗمراِده "

 .(طمٚمؾ)وشم٤مج اًمٕمروس, (طمٚمؾ) (1:  , ط م2000, سمػموت-دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ),  قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي
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وىمقل اسمـ ُم٤مًمؽ إٟمف اقمتٛمد قمغم طمرف اًمٜمداء ؾمٝمق: ٕٟمف »,  شُمـ اًمٗمٕمؾ ٕٟمف ظم٤مص سم٤مٓؾمؿ

: وُمـ ؿمقاهده ذم اعمٜمٔمقُم٦م.  شخمتص سم٤مٓؾمؿ ومٙمٞمػ يٙمقن ُم٘مرسًم٤م ُمـ اًمٗمٕمؾ

 ي٤مُُمٌٖمْمـ٤ًم أْهَؾ احلَدي٨ِم وؿَم٤ممِتـ٤ًم 4487

  

ْٞمَٓم٤مِن    أسْمنِمْ سمَِٕمْ٘مِد َوََٓي٦ِم اًمِمَّ

. قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م ٓقمتامده قمغم ُمقصقف  ُم٘مدر(أهؾ)ٟمّم٥م اعمٗمٕمقل سمف (ُمٌٖمْمـ٤ًم )وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

 :أٓ يقصػ اشؿ افػاظؾ ؿبؾ افعؿؾ :افؼط افثافث

 : واظمتٚمػ اًمٜمحقيقن ذم هذا اًمنمط

 , ُمٜمٕمقا إقمامل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمجرد اعمقصقف ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ:  مجفقر افبرصيغ وافػراء- 

ُٚمقا هلذا اعمٜمع سم٠منَّ اًمقصػ ُمـ ظمّم٤مئص إؾمامء   . ومٌٕمد سمذًمؽ ؿمٌف  اًمٗمٕمؾ ومال يٕمٛمؾ,وقمٚمَّ

وهذا    و٤مرب قم٤مىمؾ  , ُمررت سمْم٤مرب فمريػ زيًدا:  أٓ شمرى أٟمؽ ًمق ىمٚم٧م»:  ىم٤مل ؾمٞمٌقيف

 .  شٕٟمف وصٗمف ومجٕمؾ طم٤مًمف يمح٤مل إؾمامء , يم٤من ىمٌٞمًح٤م , أسم٤مه

 , أضم٤مزوا إقمامل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمقصقف ُمٓمٚمً٘م٤م : افؽسائل ومجفقر افؽقؾقغ ما ظدا افػراء -

 .  ؾمقاء يم٤من اًمقصػ ىمٌؾ اعمٕمٛمقل أم سمٕمده

: ىمقل سمنم سمـ أيب طم٤مزم:  ُمٜمٝم٤م ,       ُمًتدًملم سمٕمدة ؿمقاهد

َٕم٧ْم  ٤ٌَمُء وَمْرظَملْمِ َرضمَّ ـِ                   إِذا وم٤مىِمٌد ظَمْٓم ٤ٌَمِي  َذيَمْرُت ؾُمَٚمْٞمَٛمك ذم اخلَِٚمٞمِط اعُم

اؾمؿ : ومٗم٤مىمد ,    وم٘مد اؾمتدل  هبذا اًمٌٞم٧م اًمٙم٤ًمئل قمغم ضمقاز إقمامل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمقصقف

ُمٜمّمقب " (ومرظملم  )ورّد قمٚمٞمف سم٠من, (ومرظملم)وقمٛمؾ اًمٜمّم٥م ذم , (ظمٓم٤ٌمء)وم٤مقمؾ ُمقصقف سمـ

: ٕٟمف صٗم٦م همػم ضم٤مري٦م قمغم اًمٗمٕمؾ ذم " وم٘مدت ومرظملم": شم٘مديره" وم٤مىمد"سم٤موامر ومٕمؾ يٗمنه

. "اًمت٠مٟمٞم٨م

 

.    4/264, اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م1/384طم٤مؿمٞم٦م اسمـ محدون قمغم ذح اعمٙمقدي   ()

.     3/219أووح اعم٤ًمًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ   ()

.    2/564إؿمٛمقين ذح    ()

.    2/29اًمٙمت٤مب   ()

 . 2268/ 5ارشمِم٤مف اًميب: يٜمٔمر()

  .  3/74: ذح اًمتًٝمٞمؾ , 1/395:ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م:  يٜمٔمر,اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ   ()

. 295/ 2طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤ٌمن قمغم ذح إؿمٛمقين   ()
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. ومٞمجقز سمال ظمالف سملم اًمٜمحقيلم, هذا و٤مرٌب زيًدا قم٤مىمٌؾ :ٟمحق,أُم٤م إذا يم٤من اعمٕمٛمقل ىمٌؾ اًمّمٗم٦م

هذا زيًدا : ٟمحق,  وأضم٤مز اًمٙم٤ًمئل شم٘مديؿ ُمٕمٛمقل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمغم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وصٗمتف

 . و٤مرٌب أّي و٤مرب

: أٓ يصغر: افؼط افرابع

 :  واًمٕمٚمامء ذم هذا اًمنمط قمغم ُمذهٌلم- 

 (أل)يِمؽمـمقن ذم إقمامل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمجرد ُمـ  :  مجفقر افبرصيغ وافػراء مـ افؽقؾقغ-

ًمذًمؽ يٌٕمد اؾمؿ  , أن ٓ يٙمقن ُمّمٖمًرا ُمٕمٚمٚملم ًمذًمؽ سم٠منَّ اًمتّمٖمػم ُمـ ظمّم٤مئص إؾمامء

يمام أنَّ  اًمتّمٖمػم ومٞمف ُمٕمٜمك اًمقصػ  , اًمٗم٤مقمؾ اعمّمٖمر وي٘مرب ُمـ آؾمٛمٞم٦م ومال يٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ

 .  واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ إذا وصػ ٓ يٕمٛمؾ

أٓ شمرى أٟمف ىمٌٞمح هق  , واقمٚمؿ أٟمؽ ٓ حت٘مر آؾمؿ إذا يم٤من سمٛمٜمزًم٦م اًمٗمٕمؾ»:     ىم٤مل ؾمٞمٌقيف

. ش...إذا أردت سمْم٤مرب زيٍد اًمتٜمقيـ , وهذا ُوَقْيِرُب زيدٍ  , ُوَقْيِرٌب زيًدا

ضمقزوا  إقمـــامًمف ذموأبقجعػر افـحاس , افؽسائل وأصحابف افؽقؾققن إٓ افػراء- 

أفمٜمٜمل ُمرحتاًل وؾمقيًرا ): ُمًتدًملم سمام ذيمره اًمٙم٤ًمئل قمـ اًمٕمرب ُمـ ىمقهلؿ, اعمٗمٕمقل سمف

 . (ومرؾمًخ٤م

وواوم٘مٝمؿ اًمٜمح٤مس يٕمٛمؾ ُمّمٖمًرا سمٜم٤مء قمغم - إٓ اًمٗمراء- ىم٤مل اًمٙمقومٞمقن»:  ىم٤مل اًمًٞمقـمل

هق ىمقي سمدًمٞمؾ إقمامًمف :  ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ , ُمذهٌٝمؿ أن اعمٕمتؼم ؿمٌٝمف ًمٚمٗمٕمؾ ذم اعمٕمٜمك ٓ اًمّمقرة

ًٓ ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م اقمت٤ٌمًرا سم٤معمٕمٜمك دون اًمّمقرة .  شوىم٤مؾمف اًمٜمح٤مس قمغم اًمتٙمًػم , حمق

, وهق فمرف , (ومرؾمًخ٤م)وىمد رد قمغم ُمـ يرى إقمامًمف  سم٠منَّ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمٛمؾ اًمٜمّم٥م ذم 

 واًمٔمروف شمٙمٗمٞمٝم٤م رائح٦م اًمٗمٕمؾ

 

 . 2268/ 5ارشمِم٤مف اًميب: يٜمٔمر ()

.    3/480اًمٙمت٤مب   ()

, 3/74ذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ُم٤مًمؽ: , يٜمٔمر2/294, وطم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤ٌمن قمغم ذح إؿمٛمقين70-69 /3مهع اهلقاُمع   ()

قمٌد اًمرمحـ قمكم : , حت٘مٞمؼ, ًمٚمٛمرادي, وشمقوٞمح اعم٘م٤مصد واعم٤ًمًمؽ سمنمح أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ4/270واعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م

.    2/851, م2001- هـ 1422, , دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب1: , طؾمٚمٞمامن

.    4/56ذح إؿمٛمقين   ()
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: افرؾع- أ 

 : آؾمؿ اًمٔم٤مهر- 1

أن دًٓمتف قمغم احل٤مل وآؾمت٘م٤ٌمل همػم ٓزُم٦م  ذم رومٕمف اًمٗم٤مقمؾ  :ُمذه٥م  أيمثر اًمٜمحقيلم

   .ُمررت سمٗمت٤مة ىم٤مئٍؿ أسمقه٤م أُمسِ : ٟمحق ,  ومٞمٕمٛمؾ ُم٤موٞم٤م, إذا يم٤من اؾماًم فم٤مهًرا

ىم٤مل اسمـ ,  ٓ يٕمٛمؾ إذا يم٤من ُم٤موٞمـ٤ًمأٟمف ,   وُمذه٥م سمٕمض اًمٜمح٤مة يم٤مسمـ ضمٜمل و اًمِمٚمقسملم

٤ًٌم,وإذا يم٤من اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُم٤موٞم٤م ذم اعمٕمٜمك مل جيز أن يٕمٛمؾ قمٛمؾ إومٕم٤مل "ضمٜمل  , ٓ رومًٕم٤م وٓ ٟمّم

  " هذا رضمؾ ىم٤مئؿ أُمس أظمقه قمغم أن شمرومع إخ سمٗمٕمٚمف وهق اًم٘مٞم٤مم:أٓ شمرى أٟمؽ ٓ شم٘مقل

 أٟمف ٓ حيت٤مج ذم اًمرومع إمم ذط "و, يم٤مًمريض أٟمف يٕمٛمؾ ومٞمف ُمٓمٚمً٘م٤م: وُمذه٥م اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمٜمح٤مة

وأُم٤م اؾمام اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل, ومٕمٛمٚمٝمام ذم ُمرومقع هق ؾم٥ٌم , ضم٤مئز ُمٓمٚم٘م٤م,  ":ىم٤مل اًمريض" زُم٤من

ؾمقاء يم٤مٟم٤م سمٛمٕمٜمك اعم٤ميض, أو سمٛمٕمٜمك احل٤مل, أو سمٛمٕمٜمك آؾمت٘م٤ٌمل, أو مل يٙمقٟم٤م ٕطمد إزُمٜم٦م, سمؾ 

زيد و٤مُمر سمٓمٜمف, وُمًقد وضمٝمف, وُم١مدب ظمداُمف, :  اعمًتٗم٤مد ُمٜمف آؾمتٛمرار, ٟمحقًمإلـمالقيم٤مٟم٤م 

  "وذًمؽ ٕن أدين ُمِم٤مهب٦م ًمٚمٗمٕمؾ شمٙمٗمل ذم قمٛمؾ اًمرومع, ًمِمدة اظمتّم٤مص اعمرومقع سم٤مًمٗمٕمؾ

 :افضؿر ادستس- 2

وذيمر اسمـ   , .وم٘مد ذيمرسمٕمض اًمٕمٚمامء آشمٗم٤مق قمغم رومٕمف,  أُم٤م إذا يم٤من  اعمرومقع  وٛمػًما ُمًتؽًما

آشمٗم٤مق قمغم رومٕمف اعمْمٛمر -  أي اسمـ قمّمٗمقر- وطمٙمك هق"طمٞم٨م ىم٤مل" ذم ذًمؽقم٘مٞمؾ ظمالوًم٤م 

 

. 2271/ 5آرشمِم٤مف    ()

 2/294طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤ٌمن قمغم ذح إؿمٛمقين    ()

, , دُمِمؼدار اًم٘مٚمؿ: دار اًمٜمنم)طمًـ هٜمداوي . د: , حت٘مٞمؼأسمقاًمٗمتح قمثامن اسمـ ضمٜمل: ,  شم٠مًمٞمػه صٜم٤مقم٦م اإلقمراب   ()

. 2/643(1: , طم1985- هـ 1405

.    3/416ذح اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

 2/221:ذح اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م    ()

. 3/70:مهع اهلقاُمع,   2271/ 5آرشمِم٤مف   ()

 , أظمذقمكم سمـ ُم١مُمـ سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٕمالُم٦م اسمـ قمّمٗمقر اًمٜمحقي احليُمل اإلؿمٌٞمكم طم٤مُمؾ ًمقاء اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس: هق  ()

 .,واعم٘مرب يمت٤مب اعمٛمتع  ذم اًمتٍميػ: , وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمفقمـ إؾمت٤مذ أيب احلًـ اًمدسم٤مج صمؿ قمـ إؾمت٤مذ أيب قمكم اًمِمٚمقسملم

= 
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   ."وُمٜمٕمف اسمـ ـم٤مهر واسمـ ظمروف,  وًمٞمس يمذًمؽ, سمؾ هق ىمقل اجلٛمٝمقر,  اعمًتؽم

واعمِمتؼ , ٕن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  ُمِمتؼ, واًمّمحٞمح ُم٤م ذيمره مجٝمقر اًمٕمٚمامء ذم رومٕمف ًمٚمْمٛمػم

. ُمتحٛمؾ ًمٚمْمٛمػم

  :افضؿر افبارز- 3

زيد قمٛمرو و٤مرسمف "إذا ضمرى اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمغم همػم ُمـ هق ًمزم إسمراز وٛمػم وم٤مقمٚمف يم٘مقًمؽ 

  ٓ يٚمزمأٟمف  يـ اًمٙمقذمُمذه٥م و "هق 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ         ىم٤مل أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 طم٤مل (ظم٤مًمًدا)"ومـچۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ 

 ٕٟمف ًمق يم٤من يمذًمؽ ًمؼمز وٛمػم ,وٓ جيقز أن يٙمقن صٗم٦م ًمٜم٤مر, ُمـ اعمٗمٕمقل إول

,  وخيرج قمغم ىمقل اًمٙمقومٞملم سمجقاز ضمٕمٚمف صٗم٦م ,جلري٤مٟمف قمغم همػم ُمـ هق ًمف اًمٗم٤مقمؾ

 "ٕهنؿ ٓ يِمؽمـمقن إسمراز اًمْمٛمػم رم هذا اًمٜمحق

 

 
= 

, قم٤مدل أمحد قمٌد قمكم حمٛمد سمـ يٕمقض اهلل: , حت٘مٞمؼحمٛمد سمـ ؿم٤ميمر سمـ أمحد اًمٙمتٌل: , شم٠مًمٞمػومقات اًمقومٞم٤مت: يٜمٔمر

 159-2/158, (1: , طم2000, , سمػموتدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م),  اعمقضمقد

. 2/198: اعم٤ًمقمد قمغم شمًٝمٞمؾ اًمٗمقائد  ()

ًمٙمامل اًمديـ أيب اًمؼميم٤مت ,  اًمٌٍميلم واًمٙمقومٞملم: شمٗمّمٞمؾ هذه اعم٠ًمًم٦م ذم اإلٟمّم٤مف ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف سملم اًمٜمحقيلم: يٜمٔمر   ()

ؿمقاهد ,   65 -1/57,  م1998,   هـ1419,  سمػموت,  صٞمدا,  اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م,   قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد ايب ؾمٕمٞمد

: حت٘مٞمؼ,   مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمٓم٤مئل اًمٜمحقي,   ٓسمـ ُم٤مًمؽ:  اًمتقوٞمح واًمتّمحٞمح عمِمٙمالت اجل٤مُمع اًمّمحٞمح

و ظمزاٟم٦م إدب وًم٥م ًم٤ٌمب ,   14-4ص,  م1983-هـ1403,      اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م,  قم٤ممل اًمٙمت٥م,   حمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل

دار اًمٙمت٥م ,   إُمٞمؾ سمديع يٕم٘مقب/حمٛمد ٟمٌٞمؾ ـمريٗمل: قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ قمٛمر اًمٌٖمدادي, حت٘مٞمؼ: ًم٤ًمن اًمٕمرب, شم٠مًمٞمػ

. 5/285إومم,: م, اًمٓمٌٕم٦م1998- سمػموت - اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

: دار اًمٜمنم,  قمٌد اإلًمف اًمٜمٌٝم٤من: أسمق اًمٌ٘م٤مء قمٌد اهلل سمـ احلًلم اًمٕمٙمؼمي, حت٘مٞمؼ: اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمؾ اًمٌٜم٤مء واإلقمراب, شم٠مًمٞمػ  ()

 1/137إومم, : م, اًمٓمٌٕم٦م1995هـ 1416- دُمِمؼ - دار اًمٗمٙمر 

.  14:آي٦م,   ؾمقرة اًمٜم٤ًمء  ()

قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي دار : أسمق اًمٌ٘م٤مء قمٌد اهلل سمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًمٕمٙمؼمي, حت٘مٞمؼ: اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن, شم٠مًمٞمػ  ()

.  1/338 قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وذيم٤مه,: اًمٜمنم
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: افـصب - ب

. آؾمؿ اًمٔم٤مهر (أل)يٜمّم٥م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمجرد ُمـ : آؾمؿ اًمٔم٤مهر- 1

: وُمـ وروده جمٛمققًم٤م ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

ؾُمقَل َوِديرُ ص٤م 3993 ـَ اًمرَّ  َٟمفِ وا ُُمٕم٤مِدي

 

٤ٌَمِب واإِلظْمَقانِ    ذِم ُصقَرِة إطْم

. (اًمرؾمقل)وٟمّم٥م اعمٗمٕمقل سمف, (هؿ )رومع اًمٗم٤مقمؾ (ُمٕم٤مديـ)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  

: اًمْمٛمػم اًم٤ٌمرز-  2

. ُم٤م يمٜم٧م ُمٙمرًُم٤م إٓ إي٤مك: ٟمحق,  يٜمّم٥م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اًمْمٛمػم اًم٤ٌمرز اعمٜمٗمّمؾ

  "ُمٙمرًُم٤م" وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمٌٜمل ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف ٓؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ"إي٤مك"

. ُمثؾ ذًمؽ ذم اعمٜمٔمقُم٦ميرد ومل  

  :ومـ ادـصقبات  بغر ذوط 

وٓ يِمؽمط ومٞمف اًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذيمر  ذم احل٤مل , يٕمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمجرد  اًمٜمّم٥م

 :  وىمد قمٛمؾ  ذم يمؾ ُمـ,  ()واًمتٛمٞمٞمز أواًمٔمرف ومال حيت٤مج إمم ذط اشمٗم٤مىًم٤م

.  وقمٚمٛمتؽ ص٤مسمًرا صؼم أيقب,  ()شأٟم٤م و٤مرٌب ضسًم٤م:  ٟمحق»:  ادػعقل ادطؾؼ

  وُمـ ؿمقاهده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

ـْ ُُمقؾَمك إًَمْٞمِف َص٤مقِمًدا 1188  سَمْؾ قَم٤مَد ُِم

 

٤ٌَمنِ   ًْ  مَخًْـ٤ًم قِمَداَد اًمَٗمْرِض ذِم احلَ

٤م):  وم٘مقًمف  ًً وٟم٤مصٌف اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  , ٟم٤مئ٥م قمـ اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ اعمٌلم ًمٚمٕمدد اعمٜمّمقب (مخ

٤م:  واًمت٘مدير , (ص٤مقمًدا) ًً  .  ص٤مقمًدا صٕمدات مخ

٤ًٌم:  ٟمحق,  ادػعقل فف  .  أٟم٤م و٤مرب اسمٜمل شم٠مدي

 .  ومل يرد ًمف ؿم٤مهد ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 .  وًم٧ًم زائاًل وزيًدا طمتك شمٗمٕمؾ , أٟم٤م ؾم٤مئٌر واًمٓمريَؼ :  ادػعقل معف

 .  ومل يرد ًمف ؿم٤مهد ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 . أظمل قم٤مئٌد اًمٞمقم ُمـ اًمًٗمر:  ادػعقل ؾقف

 

   .  1/383طم٤مؿمٞم٦م اسمـ محدون قمغم ذح اعمٙمقدي قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ:يٜمٔمر   ()

  .  1/465اعم٤ًمقمد قمغم شمًٝمٞمؾ اًمٗمقائد   ()
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. ومل يرد ًمف ؿم٤مهد ذم اعمٜمٔمقُم٦م

: اجلر-جـ 

:  إػ (أل) يضاف اشؿ افػاظؾ ادجرد مـ

وٟمّمٌف   ,  ًمٚمٔم٤مهر- اعمٗمرد واعمثٜمك واعمجٛمقع–جيقز إو٤موم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ :  آشؿ افظاهر-أ

اؾمؿ وم٤مقمؾ أوٞمػ عمٕمٛمقًمف  (سم٤مًمغ)ومـ,  چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ :ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم,  ًمٚمٛمٗمٕمقل

. (اًمٙمٕم٦ٌم )

  ژڭ    ڭ  ڭ    ڭ ژ: ىمقًمف: و ُمـ ؿمقاهد اًمٜمّم٥م

  .  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ: وىمقًمف

 (رمحتف)و (ضه)وىمرأ أسمققمٛمرو سمـ اًمٕمالء سمٜمّم٥م  , ىمرأ اجلٛمٝمقر سم٤مجلر ومٞمٝمام قمغم اإلو٤موم٦م

 .  (ممًٙم٤مت)و (يم٤مؿمٗم٤مت)قمغم إقمامل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

 :  وُمـ ؿمقاهده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

٤ٌَم 4908 ٌَْح٤مَن ىَم٤مؾِمِؿ وَمْْمِٚمِف سَملْمَ اًمِٕم  ؾُم

 

٤منِ   ًَ  ِد وَمَذاَك ُُمقمِم اًمَٗمْْمِؾ واإلطْم

 .(اًمٗمْمؾ)أوٞمٗم٧م إمم  (ُمقمم)و , (ومْمٚمف )أوٞمػ إمم (ىم٤مؾمؿ)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

 ــــأَوَُم٤م ؾَمِٛمْٕم٧َم ُُمٜم٤َمِدَي اإلياَمِن ُيْخ  .5468

 

ـْ ُُمٜم٤َمِدي ضَمٜم٦َِّم احلَٞمَقاِن   ـؼِمُ قَم

,  (أل)ذم اعمقوع إول ُمْم٤مف ًمٚمٛم٘مؽمن سمـ,  ُمْم٤موًم٤م ذم اعمقوٕملم (ُمٜم٤مدي)ومقرد اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

. (أل)وذم اعمقوع اًمث٤مين ُمْم٤مف ًمٚمٛمْم٤مف ُم٘مؽمن سمـ

: وُمٜمف ىمقًمف

اُت اًمٓمَّْرِف ظَمْٞمـ  .5107 َـّ طُمقٌر ىَم٤مِسَ ومِٞمِٝم

 

٤مٌن   ًَ ٤مِن هُ ـَراٌت طِم ًَ نَّ ظَمػْمُ طِم

. اًمٓمرف (أل)ًمٚمٛم٘مؽمن سمـ- ُمْم٤مف- ىم٤مسة-مجع  (ىم٤مسات)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

 

 95:آي٦م ,   ؾمقرة اعم٤مئدة   ()

.   2: , آي٦مؾمقرة اعم٤مئدة   ()

.  38: , آي٦مؾمقرة اًمزُمر   ()

, وم٤محلج٦م عمـ ٟمقن أٟمف أراد احل٤مل , ي٘مرءآن سم٤مًمتٜمقيـ واًمٜمّم٥م وسمحذف اًمتٜمقيـ واخلٗمضشيم٤مؿمٗم٤مت و ممًٙم٤مت»   ()

احلًلم سمـ أمحد سمـ ظم٤مًمقيف أسمققمٌد : , شم٠مًمٞمػاحلج٦م ذم اًم٘مراءات اًمًٌع. , وعمـ أو٤مف أٟمف أراد ُم٤م صم٧ٌموآؾمت٘م٤ٌمل

.  1/310, 4: , طهـ1401, , سمػموتدار اًمنموق,   قمٌداًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم: , حت٘مٞمؼاهلل
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

وإصم٤ٌمهت٤م قمٜمد ,  جي٥م طمذف اًمٜمقن ُمـ اعمثٜمك واعمجٛمقع قمٜمد اإلو٤موم٦م: وإذا يم٤من ُمثٜمك أو جمٛمققًم٤م

٤م ًمٞم٧ًم رم ُمٕمٜمك : هؿ و٤مرسمق زيًدا:ٓ جيقز ذم اإِلفمٝم٤مر"ىم٤مل ؾمٞمٌقيف.اًمٜمّم٥م  ٕهن٤م اًمذي ٕهنَّ

 "ًمٞم٧ًم ومٞمٝم٤م إًمُػ واًمالم

: وُمٜمف ىمقًمف

 ـــــأؾْماَمُء ؾَمٛمٞمُتْؿ هِب٤َم أْهَؾ احلَــِديـــــ .2325

 

 َوَٟم٤مِسي اًمُ٘مرآِن واإلياَمِن  ِـ٨م 

- اعمٗمرد واعمثٜمك واعمجٛمقع-(أل) إذا ضم٤مء ُمٕمٛمقل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمجرد ُمـ :افضؿر ادتصؾ: ب ِ 

وم٤مًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ قمغم  , وهؿ ُمٙمرُمقك,  ومه٤م ُمٙمرُم٤مك, حمٛمٌد ُمٙمرُمؽ:  ٟمحق , وٛمػًما ُمتّماًل 

 :  ُمذهٌلم

ىم٤مل . أن اًمٙم٤مف ذم ُمقوع ضمر وضمقسًم٤م , ُمذه٥م ؾمٞمٌقيف وأيمثر اعمح٘م٘ملم:  ادذهب إول

ٕٟمؽ  : أن شمٙمقن اًمٙم٤مف ذم ُمقوع اًمٜمّم٥م (هؿ و٤مرسمقك ): وٓ يٙمقن ذم ىمقهلؿ»:  ؾمٞمٌقيف

ا  .  شًمقيمٗمٗم٧م اًمٜمقن ذم اإلفمٝم٤مر مل يٙمـ إٓ ضمرًّ

ٕن ُمقضم٥م  , أهن٤م ذم ُمقوع ٟمّم٥م », ُمذه٥م إظمٗمش وهِم٤مم اًمٙمقذم:  ادذهب أخر

إذ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م إٓ  : وُمقضم٥م اجلر اإلو٤موم٦م وهل همػم حم٘م٘م٦م , اًمٜمّم٥م اعمٗمٕمقًمٞم٦م وهل حم٘م٘م٦م

وحلذومٝم٤م ؾم٥ٌم همػم اإلو٤موم٦م وهق صقن اًمْمٛمػم اعمتّمؾ  , طمذف اًمتٜمقيـ وٟمقن اًمتثٜمٞم٦م واجلٛمع

 .  شُمـ وىمققمف ُمٜمٗمّمال

: ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:  وُمـ ؿمقاهد جملء اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمتّمال سمف اًمْمٛمػم

ـِ َوقْمــ .5469 مْحَ  ـَي٤م أْهَٚمَٝم٤م ًَمُٙمُؿ ًَمَدى اًمرَّ

 

َوْهَق ُُمٜمِْجُزُه ًَمُٙمْؿ سمَِْماَمِن ـٌد  

  .(اهل٤مء)وهق اًمْمٛمػم اعمتّمؾ,  أوٞمػ عمٗمٕمقًمف   (ُمٜمجز)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

 :وؿقل افـاطؿ

ـ ــــأَو َُم٤م ؾَمِٛمْٕم٧َم ُُمٜم٤َمِدَي اإلياَمِن ُيْخ  ..5551

 

ـْ ُُمٜم٤َمِدهِيْؿ سمُِح   ؾْمـ ِسَمَٞم٤مِن ـــؼِمُ قَم

. ُمْم٤موًم٤م ًمٚمْمٛمػم (ُمٜم٤مدهيؿ)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ذم 

 

 1/187اًمٙمت٤مب   ()

.  1/187اًمٙمت٤مب   ()

.  5/2275آرشمِم٤مف: , ويٜمٔمر3/83, ٓسمـ ُم٤مًمؽذح اًمتًٝمٞمؾ   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

ـُ ُُمٜمْـ 4481  وَمُٝمَق اجلََقاُب ًَمَديُٙمُؿ َوًَمٜمَْح

 

 ـَتٔمُِروُه ُِمٜمُْٙمْؿ َي٤م أْوزِم اًمؼُمَه٤منِ  

. (اهل٤مء)أوٞمػ عمٗمٕمقًمف , اعمجٛمقع مجع ؾمالُم٦م  (ُمٜمتٔمروه )وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ين أحكاو اسى انفاعم
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 :  تابع معؿقل اشؿ افػاظؾ- 1

واعم٘مّمقد اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  , واًمٜمّم٥م قمغم اعمحؾ, إذا ضمر اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُم٤م سمٕمده ضم٤مز ذم شم٤مسمٕمف اجلر

 .  شوأُم٤م شم٤مسمع ُم٤م ٓ يٕمٛمؾ ومٞمتٕملم ومٞمف اخلٗمض , ...اًمذي شمقومرت ومٞمف ذوط اًمٕمٛمؾ»

إذا َأذيم٧َم سملم أظِمر وإّول ذم اجل٤مّر: , هذا و٤مرُب زيٍد وقمٛمرو.... شم٘مقل »:  ىم٤مل ؾمٞمٌقيف

َك سمٞمٜمف وسملم ُمثِٚمف وإن ؿمئ٧م ٟمّم٧ٌم  , ٕٟمف ًمٞمس ذم اًمٕمرسمّٞم٦م رء َيْٕمَٛمُؾ ذم طمرف ومَٞمٛمتٜمع أن ُينْمَ

٤ًٌم , وَيِيُب قمٛمًرا :  يم٠مّٟمف ىم٤مل , هذا و٤مرُب زيٍد وقمٛمًرا:  ومت٘مقُل  , قمغم اعمٕمٜمك وشُمْمِٛمُر ًمف ٟم٤مِص

 .  شأو وو٤مِرٌب قمٛمًرا

 :  ىمقل اًمِم٤مقمر , وُمـ ؿمقاهد هذا

ـِ خِمراِق   هّؾ أٟم٧َم سم٤مقِم٨ُم ِديٜم٤َمٍر حِل٤مضَمتِٜم٤َم          أوقمٌَد َرٍب أظم٤م قمقِن سم

وٟمّم٥م اًمث٤مين ٕٟمف أقمٛمؾ ومٞمف إول  , أراد سم٤ٌمقم٨م اًمتٜمقيـ»:   ًمٜمّمٌفُمٕمّٚماًل ىم٤مل اسمـ اًمناج 

َّٓ أن اًمث٤مين , وًمق ضمره قمغم ُم٤م ىمٌٚمف يم٤من قمرسمًٞم٤م ضمٞمًِّدا , أوسم٤مقم٨م قمٌد رب:  ُم٘مدًرا شمٜمقيٜمف يم٠مٟمف ىم٤مل إ

 :  وُمـ ؿمقاهده ذم اعمٜمٔمقُم٦م.   شيمٚمام شم٤ٌمقمد ُمـ إول ىمقي ومٞمف اًمٜمّم٥م

َٓ اهلل َٟم٤مِصــُر ديٜمِـفِ  1021  واهلل ًَمق

 

َه٤منِ    َويِمَت٤مسمِـف ِسم٤محلؼِّ واًمؼُمْ

 . (ٟم٤مس)سم٢مو٤مومتف ٓؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ , اعمجرور (ديٜمف)شم٤مسمع عمٕمٛمقل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  (يمت٤مسمف)  

 

 

 

 

 

.  1/391طم٤مؿمٞم٦م اسمـ محدون قمغم ذح اعمٙمقدي قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ   ()

.  170-1/169اًمٙمت٤مب   ()

.  إٟمف ُمّمٜمقع: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ,    ًمت٤مسمط ًذا وٟم٥ًم أيًْم٤م, يمام أٟمف ٟم٥ًم جلرير,ٟمًٌف سمٕمْمٝمؿ ًمِم٤مقمر اؾمٛمف ضم٤مسمر سمـ رأٓن   ()

  ,4/151, اعم٘متْم٥م1/87اًمٙمت٤مب: وهقُمـ ؿمقاهد ,  1/251يٜمٔمر ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م ,  اًمٌٞم٧م ُمـ اًمًٌٞمط   ()

.  1/127إصقل ذم اًمٜمحق

.  1/127إصقل ذم اًمٜمحق   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 :  اًمٗمّمؾ سملم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وُمٕمٛمقًمف سمٗم٤مصؾ- 2

 ,  يتٕملمَّ ٟمّم٥م ُمٕمٛمقل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ إذا اٟمٗمّمؾ فم٤مهًرا أو ُمْمٛمًرا: ادعؿقل ادـصقب–أ 

 .   ژ ٻ  پ  پ  پ  پژ :  وُمـ ؿمقاهد اًمٔم٤مهر

 .  (سم٤مجل٤مر واعمجرور)اعمٗمّمقل سمٞمٜمٝمام (ظمٚمٞمٗم٦م)ٟمّم٥م ُمٕمٛمقًمف  (ضم٤مقمؾ)اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

 :  وُمـ ؿمقاهده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

ـْ ضَم٤مسمِر 5446 ٜمًِدا قَم ًْ ـُ َُم٤مضَم٦َم ُُم  َوَرَوى اسْم

 

ا َوؿَم٤مِهُدُه وَمِٗمل اًمُ٘مْرآِن   ظَمؼَمً

ٜمِد)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  ًْ اعمٗمّمقل سمٞمٜمٝمام سم٤مجل٤مر  , قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م( ظمؼًما)قمٛمؾ اًمٜمّم٥م ذم  ( ًاُُم

 .  (قمـ ضم٤مسمر)واعمجرور

 :  وُمـ ؿمقاهد اعمْمٛمر

 ٓ شَمْرُج أو خْتَش همػَم اهللِ إّن أًذى          واىِمٞمٙمُف اهلل ٓ يٜمٗمؽُّ ُم٠مُمقٟم٤م

واهل٤مء ذم ُمقوع  , سم٤مًمٙم٤مف- اهل٤مء–ومّمؾ سمٞمٜمف وسملم ُمٕمٛمقًمف اًمْمٛمػم (واىمل)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

 .  ٟمّم٥م

 . ومل يرد ذم اعمٜمٔمقُم٦م ُمث٤مل ًمذًمؽ

: ادعؿقل ادجرور- ب

گ  گ  ژ:  ىمراءة سمٕمض اًمًٚمػ:  ٟمحق , ضم٤مء اًمٗمّمؾ سملم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وجمروره سمٗم٤مصؾ

   .سمٜمّم٥م وقمده وظمٗمض رؾمٚمفژڳ  ڳ  ڳ  ڳ

وهذا   , (وقمده) سم٤معمٗمٕمقل سمف (رؾمٚمف)ُمٗمّمقل سمٞمٜمف وسملم جمروره  , (خمٚمػ)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

 . ظمالف اًم٘م٤مقمدة

 .  ومل يرد ُمثؾ ذًمؽ ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 

.  4/302, واعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م3/85, ٓسمـ ُم٤مًمؽذح اًمتًٝمٞمؾ: يٜمٔمر   ()

.  30: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()

.  3/84وهق ُمـ  ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ,  1/383يٜمٔمر ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م ,   ومل يٕمرف ىم٤مئٚمف,   ُمـ اًمًٌٞمط   ()

.  47: , آي٦مؾمقرة إسمراهٞمؿ   ()

 4/232اًمٌحر اعمحٞمط   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

  : :   تؼديُؿ َمْعُؿقِل اشؿ افػاظِؾ ظؾقف - تؼديُؿ َمْعُؿقِل اشؿ افػاظِؾ ظؾقف - 33

إَّٓ إذا يم٤من اؾمُؿ  , (هذا زيًدا و٤مرب):  ٟمحق , جيقُز شم٘مديُؿ َُمْٕمٛمقِل اؾمِؿ اًمٗم٤مقمِؾ قَمَٚمٞمف

ومال جيقُز ومٞمف شم٘مديؿ  , أوسمحرِف ضمرٍّ همػم زائد , أوجمروًرا سم٢مو٤موم٦م (أْل )اًمٗم٤مقمؾ ُم٘مؽَمًٟم٤م سمـ

 .  (ُمررت سمْم٤مرٍب زيًدا)و (هذا همالم ىم٤مشمٍؾ زيًدا)و (هذا زيًدا اًمْم٤مرب):  ٟمحق , اعمٕمٛمقل

ًمٞمَس )وإصؾ  , (ًمٞمَس زيٌد زائًرا سمٛمٙمِرم):  ٟمحق , وم٢مْن يم٤من طمرُف اجلرِّ زاِئًدا ضم٤مَز اًمتََّ٘مديؿُ 

 .  (زيٌد سمٛمٙمِرم زائًرا

ضم٤مز شم٘مديؿ اعمٗمٕمقل قمغم  , هذا و٤مرٌب زيًدا:  ٟمحق , وم٢من يم٤من اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ظمؼًما عمٌتدأ

ومال جيقز  , ًَمزيٌد و٤مرٌب قمٛمًرا:  ٟمحق , أُم٤م إذا يم٤من هٜم٤مك ُم٤مٟمع شم٘مديؿ , زيًدا هذا و٤مرب , اعمٌتدأ

.  قمٛمًرا ًَمزيٌد و٤مرب:  أن ي٘م٤مل

 :  ومٗمٞمف ُمذه٤ٌمن , زيٌد و٤مرٌب أسمقه قمٛمًرا:  ٟمحق , إذا يم٤من اعمٕمٛمقل ًمٌمء ُمـ ؾمٌٌف

 .  ومٜم٘مقل قمٛمًرا زيٌد و٤مرٌب أسمقه , وهق ُمذه٥م اًمٌٍميلم واًمٙم٤ًمئل:  جقاز افتؼديؿ- 

. وهق ُمذه٥م اًمٗمراء:  ادـع- 

 , زيٌد أسمقه و٤مرٌب قمٛمًرا:  ٟمحق , هق ُمـ ؾم٥ٌم اعمٌتدأ , وإن يم٤من اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ظمؼم ُمٌتدأ

:  ومٗمٞمف ُمذه٤ٌمن

 .  وهق ُمذه٥م اًمٌٍميلم:  جقاز افتؼديؿ- 

.  وهق ُمذه٥م اًمٙم٤ًمئل واًمٗمراء:  ادـع- 

 . ومل شم٠مت أُمثٚم٦م  ًمت٘مديؿ ُمٕمٛمقل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمٚمٞمف ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 

 

 

 

 

 2278-5/2278آرشمِم٤مف : يٜمٔمر   ()

.  5/2279يٜمٔمر آرشمِم٤مف   ()
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: :   ((22542254))  اشؿ افػاظؾ يف ادـظقمةاشؿ افػاظؾ يف ادـظقمة

اننسبة ق :لف :لنالص أجىف يثال يهًىز يضعــف سانى انبناء 

 61.53 3 3 273 106 149 10 53 3 1 787 (1388)وم٤مقمؾ

 10.27- -  3 11 11 1-  2 12 191 (231)ُمٗمٕمِّؾ

 8.44 2 4 4 34 7 3-  17 11 108 (190)ُُمْٗمِٕمؾ

 5.29 1 7 15 5 21- - -  1 69 (119)ُُمْٗمَتِٕمؾ

 4.17- - -  9 7- -  3 7 68 (94)ُُمَتَٗمٕمِّؾ

 3.86-  2 6 19 7- - - -  54 (88)وَم٤مقِمٚم٦م

 3.29- -  8 11 4- - - -  51 (74)ُُمٗم٤مقمؾ

 1.33-  4 4 4 2- - - -  16 (30)ُُمتٗم٤مقِمؾ

تٗمِٕمؾ ًْ  1.02-  3 1 5 2- - - -  12 (23)ُُم

 0.26- - - - - - - - -  6 (6)ُمٜمٗمِٕمؾ

 0.17- - - - - - - - -  4 (4)ُُمَٗمٞمِٕمؾ 

 0.08- - - - - - - - -  2 (2)ُُمْٗمَٕمِٚمّؾ 

 0.08- - - - - - - - -  2 (2)ُُمتٗمٕمٚمؾ

 0.04- - - - - - - - -  1 (1)ُُمتٗمٞمٕمؾ

 0.04- - - - - - - - -  1 (1)ُُمتٛمٗمٕمؾ

 0.04- - - - - - - - -  1 (1)ُُمَٗمْٕمِٚمؾ

  6 23 314 204 210 14 53 25 32 1373اعمجٛمقع 

  27 1.0  13.93 9  9.32 .62 2.35 1.11 1.42 60.91اًمٜم٦ًٌم 
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 :كسبة صققع احلروف

 80.5:   ادتقشط افعام فؽؾ حرف                           2254:  ؾاظؾظدد اشؿ ال

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 32 92 757 1373 ظدد وروده يف ادـظقمة

 80.5 80.5 160.64 1927.68 افعدد آؾسايض فؾحرف

 32 92 378.5 57  افػعع  احلرف ورودظدد 

::  افتعؾقؼ افعام ظذ  اشؿ افػاظؾافتعؾقؼ افعام ظذ  اشؿ افػاظؾ

 :  ُمـ ظمالل رطمٚم٦م اإلطمّم٤مء واجلداول اًم٤ًمسم٘م٦م    

ويم٤من أيمثره٤م وروًدا ُمـ اًمثالصمل اعمجرد  , (2254)سمٚمغ قمدد اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م  .1

 .  قمغم وزن وم٤مقمؾ

وُمـ اعمزيد  , (ووَم٤مقِمٚم٦م , وَم٤مقِمؾ)ورد اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمثالصمل اعمجرد قمغم وزن  .2

ؾ , وُُمٗم٤مقِمؾ , ُُمْٗمِٕمؾ)سمحرف قمغم وزن  وُمـ اعمزيد سمحروملم قمغم  , (وُُمٗمٕمِّ

ؾو , ُُمٗمتِٕمؾ , ُُمٜمٗمِٕمؾ)وزن و ُمـ اعمزيد سمثالصم٦م طمروف قمغم  (وُُمتٗم٤مقِمؾ ,  ُُمَتَٗمٕمِّ

تٗمِٕمؾ) ًْ  .  (ُُم

وُمـ ُمزيد اًمرسم٤مقمل  , (ُُمْٗمَٕمِٚمؾ)ورد اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمرسم٤مقمل اعمجرد قمغم وزن  .3

وُمـ , (ُُمْٗمَٕمِٚمؾًّ َ)وُمـ ُمزيد اًمرسم٤مقمل سمحروملم قمغم وزن  , (ُمتٗمٕمٚمؾ)سمحرف قمغم وزن

 

: روقمل ذم هذا اجلدول  ()

  28أن ي٘مًؿ جمٛمقع ُم٤م ورد ُمـ اعمِمتؼ قمغم. 

 ويمذًمؽ اعمْمٕمػ,   يٛمثؾ اعمٝمٛمقز طمروًم٤م واطمًدا. 

 (ي,   و)يٛمثؾ اعمٕمتؾ طمروملم. 

 طمروًم٤م سمٕمد اىمتٓم٤مع إرسمٕم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م24يٛمثؾ اًم٤ًممل . 

 يٛمثؾ اإلطمداصمل إوم٘مل إول جمٛمقع ُم٤م ورد ُمـ يمؾ ٟمقع مم٤م ؾمٌؼ. 

 يٛمثؾ اإلطمداصمل إوم٘مل اًمث٤مين اعمجٛمقع اعمٗمؽمض ذم يمؾ ٟمقع سمح٥ًم ضب اعمتقؾمط اًمٕم٤مم ذم قمدد طمروف يمؾ ٟمقع. 

 يٛمثؾ اإلطمداصمل إوم٘مل اًمث٤مًم٨م قمدد ُم٤م ورد ُمـ يمؾ طمرف طم٥ًم ٟمققمف وُمتقؾمط يمؾ طمرف. 
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 . وهمػم ىمٞم٤مد ُُمتٛمْٗمِٕمؾ, وُُمتٗمٞمِٕمؾ, ُُمٗمٞمِٕمؾ,اعمٚمحؼ قمغم

صمؿ  , صمؿ اًم٤ًممل , صمؿ اهلٛمزة , احلرف  اعمٕمتؾ حيتؾ اًمّمدارة ذم ٟم٦ًٌم وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م .4

 .  اعمْمٕمػ

140)صمالصم٦م أسمٜمٞم٦م ومقق  اعمتقؾمط  .5  .   دوٟمف13و (75

ومل ي٠مت ُمٝمٛمقز  , واعمٝمٛمقز إٓ ذم أرسمٕم٦م , مل ي٠مت اًمٚمٗمٞمػ اعم٘مرون إٓ ذم صمالصم٦م أسمٜمٞم٦م .6

  .  واعمْمٕمػ إٓ ذم مخ٦ًم , اًمٕملم إٓ ذم وم٤مقمؾ

 , (2)ُُمَتَٗمْٕمِٚمؾ , (2)ُُمْٗمَٕمِٚمّؾ  , (4)ُُمَٗمْٞمِٕمؾ , (6)ُُمٜمَْٗمِٕمؾ: ٟمدره ُم٤م ضم٤مء قمغم  .7

 .  ومجٞمٕمٝم٤م ُمـ اًم٤ًممل (1)ُُمٗمْٕمِٚمؾ , (1)ُُمْتَٛمْٗمِٕمؾ , (1)ُُمَتَٗمٞمِٕمؾ

ومل ي٠مت اًمٜم٤مىمص ذم  , اعمٕمتؾ اًمٜم٤مىمص أيمثر ُمـ اعمث٤مل وإضمقف ومه٤م ُمت٘م٤مرسم٤من .8

ؾ   .  ُُمَتَٗمٕمِّ

وهذا يِمػم ًمٔم٤مهرة اًمتٖمٚمٞم٥م ذم  , يمثرة ورود اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م سمٚمٗمظ اعمذيمر .9

 .  وُم٤م ورد سمٚمٗمظ اعمذيمر يمثػًما ُم٤م يدظمؾ ومٞمف اعم١مٟم٨م أيًْم٤م , اًمٚمٖم٦م

٤ًٌم وقمغم اًمثٌقت أطمٞم٤مًٟم٤م .10 ويٜمت٘مؾ  , شمٜمققم٧م دًٓم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ومدل قمغم احلدوث هم٤مًم

,  وإذا دل قمغم اًمثٌقت قمقُمؾ ٟمحقًي٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م , إمم  آؾمٛمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .يٕم٤مُمؾ ٟمحقيـ٤ًم ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾمامء ٓ اًمّمٗم٤مت, وإذا دل قمغم آؾمٛمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م

واظمتٞم٤مر ًمٗمظ ذم  , ضورة اًمقزن واًم٘م٤مومٞم٦م ىمد شم١مدي إمم اًمتٙمرار ذم سمٕمض إًمٗم٤مظ .11

ُمـ ُم٤مدة صمٜمك يم٤مٟم٧م إيمثر  (وم٤مقمؾ)ومٛمثال  صٞمٖم٦م , ُمقىمع ُمـ اًمٌٞم٧م وهمػمه أومم ُمٜمف

روهي٤م اًمٜمقن ووصٚمٝم٤م اًمٞم٤مء :  وم٤مًم٘م٤مومٞم٦م , ُمرة (137) , ذم إومٕم٤مل اعمٕمتٚم٦م أظمر

 .  وردومٝم٤م إًمػ

ؾمقى  , ومل يٙمـ هٜم٤مًمؽ ظمروج يذيمر , اًمتزم اًمٜم٤مفمؿ سم٤مًم٘مقاقمد اًمٍمومٞم٦م واًمٜمحقي٦م .12

 , اًمذي يٕمد ُمـ اٟمٗمرادات اًمٜم٤مفمؿ إذ مل يرد قمـ اًمٕمرب (ُُمتٛمٕمِٚمؿ)صٞم٤مهم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

 :  ذم ىمقًمف

ٌ ـــاِهٌؾ ُُمَتَٛمعْ ـٌظ َج ـظٌّ هَمكِم َــف  5731  مِل

 

 َوْخُؿ اًمِٕماَمَُم٦ِم َواؾِمُع إْرَدانِ  

        

 ::ىمقًمفىمقًمف وقمدم إصم٤ٌمت اًمٞم٤مء ذم طم٤مًم٦م  اًمٜمّم٥م ذم 
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َٕمُؾ ظَمْٚمَ٘مفُ  88  َوىَم٣َم سم٠ِمنَّ اهللَ جَيْ

 

ٌُف ُوضُمقًدا صَم٤مِن   قَمَدُمـ٤ًم َويْ٘مِٚم

. ورسمام اوٓمرشمف اًميورة  اًمِمٕمري٦م ًمذًمؽ 

: وُمـ جمٞمئف  جمٛمققًم٤م  قم٤مُماًل حمذوف اًمٜمقن   ىمقًمف

٤ممِتِل أهَؾ احلدي٨ِم قمداوةً  2191  اًمِمَّ

 

ٜم٦َِّم اًمُٕمْٚمَٞم٤م َُمَع اًمُ٘مْرآِن   ًُّ ًمٚم

وقمٛمؾ اًمرومع ذم  , طمذوم٧م ٟمقٟمف ًمٚمتخٗمٞمػ , (اًمِم٤ممتل) (أل)وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمجٛمقع اعم٘مؽمن سمـ 

 .  قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م (أهؾ)واًمٜمّم٥م ذم , اًمْمٛمػم اعمًتؽم
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 صقغ ادبافغة

وشمًٛمك صٞمغ  , وهل أسمٜمٞم٦م حمقًم٦م قمـ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ , هل أسمٜمٞم٦م ىمّمد هب٤م اًمتٙمثػم ذم اًمقصػ

ومٝم٤م أسمقطمٞم٤َّمن سم٘مقًمف وأُمثٚم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م , اعم٤ٌمًمٖم٦م اعمث٤مل هق ُم٤م طمقل ُمـ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م »:  قمرَّ

٤ملٍ  و  وَمُٕمقلٍ إمم  .  شووَمِٕمؾ,  وَمِٕمٞمؾٍ و,  ُِمْٗمَٕم٤ملٍ و,  وَمٕمَّ

٤ملٍ اعمث٤مل »:  وىم٤مل اسمـ هِم٤مم ـْ وَم٤مقِمٍؾ إمِم وَمٕمَّ ٤ٌَمًَمَٖم٦ِم ُِم َل ًمِٚمُٛم ,  , َأْوُِمْٗمَٕم٤مٍل سمِٙمْثَرةٍ  , َأْو وَمُٕمقلٍ  َُم٤م طُمقِّ

٦مٍ  َأْو وَمِٕمٞمؾٍ   .  ش, َأْو وَمِٕمٍؾ سمِِ٘مٚمَّ

  : :   أبـقتفا- أبـقتفا- 

ُم٤م ؾمٌؼ : هل , طمٍمُمٕمٔمؿ اًمٍمومٞملم صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م  ذم مخ٦ًم أوزان ىمٞم٤مؾمٞم٦م ُمِمٝمقرة

ٞمُؾ »:  هل , وأو٤مف إًمٞمٝم٤م اًمٖماليٞمٜمل ؾمت٦م أوزان أظمرى , ذيمره٤م ٤مًم٦مٌ »,  يمِّمّديٍؼ ش ومٕمِّ ش وَمٕمَّ

٤مٌل »,  يمِٛمًٙملمٍ ش ُِمْٗمٕمٞمٌؾ  », يمٗمٝم٤مُم٦مٍ  ٤ٌّمرٍ  شوُمٕمَّ قٌل »,  يمُٙم وسٍ شوُمٕمُّ   يم٘مٞمُّقمٍ شومْٞمٕمقٌل »,  يمُ٘مدُّ

: اصساك ادبافغة وافصػة ادشبفة يف بعض افصقغ  

ومام ورد ًمف اؾمؿ وم٤مقمؾ قمد  (ووَمُٕمقل,  ووَمِٕمؾ,  وَمِٕمٞمؾ)ذم ,        شمِمؽمك  اعم٤ٌمًمٖم٦م واًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م

. أُم٤م ُم٤ممل يرد ًمف اؾمؿ وم٤مقمؾ ومٝمق صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م,  إذ هل  ُمٕمدوًم٦م قمـ وم٤مقمؾ,  ذم صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م

 

 

 

 

 

 

 

.  5/2281, ٕيب طمٞم٤من ارشمِم٤مف اًميب   ()

.  329, صذح ؿمذور اًمذه٥م   ()

.  4/397, ًمٚمريض, ذح اًمٙم٤مومٞم٦م115-2/113, اعم٘متْم٥م1/110اًمٙمت٤مب: يٜمٔمر  ()

.  سمتٍمف1/143, م2002-هـ1423, 1: , ط, اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م, ُمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜملضم٤مُمع اًمدروس اًمٕمرسمٞم٦م   ()
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: افـاحقة افرصؾقة: ادطؾب إول

: افدراشة افتطبقؼقة- أ 

وُمـ صمؿ اىمتٍم قمغم , مل ي٠مت ذم اعمٜمٔمقُم٦م ُم٤م طمدث ومٞمف شمٖمٞمػم سذم حيت٤مج إمم دراؾم٦م و إيْم٤مح

. اًمدراؾم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م

:  صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م  ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 :  وهل  , ُمقوًٕم٤م (285) ذم, صٞمغ (5)وردت  اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمغم

ـال افقزن   مػعـــالَؾُعـــقل  َؾِعـــــؾ ؾعقؾَؾعَّ

 5 27 29 32 192 فؽؾامتاظدد 

ـــال- - 11 ـــالَؾعَّ   ((192192))    َؾعَّ

: اإلحصـاء - 

.  ُمـ (31/1/31)/ 2.   ديـ (58/1/58)/ 1

. ومتـ ,   قمٌس(12/2/24)/ 4.   ظمٚمؼ (13/1/13)/ 3

.  ـمٕمـ (6/1/6)/ 6.             وَمٕمؾ (8/1/8)/ 5

. (و) ظم٤من (4/1/4)/ 8.   ضمؼم (5/1/5)/ 7

.  طمٓم٥م , رزق , ؾمجـ , وزن (3/4/12)/ 9

.  ؾمٌؼ , قمٚمؿ , ومتح , ىمٝمر , يمذب , جمـ , ٟمٔمؿ (2/7/14)/ 10

 , دضمؾ , ؿمٙمر (ة) , طمج٥م , محد , ظمٚمؼ (ة), ضمؼم  (و), شم٤مب (و) سم٤مب(1/17/17)/ 11

. ٟم٘مد , هتـ , وه٥م ,  ىمٓمع , يمحؾ ,يمٚم٥م,  , صؼم , قم٘مر ,همٗمر

 192:اعمجٛمقع 37:قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة - 

أجقمثال مضعػ مفؿقز شامل كقع افػعؾ 

ف 

كاق

ص 

:ل

ف 

ل

ق :

- - -  64 4 31-  93ظدد ا فؽؾامت 
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 93:                       اعمجٛمقع31: قمدد اعمقاد : اًمّمحٞمح اًم٤ًممل 

 , رزق , طمٓم٥م,  (5)ضمؼم,  (6)ـمٕمـ,  (8)ومٕمؾ,  (12)ومتـ , قمٌس , (13)ظمٚمؼ 

 , محد , طمج٥م,  (ة)ضمؼم,  (2)ٟمٔمؿ , جمـ , يمذب , ىمٝمر , ومتح , قمٚمؿ , ؾمٌؼ,  (3)ؾمجـ

 .  (1)هتـ,  ٟم٘مد , يمٚم٥م , يمحؾ , ىمٓمع , همٗمر , قم٘مر , صؼم , ؿمٙمر , دضمؾ,  (ة)ظمٚمؼ

ـّ : ادضّعػ    .  (31)ُم

 .  (1) , وه٥م (3)وزن :  ادثال

 .  (1)شمقب,  سمقب,  (4)ظمقن,  (58)ديـ: إجَقف 

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وصٗم٤مت اهلل  , وهل شمٗمٞمد اًمتٙمثػم ذم اًمقصػ ,  ُمقوًٕم٤م(192) ذم ,   وردت صٞمٖم٦م ومّٕم٤مل

ًٓ ًمٚمٛمٗم٤موٚم٦م َّٓ أهن٤م شمٗمٞمد اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمّمٗم٦م , شمٕم٤ممم ًمٞم٧ًم جم٤م  . إ

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وهذا يٜم٤مؾم٥م ُمع ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة وىم٤مومٞمتٝم٤م اًمٜمقٟمٞم٦م , ويم٤من أيمثره٤م وروًدا اًمدي٤من

ٜم٧َْم َروْمًٕم٤م َوُِمعْ  1656  ـواْذيُمْر ُٟمُّمقًص٤م ُوٛمِّ

 

٤منِ  إمَم ْصَٕم٤مًدا إَراضًم٤م وـ يَّ  اًمدَّ

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ   . طمج٥م , سمقب ,وزن , ؾمجـ , طمٓم٥م:  يف ودًم٧م قمغم احلروم٦م  

ـَ احلَٓم٤َّمِب ىَمٓمَّـ٤م 4526 ٌَْٚمَقى ُِم  ًَمِٙمٜمَّاَم اًم

 

 ع اًمِٖمَراِس َوقَم٤مىِمِر احِلٞمَٓم٤منِ 

: صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م اعمٜمت٘مٚم٦م إمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 :  أؾمامء  اهلل احلًٜمك اًمقاردة ذم اعمٜمٔمقُم٦م- أ

, وٓ دمقز هذه اًمّمٗم٦م سم٤مًَٕمػ  , واخلالَّق ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم اخل٤مًمؼ»:  اخلالق - 1

 .  ش, وهق اًمذي َأوضمد إؿَمٞم٤مء مجٞمٕمٝم٤م سمٕمد َأن مل شمٙمـ ُمقضمقدة واًمالم ًمٖمػم اهلل 

  : وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م , ژۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ژ :  وىمد ورود ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ُق واًمرَّ ــوَم٤مهلل قِمٜمْدُهُؿ هُ  3483  َو اخَلالَّ

 

اُق مُ   ٤مِن ْومِم اًمَٗمْْمؾ ــــزَّ ًَ واإلطْم

 
 

, 1: , ط, اًمري٤مضُمٙمت٦ٌم اًمتقسم٦م), , قمٌداهلل اًمدايؾ, دراؾم٦م سومٞم٦ماًمقصػ اعمِمتؼ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: يٜمٔمر   ()

.  سمتٍمف245-244ص. (م1996-هـ1417

.  (ظمٚمؼ), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

.  86: , آي٦مؾمقرة احلجر   ()
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٤ٌَّمُر اهلل قمز اؾمٛمف »: اجلبار - 2 :  ىم٤مل ,ش, اًم٘م٤مهر ظمٚم٘مف قمغم ُم٤م َأراد ُمـ َأُمر وهنل اجلَ

 .  ژ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀ژ

 :  ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ

ـْ أْوَص٤مومِفِ  3312 ٤ٌَّمُر ُِم  َويَمَذًمَِؽ اجلَ

 

اَمنِ  ًْ  َواجلَؼْمُ ذِم أْوَص٤مومِِف ىِم

وأقمٓمك اخلالئؼ  , وهق اًمذي ظمٚمؼ إرزاق , هق اًمذي يرزق اخلٚمؼ أمجٕملم»:  افرزاق - 3 

وُمٜمف ىمقل  , ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ:ىم٤مل  , شأرزاىمٝم٤م وأوصٚمٝم٤م إًمٞمٝمؿ

 :  اًمٜم٤مفمؿ

ـَ أؾْماَمِئفِ  3332 اُق ُِم زَّ  َويَمَذًمَِؽ اًمرَّ

 

ـْ أوْمَٕم٤مًمِِف َٟمْققَم٤منِ  ْزُق ُِم  ُواًمرِّ

 , هق اًم٤ًمشمر ًمذٟمقب قم٤ٌمده وهق ُمٖمٓمٞمٝمؿ سمًؽمه ومال يٓمٚمع قمغم ذٟمقهبؿ همػمه:  افغػار - 4 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ژ: وُمٜمف ىمقًمف  , وهق اعمتج٤موز قمـ ظمٓم٤مي٤مهؿ وذٟمقهبؿ

 : ُمت٤ًمئاًل  - ٟمٗم٤مة اًمّمٗم٤مت-ذم  اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م   وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿژچ

َٓ قِمْٚمٌؿ ًَمفُ  834 ٌم َو  َوَيِّمحُّ قَمالَّ

 

٤مٌر سماَِل هُمْٗمرانِ   َوَيّمحُّ هَمٗمَّ

ُمٕمٜم٤مه :  , وىمٞمؾ هق اًمذي يٗمتح َأسمقاب اًمرزق واًمرمح٦م ًمٕم٤ٌمده:  ىم٤مل اسمـ إصَمػم» :  افػتاح -5 

ژ   ژ  ڑ  ژ  :ىم٤مل  , شوَمَتَح احل٤ميمؿ سملم اخلّمٛملم إِذا ومّمؾ سمٞمٜمٝمام:  , ي٘م٤مل احل٤ميمؿ سمٞمٜمٝمؿ

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م , ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

ـْ أؾْماَمِئفِ  3329  َويَمَذًمَِؽ اًمَٗمت٤َّمُح ُِم

 

 َواًمَٗمْتُح ذِم أْوَص٤مومِِف أُمران

ومٝمؿ قمغم ُم٤م َأراد ـمققًم٤م ىَمَٝمَر ظَمْٚمَ٘مف سمًٚمٓم٤مٟمف وىمدرشمف:  ًمَ٘مّٝم٤مرا»:  افؼفار - 6   , وَسَّ

 

.  (ضمؼم), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

.  23: , آي٦مؾمقرة احلنم   ()

.  3/21, ٓسمـ إصمػم, اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م ا احلدي٨م وإصمر   ()

.  58: , آي٦مؾمقرة اًمذاري٤مت   ()

.  38, ص, ًمٚمزضم٤مج, وشمٗمًػم أؾمامء اهلل94-93, ص, ًمٚمزضم٤مضملاؿمت٘م٤مق أؾمامء اهلل   ()

.  66: , آي٦مؾمقرة ص   ()

.  (ومتح), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

.  26: , آي٦مؾمقرة ؾم٠ٌم   ()
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 .   ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ : ىم٤مل  ,   ش ويمرًه٤م

ـْ أْوَص٤موِمِف 3310 ٤مُر ُِم  َويَمَذًمَِؽ اًمَ٘مٝمَّ

 

ْٚمَٓم٤منِ ـــُوَم٤مخلَْٚمُؼ َُمْ٘مف ًُّ  وُروَن سم٤ِمًم

ٌِْده سمَٗمْْمٚمف إِذا شم٤مَب إًِمٞمِف ُمـ َذْٟمٌف»:  افتقاب - 7  اُب َيُتقُب قمغم قَم حب  خب  ژ :ىم٤مل .   شاهللُّ اًمتقَّ

 :  وُمٜمف ىمقًمف , ژمب  ىب   

ـْ أْوَص٤مومِفِ  3306 اُب ُِم  َويَمَذًمَِؽ اًمتَّقَّ

 

 ذم أْوَص٤مومِِف َٟمْققَم٤منِ  َِواًمتَّقُب 

٤مُب اًمقاِه٥ُم »:  افقهاب- 9  ٤مُب ُمـ صٗم٤مِت اهللّ اعُمٜمِٕمُؿ قمغم اًمٕم٤ٌمد واهللُّ شمٕم٤ممم اًمقهَّ  , شاًمَقهَّ

 .  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئژ: ىم٤مل 

ـْ أؾْماَمِئفِ  3327 ٤مُب ُِم  َويَمَذًمَِؽ اًمَقهَّ

 

ٌَُف َُمَدى إْزَُم٤مِن  وَم٤مْٟمُٔمْر َُمَقاِه

: ظؾام ٕصخاص- ب 

 .اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م- 

 ـَوًَمَ٘مْد أشَمك ظَمؼَمٌ َرَواُه قّمؿْ  1691

 

٤منِ ـؿُ  ًَ  ُه اًمَٕمٌـَّـ٤مُس ِصٜمُْق أسمٞمِف ُذو اإِلطْم

٤ًٌم ذم- ضمـ   : ًم٘م

 ذَ ْواًمٜمَّٔم٤َّممُ أأْو طَمْٗمُص أْو سمنِْمٌ  3552

 

٤منِ ا ٤مِق َواعُمجَّ ًَّ ُم اًمُٗم  َك ُُمَ٘مدَّ

  

 

.  (ىمٝمر), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

.  39: , آي٦مؾمقرة يقؾمػ   ()

.  (شمقب), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

.  37: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()

.  (وه٥م), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

.  8: , آي٦مؾمقرة آل قمٛمران   ()

, يم٤من أؾمـ ُمـ , أسمقاًمٗمْمؾ, قمؿ رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف   ()

.  , وشمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم ًمٚمٝمجرةسمثالث: , وىمٞمؾرؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  سمًٜمتلم

.  361-16/360اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت: يٜمٔمر

, يم٤من يمالُمًٞم٤م وؿم٤مقمًرا (هـ230هـ و220), شمقذم ُم٤مسملم ؾمٜمتلأسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ي٤ًمر سمـ ه٤مٟمئ اًمٌٍمي اًمٜمٔم٤مم هق   ()

.  وقم٤معم٤ًم سم٤مًمٗم٘مف

.  سمتٍمف يًػم401- 2/400, ًمٗم١ماد ؾمزيملمشم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب: يٜمٔمر
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: ــقة- د

    :   اسمـ قم٤ٌمس -  1

٤ٌَّمٍس وَمَراضِمْع ىَمْقًَمفُ  882 ـَ قَم  َويَمَذا اسْم

 

٤مِئَؾ اًمُ٘مْرآنِ ـَل  ًَ ٤م أضَم٤مَب َُم  ُمَّ

: أسمق اًمٕم٤ٌمس- 2 

٤ٌَّمِس أمْحََد َذل 3639 َك اًمـ أقْمٜمِل أسَم٤م اًمَٕم

 

 سَمْحَر اعُمِحٞمَط سم٤ًِمِئِر اخلُْٚمَج٤منِ ـ

 :  ورد يمٜمٞم٦م ذم ىمقًمف , شاًمٙمالب سمتِمديد اًمالم ص٤مطم٥م اًمٙمالب»-3 

  ىمقل اسمـ يمالبإممواٟمٔمر  1437

 

وُم٤م ي٘ميض سمف عمٕمٓمؾ اًمرمحـ 

  

 

, أسمقاًمٕم٤ٌمس اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف , احلؼم اًمٌحرقمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف   ()

.  , شمقذم سم٤مًمٓم٤مئػ ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلموؾمٚمؿ  ريض اهلل قمٜمف

: , حت٘مٞمؼحمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل أسمققمٌد اهلل: , شم٠مًمٞمػُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙم٤ٌمر قمغم اًمٓمٌ٘م٤مت وإقمّم٤مر      

, هـ1404, , سمػموتُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: دار اًمٜمنم), , ص٤مًمح ُمٝمدي قم٤ٌمس, ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطسمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف

.  46-1/45, (1: ط

, يم٤من ومّمٞمح أسمقاًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ ضمٕمٗمر اخلزرضمل اعمٕمروف سم٤مًمًٌتل دوملم ُمرايمش , شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتامئ٦م ًمٚمٝمجرة   ()

, طمتك يم٠من ُمقاىمع احلج٩م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمقوققم٦م قمغم ـمرف , ٓ يٜم٤مفمره أطمد إٓ أومحٛمفاًمٚم٤ًمن ىم٤مدرا قمغم اًمٙمالم

.  ًم٤ًمٟمف

ضمٕمٗمر : , حت٘مٞمؼأسمقاًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ ظم٤مًمد سمـ حمٛمد اًمٜم٤مسي: , شم٠مًمٞمػآؾمت٘مّم٤م ٕظم٤ٌمر دول اعمٖمرب إىمَم       

.  2/261, (م1997-هـ1418, , اًمدار اًمٌٞمْم٤مءدار اًمٙمت٤مب: دار اًمٜمنم), , حمٛمد اًمٜم٤مسياًمٜم٤مسي

- ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون : حمٛمقد ظم٤مـمر دار اًمٜمنم: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌداًم٘م٤مدر اًمرازي, حت٘مٞمؼ: خمت٤مر اًمّمح٤مح, شم٠مًمٞمػ   ()

.  (يمٚم٥م)م, 1995-  هـ1415- سمػموت 

,  .هـ240, شمقذم ؾمٜم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمالم (اًمٙمالسمٞم٦م), إًمٞمف شمٜم٥ًم قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد سمـ يمالب اًم٘مٓم٤من اًمٌٍمي   ()

دائرة اعمٕم٤مرف : , , حت٘مٞمؼأمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمقاًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل: , شم٠مًمٞمػًم٤ًمن اعمٞمزان: يٜمٔمر

.  3/290 , (3: , طم1986- هـ 1406, , سمػموتُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت: دار اًمٜمنم) , اهلٜمداًمٜمٔم٤مُمٞم٦م
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(32):  َؾِعقؾ- 2  

: اإلحصاء-

 .  قمٚمؿ (9/1/9 )/1   

 .  , ُمٚمؽ ىمدر , ؾمٛمع , سمٍم (3/4/12)/2

 .يمٗمؾ,  , ٟمٍم , ظمؼم محد (2/4/8)/3

 .  , جمد , ؾمؽم طمٗمظ (1/3/3)/4

 32:اعمجٛمقع 12:قمدد اعمقاد

:  افـاحقة افرصؾقة- 

.         مجٞمٕمٝم٤م ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل

: افـاحقة إشؾقبقة- 

أيمثر صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م ( قمٚمٞمؿ)و يم٤مٟم٧م , ُمقوًٕم٤م (32)ذم,  وردت ومٕمٞمؾ اًمداًم٦م قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م

: وُمٜمف ىمقًمف,  وروًدا

 َويَمذاَك ُرؾْمُؾ اهللِ ؿَم٤مِهدٌة سمفِ  3089

 

ْؾ قَمٜمُْٝمْؿ قَمِٚمٞمَؿ َزَُم٤مِن   ًَ أْيًْم٤م وَم

: اشاًم ووصًػا هلل تعاػ يف (ؾعقؾ)وؿد وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف  :افعؾقؿ- 1   

 أْٟم٧َم اًمَٕمَٚمٞمُؿ سمِِف َوىَمْد أْٟمَِم٠مشَمفُ  4134

 

ـْ شُمْرسَم٦ٍم ِهَل أْوَٕمُػ إْريَم٤مِن  ُِم

.   ژی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب   ژ:ىم٤مل شمٕم٤ممم: افسؿقع- 2 

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

٤مِئِر ال 4983 ًَ
ِٛمٞمِع ًمِ ًَّ  ـواحلَْٛمُد هللِ اًم

 

ـْ إقْماَلِن  ـْ ِهٍّ َوُِم أْصَقاِت ُِم

وحيرؾمٝمؿ قمـ ُمٙم٤ميدة  , حيٗمظ أوًمٞم٤مءه ومٞمٕمّمٛمٝمؿ قمـ ُمقاىمٕم٦م اًمذٟمقب»: احلػقظ - 3 

 هق ومٕمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك وم٤مقمؾ واهلل طم٤مومظ (احلٗمٞمظ)و , ًمٞمًٚمٛمقا ُمـ ذه وومتٜمتف : اًمِمٞمٓم٤من

 :  وُمٜمف ىمقًمف , شوطمٗمٞمظ

 

.  61: , آي٦مؾمقرة إٟمٗم٤مل   ()

.  48, ص, ًمٚمزضم٤مجشمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك   ()



 

 

111 

 

 

 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 ـَوُهَق احلِْٗمٞمُظ قَمٚمٞمِٝمُؿ َوُهَق اًمَٙمِٗمل 3285

 

ـْ يُمؾِّ أُْمٍر قَم٤منِ ــ  ُل سمِِحْٗمٔمِِٝمْؿ ُِم

هق  »() چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ       :  ٹ: احلؿقد - 4 

, وقمغم يمؾ طم٤مل يمام ي٘م٤مل ذم  , واهلل شمٕم٤ممم هق اعمحٛمقد سمٙمؾ ًم٤ًمن ومٕمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك ُمٗمٕمقل

 :  ىم٤مل , ()شاحلٛمد هلل اًمذي ٓ حيٛمد قمغم إطمقال يمٚمٝم٤م ؾمقاه:  اًمدقم٤مء

 َوُهَق احلَِٛمٞمُد وَمُٙمؾُّ مَحٍْد َواىِمعٌ  3238

 

ا َُمَدى إْزَُم٤مِن ـًأو يَم٤مَن َُمْٗمُروض

ْقن:  , َأي وَمِٕمٞمٌؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ»:  ()افستر - 5   , ()شُمـ ؿم٠ْمٟمف وإِرادشمف طم٥م اًمًؽم واًمّمَّ

 :  وُمٜمف ىمقًمف

هُ  3277  ًَمِٙمٜمَُّف ُيْٚمِ٘مك قَمَٚمْٞمِف ؾَمؽْمَ

 

تػِمُ  ًَّ  َص٤مطِم٥ُم اًمُٖمْٗمَراِن  وَ وَمُٝمَق اًم

وإٟمام اهلل ضمؾ  ,  إذ ًمٞمس ذم وؾمع ُمرشمزق أن يرزق ٟمٗمًف»:  ()ىم٤مل احلٚمٞمٛمل:  ()افؽػقؾ - 6 

صمٜم٤مؤه يرزق اجلامقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس واًمدواب وإضمٜم٦م ذم سمٓمقن أُمٝم٤مهت٤م واًمٓمػم اًمتل شمٕمدو مخ٤مص٤ًم 

  ()شوشمروح سمٓم٤مٟم٤ًم واهلقام واحلنمات واًم٤ًٌمع ذم اًمٗمٚمقات

 :  وُمٜمف ىمقًمف 

 ـَوُهَق احلِْٗمٞمُظ قَمٚمٞمِٝمُؿ َوُهَق اًمَٙمِٗمل 3285

 

ـْ يُمؾِّ أُْمٍر قَم٤منِ ــ  ُل سمِِحْٗمٔمِِٝمْؿ ُِم

  

 

 

   

  

  

 

     

    

    

  

    

   

 



 

 

112 

 

 

 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ : ىم٤مل  , ُمـ أؾمامء اهلل  : افؼدير - 7 

وُمـ  , ()ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک        ک   

 :  وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 َوُهَق اًمَ٘مِديُر َوًَمْٞمَس ُيْٕمِجُزُه إَذا  3246

 

 ًْمٓم٤منِ ــــراَم ؿمٞمًئ٤م ىمطُّ ُذو ُس ُم٤م

 , واعمجد هق قمٔمٛم٦م اًمّمٗم٤مت , اعمجٞمد ُمـ إؾمامء اًمداًم٦م قمغم قمدة صٗم٤مت»:  ادجقد - 8 

اًمرطمٞمؿ  اًمذي  , ومٙمؾ وصػ ُمـ أوص٤مومف قمٔمٞمؿ اًمِم٠من ومٝمق اًمٕمٚمٞمؿ اًمٙم٤مُمؾ ذم قمٚمٛمف , وؾمٕمتٝم٤م

احلٙمٞمؿ  , احلٚمٞمؿ اًمٙم٤مُمؾ ذم طمٚمٛمف , اًم٘مدير اًمذي ٓ يٕمجزه رء , وؾمٕم٧م رمحتف يمؾ رء

 :  وُمٜمف ىمقًمف , اًمٙم٤مُمؾ ذم سم٘مٞم٦م أؾمامئف وصٗم٤مشمف

 ـَوُهَق اعَمِجٞمُد ِصَٗم٤مشمِِف أْوَص٤مُف شَمعْ  3228

 

ِن اُن اًمَقْصِػ أقْمَٔمُؿ َش أيٍؿ وَمَش ـظِ ـ

ذم أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم ومٝمق سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ ُم٤م قمدا  (ومٕمٞمؾ )    ومٛمـ اعمالطمظ أن ُم٤م ضم٤مء قمغم صٞمٖم٦م  

. احلٛمٞمد ومٝمق سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل
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 (29): َؾِعـــــؾ - 3

:  اإلحصاء- 

. روق (19/1/19)/1

 .  ُمٚمؽ (4/1/4)

 .  وجر (2/1/2 )/2

 .  ومزع, دٟمق, يمًؾ,  ومِمؾ (1/4/4)/3

 29:  اعمجٛمقع 7:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

, روق)و دين ُمـ اعمٕمتؾ اًمٜم٤مىمص, ُم٤مقمدا ريض ,  ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًمملوَمِٕمؾمجٞمع ُم٤م ورد قمغم 

 . ًمقىمققمٝم٤م سمٕمد يمنة ذم اًمٓمرف : ي٤مء( روق-دٟمق)ىمٚم٧ٌم اًمقاو ذم (دٟمق

 : افـاحقة إشؾقبقة- 

:  ٟمحق , وهل  ذم أصٚمٝم٤م شمٗمٞمد اًمتٙمثػم ذم اًمٗمٕمؾ , ُمقوًٕم٤م (29)وردت وَمِٕمؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم

و شمدل أيْم٤م قمغم  , شرضمؾ قمٛمؾ وـمٕمؿ وًمٌس ومٛمٕمٜمك ذا يمٛمٕمٜمك ىمئقل وُم٘مقال ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م»

 .   اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمقصػ إذا يمثروىمقع  اًمقصػ ُمٜمف طمتك ص٤مر يم٠مٟمف قم٤مدة ًمف

ُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م اًمًٞمئ٦م ذم اإلٟم٤ًمن  ,  ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمّمحٞمحوَمِٕمؾو ُم٤م ضم٤مء قمغم 

 : ومجٞمع اعمقاوع اًمقاردة ذم اعمٜمٔمقُم٦م ُمًٌقىم٦م سمٜمٗمل , اًمداًم٦م قمغم اًمتْمجر واًمٙمًؾ واًمٗمِمؾ

وطم٨م  , وُم٤م طم٤مول اًمٜم٤مفمؿ اًمقصقل إًمٞمف ُمـ اًمدقمقة  إمم اًمٕمٛمؾ , وهذا يتٜم٤مؾم٥م و شمٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٜم٤م

 . اهلٛمؿ وحتٛمؾ اًمّمٕم٤مب ذم ؾمٌٞمؾ أن يٜم٤مل اعمرء ُم٤م يتٛمٜم٤مه ذم ديٜمف ودٟمٞم٤مه

 :  وُمـ  ذًمؽ ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

ْدُق شَمْقطِمٞمُد  3466   َوْهَق سَمذْ اإلَراَدةِ واًمّمِّ

 

اًل وٓ ُُمْتَقاِن  ًِ ُل اجلَْٝمِد َٓ يَم

  

 

قم٤ممل : , دار اًمٜمنمؾمٕمٞمد حمٛمد اًمٚمح٤مم: , ُمراضمٕم٦م وشمٕمٚمٞمؼأمحد احلٛمالوي: , شم٠مًمٞمػيمت٤مب ؿمذا اًمٕمرف ذم ومـ اًمٍمف   ()

.  107, ص2: , طم1997- هـ1417, , سمػموتاًمٙمت٥م

.  2/384اًمٙمت٤مب   ()
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(27) َؾُعـــقل- 4  

:  اإلحصاء- 

 .  صدق (5/1/5)/1

 .  همرر,  فمٚمؿ,  ؿمٙمر (3/9/ 3)/ 2

 .  ودد,  يمٗمر,  ضمٝمؾ (2/3/6)/3 

 .  وًمد,  همٗمر,  قم٘مر, قمٗمق,  قمذل,  صؼم,  طمرر (1/7/7)/4      

 27:  اعمجٛمقع 14:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

 , (1)صؼم , (2)يمٗمر , (2)ضمٝمؾ , (3)فمٚمؿ , (3)ؿمٙمر , (5)صدق: اًمّمحٞمح اًم٤ًممل

 .  (1)قم٘مر , (1)قمذل , (1)همٗمر

 .  (1)طمرر , (3)همرر:  اعمْمٕمػ

 .  (1)وًمد , (2)ودد:  اعمث٤مل

 .  (1)قمٗمق:  اًمٜم٤مىمص

:  افـاحقة إشؾقبقة- 

ىم٤مل  , و شمٗمٞمد اًمتٙمثػم واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمّمٗم٦م,  ُمقوًٕم٤م (27)ذم ,  وردت صٞمٖم٦م وَمُٕمقل ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 إٟمام يٙمقن ذم شمٙمثػم اًمٌمء وشمِمديده .. ٟمحق ىم١مول ...و...زقمؿ اخلٚمٞمؾ أن ومٕمقٓ » :  ؾمٞمٌقيف

 شواعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمف 

 , يم٤مًمّمدق: دحؿقدةا  , ذم اًمّمٗم٤مت اعمٙمت٦ًٌم اعمحٛمقدة واعمذُمقُم٦م (ومٕمقل)       وردت 

وصًٗم٤م ًمرؾمقًمٜم٤م   (اًمّمدوق):  ويم٤من أيمثره٤م وروًدا , واًمٖمٗمر , واًمٕمٗمق , واًمّمؼم , واًمِمٙمر

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وذم اعمقاوع إظمرى وصًٗم٤م ًمرواة احلدي٨م , اًمٙمريؿ ذم ُمقوٕملم

 

.  3/384اًمٙمت٤مب   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

  اًمريَض إؾمَح٤مَق ا ٓسمـ ـًَواْذيُمر طَمِدي٨م 1704

 

٤ميِن  سمَّ ُدوُق احَل٤مومُِظ اًمرَّ َذاَك اًمّمَّ

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ... واًمٙمٗمر , واجلٝمؾ , يم٤مًمٔمٚمؿ: وادذمقمة 

٤مُن آظُمُذ  2248 يَّ  قَّ َُمْٔمـَح أينِّ أَٟم٤م اًمدَّ

 

ٌِْد اًمٔمَُّٚمقِم اجَل٤ميِن  ـَ اًمَٕم ـُٚمقٍم ُِم

 :  وورد اؾماًم ووصًٗم٤م هلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف 

:  افَغُػقر-1

 َوُهَق اًمَٖمُٗمقُر وَمَٚمْق ُأشمِك سمُِ٘مَراهِب٤َم 3304

 

ـَ اًمِٕمّْمَٞم٤مِن  ٍك سَمْؾ ُِم ـْ هَمػْمِ ِذْ ُِم

:وُمٜمف واهلل شمٕم٤ممم قمٗمق قمـ اًمذٟمقب وشم٤مرك اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝم٤م":افعػقُّو  

 َوُهَق اًمَٕمُٗمقُّ وَمَٕمْٗمُقُه َوؾِمَع اًمَقَرى 3279

 

ُه غَ َـل  َٓ ٤منِ ـــاَر إْرُض سم٤ِمًمسُّ ــو  يمَّ

 

 

أصؾ اًمّمؼم ذم اًمٙمالم احلٌس ي٘م٤مل صؼمشمف قمغم يمذا صؼًما إذا طمًٌتف و ُمٕمٜمك  :افصبقر

 :وُمٜمف اًمّمؼم و اًمّمٌقر ذم اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم ىمري٥م ُمـ ُمٕمٜمك احلٚمٞمؿ

ٌَُّقُر قَمغَم أَذى أقْمَداِئفِ  3280  َوُهَق اًمّم

 

٥مــــؿَمَتؿُ   ًَ  انِ ـــهُب٧َْم ـــوُه ًمؾـُـــوُه سَمْؾ َٟم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62ًمٚمزضم٤مج:شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك    ()

 .  65ًمٚمزضم٤مج:شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك    ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

  (5) ِمْػَعـــال- 5

 :  اإلحصاء- 

 

 .  قمقن (3/1/3)/1

 .  حلح,  ديـ (1/2/2)/2

 5:                                                  اعمجٛمقع3:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

 .  (1)حلح:  ادضعػ

 .  (1)ديـ ,  (3)قمقن :       إجقف

:  افـاحقة إشؾقبقة- 

وأصح٤مب هذا اًمديـ  , وهل ُمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم (ُمٕمقان)أيمثر ُم٤م ضم٤مء قمغم ُِمْٗمَٕم٤مل  

 .اعمًت٘مٞمؿ

 :   وُمٜمف  ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

 َي٤م ىَمقُم واهلل اًمَٕمٔمِٞمِؿ َٟمِّمٞمح٦مٌ  2275

 

ـْ مُ   ًَمُٙمْؿ ُِمْٕمَقاِن َوأخٍ ؿْمِٗمٍؼ ــــُِم

. واًمٚمٗمٞمػ سمٜمققمٞمف,  واًمٜم٤مىمص,  واعمث٤مل,  واعمٝمٛمقز,  قمدم ورود اًم٤ًممل: وُمـ اعمالطمظ 
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

0 افـظرية وافتطبقؼقة  افـاحقة افسـقبقة: ادطؾب افثاين  

 :ظؿؾ صقغ ادبافغة

, إذا يم٤من قمغم سمٜم٤مء   جمراهإُمروأضمروا اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ إذا أردوا أن ي٤ٌمًمٖمقا ذم »:    ىم٤مل ؾمٞمٌقيف

, ومام هق  إٓ أن يريد أن حيدث قمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م,   يريد سمف ُم٤م أراد سمٗم٤مقمؾ ُمـ إي٘م٤مع اًمٗمٕمؾٟمف ٕ,  وم٤مقمؾ

٤مل و, وَمُٕمقل:صمر هذا اعمٕمٜمك كإصؾ اًمذي قمٚمٞمف أ .    ش, وىمد ضم٤مء وَمٕمٞمٌؾ  ووَمِٕمؾ , وُمْٗمَٕم٤مل , وَمٕمَّ

 .  1...ُم٤م ضم٤مز ذم  وم٤مقمؾ ُمـ اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم واإلوامر واإلفمٝم٤مر  هـذمجيقز :  أيْم٤موىم٤مل 

وطمٙمؿ هذه إُمثٚم٦م يمحٙمؿ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم »:  ىم٤مل اسمـ قمّمٗمقرو

    . شء اًمٗم٤مقمٚملمُم٤م, وؾم٤مئر أطمٙم٤مم أس ن اإلو٤موم٦م همػم حمْم٦مأ, و  واًمٗمّمؾواإلو٤موم٦م

٤مل:  و هل , وأُمثٚم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م اشمٗم٤مىًم٤م سملم اًمٌٍميلم صمالصم٦م وُمٜمع  , ووَمُٕمقل , وُِمْٗمَٕم٤مل , وَمٕمَّ

وأُم٤م اجلرُمل ومٞمجٞمز إقمامل  , واعمؼمد , واًمزي٤مدي , وُمٜمٝمؿ اعم٤مزين , سمٕمْمٝمؿ إقمامل وَمِٕمٞمؾ ووَمِٕمؾ

  ويٛمٜمع ومٕمٞمؾ , أرسمع صٞمغ ُمٜمٝم٤م

 : ُمذاه٥م  قمٛمؾ ومٕمٚمٝم٤م اعمتٕمدي ذم ٟمّمٌف ًمٚمٛمٗمٕمقلًمٕمٚمامء ذم قمٛمؾ صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦مو ل

 :ادذهب إول - أ

,  وهق ُمذه٥م اًمٌٍميلم,  قمغم اًمٗمٕمؾًٓ ٓ طمؿ,  محاًل قمغم أصٚمٝم٤م وهق اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ,  إقمامهل٤م 

 .  قمامهل٤مإهد ُمـ يمالم اًمٕمرب ئمٝمر ومٞمف اواطمتجقا سمقرود يمثػم ُمـ اًمِمق

 :وُمـ ؿمقاهد إقمامل صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م  

ال- أ  : اًم٘مالخىمقل :َؾعَّ

٤ٌَّمؾًم٤م إًمْٞمَٝم٤م ضِماَلهَل٤َم         ..........................    أظَم٤م احلَْرِب ًم

٤ٌَّمس) اعم٤ٌمًمٖم٦م ة, ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب ًمّمٞمغ (ضمالهل٤م):  وم٘مقًمف  . (ًم

  

 

.  1/110اًمٙمت٤مب    ()

.  564/,  ص٤مطم٥م أسمق ضمٜم٤مح: حت٘مٞمؼ,   ٓسمـ قمّمٗمقر اإلؿمٌٞمكم,  ذح مجؾ اًمزضم٤مضمل   ()

.  5/2283يٜمٔمر آرشمِم٤مف   ()

.  5/86, ومهع اهلقاُمع 6/70ذح اعمٗمّمؾ ,   2/114اعم٘متْم٥م : وهق ُمـ ؿمقاهد,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ  ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 :   ىمقل أيب ـم٤مًم٥م: ولعُ َف - ب

وٌب  ْٞمِػ ؾُمقَق ؾِماَمهِن٤َمبَضُ ًِّ  إٟمَؽ قَم٤مىِمرُ ــوا َزاًدا فـِدمُ ـإذا عَ           ٟمّْمِؾ اًم

 .   (ؾمقق)ذم اعمٗمٕمقل سمف  (ضوب)أقمٛمؾ     

 .  إٟمف عمٜمح٤مر سمقائٙمٝم٤م: ىمقل اًمٕمرب :ِمْػَعال -  جـ 

,  , وهل مجع سم٤مئٙم٦م (سمقائٙمٝم٤م)اًمٜمّم٥م ذم  (ٟم٤مطمرٌ )  ذم  وهق صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م(ُمٜمح٤مر):  قمٛمؾ   أ

.   ٟم٦مُملوهل اًمٜم٤مىم٦م اًمس

:   ىمقل اًمِم٤مقمروُمٜمف 

ـَ أْب ُش    ٓظُمقٍر وٓ ىَمَزمت ُِمٞمِص اًمَٕمِِمٞم٤َّم              اَن اجلُُزور خَم٤َمدَ مٍّ َُمَٝم٤مِوي

.  أسمدان, اًمٜمّم٥م ذم   مجع ُمٝمقانوهل , (ُمٝم٤مويـ):  اعم٤ٌمًمٖم٦م  صٞمٖم٦م    قمٛمٚم٧م

: ىمقل اًمِم٤مقمر: ُمٜمف و:َؾِعقؾ -  د 

ْٞمَؾ مَلْ َيٜمَؿِ                            قَمِٛمٌؾ ـ٤ًمًمِٞمٌؾ َُمْقِهـكَ َه٤م آطَمتَّك َش   سَم٤مشَم٧ْم ـمَِراسًم٤م َوسَم٤مَت اًمٚمَّ

 .  هب٤م قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦مصنف (ُمقهٜم٤ًم), ذم (ُمٙمؾ), وهق صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م (ًمٞمؾك)أقمٛمؾ 

سمؾ اًمتٜمٌٞمف قمغم أن وم٤مقمؾ , (يمٚمٞمؾ)ويرى  اسمـ ُم٤مًمؽ أن ذيمر ؾمٞمٌقيف هلذا اًمِم٤مهد  ًمٞمس إلقمامل 

ًٓ سمف»:  وىمٞمؾ,   , قمغم ؾمٌٞمؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م (ومٕمٞمؾ)ىمد يٕمدل سمف إمم  , وإٟمام هق  إن ُمقهٜم٤ًم ًمٞمس ُمٗمٕمق

اًمٙمٚمٞمـؾ هق »إذ  ُمٕمٜمــك.   ش, واًمٔمرف إٟمام يٕمٛمؾ ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ ُمٜمّمقب قمغم اًمٔمرومٞم٦م

 

وذح اعمٗمّمؾ ,   1/111اًمٙمت٤مب :  وهق ُمـ ؿمقاهد,   1/155:ُمٕمجؿ  ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م: يٜمٔمر,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ  ()

6/71  .

.  1/112اًمٙمت٤مب    ()

وهق ُمـ ؿمقاهد  , 1/368ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر,  وهق ًمٚمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد إؾمدي ,اًمٌٞم٧م ُمـ اًمًٌٞمط  ()

.  5/2284, وارشمِم٤مف اًميب 5/89, ومهع اهلقاُمع 1/114اًمٙمت٤مب

٦مَ    () .  ؾم٤مقمدة سمـ ضُم١َميَّ

,  3/80, ٓسمـ ُم٤مًمؽذح اًمتًٝمٞمؾ:  وهق  ُمـ ؿمقاهد ,  1/368ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمًٌٞمط ()

.  4/238, واعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م  ذم ذح اخلالص٦م اًمٙم٤مومٞم٦م8/155, وظمزاٟم٦م إدب 4/399وذح اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م

.  4/291اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م   ()

, دراؾم٦م , ٓسمـ وٓد اًمتٛمٞمٛمل اًمٜمحقي, آٟمتّم٤مر ًمًٞمٌقيف قمغم اعمؼمد6/73, ذح اعمٗمّمؾ 2/115اعم٘متْم٥م : يٜمٔمر   ()

.  72-69, ص(, ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦مم1996-هـ 1416, 1: ط), زهػم قمٌد اًمًالم ؾمٚمٓم٤من: وحت٘مٞمؼ
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

  شواعمقهـ هق اًم٤ًمقم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ , اًمؼمق اًمْمٕمٞمػ وومٕمٚمف ٓ يتٕمدى

ومٞمّمػم يم٠مٟمف أراد ُُمٙمؾٌّ ,  أن يمٚمٞماًلذم ُمٕمٜمك ُُمِٙمؾٍّ "  وُمٜمٝمؿ اًمِمٜمتٛمري, وأيد  أشم٤ٌمع ؾمٞمٌقيف

. وإن يم٤من فمروًم٤م إٓ أٟمف ُمٜمّمقب قمغم اًمتقؾمع ومٝمق ُمٗمٕمقل سمف, ومٛمقهـ,   ".ُمقهٜم٤ًم سمدواُمف قمٚمٞمف

 .  اسمـ ىمٞمس اًمرىمٞم٤مت :  وُمٜمٝم٤م ىمقل اًمِم٤مقمر"وَمِٕمٞمؾ"وأو٤مف اعمت٠مظمرون ؿمقاهد أظمرى إلقمامل 

ٌَْدَرا          اِن أُم٤م ُِمٜمُْٝمام ومَِمٌٞمَٝم٦مٌ ـَشَم٤متـَــف ًٓ وأظمَرى ُمٜمٝمام شُمِْمٌُف اًم    ِهال

, ومٜمّم٥م هب٤م اعمٗمٕمقل  (ُمِمٌٝم٦م)إقمامل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  (ؿمٌٞمٝم٦م):  , وهق وم٠مقمٛمؾ صٞمٖم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م

ًٓ ):  , وهق ىمقًمف سمف  .  (هال

وقمغم هذا يم٤من إقمامل ومٕمٞمؾ ُمـ اًمثالصمل أومم  , ُمع ىمٚم٦م ٟمٔم٤مئره (أومٕمؾ)وم٠مقمٛمؾ ومٕمٞمؾ ُمـ

 .  ًمٙمثرشمف

:   ىمقل زيد اخلٞمؾ :َؾِعؾ- هـ

ؿ َُمِزىُمقَن قِمْريِض    .ضِمَح٤مُش اًمِٙمْرُِمَٚملْم هل٤م وَمِديدُ                 أشَم٤ميِن َأهنَّ

ىمقل ذم :  وواومؼ اجلرُمل ؾمٞمٌقيف , وهق وَمِٕمؾ قمدل سمف ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م قمـ ُم٤مزق (ُمزق)   أقمٛمؾ 

 :  اًمِم٤مقمر

 

.  3/80, ٓسمـ ُم٤مًمؽذح اًمتًٝمٞمؾ   ()

زهػم : حت٘مٞمؼ,   ٕيب احلج٤مج يقؾمػ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٞمًك اعمٕمروف سم٤مٕقمٚمؿ اًمِمٜمتٛمري,  اًمٜمٙم٧م ذم شمٗمًػم يمت٤مب ؾمٞمٌقيف   ()

. 1/248(1/ط,  م1987-هـ1407,  اًمٙمقي٧م),   قمٌد اعمحًـ ؾمٚمٓم٤من

قمٌٞمد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ذيح سمـ ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أهٞم٥م سمـ و٤ٌمب سمـ طمجػم سمـ قمٌد سمـ ُمٕمٞمص سمـ قم٤مُمر سمـ ًم١مي سمـ    ()

أسمقاًمٗمرج : , شم٠مًمٞمػ, إهم٤مين, وإٟمام ًم٘م٥م قمٌٞمد اهلل سمـ ىمٞمس اًمرىمٞم٤مت ٕٟمف ؿم٥ٌم سمثالث ٟمًقة ؾمٛملم مجٞمٕم٤م رىمٞم٦م هم٤مًم٥م

.  5/80, ًمٌٜم٤مندار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم: , دار اًمٜمنم, وؾمٛمػم ضم٤مسمرقمكم ُمٝمٜم٤م: , حت٘مٞمؼإصٌٝم٤مين

دار ص٤مدر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ,   حمٛمد يقؾمػ ٟمجؿ: حت٘مٞمؼ وذح ,   يٜمٔمر ديقان قمٌٞمداهلل سمـ ىمٞمس سمـ اًمرىمٞم٤مت. اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ  ()

. 34ص,   م1958- هـ1378,   ودار سمػموت ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم سمػموت,  واًمٜمنم

.  3/81ذح اًمتًٝمٞمؾ: يٜمٔمر   ()

, وومد قمغم رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  زيد سمـ ُمٝمٚمٝمؾ أسمق ُمٙمٜمػ اًمٓم٤مئل اًمٜمٌٝم٤مين اعمٕمروف سمزيد اخلٞمؾ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م   ()

اًمقاذم . , وشمقذم سمٕمد اٟمٍماومف ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ؾمٜم٦م شمًع ًمٚمٝمجرة, ومًامه زيد اخلػموم٠مؾمٚمؿ

.  26-15/25سم٤مًمقومٞم٤مت 

. 1/507ؿمذور اًمذه٥م :وهق ُمـ ؿمقاهد ,  1/106يٜمٔمر ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : اًمٌٞم٧م ُمـ اًمقاومر   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

ـٌ وػمطَمِذٌر ُأُُمقًرا ٓ َت   َُم٤م ًَمٞمَس ُُمٜمِْجَٞمُف ُمـ إىمدارِ                           وآُِم

 .  قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م (أُمقرا)اذر اًمٜمّم٥م ذم ح وهل ُم٤ٌمًمٖم٦م (طمذر)قمٛمؾ أ

هذا »:   قمٜمفوا, وىم٤مل , آؾمتِمٝم٤مد هبذا اًمٌٞم٧م , وُمٜمٝمؿ اعمؼمد  قمٚمٞمٝمام مجٝمقر اًمٌٍميلمدور

 .   شسمٞم٧م ُمقوقع حمدث

 :  ادذهب افثاين- 

وأّن اعمٜمّمقب سمٕمده٤م إٟمام  , وهق أن صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م ٓ شمٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ , ُمذه٥م اًمٙمقومٞملم

.  هق ُمٜمّمقب سم٢موامر ومٕمؾ ُم٘مدر

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واعم٘م٤مصد ,8/159ظمزاٟم٦م إدب:وهق ُمـ ؿمقاهد ,1/189يٜمٔمر ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م: اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٙم٤مُمؾ  ()

  4/284اًمِم٤مومٞم٦م

.  117- 2/116اعم٘متْم٥م   ()

.  5/87, ومهع اهلقاُمع 2/202ذح اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمريض    ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

:  مـ صقر إظامل صقغ ادبافغة يف ادـظقمة  

: اًمرومع– 1

 :  رومع اًمْمٛمػم اعمًتؽم -أ 

5375  َٓ ـْ َذا اًمَٕمْٞمِش  ـِ ُِم ٤م َوِجَرْي أشَمَرامُهَ

 

٤م َوِجَراِن  َؽ َُم٤م مُهَ َوطَمَٞم٤مِة َرسمِّ

: شمٕمٚمؼ اجل٤مر واعمجرور هبام- 2 

 :  واًمالم (قمغم)اجلر سمـ- أ 

ًُمفُ  5045 ًٓ وَمفُ ـــــَهَذا َوأوَّ  ـَو طَمؿَّ ــْم ُدظُمق

 

ـِ  مْحَ ــ٤مٌد قَمغَم احَل٤مَِٓت ًمِٚمرَّ

. (قمغم احل٤مٓت)و  (ًمٚمرمحـ)شمٕمٚمؼ سمف اجل٤مر واعمجرور (مح٤مد)ومّمٞمٖم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م 

 :  اجلر سم٤مًم٤ٌمء -ب 

 أْٟم٧َم اًمَٕمَٚمٞمُؿ سمِِف َوىَمْد أْٟمَِم٠مشَمفُ  4134

 

ـْ شُمْرسَم٦ٍم ِهَل أْوَٕمُػ إْريَم٤مِن  ُِم

 .  (سمف)ُمتٕمٚمؼ سمف اجل٤مر واعمجرور , (اًمٕمٚمٞمؿ):  وم٘مقًمف 

 :  اجلر سم٤مًمالم -ج 

٤مِئِر ال 4983 ًَ
ٛمٞمع ًمِ ًَّ ـ َواحلَْٛمُد هللِ اًم

 

ـْ إقْماَلنِ أْص  ـْ ِهٍّ َوُِم  َواِت ُِم

 . (سم٤مًمالم )شمٕمدى ًمٚمٛمٗمٕمقل سمف (اًمًٛمٞمع) 

: آو٤موم٦م واجلر- 3

ـَ احلَٓم٤َّمِب ىَمٓمَّـ٤م 4526 ٌَْٚمَقى ُِم  ًَمِٙمٜمَّاَم اًم

 

 ع اًمِٖمَراِس َوقَم٤مىِمِر احِلٞمَٓم٤منِ 

 .  (اًمٖمراس)ُمْم٤موم٦م ًمٚمٛمٗمٕمقل سمف (ىم٤مـمع)ُم٤ٌمًمٖم٦م  (ىمٓم٤مع)ومـ 
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

(  285)صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م  

افـسبة ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مفؿقز مضعػ شامل افبـاء 

ال  67.36- - -  64 4- - -  31 93 (192)َؾعَّ

 11.22- - - - - - - - -  32 (32)ؾعقؾ

 10.17- -  20- - - - - -  9 (29)ؾعؾ

 9.47- -  1-  3- - -  4 19 (27)ؾعقل

 1.75- - -  4- - - -  1-  (5)مػعال

 - -  21 68 7- - -  36 153   اجلٛمع 

  0 0 7.36 23.85 5.45 0 12.63 53.68اًمٜم٦ًٌم 

: كسبة صققع احلرف: كسبة صققع احلرف

 10.17:    ادتقشط افعام فؽؾ حرف                        285:ظدد صقغ ادبافغة  

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 36 0 96 153 ظدد وروده يف ادـظقمة

 10.17 10.17 20.34 244 افعدد آؾسايض فؾحرف

 36 0 48 6.37  افػعع   احلرف ورودظدد 

  ::  افتعؾقؼ افعام ظذ صقغ ادبافغة- افتعؾقؼ افعام ظذ صقغ ادبافغة- 

 .  صٞمغ,ًمٚمدًٓم٦م قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م  (5)وردت  - 1

٤مل   ) ويم٤من أيمثره٤م وروده٤م – 2  .  (وَمٕمَّ

أوآٟمت٘م٤مل إمم  , ومدًم٧م قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م  واًمتٙمثػم ذم اًمقصػ, شمٕمددت ُمٕم٤مين اًمّمٞمغ - 3

 .آؾمٛمٞم٦م

صمؿ , ٟم٦ًٌم اعمٕمتؾ هق إيمثر وروًدا طم٥ًم  احلروف: ًمًٝمقًم٦م طمروف اًمٕمٚم٦م قمغم اًمٚم٤ًمن  - 4

وقمغم شمٙمرير احلدث ,  يٙم٥ًم زي٤مدة ذم اًمدًٓم٦م قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمّمٗم٦مفٕن  اًمتْمٕمل,اعمْمٕمػ 

 . صمؿ اًمّمحٞمح , ُمرة سمٕمد ُمرة
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

وهذا , وصًٗم٤م هلل شمٕم٤ممم , ُمقوًٕم٤م (58)ورد ذم  (اًمدّي٤من)يم٤من أيمثر أًمٗم٤مظ  اعم٤ٌمًمٖم٦م وروًدا  - 5

  .  وىم٤مومٞمتٝم٤م اًمٜمقٟمٞم٦م , يتٜم٤مؾم٥م و ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة

٤مل صمؿ وَمِٕمٞمؾ صمؿ ومٕمؾ صمؿ وَمُٕمقل صمؿ ُِمْٗمَٕم٤مل - 6  . يمثرة ورود ُم٤م ضم٤مء قمغم وَمٕمَّ

٤مل  - 7 يمٚمٛم٦م  ُمـ  (21)و ضم٤مءت ,  (ُمدي٤من)وذم ُِمٗمٕم٤مل, (دي٤من)يمثرة إضمقف ذم وَمٕمَّ

مم٤م يٕمٜمل أهن٤م صٞمٖم٧م مم٤م ٓ ,  ومل ي٠مت رء ُمـ اعمٝمٛمقز وٓ اًمٚمٗمٞمػ,وؾمٌع ُمـ اعمث٤مل ,اًمٜم٤مىمص

. يتٓمٚم٥م شمٖمٞمػًما ذم أصٚمف

 . مل يٙمـ هٜم٤مك ظمروج ذم اًمٜمص قمامَّ ىمرره اًمٜمحقيقن ذم صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م- 8
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 ولـــم ادػعــــاس

 شُم٤م اؿمتؼ ُمـ ومٕمؾ عمـ وىمع قمٚمٞمف»:  هقاؾمؿ اعمٗمٕمقل 

:   افـاحقة افرصؾقة: ادطؾب إول

 

:  صٞم٤مهم٦م اؾمؿ اعمٗمٕمقل

اًمثالصمل  , وقمٜمد صٞم٤مهمتف ُمـ يّم٤مغ اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمـ اًمثالصمل اعمتٍمف قمغم وزن ُمٗمٕمقل

.   ٓ حيدث ومٞمف شمٖمٞمػمزاًمّمحٞمح واعمث٤مل واعمٝمٛمق

 :  ادعتؾ إجقف -

 ,  اعمٗمٕمقل  ذم اؾمؿوشمٔمٝمران ,  ُم٤م أن يٙمقن ي٤مًء أو واًوا ذم شمٍميػ اًمٙمٚمٛم٦مإاقمتالل اًمٕملم     

 .    يٜم٘مص قمدد طمروومف ُمـ وزن ُمٗمٕمقل طمروًم٤مضمقفإٓ أن إ

:   اًمٕمٚمامء ذم احلرف اعمحذوف قمغم ُمذهٌلمو

 : ادذهب إول 

 .  , وهق ُمذه٥م ؾمٞمٌقيف واخلٚمٞمؾ أن احلرف اعمحذوف هق واو ُمٗمٕمقل اًمزائدة   

 قملم "ٟم٘مٚم٧م اًمْمٛم٦م ُمـ اًمقاو,  أصٚمٝم٤م َُمْزُوْور و َُمّْمُقْون,   ُمزور وُمّمقن:ومثال افقاوي

. ُمزور و ُمّمقن, ومّم٤مرت, ومحذوم٧م واو ُمٗمٕمقل,  وم٤مًمت٘مك ؾم٤ميمٜم٤من,   إمم ُم٤مىمٌٚمٝم٤م"اًمٙمٚمٛم٦م

شم٘مقل ُمزوٌر وُمّمقٌغ وإٟمام يم٤من إصؾ ُمزورٌر وم٠مؾمٙمٜمقا اًمقاو إومم يمام أؾمٙمٜمقا ": ىم٤مل ؾمٞمٌقيف

ذم يٗمٕمؾ وطمذوم٧م واو ُمٗمٕمقٍل ٕٟمف ٓ يٚمت٘مل ؾم٤ميمٜم٤من

ٌْـُٞمـْقع وَُمْٝمـُٞمْقب, ُمٌٞمع وُمٝمٞم٥م:   ومثال افقائل ,  ٟم٘مٚم٧م اًمْمٛم٦م ُمـ اًمٞم٤مء إمم ُم٤مىمٌٚمٝم٤م,  أصٚمٝم٤م َُم

ٌُـْٞمع وَُمُٝمْٞم٥م,  ومّم٤مرت, ومحذوم٧م واو ُمٗمٕمقل,  وم٤مًمت٘مك ؾم٤ميمٜم٤من صمؿ ىمٚم٧ٌم اًمْمٛم٦م يمنة: ,  َُم

 

 . 2/189:ذح اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

, , دُمِمؼ, دار اسمـ يمثػمُم٤مزن اعم٤ٌمرك: , حت٘مٞمؼ, ٓسمـ ضمٜملاعم٘متْم٥م ذم اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمـ اًمثالصمل اعمٕمتؾ اًمٕملم: يٜمٔمر   ()

 . 18, صم1988- هـ 1408, 1: , طسمػموت

.  سمتٍمف19-18, صاعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   ()

.  4/348اًمٙمت٤مب   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 .ًمتّمح اًمٞم٤مء وم٠مصٌح٧م َُمٌِْٞمع و َُمِٝمْٞم٥م

:  , وأذه٧ٌم واو ُمٗمٕمقل , أؾمٙمٜم٧م اًمٕملم (ُمٝمٞم٥م)و (َُمٌٞمع):  وشم٘مقل ذم اًمٞم٤مء »:وىم٤مل أيْمـ٤ًم

  .  ., وضمٕمٚم٧م اًمٗم٤مء شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٞم٤مء طملم أؾمٙمٜمتٝم٤م ٕٟمف ٓ يٚمت٘مل ؾم٤ميمٜم٤من

  : ادذهب افثاين - 2

 .  (أيب احلًـ), وهق ُمذه٥م إظمٗمش أن احلرف اعمحذوف هق قملم اًمٗمٕمؾ اعمٕمتٚم٦م

ٌُقع ,وم٘مٞمؾ ًمأَلظمٗمش وم٢مِن يم٤من إَّوُل اعمحذوف   َٕنَّ اًمٞم٤مَء ُمـ َُمٌِٞمع ذه٧ٌم : وم٘مؾ ذم ُمٌِٞمع َُم

ٌُْٞمقع إ" :ىم٤مل,   واًم٤ٌمىمٞم٦م واو ُمٗمٕمقل  اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ,نَّ إَصؾ يم٤من َُم
ِ
 قمغم اًم٤ٌمء

ِ
صمّؿ ـمرطمٜم٤م طمريم٦م اًمٞم٤مء

ٌُْٞمقع ُمْمٛمقُم٦م,يمام ومٕمٚمٜم٤م ذم َيٌِٞمع  وم٠َمسمدًمٜم٤م ُمـ , وم٤مٟمْمّٛم٧م اًم٤ٌمُء وؾمٙمٜم٧م اًمٞم٤مء ,ويم٤مٟم٧م اًمٞم٤مُء ذم ُم

 اًم٤ًميمٜملم,اًمْمّٛم٦م يمنة ًمتث٧ٌم اًمٞم٤مُء 
ِ
 وم٘مٚمٌتٝم٤م , ومّم٤مدوم٧م اًمٙمنُة واو ُمٗمٕمقل,صمؿ طمذومٜم٤م ًٓمت٘م٤مء

 "يمام شم٘مٚم٥م اًمٙمنُة واَو ُمٞمزان وُمٞمٕم٤مد

شمدهمؿ  (واوا), وم٢مذا يم٤من أصؾ إًمػ  إذا يم٤من ُمٕمتاًل سم٤مًٕمػ  شُمرّد إمم أصٚمٝم٤م:   ادعتؾ افـاؿص

 :  , ٟمحق ذم واو ُمٗمٕمقل

.   ُمدقمقَّ -----------دقم٤م

.   , وأدهمٛم٧م اًمٞم٤مءان ُمٗمٕمقل ي٤مء (واو), ىمٚم٧ٌم  (ي٤مء)وإن يم٤من أصؾ إًمػ 

.   ُمٝمديَّ -----------هيدي----------هدى

 .  ويمذًمؽ إذا يم٤من آظمر اؾمؿ اعمٗمٕمقل ي٤مء ُمٌدًم٦م ُمـ واو

.    ُمريضَّ ----------يرى----------ريض

.  ممدود----------ُمدّ :  , ٟمحق يٗمؽ إدهم٤مُمف:  ادضعػ

, وومتح ُم٤م ىمٌؾ  سم٢مسمدال طمرف اعمْم٤مرقم٦م ُمٞماًم ُمْمٛمقُم٦م:  ويصاغ اشؿ ادػعقل مـ ؽر افثالثل

.  ژې  ى  ى    ژ :  , ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم إظمر

 

.  4/348اًمٙمت٤مب   ()

 . سمتٍمف19-18, ص, ٓسمـ ضمٜملاعم٘متْم٥م ذم اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمـ اًمثالصمل اعمٕمتؾ اًمٕملم   ()

  .100/ 1عمؼمدل,  اعم٘متْم٥م: يٜمٔمر   ()

.  252: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()
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:ٟمحق, ويّمح ومٞمام صح ومٞمف ومٕمٚمف,  و يٕمؾ ومٞمام اقمتؾ ومٞمف ومٕمٚمف

وشم٘مٚم٥م طمرف اًمٕمٚم٦م ,  شمٜم٘مؾ اًمٗمتح٦م ُمـ طمرف اًمٕمٚم٦م إمم اًم٤ًميمـ ىمٌٚمف,  َأوْمَٕمؾ واؾْمتْٗمَٕمؾ "

 .جم٤مب وُمًت٤ٌمن وخمت٤مر وُمٌت٤مع: ٟمحق,  أًمٗمـ٤ًم

ن, ُمت٤ٌميع, ُمثؾ ُمتداول: وًمٙمـ ٓ يٕمؾ إذ مل يٕمّؾ ومٕمٚمف       شمّمح يمام صح٧م ذم اًمٗمٕمؾ,  ُمتخقَّ

 

,  م2007هـ 1428,  قم٤مـمػ حمٛمد قمٌد اعمجٞمد أسمق ؾمٕمٞمد: حت٘مٞمؼ ,   ٕيب طمٞم٤من,  اعمٌدع اعمٚمخص ُمـ اعمٛمتع ذم اًمتٍميػ   ()

.  94ص
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:   , وهل  صٞمغ (9) رم,  ُمقوع (974)ورد اؾمؿ اعمٗمٕمقل ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم

 ُمَػْعَؾؾة ُمستػَعؾ ُمَتَػعَّؾ مػاَظؾ ُمْػَتَعــؾ مػعـقفة ُمـػـعَّـؾ ُمػَعــؾ مفعىل افقزن

 1 3 5 5 85 59 131 168 545 ظدد افؽؾامت

 ( (545545) )   مػعقل - مػعقل - 11

:   اإلحصاء- 

.   قم٘مؾ(53/1/53)/1

.   ظمٚمؼ(35/1/35)/2

.   سمٕم٨م (32/1/32)/3

.   قمٌد (22/1/22)/4

.   وضمد(20/1/20)/5

.   ٟم٘مؾ(13/1/13)/6

.   قمٚمؿ(12/1/12)/7

.   , وصػ , قمرف , ؾمٛمع طمذر(10/4/40)/8

.   , وًمد , ىمدر , قمدم طم٥م(9/4/36)/9

 . ومٝمؿ ,ومٕمؾ,  وٛمـ ,فمـ, دًمؾ (8/5/40)/ 10

. قمزل , ىمٌؾ , ىمّمد  (7/3/21)/ 11

. طمس , ذط , قمّمؿ , قمٝمد , ووع  (6/5/30)/ 12

. شمال , طمٗمظ , ؾمٚم٥م , ىم٣م  (5/4/20)/ 13

. ذيمر , رأى , ؿمٝمد , ًمزم , ٟمٍم , وـم٠م , وىمػ  (4/7/28)/ 14

, ومرض  ضمر , طمج٥م , ظمدع , ظمّص , ذم , ؾمٌؼ , ؿمٝمر , صٜمع , فمٚمؿ (3/13/39)/ 15

. , ٟم٥ًم , ٟمص , ٟمٗمك 

, رومع ,   , دقمق , ردف, شمٌع , ضمؼم , طمّمؾ , طمػ(ي)أظمذ , أُمر , سم٤مع  (2/19/38)/ 16

. روى , صدق , همر , وم٘مد , ىمٝمر , يمت٥م , حلؼ , ُمدح , ٟمٙمح 

أيمؾ , سم٨م , سمدأ , ضمرح , ضمال , مجع , ضمٝمد , ضمٝمؾ , طمٌس , طمتؿ ,  (1/66/66)/ 17

, رضمح , رؾمؿ ,  طمد , طمذف , طمرم , طمٍم , طمٙمك , طمغم , محد , ظمْمد , ذسمح , رب

قمذر , قمِمؼ , همٚم٥م , همٛمز , ومْمؾ ,  , ؾم٠مل , ؿمٗمع , ؿمؿ , صح٥م , ـمرح , ـمٕمؿ , قمدد(ي)زاد
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

,   , ُمد (و) , ٓم ف, ًمٗمظ , ًمػ ىمرأ , ىمرن , ىمص , ىمٓمع , يمتؿ , ًمٌس , ًمٕمـ,   , ىمٌح , ىمٌض

, ٟمّم٥م , ٟمْمد , ٟمٔمؿ , ٟم٘مش , ٟم٘مص , وشمر ,  ٟمٌع , ٟمح٧م , ٟمخ٥م , ٟمًخ,   ُمس , ُمأل , ُمٚمؽ

 .  ورث , وزن , وصؾ , وقمد , ويمؾ

 545:                          اعمجٛمقع137:  قمدد اعمقاد

:   افـاحقة افرصؾقة- 

         

         

  (391)اعمجٛمقع                  (83)وادقمدد امل:  افصحقح افسامل

, ؾمٛمع , طمذر  (12), قمٚمؿ  (13), ٟم٘مؾ  (22), قمٌد  (32), سمٕم٨م  (35), ظمٚمؼ  (53)قم٘مؾ 

, ذط ,  (7), ىمّمد   قمزل , ىمٌؾ, (8) ومٝمؿ,  , وٛمـ , ومٕمؾ (9), قمدم , ىمدر  (10), قمرف 

ؾمٌؼ , , طمج٥م , ظمدع ,  (4), ذيمر , ؿمٝمد , ًمزم , ٟمٍم (5), طمٗمظ , ؾمٚم٥م  (6)قمٝمد ,  قمّمؿ

, ضمؼم, طمّمؾ , رومع , صدق , وم٘مد , ىمٝمر , يمت٥م  , شمٌع (3), صٜمع , فمٚمؿ , ومرض , ٟم٥ًم ؿمٝمر 

, ضمٝمد , ضمٝمؾ , طمٌس , طمتؿ , طمذف , طمرم , طمٍم ,  , ضمرح , مجع (2), حلؼ , ُمدح , ٟمٙمح 

همٚم٥م , همٛمز ,  قمذر , قمِمؼ,  , رضمح , رؾمؿ , ؿمٗمع , صح٥م , ـمرح , ـمٕمؿ محد , ظمْمد , ذسمح

, ٟمخ٥م ,  , ىمٌح , ىمٌض , ىمرن , ىمٓمع , يمتؿ , ًمٌس , ًمٕمـ , ًمٗمظ , ُمٚمؽ , ٟمٌع , ٟمح٧م , ومْمؾ

.   (1)ٟمًخ  , ٟمّم٥م , ٟمْمد , ٟمٔمؿ , ٟم٘مش , ٟم٘مص 

 (58)اعمجٛمقع       (20)واد قمدد امل:ادضعػ    

ـّ  (9)طم٥ّم   (2)رّد , همّر  , , طمٗمػ (3)ظمّص , ذّم , ٟمّص ,  , ضمرّ  (6)طمّس ,  (8), دّل , فم

   . (1), سم٨ّم , طمّد , رّب , ؿمّؿ , قمّد , ىمّص , ًمّػ , ُمّد , ُمّس 

 :  ادفؿـقز -

.  (1), أيمؾ (2)أظمذ, أُمر:  افػاء 

 . (1)ؾم٠مل :  افعغ

 (1)ُمأل ,  ىمرأ,  سمدأ: افالم 

,  , وشمر , ورث (4), وـم٠م , وىمػ (6), ووع (9), وًمد (10), وصػ (20)وضمد: ادثال

.   (1)وزن , وصؾ , وقمد , ويمؾ
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 . (1), زاد , ٓم (2)سم٤مع : إجقف

.    (1), ضمال , طمٙمك , طمغم (2), دقم٤م (3), ٟمٗمك (4), رأى (5)شمال , ىم٣م: افـاؿص

 (2)روى : فػقػ مؼرون

:   افـاحقة إشؾقبقة- 

شمرؾمٞمخ ذم  ٕن اًمٜم٤مفمؿ ؾمٚمؽ :(َُمْٕمُ٘مقل)يم٤من أيمثر أؾمامء اعمٗمٕمقل وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م هق 

إمم - وُم٤م ٓطمٔمف ذم اعمجتٛمع ُمـ شمٕمدد اعمذاه٥م,اعم٤ٌمدئ اإلؾمالُمٞم٦م و اًمرد قمغم اًمٌدع واخلراوم٤مت 

 :  , وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ  آقمتامد قمغم إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م- ضم٤مٟم٥م اًمٜم٘مؾ

 يَمٚمِّؿٌ ـــــُه ُُم٧َم ــُواهللُ ضَمؾَّ ضَماَلل 665

 

َه٤منِ    سم٤ِمًمٜمَّْ٘مِؾ َواعَمْٕمُ٘مقِل َواًمؼُمْ

, وُمٜمف  وهلام أيْم٤م ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة (ُمٌٕمقث)و (خمٚمقق)يٚمٞمف ذم يمثرة اًمقرود  

 :  ىمقًمف

 أقْماَلُه َُمٜمِْزًَم٦ًم ٕقْمغَم اخلَْٚمِؼ َُمٜمْـ 5057

 

ٌُْٕمقُث سم٤ِمًمُ٘مرآنِ    ـِزًَم٦ًم ُهَق اعَم

:   وورد اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمٜمت٘مال ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م ذم 

:   ادحصقل - 1

ُح قم٘مٞمدٍة ًمألْصٌَٝم٤م 3646  ويَمَذاَك َذْ

 

 . ْرَح سَمَٞم٤منِ ــــَش ولِ ـــؿم٤مرِح اعَمْحُص  يِن  

 :  (اًمٕم٘مؾ)وورد سمٛمٕمٜمك اعمّمدر

يُح َوومِْٓمَرُة اًمر 510 ِ  وَمَتَقاوَمَؼ اًمَقطْمُل اًمٍمَّ

 

ـِ َواعمْٕمُ٘مقل ذُِم إياَمنِ    رمْحَ

: ادصطؾحات -  

. اعمرومقع واعمقىمقف-1-2

 ُم٤م أؾمٜمده  :وادقؿقف . أو ومٕمٚمف ُم٤م أظمؼم ومٞمف اًمّمح٤ميب قمـ ىمقل اًمرؾمقل " :ادرؾقع

  ".اًمراوي امم اًمّمح٤ميب ومل يتج٤موزه

 ـوَمَرَواُه َُمْقىُمقوًم٤م قَمَٚمْٞمِف َوًَمْٞمَس سم٤ِمل 2905

 

 ؿمْقىًم٤م إمم اًمِٕمْروَم٤منِ َواَ ـْروُمقِع ـؿَ  

 
 

.  (هـ606-544), , وهق ًمٗمخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازييمت٤مب  يٌح٨م ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل   ()

,   أسمق قمٌداهلل اًمًقرىمل: أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي, حت٘مٞمؼ: شم٠مًمٞمػ,  اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م   ()

. 1/21اعمديٜم٦م اعمٜمقرة - اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,   إسمراهٞمؿ محدي اعمدين
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 :اعمجرور- 3

فُ ــــسَمَر ذِم اًمِٙم٧َم ـــــواهلل أْخ  737 ـْ   اِب سم٠مٟمَّ ـْ  )روٌر, ــــه َوُم٩مــــُِم  انِ ــــَٟمْقعَ  (سمِٛم

-ب /11  ( (5959)مػعقفة )مػعقفة -ب /

:   اإلحصاء-

.   قمٚمؿ(10/1/10)/ 1

.   ضب(4/1/4)/2

.   , ًمزم , ذط , رومع ظمٚمؼ(3/4/12)/3

.   , وضمد , ىمرن قمزل(2/3/6)/4

ؾمؽم , ,  , ذم , رب , ؾمٌؼ (ج: ث ) (و),  , ظم٤مف , ضمج٥م , ضمؼم سم٨م(1/27/27)/5

, يمحؾ , يمًػ , ُمّد ,   ؾمٚم٥م , ؿمٝمد , قمٌد , قمد , قم٘مؾ , ىمٌح , ىمٌؾ , ىمّمد , ىمٍمؾمجر ,

  .  ُمٜمع , ٟمثر , ٟمّم٥م , ٟمٍم , ٟمص , ووع

 59 :اعمجٛمقع              36: وادقمدد امل

  : :   افـاحقة افرصؾقةافـاحقة افرصؾقة--

 ق:ل ف:ل كاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل ٟمقع اًمٗمٕمؾ

 - - - 1 3 6 - 49 قمدد اًمٙمٚمامت

 49:اعمجٛمقع                        .27:وادقمدد امل:  افصحقح افسامل

 ,, ضمؼم, طمج٥م  (2), ىمرن, قمزل  (3), ظمٚمؼ  , رومع  , ذط, ًمزم  (4), ضب  (10)قمٚمؿ      

, ىمّمد, ىمٍم , يمحؾ , يمًػ   ؾمجر  , ؾمٚم٥م , ؿمٝمد  , قمٌد  , قم٘مؾ , ىمٌح , ىمٌؾ ؾمٌؼ  , ؾمؽم  ,

 . (1)ٟمّم٥م  , ٟمٍم,  ُمٜمع  , ٟمثر , 

  .(1)سم٨م , ذم , رب , قمد , ُمد , ٟمص :ادضعػ

  .(1), ووع  (2)وضمد  : ادثال  

  .(1)ظم٤مف: إجقف 

  : :   افـاحقة إشؾقبقة- افـاحقة إشؾقبقة- 

, وهل٤م  (ُمٕمٚمقُم٦م)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا , ُمقوًٕم٤م(59)وردت صٞمٖم٦م ُمٗمٕمقًم٦م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم 
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 :  , وُمٜمف ىمقًمف ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة

ٜم٤َمـًواًمَٕمْٙمُس أْيض 5415 ا ُأُمِّ  ا ُِمْثَؾ طَمقَّ

 

ٌَْٞم٤منِ    ِهَل أْرسَمٌع َُمْٕمُٚمقَُمـ٦ُم اًمتِّ

 ( (168168)ُمْػَعؾ )ُمْػَعؾ --2 

 :  اإلحصاء-

.   (و)طم٤مل(44/1/44)/1

.   طمٙمؿ(27/1/27)/2

.    ـمٚمؼ(16/1/16)/3

.   (و)ص٤مب(10/1/10)/4

.   , رؾمؾ مجؾ(7/2/14)/5

.   (و), ه٤من (و)ـم٤مع(6/2/12)/6

.   , ومرد ؾمٜمد(5/2/10)/7

ىمّمد(4/1/4)/8

.   , صحػ قمٓم٤م(3/2/6)/9

.   , وضمز , وضم٥م (و), قم٤من , قمجؿ , طمدث , صم٧ٌم (و)سم٤مح(2/7/14)/10

,  , يمره , ىمٕمد (ث), ومرد , وٛمر , ؿمٝمد , ذيمر (ث), طمّمـ ضمرى(1/11/11)/11

 .  , وىمر (ث), ووح ودع

:   افـاحقة افرصؾقة-   

 ق:ل ف:ل ٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ

         

 .  87: اعمجٛمقع        18 :عمقادقمدد ا           :  افسامل

,  (3), صحػ  (4)ىمّمد ,  (5), ومرد , ؾمٜمد  (7), مجؾ  , رؾمؾ  (16), ـمٚمؼ  (27)طمٙمؿ 

 . (1), ىمٕمد , يمره  (ة)ؿمٝمد , وٛمر , ومرد ,  ,ذيمر (ة), طمّمـ  (2)صم٧ٌم , طمدث , قمجؿ 

  .(1), وىمر ( ث), ودع  , ووح  (2)وضم٥م  , وضمز :  ادثال

  (2( )و), قم٤من(  و), سم٤مح (6), ه٤من (  و), ـم٤مع (10)صقب ,  (44)طمقل :إجقف

  .(1)ضمرى ,  (3)قمٓم٤م : افـاؿص 

  : افـاحقة إشؾقبقة- 

 (ُُمْٗمَٕمؾ)ويم٤مٟم٧م أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا قمغم صٞمٖم٦م , ُمقوًٕم٤م (44)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (حُم٤ْمل)وردت

 168:اعمجٛمقع 31:وادقمدد امل
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 :ٕن اًمٜم٤مفمؿ قمٛمد ذم اًمرد قمغم اًمٌدع واخلراوم٤مت إمم حم٤موًم٦م اإلىمٜم٤مع اًمٕم٘مكم: اؾمام ًمٚمٛمٗمٕمقل

 .:ىم٤مل"حم٤مل "ُمًتخدًُم٤م أًمٗم٤مفًم٤م هل٤م صٚم٦م سمف يمـ

اَلََة وَ  2876  نَّ َذاإأوَمَٛمٞم٧ٌِّم َي٠ميِت اًمّمَّ

 

 ـْماَلنِ ـــُح اًُم٥مــــاِل َوَواضِ ــــقَملْمُ اعُمَح  

:   مـتؼال فؾعؾؿقة يف- ُمػَعــؾ-وورد اشؿ ادػعقل  

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ,  ُمْسـَد – 1

 َيْرِويِف قَمٜمُْف سُمَرْيَدٌة إؾْمٜم٤َمُدهُ  4987

 

٤ٌَميِن   ْٞم ٜمَِد اًمِمَّ ًْ ِحـــٞمِح سمُِٛم ُط اًمّمَّ  َذْ

 :  , وُمٜمف ىمقًمف اُدْصَحػ - 2 

 ٌت ــــمَم وآظَمُر صَم٤مِب ـــْــَهَذا اًمِذي ُي٧م 750

 

ؾْمِؿ ُي    ايِن ـــَْدقَمك اعُمّْمَحَػ اًمُٕمْثؿــذِم اًمرَّ

 :   ورد ذم  ىمقًمف، ُمْعَجؿ-  3 

ِحٞمح َِرَوْوا هَلُؿْ  5345 ُط اًمّمَّ  َوِرضَم٤مًُمُف َذْ

 

 ومِٞمِف َوَذا ذِم ُُمْٕمَجؿ ِاًمٓمَّؼَمايِن  

 :  , وورد ذم  ىمقل اًمٜم٤مفمؿ احلًـ إؿمٕمري  وهق أطمد ُم١مًمٗم٤مت أيب: اُدقَجز  - 4 

1389 

1390 

 هُ ــنَّ إِريُّ فــــمِمُّ إؿْمعَ ــــَويَمَذا عَ 

ـْ ُُمقج  اًَم٦مـــــاٟم٦ٍمَوَُمَؼ ـَــٍز وإبـَـــُِم

ٌَْٞم٤منِ    ذِم يُمْتٌِِف ىَمْد ضَم٤مَء سم٤ِمًمتَّ

 انِ ـــــهْمِر َذاِت يَبَ ــٍل ًمٚم٨مَّ ـــاِئ ــــــَوَرَس 

: مصطؾحات-  : مصطؾحات- 

 وذًمؽ قمغم , ويٗمت٘مر ذم ُمٕمروم٦م اعمراد إمم همػمه,هق ُم٤م ٓ يٕم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه ُمـ ًمٗمٔمف ":ادجؿؾ- 1

   " ُمٜمٝم٤م أن يٙمقن اًمٚمٗمظ مل يقوع ًمٚمدًٓم٦م قمغم رء سمٕمٞمٜمف, وضمقه 

 :وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

ٌؾ  4439  يَمْؿ َذا شَمُ٘مقًُمقا جُمَْٛمٌؾ َوُُمَٗمّمَّ

 

 َوفَمَقاِهٌر قُمِزًَم٧ْم قَمـ اإِليَ٘م٤منِ  

يم٠ميمؾ اًمٓمٞم٥م وًمٌس اًمٜم٤مقمؿ واًمٜمقم واعمٌم ,وٓ قم٘م٤مب ذم شمريمف ,ُم٤مٓ صمقاب سمٗمٕمٚمف  :ادباح- 2 

 

, هـ(360), واعمتقذم ؾمٜم٦مهـ(620), اعمقًمقد ؾمٜم٦مأسمقاًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٚمخٛمل اًمٓمؼماين-أًمػ اًمٓمؼماين    ()

, واعمٕمجؿ وشمٜم٤مول ومٞمف همرائ٥م ؿمٞمقظمف: , واعمٕمجؿ إوؾمطاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ذم أؾمامء اًمّمح٤مسم٦م): , وهلصمالصم٦م ُمٕم٤مضمؿ

.  (وشمٜم٤مول ومٞمف ؿمٞمقظمف: اًمّمٖمػم

.   سمتٍمف يًػم318-1/317شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب

 49اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف ص   ()
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 :وُمٜمف ىمقًمف ,وهمػم ذًمؽ ُمـ اعم٤ٌمطم٤مت

َـّ أْصَح٤مَب اًمَٞمٛملِمِ وَم٠مْهُؾ َُمزْ  5193  ًَمِٙم

 

٤ٌَمِح َوًَمْٞمَس سَم٤مًمِٕمّْمَٞم٤منِ    ٍج سَم٤معُم

: وُمٜمف ىمقًمف"ا ُم٤م ٓ حيتٛمؾ ُمـ اًمت٠مويؾ إٓ وضمًٝم٤م واطمدً " :ادحؽؿ- 3 

. وقمدم اعمْمٕمػ قمغم ظمالف ُمٗمٕمقل,  ويالطمظ يمثرة إضمقف ذم ُُمْٗمَٕمؾ

  

 

 

 

 

 

   6اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف ص ()

- ُمٙمت٦ٌم أداب ,  حمٛمد إسمراهٞمؿ قم٤ٌمدة: ُمٕمجؿ ُم٘م٤مًمٞمد اًمٕمٚمقم, أسمق اًمٗمْمؾ قمٌد اًمرمحـ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل, حت٘مٞمؼ()

 1/40إومم, :  م, اًمٓمٌٕم٦م2004- هـ 1424,   ُمٍم,   اًم٘م٤مهرة

ْم وم٤معُمْحَٙمُؿ اًمٜمَّصُّ اعُمَقاومُِؼ ىَمقًَمفُ  4190

 

 انِ ـــــأِويَؾ ذِم إْذهَ ــــــسمُؾ اًم٧مَّ ـَــٓ َيْؼ  
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

((131131)ُمػعَّؾ )ُمػعَّؾ --3   

 :  اإلحصاء- 

.   محد(21/1/21)/1

.   ريم٥م (12/1/12)/2

.   , ُمزق , ًمدد , ىمٞمد شمٞمؿ (5/4/20)/3

.   , ىمدم (ة)ضمرد (4/2/8)/4

.   , وومؼ , ىمرب , ومّمؾ , قملم , قمٓمؾ , صٜمػ ظمٚمػ (3/7/21)/5

.   (ة), صٜمػ (و)ا, صػ , ذُمؿ أيد (2/4/8)/6

,  , طمػم (ة), طمؼ , طمؼ , طمرم , طمج٥م , ضمدل , سملم (ة), سمرأ سمدل (1/41/41)/7

,  , قمذب (ة)ـمٝمر,  صقب,  صدق,  (ة), ؿمخص(و) , ؾمام , ؾمدد , ؾمٌح , رومع رصع

,  ىمٚمد,  (ة)ىمٓمع,  , ىمٓمع (ة)ىمر, ىمر,  (ة)ىمدر,  (ة)ومجر,  همٞم٥م,  قمٚمؼ,  (ة)قمرف,  قمرف

 .  ين,  ويمؾ, , ورث وطمد,  ٟمٕمؿ, ٟمزل,  جمد,  حلـ,  (ة)يمقر,  يمًح,  يمحؾ

 131:     اعمجٛمقع63:  قمدد اعمقاد

:   افـاحقة افرصؾقة- 

 ق:ل ف:ل كاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل ٟمقع اًمٗمٕمؾ

 - - 3 20 7 12 1 88 قمدد اًمٙمٚمامت

 .  88:اعمجٛمقع                               36:وادقمدد امل:  افصحقح افسامل

,  , ومّمؾ , صٜمػ, قمٓمؾ , ظمٚمػ (4), ىمدم (ة), ضمرد (5), ُمزق (12), ريم٥م (21)محد

,  (ة), ؿمخص , ؾمٌح , رصع, رومع , طمرم , طمج٥م , ضمدل , سمدل (2)(ة), صٜمػ (3)ربق

,  (ة), ىمٓمع , ىمٓمع (ة), ىمدر (ة), قمٚمؼ, ومجر (ة), قمرف , قمرف , قمذب (ة), ـمٝمر صدق

.   (1), ٟمزل, ٟمٕمؿ , جمد , حلـ , يمًح , يمحؾ ىمٚمد

.   (1) (ة)سمرأ:  ادفؿقز افالم

. (1( )ة)ىمرر, ىمرر, ؾمدد, (ة)طمؼ, طمؼ, (2)ذُمؿ, (5) ًمدد:ادضعػ

 .(1)ين ,  ويمؾ,  ورث,  وطمد, (3) وومؼ: ادثال 
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

.   (1( )ة)يمقر, همٞم٥م,  صقب, طمػم, سملم, (2)أيد,  (3)يـع,(5)ىمٞمد,  يؿت :  إجقف

.   (1)ؾمٛمق,  (2)صٗمق : ادعتؾ افـاؿص

:   افـاحقة إشؾقبقة- 

ؾ  )وردت صٞمٖم٦م  إذ , وشمٜمققم٧م دًٓمتٝم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م, ُمقوًٕم٤م(131)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (ُُمٗمٕمَّ

 ويم٤من أيمثره٤م وروًدا ُم٤م صٞمغ ُمـ , وقمغم آؾمٛمٞم٦م ذم أظمرى,  ذم ُمقاوع,  دًم٧م قمغم اًمقصٗمٞم٦م

, ووردت ذم مجٞمع اعمقاوع أؾمامء أقمالم إُم٤م ًمٜمٌٞمٜم٤م  ُمقوًٕم٤م(21)طمٞم٨م ورد ذم,  ُم٤مدة محد

ف »:   -يرمحف اهلل -, ىم٤مل اسمـ اًم٘مّٞمؿ وإُم٤م ًمرواة احلدي٨م,  اًمٙمريؿ هق قَمَٚمٌؿ وِصٗم٦م اضمتٛمٕم٤م ذم طَم٘مِّ

 ك سمف همػمه  َٟمٌّٞمف , وقمَٚمؿ حمٌض ذم طمّؼ ُمـ شَمًٛمَّ
ِ
, ومٝمل   , وهذا ؿم٠مُن أؾمامئف شمٕم٤ممم وأؾمامء

وأذومٝم٤م وأؿمٝمره٤م إلٟم٤ٌمئف قمـ  , وهق أقمٔمؿ أؾمامئف  أقمالٌم داًّم٦ٌم قمغم ُمٕم٤مٍن هل أوص٤مُف َُمْدٍح 

ٍة قمٜمد اهلل وقمٜمد اعمالئٙم٦م وقمٜمد اجلـ واإلٟمس وأهؾ  يمامِل ذاشمف ًة سمٕمد ُمرَّ , ومٝمق اعمحٛمقُد ُمرَّ

دون  وي٘مقم اعم٘م٤مَم اعمحٛمقَد يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م ,, وسمٞمده ًمقاُء احلٛمد اًمًاموات وإرض وأُمُتف احلامَّ

ًمقن وأظمرون,   .  ش, ومٝمق قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم احل٤مئُز عمٕم٤مين احلٛمِد ُمٓمٚمً٘م٤م ومٞمحَٛمُده ومٞمف إوَّ

 :  وُمـ وروده قمٚماًم ًمٜمٌل اًمرمح٦م ىمقًمف

ُس  3532 دٍ ــوًمَِقاؤُهْؿ سمَِٞمِد اًمرَّ  وِل حُمَٛمَّ

 

 ِذي اًمُٗمْرىَم٤منِ  
ِ
٧َم ًمَِقاء  َواًمُٙمؾُّ حَتْ

 :  , ىمقًمف وُمـ وروده قمٚماًم ًمرواة احلدي٨م 

دِ ـًواْذيمْر طَمِدي٨م 678   ٍا ذِم َصِحٞمِح حُمْٛمَّ

 

ٌَُخ٤مريُّ    نِ اًمشَّ ُم ااًمَٕمٔمِل َذاك َاًم

: وُمٜمف ىمقًمف 

ُد سمـ ضَمِريٍر اًمَٓمؼِميُّ  1670  ذِم  َوحُمْٛمَّ

 

نِ   َٓ ػمِه طُمِٙمَٞم٧ْم سمِِف اًمَ٘مــْق ًِ  شَمْٗم

  

: , حت٘مٞمؼحمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمققمٌداهلل: , شم٠مًمٞمػضمالء إومٝم٤مم ذم ومْمؾ اًمّمالة قمغم حمٛمد ظمػم إٟم٤مم   ()

, 2: , طم1987- هـ1407, , اًمٙمقي٧مدار اًمٕمروسم٦م: ,  دار اًمٜمنم, قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوطؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط

.  172-171ص

, وهق ص٤مطم٥م هـ256, شمقذم ؾمٜم٦م , ذم سمخ٤مرىهـ194, وًمد ؾمٜم٦م هق حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اًمٌخ٤مري   ()

.  , اًمذي سمف اؿمتٝمر(اجل٤مُمع اًمّمحٞمح): يمت٤مب

..  سمتٍمف. 1/173, ًمٗم١ماد ؾمزيملمشم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب: يٜمٔمر

, وشمقذم ذم سمٖمداد , ذم آُمؾهـ225, أو أوائؾ هـ224, وًمد ذم أواظمر ؾمٜم٦م هق أسمقضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد اًمٓمؼمي   ()

= 
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

 :  , وُمٜمف ىمقًمفواؾمام ًمٙمت٤مب

 ُهَق قِمٜمَْدَٟم٤م ىَمْد أوْمـِرَدْت سمُِٛمَّمـٜمَّػ 1915

 

٤ميِن    شَمّْمٜمِٞمُػ طَمؼْمٍ قَم٤ممِل َرسمَّ

,  ُم٘مدرة,  ُمٗمجرة,  ُمٕمروم٦م,  ُمٓمٝمرة,  حم٘م٘م٦م,  ُمؼمأة,  ُمّمٜمٗم٤مت,  جمردة:وورد سمّمٞمٖم٦م اعم١مٟم٨م ذم 

. ُمٙمقرة,  ُم٘مٓمٕم٦م,  ُم٘مررة

.  ويالطمظ قمدم وروده ُمـ اًمٚمٗمٞمػ سمٜمققمٞمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( (5858) )   ُمْػَتَعؾ- ُمْػَتَعؾ- 44

:   اإلحصاء- 
 

= 
.  هـ310ؾمٜم٦م 

.  1/518, ًمٗم١ماد ؾمزيملمشم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب: يٜمٔمر
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 اعمِمت٘م٤مت ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 

.   ىم٣م(23/1/23)/ 1

.   (ي)ظم٤مر(12/1/12 )/2

.   ظمص(5/1/5)/ 3

.   محؾ(4/1/4)/ 4

.   , حمـ ومتح(3/2/6)/ 5

.   , صٗم٤م طم٩م(2/2/4)/ 6

 .  , ومرض , قمؼم , ؾمٜمد ؾمؾ(1/4/4)/7

 58:                       اعمجٛمقع12:  قمدد اعمقاد

:   افـاحقة افرصؾقة- 

 ق:ل ف:ل كاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل ٟمقع اًمٗمٕمؾ

 - - 25 12 - 8 - 13 قمدد اًمٙمٚمامت

  .(1), ؾمٜمد  , قمؼم , ومرض  (3), ومتح , حمـ  (4)محؾ  :  افسامل

  .(1), ؾمؾ  (2), طم٩م  (5)  ظمص :ادضّعػ 

 . (12)ظمػم  : إجقف 

  .(2), صٗم٤م  (23) ىم٣م :افـاؿص      

:   افـاحقة إشؾقبقة- 

: ه وُمٜمف ىمقل, (ُُمٗمتَٕمؾ):  يم٤من إيمثر وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمغم صٞمٖم٦م (ُم٘مت٣م)اؾمؿ اعمٗمٕمقل 

ـْ  3574 ٜم٤َم َٟمْحِٛمل اهلَُدى َوَٟمُذبُّ قَم ُس   َوسمَِح٘مِّ ـِ اًمرَّ  ْرآنِ ـــى اًمُؼ ـــَوِل َوُُمْ٘مَتضــــؾُمٜمَ

. وٓ اًمٚمٗمٞمػ سمٜمققمٞمف, وٓ اعمث٤مل,  وُمـ اعمالطمظ قمدم وروده ُمـ اعمٝمٛمقز 

 :  وورد قمٚماًم سم٤مًمٖمٚم٦ٌم ذم

 :   اًمٜم٤مفمؿ, وُمٜمف ىمقل ٟمٌٞمٜم٤م اًمٙمريؿ ذم اعمٜمٔمقُم٦ملورد قمٚماًم :  ادختار -1

وم٤مؾْمتْٕمَٔمَؿ اعُمْخَت٤مُر َذاَك َوىَم٤مَل ؿَم٠م  1706

 

 ُن اهلل َربِّ اًمَٕمْرِش أقْمَٔمُؿ ؿَم٤منِ  

 :   اًمٜم٤مفمؿٟمٌٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم ىمقللواؾمتٕمٛمؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمٚماًم :  ادصطػك- 2 

 َوًمَِذاَك ُيْثٜمِل ذِم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ؾَم٤مضِمًدا 3069

م 

 عَم٤َّم َيَراُه اعُمّْمَٓمَٗمـــك سمِِٕمٞم٤منِ  

)ُمَػاَظؾ - 5   ( (55)ُمَػاَظؾ - 

:   اإلحصاء- 

.   ؿمٝمد(3/1/3)/1

 .  , وٕمػ ظمٓم٥م(1/2/2)/2
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 5:                    اعمجٛمقع3:  قمدد اعمقاد

:   افـاحقة افرصؾقة- 

ُمقاوع , مجٞمٕمٝم٤م ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل , ووردت سمٚمٗمظ اعمٗمرد اعم١مٟم٨م ذم  (5)وردت ُُمَٗم٤مقَمؾ ذم 

 .  (وٕمػ)ُمقوع واطمد 

 :  , وُمٜمف ىمقًمف (ُمِم٤مهد) أيمثره٤م وروًدا :  افـاحقة إشؾقبقة-

٤ٌَمُر وَمَٞمْٔمَٝمُر اًمـ 3095  إْذ َيٜمْجكِم َهَذا اًمُٖم

 

ـُ ُُمشـــــَحؼُّ اعم٥م   انِ ـــــاَهًدا سمِِٕملـَـــــي

 ( (55)َؾعَّؾ )َؾعَّؾ تََتُم - ُم - 77 

:  :اإلحصاء- 

.   , ي٘مـ أول(2/2/4)/1

.   طم٘مؼ(1/1/1)/2

 5:  اعمجٛمقع 3:  وادقمدد امل

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

 ق:ل ف:ل كاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل ٟمقع اًمٗمٕمؾ

 - - - 2 2 1 - - قمدد اًمٙمٚمامت

 .  (1)طم٘مؼ:  اعمْمٕمػ

.   (2)ي٘مـ:   اعمث٤مل   

.   (2)أول:  إضمقف

:   افـاحقة إشؾقبقة- 

ؾ)وردت صٞمٖم٦م  ,  , ويم٤من أيمثره٤م وروًدا ُمـ اعمٕمتؾ اعمث٤مل ذم ُمقوٕملم ُمقاوع(5)ذم   (ُُمتَٗمٕمَّ

, ومل يرد ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل  , وُمـ اعمْمٕمػ ذم ُمقوع وُمـ إضمقف  ذم ُمقوٕملم

 :   وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م ُمٕمتاًل ىمقًمف, وٓ اًمٚمٗمٞمػ سمٜمققمٞمف, أواعمٝمٛمقز

ـٌ  5048 ٌُْ٘مُف ُُمَتَٞم٘مَّ ًَ ٝمٞمُد وَم  َويَمَذا اًمِمَّ

 

٤منِ   ًَ  َوُهَق اجَلِديُر سمَِذًمَِؽ اإلطْم

ؾ)وُمـ اعمالطمظ قمغم اًمّمٗم٤مت اًمقاردة قمغم صٞمٖم٦م  - وُمتح٘مؼ وُمت٠مول,  ُمتٞم٘مـ:ٟمحق (ُُمتَٗمٕمَّ

 إًمٞمف ذم إصم٤ٌمت اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم آؾمتٜم٤مداًمذي طم٤مول اًمٜم٤مفمؿ ,أن هل٤م صٚم٦م سم٤مإلىمٜم٤مع اًمٕم٘مكم 

.   واًمرد قمغم أهؾ اًمٌدع واخلراوم٤مت اًمْم٤مًم٦م
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 ( (33) )   ُمْستْػَعؾ - ُمْستْػَعؾ - 88

:   اإلحصاء-

.   , ه٤مم , وم٤مد وٞمؿ (1/3/3)

 3:  اعمجٛمقع 3 :دواقمدد امل

 .    ُمـ إضمَقفمجٞمٕمٝم٤م:افـاحقة افرصؾقة - 

تْٗمَٕمؾ)ورد اؾمؿ اعمٗمٕمقل  قمغم وزن :  افـاحقة إشؾقبقة-  ًْ ذم مجٞمع اعمقاوع ُمـ اعمٕمتؾ  (ُُم

 :   , وُمٜمف ىمقًمف إضمقف

ِؾ اًمَٖمري 4902 ًَ ـِ اًمَِّذيَب وَم َتَْم٤مَم قَم ًْ   اعُم

 

٤ٌَمنِ ـــــَدًى سماَِل ُح ــــَن عِ ـاُه يَبْ ــــَيْٚمَؼ    ؾْم

    ((11))  ُمػْعَؾَؾة - ُمػْعَؾَؾة - 99 

 :  ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ (زظمرف)ورد ُمـ اًمرسم٤مقمل اًمّمحٞمح سمٚمٗمظ اعم١مٟمث٦م وم٘مط ُمـ ُم٤مّدة 

٦َم يمٞمػ ُيْؾ املُ َوأَرْيَتٜمِل اًمٌَِدَع  2803 ـ ِوٚمَّ

 

٤منِ   ًَ  ـِ٘مٞمَٝم٤م ُُمَزظْمَروَم٦ًم إمم اإلْٟم

  

 

 

 

 

 

 

 

: افـاحقة افسـقبقة :ادطؾب افثاين 

: ظؿؾ اشؿ ادػعقل

 إٟمف ":  ىم٤مل اًمًٞمقـمل, يٕمٛمؾ اؾمؿ اعمٗمٕمقل سم٤مًمنموط اًمتل قمٛمؾ هب٤م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ

٤ًٌم ًمٚمٗم٤مقمؾ , "ُمثؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ذم اًمٕمٛمؾ واًمنموط وإطمٙم٤مم ووم٤مىًم٤م وظمالوًم٤م  , إٓ أٟمف يرومع ٟم٤مئ

 

     3/78:مهع اهلقاُمع    ()
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

ۀ  ۀ      ہ  ژ  : وُمٜمف ىمقًمف,  أُمٙمًقٌّ اًمٗم٘مػُم صمقسًم٤م:  وٟمحق , اعمٕمٚمؿ ُمِمٙمقر ومْمٚمف:  ُمثؾ

 .  ژہ  ہ  

,  , وورد قمغم قمدة صقر مل خترج صقر إقمامل اؾمؿ اعمٗمٕمقل ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمام ىمرره اًمٜمحقيقنو 

 :  وُمـ صقر إقمامًمف ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 :  افظاهر : -افرؾع

 ًَمِٙمٜمََّٝم٤م َُمْرومققَم٦ٌم َدَرضم٤مشُمــفُ  1210

 

 ِل ِروْمَٕمـــتِِف قَمغَم إيْمَقانِ َُم٤مًمِؽ 

 .  (ُمرومققم٦م) ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ٓؾمؿ اعمٗمٕمقلُمرومقع   (درضم٤مشمف)  

 سم٤معمِْمَتؼِّ ًمْٚمـ 832
ِ
ء ْ  أَيِّمحُّ َوْصُػ اًمٌمَّ

 

ُٚمقِب َُمْٕمٜم٤َمُه ًمِِذي إْذَهـ٤منِ   ًْ  ـَٛم

.   (ُمٕمٜم٤مه)رومع ٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ (اعمًٚمقب)لأاؾمؿ  اعمٗمٕمقل  اعم٘مؽمن ب 

 :  افضؿر ادستس -

ـٌ  217   وَماَل ,واحلؼُّ َُمٜمُّْمقٌر َومُمَتَح

 

ـِ ,شَمْٕمَج٥ْم   مْحَ   وَمَٝمِذي ؾُمٜم٦َُّم اًمرَّ

 . ٟم٤مئ٤ٌم اًمٗم٤مقمٚملم يمالمه٤م ن ين ُمًتؽمي, رومٕم٤م وٛمػم (ُمٜمّمقر وممتحـ) اؾمؿ اعمٗمٕمقل 

 :اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ:افـصب

٤ٌَمُح إسَم٤مَح ــَوهُ    َة اًمَٕمْٗمِق اًمِذيــــَو اعُم

 

ـْ طَمَرٍج  َوٓ ُٟمْٙمَرانِ    َُم٤م ومِٞمِف ُِم

. (إسم٤مطم٦م اًمٕمٗمق)ٟمّم٥م اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ اعمٌلم ًمٚمٜمقع (اعم٤ٌمح)وم٤مؾمؿ اعمٗمٕمقل  

 :  اعمٗمٕمقل ًمف -

ـِ اًمٚمَّْػ  3706 ْج ًِ ـ َواًمٜم٤َّمُس أيْمَثُرُهْؿ سمِ

 

٤منِ ـ  جَّ ًَّ ِة اًم ٌُقؾُمقَن ظَمْقَف َُمَٕمرَّ  ِظ حَمْ

.   (ظمقف) اعمٗمٕمقل ٕضمٚمف (حمٌقؾمقن)ٟمّم٥م اؾمؿ اعمٗمٕمقل 

 :  ؾقف ادػعقل -

 :  طرف مؽان - أ 

٤مِدُق الإلِ  ارٌ َويَمَذاَك ضَمْٕمَػ  883  ـَُم٤مُم اًمّمَّ

 

ٌُقُل قِمٜمَْد اخلَْٚمِؼ ذِ     اًمِٕمْروَم٤منِ يــَٛمْ٘م

.   قمغم اًمٔمرومٞم٦م اعمٙم٤مٟمٞم٦م (قمٜمد) اؾمؿ ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م (اعم٘مٌقل)  

 :  طرف زمان - ب

 

.     103: , آي٦مؾمقرة هقد   ()
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َذاَك َق  4596 ـَ ُف ُشْب إاُفقا ــــَو  افـــ هُ نَ َحاــــــكَّ

 

 ْرِئلُّ َيْقَم ًمَِ٘م٤مِئِف سمِِٕمَٞم٤منِ م 

 .  قمغم اًمٔمرومٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م (يقم )ٟمّم٥م  (اعمرئل )وم٤مؾمؿ اعمٗمٕمقل 

 :  اإلو٤موم٦م -

٤موَمُتٝم٤م قَمغَم  4546 ًَ  َي٤م ِهْجرًة ـَم٤مًَم٧َم َُم

 

٤ٌَمنِ   الَن َُمٜمُْخقِب اًمُٗم١َماِد ضَم ًْ  يَم

 .وهق ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ىمٌؾ اإلو٤موم٦م (ادؤاًمػ) إمم (ُمٜمخقب) أوٞمػ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (975)اشؿ ادػعقل- 

 افـسبة ق: ل ف:ل كاؿص أجقف مثال مفؿقز مضعػ شامل اًمٌٜم٤مء

 55.95 2 - 22 4 59 3 1 5 58 391 (545)َُمٗمٕمقل 

 6.05 - - - 1 3 - - - 6 49 (59)َُمٗمٕمقًم٦م

 17.24 - - 4 70 7 - - - - 87 (168)ُُمٗمَٕمؾ

ؾ   13.44 - - 3 20 7 1 - - 12 88 (131)ُُمٗمٕمَّ
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 5.64 - - 25 12 - - - - 8 13 (58)ُُمٗمتٕمؾ

 0.51 - - - - - - - - - 5 (5)ُُمٗم٤مقمؾ 

 0.51 - - - 2 2 - - - 1 - (5)ُُمتٗمٕمؾ 

 0.41 - - - 3 - - - - - - (3)ُُمًتٗمٕمؾ

 0.10 - - - - - - - - - 1 (1)ُُمٗمٕمٚمٚم٦م 

  2 - 54 112 7 8 4 1 5 85 634 اجلٛمع

  0.20 - 5.54 11.49 8.00 1.02 8.62 5.09 اًمٜم٦ًٌم

 : كسبة صققع ـؾ حرف- 

 34.82:    ادتقشط افعام فؽؾ حرف                        975:  ظدد اشؿ ادػعقل

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 85 10 246 634 ظدد وروده يف ادـظقمة

 34.82 34.82 69.64 835.68 افعدد آؾسايض فؾحرف

 85 10 123 26.4  افػعع   احلرف ورودظدد
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: :   افتعؾقؼ افعام ظذ اشؿ ادػعقلافتعؾقؼ افعام ظذ اشؿ ادػعقل- - 

 . صٞمغ (9)ورد اؾمؿ اعمٗمٕمقل ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمغم  .1

, ويم٤من أيمثر إًمٗم٤مظ  (ُمٗمٕمقل)  يم٤من أيمثره وروًدا ُم٤م يم٤من ُمـ اًمثالصمل قمغم وزن .2

وهلذه اًمٙمثرة ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع , (, ُمٌٕمقث , وخمٚمقق ُمٕم٘مقل)وروًدا قمغم ُمٗمٕمقل 

  . اًم٘مّمٞمدة

 .أسمٜمٞم٦م حت٧م اعمتقؾمط (6),  أسمٜمٞم٦م ومقق اعمتقؾمط (3)وردت  .3

سمٞمٜمام ٟمجد -قمغم طم٥ًم احلروفيم٤من ًمٚمٛمٕمتؾ صمؿ اعمْمٕمػ اًمّمدارة ذم ٟم٦ًٌم ورودمه٤م  .4

, صمؿ ي٠ميت سمٕمدمه٤م اعمٝمٛمقز صمؿ اًمّمحٞمح  أن اًمٚمٗمٞمػ اعمٗمروق مل يرد ُمٜمف اؾمؿ ُمٗمٕمقل

.   اًم٤ًممل

.   , وآؾمٛمٞم٦م قمغم احلدوث و اًمثٌقت واًمدوامومدل شمٜمّققم٧م اًمدًٓم٦م ذم اؾمؿ اعمٗمٕمقل  .5

ذم   (ظمقب اًمٗم١مادنم):  , ٟمحق , يٜمت٘مؾ ًمٚمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ُم٤م دل قمغم اًمثٌقت واًمدوام .6

 :  ىمقًمف

٤موَمُتٝم٤م قَمغَم  4546 ًَ  َي٤م ِهْجرًة ـَم٤مًَم٧َم َُم

 

٤ٌَمنِ   الَن َُمٜمُْخقِب اًمُٗم١َماِد ضَم ًْ  يَم

, وهذا  مل خيرج اًمٜم٤مفمؿ ذم اؾمؿ اعمٗمٕمقل قمام ىمرره اًمٜمحقيقن واًمٍمومٞمقن ُمـ ىمقاقمد .7 

 .  يدل قمغم صم٤ٌمت هذه اًم٘مقاقمد
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افصػـــة ادشــبفة 

: افـاحقة افرصؾقة: ادطؾب إول

: افدراشة افـظرية- أ

يمام يٜمٕم٧م سم٠مؾمامء ,  اًمّمٗم٤مت اعمِمٌٝم٦م سم٠مؾمامء اًمٗم٤مقمٚملم هل أؾمامء يٜمٕم٧م هب٤م»:  ىم٤مل اسمـ اًمناج

يم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وأومٕمؾ اًمٗم٤مقمٚملم وشمذيمر وشم١مٟم٨م ويدظمٚمٝم٤م إًمػ واًمالم ودمٛمع سم٤مًمقاو واًمٜمقن 

وم٢مذا اضمتٛمع ذم اًمٜمٕم٧م هذه إؿمٞم٤مء اًمتل ذيمرت أو   ,يمام جيٛمع اًمْمٛمػم ذم اًمٗمٕمؾ , اًمتٗمْمٞمؾ

ُمررت ):  شم٘مقل , طمًـ وؿمديد وُم٤م أؿمٌٝمف:  وذًمؽ ٟمحق , سمٕمْمٝم٤م ؿمٌٝمقه٤م سم٠مؾمامء اًمٗم٤مقمٚملم

  .   ش(سمرضمؾ طمًـ أسمقه وؿمديد أسمقه

 .  شُم٤م اؿمتؼ ُمـ ومٕمؾ ٓزم عمـ ىم٤مم سمف قمكم ُمٕمٜمك اًمثٌقت»:  وقمرومٝم٤م اسمـ احل٤مضم٥م سم٠مهن٤م

ومٝم٤م اسمـ قمّمٗمقر سم٠مهن٤م يمؾ صٗم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ومٕمؾ همػم ُمتٕمد ذم اًمٚمٗمظ إمم ُمٗمٕمقل سمف »:  وقمرَّ

  .  شُمٜمّمقب

ومٝم٤م اسمـ ُم٤مًمؽ ذم اًمتًٝمٞمؾ سم٠مهن٤م  , شم٘مديًرا اعمالىمٞم٦م ومٕماًل ٓزًُم٤م صم٤مسمًت٤م ُمٕمٜم٤مه٤م حت٘مٞمً٘م٤م أو»:  وقمرَّ

 .  شىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمالسم٦ًم واًمتجرد واًمتٕمريػ واًمتٜمٙمػم سمال ذط

 .  شسم٠مهن٤م اعمّمقهم٦م ُمـ ومٕمؾ ٓزم ص٤محل٦م ًمإلو٤موم٦م إمم ُم٤م هق وم٤مقمؾ ذم اعمٕمٜمك»:  وقمروم٧م أيْم٤م

وم٤مًمّمٗم٤مت ٓ  , ومٞمف ٟمٔمر , ًمٚمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م سم٠مٟمف اعمالىمٞم٦م ومٕماًل ٓزًُم٤م , وشمٕمريػ اسمـ ُم٤مًمؽ

ىم٤مل ؾمٞمٌقيف ذم  , وهٜم٤مك صٗم٤مت مل شمِمتؼ ُمـ اًمٗمٕمؾ , يِمؽمط اؿمت٘م٤مىمٝم٤م أو ُمالىم٤مهت٤م ًمألومٕم٤مل

 , أقمٌداهلل أٟم٧م رؾمقل ًمف:  وشم٘مقل»:  شمٗمري٘مف سملم ومٕمقل اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م وومٕمقل ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م

ٕٟمؽ ٓ شمريد أن شمقىمع ُمٜمف ومٕماًل  : ٕٟمؽ ٓ شمريد سمٗمٕمقل هٝمٜم٤م ُم٤م شمريد سمف ذم ضوب , ورؾمقًمف

 

.   1/130إصقل ذم اًمٜمحق,    ()

.       4/411ذح اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمريض  ()

. ُمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مين, قمٌداهلل اجلٌقري, أمحد قمٌداًمًت٤مر اجلقاري: حت٘مٞمؼ,   ًمٕمكم سمـ ُم١مُمـ اعمٕمروف سم٤مسمـ قمّمٗمقر: اعم٘مرب    ()

.   1/138,    م1971,   هـ1391,   1/ط,  سمٖمداد

.      3/89, ٓسمـ ُم٤مًمؽذح اًمتًٝمٞمؾ   ()

.  2/1054ذح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م   ()
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وم٢مذا مل يٙمـ ومٞمٝم٤م ُم٤ٌمًمٖم٦م اًمٗمٕمؾ وم٢مٟمام هل .... أقمٌداهلل أٟم٧م قمجقز ًمف:  قمٚمٞمف وإٟمام هق سمٛمٜمزًم٦م ىمقًمؽ

 .  ش...سمٛمٜمزًم٦م همالم وقمٌد

إٓ أٟمٜم٤م ٟمجد ُمـ  اًمٜمٔمر ذم يمت٤مب ؾمٞمٌقيف ,  وىمد أمجٕمقا قمغم صٞم٤مهم٦م اًمّمٗم٦م ُمـ اًمثالصمل اًمالزم

ُم٤م )إذ أو٤مف ؾمٞمٌقيف أوزاًٟم٤م  ًمٚمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م  ذم سم٤مب .  أهن٤م ىمد شمّم٤مغ ُمـ اًمرسم٤مقمل واخلامد أيًْم٤م

وُم٤م ىمٞمس ُمـ اعمٕمتؾ اًمذي ٓ  واًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل همػم اعمٕمتٚم٦م واعمٕمتٚم٦م إؾمامء سمٜم٧م اًمٕمرب ُمـ

 .   ( ذم يمالُمٝمؿ إٓ ٟمٔمػمه ُمـ همػم سم٤مسمفء ومل جيل يتٙمٚمٛمقن سمف

 :  ومـ أوزان افصػات ظـد شقبقيف

 .  , وظمدلٍ  , ووخؿٍ  صٕم٥ٍم :  , ٟمحق وَمْٕمؾ .1

.   وصٜمعٍ  , وهرطٍ  , وٟمْمقٍ  , وضمٚمٍػ  , ٟم٘مضٍ :  ٟمحق , ومِْٕمؾ .2

واعمر .   ذو ضمدٍّ :  , أي رضمٌؾ ضمدٌّ :   وي٘م٤مل, ٟم٤مىم٦م قُمؼْم أؾمٗم٤مرٍ :  , ي٘م٤مل سمر اًمع :وُمْٕمؾ .3

 .  واحلٚمق

 .  , ووىمؾ , وقمزب , وطمًـ , وسمٓمؾ طمدث:  , ٟمحق وَمَٕمؾ .4

 .  , وطمٍم , ووضمع طمذر:  وَمِٕمؾ .5

 .  , وٟمدس , وظمٚمط , وطمذر طمدث:   ٟمحق, وَمُٕمؾ .6

,  , ورضمٌؾ ظمتعٌ   ژک  ک  ک  ژ :  , ىم٤مل اهلل  , وًمٌد طمٓمؿ:  , ٟمحق وُمَٕمؾ .7

 .  وؾمٙمعٌ 

 

 

.  1/117اًمٙمت٤مب   ()

.  303-4/242اًمٙمت٤مب   ()

َٗمر»   () ًَ حمٛمد قمقض : أسمقُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري, حت٘مٞمؼ:  شم٠مًمٞمػ,, هتذي٥م اًمٚمٖم٦مشواًمُٕمؼْم اًمٜم٤مىم٦م اًم٘مقي٦َّم قمغم اًم

.  (قمؼم) (1: , طم2001- سمػموت  - دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  ), ُمرقم٥م

.  6: آي٦م,   ؾمقرة اًمٌٚمد   ()

.  (ظمتع), شم٤مج اًمٕمروس شَدًمِٞمٌؾ ظُمَتٌع هق احل٤مِذُق ذِم اًمّدًَٓم٦ِم اعم٤مِهُر هب٤م»   ()

.  (ؾمٙمع), ًم٤ًمن اًمٕمرب شرضمؾ ؾمٙمع ُمتحػم»   ()
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  ژېئ  ېئ  ىئژ : , ىم٤مل  , وٟمٙمرٌ  , وٟمْمدٌ  , وإضمد وُمُٕمؾ اجلٜم٥م .8

 :   طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧مىم٤مل

 إّن اًمّرضَم٤مَل َذُوو قَمّْم٥ٍم وشمذيِمػمِ           ذروا اًمتخ٤مضم١َم واُمِمقا ُمِمٞم٦ًم ؾمجًح٤م

, وًمٙمٜمف سمٛمٜمزًم٦م اًمًٗمر  , ومل يٙمن قمغم قمدى واطمدٌ  ىمقٌم قمدى:  ىمقهلؿ ٟمحق,  ومَِٕمؾ .9

 .  واًمريم٥م

 .  , وأمحر , وأؾمقد أسمٞمض:  , ٟمحق أوْمَٕمؾ .10

 .  اإلؾمٙم٤مف:  , ٟمحق وْمٕم٤ملإ .11

 .   , وإظمٚمٞم٩م , وإضمٗمٞمؾ إصٚمٞم٧ٍم :  , ٟمحق إوْمٕمٞمؾ .12

 . وأومٜمقن , , وأصمٕمقٍب , وأؾمٙمقب أُمٚمقد:  , ٟمحق ُأوُمٕمقل .13

 :  وىم٤مل اًمِم٤مقمر

ٌَٞم٧ِم ُأؾُمٙمقب  سَمْرٌق ُييِضُء َأَُم٤مَم اًم

 .  , وهق اًم٘م٤مـمع ًمرمحف رضمؾ أسم٤مشمرٌ :  , ىم٤مًمقا وهق ذم اًمّمٗم٦م ىمٚمٞمؾ:  ُأوم٤مقِمؾ .14

 

.  6آي٦م,   ؾمقرة اًم٘مٛمر   ()

, شم٤مج شؾَمْٝمَٚم٦مٌ : , َأيَو ُِمِْمَٞم٦ٌم ؾُمُجٌح ». 4/244:اًمٙمت٤مب,   1/183ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م: يٜمٔمر, اًمٌٞم٧م ُمـ اًمًٌٞمط  ()

.  (ؾمجح)اًمٕمروس 

 (ؾمٙمػ), ًم٤ًمن اًمٕمرب. احل٤مذق: , واإلؾمٙم٤مفرضمؾ إؾمٙم٤مف: , ي٘م٤ملاإلؾمٙم٤مف ُمّمدره اًمًٙم٤موم٦م وٓ ومٕمؾ ًمف   ()

.  (صٚم٧م), شم٤مج اًمٕمروسش, وجيقز َأْن يٙمقن ذم ُمٕمٜمك ُُمّْمَٚم٧ٍم َصِ٘مٞمٌؾ : ؾَمْٞمٌػ إِْصِٚمٞم٧ٌم »    ()

.  (ضمٗمؾ), ًم٤ًمن اًمٕمرب شهيرب ُمـ يمؾ رء: , وفمٚمٞمؿ إضمٗمٞمؾاجل٤ٌمن: اإلضمٗمٞمؾ»   ()

.  (ظمٚم٩م), ًم٤ًمن اًمٕمربشضمقاد هيع: ومرس إظمٚمٞم٩م»     ()

ُ ُِمٜم٤َّم وُمـ اًمُٖمّمقِن : إُُْمُٚمدُ »    () ٤ًٌم.... يمُ٘مٜمُْٗمٍذ اًمٜم٤مقِمُؿ اًمٚمَّلمِّ  ), شم٤مج اًمٕمروس شهُمالٌم ُأُْمُٚمٌق وُأوْمُٚمقد إِذا يم٤مَن مَت٤مًُم٤م حُمَْتِٚماًم ؿَمْٓم

.  (ُمٚمد

. (ؾمٙم٥م), ًم٤ًمن اًمٕمرب ش..أي ضم٤مر: , وُم٤مء أؾمٙمقباهلٓمالن اًمدائؿ: إؾمٙمقب»     ()

دار اًمٕمٚمؿ : رُمزي ُمٜمػم سمٕمٚمٌٙمل دار اًمٜمنم:  حت٘مٞمؼ,ٓسمـ دريد, مجٝمرة اًمٚمٖم٦م,شإذا اٟمًٙم٥م: دم ُأصمٕمقب وُأؾمٙمقب»   () 

.  2/1194إومم, سم٤مب ُم٤م ضم٤مء قمغم أومٕمقل: م, اًمٓمٌٕم٦م1987- سمػموت - ًمٚمٛماليلم 

ح٤مِب اًمَّداِهَٞم٦مُ »: إوُْمٜمقنُ    () ًَّ ٤ٌمِب واًم هُلاُم: , وإوُْمٜمقُن ُمـ اًمِمَّ .  (ومٜمـ), شم٤مج اًمٕمروس شَأوَّ

. 1/47ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م: يٜمٔمر ,   وهق ًمزهػم سمـ قمروة,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمًٌٞمط()
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, وإٟمام  , واإلزُمقل إهن٤م إلؾمحقف إطم٤مًمٞمؾ:  , ىم٤مًمقا اإلؾمحقف:  ٟمحق , إوْمَٕمقلِ  .15

:   , وهق اسمـ ُم٘مٌؾ يّمػ وقماًل  , ىم٤مل اًمِم٤مقمر يريدون اًمذي يزُمؾ

 ي٠ميت شمراث أسمٞمف يتٌع اًم٘مذوم٤م         وًدا أطمؿ اًم٘مرا إزُمَقًم٦ًم وىماًل ع

:   وىم٤مل اًمِم٤مقمر اًمٓمرُم٤مح. , وهق ُمـ اًمٚمدد أًمٜمددٍ :  , ٟمحق أوَمٜمَْٕمؾ .16

 ظمّمٌؿ أسمر قمغم اخلّمقم أًمٜمدد

 .إرزبٍّ :  ٟمحق , إوْمَٕمؾٌّ  .17

 .  إٟم٘محٌؾ :  , ىم٤مًمقا إْٟمَٗمْٕمؾ .18

 ., وإًمٕم٤ٌمن إؾمحالن:  , ٟمحق ُأوْمُٕمالن .19

 .  , وهق ىمٚمٞمؾ ًمٞمٚم٦ٌم إوحٞم٤مٟم٦م:  , وم٘مقهلؿ إوْمِٕمالن .20

,   قمجلٌم أٟمٌج٤منُ :  , ي٘م٤مل , وهق صٗم٦م , وهق ىمٚمٞمؾ ٓ ٟمٕمٚمٛمف ضم٤مء إٓ أٟمٌج٤منُ  أوْمَٕمالن .21

 .  وأروٟم٤منُ 

 .وٝمٞم٤م:  وَمْٕمغَم, وذًمؽ ٟمحق .22

 

ؿِّ »: ي٘م٤مل   () ـُ ؿُمَٛمْٞمؾٍ َٟم٤مىَم٦ٌم ُأؾْمُحقُف إطََم٤مًمِٞمِؾ سم٤ِمًمْمَّ هل واهللِ ٕؾُْمُحقُف : وَُمرَّ سمٜم٤َمىَم٦مٍ ٍ وم٘م٤مل: ىم٤مل َأسمق َأؾْمَٚمؿَ : , ىم٤مل اسم

ُٙمقٍن وَمَٗمْتٍح َواؾِمَٕمُتَٝم٤م : وم٘م٤مل اخلَٚمٞمُؾ : , ىم٤ملإطََم٤مًمِٞمؾِ  ًُ ٌََقْيِف إؾِْمَحْقُف إطََم٤مًمِٞمِؾ يَم٢مِْدَرْوٍن سمَٙمْنٍ وم هذا هَمِري٥ٌم َرَواُه ؾِمٞم

ه َأسُمق َأؾْمَٚمؿَ  ُ ـِ ,هٙمذا وَمنَّ ٌَ .   (ؾمحػ), شم٤مج اًمٕمروسش َأو هَمِزيَرٌة َأي يَمثػُِمة اًمٚمَّ

..   4/246:وهق ُمـ ؿمقاهد اًمٙمت٤مب,   1/235يٜمٔمر ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : اًمٌٞم٧م ُمـ اًمًٌٞمط   ()

.   1/798يمِمػ اًمٔمٜمقن. اًمٓمرُم٤مح سمـ طمٙمٞمؿ سمـ ٟمٗمر ُمِمٝمقر شمقرم ذم أي٤مم يزيد سمـ قمٌد اعمٚمؽ إُمقي   ()

.   4/247:وهق ُمـ ؿمقاهد اًمٙمت٤مب,   1/107يٜمٔمر ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م: اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٙم٤مُمؾ   ()

.  (رزب) , اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿشرضُمٌؾ إْرَزبٌّ ىَمِّمػٌم هَمٚمٞمٌظ ؿَمِديدٌ »    ()

.  (ىمحؾ), ًم٤ًمن اًمٕمرب شرضمؾ إٟم٘محؾ واُمرأة إٟم٘محٚم٦م سمٙمن اهلٛمزة خمٚم٘م٤من ُمـ اًمٙمؼم واهلرم»   ()

.  (ًمٕم٥م), ًم٤ًمن اًمٕمربيمثػم اًمٚمٕم٥م   ()

, وظمص سمٕمْمٝمؿ سمف اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل يٙمقن اًم٘مٛمر ومٞمٝم٤م ُمـ أوهل٤م ُم٘مٛمرة: , وىمٞمؾإوحٞم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمن ُمْمٞمئ٦م ٓ همٞمؿ ومٞمٝم٤م.... ًمٞمٚم٦م    ()

.  (وح٤م)ًم٤ًمن اًمٕمرب. إمم آظمره٤م

..  (ٟم٩ٌم)ًم٤ًمن اًمٕمرب. ُمدرك ُمٜمتٗمخ: , أيقمجلم أٟمٌج٤من   ()

.  (رون)ًم٤ًمن اًمٕمرب . ش, ؿمديد احلر واًمٖمؿيقم أروٟم٤من و أروٟم٤مين»    ()

.  (وٝم٠م)شم٤مج اًمٕمروس . شٕهَن٤م َو٤مَه٠َمت اًمرضم٤مل....َوْٝمَٞم٤م سم٤مًم٘مٍم واعمّد اعمرَأة اًمتل مل يٜم٧ٌم صَمْدهُي٤م واًمتل مل حَتِْض »   ()
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 .  وضُمَراِئض , طُمَٓم٤مِئط:  ٟمحق , وُمَٕم٤مِئؾ .23

 .  وصٜم٤مع , وضم٤ٌمن,  مج٤مد:  وَمٕم٤مل .24

 .  , ودٌٓث , ووٜم٤مكٌ يمٜم٤مزٌ :  ومِٕم٤مل .25

 .  , وظمٗم٤مف , وـمقالٍ  ؿمج٤معٍ :  , ٟمحق وُمٕم٤مل .26

 .  , وُم٤مٌء وم٤مشمقرٌ , وؾمٞمٌؾ ضم٤مروفُم٤مء طم٤مـمقمٌ :  , ي٘م٤مل طم٤مـمقم:  , ومٜمحق وم٤مقُمقل .27

  ُم٤مٌء ؾمخ٤مظملمٌ :  , ىم٤مًمقا وهق ىمٚمٞمٌؾ ذم اًمٙمالم:  وُمٕم٤مقمٞمؾ .28

 .  ـم٤ٌمىم٤مء رضمٌؾ قمٞم٤مي٤مء:  , ىم٤مًمقا ,  وىمد ضم٤مء وصًٗم٤م ومٕم٤مٓء .29

 .  دواٌه :  ٟمحق,  واقمؾُف  .30

  .  وىمراؾمٞم٦م قمٗم٤مري٦م: وُمَٕم٤مًمِٞم٦م .31

 

 

 

ٖمػُم اًمَ٘مّمػُم ُِمٜم٤َّم ...طِمٌر طُمٓم٤مِئٌط سُمٓم٤مِئٌط َأي َوْخٌؿ و»   () .   (طمٓمط)شم٤مج اًمٕمروس. ش...احلُٓم٤مئُط َأْيًْم٤م اًمّمَّ

.   (ضمرض), ًم٤ًمن اًمٕمربشمجؾ ضمرائض وهق إيمقل اًمِمديد اًم٘مّمؾ سم٠مٟمٞم٤مسمف اًمِمجر»: ي٘م٤مل   ()

.  (مجد), مجٝمرة اًمٚمٖم٦مشؾمٜم٦م مج٤مد ٓ ُمٓمر ومٞمٝم٤م وٟم٤مىم٦م مج٤مد ٓ ًمٌـ هل٤م»: ي٘م٤مل   ()

٦ٌَمٌ ٟم٤مىم٦ٌم يِمٜم٤مٌز وضم٤مرَي٦ٌم يِمٜم٤مُز يمِٙمت٤مٍب يمثػمُة  اًمٚمحؿ»   () .  (يمٜمز)شم٤مج اًمٕمروس . ش, ُُمْٙمَتٜمَِزُة اًمٚمَّحؿ ُصٚم

.  3/103 (وٜمؽ)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرش, وي٘م٤مل ًمٚمذيمر وإٟمثك سمٖمػم ه٤مءاًمْمٜم٤مك سم٤مًمٙمن اعمٙمتٜمز اًمٚمحؿ»   ()

.  (دًم٨م)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شٟم٤مىم٦م دٓث أي هيٕم٦م»: ي٘م٤مل   ()

.  (طمٓمؿ)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شُم٤مء طم٤مـمقم ُمرىء»   ()

.  (ضمرف)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شؾمٞمؾ ضمراف و ضم٤مروف جيرف ُم٤م ُمر سمف ُمـ يمثرشمف يذه٥م سمٙمؾ رء»   ()

.  (ومؽم)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شُم٤مء وم٤مشمر سملم احل٤مر واًم٤ٌمرد»   ()

, , اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدياًمٕملم. ش, وُمٓمر ؾمخ٤مظملم ضم٤مء ذم طمر اًم٘مٞمظـمٕم٤مم ؾمخ٤مظملم أي ىمدم إًمٞمؽ طم٤مرا»    ()

.  (ؾمخـ) دار وُمٙمت٦ٌم اهلالل,, إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائلُمٝمدي اعمخزوُمل: حت٘مٞمؼ

.  (قمٞمل)شم٤مج اًمٕمروس . شقَمِٞملٌّ قم٤مضِمزٌ : , َأْي (َزْوضمل قَمٞم٤مي٤مءُ ): رضُمٌؾ قَمٞم٤مي٤مُء وُمٜمف طمدي٨ُم ُأمِّ َزْرع»: ي٘م٤مُل    ()

.   6/294(ـمٌؼ), , ٓسمـ ؾمٞمدهاعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ. شهق اًمذي ٓ يٜمٙمح: , وىمٞمؾرضمؾ ـم٤ٌمىم٤مء أمحؼ»: ي٘م٤مل   ()

.  (ده)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمدواه اعم٤ميض اًمِمديد»   ()

.  (قمٗمر)ًم٤ًمن اًمٕمرب . "قمٗم٤مري٦م و قمٗمري٧م و قمٗمرٟمك ؿمديد ىمقي"   ()

.  (ىمرس)وًم٤ًمن اًمٕمرب  (ىمرس) , ٓسمـ ؾمٞمدهاعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ. شُمٚمؽ ىمراؾمٞم٦م ضمٚمٞمؾ»    ()
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 . , واهل٤مء ٓزُم٦م ًمٗمٕم٤مًمٞم٦م (), وطمزاسمٞم٦مٍ  ()اًمٕم٤ٌمىمٞم٦م:  , ٟمحق ومٕم٤مًمٞم٦م .32

 .  سم٤مةٌ كٟم٤مىم٦ٌم طمٚم٤ٌمٌة ر:  وهلؿق  ٟمحق, وَمْٕمالة .33

 .  اُمرأٍة ؾمٕمالٍة ورضمٍؾ قمزه٤مةٍ :  , ٟمحق ومِٕمالٌة سم٤مهل٤مء صٗم٦م .34

 .  , وقمٓمِمك قمؼمى:  وَمْٕمغَم  .35

 .  , وأٟمثك طمٌغم:  , ٟمحق وُمٕمغم .36

 , وُمرـمك , وسمِمٙمك مجزى:  وَمَٕمغَم  .37

 .  , ومحراء , وصٗمراء , وؾمقداء ظمياء:  , ٟمحق وَمْٕمالء .38

 .  واًمٜمٗم٤ًمء,  اًمٕمنماء:  ٟمحق , قَمالءُف  .39

٤مل .40  .  يمرام , قمقار , طم٤ًمن:  ٟمحق , وُمٕمَّ

 .  , واًمِمٌٕم٤من , واًمٕمٓمِم٤من اًمري٤من:   ٟمحق, وَمْٕمالن .41

 

 

 

 

   

   

.  1/97هتذي٥م اًمٚمٖم٦م. شاًمٕم٤مزُف قمـ اًمٚمَّٝمق.... رضمٌؾ قِمزه٤مٌة »   ()

ى سم٤ميِمَٞم٦مٌ »   () .  (قمؼم)شم٤مج اًمٕمروس . شقَملْمٌ قَمؼْمَ

.  (مجز)شم٤مج اًمٕمروس . شمح٤مٌر مَجََزى حمّريم٦ًم َوصّم٤مٌب هيعٌ »: ي٘م٤مل   ()

حمٛمد سمـ : , شم٠مًمٞمػاًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط. شاُمرأة سمِمٙمك اًمٞمديـ واًمٕمٛمؾ يمجٛمزى ظمٗمٞمٗم٦م هيٕم٦م وٟم٤مىم٦م سمِمٙمك»: ي٘م٤مل   ()

.  (سمِمؽ)سمػموت -, ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي

قَم٦ُم اعمٌَْمِ واًمَٕمْدوِ »: وي٘م٤مل   () يٌع ويَمذًمَِؽ اًمٜم٤َّمىَم٦ُم واعمُُروُط ُهْ .  (ُمرط)شم٤مج اًمٕمروس . شوَمَرٌس َُمَرـَمك يمَجَٛمَزى َهِ

, وسمٕمدُم٤م شمْمُع ٓ , صمؿ ٓ يزال ذًمؽ اؾمَٛمٝم٤م طمتَّك شَمَْمعَ إذا سمٚمٖم٧م اًمٜم٤مىم٦ُم ذم محٚمٝم٤م قمنمَة أؿمٝمٍر ومٝمل قُمنَماء»: وي٘م٤مل   ()

.  (قمنم)هتذي٥م اًمٚمٖم٦م . شيزايُٚمٝم٤م

.  (طمًـ)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط . شي٘م٤مل رضمؾ طم٤ًمن يمثػم احلًـ»    ()

.  (قمقر)مجٝمرة اًمٚمٖم٦م . "رضمؾ قُمّقار وٕمٞمػ"   ()

.  (يمرم)اًمٕملم . شرضمؾ يمرام أي يمريؿ»    ()



 

 

152 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 .  , واًمزومٞم٤من , واًم٘مٓمقان اًمّمٛمٞم٤من:  , ٟمحق وَمَٕمالن .42

 .  , ومخّم٤من قمري٤من:  ٟمحق ,وُمٕمالن .43

 .  ودرواسٍ ,  وىمرواٍح ,  ضمٚمقاخٍ :  ٟمحق , قْمقالِف  .44

 .  , واًم٘مٞم٤مم , واًمٖمٞمداق اًمٌٞمٓم٤مر:  , ٟمحق وَمْٞمٕم٤مل .45

 .    ٟمٕم٧ٌم , ىمٜمٕم٤مسٍ :  , ٟمحق ومِٜمْٕم٤مل .46

 .  ٟمٕم٧ٌم  ومرٟم٤مس:  , ٟمحق ومِْٕمٜم٤مل .47

 .  , واًمنٟمدى , واًمًٌٜمدى احلٌٜمٓمك:  ٟمحق,  وَمَٕمٜمغْم .48

 

ِـّ َأو اًمذي َيٜمّْمِٛمل قمغم اًمٜم٤مِس سم٤مََٕذى»   () ًِّ ديُد اعمُْحَتٜمِؽ اًم ضم٤مِل اًمِمَّ َٛمٞم٤مُن ُمـ اًمرِّ ـُ إقمرايب,  اًمّمَّ  هق اجلَِريُء قمغم :وىم٤مَل اسم

.  (صٛمل)شم٤مج اًمٕمروس . شاعمٕم٤مِِص 

.  (ىمٓمق)هتذي٥م اًمٚمٖم٦م . شاًمَ٘مْٓمُق شم٘م٤مُرب اخْلَْٓمق ُِمـ اًمٜمَِّم٤مط وىمد ىَمٓم٤م يْ٘مٓمق وهق رضُمٌؾ ىَمَٓمقان»   ()

يم٦ًم اعمرَأُة اًم٘مّمػَمةُ »    () وَمٞم٤مُن حمرَّ .  (زرم)شم٤مج اًمٕمروس . شاًمزَّ

.  شوىمٞمؾ اجلْٚمقاُخ ُم٤م سم٤مَن ُمـ اًمّٓمريؼ وَوَوَح ,   ضَمْقٌف ضِمْٚمَقاٌخ واؾمعٌ »: ي٘م٤مل   ()

.  (ضمٚمخ), شم٤مج اًمٕمروس (ضمقف)هتذي٥م اًمٚمٖم٦م : يٜمٔمر

.  (ىمرح ), , ٓسمـ ؾمٞمدهاعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ. شٟم٤مىم٦م ىمرواح ـمقيٚم٦م اًم٘مقائؿ»: ي٘م٤مل   ()

ـَ اًمِٙماَلِب »: ي٘م٤مل   () ْأِس ُِم ْرَواُس اًمَٙمٌػُِم اًمرَّ ْرَواُس , يمذا ذم اًمتَّْٝمِذي٥ماًمدِّ ًُمقُل اًمَٖمِٚمٞمُظ اًمُٕمٜمُِؼ : , واًمدِّ , وىم٤مل اجلََٛمُؾ اًمذَّ

اءُ  َراِوُس : اًمَٗمرَّ ْرَواُس , َواطِمُدَه٤م ِدْرَواٌس , اًمِٕمَٔم٤مُم ُِمـ اإِلسمؾاًمدَّ َج٤مُع اًمَٖمِٚمٞمُظ اًمُٕمٜمُِؼ : , واًمدِّ ْرَواُس اًمِمُّ إؾََمُد : , واًمدِّ

ْأسِ : , وىمٞمؾ, وهق اًمَٕمٔمِٞمُؿ َأيًْم٤ماًمَٖمِٚمٞمظُ  ِديدُ : , وىمٞمؾهق اًمَٕمٔمِٞمُؿ اًمرَّ .  (درس)شم٤مج اًمٕمروس . شاًمِمَّ

ٌَْٓمرُ »   () ٌَْٞمٓم٤مر سَمْٞمٓم٤مًرا: اًم .  (سمٓمر)هتذي٥م اًمٚمٖم٦م . شاًمِمؼُّ وسمف ؾُمّٛمَل اًم

 »: ي٘م٤مل   ()
ٍ
ٜم٦َم سمَٖمػْم ه٤مء ًّ  وقمْٞمٌش : , وىم٤مل أسمق قمْٛمروُم٤مٌء هَمْٞمداٌق هَمزيٌر وقم٤مم هَمْٞمداٌق خُمِّم٥م ويمذًمؽ اًم

ِ
همْٞم٨ٌم همٞمداٌق يمثػُم اعم٤مء

.  (همدق)شم٤مج اًمٕمروس . شهمْٞمَدٌق وهَمْٞمداٌق واؾمع خُمِّم٥ٌم 

.  (ىمقم)ًم٤ًمن اًمٕمرب : ,  يٜمٔمرأي اًم٘م٤مئؿ اعمتٛمًؽ سمديٜمف- اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمديـ: ي٘م٤مل   ()

ْخؿُ    () ـَ اإِلسمِؾ اًمَٕمٔمِٞمُؿ اًمْمَّ ِديُد اعمَٜمِٞمُع ج : , واًمِ٘مٜمْٕم٤مُس ٟم٤مىَم٦ٌم ىِمٜمَْٕم٤مٌس ـَمِقيَٚم٦ٌم قَمٔمِٞمَٛم٦ٌم ؾَمٜمِٛم٦مٌ : , وُيَ٘م٤ملهق ُِم اًمرضُمُؾ اًمِمَّ

.  (ىمٜمٕمس)شم٤مج اًمٕمروس . شىَمٜم٤مقِمٞمُس 

٤مري: واًمِٗمْرٟم٤مُس »   () .  شاًمٖمٚمٞمظ اًمرىم٦ٌم: , وىمٞمؾإؾمد اًمْمَّ

.  (ومرٟمس ), هتذي٥م اًمٚمٖم٦م (ومرٟمس)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر

.  (طمٌط)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شىمّمػم ؾمٛملم وخؿ اًمٌٓمـ... طمٌٜمٓمك »   ()

ٌَٜمَْتك»  () ٌَٜمَْدى وؾَم  ؾَم
ٍ
ٌَْقُة اجلَِريئ٦مُ : , وىمٞمؾويمؾُّ ضَمِريء درِ : , وىمٞمؾهل اًمٚمَّ .  (ؾمٌد)شم٤مج اًمٕمروس . شهل اًمٜم٤ّمىم٦ُم اجلَِريئ٦ُم اًمّمَّ

.     4/323, ًمًٞمٌقيفاًمٙمت٤مب. شوهق اجلريء وإٟمام هق ُمـ اًمند ٕٟمف يٛميض ىمدًُم٤م: اًمنٟمدي»    ()
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 . ىنقمٗمر:  , ىم٤مًمقا , وهق ىمٚمٞمؾ وَمَٕمْٚمٜمَك .49

 .   اًمٙمٛمرى:  , ٟمحق ومِِٕمغمَّ  .50

 .  نٟمام, وهل يمٞمذسم٤من:  ىمقهلؿ , ٟمحق وَمْٞمُٕمالن .51

 .انح, واًمتل اهلٞم٤ٌمن:  وَمْٞمَٕمالن .52

 .  , واخلري٤من اًمٕمٜمٔمٞم٤من:  , ٟمحق ومِْٕمِٚمٞم٤من .53

ن .54  .  , واجلٚم٤ٌمن قمٛمدان:  , ٟمحق وُمُٕمالَّ

 .  ضمرسمٞم٤مء:  , ٟمحق ومِْٕمِٚمٞم٤مء .55

 .  اًمنـمراط:  , ٟمحق ومِِٕمْٚمٕم٤مل .56

 

 

 

 

.  (قمٗمر)اًمٕملم . شأؾمد قمٗمرٟمك وًمٌقءة قمٗمرٟم٤مة وهل اًمِمديدة»   ()

.  (يمٛمر), مجٝمرة اًمٚمٖم٦م (يمٛمر)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شرضمؾ يِمِٛمّرى ىمّمػم»   ()

.  (يمذب)مجٝمرة اًمٚمٖم٦م . شرضمؾ يمٞمذسم٤من يمذاب»    ()

 (هٜمؿ) ًم٤ًمن اًمٕمرب"ًمٚمرضمؾ اًمْمٕمٞمػ هٜمٛم٦م و اهلٞمٜمؿ و اهلٞمٜمٛم٦م و اهلٞمٜم٤مم و اهلٞمٜمقم و اهلٞمٜمامن: ي٘م٤مل"   ()

ًم٤ًمن . شهٞم٤ٌمن ىم٤مل صمٕمٚم٥م اهلٞم٤ٌمن اًمذي هي٤مب وم٢مذا يم٤من ذًمؽ يم٤من اهلٞم٤ٌمن ذم ُمٕمٜمك اعمٗمٕمقل.....إذا مت٤ميؾ ... رضمؾ هٞم٤ٌمن »   ()

.  سمتٍمف (هٞم٥م)اًمٕمرب 

و ومرس شمٞمح٤من ..رضمؾ شمٞمح٤من يتٕمرض ًمٙمؾ ُمٙمرُم٦م وأُمر ؿمديد: , وىم٤مل إزهرياًمتٞمح٤من اًمٓمقيؾ: ىم٤مل أسمق اهلٞمثؿ»   ()

.  (شمٞمح)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شؿمديد اجلري

.  (قمٜمظ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمٕمٜمٔمٞم٤من اًمنمير اعمتًٛمع اًمٌذي اًمٗمح٤مش»   ()

.  (ظمر)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط . شاجل٤ٌمن: اخلري٤من»   ()

.  (قمٛمد)مجٝمرة اًمٚمٖم٦م . شرضمؾ قُمُٛمّدان وقُمُٛمّداين إذا يم٤من ـمقياًل »: ي٘م٤مل   ()

٤ٌَّمن سمٗم٧م»: ي٘م٤مل   () ٤ٌَّمن سمْمّؿ اجلٞمؿ واًمالم وشمِمديد اعمقطمدة وضَمَٚم ٦ٌٍَم   َأي ِصَٞم٤مححَرضُمٌؾ ضُمُٚم . شمه٤م ُمع شمِمديد اعمقطمدة ُذو ضَمَٚم

.  (ضمٚم٥م)شم٤مج اًمٕمروس 

 ؿَمْٛم٠َمٌل سَم٤مِرَدٌة »   ()
ِ
ِٕمٞمُػ ....اجِلْرسمَِٞم٤مء ضُمُؾ اًمْمَّ .  (ضمرب)شم٤مج اًمٕمروس . شَأيًْم٤م اًمرَّ

, وشم٤مج (هط)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شوهق اًمذي يٙمثر ُمـ سمٚمع اًمٓمٕم٤مم..اًمنـمراط ومٕمٚمٕم٤مل ُمـ اًمنط اًمذي هق اًمٌٚمع »   ()

.  (هط)اًمٕمروس
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 .  اءح, واعمِمٞمق  اعمٕمٚمقضم٤مء:  , ٟمحق َُمْٗمُٕمقٓء .57

 .ُمٙمقرى:  , ىم٤مًمقا , وهق ىمٚمٞمؾ َُمْٗمَٕمغمَّ  .58

 ., واًمػمىمقع , واًمٞمخْمقر اًمٞمحٛمقم:  , ٟمحق َيٗمٕمقل .59

 يٚمٜمدد:َيَٗمٜمْٕمَؾ  .60

.   , ُمـ ظمٗم٘م٤من اًمريح اًمنيٕم٦م:  , واخلٞمٗمؼ , واًمّمػمف اًمْمٞمٖمؿ:  , ٟمحق وَمْٞمَٕمؾ .61

   :  راضمز, ىم٤مل ال , وديٛمقمٍ  , وىمٞمقمٍ  قمٞمثقمٍ :  , ٟمحق وَمْٞمُٕمقل .62

٦ٌم َدْيُٛمقمُ  يِّ  ىمد قَمَرَو٧ْم َدوِّ

 .  , وصٞمٝمؿٌ  طمٞمٗمٌس :  ومَِٞمْٕمؾ , ىم٤مًمقا .63

 

ًم٤ًمن : يٜمٔمر. , واًمٕمٚم٩م اًمرضمؾ اًمِمديد اًمٖمٚمٞمظممدود اؾمؿ ًمٚمجٛمع جيري جمرى اًمّمٗم٦م قمٜمد ؾمٞمٌقيف: ُمٕمٚمقضم٤مء   ()

.  (قمٚم٩م)اًمٕمرب

.  (ؿمٞمح)خمت٤مر اًمّمح٤مح شاعمِمٞمقطم٤مء سم٤معمد وؾمٙمقن اًمِملم إرض اًمتل شمٜم٧ٌم اًمِمٞمح»   ()

ى وَُمْٙمَقرٌّ سمتِمديد اًمراء وشُمَثٚم٨َّم ومٞمٝمام وهق َُمْٗمَٕمغمَّ سمتِمديد اًمالم ٕنَّ وُمْٕمَٚمغمَّ مل دمْئ وىمد حُتَذف إًمػ : ي٘م٤مل»   () رضمٌؾ َُمْٙمَقرَّ

.  (يمقر)شم٤مج اًمٕمروس . ش إظمػم قمـ يُمراع ىم٤مل وٓ َٟمٔمػم ًمف أي وم٤مطِمٌش ُِمْٙمث٤مٌر قمـ يُمراع أو ىَمّمػٌم قَمريضَورٌّ ومُٞم٘م٤مل ُِمْؽ 

.  (محؿ)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ . شاًمدظم٤من إؾمقد: اًمٞمحٛمقم»   ()

.  (ظمي)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمٞمخْمقر إظمي»   ()

.  (رىمع)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شضمقع يرىمقع ؿمديد»   ()

ِديد اخلُُّمقُم٦م"ي٘م٤مل رضمؾ يٚمٜمدد  () .  (ًمدد) شم٤مج اًمٕمروس " َأي اًمِمَّ

.  (وٖمؿ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمْمٞمٖمؿ اًمذي يٕمض واًمٞم٤مء زائدة»   ()

.  (سف)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شاًمّمػمف واًمّمػمذم اعمحت٤مل اعمت٘مٚم٥م ذم أُمقره اعمتٍمف ذم إُمقر اعمجرب»   ()

 ومَجٌَؾ قَمْٞمثقٌم َوْخٌؿ ؿَمِديدٌ »   ()
ٍ
ء ِديُد ُمـ يُمؾِّ َرْ ْخُؿ اًمِمَّ .  (قمثؿ)شم٤مج اًمٕمروس . شاًمَٕمْٞمثقُم اًمْمَّ

ُؾ سم٤ِمُْٕمِر وأيًْم٤م يَمثػُِم اًمِ٘مَٞم٤مِم سم٤ِمًمٚمَّْٞمؾِ »   () اُم اعمَُتَٙمٗمِّ .  (ىمقم)شم٤مج اًمٕمروس . شىَمٞمُّقٌم واًمَ٘مقَّ

.  (دُمؿ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمديٛمقم و اًمديٛمقُم٦م اًمٗمالة اًمقاؾمٕم٦م»   ()

.  مل ُيٕمرف ىم٤مئٚمف   ()

, إصٛمٕمل إذا يم٤من ُمع اًم٘مٍم ؾمٛمـ ىمٞمؾ رضمؾ ًمئٞمؿ اخلٚم٘م٦م ىمّمػم وخؿ ٓظمػم قمٜمده: , وىمٞمؾىمّمػم ؾمٛملم»   ()

.  (طمٗمس)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شطمٞمٗمس

ًم٤ًمن . شهق اًم٘مّمػم: , وىمٞمؾهق اجلٞمد اًمٌْمٕم٦م: , وىمٞمؾهق اًمٕمٔمٞمؿ اًمٖمٚمٞمظ: , وىمٞمؾاًمّمٞمٝمؿ اًمذي يرومع رأؾمف»   ()

.  (صٝمؿ)اًمٕمرب 
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 .  , وقمريٌػ  , وفمريٌػ  , وؿمديدٌ  ؾمٕمٞمدٌ :  ٟمحق,  وَمِٕمٞمؾ .64

 .  ـمقيؾ:  , أي رضمٌؾ ـمريؿٌ :  هلؿىمق ٟمحق,  ومِْٕمَٞمؾ .65

 .  , وهق ىمٚمٞمؾ ظمٗمٞمدد:  , ٟمحق وَمَٕمْٞمَٚمؾ .66

 .  , واهلٌٞمغ هٌٞمخ:  , ٟمحق وَمَٕمٞمَّؾ .67

 .  , وهق صٗم٦م ظمٗمٞمٗمد:  , ٟمحق وَمَٕمْٞمَٕمؾ .68

 .  قمذيقط:  , ٟمحق هق ىمٚمٞمؾ:  ومِْٕمَٞمْقل .69

 .  , واًمٕمٗمري٦م اًمزسمٜمٞم٦م:  , ٟمحق ومِْٕمِٚمٞم٦م .70

ٞمؾ .71    .وومًٞمؼ,  ذي٥م : ومِٕمِّ

ٞمؾ .72 . يمقيم٥ٌم دريءٌ :  وُمٕمِّ

 .  طــريــ, واًمس , واًمًٙمٞم٧م اًمزُمٞمؾ:  ٟمحـق,  لْــي ــعَّ ـُــف .73

 

 

قمتفهق اًمٓمقيُؾ اًم٤ًمىَملْم : , وىمٞمؾاًمٔمَِّٚمٞمُؿ اخلَِٗمٞمُػ : اخلََٗمْٞمَددُ »   () َل سمف ًمُنْ .  ش, وإِٟمام ؾُمٛمِّ

.  (ظمٗمد)شم٤مج اًمٕمروس 

.  (هٌخ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شإمحؼ اعمًؽمظمل: اهلٌٞمخ»   ()

.  (هٌغ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شواُمرأة هٌٞمٖم٦م و هٌٞمغ وم٤مضمرة»   ()

يعُ : واخلََٗمْٞمَٗمدُ »   () ِ .  (ظمٗمد)شم٤مج اًمٕمروس . شاًمنَّ

.  (قمذط)اًمٕملم . شاًمذي إذا أشمك أهٚمف أسمدى: اًمٕمذيقط»   ()

.  شاًمِمديد: اًمزسمٜمٞم٦م: , وىمٞمؾيمؾ ُمتٛمرد ُمـ اجلـ واإلٟمس: اًمزسمٜمٞم٦م»   ()

.  (زسمـ), ًم٤ًمن اًمٕمرب: يٜمٔمر

.  (قمٗمر)اًمٕملم. شوؿمٞمٓم٤من قمٗمري٦م وقمٗمري٧م وهؿ اًمٕمٗم٤مري٦م واًمٕمٗم٤مري٧م وهق اًمٔمريػ اًمٙمٞمس»   ()

.  (ذب)ًم٤ًمن اًمٕمرب"ؿم٤مرب و ذوب و ذاب و ذي٥م ُمقًمع سم٤مًمنماب"   ()

.  (ومًؼ)ًم٤ًمن اًمٕمرب"رضمؾ وم٤مؾمؼ ومًٞمؼ و ومًؼ دائؿ اًمٗمًؼ "   ()

.   (درر)خمت٤مر اًمّمح٤مح . شاًمث٤مىم٥م اعميضء ٟم٥ًم إمم اًمدر ًمٌٞم٤موف: اًمٙمقيم٥م اًمدري»   ()

.  , و اًمداسم٦ماًمرديػ قمغم اًمٌٕمػم: اًمزُمٞمؾ   ()

.  (زُمؾ), اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط(زُمؾ)ًم٤ًمن اًمٕمرب: ويٜمٔمر

.  (ؾمٙم٧م)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمًٙمٞم٧م سم٤مًمتِمديد واًمتخٗمٞمػ اًمذي جيلء ذم آظمر احلٚم٦ٌم آظمر اخلٞمؾ: اًمًٙمٞم٧م»   ()

.  (هط)ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر. شإصؾ ومٞمف اًمذي يًؽمط يمؾ رء يٌتٚمٕمف»   ()



 

 

156 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 

 .  , وحمْمػمٍ  , وُمًٙملمٌ  ُمٜمٓمٞمٌؼ :  ٟمحق,  ُِمْٗمِٕمٞمؾ .74

 .  , وؿمٛمٚمٞمٌؾ  , وصٜمديدٌ  صٝمٛمٞمؿٌ :  ٟمحق,  ومِْٕمِٚمٞمؾٍ  .75

 .  , وهق صٗم٦م قمٗمري٧م:  , ٟمحق ومِْٕمِٚمٞم٧ٍم  .76

 .  صٛمٙمٞمٌؽ :  ٟمحق,  وَمَٕمِٚمٞمؾٍ  .77

 . , وظمٜمِمٚمٞمؾ , وهق صٗم٦م ظمٜمٗم٘مٞمٌؼ :  , ىم٤مًمقا وهق ىمٚمٞمؾ:  وَمٜمَْٕمِٚمٞمؾ .78

 .  , ومه٤م صٗم٦م , وقمٜمٌس قمٜمًؾ:  , ىم٤مًمقا وَمٜمَْٕمؾ .79

اجلٛمؾ اًمٖمٚمٞمظ :  , واًمٙمٜمدأو , وىمٜمدأوٌ  , وؾمٜمدأوٌ  , ويمٜمدأوٌ  طمٜمٔم٠موٌ :  , ىم٤مًمقا ومِٜمَْٕمْٚمق .80

 .  اًمِمديد

 

 

 

.  (ٟمٓمؼ)اًمٕملم . شٟمٓمؼ اًمٜم٤مـمؼ يٜمٓمؼ ٟمٓم٘م٤م وهق ُمٜمٓمٞمؼ سمٚمٞمغ»   ()

.  (ؾمٙمـ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمذي ٓ رء ًمف يٙمٗمل قمٞم٤مًمف...اعمًٙملم »   ()

 ًمأُلٟمَثك إِذا يم٤من ؿَمِديَد احلُْيِ وهق اًمَٕمْدوُ »: ي٘م٤مل   ()
ٍ
.  (طمي)شم٤مج اًمٕمروس. شوَمرٌس حِمِْْمػٌم وحِمَْْم٤مٌر سمٖمػم ه٤مء

ًم٤ًمن اًمٕمرب .   شاخل٤مًمص ذم اخلػم واًمنم: , واًمّمٝمٛمٞمؿ, وُمـ اإلسمؾ اًمٙمريؿاًمًٞمد اًمنميػ ُمـ اًمٜم٤مس: اًمّمٝمٛمٞمؿ»   ()

.  (صٝمؿ)

.  (صٜمد)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شويمؾ قمٔمٞمؿ هم٤مًم٥م صٜمديد»   ()

.  (ؿمٛمؾ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شهيع: مجؾ ؿمٛمؾ وؿمٛمالل و ؿمٛمٚمٞمؾ»   ()

َٛمِٙمٞمُؽ »   () .  (صٛمؽ)شم٤مج اًمٕمروس شإمَحُؼ اًمَٕمِجُؾ إمِم اًمنّمِّ : اًمّمَّ

.  (ظمٗمؼ)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ . شهيٕم٦م ضمريئ٦م واخلَٜمَْٗمؼ واخلَٜمَْٗمِ٘مٞمُؼ اًمداهٞم٦م: واُمرأة ظَمٜمَْٗم٘مٞمٌؼ »   ()

ٜم٦ٌَّم وومٞمٝم٤م سَمِ٘مٞم٦ٌَّم وىمد ظَمٜمَِْمَٚم٧ْم وٟم٤مىَم٦ٌم ظَمٜمَِْمِٚمٞمٌؾ سم٤مِزٌل : اخلَٜمَِْمِٚمٞمُؾ »   () ًِ ُـّ ُِمـ اًمٜم٤مِس واإلسمِِؾ وقَمُجقٌز ظَمٜمَِْمِٚمٞمَٚم٦ٌم ُم
ًِ : , وىمٞمؾاعمُ

ًة صُمالصمًِٞم٤م ًة ُرسَم٤مقِمٞم٤ًّم وُمرَّ ٌَقيف ظَمٜمَِْمِٚمٞماًل َُمرَّ .  (ظمٜمِمؾ)شم٤مج اًمٕمروس. شـَمِقيَٚم٦م ضَمٕمؾ ؾِمٞم

 (قمًؾ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمٕمٜمًؾ اًمٜم٤مىم٦م اًم٘مقي٦م اًمنيٕم٦م»: وىمٞمؾ. شقمٜمًؾ ومٜمٕمؾ ُمـ اًمٕمًالن اًمذي هق قمدو اًمذئ٥م»   ()

.  (قمٜمًؾ)و

ٌُقٌس »   () ٌََس َٕٟمَّف قَم َل إؾََمُد اًمَٕمٜمْ ٌُقس...  ؾُمٛمِّ .  (قمٜمٌس)شم٤مج اًمٕمروس . شوَمٜمَْٕمٌؾ ُمـ اًمُٕم

.  (طمٔم٠م)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شرضمؾ طمٜمٔم٠مو ىمّمػم»   ()
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ـٌ :  , ىم٤مًمقا قْمَٚمـَف  .81 ـٌ  رقمِم ـٌ  , ووٞمٗم  .  , وقمٚمج

 .  هذا رضمؾ ظمٚمٗمٜم٦م:  ي٘م٤مل , ظمٚمٗمٜم٦م:  ٟمحق , ومَِٕمٚمـْ .82

 .  , وقمٗمٜمج٩ٍم  وٗمٜمدد:  , ٟمحق وَمَٕمٜمَْٚمؾٍ  .83

 .  صٗم٦م وهق,  ًمٚمِمديد قمرٟمدٌ :  ىم٤مًمقا,  ىمٚمٞمؾ وهق:  وُمُٕمٜمْؾٍ  .84

 . ومجٕمٚمف وصًٗم٤م أُمٌر شمرشم٥ٌم :  , ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ شُمْٗمَٕمؾ .85

 .  حتٚم٦ٌٌم صٗم٦م:ةشُمْٗمَٕمؾ .86

 .  صٗم٦م وهل اًمتحٚم٦ٌم:  ىم٤مًمقا , ىمٚمٞمؾ وهق , ةشُمْٗمُٕمؾ .87

 .  شمِْرقِمٞم٦َّمٌ  ىم٤مًمقا , اًمٙمالم ذم ىمٚمٞمٌؾ  وهقصٗم٦م  , شمِْٗمِٕمٞمٚم٦م .88

.    صٗم٦م وهل , شمٚمد ومل حتؾ اًمتل اًمٖمزيرة وهل,  حتٚم٦ٌمٌ :  ىم٤مًمقا,  ىمٚمٞمؾ وهق , شمِْٗمِٕمٚم٦م .89

.   صٗم٦م وهل , حتٚم٦ٌمٌ :  ىم٤مًمقا , شمِْٗمَٕمٚم٦م .90

 وهل , شمرسمقٌت  وٟم٤مىم٦مٌ  , ظمٚمٌقٌت  رضمٌؾ :  ىم٤مًمقا : وصًٗم٤م ضم٤مء وىمد,  وَمَٕمُٚمقت .91

 

.  (رقمش)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ. شاًمرقمِمـ اعمرشمٕمش ٟمقٟمف زائدة ومجؾ رقمِمـ هيع»   ()

ْٞمِػ »   () ـُ اًمذي جَيِلُء ُمع اًمْمَّ ْٞمَٗم .  (وٗمـ)شم٤مج اًمٕمروس . شاًمْمَّ

.  (قمٚم٩م)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ . شٟم٤مىم٦م قمٚمجـ همٚمٞمٔم٦م صٚم٦ٌم»   ()

.  (ظمٚمػ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شي٘م٤مل ذم ظمٚمؼ ومالن ظمٚمٗمٜم٦م ُمثؾ دروم٦ًم أي اخلالف واًمٜمقن زائدة وذًمؽ إذا يم٤من خم٤مًمًٗم٤م»   ()

ظِمَٞم٦ُم اًمٚمَّْحِؿ ورضُمٌؾ َوَٗمٜمَْدٌد يَمثػُِم اًمٚمَّْحِؿ صَمِ٘مٞمٌؾ ُمع مُحٍْؼ »   () ؽَمْ ًْ  َوْخَٛم٦ُم اخل٤مِسِة ُُم
ٍ
شم٤مج اًمٕمروس . شواُمرَأٌة َوَٗمٜمَْدٌد سمٖمػم ه٤مء

.  (وٗمٜمد)

ٜم٦ُّم وىمٞمؾ»   () ًِ ْخَٛم٦ُم اعمُ يٕم٦مُ : اًمَٕمَٗمٜمَْج٩ُم َأيًْم٤م اًمٜم٤ّمىم٦م ُاًمْمَّ .  (قمٗم٩م)شم٤مج اًمٕمروس . شهل اًمنَّ

.  (قمرد)شم٤مج اًمٕمروس . شَوشَمٌر قُمُرْٟمٌد َأي هَمِٚمٞمظٌ »   ()

.   (رشم٥م)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شوأُمر شُمْرشَم٥م قمغم شمٗمٕمؾ سمْمؿ اًمت٤مء وومتح اًمٕملم أي صم٤مسم٧م»   ()

.  (طمٚم٥م)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ. شوؿم٤مة حتٚم٦ٌم وحتٚم٦ٌم وحتٚم٦ٌم إذا ظمرج ُمـ ضقمٝم٤م رء ىمٌؾ أن يٜمزى قمٚمٞمٝم٤م»   ()

, أسمقحمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم: شم٠مًمٞمػ,    أدب اًمٙم٤مشم٥م. شورضمؾ شمرقمٞم٦م وشمرقمٞم٦م ًمٚمذي جيٞمد رقمٞم٦م اإلسمؾ»   ()

, , ُمٍمُمٙمت٦ٌم اًمًٕم٤مدة: دار اًمٜمنم),  اًمديـ قمٌد احلٛمٞمديحمٛمد حمل: , حت٘مٞمؼ, اًمديٜمقري, اعمروزياًمًٙمقذم

.   (455) ص(4: , طم1963

.  (ظمٚم٥م)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شظمداع يمذاب...... رضمؾ ظمٚمٌقت  : ىمٞمؾ»   ()
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 .  اخلٞم٤مراًمٗم٤مره٦م

 .ُم٘مٜمع , ُمقمم: َُمْٗمٕمؾ .92

  . ُمٜمٙم٥م: َُمْٗمِٕمؾ .93

 .   ُمٓمٕمـ , ُمدقمس:  ٟمحق , ُِمْٗمَٕمؾ .94

 .  , وهق صٗم٦م ًمألزرق وإؾمت٦م , وؾمتٝمؿٌ  زرىمؿٌ :  , ىم٤مًمقا قْمُٚمؿُـف  .95

 . ًمٚمدرداء ودردمٍ  , واًمدىمٕم٤مء ًمٚمدًم٘م٤مء,  ودىمٕمؿٍ  , دًم٘مؿ:  ٟمحق , ومِْٕمِٚمؿٍ  .96

ُِٓمص:  ٟمحق , وُمِٕم٤مُِمؾ .97  .  اًمدُّ

 .  , وهقزب طمقُمؾ: وَمْققَمؾ , ٟمحق .98

 .  , وهق صٗم٦م (يمقأًمٌؾ :  : ىم٤مًمقا , وهق ىمٚمٞمؾ قْمَٚمؾوَ َف  .99

 . , وطمِمقرٌ  ضمٝمقرٌ :  قْمقلَف  .100

 

.  (ومم)شم٤مج اًمٕمروس ,  "اعمَْقمَم   اجل٤مُر واحلَٚمٞمُػ "   ()

.  (ىمٜمع)ًم٤ًمن اًمٕمرب"سمٗمتح اعمٞمؿ اًمٕمدل ُمـ اًمِمٝمقد ي٘م٤مل ومالن ؿم٤مهد ُم٘مٜمع أي رو٤م ي٘مٜمع سمف: اعم٘مٜمع "  ()

 (ٟمٙم٥م) ًم٤ًمن اًمٕمرب "اعمٜمٙم٥م اًمٕمريػ وىمٞمؾ قمقن اًمٕمريػ»    ()

.  (دقمس)هتذي٥م اًمٚمٖمف . شاًمٖمٚمٞمظ اًمِمديد: اعمِْدقَمس ُمـ اًمرُم٤مح»   ()

.  (ـمٕمـ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شيمثػم اًمٓمٕمـ ًمٚمٕمدو: رضمؾ ُمٓمٕمـ و ُمٓمٕم٤من»   ()

.  (زرق)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شإزرق اًمِمديد اًمزرق واعمرأة زرىمؿ: اًمزرىمؿ»   ()

.  (ؾمتف )ًم٤ًمن اًمٕمرب . ش, وي٘م٤مل ًمٚمقاؾمٕم٦م ُمـ اًمدسمر ؾمتٝم٤مءإذا يم٤من وخؿ آؾم٧م: رضمؾ ؾمتٝمؿ»   ()

.  (دًمؼ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شهرُم٦م وهل ُمـ اًمٜمقق اًمتل شمٙمنت أؾمٜم٤مهن٤م ومٝمل مت٩م اعم٤مء: اُمرأة دًم٘مؿ»   ()

ًم٤ًمن : يٜمٔمر. شاًمؽماب اًمدىمٞمؼ قمغم وضمف إرض: , اًمدىمٕم٤مء قم٤مُم٦م اًمؽماب وىمٞمؾاًمدىمٕمؿ سم٤مًمٙمن اًمدىمٕم٤مء اعمٞمؿ زائدة»   ()

.  (دىمع)اًمٕمرب

.  (دردم)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شا ُمرأة دردم شمذه٥م ودملء سم٤مًمٚمٞمؾ اجلقهري اًمدردم اًمٜم٤مىم٦م اعمًٜم٦م»   ()

.  (دعمص)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط . شاًمؼماق اًمٚمامع ي٘م٤مل ذه٥م دُٓمص: اًمدُٓمص»   ()

.  (محؾ )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط. شاًمًٞمؾ اًمّم٤مذم وُمـ يمؾ رء أوًمف: احلقُمؾ»   ()

.  (هزب)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط . شاًمٌٕمػم اًم٘مقي اجلري: اهلقزب»   ()

َٗمْرضَمٍؾ اًم٘مّمػم: اًمَٙمَقْأًَمُؾ »   () ًَ .  (يمقل)شم٤مج اًمٕمروس . شيَم

.  (ضمٝمر)شم٤مج اًمٕمروس . شرضمٌؾ ضَمْٝمَقٌر إِذا يم٤من ضَمِريًئ٤م ُُمْ٘مِدًُم٤م ُم٤موًٞم٤م: ي٘م٤مل»   ()

ـِ »   () ٌَْٓم .  (طمنم)شم٤مج اًمٕمروس . شوَرضمٌؾ طَمِْمَقٌر َوْخٌؿ قَمٔمِٞمُؿ اًم
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 .  , وقمٚمقدٌّ  قمثقلٌّ :  ٟمحق,  ومِْٕمقلٍّ  .101

 .  يمروس , قمــٓمــــقد:  ٟمـحـق , وَمـــَٕمـــــــقَّ ّل .102

 .   , وهمدودن , وىمٓمقـمك قمثقصمؾٍ :  , ٟمحق وَمَٕمْققَمؾ .103

ْقل .104 .    , وهوط ظمٜمقص:  ٟمحق,  ومِٕمَّ

قل .105 .   , وىمدوٌس  ؾمٌقٌح :  ٟمحق,  وَمٕمُّ

قل .106  ...  , ومه٤م صٗم٦م ؾمٌقٌح وىمدوٌس :  , ىم٤مًمقا وُمٕمُّ

 .  طمٚمٙمقك , هبٚمقل:  ٟمحق , وُمُٕمْٚمقل .107

 .  احلٚمٙمقك:  ٟمحق , وَمَٕمٚمقل .108

٩م:  , ٟمحق وُمٕمَّؾ .109 ُمَّ  . , واجل٠ٌم , واًمزُمؾ اًمزُّ

 

 

.  (قمثؾ)هتذي٥م اًمٚمٖم٦م . شإذا يم٤من قَمِٞمٞم٤ًّم: رضمؾ قِمْثَقّل ىِمْثَقّل »   ()

.  (قمٚمد)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط . شاًمٙمٌػم واًمًٞمد اًمرزيـ اًمقىمقر: واًمٕمٚمقد يم٘مثقل»   ()

.  (قمٓمد)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمٕمٓمقد اًمِمديد اًمِم٤مق ُمـ يمؾ رء وؾمٗمر قمٓمقد ؿم٤مق ؿمديد»   ()

هق اًمٕمٔمٞمؿ : , وىمٞمؾهق اًمٕمٔمٞمؿ اًمرأس واًمٙم٤مهؾ ُمع صالسم٦م: اًمٙمروس سمتِمديد اًمقاو اًمْمخؿ ُمـ يمؾ رء وىمٞمؾ»   ()

.  (يمرس)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمرأس وم٘مط

ٞمؿٌ : قَمَثْقصَمٌؾ »   () ًِ .  (قمثؾ).اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط. شَوْخٌؿ ضِم

 (يمٜمدر)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًم٘مٓمقـمك اًمذي يٛمٌم ُم٘مٓمقـمٞم٤م وهق ضب ُمـ اعمٌم هيع واًم٘مٓمقـمك أيْم٤م اًم٘مّمػم اًمرضمٚملم»   ()

.  (ىمٓم٠م)و

.  (همدن)شم٤مج اًمٕمروس . شيمثػٌم ُُمْٚمتػٌّ ـمقيٌؾ : ؿَمَٕمٌر هَمَدْوَدٌن وُُمْٖمَدْوِدنٌ »   ()

.  (ظمٜمص)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط . شاخلٜمقص يمجردطمؾ وًمد اخلٜمزير واًمّمٖمػم ُمـ يمؾ رء»   ()

 يٌَتِٚمُٕمف»    ()
ٍ
ط يمؾَّ رء ؽَمِ ًْ .  (هط)شم٤مج اًمٕمروس . شاًمَّذي َي

.  (هبؾ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمٕمزيز اجل٤مُمع ًمٙمؾ ظمػم قمـ اًمًػماذم و اًمٌٝمٚمقل احلٞمل اًمٙمريؿ: اًمٌٝمٚمقل»   ()

.  (طمٚمؽ)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شًمٚمِمديد اًمًقاد: طمٚمٙمقك»   ()

.  (طمٚمؽ)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شاحلٚمٙمقك سم٤مًمتحريؽ اًمِمديد اًمًقاد»   ()

.  (زُم٩م)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شرضمؾ زُم٩م وزُم٤مج وهق اخلٗمٞمػ اًمرضمٚملم: ي٘م٤مل»   ()

٤ٌَمنُ »   () ِٕمٞمُػ اجل ْٞمَٚم٦ُم اًمْمَّ ُمَّ ْٞمؾ واًمزُّ ُمَّ ُؾ واًمزُّ ُمَّ .  (زُمؾ)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ . شواًمزُّ

.  (ضم٠ٌم)ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م . شاجل٠ٌم ُم٘مّمقر ُمٝمٛمقز اجل٤ٌمن»   ()
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 .  ًم٦مومِعَّ قمغم دٟم٦ٌم:  وسمٕمض اًمٕمرب ي٘مقل خي, واًمف اإلُمٕم٦ماًمدٟم٥م و :  , ٟمحق ومِٕمَّؾ .110

.   ودظمٚمٌؾ ,  ىمٕمددٌ :  قْمُٚمؾُف  .111

.   ودظمٚمؾ , ىمٕمددٌ :  ٟمحق , وُمْٕمَٚمؾ .112

 .  رُمددٌ  رُم٤مدٌ :  ىم٤مًمقا , ىمٚمٞمؾ وهق:  ومِْٕمِٚمؾ .113

.   اهلٌل,  ٟمحق , ىمٚمٞمؾ وهق , وَمَٕمؾٍّ  .114

 .   وه٘م٥ٍم  , وهجٍػ  , ظمدب:  ٟمحق , ومَِٕمّؾ  .115

 . واًمٕمتؾ , واًمّمٛمؾ , اًم٘مٛمد:  ٟمحق , ّل وُمعُ  .116

 .  واخلٌؼ , واهلؼم , اًمٓمٛمر:  ٟمحق,  قِمّؾ ِف  .117

 

أُمع اإلُمٕم٦م و اإلُمع سمٙمن اهلٛمزة وشمِمديد اعمٞمؿ اًمذي ٓ رأي ًمف وٓ قمزم ومٝمق يت٤مسمع يمؾ أطمد قمغم رأيف وٓ يث٧ٌم قمغم »   ()

.  (أُمع)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شرء

.  (هٞمخ)شم٤مج اًمٕمروس . شاهِلٞمَُّخ يمِ٘مٜم٥َّم اجلَٛمُؾ اًّمِذي إِذا ىمٞمؾ ًمف ِهٞمِخ َهَدرَ »   ()

.  (دٟم٥م)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمدٟم٥م و اًمدٟم٦ٌم و اًمدٟم٤مسم٦م سمتِمديد اًمٜمقن اًم٘مّمػم»   ()

.   (ىمٕمد)ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖمف شومٝمق أىمرب اًم٘مقم إمم إب إيمؼم... واًم٘مٕمدد اًمٚمئٞمؿ وزيد ذم سمٜم٤مئف ًم٘مٕمقده قمـ اعمٙم٤مرم وأُم٤م اًم٘مٕمدد»()

.  (دظمؾ):ًم٤ًمن اًمٕمرب . شومالن دظمٚمؾ ومالن و دظمٚمٚمف إذا يم٤من سمٓم٤مٟمتف وص٤مطم٥م هه»   ()

.  (رُمد)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شوص٤مر اًمرُم٤مد رُمددا إذا ه٤ٌم وص٤مر أدق ُم٤م يٙمقن»   ()

ٖمػمُ »   () ٌلُّ اًمّمَّ  اًمّمَّ
ِ
 ُمع شَمِْمديِد اًمٞم٤مء

ِ
 واًم٤ٌمء

ِ
ٌَلُّ سمٗمتح اهل٤مء .  (هٌق)شم٤مج اًمٕمروس. شاهلَ

.  (ظمدب)شم٤مج اًمٕمروس . شَرضُمٌؾ ظِمَدبٌّ َأي َوْخؿٌ »   ()

ُـّ »   ()
ًِ  اًمٔمَِّٚمٞمُؿ اعمُ

ِ
 وومتِح اجِلٞمؿ وؿَمدِّ اًمٗم٤مء

ِ
.  (هجػ)شم٤مج اًمٕمروس . شاهِلَجػُّ سمٙمن اهل٤مء

. شرضمؾ ِهَ٘م٥مٌّ واؾمع احلٚمؼ يٚمت٘مؿ يمؾ رء واهِلَ٘م٥مُّ اًمْمخؿ ذم ـمقل وضمًؿ وظمص سمٕمْمٝمؿ سمف اًمْمخؿ ُمـ اًمٜمٕم٤مم»   ()

.  (ه٘م٥م)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ 

.  (ىمٛمد)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ . شؿمديد صٚم٥م.... رضمؾ ىمٛمد »   ()

.  (صٛمؾ)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر . شاًمِمديد اخلٚمؼ- سم٤مًمْمؿ واًمتِمديد - أٟم٧م رضمؾ صٛمؾ اًمّمٛمؾ »   ()

.  (قمتؾ)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر شاًمٕمتؾ وهق اًمِمديد اجل٤مذم واًمٗمظ اًمٖمٚمٞمظ ُمـ اًمٜم٤مس»   ()

اًمٓمٛمر سمتِمديد اًمراء و اًمٓمٛمرير واًمٓمٛمرور اًمٗمرس اجلقاد وىمٞمؾ اعمِمٛمر اخلٚمؼ وىمٞمؾ هق اعمًتٗمز ًمٚمقصم٥م واًمٕمدو وىمٞمؾ »   ()

.  (ـمٛمر)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شهق اًمٓمقيؾ اًم٘مقائؿ اخلٗمٞمػ وىمٞمؾ اعمًتٕمد ًمٚمٕمدو

 (هؼم)شم٤مج اًمٕمروس .  شاهِلؼِمُّ يمِٗمِٚمزٍّ اعمُٜمَْ٘مٓمِعُ »   ()
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 .  وسمرهره٦م,  ودُمٙمٛمؽ,  حمصٛمح:  ٟمحق , وَمَٕمْٚمَٕمؾ .118

.  ؿمجٕمؿ , ظمٚمجؿ,  ؾمٚمٝم٥م:وَمْٕمَٚمؾ .119

 . يمٜمدر ,  صٜمتع , ضمرؿمع: وُمْٕمُٚمؾ .120

  .دًم٘مؿ , قمٜمٗمص: ومِْٕمِٚمؾ .121

 . وهٌٚمع , هجرع:  ٟمحق : ومِْٕمَٚمؾ .122

  . ىمٛمٓمر ,  ؾمٌٓمر , هزسمر: ومَِٕمؾَّ  .123

 .  اًمٕمِمقزن , اًمنوُمط:  ٟمحق , وَمَٕمْقًمؾ .124

 
= 

ٌَؼٌّ هيع»   () .   (ظمٌؼ)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ . شاخِلٌِؼُّ اًمٓمقيؾ ُمـ اًمرضم٤مل وومرس ظِمٌِؼٌّ وظِم

.  (صٛمح)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمّمٛمحٛمح و اًمّمٛمحٛمحل ُمـ اًمرضم٤مل اًمِمديد اعمجتٛمع إًمقاح»   ()

اًمدُمٙمٛمؽ هق ذم اًمًـ ُم٤م سملم اًمثالصملم وإرسمٕملم وىمٞمؾ هق اًم٘مّمػم وىمٞمؾ اًمٖمٚمٞمظ اًم٘مّمػم وىمٞمؾ إصٚمع وىمٞمؾ اعمحٚمقق »   ()

.  (صٛمح)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شاًمرأس

.   (سمره)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاُمرأة سمرهره٦م يم٠مهن٤م شمرقمد رـمقسم٦م»   ()

.   (ؾمٚمٝم٥م) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًمًٚمٝم٥م اًمٓمقيؾ"   ()

. (ظمٚمجؿ) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اخلٚمجؿ و اخلٚمٞمجؿ اجلًٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ وىمٞمؾ هق اًمٓمقيؾ اعمٜمجذب اخلٚمؼ   ()

.   (ؿمجٕمؿ) ًم٤ًمن اًمٕمرب" اًمِمجٕمؿ اًمٓمقيؾ ُمـ إؾمد وهمػمه٤م ُمع قمٔمؿ"   ()

.   (ضمرؿمع)ًم٤ًمن اًمٕمرب"  اجلرؿمع اًمٕمٔمٞمؿ اًمّمدر وىمٞمؾ اًمٓمقيؾ"  ()

ٜمُْتع اًمِم٤مبُّ اًمِمديد"   ()  (صٜمتع ) شم٤مج اًمٕمروس "اًمّمُّ

ٍة ومٝمق يُمٜمُْدرٌ "   () . (يمٜمدر) هتذي٥م اًمٚمٖمف"إذا يم٤من اًمرضُمُؾ ومٞمف ىِمٍَمٌ وهِمَٚمٌظ ُمع ؿمدَّ

اقِمَرُة اخلٌَِٞمَث٦م"اًمٕمٗمٜمص () ه٤مِب ُيَ٘م٤مل هل اًمدَّ  واًمذَّ
ِ
ـُ ُدَرْيد ِهَل اًمَٙمثػَِمُة احلََريَم٦ِم ذم اعمَِجلء ِؿ وىم٤مل اسم ًْ شم٤مج "اًمَ٘مِٚمٞمَٚم٦ُم اجِل

. (قمٗمٜمص)اًمٕمروس

 (دًمؼ) شم٤مج اًمٕمروس"ِدًْمِ٘مٌؿ إِذا ؾَمَ٘مَٓم٧ْم َأْضاؾُمٝم٤م َهَرًُم٤م"ي٘م٤مل ًمٚمٜم٤مىم٦م   ()

.  (هجرع)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شرضمؾ هجرع سمٙمن اهل٤مء و هجرع سمٗمتحٝم٤م ـمقيؾ أقمرج»: ي٘م٤مل   ()

٤م»   () ٌَْٚمٌع ٓ ُيْٕمَرُف أسَمَقاُه أْو ٓ ُيْٕمَرُف أطَمُدمُهَ ٌٌْد ِه .   (هٌٚمع)شم٤مج اًمٕمروس . شقَم

خؿ"   () .   (هزسمر) شم٤مج اًمٕمروس"اهِلَزسْمر اًمٖمٚمٞمُظ اًمْمَّ

 (ؾمٌٓمر) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًمًٌٓمر اًمًٌط اعمٛمتد ىم٤مل ؾمٞمٌقيف مجؾ ؾمٌٓمر ومج٤مل ؾمٌٓمرات هيٕم٦م"    ()

 (ىمٛمٓمر) ًم٤ًمن اًمٕمرب"رضمؾ ىمٛمٓمر ىمّمػم"   ()

.   (هُمط)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شاًمنوُمط اجلٛمؾ اًمٓمقيؾ»   ()
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 .  يمٜمٝمقر:  وَمَٕمْٚمَقل .125

  . ىمروقب , هطمقب:وُمْٕمُٚمقل .126

 .  طمٚمٙمقك , ىمرىمقس:  ٟمحق , وَمَٕمُٚمقل .127

 .  قمٚمٓمقس:  ٟمحق , ومِْٕمَٚمقل .128

 .  قمٞمٓمٛمقس , قمٞمْمٛمقز , قمٞمًجقر:  ٟمحق , وَمْٞمَٕمٚمقل .129

 .  طَمٜمَْدىمقق:  ٟمحق , وَمْٕمَٚمُٚمقل .130

 .  , اًمَٕمَٛمْٞمَثؾ ؾمـٛمٞمدع:  ٟمحـق , وَمــــَٕمــــٞمـــَٚمــــؾ .131

  .طمرسمٞمش , ؿمٜمٔمػم: ومِْٕمِٚمٞمؾ .132

 .  همرٟمٞمؼ:  ٟمحق , وُمْٕمَٚمْٞمؾ .133

 
= 

()   « 
ٍ
اخلَْٚمِؼ اعمُْٚمَتِقي ُمـ يمؾِّ رء .   (قمِمزن)شم٤مج اًمٕمروس . شاًمَٕمِنُ

.   (يمٜمٝمر)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمٙمٜمٝمقر اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اًمًح٤مب واًمرسم٤مب إسمٞمض ُمٜمف»   ()

.   (هطم٥م) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًمنطمقب اًمٓمقيؾ احلًـ اجلًؿ"   ()

.   (ىمرو٥م) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًم٘مروقب و اًم٘مرو٤مب اًمٚمص"   ()

.   (ىمرىمس)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًم٘مرىمقس اًم٘م٤مع إُمٚمس اًمٖمٚمٞمظ إضمرد اًمذي ًمٞمس قمٚمٞمف رء»   ()

.  (طمٚمؽ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاحلٚمٙمقك سم٤مًمتحريؽ اًمِمديد اًمًقاد»   ()

.  (قمٚمٓمس)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شهل اعمرأة احلًٜم٤مء: اًمٕمٚمٓمقس ُمث٤مل اًمٗمردوس اًمٜم٤مىم٦م اخلٞم٤مر اًمٗم٤مره٦م وىمٞمؾ»   ()

جقر»   () ًَ َع وُمٜمف اؿمتِ٘م٤مُق ٟم٤مىم٦م قَمْٞم َجر اًمرضُمُؾ َٟمَٔمر َٟمَٔمًرا ؿَمِديًدا وَأيًْم٤م َأْهَ ًْ .   (قمًجر)شم٤مج اًمٕمروس . شقَم

.   (قمْمٛمز)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شٟم٤مىم٦م قمٞمْمٛمقز و اًمٕمْمٛمز اًمِمديد ُمـ يمؾ رء»   ()

()   « 
ِ
٤مء ًَ ٦ُم اخلَْٚمِؼ ُمـ اإِلسمِؾ واًمٜمِّ .   (قمٓمٚمس)شم٤مج اًمٕمروس . شاًمَٕمْٞمَٓمُٛمقس اًمت٤مُمَّ

.   (طمٜمدق )ًم٤ًمن اًمٕمرب. شاًمٓمقيؾ اعمْمٓمرب ؿمٌف اعمجٜمقن»   ()

ٞمِّدُ »   () ًَّ ِخلُّ : وىمٞمؾ,  اًم ًَّ يُػ اًم .  (ؾمٛمدع )شم٤مج اًمٕمروس : يٜمٔمر. شاًمٙمريُؿ اًمنمَّ

()   « ًٓ ِٚمف أيًْم٤م ُمـ ُيًٌُِؾ صمٞم٤مسَمف َدٓ ٌَٓملُء ًمِٕمَٔمِٛمف وشمَرهُّ  اًم
ٍ
.  (قمٛمثؾ)شم٤مج اًمٕمروس . شاًمَٕمَٛمْٞمَثؾ ُمـ يمؾِّ رء

   (ؿمٜمٔمر) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًمِمٜمٔمػم اًمٗم٤مطمش اًمٖمٚمؼ ُمـ اًمرضم٤مل واإلسمؾ اًمزء اخلٚمؼ"()

 ًم٤ًمن "أومٕمك طمرسمش و طمرسمٞمش يمثػمة اًمًؿ ظمِمٜم٦م اعمس ؿمديدة صقت اجلًد إذا طمٙم٧م سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض"()

   (طمرسمش)اًمٕمرب

. (همرٟمؼ )ًم٤ًمن اًمٕمرب . شإسمٞمض اًمِم٤مب اًمٜم٤مقمؿ اجلٛمٞمؾ.... اًمٖمرٟمٞمؼ»   ()
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 .  وىمٛمٓمرير , وقمٗمِمٚمٞمؾ , قمرـمٚمٞمؾ:  وَمْٕمَٚمٚمٞمؾ .134

 . واًمٕمذاومر , اًمٗمراومِص:  ٟمحق , وُمٕم٤مًمِؾ .135
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 .  واًم٘مً٘م٤مس , واًمّمٚمّم٤مل , واحل٘مح٤مق , احلثح٤مث:  ٟمحق , وَمْٕمالل .137

 .  اجلٕمٜم٤ٌمر , اجلحٜم٤ٌمر:  ٟمحق , ومِِٕمٜماْلل .138

٤مح:  ٟمحق , ومِِٕمالَّل .139  .  واًمِمٜمٗم٤مر , اًمٓمِّرُمَّ

 .  ضِمْٚمِحٓم٤مء , ـمرِ ُِْم٤ًمء:  ٟمحق , ومِْٕمِٚمالء .140

 

  (قمرـمؾ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمٕمرـمٚمٞمؾ اًمٓمقيؾ وىمٞمؾ اًمٖمٚمٞمظ»   ()

ٜم٦َُّم اعمًُؽْمظِمَٞم٦ُم اًمٚمحؿِ »   () ًِ ح٤مح أيًْم٤م اًمَٕمجقُز اعمُ .  (قمٗمِمؾ)شم٤مج اًمٕمروس . شاًمَٕمْٗمَِمٚمٞمؾ اًمرضمُؾ اجل٤مذم اًمث٘مٞمؾ يمام ذم اًمّمِّ

.   (ىمٛمٓمر)هتذي٥م اًمٚمٖم٦م : يٜمٔمر. شإذا يم٤من ؿمديدا همٚمٞمٔم٤م: يقم ىمٛمٓمرير»: ي٘م٤مل   ()

.   (ومرومص)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شَرضُمٌؾ وُمَراومٌِص ووُمَراومَِّم٦ٌم ؿَمِديٌد َوْخٌؿ ؿُمَج٤معٌ »   ()

.   (قمذومر)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط . شاًمٕمذاومر يمٕمالسمط إؾمد واًمٕمٔمٞمؿ اًمِمديد ُمـ آ سمؾ»   ()

 (هدح) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًمنداح اًمْمخؿ قمـ اًمًػماذم"   ()

ًم٤ًمن :  يٜمٔمر"إمحؼ اًمذي ٓ أمحؼ ُمٜمف وىمٞمؾ هق اًمقظمؿ إمحؼ اعم٤مئؼ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜمٗمع إيمقل اًمنموب:اهلٚم٤ٌمج "   ()

.   (هٚم٩ٌم)اًمٕمرب

.  (طمث٨م)شم٤مج اًمٕمروس . شىَمَرٌب طَمْثَح٤مٌث َأي هيعٌ »   ()

.   (طم٘مؼ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شىمرب طم٘مح٤مق وه٘مٝم٤مق وىمٝم٘م٤مه وُم٘مٝم٘مف وُمٝم٘مٝمؼ إذا يم٤من اًمًػم ومٞمف ؿمديدا ُمتٕم٤ٌم»   ()

ْقِت َدىِمٞمُ٘مفُ »   () .   (صٚمؾ)شم٤مج اًمٕمروس . شووَمَرٌس َصْٚمَّم٤مٌل طم٤مدُّ اًمّمَّ

.    (ىمًس)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ شرضمؾ ىمً٘م٤مس ي٠ًمل قمـ أُمقر اًمٜم٤مس وىمٞمؾ أيْم٤م اخلٗمٞمػ ُمـ يمؾ رء»   ()

.   (ضمحٜمؼم)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاجلحٜم٤ٌمر اًمرضمؾ اًمْمخؿ»   ()

.   (ضمٕمؼم)شم٤مج اًمٕمروس . شوهق اًم٘مّمػُم اًمَٖمٚمٞمظُ ...اجلِٕمٜم٤ٌْمرُ »   ()

ٌف ُم٘مٚمقسًم٤م و»   () ًَ ٌُقر اًمٓمَّقيُؾ يم٤مًمٓمِِّرُّم٤مح واًمٓمُّْرطُمقِم ىم٤مل اسمـ ُدريد َأطْم ٜماِّمرٍ )اًمٓمُّْرُُمقح يمُزْٟم ًِ ٥ِم ( يم ًَ ذم سمٜمل وُمالٍن اًمٕم٤مزِم اًمٜمَّ

يْمر .   (ـمرُمح)شم٤مج اًمٕمروس . شاعمَِمٝمقُر   اعمرشَمِٗمُع اًمذِّ

.   (ؿمٜمٗمر)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط . شاًمِمٜمٗم٤مر اخلٗمٞمػ»   ()

٤مءُ »   () ًَ ٤مء وًَمٞم٤مٍل ـمِْرُِم ًَ ٤مُء اًمٔمُّْٚمَٛم٦م وىمد يُقَصُػ هب٤م ومُٞم٘م٤مل ًمٞمٚم٦ٌم ـمِْرُِم ًَ ْرُِم .   (ـمرُمس)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ . شاًمٓمِّ
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 .  وُرىْمُرىم٤من , واًمدطمًامن , اًمُٕمْرُدُم٤من:  ٟمحق , وُمْٕمُٚمالن .141

 .  طِمْدِرضم٤من:  ٟمحق , ومِْٕمِٚمالن .142

 . ؿَمْٕمَِمٕم٤من:  ٟمحق , وَمْٕمَٚمالن .143

وم٘مكَّ :  ٟمحق , ومِِٕمغمَّ  .144  .  اًمدِّ

 .  وىمٜمٗمخر , يمٜمت٠مل:  ٟمحق , وُمٜمَْٕمّؾ  .145

ّؾ  .146  .  واًمِمٜمٖمؿ , اهلٚم٘مس , اًمٕمٚمٙمد:  ٟمحق , ومِٕمَّ

ِٚمؾ .147  .  ودُمٚمص , اًمزُمٚمؼ:  ٟمحق , وُمٕمَّ

ؾٌّ  .148 ر:  ٟمحق ,وُمٕمَّ ٛمخَّ  .  اًمدسمخس , اًمِمُّ

ِٚمؾ .149  .  اهلٛمرش:  ٟمحق , وَمٕمَّ

 
= 

.   (ضمٚمحط), شم٤مج اًمٕمروس3/1233, , سم٤مب ُم٤م ضم٤مء قمغم ومِٕمِٚمالءمجٝمرة اًمٚمٖم٦م. شاء وهل أرض ٓ ؿمجر هب٤مطضِمْٚمِح »   ()

.  (قمردم)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط . شاًمٕمردُم٤من سم٤مًمْمؿ اًمِمديد اجل٤مذم أو اًمٖمٚمٞمظ اًمرىم٦ٌم»   ()

.   (دطمًؿ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمدطمًامن إؾمقد اًمٖمٚمٞمظ وىمٞمؾ اًمًٛملم اًمّمحٞمح اجلًؿ»   ()

.   (رىمؼ)شم٤مج اًمٕمروس . شَهاٌب ُرىْمُرىم٤من ُذو سمّمٞمصٍ »   ()

.   (طمدرج)شم٤مج اًمٕمروس . شاحِلْدِرضم٤مُن سم٤مًمٙمن   ذم َأّوًمف وصم٤مًمثف   اًمَ٘مِّمػمُ »   ()

.   (ؿمع)اًمٕملم . شاًمِمٕمِمٕم٤من اًمٓمقيؾ اًمٕمٜمؼ ُمـ يمؾ رء»   ()

يُع »   () ِ تِل مل شُمٜمَت٩ْم ىَمطُّ ومٝمق أووَمُر ًمُ٘مقهِت٤م... اعمٌْمُ اًمنَّ .   (دومؼ)شم٤مج اًمٕمروس . شَأو هل اًمٜم٤مىم٦م اًمَّ

.   (يمٜمتؾ)اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ . شاًمٙمٜمت٠مل اًم٘مّمػم»   ()

.   (ىمٜمٗمخر)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًم٘مٜمٗمخر اًمٗم٤مئؼ ذم ٟمققمف»   ()

.  (قمٚمٙمد)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمٖمٚمٞمظ اًمِمديد اًمٕمٜمؼ واًمٔمٝمر ُمـ اإلسمؾ وهمػمه٤م وىمٞمؾ هق اًمِمديد:  اًمٕمٚمٙمد »   ()

.   (هٚم٘مس)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط . شاهلٚم٘مس يمجردطمؾ اًمِمديد ُمـ اجلقع وهمػمه واًمرضمؾ اًمٙمثػم اًمٚمحؿ»   ()

.   (ؿمٖمؿ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شؿمٜمٖمؿ رضمؾ ؿمٜمٖمؿ طمريص»   ()

.   (زُمٚمؼ)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شاًمزُمٚمؼ اخلٗمٞمػ اًمٓم٤مئش»   ()

.   (دعمص)ًم٤ًمن اًمٕمرب . شواًمدُٓمص اًمذي يؼمق ًمقٟمف»   ()

.   (ؿمٛمخر), ًم٤ًمن اًمٕمرب شاجلًٞمؿ ُمـ اًمٗمحقل: , وىمٞمؾاجلًٞمؿ: اًمِمٛمخر ُمـ اًمرضم٤مل»   ()

.   (دسمخس), ًم٤ًمن اًمٕمرب شاًمدسمخس اًمْمخؿ: دسمخس»   ()

.   (مهرش), ًم٤ًمن اًمٕمرب شاهلٛمرش اًمٕمجقز اعمْمٓمرسم٦م اخلٚمؼ: مهرش»   ()
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 .  وىمٗمٕمدد , ؾمٌٝمٚمؾ:  ٟمحق , وَمَٕمٚمَّؾ .150

 .  واًم٘مٝم٘م٥م ,  واهلرؿمػ ,  ىمرؿم٥م:  ٟمحق , ومِْٕمَٚمّؾ  .151

  .ـمرـم٥م , ىمًح٥م,  .ىمً٘م٥م:  ٟمحق , وُمْٕمُٚمؾُّ  .152

 .  مهرضمؾ ,  ؿمٛمردل:  ٟمحق , وَمَٕمٚمَّؾ .153

 .   وصٝمّمٚمؼ , ضمحٛمرش ,  ىمٝمٌٚمس:  ٟمحق , وَمْٕمَٚمِٚمؾ .154

 .  ظمٌٕمثـىمذقمٛمؾ:  ٟمحق , وُمَٕمٚمِّؾ .155

 . وطمٜمزىمر , ضمردطمؾ:  ٟمحق , ومِْٕمَٚمؾَّ  .156

 

ٌَْٝمَٚمُؾ »   () ًَّ .   (ؾمٌٝمؾ), شم٤مج اًمٕمروس شاًمٜمَِِّمٞمُط اًْمَٗمِرُح : اًم

.   (ىمٗمٕمد), ًم٤ًمن اًمٕمرب شاًم٘مّمػم: اًم٘مٗمٕمدد»   ()

هق : , وىمٞمؾهق اًمرهمٞم٥م اًمٌٓمـ: , وىمٞمؾهق إيمقل: , وىمٞمؾ, اًمْمخؿ اًمٓمقيؾ ُمـ اًمرضم٤ملسمٙمن اًم٘م٤مف: اًم٘مرؿم٥م»   ()

.   (ىمرؿم٥م), ًم٤ًمن اًمٕمرب شاًمًٞمكء احل٤مل

.  (هرؿمػ), ًم٤ًمن اًمٕمرب شاًمٕمجقز اًم٤ٌمًمٞم٦م: اهلرؿمػ و اهلرؿمٗم٦م»   ()

.   (ىمٝم٘م٥م), ًم٤ًمن اًمٕمرب شاًمْمخؿ: اًم٘مٝم٘م٥م»   ()

.   (ىمً٘م٥م), ًم٤ًمن اًمٕمرب شاًمْمخؿ: اًم٘مً٘م٥م»   ()

ُح٥مُّ »   () ًْ ْخؿ: اًمُ٘م .   (ىمًح٥م), شم٤مج اًمٕمروس شيمُٓمْرـُم٥َم اًمْمَّ

.   (ـمرـم٥م), شم٤مج اًمٕمروسشاًمَٕمٔمِٞمَٛم٦ُم اًمثَّْدَيلْم : اًمٓمُّْرـُم٥ُم »   ()

َٛمْرَدل»   () .  (ؿمٛمرد), هتذي٥م اًمٚمٖمف ش, ويمذًمؽ ُمـ اإلسمؾاًْمَٗمتِلُّ اًم٘مقيُّ اجْلَْٚمد: اًمِمَّ

ْرضَمٌؾ يمذًمؽ, وقمؿ سمف اًمًػماذماجلقاد اًمنيع: اهلََٛمْرضَمُؾ »   () , اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ش يمؾ ظمٗمٞمػ هيع وٟم٤مىم٦م مَهَ

.   (ه٩م)

ٌَِٚمُس »   () ْخَٛم٦مُ : اًمَ٘مْٝم  اًمْمَّ
ِ
٤مء ًَ .   (ىمٝمٌٚمس), شم٤مج اًمٕمروس شاًمَٕمِٗمٞمَٗم٦ُم ُمـ اًمٜمِّ

.   (ضمحٛمرش), اًمٕملم شُمـ اًمٜم٤ًمء اًمث٘مٞمٚم٦م اًمًٛمج٦م واجلحٛمرش أيْم٤م اًمٕمجقز: اجلحٛمرش»   ()

.   (صٝمٚمؼ), اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ شواُمرأة َصْٝمَّمِٚمٌؼ وَصْٝمَّمِٚمٞمٌؼ ؿمديدة اًمّمقت صخ٤مسم٦م»   ()

.   (ىمذقمٛمؾ) ًم٤ًمن اًمٕمرب "اًم٘مذقمٛمؾ واًم٘مذقمٛمٚم٦م اًم٘مّمػم اًمْمخؿ ُمـ اإلسمؾ: ىمذقمٛمؾ»   ()

.  (ظمٌٕمثـ), اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ شاخلٌٕمثـ أيْم٤م ُمـ اًمرضم٤مل اًم٘مقي اًمِمديد»   ()

.   (ضمردطمؾ), ًم٤ًمن اًمٕمرب شرضمؾ ضمردطمؾ وهق اًمٖمٚمٞمظ اًمْمخؿ»   ()
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.  قمٚمٓمٛمٞمس , دردسمٞمس:وَمْٕمَٚمٚمٞمؾ .157

  سمٚمٕمٌٞمس , ىمذقمٛمٞمؾ:وُمَٕمٚمِّٞمؾ .158

غَم  .159   .ىمٌٕمثرى: وَمَٕمٚمَّ

  .ىمرـمٌقس: ىِمْٕمَٚمُٚمقل .160

ومل يٌٞمٜمقا ُم٤م  , و اًمٍمومٞمقن أمهٚمقا ُمٕمٔمؿ اًمّمٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ومٚمؿ يتٕمروقا هل٤م ومل يِمػموا إًمٞمٝم٤م

و مل  , ومل يتٕمروقا ًمٚمّمٗم٦م همػم اعمِمٌٝم٦م , يدظمؾ ُمٜمٝم٤م ذم اًمّمٗم٤مت اعمِمٌٝم٦م وُم٤م يدظمؾ ذم همػمه٤م

 . يٌٞمٜمقا ُم٤م اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
= 

.  (طمٜمزىمر), ًم٤ًمن اًمٕمرب شاحلٜمزىمر و احلٜمزىمرة اًم٘مّمػم اًمدُمٞمؿ ُمـ اًمٜم٤مس»   ()

  (دردسمس) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًمدردسمٞمس اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم اهلؿ واًمٕمجقز"()

. (قمٚمٓمٛمس) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًمٕمٚمٓمٛمٞمس اًمْمخؿ اًمِمديد"  ()

 (ىمذقمٛمؾ) ًم٤ًمن اًمٕمرب"ؿمٞمخ ىمذقمٛمٞمؾ يمٌػم"  ()

  (سمٚمٕمٌس )ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًمٌٚمٕمٌٞمس اًمٕمج٥م()

  (ىمٌٕمثر) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًم٘مٌٕمثرى اًمٕمٔمٞمؿ  اًمِمديد"()

  .  (ىمرـمٌس) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًم٘مرـمٌقس سمٙمناًمراء اًمٜم٤مىم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمِمديدة"()
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: افدراشة افتطبقؼقة- ب

 دون شم٤مء 28ُمٜمٝم٤م , صٞمٖم٦م ( 39)قمغم ,  ُمقوع (5444)وردت اًمّمٗم٤مت اعمِمت٘م٦م واعمٜمت٘مٚم٦م ذم

هل إقمغم وروًدا ذم , ويم٤مٟم٧م هذه اًمّمٗم٤مت,   سمٞم٤مء اًمٜم٥ًم1 سمت٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م 10و,  اًمت٠مٟمٞم٨م

وًمٙمـ ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اؾمتٕمامل . و إصؾ ذم اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م أن شمذيمر وشم١مٟم٨م وشمثٜمك ودمٛمع.اعمٜمٔمقُم٦م

وُم٤م أصٚمف اؾمؿ قملم  وم٤مًمقصػ سمام , إذ ىمد ورد يمثػًما اًمقصػ سم٤مجل٤مُمد,أي ُمـ هذه صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م 

أصٚمف ُمّمدر أومم , ويمثػم ُمـ هذه اًمّمٗم٤مت دمردت ًمالؾمٛمٞم٦م وظمرضم٧م ذم آؾمتٕمامل قمـ 

وأصٌح٧م شمٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾمامء ٓ ,  و ٓ شمرد ذم اعمٕم٤مضمؿ  ُمًٌقىم٦م سمٛمقصقف,  اًمقصٗمٞم٦م

ُمّمدًرا أو -وُمٜمٝم٤م ُم٤م اٟمت٘مؾ ُمـ آؾمٛمٞم٦م,  ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمّمٗم٤مت اًمتل شمدل قمٚمٞمٝم٤م سمح٥ًم آؿمت٘م٤مق

وصٞمغ اًمّمٗم٤مت . وُم٤م مل يًتٕمٛمؾ صٗم٦م ومٝمق ُمِمتؼ ًمٖمقي,إمم اًمقصٗمٞم٦م - اؾمؿ ضمٜمس أو همػمه٤م

 :  اعمِمٌٝم٦م واعمٜمت٘مٚم٦م اًمقاردة ذم اعمٜمٔمقُم٦م هل

 . (1435)  َؾْعؾ-  1

  . ىمقل (253/1/253)/ 2         . رب (298/1/298)/ 1

 .  قمٌد (74/1/74)/ 4       .  طمؼ (102/1/102)/ 3

 .  ظمٚمؼ (70/1/70)/ 6        .  همػم (73/1/73)/ 5

 . ٟمص(59/1/59) / 8                    .  ىمقم(68/1/68 )/ 7

 .  وطمل(54/1/54)/ 10         . ضمٝمؿ(55/1/55)/ 9

 .  ىمّمد  (29/1/29)/ 12                      . ًمٗمظ (36/1/36)/ 11

  . ومرد , أضمر (20/2/40) / 14              .  طمِمق (24/1/24) / 13

  . سمٕمض (15/1/15) / 16      . ٟم٘مؾ ,ؿمٞمخ (16/2/32) / 15

  . ومرض (11/1/11) / 18              .  ظمّمؿ (14/1/14) / 17

 .  قمدل(7/1/7)   / 20                  . ُمقت , ذع (10/2/20) / 19

 .  حمض , ؿمٓمر , طمؼم (6/3/18) / 21

 

 .ومٝمق صٗم٦م ُمٜمت٘مٚم٦م( ـــــ   ) ُم٤م ووع حتتف    ()
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 .  ٟمٔمؿ , ص٥ّم   , مجع (5/3/15) / 22

 .  ومٞمض , زوج , زرع  ,  طمرَّ , ضمٕمد(4/5/20) / 23

  .ٟمثر, قمؿّ  , صّػ  , ظمٓمط , سمٕمؾ(3/5/15)/24

 .  وطمش , ومرع , ـمٌع , وٜمؽ , وخؿ , ؾمٝمؾ , صم٧ٌم (2/7/14) / 25

 , ـمقع , وٞمػ , صٗمق , صٕم٥م , رؿمح , طمرب , طمتؿ , سمرق , سمذر (1/19/19) / 26

 .  يٌس , وقمد , ٟمزر ,  ٟمذر, ىمرم , ومٔمظ  ,  ومدم, ومحؾ , قمذب , ـمٞمػ

 1435:     اعمجٛمقع63:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل  كقع افػعؾ

-  54 25 431 4 478 20 423ظدد ا فؽؾامت 

 423:                       اعمجٛمقع39:  قمدد اعمقاد:  اًمّمحٞمح اًم٤ًممل

 , (16)ٟم٘مؾ , (20)ومرد , (29)ىمّمد , (36)ًمٗمظ , (55)ضمٝمؿ , (70)ظمٚمؼ , (74)قمٌد

 , (6)حمض , ؿمٓمر , طمؼم , (7)قمدل , (10)ذع , (11)ومرض , (14)ظمّمؿ , (15)سمٕمض

 , ـمٌع , وٜمؽ , وخؿ , ؾمٝمؾ , صم٧ٌم , (3)سمٕمؾ , ٟمثر (4), زرع , ضمٕمد , (5)ٟمٔمؿ , مجع

 ,  ٟمذر, ىمرم , ومدم , ومحؾ , قمذب , صٕم٥م , رؿمح , طمرب , طمتؿ , سمرق , سمذر , (2)ومرع

 .  (1)ٟمزر

 , صػ , ظمط , (4)طمر , (5)ص٥م , (59)ٟمص , (102)طمؼ , (298)رب : ادضعػ

  .  (1)ومٔمظ , (3)قمؿ

 .  (20)أضمر:  ادفؿقز افػاء

 (1)يٌس . (1)وقمد (2)وطمش   :ادثال 

,  زوج (10)ُمقت ,  ( 16) ؿمٞمخ ,  ( 68) ىمقم  ( 73) همػم ,  ( 253 )ىمقل  : إجقف

  . (1)ـمٞمػ ,  ـمقع,  وٞمػ,  (4)ومقض 

  . (1)صٗمق, (24)طمِمق  :افـاؿص 

  .( 54 )وطمل  :افؾػقػ ادػروق 
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 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 : وُمٜمف , وهق ذم ُمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ (رب)يم٤من أيمثر إًٔمٗم٤مظ وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م 

ٜم٦َِم اًمتِل  1071 ًِّ ٞم٧َم َٟمْٗمَل اًمٜمَّقِم َواًم ًِ ٧ْم ًمَِرب اًمعَ  َوَٟم ًَ  اإلُْمَٙمــــــ٤منِ ْرِش ذِم ـــًَمْٞم

 :           وىمد ورد يمثػم ُمـ اعمّم٤مدر اعمٜمت٘مٚم٦م إمم اًمقصػ ُمثٜم٤مة أو جمٛمققم٦م وُمـ ذًمؽ ىمقًمف

٤م َهْؾ ومِْٕمُؾ اطْمدَ إ 844  هُ ـــ َُمْٗمُٕمقُل ــفُ مُهَ

 

ْم ىَمْقَِٓن ــــَُم٤م ًَمفُ ـــ هَمػْمه وَمفُ أوْ  

ًمٙمـ ىمد , ُمّمدر سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل وإصؾ ذم اعمّمدر أٓ يثٜمك وٓ جيٛمع  (ىمقل)وم٘مقٓن ُمثٜمك  

. يرد ذم سمٕمض آؾمتٕمامل جمٛمققًم٤م أو ُمثٜمك يمام ذم اًمٌٞم٧م اًم٤ًمسمؼ

 , يمثرة آؾمتٕمامل»:  وىمد أرضمع اسمـ درؾمتقيف شمثٜمٞم٦م ومجع  اعمّم٤مدر اعمقصقف هب٤م إمم ؾمٌٌلم

 .   شواًمدظمقل ذم سم٤مب  إؾمامء واًمّمٗم٤مت

ضمٕمد ُمًتدير ىمٚمٞمؾ اًمٚمحؿ و سمٕمػم رضمؾ "وضمٕمد أصٚمف ذم اًمٚمٖم٦م, وورد قمٚمام ذم ضمٕمد وضمٝمؿ

و اًمٌخٞمؾ اًمٚمئٞمؿ ي٘م٤مل ومالن ضمٕمد اًمٞمديـ و ضمٕمد إٟم٤مُمؾ ورضمؾ ضمٕمد   ,ضمٕمد يمثػم اًمقسمر ُمتجٛمٕمف

. "اًم٘مٗم٤م ًمئٞمؿ احل٥ًم

:  ووردا ذم ىمقًمف," رضمؾ ضمٝمؿ و ضمٝمؿ و ضمٝمقم قم٤مضمز وٕمٞمػ "ي٘م٤مل,  وجفؿ -

ٌِ ْم ًَمفُ  اعٌ ـــَوأشْم٥َم  مٌ ـَوضَمفْ أ دٌ ـضَمعْ أَو  .3551  ُهْى أيَُّح انرَّْعِطيِم َوانُثْهَرا

 : يف ادـظقمة متضؿـًا معـك (َؾْعــــؾ )وؿد ورد بـاء 

 , ظمّمؿ , طمرب , طمؼم , صم٧ٌم , سمٕمؾ , سمٕمض ,  سمرق:  اًمٗم٤مقمؾ ذم اًمٙمٚمامت اًمت٤مًمٞم٦م - 1

 , حمض , ومرع , ومرد , ومدم , ومحؾ , قمذب , قمدل , قمٌد , وٜمؽ , وخؿ , صٕم٥م , ؾمٝمؾ

 , ـمٞمػ , ـمقع , وٞمػ , زوج , يٌس , وطمش , قمؿ , ص٥م , رب , طمؼ , طمر , ضمؿ , ٟمزر

 .  قمس , طمل , صٗمق , ُمقت , ىمقم , ومٞمض  ,  ومظ, همػم

 , ومرض , ؿمٓمر , ذع , زرع , رؿمح , مجع , طمتؿ , سمذر:  اعمٗمٕمقل ذم اًمٙمٚمامت اًمت٤مًمٞم٦م - 2

 

 . 255, ص, ٓسمـ درؾمتقيفشمّمحٞمح اًمٗمّمٞمح   ()

 ( ضمٕمد)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط    ()

 ( ضمٝمؿ)ًم٤ًمن اًمٕمرب     ()

 . ُمـ هذا اًمٌح٨م21ؾمٌؼ اًمتٕمريػ هبام ص   ()
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 , ىمقل , وقمد , ٟمص ,   ٟمذر, صػ , ظمٚمؼ , ظمط , ٟم٘مؾ , ٟمٔمؿ , ٟمثر , ًمٗمظ , ىمّمد , ـمٌع

 .  وطمل , طمِمق

 :  ويمثػم ُمـ هذه ُمّم٤مدر ذم إصؾ ُمثؾ

 , ٟمثر , ًمٗمظ , ىمّمد , ومرض , ذع , زرع , وٞمػ , رب , طمؼ , قمدل , مجع , سمرق , سمذر

 .  ٟمٔمؿ

 :  وُمٜمف ىمقًمف ,  واطمده ىم٤مئؿ,( ىمقم )  وورد اؾمؿ مجع ذم

ـْ ظَماَل سمروَي٤م ىَمقَُمٜم٤َم اقْم٧َم  1468 ِع َُم ٌِْٚمُٙمؿْ  ِ ا سمَِٛمٍْمَ ـْ ىَم ْزُم٤مِن  ذِم ُم ِٕ  َهِذه ا

 :  َؾْعالين افـسبة إػ َؾْعؾ- ب/1 

 .  رب (27/1/27)/1

 .  طمؼ (7/1/7) / 2

 .  وطمد (4/1/4) / 3

 .  وؾمط (1/1/1) / 4

 39:      اعمجٛمقع4:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- - - -  5 34- - قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 . (7)طمؼ , (27)رب:  ادضعػ

 .  (1)وؾمط , (4)وطمد:  ادعتؾ ادثال

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وُمـ اعمالطمظ قمٚمٞمٝم٤م وروده٤م ذم ىم٤مومٞم٦م اًمٌٞم٧م  , وردت أًمٗم٤مظ ايمت٧ًٌم اًمقصٗمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم

.    (َرسّم٤مين)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م  , عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ًمٚم٘م٤مومٞم٦م اًمٜمقٟمٞم٦م

َرضَم٦ِم ذم اًمِٕمْٚمؿِ » ـِ َأو اًمَٕم٤مزِم اًمدَّ ي اؾِمُخ ذم اًمِٕمْٚمِؿ واًمدَّ ٤ميِنُّ اًمَٕم٤ممِلُ اًمرَّ سمَّ ُف ,اًمرَّ ٤ميِنُّ اعُمَت٠َمًمِّ سمَّ  وىمٞمَؾ اًمرَّ

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م ,  وىمد حل٘متف ي٤مء اًمٜم٥ًم شاًمَٕم٤مِرُف سم٤مهللَِّ شَمَٕم٤ممَم 

 

 .  (رسم٥م), شم٤مج اًمٕمروس   ()
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ػِمِه اْل وْ َر َهَذا اًمَؼ اواظْم٧َم  1158 ًِ ٤ميِن ـ  ـَل ذِم شَمْٗم سمَّ  سَمٖمِقي َذاَك اًْمَٕم٤ممِلُ اًمرَّ

. اًمتل شمٕمد ُمـ صٞم٤مهم٦م اًمٜم٤مفمؿ, ومٚمؿ شمرد قمـ اًمٕمرب (وؾمٓم٤مينّ , طم٘م٤مينّ ,  وطمداينّ )وورد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (73)  َؾْعؾة- جـ /1
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 :  اإلحصاء- 

 .  ضمٜمـ (31/1/31) / 1

  . ًمٗمظ (19/1/19) / 2

  . ـمٞم٥م, ومْمؾ (4/2/8) / 3

 .  صٗمق,  زوج, رسم٥م (3/3/9) / 4

 .  ومرد  (2/1/2) / 5

  . ُمقت ,  صٜمع,  مجؿ, هب٩م (1/4/4)/ 6

 73:    اعمجٛمقع12:  قمدد اعمقاد

:  افـاحقة افرصؾقة - 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- -  3 8-  35-  27قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 .  (1)صٜمع , هب٩م , (2)ومرد , (4)ومْمؾ , (19)ًمٗمظ:     افسامل

  .  (1)مجؿ , (3)رسم٥م , (31)ضمٜمـ:  ادضعػ

 .  (1)ُمقت , (3)زوج , (4)ـمٞم٥م:  إجقف

 .  (3) صٗمق:  افـاؿص

  : افـاحقة إشؾقبقة- 

عمٜم٤مؾمٌتٝمام عمقوقع  : (وَمْٕمٚم٦م)أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمغم (وًمٗمٔم٦م , ضمٜم٦م)يم٤مٟم٧م 

سمذيمر  , واًمؽمهمٞم٥م ذم اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م , وسمٞم٤من ُم٤م أقمده اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمت٘ملم ُمـ ضمزاء , اًم٘مّمٞمدة

 :  وُمٜمف ىمقًمف , صٗم٤مهت٤م اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

 وَمٜمَِٕمٞمُٛمَٝم٤م سم٤مٍق َوًمْٞمَس سمَٗم٤منٍ   ِهَل ضَمٜم٦ٌَّم ـَم٤مسَم٧ْم َوـَم٤مَب َٟمِٕمٞمُٛمَٝم٤م 4946

 :               وُمٜمف أيًْم٤م 

وطَم٦ٌم سمِْدقِمٞم٦ٌَّم ـــــِهَل ًْمْٗمَٔم٦ٌم َُمْ٘م٥ُم  3108

 

٤مِن ــــــَُمْذمُ   ًَ
وَُم٦ٌم ُِمٜم٤َّم سمِْٙمؾِّ ًمِ

 :   وىمد وردت ُمٜمت٘مٚم٦م ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م ذم 

 

 .  (صٗمق), شم٤مج اًمٕمروسشصٗمقة يمؾ ؿمئ ظم٤مًمّمف ُمـ صٗمقة اعم٤مل واإلظم٤مء»   ()
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 :   ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿش وهل قمٚمؿ عمديٜم٦م اًمرؾمقل  »:  ضقبة

٤مِم صُمؿَّ  ىَمَٓمْٕم٧ْم  21 َٛم٧م سماِلَد اًمِمَّ  شَمٞمٛمَّ

 

٦ٌََم َُمْٓمٚمَع   ـْ أْرِض ـَمٞم  اإِليامنِ ُِم

 :   بؿعـكَؾْعــــؾةوردت  

 .  شمج٦م , هبج٦م , صٗمقة , ومْمٚم٦م , ومردة , زوضم٦م , رسم٦م , ضمٜم٦م»:  وم٤مقمؾ ذم1

ُمقت  , صٜمٕم٦م:  مػعقل يفو  

 (845)  ؾَِعال-2

 :  اإلحصاء- 

  . أًمف (1/710 /710) / 1

  . يمت٥م (1/64 /64) / 2

 .   أُمؿ(32/1/32) / 3

  . ُمثؾ (11/1/11) / 4

 . طمج٥م (7 /7/1) / 5

  . سمٜمك( 6 / 6/1) / 6

  . رهـ , دهـ (3/2/6) / 7

 .  ومرش , همٓمق , قمدد ( 3/6/ 2) / 8

  . ٟم٘م٥م , همقث , ظمتؿ (3/3/ 1) / 9

 845:     اعمجٛمقع14:  قمدد اعمقاد

 

 

٦ٌَمُ    () اَلة وَأشَمؿُّ اًمًالم: ـَمْٞم ٌَقّي٦ِم قمغم ؾَم٤ميِمٜمِٝم٤م َأوْمَْمُؾ اًمّمَّ ّي ,قَمَٚمٌؿ قمغم اعمَِديٜم٦َم اًمٜمَّ َه٤م :  وقَمَٚمْٞمِف اىْمَتٍَم اجلَْقَهِريُّ ىم٤مل اسمـ سَمرِّ وىمد ؾَمامَّ

ة أؾمامء  ُمٜمٝم٤م ـمٞم٦ٌم ِّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾَمٚمَّؿ سمِِٕمدَّ ٦ٌََم وـَم٤مسَم٦م. اًمٜمٌَّ ك اعمَِديٜم٦م ـَمْٞم ٛمَّ ًَ  ومه٤م شم٠مَ ْٟمِٞم٨ُم ـَمْٞم٥ٍم ,وذم احلَِدي٨م َأٟمَّف َأَُمَر َأْن شُم

٤مدُ : َٕن اعمَِديٜم٦ََم يم٤مَن اؾمُٛمَٝم٤م َيْثِرَب واًمثَّْرُب :وـَم٤مب سمَٛمْٕمٜمَك اًمٓمِّٞم٥ِم  ًَ ٦ٌَمَ ,اًمَٗم ه٤م ـَم٤مسَم٦َم وـَمْٞم ك هِب٤َم وؾَمامَّ ٛمَّ ًَ : وىِمٞمَؾ ,    ومٜمََٝمك َأن ُي

ـَ اًمٓمَّٞم٥ِّم اًمٓم٤َّمِهرِ  ِك وشَمْٓمِٝمػِمه٤م ُِمٜمُْف وُِمٜمْف :ُهَق ُِم ْ ٦ًٌَم ـَمُٝمقًرا َأي َٟمٔمِٞمَٗم٦ًم همػم ظَمٌِٞمَث٦م:  خلُُٚمقِصَٝم٤م ُمـ اًمنمِّ . ضُمِٕمَٚم٧م زِم إَْرُض ـَمٞمِّ

 .سمتٍمف يًػم (ـمٞم٥م)شم٤مج اًمٕمروس
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:افـاحقة افرصؾقة -   

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- -  8 1-  2 742 92 ظدد ا فؽؾامت 

 92:                         اعمجٛمقع8:  قمدد اعمقاد:  اًمّمحٞمح اًم٤ًممل

 .  (1)ٟم٘م٥م , ظمتؿ , (2)ومرش , (3)رهـ , دهـ , (7)طمج٥م , (11)ُمثؾ , (64)يمت٥م 

إٓه أدظمٚم٧م إًمػ واًمالم :  أصٚمٝم٤م : اهلل) , (32)أُمؿ , (710)آًمف:  اعمٝمٛمقز إول

شمٕمريٗم٤م وم٘مٞمؾ أإلٓه صمؿ طمذوم٧م اًمٕمرب اهلٛمزة اؾمتث٘م٤مٓ هل٤م ومٚمام شمريمقا اهلٛمزة طمقًمقا يمنهت٤م ذم 

أًماله ومحريمقا ٓم اًمتٕمريػ اًمتل ٓ :  اًمالم اًمتل هل ٓم اًمتٕمريػ وذه٧ٌم اهلٛمزة أصال وم٘م٤مًمقا

 .  (شمٙمقن إٓ ؾم٤ميمٜم٦م صمؿ اًمت٘مك ُٓم٤من ُمتحريمت٤من وم٠مدهمٛمقا إومم ذم اًمث٤مٟمٞم٦م

 .(2)قمدد : اعمْمٕمػ

 .  (ر ُم٤م ىمٌٚمٝم٤مايمسن اًمقاو ي٤مء إلىمٚم٧ٌم (همقاث):  أصٚمٝم٤م,  اًمٖمٞم٤مث) , (1)همقث : إضمقف

ًمقىمققمٝمام  , مهزة (همٓمق)واًمقاو ذم (سمٜمك)ىمٚم٧ٌم اًمٞم٤مء ذم ) , (2)همٓمق , (6)سمٜمك : اًمٜم٤مىمص

 .  (ـمروًم٤م سمٕمد أًمػ زائدة

  : افـاحقة إشؾقبقة- 

 (إًمف ويمت٤مب)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا  , ُمقوًٕم٤م (845)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (ومَِٕم٤مل)وردت صٞمٖم٦م 

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , وهلام ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة

ٌِٞمُح َواًمتَّْٙمٌػُِم َواًمتَّـ 3973 ًْ  َويمَذًمَِؽ اًمتَّ

 

ٜم٤َمُل طَمؼُّ ـــْٝمكِم   ٤مِن إهَلِ يَّ  اًمدَّ

: وورد قمٚمام هلل شمٕم٤ممم ذم  

ومٞمدظمؾ ذم هذا آؾمؿ ,ومٝمق اجل٤مُمع جلٛمٞمع صٗم٤مت اًمٙمامل وٟمٕمقت اجلالل»:(اإلًمف)            

اإلًمف يمام هق ىمقل ؾمٞمٌقيف , وهلذا يم٤من اًم٘مقل اًمّمحٞمح أن اهلل أصٚمف, مجٞمع إؾمامء احلًٜمك

 :   وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ شومجٝمقر أصح٤مسمف إٓ ُمـ ؿمذ ُمٜمٝمؿ

 

 (.أًمف)شم٤مج اًمٕمروس ,   (أًمف) ًم٤ًمن اًمٕمرب: يٜمٔمر  ()

 .  12/519, ٓسمـ طمجرومتح اًم٤ٌمري: يٜمٔمر   ()

: دار اًمٜمنم,   نيهِم٤مم قمٌد اًمٕمزيز قمٓم٤م وآظمر: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق قمٌد اهلل, حت٘مٞمؼ: سمدائع اًمٗمقائد, شم٠مًمٞمػ   ()

= 
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ٌٍْد ؾَم٤مِئٍر ــــوُهُؿ اًمٜم٩ُُّم  1455 وُم ًمُِٙمؾِّ قَم

 
ٌِْٖمك    َوضَمٜم٦ََّم احلََٞمَقاِن اإلًَمفَ َي

 
: ووردت سمٛمٕمٜمك 

 .  (طمج٤مب وهمٓم٤مء وظمت٤مم وهمٞم٤مث وٟم٘م٤مب) وم٤مقمؾ ذم   

 .  (ُمث٤مل وأًمف ويمت٤مب وسمٜم٤مء وده٤من وره٤من وومراش): و ُمٗمٕمقل ذم 

 .(إُم٤مم)ذم : وحيتٛمٚمٝمام ُمٕم٤م

 

 (6)  ؾَِعافـــة- ب/2
 :  اإلحصاء- 
 .  قمٛمر, قمّم٥م  (2/2/4)/1

 .  همؿ , قمٛمؿ(1/2/2 )/2

 6:                     اعمجٛمقع4:قمدد اعمقاد

:   افـاحقة افرصؾقة - 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل كقع افػعؾ 

- - - - -  2-  4قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 .  (2)قمٛمر ,  قمّم٥م:  افصحقح افسامل

 .  (1)همؿ ,  قمؿ:  ادضعػ

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

ومٝمل  , ُمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م ذم مجٞمع اعمقاوع,  ُمقاوع(6) ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم ةوردت صٞمٖم٦م ومٕم٤مل

ىمقل  وُمـ ذًمؽ , (قمامُم٦م)وسمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل ذم (قمامرة و همامُم٦م وقمّم٤مسم٦م)سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ ذم 

 :  اًمٜم٤مفمؿ

 ْم أْهُؾ اهُلَدىـــَوقِماَمَرُة اجلَٜم٤َّمِت هُ  4579

 

َتِقَي٤مِن   ًْ اهللُ أيْمؼَمُ ًَمْٞمَس َي

  

 

 

 
= 

 2/473إومم, : , اًمٓمٌٕم٦م1996 - 1416- ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م - ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز 
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 (   753  ) َؾِعقؾ:  أ/3

 :  اإلحصاء- 

طمدث  (87/1/87)/1

 .  مجع(80 /1/ 80)/2 

 .  قمٔمؿ (73/1/73) / 3

 .  صح (33/1/33) / 4

 .  ٟمٌق/ ٟم٠ٌم,  دًمؾ (28/2/56) / 5      

 .   سح (26/1/26) / 6

  . ومرق (25/1/25) / 7

 .  ٟمٔمر (21/1/21) / 8

 .    ىمدم, ـمرق (18/2/36) / 9

ي٘مـ,  ٟمٕمؿ (16/2/32) / 10

    .طمْمض  (10/1/10) / 12ىمرب                                               (13/1/13) / 11     

 .  رومع (1/9/ 9)/ 13

 .  يمٚمؿ,قمزز, ظم٨ٌم (24/ 3/ 8) / 14

 . يمؼم , طم٥م (14/ 2/ 7)/ 15

 .  يٛمـ , ُمًح , ؿمٝمد , رومؼ , مجؾ , ضمحؿ , أُمـ (7/42/ 6) / 16

 . نعٍ,  رسٌ,  ظمٚمؾ , ضمٚمؾ (4/20/ 5) / 17

 .  ين , ًمٓمػ , ىمقو , ىمٚمؾ , قمٚمق , وٕمػ , ضح , ؿمٗمع , طم٘مر (9/36/ 4) / 18

  . ٟمٌؾ , ُمٜمك , يمثر , وم٘مر , قمج٥م , رىم٥م , سمٕمد (7/21/ 3) / 19

,  صٌق,  ذك,  ذف,  ؾمٚمؿ,  روع,  رظمص,  ذًمؾ,  ظمًس,  محؿ,  سمرأ (22/44 /2) / 20

 .  ومم,   ىمّمد,  ىمتؾ,  ىمٌح,  همٜمك,  همٚمظ, همرب,  قمتؼ,  ـمقل,  صٚم٥م,  صٖمر,  صدق

,  ضمٜمـ,  ضمٚمق,  ضمرح,  ضمدر,  ضمدد,  صم٘مؾ,  هبؿ,  سمنم, سمدل,  سمدع,  أُمر (51 /1/51) / 21

,  رىمؼ,  رـم٥م,  رؿمد,  ردأ,  رقمك,  ذيمق,  دوى,  دقمق,  طمٞمل,  طمٜمػ,  طمٚمؿ, طم٘مؼ, طم٥ًم

,  قم٘مؿ,  قمٗمػ,  فمٝمر,  ـم٥ٌم, ضر,  ؿمٝمق,  ؿمٜمع,  ؿمٌف,   ؾمٗمف, ؾمٕمر,  هع,    زٟمؿ,زيمق,  زقمؿ

 . ٟم٘مض,   ٟم٘مص, ٟم٘مر,  ٟم٥ًم,  ُمٚمح, ُمرد,  ًمذذ,  يمٜمػ,  يمرم,   ىمّمق, ىمرض,  وم٘مف,  قمٜمػ

 753:      اعمجٛمقع121:  قمدد اعمقاد

 

 

 :  افـاحقة افرصؾقة- 
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ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف  ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

 6 2 18 2 26 114 38 546قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 546:              اعمجٛمقع77:  قمدد اعمقاد:  افصحقح افسامل      

,  ـمرق , (21)ٟمٔمر , (25)ومرق , (26)سح , (73)قمٔمؿ , (80)مجع,  (87) طمدث

 , مجؾ , ضمحؿ , (7)يمؼم , (8)يمٚمؿ , ظم٨ٌم , (9)رومع, (13)ىمرب , (16)ٟمٕمؿ , (18)ىمدم

 , سمٕمد , (4)ًمٓمػ , وٕمػ , ضح , ؿمٗمع , طم٘مر , (5)ًمٕمـ,   رزن, (6)ُمًح , رومؼ,  ؿمٝمد

,  صدق,  صٖمر,  ذك,  ذف,  ؾمٚمؿ,  روع,  رظمص (3)ٟمٌؾ,  يمثر , وم٘مر , قمج٥م , رىم٥م

,  ضمدر , صم٘مؾ,    هبؿ,  سمنم,   سمدل,  سمدع,  (2)ىمّمد,  ىمتؾ, ىمٌح,  همٚمظ, همرب,  قمتؼ,  صٚم٥م

,   فمٝمر,  ؿمٜمع,  ؿمٌف , ؾمٗمف,   ؾمٕمر,   هع,  زٟمؿ,  زقمؿ,  رـم٥م,  طمٜمػ,  طمٚمؿ , طم٥ًم,  ضمرح

 .  (1)ٟم٘مض,  ٟم٘مص,  ٟم٘مر,  ٟم٥ًم,  ُمٚمح, ُمرد,  يمٜمػ,  يمرم,  ىمرض,   وم٘مف,   قمٜمػ,  قم٘مؿ

 , ضمٚمؾ , (7)طم٥م , (8)قمزز , (10)طمْمض , (28)دًمؾ , (33) صحح:ادضعػ

 , ـم٥ٌم , ضر , رىمؼ , طم٘مؼ , ضمٜمـ , ضمدد , (2)ذًمؾ , ظمًس , محؿ , (4)ىمٚمؾ , (5)ظمٚمؾ

 .  (1)ًمذذ , قمٗمػ

 .  (1)أُمر,  (6)أُمـ:  اًمٗم٤مء:  ادفؿقز

 .  (1)ردأ,  (2)سمرأ ,  ( 28)ٟم٠ٌم:  افالم

 .  (4)ين, (6)يٛمـ,  (16)ي٘مـ:  ادثال

 .  (2)ـمقل:  إجقف

,  ؿمٝمق,  زيمق,  رقمك,  ذيمق,  دقمق,  ضمٚمق,  ( 2)همٜمك,  صٌق,  (3)ُمٜمك,  (4)قمٚمق:   افـاؿص

.  (1)ىمّمق 

-اضمتٛمٕمت٤م,  شم٘مٚم٥م اًمقاو ي٤مء  (ىمّمق,  ؿمٝمق,  زيمق,  ضمٚمق,  صٌق, قمٚمق)ُم٤م يم٤من ُٓمف واًوا يمـ) 

   .  (ذم يمٚمٛم٦م واطمدة واًم٤ًمسمؼ ُمٜمٝمام ُمت٠مصؾ ذاشًم٤م وؾمٙمقًٟم٤م- أي اًمقاو واًمٞم٤مء

 .  (2)ومم:  افؾػقػ ادػروق

 

اهلٛمزة أسمدًم٧م ي٤مء وأدهمٛم٧م ومٞمٝم٤م اًمٞم٤مء اًمتل )وٟمٌل ُمـ ٟم٠ٌم. . , وهل ىمد شمّم٤مغ ُمـ ٟمٌقأيًْم٤مذم ُم٤مدة ٟم٠ٌم( ٟمٌل)ايمتٗمٞمٜم٤م سمذيمر    ()

 . (ىمٌٚمٝم٤م
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  .  (ي٤مء ًمتٓمرومٝم٤م(ىمقي)ىمٚم٧ٌم اًمقاو ذم) , (1)دوى , طمٞمل , (4)ىمقو:  افؾػقػ ادؼرون

  : افـاحقة إشؾقبقة- 

وآؾمٛمٞم٦م  , ذم اعمٜمٔمقُم٦م شمدل قمغم اًمقصٗمٞم٦م , ُمقوع ( 753   )ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (ومٕمٞمؾ)وردت 

  .  أطمٞم٤مًٟم٤م

 :  وردت اؾمام ووصًٗم٤م هلل شمٕم٤ممم ذم اعمقاوع اًمت٤مًمٞم٦م

 اًمٚمٓمػ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ ....:  , ىم٤مل أسمققمٛمرو  اًمرومٞمؼ سمٕم٤ٌمده...ُمٕمٜم٤مه »:  افؾطقػ- 1

اًمٚمٓمٞمػ هق اًمذي اضمتٛمع ًمف اًمرومؼ ذم اًمٗمٕمؾ واًمٕمٚمؿ :  , وىم٤مل اسمـ إصمػم ذم شمٗمًػمه واًمٕمّمٛم٦م

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ ,  شسمدىم٤مئؼ اعمّم٤مًمح وإيّم٤مهل٤م إمم ُمـ ىمدره٤م ًمف ُمـ ظمٚم٘مف

ٌِْدِه  3286 ٌِْدِه َوًمَِٕم َوُهَق اًمٚمَّٓمِٞمُػ سَمٕم

 

َواًمٚمُّْٓمُػ ذِم أْوَص٤مومِِف َٟمْققَم٤مِن  

 , وإص٤مسمتف ذم أومٕم٤مًمف , ٓؾمت٘م٤مُم٦م شمداسمػمه : هق ؾمٌح٤مٟمف احلٙمٞمؿ ذو اًمرؿمد»:   افرصقد- 2 

 .    شوهق اًمذي أرؿمد أوًمٞم٤مءه ظم٤مص٦م إمم اجلٜم٦م وـمرق اًمثقاب

ؿِمٞمُد وَمَ٘مْقُل  3318 ُه وومَِٕم٤مًُمُف ـَوُهَق اًمرَّ

 

اِن   َؽ ُُمْرؿِمُد احلَػْمَ ُرؿْمٌد َوَرسمُّ

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ,   شاعمقصقف سمٜمٕمقت اجلالل واحل٤موي مجٞمٕمٝم٤م»:   اجلؾقؾ- 3 

 َوُهَق اجلَٚمِٞمِؾ ومُٙمؾُّ أْوص٤مِف اجْلَال 3223

 

َ٘م٦ٌم سماَِل سُمْٓمالِن   ِل ًَمُف حُمَ٘مَّ

هقاعُمجِٛمؾ :  اجلٛمٞمؾ»:  وىمٞمؾ,   شأي هق طمًـ اًمٗمٕم٤مل يم٤مُمؾ إوص٤مف»:   اجلؿقؾ -4 

  شومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُُمْٗمٕمؾ , اعمحًـ

 

 .  (ًمٓمػ), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

 .  12/517, ٓسمـ طمجرومتح اًم٤ٌمري: يٜمٔمر   ()

 .  65, ص, ًمٚمزضم٤مجشمٗمًػم أؾمامء اهلل   ()

 .  12/516, ٓسمـ طمجرومتح اًم٤ٌمري: يٜمٔمر   ()

 .  288-1/287(ضمٚمؾ) , ٓسمـ إصمػماًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر   ()

 .  1/93صحٞمح ُمًٚمؿ    ()

 .  1/299(مجؾ), , ٓسمـ إصمػماًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر   ()

, 8/, ط, اًمٙمقي٧م, ُمٙمت٦ٌم اإلُم٤مم اًمذهٌل, حمٛمد احلٛمقد اًمٜمجدياًمٜمٝم٩م إؾمٛمك ذم ذح أؾمامء اهلل احلًٜمك   ()

 .  3/36, هـ1428
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 :وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ.   شإن اهلل مجٞمؾ حي٥م اجلامل»:  ىم٤مل    

3224 

3225 

3226 

َٓ ـاًم٩َم  َوُهقَ   ُِمٞمُؾ قَمغَم احلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم يَمْٞمَػ 

٤َم ـْ سَمْٕمِض آصَم٤مِر اجلَِٛمٞمِؾ وَمَرهبُّ  ُِم

اِت وإو ِبوَمجاَمًُمُف   واًمـ َص٤مِف ْاًمذَّ

 

َومَج٤َمُل ؾَم٤مِئر َهِذِه إيْمَقاِن  

 أْومَم وأضْمَدُر قِمٜمَْد ِذي اًمِٕمْروَم٤منِ 

َه٤مِن ـ  سم٤ِمًمؼُمْ
ِ
أوْمَٕم٤مِل وإؾْماَمء

ٌقر:  احلؾقؿ- 5  ويٛمٝمؾ  , ومٝمق يٕمٗمق قمـ يمثػم ُمـ اًمًٞمئ٤مت,  ذم صٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمٜم٤مه اًمّمَّ

 .    وي٘مٌؾ شمقسمتٝمؿ سمٕمد ذًمؽ , وٓ يٕم٤مضمٚمٝمؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م وآٟمت٘م٤مم , قم٤ٌمده سمٕمد اعمٕمّمٞم٦م

ٌَْدهُ اَوُهَق احلَِٚمٞمُؿ وَماَل ُيعَ  3278  ضِمُؾ قَم

 

ـْ قِمّْمَٞم٤مِن   سمُِٕمُ٘مقسَم٦ٍم ًمَِٞمُتقَب ُِم

هق اًم٘مقي اًمٖم٤مًم٥م يمؾ :  , وىم٤مل همػمه هق اعمٛمتٜمع ومال يٖمٚمٌف رء»:  ىم٤مل اًمزضم٤مج:  افعزيز- 6 

 .    شهق اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف رء:  , وىمٞمؾ رء

ـْ ُي  3249  هُ ـــَراَم ضَمٜم٤َمُب ــَوُهَق اًمَٕمِزيُز وَمَٚم

 

ْٚمَٓم٤مِن ـــــأٟمَّك ُي   ًُّ َراُم ضَمٜم٤َمُب ِذي اًم

هق اًمذي ٓ حيت٤مج إمم أطمد ذم رء ويمؾ أطمد حمت٤مج ...   اًمٖمٜملذم أؾمامء اهلل »:  افغـل- 7 

 :  ىمقًمف ش همػمهإًمٞمف وهذا هق اًمٖمٜمك اعمٓمٚمؼ وٓ يِم٤مرك اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف

 َو اًمَٖمٜمِلُّ سمَِذاشمِِف وَمِٖمٜم٤َمُه َذاـــَوهُ  3248

 

٤منِ يِتٌّ ًَمُف يَم٤مجلُقِد   ًَ  واإِلطْم

  ژىئ  ی   یژ :  ىم٤مل شمٕم٤ممم , هق قمٔمٞمؿ اًمِم٠من ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر واًمًٚمٓم٤من :افعظقؿ- 8 

 يُمقَن ِصَٗم٤مشُمفُ َت وَم٤مهللُ أيْمؼَمُ أْن  4747

 

٠منِ يَمِّمَٗم٤مشمِٜم٤َم ضَمؾَّ اًمَٕمٔمِٞمُؿ    اًمِمَّ

 

 

 

ىِمٞم٥ُم وهق احل٤مومُظ اًمذي ٓ َيٖمٞم٥ُم قمٜمف رٌء وَمِٕمٞمٌؾ »:   افرؿقب-9  اهللّ شمٕم٤ممم اًمرَّ
ِ
ذم َأؾمامء

 :  وُمٜمف ىمقًمف,   شسمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ

َقا 3284 ىِمٞم٥ُم قَمغَم اخلََقاـمِِر واًمٚمَّ  َوُهَق اًمرَّ

 

 سم٤ِمْٕريَم٤منِ  سم٤مٕوْمَٕم٤ملِ طِمِظ يَمْٞمَػ  

  

 .  1/93أظمرضمف ُمًٚمؿ   ()

 .  (طمٚمؿ), وًم٤ًمن اًمٕمرب45, ص, ًمٚمزضم٤مج, وشمٗمًػم أؾمامء اهلل96, ص, ًمٚمزضم٤مضملاؿمت٘م٤مق أؾمامء اهلل   ()

 .  34-1/33شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك ()

 .  (همٜم٤م), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

 .  255: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()

 .  12/516, ٓسمـ طمجرومتح اًم٤ٌمري: يٜمٔمر   ()

 .  (رىم٥م), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()
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ُمٕمٜم٤مه أٟمف ىمري٥م سمٕمٚمٛمف ُمـ ظمٚم٘مف ىمري٥م ممـ يدقمقه »:   ىم٤مل اخلٓم٤ميب:   افؼريب-10

 :  وُمٜمف ىمقًمف,   شسم٤مإلضم٤مسم٦م

ٌَفُ  448 ـْ ؾَم٤مِئٍؾ وَم٠مضِمٞم  وَمٞمُ٘مقُل َهْؾ ُِم

 

ـْ َٟم٤مَدايِن   وَم٠مَٟم٤م اًمَ٘مِري٥ُم أضِمٞم٥ُم َُم

  (ظؾاًم ) فؼًبا :

٤ًٌم جلؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم:  إمغ-  اًمذي حيٗمظ ُم٤م قُمٝمد ًمف سمف طمتك ي١مّديف :   وإُملم, ورد ًم٘م

 :  وُمٜمف ىمقًمف,  سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ, وهق ومٕمٞمؾ  دون ٟم٘مص وٓ شمٖمٞمػم

 ؾَمِٛمَع إُِملُم يَماَلَُمُف ُِمٜمُْف وأدَّ  2118

 

ـْ إمَم ُه ا  ٤منِ  اعُمْخَت٤مِر ُِم ًَ  إْٟم

٤ًٌم ًمٕمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم:  ادسقح-  إٟمف ممًقح :  أي , وهق ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل , ص٤مر ًم٘م

 :  ىم٤مل ,أو ممًقح سم٤مًمزي٧م  , اًم٘مدم

ٞمُح طَمِ٘مٞمَ٘م٦مً  363 ًِ  وإًَمٞمِف ىَمْد ُرومَِع اعم

 

قَف َيٜمِْزُل يَمْل ُيـــَرى سمِِٕمَٞم٤منِ   ًَ  وًم

٤ًٌم عمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم:  افؽؾقؿ-   :  ىم٤مل , ضم٤مء ًم٘م

ٞمـ٤ًم 2900  َهَذا َوُرؤَيُتـُف اًْمَٙمِٚمٞمـــَؿ ُُمـــَّمٚمِّ

 

٠منِ   ِه أصَمٌر قَمٔمِٞمُؿ اًمِمَّ  ذِم ىَمؼْمِ

 :  وُمٜمف ىمقًمف , ًمِمدة متّرده وقمّمٞم٤مٟمف , ؾمٛمل اًمِمٞمٓم٤من َُمريًدا:  ادريد-  

ْرضُمؿَ  2810 َٕ ُُؿ سم٠ِمقْماَلِم اهُلَدىـــــــَو  هنَّ

 

ْٝم٤ٌِمِن   َرضْمَؿ اعَمريِد سمَِث٤مىِم٥ِم اًمِمُّ

 : ورد ذم ىمقًمف:   افعػقػ - 

٤ميِنِّ اًمَّذي 281 ًَ  قِمٜمَْد اًمَٕمٗمٞمِػ اًمتِّْٚمِٛم

 

ٌُٝمَت٤مِن   هَق هَم٤مي٦ٌم ذِم اًمُٙمْٗمِر َواًم

 
 

 . , سمرواي٦م اًمؽمُمذي(سم٤مب هلل قمز وضمؾ ُم٤مئ٦م اؾمؿ همػم واطمد): مل يرد أٟمف ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك  ذم طمدي٨م   ()

يمِمػ اًمٔمٜمقن . , صمامن وصمامٟملم وصمالصمامئ٦مهـ388, اعمتقرم ؾمٜم٦م هق أسمق ؾمٚمٞمامن أمحد سمـ حمٛمد اخلٓم٤ميب: اخلٓم٤مسمك   ()

2/1032  . 

 .  40, صإؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل   ()

: أسمقاًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمكم سمـ يس اًمٕم٤مسمدي اًمٙمرُمل صمؿ اًمتٚمٛم٤ًمين اًمِم٤مقمر اعمت٘مـ اعمتٗمٜمـ ذم قمٚمقم ُمٜمٝم٤م»   ()

, وًمف , وذح أؾمامء اهلل احلًٜمك, وًمف ذح ُمقاىمػ اًمٜمٗمر, وًمف ذم ذًمؽ ُمّمٜمٗم٤متاًمٜمحق وإدب واًمٗم٘مف وإصقل

, وشمقذم ش, وىمد ٟم٥ًم هذا اًمرضمؾ إمم قمٔم٤مئؿ ذم إىمقال وآقمت٘م٤مد ذم احلٚمقل وآحت٤مد واًمزٟمدىم٦م واًمٙمٗمر اعمحضديقان

.  (هـ690)ؾمٜم٦م

 .  13/326اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: يٜمٔمر           
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 :  ورد ذم ىمقًمف:    افـبقؾ-

ِٞمؾ يِمَت٤مُب  1416 ـُ اًمٜمٌَّ ٞمُؾ اسْم  هُ ــذَاَك اًمٜمٌَّ

 

َه٤مِن ـًأْيض  ا َٟمٌِٞمٌؾ واِوُح اًمؼُمْ

  أصٞمؾ :  اًمرزيـ اًمث٘مٞمؾ ُمـ يمؾ رء ورضمؾ رزيـ ؾم٤ميمـ وىمٞمؾ»:  أبق رزيـ: ــقة

 :  و ورد يمٜمٞم٦ًم ذم ىمقًمف , شاًمرأي

 َوسَمذَاَك َراَم اجلَْٛمَع سَملْمَ طَمِديثِفِ  5401

 

ـِ   إُْمَٙم٤منِ َوُهَق ُذو َوأيِب َرِزي

  أظالم أخرى :

وص٤مر قمٚمام سم٤مًمٖمٚم٦ٌم  , اًمٜم٤مر ذات اًمٓمٌ٘م٤مت ُمـ طمٓم٥م وٟمحقه سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض»:  اجلحقؿ- 

 :  وُمٜمف ىمقًمف ,  شقمغم ضمٝمٜمؿ دار اًمٕمذاب ذم أظمرة

٤م 4065 ًَ ـْ ُيريُد َٟمَج٤مشَمُف َيْقَم احِل  َي٤م َُم

 

ـَ اجلَِحٞمِؿ َوُُمْقىمــــَِد اًمٜمِّػَمانِ    ِب ُِم

 :  وُمـ ذًمؽ ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , ورد قمٚماًم سم٤مًمٖمٚم٦ٌم قمغم يمت٥م اًمّمح٤مح ذم اًمًٜم٦م:  افصحقح-  

دٌ  2902 ِحٞمِح حُمَٛمَّ  َوًمَِذاَك أقْمَرَض ذِم اًمّمِّ

 

َٞم٤منِ   ًْ
 قَمٜمُْف قَمغَم قَمْٛمٍد سماَِل ٟمِ

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , وورد اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ هبذا اًمؽميمٞم٥م قمٚماًم سم٤مًمٖمٚم٦ٌم قمغم  اًمديـ اإلؾمالُمل 

 اًمٓمَّرواقْمَٚمْؿ سم٠منَّ ـَمريَ٘مُٝمْؿ قَمْٙمُس  2159

 

َتِ٘مٞمؿِ  ًْ ـْ ًَمُف قَمْٞمٜم٤َمنِ يِؼ اعُم
  عمِ

  

 :  وجاءت اشاًم فغر افعاؿؾ

 

ِٞمُؾ »   () , وي٘م٤مل جلقدة , ي٘م٤مل أٟمف ًم٘م٥م سم٤مًمٜمٌٞمؾ ًمٙمؼم أٟمٗمفهق أسمققم٤مصؿ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد اًمِمٞم٤ٌمين ُمقٓهؿ اًمٌٍمي: اًمٜمٌَّ

أيب قمكم احلًلم سمـ حمٛمد سمـ أمحد اجل٤ٌمئل : , شم٠مًمٞمػأًم٘م٤مب اًمّمح٤مسم٦م و اًمت٤مسمٕملم ذم اعمًٜمديـ اًمّمحٞمحلم. شصمٞم٤مسمف

, , ُمٍم, اًم٘م٤مهرةدار اًمٗمْمٞمٚم٦م: دار اًمٜمنم), , حمٛمقد ٟمّم٤مرحمٛمد زيٜمٝمؿ حمٛمد قمزب.  د: , حت٘مٞمؼإٟمدًمز

 . 1/95, (م1994

.  (رزن), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

ًم٘مٞمط سمـ صؼمة سمـ قمٌداهلل سمـ اعمٜمتٗمؼ سمـ : , وي٘م٤مل, وهذا أيْم٤م ممـ همٚم٧ٌم قمٚمٞمف يمٜمٞمتفًم٘مٞمط سمـ قم٤مُمر اًمٕم٘مٞمغم أسمقرزيـ   ()

, , وهق واومد سمٜمك اعمٜمتٗمؼ إمم رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقم٤مُمر سمـ قم٘مٞمؾ سمـ يمٕم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م

.  إن ًم٘مٞمط سمـ قم٤مُمر همػم ًم٘مٞمط سمـ صؼمة وًمٞمس سمِمكء روى قمٜمف ويمٞمع سمـ قمدس واسمٜمف قم٤مصؿ سمـ ًم٘مٞمط: وىمد ىمٞمؾ

دار ), قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي: , حت٘مٞمؼيقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم: , شم٠مًمٞمػآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب

. 3/1340, (1: , طهـ1412, , سمػموت, دار اجلٞمؾاًمٜمنم

 .  16/126اًمتحرير واًمتٜمقير   ()
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 , يمثر اؾمتٕمامًمف طمتك اؾمتٖمٜمك قمـ اعمقصقف ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمٙمالم اعمتحّدث سمف: احلديث- 

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

صَم٧ْم قِمٜمِْدي طَمدي٨م 37  ا ظِمٚمُتفـًَوحَتدَّ

 

ا َوىَمْد يَمَذسَم٧ْم سمِف اًمٕمٞمٜم٤َمِن ـًِصْدق

 :   وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , وىمد  همٚم٥م قمغم ُم٤مورد قمـ اًمرؾمقل  

 ا ىَمْد َرواُه ضَم٤مسمِرٌ ـًواذيُمْر طَمِدي٨م 1731

 

َٗم٤مُء ًمَِٓم٤مًم٥ِِم   اإلياَمنِ ومِٞمِف اًمِمِّ

 :  وُمٜمف ىمقًمف , و يمثر ذم اعمٜمٔمقُم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم آؾمٛمٞم٦م , اؾمؿ ومٞمف ُمٕمٜمك اعمٗمٕمقل:  افطريؼ-  

ِرِيِؼ َوَٟمْحـ 3839  َوَأظَمْذشُمُؿ أْٟمُتُؿ سُمٜمَٞم٤َّمِت اًمٓمَّ

 

ْٚمٓم٤َمنِ  ًُّ َٟم٤م ذِم اًمٓمَّرِيِؼ إقْمَٔمِؿ اًم ـُ ِهْ  ـ

 سمٛمٕمٜمك ومٕمٞمؾ (اعَمٜمِلُّ ) , ىمدره أي يمذا ًمف اهلل ُمٜمك ىمقًمؽ ُمـ وهق ,  اًمقًمدُمٜمف ي٘مدر : ادـل-  

 :  وُمٜمف ىمقًمف ,  ُمٗمٕمقل

 ـْ َوَذاٟمَِؽ اليِّ طَمْٞمٌض وإْٟمَزاُل اعَمـ 5408

 

أُمراِن ذِم اجِلٜم٤َّمِت َُمْٗمُ٘مقَداِن  

 :  ووردت ؾعقؾ بؿعـك ؾاظؾ يف 

,  رومع,  طمْمض,  ىمرب,  ي٘مـ,  ىمدم,  ٟمٔمر,  ومرق,  سح,  ٟمٌل,  صحح,  قمٔمؿ, مجع

,  وٕمػ,  ؿمٗمع,  ظمٚمؾ,  ضمٚمؾ,  يٛمـ,  رومؼ,  مجؾ,  ضمحؿ,  أُمـ,  يمؼم,  يمٚمؿ,  قمزز,  ظم٨ٌم

,  محؿ,   ٟمٌؾ,  ُمٚمؽ,  يمثر,  وم٘مر,  رىم٥م,  سمٕمد,  سمري ,  ين,  ًمٓمػ,  ىمقى,  ىمٚمؾ,  قمٚمق

,  قمج٥م,  ـمقل,  صٖمر,  صدق,  صٌق,  ذك,  ذف,  ؾمٚمؿ,  رظمص,  ذًمؾ,  ظمًس

,  طم٘مؼ, طم٥ًم,  ضمدر,  ضمدد,  صم٘مؾ,  هبؿ,  سمنم,  سمدل,  سمدع,  أُمر,  ومم,  ىمٌح,  همٜمك,  همٚمظ

,  رـم٥م,  روع,  رؿمد,  ردى, رقمك,  ذيمق,  دوى,  دقمق,  طمٞمل,  طمٜمػ,  طمٚمؿ,  طمٙمؿ

,  قم٘مؿ,  قمٗمػ,   فمٝمر,  ـمٞم٥م,  ؿمٜمع,  ؿمٌف,  ؾمٗمف,  هع,  ؾمؽم,  زٟمؿ,  زيمق,  زقمؿ,  رىمؼ

 .  ٟم٘مض,  ٟم٘مص,  ٟم٘مر,  ٟم٥ًم,  ُمٚمح,  ُمرد, يمٜمػ, ًمذذ,  يمرم,  ىمّمق,  وم٘مف,  قمٜمػ

. ًمٕمـ,   ـمرق:وبؿعـك ادػعقل

. ؿمٝمد,  طم٥ٌم,   طمدث:وما حيتؿؾفام مًعا

 (206):ؾعقؾة- ب/3

 

اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م : أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري اًمٗمٞمقُمل, دار اًمٜمنم: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمراومٕمل , شم٠مًمٞمػ   ()

 . (ُمٜمك)سمػموت, - 
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:اإلطمّم٤مء-

 .  طمؼ ( 96/1/96) / 1

  .  يمثر ( 11/ 1/ 11) / 2

 .  ظمٚمػ (10/ 1 / 10 ) / 3

   . ٟمّمح( 9 / 1 / 9 ) / 4

   . ذع (7/ 1 /7 ) / 5

   . وص,  ظمٚمؼ ( 12 /2 / 6 ) / 6

   . سمٚمق ( 5 /1 /5 ) /7

 .  ـمرق ( 4 /1 /4 ) / 8

 .   ًمٓمػ, ـمٌع,   , ؾمٚمؿمحك,  سمرأ ( 15 / 5 / 3 ) / 9

  .  ُمٚمح,  ُمزى,  يمثػ,    ىمٌح,ومْمؾ,  قمٔمؿ,  رظمص ( 14 / 7 / 2 ) / 10

 ,    ؿمٝمر,ؾمٌؽ  ,درأ,  ظمٗمك,  مجؾ,  ضمٚمق,  سم٘مك,    سمًط,سمدل ( 23 / 23 / 1 ) / 11

 , ٟمح٧م , وُمط ,   يمره, ومرض, همزر,   قم٘مد, قمزز,  فمٝمر , ـمقل , ـمرو , وحق , صحح

  . وؾمؾ , ٟم٘مص

 206:                                  ادجؿقع44:  ظدد ادقاد 

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

-  6 16 1 1 98 4 80قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 80:  ادجؿقع                        27:  قمدد اعمقاد:  افصحقح افسامل

, ـمٌع,  ؾمٚمؿ ,  (4)ـمرق,  (6)ظمٚمؼ,  (7)ذع,  (9)ٟمّمح,  (10)ظمٚمػ, (11)يمثر 

,    ؾمٌؽ,  مجؾ ,  سمًط,  سمدل,  (2)ُمٚمح ,  يمثػ,  ىمٌح,  ومْمؾ,  قمٔمؿ,  رظمص,  (3)ًمٓمػ 

   .(1)ٟم٘مص ,   ٟمح٧م, يمره, ومرض,  همزر,  قم٘مد,   فمٝمر,  ؿمٝمر

 .  (1)قمزز ,  صحح,  (96)طمؼ:  ادضعػ

 .  (1)درأ,  (3)سمرأ:  ادفؿقز إخر

 .  (1)وؾمؾ :  ادثال

  .  (1)ـمقل :إجقف 

 

. (ـمرق), خمت٤مر اًمّمح٤محشهذا رضمؾ ـمري٘م٦م ىمقُمف وه١مٓء ـمري٘م٦م ىمقُمٝمؿ و ـمرائؼ ىمقُمٝمؿ أيْم٤م ًمٚمرضم٤مل إذاف»   ()
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 16:                                 اعمجٛمقع9:  قمدد اعمقاد :  افـاؿص

. (1)ُمٓمق,  ـمرو,  وحق,  ظمٗمك,  ضمٚمق,  سم٘مك,  ( 2)ُمزى ,  (3)محك,  (5)سمٚمق

 (ومٕمٞمٚم٦م)اضمتٛمٕم٧م اًمقاو ُمع ي٤مء (ُمٓمق,  ـمرو,  وحق,  ضمٚمق, سمٚمق)يمـ (واًوا)ُم٤م يم٤من أصٚمف 

 .  وأدهمٛمت٤م,  وم٘مٚم٧ٌم اًمقاو ي٤مء,  وؾمٌ٘م٧م إطمدامه٤م سم٤مًمًٙمقن

 (6)وص:  معتؾ مػروق

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 :  وىمد وردت ُمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م ذم,   ُمقوع (206)وردت ومٕمٞمٚم٦م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم

وإن يم٤من ,اعمِمتؼ ُمـ احلؼ إن يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ يم٤من ُمٕمٜم٤مه اًمث٤مسم٧م (اًمٗمٕمٞمؾ):   حؼقؼة-

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ ,() سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل يم٤من ُمٕمٜم٤مه اعمث٧ٌم

ـْ يَماَلِم إهَلٜم٤َم 4162  َوًَمٜم٤َم احلَِ٘مٞمَ٘م٦ُم ُِم

 

ٌُُٙمْؿ ُِمٜمُْف اعَمَج٤مُز اًمث٤َّميِن    َوَٟمِّمٞم

إِرادُة اخلػَْمِ ًمٚمَٖمػِم وإِْرؿَم٤مُده ًمف وهل يمٚمٛم٦ٌم : اًمٜمُّّْمُح واًمٜمَِّّمٞمح٦ُم واعُمٜم٤َمَصح٦ُم »:  ىمٞمؾ:   كصقحة- 

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ.   شضم٤مُمٕم٦ٌم إِلرادِة اخلػَْم 

ـْ  2475  َواؾْم٠مل ظَمٌػًِما قَمٜمُْٝمُؿ ُيٜمٌِْٞمَؽ قَم

 

اِرِهْؿ سمِٜمَِّمٞمَح٦ٍم َوسَمَٞم٤منِ    أْهَ

وردت  ذم ُمٕمٜمك , شمٓمٚمؼ قمغم ـمٌٞمٕم٦م أوظمّمٚم٦م ُمـ اخلٚمؼ ذُمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م أو طمًٜم٦م :  خؾقؼــة-  

 :  ذم ىمقًمف , (اعمخٚمقىم٦م)اعمٗمٕمقل

َٓ َوؾِمُٕمقا اخلَٚمٞمَ٘م٦َم َرمْح٦َمً  4785  يَمالَّ َو

 

ـْ يُمؾِّ َوضْمٍف ُهْؿ أْوًُمـــق اًمٜمُّْ٘مَّم٤منِ    ُِم

هل إُمر سمام ومٞمف ٟمٗمع اعم٠مُمقر وومٞمف اهتامم أُمر ًمِمّدة صالطمف , وًمذًمؽ ؾمّٛمل ُم٤م  »: وصقة-  

:   وهل سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقلشيٕمٝمد سمف اإلٟم٤ًمن , ومٞمام يّمٜمع سم٠مسمٜم٤مئف وسمامًمف وسمذاشمف سمٕمد اعمقت وصٞم٦م

 :  ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ

فِ  260 ًِ  َهِذي َوِصٞم٦َُّم َٟم٤مِصٍح َوًمِٜمَْٗم

 

٤مِئر اإلظْمَقانِ   ًَ  َوِصَّ َوسَمْٕمُد ًم

وص٤مرت اؾماًم عم٤م يّمٞم٥م ُمـ إُمر ,  ذم إصؾ صٗم٦م صمؿ اؾمتٖمٜم٧م قمـ اعمقصقف: افبؾقة-  

 

 1/362اًمٙمٚمٞم٤مت

 .  (ٟمّمح), شم٤مج اًمٕمروس   ()

.  2/344اًمتحرير واًمتٜمقير   ()
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 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , اعمٙمروه

ـَ اًمٌَٚمٞم٦ِّم ِأنَّ ىَمقًُم٤م سَملْمَ أْهـ 2970  َوُِم

 

ـِ َواـمــقُهْؿ قَمغَم اًمُٕمـــْدَوانِ    ـؾ احِلّْمـــ

يَٕم٦ُم »:  افؼيعة-   ـِ : اًمنمَّ ي  , وهل سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل ,  شُم٤م َذع اهلل شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمِده ُمـ اًمدِّ

 :  وُمٜمف ىمقل  اًمٜم٤مفمؿ

3458  َٓ ًٌْدا َو ِه قَم  أٓ شَمُٙمقَن ًمَِٖمػْمِ

 

ٌُــْد سمَِٖمػْم ؿَمــِريَٕم٦ِم اإلياَمنِ    شَمْٕم

 :  وُمٜمف ىمقًمف , سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل:  رظقة- 

ـ 2165 ًُّ  واًمَٕمْزُل َواإلسْمَ٘م٤مُء َُمْرضِمُٕمُف إمَم اًم

 

ْٚمَٓم٤منِ   ًُّ  ـْٚمَٓم٤مِن ُدوَن َرقِمٞم٦َِّم اًم

, هق اؾمؿ ًمٜمّمػ اًمٜمٝم٤مر ؾمٛمل سمف ُمـ فَمِٝمػمة اًمِمٛمس:  ال اسمـ إصَمػمق»:  فظفرةا - 

 :  وُمٜمف ىمقًمف,   شوهق ؿمّدة طمره٤م -

ْٛمِس ذِم  2538 ٌَْدِر ًَمْٞمَؾ مَت٤َمُِمِف َواًمِمَّ  يَم٤مًم

 

ا ُِمْثاَلِن ـــِر اًمٔمَِّٝمػَمِة َُم٤م ُهؿَ ــَٟمْح  

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ ,  شسمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل»:   افزية- 

 مُم ىَمْد سَم٤مَيُٕمقاإأْصَح٤مُب سَمْدِر و 4557

 

ْوَقاِن   ٦ِم سَمْٞمَٕم٦َم اًمرِّ أْزيَمك اًمؼَميَّ

ـمٌع اهلل اخلٚمؼ قمغم اًمٓم٤ٌمئع اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م وم٠مٟمِم٠مهؿ قمٚمٞمٝم٤م وهل ظمالئ٘مٝمؿ »:  ي٘م٤مل:  افطبقعة-  

 :  ىم٤مل, وهل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل ,  شيٓمٌٕمٝمؿ ـمًٌٕم٤م ظمٚم٘مٝمؿ وهل ـمٌٞمٕمتف اًمتل ـمٌع قمٚمٞمٝم٤م

 َُم٤م قَمَٚمْٞمِف َٟم٤مومِذٌ ـــوَمِٚمَذاَك طُمْٙمُٛمفُ  3145

 

ٌِٞمَٕم٦ِم فَم٤مِهُر اًمٜمُّْ٘مَّم٤مِن   ـُ اًمٓمَّ اسْم

 :     وردت ؾعقؾة بؿعـك ؾاظؾ يف 

 , مجؾ , ضمٚمق , سم٘مك , ُمٚمح , ُمزى , يمثػ , ومْمؾ , قمٔمؿ , رظمص , ًمٓمػ , ظمٚمػ ,         يمثر

 .  ٟم٘مص , همزر , قمزز , فمٝمر , ـمقل , ـمرو , صحح , درأ , ظمٗمك

 

 :  وردت ؾعقؾة بؿعـك مػعقل يف

 

 .  (ذع ), شم٤مج اًمٕمروس   ()

 .  (فمٝمر), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

 ( سمرر)اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   ()

 . (ـمٌع), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()
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 , محٞم٦م , سمري , ظمٚمؼ , قم٘مد , ـمٌع , ؿمٝمر , ؾمٌؽ , ـمرق , سمدل , وص , ذع , ٟمّمح

 .  يمره , ٟمح٧م , ُمٓمق , ومرض , وحق , سمًط

. وؾمؾ,  ىمٌح,  ؾمٚمؿ,  سمٚمق,  طم٘مؼ: ماحيتؿؾفام

 

 (397)  َؾْعالن-4

 :  اإلحصاء- 

 .  رطمؿ (329/1/329 ) /1

.  طمػم (24/1/24) /2

 .  يمًؾ (8/1/8)/3

 .  فمٛم٠م (7/1/7) / 4

 .  ٟمدم (5/1/5 ) / 5

.  قمجؾ (4/1/4)/6

 .  ٟمِمق , هلػ,  ؾمٙمر (3/3/9) / 6

.  ومرح,  روى ,  ديص, همْم٥م (2/4/8) / 7

. قمرى,  ظمن,  ضمذل (1/3/3)/ 8

 397:      اعمجٛمقع16:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

 2-  4 26- -  7 358قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 358:  اعمجٛمقع                 10:  قمدد اعمقاد:  افصحقح افسامل

,   ومرح,  (2)همْم٥م,  (3)هلػ,  (4)قمجؾ,  ؾمٙمر, (5)ٟمدم,  (8)يمًؾ,  (329)رطمؿ

 . (1)ظمن,  ضمذل

 .  (7)فمٛم٠م:  ادفؿقز افالم

 .  (2)ديص,  (24)طمػم : إجقف

 .  (1)قمرى,  (3)ٟمِمق:  افـاؿص

 .  (واًم٤ًمسمؼ ُمٜمٝمام ؾم٤ميمـ , ىمٚم٧ٌم اًمقاو ي٤مء ٓضمتامقمٝمام ذم يمٚمٛم٦م واطمدة)(2)روى:  ادؼرون

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

صٗم٦م ذم  »(اًمرمحـ)وهل  , ُمـ ُم٤مدة واطمدة , ُمقوع (329)وردت وَمْٕمالن اؾمام هلل شمٕم٤ممم ذم
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وهق ُمـ  ,  ش سمٛمٕمٜمك يمثػم اًمرمح٦م ضمدا صمؿ همٚم٥م قمغم اًم٤ٌمًمغ ذم اًمرمح٦م هم٤ميتٝم٤م وهق اهللإصؾ

وىم٤مومٞمتٝم٤م  , عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة , وهق أيمثر إًمٗم٤مظ اًمقاردة قمغم ومٕمالن , أؾمامئف احلًٜمك

 :   ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ.  اًمٜمقٟمٞم٦م

ـِ ُمع 213 َذاـَح وَمـوِل ــــح اًمّرُس ـــُٟمْص   واضمَٕمْؾ ؿِمَٕم٤مَرَك ظَمِْمَٞم٦َم اًمّرمَح راِن ــــإمْ  سمَّ

:  وورد قمٚمٛمـ٤ًم ذم ىمقًمف,   ش إذا راغ وطم٤مداداص يديص ديّم٤منً » :  اًمديّم٤من:  ظؾؿ 

 َواهللِ َُمْٕمُدوٌم ُهٜم٤َمَك طَمِ٘مٞمَ٘م٦مً  2105

 

اِت   يَّم٤منِ مَ قَمْٙمُس ,سم٤ِمًمذَّ  ىَم٤مًَم٦ِم اًمدِّ

 

 

 :  وُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل  همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م آؾمٛمٞم٦م

ٕن اًمّم٤مئٛملم  », اؾمتٕمٛمؾ اًمري٤من ذم اعمٜمٔمقُم٦م اؾمام  ًم٤ٌمب ذم اجلٜم٦م ؾمٛمل سمذًمؽ : افريان

اًمذيـ يم٤مسمدوا اًمٕمٓمش ذم اًمدٟمٞم٤م إذا دظمٚمقا ُمـ هذا اًم٤ٌمب إمم اجلٜم٦م ينمسمقن ُمـ اًمٜمٝمر اًمذي 

ومػموون ومال حيّمؾ هلؿ اًمٔمٛم٠م سمٕمد ذًمؽ أسمًدا ومٖمٚم٧ٌم آؾمٛمٞم٦م قمغم اًمّمٗم٦م - أي ذم اجلٜم٦م-ومٞمٝم٤م

 :  ىم٤مل ,  شيمام ذم اًمٕم٤ٌمس واحل٤مرث وهمػممه٤م

 سَم٤مُب اجِلَٝم٤مِد  َوَذاَك أقْماَلَه٤م َوسَم٤م 4955

 

٤منِ   يَّ ٤ٌَمب ُسم٤مًمرَّ ْقِم ُيـــْدقَمل اًم  ُب اًمّمَّ

  

 

  .    445  /2, شمقوٞمح اعم٘م٤مصد وشمّمحٞمح اًم٘مقاقمد ذم ذح ىمّمٞمدة اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ,ٓسمـ قمٞمًك  ()

قمكم طمًلم اًمٌقاب : أسمقاًمٗمْم٤مئؾ احلًـ سمـ طمٞمدر سمـ قمكم اًم٘مرر, حت٘مٞمؼ: , شم٠مًمٞمػٟم٘مٕم٦م اًمّمدي٤من ومٞمام ضم٤مء قمغم اًمٗمٕمالن   ()

 .  1/47 (1: , طم1982, , اًمري٤مضُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف)

اًمٗمرق سملم . شطمٙمك أصح٤مب اعم٘م٤مٓت أن اًمذيـ أؾمًقا دقمقة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ُمٞمٛمقن سمـ ديّم٤من اعمٕمروف سم٤مًم٘مداح»   ()

 .  1/266اًمٗمرق

 .  (ومٞمف): ذم إصؾ   ()

, دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب), سمدر اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمل: , شم٠مًمٞمػقمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري   ()

 .  15/159, (سمػموت
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 (342 ) ؾِْعـــؾ- 5

 :  اإلحصاء- 

 .  ُمثؾ (122/1/122)/1

 .  ود , طمزب (32/2/64) / 2

 .  ؾمقو (26/1/26) / 3

 .ه (21/1/21) / 4

 .  ؿمٌف (1/11/ 11) / 5

 .طمّمـ (9/1/9) / 6

  . ورد , قمدل (8/2/16) / 7

 .  صٜمق , ؾمٚمؿ , رزق (7/3/21) / 8

 .  ىمًؿ , ورث (6/2/12) / 9

  . فمؾ ,ظمٚمق (4/2/8) / 10

 .  ٟمّمػ , ًمد , طمؾ , سمٙمر , أٟمس (3/5/15) / 11

 .  ىمدم , وٕمػ , سف , ؾمٕمر , طم٥م , شمٚمق (2/6/12) / 12

 .  وومؼ , ىمٓمػ, ىمًس , دق , ظمدن(1/5/5) / 13

 342:        اعمجٛمقع32:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

 26-  13-  15 67 3 218قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 218:                 اعمجٛمقع16: قمدد اعمقاد :  اًمّمحٞمح اًم٤ًممل

 , (7)ؾمٚمؿ,  رزق (8)قمدل ,  (9)طمّمـ ,  (11)ؿمٌف ,  (32)طمزب ,  (122)ُمثؾ

 .  (1)ىمٓمػ , ظمدن , (2)ىمدم , وٕمػ , سف , ؾمٕمر , (3)ٟمّمػ , سمٙمر , (6)ىمًؿ

   67:                       اعمجٛمقع8: قمدد اعمقاد : ادضعػ 

  . (1) ىمًس, دق , (2)طم٥م , (3)ًمد , طمؾ , (4)فمؾ , (21)ه , (32)ود

 .  (3)أٟمس:  ادفؿقز إول

  .  (1)وومؼ,  (6)ورث ,  (8)ورد :  ادعتؾ ادثال

  .(2)شمال ,  (4)ظمٚمق ,  (7)صٜمق  :ادعتؾ افـاؿص

صمؿ شمٓمروم٧م ,  ىمٚم٧ٌم اًمقاوإومم ي٤مء:ٟٓمٙم٤ًمر ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م( ِدّ )(26)ؾمقو :  افؾػقػ ادؼرون

  .(اًمقاو وم٘مٚم٧ٌم ي٤مء
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 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

,  وشمٜم٤مؾم٥م ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة, (ِودّ )و (طِمْزب)صمؿ (ُِمْثؾ )(ومِْٕمؾ) أيمثر اًمٙمٚمامت وروًدا قمغم

ووضمقه آشمٗم٤مق وآظمتالف  , وشمٕمدد اعمذاه٥م , وشمٌلم أٟمقاع اًمٓمقائػ وإطمزاب اًمديٜمٞم٦م

 :  وُمٜمف ىمقًمف , سمٞمٜمٝم٤م

 حُمَْٙماًم   وَمت٤ًّمتُّ َويَمَذا اجل٤ٌمُل شُمَػ  109

 

ُْمِؾ   ٤ٌَمِن  ِوَمَتُٕمقُد ُِمْثَؾ اًمرَّ ِذي اًمُٙمْث

 , وه , وطم٥م , وورد , وىمًؿ , وإرث , وىمٓمػ , رزق)ُم٤م قمدا  , ومجٞمٕمٝم٤م سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , ومٝمق سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل (وؾمٕمر

ـَ احَلاَلِل يَماَم َيُٙمق 3337  َهَذا َيُٙمقُن ُِم

 

٤م ِرْزىَم٤مِن   ـَ احلََراِم يِماَلمُهَ ُن ُِم

 :   وىمقًمف ُ 

هِ  17 َجُع وَمْقىَمَٝم٤م َوًمَِٖمػْمِ ًْ  َوَئَمؾُّ َي

 

َُمٜمَْٝم٤م اًمثِّاَمُر َويُمؾُّ ىِمْٓمٍػ َداِن  

 , (اًمٔمؾ , واإلرث , واًمقرد , واًمن , اًم٘مًؿ , اًم٘مٓمػ , اًمرزق):  واؾمتٕمٛمٚم٧م اؾماًم ذم 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وسمٛمٕمٜمك اًمٓم٤مئٗم٦م ذم طمزب

 َي٤م َربِّ َواضْمَٕمْؾ طِمْزسَمَؽ اعَمٜمُّْمقَر أْهـ 5799

 

ٍل َوشَمَداِن ـــَؾ شَمَراطُمٍؿ َوشَمَقاُص  
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 (121)  ؾِْعـؾة-  ب/5

 :  اإلحصاء -

   . ومٓمر  (29/1/29) / 1

  . ؿمٞمع (27/1/27) / 2

  . ومرق(19/1/19) / 3

 .  حمـ(12/1/12) / 4

  . سمدع (8/1/8) / 5

  . ظمػم(5/1/5) / 6

  . ٟمٕمؿ (4/1/4) / 7

 .  وصمؼ , رومؼ , طمٚمق ,  ىمًؿ(3/4/12) / 8

  . ؾمٙمؽ , ذع (2/2/4) / 9

  . ظمزي (1/1/1) / 10

 121:   ادجؿقع   14:  ظدد ادقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- -  4 32 3 2-  80قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 80:                  اعمجٛمقع8:  قمدد اعمقاد:  افصحقح افسامل

  .  (2)ذع , (3)ىمًؿ , رومؼ , (4)ٟمٕمؿ , (8)سمدع , (12)حمـ , (19)ومرق , (29)ومٓمر

  . (2)ؾمٙمؽ:  ادضعػ

 .  (3)وصمؼ:   ادثال

 .  (5)ظمػم , (27)ؿمٞمع:   إجقف

  .  (1)ظمزى , (3)طمٚمق:   افـاؿص

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

ووردت ذم ,  ومٝمق ُمـ اعمّم٤مدر أو أؾمامء اهلٞمئ٦م  اعمقصقف هب٤م ( ومِْٕمـــٚم٦م)مجٞمع ُم٤م ورد قمغم

عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م عمقوقع   ومِْٕمـــٚم٦مهل أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا قمغم  (ومٓمرة)و , ُمقوع (121)اعمٜمٔمقُم٦م ذم

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وسمٞم٤من أن أصؾ هذا اًمديـ هق ومٓمرة اهلل , اًم٘مّمٞمدة

 هُ ــــــشَمٜمِْزيُؾ َربِّ اًمَٕم٤معَملِمَ َوَوطْمُل  1876

 

َه٤مِن   ـِ واًمؼُمْ مح َُمْع ومِْٓمَرِة اًمرَّ

, : اًمٌِْدقَم٦ُم سم٤مًمٙمن»:  بدظة- 1  , احلََدُث ذم اًمديـ سمٕمَد اإِليْماَمِل, أو ُم٤م اؾْمُتْحِدَث سمٕمد اًمٜمٌلِّ
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 وإقَْماملِ 
ِ
 :    وُمٜمف ىمقًمف,شُمـ إَْهقاء

 اـــمَجٌْع َووَمْرٌق سَملْمَ َٟمْققِمْٞمِٝمْؿ ُهؿَ  4386

 

َتِٛمَٕم٤مِن   ذِم سمِْدقَم٦ٍم ٓ ؿَمؽَّ جَيْ

 .  شؾمتجػم سمٙمرم اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤من , ُمـ سمٚمٞم٦ماإلٟم٤ًمن يٛمتحـ هب٤م اًمتل هل»:  حمـة- 2 

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

  ُِمٜمُْٝمْؿ حِمْٜم٦َمٌ اإِلؾْماَلمِ وَمَجَرى قَمغَم  3550

 

٤مًمِِػ إْزَُم٤مِن   ًَ ِر ىَمطُّ سمِ ملْ دَمْ

 وهم٤مًم٥م ُم٤م ,ومٝمؿ ؿمٞمع, يمؾ ىمقم أُمرهؿ واطمد يتٌع سمٕمْمٝمؿ رأي سمٕمض ":  افشقعة- 3 

وىمد همٚم٥م هذا آؾمؿ قمغم يمؾ ُمـ يتقمم قمٚمٞم٤ًّم وأهؾ سمٞمتف طمتك ص٤مر اؾمام هلؿ »  "يًتٕمٛمؾ ذم اًمذم

  :  وُمٜمف ىمقًمف , ش ظم٤مص٦م

قا سم٤ِمًمَٙمَراَُم٦م ُدوَن أعْ  2151  ــَوًمَِذاَك ظُمّمُّ

 

 ـ 
ِ
 َوؿِمْٞمَٕم٦ِم اًمُٙمْٗمَراِن اإِلًمفِ َداء

 :  وُمٜمف ىمقًمف , (ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس)ُمّمدر صمؿ  أصٌح يدل قمغم :  افػرؿة- 4 

 َي٤م ومِْرىَم٦ًم ضَمِٝمَٚم٧ْم ُٟمُّمقَص َٟمٌِٞمِِّٝمؿْ  4034

 

 اإلياَمنِ َوىُمّمقَدُه َوطَمِ٘مٞمَ٘م٦َم  

 .  شاًمٗم٤موٚم٦م ُمـ يمؾ رء:  وُمٕمٜم٤مه٤م , اؾمؿ ُمـ آظمتٞم٤مر»:  اخلػمة-5 

ومٝمل سمٛمٕمٜمك , (طمٚمٞم٦م وؿمٞمٕم٦م وظمزي٦م)ومجٞمع ُم٤مورد قمغم ومِْٕمـــٚم٦م سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل ُم٤مقمدا 

 .  اًمٗم٤مقمؾ

 

 

 

 

   (349)  ُؾْعالن- 6

 

 .   (سمدع), شم٤مج اًمٕمروس   ()

 . (حمـ), شم٤مج اًمٕمروس   ()

: , حت٘مٞمؼأسمقاًمٌ٘م٤مء أيقب سمـ ُمقؾمك احلًٞمٜمل اًمٙمٗمقي: , شم٠مًمٞمػ, ُمٕمجؿ ذم اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦ماًمٙمٚمٞم٤مت   ()

 . 1/540,   وَ , 1/523:  يٜمٔمر(م1998- هـ 1419, , سمػموتُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ), , حمٛمد اعمٍميقمدٟم٤من درويش

 .  (ومرق), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

 .   (ظمػم), خمت٤مر اًمّمح٤مح   ()
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  . ىمرأ (305/1/305) / 1

  .  ومرق(26/1/26) /2

  . ؾمٚمط(15/1/15 ) / 3

 .   ىمرب(3/1/3) / 4

 349:   ادجؿقع                               4:  ظدد ادقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- - - - - -  305 44قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 .  (3)ىمرب , (15)ؾمٚمط , (26)ومرق:  افصحقح افسامل

 .  (305)ىمرأ :  ادفؿقز افالم

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

يٚمٞمف  , (ىمرآن)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا  , ُمقوًٕم٤م (349)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (وُمْٕمالن)وردت 

ومه٤م ُمـ اعمّم٤مدر اعمٜمت٘مٚم٦م  ,  ًمٚم٘م٤مومٞم٦م اًمٜمقٟمٞم٦مهطمٞم٨م همٚم٥م ذيمرمه٤م ذم ىم٤مومٞم٦م اعمٜمٔمقُم٦م عمٜم٤مؾم٧ٌم(ومرىم٤من)

 .  إمم اًمقصٗمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م

ؾمٛمل اًم٘مرآن ٕٟمف مجع اًم٘مّمص وإُمر واًمٜمٝمل واًمققمد واًمققمٞمد وأي٤مت »:  افؼرآنف

وهق قمٚمؿ ووصػ سمٛمٕمٜمك  , شواًمًقر سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض وهق ُمّمدر يم٤مًمٖمٗمران واًمٙمٗمران

 :  وُمٜمف ىمقًمف ,ُم٘مروء 

٤مِم يَم٤مْو أ 983  ًَمْٞمَس ظَمْٚمَؼ اًمٙمقِن ذِم إيَّ

 

ـَ اًمُ٘مْرآن  ََن   وَذاَك َُم٠مظُمقٌذ ُِم

ُمـ أؾمامء اًم٘مرآن أي أٟمف وم٤مرق سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ واحلالل واحلرام وي٘م٤مل ومرق سملم »:  افػرؿان 

 :  ىمقل اًمٜم٤مفمؿ وُمٜمف , شاحلؼ واًم٤ٌمـمؾ

قُمفُ لِ ُه ُٟمقٌر يَمذَ ــــَُويِمَت٤مب 3356  َك َذْ

 

ٌْٕمقُث سم٤ِمًمُٗمْرىَم٤مِن   ُٟمقٌر يَمَذا اعَم

 . وىمرآن وىمرسم٤من سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل,  وومرىم٤من وؾمٚمٓم٤من سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ 

. و ٓ اعمٕمتؾ سم٠مٟمقاقمف, ومل يرد ُمـ اعمْمٕمػ,  ُمـ اًم٤ًممل واعمٝمٛمقز: ومجٞمع ُم٤مورد ُمٜمف وُمٕمالن

 

 . (ىمرأ) ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

 .   (ومرق) ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()
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 (195)  َؾعقل- 7

 :  اإلحصاء- 

 .  قمدو (11/1/11 ) / 2 .  رؾمؾ (178/1/178) / 1

 .   وىمد(3/1/3) / 3

  . زسمـ,  قمرس,  قمرب(3/  3/  1) / 4

 195:      ادجؿقع6:  ظدد ادقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- -  11-  3- -  181قمدد ا ًمٙمٚمامت 

  .  (1)زسمـ , قمرس , قمرب,  (178)رؾمؾ: افصحقح افسامل

 .  (3)وىمد:  ادعتؾ ادثال

 .  (11)قمدو:  ادعتؾ افـاؿص

 : افـاحقة إشؾقبقة -

 وهق:  افرشقلويم٤من أيمثره٤م وروًدا  , ُمقوع(195)وردت ومٕمقل ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم       

  إذ هق ومٕمقل سمٛمٕمٜمك, ؾمٛمل سمف اًمٜمٌل اعمرؾمؾ ًمتت٤مسمع اًمقطمل إًمٞمفصمؿ  ,ُمّمدر وصػ سمف

ًٓ  قمغم  , يمثر اؾمتٕمامًمف عمٜم٤مؾمٌتف ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة,   ُمٗمٕمقل وىمد اؾمتٕمٛمؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م دا

 :  وُمٜمف ىمقًمف , ٟمٌل اًمرمح٦م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

ُس  3532 دٍ ـــَوًمَِقاؤُهْؿ سمَِٞمِد اًمرَّ  وِل حُمَٛمَّ

 

 ِذي اًمُٗمْرىَم٤مِن  
ِ
٧َم ًمَِقاء َواًمُٙمؾُّ حَتْ

  . ُم٤م قمدا رؾمقل سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ , ذم  مجٞمع اعمقاوع (وَمٕمقل)ووردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , ووردت اؾمؿ مجع ذم قمدو

يُمْؿ َوهُ ـــوَمفُ  2081  ْم أقْمَداؤَٟم٤مـــــْم قَمُدوُّ

 

 

وَمَجِٛمٞمُٕمٜم٤َم ذِم طَمرهِبِْؿ ؾِمٞم٤َّمِن  

. وٓ اًمٚمٗمٞمػ سمٜمققمٞمف,  وٓ إضمقف,  وٓ اعمْمٕمػ, ُمـ اعمٝمٛمقز (وَمٕمقل)ومل يرد 

 

 . سمتٍمف1/476, ٓيب اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي اًمٙمٚمٞم٤مت   ()
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 (168)  َؾَعـــؾ -  8

 :  اإلحصاء- 

  . أظمق (1/24/ 24) / 1

 .  أصمر (21/1/21) / 2

  . ظمؼم (18/1/18) / 3

 .  ومتك (13/1/13) / 4

 .  وًمد ,  أسمق(10/2/20) /5

  . سمنم (8/1/8) / 6

 .  أطمد , قمٚمؿ (2/14/ 7) / 7

 .  وطمد , قمرض , قمدم , طمٙمؿ (24/ 6/4) / 8

 .  ُمٚمؽ (5/1/5) / 9

 .  صٛمد (4/1/4) / 10

 .  قمٛمؾ , قمج٥م(3/2/6) / 11

  . زود(2/1/2) / 12

 .  هدر , ؾمٙمـ , قمًس , ذيمر , دٟمس , ظم٨ٌم , طمًـ , طمرم , سمدل(1/9/9) / 13

 168:    اعمجٛمقع27:  قمدد اعمقاد

  :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- -  47 2 16 1 28 74قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 74:                     اعمجٛمقع18:  قمدد اعمقاد:  اًمّمحٞمح اًم٤ًممل

 , (4)صٛمد , (5)ُمٚمؽ , (6)قمرض , قمدم , طمٙمؿ , (7)قمٚمؿ , (8)سمنم , (18)ظمؼم

 .  (1)هدر , ؾمٙمـ , ذيمر , دٟمس , ظم٨ٌم , طمًـ , طمرم , سمدل , (3)قمٛمؾ , قمج٥م

 .  (7)أطمد  , (21)أصمر  : ادفؿقز افػاء

 (1)قمًس:اعمْمٕمػ

 .  (10)وًمد , (6)وطمد:  ادعتؾ ادثال

 .  (وحترك ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وم٘مٚم٧ٌم أًمًٗم٤م , حتريم٧م اًمقاو )(2)زود :  ادعتؾ إجقف

 .  (10)أسمق ,  (13)ومتك ,  (24) أظمق:ادعتؾ افـاؿص 
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  : افـاحقة إشؾقبقة- 

وذًمؽ عمٜم٤مؾمٞمتٝمام , ُمقوًٕم٤م (21)ذم ( أصمر) ُمقوًٕم٤م يٚمٞمف (24)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (أظمق)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , عمقوقع اًم٘مّمٞمدة

ٌٍِْمٌ أظَمَقانِ َوَٟمٔمِػُم َذا  841   َهَذا ُُم

 

ـْ اًمُٕمْٛمَٞم٤منِ    َوأظُمقُه َُمْٕمُدوٌد ُِم

 :  قمٚماًم ووصًٗم٤م هلل  شمٕم٤ممم (وَمَٕمؾ)وُمـ ورود 

وهق اًمذي شم٘مّمده  وشمّمٛمد  , وهق يم٤مُمؾ اًمّمٗم٤مت , وهق ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك:  افصؿد

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , إًمٞمف اعمخٚمقىم٤مت ذم احلقائ٩م

يُمؾَّ وَ واهللُ أيْمؼَمُ واطِمٌد َصَٛمٌد  4739

 

ـِ ــاًمشَّ   مْحَ ٦ِم اًمرَّ أِن ذِم َصَٛمديَّ

 :  ادـتؼؾ فالشؿقة 

يم٦ًم »:  ظسس-  ُس حُمَرَّ ًَ :  وىمٞمؾ أيًْم٤م , شاؾمٌؿ ًمٚمَجٛمع يمَرائٍح وَرَوٍح وظم٤مِدٍم وظَمَدمٍ : اًمَٕم

 وهل اؾمؿ مجع شوسمف ؾمٛمل اًمٕمًس اًمذي يٓمقف ًمٚمًٚمٓم٤من سم٤مًمٚمٞمؾ» شاًمٕمًس مجع قم٤مس»

 :  وُمٜمف ىمقًمف ,سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ

 سمَِٚمْٞمٍؾ مَلْ خَتَْػ ةٌ هللِ َزاِئر 20

 

َج٤مِن   ًَّ َس إُمػِم َوَُمْرَصَد اًم ًَ قَم

اًمزاد ويمؾ قمٛمؾ اٟم٘مٚم٥م سمف ُمـ ظمػم أو ذ قمٛمؾ أو يم٥ًم »اؾمؿ ومٞمف ُمٕمٜمك اعمٗمٕمقل :  افزاد- 

واؾمتٕمٛمؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م ومٞمام يتزود سمف اعمرء ُمـ أقمامل ص٤محل٦م شمٜمجٞمف سم٢مذن اهلل ُمـ  , شزاد قمغم اعمثؾ

 :  وُمٜمف ىمقًمف , ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ :  ىم٤مل  , اًمٕمذاب

اَد ًمؾ 5270 ـْ ظَمَرضْم٧َم ًمَِٙمْل شُمٕمدَّ اًمزَّ  ـًَمِٙم

 

ٌَِح اًمُخ   اِن ـــأظْمَرى وَمجَئ٧َم سم٠ِمىْم ْهَ

 :  ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , وىمد اؾمتٕمٛمؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمٚماًم ًمٚمٛمًجد احلرام , قمٚمؿ سم٤مًمٖمٚم٦ٌم : احلرم- 

ٌَْٞمٜمَُٝمْؿ ظُمْٚمٌػ سم٠ِمنَّ مُ  2580  َراَدُهؿْ ـــأوَم

 

ٌَْؾ اإلًَمفطَمَرُم   ٌُْٚمَداِن ةُ  َوىِم  اًم

 
 

 .   (قمًس), شم٤مج اًمٕمروس   ()

 .   (قمًس), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

 .   (قمس), ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖمف   ()

.    (زود), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

 .  197: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()
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,  ظم٨ٌم,  طمًـ,  ُمٚمؽ,  وطمد,  سمنم,  أسمق,  ومتك,   أظمق: افػاظؾ يف : بؿعـك (َؾَعؾ) وورد 

 .  قمًس,  ذيمر,  دٟمس

,  ؾمٙمـ,  زاد,  طمرم,  قمٛمؾ,  سمدل,  صٛمد,   قمدم,  وًمد,  ظمؼم,  أصمر: وورد بؿعـك مػعقل يف

 .  هدر

. قمج٥م, قمٚمؿ: و حيتٛمٚمٝمام ذم
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(5)  َؾَعـــؾة- ب/8  

  : اإلحصاء -

 .  ُمـ اعمٕمتؾ إضمقف, أوف(5/1/5)

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 (اًمٕم٤مه٦مُ )وهل  , وهل ُمّمدر سمٛمٕمٜمك وم٤مقمٚم٦م , ُمقاوع(5)وردت آوم٦م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم

 :   وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿشقمرض ُمٗمًد عم٤م أص٤مب ُمـ رء»

ا ومِٞمَٝم٤م وَمَذا ـًَوإَذا فَمٜمَٜم٧َْم شَمَٕم٤مُرض 2460

 

ـْ آوَم٦ِم    وإْذَه٤مِن إوْمَٝم٤ممِ ُِم

  

 (148) ؾِْعالن- 9

 :  اإلحصاء- 

 .   ُمـ اعمٝمٛمقز , أٟمس (1/148 /148)

وهق اؾمؿ ومٞمف ُمٕمٜمك  , ُمقوع(148)ورد إٟم٤ًمن ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم : افـاحقة إشؾقبقة- 

ٞمُّقَن »:  اعمٗمٕمقل ىمٞمؾ
ًِ َل اإلٟم قَن ,ؾُمٛمِّ ًُ ؿ ُي١ْمَٟم ُـّ ضِمٜم٤ًّم,ٕهَنَّ َل اجِل ؿ جَمْٜمُقٟمقَن :َأي ُيَرْوَن ُوؾمٛمِّ  ٕهَنَّ

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , شقمـ ُرْؤَي٦م اًمٜم٤ّمس َأي ُُمَتقاُرونَ 

ِل إطْمَزاِب أيض 3531  ا ِذيْمُرُهؿْ ـًذِم أوَّ

 

ـْ ــهُ   ٤منِ ْم ظَمػُم ظَمْٚمِؼ اهلل ُِم ًَ  إْٟم

  

 

 

 

 .  (أوف), اًمّمح٤مح ذم اًمٚمٖم٦م   ()

 .   (أوف), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

-2/809, ذم اإلٟمّم٤مف  ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف ًمألٟم٤ٌمري(117)اعم٠ًمًم٦م  وآراء اًمٕمٚمامء ومٞمف, (اؿمت٘م٤مق إٟم٤ًمن ووزٟمف): يٜمٔمرذم  ()

 .  1/210 , قم٤ممل اًمٙمت٥مم1984, هـ1404, 3: , وجمٛمققم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ُمـ قمٚمٛمل اًمٍمف واًمٜمحق,  ط812

 (.   أٟمس)شم٤مج اًمٕمروس ,    ()
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(69)  َؾْقَعال-10  

 :  اإلحصاء- 

 .   ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًمملؿمٓمـ (1/69/ 69)

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وىم٤مومٞمتٝم٤م  , و ًمف ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة , ُمقوًٕم٤م(69)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم  (ؿمٞمٓم٤من)وردت 

 يمؾ قم٤مٍت ُمتٛمرد إن, وذًمؽ  ؾمٛمك سمذًمؽ ًمٌٕمده قمـ احلؼ ومتّرده»وهق سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ  , اًمٜمقٟمٞم٦م

 :  وُمٜمف ىمقًمف , شُمـ اجلـ واإلٟمس واًمدواّب ؿمٞمٓم٤من

ـْ ـــَوَرُس  558  وًمُف ىَمْد قَم٤مَذ سم٤ِمًْمَٙمِٚماَمِت ُِم

 

ـْ ًَمْدٍغ   ـْ َظْغ  َوِم  ؿَمْٞمَٓم٤مِن َوِم

 :  وورد اؾماًم ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ 

 دْ ــــَوُي َواجلَْٕمَٗمَراِن يَمَذاَك ؿَمْٞمَٓم٤منٌ  3553

 

ـْ ؿَمْٞمَٓم٤مِن   قَمل اًمٓم٤َّمَق ٓ طُمٞمِّٞم٧َم ُِم

 (52)  ُؾْعؾــة- أ/11 

: اإلحصاء-

  . مجؾ (17/1/17) / 1

  . ؿمٌف (9/1/9) / 2

. طمٚمؾ (7/1/7) /3

 . زُمر (6/1/6) / 4

 .  وحؽ (5/1/5)/5 

  . صمٚمؾ(2/1/2) /6

 

 .   أهن٤م ُمـ ؿمٓمـ: , واًمّمقاب(ؿم٤مط)ُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أن ؿمٞمٓم٤من ُمـ   ()

 .   (ؿمٓمـ), ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م   ()

: ُمـ هق أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن اًمٙمقذم اعمٕمتززم اًمِمٞمٕمل اًمّمػمذم اعمٕمروف سمِمٞمٓم٤من اًمٓم٤مق: ؿمٞمٓم٤من اًمٓم٤مق»   ()

أٟم٤م ؿمٞمٓم٤من : , وم٘م٤مل ُمتٌجًح٤مأضمؾ أٟمف يم٤من صػمومٞم٤م سمٓم٤مق اعمخ٤مُمؾ ُمـ سمٖمداد وم٤مظمتٚمػ هق وصػمذم ذم ٟم٘مد درهؿ ومٖمٚمٌف

.  شاًمٓم٤مق ومٖمٚم٥م قمٚمٞمف هذا آؾمؿ

 .    2/276ذح اسمـ قمٞمًك: يٜمٔمر
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 .(هقو) هقى , ىمدو , ؾم٥ٌم , ظمٓمط , طمٗمر , طمرر(1/6/6) / 7

 52:                                            اعمجٛمقع12:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

 1-  1- -  12-  38قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 .  (1)طمٗمر (5)وحؽ,  (6)زُمر,  (9)ؿمٌف,  (17)مجؾ:  افصحقح افسامل

 .  (1)ؾم٥ٌم,  ظمٓمط,  طمرر, (2)صمٚمؾ,  (7)طمٚمؾ:  ادضعػ

 .  (1)ىمدو:  ادعتؾ افـاؿص

واًم٤ًمسمؼ ,  ىمٚم٧ٌم اًمٞم٤مء واًوا ٓضمتامقمٝمام ذم يمٚمٛم٦م واطمدة (هقة) , (1)هقى:  ادعتؾ ادؼرون

  .ومال ىمٚم٥م (هقو)وىمٌٚمٝم٤م وٛم٦م أو ُمـ  (ُمٜمٝمام ؾم٤ميمـ

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وهل ذم إصؾ صٗم٤مت وًمٙمـ اٟمت٘مٚم٧م  , ُمقوًٕم٤م (52)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (وُمٕمٚم٦م)وردت صٞمٖم٦م 

وم٢مهنام اطمتٗمٔمت٤م سمقصٗمٞمتٝمام طمرة  , (وطمرة , وحٙم٦م)ُم٤مقمدا  , ذم آؾمتٕمامل ًمالؾمٛمٞم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م

: ذم ىمقًمف  (مجٚم٦م)وُمـ إؾمامء اعمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م  ,  ووحٙم٦م سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل, سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ

ُس  3875 ـَ اًمرَّ  اًمـِريَٕم٦ِم ـوِل َوِدِيٜمِِف َوَش ــــــَوُِم

 

ـْ مُجَْٚم٦ِم إْدَي٤مِن إؾْماَلمِ    سَمْؾ ُِم

 .  شواؾمؿ اعُمحَتَٗمِر احلُْٗمَرة »اؾمؿ ومٞمف ُمٕمٜمك اعمٗمٕمقل:  حػرة: ويمذًمؽ  

فُ ــَويمَذاَك أْهُؾ اإِلعْ  3642  شمَِزاِل وَم٢مٟمَّ

 

٤ٌَّمِن ــأْرَداُهُؿ ذِم طُمْػ   َرِة اجلَ

: ومـف ؿقفف .ظمط ًمف وقمٚمٞمفأُمرىمد ٟمف أوذًمؽ  :ُخطَّة 

ٌُْتْؿ ظُمٓم٦َّمً َل َي٤م ىَمْقَُمٜم٤َم  3612  ىَمْد اْرشَمَٙم

 

ٌَْٝم٤م ىَمطُّ ُذو قِمْروَم٤مِن   مَلْ َيْرشَمِٙم

.   هقى,   زُمر ,طمرر:  ووردت سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ ذم 

 . ىمدو ,  ؿمٌف,  طمٚمؾ, ؾم٥م , ظمط , وحؽ , طمٗمر:  ووردت سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل ذم

  .صمٚم٦م,  مجٚم٦م: وحيتٛمٚمٝمام ذم

 

 . (طمٗمر), شم٤مج اًمٕمروس   ()

ٌَِٕمٞمَدِة اعمَْٝمقاةِ    () ِة سمٛمْٕمٜمَك اًمٌِْئِر اًم  .   (هقو), شم٤مج اًمٕمروس. اهلُقَّ
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 (32)  ُؾْعؾ- ب/11

 :  اإلحصاء -

 . قمرف (6/1/6)/2 .   زور(14/1/14)/1

           . ضمزأ(4/1/4) /4.                                                        أم (5/1/5)/ 3

 . ٟمقر,  ؾم٠مل,  طمرر(1/3/3)/4              

 32:                                اعمجٛمقع7:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- - -  15-  1 10 6قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 .  (6)قمرف:  افصحقح افسامل

. (5)أم : مفؿقز افػاء

 .  (1)ؾم٠مل:  مفؿقز افعغ

 .  (4)ضمزأ:  ادفؿقز افالم

 (1)طمرر: ادضعػ

 .  (1)ٟمقر,  (14)زور:  ادعتؾ إجقف

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وهق ُمّمدر  (زور)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا , ُمقوًٕم٤م (32)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (وُمْٕمؾ)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , ُمقصقف سمف

 ا َوَٟمْثًرا ُزْوُرُه َوَصِحٞمُحفُ ـًَٟمْٔمؿ 817

 

ٌُْٓماَلِن ـًا َويِمْذبـًِصْدق  ا َواِوَح اًم

 :  وورد اؾماًم هلل شمٕم٤ممم ذم 

رمحف –أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمٜم٤مفمؿ  , ضم٤مء ذم ُمٕمٜم٤مه أٟمف ُمٜمقر اًمًٛمقات وإرض:  افـقر- 1

 :  سم٘مقًمف- اهلل

 

حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌداهلل اًم٘مزويٜمل, : , وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف شم٠مًمٞمػ5/531ذيمر أٟمف ُمـ إؾمامء احلًٜمك ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي    ()

  .2/1269سمػموت - دار اًمٗمٙمر : دار اًمٜمنم. حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل: حت٘مٞمؼ
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ـْ أؾْماَمِئِف أْيض 3350 ـْ ـًواًمٜمُّقُر ُِم  ا َوُِم

 

َه٤مِن ــــأْوَص٤مومِِف ُس   سْمَح٤مَن ِذي اًمؼُمْ

 :  ذم اعمٜمٔمقُم٦م (وُمٕمؾ)وورد 

 .  ٟمقر, أم:  سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ ذم

  . ؾم٠مل , ضمزأ , قمرف , زور: سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل ذم 

 : (37)َؾَعال- 12

 .  ضمٌـ (20/1/20) / 1

 .   ؾمقى (5/1/5) / 2

 .  قمقن,  ضمقد,  طمٚمؾ,  طمرم (4/12/ 3)/ 3

 37:     اعمجٛمقع6:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

 5- -  6-  3-  23قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 .(3)طمرم,  (20)ضمٌـ:  افصحقح افسامل

 .(3)طمٚمؾ:  ادضعػ

 . (3)قمقن,  (3)ضمقد:  ادعتؾ إجقف

 (5)ؾمقى:  افؾػقػ ادؼرون

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

أيمثر إًمٗم٤مظ  (ضم٤ٌمن )و ,  ومجٞمٕمٝم٤م سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ , ُمقوًٕم٤م(37)وردت وَمَٕم٤مل ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم 

 :  اؾماًم ووصًٗم٤م هلل شمٕم٤ممم ذم (ضَمَقاد)ووردت  , وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمغم وَمَٕم٤مل

 : واجلقاد قمٚمؿ هلل شمٕم٤ممم , شوضم٤مد سمامًمف جيقد ضمقدا ومٝمق ضمقاد,  اجلقاد اًمًخل»:  اجلقاد-

٠َمَل .."  :ومٞمام يرويف قمـ اهلل  وىمد صم٧ٌم اؾماًم ووصًٗم٤م هلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف  ومٝمقيمثػم اًمٕمٓم٤مي٤م, ًَ وَم

٤مٍن ُِمٜمُْٙمْؿ َُم٤م سَمَٚمَٖم٧ْم ُأُْمٜمِٞمَُّتفُ  ًَ ـْ ُُمْٚمِٙمك , وَم٠َمقْمَٓمْٞم٧ُم يُمؾَّ ؾَم٤مِئٍؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َُم٤م ؾَم٠َمَل ,يُمؾُّ إِْٟم َُم٤م َٟمَ٘مَص َذًمَِؽ ُِم

ٌَْحِر وَمَٖمَٛمَس ومِٞمِف إسِْمَرًة صُمؿَّ َروَمَٕمَٝم٤م إًَِمْٞمِف  َذًمَِؽ سم٠َِمٟمِّك ضَمَقاٌد َُم٤مضِمٌد َأوْمَٕمُؾ َُم٤م ,إَِّٓ يَماَم ًَمْق َأنَّ َأطَمَديُمْؿ َُمرَّ سم٤ِمًْم

 

 .   (ضمقد), اًمٚم٤ًمن   ()
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ـْ وَمَٞمُٙمقُن , َوقَمَذاسمِك يَماَلمٌ , قَمَٓم٤مِئك يَماَلمٌ ,ُأِريدُ   إَِذا َأَرْدشُمُف َأْن َأىُمقَل ًَمُف يُم
ٍ
 , ش إِّٟماَم َأُْمِرى ًمَِِمْكء

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

3293 

3294 

 َوُهَق اجَلَقاُد وَمُجقُدُه قَمؿَّ اًمُقضُمق

ٞم٥ُِّم ؾَم٤مِئاًل  َوُهَق اجَلَقاُد وَماَل خُيَ

 

٤منِ َد مَجِٞمَٕمُف سم٤ِمًمَٗمْْمِؾ   ًَ  واإلطْم

ـْ أمَّ  ُف ُِم ِة اًمُٙمْٗمَراِن ــَوًَمْق أٟمَّ

 (12)  َؾَعافة- ب/12 

 :  اإلحصاء- 

  . صح٥م (6/1/6) / 1

  . دًمؾ (5/1/5) / 2

  . يمٚمؾ (1/1/1) / 3

 12:  ادجؿقع    3:  ظدد ادقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- - - - -  6-  6قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 .  (6)صح٥م:  افصحقح افسامل

 .  (1)يمٚمؾ , (5)دًمؾ:ادضعػ

 .  افـاحقة إشؾقبقة- 

 , ُمٜمٝم٤م صح٤مسم٦م,  ويمٚمٝم٤م ُمّم٤مدر ذم إصؾ , ُمقوًٕم٤م (12)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم  (وَمَٕم٤مًم٦م )وردت 

وىمقى ذم  , صمؿ اؾمتٕمٛمؾ صٗم٦م , أطمًـ اهلل صح٤مسمتؽ:  ي٘م٤مل , ُمّمدر ذم إصؾ»وهل 

َوَص٤مر يدل قمغم صح٤مسم٦م  , شوشمٗمرد قمـ اعمقصقف سمف , اًمقصٗمٞم٦م طمتك ضمرى جمرى إؾمامء

 :  ىم٤مل  , و يمثر اؾمتٕمامًمف ذم اعمٜمٔمقُم٦م هبذ اعمٕمٜمك , رؾمقل اهلل 

َح٤م 3728 ِذي ىَم٤مَل اًمّمَّ  واهللِ ًَمْق ىُمْٚمٜم٤َم اًمَّ

 

٤مِن   ًَ ـْ سَمْٕمِدِهْؿ سمِِٚم سَم٦ُم َوإمَم ُِم

وُم٤م شمٕمرض ًمف  , وهذا يٜم٤مؾم٥م  ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة , (دًٓم٦م) ووردت وَمَٕم٤مًم٦م ُمـ اعمْمٕمػ 

 

 .   657-4/656, اًمؽمُمذي: ورد اؾمام هلل شمٕم٤ممم ذم   ()

.       1216-3/1215, ًمٚمٛمرزوىملذح ديقان احلامؾم٦م   ()
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 :  وُمـ ذًمؽ ىمقًمف , اًمٙم٤مشم٥م ُمـ شمقوٞمح ًمدًٓم٦م أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف

 أْٟمَقاٌع صَماَل  3401
ِ
 َوَدًََٓم٦ُم إؾْماَمء

 

ٌََٞم٤مِن   َٝم٤م َُمْٕمُٚمقَُم٦ٌم سمِ ٌث يُمٚمُّ

  

 (25)  ؾَِعؾ- 13

 :  اإلحصاء- 

 .  ؾمقى ( 19 /19/1) / 1

 .  قمقض(4/1/4) / 2

 .  ومدى,  قمقج (1/2/2) / 3

 25:      اعمجٛمقع4:  ظدد ادقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

 19-  1 5- - - - قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 .(1)قمقج,  (4)قمقض:  إجقف
 .(1)ومدى:  افـاؿص

 (19)ؾمقى:  افؾػقػ ادؼرون

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 اًمتلأطمُد اًمّمٗم٤مِت » (ؾمقى)وأيمثره٤م وروًدا  ,  ذم مجٞمع اعمقاوع ُمـ اعمٕمتؾومَِٕمؾوردت 

 .   ش..(ىمْقٌم قِمدًى )و(َُم٤مٌء ِروًى ):   يم٘مقهلؿ(ومَِٕمؾ) ضم٤مءْت قمغم

: وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

 َي٤م ربِّ واضْمَٕمْؾ َذَّ طِمْزسَمْٞمٜم٤َم ومًِدى 5798

 

َٙمِر اًمُ٘مْرآِن   ًْ َٞم٤مرِهْؿ َوًمَِٕم خِلِ

  

 

 

 

 . 1/187ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م     ()
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 (25) أْؾَعؾ- 14

 :  اإلحصاء- 

 .  مجع( 7 / 7/1) / 1

 .  قمٛمك (6/ 6/1) /2

,  قمقر, قمقج, صؿ, صٗمر,  رقمـ,  ظمٓمؾ,  ظمي,  ظمرس,  صمرم,  سمٞمض ( 12/12/ 1) /3

 .  ُمٚمح,  ىمٚمػ

 25:                                          ادجؿقع14:  ظدد ادقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- -  6 3-  1-  15قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 15:  اعمجٛمقع                   9:  قمدد اعمقاد:  افصحقح افسامل

 .  (1)ُمٚمح , ىمٚمػ , صٗمر , رقمـ , ظمٓمؾ , ظمي , ظمرس , صمرم , (7)مجع

 .  (1) صؿ:  ادضاظػ

 .  (1)قمقر , قمقج , سمٞمض:  ادعتؾ إجقف

 .  (6)قمٛمك:  ادعتؾ افـاؿص

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وردت داًم٦م قمغم   (أمجع)همػم ,         وردت صٞمٖم٦م أومٕمؾ ًمٚمدًٓم٦م قمغم إًمقان واًمٕمٞمقب 

 , وهل سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ,  وذم اعمقاوع إظمرى قمغم اًمّمٗم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م,  ُمقاوع (3)إًمقان ذم

 :   ذم ىمقًمف-  إخطؾ-وورد ًم٘م٤ٌم

 َوَدًمِٞمُٚمُٝمْؿ ذِم َذاَك سَمْٞم٧ٌم ىَم٤مًَمفُ  579

 

ايِن  َُم٤م ُيَ٘م٤مُل إظْمَٓمُؾ يِف    اًمٜمٍَّْمَ

 
 

اسمـ ؾمٞمح٤من سمـ قمٛمرو سمـ اًمٗمدويمس سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمِمؿ : , وي٘م٤ملهق همٞم٤مث سمـ همقث سمـ اًمّمٚم٧م سمـ اًمٓم٤مرىم٦م   ()

هق همٞم٤مث سمـ همقث سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ : , وىم٤مل اعمدائٜمل, ويٙمٜمك أسم٤م ُم٤مًمؽسمـ سمٙمر سمـ طمٌٞم٥م سمـ قمٛمرو سمـ همٜمؿ سمـ شمٖمٚم٥م

حمٛمد سمـ : شم٠مًمٞمػ,   ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء: , ويٜمٔمر8/290إهم٤مين: يٜمٔمر. ,ًم٘م٥م همٚم٥م قمٚمٞمف: , وإظمٓمؾـم٤مرىم٦م

.  2/298(, ضمدةدار اعمدين)حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر : , حت٘مٞمؼؾمالم اجلٛمحل
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 :   ذم ىمقًمفويمذًمؽ إصمرم

يَض  1412  اىْمَرأ يِمَت٤مَب إصْمرِم اًمَٕمْدِل اًمرِّ

 

ٜم٦َِّم إومَم   ًُّ  َزَُم٤مِن إَُم٤ممَ ذِم اًم

 (22)  َؾْقِعؾ- 15 

 :  اإلحصاء- 

   .  سملم (12/1/12) / 1

 .  طمٞمز (3/1/3) / 2

 .  ـمٞم٥م , وٞمؼ , ضمقد (2/3/6) / 3

. ؾمقد(1/1/1)/4

 ُمـ اعمٕمتؾ إضمقف 22:                                    اعمجٛمقع6:  قمدد اعمقاد

وَأصٚمف ىَمْٞمِقم ومٚمام ,ىَمٞمِّؿ وزٟمف وَمْٞمِٕمؾ »:   ومٞمام أصٚمف واو ٟمحق ىم٤مل ؾمٞمٌقيف, (ضمٞمقد)ضمٞمد أصٚمٝم٤م

,  وَأدهمٛمقا ومٞمٝم٤م اًمٞم٤مء اًمتل ىمٌٚمٝم٤م , َأسمدًمقا ُمـ اًمقاو ي٤مء, واًم٤ًمسمؼ ؾم٤ميمـ,اضمتٛمٕم٧م اًمٞم٤مء واًمقاو

 .  شومّم٤مرشم٤م ي٤مء ُمِمّددة ويمذًمؽ ىم٤مل ذم ؾمّٞمد وضمّٞمد وُمّٞم٧م وهلّم وًملّم 

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

٤ًٌم ذم  , وصًٗم٤م  سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ , ُمقوًٕم٤م(22)ورد وَمٞمٕمؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم  إٓ ذم ُمقوع ورد ًم٘م

 : ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

 وأسُمق قِمكم واسْمٜمُُف َوإؿْمَٕمِري 964

 

ـُ اًمٓمٞم٥ِم ي  ٤ميِن  َوسَمْٕمَدُه اسم سمَّ اًمرَّ

 
 

إٟمف ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ : , ىمٞمؾ, أسمقسمٙمر اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظإصمرم هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مٟمكء اًمٓم٤مئك إصمرم»   ()

, , سمػموتدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ), أسمققمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد اًمذهٌل: , شم٠مًمٞمػشمذيمرة احلٗم٤مظ: يٜمٔمرشُم٤ًمئؾ يمثػمة

.  2/570, (1: ط

دار  ), أسمققمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ يقؾمػ اًمٙم٤مشم٥م اخلقارزُمل: , شم٠مًمٞمػ, ُمٗم٤مشمٞمح اًمٕمٚمقم(اعمٜمٙمن اًمثٜمٞم٦م): وإصمرم           

.       1/59, (, ًمٌٜم٤من, سمػموتاًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

.       3/468, ويمت٤مب ؾمٞمٌقيف(ىمقم), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

, , رأس اعمتٙمٚمٛملم قمغم ُمذه٥م اًمِمٞمخ أيب احلًـ إؿمٕمريهق أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م اًم٤ٌمىمالين اًم٘م٤ميض: اسمـ اًمٓمٞم٥م   ()

, وهمػم ذًمؽ ُمـ , وذح اإلسم٤مٟم٦م, واًمتٛمٝمٞمد ذم أصقل اًمٗم٘مف, ودىم٤مئؼ احل٘م٤مئؼيمت٤مب اًمتٌٍمة: ًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝم٤م

.  , صمالث وأرسمٕمامئ٦مهـ403, , شمقذم ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م اعمج٤مُمٞمع اًمٙم٤ٌمر واًمّمٖم٤مر

.       385-2/348, ًمٗم١ماد ؾمزيملمشم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب: يٜمٔمر          
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 (4)  ؾقعؾة- ب/15

 :  اإلطمّم٤مء- 

 .  ـمٞم٥م(2/1/2)/1

 .  وٞمؼ , سملم (1/2/2)/2

 ُمـ اعمٕمتؾ إضمقف 4 :ادجؿقع                            3:قمدد اعمقاد

  : افـاحقة إشؾقبقة -

وىمد  , ذم مجٞمع اعمقاوع وصًٗم٤م ُمـ اعمٕمتؾ إضمقف ٓـمرا ده٤م ومٞمف  (ومٞمٕمٚم٦م)وردت صٞمٖم٦م 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , (ـمٞم٦ٌم)وردت ذم ُمقوٕملم مجٕم٤م ًمـ

ًمٞمِف َيّْمَٕمُد َُم٤م َيَِم٤مُء سم٠مُْمِرِه إوَ  2723

 

ْٙمَراِن   ٤ٌَمِت اًمَ٘مقِل َواًمِمُّ ـْ ـَمٞمِّ ُِم

 (21)   َؾَعالن–16 

 .   ُمـ اعمٕمتؾ اعم٘مرون, طمٞمق (21/1/21) 

: افـاحقة إشؾقبقة -

وهل ُمّمدر  ( طمٞمق)ُمـ ُم٤مدة واطمدة, ُمقوًٕم٤م (21)وردت صٞمٖم٦م ومٕمالن ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ.سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ

 ـ اعمَِداُد َوَهِذِه إْوَراُق َوالإَّٓ  4663

 

ـْ طَمَٞمَقانِ ـ   ضِمْٚمُد اًمِذي ىَمْد ؾُمؾَّ ُِم

 (13)  ُؾَعافة- 17 

 :  اإلحصاء- 

 .  زسمؾ , ظمٚمص (4/2/8) / 1

 .  ٟمح٧م (2/1/2) / 2

 .  يمٜمس , ىمٚمؿ , ىمٓمر (1/3/3) / 3

 ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل13:                  اعمجٛمقع6: قمدد اعمقاد

ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمٌمء اعمٗمّمقل ُمـ  (اًم٦مــوُمعَ )وردت :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وُمٜمف  , (ظُماَلص٦م)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا  , وهل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م ذم مجٞمع اعمقاوع, اًمٌمء اًمٙمثػم

 :  ىمقًمف

 ــسْمَح٤مَٟمُف خَيَْتصُّ سم٤ِملــــًَمِٙمٜمَُّف ُس  4577

 

٤منِ ــــوَمْْمــِؾ اًمَٕمٔمِلـ  ًَ  ِم ظُماَلَص٦َم اإِلْٟم
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قِؾ- 18  (11)  ؾِعِّ

 :  اإلحصاء- 

 .  صدق  (10 /1 / 10 )/1

 ().  قمٜمـ (1/1/1)/ 2

 11:                                        اعمجٛمقع2:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف  ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- - - - -  1-  10قمدد ا ًمٙمٚمامت 

٤ًٌم ًمف , وهل  صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت أيب سمٙمر اًمّمديؼ (اًمّمديؼ)  وردت   وشمٕمٜمل --وص٤مرت ًم٘م

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وشمدل ذم أصٚمٝم٤م قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمّمٗم٦م , يمثرة اًمّمدق

يؼ 1490 دِّ  َيقَم اًمَٖم٤مِر َٓويُ٘مقُل ًمٚمّمِّ

 

ـُ صَمالصَم٦ٌم َٓ اصْمٜم٤َمِن   َزْن وَمٜمَْح حَتْ

 (8)  َؾْقُعقل- 19 

 :  اإلحصاء- 

اًمٞم٤مء اًم٤ًميمٜم٦م شمٌدل اًمقاو اًمتل شمٙمقن : ىم٤مل ؾمٞمٌقيف , ُمـ اعمٕمتؾ إضمقف , ىمقم (8/1/8)

 .    ىمٞمقومٌ  , وإٟمام إصؾ  ىمٞمقمٌ 000: ذًمؽ, ومٛمـ  سمٕمده٤م ي٤مءً 

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وُمع ذًمؽ ي٘مقم  , اًم٘م٤مئؿ ُمٓمٚم٘م٤م ٓ سمٖمػمه:  وُمٕمٜم٤مه , اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم احلًٜمك:  افؼققم

وهق اًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ ٟمٗمس سمام  , سمف يمؾ ُمقضمقد ومال يتّمقر وضمقد رء وٓ دوام وضمقده إٓ سمف

 

, (قمٜمـ), ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مش رضمؾ قمٜملم ٓ يِمتٝمل اًمٜم٤ًمء سملم اًمٕمٜم٦م واُمرأة قمٜمٞمٜم٦م ٓ شمِمتٝمل اًمرضم٤مل ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل»  ()

 (قمٜمـ), وًم٤ًمن اًمٕمرب

.  , سمـ شمٞمؿ سمـ ُمرة, اؾمٛمف قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ قم٤مُمر سمـ قمٛمرو سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمدأسمقسمٙمر اًمّمديؼ   ()

قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمد أمحد : , حت٘مٞمؼُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مِمػمي أسمقاحلًلم: , شم٠مًمٞمػاًمٙمٜمك وإؾمامء:           يٜمٔمر

.       1/16, (1: , طهـ1404, , اعمديٜم٦م اعمٜمقرةاجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ), اًم٘مِم٘مري

.       3/308إصقل ذم اًمٜمحق: , ويٜمٔمر, سمتٍمف3/468اًمٙمت٤مب    ()



 

 

209 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 .  ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہژ :  ىم٤مل  , أي حي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م وجي٤مزهي٤م:  يم٧ًٌم

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م ىمقًمف

فِ  3340 ًِ ٤م اًمَ٘مٞمُّقُم ىَم٤مَم سمِٜمَْٗم  إطْمَدامُهَ

 

٤م إُْمَراِن   َواًمَٙمْقُن ىَم٤مَم سمِِف مُهَ

 (7)  َؾَعُؾقت- 20 

. ـمٖمق (7/1/7)

ـُ ؾِمٞمَده وإٟمَّام آصَمْرُت ـَمقهمقشم٤م ذم :  , ىم٤مَل  َوْزُٟمف وَمَٚمُٕمقٌت سمٗمْتِح اًمَّالِم ٕٟمَّف ُمـ ـَمَٖمقُت »:   ىم٤مَل اسم

 ذم يَمالُِمٝمؿ َٟمْحق ؿَمَجر 
ِ
اًمتَّْ٘مديِر قمغم ـَمَٞمُٖمقت ٕنَّ ىَمْٚم٥َم اًمقاِو قمـ ُمْقِوِٕمٝم٤م أيْمَثر ُمـ ىَمْٚم٥ِم اًمٞم٤مء

يم٦م   ,وٍٓث وه٤مرٍ   ,ؿَم٤مكٍ  َُم٧ِم اًمالُم َُمْقِوع اًمَٕملْم واًمالِم واو حمرَّ وىمٞمَؾ َوْزُٟمف وَمَٕمُٚمقت ًمٙمـ ىُمدِّ

ٌَِ٘مل ذم شَمْ٘مديِر وَمَٚمُٕمقت وهق ُِمـ اًمّٓمْٖمٞم٤مِن ىم٤مًَمُف اًمزخمنمي ٧ٌَْم أًمًٗم٤م وم ٌْٚمٝم٤م ومُ٘مِٚم  واًمَ٘مْٚم٥ُم :َُمْٗمتقح ُم٤م ىَم

ْٞمٓم٤من  .  شًمالظْمتِّم٤مِص إذ ٓ ُيْٓمَٚمؼ قمغم همػْمِ اًمِمَّ

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

اًمٓم٤َّمهُمقُت )وهق سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ  , ُمقاوع وهق صٗم٦م ُمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م(7)ذم  (ـم٤مهمقت)ورد 

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ (اًمّم٤مِرُف قمـ ـمريِؼ اخلػْم 

 َو اًمٓم٤َّمهُمقُت ىَمْد أْوَحك يَماَم ـــَهَذا هُ  3809

 

ُت   َـّ ـُأسْمٍَمْ ـِ ـُُمقُه سمِِٛم مْحَ ِة اًمرَّ

 (5)  ُؾَعال- 21 

 :  اإلطمّم٤مء- 

 .  طمٓمؿ(3/1/3)/1 

  .  قمْمؾ ( 1/2/ 2  (/2

  :  افـاحقة إشؾقبقة- 

ويم٤من أيمثره٤م  , وضم٤مءت ومٞمام يرومض ويٜمٌذ , ُمقاوع (5)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (وُمَٕم٤مل)وردت 

 

.        56, ص, اًمزضم٤مج, شمٗمًػم أؾمامء اهلل107-105, ص, ًمٚمزضم٤مجاؿمت٘م٤مق أؾمامء اهلل   ()

.       225: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()

.       (ـمٖمك)ًم٤ًمن اًمٕمرب, (ـمٖمق), شم٤مج اًمٕمروس   ()

.       (ـمٖمك), شم٤مج اًمٕمروس   ()
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ومٝمل دار  , وشم٘مرير طم٘مٞم٘م٦م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م , وهذا يتٜم٤مؾم٥م وُمقوقع اًم٘مّمٞمدة , (طُمٓم٤مم)وروًدا 

وأيْم٤م ُم٤م هدف إًمٞمف اًمٜم٤مفمؿ ُمـ اًمؽمهمٞم٥م ذم  , ودار أظمرة دار ىمرار واؾمتٛمرار , طمٓم٤مم وزوال

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , واًمتحذير ُمـ اًمقىمقع ذم اعمٕم٤مِص واًمذٟمقب , اًمدار أظمرة وٟمٕمٞمٛمٝم٤م

 ىَمْد سَم٤مَع ـمِٞم٥َم اًمَٕمْٞمِش ذِم َداِر اًمٜمَِّٕمٞمـ 5648

 

ـِؿ سمَِذا احلَُٓم٤مِم اعُمْْمَٛمِحؾِّ اًمَٗم٤ميِن  

 .  اعمٗمٕمقل:  وطمٓم٤مم سمٛمٕمٜمك , وم٤مقمؾ , ؿمديد:  سمٛمٕمٜمك ,  وقمْم٤مل 

 

 (5)  ؾِْعؾِْقؾ- 22

 .  ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل , زٟمدق  (5/1/5)

 وم٤مرد اًمدهر سمٌ٘م٤مء اًم٘م٤مئؾوهق  , زٟمدق , ورد ومٕمٚمٞمؾ ُمـ اًمرسم٤مقمل» : افـاحقة إشؾقبقة- 

ْٟمِديُؼ و اًمدهر سم٘م٤مء سمدوام ي٘مقل , يِمَراي ِزْٟمدِ  سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م وهق ُمٕمرب .     شؿمديد اًمٌخؾ:  اًمزِّ

 ,زٟمده احلٞم٤مة  يم٠من أصٚمف زٟمده يمرد,, وم٤مرد ُمٕمّرب اًمزٟمديؼ:  ىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ:  ىم٤مل اسمـ دريد

 .  ي٘مقل سمدوام اًمدهر:  ويمرد اًمٕمٛمؾ أي

 .  , وًمٞمس ُمـ يمالم اًمٕمرب , وزٟمدىمل رضمؾ زٟمدىمل:  ىم٤مًمقا:  ىم٤مل أسمق سمٙمر

ي٘م٤مل رضمؾ زٟمدىمل إذا يم٤من :  , وم٘م٤مل وؾم٠مًم٧م اًمري٤مر أوهمػمه قمـ اؿمت٘م٤مق اًمزٟمديؼ:  ىم٤مل

 .  ٟمٔم٤مرا ذم إُمقر

 .  طمٙمك ؾمٞمٌقيف قمـ اًمٕمرب زٟمديؼ هق وم٤مرد ُمٕمرب أصٚمف زٟمده:  ىم٤مل اسمـ سمري

 .  هق اًمذي ٓ ي١مُمـ سم٤مهلل وسم٤مًمٌٕم٨م:  ىم٤مل اًمٗمراء

ًٓ قمـ ديـ احلؼ إمم همػمه:  و اًمزٟمديؼ :  أصٚمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م زٟمده أي:  , وىمٞمؾ ُمـ يم٤من قم٤مد

 :  ووردت ذم ىمقًمف,  ي٘مقل سمٌ٘م٤مء اًمدهر

ـْ ــــُم اعَمحـــوَمفُ  2427 ص كُّ وَمَٛم  اـً ُيَرى ُُمَتٜمَ٘مِّ

 

ُم وَمِزْٟمِديٌؼ ظَمٌِٞم٨ُم ضَمٜم٤َمِن ـــًَمفُ  

 
 

, ٕيب ُمٜمّمقر , واعمٕمرب ُمـ اًمٙمالم إقمجٛمل قمغم طمروف اعمٕمجؿ(زٟمدق), واًمٚم٤ًمن (زٟمدق), شم٤مج اًمٕمروس: يٜمٔمر   ()

.       343-342, ص(,  دُمِمؼدار اًم٘مٚمؿ), قمٌد اًمرطمٞمؿ. ف: , حت٘مٞمؼاجلقاًمٞم٘مل

دار ), إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل. د : , حت٘مٞمؼقمٌد اهلل سمـ سمري سمـ قمٌد اجل٤ٌمر اعم٘مدد اعمٍمي: , شم٠مًمٞمػذم اًمتٕمري٥م واعمٕمرب   ()

.       100-1/99, (م1985- هـ 1405, , سمػموتُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: اًمٜمنم
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 (4)  َؾْقَعؾُقل- 23

 .  ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل.ومٚمًػ (4/1/4)

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وهل ًمٗمظ يقٟم٤مين ُمريم٥م ُمـ ُمْم٤مف وُمْم٤مف إًمٞمف, ُمٕمٜم٤مه حم٥م احلٙمٛم٦م, ……ومٞمٚمًقف »

سمٛمٕمٜمك احلٙمٛم٦م, وهؿ يٓمٚم٘مقن اًمٗمٚمًٗم٦م قمغم ُمـ حيٞمط سم٤مًمٕمٚمقم  وؾمقف  ومٚمٗمظ ومٞمؾ سمٛمٕمٜمك حم٥م, 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , شاًمري٤موٞم٦م

ُس  799 قُف وَذا اًمرَّ ًُ  وُل ًَمَدهْيِؿْ ـــواًمَٗمْٞمَٚم

 

ا قِمْدِٓن ــــُُمَتَٗم٤مِوشَم٤مِن َوَُم٤م ُهؿ 

 (3)  ُؾْعذ- 24 

 .  ُمـ اعمٝمٛمقز اًمٗم٤مء , أٟم٨م(3/1/3)

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 :  وُمٜمف , ُمقاوع ُمـ ُم٤مدة واطمدة (3)وردت وُمْٕمغم ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم 

ُه  5414 ِذي ُهَق ِودُّ َذيَمٌر َوأْٟمَثك َواًمَّ

 

ـْ أْٟمَثك سمال ُذيْمَراِن   َويَمَذاَك ُِم

 (3): َؾْعذ-25 

.  ُمـ اعمْمٕمػ.ؿمت٧م (3/1/3)

:  ي٘م٤مل , وهل سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ , ُمـ ُم٤مدة واطمدة (وَمْٕمغم)وردت :  افـاحقة إشؾقبقة- 

ىمقن ؿَمتَّك ومٌ ق»  :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , شؿَمتَّك وَأؿمٞم٤مء ُُمَتَٗمرِّ

٥ِم ُُمٜم٤َمُهُؿ  5178 ًْ َووَمقايِمٌف ؿَمتَّك سمَِح

 

ٌَْٕم٦ًم يَمُٛمَٚم٧ْم ًمِِذي    اإِلياَمنِ َي٤م ؿَم

  

 

 

 

, وزارة اًمث٘م٤موم٦م) قمٌد اًم٘م٤مدر زيم٤مر: , حت٘مٞمؼصٌح إقمِمك ذم صٜم٤مقم٦م اإلٟمِم٤م , اًم٘مٚم٘مِمٜمدي أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٗمزاري ()

.  6/92(م1981, دُمِمؼ

.       (ؾمقف), شم٤مج اًمٕمروس: ويٜمٔمر

.  (ؿمت٧م), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()
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(3) ء َؾْعـــال- 26  

 :  اإلحصاء- 

                                   .  قمٚمق (2/1/2)/1

 .  طمًـ (1/1/1)/2 

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمْمٕمػ ُمٝمٛمقز ؾم٤ممل ٟمقع اًمٗمٕمؾ 

- -  2- - - -  1قمدد ا ًمٙمٚمامت 

 .  (1)طمًـ:  افصحقح افسامل

:  وإصؾ اًمَٕمْٚمَقاُء: ٕٟمف ُمـ اًمقاو, أٓ شمرى أٟمؽ شم٘مقل» (اًمَٕمْٚمَٞم٤مء) ,(2)قمٚمق:  ادعتؾ افـاؿص

 شَمُردُّ (قَمْٛمَٞم٤مء) و(َوْٛمَٞم٤مء):  , ُمثؾ  وم٢من يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٞم٤مء ىُمْٚمَتٝم٤م سم٤مًمٞم٤مء(ؾَمْٗمَقاء) و(ىَمٜمَْقاء)و (قَمِْمَقاء)

 .  شإمم اًمقاو ُم٤م يم٤مٟم٧م أْصَٚمُف, وإمم اًمٞم٤مء ُم٤م يم٤مٟم٧م أصَٚمفُ 

 ٕٟمف ٓ َذيَمَر هل٤م, وم٠مرادوا أن يٗمرىمقا سملم ُم٤مًمف ذيَمٌر وسملم ُم٤م ًمٞمس ًمف (قَمْٚمَٞم٤مء)إٟمام ىم٤مًمقا :  ىم٤مل اخلٚمٞمؾ

 (اًمأْلَواء):  , وىم٤مًمقا  ٓ َذيَمَر هل٤م سم٤مًمقاو(وَمْٕمالء)ىمد ضم٤مءت طمروف قمغم »:  ىم٤مل اًمٗمّراءو.  َذيَمر

, واًمٞم٤مء ذم قَمِٚمٞم٧ُم أصُٚمٝم٤م  , ومه٤م ًمٖمت٤من قَمَٚمْقُت وقَمِٚمٞم٧ُم   وًمٙمٜمٝمؿ سمٜمقه قمغم قَمِٚمٞم٧ُم , (احلَْٚمَقاء)و

 .   شاًمقاو ىمٚم٧ٌم ي٤مء ًمٙمنة ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م

  : وُمٜمٝم٤م , ُمقاوع (3)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (وَمْٕمالء)وردت :  افـاحقة إشؾقبقة- 

ىمقل :  اؾمتٕماِمل إؾمامء ذم ٟمحقاؾمتٕمٛمؾ إذ, اؾمؿ ُمٜمت٘مؾ ُمـ اًمقصٗمٞم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م: اًمٕمٚمٞمــ٤مء- 

 :قمٛمرو سمـ ىِمٜمٕم٤مس

 سَمْٞم٧ُم 
ِ
 ()وًَمْقٓ طُم٥مُّ أْهِٚمَؽ ُم٤م أشمٞم٧م... أَٓ ي٤م سَمْٞم٧ُم سم٤مًمَٕمْٚمٞم٤مء

 ذم  , سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ وىمد ضم٤مءت وصًٗم٤م()"وم٢مٟمف مل جيٕمؾ سم٤مًمٕمٚمٞم٤مء وصًٗم٤م ":  ىم٤مل قمٜمف ؾمٞمٌقيف

 

 

.       488  1/487,  , ٓسمـ ىمتٞم٦ٌمأدب اًمٙم٤مشم٥م: يٜمٔمر   ()

 .1/70:ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م: يٜمٔمر ,  اًمٌٞم٧م ُمـ اًمقاومر  ()

 2/202  اًمٙمت٤مب()
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 :  ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

٦ٍم  4308 واهلل ٓ َيْرَى هِب٤َم ُذو مِهَّ

 

٦ٌٍَم هِلَذا ــقَمكْمَ  
٤منِ اَء ـَم٤مًمِ  اًمِمَّ

 (1)ُؾَعؾ- 27 

 :  اإلحصاء -

ؾمدو  (1/1/1)           

 :افـاحقة إشؾقبقة- 

دى اعُمْٝمَٛمُؾ           ًُّ  َي ُُمْٝمٛماًل هَمػْم َُم٠ْمُمقٍر وٓ أ چڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں  چ    ىم٤مل شمٕم٤ممم,اًم

و  أٟمف  ظمٚمؼ ,قمـ  اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب- ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ  ذم  شمٜمزيف  .َُمٜمْٝمّل 

. دون سمٕم٨م وٓ طم٤ًمب  ,  وًمـ يؽميمٝمؿ ُمٝمٛمٚملم,  اًمٕم٤ٌمد حلٙمٛم٦م

3199 

 

 

 

ًٓ ؾُمًدىــــــْهؿَ إْرُك اخلَْٚمِؼ ـــَويَمَذاَك َت   ا

 

 

 

 

 

ٌَْٕمُثقن امم َُمٕم٤مٍد صَم٤منِ   ٓ ُي

 (1)  أْؾعقفـــة- 28 

 .   ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًمملقمج٥م(1/1/1)

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 :  ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , وهل سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ , وردت أقمجقسم٦م ذم ُمقوع واطمد

ٌََح َٟمْ٘مُْمفُ  3643  َويَمَذًمَِؽ اًمت٠َّمؾِمٞمُس أْص

 

٤ميِن أ  سمَّ قْمُجقسَم٦ًم ًمْٚمَٕم٤ممِلِ اًمرَّ

 (1):  ُؾَعقــؾ - 29 

 .  إضمقف ُمـ اعمٕمتؾ , رود (1/1/1)

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

ؾم٤مروا :  , وي٘مقًمقن أيًْم٤م ؾم٤مروا ؾمػًما رويًدا:  , يم٘مقًمؽ  صٗم٦مً ...رويد»:  ىم٤مل ؾمٞمٌقيف

ًٓ سمف وصػ يمالُمف رويًدا :  أي , وهل سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ , ش, ومٞمحذومقن اًمًػم وجيٕمٚمقٟمف طم٤م

.  (ُمتٛمٝمٚملم )ؾم٤مروا

 

 36,   آي٦م: ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م   ()

 (ؾمدى)شم٤مج اًمٕمروس  ()

.        244-1/243اًمٙمت٤مب   ()
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 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ 

ًٓ ضَم٤مُؤواؾَم٤مُروا ُرَوْيًدا صُمؿَّ  4098   أوَّ

 

٤ٌَمِن   يْم ًمِٞمِؾ َي١ُممُّ سم٤ِمًمرُّ ؾَمػْمَ اًمدَّ

ــــقل- 30   (1) ُؾعُّو

 .  ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل , ىمدس (1/1/1)

  :  افـاحقة إشؾقبقة- 

س»  اًم٘مدوس و, وردت اؾماًم ووصًٗم٤م هلل شمٕم٤ممم وس:  , وي٘م٤مل اعُمَ٘مدَّ قل ُمـ  اًمُ٘مدُّ , وُمٕمُّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ژ:  ىم٤مل شمٕم٤ممم , شاًمُ٘مْدس وهق اًمٓمٝم٤مرة

 :  وُمٜمف ىمقًمف , ژڀ     

وس ُذو اًم٧مَّ  3322 ـْ أْوَص٤مومِِف اًمُ٘مدُّ  ـَهَذا َوُِم

 

ـِ ـْٟمِزِيِف سم٤ِمًمتَّْٕمٔمِلـ  مْحَ ِم ًمٚمرَّ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.       12/516, ٓسمـ طمجرومتح اًم٤ٌمري: يٜمٔمر   ()

      (ىمدس), ًم٤ًمن اًمٕمرب   ()

.       1: , آي٦مؾمقرة اجلٛمٕم٦م   ()
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:  افـاحقة افسـقبقة :ادطؾب افثاين

: ظؿؾ افصػة ادشبفة

ٕهن٤م ُمقوققم٦م قمغم  , ُمـ همػم ذط زُم٤من ُمـ إزُمٜم٦م اًمثالث» شمٕمٛمؾ اًمّمٗم٦م ُم٤م يٕمٛمٚمف ومٕمٚمٝم٤م

وهل شمٕمٛمؾ  ذم  , شومال سمد ُمٜمف , وأُم٤م آقمتامد قمغم أطمد إؿمٞم٤مء اخلٛم٦ًم , ُمٕمٜمك اإلـمالق

وىمد ذيمر  , ومٗمل يمريؿ وٛمػم ُمًتؽم قم٤مئد قمغم اعمقصقف , (زيد يمريؿ):  ٟمحق , اًمْمٛمػم اعمًتؽم

  , أو ؾمٌٌل ُمقصقل , وٛمػم سم٤مرز ُمتّمؾ:  اسمـ ُم٤مًمؽ ُمٕمٛمقٓت  أظمرى ًمٚمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م وهل

أوُمْم٤مف إمم وٛمػم  , أوجمرد , (أل)أوُم٘مرون سمـ , أو ُمْم٤مف إمم أطمدمه٤م , أوُمقصقف يِمٌٝمف

  . أو إمم وٛمػم ُمْم٤مف إمم ُمْم٤مف إمم وٛمػم اعمقصقف , أوشم٘مديًرا اعمقصقف ًمٗمًٔم٤م

  

  : :   صقر اجتامع افصػة و معؿقهلاصقر اجتامع افصػة و معؿقهلا

وُم٤م »:  ىم٤مل ؾمٞمٌقيف جمٛماًل صقره٤م , ذيمر اًمٕمٚمامء صقر اضمتامع اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ُمع ُمٕمٛمقهل٤م

 . شٓ دم٤موز هذا,  ٟمٙمرة إٟمام شمٕمٛمؾ ومٞمام يم٤من ُمـ ؾمٌٌٝم٤م ُُمَٕمروم٤م سم٤مًٕمػ أو,  شمٕمٛمؾ ومٞمف ُمٕمٚمقم

ومٛمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ذيمر أهن٤م إطمدى  , واظمتٚمٗمقا ذم قمدد صقره٤م ,     وومّمٚمٝم٤م اًمٕمٚمامء ُمـ سمٕمده

وُمٜمٝمؿ ُمـ  , يم٠ميب طمٞم٤من ,صقرةوُمٜمٝمؿ ُمـ ذيمر أهن٤م اصمٜمت٤م قمنمة, يم٤مًمزضم٤مضمل, قمنمة صقرة

 , وُمٜمٝمؿ ُمـ ذيمر أهن٤م ؾم٧م وصمالصمقن صقرة , يم٤مسمـ احل٤مضم٥م , ذيمر أهن٤م صمامين قمنمة صقرة

 

.       4/414, ًمٚمريضذح اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

.       3/90ذح اًمتًٝمٞمؾ   ()

.       1/194اًمٙمت٤مب    ()

, وصٜمّػ , ُمٜمًقب إمم ؿمٞمخف إسمراهٞمؿ اًمزضم٤مج, ص٤مطم٥م اجلٛمؾقمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق أسمقاًم٘م٤مؾمؿ اًمزضم٤مضمل: هق   ()

, , اعمخؽمع ذم اًم٘مقاذم, اًمالُم٤مت, ذح ظمٓم٦ٌم أدب اًمٙم٤مشم٥م, ذح يمت٤مب إًمػ واًمالم ًمٚمامزيناجلٛمؾ , اإليْم٤مح

  هـ340أو , 337أو , 339, شمقذم سمٓمؼمي٦م ذم رضم٥م ؾمٜم٦م إُم٤مزم

 .       2/77سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة  : يٜمٔمر            

,   سمػموت,  ًمٌٜم٤من-ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ),   قمكم شمقومٞمؼ احلٛمد: , حت٘مٞمؼ ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌداًمرمحـ  اًمزضم٤مضمل,   اجلٛمؾ ذم اًمٜمحق   ()

.       98-94ص,   (م 1996- هـ 1417,    5/ط

.       1/646, (, اًمٕمراقُمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مين), ُمقؾمك سمٜم٤مي اًمٕمٚمٞمكم: , حت٘مٞمؼ, ٓسمـ احل٤مضم٥ماإليْم٤مح ذم ذح اعمٗمّمؾ   ()
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 إمم أرسمٕم٦م  ,  ُمثاًل وأوصٚمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ  يم٤معمٙمقدي , واسمـ هِم٤مم , يم٤مسمـ ُم٤مًمؽ

وهل ري٤مو٦م قم٘مٚمٞم٦م مل شم٘مؿ قمغم دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م  , قمنم أًمًٗم٤م وُم٤مئتلم وؾم٧م ومخًلم صقرة

  . ًمٚمتٕمرف قمغم اعمًتٕمٛمؾ ُمٜمٝم٤م و اعمٝمٛمؾ

وًم٘مد شمٜم٤موًم٧م ذم دراؾم٦م صقر اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ُمع ُمٕمٛمقهل٤م ٟمقع اعمٕمٛمقل ُمـ اًمتٕمريػ واًمتٜمٙمػم 

ُمع ذيمر اًمِمقاهد  , اًمٜمّم٥م أو اًمرومع أو اجلر-ذم طم٤مٓشمف اإلقمراسمٞم٦م اًمثالصم٦م ودراؾمتف , واإلو٤موم٦م

 .   هل  أم ٓةوسمٞم٤من أ ُمًتٕمٛمؾ , ويمت٥م اًمٜمح٤مة , قمغم ذًمؽ ُمـ اًم٘مرآن واحلدي٨م واًمًٜم٦م

 ًٓ  :  واإلو٤موم٦م (أل)وُمٕمٛمقهل٤م جمرد ُمـ  , (أل)اًمّمٗم٦م اعمجردة ُمـ :  أو

 . رومع وٟمّم٥م وضمر:  ويٛمٙمٜمٜم٤م شم٘مًٞمٛمٝم٤م طم٥ًم طم٤مًم٦م ُمٕمٛمقهل٤م اإلقمراسمٞم٦م إمم  صمالث طم٤مٓت

 خلٚمق اًمّمٗم٦م ُمـ وٛمػم ُمذيمقر يٕمقد قمغم .... طمًـ وضمفيـُمٜمع أيمثر اًمٌٍمي »: افرؾع- أ 

 . ش, وأضم٤مزه اسمـ ُم٤مًمؽ , وضمقازه سم٘مٌح ُمذه٥م اًمٙمقومٞملم , واظمت٤مره اسمـ ظمروف اعمقصقف

 :  وُمـ ؿمقاهد هذه اًمّمقرة

ذ ٓ ذي يمٝم٤مم يٜمٌق سمٌٝمٛم٦ٍم ُمٜمٞم٧م ؿمٝمٍؿ ىمٚم٥ُم          ُمٜمجِّ

وهق جمرد ُمـ  , ُمرومققًم٤م (ىمٚم٥م)وىمد ضم٤مء ُمٕمٛمقهل٤م  , صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م (ؿمٝمؿ):  وم٘مقل اًمراضمز

ُمررت :  وىم٤مل اسمـ ظمروف ذم », وىمد قمده٤م إؿمٛمقين ُمـ اًمّمقر اًم٘مٌٞمح٦م , واإلو٤موم٦م (أل)

وٓ ُم٤ٌمٓة سمٛمـ  , ...سمرضمؾ طمًـ وضمٌف واحلًـ وضمٌف ٓ ؾمٌٞمؾ إٓ إمم ضمقازه٤م سم٘مقل اًمراضمز

ه٤م اًمِم٤مـمٌل ُمـ اًمّمقر اًم٘مٚمٞمٚم٦م آؾمتٕمامل , شُمٜمع  .   اًمْمٕمٞمٗم٦م اًم٘مٞم٤مس , وىمد قمدَّ

 

       3/145ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ,  :  يٜمٔمر ()

.    3/249أووح اعم٤ًمًمؽ   ()

. ش, ويٕمرف سم٤معمٓمرزي, وذح إضمروُمٞم٦م, ص٤مطم٥م ذح إًمٗمٞم٦م, أسمقزيد اعمٙمقديقمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ ص٤مًمح»   ()

.       2/83سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة

, , سمػموتدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م), إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ: , وٌٓمف وظمرج ؿمقاهده اًمِمٕمري٦مذح اعمٙمقدي قمغم إًمٗمٞم٦م   ()

.      180, ص(م2002-هـ 1422, 2: , طًمٌٜم٤من

.  3/85مهع اهلقاُمع   ()

.       3/10, وذح إؿمٛمقين3/96, وهق ُمـ ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ُم٤مًمؽمل ُيٕمرف ىم٤مئٚمف   ()

.       3/96ذح اًمتًٝمٞمؾ   ()

.       4/422اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م   ()
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وُمـ ؿمقاهد هذه  , يمثػم ذم آؾمتٕمامل , ُمًتحًـ ذم اًم٘مٞم٤مس , وهق ضم٤مئز : افـصب:  ب

 :   ىمقل اًمِم٤مقمر , احل٤مًم٦م

َأْٟمٞم٤مسم٤م ؿَمٜم٤ٌْمءُ  ضُمِدًَم٧ْم  حَمُْٓمقـَم٦مٌ                     ُُمْدسمَرةً  قَمْجزاءُ  ُُمْ٘مٌِٚم٦مً  َهْٞمٗم٤مءُ 

. واإلو٤موم٦م(أل)وهل جمردة ُمـ  , (قمغم اًمتٛمٞمٞمز) (ؿمٜم٤ٌمء)ُمٜمّمقب سم٤مًمّمٗم٦م  , (أٟمٞم٤مسم٤م):  وم٘مقًمف

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

٤مٌن أْوضَمف 5108 ًَ اُت أظْماَلٍق طَم            اـًظَمػْمَ

 

 

ـُ ـــــوَم٤مًمُح   ٤منُ ؾْم ًَ  ُُمتَِّٗمَ٘م٤مِن واإلطْم

 

 

 

 .  واإلو٤موم٦م (أل)اعمجرد ُمـ  (أوضمًٝم٤م)اًمٜمّم٥م ذم ُمٕمٛمقهل٤م  (طم٤ًمنٌ )قمٛمٚم٧م اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

  .    (طمدي٨ُم قمٝمدِ ٍ سم٤مًمقضمعِ ):ىمقهلؿ , وُمـ ؿمقاهده ذم اًمٕمرسمٞم٦م , ضم٤مئز :انجر - ضمـ 

 :   و ىمقل قمٛمرو سمـ ؿم٠مس

 شوٓ ؾمٞمَّئل زّي إذا ُم٤م شمٚمًٌقا          إمم طم٤مضم٦م يقًُم٤م خمٞم٦ًًَّم سمزٓ»

إمم ُمٕمٛمقهل٤م اعمجرد ُمـ  (أل)جمردة ُمـ  , (ؾَمٞمِّئ)وهل مجع ًمٚمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م  , (ؾمٞمئ)أوٞمٗم٧م  

 .  واإلو٤موم٦م (أل)

 :   وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر

واًمِّمٙمقى  إذا اعمرء مل يؼمْح هيُع إضم٤مسم٦ٍم        ًمداقِمل اهلقى مل يٕمدِم اًميَّ

وُمٜمف .  واإلو٤موم٦م (أل)وهق جمرد ُمـ ,  (إضم٤مسم٦م)إوٞمٗم٧م إمم ُمٕمٛمقهل٤م (هيع)اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م

: ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

 

اًمٙمت٤مب  ُمـ ؿمقاهد , وهقو ُٟم٥ًم إمم أيب زسمٞمد اًمٓم٤مئل,   1/30ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمًٌٞمط ()

.      99 /3, وذح اًمتًٝمٞمؾ198 / 1

.       2/103, اعمٜمّمػ197 /1ُمـ ؿمقاهد اًمٙمت٤مب   ()

, يم٤من ذم وومد سمٜمل متٞمؿ اًمذيـ ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل  صغم قمٛمرو سمـ ؿم٠مس سمـ أيب سمكم قمٌد سمـ صمٕمٚم٦ٌم ُمـ سمٜمل جم٤مؿمع سمـ دارم   ()

.  , وًمف رواي٦ماهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

قمكم سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ أيب ٟمٍم : , شم٠مًمٞمػاإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾمامء واًمٙمٜمك وإٟم٤ًمب:     يٜمٔمر

.        1/355, (1: , طهـ1411, , سمػموتدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: دار اًمٜمنم), سمـ ُم٤ميمقٓ

.       4/160:اعم٘متْم٥م,197/ 1اًمٙمت٤مب:  وهق ُمـ ؿمقاهد,  1/263ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر ,اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ ()

.       3/91, ٓسمـ ُم٤مًمؽذح اًمتًٝمٞمؾ   ()
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 وَم٢مَذا شَمَ٘مٓمََّٕم٧ِم اًمَقؾَم٤مِئُؾ واْٟمَتَٝم٧ْم  4505

 

يِع َزَُم٤مِن   شمِْٚمَؽ اعَمآيمُؾ ذِم َهِ

.  وهقجمرد ُمـ أل واإلو٤موم٦م (زُم٤من)صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م أوٞمٗم٧م  إمم ُمٕمٛمقهل٤م  , (هيع):  وم٘مقًمف 

 :  (أل)وُمٕمٛمقهل٤م ُم٘مؽمن ب , (أل)اًمّمٗم٦م اعمجردة ُمـ :  صم٤مٟمًٞم٤م

ـٌ اًمقضمفُ  , يرى اًمريض ىمٌح هذه اًمّمقرة : افرؾع- أ   , وذًمؽ خلٚمق اًمّمٗم٦م ُمـ قم٤مئد , طمً

 .    ُمٜمف:  أي , وطمذف اجل٤مر واعمجرور ىمٚمٞمؾ ىمٌٞمح

واسمـ  وم٤مسمـ ُم٤مًمؽ واًمزضم٤مج واًمزضم٤مضمل , واظمتٚمٗمقا ذم رومٕمف , و هٜم٤مك ُمـ ضمقزه٤م ُمـ اًمٕمٚمامء»

  .  وقمغم هذا يٙمقن وٛمػم  اًمّمٗم٦م حمذوومـ٤ًم , يرون رومٕمف قمغم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م , قمّمٗمقر

 :  ُمًتدًملم سم٘مقل اًمِم٤مقمر , قمقض قمـ اًمْمٛمػم , إًمػ واًمالم:  رأي اًمٙمقومٞملمو

 ()  همزاُل ُم٘مٜمعُ  قمٜمف يٚمٝمٜمل ومل               حل٤مذِم حل٤َمف اًمْمٞمِػ واًمؼمُد سمرده         

وإسمدال اًمالم ُمـ اًمْمٛمػم ومٞمام يِمؽمط ومٞمف اًمْمٛمػمىمٌٞمح قمٜمد ......وم٤مًمقضمف سم٤مق قمغم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م »

ض ُمـ اًمْمٛمػم ذم يمؾ ُمقوع ذط ومٞمف اًمْمٛمػم يم٤مًمّمٚم٦م واًمّمٗم٦م إذا  , اًمٌٍميلم ٕٟمف ٓ ُيَٕمقَّ

.  يم٤مٟم٧م مجٚم٦م واخلؼم واًمقصػ اعمِمتؼ

وإٟمام هق سمدل ُمـ  , أن رومع اًمقضمف هٜم٤م ًمٞمس ًمٚمٗم٤مقمٚمٞم٦م , واسمـ أيب  اًمرسمٞمع , و رأي اًمٗم٤مرد

 :   ىمقل اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين ,وُمـ ؿمقاهده.    ش(طمًـ)اًمْمٛمػم اعمًتؽم ذم 

 وشم٠مظمُذ سمٕمدُه سمذٟم٤مب قمٞمٍش          أضَم٥مَّ اًمٔمٝمُر ًمٞمس ًمف ؾمٜم٤مم

 

.       4/223, ًمٚمريضذح اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

 .1/218ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر,  واًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ,  خمتٚمػ ذم ٟمًٌتف()

, قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل اإلُم٤مم أسمق احلًلم اسمـ أيب اًمرسمٞمع اًم٘مرر إُمقي اًمٕمثامين اإلؿمٌٞمكم»   ()

, (اًم٘مقاٟملم), اعمٚمخص صٜمّػ ذح اإليْم٤مح,  , وًمد ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم ومخًامئ٦مإُم٤مم أهؾ اًمٜمحق ذم زُم٤مٟمف

.       126-2/125سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة: يٜمٔمر. ش, ذح اجلٛمؾ , ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟملم وؾمتامئ٦م, ذح ؾمٞمٌقيفيمالمه٤م ذم اًمٜمحق

.       7/217, وظمزاٟم٦م إدب4/424اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م ذم ذح اخلالص٦م اًمٙم٤مومٞم٦م: يٜمٔمر   ()

, وهق ُمـ , وهق أطمد إذاف اًمذيـ همض اًمِمٕمر ُمٜمٝمؿأسم٤م أُم٤مُم٦م: , ويٙمٜمكزي٤مد سمـ ُمٕم٤موي٦م»: اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين هق   ()

ايمتٗم٤مء اًم٘مٜمقع . ش م604,  شمقذم  ؾمٜم٦م , وإٟمام ًم٘م٥م ٟم٤مسمٖم٦م ًمٓمقل سم٤مقمف ذم اًمِمٕمراًمٓمٌ٘م٦م إومم اعم٘مدُملم قمغم ؾم٤مئر اًمِمٕمراء

.       1/27سمام هق ُمٓمٌقع

,   2/179اعم٘متْم٥م ,   1/196اًمٙمت٤مب :وهق ُمـ ؿمقاهد ,   351/ 1ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م :يٜمٔمر ,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمقاومر  ()

.      9/363, ظمزاٟم٦م إدب 4/414اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م ذم ذح اخلالص٦م اًمِم٤مومٞم٦م
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.  قمغم ُم٤م ؾمٌؼ (اًمٔمٝمر) اعمٕمٛمقل اعم٘مؽمن سم٠مل – أضم٥م – (أل)رومٕم٧م اًمّمٗم٦م اعمجردة ُمـ 

ـٌ :  ىم٤مل اًمريض قمٜمٝم٤م , ُمـ احل٤مٓت اجل٤مئزة سم٤مشمٗم٤مق : افـصب- ب ًمٙمٜمٝم٤م  , ومٞمٝم٤م وضمٌف طمً

ـٌ  , أُم٤م وضمف طمًٜمٝم٤م ومٚمٙمقن اًمٜمّم٥م شمقـمئ٦م ًمٚمجر , ىمٚمٞمٚم٦م آؾمتٕمامل وأُم٤م اؾمتٜمٙم٤مر  , وهق طمً

 .  ٓ قمغم اًمتٛمٞمٞمز , فم٤مهره٤م ومٚمٜمّم٥م ُم٤م هق وم٤مقمؾ طم٘مٞم٘م٦م

.    قمغم اًمتِمٌٞمف سم٤معمٗمٕمقل سمف :  وقمٜمد اًمٌٍميلم , قمغم اًمتٛمٞمٞمز:  واًمٜمّم٥م قمٜمد اًمٙمقومٞملم

 :  سم٤مًمٜمّم٥م-ُم٤م أٟمِمده ؾمٞمٌقيف  , وُمـ ؿمقاهد هذه احل٤مًم٦م

 وٟم٠مظمُذ سمٕمدُه سمذٟم٤مِب قمٞمٍش          أضم٥مَّ اًمٔمٝمَر ًمٞمس ًمف ؾمٜم٤مم

وهق ُم٘مؽمن  (اًمٔمٝمر)قمٛمٚم٧م اًمٜمّم٥م ذم ُمٕمٛمق هل٤م (أل )جمردة ُمـ  (أضم٥م)وم٤مًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

 .  (أل)سمـ

ٕٟمف ًمٞمس يمام ضمرى جمرى اًمٗمٕمؾ  : واإلو٤موم٦م ومٞمف أطمًـ وأيمثر»:  ىم٤مل ؾمٞمٌقيف : اجلر- جـ 

يمام أٟمف ًمٞمس ُمثٚمف ذم اعمٕمٜمك وذم  , ومٙم٤من أطمًـ قمٜمدهؿ أن يت٤ٌمقمد ُمٜمف ذم اًمٚمٗمظ , وٓ ذم ُمٕمٜم٤مه

 . ژوئ  وئ  ۇئ  ژ:  ىمقًمف شمٕم٤ممم , وُمـ اًمِمقاهد قمغم ذًمؽ , شىمقشمف ذم إؿمٞم٤مء

 .  (أل)وهق ُم٘مؽمن سمـ , (احل٤ًمب) صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م ُمْم٤موم٦م عمٕمٛمقهل٤م , (هيع):  وم٘مقًمف

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 اـًَصكمِّ ـــَهَذا َوُرؤَيُتُف اًمَٙمِٚمٞمَؿ مُ  2900

 

ِه   ٤منِ يُؿ ـــصَمٌر قَمظِ أذِم ىَمؼْمِ  اًمِمَّ

 .  (أل)وهق ُم٘مؽمن سمـ(اًمِم٤من)أوٞمٗم٧م إمم ُمٕمٛمقهل٤م  (قمٔمٞمؿ)وم٤مًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

 

 

 

 

 

.  , سمتٍمف يًػم424-4/423ذح اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمريض   ()

.       1/196اًمٙمت٤مب   ()

.       1/194اًمٙمت٤مب   ()

.       202: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()
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 :  ومعؿقهلا مضاف فؾضؿر (أل)افصػة ادجردة مـ :  ثافًثا

احلًـ :  أصؾ هذه اعم٤ًمئؾ يمٚمٝم٤م ُم٠ًمًمت٤من»:  ىم٤مل اًمريض , هذه اًمّمقرة طمًٜم٦م :افرؾع- أ 

وإٟمام يم٤مٟمت٤م  , ومٝمام طمًٜمت٤من يمثػمشم٤م آؾمتٕمامل , سمرومع اعمٕمٛمقل ومٞمٝمام , وطمًـ وضمُٝمف , وضمٝمف

وإذا ارشمٗمع هب٤م ومالسمد ُمـ  , وم٤مٕصؾ ارشمٗم٤مقمف سم٤مًمّمٗم٦م, أصٚملم: ٕن اًمقضمف وم٤مقمؾ ذم اعمٕمٜمك

:وُمـ ؿمقاهده٤م .   شإذ ًمٞمس ذم اًمّمٗم٦م : اًمْمٛمػم ذم ُمتٕمٚمؼ اًمّمٗم٦م

.  ژڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦژ :  ىمقًمف شمٕم٤ممم

وهق اؾمؿ وم٤مقمؾ دال قمغم  , ُمتّمؾ سمف وٛمػم قم٤مئد قمغم اعمقصقف (آصمؿ)ُمٕمٛمقل ًمـ (ىمٚمٌف)ومـ

 . اًمثٌقت ومٕمقُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م

ٌُفْ :  وُمٜمف ىمقل اًمراضمز ٧ٌُْم واًمدهُر يمثػٌم قَمَج  قَمِج

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

ؾِ  1666 ُمِّ قَرى َوذِم ُُمزَّ قَرِة اًمِمُّ ًُ  َوسمِ

 

 ُٟمُف ُذو ؿَم٤منِ أِهٌّ قَمٔمٞمٌؿ َش  

 .  اعمْم٤مف ًمٚمْمٛمػم (ؿم٠مٟمف)صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م رومٕم٧م ُمٕمٛمقهل٤م  , (قمٔمٞمؿ):  وم٘مقًمف 

 : وُمٜمف أيًْم٤م

 َوأِصْخ ًمَِٗم٤مَئدٍة ضَمِٚمٞمؾٍ ٍ ىَمْدُرَه٤م 1133

 

ِديَؽ ًمٚمتَّْحِ٘مٞمِؼ َواًمِٕمْروَم٤مِن شُمفْ  

ٓقمتامده قمغم  (ىمدره٤م)قمٛمٚم٧م اًمرومع ذم ُمٕمٛمقهل٤م  اًمًٌٌل , (ضمٚمٞمؾ)اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م  

  . -وم٤مئدة- ُمقصقف

وُم٤م »:  طمٞم٨م ىم٤مل , هذه اًمّمقرة ىمٌٞمح٦م قمٜمد اًمٜمُّح٤مِة اؾمتحًٜمٝم٤م اسمـ احل٤مضم٥م : افـصب- ب 

ٕضمؾ »سم٠مٟمف  : وقمٚمؾ اًمريض ًمٜمّم٥م اعمٕمٛمقل ذم هذه اًمّمقرة,  شيم٤من ومٞمف وٛمػمان طمًـ

ويمام مل جيز  , أيًْم٤م (ٟمّمٌف)ومٚمام يم٤من احلًـ وضمٝمف سم٤مجلر ممتٜمًٕم٤م يم٤من اًم٘مٞم٤مس اُمتٜم٤مع  , شمقـمئ٦م اجلر

ـٌ وضمٝمف سم٤مًمٜمّم٥م أيًْم٤م:  يم٤من اًم٘مٞم٤مس اُمتٜم٤مع , طمًـ وضمٝمف سم٤مجلر إٓ ذم اًمِمٕمر ذم  إٓ, طمً

 

.      4/419, ًمٚمريضذح اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

.       283: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()

.       4/411, واعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م 4/180ُمـ ؿمقاهد  اًمٙمت٤مب   ()

.      4/415, ًمٚمريضذح اًمٙم٤مومٞم٦م   ()
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 ٟمّم٥م اعمْم٤مف ًمٚمْمٛمػم –ًمٙمٜمٝمؿ ضمقزومه٤م  , وًمٞمس ُم٘مّمقًدا سمذاشمف , إذ هق متٝمٞمد ًمٚمجر : اًمِمٕمر

وُمٜمف  , شًمٞمٔمٝمر اًمٜمّم٥م ومٞمام يم٤من وم٤مقمال , قمغم ىمٌح ذم اًمًٕم٦م أيْم٤م- ُمع اعمجردة واعم٘مؽمٟم٦م سم٤مل

 :  ىمقل قمٛمر سمـ جل٠م 

َ  َأْٟمَٕمُتَٝم٤م ـْ  إينِّ ٤مشمِفَ  ُِم َرى َومَ ـــكُ                               اــــُٟمٕمَّ اهِت٤َم َواِدىَم٦مً  اًمذَّ ُهَّ

 .  اعمْم٤مف إمم وٛمػم اعمقصقف(هات)ٟمّم٧ٌم ُمٕمٛمقهل٤م  (وادىم٦م)ومـ 

ٓ   : إذ  دل قمغم اًمثٌقت : ودًٓمًٞم٤م , ووادىم٦م اؾمؿ وم٤مقمؾ قمقُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ٟمحقًي٤م

 .  صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م

وهق ُمْم٤مف إمم وٛمػم  , هذه احل٤مًم٦م خمتٚمػ ومٞمٝم٤م وهل إو٤موم٦م اًمّمٗم٦م إمم ُمٕمٛمقهل٤م : اجلر-  جـ 

ًمٙمقهنؿ  ذقمقا ذم اإلو٤موم٦م »:  ومٛمذه٥م اًمٌٍميلم أهن٤م دمقز قمغم ىمٌح ذم اًميورة , اعمقصقف

,  وي٘مٌح أن ي٘متٍم قمغم أهقن اًمتخٗمٞمٗملم,  ًم٘مّمد اًمتخٗمٞمػ ,ومت٘مت٣م احلٙمٛم٦م أن يٌٚمغ أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ

وهق طمذف اًمْمٛمػم ُمع آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف ,  أقمٜمل طمذف اًمتٜمقيـ وٓ يتٕمرض ٕقمٔمٛمٝمام ُمع اإلُمٙم٤من

 .   شسمام اؾمتٙمـ ذم اًمّمٗم٦م

وذًمؽ رديء  , ؿمٌٝمقه سمحًٜم٦ِم اًمقضمفِ  , طمًٜم٦ُم وضمِٝمٝم٤م: وىمد ضم٤مء ذم اًمِمٕمر»:  وىم٤مل ؾمٞمٌقيف

وهق ُمـ ؾم٥ٌم إول يمام أٟمف ُمـ ؾمٌٌف إًمػ  , ٕٟمف سم٤مهل٤مء ُمٕمروم٦م يمام يم٤من سم٤مًٕمػ واًمالم

 :  واؾمتِمٝمد سم٘مقل اًمِمامخ,  شواًمالم

 

.       4/419, ًمٚمريضذح اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

, 3/96, وذح اًمتًٝمٞمؾ6/88وهق ُمـ  ذح اعمٗمّمؾ, 2/450ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر,  اًمرضمزاًمٌٞم٧م ُمـ    ()

, 286, ص1/ط,  1980,   دار إٟمدًمس,   اًمًٞمد إسمراهٞمؿ حمٛمد:   حت٘مٞمؼ   ,   إؿمٌٞمكم, ٓسمـ قمّمٗمقروضائر اًمِمٕمر

.      8/221, وظمزاٟم٦م إدب 4/412واعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م

.  4/417ذح اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمريض   ()

.       1/199اًمٙمت٤مب   ()

اًمِمامخ سمـ ضار سمـ طمرُمٚم٦م سمـ ؾمٜم٤من سمـ أُم٤مُم٦م سمـ قمٛمرو سمـ ضمح٤مش سمـ سمج٤مًم٦م سمـ ُم٤مزن سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ؾمٕمد سمـ ذسمٞم٤من    ()

إهنـ أٟمج٥م ٟم٤ًمء : , وي٘م٤مل, وأُمف ُمٕم٤مذة سمٜم٧م سمجػم سمـ ظمٚمػ ُمـ سمٜم٤مت اخلرؿم٥م, وأسم٤م يمثػم, يٙمٜمك أسم٤م ؾمٕمٞمداًمٖمٓمٗم٤مين

.  أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم: إصٌٝم٤مين, ىم٤مل أسمقاًمٗمرجؿم٤مقمرا ُمِمٝمقرا, يم٤مناًمٕمرب

قمكم حمٛمد : , حت٘مٞمؼأمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمقاًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل: , شم٠مًمٞمػاإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م :                يٜمٔمر

.       354- 3/353 ,  1: , طم1992- هـ 1412, , سمػموتدار اجلٞمؾ,   اًمٌج٤موي
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 يُمَٛمْٞمت٤م إقَم٤مزم ضَمْقَٟمت٤م ُُمّْمَٓمالمُه٤م        أىم٤مُم٧ْم قمغم رسمٕمْٞمٝمام ضم٤مرشم٤م َصًٗم٤م  

صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م أوٞمٗم٧م إمم ُمٕمٛمقهل٤م اعمِمتٛمؾ قمغم وٛمػم قم٤مئد قمغم  (ضمقٟمت٤م):  وم٘مقًمف

 .  اعمقصقف

.  (أل)ومعؿقهلا  مضاف فؾؿؼسن بـ  (أل)افصػة جمردة مـ :  رابًعا

 :  ىمقل اًمِم٤مقمر,  وُمـ ؿمقاهده٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م , طمٙمٛمقا سم٘مٌحف:  افرؾع

ىم٤ٌمُء همرصَمل ُمقوُع اعمقؿمح 

 .  اعمْم٤مف عم٤م ومٞمف أل (ُمقوع)ذم ُمٕمٛمقهل٤م  (همرصمل)قمٛمٚم٧م اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

ـٌ وضمُف إب , وم٤ٌمًمٗم٤مقمٚمٞم٦م (ُمقوع اعمقؿمح)ومٛمـ رومع :  ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ  .   شوٟمٔمػمه طمً

:  يم٘مقل اًمِم٤مقمر  , وهذه ُمـ اًمّمقر احلًٜم٦م ٕهن٤م شمقـمئ٦م ًمٚمجر يمام ذيمر اًمريض:  افـصب

ىم٤ٌمء همرصمل ُمقوع اعمقؿمح 

 ومٕمغم اًمتِمٌٞم٦م سم٤معمٗمٕمقل سمف – أي ُمقوع اعمقؿمح –ومٛمـ ٟمّم٥م »:  ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ ذم اًمتًٝمٞمؾ

ـٌ وضمَف إب شوٟمٔمػمه طمً
(1)

  . و ُمذه٥م اًمٙمقومٞملم اًمٜمّم٥م قمغم اًمتٛمٞمٞمز,  

 :   اًمٕمّج٤مجىمقل  , ُم٤م أٟمِمده ؾمٞمٌقيف:  وُمـ صقر إقمامهل٤م

ْأسِ   حُمَْتٌٌِؽ َوْخٌؿ ؿمئُقَن اًمرَّ

ْأسِ )صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م قمٛمٚم٧م اًمٜمّم٥م ذم ُمٕمٛمقهل٤م  (وخؿ)      ومـ وهق ُمْم٤مف عم٤م ومٞمف  (ؿمئُقَن اًمرَّ

 .  (أل )

 وهق ضمٞمَُّد َوضْمِف ,هق َأمْحَُر سَملْمِ اًمٕمٞمٜملمِ :  وُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ»:  ىم٤مل قمٜمٝم٤م ؾمٞمٌقيف:  اجلر

 

, 6/86, وذح اعمٗمّمؾ1/199 ,وهق ُمـ ؿمقاهد اًمٙمت٤مب1/333ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م :يٜمٔمر,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ ()

.  4/293, وظمزاٟم٦م إدب3/99وذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ُم٤مًمؽ

.  3/97 ذح اًمتًٝمٞمؾ:  يٜمٔمر  ()

      . 4/419, ًمٚمريضذح اًمٙم٤مومٞم٦م: يٜمٔمر   ()

اؾمٛمف قمٌد اهلل سمـ رؤسم٦م سمـ ًمٌٞمد سمـ صخر سمـ يمثٞمػ سمـ قمٛمرو سمـ طمٜمك سمـ رسمٞمٕم٦م ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٕمد سمـ : اًمٕمج٤مج»   ()

.  شزيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ

.       2/738,        ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء

.       1/196اًمٙمت٤مب   ()
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 :  وُمـ اًمِمقاهد.   شاًمدار

  َوَُمٜمَْٝمٍؾ َأقْمَقِر إطْمَدى اًمَٕمْٞمٜملَْم 

  .  ُمْم٤موم٦م عمٕمٛمقهل٤م اعمْم٤مف عم٤م ومٞمف أل (أقمقر)وم٤مًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

:  وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر 

ىم٤ٌمُء همرصمل ُمقوع اعمقؿمح 

ـُ وضمِف إب,  وم٤ٌمإلو٤موم٦م , (ُمقوع اعمقؿمح) أي –وُمـ ضمر :   ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ  .  وٟمٔمػمه طمً

٤ٌَمقِمفِ  3548 ِك ذِم أشْم ْ  َويَمذا َٟمِّمػُم اًمنمِّ

 

 ُرؾْمِؾ اهللِ  
ِ
 واإلياَمنِ أقْمَداء

اعمْم٤مف إمم  (رؾمؾ)وهق صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م أوٞمٗم٧م إمم ُمٕمٛمقهل٤م  , (قمدو)مجع , (أقمداء):  وم٘مقًمف 

 .  (اهلل)اعم٘مؽمن سم٠مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.       1/195اًمٙمت٤مب   ()

.       3/97ذح اًمتًٝمٞمؾ   ()
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(أل)افصػة ادؼسكة بـ: :   خامًساخامًسا واإلضاؾة (أل)ومعؿقهلا جمرد مـ   ,,  (أل)افصػة ادؼسكة بـ : :   واإلضاؾة (أل)ومعؿقهلا جمرد مـ 

ًمٕمدم ُمقاوم٘م٦م اعمٕمٛمقل ٕصٚمف ذم  , وذيمر اًمريض أهن٤م ىمٌٞمح٦م , ومل يرد هل٤م ؿم٤مهد:  أـ افرؾع

 .   اًمتٕمريػ

.   يمثػمة آؾمتٕمامل , هذه اًمّمقرة  ُمـ اًمّمقر احلًٜم٦م:  افـصب- ب 

ًٓ ُمـ  , وم٠مُم٤م اًمٜمٙمرة ومال يٙمقن ومٞمٝم٤م إٓ احلًـ وضمًٝم٤م»:  ىم٤مل ؾمٞمٌقيف شمٙمقن إًمػ واًمالم سمد

.  شاًمتٜمقيـ

مل يٙمـ  , واحل٤ًمن وضمقًه٤م , واًمٓمٞم٥م ظمؼًما , هق احلًـ وضمًٝم٤م:  وم٢مذا ىمٚم٧م»:  وىم٤مل اعمؼمد

وم٤مٟمتّم٥م ُم٤م سمٕمده ٕٟمف متٞمٞمز  , وأوٛمرت ذم احلًـ اًمٗم٤مقمؾ , ٕٟمؽ أهبٛم٧م احلًـ , إٓ اًمٜمّم٥م

.  شإذا يم٤من ٟمٙمرة

:  ىمقل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج , وُمـ ؿمقاهده٤م

٤ًٌم  احلزن سَم٤مسًم٤م واًمٕمُ٘مقر يَمْٚم

 , اًمٜمّم٥م قمغم اًمتٛمٞمٞمز (سم٤مسًم٤م):  ذم (احلزن) (أل)طمٞم٨م أقمٛمؾ اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م اعم٘مؽمٟم٦م سمـ

قمغم اًمتٛمٞمٞمز أيًْم٤م (يمٚم٤ٌم  )اًمٜمّم٥م ذم  (اًمٕم٘مقر  )وقمٛمٚم٧م اًمّمٗم٦م اًمِمٌٝم٦م 

أُم٤م طمًـ اٟمتّم٤مب اعمٕمٛمقًملم ذم »:  وقمٚمؾ اًمريض  حلًـ اٟمتّم٤مب اًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م سم٘مقًمف

 

.  4/422, ًمٚمريضذح اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

.  420-4/419, ًمٚمريضذح اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

.  200 /1اًمٙمت٤مب   ()

, وأيب , أظمذ قمـ اعم٤مزين, إُم٤مم اًمٕمرسمٞم٦م سمٌٖمداد ذم زُم٤مٟمفحمٛمد سمـ يزيد سمـ قمٌد إيمؼم إزدي اًمٌٍمي أسمقاًمٕم٤ٌمس اعمؼمد»   ()

, ىم٤مل , اعم٘مّمقر واعمٛمدود, اًمروو٦م, اعم٘متْم٥م, اًمٙم٤مُمؾُمٕم٤مين اًم٘مرآن: , وًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػطم٤مشمؿ اًمًجًت٤مين

سمٖمٞم٦م . ش, ودومـ سمٛم٘م٤مسمر اًمٙمقوم٦مسمٌٖمداد, وُم٤مت ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وُم٤مئتلمُمقًمده ؾمٜم٦م قمنم وُم٤مئتلم: اًمًػماذم

.  271-1/269اًمققم٤مة

.  1/241اعم٘متْم٥م   ()

, وهق أسمقاًمِمٕمث٤مء قمٌد اهلل سمـ رؤسم٦م اًمٌٍمي اًمتٛمٞمٛمل اًمًٕمدي: , واؾمٛمف, واًمٕمج٤مج ًم٘م٥م , رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مجأسمقحمٛمد   ()

. , شمقذم  ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم وُم٤مئ٦موأسمقه راضمزان ُمِمٝمقران

.  305 -2/303, , ٓسمـ ظمٚمٙم٤منوومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من: يٜمٔمر

.  4/162, واعم٘متْم٥م1/200اًمٙمت٤مب:  وهق ُمـ ؿمقاهد,  2/440ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م :يٜمٔمر ()
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 , قمغم اًمتٛمٞمٞمز (وضمًٝم٤م)ومٜمّم٧ٌم  , اًم٘مٞم٤مس ومألٟمؽ ىمّمدت اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم وصػ اًمقضمف سم٤محلًـ

ًٓ وشمٗمّمٞماًل  ًٓ صمؿ اًمتٗمًػم ,  ًمٞمحّمؾ ًمف احلًـ إمج٤م ويٙمقن أيًْم٤م أوىمع ذم اًمٜمٗمس ًمإلهب٤مم أو

 .   شومحّمؾ اًمتخٗمٞمػ اًمٚمٗمٔمل سمحذف اًمْمٛمػم واؾمتت٤مره ذم اًمّمٗم٦م واعم٤ٌمًمٖم٦م اعمٕمٜمقي٦م,  ... صم٤مٟمًٞم٤م

وهل قمغم قمٙمس ,  عم٤م ومٞمف ُمـ إو٤موم٦م اعمٕمروم٦م إمم اًمٜمٙمرة,  وهق ممتٜمع سم٤مشمٗم٤مق : اجلر- ضمـ 

ومٚمؿ جيقزوا ذم اإلو٤موم٦م ,  اًمقاضم٥م ذم اإلو٤موم٦م اعمٕمٜمقي٦م إو٤موم٦م اًمٜمٙمرة إمم اعمٕمروم٦م » و,اعم٠مًمقف

 .   شاًمٚمٗمٔمٞم٦م اًمتل هل ومرقمٝم٤م أن شمٙمقن قمٙمس أصٚمٝم٤م

ٕن  (وضمٝمف)وإٟمام اُمتٜمٕم٧م ُمع طمّمقل اًمتخٗمٞمػ ومٞمٝم٤م سمحذف اًمْمٛمػم ُمـ »:  ىم٤مل اًمريض

وم٢مذا ,  ًمٙمٜمٝم٤م ومرع اإلو٤موم٦م اعمحْم٦م,  همػم ُمٓمٚمقب ومٞمٝم٤م اًمتٕمريػ,  هذه اإلو٤موم٦م وإن يم٤مٟم٧م ًمٗمٔمٞم٦م

ومال أىمؾ ُمـ أٓ ,  مل شمٙمـ ُمثٚمٝم٤م جلقاز شمٕمريػ اعمْم٤مف واعمْم٤مف إًمٞمف ُمًٕم٤م ه٤مهٜم٤م سمخالف اعمحْم٦م

 .   ششمٙمقن قمغم ود ُم٤م هل قمٚمٞمف وهق شمٕمريػ اعمْم٤مف وشمٜمٙمػم اعمْم٤مف إًمٞمف

  .  (أل)وُمٕمٛمقهل٤م ُم٘مؽمن سمـ  , (أل)اًمّمٗم٦م اعم٘مؽمٟم٦م سمـ:  شادًشا

هذه اًمّمقرة طمٙمٛمقا سم٘مٌحٝم٤م إٓ أهن٤م دمقز ذم اًمٜمثر وٓ ختتص سم٤مًميورة  : افرؾع- أ 

ر قمٜمد  , وؾم٥ٌم اًم٘مٌح  هق ظمٚمق اًمّمٗم٦م ُمـ قم٤مئد قمغم اعمقصقف,  اًمِمٕمري٦م وًمٙمـ اًمْمٛمػم ُم٘مدَّ

ـُ اًمقضمُف ُمٜمف):  اًمٌٍميلم قمغم اًمث٤مٟمٞم٦م  (أل)ٕنَّ  , أُم٤م اًمٙمقومٞمقن ومال يرون اًمت٘مدير ومٞمف , (احلً

 :  ؿمقاهده٤م وُمـ , ٟم٤مئ٦ٌم ُمٜم٤مب اًمْمٛمػم

ٌَْتٜمِل ٦مُ  اًمَٗمَت٤مةُ  ؾَم ٌَْمَّ دُ اعُمَت٩َم  اًم ٌَك أن ظِمٚم٧ُم  َوَُم٤م يَمَِمِحفِ  ـَٚمٓمِْٞمَٗم٦مُ        اًمـ رَّ ُأؾْم

٦مُ )طمٞم٨م رومٕم٧م اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م  (أل)وهق ُم٘مؽمن سمـ , (اعمتجرد)ُمٕمٛمقهل٤م  (أل)اعم٘مؽمٟم٦م سمـ (اًمٌْمَّ

.   شوهل قمرسمٞم٦م ضمٞمدة , هق احلًـ اًمقضمفَ :  شم٘مقل... »:  ىم٤مل قمٜمٝم٤م ؾمٞمٌقيف : افـصب- ب 

 :  احل٤مرث  سمـ فم٤ممل: ىمقل اًمِم٤مقمر  , وُمـ ؿمقاهد هذه اًمّمقرة

 

.  4/420ذح اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمريض   ()

.  3/9طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤ٌمن   ()

.  4/416, ًمٚمريضذح اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

 وهق ُمـ ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ,1/27ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر: اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ و, مل ُيٕمرف ىم٤مئٚمف()

.  4/129, وذح إؿمٛمقين3/95ُم٤مًمؽ

.  1/201اًمٙمت٤مب   ()
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ومام ىمقُمل سمثٕمٚم٦ٌم سمـ ؾمٕمد          وٓ سمٗمزارة اًمِمٕمري اًمرىم٤مسم٤م

وهق  , (اًمرىم٤مسم٤م)قمٛمٚم٧م اًمٜمّم٥م ذم ُمٕمٛمقهل٤م  , (أل)صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م ُم٘مؽمٟم٦م سمـ (اًمِمٕمري):  وم٘مقًمف

.  (أل)ُم٘مؽمن سمـ

وم٤مجلر ذم هذا اًم٤ٌمب »:  قمـ هذه احل٤مًم٦م ىم٤مل ؾمٞمٌقيف , وهل ُمـ اًمّمقر احلًٜم٦م:  اجلر- ضمـ 

, وُمـ إقمامل اًمٗمٕمؾ صمؿ يًتخػ  ُمـ اًم٤ٌمب اًمذي هق ًمف وهق اإلو٤موم٦م:  ُمـ وضمٝملم

   :وُمٜمف ىمقًمف. شومٞمْم٤مف

ـُ َوأٟمتؿُ أْن دَّ ـُــَٓ ب 2709  َٟمْٚمَ٘م٤مُه َٟمْح

 

٠منِ ذِم َُمقىِمِػ اًمَٕمْرِض اًمَٕمٔمِٞمؿ ِ   اًمِمَّ

اعم٘مؽمن  (اًمِم٠من)أوٞمٗم٧م إمم ُمٕمٛمقهل٤م  , (أل)صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م ُم٘مؽمٟم٦م سمـ (اًمٕمٔمٞمؿ):  وم٘مقًمف 

 .  (أل)سمـ

 :  وىمقًمف أيْم٤م

ضُمِؾ اجلَِٛمٞمِؾ اًمَقضْمِف ذِم  5575  ذِم ُصقَرة ِاًمرَّ

 

٤ٌَّم  ٤ٌَمِب يم٠ممْجَؾ اًمِمُّ ِـّ اًمِمَّ  نِ ؾِم

 .  (أل)اعم٘مؽمن سمـ (اًمقضمف)أوٞمٗم٧م إمم ُمٕمٛمقهل٤م  , (أل)ُم٘مؽمٟم٦م سمـ , (اجلٛمٞمؾ)وم٤مًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م  

 

 

, وذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ 1/201وهق ُمـ ؿمقاهد اًمٙمت٤مب,   1/31ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر:اًمٌٞم٧م ُمـ اًمقاومر  ()

.  3/98ُم٤مًمؽ
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 :  ومعؿقهلا مضاف فؾضؿر (أل)افصػة ادؼسكة بـ : شابًعا

  :ىمقل اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي: وُمـ ؿمقاهده٤م,   , هذه اًمّمقرة طمًٜم٦م : افرؾع- أ 

ُْمُح إََصؿُّ يُمٕمقسُمف   ِؿ         وٓ َيِمُٕمُر اًمرُّ  سمَثْروِة َرْهِط إقَْمَٞمِط اعُمَتَٔمٚمِّ

. ُمرومققمٝم٤م ُمْم٤مف ًمٚمْمٛمػم (يمٕمقسمف)و ,  صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م ُم٘مؽمٟم٦م سم٤مل(إصؿ)وم٤مًمّمٗم٦م

:  اؾمتحًٜمٝم٤م اسمـ احل٤مضم٥م طمٞم٨م ىم٤مل , وهذه اًمّمقرة ىمٌٞمح٦م قمٜمد اًمٜمُّح٤مة : افـصب-  ب 

.   شوُم٤م يم٤من ومٞمف وٛمػمان طمًـ»

 .  ومل يرد ؿم٤مهد أو ىمقل سم٢مضم٤مزهت٤م ,  ممتٜمع سم٤مشمٗم٤مق: اجلر-  ضمـ 

 , أٟمف اضمتٛمع ومٞمف ؿمٞمئ٤من وٕمٞمٗم٤من (احلًـ وضمِٝمف)واعمقضم٥م ُٓمتٜم٤مع »:  ىم٤مل  اسمـ قمّمٗمقر

شمٙمرار اًمْمٛمػم: ٕن اإلو٤موم٦م ُمتك ٟمّم٧ٌم ُمٕمٛمقهل٤م ومال سمدَّ ذم اًمّمٗم٦م ُمـ وٛمػم ُمرومقع :  أطمدمه٤م

ويمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم  , وأظمر اجلٛمع سملم إًمػ واًمالم واإلو٤موم٦م , يٕمقد قمغم اعمقصقف

.   شومٚمام اضمتٛمع وٕمٞمٗم٤من مل دمز  اعم٠ًمًم٦م , اٟمٗمراده وٕمٞمػ

 

.  4/419ذح اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمريض   ()

.  2/42:وهق ُمـ ؿمقاهد اًمٙمت٤مب,   1/362ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ   ()

 4/415, ًمٚمريضذح اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

.  1/571,   ٓسمـ قمّمٗمقر,   ذح مجؾ اًمزضم٤مضمل   ()
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.(أل)ومعؿقهلا  مضاف فؾؿؼسن بـ  (أل )افصػة ادؼسكة بـ :   ثامـًا

هذا ُم٤م  , خلٚمقه٤م ُمـ وٛمػم قم٤مئد قمغم اعمقصقف , وهذه اًمّمقرة أيْم٤م ىمٌٞمح٦م : افرؾع- 

 :   ىمقل اًمِم٤مقمر , وُمـ ؿمقاهد هذه اًمّمقرة , ذيمره اًمريض

َجٝم٤م ُمـ طم٤مًمٍِؽ وايْمتِح٤مهَل٤م         ًم٘مد قَمِٚمؿ إي٘م٤مُظ أظْمِٗمَٞم٦ُم اًمَٙمَرى  شَمَزضمُّ

.   (أل)وهق ُمْم٤مف إمم اعم٘مؽمن سمـ , قمغم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م (أظمٗمٞم٦م)رومٕم٧م (إي٘م٤مظ)وم٤مًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

:   وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمرة, وهق طمًـ : افـصب- ب 

ٍك    َد إَْزرِ ِق واًمّٓمٞمٌقَن َُمٕم٤م                       اًمٜم٤ّمِزًمقن سمٙمّؾ ُُمْٕمؽَمَ

وهق  (ُمٕم٤مىمَد إزر)ذم - (أل)ُم٘مؽمٟم٦م سمـ-وهل مجع  (اًمٓمٞمٌقن)قمٛمٚم٧م اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

 .  (أل)ُمْم٤مف عم٤م ومٞمف 

: سم٤مجلر,  وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر,وهذه اًمّمقرة طمًٜم٦م : اجلرضمـ ـ  

َجٝم٤م ُمـ طم٤مًمٍِؽ وايْمتِح٤مهَل٤م         ًم٘مد قَمِٚمؿ إي٘م٤مُظ أظْمِٗمَٞم٦ِم اًمَٙمَرى   شَمَزضمُّ

. اعمْم٤مف عم٤م ومٞمف ال(أظمٗمٞم٦م)أوٞمٗم٧م إمم ُمٕمٛمقهل٤م , صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م ُم٘مؽمٟم٦م سم٠مل (إي٘م٤مظ)ومـ

  

  

  

 

 

.  4/424ذح اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمريض: يٜمٔمر   ()

, وًمد ؾمٜم٦م ...إن ؿمٕمره سمٚمغ أيمثر ُمـ مخ٦ًم آٓف سمٞم٧م: , ي٘م٤مل, ؿم٤مقمر زُم٤مٟمف, اًمِم٤مقمراًمٙمقذماًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد إؾمدي   ()

.  277-24/276اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت . ؾمتلم وشمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنميـ وُم٤مئ٦م

, ذح 3/97, وذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ُم٤مًمؽ1/38, , وهق ُمـ ؿمقاهد ه صٜم٤مقم٦م اإلقمراباًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ   ()

.  5/27اعمٗمّمؾ

.  اًمٜمقم: , واًمٙمرى, وأراد هب٤م أضمٗم٤من اًمٕمٞمقنمجع ظمٗمل: , وإظمٗمٞم٦مُمتٞم٘مظ: , أيمجع ي٘مظ: و إي٘م٤مظ

.  5/54ظمزاٟم٦م إدب: , ٟم٘ماًل قمـ, رهط إقمِمكهل ظمرٟمؼ سمٜم٧م سمدر سمـ هٗم٤من ُمـ سمٜمل ؾمٕمد سمـ وٌٞمٕم٦م   ()

, 1/202وهق ُمـ ؿمقاهد اًمٙمت٤مب,   1/186ًمٕمٌداًمًالم ه٤مرون: ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م: يٜمٔمر ,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٙم٤مُمؾ  ()

.  5/41, ظمزاٟم٦م إدب4/430اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م ذم ذح اخلالص٦م اًمٙم٤مومٞم٦م
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: هذا ومما تعؿؾ ؾقف 

 :  ىمقل اًمِم٤مقمر وُمٜمف:  افضؿر افبارز-1

ـ          ـٚمؿ وذم احلرِب يم٤مًمٌح ُمٙمٗمٝمر ًّ ـُ اًمقضمِف ـمٚمُ٘مُف أٟم٧َم ذم اًم   طمً

" أٟم٧م"وهققمٛمقل اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م وٛمػًما سم٤مرًزا إذ  ضم٤مء م

 :  معؿقهلا مقصقل شببل- 2

ًٓ ًمٚمّمٗم٦م  :  ىمقل اًمِم٤مقمر وُمـ ؿمقاهد ه , , وىمد أضم٤مز سمٕمض اًمٜمحقيلم وىمقع اعمقصقل ُمٕمٛمق

اُت         ظُمُّمقُرَه٤م ِدىَم٤مٍق  َأسْمَدانٍ  َأؾِمٞماَلُت  ٧ْم  َُم٤م َوصمػِْمَ  اعَمآِزرُ  قَمَٚمْٞمفِ  اًمَتٗمَّ

 .  اعمقصقًم٦م (ُم٤م)صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م أوٞمٗم٧م إمم  , (وصمػمات):  وم٘مقًمف

ذم يمقن يمؾ ُمٜمٝمام ُمتّماًل سمجٛمٚم٦م ظمؼمي٦م شمتٛمؿ  -مقصقف يشبف ادقصقل  معؿقهلا – 3

 :   يم٘مقًمف اًمِم٤مقمر- : ُمٕمٜم٤مه

هُ  َٟمَقاٌل  مَج٤ًّم أً اُْمرَ  َأُزورُ  ـْ                             َأقَمدَّ فُ  عمَِ َتْٙمِٗمًٞم٤م أُمَّ ًْ ْهرِ  أْزَُم٦مَ  ُُم  اًمدَّ

اعمقصقف سم٤مجلٛمٚم٦م ( ال)اعمجردة ُمـ ( ٟمقال)رومٕم٧م  (ال)جمردة ُمـ  (مَج٤ًّم)وم٤مًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

 . (أقمده)اًمٗمٕمٚمٞم٦م

 :   ىمقل اًمِم٤مقمر  وُمٜمف,  مضاف إػ أحدمها  معؿقهلا- 4

ٌََؾ  وَمُٕمْجُتَٝم٤م ٞمٌِّل                         َُمٜمِْزًَم٦مً  إظَْمَٞم٤مرِ  ىِم  إُُزرُ  سمِفِ  اًمَت٤مصم٧ْم  َُم٤م يُمؾِّ  َواًمٓمَّ

 

وهق  ُمـ ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ,  1/170, يٜمٔمر ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م مل ُيٕمرف ىم٤مئٚمف,   اًمٌٞم٧م ُمـ اخلٗمٞمػ  ()

.       4/123, ذح إؿمٛمقين3/91ُم٤مًمؽ

وهق ُمـ ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ ,  1/155, يٜمٔمر ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م قمٛمر سمـ أيب رسمٞمٕم٦م: ُٟم٥ًم إمم,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ  ()

.       4/124, ذح إؿمٛمقين3/91ٓسمـ ُم٤مًمؽ

 , وهق ُمـ ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ 1/174يٜمٔمر ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م ,   مل يٕمرف ىم٤مئٚمف,   اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٓمقيؾ   ()

.       4/124, ذح إؿمٛمقين3/91ُم٤مًمؽ

, وًم٘م٥م سم٤مًمٗمرزدق جلٝمقُم٦م وضمٝمف , ُمـ أذاف متٞمؿ, أومهٞمؿ سمـ هم٤مًم٥م سمـ صٕمّمٕم٦م اًمدارُملهق مه٤مم: اًمٗمرزدق»   ()

.  ش م729, ؾمٜم٦م هـ110, وُم٤مت سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م  م659, ؾمٜم٦م هـ38, وًمد ؾمٜم٦م وهمٚمٔمف

.       1/44م1896, , سمػموت, دار ص٤مدرأدورد ومٜمديؽ: , شم٠مًمٞمػايمتٗم٤مء اًم٘مٜمقع سمام هق ُمٓمٌقع: يٜمٔمر

, ذح 3/91وهق ُمـ ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ُم٤مًمؽ,  1/162:يٜمٔمر ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م,  اًمٌٞم٧م ُمـ اًمًٌٞمط   ()

.       5/2351, وآرشمِم٤مف4/127إؿمٛمقين
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ٞمٌِّل)  .  اعمقصقًم٦م (ُم٤م)اعمْم٤مف ًمـ (يمؾ)أوٞمٗم٧م إمم   (ال)ُم٘مؽمٟمف سمـ:  (اًمٓمَّ

  .رأي٧م رضماًل طمديد ؾمٜم٤من رُمِح يٓمٕمـ سمف:   وُمـ اعمْم٤مف إمم اعمقصقف

. (يٓمٕمـ سمف)اعمقصقف سم٤مجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م  (رُمح)اعمْم٤مف إمم (ؾمٜم٤من  )ٟمٙمرة أوٞمٗم٧م إمم (طمديد)ومـ

ـِ ؿم٤مُم٦م اخلدِّ , ادضاف إػ ضؿر ادقصقف تؼديًرا-  5 وم٤مًمّمٗم٦م . أي ظمده.ُمررت سمرضمِؾ طمً

 ُم٘م٤مم "أل"أىمٞمٛم٧م ,  وهق ُمْم٤مف إمم وٛمػم اعمقصقف شم٘مديًرا(ؿم٤مُم٦م)ُمٕمٛمقهل٤م (طمًـ)اعمِمٌٝم٦م

: وُمٜمف ىمقل اًمٗمرزدق.اًمْمٛمػم

 أأـْمَٕمْٛم٧َم اًمِٕمَراَق َوَراومَِدْيِف  

 

   

 

   

 

 

 ()وَمَزاِرّي٤ًم أطَمذَّ َيِد اًمَ٘مِٛمٞمصِ  

 

 

 

 ُم٘م٤مم "أل"طمٞم٨م أىمٞمٛم٧م ,  أطمذ يد ىمٛمٞمّمف:واًمت٘مدير,  يمٜم٤مي٦م قمـ اًمنىم٦م,    أطمذ يد اًم٘مٛمٞمص

. اًمْمٛمػم

 .  مضاف إػ مضاف إػ ضؿر ادقصقف:  معؿقهلا -  6

وومٞمف شمٙمٚمػ ومل ُيقرد  اسمـ ُم٤مًمؽ ؿم٤مهًدا قمغم  , ُمررت سم٤مُمرأٍة طمًٜم٦ِم وضمِف ضم٤مريتِٝم٤م مجٞمٚم٦ِم أٟمِٗمف

.  ذًمؽ

 : وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ,  وىمد شمٕمٛمؾ اًمّمٗم٦م ذم اًمٔمرف:افظرف- 7 

هُ  2910 ُدوُق َوهَمػْمُ ٤ٌَّمَن اًمّمَّ ـُ طِم  وَمَرَوى اسْم

 

ا َصِحٞمح   ا قِمٜمَْدُه َذا ؿَم٤منِ ـًظَمؼَمً

.  (قمٜمده)اًمٜمّم٥م ذم فمرف اعمٙم٤من (صحٞمًح٤م)ومٕمٛمٚم٧م اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م  

 :   وُمٜمف ىمقًمف,اجلار وادجرور - 8

ٌِْدهِ ــَوهُ  3286  َو اًمٚمَّٓمِٞمُػ سمَِٕمٌِدِه َوًمَِٕم

 

َواًمٚمُّْٓمُػ ذِم أوَص٤مومِِف َٟمْققَم٤مِن  

 .  (سمٕمٌده)شمٕمٚمؼ هب٤م اجل٤مر واعمجرور , (اًمٚمٓمٞمػ):  وم٤مًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

 : ىمقًمف وُمٜمف ، افضؿر ادتصؾ- 9

٤ٌَمقِمِف َوضُمٜمُقِدهِ  4035 َٓمقا قَمغَم أشْم ًَ  وَم

 

ٌُْٝمَت٤مِن ـــــهْمل َواًمعُ َب سم٤ِمل  ْدواِن َواًم

 .  مجع شمٙمًػم ًمٚمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م  اًمتل أوٞمٗم٧م ًمٚمْمٛمػم:  (أشم٤ٌمقمف)ومـ 

 

.  2/214ٓسمـ قم٘مٞمؾ  : يٜمٔمر اعم٤ًمقمد قمغم شمًٝمٞمؾ اًمٗمقائد  ()

 .3/92وهق ُمـ ؿمقاهد ذح اًمتًٝمٞمؾ ٓسمـ ُم٤مًمؽ, 1/103ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م : يٜمٔمر, اًمٌٞم٧م ُمـ اًمقاومر  ()
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 ( (54445444)افصػات ادشبفة وادـتؼؾة يف ادـظقمة)افصػات ادشبفة وادـتؼؾة يف ادـظقمة

افـسبة ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مفؿقز  مضعػشامل افبـاء 

-  54 25 431 4- -  20 478 423 (1435)وَمْٕمؾ

- - - -  5- -  _ 34ـ  (39)وَمْٕمالين

- -  3 8- - - -  35 27 (73)وَمْٕمٚمف

- ـ  8 1- - -  742 2 92 (845)ومِٕم٤مل

- - - - - - - -  2 2 (4)ومَِٕم٤مًم٦م

 6 2 18 2 26 31-  7 114 419 (625)وَمٕمٞمؾ

-  6 16 1 1 4ـ ـ  98 80 (206)وَمٕمٞمٚم٦م

 2-  4 26-  7ـ ـ ـ  358 (397)وَمْٕمالن

 26ـ  13-  15- -  3 67 218 (342)ومِْٕمؾ

- ـ  4 32 3- - -  2 80 (121)ومِْٕمٚمف

- ـ - - - - -  305-  44 (349)وَمْٕمالن

- -  11-  3- - -   181 (195)وَمٕمقل

- -  47 2 16- -  28-  75 (168)وَمَٕمؾ

- - -  5- - - - - -  (5)وَمَٕمٚم٦م 

- - - - - - -  148- -  (148)ومِْٕمالن

- - - - - - - - -  69 (69)وَمْٞمٕم٤مل

 1-  1- - - - -  12 38 (52)وُمْٕمٚم٦م

- - -  15-  4 1 5 1 6 (32)وُمْٕمؾ

 5- -  6- - - -  3 23 (37)وَمَٕم٤مل

- - - - - - - -  6 6 (12)وَمَٕم٤مًم٦م

 19-  1 5- - - - - -  (25)ومَِٕمؾ

- -  6 3- - - -  1 15 (25)أومٕمؾ
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- - -  22- - - - - -  (22)ومٞمٕمؾ

- - -  4- - - - - ـ  (4)ومٞمٕمٚم٦م

 21- - - - - - - - ـ  (21)وَمَٕمالن

- - - - - - - - -  13 (13)وُمَٕم٤مًم٦م

ِٞمؾ - - - - - - - -  1 10 (11)ومِٕمَّ

- - -  8- - - - - -  (8)ومٞمٕمقل

- -  7- - - - - - -  (7)ومٕمٚمقت

- - - - - - - - -  5 (5)وُمَٕم٤مل

- - - - - - - - -  5 (5)ومِْٕمٚمٞمؾ

- - - - - - - - -  4 (4)وَمْٞمٕمٚمقل

- - - - - - -  3- -  (3)وُمْٕمغَم 

- - - - - - - -  3-  (3)وَمْٕمغم

- -  2- - - - - -  1 (3)وَمْٕمالء

- -  1- - - - - - -  (1)وُمَٕمؾ

- - - - - - - - -  1 (1)أوْمٕمقًم٦م

- - -  1- - - - - -  (1)وُمَٕمٞمؾ

قل - - - - - - - - -  1 (1)وُمٕمُّ

 80 62 166 572 74 46 1 1261 859 2323اجلٛمع 

اًمٜم٦ًٌم 

 

 

 :  ادتقشط افعام فؽؾ حرف                   5444: ظددافصػات ادشبفة وادـتؼؾة
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 : افتعؾقؼ افعام  ظذ اإلحصاء- 

وهذا أىمؾ يمثػًمامم٤م  , صٞمٖم٦م (39)وردت اًمّمٗم٤مت اعمِمٌٝم٦م واعمٜمت٘مٚم٦م ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمغم -  1

 .وأيمثر مم٤م ذيمره اًمٍمومٞمقن, ذيمره ؾمٞمٌقيف

صمؿ  , صمؿ اعمٕمتؾ , صمؿ اعمْمٕمػ , أيمثر ورود اًمّمٗم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمقع احلروف ُمـ اعمٝمٛمقز -  2

 .  اًمّمحٞمح

 .  هٜم٤مك أوزان ًمٚمّمٗم٤مت اعمِمٌٝم٦م ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمقصػ - 3

وآؾمٛمٞم٦م  , شمٜمقع اعمٕمٜمك اًمدٓزم ٕسمٜمٞم٦م هذه اًمّمٗم٤مت ذم اعمٜمٔمقُم٦م شمدل  قمغم اًمقصػ شم٤مرة - 4

 .  شم٤مرة أظمرى

ووىمٕم٧م ُمقىمٕمف ذم  , مل يذيمر ُمقصقومٝم٤م , اًمّمٗم٤مت اعمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م أوص٤مف ذم إصؾ - 5

 .  ووًمٞم٧م اًمٕمقاُمؾ , اًمؽميمٞم٥م

٤ًٌم ُم٤م يٜمت٘مؾ ُمٜمٝمام إمم  , يمثػما ُم٤م يًتٕمٛمؾ اعمّمدر  سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ أو اعمٗمٕمقل - 6 وهم٤مًم

 .  وىمد يًتٕمٛمؾ وصًٗم٤م ومٞم٠مظمذ طمٙمؿ اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ذم اًمٕمٛمؾ , آؾمٛمٞم٦م

إذا قُمقُمٚم٧م اًمّمٗم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾمامء ظمرضم٧م قمـ آؿمت٘م٤مق اًمٍمذم إمم  دائرة آؿمت٘م٤مق  - 7

 .  ويمذًمؽ ُم٤م مل ي١مظمذ ُمـ ُمّمدر , اًمٚمٖمقي

ًمقا ُمـ صقر اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م  - 8 ومٛمٌٜم٤مه اًمّمٜم٤مقم٦م ٓ ,يتْمح أن ُم٤م أوم٤مض ومٞمف اًمٜمُّح٤مة وـمقَّ

ويدل قمغم ذًمؽ ىمٚم٦م  , ًمٙم٤من أضمدى- ُم٤م ورد ُمٜمٝم٤م-وًمق أطمّمقا هذه اًمّمقر ذم اًمٕمرسمٞم٦م  , اًمٚمٖم٦م

  ويمثػم ُمٜمٝم٤م جمٝمقل مل يٕمز إمم ص٤مطمٌف , اًمِمقاهد اًمتل ذيمروه٤م ذم هذا اًم٤ٌمب

 

ومٚمؿ شمقوع هل٤م  , طم٤مل اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ذم دراؾم٦م اعمت٘مدُملم أىمرب إمم اًمٚمٖم٦م ُمٜمٝم٤م إمم اًمٜمحق - 9

.  ٓ ذم اًمّمٞم٤مهم٦م وٓ اًمٕمٛمؾ: إذ مل شمٌـ قمغم اؾمت٘مراء , وقاسمط ُمٓمردة

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 ظدد وروده يف ادـظقمة

 افعدد آؾسايض فؾحرف

  افػعع  احلرف ورودظدد 
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 أؾعؾ افتػضقؾ

:    افـاحقة افرصؾقة: ادطؾب إول       

: افدراشة افـظرية- أ

  .هق ُم٤م صٞمغ ُمـ اًمٗمٕمؾ ًمٚمدًٓم٦م قمغم زي٤مدة أطمد اعمِمؽميملم ذم صٗم٦م قمغم أظمر               

 وأصٖمر زيد أيمؼم ُمـ أظمٞمف ؾمٜم٤ًّم ,: ًمٚمٛم١مٟم٨م , ٟمحق  (وُمْٕمغم)ًمٚمٛمذيمر , و  (أومٕمؾ) اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م ًمف يٖم٦مواًمص

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  ژ : ُمـ أظمتف , وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڄ   ڃ  ڃ  ژ:  , وهٜمد اًمٙمؼمى وؾمٕم٤مد اًمّمٖمرى , وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ژگ  گ  گ

.    ژڃ  ڃ  چ  چ

: وًمّمٞم٤مهم٦م اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ صمامٟمٞم٦م ذوط 

. أطمٜمؽ اًمِم٤مشملم : أن يٙمقن ًمف ومٕمؾ , وُم٤م ضم٤مء سمخالف ذًمؽ ؿم٤مّذ , ٟمحق / 1

هذا اًمٙمالم : أن يٙمقن اًمٗمٕمؾ صمالصمًٞم٤م , وُم٤م ورد ُمـ همػم ذًمؽ ؿم٤مّذ ٓ ُيٕمتّد سمف , ٟمحق / 2

.   اظمتٍم اًمٙمالم: أظمٍم ُمـ همػمه , ُمـ 

هق أقمًك ُمـ :  , ٟمحق قمًك: أّن يٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمتٍّموًم٤م ٓ ضم٤مُمًدا , ومال جيقز صٞم٤مهمتف ُمـ / 3

. ومالن 

 . و ٟمحقه  (ُم٤مت)أن يٙمقن ىم٤مسماًل ًمٚمتٗم٤موت , ومال جيقز صٞم٤مهمتف ُمـ / 4

. يم٤من: أن يٙمقن شم٤مًُم٤م ٓ ٟم٤مىمًّم٤م , ومال جيقز صٞم٤مهمتف ُمـ ومٕمؾ ٟم٤مىمص , ٟمحق / 5

.   ُم٤م قمج٧م سم٤مًمدواء : أٓ يٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمالزًُم٤م ًمٚمٜمٗمل , ُمثؾ / 6

 

 

,  سمػموت,  اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م, قمٌداًمٕمزيز ؾمٞمد إهؾ,هقمٌداعمٜمٕمؿ ظمٗم٤مج: راضمٕمف,عمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمل,ضم٤مُمع اًمدروس اًمٕمرسمٞم٦م  ()

.      199/ 1, م1984,  هـ1404,   17/ط,  صٞمدا

 .    8: , آي٦مؾمقرة يقؾمػ   ()

.     42: , آي٦مؾمقرة إٟمٗم٤مل   ()

.     3/287أووح اعم٤ًمًمؽ   ()
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  و إًمقان سم٤مًمٕمٞمقب اعمٜمع  سمٕمض اًمٜمح٤مة ىمّٞمدوأ ٓ يٙمقن اًمقصػ ُمٜمف قمغم أومٕمؾ ومٕمالء , / 7

ومالن أمحؼ ُمـ ومالن , وُمـ ه١مٓء :  اًمٔم٤مهرة , وضمّقزوا صٞم٤مهمتف ُمـ اًمٕمٞمقب اًم٤ٌمـمٜم٦م , يم٘مقهلؿ

.   و أضم٤مز اًمٙمقومٞمقن سمٜم٤مءه ُمـ اًمًقاد واًمٌٞم٤مض ُمع أن اًمقصػ ُمٜمٝمام قمغم أومٕمؾ ومٕمالء,  اًمريض

.   أقْمَذر ُمـ همػمه: أن يٙمقن ُمٌٜمًٞم٤م ًمٚمٛمٕمٚمقم , وُم٤م ورد ُمـ اعمجٝمقل ؿم٤مّذ , ٟمحق / 8

وي١مشمك , يٌٜمك ُمٜمف ُمًتقذم اًمنموط ,ٟم٤مؾم٥م وإذا ختٚمػ ذط ُمـ هذه اًمنموط , ي١مشمك سمٗمٕمؾ م

وُم٤م اًمقصػ ُمٜمف قمغم أومٕمؾ وَمْٕمالء سمٕمد , واًمرسم٤مقمل, سمٛمّمدر اًمٗمٕمؾ اًمزائدقمغم صمالصم٦م أطمرف

,    وأؿمد دطمرضم٦مً ,أٟم٧م أيمثر إٟمٗم٤مىًم٤م وأهع اؾمتج٤مسم٦م , وهق أيمثر إيامًٟم٤م:  ٟمحق ُمٜمّمقسًم٤م قمغم اًمتٛمٞمٞمز 

ًٓ ٟمحق,  وقمرضمـ٤ًم,  ومحرةً  ّٓ يٛمٜمع: هق: وي١مشمك سمٛمّمدر اعمٜمٗمل واعمٌٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل ُم١مو ,  أطمؼ سم٠م

. وأومم سم٠من يٕمٓمك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.     4/431اًمرى قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م   ()
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:افدراشة افتطبقؼقة- ب  

  :اشؿ افتػضقؾ يف افؼصقدة - 

 ( (378378) )   أؾعؾ- أؾعؾ- 11

:   اإلحصاء- 

.   يمؼم(39/1/39)/1

 .  أول (30/1/30)/2

.   قمٔمؿ(29/1/29)/3

 . أظمر(26/1/26)/4

 .  ظمػم(19/1/19)/5

. محد (18/1/18)/6

.   ؿمدد(14/1/14)/7

.   دٟمق(13/1/13)/8

.   ذ(12/1/12)/9

.   , يمٛمؾ شمؿ(10/2/20)/10

 .  , قمٚمؿ , طم٘مؼ طمًـ(9/3/27)/11

 .  ىمرب(8/1/8)/12

.   ىمٌح(7/1/7)/13

. ضمٚمؾ , ومْمؾ , يمثر , ووح  (6/4/24)/14

. ىمٚمؾ  (5/1/5)/15

. ىمقى,  سمٓمؾ , مجؾ , ظم٨ٌم , وٕمػ (4/5/20)/16

. ورم , ٟمٗمع , وؾمط, ًمذذدرى , صدق , فمٝمر ,  (3/7/21)/17

. وطمد , ين,   قمرف , ـمٞم٥م, ذف,  ؾمٌؼ , ؾمٗمؾ (2/7/14)/18

,  ظمٗمػ ,ظمٗمك,   طمقج,  طم٘مر,  طم٨م,   سملم , ضمدر ,ضمٝمؾ,  سمرد(32 / 1/32)/19

,  , همٚمظ قم٘مؾ,  صٕم٥م , صٚمح , قمدل , قمٗمػ,   ؾمٝمؾ , ؿم٘مق ,صحح,  ؾمٕمد,  , زيمق ذًمؾ

 . وهـ ,هقن, هدى , ٟمجس,  يمثػ ,   ًمٓمػ, ومّمح , وم٘مف , ىمدم , ىمّمق, ومخر

 378:اعمجٛمقع 72:قمدد اعمقاد
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  : :   افـاحقة افرصؾقةافـاحقة افرصؾقة- - 

 ق:ل ف:ل كاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل كقع افػعؾ

 3 4 21 54 14 64 26 192 ظدد افؽؾامت

 192:                             اعمجٛمقع39:  قمدد اعمقاد:   افسامل

, ىمٌح  (8), ىمرب  (9), طمًـ  , قمٚمؿ  (10)يمٛمؾ ,  (18)محد,  (29), قمٔمؿ  (39)يمؼم 

, ؾمٌؼ ,  (3)صدق  , فمٝمر , ٟمٗمع ,  (4), سمٓمؾ  , مجؾ  , ظم٨ٌم  , وٕمػ  (6), ومْمؾ  , يمثر  (7)

ؾمٕمد  , ؾمٝمؾ  , صٕم٥م  ,  صٚمح  , قمدل  ,  طم٘مر,  ضمدر  ,ضمٝمؾ,  , سمرد (2)قمرف , ذف, ؾمٗمؾ

. (1)ٟمجس,  ًمٓمػ,    ومّمح  , وم٘مف  , ىمدم  , يمثػ, ومخر, , قم٘مؾ  ,همٚمظ

 .  (26)أظمر:  ادفؿقز افػاء

, (3)ًمذذ,  (5)ىمٚمؾ,   (9),طم٘مؼ (6), ضمٚمؾ  (10)شمؿ ,  (12),ذر (14)ؿمدد :ادضّعػ 

 .  (1), قمٗمػ , صحح , ذًمؾ , طم٨م ظمٗمػ

 .  (1), وهـ (2), ين (2), وطمد (3), وؾمط (6)ووح: ادثال 

.  (1)هقن,  طمقج,  سملم(2),ـمٞم٥م (19)ظمػم ,(30)أول:  إجقف 

.   (1) هدى, ؿم٘مق , ىمّمق,  ظمٗمك,  ,زيمق (3), درى  (13)دٟمق :   افـاؿص

 . (3)ورم  :  ؾروقامل

. (4)ىمقى :  ادؼرون

:   افـاحقة إشؾقبقة- 

ويم٤مٟم٧م  , ُمـ أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا ذم ا عمٜمٔمقُم٦م  اؾمام ًمٚمتٗمْمٞمؾ (أّول)و (أيمؼم)يم٤مٟم٧م ًمٗمٔمت٤م

وهذا يٜم٤مؾم٥م ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة ذم إصم٤ٌمت ,  إٓ ذم ُمقوٕملم, ذم مجٞمع اعمقاوع (اهلل أيمؼم)أيمؼم ذم 

 :  , وُمٜمف ىمقًمف اًمّمٗم٤مت هلل شمٕم٤ممم

 ي١م ُاهللُ أيْمؼَمُ َذاَك وَمْْمُؾ اهللِ  4114

 

ـْ َيْرَى سماَِل ُح   ٤ٌَمنِ ـشمِٞمِف عمَِ  ؾْم

 :  , وذًمؽ ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ (أول)ورد اؾماًم ووصًٗم٤م  هلل شمٕم٤ممم ذم 

 ٌل هق آظِمٌر ُهق فَم٤مِهرٌ أوَو ــــهُ  3216

 

ـٌ ِهل أرسمٌع سمِقِزانِ  
 ُهق سَم٤مـمِ
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إذ ٓ ُمٗم٤موٚم٦م سمٞمٜمف ,  واًمٕمٚمامء قمغم أن اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف قمز وضمؾ يراد سمف ُمٓمٚمؼ اًمقصػ

 . و اًم٘مقل سم٤مًمتٗمْمٞمؾ ضمرًي٤م قمغم ُم٘مت٣م اًمٚمٖم٦م ٓ قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمقصػ, ؾمٌح٤مٟمف وسملم همػمه

  :اشؿ افتػضقؾ ادـتؼؾ فؾعؾؿقة:اشؿ افتػضقؾ ادـتؼؾ فؾعؾؿقة

:  قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف قمٞمًك ىم٤مل - قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -ورد قمٚماًم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م: أمحد-

  چ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  

ٌد وأٟم٤م َأمْحَُد وأٟم٤م اعْم٤َمطِمل اًمذي َيْٛمُحق اهلل يِبَ   اًْمُٙمْٗمرَ ":   قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمو ىم٤مل  , أٟم٤م حُمَٛمَّ

    ".  وأٟم٤م اًْمَٕم٤مىِم٥ُم اًمذي ًمٞمس سَمْٕمَدُه َٟمٌِلٌّ ,وأٟم٤م احْل٤َمِذُ اًمذي حُيْنَمُ اًمٜم٤مس قمغم قَمِ٘مٌِل

: وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

لَم  .4854 ًِ
ـَ أضْمَر مَخْ ُْمَرًءا اأصَمًرا شَمَْمٛمَّ

 

ـِ   مْحَ ـْ َصْح٥ِم أمْحََد ظِمػَمِة اًمرَّ ُِم

: أمحد بـ حـبؾ- 

ـٍ  .4853 ـُف  َل ومــَـَرَوى أسُمق َداُوَد ذِم ؾُمٜمَـــ

 

َوَرَواُه أْيًْم٤م أمْحَُد اًمِّمٞم٤ٌميِن  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمٛمد قمٌداًمرمحـ سمـ : حت٘مٞمؼ,  عمحٛمد سمدر اًمديـ سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٛمر اًمدُم٤مُمٞمٜمل,   شمٕمٚمٞمؼ اًمٗمرائد قمغم شمًٝمٞمؾ اًمٗمقائد: يٜمٔمر   ()

.   7/267,  م1999- هـ1420,   1/ط,   حمٛمد اعمٗمدى

 6:  آي٦م ,   ؾمقرة اًمّمػ  ()

 4/1828صحٞمح ُمًٚمؿ    ()
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 ( (4040)): :   ُؾعذ-ُؾعذ-22

:   اإلحصاء-

. أظمر (27/1/27)/1

. أول (7/1/7)/2

. طمًـ (3/1/3)/3

يمؼم , ؾمقأ,  قمٔمؿ (1/3/3)/4

 

 40:  ادجؿقع 6:  ظدد ادقاد

 :  اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٍمومٞم٦م

 ق:ل ف:ل كاؿص أجقف مثال مضعػ مفؿقز شامل كقع افػعؾ

 - - - 8 - - 27 5 قمدد اًمٙمٚمامت

 .(1) يمؼم,  (1)قمٔمؿ ,  (3)طمًـ:  افسامل

 (27)أظمر:  ادفؿقز افػاء

 .(1)ؾمقأ, (7)أول:  إجقف

:   افـاحقة إشؾقبقة- 

إيمثر وروًدا اؾمام ًمٚمتٗمْمٞمؾ, اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٜم٤مفمؿ وأضمراه٤م جمرى إؾمامء ذم  (إظُْمرى)يم٤مٟم٧م 

, وُم٘مؽمٟم٦م سم٤مٕومم  , وىمد وردت ُم٘مؽمٟم٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م ذم ُمقوٕملم ,  اؾمام  ًمٚمحٞم٤مة أظمرة ُمقاوع(6)

.   , وُمٗمردة ذم ُمقوٕملم يـذم ُمقوع

 :  ىمقل اًمٜم٤مفمؿ, وُمـ وروده٤م ُمٗمردة

اَد ًمؾ 5270 ـْ ظَمَرضْم٧َم ًمَِٙمْل شُمٕمدَّ اًمزَّ  ـًَمِٙم

 

اِن   ٌَِح اخلُْنَ أظْمَرى وَمجَئ٧َم سم٠ِمىْم

  : يمذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦مو -  

 :  ذم ىمقًمف, ,  ذم اًمدًٓم٦م قمغم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م : ٕوػا-

 َوًَمُف قَمغَم َهَذا َوَهَذا احلَْٛمُد ذِم اًمـ 4117

 

٤م مَحَْدانِ    أْومَم َوذِم إظْمَرى مُهَ

ذم إصؾ صٗم٦م :  واحلًٜمك»:  , ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر  اؾمام ًمٚمَٗمْٕمَٚم٦م احلًٜم٦مضم٤مءت:  احلسـك- 
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 ومٌٕمدت قمـ , صمؿ قمقُمٚم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م اجلٜمس وم٠مدظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م ٓم شمٕمريػ اجلٜمس,أٟمثك  إطمًـ

 .شاًمقصٗمٞم٦م ومل شمتٌع ُمقصقومٝم٤م

قَأىا- ٜم٦م»:  فسُّو ًَ ٜمَك ًمٚمَح ًْ ٞمَِّئ٦م سمٛمٜمزًم٦م احلُ ًَّ  حمٛمقًم٦ٌم قمغم ضمٝم٦ِم اًمٜمَّْٕم٧م ذم طَمدِّ ,اؾمؿ ًمٚمَٗمْٕمٚم٦م اًم

قَأىأَأوْمَٕمؾ ووُمْٕمغم يم٤مٕؾَْمق ًُّ ٜمَك,   واًم ًْ قَأى ظمالف احلُ ًُّ  شواًم

 :  ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ

قأى ؾَمُٞمْجَزى ُِمْثَٚمَٝم٤م 259 ًُّ ـْ َيْٕمَٛمِؾ اًم  َُم

 

ٜمَك َيُٗمْز سمِِجٜم٤َمنِ   ًْ  أو َيْٕمَٛمِؾ احُل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11/64اًمتحرير واًمتٜمقير  ()

.  (ؾمقأ), ًم٤ًمن اًمٕمرب  ()



 

 

243 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 

  : افـاحقة افسـقبــــقة: ادطؾب افثاين 

:  ظؿؾ اشؿ افتػضقؾ

ٕٟمف ذم ,  ًمٙمٜمف ٓي٘مقى ىمقة اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ذم اًمٕمٛمؾ,  اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ إؾمامء اًمٕم٤مُمٚم٦م قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ   

  .وًمذًمؽ ٓ ي٘مع ُمقىمٕمف ومٕمؾ سمٛمٕمٜم٤مه,  طم٤مل دمرده ٓ ي١مٟم٨م وٓ يثٜمك وٓ جيٛمع

: ومـ ظؿؾف ظؿؾ افػعؾ

  :افرؾع-أ

 ڀ   ڀ  چ : ىمقًمف شمٕم٤ممم يٕمٛمؾ ذم اًمْمٛمػم اعمًتؽم ويرومٕمف وم٤مقماًل , يمام ذم اًمتٗمْمٞمؾ أومٕمؾ   

ُمررت ):  ٟمحق  ذم ًمٖم٦م ىمٚمٞمٚم٦م , إٓ يرومع اًمْمٛمػماعمٜمٗمّمؾ وآؾمؿ اًمٔم٤مهرٓ وچڀ   ٺ  ٺ

 .   (سمرضمٍؾ ظمػم ُمٜمف أسمقه

واىمًٕم٤م سملم وٛمػميـ  :     ويرى سمٕمض اًمٜمح٤مة أٟمف يٙمثر رومٕمف اًمٔم٤مهر إن يم٤من ُمٗمْماًل قمغم ٟمٗمًف سم٤مقمت٤ٌمريـ 

 "ُم٤م رأي٧م رضماًل أطمًـ ذم قمٞمٜمف اًمٙمحؾ ُمٜمف ذم قملم زيد"ٟم٘مقل,  وإظمر ًمٚمٛمقصقف,صم٤مٟمٞمٝمام ًمف

. أطمًـ هق: ٕن اًمذي حيًـ هق اًمرضمؾ ٓ اًمٙمحؾ: وم٤مًمٙمحؾ ُمرومقع سم٠مطمًـ: ٕن اعمٕمٜمك  

: افـصب- ب

إمم  ُمْم٤موًم٤م أومٕمؾ يم٤من أو اعمٕمٜمك, ذم وم٤مقماًل  يم٤من  إذايٕمٛمؾ اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ  اًمٜمّم٥م ذم اًمتٛمٞمٞمز ,           

, اًمٜم٤مس أيمثر ظم٤مًمد : همػمه, ٟمحق ًٓ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  چ  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم. ًم٤ًمًٟم٤م أومّمح وهق ُم٤م

  چٺ    

.   زيد أطمًـ ُمٜمؽ اًمٞمقم: وذم اًمٔمرف يم٘مقًمٜم٤م 

٤ًٌم: وذم احل٤مل ٟمحق    .هذا سمًنا أـمٞم٥م ُمٜمف رـم

 

.     6/106:ذح اعمٗمّمؾ   ()

.     54: , آي٦مؾمقرة اًمٙمٝمػ   ()

.     2/27اًمٙمت٤مب   ()

.     68- 3/65, ٓسمـ ُم٤مًمؽذح اًمتًٝمٞمؾ,   250-248/ 3:اعم٘متْم٥م :ذم شمٗمّمٞمؾ هذه اعم٠ًمًم٦ميٜمٔمر   ()

.     54: , آي٦مؾمقرة اًمٙمٝمػ   ()

.     4/454ذح  اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م  ()
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, اعمٗمٕمقل ٕضمٚمف  وٓ,قمغم رأي اجلٛمٝمقراعمٗمٕمقل سمف  وٓ يٕمٛمؾ اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ذم اعمّمدر وٓ

وإٟمام قمٛمؾ ذم اًمٔمرف واحل٤مل واًمتٛمٞمٞمز واًمْمٛمػم : ّٕن اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ٓ حيت٤مج إمم ىمّقة  , وُمٕمف

 .اًمٕم٤مُمؾ 

 اجلٜمدي : ٟمحق ُمٕمروم٦م, أو ٟمٙمرة إًمٞمف ُمْم٤موًم٤م يم٤من إذا ُمٕمٛمقًمف اًمتٗمْمٞمؾ أومٕمؾ  جير:اجلر- ضمـ

. وـمٜمف قمـ ًمٚمدوم٤مع رضمؾ أو اًمرضم٤مل, أهع

:    افقاردة يف ادـظقمةحآت اشؿ افتػضقؾ

:  ٓؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ أرسمع طم٤مٓت

 :  احلافة إوػ- 

,  (ُمـ)واإلو٤موم٦م , ومٞمج٥م إومراده وشمذيمػمه , وضمر اعمٗمْمؾ قمٚمٞمف سمـ (ال)  أن يٙمقن جمرًدا ُمـ 

. ظم٤مًمد أومْمؾ ُمـ قمٛمرو , وهذان أومْمؾ ُمـ ظم٤مًمد , اعمج٤مهدون أومْمؾ ُمـ اًم٘م٤مقمديـ : ٟمحق 

, وؾمٚمٛمك أومْمؾ ُمـ ًمٞمغم , وه٤مشم٤من أومْمؾ  ژ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئژ : وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. ُمـ هذه , واعمتٕمّٚمامت أومْمؾ ُمـ اجل٤مهالت 

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 ُح ُِمٜمَْٝماَم ـــــــأىْم٥َم  ا أُْمَرانِ ـــَوشَمالُهؿَ  1822

 

ٌُْٝمَت٤منِ    ضَمْحُد اهُلَدى َوؿَمَٝم٤مدُة اًم

شمذيمػم وضمر اعمٗمْمؾ قمٚمٞمف الومراد واإلومٚمزم ,  واإلو٤موم٦م (أل)جمرد ُمـ  (أىمٌح)وم٤مؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ 

 .  (ُمـ)ـ ب

 :  احلافة افثاكقة

ا ىمٌٚمف ذم اًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م واإلومراد واًمتثٜمٞم٦م مل شمفب ُمٓم٤مسمؼشم٩م, و (لأ)أن يٙمقن ُم٘مؽمًٟم٤م سمـ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  : ىمقًمف شمٕم٤ممم: سمٕمده , ٟمحق  (ُمـ)واجلٛمع , ويٛمتٜمع جملء 

.    چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

. واًمٓم٤مًم٦ٌم هل اًمّمٖمرى ؾمٜم٤ًم 

 

.  219: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()

.    3: , آي٦مؾمقرة اًمتقسم٦م   ()
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.   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پژ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 

.   ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ژ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 

  ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲              ﮳    ژ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

 اْٟمُٔمْر ظَمٗم٤مَء اعمريَمِز إْدَٟمك َوَوْصـَف  1255

 

َت٤ميِن   ْٗمِؾ ومِٞمِف َويَمقَٟمُف حَتْ ًُّ  ـَػ اًم

 (ُمـ )ومل شم٠مت .واإلومراد, ُمٓم٤مسمؼ عم٤م ىمٌٚمف ذم اًمتذيمػم (أل)ُم٘مؽمن سمـ (إدٟمك )وم٤مؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ 

 .  سمٕمده

 :  احلافة افثافثة

 ّٕٟمف أوٞمػ إمم ـم٤مسم٘م٦م  : إلضمرائف جمرى اعم٘مؽمن سم٠مل :املوجيقز ومٞمف أن يٙمقن ُمْم٤موًم٤م إمم ُمٕمروم٦م , 

ۓ  ژ: ىمقًمف شمٕم٤ممم , ا ورد ُمٓم٤مسمً٘م٤م , وُمؿ قمغم رأي اجلٛمٝمقرُمٕمروم٦م , وم٤ميمت٥ًم اًمتٕمريػ ُمٜمٝم٤م

 ژڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  

, وأن يٙمقن ُمٗمرًدا ُمذيمًرا :  

اجلٜمًٞم٦م : ّٕن اعمٗمْمؾ زاد  (لأ)إلضمرائف جمرى اعمْم٤مف إمم اًمٜمٙمرة , وذًمؽ ًمٚمٕمٛمقم اًمذي ذم 

ڦ  ژ :  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ,  وهق همػم ُمٓم٤مسمؼ, سمٌمء ُمـ اًمقصػ قمغم قمٛمقم ضمٜمًف

ذم  (هؿ)ُمٗمرًدا , وُم٤م ىمٌٚمف مجع , وهق اًمْمٛمػم  (أطمرص), ومج٤مء  ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 ., واعمْم٤مف إًمٞمف يمذًمؽ يٗمٞمد اجلٛمع  (ًمتجدهّنؿ)

,  وه١مٓء أومْمؾ اًم٘مقم,  وأومْمال اًم٘مقم,  وهذان أومْمؾ اًم٘مقم:  ظم٤مًمد أومْمؾ اًم٘مقم"وٟم٘مقل 

وومْمٚمٞم٤م اًمٜم٤ًمء , وه٤مشم٤من أومْمؾ اًمٜم٤ًمء,  ووم٤مـمٛم٦م أومْمؾ اًمٜم٤ًمء وومْمغم اًمٜم٤ًمء,  وأومْمٚمق اًم٘مقم

َـّ أومْمؾ اًمٜم٤ًمء وومْمٚمٞم٤مت وُمـ وروده ذم .واعمْم٤مف إًمٞمف دائام داٌل قمغم اجلٛمع  "اًمٜم٤ًمء وه

 

.     238: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()

.     107: , آي٦مؾمقرة اعم٤مئدة   ()

.     139: , آي٦مؾمقرة آل قمٛمران   ()

.     123: , آي٦مؾمقرة إٟمٕم٤مم   ()

.     96: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()

,  اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م),  قمٌد اًمٕمزيز ؾمٞمد إهؾ,   قمٌداعمٜمٕمؿ ظمٗم٤مضمف: راضمٕمف,  عمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمل,   ضم٤مُمع اًمدروس اًمٕمرسمٞم٦م  ()

.  1/203 ( م1984,  هـ1404,   17/ط,  صٞمدا,  سمػموت
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 :  اعمٜمٔمقُم٦م

٤مهُن٤َم أهْ  4926  ـَم٤مـــــُل اجلََٝم٤مًَم٦ِم َواًم٥َم ـــؾُمٙمَّ

 

٤منِ   ٙمَّ ًُّ َٗم٤مَه٦ِم أْٟمَجُس اًم ًَّ  ًم٦ِِم َواًم

 .عضمؿوهق دال قمغم  (ًمٚمًٙم٤من)ُمْم٤مف ,  اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ ُمٗمرد (أٟمجس)وم٘مقًمف 

 :احلافة افرابعة - 

ة ـم٤مسمؼمأن يٙمقن ُمْم٤موًم٤م إمم ٟمٙمرة , ومٞمج٥م أن يٙمقن ذم هذه احل٤مًم٦م ُمٗمرًدا ُمذيمًرا , وجي٥م 

زيد أومْمؾ رضمؾ , وهٜمد أومْمؾ اُمرأة , : عمٗمْمؾ ذم اًمٕمدد واجلٜمس , ٟمحق  لعمْم٤مف إًمٞمفل

ڌ  ڌ  ڎ  ژ : واهلٜمدان أومْمؾ اُمرأشملم , واهلٜمدات أومْمؾ ٟمًقة , ًمذًمؽ أّوًمقا ىمقًمف شمٕم٤ممم 

.   أّول ومريؼ يم٤مومر سمف , أو ٓ يٙمـ ُمٜمٙمؿ أّول يم٤مومر: , سم٘مقهلؿ  ژڎ          ڈڈ 

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

ُل ُزُْمَرٍة وَمُقج 4993  ُوُهُٝمؿْ ـُـــــَهَذا َوأوَّ

 

٧مِّ سَمْٕمَد صَماَمنِ   ًِّ ٌَْدِر ًَمْٞمَؾ اًم  يَم٤مًم

. وهل ٟمٙمرة(زُمرة)ُمْم٤مف ًمـ (أول)وم٤مؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ  

 وُمـ صقر إقمامًمف اًمقاردة ذم , يٕمٛمؾ اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ذم اًمتٛمٞمٞمز واحل٤مل واًمٔمرف واًمْمٛمػمو 

 :  اعمٜمٔمقُم٦م

 :   يف افتؿققز -1

٦ٌَمً  2788 ٌِْؼ أوْمَْمُؾ ُرشم ًَّ ٥ِم اًم ًْ  يُمؾٌّ سمَِح

 

طِمٍؼ َواًمَٗمْْمُؾ ًمِْٚمَٛمٜم٤َّمنِ   َٓ ـْ   ُِم

 .  قمغم اًمتٛمٞمٞمز (رشم٦ٌم)قمٛمؾ اًمٜمّم٥م ذم  (أومْمؾ)وم٤مؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ 

يُؼ أؾْمـــو سَمْٙمٍر هُ ـويَمَذا أُب  5039 دِّ  َو اًمّمِّ

 

َه٤منِ   ًٓ ىَمْقَل  ِذي اًمؼُمْ ٌَُ٘مُٝمْؿ ُدظُمق  ـ

 .  قمغم اًمتٛمٞمٞمز (دظمقٓ )اًمٜمّم٥م ذم  (أؾمٌؼ )ومٕمٛمؾ اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ 

 :  يف افظرف- 2

 وَم٤مًمٜمَّصُّ أقْمَٔمُؿ قِمٜمَْدُه َوأضَمؾُّ ىَمدْ  3757

 

ًرا أْن ُيَٕم٤مِرَوُف سمَِ٘مْقِل وُماَلِن  

  .(قمٜمده)ٟمّم٥م اًمٔمرف  (أقمٔمؿ)وم٤مؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ 

:   ظؿؾف يف افضؿر ادستس- 3

 

.     41: , آي٦مؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()

    3/297أووح اعم٤ًمًمؽ   ()
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 .   يٕمٛمؾ ذم اًمْمٛمػم ويرومٕمف وم٤مقمال

ـَ اًمِذي 136  َوقمَذاُب أؿمَ٘م٤مَه٤م أؿمدُّ ُِم

 

 ا سمِِٕمَٞم٤منِ هَ ىَمْد قَم٤ميٜم٧َْم أسمَّم٤مرُ  

 .  ذم اًمْمٛمػم اعمًتؽم ورومٕمف وم٤مقماًل  (أؿمد)طمٞم٨م قمٛمؾ  

 :  افتعؾؼ كقع مـ افعؿؾ -

: ٟمحق أيْم٤م, احلرف سمذًمؽ أومٕمؾ إًمٞمف شمٕمدى ر,ج سمحرف اًمٗمٕمؾ إًمٞمف يتٕمدى سمف اعمٗمٕمقل يم٤من إن "

: وُمٜمف ىمقًمف, "سم٤مًمٜمِم٤مب ُمٜمؽ وأرُمك سمزيد, ُمٜمؽ أُمر أٟم٤م

 واهللُ أقْمَٚمُؿ سم٤ِمعمَراِد سمَِ٘مقًمِفِ  1177

 

ٌْعُ ــــــَوَرُس    ْرىَم٤منِ ــــوُث سم٤ِمًمُػ ـــوًُمُف اعَم

: وىمقًمف 

يُمقَن أظَمػُّ ذِم يُمْٗمَراهِنِؿْ  4849  واعُمنْمِ

 

ْٞمَٓم٤منِ   ـْ ؿِمٞمَٕم٦ِم اًمِمَّ ٤م ُِم  َويِماَلمُهَ

٤ًٌّم أو سمٖمًْم٤م(أومٕمؾ)قمٚمؼ      وي٧م  :   ٟمحق  ,(إمم) اعمتٕمدي إمم اًمٗم٤مقمؾ ذم اعمٕمٜمك سمحرف اجلر  اعمٗمٞمد طم

.  زيد أطم٥م إمم قمٛمرو ُمـ ظم٤مًمد

  .زيد أطم٥م ًمٕمٛمرو ُمـ ظم٤مًمد: وسم٤مًمالم إمم اعمٗمٕمقل ذم اعمٕمٜمك ٟمحق

 .ن يم٤من اًمٗمٕمؾ يٗمٝمؿ قمٚمام أو ضمٝمال إ , (اًم٤ٌمء)شمٕمدى إًمٞمف سمـيو

 :   وُمٜمف ىمقًمف

 واهللُ أقْمَٚمُؿ سم٤ِمعمَراِد سمَِ٘مقًمِفِ  1177

 

ٌْعُ ــــــَوَرُس    ْرىَم٤منِ ــــوُث سم٤ِمًمُػ ـــوًُمُف اعَم

. "اًم٤ٌمء"سمحرف اجلر,  ًمٚمٛمٗمٕمقل سمف (أقمٚمؿ)إذ شمٕمدى 

 إمم يتٕمدى"أو اصمٜملم إذ .زيد أسمذل ًمٚمٛمٕمروف: ٟمحق,  وذم همػم ذًمؽ يتٕمدى سم٤مًمالم إمم واطمد

وٟم٤مصٌف ومٕمؾ  ( ُمٜمّمقسًم٤م) اًم٤ٌمسملم ذم صم٤مٟمٞمٝمام ويٌ٘مك سم٤مًمالم, وقمٚمٛم٧م, يمًقت,: سم٤مب ُمٗمٕمقزم أول

 "  ُمٜمٓمٚمً٘م٤مًمزيد ُمٜمؽ وأقمٚمؿ اًمثٞم٤مب, ًمٕمٛمرو ُمٜمؽ أيمًك أٟم٤م: ٟمحق , ُم٘مدر

.    ذم اعمٜمٔمقُم٦م ُمثؾ ذًمؽ مل يردو

 

.     سمتٍمف يًػم,   465 /3: ذح اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م: يٜمٔمر   ()
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 (418)اشؿ افتػضقؾ

 اًمٜم٦ًٌم ق:ل ف:ل ٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل افبـاء

 (378)أؾعؾ

 (40)ؾعذ

  اجلؿع

 افـسبة 

 : كسبة صققع احلرف

 :    ادتقشط افعام فؽؾ حرف                   418:  تػضقؾظدد اشؿ ال

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 ظدد وروده يف ادـظقمة

 افعدد آؾسايض فؾحرف

  افػعع   احلرف ورودظدد

 :  ظذ اشؿ افتػضقؾ يف افؼصقدة افعام افتعؾقؼ- 

,  , ويم٤من أيمثره ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل ُمقوًٕم٤م (418)ورد اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم- 1

.   مهقز اًمالمامل, وٓ  ومل يرد أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ اعمٝمٛمقز اًمٕملم

:   ويتْمح ُمـ اجلدول اًم٤ًمسمؼ

يٚمٞمف , إقمغم ذم اعمٜمٔمقُم٦م ي أن ٟم٦ًٌم ورود اعمْمٕمػ هطمّمتف طم٥ًم ٟمقع يمؾ طمرف و

.    صمؿ اعمٕمتؾ صمؿ اًمّمحٞمح,اعمٝمٛمقز

٤ًٌم, دل قمغم اًمتٗمْمٞمؾ  شمٕمددت دًٓم٦م اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ-2   وذم , قمغم آؾمٛمٞم٦مذم ُمقاوع, و هم٤مًم

.  اهلل أيمؼم: ُمقاوع دل قمغم اًمقصٗمٞم٦م جمرًدا قمـ ُمٕمٜمك اًمزي٤مدة ٟمحق

 ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع  هل٤م(, وأول أيمؼم ), وهل (أوْمَٕمؾ)ًٕمٗم٤مظ إيمثر وروًدا قمغم ا- 3

 .  اًم٘مّمٞمدة
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.   ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدةهلام  (, وأومم أظمرى)  (وُمْٕمغم)ًٕمٗم٤مظ إيمثر وروًدا قمغم ا-4 

, وورد ذم اعمٜمٔمقُم٦م جمرًدا  مل خيرج اًمٜم٤مفمؿ قمـ اًم٘مقاقمد اًمٍمومٞم٦م واًمٜمحقي٦م  ذم اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ-5

 . (لا) وُمْم٤موم٤م ًمٚمٛم٘مؽمن سمـ, (لا)ـوُم٘مؽمٟم٤م ب, وُمْم٤موم٤م ًمٚمٜمٙمرة,   واإلو٤موم٦مُمـ ال
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اشؿ افزمان وادؽان 

وصٞمٖمتٝمام ُمـ اًمثالصمل قمغم وزن ,        مه٤م اؾمامن سمٜمٞم٤م ًمٚمدًٓم٦م قمغم زُم٤من وىمقع اًمٗمٕمؾ أو ُمٙم٤مٟمف

    .  سمٗمتح اعمٞمؿ وؾمٙمقن اًمٗم٤مء ويمن اًمٕملم أو ومتحٝم٤م (َُمْٗمَٕمؾ )أو (َُمْٗمِٕمؾ  )

وذًمؽ ,  ومٝمق سمٗمتح اًمٕملم,  وم٢مذا يم٤من اعمْم٤مرع ُمٗمتقح اًمٕملم أو ُمْمٛمقُمٝم٤م صحٞمح اًمالم

ب ينمب: ىمقًمؽ ب ,  َذِ ٌَس. واعمٙم٤من َُمنْمَ ٌَس واعمٙم٤من اعَمْٚم  .  وًَمٌِس َيْٚم

  .  ژی  ی  ی          جئ  حئ  مئ        ىئ  ژ :  ىم٤مل شمٕم٤ممم

أي ُمـ ؿمٝمقدهؿ هقل احل٤ًمب واجلزاء ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أو ُمـ ُمٙم٤من »:  ىم٤مل اًمزحمنمي

  .  شأو ُمـ ؿمٝم٤مدة ذًمؽ اًمٞمقم قمٚمٞمٝمؿ,  أو ُمـ وىم٧م اًمِمٝمقد,  وهق اعمقىمػ,  اًمِمٝمقد ومٞمف

أوُمـ اًمِمٝم٤مدة ويٙمقن  , وهق احلْمقر , ُمٗمٕمؾ ُمـ اًمِمٝمقد:  ُمِمٝمد»:  وىم٤مل أسمق طمٞم٤من

  .  شُمّمدًرا وزُم٤مًٟم٤م وُمٙم٤مًٟم٤م

سمٙمن  (ُمٗمِٕمؾ)      أُم٤م إذا يم٤من اعمْم٤مرع ُمٙمًقر اًمٕملم ومٞمّم٤مغ اؾمام اًمزُم٤من واعمٙم٤من ُمٜمف قمغم وزن 

يم٤معمققمد واعمقرد واعمقوع , وم٢من ُمٕمتؾ اًمٗم٤مء ُمٙمًقر دائام ,  إٓ ُم٤م يم٤من ُمٕمتؾ اًمٗم٤مء أو اًمالم, اًمٕملم

 .  "يم٤معم٠ميت واعمرُمك واعم٠موى واعمثقى ,  واعمٕمتؾ اًمالم ُمٗمتقح دائام,  واعمقضمؾ

   .   ژڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ژ :  ىم٤مل شمٕم٤ممم

 . شوىمًت٤م إلٟمج٤مز ُم٤م وقمدشمؿ قمغم أًمًٜم٦م إٟمٌٞم٤مء ُمـ اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر»:  ىم٤مل اًمزخمنمي

أي ُمٙم٤من وقمد أو زُم٤من وقمد ٟٓمـــج٤مز ُم٤م وقمدشمؿ قمغم أًمًـــــٜم٦م  »:     وىم٤مل أسمق طمٞم٤من

 

.    1/181ذح اًمريض قمغم اًمِم٤مومٞم٦م   ()

.    4/89اًمٙمت٤مب   ()

.    37: , آي٦مؾمقرة ُمريؿ   ()

أسمقاًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي : , شم٠مًمٞمػاًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ   ()

.    3/19, سمػموتدار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب: , دار اًمٜمنمقمٌداًمرزاق اعمٝمدي: , حت٘مٞمؼاخلقارزُمل

.    6/180اًمٌحر اعمحٞمط   ()

.    108-6/107ذح اعمٗمّمؾ   ()

.    48: , آي٦مؾمقرة اًمٙمٝمػ   ()

.    2/678اًمٙمِم٤مف   ()
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  .  شإٟمٌٞم٤مء

 :  وُمـ وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م

  رأى َُم٤م يِْمَتِٝمٞمف ىَم٤مل َُمقْ وإَذا 5707

 

 قِمُدِك اجِلٜم٤َمُن َوضَمدَّ ذِم إصَْماَمنِ  

ُُمٙمَرم وُُمٜمتَدى :  ٟمحق  , أُم٤م سمٜم٤مؤمه٤م ُمـ همػم اًمثالصمل ومٝمق قمغم صٞمٖم٦م اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمٜمف 

. وُُمدطمَرج و حُمر ٟمَجؿ 

يْمؿ اًمٕملم وومتحٝم٤م هق  (َيْٗمَٕمؾ)و (َيْٗمُٕمؾ)وم٘مٞم٤مس اؾمٛمل اًمزُم٤من واعمٙم٤من ُمـ اعمْم٤مرع 

مم٤م  (ُمٗمِٕمؾ)ومج٤مءت قمغم ,  وًمٙمـ وردت قمـ اًمٕمرب يمٚمامت ؿمذت قمـ اًم٘م٤مقمدة, (ُمٗمَٕمؾ)

ؽ واعمجِزر واعمٜم٧ٌِم واعمٓمِٚمع واعمنِمق واعمٖمِرب واعمٗمِرق »:  وهل (يٗمُٕمؾ)ُمْم٤مرقمف  ًِ اعمٜم

 .  شواعمًِ٘مط واعمًِٙمـ واعمرومِؼ واعمًِجد

ُٛمقا 2439 يْم٥ُم ىَمْد َوَصُٚمقا اًمُٕمغَم َوشَمَٞمٛمَّ  واًمرَّ

 

٦ٌََم َُمْٓمَٚمع اإِلياَمنِ   ـْ أْرِض ـَمٞم  ُِم

. وشمٌٕمف أيْم٤م اًمريض ذم ذطمف ,  وىمد قمٚمؾ ؾمٞمٌقيف عمجلء سمٕمض اًمٙمٚمامت خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مٞم٤مس 

  .  شًمٚمِم٤مومٞم٦م سم٠مهن٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م أؾمامء عمًٛمٞم٤مت ظم٤مص٦م ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قمغم زُم٤من احلدث أو ُمٙم٤مٟمف

وُمقوع ,  وًمٞمس شمريد سمف ُمقوع اًمًجقد, وأُم٤م اعمًجد وم٢مٟمف اؾمؿ ًمٚمٌٞم٧م... »:  وىم٤مل أيًْم٤م

 . شضمٌٝمتؽ ًمق أردت ذًمؽ ًم٘مٚم٧م ُمًَجد

واًمًٞم٤مق هق اًمذي ,  ُمـ اًمّمٞمغ اعمِمؽميم٦م سملم اؾمؿ اًمزُم٤من واعمٙم٤من واعمّمدر (َُمْٗمَٕمؾ وَُمْٗمِٕمؾ)و

 .  (َُمْٗمِٕمؾ)واؾمؿ اًمزُم٤من واعمٙم٤من,  (َُمْٗمَٕمؾ)وم٤معمّمدر ُمٜمف  , إٓ َيْٗمِٕمؾ اًم٤ًممل,  حيدد اعمٕمٜمك

٦م : وىمد شمرد أؾمامء اًمزُم٤من واعمٙم٤من ُم١مٟمث٦م سم٤مًمت٤مء ُمثؾ   (عمٙم٤من اًمٙمت٥م)وُمٙمت٦ٌم  (عمٙم٤من اًمزًمؾ)َُمَزًمَّ

ُم٠م ؾمدة و َُمْذأسم٦م عمٙم٤من : ُمثؾ ,  ًمٚمدًٓم٦م قمغم وومرة اًمٌمء أو يمثرشمف (َُمْٗمَٕمٚم٦م)وىمد شمرد قمغم وزن 

 . شمٙمثر ومٞمف إؾمقد واًمذئ٤مب

 

.    6/128اًمٌحر اعمحٞمط   ()

.    ويٗمرق سمٞمٜمٝمام سم٤مًم٘مرائـ واًمًٞم٤مق   ()

.    73-1/70, واجل٤مرسمردي قمغم اًمِم٤مومٞم٦م182-1/181ذح اًمريض قمغم اًمِم٤مومٞم٦م: , ويٜمٔمر6/107ذح اعمٗمّمؾ   ()

.       4/90اًمٙمت٤مب: يٜمٔمر   ()
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 ( (116116))  َمْػَعؾ- َمْػَعؾ- 11

: اإلحصاء- 

 .  ضمقز(18/1/18)/1

 .  ذه٥م(13/13)/2

 .  أوى,ـمٚمع(10/2/20)/3

 .  طمٚمؾ,يمقن(8/2/16)/4

 .  سمدأ , ؾمٛمع(5/2/10)/5

 .  ؾمٙمـ , ىمقم(4/2/8)/6

 .  هنؾ , فمٝمر , رطم٥م , دور ,  مجع , ضمرى(3/6/18)/7

 .  سمٚمغ(2/1/2)/8

 , عمس , ىمٕمد , ؿمٝمد , ؾمٕمك , هى , ريمز , ريم٥م , رصد , دظمؾ(1/11/11)/9

   .  ٟمِم٠م , ٟم٧ٌم

 116:                                                        ادجؿقع28 :  ظدد ادقاد

  : افـاحقة افرصؾقة- 

,  (3)هنؾ ,  فمٝمر, رطم٥م,  مجع,  (4)ؾمٙمـ,  (5)ؾمٛمع, (10)ـمٚمع,  (13)  ذه٥م:  افسامل 

. (1)عمس  ٟم٧ٌم,  ىمٕمد,  ؿمٝمد,  ريمز,  ريم٥م,  رصد,  دظمؾ, (2)سمٚمغ

 (1)ٟمِم٠م,  (5)سمدأ:  ادفؿقز

 (8)طمٚمؾ:  ادضعػ

 .(3)دور,  (4)ىمقم,  (8)يمقن,  (18)ضمقز:  إجقف

. (1)ؾمٕمك, (1)هى, ( 3 )ضمرى:  افـاؿص

. (10)أوى:  مؼرون

  :  افـاحقة إشؾقبقة- 

إذ وردت ,  هل إيمثر وروًدا ذم اؾمامء اًمزُم٤من واعمٙم٤من ذم اعمٜمٔمقُم٦م (َُمْٗمَٕمؾ) يم٤من صٞمٖم٦م 

وهذا يٜم٤مؾم٥م ُمقوقع , وُمذه٥م,  ويم٤من أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا ومٞمٝم٤م هقجم٤مز,  ُمقوع(116)ذم

 .  اًمتل شمتحدث قمـ اعمذاه٥م واًمٗمرق اًمديٜمٞم٦م وشمٕمدده٤م , اًم٘مّمٞمدة

 :  وُمٜمف ىمقًمف

ُف ىَمْد ـَم٤مَف َي٥ْم  4211 ْ ـَويم٠مٟمَّ ـــ     هِمل فُمْٚمَٛم٦َم اًمـكمَّ

 

ٌَٝمٞمؿ َوَُمْذَه٥َم احلَػْمانِ ـ   ِل اًم

ذم  , وورد ُمريم٥م وحيتٛمؾ  أن يٙمقن ُمّمدًرا سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل أو سمٛمٕمٜمك احلدث أو اؾمؿ ُمٙم٤من 
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 :  ىمقًمف

ٌََٞم٤مِن عمُِٜمِّْمٍػ  2717  شَم٤مهلل َُم٤م سَمْٕمَد اًم

 

  اًمِٕمٜم٤َمُد َوَُمْريَم٥ُم اخُلْذَٓنِ إَّٓ  

. وىمد همٚم٥م وروده٤م اؾماًم ًمٚمٛمٙم٤من 

 ( (4242))َمػِعؾ - َمػِعؾ - 22

  :اإلطمّم٤مء-

 .  ووع(9/1/9)/1

. ضمٚمس , ٟمزل(5/2/10)/2

. وىمػ(4/1/4)/3

. ؾمجد , قمزل, وقمد , وىمد(3/4/12))/4

ورد (2/1/2)/5

قم٘مؾ , همرب,همرس , ومرق , هٌط (1/5/5)/6

 42 :                                 ادجؿقع14:ظدد ادقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

,   ومرق,  همرس, همرب,  قم٘مؾ,  (3) قمزل,  (3)ؾمجد, (5)ٟمزل , (5)ضمٚمس: افسامل

. (1)هٌط

. (2)ورد,  (3)وىمد,  وقمد,  (4)وىمػ, (9) ووع : ادثال

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وُمٜمف ,  (ُمقوع)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا , ُمقوًٕم٤م(42) ذم اًم٘مّمٞمدة ذمَُمْٗمِٕمؾ     وردت صٞمٖم٦م 

 :  ىمقًمف

 َهَذا َوَُم٤م اًمَ٘مْقَِٓن ىَمطُّ َُمَ٘م٤مًَم٦مٌ  1588

 

 َُمٜمُّْمقَرٌة ذِم َُمْقِوٍع َوَزَُم٤منِ  

. وورد حمتٛمٚمٝمام ذم ُمققمد,  وهمٚم٥م اؾمتٕمامهل٤م اؾماًم ًمٚمٛمٙم٤من 
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 ( (77))  َمْػعؾة- َمْػعؾة- 33

 :  اإلطمّم٤مء- 

ؾمقف , ُمـ اعمٕمتؾ اجلقف  (7/1/7)

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

٤موَم٦مُ » (ُم٤ًموم٦م)وهل , ذم ُم٤مدة واطمدة (َُمْٗمٕمٚم٦م)وردت  ًَ ؿِّ  اًمٌٕمد:  اعَم , ويم٤من  , وأصٚمٝم٤م ُمـ اًمِمَّ

, صمؿ يمثر اؾمتٕمامهلؿ  اًمدًمٞمؾ إذا يم٤من ذم ومالٍة أظمذ اًمؽماب ومِمٛمف ًمٞمٕمٚمؿ أقمغم ىمّمٍد هق أم قمغم ضمقرٍ 

  هذه اًمٙمٚمٛم٦م طمتك ؾمٛمقا اًمٌٕمد ُم٤ًموم٦م

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

٤موَم٦ُم ُُمْٚمِٙمفِ َف وَمُٝمَق اًمذي شُمْؾ  .5001 ًَ                  ى َُم

 

ٜمِٞمٜمٜم٤َم أًْمَٗم٤مِن يَم٤مُِمَٚمَت٤منِ   ًِ  سمِ

: ِمْػعال- 4 

 :  اإلطمّم٤مء- 

 .ُمـ اعمٕمتؾ اعمث٤مل, وىم٧م(1/1/1)

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 وأصٚمف ُمقىم٤مت وم٘مٚم٧ٌم " ُمٞم٘م٤مت وردت ُِمْٗمٕم٤مل اؾماًم ًمٚمٛمٙم٤من ذم ُمقوع واطمد ُمـ اعمث٤مل ذم  

: وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ"اًمقاو ي٤مء ًمٙمنة اعمٞمؿ

 اوزْت وم٩موأشَم٧ْم قمغم وادي اًمَٕم٘مٞمؼ 0 22

 

 ُِمٞمَ٘م٤مشَمُف طمالًّ سماِل ُٟمٙمرانِ  

 
:  ظؿؾ اشؿ ادؽان وافزمان - 

وم٢مهنام ٓ يٕمٛمالن ,  ٓ قمٛمؾ هلام.. ىم٤مل اجل٤مر سمردي ,  ويٕم٤مُمالن ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾمامء,  ٓ قمٛمؾ هلام

 .  ذم ُمٗمٕمقل وٓ ذم فمرف

 

 ( ؾمقف)ًم٤ًمن اًمٕمرب ()

( وىم٧م)ًم٤ًمن اًمٕمرب  ()

اسمـ ذح , ويًٛمك ُمٞم٘م٤مت ذي احلٚمٞمٗم٦م" ُمٞم٘م٤مت أهؾ اًمٕمراق هق  و,هق واٍد ُمـ أودي٦م اعمديٜم٦م وورد أٟمف واد ُم٤ٌمرك "()

 .1/43قمٞمًك

.    1/70اجل٤مر سمري قمغم اًمِم٤مومٞم٦م   ()
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 (166 )اشؿ افزمان وادؽان

 : كسبة صققع احلرف 

 5.92:  ادتقشط افعام فؽؾ حرف            .166:ظدد ورود اشام افزمان وادؽان يف ادـظقمة

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 8 6 77 75 ظدد وروده يف ادـظقمة

 5.92 5.92 11.84 142.08 افعدد آؾسايض فؾحرف

 8 6 38.5 3.12  افػعع  احلرف ورودظدد 

 لعَ  َُمْػ :قمغم أرسمع صٞمغ وهل, ُمقوع (166)ورد اؾمؿ اًمزُم٤من واعمٙم٤من ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم .1

 . وُِمْٗمٕم٤ملَُمْٗمَٕمٚم٦م و قِمؾـْػ مَ  و 

, وهذا يٜم٤مؾم٥م ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة, وُمذه٥م, ويم٤من أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا ومٞمٝم٤م هقجم٤مز .2

 .حتدث قمـ اعمذاه٥م واًمٗمرق اًمديٜمٞم٦م وشمٕمدده٤متاًمتل 

افـسبة ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مفؿقز مضعػ شامل افبـاء 

 69.87 10-  5 33-  6- -  8 54 (116)مْػَعؾ

 25.30- - - -  21- - - -  21 (42)مْػِعؾ

 4.21- -  7- - - - - - -  (7)َمْػَعؾة

 0.60- - - -  1- - - - -  (1)ِمػعال

  10-  12 33 22 6- -  8 75اجلٛمع 

  6.02-  7.22 19.87 13.25 3.61 4.81 45.18افـسبة 
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ويم٤من أيمثر وروده سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمدد احلروف ُمـ اعمٕمتؾ صمؿ اعمْمٕمػ صمؿ ا  .3
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اشؿ أفـــــة 

 , يِمتؼ هم٤مًم٤ٌم ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل اعمتٕمدي. اؾمؿ ُمِمتؼ ًمٚمدًٓم٦م قمغم إداة اًمتل ي٘مع هب٤م احلدث 

 .  وىمد يِمتؼ ُمـ اًمالزم

 : أوزاهنا

,   ُِمْٗمٕمؾ وُِمْٗمٕم٤مل خمتص سم٤مٔٔت» و()"ُِمْٗمَٕمؾ   سمٙمن اعمٞمؿ وومتح اًمٕملم   وُِمٗمٕم٤مل ِوُمْٗمَٕمٚم٦م  

  .  شوُمٗمت٤مح, وُمياب,  ُِميب,  و حِمَْٚم٥م, وُِم٘مٓمع, ُِمٖمزل, وُِمْرضَمؾ, خِمٞمط: ٟمحق:مم٤م يٜم٘مؾ

 :  اشؿ أفة يف افؼصقدة

)ِمْػَعال - 11  ( (3232)ِمْػَعال - 

. وزن (28/1/28)/1

. ٟمقل , وزب , أو هق ُمٕمرب  (2/2/4)/2

 32:                      اعمجٛمقع3: قمدد اعمقاد

: افـاحقة افرصؾقة - 

 "  ٟمحق ُمٞمزان...شم٘مٚم٥م اًمقاو ي٤مء إذا اٟمٙمن ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م "(2)وزب ,(28)وزن :ادثال 

  (2)ٟمقل :  إجقف
: افـاحقة إشؾقبقة- 

( . ُمٞمزان)و أيمثره٤م وروًدا  , ُمقوًٕم٤م (32)ذم اعمٜمٔمقُم٦م اؾماًم ًممًم٦م ذم  (ُِمْٗمَٕم٤مل)   وردت  

:  يم٘مقًمف 

أْهِقْن سمِِف ُِمٞمَزاَن ضَمْقٍر قَم٤مِئٍؾ  4377

 

اِن   ِػ َوْيَؾ َذا اًمَقزَّ سمَِٞمِد اعُمَٓمٗمِّ

: ادـقال-   وسم٦م شمًٛمك ـــوأداشمف اعمٜمص,ج ُيٜم٩ًم سمف ـــاًمٜمقل هق ُِمٜمَْس "و, هق آًم٦م ًمٜمًـــ٩م اًمثٞم٤مب : ادـقال- 

 

 3/327مهع اهلقاُمع   ()

, , ٟم٤مدي ُمٙم٦م اًمث٘م٤مذم إديب1: , طحمًـ ؾم٤ممل اًمٕمٛمػمي: , حت٘مٞمؼ, قمٌد اهلل سمـ أيب اًمقوم٤مء اعمقصكماًمتتٛم٦م ذم اًمتٍميػ   ()

.    235, صم1993-هـ1414

: مج٤مل اًمديـ أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ قمٛمر اًمدويٜمل اًمٜمحقي اعمٕمروف سم٤من احل٤مضم٥م, حت٘مٞمؼ: اًمِم٤مومٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمتٍميػ, شم٠مًمٞمػ   ()

 1/95: إومم: م, اًمٓمٌٕم٦م1995هـ 1415- ُمٙم٦م - اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م : دار اًمٜمنم,  طمًـ أمحد اًمٕمثامن
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وهل اؾمؿ ذات أقمجٛمل قمغم صٞمٖم٦م ,  ويٌدو أن اًمٕمرب سمٜمقا ُمٜمٝم٤م,  آراُمٞم٦م: وٟمقل , "ُمٜمقآ...

  :وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ. وإن مل يٙمـ ًمف ومٕمؾ ذم اًمٕمرسمٞم٦م ومٝمق ؾمامقمل,  اؾمؿ أًم٦م اًم٘مٞم٤مد

َج٧ْم قَمغَم اعمِٜمَْقاِل َٟمْس  5205 ًِ َٓ ُٟم  ـــيَمالَّ َو

 

 

ـِ َواًمَٙمت٤َّمِن ــ  َج صمَِٞم٤مسمِٜم٤َم سم٤ِمًمُ٘مْٓم

ٞمُؾ ُمٜمف اعَم٤مُء ُمـ َُمْقِوٍع قم٤مٍل ":واعمٞمزاب  ًِ  ,ُم٤مء اعمٓمر وُهق َُمَّم٥مُّ ,اًمٙمٕم٦ٌموُمٜمف ُِمٞمَزاُب ,ُهَق َُم٤م َي

ٌب      :وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ, ,   " ىَم٤مًَمُف اجلََقاًمِٞمِ٘ملُّ   َأي سُمِؾ اعَم٤مَء    ,َأْو ُهَق وَم٤مِرِدٌّ ُُمَٕمرَّ

٤مذِم َوَرأْي٧ُم طَمْقَض اًمَٙمقصَمر  2285  اًمِذي اًمّمَّ

 

 

َٓ َزاَل َيِْمُخ٥ُم ومِٞمِف ُِمٞمَزاسَم٤مِن  

 ( (44  ))  ِمػَعؾِمػَعؾ- - 2 

ضمـ (2/1/2)/1

ضمؾ , رودر  (1/2/2)/2

 4:                                     اعمجٛمقع3: قمدد اعمقاد

 (1)رضمؾ:    افسامل

. (2)ضمـ  : ادضعػ

 (1)رود:  ادعتؾ إجقف

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 : ُمقاوع ذم اعمٜمٔمقُم٦م ُمٜمٝم٤م ىمقًمف(4)ذم (ُمٗمٕمؾ)ورد اؾمؿ أًم٦م 

ِـّ ًَمُف َوأْج  3602 ٌُْتُؿ فَمْٝمَر اعمَِج  ـَوىَمَٚم

 

ْٞمَٓم٤منِ   َٙمِر اًمِمَّ ًْ ٌْــُتْؿ قَمَٚمْٞمف سمَِٕم  ًَم

   

 

 

 

 (.ٟمقل)ًم٤ًمن اًمٕمرب  ()

 (أزب)شم٤مج اًمٕمروس  ()
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 ( (22))  ِمْػَعَؾة- ِمْػَعَؾة- 33

 :

رأى , ُمـ اًمٜم٤مىمص   (2/1/2)

  :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 :  وُمٜمٝم٤م ىمقًمف , ذم ُمقوٕملم ذم اعمٜمٔمقُم٦م (ُمرآة )وردت

 إَذاا ُِمرآُة َص٤مطِمٌِِف ـــَويماَلُهؿَ  5285

 

ٌٍِْم َوضْمَٝمُف َيرَي٤منِ    َُم٤م ؿَم٤مَء ُي

  (  (22))ُؾعَّؾ ُؾعَّؾ - - 44 

 

  . ؾمٚمؿ (2/1/2)

  :  افـاحقة إشؾقبقة- 

ؾ)ورد اؾمؿ أًم٦م ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمغم وزن  وهق ؾمامقمل, ذم  ذم ُمقوٕملم ُمـ ُم٤مدة واطمدة ( وُمٕمَّ

:   ؿقفف

ٍؿ َوسمآًَم٦ٍم  .1932 ٚمَّ ًُ َوؾِمقاُه ضَم٤مَء سم

 

 َوأشَمك سمَ٘م٤مُٟمقٍن قَمغَم سُمٜمَْٞم٤منِ  
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 ( 40)اشؿ أفة- 

 اًمٜم٦ًٌم ق:ل ف:ل ٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل افبـاء

% 80- - -  2 30- - - - -  (32)َمػعال

% 10- - -  1- - - -  2 1 (4)مػعؾ

% 5- -  2- - - - - - -  (2)ِمػعؾة

% 5- - - - - - - - -  2 (2)ؾعَّؾ

  0 0 2 3 30 0 0 0 2 3اجلؿع 

  0. 0: 5 7.5: 75 0: 5 7.5افـسبة 

: كسبف صققع احلرف

 :  ادتقشط افعام فؽؾ حرف             .40:ظدد ورود اشؿ أفة ادـظقمة

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 2 0 35 3 ظدد وروده يف ادـظقمة

 1.42 1.42 2.84 1.66 افعدد آؾسايض فؾحرف

 2 0 16.5  افػعع  احلرف ورودظدد 

 : افتعؾقؼ افعام ظذ اشؿ أفة

 ُِمْٗمَٕمؾُِمْٗمَٕم٤مل و : وهل, صٞمغ (4)قمغم ,  ُمقوًٕم٤م (40)وردت أؾمامء أًم٦م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم - 1

ؾو ُِمٗمٕمٚم٦م و  .   وُمٕمَّ

 .ُمقوًٕم٤م (30)طمٞم٨م وردت ذم  , ويم٤من أيمثر وروده٤م ُمـ اعمٕمتؾ اعمث٤مل - 2

 , وذًمؽ عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة , ُمقوًٕم٤م(28)أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا ُمٞمزان : ذم- 3

 .  وىم٤مومٞمتٝم٤م اًمٜمقٟمٞم٦م

ؾ, ويٚمٞمف ُِمٗمٕمٚم٦م, يٚمٞمف ُمٗمٕمؾ, يم٤من أيمثر اًمّمٞمغ وروًدا ذم اؾمؿ أًم٦م ُِمْٗمَٕم٤مل  - 3  .  ويٚمٞمف وُمٕمَّ

.   صمؿ اًم٤ًممل , صمؿ اعمْمٕمػ , يم٤من اعمٕمتؾ هق إيمثر وروًدا - 4



 

 

262 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ًٓ   مجقع افؼؾة:  أو

 ( (450450)): :   أْؾَعال - أْؾَعال - 11

 :  وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م يم٤مًمت٤مزم,  أسمٜمٞم٦م(9)وردت أومٕم٤مل مجًٕم٤م ًمـ

  مجع ؾعقؾة: ُؾُعؾ   َؾـِعقؾ َؾِعؾ   ُؾْعؾ  َؾـعـقل   ؾاظؾ   َؾْعؾ  ؾِْعؾ َؾَعــــؾافبـاء 

 1 10 11 19 21 44 90 101 153ظدد افؽؾامت 

 (153):  َؾَعــــؾ- 1

 :  اإلحصاء- 

 .  أصمر (34/1/34)/1

 .  قمٛمؾ , ظمؼم(26/2/52)/2

 .  شمٌع (25/1/25)/3

 .  قمٚمؿ(1/12 /12)/4

 .   قمرض (8/1/8)/5

 .  ىمدر (5/1/5)/6

 .  طمدث, أطمد (4/2/8)/7

 .  همرض,  سمٍم (2/2/4)/8

 .  وًمد, ـمرف, ـمٌؼ,  ؾمٚمػ,  سمٜمق (1/5/5)/9

 153:       ادجؿقع16:  ظدد ادقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة- 

 , (4)طمدث , (5)ىمدر,  (8)قمرض, (12)قمٚمؿ,  (25)شمٌع, (26)قمٛمؾ,  ظمؼم:  افسامل

 .  (1)ـمرف , ـمٌؼ , ؾمٚمػ , (2)همرض,  سمٍم

 .  (4)أطمد ,  (34)أصمر : ادفؿقز افػاء

 .  (1)وًمد:  ادثال

 .(1)سمٜمق :  افـاؿص

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

,  أظم٤ٌمر,  آصم٤مر)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا , ُمقوٕمـ٤ًم( 153  )ذم  (وَمَٕمؾ)وردت أومٕم٤مل مجٕم٤م ًمـ

 , وذيمر ُم٤م ظمٚمٗمف اًم٘مدُم٤مء ُمـ آصم٤مر و أظم٤ٌمر قمٚمٛمٞم٦م, وهل٤م ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة (أقمامل
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 :  وُمـ ذًمؽ ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , وقمٛمٚمٞم٦م ٕظمذ اًمٕمٔم٦م واًمٕمؼمة ُمٜمٝم٤م

٤ٌَمِب ِ آصَم٤مٌر قَمٔمِٞمٌؿ ؿَم٠مهُن٤َم 4879  ذِم اًم

 

 ذِم إْزَُم٤منِ  
ِ
 أقْمَٞم٧ْم قَمغَم اًمُٕمَٚماَمء

وومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك احلدث اًمذي  , وهل مجٞمًٕم٤م ُمـ اعمِمت٘م٤مت اًمٚمٖمقي٦م اًمتل قمقُمٚم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾمامء 

 .  وهق مجع ىمٞم٤مد , شمدل قمٚمٞمف اعمّم٤مدر اعم٠مظمقذة ُمـ ُمقاده٤م

 ,  ش(أومَٕم٤مل) وم٢مٟمؽ إذا يمنشمف ٕدٟمك اًمٕمدد سَمٜمَْٞمتف قمغم (وَمَٕمؾ)وُم٤م يم٤من قمغم »:  ىم٤مل ؾمٞمٌقيف

ومٝمل صٗم٤مت  , وًمٙمـ اعمالطمظ قمٚمٞمٝم٤م أن ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمقصػ , ًمٙمـ ظمّمقه سمجٛمع إؾمامء

  .    وردت  سمٛمٕمٜمك,ُمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م

 .  ـمرف , ـمٌؼ , ؾمٚمػ,  همرض , سمٍم , طمدث , أطمد , شمٌع , قمرض:  وم٤مقمؾ ذم

 .  وًمد , سمٜمق , ىمدر , قمٛمؾ  ,  قمٚمؿ, ظمؼم , أصمر:  ُمٗمٕمقل ذم

 .  اعمٕمتؾ إضمقف اًمذي ىم٤مًمقا سم٘مٚمتف (وَمَٕمؾ )وُمـ اعمالطمظ أيْم٤م إٟمف مل شمرد أومٕم٤مل مجٕم٤م ًمـ

 

.  3/570اًمٙمت٤مب   ()

.  3/673ذح آؿمٛمقين   ()

.  3/674اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   ()
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  101101::  ؾِْعؾ-ؾِْعؾ-22

: اإلحصاء - 

 .  ومٕمؾ (36/1/36)/1

 .  ُمٚمؽ (9/1/9)/2

 .  ُمثؾ (1/8/ 8)/3

 .  ىمرن , طم٥م (7/2/14)/4

 .  وٖمـ , ه (5/2/10 )/5

 .  ىمًؿ , وٕمػ (2/8/ 4)/6

 .  ؾمؽم , طمزب(3/2/6)/7

 .  ؿمٌف , ؾمٗمر , رسمح , ظمدن (2/4/8)/8

.  ٟمدد , شمرب (2/2/ 1)/9

 101:اعمجٛمقع 17:قمدد اعمقاد

: افـاحقة افرصؾقة

:   افصحقح افسامل

, طمزب, (4)ىمًؿ,  وٕمػ, (5)وٖمـ, (7)ىمرن,  (8)ُمثؾ,  (9)ُمٚمؽ ,  (36)ومٕمؾ

. (1)شمرب,  (2)ؿمٌف,  ؾمٗمر,  رسمح,  ظمدن,  (3)ؾمؽم

 .(1)ٟمدد, (5)ه,  (7)طم٥م:  ادضعػ- 

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وذًمؽ عمٜم٤مؾمٌتف ( أومٕم٤مل)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا , ُمقوع(101)ذم (ومِْٕمؾ)وردت أومٕم٤مل مجٕم٤م ًمـ

 :  وُمٜمف ىمقًمف.اظمتٞم٤مري٦م هل أم  إضم٤ٌمري٦م, وشمٕمدد أراء ذم طم٘مٞم٘م٦م أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد, عمقوقع اًم٘مّمٞمدة

 افـ  َترىَك إذواْؾَتْح فِـَْػِسَؽ َباَب ُظْذر 2640

 ال

 

٤مِن اأوْمَٕم٤مل َومِْٕمَؾ   يَّ ٤َمًمِِؼ اًمدَّ خلِّ

ذم اًمّمحٞمح يم٤من أو ذم  (أوْمَٕم٤مل)وم٢مٟمف جيٛمع ذم اًم٘مٚم٦م قمغم - ذم إؾمامء-ُم٤م يم٤من قمغم ومِْٕمؾ  »     و 

 ومٛمـ ش ...أضمالف ذم ضمٚمػ:ٟمحق,  .... ذم اًمّمٗم٤مت" ويمذا , شإضمقف أو ذم همػممه٤م

  . شمرب,  ؿمٌف,  ظمدن,  وٕمػ, طم٥م,  ٟمدّ ,  ىمرن, ُمثؾ: اًمّمٗم٤مت ٟمحق

 

 

.  2/93, ًمٚمريضذح ؿم٤مومٞم٦م اسمـ احل٤مضم٥م   ()

.  (ضمٚمػ) اًمٕملم.  رضمؾ ضمٚمػ ضم٤مف ذم ظمٚم٘متف وأظمالىمف   ()
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. ؾمٗمر,  رسمح, وٖمـ, ؾمؽم, ,  طمزب,    ىمًؿ,  ِهّ , ُمٚمؽ,  ومٕمؾ: ومـ ادشتؼات افؾغقية

 .   ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل واعمْمٕمػ , مجٞمٕمٝم٤م ورد قمغم ُم٤م ىمرره اًمٜمَّحقيقن واًمٍمومٞمقن

 90:  َؾْعؾ- 3

 :  اإلحصاء- 

.   ىمقل (22/1/22) /1

.   ًمٗمظ (18/1/18)/ 2

.   ؿمٞمخ (16/1/16)/3

. قمقن (8/1/8)/4

. رب (6/1/6)/5

.   , ىمقم ومرد( 8 / 4/2)/6

.   , رذل , طمل سمرر   (2/3/6 )/8

 .  , وهمد , ٟمذل , ُمقت , زوج , صم٧ٌم سمٕمض (1/6/6)/9

 90:                                         اعمجٛمقع16:  قمدد اعمقاد

 :  افـاحقة افرصؾقة 

 .  (1)ٟمذل , صم٧ٌم , سمٕمض , (2)رذل , (4)ومرد , (18)ًمٗمظ:  افسامل

 .  (2)سمرَ  , (6)رب:  ادضعػ

 .  (1)وهمد : ادثال

 .  (1)ُمقت , زوج , (4)ىمقم , (8)قمقن , (16)ؿمٞمخ , (22)ىمقل:  إجقف

 .  (2)طمل : ادؼرون

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 ارشم٤ٌمط اوًمف (وًمٗمظ, وؿمٞمخ,  ىمقل)هق (وَمْٕمؾ )مجٕم٤م ًمـ (أوْمَٕم٤مل)يم٤مٟم٧م أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا قمغم

صم٤ٌمت ىمقاقمد هذا اًمديـ اًمذي إو, وهمروٝم٤م وهق اًمرد قمغم إىمقال اًم٤ٌمـمٚم٦م, سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة

 :  , وُمـ ىمقًمف محؾ اًمِمٞمقخ أُم٤مٟم٦م شمٌٚمٞمٖمف

٧ٌٌَم أنَّ اًمِذي ُهَق ذِم اعَمَّم٤مطِمػ 770   ُُمْث

 ***ُمث٧ٌم

 

٤ٌَّمِن   سم٠مَٟم٤مُِمِؾ إؿْمَٞم٤مخ واًمِمُّ

ٟمف يٜم٘م٤مس أوذه٥م اًمٗمراء إمم ,  اًمّمحٞمح (وَمْٕمؾ) ٟمف ٓ يٜم٘م٤مس أوْمَٕم٤مل ذمأو ُمذه٥م اجلٛمٝمقر  

 .  اوم٘مف اسمـ ُم٤مًمؽ ذم ومٞمام يم٤مٟم٧م وم٤مؤه واوً اوو, وهؿ: أو واو ٟمحق, أًمػ: ٟمحقة ومٞمام وم٤مؤه مهز

,  , طمٞمل , ىمقم , ؿمٞمخ ىمقل:   ذموٕمَّػ امل, أو وورد مجًٕم٤م ىمٞم٤مؾمًٞم٤م ُمـ ُمٕمتؾ اًمٗم٤مء أواًمٕملم

.    , وسَمّر, ووهمد زوج
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  .  : عمجٞمئف مجًٕم٤م ًمٚمّمحٞمح ي اجلٛمٝمقرأ ؿم٤مذة قمغم رىظمرأوذم ُمقاوع 

.   , وٟمذل , وصم٧ٌم , وسمٕمض , ورذل , وومرد ًمٗمظ:  وذًمؽ

, مم٤م يٜم٤مذم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف  اًمّمحٞمح اًمٕملم (ًمَٗمْٕمؾ) أومٕم٤مل مجًٕم٤م  ُمـٟمٜم٤م ٟمرى يمثرة ُم٤م وردأإٓ 

 .  اًم٘مقل سمِمذوذهُمـ اجلٛمٝمقر 

 44:  ؾاظؾ- 4

 :  اإلحصاء- 

 .  ٟمٍم(16/1/16)/ 2 .  صح٥م (28/1/28) / 1

  : افـاحقة إشؾقبقة- 

يمالمه٤م ُمـ اًم٤ًممل ويم٤من , ُمـ ُم٤مدشملم وم٘مط, ُمقوًٕم٤م (44)ذم, (وم٤مقمؾ)وردت أومٕم٤مل مجًٕم٤م ًمـ

 :  وُمٜمف ىمقًمف , (ص٤مطم٥م)أيمثره٤م وروًدا  ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمـ

 قُمُٝمؿْ يَوقَمَٚمْٞمِف أْصَح٤مُب احَلدِي٨ِم ضَمؿِ  5427

 

َتِٚمَٗم٤منِ ـًًُمَٖم٦ًم َوقُمْرف   ا ًَمْٞمَس خَيْ

وشمًٚمط اًمٕمقاُمؾ  , إذ قمقُمٚم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾمامء ذم اجلٛمع, وهل ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م 

 .وهل ُمـ اجلٛمقع اًمًامقمٞم٦م , قمٚمٞمٝم٤م وٟمًٞم٤من اعمقصقف

 21:  َؾـعـقل- 

  :  اإلحصـاء- 

 .  ُمـ اًمٜم٤مىمص , قمدو (21/1/21)

:  افـاحقة إشؾقبقة- 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , (قمدو)و مجٞمٕمٝم٤م مجًٕم٤م ًمـ, (وَمٕمقل)وردت أومٕم٤مل مجًٕم٤م ًمـ

قِمل  3490 أحُت٥ِمُّ أقْمَداَء احلٌَِٞم٥ِم َوشَمدَّ

 

٤ًٌّم ًَمُف َُم٤م َذاَك ذِم    إُْمَٙم٤منِ  طُم

 أومالٌء وأقمداٌء :ىم٤مًمقا,وىمد يمنوا ؿمٞمًئ٤م ُمٜمف ُمـ سمٜم٤مت اًمقاو قمغم أومٕم٤مٍل »وهذا مجع ؾمامقمل  

 .  شواًمقاطمد ومٚمٌق وقمدوٌ 

  19: ُؾْعؾ-6

 

.  3/608اًمٙمت٤مب    ()

 44:  ادجؿقع 2:  ظدد ادقاد
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 :  اإلحصاء 

 .  قمْمق , طمٙمؿ(5/2/10)/1

. ضمزأ(4/1/4)/ 2

 .  ُمِمط , يمػء , ىمٗمؾ , قمنم , دون(1/5/5)/3

 19:  اعمجٛمقع 8:  قمدد اعمقاد

 .(1)ُمِمط,  ىمٗمؾ,  قمنم, (5)طمٙمؿ : افصحقح افسامل

 .  (1)يمٗم٠م,  (4)ضمزأ : ادفؿقز افالم

 .  (1)دون:   إجقف

 .  (5)قمْمق : افـاؿص

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , (وأقمْم٤مء , أطمٙم٤مم)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا ,  ( ُؾـْعؾ)وردت أوْمَٕم٤مل مجًٕم٤م ًمـ

وِح َُمَع أطْمَٙم٤مُِمَٝم٤م  2946 َوجِلَْٝمِٚمِٝمْؿ سم٤ِمًمرُّ

 

َوِصَٗم٤مهِت٤َم ًمإِلًْمِػ سم٤ِمٕسْمَداِن  

أي –وجيٛمع »:   ىم٤مل اًمريض , واومؼ ومٞمف اًمٜم٤مفمؿ ُم٤م ىمرره اًمٍمومٞمقن واًمٜمح٤مة,  وهق مجع ىمٞم٤مد 

 .   ش قمغم ُم٤م مجع قمٚمٞمف ومِْٕمؾ سم٤مًمٙمن يم٠مُمرار وأطمرار–وُمْٕمؾ اًمّمٗم٦م 

ذم إضمقف يم٤من ,   وُمْٕماًل يٙمن ذم اًم٘مٚم٦م قمغم أومٕم٤مل»:  اؾمام (وُمْٕمؾ)وىم٤مل أيًْم٤م ومٞمام ضم٤مء مجًٕم٤م ًمـ

 .  شأو ذم همػمه

 11: َؾِعؾ-7

 :  اإلحصـاء- 

 .  ٟمتـ (6/1/6)/1

 .  وؾمخ (2/1/2)/2

 .  وىمح,  ٟمجس,  ىمذر (1/3/3)/3

 11:  ادجؿقع 5:  ظدد ادقاد

:  افـاحقة افرصؾقة- 

 

. 2/18ذح اًمريض قمغم اًمِم٤مومٞم٦م   ()
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 .  (1)ٟمجس,  ىمذر,  (6)ٟمتـ : افسامل

 .  (1)وىمح,  (2)وؾمخ : ادثال

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

وُمـ اعمالطمظ ذم اًمّمٗم٤مت اعمجٛمققم٦م ُمـ هذا اًم٤ٌمب أهن٤م ُمـ  , (وَمِٕمؾ)وردت أوْمَٕم٤مل مجًٕم٤م ًمـ

 :  ومم٤م ورد ُمـ ذًمؽ ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , (أٟمت٤من)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا  , اًمّمٗم٤مت اعمذُمقُم٦م

ٚمََّط إْوهَم٤مُد وَ  1852 ًَ  واًمـ إْوىَم٤مُح  َوشَم

 

ٌُْٝمَت٤مِن   أرذاُل سم٤ِمًمتَّحِريِػ واًم

.  ٓ اًمّمٗم٦م وهق ُمّٓمرد  ذم آؾمؿ , وضم٤مءت ُمقاوم٘م٦م عم٤م ىمرره اًمٜمحقيقن واًمٍمومٞمقن 

 10:  َؾـِعقؾ- 8

 :  اإلحصـاء- 

 .ُمـ اعمث٤مل اًمٞم٤مئل. يٛمـ (10/1/10)

 : افـاحقة إشؾقبقة- 

وُمٜمف ,   سمٛمٕمٜمك اجلٝم٦م اًمٞمٛملم  (يٛملم)ُمـ ُم٤مدة واطمدة مجٕم٤م ًمـ (وَمِٕمٞمؾ)وردت أوْمَٕم٤مل مجٕم٤م ًمـ

 :  ىمقًمف

أَُم٤مَُمٜم٤َم وَمتَِّْم٧ُم وَمقَق َوحَت٧َم صُمؿَّ  354

 

٤مِر َُمْع أْياَمِن   ًَ َوَوَراَء صُمؿَّ َي

  .وهل ُمـ اجلٛمقع اًمِم٤مذة 

 

 

 

 

 

 

 

 1:  مجع ؾعقؾة: ُؾُعؾ- 9

 

.  3/673ذح إؿمٛمقين: يٜمٔمر   ()
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 .  ُمـ اًم٤ًممل , فمٕمـ (1/1/1)

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 :  ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ, ُمـ اًمّمحٞمح, ذم ُمقوع واطمد(وُمُٕمؾ)وردت أوْمَٕم٤مل مجٕم٤م ًمٚمجٛمع 

َوطَمدْت هِبِْؿ قَمَزَُم٤مهُتُْؿ َٟمْحَق اًمُٕمغَم  4096

 

٤ٌَمِن وإفْمَٕم٤منِ   يْم  ٓ طَم٤مِدَي اًمرُّ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إصؾ ذم اًمٔمٕمٞمٜم٦م اعمرأة شمٙمقن ذم هقدضمٝم٤م صمؿ يمثر ذًمؽ طمتك ؾمٛمقا زوضم٦م اًمرضمؾ فمٕمٞمٜم٦م :ىم٤مل اسمـ إٟم٤ٌمري ": اًمٔمَِّٕمٞمٜم٦مُ    ()

 (فمٕمـ) ًم٤ًمن اًمٕمرب "وىم٤مل همػمه أيمثر ُم٤م ي٘م٤مل اًمٔمٕمٞمٜم٦م ًمٚمٛمرأة اًمرايم٦ٌم
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 (450)أومٕم٤مل- 

اًمٜم٦ًٌم  ق:لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز  ُمْمٕمػؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

 (153)وَمَٕمؾ

 (101)ومِْٕمؾ

 (90)وَمْٕمؾ

 (44)وم٤مقمؾ

 (21)ومٕمقل

 (19)وُمٕمؾ

 (11)وَمِٕمؾ

 (10)ومٕمٞمؾ

 (1)وُمُٕمؾ

 اجلٛمع 

 اًمٜم٦ًٌم 

 : ٟم٦ًٌم ؿمٞمقع احلرف-

 16.7:  ادتقشط افعام فؽؾ حرف            450:   يف ادـظقمةأؾعال ظدد ورود 

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 ظدد وروده يف ادـظقمة

 افعدد آؾسايض فؾحرف

  افػعع  احلرف ورودظدد 

 

 

 

 : افتعؾقؼ افعام ظذ أؾعال- 

 .  صٞمغ (9)وردت أومٕم٤مل مجٕم٤م ًمـ - 1
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 .  (وَمَٕمؾ)يم٤مٟم٧م أيمثر اًمّمٞمغ مجٕم٤م قمغم أوْمَٕم٤مل هل - 2

وشم٘مرير طم٘مٞم٘م٦م أومٕم٤مل , عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة (ومِْٕمؾ)أيمثر إًمٗم٤مظ مجٕم٤م قمغم أومٕم٤مل هق - 3

 .  اًمٕم٤ٌمد

ومل يرد ُمـ اًمٚمٗمٞمػ , (أوْمَٕم٤مل )ويم٤من ًمٚمّمحٞمح اًم٤ًممل اًمّمدارة ذم قمدد وروده ذم  - 4

وم٤معمٝمٛمقز صمؿ اعمْمٕمػ , وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمقع احلروف يتّمدر اعمٕمتؾ-وٓ اعمٝمٛمقز اًمٕملم, اعمٗمروق 

 .  واًم٤ًممل

 . ووردت ُمقاوم٘م٦م عم٤م ىمرره اًمٜمحقيقن واًمٍمومٞمقن ذم اجلٛمقع  - 5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ((4545))َأْؾِعَؾة  -  َأْؾِعَؾة  -  22

: ومجع قمٚمٞمٝم٤م

 (29)ؾَِعـال - 1

: اإلحصـاء - 
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 .  ُمـ اعمْمٕمػ,  أُمؿ(29/1/29)  

:  افـاحقة إشؾقبقة- 

 ُمقوًٕم٤م , طمٞم٨م وردت مجًٕم٤م إلُم٤مم , و هلذه اًمٙمثرة (29) ذم (ومَِٕم٤مل) مجًٕم٤م ًمـ(َأوْمِٕمٚم٦م)وردت 

: ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة , وُمٜمف ىمقًمف 

٦ِم ذايِمري اًمـ  1334 واىْمرأ شَمَٗم٤مؾِمػَم إئٛمَّ

 

اِن  إؾْمٜم٤َمِد وَمْٝمَل ِهَداَي٦ُم احلَػْمَ

ومِٕم٤مل , وم٢مٟمؽ إذا يمنشمف قمغم سمٜم٤مء أدٟمك اًمٕمدد يمنشمف قمغم »:  ىم٤مل ؾمٞمٌقيف , وهل مجع ىمٞم٤مد 

 .   ومل خيرج اًمٜم٤مفمؿ قمـ ىمقاقمد اًمٍمومٞملم واًمٜمحقيلمشُِمث٤مل وأُمثِٚم٦م , وومِراش وأومرؿم٦م: أومٕمٚم٦م 

 16:  َؾِعقـؾ- 2

: اإلحصـاء - 

 .  ومه٤م ُمـ اعمْمٕمػ ,  طم٥ٌم(2/1/2)/ 2  .   دًمؾ(14/1/14)/ 1

 : افـاحقة إشؾقبقة- 

: ذم اعمٜمٔمقُم٦م عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م عمقوقع اًم٘مّمٞمدة , وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ  (أدًم٦م )يمثر ورود

٤م  1593 ٤ٌَمهَتَ سَمْؾ َداِئاًم ُيٌِدي ًَمٜم٤َم إصْم

. 

ٌَْٞم٤مِن  ٦ِم اًمتِّ َوُيِٕمٞمُدُه سم٠ِمدًمَّ

وم٤من يم٤من  », ومجٞمع ُم٤م ورد قمغم هذا اجلٛمع ُمـ اعمْمٕمػ ىمٞم٤مد ذم آؾمؿ ؾمامقمل ذم اًمقصػ .

   ش يمن ذم اًم٘مٚم٦م قمغم أومٕمٚم٦م...ومٕمٞمؾ ...آؾمؿ 

 

 

 

 (45) أؾعؾة 

افـسبة ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مفؿقز مضعػ شامل افبـاء 

- - - - - - - -  29-  (29)ومِٕم٤مل

- - - - - - - -  16-  (16)ومٕمٞمؾ

 

.  3/601اًمٙمت٤مب    ()

.  175ص, , اًمٙمقي٧م, دار اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦موم٤مئز وم٤مرس: , حت٘مٞمؼأسمقاًمٗمتح قمثامن سمـ ضمٜمل: , شم٠مًمٞمػاًمٚمٛمع ذم اًمٕمرسمٞم٦م   ()
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 - - - - - - - -  45- اجلٛمع 

 :(َأْؾِعَؾة)افتعؾقؼ افعام ظذ - 

 , ومه٤م ُمـ اًمّمٞمغ اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اعمٓمردة ذم (ومِٕم٤مل وومٕمٞمؾ) مجًٕم٤م ًمّمٞمٖمتل (َأوْمِٕمٚم٦م)وردت / أ 

 .   , إذ إٟمف ُمٓمرد ذم يمّؾ اؾمؿ  ُمذيمر ىمٌؾ آظمره طمرف ُمد(َأوْمِٕمَٚم٦م)

 ذم (أومٕمٚم٦م)يٚمزم مجٕمف قمغم , مجٞمع ُم٤م ورد ُمـ ُمٗمردات هذا اجلٛمع هق ُمـ اعمْمٕمػ اًمالم/ ب

 .  طم٤مًم٦م اًمتْمٕمٞمػ

وهق ذم ,  (ومِٕم٤مل)أيمثر ُم٤م ورد ُمـ ُمٗمردات هذا اجلٛمع ذم اعمٜمٔمقُم٦م هق ُم٤م ضم٤مء مجًٕم٤م ًمِـ/ ج

 .   ُمقوًٕم٤م(29)طمٞم٨م وردت ذم ,  (إُم٤مم)يمٚمٛم٦م واطمدة 

  ((11): ):   ؾِْعـَؾة- ؾِْعـَؾة- 33

: مجع قمٚمٞمٝم٤م

 1: َؾَعـؾ  - 1

 :  اإلحصـاء- 

ُمـ اًمٜم٤مىمص  ,  أظمق(1/1/1) 

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

 ذم ُمقوع , وهذا ًمٞمس ُمٓمرًدا , سمؾ ؾمامقمل , وُمٜمف ىمقل (ومٕمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(ومِْٕمٚم٦م)وردت 

 :  اًمٜم٤مفمؿ

180  .............................

 

يَمُٛمــــَّم٤مِب إظْمقهِتِْؿ ىَمِديَؿ َزَُم٤مِن  

 .  سمؾ يمّؾ ُم٤م ورد قمٚمٞمٝم٤م ؾمامقمل,  وهل مل شمٓمرد ذم رء  

 

((11): ):   أْؾُعؾ - أْؾُعؾ - 44

 1:ؾِْعـؾة  - 1

: اإلحصـاء - 

 .  ُمـ اًم٤ًممل. ٟمٕمؿ (1/1/1) 

:افـاحقة إشؾقبقة - 
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 :   ذم ُمقوٍع واطمد , طمٞم٨م وردت مجًٕم٤م ًمٜمِْٕمٛم٦م ذم ىمقًمف(ومِْٕمٚم٦م) مجًٕم٤م ًمـ(َأوْمُٕمؾ)وردت 

تِل  5791 وم٤مضْمَٕمْؾ ىَمَْم٤مَه٤م سَمْٕمَض أْٟمُٕمِٛمَؽ اًمَّ

 

ٌََٖم٧ْم قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِمٜمَْؽ يُمؾَّ ّ َزَُم٤منِ   ؾَم

وهل ُمـ اجلٛمقع اًمًامقمٞم٦م , وهل ُمٓمردة ذم إؾمامء اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمتل ىمٌؾ آظمره٤م طمرف ُمّد  

.   سمنموط(وَمْٕمؾ)اعم١مٟمث٦م دون قمالُم٦م, وذم إؾمامء اًمتل قمغم وزن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مجقع افؽـــــــــــثرة:  ثاكًقا

: :   ؾَِعـالؾَِعـال -  - 11

: وردت مجٕمـ٤ًم ًمًٌٕم٦م أسمٜمٞم٦م

وُمْٕمـغم وَم٤مقِمـؾ  :(وَمَٕمٚم٦م) وَمَٕمـؾ وَمِٕمٞمـؾومِْٕمـؾ وَمْٕمـٚم٦م وَمْٕمـؾ افبـاء 

 2 3 6 14 17 29 77ظدد افؽؾامت 

 77:َؾْعـؾ  - 1

: اإلحصـاء - 

.  ظمػم (10/1/10)/ 2.  قمٌد (50/1/50)/ 1       
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.  همرس (5/1/5)/ 3

 ريم٥م , ؾمٌع , ذ  (3/3/9)/ 4

.  قمذب (2/1/2)/ 5

 ـمٌع (1/1/1)/ 6

 77:ادجؿقع 8:ظدد ادقاد

:افـاحقة افرصؾقة - 

  (1) , ـمٌع (2) , قمذب (3) , ريم٥م  , ؾمٌع (5) , همرس (50)قمٌد :  اًم٤ًممل

  .(3)ذ :  اعمْمّٕمػ

  .(10)ظمػم :  اعمٕمتّؾ إضمَقف

:افـاحقة إشؾقبقة - -

-وَمْٕمؾ »:   , ىم٤مل اًمريض(قمٌد) , وأيمثره٤م وروًدا مجع(ومَِٕم٤مل) اًمّمحٞمح قمغم (وَمْٕمؾ)يمثر مجع 

وهمٚم٥م اؾمتٕمامًمف ذم اعمٜمٔمقُم٦م عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع  , شيٙمن ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم ومَِٕم٤مل- اًمّمٗم٦م

وهق مجع  , واًمرّد قمغم أهؾ اًمٌدع واًمِٗمَرق اًمْم٤مًّم٦م , وهق إصم٤ٌمت اًمٕمٌقدي٦م هلل وطمده , اًم٘مّمٞمدة

 ىمٚمٞماًل مجًٕم٤م ًمٚمٛمٕمتّؾ (ومَِٕم٤مل)وضم٤مءت  , إذا مل يٙمـ ُٓمٝمام ُمٕمتاًل أو ُمْمٕمٗمـ٤ًم-وَمْٕمؾ–ذم ىمٞم٤مد

 .  (ظمػم)إضمَقف ذم 

وُمٜمف  , شأومٕم٤مل يم٠مؿمٞم٤مخ- آؾمؿ واًمّمٗم٦م- واًمٖم٤مًم٥م ذم إضمقف اًمٞم٤مئل»:  ىم٤مل اًمريض

: ىمقًمف 

ؾمـق  2784 واؿْمَٝمْد قَمَٚمْٞمِٝمْؿ أنَّ أْصَح٤مَب اًمرَّ

 

٤منِ  ًَ ـْ إْٟم  ِل ظِمَٞم٤مُر ظَمْٚمِؼ اهلل ُِم

: وورد أيًْم٤م ىمٚمٞماًل ذم اعمْمٕمػ مجًٕم٤م ًمنّم , وُمٜمف ىمقًمف  

اُر أْهِؾ احلَؼِّ ّ َواًمـ    4531 وَم٤مجل٤َمِهُٚمقَن ِذَ

 

٤مِن  ًَ ـُٕمَٚماَمُء ؾَم٤مَدهُتُْؿ أوًُمق اإلطْم

 29:َؾْعـؾة  - 2 

 :  اإلحصـاء- 

 .  ُمـ اعمْمٕمػ ,  ضمٜمـ(29/1/29)/ 1

 

.  2/117ذح اًمريض قمغم اًمِم٤مومٞم٦م   ()

.  3/686ذح إؿمٛمقين: يٜمٔمر   ()

.  2/117ذح اًمريض قمغم اًمِم٤مومٞم٦م   ()
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 : افـاحقة إشؾقبقة- 

وهذا يٜم٤مؾم٥م  , (ضَمٜم٦ّم) ُمقوًٕم٤م , ويم٤مٟم٧م مجًٕم٤م ًمِـ(29) ذم (وَمْٕمٚم٦م) مجًٕم٤م ًمِـ(ومَِٕم٤مل)وردت 

وهق دظمقل  ,  وؾمٜم٦ّم رؾمقًمفوسمٞم٤من ُمآل وٟمٕمٞمؿ اعمتٛمًٙملم سمٙمت٤مب اهلل , ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة

: وُمٜمف ىمقًمف  , ضمٜمّتف

ـِ شَمْٗمـ  5059 َوًَمَ٘مْد أشَمك ذِم ؾُمـــــــقَرِة اًمرَّ مّْحَ

 

اًل سمٌٞم٤مِن  ـّمٞمَؾ اجِلٜم٤مِن ُُمٗمّمَّ

 إذا ضم٤موزت أدٟمك اًمٕمدد يمنت آؾمؿ قمغم ...ُم٤م يم٤من قمغم ومٕمٚم٦ٍم وم٢مٟمؽ »:  ىم٤مل ؾمٞمٌقيف 

 .  واجلٜم٦م اؾمؿ ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ , وهق مجع ىمٞم٤مد ذم آؾمؿ واًمّمٗم٦م , شومِٕم٤مل

 17:  ؾِْعـؾ- 3

: اإلحصـاء - 

. ومٕمؾ  (14/1/14)/ 1

 فمؾ  (3/1/3)/ 2

.و اعمْمٕمػ ُمـ اًم٤ًممل 

 

.  3/578اًمٙمت٤مب    ()

.  3/685ذح إؿمٛمقين   ()

 17:  اعمجٛمقع 2:  قمدد اعمقاد
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 :افـاحقة إشؾقبقة- 

 ,  ُمقوًٕم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م , وهق مجع ىمٞم٤مد(17) ذم (ومِْٕمؾ)مجًٕم٤م ًمّمٞمٖم٦م  (ومِٕم٤مل)وردت 

وأيمثره٤م وروًدا ,  سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ  أو اعمٗمٕمقل,  وهق صٗم٦م ُمٜمت٘مٚم٦م , ويِمؽمط ومٞمف أن يٙمقن اؾمام

 ُمقوًٕم٤م , وهذا يتٜم٤مؾم٥م وُمقوقع اًم٘مّمٞمدة , وهق اًمرد قمغم أهؾ اًمٌدع (14)  ذم (ومِْٕمؾ)

 :  وُمٜمف ىمقًمف , واخلراوم٤مت اًمْم٤مًّم٦م

َوإًَمٞمِف َيّْمَٕمُد ىَمْقًُمٜم٤َم َوومَِٕم٤مًُمٜم٤َم  2083

 

 َوإًَمٞمِف شَمْرىَمك ُروُح ِذي اإِلياَمنِ 

 14: وَمِٕمٞمـؾ  - 4 

:  اإلطمّمـ٤مء - 

.  يمؼم , يمرم  (4/2/8)/ 1

.  ؾمٛمـ  (3/1/3)/ 2

.  صحح  (2/1/2)/ 3

 . رومؼ  (1/1/1)/ 4

 14: اعمجٛمقع                                  5: وادقمدد امل

.   ومٛمـ اعمْمٕمػ "صحٞمح"وهل ُمـ اًم٤ًممل إٓ 

  :افـاحقة إشؾقبة 

 ُمقوًٕم٤م  ُمـ  اًم٤ًممل : (12) ُمقوًٕم٤م , ذم (14) ذم (وَمِٕمٞمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(ومَِٕم٤مل)    وردت 

 ُمـ اًمّمحٞمح , ووردت ىمٚمٞماًل ُمـ اعمْمٕمػ , وُمٜمف (وَمِٕمٞمؾ) ذم مجع اًمّمٗم٤مت قمغم آـمراده

 :  ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

َح٤مِح  2919 مَجِٞمُٕمُٝمْؿ  َيْرِويِف أْصَح٤مُب اًمّمِّ

 

واًمَ٘مْٓمُع ُُمْقضَمٌـــُُف سماَِل ُٟمْٙمَراِن 

  

 

.  3/686ذح آؿمٛمقين   ()

,   وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل,   وؾمٜمـ اًمؽمُمذي,   وؾمٜمـ أيب داود,   وصحٞمح ُمًٚمؿ,   صحٞمح اًمٌخ٤مري: اًمٙمت٥م اًمًت٦م: اًمّمح٤مح   ()

.  وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف
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 6: (َؾَعؾة) َؾَعـؾ - 5

: اإلحصـاء - 

 .  ُمـ اًم٤ًممل , ـمٌؼ (6/1/6)

:  افـاحقة إشؾقبقة- 

وهق مجع ىمٞم٤مد ذم آؾمؿ ٓ ,  (ـمٌؼ) ًمالؾمؿ اًمّمحٞمح (وَمَٕمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(ومَِٕم٤مل)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وىمد وردت ذم اعمٜمٔمقُم٦م صٗم٦م ُمٜمت٘مٚم٦م , اًمّمٗم٦م

وَمٌِِف اؾْمَتٜم٤َمَر اًمَٕمْرُش واًمُٙمْرِدُّ َُمْع  3355

 

٤ٌَمِق َوؾَم٤مِئِر إيْمَقانِ  ٌِْع اًمٓمِّ  ؾَم

 3:  َؾاِظـؾ - 6 

 :  اإلحصـاء- 

 .  ُمـ اًم٤ًممل. صح٥م (3/1/3)

:افـاحقة إشؾقبقة - 

,  (ص٤مطم٥م)وهق ُمـ اجلٛمقع اًمٜم٤مدرة ذم مجع  ,   اًمقصػ(وَم٤مقمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(ومَِٕم٤مل)وردت 

 , ش ِصَح٤مب وٓ يٙمقن ومٞمف ومقاقمؾ ٕن أصٚمف صٗم٦م: ٟمحق,قمغم ومِٕم٤مل- أي وم٤مقمؾ–وىمد ضم٤مء »

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ

َهْؾ ضَم٤مَءيُمْؿ أصمٌر سم٠ِمنَّ ِصَح٤مسَمُف  2839

 

 ؾَم٠مًُمقُه وُمْتَٞم٤م َوْهَق ذِم إيْمَٗم٤منِ 

  2: ُؾْعـَذ - 7 

: اإلحصـاء - 

 .  وهق ُمـ ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء , أٟم٨م(2/1/2)

  : افـاحقة إشؾقبقة- 

 :  وُمٜمف ىمقًمف ,  ذم ُمقوٕملم , وهذا ُمـ اجلٛمقع اًمًامقمٞم٦م(وُمْٕمغم) مجًٕم٤م ًمِـ(ومَِٕم٤مل)وردت 

اَم  5217 ُم٤م َذاَك خَيَْتصُّ اإِلَٟم٤مَث وإٟمَّ

 

يْمَراِن  ُهَق ًمإِلَٟم٤مِث يَمَذاَك ًمِٚمذُّ

 
 

.  3/685ذح آؿمٛمقين: يٜمٔمر   ()

.  2/450إصقل ذم اًمٜمحق   ()

.  3/686إؿمٛمقين: يٜمٔمر   ()
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 (148)ومِـــــٕم٤مل

 اًمٜم٦ًٌمق :لف :ل ٟم٤مىمصأضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز مضعػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

- - -  10- - - -  3 64 (77)وَمْٕمؾ

- - - - - - - -  29-  (29)وَمْٕمٚم٦م

- - - - - - - -  3 14 (17)ومِٕمؾ

- - - - - - - -  2 12 (14)ومٕمٞمؾ

- - - - - - - - -  6 (6)وَمَٕمؾ

- - - - - - - - -  3 (3)وم٤مقمؾ

- - - - - - -  2- -  (2)وُمٕمغم

 - - -  10- - -  2 37 99اجلٛمع 

1% 25اًمٜم٦ًٌم  35  - - - - - - 

 : ٟم٦ًٌم ؿمٞمقع يمؾ طمرف

 5.28:  ادتقشط افعام فؽؾ حرف              (148)ظدد ورود ؾعال يف ادـظقمة 

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 37 2 10 99 ظدد وروده يف ادـظقمة

 5.28 5.28 10.56 126.72 افعدد آؾسايض فؾحرف

 37 2 5            4.125  افػعع  احلرف ورودظدد 

 

                  

  

 

 

 

.    ورد مجٕم٤م خلػم   ()
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: (ؾَِعال)افتعؾقؼ افعام ظذ -

 أيمثر ُم٤م مجع قمغم (وَمْٕمؾ) صٞمغ , ويم٤مٟم٧م (7) مجًٕم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ًمـ(ومَِٕم٤مل)وردت صٞمٖم٦م - أ  

 .  (وُمٕمغم)و(وم٤مقِمؾ)ومجٞمع اًمّمٞمغ  ُمـ اجلٛمقع اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م إٓ ُم٤م ورد مجًٕم٤م ًمـ. ومِٕم٤مل 

 .   أيمثر اعمٗمردات وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م : عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م عمقوقع اًم٘مّمٞمدة(قِم٤ٌمد)يم٤مٟم٧م ًمٗمٔم٦م - ب 

 .  (إٟم٤مث)ُمـ اجلٛمقع اًمًامقمٞم٦م اًمقاردة قمغم ومِٕم٤مل ذم اعمٜمٔمقُم٦م - د 

 صمؿ يٚمٞمف اعمْمٕمػ ذم  ُمقوًٕم٤م,(99) اًمّمحٞمح اًم٤ًممل , ذم (ومَِٕم٤مل)يمثر ذم اجلٛمقع اًمقاردة قمغم  - هـ

ا , وورد أيًْم٤م ُمـ اعمٝمٛمقز اًمٗم٤مء (وَمْٕمؾ) ُمقوًٕم٤م , وورد ىمٚمٞماًل  إضمَقف ُمـ (37)  : ًمٙمقٟمف ؿم٤مذًّ

 .   , وهق أيًْم٤م ُمـ اجلٛمقع اًمِم٤مّذة(وُمْٕمغم)قمغم 

صمؿ اعمٝمٛمقز و طم٥ًم ٟم٦ًٌم احلروف ,  صمؿ إضمقف, إيمثر وروًدا  اًم٤ًممل صمؿ اعمْمٕمػ- ز 

4: وم٤مًم٤ًممل 5:  صمؿ اعمٕمتؾ 37: يتّمدر اعمْمٕمػ   .  2:  وم٤معمٝمٛمقز 125
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:ُؾُعـقل  -  22   138138:ُؾُعـقل  -  

: هل, ضم٤مءت مجًٕم٤م خلٛم٦ًم أسمٜمٞم٦م

 َؾَعـؾ وم٤مقمؾ  ؾِْعـؾ  َؾِعـؾ  : وَمْٕمـؾ افبـاء 

 1 5 5 6 121ظدد افؽؾامت 

 121:  َؾْعـؾ- 1

:اإلحصـاء - 

 .   ٟمّمص(50/1/50)/ 1    

 .   ؿمٞمخ(27/1/27)/ 2

 .   ظمّمؿ(15/1/15)/ 3

  رسمع , ومحؾ(4/2/8)/ 4

 .   طمؼ(3/1/3)/ 5

 .   زيػ , صٗمػ , ـمٕمؿ , ىمّمد , ٟم٘مد(2/5/10)/ 6

 .   سمٕمؾ , ـمػم , قم٘مؼ , همٞم٥م , ومرج , ومرع , ٟمحس , ٟم٘مؾ(1/8/8)/ 7

 121:  اعمجٛمقع 19 :  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة -

ومرج  ,  ,  , سمٕمؾ(2) , ـمٕمؿ  , ىمّمد  , ٟم٘مد (4) , رسمع  , ومحؾ (15)ظمّمؿ :افصحقح افسامل 

  .(1)ومرع  , ٟمحس  , ٟم٘مؾ

  .(1) , قمؼ (2) , صػ (3) , طمؼ (50)ٟمّمص :  ادضعػ

  .(1) , ـمػم  , همٞم٥م (2) , زيػ (27)ؿمٞمخ  : إجَقف

:افـاحقة إشؾقبقة - 

ورد ذم  ,  ُمقوع , يم٤من أيمثره٤م وروًدا ُمـ اعمْمّٕمػ(121) ذم (وَمْٕمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمٕمقل)وردت 

 ُمقوًٕم٤م , ومل يرد ُمـ (31)ُمقوًٕم٤م , صمؿ ُمـ إضمَقف ذم  (34) ُمقوًٕم٤م , صمؿ  اًم٤ًممل ,  ذم (50)

 .  اعمٝمٛمقز وٓ اعمث٤مل وٓ اًمٜم٤مىمص وٓ اًمٚمٗمٞمػ اعم٘مرون أو اعمٗمروق

وىمد يمّنوا سمٕمْمف قمغم وُمٕمقل , وذًمؽ      »:  (وَمْٕمؾ)ىم٤مل ؾمٞمٌقيف ذم شمٙمًػم  , ويمٚمٝم٤م ىمٞم٤مؾمٞم٦م

وُم٤م ورد وصـــًٗم٤م ومٝمق  , إٓ أن اًمٍمومٞملم اؿمــؽمـمقا  ومٞمف آؾمٛمٞم٦م ,شيَمْٝمؾ ويُمٝمــــقل:  ٟمحق

 

.  3/626اًمٙمت٤مب   ()
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و يالطمظ ذم سم٤مىمل  ُمٗمردات ,  وزيقف, وؿمٞمقخ, ظمّمقم: ومٛمام ضم٤مء وصًٗم٤م سحًي٤م,  " ؿم٤مذ

 , يمٜمّمقص:  أواعمٗمٕمقل ,  يمٓمٞمقر:  هذه اجلٛمقع أهن٤م صٗم٤مت ُمٜمت٘مٚم٦م إذ  ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ

 .  وٟم٘مقد , وىمّمقد

وُمٜمف  , وهذا يٜم٤مؾم٥م ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة,  (ُٟمُّمقص):  (وُمٕمقل)و أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا قمغم 

 :   ىمقًمف

ٜم٧ْم  1652 واْذيُمْر ُٟمُّمقًص٤م ذِم اًمِٙمَت٤مِب شَمَْمٛمَّ

 

ـِ ِ  مح ٜم٤َم اًمرَّ ـْ َرسمِّ شَمٜمِْزيَٚمُف ُِم

 .  (واًوا)ومل خيرج اًمٜم٤مفمؿ قمام ىمرره اًمٍمومٞمقن واًمٜمحقيقن اًمذيـ اؿمؽمـمقا أٓ شمٙمقن قمٞمٜمف  

 5:ؾِْعـؾ - 2

: اإلحصـاء- 

.  ؾمؽم (2/1/2) / 2.                                                    ىمٓمػ (3/1/3)/ 1

:افـاحقة إشؾقبقة - 

و هقمجع ىمٞم٤مد(ومِْٕمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمٕمقل)وردت 
 

 ُمقاوع ذم اعمٜمٔمقُم٦م مجًٕم٤م (5)وورد ذم

سمٛمٕمٜمك : ىِمْٓمػ : وهل صٗم٤مت ُمٜمت٘مٚم٦م  إمم آؾمٛمٞم٦م ومـ, ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل  (ؾمؽم) و(ىمٓمػ)ًمِـ

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وأيمثره٤م وروًدا ىمٓمقف , سمٛمٕمٜمك ؾم٤مشمر:  وؾِمؽم , ُم٘مٓمقف

تل اْر  4978 وَمَدقُمقُه َيْدظُمْؾ ضَمٜم٦ََّم اعَم٠مَوى اًمَّ

 

َـّ اًمُ٘مُٓمقَف َدَوايِن  شَمَٗمَٕم٧ْم َوًَمِٙم

 

 

.  3/687ذح إؿمٛمقين   ()

 5:  اعمجٛمقع 2:  قمدد اعمقاد
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 6:َؾِعـؾ - 3

: اإلحصـاء - 

. ُمـ اًم٤ًممل. ُمِٚمؽ (6/1/6)     

 :افـاحقة إشؾقبقة- 

 ذم مجٞمع اعمقاوع (ُمٚمؽ) ُمقاوع ُمـ اًم٤ًممل  مجًٕم٤م ًمِـ(6)ذم (وَمِٕمـؾ ) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمٕمقل)وردت 

: وُمٜمف ىمقًمف ,    وُمٚمؽ صٗم٦م ُمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م يكم اًمٕمقاُمؾ,وهق ُمـ اجلٛمقع اعمٓمردة ذم آؾمؿ

إنَّ اعُمُٚمـــــقَك ًَمَٕم٤مضِمُزوَن َوَُم٤م هَلُـــْؿ  4782

 

قَم٤م سم٠ِمَذاِن  قِمْٚمٌؿ سم٠ِمطْمَقاِل اًمدُّ

 5:َؾاِظـؾ - 4 

: اإلحصـاء - 

. ُمـ اًم٤ًممل. ؿمٝمد (5/1/5)

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 ذم وم٤مقمؾ وصًٗم٤م همػم  » , وهذا ُمـ اجلٛمقع اًمًامقمٞم٦م , ُمًٛمقع (وم٤مقِمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمٕمقل)وردت 

 :   وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿشؿم٤مهد وؿمٝمقد: ٟمحق, يم٘م٤مئؿ:وٓ ُمٕمتؾ اًمٕملم, ُمْمٕمػ يمرادّ 

ٌُْتْؿ ؿَم٤مِهًدا 3094 ُٝمقُد وَم٢مْن ـَمَٚم  َهِذي اًمِمُّ

 

َه٤م ؾَمَٞمُ٘مقُم سَمْٕمَد َزَُم٤مِن   ـْ هَمػْمِ ُِم

 1:َؾَعـؾ - 5 

: اإلحصـاء - 

 .  ُمـ اًم٤ًممل ,  ذيمر(1/1/1)

 :افـاحقة إشؾقبقة- 

ذم اًمٙمثػم قمغم وُمٕمقل ٟمحق " ذم ُمقوع واطمد ,  وجيٛمع وَمَٕمؾ (وَمَٕمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمٕمقل)وردت 

واًمّمٗم٤مت , وذًمؽ ذم ىمقًمف وهق ُمـ اجلٛمقع اعمٓمردة ذم إؾمامء , شأؾمد وأؾمقد وذيمر وذيمقر

 

.  3/687ذح إؿمٛمقين   ()

.  3/688ذح إؿمٛمقين   ()

.  2/434إصقل ذم اًمٜمحق   ()
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 :

٤مِد وَمَٞمٜمَْٗمُؼ اًْمـ 5769 ًَ  ًمَِٞمُزوَل ُِمٜمُْف أَذى اًمَٙم

 

٤منِ    ـَٙمْٚم٥ُم اًمَٕمُ٘مقُر قَمغَم ُذيُمقِر اًمْمَّ

 (    138     )ُؾُعقل  

 :  كسبة صققع احلرف-    

 4.92:  ادتقشط افعام فؽؾ حرف     (    138     ) يف ادـظقمة ُؾُعقلظدد ورود

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 56-  31 51 ظدد وروده يف ادـظقمة

 4.92 4.92 9.84 118 افعدد آؾسايض فؾحرف

 56-  15.5 4.91  افػعع  احلرف ورودظدد 

: (ُؾُعـقل)افتعؾقؼ افعام ظذ - 

 صٞمغ , ُمٜمٝم٤م صٞمٖمت٤من ؾمامقمٞمت٤من , ومه٤م صٞمٖم٦م (5)وردت وُمٕمقل مجًٕم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ًمـ- أ 

 .  وَمَٕمؾ و(وم٤مقمؾ)

 ُمقوًٕم٤م : (121) ؾم٤ميمـ اًمٕملم , طمٞم٨م ورد ذم (وَمْٕمؾ)يم٤من أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا مجًٕم٤م ًمـ- ب 

 .  إلـمراده ومٞمف

 .   : ٕٟمف ؾمامقمل(وَمَٕمؾ)يم٤من أىمّٚمٝم٤م ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمـ- ضمـ 

 اًمٜم٦ًٌمق :لف :ل ٟم٤مىمصأضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز مضعػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

 78.68- - -  31- - - -  56 34 (121)وَمْٕمؾ

 4.34- - - - - - - - -  6 (6)وَمِٕمؾ

 3.62- - - - - - - - -  5 (5)ومِْٕمؾ

 3.62- - - - - - - - -  5 (5)وم٤مقمؾ

 0.72- - - - - - - - -  1 (1)وَمَٕمؾ

 - - -  31- - - -  56 51اجلٛمع 

 - - -  22.46-  0 40.57 36.95: اًمٜم٦ًٌم
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:  (ٟمص) ُمٜمٝم٤م مجًٕم٤م ًمـ(50) ,  ُمقوًٕم٤م(56)وردت صٞمٖم٦م ومٕمقل ُمـ اعمْمّٕمػ ذم -  د 

 ,  ُمقوًٕم٤م(31)وُمـ إضمَقف ذم  ,  ُمقوًٕم٤م(51)وُمـ اًم٤ًممل ذم  , عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة

 .  وٓ اعمٕمتّؾ همػم إضمقف , ومل يرد ُمـ اعمٝمٛمقز

صمؿ اًمّمحٞمح طم٥ًم , يٚمٞمف اعمٕمتؾ,  يم٤من ًمٚمٛمْمٕمػ اًمّمدارة ذم ٟم٦ًٌم وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م- هـ 

  .  احلروف
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 (87 ) ُؾعـْـاَلن- 3

: أبـقة (6)جاءت مجًعا فـ

وَمْٕمؾ وُمٕم٤مل وَمَٕمؾ ومٕمٞمؾ وم٤مقمؾ  أْؾَعـؾافبـاء 

 2 4 7 10 30 34ظدد افؽؾامت 

 34:أْؾَعـؾ - 1

: اإلحصـاء - 

 قمقر (4/1/4)/2.  قمٛمك (30/1/30)/ 1

 34:     اعمجٛمقع2:  قمدد اعمقاد

: افـاحقة افرصؾقة -

. (4) قمقر : إجقف

 . (30)  قمٛمك:  افـاؿص

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 ,  ومه٤م ؾمامقمٞم٤من, صٗمتلم ومه٤م ُمـ  اًمٕمٞمقب,  (أقْمٛمك) و (أقْمقر) مجًٕم٤م ًمـ(وُمْٕمالن)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف

ِ٘مٞمَ٘مَٝم٤م  1917 قاقِمِؼ إْن شُمرْد حَتْ ِهل ذِم اًمّمَّ

 

َّٓ قَمغَم اًمُٕمْٛمَٞم٤مِن   َتِٗمل إ َٓ خَتْ

 30: َؾاِظـــــؾ - 2 

: اإلحصـاء - 

 .   ؿم٥ٌم(9/1/9)/2.  ومرس (16/1/16)/ 1

.   ريم٥م(5/1/5)/ 3

 30:  اعمجٛمقع 3:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة -

 (5) , ريم٥م (16)ومرس  : افسامل

 .  (9)ؿم٥ٌم :  ادضّعػ

 

:افـاحقة إشؾقبقة - 
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 ُمقوًٕم٤م , وهذا ُمـ اجلٛمقع اًمًامقمٞم٦م , وأيمثر (30) ذم (وم٤مقمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(وُمْٕمالن)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وذًمؽ عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة وىم٤مومٞمتٝم٤م : وُمرؾم٤من : (وُمٕمالن)وروًدا قمغم إًمٗم٤مظ 

وَم٢مَذا وَمَٕمْٚم٧َم وَمِٕمٜمَْدُه أُْمَث٤مهُل٤َم  5725

 

وَمٜمََزال آظِمَر َدقْمَقِة اًمُٗمْرؾَم٤مِن  

  10: َؾِعقـؾ- 3 

: اإلحصـاء - 

 .  ُمـ اًم٤ًممل ,  صٚم٥م(10/1/10)

:افـاحقة إشؾقبقة - 

وذًمؽ عمٜم٤مؾمٌتف :   ُمقاوع , ومجٞمٕمٝم٤م مجع ًمّمٚمٞم٥م(10) ذم (وَمِٕمٞمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(وُمْٕمالن)وردت 

:  وُمٜمف ىمقًمف ,وهق ُمـ اجلٛمقع اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م  , عمقوقع وىم٤مومٞم٦م اًم٘مّمٞمدة

ٌَْٚمُف  2724 ؾُمــــقُل َوىَم َوإًَمٞمِف ىَمْد َصٕمَد اًمرَّ

 

٤ٌَمِن   ْٚم ـُ َُمْرَيؿ يَم٤مِهُ اًمّمُّ ك سْم ًَ قِمٞم

 .  إمم آؾمٛمٞم٦م- ومٝمق سمٛمٕمٜمك ُمّمٚمقب -  ُمٜمت٘مؾ ُمـ اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م (صٚمٞم٥م)و 

  7:َؾَعـؾ - 4

: اإلحصـاء - 

.  ذيمر (6/1/6)/ 1

.  ظمٚمؼ (1/1/1)/ 2

  : افـاحقة إشؾقبقة- 

,  (ُذيمران)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا  , ُمـ اًم٤ًممل ,  ُمقاوع(7) ذم (وَمَٕمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(وُمْٕمالن)وردت 

٤ًٌم ًمٚم٘م٤مومٞم٦م , وُمٜمف ىمقًمف  :  ويم٤من ذًمؽ ُمٜم٤مؾم

ُه  5414 ِذي ُهــَق ِودُّ َذيَمٌر َوأْٟمَثك َواًمَّ

 

ـْ أْٟمَثك سماَِل ُذيْمَراِن    َويَمَذاَك ُِم

ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمٜمت٘مٚم٦م إمم آؾمٛمٞم٦م , طمٞم٨م - سمٛمٕمٜمك سم٤مزم - ومذيمر وظمٚمؼ ,  وهق مجع ىمٞم٤مد 

 . عمقصقف وردت  ذم مجٞمع اعمقاوع اًمقاردة ذم اعمٜمٔمقُم٦م همػم شم٤مسمٕم٦م

 4:ُؾَعـال  - 5

: اإلحصـاء - 

 

. 3/689ذح إؿمٛمقين   ()
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 .   ؿمجع(4/1/4)  

 :افـاحقة إشؾقبقة- 

وإذا يمنت اًمّمٗم٦م قمغم رء » ُمقاوع ُمـ اًم٤ًممل , (4) ذم (وُمَٕم٤مل) مجًٕم٤م ًمـ(وُمْٕمالن)وردت 

ىمد يمن قمٚمٞمف ٟمٔمػمه٤م ُمـ إؾمامء يمنهت٤م إذا ص٤مرت اؾماًم قمغم ذًمؽ وذًمؽ ؿمج٤مٌع وؿمجٕم٤مٌن 

: وُمٜمف ىمقًمف ,   ذم اًمّمٗم٤مت قمغم وُمَٕم٤مل وهق مجع ؾمامقمل, شُمثؾ زىم٤مٍق وزىم٤منٍ 

تِل  3842 ٜمَـــــ اًمَّ ًُّ ؾمـُقا سم٤ِمًمــَقطْمل واًم وَمَتؽَمَّ

 

ــــــْجَٕم٤مِن   ُس ًمِٚمِمُّ ْ شَمْتُٚمــــقُه ٟمِْٕمَؿ اًمؽمُّ

 2:َؾْعـؾ - 6 

: اإلحصـاء -  

 .  ُمـ اًم٤ًممل ,  قمٌد(2/1/2)  

  :افـاحقة إشؾقبقة- 

  (قمٌد) مجًٕم٤م ًمـ ذم ُمقوٕملم , وهق مجع ىمٞم٤مد ذم إؾمامء(وَمْٕمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(وُمْٕمالن) وردت 

ٌَّد ومٝمق صٗم٦م ُمٜمت٘مٚم٦م,  سمٛمٕمٜمك قم٤مسمد : وُمٜمف ىمقًمف  , أو ُمٕم

ِٙملَم َرا 4130 ًْ
ٌَْدَك اعمِ ْد قَم  َي٤مَربِّ ضَمرِّ

 

ٌَْداِن   ضِمل اًمَٗمْْمِؾ ُِمٜمَْؽ أْوَٕمَػ اًمُٕم

  

 

 

 

 

 

 

 

 (87)وُمْٕمالن

 

.  3/404اًمٙمت٤مب    ()

.  3/689ذح إؿمٛمقين   ()
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 : كسبة صققع احلرف-

 3.10:              ادتقشط افعام فؽؾ حرف87: يف ادـظقمةُؾْعالنظدد ورود 

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 9-  34 44 ظدد وروده يف ادـظقمة

 3.10 3.10 6.2 74.4 افعدد آؾسايض فؾحرف

 9_  17 1.83  افػعع  احلرف ورودظدد 

 :( ُؾعالن)افتعؾقؼ افعام ظذ- 

 (وم٤مقمؾ) صٞمغ , ُمٜمٝم٤م صٞمٖمت٤من ؾمامقمٞمت٤من , ومه٤م (6)وردت وُمٕمالن مجًٕم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ًمـ- أ 

 . (وَمْٕمؾ) , وأىمّٚمٝم٤م وروًدا ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمـ(أومٕمؾ) , ويم٤من أيمثره٤م وروًدا ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمـ(أومٕمؾ)و

 (30) , ذم (أقمٛمك) ُمقوًٕم٤م , ويم٤من أيمثره٤م وروًدا ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمِـ(87)وردت ذم - ب 

. ُمقوًٕم٤م 

 ُمقوًٕم٤م , وُمـ اعمْمٕمػ (30) ُمقوًٕم٤م , وُمـ اًمٜم٤مىمص ذم (44)وضم٤مءت ُمـ اًم٤ًممل ذم -  ضمـ 

 ُمقاوع , ومل يرد ُمـ اعمٝمٛمقز وٓ إضمقف وٓ (4) ُمقاوع , وُمـ إضمقف ذم (9)ذم 

. اًمٜم٤مىمص , وٓ اًمّٚمٗمٞمػ اعمٗمروق 

 .  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمدد احلروف.يٚمٞمف اعمْمٕمػ يٚمٞمف اًم٤ًممل, ورود اعمٕمتؾ يم٤من إيمثر ذم اعمٜمٔمقُم٦م- د 

اًمٜم٦ًٌم ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

 39.08- -  30 4- - - - - -  (34)أومٕمؾ

 34.4- - - - - - - -  9 21 (30)وم٤مقمؾ

 11.49- - - - - - - - -  10 (10)ومٕمٞمؾ

 8.04- - - - - - - - -  7 (7)وَمَٕمؾ

 4.59- - - - - - - - -  4 (4)وُمٕم٤مل

 2.29- - - - - - - - -  2 (2)وَمْٕمؾ

 - -  30 4 0 0 0 0 9 44اجلٛمع 
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 66:ُؾعـَـالء  - 4

: جاءت مجًعا فثالثة أبـقة

 ؾعقـؾة ؾاظـؾ   ؾعقـؾافبـاء 

 1 30 35ظدد افؽؾامت 

 35:  ؾعقـؾ- 1

 :  اإلحصـاء- 

. همرب, ؿمٝمد(5/2/10)/1

.  ذك , ؿمٗمع(4/2/8)/2

.  أُمر , سمرأ(3/2/6)/3

.  وم٘مف , ىمدم(2/2/4)/4

 .   ضمٚمس , رأس , زقمؿ , ؾمٗمف , وٕمػ , فمٝمر , وم٘مر(1/7/7)/5

 35:  اعمجٛمقع 15:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة - 

    , ضمٚمس,  (2)ىمدم , وم٘مف,  (4)ؿمٗمع , ذك,  (5)همرب , (5)ؿمٝمد:افصحقح افسامل  

.  (1)وم٘مر , فمٝمر , وٕمػ , ؾمٗمف , زقمؿ

 . (3)أُمر :  ادفؿقز افػاء

 . (1)رأس  : ادفؿقز افعغ

 . (3)سمرئ  : ادفؿقز افالم

:افـاحقة إشؾقبقة - 

ويم٤مٟم٧م  ,  ُمقوًٕم٤م , وهذا ىمٞم٤مس ُمٓمرد(35) ذم (وم٤مقمؾ) سمٛمٕمٜمك (ومٕمٞمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمَٕمالء)وردت 

 أيمثر إًمٗم٤مظ ذم هذا اًمٌٜم٤مء وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م , وهل٤م ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع (همرسم٤مء) و(ؿمٝمداء)

 (ؿمٝمٞمد)ومٛمـ ىمقًمف ذم مجع .  اًم٘مّمٞمدة

ُٚمــــقا  5745 ٛمَّ َٝمداَء يَمْٞمَػ حَتَ ٠مًُمقا اًمِمُّ ًْ َٓ شَم

 

َوسم٠ِميِّ َوىْم٧ٍم سَمْؾ سم٠ِميِّ َُمَٙم٤مِن   

  

 : (همري٥م)وُمـ ىمقًمف ذم مجع 

ُــــْؿ ُهـــُؿ اًمُٖمَرسَم٤مُء ىَمْد  5805 َي٤مَربِّ إهنَّ

 

٤مِن   ًَ جَلَئقا إًَمْٞمَؽ َوأْٟم٧َم ُذو اإلطْم

وهذا يٕمٜمل احل٤مضم٦م إمم ,  وضم٤مءت همػم شم٤مسمٕم٦م ذم يمثػٍم ُمـ اعمقاوع ودظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمقاُمؾ 
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وُمتك يٙمقن ,  وُم٤م ضم٤مء قمغم شمٜم٤مؾمٞمف وآيمتٗم٤مء قمٜمف سم٤مًمّمٗم٦م, حترير ُم٤م ضم٤مء قمغم طمذف ُمْم٤مف

 .  وُمتك يٙمقن صٗم٦م ُمٜمت٘مٚم٦م, صٗم٦م حمْم٦م

 30:ؾاظـؾ  -  2 

: اإلحصاء- 

قم٘مؾ(6/1/6)/2 .  قمٚمؿ(24/1/24)/1

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 ُمقوًٕم٤م , ومجٞمٕمٝم٤م ُمـ اًم٤ًممل , ويم٤من أيمثره٤م وروًدا (30) ذم (وم٤مقمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمٕمالء)وردت 

.   , وًمف ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة(قم٤ممل)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمِـ

 :  وُمٜمف ىمقًمف 

٤ٌَمِب آصَم٤مٌر قَمٔمِٞمٌؿ ؿَم٠ُمهن٤َم  4879 ذِم اًم

 

 ذِم إْزَُم٤مِن   
ِ
أقْمَٞم٧ْم قَمغَم اًمُٕمَٚماَمء

 .  اًمٕمقاُمؾووًمٞمتٝم٤م ووردت ذم مجٞمع اعمقاوع همػم شم٤مسمٕم٦م عمقصقف :  

....  ؿمٌف سمٗمٕمٞمؾ ُمـ اًمّمٗم٤مت , (وُمَٕمالء)وىمد ُيٙمّن قمغم »: ىم٤مل ؾمٞمٌقيف , وهق مجع ؾمامقمل

شؿم٤مقمر وؿُمٕمراء , وضم٤مهؾ وضُمٝمالء , وقم٤ممل وقُمٚمامء: وذًمؽ ٟمحق 
 

   . 

 1:ؾعقـؾة - 3

: اإلحصـاء - 

.   ظمٚمػ(1/1/1)

:  افـاحقة إشؾقبقة- 

 اًمذي هق    و(ظمٚمٞمٗم٦م) ذم ُمقوٍع واطمد ُمـ  اًم٤ًممل ,  مجًٕم٤م ًمـ(وَمِٕمٞمٚم٦م) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمَٕمالء)وردت 

 ومٕمٞمؾ : ٕهن٤م ه٤مء سمٖمػم ظمٚمٞمػ صٚمٝم٤مأو ,ومالًٟم٤م ومالنٌ  ظمٚمػ ي٘م٤مل, سمٕمده جيلء أي اًمذاه٥م خيٚمػ

 مجع وهلذا : وقمالُم٦م يمراوي٦م اًمقصػ ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م اًمت٤مء ومدظمٚم٧م واًم٘مدير يم٤مًمٕمٚمٞمؿ وم٤مقمؾ سمٛمٕمٜمك

 قمٚمٞمف اًمت٤مء دظمقل سمٕمد ًمٗمٔمف راقمل وُمـ ,ويمرُم٤مء ويمريؿ وذوم٤مء يمنميػ ظمٚمٗم٤مء وم٘مٞمؾ ومٕمٞمؾ مجع

 

.  3/632اًمٙمت٤مب   ()

 30:  اعمجٛمقع 2:  قمدد اعمقاد
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  اًم٘مرآن سمف ورد ويمالمه٤م  ,وفمرائػ وفمريٗم٦م, وقم٘م٤مئؾ يمٕم٘مٞمٚم٦م ,ظمالئػ وم٘م٤مل, ومٕم٤مئؾ قمغم همجع

 إمم اًمقصػ قمـ ًمٚمٕمدل ومٞمٝم٤م دظمٚم٧م إٟمام اًمت٤مء نأ اًمّمقاب»:  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمٕمٚمؾ دظمقل اًمت٤مءو

:  ىم٤مًمقا يمام ًمذًمؽ اًمت٤مء وم٠محل٘م٧م إؾمامء جمرى أضمري٧م صمؿ إصؾ ذم صٗم٦م اًمٙمٚمٛم٦م وم٢من آؾمؿ

  ُمٕمٜمك ومال   وإٓ,ظمْمٞم٥م يمػ ي٘مقًمقن يمام ٟمٓمٞمح ؿم٤مة ىم٤مًمقا صٗم٦م أضمروه٤م وم٢مذا سم٤مًمت٤مء ٟمٓمٞمح٦م

: وهق ُمـ اجلٛمقع اًمًامقمٞم٦م , وذًمؽ ذم ىمقًمف  , شاعم٤ٌمًمٖم٦م شم٤مء شمٚمح٘مٝم٤م طمتك ظمٚمٞمٗم٦م ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م

ـْ سَمْٕمِدِه  2786 َوظِمَٞم٤مُرُهْؿ ظُمَٚمَٗم٤مؤه ُِم

 

٤م اًمُٕمَٛمَراِن   ٤ممُهَ َوظِمَٞم٤مُرُهْؿ طَم٘مًّ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( (6666)ُؾَعالء)ُؾَعالء

 اًمٜم٦ًٌمق :لف :ل ٟم٤مىمصأضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز مضعػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

 

.  2/98, , جمٛمققم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ُمـ قمٚمٛمل اًمٍمف واخلط3/690ذح إؿمٛمقين: يٜمٔمر   ()

, دار اًمٙمت٥م حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمققمٌداهلل: , شم٠مًمٞمػُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واإلرادة   ()

.  1/153, , سمػموتاًمٕمٚمٛمٞم٦م
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 53.03- -  3- - -  1 3-  28 (35)ومٕمٞمؾ

 45.45- - - - - - - - _  30 (30)وم٤مقمؾ

 1.51- - - - - - - - -  1 (1)ومٕمٞمٚم٦م

 - -  3- - -  1 3-  59اجلٛمع 

 - -  4.54- - -  1.51 4.54-  89.39اًمٜم٦ًٌم 

 : كسبة صققع احلرف 

 2.35:  ادتقشط افعام فؽؾ حرف              66: ظدد ورود ؾعالء يف ادـظقمة

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

-  4 3 59 ظدد وروده يف ادـظقمة

 35, 2 35, 2 4.7 56.4 افعدد آؾسايض فؾحرف

-  4 1.5 2.45  افػعع  احلرف ورودظدد 

 : (ُؾعالء)افتعؾقؼ افعام ظذ - 

 . (وم٤مقمؾ) و (ومٕمٞمٚم٦م) صٞمغ , صٞمٖمت٤من ُمٜمٝم٤م ؾمامقمٞمت٤من , ومه٤م (3) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمٕمالء)وردت - أ 

 ُمقوًٕم٤م , ويم٤من أيمثره٤م (35) أيمثر وروًدا  , وردت ذم (وم٤مقمؾ) سمٛمٕمٜمك (ومٕمٞمؾ)يم٤مٟم٧م - ب 

 .   , وًمف ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة(هُمرسم٤مء) و (ؿُمٝمداء): وروًدا 

 .   , وهق ُمـ اجلٛمقع اًمِم٤مّذة(ظمٚمٞمٗم٦م)ويم٤من أىمّٚمٝم٤م وروًدا مجع - ضمـ 

 ُمقوًٕم٤م : وُمـ ذوط مجع ومٕمٞمؾ قمغم (28)مجًٕم٤م ًمٗمٕمٞمؾ اًمّمحٞمح ذم  (وُمَٕمالء)وردت  - د 

ومٕمالء  أن يٙمقن همػم ُمٕمتّؾ اًمالم , وٓ واوي اًمٕملم , وٓ ُمْمّٕمًٗم٤م , وورد ُمـ ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء ذم 

 .   ُمقاوع(3) ُمقاوع , وُمـ ُمٝمٛمقز اًمٕملم ذم ُمقوع , وُمـ ُمٝمٛمقز اًمالم ذم (3)

 . اعمٕمتؾ صمؿ , يٚمٞمف اًم٤ًممل , ٟم٦ًٌم اعمٝمٛمقز ذم احلروف  هل إيمثر وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م- هـ 

 

 64:وُمْٕمــؾ - 5

: أسمٜمٞم٦م(3): مجع قمٚمٞمف

 37: َؾُعــــقل -1
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: اإلحصـاء - 

  .  رؾمؾ(37/1/37)/ 1 

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

,  إذ هق خمٗمػ وُمُٕمؾ ُمقوًٕم٤م ,وهق مجع ىمٞم٤مد(37) ذم (وَمٕمقل) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمْٕمؾ)   وردت 

وهل ىمٞم٤مس وَمُٕمقل وًمتٙمرار اًمٙمٚمٛم٦م ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة : وحم٤موًم٦م اًمٜم٤مفمؿ إصم٤ٌمت 

يمت٘مرير طم٘مٞم٘م٦م , وقم٘مد ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اعمرؾمٚملم و اعمٕمٓمٚملم ,وشم٘مرير سمٕمض احل٘م٤مئؼ اًمديٜمٞم٦م 

وُمٜمف  , إمم همػممه٤م   ُمـ اًمّمٗم٤مت,  اإليامن وإصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت هلل شمٕم٤ممم يمّمٗم٦م اًمٕمٚمق واًمٙمالم

 :  ىمقًمف

َويَمَذاَك ُرؾْمُؾ اهللِ ؿَم٤مِهَدٌة سمِِف  3089

 

ْؾ قَمٜمُْٝمْؿ قمِٚمٞمَؿ َزَُم٤مِن   ًَ أْيًْم٤م وَم

  

 

. (رؾمؾ)ًم٤ًمن اًمٕمرب: يٜمٔمر. شمًٙملم اًمٕملم ذم رؾمؾ مجًٕم٤م ًمرؾمقل ضم٤مئز ًمٖم٦م ووزًٟم٤م   ()
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 18:َؾعـــــالء - 2

 :  اإلحصـاء- 

.  ظمقد (4/1/4)/ 2.  طمقر (7/1/7)/ 1

.  سمٞمض , محر (2/2/4)/ 3

 ظمي , ؾمقد , صٗمر (1/3/3)/ 4

18:                       اعمجٛمقع7:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة  

 . (1) , ظمي  , صٗمر (2)محر :  اًم٤ًممل

 . (1) , ؾمقد (2) , سمٞمض (4) , ظمقد (7)طمقر :إضمقف 

 () سمِْٞمض– سمٞمْم٤مء –إذا يم٤مٟم٧م قمٞمٜمف ي٤مء يُمنت اًمٗم٤مء ُمثؾ أسمٞمض 

:افـاحقة إشؾقبقة - 

ويم٤من  ,  ُمقوًٕم٤م(18) ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (ومٕمالء) مجًٕم٤م ًمٚمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م قمغم وزن (وُمْٕمؾ)وردت 

 : عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م عمقوقع اًم٘مّمٞمدة واًمؽمهمٞم٥م ذم اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م , وسمٞم٤من ُم٤م أقمّده (طمقر)أيمثره٤م وروًدا  

ٙملم سمٙمت٤مسمف وؾمٜم٦ّم رؾمقًمف  ًّ  :   , وُمٜمف ىمقًمف ذم وصػ اجلٜم٦ماهلل ًمٚمٛمتٛم

ـّ طُمقٌر ىم٤مِساُت اًمٓمَّْرِف ظَمْٞمـ  5107 ومِٞمٝم

 

٤مِن   ًَ ـّ ظَمػْمُ طِم ٤مٌن ُه ًَ ـَراٌت طِم

.  ذم مجٞمع اعمقاوع ُمـ  اًم٤ًممل و إضمقف (ومٕمالء)ووردت  

وهل ذم ,  ودظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمقاُمؾ, ووردت ذم سمٕمض اعمقاوع شم٤مسمٕم٦م , وذم سمٕمْمٝم٤م همػم شم٤مسمٕم٦م

 . مجٞمٕمٝم٤م صٗم٤مت

.وهق مجع ىمٞم٤مد ذم اًمقصػ قمغم وزن أوْمَٕمؾ وذم ُم١مٟمثف وَمْٕمالء

 

 .(سمٞمض) ًم٤ًمن اًمٕمرب : يٜمٔمر ()
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 9:أؾعــؾ - 3

:اإلحصـاء - 

.  ظمي , ؿمٞم٥م(2/2/4)/ 1 

.  سمٙمؿ , سمٞمض , ضمرد , ؾمقد , صؿ(1/5/5)/ 2

 9:  اعمجٛمقع 7:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة  

 . (1) , سمٙمؿ , ضمرد (2)ظمي :افسامل  

 . (1)صؿ :  ادضّعػ

 . (1) , سمٞمض , ؾمقد (2)ؿمٞم٥م :إجَقف 

: افـاحقة إشؾقبقة - 

 ذم اعمٜمٔمقُم٦م ُمـ (وَمٕمالء) اًمذي ُم١مٟمثف (أومٕمؾ) مجًٕم٤م ًمٚمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م قمغم وزن (وُمْٕمؾ)وردت 

 إيمثر وروًدا ذم وصػ (ؿِمٞم٥م) و (ظُمْي )اًمّمحٞمح اًم٤ًممل , واعمْمّٕمػ , وإضمقف , ويم٤مٟم٧م 

: اعمذيمر , وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ 

ـْ  5203 ـْ ؾُمٜمُْدسٍ ٍ ظُمْْمــٍر َوُِم ٤ٌَمؾُمــــُٝمْؿ ُِم
َوًمِ

 

ٍق َٟمْققَم٤مِن َُمْٕمُرووَم٤مِن   إؾْمَتؼْمَ

: وُمٜمف أيًْم٤م ىمقًمف  

ـْ ظَماَل  5264 ـْ َيِٚمٞمَؽ َوَُم  وَم٤مْٟمُٔمْر َُمَّم٤مِرَع َُم

 

٤ٌَّمِن   ـْ ؿُم ـْ ؿِمٞم٥ٍم ٍ َوُِم ٌُْؾ ُِم ـْ ىَم ُِم

 
. وهق مجع ىمٞم٤مد
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 (64)وُمْٕمــــــؾ - 

اًمٜم٦ًٌم ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

 57.81- - - - - - - - -  37 (37)ومٕمقل

 28.15- - -  14- - - - -  4 (18)ومٕمالء

 14.06- - -  4- - - -  1 4 (9)أومٕمؾ

 - - -  18- - - -  1 45اجلٛمع 

 - - -  28.15- -  1.56 70.31اًمٜم٦ًٌم 

 :(ُؾْعـؾ)افتعؾقؼ افعام ظذ - 

 (27)  ذم(وَمْٕمالء) , وُم١مٟمثف (أوْمٕمؾ)ُمقوًٕم٤م مجًٕم٤م ًمّمٞمٖمتل  (64)ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم  (وُمْٕمؾ)وردت 

َّٓ قمغم ًمقن , وهق  مجٌع ىمٞم٤مد ُمقوًٕم٤م مجًٕم٤م  (37)وورد ذم ,  ُمقوًٕم٤م , واؿمؽميم٤م ومٞمام يم٤من دا

 . وىمٞم٤مؾمف وُمُٕمؾ, وإؾمٙم٤من قملم اًمثالصمل اعمْمٛمقُم٦م ختٗمٞمًٗم٤م ًمٖم٦م ُمّٓمردة  ,ًمرؾمقل

)ُؾُعــؾ - 6 )ُؾُعــؾ - 

: مجع ظؾقفا بـاءان

 32: ؾَِعـــال -1

: اإلحصـاء - 

.  يمت٥م (29/1/29)/ 1 

.  طمج٥م (3/1/3)/ 2

:افـاحقة إشؾقبقة - -

يم٤من أيمثره٤م وروًدا و ,  وهق مجع مطرد,  ُمقوًٕم٤م(32) ذم (ومَِٕم٤مل) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمُٕمؾ)وردت 

ذم حم٤موًم٦م اًمٜم٤مفمؿ  اإلىمٜم٤مع  , وًمف ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة ,  ُمقوًٕم٤م(29)ذم ,  (يمت٤مب)مجع

يمٙمت٥م  , واإلطم٤مًم٦م إمم ُمقاوع ذيمره٤م ذم يمت٥م ُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ اًمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ , سمٌٕمض إومٙم٤مر

 :وُمٜمف ىمقًمف ...ويمت٥م  اًمٗم٘مف , ويمت٥م اًمٕم٘مٞمدة , ويمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم , اًمّمح٤مح

 َوًَمَ٘مد أطَمْٚمٜم٤َميُمْؿ قَمغَم يُمُت٥ٍم هَلُؿْ  1973

 

ِهل قَمٜمَْدَٟم٤م واهللِ سم٤ِمًمِٙمٞماَمِن  

. وطمج٤مب سمٛمٕمٜمك طم٤مضم٥م اٟمت٘مال إمم آؾمٛمٞم٦م,  ويمت٤مب سمٛمٕمٜمك ُمٙمتقب 
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 17:َؾِعـقــــؾ -2

 :  اإلحصاء- 

ؾمٌؾ (3/1/3)/2ـمرق (13/1/13)/1

. ٟمج٥م (1/1/1)/3

  :افـاحقة إشؾقبقة- 

وٟمجٞم٥م سم٘مٞم٧م ,   ُمقوًٕم٤م  أؾمامء حتٛمؾ ُمٕمٜمك اًمقصػ(17) ذم (وَمِٕمٞمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(وُمُٕمؾ) وردت 

 ُمقوًٕم٤م : عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة , وشمقوٞمح (13) , ذم (ـُمُرق)وصًٗم٤م, ويم٤من أيمثره٤م وروًدا 

:  , وُمٜمف ىمقًمف اًمٓمرق اعم١مدي٦م ًمٚمّمالح وآؾمت٘م٤مُم٦م

 وَم٤مهللُ سَملمَّ َومِٞمِٝماَم ـُمُرق اهُلَدى 4232

 

ٌَْٞم٤مِن   ـِ اًمتِّ ًَ ًمِِٕم٤ٌمِدِه ذِم أطْم

 .  صم٤مًمثف َُمّد وُٓمف صحٞمح٦م وهمػم خمتقم سمت٤مء اًمت٠مٟمٞم٨ماُم٤م يم٤من اؾماًم رسم٤مقملًّ وهقمجع ىمٞم٤مد ذم  

 49:وُمُٕمؾ

افـسبة ق :لف :لكاؿص أجقف مثال مفؿقز مضعػ شامل افبـاء 

65- - - - - - - - -  32 (32)ومِٕم٤مل

.30 

34- - - - - - - - -  17 (17)ومٕمٞمؾ

.69 

 - - - - - -  - -  49اجلٛمع 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 100اًمٜم٦ًٌم 

: (ُؾُعـؾ)افتعؾقؼ افعام ظذ - 

 .  ًمّمٞمٖمتلم ىمٞم٤مؾمٞمتلم, ُمقوًٕم٤م (49)مجًٕم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ًمـ  (وُمُٕمؾ)وردت -  أ  

: عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة ,  (رؾمؾ)يم٤من أيمثر اجلٛمقع وروًدا قمغم هذا اًمٌٜم٤مء هق - ب 

( ـمريؼ)و( ؾمٌٞمؾ)ُمقوًٕم٤م مجًٕم٤م ًمـ (17)طمٞم٨م ورد ذم  , (ومٕمٞمؾ)وأىمٚمٝم٤م وروًدا ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمِـ

 .  (ٟمجٞم٥م)و

ومجٞمٕمٝم٤م صٗم٤مت اٟمت٘مٚم٧م إمم آؾمٛمٞم٦م إٓ ,وهل ذم مجٞمع اعمقاوع ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل - ضمـ 

٤ًٌم .  ٟمجٞم



 

 

300 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 (49)ؾِْعالن-7

: أبـقة (4)مجع ظؾقف

َؾْعؾ ؾاظؾ ؾعقؾ  َؾَعـؾافبـاء 

 5 6 17 21ظدد افؽؾامت 

 21:  َؾَعـؾ- 1

 :  اإلحصـاء- 

  ضمقر (2/1/2)/2   أظمق (18/1/18)/1

ظمرب (1/1/1)/3

 21:  اعمجٛمقع 3:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة - 

 . (1)ظمرب :افسامل 

 . (2)ضمقر  :  إجقف

 . (18)أظمق :   افـاؿص

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 ُمقوًٕم٤م ُمـ  اًم٤ًممل واعمٕمتّؾ , ويم٤من أيمثره٤م وروًدا ُم٤م (21) ذم (وَمَٕمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(ومِْٕمالن)وردت 

: وُمٜمف ىمقًمف .  , وًمف ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة (أخ)يم٤من مجًٕم٤م ًمـ

ٌُْٚمَداِن َواًمـ  3659 َويَمَذا َرؾَم٤مِئُٚمُف إمَم اًم

 

أـْمَراِف وإْصَح٤مِب ِ َواإلظْمَقاِن  

وهق ,  ووردت اجلٛمقع اعمذيمقرة ذم مجٞمع اعمقاوع همػم شم٤مسمٕم٦م عمقصقف : ٟٓمت٘م٤مهل٤م إمم آؾمٛمٞم٦م 

وُمٕمتؾ , يمخرب وظمرسم٤من, وصحٞمح اًمٕملم, يمج٤مر وضمػمان:مجع ىمٞم٤مد ذم وَمَٕمؾ واوي اًمٕملم

 .  اًمالم يم٠مخ و إظمقان
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 17:  ؾعقـؾ- 2

 :  اإلحصـاء- 

 .  صٌق(11/1/11)/1

 .  وًمد (6/1/6)/2

 17:اعمجٛمقع 2:قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة - 

 . (6)وًمد : ادثال

 . (11)صٌق : افـاؿص

:افـاحقة إشؾقبقة - 

ويم٤من أيمثره٤م وروًدا   ,   ُمقوًٕم٤م , وهق مجع ؾمامقمل(16) ذم (وَمِٕمٞمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(ومِْٕمالن)وردت 

:   وُمٜمف ىمقًمف (صٌل)مجع ًمِـ

ْٓمُتُؿ ًَمـٝمْؿ َوُهــــْؿ ظَمٓمُّقا قَمغَم  1111 َٟم٘مَّ

 

ٌَْٞم٤مِن   ِؿ اًمّمِّ ُٟمَ٘مٍط ًَمُٙمؿ يَمُٛمَٕمٚمِّ

. وذم مجٞمع اعمقاوع ورد همػم شم٤مسمع : ٟٓمت٘م٤مهل٤م ُمـ اًمقصٗمٞم٦م إمم آؾمٛمٞم٦م ,إذ وًمٞمتٝم٤م اًمٕمقاُمؾ  

 6:َؾاِظـؾ- 3

اإلحصـاء - 

. (و) طم٤مط (6/1/6) 

 :افـاحقة إشؾقبقة- 

 , وهق اؾمؿ ُمٜمت٘مؾ ُمـ (طم٤مئط) ُمقاوع ,  مجًٕم٤م ًمـ(6) ذم (وَم٤مقِمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(ومِْٕمالن)وردت 

 ويم٤من أصٚمف صٗم٦م وم٠مضمري جمرى ,طم٤مئط وطمٞمٓم٤من» :   ىم٤مل اسمـ اًمناج .اًمقصٗمٞم٦م 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , حيٗمظ وٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمف,  وهق مجع ؾمامقمل. شإؾمامء

ـَ احلَٓم٤َّمِب ىَمٓمَّـ٤م 4526 ٌَْٚمَقى ُِم  ًَمِٙمٜمَّاَم اًم

 

 ع اًمِٖمَراِس َوقَم٤مىِمِر احِلٞمَٓم٤منِ 

  

 

 

.  2/450إصقل ذم اًمٜمحق   ()
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 5:َؾْعـؾ - 4

: اإلحصـاء - 

.  ؿمٞمخ (4/1/4)/ 1

.  وٞمػ (1/1/1)/ 2

:افـاحقة إشؾقبقة - 

وُمٜمف ,   ُمقاوع , ومجٞمٕمٝم٤م ُمـ إضمقف ,وهق ؾمامقمل(5) ذم (وَمْٕمؾ) مجًٕم٤م ًمِـ(ومِْٕمالن)وردت 

 :  ىمقًمف

ُٝمُؿ َصٌِلُّ اًمَٕمْ٘مِؾ مَلْ  1938 واًمٜم٤َّمُس يُمٚمُّ

 

ٞمَخ٤مِن   ـَ اًمِمِّ ٌُْٚمْغ َوًَمْق يَم٤مُٟمقا ُِم َي

 .  ووردت ذم مجٞمع اعمقاوع همػم شم٤مسمٕم٦م عمقصقف , وهذا دًٓم٦م اٟمت٘م٤مهل٤م إمم آؾمٛمٞم٦م 
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   (   (4949)): :   ؾِـــــعالنؾِـــــعالن

: كسبة صققع احلرف

: (ؾِْعالن) افعام ظذ قافتعع- 

.  صٞمغ (4) ُمقوًٕم٤م مجًٕم٤م ًمـ(49) ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (ومِْٕمالن)وردت - أ 

 .  (وَمْٕمؾ) , وأىمّٚمٝم٤م وروًدا هل (وَمَٕمؾ) هل (ومِْٕمالن)أيمثر اًمّمٞمغ وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م مجًٕم٤م قمغم - ب 

 ُمقوًٕم٤م , وهل٤م ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع (18) , ذم (إظمقان)أيمثر إًمٗم٤مظ اًمقاردة هل - ضمـ 

 .  اًم٘مّمٞمدة

 .  ُمقوًٕم٤م(48) مجًٕم٤م ًمٚمّمحٞمح ذم ُمقوع واطمد , وُمـ اعمٕمتّؾ ذم (ومِٕمالن)وردت صٞمٖم٦م - د 

 

.  إظمقان مجع أظمق   ()

اًمٜم٦ًٌم ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

 42.85- -  18 2- - - - -  1 (21)وَمَٕمؾ

 34.69- -  11-  6- - - - -  (17)ومٕمٞمؾ

 12.24- -  6- - - - - - -  (6 )وم٤مقمؾ

 10.20- - -  5- - - - - -  (5)وَمْٕمؾ

 - -  35 7 6- - - -  1اجلٛمع 

 - -  71.42 14.28 12.24- - - -  2.04اًمٜم٦ًٌم 

 1.75:  ادتقشط افعام فؽؾ حرف                49: يف ادـظقمةنظدد ورود ؾعال

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 0 0 48 1 ظدد وروده يف ادـظقمة

 1.75 1.75 3.5 42 افعدد آؾسايض فؾحرف

 0 0 24 0.07  افػعع  احلرف ورودظدد 
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ــال  - 88 ــال  - ُؾعَّ  ( (4444))ُؾعَّ

: مجع قمٚمٞمٝم٤م

 44:ؾاظـؾ 

: اإلحصـاء - 

.   يمٗمر(7/1/7)/ 2 .   ؾمٙمـ(8/1/8)

 .  ضمٝمؾ(4/1/4)/ 3

 .   طمٗمظ , طمٙمؿ , قمِمؼ , ومًؼ(3/4/12)/ 4

 .   دمر , ورث(2/2/4)/ 5

 .   طمرس , ظمدم , ظمٓم٥م , قمٌد , قمٛمؾ , ىمٓمع , يمٝمـ , جمـ , ٟمٔمر(1/9/9)/ 6

 44:  اعمجٛمقع 18: قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة - 

,  (2)دمر,  (3)ومًؼ , قمِمؼ , طمٙمؿ , طمٗمظ,  (4)ضمٝمؾ,  (7) يمٗمر,  (8)ؾمٙمـ:  افسامل

 .  (1)ٟمٔمر , جمـ , يمٝمـ , ىمٓمع , قمٛمؾ , قمٌد , ظمٓم٥م , ظمدم , طمرس

 . (2)ورث  : ادثال

:افـاحقة إشؾقبقة - 

ويم٤مٟم٧م  , ووردت ُمـ اعمٕمتّؾ اعمث٤مل ذم ُمقوٕملم ,  ُمقوًٕم٤م(42) ُمـ اًم٤ًممل ذم (وُمّٕم٤مل)وردت 

. عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة  : أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا ذم هذا اجلٛمع (يُمّٗم٤مر)

٤مِر َيْقَُمِئٍذ يَماَم  5442 ـَ اًمُٙمٗمَّ  َوِحُٙمقا ُِم

 

 َوِحُٙمقا ُهُؿ ُِمٜمُْٝمْؿ قَمغَم اإلياَمنِ 

  

 

 

 

 

 

ــــــ٤مل-   : (44 (وُمٕمَّ
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 اًمٜم٦ًٌمق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

% 100- - - -  2- - - -  42 (44)وم٤مقمؾ

  0 0 0 0 2 0 0 0 0 42اجلٛمع 

ـال)افتعؾقؼ افعام ظذ -  : (ُؾعَّ

 ُمـ اًم٤ًممل و اعمث٤مل , واًم٘مٞم٤مس ومٞمف (وم٤مقمؾ) مجًٕم٤م ًمّمٞمٖم٦م واطمدة , وهل صٞمٖم٦م (وُمّٕم٤مل)وردت 

 أيمثر (يمٗم٤مر) ُمقوًٕم٤م , ويم٤مٟم٧م (44) اًمّمحٞمح اًمالم, ووردت ذم (وم٤مقمؾ)أن يٙمقن مجًٕم٤م ًمـ

 .  إًمٗم٤مظ وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م

:ُؾَعــؾ - 99   2277:ُؾَعــؾ - 

: ضم٤مءت مجًٕم٤م ًمٌٜم٤مءيـ

  23: ُؾعـذ- 1

: اإلحصـاء - 

  .ُمـ اًمٜم٤مىمص. قمٚمق (23/1/23)/ 1

:افـاحقة إشؾقبقة - 

:  ُمقوًٕم٤م ُمـ اًمٜم٤مىمص , وُمٜمف ىمقًمف (23) ذم (وُمٕمغم) مجًٕم٤م ًمـ(وُمَٕمؾ)وردت 

َٛمقاِت اًمُٕمغَم  1687 ًَّ َتِْمِٝمًدا َربَّ اًم ًْ  ُُم

 

َٛمَع ىَمْقًَمُف اًمثََّ٘ماَلنِ   ًْ ى َوي  ًمػَِمَ

 ذم اعمٜمٔمقُم٦م شم٤مسمٕمـ٤ًم وهمػم شم٤مسمع , ومٝمق ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م (اًمٕمغم)وورد ًمٗمظ  

 .  وهل ُمـ اجلٛمقع اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م.آؾمٛمٞم٦م ذم آؾمتٕمامل

 4:ُؾْعـؾة - 2

: اإلحصـاء - 

. قمٚمؼ , ؿمٜمع , ٟم٘مط ,  طمٚمؾ(1/4/4)/ 1

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 (3) , وضم٤مءت ُمـ اًم٤ًممل  ذم (وُمْٕمٚم٦م) ُمقاوع مجًٕم٤م ًمـ(4) ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (وُمَٕمؾ)وردت 

: وُمٜمف ىمقًمف  ,وُمـ اعمْمٕمػ ذم ُمقوع, ُمقاوع: ٓـمّراده ومٞمف

  َه٤مشمِٞمَؽ اخِلَٞم٤مُم وَمَٙمْؿ ِهَب٤م6ًمفِ  5106

 

ـْ أؿْمَج٤منِ  ـْ قُمَٚمٍؼ َوُِم  ًمِْٚمَ٘مْٚم٥ِم ُِم

. وهل ذم مجٞمع اعمقاوع همػم شم٤مسمٕم٦م : ٟٓمت٘م٤مهل٤م إمم آؾمٛمٞم٦م  
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  (27)وُمـــَٕمؾ

اًمٜم٦ًٌم ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

 (23)وُمٕمغم

 (4)وُمٕمٚم٦م

اجلٛمع 

 : (ُؾَعؾ)افتعؾقؼ افعام ظذ - 

ويم٤من أيمثره٤م وروًدا ُمـ اًمٜم٤مىمص صمؿ , (وُمٕمٚم٦م)و (وُمٕمغم)وردت وُمَٕمؾ مجٕم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ًمّمٞمٖمتلم

ووردت ذم سمٕمض  , ُمقوًٕم٤م(23)ذم  (اًمٕمغم)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا  , .  اًم٤ًممل صمؿ اعمْمٕمػ

 :  وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ , وذم اعمقاوع إظمرى ُمٗمردة قمٜمف, اعمقاوع شم٤مسمٕم٦م عمقصقف

ـْ َربِّ اًمعُ إذْ  950 ٧َم ـــ يَم٤مَن قَم ًْ  اـًهْمٜمِلـــمَم ُُم

 

٤منِ   وَمَٞمُٙمقَن طِمٞمٜمِئٍذ ًَمٜم٤َم َرسمَّ

:ُؾَعــؾة  - 1100    2222:ُؾَعــؾة  - 

  :مجع ظؾقفا:مجع ظؾقفا          

 22:ؾاظـؾ - 1

: اإلحصـاء - 

.  روى , ىم٣م , ٟمٗمك , هدى , وؿمك (3/5/15)/ 1

.  سمٖمك , ٟمحق (2/2/4)/ 2

.   ؾمٕمك , قمَم , همٚمق(1/3/3)/ 3

 22:  اعمجٛمقع 10:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة - 

  (1) , ؾمٕمك , قمَم  , همٚمق(2) , سمٖمك , ٟمحق (3)ىم٣م , ٟمٗمك , هدى  :افـاؿص 

  (3)روى : ادؼرون 

 . (3)وؿمك  :ادػروق 

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

اًمٜم٦ًٌم ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 
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 (23)وم٤مقمؾ

اجلٛمع 

اًمٜم٦ًٌم 

وهق ُمٓمرد ذم " , ُمقوًٕم٤م ُمـ اعمٕمتّؾ اًمٜم٤مىمص(22) وصًٗم٤م ذم (وم٤مقمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(وُمَٕمٚم٦م)وردت 

 ىم٤مل و"  رام ورُم٤مة, وىم٤مض وىمْم٤مة وهم٤مز وهمزاة:وم٤مقمؾ وصًٗم٤م عمذيمر قم٤مىمؾ ُمٕمتؾ اًمالم ٟمحق

شُرقم٤مة:  ومجع وم٤مقمؾ ٟمحق...»: اسمـ اًم٘مٓم٤مع ومٞمام مُجع قمغم وُمَٕمٚم٦م 
 

: وُمٜمف ىمقًمف  , 

ٌِّْتُٝمْؿ قَمغَم اإلياَمِن واضْمـ 5810  ي٤م ربِّ صَم

 

 ـَٕمْٚمُٝمْؿ ُهَداَة اًمت٤َّمِئِف احَلـػْمانِ  

:ؾَِعــؾ  - 1111    1515:ؾَِعــؾ  - 

: مجع قمٚمٞمٝم٤م

 15: ؾِْعـؾة 

: اإلحصـاء - 

 .  سمدع(7/1/7)/1

 . طمغم (4/1/4)/2

  .   ضمٞمػ , ؿمٞمع , ومٓمر , حمـ(1/4/4)/3 

15:                           اعمجٛمقع6:  قمدد اعمقاد

: افـاحقة افرصؾقة -

 . (1) , ومٓمر  , حمـ (7)سمدع :افسامل  

 . (1)ضمٞمػ  , ؿمٞمع :إجقف  

 (4)طمغم :افـاؿص 

 :  ا فـاحقة إشؾقبقة-

اًمٜم٦ًٌم ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

 

.  3/682:ذح إؿمٛمقين    ()

ُمٓمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ,   د أمحد حمٛمد قمٌد اًمدائؿ.أ,  حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م,  أسمٜمٞم٦م إؾمامء وإومٕم٤مل واعمّم٤مدر ,ٓسمـ اًم٘مٓم٤مع   ()

.  268ص,   م1999,  سم٤مًم٘م٤مهرة
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% 100- -  4 2- - - - -  9 (12)ومٕمٚم٦م

 - -  4 2- - - - -  9اجلٛمع 

وهل ذم إصؾ  ,  ُمقوًٕم٤م , وهق مجع ىمٞم٤مد ذم إؾمامء(15) ذم (ومِْٕمٚم٦م) مجًٕم٤م ًمـ(ومَِٕمؾ)وردت 

 : (سمدقم٦م)ويم٤من أيمثره٤م وروًدا ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمـ , صٗم٤مت ًمٙمٜمٝم٤م ُمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م ذم آؾمتٕمامل

: وُمٜمف ىمقًمف  , عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة

تِل 5800 ـْ اًمٌَِدع اًمَّ  َي٤مربِّ وامحُِٝمُؿ ُِم

 

ـِ يُمؾَّ َزَُم٤منِ  ي  ىَمْد ُأطْمِدصَم٧ْم ذِم اًمدَّ

 ( (77)أْؾعــالء )أْؾعــالء  -  - 1212 

 7:َؾِعقـؾ - 1

: اإلحصـاء - 

.  ٟمٌق (6/1/6)/ 1

.  همٜمك (1/1/1)/ 2

: افـاحقة إشؾقبقة -

 ُمقاوع ذم اعمٜمٔمقُم٦م , وهق مجع ىمٞم٤مد (7) اعمٕمتّؾ اًمالم ذم (ومٕمٞمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(َأوْمِٕمالء)وردت 

وأُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ سمٜم٤مت اًمٞم٤مء واًمقاووم٢من »:  ذم ُمٕمتؾ اًمالم واعمْمٕمػ ىم٤مل ؾمٞمٌقيف ذم مجع ومٕمٞمؾ

 أهمٜمٞم٤مء وأؿم٘مٞم٤مء وأهمقي٤مء وأيمري٤مء وأصٗمٞم٤مء وذًمؽ أهنؿ :ٟمٔمػم وُمَٕمالء ومٞمف أومٕمالء وذًمؽ ٟمحق

  ومٚمام يم٤من- ًمق مجع قمغم وُمَٕمالء - يٙمرهقن حتريؽ هذه اًمقاوات واًمٞم٤مءات وىمٌٚمٝم٤م طمرف ُمٗمتقح

 ووردت ذم شذًمؽ مم٤م يٙمرهقن ووضمدوا قمٜمف ُمٜمدوطم٦ًم ومّروا إًمٞمٝم٤م يمام ومّروا إًمٞمٝم٤م ذم اعمْم٤مقمػ

: ُمقوع ُمٜمت٘مٚم٦م إمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ 

قَرِة اًمـ  1661 ًُ يٌح َُمْقِوَٕم٤مِن سمِ ُِمٜمَْٝم٤م َسِ

 

 اًمث٤َّميِن  
ِ
أقْمَراِف صُمؿَّ إٟمٌِٞم٤مء

 ( (55))َؾْعــذ  - َؾْعــذ  - 1133 

: مجع قمٚمٞمٝم٤م

 5:ؾعقـؾ - 1

 

.  635-3/634اًمٙمت٤مب    ()
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: اإلحصـاء - 

.  أه  (3/1/3)/ 1

 .ُمرض  (2/1/2)/ 2

 5:                                 اعمجٛمقع2:قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة - 

 .  (2)ُمرض :  افسامل 

 .  (3)أه:  ادفؿقز افػاء 

 :افـاحقة إشؾقبقة- 

 ُمقاوع ذم اعمٜمٔمقُم٦م ,  ُمـ اًمّمحٞمح (5) ذم (َُمٗمٕمقل) سمٛمٕمٜمك (وَمِٕمٞمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(وَمْٕمغم)وردت 

ىم٤مل ,  أو شمِمّت٧م,  ,وهق مجع ُمٓمرد ذم وصػ قمغم ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل داّل قمغم ُهْٚمؽ أو شَمقضّمع

ومٝمق ذم اعم١مٟم٨م واعمذيمر ؾمقاء , وهق سمٛمٜمزًم٦م  (َُمْٗمٕمقل) إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك (وَمِٕمٞمؾ)وأُم٤م »:  ؾمٞمٌقيف

شىمتٞمؾ وىمتغم , وضمريح وضمرطمك: وذًمؽ  .... (وَمُٕمقل)
 

: وُمٜمف ىمقًمف  , 

ى طَمِ٘مػٌم ؿَم٠مهُنُْؿ  3628 َوشَمَراُهُؿ أْهَ

 

 أْيِدهُيْؿ هُمٚم٧َّْم إمم إْذىَم٤منِ 

   

 

 

 

 

 

)َؾَعــؾة- 1414  ( (33)َؾَعــؾة- 

: مجع قمٚمٞمٝم٤م

  3:      َؾْقِعؾ

 

.  3/647اًمٙمت٤مب    ()
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: اإلحصـاء- 

 .  ُمـ إضمقف. ؾمقد (3/1/3) 

 :  افـاحقة إشؾقبقة-       

 ووَمَٕمٚم٦م ُمٓمرد  ذم  , وهق ُمـ اجلٛمقع اًمِم٤مّذة(وَمْٞمِٕمؾ) ُمقاوع مجًٕم٤م ًمـ(3) ذم (وَمَٕمٚم٦م)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وم٤مقمؾ وصػ عمذيمر قم٤مىمؾ صحٞمح اًمالم

اُر أْهِؾ احلَؼِّ واًمـ  4531 وَم٤مجل٤َمِهُٚمقَن ِذَ

 

٤مِن   ًَ ـُٕمَٚماَمُء ؾَم٤مدهُتُْؿ أوًُمق اإلطْم

 

 

.  3/683يٜمٔمر ذح آؿمٛمقين   ()
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: صقغ مـتفك اجلؿقع: ثافًثا

 ( 180)َمػاظؾ-1

: مجع ظؾقفا ظؼة أبـقة

َف مػعقل ُمَػِعؾة  ُؾْعـؾ  ِمْػَعـال  ُمْػَعـؾ  َمْػِعـؾة  َمْػَعـؾةَمْػِعــــؾ    َمْػَعـؾافبـاء 

    ْظـؾ

 2 2 3 4 7 7 8 20 28 99ظدد افؽؾامت 

 99:  َمْػَعـؾ- 1

 : اإلحصـاء- 

 .  قمٜمك (46/1/46)/ 1       

 .  ذه٥م (6/1/6)/ 2

 .  أيمؾ , ؾمٙمـ , سع , فمٝمر (5/4/20)/ 3

 .   ىمتؾ(3/1/3)/ 4

 .   ضمرى , ـمٚمع , ٟم٧ٌم , ٟمًؽ , هنؾ(2/5/10)/ 5

ؿمٕمر ,  ,  أظمذ , سمح٨م , دمر , مجع , طمي , دُمع , رصد , ؾم٘مط , ذب(1/14/14)/ 6

 .  قمٚمؿ , ىمٕمد , ًمٌس , هجر

 99:                              اعمجٛمقع26:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة -

 , (2)هنؾ  , ٟمًؽ , ٟم٧ٌم ,  , ـمٚمع(3) , ىمتؾ (5) , ؾمٙمـ  , سع , فمٝمر (6)ذه٥م :افسامل  

قمٚمؿ  , ىمٕمد  , ًمٌس  ,  , ؾم٘مط  , ذب  , ؿمٕمر , سمح٨م  , دمر  , مجع  , طمي  , دُمع  , رصد

 . (1)هجر 

  .(1) , أظمذ (5)أيمؾ   :ادفؿقز

(2) , ضمرى (46)قمٜمك :افـاؿص  

 :  افـاحقة إشؾقبقة- 

إٓ ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م  ,   ُمقوًٕم٤م مجًٕم٤م ٓؾمؿ ُمٙم٤من(99) ذم (َُمْٗمَٕمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(ُمٗم٤مقمؾ)وردت 
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 , وىمد يم٤من هق إيمثر وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م ,وُمٗمرداهت٤م ُمـ اًم٤ًممل واعمٝمٛمقز و اًمٜم٤مىمص (ُمٕمٜمك)ًمِـ

 :  وُمٜمف ىمقًمف

ٜمَك َُمَٕم٤م  5784 ًْ  ًَمَؽ احُل
ِ
ِوسمَحؼِّ أؾْماَمء

 

ـِ   مْحَ رَّ ٟمِٞمَٝم٤م َٟمُٕمقُت اعَمْدِح ًمٚمَّ

وهق مجع ىمٞم٤مد  

 28:َمْػِعــــؾ - 2

: اإلحصـاء - 

 .   ٟمزل(5/1/5)/1

 .  وىمع,   ٟمؼم(4/2/8)/ 2

 .   ؾمجد , ٟمّم٥م(3/2/6)/ 3

 ووع,  قم٘مؾ ,رضمؾ (2/3/6)/ 4

 .  ومرق,   همرس , رود(1/3/4)/ 5

 28:  اعمجٛمقع 11:  قمدد اعمقاد

 :افـاحقة افرصؾقة - 

  (1) , همرس, ومرق (2)قم٘مؾ ,   ,رضمؾ(3)ؾمجد  , ٟمّم٥م ,  (4),ٟمؼم(5)ٟمزل:افسامل

  .(2) , ووع (4)وىمع :  ادثال

 (1)رود:  إجقف

 :افـاحقة إشؾقبقة- 

 ُمـ اًم٤ًممل و اعمث٤مل وم٘مط , ويم٤من (َُمٗمِٕمؾ)مجٕمـ٤ًم ٕؾمامء اًمزُم٤من أو اعمٙم٤من قمغم (َُمٗم٤مقمؾ)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وهق مجع ىمٞم٤مد, (ُمٜم٤مزل)أيمثره٤م وروًدا 

ل ََواجَلَزا  3897 واخلَْٚمَؼ وإُْمَر اعُمٜمَزَّ

 

 َوَُمٜم٤مِزَل اجلَٜم٤َّمِت واًمٜمِّػَماِن  

 20 : َمْػَعـؾة- 3 

: اإلحصـاء - 

 ؾم٠مل , صٚمح (3/2/6)/ 2 رشم٥م (5/1/5)/1

 محد , زسمؾ (2/2/4)/ 3

 .   ظمقف , درس , صٞمد , ومقز , ٟمٗمع(1/5/5)/ 4

 20:  اعمجٛمقع 10:  قمدد اعمقاد
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:  افـاحقة افرصؾقة 

  (1) , ٟمٗمع (1) , درس (2) , زسمؾ (2) , محد (3) , صٚمح (5)رشم٥م  : افسامل

 .(3)ؾم٠مل : ادفؿقز افعغ 

  .(1)ظمقف  , صٞمد , ومقز :  إجقف

:افـاحقة إشؾقبقة - 

وهل أؾمامء ُمٙم٤من عمحًقس , ُمقوًٕم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م  (20)ذم  (َُمْٗمَٕمٚم٦م) مجًٕم٤م ًمِـ(َُمٗم٤مقمؾ)وردت 

وُمٜمف  ,  , وهذا عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة(َُمْرشم٦ٌم)أو ُمٕم٘مقل , يم٤من أيمثره٤م وروًدا ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمـ

: ىمقًمف 

ا َوإقْمَج٤مسمـ٤ًم َوشمِٞمٝمـ٤ًم َزاِئًدا  2193 يِمؼْمً

 

٤مِن   ًَ ٤مُوًزا عمَراشم٥ِِم اإِلْٟم َودَمَ

  8: َمْػِعـؾة- 4 

 :  اإلحصـاء- 

.  وه٥م (7/1/7)/ 1

 .   وقمظ (1/1/1)/2

: افـاحقة إشؾقبقة- 

 ُمـ اعمث٤مل , ويم٤من أيمثره٤م وروًدا (َُمْٗمِٕمٚم٦م) ُمقاوع , مجًٕم٤م ًمِـ(8) ذم (َُمٗم٤مقمؾ)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف, وهق مجع ىمٞم٤مد,  (ُمقاه٥م)

ـْ  أؾْماَمِئِف  3327 ٤مُب ُِم َويَمَذًمَِؽ اًمَقهَّ

 

ٌَُف َُمَدى إْزَُم٤مِن   وَم٤مْٟمُٔمْر َُمَقاِه

وذم مجٞمع اعمقاوع هل أؾمامء ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمقصػ , ُمٜمت٘مٚم٦م إمم آؾمٛمٞم٦م سمدًٓم٦م دظمقل اًمٕمقاُمؾ  

. قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٕؾمامء 

 7:  ُمْػَعـؾ- 5

 :  اإلحصـاء- 

 صحػ (5/1/5)/ 1

.  ؾمٜمد (2/1/2)/ 2

 

: افـاحقة إشؾقبقة- 
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 ُمقاوع مجًٕم٤م ًمألؾمامء اعمٜمت٘مٚم٦م ُمـ اًمقصٗمٞم٦م إمم (7) ذم (ُُمْٗمَٕمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(َُمٗم٤مقمؾ)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وهق مجع ىمٞم٤مد, اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٖمٚم٦ٌم , وهل ُمٜمت٘مٚم٦م ُمـ اؾمؿ اعمٗمٕمقل

٧ٌٌَم   770 إنَّ اًمِذي ُهَق ذِم اعَمَّم٤مطِمِػ ُُمْث

 

٤ٌَّمِن   سم٠مَٟم٤مُِمِؾ إؿْمَٞم٤مخ َواًمِمُّ

 7:  ِمْػَعـال - 6 

 :  اإلحصـاء- 

 قمرج (6/1/6)/ 1

.  ومتح (1/1/1)/ 2

: افـاحقة إشؾقبقة- 

 ُمـ أؾمامء أًم٦م (ُمٗمت٤مح) و (ُمٕمراج) ُمقاوع مجًٕم٤م ًمـ(7) ذم (ُِمْٗمَٕم٤مل) مجًٕم٤م ًمـ(َُمٗم٤مقمؾ)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , (ُمٕم٤مرج)اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م, وأيمثره٤م وروًدا 

َرْت  1150 ذِم ؾُمـــــقَرة ومِٞمف اعَمِٕم٤مِرُج ىُمدِّ

 

٤ٌَمِن   ًْ لَم أًْمًٗم٤م يم٤مُِمَؾ احُل ًِ
مَخْ

. وهق مجع ىمٞم٤مد 

 4:  ُؾْعـؾ- 7

 :  اإلحصـاء- 

.  طمًـ (4/1/4) 

: افـاحقة إشؾقبقة- 

 :  وُمٜمف ىمقًمف,  ُمقاوع , وهق ُمـ اجلٛمقع اًمِم٤مّذة(4) ذم (وُمْٕمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(َُمٗم٤مقمؾ)وردت 

ـَ ظَماَلِئؼــُح  5275 ٤مٌن ىَمْد يَمُٛمْٚم ًَ ا ـًوٌر طِم

 

َقاِن ـًَوحَم٤مؾِمـ ًْ ـْ أمْجَِؾ اًمٜمِّ ا ُِم

 3:  ُمْػعـِؾة - 8 

 :  اإلحصـاء- 

ُمـ اعمٕمتؾ إضمقف . صقب (3/1/3)/ 1

: افـاحقة إشؾقبقة- 

 ,ص٤مر هل٤م اظمتّم٤مص سم٤مًمٌمء اعمٙمروه , ومجرت جمرى (ُُمّْمٞم٦ٌم) مجًٕم٤م ًمـ(َُمٗم٤مقمؾ)وردت 

 :  وُمٜمٝم٤م ىمقًمف,  إؾمامء ودظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمقاُمؾ , وهق مجع ؾمامقمل ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

ـَ اعمَّم٤مِئ٥ِم أنَّ ومِْرقَمْقٟمِٞمَُّٙمْؿ  1926 وَمِٛم

 

ُر َص٤مطِم٥َم اإلياَمِن   أْوَحك ُيَٙمٗمِّ
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 2:  َمْػُعـقل-9      

  :  اإلحصـاء- 

ُمـ اًم٤ًممل . رؾمؿ , يمره (1/2/2) 

: افـاحقة إشؾقبقة- 

 :  وُمٜمف ىمقًمف,  ذم ُمقوٕملم ُمـ  اًم٤ًممل , وهق ؿم٤مذ(َُمْٗمُٕمقل) مجًٕم٤م ًمـ(َُمٗم٤مقمؾ)وردت 

٤َم  5624 َٓ أهنَّ ـِ ًَمْق مْحَ َي٤م ؾِمْٚمَٕم٦م اًمرَّ

 

٤منِ  ًَ ٧ٌَْم سمُِٙمؾِّ َُمَٙم٤مِرِه اإلْٟم  طُمِج

 .  ووردت ذم مجٞمع اعمقاوع همػم شم٤مسمٕم٦م , ووًمٞمتٝم٤م اًمٕمقاُمؾ 

 2 :  َؾْعـؾ- 10

 :  اإلحصـاء- 

.  ؿمٞمخ (2/1/2) 

: افـاحقة إشؾقبقة- 

 وهق ُمـ اجلٛمقع اًمِم٤مّذة , وُمٜمف ىمقًمف (وَمْٕمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(َُمٗم٤مقمؾ)وردت 

َويَمَذاَك ضَمْٕمُٚمُٙمُؿ اعمَِم٤مِيَخ ضُمٜم٦ًَّم  4009

 

ٌَْٞم٤مِن  
سمِِخاَلومِِف َواًمَ٘مّْمُد ُذو شمِ

وهق ُمـ إوص٤مف اعمًتٕمٛمٚم٦م يمثػًما , ومجرت جمرى إؾمامء واؾمتٖمٜم٧م قمـ اعمقصقف  

 .  ووًمٞم٧م اًمٕمقاُمؾ

 

 

 

 

 

 

 ( (180180)مػاظؾ)مػاظؾ

اًمٜم٦ًٌم ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

- -  48- - - -  6-  45 (99)َُمٗمَٕمؾ

- - -  1 6- - - -  21 (28)َُمْٗمِٕمؾ
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- - -  3- -  3- -  14 (20)َُمْٗمَٕمٚمف

- - - -  8- - - - -  (8)َُمْٗمِٕمٚمف

- - - - - - - - -  7 (7)ُُمٗمَٕمؾ

- - - - - - - - -  7 (7)ُِمْٗمَٕم٤مل

- - - - - - - - -  4 (4)وُمْٕمؾ

- - -  3- - - - - -  (3)ُُمَٗمِٕمٚمف

- - - - - - - - -  2 (2)َُمْٗمُٕمقل

- - -  2- - - - - -  (2)وَمْٕمؾ

 - -  48 9 14-  3 6-  100اجلٛمع 

 - اًمٜم٦ًٌم 

: كسبة صققع احلرف 

 6.42:  ادتقشط افعام فؽؾ حرف    (    180     ) يف ادـظقمةمػاظؾظدد ورود 

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 ظدد وروده يف ادـظقمة

 افعدد آؾسايض فؾحرف

   افػعع احلرف ورودظدد 

 : (َمػاظـؾ)افتعؾقؼ افعام ظذ 

. صٞمغ  (10)مجًٕم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ًمـ (ُمٗم٤مقمؾ)وردت - أ 

 , وأىمٚمٝم٤م وروًدا (َُمْٗمَٕمؾ) ُمقوًٕم٤م , ويم٤من أيمثر وروًدا ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمـ(180)وردت ذم - ب 

 . (وَمْٕمؾ)ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمـ

 (71) ُمقوع , وُمـ اعمٕمتّؾ ذم (109)ُمـ اًمّمحٞمح ذم  (ُمٗم٤مقمؾ)وردت صٞمٖم٦م - ضمـ 

.  ُمقوع (100)ُمقوًٕم٤م , ويم٤من أيمثره٤م ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمٚمّمحٞمح اًم٤ًممل , ذم 

 , وًمف ارشم٤ٌمط (ُمٕمٜمك) مجع ًمِـ(ُمٕم٤من) هل (ُمٗم٤مقمؾ)أيمثر إًمٗم٤مظ اًمقاردة مجًٕم٤م قمغم - د 

. سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة 
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 .  يم٤من أيمثر وروًدا ُمـ  اعمٕمتؾ صمؿ اعمٝمٛمقز صمؿ اًم٤ًممل ٟمٔمًرا ًمٚمحروف- هـ 

)َؾَقاِظــؾ - 22  ( (137137)َؾَقاِظــؾ - 

: أبـقة (3)مُجع ظؾقفا 

 78: ؾاِظـؾة – 1

: اإلحصـاء - 

 ىمٕمد (18/1/18)/1

 ـمقف (14/1/14)/2

فمٝمر (13/1/13)/3

 رومض(5/1/5)/4

 دٟمق , صٕمؼ , ٟمّمق , ٟمٕمؿ(3/4/12)/ 5

 ضمرح , ومٙمف , ٟمّم٥م(2/3/6)/ 6

 .   ظمتؿ , ظمٚمد , زُمؾ  , صػ , قمٜمق , همقل , ومتح , ىمقم , ُمدد , ُمٞمد(1/10/10)/ 7

 78 :  اعمجٛمقع 21:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة - 

 (2) , ضمرح  , ومٙمف , ٟمّم٥م (3) , صٕمؼ  , ٟمٕمؿ (5)رومض ,  (13) ,فمٝمر(18) ىمٕمد :افسامل  

  .(1)ظمٚمد  , زُمؾ  , ومتح ,  , ظمتؿ

 . (1)ُمدد, صٗمػ:ادضّعػ 

 .  (1)ُمٞمد , ىمقم , همقل , (14)ـمقف: إجَقف 

 . (1) , قمٜمق (3)دٟمق  , ٟمّمق : افـاؿص 

 :افـاحقة إشؾقبقة- 

 ُمقوًٕم٤م , ويم٤من أيمثر إًمٗم٤مظ اعمجٛمققم٦م قمغم (78) ذم (وم٤مقمٚم٦م) مجًٕم٤م ًمـ(ومقاقمؾ)وردت 

 وذًمؽ عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ,  ُمقوًٕم٤م , و يٚمٞمٝم٤م اًمٓمقائػ واًمٔمقاهر(18) , وردت ذم (ىمقاقِمد),  (ومقاقمؾ)

ذم آؾمؿ  , وهل ُمـ اجلٛمقع اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م , وشم٘مرير ىمقاقمد اإليامن وأؾمف اعمتلم, عمقوقع اًم٘مّمٞمدة

ووردت مجًٕم٤م ًمقصػ  اعم١مٟم٨م اًمٕمــ٤مىمؾ  ذم , واًمّمٗم٦م

:  وُمٜمف ىمقًمف  (قمقاين,  ٟمقاقمؿ,  دواين )

 

.  3/692ذح إؿمٛمقين   ()
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 َوؾَمَٕمْٞم٧َم ضَمْٝمَدَك ذِم َوص٤مِل َٟمقاقِمؿ 5609

 

ؾَم٤مِن ـــوِه ِح ـــــَويَمَقاقِم٥ٍم سمِْٞمِض اًمُقُج  

-: ذم مجع وم٤ميمٝم٦م-وُمٜمٝم٤م ىمقًمف, ووردت ُمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م ذم سم٤مىمل ُم٤م مجع قمغم وم٤مقمٚم٦م 

٥ِم ُُمٜم٤َمُهُؿ  5178 ًْ َووَمَقايِمٌف ؿَمتَّك سمَِح

 

ٌَْٕم٦ًم يَمُٛمَٚم٧ْم ًمِِذي اإلياَمِن  َي٤م ؿَم

 : في قىنه ,  افصقاظؼ: ظؾاًم فؽتاب :ووردت ؾقاظؾ 

 إن شمرد حت٘مٞم٘مٝم٤م هل ذم اًمّمقاقمؼ 1917

 

ٓ ختتٗمل إٓ قمغم اًمٕمٛمٞم٤مِن   

: واشاًم فػرؿة 

  افرواؾض-

هِ  3641  َويَمَذاَك ُِمٜمَْٝم٤مٌج ًَمُف ذِم َردِّ

 

 

ْٞمَٓم٤مِن   واومِِض ؿِمٞمَٕم٦َم اًمِمَّ ىَمْقَل اًمرَّ

 

 

 

 

 . ٓهنؿ ٟمّمٌقا ًمف أي قم٤مدوهزم  عةواًمٜم٤مص٦ٌم وأهؾ اًمٜمّم٥م اعمتديٜمقن سمٌٖمض:افـقاصب -

َي٤م ىمقُم َُم٤م ذٟم٥ُم اًمٜمَّقاِص٥ِم سَمٕمَد ذا  1492

 

٤مِن إمَلْ َيْدَهٙمْؿ   ٓ يَمٌػُم اًمِمَّ

 

 

 

 

: ىمقًمف (دواين)وىمد ظمرج قمـ اًم٘مٞم٤مس ذم قمدم إصم٤ٌمت  اًمتٜمقيـ ذم 

تل اْر  4978 وَمَدقُمقُه َيْدظُمْؾ ضَمٜم٦ََّم اعَم٠مَوى اًمَّ

 

َـّ اًمُ٘مُٓمقَف َدَوايِن  شَمَٗمَٕم٧ْم َوًَمِٙم

   

 

 

 

 57:ؾاظـؾ - 2

: اإلحصـاء - 

 

.   ًمٚمٜم٤مفمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم"هق يمت٤مب اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م   ()

 .  ُمـ هذا اًمٌح٨م27شمؿ اًمتٕمريػ هب٤م ص  ()

شمقوٞمح اعم٘م٤مصد وشمّمحٞمح اًم٘مقاقمد ذم ذح ىمّمٞمدة اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ, ٓسمـ : ويٜمٔمر , (ٟمّم٥م)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  ()

 1/482,قمٞمًك
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 .  ظمرج(9/1/9)/1

 .  طمدث(7/1/7)/2

 .  ًمزم , ىمٓمع(6/2/12)/3

 .  ؿمٝمد(5/1/5)/4

 .  ٟمٔمر , ُمٜمع(3/2/6)/5

 .  ٟم٧ٌم , يمٕم٥م , ومرس , ظمٓمر , صم٘م٥م(2/5/10)/6

.  هجس , هند , ٟمٙمس , حلؼ , حلظ , ىمٚم٥م , ومؽم , ؿمٓم٠م(1/8/8)/7

 57:  اعمجٛمقع 20:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة -

 , صم٘م٥م , (3) , ُمٜمع  , ٟمٔمر(5) , ؿمٝمد (6) , ىمٓمع  , ًمزم (7) , طمدث (9)ظمرج  :اًم٤ًممل 

 .  (1)هجس , هند , ٟمٙمس , حلؼ , حلظ , ىمٚم٥م , ومؽم,  (2)ٟم٧ٌم , يمٕم٥م , ومرس , ظمٓمر

  .(1)ؿمٓم٠م:ادفؿقز افالم

 :افـاحقة إشؾقبقة  - 

 ُمقوًٕم٤م , وورد ت ومقارس , و ٟمقايمس  وومقاشمر (5 7) ذم (وَم٤مقِمؾ)وردت ومقاقمؾ مجًٕم٤م ًمِـ

اعمٙمًقر اًمٕملم وصًٗم٤م عمذيمر قم٤مىمؾ , قمغم  (وَم٤مقِمؾ)وحيٙمؿ اًمٜمحقّيقن سمِمذوذ  مجع ,  وصًٗم٤م ًمٚمٕم٤مىمؾ 

ؾ) وىمٞم٤مؾمف أن جيٛمع قمغم ومقاقمؾ يمِم٤مِهد وؿمقاِهد , ووم٤مِرس وومقارس ٤مل,  وُمٕمَّ ٤ًٌم (ووُمٕمَّ  .   هم٤مًم

يمام ذم شم٤مسمؾ وظم٤مشمؿ  , وٓ يٙمقن  ومٞمف وَمقاقمؾ»:  قمغم ومقارس سم٘مقًمف- وم٤مرس-  مجعو قمٚمؾ ؾمٞمٌقيف

:  وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا , إٓ ذم ومقارس , ومٞمٗمّمٚمقن سمٞمٜمٝمام , ّٕن أصٚمف صٗم٦م وًمف ُم١مٟم٨م : وطم٤مضمز

وًمٞمس ذم أصؾ  , ي٘مع ذم يمالُمٝمؿ إٓ ًمٚمرضم٤مل ّٕن هذا اًمٚمٗمظ ٓ : طمقاضمز:  يمام ىم٤مًمقا , ومقارس

شومقاقمؾ:  ومٚمام مل خي٤مومقا آًمت٤ٌمس ىم٤مًمقا , يمالُمٝمؿ أن يٙمقن إٓ هلؿ
 

  . 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , وٟمقاهد , ذم يمقاقم٥م:  ووردت وم٤مقمؾ وصًٗم٤م ًمٚمٛم١مٟم٨م

 َوؾَمَٕمْٞم٧َم ضَمْٝمَدَك ذِم َوص٤مِل َٟمقاقِمؿ 5609

 

ؾَم٤مِن ـــوِه ِح ـــــَويَمَقاقِم٥ٍم سمِْٞمِض اًمُقُج  

وصًٗم٤م ًمٚمٛمذيمر , وومقاشمر, وومقارس, ُم٤م قمدا ٟمقايمس,  و وردت ُمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م ذم مجٞمع اعمقاوع 

 

.  3/693ذح آؿمٛمقين   ()

.  156-2/155ذح اًمريض قمغم اًمِم٤مومٞم٦م   ()

.  615-3/614اًمٙمت٤مب    ()
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. وٟمقاهد ويمقاقم٥م وصًٗم٤م ًمٚمٛم١مٟم٨م اًمٕم٤مىمؾ,  اًمٕم٤مىمؾ

وُم٤م شمٕمرض ًمف اًمٜم٤مفمؿ  ُمـ ,  عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة,  ويم٤من أيمثر اًمٙمٚمامت وروًدا اخلقارج

. ذيمر ًمٚمٗمرق وُمٕمت٘مداهتؿ

 2:َؾَعـؾة -  3

: اإلحصـاء - 

 .  ُمـ إضمقف , (2)طمقج 

 :افـاحقة إشؾقبقة- 

 ويرى اًمدُم٤مُمٞمٜمل أٟمف  ؾمٛمع ذم ,  (طم٤مضم٦م) اعمٕمتّؾ إضمَقف (وَمَٕمٚم٦م) مجًٕم٤م ًمـ(وَمقاقمؾ)وردت 

: وىمٞمؾ  , واؾمتٖمٜمك قمـ مجع طم٤مضم٦م.  ومٞمجقز أن يٙمقن طمقائ٩م مجًٕم٤م هل٤م,  هذا اعمٗمرد طم٤مئج٦م

 ىمقهلؿ ذم مجع طم٤مضم٦م  , وم٠مُم٤م000ه٤مُم٦م وه٤مم: طم٤مٌج , وشم٘مديره وَمَٕمٚم٦م وومٕمؾ , يمام شم٘مقل مجع احل٤مضم٦م »

وُمٜمف ذم .   ش طمقائ٩م , ومٚمٞمس ُمـ يمالم اًمٕمرب قمغم يمثرشمف قمغم أًمًٜم٦م اعمقًمديـ و ٓ ىمٞم٤مس ًمف:

 :  ىمقًمف

َٝم٤م  4752 َوإًَمْٞمِف َيّْمُٛمُد ذِم احلََقاِئ٩م يُمٚمِّ

 

َُم٤مِن  ِٕ َوإًَمْٞمِف َيْٗمَزُع ـَم٤مًم٥ُِم 

.  طمٞم٨م وًمٞمتٝم٤م اًمٕمقاُمؾ , وهل ُمـ إوص٤مف اعمٜمت٘مٚم٦م إمم آؾمٛمٞم٦م 

 

 

 

 

 (137)ؾقاظـــــؾ

 

 . ُمـ هذا اًمٌح٨م30- 29ؾمٌؼ اًمٕمريػ هب٤م ص   ()

.  4/141ٟم٘ماًل قمـ طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤ٌمن       ()

,   , دار اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦محمٛمد أسمقاًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ: , قمٚمؼ قمٚمٞمف, ٕيب اًمٕم٤ٌمس سمـ يزيد اعمؼمداًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدب   ()

. 213 /1سمػموت 

 اًمٜم٦ًٌمق :لف :ل ٟم٤مىمصأضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز مضعػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 
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 : كسبة صققع احلرف

 4.92:  ادتقشط افعام فؽؾ حرف   (    137     )ظدد ورود ؾقاظؾ يف ادـظقمة

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 ظدد وروده يف ادـظقمة

 افعدد آؾسايض فؾحرف

  افػعع  احلرف ورودظدد 

: (ؾقاظـــــؾ)افتعؾقؼ افعام ظذ - 

صٞمٖمت٤من :  صٞمغ (3) ُمقوع , مجًٕم٤م ًمِـ(137) ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم (وَمَقاقِمؾ)وردت صٞمٖم٦م - أ 

 . (وَمَٕمٚم٦م) , وصٞمٖم٦م ؿم٤مّذة , وهل (وم٤مقمٚم٦م) و (وم٤مقمؾ)ىمٞم٤مؾمٞمت٤من , ومه٤م 

 ُمقاوع , (9) ذم (ظمقارج) هق(وم٤مقمؾ)يم٤من أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا قمغم ومقاقمؾ مجًٕم٤م ًمـ- ب 

. , وهق اًمتحّدث قمـ اًمِٗمَرق وُمذاه٥م يمّؾ ومرىم٦م وهذا يٜم٤مؾم٥م ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة 

 (ٟم٤مهد) ُمقاوع مجًٕم٤م ًمـ(3) وصًٗم٤م ًمٚمٛم١مٟمث٦م ذم (وم٤مقمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(ومقاقمؾ)ووردت - ضمـ 

 . (يم٤مقم٥م)و

, وهذا يٜم٤مؾم٥م  ىم٤مقمدة يٚمٞمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م(وَم٤مقِمٚم٦م)أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا قمغم وَمقاقِمؾ مجًٕم٤م ًمـيم٤مٟم٧م - د 

. ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة وشمٕمّدد اًمٓمقائػ وشمرؾمٞم٦م ىمقاقمد هذا اًمديـ اعمتلم 

صمؿ اعمٝمٛمقز وم٤معمْمٕمػ , يٚمٞمف اًم٤ًممل, يم٤من ًمٚمٛمٕمتؾ اًمّمدارة ذم ٟم٦ًٌم وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م- هـ 

 . وهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمدد احلروف

: ذم ىمقًمف. ذم طم٤مًم٦م اًمرومع (دواين)ظمرج اًمٜم٤مفمؿ قمـ اًم٘مٞم٤مس ذم قمدم إصم٤ٌمت اًمتٜمقيـ ذم - و

تل اْر  4978 وَمَدقُمقُه َيْدظُمْؾ ضَمٜم٦ََّم اعَم٠مَوى اًمَّ

 

َـّ اًمُ٘مُٓمقَف َدَوايِن  شَمَٗمَٕم٧ْم َوًَمِٙم

 

 (78)وم٤مقمٚم٦م

 (57)وم٤مقمؾ

 (2)وَمَٕمٚم٦م

 اجلٛمع 

 اًمٜم٦ًٌم 
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(111)َؾَعـائؾ - 3

   ُؾَعـافةؾعقل ؾعقؾ ُؾعقفة ؾَِعـال ؾِعـافة  َؾعقـؾة افبـاء 

  2 3 3 4 8 11 80ظدد افؽؾامت 

 80:َؾعقـؾة - 

: اإلحصـاء - 

 .   طمؼ(24/1/24)/1     

 ذع (9/1/9)/2

 قمج٥م (7/1/7)/3

 .   ظمٚمؼ(6/1/6)/4

 .   قمزم(4/1/4)/5

 .   سمٍم , يمؼم(3/2/6)/6

 سمده , صٜمع , ـمرق , ومْمح , ومْمؾ , ٟم٘مص (2/6/12)/7

 , وؾمؾ , وؾمط ,  سمًط , ظمص , دّق , ذسمح , هر , قمٔمؿ , يمت٥م, ٟمت٩م(1/12/12)/8

 .   وفمػ , وصػ

 80:  اعمجٛمقع 25:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة 

 , سمده , (3) , سمٍم  , يمؼم(4) , قمزم (6) , ظمٚمؼ (7) , قمج٥م (9)ذع :  افصحقح افسامل

  .(1)ٟمت٩م , يمت٥م , قمٔمؿ , ذسمح , سمًط , (2)ٟم٘مص , ومْمؾ , ومْمح , ـمرق , صٜمع

 . (1) , ظمص , دق , ه (24)طمؼ  : ادضّعػ

 . (1)وؾمط , وؾمؾ  , وصػ , وفمػ :  ادثال

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 ُمقوًٕم٤م , و أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م قمغم (80) ذم (ومٕمٞمٚم٦م) مجًٕم٤م ًمـ(ومٕم٤مئؾ)وردت 

 ُمقوًٕم٤م : عمٜم٤مؾمٌتف عمقوقع اًم٘مّمٞمدة , وهق شم٘مرير طم٘مٞم٘م٦م (24) , وردت ذم (طم٘مٞم٘م٦م)هذا اًمقزن 

 :  وُمـ ذًمؽ ىمقًمف , وطم٘مٞم٘م٦م إًمٗم٤مظ, وطم٘مٞم٘م٦م إؾمامء واًمّمٗم٤مت, اإليامن

وَم٤مًمَٗمْْمُؾ قِمٜمَْد اهللِ ًَمْٞمَس سمُِّمقَرِة اًْمـ  4909

 

أقْماَمِل سَمْؾ سمَِحَ٘م٤مِئِؼ اإلياَمِن  

ووردت ومٕم٤مئؾ يمثػًما ُمـ اًم٤ًممل صمؿ اعمْمٕمػ صمؿ اعمث٤مل , ومل شمرد ُمـ اعمٝمٛمقز , وٓ إضمَقف  

ظمٚمٞم٘م٦م , ذسمٞمح٦م , ذيٕم٦م , صٜمٞمٕم٦م : ـمري٘م٦م : , سمًٞمٓم٦م:   ؿم٤مّذة ذم (ومٕم٤مئؾ)وٓ اًمٜم٤مىمص , ووردت 



 

 

323 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

ىم٤مل  اًمريض قمـ زي٤مدة ,  مجٕم٧م قمغم ومٕم٤مئؾ ٟٓمت٘م٤مهل٤م ًمالؾمٛمٞم٦م  إٓ  أهن٤مٕهّن٤م سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م

 .  شوإيمقًم٦م اًمذسمٞمح٦م,: ذم يمام آؾمٛمٞم٦م, إمم ًمٚمٜم٘مؾ .… "اًمت٤مء ذم سمٕمض إًمٗم٤مظ 

 : 11ؾِعـافة- 2

: اإلحصـاء - 

 .   رؾمؾ(5/1/5)/1

 .   طمٌؾ(3/1/3)/2

 .  وؾمد , قمؿ ,  قمٚمؼ(1/3/3)/3

 11:  اعمجٛمقع 5:  قمدد اعمقاد

:افـاحقة افرصؾقة        

   .(1) , قمٚمؼ (3) , طمٌؾ (5)رؾمؾ  : افسامل

 .  (1)قمؿ  : ادضّعػ

  .(1)وؾمد  : ادثال

 :افـاحقة إشؾقبقة -      

ىم٤مل  ,  ُمقوًٕم٤م , وهل مجع ىمٞم٤مد ذم إؾمامء(11) ذم (ومِٕم٤مًم٦م) مجًٕم٤م ًمـ(ومٕم٤مئؾ)وردت 

وقمامئؿ ,  , ضمٜم٤مئز , ورؾم٤مئؾ , ويمٜم٤مئـ: ىمٚم٧م  (ومٕم٤مئؾ)قمغم -  أي ومِٕم٤مًم٦م–وم٢مذا يمنشمف »:  ؾمٞمٌقيف

 .  ش ضمٜم٤مزة , يمٜم٤مٟم٦م , وقِمامُم٦م , وِرؾم٤مًم٦م:واًمقاطمدة 

, وومَِٕم٤مًم٦م ٟمحق رؾم٤مًم٦م ورؾم٤مئؾ,  وَمَٕم٤مًم٦م ٟمحق ؾمح٤مسم٦م وؾمح٤مئ٥م- ذط ذوات اًمت٤مء :  وىمٞمؾ

- , ووَمُٕمقًم٦م ٟمحق محقًم٦م ومح٤مئؾ, ووَمِٕمٞمٚم٦م ٟمحق صحٞمٗم٦م وصح٤مئػ ٟمحق ذؤاسم٦م وذوائ٥م ووُمَٕم٤مًم٦م

ٓرشم٤ٌمـمٝم٤م   :   ذم اعمٜمٔمقُم٦م أيمثر اجلٛمقع وروًدا(رؾم٤مئؾ)ويم٤مٟم٧م  , ؾمقى ومٕمٞمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م

 ,  ُمـ اًمقىمقع ذم طم٤ٌمئؾ اًمِمٞمٓم٤منواًمتحذير , وسمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م رؾم٤مئؾ اإلظمقان , سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة

 

.  3/694ذح آؿمٛمقين: يٜمٔمر   ()

.  4/282ذح اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

.  3/611اًمٙمت٤مب    ()

.  694 -3/693ذح آؿمٛمقين    ()
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: وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مفمؿ 

ٌُْٚمَداِن واًمـ  3659 َويَمَذا َرؾَم٤مِئُٚمُف إمَم اًم

  

 أـْمَراِف وإْصَح٤مِب ِ واإلظْمَقانِ 

 .  ومجٞمع ُم٤م ورد قمغم هذا اجلٛمع هق ُمـ إوص٤مف اعمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م 

  8: ؾَِعـال- 3

: اإلحصـاء - 

  . ؿمٛمؾ(8/1/8)/ 1

:  افـاحقة إشؾقبقة- 

وهل مجع ًمِِمامل  ُمـ  , ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل ,  ُمقاوع(8) ذم (ومِٕم٤مل) مجًٕم٤م ًمِـ(ومٕم٤مئؾ)وردت 

وُم٤م هٜم٤م  صٗم٤مت ُمٜمت٘مٚم٦م  , وهذا مجع ىمٞم٤مد  ذم إؾمامء , وهق ىمٚمٞمؾ , اعم١مٟم٨م  دون  شم٤مء

: وُمٜمف ىمقًمف  , ًمالؾمٛمٞم٦م

َتُٝمُؿ َووَمْقَق ُرؤوؾِمِٝمؿْ  2930 ُب حَتْ ْ  واًمؽمُّ

 

ـْ أْياَمنِ  اَمِئِؾ صُمؿَّ قَم  َوقَمـ اًمِمَّ

 4:َؾعـقفــــــــة - 4 

: اإلحصـاء - 

  .  ريم٥م(4/1/4)/ 1

 :افـاحقة إشؾقبقة- 

 ُمقاوع مجًٕم٤م ًمَريمقسم٦م , وهل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م ُمـ (4)ذم  (ومٕمقًم٦م) مجًٕم٤م ًمـ(ومٕم٤مئؾ)وردت 

. ويالطمظ أهن٤م صٗم٤مت ُمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م,   ذم إؾمامءاًم٤ًممل , وهق ُمـ اجلٛمقع اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م

 

 :  وُمٜمف ىمقًمف  

ْقا َُمٜم٤َمؾِمَٙمُٝمْؿ َوىَمْد  5238 واًمٜم٤َّمُس ىَمْد ىَمْمَّ

 

ٌَُٝمْؿ إمَم إْوـَم٤منِ   طَمثُّقا َريَم٤مِئ

 3:َؾعـقؾ -  5 

:  اإلحصـاء - 

.  ٟمٗمس (2/1/2)/ 1

 

.  3/693ذح إؿمٛمقين   ()
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. يمٛمـ (1/1/1)/2

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 :  وُمٜمف  ىمقًمف"وهق مجع ٟم٤مدر ,  ُمقاوع ُمـ اًم٤ًممل(3) ذم (ومٕمٞمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(ومٕم٤مئؾ)وردت 

شَم٤مهللِ ًَمْق ؿَم٤مىَمْتَؽ ضَمٜم٤َّمُت اًمٜمَِّٕمٞمـ  5608

  

ٌَْتَٝم٤م سمِٜمََٗم٤مِئِس إصْماِمنِ    ـؿِ ِ ـَمَٚم

 3:َؾُعـقل  - 6 

:اإلحصـاء - 

  .  قمرس(3/1/3)  

:افـاحقة إشؾقبقة -

,   ُمقاوع ُمـ اًم٤ًممل , مجًٕم٤م ًمٕمروس , وهق مجع ىمٞم٤مد(3)وردت ومٕم٤مئؾ مجًٕم٤م ًمَٗمُٕمقل ذم 

احلقر )وقمرائس اجلٜم٤مت , وهذا يٜم٤مؾم٥م ُمقوقع اًم٘مّمٞمدة , وُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ وصػ ًمٚمجٜم٦م

 :  , وُمٜمف ىمقًمف (اًمٕملم

وم٤مؾْمَٛمْع ِصَٗم٤مِت قَمَراِئس اجلَٜم٤َّمِت صُمؿ  5274

 

َؽ َي٤م أظَم٤م اًمِٕمْروَم٤منِ  ًِ  م اظْمؽَمْ ًمِٜمَْٗم

  2: ُؾَعـافة - 7 

: اإلحصـاء - 

.  ذأب (2/1/2)/ 1

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 (وُمٕم٤مًم٦م)وهق مجع ىمٞم٤مد ذم  ,  ذم ُمقوٕملم مجًٕم٤م ًمٚمٛمٝمٛمقز اًمٕملم(وُمٕم٤مًم٦م) مجًٕم٤م ًمـ(ومٕم٤مئؾ)وردت 

: وُمٜمف ىمقًمف , سمؾ هل صٗم٦م ُمٜمت٘مٚم٦م,  وُم٤م هٜم٤م ًمٞمس يمذًمؽ, اؾماًم 

ٜم٤َم 5144 ٤ٌَّمٍس َوُيْرؾِمُؾ َرسمُّ ـُ قَم  ىَم٤مَل اسْم

 

إهْمَّم٤مِن  ِرحًي٤م هَتُزُّ ّ َذَواِئ٥َم 

 111:ؾعائؾ- 

 اًمٜم٦ًٌمق :لف :ل ٟم٤مىمصأضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز مضعػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

 

 694/ 3:ذح إؿمٛمقين  ()

. (ذأب) اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط"اًمذؤاسم٦م   ُمـ يمؾ رء أقماله  ()

    



 

 

326 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 72.07- - - -  4- - -  27 49 (80)ومٕمٞمٚم٦م

 9.90- - - -  1- - -  1 9 (11)ومٕم٤مًم٦م

 7.50- - - - - - - - -  8 (8)ومٕم٤مل

 3.60- - - - - - - - -  4 (4)ومٕمقًم٦م

 2.70- - - - - - - - -  3 (3)ومٕمٞمؾ

 2.70- - - - - - - - -  3 (3)ومٕمقل

 1.80- - - - -  2- - - -  (2)وُمٕم٤مًم٦م

 - - - -  5 2- -  28 76اجلٛمع 

 - - - -  4.50 1,80- -  25.22 68.46اًمٜم٦ًٌم 

 : كسبة صققع احلرف- 

 3.96:             ادتقشط افعام فؽؾ حرف111:ظدد ورود ؾقاظؾ يف ادـظقمة

 (1)ادضعػ (1)ادفؿقز (2)ادعتؾ (24)افسامل كقع افػعؾ

 28 2 5 76 ظدد وروده يف ادـظقمة

 3.96 3.96 7.92 95.04 افعدد آؾسايض فؾحرف

 28 2 2.5 3.16  افػعع  احلرف ورودظدد 

 (ؾعائؾ)افتعؾقؼ افعام ظذ - 

 .   صٞمغ(7)وردت ومٕم٤مئؾ مجًٕم٤م ًمِـ- أ 

 .  (ومٕمٞمٚم٦م)يم٤من أيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م  ًمِـ- ب 

 .  (وُمٕم٤مًم٦م)يم٤من أىمّٚمٝم٤م وروًدا ُم٤م يم٤من مجًٕم٤م ًمـ- ضمـ 

 .   , وهذا ُمـ اًمًامقمل(ُمٗمٕمقًم٦م) سمٛمٕمٜمك (ومٕمٞمٚم٦م)مجًٕم٤م ًمـ (ومٕم٤مئؾ)وردت - د 

 (28) ُمقوًٕم٤م , وُمـ اعمْمٕمػ ذم (72) مجًٕم٤م ًمٚمّمحٞمح اًم٤ًممل ذم (ومٕم٤مئؾ)وردت  - هـ

إضمقف ومل يردُمـ , و ورد ُمـ اعمٝمٛمقز ذم ُمقوٕملم ُمقاوع , (5)ُمقوًٕم٤م , وُمـ اعمٕمتّؾ اعمث٤مل ذم 

 .  وٓ اًمٜم٤مىمص وٓ اًمٚمٗمٞمػ اعمٗمروق وٓ اعم٘مرون

صمؿ اعمٕمتؾ صمؿ اعمٝمقز ,  يٚمٞمف اًم٤ًممل, يم٤من ًمٚمٛمْمٕمػ اًمّمدارة ذم ٟم٦ًٌم وروده ذم اعمٜمٔمقُم٦م- و 
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 .  طم٥ًم احلروف

.  و هل٤م ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة (طم٘مٞم٘م٦م)أيمثره٤م شمٙمراًرا - و 

)مػاظقــؾ - 44  ( (99)مػاظقــؾ - 

 2:  ُمَػعَّـؾ- 1

 :  اإلحصـاء- 

.  ظمٜم٨م (2/1/2) 

:افـاحقة إشؾقبقة    - 

ؾ) مجًٕم٤م ًمـ(ُمٗم٤مقمٞمؾ)  وردت  ويم٤من طم٘مف  أن جيٛمع . ذم ُمقوٕملم , وهق ُمـ اًم٤ًممل (ُُمٗمٕمَّ

,  و أرى أن اًمٞم٤مء ذم خم٤مٟمٞم٨م,  إٓ إن مجٕمف قمغم ُمٗم٤مقمٞمؾ دًٓم٦م اٟمت٘م٤مًمف ًمالؾمٛمٞم٦م,  سم٤مًمقاو واًمٜمقن

 :وُمٜمف ىمقًمف , قمقض ُمـ اًمٜمقن اعمحذووم٦م

قا خَم٤َمٟمِٞم٨َم اًمُقضُمقِد وَماَل إمم اًمـ  3136 ًُ ًَمْٞم

 

َٓ اإِلياَمِن   ـُٙمْٗمَراِن َيٜمَْح٤مُزوا َو

 2:مػعـقل - 2 

: اإلحصـاء - 

.  طمذر , ُمٚمؽ (1/2/2) 

 :افـاحقة إشؾقبقة -  

ذم إؾمامء وُم٤م ذم   ذم ُمقوٕملم ذم اعمٜمٔمقُم٦م , وهقىمٞم٤مد(ُمٗمٕمقل) مجًٕم٤م ًمـ(ُمٗم٤مقمٞمؾ)وردت 

 :  وُمٜمف ىمقًمف , طمٙمٛمٝم٤م

َوهَمَدْت ُُمُٚمقيُمُٝمُؿ مَم٤مًمِٞمًٙم٤م  ْٕٟمّـ  3675

 

ـِ ِ مْحَ ؾمقِل سمِٛمٜم٦َِّم اًمرَّ  ـَّم٤مِر اًمرَّ

 2:ِمْػَعـال  - 3   

: اإلحصـاء - 

.  صٌح , ورث (1/2/2) 

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 اؾمؿ (ُمّم٤ٌمح) ذم ُمقوٕملم مجًٕم٤م ُمـ اًم٤ًممل و اعمث٤مل , وُمٜمف ىمقًمف ذم مجع (ُمٗم٤مقمٞمؾ)  وردت 

: آًم٦م  

تِل  3092 َويَمَذا اًمُٕمُ٘مقُل اعمًَتٜمػَِماُت اًمَّ

 

٤ميِن   سمَّ ومِٞمَٝم٤م َُمَّم٤مسمِٞمُح اهُلَدى اًمرَّ
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: وُمٜمف أيًْم٤م ىمقًمف 

َٛم٧ْم  2613 ًَّ ٤ٌَمِد شَمَ٘م َهِذي َُمقاِري٨ُم اًمِٕم

 

َٛم٦َم اعَمٜم٤َّمِن   ًْ سَملْمَ اًمٓمَّقاِئِػ ىِم

. ُم٤م يقرث سمٛمٕمٜمك ُمقروث: واعمػماث 

 1:ُمْػَعـؾ  - 4

: اإلحصـاء - 

.  ومرد (1/1/1) 

:افـاحقة إشؾقبقة     - 

 ذم ُمقوع واطمد , وهق اؾمؿ ُمٜم٘مقل إمم إؾمٛمٞم٦م (ُُمْٗمٕمؾ أو  ُُمْٗمَٕمٚم٦م) مجًٕم٤م ًمِـ(ُمٗم٤مقمٞمؾ)وردت 

: , ذم ىمقًمف 

ـ  3665 ًْ تِل ذم يُمؾِّ َُم َويَمَذا اعمَٗم٤مِريُد اًمَّ

 

ٌَْٞم٤مِن   ْٗمٌر َواِوُح اًمتِّ ًِ ـ٠مًَم٦ٍم وَم

 1:ُمْػِعـؾ  - 5  

: اإلحصـاء - 

.  ومٚمس (1/1/1) 

:افـاحقة إشؾقبقة  - 

:  ذم ُمقوع واطمد ُمـ اًم٤ًممل , وذًمؽ ذم ىمقًمف (ُُمْٗمِٕمؾ ) مجًٕم٤م ًمِـ(ُمٗم٤مقمٞمؾ)وردت 

 وهل اًمَٖمروُر ُرؤوَس أُمقاِل اعمٗم٤م 5686

 

روا سماَِل أصْمامنِ   ًمِٞمس إمُم ادمَّ

ًمٙمٜمف مجع هذا ,  ٕٟمف اؾمؿ وم٤مقمؾ : يم٤من ُمـ طم٘مف أن جيٛمع سم٤مًمقاو واًمٜمقن, وهق مجع ؿم٤مذ 

  وزي٤مدة اًمٞم٤مء ذم ُمٗم٤مريد وُمٗم٤مًمٞمس ٓ دمقز قمٜمد اًمٌٍميلم وظمّمقه٤م سم٤مًميورة و أضم٤مزه٤م ,اجلٛمع

).اًمٙمقومٞمقن  . وقمد اًمزسمٞمدي ُمٗم٤مًمٞمس اؾمؿ مجع وٟم٘مؾ قمـ اًمزخمنمي أٟمف مجع ُمٗمالس(

 1:  مْػُعـقفة - 6

: اإلحصـاء - 

.   ىمٍم (1/1/1) 

 

 .3/702ذح إؿمٛمقين : يٜمٔمر  ()

 (ومٚمس)شم٤مج اًمٕمروس  ()
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 :افـاحقة إشؾقبقة 

:ذم ىمقًمف ,   ذم ُمقوٍع واطمد , وهل ُمٜمت٘مٚم٦م إمم آؾمٛمٞم٦م(ُمٗمٕمقًم٦م) مجًٕم٤م ًمِـ(ُمٗم٤مقمٞمؾ)وردت 

ـَ ومِٞمَٝم٤م َُمَ٘م٤مِصػٌم  5103 هِب٤َم إسْمَقاُب ُِم

 

ـَ سم٤ِمعُمْرضَم٤مِن   ذَه٥ٍم وُدرٍّ ِزْي

  

اًمٜم٦ًٌم ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

 (2)ُُمٗمٕمَّؾ

 (2)َُمٗمٕمقل

 (2)ُمٗمٕم٤مل

 (1) ُمْػَعؾة/ ُمْػَعؾ

 (1)ُُمٗمِٕمؾ

 (1)ُمٗمٕمقًم٦م

 اجلٛمع 

 :(مػاظقؾ)افتعؾقؼ افعام ظذ - 

 ُمقاوع , (8) ُمقاوع , ُمـ اًم٤ًممل ذم (9) صٞمغ ىمٞم٤مؾمٞم٦م  ذم (6)مجًٕم٤م ًمـ (ُمٗم٤مقمٞمؾ)      وردت 

. وُمـ  اعمث٤مل ذم ُمقوع 

)َأؾاِظقـؾ -55  ( (66)َأؾاِظقـؾ -

: مجع قمٚمٞمٝم٤م

 6 :أؾعقفة

: اإلحصـاء - 

 .  ُمـ اًمٜم٤مىمص ,  ُمٜمك(6/1/6) 

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 , (ُأُمٜمّٞم٦م)ُمقاوع ذم اعمٜمٔمقُم٦م , ووردت مجًٕم٤م ًمِـ (6) ذم (أومٕمقًم٦م) مجًٕم٤م ًمـ(أوم٤مقمٞمؾ)وردت 

 

.  (ىمٍم) ًم٤ًمن اًمٕمرب" دار واؾمٕم٦م حمّمٜم٦م احلٞمٓم٤من ومٙمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم طمٞم٤مهل٤م ُم٘مّمقرة ومجٕمٝم٤م ُم٘م٤مس و ُم٘م٤مصػم" ()
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: وُمٜمف ىمقًمف , ُمقاوع (5)وىمد طمذوم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٞم٤مء  ذم 

ـْ َٟم٤مهَل٤َم 5808 تِل َُم َيَتَؽ اًمَّ َٓ  َوَرُوْقا ِو

 

 َٟم٤مَل إَُم٤مَن وٟم٤مَل يُمّؾ أَُم٤منِ 

: وذم ُمقوع ُمثٌت٦م اًمٞم٤مء يمام ذم ىمقًمف   

  ـَم٤مَب ُِمٜمَْٝم٤م ِذيمُرَه٤مأْو يَم٤مَُٕم٤ميِن  5685

 

 سم٤ِمًمَ٘مْقِل واؾمتِْحَْم٤مِرَه٤م سمَجٜم٤َمنِ 

 . وهل ُمٜمت٘مٚم٦م ُمـ اًمقصٗمٞم٦م إمم آؾمٛمٞم٦م , طمٞم٨م ضمرت جمرى إؾمامء ووًمٞم٧م اًمٕمقاُمؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)أؾاِظــؾ  - 66 ((66)أؾاِظــؾ  - 

: بـاءان:مجع ظؾقفا

 5:َأْؾعـؾ  

: اإلحصـاء - 

.  رذل , ومْمؾ (2/2/4)/ 1

.  يمؼم (1/1/1)/ 2

 5:  اعمجٛمقع 3:  قمدد اعمقاد

 

.  , يمام مجع ُمٗمت٤مح قمغم ُمٗم٤مشمح وُمٗم٤مشمٞمح, ومٝمق مجع قمغم وزن أوم٤مقمؾ قمٜمد إظمٗمش أ ي أُم٤مين ـ  سم٤مًمتخٗمٞمػىمد ضم٤مء    ()

, وم٠مدهمٛم٧م اًمقاو ذم اًمٞم٤مء وم٤مٟمٙمنت اًمٜمقن ُمـ أضمؾ اًمٞم٤مء ومّم٤مرت إُم٤مين مجع أُمٜمٞم٦م , وأصٚمٝم٤م أُمٜمقي٦م قمغم وزن أومٕمقًم٦م   ()

.  أُمٜمٞم٦م
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:افـاحقة إشؾقبقة -  

 عم٤م »:   ىم٤مل اًمريض ُمٕمٚمال  جلٛمٕمف قمغم أوم٤مقمؾ ,  ُمقاوع(5) ذم (أوْمٕمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(أوم٤مقمؾ)وردت 

وُمـ ذًمؽ  , ومجٞمٕمٝم٤م ُمـ اًم٤ًممل , شضم٤مز أن شمٖمػم سمٕمض شمّم٤مريٗمف,  اٟمٛمحك ُمٜمف ُمٕمٜمك اًمتٗمْمٞمؾ

: ىمقًمف 

َٝم٤م  4417 ى أوَم٤مِوَٚمُٝمْؿ طَمَٞم٤مَرى يُمٚمَّ وَمؽَمَ

 

ذِم اًمتِّٞمِف َيْ٘مَرُع َٟم٤مضِمَذ اًمٜمَّْدَُم٤مِن  

 1:َؾِعقـؾ - 2 

: اإلحصـاء - 

.  ىمرب (1/1/1) 

:افـاحقة إشؾقبقة - 

: وذًمؽ ذم ىمقًمف  ,  ذم ُمقوع واطمد ذم اعمٜمٔمقُم٦م ,وهق ؾمامقمل(وَمِٕمٞمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(أوَم٤مقِمؾ)وردت 

٤مِن ُيْٕمَرُض ؾَمْٕمُٞمُف  2937 ًَ وَمَٕمغَم أيِب اإِلْٟم

 

َوقَمغَم أىَم٤مِرسمِف َُمَع اإلظْمقاِن   

 (  ( 55))َؾَعــافَِؾة َؾَعــافَِؾة   --77 

: مجع قمٚمٞمٝم٤م

 3:َؾْقعـؾقل - 1

: اإلحصـاء - 

.  ومٚمًػ (3/1/3) 

:افـاحقة إشؾقبقة -  

 ُمقاوع مجًٕم٤م ًمٗمٞمٚمًقف ,وزيدت اًمت٤مء ذم مجٕمف (3) ذم (ومٞمٕمٚمقل) مجًٕم٤م ًمـ(وَمَٕم٤مًمِٚم٦م)وردت 

: وُمٜمف ىمقًمف وقمقًو٤م قمـ طمرف اعمد اعمحذوف,  دًٓم٦م قمغم شمٕمري٥م اعمٗمرد

َويَمَذاَك شَمْقطِمٞمُد اًمَٗمالؾِمَٗم٦ِمإمَم  3653

 

شَمْقطِمٞمُدُهْؿ ُهَق هَم٤مَي٦ُم اًمُٙمْٗمَراِن   

 1:ؾِْعـؾقؾ - 2  

: اإلحصـاء - 

 

.  1/120ذح اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م   ()

.  285-4/284ذح اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمريض: يٜمٔمر   ()
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.  زٟمدق(1/1/1) 

:افـاحقة إشؾقبقة  - 

زٟم٤مدىم٦م مجع زٟمديؼ سمٙمن اًمزاي وم٤مرد  ذم ُمقوع واطمد (ومِٕمٚمٞمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(ومٕم٤مًمِٚم٦م)وردت 

ىمقهلؿ َزٟم٤مدىم٦ٌم وَزٟم٤مديُؼ ووَمرازٌٟم٦ٌم  » ىم٤مل ؾمٞمٌقيف. ديؼا واهل٤مء ذم زٟم٤مدىم٦م سمدل ُمـ ي٤مء زن, ُمٕمرب

وقا اهل٤مءَ  ـُ طمذومقا اًمٞم٤مء وقمقَّ : ,وُمٜمف ىمقًمف  شووَمرازي

٤ٌَمِد مَجِٞمُٕمُٝمْؿ  3932 هِذي َزَٟم٤مدىَم٦ُم اًمِٕم

 

َوُُمـــــَّمٜمََّٗم٤مهُتُُؿ سمُِٙمؾِّ َُمَٙم٤مِن   

 1:َؾْعـؾقل  - 3 

: اإلحصـاء - 

.  صٕمٗمؼ (1/1/1)

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 وومٞمف رد "  (صٕمٗمؼ) ذم اعمٜمٔمقُم٦م مجٕم٤م ًمَٗمْٕمٚمقل ذم ُمقوٍع واطمٍد ُمـ اًمرسم٤مقمل (وَمَٕم٤مًمِٚم٦م)وردت 

   .   "(وَمْٕمٚمقل)قمغم اسمـ وم٤مرس اًمذي يرى أٟمف ًمٞمس ذم يمالم اًمٕمرب 

َٕم٤مومَِ٘م٦مَ  5773 إٓ اًمّمَّ
 

ُٗمقا  ـَ شَمَٙمٚمَّ اًمِذي

 

أْن َيْتَجُروا ومِٞمٜم٤َم سماَِل أصْماَمِن   

 (5)وَمَٕم٤مًمِٚم٦م -  

اًمٜم٦ًٌم ق :لف :لٟم٤مىمص أضمقف ُمث٤مل ُمٝمٛمقز ُمْمٕمػ ؾم٤ممل اًمٌٜم٤مء 

% 60- - - - - - - - -  3 (3)ومٞمٕمٚمقل

% 20- - - - - - - - -  1 (1)ومٕمٚمٞمؾ

% 20- - - - - - - - -  1 (1)ومٕمٚمقل

 

ْٟمِديُؼ ؿمديد اًمٌخؾ»   () ْٟمِديُؼ اًم٘م٤مئؾ سمٌ٘م٤مء اًمدهر,  ًمزِّ .  (زٟمدق), وشم٤مج اًمٕمروس(زٟمدق)ًم٤ًمن اًمٕمرب. شوىمٞمؾ أيْم٤م اًمزِّ

.  1/25اًمٙمت٤مب    ()

, , ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريباًمًٞمد أمحد ص٘مر: , حت٘مٞمؼ, ٓيب احلًلم  أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤ماًمّم٤مطمٌل   ()

.  380ص

, وم٢مذا اؿمؽمى اًمت٤مضمر ؿمٞمًئ٤م دظمٚمقا ُمٕمف , وٓ ٟم٘مد قمٜمدهؿىمقم يِمٝمدون اًمًقق وًمٞم٧ًم قمٜمدهؿ رؤوس أُمقال: اًمّمٕم٤موم٘م٦م   ()

.  (صٕمٗمؼ)اًمٚم٤ًمن . ومٞمف



 

 

333 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 - - - - - - - - -  5اجلٛمع 

 : افتعؾقؼ افعام ظذ َؾَعافِؾة- 

 .صٞمغ (3)وردت وَمَٕم٤مًمِٚم٦م مجٕم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ًمـ- أ 

 0 (ومٞمٚمًقف)يم٤من أيمثر إًمٗم٤مظ مجٕم٤م قمغم وَمَٕم٤مًمِٚم٦م - ب 

أو قمقًو٤م قمـ اًمٞم٤مء ,  زي٤مدة اًمت٤مء ومٞمام ضم٤مء مجًٕم٤م ًمٗمٞمٚمًقف وزٟمديؼ  قمالُم٦م شمٕمريٌٝمام- ضمـ 

 .اعمحذووم٦م

 ( (33))َؾَعــافؾ - َؾَعــافؾ - 88

: مجع قمٚمٞمٝم٤م

 3:ُؾعـُْؾؾ 

: اإلحصـاء - 

.  زظمرف (3/1/3)    

:افـاحقة إشؾقبقة - 

 ُمقاوع ُمـ اًمرسم٤مقمل  اًم٤ًممل  وهق مجع ىمٞم٤مد (3) ذم (ومٕمٚمؾ) مجًٕم٤م ًمـ(وَمَٕم٤مًمؾ)          وردت   

: وُمٜمف ىمقًمف  , " ومُٞمجٛمع قمٚمٞمف يمؾ ُم٤م زادت أصقًمف قمغم صمالصم٦م"

ـْ اهُلَدى  3822 َهَذا ضَمَزاُء اعُمْٕمِرِولَم قَم

 

ِولَم َزظَم٤مِرَف اهلََذَي٤مِن   ُُمَتٕمقِّ

وومٞمف ُمٕمٜمك  , طمٞم٨م وًمٞمتف اًمٕمقاُمؾ ,  ضم٤مء ُمٜمت٘ماًل إمم آؾمٛمٞم٦م (زظمرف) مجـــًٕم٤م ًمـ(زظم٤مرف) و 

    .  اًمقصػ

 ( (22  ))  َؾَعــاَػ - َؾَعــاَػ - 99

: مجع قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مءان

 1:  َؾْعـالن- 1

: اإلحصـاء - 

.  طمػم (1/1/1) 

 

.  3/698ذح إؿمٛمقين   ()

 (زظمرف) ًم٤ًمن اًمٕمرب"اًمزظمرف اًمذه٥م هذا إصؾ صمؿ ؾمٛمل يمؾ زيٜم٦م زظمروم٤م صمؿ ؿمٌف يمؾ ممقه ُمزور سمف"   ()
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: افـاحقة إشؾقبقة     -  : افـاحقة إشؾقبقة     - 

 :  وذًمؽ ذم ىمقًمف ,  ذم ُمقوٍع واطمد(وَمْٕمالن) مجًٕم٤م ًمـ(وَمَٕم٤ممم)وردت 

َٝم٤م  4417 ى أوَم٤مِوَٚمُٝمْؿ طَمَٞم٤مَرى يُمٚمَّ وَمؽَمَ

 

ذِم اًمتِّٞمِف َيْ٘مَرُع َٟم٤مضِمَذ اًمٜمَّْدَُم٤مِن  

 وم٢مٟمف يٙمن قمغم ومِٕم٤مٍل سمحذف اًمزي٤مدة ,وَمْٕمالن إذا يم٤من صٗم٦م ويم٤مٟم٧م ًمف ومٕمغم»وهق ؾمامقمل ومـ 

,  , وقمٓمِم٤من , وقمج٤مٌل  , وذًمؽ قمجالن , وأًمػ رسم٤مٍب  اًمتل ذم آظمره يمام طمذوم٧م أًمػ إٟم٤مٍث 

, وىمد يٙمن   ويمذًمؽ ُم١مٟمثف واوم٘مف يمام واومؼ ومٕمٞمٌؾ ومٕمٞمٚم٦ًم ذم ومٕم٤ملٍ , , وهمراٌث  , وهمرصم٤من وقمٓم٤مٌش 

  ش, وذًمؽ ؾمٙمران وؾمٙم٤مرى وطمػمان وطمٞم٤مرى , وومِٕم٤مٌل ومٞمف أيمثر ُمـ وَمٕم٤ممَم  قمغم وَمٕم٤ممَم 

 1:ؾاظؾة- 2

: اإلحصاء

. زوى (1/1/1)

: افـاحقة إشؾقبقة     -  : افـاحقة إشؾقبقة     - 

 وهق مجع ىمٞم٤مد ذم ُمٕمتؾ  ,ذم ُمقوٍع واطمدٍ ,   اعمٕمتؾ اًمٕملم واًمالم (وم٤مقمٚم٦م)مجًٕم٤م ًمـ (وَمَٕم٤ممم)وردت 

 :  وذًمؽ ذم ىمقًمف,اًمٕملم واًمالم 

ِـّ ــــكُ  وِّ ذِم ــــــًٓ ـُمقهُل٤َم ذِم اًم٩َم ــؾِمتُّقَن ُِمل 5101  ؾْمَقانِ ـــــــلٍّ اًمَزواي٤م أمْجَُؾ اًم

  

 

 

مجقع اًم٘مٚم٦م 

 

  قمدد وروده اًمٌٜم٤مء 

 

 

 

 

 

    1680:اعمجٛمقع

 :اعمتقؾمط

 450أومٕم٤مل  450أومٕم٤مل 

 180َُمٗم٤مقمؾ  45أوْمٕمٚم٦م 

 148ومِٕم٤مل  1ومِْٕمٚم٦م 

 138وُمٕمقل  1أوْمُٕمؾ 

 137ومقاقمؾ  148ومِٕم٤مل  

 

.  3/645اًمٙمت٤مب   ()
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مجقع اًمٙمثرة 

 111وَمٕم٤مئؾ  138وُمٕمقل 

 87وُمْٕمالن  87وُمْٕمالن 

 66وُمَٕمالء  66وُمَٕمالء 

 64وُمْٕمؾ  64وُمْٕمؾ 

 49وُمُٕمؾ  49وُمُٕمؾ 

 49ومْٕمالن  49ومْٕمالن 

٤مل   45أوْمٕمٚم٦م  44وُمٕمَّ

٤مل  27وُمَٕمؾ   44وُمٕمَّ

 27وُمَٕمؾ  22وُمَٕمٚم٦م 

 22وُمَٕمٚم٦م  15ومَِٕمؾ 

 15ومَِٕمؾ  7أوْمِٕمالء 

 9ُمٗم٤مقمٞمؾ  5وَمْٕمغَم 

 7أوْمِٕمالء  3وَمَٕمَٚم٦م 

ُمٜمتٝمك اجلٛمقع 

 

51 %

 6أوم٤مقمٞمؾ  180َُمٗم٤مقمؾ 

 6أوم٤مقِمؾ  137ومقاقمؾ 

 5وَمْٕمغَم  111وَمٕم٤مئؾ 

 5وَمَٕم٤مًمِٚم٦م  9ُمٗم٤مقمٞمؾ 

 3وَمَٕمَٚم٦م  6أوم٤مقمٞمؾ 

 3وَمَٕم٤مًمِؾ  6أوم٤مقِمؾ 

 1ومِْٕمٚم٦م  5وَمَٕم٤مًمِٚم٦م 

 1أوْمُٕمؾ  3وَمَٕم٤مًمِؾ 

 2وَمَٕم٤ممَم  2وَمَٕم٤ممَم 

: افتعؾقؼ افعام ظذ مجقع ادشتؼات- 

 .62.22صٞمٖم٦م سمٛمتقؾمط سمٚمغ (27)قمغم,  ُمقوع (1680)وردت اجلٛمقع ذم .1
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ويم٤من ,  124.25سمٛمتقؾمط سمٚمغ , أسمٜمٞم٦م (4)قمغمُمقوع  (497) ذم وردت مجقع اًم٘مٚم٦م  .2

 , ةـوومِْٕمؾ, أوْمِٕمٚم٦م: يـوه, حت٧م اعمتقؾمط (3)و, الــوهق أومع,  سمٜم٤مء واطمد ومقق اعمتقؾمط

. و أوْمُٕمؾ

ويم٤مٟم٧م ,  51.71,  وسمٚمغ اعمتقؾمط,  سمٜم٤مءً  (14)قمغم,  (724) ذمووردت مجقع اًمٙمثرة  .3

حت٧م  (9)  و ,وُمْٕمؾ,  ووُمَٕمالء,  وُمْٕمالن,  وُمٕمقل,  ومِٕم٤مل- أسمٜمٞم٦م ومقق اعمتقؾمط (5)

٤مل,  ومِٕمالن,  وُمُٕمؾ- اعمتقؾمط  .و وَمَٕمٚم٦م, وَمْٕمغم,  أوْمٕمالء,  وومَِٕمؾ,  وُمَٕمٚم٦م,  وُمَٕمؾ,  ووُمٕمَّ

,  %51سمٛمتقؾمط سمٚمغ ,  صٞمغ (9)قمغم, ُمقوع (459)ذم وردت صٞمغ ُمٜمتٝمك اجلٛمقع  .4

أسمٜمٞم٦م حت٧م  (6) و,ومٕم٤مئؾ, ومقاقمؾ,  ُمٗم٤مقمؾ: يوه, ومقق اعمتقؾمطأسمٜمٞم٦م  (3)ت ويم٤من

 .و وَمَٕم٤ممم, و وَمَٕم٤مًمِؾ, وَمَٕم٤مًمٚم٦م,  أوم٤مقمؾ,  أوم٤مقمٞمؾ, َُمٗم٤مقمٞمؾ: وهل, اعمتقؾمط

 (50)طمٞم٨م ورد يمؾ ُمٜمٝمام  ذم ,  (ٟمّمقص)و (قم٤ٌمد)أيمثر اجلٛمقع وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م .5

. وهلام ارشم٤ٌمط سمٛمقوقع اًم٘مّمٞمدة,  ُمقوًٕم٤م

 .  مم٤م يدل قمغم ىمٞم٤مؾمٞم٦م هذا اجلٛمع,  اًمّمحٞمح جمٛمققًم٤م قمغم أومٕم٤مل (وَمْٕمؾ)يمثرة ورود  .6

 .  يم٤من أيمثر مجقع اًمتٙمًػم ُمـ اًمّمحٞمح اًم٤ًممل .7

ورسمام شمٙمقن صٗم٤مت  صػمه٤م آؾمتٕمامل أؾمامء , , ُم٤م مُجِع مجع شمٙمًػم ومٗمٞمف ُمٕمٜمك اًمقصػ .8

 . أو هل صٗم٤مت

يمُٛمْٗمِٚمس ومٝمق اؾمؿ ,  ومٝمق قمالُم٦م اًمٜم٘مؾ ًمالؾمٛمٞم٦م,  ُم٤م يم٤من طم٘مف اًمتّمحٞمح ومجع ُمٙمًنا .9

 .ًمٙمٜمف مُجع مجع شمٙمًػم ذم اعمٜمٔمقُم٦م ,  يم٤من طم٘مف اًمتّمحٞمح,  وم٤مقمؾ

إٓ أٟمف  اؾمتٕمٛمؾ سمٕمض اجلٛمقع مل يرد , اًمتزم اًمٜم٤مفمؿ ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م ذم مجقع اًمتٙمًػم  .10

 . اؾمتٕمامهل٤م ومٞمف

, وًمٙمـ اًمٜم٤مفمؿ اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م مجًٕم٤م ًمٚمجٝم٦م اًمٞمٛملم.مجع يٛملم سمٛمٕمٜمك اًم٘مًؿ  اًمٚمٖم٦م  ذموم٘مد ورد: أيامن   

: وذًمؽ ذم ىمقًمف,  أو اًمٞمد اًمٞمٛملم

وَمتَِّْم٧ُم وَمقَق َوحَت٧َم صُمؿَّ أَُم٤مَُمٜم٤َم  354

 

٤مِر َُمْع أْياَمِن   ًَ َوَوَراَء صُمؿَّ َي

ًمٞم٤مء ُمـ اأو هل شمٕمقيض , ومرداهت٤ممشمٕمري٥م قمغم زي٤مدة اًمت٤مء ذم سمٕمض اجلٛمقع دًٓم٦م  .11 

 . اعمحذووم٦م ُمـ ُمٗمرداهت٤م

ٟم٤مشم٩م قمـ اًمًٌط ذم إؾمامء ,    زي٤مدة  اًمٞم٤مء ذم سمٕمض اجلٛمقع يمٛمٗم٤مًمٞمس و خم٤مٟمٞم٨م .12
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وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اسمـ وم٤مرس وؾمامه ,  اعمتقًمد قمـ إؿم٤ٌمع طمريم٦م  اًمٙمن ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ

 .   اًمًٌط

و ًمٞم٧ًم ,  ُم٤م اؿمؽمط ومٞمف آؾمٛمٞم٦م ذم مجقع اًمتٙمًػم صٗم٤مت صػمه٤م آؾمتٕمامل أؾمامء .13

 . وٓ صٗم٤مت حمْم٦م أؾمامء حمْم٦م

14.  ًٓ مهًزا وشمْمٕمٞمًٗم٤م , يٌ٘مك اًمرسمط سملم صٞمٖم٦م اعمٗمرد واجلٛمع وٟمقع اًمٙمٚمٛم٦م صح٦ًم و إقمال

أو قمدم سمٕمض ذم طم٤مضم٦م إمم دراؾم٦م وشمٗمًػم ,وىمٚم٦م أو ٟمدرة , وزي٤مدة سمٕمض إٟمقاع

 .ًمٚمقىمقف قمغم سمٕمض أهار اًمٕمرسمٞم٦م

حتت٤مج اعم٘م٤ميٞمس اًمتل ووٕمٝم٤م اًمٍمومٞمقن ٕسمٜمٞم٦م اجلٛمع وآطم٤مده٤م وذوـمٝم٤م إمم ُمراضمٕم٦م  .15

 .وحترير ًمٌٞم٤من ُمدى اـمراد ذًمؽ وختٚمٗمف

وووع وقاسمط سمٜم٤مء قمغم , حيت٤مج آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمّمٗم٦م إمم آؾمؿ واًمٕمٙمس إمم اؾمت٘مراء .16

 .ذًمؽ
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:بعد رحؾة اإلحصاء يظفر أن  

  () : :  أـثر ادقاد ـؾامتأـثر ادقاد ـؾامت- - 11

وشمٗم٤موت  قمدد ,  ُم٤مدة (  876   )وردت اعمِمت٘م٤مت اًمٍمومٞم٦م و اًمٚمٖمقي٦م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ُمـ 

. وُمـ هذه اعمقاد, ومٝمٜم٤مك أًمٗم٤مظ يمثرت يمثرة سم٤مًمٖم٦م ذم اعمٜمٔمقُم٦م,  اًمٙمٚمامت اًمقاردة ومٞمٝم٤م

 ((710710) ) أففأفف--11

 .ُمقوع ُمـ ُم٤مدة واطمدة(710 )وردت  ذم

.وهذا يتٜم٤مؾم٥م وُمقوقع اًم٘مّمٞمدة, (أًمف  )  ذم:   صػة مشبفة أومـتؼؾة:   صػة مشبفة أومـتؼؾة

 ((336336)رب )رب --22

: يمٚمٛم٦م: طمٞم٨م وردت (336)     ورد ُمٜمٝم٤م 

.  ُمقاوع(3)ورسم٦م ذم ,  ُمقوع ( 298  )ذم: رب:صػة مشبفة أو مـتؼؾة:صػة مشبفة أو مـتؼؾة -أ 

.(27 )ذم (رسم٤مين)افـسبةافـسبة 

 .ذم ُمقوع: وُمرسمقسم٦م,  ذم ُمقوع: ُمرسمقب :اشؿ  مػعقل :اشؿ  مػعقل  

 ( .رب)وأيمثره٤م وروًدا ,  ُمقاوع (6)ذم   (أرسم٤مب): اجلؿع: اجلؿع 

)رحؿ - 33 ((330330)رحؿ - 

: وهل, ُمقوع (330 )وردت ذم

.ذم ُمقوع (راطمؿ:اشؿ ؾاظؾ:اشؿ ؾاظؾ 

(229)ذم (اًمرمحـ)وَمْٕمالن :صػة مشبفة أو مـتؼؾة:صػة مشبفة أو مـتؼؾة 

 .وهل ُمـ أيمثر إًمٗم٤مظ ذيمًرا ذم آظمر إسمٞم٤مت :عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م  عمقوقع اًم٘مّمٞمدة و ىم٤مومٞمتٝم٤م اًمٜمقٟمٞم٦م

)ؿقل- ((302302)ؿقل-

  .ُمقوع (302)وردت ذم 

  .ُمقوًٕم٤م (27)ذم (ىم٤مئؾ) :اشؿ ؾاظؾ:اشؿ ؾاظؾ  --أأ  

 

 467-456ُمـ ص (4) يٜمٔمر ضمدول  ()
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. ُمقوع (253)ذم (ىمقل) ذم:صػة مشبفة أو مـتؼؾة:صػة مشبفة أو مـتؼؾة -ب 

  ُمقوًٕم٤م (22)ذم أىمقال ذم:   مجع تؽسر:   مجع تؽسر  --جج  

):حؼؼ-55  ( (255255):حؼؼ-

:ذم مخ٦ًم ُمٕم٤من وفمٞمٗمٞم٦م:سمٜم٤مءً  (12)قمغم , ُمقوع (255)ورد ُمٜمٝم٤م 

ؾ,  ُمقاوع (7 )ذم:  ُُمَٗمٕمِّؾ:اشؿ افػاظؾ ظذ:اشؿ افػاظؾ ظذ   .ُمقاوع (3) ذم: ُُمَتَٗمٕمِّ

ؾ ذم ُمقوع:اشؿ ادػعقل :اشؿ ادػعقل   ٚم٦م, َُمٗمٕمَّ ؾ,  ذم ُمقوع: ُُمٗمٕمَّ  .ذم ُمقوع:ُمتٗمٕمَّ

:اشؿ افتػضقؾ-  ج   .ُمقاوع (9)أومٕمؾ ذم :اشؿ افتػضقؾ-  ج 

:افصػات ادشبفة وادـتؼؾة- د   ذم  وومٕمٞمٚم٦م,  ذم ُمقوع: وومٕمٞمؾ,  ُمقوع (102)ذم: وَمْٕمؾ:افصػات ادشبفة وادـتؼؾة- د

 .ُمقاوع (7)ذم: وومٕمالين, ُمقوًٕم٤م(69(

,  ومٕم٤مئؾ مجًٕم٤م ًمٗمٕمٞمٚم٦م,  ُمقاوع(3)ذم طم٘مقق مجًٕم٤م حلؼ ذم ,  وُمُٕمقل مجًٕم٤م ًمَٗمْٕمؾ : اجلؿع : اجلؿع -هـ-هـ

 . ُمقوًٕم٤م (24)ذم طم٘م٤مئؼ مجًٕم٤م حل٘مٞم٘م٦م ذم 

): رشؾ-    ((229229): رشؾ- 

  :ُمقوع (229)وردت ُمٜمٝم٤م

 . ُمرؾِمؾ ذم ُمقوٕملم:اشؿ افػاظؾ :اشؿ افػاظؾ  

 . ُمقاوع(7)وُمرؾَمؾ ذم :اشؿ ادػعقل:اشؿ ادػعقل 

 . ُمقوع(178)ذمرؾمقل:افصػة ادشبفة وادـتؼؾة:افصػة ادشبفة وادـتؼؾة 

 رؾمؾ مجًٕم٤م ذم( ومٕمقل)مجًٕم٤م ًمِـ (وُمُٕمؾ)و,  ُمقاوع (5)رؾم٤مئؾ مجع رؾم٤مًم٦م ذم:اجلؿقع:اجلؿقع 

 .(اًمرؾمقل )وأيمثره٤م وروًدا هلذه اعم٤مدة .اُمقوعً  (37) ًمرؾمقل ذم

ظبد- ظبد- 77

 . ُمقوع ( 179)وردت ُمٜمٝم٤م

.    ُمقوًٕم٤م (29)قم٤مسمد ذم:اشؿ افػاظؾ:اشؿ افػاظؾ -أ 

.وُمٕمٌقدة ذم ُمقوع,  ُمقوًٕم٤م (22 )ُمٕمٌقد ذم اشؿ ادػعقلاشؿ ادػعقل 

.ُمقوًٕم٤م (74)قمٌد ذم:افصػات ادشبفة وادـتؼؾةافصػات ادشبفة وادـتؼؾة 

 مجًٕم٤م (وُمْٕمالن)ُمقوًٕم٤م و وردت  (50)قم٤ٌمد مجٕم٤م ًمٕمٌد ذم , مجٕم٤م ًمَٗمْٕمـؾ:ومَِٕمـ٤مل:اجلؿقع:اجلؿقع -د 



 

 

340 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 .ذم قم٤ٌمد مجع قم٤مسمد ذم ُمقوع,  ذم ُمقوٕملم و وُمّٕم٤مل مجع وم٤مقمؾ (وَمْٕمؾ)ًمـ

  .(قمٌد ) وأيمثر إًمٗم٤مظ وروًدا ُمـ هذه  اعم٤مدة

 ( (168168)خؾؼ )خؾؼ   --88

 .ُمقوع (168)وردت ُمٜمٝم٤م

:اشؿ افػاظؾ- أ  .ظم٤مًم٘م٦م ذم ُمقوع, ُمقوًٕم٤م (32)ورد ظم٤مًمؼ ذم :اشؿ افػاظؾ- أ

:اشؿ ادػعقل- ب  .ُمقاوع (3)خمٚمقىم٦م ذم,  ُمقوًٕم٤م (35)ذم : خمٚمقق:اشؿ ادػعقل- ب

:صقغ ادبافغة- جـ   .ذم ُمقوع: وظَمالَّىم٦م,  ُمقوًٕم٤م (13)ذم: ظَمالَّق:صقغ ادبافغة- جـ 

افصػات ادشبفة وادـتؼؾة- د  .ُمقاوع (6)ذم : وظمٚمٞم٘م٦م, ُمقوًٕم٤م (70)ذم: ذم ظمٚمؼافصػات ادشبفة وادـتؼؾة- د

:اجلؿقع- هـ  ذم ()ذم ظمٚم٘م٤من مجًٕم٤م خلٚمؼ,   ُمقاوع (6)وردت ظمالئؼ مجٕم٤م خلٚمٞم٘م٦م ذم:اجلؿقع- هـ 

. وأيمثره٤م وروًدا ظَمْٚمؼ. ُمقوع واطمد

)أكس - 99   ((152152)أكس - 

. ُمقوع( 152)وردت هذه اعم٤مدة ذم

.ُم١مٟمس ذم ُمقوع:اشؿ ؾاظؾ:اشؿ ؾاظؾ 

. ُمقاوع (3)وإٟمس ذم ,  ُمقوع (148)إٟم٤ًمن ذم:صػة مشبفة أو مـتؼؾة:صػة مشبفة أو مـتؼؾة 

 (إٟم٤ًمن)وأيمثره٤م وروًدا 

)كص - 1010  ( (113113)كص - 

 :إذ ورد ُمٜمف ,  ُمقوع(113)    وردت ذم

.وُمٜمّمقص٦م ذم ُمقوع,  ُمقاوع(3)ُمٜمّمقص ذم:اشؿ ادػعقل:اشؿ ادػعقل 

.ُمقوًٕم٤م(59)ٟمص ذم:صػات مشبفة أومـتؼؾة:صػات مشبفة أومـتؼؾة 

:اجلؿقع-         ج  . قمغم وُمُٕمـقل مجٕم٤م ًمَٗمْٕمـؾ , ُمقوًٕم٤م  (50) ذموردورد:اجلؿقع-         ج 

 

):ظظؿ-1111  ( (106106):ظظؿ-
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 :طمٞم٨م ورد ُمٜمٝم٤م ,  ُمقوع(106)وردت ذم

 .وقمٔمٛمك ذم ُمقوع,  ُمقوًٕم٤م (29)ذم: أقمٔمؿ:اشؿ افتػضقؾ:اشؿ افتػضقؾ 

 . قمٔمٞمٛم٦م ذم ُمقوٕملم,  (73)قمٔمٞمؿ:صػة مشبفة أو مـتؼؾة:صػة مشبفة أو مـتؼؾة 

.طمٞم٨م ضم٤مء قمٔم٤مئؿ مجٕم٤م ًمٕمٔمٞمٛم٦م, ذم ُمقوع:اجلؿع:اجلؿع 

,    وُمـ اعمالطمظ قمغم اًمٙمٚمامت إيمثر وروًدا ذم اعمٜمٔمقُم٦م أن  هل٤م ارشم٤ٌمـًم٤م سمٛمقوقع  اًم٘مّمٞمدة

ويمؾ ُم٤م هيؿ  ,  رهمؿ شمٕمدد ومّمقهل٤م وؿمٛمقهل٤م ًمٙمؾ ُم٤م يتّمؾ سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مدي سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م

. ُمذه٥م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م يمام هق ُمقوح ذم اًمتٕمريػ سم٤معمٜمٔمقُم٦م 

:  وُمـ اعمالطمظ  ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم اجلدول

. ُم٤مدة مل شمرد ُمٜمٝم٤م إٓ يمٚمٛم٦م واطمدة(251)أن 

  ():أـثر إفػاظ  أبـقة ً يف ادـظقمة:أـثر إفػاظ  أبـقة ً يف ادـظقمة

وشمٗم٤موشم٧م ذم قمدد اًمٙمٚمامت اعمِمت٘م٦م ُمٜمٝم٤م ,  ُم٤مدة (876 )ذم اعمٜمٔمقُم٦م ُمـ ؿمت٘م٤مت وردت امل

 (ظمٚمؼ )و,(مجع)و ,(سملم )و,(طم٘مؼ )و, (ؿمٝمد)و,(قمٚمؿ) ُمثؾ ُم٤مدة ,ُم٤مهق ظمّم٥م

: وهل يم٤مًمت٤مزم, اًمتل شمِمٙمؾ ُمٜمٝم٤م قمدة صقر(فمٝمر)و,

:ظؾؿ:ظؾؿ -1

 :وهل ,  سمٜم٤مءً  (13)ورد  ُمـ هذه اعم٤مدة  

:صٞمغ (4)قمغم :اشؿ افػاظؾ :اشؿ افػاظؾ  

. ُمقوًٕم٤م (22) ذم :ؾاظؾ:ؾاظؾ .1

. ُمقاوع (9)ذم:ُمْػِعؾ :ُمْػِعؾ  .2

.  ذم ُمقوع:ُمتػعؾ:ُمتػعؾ .3

. ذم ُمقوع:ُمتؿػِعؾ:ُمتؿػِعؾ .4

: صقغ ادبافغة: صقغ ادبافغة  --بب  

 

 .(480-469)ص (5)يٜمٔمر ضمدول   ()
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.  ذم ُمقوٕملم:ؾّعال:ؾّعال .1

 .ُمقاوع (9)  ذم:َؾعقؾ:َؾعقؾ .2

: اشؿ ادػعقل : اشؿ ادػعقل   --جج  

. ُمقوًٕم٤م (12) ذم:مػعقلمػعقل .1

. ُمقاوع (10) ذم: : مػعقفةمػعقفة .2

.ُمقاوع (9)أومٕمؾ ذم :اشؿ افتػضقؾ:اشؿ افتػضقؾ - د

.ُمقاوع (7)ذم : وَمَٕمؾ::افصػات ادشبفة وادـتؼؾةافصػات ادشبفة وادـتؼؾة

:وهل , صقغ (3)ظذ :اجلؿقع :اجلؿقع  

. ُمقوًٕم٤م (12)أقمالم مجع ًمٕمٚمؿ ذم:أْؾَعال مجع فػعؾأْؾَعال مجع فػعؾ .1

.   ُمقوًٕم٤م (24)ذم,   قمٚمامء مجع ًمٕم٤ممل:ُؾعالء مجع فػاظؾ:ُؾعالء مجع فػاظؾ .2

. ذم ُمقوع:  ُمٕم٤ممل مجع عمٕمٚمؿ:َمَػاظؾ مجع دْػعؾ:َمَػاظؾ مجع دْػعؾ .3

, واًمّمٗم٤مت اعمِمٌٝم٦م, واؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ,واعمٗمٕمقل ,اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ,   ُمٕمٔمؿ اعمِمت٘م٤مت"قمٚمؿ"ضم٤مء ُمـ 

. واؾمؿ اًمزُم٤من واعمٙم٤من جمٛمققًم٤م

 ((1212)صفد)صفد -2

 :طمٞم٨م وردت يم٤مًمت٤مزم,  سمٜم٤مءً  ()ورد ُمـ هذه اعم٤مدة 

:قمغم أرسمع صٞمغ وهل:اشؿ افػاظؾ:اشؿ افػاظؾ - أ

. ُمقوًٕم٤م(11)ذم::ؾاظؾ ؾاظؾ  .1

. ُمقاوع (5)ذم::ؾاظؾة  ؾاظؾة   .2

. ذم ُمقوع::مػاظؾ مػاظؾ  .3

. ُمقاوع (4 ) ذم::مستػعؾمستػعؾ .4

 اشؿ ادػعقلاشؿ ادػعقل 

. ُمقاوع (4 )ذم: مػعقلمػعقل .1
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.  ذم ُمقوع واطمد:ُمْػَعؾ:ُمْػَعؾ .2

.  ذم ُمقوع: : مػعقفةمػعقفة .3

. ُمقاوع (3)ذم:  مػاظؾمػاظؾ .4

: اشؿ افزمان وادؽان: اشؿ افزمان وادؽان  --جج  

. ذم ُمقوع: ُمٗمٕمؾ

  :افصػات ادشبفة وادـتؼؾة:افصػات ادشبفة وادـتؼؾة  --دد  

. ُمقاوع (6)ذم: ومٕمٞمؾ

: اجلؿقع-       هـ  : اجلؿقع-       هـ 

. ُمقاوع (5)ذم . ذم ؿمٝمقد مجع ًمِم٤مهد: ومٕمقل مجع ًمٗم٤مقمؾ .1

. ُمقاوع (5 )ذم ؿمٝمداء مجع ًمِمٝمٞمد ذم: ع ًمٗمٕمٞمؾضمؿومٕمالء  .2

. وُمـ اعمالطمظ أٟمف مل يرد ُمـ هذه اعم٤مدة  اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ وٓ صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م

 حؼؼحؼؼ

 :وهل ـافتايل,  صقغ (10)وردت هذه ادادة ظذ 

:وهل,  صقغ (6)ظذاشؿ افػاظؾاشؿ افػاظؾ

. ُمقاوع (3) ذم :َؾاِظؾ:َؾاِظؾ .1

. ذم ُمقوع: ُمَػعِّؾُمَػعِّؾ .2

. ُمقاوع (7)ذم : ُمػاِظؾُمػاِظؾ .3

. ُمقوًٕم٤م (17)ذم: ُمْػِعؾُمْػِعؾ .4

.  ذم ُمقوع::ُمتػاِظؾُمتػاِظؾ .5

 . ذم ُمقوع::ُمستػِعؾُمستػِعؾ .6

 

.  ُمـ هذا اًمٌح٨م338يٜمٔمر شمٗمّمٞمٚمٝم٤م ص    ()
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:اشؿ ادػعقل-ب :ورد قمغم صٞمٖم٦م واطمدة :اشؿ ادػعقل-ب

.ذم ُمقوع واطمد:ُمَػعَّؾ:ُمَػعَّؾ

اشؿ افتػضقؾ-جـ  .رد قمغم صٞمٖم٦م واطمدةو ::اشؿ افتػضقؾ-جـ 

..ذم ُمقوع واطمد:أؾعؾ :أؾعؾ                     

افصػات ادشبفة وادـتؼؾة- د .ورد قمغم صٞمٖمتلم: افصػات ادشبفة وادـتؼؾة- د

.ُمقوًٕم٤م (12)ذم:َؾقعؾ:َؾقعؾ 

.ذم ُمقوع:ؾقعؾة :ؾقعؾة  

)مجــع-55  ( (1010)مجــع-

: و هل يم٤مًمت٤مزم( صٞمغ10)ورد  قمغم 

اشؿ افػاظؾ -أ :قمغم صمالث صٞمغ وهل يم٤مًمت٤مزماشؿ افػاظؾ -أ

.ُمقاوع (4)ذم:ؾاظؾ:ؾاظؾ 

.ذم ُمقوع:ؾاظؾة :ؾاظؾة  

.ذم ُمقوع:مػاظؾ:مػاظؾ 

.ذم ُمقوٕملم:ُمْػَتِعــؾ:ُمْػَتِعــؾ 

:اشؿ ادػعقل- ب :وهل, ورد قمغم صٞمٖم٦م واطمدة:اشؿ ادػعقل- ب

.ذم ُمقوع واطمد:مػعقل:مػعقل 

:اشؿ افزمان وادؽان- جـ :ورد قمغم صٞمٖم٦م واطمدة:اشؿ افزمان وادؽان- جـ

.ذم ُمقوع واطمد:َمْػَعؾ:َمْػَعؾ 

: افصػات ادشبفة و ادـتؼؾة- د : افصػات ادشبفة و ادـتؼؾة- د

.ُمقاوع(5)ذم :َؾْعؾ:َؾْعؾ 

. ُمقوًٕم٤م (80)ذم :ؾعقؾ:ؾعقؾ .2

 .ُمقاوع (7)ذم :أؾعؾ:أؾعؾ .3

 ذم ُمقوع واطمد (ُمٗمَٕمؾ) مجع ًمـ(مػاظؾ(مػاظؾ):ذم ُمقوع واطمد ذم :اجلؿقع:اجلؿقع .4
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 ((1010)خؾؼ)خؾؼ- 6

 صٞمغ (10 )وردت هذه اعم٤مدة قمغم

)طفر- 77  ( (1010)طفر- 

صٞمغ (10 )وردت هذه اعم٤مدة قمغم

:اشؿ ؾاظؾ-أ . وُمٔم٤مهر ذم ُمقوع, وفم٤مهرة ذم ُمقوٕملم, ُمقوًٕم٤م (36)ذم:فم٤مهر:اشؿ ؾاظؾ-أ

صػة مشبفة-ب . فمٝمػم وفمٝمػمة يمؾ ُمٜمٝمام ذم ُمقوعصػة مشبفة-ب

:اشؿ افتػضقؾ-جـ .ُمقاوع (3)أفمٝمر ذم :اشؿ افتػضقؾ-جـ

اشؿ افزمان وادؽان-د .ُمقاوع (3)ذماشؿ افزمان وادؽان-د

:اجلؿقع-هـ   (ُمٗم٤مقمؾ)و, سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ ذم ُمقوع (ومٕمٞمؾ)مجًٕم٤م ًمـ (وَمْٕمالء)وردت قمغم :اجلؿقع-هـ 

. ُمقوًٕم٤م (13)مجًٕم٤م ذم ( ومقاقمؾ)و, ُمقوع (180 )مجًٕم٤م عمٔمٝمر ذم

. ُم٤مدةوردت قمغم سمٜم٤مء واطمد (440 ): وُمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم اجلدول ٟمجد أن

 

 

 

 

 

 

 

 

.   ُمـ هذا اًمٌح٨م339صيٜمٔمر شمٗمّمٞمؾ وروده٤م ذم    ()
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ًٓ ًٓأـثر افصقغ اشتعام   أـثر افصقغ اشتعام

وورد سمٕمْمٝم٤م   سمٚمٗمظ , وردت اعمِمت٘م٤مت اًمٍمومٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م  ومجققمٝم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م ذم قمدة أسمٜمٞم٦م 

ومٛمـ اعمالطمظ شمٗم٤موت يمٌػم سملم صٞمغ , وشمٗم٤موشم٧م ذم اًمٙمثرة, و سمٕمْمٝم٤م سمٚمٗمظ اعم١مٟم٨م , اعمذيمر

ًٓ إسمٜمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م , اعمِمت٘م٤مت ذم اعمٜمٔمقُم٦م  : ويم٤من أيمثره٤م اؾمتٕمام

نىع انًشتك عدد انىرود  انبناء  انتسهسم

صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م أوُمٜمت٘مٚم٦م  1435وَمْٕمؾ   .1

اؾمؿ وم٤مقمؾ  1388وم٤مقمؾ   .2

صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م أوُمٜمت٘مٚم٦م  845ومَِٕم٤مل   .3

صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م أوُمٜمت٘مٚم٦م  625وَمٕمٞمؾ   .4

اؾمؿ ُمٗمٕمقل  545 َُمٗمٕمقل  .5

مجع يمثرة  450أومٕم٤مل   .6

صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م أوُمٜمت٘مٚم٦م  397وَمْٕمالن   .7

اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ  378 أومٕمؾ  .8

صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م أوُمٜمت٘مٚم٦م  349  وُمْٕمالن  .9

 صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م أوُمٜمت٘مٚم٦م 342 ومِْٕمؾ  .10

اؾمؿ وم٤مقمؾ  231 ُمٗمٕمِّؾ  .11

 

 

 

 

 



 

 

347 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

:اخل٤ممتـــ٦م  

ومٛمـ ظمالل اًمدراؾم٦م شمقصؾ اًمٌح٨م ,  أُم٤م سمٕمد.....واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل , احلٛمد هلل 

  :و أمهٝم٤م, إمم سمٕمض اًمٜمت٤مئ٩م

وأن , دل قمغم ارشم٤ٌمط هذه اًمٕمٚمقم سم٤مًمٕم٘مٞمدة واًمديـيشمٕمدد اًمٕمٚمقم وإهمراض ذم اعمٜمٔمقُم٦م -  1

 .ايمٛمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمًض ي, يمؾ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف

 وىمد يٜم٘مٚمٝم٤م إمم ُمٕمٜمك آظمر ُمـ سم٤مب ,آؾمتٕمامل اًمٚمٖمقي ًمٚمٛمِمت٘م٤مت ىمد يٙمقن قمغم إصؾ- 2

, ومٝمل  صؾ اؾمؿ وم٤مقمؾإ وهل ذم,  , وم٤مًم٘م٤مرقم٦م ُمثاًل اؾمؿ ُمـ أؾمامء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمتقؾمع ذم اًمٚمٖم٦م

 .  , وهذه  إطمدى ممٞمزات ًمٖمتٜم٤م اخل٤مًمدة ُمٜمت٘مٚم٦م ُمـ اًمقصٗمٞم٦م إمم آؾمٛمٞم٦م

, ذم   ويٚمحظ ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمقصػ ٓ اؾمؿ اًمذات, اًمّمٗم٤متأّن إؾمامء ىمد شُمٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م - 3

.   اًمدًٓم٦م و احلٙمؿ اًمٜمحقي

, وشمدّل  أن اًمّمٗم٤مت ىمد شمٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾمامء ٟمحقًي٤م , ويٚمحظ ومٞمٝم٤م اًمتجّرد ُمـ احلدث - 4

 .  قمغم اؾمؿ اًمذات أو اًمٕملم

 , اًمدًٓم٦م قمغم اًمقصٗمٞم٦م شم٤مرة:  شمٜمقع اعمٕمٜمك اًمدٓزم ٕسمٜمٞم٦م هذه اًمّمٗم٤مت ذم اعمٜمٔمقُم٦م- 5

 .  وآؾمٛمٞم٦م شم٤مرة أظمرى

ووىمٕم٧م ُمقىمع  , مل يذيمر ُمقصقومٝم٤م , اًمّمٗم٤مت اعمٜمت٘مٚم٦م ًمالؾمٛمٞم٦م أوص٤مف ذم إصؾ- 6

 .  ووًمٞم٧م اًمٕمقاُمؾ , آؾمؿ ذم اًمؽميمٞم٥م

٤ًٌم ُم٤م يٜمت٘مؾ ُمٜمٝمام إمم  , يمثػًما ُم٤م يًتٕمٛمؾ اعمّمدر  سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ أو اعمٗمٕمقل- 7 وهم٤مًم

 .  وىمد يًتٕمٛمؾ وصًٗم٤م ومٞم٠مظمذ طمٙمؿ اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ذم اًمٕمٛمؾ , آؾمٛمٞم٦م

إذا قُمقُمٚم٧م اًمّمٗم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م إؾمامء ظمرضم٧م قمـ آؿمت٘م٤مق اًمٍمذم إمم  دائرة آؿمت٘م٤مق - 8

 .  ويمذًمؽ ُم٤م مل ي١مظمذ ُمـ ُمّمدر , اًمٚمٖمقي

ًمقا ُمـ صقر اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ومٛمٌٜم٤مه اًمّمٜم٤مقم٦م ٓ - 9 يتْمح أن ُم٤م أوم٤مض ومٞمف اًمٜمُّح٤مة وـمقَّ

ويدل قمغم ذًمؽ ىمٚم٦م  , ًمٙم٤من أضمدى- ُم٤م ورد ُمٜمٝم٤م-وًمق أطمّمقا هذه اًمّمقر ذم اًمٕمرسمٞم٦م  , اًمٚمٖم٦م

 .  ويمثػم ُمٜمٝم٤م جمٝمقل مل يٕمز إمم ص٤مطمٌف , اًمِمقاهد اًمتل ذيمروه٤م ذم هذا اًم٤ٌمب

طم٤مل اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م ذم دراؾم٦م اعمت٘مدُملم أىمرب إمم اًمٚمٖم٦م ُمٜمٝم٤م إمم اًمٜمحق ومٚمؿ شمقوع - 10

.  , ٓ ذم اًمّمٞم٤مهم٦م وٓ اًمٕمٛمؾ إذ مل شمٌـ قمغم اؾمت٘مراء وقاسمط ُمٓمردة هل٤م
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شمٕمد ُمٔمٝمًرا ُمـ ُمٔم٤مهر اؾمتٕمامل وشمٓمقر ,  إقمالم اًمتل شم٠ميت قمغم صٞمغ اعمِمت٘م٤مت- 11

 .اعمِمت٘م٤مت

و إظمذ هب٤م ذم إقمداد اعمٜم٤مه٩م اًمٍمومٞم٦م , اًمتٕمرف قمغم اعمِمت٘م٤مت إيمثر ؿمٞمققًم٤م ذم آؾمتٕمامل- 12

واًمتل يٙمثر ,  ذم ٟمص ًمف ارشم٤ٌمط سم٤مًمٕم٘مٞمدة,  ذم شمٕمٚمٞمٛمٜم٤م ُمتدرضم٦م طم٥ًم ُمًتقي٤مهت٤م واًمٌٕمد قمام ٟمدر

. اؾمتٕمامًمف ذم طمٞم٤مشمٜم٤م و جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م وقمٚمقُمٜم٤م

وومرة ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وـمرىمٝم٤م ذم آؿمت٘م٤مق واًمتقًمٞمد وؾمٕمتٝم٤م سمام يٗمل سم٤محل٤مضم٦م ذم - 13

.  آؾمتٕمامل ويزيد

ومل يٙمـ هٜم٤مك ظمروج قمـ ىمقاقمدهؿ إٓ ذم قمدم إصم٤ٌمت ي٤مء ,  اًمتزم اًمٜم٤مفمؿ ىمقاقمد اًمٜمح٤مة- 14

. ور سمام يم٤من ظمروضمف ًميورة آًمتزام سم٤مًم٘م٤مومٞم٦م اًمٜمقٟمٞم٦م, اعمٜم٘مقص ذم طم٤مًم٦م اًمٜمّم٥م

. وٟمٞم٤مسمتٝم٤م قمـ احلريم٤مت,  ًمًٝمقًمتٝم٤م قمغم اًمٚم٤ًمن,  ؿمٞمقع طمروف اًمٕمٚم٦م ذم آؾمتٕمامل- 15

16 - ًٓ , مهًزا وشمْمٕمٞمًٗم٤م, يٌ٘مك اًمرسمط سملم صٞمٖم٦م اعمٗمرد واجلٛمع وٟمقع اًمٙمٚمٛم٦م صح٦ًم و إقمال

 أو قمدم سمٕمض ذم طم٤مضم٦م إمم دراؾم٦م وشمٗمًػم ًمٚمقىمقف قمغم ,وىمٚم٦م أو ٟمدرة, وزي٤مدة سمٕمض إٟمقاع

. سمٕمض أهار اًمٕمرسمٞم٦م

.حيت٤مج آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمّمٗم٦م إمم آؾمؿ واًمٕمٙمس إمم اؾمت٘مراء وووع وقاسمط سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ- 17
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396 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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403 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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410 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 



 

 

411 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 



 

 

439 
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 



 

 

447 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 



 

 

451 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 



 

 

455 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 



 

 

464 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 



 

 

467 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 



 

 

475 

 

 

 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 

 ؾفرس أيات افؼرآكقة

 

ص انسىرج انزقى اآليـــــــــــــــــــح 

 95اًمٌ٘مرة  30 ژ ٻ  پ  پ  پ  پژ 

 106 اًمٌ٘مرة 37 چحب  خب  مب  ىب   چ 

 245اًمٌ٘مرة  41 ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈڈ  ژ

 83 اًمٌ٘مرة 72چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ     چ 

 244اًمٌ٘مرة  96 ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄڃ  ژ 

 195اًمٌ٘مرة  197 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ 

 218اًمٌ٘مرة  202 ژوئ  وئ  ۇئ  ژ

 243اًمٌ٘مرة  219 ژوئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ژ 

 208 اًمٌ٘مرة 225 ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہژ 

 243اًمٌ٘مرة  238  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ 

 124اًمٌ٘مرة  252ژ ې  ى  ى    ژ 

 178اًمٌ٘مرة  255ژ ىئ  ی   یژ 

 52 اًمٌ٘مرة 268 چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۋ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ 

 219اًمٌ٘مرة  28 3 ژڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦژ 

 106آل قمٛمران  8ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئژ

ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  ژ 

 ژگ  
26 

 51آل قمٛمران 

 

 .وم٘مد ورد  ذم احل٤مؿمٞم٦م  (* )  هذه اًمٕمالُم٦مهُم٤م ووع أُم٤مم  ()
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ

 چڀ  ڀ  ڀ    

 22آل ظؿران  133

 74آل ظؿران  134 ژٿ  ٿ  ٿ   ٹ ٹژ

 244آل ظؿران  139 ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲              ﮳    ژ 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ژ

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ

 84آل ظؿران  181

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  چ 

 چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    

 89افـساء  14

  ۓ  ۓ  ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ 

 چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   

 24افـساء  48

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ 

 چ  ڈ   ژ  ژڈڌ  ڎ  ڎ

 22افـساء  69

 20 افـساء 164 ژڃ  چ  چ   چژ *

 91 -82اعم٤مئدة  2 ژڭ    ڭ  ڭ    ڭژ

 91انًائذج  95 چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ

 244انًائذج  107 ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ژ 

 51األَعاو  18 ژمئ  ىئ     يئ  جبحب  خب  مب  ىب  ژ 

 244األَعاو  123 ژۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ژ 

 235األَفال  42 ژڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ

 108األَفال  61 ژی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ژ 

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

 چ     ڃڃ

 243انرىتح  3

 56انرىتح  122  ژەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ژ 

 61هىد  61  ژحب    خب  مب  ىب  ژ 
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 140هىد  103 ژۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ژ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  ژ 

 ژگ  گ

 235يىسف  8

 106يىسف  39 .   ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ 

 95اتزاهيى  47 ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳژ

 104انحجز  86  )ژۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ژ 

 80انكهف  18  ژڳ   ڳ  ڳ  ڱژ

 250انكهف  48 ژڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ژ 

 242انكهف  54 چ ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ

 33انكهف  88 ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گژ

 250يزيى  37 ژی  ی  ی          جئ  حئ  مئ        ىئ  ژ 

 20طه  14 چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ 

 109انحج  24 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        چ 

 54انحج  62ژ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ﮲  ﮳ژ 

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ 

 ژڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک        ک   

 110انزوو  54

 76- 74األحشاب  35  چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ 

 105سثأ  26ژ ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گژ 

 105- 52ص  66 ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چژ

 91انشيز  38  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ

 39انشىري  30  چی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب          چ

 77انذارياخ  1 چې  ې چ 

 105انذارياخ  58ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ

 147 انقًز 6  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ 
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 56انزحًٍ  52  ژژ  ڑ  ڑ     ک     ک  ژ 

 48انحذيذ  3 ژۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  یژ

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ﮲     ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹        ژ 

﮼ ﮽  ﮾  ﮿    ژ﯀ ﮺ ﮻ 

 105- 72انحشز  23

ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  ژ 

ژ وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ   

 50انحشز  24

 239انصف  6  چ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ 

 213انجًعح  1 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     ژ

 24انقيايح  23-22  چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ          چ 

 212 انقيايح 36  چڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں چ 

 56انُاسعاخ  1 چڻ  ڻ  چ 

 146انثهذ  6  چڑ  ک  ک  ک    چ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؾفرس إحاديث افؼيػة

 

ص احلدي٨م 
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 ادشتؼات يف افؽاؾقة افشاؾقة يف آكتصار فؾػرؿة افـاجقة

 

 73 شإن أسمٖمَْمٙمؿ إزمَّ اًمثَّرصم٤مرون اعمتٗمٞمِٝمُ٘مقن »*

اِئٞمَؾ  أِ » ٦ًم وَ شمٗمرىم٧م نَّ سَمٜمِل إِْهَ ٌِْٕملَم ُِمٚمَّ تِل قمغمشمٗمؽمق قمغم صمِٜمَْتلْمِ َوؾَم   صمالث ُأُمَّ

٦ًم  ٌِْٕملَم ُِمٚمَّ ٦ًم َوا,َوؾَم  , وَل اهللَِّــ ي٤م َرُس وُمـ هل  ىم٤مًمقا ,ةً طمديمٚمٝمؿ ذم اًمٜم٤َّمِر إٓ ُِمٚمَّ

  ش ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف َوَأْصَح٤ميِب : ىم٤مل

23 

إين ٕرضمق أن أًم٘مك اهلل وًمٞمس أطمد  , إن اهلل هق اعمًٕمر اًم٘م٤مسمض اًم٤ٌمؾمط اًمرازق»

 شُمٜمٙمؿ يٓم٤مًمٌٜمل سمٛمٔمٚمٛم٦م ذم دم وٓ ُم٤مل
50 

ِٕملَم اؾْماًم  "* ًْ
َٕم٦ًم َوشمِ ًْ

َٓ إًَِمَف , إِنَّ هللَِِّ شَمَٕم٤ممَم شمِ  ُمـ َأطْمَّم٤مَه٤م دظمؾ اجْلَٜم٦ََّم هق اهلل اًمذي 

 "..…إٓ هق 
48 

طمٞمل ؾمتػم حي٥م احلٞم٤مء واًمًؽم وم٢مذا اهمتًؾ أطمديمؿ - قمز وضمؾ-إن اهلل  »*

 .  شومٚمٞمًتؽم
109 

 178 شإن اهلل مجٞمؾ حي٥م اجلامل»

ٌد "  وأٟم٤م احْل٤َمِذُ اًمذي ,وأٟم٤م اعْم٤َمطِمل اًمذي َيْٛمُحق اهلل يِبَ اًْمُٙمْٗمرَ ,وأٟم٤م َأمْحَُد , أٟم٤م حُمَٛمَّ

"   وأٟم٤م اًْمَٕم٤مىِم٥ُم اًمذي ًمٞمس سَمْٕمَدُه َٟمٌِلٌّ ,حُيْنَمُ اًمٜم٤مس قمغم قَمِ٘مٌِل
239 

ُٛمُف اهلل ًمٞمس سَمْٞمٜمَُف َوسَمْٞمٜمَُف شُمْرمُج٤َمنٌ "  21  "ُم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ ُمـ َأطَمٍد إٓ ؾَمُٞمَٙمٚمِّ

٤مٍن ُِمٜمُْٙمْؿ َُم٤م سَمَٚمَٖم٧ْم ُأُْمٜمِٞمَُّتُف وَم٠َمقْمَٓمْٞم٧ُم يُمؾَّ ؾَم٤مِئٍؾ : .. ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم» ًَ ٠َمَل يُمؾُّ إِْٟم ًَ وَم

ـْ ُُمْٚمِٙمك ٌَْحِر وَمَٖمَٛمَس , ُِمٜمُْٙمْؿ َُم٤م ؾَم٠َمَل َُم٤م َٟمَ٘مَص َذًمَِؽ ُِم إَِّٓ يَماَم ًَمْق َأنَّ َأطَمَديُمْؿ َُمرَّ سم٤ِمًْم

قَمَٓم٤مِئك يَماَلٌم , َأوْمَٕمُؾ َُم٤م ُأِريدُ ,َذًمَِؽ سم٠َِمٟمِّك ضَمَقاٌد َُم٤مضِمٌد ,ومِٞمِف إسِْمَرًة صُمؿَّ َروَمَٕمَٝم٤م إًَِمْٞمِف 

ـْ وَمَٞمُٙمقُن ,َوقَمَذاسمِك يَماَلٌم ,  إَِذا َأَرْدشُمُف َأْن َأىُمقَل ًَمُف يُم
ٍ
اَم َأُْمِرى ًمَِِمْكء ش إِٟمَّ

201-202 

 

 

  ؾفرس إبقات افشعرية...

ص افؼائؾ افبحر افشاهد افشعري 

ٌَْتٜمِل ٦مُ  اًمَٗمَت٤مةُ  ؾَم ٌَْمَّ دُ اعمَُت٩َم  اًم ٌَك أن ظِمٚم٧ُم  َوَُم٤م يَمَِمِحفِ  ـَٚمٓمِْٞمَٗم٦مُ     اًمـ رَّ  224------------- اًمٓمقيؾ  ُأؾْم

 216يد اًمٓم٤مئل ب زوأباًمًٌٞمط َأْٟمٞم٤مسم٤م ؿَمٜم٤ٌْمءُ  ضُمِدًَم٧ْم  حَمُْٓمقـَم٦مٌ           ُُمْدسمَرةً  قَمْجزاءُ  ُُمْ٘مٌِٚم٦مً  َهْٞمٗم٤مءُ 
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 225احل٤مرث  سمـ فم٤ممل اًمقاومر زارة اًمِمٕمري اًمرىم٤مسم٤م فوٓ ب             سمـ ؾمٕمد       ةومام ىمقُمل سمثٕمٚم٥م

ٌُفْ 
٤ًٌم  َصِديَ٘مَؽ, مل شَمْٚمَؼ اًمذي ٓ شُمٕم٤مشمِ

 84سمِم٤مر سمـ سمرد انطىيم  إذا يُمٜم٧ْم ذم يُمؾِّ إُُُمقِر ُُمٕم٤مشمِ

 36خمتٚمػ ومٞمف اًمًٌٞمط  ُب لِ شمٓمُٚم٥ْم ٟمداُه ومَٙمٚم٥ٌم دوَٟمُف كَ              ومراؿم٦ُم احلٚمؿِ ِ ومْرقَمقُن اًمٕمذاِب وإن

 211قمٛمرو سمـ ىمٜمٕم٤مس اًمقاومر وَنْىال ُحةُّ أْهِهَك يا أذيد ... أاَل يا َتْيُد تانَعْهياِء َتْيُد 

ؿ َُمِزىُمقَن قِمْريِض   117زيد اخلٞمؾ اًمقاومر . ضِمَح٤مُش اًمِٙمْرُِمَٚملْم هل٤م وَمِديدُ          أشَم٤ميِن َأهنَّ

ٌَْدَرا          اِن أُم٤م ُِمٜمُْٝمام ومَِمٌٞمَٝم٦مٌ ـَشَم٤متـَــف ًٓ وأظمَرى ُمٜمٝمام شُمِْمٌُف اًم  117قمٌٞمداهلل سمـ ىمٞمس اًمرىمٞم٤مت انطىيم  ِهال

وٌب  ْٞمِػ ؾُمقَق ؾِماَمٟمِفبَضُ ًِّ  116 ـم٤مًم٥م وأبانطىيم  إٟمَؽ قَم٤مىِمرُ ــوا َزاًدا فـِدمُ ـإذا عَ ا                 ٟمّْمِؾ اًم

اُت         ظُمُّمقُرَه٤م ِدىَم٤مٍق  َأسْمَدانٍ  ؾِمٞماَلُت أَ  ٧ْم  َُم٤م َوصمػِْمَ  228رسمٞمٕم٦م أيب  سمـ  قمٛمراًمٓمقيؾ  اعمَآِزرُ  قَمَٚمْٞمفِ  اًمَتٗمَّ

ٌََؾ  قُمْجُتَٝم٤مَف   228اًمٗمرزدق اًمًٌٞمط  إُُزرُ  سمِفِ  اًمَت٤مصم٧ْم  َُم٤م يُمؾِّ  َواًمٓمَّٞمٌِّل          َُمٜمِْزًَم٦مً  إظَْمَٞم٤مرِ  ىِم

ـ          ـٚمؿ وذم احلرِب يم٤مًمٌح ُمٙمٗمٝمر  ًّ  228----------- اخلٗمٞمػ طمًـ اًمقضمِف ـمٚم٘مف أٟم٧َم ذم اًم

هُ  َٟمَقاٌل  مَج٤َّم اُْمرَ ًا َأُزورُ  ـْ           َأقَمدَّ فُ  عمَِ َتْٙمِٗمًٞم٤م أُمَّ ًْ ْهرِ  أْزَُم٦مَ  ُُم  228----------- اًمٓمقيؾ  اًمدَّ

 147طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م اًمًٌٞمط  إّن اًمّرضَم٤مَل َذُوو قَمّْم٥ٍم وشمذيمػِمِ           ذروا اًمتخ٤مضم١َم واُمِمقا ُمِمٞم٦ًم ؾمجًح٤م

ٍك    227 سمدر سمٜم٧م ظمرٟمؼاًمٙم٤مُمؾ  َد إَْزرِ ِق واًمّٓمٞمٌقَن َُمٕم٤م           اًمٜم٤ّمِزًمقن سمٙمّؾ ُُمْٕمؽَمَ

ـٌ وػمطَمِذٌر ُأُُمقًرا ٓ َت   118---------- اًمٙم٤مُمؾ  َُم٤م ًَمٞمَس ُُمٜمِْجَٞمُف ُمـ إىمدارِ                           وآُِم

 229اًمٗمرزدق انىافز وَمَزاِرّي٤ًم أطْمذَّ َيِد اًمَ٘مِٛمٞمِص                  أأـْمَٕمْٛم٧َم اًمِٕمَراَق َوَراومَِدْيفِ 

ص افؼائؾ افبحر افشاهد افشعري 
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 217 -----------انطىيم ومل يٚمٝمٜمل قمٜمف همزال ُم٘مٜمع *  حل٤مذِم حل٤َمف اًمْمٞمِػ واًمؼمُد سمرده

, ُم٤م واٍف سمَِٕمْٝمِدَي أٟمُتام ـْ ُأىم٤مـمِعُ         ظَمٚمٞمكمَّ  83 انطىيم  إذا مَلْ شَمُٙمقَٟم٤م زم قَمغَم َُم

 77ىمٞمس سمـ احلٓمٞمؿ ادـرسح ُف ـ  شمِٞمِٝمُؿ ُمـ َوَرائٝمْؿ َوكَ               احل٤مومُِٔمق قمقرَة اًمَٕمِِمػَمِة ٓ َي٠م        

ـِ خِمراِق   94خمتٚمػ ومٞمف افبسقط هّؾ أٟم٧َم سم٤مقِم٨ُم ِديٜم٤َمٍر حِل٤مضَمتِٜم٤َم          أوقمٌَد َرٍب أظم٤م قمقِن سم

 216قمٛمرو سمـ ؿم٠مس اًمٓمقيؾ وٓ ؾمٞمَّئل زّي إذا ُم٤م شمٚمًٌقا          إمم طم٤مضم٦م يقًُم٤م خمٞم٦ًًَّم سمزٓ 

 ّٓ ٌِّؽ اقمت٤مَض ُذ  82طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م اعمت٘م٤مرب أٟم٤مٍو رضم٤مًُمؽ ىمتَؾ اُِمرٍئ         ُمـ اًمِٕمّز ذم طُم

٦ًٌَم  ُِمـ اهلل َأْن حُتَْٛمك قمكمَّ فمِالًُمـــِؽ   38قمٌداهلل سمـ اًمدُمٞمٜم٦م اًمٓمقيؾ َأي٤م سم٤مَٟم٦َم اًمقاِدي َأًَمْٞمَس ُُمـــِّمٞم

ه٤م, َوَأَوهك ىَمْرَٟمُف اًْمَققِمُؾ   85إقمِمك اًمًٌٞمط يمٜم٤مـمٍِح َصْخَرًة َيْقًُم٤م ًمِٞمقِهٜمَٝم٤م وَمَٚمْؿ َيِيْ

َجٝم٤م ُمـ طم٤مًمٍِؽ وايْمتِح٤مهِل٤م   227اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد اًمٓمقيؾ ًم٘مد قَمِٚمؿ إي٘م٤مُظ أظْمِٗمَٞم٦ُم اًمَٙمَرى       شَمَزضمُّ

ٌْكم  ٌِْٚمَؽ َراِئٌش َٟم  84أُمرؤ اًم٘مٞمس اًمٙم٤مُمؾ إين سمحٌِٚمؽ واصٌؾ طمٌكم           َوسمِِريش َٟم

 221اًمِمامخ اًمٓمقيؾ أىم٤مُم٧ْم قمغم رسمٕمْٞمٝمام ضم٤مرشم٤م َصًٗم٤م      يُمَٛمْٞمت٤م إقَم٤مزم ضَمْقَٟمت٤م ُُمّْمَٓمالمُه٤م 

 217اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين اًمقاومر   أىَم٥مَّ اًمٔمٝمُر ًمٞمس ًمف ؾمٜم٤مم               وشم٠مظمُذ سمٕمدُه سمذٟم٤مب قمٞمٍش        

ُْمُح إََصؿُّ يُمٕمقسُمف               سمَثْروِة َرْهِط إقَْمَٞمِط اعمَُتَٔمٚمِِّؿ   226اًمٜم٤مسمٖم٦م اجلٕمدي اًمٓمقيؾ وٓ َيِمُٕمُر اًمرُّ

ْٞمَؾ مَلْ َيٜمَؿِ         قَمِٛمٌؾ ـ٤ًمًمِٞمٌؾ َُمْقِهـكَ َه٤م آطَمتَّك َش   116ؾم٤مقمده سمـ ضم١ميف اًمًٌٞمط  سَم٤مشَم٧ْم ـمَِراسًم٤م َوسَم٤مَت اًمٚمَّ

ـَ أسْمَداَن اجلُُزور خَم٤َم           ُِمٞمِص اًمَٕمِِمٞم٤َّمت ٓظُمقٍر وٓ ىَمَزم   116اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد إؾمدي اًمًٌٞمط ؿُمؿِّ َُمَٝم٤مِوي

 95 -------اًمًٌٞمط    واىِمٞمٙمُف اهلل ٓ يٜمٗمؽُّ ُم٠مُمقٟم٤م     ٓ شَمْرُج أو خْتَش همػَم اهللِ إّن أًذى 

٤مِرسُمقَن اعم٤مَء َصْٗمًقا      ُب همػُمَٟم٤م يَمِدًرا وـمِٞمٜم٤َم          وَأٟم٤َّم اًمِمَّ  75قمٛمرو سمـ يمٚمثقم اًمقاومر َوَينْمَ

ٌّٝم٤م قم٤مِذًمقٟم٤م         ًمٞم٧م ؿِمْٕمري ُم٘مٞمٌؿ اًمُٕمْذَر ىَمقُْمل         82طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م اخلٗمٞمػ    أم هُؿ زم ذم طُم

٤ٌَمِيـ َٕم٧ْم     َذيَمْرُت ؾُمَٚمْٞمَٛمك ذم اخلَِٚمٞمِط اعمُ ٤ٌَمُء وَمْرظَملْمِ َرضمَّ  86 طم٤مزم  أيب سمنم سمـاًمٓمقيؾ  إِذا وم٤مىِمٌد ظَمْٓم

واًمِّمٙمقى  إذا اعمرء مل يؼمْح هيُع إضم٤مسم٦ٍم  ًمداقِمل  216------------ اًمٓمقيؾ  اهلقى مل يٕمدْم اًميَّ
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 ؾفرس  أكصاف إبقات

 

 

 ؾفرس إرجاز

 

 

 

 

 

ص افؼائؾ افبحر افشاهد افشعري 

ٌَٞم٧ِم ُأؾُمٙمقب  147زهػم سمـ قمروة اًمًٌٞمط  سَمْرٌق ُييِضُء َأَُم٤مَم اًم

 148اًمٓمرُم٤مح اًمٙم٤مُمؾ د خصٌى أتز عهً انخصىو أنُذ

٤ٌَّمؾًم٤م إًمْٞمَٝم٤م ضِماَلهَل٤َم            115اًم٘مالح اًمٓمقيؾ  أظَم٤م احلَْرِب ًم

 222------- اًمنيع َوَُمٜمَْٝمٍؾ َأقْمَقِر إطْمَدى اًمَٕمْٞمٜملَْم 

ص افؼائؾ افرجز 

٤ًٌم  223رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج  احلزن سَم٤مسًم٤م واًمٕمُ٘مقر يَمْٚم

ذ ٓ ذي يمٝم٤مم يٜمٌق   215----------- سمٌٝمٛم٦ٍم ُمٜمٞم٧ُم ؿمٝمٍؿ ىمٚم٥ُم          ُمٜمجِّ

ٌُفْ  ٧ٌُْم واًمدهُر يمثػٌم قَمَج  219زي٤مد إقمجؿ  قَمِج

َ  َأْٟمَٕمُتَٝم٤م ـْ  إينِّ ٤مشمِفَ  ُِم َرى َومَ ـــكُ           اــــُٟمٕمَّ اهِت٤َم َواِدىَم٦مً  اًمذَّ  220قمٛمرو سمـ جل٠م  ُهَّ

 222-221إهمٚم٥م اًمٕمجكم ىم٤ٌمُء همرصَمل ُمقوُع اعمقؿمح 

ْأسِ   221اًمٕمج٤مج  حُمَْتٌٌِؽ َوْخٌؿ ؿمئُقَن اًمرَّ

٦ٌم َدْيُٛمقُم  يِّ  153------- ىمد قَمَرَو٧ْم َدوِّ
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 ؾفرس  إؿقال وإمثال

 

اًمّمٗمح٦م اًم٘مقل 

 87 .أفمٜمٜمل ُمرحتاًل وؾمقيًرا ومرؾمًخ٤م 

 116 إٟمف عمٜمح٤مر سمقائٙمٝم٤م

٤ًٌم  242  هذا سمًنا أـمٞم٥م ُمٜمف رـم

 221 هق َأمْحَُر سَملْمِ اًمٕمٞمٜملِم وهق ضمٞمَُّد َوضْمِف اًمدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادراجــــــــع وادصـــــــادر

 ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م , أمحد ُم٤مهر اًمٌ٘مري,  اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ آصم٤مره اًمٕمٚمٛمٞم٦م, 

 .م1977 , هـ1397 , اإلؾمٙمٜمدري٦م
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 ي٤مس ظمْمػم احلداد , ُمٜمٝمجف وُمروي٤مشمف اًمت٤مرخيٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م , اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م , 

  .م2001 , 1:  ط

 أمحد حمٛمد قمٌد اًمدائؿ,  حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م, أسمٜمٞم٦م إؾمامء وإومٕم٤مل واعمّم٤مدر ,ٓسمـ اًم٘مٓم٤مع  ,

 .م1999, ُمٓمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م سم٤مًم٘م٤مهرة

 سمدر : قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد أسمق حمٛمد, حت٘مٞمؼ: إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٕمٚمق, شم٠مًمٞمػ

 إومم: , اًمٓمٌٕم٦م1406- اًمٙمقي٧م - قمٌد اهلل اًمٌدر , اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م 

  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿاضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م قمغم همزو اعمٕمٓمٚم٦م واجلٝمٛمٞم٦م ,

 إومم: , اًمٓمٌٕم٦مم 1984- هـ 1404- سمػموت - 

 اعمروزي , اًمًٙمقذم أسمقحمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم:   شم٠مًمٞمػ,  أدب اًمٙم٤مشم٥م ,  ,

,  ُمٙمت٦ٌم اًمًٕم٤مدة:  دار اًمٜمنم),  ي اًمديـ قمٌد احلٛمٞمديحمٛمد ُمح:  , حت٘مٞمؼ اًمديٜمقري

  (4:   ط, م1963,  ُمٍم

 رضم٥م قمثامن :  حت٘مٞمؼ , ٕيب طمٞم٤من إٟمدًمز , ارشمِم٤مف اًميب ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب

ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل  , هـ1418  , 1:  ط) , رُمْم٤من قمٌد اًمتقاب:  ُمراضمٕم٦م , حمٛمد

 (سم٤مًم٘م٤مهرة

 أسمقاًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ ظم٤مًمد سمـ حمٛمد :  , شم٠مًمٞمػ آؾمت٘مّم٤م ٕظم٤ٌمر دول اعمٖمرب إىمَم

,  دار اًمٙمت٤مب:  دار اًمٜمنم),  , حمٛمد اًمٜم٤مسي ضمٕمٗمر اًمٜم٤مسي:  , حت٘مٞمؼ اًمٜم٤مسي

  (م1997-هـ1418,  اًمدار اًمٌٞمْم٤مء

  يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم , : آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب , شم٠مًمٞمػ

 (1: هـ , ط 1412دار اًمٜمنم , دار اجلٞمؾ , سمػموت , )قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي , : حت٘مٞمؼ 

 ومخر ص٤مًمح ىمدارة: اإلُم٤مم أيب اًمؼميم٤مت إٟم٤ٌمري, حت٘مٞمؼ: أهار اًمٕمرسمٞم٦م, شم٠مًمٞمػ.  

 .1:طم, 1995هـ 1415- سمػموت - دار اجلٞمؾ 

 دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م وٟمٔمري٦م , ُمـ يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ , أؾمامء اهلل احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م , 

  اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م , قمامد زيمل اًم٤ٌمرودي:  شم٠مًمٞمػ
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 أيب سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٌٞمـــــــــٝم٘مل, ًمألُم٤مم احل٤مومظ,  إؾمامء واًمّمٗم٤مت  , 

 هـ 1405,  1/دار اًمٙمتــــــ٤مب اًمٕمريب, ط,  قمٛمـــ٤مد اًمديـ أمحـد طمٞمدر: حت٘مــــٞمؼ 

  م1985- 

 قمٌداحلًلم اعم٤ٌمرك:حت٘مٞمؼ ,  قمٌداًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق اًمزضم٤مضمل , اؿمت٘م٤مق أؾمامء اهلل  ,

 .2/ط, م1986,  هـ1406

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمقاًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين :  , شم٠مًمٞمػ اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م

,  م1992 - هـ1412,  , سمػموت  دار اجلٞمؾ, قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي:  , حت٘مٞمؼ اًمِم٤مومٕمل

  1:  ط

 همداديــراج اًمٜمحقي اًم٥مـُمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ اًمســـسمٙمر ُمح يبٕ, ول ذم اًمٜمحقـــإص, 

 , م1988 - هـ1408,  , سمػموت اًم٦مــــُم١مؾم٦ًم اًمرس),  قمٌد احلًلم اًمٗمتكم:  حت٘مٞمؼ  

  (3:   ط

  ,دار اجلٞمؾ , ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد: , حت٘مٞمؼٓسمـ اًم٘مٞمؿإقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم 

 . م1973  - سمػموت - 

 إقمالم ىم٤مُمقس شمراضمؿ  ٕؿمٝمر اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٕمرب واعمًتٕمرسملم واعمًتنمىملم  ,

 .3/ط,  ظمػم اًمديـ اًمزريمكم: شم٠مًمٞمػ

 دار اًمٗمٙمر  , وؾمٛمػم ضم٤مسمر قمكم ُمٝمٜم٤م:  , حت٘مٞمؼ أسمقاًمٗمرج إصٌٝم٤مين:  , شم٠مًمٞمػ إهم٤مين ,

 , ًمٌٜم٤من ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم

  م1896أدورد ومٜمديؽ , دار ص٤مدر , سمػموت , : ايمتٗم٤مء اًم٘مٜمقع سمام هق ُمٓمٌقع , شم٠مًمٞمػ. 

 ى وإٟمًـــ٤مبًمػ ذم إؾمامء واًمٙمـــاإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمخ٧م  ,

ب ــدار اًمٙم٧م:  ٟمنمـــدار ال),  وٓــة اهلل سمـ أيب ٟمٍم سمـ ُم٤مكــــقمكم سمـ ه٥م:  شم٠مًمٞمػ

 . (1:   ط, هـ1411,  روتــ, يب اًمٕمٚمٛمٞم٦م

  سمـ حمٛمد اأيب قمكم احلًلم : أًم٘م٤مب اًمّمح٤مسم٦م و اًمت٤مسمٕملم ذم اعمًٜمديـ اًمّمحٞمحلم , شم٠مًمٞمػ

دار )حمٛمد زيٜمٝمؿ حمٛمد قمزب , حمٛمقد ٟمّم٤مر , .  د : سمـ أمحد اجل٤ٌمئل إٟمدًمز , حت٘مٞمؼ 
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 (م1994دار اًمٗمْمٞمٚم٦م , اًم٘م٤مهرة , ُمٍم , : اًمٜمنم 

 ومخر ص٤مًمح ؾمٚمٞمامن ىمداره: حت٘مٞمؼ,  أُم٤مزم اسمـ احل٤مضم٥م , ٕيب قمٛمرو قمثامن سمـ احل٤مضم٥م  ,

 م1989هـ, 1409,  سمػموت,  دار اجلٞمؾ

 زهػم :  دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ , ٓسمـ وٓد اًمتٛمٞمٛمل اًمٜمحقي , آٟمتّم٤مر ًمًٞمٌقيف قمغم اعمؼمد

  (ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م , م1996-هـ 1416 , 1:  ط) , قمٌد اًمًالم ؾمٚمٓم٤من

 أيب ؾمٕمٞمد قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اسمـ ُمٜمّمقر اًمتٛمٞمٛمل اًمًٛمٕم٤مين, دار : إٟم٤ًمب, شم٠مًمٞمػ

 .قمٌد اهلل قمٛمر اًم٤ٌمرودي  : إومم, حت٘مٞمؼ: م, اًمٓمٌٕم٦م1998- سمػموت - اًمٗمٙمر 

 ًمٙمامل اًمديـ إيب , اًمٌٍميلم واًمٙمقومٞملم: اإلٟمّم٤مف ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف سملم اًمٜمحقيلم

,  هـ1419, سمػموت, صٞمدا, اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م,  اًمؼميم٤مت قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد أيب ؾمٕمٞمد

 م1998

 مج٤مل اًمديـ اسمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري, حت٘مٞمؼ: أووح اعم٤ًمًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ, شم٠مًمٞمػ :

م, 1979هـ 1399- سمػموت - دار اجلٞمؾ :  دار اًمٜمنم, حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد

 .اخل٤مُم٦ًم: اًمٓمٌٕم٦م

  ُمٓمٌٕم٦م )ُمقؾمك سمٜم٤مي اًمٕمٚمٞمكم , : اإليْم٤مح ذم ذح اعمٗمّمؾ , ٓسمـ احل٤مضم٥م , حت٘مٞمؼ

 .(اًمٕم٤مين , اًمٕمراق

 ط , دار اًمٗمٙمر , سمػموت) , أصمػم اًمديـ حمٛمد سمـ يقؾمػ:  ٕيب طمٞم٤من , اًمٌحر اعمحٞمط  :

  (م1989 , 2

 هِم٤مم قمٌد : حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق قمٌد اهلل, حت٘مٞمؼ: سمدائع اًمٗمقائد, شم٠مًمٞمػ

 - 1416- ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م - ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز :  دار اًمٜمنم, اًمٕمزيز قمٓم٤م وآظمرون

 .إومم: , اًمٓمٌٕم٦م1996

 2:  ط , سمػموت , اسمـ يمثػم , اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م . 

 ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ :  , شم٠مًمٞمػ سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة

,  , ًمٌٜم٤من اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م:  دار اًمٜمنم) حمٛمد أسمقاًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ:  , حت٘مٞمؼ اًمًٞمقـمل
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  (صٞمدا

 حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزأسم٤مدي, حت٘مٞمؼ: اًمٌٚمٖم٦م ذم شمراضمؿ أئٛم٦م اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م, شم٠مًمٞمػ :

, هـ1407- اًمٙمقي٧م - مجٕمٞم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل : حمٛمد اعمٍمي , دار اًمٜمنم

 .1/ط

 حمٛمد ُمرشم٣م احلًٞمٜمل اًمزسمٞمدي, , حت٘مٞمؼ: شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس, شم٠مًمٞمػ :

 .دار اهلداي٦م: دار اًمٜمنم,  جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم

 وومٝمٛمل  , حمٛمقد طمج٤مزي:  ٟم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م , ًمٗم١ماد ؾمزيملم , شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب

 .أسمقاًمٗمْمؾ

 أيب اًمٌ٘م٤مء قمٌد اهلل سمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًمٕمٙمؼمي, : اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن, شم٠مًمٞمػ

 .قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وذيم٤مه: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي دار اًمٜمنم: حت٘مٞمؼ

 حت٘مٞمؼ ,  ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي,  اًمتٌلم قمـ ُمذاه٥م اًمٜمحقيلم اًمٌٍميلم واًمٙمقومٞملم

. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من,  قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمثٞمٛملم

  حمًـ ؾم٤ممل اًمٕمٛمػمي , ط : اًمتتٛم٦م ذم اًمتٍميػ , قمٌد اهلل سمـ أيب اًمقوم٤مء اعمقصكم , حت٘مٞمؼ

 .م1993-هـ1414 , ٟم٤مدي ُمٙم٦م اًمث٘م٤مذم إديب , 1: 

 ُم١مؾم٦ًم اًمت٤مريخ: دار اًمٜمنم, حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر: شم٠مًمٞمػ, اًمتحرير واًمتٜمقير  ,

 .1/ط, م2000-هـ 1420,  ًمٌٜم٤من,  سمػموت

 دار :  دار اًمٜمنم),  أسمققمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد اًمذهٌل:  , شم٠مًمٞمػ شمذيمرة احلٗم٤مظ

  (1:  , ط , سمػموت اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 حمٛمد سمدوي اعمختقن:  , حت٘مٞمؼ , ٓسمـ درؾمتقيف شمّمحٞمح اًمٗمّمٞمح وذطمف  ,

  (م1996-هـ 1419,  اًم٘م٤مهرة)

 دار )  إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري:  , حت٘مٞمؼ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين: اًمتٕمريٗم٤مت, شم٠مًمٞمػ

 (1:  , ط هـ1405,  , سمػموت دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب: اًمٜمنم

 عمحٛمد سمدر اًمديـ سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٛمر اًمدُم٤مُمٞمٜمل,  شمٕمٚمٞمؼ اًمٗمرائد قمغم شمًٝمٞمؾ اًمٗمقائد ,
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/ اجلزء )م1999- هـ1420,  1/ط, حمٛمد قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد اعمٗمدى: حت٘مٞمؼ

 .(اًم٤ًمسمع

 دار اًمث٘م٤موم٦م , أمحد يقؾمػ اًمدىم٤مق: ًمزضم٤مج, حت٘مٞمؼل: شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك, شم٠مًمٞمػ 

 .اًمٕمرسمٞم٦م

 إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل أسمق اًمٗمداء, دار : شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ, شم٠مًمٞمػ

 .هـ1401, سمػموت- اًمٗمٙمر 

 حمٛمد قمقض :   حت٘مٞمؼ,ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري أيب:  هتذي٥م اًمٚمٖم٦م, شم٠مًمٞمػ

  (1:  , ط م2001- سمػموت  - دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  ),  ُمرقم٥م

 قمٌد اًمرمحـ :  حت٘مٞمؼ , ًمٚمٛمرادي , شمقوٞمح اعم٘م٤مصد واعم٤ًمًمؽ سمنمح أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ

  م2001- هـ 1422 , دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب , 1:  ط , قمكم ؾمٚمٞمامن

 أمحد سمـ : شمقوٞمح اعم٘م٤مصد وشمّمحٞمح اًم٘مقاقمد ذم ذح ىمّمٞمدة اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ, شم٠مًمٞمػ

- سمػموت - اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل : دار اًمٜمنم,  زهػم اًمِم٤مويش: إسمراهٞمؿ سمـ قمٞمًك, حت٘مٞمؼ

 3: , ط1406

 هـ1423 , 1:  ط , اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م , عمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمل , ضم٤مُمع اًمدروس اًمٕمرسمٞم٦م-

 . م2002

 قمٌد ,  قمٌداعمٜمٕمؿ ظمٗم٤مضم٦م: راضمٕمف, عمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمــــــٜمل,  ضم٤مُمع اًمدروس اًمٕمرسمٞم٦م

  م1984, هـ1404,  1/ط, صٞمدا, سمػموت, اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م,  ؾمٞمد إهؾزاًمٕمزي

 حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل, : اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم, شم٠مًمٞمػ

 - 1407- سمػموت - اًمٞمامُم٦م ,  دار اسمـ يمثػم: دار اًمٜمنم,  ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م. د: حت٘مٞمؼ

 ., اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1987

 حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب :  شم٠مًمٞمػ , ضمالء إومٝم٤مم ذم ومْمؾ اًمّمالة قمغم حمٛمد ظمػم إٟم٤مم

دار   , قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط , ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط:   حت٘مٞمؼ, اًمزرقمل أسمققمٌداهلل

  . 2:  ط , م1987- هـ1407 , اًمٙمقي٧م , دار اًمٕمروسم٦م:  اًمٜمنم
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 قمكم شمقومٞمؼ احلٛمد: ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌداًمرمحـ  اًمزضم٤مضمل , حت٘مٞمؼ ,  اجلٛمؾ ذم اًمٜمحق,  

 .5/ط,  م1996- هـ1417,  سمػموت , ًمٌٜم٤من-ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

 سمػموت - دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم : رُمزي ُمٜمػم سمٕمٚمٌٙمل دار اًمٜمنم: مجٝمرة اًمٚمٖم٦م, حت٘مٞمؼ -

 إومم: م, اًمٓمٌٕم٦م1987

 سمػموت , دار اًمٗمٙمر , حمٛمد سىمل:  وٌٓمٝم٤م , طم٤مؿمٞم٦م اسمـ محدون قمغم ذح اعمٙمقدي , 

  م1995- هـ1415

 وُمٕمف ذح اًمِمقاهد ًمٚمٕمٞمٜمل, طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤ٌمن قمغم ذح إؿمٛمقين قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ,

 .دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م

 احلًلم سمـ أمحد سمـ ظم٤مًمقيف أسمققمٌد اهلل:  شم٠مًمٞمػ , احلج٦م ذم اًم٘مراءات اًمًٌع , 

 . 4:  ط ,هــ1401 , سمػموت , دار اًمنموق ,  قمٌداًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم: حت٘مٞمؼ

 خمت٤مر اًمديـ : صدر اًمديـ قمكم سمـ احلًـ اًمٌٍمي, حت٘مٞمؼ: احلامؾم٦م اًمٌٍمي٦م, شم٠مًمٞمػ

 م1983- هـ1403- سمػموت - قم٤ممل اًمٙمت٥م : أمحد,  دار اًمٜمنم

 قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ قمٛمر اًمٌٖمدادي, حت٘مٞمؼ: ظمزاٟم٦م إدب وًم٥م ًم٤ٌمب ًم٤ًمن اًمٕمرب, شم٠مًمٞمػ :

- سمػموت - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م :  دار اًمٜمنم, ُمٞمؾ سمديع يٕم٘مقبإ/حمٛمد ٟمٌٞمؾ ـمريٗمل

 .إومم: م, اًمٓمٌٕم٦م1998

 سمػموت قم٤ممل اًمٙمت٥م:  دار اًمٜمنم),  اًمٗمتح قمثامن اسمـ ضمٜمل أيب:  , شم٠مًمٞمػ اخلّم٤مئص ,  ,

 (حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر:  حت٘مٞمؼ

 يقؾمػ اعمٕمروف سم٤مًمًٛملم احلٚمٌلسمـ ٕمحد ,  اًمدر اعمّمقن ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن  ,

 دُمِمؼ , دار اًم٘مٚمؿ,, راطاًمخأمحد حمٛمد : حت٘مٞمؼ

 احل٤مومظ ؿمٝم٤مب اًمديـ أيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ : اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م, شم٠مًمٞمػ

جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف :  دار اًمٜمنم ,حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد: قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمً٘مالين, حت٘مٞمؼ

 2:ط,  م1972/ هـ1392- اهلٜمد / يدر اسم٤مدح- اًمٕمثامٟمٞم٦م 

 دار ص٤مدر ,  حمٛمد يقؾمػ ٟمجؿ: حت٘مٞمؼ وذح ,  ديقان قمٌٞمداهلل سمـ ىمٞمس سمـ اًمرىمٞم٤مت
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 م1958- هـ1378,  ودار سمػموت ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم سمػموت, ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم

 سمدر سمـ قمٌد : قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد أسمق حمٛمد, حت٘مٞمؼ: ذم اًمت٠مويؾ, شم٠مًمٞمػ

 إومم: , اًمٓمٌٕم٦م1406- اًمٙمقي٧م - اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م : اهلل اًمٌدر , دار اًمٜمنم

  إومم/ط  ,هـ1372ُمٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م ؾمٜم٦م,  ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م. 

 اًمٕمالُم٦م أيب اًمٗمْمؾ ؿمٝم٤مب : روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين, شم٠مًمٞمػ

 .سمػموت- دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب : اًمديـ اًمًٞمد حمٛمقد إًمقد اًمٌٖمدادي, دار اًمٜمنم

 وقمٌداًم٘م٤مدر  , ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط:  حت٘مٞمؼ , ٓسمـ اًم٘مٞمؿ , زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد

  (هـ1407 , 5:  ط , ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م) , إرٟم٤مؤوط

 محدي سمـ حمٛمد ٟمقر اًمديـ :  حت٘مٞمؼ , ٓسمـ  ىمٞمؿ اجلقزي٦م ,ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد زاد اعمٕم٤مد

  (هـ1413 , 1:  ط , ُمٙمت٦ٌم اعمقرد) , آل ٟمقومؾ

 طمًـ هٜمداوي :  , حت٘مٞمؼ اًمٗمتح قمثامن اسمـ ضمٜمل أيب:  ,  شم٠مًمٞمػ ه صٜم٤مقم٦م اإلقمراب

 . (1:  , ط م1985  -هـ1405,  , دُمِمؼ دار اًم٘مٚمؿ:  دار اًمٜمنم)

 حمٛمد وم١ماد قمٌد : حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌداهلل اًم٘مزويٜمل, حت٘مٞمؼ: ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف, شم٠مًمٞمػ

 .سمػموت - دار اًمٗمٙمر : دار اًمٜمنم.اًم٤ٌمىمل

 أمحد : حمٛمد سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي اًمًٚمٛمل, حت٘مٞمؼ: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي, شم٠مًمٞمػ

 .سمػموت - دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب :  دار اًمٜمنم,  نيحمٛمد ؿم٤ميمر وآظمر

 مج٤مل اًمديـ أيب قمٛمرو قمثامن سمـ قمٛمر اًمدويٜمل : اًمِم٤مومٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمتٍميػ, شم٠مًمٞمػ

- اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م : دار اًمٜمنم, طمًـ أمحد اًمٕمثامن: اًمٜمحقي اعمٕمروف سم٤من احل٤مضم٥م, حت٘مٞمؼ

 إومم: م, اًمٓمٌٕم٦م1995هـ 1415- ُمٙم٦م 

 دار ) , ٕيب  اًمٗمالح قمٌد احلل سمـ قمامد احلٜمٌكم ,  ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥مؿمذرات اًمذه٥م

 (سمػموت , أوم٤مق اجلديدة

 قمٌد اهلل مج٤مل اًمديـ اسمـ هِم٤مم : ؿمذور اًمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م يمالم اًمٕمرب, شم٠مًمٞمػ

- ؾمقري٤م - اًمنميم٦م اعمتحدة ًمٚمتقزيع :  دار اًمٜمنم, قمٌد اًمٖمٜمل اًمدىمر: إٟمّم٤مري, حت٘مٞمؼ
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 .م1984هـ 1404

 سمـ اىم٤ميض اًم٘مْم٤مة هب٤مء اًمديـ قمٌد اهلل : شم٠مًمٞمػ  ,ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ

-  دار اًمٗمٙمر , حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد: قم٘مٞمؾ اًمٕم٘مٞمكم اعمٍمي اهلٛمداين, حت٘مٞمؼ

 م 1985هـ 1405- ؾمقري٤م 

 اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م  , حمٛمد قمٌداحلٛمٞمد , قمٌداحلٛمٞمد اًمًٞمد:  حت٘مٞمؼ , ذح إؿمٛمقين

 ًمٚمؽماث

 مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌداهلل اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين , ٓسمـ ُم٤مًمؽ , ذح اًمتًٝمٞمؾ

, م1990- هـ1410,  حمٛمد سمدوي اعمختقن, قمٌداًمرمحـ اًمًٞمد: حت٘مٞمؼ, إٟمدًمز

 .1/ط

 ص٤مطم٥م أسمق ضمٜم٤مح: حت٘مٞمؼ, ٓسمـ قمّمٗمقر اإلؿمٌٞمكم,  مجؾ  اًمزضم٤مضمل حذ. 

 أمحد أُملم: حت٘مٞمؼ, عمرزوىملٕيب قمكم أمحد سمـ احلًـ ا, ذح ديقان احلامؾم٦م  ,

 .2/ط,  م1967- هـ2387,  اًم٘م٤مهرة, قمٌداًمًالم ه٤مرون

 يقؾمػ طمًـ قمٛمر,   شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ(3,  2 , 1) اجلزء ,اًمٙم٤مومٞم٦مقمغم ريض لذح ا ,

. م1200-هـ1421

 قمٌد اًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم , قم٤ممل اًمٙمت٤مب , :حت٘مٞمؼ ,  (4)ذح اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م , اجلزء

 .1/م , ط2000-   هـ 1421

  ًمٚمِمٞمخ ريض اًمديـ حمٛمد سمـ احلًـ آؾمؽماسم٤مدي اًمٜمحقي:ذح ؿم٤مومٞم٦م اسمـ احل٤مضم٥م ,

حمٛمد حمٞمل , فزافحمٛمد اًمز,  حمٛمد ٟمقر احلًـ: سمتح٘مٞمؼ,  ُمع ذح ؿمقاهده ًمٚمٌٖمدادي

 .ًمٌٜم٤من  ,سمػموت , دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م, احلٛمٞمد اًمديـ قمٌد

 ًمٌٜم٤من , سمػموت,  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م,  عمحٛمد ظمٚمٞمؾ هراس, ذح اًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞم٦م. 

 اًمٕمالُم٦م مج٤مل اًمديـ أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌداهلل اسمـ : شم٠مًمٞمػ,  ذح اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م

 .دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث, قمٌداعمٜمٕمؿ أمحد هريدي: حت٘مٞمؼ,  ُم٤مًمؽ اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين

 سمػموت,  قم٤ممل اًمٙمت٥م,  عمقومؼ اًمديـ يٕمٞمش سمـ قمكم سمـ يٕمٞمش اًمٜمحقي, ذح اعمٗمّمؾ  ,
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 .ًمٌٜم٤من

 إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ:  وٌٓمف وظمرج ؿمقاهده اًمِمٕمري٦م , ذح اعمٙمقدي قمغم إًمٗمٞم٦م , 

 . (م2002-هـ 1422 , 2:  ط , ًمٌٜم٤من , سمػموت , دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م)

 مج٤مل اًمديـ ,  ٓسمـ ُم٤مًمؽ:  ؿمقاهد اًمتقوٞمح واًمتّمحٞمح عمِمٙمالت اجل٤مُمع اًمّمحٞمح

اًمٓمٌٕم٦م , قم٤ممل اًمٙمت٥م,  حمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل: حت٘مٞمؼ,  حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمٓم٤مئل اًمٜمحقي

 .م1983-1403هـ,  اًمث٤مًمث٦م

 اًمًٞمد أمحد ص٘مر , ُمٙمت٦ٌم :  احلًلم  أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م , حت٘مٞمؼ ٕيب , ياًمّم٤مطم٥م

 وُمٓمٌٕم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

  صٌح إقمِمك ذم يمت٤مسم٦م اإلٟمِم٤م , اًم٘مٚم٘مِمٜمدي أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٗمزاري , حت٘مٞمؼ :

 (م1981وزارة اًمث٘م٤موم٦م , دُمِمؼ , )قمٌد اًم٘م٤مدر زيم٤مر  

 ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري, حت٘مٞمؼ: صحٞمح ُمًٚمؿ, شم٠مًمٞمػ :

 .سمػموت- دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل دار اًمٜمنم

 دار إٟمدًمس,  اًمًٞمد إسمراهٞمؿ حمٛمد,  حت٘مٞمؼ,  ضائر اًمِمٕمر , ٓسمـ قمّمٗمقر إؿمٌٞمكم  ,

 .1/ط, 1980

 ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ :  , شم٠مًمٞمػ اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع

  , سمػموت ُمٜمِمقرات دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة),  اًمًخ٤موي

 دار ,  حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل: حمٛمد سمـ أيب يٕمغم أسمق احلًلم, حت٘مٞمؼ: ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م, شم٠مًمٞمػ

 سمػموت- دار اعمٕمروم٦م : اًمٜمنم

 1: ط , قمكم حمٛمد قمٛمر:  حت٘مٞمؼ , حمٛمد سمـ قمكم أمحد اًمداودي , ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ 

 حمٛمقد حمٛمد :  , حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ ؾمالم اجلٛمحل:  , شم٠مًمٞمػ ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء

  (, ضمدة دار اعمدين)ؿم٤ميمر 

  سمدر اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمل , : قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري , شم٠مًمٞمػ

 (دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب , سمػموت: دار اًمٜمنم )
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 إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل  ُمٝمدي اعمخزوُمل:  , حت٘مٞمؼ , اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي  اًمٕملم ,

 . دار وُمٙمت٦ٌم اهلالل

 أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ : شمح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري, شم٠مًمٞمػف

  .سمػموت- دار اعمٕمروم٦م :  دار اًمٜمنم, حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م: اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل, حت٘مٞمؼ

  قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر سمـ حمٛمد : اًمٗمرق سملم اًمٗمرق وسمٞم٤من اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م , شم٠مًمٞمػ

 2:م , ط 1977اًمٌٖمدادي أسمق ُمٜمّمقر , دار أوم٤مق اجلديدة , سمػموت , 

 قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٓم٤مهري : اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ, شم٠مًمٞمػ

 .اًم٘م٤مهرة- أسمق حمٛمد, ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل 

  قمكم حمٛمد سمـ : حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر سمـ أمحد اًمٙمتٌل , حت٘مٞمؼ : ومقات اًمقومٞم٤مت , شم٠مًمٞمػ

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م , سمػموت , : دار اًمٜمنم )يٕمقض اهلل , قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ,  

 (1: م , ط 2000

 قمٌد اهلل سمـ سمري سمـ قمٌد اجل٤ٌمر اعم٘مدد اعمٍمي:  , شم٠مًمٞمػ ذم اًمتٕمري٥م واعمٕمرب  ,

  -هـ1405,  , سمػموت ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م:  دار اًمٜمنم),  إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل. د :  حت٘مٞمؼ

  (م1985

 ُم١مؾم٦ًم :  دار اًمٜمنم),  حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط, شم٠مًمٞمػ

 (, سمػموت اًمرؾم٤مًم٦م

 قمٌداهلل :  قمٜمك هب٤م , ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م , اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 . م1996-هـ1416 , دار اسمـ ظمزيٛم٦م , 1:  ط , حمٛمد اًمٕمٛمػم

  حمٛمد أسمقاًمٗمْمؾ : اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدب , ٕيب اًمٕم٤ٌمس سمـ يزيد اعمؼمد , قمٚمؼ قمٚمٞمف

  .سمػموت,  إسمراهٞمؿ , دار اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م

 دار اجلٞمؾ : أسمق سمنم قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ ىمٜمؼم ؾمٞمٌقيف, دار اًمٜمنم: يمت٤مب , شم٠مًمٞمػال -

 قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون: إومم, حت٘مٞمؼ: سمػموت, اًمٓمٌٕم٦م

  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م,  سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  اًم٘م٤مزم اًمٌٖمداديإؾمامقمٞمؾيمت٤مب إُم٤مزم ,ٕيب قمكم , 
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 1/ط, م1996- هـ1416, سمػموت ًمٌٜم٤من

 ؾمٕمٞمد :  ُمراضمٕم٦م وشمٕمٚمٞمؼ , أمحد احلٛمالوي:  شم٠مًمٞمػ , يمت٤مب ؿمذا اًمٕمرف ذم ومـ اًمٍمف

  2:  ط , م1997- هـ1417 , سمػموت , قم٤ممل اًمٙمت٥م:  دار اًمٜمنم , حمٛمد اًمٚمح٤مم

 اًم٘م٤مؾمؿ  أيب:  , شم٠مًمٞمػ اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ

دار :  , دار اًمٜمنم قمٌداًمرزاق اعمٝمدي:  , حت٘مٞمؼ حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي اخلقارزُمل

. , سمػموت إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

 قمٌد اهللُمّمٓمٗمك سمـ :  , شم٠مًمٞمػ يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن 

 (1992 – 1413,  , سمػموت دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م),  اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل اًمروُمل احلٜمٗمل

 أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م أيب سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي, : اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م, شم٠مًمٞمػ

- اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م :  دار اًمٜمنم, .إسمراهٞمؿ محدي اعمدين,  أسمق قمٌداهلل اًمًقرىمل: حت٘مٞمؼ

 .اعمديٜم٦م اعمٜمقرة

 حت٘مٞمؼ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مِمػمي أسمقاحلًلم:  , شم٠مًمٞمػ اًمٙمٜمك وإؾمامء ,  :

,  , اعمديٜم٦م اعمٜمقرة اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م:  دار اًمٜمنم),  قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمد أمحد اًم٘مِم٘مري

  (1:   ط, هـ1404

 أيب احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙمرم حمٛمد سمـ حمٛمد : اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إٟم٤ًمب, شم٠مًمٞمػ

 م1980- هـ 1400- سمػموت - دار ص٤مدر : اًمِمٞم٤ٌمين اجلزري, دار اًمٜمنم

 أيب اًمٌ٘م٤مء قمٌد اهلل سمـ احلًلم اًمٕمٙمؼمي, : اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمؾ اًمٌٜم٤مء واإلقمراب, شم٠مًمٞمػ

م, 1995هـ 1416- دُمِمؼ - دار اًمٗمٙمر : دار اًمٜمنم ,قمٌد اإلًمف اًمٜمٌٝم٤من: حت٘مٞمؼ

 .إومم: اًمٓمٌٕم٦م

 دار : حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي, دار اًمٜمنم: ًم٤ًمن اًمٕمرب, شم٠مًمٞمػ

 .إومم: سمػموت, اًمٓمٌٕم٦م- ص٤مدر 

 حت٘مٞمؼ , أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمقاًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل:  , شم٠مًمٞمػ ًم٤ًمن اعمٞمزان  :

,  , سمػموت ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت:  دار اًمٜمنم) , اهلٜمد رف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦مادائرة اعمع

 . (3:   ط, م1986 - هـ1406
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 أيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي, دار اًمٙمت٥م : اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف, شم٠مًمٞمػ

 إومم: م, اًمٓمٌٕم٦م1985-هـ 1405- سمػموت - اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

  وم٤مئز وم٤مرس , دار اًمٙمت٥م : اًمٗمتح قمثامن اسمـ ضمٜمل , حت٘مٞمؼ  أيب: اًمٚمٛمع ذم اًمٕمرسمٞم٦م , شم٠مًمٞمػ

 .اًمث٘م٤مومٞم٦م , اًمٙمقي٧م

 قم٤مـمػ حمٛمد قمٌد اعمجٞمد : حت٘مٞمؼ, ٕيب طمٞم٤من, اعمٌدع اعمٚمخص ُمـ اعمٛمتع ذم اًمتٍميػ

 م2007هـ 1428, أسمق ؾمٕمٞمد

 دار اعمٕم٤مرف ,  قمٌداًمًالم ه٤مرون: حت٘مٞمؼ,  ٕيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حيٞمك,  جم٤مًمس صمٕمٚم٥م

 .3:ط,  سمٛمٍم

   ( 3: م, ط 1984هـ , 1404قم٤ممل اًمٙمت٥م )جمٛمققم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ُمـ قمٚمٛمل اًمٍمف واخلط  

 قمٌد :  , حت٘مٞمؼ , أسمقاحلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ

  (1:  , ط م2000,  سمػموت-دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م )  , احلٛمٞمد هٜمداوي

  حمٛمقد ظم٤مـمر : حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌداًم٘م٤مدر اًمرازي, حت٘مٞمؼ: خمت٤مر اًمّمح٤مح, شم٠مًمٞمػ

   م1995- هـ 1415- سمػموت - ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون : دار اًمٜمنم

 ًمإلُم٤مم هب٤مء اًمديـ سمـ قم٘مٞمؾ قمغم يمت٤مب ذح اًمتًٝمٞمؾ ,  اعم٤ًمقمد قمغم شمًٝمٞمؾ اًمٗمقائد

 حت٘مٞمؼ حمٛمد يم٤مُمؾ سمريم٤مت,  ٓسمـ ُم٤مًمؽ

 أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري : اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمراومٕمل , شم٠مًمٞمػ

 سمػموت- اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م : اًمٗمٞمقُمل, دار اًمٜمنم

 حمٛمد سمـ أيب اًمٗمتح اًمٌٕمكم احلٜمٌكم أسمق قمٌد اهلل, حت٘مٞمؼ: اعمٓمٚمع قمغم أسمقاب اعم٘مٜمع, شم٠مًمٞمػ :

 .(م1981- هـ 1401 - سمػموت - اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل : دار اًمٜمنم),  حمٛمد سمِمػم

 طم٤مومظ سمـ أمحد طمٙمٛمل, : ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل, شم٠مًمٞمػ

 - 1410- اًمدُم٤مم - دار اسمـ اًم٘مٞمؿ :  دار اًمٜمنم), قمٛمر سمـ حمٛمقد أسمق قمٛمر: حت٘مٞمؼ

 .(إومم: , اًمٓمٌٕم٦م1990

 م1983 , 3:  ط , سمػموت , قم٤ممل اًمٙمت٤مب , ًمٚمٗمراء , ُمٕم٤مين اًم٘مرآن . 

 م1993-هـ1414 , 1:  ط , ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م , قمٛمريمح٤مًمف , ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  

 حمٛمد ,  طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر,  أمحد اًمزي٤مت,  إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط , شم٠مًمٞمػ
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 دار اًمدقمقة: دار اًمٜمنم,  جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: اًمٜمج٤مر, حت٘مٞمؼ

 هـ1417,  2/ط, قمٌداًمًالم  حمٛمد ه٤مرون:   شم٠مًمٞمػ,ُمٕمجؿ ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م -

 .ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل سم٤مًم٘م٤مهرة,  م1996

 حمٛمد : ُمٕمجؿ ُم٘م٤مًمٞمد اًمٕمٚمقم, أسمق اًمٗمْمؾ قمٌد اًمرمحـ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل, حت٘مٞمؼ

: , اًمٓمٌٕم٦م  م2004- هـ 1424-  ُمٍم  ,اًم٘م٤مهرة- ُمٙمت٦ٌم أداب  ,إسمراهٞمؿ قم٤ٌمدة

 .إومم

 قمٌد : أيب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م, حت٘مٞمؼ: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م, شم٠مًمٞمػ 

,  م1999- هـ 1420,  , ًمٌٜم٤من , سمػموت دار اجلٞمؾ: دار اًمٜمنم)  حمٛمد ه٤مرون اًمًالم 

 (2:  ط

 يقؾمػ سمـ طمًـ سمـ أمحد سمـ طمًـ قمٌد اهل٤مدي اًمدُمِم٘مل, : ُمٕمجؿ اًمٙمت٥م, شم٠مًمٞمػ

ُمٍم - ُمٙمت٦ٌم اسمـ ؾمٞمٜم٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  : دار اًمٜمنم)ينى قمٌد اًمٖمٜمل اًمٌنمي : حت٘مٞمؼ

 (م1989/ هـ1409- 

 حت٘مٞمؼ , ٕيب ُمٜمّمقر اجلقاًمٞم٘مل اعمٕمرب ُمـ اًمٙمالم إقمجٛمل قمغم طمروف اعمٕمجؿ ,  :

  (,  دُمِمؼ دار اًم٘مٚمؿ),  قمٌد اًمرطمٞمؿ.  ف

 حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ :  , شم٠مًمٞمػ ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙم٤ٌمر قمغم اًمٓمٌ٘م٤مت وإقمّم٤مر

, ص٤مًمح  , ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف:  , حت٘مٞمؼ ىم٤ميامز اًمذهٌل أسمققمٌد اهلل

  (1:   ط, هـ1404,  , سمػموت ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م:  دار اًمٜمنم),  ُمٝمدي قم٤ٌمس

 د : مج٤مل اًمديـ اسمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري, حت٘مٞمؼ: ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م قمـ يمت٥م إقم٤مري٥م, شم٠مًمٞمػ

 .6: ط, 1985- دُمِمؼ - دار اًمٗمٙمر :  دار اًمٜمنم, حمٛمد قمكم محد اهلل/ ُم٤مزن اعم٤ٌمرك . 

 قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ يقؾمػ اًمٙم٤مشم٥م اخلقارزُمل أيب:  , شم٠مًمٞمػ ُمٗم٤مشمٞمح اًمٕمٚمقم  ,

  (, ًمٌٜم٤من , سمػموت دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م:  دار اًمٜمنم)

  حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب : ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واإلرادة , شم٠مًمٞمػ

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م , سمػموت: اًمزرقمل أسمققمٌداهلل , دار اًمٜمنم 

 ؾمٞمد :  حت٘مٞمؼ , اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م , ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واإلرادة

  (م2004- هـ1425:  اًم٘م٤مهرة , دار احلدي٨م) , وقمكم حمٛمد قمكم , قمٛمران
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 2/ ط , دار اجلٞمؾ , سمػموت , ًمٚمزخمنمي , اعمٗمّمؾ ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م . 

 ًمإلُم٤مم أيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك  , اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م ذم ذح اخلالص٦م اًمٙم٤مومٞم٦م

 , ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م , ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى) , إسمراهٞمؿ ىمٓم٤مُمش , حمٛمد اًمٌٜم٤م:  حت٘مٞمؼ , اًمِم٤مـمٌل

 (اجلزء اًمراسمع ) هـ1428 , 1:  ط , (ُمٕمٝمد اًمٌحقث وإطمٞم٤مء اًمؽماث

 ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم, ًمٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري أسمق احلًـ  ,

 .اًمث٤مًمث٦م: سمػموت, اًمٓمٌٕم٦م- هٚمٛمقت ريؽم , دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب : حت٘مٞمؼ

 ُم٤مزن :  حت٘مٞمؼ , ٓسمـ ضمٜمل , اعم٘متْم٥م ذم اؾمؿ اعمٗمٕمقل ُمـ اًمثالصمل اعمٕمتؾ اًمٕملم

 . م1988- هـ 1408 , 1:  ط , سمػموت , دُمِمؼ , دار اسمـ يمثػم , اعم٤ٌمرك

 (ت.د) , قم٤ممل اًمٙمت٤مب , سمػموت , حمٛمد قمٌد اخل٤مًمؼ قمْمٞمٛم٦م:  حت٘مٞمؼ , اعمؼمد , اعم٘متْم٥م 

  أمحد قمٌداًمًت٤مر اجلقاري: حت٘مٞمؼ,  ًمٕمكم سمـ ُم١مُمـ اعمٕمروف سم٤مسمـ قمّمٗمقر: اعم٘مرب  ,

 1/ط, سمٖمداد. ُمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مين,  قمٌداهلل اجلٌقري

 حمٛمد : حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أيب سمٙمر أمحد اًمِمٝمرؾمت٤مين, حت٘مٞمؼ: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ, شم٠مًمٞمػ

   هـ1404- سمػموت - دار اعمٕمروم٦م : ؾمٞمد يمٞمالين , دار اًمٜمنم

 صالح :محد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل أسمق قمٌد اهلل, حت٘مٞمؼمل:  ُمـ ذيقل اًمٕمؼم

 .ُمٓمٌٕم٦م طمٙمقُم٦م اًمٙمقي٧م: دار اًمٜمنم  ,اًمديـ اعمٜمجد

 مج٤مل اًمديـ أيب اعمح٤مؾمـ يقؾمػ سمـ : اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة, شم٠مًمٞمػ

 .ُمٍم- وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اًم٘مقُمل : شمٖمري سمردى إشم٤مسمٙمل , دار اًمٜمنم

    أسمقاًمٗمْم٤مئؾ احلًـ سمـ طمٞمدر سمـ قمكم : ٟم٘مٕم٦م اًمّمدي٤من ومٞمام ضم٤مء قمغم اًمٗمٕمالن , شم٠مًمٞمػ

   (1: م , ط 1982ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف , اًمري٤مض , )اًم٘مرر 

 ٕيب احلج٤مج يقؾمػ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٞمًك اعمٕمروف , اًمٜمٙم٧م ذم شمٗمًػم يمت٤مب ؾمٞمٌقيف

-هـ1407, اًمٙمقي٧م,  زهػم قمٌد اعمحًـ ؾمٚمٓم٤من: حت٘مٞمؼ,  سم٤مٕقمٚمؿ اًمِمٜمتٛمري

 .1/ط, م1987

 حت٘مٞمؼ , ٓسمـ إصمػم اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اجلزري,  اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  :
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 .اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م , حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل

  اًمٜمٝم٩م إؾمٛمك ذم ذح أؾمامء اهلل احلًٜمك , حمٛمد احلٛمقد اًمٜمجدي , ُمٙمت٦ٌم اإلُم٤مم

 هـ1428 , 8/اًمذهٌل , اًمٙمقي٧م , ط

 ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر : مهع اهلقاُمع ذم ذح مجع اجلقاُمع, شم٠مًمٞمػ

 .ُمٍم- اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م : دار اًمٜمنم,  قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي: اًمًٞمقـمل, حت٘مٞمؼ

 أمحد :  , حت٘مٞمؼ صالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ اًمّمٗمدي:  , شم٠مًمٞمػ اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت

  .(م2000- هـ1420:  , سمػموت دار إطمٞم٤مء اًمؽماث),  , وشمريمل ُمّمٓمٗمك إرٟم٤مؤوط

 ُمٙمت٦ٌم اًمتقسم٦م) , قمٌداهلل اًمدايؾ , دراؾم٦م سومٞم٦م , اًمقصػ اعمِمتؼ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ , 

 . (م1996-هـ1417 , 1:  ط , اًمري٤مض

 سمـ حمٛمد اأيب اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس اًمديـ أمحد :  , شم٠مًمٞمػ وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من

 . (, ًمٌٜم٤من دار اًمث٘م٤موم٦م),  إطم٤ًمن قم٤ٌمس:  , حت٘مٞمؼ سمـ أيب سمٙمر سمـ ظمٚمٙم٤من
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