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 :ممّخصال

ُيعنى ىذا البحثث بردثد الالث لل النّمّيثت الُثط ُُعطثط ُبريثرا اعر ّيث   ثط اّ ربثت البحثث الُ لثيري 
ثل لثمطت قوّيثت ُثد ل الاُمّّثط ان وجيت لغوّيت، والّرآن الكريم وقراءاُو، بعّدى  ان األدّلت العماّيت الُط ُا

إلثثى اعذنثث ن، كثث ن ليثث  حاثثور لثثدى العماثث ء  ثثط كُثث ب رلثث ال  ثثط ُ لثثير لثثورة ال  ُحثثت، وىثثط ُعكثثس 
الانثثث خ ادلثثثُددلط  ثثثط اّ ربثثثت اليطثثث ب الُ لثثثيري، واثثثن ثثثثّم يكثثثون ال عثثثل الحجثثث جط اثثثؤّطرا بدثثثبغت 

 إقن نّيت، د ياكن د عي  أو وداي  ب دنُب ط والجزا ّيت.
 

ه( ثالثت: "اللا ع ٕٜٖايُمف نما ء المغت  ط ُحديد أدلت النحو،  يط نند ابن جنط )تة: توطئ
ه( أياً  ثالثت، ىط: "نّل وقي س والُدح ب ٚٚ٘، ونند ابن األنب ري)ت(ٔ)واعجا ع والّي س"

 .(ٖ)ه( أربعت، ىط: اللَّا ع واعجا ع والّي س وادلُدح بٜٔٔ، ونند الليوطط)ت(ٕ)ح ل"
 .(الّراءات ،اللا ع )الاُركزات النّميت،الكما ت الا ُ حيت : 

Transport Pillars in a Book of Letters 

In the interpretation of Surah Al-Fatiha (Holy Quran by choice) 
Mohammed Saddam Mohsen Al-Musawi Prof. Dr. Laith Dawood Salman 

Faculty of Arts/ University of Basrah. 

Abstracts: 

This research is concerned with monitoring the transmission paths that give a 

cognitive justification in the approach of interpretive research from a 

linguistic point of view, and the Holy Quran and its readings, after which of 

the scientific evidence that represents a strong authority that pushes the 

recipient to acquiesce, had a presence among scholars in the book of letters in 

the interpretation of Surah al-Fatihah, and it reflects the inferential climate in 

the approach to explanatory discourse, and therefore the pilgrimage act is 

framed by a persuasive tint, which cannot be pushed or stigmatized by 

arbitrariness and arbitrariness. 

Keywords: (transportation foundations, listening, readings). 
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  :أواًل: السَّماع
األوُّل ان أدول النحو، وأدول النحو: "ىو نمٌم يبحثث ُيعدُّ اللَّا ع األدل 

 .(ٗ) يو نن أدلت النحو اعجا ليت ان حيث أدلُو وكي يت ادلُددل بي  وح ل الالُدل"
 السماع لغًة واصطالحًا: - أ

اللَّثثا ُع  ثثط المُّغثثت ا ثثُذ اثثن الجثثذر المُّغثثوي لثثال، الثثذي يندثثرف إلثثى اعنثثى: 
ُثثوُل: َلثثِاْعُت ال َّثثْطَء َلثثْاًع ، َوُيَّثث ُل "إينثث ُس ال َّثثطِء بِثث ألُذِن،  َُّ اثثن النَّثث س َوكثثلذ ذي أذن. 

َُِال"ْ    للَّثا ُع لغثت ييثُص بث لانطوذ اثن الكثالم، وبيثذا كث ن اللَّثا ع .(٘)َلَا ِع ِبَاْعَنى اْل
 والذي انو انطمّت الدرال ت النحويت ُأليلً .ان أىم الول ال  ط اعر ت المغت، 

ىو: "ا  ثبت  ط كالم ان يوثذ ب د حُو،   ال  فالّسماعأا   ط اددطالح 
كالم اهلل ُع لى، وكالم نبيو دمى اهلل نميو ولمم، وكالم العرب، قبل بعثُو، و ط زانو، 

.وقيل (ٙ)وبعده، إلى أن  لدت األللنت بكثرة الاولدين، نظا  ونثرا، نن المم أو ك  ر"
يوثذ بكالايم، وىم الذين ن  وا قبل  ىو: "أن ُؤيذ المُّغت نن العرب الُيّمص الذين

انُدف الّرن الث نط لميجرة ب لنلبت إلى نرب األاد ر، وقبل ني يت الّرن الرابل 
 .(ٚ)اليجري ب لنلبت إلى األنراب ان أىل الب ديت"

 حدود السَّماع وأقسامه .-ب
"ُط لعن  األيب ر الاُعمّت ب عنراب نمى نحو   ال  ط أوال: حدود السَّماع :

اجال ا  رجعت إليو الدرالت ان اظ ن، إذ ُُن زني  نموم المغت، والُ ريخ، واألدب، 
واللير، ونمم ُ لير الّران وقراءاُو. ويبدو انو ثات إاك نيت ل دل ا  يُعمذ ب لمغت، ثم 

".وقد ادطمح ابن (ٛ)إن دة ُُريبو و ذ حدود ُابط الدرس ان ادنزي ح نن قدده
مح النّل: وّنر و بّولو:" ىو الكالم العربط الدحيح الي رج األنب ري نمى اللَّا ع ادط

.ويبدو أن ابن األنب ري قد آثر ادطمح النّل نمى (ٜ)نن حد الّمت إلى حد الكثرة"
اللَّا ع ع  رة إلى أنَّ اد در النحو نون ن، ىا : اد در انّولت، واد در اعّولت، 

النبوي ال ريف، وا  نّل نن كالم العرب  أاَّ  الانّولت  ُ ال: الّرآن الكريم، والحديث 
ان  عر ونثر، إذ األار انوط  يو ب لنّل دون ُديل لمعّل  يو، وأاَّ  الاعّولت  ُ ال: 
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 .(ٓٔ)الّي س، والُدح ب ح ل
لليوطط بّولو: " ىو ا  ثبت  ط كالم ان يوثذ ب د حُو   ال ا وقد نرَّ و

، وكالم العرب قبل بعثُو و ط ملسو هيلع هللا ىلصكالم اهلل ُع لى وىو: الّرآن الكريم، وكالم نبيو
زانو وبعده إلى أن  لدت األللنت بكثرة الاولدين، نظاً  ونثرًا نن المٍم أو 

يدات  -كا  الُعامي  العرب الن طّون بي -.  للَّا ع ىو نّل الا دة المُّغويت (ٔٔ)ك  ٍر"
ل لمغت والبحث المُّغوي لواء أك ن ذلل با   يت العرب أن ليم أم ب أليذ نان لا

انيم.وُيعد اللَّا ع ىو اليطوة األولى الُط لبّت الّي س، إذ اُ ذ العما ء والب حثون  ط 
اج ل المغت والنحو نمى أنَّ اللا ع أدل والّي س ق ام نميو،   للا ع والّي س بينيا  
نالقت قويت ورابطت وثيّت،   ألول ىو الذي أادَّ اآلير ب لا دة المغويت الُط ُاثل أحد 

قد نّرف العما ء اللا ع باعن ه العماط  ط الّرن الث نط اليجري حين أيذ و ،أرك نو
بعايم يولل الّي س نمى أل س ان اللا ع، واللا ع  ط اج ل المغت وثيذ الدمت 
ب لروايت األدبيت، والنص الّرآنط وقراءاُو، وكذلل الحديث ال ريف بعدى  جايعً  

 ط -ت المََّذين نر   باعن ىا  العماط ندودً  يعُاد،  ط نّمي ، نمى اللا ع والرواي
 .(ٕٔ) ط ارحمت ُ ليت لمروايت  ط اظ ىرى  األيرى -اج ل المغت

وياكن الّول: إنو وأن ك ن "اللا ع باعن ه اددطالحط العماط قد بدأ  ط 
الّرن الث نط اليجري،  إن ىذا د يعنط ندم وجود ان ك نوا يُوجيون إلى لا ع المُّغت 

حيث ك ن لا ني  يأيذ اك نو  ط اج لس العما ء نمى أنو ان ىج   ط الّرن األول،
وأدول ب نُب ره  ياً  دنت إليو الح جت  ط ُ لير ل ظ ان أل  ظ الّرآن الكريم أو 

.واللَّا ع الذي (ٖٔ)الحديث ال ريف ويطمذ نمى ا  يرويو الع لم ان لا نو بن لو"
ىُا م بجال الا دة المغويت؛ أي انذ الُعامو نما ء النحو والمغت لم يظير إدَّ بعد اد

ن ريني ت الّرن الث نط اليجري ُّريب ، وُيعدُّ اللا ع طريًّ  اياً  انُاد نميو النح ة 
كثيرًا  ط جال الا دة المغويت ثم ُحميمي ،  عن يت البدريين ب لُّراء الا دة المغويت 

ت الالاونت ُُأثر بع امين الالاونت د يّل نن اىُا م نظراايم الكو يين، والا دة المغوي
يت ون دات النطذ نند الاُكمم، ثم  ليا   أن كبير  ط ُحميمي ، وىا : اعاك ن ت الدُو
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 .(ٗٔ)ادى حل ليت أذن الل ال  ط لا ني  لألدوات
 ثانيًا: أقسام السَّماع:

ينّلثثم الالثثاوع إلثثى اطثثرٍد و ثث ذ:  ثث لاطرد ىثثو الُُثث بل وادلثثُارار، وال ثث ذ ىثثو 
 .(٘ٔ)والُ رُّد، ادطراد وال ذوذ نمى أربعت أاربالُ رُّذ 
اطرد  ط الّي س وادلُعا ل اعً : وىذا ىو الاطموب والغ يت لاوا ُّي  اللا ع  .ٔ

 العربط والّي س الدن نط، نحو: ق م زيٌد، واربت نارًا، واررت بلعيٍد.
اطثثرد  ثثط الّيثث س  ثث ٌذ  ثثط ادلثثُعا ل: وىثثو الكثثالم الثثذي وا ثثذ الّوانثثد الع اثثت  .ٕ

لابنيثثثت نمثثثى األنثثثم و األ ثثثال، ولكثثثن نثثثدر الثثثُعا لو الثثثاونً : ك لا اثثثط اثثثن ا
)يثثثذر، ويثثثدع( وىثثثو )َوَذر، وَوَدع(،   لّيثثث س د يانعثثثو  كثثثل ااثثث رع لثثثو اثثث ٍض، 
ولكثثثن العثثثرب لثثثم ُلثثثُعال الا اثثثط انياثثثث ، وأياثثثً  قثثثوليم: بثثثدل )ُابِّثثثل( وىثثثثو 

الم ال  نل اثن كثل الّي س؛ ألن )ُابِّل( الم   نل ان ال عل الرب نط )أبّل(، و 
 عثثثل  يثثثر ثالثثثثط، كاثثث  ىثثثو اعثثثروف، بّمثثثب حثثثرف الااثثث رنت اياثثثً  ااثثثاوات 
ن  وكلثثر اثث  قبثثل آيثثره، ولكثثن العثثرب كثثثر الثثُعا ليم )ب قل(بثثدًد اثثن )ُابِّثثل(، وا 

 .(ٙٔ)ك ن األول الاونً  أيا 
اطَّرد  ط ادلُعا ل   ذ  ط الّي س: وىو الكالم الذي كثر الُعا لو لكنو يرج  .ٖ

د الّيثثثثث س الابنيثثثثثت نمثثثثثى األنثثثثثم واأل ثثثثثال نحثثثثثو: الثثثثثُحوذ والثثثثثُنوذ نثثثثثن قوانثثثثث
 يذا ىثثثو اللَّثثثا ع  ييثثث  أّاثثث  الّيثثث س  ييثثث   يُّاثثثط قمثثثب الثثثواو أل ثثثً ، ،والُدثثثوب

 .(ٚٔ)الُح ذ والُن ذ واُد ف
،   ٌذ  ط ادلُعا ل   ٌذ  ط الّي س، وىو الكثالم الثذي يثرج نثن قوانثد الّيث س .ٗ

ولثثثم ُلثثثُعامو العثثثرب، وىثثثذا اجاثثثل نمثثثى ر اثثثو كّثثثول: ثثثثوب ادثثثوون،  ثثثرس 
 .(ٛٔ)اّوود،   ألدل: ادون، واّود

 ثالثًا: مصادر السماع عند العمماء.
 :(ٜٔ)أدلة السَّماع هي ثالثة

 الّرآن الكريم وقراءاُو.-ٔ
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 الحديث النبوي ال ريف وا  يمحذ بو ان أح ديث الدح بت وأىل البيت. -ٕ
كثثالم العثثرب اثثن  ثثعر أو نثثثر إلثثى أن  لثثدت األللثثنت بكثثثرة الاولثثدين، إلثثى  -ٖ

 ه.ٓ٘ٔلنت
 االحتجاج بالقرآن الكريم. -

ُُعثثثد اثثثن  د يثثثالف بثثثين نماثثث ء المغثثثت نمثثثى حجيثثثت الثثثنص الّرآنثثثط،  مغثثثت الّثثثرآن 
أ دثثح األلثث ليب  ثثط العربيَّثثت نمثثى اعطثثالذ، وقثثد أقثثّر النحثث ة بأنثثو كثثالم اهلل أجثثري نمثثى 

عبثث د  كماثثوا بكالايثثم، وجثث ء الّثثرآن نمثثى لغثثُيم ونمثثى اثث  يعنثثون،  ثث لّرآن الكثثريم كثثالم ال
 ثثوذ النحثثو،  يثثو أدثثل األدثثول، واثثن ىنثث  ظيثثرت نن يثثت نماثث ء المغثثت ب ثثواىد الّثثرآن 
الكريم،   لّرآن الكثريم ادثدرا  نيث  ب ل ثواىد النحويثت لجثأ إليثو نماث ء المغثت وا ُر ثوا اثن 

حويثثثت الُثثثط بنيثثثت نمييثثث  قوانثثثد النحثثثو؛ وقثثثد ُالُ ثثثيد ندودثثثو الكثيثثثر اثثثن ال ثثثواىد الن
 .(ٕٓ)بندودو  ط أاي ت الكُب النحويت واني  )الكُ ب( لليبويو

 .وموقف العمماء من القراءاتادحُج ج ب لّراءات، 
إن ايثثثُالف الّثثثراء  ثثثط قثثثراءة أل ثثث ظ الّثثثرآن الكثثثريم،  ثثثُح ب بثثث  أاثثث م النحثثث ة بُعثثثدد 

نثو يثالٌف كبيثر وجثدل كثيثر،  ّثد  ثُح بث ب الجثواز، األوجو اعنرابيثت، وىثو بث ٌب ديثل ا
 .(ٕٔ) اال نن إقرار قواند  رنيت ُنحرف نن الّ ندة األدميت

وقد  رذ الزرك ط بين الّرآن والّراءات، ب لّول إن: "الّثرآن والّثراءات حّيُّث ن  
ثثث ن  ثثث لّرآن ىثثثو الثثثوحط الانثثثزل نمثثثى احاثثثد لمبيثثث ن واعنجثثث ز والّثثثراءات ىثثثط  اُغ يُر

ثّيثثثثل  ايثثثثُالف أل ثثثث ظ الثثثثوحط الاثثثثذكور  ثثثثط كُ بثثثثت الحثثثثروف أو كي يُيثثثث  اثثثثن ُي يثثثثف ُو
 .(ٕٕ)و يرىا "

ونثرف أحاثثد ايُث ر الّثثراءات الّرآنيثثت بث لّول:" ىثثط الوجثثوه الايُم ثت الُثثط لثثاح 
 ت بّراءة نص الادحف بي  قددا لمُيلير، والُط ج ءت و ّ  لميجت ان الميج النبط

 (ٖٕ)العربيت"
نّلم الّراءات إلى " اُواُر وآح د و  ذ،   لاُواُر الّراءات اللبعت الا ثيورة،  ُو

محثذ بثو الدثح بت، وال ث ذ قثراءة الُث بعين  واآلح د قراءات الثالثت الُط ىط ُا م الع ر ُو
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 .(ٕٗ)ك ألناش ويحيى بن وث ب وابن جبير ونحوىم"
اد در اللا ع  كل ا  ورد أنو قرئ بو  وُعد الّراءات الّرآنيت اددرًا اياً  ان

 .(ٕ٘)ج ز ادحُج ج بو  ط العربيت لواء أك ن اُواُرًا أم آح دًا أم   ذا
 :(ٕٙ)وقد أجال نما ء المغت نمى أّن أقوى الّراءات ا  ُوا ر  يي  ال روط اآلُيت

 ملسو هيلع هللا ىلصدحت اللند إلى رلول اهلل-ٔ
 اوا ّت الرلم العثا نط.-ٕ
 ولو بوجٍو ان الوجوه اوا ّت العربيت-ٖ

 وانّلات الّراءات ال  ذة نمى قلاين:
قثثثثراءة  ثثثث ذة ولكنيثثثث  د ُيثثثث لف وجثثثثو اثثثثن وجثثثثوه العربيَّثثثثت، وىثثثثذا النثثثثوع اثثثثن  -ٔ

الّثثراءات جثث ز ادحُجثث ج بثثو  ثثط النحثثو، نحثثو: قثثرأ بعاثثيم قولثثو ُعثث لى:)ان البّثثرة ُ ثث بو 
 .(ٕٛ) (، بثثث)ِإنَّ اْلَب قَر ُ  بو نمين (ٕٚ)نمين (

اءة اللثث بّت د يجثثوز ُالوُيثث   ثثط العبثث دات ألنيثث   ثث ذٌة، إدَّ أنيثث  لثثم ُيثث لف  ثث لّر 
 .(ٜٕ)قي لً  نحويً ؛ لذا ج ز ادحُج ج بي 

 ثذَّ اثن الّثراءات وجث ءت بعيثدة نثثن وجثٍو اثن وجثوه العربيَّثت،  ّثد ايُمثثف  اث -ٕ
ادحُجثث ج النح ة  ط ادحُجث ج بيث ،  ّثد كث ن لنحث ة البدثرة والكو ثت اواقثف اُب ينثثت  ثثط 

بث لّراءة ال ث ذة،  مثم يكونثوا نمثى اثنيٍج واحثٍد،  اثنيم اثن ردىث ، واثنيم اثثن قبثثل بعاثثي  
 ورد اآليثر.

 اوقف المغويين ان ادحُج ج ب لّراءات ال  ذة:
ايُمثثثثف النحثثثث ة وأدثثثثح ب المغثثثثت  ثثثثط ادحُجثثثث ج بثثثث لّراءة ال ثثثث ذة، بثثثثين احثثثثُج، 

، لم يكن يحُج ه(451أبا عمر بن العالء )تأن  ورا ض، واعُدل  ط رأيت،  نجد اثال
ناثثث  كثثث ن كثيثثثثر ادحُجثثث ج بثثثث لّراءات الا ثثثثيورة، إذ كثثثث ن يُثثثثويى  ثثثثثط  بثث لّراءة ال ثثث ذة، وا 
الّثثراءة اثث  ىثثو أكثثثثر وأ ثثثيل، ويبُعثثثد نثثثن ال ثثثواذ،  ّثثثد ر ثثثض قثثثراءة احاثثثد بثثثن اثثثروان 

أْطيثَر  ، بندثثب(ٖٓ))قث ل يث  قثوم ىثؤدء بنث ُط ىثن اطيثر لكثم( اللثدي، وىثثط قولثو ُعث لى
 .(ٖٔ)وراثط دث حبي  ب لمحن
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وقد ياي ون الى كمات )بعض( ل ظ )العرب(، وان ذلثل قثول لثيبويو: "ولثاعن  
بعثثض العثثرب يّثثول )الحاثثد هلل رَب العثث لاين( بندثثب كماثثو )رب(، وىثثط قثثراءة زيثثد بثثن 

قثثول األي ثش: "وبعثض العثثرب يّثول: )الحاثثَد نمثط وط ا ثت اثثن قثراء ال ثواذ . واثثن ذلثل 
 (.(ٕٖ)هلل( بندب الحاد "وىط قراءة رؤبت بن الحج ج

(:قثثثد وقثثثثثف اوق ثثثثً  ه475الخميلللن بلللن أحملللد التراهيلللدي )ت ثثثط حثثثين نجثثثد أن 
اعُثثثثثدًد اثثثثن الّثثثثراءات ال ثثثث ذة،ّ   كثثثث ن د يثثثثردُّ الّثثثثراءة، بثثثثل يّبميثثثث ، ويردىثثثثث  إلثثثثثى لغثثثثث ت 

ر ثثثل كماثثثت بعواثثثت  ثثثط قولثثثو ُعثثث لى:)ان اهلل د يلثثثُحط ان  واثثثثثن ذلثثثثثل قي لثثثثثوالعثثثثثرب 
 .(ٖٗ)،نمثى قثول العثرب )دليا  زيٌد( ب لر ل(ٖٖ)يارب اثال ا  بعواو(

 يبدو أنو لم يكن يُحرج ان ادحُجث ج بث لّراءة ال ث ذة،  ه(:707وأمَّا التراء)ت
َُْ َرُحثثثوااحثثثثُج بّثثثثراءة زيثثثثد بثثثثن ث بثثثثت  ثثثثط قولثثثثو ُعثثثث لإذ  ، بّثثثراءة ال عثثثل (ٖ٘)َّ(ى: ) بثثثذلل َ ْم

 .(ٖٙ)ب لُ ء، ليّوى رأيو  ط أن  عل األار اعرب اجزوم بالم األار لي رحوا
 ومن المسائن التي ارتكز أصحاب الرسائن فيها باالحتجاج بالقران الكريم:

 ىط:  مسائن متعمقة بمتظ الجاللة)اهلل(،: أوال
: ندَّ دم ل ظ الجاللت)اهلل(، دم ُعريف، د يُن  ى ال نمايُثو، نمثى و ثذ الُعبيثر األولى

، نمثى دليثل نّمثط اثن الّثرآن  ثط ُوجييثو ىثذا، نمثى الثقتلياُركثز الذي واثل  يثو،  ّثد 
ثثث  َُثثثَذكَُّروَن ﴿قولثثثو ُع لى: ثثثَل المَّثثثِو َقِمثثثياًل اَّ ثثثٌو اَّ ، إذ أنثثثو أطمثثثذ نميثثثو لثثثبح نو كلثثث ار (ٖٚ)َأِإلََٰ

 .(ٖٛ) ظ النكرة، نحو كريم، ورحيماألل 
إن الثثثألت نثثثد دم ل ثثثظ الجاللثثثت )اهلل(، دم ُعريثثثف، اثثثن الثثث ال اليثثثالف بثثثين 
النحثويين،  ّثثد ذكرنث  لثث بّ ، إن ىنثث ل اثن نثثّدَه الثثًا  ج اثًدا، واثثن ثَثثمَّ  ثإن ألثثف ودم  يثثو 

ن ىاثزة ، وىن ل ان نّدى  دم ُعثويض نث(ٜٖ)دزات ود يجوز حذ ي  اني ، وانيم الَيِميلِ 
 )إلو(، 

، وب لُ لط  يط ليلت بالم ُعريف، وىن ل ان ندَّى  دم ُ ييم (ٓٗ)وانيم ليبويو
عظيم، وليلت دم ُعريف؛ ألنو الم نمم د يحُ ج إلى ُعريف  .(ٔٗ)ُو

ن كث ن دلثياًل قرآنيث   يثو د يعاثد  يبدو لط إن الثدليل الثذي الثُدل بثو الثّ ثط، وا 
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رأيو  ط ندَّ )أل( ل ظ الجاللت لمُعريف، وأن ذلل د يُع رض ال نمايُو، وأنو قد يحُ ج 
إلى ُعريف نمى و ذ الُعبير أو اللي ذ الذي يأُط  يثو،  غ لبيثت نماث ء المغثت لثم يجزاثوا 

ىط )أل( ُعريف، واثنيم لثيبويو الثذي حث ول ادجُيث د  -اهلل–اللت بأن )أل(  ط ل ظ الج
عيج د ُ لير لي ،  عال اّ رنت بيني  وبثين )أل(  ثط بعثض األلثا ء الُثط لزاُيث ؛  ثذكر 
أن )أل(  ثثثط ادلثثثم الاودثثثول )الثثثذي( دزاثثثت د ُ  رقثثثو، ولكنيثثث  ُيُمثثثف ننيثثث   ثثثط ل ثثثظ 

قثث ل ذال، ولثثو كث ن الثثا    لبثث  بانزلثثت زيثثد نثثل ُّثثول يث  أييثث  الثثذي إالجاللثت اهلل ؛  ّثث ل: "
إلثٌو،  ماث  ُأديثل  يثو األلثف والثالم حثذ وا واهلل أعملم  ونارو لم يجثز ذا  يثو، وكثأن ادلثم 

األلثف ودث رت األلثف والثثالم يَم ثً  انيث ،  يثثذا أياث  ااث  يّويثو أن يكثثون بانزلثت اث  ىثثو 
، أي إن (ٕٗ)قمثثت النثث س"اثثن ن ثثس الحثثرف، واثثثل ذلثثل أنثث ٌس،  ثثإذا أديمثثت األلثثف والثثالم 

)أل(  ط ل ظ الجاللت نوض ان ىازة إلو، ولكنن  نجده قد ندل نثن ىثذا الّيث س ننثدا  
قثثث ل: "إد أن النثثث س قثثثد ُ ثثث رقيم األلثثثف والثثثالم ويكثثثون نكثثثرة، والثثثُم اهلل ُبثثث رل وُعثثث لى د 

 .(ٖٗ)يكون  يو ذلل"
نثو  ثطء، أي إذا حذ ت )ال( ان الن س د رت نكرة، ول ظ الجاللت د يحذف ا

كاثثث  والثثثُبعد لثثثيبويو أن ُكثثثون )ال(  ثثثط ل ثثثظ الجاللثثثت لعمثثثم الغمبثثثت،  ّثثث ل: ولثثثيس الثثثنجم 
والدبراُن بيذه الانزلت؛ ألن ىذه األ ي ء األلف والالم  يي  بانزلُي   ط الدعذ، وىط  ط 

 .(ٗٗ)الم اهلل ُع لى بانزلت  طء  ير ان دل  ط الكمات"
يبويو  ثثط ادجُيثث د عيجثث د ُ لثثير ويالدثثت الّثثول، "نمثثى الثثر م اثثن اح ولثثت لثث

بعثثض يدثث اص ل ثثظ الجاللثثت )اهلل(، إد أنثثو لثثم يجثثزم )ال(  ثثط ل ثثظ الجاللثثت لمُعريثثف، 
وأاَّ  ا  ج ء بو العماث ء بعثد لثيبويو  أ مثب آراايثم كث ن ادثدرى  كُث ب لثيبويو؛ إذ نّمثوا 

ل ثثظ الجاللثثت كالاثو اؤيثثدين ُثث رة، وايث ل ين ُثث رة أيثثرى، اثل العمثثم أن لثثيبويو  ثط ُن ولثثو 
كثثث ن اُحثثثرزا اثثثن إطثثثالذ أي حكثثثم، بثثثدليل رجونثثثو نثثثن اد ُرااثثث ت الُثثثط واثثثعي   ثثثط 
ُحميثثثل أل  ثثثط ل ثثثظ الجاللثثثت، إذ  ثثثبيي  ب )ال(  ثثثط ادلثثثم الاودثثثول، و ب )ال(  ثثثط 
الن س، و ب )ال(  ثط نمثم الغمبثت، وندولثو نثن ىثذه اد ُرااث ت يثبثت أن ل ثظ الجاللثت 

 .(٘ٗ)ارة قي س العربيت")اهلل(، د ياكن أن يديل  ط دا
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ىط ُوجيو ل ظ الجاللت )اهلل( نمى أنو الم نمم ايُص بذاُو الاّدلت،  الثانية:
) ىثل ُعمثم قولو ُعث لى:نمى ُرجيحو نمى قولو ُع لى: عبد العزيز األردبيمي،  ّد اُركز 
 .(ٚٗ)، أي أنو الم ايُص بو د ُيلاى بو  يره ُع لى(ٙٗ)لو لاي (

كثثثثز إلثثثثى الثثثثدليل الّرآنثثثثط  ثثثثط قولثثثثو ُعثثثث لى:ونجثثثثد أن البروجثثثثردي  )وهلل أيًاثثثث  يُر
 .(ٛٗ)األلا ء الحلنى(

كثثثثز إليثثثثو األردبيمثثثثط و البروجثثثثردي،  ثثثثط أن ل ثثثثظ الجاللثثثثت )اهلل(، نمثثثثم  إن اثثثث  اُر
ايُص بو وحده جل ونال، لم يكن ي دً  بيا ،   لكثير ان العما ء قثد ذكثروه، واثنيم: 

ء  ثثط لثورة اثريم، بأنثثو لثيس الاّدثود انيثث   يثر الثدين الثثرازي، الثذي اُركثز نمثثى اث  جث 
، وقث ل أيًاث   ثط اواثل آيثر: "الاثَراُد َأنثُو لثبح َنُو لَثيَس (ٜٗ)الد ت، بل الاراد الم العمثم

دلثثت ىثثذه اآليثثت "، وقثث ل  ثثط اعثثرض حديثثثو نثثن لثثورة األنثثراف:(ٓ٘)لَثثُو  ثثِريٌل  ثثط اْلثثِاِو"
نثثثثث دل الحنبمثثثثثط الدا ثثثثثّط بثثثثثن ا ، وذكثثثثثره أياثثثثث ً (ٔ٘)نمثثثثثى أن ألثثثثثا ء اهلل ليلثثثثثت إد هلل"

 .(ٕ٘)ىث(٘ٚٚالنعا نط)ت 
 : الألت  ط ود يت ل ظ الجاللت )اهلل(.الثالثة

نّل البي اط رأي الّ امين بود يت ل ظ الجاللثت )اهلل(،والثذين اُركثزوا نمثى الثدليل 
 م ثظ الجاللثت )اهلل(، الثوارد  ثط اآليثت  (ٖ٘)) وىو اهلل  ط اللاوات(الّرآنط  ط قولو ُع لى:

–ن نمًاث ، لاث  أ ث د ظث ىر قولثو ُعث لى اعًنثى دثحيًح ، ع ثع ره، حيناثٍذ ب لاك نيثت" لو ك 
 .(ٗ٘)بيالف ا  لو ك ن ودً   باعنى الاعبود الحذ" -ُع لى اهلل نني  نموا كبيرا

ونجثثثد أن البروجثثثردي يثثثورد دلثثثيال قرآنيثثث  اُركثثثز نميثثثو أدثثثح ب الثثثرأي الاثثثدنين، 
) وىو الذي  ط اللا ء ت  يو، وىو قولو ُع لى:بود يت ل ظ الجاللت )اهلل( وبطالن العمايّ 

 ، إذ "لو ك ن نمًا  لمزم أن يكون اللا ء ظرً   لذاُو، (٘٘)الو(
 .(ٙ٘)وىو ب طل بيالف ا  لو ك ن ودً  "

 : ا ُّ ذ ل ظ الجاللت )اهلل(الرابعة
قد أ  د البروجردي اا  ذكره الابرد  ط ُوجيو ل ظ الجاللت )اهلل( نمى أنو ا ثُذ 
ان )أليت إليو( باعنی لكنت،  ثإن اليمثذ يلثكنون إلثى ذكثره، الثذي اُركثز نمثى الثدليل 
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 .(ٛ٘)أد بذكر اهلل ُطاان الّموب ، قولو ُع لى: ﴿(ٚ٘)النّمط الّرآنط
ح ثص النلث ط أيًاث ،  ّثد ذىبث  إلثى  إنا  اُركز نميو الابرد، قد أُركز نميو أبو

ُّمُثثوب ُطاثثِان  أن ل ثثظ الجاللثثت اهلل ا ثثُذ اثثن أليثثت ِإلَثثى  ثثاَلن: أي لثثكنت ِإَلْيثثِو؛ أِلَن اْل
ِبذكِرِه، واألرواح ُلكن ِإَلى َاْعرَ ُو جل ونال، والُندا إلى الدليل النّمثط، قولثو ُعث لى: ﴿ 

 .(ٜ٘)أد بذكر اهلل ُطاان الّموب  
 .(ٓٙ)ىو أنَّ قموب اليمِذ ُلكُن بِذكره اعنى ادلِم: 

ًّ ، أن العماثث ء قثثد ايُم ثثوا كثيثثًرا  ثثط ا ثثُّ ذ ل ثثظ الجاللثثت )اهلل(،  وقثثد ذكرنثث  لثث ب
لكثثثرة ُداولثثو  ثثط الملثث ن العربثثط، وأن اثث  ذىثثب إليثثو العماثث ء واثث  الثثُدلوا بثثو جايعيثث ، د 

 ُحلم الألت األدل اد ُّ قط لم ظ الجاللت )اهلل(.
 متعمقة بباء )بسم اهلل(: ثانيًا: مسائن

اُعمّثت بُثرجيح بث ء بلثم اهلل الاحثذوف نمثى أنثو اّثدر ب عثل يث ص اثؤير،  ّثد األولى: 
،  ثثط ُوجييياثث  نمثثى أن الاّثثدر  عثثل د الثثم، (ٕٙ)، والبيللد آبللادي(ٔٙ)شللريعتمداراُركثثز 

 .(ٗٙ) )إقرأ بألم ربل(، وىو، قولو ُع لى: (ٖٙ)نمى دليل ان قرآن الكريم
بذ ال عل)اقرأ( ل ظثت )ب لثم(  ثط اآليثت، ااث  ي ثير إلثى إاك نيثت  يا  يلُددن بل

ُّثثثديره  ثثثط )بلثثثم اهلل(، و ثثثط الاّ بثثثل لثثثم نجثثثد ندثثثً  قرآنيثثث  ي ثثثير الثثثى الثثثم اّثثثدر يلثثثبذ 
 )ب لم(.

إن الثثألت ُّثثدير ااثثار الجثث ر واجثثرور )بلثثم اهلل(، اثثن الالثث ال الُثثط أيثثذت 
ر يرون جواز الُّديرين ان الن حيت حيزا ان اب حث العما ء، وأ مب نما ء المغت والُ لي

، إد أننث  نجثد أن أبث  بكثر (٘ٙ)المغويت، وأنو ليس ىن ل ا  يجعل أحدىا  أولى اثن اآليثر
ىثثث(، يثثرى أن ُّثثدير ال عثثل أولثثى اثثن ُّثثدير ادلثثم، و اونثثز ٖٓٚالثثرازي الجدثث ص )ت 

 لى، لثثبب ذلثثل إلثثى أن نلثثذ ُثثالوة اللثثورة يثثدلُّ نمثثى أن الاّثثدر ىثثو  عثثل أاثثر؛ ألنثثو ُعثث
بلثم (، وُّثديره )ُقولُثوا إيَّث َل(،  َكثَذِلَل ابُِثَداُء الِيَطث ِب ِ ثط اعنثى قولثو(ٙٙ)) إي ل نعبد(ق ل:

 .(ٛٙ)، الُّدير: )قولوا: بلم اهلل((ٚٙ)اهلل الرحان الرحيم(
ول يثثر الثثدين الثثرازي وجثثو آيثثر، إذ قثث ل: إنثثو قثثد َيُّثثول قثث ااًل: إن ِإاثثا ُر اِدلثثم 
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ديُر الكالِم )ِبلِم المَِّو اْبُداُء ُكِل َ ْطء(،ٍ  َك َن ىثَذا ِإيَبث رًا َنثن َكْونثِو  َُّ َأوَلى، أَلنو ِإذا قمَن  
 لَثثو َق اِثثل، َأو لثثم يّمثثُو، َابثثَدأ  ثثط ذاُثثِو لجايثثل الحثثوادث، واي ل ثثً  لَجِايثثل الك انثث ت، َلثثَواء قَ 

 .(ٜٙ)وَأن َىَذا اِدْحَُِا ل أولى
ويبثدو لثثط أن الثثدليل النّمثثط الثثذي اُركثثزا نميثثو  ثثريعُادار، والبيثثد آبثث دي، يعاثثد 
رأيياثث  اثثن ُثثرجيح ُّثثدير ال عثثل نمثثى ادلثثم، كاثث  أن الثثألت ُّثثدير ادلثثم يوجثثب زيثث دة 

ُجعثثل ُثثرجيح ُّثثدير ال عثثل أولثثى اثثن ، (ٓٚ)الُّثثدير بإاثثا ر يبثثره الُثثط ذكرىثث  البروجثثردي
 ادلم.

الثانيللة: متعمقللة فللي تللرجي) توجيلله )تلللخير متعمللو الجللار والمجللرور )بسللم اهلل( عمللى 
،  ثط ُثرجيح ُوجييثو  ثط أن ُّثديم الجث ر والاجثرور نمثى ارتكز البروجلردي،  ّثد تقدمه(

، إذ يثرى (ٔٚ)ى ()بلم اهلل اجراى  وارلث الاُعمذ أولى، نمى الدليل الّرآنط، قولو ُع لى: 
ي يثثثثد الحدثثثثر واديُدثثثث ص، وأنثثثثو ينبغثثثثط لكثثثثل اوحثثثثد أن يّدثثثثد ذلثثثثل أنثثثثو  البروجثثثثردي

ادنحد ر واديُد ص؛ نمى إذ أن وجوده ُع لى اّدم نمى جايل األ ي ء، وأيا  لا  
 ط الُّديم ان رد نمثى الك ث ر، الثذين كث نوا ييُاثون بثذكر الثم آليثُم نمثى وجثو الُبثرل، 

 .(ٕٚ)الالت، ب لم العزى يّولون: ب لم 
إن الدليل الذي اُركز نميثو البروجثردي لثبذ وأن الثُند إليثو الزاي ثري، الثذي  

رأى أن ُّثثثديم الجثثث ر والاجثثثرور )بلثثثم اهلل(، ىنثثث  أولثثثى اثثثن ُّثثثديم الااثثثار؛ وذلثثثل ألن 
الك  رين ك نوا يبدءون بألا ء آليُيم  يّولون: ب لم الالت، ب لم العثزى،  وجثب ىنث  أن 

اوحثثثد اعنثثثى ايُدثثث ص الثثثم المَّثثثو نثثثّز وجثثثّل ب دبُثثثداء، وذلثثثل بُّدياثثثو وُثثثأيير يّدثثثد ال
، حيثثثث دثثثرح بُّثثثديم ادلثثثم إرادة (ٖٚ)) إيثثث ل نعبثثثد(الااثثثار كاثثث   عثثثل  ثثثط قولثثثو ُعثثث لى:

، إذ قثثدم (ٗٚ)لاليُدثث ص، والثثُدل الزاي ثثري بّولثثو ُعثث لى) بلثثم اهلل اجراىثث  و ارلثث ى (
الاُعمثثذ ال عثثل، كاثث  أن الزاي ثثري، قثثد ردَّ نمثثى  -بلثثم اهلل-الاُعمثثذ بثثو الجثث ر والجثثرور

نمى ان الُدل نمى جواز ُّديم ال عل )الااار( نمى الاُعمذ بو )الجث ر والاجثرور(، 
) اقثثثثرأ ب لثثثثم ، بثثثث لّول: إنَّ يدودثثثثيت قولثثثثو ُعثثثث لى:(٘ٚ)ربثثثثل( ب لثثثثم)اقثثثثرأ  بّولثثثثو ُعثثثث لى:

أّول لثثورة نزلثثت : ُيُمثثف، حيثثث قثثّدم ال عثثل؛ ألن ُّدياثثو أوقثثل؛ وذلثثل لكونيثث  (ٙٚ)ربثثل(
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 .(ٚٚ) ك ن األار ب لّراءة أىم
واُ ذ  ير الدين الرازي ال الزاي ري،  ط أن ُّديم الاُعمذ بو)بلم اهلل( نمثى 

، َ يين  الِ عُل اُأيٌر َنن (ٛٚ))إي ل نعبد( الاُعمذ، أولى ىن  ان ُأييره، أَلنَُّو ُع لى "َق لَ 
َِّّْديُر ب لِم المَّو َأبُِدُئ"ادْلِم، َ وَجَب َأْن َيُكوَن  ط َقْوِلِو: )ِبلْ   .(ٜٚ)ِم المَِّو( كذِلَل،  يكوُن ال

 .(ٓٛ)إن ا  ذىب إليو البروجردي ىو الذي رجحو   لبيت نما ء المغت والُ لير
 الرحمن:ُّمسائن متعمقة بللل-

ان الال ال الُط اُركز نميي  أدح ب الرل ال نمى الدليل الّرآنط، ىط الألت 
نبرانيت ل ظ )الرحان(،  ّد أ  د البروجردي اا  ذكثره أدثح ب ىثذا الثرأي اُركثزين نمثى 

، إذ إنيثثم وجثثدوا  ثثط (ٔٛ))واذا قيثثل ليثثم الثثجدوا لمثثرحان قثث لوا و اثث  الثثرحان(قولثثو ُعثث لى: 
دليثثل نمثى نثثدم نربيُثثو، و ثط الاّ بثثل وجثثد ت )الثرحان(، نثدم اعر ثثت أىثل الج ىميثثت بم ظثث

ىذا ادلم نند الييود، حُى أن بعايم ق ل لرلول اهلل )دل اهلل نميو وآلو ولمم(: أنل 
قل ادنوا اهلل او ادنوا ) (ٕٛ)لُُّل ذكر الرحان، وقد أكثره اهلل  ط الُوارة،  نزل قولو ُع لى

 .(ٖٛ)الرحان(
م نماثث ء المغثثت، الثثذين رأوا أن نربيُثثو، وا ثثُّ قو لثثم يحثثظ ىثثذا الثثرأي بُأييثثد اعظثث
 .(ٗٛ)وااحت، لجري ن قواند اد ُّ ذ نميو

 (٘ٛ)الحمد هلل(ُّ) مسائن متعمقة بل -
: نمثثثى أنيثثث  جامثثثت إن ثثث ايت طمبيثثثت، متعمقلللة فلللي توجيللله جمملللة )الحملللد هلل( - 

 بإاا ر  عل أار.
نمى الدليل الّرآنط  ط ُوجييو  ثط جثواز انُبث ر جامت)الحاثد  اُركز البروجردي

هلل(، جامت إن ث ايت طمبيثت، وذلثل بإاثا ر  عثل أاثر؛ عقُرانثو اثل جامثت الحاثد  ثط كثيثر 
) قثثل الحاثثد هلل الثثذي لثثم يُيثثذ اثثن الاوااثثل  ثثط الندثثوص الّرآنيثثت، وانيثث ، قولثثو ُعثث لى:

)وقثل الحاثد هلل ، وقولثو ُعث لى: (ٚٛ)اي ُو() وقل الحاد هلل ليريكم ، وقولو ُع لى:(ٙٛ)ولدا(
 .(ٜٛ)، ونمى ىذا  يكون الُّدير: قولوا: الحاد هلل(ٛٛ)ولالا  نمى نب ده(

ايُمثثف أىثثل المغثثت  ثثط جامثثت )الحاثثد هلل(،  اثثنيم اثثن جثثّوز  ثثط ىثثذه الجامثثت أن 
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ن ثث ايت، واثثنيم اثثن ذىثثب إلثثى ُعثثين اليبريثثت  ييثث ، واثثنيم اثثن ذىثثب إلثثى  ُكثثون يبريثثت وا 
 .(ٜٓ)اعن  ايتُعين 

إن ثث ايت احاثثت د إ ثثع ر ليثث  ب ليبريثثت، وأنيثث  اثثن جامثثت  واثثنيم اثثن قثث ل: إنيثث 
ُْيث  العثرب اثن اعيبث ر إلثى إن ث ء الثنث ء كاث  نّمثْت دثيَغ العّثود وأ عث َل  الديغ الُثط نّم
الادح والذم أي نّاًل ال ندم إا ُت الاعنى اليبري  ط ادلُعا ل،  إنن  قد نّثول: الحاثد 

بثثثً  لاثثثن قثثث ل:)لان الحاثثثد أو اثثثن َأحاثثثد(، ولكثثثنَّ ُعيثثثد الاعنثثثى األدثثثمط اثثثعيف هلل جوا
 .(ٜٔ) يحُ ج إلى الّرينت

ويرى ابن ن  ور أن جامت )الحاد هلل(، يبر الثُعال  ثط اعن ث ء   لّدثد ىثو 
اعن ثث ايت د اح لثثت، وقثثد نثثدل إلثثى اليبريثثت لُحاثثل جامثثت الحاثثد اثثن اليدودثثي ت اثث  

اثثن الددلثثت نمثثى الثثدوام والثبثث ت وادلثثُغراذ واديُدثث ص ين لثثب جاللثثت الاحاثثود بيثث  
وادىُاثث م، و ثثطٌء اثثن ذلثثل د ياكثثن حدثثولو بدثثيغِت إن ثث ٍء نحثثو حاثثدًا هلل أو أحاثثد اهلل 

 :(ٕٜ)حادًا والُدل نمى انُب ر العرب إي ى  إن  ء د يبرًا، بّول ذي الرات
 ولاَّ  جرْت ِ ط الجزل جري  كأنَّوُ 

 لي لَِّي  ُ ْكَراَلَن  الَ جر َأحدثن  
َ  د "نبَر نْن ذكر َل ظ الحاِد َأِو ال كر ِب ِعحداث، َواِعحداُث يرادُف اعن  َء ُلغًت  ّولُو: 
َأحثثثدثن  يبثثثٌر حكثثثى بثثثو َاثثث  نبَّثثثَر َننثثثُو ب عحثثثداِث وىثثثَو حاثثثدُه الواِقثثثُل حثثثيَن الُي ِبيَثثث  ِ ثثثط 

 .(ٖٜ)الحطِب"
 متعمقة بمعنى الم )هلل(:-

، اا  ذكره العما ء  ط اعنى الالم الج رة  ثط )هلل(،  ّثد ذكثروا وقد أ  د األردبيمط
 :(ٜٗ)ندة اع نط لي ، واُركزوا  ط أقواليم نمى الدليل الّرآنط، واني 

) لثو الامثل ولثو وقد اُركزوا نمى الدليل الّرآنط  ط قولو ُعث لى  التمميك )الم اإلضافة(-
 .، لمددلت نمى أن الامل هلل وحده(ٜ٘)الحاد(

كثثثثثثزوا  يثثثثثثو نمثثثثثثى الثثثثثثدليل الّرآنثثثثثثط  ثثثثثثط قولثثثثثثو ُع لى: حقاو،االسللللللت- )ويثثثثثثل واُر
 ،   لاعنى )الحاد هلل(، أن الحاد الُحذ لو ُع لى وحده.(ٜٙ)لماط  ين(
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)اثثن(، و)إلثثى(، باعنثثى )اثثن(، كاثث  جثث ء  ثثط قولثثو  تلللتي بمعنللى حرفللي الجللر-
، والاعنثى  يثو )الحاثد اثن اهلل(  ث لاراد ىثو: أن الحاثد (ٜٚ)اقُثرب لمنث س حلث بيم() ُع لى

يأُط ان اهلل، لا   يو ان نعات نظيات، واُركزوا نمى دحت قثوليم نمثى الثدليل الّرآنثط 
 .(ٜٛ)) وا  بكم ان نعات  ان اهلل(  ط قولو ُع لى

، والاعنثثثثى (ٜٜ)اوحى ليثثثث (كاثثثث  جثثثث ء  ثثثثط قولثثثثو ُعثثثث لى:( وتلللللتي بمعنللللى ) لللللى(،
 اهلل(،   لاراد ىن  ىو أن جايل الاح اد ُرجل إليو. يو:)الحاد إلى 

 مسائن متعمقة )رب العالمين(:-
قثثرأ زيثثد بثثن نمثثّط اربَّ العثث لاينل ب لندثثب نمثثى الاثثدح أي أاثثدح رّب العثث لاين 

 .(ٓٓٔ)وقيل با  دل نميو الحاد هلل، كأنو قيل: نحاد اهلل رب الع لاين
 :(ٔٓٔ)َّ) مالك يوم الدين(ُّمسائن متعمقة:بلللل-

 األولى: متعمقة في توجيه )مالك( بالكسر عمى أنها صتة لمتظ الجاللة.
، نمثثى دليثثل نّمثثط اثثن الّثثرآن الكثثريم،  ثثط ُوجييثثو قثثراءة فقللد ارتكللز شللريعتمدار 

ا لثِل ب لكلثر نمثى أنيث  دث ت لثث)اهلل(،، بنثث ء نمثى أن الا لثل باعنثى الا اثط ُنثزيال لاثث  
)ونثث دى أدثثح ب الجنثثت ل بّولثثو ُعثث لى: ُحّثثذ وقونثثو انزلثثت الواقثثل، وقثثد الثثُدل نمثثى ذلثث

،  ُكثثثثثون اعاثثثثث  ت حيناثثثثثٍذ اعنويثثثثثت، اوجبثثثثثت لمُعريثثثثثف الادثثثثثحح (ٕٓٔ)أدثثثثثح ب النثثثثث ر(
لمُودثثثثيف أو ادلثثثثُارار، إذ يكثثثثون اجثثثثردًا نثثثثن يدثثثثوص اعنثثثثى الحثثثث ل أو ادلثثثثُّب ل 

 .(ٖٓٔ) ُكون اعنويت
ااث ف قثد  ، ب لندب نمى أنو انث دىفي توجيهه قراءة مالكوالثانية: متعمقة 

 ط جواز ُوجيو ندب )ا لل(،  ، فقد ارتكز الشريف الكاشاني(ٗٓٔ)حذف انو آلت النداء
) يولثثثف نمثثثى أنثثثو انثثث دى، نمثثثى الّثثثرآن الكثثثريم، إذ الثثثُند الك  ثثث نط إلثثثى قولثثثو ُعثثث لى:

...، لددلثثت نمثثى جثثواز حثثذف آلثثت النثثداء يولثثف، واألدثثل  يثثو يثث  (٘ٓٔ)انثثرض نثثن ىثثذا(
، (ٙٓٔ))ا لثل يثوم الثدين(اثر  ثط قولثو ُعث لى: وبّ ء نامي   ط ندب ا  بعدى ، كذلل األ

 .(ٚٓٔ)واألدل  يو ي  ا لل يوم الدين
، (ٛٓٔ)إن ا  اُركز إليو الك  ث نط قثد لثبّو إليثو  يثره اثن نماث ء المغثت والُ لثير 
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 وىو وجو اّبول  ط العربيت.
، ىثثط «يثثوم»إنَّ إاثث  ت الا لثثل أو الامثثل إلثثى  جثثواز الّثثول: : اُعمّثثت  ثثطالثالثللة
إلثثثى الا عثثثول بثثثو،  ّثثثد اُركثثثز الك  ثثث نط، نمثثثى الّثثثران الكثثثريم،  ثثثط قولثثثو إاثثث  ت ال ثثثطء 

؛ أي يعمثثثم اللثثث نت ويعر يثثثث ، أو إلثثثى الظثثثرف بُّثثثثدير (ٜٓٔ)) ننثثثده نمثثثم اللثثثث نت(ُعثثث لى:
، والثثثُدل إلثثثى ذلثثثل بّولثثثو (ٓٔٔ)الا عثثثول، أي ىثثثو ا لثثثل يثثثوم الدين،  لّاثثث ء والحكثثثم لثثثو

 .(ٔٔٔ)) واألار يوااذ هلل(ُع لى:
رأي آير  ط ىذه الالألت، إذ يرى أن ا لل إلى يوم ليلت اثل قولو  ولمطبرلط

؛ ألن الل نت ا عول بي  حّيّت، وليلثت ا عثود بيث  نمثى (ٕٔٔ)ننده نمم الل نت(ُع لى )
اللثثثعت، ألن الظثثثرف إذا جعثثثل ا عثثثود نمثثثى اللثثثعت  اعنثثث ه اعنثثثى الظثثثرف، ولثثثو ك نثثثت 

يجثثوز ألنثثو ُعثث لى يعمثثم  ثثط كثثل  اللثث نت ظر ثث  لكثث ن الاعنثثى يعمثثم  ثثط اللثث نت، وذلثثل د
 .(ٖٔٔ)وقت والاعنى أنو يعمم الل نت أي: يعر ي 

: اُعمّت،  ط ُوجيثو إاث  ت )ا لثل( إلثى )يثوم الثدين(، اُركثز نبثد الجثواد الرابعة
، (ٗٔٔ)) الامثل يوااثذ الحثذ لمثرحان(اآلب داىآي، نمى دليل نّمط ان الّرآن، قولثو ُعث لى:

إليو، ان ب ب، ُ رده ُع لی بن ثوذ األاثر  يثو  «ا لل»بإا  ت « اليوم» ط أن ُيديص 
 .(٘ٔٔ)لزوال امل الامول، وانّط ع أارىم ونيييم

إن ا  اُركز إليو نبد الجواد قد الُند إليو ل بًّ ، د حب كُ ب )ح  ثيت احيثط 
الدين  يخ زاده نمى ُ لثير البياث وي(، إذ ذكثر إن ُيدثيص اليثوم بإاث  ت ا لثل إليثو 

ر كمي   ط جايل األي م واألوق ت ؛ لُعظيم ذلثل اليثوم  إنثو يثوم ال أنو ُع لى ا لل لألاو 
نظيم اليول أي نظاثت حيثث ُعثرض  يثو اليالاثذ نمثى الامثل العثدل العثالم، أو لُ ثرده 
ُعثث لی بن ثثوذ األاثثر  يثثو، نمثثت لمثثث نط  إنثثو ُعثث لی ان ثثرد ب لامثثل  ثثط ذلثثل اليثثوم لثثزوال ُمثثل 

 .(ٙٔٔ)الامول وانّط ع أارىم ونيييم
إلثثثثى ىثثثثذا الثثثثرأي دثثثث حب أنثثثثوار الُنزيثثثثل وألثثثثرار الُأويثثثثل، إذ قثثثث ل: وقثثثثد لثثثثبّيم 

 .(ٚٔٔ)"ُيديص اليوم ب عا  ت: إا  لُعظياو، أو لُ رده ُع لى بن وذ األار  يو"
م للك(،- ، (ٛٔٔ) ّثد رجثثح نبثد اهلل ال ثث ه آبثث دي مسلللة متعمقللة فللي تللرجي) قراءة)م 
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اُركثثثزا نمثثثى قولثثثو  ، الثثثذي رجحيثثث ؛(ٕٓٔ)، وأ ثثث د ال ثثث ه اثثثن رأي الزاي ثثثري(ٜٔٔ)والبيثثث اط
، ويثرى البيث اط، أن (ٕٕٔ))امل النث س( ، ونمى قولو ُع لى:(ٕٔٔ))لان الامل اليوم(ُع لى:

ىذه الّراءة أديل  ط الُعظيم،  اال نن كوني  أنلثب ب عاث  ت إلثى )يثوم الثدين(، وأن 
 .(ٖٕٔ)الامل، ىو ان لو يامل الُدرف  ط األاور الع ات، نمى وجو األار والنيط

، والبروجثردي نّثال (ٕٗٔ) ّثد اُركثز البيث اط قة فلي قلراءة )م ال لك(،مسللة، متعم-
، نمثى ُعاثيد ىثذه الّثراءة، نمثى قولثو ُعث لى: )يثوم د ُامثل (ٕ٘ٔ)نن أبط نمط ال  رلط

،  ثث لاعنى الاثثراد يكثثون أن اهلل ىثثو ا لثثل األاثثر، (ٕٙٔ)ن ثثس لثثن س  ثثيا  واألاثثر يوااثثذ هلل(
 .(ٕٚٔ)ي  ءولو حذ الُدرف  ط األني ن الُط  ط امكو كيف 

 ) اياك(:مسللة تتعمو في تكرار الضمير-
يثرى نبثثد العزيثز األردبيمثثط، أن ُكثرار الاثثاير، قثد أ ثث د الُيدثيص ب دلثثُع نت 

، واُركثز  ثط ذلثل نمثى قولثو (ٕٛٔ)ب لاعين الحّيّط؛ ألن ُكرار ال ثطء أدّل ب ديُدث ص
 .(ٜٕٔ)ُع لى: )كط نلبحل كثيرا ونذكرل كثيرا(

لللى متعللولين بحللرف مسللللة: تعديللة التعللن هللدى -  لللى متعللون واحللد بنتسلله وال
 :الجر

ذكر أىل المغت أن ال عل )أىدى(، ان األ ع ل الُثط ُُعثدى بن لثي ، وقثد ُُعثدى 
بحثثثرف، وقثثث لوا: إن ىنثثث ل  ثثثرذ بثثثين اعنثثثى ال عمثثثين،   ل عثثثل الاُعثثثدي بثثث لحرف يلثثثُعال 

 لثثو  يدثثل ننثثدا  د ُكثثون اليدايثثت  يثثو باعنثثى أن الايثثدي كثث ن يثث رج الدثثراط  يثثداه اهلل
ب ليدايثت إليثثو، وأاث  ال عثثل الاُعثثدي بن لثو، يلثثُعال ننثدا  يّثث ل لاثثن يكثون  يثثو ولاثثن د 
يكون  يو كّولن :)ىديُو الطريذ(، ّد يكثون ىثو  ثط الطريثذ  نعر ثو بثو وقثد د يكثون  ثط 

 .(ٖٓٔ)الطريذ  نودمو إليو
، نمثثثى الثثثدليل (ٕٖٔ)، و  ثثثريعُادار األلثثثُرآب دي(ٖٔٔ)وقثثثد اُركثثثز ال ثثثيخ البيثثث اط

النّمثثثط الّرآنثثثط  ثثثط ُوجييثثثو أن اجثثثطء  عثثثل اليدايثثثت اُعثثثديً  لا عثثثولين واُّرنثثثً  بثثثثثث)إلى( 
) لنيثثدينيم و)الثثالم( يُبثثل ايثثُالف الثثُعا دت أىثثل الملثث ن د الاعنثثی  ثثط قولثثو ُعثث لى 

، واثثن الاُعثثدي بثث لحرف، قولثثو (ٖٗٔ))اىثثدن  الدثثراط الالثثُّيم(، وقولثثو ُع لى:(ٖٖٔ)لثثبمن (
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)و انثثل لُيثثدي الثثى  ، وقولثثو ُعثث لى:(ٖ٘ٔ) ن ىثثذا الّثثران ييثثدي لمُثثط ىثثط اقثثوم()اُعثث لى: 
)و ااثثث  ثاثثثود  يثثثدين ىم ااثثث  ً  إلثثثى ايثثثُالل األول بّولثثثو ُعثثث لى: ، (ٖٙٔ)دثثثراط الثثثُّيم(

، إذ إن الجم الغ ير ان قثوم ثاثود لثم يُدث وا ب عياث ن (ٖٚٔ)  لُحبوا العاى نمى اليدى(
ثثد ؛   لحاثثل نمثثى (ٖٛٔ))انثثل ُيثثدي اثثن احييثثت( بّولثثو:والث نط: ،أدثثال واثثن آاثثن لثثم يُر

الن ط اعر  دي ادلُّاللط يالف الظ ىر؛ إذ الجامت الان يثت  ثط حكثم النكثرة  ثط لثي ذ 
 . (ٜٖٔ)الن ط الا يد لمعاوم،   لُيديص دبد لو ان ايدص قطعط

، د اعنثى لييدث ل إلثى طريثذ الييثر (ٓٗٔ)) وىثدين ه النجثدين(و ط قولو ُعث لى:
اُنثثثثث ع الودثثثثول إلثثثثثى الاثثثثدين، وقثثثثثبح اعيدثثثث ل ب ل ثثثثثر اثثثثن اهلل،  ثثثثث لاعنی وال ثثثثر؛ اد

 :)نر ن ه(، وقولو ُع لی
)ي بثثثت انثثثط قثثثد جثثث انط اثثثن العمثثثم اثثث لم ي ُثثثل  ثثث ُبعنط اىثثثدل دثثثراط حك يثثثت نثثثن إبراىيم:

، ويُاثح لنث  (ٕٗٔ))ي  قوم اُبعون اىدكم لبيل الر ث د( ونن اؤان آل  رنون (ٔٗٔ)لوي (
اا  لبذ ان اآلي ت، أن ايُالف الُعديت إنا  ىو ب يُالف ادلُعا دت وأىل الملث ن، 

« إلثى»أو « بث لالم»أن يعثدى « ىثد »د الاعنی  ال وجو لاث  يّث ل اثن أن األدثل  ثط 
، (ٖٗٔ) ثط قولثو ُع لى:)وايُث ر اولثى قواثو لثبعين رجثال(« ايُث ر» عوال اعثو اع امثت 

ن ب ب الحذف واعد ل،  إنو قد يّثل  ياث  يُعثدى بوالثطت حثرف أي )ان قواو(،  يو ا
)اىثثثدن  الدثثثراط  الجثثثر  يحثثثذف حثثثرف الجثثثر و يعثثثدى ال عثثثل بن لثثثو، أي أن أدثثثل آيثثثت:

ىديُثثو الطريثثذ والبيثثت ىدايثثت أي نر ُثثو، ىثثذه لغثثت )، ويثثدلُّ قثثول الجثثوىري:(ٗٗٔ)الالثثُّيم(
، وددلثت كثالم الّث اوس ، نمثى أن ُعديُثو بن لثو حّيّثت لغويثت حج زيثت(٘ٗٔ)أىل الحجث ز(
، ولكن د يبعد ُّييد الددلت بكوني  ان لطثف، إذ الاُبث در اثن الددلثت (ٙٗٔ)نمى الُل وي

)وىثثثثدين ه الُثثثثط ىثثثثط اعر ثثثث د إلثثثثى الييثثثثر  ثثثثط األ مثثثثب يكثثثثون اثثثثل المطثثثثف وقولثثثثو ُع لى:
، والُعريف لطف، وذلل د يلُعال  ط  ير اليير إد نمى لبيل الُيكم، (ٚٗٔ)النجدين(
أن  األسللترآبادي، ويثثرى (ٛٗٔ)) اثثن دون اهلل   ىثثدوىم الثثى دثثراط الجحثثيم(ُعثث لى:كّولثثو 

كاث   ثط  -حال اليدايت ىن  نمى الُعريف الذي ىو جزاثط اثن جزايث ت الددلثت الاطمّثت 
ىن ، بثل يُعثدى « إلى»؛ لاك ن كمات - ير ج از - (ٜٗٔ)وىدين ه النجدين()قولو ُع لى: 
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بن لثثثو إلثثثى الا عثثثولين  ُُعثثثين إرادة اعرادة واعذىثثث ب إلثثثى دثثثراط الجحثثثيم، وذلثثثل لثثثيس 
 .(ٓ٘ٔ)ييرة

نمثى دليثثل نّمثط اثثن الّثرآن  ثثط عبللد الجلواد آبللادا قللد ارتكللز،  ثط حثين نجثثد أن 
لثثى  ُوجيثو لم عثل )ىثثدى(  ثط أنثو اثثن األ عث ل الُثثط ُُعثدى إلثى ا عوليثث  األول بن لثي ، وا 

)لُيثدي الثى دثراط ، كّولثو ُع لى:«إلثى»ا عولي  الث نط بوالطت حرف الجثر، وىثط إاَّث  
وأن ُعديثثت ال عثثل ، (ٕ٘ٔ)ان ىثثذا الّثثران ييثثدي لمُثثط ىثثط اقثثوم(: )والثثالم اثثثل (ٔ٘ٔ)الثثُّيم(

كث ن اثن قبيثل إناث   ،(ٖ٘ٔ): )اىثدن  الدثراط الالثُّيم(ىدى إلثى ا عوليثو،  ثط قولثو ُعث لى
واعيدثثث ل،  إنثثثو  ياثثث  يُعثثثدى بوالثثثطت حثثثرف الجثثثر، قثثثد يُلثثثل الكثثثالم، ويحثثثذف  الحثثثذف

حرف الجر ويُعدى ال عل بن لو، واألدل  ط ىذه اآليت أىدن  لمدراط الالثُّيم أو إلثى 
) ايُثث ر اولثثى والثثُند  ثثط ُوجيثثو ىثثذا إلثثى قولثثو ُعثث لى: نبثثد الجثثواد، وقد الثثُندالدثثراط

 .(٘٘ٔ)قواو،   ألدل  يو ان (ٗ٘ٔ) قواو لبعين رجال(
 المصللللللللللللللادر

 الّران الكريم .1
ىثث(، ٖٓٚأحك م الّرآن، أحاثد بثن نمثط أبثو بكثر الثرازي الجدث ص الحن ثط )ت  .2

لبنثث ن،  –الاحّثثذ: نبثثد اللثثالم احاثثد نمثثط  ثث ىين، دار الكُثثب العمايثثت بيثثروت 
 م .ٜٜٗٔىث/٘ٔٗٔ، ٔط

ا ثثثثثُّ ذ ألثثثثثا ء اهلل: ا ثثثثثُّ ذ ألثثثثثا ء اهلل الاؤلثثثثثف: نبثثثثثد الثثثثثرحان بثثثثثن إلثثثثثح ذ  .3
ىثثث( الاحّثثذ: د. نبثثد الحلثثين ٖٖٚالبغثثدادي الني ونثثدي الزجثث جط، أبثثو الّ لثثم )

 م.ٜٙٛٔ -ىث ٙٓٗٔ، ٕالاب رل الن  ر: اؤللت الرل لت، ط
 أدول الُ كير النحوي، لعمثط أبثو الاكث رم، ان ثورات الج اعثت الميبيثت، طثرابمس، .4

 م.ٖٜٚٔ
لبنث ن،  –أدول النحو العربط: لاحاثود أحاثد نّحمثت، دار العمثوم العربيثت،بيروت  .5

 م.ٜٚٛٔ -هٚٓٗٔ، ٔط
 م.ٜٜٚٔأدول النحو العربط، لاحاد يير الحموانط، ج اعت ُ رين الالذقيت،  .6
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األدول  ط النحو،أليو بكر احاد بن اللثري بثن لثيل النحثوي الاعثروف بث بن  .7
 –: نبثثد الحلثثين ال ُمثثط، اؤللثثت الرلثث لت، لبنثث ن ىثثث(، الاحّثثذٖٙٔاللثثراج )ت 

 بيروت، د.ط، د.ت.
ولال األدلت  ط أدول النحثو، ألبثط بركث ت نبثدر -اع راب  ط جدل اعنراب  .8

حّيثثذ: لثثعيد األ غثث نط، ٚٚ٘الثثرحان كاثث ل الثثدين بثثن احاثثد األنبثث ري)ت ه(، ُو
 م.ٜٔٚٔ -هٜٖٔٔ، ٕدار ال كر، بيروت، ط

لثثثو، لعبثثثد الثثثرحان بثثثن أبثثثط بكثثثر، جثثثالل الثثثدين ادقُثثثراح  ثثثط أدثثثول النحثثثو وجد .9
ىثثثثثثث(، حّّثثثثثو و ثثثثثثرحو: د. احاثثثثثثود  جثثثثث ل، ولثثثثثثاى  ثثثثثثرحو ٜٔٔاللثثثثثيوطط )ت 

)اعدثثثثب ح  ثثثثط  ثثثثرح ادقُثثثثراح(، الن  ثثثثر: دار الّمثثثثم، دا ثثثثذ،الطبعت: األولثثثثى، 
 م. ٜٜٛٔ - ٜٓٗٔ

أنوار الُنزيل وألرار الُأويل، ن در الثدين أبثو لثعيد نبثد اهلل بثن ناثر بثن احاثد  .11
ىثثث(، الاحّثثذ: احاثثد نبثثد الثثرحان الارن ثثمط، دار ٘ٛٙازي البياثث وي )ت ال ثثير 

 ىث. ٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط –إحي ء الُراث العربط 
، ٛالبحثثث المغثثوي ننثثد العثثرب: أحاثثد ايُثث ر نبثثد الحايثثد ناثثر، نثث لم الكُثثب، ط .11

 م.ٖٕٓٓ
 ثثط نمثثوم الّثثرآن: ألبثثط نبثثد اهلل بثثدر الثثدين احاثثد بثثن نبثثد اهلل بثثن بيثث در  البرىثث ن .12

ىثثثثث( ُحّيثثثثذ: احاثثثثد أبثثثثو ال اثثثثل إبراىيم،الن  ثثثثر: دار إحيثثثث ء ٜٗٚك ثثثثط )ت الزر 
 -ىثث  ٖٙٚٔ، ٔلبنث ن، ط–الكُب العربيت نيلى الب بى الحمبط و رك او، بيروت 

 م. ٜٚ٘ٔ
الُبيثث ن  ثثط إنثثراب الّرآن،ألبثثط البّثث ء نبثثد اهلل بثثن الحلثثين بثثن نبثثد اهلل العكبثثري  .13

،نيلثى البث بط الحمبثط و ثثرك ه، ىثث( الاحّثذ: نمثط احاثد البج ويٙٔٙ)الاُثو ى: 
 د.ط، د.ت.

الُحبير  رح الُحرير  ط أدول ال ّو، نثالء الثدين أبثو الحلثن نمثط بثن لثميا ن  .14
ىث(، درالت وُحّيذ: نبد الثرحان  ٘ٛٛالارداوي الدا ّط الد لحط الحنبمط )ت 
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اللثثثثعوديت،  -الجبثثثثرين، نثثثثوض الّرنثثثثط، أحاثثثثد اللثثثثراح، الن  ثثثثر: اكُبثثثثت الر ثثثثد 
 م. ٕٓٓٓ -ىث  ٕٔٗٔ، ٔالري ض، ط

ُحريثر الاعنثى اللثديد وُنثوير العّثل الجديثد اثن ُ لثير الكُث ب »الُحرير والُنوير  .15
، لاحاثثد الطثث ىر بثثن احاثثد بثثن احاثثد الطثث ىر بثثن ن  ثثور الُونلثثط )ت «الاجيثثد
 ىث  ُٜٗٛٔونس،  -ىث( الن  ر: الدار الُونليت لمن ر ٖٜٖٔ

لا نيل بن نار بن كثير الّر ط ُ لير الّرآن العظيم )ابن كثير(، ألبط ال داء إ .16
ىث( الاحّذ: احاد حلين  ثاس الثدين، دار الكُثب ٗٚٚالبدري ثم الدا ّط ): 

 ىث. ٜٔٗٔ، ٔبيروت، ط –العمايت، ان ورات احاد نمط بياون 
ُ لثثثير لثثثورة ال  ُحثثثت  ثثثط اثثثان رلثثث ال  ثثثط ُ لثثثير لثثثورة ال  ُحثثثت نبثثثد العزيثثثز  .17

اولثط نث طّط: انثداد قلثم احيث ء ادردبيمط: اجاونت ان الاحّّين بأ ثراف نمثط 
 م . ٕٙٓٓ –ذ  ٕٚٗٔالُراث ادلالاط: اطبعت الب قري: الطبعت ادولى 

 ٔٙٗالُيلير  ثط الُ لثير:لنجم الثدين ناثر بثن احاثد بثن أحاثد النلث ط الحن ثط ) .18
ىثثثثث(، الاحّثثثثذ: اثثثث ىر أديثثثثب حبثثثثوش، وآيثثثثرون، دار المبثثثث ب لمدرالثثثثث ت  ٖٚ٘ -

 م . ٜٕٔٓ -ىث  ٓٗٗٔ، ٔطُركي ،  –وُحّيذ الُراث، ألطنبول 
ُحريثر الاعنثى اللثديد وُنثوير العّثل الجديثد اثن ُ لثير الكُث ب »الُحرير والُنوير  .19

، لاحاثثد الطثث ىر بثثن احاثثد بثثن احاثثد الطثث ىر بثثن ن  ثثور الُونلثثط )ت «الاجيثثد
 ىث  ُٜٗٛٔونس،  -ىث( الن  ر: الدار الُونليت لمن ر ٖٜٖٔ

 - ٕٕٗ، احاد بثن جريثر الطبثري )ج ال البي ن نن ُأويل آي الّرآن، أبو جع ر .21
 اكت الاكرات، د، ط، د،ت. -ىث(، دار الُربيت والُراث ٖٓٔ

الجثث ال ألحكثث م الّثثرآن / ُ لثثير الّرطبثثط، ألبثثط نبثثد اهلل احاثثد بثثن أحاثثد بثثن أبثثط  .21
ىث( ُحّيذ: أحاد ٔٚٙبكر بن  رح األند ري اليزرجط  اس الدين الّرطبط )ت

براىيم أط يش الن  ر: دا ىثث ٖٗٛٔ، ٕالّث ىرة، ط –ر الكُب الادثريت البردونط وا 
 م. ٜٗٙٔ -

ح  ثثيت احيثثط الثثدين  ثثيخ زاده نمثثى ُ لثثير البياثث وي: ح  ثثيت احثثط الثثدين  ثثيخ  .22
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 زاده نمى ُ لير الّ اط البيا وي، احط الدين  يخ زاده، دار الكُب العمايت .
ح  يو ال ي ب نمط ُ لير البيا وي /نن يو الّ اط وك  يثت الرااثط، أحاثد بثن  .23

 ٖٕٛٔحاد بن نار  ي ب الدين الي  جط الادري الحن ط، الطبعت اليديويثت ا
 بيروت. –/ دار د در 

حّيّت اللا ع و اراحل ُعّيثد المغثت / ابثراىيم احاثد احاثد  ثويحط، احاثود لث لم  .24
الامحثثذ  ٗ، العثددٗٗيريلث ت / درالث ت العمثوم ادنلثث نيت و ادجُا نيثت، الاجمثد 

ٕ ،ٕٓٔٚ.) 
ىثث(، الن  ثر: اليياثت ٕٜٖاليد اص، ألبط ال ُح نثا ن بن جنثط الاودثمط )ت  .25

 ، د.ط، د.ت.ٗالادريت الع ات لمكُ ب، ط
الدثثح ح ُثث ج المغثثت ودثثح ح العربيثثت، أليثثو ندثثر إلثثا نيل بثثن حاثث د الجثثوىري  .26

ىثثثثث(، ُحّيثثثثذ: أحاثثثثد نبثثثثد الغ ثثثثور نطثثثث ر، الن  ثثثثر: دار العمثثثثم ٖٜٖال ثثثث رابط )ت 
 م.ٜٚٛٔ -  ىث ٚٓٗٔ، ٗبيروت، ط –لمااليين 

لبنثث ن،  - ثثط أدثثول النحثثو العربثثط: للثثعيد األ غثث نط، الاكُثثب اعلثثالاط، بيثثروت .27
 م. ٜٛٚٔ -هٚٓٗٔ

)ت  الّثثث اوس الاحثثثيط، اجثثثد الثثثدين أبثثثو طثثث ىر احاثثثد بثثثن يعّثثثوب ال يروزآبثثث دى .28
ىث(، ُحّيذ: اكُب ُحّيذ الُراث  ط اؤللت الرل لت، بإ ثراف: احاثد نعثيم ٚٔٛ

لبنث ن،  –العرقُلولط، الن  ر: اؤللت الرل لت لمطب نثت والن ثر والُوزيثل، بيثروت 
 م. ٕ٘ٓٓ -ىث  ٕٙٗٔ، ٛط

وجيييثثث  النحثثثوي، لاحاثثثود أحاثثثد الدثثثغير، دار ال كثثثر دا ثثثذ  .29 الّثثثراءات ال ثثث ذة ُو
 مٜٜٜٔ -هٜٔٗٔ، ٔلوري ، ط

الّيثثثث س النحثثثثوي بثثثثين ادرلثثثثُط البدثثثثرة والكو ثثثثت، لاحاثثثثد ن  ثثثثور لثثثثويح، الثثثثدار  .31
 م.ٜٙٛٔ، ٔليبي ، ط -الجا ىيريت لمن ر والُوزيل، طرابمس

العروة الوثّى  ط اان رل ال  ط ُ لير لورة ال  ُحثت ال ثيخ البيث اط: اجاونثت  .31
الاط: اثثن الاحّّثثين بأ ثثراف نمثثط اولثثط نثث طّط: انثثداد قلثثم احيثث ء الُثثراث ادلثث
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 م . ٕٙٓٓ –ذ  ٕٚٗٔاطبعت الب قري: الطبعت ادولى 
درة الاعثثث نط  ثثثط اثثثان رلثثث ال  ثثثط ُ لثثثير لثثثورة ال  ُحثثثت نبثثثد اهلل ال ثثث ه ابثثث دي:  .32

اجاونثثثت اثثثن الاحّّثثثين بأ ثثثراف نمثثثط اولثثثط نثثث طّط: انثثثداد قلثثثم احيثثث ء الُثثثراث 
 م . ٕٙٓٓ –ذ  ٕٚٗٔادلالاط: اطبعت الب قري: الطبعت ادولى 

ىثث( ٓٛٔو بثن نثاث ن بثن قنبثر الحث رثط بث لودء، الامّثب لثيبويو )تالكُ ب، لعار  .33
 ٛٓٗٔ، ٖالاحّذ: نبد اللالم احاد ى رون الن  ر: اكُبت اليث نجط، الّث ىرة ط

 م ٜٛٛٔ -ىث 
الك ث ف نثن حّث اذ  ثوااض الُنزيثل: ألبثط الّ لثم احاثود بثن ناثرو بثن أحاثد،  .34

بيثثروت،  –كُثث ب العربثثط ىثثث( الن  ثثر: دار الٖٛ٘الزاي ثثري جثث ر اهلل )الاُثثو ى: 
 ىث. ٚٓٗٔ، ٖط

المب ب  ط نموم الكُ ب، أبو ح ص لراج الدين نار بن نمط بن نث دل الحنبمثط  .35
ىثثثثث(، الاحّثثثثذ: ال ثثثثيخ نثثثث دل أحاثثثثد نبثثثثد الاوجثثثثود ٘ٚٚالدا ثثثثّط النعاثثثث نط )ت 

 ٜٔٗٔ، ٔبيثروت / لبنث ن، ط -وال يخ نمط احاد اعوض، دار الكُثب العمايثت 
 م .ٜٜٛٔ-ىث 

احاثثثد بثثثن اكثثثرم بثثثن نمثثثى، أبثثثو ال اثثثل، جاثثث ل الثثثدين ابثثثن انظثثثور للثثث ن العرب: .36
ىثثثثث(، الحوا ثثثثط: لميثثثث زجط وجا نثثثثت اثثثثن ٔٔٚاألندثثثث ري الروي عثثثثى اع ريّثثثثى )ت 

 ،ٖبيروت، ط –المغويين، دار د در 
المغثثثت والنحثثثو بثثثين الّثثثديم والحثثثديث:نب س حلثثثن،: دار الاعثثث رف، ادثثثر، د.ط،  .37

 م.ٜٙٙٔ
  اثثل بثثن دثث لح بثثن ايثثدي بثثن يميثثل لالثث ت بي نيثثت  ثثط ندثثوص اثثن الُنزيثثل،  .38

ىثثث  ٖٕٗٔ، ٖاألردن، ط –البثثدري اللثث ارااط، دار ناثث ر لمن ثثر والُوزيثثل، ناثث ن 
 م ٖٕٓٓ -

ا اُ ذ ل ظو وايُمثف اعنث ه، دبثن ال ثجري)ىبت اهلل بثن نمثط أبثو نمثط اللثع دات  .39
ه(، ُحّيثثثذ: احثثثط الثثثدين رااثثث ن، اؤللثثثت الرلثثث لت، ٕٗ٘العمثثثوي الحلثثثنط )ت
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 م.ٜٗٛٔ -هٗٓٗٔ، ٖط
اجاثثثل البيثثث ن  ثثثط ُ لثثثير الّثثثران، ألاثثثين ادلثثثالم أبثثثط نمثثثط ال اثثثل بثثثن الحلثثثن  .41

الطبرلثثط، حّّثثو ونمثثذ نميثثو: لجنثثت اثثن العماثث ء والاحّّثثين األيدثث ايين قثثدم لثثو: 
 -  ى ٘ٔٗٔ، ٔلبنثث ن، ط -احلثثن األاثثين العثث امط، اؤللثثت األنماثثط، بيثثروت 

 م.ٜٜ٘ٔ
-ت رويغثثثط، األ ثثثواط اح اثثثرات  ثثثط أدثثثول النحثثثو، لُثثثواُط بثثثن الُثثثوُط، اطبعثثث .41

 م.ٕٙٓٓ، ٔالجزاار، ط
اجاثثثثثل الاط لثثثثثب وانُيثثثثثى الاثثثثثآرب الاثثثثثولى احلثثثثثن البروجثثثثثردي: اجاونثثثثثت اثثثثثن  .42

الاحّّين بأ راف نمط اولط ن طّط: انداد قلم احي ء الُراث ادلالاط: اطبعت 
 م .  ٕٙٓٓ –ذ  ٕٚٗٔالب قري: الطبعت ادولى 

جع ر ادلُراب دي: اجاونت  اظ ىر األلرار  ط وجوه إنج ز كالم الجّب ر احاد .43
اثثن الاحّّثثين بأ ثثراف نمثثط اولثثط نثث طّط: انثثداد قلثثم احيثث ء الُثثراث ادلثثالاط: 

 م . ٕٙٓٓ –ذ  ٕٚٗٔاطبعت الب قري: الطبعت ادولى 
الاحُلثثب  ثثط ُبيثثين وجثثوه  ثثواذ الّثثراءات واعياثث ح ننيثث : الاحُلثثب  ثثط ُبيثثين  .44

 ثثثثُح نثاثثثث ن بثثثثن جنثثثثثط وجثثثثوه  ثثثثواذ الّثثثثراءات واعياثثثث ح ننيثثثث  الاؤلثثثثف: أبثثثثو ال
الاجمس األنمى لم اون اعلالايت، -ىث( الن  ر: وزارة األوق فٕٜٖالاودمط )ت

 م.ٜٜٜٔ -ىثٕٓٗٔد.ط، 
الاحكم والاحيط األنظم:ألبثط الحلثن نمثط بثن إلثا نيل بثن لثيده الارلثط  ت:  .45

 ٕٔٗٔ، ٔبيروت، ط –ىث[الاحّذ: نبد الحايد ىنداوي، دار الكُب العمايت ٛ٘ٗ
 م.ٕٓٓٓ -ىث 

الازىثثثثثثر  ثثثثثثط نمثثثثثثوم المغثثثثثت وأنوانيثثثثثث ، لجثثثالل الثثثدين اللثثثيوطط،  ثثثرحو واثثثبطو:  .46
 احاد أبو ال ال إبراىيم وآيرون، اكُبت دار الُراث، الّ ىرة.

اعثث نط الّثثرآن: ألبثثط زكريثث  يحيثثى بثثن زيثث د بثثن نبثثد اهلل بثثن انظثثور الثثديماط ال ثثراء  .47
حاثثد نمثثط النجثث ر / نبثثد ىثثث( الاحّثثذ: أحاثثد يولثثف النجثث ُط / إٚٓ)الاُثثو ى: 
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ادثثثثثر،  –ال ُثثثثث ح إلثثثثثا نيل ال ثثثثثمبط الن  ثثثثثر: دار الادثثثثثريت لمُثثثثثأليف والُرجاثثثثثت 
 ،د.ت.ٔط

نرابثثثو، إبثثثراىيم بثثثن اللثثثري بثثثن لثثثيل، أبثثثو إلثثثح ذ الزجثثث ج )ت  .48 اعثثث نط الّثثثرآن وا 
، ٔبيثروت، ط –ىث(، الاحّذ: نبد الجميل نبده  مبط، الن  ر: ن لم الكُب ٖٔٔ

 م . ٜٛٛٔ -ىث  ٛٓٗٔ
م الا دثثثل  ثثثط نمثثثوم المغثثثت "األللثثثني ت":احاد الُثثثونجط، راجثثثط األلثثثار، الاعجثثث .49

 -هٕٔٗٔ، ٔلبنثثث ن، ط –اراجعثثثت: اايثثثل يعّثثثوب، دار الكُثثثب العمايثثثت، بيثثثروت 
 م.ٕٔٓٓ

ا ثث ُيح الغيثثب / الُ لثثير الكبيثثر، ألبثثط نبثثد اهلل احاثثد بثثن ناثثر بثثن الحلثثن بثثن  .51
ىثثثثث( ٙٓٙري )تالحلثثثثين الُياثثثثط الثثثثرازي الامّثثثثب ب يثثثثر الثثثثدين الثثثثرازي يطيثثثثب الثثثث

 ىث ٕٓٗٔ،ٖبيروت، ط -الن  ر: دار إحي ء الُراث العربط 
اّثث ييس المغثثت، ألبثثط الحلثثن، أحاثثد بثثن  ثث رس بثثن زكريثث ء الّزوينثثط الثثرازي، )ت  .51

ىثثثثثث(، الاحّثثثثثذ: نبثثثثثد اللثثثثثالم احاثثثثثد ىثثثثث رون، الن  ثثثثثر: دار ال كثثثثثر، د، ط، ٜٖ٘
 م.ٜٜٚٔ -ىث ٜٜٖٔ

الكراام الّدليت  ط اليدايت ال  طايت  ط اان رل ال  ط ُ لير لورة ال  ُحت اال  .52
نمثثثط بثثثن احاثثثد الثّ ثثثط الّزوينثثثط: اجاونثثثت اثثثن الاحّّثثثين بأ ثثثراف نمثثثط اولثثثط 
نثثث طّط: انثثثداد قلثثثم احيثثث ء الُثثثراث ادلثثثالاط: اطبعثثثت البثثث قري: الطبعثثثت ادولثثثى 

 م . ٕٙٓٓ –ذ  ٕٚٗٔ
حت اان رل ال  ط ُ لير لورة ال  ُحثت ال ثريف األنوار الل نحت  ط ُ لير ال  ُ .53

الك   نط: اجاونت ان الاحّّثين بأ ثراف نمثط اولثط نث طّط: انثداد قلثم احيث ء 
 م . ٕٙٓٓ –ذ  ٕٚٗٔالُراث ادلالاط: اطبعت الب قري: الطبعت ادولى 

 الرسائن واألطاري) . ب
اف: احاثد األنالم الّرآنيت، درالت در يت نحويت: لنج ة لعد احاثد الثور مط، إ ثر  .54

نمثثثثثط أبثثثثثو الاكثثثثث رم، ج اعثثثثثت الّثثثثث ىرة، كميثثثثثت دار العمثثثثثوم، قلثثثثثم النحثثثثثو والدثثثثثرف 
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 )أطروحت دكُوراه(. ٕٓٔٓ -مٜٕٓٓوالعروض، 
 البحوث والمقاالت: . ت
اللثثثا ع والّيثثث س  ثثثط كُثثث ب "ىاثثثل اليوااثثثل  ثثثط  ثثثرح جاثثثل الجوااثثثل" لملثثثيوطط،  .55

الايت إبثثثثراىيم أحاثثثثد لثثثثالم ال ثثثثيخ نيثثثثد، بحثثثثث ان ثثثثور  ثثثثط اجمثثثثت الج اعثثثثت اعلثثثث
 .ٖٕٔٓلمبحوث اعنل نيت، الاجمد الح دي والع رون، العدد األول، ين ير 

                                                           
1

 .26االلرشاح فٙ أطٕل انُذٕ: . 
2

 .13، ٔااللرشاح فٙ أطٕل انُذٕ: 11نًغ األدنح فٙ أطٕل انُذٕ : . 
3

 ٔ يا تؼذْا. 24ُٚظش: االلرشاح فٙ أطٕل انُذٕ: . 
4

 .13االلرشاح فٙ ػهى أطٕل انُذٕ: . 
5

 : عًغ.102/ 3يماٚٛظ انهغح: . 
6

 .66االلرشاح فٙ أطٕل انُذٕ: . 
6

 .331/ 1ظم فٙ ػهٕو انهغح "األنغُٛاخ":، ٔانًؼجى انًف24انهغح ٔانُذٕ تٍٛ انمذٚى ٔانذذٚث: . 
1

دمٛمح انغًاع ٔيشادم ذؼمٛذ انهغح / إتشاْٛى ادًذ يذًذ شٕٚذظ، يذًٕد عاانى رشٚغااخ / دساعااخ . 

 2016، 2انًهذك  4، انؼذد44انؼهٕو اإلَغاَٛح ٔاالجرًاػٛح، انًجهذ 
9

 .11نًغ األدنح فٙ أطٕل انُذٕ: . 
10

 .31ُٚظش: أطٕل انُذٕ: . 
11

 .66اح فٙ ػهى أطٕل انُذٕ:االلرش. 
12

 .12 -11ُٚظش: انمٛاط انُذٕ٘ تٍٛ يذسعرٙ انثظشج ٔانكٕفح: . 
13

 .69انغًاع ٔانمٛاط فٙ كراب" ًْغ انٕٓايغ فٙ ششح جًغ انجٕايغ" نهغٕٛطٙ)تذث(: . 
14

 .35، 33ُٚظش: أطٕل انرفكٛش انُذٕ٘: . 
15

 .91 -96ُٚظش: االلرشاح فٙ أطٕل انُذٕ: . 
16

/ 11، يادج: تمم، ٔنغاٌ انؼشب: 435/ 6، ٔانًذكى ٔانًذٛظ األػظى: 91/ 1: ُٚظش: انخظائض . 

 ، يادج: تمم.60
16

 .16ُٚظش: أطٕل انُذٕ انؼشتٙ: . 
11

 .35/ 1، ٔانًضْـــش فـــٙ ػهـــٕو انهغــح ٔإَٔاػٓـــا: 100 -99/ 1ُٚظش: انخظائض: . 
19

 .24ُٚظش: األلرشاح فٙ أطٕل انُذٕ: . 
20

 23، ٔيذاضشاخ فٙ أطٕل انُذٕ: 33انؼشتٙ: َّذهح: ُٚظش: أطٕل انُذٕ . 
21

 .34ُٚظش: أطٕل انُذٕ انؼشتٙ: َّذهح: . 
22

 .311/ 1انثشْاٌ فٙ ػهٕو انمشآٌ: . 
23

 .19انثذث انهغٕ٘ ػُذ انؼشب: . 
24

 .23 -22/ 1انًذرغة فٙ ذثٍٛٛ ٔجِٕ شٕار انمشاءاخ ٔاإلٚضاح ػُٓا : . 
25

 .66اللرشاح فٙ أطٕل انُذٕ: . ا
26

انثذاث انهغإ٘ ػُاذ  ، ُٔٚظاش:23/ 1غة فٙ ذثٛاٍٛ ٔجإِ شإار انماشاءاخ ٔاإلٚضااح ػُٓاا: انًذر. 

 .23، يذاضشاخ فٙ أطٕل انُذٕ: 20انؼشب: أدًذ يخراس: 
26

 .60انثمشج: آٚح: . 
21

 .60ُٚظش: يااذفك نفظّ ٔاررهف يؼُاِ: . 
29

 .61ُٚظش: االلرشاح فٙ أطٕل انُذٕ: . 
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30

 .61ْٕد: آٚح :. 
31

 .101 -106انمشاءاخ انشارج ٔذٕجٛٓٓا انُذٕ٘: ُٚظش: . 
32

 12انمشاءاخ انشارج ٔ ذٕجٛٓٓا انُذٕ٘ ص . 
33

 .26انثفشج: آٚح: . 
34

 .112، 110ُٚظش: انمشاءاخ انشارج ٔذٕجٛٓٓا انُذٕ٘: . 
35

 .51َٕٚظ: آٚح: . 
36

 .1/466ُٚظش يؼاَٙ انمشآٌ نهفشاء: . 
36

 .62انًُم: اٜٚح: . 
31

 -262/ 1فٙ انٓذاٚح انفاطًٛح ياٍ ضاًٍ سعاائم فاٙ ذفغاٛش عإسج انفاذذاح: ُٚظش: انكشائى انمذعٛح . 

264. 
39

 .103/ 1ُٚظش: انجايغ ألدكاو انمشآٌ/ذفغٛش انمشطثٙ: . 
40

 .26، ٔاشرماق أعًاء هللا : 196 -195/ 2ُظش: انكراب: عٛثّٕٚ: . ٚ
41

 ، طثؼح األػهًٙ.51/ 1ُٚظش: يجًغ انثٛاٌ : . 
42

 .196 -195/ 2انكراب: . 
43

 .196/ 2انكراب: . 
44

 .196/ 2انكراب: . 
45

 ، أطشٔدح دكرٕساج46 -46األػالو انمشآَٛح، دساعح طشفٛح َذٕٚح: . 
46

 .65يشٚى: اٜٚح: . 
46

 .401/ 1ُٚظش: ذفغٛش عٕسج انفاذذح: األسدتٛهٙ: . 
41

 .110األػشاف: اٜٚح: . 
49

 .144/ 1ُٚظش: يفاذٛخ انغٛة أٔ انرفغٛش انكثٛش: . 
50

 .555/ 21أٔ انرفغٛش انكثٛش: يفاذٛخ انغٛة . 
51

 .414/ 15فاذٛخ انغٛة أٔ انرفغٛش انكثٛش: . ي
52

 .102/ 13ُٚظش: انهثاب فٙ ػهٕو انكراب: . 
53
 .3االَؼاو: اٜٚح:  .
54

 .140/ 1انؼشٔج انٕثمٗ: . 
55

 .14انضرشف: اٜٚح: . 
56

 .634/ 2يجًغ انًطانة ٔيُرٓٗ انًآسب: . 
56

 .636/ 2ب: ُٚظش: يجًغ انًطانة ٔيُرٓٗ انًآس. 
51

 .21انشػذ: اٜٚح . 
59

 .21انشػذ: اٜٚح . 
60

 .29/ 1،انرٛغٛش فٙ انرفغٛش: 59/ 1ُٚظش: انرذثٛش ششح انرذشٚش: . 
61

 .336 - 335/ 1ُٚظش: يظاْش األعشاس فٙ ٔجِٕ إػجاص كالو انجثاس: . 
62

 .102 -101/ 2ُٚظش: ذفغٛش عٕسج انفاذذح: . 
63

، ٔذفغاٛش عإسج انفاذذاح: 336 – 335/ 1كاالو انجثااس:  ُٚظش: يظاْش االعشاس فٙ ٔجإِ إػجااص. 

2 /101- 102. 
64

 .1انؼهك: اٜٚح: . 
65

 ،99/ 1، يفاذٛخ انغٛة أٔ انرفغٛش انكثٛش:52/ 1ُٚظش:يجًغ انثٛاٌ فٙ ذفغٛش انمشآٌ: . 
66

 .5انفاذذح: اٜٚح: . 
66

 .1انفاذذح: اٜٚح: . 
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61

، ٔانهثااب فاٙ 100/ 1انغٛاة أٔ انرفغاٛش انكثٛاش: ، ٔيفااذٛخ 5/ 1ُٚظش: أدكاو انمشآٌ نهجظااص : . 

 .111/ 1ػهٕو انكراب: 
69

 .119/ 1، ٔانهثاب فٙ ػهٕو انكراب: 100/ 1ُٚظش: يفاذٛخ انغٛة أٔ انرفغٛش انكثٛش: . 
60

 .609/ 2ُٚظش: يجًغ انًطانة ٔيُرٓٗ انًآسب: . 
61

 .41ْٕد : اٜٚح: . 
62

 .609/ 2ُٚظش: يجًغ انًطانة ٔيُرٓٗ انًآسب:. 
63

 .5انفاذذح: اٜٚح: . 
64

 .41ْٕد : اٜٚح: . 
65

 .1انؼهك: اٜٚح: . 
66

 .1انؼهك: اٜٚح: . 
66

 .3/ 1ُٚظش: ذفغٛش انضيخشش٘ انكشاف ػٍ دمائك غٕايض انرُضٚم: . 
61

 .5انفاذذح: اٜٚح: . 
69

 .99/ 1يفاذٛخ انغٛة أٔ انرفغٛش انكثٛش: . 
10

 .20/ 1انثٛاٌ:  ، ٔيجًغ63/ 1، ٔجايغ انثٛاٌ: 5/ 1إَٔاس انرُضٚم: . 
11

 .60انفشلاٌ: اٜٚح: . 
12

 .644/ 2ُٚظش: يجًغ انًطانة ٔيُرٓٗ انًآسب: . 
13

 .110اإلعشاء: اٜٚح . 
14

 .644/ 2، يجًغ انًطانة ٔيُرٓٗ انًآسب: 39/ 1ُٚظش: ذفغٛش اتٍ كثٛش: . 
15

 .2انفاذذح: اٜٚح: . 
16

 111اإلعشاء: . 
16

 .93نًُم: . ا
11

 .59انًُم: . 
19

 .661/ 2نًطانة ٔيُرٓٗ انًآسب: ُٚظش: يجًغ ا. 
90

 .306/ 3ُٚظش: داشّٛ انشٓاب ػهٙ ذفغٛش انثٛضأ٘ /ػُاّٚ انماضٙ ٔكفاٚح انشاضٙ: . 
91

 .162/ 1ُٚظش: انرذشٚش ٔانرُٕٚش: . 
92

 .411دٕٚاٌ ر٘ انشيح: انخطٛة انرثشٚض٘: . 
93

 .162/ 1انرذشٚش ٔانرُٕٚش: . 
94

 .424 -423ُٚظش: ذفغٛش عٕسج انفاذذح: . 
95

 .1انرغاتٍ: اٜٚح:. 
96

 .1انًطففٍٛ : اٜٚح: . 
96

 .1األَثٛاء: اٜٚح:. 
91

 .53انُذم: اٜٚح: . 
99

 .5انضنضنح: اٜٚح:. 
100

 .919/ 2ُٚظش: األَٕاس انغاَذح فٙ ذفغٛش عٕسج انفاذذح: . 
101

 .4انفاذذح: اٜٚح: . 
102

 .44األػشاف: اٜٚح: . 
103

 .365 -364/ 1ُٚظش: يظاْش األعشاس: . 
104

 .932/ 2َٕاس انغاَذح فٙ ذفغٛش عٕسج انفاذذح: ُٚظش: األ. 
105

 .29ٕٚعف: اٜٚح :. 
106

 .4انفاذذح: اٜٚح: . 
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106

 .932/ 2ُٚظش: األَٕاس انغاَذح فٙ ذفغٛش عٕسج انفاذذح: . 
101

 .6/ 1، ٔانرثٛاٌ فٙ إػشاب انمشآٌ: 46/ 1ُٚظش: يؼاَٙ انمشآٌ ٔإػشاتّ :نهضجاج: . 
109

 .34نمًاٌ : اٜٚح: . 
110

 .932/ 2األَٕاس انغاَذح فٙ ذفغٛش عٕسج انفاذذح:  ُٚظش: . 
111

 .19األَفطاس : اٜٚح: . 
112

 .34نمًاٌ : اٜٚح: . 
113

 .61/ 1ُٚظش: يجًغ انثٛاٌ: . 
114

 .26انفشلاٌ: اٜٚح: . 
115

 .961/ 2ُٚظش: ذفغٛش عٕسج انفاذذح : . 
116

 .66/ 1ُٚظش: داشٛح يذٛٙ انذٍٚ شٛخ صادِ ػهٗ ذفغٛش انثٛضأ٘: . 
116

 .21/ 1انرُضٚم ٔأعشاس انرؤٔٚم: إَٔاس . 
111

 .16/ 1ُٚظش: دسج انًؼاَٙ: . 
119

 .153 -152/ 1ُٚظش: انؼشٔج انٕثمٗ: . 
120

 .1/12ُٚظش: انكشاف: . 
121

 .16غافش: اٜٚح: . 
122

 .2انُاط: اٜٚح: . 
123

 .153 -152/ 1ُٚظش: انؼشٔج انٕثمٗ: . 
124

 .153 -152/ 1ُٚظش: انؼشٔج انٕثمٗ: . 
125

 .602/ 2ٔيُرٓٗ انًآسب: ُٚظش: يجًغ انًطانة . 
126

 .19االَفطاس: اٜٚح: . 
126

 .602/ 2، ٔيجًغ انًطانة: 153/ 1ُٚظش: انؼشٔج انٕثمٗ:. 
121

 .465/ 1ُٚظش: ذفغٛش عٕسج انفاذذح: . 
129

 .34 -33طّ: اٜٚراٌ: . 
130

 .23ُٚظش: نًغاخ تٛاَٛح فٙ َظٕص يٍ انرُضٚم : . 
131

 .160-161/ 1ُٚظش: انؼشٔج انٕثمٗ: . 
132

 .316 -315اْش األعشاس: ُٚظش: يظ. 
133

 .69انؼُكثٕخ: اٜٚح: . 
134

 .6انفاذذح: اٜٚح: . 
135

 .9اإلعشاء: اٜٚح: . 
136

 .52انشٕسٖ: اٜٚح: . 
136

 .16فظهد: اٜٚح: . 
131

 .56انمظض: اٜٚح: . 
139

 .315/ 1يظاْش األعشاس: . 
140

 .10انثهذ: اٜٚح: . 
141

 .43يشٚى: اٜٚح: . 
142

 .31غافش: اٜٚح: . 
143

 .155: حاٜٚ. األػشاف: 
144

 .6انفاذذح: اٜٚح: . 
145

 انظذاح ذاج انهغح ٔطذاح انؼشتٛح. 
146

ُش] انمايٕط انًذٛظ: .  َشاُد، ٔانذَّالنحُ َُٔٚزكَّ  [.345دالنح ْذٖ فٙ انمايٕط انًذٛظ، ْٙ:انشَّ
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146

 .10انثهذ: اٜٚح: . 
141

 .23انظافد: اٜٚح: . 
149

 .10انثهذ: اٜٚح: . 
150

 .316/ 1يظاْش األعشاس: . 
151

 .52انشٕسٖ: اٜٚح: . 
152

 .9اإلعشاء: اٜٚح: . 
153

 .6انفاذذح: اٜٚح: . 
154

 .155اٜٚح:  األػشاف:. 

 

 2/916ُٚظش: ذفغٛش عٕسج انفاذذح: ػثذ انجٕاد: 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 


