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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة
وعلدددبرالدددهروصدددحاهرر، علدددبرنا نددد رمحمدددرموالصدددواروال دددور،الحمددد ربرالرالمددد لم ن

 ا نرالط ها ن.الط 
ر،وامددد إر دددئنرم ددد الراليدددو رالنحدددووراددد نرالاصدددا  نرواليدددو   نري  ددداار ددد رالماا ددد 

اعتمد  ارعلددبرالصددولرالتدد رتم د رايدد ريددلر ا ددي،ر نيدد رالاصدا  نرلدد  يمرال  دد ر دد رايت دد ار
علدبرراووضدموارالا عد ر، أيدووارا لغ لدلرمنيد ،اللغ رعلدبرس   دي رر الشواه رالت ر م وارعل ي

ايددو راليددو   نرالددو نرر،عل ددهرسيدد ل رالا عدد ارحملددوارعلددبرال ددم عرو ر ادد رومدد ر،ضددواي 
 اد رايتلد رالنحد ار د رع مدلرالنصدلر د رالظدا رالوا د رر،ضوءرالش ه رالواحد رب م وه رعل

ووهدلرالاصدا ونرإلدبراندهرمنصدولرر، وهلراليو  ونرإلبرانهرمنصولرعلبراليو ر،يااا
وغ ددارولدد رمددنرا ااءرر،ادد  ارا ددمرالف عددلووهددلرامضدديمرإلددبرانددهرمنصددولراتر،افمددلرمادد ا

والشددواه رر،مددنريددولرا  ددت  لرا لشددواه رالاا ن دد ر،التدد رسوا تيدد ر دد راح دد رالمتواضدد رهددوا
ممتمددد ار ددد رولددد رعلدددبر ااءرر،الشدددما  ر ددد رتح  ددد رمددد ارمط ااددد را ااءرمددد ر واعددد رالفدددا ا ن

 رتوصدل رإلدبرنتد ا رو در،وعلدبرمد ر اد ورلد رمدنرممندبرالشدواه رسح  ند رسيداار،النح ارسح  ن 
سورمح ولد رر،وام ر أن ر رساومرايوارالاحثرمي لفد رعلمد ءرالماا د ر،ا نتي ر  ري تم رالاحث

ومدد رر، ليددمرمددنرالفضددلرمدد ر رنا ددبرإلددبرواارمنددهر، دد ن را ددتم ورادد برمددنرولدد ر،التال ددلرمددنيم
 روسندد رر،سا تددهر ددوارمح ولدد رالوصددولرإلددبرحا ادد رع مددلرالنصددلر دد رالظددا رالوا دد ريادداا

نم رهورم را ارل روااتأ تده  د نريد نرصدواا رر،ايزمرا نرم روصل رإل هرمنرنت ا رهورالحيروا 
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ر،والحمد ربرالرالمدد لم نر،وانريندد ر د ري ناد رالصدوالر زلدد رنف د ر، مدنرعند رابرو ضدله
روصلبرابرعلبرنا ن رمحم روعلبرالهروصحاهرسيمم ن.

نحدوإرر،وارو د رياداارللماتد سوهلراليو  ونرإلبرسنرالظدا رمنصدولرعلدبراليدو رإ
ررر.(5)وم رسشاهرول ر،و)عماوروااء (ر،)ز  رسم م (

 لمدد ريدد نرالظددا رلدد سرهددورنفددسرالماتدد سر دد رالممنددبرسورر،واليددو رع مددلرممنددوو
 نحدوإر)ز د رسم مد (رلد سرر،  نتصلرعلبراليو رول سرائضم ارع مدلرسورتاد  اا،المي لف 

سوريأنددهرهدور د رنحددورر،(2)صدلرعلدبراليدو  لمد ريد نرمي لفد رلددهرنر، د رالممندبرهدور)ز دد (
ولم ري نرمي لفد رلدهراح دثر ر طلديرا دمرر،ااتف رااتف عهر،(3)تم لبإر)وسزوايهرسمي تيم(ره ول

ر،ي لفدهر د رالعداالر،)إنرز د ارعند ا(ر، ور ا لر  رنحدوإر)ز د رعند  (ر،الياارعلبرالمات س
 راي رالياارو ر حتد  رعند همروهورممنبرالمي لف رالت راتصر،  يونرالم ملرعن همرممنو  

إنرر،وز د را لاد لر،تادولإرز د روااء ر،و د رشدااراللمد ر،(4)إلبرتا  ارشد ءر تملديرادهراليادا
ي نريادارالماتد سرلدزمرسنرراوسصلهرسنر يونرا مرالف علرياارالمات س؛رلنرالمفا رإور،هوار اع

والصددلرر،المددويوار ملمدد رسنرالصددلرغ ددار،والددوااءروالييدد رل  ددت رز دد ار، يددونرهددورالماتدد س
ر،(5) د نرسح دنرالتاد  ارسح دنهر د راللفدظر،ومد رسشداهرولد ر،سورح صلر،سورم تاار،ز  ر  ا 

ووهدلرر،والتاد  ار  دهإر)ز د را دتاارسم مد (ر،ووهلرالاصا ونرإلبرسنهرمنصدولرافمدلرماد ا
سوراندهرر،(6)والتاد  ار  دهإر)ز د رم دتاارسم مد (ر،امضيمرإلبرسنهرمنصولراتا  ارا دمر  عدل

ر،(7)إورمي لفدد رالشدد ءرللشدد ءر رتويددلرنصدداهر، رللظددا رمددنرمحددوو ر تملدديراددهرلفظدد  ادد
روسش ارإلبرول راانرم ل رااولهإ

 (8)أو بحرف جر        ناوين معنى كائن أو استقر فوأخبروا بظر 
  لراانرعا لإر) يونرالياارظا  رسوري اارومياواار  رنحوإر)ز د رعند  (رسور)ز د ر

وسيدد زر ددومرمددنيمرااددنرم لدد رسنرر،متملدديرامحددوو روايددلرالحددو  يددلرمنيمدد رر، دد رالدد اا(ر
 دد نر دد ا )ي ان (ريدد نرمددنرر،نحددور)يدد ان(رسور)ا ددتاا(ر، يددونرولدد رالمحددوو را ددم رسور مددو

و د رشدااراللمد إرر،(9)( وانر  ا ر)ا تاا(ري نرمنر ا لرالياارا ليملدر، ا لرالياارا لمفا 
 دمرإنرر،ا  دمرالف عدلرتملايمد را لفمدلروالظا روحا راليارمتملا نر،  را مرالف علرضم ا
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 ممدورر،ونالد رالضدم ارمندهرإلدبرالظدا روحدا راليدار،المالرحو  را مرالف علرايتص اا
 لدددمر ادددير  دددمرر،عمدددلرالف عدددلر ددد رالضدددم ار،احددديرالن  اددد رعدددنرا دددمرالف عدددلر، ددد رالضدددم ا

 ممدددد را ددددمرما ددددوعرر،الف عددددلرعلادددد رامدددد رحو ددددهرإ رنصددددلرالظددددا ر ددددئوار لدددد إرز دددد روااء 
وهدورالاايد رمدنرر،وم دم هم رواحد ر،وضم ارماتف راأنهر  علرم تينر  رالظا ر، ات اءا 

وموضدد رالظددا رر،وهددورالظددا ر،وا ددمرمنتصددلرا  ددمرالف عددلرالمحددوو ر،ياددارالماتدد سرإل دده
صدداارااددنرر،و دد رشدداارااددنر مدد شإرمتملدديرالظددا رالوا دد ريادداار،(55)ا دد راأنددهرياددارالماتدد س
وناددلرضددم اارإلددبرالظددا رلددمر يددزرإظيدد اا؛رلنددهر دد روانددهرإوارحددو رر،يندد رايددوازرإظيدد اا

 ددددور مندددد رمدددد ن رر، أمدددد رإنروياتددددهرسو ر الدددد ر)ز دددد را ددددتاارعندددد  (ر،صدددد ارسصددددورما وضدددد 
 د لإرر،وسمد رمدنروهدلرمدنرالاصدا  نرإلدبرسنرالظدا رمنصدولراتاد  ارا دمرالف عدلر،(55)منه

زرسنر تملدديراددهرلنرتادد  ارا ددمرالف عددلرسولددبرمددنرتادد  ارالفمددل؛رلنرا ددمرالف عددلرا ددمر يددور
ايددو رر،إلددبرتادد  ار يددار لنرتادد  ارا  ددمر ر حددورر،(52)وا  ددمرهددورالصددلر،حددا راليددا

ر،ومدد ر ر حددو رإلددبرتادد  ارسصددلرلمدد ر حددو رإل ددهر،تادد  ارالفمددلر  نددهر حددو رإلددبرتادد  ار يددا
 لمد رر،(53)والمفدا رسصدلرواليملد ر داعرعل دهر،وس ض ر نرا  مرمفدا روالفمدلرمد ر  علدهريملد 

ر.(54)ارسح هم ري نرتا  ارالصلرسولبرمنرتا  ارالفاعويلرتا  
ر،(55) ولددهرتمدد لبإر)والايددلرا ددفلرمددنيم(ر، دد لرااددنرهشدد مإر))و ادد رالياددارظا دد رنحددو

والصدددح نرسنراليادددار ددد رالحا اددد رمتملايمددد رر،(56) ولدددهرتمددد لبإر)الحمددد رب(ر،وميددداواارنحدددو
 دددهرانتادددلرإلدددبرالظدددا روسنرالضدددم ارالدددووريددد نر ر،وسنرتاددد  ااإريددد انرسورم دددتاار،المحدددوو 

رياولهإر،(57)والمياوا((
 .(18)فان فؤادي عندك الدهر اجمع

ووهددلرساددورعلدد رر،إل ددهرال دد اا  رإورإنرالضددم ارحددو رمدد رالمتملدديرلوهددورمدد روهدد
ر.(59)ومنرت امهرإلبرانهرانتالرإلبرالظا رلنهر ؤي 

رو د رالمغندد ر ادولرااددنرهشد مإرإوارو دد رالظددا رسوراليد اروالميدداوارياداار دد رنحددوإ
ر يلر  هرتملايم رامحوو ر،سو)  رال اا(ر،)ز  رعن  (

رياولهإر،(25)  لرواام رظيار  رالضاواا
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 .(21)لك العز إن موالك عز وان يهن      فأنت لدى بحبوحة الهون كائن
و  دددلرهدددورمدددوهلرمتاددد م رسهدددلرر،و ددد لرامدددضرالاصدددا  نإرسنرالم مدددلر  دددهرالماتددد س

ر.(22)الاصاا
إلدددبرسنرالظدددا رمنصدددولرافمدددلرايتفددد رر،  نووهدددلرسادددورالماددد سر ملدددلرمدددنراليدددو 

 حددو رالفمددلروهددورغ ددارر،  صددلهر)حددلرسم مدد رز دد (ر،ياولدد إر)سم مدد رز دد (ر،ادد لظا رعندده
ر.(23) اا رمنصوا رعلبرم ري نرعل هرالفملر،وايتف را لظا رمنهر،مطلول

  لراانرال اا إر)اعلمرسنرالظدا رإوارسيادا رعندهر اد ريلدصرا دم روصد اري د اار
ولدددمرتمددد رالفمدددلرإلدددبرر،انددد رإوارسضدددماتهرس يلددد رحدددا راليدددارعلدددبرضدددم ااإ رر،المفمدددو  

ر.(24)إ رسنرتا  رال م ر تا ارنصاهرينصلر  اارالمفمو  (ر،ضم اارإ راحا راليا
سورر،نحددوإر)مددنرلدد را لميددول(ر،و دد رشدداارالي   دد إر دد ر حددو ريدد صرلا دد مرالدد ل لر

لا دد مرالاا ندد رعلددبرتم  نددهرعندد راليميددوارإظيدد ارهددوارالم مددلرسصددو؛ررزو ر يددورر،مددنر ضددمن
و ددد لراادددنرينددد رايدددوازارو رشددد ه رر، دددور اددد لإر)ز ددد ريددد انر ددد رالددد اا(ر،و ددد رالظدددا رم ددد ا

  لراانرهش مإ  رشاار طارالن اإر))إنرالياار ا رظا  رمنصوا روول رنحدور ولدهرر،(25)له
ويددددددد ااروميددددددداواارياولدددددددهرتمددددددد لبإر)الحمددددددد ربرالرر،(26)تمددددددد لبإر)والايدددددددلرا دددددددفلرمدددددددنيم(

ر.(28)وهم رح ناورمتملا نرامحوو رويوا رتا  ااإر)م تاا(رسور)ا تاا((ر،(27)م ن(الم ل
والولرايت دد اريميددوارالاصددا  ن؛رإورإنرالمحددوو رعندد همرهددورالياددار دد رالحا ادد ،ر
والصلر  رالياارسنر يونرا ًم رمفداً ا،روال د ن إرايت د اراليفدش،روالف ا د روالزميشداو،ر

 د رلفدظرالظدا ،رومحدلراليد اروالميداوا،روالصدلروحيتيمإرسنرالمحوو رع مدلرالنصدلر
ر.(29)  رالم ملرسنر يونر مو

 ددد لرالاضددد إر)) ر تملددديرالظدددا رواليددد اروالميددداوارإ راملفدددوظرمويدددو ،روسي ددداهمر
نمد ر تملدير علبرسنرالمحوو رالمتمليراهر) مدل(؛رلند رنحتد  رإلدبرولد رالمحدوو رللتملدي،روا 

(،ررلمشد ايتهرللفمدل،ر دئواراحتيند رإلدبرالمتملديرالظا را  مرالف علر  رنحدوإر)سند رمد ارازر  د (
اددهر  لصددلرسولددب،روس ًضدد رللا دد سرعلددبر)الددوور دد رالدد اارز دد (،رو)يددلرايددلر دد رالدد اار لددهر

ر.(35) اهم(،روالمتملير  رالموضم نر ملر رغ ا((
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والتا  ار)ا دمرالف عدل(رر،والوورويااراانرهش مر  رإنرالم ملر  رالظا ريونرما ا
تا  اا)ز ددد ريددد ان(،رسو)م دددتاا(،رسورر،مددد ور)ز ددد رعنددد  (،رسور)ز ددد ر ددد رالددد اا( ر،سور)الفمدددل(

إ رسنيددمرايتلفددوار دد رالولددبرمنيمدد رهددلرهددورا ددمرالف عددلرسورهددورالفمددلرر،)يدد ن(،رسور)ا ددتاا(
ر.(35)

وتاد  اار د رنحدورر،  لواراأنهرمنرح زراليملر، منيمرمنروهلرإلبرسنرالتا  ار) مل(
وولدد ر ن دد رنحتدد  رإلددبرولدد رر، دد رالدد اا(،رسور)حددلر دد رالدد اا()ز دد را ددتاارر،)ز دد ر دد رالدد اا(
ا ل لراندهر يدوزرو وعدهرصدل ر د رر،ح ثرإنرالمحوو رالمتمليراهر) مل(ر،المحوو رللتملي

ويددول رإنرالظددا رر،(32)وهددوارالصددل ر رتيددونرإ ريملدد ر،نحددور ولندد ر)الددوور دد رالدد اارز دد (
و تملادد نرا   ددمرإوارر، تملادد را لفمددلوالصددلرسنرر،(33)واليدد اروالميدداوار رادد رمددنرتملايمدد 

و د لوارادد نرالصددلرر،لدوار يددونرتادد  ارالصدلرهددورالولددبر،يد نر دد رممنددبرالفمدلرومددنرلفظدده
 دد ر ولدد إر)ز دد رسم مدد (،رو)عمدداوروااء (ر)ز دد را ددتاار دد رسم مدد (،رو)عمدداورا ددتاار دد ر

ر،ا(  لفمددلرالددوورهو)ا ددتار،  تصددلرالفمددلرادد لظا ر نصدداهر، ددمرحددو رحددا راليددار،وااء (
ر.(34)يم ر  ارم رالحا رر،ما ارم رالظا 

وانريددد نرهدددورر، ددد لراادددنرالناددد اوإر))سنرا دددمرالف عدددلر ددداعرعلدددبرالفمدددلر ددد رالممدددل
يد نرتاد  ارالصدلروهدورالفمدلرسولدبرر، لمد رويدلرهند رتاد  ارع مدلر،الصلر  رغ ارالممل

 رالدووروامد رسنرالظدا ر يدونرصدل رللدوور د رنحدور)اس در،منرتا  ارالفاعروهورا دمرالف عدل
ر، لددور دد ان را ددمرالف عددلرليدد نرمفددا ار،والصددل ر رتيددونرإ ريولدد ر،سم مدد (،رو)الددووروااء (

 ويدلرر،والمفدا ر ر اد رصدل ر،الر يدونرمفدا ار،يمل رن نرا مرالف علرم رالضم ار ر يور
ر.(35) نرالفملرم رالضم ار يونريمل ر،يونرالما ار)الفمل(رالوورهور)ا تاا(

  دمررالولو د وسم رمدنروهدلرإلدبرسنرالظدا ر نتصدلراتاد  ار)ا دمرالف عدل(؛ريمدلر
 دد نرر،وا  ددمرهددورالصددلروالفمددلر دداعرعل ددهر،الف عددلر نددهر يددوزرسنر تملدديراددهرحددا راليددا

وانراإلياددد ارر،(36)رعتاددد  ارسحددد هم ر تاددد  ارالصدددلرسولدددبرمدددنرتاددد  ارالفددداررنيددد نر اددد رمددد
 نرر،لدديرامفددا ر تادد  اار)م ددتاا(رسور)يدد ان(رسولددبادد لظا رمددنر ا ددلرالمفددا ا رإواريدد نر تم

سضدد رإلددبرر،لددوار تادد  ارالصددلرسولددبر،واليملدد روا مدد رمو مددهر،سصددلرالياددارسنر يددونرمفددا ا
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وار  ا را دم ريد نرمفدا ارويلمد ر دلراإلظيد اروالتاد  ار ول ران رإوار  ا ر موري نريمل روا 
م ل رلنرالصدلرعند همر د ررواانر،(38)وممنراينرهوارالاسوراانرال اا رر،(37)ي نرا ضل

روهورمصااراهر  ر ولهإر،(39)اليااراإل اا ر
 (40)فآنت لدى بحبوحة الهون كائن

نحوإر)سمدد ر،لددول رلوعدد مرصددوح  رالفمددر،ولتمدد نرا ددمرالف عددلر دد رامددضرالمواضدد 
ر.(45) ن)سم (رو)إوا(رالفي ا  ر ر ل يم رالفملر،ز  (ر و)ياي ر ئوارعن ر،عن  ر ز  (

 فد ر دوليمرإنريادارالماتد سر د رالممندبرر،نرعلدلراليدو   نروحيييدمو د را رالاصدا ور
وار لد ر)ز د رسم مد (،رو)عمداوروااء (ر أم مد رلد سرهدورز در،هورالمات س ووااء رلد سرر،ر وا 
 اد لوارعندهر   د ر؛رلندهرر، لم ري نرمي لف رلهرويلريونهرمنصدوا رعلدبراليدو ر،هورعماو

ليدد نرالماتدد سرس ضدد ر يددلرسنر يددونرر،اتدد سلددوريدد نرالمويددلرلنصددلرالظددا ريونددهرمي لفدد رللم
مدنررنيم رسنرالظا رمي ل رللمات س؛رلنراليو ر ر يدورر،منصوا رلمي لف رالمات سرللظا 

نم ر يونرمنرا ن نر ص ع ار،واح   لم رلمر يزرسنرتاولإر)ز د رسم مد (،رو)عمدااروااء (رر،وا 
ر.(42) لرعلبر    رم روهاوارإل هر،ول رهوم رسشا

ارعنددهر   دد رس ضدد ؛رلنددهر ددؤ ورإلددبرالنصددلرافمددلرممدد ومرمددنريددلرو ددولر ملددلر دد لور
ر،والفملرسنرلمر ينرمظياارمويو ار ا رسنر يونرما اار د رحيدمرالمويدو ر،ويهرلفظ روتا  اا

 دد رالح دد ارا  دددتط ع ررلويمدد ر  دددتح ر،عدد مورنوالممدد ومر ر يدددورر،وغ ددارولدد رهدددورالممدد وم
يدددول ر  دددتح لرالنصدددلرام مدددلر،  ومواإلحددداايرانددد ارممر،والاطددد را ددد  رممددد ومر،مم ومددد 

ر الماا د رو ر شدير ولم مرويو رالنظ ار در،مم وم؛ر نرالمللرالنحو  رمش اي رللمللرالح    
ر.(43)لهرش ه 

  اد ارالفمدلرر،  لراانرهش مر  رالمغن إر))وسم ر  را شتغ لر  ا اراح لرالمف دا
ر،يممد رسند رممتيد ر  ده(والوص ر  رنحوإر)س دومرالر،  رنحوإر)س ومراليمم رتمتي ر  ه(

ر.(44)الراح لرالممنب((ر، مر  لإروالحيرعن ورإنهر ر تاينرتا  اارا م رو ر مو
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 دئنرالفمدلرر،إوارااع ن رالصدلر د رالممدلر،ون تط  رسنرنا ارالفملر)ا تاا(،رونحوا
 د نريد نر اد رمدنرتاد  ارع مدلرر،  رالمملرسولبرمنرا مرالف علر نرا دمرالفمدلر داعرعل ده

ر.(45)الصلروهورالفمل نا ار
ر، إر))إنر دد ا را ددمرالف عددلريدد نرمددنر ا ددلرالياددارالمفددار  دد لرصدد حلرهمدد راليوامدد

ر.(46) اول ر ر يا رالياارعنرالا م ن((ر،وانر  ا رالفملري نرمنر ا لرالياارا ليمل 
سورإنرهدددوارالتاددد  ارلدددهرعو ددد رر،وهدددورالدددوورسيددد اراادددنرهشددد مر ددد رمددد رويانددد ار ددد اا 

مندددبرهدددورالدددوور حددد  رتاددد  اراليادددارالمحدددوو راددد نر يدددونر مدددورنحدددورسورإنرالمر،اددد لممنب
ر)ا تاا(،رسورا مر  علرنحور)م تاا(.

 

 اخلامتة
الحمدد ربرالددوورتددتمراددهرالصدد لح  ،روالصددواروال ددومرعلددبر دد  ن رمحمدد روعلددبر لددهر

روصحاهرسيمم ن،رسم رام 
اح د رهدوا،ر ئن رسو رسنرسويار  رهدوارالي تمد رسهدمرالنتد ا رالتد رتوصدل رإل يد ر د ر

روسوا ه رام ر أت إ
 وياراليو  ونرسنرالظا رمنصولرعلبراليو . .5

 ويارالاصا ونرسنهرمنصولرافملرما ا،رسوراتا  ارا مرالف عل. .2

 سوا  ر ااءرالملم ءرالت رسوا  رهوارالم أل راليو   . .3

سنرالظدددا رمنصدددولرافمدددلرماددد ا،رتاددد  ااإر)ا دددتاا(،روهدددورالدددوورويدددااراادددنرهشددد م،ر .4
لف علر)م تاا(روهورالوورس  ارالم   رمنرعلم ءرالماا  ،ر دمرويداراادنرواتا  ارا مرا

 هش مرسنرالتا  ار يونراح لرالممنب،رروهوارم رنوهلرإل ه،روابرتم لبرسعلم.

وام ر ئن ر رس ع راليم لر  رهدوارالاحدثر  ليمد لربروحد ا،ر دئنريند ر د رسصدا ر
نرينددد ر ددد رسيطدددأ ر مدددنرنف ددد ،رور ح دددا رسنددد رتوي ددد رالصدددوال،ر دددول رمدددنرتو  ددديراب،روا 
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و يددار عواندد رسنرالحمدد ربرالرالمدد لم ن،روالصددواروال ددومرعلددبر دد  ن رمحمدد ،روعلددبر لددهر
 وصحاهرو لم.
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،ررواإلنصددد  ر95ر5،رروشددداارالمفصددلإر5/254 نظدداإرشددداارالاضدد رعلدددبرالي   دد إر(5) 

ر.5/255  رم  الراليو إر
ر.5/254لراليو إر نظاإراإلنص  ر  رم  ا (2)
ر.6الحزالإر (3)
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/ر5إر مددددد،رروهمددددد راليوا2/54تشددددد  رالضدددددالإر،ررواار5/95 نظددددداإرشددددداارالمفصدددددلإرر(6)

ر.5/284،رروالفواا إر375
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ر.5/255اللف  إرر نظاإرشااراانرعا لرعلب (8)
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ر.5/37 نظاإرشااراللم إر (54)
ر.42نف لإرال (55)
ر.5الف تح إر (56)
ر.5/542سوضنرالم  ل إر (57)
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ر
ري مدد ن راددأاضر ددوايم،رروهددورمددنر صدد  ارليم ددلر (58) عيددزرا دد ،رروصدد ااإر ددئنر دد أ

ر.555ا  ن ،رر نظاإر  وانهإر
ر.5/256 نظاإرشاارالاض رعلبرالي    إر (59)
ر.2/445 نظاإرمغن راللا لإر (25)
،رر5/255،رروشدداارااددنرعا ددلإر2/446رالشدد ه راددورن ددا روهددور دد رمغندد راللا ددلإ (25)

ر.2/58،رروال ااإر2/847وشاارشواه رالمغن إر
ر.5/254 نظاإرشاارالاض رعلبرالي    إر (22)
ر.5/552،رروالنص  إر2/54 نظاإرااتش  رالضالإر (23)
ر.2/295الصولر  رالنحوإرر (24)
ر.5/255 نظاإرشاارالاض إر (25)
ر.42النف لإر (26)
ر.5الف تح إر (27)
ر.535اار طارالن اإرش (28)
ر.535 نظاإرشاار طارالن اإر (29)
ر.75،ررو نظاإرالم ل رالنحو  إر5/255شاارالاض رعلبرالي    إر (35)
ر،2/54روااتشد  رالضدالإر،5/375رإ وهمد راليدوارمدر،5/95شاارالمفصلإر نظاإ (35)

ر.553-5/552روالنص  ر  رم  الراليو إ
،روالنصدد  ر دد رم دد الرر5/376إارمدد اليددور،روهمدد رر5/95 نظاإشدداارالمفصددلإر (32)

ر.5/553اليو إر
ر.2/447 نظاإمغن راللا لإ (33)
،رواإلنصددد  رر ددد ر447-2/446،ومغنددد راللا دددلإر37-5/36 نظاإشدددااراللمددد ر (34)

ر.5/553م  الراليو إ
،روهمد راليدوار5/95،رو نظدارشداارالمفصدلإ5/554اإلنصد  ر د رم د الراليدو إر (35)

ر.5/376إ م
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ر.5/553،رواإلنص  ر  رم  الراليو إ37-5/36م إ نظاإرشاارالل (36)
ر.ر5/37،روشااراللم إ5/95 نظارشاارالمفصلإ (37)
ر.2/292 نظاإرالصولر  رالنحوإ (38)
ر.5/375إر ،وهم راليوارم5/255 نظاإشااراانرعا لإ (39)
روهدددور ددد رمغنددد راللا دددلإروانر يدددنر،رعيدددزرا ددد روصددد ااإرلددد رالمدددزرإنرمدددو  رعدددز،(45)

روالدددد ااإر،2/847روشدددداارشددددواه رالمغندددد إر،5/255رعا ددددلإ،روشدددداارااددددنر2/446
ر.2/58

ر.5/87مغن راللا لإر نظاإ (45)
ر.5/95،وشاارالمفصلإ5/554اإلنص  ر  رم  الراليو إر نظاإ (42)
ر.555-5/554اإلنص  ر  رم  الراليو إر نظاإ (43)
ر.2/447مغن راللا لإ (44)
ر.376-5/375إ ارم،وهم راليور5/553اإلنص  ر  رم  الراليو إر نظاإ (45)
ر.5/376إر مهم راليوا (46)
 
 
 
 

 املصادر واملراجع
 بعد القران الكريم.

هددددد(،رتحا دددديإر745ااتشدددد  رالضددددالرمددددنرل دددد نرالمددددالإرساددددورح دددد نرالن ل دددد ر)  .5
 م.5984،ر5مصطفبرسحم رالنم سر،ط

هددد(،ر356الصددولر دد رالنحددوإرلادد رايددارمحمدد راددنر دديلراددنرال دداا رالاغدد ا ور)  .2
 م.5987،ر2 رالح  نرالفتل ،رمؤ   رالا  ل ،رطرتحا يإرال يتواعا
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ر
المددددد ل رالنحو ددددد إرلاددددد رعمددددداورع مددددد نرادددددنرعمدددددارالممددددداو راددددددر)اادددددنرالح يدددددل(ر .3

،رر5 طددا،رطرر–هددد(،رتحا دديإرالدد يتوارعدد ن نرصدد لنرمصددطفب،ر اارال ا  دد ر646) 
 م.5986

اإلنصد  ر دد رم دد الراليددو رادد نرالنحدو  نرالاصددا  نرواليددو   نإرساددورالاايدد  رعادد ر .4
هددد(،رتحا يإمحمدد رمح دد رالدد  نرعادد رالحم دد ،ر577الدداحمنراددنرمحمدد رالنادد او،ر) 

  اارالفيا.

الدد ااراللوامدد رعلددبرهمدد راليوامدد رشددااريمدد راليوامدد إرسحمدد راددنرالمدد نرالشددنا ط ،ر .5
تحا ددددديإرالددددد يتوارعاددددد رالمددددد لر ددددد لمرميدددددام،ر اارالاحدددددوثرالملم ددددد ،ررهدددددد(،5335) 

 اليو  .

،ر2الادد هاا،رطرر-توارح دد نرنصدد ا،رميتادد رمصددار  ددوانريم ددلرا  ندد إرتحا دديإرالدد ي .6
 م.5967

هددد(،رتحا دديإر769شدداارااددنرعا ددلرعلددبرسلف دد رااددنرم لدد إرايدد ءرالدد  نراددنرعا ددل،ر)  .7
 م.5986محم رمح  رال  نرعا رالحم  ،ر اارالفيا،ر

هدددد(،ر955شددداارشدددواه رالمغنددد إريدددولرالددد  نرعاددد رالددداحمنرسادددورايدددارال ددد وط ،ر)  .8
محمددو راددنرالتوم ددورالتايددزو،رليندد رالتددااثرالماادد ،رتصددح نروتمل دديإرالشدد  رمحمدد ر

 لان ن.ر-منشواا ر اارميتا رالح  ا،را او ر

شاار طارالن اروادلرالصد اإرسادورمحمد رعاد رابريمد لرالد  نرادنرهشد مرالنصد اور .9
هدددد(،رتحا ددديإرمحمددد رمحددد رالددد  نرعاددد رالحم ددد ،رالميتاددد رالمصدددا  رللطا عددد ر765) 

 م.2553ا او ،رر–والنشا،رص  ار

هددد(،ر686شددااري   دد رااددنرالح يددلإراضدد رالدد  نرمحمدد راددنرالح ددنرا  ددتااا وور)  .55
ر– دد مرلددهرووضدد رحواشدد هرو ي ا ددهإرالدد يتوارإم ددلرادد   ر ماددول،ر ااراليتددلرالملم دد ر

 .2557،ر2ا او ،رطر

هدددد(،رإ ااار643شددداارالمفصدددلإرمو ددديرالددد  نر مددد شرادددنرعلددد رادددنر مددد شرالنحدددوور)  .55
 الطا ع رالمن ا  ،
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ر
نرااهددد نرالمياددداوراإلمددد مرسادددورالا  دددمرعاددد رالواحددد رادددنرعلددد رال ددد ورشدددااراللمددد إرااددد .52

 م.5984،ر5هد(،رتحا يإرال يتوار  ازر  اس،راليو  ،رطر456) 

مغنددد راللا دددلرعدددنريتدددلرالع ا دددل،رسادددورمحمددد ريمددد لرالددد  نرادددنرهشددد مرالنصددد اور .53
هددد(،رتحا دديإرمحمدد رمح دد رالدد  نرعادد رالحم دد ،رالميتادد رالمصددا  ،را دداو ،ر765) 

 م.5987

همددددد راليوامددددد ر ددددد رشدددددااريمددددد راليوامددددد إريدددددولرالددددد  نرعاددددد رالددددداحمنرال ددددد وط ر .54
رررهد(رتحا يإرال يتوارعا رالحم  رهن اوو،رالميتا رالتو  ا  ،رالا هاا.955) 


