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 ()د. غبذس ْذُٖ اىخطَّاخ

٣ًؽى ٚػٰ  أثٮ ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ث٨ ٩ىٍىؿ ث٨ و٘ٲؿ، ا٧٣ن٭ٮر ثةث٨ ا٣ٞٲكؿا٩ٰ، كي

يقؿدي٫ي إ٣ٯ ٦ؽٱ٪ح ٝٲكػةرٱَ (487٬)٦ؽٱ٪ح ١َٔة ق٪ح  ح، ٚ٪نػأ ث٭ػة، ، ز٥َ ا٩ذ٤ٍٞخ ث٫ً أ

ٔيػًؿؼى ٔ٪ػ٫ي ٦ٮا٠جذػ٫ ألظػؽاًث ا٣٘ػـك ا٣ىػ٤ٲجٰ )ك٤ٗجٍخ ٩كجذي٫ي إ٣ٲ٭ػة، كٝػؽ 
**



) 

٤ىٍخ دى  ـٍك، ٚػٰ ٝىػةاؽ ٤٣َنةـ، كدكضٲ٫٤ ٦نة٬ؽاد٫ ٤٣جالًد ا٣ذٰ دىػى ٘ىػ عخى ٬ؾا ا٣

٦ىة ي كا٧٣ٕةوػؿكف. ٠سٲؿ ػؽى ٞي ػً٭ؽى ٣ػ٫ ث٭ػة ا٣ ؿىٍت ٦ىٮ٬ًجىػحن ٠جٲػؿةن كثؿأػحن، مى ٭ى
ّى ةو، أ

ٚى   .(548٬)ةدي٫ي ق٪ح ك٠ة٩خ كى

قي ٔػػةدؿ صػػةثؿ وػػة٣ط ٦ع٧ػػؽ، ٚػػٰ أَؿكظػػح د٠ذػػٮراق ٔػػةـ  ٜى ًمػػٕؿى ػػ َٞ ظى

ـَرٝػة ، ا٣ٮ٠ة٣ػح ا٣ٕؿثٲػح 6987 ٓى ٚػٰ ٦ؽٱ٪ػح ا٣ جًػ َي ـ، ٨٦ ا٣ضة٦ٕػح األرد٩ٲػح، ك

، ص٧ػٓ كدعٞٲػٜ 6996-٤٣6466٬ذٮزٱٓ،  ٌٰ ـ، ثٕ٪ٮاف )مػٕؿ اثػ٨ ا٣ٞٲكػؿا٩

ٓى ٰٚ   وعٲٛح. 572كدراقح(، ككٝ

  ٞ ٓى ا٧٣يع ٫ًًٞ إ٣ٯ ٦ؼُٮَح دٱػٮاف ا٣نػةٔؿ ا٧٣عٛٮّػح كٝؽ رىصى ٜي ٰٚ دىعٞٲ

ػالن  6484ٰٚ دار ا١٣ذػت ا٧٣ىػؿٱَح ثػة٣ؿ٥ٝ ) ا٣ٕنػؿات ٦ػ٨ ٔػ٨ أدب(، ٌٚى

                                                 

() .ثةظر ٨٦ ا٣ٕؿاؽ 

 ـ.4/7/2168كرد ا٣جعر إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ  

 ٔ٪ؽ٩ة، كث٫ ٩أػؾ. ]ا٧٣ض٤ح[.٦ى٤ُط ٦ؤرػٰ ا٣ٕؿب ٬ٮ )ٗـك ا٣ٛؿ٩ضح(، ك٬ٮ ا٣ىٮاب  (**)
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ًؿ. ًٔ ٕةن ٤٣َنة ُى ةاًؽى أك ًٝ ؿ ا٣ذٰ اظذض٪ٍخ ٝىىى  ا١٣ذت ا٣ذةرٱؼٲح كاألدثٲح األيػى

: ـو ة ٔى٧ؽى إ٣ٯ دٞكٲ٥ً ٫٤٧ٔ زالزىحى أٝكى  ك

 ك٥ًَ ظٲةد٫، كٔٞج٫، كمٲٮػ٫، كزٞةٚذ٫، كدال٦ٲؾق. :األكؿ: ا٣ذٕؿٱٙ ثة٣نةٔؿ

 ٥ ًَ َٜٞ، كردَجى٫ي ٤ٔٯ ا٣ٞٮاٰٚ، ك  ُٕٝح. (686)ا٣سة٩ٰ: ا٣ؽٱٮاف ا٧٣يعى

 ػىةاى٫ ا٣ٛ٪ٲَح.كا٣سة٣ر: دراقح مٕؿ اث٨ ا٣ٞٲكؿا٩ٰ، ٦ةدَد٫ 

ٟى ثؼةد٧ػػحو، زيػػ٥َ أرثٕػػح ٚ٭ػػةرس ٣ ٔػػالـ كا٣ٞجةاػػ٢ كاأل١٦٪ػػح  كػػػذ٥ى ذ٣ػػ

 زي٥َ ا٧٣ىةدر ا٧٣ؼُٮَح كا٧٣ُجٮٔح كا٧٣يعذىٮل. كا٣ج٤ؽاف كا٣نٕؿ،

ػػؿيكًؼ ا٧٣يذالمػػٲح ٚػػٰ  ػػؿ م ا٣عي ٞى ى ٜي ص٭ػػؽان ٠جٲػػؿان ٚػػٰ د ٣ٞػػؽ أثػػةف ا٧٣عٞػػ

ا٧٣ؼُٮَح أك ا٧٣ؼُٮَةت األػؿل، كدىعٲط األك٬ةـ، كمؿح ا٧٣ٛػؿدات 

ح، كأ٧ٌ٬٭ة )٣كةف ا٣ٕؿب(، كدػؿصٲط ركاٱػح  ىى ى  ذىؼى ثة٣ؿصٮع ا٣ٯ ا٧٣ىٕةص٥ ا٧٣ي

ًٍ ا٣٪َه  ثًة٣َنػ٢١ ا٣ذػةـ، كًذ٠ٍػًؿ أقػ٧ة  ا٣جعػٮًر إزا  ٠ػ٢  ٤ٔٯ أػؿل، ٦ى  ج ًى ٓى 

رو  ةى، كٔؽد األثٲةت ٚػٰ ٠ػ٢  ٦ىىػؽى ٞىىٲؽى ُٕٝح، كثٲةف ا٧٣ىةدر ا٣ذٰ أكردىًت ا٣

 ٦٪٭ة، كأٚةدى ٨٦ دراقذىٲ٨ قجٞذةقي د٪ةك٣ذة ا٣نةٔؿ كمٕؿق.

يد٣ػٰ ثػؽ٣ٮم ٚػٰ إٱػؿاد ثٕػ ىٍف أ ٌٰ أ ي كرأٱخ ػؽ٦حن ٣نػٕؿ اثػ٨ ا٣ٞٲكػؿا٩

ٜي كد٤ٕٲٞةد٫، ز٥ ًذ٠ٍؿم )  ٞ ؿقي ا٧٣ع َُ ( ُٕٝػح 34ا٧٣الظْةت ا٣٪ٞؽٱَح ٤ٔٯ ٦ة ق

( ثٲذػػةن ٣ػػ٥ دػػؿد ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٣ػػؽٱٮاف، ٚىىػػ٪ٕخي ٬ػػؾا ٤٣78نػػةٔؿ، ٦ض٧ٮٔ٭ػػة )

ٞىه   ثٕؽى  -ا٧٣كذؽرؾ  ًٞٲؿو  دى ٣ًٲى١يػٮفى  - كا٧٣ُجٮٔػح ا٧٣ؼُٮَػح ا٧٣ْةف ٰٚ كدى٪

ة ٫٣ي كًو٤حن، كدذ٧َح.  ذىٱالن ٦يً٭٧ًّ

.هلًلً ٧ؽي كا٣عى  ة٧٣ٲ٨ى ٕى  رب  ا٣
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ػأوَّاًل:ػظظراتػظػدغظ:
 ك٩جعري ٚٲ٭ة ٦ة ٱأدٰ:

 اىلػؿ ـٖ تشطٗج اىلهع غيٕ اىٍفذدرء -1

 (:67، ا٣ُٕٞح )96ٰٚ ص : أ

ػػػ١َؿم   ػػػًت ا٣ك  ٞىىى ٣٪ىػػػة ٤ٔػػػٯ ا٣ ـى ى ٩ 

 

ىٍ٭جىػػػ٫ٍ    ٩يػػػـكؿى رصػػػةؿو ٱيؿٱػػػؽكفى ٩

ػػػػؽىل  ًٕ ـ  ًرٝىػػػػةًب ا٣ ػػػػ ـ  ٠عى  ثًعػػػػ

 

ة  ٛى  ًق األىًظجَػػػ٫ٍ ك٦ىػػػه  ٠ى٧ىػػػه  ًمػػػ

 ، ٍٚٞ.5/626ػَؿص٭ة ٤ٔٯ: ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  

: ٧٬ػػة ٣ػػ٫ي ٚػػٰ: ثػػؽاآ ا٣ذنػػجٲ٭ةت  ، 385، ا١٣نػػٙ كا٣ذ٪جٲػػ٫ ٤ٝ227ػػخي

، ك٦ػ٨ ٗٲػؿ ٔػـكو ٚػٰ: 666ؿ ًٌ ، ا٧٣ؿج ا٣٪َ 267ا٧٣عةًؿات كا٧٣عةكرات 

 ، كركاٱح ا٣سة٩ٰ ٚٲ٭ة:٩6/535ـ٬ح ا٣ض٤ٲف 

ا ػػػػؽى ًٕ ًٓ ًرٝىػػػػةًب ا٣ ػػػػ
ٍُ ٞى ٓه ٠ى ػػػػ ٍُ ٞى  ٚى

 

ةًق األىًظجَػػػ٫ٍ ك  ٛى  ٦ىػػػه  ٠ى٧ىػػػه  ًمػػػ

 :411ص : ب 

ػػ٭٥ ٙى ا٣ٛذٲػػةف أ٩ٛكى  كاهللً ٣ػػٮ أ٩ىػػ

 

 أُٔٮؾى ٦ة ادَػؿكا ٦٪٭ة ك٦ة وػة٩ٮا 

٪ ػٰ ٚػٰ ٦ضة٣كػ٭٥   ٦ة أ٩خى ظٲ٨ى د٘ي

 

ػػجىة كا٣ٞػػٮـي أٗىػػةفي    إاَل ٩كػػٲ٥ي ا٣ى 

ةؼ إ٣ٯ ٦ىةدر ا٣ذؼػؿٱش: ا٣ذػؾ٠ؿة ا٣ٛؼؿٱػح   ، ٦ؿادػٓ ا٣٘ػـالف 228كٱٌي

 :ثؿكاٱح األَكؿ٫ ، كٚٲ48

ٙى ا٣٪ ػػ ػػ٭٥كاهللً ٣ػػٮ أ٩ىػػ  ؽ٦ةف أ٩ٛكى

 

 أُٔٮؾى ٦ة ص٧ٕٮا ٦٪٭ة ك٦ة وػة٩ٮا 

٨٦ ٗٲؿ ٔـكو ٰٚ: ا٧٣عةًػؿات كا٧٣عػةكرات  -٦ٓ فػؿ  -كا٣سة٩ٰ ٍٚٞ  

ًٜ ٩ًٛك٫ً.«ٰٚ ٦٪ةز٣٭٥»، ثؿكاٱح 347  ، ك٬ٰ ركاٱح ا٧٣ىؽر ا٣كةث

ٮاف ا٣ىػجةثح ، ٦ػ٨ ٗٲػؿ دعؽٱػؽ، ٚػٰ: دٱػ«اث٨ ٔػؽٱ٥»ك٩يكجًخ ا٣٪ذٛح إ٣ٯ 

ةًؽ أ٠سؿ ٨٦ ٔنؿة ٦ىةدر ٤ٔػٯ 694 ٫ًًٛ؛ الدٛ   ٪ ٥٬ٍه ٨٦ً ٦يىى ، ك٢َٕ٣ ٬ؾق ا٣٪كجح كى

.  ٰ ٞىٲكؿا٩  ٩ًكجىذً٭ة الث٨ً ا٣
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 أي٘ذت ى٘ػْت ىّء -2

 (:615، ا٣ُٕٞح )263كرد ٰٚ ص  :أ

ٍكػػػ٨و  ثٰ فٱػػػةتي ظي ػػػؾ  ٕى صػػػ٫ً ٦ي  ثًٮى

 

ػػةشً   ػػ٢ٍ ٦ىػػة ًمػػبخى ٔ٪ػػ٫ي كال ديعى ٞي  ٚى

ٍكػػ٪ً   حي ظي ػػَعٍخ ٚى٪يكػػؼى  ٫ً ٝيًؿاىػػٍخ كىوى

 

اًمػٰ  ٮى ػةًؿ ٤ٔػٯ ا٣عى ٧ى ٍ  ا١٣ى ة ػى ٬ى  كى

ػـا٩ػح األدب »كٝؽ رصٓ ٰٚ دؼؿٱش ا٣جٲذٲ٨ إ٣ٯ ٦ىؽر كاظػؽ ٚٞػٍ ٬ػٮ  

 «.641كٗةٱح األرب 

ًح ا٧٣ىػةدر ٕى ٙه مؽٱؽه ٰٚ ٦ذةث : ٬ؾا ًٕ إذٍ ٩يًكػجة أٱٌػةن إ٣ػٯ أرثٕػح  ؛أٝٮؿي

 مٕؿا  فػؿٱ٨، ٤ٔٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ:

ٰ  ٚػػٰ: ٦كػػذٮٰٚ ا٣ػػؽكاكٱ٨ إ٣ػػٯ: ٔػػٮًف ا٣ػػؽٱ٨  ، 2/37قػػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕض٧ػػ

 .348ب، ٩ـ٬ح األيدثة   ٦655ؿاقالت األدثة  

، ا٣٪ضػػٮـ ا٣ـا٬ػػؿة 7/666كإ٣ػػٯ: اثػػ٨ ا٣ٕػػؽٱ٥ ٚػػٰ: ا٧٣٪٭ػػ٢ ا٣ىػػةٰٚ 

 .448، ا٣ذجٲةف ٰٚ ا٣جٲةف 7/219

 .316كإ٣ٯ: ا٣ىٛؽم  ٰٚ: ركض اٳداب 

 .8/263كإ٣ٯ: اث٨ قٲ ؽ ا٣٪َةس ٰٚ: ا٣٪ضٮـ ا٣ـا٬ؿة 

كو ٰٚ: ص٤ٮة ا٧٣ؾا٠ؿة  ـٍ ٔى ، َؿاز 666، ظ٤ٲح ا٣ٕٞؽ ا٣جؽٱٓ 624ك٨٦ ٗٲًؿ 

 .4/625، ٦ٕة٬ؽ ا٣ذ٪ىٲه 6/625، ا٣ؽر ا١٧٣٪ٮف 298ا٣ع٤ح 

ًٜ أَف ا٣٪ذٛحى ٣ٲكٍخ ألثٰ ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ث٨ ٩ىٍىؿ ث٨ و٘ٲؿ  ز٥َ دجٲ٨َ ٣ٰ ثٕؽ ا٣ذؽٝٲ

ث٢ ألظؽ أظٛةدقً، ك٬ٮ (، ك٬ٮ وةظتي ٬ؾا ا٣نٕؿ ا٧٣ض٧ٮع، 548٬)ا٧٣يذىٮىَٚٯ ق٪ح 

أثٮ ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ أثٰ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ػة٣ؽ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٩ىٍىػؿ ثػ٨ 

، ٦ٕضػ٥ 67/597(. ك٬ٰ ٫٣ ٚػٰ: ا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت 713٬و٘ٲؿ )ا٧٣يذىٮىَٚٯ ق٪ح 

 ٌٰ ، ٦٪ذؼت ٩ـ٬ػح 3/65، ا٣ؽرر ا١٣ة٦٪ح 6/266، دؾ٠ؿة ا٣٪جٲ٫ 254مٲٮخ ا٣ؽ٦ٲةَ

 .6/271، أ٩ٮار ا٣ؿثٲٓ 6/391ٰٚ ، ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٣نة248األدثة  
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 ، ٌٰ ؿه، كػةوح ٠ذػةب ا٣ػٌؽ٦ٲةَ حي دؤ٠ ؽ أَف ا٣ٞةا٢ى ٦يذأػ  ٕى ٚ٭ؾق ا٧٣ىةدري ا٣َكج

ةؼ إ٣ٲ٭ة )ػـا٩ػح األدب( الثػ٨ ظضػح ٩ٛكػ٫، ا٣ػؾم ٱ٭ػذ٥ ثنػٕؿا  ا٣نػةـ  ٱٌي

 ا٧٣ذأػؿٱ٨ ال ا٣ٞؽ٦ة .

ىوػالن  ، كال ٦ًػ٨ى ٣ؾا ٨٦ ا٣الزـ رٚٓ ٬ؾق ا٣٪ذٛح ٨٦ مٕؿق، أل٩َ٭ة ٣ٲكخ ٣ػ٫ي أ

ٮًب إ٣ٲ٫ً.  ا٧٣ى٪كي

 (:626)ا٣ُٕٞح  299ص  :ب

ٟى ا٣س٪ػة ى كرث٧َػة  كًٝؽ اػذىػؿتي ٣ػ

 

ػػؽري   ًٙ  كاٚػػةؾى ثة٧٣ٞىػػٮًد وى ػػ ٌُ ٤٦ 

 ٱٛٮتي أك٬ةـى ا٣ػٮىرل ٬ؾا ا٣عكةب 

 

ًؼ   قي ا٣٭٪ػػؽم ثذكػػًٕح أظػػؿي  كٱعػػٮزي

 .2/94ػَؿص٭ة ٤ٔٯ ٠ذةب ا٣َىٛؽم  )ا٣٘ٲر ا٧٣كض٥(  

: ٩ىػػه  ا٣َىػػٛؽم   ك٦ػػة أظكػػ٨ ٝػػٮؿ اثػػ٨ ».... ( ٬ػػٮ: 764٬)ت  ٝي٤ػػخي

٫ً ٤ٞ٩خي   ُ ، ٧َ٦ة ٱؤ٠ ؽ أَف ا٣٪ذٛح ألثٰ ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ أثٰ «ا٣ٞٲكؿا٩ٰ، ك٨٦ ػ

ث١ؿ ٦ع٧ؽ اث٨ ا٣ٞٲكؿا٩ٰ؛ أل٫٩ ٝؿٱت ا٣ٕ٭ؽ ث٫، ال ث٧ع٧ؽ ث٨ ٩ىػؿ ا٣عٛٲػؽ، 

.٫ً٦ً ؽ  ٞى ٫ً، ك٣ًذى  ُ قي ثًؼى  ا٣ؾم ٥٣ ٱى٢ٍ إ٣ٲ٪ة ًمٕؿي

: إَف ا٣ ٙي ٲ ًي ٌٰ )ت كأ ( ٚػٰ 776٬٪ذٛػحى ٤ٞ٩٭ػة اثػ٨ أثػٰ ظض٤ػح ا٣ذ٧٤كػة٩

، ثؼالؼ ٚػٰ ركاٱػح ا٣سػة٩ٰ، ١٣ػ٨ ٠629ذةث٫: أ٧٩ٮذج ا٣ٞذةؿ ٰٚ ٢ٞ٩ ا٣ٕٮاؿ 

«اث٨ ٝٲؿاف»كرد اق٥ ا٣نةٔؿ ٚٲ٭ة ٦عَؿٚةن 
(6)

! 

 ٨٦ ا٣ىعٲط أٍف ديعؾىؼى ٬ؾق ا٣٪ذٛح أٱٌةن ٨٦ً ًمٕؿقً؛ أل٩َ٭ة ٣ٲكٍخ ٫٣ي ا٣جذَح.٣ؾا 

 اىِلؿ ـٖ إٗطاد األي٘ذتء األسهذ  أو -3

 :٨٧ٚ ذ٣ٟ

 :88ص  -

ىةًرٝىػػحه   كٱػػط ا٣ع٧ػػةـ، أ٦ػػة دضذػػةزي ث

 

جىػة  ى١ىٯ ٰٚ ٦٘ػة٩ٰ ا٣ػؽاًر كا٩ذىعى  إاَل ث

                                                  

 .488-474دي٪ْؿ ٦الظْةد٪ة ا٣٪ٞؽٱح ٤ٔٯ ٬ؾا ا١٣ذةب ٰٚ ٠ذةث٪ة: ٰٚ ٩ٞؽ ا٣ذعٞٲٜ  (6)
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 أٝٮؿ: وٮاب ا٣ىؽر:

٘ى٧ػػةـ، أ٦ػػة ٱىضذػػةزي ثةرٝيػػ٫ي   كٱػػط ا٣

٧ةـ.  ٔى٨ ا٧٘٣ةـ كثؿ٫ٝ، كال ٔالٝح ٫٣ ثة٣عى  ٚ٭ٮ ٱذعَؽثي 

ةقي ٔؽـ ٚ٭٫٧ ٦ٕ٪ىٯ ا٣ج ٔى ٲًٲؿ ٧٤٠ح )٦٪ػ٫( إ٣ػٯ: كٝؽ دى ٢ً ٰٚ د٘ى ٲخ إ٣ٯ ا٣ذؽػ 

ؽًر ا٣جٲخ ثٕؽق:  )٦٪٭ة( ٰٚ وى

 ٦ٮًٓ ا٣كػؿ ٦٪ػٰ ٱكذٌػٰ ي قػ٪ةن 

 

 ك٦٪جػػٓ ا٧٣ػػة  )٦٪٭ػػة( ٱ٤ذْػػٰ ٣٭جػػة 

ٜى ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثٞٮ٫٣:   ػؿٱؽة ا٣ٞىؿ:.. ٦٪٫.. ك٤ٕ٣٭ػة ٧٠ػة أزجذ٪ػة، ألَف »ك٤َٔ

 «.ا٧ٌ٣ٲؿ ا٧٣ذى٢ ٱٕٮد ٤ٔٯ ٦ؤ٩ر ك٬ٮ ثةرٝح ٰٚ ا٣جٲخ ا٣ؼة٦ف

: ا٣ىعٲط أ٫َ٩ي ٱٕٮدي ٤ٔٯ ٧ًٲؿو ٦ؾ٠َؿو ك٬ٮ: )ثةرؽ(، ٚٲ١ٮف وٮاب  ٝي٤ٍخي

 «.ك٦٪جٓ ا٧٣ة  ٦٪٫ ٱ٤ذْٰ ٣٭جة»ٔضـ ٬ؾا ا٣جٲخ: 

 :663ص 

 ٚال د٤ٛ٘ٮا ٩ةرم ٤ٰٚ ٔ٪ؽق )٬ٮل(

 

ػػؽ     ٦ذػػٯ ٠ذ٧ذػػ٫ي ا٣ٕػػٲ٨ي ٩ىػػ٥َ ثػػ٫ ا٣ؼى

  : ٜي  ٞ ٜى ا٧٣يع أزجذ٪ػة  ٦ة ثٲ٨ ا٣ٞٮقٲ٨: قةٍٝ ٚػٰ األوػ٢، ك٤ٕ٣ػ٫ ٧٠ػة»٤َٕٚ

 «.٦ذةثٕح ٤٣كٲةؽ

أٝٮؿ: ا٧٤١٣ح ا٣ىعٲعح ٬ٰ )دـ(، كٝػؽ كردت ٚػٰ ا٣جٲػخ ٩ٛكػ٫ ٚػٰ: ث٘ٲػح 

، ك٬ٮ ٨٦ ٦ىةدرقً، ك٦ة أًة٫ٚي ال ٱؼؽـ ٦ؿاد ا٣َنةٔؿ، ك٧٦ة ٱػؽؿ  4/6767ا٤ُ٣ت 

ٜي ٤ٔػٯ « ا٣ؼؽ»٤ٔٯ ذ٣ٟ كيركد ٧٤٠ح  ٰٚ ا٣ٞةٚٲػح، أم اظ٧ػؿارق، ك٬ػؾا ٦ػة ال ٱ٪ُجػ

٭ى « ٬ٮل»٧٤٠ح  ، ٣ًؾا ٠ةف األك٣ىٯ ا٣ذٰ اٝذؿظى ٜي  ٞ ٰ   -ة ا٧٣يعى ٤ٔٯ كٚػٜ ا٧٣ػ٪٭ش ا٧٤ٕ٣ػ

ةَةن ٰٚ ا٧٣ذ٨، كٱيسجخ ٰٚ ا٣٭ة٦ل ٦ة ٱؿاقي ٦٪ةقجةن. - ٓى ٩ٞي ٌى ٍف ٱىذؿيؾى ٚؿاٗةن، أك ٱى
ى  أ

 ك)٩ةرم( وٮاث٭ة: زأرم.

 :272ص  -

 ٱػػػػة ٝةدػػػػ٢ى اهللي ا٣٪ ىػػػػةؿى ......

 

ػة  ًى ٦ؿى
ى ىوػَط كأ ٘ىػٮا٩ٰ ٦ىػة أ ؽىؽى ا٣  ظى
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ٜى  ٜي ثٞٮ٫ً٣: ك٤ٌٔ  ٞ  «.ٰٚ األو٢: ١٦ةف ا٣ٛؿاغ ٗٲؿ كاًط»ا٧٣ع

 .2/371أٝٮؿ: ١٦ة٫٩ ٔجةرة )كال ٔؽا(. ٱ٪ْؿ: وؿؼ ا٣ٕٲ٨ 

 :296ص  -

ٍٜ ٔػؾارؾى ثةٔذػؾارؾى ٝجػ٢ى أفٍ   كاقج

 

ٙي   ػػ َُ ًؿ ٬ػػٮاؾى ٦٪ػػ٫ي ٦ي٤ ـٍ ػػ ٕى  ٱػػأدٰ ثً

: ككردٍت ٧٤٠ح ا٣ٞةٚٲح ٰٚ: دأ٬ٲ٢ ا٣٘ؿٱت   ٙي » ٤ٝ638خي َٞ ، ك٥ٍ٣ ٱيًنػؿ «٦يسى

 ٣ٲ٭ة، ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ أ٫٩ رصٓ إ٣ٯ ٦ؼُٮَح ا١٣ذةب.إ

دى ٬ؾا ا٣جٲخ ٨٦ ٝىٲؽة ٦ؼُٮط )٦ؿفة ا٣ـ٦ةف(:295ص  - رى  ، كى

 ٦ػػػػػػػػػػػػ٨...... إذا

 

ػػة  ذٛى  َٲػػؿي مػػةديركا٩٭ة ٬ى

ٜي ٰٚ ا٣٭ة٦ل:    ٞ ٜى ا٧٣ع  «.ٰٚ األو٢: ١٦ةف ا٣ٛؿاغ ٗٲؿ كاًط»ك٤ٌٔ

: وٮاب ا٣َىؽر:  ٤ٝخي

ى٩ىةثًٲػػػػت دى٧ػػػػٲفي إذا  ٦ًػػػػ٨ أ

 .٦21/425ؿفة ا٣ـ٦ةف  ٱ٪ْؿ: 

 :298ص  -

 ًٙ  ث٧ة ثُٕٛٲٟ ٨٦ دٲػ٫و ك٦ػ٨ وػ٤

 

 ٦ىػ٨ٍ دٌؿ ذ٣ػػٟ ٱػػة ٬ػػؾا ٤ٔػػٯ د٤ٛػػٰ 

، ٣ٲكػذٞٲ٥ ا٧٣ٕ٪ػٯ، ٦ػٓ ًػؿكرة «٦ىػ٨ دَؿ د٣َػٟ»أٝٮؿ: وٮاب ا٣ٕضػـ:  

ٓ ٔال٦ح اقذٛ٭ةـ ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣جٲًخ. ًٍ  كى

 :376ص  -

جَػػته  ًٟ دى٦ػػٰ ٦يعى ػػٛ  ذاؾى ٤ٔػػٯ قى

 

ػػػ٨ٍ   ـه ث٧ًى ػػػؿى ذٲػػػ٢ي ٦٘ي ٞى  ٝىذىػػػ٢ٍ  أ٩ػػػة ا٣

ًٓ )٦٘ؿـ( ٚػٰ ا٣ٕضػـ، كا٣ىػعٲط   ٚ جىًت رى ٜي ٤ٔٯ قى  ٞ ًٜ ا٧٣يع  ٤ : ٥ٍ٣ ٱٕي يٮؿي ٝى أ

ذٲ٢، كٝىؽ ٩ج٫َ ا٧٣ؿظٮـي د. ٦ىُٛٯ صٮاد  ٞى ةؿه ٨٦ًى ا٣ أٍف د١ٮف:)٦٘ؿ٦ةن(، أل٩َ٭ة ظى

٤ٔٯ ٬ؾا، كذ٠ؿ أَف ٬ؾا ا٣ؼُأ ٝؽٱ٥ه 
(2)

. 

                                                 

، ز٥َ ٰٚ ٠ذةث٫: ٰٚ ا٣ذؿاث 631ـ، ص 6958، ٦33ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ٦ش  (2)

 .2/314ا٣ٕؿثٰ 
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 :464ص -

 ظذَػػٯ ٦ػػؿرت ثًذػػةدؼو 

 

ٱ٨ًٍ ٚى١ػػػػػأ٩     ٰ ثػػػػػة٣٪ٲ ؿى

ٜي ٤ٔٯ    ٞ  ثأ٩٭٧ة ا٧ٞ٣ؿ كا٣ن٧ف.« ا٣٪ٲؿٱ٨»أٝٮؿ: ٤ٜٔ ا٧٣ع

 ، ؿي ًٔ ادىقي ا٣َنػة رى
ى ، كال ٱذَكػٜ ٦ػٓ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ػؾم أ : ك٬ؾا ػُػأه كاًػطه ٤ٝخي

، ك٬ٰ ٝؿٱح ٝؿب د٦نٜ ٰٚ كقٍ ا٣جكةدٲ٨، دنج٫ «ا٣٪ٲؿثٲ٨»ٚىعٲطي ا٧٤١٣ًح: 

 )دةدؼ( ٰٚ وؽر ا٣جٲخ.

 :425ص  -

 ٦ػػػة ًػػػ٨َ ٩ػػػةّؿقي ٔ٪ ػػػٰ ث٪ْؿدػػػ٫ً 

 

 كأقػػػ٥ٞ ذاؾ ا٣ُػػػؿؼ أمػػػٞةقي  إاَل  

كا٣ىػٮاب:  -٩ٞالن ٨ٔ: ٔٲٮف ا٣ذٮارٱغ  -أٝٮؿ: ال ٦ٕ٪ٯ ٧٤١٣ح )أمٞةق(  

ًٞٲَح ا٣نٰ ، ك٬٪ة ٱٞىؽ ث٫: ثٞٲح ا٣جىؿ. ى  )أمٛةق(، كدٕ٪ٰ: ث

ِع كػً ىت)اىٍِػٔب( إىٕ اىؾذغط وإىٕ ؽ٘طِهء -4 ـُ  غصم 

 (:68، ا٣ُٕٞح )92صة ى ٰٚ ص  -

ػػؽ ػػؿحى ا٧ً٣٪جىػػؿي وى  ران مى

 

ًظٲجىػػػػػػة  ٟى رى ٲػػػػػػ  ٞ  ٣ًذى٤ى

ػػ٥َ ػُٲجػػػةن   ًى ى ديػػؿل   أ

 

ٲجىػة؟  ًَ ٧ غى  ًي ـى  ، أ ٟى ٪٦ً 

كذى٠ىؿى ٰٚ ا٣عةمٲح أَف اث٨ى ػ١٤ةف ٰٚ )كٚٲةت األٔٲةف( ثٕػؽ أٍف أكرد٧٬ػة  

.  ٰ ٰ  ا٣ع٤ج ثٰ ا٣ٞةق٥ أظ٧ؽ ث٨ ٔجٲؽ ث٨ ٢ٌٚ ا٧٣ٮازٱ٪
ة ألى ٧ى ٬ي ؽى صى  ٤٣نةًٔؿ، كى

: ٬ؾق اعمةرة ا٧٣٭٧َح ٠ػ ٜى ٠ػٰ ٤ٝخي ػ  ٞ ٓى ا٧٣يع ىٍف دىػؽٚى ػؿكرم  أ ٌٌ ةف ٦ًػ٨ى ا٣

ٓى ا٣جٲذٲ٨ى ٰٚ )ا٧٣٪كٮب(، ١٣٪٫ ٥ٍ٣ ٱ٢ٕٛ! ٌى  ٱى

َٞ  -ظٲري دؿص٧ذ٫  -ب  2/676كا٣جٲذةف ٰٚ: ا٣جؽر ا٣كةٚؿ  تى ٤ٔٲ٭٧ة كٔ

 : دٚٮم 
٫ي األي ٛي  ٪ كٝؽ ذي٠ؿت )٠ؾا( ا٣جٲذػةف ٣٘ٲػؿق، كإ٧َ٩ػة أ٩نػؽ٧٬ة ٣ػجًٕي »٦يىى

 «.ا٣ؼُجة  ٚ٪يكجة إ٣ٲ٫ً 
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 اىٍفذدر واىٍطاحعء -5

دَجىحن ٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٕضػ٥، ١ٚة٩ػخ  ٓى ٦يؿى ٜي ا٧٣ىةدرى كا٧٣ؿاص  ٞ أزجخى ا٧٣يع

 ٠ذةثةن. 664

ِي ٤ٔٲ٭ة:  كٱيالظ

ػـا٩ح األدب كٗةٱح األرب: ٣ذٰٞ ا٣ؽٱ٨ ث٨ أثػٰ ث١ػؿ ثػ٨ : »559ص  -

 «.٤ٰٔ ث٨ ظضح ا٣ع٧ٮم

 : ٫ي « ث٨»، ك«٣ذٰٞ ا٣ؽٱ٨ أثٰ ث١ؿ»ا٣َىٮابي  )أثٮ ث١ؿ(. زااؽة؛ ألَف اق٧ى

 «.ا٣ؿكًذٲ٨ ٰٚ أػجةر ا٣ؽك٣ذٲ٨: »561ص  -

، ٚال ٱضػٮز أٍف «٠ذةب ا٣ؿكًذىٲ٨»ا٣ىٮاب أٍف ٱيكجٜى ث٧٤١ح )٠ذةب(، أم 

 اعًةٚح ٬٪ة.٦ضؿكران دكف ٱؿد 

 «.٦ؼذةرات ٨٦ ظةد٥ ا٣ُةاٰ، ٩نؿ ١٦ذجح دار وةدر ثجٲؿكت: »563ص  -

ٓى ، ٬ؾا ا١٣ذةب ال ٝٲ٧ح ٫٣، ٦ة داـ ا٣«٨٦ دٱٮاف»... ٤ٝخ: ٱٞىؽ  ٜي ٝىؽ رىصى  ٞ ٧ع

 إ٣ٯ: دٱٮا٫٩ ثذعٞٲٜ ٔةدؿ ق٤ٲ٧ةف ص٧ةؿ، ا٧٣ُجٮع ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة. 559ٰٚ ص 

ٜي ٰٚ إزجةد٫ ق٪ح كٚػةة ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ظكػ٨  554ك 533ص  -  ٞ ٬ى٥ى ا٧٣ع كى

 .859٬. كا٣ىٮاب: 987٬ا٣٪ٮاصٰ: 

ٕي٧ؿٌم ٬ٰ  554كصة ى ٰٚ ص  ٢ اهللً ا٣ ىَف ق٪حى كٚةًة اث٨ً ٌٚى  .748٬أ

 .749٬كا٣ىٮاب: 

ٌٰ ث٨ ا٣ٮزٱؿ أثٰ ٧ٔؿاف ٬ػٰ:  563ص  - ذ٠ؿ أَف ق٪ح كٚةة ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ٤ٔ

673٬. 

 .685٬كا٣ىٮاب: 

ٲ٨ ٣ػ٥ٍ ديػؾ٠ىؿ، كػةَوػحن ٚػٰ ٲىػٚى ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ أَف ثٕػي قػ٪ٮات كى   ٛ ةت ا٧٣ػؤ٣

، 47، 44، 36، 31، 29، 23، 26، 21، 64، 8، 4، 3: ثػػ ح٧ػا١٣ذت ا٧٣ؿَٝ 
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49 ،56 ،56 ،67 ،72 ،87 ،88 ،98 ،612 ،613 ،666 ،664 ،665 ،

667 ،621 ،636 ،637 ،638 ،641 ،652 ،655. 

دى ٰٚ ا٣ىٛعذٲ٨  - رى َيجٓ ٰٚ  566ك 565كى ٚؿا٩ـ »أَف )ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت( 

 ٦َؿةن. 63، كد١ؿر ٬ؾا ا٣ؼُأ «مذةٱـ

 «.ٚؿا٩ـ مذةٱ٪ؿ»ا٣ىٮاب: 

ػثاظغًا:ػاضطدتدرك
[6] 

 )ا١٣ة٢٦( ٝةؿ:

ػ ى٭ي ٩ىػٍخ ٣ ةةى رى ٞى ػ ؿىؼى ا٣ك   ٥ٍ ظذَٯ إًذا وى

 

ػػ٢ي ا٣َىػػ٭جىة ي   ٕى ٛى ٤ػػٍخ ثًً٭ػػ٥ٍ ٦ىػػة د ٕى  ٚى

ػػ٢ً   ى٠عى ػػٍ٭٥و أ حو ثًكى ٞى  ٦ًػػ٨ ٠يػػ٢  رىامػػ

 

٦ًٲَػػػحه ٩ىضػػػالى ي   ـً رى ة ػػػ٭ى وػػػ٧ىٯ ا٣ك 
ى  أ

ػ  ػ٨٧َى قى ٌى ى ، كٝىػؽ د ٜي ٲ ٚي  ١ؿىدٰٚى٧ىذٯ أ

 

ا ي   ٧ػػػؿى ٧ٍػػػؿًق ظى ػػػحي ػى ةصى ، زيصى ػػػةؽو  قى

 .2/265ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[2] 

ةؼ إ٣ٯ ا٣ُٕٞح   ( ٬ؾاف ا٣جٲذةف، كٱ١ٮ٩ةف ٰٚ ا٤ُ٧٣ٓ:667)ص  32ٱٌي

 )ا٣ؿ٢٦( 

٧ةن  ىٍقػػػػػ٭ي ا٦ًٲىػػػػػةتو أ ػػػػػةظو رى ٣عى  كى

 

ٍب   ٗىػػػؿى ِه ك ىٍعػػػ ٥ً ٣ ٍقػػػ٭ي
 ك٦ًػػػ٨ى األى

ؿٚػػػػػةن ٚىػػػػػةدًؿان   َى  ٚىػػػػػًإذا ديٍؿًقػػػػػ٢ي 

 

ػجىٍت   ًٓ ا٣َىػت  وى د٦يػ
ى زىٍخ ٚػٰ أ ىظؽى  أ

 .2/274ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[3] 

:  )ا٣ُٮٱ٢( ٝةؿى

ٲَػػػة٩ًٰ ث١ًػػػأًٍس  ىٲ٤ىػػػحى ظى ٣ ٛيٮ٩ًػػػ٫ً كى  صي

 

رًدم    ي٫ي  ككى ػػػؿث ٲ٪ىػػػةمى مي ٔى َؽٱٍػػػ٫ً، ك  ػى

َىةًٚعةن   ١ؿىافى  ٞىٯ ا٣٪َةسى قى ى٣  ٚىأىوجىعخي أ

 

ج ػػػ٫ي   ٜي ظي ذ ػػػ ٕى ٧ٍػػػؿى إاًَل ٦ىػػػة ٱي  كىال ػى
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 .274-2/273ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨ 

[4] 

ةؼي إ٣ًٯ ا٣ُٕٞح  ٌى ٫ي  - 88ص  - 65ٱي  :٬8ؾا ا٣جٲخ ، كٱ١ٮفي ر٧ٝي

 )ا٣جكٲٍ( 

ػةًظج٫ًً  كا٧٣ة ي  ػٍؿبي وى  كا٣٪ةري ٠يػ٢  ظى

 

جىة  ُىعى َؽاًف، ٣ٮال ا٣٪َٮىل كا٣٭ىٍضؿي ٦ىة اوػ ًً 

 .254ا٣ذؼؿٱش: قؿكر ا٣٪ٛف  

[5] 

: ٌٰ  )ا٣ُٮٱ٢( ٝةؿى اث٨ي ا٣ٞٲكؿا٩

ةاًػػ٢ه  ٞى ٔى اًدم ٦ًػػ٨ٍ ٦يػػؿاد   كٚىػػٮؽى ٦يػػؿى

 

ا٠ٰ ا٣ٞت  قٍضٙ ٝجةث٭د   ةجٲخي ا٧٣ؾى

ديكف ا٣ؼػػػؽكر ا٣َكػػػةثؿٱَح ٔذػػػؿةه    كى

 

ةث٭ػػ٭ػػد  ٕى  ةـ  ٠ٕػػٮب ا٣ػػؿ ٦ًط ديكفى ٠ً

 .6/385ا٣ذؼؿٱش: ا٣٘ٲر ا٧٣كض٥  

[6] 

 )٦ؼ٤َٓ ا٣جكٲٍ( ٝةؿ:

ػػػٮتى ٦٪ ػػػٰ  ٱػػػة ثػػػ٨ى ٦ي٪ٲػػػؿو ٬ىضى

 

ى٫ٍ   ػػػػٮاث رىل وى جػػػػؿان أٚػػػػةدى ا٣ػػػػٮى  ظى

ػػػػجًؿم  ٍٜ ثًػػػػؾاؾى وى ػػػػٲ   ك٣ػػػػ٥ٍ دٌي

 

ى٫ٍ   يقػػػػػٮةى ا٣ٌىػػػػػعةث  ألَف ٣ػػػػػٰ أ

 .27/236ا٣ذؼؿٱش: ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  

[7] 

ةؼي ٬  ، كٱ١ٮفي أَك٣٭ة:624( ص 36ؾا ا٣جٲخي إ٣ٯ ا٣٪ذٛح ر٥ٝ )ٱٌي

 )٦ضـك  ا١٣ة٢٦( 

ٱ ٭ػػػػػة ا٣ػػػػػ٪ٍَض٥ي ا٣ػػػػػؾم
ى  ٱىػػػػػة أ

 

ٗي٤َذًػػػػػٰ  ًٙ ٠ىػػػػػة٨٦ًى  ىػػػػػ٥ٍ ٱىٍنػػػػػ ٣ 

 .653ا٣ذؼؿٱش: ا٣٭ٮؿ ا٧٣ٕضت  
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[8] 

 )الخفيف( قال:

 وتُجيبببببُل الُببببببايُا ال ا ُيبببببا

 

ُيبببببِغ َْل  َوَغببببب   ُ   َِ  ُت َغبببببَزالي 

َِ َبببيَج َ ببب         َبببيَج َنف َيبببِغ لُُي

 

بببببغَُ وقَبببببب   أَُ و   ُُنو  أَيبببببَبج  

 .2/282التخري : صرف العيج  

[0] 

 )السريع( ( هذه األ يات:421-425)ص  52تضاف إلى القطعة 

ببَرة َ َْببا لَ ببا  وا  ببترتا ْببج  َري 

 

ُِ ُقبببببُْ  بببب ِ    َغيببببُر َن ِببببَغ النو

يُبببُل ال ِببيِض  ِببيُض ال و َبب  ُِ  اقببالبا: 

 

 قُببببُو: ولتببببج  هببببِذِه ُ بببببُْ 

 وإِل  يتبببببج  إاسببببباا ا  اتتببببباي  

 

  بببالَُُا  بببغ الُفتَببباِد َْعبببُ وُْ 

 .2/990التخري : صرف العيج  

[49] 

 )الطبيل( قبلغ: 419( ص 50يُست جد ُِى القطعة )

 تَ َاَهى إلى أنفااِبِغ الَسبَُر وال و َبا

 

ي َيببِغ  َا ِببُل والِ  بب ُ   َِ   ببراَ  و ببغ 

ِِ َربَ هِ َغِرير    ِْج  َبب  َ كأََل الَطرَف 

 

 َ بببقي   تعبببالَى ُْوَل َْرقَبببِ ِه َوجُْ 

َجبة     إذا ْا ا ت َل السيَف  غ قَت ِل ُْ  

 

ُ َف  ال رُ  
(9)

  يَج ال َاِ   غ أاَغُ ِغي  ُ  

 .2/998التخري : صرف العيج  

 : )األَول  قط(.5/4141 غية الطُل  -

[44] 

 )التاْل( تبل ثااياَي هذا ال يو:َ وي21يُزاْ ُِى القطعة 

ايَ  بببُو أََُْْعَ بببا ُِبببى ل َاتَِ بببا َِ 

 

ِِ تَ َببَ َْا  ِِ الِع َببا ِْببج  َببر ببِ َ   كالِعق 

                                                  

 َ والنباب ْا أث ت اهُ.« ال ِرالفَ »(  غ األصل: 4)
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 .19امتخرٓج: تشٌٔف امسىع 

[91] 

 )وجزوء امكاول( قال:

 َوٓالالُ ُ ِوالالي َرالالْكَراِ  َ الالر

 

 اٍف، ال ٓاَلالالالَزاُل وَُػر اِلالالال  

 وُجُفالالالِِ  َغالالالٍٔي تٌَتَِ الالالْ 

 

ٌ الالالال أَ اَلالالال ال َغنَ   َُ َُ وُ  أالالالال

الال َا غالالْ ِ ىالال ِ     ِ وَاِضالْ امش 

 

الالالُٔف ٌَٓ اُلالالِ وُ َىالالال    اوامس 

 .1/093امتخرٓج: صرف امػٔي  

[90] 

: ّْ  )امكاول( قال أ ِ غ   اهلل امقٔسراً

ََ امَكالالَر   أَ تُظالاليأ أً الالْ ان ىالالا اقتاَلالٌ

 

 ا؟َ ٔالالَف امَخٔالالاِل وٌََيتٌَالالْ  رالالػا  

َُ ِوٌ الالال     َُ غالالْ َٔاماِلال  واهللِ والالا مالال

 

َ  مِ  َُ مََىالا   ََ و جالا ااَ  وٌال  اِخناْل

 .910امتخرٓج: تذارة ا ي امػ ٓه  

[99] 

: ّْ ٓي  ي امقٔسراً  )امخفٔف( قَاَل وُُذ ُب ام  

 ام ُػالالُ  ِوالالْي ُجُفالالًِِْ ُرالالُِٔغَا  َوَجالالر  

 

الالا قاُلالْرُب  َاِرُاالالْه غالالْ امُ ُىالالِ ِ   ََ  َر  

الالا  ، غنى   االالاَ   َوِػالالْ َرالالِقَٔ،  الالل 

 

َْ َشْىُسٍُ   الُػِ ِ  أَْشَرقَ  ارتََقّ غْ امصأ

 .999امتخرٓج: تشٌٔف امسىع  

[91] 

 )امرجز( قال:

امِف   َِ الالا َرالال َُ ناْلالَف أَرالالُِف امَى ََ  و

 

الا  ََ  تََر  ُجُفالًِْ ام اِلَٔ  غالْ ًَِجاِ 

ا  َُ س  َرالالالامَِى   ِوالالالْي ُرالالالقِى ٌِ ا َِ  ماَلالال

 

اِ َالالالا   ِ  و ً ىالالالا امَخالالالُِف غنالالالّ ُغ

 .1/033امتخرٓج: صرف امػٔي 
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[66] 

 )ا٣كؿٱٓ( ٝةؿ:

ٰه ٨٦ًى اعً  جٍ
ذى٤ًػّٰى  ٩ًف رى٦ىٯ ٦ٞى

 

رً   ـٍ ًؿ ا٣َنػػ ْى ٤ىذًػػٰ ثًػػة٣٪َ  ٦ًػػ٨ٍ ٦ٞي

ػػػ٫ً   ًّ ة ى٣عى ٰ ثًأ ًّ ػػػة ٛى ى٣ ٤َٞػػػخي أ  ٔى

 

ػٍعؿً   ػٍعؿي ثة٣ك  ػ٢  ا٣ك  ٝىؽ ٱيعى  كى

ٲ٪ىػػةقي إاًَل ١ً٣ػػٰ  ٔى ٍت  ػػ١ًؿى  ٦ىػػة قى

 

ػػ١ٍؿً   ٰى ثًة٣ك   ٱىعػػذىَش ٚػػٰ ٝىذ٤ًػػ

 .2/346ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[67] 

:  ٰ ا٩ ؿى ٲكى ٞى  )ا٣جكٲٍ( ا٣

ػػحو  ٞى ٤ىػػٯ زً ٔى ةٱىة٩ىػػة  ُى ٟى ٦ى ىٲػػ ػػةرىت إ٣ً  َى

 

ٲىػؿً    ُ ٤ىػٯ ا٣ ٔى ةدىًة الى دى٤ػًٮم  ٕى  ٨٦ًى ا٣َك

٨ٍ٦ً أ٦ىػ٢و   ٍٮؽو كى ٤ىٯ ا٣٪ًَضٲٍجىٲ٨ًٍ ٨ٍ٦ً مى  ٔى

 

ػػؿً   ٞى ٦ًػػ٨ٍ ًٚ ػػؿو كى ٍٞ ٪ًٲٍجىػػٲ٨ًٍ ٦ًػػ٨ٍ ٚى  ٦ًػػ٨ى ا٣ضى

 .4/44ا٣ذؼؿٱش: ا٣ؽر ا٣ٛؿٱؽ  

[68] 

 )٦ضـك  ا١٣ة٢٦( ٝةؿ:

ػػػة ُى ٦ػػػؿ٩ًَط األٔى  ًؼ ٦ىػػػةكى

 

ىٲ٨ى ا٣ٌىج  ٘يى٨ً ٦ىػةاًفٍ ث  ة كا٣

ؿه   ًّ ًٰ ٣ػػػػٮال ٩ىػػػػة جٍ َْ  ٠ػػػػة٣

 

ااًفٍ   ٮدي ٣ػ٫ي ٚىػؿى قي
 دي٧ًكٰ األي

ػػػة  ٝىةدى٬ى ٲيػػػٮفى ري ٕي ػػػ٤تى ا٣  قى

 

ٍف؟  ًٔ اقي ا٣ػَؽ٬ٍؿى ٩ىػة كى ٦ىة دىػؿى
ى  أ

 .2/491ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

 .654كا٣سة٣ر ٍٚٞ ٫٣ي ٰٚ: ا٣ذؾ٠ؿة ا٣ٛؼؿٱح 

[69] 

 ٢٦()٦ضـك  ا١٣ة ٝةؿ:

ؿو  ًّ ىػػػػػة َٰ ثً٪ ػػػػػ
ُيٮ ٤ٔى  ٱىٍكػػػػػ

 

ػػػ٫ٍ   ةقي ٕى ي ٩ًٰ ٩ ، ٱيٍكػػػً٭ؿي ٍقػػػ٪ىةفى  كى

ا  ػػػػؽى ًٞٲ٪ٰ ا٧٣ي  كٱىجًٲٍػػػػخي ٱىكػػػػ

 

ػ٫ٍ   ٍؿًؼ ٠ةقي َُ ٗىٲؿى ا٣  ـى، ك٣ٲفى 
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 .2/361ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨ 

[21] 

:  )ا٣ٮاٚؿ( ٝةؿى

ٍؿٚػػػةن ٠ى٤ًػػػٲالن  َى ىرقػػػ٤ىٍخ  ًنػػػٲَحى أ  ٔى

 

ػػػة  ٌى ٲ ًٌ ٗى ػػػٲٛةن  ٛ٪يػػػ٫ي قى ػػػ٨٧َى صى ٌى ى  د

ىػػػ٥ٍ   ٣ ػػػة ك٦ًس٤ػػػٰ كى ًؿ٬ى ًّ ىة ىرى ٦ًسػػػ٢ى ٩  أ

 

ػػػة  ٌى ًٰٛ ٦ىًؿٱ ىػػػةتى ٱىكذىنػػػ  ٦ىًؿٱٌػػةن ث

 .2/376ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[26] 

 )ا١٣ة٢٦( ٝةؿ:

ؿًٚػػ٫ً  َى ٪ًٲَػػًح  ػػ٨ٍ ظى ٔى  ٱىؿ٦ًػػٰ، ٚىٲيىػػ٧ًٰ 

 

ػة  ٔى ـً ػؽ  ٝىػٍٮسو ٦ى٪ٍ ىقى ٛيػٮًف أ  ٝىٮسي ا٣ضي

ػؿىلكٱيًؽٱؿي ػى   ص٪ىذىٲػ٫ً، كٝىػؽ صى ةى كى  ٧ٍؿى

 

ٲىػػػة ً   ة ٦ىػػػة ي ا٣عى ٕى ػػػ ٕنى ة ٚىذىنى  ث١ًأًقػػػ٭ى

 .2/379ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[22] 

 )ا١٣ة٢٦( ٝةؿ:

ٙو  ػػ ؿه ٦ًػ٨ٍ ٦يؿ٬ى ًّ ٟى ٩ىػة ؿه ٣ػػ ًّ  ٬ػ٢ٍ ٩ىػة

 

  ًٙ ٍ ٝىؿٝىػػػ ـى ٥و، أ ٍقػػػ٭ي
ى ٍ أ ـى ، أ ـو ٍ ٣ٍ٭ػػػؾى

ـى  أ

ةو   ػػالٚىحى ٝىٍ٭ػػٮى ةـي ثػػ٫ً قي ٞى ػػةؼى ا٣َكػػ  َى

 

  ًٙ ػػ َٞ اـي ثًػػ٫ً ًقػػ٪ىةفى ٦يسى ػػٮى ٞى ة ا٣ ػػ٧ى  كقى

ذيػػٮري ٤ٔػػ  ٛي ٪ىػػٯ ا٣ ـً ٠ً٪ىة٩ىػػحو كصى ة  ٯ ًقػػ٭ى

 

 ًٰٚ ـو ٦ىٍنػؿى ة كى ٛيٮفى ٤ٔٯ ظي  كزى٪ىٯ ا٣ضي

ة،  ىةثًػػ٢و ٚػػٰ ًقػػعًؿ٬ى في ث  ٬ػػؾا دى٤ىػػٮ 

 

؟  ًٙ ػ َى ىٍك ٛػ٨و أ ػة ثًضى َىٛخى ثً٭ى ى ذىٯ أ  ٚى٧ى

 .2/388ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[23] 

 )ا٣جكٲٍ( :266( ص 626ٱيكذؽرؾي ٬ؾاف ا٣جٲذةف ٤ٔٯ ا٣٪ذٛح ر٥ٝ )

ٲيػٮٍ  ٔي ٍض٤ىذًٰ ٨ٍ٦ً  اػى ٞىػٍخ كى ٦ى ػة رى  فو ٝى٧َ٤ى

 

ٜي   ٦ىػػ ػػ٨ٍ ٝىذًٲٍػػ٢و ٦ىػػة ثًػػ٫ً رى ٔى  إاًَل ا٩ٍسى٪ىػػٍخ 

ىً٭ػٰ  ٣ ى١ٍ٩ىٍؿتى ٨ٍ٦ً كى ٦ىة أ ٍٔ٪ًٰ كى ةًح دى  ٱىة وى

 

قي ٚىػػًؿؽي   ػػؽى ٍٕ ى ٤ٍجًػػٰ ث ٞى ٜي ٚى ًؿٱٍػػ ٛى ىػػةفى ا٣  ث
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 .6/617ا٣ذؼؿٱش: ا٣ؽر ا٣ٛؿٱؽ 

[24] 

ٌٰ ٨٦ً ٝىًىٲؽةو ٱى٧ؽىحي ثً  ك٨:ٝىةؿى أثٮ ٔجؽ اهلل اث٨ ا٣ٞٲكؿا٩ ىثة ا٣عى قي أ ىؽى ٣ ة كى  ٭ى

 )ا٣كؿٱٓ( 

رىل يػػٮؾى ٦ىػػ٨ٍ ال ٱىػػَؽٰٔ ٚػػٰ ا٣ػػٮى ث
ى  أ

 

اؾٍ   ػػػة٣ٰ ًقػػػٮى ٕى ٪ػػػؽى ا٧٣ى ًٔ  ٦ى٪ًىػػػجى٫ي 

ٗيػػػػػَؿةه   ٤ىػػػػػتو  ىٱَة٦يػػػػػ٫ي ٚػػػػػٰ ظى  أ

 

ػػؿاؾٍ   ًٕ ػػ٪ٮاتي ا٣  ظػػٲ٨ى اد٣٭٧َػػٍخ قى

اًت ا٣ػػػَؿدىل  ػػػٮى ٤َىػػػ٭ة ٦ًػػػ٨ ٣٭ى  ػى

 

ػػالؾٍ   ػػًؽ ٦ػػة ٩ىٲَػػتى ٚٲ٭ػػة ا٣٭ى ٕى  ٦ًػػ٨ ث

 .٠71ؿة اث٨ ا٣ٕؽٱ٥ ا٣ذؼؿٱش: دؾ 

[25] 

 )ا٧٣ذٞةرب( ٝةؿ:

ػػػةًرغو 
ػػػٮنل ٚى ٩ًػػػٰ ٦ًػػػ٨ ٬ى ـى ا ظى  ٚىػػػٮى

 

  ً٢ ًٗ ػػة ٘ي٢و مى ػػ ٤ٍػػتى ٚػػٰ مي ٞى  رى٦ىػػٯ ا٣

ة٩ًػػػػ٫ً،  ٛى ىص جىػػػػة ًقػػػػٍعًؿ أ ّي ػػػػٮؿي   دىضي

 

ىةثًػػػ٢ً؟   ٦ذىػػػٯ ٠ة٩ىػػػًخ ا٣ً٭٪ٍػػػؽي ٚػػػٰ ث

 .2/465ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[26] 

 )ا٧٣٪كؿح( ٝةؿ:

، ٛيػػٮسى ػػ٫ي ا٣٪  ّي ة ى٣ٍعى ٜي أ ػػ ػػ٥ٍ  دىؿمي  ٚى١ى

 

ػػ٢ً   ىػػ٥ٍ ٱىكى ػػحو، ك٣ ػػةؿى ٦ًػػ٨ٍ ٦يٍ٭ضى ىقى  أ

ةًصجًػػ٫ً   ػػٮ ٦ًػػ٨ ٝىػػٮًس ظى ٙى دى٪ضي  ك٠ٲػػ

 

ػػػ٢ً ؟  ٞى ةـي ٦ًػػػ٨ٍ ٦ي ػػػ٭ى ٦ًٲَػػػحه، كا٣ك   رى

 .2/466ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[27] 

 )ا٧٣ذٞةرب( ٝةؿ:

ٟى  ٍٰ إ٣ًٲػػ ٤ٍػػًت؛ ٦ىػػة ٣ػػ ٞى ٟى ا٣  ٚىٲىػػة ٦ى٤ًػػ

 

٪ىػػػٯ  اًدم ا٧٣ي ٪ ػػػٰ ٚيػػػؤى ٓه ٱي٧ى ًٛٲ ػػػ  مى

ٟى ًقػػٮىل أَف    - ٦ي٪ٍٲذًػػٰ ٱػػة –َؿٚىػػ

 

ػػ٪ىة  ٌَ ٠ىة ٚػػٰ ا٣  كًصٍكػػ٧ًٰ ٝىػػًؽ اٍمػػذىؿى
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 .2/486ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨ 

[28] 

 )ا٧٣ضذر( ٝةؿ:

ٔى٨ دىؿىاضو   دىةرى٠ى٪ٰ ا٣٪َةسي 

 

   َ ٪َػة٤ٔٯ ا ٔى ٞيٮًؽ  اًح ا٣عي  ؿى

َٰ ٦ىػػػ٨    ٤ػػ ٔى ٜو  ٤ٍػػ ػػة ٣ًؼى  ٚى٧ى

 

٤ٲػػ٫ً ٦ى٪َػػة  ٔى ىرىل ٣ػػٰ  ال أ  كى

ػػػ  ٔى ي ـ م كال أ ػػػ ٔى ي  ـَلٚىػػػال أ

 

٪َػػػػػ  ي٬ى ٪ ػػػػػٰ كال أ ي٬ى ال أ  ةكى

 ب. 2/676ا٣ذؼؿٱش: ا٣جؽر ا٣كةٚؿ  

[29] 

 )ا٣ُٮٱ٢( ٝةؿ:

ٟى ٦ىُػػة٣جٰ ذٍػػ ٛىٌػػ٢ً إ٦ًَػػة ٱى٧٧َى ىػػة ا٣ ىث  أ

 

ػػ١يٮفي   ػػ٨َ قي ؿى٠ػػةتو ٦ىػػة ٣٭ي  ٤ٔػػٯ ظى

٪ىػػٯ  ػػؽي ا٧٣ي ًٔ ٪ىػػٯ ٦ىٮ ً٘ ىَف ا٣ ػػحو أ ٞى ػػ٨ٍ زً ٕى  ٚى

 

ػػٮفي   ػػٮؼى ٱى١ي ىَف ا٣ػػؾم ٦ىػػة ٠ػػةفى قى  كأ

ىدى   ػػػؽو ٚىػػػإٍف أ ًٔ ٮ ٚىػػػة ى ث٧ًى ػػػةؾى ا٣ٮى ًى  ٞة

 

ـً ديٱيػػػػٮفي   ا ٲػػػػؽى ا١ً٣ػػػػؿى ًٔ ا  ٚىػػػػإَف ٦ىٮى

ثَػػ٫ي   ٓي رى ػػ ٛى ػػ٨  ٱى٪ َْ ٍكػػ٨ي ا٣  كإٍف ٠ػػةفى ظي

 

٪يػػٮفي   ّي ػػةًف  ٟى ا٣ًعكى ىٱىةًدٱػػ  ٚى٤ًػػٰ ٚػػٰ أ

 ب. 2/676ا٣ذؼؿٱش: ا٣جؽر ا٣كةٚؿ  

[31] 

ا٣ؿاثػٓ، ٬ؾاف ا٣جٲذةف، كٱ١ٮفي األَكؿي ثٕػؽى  ٧َ٦ً668ة ٱيكذىؽرؾي ٤ٔٯ ا٣ُٕٞح 

 )ا٧٣ذٞةرب( كا٣سة٩ٰ ثٕؽى ا٣ؼة٦ف:

ٲٍ  ٞى ةًمػػ ٕى ة٣ًػػته ثػػٰ ٦ًػػ٨ى ا٣ َى ػػ٢ٍ   ٨ً ٚى٭ى

 

٪ػؽى ذىٱػ٨ً؟  ًٔ ًح ا٣سَػأًٍر ثػٰ  ٕى ػٲ ًى  ٤ٔٯ 

اًف ٤ٔػػػٯ ٝىذ٤ٍىذًػػػٰ  ػػػة ا٣َنػػػة٬ًؽى ٧ى  ٬ي

 

ى كإٍف ٠ي٪ػػػخي   ٱ٨ً أ  ػذىًىػػػ٥ي ا٣َنػػػة٬ًؽى

 .2/481ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  
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[36] 

 )ا٣ٮاٚؿ( ٝةؿ:

ػػٮىل، ٩ًٰ ا٣٭ى ٧ٍ٪ىػػة دى٪ىػػة٠ىؿى ىػػًٮ اٍظذى١ى ٣  كى

 

دىػػػػػ  جٍؿى ٕى ى٧ٍػػػػػخي ثً ٝى ةدىدىٲ٨ًٍ أ ػػػػػ٭ى  َٰ مى

ى١ٲػػػخي دى٦ػػػةن كدى٦ٍٕػػػةن   ػػػؾا ث  ك٦ًػػ٨ٍ ٬ى

 

دىػػػػػٰ  جٍؿى ٔى ٜى  ػػػػػ ُي ةدىدىٲ٨ًٍ  ٣ًذى٪ ػػػػػ٭ى  ثًنى

 .94ا٣ذؼؿٱش: دن٪ٲٙ ا٣َك٧ٓ  

[32] 

 )ا١٣ة٢٦( ٝةؿ:

ٔى٤ىٯ ا٣ًع٧ىٯ ةفى األىرىاًؾ  ىى ٗى ةفى أ  ٦ى٨ٍ وى

 

ػػ٨ٍ   ٔى ػػتى ا٣جىػػةًف  ٌٍ ىػػةفى ٝي ىث  ٱىجػػًؿٱ٨ًٍ  كأ

ػػة  ٛيٮ٩ى٭ى ٝػػةًد صي ٤ٍػػًٮ ا٣ؿ  زى٪ىػػٯ ٤ٔػػٯ ظي  كى

 

ٛيػٮ٩ًٰ  ةًد صي ػ٭ى ٪ىٯ ٤ٔٯ ٦يػؿ  ا٣ك   ؟كظى

ىال   ػػػػة هلًلً ٦ىٍ٭ػػػػالن، أ ٭ى اؽي ا٧٣ى ىظػػػػؽى  أ

 

٘ىٲٍػػػًؿ ٚيذيػػػٮفً   ػػػة ٠يًع٤ىػػػٍخ ثً ىػػػٍٮ أ٩َ٭ى ٣ 

ػػًؽ٩ًٰ  ٍٕ ػػة ٣ػػ٥ٍ ٱي ٝىةدي٬ى ، ري ٲيػػٮفي ٕي ٟى ا٣  د٤ًػػ

 

ػًؽٱ٪ً   ة ٱٕي ة٦ي٭ى ٞى ػ ٙى قى  ٰ؟ٝي٢ٍ ٣ٰ: ١ٚٲػ

 .486 - 2/481ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[33] 

 )ا٣ٮاٚؿ( ٝةؿ:

ا٩ًػػػػٰ ػػػػحو دىؿى ٕى ٦ً م  الى
 ديػػػػؿاؾى ثًػػػػأى

 

ٍ ًقػػػ٪ىةًف؟  ـى ، أ ـو ػػػة كى ، أـٍ ظي ػػػأٍسو  ث١ًى

   ٰ ىػػػةث٤ً ٟى ث ٍؿًٚػػػ
َى  ك١٣ػػػ٨ٍ ًقػػػٍعؿي 

 

ا٩ًٰ  كى ٪ػؽي رىل ٦ًػ٨ٍ ٬ي  ٚىأى٩ػخى دىػؿىل ا٣ػٮى

 .2/482ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[34] 

:  )ا٣ٮاٚؿ( ٝةؿى

ـى  ًِ إاَل ٗىػػػػ ا ثًػػػػة٤٣ٍَع ـى ٗىػػػػ  اؿه ٦ىػػػػة 

 

٪ ػػٰ  ىٍقػػًؿ ا٣ذ٧َى ٤ػػتى ٚػػٰ أ ٞى ىٱػػخي ا٣ أ  رى

ػػػٮفو   ٛي  ٱي٪ىػػػةًد٦ي٪ًٰ ث١ًػػػأٍسو ٦ًػػػ٨ٍ صي

 

ػػػالؼي دىف    ص٪ىذىٲٍػػػ٫ً قي ػػػة ٦ًػػػ٨ٍ كى ى٭ى ٣ 
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ةد٤ًػػػػػًح ا٣َؿ٦ىةٱىػػػػػة ٞى ٪ًٰ ثً ٞي ػػػػػ  كٱىؿمي

 

٣ػػػ٥ٍ ديػػػًؿف    ٦ىذٍػػػ٫ي، كى ٩َػػػٍخ ٦ىػػػ٨ٍ رى ىرى  أ

 .483 - 2/482ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

ٍَشهَٔن ُء  اى

-  ٌٰ ا٣جؽر ا٣كةٚؿ ٚػٰ أ٩ػف ا٧٣كػةٚؿ: صٕٛػؿ ثػ٨ ز٤ٕػت ثػ٨ صٕٛػؿ ثػ٨ ٤ٔػ

 .4216، ١٦ذجح ا٣ٛةدط، ا٣ؿ٥ٝ ٬(749األدٚٮٌم )ت 

ر  ا٣ٛؿٱؽ كثٲخي ا٣ٞىٲؽ: ٦يع٧َؽ ثػ٨ أٱػؽ٦ؿ )ت  - ، أمػؿؼ ٤ٔػٯ ٬(761ا٣ؽ 

ٕؿثٲػػح كاًعقػػال٦ٲَح، دىػػٮٱؿق ٚػػؤاد قػػـ٠ٲ٨، ٦ٕ٭ػػؽ دػػةرٱغ ا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣

 ـ.6988ٚؿا١٩ٛٮرت، أ٧٣ة٩ٲة، 

-  ، ٌٰ َؿازي ا٣ع٤َح كمٛة  ا٤٘٣َح: أثٮ صٕٛؿ أظ٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ ث٨ ٦ة٣ػٟ ا٣ؿٔٲ٪ػ

 .٦365ٕ٭ؽ ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲَح، ا٣ؿ٥ٝ 

٦ؿاقالتي األيدثة : ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ع٧َػؽ ثػ٨ ٦ع٧َػؽ ثػ٨ ٩يجةدػح ا٧٣ىػؿٌم )ت  -

 .3716/3ثة٧٣ؽٱ٪ح ا٧٣٪َٮرة، ا٣ؿ٥ٝ ، ١٦ذجح ا٣ضة٦ٕح اعقال٦ٲَح ٬(768

ٌٰ ًٌ ا٧٣ؿجي ا٣٪َ  - ؿ كاألرج ا٣ُٕؿ: ا٣َنؿٱٙ والح ا٣ؽ ٱ٨ ٦ع٧َؽ ث٨ أثٰ ث١ؿ ث٨ ٤ٔ

ٌٰ )ت   .6217، ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٮَ٪ٰ ٧٤٣ؼيُٮَةت، ث٘ؽاد، ا٣ؿ٥ٝ ٬(859األقٲٮَ

ٓي ا٣٘ـالف ٰٚ كوٙ ا٣عكةف ٨٦ ا٧٤٘٣ةف: ٦ع٧ؽ ث٨ ظك٨ ا٣٪ػٮاصٰ  - ٦ؿاد

 .٧895ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ؿ٥ٝ ، ٦ٕ٭ؽ ا٬٣(859)ت 

ٌٰ )ت  - : مؿؼ ا٣ؽ ٱ٨ ا٣ؽ٦ٲةَ ٌٰ ، دار ا١٣ذػت ٬(٦715ٕض٥ مٲٮخ ا٣ؽ٦ٲةَ

 .62961ا٣ٮَ٪ٲح، دٮ٩ف، ا٣ؿ٥ٝ 
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 اىطغذئو اىخذٌػ٘ ء

ركض اٳداب: أظ٧ػػؽ ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ ا٧٣ٕػػؿكؼ ثة٣نػػ٭ةب ا٣عضػػةزٌم )ت  -

٤ٲػػح ، دعٞٲػػٜ ٔجػػؽ ا٣جةقػػٍ ٣جٲػػت ٔةثػػؽٱ٨، رقػػة٣ح ٦ةصكػػذٲؿ، ٬٠(875

 ـ.6461/٬6991اٳداب، قٮ٬ةج، 

ا٣ػؽٌر ا١٧٣٪ػٮف ٚػٰ »ا٣نٕؿ ا٤٧٣عٮف أكزا٩ػ٫ كٝٮاٚٲػ٫ ٦ػٓ دعٞٲػٜ ٠ذػةب  -

ٌٰ )ت «: ا٣كجٕح ا٣ٛ٪ٮف ، دعٞٲػٜ ٔ٭ػؽم ٬(٦931ع٧ؽ ثػ٨ إٱػةس ا٣ع٪ٛػ

، ٤٠ٲح اٳداب، صة٦ٕح َ٪ُة،  ٌٰ  ـ.6421/٬2111إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ؽ ا٣كٲك

 اىٍهبٔغ ء

ي٧٩ٮذج ا٣ٞذةؿ ٰٚ ٢ًٞ٩ ا٣ٕٮاؿ:  - م٭ةب ا٣ؽٱ٨ أظ٧ؽ ثػ٨ ٱىعٲىػٯ ا٧٣ٕػؿكؼ أ

ٌٰ )ت  ض٤ح ا٣ذ٧٤كة٩ ، دار ٬(776ثةث٨ أثٰ ظى ٌٰ ، دعٞٲٜ ز٬ٲؿ أظ٧ؽ ا٣ٞٲكػ

 ـ.6981ا٣ؿمٲؽ ٤٣٪نؿ، ث٘ؽاد، 

ٌٰ ا٧٣ٕػؿٌم )ت  - ٌٰ ا٣ؽٱ٨ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ذ٪ػٮػ ٓي ا٣ذنجٲ٭ةت: دٞ ثؽاا

 ـ.2166، دعٞٲٜ د. ص٤ٲ٢ ا٣ُٕٲح، ٦٪نٮرات ا٣ض٢٧، ث٘ؽاد، ٬(672

٤َُت ٰٚ دةرٱغ ظ٤ت: ٧ٔػؿ ثػ٨  - ، ٬(661ظ٧ػؽ اثػ٨ ا٣ٕػؽٱ٥ )ت أث٘ٲحي ا٣

ًٞٲٜ د. ق٭ٲ٢ ز٠ةر، دار ا١ٛ٣ؿ، ًد٦نٜ،   ـ.6988دىع

ٌٰ )ت  - ٲجًػ
 ُ ، ٬(743ا٣ذجٲةف ٰٚ ا٣جٲةف: ا٣عكٲ٨ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا٣

دعٞٲػػٜ كدراقػػح د. ٔجػػؽ ا٣كػػذةر ظكػػٲ٨ ز٦ػػٮط، دار ا٣ضٲػػ٢، ثٲػػؿكت، 

 ـ.٬6996/6466

ٌٰ )ت دأ٬ٲ٢ ا - ، دعٞٲػٜ د. أظ٧ػؽ ٬(٣859٘ؿٱت: ٦ع٧ؽ ث٨ ظك٨ ا٣٪ٮاص

 ـ.٦2115ع٧ؽ ُٔة، ١٦ذجح اٳداب، ا٣ٞة٬ؿة ،

ٰى ثذعٞٲٞػ٫ً ٬(661ث٨ أثٰ صؿادة )ت دؾ٠ؿة اث٨ ا٣ٕؽٱ٥: ٧٠ةؿ ا٣ؽٱ٨  - ً٪ ٔي  ،

 ـ.6461/٬2161إثؿا٬ٲ٥ وة٣ط، ا٧٣ض٧ٓ ا٣سٞةٰٚ، أثٮ ّجٰ، 
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ٌٰ ث٨ ٔٲكى  - ٌٰ )ت ا٣ذؾ٠ؿة ا٣ٛؼؿٱح: ث٭ة  ا٣ؽٱ٨ ٤ٔ ، دعٞٲٜ ٬(692ٯ اعرث٤

ٌٰ ك د. ظةد٥ وة٣ط ا٣ٌة٨٦، ٔة٥٣ ا١٣ذت، ١٦ذجح  د. ٩ٮرم ظ٧ٮدم ا٣ٞٲك

 ـ.6417/٬6987ا٣٪٭ٌح ا٣ٕؿثٲح، ثٲؿكت، 

، ٬(779ث٨ ظجٲت )ت دؾ٠ؿة ا٣٪جٲ٫ ٰٚ أػجةر ا٧٣٪ىٮر كث٪ٲ٫: ا٣عك٨ ث٨ ٧ٔؿ  -

 ـ.6976دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٦ع٧ؽ أ٦ٲ٨، دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح، ا٣ٞة٬ؿة، 

ٙي ا٣ك٧ٓ ثة٩ك١ةب ا٣ؽ٦ٓ: ػ٤ٲ٢ ثػ٨ أٱجػٟ ا٣َىػٛؽٌم )ت  - ، ٬(764دن٪ٲ

ٌٰ داكد، دار ا٣ٮٚة ، اعق١٪ؽرٱح،   ـ.2111دعٞٲٜ د. ٦ع٧ؽ ٤ٔ

ص٤ٮة ا٧٣ػؾا٠ؿة ٚػٰ ػ٤ػٮة ا٧٣عةًػؿة: وػالح ا٣ػؽٱ٨ ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ أٱجػٟ  -

جَػةس ٬ػة٩ٰ ا٬٣(764ا٣ىٛؽٌم )ت  ٔى  ا٣جػةثُٲ٨ ٦ؿ٠ػـ َؿاخ،ضػ، دعٞٲٜ د. 

 .ـ2163 اعق١٪ؽرٱح، ا٣ٮٚة ، دار ا٣نٕؿٱح، تا٧٣ؼُٮَة ٣ذعٞٲٜ

ظ٤ٲحي ا٣ٕٞؽ ا٣جؽٱٓ ٰٚ ٦ؽح ا٣٪جٰ ا٣نٛٲٓ: ٝةق٥ ث٨ ٦ع٧ؽ ا٣ع٤جٰ ا٣ج١ػؿق  -

 ـ.6293/٬6876صٰ، ا٣ٞة٬ؿة، 

ٌٰ ث٨ ٦ع٧ؽ ثػ٨ أظ٧ػؽ ا٣ؽرر ا١٣ة٦٪ح ٰٚ أٔٲةف ا٧٣ - بح ا٣سة٦٪ح: أظ٧ؽ ث٨ ٤ٔ

ٌٰ )ت  ػػػةف،  ، دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ ٔجػػؽ ا٧٣ٕٲػػؽ٬(852ثػػ٨ ظضػػؿ ا٣ٕكػػٞال٩

، ٦2ض٤ػػف دااػػؿة ا٧٣ٕػػةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲػػح، ظٲػػؽر فثػػةد ا٣ػػؽ٨٠، ا٣٭٪ػػؽ، ط 

 ـ.٬6972/6392

ا٣ؽ٣ٲ٢ي ا٣َنةٰٚ كا٧٣كذٮٰٚ ثٕؽ ا٣ٮاٰٚ: ص٧ػةؿ ا٣ػؽٱ٨ ٱٮقػٙ ثػ٨ د٘ػؿم  -

، دعٞٲٜ ٚ٭ٲ٥ ٦ع٧ؽ م٤ذٮت، صة٦ٕح أـ ا٣ٞػؿل، ١٦ػح ٬(874ثؿدم )ت 

 ـ.6983ا١٧٣ٌؿ٦ح، 

ٌٰ )ت دٱٮاف ا٣ىجةثح: أظ٧ؽ ث٨ ٱعٲٯ ثػ٨ أثػٰ ظ - ، ٬(776ض٤ػح ا٣ذ٧٤كػة٩

 6329.٬ا٣ٞة٬ؿة، 

قؿكري ا٣٪َٛف ث٧ؽارؾ ا٣عٮاس ا٣ؼ٧ف: أظ٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ ا٣ذٲٛةمػٰ )ت  -

جَػةس، ٬(766، اػذىةر: اث٨ ٦٪ْػٮر )ت ٬(656 ٔى ًٞٲػٜ د. إظكػةف  ، دىع

 ـ.6411/٬6981ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ، ثٲؿكت، 
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، دراقػح كدعٞٲػٜ د. ٬(764 وؿؼي ا٣ٕٲ٨: ػ٤ٲ٢ ث٨ أٱجٟ ا٣َىػٛؽٌم )ت -

 ـ.٦2115ع٧ؽ ٔجؽ ا٧٣ضٲؽ المٲ٨، دار اٳٚةؽ ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة، 

ًؽٌم )ت  - ٛى ا٣٘ٲر ا٧٣كض٥ ٰٚ مؿح ال٦ٲػح ا٣ٕضػ٥: ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ أٱٍجػٟ ا٣َىػ

 ـ.6975، 6، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲَح، ثٲؿكت، ط٬(764

ٰ ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ: د. ٦ىُٛٯ صٮاد، ص٧ٓ كٚ٭ؿقح ٔجؽ ا٣ع٧ٲػؽ ا٤ٕ٣ػٮص -

 ـ.6979-6975ك٦ع٧ؽ ص٧ٲ٢ م٤ل، دار ا٣ؿمٲؽ ٤٣٪نؿ، ث٘ؽاد، 

: دار ا٣نؤكف ا٣سٞةٚٲح ا٣ٕة٦ػح، 6ٰٚ ٩ٞؽ ا٣ذعٞٲٜ: ٔجةس ٬ة٩ٰ ا٣ضؿاخ، ط  -

 ـ.2116: دار ا٣ٲ٪ةثٲٓ، د٦نٜ، 2ـ. ط 2112ث٘ؽاد، 

ا١٣نٙ كا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ا٣ٮوٙ كا٣ذنػجٲ٫: ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ أٱجػٟ ا٣ىػٛؽٌم )ت  -

٣ٲؽ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ا٣عكٲ٨ ا٣ـثٲؿٌم، ٣ٲػؽز، ، دعٞٲٜ ٬الؿ ٩ةصٰ كك٬(764

 ـ.6999ثؿٱُة٩ٲة، 

: صػالؿ ا٣ػؽٱ٨ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ثػ٨ أثػٰ ث١ػؿ  - ا٧٣عةًؿاتي كا٧٣عػةكراتي

ٌٰ )ت  ، دعٞٲػػػٜ د. ٱعٲػػػٯ ا٣ضجػػػٮرم، دار ا٣٘ػػػؿب ٬(966ا٣كػػػٲٮَ

 ـ.6424/٬2113اعقال٦ٰ، ثٲؿكت، 

٨ ٦ؿفة ا٣ـ٦ةف ٰٚ دٮارٱغ األٔٲػةف: مػ٧ف ا٣ػؽٱ٨ أثػٮ ا٧٣ْٛػؿ ٱٮقػٙ ثػ -

يك٤ٰٗ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٧٣ٕؿكؼ ثػ  أ ـٍ ، ج ٬(654)ت « قػجٍ اثػ٨ ا٣ضػٮزم»ًٝ

، دعٞٲػػٜ كد٤ٕٲػػٜ إثػػؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجػػٜ، دار ا٣ؿقػػة٣ح ا٣ٕة٧٣ٲػػح، د٦نػػٜ، 21

 ـ.٬2163/6434

، دعٞٲػٜ ٬(٦887كذٮٰٚ ا٣ػؽكاكٱ٨: ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل األز٬ػؿم )ت  -

٣ٞػة٬ؿة، زٱ٪ت ا٣ٞٮوٰ ككٚة  األٔىػؿ، دار ا١٣ذػت كا٣ٮزػةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲَػح، ا

 ـ.2115 - 2113

ٌٰ )ت  - ، دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ ٬(٦963ٕة٬ػػؽ ا٣ذ٪ىػػٲه: ٔجػػؽ ا٣ػػؿظٲ٥ ا٣ٕجةقػػ

 ـ.٦6948عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ، ا٣ٞة٬ؿة، 

ـٌ ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ث٨ ٦ع٧ؽ ثػ٨ -  ٦٪ذؼت ٩ـ٬ح األ٣جة  ٚٲ٧ة ٱيؿكل ٨ٔ األدثة : ٔ
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ٜى ٤ٔٲ٫ً ٬(767إثؿا٬ٲ٥ ث٨ ص٧ةٔح )ت  ٫َٞٞي كَٝؽـى ٫٣ي ك٤َٔ د. ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ ، ظ

 ـ.6437/٬2166ا٣ٕة٦ٮدٌم، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲَح، ثٲؿكت، 

ا٧٣٪٭٢ي ا٣َىةٰٚ كا٧٣يكذٮٰٚ ثٕؽ ا٣ٮاٰٚ: ص٧ةؿ ا٣ػؽٱ٨ ٱٮقػٙ ثػ٨ د٘ػؿم  -

، دعٞٲػٜ د. ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػؽ أ٦ػٲ٨ ك ٩جٲػ٢ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ ٬(874ثؿدم )ت 

ا٣ٕـٱـ، ا٣٭ٲبػح ا٧٣ىػؿٱح ا٣ٕة٦ػح ١٤٣ذػةب، دار ا١٣ذػت كا٣ٮزػةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲَػح، 

 ـ.2116 -٣6985ٞة٬ؿة، ا

، ٬(874ا٣٪ضٮـ ا٣ـا٬ؿة ٰٚ ٤٦ٮؾ ٦ىؿ كا٣ٞة٬ؿة: اث٨ د٘ػؿم ثػؿدم )ت  -

 ـ.6936دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح، ا٣ٞة٬ؿة، 

٩ـ٬ح األيدثة  كدعٛح ا٣ْؿٚػة : ثػؽر ا٣ػؽٱ٨ ا٣ػؽ٦ٲةَٰ، ظٞٞػ٫ي ك٤ٌٔػٜ ٤ٔٲػ٫  -

٦ع٧ؽ ٚؤاد أثٮ م٭ؽة كٔجؽ ا٣كذةر ٚػٮزم ا٣٘٪ٲ٧ػٰ، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲٌػح، 

 ـ.2166ت، ثٲؿك

ٌٰ ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ا٣عكٲ٪ٰ  - ٩ـ٬حي ا٣ض٤ٲف ك٦٪ٲح األدٱت األ٩ٲف: ا٣ٕجةس ث٨ ٤ٔ

ٌٰ )ت ٩عػػٮ  ، ا٧٣ُجٕػػح ا٣عٲؽرٱػػح، ا٣٪ضػػٙ ٬(6681ا٧٣ٮقػػٮٌم ا١٧٣ػػ

 ـ.6387/٬6967األمؿؼ، 

ا٣٭ٮؿ ا٧٣ٕضت ٚػٰ ا٣ٞػٮؿ ثة٧٣ٮصػت: وػالح ا٣ػؽٱ٨ ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ أٱجػٟ  -

ًؽٌم )ت  ٛى ٲؽ المٲ٨ٍ، دار اٳٚػةؽ ، دعٞٲٜ د. ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٧٣ض٬(764ا٣َى

 ـ.2115ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة، 

ًؽٌم )ت  - ٛى ، ٬(764ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت: والح ا٣ؽٱ٨ ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ أٱجػٟ ا٣َىػ

 دعٞٲٜ ص٧ةٔح ٨٦ ا٧٣عٞٞٲ٨ ا٣ٕؿب كا٧٣كذنؿٝٲ٨، أصـا  ٦ذٌٛؿٝح.

ـ٦َػةف: أظ٧ػؽ ثػ٨ ٦ع٧َػؽ ثػ٨ ػ١٤ػةف )ت  - كٚٲةتي األٔٲةف كأ٩جػة  أث٪ػة  ا٣

 ـ.6968ةف ٔجةس، دار وةدر، ثٲؿكت، ، دعٞٲٜ د. إظك٬(686

*   *   *


