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 مقدمة البحح

الحسد هلل رب العالسين والرالةة والدالةم ى الي  اليد السن ال ين ع دالن ى الد 
األمالالالينع وى الالالي ملالالالي الس جالالالصمين دشمقالالالي وسالالالحوي السيجالالالد ن  دالالالشجي والالالالداىين هللا 

 لذنيعجي الغناء ومن توعمم  إحدان إلي  هم الد ن.

 وبعـــــــد

ميالالالدا  ا  -خاسالالالل الذالالالعن صالالالي العرالالالن القالالالا  ي -ال  الالالصال الذالالالعن العن الالالي 
الالا خرالالو ا ل دار الالين صالالي كالال  زمالالان ومهالالان عولالالَم ال عو الاله  ح ه الالل  ا عومنتع  وا الالع 

عو ق  مثار م وم اخن م عوقد تغشها  ي ما وجدوا إلي ذلك   ية عصعة  العنب
شالالالالل ي لالالالالد مم عوىبالالالالم خنالالالالنو دالالالالين  مالالالالنا يمم عوقالالالالد ا رالالالال  اال جسالالالالام  الذالالالالعن 
القا  ي  رالهرة ك يالنة ى الي مالا  نجال  مشالي إلالي زمالان اال جذالماد ومها الي عصماله 

ن الفيرالالال  صالالالي تالالالد يم قاىالالالدة  حهيالالالل  و تيهيزالالالما عو الالال ا ال عشالالالي  ن الشحالالالهيي
والرنصيين  م من ا جسها  ي عصيد ا جم  الي قال  مم ُجسعالال ال غالل عوتعالد ق ي الل   الد 
واحالالالدة مالالالن الكوارالالال  العن يالالالل الجالالالي  خالالال ت ال غالالالل ال رالالالحي ىشمالالالا عوات الالال  ى يمالالالا 
الشحهيهن صي تيعيد اليهاىد الشحهيل عصي ي ل   د من الكوار  السشجذنة صي  رجاء 

 شا عل من شوي القصينة العن يل .

يالد العالصم   زال  هللا تعالالي ى الي  ن ت الهن  ال و الدرا الل ىالن األدشيالالل لال ا ا ع
الرالالالن يل صالالالي د الالالهان واحالالالد مالالالن شالالالعناء   الالالد القالالالا  يين عو الالاله د الالالهان ى يالالالد دالالالن 

 -وكا الالالذ  الالال و الدرا الالالل  عشالالالهان ا  دشيالالالل السرالالالادر ىشالالالد شالالالعناء   الالالد  األدالالالنصع
 ى يد دن األدنص  سهذجا ا عومسا دصعشي إلي   و الدرا ل :
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 ي ل   د عو  سيجما صي الكوار  العن يل ؛ألن لمالا  ثالن ا ك يالن ا صالي :مشصلل قأوال 
ال غالالل العن يالالل عصسشمالالا دشيالالذ م الالندات ال غالالل مسالالا كالالان لالالي    الالن األثالالن صالالي إثالالناء 

 ال غل العن يل .

: الهقالالهع ى الالالي  دشيالالل السرالالادر عووسالالعما صالالالي  دالال  لغالالهػ عوذلالالالك  ثانًيااا
ن ط  عزما دوعض من دن نما  لصعالما من جمل ال ذف ىن العةقات الجي ت

 جمل  خنػ .
: الدة الالل واليدالالن ال الال ان امجاز مسالالا شالالعن ى يالالد عصمالاله  الالالن م مالالن   الالي ثالًثااا

شالالالاىن جالالالا  ي عوالذالالالعن القالالالا  ي ك يالالالنا مالالالا  غ الالال  ى يالالالي  نا الالالل ال  الالالع وخ الالالاء 
السعشي ع ين   شا ال  قد   ا صي شعن ى يد صيد امجاز  دمهلل ال  ع ووسالهح 

 السعشي 
األدالالنص مالالن جس الالل الذالالعناء الالال  ن لالالم  هجالال  اليالالدماء  :  ن ى يالالد دالالنرابًعااا

ىشمم شيئا   كن ع ص  ين مسا تشاق جي كجال  األدب ىالن ى يالد وحياتالي وشالعنو ال 
 خ الاله مالالن االسالالنناب ع دالال  ال  وعالالد ك يالالن ا ىالالن الخناصالالل  و األ الالنهرة عوشالالعنو 
  لك لم  حع  الدرا ل لدؼ اليالدامي مالن الشحالهيين والرالنصيينعواألد اء والشيالاد 

 ن  ليالالي الزالالهء ى الالي حيالالاة شالالاىن لالالي مها الالل  - عالالهن هللا وته ييالالي -لردت عصالال
   ينة م   ى يد ص ا ذ   و الدرا ل الجي  ىددتما صي د ها ي .

 وىس ي صي   و الدرا ل  شحرن صي الشياط الجاليل:

: لييالالذ الزالالهء ى الالي حيالالاة الذالالاىن حيالالا تشاولالالذ صيمالالا  دالالنز عو شالالمن أواًل 
و ي ذ   ا من    الم كجال  الجالناجم الجالي ىشيالذ  األحداث الجي وقعذ صي حياتي

 دم ا األمن .
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ووسالالعذ كالال  دشالالاء مالالن  :تشاولالالذ صالالي  الال و الدرا الالل  دشيالالل السرالالادر ع ثانًيااا
   و األدشيل صي مهسعي الخاص  ي  هاء   ان من ال ةثي  م من  ينو .

: ذكالالالنت ال يالالالذ الذالالالعنػ الالالال ػ اشالالالجس  ى الالالي دشالالالاء السرالالالدر عوحددتالالالي ثالًثاااا
سييص ا لي ىسا ذكالن صالي  كيالل ال يذع سالا  شالنت إلالي مهسالعي دهس  خط تحجي ت

صالالي الالالد هان عو ذلالالك صالالي المالالامر عور سالالا ورد ال شالالاء صالالي    الالن مالالن مهسالال  مالالن 
 الد هان عص شذ  شين إلي ذلك   زا صي المامر .

 : قسالالذ دجهسالاليك ال  سالالات الغنيوالالل عو زلالالذ ىشمالالا ال  الالام مالالا  مهششالالي عرابًعااا
 لخاسل د لك .وذلك  النجهل إلي كج  السعاجم ا

 وقد جاءت   و الدرا ل صي ميدمل عوتسميد عو وعل مواحا وخاتسل :

 مالالالا السيدمالالالل صجحالالالدثذ صيمالالالا ىالالالن   سيالالالل السهسالالالهل عو  الالالواب اخجيالالالارػ لالالالي 
 عوكيفيل الدين  يي عوإىداد خنل الوحا

و مالالا الجسميالالد صجشاولالالذ  يالالي الحالالد ا ىالالن الذالالاىن وىالالن حياتالالي و ذالاللتي و  الالم 
ثالالالن ك يالالن صالالالي حيالالاة الذالالالاىن عثالالم تحالالالدثذ ىالالن   الالالم األحالالداث الجالالي كا الالالذ لمالالا  

  سات شعنو عثم الحد ا ىن مها جي ومشصلجي صي ق ي ل   دعوىن وصاتي

 و ما السوحا األول ص ان الحد ا  يي ىن  دشيل مرادر ال ةثي

 و ما السوحا ال ا ي صجشاولذ  يي الحد ا ىن  دشيل مرادر ال ةثي السصيد

 ا  يي ىن  دشيل مرادر الن اىي السقندو ما السوحا ال الا ص ان الحد 

و مالالالا السوحالالالا النا الالال  صفيالالالي الحالالالد ا ىالالالن ا الالالجعسال السرالالالدر  سعشالالالي ا الالالم 
 ال اى  
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و ما السوحا الخامس صيد اشجس  ى ي الحالد ا ىالن ا الجعسال ا الم ال اىال  
  سعشي السردر

 و ما السوحا الدادس صجشاول الحد ا ىن دشاء السردر السيسي

 تحدث ىن دشاء ا م السنة .و ما السوحا الدا   صيد 

و ما الخاتسل صيد تشاولذ   م الشجالار  الجالي تهسال  إليمالا الواحالا مالن خالةل 
   و الدرا ل .

و  لل هللا ج  وىة  ن   هن قد وصيذ صالي تشالاول  ال و الدرا الل عو ن   يالي 
 الالالال ا العسالالالال  الي الالالالهل مالالالالن كالالالال  مالالالالن  يالالالالن و  و  ن الالالال   ى يالالالالي ع سالالالالا   الالالالللي تعالالالالالي 

 س  صمه خين ملمهل و  نم مدؤول .اإلخةص صي اليهل والع

وى ي  وس  ال مم  صز  سةة ى ي مع م األمل األول ع دن ى دهللا 
 ملي و سحا ي ال نام ال نرة و  م تد يس ا ك ين ا.
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 الدراسات الشابقة

ع تيجزي األما ل الع سيل  ال ُ ْغِ الَ  الوحالا الدرا الات الدالا يل لمال و الدرا الل
جالالدت  عالالض الدرا الالات الجالالي دارت حالالهل ق ي الالل و  وصالالح حالالدود مالالا ال عالالذ ى يالالي

   د عومن   و الدرا ات 

 السخزالالالالالالنمين ع - شالالالالالالعار القالالالالالالا  يين  -د الالالالالالهان دشالالالالالالي   الالالالالالد  -1
 ل دكجهر /ع ى ي دقل       

 -شالالالها د شالالالعناء دشالالالي   الالالد صالالالي الجالالالناث الشحالالالهػ والجرالالالني ي  -2
ك يالل ال غالل  -ر الل ماجدجين ل واح ل/ حرل حسد ى الدهللا السحيال    

السس  الالل العن يالالل  -امعالالل اإلمالالام ع دالالن  الالعهد اإل الالةميل ج -العن يالالل 
 الدعهد ل

 لمقل ق ي ل   د ل دكجهر ى ي  اسن  ال  -3

 -األدشيالالالل الرالالالن يل ىشالالالد شالالالعناء   الالالد صالالالي العرالالالن القالالالا  ي  -4
ر الالالالل دكجالالالهراو ل واحالالالا / حدالالالن ى الالالد السقيالالالد  والالالاس الذالالالاىن جامعالالالل 

 ك يل اآلداب -ال هصل 

 واح الالالالل /وصالالالالاء صمسالالالالي مالالالالن الخرالالالالارة ال غهيالالالالل لي ي الالالالل   الالالالد ل -5
 حا  ذن صالي جامعالل الس الك  العهد السق الد األول العالدد  -الدشد ه ي 

 م ٜٜٛٔ-ه ٜٓٗٔ( لعام ٕع ٔ)

شالالالالعن دشالالالالي   الالالالد صالالالالي القا  يالالالالل درا الالالالل صشيالالالالل عل الالالالدكجهر  حسالالالالد  -6
 مه ي القا م

  ا  يسا  جع   ددرا ل ق ي ل   دعول ن تهجد درا ات  خالنػ تجع ال  دالد هان 
 ى يد ع ي كاآلتي:
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واد الالالل صالالالي شالالالعن ى يالالالد دالالالن األدالالالنص ل واحالالالا/ مبالالالا ن ال -ٔ
حدالالالن  دالالاله السقالالالد ع حدالالالن  حالالالا  ذالالالن صالالالي حهليالالالل ك يالالالل ال غالالالل 

 العن يل  قنجا ع تحدث  يي الواحا ىن:

الذعن القا  ي وارتوالي  الواد ل ع  سالهاء ى الي حيالاة ى يالد دالن األدالنص  
وشعنوعو ىن : مبا ن الواد ل صالي السهسالهل والسزالسهنعوىن  ثالن ال يئالل صالي 

سالال  الذالالعنػ عوىالالن األلالالةل صالالي شالالعن ى يالالد عو  الرالالحناء ومالالا  جرالال  دمالالا الع
صي شعن ى يدعوالشاقالل صالي شالعن ى يالدعوالخي  صالي شالعن ى يالدعومبا ن الواد الل 

 صي الجع ين والجرهين ع وقد جاء صي موح ين : 

 السوحا األول :  مبا ن الواد ل صي األل اظ واأل الي  .

 الجرهين .السوحا ال ا ي  : مبا ن الواد ل صي 

ثم  ردع   ا ك ي دجعيي  دص   يي شالوي السذاله ين صالي شالعن ى يالد ع و الين 
 ما لع يد وما ى يي صي تشاولي لسبا ن الواد ل .

الجنكيالال  الشحالالهػ صالالي مع يالالل ى يالالد دالالن األدالالنص عر الالالل  -ٕ
جامعالالل  دالالي  -ماجدالجين مالالن إىالالداد الواحالا /إدالالناليم ى الالد المالادػ 

القسمهريالالالالالل  -ل غالالالالالات ك يالالالالالل اآلداب وا -ت سدالالالالالان  - هالالالالالن د يا الالالالالد 
 -مٖٕٔٓالقصارنيالالالالالالالالل الد سيناليالالالالالالالالل الذالالالالالالالالع يل عل عالالالالالالالالام القالالالالالالالالامعي 

 مٕٗٔٓ

  ار الواحا  يي  عد ميدمجي صي جا  ين رريديين  سا :

 جا    بنػ . -  

 جا   تن ييي . - ب
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  مالالالا القا الالال  الشبالالالنػ عصجحالالالدث  يالالالي الواحالالالا ىالالالن الذالالالاىن عومع يجالالالي ع
شحالالهػ ومشاحيالالي وشالالعنو عثالالم تحالالدث صالالي  الال ا القا الال    زالالا ىالالن الجنكيالال  ال

دالالالالالين اإلصالالالالالنادػ واإل الالالالالشادػ عصالالالالالدرس  ينجالالالالالين ك يالالالالالنتين ع ولمسالالالالالا: الجنكيالالالالال  
الشحالالالالهػ عوثا يمسالالالالا: القس الالالالل الشحهيالالالالل صالالالالي اليالالالالد م والحالالالالد ا عوصالالالالي الذالالالالن  
والغالالنب عثالالم  عالالد ذلالالك تشالالاول القا الال  الجن ييالالي والالال ػ اشالالجس  ى الالي مع يالالل 

 ى يد دن األدنص محهر الدرا ل.

درك ى يالالي ل الالدكجهر ع ى يالالد دالالن األدالالنص د ها الالي والسدالالج -ٖ
 -ى الالي دقالالل  حالالا ُ ِذالالَن صالالي مق الالل مقسالال  ال غالالل العن يالالل ددمذالال  

 السق د ال ا ي والدوعهن . -القصء ال الا 

ثالم تحالدث ىالن مالشم  الالدكجهر  تحدث  يي الواحا ىن ى يالد ود ها الي ع
حدين  رار صي تحيي  الد هان ع ثم تحدث ىن قزيل الشحال  صالي د الهان 

صالالي تح يالال   دالاليط لالالوعض األديالالات الذالالعنيل صالالي ثالالم شالالنل  عالالد ذلالالك  ى يالالد ع
 د هان ى يد .

و الالال ا مالالالا تسهالالالن مشالالالي الوحالالالا صالالالي االلالالالةل ى الالالي  عالالالض الدرا الالالات        
 الدا يل الجي تسذ ِ ِرَ ٍل لم و الدرا ل 
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 د: ـًـهـنـالت

 التعريف بالشاعر
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 : اسسو ونذأتو

دالن جذالم دالن   ه  حد الذعناء القا  يين اليدامي عوا السي : ى يالد دالن األدالنص
َ شالالعي الىامن دن مالك دن الحارث دن ثع والل دالن   الد عويجرال   دالوي  سزالن عوي

 . (ٔ)  ا زياد عوا م  مي :ُ ماَمل

لالالالم  هجالالال  اليالالالدماء ىالالالشمم شالالاليئا وى يالالالد دالالالن األدالالالنص مالالالن جس الالالل الذالالالعناء الالالال  ن 
ع ص  يالالن مسالالا تشاق جالالي كجالال  األدب ىالالن ى يالالد وحياتالالي وشالالعنو ال  خ الاله مالالن  الال كن

ال  وعالد ك يالن مشالي ىالن الخناصالل  و األ النهرة ع وشالعنو كال لك االسنناب ع دال  
لم  حع  الدرس لدؼ اليدامي من األد الاء والشيالاد ع صمال ا ادالن  الةم القسحالي ع 
الشاقد ع واألد   ع ساح  لويات صحهل الذعناء ع و ه ال ػ وس  ى يد دن 
ع األدالالنص صالالي النويالالل النا عالالل ع مالالن شالالعناء القا  يالالل  يالالهل ىشالالي إ الالي :ا  قالالد م 

 ىبيم ال كن ع ىبيم الذمنة 

ع وم   ال و الرال ات الدالا يل  ال كن  ن: ا شالعنو مزالننب ذا ال  ال  ىالنع لالي 
 إال قهلي :

 أَقفَسَ َٔٔ أًَٖٔ٘ٔ ًََشٛبُ     فَايكُطَبٔٝٓاتُ فَايرَْٛبُ

 (ٕ)وال  درؼ ما  عد ذلك ا

ومعشالالي  الال ا  ن سالالاح  النويالالات ع و الاله الشاقالالد واألد الال  ال  ح الالع حجالالي  الال و 
السذمهرة الجي اشجمن دما ى يد ع وقالد ىالد ا  عزالمم مالن السع يالات ع  اليريدة

                                                 
تك/ حسالالالد ع شالالالا ن ط/دار  ٕٚٙ/ٔتشبالالالن تنجسجالالالي صالالالي الذالالالعن والذالالالعناء الدالالالن قجيوالالالل  (ٔ)

-تالالالك/  الالالسين جالالالادن عط/دار ال  الالالن  ٘ٛ/ٕٕعواأل الالالا ي ألدالالالي صالالالنج األسالالال ما ي  السعالالالارع
 دينوت

 جدة -تك/ محسهد ع شا ن ط/ دار السد ح  ٖٛٔ/ٔادن  ّةم دن ى يد هللا القسحح  (ٕ)



 

343 

حيالالا خالالجم دمالالا الج نيالالصػ مع ياتالالي العذالالن ع ول الالن الةصالالذ ل شبالالن  ن ادالالن  الالةم 
نو لهجال    دي  عجالنع  اللن ى يالد دالن األدالنص شالاىن صحال  ع و  الي لالهال ق الل شالع

وى يالد  –ع صمه ىشدما  جحدث ىن النويالل النا عالل   ن  ههن م  النويل األولي
 يهل : ا و م  ر عل ر ط صحالهل شالعناء ع مهسالعمم مال    – حد شعنارما ىشدو 

 ع (ٔ)األوار  ع وإ سا  خ  دمم  ق ل شعن م  ل دؼ النواة ا

ولم تحدد السرادر  شل والدتي عوإ سا ذكالنت  عالض السرالادر   الي ىسعالَن ثةثالل 
ع ولالي  دالنصقنون عصيد ذكن ادن قجيول  ن الشعسان دن السش ر ليح ى يد دالن األ

 ع    ن من ثةثسارل  شلع ص سا رمو الشعسان قال: ا ةع كان  ال ا لغيالنك  الا ى يالد
دوَن  (ٕ)  ذالالالالالد ح صن سالالالالالا  ىق شالالالالالح شالالالالالعنكع صيالالالالالال لالالالالالي ى يالالالالالد: اَحالالالالالاَل الَقالالالالالِنيُض 

 . (ٖ)االَيِنيض

ا  الاص -وي كن لي حدين  ن ى يالد  شالخة مالن  سالحاب  -ىشالد الالنواة والُيرع
ا عوَىسعَن ُىسن ا لهية  الخهار  عوال نامات عو  ي كان  سد ي ا ل قن عوالدساء مع 

 . (ٗ) ر هن  ي إلي ثةثل قنون 

الالالن مالالالارجي  الالالشل ع الالالن لالالالهية  عوذكالالالن   الالالي ىسع  وقالالالد ذكالالالن ى يالالالد صالالالي شالالالعنو   الالالي ىسع
 وىذنين حيا  يهل :

                                                 
  ٜٖٔعو ٖٛٔ/ٔلويات صحهل الذعناء  (ٔ)
مالد القنيض  ه  رة السالهت عواليالنيض معشالاو قالهل الذالعن عوييرالد   الي د ال   الي الق (ٕ)

 ٓٓٙ/ٔواإل يالالاء م  غالالا ىبيسالالا حجالالي مشعالالي ىالالن قالالهل الذالالعنع لدالالان العالالنب الدالالن مشبالالهر  
 اليا نة - )ج.ر.ض(( ط/ دار السعارع

 ٕٛٙ/ٔالذعن والذعناء  (ٖ)

  ٜٔاليا نة عط -عط/دار السعارع  ٜٕٓالصي األدب القا  ي س (ٗ)
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ْٕ د١َُْٓ      تَـَٚيَ  ازَّٔ أِٜه١َٕ َٚيَدُٚدَاـسِع٢َ ََدَـتَأتَِٔٝٔ بَعِدٟٔ قُـسُٚ

ٌْ ناضْٔف      َٚايٖٓذُِِ تَذِسٟٔ أِْشُطّا َٚضُعُٛدَافايػُِٓظُ   طايع١َْ َٚيَٝ

 اٍَ ئَُِٔ تَعَسٖمَ دَِٖسَُٙ      ٜا ذا ايصََٖا١َْٔ ٌَِٖ زَأٜتَ عَبٔٝـدَا؟ـت٢ٓ ُٜكـسَ

ٌٕ ََْٚؿٔـَـا٥َتَِٞ شَََ ٕٕ نأَ  ّسا ََشُُٛدَاـ١ّٓٝ     عٔػِسَٜٔٔ عٔػِتُ َُعَُٖـا

 دَاـؤ َْؿِٕس ْاغ٦ّٔا          َٚبَٔٓـا٤َ ضِٔٓدَإد َٚنإَ أُبٔٝأدِزَنِتُ أٍَٚٓ ًَُِ

 َٚطًََبِتُ ذا ايكَسَِِْٝٔٔ سَت٢ٓ فَاتَين      زَنِكّا َٚنٔدِتُ بٔإِٔ أزع٢ دا٩ٚدَا

 ٛدَاـٛدَ َٚئَِ تََٓاٍَ خًُُـػَـ١ّ       إ٫ٓ اخلًُُـََا تَبِتَػٞ َِٔٔ بَعِدٔ ٖرا عٔٝ

 (1)ٛدَاـعِبُـُ٘ املَـَ٘ ََٚٚدَِٗـَُـا       إ٫ٓ اإليَـَٚذَاىَ ن٬ُٖٔرَا ـَٚيََٝفََِِٓٝٔ َٖ

ا ىالالاش ِمالالاَرجح (ٕ)وذكالالن  دالاله حالالاتم الدقْدالالجا ح ِصالالح كجا الالي االسعسالالنينا : ن َىِ يالالد 
 شل َوىْذنين  شل. َوُيَيال: د  ثةثِسارل  شل عصة  خ ي ى يشا االسنناب  يسا 

الالنواة قالد اخج  الها صالي حالد  مم ىالن   ي ي  ده حاتم الدقدجا ي مسا  دل ى ي  ن
ا ىسعن    ن من ثةثسارالل  الشل  ع(ٖ)َىِ يٍد عوىن حياتي عوذكن ادن قجيول  ن ى يد 

ا تقالاوز السالارجي  الشل عو   الن  وى ي ك  حالال  جزالك مالن  قالهال الالنواة  ن ى يالد 
 شا د ى ي   ا قهلي :

ٌٕ ََْٚؿٔـا٥َتَِٞ شَََـَ ٕٕ نأَ  ّسا ََشُُٛدَاـع١َُّٖٓٝ     عٔػِسَٜٔٔ عٔػِتُ َُـا

                                                 
الوالالالادي تك/د.حدالالين  رالالالار ط/شالالنكل مهجوالالالل ومنوعالالل مرالالالن ي  ٕٙعؤٙالالالد هان سالالالال  (ٔ)

 م.ٜٚ٘ٔ –ه ٖٚٚٔع ٔالح  ي ط
 -ه ٖٕٖٔع ٔط/منوعالل الدالعادة طٓٙالالسعسنين من العنب  وُلَنٌع مالن  خوالار م سال (ٕ)

 م .ٜ٘ٓٔ
 . ٕٛٙ/ٔالذعن والذعناء  (ٖ)
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 : صفاتو وأخالقو

وسالي   يذالي  وى الن ىالن صيالنوع ولالم  هالن معالي مالالع  ان ى يد رجالة محجاجالاع
 :  (ٔ) يهلي

 (2)فٗ َْفِطٔٞ        َٚأَضِتُسُ بايتٓهَسّٓٔ َٔ خَؿَاؾٞـيَعَُِسُىَ إْٖٓٔٞ ٭ُعٔ

 (3)افٔـعـُُـًٞ بايـفإِٕ خَفٓتِ جلٛعٔ ايبَطٔٔ زٔدًِٞ     فَدَمٖ اهللُ زٔدِ

  (ٗ)وم  ذلك كان كنيسا شمسا
وتسيالالالص ى يالالالد دنجاحالالالل العيالالال  عوحرالالالاصل الالالالن ػ عوُ ْعالالالَد الشبالالالنة عوالخ الالالنة والدرا الالالل 
عوتددن األمهر ومعالقجما عواترف  الالخ   ال النيم عوالحهسالل الشاسالحل عحيالا 
   الالن مالالن ذكالالن ال الالهاب والعيالالاب عوالجلمالال   الالالهجهد عوالسرالالين عوالحالالض ى الالي 

  . (٘)جح ي  حسيد الخرالصع  الخين وال

                                                 
 . ٛٚالالد هان س (ٔ)
 ) خ.ص.ص(. ٖٚٔٔ/ٕالَخَراُص : ال يُن و هُء الحال لدان العنب (ٕ)
مالن ك النة السذالح وقيال  الَسَعالُة وجال   رالي ما كالَح الا عوقيال   َمِعَرذ قدُمي َمَعرا  اْلجالَهت(ٖ)

 ٕٖٕٗ/ٙ الالاله : الجالالالهاٌء صالالالح ىرالالال  النجالالال  كَل الالالي  يُرالالالُن ىرالالالُوي صججعالالالهعج قدُمالالالي ع ال دالالالان 
 )م.ل.ص(.

عط/ مشذهرات اتحاد  ٕٖٔالاال جساء صي الذعن القا  ي ل دكجهر /صارو   حسد ا  يم س (ٗ)
 م .ٜٜٛٔالُ جعاب العنب 

 -عط/السهجوالالل العرالالنيل  ٜٕٚ ال يالالات العذالالن ل ذالاليى مرالالن ي الغة يشالالي سالالرجالالال السع (٘)
 م .ٜٜٛٔ -ه ٛٔٗٔدينوت  -سيدا 
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 : أىم سسات شعره

 إن السجلم  والشا ن صي الذالعن القالا  ي  جزالك لالي تشالهل   ناسالي واتقا اتالي ع
حيالالا  الالق  حيالالالاتمم   سالالا   الالي  جزالالسن ال  يالالالن ىالالن العالالنب صالالح ذلالالالك العرالالنع

و يئجمم و نوصمم و حهالمم الديا يل واالججسا يل واالقجرالاد لع مسالا  ؤكالد   الي 
 يي صح ترهين الحياة العن يل صح العرن القا  ح. سهن االىجساد ى 

قد  نالي جسيال  جها ال  الذالعن   ي  سا  دجني   ن  ج ين من الذعن القا  ح 
الغشالالالارحع صيالالالد قالالالال الذالالالعناء القالالالا  يهن صالالالح جسيالالال    الالالهال العهالالالالف اإل دالالالا يل 
السخج  الالالالاللع وا الالالالالجناىها  ن  رالالالالالهروا الالالالالالش س الوذالالالالالنيل وا  عاالتمالالالالالا صالالالالالح جسيالالالالال  

ل ى الالي قالالهة اإلحدالالاسع ورقالالل الذالالعهر. ثالالم إن مالالا حالالهاو مالالن الحالالاالتع مسالالا  الالد
  ساذج تدل  يهة ى ي دقل الذعهرع وقهة الذاىنيل لدػ الذعناء القا  يين.

صسن درا ل الذالعن القالا  حع  ج الين   الي حاصال   الحالد ا ىالن  حالهالمم وىالاداتمم 
و خةقممع ول لك جاء اليهل السلثهر: االذعن د هان العنبا. والحال    الي  القٌ  
خالالالالالد لمالالالالؤالء اليالالالالهمع تجق الالالالي  يالالالالي دهسالالالالهح مبالالالالا ن الحيالالالالاةع وال يئالالالالل صالالالالح ذلالالالالك 

 .(ٔ)العرن

ومن دين  ؤالء الذعناء ى يد دالن األدالنص الال ػ اتدالم شالعنو  الل ناض مجشهىالل 
 ومجعددة تدل ى ي دناىل الذاىن عو  و األ ناض كاآلتي:

ل صالالي جعالال  ى يالالد صخالالنو قدالالسل ديشالالي و الالين قهمالالي عوَ ْوَلالالي م الالاخنو ال ناىالال الفخاار  
سالالها ال الالةم عوتذالالكييي عوتشسييالالي عصمالاله  الالواح مالالا ن  عالالهم صالالي لقالال  السعالالا ي 
واألل اظ ويجي   دين  مهاج الخهالن والسذاىن عويةح  الرهر الذاردة حجي 

                                                 
 - الالالال ٕٔٗٔط/ مهجوالالالل دار الجالالالناث  ٗٗٗالصالالالح تالالالاريى األدب القالالالا  ح لع الالالح القشالالالدؼ سالالال(ٔ)

 مٜٜٔٔ
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 ب الالالن دمالالالاع ا الالالجنال د كارالالالي السجهقالالالد عوى سالالالي الغصيالالالن  ن  زالالاليء ل شالالالاس  الالال   
 .(ٔ)الحياة عوي ل  شعادما الهىنة الس جهيل

ه   جخالالالن  حدالالالن ىذالالالنتي عوتهاسالالالعي عوتعال الالالي مالالال  اآلخالالالنين ا الالالس  إليالالالي عو الالال
 عوتهاس ي م   حوا ي و سدقاري :

 تََٛدِّدٔـُُـأ٣َ ع٢ً ايـِٝ٘ٔ ٫ٚ أَِْـيَعُُِسُىَ َا َٜدِػ٢َ اجلًَٔٝظُ تَفَشُػ٢ٔ    عًََ

 (2)َٝدٔـِٝسُُٙ   َٚا أْا عٔ َٚؾٌِٔ ايؿٖدٜٔلٔ بٔأَؾِـٌٖ خَـػ٢ٔ ُٚدٖ اَس٨ٕٔ قَـتـ٫ٚ أَبِ

الالا الجنصالال  ىالالن الدالالؤال عو الالجن ال يالالن  اال الالجغشاء ىالالن األشالالياء  ومالالن م الالاخنو   ز 
عوإ والالالار ال والالالارعو ن الهالالالالد ن عوحسا الالالل الذالالالنع مالالالن السما الالالل عومقا والالالل الوخالالال  

 والجعمن حيا  يهل م جخنا  ه  ذلك :
 فِط٢ٔ     َٚأَضِتُسُ بايتٖهَسّٗٔ ََٔٔ خَؿَافٔـيَعَُِسُىَ إ٢ْٖٔٓٔ يَأُعٔفٗ َْ

 (3)سَافٔـنِسُّٔ َٚائد٣ٔ َٚأَؾُُٕٛ عٔسِق٢ٔ    َٚأَنِسَُٙ إَِٔ أُعَدٖ ََٔٔ احلَٔٚأُ

إلي  ين ذلك من مهارم األخة  الجي رقعَيْذ شساِرُ ُي  لن  غعَزْذ إليالي الحالنب 
عوالعالالالدوان ى الالالي الشالالالاس عودىجالالالي إلالالالي إل الالالاء  الالالار الحالالالنب عوقسالالال  جالالال ور الحيالالالد 

                                                 
صشه الالالالي(  - ىةمالالالالي  -  ناسالالالالي  -)قزالالالالا او  -األدب القالالالالا  ي -تالالالالاريى األدب العن الالالالي  (ٔ)

-ه ٕٔٗٔع ٔط/دار النشاد  حسة ط ٗٗٗعوٖٗٗالعوىنصان األشين س لغازػ ل يسات
 م.ٕٜٜٔ

 ٘٘عوٗ٘الالد هان س (ٕ)
 ٛٚ الالد هان س (ٖ)
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وخالهع عصالإن ليالي األرىالن السجحالن  وال جشلعوم  ذلك ال  حس  ذرة من سالعف 
 . (ٔ)إلي الذن  حنقي دشارو

ور سا كا ذ  ىبم الس اخن صي تاريى قهمالي قجال  الس الهك عصيالد رصزالها الخزالهل 
لُحُقالالٍن والالالد امالالنػء الكالاليس عومشعالالهو اإلتالالاوة ثالالم سالالنىهو عومصقالالها را اتالالي عوخ ع الالها 

 . (ٕ)جددو السسص   النماح تسصقي  يهب الزهارػ عومخال  ال ها ن
 اء  اا اليجاياثان

ُن إىقاب الذاىن دش دي عوق ي جي قد َ َجَصيعالا دالصّػ مخالن عإذ  إن العش هان ال ػ   قِّ
ِل السبمالن ع   خ   ثهب ال خن وينتدػ ثهب المقاء عوى ي   ا الشحاله مالن َتَ الد 
وثوات القه ن ا جي  ى يالد مالن االىجالصاز  يهمالي إلالي  قالاء كشالدة وامالنغ الكاليس 

 حيا  يهل:
 (3)ا َُٖٓائهَاـاىَ َُٖٔـوَ ي٫َُِٛٙ يَكٔٝتَ اير٣ يَكُٛا      فَرَاىَ اير٣ َْذَٖٚزَنِكُ

ور سا كان ى يد ى ي ح  صي   ا المقاء ؛ألن امن الكيس كان  سعف من 
 ن  ن   حي ا  و  لخ  ثلر ا ؛ألن  م الي من السخسهرين ال  حدشهن من اليجال 

 ال نثنة من  عيد إال الوهاء ى ي اليج يعوال من ال لر إال 
 اىَ شٔمٌّ َٚق١ََِْٓٝ      فَتُؿِبٔحُ ََدُُِّٛزا ٚتُُِط٢ٔ َُتَازّٔناـَٚأْت اَس٩ُْ أيَِٗ

 (4)اـائهـ٢ إثِسَُٙ َُتََٗـتَ تَبِهٔـعَٔٔ ايِٛٔتِسٔ ست٢ أَسِسَشَ ايٛٔتِسَ أًَُُِٖ٘   فَأَْ

                                                 
صشه الالالالي(  - ىةمالالالالي  -  ناسالالالالي  -)قزالالالالا او  -األدب القالالالالا  ي -تالالالالاريى األدب العن الالالالي  (ٔ)

 . ٗٗٗعوٖٗٗالس
 .٘ٗٗعو ٗٗٗالاألدب القا  ي  س-تاريى األدب العن ي  (ٕ)
 .ٜٗالالد هان س (ٖ)
 .ٜٗالالد هان س (ٗ)
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ه الل عوالالدلي  وإذا كان ُ َ اء امنغ الكيس  يي ق ي  مالن ُحالْصٍن صفيالي ك يالن مالن رى
 . (ٔ)ى ي رىه جي ا جعا جي  لىدػ  ىداء العنب عو ه قيرن النوم

 ا الغزل  اثاثال

ى يالالالالد شالالالالاىن كغيالالالالنو مالالالالن الذالالالالعناء اتدالالالالم شالالالالعنو  لحالالالالد   الالالالناض الذالالالالعن العن الالالالي 
ثالالم  خجالالار  القالالا  ي  ال و الاله شالالعن الغالالصل عص الالان  رالالف صالالي شالالعنو البعالالارن ع

ويخذالالي  قن الالا عويحالالالس  وليمالالا حوالالي وا جسامالاليع صالالح واحالالدة مالالن ت الالك البعالالارن
 لشل ما  ثن ا دامي ا صي ك دو ولهسالما حةوة صي صسي عصيال:

 بَِٝكَا٤ُ آْٔط١َْ بٔايِشُطِٔٔ ََِٛضََُٛ٘      فٖٔٝٗٔٔ ِْٖٔٓد َٚقَدِ َٖاَّ ايفُ٪َادُ بـَٔٗا   

 ِ٘ـِٛغََُٛتُد٢ِْٔ ايٖٓؿٔٝفَ بٔهَفٍّػَِٝسٔ ََ     ١ْ   ـاعُٔـََُٗـا٠ٔ اجلَِّٛ ْـا نَـَٗـإْٖٔـفَ

 (2)ِ٘ـؾَِٗبَا٤َ ؾَاف١َّٝٔ بٔائُِطِؤ ََدِتََُٛ     ا بَعِدَ ايهَس٣َ اغِتَبَكَتِ ـنَإَٖٔ زٜٔكَتََٗ

 ا الهصف  ارابع

 عل مشدصعل ا دصاى ا شد َد الجلثينالهسف ىشد ى يد جسالي قارم ى ي حياة  ا ز
جقاو الالالل وى الالالي دقالالالل صالالالي الج رالالالي  تبمالالالن صالالالي األصعالالالال السججا عالالالل والحالالالاالت الس

عوإ ك و  ذ تين  وسالف الذالاىن تذالعن دش دالي تناصيالك مزالننمل محجدمالل عدال  
  (ٖ)تذعن دما مخج قل دين  د ك مجدصيل  يهة وىشف

                                                 
 .٘ٗٗالتاريى األدب العن ي س (ٔ)
 ٕٛٔالالد هان س (ٕ)
ط/دار  ٖٕٗعوٕٕٗالحشا ال اخهرػ س -األدب اليد م-القام  صي تاريى األدب العن ي  (ٖ)

 م.ٜٙٛٔع ٔدينوتعط-القي  
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ى الالن  -صالالي الجرالالنع   شالالهن اليالالهل-صع يالالد حالالين ى الالن ىالالن صرالالاحجي عوممارتالالي 
 -ىالالن ذلالالك دجي الال  الدالالالسك صالالي السالالاء عو الالي سالالالهرة  الالادرة صالالي الذالالعن العن الالالي 

م  ن لدالا ي  جراليد درر السعالا ي مالن  حالن ال غالل ويج عال  وزى ر ي  الرحناءع
 . (ٔ) األل اظ ت ع  الدسهل 

 صا س  إليي عو ه  شذد قارة : 
 ضٌَٔ ايػٗعَسا٤َ ٌَِٖ ضَبَشُٛا نَطَبِش٢ٔ              بُشُٛزَ ايػِّعِسٔ أَِٚ غَاؾُٛا ََػَاؾ٢ٔ

 اعٔ أََِٗسُ ف٢ ايػَٔٝافٔـذَـَٛاف٢ٔ         ٚبٔا٭َضِـكَـجِس ٚبٔايِـٖٓـا٢ْٔ بايـطَـئ

 ػَافٔـبِحَ ف٢ يُذَرٔ ايـَُـٝدُ ايطٖـٕس         ُٜذٔـٛتٔ اير٣ ف٢ يُرِّ بَشــََٔٔ احلُ

ـْ ف٢ ايـفِشَتَـؿَـافَ ٫حَ بـإذا َا بَ  (2)افٔـَُشَـَُهَسِّ ٚف٢ٔ ايـِٝ٘ٔ             َٚبٔٝ

 ا الرثاء  اخامد

ة مالن دشالي   الد عصيالد ىالاش الذالاىن حيالاة  بم ى يد رثاري صي الوهاء ى ي الدالنا 
ا ُتَذالاُد ى الي  ا عشمد لهالالي   نالاال  ُ َيالاِت هَن َ ُييَجُ الهن عو مقالاد  لهي ل عوىسن ا َمِد د 
ا   مقاد عوىصارم و شارم عوكارِّيَن وصارين عثم ا نهػ  ؤالء عو يي الذالاىن شاليخ 

ن  وهالالالالا م عوتحدالالالالن ى الالالالي  شالالالالناصمم الالالالال  ن  الالالالامنوو صالالالالي الخيالالالالام عو الالالاليهو الخسالالالال
 عصيال: (ٖ) األقداح

 ٖٓدَاَِ٘ـنيُ فابِه٢ٔ َا بين           أضد فُِٗ أٌَُِٖ ايــٜاع

 ُُـدَاََِ٘ ـُُـ٪َبٌٖٔ ٚايـُِسٔ        ٚايٖٓعَِ ايـــابٔ احلُـأٌََِٖ ايكٔبَ

                                                 
 .ٜٗٗعوٛٗٗالتاريى األدب العن ي س (ٔ)
 ٚٚالالد هان س (ٕ)
 ٔ٘ٗالتاريى األدب العن ي س (ٖ)
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 (1)كاََِ٘ ـُُـف١َٔ ايـكٖـجـُُـذُسِدٔ ٚا٭َضٌَٔ         ايـٚذ٣َٔٚ اجلَٔٝادٔ اي

 ا الحكسة  اسادس

تالالالالدور الحهسالالالالل صالالالالي شالالالالعن ى يالالالالد حالالالالهل زوال الالالالالشعم عواالىجرالالالالام  الالالالا  األحالالالالد 
الالا ممسالالا تي  الالذ  ا ودارس  عوالرالالدوع ىالالن ال الال ب ؛أل الالي  قالالن  العالال اب عوالعسالالِ   دالالد 
األحهال عو ال و الحهسالل  ا عالل مسالن حشعَ الُي الالد ن عصعالنع لوالار  الوذالن عوحالاَل 

 عصيال: (ٕ)سيك واإل قازالد يا عوقد حاول الذاىن  ن  كيم ال ن ان عص ج ي  الج 
ٌٕ ََهِرُٚبُ  فهٌٗ ذ٣ ْٔع١َُِٕ ََدًُِٛضَُٗا      ٚنٌٗ ذ٣ أَََ

ٌٕ ََِٛزٚثَُٗا     ٚنٌٗ ذ٣ ضًََٕب ََطًِٛبُ  ٚنٌٗ ذ٣ إٔبٔ

 َُِٛتٔ ٫ َٜ٪ٚبُـٚنٌٗ ذ٣ غَِٝب١َٕ َٜ٪ٚبُ      ٚغ٦ٔبُ اي

 (3)ُ٘ تَعِرٜٔبُا٠ٔ يَـشَٝـس٤ُِ ََا عَاؽَ ف٢ٔ تَهِرٜٕٔب   طٍُُٛ ايـَُـٚايِ

 وتناو  يهل صي مهس  مخن: 
 (4)إُ ب٘ٔ    ٚايػٖسٗ أَخِبَحُ ََا أَِٚعَِٝتَ َِٔٔ شَادٔـدَِٝسُ َٜبِك٢َ ٚإٕ طاٍَ ايصََٖـاي

و عالالد اإللسامالالل الدالالنيعل حالالهل  الالسات وخرالالارة شالالعن ى يالالد تقالالد   دالالك  مالالام 
وتشسييالي ع  شاىن   وتح حب الا واصالن ا مالن اليالدرة ى الي سالها ال الةم ع وتذالكييي ع

صمالالاله  الالالواح مالالالا ن ع  عالالالهم صالالالي لقالالال  السعالالالا ح واألص الالالار ع ويجي الالال  دالالالين  مالالالهاج 

                                                 
 ٕ٘ٔالالد هان س (ٔ)
 .ٕٕٗالس  -األدب اليد م-القام  صي تاريى األدب العن ي  (ٕ)
 ٘ٔع ؤٖالالد هان س (ٖ)
 ٜٗالالد هان س (ٗ)
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الخالالالهالن والسذالالالاىن ع ويةحالالال  الرالالالهر الذالالالاردة حجالالالي  ب الالالن دمالالالا ع ويغالالالهص 
 (ٔ)ى ي الدرر صي مبا ما الوعيدة الغهر 

 مكانتو ومشزلتو  
 الالالالان ى يالالالالد مالالالالن ذوػ الذالالالاللن صالالالالي قهمالالالاليعوكان مالالالالن د الالالالاة القا  يالالالالل وحهسارمالالالالا 

يذ اإلشارة إلي   ي كان من السعسنين عصجي   صي حياتي دين  ةط حقن عو و
نغ الكيس عو الةط الحيالنة عوُىالِنَع  الشقالدة والسالنوءة عوكالان مالن مال شدػ والد ا

السين ين ىشد ال شدػ وكان  شبم  يي الذعن ويسدحي عواحج  مها الل ك يالنة ىشالد 
ن حوذمم ال شالدػ ىشالدو ال شدػ والدلي  ى ي   ا   ي لسا وق   شناع قهمي ال  

 . (ٕ)إلمدا مم ىن دص  اإلتاوة ش   لمم ى يد ىشدو عص ا ذ ش اىجي مي هلل
 -والالالد امالالنغ الكالاليس  -ولسالالا اججسعالالذ )دشالاله   الالد(  عالالد قالالج مم ُحُقالالَن دالالَن ىسالالنٍو 

إلي امنغ الكيس ى ي  ن  عنهو  لالف  عيالن د الل  دياليع  و  ييالدوو مالن  ؼ رجال  
َ الالل صسالالا  شالالاء مالالن دشالالح   الالدع  و  سم مالالم حالالهال ع قالالال لمالالم امالالنس الكالاليس: ا مالالا الدِّ

 ششذ    م تعنسه ما ى ي م  الحع و مالا الَيالَهد ص اله ِقيالَد إلالحع  لالف مالن دشالح   الد 
مالالالا رسالالاليجممع وال ر  الالالجمم ُكُ الالالؤ ا لُحُقالالالنع و مالالالا الشبالالالنة ص  الالالمع ثالالالم  الالالجعنصه شح صالالالح 

األ الالالشلع حجالالالي  شالالال ح  (ٗ)الدالالاليهع وَشالالالَوا (ٖ)صن الالالان قحنالالالانع  حهالالالم  الالاليهم ُ َوالالالا
 و  ال ثلرؼا.  دحع 

                                                 
 ٖٗٗالتاريى األدب العن ي س(ٔ)
 . ٕٔٗالالقام  صي تاريى األدب العن ي س (ٕ)
الالالالالالالالالشاِن والشِّْرالالالالالالالالال  والَخشقالالالالالالالالالن ومالالالالالالالالالا َ ْشالالالالالالالالالوي ذلالالالالالالالالالك عال دالالالالالالالالالان  (ٖ) الب َوالالالالالالالالالا: حالالالالالالالالالّد الدالالالالالالالالالي  والدِّ
 )ظ.ب.ا(.ٖٕٗٚ/ٗ
ُو وَحد  ك ِّ شحٍء َشواتُي والقْسُ  َشَ هاٌت وَشالوا  ع (ٗ) وا: َشواُة ُك ِّ شحٍء حد  َلَنِصِي وقي  َحد   الذع

 )ش.ب.ا(.ٜٕٔٔ/ٗال دان 
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 :(ٔ)ص سا  س  ى يد كةم امنغ الكيس   ذد قارة  
 ٓا بٔكَتٌٔ      أَبٝ٘ٔ إٔذ٫ّ٫ َٚسَٝٓاـِّٛفَـٜا ذا ايـُُدَ

 أَشَعَُتَ أَْٖوَ قَد قَتًَتَ     ضَساتَٓا نَرٔبّا َََٚٝٓا

ّٕ تَبهٞ ٫ عًََٝٓاـَٖ  ًٓا ع٢ًَ سُذـسٔ بٔٔ أُِّّ    قَطا

 كافُ      بٔسَأعٔ ؾَعدَتٔٓا يََٜٛٓاإْٔٓا إٔذا عَضٖ ايػِّ

 َْشُٞ سَكٝكَتَٓا َٚبَعضُ     ايكَّٛٔ َٜطكُطُ بَنيَ بَٝٓا

 اـٛا أََٜٔ أَٜٓـَّٛ َٚيٖـًَٖٓا ضَأَيتَ دُُٛعَ نٔٓد٠ََ      َٜ

 ٕس سَت٢ٓ أحنََٓٝٓاـَٛاتٔـأَٜٓاَّ َْكسٔبُ ٖاََُِٗ          بَٔٓ

 اـٓـُِٗ إٔيَٝـِٗـِٖ َٚدَِّْشُٔ ا٭ٚىل فادَُِعِ دُُُٛعَوَ    ثُ

 عَ ايدَعا٥َِٔ َا بََٓٝٓاـٛ       زَفَـباْٞ َٚيَـؼُ ايـ٫ َٜبًُ

ِٕ قَد أَبَٝـٓ  اـنَِ َٔٔ ز٥َٕٝظ قَد قَتًَٓاُٙ         َٚقَِٝ

 (2)اــاُّ        سًَٝفُٓا أَبَدّا يَدَٜٓـسُىَ ٫ ُٜكـإْٔٓا يَعَُِ

نو ىن صحالال ع و  الالي لالالهال ق الالل شالالعع   الالي شالالاوويه الالي مالالا ذكالالنو ادالالن  الالةم حالالهل شالالعن 
 –ع صمه ىشدما  جحدث ىن النويل النا عالل  لهج   ن  ههن م  النويل األولي

 يالالالالهل : ا و الالالالم  ر عالالالالل ر الالالالط صحالالالالهل شالالالالعناء ع  عىشالالالالدو –وى يالالالالد  حالالالالد شالالالالعنارما 
  (ٖ)مهسعمم م  األوار  ع وإ سا  خ  دمم  ق ل شعن م  ل دؼ النواة ا

                                                 
 ٖٛٔ: ٖ٘ٔالالد هان س (ٔ)
 ٜٜٕعوٜٕٛالرجال السع يات العذن س (ٕ)
  ٜٖٔعو ٖٛٔ/ٔلويات صحهل الذعناء  (ٖ)
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 و ااتااوف

 األحداث المامل الجي  ق ما لشالا الجالاريى و ي مالا لشالا ليد كا ذ حياة ى يد م يئل 
وإن السجلم  صي حياة ى يد  قد ا قد م ئذ  األ الين عوالنوا ات الجي عالنواة 

ال  سهالن  ن  ي  مالالا ىيالال  ع  و  ين الا مشنالال  عوالحالالد ا ىالن وصالالاة عورحيالال  ى يالالد 
ا قالالد ُقِجالال َ  (ٔ)لالاليس دوعيالالد ىالالن  الال و األ الالالين ع حيالالا ذكالالنت السرالالادر   ن ى يالالد 

عذكالن  (ٖ)عوقيال  ى الي  الد الشعسالان دالن السشال ر (ٕ)ى ي  د السش ر دن ماء الدالساء
سالالاح  األ الالا ي إن ى يالالد دالالن األدالالنص كالالان  ول مالالن  شالالنع السشالال ر دالالن مالالاء 
الدالالالساء صالالالح  الالالهم دؤ الالالي صيالالالال  الالالة كالالالان الالالال  ك لغيالالالنك  الالالا ى يالالالد صيالالالال:ا  تجالالالك 

و صيالالالال لالالالي صيالالالال لالالالي السشالالال ر  و  جالالال  د الالال  إ الالالا عرجالالالةوا صلر الالال ما مالالال ة (ٗ) حالالالارن
السشالالال ر   ذالالالد ح صيالالالد كالالالان شالالالعنك  عق شالالالح صيالالالال ى يالالالد :احالالالال القالالالنيض دون 
اليالنيض و  الال  الحالصام الن يالالينا صلر الال ما مال ة صيالالال لالالي الشعسالان   الالسعشح صيالالال:ا 
السشا الالا ى الالي الحها الالاا صلر الال ما مالال ة صيالالال لالالي مخالالن مالالا  شالالد جصىالالك مالالن السالالهت 

ال لي السش ر قد  م  جشالح صيال:ا ال  نح  رح ك من ليس معك اصلر  ما م ة صي
ا صلر  ما م ة صيال السشال ر  (٘)صلرحشح ق    ن ممن  ك صيال ى يد:امن ىصع دص ع

 :  (ٙ)  ذد ح قهلك

                                                 
عورجالالالالالالالالالال السع يالالالالالالالالالات العذالالالالالالالالالن ٕٜ/ٕٕعواأل الالالالالالالالالا ي ٕٛٙعوٕٚٙ/ٔناء الذالالالالالالالالالعن والذالالالالالالالالالع (ٔ)

 ٕٔٗالعوالقام  صي تاريى األدب العن ي سٕٖٓعؤٖٓالس

 ٖٔٓالعورجال السع يات الغذن سٕٜ/ٕٕاأل ا ي  (ٕ)

 .ٕٚٙ/ٔالذعن والذعناء  (ٖ)
 ح. ال .ن()٘ٚٓٔ/ٕحاَن النجُ  َ َ ك وَ حا ي هللا عوك  شحء لم ُ َهصع  ل نعشاد صيد حاَن ال دان (ٗ)
 )ل.ز.ز(ٕٜٕٚ/ٗ ػ من  ؼ َ َ َ  َ َ َ  عال دان  (٘)
 ٓٔالالد هان س (ٙ)
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 (1)أَقِفَسَ َٔٔ أًَِٖٔ٘ ًََِشٛبُ

 صيال ى يد 
 أقفس َٔ أًٖ٘ عَبٔٝدُ      فًٝظ ُٜبدٟٔ ٫ٚ ُٜعٔٝدُ

 (2)عَٓتِ ي٘ ع١َْٖٓ ْهُْٛد     ٚسإ َٓٗا ي٘ ٚزٚدُ

 صيال لي السش ر  ا ى يد ويحك   ذد ح ق    ن  ذ حك صيال ى يد  
 (3)ٚاهلل إٕ َٔتٗ ملا قسْٓٞ     ٚإٕ أعؼِ َا عػتُ يف ٚاسدَٙ

دالن  نسالا يرالد ولالدو الشع - صيال السش ر إ ي ال دد من السهت ولاله  ن الشعسالان 
وإن  (ٗ)ىالالنض لالالح صالالح  الالهم دالالؤس ل  حجالالي صالالاخجن إن شالالئذ األ حالال   -السشالال ر 

 (ٙ)وإن شالالئذ الهريالالد صيالالال ى يالالد ثالالةث خرالالال كدالالحا ات ىالالاد (٘)شالالئذ األ قالال 
                                                 

 )ل.ح.ب(ٖٓٓٗ/٘م حهب ا م مهس  عال دان  (ٔ)
 ٘ٗالالد هان س (ٕ)
 ٕٙالالد هان س (ٖ)
 )ك.ح.ل(ٕٖٖٛ/٘اأَلْ َح  ىن  صح و ط ال رال  ه ن صردو ال دان  (ٗ)
 الالاله ِىالالالْن  صالالالح  الالالاِلِن َمْ ِرالالالِ  الدالالالا  ال دالالالان ِىالالالْن  َ ِ الالاليع صالالالح النِّْجالالالِ  وقيالالال   األ قالالال : (٘)

 )ب.ج.ل(
الالالال ةث  الالالحا ات قرالالالجما : ن ىالالالادا لسالالالا َكالالال عُدها  الالالهدا  ى يالالالي الدالالالةم تهاَلالالالْذ ى الالاليمم ثالالالةُث  (ٙ)

 شهات لم  نوا صيما مننا   وع ها مالن قالهممم َوْصالدا  إلالي مهالل ليدجداليها لمالم ور  الها ى اليمم َقْيالَ  
ن ىالاد وكالان   ال  مهالل إذ ذاك العسالالي  و الم دشالح َىْسِ يال  دن ىش  وُلَكْيم دن  صال وليسان د

دالالن الوذ دالالن  الالام وكالالان  الاليد م  سهالالل معاويالالل دالالن  هالالن ص سالالا قالالدمها َ َصُلالالها ى يالالي أل مالالم كالالا ها 
َ ْخَهاَلالالي و سالالمارو صلقالالامها ىشالالدو شالالمنا  وكالالان  هالالنممم ع.........عصيالالامها ِلَيالالْدُىها وتخ الالف ليسالالان 

الدالساء : َ ْن َ الُ ها مالا شالئجم صجعنالهن مالا  الللجم صالدىها ر مالم  وكا ها إذا دىها جاء م ِ َداء من
وا جدالاليها ليالالهممم صل ذالالل هللا لمالالم ثالالةَث  الالحا اٍت ديزالالاء وحسالالناء و الالهداء ثالالم  الالادػ مشالالاد مالالن 
الدساء :  ا َقْيُ  اْخَجْن ليهمك ولش دالك واحالدة مالن  ال و الدالحار  صيالال :  مالا ال يزالاء صق ال  

من الالالل و الالالح    ن الالالا مالالالاء صاخجار الالالا صشالالالادػ مشالالالاٍد : قالالالد و مالالالا الحسالالالناء صعالالالارض و مالالالا الدالالالهداء ص
== 
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رد وحاد ما شن حالاد ومعاد الا شالن معالاد وال خيالن  يالي لسنتالاد وإن اوارد ا شن و 
 شالالالذ ال محالالالالل قالالالات ح صا الالاليشح الخسالالالن حجالالالي إذا ماتالالالذ م اسالالال ح وذ  الالالذ لمالالالا 

ت مشالي ذوا  ح صذل ك وما تنيد صاللمن السشال ر  حاججالي مالن الخسالن حجالي إذا  خال 
 ولادذ   دي دىا  ي السش ر لييج ي ص سا م   دين  د ي   ذل  يهل: 

 ٚخٝٓسْٞ ذُٚ ايب٪ع يف ّٜٛ ب٪ض٘     خٔؿا٫ّ أز٣ يف نًٗا املٛتَ قد بَسَمِ

 نُا خُِّٝست عاْد َٔ ايدٖس ََس٠ّٓ     ضشا٥بَ َا فٝٗا يرٟ خٔري٠ أَْلِ

 (1)ا ي١ًٝٔ ايطًَٖل ضشا٥ب زٜح مل تُٛنٌٖ ببًد٠ٕ        فترتنٗا إ٫ نُ

عوقالالد (ٖ)*ددمالالي الغنيالالان -لنالالى -ص سالالا مالالات  الالنػ   (ٕ) صالاللمن  الالي السشالال ر ص رالالد
ذكالالن ادالالن قجيوالالل م الال   الال ا الخ الالن وزىالالم  ن قات الالي الشعسالالان دالالن السشالال ر صالالي  الالهم 

عصدالالالللي: ّػ قج الالالل تخجالالالارد قالالالال ى يد:ا الالاليشي مالالالن الالالالّناح حجالالالي  ثسالالال ع ثالالالم  دؤ الالالي
  (ٗ)ي الغنّييناصرد ي األ ح ع ص ع  ذلك  يعولنى ددم

                                                                                                                         
== 

اخجنت ليهمك رمادا  رمدا  ال تويي من ىالاد  حالدا  ال والالدا  وال ولالدا  قالال : و الين هللا الدالحا ل 
تالك/ ع محيالالي الالالد ن ى الالد  ٖٔٔ/ٔالجالح اخجار الالا َقْيالالٌ  إلالالي ىالاد ع مقسالال  األم الالال ل سيالالدا ح 

 دينوت  -الحسيد ط/ دار السعنصل 
 ٜٛعوٛٛ هان سالالد (ٔ)
 )ع.ص.د( ٕٖٓٗ/٘ال رد :قن  العنو  ال دان   (ٕ)
والغنّيان: لن االن كان   نخمسا ددماء اليج ي  هم دؤ ي.عوكان دشا سا ى ي  الد سين لاليع  *

و سا خالد دن  ز ل ال يعدّيع وىسنو دن مدعهدع و اله مهسال  معالنوع  ال هصاللع  يالال لالي 
 ٕٚٙ/ٔالغنّيانع الذعن والذعناء 

 ع  ٜٗ: ٕٜ/ٕٕ ا ي األ (ٖ)
 ٕٚٙ/ٔالذعن والذعناء  (ٗ)
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 شعر عبيد بن األبرص فى كتب الشحه 

ا مالالالالن  ى الالالي الالالالن م مالالالالن  ن ى يالالالد دالالالن األدالالالالنص  حالالالد شالالالعناء السع يالالالالات عوواحالالالد 
شالالعنارما األقالالدمين الالال ا  ين صالالي اليالالدم عصإ الالك تعقالال  حيشسالالا تقالالد السجيالالدمين مالالن 
ى سالالاء الشحالاله عوال غالالل  ي الالهن اال جذالالاد  ذالالعن ى يالالد دالالن األدالالنص صالالي كجالال مم  و 

حجي   ك ال تقد لي ما لغيالنو مالن الذالعناء الال  ن ىاسالنوو عوىاشالها  ر ار مم ع
صي   س الحكوالل الصمشيالل الجالي ىاشالما ى يالد عوينجال   ال ا إلالي  مالهر مشمالا ى الي 

   ي  الس ال:
: سيال ال  ين من شعنو عحيا لم     صي   دػ النواة إال  ق ي عوصي  ال ا أوالً 

هلي ق الل مالا  يالي  ل الدػ  يهل ادالن  الةم :ا ومسالا  الدل ى الي ذ الاب الذالعن و الي
وإن لالم  النواة السرححين لننصل وى يد ال ال  ن سالك لمسالا قرالارد  يالدر ىذالنع

 هن لمسا  ين ن ص يس مهسعمسا حيا وسالعا مالن الذالمنة والجيدمالي وإن كالان 
و النػ  ن  ما  نوػ من الغ الاء لمسالا ص اليس  دالجحيان مها مسالا ى الي  صالهاو الالنواةع

ن  ن الالالالال ػ  المسالالالالا مالالالالن ذلالالالالك  ين سالالالالا قالالالالد  الالالاليط مالالالالن كةمالالالالي كالالالالةم ك يالالالالن  يالالالال
   نعوكا ا  قدم ال حهل ص ع  ذلك ل اكع ص سا ق  كةممسالا حسال  ى يمسالا حسال  
ا صالي النويالل النا عالل ع مالن  ا  ن ادن  ةم َوَسَ  ى يالد    ينا عوقد منع دشا    ز 

 شعناء القا  يل  يهل ىشي إ ي :ا  قد م ع ىبيم ال كن ع ىبيم الذمنة 

يل  ال كن  ن: ا شالعنو مزالننب ذا ال  ال  ىالنع لالي ع وم   ال و الرال ات الدالا 
 إال قهلي :

 أَقفَسَ َٔٔ أًَٖٔ٘ٔ ًََشٛبُ     فَايكُطَبٔٝٓاتُ فَايرَْٛبُ
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 (ٔ)وال  درؼ ما  عد ذلك ا

إذن صالذالالعن الالال ػ سالالك لع يالالد دالالين   الالدػ الالالنواة ق يالال  عوُحِسالالَ  ى يالالي شالالعن  الالّا 
َ قَ الالَن ِمالالن  َ ِ الالِي  هلالالي :ال  ىالالنع لالالي إال ق جداولالالي الشالالاس ع مالالا ميالالالل ادالالن  الالةم ا 

  .(ٕ) اعصج ك ميالل تحس  السوالغل عوالسغاالة َم حهبُ 
 ن  ال   ق الل ا جذالماد الشحالاة وال غالهين  ذالعن  (ٖ):مالا ذكالنو  حالد الوالاح ينا اثاني

ى يالالد  الاله ذلالالك االسالالنناب الالال ػ  الالاد ك يالالنا مالالن شالالعنو؛لعدم  الالينو وصيالالا ل يهاىالالد 
 الذعنيل .

 يالد صالي كجال  الشحاله عحيالا ورد مالن شالعنو وم  ذلالك صيالد ورد ق يال  مالن شالعن ى
صي شنح الس ر  من  ين  دالول عحيالا ا جذالمد ادالن  بالير د يجالين مالن شالعن 

والَ نجالل  ى يد صي ال ن  دين الَ ْنَجِل  ال جك صالح األمنعوالُ ْنَجالِل  الزالمع ييهل :ا
 ال جك صح األمنع و الزم صح الحارط عو حهو مسا  النػع حهالي  داله ى يالدة ىالن 

لعالةءع قالال:  خاصشالا الحقالاجع صمالنب إلالي  حاله الاليسنع و ن الذ  دالح ىسالنو دالن ا
معيع ص يشا  حن  دالينع وقالد دخ شالا إلالي  رض الاليسنع لحيشالا  ىنادالح ى الي  عيالن 

  شذد 
 دِ           ُٜهِـػَفُ غَُٖا٩َُٖا بٔػَِٝسٔ اسِتَٔٝأٍـٛزٔ فَكَـا٭َُُـٝكَٖٔ بٔـ٫ تَكٔ

 (4)شٌَِّ ايعٔكَأٍـ١ْ نَـسِدَـُ٘ فُـسٔ         يَزُبٖ ََا تَهِسَُٙ ايٓٗفُٛعُ ََٔٔ ا٭ََِ

                                                 
  ٖٛٔعوٕٙ /ٔلويات صحهل الذعناء  (ٔ)
ع حالا  عشالهان ٖٖ٘ال( سالٕٚ(  السق الد )ٖالقالصء ) -مق ل مقس  ال غالل العن يالل ددمذال   (ٕ)

 لالسحسد ى ي دقل    ألدنص د ها ي والسدجدرك ى يي  ى يد دن ا

 ٔالان ى يد دن األدنص س ه الدكجهر حدين  رار صي ميدمل تحكييي لد ه  (ٖ)
 ٔٔٔالد هان  (ٗ)



 

334 

صيالالالال  دالالاله ىسالالالنو: ومالالالا الخ الالالند قالالالال: مالالالات الحقالالالاج. قالالالال  دالالاله ىسالالالنو: وكشالالالذ 
 . (ٔ) يهلي: اصنجلاع   جك ال اءع  شد صنحا من قهلي: امات الحقاجا

ا  وا جدل ادن  ذام دش س ال يجين صي  اب تش ين امناعوامااعوذلك ددخهل اُربع
 صيال صي تش ين اماا :اى يمسا ع

 دِ           ُٜهِـػَفُ غَُٖا٩َُٖا بٔػَِٝسٔ اسِتَٔٝأٍـٛزٔ فَكَـا٭َُُـٝكَٖٔ بٔـ٫ تَكٔ

 شٌَِّ ايعٔكَأٍـ١ْ نَـسِدَـُ٘ فُـزُبٖ ََا تَهِسَُٙ ايٓٗفُٛعُ ََٔٔ ا٭ََِسٔ         يَ

َ ن اْلَسْعشالالي ع..... َورب  َصالالدخ ذ ُربع َىَ ْيِمَسالالا َواَل تالالدخ  إال ى الالي الش الالنات َصع الالم
 .(ٕ)َشْحء من اأْلُُمهر ت ن ُي الش ُ هسا

 و  ا ك  ما  جع    الذاىن ود ها ي صي   ا السهس  .

                                                 
ل شالالان  –تالالك/ إميالال  دالالد    عيالالهب ط/دار ال جالال  الع سيالاللع ديالالنوت ٗٓٗ/ٕشالالنح الس رالال  (ٔ)

 م ٕٔٓٓ- ال ٕٕٗٔع ٔط
ع تك/ى الالد الغشالالح الالالدقن ط/ ٕٚٔعؤٚٔالشالالنح شالال ور الالال    صالالح معنصالالل كالالةم العالالنب سالال(ٕ)

  هريا -الذنكل السجحدة ل جهزي  
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 :أبنًة املصادر الجالثًة املبحح األول

ك يالنة ومجشهىالل األدشيالل عصيالد  هالهن ل  عال  الهاحالد السقند  مرادر ال ع  ال ةثي
ال عال  اَلِيالالَيا ُىالالدع لالالي ثةثالالل ىذالالن مرالالدر ا     الن مالالن مرالالدر صع الالي  الال ي  الس الالال

 الالي: اِليالالاء  وِليالالاَءة  وِت يالالاء  وُلِكييالالا وِلِكييالالا وِلْكيا  الالا وُلْكيا  الالا وِلْكياَ الالل  وَلْكيالالل  وَلْكي الالا وُليالالي  
   (ٔ)وَلي ي وَلياة  ا

 - الالال جك –عوَشالالْعن ا  ِشالالْعن او كالال لك ال عالال  اَشالالَعَنا ورد لالالي    الالن مالالن مرالالدر :ا 
وُشالالالالالُعهر ا  الزالالالالالّمع اذكنػا عوُشالالالالالْعَنػ  الّزالالالالالّمع كُنْجَعالالالالي عالكالالالال وِشالالالالالْعَنػ  ع عوشالالالالْعَنة  
 . (ٕ) الُيُعهدا

 ين  سا :يو  ا الجعدد  نج  إلي    ين رريد

: اخجةع لغات العنب : صسن السع الهم  ن قوارال  العالنب قالد تخج الف صالي  األول
 ي الالل ا الالجعسال ل بالالل  و تع يالالنع صيالالد تدالالجعس  ق ي الالل مرالالدر ا ل عالال  ال تدالالجعس ي ق

وقالالالد  شالالالار  الالالي هيي إلالالالي اخالالالجةع لغالالالات العالالالنب صالالالي ا الالالجعسالمم ألدشيالالالل  خالالالنػ 
عصالالالال كن  ن السرالالالالادر واخجةصمالالالالا ى الالالالي  لدالالالالشجمم عوم الالالال  لالالالال لك  ال عالالالال  ا َكجالالالالَ ا 

  .(ٖ)و عض العنب  يهل: َكْجو ا ى ي الكياسا مردرو ا جابا عثم قال :ا

الالالا مرالالالدر ال عالالال  اَقالالالُوَكا  وعزالالالمم  يالالالهل :ا ل ا عو عزالالالمم َقواَحالالال ومالالالن ذلالالالك   ز 
 . (ٗ)ُقُ هحل ا :ا يهل

                                                 
 )ل .  .ا(  ٘ٙٓٗ/٘بهر  لدان العنب الدن مش (ٔ)

)ش .ل .ر( عتالك: مقسهىالل مالن السحييالينع ط: دار  ٘ٚٔ/  ٕٔتاج العنوس ل صع يالدؼ  (ٕ)
 المدا ل

 . تك/ ى د الدةم ع  ارون عط/ دار القي  ال دينوت ٚ/ ٗال جاب  (ٖ)
 .ٕٛ/ ٗال جاب  (ٗ)
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وكال عالال  اَوُ الالَما  وعزالالمم   شالالي مرالالدرو ى الالي اَوَ الالاَمل  ا عو عزالالمم   شيالالي ى الالي 
 . (ٔ)اِو اٍما 

و  ا االخجةع دين الكوارال  العن يالل ال خالجة  السرالادر عصيالد  هالهن صالي  يالن 
الالَعنِ  الالْعِن عوالذع الالا عوذلالالك كالالالشعْمِن عوالشعَمالالِن عوالذع  عوَرْ الالَهِة ال الال ن ع (ٕ)السرالالادر   ز 

عوقالالد  هالالهن  الال ا االخالالجةع صالالي (  ٖ) وِرَ الالاَوٍة عوُرَ ا الاللٍ  وُر الالاَوٍةع وِرْ الالَهٍة ع وُرْ الالَهٍةع
القسالالالهل  حالالاله :َ ْلُدالالالٍن عوَ ْلِدالالالَشٍل صسالالالن َذ عالالالَن جسعالالالي ى الالالي َ ْلِدالالالَشٍلع و بيالالالنو ِحَسالالالاٌر 

ل: ِلَداٌن وَ ْلُدالٌنع كسالا تيالهل: وَ ْحِسَنٌةع وِصَناٌش وَ ْصِنَشٌلع وِإَزاٌر ومِزَرٌة؛ ومن َ  عَا قا
 . (ٗ)ِذَراٌل وَ ْذِرٌلع وِكَناٌل وَ ْ ِنٌل ِ 

ا ى الالي  الال ا االخالالجةع والجشالالهل صالالي لغالالات العالالنب : اومالالالا  قالالال ادالالن جشالالي مؤكالالد 
اججسعذ  يي لغجان  و ثالةث    الن مالن  ن  حالاط  اليع صالإذا ورد شالحء مالن ذلالك 

ن تجلمالالال  حالالالال  الالاللن  قجسالالال  صالالالح لغالالالل رجالالال  واحالالالد لغجالالالان صرالالاليحجان صيشوغالالالح  -
 ةمالالالي صالالالإن كا الالالذ ال  بجالالالان صالالالح كةمالالالي مجدالالالاويجين صالالالح اال الالالجعسالع ك نتمسالالالا 
واحالالدة صالالإنع  خ الال  األمالالن  الالي  ن ت الالهن ق ي جالالي تهاسالالعذ صالالح ذلالالك السعشالالي ى الالي 
)ذ شالالالك ال  بالالالين(؛ ألن العالالالنب قالالالد ت عالالال  ذلالالالك ل حاجالالالل إليالالالي صالالالح  وزان  شالالالعار ا 

سالال  إحالالدا سا ثالالم إ الالي وقالالد  قالالهز  ن ت الالهن لغجالالي صالالح األ عو الالعل ترالالنع  قهالمالالا

                                                 
 . ٕٛ/ٗالسردر الداد   (ٔ)
تالالالك : ع إدالالالناليم  الالال يم ط: دار الع الالالم ٕٗسالالالالال الالالنو  ال غهيالالالل : ألدالالالي  الالالةل العدالالالهنؼ  (ٕ) 

 وال ياصل ل شذن والجهزي ع اليا نة .
عتالالالالك/ع ى الالالالي الشقالالالالار عط/ الميئالالالالل السرالالالالنيل العامالالالالل ٖٗٚ/ٔالخرالالالالارة الدالالالالن جشالالالالي  (ٖ)

 ٕٔٔٓع ٘ل  جاب عط
تالالالك: ع  دالالاله ال زالالال  إدالالالناليم ط: دار ال  الالالن  ٙ٘/ ٗال امالالال  صالالالح ال غالالالل واألدب ل س الالالند (ٗ) 

 م. ٜٜٚٔ - ال  ٚٔٗٔع ٖا نة طالي –العن ح 
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ولال دما ىمدو وك ن اا جعسالي لمااع ص حيذ  عا ج اد األخنػ من ق ي ل  خنػ 
 د غجي األولي  -لنهل السدة واترال ا جعسالما-

وإن كا الالذ إحالالدػ ال  بجالالين    الالن صالالح كةمالالي مالالن سالالاح جما صالاللخ   الحالالالين  الالي 
األولالالالي  صالالالح ذلالالالك  ن ت الالالهن الي ي الالالل صالالالح اال الالالجعسال  الالالح الس الالالادة وال  يالالالنة  الالالح

 .(  ٔ) األس يل

: اخجةع السعشي عو  ا الد   ممم صي اخجةع وتشهل  دشيل السرادر الثانى 
عصيالالالالد  هالالالالهن ألحالالالالالد السرالالالالدرين معشالالالالالي  خالالالالجة  الالالالي ال  دالالالالالجعس  لالالالالي السرالالالالالدر 

 .(ٕ)اآلخن

الالَغن ِصالالح الِقالالنم  الالغارة عصيالالد ا الالجعس  الرِّ َغنعوالرع ومالالن ذلالالك: االخالالجةع صالالي الرِّ
الالغارة ِصالالح اليالالْدر وَ  قالالد َسالالُغن َسالالغاَرة  وِسالالْغنا  َصُمالالَه َسالالغين وُسالالغار َواْلقسالال  والرع

 .(ٖ)ِسغار

الالا )الَزالالن والُزالالن(  يعشالالح  الزالالم الزالالنر الهاقالال   ومالالن األم  الالل ى الالي ذلالالك   ز 
ى الالالالالي الالالالالالش س مالالالالالن مالالالالالنٍض  و  الالالالالصالع ويالالالالالدل  الالالالالال جك ى الالالالالي الزالالالالالنر صالالالالالح كالالالالال  

د ىالاٌم شحءعوك لك )الُنقالهد والُنقالاد(ع صيالد قالالها: إن النقالهد  ال يال  خاسالل والنقالا
 .(ٗ)صح ك   هم

                                                 
 ٖٖٚ/ٔالخرارة الدن جشي  (ٔ)
ط/دار ىسالالالالار ٛٔالدالالالالامناري سالالالالالمعالالالالا ي األدشيالالالالل صالالالالي العن يالالالالل ل الالالالدكجهر صاسالالالال  سالالالالالك (ٕ) 
 م .ٕٚٓٓ –ه ٕٛٗٔعٕط
 –تك: خ ي  إدنا م ج ال ط: دار إحياء الجناث العن الح  ٘ٗ/ٗالسخرة الدن  يدو   (ٖ) 

 م .ٜٜٙٔال -هٚٔٗٔع ٔدينوت ط
 .ٛٔسالا ي األدشيل صي العن يل ل دامناري مع (ٗ) 
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و الالال ا الجعالالالدد صالالالي  دشيالالالل  صعالالالال السرالالالادر ال ةثيالالالل لالالالي  ثالالالنو صالالالي اخالالالجةع  رسالالالل 
ن حالهل  ال و السدالللل ؛ وذلالك ألن الرالنصيي الرنع من حيا الكياس والدسال

 ا يدسها إلي ثةثل م ا   
: مالالالال     الالالالي هيي عوجسمالالالالهر الرالالالالنصيين  ن مرالالالالادر ال عالالالال   الساااااىب األول 

صل صي الغالال  ى الي الدالسال ع ىالدا  عالض السرالادر الجالي ال ةثي السقند مهقه 
تقسعمالالا  عالالض الزالالها ط مالالن تيالالارب صالالي السعشالالي عو حالالهو ع كسرالالادر األصعالالال 
الدالالالالالل ى الالالالي ال الالالالهن  و الحنصالالالالل  و الحنكالالالالل واالسالالالالنناب  و الرالالالالهت  و الالالالالداء 
صجالاللتي مرالالادر األصعالالال ال ةثيالالل الجالالي تحسالال   الال و السعالالا ي كالال  مشمالالا ى الالي وزن 

ى الي مالا ُ الِسَ  إذا ات ال  صالي زان ع  يياس ما لم  دس  مرالدرو  و    ن من األو 
السعشي ع قال  ي هيي حين تحدث ىن مرادر  جاءت ى ي م الال واحالد حالين 

و الال و األشالالياء ال تزالالوط  كيالالاس وال  الاللمن  حهالالم مالالن  الال اع  تيار الالذ معا يمالالا :ا
 . (ٔ)و ه ا ملخ  الخ ي ا

 سالناد  الكيالاس ىشالد م :عوال  (ٕ)صس     ي هيي والقسمهر  قيصون ى ي األ  ن
  الالي إذا ورد شالاليء ولالالم ُ ْعَ الالْم كيالال  ت  سالالها  سرالالدرو  صإ الالك تكيدالالي ى الالي  الال ا عال 

 . (ٖ)  ك تكيس م  وجهد الدسال
                                                 

تحال :  حسالد حدالن ممالدلحعو ى الح  اليد ى الح  ٙٓٗ/ٗعوشنح ال جالاب ل داليناصي  ٘ٔ/ ٗال جاب  (ٔ)
 ط: دار ال ج  الع سيلع    

 ٖ٘ٗ/ٕمعو مالالالشم  ال الالالهصيين صالالالي الرالالالنع لسالالالؤمن سالالال نػ  شالالالام ٕٛٓٓع ٔل شالالالان ط –ديالالنوت     
 النياض   –ط/مهجول النشد 

م عو دشيالالل السرالالدر صالالي الذالالعن القالالا  ي ل الالدكجهرة و الالسيل ى الالد السحدالالن ٕ٘ٓٓ - هٕٙٗٔعٔط    
 ط/ من هىات    ٜ٘السشرهر سال

 م.ٜٗٛٔ –ه ٗٓٗٔع ٔجامعل ال هيذ ط   
       ٓٓٗعوٜٜٖ/ٗعوشنح ال جاب ل ديناصي  ٛ/ ٗال جاب  (ٕ)
حسيالالد ط/ دار تك/الذالاليى ع محيالالي الالالد ن ى الالد ال ٗٛ/ٗشالالنح األشالالسه ي ى الالي  لفيالالل ادالالن مالالالك  (ٖ)

 م.  ٕٗٔٓالنةر  
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وذلالالك ألن الكيالالاس صالالي ال غالالل  مالالن دىالالذ إليالالي الحاجالالل عصيؤخالال   الالي ى الالي ميالالدار ا 
عواألصعالال الجالي  السعذ لمالا مرالادر ال حاجالل دمالا إلالي الكيالاس عقالال  داله ى الالي 

إن الغنض  يسا  دو ي من   و الدواوينع و   جي من   و اليالها ينع   ار ي :اال
إ سا  ه لي ح  من ليس من     ال غل  ل  ماع ويدجهؼ من ليس   ريك ومن 

لم      نض من هبعوُىدل ىن الكياس   ه صريك. صإذا ورد الدسال  ذحء
 .(ٔ)لدسالااإلي 

ثالي ال تالدرك إال  الدالسال ل  النة قالال  اللن مرالادر ال عال  ال ةالساىب الثاانى   
ما  ي  صيما من االخجةع ؛وأل ما لم تقئ ى ي وجمل  سهن صيما الكيالاس ؛لال ا 

 .(ٕ)ال  سهن حس ما ى ي الكياس عوإ سا السنج  صيما الدسال 

  ع (٘)دالن جالهدؼا عو(ٗ)عوادالن اليهليالل(ٖ)وإلي   ا ذ    حسد دن  م  ال  خح  ده زيد
 

                                                 
ع ٔتك:إدالالالالالناليم مرالالالالالن ي عوى الالالالالدهللا  مالالالالالين ط/دارإحيالالالالالاء الجالالالالالناث اليالالالالالد م ط ٜٕٚ/ٔالسشرالالالالالف الدالالالالالن جشالالالالالي  (ٔ)

 م.      ٜٗ٘ٔ-هٖٖٚٔ
 م.ٜٙٛٔ -هٙٓٗٔع ٔتك/ىفي  ى د النحسن ط/مؤ دل الن الل ط ٘٘ت كنة الشحاة ألدي حيان سال (ٕ)
 الالالان صاسالالالة قيسالالالا  قسيالالال  الع الالالهم اليد سالالالل والحد  الالاللع  دالالال ك صالالالح  حسالالالد دالالالن  الالالم  ال  خالالالح  دالالاله زيالالالد ع   الالاله (ٖ)

مرالالالش اتي لنييالالالل ال ة الالال ل لالالالي مرالالالش ات ىد الالالدة صالالالي شالالالجي الع الالالهم: مشمالالالا كجالالالاب   الالالساء هللا تعالالالالي 
وسالال اتيع كجالالاب  قدالالام الع الالهمع كجالالاب الشحالاله والجرالالني ع كجالالاب السخجرالالن صالالح ال يالاليع كجالالاب  بالالم 

 ات تهصي لي ل الد ذ لجدال   يالين مالن ذؼ اليعالدة  الشل الينمنع كجاب قهارل الينمنعو ين ا من السرش
تحالال : ع  ٖٔٔ/ٔاثشجالين وىذالنين وثةثسارالالل ع ايالل الهىالالاة صالح لويالالات ال غالهيين والشحالالاة ل داليهلح 

  ل شان / سيدا     - ده ال ز  إدناليم ط/السهجول العرنيل 
  م .ٖٜٜٔع ٕاليا نة ط–تك/ى ي صهدو ط/مهجول الخا قي ٕكجاب األصعال لي سال (ٗ)
 اله : خ الف دالن صالجك دالن جالهدؼ الكيدالح اليالادنِّّؼ  داله اليا المع كالان مينرالا  حهيالا حاصبالا ل حالد اع  (٘)

 حاذقا  ي  صين النوا لع ميجفيا   
== 
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 . (ٔ)وادن الحاج  

دص   سحاب   ا الس    إلي اليهل  ن مرادر ال ع  ال ةثالي السقالند  وال ػ
ال تالالدرك إال  الدالالسال :  الالي قالالد وردت مرالالادر  الال و األصعالالال صالالي سالالي  خارجالالل 
ىن الكياس عصرنصجمم ك نة ا جياض   و السيا يس ىن االىجالداد دمالا ع صال   ها 

 . (ٕ)إلي  ن مرادر األصعال ال ةثيل إ سا  نج  صيما إلي الدسال

ل غالل ىالن  اع سا  ن  يالي تعهيي ال (ٖ)وال  خ ي ما  دج صمي   ا الس    من العشذ
 .(ٗ)د ها ال سال والهصاء  حاجات اإل دان السجقددة

:  الالنػ  ن مرالالادر األصعالالال ال ةثيالالل قيا الاليل عوالسالالناد  الكيالالاس  الساااىب الثالاا 
 ؛  شالا   الالي  قالالهز الكيالالاس ى الالي ال  يالن الذالالار   الالهاء  ورد الدالالسال  خةصالالي  م ال

 . (٘)ألن ما قيس ى ي كةم العنب صمه من كةممم

 
                                                                                                                         

== 

مثالالار الرالالالحين روػ ىالالن  دالالح لالالال  مهالالح و دالالح ى الالدة حدالالان دالالن مالكعوسالالشف شالالنح مذالاله    
عويشبالن ر ػ ٙ٘٘/ٔساراللع الوايالل القس  ل صجاجح وتهصي ىي  ذؼ الحقل  شل  ر ال  وثةثالين و ر ع

 مرن. -تك: ى د الحسيد  شداوؼ ط: السهجول الجه يكيل  ٕٕٖ/ٖادن جهدػ صي المس  ل ديهلي 

  م .ٕٛٓٓ-ه ٜٕٗٔع ٔط/ مهجول الوذنػ ط ٖٛٔال ا يل سال (ٔ)
عط/السنوعالالالالل الدالالالال فيل ٕ٘الكيالالالالاس صالالالالي ال غالالالالل العن يالالالالل ل ذالالالاليى ع الخزالالالالن حدالالالالين سالالالالال (ٕ)

  . ٖٖ٘ٔ اليا نة –ومهج جما 
 –ط/القامعالالالل اإل الالالةميل  السد شالالالل السشالالالهرة ٜٗترالالالني  األ الالالساء ل ذالالاليى النشنالالالاوػ سالالالال (ٖ)

 ه .ٛٓٗٔع ٙالسس  ل العن يل الدعهد ل ط
ط/دار  سداء السقجس  ل شذن والجهزي   ٖٛالج يان صي ترني  األ ساء ألحسد حدن كحي  سال (ٗ)
 السس  ل العن يل الدعهد ل.–
  ٖٛ ساء  سالالج يان صي ترني  األ (٘)
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 .   (ٔ)و د    ا الس    إلي ال ناء

صلسحاب   ا الس    ته عها صي صمم الكيا يل صي  دشيل السرادر ع يقيالصون 
الكيالالاس صالالي مرالالادر ال ةثالالي حجالالي ل صعالالال الجالالي ُ الالِسَعْذ لمالالا مرالالادر مخال الالل 

 ننيال  الدالالسال عواآلخالالن ثادالالذ  ع يهالهن ل  عالال  الهاحالالد مرالدران : حالالد سا ثادالالذ
 . (ٕ) نني  الكياس

ووجمل  بن   ا الس     ن األصعال من شلن مرالادر ا  ن ترالاا صالي  وزان 
 خاسل عصيد ا جحيذ  ن ت هن لما مرادر ى ي  ال و األوزان  حهالم الكيالاس ع
صالالهرود ال عالال  مالالن لنيالال  الدالالسال ى الالي  يالالن قيالالاس ال  دالال   وسالالف العن يالالل 

 . (ٖ) راا ى ي ميجزي الكياس الرحيحل ىن مردرو ال ػ 

ومالالالن خالالالةل  الالال ا العالالالنض لسالالال ا   الرالالالنصيين حالالالهل قيا الالاليل و الالالسا يل  دشيالالالل 
مرالالادر ال عالال  ال ةثالالي السقالالند  ج الالين  ن السالال    األول عو الاله مالال     الالي هيي 
والقسمهر  ه األولي  الي هل ؛أل ي وقف مهق  ا و ن ا عوراىالي الحاجالل الس حالل 

  ت  الالم العالالالنب  سرالالالدرو عصإ الالك تالالاللتي  سرالالالدرو ع صالالإذا ورد صعالالال  عولالالم ُ ْعَ الالالْم كيالالال
ى الالي الالالهزن الغالالال  السيالالنر صالالي  م الالالي ع مالالا إذا ُ الالِسَ  لالالي مرالالدر ى الالي خالالةع 
الكيالالاس صإ الالي  هج الالي  الالي عوال  قالالالهز الكيالالاس عصالالال عةن :اَىِ َماعواَشالالَهَناال  الالاللتي 

                                                 
عتك/اال الالات ة ع  الالهر الحدالالنعو ع الصصالالصاععو ع ٚ٘ٔ/ٔشالالنح شالالا يل ادالالن الحاجالال  ل نسالالي  (ٔ)

و الج يالالالالان صالالالالي  م عٕٜٛٔ -هٕٓٗٔل شالالالالان - حيالالالالي ى الالالالد الحسيالالالالد ط/ دار ال جالالالال  الع سيالالالالل ديالالالالنوت
  ٜ٘ع و دشيل السردر صي الذعن القا  ي سال ٖٛترني  صي ترني  األ ساء  سال

  . ٕ٘ي ال غل العن يل  سالالكياس ص (ٕ)
  . ٖ٘الكياس صي ال غل العن يل  سال (ٖ)



 

333 

ا ى ي :اَىْ ٍماعواَشْهٍنا كسا  ه ميجزي الكيالاس ؛أل الي قالد ُ الِسَ   مردر سا قيا  
 .  (ٔ)يمسا :اِىْ ٌماعواُشْهٌناعاوُشُههٌراص

و عالالهن هللا وته ييالالي  الالييهم الوحالالا صالالي  الال ا القالالصء ددرا الالل  دشيالالل السرالالدر صالالي 
شالالالعن  حالالالد شالالالعناء   الالالد القالالالا  يين عو ه:ى يالالالد دالالالن األدالالالنص األ الالالدػ عو الالالي د  

 الوحا ددرا ل  دشيل مردر ال ع  ال ةثي السقند :

 ى ي  منين : تيهم السوحاودرا ل  دشيل السردر صي   ا

 األول: درا ل  دشيل مرادر ال ةثي الكيا يل . 

 ال ا ي : درا ل  دشيل مرادر ال ةثي الدسا يل . 
 األبشية القياسية لسرادر الفعل الثالثى السجرد :أوال

وسالالالالال  الرالالالالالنصيهن سالالالالالها ط  سهالالالالالن مالالالالالن خةلمالالالالالا الجهسالالالالال  إلالالالالالي معنصالالالالالل  وزان 
ها ط الهسهل إلي ىدد من السرادر الكيا يل عصا جناىها من خةل   و الز

األوزان الكيا الالاليل عومالالالن خالالالةل  الالال و الزالالالها ط  سهالالالن حرالالالن مرالالالادر األصعالالالال 
 ال ةثيل السقندة صي مقسهىجين :

: مرالالادر األصعالالال ال ةثيالالل السنتونالالل  لصعالمالالا عص  الال  صعالال   السجسهعااة األولااى
مرالالالدرو الخالالالاص  الالالي  حالالاله :اَصْعالالال ا  هالالالهن مرالالالدرا ل الالال  صعالالال  مجعالالالدٍّ ى الالالي  الالالاب 

                                                 
  ٜٖالج يان صي ترني  األ ساء  سال (ٔ)
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و)َصِعالَ (  حالاله: َقَجالَ  َ ْيُجالالُ  َقالْجة  عَسالالَنَب َ ْزالِنُب َسالالْن  اعوَ َخَ   ْخال  اعو َصالالَجَك )َصَعَ ( 
ا عوَصِمَم َصْمس ا اعوَ ِسَ   ْسع  اعوَحِسَد َحْسد  صْجح 
 . (ٕ)عو  ا م     ي هيي(ٔ)

وذ   ال ناء  يسا  ي  ىشي النسي إلي  ن      قد الكيالاس ىشالد م  ن  يهلالها 
مردرو مالن )َصَعالَ ( الس جالهح العين:اُصُعالهٌلا مجعالد  ا كالان  صي مردر ما لم ُ دس ْ 

ا كان  وال عورد النسي ما ذ   ال و الزم ا عوقياس الحقازيين  يي اَصْع ا مجعد 
الاع  إليي ال ناء صيال :ا والسذمهر ما قدمشاع و ه  ن مردر السجعالدػ اَصْعالٌ  من ي 

 . (ٖ)ا الس جهح العينااُصُعهٌل من اَصَع َ الإذا لم  دس ع و ما مردر الةزم ص

واشالالجنط ادالالن مالالالك صالالي دشالالاء )َصْعالال ( مالالن )َصِعالالَ ( السجعالالدػ  ن  هالالهن داال ى الالي 
 .(ٗ)ىس   ال م  حهاَشِنَب اعواَلِعَماعواَلِيَما

:مرالادر األصعالال ال ةثيالل الجالي تالنتوط  سعالاٍن محالددة ُ َع عالالُن  السجسهعاة الثانياة
ل مخج  الل ذات  دالهاب ىالدة دما ىن كال  دشيالل  راليغل مع همالل تذالجنك صيمالا  صعالا

عوم ال ذلك :سيغل )ِصَعال( صإن   ا ال شاء  لتي مردرا ل   صعال  ثةثالي الزم 

                                                 
تحال : ع كامال  دنكالات ط: دار ال جالاب العن الح ل نواىالل  ٕ٘ٓالجدمي  الدن مالالك سالال (ٔ)

عوالشحالاله الالالهاصي  ٓٗم عوالج يالالان صالالي ترالالني  األ الالساء  سالالالٜٚٙٔ - الالال ٖٚٛٔوالشذالالن ط: 
 ٘ٔط: دار السعارع ط ٜٗٔ/ٖدن لبواس ح

 ٗٛ/ٗشنح األشسه ي   (ٕ)
 .ٚ٘ٔ/ٔشنح شا يل ادن الحاج  ل نسي  (ٖ)
 . ٔٗعوٓٗعوالج يان صي ترني  األ ساء  سال ٕ٘ٓالجدمي  الدن مالك سال (ٗ)
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ااع  اوع اَ َ الَن ِ  ار اعواَشالَنَد ِشالناد  دل ى ي امجشال ى ي وزن )َصَعالَ (  حاله:اَ َدي ِإَ الاء 
ااع واَ َدَ  ِإَ اق اا واَجسَك ِجساح 
(ٔ) . 

والالل صيمالالا ا جالالصاز صسرالالدرو: اَصَعالالةنا  حالاله: وإن دل ال عالال  ى الالي تشيالال  وحنكالالل مجي 
 .(ٕ)َلاَع َلَهَصا  اعو َجاَل َجَهاَل  اعوَ َ ي َ َ َيا  ا

اعوا َرَىالالَف األ الالف  وإن دل ى الالي مالالنض صسرالالدرو: اُصَعالالالاع  حالاله: اَ الالَعَ  ُ الالَعاال 
 . (ٖ)ُرَىاص ااع وإن دل ى ي  هل من الدين صسردرو: اَصِعي اع  حه: َرَحَ  َرِحية  

ن ى يالد دالن األدالنص ى الي  دشيالل مخج  الل لسرالادر األصعالال ال ةثيالل واشجس  شالع
 السقندة مشما ما  ه قيا ي عومشما ما  ه  ساىي وإليهم الج ري  وال يان :

   اَفْعٍل  اأواًل ما جاء عمى 

اَصْعالالالٌ ا مرالالالدر ل الالال  صعالالال  مجعالالالدٍّ ى الالالي  الالالاب )َصَعَ ( و)َصِعالالالَ (  الالالهاء   الالالان ال عالالال  
 م كان معجة   ل هاىالي ( ا عومزاى  ا عوممسهز ا الس ال (سحيحا  ل هاىي ال ةثل 

ا الالالالاعولفي   عو جهص اعو اقر  ا الع صس الالالالال م جالالالالهح العالالالالين :َسالالالالَنَب َسْن الالالال(األر عالالالالل )م اال 
ا عوَرَمي َرْمي اعوقال َقْهال  عو ال َدْيع  اعوَوَىَد َوىد   ا .العوَ َ َ  َ ْ ة  عوَردع َردي

 ا .الَصْمس اعوَ ِمَن َ ْمش وم ال مهدهر العين :َلِيَم َلْيس اعوَصِممَ 

                                                 
تح  : ع محيالح الالد ن ى الد الحسيالد ط : ٕ٘ٔ/ٖشنح ادن ىيي  ى ي  لفيل ادن مالك  (ٔ)

معوالج يالالالالالان صالالالالالي ترالالالالالني  األ الالالالالساء   ٜٓٛٔ - الالالالالال  ٓٓٗٔع ٕٓطاليالالالالالا نةع  -دار الجالالالالالناث 
  ٜ٘ٔ/ٖعوالشحه الهاصي ٖٗعو ٖٗسال
  ٜ٘ٔ/ٖعوالشحه الهاصي ٕ٘ٔ/ٖشنح ادن ىيي   (ٕ)
  ٜ٘ٔ/ٖالشحه الهاصي  (ٖ)
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 ال ا إذا لالم  الدال ى الالي حنصالل  و مالا صالي معشا الالا عوإال صكيالاس مرالدر سا )ِصَعاَلالالٌل( 
م الالالال ذلالالالك :َ جالالالَ  ِكَجاَ الالالل  عوَحَقالالالَم ِحَقامالالالل عوَحاَك ِحياَ الالالل عوم ال مهدالالالهر العالالالين 

 . (ٔ):َوِلَي َواَلَ ل  

جعدػ مالن  الاب وا جعس  ى يد دن األدنص األ دػ   و الريغل من ال ع  الس
 منة عو ي كاآلتي : ةىذن  إحدػ َيْشُرُر( –)َنَرَر 

  يهل الذاىن:
 (2)يٞ ََعازٔفُ َٔٓٗا        سنيَ سٌَٖ املَػٝبُ دازَ ايػَبابٔ ايػَٛمََٖٖٝرَ 

اااْه   السرالالالدر  الالاله الذالالاله   الالالصال الالالالش س إلالالالي الذالالاليء تيالالالهل :شالالالاقي األمالالالن و ، الذَّ
َ   يالالالهل قالالالهال عوييالالالال  – ذالالالهقي شالالالهق ا م الالال  :قالالالال  ُشالالالْ  ُشالالالْ  إذا َ منتالالالي َ ن ُ َذالالالهِّ

 . (ٖ) إ دا ا  إلي اآلخنة وييال شاَقشح الذحُء َ ُذهُقشح صمه شاِرٌ  و  ا َمذه ٌ 
 (5)ا٭غا٤ ضَسُٜٔٗ٘ َُطِتَسِغَدُ َْؿِسَ         بَٔٓؿِسٔٙٔايـُُٗأّ  (4)َٚإىل غَسَاسٌَٔٝ

                                                 
 ٔ٘ترني  األ ساء ل ذيى النشناوػ سال (ٔ)
 . ٕٔٔعوٓٓٔعوٓٛعوٕٕد هان ى يد دن األدنص سال  (ٕ)
 ومشي قهل الذاىن :(ٖ)

 داَر َسمسى ِبَدكاِديك الُبَرْ           َصْبرًا فقد َهيَّْجِت َشهَ  الُسْذَتِئقْ  يا
 )ش. و. (ٖٕٔٙ/ٗإ سا َ راد السذجا  صَلددل األلف  سصة ع ال دان 

و ه جّد الحهصصانع و اله جالد معالن  -شناحي  دن منة دن  سام دن منة دن ذ   دن شيوان(ٗ)
ك دالن ىسالنو دالن قاليس دالن شالناحي  ع العيالد ال نيالد دن زارالدةع والحالهصصان  اله الحالنث دالن شالني
  ال ٗٓٗٔع  ٔدينوت  ط -الدن ى د ر ي عط/ دار ال ج  الع سيل 

 ٘ٗالد هان سال (٘)
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الشاسنع والقس   رنو هللا ى ي ىدوو  شرنو  رنا. واال م الشرنةعوالشرين: 
األ رارع م   شني  و شناع. وجس  الشاسن َ ْرنع م   َساح  وَسْح . 
وا جشرالالنو ى الالي ىالالدووع  ؼ  الالللي  ن  شرالالنو ى يالاليع وتشاسالالنوا:  رالالن  عزالالمم 
 عزالالاع و رالالالن الغيالالا االرضع  ؼ  اثمالالالاع و رالالنت األرض صمالالالي مشرالالالهرةع 

 .(ٕ)عوالسعشي األخين  ه مناد الذاىن(ٔ) ؼ مننت
 (4)‘(3)يف بعك٘ٔ تًػٝبُ يكٍُٛىُ نٌٗ خرٕي    ٚابٔاهلل ُٜدِزَ

 يالهلا عواليالهل  اله:ال ةم ى الي الجنتيال ع و اله كال   -الَيْهل مرالدر ل  عال  اقالال
قالالالالهال اع  - يالالالالهل  -ع تيهل:اقالالالالال (٘)ل الالالالع قالالالالال  الالالالي ال دالالالالان تاّمالالالالا  كالالالالان َ و  اقرالالالالا  

 وال اى  قار  والس عهل َمُيهل.
 (6)ضام أذزت ايدَع ضافها ع٢ً فسع    غذٖٛاإذا ذنست َٜٛا َٔ ايدٖس 

الالالالْقُه: الَمالالالالم  والُحالالالالْصُن وقالالالالد َشالالالالقا ح َ ْذالالالالُقه ح َشالالالالْقها  إذا َحَصَ الالالالي عو الالالال ا مالالالالناد  الذع
َ شح وَليعَقشح  الذاىنع  .(ٚ)وَ شقا ح وقي  َشقا ح َلنع

ّٛا إَا تسنت تسنت   (8)أٚ قتًت ف٬ ٬ََ٘    عف

                                                 
 .ٜٜٓٔع ٗدينوت عط -)ن.ص.ر( ط/ دار الع م ل سة ين  ٜٕٛ/ٖالرحاح ل قه نؼ   (ٔ)
 ٘ٗالد هان سال (ٕ)
 .ٗٔٔعوٓٓٔعوٙٛعؤٛعوٗ٘عوٛٗعو٘ٔالد هان سال (ٖ)
الَشا ِمالن ل ُغالهباع الجالاج  (ٗ) ت غي  مردر ل  ع  اَلغعَ ا  سعشي  َْ َيا ومشالي قهلالي تعالي:اَوَمالا َمدع
 )ل.ا.ب(ٕٕٓ/ٗ
 ) .و.ل(ٖٚٚٚ/٘ال دان  (٘)
 ٕٜالد هان سال (ٙ)
 )ش .ج.ا(ٖٕٕٓ/ٗال دان(ٚ)
 ٕٙٔالد هان سال (ٛ)
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ى يالالي وَ سالالُ ي الَسْحالالُه والنعْسالالس  الَعْ الالِه و الاله الجعقالالاُوُز ىالالن الالال    وتالالْنُك الِعيالالابِ 
عومشي   زا : ىَ ذ النيالاُح اآلثالاَر ِإذا َدَرَ الْجما وَمَحْجمالا وقالد َىَ الذ اآلثالاُر َتْعُ اله 

ؼ  هاءٌ   . (ٔ) ُىُ ّها  ل ُع الةزم والُسَجعدِّ
 (2)اجلازٔ إ٫مبَعَِٗدٔ غََِٖٚدَدتُ خ٦َُٕٛ ايكَِّٛٔ نَايعُسِّ ُٜتٖك٢َ    َٚاخًِٔتُ 

ّم مردر ل  ع  َ مععو َ سعُي الذحء اَ سياا من  اب قج :  نالاوع ومشالي قيال  الالغَ  
الاا مالن  الاب  ل حصن اَ مٌّا؛ أل ي  غنح الدالنور والح معواَ المعا اليالهم والدالساء اَ سي

ا  (ٖ)قج    ز 
ٍٕ ًََٜٚتَبٔطُ ايعٍََُِٜٛهًَٔٓفُ   (4)َٔٓٗا نٌُٖ ْاد١َٕٝٔ    بَعدَ اهلَذرئ بٔإٔزقا

 سعشالالي رصالال  الرالالهت  الوهالالاء عويالاللتي  سعشالالي االصجيالالار  الَعالالْهللتي صالالي األسالال   الال
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  ومشالالالي قهلالالالي تعالالالالي: وك الالالنة البيالالالالع

گ  گ  چ  ومشالالي قهلالالي تعالالالي: والَقالالْهرع ويالاللتي  سعشالالي السيالال  ع ع(٘) چڄ  

 (ٚ)عويلتي  سعشي الصيادة (ٙ) چں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
دالالالدلي  قهلالالالي   جالالالوط؛ألن معشالالالي  (ٔ)السالالالناد ىشالالالد الذالالالاىنعو الالاله السعشالالالي  (ٚ)الصيالالالادة

 .  (ٕ) َ ْ َجِوُط  إذا ىدا الوعينعوسنب  يهارسي ك ما

                                                 
 )ل.ع.ا(ٖٛٔٓ/ٗال دان(ٔ)
 ٘٘الد هان سال (ٕ)
 )ا.م.م( تك/  ه ف الذيى ع ط/السهجول العرنيل ب.د ٖٕ٘سال السرواح السشين ل  يهمح (ٖ)
 ٙٛالد هان سال (ٗ)
 ( من  هرة الجه لٕٛجصء من اآل ل رقم ) (٘)
 ( من  هرة الشداء .ٖجصء من اآل ل رقم ) (ٙ)
 )ل.و.ل( ٖ٘ٚٔعوٖٗٚٔ/ٗال دان  (ٚ)
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ٍٕ بعدَ أسٛأٍ نسٗٚق٠ٕٛٗ نسفاتٔ املطؤ طاٍَ بٗا     يف دْٓٗا   (3)سٛ

الَ الن   الَ ّن عويدجعس  السردر من   ا ال ع  مجعد  ا والزم ا عجاء صي ال دان:ا
َكالنعو وَكالنع دش دالي  جعالّدػ وال  جعالّدػ والَ الن  مرالدر َكالنع ى يالي َ ُ الن   النجهل  يالال:

 نيا وُكنور ا
الا ع (ٗ) صقاء السردر ى ي اَصْع ا  اىجوار تعدػ ال ع  عويقاليء   ز 

 .السردر ى ي وزن اُصُعهلاع ييال :ا ُكنورا  اىجوار لصوم ال ع 
 (5)سادبٝو   ٚعٝػ٢  َعٓا بايسدا٤، ٚايتأَاٍ َط فدعٞ

 .(ٙ)السط ا: َ َعُل الَخْنهع َوقد َمّط  ُسّطع وَت ّ م صَسطع حاِجَ ييع َ ؼ: َمدع سا ا
 (7)ايطٛاٍ  ايعكبنِ ز٥ٝظ ٜكدّ  ا٭يف  ع٢ً  ا٭دسد ايطابح ذٟ 

َىَكَوي َ ْعُكُوي َىْكو ا َسَنب َىِكَويمردر  الَعْي  
وى يي  ههن   ا السردر قد  (ٛ)

 . جاء ى ي الكياس

                                                                                                                         
== 

 ٙٛالد هان سال (ٔ)
 )ل.دال .ط(ٙ٘ٔٔ/ ٗالرحاح  (ٕ)
 ٖٓٔالد هان سال (ٖ)
 )ك.ر.ر(ٖٔ٘ٛ/٘ادن مشبهر  (ٗ)
 ٚٓٔالد هان سال  (٘)
)م.ط.ط( تالالالك/ ع ىالالالهض منىالالال  ط/ دار  ٕٓٔ/ٖٔ - دالالاله مشرالالالهر-تمالالال    ال غالالالل ل ز الالالنؼ  (ٙ)

 مٕٔٓٓع ٔط  دينوت –إحياء الجناث العن ح 
 ٚٔٔالد هان سال  (ٚ)
 )ل. .ب(ٖٕٖٓ/ٗال دان  (ٛ)
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 (1)نَإٔٓ غَُٓا١َّْ زَدَب١ّٓٝٔ  ضَبَكَتِ إيٞٓ بَُٔا٥َٔٗا ايعََِٝٓإٔ اـضَذُِ

ااْجم  وَ الالَقَسِذ العالالين الالالدمَ  والدالالحا ُل السالالاَء َتْدالالُقُسي َ الالْقس ا عو الاله َقَنالالنان  عالدَّ
 . (ٕ)الدم  وَ َية ي ق ية  كان َ و ك ين ا

وا الالالجعس  الذالالالاىن السرالالالدر مالالالن ال عالالال  الالالالةزم ى الالالي سالالاليغل )َصْعالالالٍ ( مالالالن  الالالاب 
  صي األدشيل الجاليل :خسس منات َ ْدُهُذ(  -)َ َهَذ 

 (3) ٫ َٜ٪ُٚبُ املَِٛتَٔٚنٌُُٓ ذٟٔ غَِٝب١َٕ َٜ٪ُٚبُ     َٚغَا٥ٔبُ 

 .(ٗ) سهت -مردر ل  ع  :مات الالَسْهت 
 (5)َٖاتٕٔف ن٬َٓبٔ ؾَِٛتَ َُطِسٔعَإت نَأُْٓٗٔٓ قٔسَا٤ْ      ضَُٔعَتِ

الالالْهت  والرالالالالهُت  ُتا َسالالالالهت اع صمالالالاله سالالالالارذعَ ُرالالالاله -مرالالالالدر ل  عالالالال  اسالالالالاَت الرع
 .(ٙ)سهُت اإِل دان و ينو والرارُذ الرارك

 (7)ايطٓفنٔئ يف غََٛازٔبٔ يُذ١ٕٓ    تُهَف٦َُٗا يف ََا٤ دٔد١ًََِ زٜٔحُ نَعَِّٛٔ

الالواحل وىالالاَم صالالح السالالاء َىْهمالالا   -الَعالالْهم مرالالدر ل  ع اىالالام   عهماعوالعالالهم  الاله الدِّ
واح اَ َوك ورج  َىهعام ما ن  الدِّ  . ل وَ يُن اإلد  والد يشل َىْهٌم َ  ز 

 (8)بَعدَ إِْذادٔ غَِّٛزاأبًِٔؼِ أبا نَسٕٔب عَٓٓٞ َٚأُضِسَتَُ٘   ق٫َِّٛ ضََٝرَٖبُ 

                                                 
 ٖٓٔالد هان سال  (ٔ)
 )س.ج.م( ٜٚٗٔ/ٖال دان   (ٕ)
 من الد هان ٕٕٚعوٛٓٔعوٛٛعوٕٛعوٕٙعوٙ٘عوٛٗعوورد   ا ال شاء صي سالٖٔهان سال الد  (ٖ)
 ٜٗٔ/٘شنح الس ر   (ٗ)
 من الد هان ٕ٘ٔعوٕ٘عوورد صي سالٖٕالد هان سال  (٘)
 ٕٕٔ٘/ٗال دان  (ٙ)
 ٕٖٔعؤٖالد هان سال  (ٚ)
 ٛٗالد هان سال  (ٛ)
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 .(ٔ)الَيْعُن من ك  شحء عوالعس  عوالوعد الَغْهر
 (2)ايعٔكَأٍ نَشٌَٓسٔ   يَُ٘ فُسِد١َْ ـزُبَُٓا تَذِصَعُ ايٓٓفُٛعُ ََٔٔ ا٭َِ

َحالال ع السهالالاَن  ػ َحالالّ   الالي عومزالالارىي: َ ُحالالّ   و َ ِحالالّ  ِمالالن  الالاب  مشالالي :و  الَحاالّ  
 َحالالالّ اعا وقالالالد  الاللتي السرالالالدر ى الالي: و الالاله مّسالالا جالالالاء  الالالَهْجمينع َ َرالالَن وَسالالَنَبع

واَحَ الال ا ُمحنع الالل   َ الالّك الجزالالبي  ع و الاله  الالاِدٌر :  ؼ َ الالَصل  الالي عو ْسالالُ   واُحُ الهلاع
 ي :الَح ِّ : َحال   الُعْيالدة ع ومشالي قهلالي تعالال               (ٖ)  

وَحَ ْ الالُذ : َ صْلالالُذ ِمالالن َحالال ِّ اأَلْحسالالاِل ىشالالَد الشالالصول ع ثالالم ُجالالنِّد ا الالجعساُلي ل ش الالصوِل ع 
ع ويالنػ الوحالا (ٗ)صِيي  : َح ع ُحُ هال   ػ: َ َصل عوَح ع الَع اُب َ ُحالّ  عوَيِحال   ُحُ الهال  

دشيالالالل مرالالالدرو ألن الَحالالال ع  سعشالالالي َحالالال ِّ   ن تغيالالالن معشالالالي ال عالالال   دػ إلالالالي تغييالالالن
العيالالالالالدة  خالالالالالةع الَحالالالالال ِّ  سعشالالالالالي الشالالالالالصول عصالالالالالاألول مجعالالالالالّد ص الالالالالان مرالالالالالدرو ى الالالالالي 

 اَصْعٍ اعواآلخن الزم ص ان مردرو ى ي اُصُعهٍلا.
 – َضااااَربَ ) الالالالاب السجعالالالدػ مالالالالن وا الالالجعس  شالالالالاىن ا سالالالاليغل اَصْعالالالال ا  مالالالالن ال عالالالال  

 :ىذنة منةع ي خسس (ْزِربُ يَ 
ِْ عُ ْٔ شَِٜت١ْٓٝٔ َْاعٔ  (5)زَطٔٝبُ أضِسَُٖاسُٚقَُٗا   َٚيَٝٓ

  َ ْلِ ُنا . -مردر ل  ع  اَ َ َن  اأَلْ ن
 (6)ايؿٓدٜلٔ بأؾَِٝدٔ َٚؾ٫ٌَِٚٔ أبِتَػٞ ُٚدَٓ اَس٤ٕ٣ٔ قٌَٓ خَِٝسُُٙ   ٫َٚ أَْا عَِٔ 

                                                 
 )ا.و.ر(ٜٕٙ/ٖٔتاج العنوس  (ٔ)
 ٕٔٔ الالد هان س (ٕ)
 ( من  هر ليٕٚرقم)اآل ل  (ٖ)
 )ح.ل.ل(ٖٛٔ/ٕٛتاج العنوس  (ٗ)
 ٛٔ الالد هان س (٘)
 ٙ٘عو٘٘ الالد هان س (ٙ)
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َ ْ ِعُ اعوَيِرُ   س ما  -َ ِرُ ا من  اب اَصَعَ   -الَهْس  مردر ل  ع  اَوَسَ  
ألّن ال عالالالال  الساسالالالالح إذا كالالالالان ى الالالالي ثةثالالالالل  حالالالالنع وا  جحالالالالذ صالالالالاسوع  ؛َ ْهِسالالالالُ  

وىيشيع والميع وصاسو واو صإّن الهاو تداليط مشالي صالح السزالارل  حاله: اَوَىالَد َ ِعالُداع 
واَوزَن َ ِصُنا واَوَرَد َ ِنُدا واَوَجَد َ ِقالُدا؛ وإّ سالا   الينه ا مالن اَ ِعالُدا ألّ مالم ا الج ي ها 

 الال ا   الالينها ال الالاء مناَ ِعالالُداع واَ الالِصُنا واَ الالِنُدا  ص جالال  وقهىمالالا دالالين  الالاء وكدالالنة ؛
واَ ِقالُداعولّسا   الالينه ا مال  اليالالاء   الينه ا مالال  جسيال  حالالنوع السزالارىل قالالالها: 
اَتِعالالالالُدا واَ ِعالالالالُدا وا ِىالالالالُدا؛ وإّ سالالالالا   الالالالينه ا صالالالالح جسيالالالال  حالالالالنوع السزالالالالارىل ألّ مالالالالا 

دالين مداويل ل ياء صح كه ما حنع مزارىلع والعّ ل صح إ اليالما  الح وقهىمالا 
  .(ٔ)الياء وال دنة

ّٕ َٚطَعَِٓٔٓا بٔاحلٔسَابٔ  بكَسِٕب ََْٚؿُدُٓ ا٭عِدا٤َ عَٓٓا  (2)ذٟٔ خٔرَا

ْنب  . (ٖ)َ ْزِنُبا -مردر ل  ع  اَسَنَب  الزع
 (4)املَُٕٓٛٔ بٔػٔس٠ٕٓ   َٚعَدا ايعَدا٤ُ ٫َٚ تَُٛدَٓعُ ََِٗدَدُ زَِٜبَٔٚاملَس٤ُِ َِٔٔ 

ْيالِ   ريُ  السشهِن: حهادُث الد نِ  وتي  واُت الصماِن؛ أل ما ال تدوم ى الي حالاٍل كالنع
ع صإ ي ال  وييع د   ه مجصلِصلٌ  ك   . (٘)و ه الذع

 (6)َُصُِٕ اجلٔبَاٍَ، ًََُُِْٚٝ٘ ٫ َِٜٓفَدُ   سًَََُُُِِ٘ٔ ضَِٝبُُ٘ ضَحُٓ ايفُسَاتٔ َٚ

                                                 
تالالك/ إدالالناليم دالالن  الال يسان الوبيسالالح ط/ مهجوالالل النشالالد  ٖٗٚالشالالنح الجرالالني  ل  سالالا يشح سالال (ٔ)

 مٜٜٜٔ- الٜٔٗٔع  ٔعط
 ٖٕ الالد هان س (ٕ)
عوى دالدالةم ع  الارون تك/  حسالد ع شالا ن   ٖٖٕالإسةح السشن  الدن الدهيذ س (ٖ)

 م.ٜٜٗٔع  ٗاليا نة ط -ط/ دار السعارع  
 ٕٗ الالد هان س (ٗ)
تك/  حسد ع الخناط  ٙٚ/ٓٔالدر السرهن صح ى هم ال جاب السهشهن ل دسين الح  ح  (٘)

 دمذ -الخناط ط/ دار الي م
 ٘ٗ الالد هان س (ٙ)
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 مردر ل  ع  َحَسَ  َ ْحِسُ  عو ه صع  مجعدٍّ . الَحْس 
ِٕ  َٚنِ َٔٔ أخٞ  (1)تَسنتُ ََٚا ب٘ٔ    إذا قًُتُ يف أٟٓ ايه٬َّٔ، ُْشُٛضُخَؿِ

َخرالالْسُذ صة الالالا  : َ َ ْ جالالُي  يسالالا َخاَسالالالْسَجُي  :-الَخْرمعمرالالدر ل عالال  مجعالالالّدع تيالالهل
  (ٕ) يي

ّْ   َٚايدٖٓسُ َُٓ٘ ع٢ًٖ  (3)َٚايفُسُطُ احلَِٝفُ َٚايػٌَُُٓ َُذتَُْٔع فاعِتَاقَُ٘ قٔدَ

ا الالُح م والقْهُر والب م عوحاَع ى يالي صالح ُحْ ِسالي َ ِحيالُ  َحيال الَحْيُ : الَسْيُ  صح   
 (ٗ)ماَل وجارَ 

 (5)سَت٢ٓ إذا دَزٓتِ عُسُٚقُِ٘ايعَطٔٝفٔ عٔػَازَُٙ    ََسَِٟ

 -اْ الالِجْخَناج ال عالال ن مالالن الزالالنل َمالالَنػ الشعاقالالل  الالالَْسِنيما َمْني الالاع ومشالالي :امالالاراو   ْنػ الالالَسالال
ا ِإذا ا الالالالجخنج َمالالالالا  عصقاء  (ٙ)ِىْشالالالالدو  السشالالالالا نة مسالالالالارةع ومالالالالناء  عو الالالاله صعالالالال  مجعالالالالدٍّ

 السردر مشي ى ي اَصْعٍ ا ى ي الكياس .
 (7)عًََِٝوَ ََٖٚائهَا فَكِّداا   أعَصَُُٖٓا ـََْٚشُِٔ قَتًََِٓا ا٭ددَينَئ ََٚائه

ا-مردر ل  ع اَصَيدَ  الَ ْيد ا وِصْيدا  ا وصُيهد    (ٛ)َ ْ ِيُداعومشي َصَيَد الذحَء َ ْ ِيُدو َصْيد 
 (9)فَؿَشُِٔ ايػٓكٔٝلٔ فَا٭ٌَُُ صَِٜٓؼٔـايفَاجلُُُدُ احلافٔغُ ايطَٓسٜٔلَ ََٔٔ    

                                                 
 ٔٛالد هان سال  (ٔ)
 )خ.ص.م( ٕٚ/ٚجم    ال (ٕ)
 ٗٛالد هان سال  (ٖ)
 )ح. ال .ع( ٔٚٓٔ/ ٕال دان  (ٗ)
 ٜٛالد هان سال  (٘)
 . ٓٓٔعوٜٜال نو  ال غهيل سال (ٙ)ٙ
 ٖٜالد هان سال  (ٚ)
 )ع.  .د(ٖٖٗٗ/٘ال دان  (ٛ)
 ٜ٘ الالد هان س (ٜ)
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مرالالالالدر ل  عالالالال  زاا َ صيالالالالُ  عويالالالاللتي السرالالالالدر مشالالالالي ى الالالالي ُصُعالالالالهٍل ع  ييالالالالال  الصيالالالال 
  -(ٔ)ُزُيها

َْٔٚايػِٓٝبُ    ا  ـإَٓا قَت٬ّٝٔ َٚإَٓا َٖائه  (2)ئَُِٔ َٜػٔٝبُ غَِٝ

الالْيُن :خالالةع الالالصع  ْين وقالالد شالالاَ ُي َ ِذالاليُشي َشالالْيش اعوالعنب تيهل:وجالالي صالالةن َزْيالالٌن  ؼ الذع
 . (ٖ)حدن ذو َزْيٍن ووجي صةن َشْيٌن  ؼ ق يك ذو َشْينٍ 

 (4)قاتًٔٞ ايدََٜٓٔأئنيُ إذا ٫َٕ ايػَسُِٜٔ، َٚأيِتَٟٛٔ  إذا اغتَدٓ ست٢ ُٜدزٔىَ 

ْ ن  ا شلعويدجعس  ال ع  مشي  دان النج  اَ ِد ُنا اَدْ ش اا من السد مردر ل  ع  الدع
الزمالالا ومجعالالد ا  ييالالال اِدْ جالالُيا إذا  قنسالالجي صمالاله اَمالالِد ٌنا واَمالالْدُ هٌنا وا الالم ال اىالال  

السرالالدر ى الالي )َصْعالالالٍ ( ى الالي الكيالالاس صالالي الجعالالدػ عوى الالالي   يدالالجعس  ع(٘)اَداِرالالٌنا
 .الدسال صي ال صوم  

ِٕاُٙ، َٚـٓـدِ   قَتًَِـٕٝظ قَـِٔ ز٥َٔـِِ َٔـنَ  (6)َٓاقَدِ أبَِٝ قَِٝ

ْيم الْيُم الب ْ الُم (ٚ)مردر ِسْسُجي َ ِسيُسي َسْيس ا صل ا سارم َوُ َه َمزيم الزع عو الزع
 .(ٛ)الب ْ ُم وسامي َحيعي َسْيسا  َ َيري إ او

                                                 
 ا( ال)ز.   ٜٓٓٔ/ٖال دان  (ٔ)
 من الد هان ٗٓٔعوٙٔالعوورد   ا ال شاء صي سٔٔ الالد هان س (ٕ)
 .ن( ال)ش. ٕٖٕٛعؤٖٕٛ/ٗال دان  (ٖ)
 ٖٚٔعؤٜٔ الالد هان س (ٗ)
 .ن( ال)د.  ٛٓٔالالسرواح السشين ل  يهمح س (٘)
 ٖٛٔ الالد هان س (ٙ)
)ض.م.ػ( تالالالالك/ رمالالالالصؼ مشيالالالالن  ع وهالالالالح ط/ دار الع الالالالم ٕٜٔ/ٕجسمالالالالنة ال غالالالالل الدالالالالن دريالالالالد (ٚ)

 م.ٜٚٛٔع ٔدينوت ط –ل سة ين 
 .م( . ال)ض.  ٜٕٕٙ/ٗال دان  (ٛ)
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 (1)٬َُقاتُٗا ََِّٜٛا ع٢ً غرَئ ََِٛعٔدٔ    قَؿِسََُُٙٓٔٝٓتُُ٘ تَذِسٟٔ يَٛقِٕت، َٚ

الحالالوسع  يالالال:  معالالاٍن  خالالنػ  الالي:عول يرالالن  (ٕ)عوالسالالناد  الالي  شالالا الغا الالل الَقْراار
 َقَرالالالالْنُتي إذا حودالالالالَجيع و الالالالاله ميرالالالالهرع  ؼ مح الالالالالهس عقالالالالال هللا تعالالالالالالي:  

            (ٖ) :الالالا :االخالالالجةط ومشالالالي َقْرالالالن  عومالالالن معا يالالالي   ز 

  (ٗ)البعةِمع و ه اخجةُليع وقد  ق َ ْذ َمياسن البعةمع وذلك ىشد العذحّ 
 (5)َِٔٔ تَشتٔٗا ََهِسُٚبُ ايؿِٓٝدُفَطَسٖسِتُُ٘   َٚفَأدِزَنَتُِ٘ 

ْيالالالالال  الالالالالْيُد ( ى الالالالالي  اسالالالالالاَد َ ِرالالالالاليدُ  مردر ل  عالالالالال ادعالالرع ا ع وقالالالالالد َ َيالالالالالُ  ) الرع َسالالالالالْيد 
  )الَسِرالالاليِد (  ْ ِدالالالِي ع َتدالالالسيل   السرالالالدر كيهلالالالي تعالالالالي :          

       (ٙ) الالالا َحالالالةال  عوال ُ َيالالالاُل ل ذالالالْحِء : َسالالال عوال ْيٌد ِإالع  مالالالا كالالالاَن ُمْسَجِشع 

  (ٚ) مالك لي

األدشيالالل  صالالي الالذ مالالنات َ ْقِ الالُس( الالالةزم -وا الالجعس  السرالالدر مالالن  الالاب )َجَ الالَس 
 الجاليل :

                                                 
 ٚ٘ الالد هان س (ٔ)
 ) .ص.ر( ٕٛٚ/ٛالجم      (ٕ)
 ( من  هرة النحسنٕٚاآل ل رقم)  (ٖ)
) .ص.ر( تالالالالك/ ى الالالالد الدالالالالةم ع  ٜٚعوٜٙ/ ٘معقالالالالم ميالالالالا يس ال غالالالالل الدالالالالن صالالالالارس   (ٗ)

 م.ٜٜٚٔ - ال ٜٜٖٔ ارون ط/ دار ال  ن ط/ 
 ٕٓالالد هان س  (٘)
 ( من  هرة الساردة .ٜ٘جصء من اآل ل رقم)  (ٙ)
 .د( ال)ص. ٖٖٓ/ٛتاج العنوس   (ٚ)
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 (1)فإْٓٞ ٫ أز٣َ إِٔ تَصِدَٖٔٝين   عَتِيبفكًُتُ يـٗا زَُِٜٚدَىٔ بَعضَ 

نب وقجالال اعو ه ال الالهم صالالح مالالن  الالادح:ا سالالمرالالدر ل  عالال  )َىجالالَ  َ ْعِجالالُ  ( الَعْجالال  
تدالالالخطعوا َْىَجَ ِشحا المسالالالصة ل دالالال    ؼ  زال الذالالالههػ والعجابعوااْ الالالَجْعَجَ ا ل الالال  
ااإِلْىجالالاَباع واالُعْجَ الاليا ا الالم مالالن ااإِلْىجالالاِباع واالَعَجَوالالُلا الدرجالالل والقسالال  االَعجالالُ ا 

 . (ٕ)وتن   االَعَجَوُلا ى ي   ه ل الواب
 (3)ا  يَكَدِ أخًَِفِتُ سّٔٝٓا بَعدَ سنٔئـسَكٓفكايَتِ يٞ نَبٔسِتَ فكًتُ 

مرالالدر ل  عالال  َحالال ع  َ ِحالال   وَيُحالال   َحّيالالا  وُحيهقالالا  سالالار َحّيالالا  ومعشالالاو وَجالال   الَحالال ّ 
   (ٗ)َ ِق  وُجه  ا

 (5)تُسٜٔدُ أِّ ئد٫ٍَٔ ٕٔـٝـأئبَتًِٔوَ عٔسِضٔٞ غَكِب٢َ تُسٜٔدُ شَٜٔايٞ     

 سعشي ال نا عويلتي  سعشي الهس  و ه   يناعو ه -مردر ل  ع  ا ان  الَ ْين
   (ٙ)من األسداد

َٕٔٚسَٓٓت قًَُٛؾٔٞ بَعد   (7)َٖٚادَٗا   ََعَ ايػِٓٛمٔ ََِّٜٛا باحلٔذاشٔ ََٚٔٝض َٖٚ

 .(ٛ)َ ِمُنا  سعشي َسُعفَ  -مردر ل  ع  اَوَ َن الَهْ ن 
 (9)٬ٍٔايهَ أَِٜٔكَازٔبٔ   املَا٤َ ممِٔٔ ـثُِٓ عُذِٓأُٖٓ خُٛؾّا نايكَطَا ايِ

                                                 
 ٖٖٔ الس الد هان (ٔ)
 .ب( ال)ل.تٖٕٓالالسرواح السشين س (ٕ)
 ٖٖٔ الالد هان س (ٖ)
 )ح. . (ٜٓٗ/ٕال دان  (ٗ)
 ٙٔٔعوٙٓٔ الالد هان س (٘)
 .ن( ال.   ال)د ٕٕٛٓ/ٙالرحاح  (ٙ)
 ٓٛ الالد هان س (ٚ)
)و.ه.ن( تك/ ى د الحسيالد  شالداوؼ ط/دار  ٜٕٗ/ٗالسحهم والسحيط األىبم الدن  يدو (ٛ)

 م ٕٓٓٓ - ال  ٕٔٗٔع ٔط دينوت –ط/دار ال ج  الع سيل 
 ٖٚٔعوٚٔٔ الالد هان س (ٜ)
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  (ٔ)اأَلْ ُن اإل ياء والجع 
 سََِٝٓا٘ٔ إذ٫ّ٫ِ َٚـٝـٌٔ      أبٔـا ذَا املُدَٛٔٓفَٓا بٔكَتِـَٜ

 .(ٖ)عوالَحْين  ه:المةك(ٕ)الَحيْان

-َفااَت َ )وا الالجعس  ى يالالد دالالن األدالالنص سالاليغل)َصْع (من ال عالال  السجعالالدػ مالالن  الالاب
 منات  ي :  ر   (َيْفَتُ  

ّٕ َََْٚٚؿُدُٓ ا٭عِدا٤َ عَٓٓا بكَ  (4)بٔاحلٔسَابٔ طَعَِٓٔٓاسِٕب  ذٟٔ خٔرَا

 -مرالالالالدر ل  عالالالال  اَلَعالالالالن َ ْنُعالالالالناعوا َلَعالالالالن َ ْنَعالالالالُنا مالالالالن  الالالالاب َ َرالالالالَن النعْعالالالالن 
عوالنعالالالن لالالالي معالالالاٍن ك يالالالنة عومالالالن دالالالين  الالال و السعالالالا ي  (٘)َ ْسَشالالالُ ا -َ ْشُرالالالُنعوَمَشَ  
 . (ٚ)عو ه مناد الذاىن (ٙ)النعن  النمك

 (8)ٝبّا    َٚايعَنيُ س٬ُِٔقَُٗا ََكًُِٛبُدَبٔ زَأَِٜٔٗا فدَبٖ َِٔٔ

األسالالالال  صالالالالح و َ ْ َعالالالال ( ع-َ الالالالنػ ى الالالالي وزن )َصَعالالالال َ –ػ مرالالالالدر ل  عالالالال  :َرَ ػ  ْ الالالالالنع 
ا نػا: اَ ْنَ ُػاع وتحنكذ )الياء( الجح  ح االما ال  سلع وا  جك ما ق  ماع صي  ذ 

 مالالالاع  ل الالالاع ثالالالم  ي الالالها حنكالالالل االمسالالالصةا الجالالالح  الالالح العالالالين إلالالالي الدالالالا ن الرالالالحيك ق 
صالالالجيح  الالا شان: )العالالين والالالةم(ع صحالال صها العالالين ل الالجخ ة مالالن الجيالالاء الدالالا شينع 

                                                 
 .ن( ال) .  ٜٗٔ/ٔال دان (ٔ)
 ٖ٘ٔالالد هان س (ٕ)
 .ن( ال)ح. ٘ٚٓٔ/ٕال دان (ٖ)
 ٖٕ الالد هان س (ٗ)
 )ط.ل.ن(ٕٖ٘/ٖ٘تاج العنوس  (٘)
 )ط.ل.ن(ٕٙٚٙ/ٗال دان  (ٙ)
 ٖٕ الالد هان س (ٚ)
 ٙٛ-ٙ٘-٘٘-ٗ٘-ٜٔ الالد هان س (ٛ)
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ع وحالالالال صذ المسالالالالصة الجالالالالح  الالالالح ىالالالالين ال عالالالال  صالالالالح  (ٔ)صرالالالالار ا الالالالنػا دالالالالهزن اَ َ الالالالُ ا
 - (ٕ)السزارل ل  نة اال جعسال تخفي  ا؛ وألن الجخفي  الزم ى ي  ين قياس

 (3)٢َْ ضََٛأّ اجلأٌَٔ املَشًُِٛعٔأدِ     فََِٓٗبُٗا َٚإذَا زَفَعَِٓا ئًِشٔسَازٔ 

الالْ  ُ (ٗ)الشعْمالال : اْلَغِشيَسالاللع مرالالدر ل  عالال  :َ َمالالَ  َ ْشَمالالُ    - (٘)عوالشعْمالالُ  الغالالارُة والدع
 . (ٚ): الَغَ َوُل واأَلْخُ  من َصْهٍ  َىَ ي َلِنيِ  الجعْ ِلي  (ٙ)الَقْيرُ 

 (8)ٝكُِ٘بٔاملَا٤ قَامَ فَُا ُٜطٔ      ذَزِعُُ٘ سَت٢ٓ إذَا ََا

الالال عْرُل الناقالالُل وسالالاَ   الالاأَلمن َذْرُىالالي وِذراُىالالي َ ؼ سالالُعيذ لاقجالالي ولالالم  قالالد مالالن 
ا ولالم ُ ِنيالي ولالم َ ْياله ى يالي وَ سال  الال ْرل ِإ سالا  اله َ ْدالط اليالد  السهنوو  يي مخ ر 

 .(ٜ)ص َل ك تنيد َمَدْدت  دؼ ِإليي ص م َتَشْ ي

 نىذالال َ الالْنَ ُن(-م عو)َرَ الالَن َ الالْ َ ُ ( الالالةز -وا الالجعس  السرالالدر مالالن  الالاب )َذَ الالَ  
  األدشيل الجاليل :صي  اتمن 

 (10)إىل ًَِْٝٔٗا َا عٔػِتُ ناحلا٥ِٔ ايؿَٓدٟٔ   َْأَُٜٗا فإْٓٞ إىل ضُعِد٣َ َٚإِٕ طاٍَ

                                                 
 م.ٜٓٛٔ-ه ٓٓٗٔط/ٔٛٗ-ٓٛٗدكجهر  ني  ى د السقيد ص الرنع الكيا ح ل  (ٔ)

  ٕٓٚ/٘شنح الس ر  الدن  بير(ٕ)
 ٓٚ الالد هان س (ٖ)
 )ن.ه.ب(  ٕٖٖ/ٗالسحهم والسحيط األىبم الدن  يدو (ٗ)
 )ن.ه.ب(ٖ٘٘ٗ/ٙال دان  (٘)
 ٖٙ الالد هان س (ٙ)
 ) .ه.ر( ٜ٘ٗ/ٖٔالجاج  (ٚ)
 ٜٓالالد هان س (ٛ)
 )ذ.ر.ل( ٜٚٗٔ/ٖال دان  (ٜ)
 ٖٔٔعوٖ٘ الالد هان س (ٓٔ)
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 الاللػ َ ْشالاللػ ع دالالهزن : َ َعالالي َ ْشعالالي عومعشالالاو : َ ُعالالَد ع و الال و  مرالالدر ل  عالال  : الشعالالْلػ
نعجالالالالالال  إذا ت ّ الالالالالالن و َْىالالالالالالنض دَهْجمالالالالالالي : َ الالالالالالَلػ َ ْشالالالالالالَلػ َ ْل  الالالالالالا : إذا َ ْ عالالالالالالدو عوييالالالالالالال ل 

 ِ َقاِ والاليعومعشاو :   الالالي َ  الالاللػ جا َوالالالي مالالن َوراء ع  ؼ :  ّحاوعومشالالالي قهلالالالي تعالالالالي:
                                (ٔ) ع  ؼ :   الالالالالالالالالالالالالالالالاللػ

ا ىن ِ وادتالي ودُ  عصالإذا كالان ال عال   (ٕ)ىاراليجاِ َوي ىن خاليي ُمجغا ي ا ىشي ُمْعِنس 
 سعشي الوعد جاء مردرو ى ي الكياس  ييال:ا ل  اا ع مالا إذا جالاء ال عال   سعشالي 
الج  الالالن جالالالاء السرالالالدر مشالالالي ى الالالي اَ الالالْلػا ى الالالي الدالالالسال ؛أل الالالي صعالالال  الزمعص شالالالاء 

 .السردر من حيا الكياس والدسال  خج ف توعا الخجةع السعشي 
 (3)ا٭يَدٔٓ ُُْٗٛضُ غَػِب٬ُّ  سُطَاَّا بٔ٘ٔ فََٛيِٝتُ ذا ََذِٕد َٚأُعِطٔٝتُ َٔطش

الالالالالْغ ُ  الالالالالْغ ُ  -مرالالالالالدر ل  عالالالالال  اَشالالالالالَغَ   الذع الالالالالّنعوال جشل  َ ْذالالالالالَغُ اعو الذع َتْمِيالالالالاليُ  الذع
الالَغ    الالجك الغالالين (ٗ)عوالخرالالامِ  عوسالالحك ادالالن دالالنػ صالالجك الغالالين   (٘)عوال ُ يالالال الذع

لوحالالالا  ن عول الالالن صالالالي تيالالالد ن ا(ٙ)صيالالالال:اقهلمم  يالالالي اَشالالالَغٌ ا  جك الغالالالين سالالالحيك 
ال الالالجك لغالالالل مالالالن لغالالالات العالالالنب عوك الالالن ا الالالجعسالما صالالالي ال غالالالل الدارجالالالل عوإن كالالالان 

   .الجدهين  صرك

                                                 
 ( من  هرة اإل ناء .ٖٛجصء من اآل ل رقم)  (ٔ)
 )ن. .ػ( ٖٗٔٗ/ٙال دان   (ٕ)
 ٔٛ الالد هان س (ٖ)
 )ش.ا.ب(ٖٕٕٛ/ٗال دان  (ٗ)
 )ش.ا.ب(ٖٗ٘مخجار الرحاح سال (٘)
تك/ حسالالد ٖٙٔحهاشالالي ادالالن دالالنػ عوادالالن   الالن ى الالي درة الغالالهاص صالالي  و الالام الخالالهاص سالالال (ٙ)

   -/منوعل األما ل لي حدا ين   نان ط
 مٜٜٔٔ-هٔٔٗٔع ٔاليا نة ط   
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 (1)ٛقٔد٣ ايِشَسِبَ ََُٕٚٛف بٔايِشٔبَأٍـا ا٭ُي٢َ   املُـأ٫ُْٚ دَأِبَ اـفَاتٖبَعَِٓ

 (ٕ)َ ْدَ ُبا  سعشي َجدع وَتِع َ -مردر ل  ع اَدَ َب  الدعْ ب
ْٔ    إ٢ِّْ َُُٜٕٗٛ ع٢ًََٖ أيٖا ُٜعِتَبُٛايَعَُِسُ أَبٔ زَغِِ  (3)ٝوَ عِٔٓد٣ٔ َِّٖٝ

الالالنعْ م: الَ الالْنو وقالالد َرِ َسالالُي وَرَ َسالالُي َ الالْنَ ُم وَرِ َسالالِذ الدالالارسل الَسْنَىالالي َتْنَ ُسالالي و ِ َ ْجالالي 
 . (ٗ)تلَ ُ ُي كنَ جي

 (5)ايَٓٔٓٗابٔ قَدِ سَََِٜٛٔ ايَٓٔٓٗابَ بَعِدَ  فَدِّسا ٫سٔكَاتٔ ايبُطُٕٛٔ َٜؿًَِِٗٔٔ 

َد م ثن م اري-مردر ل  ع  اَصَخَن  الَ ْخن   .(ٙ)َ ْ َخُنا إذا ىدع
ٍٕ تَرِزُٚ دُقَامَ ايتٓسَابٔ َْفِحُغَٝٓسَتَِٗا ايؿَٓبَا َٚ  (7)دَُٕٓٛب   َٚغََُا

وَ َ َحالِذ الالنيُك َ  عالذ عوريالٌك َ ُ الهٌح مردر ل  ع  اَ َ ك َ ْشَ ُك ا  سعشي صالاح ع الشعْ ك
 .(ٛ)د دة الدص َ ُ هٌب ش

ِْ ٚقُسَاقْٔس     َٚأَعَِٝاُٙ   (9)نإ ٜطًب ف٢ سُذِسٔ أِْزـثََٚأَيَِٗاٙ غُسِْب َْاعٔ

 .(ٓٔ)َلُراالَ  ْ  -مردر ل  ع  اَثَلَر  ْلرال ع الال
 (11)بُشُٛزَ ايػٔٓعِسٔ أِٚ غاؾُٛا ََػاؾٔٞ   نَطَبِشٞضٌَٔ ايػٓعَسَا٤َ ٌَٖ ضَبَشٛا 

                                                 
 ٛٔٔالد هان سال (ٔ)
 )د. .ب(ٖٓٔٔ/ٕال دان  (ٕ)
 ٙالد هان سال  (ٖ)
 )ر.ا.م( ٕٛٙٔ/ٖال دان  (ٗ)
 ٖٕالد هان سال  (٘)
ع قّدم لي وقاد  مخنهلاتي وسوني: ٕٕٚت كي  ال دان وت كيك القشان الدن مهح الري ح سال  (ٙ)

 م ٜٜٓٔ - ال  ٓٔٗٔع ٔعط/ دار ال ج  الع سيل طوسوني: مرن ي ى د اليادر ىنا 
 ٕٔالد هان سال  (ٚ)
 )ن.ع.ح( ٖٜٗٗ/ٙال دان  (ٛ)
 ٗٙالد هان سال  (ٜ)
 ٔٓٔ/ٗال جاب  (ٓٔ)
 ٙٚالد هان سال  (ٔٔ)



 

335 

 (1)يف ايًُٓذَرٔ ايكُٔافٔ ايطَٓبِحَ دُـٕس   ُٜذٔٝٛتٔ ايرٟ يف يُرٓ بَشِــََٔٔ احلُ

واحل الَعْهُم َ َوكَ  ْوُك والدِّ  .(ٕ) الشمنعو وك صح ال ةم ِإذا َ   ن  يي  الدع
 (3)٫َٚ غَشَطُ َْصِْحَٚفٔت١َِْٝ نًَُُٝٛخٔ ايػَابٔ َِٔٔ أضَٕد    َا يًٓٓد٣ عَُُِٓٗ 

َ ُعالالالَد عوَ َصحالالالذ الالالالداُر صمالالالح َتْشالالالِصُح سعشالالالي   : اَ الالالَصَح الذالالالحُء َ ْشالالالَصحُ االمرالالالدر لالالالالشعالالالْصح 
 .(ٗ)ُ ُصوحا  ِإذا َ ُعَدْت 

 (5)َٚاجلُدُٚبُ املَشٌُِأٚ َٜوُ أقِفَسَ ََِٔٓٗا دََُٖٛٓا   َٚعَادَٖا 

ْح : الذالّدة عوالقالهل الذالد د عوِإن لالم  هالن َجالْدب والالَسحالاْل   كاليض الوالالسَ  ع الاَسْحل
 (ٙ)الِخْر 

 مالنات صالي ثالةث السجعالدػ (َيْعَممُ  -َعِمَم ) اب  وا جعس  الذاىن   ا ال شاء من
 األدشيل الجاليل:

 (7)َٚدٔٝبُ خَِٛفٔ٘ٔ زٜٔؼُ احلََُأّ ع٢ً أزِدَا٥ٔ٘ٔ    ئًِكًَِبٔ َِٔٔ

مردر ل  ع  اَخاَع َ َخاُعاعواألس  صياَخاَع َ َخاُعا:اَخِهَع  ْخَهُعا  الخهع
ما ق  مساع و ّما صالح السدالجي   صا ي  ذ الهاو صح الساسح  ل  ا لجحّن مسا وا  جاح 

                                                 
 ٚٚ الالد هان س (ٔ)
 )س.ب.ح( ٜٗٔٔ/ٖال دان  (ٕ)
 ٙٛالالد هان س (ٖ)
 )ن.ز.ح( ٖٜٖٗ/ٙال دان  (ٗ)
 ٖٔ الالد هان س (٘)
 )م.ح.ل( ٚٗٔٗ/ٙال دان  (ٙ)
 ٙٔ الالد هان س (ٚ)
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صالالالالإّ مم  ي الالالالها حنكالالالالل العالالالالين إلالالالالي ال الالالالاء صدالالالالهشذ العالالالالين وا  جحالالالالذ ال الالالالاء صرالالالالار: 
 .(ٔ)اَ َخْهُعا ثّم ق  ذ الهاو  ل  ا صرارت ا خاُعا

 (2)٫ َِٜٓفَدُ ًَََُُِِْٝ٘ٔ ضَِٝبُُ٘ ضَحُٓ ايفُسَاتٔ َٚسًَُُُِ٘      َُصُِٕ اجلٔبَاٍَ َٚ

 (3)َا عٔػِتُ ناحلا٥ِٔ ايؿَٓدٟٔ ًَِْٝٔٗاطاٍَ َْأَُٜٗا     إىل  فإْٓٞ إىل ضُعِد٣َ َٚإِٕ

َ الالاَل َخْيالالن ا َ َشالالاُل َ الالْية    ؼ:  سالالابع و سالال ي :اَ ِيالالَ  َ ْشَيالالُ ا مرالالدر ل  عالال  ا الشعْيالال 
 .(ٗ)َ ْجَع ُ  -م  : َتِع َ 
ُِٔ دٔ فَبٔشَُِ  (5)بُقَبًِٝٔٗٔ        إٔذ طاٍَ  ََُُُِٜٛٗ َٚعابَ ايعُٖٝ دَٔٚسَُِسَِّٝٗ

 (ٙ)َ ْحَسُدا - كيض ال معو ه مردر ل  ع  اَحِسَد  الَحْسد 
 َ ْ الالالَنُح( الالالالةزم-وا الالجعس  شالالالاىن ا السرالالالدر ى الالالي دشيالالالل )َصْعالالالٍ ( مالالالن  الالالاب )َصالالالِنَح 

  ي األدشيل الجاليل: منات صثةث 
 (7)َٚتَشُٛطُٗا  َٚتَكَُِعُ عََِٓٗا َْد٠ََِٛ املُتََٗدٔٓدٔ دًََٗٔٗاَٚتَؿِفَحُ عٔ ذٟ 

 (8)سًُُُِٔٗ   َٚتَفِصَعُ ا٭زِضُ َِٓٗ إٕ ُِٖ ضدطٛا اجلٌَٗ ْٝض بَٗايٌُٝ َِٜٓفٞبٔ

  - (ٓٔ)عوالقم  سد الِحْ م (ٜ)الَقْم : خةع الع معوقد َجِمَ  صةن َجْمة  

                                                 
 ٖٛٗ الشنح الجرني  س(ٔ)
 ٘ٗ الالد هان س (ٕ)
 ٖ٘ الالد هان س (ٖ)
 )ن.ؼ.ل( .  ٖٛٛٔ/ٙالرحاح ل قه نؼ   (ٗ)
 ٗ الالد هان س (٘)
 )ح.م.د(ٜٚٛ/ٕال دان  (ٙ)
 ٗ٘ الالد هان س (ٚ)
 ٙٛ الالد هان س (ٛ)
 )ج.ه.ل(ٖٙٙٔ/٘الرحاح  (ٜ)
 ٖٜٕ/ٗالسخرة (ٓٔ)
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 (1)َْفِطَٔٞ يَِٛ تَدعٛ بَين أضَدٔ يَٗفَدَعَا ََعاغٔسَ فاضتَهٓتِ ََطأَعُُِِٗ  ٜا 

  (ٕ)الَاْيعال عْمف اأَل ي والحصن و 
 (3)ُٚدَِْٜو َهاَُْ٘  إىل سٝحُ ُٜفكٔٞ ضٌَُٝ ذاتٔ املَطاددٔ عَٗدٟ ٌَٖٚ زَاَّ عٔ

اااْفُ  قاااد زَاَل باأل اااداِ   َعياااد       بياااْم َياااْهَْ َجاااْزِم القاااام مااان َرَماااق َوالرَّ
 (ٗ)َوالُغُبطِ 

 . (٘)َ ْعَمُدا من  اب تع  إذا  وساو-مردر ل  ع  اَىِمدَ  الَعْمد

    اُفُعهٍل  اء عمى ثانًيا  ما جا

 الال ا ال شالالاء  هالالهن مرالالدر ا قيا الالي ا ل الال  صعالال  الزم ى الالي وزن اَصَعالالَ ا إذا لالالم  الالدل 
  الالال و إحالالالدػ    ى الالالين  و امجشالالالال  و داء عصالالالإن جالالالاء ال عالالالى الالالي سالالالهت  و  الالالي

 . (ٙ)كان لي مردر مخن خاص  ياس ى ييالسعا ي 

ي ى الالي مالالا و مالالا كالال  ىسالالٍ  لالالم  جعالالد إلالالي مشرالالهب صإ الالي  هالالهن ِصْعُ الال قالالال  الالي هيي:ا
ع والسرالالدر  هالالهن اصُ  ا عوذلالالك ُعالالذكن الالا صالالح الالال ؼ  جعالالدعػ ويهالالهن اال الالم صالالاىة  هال 

                                                 
 ٛ٘ الان سالد ه  (ٔ)
 )ل.ه.ع(ٚٛٓٗ/٘ال دان  (ٕ)
 ٔ٘ الالد هان س (ٖ)
 ٗٛ الالد هان س (ٗ)
 )ل.ه.د(ٕٕ٘ الالسرواح السشين س (٘)
 غالالداد –ط/مهجوالالل الشمزالالل  ٕٕٔ دشيالالل الرالالنع صالالي كجالالاب  الالي هيي لخد قالالل الحالالد  ي سالالال (ٙ)
 م .ٜ٘ٙٔ-هٖ٘ٛٔع ٔط
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ااع و ه جالٌسع واَ َهَذ ُ ُههت ااع  ااع و ه قاىد عواَجَ َس ُجُ ه    حه:ا َقَعَد ُقُعهد 
 . (ٔ)و ه  ا ٌذع واَثَ َذ ُثُ هت اع و ه ثادٌذ عواَذَ َ  ُذُ ه  ا اعو ه ذا ٌ  ا

 منات  ي: خسسَ ْ ُعُ (-اىن   ا ال شاء من  اب )َصَع َ وا جعس  الذ
ٌٕ     ئًَُِا٤ َِٔٔ تَشِتٔ٘ٔ ضُ ٍْ يف ظ٬ٍٔٔ َْدِ  (2)هُٛبُأِٚ دَدَِٚ

الالالالالال مرالالالالالالدر ل  عالالالالالال  َ الالالالالالَهَ :الساء اَ الالالالالالْهو اا واُ الالالالالالُهه  اا ا رالالالالالالّ  واَ الالالالالالَهَوُيا :ُههبالد 
سي  السردر عصإن اْ ُجْعِسَ  ال ع  مجعد ا  (ٖ) ينوعو ه صع   جعدػ وال  جعدػ

الالا  مشالالي ى الالي وزن )َصْعالالٍ (  ييالالال :)َ الالْهٌ ( ى الالي الكيالالاسعوإن ا الالُجْعِسَ  ال عالال  الزم 
 الالان السرالالدر مشالالي ى الالي )ُصُعالالهٍل(  ييالالال :) ُ الالُههٌب(   زالالا ى الالي الكيالالاس عقالالال 
ْمَ  و حَه سالالالا َ ْدالالالُهُوي َ الالالْهو ا وَتْدالالالها  ا صَدالالالَهَ   ادالالالن مشبالالالهر :ا َ الالالَهَ  السالالالاَء والالالالدع

 . (ٗ)صا ر  و ه  الساُء دش ِدي ُ هه  اا واْ َدَهَ  َسوعي
ٍََُٕٚسَإح َََٚطِسَٕح َٚ  (5)َٚزَعَابٔٝبَ نَايد٢ََُٓ َٚقٔبَابٔ     سًُُٛ

ا ع هَ ِكْيُض االْرِتحالِ  -مردر ل  ع  اَح ع  الُحُ هل   . (ٙ)َ ُح  
 (7)خًُُٛدَاَٚئَِ تََٓاٍَ  اخلًُُٛدَََا تُبِتَػ٢ َِٔٔ بَعِدٔ ٖرا عٔٝػ١َْ   إ٫ٓ 

اا مردر ليهلك :ا الُخُ هد   . (ٛ)َخَ َد النج  َ ْخُ ُد ُخُ هد 

                                                 
 ٜ/ٗال جاب   (ٔ)
 ٕٔ الالد هان س (ٕ)
 .ك.ب()س ٚٗٔالسرواح السشين سال (ٖ)
 )س.كعب( ٕ٘ٗٓ/ٖال دان  (ٗ)
 ٕٕ الالد هان س (٘)
)ح.ل.ل( عتالك/ الذاليى ع حدالن مل  ا الالين ط/  ٖٗٔ/ٕالسحاليط صالح ال غالل  الدالن  والالاد (ٙ)

 م ٜٜٗ - ال ٗٔٗٔع ٔدينوت / ل شان ط -ىالم ال ج  
 ٕٙ الالد هان س (ٚ)
 )خ.ل.د(ٜٙٗ/ٖالرحاح  (ٛ)
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 (1)دُزُٚعٔ ئَُٔٔ ايدٜٓازُ بٔؿَاس١َٕ فَشَسُٚعٔ   دَزَضَتِ ََٔٔ اإلقِفازٔ أَٟٓ

ُروسالالال َ الالْدُرُس(عو ه صعالال   جعالالدعػ وال  جعالالدعػعتيهل:  –مرالالدر ل  عالال ) َدَرَس  :د 
الالْها َ ثالالنو عو َدَرَس اأَلثالالُن َدَرَس ُدُرو الالا   ػ ى الالاع وَدَرَ الالجي الالالن  يك عوَدَر الالي اليالالهم َى ع

ا َ ؼ :مَحْجي عومن ذلك َدَرْ ُذ ال الهَب  ا عوَدَرَ جي النيُك َتْدُرُ ي َدْر   َ ْدُرُس ُدرو  
ا َ ؼ َ ْخَ ْيجي  َ ْدُرُ ي َدْر  
(ٕ) . 

 (3)اجلُدُٚبُأٚ َٜوُ أقِفَسَ ََِٔٓٗا دََُٖٛٓا   َٚعَادَٖا املَشٌُِ َٚ

 . (ٗ)مردر ل  ع  َجَدَبعو ه  سعشي اليحط وبالُقدُ  

 منتين  سا:َ ْ ِعُ ( –وا جعس  الذاىن دشاء)ُصُعهٍل( من  اب )َصَعَ  
 (5)ُٚزُٚدُ إَ َِٔٓٗا يَُ٘ـ١ْ َْهُٛدُ    ٚسَـٖٝـُ٘ ََٓٔـتِ يـعَٖٓ

ا وورد ى يالالي ال جالالاب وسالال  إليالالي وورد النجالال   تالالي   الالالهرود ورد صالالح السالالاء ورود 
 . (ٙ)دش دي

 (7)َٚقَدِ أُٚقٔدَتِ يًػَٞٓ يف نٌٓ ََِٛقٔدٔ   غُبُٛبٔٗا َٚإْٞ ٭ُطِفٞ احلَسِبَ بَعدَ

                                                 
 ٚٙ الالد هان س (ٔ)
 ()د.ر.س ٜٖ٘ٔ/ٕال دان  (ٕ)
 ٖٔ الالد هان س(ٖ)
 )ج.د.ب(ٜٖٔ/ٕتاج العنوس  (ٗ)
 ٘ٗ الالد هان س (٘)
تالالك/ ىالالد ان  ٜٛٗال  يالالات صالالح السرالالن حات وال الالنو  ال غهيالالل ألدالالي الويالالاء ال  الالهػ سالالال (ٙ)

 م .ٜٜٛٔ –ه ٜٔٗٔع ٕدينوت  ط –ع السرنؼ ط/ مؤ دل الن الل  -دروير 
 ٘٘ الالد هان س (ٚ)
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ُ هب َشال ع الغالةُم َ ِذال    عقال ادالن مشبالهر :ا(ٔ)َ ِذ    –مردر ل  ع  :َش ع  الذ 
َشالالوا ا  وُشالال ه  اا
عو الاله مالالناد  (ٖ)عوالُذالال هب   زالالا  زالالم الذالالين مالالا ُتهقالالد  الالي الشالالار(ٕ)

 .(ٗ)الذاىن
 َ ْ َعُ ( منة واحدة  ي:–عس  الذاىن دشاء)ُصُعهٍل( من  اب )َصَعَ  وا ج

 (5)ُُْٗٛضُ فََٛيِٖٝتُ ذا ََذِٕد َٚأُعِطٔٝتُ َٔطِش٬َّ   سُطَاَّا بٔ٘ٔ غَػِبُ ا٭يَدٔٓ

َ ْشَمُض( من  الاب )صالَجك   الَجك( ؛ألن ىيشالي  – َمَض  مردر ل  ع  :)الشُُّيهض 
 . (ٙ)حنع ح  

    اِفَعاٍل  اثالًثا  ما جاء عمى 
 الالالاللتي  الالالال  ال شالالالالاء  يسالالالالا دلع ى الالالالي امجشالالالالال عوإ الالالالاء عويهالالالالهن مالالالالن اَصَعالالالالَ ا الالالالالةزم 

ا اعوَ َ َن ِ َ ار اعوَلَسَك ِلساح  اعواَشَنَد ِشَناد   .(ٚ)م  :اَشَسَس ِشَسا  

                                                 
الالُ هب( ى الالي وزن  –َشالال ع جالالاء السرالالدر مالالن ال عالال  ) (ٔ) ( صالالي الالالد هان ى الالي د  الالع )الذ  َ ِذالال  

 )ُصُعهٍل(  سعشي اإلشعال ددلي  قهل الذاىن: 
 َوإنِّى أُلْطِفى الَحْرَب َبْعَد ُشُبهِبيا    َوَقْد ُأوِقَدْت لمَغّى فى كلِّ َمْهِقدِ 

ا إذا جالالاء  سعشالالي ا ْشالالَعَ ا جالالاء السرالالدر مشالالي  وذكالالنت السعقسالالات العن يالالل  ن ال عالال  ا َشالال ع
)ش. ٔ٘ٔ/ٕى الالي وزن اَصُعالالهٍلا  ييالالال :اَشالالُ هٌباعو ه مرالالدر  الالساىي عجالالاء صالالي الرالالحاح 

ُ هب  ال جك:ما تهقد  ي الشاراعويشبن ال دان    ).ش .ب(ٕٔٛٔ/ٗب.ب(:اوالذع
 )ش.ب.ب( ٕٓٛٔ/ٗال دان  (ٕ)
)ش .ب.ب( تالالالك: محسالالالهد خالالالالن ط/ مهجوالالالل ل شالالالان  ٖٗ٘مخجالالالار الرالالالحاح ل الالالنازؼ سالالالال (ٖ)

 مٜٜ٘ٔ -ه ٘ٔٗٔوت  دين  – اشنون 
 ٘٘ الالد هان س (ٗ)
 ٔٛالد هان سال (٘)
 ٜٖ٘/ٔالسشرف  (ٙ)
عتك/لقشالالل مالالن األ الالات ة ٕٖٖ/ٗالسياسالالد الذالالا يل صالالح شالالنح الخةسالالل ال ا يالالل  ل ذالالال ح (ٚ)

ع ٔمهالل السهنمالل ط -ط/معمد الوحهث الع سيالل وإحيالاء الجالناث اإل الةمح  قامعالل  م اليالنػ 
 م. ٕٚٓٓ - ال  ٕٛٗٔ
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ويالالاللتي  الو الالالا صالالالح الدالالالسات م الالال  :الِعالالالَةطِ 
ى الالالي   (ٖ)ع والقشالالالاب (ٕ)والِعالالالَناضِ  (ٔ)

 . (٘)ل ذكى ي ا (ٗ)القش ع وال ذاح

الا ل الن  قال  مالن مقالئ ُصَعالاٍل  الزالم  (ٙ)ويقيء ِصَعاٌل  ال دن صح األسالهات   ز 
 . (ٛ)ع والِعَنارِ (ٚ) حه:االصَِّمارِ 

مالالالن  الالالاب  ا الالالجعساال  قيا الالالي ا وا الالجعس  الذالالالاىن  الالال ا ال شالالالاء مالالالن  دشيالالل السرالالالادر
 صي ال  سات الجاليل: منتينَ ْ ِعُ ( -)َصَعَ  

 (9)َٚايتَِٓٓكأٍ اجلٔسَا٢٤ اجلسِ   دا٤ ذاتٔ َٚيَكَدِ أقِدُُّ اخلُٝظَ عً

 . (ٓٔ):  يُن الَقْنؼ  الِجَراء
ٕٕ أِٚ   ـسٜٔبُ عَـطِـتَ  (11)َُشَسَٕٓم أِٚ ؾَِٛتُ َٖاََِ٘ احُـؾَٔٝ ا

َياح   (ٕٔ) ريكا -َساحَ مردر ل  ع  ا : الرهت و ه - هدن الراد- الرِّ

                                                 
 )ل.ل.ط( ٜٖٙٓ/ِٗ سل صح ُىْنض ىش  الوعين والشاقل ال دان الِعةُط (ٔ)
الالالالالالالا ال دالالالالالالالالان (ٕ) الِعالالالالالالالناُض مالالالالالالالن ِ الالالالالالالالساِت اإِلدالالالالالالال  َوْ الالالالالالالالٌم قيالالالالالالال   الالالالالالاله خالالالالالالالالطٌّ صالالالالالالالح الَ ِخالالالالالالالالِ  َىْنس 
 )ل.ر.ض(ٕ٘ٛٛ/ٗ
 )ج.ن.ب(ٕٜٔ/ٕالدم  السشياد ع الجاج  (ٖ)
َ ِ  ال دان (ٗ)  )ك.ش.ح( ٖٓٛٛ/٘الَ ْذُك ما دين الخاسنة ِإلي الزِّ
  ٗ٘ٔ/ٔلذا يل شنح ا (٘)
  ٗ٘ٔ/ٔالسردر الداد   (ٙ)
 )ز.م.ر(ٖٗٔ/َٖٔسهُت الشععامل ع الجم     (ٚ)
 )ل.ر.ر( ٕٗٚٛ/ٗسهت الب يم عو ه ذكن الشعام ع ال دان  (ٛ)
 ٓٔٔالد هان سال (ٜ)
 . ٓٛ/٘السحيط صح ال غل  الدن  واد (ٓٔ)
 ٕ٘ٔالد هان سال (ٔٔ)
 .ح( ال)ص . ٖ٘ٚالمخجار الرحاح س (ٕٔ)
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  َ ْ َعُ ( منتان  سا:-ومن  اب )َصِع َ 
 (1)٬َٔفَٚسُٛتُ ايبَشِسٔ أضَٛدُ أِٚ   ٬َٕٔف َِٔٔ ًَََؿ٢  َٚبَافَ ٫َٚفَ

ع ُمَجَصلِّقا لالس َةصالالالسِ   -(ٕ) ةَ ِجيع صَيْد َمِ َة الالديهطع وُك   َشْحٍء َزلع اْ ِدَةال 
 (3)ٚثٝكٛ ايعَكدٔ إٕ عَكَدٚا  إذا أقَاعَ ََٔٔ املٔٝجَامٔ َُػِتَسٔطُ ايًٓكا٤َُسُٓٚ 

 عالال  لِيالالَح عوذكالالن ادالالن دالالنؼ السرالالادر صالالح ذلالالك ثةثالالل ىذالالن : مرالالدر ل  ال َِّيالالاء
مردرا  تيهل َلِييجي ِلياء  وِليالاَءة  وِت يالاء  وُلِكّيالا  وِلِكّيالا  وِلْكيا الا  وُلْكيا الا  وِلْكياَ الل  وَلْكيالل  

 . (ٗ)وَلياة   وَلْكيا  وُلي ي وَلي ي
  منات  ي: خسس ومن  اب )َصَعَ  َ ْ ُعُ (
ٕٕ نٔ ّٕ عًََُِِٝٗٔ   غَٗٔدِتُ بٔفٔتَِٝا  (5)ئَُِٔ َِٜٓتابُُِٗ غَريُ حمذُٛبٔ سٔبَا٤ سا

الّنجالالالَ : إذا  ىنيجالالالي ُحْ الالالهة وِحْ هةعو الالال ا ال  هالالالهن إال  احَ الالالْهتُ االمرالالالدر لالالالالِحَوالالالاء 
 . (ٙ)ل جلل ف والجيني 

 (7)بََٛاتٔهَا ايٓٔٓذَازََْٚشُِٔ ؾَبَشِٓا عاَسّا، ََِّٜٛ أقبًَٛا   ضُُٝٛفّا عًََِٝٗٔٔٓ 

 . (ٛ)والحد ع:األس  َقارالشِّ 
 (9)نَطُِٓ احل١َٓٝٔ املُتَسَدٔٓدٔعٔٝاّدا فكَد أِٚزَثَتِ يف ايكًَبٔ ضُكُّا َٜعٛدُُٙ   

                                                 
 ٚٚسالالد هان  (ٔ)
 )م.ل.ص(  ٛٙٔ/ٛٔالجاج  (ٕ)
 ٚٛالد هان  (ٖ)
 )ل. .ا(٘ٙٓٗ/٘ال دان  (ٗ)
 ٕ٘الد هان سال (٘)
 ٕٖٔ/ٕميا يس ال غل  (ٙ)
 ٖٜالد هان سال (ٚ)
 )نعج.ر(ٖٓ٘ٗ/ٙال دان  (ٛ)
 ٖ٘الد هان سال (ٜ)
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الِبَياد  س ي الِعَهاد عق  ذ الهاو  اء  صي السرالدر؛أل ما ُ الِويذ  هدالنع وكا الذ  
صاىج الالذ  الي الال  الىالالجةل ال عالال ع ص الاله سالالك ال عالال  لالالم ُ عالالّ   صالالي ال عالال  معج الالل ع

 .(ٕ)ِلَهاذ ا (ٔ)ردر  حه: اَلَوذَ الس
 (3)ايػَٔٝافٔ ئطاْٞ بٔايٖٓجسٔ َٚبٔايكََٛايف   َٚبٔا٭ضِذَاعٔ أََِٗسُ يف

 . (ٗ)الَغْهُص المقهم ى ي الذحء والماِجُم ى يي  ارة 
 (5)بٔاإلَٜابٔفًََِٛ أدِزَنِتَ عًِٔبَا٤َ بَِٔ قَِٕٝظ   قَٓٔعِتَ ََٔٔ ايػ١ََُٝٔٓٔ 

 .   (ٙ)َ ُؤوُبا -عو ه مردر ل  ع  ا مَب  : النجهلاإِلَ اب 
وا الالالجعس  الذالالالاىن السرالالالدر ى الالالي دشالالالاء )ِصَعالالالاٍل( ى الالالي  يالالالن قيالالالاس صالالالي األدشيالالالل 

 الجاليل:
 َ ْ ِعُ ( منتان  سا:-من  اب )َصَع َ 

ََّْٕٚؿُدُٓ ا٭عِدا٤َ عَٓٓا بكَسِٕب  ذٟٔ   (7)َٚطَعَِٓٔٓا بٔاحلٔسَابٔ خٔرَا

 . (ٛ)عو ه الين َااْ خِ ال
َّٕٜذِسٟٔ ع٢ًَ ْٔ املَا٤ُ  (9)يَُ٘   يَِٛ َٜذٔدُ املَا٤ُ ََدِسَقّا خَسَقَِ٘ عَا

                                                 
 )ل.و.ذ( ٖٔ/٘ٔال هاذ : اال ججار عالجم     (ٔ)
تالالك/  .د/ ى الالح  ٜ٘ٓ٘/ٓٔشالالا ن القالالير عو تسميالالد اليهاىالالد ل ٕٙٗ/  ٘شالالنح الس رالال   (ٕ)

 ع صاخن عومخنون ط/ دار الدةم    
  ال  ٕٛٗٔع  ٔط  –اليا نة  -ل نواىل والشذن       

 ٚٚالد هان سال (ٖ)
 )ا.و.ص( ٖٖٙٔ/٘ال دان  (ٗ)
 ٕٗالد هان سال (٘)
 ) .و.ب(ٙٙٔ/ٔال دان  (ٙ)
 ٖٕالد هان  (ٚ)
 )خ.ذ.م( ٓٙ/ٕٖتاج العنوس  (ٛ)
 ٜٓالد هان  (ٜ)
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َ ْشِبُماعو اله  سعشالي القسال  ع يالال : َبْسالُذ ال ْؤلالَؤ  -مرالدر ل  عال  اَ َبالَم  الشِّبام
ْ ك  (ٔ) ؼ جسعجي صح الدِّ

   اُفَعاٍل  اا ما جاء عمى رابعً 

حه:اَسالالَنَخ َىَ الالالي  رالالاا  الال ا ال شالالالاء مسالالا دل ى الالالي سالالهت مالالالن ال عالال  الالالالةزم  
 (ٕ)ُسَناٍخا

َواِرع  والغالالالالالالال   ن  الالالالالاللتي  الالالالالال ا ال شالالالالالالاء مسالالالالالالا دل ى الالالالالالي داء  حالالالالالاله: الالالالالالَعالعوالد  الد 
َدالِ   . (ٖ)والُعَناِسع والر 

ُصَعالاٍلا مالن اَصَعالَ ا الالةزم الس جالهح العالين الالدال  وجع  مقس  ال غالل العن يالل دشالاءا
ا  . (ٗ)ى ي منض مكيد 

الا َ ْ ِعالُ ( -من  الاب )َصَعالَ   ُصَعاٍلا وا جعس  الذاىن سيغل ا مالنة ا الجعساال  مكيد 
  واحدة  ي:

 (5)سََُا١ََٕ  أزَان١ٕٓٝٔ تَدِعُٛ سََُاَّا أَٚازٔنَا بُهَا٤َ َٚقَفِتُ بَٔٗا أبِهٞ

 (7)َٚقَدِ ع٬َُٙ ايَٛقَحُ ايػٓأٌَُ    (6)ايػِٓٝذٔ يف د١ََِٕٓٔ بُها٤ُبٌَِ َا 

 السدعو ُ  ي   اليرن ُ َ اءلواء عوييال:َ ْوِ حا َزّم ا -اَ َ ي الُوَ اء مردر 
(ٛ)  

   َ ْ َعُ ( منة واحدة عو ي-وا جعس ما من  اب )َصِع َ 

                                                 
 )ن.ظ.م(ٜٙٗٗ/٘ال دان (ٔ)
 ٘ٛ/ٗعوشنح األشسه ي ٘٘ٔعؤ٘ٔ/ٔشنح الذا يل  (ٕ)
 ٘٘ٔعوٗ٘ٔ/ٔشنح الذا يل  (ٖ)
 م. ٖٜ٘ٔاليا نة  –ط/السنوعل األمينيل  ٖٗ/ٔمق ل مقس  ال غل العن يل  اليا نة  (ٗ)
 ٕٜالد هان سال (٘)
مَشل : مثار الّد ار والشاس ع الجاج  (ٙ)  )د.م.ن(ٕٗ/ٖ٘الدِّ
 ٜٛالد هان سال (ٚ)
 )ب.ك.ؼ(ٜٙٔ/ٖٚتاج العنوس  (ٛ)
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 (1)املُعَافٔفَإِٕ خَفٓتِ ئذُٛعٔ ايبَطِٔٔ زٔدًِٞ   فَدَمٓ ايًَُٓ٘ زٔدًِٞ بٔ

 .(ٕ)َسْذحالالالَسَعة:وجٌ   ري  اإل دان صح َىَرِوي من َكْ نة الالاُسَعاص 

  ي: َ ْ َعُ (-من  اب )َصَع َ   ين قياس صي دشيل واحدة وا جعس ما ى ي
 (3)فَؿَسَفِتُ َٚايعََِٝٓإٔ تَبِتَدٔزَإٔ   ئطُ٪ائَٗافََٛقَفِتُ فٔٝٗا َْاقيَت 

َؤال  (ٗ)َ ْدَلُلا -: مردر ل  ع  اَ َلَل  الد 

   اَفِعيٍل  اخامًدا  ما جاء عمى 

الالالالِقيِ ع  ع (ٙ)ع والشعِميالالالالذِ (٘)والشعِئالالالاليمِ   الالالال ا ال شالالالالاء  الالالالال  صالالالالي األسالالالالهات  حالالالاله: الزع
عوقالالالالد جع الالالالي مقسالالالال  ال غالالالالل العن يالالالالل قيا الالالاليا صالالالالي )َصَعالالالالَ  (  (ٚ)والشعميالالالالِ  ع والشع الالالاليك

 . (ٛ)الةزم

                                                 
 ٛٚالد هان سال (ٔ)
 ٖٖٚ/٘ ميا يس ال غل (ٕ)
 ٖٓٔالد هان سال (ٖ)
 )س. .ل( ٖٕٚٔ/ٙالرحاح  (ٗ)
 )ن. .م( ٖٚٗ/ٖٖ ه: الرهت الَخِ ح  والزِبيٌ  عالجاجالشعِئيم (٘)
ع و  الد  مالاتع وحسالار الشعِميذ: الشميذ كالصرينع إال   ي دو ي.  يال:  مذ  شمالذ  ال دالن (ٙ)

 وحسار  ماتع  ؼ  ما ع ورج   ماتع  ؼ   
 )ن.ه.ت(ٜٕٙ/ٕزحارع الرحاح     

 ٘٘ٔ/ٔشنح الذا يل  (ٚ)
 ٖ٘/ٔمق ل مقس  ال غل العن يل  (ٛ)



 

 

343 

 (ٔ)اوَجالالالالالال َ  ويرالالالالالالاا دشالالالالالالاء )َصِعيالالالالالالٍ ( مسالالالالالالا دل ى الالالالالالي حنكالالالالالالل واسالالالالالالنناب  حالالالالالاله:
اا (ٕ)َوَجفَوِجيو ااعوا  . (ٖ)َوِجي  

الالالالالالالالالالالالا مسالالالالالالالالالالالالا دل ى الالالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالالالين   - حه:اَرَ الالالالالالالالالالالالَم ويرالالالالالالالالالالالالاا  الالالالالالالالالالالال ا ال شالالالالالالالالالالالالاء   ز 
َرِ يس ا
َخِ يو اا-(٘)اعواَخ ع (ٗ)

(ٙ) . 

-مالن  الاب )َصَعال َ  وا جعس  ى يد دالن األدالنص  ال ا ال شالاء مسالا دل ى الي سالهت
 منات  ي: خسس َ ْ ِعُ (

 (7)قَطٔٝبٔ أِٚ فًََْر َا بٔبَطِٔٔ َٚإد      ئًَُِا٤ َِٔٔ تَشِتٔ٘ٔ

 . (ٛ)تحذ ور   و قساش سهت الساء :الَيِدي 
 (9)ايسَْٓنٔئعَادَُٙ ََِٔٓٗا ْٔطَا٤ْ    ؾَفَشَِٔ ايدَِٓعَ َِٔٔ بَعِدٔ  إذا ََا

ِ ينعو هالرهت الذقح  .(ٓٔ)النع

 

                                                 
 ٚٙٚٗ/ٙال دالالالان َوَجالالالَ  الي الالالُ  َ ِقالالالُ  َوْجوالالالا  وَوِجيوالالالا  وُوُجه الالالا  وَوَجوا الالالا  َخَ الالال  واْسالالالَنَنَب ع (ٔ)

 )و.ج.ب( 
 )و.ج.ع(ٖٚٚٗ/ٙإذا اسننب ووَجف الي   وِجي ا  َخَ   ال دان  َوَجف الذحءُ  (ٕ)
 ٜٚٗ/ٔالسخرة  (ٖ)
ِدالالالال  َرَ الالالالَم الوعيالالالالُن  نِ الالالالم وينُ الالالالم ر الالالاليس ا عجسمالالالالنة ال غالالالالل  (ٗ) الن الالالاليم : سالالالالنب مالالالالن  الالالالين اإْلِ
 )ر.س.م(ٕٓٚ/ٕ
 )خ.ب.ب( ٜٙٔالخ   هل من   هال القنػ عوالَعْدِوع مخجار الرحاح ل نازؼ سال (٘)
 ٕ٘ٔرنع صي كجاب  ي هيي سال دشيل ال (ٙ)
 ٕٔالد هان سال(ٚ)
 ) .س.ب(ٖٖ/ٗتاج العنوس  (ٛ)
 ٖٗٔالد هان سال(ٜ)
 )ر.ن.ن(ٚٔٔ/ٖ٘تاج العنوس  (ٓٔ)



 

343 

 (1)يف َََٛاثٔب١ٕٔ   إذا ُُِٖ يَبٔجُٛا ئًُِا٤ َٚافتَسَطُٛا عَصّٜٔفاتَس٣َ يَُٗٔٓ 

 . (ٕ)و ه:سهت الِنَمال إذا  ّ ذ دما النياح:الَعِصي 
 (3)َٚدٔٝبُدَا٥ٔ٘ٔ      ئًِكًَِبٔ َِٔٔ خَِٛفٔ٘ٔ أزِ زٜٔؼُ احلََُأّ ع٢ً

 .(ٗ)الَهِجي عو ه َخَ ُ  الي   واسننا ي 
 (5)َٚايعَنيُ س٬ُِٔقَُٗا ََكًُِٛبُ    دَبّٔٝبا فَدَبٓ َِٔٔ زأٜٔٗا

ِدي عو ه: َويد الدع  .(ٙ)السذح الن 

 َ ْ ُعُ (منة واحدةع ي: -ومن  اب )َصَعَ  
 (7)َٚفٔعًَُِ٘ َٜفِعٌَُ املَر٩ِٚبُ  سَطٝطٔٗا فاغِتَاٍَ َٚازِتاعَ َِٔٔ

 .(ٛ)الَحِديسعو ه الرهت الخ ي
  :وذلك صي قهليع يسا دل ى ي  ين َ ْ َعُ (منة واحدة-من  اب )َصَع َ و 

 (9)بَعِدَ غَٕد   َٚايدٓازُ بَعِدَ اجلَُٝعٔ َُفِتَسٔقَِ٘ ايسٓسٌَٝإِٔ قٌَٔٝ إٕٓ 

 

                                                 
 ٗٛالد هان سال(ٔ)
 )ل.ز.ع(ٙٛ/ٕالجم     (ٕ)
 ٙٔالد هان سال(ٖ)
 )و.ج.ب(ٚٙٚٗ/ٙال دان  (ٗ)
 ٜٔالد هان سال(٘)
 )ه.و.د( ٖٗ٘/ٜتاج العنوس  (ٙ)
 ٜٔالد هان سال(ٚ)
 )ح.س.س(ٚٙٔمخجار الرحاح سال(ٛ)
 ٜٓالد هان سال(ٜ)
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ْ ُجُيامردر ل  ع  اَرَحَ ا و  ه   النعِحي    . (ٔ)جعدػ  الجزبي   ييال اَرحع

مالالن  الالاب وا الالجعس  الذالالاىن السرالالدر مالالن  الال ا ال شالالاء ى الالي  يالالن قيالالاس مالالنتين 
 َ ْ َعُ ( -)َصِع َ 

 (2)زََٔٝضُ َٚنُٔٓ نأضِسَابٔ ايكَطا ٖازَ ٚٔزِدَٖا   ََعَ ايؿٓبِحٔ يف َِّٜٛٔ احلَسُٚزٔ

 . (ٖ)النعميضعو ه ك  شيء حادّ 
ّٓاَٚاعًََُِِٔ عًُِّٔا   (4)أُْٓ٘   يَٝظَ ُٜسِد٢ يَو ََٔ يٝظَ ََعَوِ َٜكٔٝ

 ه: الع م الحاسال  ىالن  بالن وا الجداللعو ه مرالدر ل  عال اَ ِيَنا األمالن  الييين
اَ الالْيينا مالالن  الالاب َتِعالالَ  إذا ث الالذ ووسالالك صمالاله اَ ِيالاليٌناع ويدالالجعس  مجعالالد ا   زالالا 

 اليع واَتَييعْشجالُياع وااْ الَجْيَيْشُجُيا دش دي و الواء  ييال اَ ِيْشُجُياع واَ ِيْشالُذا  اليع وا ْ َيْشالُذا 
  .(٘) ؼ ى سجي

 َ ْ ُعُ ( -وا جعس مامنة واحدة من  اب )َصَع َ 
ٕٛ فَُا دٔدٟٓ بٔؿُبٓاحٔ سَدٜٔح٫ََٚ أُدائظُ ؾُبٓاسّا أُسَادٔثُُ٘    (6)يَػِ

َ ْحالُدُث عو  زالا  اللتي السرالدر ى الي )ُصُعالهل( ع ييالال: -اَحَدثَ المردر لال الحد ا
 .(ٚ)الَحِد ُا:َ ِكيُض الَيِد ِمعوالُحُدوُث : َ ِكيُض الُيْدَملِ اُحُدوثاعو 

                                                 
 )ر.ح.ل(ٚٔٔالالسرواح السشين س(ٔ)
 ٔٛالد هان سال(ٕ)
 )ر.م.ض( ٕٖٙ/ٛٔالجاج  (ٖ)
 ٜٔالد هان سال(ٗ)
 . .ن( ال) ٖٔ٘الالسرواح السشين س(٘)
 ٖٛالد هان سال(ٙ)
 )ح.د.ث(ٕ٘ٓ/٘تاج العنوس (ٚ)
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   اَفَعٍل  اسادًسا  ما جاء عمى 

ا  م ال قحء   ا ال شالاء مرالدر ا لال الا  الهاء   الان ال عال  سالحيح  ) َصِعالَ ( الالةزم قيا  
الالالالالالالا عواَجالالالالالالالِهػَ -معالالالالالالالجةي   م مزالالالالالالالاى  اع  حالالالالالالاله:اَصِنَح  َجالالالالالالالَهػ   -َصَنح 

 -ع واَشالالالالالالال ع (ٔ)
اعو   . (ٕ)األس  َشِ  َ َشَ ة 

 ) َصِعَ ( إذا دلع ى ي واحد من   و السعا ي :ويراا   ا ال شاء من

ااعواَ ِيمَ -إذا دلع ال ع  ى ي داٍء  حه:اَمِنَض  ااعواَوِج َ -َمَنس  اا  -َ َيس   .َوَجع 

ااعواَصِنحَ -َحَص  ااعواَ ِدمَ -ى ي حصن  و صنح  حه:اَحِصنَ  إذا دلع   اا.-َ َدم   َصَنح 

ى ي خهع  و ذىن؛أل الي كالالداء قالد وسال  إلالي صالؤادو كسالا وسال  الالداء  إذا دلع 
ااعواَجِصلَ -إلي دد ي  حه:اَصِصلَ   .(ٖ)َجَصى اا-َصَصى 

اعواَىِهرَ  -َحَسي ااعواَ ِد َ -ى ي ىي  كالداء  حه:اَحِس َ  إذا دلع   .َىَهر اا -َكَدة 
 َحَهر اا .-ى ي ح يل  حه:اَحِهرَ  إذا دلع 
ااعواَ ِسئَ -ه:اَىِنَر ى ي ىنر  ح إذا دلع   َ َسل ا.-َىَنذ 
ااعواَ ِز َ -ى ي ا جذار  و َلَيٍ   حه:اَحِسَس  إذا دلع   َ َزو اا .-َحَسد 
ااعواَىِدنَ -ى ي  مهلل  و تع ر  حه:اَ ِ َس  إذا دلع  َىَدن اا-َ َ د 

(ٗ) . 

                                                 
دالالالالالالالالالالَجسَنَ  معالالالالالالالالالالي النعالالالالالالالالالالام ع الجمالالالالالالالالالال    الَقالالالالالالالالالالَهػ : كالالالالالالالالالال   داٍء َ ْلُخالالالالالالالالالالُ  صالالالالالالالالالالح الوالالالالالالالالالالالن ال  ُ  (ٔ)

 )ج.و.ػ(٘٘ٔ/ٔٔ
 ٗٛ/ٗعوشنح األشسه ي ٖٕٔ/ٖشنح ادن ىيي   (ٕ)
 .ٕٙٔ ال دشيل الرنع صي كجاب  ي هيي س (ٖ)
 . ٕٓ: ٚٔ/ٗال جاب  (ٗ)
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) َصِعالالالَ ( الالالالةزم إلالالالي  ن الكيالالالاس صالالالي مرالالالدر (ٕ)عوالنسالالالي (ٔ)وذ الالال  ادالالالن مالالالالك
 ا  هاء  دلع ى ي السعا ي الداد  ذكن ا  م لم  دل . ه:اَصَع ٌ 

  ىذنة منة:  ر  وا جعس  الذاىن دشاء )َصَعٍ (

 َ ْ َعُ ( الةزم :-من  اب )َصِع َ 
 (3)اغتَبَكَتِ   ؾَِٗبا٤َ ؾَاف١َّٝٔ باملٔطِؤ ََدِتََُِٛ٘ ايهس٣َنإٔٓ زٜٔكَتَٗا بَعدَ 

ا َ َعَس و سوك صالةٌن َكْنَيالاَن الغالداة إذا  سالوك َ ِنَػ النعُجُ  َ ْ َنػ َكَنػ  إذ،"ى رَ الكَ 
اا  اىد 
(ٗ). 

 (5)ََٚٔٝتَيت ضَفاّٖا َٚدُبِّٓا إٔ ٜهَٕٛ َٖٛ ايسَٓدٟٔزَدَاَٟ يَعٌَٓ ايرٟ َٜسِدُٛ 

 (6)َٚذٟٔ زَغِب١َٕ َٜسِدٛ احلٝا٠َ َْشٝضٔ  ايسٓد٣ تس٣َ بَنيَ ََِٛقُٕٛف تَػَطَُطَ يف

  َ  : ُئ َرَدػ   .(ٚ)َ كَ النعَدػ َرِدَػ الذع
ٌٕ ََََٚٓعِتَُِِٗ َْذِّدا فَكَدِ   سًَٓٛا ع٢ًَ  (8)تَٔٗاََِ٘ َٚدَ

 .(ٜ)إذا صِصلَ  وَجة  "  ْهَج -وِج  مردر ل  ع ا  الَهَج 
                                                 

 .ٖٕٔ/ٖشنح ادن ىيي   (ٔ)
 ٙ٘ٔ/ٔشنح الذا يل  (ٕ)
 .ٕٛٔالالد هان س (ٖ)
  ٖ٘ٓالإسةح السشن  الدن الدهيذ س(ٗ)
 .ٙ٘الهان سالد  (٘)
 .ٕٛالالد هان س (ٙ)
مناجعالالالل: ع ممالالالدؼ -تالالالك/ حدالالالين ع ع شالالالنع  ٗٓٔ/ٖكجالالالاب األصعالالالال ل دنقدالالالنح  (ٚ)

 ىةم ط/ مؤ دل دار الذع   
 م ٜ٘ٚٔ - ال  ٜٖ٘ٔاليا نة   -ل رحاصل والنواىل والشذن    

 .ٕٙٔالالد هان س (ٛ)
 .ٖ٘٘/ٖالسخرة  (ٜ)
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ّٗا ٫ تَبِهَٔٓا   (1)٫َٚ ضَاداتَٔٓا    َٚادِعٌَِ بُها٤ىَ ٫بٔٔ أُّٓ قَطَأّضَفَ

َ ي  . (ٕ)سد الح م و س ي الخ ل والحنكل الدع
 (3)إِْطَاُْٗا غَسْٔم يف َا٥ٔٗا ََػٔطُ   طَسَٕبًِتُ أُتِبٔعُُِِٗ عَِّٝٓا ع٢ً فَعٔ

خ الل ترالي  اال دالان لذالدة حالصن  عوالنعالَنُب: اَ ْنالَنبُ  -َلالِنبَ االمردر ل النعَنب
 . (ٗ) و  نور

 (5)غَبَابٞ    َٚأقِش٢َ ايسٓأعُ َٔٓٓٞ نايًَٓذنٔئ أضَّفافإِٕ َٜوُ فاتَين، 

ا اَ ْلَ الالالالالالفُ  -فَ َ ِ الالالالالالمرالالالالالالدر ا اأَلَ الالالالالالف  واأَلَ الالالالالالُف الُسوالغالالالالالالُل صالالالالالالح الُحالالالالالالْصِن  ،َ َ الالالالالال  
 -(ٙ)والَغَز ِ 

 (7)أَْلِنَُا خُٝٓسَتِ عاْد ََٔ ايدٖٓسٔ ََس٠ّٓ    ضَشا٥ٔبَ َا فٔٝٗا يرٟ خٔري٠َٕ 

 .(ٛ)ال نح والدنورع وقد َ ِ َ  َ ْلَ ُ    ي ا: األَ  
ّٕ أقاَّ ايٓٓاعَ يف  يَِٛ ُِِٖ سُُاتُوَ باملَش٢ُ سََُِٛىَ َٚملِ  تُتِسَىِ  (9)نَبَدٔيَِٝٛ

 .(ٔٔ)والزي  السذيلع عوالَ َ ُد:(ٓٔ)مردر ل  ع  َكِ َد َ ْ َ دُ :الَ َ د
                                                 

 .ٕٕٔالالد هان س (ٔ)
 )س.ع.ه(ٕٖٙسالمخجار الرحاح  (ٕ)
 ٙٛالالد هان س (ٖ)
 )ط.ر.ب( ٔٚٔ/ٕالرحاح   (ٗ)
 ٖٖٔالالد هان س (٘)
 ) .س.ع(ٜٚ/ٔال دان  (ٙ)
 ٛٛالالد هان س (ٚ)
 ) .ن. ( ٚٗٗٔ/٘الرحاح   (ٛ)
 ٛ٘الالد هان س (ٜ)
 ٕ٘ٔ/ٙالسحيط صي ال غل  (ٓٔ)
 ) ك.ب.د(ٜٓعوٜٛ/ٜتاج العنوس  (ٔٔ)
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ٍٕ ذَٟٚٔ ّٕ   َٚغَبَإب أِْذَادٔ غًُِبٔ ايسٔٓقَابٔ َّْد٣ َٚنُُٗٛ  (1)َٚسًُُٛ

الالالالخا(ٕ)مرالالالالدر ل  عالالالال  َ الالالالِدَػ َ ْشالالالالَدػ مالالالالن  الالالالاب َىِ الالالالَم َ ْعَ الالالالمُ  الشعالالالالَدػ  ُء ععوالشعالالالالَدػ الدع
 .(ٖ)والَ َنمُ 

 (4)يًسَٓغَدٔغَٛٓتِ بَُٓٛ أضَٕد غَطٓإَ أَِسَُُِٖ   َٚقٌَٓ َا َٚقَفَتِ غَطٓإُ 

َشالالد َشالالُد  كالاليض الزالالةلع ِإذا َ سالالاب وجالالي (٘)مرالالدر ل  عالال  َرِشالالَد َ ْنَشالالدُ  :النع عوالنع
 .(ٙ)اأَلمن والنني 

 . (7)َٓاُُِٖ فَهَبِهَبُٛاٚبَايَطِ غ٬ًََّ َٚيِٖٛا ُٖٖٚٔ َٜذًَُِٔ ف٢ٔ آثَازِِٖٔٔ     

َ  ا  . (ٛ)امردر ل  ع اَش ع َ َذ   َشَ ة اعواألس  صي ال ع  اَشِ  َ  لذع
 (9)احلَسِبٔ   َٚؾَازَ ايػُبازُ فَِٛمَ اير٩ُٓابٔ ضََٓاَٚإذَا اخلٌَُِٝ غَُِسَتِ يف 

َشا َ ِشَح َ ْدَشي َ شاء  َ ؼ ارتَ  عوالسناد ارت ال ال ن    مردر ل  ع :الدع
(ٔٓ). 

 

                                                 
 من الد هان ٚٛعوٙٛعوٕٗالعوورد ذكنو صي سٕٕالالد هان س (ٔ)
تالالالك/ د.ى الالالح ع  ٜ٘ٗٔ/ٗالسياسالالالد الشحهيالالالل صالالالح شالالالنح شالالالها د شالالالنوح األلفيالالالل ل عيشالالالح  (ٕ)

صاخنعود. حسالالالالد ع تهصيالالالال  الدالالالالهدا حعود.ى د العصيالالالالص ع صالالالالاخن ط/ دار الدالالالالةم ل نواىالالالالل 
 م ٕٓٔٓ - ال  ٖٔٗٔع ٔاليا نة ط-والشذن 

 )ن.د.ا(ٔٙ/ٓٗتاج العنوس  (ٖ)
 ٓٙالالد هان س (ٗ)
 ٖٗ/ٗ جاب ال (٘)
 )ر.ش.د(ٜٗٙٔ/ٖال دان  (ٙ)
 ٚالالد هان س (ٚ)
 ٗٛ/ٗعوشنح األشسه ي ٕٖٛ/ ٗعوالسياسد الذا يل ٖٕٔ/ٖشنح ادن ىيي   (ٛ)
 ٖٕالالد هان س (ٜ)
 )س.ن.ا(ٜٕٕٔ/ٖال دان  (ٓٔ)
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 (1)ََدُٕٛف إذا َا دَُٓٓ٘ ايًٌُٓٝ ََسُِٖٛبٔ  ايؿَٓد٣َٚخَسِٕم تَؿٔٝحُ اهلاُّ فٔٝ٘ٔ َعَ 

َدػ  .(ٕ)مردر ل  ع  َسِدَػ َ ْرَدػ إذا ىنر :الرع
 (3)فايعَٝؼُ َُػِتَبٔطُ بَد٫َّإذِ نًَُُٓٓا ََْٚٔل زَإض بٔؿَاسٔبٔ٘ٔ   ٫ َٜبِتَػٞ 

ل(ع  اله: َوَجال  صالح اليالد ن والالنج ين وقيال  وجال  الَ َدل مردر )َدِدل  ال دن َ ْ الدَ 
 .(ٗ)الس اس  واليد ن والنج ين

وا الالجعس  الذالالاىن  الال و ال شيالالل صالالي الداللالالل ى الالي معالالان  خالالنػ  يالالن الجالالي ُذِ الالَنْت 
 َ ْ َعُ (( الةزم :-) َصِعَ  عومن  ين  اب  ا ي ا 

   يع  منة َ ْ َعُ (-صسن  اب )َصَع َ 
 (5)غَشَطُ ِٔ أضَٕد   َا يًٓٓد٣ عَُُِٓٗ َْصِْح ٫ََٚٚفٔت١َِْٝ نًَُُٝٛخٔ ايػَابٔ َٔ

َحُط الُوْعُدعوقي  الُوْعُد صح ك  الحاالت  .(ٙ)الذع

 : ثةث منات َ ْ ُعُ (-ومن  اب )َصَع َ 
 (7)ضَكَطُ ادُ طٖٔٝتُُِٗ    َٚا ئكَِٛئِٗٔ خًُِْف ٫ٚـايكا٥ًٛ ايفَؿٌَِ ٫ تُعِت

                                                 
 ٕٙالالد هان س (ٔ)
 ٖٛ/ٗشنح الس ر  الدن  بير  (ٕ)
 ٗٛالالد هان س (ٖ)
 )ب.د.ل(ٕٖٕ/ٔال دان (ٗ)
 ٙٛالن سالد ها (٘)
 )ش.ح.ط( ٕٕٚٓ/ٗال دان  (ٙ)
 ٙٛالالد هان س (ٚ)
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َيط اد الذاىن  ن قهلمم عووىهد م مجحييالل ال محالالل عومن  (ٔ)َردؼُء الَسجالِ : الدع
 .(ٕ)عوليدذ من األ اذ    و  صل ال ةم

 (3)ايطًََٓلِ ضَشا٥ٔبَ زٜٕٔح ملِ تُٛنٌَِٓ بٔبًَِد٠َٕ   فَتَتِسُنَٗا إ٫ٓ نََُا ي١ًََِٕٝ

الالا االمرالالدر لالال النعَ الال  عوذلالالك ِإذا كالالان ديشمالالا و الالين  اَلَ َيالالذ اإلدالالُ  صمالالح َتْنُ الال  َلَ ي 
مان صاليهم اأَلول النعَ  ع وال ا ح الَيَنب وقد َ ْلَ َيما ساُح ما ِإْلةق الا : الساء  ه 

ِإذا خ عي ُوجهَو اإِلدال  ِإلالي السالاِء وتنكمالا صالح ذلالك تنىالي َلْيَ َجئال  صمالح لي الل النعَ ال  
ه  الذد د   (ٗ)وِإن كا ذ ال ي ل ال ا يل صمح لي ل الَيَنب و ه الدع

ٌٕ ٛضٗا    َٚنٌُُٓ ذٟٔفَهٌُُٓ ذٟٔ ْٔع١َُِٕ ََدًُِ  (5)ََهِرُٚبُ أََ

َ ْلُمُ اعومعشالالالالاو النجالالالالاءع  يالالالالال: ا مالالالال  خيالالالالنو  لم الالالالي  -ا َ َمالالالالَ  المرالالالالدر لالالالال : اأَلَمالالال 
 (ٙ)ا مة

  منة واحدةعو ي: َ ْ ُعُ (-ومن  اب )َصُع َ 
ٕٕ فَؿٕٔٝح ُٜعذٔبُ ايٓٓاضَا     بَؿَٕس َا احلانَُُٕٔٛ ب٬ٔ ضَُِٕع ٫َٚ  (7)٫َٚ ئطا

 (ٛ)َ ْوُرُنا -:مردر ل  ع اَ ُرَن نَر ال َ الال

                                                 
 )س. .ط(ٜٖ٘/ٜٔتاج العنوس  (ٔ)
 ٙٛالالد هان س (ٕ)
 ٜٛالالد هان س (ٖ)
 )ط.ل. (ٜٕٗٙ/ٗال دان  (ٗ)
 ٖٔالالد هان س (٘)
 ٕٚٙٔ/٘الرحاح  (ٙ)
 ٗٚالالد هان س (ٚ)
 )ب.ص.ر(ٜٕٓ/ٔال دان  (ٛ)
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  منة واحدةع ي: َ ْ ِعُ (-ومن  اب )َصَع َ 
 (1)عََٓدَٔٔٔ نٌُٓ عٔذًِٔص٠َٕ بإد ََْٛادٔرَُٖا   ع٢ًَ ائًٓذأّ تُبازٟٔ ايسٓنِبَ يف 

العق الالالصة : ػ اليهيالالالل عومشالالالي  اقالالالل ىق الالالصة  ؼ قهيالالالل شالالالد دةعوصنس ىق الالالصة قهيالالالل  
ا  (ٕ)  ز 
 .(ٖ) َ ْعِشُداع ػ اىجنضعولغا عوجاوز الحدعوتَق عنَ -  اَىَشَد مردر ل  ع الَعَشدُ 

  منة واحدةع ي َ ْ َعُ (-ومن  اب )َصِع َ 
٢ّٓ َٜبك٢ ٫َٚ  َّا ٫ َٜشِطٔبَُٕٛ غٔ  (4)إذا زَأ٣ ذاىَ َُِِِٔٓٗ ََعػَْس فُسُطُ  عَدَ

الالا :مرالالدر ل  عالال  اَىالالِدَما مالالن  الالاب َتِعالالَ  عوالَعالالَدم: معشالالاو الَ ْيالالُد عويالالالَعَدم لتي   ز 
 .(ٙ)عو ه مناد الذاىن (٘) سعشي ال ين
   وزن ُفَعالةٍ  ما جاء عمىسابًعا  

الالَهاتا  واالُعَنالالاساع ع(ٚ)ُ ْدالالجعس   الال ا ال شالالاء صالالي الداللالالل ى الالي األدواء  حه:االد 
قا ا الالا  يسالالا ت جالالن   جالالصاسو  حه:االالالد  عواالُحَناماعصالالإن لحيجالالي الجالالاء (ٛ)وينالالند   ز 

                                                 
 ٜ٘الالد هان س (ٔ)
 )ل.ج.ل.ز(٘ٛٛ/ٗالرحاح  (ٕ)
 )ل.ن.د(ٕٖٗٔ/ٗال دان (ٖ)
 ٚٛالالد هان س (ٗ)
 )ل.د.م(ٕٙٓالالسرواح السشين س (٘)
 ٚٛالالد هان س (ٙ)
الالالَهات: مداومالالالل الدالالالههت وداء  سشالالال  مالالالن ال الالالةم ومالالالا  دالالالهذع ومالالالهت الدالالالهجل ومالالالن  (ٚ) الد 

 الحيات ما   دا و ه  ا ذ ال  ذعن  
 ٗاليالالالالالالا نة ط- )س.ك.ت(عط/مهجوالالالالالالل الذالالالالالالنو  الدوليالالالالالاللٖٛٗ الالالالاليعالسعقم اله الالالالالاليط سالالالالالالال    
 مٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔع
قاُ : مالالالالا اْ الالالالَد ع مالالالالن الذالالالالحء و الالالاله الجالالالالناب ال عالالالاليِّن الالالالال ؼ َكَدالالالالَحجي الالالالالنيك مالالالالن األرض  (ٛ) الالالالالد 

 )د. . (ٔٓٗٔ/ٕعال دان



 

 

353 

عوسالالالالنح النسالالالالي  ن  الالالال و (ٔ)ُ زالالالالاللاعواالش حاتلااّلالالالالند صالالالالي ال زالالالالةت  حه:اال
قا ع  والُحَنالالامع األل الالاظ ليدالالذ مرالالادر عوإ سالالا  الالي  ل الالاظ  سعشالالي الس عالالهل كالالالد 

صالالالالالاتع والُ جالالالالالاتع  والُ عالالالالالالل ل ذالالالالالئ الي يالالالالال  الس زالالالالالهل مالالالالالن الذالالالالاليء ال  يالالالالالنع والن 
 (ٙ)‘(٘)ع والش َ ا لِ (ٗ)عوالش َياوةِ (ٖ)والُيَناسل ع(ٕ) الُيةمل

س  ال غل العن يل دشاء اُصَعاٍلا قيا ي ا  يسا دل ى ي داء من )َصَعَ ( وقد جع  مق
 . (ٚ)الةزم

 منتين : -من  ين السعا ي الدا يل  -وا جعس  الذاىن   ا ال شاء 

 َ ْ ِعُ ( السجعدػ  حه:  -من  اب )َصَع َ 
 (8)َٜٓدُبٔراتٔ بُسَا١َٕٜ    أُدُٕد إذا ََْٚتٔ ايسٓنَابُ تَصَ يُبَاَْتَُِِٗفَاقِطَعِ 

 (ٜ)الحاجل:اَ ل ال الال   
 (10)أُدُٕد إذا ََْٚتٔ ايسٓنَابُ تَصََٜٓدُ    بُسَا١َٕٜ فَاقِطَعِ يُبَاَْتَُِِٗ بٔراتٔ

                                                 
عتك/ حسالالد ى دالدالالجار القهارػعوى الالدهللا الق الالهرػ ٕٖٔعؤٖٔ/ٕالسيالالنب الدالالن ىرالال هر (ٔ)
 م . ٕٜٚٔ-هٕٜٖٔع ٔط
لب الالن  و الحالالاصن  و العالالهد وقةمالالل الب الالن م الال  صالالح الي الالل اليةمالالل : مالالا قنالال  مالالن لالالنع ا (ٕ)

 ) .ل.م(. ٚ٘ٚالوالحيارة  يال لم  غن ىشح قةمل   ن السعقم اله يط س
)  ٓٙ٘الالُيَناَسالالُل:  الزالالم مالالا  الاليط  الالالينض ومشالالي قناسالالل الالال    مخجالالار الرالالحاح سالال (ٖ)

 .ر.ض(
 .و(عو)ن.  ٜٓ٘الالشياوة :من الذحء خيارو وخةسجي عالسعقم اله يط س (ٗ)
ِدْؼُء من ُك ِّ َشْحٍء عالسحيط صي ال غل (٘)  )ن.ع.و(ٔٓٗ/ٓٔالش َ اَ ُل : النع
 ٘٘ٔ/ٔشنح الذا يل (ٙ)
  ٖٗ/ٔمق ل مقس  ال غل العن يل  (ٚ)
  ٖٗالالد هان س (ٛ)
 )ل.ب.ن( ٕٖٕ/٘ميا يس ال غل  (ٜ)
  ٖٗالالد هان س (ٓٔ)
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 (ٔ)ال نا ل  ي: الذحم وال حمع و اقل ذات ُدَنا ل َ ؼ شحم ولحم
 :األبشية الدساعية لسرادر الفعل الثالثى السجرد: ثانًيا

 . (ٕ) بام مّنند ؛ل ا  ح ع كسا ُ ْدَس  الدسال  ه:ماال  قنػ ى ي

والسيرهد  الدسال صي  دشيالل مرالادر ال عال  ال ةثالي ىشالد الرالنصيين  اله واحالد 
 (ٖ) من خسدل  مهر :

ا  ادر ا عوصي   ا  يهل  الي هيي  ثشالاء حد  الي ىالن  أواًل  :ورود دشاء السردر ورود 
ىالن العالنب  صإ سا   ا األقال   الهادر تح الع مقيء  عض  دشيل السرادر  ي ل :ا

 . (ٗ) وال  ياس ى يماا
:ورود السرالالالدر د شالالالاء مخالالالالف لالالال وزان الكيا الالاليل السهسالالالهىل لالالالي عصسالالال ة  ثانًياااا

قيالالالاس مرالالالادر األصعالالالال السجعد الالالل  ه:)َصْعالالالٌ ( عصالالالإذا جالالالاء ى الالالي )ُصُعالالالهٍل(  حالالاله: 
ُشُههرا ُىدع   ا ال شاء  سا ي اعوقياس األصعال الةزمالل -ُجُحهداعواَشَهنَ -اجحد 

-( السهدالالالالالهر العالالالالالين الالالالالالدال ى الالالالالي معشالالالالالي  ه:)َصَعالالالالالٌ (  حالالالالاله:اَحِصَن مالالالالالن )َصِعالالالالال َ 
 َ الالالالالَخن ااعصإذا ورد ى الالالالالي )ُصْعالالالالالٍ ( كالالالالالان  الالالالالسا ي ا  حالالالالاله:الُحْصن ع-َحَص  ااعواَ الالالالالِخطَ 

 والُدْخط .
:ورود الريغل عو ي ال ت يد السعشالي السخرالة ل شارمالا عم الال ذلالك : ن  ثالًثا

(  حه:االَغَ َياناعوقالالد جالالاء مالالا دلع ى الالي تي الال  عواسالالنناب جالالاء ى الالي )الَ َعالالةن
                                                 

 )ب.ر.ػ( ٕٕٚ/ٔال دان  (ٔ)
 ٜٓالقا  ي سال دشيل السردر صي الذعن  (ٕ)
الكيالالالاس والدالالالسال صالالالي مرالالالادر األصعالالالال ال ةثيالالالل ىشالالالد اليالالالدامي لرالالال يك حسالالالهد الذالالالاتي  (ٖ)

 مق ل السهرد العناقيل     - ٕٗٔو عٔٗٔالس
 م .ٜٛٚٔ-هٜٖٛٔع  ٖل -ٚم       

 ٛ/ٗال جاب  (ٗ)
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االَحَيَداناعواالالَسَيةنا ى ي   ا ال شاء عولم  هن صيمسا اسالنناب  و حنكالل ؛لال ا 
 ُىدع    ن ال شاء ن خارجين ىن الكياس .

:ورود سالاليغل  خالالنػ ل شالالاء السرالالدر األول الخالالجةع لغالالات العالالنب م الالال  رابًعااا
الا َ ْوَخُ ا عصكياس مردرو  اله: )ُصُعالهلٍ -اَ ِخ َ  ذلك: ( أل الي صعال  الزم عوجالاء   ز 

ت   و األدشيل  السا يل عوصالي  دشاء مردرو ى ي اُ ْخٍ اعواَ ْخٍ اعواَ َخٍ ا؛ل ا ُىدِّ
وقالها: َ ِخَ  َ ْوَخالُ  ُ ْخالة ع صالُوْخالُ  كالال  ْؤِمع ......عو عزالمم    ا  يهل  ي هيي:ا

 .(ٔ)لَوَخُ  كالَ َنِما يهل: الَوْخُ  كالَ ْيِنع والُوْخُ  كالُ ْيِنع و عزمم  يهل: ا

 صاخجةع  دشيل السردر  بن ا الخجةع لغات العنب كسا دين ذلك  ي هيي 

:ورود دشالاء السرالدر مالن  يالن األصعالال السحالددة لالي عوذلالك  حه:َشالِشْئُجُي  خامًدا
َشالالَش   ا عصذالالش ن جالالاء ى الالي وزن )َصَعالالةن( الالالدال ى الالي الجي  عواالسالالنناب عوقالالد 

سرالالالالالادر  األصعالالالالالال الةزمالالالالاللعولسا كالالالالالان ال عالالالالال  حالالالالالدد الرالالالالالنصيهن  صعالالالالالال  الالالالال و ال
اَشِشيَءامجعد  اع يندال ى ي حنكل وال اسنناب ُىدع مقيء دشالاء مرالدرو ى الي 

و   الالالالن مالالالالا  هالالالالهن الَ َعالالالالةن صالالالالح  الالالال ا  عصيالالالالال  الالالالي هيي :ا (ٕ))َصَعالالالالةٍن (  الالالالسا ي ا
الزالالالنبع وال  قالالالحء صع الالالي  َجَعالالالدعػ ال اىالالالَ ع إال  ن َ ِذالالال ع شالالالحٌءع  حالالاله: َشالالالِشْئُجُي 

 . (ٖ)ااال  الشَ الشَ 

 : وا جعس  الذاىن جس ل من  دشيل السرادر الدسا يل  ي

                                                 
 ٖٗ/ٗال جاب  (ٔ)
 )ش.ن. (ٚ٘/ٔالرحاح  (ٕ)
 ٘ٔ/ٗال جاب  (ٖ)
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   اُفْعٍل  ا ما جاء عمى أوالً 

َ ْ ُعالُ (  -و  ا ال شاء  ساىي صالي جسيال  مالا ورد ى ييعوقالد ُ الِسَ  صالي  الاب )َصَعال َ 
ُ ْ الالالالالالالالالالالالالالن ا(عو)َمَقنَ - حالالالالالالالالالالالالالاله:) َكَ الالالالالالالالالالالالالالنَ 

 -ُجهى ا(عو)َ الالالالالالالالالالالالالالالَ -ا(عو)جالالشالالالالالالالالالالالالالالالُمقْ  -(ٔ)
ا(عو)َقاتَ -ء (عو) ا(ٕ)ُ هى ا -َ ْ ِعالُ (  حاله:) َشالكع -َصَعال َ ُقهت الا(عومن  الاب )- هء 
-ُشالالْغة ( عو)َلالال ع -َ ْ َعالالُ (  حالاله:) َشالالَغَ  -ُذاّل (عومالالن  الالاب )َصَعالالَ  -و)َذلع  ا(عالُشّحالال
-ن ا(عو)َرِشدَ الُ ْهالالال-ا(عو)َ ِهنَ الُحْص الالال-َ ْ َعالالالُ (  حالالاله:)َحِصنَ -ومالالالن  الالالاب )َصِعالالالَ   ال ا(عالالالالُل ّ 

ا(عالُرْشالالال  ا(عالُلْعسالالال-ن ا(عو)َلِعمَ الُ ْخالالال-ا(عو)َ ِخَط الُشْن الالال-ُ ْخة (عو)َشالالالِنبَ -و)َ ِخالالال َ  د 
 ا(عالحالالالُق ْ -ا(عو)َقُوكَ الشالالالُحدْ -ا(عو)َحُدَن الُ ْيسالال-َ ْ ُعُ ( حه:)َ الالُيَم -ومالالن  الالاب )َصُعالال َ 

 . (ٖ) ا(الئالُ نْ -ا(عو)َ ُنؤَ الُسْع -ن ا(عو)َسُعفَ الُلمْ -و)َلُمنَ 

 صي السرادر اآلتيل: نة منةىذ إحدػ وا جعس  ى يد دن األدنص   ا ال شاء

 َ ْ ُعُ (  حه:  -من  اب )َصَع َ 
 (4)ايبَطِٔٔ زٔدًِٞ فَدَمٓ ايًَُٓ٘ زٔدًِٞ بٔاملُعَافٔ ئذُٛعٔفَإِٕ خَفٓتِ 

  قهلاعواجالالالالالالا  سالالالالال ما :اَجَهلاعوالسدالالالالالجي   مشالالالالالي : -اجالَ المرالالالالالدر لالالالالال هلالالُقالالالالال
 ارت :اَ ْقُهلاعصشي الالالالذ حنكالالالالذ الالالالالهاو عو الالالالي الزالالالالسل إلالالالالي الدالالالالا ن ق  مالالالالا عصرالالالال

َو  (٘)اَ ُقهُلا      . (ٙ)عو ه َ ِكيُض الذِّ

                                                 
ْغ  ال دان (ٔ)  )م.ج.ن(ٕٗٔٗ/ٙ الالُسْقن :الذ 
 )ن.و.ل( ٜٚ٘ٗ/ٙالش هُل  الزم الُقهُل ال دان  (ٕ)
 ٕٕٛعوٕٕٚال دشيل الرنع صي كجاب  ي هيي س (ٖ)
 ٛٚالد هان سال (ٗ)
 دجرنع ٖٖٓعوٕٛٛ/ٗالسخرة  (٘)
 )ج.و.ل(ٕٚٚ/ٔال دان  (ٙ)



 

 

334 

 (1)ناهل٬ٍٔٔ بُدَِْٔٗاثُِٓ أبِسٟٔ ْٔشَاقََٗا فَتَسَاَٖا     قَأَسّا بَعِدَ 

 .(ٕ)اع إذا سخمالْد الدُ  اُدنُ ال ْ الَدَدَن النجُ   َ : مردر ل  ع  اْدنالال 

 (ٖ)َوْصِل األباِعِد فاْزَىدِ  َوفي ِلُاْخرٍ  َوال َتْزَىَدْن في َوْصِل أْىِل َقَراَبٍة    

خار ا اخجارواال: مردر لال  ْخن َذَخَن الذحَء َ ْ ُخُنو ُذْخن ا واذعَخَنُو اذِّ
(ٗ) - 

 (٘)وال َسَقطُ  ُخْمف  اُد ِطيَُّتُيم    وما ِلَقْهِلِيم االقائمه الَفْرَل ال ُتْعت      

الهىالالالالالالالدعوالُخْ ُف  كالالالالالالاليض اْلَهَصالالالالالالالاء   َ ْخُ الالالالالالالُفا عو الالالالالالاله -الُخْ ُف:مرالالالالالالالدر اَخَ الالالالالالالَف 
ا  .(ٙ)  س ي:االُخُ فا  زم الةم ثم ُخ َِّف صرار:ُخْ   

 :َ ْ ُعُ ( -)َصُعَ  ومن  اب 
 (7)احلََٝا٠ٔ يَُ٘ تَعِرٜٔبُ طٍُُٛ َٚايـَُس٤ُِ ََا عَاؽَ يف تَهِرٜٕٔب    

اَلالالُهَلا ى الالي   الن هل:مرالالدر ل  عالال  لالالال عو الاله سالالد اليرالالن عو سالال  اَلالالاَلا
ذ الهاو  ل  ا لجحّن ما وا  جاح ما ق  ماع وتيهل صح السدالجي  : وزن اَقُرَنا صا ي  

ا ُنالالهُلاع و سالال ي: ا ْنالالُهُلا صشي الالذ سالالّسل الالالهاو إلالالي الّنالالاء لجعالال ع السدالالجي   كسالالا 
 .(ٛ) ى ع الساسحع ليقنؼ ال ع  ى ي وتينة واحدة

                                                 
 ٔٔٔالد هان سال (ٔ)
 )ب.د.ن(ٕٚٚٓ/ٙالرحاح  (ٕ)
 ٙ٘الد هان سال (ٖ)
 .ر()ذ.خٜٓٗٔ/ٖال دان  (ٗ)
 ٙٛالالد هان س (٘)
 )خ.ل.ع(ٖٕٓ/٘السحهم (ٙ)
 ٖٔٔعوٖٚعوٕٚعوٕٓالعوورد   اال شاء صي س٘ٔالد هان سال (ٚ)
 ٕ٘٘عوٖٗٗالشنح الجرني  ل  سا يشي س (ٛ)



 

333 

 (1)دٟإٔ ٜهَٕٛ َٖٛ ايسَٓ دُبِّٓايَعٌَٓ ايرٟ َٜسِدُٛ زَدَاَٟ ََٚٔٝتَيت  ضَفاّٖا َٚ

اَجَ َن َ ْقالالُ نا الن:مردر ل  عالال  اَجالالُ َن َ ْقالالُ ُنا عوقالالد  قالاليء الُقالالْ ُن مرالالدر ا لالالالْ الالالالقُ 
ىشد  عض العالنب قيا الا ى الي اَ َزالَن َ ْشُزالنا عواأل  الن  ن  اللتي السرالدر مالن 

 (ٕ)ال ع  اَجُ َن َ ْقُ ُنا
 (3)تَسَدٔٓدَٜٔعٛدُُٙ    عٔٝادّا نَطُِٓ احل١َٓٝٔ املُ ضُكُّا فكَد أِٚزَثَتِ يف ايكًَبٔ

ْيم  ه:السنض ْيم عو يي لغجان : الد  َيمعوالد   ع(ٗ)ْصن الَصنع والالحُ الحَ الم  : ال:و سا الدع
عومالالن العالالنب مالالن  يالالهل :  ا صمالاله  الالكيمٌ الالالالوقالالد َ الالُيَم النجالال  َ ْدالالُيُم ُ ْيس ع(ٗ)ْصن الوالالُحالال

 . (٘)االَ ِيَم َ ْدَيُم َ َيس
 (6)ََِٛضََِٛ٘حلُطٔٔ ط١َْ بافَٔٝٗٔٔٓ ِٖٔٓدُ اييت َٖاَّ ايفُ٪ادُ بَٔٗا     بَِٝكَا٤ُ آْٔ

 .(ٚ)َ ْحُدُنا -اَحُدَن المردر ل :نالدْ الالحُ 

  :َ ْ َعُ (-ومن  اب )َصِع َ 
ِْ َٚقُسَاقْٔس         َٚأعَِٝاُٙ ثَأْز نإَ َٜطًُِبُ يف سُذِسٔ غُسِْبَٚأيَِٗاُٙ   (8)ْاعٔ

                                                 
 ٙ٘الد هان سال (ٔ)
 ٕٜٕ/ٗالسخرة  (ٕ)
 ٖ٘الد هان سال (ٖ)
 )س. .م(ٜٜٗٔ/٘الرحاح  (ٗ)
 )س. .م(ٕٕٖ/ٛالجم     (٘)
 ٕٛٔالد هان سال (ٙ)
 )ح.س.ن( ٛٚٛ/ٕال دان  (ٚ)
 ٗٙالد هان سال (ٛ)



 

 

332 

 ع زالم الذالين االمردر َشِنْ ُذ َ ْشَنُب عوَشِنَب الساء و ينو  ال دالن ُشْن ال:ْنبالذ  الال
 صالالالالالالالي قهلالالالالالالالي تعالالالالالالالالي: (ٕ)ى الالالالالالالي الكيالالالالالالالاسع وال دالالالالالالالن (ٔ) الزالالالالالالالم عوال الالالالالالالجك  وُقالالالالالالالِنغَ 

              (ٖ)يَنا ع  . (ٗ)َقاَل اْلَ نعاُء: ا َوَ اِرُن اْلُينعاِء َ ْنَصُعهَن الذِّ

يَنا  . (ٗ)الذِّ
 (5)د بسَمِخٔؿَا٫ّ أز٣َ يف نًُٓٗا املِٛتَ ق   بُ٪ض٘ٔ يف ِّٜٛ ايبُ٪عَٔٚخَٝٓسَْٞ ذٚ 

 .(ٙ):اشجدت حاججيااالْؤ الِئس النج  َ ْوَلُس دالدَ اال: مردر ل ْؤسالال 
 (7)َٚإذ َٖٔٞ ٫ تًَِكَاىَ إ٫ٓ بٔأضِعُدٔ    بُٔٛدٖٓاضَعِد٠ََ إذِ ناَْتِ تُجٔٝبُ 

                                                 
قن  الالالاص  وىاسالالالم وحسالالالصة و دالالاله جع الالالن  زالالالم الذالالالينعو واصيمالالالم الحدالالالن واألىسالالالر عوقالالالن    (ٔ)

الوالالاقهن   جحمالالا مرالالدر شالالنب ع شبالالن إتحالالاع صزالالةء الوذالالن صالالي اليالالناءات األر عالالل ىذالالن 
    ٕٚٚلذماب الد ن  حسد دن ع دن ى د الغشح الدميالح سال

م عو معالالالا ي ٜٜٛٔ الالالالٜٔٗٔ -ٔل شالالالان  ط -ط/ دار ال جالالال  الع سيالالالل  تالالالك :   الالالس ممالالالنة  
تالالالك/  حسالالالد  ه الالالف الشقالالالاتح عو ع ى الالالح الشقالالالارعو ى الالالد ال جالالالاح إ الالالساىي   ٕٛٔ/ٖاليالالالنمن 

مرن النوعل: األولي عوإىناب اليالنمت الدالو   -الذ  ح ط/دار السرنيل ل جللي  والجنجسل 
 -ان دن الع يسالين ط/مهجوالل الخالا قي تك/ى دالنحسن دن   يس ٖ٘ٗ/ٕوى  ما الدن خالهيي 

 مٕٜٜٔ-هٖٔٗٔع ٔاليا نة ط
الالالْنب لغالالالاتاع شبن:  إىالالالناب  (ٕ) ْنبعوالذع الالالْنب عوالذِّ ال دالالالن لغالالالل حها الالالا ال دالالالاري عوقال:االذ 

  ٖ٘ٗ/ٕالينمت الدو  وى  ما الدن خالهيي 
 ( من  هرة الهاقعل ٘٘اآل ل رقم) (ٖ)
  ٕٛٔ/ٖمعا ي الينمن  (ٗ)
 ٛٛالد هان سال (٘)
 )ب. .س(ٜٚٓ/ٖالرحاح (ٙ)
 ٙٔٔعوٓٛعوٙ٘عو٘٘عوٕ٘الد هان سال (ٚ)
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الالالُهد  مرالالدرعوالهد  الُحالال    هالالهن صالالح جسيالال  َمالالداِخ  الَخْيالالنعوَوِدْدُت الذالالحَء َ َود  
 (ٔ)من األمشيل

 :ثةث منات  ي كاآلتي َ ْ ِعُ (-ن  اب )َصَع َ وم
 (2)أْتَ تازٔنُُ٘  ٌَِٖ تُسِضََٝٔٓ أَٚاخٝ٘ٔ بٔأِٚتَادٔ ًَُِٕوفَاِْعُسِ إىل ف٤َِٞ 

 َ ْسِ ُكا. - (ٖ): مردر ل  ع  اَمَ كَ ْ كالسُ الال
 (4)بٔذ٬ُي١َٕ   َٚدَِٓا٤َ نا٭دُِٔ املَطنٔئ َٚيُٛعٔ سُبََٓٗاأف٬َ تَُٓاضٔٞ 

ِح   اعومقالالالاليء اَ ْ ِعالالالالُ ا مهدالالالالهر العالالالالين مالالالالن الَ الالالال -:مردر ل  عالالالال  اَحالالالال ع  ّ الحالالالالالال
السزالالالالاىف شالالالالاذ؛أل ي ال  الالالاللتي صالالالالح السزالالالالاىف اَ ْ ِعالالالالُ ا  ال دالالالالن إال ويذالالالالنكي 

 عوالحالال   كالاليض الالالوغض ع (٘)اَ ْ ُعالالُ ا  الزالالم إذا كالالان مجعالالد اع إال  الال ا ال عالال  
  (ٙ)والح  الهداد والسحول

 (7)ا٭باعٔدٔ فاشَِٖدٔ ؾُسِّٔ قَسَاب١َٕ    ئرُخِٕس َٚيف ٫َٚ تَصَِٖدَِٕ يف َٚؾٌِٔ أٌِٖٔ

 (ٛ)ْنم:الين الر  الال

                                                 
 )و.د.د( ٖٜٚٗ/ٙال دان  (ٔ)
 ٕٙعوٜٗالد هان سال (ٕ)
 )م.ل.ك(ٕٛٙٗ/ٙال دان  (ٖ)
 ٛٙالد هان سال (ٗ)
 )ح.ب.ب( دجرنع٘ٓٔ/ٕالرحاح  (٘)
 )ح.ب.ب(ٕٗٚ/ٕال دان  (ٙ)
 ٙ٘الد هان سال (ٚ)
 )ص.ر.م(ٖٕٚٗ/ٗال دان  (ٛ)
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 :منتان َ ْ َعُ (-ومن  اب )َصَع َ 
 (3)‘(2)غريَ َْشٔٝظٔ ايؿَِٓٓعَُٚمتٓ ذَنا٩َٖا  َٚاسِتَاٍَ فٝٗا  (1)خًُٔكَتِ ع٢ً عُطُٕب

ش  هللا مردر سش  الذالحَء  رالشعي  سعشالي ىِس يعومشالي:اما  حدالن ُسال  الشْ الالر  
 (ٗ)ىشدكا

 (5)َُدَُِٛعٔـباي ايٓٗؿِحُُِْٓه٢ٔ عَدُُُِٖٖٚ َِٜٚٓؿَحُ دَِٝبَُٓا     يَُُِٗ ٚيَِٝظَ 

 . (ٙ)َ ْشَرُكا  ال جك صيمسا -:مردر ل  ع  : اَ َركَ كالرالش  الال 

 :منتان  َ ْ ِعُ (-ومن  اب )َصَعَ  
 َا يَِِ ًََِٜٓين مبَشكدٟٔ ظًُُُُِ٘ َٚأغِفٔسُ ئًَُِِٛىل ََٖٓا٠ّ تُسٜٔبيُن   فَُا

 (7)غََٛأٖلٔ ؾِٔٓدٔدَُُِِٔٔٓٗ فَهَأُْٓا   تََٛقَٓـَ سّٔٝٓا َٔٔ ظًُُِٞ َََِٚٔ زَاَّ 

 .(ٛ)َ ْبِ ُم اعو ه وس  الذئ صح  ين مهسعي -ا َ َ َم المردر ل : م ْ الب  الال

                                                 
ُىَديٍِّ  عو ه الَقِنيَدة مالن الشعْخال  مسالا اَل َ ْشُ الُذ ى يالي الُخالهُص تالاج العالنوس  الُعُد  جس (ٔ)
 )ل.س.ب(ٜٖٙعوٖٛٙ/ٖ
 )ن.ح.س(ٜٙٓ/ٕ حيس :  سا ي الشحس صمه مشحهس عالسعقم اله يط  (ٕ)
 ٜٙالالد هان س (ٖ)
 ٖٙٗ/ٖالسخرة  (ٗ)
 ٔٚالالد هان س (٘)
 )ن.ص.ح(ٛٛٙ المخجار الرحاح س (ٙ)
 ٘٘الالد هان س (ٚ)
 )ظ.ل.م(ٜٚٚٔ/ٙالرحاح  (ٛ)



 

335 

   عمى وزن ِفْعلٍ  ما جاءا  اثاني

 وِصْدالالالٍ ع رد ى يالالالي  الالالالحه:ِ ْحٍنع الالال ا ال شالالالاء مالالالن األدشيالالالل الدالالالسا يل صالالالي كالالال  مالالالا و 
 (ٔ)وِحْ ٍفعوِصْمٍمعوِصْييٍ  وِحْ ٍ ع وِكْ ٍبع

 اثشجي ىذنة منة: وا جعس  الذاىن   ا ال شاء من  دشيل السرادر

 : و  منات َ ْ ِعُ (-ومن  اب )َصَعَ  
ِٕٓ َٚخَأٍ عٔصََٖٓاَٚيََٓا دَاْز َٚزٔثَِٓا   (2)ايِـأ   قِدََّ ايكُدَُِٛعَ عَٔ عَ

ا عوالعّص خةع ال ل -اَىصع ال: مردر لصّ العِ    .(ٖ)َ ِعص 
 (4)ايطٔٓٝبٔتَرَنسِتُ أٌَٖ اخلرئ ٚايبَاعٔ ٚايٓٓد٣    ٚأٌَِٖ عٔتَامٔ اجلُسِدٔ ٚايبٔسٔٓ ٚ

ي    . (ٙ)زَكاو ا ل ع ال اليالوَلاَب الذحُء لِ ع(٘)الاَب الذْحُء َ ِنْيُ اال:مردر لالنِّ
الحيَن ِبسَ    ْرُت أْىمي الرَّ  (ٚ)َمْغُمهِب  ِجدَّ  ْمُحهِب    َفَقْمبي َعَمْيِيْم ىاِلك  َتاكَّ

اعو-: مردر ل  ع  اَجالدع الِقدّ    ال ا العالالُم ِجالد    د الها الشما اللع  يالال: الِقالّد: َ ِقالد 
العاِلِم و  ا ىاِلٌم ِجد  ىاِلٍم  نيد د لك الجشا ح وَ  ي قد د   الغا ل  يسا  ر ي  الي 

                                                 
 ٖٕٓعوٜٕٕ دشيل الرنع صي كجاب  ي هيي سال (ٔ)
 ٛٔٔالالد هان س (ٕ)
 )ل.ز.ز(٘ٛٛ/ٗالرحاح  (ٖ)
 ٕٗالالد هان س (ٗ)
 .ب( ال)ط. ٕٕٚ/ٜالسحهم  (٘)
 .ب(ال)ط. ٖٕٔٚ/ٗال دان  (ٙ)
 ٕٗٔعوٕٗالالد هان س (ٚ)
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السالالهلن  ع الالن ىالالالن  الالال  حص الالي و  اوعوشالالالدة والذالالاىن صالالالي  الال ا ع(ٔ)مالالن الخالالةل
 .(ٕ)سع ي

 (3)إ٫ٓ احلََُاُّ دَعَا بٔ٘ٔ َٚاهلُدُِٖدُ    ٚٔزِدَٖاَٚخ٬َ عًَََِٝٗا ََا ُٜفَصٔٓعُ 

 . (ٗ)اإِلد  والنين الساءَ َ ِنُد( عوالِهْرُد الَعَنُرعو ه ورود-)َوَرَد المردر ل :الِهْرد
 (5)ُ٘   َٚأِْتَ تُبَهٓٞ إثِسَُٙ َُتَٔٗائهَاأًُِٖ ايٛٔتِسَ ست٢ أسِسَشَايٛٔتِسٔ عَٔٔ 

معشالاو  شالا ال لرعو شالا  مقاله الذالاىن امالن  : الالهْتن َ ِجُناعو -َوَتناال:مردر لالهْتن
 .(ٙ)الكيس لعقصو ىن األخ  د لر  ديي عوا رناصي إلي ال مه والذناب

 (7)ينٔئ تُسٜٔين آ١ََٜ اإلعِسَاضٔ ََِٔٓٗا   َٚفَعٓتِ يف املَكَاي١َٔ بَعِدَ

عوال عال  (ٛ) الن الذئ   الين ليشالااعوال ين: سالد الخذاله ل مردر ل  ع  :ا ناليالال ِّ  
 (ٜ)  ينا - ني ا عوا ان  -االنامن األصعال الياريل العين م  : الاب

 (10)إٕٓ فَُٔٝا قًُِتَ آََِ٘      ٬ّٓـسٔ أبَِٝتَ ايًٓعَِٔ،  س٬ّٔٓ

 . (ٔٔ) ه الحةل ّ :الحالَ ِح   اعوال -َح ع  : مردر ل  ع  :ا ّ الحالال

                                                 
 )ج.د.د( ٗٙ٘/ٔال دان  (ٔ)
 ٕٗالالد هان س (ٕ)
 ٗٛعؤٛعوٜ٘عوٖٗالسالد هان  (ٖ)
 )و.ر.د(ٓٔٛٗ/ٙال دان  (ٗ)
 ٜٗالالد هان س (٘)
ديالالنوت -جسالال  وتحييالال  ع ى الالي دقالالل ط/دار سالالادر  ٕٙ٘عوٕ٘٘/ٔد الالهان دشالالي   الالد  (ٙ)
 مٜٜٜٔع ٔط
 ٖٖٔالالد هان س (ٚ)
 ن( ال)ل. ٜٕٛٔ/ٚالرحاح  (ٛ)
ن ط/ تالالك/  ى الالد الالالنحسن الدالاليدع و ع دالالدوؼ السخجالاله  ٔٗٗ/ٖشالالنح الجدالالمي  الدالالن مالالالك (ٜ)

 م(ٜٜٓٔ - ال ٓٔٗٔ) ٔ قن ل نواىل والشذن والجهزي  واإلىةن ط
 ٕ٘ٔالالد هان س (ٓٔ)
 )ح.ل.ل( ٜٗٚ/ٕال دان  (ٔٔ)
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 :منتان َ ْ َعُ (-ومن  اب )َصِعَ  
 (1)إىل ايجََُٓدٔ ظُِّٔأايكا٥ٔدُ اخلٌََِٝ تَسِدٟ يف أعٔٓٓتَٔٗا    ٚٔزِدَ ايكَطا َٖذٓسَتِ 

ْمءُ   الالْمُء: -َ ِسالاليَء  :مرالالدر ل  عالال :االبِّ مالالا دالالين الَذالالْنَ َجين صالالح ِوْرِد  َ ْبَسالالُلاعو البِّ
ِدُ  السالاَء َ ْهمالا  وَتْرالُدَر ع صج الهن صالح الَسْنَىالي َ ْهمالا  وتالِنُد وذلك  ن َتِنَد اإل اإلد ِ 

اليالالهَم ال الالالا ع ومالالا دالالين َشالالْنَ َجيما ِ الالْمٌء ع و الال ا صالالح سالالسيم الَحالالنِّ ع صالالإذا َلَ الالَ  
ْمِء َصجالِنُد السالاَء وَترالُدُر ع صجسهالُا صالح السنَىالي َ الْهمين ثالم تالِنُد  ُ مْيٌ  ِزيَد صح البِّ

ْدس إلي الِعْذن ع وما دالين اليهم النا   ع  يي ال : َوَردْت ِرْ عا  ع ثم الِخْسس والدِّ
  .(ٕ)شن جيما ِ ْمٌء لاَل  و َقُرن

ٟٕ ُٜعاؽُ بفَكًِٔ٘ٔ  ََٚا أَْا َِٔٔ   (3)ا٭َُٛزٔ مبُبِتَدٟٔعًِِٔٔ َٚإْٓٞ يَرٚ زَأ

 (ٗ)َ ْعَ ُماعوالِعْ م َ َكيض الَقْم -َىِ م  :مردر ل  ع  :ام ال ْ الالعِ 

 :منة واحدة َ ْ ُعُ (-ب )َصُعَ  ومن  ا
 (6)َٚتَفِصَعُ ا٭زِضُ َِٓٗ إٕ ُِٖ ضدطٛا  سًَُُُِِٜٔٗٓفٞ اجلٌَٗ  (5)بْٔٝض بَٗايٌُٝ

 .(ٚ) ه:اأَل اُة والعي م الِح ْ الال عو  ْحُ م -َحُ َم  مردر ل  ع :ا مالِح ْ الال 

                                                 
 ٜ٘الالد هان س (ٔ)
 )ظ.م. ( ٕٛٛ/ٗٔالجم     (ٕ)
 ٕٓٔعؤٜعوورد   ا ال شاء صي سال٘٘الد هان سال (ٖ)
 ٕٛ٘/ٔالسخرة  (ٗ)
الالَ  الُغُيالالهِث  الالالَسَنِن ع و الاله َدَماِلْيالالُ  : جسالال  ُدْم هٌلعو الاله الَحِيالالح  (٘) الالُ   الَعنالالاء َتَ م  ال الالنيٌم ع وُ الالسِّي دالال لك أل عالالي َ َجَ مع

ُن ا  يعالسحيط صي ال غل   )ه.ب.ل(ٜٔٗ/ َٖتَ ق 
 ٙٛالد هان سال (ٙ)
 )ح.ل.م(ٜٓٛ/ٕال دان  (ٚ)
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   لٍ َفعِ عمى وزن  ما جاءا  اثالث

وقالالالالد جالالالالاء  ي  دشيالالالالل السرالالالالادر عصيالالالالال:اصالالالال الالالال ا ال شالالالالاء  شالالالالار  الالالالي هيي الالالالالي ورود 
الالالالالالاى ي َصِعالالالالالالٍ ع وذلالالالالالالك: َخَشَيالالالالالالُي   ِ ُب الْ الالالالالالالاع وَكالالالالالالَ َب  الُيي َخِشيالالالالالالالُشالالالالالالالخْ الالسرالالالالالالدر   ز 

 (ٔ)ااالِنقالْدِنُقُي  الاع وَ َنَقُي  الِنُمُي َحِنمالحْ الاع......... ع وم  ي :َحَنَمُي  الَ ِ د

؛ الخجراسالالالما ال الالالارادح ى الالالي  الالالدرة  الالال ا ال شالالالاء صالالالي  دشيالالالل السرالالالادروقالالالد  وعالالالَي 
 الرالالال ات عصيالالالال:ا ويقالالالحُء ى الالالي َصِعالالال ع و الالاله ق يالالال  ىصيالالالصع و الالاله قهلالالالك: َخَشالالال  

 .(ٕ)اعوإ سا ق عْذ   و اأَلدشيل صح السرادر؛أل ما ل ّشعهتااليالَخشِ 

َ ْ ُعالالُ ( -صمالال ا ال شالالاء  الالساىي صالالي كالال  مالالا ورد ى يالالي عصيالالد جالالاء مالالن  الالاب )َصَعالالَ  
اعوَ َنَ  الاعوَحَنَم َحِنمالالال(  حه:َ الالَ َب َكِ دالالَ ْ ِعالال ُ -اعومن  الالاب )َصَعالالَ  ال حه:َخَشالالَ  َخِشيالال

 .(ٖ)االاعوَسِحَك َسِحهالَ ْ َعُ (  حه:َلِعَ  َلِع -اعومن  اب )َصَعَ  الَ ِنق
-وا جعس  الذاىن  ال ا ال شالاء مالن  دشيالل السرالادر مالنة واحالدة مالن  الاب )َصَعالَ  

 َ ْ ِعُ (  حه :
 (4)ََََِٚٝٓا بّانَرٔ تَ      ضَسَاتََٓاـأشِعَُِتَ أْٓوَ قَدِ قَتًَِ

اَ ْ الالالالالالِ ُباعويقهز الجخفيالالالالال   هدالالالالالالن ال الالالالالالاع -َ الالالالالَ َب  :مرالالالالالدر ل  عالالالالالال  :االَ ِ ب
و الالالههن ال العوالَ الالالِ ُب  الالاله اإلخوالالالار ىالالالن الذالالالحء  خالالالةع مالالالا  الالاله ع الالالهاء  يالالالي 

 (٘)العسد والخنل

                                                 
 ٙ/ٗال جاب  (ٔ)
س ط/ مناجعالالالالل: د. إدالالالالناليم   الالالالي -عتالالالالك: د.  حسالالالالد مخجالالالالار ىسالالالالن ٕٗٔ/ٕد الالالالهان األدب  (ٕ)

 م ٖٕٓٓ - ال  ٕٗٗٔاليا نة ع  -مؤ دل دار الذع  ل رحاصل والنواىل والشذن
 ٕٕٚال دشيل الرنع س (ٖ)
 ٖٙٔالالد هان س (ٗ)
 )ك.ذ.ب(ٕٕٚ الالسرواح السشين س (٘)
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   عمى وزن ُفَعلٍ  ما جاءا  ارابع
ي دشالاء تحدث  ي هيي ىن   ا ال شاء من  دشيالل السرالادر عو شالار إلالي ورودو صال

ا عصيال اوقد جاء صح   ا الوالاب السرالدر ى الي ُصَعالٍ ع قالالها:  واحد عو ه: اُ َدػ 
ع ولم  هن   ا صح  ين ُ َدػ    . (ٔ)ا  د جي ُ َدؼ 

 .(ٕ)صبا ن كةم  ي هيي  هج    ي لم  لت مردر ى ي ُصَعٍ   ين  دػ

 ياعالَ الالالالال: اال ُ  الالالال ا ال شالالالالاء  سالالالالا مالالالالن مرالالالالدرين مخالالالالنين  سالالالالاع ادالالالالن  الالالاليدةديشسالالالالا 
َنػ و  .(ٗ)ا(ٖ)االد 

َ ْ ِعالالالُ (  حه:اَ الالالَنػ - اب)َصَعالالالَ  صالالالي ُ الالالِسَ  دشيالالالل الدالالالسا يل عصمالالال ا ال شالالالاء مالالالن األ
اعو  اعواَ َدػ ُ َدػ   .(٘) اب )َصِعَ  َ ْ َعُ (  حه:َتِيَي ُتَيي   صيُ َنػ 

-وا جعس  الذاىن  ال ا ال شالاء مالن  دشيالل السرالادر مالنة واحالدة مالن  الاب )َصَعالَ  
 َ ْ ِعُ (  حه:

 (6)نٌَُٓ َٜع١ًََُِٕ     َٔجٌَِ املََٗا٠ٔ إذا َا استَجٓٗا احلادٟ ضُسَاَٖافَُٕٛ ُٜهًَٔٓ

                                                 
 ٙٗ/ٗال جاب  (ٔ)
 ٜٕٗ/ٗشنح ال جاب  (ٕ)
ِل الّ ْيِ  الجاجالالد   (ٖ) ْيُن ىامع  )س .ر.ػ(ٕٔٙ/َٖٛنػ: الدع
 ٕ٘ٗ/ٗالسخرة  (ٗ)
 ٕٕٛال دشيل الرنع س (٘)
 ٚٗالالد هان س (ٙ)
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َنػ  الالالالَنػ  ه:الدالالالالين لالالالاليةع وَييالالالال   صالالالالح  -َ الالالالَنػ  :مرالالالالدر ل  عالالالال  :االد  َ ْدِنؼعوالد 
ِل  الَسرالاِدِر َ ن تقالالحَء ى الي  الال ا الِ شالالاِء أل عالي ِمالالن َ ْدِشيالالِل الَقْسِ عويالدل  ى الالي سالالحع

َنػ  ته  سا مشمم   عي َجْسُ  ُ ْنَيلٍ  (ٔ)الَعَنبِ  ذلَك َ نع  عَض   .(ٕ)ُ ؤ ُِّا الد 
   عمى وزن ُفُعلٍ  ما جاءا  اخامد

صي األس    ا ال شاء من  دشيل جسهل الج دين عو ه جس  قيا ي ل   وسف 
 نا.الهراع واُس ال ُ الهٍلا  سعشي اصاى ا سحيك الةم عم  :اَس العالى ي وزن  اصَ 

 م الال : م ر الالاىح  سالالدة زارالالدة ثال الاللع مالال كن ا كالالان  و مؤ   الالاع و ال الالٍم سالالحيك الالالة
 (ٗ)ُ لاع واَ َتاٍنا واُ ُتٍناع واِحَساٍراعواُحُسٍناالع واقُ (ٖ)َ اٍلاالاقَ 

ا جعس  شاىن ا   و ال شيل )ُصُع ( صي  دشيل السرادر عحيالا ورد  ال ا ال شالاء  و
-َصُعالالَ  صقالالاء د شالالاء السرالالدر مالالن  الالاب ) لسرالالادر  سالالا:صالالي دشالالاء ن مالالن  دشيالالل ا

 َ ْ ُعُ (  حه:
ّٕ ُِٖ ايكَُِّٛ يف ا٭ْأٟ ٚيَف  (5)ايبُعُدٔ أِٚ ٭َتَِٛىَ بٔذَُِٕع ٫ نٔفَا٤ يَُ٘   قَِٛ

سالالالالد   سالالالال ما الُوْعالالالالُد  دالالالالههن العالالالالين عو الالالاله،َ ْوُعالالالالُدا -مرالالالالدر ل  عالالالال  اَ ُعالالالالَد  ُ ُعالالالالد
 ػ  -عوا الالالجعس  الذالالالاىن  الالال ا ال شالالالاء ى الالالي  الالال ي  اإلتوالالالال الحنكالالالي  (ٙ)اليالالالنب

                                                 
و الالالالالالالالالم دشالالالالالالالالاله   الالالالالالالالالد عتؤ الالالالالالالالالا الدالالالالالالالالالنػ ته سالالالالالالالالالا مشمالالالالالالالالالا   مالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالن القسالالالالالالالالالهل عالرالالالالالالالالالحاح  (ٔ)
 )س.ر.ػ(ٖٕٙٚ/ٚ
 )س.ر.ػ(ٕٔٙ/ٖٛالجاج  (ٕ)
ن النْ س من اإِل دان وال نِسع ال دان(ٖ)  ) .ذ.ل(ٖٔٙ٘/٘الَيَ ال ِجسال ُمَؤخع
تالك: ى الد السالشعم  حسالد  نيالدؼ ط/  ٖٗٛٔعوٖٖٛٔ/ٗشنح ال ا يل الذا يل الدن مالالك  (ٗ)

مهالل السهنمالل  النوعالالل:  -جامعالل  م اليالنػ منكالص الوحالالا الع سالح وإحيالاء الجالناث اإل الالةمح 
 األولي

 ٜ٘الالد هان س (٘)
 )ب.ل.د(ٖٖٗ/ٚتاج العنوس  (ٙ)
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صالالالالالي دشالالالالالاء  -ل العالالالالالين الدالالالالالا شل لحنكالالالالالل ال الالالالالاء السزالالالالالسهمل ق  مالالالالالا إتوالالالالالال حنكالالالالال
 . (ٔ))ُصْع (عو  و إحدػ  سات ق ي ل   د

:ا وردت  ساذج  خنػ تس   مي    و ال مقل إلي اإلتوالال (ٕ) يهل  حد الواح ين
الحنكي صي األ ساء عص شه   د  زسهن ىين لار ل من األ ساء ال ةثيل الجي 

هلهن:ُىُدٌنعوُيُدٌنع.....عوُىُشٌ عوُرُ الالالالالالٌ  صالالالالالالي حالالالالالالين تالالالالالاللتي ى الالالالالالي وزن )ُصْعٍ (ع يي
ذ  الالالذ ق ي الالالل تسالالاليم إلالالالي الجدالالالهين عصيالذ:ُىْشٌ عوُرْ الالالٌ عوُىِصَػ إلالالالي   الالالد عو  الالال  

 منة واحدة َ ْ ُعُ (-ومن  اب )َصَعَ   - (ٖ)الحقاز قهلمم:اُ ُصال اعوتيهل تسيم:اُ ْصال ا
   حه:

    ّْ  (4)ايفُسُطَٔٚايدٖٓسُ َُٓ٘ ع٢ً ايتٓشٝٔفٔ ََٚٚايػٌَُُٓ َُذتَُْٔع فاعِتَاقَُ٘ قٔدَ

 . (٘) ه الب ْ م واالىجداءالُ ُنط: عو صَنَط َ ْ ُنطا مردر ل  ع :ا ُصُنط
   عمى وزن ِفَعلٍ  ما جاءا  اسادس

 الال ا ال شالالاء مالالن  دشيالالل السرالالادر جسيالال  مالالا ورد ى يالالي مالالن  الالاب الدالالسال ع حيالالا 
اعواَزَ الالالالي -َ ْ ِعالالالالُ (  حالالالاله:اَقَ ي -ُ الالالالِسَ  صالالالالي  الالالالاب )َصَعالالالالَ   اعواَشالالالالَنػ -ِقَ ي  -ِزَ ي 

اعواوَقَنػ  اعوصالالي  الالاب )َصِعالالَ  -ِشالالَنػ  ااعواَ الالِسنَ -َ ْ َعالالُ (  حه:اَشالالِوَ   -ِقَنػ  -ِشَوع 
اعواَرِوػَ -َ ِسش ااعواَلِهػَ  اعواَ ِشيَ -ِلَهػ  اعواَرِسيَ -ِرَوػ  اعوصي  اب -َ َشي  ِرَسي 

                                                 
ط/الالدار العن يالل ل  جالاب ٕٛٗ/ٔال مقات العن يل صي الجناث ألحسالد ى الم الالد ن القشالدػ  (ٔ)

 م .ٖٜٛٔ
ط/دار الذالالؤون ٖٕٔالو الاله الالالدكجهر ى الالي  اسالالن  الالال  صالالي كجا الالي لمقالالل ق ي الالل   الالد سالال (ٕ)

 م.ٜٜٛٔع ٔال يا يل العامل ط
 ٖٕٔاللمقل ق ي ل   د س (ٖ)
 ٗٛالالد هان س (ٗ)
 )ع.ر.ط(ٜٖٖٓ/٘ال دان  (٘)
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-ِسالالالَغن ااعواَ ُ نَ -ااعواَسُغنَ السالالالِىبَ -ااعواَىُبمَ الَ ِ َبالالال-َ ْ ُعالالالُ (  حالالاله:اَ ُ عَ -)َصُعالالال َ 
 (ٔ)االئالنَ الدِ -ااعوَ ُنؤَ الِ َنى-ااعواَ ُنلَ الِسَخسَ -ن ااعواَسُخمَ ال َ ال ِ 

الالَغُنع وال ِ  ُن الَ الالالقالالال  الالي هيي :اوقالالد  قالالحء السرالالدر ى الالي ِصَعالالٍ ع وذلالالك قهلالالك: الرِّ
 (ٕ)ُماالخَ الُمع والزِّ البَ الَدُمع والعِ الواليِ 

)َصَعَ ( م جالالهح العالالين إال صالالح الدر ا لالالو شالالار النسالالي إلالالي  ن ) ِصَعالال ( ال  هالالهن مرالال
َنػع َوالِيَنػع والِيَ يع و ه   زا  ق ي   .(ٖ)السشيهصع  حه الذِّ

  حه:  منة واحدة َ ْ ُعُ (-ِصَع ( من  اب )َصُع َ وا جعس  الذاىن   ا ال شاء )
ّْ َٚايػٌَُُٓ َُذتَُْٔع فاعِتَاقَُ٘   (4)َٚايدٖٓسُ َُٓ٘ ع٢ًٓ احلِٝفُ َٚايفُسُطِ   قٔدَ

 . (٘)َ ْيُدم عصمه قد م-ا َقُدَم  :مردر ل  ع الِيَدم 

   عمى وزن َفَعالٍ  ما جاءا  اسابع

 رالالادر  الدرا لعو شالالاروا إلالالي ورودوتشالالاول الرالالنصيهن  الال ا ال شالالاء مالالن  دشيالالل الس
عوصالالي  الال ا  يالالهل  الالي هيي :ا وجالالاءوا  السرالالادر حالالين  رادوا  صالالي معالالاٍن خاسالالل

الَنامع والِقالَصازع والِقالَدادع والِيَنالالع ا جماء الصمان ى ي م ال اِصَعاٍلا: ع وذلالك الرِّ
صالالإذا  عالٌ َعالالوالِحَرالالاد ع ور سالالا دخ الالذ ال غالالل صالالح  عالالض  الال ا ص الالان  يالالي ِصَعالالاٌلع وصَ 

                                                 
 ٖٕٓالعو دشيل الرنع سٜٔٗعوٛٔٗ/ٗعوشنح ال جاب ٕٖعؤٖعوٖٓ/ٗال جاب  (ٔ)
 ٖٓ/ٗال جاب  (ٕ)
 ٛ٘ٔ/ٔشنح الذا يل (ٖ)
 ٗٛالالد هان س (ٗ)
 ) .د.م( ٕٙٓٓ/ٙالرحاح  (٘)
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اعْر دتي حَ َر حَ :قالها  ذُ  ْ عَ  رادوا ال ع  ى ي صَ  إ سالا تنيالد العسال   االعنْ قَ  يُ جُ عْ نَ وقَ  د 
 .(ٔ)عو حهواص  ال ا جماء الغا ل وك لك القَ 

 ء )َصَعاٍل(  ند صي الداللل ى ي السعا ي اآلتيل:ص شا

مالالالالالالالالالالادل ى الالالالالالالالالالي ُحْدالالالالالالالالالالٍن  و قالالالالالالالالالالوك عومالالالالالالالالالالا كالالالالالالالالالالان  سشصلجمساع الالالالالالالالالالاألدواء عواليالالالالالالالالالالهة 
يامعوالَقَسالعوالَهَ الالالالام عومالالالالا دل  عوالزعفعوالرالالالالغنعوال  ن م الالالال  :الشعذاطعوالدع

َهادعوالرع  يي احعوالالَسَداء مسا  الى ي لهن وما كان صي مشصلجي  حه:الَ ياضعوالدع
 .(ٕ) هر  و   سل

 . (ٖ)و  ا ال شاء  ساىي صي جسي  ما ورد ى يي

 :  ي كاآلتيمنة   و  ىذنةوا جعس  الذاىن   ا ال شاء 

 :منات  ي  ر   ا جعس ما َ ْ َعُ (-من  اب )َصِع َ 
 (4)َٜس٣َ َٔٓٓٞ َُشَافع١ ايٝكنٔي   ضََٓا٤ٕ َٚأضَُِسَ قَدِ َْؿَبِتُ ئرٟ

شااااا  الالالالالي معالالالالالاٍن ك يالالالالالنة مشمالالالالالا لسعالالالالالان ال الالالالالن  عوالسقالالالالالد عوالدالالالالالشاء  ن الالالالال  ىاءاالدَّ
 . والسناد دما صي   ا السهس  العصة والنصعلع(٘)والذنععوالعصة والنصعل

ٕٞٓ غأَذٔ ايِ  (6)نَُأٍ أِْفٔ   فٔٝ٘ٔ إزِخُ ََذِٕد  َٚـيف زََٚابٞ عُدًَُِٔ

                                                 
 ٕٔ/ٗال جاب  (ٔ)
 ٖٙٔعؤٙٔعو٘٘ٔ/ٔعوشنح الذا يلٖٗعوٕٛعوٕٙعؤٜ/ٗال جاب  (ٕ)
 ٖٖٕال دشيل الرنع س(ٖ)
 ٖٗٔالالد هان س (ٗ)
 )س.ن.ا(ٜٕٕٔ/ٖال دان (٘)
 ٛٔٔالالد هان س (ٙ)
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الْحُء :الَ َسال  ْحُء َ ْ ُسُ  َكساال  عوَكِسالَ  الذع َ ْ َسالُ  ع وَكَسالَ  مردر ل  ع  َكَسَ  الذع
 .(ٔ)َ ْ ِسُ  عصمه مردر ل  ع  ى ي اخجةع  دشيجي

 (2)بَأٍـٗٔـئ ٢    نٌُٗ عَِٕٝؼ ََؿٔريُُٙـذاىَ عَِْٝؼ زَقٔٝتُُ٘ َٚ تََٛي

 . (ٖ) ه:المةك ِ َ   مَ  عوالالموال  :مردر ل  ع :الالموال
 (4)غريَ َْشٔٝظٔ َٚاسِتَاٍَ فٝٗا ايؿَِٓٓعُ  ذَنا٩َٖاخًُٔكَتِ ع٢ً عُطُٕب َٚمتٓ 

 َكي ذكالالالاءع صمالالاله َذِ الالاليٌّ ى الالالي العوال كاء:حالالالدة الي الالال ع وقالالالد َذِ الالالَي النعُجالالالُ  َ الالالاءااَكااااال
نّ   (ٙ)عو ه السعشي السناد ىشد الذاىن(٘)وزنا صعي اعوال كاء   زا: الدِّ

  : ذ منات  ي َ ْ ُعُ (-ومن  اب )َصَع َ 
 (7)خ٬َفٔبَابٔ َِٔٔ ذَا َِٔٔ بَه٢َ ايبَٛٓابُ َِٔٓوَ َٚقاٍَ: ٌَِٖ يٞ   ٌََِٖٚ ئًِ

 .(ٛ)ة ِإذا َ قا وَ ِ مالَخَ ة الذحء  ال جك َ ْخ  مردر ل  ع : الَخةص
 (9)٫َٚ تَُٛدَٓعُ ََِٗدَدُ ايعَدا٤َُٚاملَس٤ُِ َِٔٔ زَِٜبٔ املَُٕٓٛٔ بٔػٔس٠ٕٓ   َٚعَدا 

 – (ٓٔ)َ ْعُدواقارب المنولل و ه دون القنؼ -مردر : ل  ع  اَىَدا  الَعَداء

                                                 
 دجرنع ٖٕٚ/ٙالسحيط صح ال غل (ٔ)
 ٔٔٔالسالد هان  (ٕ)
 )ه.ب.ل(ٚٓٙٗ/ٙال دان (ٖ)
 ٜٙالالد هان س (ٗ)
 )ذ.ك.ا(ٖٕٙٗ/ٙالرحاح (٘)
 ٜٙالالد هان س (ٙ)
 ٛٚالالد هان س (ٚ)
 )خ.ل.ص(ٕٕٚٔ/ٕال دان  (ٛ)
 ٕٗالالد هان س (ٜ)
 )ل.د.و(ٕٙٓالالسرواح السشين س (ٓٔ)
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 (1)َٚايتٓأََأٍ ايسٓدَا٤سادٔبَِٝؤ َٚعٔٝػٞ  ََعََٓا بٔ ـفَدَع٢ٔ ََطَ

 (ٕ)َ ْنُجها -َ ِكْيُض الَيْلِس عمردر ل  ع  : اَرَجا :النعَجاء

 (ٖ)َوال ُتظِيَرْن ُ ّب امِرٍئ قبل ُخبرِه   َوَبْعَد َبالِء الَسْرء َفاْذُمْم أِو ا َسدِ 

ْ ُجي واْخَجَ ْنُتياَدَ ْهُت النجَ اإال:مرد لَةءال َ الال  (ٗ)ذا َجنع
 (5)٫َٚ ٬ُُّٜ املُسِغَدُ ايؿَٓٛابٔ َٚايٓٓاعُ ًَِٜشََِٕٛ ا٭َٔريَ إذا غ٣ََٛ  خَطِبَ

َهاب  . (ٙ):ا م مردر من  ساب صح اليهل وال ع الرع
ِٕ تَسنتُ ََٚا ب٘ٔ   إذا قًُتُ يف أٟٓ ايه٬َّٔ، ُْشُٛضُ  (7)َٚنِ َٔٔ أخٞ خَؿِ

 مال الر ل  ع  كال ةمعو ها م مرد

 :منات  ي ثةث َ ْ ِعُ (-ومن  اب )َصَع َ 
 (8)ايعَٝؼٔ ٚايعٝؼُ ق٬ٍَُ يََٝا٢َٕ َٚزَٖطٞ َٚإخَِٛتٞ أُزَدٓٞ   ـأبَعِدَ بَين عَُِّ

  . (ٜ)َرخاُء الَبْيِرعوَ ْعَسُجي ال عيان  ه:َ ِ يُناعو -الَن ا ال عيان مردر ل  ع  :

                                                 
 ٚٓٔالالد هان س (ٔ)
 )ر.ج.و(ٗٚٔ/ٚالسحيط صي ال غل  (ٕ)
 ٙ٘الالد هان س (ٖ)
 )ب.ل.ا(ٖ٘٘/ٔن ال دا (ٗ)
 ٕٗالالد هان س (٘)
عتك/ حدين دالن ٖٙ٘ٛ/ٙشسس الع هم ودواء كةم العنب من ال  هم لشذهان الحسينػ   (ٙ)

د  ه الالالف ع ى الالالد هللا ط/ دار ال  الالالن  -منمالالالن دالالالن ى الالالح اإلريالالالا ح -دالالالن ى الالالد هللا العسالالالنؼ 
 م ٜٜٜٔ - ال  ٕٓٗٔع ٔ هريل( ط -ل شان(ع دار ال  ن )دمذ   -السعاسن )دينوت 

 ٔٛالالد هان س (ٚ)
 ٖٔٔالد هان سال (ٛ)
 )ل. ال .ن(ٖ٘ٔ/ٖٙتاج العنوس (ٜ)
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 (1)ايػٓبَابٔا   سٔنيَ سٌَٓ املَػٔٝبُ دازَ َٖٝٓرَ ايػِٓٛمَ يٞ ََعَازٔفُ ََِٔٓٗ

الالالالالال الالالالا  -َشالالالال ع  مرالالالالدر ل  عالالالال  :ا َوابالذع ا  ال دالالالالنعويلتي  الالالال ا ال شالالالالاء جسع  َ ِذالالالال  
 ع يههن   ا ال شاء مذجنك دين السردرع والقس .(ٕ)اشاباالل

ٍٕخُسَٕٓد بََُِٝٓٗٔٓ خَِْٛد ضَبَتِين     (3)ََٖٚٝٓذَتِ أطِسَابٞ بٔد٫َ

اَلل:  اعو-ل  عالال :اَدلع مرالالدر الدع تالالَدّل  السالالن ة ى الالي َزْوِجمالالاع وذلالالك  ْن ُتِنَيالالي  َ الالِدل 
ٍ عوكل ما ُتخاِلُ ي وما دما ِخةعٌ   (ٗ)َجناَءة  ى يي صح َتَغّش  وَتَذه 

 : سا منتان َ ْ َعُ (-ومن  اب)َصَع َ 
 (5)خَؿَافٔ يَعَُِسُىَ إْٓين ٭ُعٔفُٓ َْفِطٔٞ    َٚأضِتُسُ بايتٓهَسّٓٔ َِٔٔ

ا-خِرْرالالالُذ  -مرالالالدر ل  عالالال  :َخالالالةع  َخَرالالالاصال  ومشالالالي َخالالالةع  عالالالد عَ َخة 
 .(ٙ)ِ ش ي: احجاج واصجين و اءت حاُلي إذا اصجين

 (7)ايؿٓازّٔٔ ايكَايٞ َٚداعَ َٚقَدِ ع٬َ ئُٓيت غَِْٝب فََٛدٓعيَن   َِٔٓٗا ايػََٛاْٞ

لُ   مٌ الَهَدال ا ل ُ هدِّ  (ٛ)من َودع

                                                 
 ٖٖٔعوٛٓٔعوٗٓٔعوٕٕالد هان سال (ٔ)
 )ش.ب.ب(ٔ٘ٔ/ٕالرحاح  (ٕ)
 ٚٓٔعوٙٓٔعوٕٕالد هان سال (ٖ)
 )د.ل.ل(ٜٙٗ/ٕٛتاج العنوس  (ٗ)
 ٛٚالد هان سال (٘)
عألحسالد مخجالار  ٓ٘ٙ)خ.ص.ص(عومعقم ال غل العن يل السعاسنة سالٜٙٔمخجار الرحاح سال (ٙ)

 م ٕٛٓٓ - ال  ٜٕٗٔع ٔمخجار ى د الحسيد ىسنعط/ ىالم ال ج  ط
 ٔٓٔالد هان سال (ٚ)
 ٕٖٕ/ٖد هان األدب  (ٛ)
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 :  حه قهليعداال ى ي ال هن  َ ْ َعُ (-اب )َصِع َ   وا جعس  الذاىن   ا ال شاء من
 (1)١ٔ اخلايٞـُٓـايً ضََٛادَٔٚايػَِٓٝبُ غنَْي ملَِٔ أَزِض٢َ بطاسَتٔ٘ٔ     يًَٓ٘ٔ دَزُٓ 

َهاد  .(ٖ)و ه  كيض ال ياضع(ٕ) ِهَد َ ْدَهداا م مردر من ا عالدَّ

 : صي قهليالحنكل داال ى ي  َ ْ َعُ (-وا جعس  الذاىن   ا ال شاء من  اب )َصِع َ 
 (4)ََُْتِ ب٘ٔ    قََٛا٥ُِٔ سَُِػَاتُ ا٭ضافٌٔٔ زُٚحُ ايًٓشَامَإذا خَافَ َُِٔٓٗٔٓ 

 .(٘)َ ْ َحُ ا  ؼ  درك -مردر اَلِحَ   ال عَحا 
   ةٍ مُفعْ عمى وزن  ما جاءا  امشاث

  : الالالالالالالالالالالاللتي  الالالالالالالالالالالال ا ال شالالالالالالالالالالالالاء  ه الالالالالالالالالالالالنة صالالالالالالالالالالالالي الداللالالالالالالالالالالالالل ى الالالالالالالالالالالالي األلالالالالالالالالالالالالهان م الالالالالالالالالالالال أواًل 
 ما األلهان صإ ما ت شالي  عقال  ي هيي:ا (ٜ)عواُ ْمَوٍلا(ٛ)عواُقْمَوٍلا(ٚ)اعوُشْمَولٍ (ٙ)ُ ْدَمٍلا

ت شالالالي ى الالالي اَ ْصَعالالالَ اع ويهالالالهن ال عالالال  ى الالالي اَصِعالالالَ  َ ْ َعالالالُ ع والسرالالالدر ى الالالي اُصْعَ الالالٍلاٍ 
ُ اع وذلالك قهلالك: اَ ِدَم َ الْلَدُم ُ ْدَمالل اع ومالن َ  َ ْ عَ    نع ور سا جاء ال ع  ى يا َصعِ 

َ الالالْلُدُم ُ ْدَمالالالل اع واَشالالالِمَ  َ ْذالالالَمُ  ُشالالالْمَول اع واَقِمالالالَ  َ ْيَمالالالُ   العالالالنب مالالالن  يالالالهل: اَ ُدمَ 

                                                 
 ٗٓٔالد هان سال (ٔ)
 ٖٓٔٔمعقم ال غل العن يل السعاسنة سال(ٕ)
 )س.و.د(ٕٔٗٔ/ٖال دان  (ٖ)
 ٕٖالد هان سال (ٗ)
 )ل.ح. (ٜٗ٘ٔ/٘الرحاح  (٘)
سنُة واآلدَ (ٙ)  ) .د.م(ٙٗ/ُٔم من الشاس اأَلْ َسُن ال داناأُلْدَمُل الد 
َهاِد تاج العنوس(ٚ) ْمَوُل: الَ َياُض العِ ؼ  َ   ى ي الدع  )ش.ه.ب(ٗٙٔ/ٖالذ 
 ) .ه.ب(ٖٖٙٚ/٘اليمول: َ هاد صح ُحْسنة ال دان  (ٛ)
 )ك.ه.ب(ٖٛٔ/ٗنوسالُ ْمَوُل: َلْهٌن َلْيَس  خالٍة ِصح الُحْسَنِةع َوُ َه ِصح الُحْسَنة خاّسل  تاج الع (ٜ)
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ُقْمَوالالالالل ع واَ ِمالالالالَ  َ ْ َمالالالالُ  ُكْمَوالالالالل ع وقالالالالالها:ا َكُمالالالالَ  َ ْ ُمالالالالُ  ُكْمَوالالالالل  وَشالالالالُمَ  َ ْذالالالالُمُ  
 (ٔ)ُشْمَول ا

 (ٕ) قالاليء دشالالاء اُصْعَ الالٍلاٍ ل داللالالل ى الالي العيالالهب عول الالن  ي الالل كسالالا صالاليااألْدَرةِ ا  اثانياا
 (ٖ)ْ َخلِ والش  
 ى الي مهسال  ال عال  صالي األىزالاء عم ال : ل داللالل  قاليء دشاءاُصْعَ الٍلاٍ ه نةا  اثالث

ْ َعِل ِ  (ٗ)الُيْنَعِل لسهس  الين عوالُقْ َمِل ِ   (٘)عوالر 
 . (ٚ)ع والُغْنَللِ (ٙ)الُيْ َ لِ    شي اُصْعَ ٍلاٍ ل داللل ى ي ال ز ل م  : ا ارابع

صي يالالال ع كالالالاأُلْدَرِة  - الزالالالم  -ي اُصْعَ الالالٍل و مالالالا مقالالالئ العيالالالهب ى الالال قالالالال النسالالالي :ا
والش ْ َخِلع وقد جاء الُ ْعَ ُل والَ َعَ الُل لسهسال  ال عال  صالح األىزالاء ك يالناع كالُيْنَعالِل 
الالَ َعُلع والش ْصَىالالُل  الالْ َعُل والرع والَيَنَعالالِل لسهسالال  الينالال ع وكالال ا الُقْ َمالالُل والَقَ َمالالُلع والر 

ل  زالالالال ل   زالالالالاع  - زالالالالم ال الالالالاء و الالالالههن العالالالالين  -والشعَصَىالالالالُل ع ويهالالالالهن الُ ْعَ الالالالُل 
 (ٛ) الُيْ َ ِلع والُغْنَلِلا

                                                 
 ٕ٘/ٗال جاب  (ٔ)
 ) .د.ر(ٗٗ/ٔاألْدَرة:   خٌل صح الُخْريِل  يال رج  مَدُر َديُِّن اأَلَدِرع  ال دان(ٕ)
 )ن.ع.خ(ٖٔٙ/ٚالش ْ َخُل: داٌء ُ ريُ  الَ َنَس َتِنُم ِمْشُي ُخْرياو عالجاج (ٖ)
الالْهط أل الالي  جينالال  الق مالالل: الِيْنعالالل مالالن الذالالحء ُ ْينالال  َلَنُصالالي ويويالالي َ سالال يعو وا (ٗ) لق مالالل الدع

ْهط ما ُ ْين       مسعا ُ ْزَنب  ي والقْ مل من الدع
ِقي  ويويي َ س يع ال دان      )ج.ذ.م( .ٛٚ٘/ ٔلنُصي الدع
 ) .ط.ل(ٖ٘ٚٙ/ ٘الر عل: مهس  الَيْنِ  من اليد وقي   كّيُل اليِد السينهىِل عال دان  (٘)

 ) .ط.ل(ٖ٘ٚٙ
الحَذ ل و ح الجح ا ينال  مالن ذكالن الرال ح ورجال  َ قَ الف ج دة ال كن الجح ُ لِوَدجما  الي  ل (ٙ)

 ) .ل.ع( ٕٖ٘ٚ/ ٘ديِّن اليَ ف لم ُ خَجن عال دان 
 )ا.ر.ل(ٕٖٙٗ/٘الغنلل  ي: الُيْ  ل عال دان  (ٚ)
 ٔٙٔ/ٔشنح الذا يل  (ٛ)
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ويالالالاللتي دشالالالالاء اُصْعَ الالالالٌلا مالالالالن  يالالالالن السعالالالالا ي الدالالالالا يل كسالالالالا صالالالالي :الش ْرالالالالَنِةع والُيالالالالْدَرِةع 
ْنَىلِ  ْحَوِلع والد   . (ٔ)والر 

-وا الالالجعس  ى يالالالد  الالال ا ال شالالالاء مالالالن  دشيالالالل السرالالالادر مالالالنة واحالالالدة مالالالن  الالالاب )َصَعالالال َ 
 :قهلي  َ ْ ِعُ (ع حه

 (2)نَشٌَٓ ايعٔكَأٍفُسِد١َْ سٔ   يَُ٘ ـزُبَُٓا تَذِصَعُ ايٓٓفُٛعُ ََٔٔ ا٭َِ

 الالال  مش الالالنج دالالالين الذالالاليئينع الُ ْنَجالالالُل : َ ْ الالالِنُجاعو -مرالالالدر ل  عالالال  ا َصالالالَنَج  الُ ْنَجالالاللُ 
واالُ ْنَجُلا  الزم   زا صح الحارط و حهو  و ما  يي خ  ع وكّ  مهس  مخاصٍل 

لَ ْنَجالالُلا  الالال جك مرالالدر  هالالهن صالالح السعالالا ح و الالح الخ الالهص مالالن صمالاله اُصْنَجالالٌلاع واا
عصالُ ْنَجالالُل  زالالم (ٗ)عوالسعشالالي الالال ػ  نيالالدو الذالالاىن  الاله اليدالالن  عالالد العدالالن(ٖ)شالالدة

ال الالاء تالاللتي  سعشالالي الُ ْنجالالِل صالالي الحالالارط  و الخ الال  صالالي الذالالئ عل الالن الَ نَجالالُل   الالجك 
 سعشالالالالي ال الالالالاء تالالالاللتي  سعشالالالالي الخ الالالالهص مالالالالن شالالالالدة عو حه الالالالاعومقيء ا الُ ْنجالالالالِلا 

الالالالجخ ة مالالالن شالالالدة مالالالن  الالالاب اخالالالجةع ال غات؛أل الالالي ورد صالالالي اال نجالالاللا ت  يالالالا 
 .(٘)ال اء

                                                 
 ٖٚٓعوٜٜٕعوٕٓٛعوٕٛٙالجالالالالاله ن اليالالالالالامهس صالالالالالي القسالالالالالهل والسرالالالالالادر ل يصويشالالالالالي سالالالالال (ٔ)

 يل مشجدػ الشذن /الشقف األشنع .تك/ع جع ن ال ن ا ي ط/جسب
 ٕٔٔالالد هان س (ٕ)
 )ع.ر.ج(. ٕٔٗالسرواح السشين سال(ٖ)
ع  ٔديالالالالنوت ط-عإىالالالالداد ى دالدالالالالةم  الالالالارون ط/دار القيالالالال  ٖٕٙ/ٕمقسهىالالالالل السعالالالالا ي  (ٗ)

 ٕٔٔالمعوالد هان سٕٜٜٔ-هٕٔٗٔ
 نة اليالا -تك/ى الد الدالةم ع  الارون ط/مهجوالل الخالا قح ٔٔٔ/ٙخصا ل األدب ل وغدادؼ (٘)
 م ٜٜٚٔ - ال  ٛٔٗٔع  ٗط
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    عمى وزن َفْعمةٍ  ما جاءا  اتاسع

-و الالالاله دشالالالالاء  الالالالساىي صالالالالي جسيالالالال  مالالالالا جالالالالاء ى يالالالالي عوقدُ الالالالِسَ  صالالالالي  الالالالاب )َصِعالالالال َ 
-َصُعالالال َ َلْكَيالالالل اعوصي  اب)-َشالالالْمَهة اعواَلِيَي -َرْحَسل اعواَشالالالِمَي -َ ْ َعالالالُ (ع حه :اَرِحالالالَم 
 .(ٔ)َ ْ َنة ا-َ ْ ُعُ ( ع حه:اَ ُ نَ 

 :قهلي وا جعس  الذاىن من   ا ال شاء ا م السردر من ال ع  ا  ارا ع حه
 (2)أضِسَابٔ غَاز٠ََُٕؿِػَٔٝاتٔ اخلُدُٚدٔ غُعِحَ ايََٓٛاؾٞ     يف غَُاطٔٝطٔ 

اال الالالم مالالالن اإل الالالارة ى الالالي العالالالدو وح الالال  شالالالد د  جالالالاء صالالالي الرالالالحاح :اوالغالالالارة :
 .(ٖ)ع  ؼ شد د ال ج االغارة

 عمى وزن َفَعالةٍ  ما جاءعاشًرا  

الالا مالالن كالال  صعالال  ى الالي وزن اَصُعَ اعوقالالد جالالاء صالالي السعالالا ي   رالالاا  الال ا ال شالالاء قيا  
 اآلتيل:

َ َزالارة ا عاَمُ الَك  -َ َواَلل اعواَ ُزنَ -ما دلع ى ي ى ي حدن  و قوك  حه:اَ ُوَط 
 ل ا .َشَشاى-َقَواَحل اعواَشُش َ -َمةَحل اعواَقُوَك 

 َلَمارة ا .-َ َباصل اعواَلُمنَ -ما دلع ى ي  باصل  حه:اَ ُبفَ 

-َحَيالالالالالالارة اعواَىُبَم -َ َ الالالالالالالل اعواَحُينَ -مالالالالالالا دلع ى الالالالالالي ِسالالالالالالَغٍن  وِكَ الالالالالالٍن  حه:اَ الالالالالالُ لَ  
 َسَخامل ا . -َىَبامل اعواَسُخمَ 

                                                 
 دجرنع . ٖٕٔعوٖٕٓال دشيل الرنع س(ٔ)
 ٖٕالالد هان س (ٕ)
 )ا.و.ر(ٗٚٚ/ٖالقه نػ  (ٖ)
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َسالالةَ ل ا عواَشالالُقَ  -مالالا دلع ى الالي قالالهة  و جالالن ة  و َسالالْعف  و  الالنىل  حه:اَسالالُ  َ 
 َ َساَشل ا .-َسَغاَرة اعواَ ُسَر -َرَزاَ ل اعواَسُغنَ -َقاىل اعواَرُزنَ شَ  -

-َ الالالالالالالَعاَدة اعواَدُ ؤَ -َ َوا ل اعواَ الالالالالالالُعدَ -مالالالالالالالا دلع ى الالالالالالالي رصعالالالالالالالل  وِسالالالالالالالَعٍل  حه:اَ ُوالالالالالالاليَ 
 .(ٔ)آلَمل  ا-َدَ اءة اعواَلُؤمَ 

 :منتين وا جعس  الذاىن   ا ال شاء ى ي  ين قياس

 لي:صي قه َ ْ َعُ ( -من  اب )َصِع َ  
 (2)ٌَِٖ زَأٜتَ عَبٔٝدَا ايصَََٓا١َْٔسَت٢ٓ ُٜكاٍَ ئَُِٔ تَعَسَٓمَ دَِٖسَُٙ  ٜا ذا 

َماَ الالل عوالصعما الالُل مصالالل صالالح الحيها الالات عورجالال  (ٖ)َ الالْصَمُنا -مرالالدر ل  عالال  اَزِمالالَن  الصع
الجالح تِرالي  اإل دالاَن  عوالسناد  الصما ل ىشد الذاىنع العا ل (ٗ)َزِمٌن  ؼ م ج ي

 .(٘)ِو صُجْيِعدونِ ال َ الىشد كِ 
 (6)ايَٓٓدَاَََِٜ٘ا عنَئ فَابِهٞ ََا بيَن     أضَٕد فَُِِٗ أٌُِٖ 

وَ دامل  إذا  ي ما صع  َ َدم اوَ ِدَم ى  َ ْشَدُماع َ ِدَم ى ي الذحء االمردر ل الشعَداَمل  
  (ٚ)َ ِ فَ 

 ع حه قهلي: َ ْ ُعُ ( -ومن  اب )َصَعَ  
 (8)ََِٔ ٬ُٜطُِٔ أِٚ َُٜٓاؾٔٞعَدَا٠ََٚ ّا   فَُٝٛغٔوُ إِٔ َٜسَاىَ يَُ٘ عَدُٚٓ

                                                 
 ٕٚٔعو دشيل الرنع صي كجاب  ي هيي سالٖٖ: ٕٛ/ٗال جاب  (ٔ)
 ٔٙالالد هان س (ٕ)
 )ز.م.ن(ٖ٘ٔ/ٖ٘تاج العنوس  (ٖ)
 )ز.م.ن(ٕٓٛالمخجار الرحاح س (ٗ)
 ٔٙالالد هان س (٘)
 ٕ٘ٔال هان سالد (ٙ)
 )ن.د.م(ٖٙٛٗ/ٙال دان  (ٚ)
 ٛٚالالد هان س (ٛ)
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عوَ َراحلعوَ َوا ل من السرادر الجي ُ ِسَعذ صي  اب َىَداَوةدشاء )َصَعالل(  حه: 
عوجالالاء دشالالاء )َصَعالالالل( مرالالدر ا ل  عالال  ال ةثالالي السصيالالد ى الالي وزن (ٔ) صعالالال ال ةثالالي

 .(ٕ) )صاَىَ (ع حه: )ىادػ َىداَوة (
   عمى وزن ُفْعُملٍ  ما جاء ادى عذر  

دشاء اُصْعَ ٍ ا من  دشيل مرادر ال ةثي عول شي من السرادر  ين الغالوالل عوصالي 
 الال ا  يالالالهل النسالالالي :اوالجالالالي ذكن الالالا السرالالشف مالالالن  وزان مرالالالادر ال ةثالالالح  الالالح 

الا كال الالال  ينة الغالولع وقد جاء  ين ذلك   ز  هَدِداعواالَ َعُ هِتا الاالُ ْعَ ِ اع حه: االد 
 . (ٖ)وِتا ع.....ا حه:االَقَ نُ 

 عالسجعالدػ َ ْ ُعالُ  (-من  الاب )َصَعالَ  وقد ا جعس  الذاىن   ا ال شالاء مالنة واحالدةع
  : حه

 (4)بعإد ٫َٚ نَسِبٔ ضَٝٓدٔ ضُٛدَٕدفًَطتَ، َٚإٕ عًًَٓتَ َْفِطَوَ بايـ٢ُُٓ    بٔرٟٔ 

ا وَ ْيُدوَدة   ا اَد قهَمي َ ُدهُد ماالمردر ل هَددِ الالد    . (٘)صمه  يِّدٌ   ياَدة  وُ ْهَدد 
   عمى وزن َفَعاِليَّة ما جاءثانى عذر  

 ع(ٙ)لااال نالّيالالالال وردت  الالالال و الرالالالاليغل مرالالالالدر ا ل  ةثيعو الالالالي  يالالالالن  الوالالالالل  حالالالاله:
 َ ْ ُعُ ( الةزم منة واحدةع  حه:-وا جعس  الذاىن   ا ال شاء من  اب )َصَع َ 

                                                 
 ٖٕٗ ال دشيل الرنع صي كجاب  ي هيي س (ٔ)
 ٕٚٔ ال دشيل السردر صح الذعن القا  ح س (ٕ)
 ٕ٘ٔ/ٔشنح الذا يل (ٖ)
 ٗ٘الالد هان س (ٗ)
 )س.و.د(ٕ٘ٗٔ/ٖال دان  (٘)
 ٔ٘ٔ/ٔشنح الذا يل  (ٙ)
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 (1)ًَٕل ٠ٕ٤ًََُُِٛ بَاضَاأغَدُٓ َِٔٔ فَِٝ    ع١َْٕٝٔ٬َ َا ايفَادٔعاتُ دَٔٗازّا يف 

 . (ٕ)ل  َىَةِ يع  اَ َن األْمُن َ ْعُ نُ ىَ االلمردر  ةَعاَلِنيَّ 

   ثال  عذر  ما جاء عمى وزن َفَعالن

  حالالالاله: ي ا لسالالالالا  يالالالالي اسالالالالننابع وحنكالالالاللعالا الالالالاليال دالالالالجعس   الالالال ا ال شالالالالاء ا الالالالجعساال  ق
 . (٘)عواالَغَ َيانا(ٗ)االشعَصَوانا (ٖ)االشعَيَصانا

وم الالال   الالال ا الَغَ َيالالالاِن؛ أل الالي زىصىالالالل وتحالالالن ك وم  الالالي الَغَ َيالالالاِن؛ أل الالالي  قالالال  الالالي هيي:ا
ٌرع وم  الالالي الَخَنالالالَنان وال عَسَعالالالان ؛ألن  الالال ا اسالالالنناب وتحالالالنك الَتَقالالال ي ُر   ِدالالالِي وت الالاله 

الالالَخَدان (ٙ)وم الالال  ذلالالالك ال عَمَوالالالان ع والَهَ َقالالالان؛ أل الالالي تحالالالن ُك الَحالالالنِّ وثالالالُؤورُوع (ٚ)عوالرع
 . (ٛ)اناصإ سا  ه  سشصلل الَغَ يَ 

                                                 
 ٖٚالالد هان س (ٔ)
 )ل.ل.ن(ٓ٘/ٕالسحيط صي ال غل  (ٕ)
كالَهَثوالالالالاِن ُسالالالالُعدا  صالالالالح مهالالالالان واحدعوقالالالالد   الالالال  ى الالالالي النالالالالارن السعجالالالالاِد الَهْثالالالالِ  كالالالالالغناب  (ٖ)

 )ن. .ز(ٕٔ٘ٗ/ٙوالعر هرعال دان
الَشالالالْصُو : الَهَثَوالالالاُن عَو الالالَصا النَعالالالاُم َ شالالالُصو َ الالالْصوا  ُولالالالُصّوا  : إذا َ الالالة واْرَتَ الالالَ  عالسحالالاليط صالالالي ال غالالالل (ٗ)
 )ن.ز.و(ٖٜ/ٜ
 ٙ٘ٔ/ٔعوشنح الذا يلٕ٘عؤ٘/ٗوشنح الس ر  عٗٔ/ٗال جاب  (٘)
 )ل.ه.ب(ٕٕٔ/ٔال موان : اتِّياد الشار عالرحاح (ٙ)
 )ص.خ.د(ٕ٘ٙ/ٛالرحدان : شدة الحن عتاج العنوس (ٚ)
 ٗٔ/ٗال جاب (ٛ)
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 ويراا   ا ال شاء من الةزم عوجاء ش وذ ا سيا جي من ال ع  السجعدػ  حاله:
ااعصم ا ال شالالالالاء وقالالالال   يالالالالي الذالالالال وذ مالالالالن جمجالالالالين األولالالالالي  ن صع الالالالي ال  الالالالالُجُي َششَ الْئالالالالالاَششِ 

عواألخنػ   ي ال  دل ى ي حنكل والاسنناب  . (ٔ)مجعدٍّ

-ة مالن  الاب )َصَعالَ  وا جعس  الذاىن دشاء )َصَعةن( ى ي  ين قيالاس مالنة واحالد
 َ ْ ِعُ (  حه:

 (2)ايهَجٔٝبٔ بَنيَ ايسََٓأٍ ٬ََََٕٝ فَتَعاطَِٝتُ دٔٝدََٖا ثُِٓ ََايَتِ  

صالالالسيةن شالالاذ خالالارج ىالالن قيالالاس َصَعالالةنع مرالالدر ل  عالال  امالالال َ سيالال  اع ةنالَسَيالالالال
 . (ٖ) سا تخنج  عض السرادر ىن  ادما

  امالا ى الي اماليةنا عويهالهن و جاز الديناصي  ن  لتي دشاء السردر من ال ع
وى ي  ا ي ؛ألن االسيةنا إ سا  ه  خ  صالح جمالٍل مالا ىادلالٍل ىالن عى ي الكياس 

َوَ ان  (٘)ع و ه ىدو صح جمل السي (ٗ)جمل  خنػع صمه  سشصلل النع

                                                 
 ٙ٘ٔ/ٔعوشنح الذا يلٕ٘/ٗشنح الس ر  (ٔ)
 ٓٔٔالالد هان س (ٕ)
 ٙٓٗ/ٗعو شنح ال جاب ٘ٔ/ٗال جاب  (ٖ)
وعاُا ال ع ال  و اله صةن ُ الناِوُا (ٗ) صالح اأَلمالِن ُمناَو الل  وتالناَوَا اليالهُم َ ؼ راَوَا  عُزالمم  عزالا  والالنع

َ ْرَوُا مالالن َثْع الال  وراَا إليالالي ُ دالالار و َ و َ ْزالالِنُ ي َ ْقَ الالَ  وراَا صالالةن َ ؼ مالالال ِإليالالي  الالّنا  ومشالالي قهلالالي 
 تعالالالالي:                  ل تعالالالالي:وقالالالا ع          

         ر.و.ا(ٜٚٚٔ/ٖع ك   ذلك ا حناع صح اْ جخ اء ع ال دان( 
  ٙٓٗ/ٗشنح ال جاب   (٘)
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 املزيدالجالثى  رمصادأبنًة املبحح الجانى : 

زاد ى الي ثةثالل قالال الراليسنػ:ااى م  ن مالا مرادر  ين ال ةثي ك ما مكيدل ع
 حنع عال  هاد مردرو   ار  الكياس عوذلك   ي  ق  من ال ةثي عوما ق ع صي 

 (ٔ)  ا ي ق ع الجرنع  ييا

َ ا صإما  ن  ههن سحيحال ا ال صالإن كالان سحيحالا  و معالجةي الصسا كان ى ي وزن اَصعع
الالالالااع ومشالالالالي قهلالالالالي تعالالالالالي:  َس َتْيِد د   صسرالالالالدرو ى ياَتْ ِعيالالالالٍ ا  حه:اَقالالالالدع      

        (ٕ)  :اٍلا كيهلي تعالالي ا ى ي وزن اِصعع  عويلتح   ز      

           (ٖ)  عوإن كالالان معالالجة صسرالالدرو كالال لك ل الالن  حالال ع  الالاء الج عيالال
الالي َتْصِ َيالالل ا و الالدر  ويعالالهض ىشمالالا الجالالاء  يرالالين مرالالدرو ى الالي اَتْ ِعَ الالٍلاع  حالاله:ا زكع

يالال  عوإن كالالان ممسالالهز ا صسرالالدرو ى الالي اَتْ ِعيالالٍ اع وى الالي اَتْ ِعَ الالٍلاع مقيئالالي ى الالي ت ع
وإن عا وتش ئالالل  َ  َتْقِصيئ اعوَتْقِصَرالالل عواَ وعَل تش يئ الالصع  حالاله:ا َخنعالالَل َتْخِنيئ الالاع وَتْخِنَئالالل اع واَجالال

النَ  ْ إِ  مَ نَ ْ الال َ ا : حاله اعالٍ َعالالصْ إِ اصكيالاس مرالالدرو ى الي  ا َ َعالالصْ  َ ا الان ى الي    َ َسالالجْ  َ او اعاام 
  ا إذا لم  هن معجال  العالين صالإن كالان معجال  العالين  اعاء  نَ ىْ ي إِ نَ ىْ  َ او اعاال  سَ جْ إِ 

 ي الالذ حنكالالل ىيشالالي إلالالي صالالاء ال  سالالل وحالال صذ وىالالهض ىشمالالا تالالاء الجل يالالا  الوالالا 
الالهَ قْ إِ اواألسالال   اعل  اَمالالقَ إِ  امَ َقالال َ  :ا حالاله صشي الالذ حنكالالل الالالهاو إلالالي اليالالاع وحالال صذ اع اام 

                                                 
عتك/صجحالالالي  حسالالالد مرالالالن ي ى الالالي الالالالد ن عط/ منكالالالص الوحالالالا ٕٚٚ/ٕالجورالالالنة والجالالال كنة  (ٔ)

 م . ٕٜٛٔ -ه ٕٓٗٔع ٔالع سي وإحياء الجناث اإل ةمي ط
 ( من  هرة الشداء .ٗٙٔجصء من اآل ل رقم ) (ٕ)
 ( من  هرة الشولٕٛاآل ل رقم ) (ٖ)
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الالالال َ تَ اعوإن كالالالالان ى الالالالي وزن  (ٔ) الاَمالالالالقَ إِ اوىالالالالهض ىشمالالالالا تالالالالاء الجل يالالالالا صرالالالالار   ا َ عع
الالالالقَ تَ  :ا زالالالالم العالالالالين  حالالالاله ا ُعالالالال َ تَ اصكيالالالاس مرالالالالدرو  الالالال   عَ تَ  مَ  عالالالالعَ تَ او اعة  ُسالالالالقَ تَ   َ سع  اعاس 

وزيالد  لالف ق ال  مخالنو  يُ ثال ال نَ ِدال ولالي  سالصة وسال  كُ  اعوإن كالان صاليام  ن   َ تَ  مَ نع  َ تَ او
  َ َ الالالالالالنَ ا ْ  :ا حالالالالالاله اع َ عَ  ْ جَ اْ الالالالالالم ا  ا َ َعالالالالالالجَ اصْ ا  م ا َ َعالالالالالال َ ا ْ ا الالالالالالان ى الالالالالالي وزن    الالالالالالهاء

صإن كالان ا الج ع  معجال  ع ااناج  خْ جِ ا ْ  جَ نَ خْ جَ ا ْ اوع ااء   َ نِ ي اْس  َ نَ اْس اواعاةق  نَ ا ْ 
العالالين  ي الالذ حنكالالل ىيشالالي إلالالي صالالاء ال  سالالل وحالال صذ وىالالهض ىشمالالا تالالاء الجل يالالا 

لعالين صشي ذ حنكل الهاو إلالي ا عااذ  هَ عْ جِ واألس  ا ْ  اة  اذَ عَ جِ ا ْ  اذَ عَ جَ ا ْ الصوما  حه: 
 . (ٕ) اة  اذَ عَ جِ ا ْ او ح صاء ال  سل وح صذ وىهض ىشما الجاء صرار

 وا جعس  الذاىن جس ل من  دشيل السرادر  ين ال ةثيل ع ي كاآلتي:

                                                 
إذا كان )إصعال( معج  العالين عوجال   يال  حنكالل العالين إلالي ال الاء صجويالي  الا شلع واأللالف  (ٔ)

 عد ا  ا شلع صجح ع األلف اللجياء الدالا شينع ويعالهض ىشمالا دجالاء الجل يالا  حاله اَ َراَد ُ نيالد 
الالالا؛ لُيَعالالال ع  إرادة اع واألسالالال : اا صي  الالالها مالالالن الالالالهاو  ل   ااعواَ َقالالالاَم ُ كالالاليُم ِإَقاَمل اعواألسالالال :اإْقهام  اإْرواد 

السرالالالالدُر كسالالالالا  ىالالالال ع ال عالالالال ع صالالالالاججس   ل الالالالان: األولالالالالي مشي والالالالل ىالالالالن ىالالالالين ال  سالالالاللع وال ا يالالالالل 
زارالالدةعصالخ ي  و الالي هيي  دالالينان األلالالف األخينة؛وى جمسالالا صالالي ذلالالك  ّ مالالا ليدالالذ لسعشيعوأل مالالا 

وذ الال  ال الالناءعو األخ الالر إلالالي  عصالالهزن ال  سالالل ىشالالد سا: اِإَصْعالالٌ اوالصارالالد َ ْوَلالالي  الحالال ع زارالالدة ع
إ الالياط األلالالف األولالالي)ىين ال  سالالل(ع وإ يالالاء األلالالف ال ا يالاللعوى جمسا:  ن األلالالف ال ا يالالل َ ْوَلالالي 
 اإل يالالاء ؛أل مالالا جالالاءت لسعشالاليعو ن األلالالف اأُلوَلالالي ليدالالذ لسعشالاليع والالال ؼ جالالاء لسعشالالي َ ْوَلالالي 

عوشالالالالنح ادالالالالن ىييالالالال  ٛ٘ٗ/ٗءع صالالالالهزن ال  سالالالالل ىشالالالالد سا اِإَصالالالالاٌلا ع شبالالالالن شالالالالنح ال جالالالالاب  اإل يالالالالا
 عط/دار ال  ن ٕٖعؤٖ/ٕعوحاشيل الخزنػ ٜٕٔ/ٖ
عو دشيالل الرالنع ٕٖعؤٖ/ٕعوحاشيل الخزنػ ٖٓٔعؤٜٕعوٕٛٔ/ٖشنح ادن ىيي   (ٕ)

 ٕٕٓعؤٜٕعٕٛٔ
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   مفاعمةما جاء عمى بشاء أواًل  

ا لسالالالا كالالالان ى الالالي وزن )َصاَىالالالَ   ُ َ اِىالالالُ ( عقالالالال - الالاللتي  الالال ا ال شالالالاء مرالالالدرا منالالالند 
ا اُمَ اَى الل ا وجع الها و ما صاَىْ ُذ صال  ي هيي:ا إن السرالدر مشالي الال ؼ ال  ش دالن  دالد 

الالا مالالن األلالالف الجالالح  عالالد  ول حالالنع مشالالي والمالالاء ىالالهض مالالن األلالالف  السالاليم ىهس 
وذلك قهلك جالدجي مقالدالل  وقاىدتالي مياىالدة وشالار جي  (ٔ)الجح ق   مخن حنع

 .(ٕ) مذار ل  ا

اَصاَىالالَ ا   الالة  الالي هيي ى الالي  ن دشالالاء ام اى الاللا ه الالال ػ   الالصم مالالا جالالاء ى الالي وزن 
الالا مالالن األلالالف الجالالي  اعحيا جع الالها االسيماىهس  مالالن األصعالالال عوال  ش دالالن ىشالالي  دالالد 

                                                 
الالا مالالن األلالالف (ٔ) الجالالح  عالالد  ول  صدالالن الدالاليناصي كالالةم  الالي هيي الالال ػ جعالال   يالالي االسالاليم ىهس 

حنع مشي والماء ىهض من األلف الجح ق   مخن حنعاع يهلي: ا نيد   مالم  اللتهن  حالنوع 
صاى  مهّصنة ويصيدون األلف ق   مخن ا ويهدنون  ول السردرع صالإذا كدالنوو ا ي  الذ األلالف 
 الالالاء ال  دالالالار مالالالا ق  مالالالا  يرالالالين  يعالالالاالع وقالالالد  حالالال صهن  الالال و اليالالالاء ل  الالالنة  الالال ا السرالالالدر صالالالح 

هج الهن  ال دالالنةع  ييهلالهن: قجالالاال ومالناءع والالةزم ىشالالد  الي هيي صالالح مرالدر صاى الالذ  ةممالمع وي
الس اى لع وقد  دىهن ال عال وال عال صح مردرو ويالدىهن م اى اللع قالالها: جالدالجي مقالداللع 
وقاىدتالالالالالي مياىالالالالالدةع ولالالالالالم  دالالالالالس  جة الالالالالا وال جية الالالالالاع وال قعالالالالالادا وال قيعادااعشالالالالالنح ال جالالالالالاب 

 اال عالا  شالالا: الفيعالع......عوالبالالا ن  ن السهجالال  عوقالالال:  الالا ن القالالير :ا و سالالٙ٘ٗ/ٗ
ال  سل و  ا ال   صم مشالي مالا ذكالنوو إال إن قيال  دهجالهب « صاء»لما وجهد  لف صح ال ع   عد 

 يالاء األلالالف ال ارشالالل صالالح ال عالال  صالالح السرالالدرع وقالالد  سشالال  ذلالالك ألن السرالالدر ال  قالال   يالالي  ن 
مهسال  مخالن :ا وقالد  جيال  ىالن  حجهؼ ى ي ما احجهػ ى يي ال ع  من الحنوعاعوقال صالي 

ذلالك  الاللن  الالي هيي إ سالالا  راد  ن السالاليم ىالالهض مالالن األلالالف  ؼ: مالالن ق الال  األلالالف ا الالاءا  ال تالالنػ 
  ما تي   صح اسيناباعو اقيجالا صع ي   ا  رك  ن ت الهن الساليم ىهسالا مالن األلالف ى الي 
 الال ا الجلويالال  إذ كالالان الكيالالالاس  يجزالالح  ن  هالالهن السرالالدر ى الالالي اصعالالةلا و مالالا مقيئالالي و ولالالالي 

يماعص يس الكياسع ال تنػ   ي لم   ججك  سيم من السرادر  ين مردراَصاَىَ ا صيط ع شبن ام
 .ٜٖٛٚعوٜٖٚٚ/ٛتسميد اليهاىد 

 ٓٛ/ٗال جاب  (ٕ)
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الالالا مالالالن األلالالالف الجالالالي ق الالال  مخالالالن حنععوذلالالالك   عالالالد  ول حالالالنع مشالالاليعوالماء ىهس 
 .(ٔ)قهلك:اجالدجي مقالدلاعواقاىدتي مياىدةاع واشار جي مذار لا

الا وخالف الديناصي ماذ   إليي  ي هيي عو   ن ى يي قهلي:ا وجع  ها الساليم ىهس 
 الةم  الي هيي صالي  ال ا مخجالّ ع وقالد  من األلف الجح  عد  ول حنع مشالياعصيال:ا

ا من األلف الجح  عد  ول حنع مشيع وذلالك ُ ْ ِ َنع وذلك   ي جع  السيم ىهس  
  ط؛ ألن األلف الجح  عد  ول حنع  ح مهجالهدة صالي اُمَ اَىَ الٍلاع ال تالنػ   الك 

صالالح السرالالدرع و عالالد   لالالف زارالالدةع وتيالالهل: اُمَياَتَ الالٌلاتيهل:اَقاَتْ الالُذا عو عالالد االيالالاعا 
اليالالاع  لالالف زارالالدةع صالالاأللف مهجالالهدة صالالح السرالالدر وال عالال ع ص يالال  ت الالهن السالاليم 

  (ٕ)ىهسا من األلفع واأللف لم ت   ا

ا صي ك  صع  جاء ى ي وزن اَصاَىالَ اع حه:  واىج ن ادن مالك دشاءاالِ َعالا مكيد 
اااَساَرَب ِسَنا  ااعواَقاَتَ  ِقجَ  اعواَخاَسَم ِخَرام   . (ٖ)اال 

الالالالاع حه:اَقاَتَ  ِقيَجاال اعواَ الالالالاَدَ  ِ الالالاليَواق اا  ع ويالالالاللتي مرالالالالدراَصاَىَ اى ياِ يَعاٍلا   ز 
 (ٗ)و ي لغل مشده ل إلي اليسن

 (٘)وزىم ال ناء   ما لغل لوعض دشي الحارث دن كع 

                                                 
 ٜٕٔ دشيل الرنع سال (ٔ)
 ٙ٘ٗعو٘٘ٗ/ٗشنح ال جاب  (ٕ)
 ٖٔٔ/ٖشنح ادن ىيي   (ٖ)
مق الالل  -جار جالالهاد عتك/ى الالد الدالالٜٕٓالمالالةح األلالالهاح صالالي شالالنح مالالناح األرواح ل عيشالالي سالال (ٗ)

 م .ٜ٘ٚٔ-ه ٜٖ٘ٔعلعام  ٕل - ٗالسهرد العناقيل عم 
عتك/حالالالالاتم سالالالالالك ٕٙٔال شبالالالالن قالالالالهل ال الالالالناء صالالالالي : دقالالالالار  الجرالالالالني  الدالالالالن السالالالالؤدب سالالالال (٘)

 الزامن ط/دار الوذارن ل نواىل والشذن   
 مٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔع ٔدمذ  ط-والجهزي    
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كا الذ  اِ يَعالاٍلا مالن السرالادر وإنوذكن النسي  ن مالا جالاء ىال  دشالاء اِصَعالاعو
 (ٔ)قيا ا ل شما مدسهىل ال  ياس ى ي ما جاء مشما

ص شالالاء اِصِعالالاٍلا اقُجِرالالَن  يالالي ى الالي ال دالالنة صالالي  ولالالي دالالدال  مالالن الياءعوا يعالالاٌلا  رادوا 
 ن    جالالالالها  يالالالالي كالالالال  حالالالالنوع اَصَعْ الالالالُذا ص الالالالم ُ ْسِ الالالالْشُمم ؛ل  دالالالالنة الجالالالالي لصمالالالالذ  ولالالالالي 

الالالالا صالالالالي  ول دشاءاُمَ اَىَ الالالاللٍ  اعوزادوا ميس  ا؛لجغينو ىالالالالن  سالالالال ي عوزادوا صرالالالاليعنو ا ا الالالالاء 
ا صي مخنو ل ج نقل دين السردر عوالس عهل ا اء 
(ٕ) 

 ع ي كاآلتي:منات ثةث اُمَ اَىَ ٍلا دشاءوا جعس  ى يد دن األدنص 
 (3)ََِّٜٛا ع٢ً غَرئ ََِٛعٔدٔ ٬َُقاتُٗا ََٓٔٝٓتُُ٘ تَذِسٟٔ يَٛقِٕت، َٚقَؿِسُُٙ  

 .(ٗ)قاَدَ يُ القاُو اع ػ مردر ل  ع  ا َةَقاةالسُ الال
 (5)إذا ُُِٖ يَبٔجُٛا ئًُِا٤ َٚافتَسَطُٛا   ١ٕـبٔـَٛاثََُتَس٣َ يَُٗٔٓ عَصٜٔفّا يف 

 .(ٙ)السغالولمردر ل  ع  اواثوياعوالسهاثول  سعشي  ُسَهاثبةاال
 (7)ايٝكنٔي ط١َـَُدَايََٚأضَُِسَ قَدِ َْؿَبِتُ ئرٟ ضََٓا٤ٕ   َٜس٣َ َٔٓٓٞ 

اَخالالالاَلَطا  سعشالالالي ماَزَجالالالي والِخْ الالالُط مالالالا خالالالاَلَط الذالالالحَء مرالالالدر ل  عالالال   لنَ الَ خَ سُ الالالالال 
 .(ٛ)وجسعي َ ْخةطٌ 

                                                 
    ٙٙٔ/ٔشنح الذا يل  (ٔ)
 دجرنع.ع ٕٙٔالدقار  الجرني  س  (ٕ)
 ٚ٘الد هان سال (ٖ)
 )ل. .ؼ(ٗٚٗ/ٜٖتاج العنوس  (ٗ)
 . ٗٛالالد هان س (٘)
 )س.و.ر( .ٖ٘ٔالالسرواح السشين س (ٙ)
 .ٖٗٔالالد هان س (ٚ)
 )خ.ل.ط(ٜٕٕٔ/ٕال دان  (ٛ)
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 ًيا  ما جاء عمى بشاء ِفَعاٍل  اثان

مالالالالالن  دشيالالالالالل السرالالالالالادر   ن  الالالالال ا ال شالالالالالاء  الالالالالنػ   الالالالالي هيي الالالالالويذ اإلشالالالالالارة إلالالالالالي  ن 
ا  يسا جاء ى ي وزن اَصاَىَ اعو ن ال شاء الكيا ي  دجعس  ك ين   الدسا يل؛إال   ي

َ ا  ه الس اى ل عوينػ ادن مالك  ن دشاء اِصَعالا مكيس صالي اَصاَىالَ ا ل  ع  اَصاىَ 
. 

 ىذنة منة ع ي كاآلتي : اثشجيِصَعاٍلا وا جعس  الذاىن دشاء ا
 (1)املَٛتٔ َُِٔٓ٘ زُبُٛضُ سٔرازَا  فَُٗٔٓ ـإذا َا بَدَا ظًَٓتِ يُ٘ ا٭ُضدُ عُهَٓف

 . (ٕ)ا اآلخنمردر ل  ع  َحاَذَر ع ػ َحِ َر ك ٌّ مشمس ِحَ ارال
 (3)غَرئ َُرَأٍ اإلزَإَٔٚيَكَدِ أذِعَسُ ايطُٓسُٚبَ بٔطٔسِٕف   َٔجٌِٔ غَا٠ٔ 

َن  الالْلَرُن(  سعشالالي َ ِذالالَط عو الاله مرالالدر  الالساىي  يالالن مرالالدر ل  عالال  )مرَ : اإِلران 
ا ى ي ا َ   .(ٗ)اينٍ رِ مكيسعويلتي السردر   ز 
 (5)ايٛٔؾَأٍبٔأضِبَابٔ  ُُُِطٔهُٛ   َِٔٓوَـَٚيَكَدِ َٜػ٢َِٓ بٔ٘ٔ أؾِشابُوَ ايِ

 .(ٙ)س ااالِهَسال مردر ل  ع  او   
ِْ ذُٚ نَس١َٕٜٗٔ َٚ  (7)ْٔكَأٍغَرئ أق٢َِٓ ٫َٚ أؾَوَٓ َٚيَهِٔٔ  َٔسِدَ

                                                 
 ٕٛالد هان سال (ٔ)
 )ح.ذ.ر( ٕٙٔالسعقم اله يط سال (ٕ)
 ٜٓٔالد هان سال (ٖ)
 ) .ر.ن( ٙٙ/ٔال دان  (ٗ)
 ٘ٔٔالد هان سال (٘)
 )و.ص.ل( ٖٔٗالالسرواح السشين س (ٙ)
 ٜٓٔالد هان سال (ٚ)
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عوالشَِّيال  ه  نىل َ ْي  اليهارمع وصنس ِمْشَي  َ ؼ  (ٔ)مردر ل  ع  اَ اَقَ ا الشَِّيال 
 .(ٕ)ذو َ َي  وذو ِ يال

ّٕ ُِٖ ايكَُِّٛ يف ا٭ْأٟ ٚيَف ايبُعُدٔ نٔفَا٤ُِٕع ٫ أِٚ ٫تَِٛىَ بٔذَ  (3)يَُ٘  قَِٛ

ا  الهاصي  الِ َ اء مردر َكاَصَلُو  ػ:قاد ي وسالار  بيالن ا لاليع وقهلمم:االحسالد هلل حسالد 
 .(ٗ) عسي وُيَ اِصُئ  عسيا  ػ  ةقي مصيد  عسي

 (5)سََٛاْٞفإُِِْٓٗ  أُضِْد يَد٣َ أغِبَائٗٔٔٓ  ايكٓٔسَابُأَٓا إذَا نَإَ 

َناب مردر ل  عال  اَسالاَرَبا   ػ: سالنب كال  مشمسالا اآلخالن و الوالي و الاراو  الزِّ
صالالح الزنبعوسالالارب صالالةن صالالح مالالالي اتالالالعَقَن لالالي  يالالي  و اتالالالعَقَن  يالالي ى الالي  ن لالالي 

 .(ٚ)عوالسعشي األول  ه السناد ىشد الذاىن (ٙ)حرل معيشل من ر حي
 (8)ا٭ُضِدٔ ٫ ٢َُُِٜٓ يَٗا بٔفَسٜٔظََٔؿَائٕت   نَ احلٔفَاظٔ يف أُضِس٠َٕ ََِّٜٛ

  - (ٜ)ُسحاماُة ى ي الالُحَنم ومشُعما من العدوّ الالِحَ اظ الالُسحاصبل ى ي الَعْمد وال
 (10)بكَا٥سٟٔ   ٫َٚ َِٛتُ ََٔ قد َاتَ قبًٞ مبُدًِٔدٟٔ خ٬ٔف٢ٔفُا عَٝؼُ ََٔ َٜسِدٛ 

                                                 
 )ن. .ل( ٖٔٗ/ٙالسحهم  (ٔ)
 )ن. .ل( ٜٕ٘ٗ/ٙال دان  (ٕ)
 ٜ٘الد هان سال (ٖ)
 ٖٕٙٔالال  يات س (ٗ)
 ٖٔٔالد هان سال (٘)
 )ض.ر.ب( ٖٙ٘الالسعقم اله يط س (ٙ)
 ٖٔٔالد هان سال (ٚ)
 ٔٚالد هان سال (ٛ)
 )ح.ع.ظ( ٜٕٜ/ٕال دان  (ٜ)
 ٚ٘عوٙ٘لد هان سالا (ٓٔ)
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عومشالي قهلالي  (ٕ)نعو اله مالناد الذالاى (ٔ)الِخةع ع يال جاء خةصالي  ػ جالاء  عالدو
 قهلي تعالي:                   (ٖ) . 

ٌٕ بَعدَ   (4)عَكُٛضُ ايعٔسَاىٔؾًَٔٝتُِِ بًَِٕٔٝح ََا ُٜسَاُّ عَسُُٜٔٓ٘  أبٞ أغِبُ

 .(٘)الِعَناك معشاو : الِيجالع و ىاَرَ ي ِىنا  ا  ػ: قاَتَ ي 
 (6)أئبنَٕي تُسٜٔدُ أِّ ئد٫ٍَٔ   ٞ شَٜٔايتًِٔوَ عٔسِضٔٞ تَسُُّٚ قٔدَِّا 

الصيال مردر ل  عال  َزاَ الَ   سعشالي َصاَرَقالُيع واْ الَصاَل ىشاليع والَحِ يالُ  الالالُسَصا ُ   ػ:   
  - (ٚ)اأَلْصعالِ  صاِرُقهُ م صي الالُسواِ ُنع وُيياُل :َخاِلُنها الشعاَس عوَزاِ ُ هُ م ع  ػ

 (8)ٌُ    إِٔ تَعِطٔفٞ ؾُدٚزَ اجلَُٔأٍف٬ أَسِفٔ ايفٔسَامَإِٕٔ َٜهُِٔ طٔبُٓؤ 

صارَ  ع سعشي  ال َ ْنِج   عدمردر ل  ع  َنا  ال ِ الال
(ٜ). 

 (10)فإُِِْٓٗ    قَدِ َٜدِكٔبَُٕٛ عََٛايَٞ املُسٓإٔ ايطٔٓعَإُ أَٓا إذا نَإَ

                                                 
 )خ.ل.ع( ٕٔ٘الالسعقم اله يط س (ٔ)
 ٚ٘عوٙ٘الد هان سال (ٕ)
 ( من  هرة اإل ناءٙٚجصء من اآل ل رقم ) (ٖ)
 ٕٛالد هان  (ٗ)
 )ل.ر.ك( ٕٓٚ/ٕٚتاج العنوس  (٘)
 ٙٓٔالد هان  (ٙ)
 .ل(ال)ز.  ٘٘ٔ/ٜٕتاج العنوس  (ٚ)
 ٙٓٔ الالد هان س (ٛ)
 ٖٛٗ/ٗالسخرة  (ٜ)
 ٖٔٔالد هان  (ٓٔ)
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الالالال الالا (ٔ)اِلعا  الالا-مرالالدر ل  عالال  الالالاَىن  َعانالنِّ وَتَنالالاَىن الَيالالْهُم ِلَعا الالا  عومشالالي   ز 
 .  (ٕ)عشعا ا و لععشها وك   شحٍء من  حه ذلك مسا َ ْذَجِنك  يي ال اِىةنولِ 

 ا  ما جاء عمى بشاء ِإْفَعاٍل  اثاثال

الالا ِلالال َم كالالان ى الالي وزن )َ ْصَعالالَ (ع ال الالويذ اإلشالالارة إلالالي  ن دشالالاء )ِإْصَعالالاٍل(  الاللتي قيا  
اع وا َْىَني ِإىْ  ااع واَ ْجَسَ  ِإْجَساال  اع   ا إذا لم  هن معجال   حه: اَ ْ َنَم ِإْ َنام  َناء 

العين صإن كان معج  العين  ي ذ حنكل ىيشي إلي صاء ال  سل وحال صذ وىالهض 
الالالااع صشي الالالذ حنكالالالل  ىشمالالا تالالالاء الجل يالالالا  الوالالا  حالالاله:ا َ َقالالالاَم ِإَقاَمالالالل اع واألسالال  اِإْقَهام 

 . (ٖ) الهاو إلي الياع وح صذ وىهض ىشما تاء الجل يا صرار اِإَقاَملا

 دشاء )اإِلْصَعاِل( تد  منات  ي كاآلتي : وا جعس  الذاىن
 (4)ايعَبٝطٔ َْػٔٝحُ إِْٔصافٔ دَفُْٛع ٭طِسَافٔ ا٭َْأٌَٔ ثَس٠َْ  هلَا بَعِدَ

:َذَ الَ  ماس الا مردر ل  ع  )َ  َصَع(  سعشي ذ   ع يال :ا  صصذ ال ئنُ  :اإل صاع
 .(٘)اا الُتْشِصُع إْ َصاص

 (6)ََِٔٓٗا ََِٛعٔدُاإلَِطَا٤ُ َٚايؿٓبِحُ َٚ   إٕٓ احلََٛادٔخَ قَدِ َٜذ٧ بَٗا ايػَدُ 

 . (ٚ)مردر ل  ع  َ ْمَديعو ه خةع الرواح :اإلمداء

                                                 
 )ط.ل.ن(ٕٙٚٙ/ٗال دان  (ٔ)
 ٖ٘/ٕالسخرة  (ٕ)
 . ٜٕٔ/ٖعوشنح ادن ىيي  ٛ٘ٗ/ٗشنح ال جاب   (ٖ)
 ٕٖالد هان  (ٗ)
 )ن.ز.ع(٘ٙ/ٜالسحيط صي ال غل  (٘)
 ٕٗالد هان  (ٙ)
 (ال)م.س.  ٜٕٙالالسرواح السشين س (ٚ)
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 (1)إِْذادٔ أبًِٔؼِ أبا نَسٕٔب عَٓٓٞ َٚأُضِسَتَُ٘  ق٫َِّٛ ضََٝرَٖبُ غَِٛزّا بَعدَ

ا (ٕ)مرالالدر ل  عالال  َ ْ َقالالَد  سعشالالي ارت الال  :َقادالاإل الال  صالالي كالالةم العالالنب  (ٖ)؛ألن  قالالد 
اع و الاَر إذا  تالي مع شا ا السهس  السنت   عوييال: قد   قالد النجال  إذا  تالي  قالد 

ا الالار اليالالهم و  الالاروا إذا ا حالالدروا  حالاله الغالالهرع والعالالنب تيالالهل:  عوييالالال: (ٗ)الَغالالْهرَ 
اع والغالالهر:  مالالا  درؼ   الالار صالالةن  م   قالالد  ػ مالالا  درػ  تالالي الغالالهر  م  تالالي  قالالد 

ذالالال ع و الالاله مالالالشخ ض ىالالالن  رض َ الالالْهر األردن  الذالالالام دالالالين ال يالالالذ السيالالالّدس ودم
دمذالال  و رض ال يالالذ السيالالدس؛ ولالال لك  الالسح الَغالالْهرع لهلالالي مدالالينة ثةثالالل   الالامع 
وىنسالالي  حالاله  الالهمع  يالالي  مالالن األردنع و الالةد وقالالنػ ك يالالنةع وى الالي لنصالالي ل نيالالل 

 . (٘)و حينتما ومشما ملخ  ميا ماع و شمن  ةدو ديدان  عد ل نيل
 (6)أَٟٓ دُزُٚعٔ اإلقِفازٔ تِ ََٔٔئَُٔٔ ايدٜٓازُ بٔؿَاس١َٕ فَشَسُٚعٔ   دَزَضَ

                                                 
 ٛٗالد هان  (ٔ)
 )ن.ج.د(ٖٚٗٗ/ٙال دان  (ٕ)
د  قالالد ذات ىالالن  مالن  احيالالل الحقالالاز كسالالا تالالدور وكال  مالالا ارت الال  ىالالن تمامالل صمالاله  قدعوحالال (ٖ)

ذات ىالالن  مالالن القوالالال إلالالي تمامالالل صمالاله حقالالاز  مالالا إلالالي جوالالال السد شالاللع ومالالا وراءالقوالالال مع
وتمامل  ا إلي الوحن صمه الغهرع والغهر  يع صإذا ا ينعذ القوال من  حه تمامل صسا وراء 

ذات   : مالالا  الالال مالالنواحالالدع وييالالال إن  قالالدا ك مالالا مالالن ىسالال  اليسامالاللع وقالالال ىسالالارة دالالن ىييالال
ع ٕٕٙ/٘عقم ال  دان لياقهت الحسالهػ  ينعي العنا  ع شبن م ىن  مكوة صمه  قد إلي  ن

 م ٜٜ٘ٔع  ٕدينوت ط -ط/ دار سادر
عتالك/ حالاتم سالالك الزالامن ٛٔٔ/ٕالصا ن صح معا ح ك سات الشاس ألدي  هن األ والارػ  (ٗ)

 مٕٜٜٔ- ال  ٕٔٗٔ ع ٔدينوت ط -مؤ دل الن الل ط/
   ٕٚٔ/ٗال  دان  معقم  (٘)
 ٚٙالد هان  (ٙ)
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مرالالدر ل  عالال  اَ ْقَ َناعو ْقَ الالَن النجالالُ  اإْقَ الالار اا سالالار إلالالي الَيْ ِنعواالَيْ الالُنا  :ارالَ الالالاإِلقْ  
اُر خ ذ  . (ٔ)الخةءعواَ ْقَ َنِتا الدع

ٍُٕٜهًَٔٓفُ ايعٍََِٛ َٓٗا نٌَُٓ َْاد١َٕٝٔ    بَعدَ اهلَذٔرئ   (2)ًََِٜٚتَبٔطُ بإزِقا

اإل الالالنال ع وَ ْرَقَ الالالذ الدا الالالُل والشاقالالالُل ِإرقالالالاال  َ  الالالنىذ وَ ْرَقالالال  اليالالالهُم ِإلالالالي  :ْرَقالالالالاإل 
عوالسعشي  (ٖ)الحنب ِإْرقاال  َ  نىها عواإِلْرَقال  سعشي الين ع َ ْرَق  الالَس ازَة َقَنعما

 .(ٗ)السناد ىشد الذاىن  ه اإل نال
 (5)إغِعَأٍتُ هلا ْازّا بَٖرا َٚزُبَٓتَ سَسِٕب قد ضََُِٛتُ هلَا  سَت٢ غَبَبِ

الالعي ل: مرالالدر ل  عالال   اإلْشالالَعال   شالالع ُذ الشعالالار  شالالع ما إشالالعاال ع ِإذا  لم جمالالاع والذع
 .(ٙ)الّشدي لع َوِ ح العِجح تدّسي ال جي ل

ٌٕ  سَسٔمٔ ايبََٛازٔمٔ دَا٥ِٔٔ   (7)اإلزِشَأّسَت٢ أذَعَِٔ بٔ٘ٔ َٚنٌُُٓ َُذًَِذٔ

 سعشي اشَجدع سهتي عومشي  ْرَزَم النىُد ِإْرزام ا: اشَجدع  مردر ل  ع  َ رزمَ  :اإِلْرَزام
الالالِد دع مالالاللخهذ مالالالن إرزام الشاقالالالل الالالا  سعشالالالي الَرالالالْهت َ ْيالالالن الذع  سالالالهُتي عويالالاللتي   ز 

                                                 
 )  . ع.ر(ٕٗٙ الالسرواح السشين س (ٔ)
 ٕٓٔعوٙٛالد هان  (ٕ)
 )ر. .ل(ٛٓٚٔ/ٖال دان  (ٖ)
 ٕٓٔعوٙٛالد هان  (ٗ)
 ٕٓٔالد هان  (٘)
 )ش.ل.ل(ٓٚٛ/ٕجسمنة ال غل  (ٙ)
 ٕٔٔالد هان  (ٚ)
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عوالسعشالي السالناد ىشالد الذالاىن  (ٔ) رَزمالِذ  الشعاقالُل  ػ: َحشعالْذ ى الي َوَلالِد ا ع يالال:
 . (ٕ) ه السعشي األول عو ه شدة الرهت

 (3)ََِٔٓٗا  َٚفَعٓتِ يف املَكَاي١َٔ بَعِدَ ينٔئ اإلعِسَاضٔآ١ََٜ  تُسٜٔين

عوَوالعُو َ ْمَنو - َْىَنَض  : مردر ل  ع  :ااإِلْىَناض اا  سعشي: َسدع   (ٗ)ِإْىَناس 
 (5)ٌٔ     أبٔٝ٘ٔ إذ٫ّ٫ِ َٚسََِٝٓاـَٜا ذَا املُدَٛٔٓفَٓا بٔكَتِ

ا  سعشي   اناإِلْذالل  (ٙ):مردر ل  ع اَ َذلع

   ْفعيلٍ اا  ما جاء عمى بشاء تَ اراباع

    الحد ا ىن دشاءاالجعْ ِعي ا من  دشيل السرادرعو ن الكياس  يي  ن  رالاا 
الالالالالالاعومشي قهلالالالالالالي  َس َتْيِد د  اع حه: َقالالالالالالدع الالالالالالَ ا إن كالالالالالالان سالالالالالالحيح   مسالالالالالالا ى الالالالالالي وزن اَصعع

 تعالي:              (ٚ)  ل الن عوإن كان معجة صسردرو كال لك
  حالالال ع  الالالاء الج عيالالال  ويعالالالهض ىشمالالالا الجالالالاء  يرالالالين مرالالالدرو ى الالالي ت ع الالالل  حالالاله:

ا ى ي َتْ ِنَمٍل؛ أل ي لم  ح ع صيما شئ من األسهلْصِ َيل ا الَز عي تَ ا قيا  
(ٛ) . 

 وا جعس  الذاىن دشاء االجعْ ِعيِ ا من  دشيل السرادر ثسا ي منات ع ي كاآلتي:

                                                 
 )ر.ز.م( ٜٕٗعوٕٛٗ/ٕٖتاج العنوس  (ٔ)
 ٕٔٔالد هان  (ٕ)
 ٖٖٔالد هان  (ٖ)
 )ل.ر.ض(ٜٓٗ/ٛٔتاج العنوس  (ٗ)
 ٖٙٔالد هان  (٘)
 )ذ.ل.ل(ٖٔعؤٕ/ٜٕتاج العنوس  (ٙ)
 ( من  هرة الشداء .ٗٙٔجصء من اآل ل رقم ) (ٚ)
 ٕٛٔ/ٖعوشنح ادن ىيي  ٘ٙٔعوٗٙٔ/ٔشنح الذا يل ل نسي  (ٛ)
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 (1)طٍُُٛ احلََٝا٠ٔ يَُ٘ تَعِرٜٔبُ   تَهِرٜٕٔب َٚاملَس٤ُِ ََا عَاؽَ يف

 . (ٕ)مردر قيا ي ل  ع  اَ  عَبا ْ ِ   الالج
 (3)ايتًَِٓبٔٝبُدِٖٓسُ  ٫َٚ َِٜٓفَعُ ـ٫ َٜعٔغُ ايٓٓاعُ ََِٔ يَِ َٜعٔغٔ اي

مرالالالدر ل  عالالال  ال عالالَ ا  سعشالالالي ِإذا َجَسالالال  ِثياَ الالالُي الجالالي ى يالالالي ِىْشالالالَد َ ْحالالالِنِو  :ْ ِ ي الالجالال 
ُد والجعْ الالالِهْيُك الالجالالال عو(ٗ)ل ثالالالّم َجالالالنعُو وَقَوَزالالالُي ِإليالالاليعوسالالالدِرو صالالالي الُخُرالالالهمَ  ْ ِ ي  الجعالالالَند 

 (ٙ)عو  ا  ه السعشي السناد لدػ الذاىن (٘) ال عْهبِ 
 تًَِػٔٝبُبٔايًٖ٘ٔ ُٜدِزَىُ نٌُٗ خَِٕٝس     ٚايِكٍَُِٛ ف٢ٔ بَعِكٔ٘ٔ 

 هلالي تعالالي:عومشالي ق(ٛ)مردر ل  ع  اَلغعالَ ا  سعشالي  َْ َيالا (ٚ)التَّْمِغيب       

         (ٜ) . 
 (10)تَعِرٜٔبَُٚاملَس٤ُِ ََا عَاؽَ يف تَهِرٜٕٔب   طٍُُٛ احلََٝا٠ٔ يَُ٘ 

 .(ٔٔ) : مردر قيا ي ل  ع  َى عبَ جعالْعِ   الال 
 (12)َِٜٓػَلٓ عَِٔ َٚدِٗٔٗا ايطٓبٔٝبُ   تَكِبٔرّيا َُكَبَْٓس خًَِكَُٗا 

                                                 
 ٘ٔالد هان  (ٔ)
 ٖ٘/ٕالجرنيك  (ٕ)
 ٗٔالد هان  (ٖ)
 )ل.ب.ب( ٜٔٔ/ٗتاج العنوس  (ٗ)
 )ل.ب.ب( ٖٔٔ/ٓٔالسحيط  (٘)
 ٗٔالد هان  (ٙ)
 ٘ٔالد هان  (ٚ)
 )ل.ا.ب(ٕٕٓ/ٗالجاج  (ٛ)
 ( من  هرة ) (ٖٛجصء من اآل ل رقم) (ٜ)
 ٕٚعو٘ٔالد هان  (ٓٔ)
 ٗ٘/ ٗشنح الس ر   (ٔٔ)
 ٚٔالد هان  (ٕٔ)
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َسالال عن  سعشالي جسال  عومشالالي َسال عْنُت ال جال  َتْزالالِ ين ا  ػ ْزِ ين مرالدر ل  عال  الجعالالال
الالْ ن  سعشالالي الَعْدوعومشالالي َسالالَ َن الَ الالَنُس  ِإذا َىالالَدا ع و َجَسالالَ   :جسعجمالالا عويالاللتي الزع

 .(ٕ)عوالسعشي ال ا ي  ه مناد الذاىن(ٔ)َقَهاِرَسُي وَوَث َ 
ٌٕبٔتَبِشََٜاف١َٕ بٔكُتُٛدٔ ايسَٓسٌِٔ َْاد١َٕٝٔ  تَفِسٟٔ اهلَذٔريَ   (3)َٚإزِقَأٍ ػٝ

ِد : الجعْوِغي   .(ٗ)سنب من  ين اإْلِ
 (5)ايػََُٓأٍ تَأٜٚٔبُكَطِسُ   ََػَِٓاُٙ َٚـَٔجٌَِ ضَشِلٔ ايبُسِدٔ عَف٢ٓ بَعِدَىَ اي

َب عوالجعلوي  صي كةم العنب َ يُن الشماِر ك ِّالي ِإلالي  :لِوي الجع الال  مردر ل  ع   وع
  - (ٛ)عو ه السعشي السناد ىشد الذاىن (ٚ)نجهللوي   سعشي الالجّ العوال (ٙ)ال ي 

ٕٕ، أِٚ ؾَٔٝاحُ       َُشَسَٕٓم، أِٚ ؾَِٛتُ َٖاََِ٘ تَطِسٜٔبُ  (9)عَا

الالَ  سالالهتي وزيعَشالالُي صالالي  شارالاليع  يالالال : ْنِني الجعالالالال مرالالدر ل  عالال  َلالالنعَب  سعشالالي َرجع
  .(ٓٔ)لنعَب صةٌن صي  شاري َتْنِنيو ا

                                                 
 )ض.ب.ر(ٖٚٚعوٖٙٚ/ٕٔتاج العنوس  (ٔ)
 ٚٔالد هان  (ٕ)
 ٕٓٔالد هان  (ٖ)
 ل()ب.ا.ٜٖٙ/ٔالقسمنة  (ٗ)
 ٘ٔٔالد هان  (٘)
 ) .و.ب(ٚٙٔ/ٔال دان  (ٙ)
 ) .و.ب( ٕٓ الالسرواح السشين س (ٚ)
 ٘ٔٔالد هان  (ٛ)
 ٕ٘ٔالد هان  (ٜ)
 )ط.ر.ب( ٜٕٗٙ/ٗال دان  (ٓٔ)
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   َعالٍ فْ تَ ا  ما جاء عمى بشاء اخامد
إذا قرالالالالدت السوالغالالالالل صالالالالح مرالالالالدر الِ ْعالالالالِ  ال ةثالالالالح دشيجالالالالي ى الالالالي االجعْ َعالالالالاِلا م الالالال  

 (ٔ)الجعْمَ ار صح الَمْ ِر ال  ينع والجعْ َعاِبع والجعْنداِد 
 الال ا  الالاب مالالا ت  الالن  يالالي السرالالدر مالالن َصَعْ الالُذ صج حالال   وصالالي  الال ا  يالالهل  الالي هيي :ا

ْ الالُذ حالالين ك الالنت الِ ْعالالَ ع الصوارالالد وت شيالالي دشالالاء مخالالن كسالالا   الالك ق الالذ صالالح َصعَ  ْ الالُذ َصعع
ْ ِ : الجعْرالَ اُ ع  وذلك قهلك صح الَمْ ِر الجعْمَ ارع وصح ال عَعِ : الجعْ َعاُبع وصح الرع
وصح النعدِّ الجعْندادع وصح الَقَهالن: الجعْقهاُلع والجعْيَجاُلع والجعْدَياُرع وليس شاليء مالن 

ْ ُذ ول ن لسا  ردت ا لج  ين دشيذ السرالدر ى الي  ال ا كسالا دشيالذ   ا مردر َصعع
ْ ُذا  (ٕ)َصَعْ ُذ ى ي َصعع

صدالالالالي هيي  قع )الجعْ َعالالالالاَل( ت  يالالالالن ا ل سرالالالالدر الالالالال ؼ  الالالاله ل  عالالالال  ال ةثحع يرالالالالين 
 .(ٖ)الجعْمَ اُر  سشصلل قهلك: الجعَم  ُر ال  ينع والجعْ َعاُب  سشصلل قهلك ال عع  ال  ين

 ن )الجعْ َعالاَل( صالنل ىالن )الج عيال ( الال ؼ   يالد  ديشسا ذ   ال الناءع وال هصيالهن إلالي
 (ٗ)الج  ينع ق  ذ  اسو  ل  اع صلس  الجعْ َناِر: الجعْ ِنينُ 

قالالالالال ال الالالالناء: اومالالالالن ذلالالالالك  ن  رالالالالنع االجعْ ِعيالالالالُ ا إلالالالالي االجعْ َعالالالالاِلا صجسالالالالدو كيهلالالالالك: 
 (٘)الجعْيَزاُءع والجعْنماُءع والجعْسَذاُء ..... ا

 . (ٙ)ي أل ي  يال الجعْ َعاُب وال ُ َياُل: الجع ِعي ُ واليهل ما قالي  ي هي
                                                 

 ٚٙٔ/ٔشنح الذا يل  (ٔ)
 ٗٛعوٖٛ/ٗال جاب  (ٕ)
 ٓٙٗ/ ٗشنح ال جاب   (ٖ)
 ٕالن الالالالالالالل عطعتالالالالالالك/ ماجالالالالالالد الالالالالالال   ي عط/مؤ دالالالالالالل ٚالسيرالالالالالالهر والسسالالالالالالدود ل  الالالالالالناء سالالالالالالال (ٗ)
 ٓٙٗ/ ٗم عوشنح ال جاب  ٜٛٛٔ-هٛٓٗٔع
 ٚالسيرهر والسسدود  سال (٘)
 ٚٙٔ/ٔعوشنح الذا يل ٓٙٗ/ٗشنح ال جاب  (ٙ)
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 وا جعس  الذاىن   ا ال شاء خسس منات  ي كاآلتي:
 (1)ايتَِٓٓكأٍَٚيَكَدِ أقِدُُّ اخلُٝظَ ع٢ً اجلسِدا٤      ذاتٔ اجلٔسَا٤ َٚ

َة ع َو ُمشاَقَ الالُل  اَقالالَ  ُمشاَقَ الالل عَوِ ياال  : ِإذا  اتعَيالالي صالالح َىالالْدِوِو الِحَقالالارَ  :مرالالدرالجعْشَيال
 .(ٕ)الَ َنِس َ ْن َ َزَ  َ َدُوع َوِرْجَ ُي َىَ ي َ ْيِن َحَقٍن ِلُحْدِن َ ْيِ يِ 

 (3)ك٬ٍِٔأبَعِدَ بَين ع٢َُِّ َٚزَٖطٞ َٚإخَِٛتٞ  أُزَدٓٞ يََٝإَ ايعَٝؼٔ ق٬ُّ بٔتَ

ةل مردر ل  ع  اَس عَ اع ػ الجعْزةل  .(ٗ)تريين اإِل دان ِإلي الزع
 (5)ايتٓأََأٍتِسُنٞ ََطَٓ سادٔبَِٝؤ َٚعٔٝػٞ  ََعََٓا بٔايسٓدَا٤ َٚفَا

اأَلَمالالالُ  : َتهق الالالُ  ُحُرالالالهِل الذالالالحءعو   ُن مالالالا ُ دالالالَجْعَسُ   يسالالالا ُ دالالالَجوَعُد  عولَمالالجعالالالالال 
حرهُليع صَسن َىَصم ىَ ي َ َ ٍن إلي َدَ ٍد َ ِعيٍد  يهل: ّمْ ُذعوال  يالهل : َلِسْعالُذعإالع 

 .(ٙ)شماع صإّن النعَس  ليس إالع صح الَيِني إن َقُنب مِ 
 (7)تَُِطَاضَا َا ايطٓٛدُ َٚايبٔٝضُ َٚا٭مسا٤ُ َٚاسد٠َْ  ٫ َٜطِتَطٝعُ هلُٔٓ ايٓٓاعُ

الْحِء وِإن لالم : جعالْسَداسالال  عو الالَسس  كالال عْسِسع ول الن الالالَسس  ُ َيالال ِلَنَ الِ  الذع الالَسس 
ِل ال عْسسِ ُ هَجْد ع وال عْسُس ُ َياُل  ي  (ٛ)سا  ههُن معي ِإْدَراٌك  حا ع

 (9)ايف٠٬َٔ فَكًَِؿٔٞ    بُٔا قَد طَبَاىٔ زٔع١َِْٝ َٚخُفُٛضُ تَذَِٛابُدََْا َِٔٓؤ 

                                                 
 ٓٔٔالد هان  (ٔ)
 )ن. .ل(ٕٗ/ٖٔتاج العنوس  (ٕ)
 ٖٔٔالد هان  (ٖ)
 )ض.ل.ل( ٖٕٓٙ/ٗال دان  (ٗ)
 ٚٓٔالد هان  (٘)
 ) .م.ل(ٕٙ/ٕٛتاج العنوس  (ٙ)
 ٕٚالد هان  (ٚ)
 )م.س.س(٘ٓ٘/ٙٔتاج العنوس  (ٛ)
 ٓٛالد هان  (ٜ)
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ا َوُيَيالال الين  عومشالي قنال  اأْلَْرض وال الةة والالوةد قنعَمالا  الين   :َهاب معشاوالقْ الجع الال
 . (ٔ)اْ َجَذن ِصيَما  اْلِوَةدَ  َخَ نُ الجاب الْ 

   ا  ما جاء عمى بشاء َتَفاُعلٍ اسادس
َتَيالالالاُتة   -َ َجَ اَىالالالُ ( ع حالالاله:ا َتَياَتالالالَ   - الالاللتي  الالال ا ال شالالالاء مرالالالدر ا ل  عالالال  )َتَ اَىالالالَ  

 (ٕ)َتَغاُصة ا -اعواَتَغاَصَ  
وَ ما َما َحَ اُو اْدن الّدهيذ من َقْهلمم:ا َت اَوَت األمُن َت اَوت الا وَتَ اِوتالا صذالاذٌّ ؛أل الي  

 . (ٖ)َس ِصي السرادر اَت اَىٌ اع َواَل اَت اِىٌ اَليْ 
إال إذا كالالان معجالال  الالالةم  اليالالاء عصإ الالي  قالال  إدالالدال الزالالسل كدالالنة لسشا الالول اليالالاء 

 . (ٗ)ااالَتَداِ ي -َتَداَ ي  عد ا كسا صي :ا
 وا جعس  الذاىن   ا ال شاء من  دشيل السرادر منتين  سا:

 (5)ايطَٓسِدٔ ايد٫ٓٔفٔ ت٬َسَُِطٔذَِٔ نًََِٕٛٔ املَا٤ أضَِٛدُ ذُٚ قُػُٕٛز  ُْ

  . (ٙ)معشاو الجداخ  ومشي َتةُحُم الشاس: تداُخُ مم  عزمم صح  عض مةحُ الالج
 (7)أ٢ْٓ َٚقَدِ زَاعَوَ املَػٔٝبُ    ايتٓؿَابٔٞ تَؿِبُٛ فَأ٢ْٓ يَوَ

                                                 
 )ج.ا.ب( ٗٗٔالالسعقم اله يط س (ٔ)
 ٕٕٓعؤٜٕالعو دشيل الرنع س٘٘/ٗعوشنح الس ر  ٔٛ/ٗال جاب  (ٕ)
 ٖٗٔعوٜ٘/ٗالسخرة  (ٖ)
 دجرنع ٛٛ/ٗشنح األشسه ي  (ٗ)
 ٛٚالد هان  (٘)
 )ل.ح.م( ٖٕٛ/٘ميا يس ال غل (ٙ)
 ٕٔالد هان  (ٚ)
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ْ َهُة :َجْم ُل الُ ُجهعةع وال عْمُه مالن ا :اديالَر الجع الال ْ ُه والرع  ع(ٔ)لَغَصلعومشالي الجعرالاديالرع
وجاء   ا ال شاء دم و الرالهرة ؛أل الي الالةم  اليالاء ؛لال ا صإ الي  قال  إدالدال الزالسل 

 .(ٕ)ااالَتَداِ ي - دنة لسشا ول الياء  عد ا كسا صي :اَتَداَ ي 
   ا  ما جاء عمى بشاء َتَفعُّلٍ اسابع

الالَ  ال الاللتي  الالال ا ال شالالاء قيا الالال الالال-ا مسالالالا كالالان ى الالالي وزن اَتَ عع  -ُ ا ع حه:اتالالالاَلَقسعَ  َ َجَ عع
اعواَتَع عَم  ااعواتَ -تاَلَقس ة  َم ال َ الَتَع  س   . (ٖ)ااالَتَ ن م-نع

صالالالإذا كالالالان معجالالال  الالالالةم  اليالالالاء عصإ الالالي  قالالال  إدالالالدال الزالالالسل كدالالالنة لسشا الالالول اليالالالاء 
 (٘)ااالَتَدْ ِيي -(ٗ)اعواَتَدْ َييالَتَدلِّي - عد ا كسا صي :اَتَدلعي 

 ثسا ي منات  ي :وا جعس  الذاىن   ا ال شاء 
ٟٕ بَعٕٔٝد َٚاخت٬ٕٔف َٚأغػأٍ     تَفَسُٕٓمأ٫ تَكٔفَإٔ ايََِّٝٛ قَبٌَِ   (6)ََْٚأ

 . (ٚ):مردر ل  ع  اَتَ نعَ ا عو ه سد الجقس الجعَ ن   
 (8)إيٖا ايطٖذٖٔٝاتُ ٚايكًُُٛبُ    ِٕـتَعًَبٗ عَِٔ ـ٫ َِٜٓفَعُ ايً

َم َتَ ن مَمعم  :ال مردر قيا ي ل  ع  َتعَ  مالالجعَع  اعواَتَ نع   -  .(ٜ)االاتاَلَقسعَ  تاَلَقس ة 

                                                 
 )ص.ب.و(ٛٙٔ/ٚالعين  (ٔ)
  ٛٛ/ٗشنح األشسه ي  (ٕ)
 ٛٛ/ٗعوشنح األشسه يٜٚ/ٗال جاب  (ٖ)
 ٚٙٓٗ/٘االْ ِجْ ياُء ى ي الي ا وك   شحء كان  يي كاالْ ِوناح صفيي اْ ِج ياء عال دان (ٗ)
  ٛٛ/ٗشنح األشسه ي  (٘)
 ٖٔٔالد هان  (ٙ)
 )ع.ر. (ٜٕٚ/ٕٙتاج العنوس  (ٚ)
 ٗٔالد هان  (ٛ)
 ٖٓٔ/ٖشنح ادن ىيي   (ٜ)
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 (1)عًََِٝ٘ٔ ٫َٚ أِْأ٣ ع٢ًَ املُتََٛدٔٓدٔ  تَفَشُٓػٔٞيَعَُسُىَ َا َٜدػ٢َ اخلًٝطُ 

َرا  سعشي َششعَ ع والَ اِحُر : الّديِّيٌء الُخُ  ِ  رالَ ح  الجالال   - (ٕ)مردر ل  ع  اَتَ حع
 (3)تَسَدُٓدٔائِٔ املُؿِطًَٞ بَٔٗا   إذا يَِِ َٜصَعُِ٘ زَأُُٜ٘ عَِٔ فأِٚقَدِتُٗا ئًعٓ

دالجع الال َدا َند   .(ٗ)مردر قيا ي ل  ع  اَتَندع
 (5)ا٭َِْٛا٤ فٔٝ٘ٔ  إذا َا اِْهٌَٓ عَِٔ يَٕٗٔل ُٖؿَافٔ تَبَطَُِٓ نَإٔٓ

َم عو ه  ق  الزحك عو حدشيم الَود  الجع الال   .(ٙ)مردر ل  ع  َتَودع
 (7)َِٔٔ خَؿَافٔ بايتٓهَسّٓٔسُىَ إْٓين ٭ُعٔفُٓ َْفِطٔٞ    َٚأضِتُسُ يَعَُِ

ُم :ت  ف الَ َنمن م ال َ الجع الال َما عوالجعَ ن   .(ٛ)مردر ل  ع  اَتَ نع
 (9)ؾَاسبٔ ا٭س٬ِّٔ تَََُٓٓٔٞ َٜاذَا ايـُُدَٛٔٓفََٓا بَُٔكِتٌَٔ غَِٝدٔ٘ٔ     سُذِٕس،

الال  ِمالالن اَمَشالالي :مردر ل  عالال ا تالالالَ شِّيالَسالالالجع الال  الالالَْسِشحا إذا كالال ب ؛أل الالَي   -َسشعياعو ه َتَ ع 
ر مالالا ال َحِكيَيالالَل لالالي ُر صالالح َ ْ ِدالالي الحد َا؛وأل الالي  َجَرالاله  عوجالالاءت  الال و ال شيالالل (ٓٔ)ُ يالالدِّ

                                                 
 ٗ٘الد هان  (ٔ)
 )ع.ح.ش(ٜٕٛ/ٚٔتاج العنوس  (ٕ)
 ٘٘الد هان  (ٖ)
 ٖٓٔ/ٖشنح ادن ىيي   (ٗ)
 ٙٚالد هان  (٘)
 )ب.س.م(ٕٙٛ/ٔال دان  (ٙ)
 ٛٚالد هان  (ٚ)
 )ك.ر.م(ٕٖٙٛ/٘ال دان  (ٛ)
 ٕٕٔالد هان  (ٜ)
 )م.ن.ؼ(ٖٙ٘/ٜٖتاج العنوس  (ٓٔ)
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ى ي   و الرهرة صالي السرالدر ؛ألن صع الي معجال  الالةم  اليالاء عوصالي  ال ا  قال  
 .(ٔ) االَتَدلِّي -َدلعي إددال الزسل كدنة لسشا ول الياء  عد ا كسا صي :اتَ 

 (2)ََا فَاتَ أَٟٓ أَٚإٔ تَرَنُٓسٟٔايًَُٓ٘ َٜعًَُِِ ََا دًَِٗٔتُ بٔعَكِبِِٔٗٔ   َٚ

 (ٖ):مردر قيا ي ل  ع  اَتَ  عَنانالَ  الجع الال  

 اٍل  اعاتِ اا  ما جاء عمى بشاء افْ اامشاث

ال الي  ويذ اإلشارة إلي  ن سها السردر مسا  ولي  سصة وس   هالهن  هدالن ث
عومد ماق   مخنو  هاء   ان ى ي وزن ااْ َ َعَ ا  م ااْصَجَعَ ا  م ااْ َجْ َعَ اع  حاله:ا 
اا عصإن كان ا ج ع   ا عوااْ َجْخَنَج اْ ِجْخناج  اْ َنَ َ  اْ َنةق ااعوااْسَنَ ي اْسِنَ اء 
معجالالال  العالالالين  ي الالالذ حنكالالالل ىيشالالالي إلالالالي صالالالاء ال  سالالالل وحالالال صذ وىالالالهض ىشمالالالا تالالالاء 

حالاله: ااْ الالَجَعاَذ اْ الالِجَعاَذة ا واألسالال  اْ الالِجْعَهاذ اع صشي الالذ حنكالالل الالالهاو الجل يالالا لصومالالا  
 . (ٗ) إلي العين و ح صاء ال  سل وح صذ وىهض ىشما الجاء صرارااْ ِجَعاَذة ا

 وا جعس  الذاىن   ا ال شاء  ىشي دشاء ااالْصِجَعاِلا ثةثل منات  ي:
 (5)اسِتَٔٝأٍا٩َٖا بٔػَرئ ػَفُ    غَُٓـ٫ تَكٔٝكَٔٓ يف ا٭َُُٛزٔ فَكَدِ تُهِ

منالوالالل الذالالحِء  الِحَيالال ع وكالال   مرالالدر مالالن ال عالال  ااحجالاعواالحجيالالال: االْحِجيالالالُ 
من رام َ من ا  الِحَي  صيد حاَولي
عو همن الهاوؼ وك ا الَحْيُ  و الحْهُل وييال ال (ٙ)

                                                 
  ٛٛ/ٗشنح األشسه ي  (ٔ)
 ٖٔٔالد هان  (ٕ)
 ٖٓٔ/ٖادن ىيي   شنح (ٖ)
عو دشيالل الرالنع ٕٖعؤٖ/ٕعوحاشيل الخزنػ ٖٓٔعؤٜٕعوٕٛٔ/ٖشنح ادن ىيي   (ٗ)

 ٕٕٓعؤٜٕعٕٛٔالرنع 
 ٔٔٔالد هان  (٘)
 )ح.و.ل(٘٘ٓٔ/ٕال دان  (ٙ)
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ح ال حي  وال قهة لغل صح حهل و ه  ْحَيُ  مشي  ؼ    ن حي ل وما  ْحَيَ ُي لغل صال
  (ٔ)ما  ْحَهَليُ 

ٟٕ بَعٕٔٝد َٚ  (2)َٚأغػأٍ اخت٬ٕٔفأ٫ تَكٔفَإٔ ايََِّٝٛ قَبٌَِ تَفَسُٕٓم      ََْٚأ

 .(ٖ)لم َ جعِ  مردر ل  ع  ااخج فاع ػ  ةعالجالاالخْ  
 (4)ضَشَإب ذاتٔ أضِشََِ َُهِفَٕٗٔسٓ   تَُٛسٓٞ ا٭زِضَ قَطِسّا ذا افِتٔشافٔ

معشالالالالالاو ق الالالالال  الَحَرالالالالالي  اصالَحالالالالالالجِ الاْصالالالالالَجَحَةاعو االصْ مرالالالالالدر ل  عالالالالال  ا اصالَحالالالالالالجِ الاالصْ 
ي  عزي ىن  عض عومشي السنن   حُة الَحَري إذا اشالجد وْقالُ  َ ْ َيِجالي الحِّ الشالوت

صي   الَحَري و حعي  عزي ىن  عض ع وَ ْ َيُل السنن : َدْصَعُجي الذد دة دهاد  
 (٘)من السنن

                                                 
 .ل(ال)ح. ٚٙٔالمخجار الرحاح س (ٔ)
 ٖٔٔالد هان  (ٕ)
 )خ.ل.ع(ٕٓٗٔ/ٕال دان  (ٖ)
 ٙٚالد هان  (ٗ)
 )ع.ح.ص(ٕ٘ٔ/ٗالجم     (٘)
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 اجملرد أبنًة مصادر الرباعىاملبحح الجالح: 

 -الن اىي السقند لي مردران  سا: االَ ْعَ َ ُلاع واالِ ْعالَةلا  حاله: اَدْحالَنَج  ال ع 
عو  دالالجعس االِ ْعَةلا  يسالالا (ٔ)َ الْنَ َ ل ا -ُ َدالالْنِ فُ  -َدْحَنَجالالل  اع واَ الْنَ فَ -ُ الَدْحِنُج 

اعواَقالالال - الالالان مزالالالالاى  ا ع حالالاله: اَزْلالالالالَصلَ  عوقالالالد  الالالاللتي مالالالن  يالالالالن َياال  االِقالْ الالالال-ْ َي َ الِزْلَصاال 
عوالغال عواأل  ن  الالاله ال شالالالاء األول  ىشالالاليا االِ ْنَ اصالالال-زالالالاىف  حالالاله:ا َ الالالْنَ فَ الس

 -َدْحَنَجالالالالالالالالالل  اع واَ الالالالالالالالالْنَ فَ -الَ ْعَ َ الالالالالالالالالُلا؛ أل الالالالالالالالالي الزم لقسيعماع ييالالالالالالالالالال: اَدْحالالالالالالالالالَنَج 
َيَ ل ا عصمالالالاله   شالالالالي مالالالالن السزالالالالاىف و يالالالالن الَقالْ الالالال-ْ َي َ الَزْلَصَلل اعواَقالالالال - الالالالن  لاعواَزْلَصلَ 

  ن عولم  لت اِصْعَةٌلا من  يالن السزالاىفع السزاىف ؛ل ا كان األ    واأل
  (ٕ)ااالِدْحَناج-صة  يال: اَدْحَنْجُجُي 

وال  يهله ي صح عالا يَ  ْ الاع وااليَ صَ لْ السزاىفع صيالها: االصع  ور سا صجحها األول صي
اعاع   جك الدينع كل مم ل يال  الجزالبي  لالم  هدالنوا  َ نْ  ينوع صة  يهلهن: االدع 

 . (ٖ)األول

 ع ي: ى ي وزن )َصْعَ َ ٍل( ةدس  الذاىن السردر من الن اىي منة واحوا جع
ّٚا ٚ ـذَاَٚشُٚا ذَانُِِ إيَِٝٓـَٚتَ  (4)فًََُٖا قَسٖبُٛا قَسِطَب١َّا نًُُٖ٘     عَدِ

مرالدر ل  عال  اَقْنَلالَ ا  سعشالي اَىَدااعومشالي  َقْنَلالَ  النعُجالُ   ػ:اَىالَداا  :ْنَلَولاليَ الال
ا َىْدو ا َشِد د 
(٘) . 

                                                 
 )س.ر.ه.ع(  ٕٔٔ/ٗلّدن  ل َ ْعسل الِغ اءع شبن معقم العين ا (ٔ)
  ٕٕٓالعو دشيل الرنع سٙ٘/ٗعوشنح الس ر ٔٙٗ/ٗشنح ال جاب  (ٕ)
 ٙ٘/ٗشنح الس ر  (ٖ)
 ٖالد هان  (ٗ)
 ) .ر.ط.ب(ٕٚ/ٗتاج العنوس  (٘)
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 اسه الفاعل :مبعنى  استعنال املصدراملبحح الرابع :
 قحء السردرع ويناد  ي ال اى   والس عهل من  حه قالهلمم: امالاٌء  الهٌراع  ؼ: 
 الالالالالالارنع وارجالالالالالالٌ  ىالالالالالالدٌلاع  ؼ: ىالالالالالالادل. وقالالالالالالالها: اِدْرَ الالالالالالٌم َسالالالالالالْنُب األميالالالالالالِناع  ؼ: 

الااع  ؼ: مزنو يع وا  ا خ ُ  هللِاا واإلشارة إلي الالَسْخُ ه ع وقالالها: اَ تَ  ْيجالُي َرْ ز 
اع واَقَجْ ُجُي َسْ ن ااع  ؼ: َمْرُ هر ا  . (ٔ)َراِ ز 

قال  ي هيي:ا وقد  قحء السردر ى ي الس عهلع وذلك قهلك:ا َلَ ٌن َحَ ٌ ا إ سا 
تنيد مح هبع وكيهلمم: الَخْ ُ  إ سا  نيدون الالَسْخُ ه ع وييهلالهن ل الدر م: َسالْنُب 

وب اأَلِميالن عوييال  ى الي ال اىال  عوذلالك قهلالك:ا  الهٌم اأَلِميِن وإ سالا  نيالدون َمْزالنُ 
 . (ٕ)َ مٌّاع وارجٌ  َ ْهٌما إ سا تنيد الشارَم والغامعا

  وقالالد ورد م الالال   الال ا صالالالي اليالالنمن ال الالالنيم صالالي قهلالالالي تعالالالالي              

                         (ٖ)  اَ الالالالالالْهرا   الالالالالالارن ا  عقالالالالالالال الصمخذالالالالالالنػ:
اا ذالو ا صح األرض ع......ع و ه وسف  السردر كعدٍل ورس 
(ٗ) 

ا   ومشي قهلي تعالي   ز               (٘)  الع ػ ق  لمن: تعالين 
َ ْلِتيَشَك َ ْبي ا  ا يات مدالنىات صالح ليالنا من  و صالح مذاليمن ى الي  ال إذن َّللاع  ال

 . (ٙ) رج من

 السردر مهس  ا م ال اى ع ص ك صح ذلك وجمان: وإذا وس 
                                                 

 ٔٙ/ٗشنح الس ر   (ٔ)
 ٖٗ/ٗال جاب (ٕ)
 ( من  هرة الس كٖٓاآل ل رقم ) (ٖ)
 ٖديالنوت ط -عط/ دار ال جالاب العن الح  ٖٛ٘/ٗحيالار   الهامض الجشصيال   ال ذاع ىن (ٗ)
  ال ٚٓٗٔ -
 ( من  هرة الوينةٕٓٙجصء من اآل ل رقم ) (٘)
 ٖٓٔ/ٔال ذاع  (ٙ)
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عو هاألجالالهد:  ن تجنكالالي ى الالي ل الالع واحالالد صالالح الهاحالالد واالثشالالين والقسالال   أ اادىسا
والسؤ الالالالاع صجيالالالالهل: ا  الالالالِذ َلالالالالَةٌ اع وا  جسالالالالا لالالالالةٌ اع وا  الالالالجم لالالالالةٌ اع وا  الالالالجن 

 لةٌ اع وا  ا رج  ىدٌلاع وارجال ىدٌلاع وا دهة ىدٌلا.

 صجيهل: ىدالنع وىدولعومشي قهل الذاىن: :  ن ت شحع وتقس عاآلخر 
 (1) عُـٚبَاَٜعِتُ ي٢ًََِٝ يف خ٤ٕ٬َ َٚيَِِ َٜهُِٔ    غُُْٗٛد ع٢ًََ ي٢ًََِٝ عُدٍُٚ ََكَأْ

اا ا واميشع  صقس  اىدال 
 (ٕ)    

 وا جعس  الذاىن السردر  سعشي ا م ال اى  ثةث منات  ي:
 (3)َََٚا َٜسِدٔعَِٔ أِْهَاضَا اـاعضٔسََا ايكاطٔعاتُ ٭زِٕض ٫ أْٔٝظَ بَٗا  تأتٞ 

نال عومالناد الذالاىن  ن الشيالا  ال تدالجني   ن تدالنل ك يالن ا صالي  (ٗ) ػ  النيعل الدِّ
األرض السي الالالالالالنة الالالالالالالهىنة عوال دالالالالالالد  ن  بمالالالالالالن ى يمالالالالالالا الجعالالالالالال  عوالزالالالالالالعف لالالالالالالدػ 

 (٘)رجهىما
ّٕ بٌَِ ٫ ََشَاي١ََ َِٔٔ ئكَا٤ٔ فََٛازٕٔع     (6)َٜسِنَبُٛاََت٢َ ُٜدِعَِٛا ئسَِٕٚع  نَسَ

                                                 
عجس  وشنح إحدان  والاس ٕٖ٘الال يذ من  حن النهي  عو ه ل  ين ىصة صي د ها ي س (ٔ)

)ل.د.ل(عومشدالالهب ٖٕٛٛ/ٗمعوال دالالان ٜٔٚٔ-ه ٜٖٔٔل شالان ع -ط/دار ال ياصالل ديالالنوت 
)ل. .ن(عوشالالنح  ٕٜٗ/ٕ) .ط.ل( عومالالن  يالالن  دالالول صالالي القسمالالنة  ٖٙٚٙ/٘ل َوِعيالالِا صالالي 

 . ٛ٘/ٔالس ر  
ُ احيا جسالال  اىالالدالا واميشعااعو سالالا مرالالدران  جنيالالا الصالالي ال يالالذ :قهلالالي:ا ُىالالُدول َمَياِ الال الذاااىد

 مقنػ ا م ال اى  .
 ٛ٘/ٔشنح الس ر   (ٕ)
 ٖٚالد هان  (ٖ)
 )س.ر.ل( ٕٚٗال يط سالسعقم اله  (ٗ)
 ٖٚالالد هان س (٘)
 ٗالالد هان س (ٙ)



 

434 

ال نماء حيا  تي  السردر صي مهسال  ا الم " الَ َنم  راد الذاىن  يهلي ا الَ َنم
 .(ٔ)  ال اى 

ٍْ قََٛازٔبَُٗا    ََِّٜٛ ايًٓكَا٤ َٚأِٜٕد بايٓٓد٣َ   (2) ضَبَطَٚاملَػِسَف١ُٓٝٔ ََفًُِٛ

َوط  مم  الخيل عوالسعشالي  ن   الد  (ٗ) عو ه وسف  السرالدر(ٖ) َ ْسُك الَ  عْينِ  :الدع
 .(٘)  العناء

 

                                                 
 ٗالالد هان س (ٔ)
 ٚٛالالد هان س (ٕ)
 )س.ب.ط( ٕٗٚ/ٛالسحيط  (ٖ)
 )س.ب.ط( ٜٖٔالسرواح السشين سال (ٗ)
 ٚٛالالد هان س (٘)
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 استعنال اسه الفاعل مبعنى املصدر:املبحح اخلامص :

 قالالاليء السرالالالدر ى الالالي دشالالالاء ا الالالم ال اى عوذلالالالك صالالالي قالالالهلمم: اال اسالالال لا  سعشالالالي 
الَ ْز  واإِلْصَزالعواالَعا يلا  سعشالي الالالُسَعاَصاةع  يالال: اىاصالاو هللاع و ى الاو معاصالاة 

 وىا يلا.

َ  صةٌن مهالاَن  ديالياع  ؼ: خ  اليع وىاقوالل كال  شالحء: واالَعاِقولا من قهلمم: اَىيَ 
العالالاللاع و الالاله  لِّ والدع ّل مالالالن قالالالهلمم: اصة الالالل حدالالالشل الالالالدعالل والالالالدع العالالاللا: الالالالدع مخنوعواالدع
 الغش عوجالالاء السرالالدر ى الالي دشالالاء ا الالم ال اىالال  صالالي كجالالاب هللا جالال ع وىةعومالالن 

 ذلالالالالك  قهلالالالالي تعالالالالالي:              (ٔ) عشالالالالي ال الالالال بع و حالالالالهو قهلالالالالي  س

  تعالي               (ٕ)ع  ؼ: من  ياء(ٖ) . 

وجاء صي الد هان  عض من  دشيل ا م ال اى  الدالل ى ي السردر عومالن ذلالك 
 ما   ي :

 (4)َٔش٬ٍُ بَإَ ايػٓبَابُ فآىل ٫ ًُُِٜٔٓ بَٔٓا   َٚاسِتٌََٓ بٞ َٔ َػٕٔٝب أ٣ٓ

 سعشي الُحُ الهل عو اله مرالدر ى الي وزن )ِمْ َعالال ( صالي معشالي َصاىال   :لَة الحْ السِ الالْ 
 .(٘)عومشي قهلمم:اَرْوَسٌل محةٌلاع ػ َ ْ َ َن الشعاُس الُحُ هَل دالَما
ٌْ َََِٚٔ َْا٥ًُُٔ٘  ٍْ َََِٚٔ فٔعًُُِ٘  فٔعِ  (6)َْا٥ٌََُِٔٔ قَِٛيُُ٘ قَِٛ

                                                 
 ( من  هرة الهاقعل .ٕاآل ل رقم) (ٔ)
 ( من  هرة الحاقل .ٛاآل ل رقم) (ٕ)
 ٙٚٔعو٘ٚٔ/ٔا يل عوشنح الذٕٙ/ٗشنح الس ر   (ٖ)
 ٘ٓٔعوٗٓٔالالد هان س (ٗ)
 )ح.ل.ل(ٕٙ٘/ٕالسحهم والسحيط األىبم  (٘)
 ٓٓٔالالد هان س (ٙ)
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عو اله مالن األدشيالل الجالي جالاء (ٔ)َ َشالاُلع سعشي  ىنالي-مرالدر ل  عال  َ الاَل  لاائِ اشَّ اال
الّشالالالْهل والشعْيالالال  والشالالالال  صيمالالالا السرالالالدر ى الالالي دشالالالاء ا الالالم ال اى عقالالالال ادالالالن  الالاليدو:ا

العنالالاء وقالالد ِ ْ الذ الذالالحء َ الالْية  و الالاال  و الالل و   جيع....عوقالالد  الالال  شالالال  -والشارال  
 (ٕ) ارة  وَ ية ا

                                                 
 )ن.و.ل( ٕٛ٘ٗ/ٙال دان  (ٔ)
 ٜٔٗ/ٖالسخرة  (ٕ)
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 املصدر املًنىاملبحح الشادض :

دوء  سيم زارالدة صالي  يالن ال اى الل عويالؤدؼ مالا  ه:السردر الس السردر السيسي 
 ؤد الالي السرالالدر األسالال ح مالالن الداللالالل ى الالي السعشالالي السقالالند عويسجالالاز السرالالدر 

 .(ٔ)السيسح  يهة داللجي وتل يد ا

 ن السرالالالدر السيسالالالي صالالالي الغالالالال   حسالالال  معالالالي ىشرالالالن  (ٕ)ويالالالنػ  حالالالد الوالالالاح ين
لالالي الالال ات  خالالةع السرالالدر  يالالن اليسالالي عصإ الالي حالالدث مقالالند مالالن كالال  شالاليء عصيه 

   تعالالالي         (ٖ)   يالالالالّنورةاعصإن السرالالالين  حسالالال ال  نالالالاد  اإلالالاليع الرع
  معي ىشرن ا ماد  ا

 وإن ك سالالالالالالل )مشي الالالالالال ( صالالالالالالي قهلالالالالالالي تعالالالالالالالي:                     

     (ٗ)  عال تنالالالالالاد  )ا يالالالالالةب( صالالالالالي السعشالالالالالي عصالالالالالاال يةب حالالالالالدث مقالالالالالند
 . (٘) سشي    حس  معي ذات اعوال

الالا ى الالي وزن اَمْ َعالال ا  كالالان الساسالالح  إذاإال  -  الالجك السالاليم والعالالين-ويرالالاا دارس 
سالالالحيك اآلخالالالن معجالالال  األول  الالالالهاو الجالالالح تحالالال ع ىشالالالد كدالالالن ىالالالين مزالالالارىيع 

 . (ٙ)  يقحء مردرو السيسح ى ي اَمْ ِع ا  هدن العين

                                                 
 ٕٕٔالعو دشيل الرنع صي كجاب  ي هيي سٖٕٙعؤٖٕ/ٖالشحه الهاصي  (ٔ)
 ٖٔالصي العن يل س الدكجهر /صاس  سالك الدامناري صي كجا ي معا ي األدشيل (ٕ)
 ( من  هرة الح  .ٛٗجصء من اآل ل رقم ) (ٖ)
 ( من  هرة الذعناء .ٕٕٚجصء من اآل ل رقم ) (ٗ)
 ٖٔالمعا ي األدشيل س (٘)
 ٖٕ٘/ٖعوالشحه الهاصي ٗٙٗعوٖٙٗ/ٗعوشنح ال جاب ٛٛعوٚٛ/ٗال جاب  (ٙ)
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ع وذلالالك قهلالالك:ا إن صالالح صالالإذا  ردت السرالالدر دشيجالالي ى الالي اَمْ َعالالٍ ا قالالال  الالي هيي:ا
 اعقال هللا ىالالص وجالال :الا  ؼ َلَزْن الالالن الالال لالالف در الالم َلالَسْز          (ٔ) ع نيالالد   الالن

 . (ٕ) ال نارا

و جالالاء  ي الالل سالالها السرالالدر السيسالالي مالالن الِ عالال  ال ةثالالح السعجالال  العالالين  اليالالاء 
ى الالالالالح وزن ) َمْ ِعالالالالال  (  حالالالالاله:)َمِحيٍض(  سعشالالالالالح الحالالالالاليض ع والَسِرالالالالاليِن  سعشالالالالالح 

 .(ٖ)نورةالري

الكياس صالح سالها ) السرالدر السيسالح ( مالن ال عال  ال ةثالح األجالهع اليالارح ع و 
   الاله  ن  الاللتح ى الالح وزن )َمْ َعالالٍ ( م الال : امعالالاشاع صالالح قهلالالي تعالالالي:      

         (ٗ) الالالاع امالالالن الِ ْعَ الالالْيِن) َ الالالاَت  الٌ وا َمَيالالال وتيالالالهل:ا َمَوالالالاٌتاع  ؼ  يذ 
 (٘)(وقال

ور سالا دشالها السرالدر ى الي الالالَسْ ِعِ  ع كسالا دشالها السهالان ى ياليع إال  :اقال  الي هيي 
 ن ت دالالين الوالالاب وجس جالالي ى الالي الكيالالاس كسالالا ذكالالنت لالالكع وذلالالك قهلالالك: السنجالال ع 

                                                 
 ( من  هرة الكيامل .ٓٔجصء من اآل ل رقم) (ٔ)
 ٚٛ/ٗال جاب  (ٕ)
دجرالنع تالك/  ٖٔٛع ٖٓٛ/ٕعو الوحن السحاليط ألدالي حيالان ٖٔٔ ال  الجرني  سدقار (ٖ)

 -ٔل شالان/ ديالنوت ط -الذيى ىادل  حسالد ى الد السهجالهد عومخالنين عط/ دار ال جال  الع سيالل 
 م  ٕٔٓٓ - ال  ٕٕٗٔ

 ( من  هرة الشولٔٔاآل ل رقم) (ٗ)
نكالص الوحالا دجرنع عتك/ع كامال  دنكالات عط/م ٖٖٙ/ٕالسداىد ى ح تدمي  ال هارد  (٘)

السس  ل العن يل الدعهد ل -جامعل  م الينػ  -  يل الذنيعل والدرا ات اإل ةميل -الع سي 
 م .ٕٜٛٔ -ه ٕٓٗٔ - ٕط



 

 

434 

 قالالالالالالالال هللا ىالالالالالالالالص وجالالالالالالال :                (ٔ) :ع  ؼ رجالالالالالالالالهىهمع وقالالالالالالالالال 

                                       

      (ٕ) :ع  ؼ صالالالالح الحيضعوقالالالالالها: الالالالالالَسْعِقُص  نيالالالالدون الَعْقالالالالصع وقالالالالالها

 . (ٖ)الالَسْعَقص ى ي الكياسا

وى يالالي صيالالد ورد دشالالاء السرالالدر السيسالالي مالالن معجالال  العالالين  اليالالاء  الالالهجمين ى الالي 
ندو الدسال ىن العنبعو  ا ما اَمْ َعٍ اعو  ا  ه الكياس عوى ي اَمْ ِعٍ ا و  ا م

 ُ ْ َمُم من كةم  ي هيي الداد  .

و شار ادن الدهيذ إلالي جالهاز دشالاء السرالدر ى الي اَمْ َعٍ اعواَمْ ِعالٍ ا مالن معجال  
العالالالين  الياءعصيالالالال :اوإذا كالالالان ال عالالال  مالالالن ذوات ال ةثالالالل مالالالن  حالالاله كالالالال َ ِ يالالال  

ال مالالالالَِسية  الو شالالالوا ي صالالالإن اال الالالم مشالالالي مهدالالالهر والسرالالالدر م جالالالهحع مالالالن ذلالالالك اَمالالال
وَمالالالَساال اع ُ الال     ال دالالن إلالالي األ الالساءع و الالال جك إلالالي السرالالدرع ولالاله صجحجمسالالا 
الالالالالا  و كدالالالالالنتمسا صالالالالالح السرالالالالالدر واال الالالالالم لقالالالالالازع تيالالالالالهل العالالالالالنب: الالالالالالالَسَعاش  جسيع 

 .(ٗ)والالَسِبيرع والالَسَعاب والالَسِعي ع والالَسَدار والالَسِدين ا

مالالن ال عالال   الاء )َمْ ِعالالٍ ( واأَلْوَلالالي قرالالن مالالا جالالاء مالالن السرالالدر السيسالالي ى الالي دشالال
 ى ي الدسال. الالياري العين ى ي : اَصَعَ  َ ْ ِعُ  

                                                 
 ( من  هرة األ عام.ٗٙٔجصء من اآل ل رقم ) (ٔ)

 ( من  هرة الوينة.ٕٕٕجصء من اآل ل رقم ) (ٕ)

 .ٛٛ/ٗال جاب  (ٖ)
 .ٕٕٓالإسةح السشن  س (ٗ)
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و يسالا كالان ى الي  ال ا الشالهل مالن ال عال  الال ؼ  اله  الارح العالين  قال  داله حيالان :ا
 ى ي : َصَعَ  َ ْ ِعُ  ع  يي ثةثل م ا   .

:   الالي قيا الالي َمْ َعالال    الالجك العالالين صالالح السالالناد  الالي السرالالدر ع و هدالالن ا صالالح  أ اادىا
لسناد  ي السهان  و الصمان ع  يرالين : كالالالَسْزَنِب صالح السرالدر ع والالالَسْزِنِب ا

 ال دن ع  ؼ :  هدن الناء صح الصمان والسهان ع  يههن ى ي   ا الالَسِحيض ع 
 إذا  ريد  ي السردر  شاذ ا ع وإذا  ريد  ي الصمان والسهان كان ى ي الكياس .

ىيشي  و ت دنو ع كسالا جالاء صالح  ال ا :   ك مالخين دين  ن ت جك  الثاني الساىب
 الالَسِحيض والالَسَحاض ع وحقل   ا اليهل   ي ك ن صح ذلك الهجمان صاقجا ا .

: اليرالالالن ى الالالي الدالالالسال ع صسالالالا قالالالالذ  يالالالي العالالالنب : اَمْ ِعالالال  ع  السااااىب الثالااا 
 . (ٔ) ال دنع  و اَمْ َع ا  ال جك ال  جعّداو ع و  ا  ه  ولي الس ا  ا

مالالالن  در السيسالالي ى الالالي وزن اَمْ ِعالالٍ ا ى الالي  يالالن قيالالاسوا الالجعس  الذالالاىن السرالال
 قهلي: عوذلك صيمنة واحدة    الياء ال ع  السعج  العين

 (2)املَػٔٝبُتَؿِبُٛ فَأ٢ْٓ يَوَ ايتٓؿَابٔٞ     أ٢ْٓ َٚقَدِ زَاعَوَ 

الذالالالالالاىن ل اعوصالالالالالي تيالالالالالد ن الوحالالالالالا ع ن ا الالالالالجعس(ٖ) سعشالالالالالي الذالالالالالي  :ِذي الَسالالالالالالال  
ى الالي دشالالاء َمْ ِعالالٍ  راجالال  إلالالي ل يعالالل لمقالالل َب( السرالالدر السيسالالي مالالن ال عالال  )َشالالا

الذاىن ال دويل الجي تؤثن ال دن صي كةمما لسا  يالي مالن خذاله ل تجشا ال  مال  
 ل يعل ال مقل ال دويل ؛ل ا ا جعس  الذاىن السردر من اَشابا ى ي امذي ا

                                                 
 .٘ٙٔ/ٕحيطالوحن الس (ٔ)
 ٕٕعؤٕالالد هان س (ٕ)

 .ب( ال)ش.  ٖٕٔٚ/ٗال دان  (ٖ)
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:اوتع ي  ذلك  عجسد ى الي  ن ال دالن  سالع   (ٔ)اوصي   ا  يهل  حد الواح ينع
ا ىزال ي ا    الن مسالا  من ال جك ؛ ل ا صسي  ال مقل إلي ال دن الال ػ  جن ال  جمالد 

 حجالالاج إليالالي ال الالجك  س الال  ل يعالالل   الالد عو ين الالا مالالن الكوارالال  ال دويالالل الجالالي تالالؤثن 
   . (ٕ)الخذه ل عديشسا مالذ لمقل الحقاز إلي ال جك لسا يي من خ ل ويدنا

                                                 
 ٖٛٔالالدكجهر ى ي  اسن  ال  صي كجا ي لمقل ق ي ل   د س (ٔ)

 ٖٛٔاللمقل ق ي ل   د س (ٕ)
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 رَّةـَنـاسه الاملبحح الشابع: 

دل ى الالي حالالدوث ال عالال  مالالنة واحالالدة عولالالي صالالي السرالالدر الالال ػ  الال : الالها الالم السالالنة 
 -َقْعالالالالَدة اعو اَسالالالالَنَب  -ال ةثالالالالي السقالالالالند دشالالالالاء واحالالالالد ع الالالاله اَصْعَ الالالالٌلاع حه: ا َقَعالالالالَد 

 . (ٔ)َخْنَهة ا -ا الَقْهَمل اعواَخنَ  -َسْنَ ل اعو اَقاَم 

ا ى الي َصْعَ الٍل ى الي  قال  ي هيي:ا وإذا  ردت السنة الهاحدة من ال ع  جئذ  ي  دالد 
 سالالال ي  اَصَعالالال َ ان األسالالال  َصْعالالالٌ ع............ع ص الالالان مالالالا جالالالاء ى الالالي األسالالال ؛ أل

ٍل كسا جاءوا  َ عْ صإذا جاءوا  السنة جاءوا دما ى ي صَ عصح السردر  ا عْ ال َ اىشد م 
 (ٕ)ال  اليَ ال تْ  ذُ اليْ التَ و َ  عة  دَ عْ قَ  دتُ عَ وذلك قَ  عنٍة ى ي تسنٍ سْ دجَ 

عس  دصيالالادة تالالاء سنة مالالن  يالالن ال ةثالالح ى الالي وزن مرالالدرو السدالالجالويرالالاا ا الالم الالال
ا م ال  َدْحَنَجالل  م كالان  ا ىشماع هاء   الان ر ا ييالا  مقالند  صي مخنو إذا كان مقند 
ا ع حالاله:ا اْ ِنالالةٍ  َوِإْخالالَناج وتالالَدْحُنجع صالالإن لالالم ت الالن  يالالي الجالالاء زدتمالالاع  حالاله:ا  مصيالالد 

ل اع وإن كان  يالي تالاء تنكجماعووسال جي  الهاحالدة ى الي األ  ن؛لنصال  الَنامَ الَنْمُجُي إ ْ ال  ْ 
يجي تْعِصَيل  واحدةاا  .(ٖ)ل وسع  حه: اَىصع

قالالال الدالاليناصي:ا اى الالم  ن حهالالم السالالنة الهاحالالدة مالالن مرالالدر مالالا تقالالاوز ال ةثالالل  ن 
تصيد ى ي مردرو الماءع صإن كان السردر ت صمي الماء ا ج يذ  سالا   صمالي مالن 

واحالالالدةع تقالالالحء  المالالالاء ع.....عتيالالالهل: اَدْحَنْججالالالُي َدْحَنَجالالالل  َواِحالالالَدة ع وَزلَصلجالالالُي َزلَصَلالالالل  
 . (ٗ) الهاحدة ى ي السردر األ    األ  نا

                                                 
 ٕٕٗالعو دشيل الرنع س٘ٗ/ٗال جاب  (ٔ)

 ٘ٗ/ٗال جاب  (ٕ)

 ٕٕٗالعو دشيل الرنع سٜٚٔ/ٔعوشنح الذا يل ٘ٗ/ٗال جاب  (ٖ)

 ٖٙٗعوٕٙٗ/ٗجاب شنح ال  (ٗ)
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 قهلي :نة ى ي دشاء ا َصْعَ ٍلا منة واحدة ع صي السالوا جعس  الذاىن ا م ال
ْٔ ئَُِٔ َٜػٔٝبُ   نَبِس٠َْ بٌَِ إِٕٔ تَهُِٔ قَدِ عًََت٢ِٔٓ  (1)َٚايػِٓٝبُ غَِٝ

باليم ذو ال  نيالاء عومشالي من الِ ْ الن و اله العبسالل عومشالي ال  يالن  َ ؼ الع: الَ ْ نة 
 . (ٖ)و ه مناد الذاىن (ٕ)  ن الدن

                                                 
 ٙٔالالد هان س (ٔ)

 )ك.ب.ر( ٖٚٓٛ/٘ال دان  (ٕ)
 ٙٔالالد هان س (ٖ)
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 ةـنـاتـاخل

الحسالالالدهلل رب العالالالالسين الالالال ػ دشعسجالالالي تالالالجم الرالالالالحات عوالرالالالةة والدالالالةم ى الالالي 
الش ي المادػ األمين خاتم األ  يالاء والسن ال ين ورسالي هللا ىالن  سالحا ي  ىالةم 

و ص ا ها خين   ف المدػ عو مراديك الدجي ال  ن حس ها لهاء الدىهة من  عد
 .ا عين لمم  إحدان إلي  هم الد نوالج عوكا ها خين قدوة لسن جاء من  عد م 

 وبعد

  عالد  الال و النح الل الجالالي لهصشالا صيمالالا حالهل  دشيالالل الرالنع ىشالالد  حالد شالالعناء   الالد ع
 و الاله ى يالالالد دالالالن األدالالنص األ الالالدػ  شجمالالالي السنالالالاع إلالالي خاتسالالالل  الالال و الدرا الالالل ؛

مالالا  الال و الدرا الالل عو الال و الشجالالار  تجس الال  صالالي ليإإلدالالناز   الالم الشجالالار  الجالالي تهسالال ذ 
 اآلتي:
وزن )َصْعالال ( مالالالن  دشيالالالل مرالالادر األصعالالالال ال ةثيالالالل السذالالمهرة والدارجالالالل صالالالي  :أوالً 

ال غالالالل العن يالالالل عوالالالالدلي  ى الالالي ذلالالالك  ن الذالالالاىن ا الالالجعس   الالال ا ال شالالالاء مالالالن  دشيالالالل 
عو الال ا واسالالك صالالي ال يالالان السرالالادر  ه الالنة كالالاثنة إذا مالالا قالالهرن  غيالالنو مالالن األوزان

 حرالالاري الالال ػ تالالم  الالي حرالالن األدشيالالل مالالن حيالالا ال  الالنة والي الالل صالالي اال الالجعسالاإل
عوك نة ا جعسال دشاء )َصْع (عودورا الي صالي ال دالان العن الي دصال   عالض الرالنصيين 
الالاعوصي  الال ا  يالالهل ادالالن جشالالي :ا  إلالالي الحهالالم ى يالالي  ل الالي األسالال  صالالي األوزان جسيع 

ْعالالةا  عالالد ك نتالالي إ سالالا كالالان األسالال  صالالح مرالالادر دشالالات ال ةثالالل السجعد الالل ..... اصَ 
صالالالح الدالالالسال؛ ألن كالالال  صعالالال  ثةثالالالحع صالالالالسنة الهاحالالالدة مشالالالي اَصْعَ الالاللا  حالالاله اسالالالن جي 
َسالالالْن لع وقج جالالالي َقْج الالاللع وشالالالجسجي َشالالالْجسلاعص لن قهلالالالك صالالالح السرالالالدر اَشالالالْجمع وقجالالال ع 
وسنبا إ سا  ه جس  َصْعَ لع  حه: اَتْسالَنة وَتْسالنع و خ الل و خال ا؛ ألن السرالدر 

سالن والشخال   الدالن ى الي القالشسع اصزالن لا  بيالنة  دل ى ي القشسع كسا  ن الج
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اتسالالالنةا واسالالالنبا  بيالالالن اتسالالالناع وجعالالال  مالالالا خال الالالي لالالاليس  لسالالال ع  عشالالالح:  كيالالالل 
ْ م عواإلتيالانا صمال و و حه الا مرالادر المرادر دشات ال ةثالل  حاله االنكالهبع والّبال

السجعد الاللع وال تنالالند الالالناد اليجالال  والزالالنب؛ ألن اَصْعالالةا ال  سجشالال  مالالن جسيعمالالا 
 .(ٔ)ى يي مدار الوابصمه األس ع و 

ا الالالجعس  الذالالالاىن العد الالالد مالالالن  دشيالالالل السرالالالادر الجالالالي  رالالال  ىالالالدد ا إلالالالي : ااثانيااا
 عويسهن تهزيعما ى ي الشحه الجالي: دشاء   و وعل وىذنينمارجين 
 أبشية السرادر الثالثية القياسية أوال  

ا وخسدين)َصْع ( ا جعس ي الذاىن )  صي السارل ٔٔ.ٕ٘( منة  سا  داوػ  وع 

 صي السارل ٕ٘.ٖهل( ا جعس ي الذاىن ثسا ح منات  سا  داوػ )ُصعُ 

 صي السارل ٗٛ.ٗ)ِصَعال( ا جعس ي الذاىن إحدػ ىذنة منة  سا  داوػ 

 صي السارل ٕٖ.ٔ)ُصَعال( ا جعس ي الذاىن ثةث منات  سا  داوػ 

 صي السارل ٓٗ.ٗ سا  داوػ  اتمن  ىذن)َصِعي ( ا جعس ي الذاىن 

 صي السارل ٕ٘.ٜوىذنين منة  سا  داوػ  إحدػن )َصَع ( ا جعس ي الذاى

 صي السارل ٛٛ.ٓ)ُصَعالل( ا جعس ي الذاىن منتين  سا  داوػ 
  دشيل السرادر ال ةثيل الدسا يل:ثانًيا  

 صي السارل ٕٜ.ٚىذنة منة  سا  عادل  ثسا ي)ُصْع ( ا جعس ي الذاىن 

 ارل صي الس ٓٗ.ٗ سا  داوػ  اتمن  )ِصْع ( ا جعس ي الذاىن ىذن

                                                 
 دجرنع  دين ٜٚٔ/ٔالسشرف  (ٔ)
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 صي السارل ٗٗ.ٓ)َصِع ( ا جعس ي الذاىن منة واحدة  سا  داوػ 

 صي السارل ٗٗ.ٓ)ُصَع ( ا جعس ي الذاىن منة واحدة  سا  داوػ 

 صي السارل ٗٗ.ٓ سا  داوػ  منة واحدة)ُصُع ( ا جخدمي الذاىن 

 صي السارل ٗٗ.ٓ)ِصَع ( ا جعس ي الذاىن منة واحدة  سا  داوػ 

 صي السارل ٛٗ.ٚمنة  سا  عادل   و  ىذنةذاىن )َصَعال( ا جعس ي ال

 صي السارل ٗٗ.ٓ)ُصْعَ ل( ا جعس ي الذاىن منة واحدة  سا  داوػ 

 صي السارل ٗٗ.ٓ)َصْعَ ل( ا جعس ي الذاىن منة واحدة  سا  داوػ 

 صي السارل ٕٖ.ٔ)َصَعاَلل( ا جعس ي الذاىن ثةث منات  سا  عادل 

 صي السارل  ٗٗ.ٓدة  سا  عادل )ُصْعُ  ( ا جعس ي الذاىن منة واح

 صي السارل ٗٗ.ٓ)َصَعاليعل( ا جعس ي الذاىن منة واحدة  سا  عادل 

 صي السارل ٗٗ.ٓ)َصَعةن( ا جعس ي الذاىن منة واحدة  سا  داوػ 
 ثالًثا الثالثى السزيد 

 صي السارل ٕٖ.ٔمنات  سا  داوػ  ثةث)ُمَ اى ل( ا جعس ي الذاىن 

 صي السارل  ٕٛ.٘ىذنة منة  سا  داوػ  اثشجياىن )ِصَعال( ا جعس ي الذ

 صي السارل ٜٙ.ٖ)ِإْصَعال( ا جعس ي الذاىن تد  منات  سا  داوػ 

 صي السارل ٕ٘.ٖ)َتْ ِعي ( ا جعس ي الذاىن ثسا ي منات  سا  داوػ 

 صي السارل ٕٓ.ٕ)َتْ َعال( ا جعس ي الذاىن خسس منات  سا  عادل 

 صي السارل  ٛٛ.ٓين  سا  داوػ )َتَ اُى ( ا جعس ي الذاىن منت
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 صي السارل  ٕ٘.ٖ)َتَ ع  ( ا جعس ي الذاىن ثسا ي منات  سا  داوػ 

 صي السارل ٕٖ.ٔ)اْصِجَعال( ا جعس ي الذاىن ثةث منات منات  سا  عادل 

 رابًعا أبشية الرباعى  

 صي السارل ٗٗ.ٓ)َصْعَ َ ل( ا جعس ي الذاىن منة واحدة  سا  داوػ 
 لسردر بسعشى اسم الفاعل خامدا مجىء ا

 ٕٖ.ٔا جعس  الذالاىن السرالدر  سعشالي ا الم ال اىال  ثالةث مالنات  سالا  دالاوػ 
 صي السارل

 سادسا مجىء اسم الفاعل بسعشى السردر

صالالي  ٛٛ.ٓا الالجعس  الذالالاىن ا الالم ال اىالال   سعشالالي السرالالدر مالالنتين  سالالا  عالالادل 
 السارل

 سابعا السردر السيسى  

 صي السارل ٗٗ.ٓمنة واحدة ا جعس  الذاىن دشاء السردر السيسي 

 ثامشا اسم السرة  

 صي السارل ٗٗ.ٓا جعس  الذاىن دشاء ا م السنة منة واحدة  سا  عادل 
مالالن ال يالالان الدالالاد  ال الالجعسال الذالالاىن  دشيالالل السرالالادر  ج الالين  ن  دالالول  ثالًشااا  

صالي السارالل عو ال و  ٔٔ.ٕ٘ا جعسال دشالاء )َصْعال ( لغيالنو مالن األدشيالل تيالدر دشدالول 
 ل مسا  ؤكد ك نة ا جعسال الذاىن   ا ال شاء دون  ينو من األدشيل . ى ي  دو
الالالالا مالالالالن البالالالها ن ال غهيالالالالل م الالالال   الالالالا نة اإلتوالالالالال  رابعااااا   ا الالالجعس  الذالالالالاىن  عز 

صالي  -الحنكي   ػ إتوالال حنكالل العالين الدالا شل لحنكالل ال الاء السزالسهمل ق  مالا 
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دت  سالالالاذج عو الالال و إحالالالدػ  الالالسات ق ي الالالل   الالالد عوقالالالد ور  (ٔ)ُبُعاااددشالالالاء )ُصْعالالال ( م الالال  
 خالالالنػ تس الالال  ميالالال   الالال و ال مقالالالل إلالالالي اإلتوالالالال الحنكالالالي صالالالي األ الالالساء عصالالالي ىالالالين 
لار الالالالالالالالل مالالالالالالالالن األ الالالالالالالالساء ال ةثيالالالالالالالالل الجالالالالالالالالي تالالالالالالالاللتي ى الالالالالالالالي وزن )ُصْعالالالالالالالالٍ (ع ييهلهن 

 صياُىْدٍناعواُ ْدٍناعواُىْشٍ اعواُرْ ٍ ا:اُىُدٌناعواُ ُدٌناعواُىُشٌ اعواُرُ ٌ ا
 يالالالات عوواحالالالد مالالالن قالالالدماء :  الالالم  ن ى يالالالد دالالالن األدالالالنص  حالالالد شالالالعناء السعخامًداااا

الذالالالعناء القالالالا  يين الالالال  ن  جسجعالالالهن  سها الالالل خاسالالالل مالالالن دالالالين شالالالعناء القا  يالالالل 
ا من صحالهل شالعناء النويالل النا عالل  عمسا دص  ادن  ةم إلي االىجناع  لن ى يد 
عوم  ذلك  قد األقالدمين مالن األد الاء وال غالهيين  ي الهن النجالهل إلالي شالعن ى يالد 

ثمم عحجالالي   شالالا ال قالالد لالالي مالالن الذالالعن مالالا  قالالد عواال جذالالماد  الالي صالالي كجالال مم و  حالالا
 لسعاسنيي من شعناء القا  يل  م ال امنغ الكيس و ينو مسن ىاسنوو  

                                                 
 ٛٙال شبن الوحا س (ٔ)
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 املصادر واملراجع

 أواًل  السجالت والدوريات  

 -ى يالالالد دالالالن األدالالالنص د ها الالالي والسدالالالجدرك ى يالالالي لالالالالسحسد ى الالالي دقالالالل -ٔ
 (  ٕٚ( السق د )ٖالقصء ) -مق ل مقس  ال غل العن يل ددمذ  

الكيالالالالاس والدالالالالسال صالالالالي مرالالالالادر األصعالالالالال ال ةثيالالالالل ىشالالالالد اليالالالالالدامي  -ٕ
ع  ٖل -ٚمق الالالالالل السالالالالالهرد العناقيالالالالالل مالالالالال  -لرالالالال يك حسالالالالالهد الذالالالالالاتي 

 م .ٜٛٚٔ-هٜٖٛٔ

 –مق الالالالل مقسالالالال  ال غالالالالل العن يالالالالل  اليالالالالا نة ع ط/السنوعالالالالل األمينيالالالالل  -ٖ
 م.ٖٜ٘ٔاليا نة 

مالالالةح األلالالالهاح صالالالي شالالالنح مالالالناح األرواح ل عيشالالالي عتك/ى الالالد الدالالالجار  -ٗ
-ه ٜٖ٘ٔعلعالالالام  ٕل - ٗالسالالالهرد العناقيالالالل عمالالال مق الالالل  -جالالالهاد 
 م .ٜ٘ٚٔ

 ثانًيا  الكتب السطبهعة  

الحالد  يع ط/مهجوالل الشمزالل   دشيل الرنع صي كجاب  الي هيي لخد قالل -ٔ
 م .ٜ٘ٙٔ-هٖ٘ٛٔع ٔط  غداد–

و الالالسيل ى الالالد السحدالالالن   دشيالالالل السرالالالدر صالالالي الذالالالعن القالالالا  ي ل الالالدكجهرة -ٕ
 م.      ٜٗٛٔ –ه ٗٓٗٔع ٔمن هىات جامعل ال هيذ طالسشرهر  ط/ 

سالد إتحاع صزةء الوذن صي اليناءات األر عل ىذن لذماب الد ن  ح -ٖ
 -  س ممنة ط/ دار ال ج  الع سياللع دن ى د الغشح الدميالح تك : دن 

 م .ٜٜٛٔ الٜٔٗٔ -ٔل شان ط
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 إسةح السشن  الدن الدهيذ عتك/  حسد ع شا ن عوى دالدةم    -ٗ

 م.ٜٜٗٔع  ٗاليا نة ط -دار السعارع  ع  ارون ط/         

إىناب الينمت الدالو  وى  مالا الدالن خالهياليع تك/ى الدالنحسن دالن  ال يسان -٘
 مٕٜٜٔ-هٖٔٗٔع ٔاليا نة ط -دن الع يسين ط/مهجول الخا قي 

-األ الالالا ي ألدالالالي صالالالنج األسالالال ما ي تالالالك/  الالالسين جالالالادن عط/دار ال  الالالن -ٙ
 دينوت

و   حسالالالالالد ا الالالالال يم عط/ صالالالالالار اال جسالالالالالاء صالالالالالي الذالالالالالعن القالالالالالا  ي ل الالالالالدكجهر /-ٚ
 م .ٜٜٛٔاتحاد الُ جعاب العنب  مشذهرات

 الوحالالن السحالاليط ألدالالي حيالالان ع تالالك/ الذالاليى ىالالادل  حسالالد ى الالد السهجالالهد ع-ٛ
 - الالالال  ٕٕٗٔ -ٔل شالالالان/ ديالالالنوت ط -ط/ دار ال جالالال  الع سيالالالل  ومخالالالنين ع

 م  ٕٔٓٓ

 ايالالالالل الهىالالالالاة صالالالالح لويالالالالات ال غالالالالهيين والشحالالالالاة ل دالالالاليهلح  تالالالالك: ع  دالالالاله -ٜ
 ل شان / سيدا     -ليم ط/السهجول العرنيل إدنا  ال ز 

 تاج العنوس ل صع يدؼ عتك: مقسهىل من السحييينع ط: دار المدا ل-ٓٔ

 -  ناسالالالالي  -)قزالالالالا او  -األدب القالالالالا  ي -تالالالالاريى األدب العن الالالالي -ٔٔ
صشه ي( لغازػ ل يسات عوىنصالان األشالين ط/دار النشالاد  حسالة  - ىةمي 

 م.ٕٜٜٔ-ه ٕٔٗٔع ٔط

والجالالال كنة عتك/صجحالالالي  حسالالالد مرالالالن ي ى الالالي الالالالد ن عط/ منكالالالص الجورالالالنة  -ٕٔ 
 م .ٕٜٛٔ -ه ٕٓٗٔع ٔالع سي وإحياء الجناث اإل ةمي ط الوحا
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الج يالالالالان صالالالالي ترالالالالني  األ الالالالساء ألحسالالالالد حدالالالالن كحيالالالال  ع ط/دار  سالالالالداء  -ٖٔ
 السس  ل العن يل الدعهد ل.–ل شذن والجهزي   السقجس 

ي حعقّدم لالالالالالي وقادالالالالال  ت كيالالالال  ال دالالالالالان وت كالالالالاليك القشالالالالالان الدالالالالالن مهالالالالالح الرالالالالال -ٗٔ 
ع ٔوسوني:مرالالالالن ي ى الالالالداليادر ىنالالالالاعط/دار ال جالالالال  الع سيالالالاللط مخنهلاتالالالالي

 م ٜٜٓٔ - ال ٓٔٗٔ

 تالال كنة الشحالالاة ألدالالي حيالالان  تك/ىفيالال  ى الالد الالالنحسن ط/مؤ دالالل الن الالالل -٘ٔ
  م.      ٜٙٛٔ -هٙٓٗٔع ٔط

 الجدمي  الدن مالك ع تك: ع كام  دنكات ط: دار ال جاب العن ح     -ٙٔ

 م  ٜٚٙٔ - ال ٖٚٛٔل نواىل والشذن ط:         

ترالالالالني  األ الالالالساء ل ذالالالاليى النشنالالالالاوػ عط/القامعالالالالل اإل الالالالةميل  السد شالالالالل -ٚٔ
 ه .ٛٓٗٔع ٙالسس  ل العن يل الدعهد ل ط –السشهرة 

تسميالالد اليهاىالالد لشالالا ن القالالير ع تالالك/  .د/ ى الالح ع صالالاخن عومخالالنون ط/  -ٛٔ
  ال ٕٛٗٔع  ٔط  –اليا نة  -الدةم ل نواىل والشذن  دار

 تمالال    ال غالالل ل ز الالنؼ ع تالالك/ ع ىالالهض منىالال  ط/ دار إحيالالاء الجالالناث-ٜٔ
 م.ٕٔٓٓع ٔدينوت ط –العن ح 

 حشالا ال الاخهرػ ط/دار -األدب اليالد م-القام  صي تالاريى األدب العن الي  -ٕٓ
 م.ٜٙٛٔع ٔدينوتعط-القي  

ع وهالح ط/ دار الع الم ل سة الين جسمنة ال غل الدن دريدع تك/ رمالصؼ مشيالن  -ٕٔ
 م.ٜٚٛٔع ٔدينوت ط  –
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 جه ن اليامهس صي القسهل والسرادر ل يصويشيعتك/ع جع الن ال ن ا الي-ٕٕ
 ط/جسبيل مشجدػ الشذن /الشقف األشنع .

 حاشيل الخزنػ عط/دار ال  ن -ٖٕ

حهاشالالالالي ادالالالالن دالالالالنػعوادن   الالالالن ى الالالالي درة الغالالالالهاص صالالالالي  و الالالالام الخالالالالهاص -ٕٗ
-هٔٔٗٔع ٔ نة طاليالا -عتك/ حسد لي حدالا ين  ال نان ط/منوعالل األما الل 

 مٜٜٔٔ

-خصا الل األدب ل وغدادؼعتك/ى الد الدالةم ع  الارون ط/مهجوالل الخالالا قح -ٕ٘
 م . ٜٜٚٔ - ال  ٛٔٗٔع  ٗاليا نة ط

الخرالالالالارة الدالالالالن جشالالالالي عتالالالالك/ع ى الالالالي الشقالالالالار عط/ الميئالالالالل السرالالالالنيل  -ٕٙ
 ٕٔٔٓع ٘ل  جاب عط العامل

تالالك/  ٙٚ/ٓٔالالدر السرالهن صالح ى الهم ال جالالاب السهشالهن ل دالسين الح  الح  -ٕٚ
 دمذ - حسد ع الخناط ط/ دار الي م

دقالالالالالار  الجرالالالالالني  الدالالالالالن السالالالالالؤدب عتك/حالالالالالاتم سالالالالالالك الزالالالالالامن ط/دار  -ٕٛ
 مٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔع ٔدمذ  ط-والجهزي  الوذارن ل نواىل والشذنع

مناجعالالل: د. إدالالناليم   الاليس  -ىسالالند الالهان األدب عتالالك: د.  حسالالد مخجالالار  -ٜٕ
 - الالال  ٕٗٗٔاليالالا نة ع  -الشذالالنمؤ دالالل دار الذالالع  ل رالالحاصل والنواىالالل و  ط/

 م ٖٕٓٓ

 ٔدينوت ط-د هان دشي   د عجس  وتحيي  ع ى ي دقل ط/دار سادر -ٖٓ
 مٜٜٜٔع
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د الالهان ى يالالد دالالن األدالالنص تك/د.حدالالين  رالالار ط/شالالنكل مهجوالالل ومنوعالالل -ٖٔ
 م.ٜٚ٘ٔ –ه ٖٚٚٔع ٔمرن ي الوادي الح  ي ط

ال ياصالالل  د الالهان ك يالالن ىالالصة صالالي د ها الالي عجسالال  وشالالنح إحدالالان  والالاس ط/دار-ٕٖ
 مٜٔٚٔ-ه ٜٖٔٔل شان ع -دينوت 

رجال السع يات العذن ل ذيى مرالن ي الغة يشالي عط/السهجوالل العرالنيل  -ٖٖ
 مٜٜٛٔ -ه ٛٔٗٔدينوت  -سيدا   -

الصا الن صالالح معالا ح ك سالالات الشالالاس ألدالي  هالالن األ والالارػ عتالك/ حالالاتم سالالالك  -ٖٗ
 مٕٜٜٔ- ال  ٕٔٗٔع ٔدينوت ط -ط/مؤ دل الن الل  الزامن

لالالالالك تك/الذالالالاليى ع محيالالالالي الالالالالد ن ألشالالالالسه ي ى الالالالي  لفيالالالالل ادالالالالن ماشالالالالنح ا -ٖ٘
 م. ٕٗٔٓالحسيد ط/ دار النةر  ى د

: ع محيالح الالد ن ى الد الحسيالد شنح ادن ىيي  ى ي  لفيل ادن مالالك عتالك-ٖٙ
 م. ٜٓٛٔ - ال  ٓٓٗٔع ٕٓاليا نةع ط -: دار الجناث ط 

 دالالالالدوؼ شالالالالنح الجدالالالالمي  الدالالالالن مالالالالالكع تالالالالك/  ى الالالالد الالالالالنحسن الدالالالاليدع و ع -ٖٚ
 - الالالالال ٓٔٗٔ) ٔالسخجالالالالهن ط/  قالالالالن ل نواىالالالالل والشذالالالالن والجهزيالالالال  واإلىالالالالةن ط

 م(ٜٜٓٔ

شالالنح الجرالالني  ل  سالالا يشح تالالك/ إدالالناليم دالالن  الال يسان الوبيسالالح ط/ مهجوالالل  -ٖٛ
 مٜٜٜٔ- الٜٔٗٔع  ٔالنشد عط

شالالنح شالالا يل ادالالن الحاجالال  ل نسالالي عتك/اال الالات ة ع  الالهر الحدالالنعو ع  -ٜٖ
ل شالالالالان -الحسيالالالالد ط/ دار ال جالالالال  الع سيالالالالل ديالالالالنوتو ع  حيالالالالي ى الالالالد  الصصالالالالصاعع
 م ٕٜٛٔ -هٕٓٗٔ
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شنح ش ور الال    صالح معنصالل كالةم العالنب الدالن  ذالام ع تك/ى الد الغشالح -ٓٗ
  هريا -الدقن ط/ الذنكل السجحدة ل جهزي  

 الالد السالالشعم  حسالالد  نيالالدؼ ط/ شالالنح ال ا يالالل الذالالا يل الدالالن مالالالك ع تالالك: ى -ٔٗ
مهالالالالل  -مح إحيالالالالاء الجالالالالناث اإل الالالالة م اليالالالالنػ منكالالالالص الوحالالالالا الع سالالالالح و جامعالالالالل 
 النوعل: األوليالسهنمل 

دالالن ممالالدلحعو ى الالح  الاليد ى الالح ط: شالنح ال جالالاب ل دالاليناصي  تالالك:  حسالالد ح -ٕٗ
 مٕٛٓٓع ٔل شان ط –ال ج  الع سيلع دينوت  دار

 ع رما ل ذاليى  حسالالد األمالين الذالالشكينيشالنح السع يالات العذالالن و خوالار شالالعنا-ٖٗ
ديالالالالالالالنوت  -والالالالالالالل العرالالالالالالالنيل سالالالالالالاليدا تالالالالالالالك/ع ى الالالالالالالد اليالالالالالالالادر ال اسالالالالالالال ي ط/ السهج

 مٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔ

شالالالالالنح الس رالالالالال  الدالالالالالن  بالالالالاليرعتك/ إميالالالالال  دالالالالالد    عيالالالالالهب ط/دار ال جالالالالال   -ٗٗ
 م ٕٔٓٓ- ال ٕٕٗٔع ٔل شان ط –دينوت الع سيلع

 الذعن والذعناء الدن قجيول تك/ حسد ع شا ن ط/دار السعارع   -٘ٗ

شالالالالالالالسس الع الالالالالالالهم ودواء كالالالالالالالةم العالالالالالالالنب مالالالالالالالن ال  الالالالالالالهم لشذالالالالالالالهان الحسيالالالالالالالنػ  -ٙٗ
د  -منمالالن دالالن ى الالح اإلريالالا ح -عتالالك/ حدالالين دالالن ى الالد هللا العسالالنؼ ٖٙ٘ٛ/ٙ

ل شالالان(ع دار ال  الالن  - ه الالف ع ى الالد هللا ط/ دار ال  الالن  السعاسالالن )ديالالنوت 
 ٜٜٜٔ - ال  ٕٓٗٔع ٔ هريل( ط -)دمذ  

 .ٜٜٓٔع ٗدينوت عط -الرحاح ل قه نؼع ط/ دار الع م ل سة ين -ٚٗ

 م.ٜٓٛٔ-ه ٓٓٗٔد السقيدع ط/الرنع الكيا ح ل دكجهر  ني  ى   -ٛٗ
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لويات صحهل الذعناء الدن  ّةم دن ى يد هللا القسحالح تالك/ محسالهد ع      -ٜٗ
 جدة -شا ن ط/ دار السد ح 

 ؼ تالالك : ع إدالالناليم  الال يم ط: دارال الالنو  ال غهيالالل : ألدالالي  الالةل العدالالهن -ٓ٘
 الع م وال ياصل ل شذن والجهزي ع اليا نة .

   ٜٔاليا نة عط -حدين عط/دار السعارع  صي األدب القا  ي لني-ٔ٘

 الال ٕٔٗٔط/ مهجوالل دار الجالناث  صح تاريى األدب القالا  ح لع الح القشالدؼ-ٕ٘
 مٜٜٔٔ -

الخزن حدالين عط/السنوعالل الدال فيل الكياس صي ال غل العن يل ل ذيى ع -ٖ٘
  . ٖٖ٘ٔاليا نة  –ومهج جما 

 مٕٛٓٓ-ه ٜٕٗٔع ٔال ا يل الدن الحاج  ع ط/ مهجول الوذنػ ط -ٗ٘

ال امالالال  صالالالح ال غالالالل واألدب ل س الالالند  تالالالك: ع  دالالاله ال زالالال  إدالالالناليم ط: دار -٘٘
 م. ٜٜٚٔ - ال  ٚٔٗٔع ٖاليا نة ط –ال  ن العن ح 

 ال جاب تك/ ى د الدةم ع  ارون عط/ دار القي  ال دينوت .-ٙ٘

اليالا نة – جاب األصعال الدن اليهليل ععتك/ى ي صهدو ط/مهجوالل الخالا قي -ٚ٘
 م .ٖٜٜٔع ٕط

مناجعالالل: ع -كجالالاب األصعالالال ل دنقدالالنح ع تالالك/ حدالالين ع ع شالالنع  -ٛ٘
اليالالالا نة   -ممالالالدؼ ىالالالةم ط/ مؤ دالالالل دار الذالالالع  ل رالالالحاصل والنواىالالالل والشذالالالن

  م ٜ٘ٚٔ - ال  ٜٖ٘ٔ

ال ذالالالالاع ىالالالالن حيالالالالار   الالالالهامض الجشصيالالالال  ل صمخذالالالالنػ عط/ دار ال جالالالالاب  -ٜ٘
  ال ٚٓٗٔ - ٖدينوت ط -العن ح 
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ألدالالالي الويالالالاء ال  الالالهػ تالالالك/  رالالالن حات وال الالالنو  ال غهيالالاللال  يالالالات صالالالح الس -ٓٙ
ه ٜٔٗع ٕديالنوت  ط –ع السرالنؼ ط/ مؤ دالل الن الالل  -دروير ىد ان 

 م .ٜٜٛٔ  –

 اليا نة -لدان العنب الدن مشبهر ط/ دار السعارع -ٔٙ

الالد ن القشالدػ عط/الالدار العن يالل  ال مقات العن يل صي الجناث ألحسد ى م -ٕٙ
 م .ٖٜٛٔل  جاب 

ط/دار الذالالؤون ال يا يالالل  لمقالالل ق ي الالل   الالد ل الالدكجهر / ى الالي  اسالالن  الالال  -ٖٙ
 مٜٜٛٔع ٔطالعامل 

ن ى الالالالد الحسيالالالالد ط/ دار مقسالالالال  األم الالالالال ل سيالالالالدا ح تالالالالك/ ع محيالالالالي الالالالالد  -ٗٙ
 دينوت . -السعنصل 

ع ٔديالنوت ط- ارون ط/دار القيال  مقسهىل السعا ي إىداد ى دالدةم  -٘ٙ
 م.ٕٜٜٔ-هٕٔٗٔ

 عتالالك/ ى الالد الحسيالالد  شالالداوؼ ط/دار األىبالالم الدالالن  الاليدو السحهالالم والسحالاليط -ٙٙ
 م. ٕٓٓٓ - ال  ٕٔٗٔع ٔدينوت ط –ال ج  الع سيل 

ذالاليى ع حدالالن مل  ا الالين ط/ السحالاليط صالالح ال غالالل  الدالالن  والالاد ع تالالك/ ال -ٚٙ
 م ٜٜٗ - ال ٗٔٗٔع ٔدينوت / ل شان ط -ال ج  ىالم 

 –اشالنون هد خالالن ط/ مهجوالل ل شالان  مخجار الرحاح ل نازؼ عتك: محسال-ٛٙ
 مٜٜ٘ٔ -ه ٘ٔٗٔدينوت  

 ط: دار إحيالالاء الجالالناث السخرالالة الدالالن  الاليدو  تالالك: خ يالال  إدالالنا م ج الالال -ٜٙ
 م .ٜٜٙٔال -هٚٔٗٔع ٔدينوت ط –العن ح 
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ع كامالال  دنكالالات عط/منكالالص الوحالالا السدالالاىد ى الالح تدالالمي  ال هارالالد عتالالك/ -ٓٚ
ل  السس  الالال-جامعالالالل  م اليالالالنػ  -يل   يالالالل الذالالالنيعل والدرا الالالات اإل الالالةم-الع سالالالي 

 م .ٕٜٛٔ -ه ٕٓٗٔ - ٕالعن يل الدعهد ل ط

السرالالواح السشيالالن ل  يالالهمح تالالك/  ه الالف الذالاليى ع ط/السهجوالالل العرالالنيل  -ٔٚ
 ب.د

اس  سالك الدامناري ط/دار ىسالار معا ي األدشيل صي العن يل ل دكجهر ص-ٕٚ
 م . ٕٚٓٓ –ه ٕٛٗٔعٕط

 الشقالالارع الشقالالاتح عو ع ى الالح معالا ي اليالالنمن ل  الالناء ع تالالك/  حسالد  ه الالف -ٖٚ
مرالالالن  -ى الالالد ال جالالالاح إ الالالساىي  الذالالال  ح ط/دار السرالالالنيل ل جالالالللي  والجنجسالالالل و 
 ٔط

ع  ٕديالالالالالالنوت ط -ع ط/ دار سالالالالالالادر معقالالالالالالم ال  الالالالالالدان ليالالالالالالاقهت الحسالالالالالالهػ  -ٗٚ
 م ٜٜ٘ٔ

نا يالالالالدؼع تالالالالك/ د.ممالالالالدؼ السخصومالالالالحع معقالالالالم العالالالالين ل خ يالالالال  دالالالالن  حسالالالالد ال -٘ٚ
 ود.إدناليم الدامنارح ط/ دار ومهجول المةل ب.د

ال غالالالل العن يالالالل السعاسالالالنة عألحسالالالد مخجالالالار ى الالالد الحسيالالالد ىسالالالنعط/ معقالالالم  -ٙٚ
 م ٕٛٓٓ - ال  ٜٕٗٔع ٔىالم ال ج  ط

معقم ميا يس ال غل الدن صارس ع تالك/ ى الد الدالةم ع  الارون ط/ دار  -ٚٚ
 م.ٜٜٚٔ - ال ٜٜٖٔال  ن ط/ 

  -هٕ٘ٗٔع ٗاليالالالا نة ط-السعقالالالم اله الالاليط عط/مهجوالالالل الذالالالنو  الدوليالالالل  -ٛٚ
 مٕٗٓٓ
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ألدالالالي حالالالاتم الدقدالالالجا ي   نين مالالالن العالالالنب  وُلالالالَنٌع مالالالن  خوالالالار مالسعسالالال -ٜٚ
 مٜ٘ٓٔ -ه ٖٕٖٔع ٔالدعادة طط/منوعل 

ل ذالالال ح تك/لقشالالل مالالالن   السياسالالد الذالالا يل صالالح شالالنح الخةسالالالل ال ا يالالل -ٓٛ
إل الةمح  قامعالل  م اليالنػ ط/معمالد الوحالهث الع سيالل وإحيالاء الجالناث ااأل ات ة 

 م. ٕٚٓٓ - ال  ٕٛٗٔع ٔالسهنمل طمهل  -

أللفيل ل عيشحع تك/ د.ى ح ع السياسد الشحهيل صح شنح شها د شنوح ا -ٔٛ
 د.ى د العصيالالالالالالص ع صالالالالالالاخن ط/ دار ود. حسالالالالالالد ع تهصيالالالالالال  الدالالالالالالهدا حعو  صالالالالالالاخنع

 م ٕٓٔٓ - ال  ٖٔٗٔع ٔاليا نة ط-الدةم ل نواىل والشذن 

  -السيجزالالال  ل س الالالند تالالالك: ع ى الالالد الخالالالال  ىبيسالالاللع ط/ ىالالالالم ال جالالال .  -ٕٛ
 ت.دينو 

وى الدهللا الق الهرػ  السينب الدن ىر هر عتك/ حسد ى دالدجار القالهارػع -ٖٛ
 م .ٕٜٚٔ-هٕٜٖٔع ٔط

 ٕالسيرهر والسسدود ل  ناء عتالك/ ماجالد الال   ي عط/مؤ دالل الن الالل عط -ٗٛ
 م .ٜٛٛٔ-هٛٓٗٔع

إحيالاء  إدناليم مرن ي عوى الدهللا  مالين ط/دار السشرف الدن جشي  تك:-٘ٛ
 م.ٜٗ٘ٔ-هٖٖٚٔع ٔالجناث اليد م ط

 – شالالالام ط/مهجوالالالل النشالالالد مالالالشم  ال الالالهصيين صالالالي الرالالالنع لسالالالؤمن سالالال نػ  -ٙٛ
 م ٕ٘ٓٓ -ه ٕٙٗٔع ٔطالنياض 

 ٘ٔالشحه الهاصي لبواس حدن ع ط: دار السعارع ط -ٚٛ
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       -ى الد الحسيالد  شالداوؼ ط:السهجوالل الجه يكيالل تالك:  س  المهام  ل داليهليع-ٛٛ
  مرن.
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