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 ملخص البحث
احّنُدد  احّق سيشددّ  ، يهددُُ  احثُددُث احق بيددم ثددين شادداسُين لدد و ااددق ش حه    شدد 

 يثثت أّن اح سش َء شن احاسِ  حم يض  ا ف  شن  جهم قيايَب احنُ  عسى  . قيايب احنُ 
 . ف  اح اِب احُُيثِ  (ش ن هم )احقيايب

ى  اٍُُ شن احكقِب احق سيشيِة احقُيشِة    )لدبح ثم اباُ احثُُث أْن يَاثم ذحك عس
 دد(،  انقادَم ٜٓ٘ق اعُ احُثاب ية ف  احنُ ( حس الشدِة عسد  ثدن احلسيدِل احُثادب   )ت. 

 : احثُُث قاشين
ُبااٌة نظبيٌة فكد ن اادُم احثُدِث )احشدنهت احق سيشد  فد  احقدباث احنُد   ، : األ لُ 

 .(قباءة ف  كق ب لبح ق اعُ احثاب ية ف  احنُ 
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( )قيايب ُ  احق سيش ّ )احنّ ، ثا ثين شااسُيناين احشُُثين احبّ ب ال و ثين احُّ 

 حنُ  حسنُددد   قادددهيل حددده  حق اعدددُ  فددد عندددُ م  ددد  قياددديبٌ     كددد ن ق سيشّيددد شددد  فكدددل   ُددد (احنّ 
 اح كدددن ، ءٍ فددد  لددد   سيشددد ّ ُددد  احقّ حدددين شدددن احنّ  ،  اضدددُ    با  احق سيشددد  إْن حدددم يكدددن شيا ددد

 . ُ ن ق قيُه ف  عاب  شن بايا ضع حُيالئم ُفقيايب احنُ  ، اُيح
ددعسش ءَ  يثثددت أن   ل  ددذا احثُددث أنْ    ُدد يُ   حح حددم يضدد  ا فدد  س  احّاددندد  شددن احا 

ش  كدد ن نّ ن هددم )احقّيادديب(ف  اح اددب احُددُيث، ا   ُدد  عسددى شدد هم قيادديب احنّ  م  شندد  جِ فكددبِ 
ُ ن أْن يك ن حهم شن   اضح  ش ه مٍ  ة ثلكلٍ ل  األليب ققُيم احق اعُ احنُ يّ   هم األ ش  

ُُ قيايب احنُ  ُُ  ققسيم شد  أ ،َ ْك ديشكدن ققسيشده شنده ث احقد  ُ ِضدَ ت  تيد ُاهد  شدن اح ّ نّ ة أَ ج 
 ع ت شثددددددددل ش ضدددددددد، نغددددددددُت غيددددددددب شاددددددددق شسة اآ هدددددددد نّ أَ  أ  ح سّددددددددةٍ سددددددددم فدددددددد   ددددددددذا اح 

ة )اح  شل(، )األاددددددل  اح بو(، )اح سّدددددد لدددددد    ،ثددددددم شدددددد (ة )األشثدددددد ل احقُبيثّيدددددد()احقندددددد  و
  ذادقاألُ كقدب : شثدل، ة(، غيب ذحك شن احش ض ع ت احشن قلة ف  كقب احشُدُثينُ يّ احنّ 

شهم ا(. إثبا يم شاا ى  احُكق ب شهُ  احشل  ش    احُكق ب ل ق  ضي )ُب
، باثة احشغشد بة فد  احقّدب احق سيشّيدقُدشدن احكُ  م ذحدك عسدى  اُدٍُ اّثدنُ  ند  أنْ ث دُ ذحدك أبُْ  مّ ثُ 

ُشدُ ثدن اد حم شة عس  ثن احلسيل ثن أُ (حس ال  احنّ ة فاب يّ    كق ب )لبح ق اعُ احثُ 
قسندد   فدد   حكدد  نثثددت شدد ، ين  حسكقدد ب شن قلددين  شُسسددين حددهُّ فقادد( ددد ٜٓ٘)ت اددب  ّ احثُ 

نقاددم  اددش قه  ششي اقدده  عسددى  ددذا ا  سيشدد ّ ُدد  احقّ ل شددن  ددذا احثُددث عددن احنّ  ّ احقاددم األ
احقاثيدم عسدى :  احقادم اآلدب،  سيشد ّ ُد  احقّ ة عن احنّ ُبااة نظبيّ : ل ّ احثُث قاشين األ

قدددباءة فددد  ، فددد  احقّدددباث احّنُددد  ّ   سيشددد ّ ذحدددك احقنظيدددب فكددد ن اادددم ثُثنددد   دددذا )احشدددنهت احقّ 
قندددد  حلُشددددة  ددددذ  احُسغددددة ي فّ  نْ ا أَ  لُ . نادددد ((ُدددد ة فدددد  احنّ اددددب يّ )لددددبح ق اعددددُ احثُ كق ب
  .ةاحجشيس

 واحلمدُ هللِ أوَّالً وآخراً
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 واصطالحاً 
ً
يسري لغت

ّ
عليم والت

ّ
 الت

قثل أْن نثّين ش  احّق سيم  ش  احقّيايب ف  اح كِب احّنُ ّ  عنُ عسش ِئن  شن احّاس ، 
ُ  شدددن  ق دددة عسدددى ش ندددى  دددذين احشاددداسُين فددد  احسغدددة ،  عندددُ احثددد ُثيَن احشُدددُثينَ  الُثددد

 .  يقثّين ش ه شه ، حقق ّضح حن  ا ب ش ،  االااالح
 :ً فد  احش جشد ت اح بثّيدة حش د ٍن ، حدالمجد ءت شد ُة )َعِسدَم( ث دقح اح دين  كادب ا العمم لغة

 : كثيبة ،شنه 
ُّ احجهدددددلِ  -ٔ ُ  احجهدددددل: ضددددد بجدددددٌل عددددد ِحم شدددددن قددددد ٍم عسشددددد ء ، فدددددد))َعِسَم َيْ سَدددددُم عسشددددد   ضددددد

عسشددد   دددذا نقددديُ  : عسشدددُت ث ن ددده قددد ٌُب عسدددى ِفْ دددل كدددذا أ : . فق ُحنددد (ٔ) عددد حشين((
 . احجهل  ضُُّ  قش ش   

: عسشددُت احكقدد َب احّادد ُب: ؛أ (ٕ)عبفقدده((: ِعْسشدد    إذ))عسشددُت احّلدد َء َأْعَسُشددهُ : َعددِب َ  -ٕ
 . عِبفقه

 َلَثَب.: ، َفَ ِسَم  ن  ثش نى(ٖ)َلَثَبُ ((: نق ُل ))َعِسَم احب ُجل: َلَثبَ  -ٖ
 .(ٗ)َلَ َب ثه  ََُبى: فَ ِسَم ث ألشب :َلَ َب  ََُبى -ٗ

 . ف  احش جش ت اح بثّية( ذ  ألهب ش  ن  )َعِسمَ 
دد  )َعِسدديم  ق ّسشددُت ، (ٙ) عّسشدده فددق ّسم .(٘)َفِ يددل(،فشن أثنيددة احشث حغددة،عسددى   ن )(َأش 

 .(ٚ)ِشن فالن ثشن حة عسشتُ 
ا عدددددالم  ددددد  ا لثددددد ب : فقددددد ح ا،  قدددددُ فدددددّبَم احّسغ يددددد ن ثدددددين ا عدددددالم  احّق سددددديم

 . (ٛ)احّابيع، احّق سيم ش  يك ن ثقكبيب  قكثيب
 قكثيُب   عسيهم قاُ ، شينَ    قكباُب احش  بِ  عسى احشق سّ :  ثذا َن سُم َأّن احّق سيمَ 

قبايله  ف  أذ  نهم  ق شيقه  ف  أفكد ِب م،شع اح هدم  االادقي  ب حسشد ُة احشُب ادة. أّشد  
 قاّ ب ا حب اح سم حذحك. حذا فإّن ، ،فه  إقق ن األشب  ش بفقه()احّق ّسم(عسى   ن )َقَ   ل
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 نه    كذا فيشد  يلد  ثد ق   ق س م احثالغة    أيض  إقق، ق س م احّنُ     إقق نه  ش بفقه
 . اح س م اح بثية  غيب  

 : إذن ش  ُيهش ن  ِشن ش ُة )َعِسَم(،  
 . احِ سم-
 . احّق سيمُ -
 احق  س م -

ُّاباددددين ، )احّق سيم( دددد   فددددد)احِ سُم(   احشدددد ُة اح سشّيددددة احشقُشددددة حاُددددالب احِ سددددِم  اح
 )احق ّسُم( دد  إققدد ن احشدد ُة ، ُّابادديناحّابيقددة احقدد  يددقم  إيادد ل احشدد ُة اح سشّيددة حساُددالب  اح

 عسدددددددددى  دددددددددذا فدددددددددإن  احشددددددددد َُة احّق سيشّيدددددددددة ق قشدددددددددُ عسدددددددددى األث ددددددددد ُ . اح سشّيدددددددددة احشُب ادددددددددة
 )احِ سم/احّق سيم/احّق س م(

   
 م س  احقّ    سيم احقّ   سماح ِ 

  
 

 ة احاُيُةاحق عُة اح سشيّ 
  شددن  بائدده ش بفقدده فِإّنندد  نثغدد، ق سدديم احّنُدد : شددن  ندد  ناددقنقت َأّنندد  عنددُش  نقدد لُ 

قق نه  .   ذا كّل ش  قبيُ  احشباك  اح سشّية  احثُثّية.  ا 
ْت كسشدددُة )َعِسَم(فددد  احقدددب ن احكدددبيم غيدددب شدددبة  ﴿ :شدددن ذحدددك ق حددده ق ددد حى، (ٜ)  ُب

ْكَشددةَ  ُِ َم اأْلَْاددَش َء ُكس هَدد ﴿: ، ق حدده عدد    جددل  (ٓٔ)﴾َ ُيَ سُِّشهُددُم اْحِكقَدد َب َ اْح َُ ه  ق حدد(ٔٔ)﴾َ َعس ددَم  
ُُن   ِعْسش   ﴿ :ق  حى  . (ٖٔ) ش  نيه  ال قلبُج عّش  ذكبن    ن    (ٕٔ)﴾َ َعس ْشَن ُ  ِشْن َح

شددددددن أف دددددد ل ( جددددددُيٌب ثندددددد  َأْن نددددددذكَب فدددددد   لددددددِب  ددددددذا احشاسددددددب َأّن اح  ددددددَل)َعِسمَ 
ُُ احيقدددين شثدددل، )احّن ااخ(،ينادددُب ش  ددد حيِن أادددسهش  شثقدددُأ  لثدددب َعِسْشدددُت احا حدددَب  : ي يددد
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ذا  َ احس دُه :﴿شثل ق حده ق د حى، (ٗٔ)فَإّنُه يناُب ش   ال   اُُا  (ج ء ثش نى )َعِب َ ن جُ  .  ا 
 .(٘ٔ)﴾َأْلَبَجُكْم ِشْن ُثُا ِن ُأش َه ِقُكْم ال َقْ َسُش َن َلْيئ   

ُ  )احِ سددُم( حك ندده ِشددن   العمةةما االةة    :  دد َُ ذ ددب ن ددٌب ِشددن عسش ِئندد  إحددى َأّندده ))ال ُي
ُُّا   ش ّبفد   ِشدن  .(ٙٔ) عابِ (( حا  ثقهِ :  قيلَ ، احضب بي ت   ذا ال يلبُج عن ك نِه شُد

 ددد())   ش بفددُة احلدد ِء عسددى شدد   دد  ٜٗٓٔثدد ق  اح سشدد ء. قدد ل أثدد  احثقدد ء احك دد ّ  )ت 
ِ  ث نيدددة : ))احِ سددُم  ددد  ا ُباُك(((ٚٔ)ثدده(( ُِّ ددد َُ  َنُادددُب َأّن )احِ سَم(عندددُ َأثددد  . (ٛٔ) قددد ل فددد  

ُِّ )احِ سِم( دذا فد  احّق بيد  اأَلّ ل. َأّشد  احثق ء احك  ّ     أقبُب إحى ُ ُِّ احثق فِة شنه إحى ُد
إذ َجَ دَل )احِ سم( د )ا ُباك( ، فكد ن فيده احك د    أقدبب إحدى اح سشّيدة: ف  احّق بيد  اآلدب

، ا نا ن إذا أُبك ث جُ  شلكسٍة أ  أ  ل ٍء  لدَب َأُدن  ث جدُ    كي نِدهِ  فإنّ ، ث حل ء
 فك ن احِ سُم ث حل ء.

َأّشدد  احشُددُث ن فددذ ث ا إحددى َأّن احِ سددَم   ))شجشدد ُو شادد ئٍل  أادد ٍل كّسيددٍة قجش هدد  
احثددد ُث ن   عسدددى  ددذا فّادددل(ٜٔ) ِعسدددِم احّنُدد ، ِعسِم األبِ ((، كِ سددِم احكدددالمِ ، جهددٌة  اُدددُةٌ 

احشُُث ن ش  ق حه احقُاشى ف  ُُّ اح سم عسى َأّنه شجشد و احشاد ئل احشق سقدة ثشد ُة ش يندة 
ف حشاد ئل احّنُ ّيدة جشي د   ُ ِضدَ ْت قُدَت عسدٍم ُادّش  )عسدم . اام ذحك اح سدم ُأُبجت قُت

 . شثل احّاب ، احثالغة، احَ ب  ، احّنُ (،  كذا فيش  يل   ث ق  اح س م
 ا ُباك  اح هم. فإّنن  عنُش  نق ُل )نُد  ، ا قق ن:  ُقا بى احق ل إّن احِ سَم   

ُُ ثدده ق ادديل  ددذا اح سددِم إحددى ا حثيدده ثإققدد ن. فدد حّنُ  احّق سدديم(،أ  )احّنُدد  احّق سيشّ (،نق ادد
احّق سيشددّ  إذن  ددد  إققدد ن اادددق ش ل احسغدددة ثلددكٍل ادددُيح  ادددسيم ُ ن اح قدد ِو فددد  احّسُدددِن 

 .  ثذا ُيُّقم احّق سيم با حقه ف  إيا ل احش اُ احّنُ ّية إحى ا حثيه  شبيُيه،  احلا 
 :ً ُُ قكد ُن  اُدُة  عسدى احدّبغِم  كسشة)احقّيايب( ق ق  أيضد   ح  الّتيسيرا لغ ش د ٍن قكد 
    :، ِشن القال  أح  ظه 

 (ٕٓ) د()) احياب ضُّ احُ ْاِب((.ٕٖٔق ل اثُن ُُبيُ )ت: ضُّ احُ اب -ٔ
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: أ :  ددددّين  ياددددديب،أ ،  ددددد( ))ُيقددددد ُل لدددد ٌء ياددددديبٌ ٖٓ٘قدددد ل اح ددددد باث   )ت: احهددددّين -ٕ
 (ٕٔ)قسيل((.

احسددددّين  االنقيدددد ُ يكدددد ن ذحددددك ح نادددد ِن : جدددد ء فدددد  حادددد ِن اح ددددبِب: ))احُياددددبُ : احسددددّين -ٖ
 (ٕٕ)الينه((.:  اح بِن، قُ َيَاَب َيْيِاُب  ي اب 

 د( ))َيَاَب األشُب  َيُاَب  َقَيا ب  اْاَقْيَاَب  يّاب  ا  ٖٛ٘ق ل احّ شللب  )ت: احّاهلُ  -ٗ
 (ٖٕ)ا  سه((.: ق  حى  ي اب 

 (ٕٗ)(.(قهي  َ : أ ، حه احلب ج احق هي ؤ:  ق ل اح  باث   أيض   ))قَيا ب -٘
 دددذ  أغسدددُب شددد  ذكبقددده احش جشددد ُت اح بثّيدددة عدددن ش ددد ن  كسشدددة )َيَادددَب( إذ قدددُ ُب 
أغسُثه  ُ َل ش نى  اُُ   :ضُ  احُ اِب.  عسى  ذا فإّن )قيايب احّنُ (   احا ه حة ف  

 ابِح احش ض ع ت احّنُ ّية  قاهيسه   قلسياه  شش  َعَاَب فيه .
ْت  دددذ   غيدددب شدددب ٍة أيضددد    جددد ءْت ح دددٍُُ ِشدددن  (ٕ٘)احكسشدددة فددد  احقدددب ِن احكدددبيم  ُب
ُّ احُ اددب( (ٕٙ)احش دد ن  احقدد  ذكبن  دد  ُُ احس ددُه ِثُكددُم  ﴿كق حدده ق دد حى: ، (ٕٚ)فثش نددى )ضدد ُيِبيدد

ُُ ِثُكُم اْحُ ْاَب  َف ْقَبُأ ا َش  ﴿: كق حه ق  حى(ٜٕ) ثش نى )قاّهل( )قهّي ((82)﴾.اْحُيْاَب َ ال ُيِبي
 (ٖٓ).﴾ا َب ِشْنُه َقيَ 

حدددم نجدددُ فددد  احكقدددب احقددد  ا قّشدددت ث حشاددداسُ ت ث  ّشدددة   الّتيسةةةيرا االةةة    : 
ُ ل عسدددى َأّن  ُّا  أ  ق بي ددد   ثهدددذا احشاددداسح.   دددذا يددد  احشاددداسُ ت احّنُ ّيدددة ثل ّادددة ُددد
. عسى احدّبغِم ِشدن  اح سش َء ِشن احّاسِ  حم يادق شس ا  دذ  احكسشدَة عسدى َأن هد  شاداسٌح نُد  ا

فق ل: ))كل  ل ٍء ؛ شا ه شّا   ، ك فإن  أث  احثق ِء احك  ّ  أحَشَح ف  ُُِّ  ذا احشااسحذح
ُّ أشدبا  ِشدن ُأشد ب  احقّياديب(ٖٔ)ج  أقه فقُ َيّابَقُه((.  جد ءا  ِشدن أج ائدِه ، إذ َأ ُب فد   دذا احُد

ش  عنُ احقدُش ِء فقُ يّابن  .  ذا كل  ،    )احقّقايم(،فنُُن إذا جّ أن  احش ض و إحى أقا م
 ِشن احّاسِ  عن شااسِح )احقّيايب(.
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 –أّش  احشُُث ن، ف سى احّبغِم شن أّنهم حم يض  ا ق بي    ل حا   حهذا احشااسح 
ا  حددددده ، إذ كددددد ن ُقّددددد   عسددددديهم أْن يضددددد  ا ق بي ددددد   ل حاددددد    –  دددددذا أشدددددُب غبيدددددٌب  دددددُُ   ُ

بااُة احّنُِ   َق ّسشِه ثابيقٍة اهسٍة ُ:  حش ض ع ِقِه.  حكن ن  ااقل  ن  ِشن كالِشهم عسيه أّنه
دددُب عسدددى ا حدددِب عسدددم احّنُدددِ   اققدددبان كدددلِّ ذحدددك ثإعدددُاُِ   شلقادددبة،شع  جدددُ  شنهددد ٍج ُيَياِّ

 (ٕٖ)قُباييَن يك ن َن عسى ِعسٍم  ش بفٍة ث حّابيقِة احجُيُِة حُبااِة احّنُ .
ُ ّيدِة ِشدن قثدُيٍل كدل  شد  يادبُأ عسدى احق عدُِة احنّ ):(أّم  ال دُّ الذي نضعوا لةو هية 

أ  إضددد فة جُيددددُة  ش ددد  يم شثقكددددبة إحيهددد  ثقاددددُ احقاددددهيل ، فددد  ش قِ هدددد ، أ  إحغددد ٍء حهدددد 
 .  ا يض ح  احثي ن((

عليم
ّ
دامى... حنو الت

ُ
 الق

َ
حويني

ّ
يسري عند الن

ّ
 :  وحنو الت

ثي نددددد  قثدددددل قسيدددددل أن  نُدددددَ  احّق سددددديِم ش نددددد ُ    ُفدددددُه  ددددد  إققددددد ن احّنُددددد  حسشق سشددددديَن 
 احّنقيجددة احشبجددّ ة شددن ُبااددِة احّنُدد  فدد   ددذا االقجدد    دد  قشكددين احشق سشددين ، نَ  احُاباددي

عباب احجشسة اح بثّية  أيض   احدّقشك ن شدن اح بثّيدة كق ثدة   ناقد   شدن .  احُاباين شن فهم  ا 
دده األّ ل  األليددب ققددُيم احق عددُة  .ُ ن حُددٍن نُدد ّ ٍ أ  ُحغدد     أّشدد  نُدد  احقّيادديب فكدد ن  ش 

،  فد  ثالثدِة أُد اٍل، ذكبن  د  قثدل قسيدل؛  د  احّنُ ّية قثدُيُل شكد ن احق عدُِة : ثلكٍل جُيدٍُ
احّنُ ّيدة، أ  إحغدد ء عدٍُُ شددن احق اعدُِ احّنُ ّيددة، أ  إضد فة ق اعددُ ُألدبى.   ددذا نجدُ  جسّيدد   

ن  أْن نثُدَث عدن (ٖٖ)ف  كق ِب )قجُيُ احّنُ ( ذا أُب شه ا(. ا  حسُكق ب ل ق  ضي  )ُب
فال نجُ نُ ييَن شيابيَن حسّنُ  اح بثّ ، ثدل اققادَب عشُسهدم ، احق باِث احّنُ  ّ احقّيايِب ف  

فدد  احّنُددِ   االلددقغ ِل ثددِه عسددى قدد حيِ  ُكقُددٍب فدد  احّنُددِ  األا ادد    ددذا شدد  نسشادده عنددُ 
دددد ا ثقددددُبين احّنُدددد  فظهددددب عسددددى أيددددُيهم )احّنُدددد   ادددديث يه  َشددددن قددددال قسدددد     لددددب ن ا قش 

 .(احّق سيش ّ 
ُُ حددددُه أثدددد با  فدددد  احق ددددباِث  إذن )قيادددديب احّنُدددد (ظهَب فدددد  اح اددددِب احُددددُيِث  ال نجدددد

َُ م ِ  عند ُُ عسدى  جد ُِ ، (ٖٗ)احّنُ ّ  عسى احّبغِم ِشن أّن عدُُا  ِشدن احثد ُثيَن احشُدُثيَن يؤكد
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إذ لسادد ا فدد  ذحددك ثددين )احّق سيم( )احقّيادديب(فكلا حدده ُددُ ُُُ   أ ُافُددُه فسدديَن  ددُُ  )نُدد  
دده احشيادديبيَن إحددى  ددذا احهددُِ  احشهددِم،  دد  )احّق س(احقّيادديب ُ ، عسددى احددّبغِم شددن ق ج  َُ دد يم(ُ 

ظه ِبِ  ثشظهب غيب ش   ضدَ ُه احّنُد ُة  ّنش   ُُ  )احقّيايب(    شُ  حُة قجُيُ احّنُ ،  ا   ا 
ُّباا ت احُُيثة ثل ّاة،  اح ادب احُدُيث ث  شدة.  احقُش ُء؛ ثُّجِة أّن احّنَُ  ال ي افُم اح

ُّى إحدد ى احثُددِث عددن ق اعددٍُ  شادداسُ ٍت نُ ّيددة جُيددُة قُياددب احّنُددَ   قج سُددُه كددل  ذحددك أ
ب  أْن نن قَش شا حقيِن،  ش : ُِ  شالئش   حب ِح اح اِب.  ِشن ق بي ن  حهذيِن احشااسُيِن ُن

اُت فد  اح ادِب احُدُيِث، ُقدى إّنند    األ لى إّن احشؤح  ِت احل اة ثد حّنُ  احّق سيشدّ  اُ 
األغسددَب ِشددن احشؤح دد ِت ك نددْت فدد   ددذا االقجدد  ؛ شثددل: )احّنُدد   ال ُننكددُب أّن األعددم  

شدددده ا ُّب ن اح بثّيددددة( حسلدددديخ (احدددد اف ( حذاددددق ذ عثدددد ن ُاددددن )ُب ، )جدددد شع احدددد
شدددده ا(، )احّنُدددد  اح اضددددح( حذاددددق ذيِن عسدددد  احجددددد بم  شاددددا ى احغالييندددد  )ُب

شهشددد  ا(. ش عدددُا احكقدددب احشنهجّيدددة احشؤح دددة حسُاب  اددديَن فددد   شادددا ى أشدددين )ُب
 احشُابِن االثقُائيِة  احث ن ية.

ُ  كقدد َب )احددُب عسددى احّنُدد ة( الثددِن شضدد ء احقباثددّ  )ت: اآلددب  ددد(  ٕٜ٘ال يشكددن أْن ُنِ دد
ّنش     ُع ٌة حنقُِ اح كِب،  حديَن ِشدن احقّياديِب فد  لد ٍء. فكدل   ِشن كقِب احقّيايِب  ا 

. ِ  ش  فيه    نقٌُ حنظبي ِت احّنُِ   ق اعُِ
 مراحل ا

ّ
عليمي

ّ
حو الت

ّ
 :  لن

فّبقنددد  قثدددَل قسيدددٍل ثددديَن شاددداسُ  )احّنُددد  احّق سيشدددّ (  )قياددديب احّنُددد (  عبفنددد  
أ ُاَ  كلِّ  اٍُُ شنهش   اقج   ِقِه  ث ُ  ذا احّق بي  يثاُا حن  احابيَم ف  ُبااِة احّنُد  

  ُ دددُ ؛  حكدددن قثدددَل أْن نثدددّين ادددش ِت  دددذا االقجددد   فددد  احّنُدددِ  الُثددد ُِ حنددد  أْن  احّق سيشدددّ  عسدددى 
 َُ نق ددبَ  عسددى احشباُددل احقدد  َشددّب ثهدد  )احّنُدد  احّق سيشددّ ( فدد  احق ددباِث احّنُدد ّ . نقدد ُل ث دد
ااققباِء أغسدب احكقدِب احقد  كد ن اقج  هد  ق سيشّيد   إّن شباُدَل احّنُدِ  احّق سيشدّ  ثالثدٌة   دذا 

 ثي ُنه :
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ًا األ لةةى سددُة شددع ثُايددِة ق اددين احّنُدد    المر مةة اح بثددّ  فدد  احقددبِن األ ل ثددُأْت  ددذ  احشُب
حسهجبِة، ألّن احّنُدَ  ُ ِضدَع حُ جدٍة إحيدِه  د  اد ُن األحادنِة شدن احّسُدِن  غيدب ذحدك 

سددِة . (ٖ٘)شدن األاددث ِب   شّشدد  يؤاددُ  حدده أّن األعدم  األغسددَب ِشددن شؤح دد ِت  ددذ  احشُب
ٌة،  حم قُْثِم ع اُ  اح ش ِن شنه  ث قيٍة إال كق ث    اُُا  شلك ك   ف   ناثقِه إحى ش قُ 

ُّشددة فدد  احّنُدد (  ددد( فهددذ  ٓٛٔ)ت (ٖٚ)حلسدد  األُشددب( ٖٙ)ادد ُثِه  دد  كقدد ُب )شق
ُّشُة شلقاٌب ا قم  ثق سيِم احق ِبئ احّنُ ،  احّق بي  ثش ض ع ِقهِ   .(ٖٛ) احشق

سِة احا ثقِة فقُ ثُأْت ثد اُُب قد حيِ  كقدٍب   المر مً الث نيً سُة عن احشُب ق لبْت  ذ  احشُب
حّنُددِ  شددبة  ث نيددة فدد  نه يددة احقددبن احث حددث حسهجددبة  ثُايددة احقددبن احباثددع ق سيشّيددة فدد  ا

 .  حسهجبةِ 
ِب فددد  قددد حيِ  كقدددٍب نُ ّيدددٍة ق سيشّيدددٍة ي ددد ُُ إحدددى اددديابِة   احُدددم  أّن ادددثَب احقّددد ل 
)احبِّ ايِة(،  احثُدِث عدن احّادُيِح ِشدن احكسدِم اح بثدّ  فد  ثاد ِن احج يدبِة اح بثّيدِة  ش    د ، 

ُ  ظدُة احّلد ِب  األبجد ِ  إحدى ،  ب اةُ ، ُحغ يد َن  نُ يد نَ ، سش ُؤن  شن احا س ِ فقُ   جَب ع
ثدّم ألدذ ا فد  قناديِقه  ، أ  لد ذٍ ، أ  غبيدبٍ ، احج يبِة اح بثيِة حسثُِث عن ح ظدٍة أ  إعدبابٍ 

ي قِدددهِ   ُألدددبى عدددن احنثددد ِت  أن اِعدددِه ، فددد  ثاددد ِن كقدددٍب، فشنهددد  شددد  كددد ن عدددن احُيددد اِن ُ 
ثددٍة عددن لسددِم ا نادد ِن  ادد  ِقِه  غيددب ذحددك شددن احشاددّن  ِت.   ددذا احُدد ُل  ث ح،  ألددك ِحهِ 

ادن   ، يناثُم عسى احشاّن  ت احّنُ ّيِة أيض  ؛ حذا انشد َ  كقد ُب اديث يه  غيدب  ث ح سشّيدةِ   ُ
َفَ ددددَل ث ددددُ  احثدددد ُثيَن عنددددُش  اددددش ى نُددددَ  ادددديث يه  َشددددن ناددددَت عسددددى شن اِحددددِه ثددددد)احّنُ  

ِب َ ضدِع شؤح د ٍت إذن انلدغ . (ٜٖ)اح سشدّ ( ُل عسشد ِء احادسِ  ث حبِّ ايدِة كد ن احّادثُب فد  قد ل 
 . ل اٍة ث حّنُِ  احّق سيش ّ 

 ثّشَة أش بات ف  كقِب احق باِث قؤكُُ أّن عُُا  غيُب قسيٍل شن كقِب احّنُِ  ُ ِضَ ْت 
حق سددددديِم احّنُددددد   قُبيِادددددِه. ف ندددددُش  ُيقددددد ُل إّن كقددددد َب )ا يضددددد ح( ألثددددد  عسددددد  اح  بادددددّ  

ُ  َعُضدُ ٖٚٚ)ت َُ ُّم عند  د( كق ُب ق سيشّ  إّنش  ج َء ذحك ِشن لثٍب شنق ٍل عنه، ث ّنه ))قق
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ُّ حددة  حدده اددّنَ  ا يضدد ح فدد  احّنُددِ   احّقكُشسددة فدد  احّقاددبيِ   ُيقدد ُل إّنددُه حّشدد  عشددَل ، اح
ُت عسددى شدد  أعددبُ  لدديئ  ؛ إّنشدد  ياددسُح  ددذا حسّاددثي نِ  ، ا يضدد َح ااققاددب ،  قدد ل: شدد  ُ 

َغِضَب احّليُخ  ج ء ثش  ال ن هُشُه نُُن : ق ل، فسّش   قَ  عسيه ،  اّنَ  احّقكُشسةَ فشضى 
ُّ  ن (ٓٗ)(( ال  د  .) احدّن   اآلددب احدذ  يؤّكددُ عسدى أّن احكقد َب ق سيشددّ ، شد  ق حدده اثدُن احدد

ُّب ن ف  احّنُ (: ))...فإّنه ا حن  َشدن ٜٙ٘احّنُ ّ  )ت ِه حكق ِثِه )اح  د(ف   اِ  لبُِ
أْن ،  أي ُيدده احشقباُفددة، ثُق قدده احّادد ح ة،  اشقثدد َل إلدد بقه حددُّ  ُدد مٌ ، ُه عنددُ  ُغددُنمُ إج ثقُدد

ُّب نِ  ُّشدددَة احقددد   ادددشُقه  ث حددد  كندددُت ،  ُألدددبَج شنهددد  احشقددد  ّم إحدددى احشُاددد نِ ، الدددبَح احشق
أنلددددددد ُقه  حسشثقدددددددُئين شلقادددددددبة  ُباددددددد   عسدددددددى قُايِسه ، ُادددددددنن   إحدددددددى ش بفدددددددُة جشسِقهددددددد  

 . (ٔٗ)((...  ق ايِسه 
ف ددد  ،  حددد  أش ّنددد  احّنظدددَب فددد   دددذيِن احّناددديِن الاقلددد  ن  شنهشددد  شالشدددَح ق سيشّيدددة

شددده ا  –ندددبى أّن اح  باددد   ، احدددّن ِّ األّ ل ُّ حدددة –ُب َُ اح أحّدددَ  كقددد َب )ا يضددد ح( حَ ُضددد
ُّ حدِة بجدٌل شدق ّسمٌ ٕٖٚاحث يهّ  )ت َُ اح حدذا حدم ُيدِبُْ ،  دد(، قُ كد ن َ َضدَع فد  ث ِحدِه أّن َعُضد

سيسّيةأ فجد ء كق ثد   ق سيشّيد    فد  ،  احّق سيالت احش ّقُة فد  كق ثِدِه  دذا، ْن يضَع احق اعُ احقُّ
ُّب ن( حسشثقدُئيَن  عندُش  َفِقددَه قُدّباُء كق ثِددِه  ُّ  ن فدد  كق ثِدِه )احدد احدّن ِّ اآلدِب َيَضددُع اثدن احد

كق ثِدددددددِه ح ف ادددددددقج ب حهدددددددم   ضدددددددَع لدددددددُب   ،  دددددددذا أباُ ا أْن يق ّاددددددد  ا فددددددد  َق سّدددددددِم احّنُددددددد 
ُّب ن ف  احّنُ (  دذا احكدالُم يناثدُم قشد َم االناثد ِم عسدى لدبِح  ُّب ن(اش    )لبح اح )اح

األّ ُل ،  د( حكق ِب )احجشدِل(،إذ  ضدَع ثالثدَة لدب ٍح عسيدهِ ٜٙٙاثِن عا  ب ا لثيسّ  )ت
   احّاددثُب فدد  ذحددك ي دد ُُ إحددى أّن شنه َجددُه فدد(ٕٗ)اددغيٌب  احثّدد ن  شق اددٌا  احثّ حددُث كثيددٌب.

بايدِة احشدق ّسِم  ش س ش قِدِه ، احّلب ِح احّثالثِة ق سيش ا ف  َ ْضِع احش اُ احّنُ ّية  عسى ُادِب ُِ
  دذا . فك ن األّ ُل اهال   احثّ ن  شق ادا    احثّ حدث أكثدُب اد  ثة  شدن احشادّن يِن األّ حدينِ 

  احادد ُ ِت احكددالُم يناثددُم عسددى ثدد ق  احكقددِب احّنُ ّيددِة احقدد  اددنق ّبُ  عسددى ألددك ِحه  فدد
 احق ثسِة شن  ذا احثُِث.
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سددددُة اّقاددددشْت ث حشلقاددددباِت  احشنظ شدددد ِت احّنُ ّيددددةِ   المر مةةةةً الث لثةةةةً  ددددذ  .   ددددذ  احشُب
ّنشددد   ددد  كقدددٌب ، احشلقادددباُت حيادددْت ث حّضدددب بِة أْن قكددد َن ُكقُثددد   ادددغيبَة احُجدددمِ   ا 

ك ك نددْت فدد   ش دد ن  كثيددبة  اددهسُة احُ ددِظ حددذح، كثي ددُة احّسغددِة، ذاُت عثدد باٍت قسيسددة
ُّى حهددد  شجش عدددٌة شدددن عسشددد ِء احّنُدددِ   ُ جدددٍة ش ّادددٍة إحدددى لدددبٍح  ق اددديٍب  قدددُ قاددد
فظهددبْت لددب ٌح  شادد الٌت.  ال نغدد ح  إذا قسندد  إّن أضددلَم كقددُب احّنُددِ  ُجشدد    دد  

  شنه :، لب ٌح حقسك احشلقاباتِ 
اُب شنه  د(،٘ٗٚألث  ُّي ن األنُحاّ  )ت، لبُح قاهيل اح  ائُِ  قكشيل احشق اُِ  -ٔ

ُّكق ب ُان  نُا    . بثُ ُه إحى اآن ف  قا ِة شجسُاٍت ثقُقيم اح
ُّين شُشدُ ثدن ي اد  ، حند ظب احجديشِ ، قشهيُ احق اعُ ثلبِح قاهيِل اح  ائدُِ  -ٕ شُدّب احد

 .  د(. قُقيم ُ.عس  اُشُ ف لب   لبين، ف  علبة شجسُاتٕٚٚثن اُشُ )ت
ح ش ِم أث  إادُ م إثدبا يَم ثدن ش ادى ، يةِ احشق اُ احّل فية ف  لبِح احلالاِة اح اف -ٖ

شن ثددن ،  ددد(.َاََُب فدد  علددبِة شجسّددُاتٍ ٜٓٚاحلدد اثّ  )ت ُّكق ب عثددُ احددُب ثقُقيددِم احدد
 . احُ ثيشين   لبين اسيش ن

 ن هُم شن  ذا أّن كقَب احشلقاباِت    احق   حُِت احشا الِت احّنُ ّيِة.
ًِ الّتعميمّيً   مميزاتا المالنف ِت الّن  ّي

، اددد   ندددُبُجه   نددد ، ادددن  ِت احل ّادددة ثددد حّنُ  احّق سيشدددّ  ششيددد اٌت  اددد  تٌ حسش
َُ قُسيِل كق ب )لبح احق اعُ احُثاب ّية(   ذ  احّاش ت   :   انبى قاثيق   عسيه  عن

  اه حُة ابح احق عُِة احّنُ ّية.،  ض ُح اح ث بةِ  -ٔ
 (ٖٗ)ِب ذكب احل ابُِ احّنُ ّية.كثبُة األشثسِة  احّل ا ُِ عسى احق اعُِ احشقن  حة شع قجنّ  -ٕ
 . شثل ا عباب، اال قش ُم ث حج انِب اح شسّيِة عنُ احّقاُّ  حسنا  ِ  -ٖ
ُُ عن احّق سيلِ  -ٗ  (ٗٗ). إال ش  لَُم فهم احق عُِة احّنُ ّيةِ ، االثق  
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سيدددِل  احق شدددِم فددد  ذكدددب احق اعدددُِ ، اال قشددد ُم ث حق اعدددُِ احكسّيدددةِ  -٘  عدددُم اح حددد ِج إحدددى احقُّ
 ّنُ ّيِة.اح

ت
ّ
عليمي

ّ
ت الت

ّ
حوي

ّ
 :املؤلفاث الن

 القس دْت ألدك ُحه   شن ِ ُجهد  ف دٌُُ شدن قسدك ، قنّ عِت احشؤح  ُت احّنُ ّيُة احّق سيشّيةُ 
  ألبى نهجْت شنهَت االلقا ِب،   ذا ققايٌم حقسك احشؤح  ِت:، احكقِب ش حْت إحى ا ا حةِ 

ُُ ث حشلقاددب   المختالةةرات الّن  ّيةةً  أ ل:  احكقددَب احقدد  ال قثسددُ  ، اِت احّنُ ّيددةِ ال نقادد
ُُّة  بيقدد ٍت فقددا ُّت ثل اددٍة حق سدديِم احّنُدد ، عدد ّنشدد  احكقددَب احّنُ ّيددَة احقدد  ُأعدد  ي هددُم ِشددن ،  ا 

احكقدددب : أ ، فُ ا ددد   ابيقدددِة قن  ِحهددد  حسق اعدددُِ احّنُ ّيدددِة أّنهددد  ق سيشّيدددٌة. فشدددن احنددد و األّ ل
 احشكثّ ة احسغة:، احاغيبة ف  ُجشه 

  د(.ٖٖٛألث  ج  ب احّنُ ن )ت -  ُُة ف  احّنُ احق -ٔ
حجشدددد ل احددددُين عثشدددد ن ثددددن عشددددب احش ددددب   ثدددد ثن احُ جددددب  –احك فيددددة فدددد  احّنُدددد   -ٕ

  د(.ٙٗٙ)ت
احلددهيب ثددد)اثن ، ألثدد  عثددُ ا شُشددُ ثددن شُشددُ ثددن ُاُ  احّاددنه ج ّ –اآجب شيددة  -ٖ

 .  د(ٖٕٚ جب م()ت
 احق  ققن  ُل احق اعَُ احّنُ ّيَة ثابيقٍة اهسٍة: ِشن احن و احثّ ن  أ  احكقب احّق سيشّيِة 

  د(.ٖٙٔاثن احّاّباج )ت، ألث  ثكب شُشُ–احش ج  ف  احّنُ  -ٔ
  د(.ٖٓٗألث  احق ام احّ ج ج  )ت-احجشل ف  احّنُ -ٕ
  د(.ٖٚٚألث  عس  اح  باّ  )ت–ا يض ح -ٖ
  د(.ٕٜٖثن جّن  )ت ألث  اح قح عثش ن–احس شع  -ٗ

ًِ كتبا ال  ث ني :  ِِ الّن  ّية  ثّشدَة كقدٌب ق سيشّيدٌة ألدبى  د  قبيثدٌة فد  شضدش ِنه    ع امة
ِشددن كقددِب )احشلقاددباِت( يشكددُن أْن ناددشَيه  كقددَب )اح  اشددِل(،إذ ا قّشددْت ثقندد  ِل احق اعددُِ 
احّنُ ّية قُت أث اِب اح  اشِل احّنُ ّيِة  ك ن  دم  أادُ ب  دذ  احكقدب  د  جشدُع احشاد ئل 
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أثد اب اح  اشدل  كد ن  دُ   دذ  احكقدب ق سيشّيد  ، حيادهَل احّق دبَ   احّنُ ّية  ق اعُ  قُدت
فيش  ثينه  ثم  إّن احقّقايَم ي ا  ش ه ش    اضُ   ق سيشّيد    ةِ عسى احق اعُِ احشقق بثِة  احشقث ين

  شن  ذ  احكقِب:. احقّ ثيِب  احقّ ثِب ف  نظبيِة اح  شِل ث حّنُ  اح بث ّ  حقضيةِ 
 .  د(ٔٚٗحسليخ عثُ احق  ب احجبج ن  )ت  –كق ُب اح  اشِل احشئة  -ٔ
 .  د(ٙٔٛحسلبي  احجبج ن  )ت –اح  اشل  -ٕ

 .  د(ٜٔٛحشُشُ ثيب عس  احثبك ّ  )ت –ا ظه ب  -ٖ

أّشدددد  احشنظ شدددد ُت احّنُ ّيددددُة فهدددد  عثدددد بة عددددن ُنظُددددم   المنظ مةةةة تا الّن  ّيةةةةً  ث لثةةةة : 
ُِ ِظهد   قن  ِحهد  أغسدب احش ضد   ع ِت احّنُ ّيدِة  احادبفّيِة. ل بّية، ض ه  احّنُد ُة حاده حِة 

حذا قاُّى حه  اح سشد ُء ث حّلدبِح  احقّ اديِب  قدُ   قّان  عسى أّنه  ضشن احل ب احّق سيش ّ 
ه  ثن ِاددِه  ثددّيَن ش  نيهدد ،  ِشددن احددذين  قدد َم عددٌُُ شددنهم ثاددن عِة  ددذ  احشنظ شدد ت ثددم  لددبَُ

فدد  شنظ شقِددِه )شسُددة   ددد(ٙٔ٘قدد ش ا ث حّقاددنيِ   احّلددبِح أثدد  شُشددُ احق اددم احُبيددبّ  )ت
ه  ّ  )ت(٘ٗ)ا عددباب( ثددم  قدد َم ثلددبُِ  ددد( ٜٗٚ،   يددُن احددُيِن عشددُب ثددن احشظ ددِب ثددن احدد ُب

ه  أيضدددد  . ّيددددة(، ثددددّم لددددبَُ  ِشددددن احشنظ شدددد ِت احشلدددده بِة  (ٙٗ)أحّددددَ  شنظ شددددَة )احقُّ ددددة اح ُب
ُّّبة إٛٙاأللبى شنظ شة أث  احُاين ثن ش ٍا ثن عثُ احّن ب )ت ألح ّية(  د( اّش    )اح

 ألدهَب احشنظ شدد ِت احّنُ ّيددِة احقد  ادد َب ادديُقه  فد  اآفدد ِم  ا ددقّم ثهد  احّنُ يدد َن ا قش شدد   
 .  د(ٕٚٙكثيبا  شنظ شة األح ّيِة )احلالاة( الثن ش حك احا ئّ  )ت

ًِ   رابعةةة :  ِّ الّحةةة اىِد الّحةةةعري ُ  كقدددُب لدددب ِح احّلددد ا ُِ شدددن احكقدددِب   كتةةةبا حةةةر  ُق ددد
ة لدددُب   ق شددد   شدددن ن ُيدددِة احّق سيشّيدددة احشهّشددد ُُّم شددد ُة  نُ ّيدددة  شدددع لددد ا َُ شلدددبُ  ة فهددد  ققددد

احش نى،  احّس ِظ  ا عباِب،  كل  ش  يق ّسُم ث حّل  ُِ احشلب ِح ف  ش ان احّل  ُ أ  غيب . 
 :  احكقب احشؤح ة ف   ذا احشج ل

  د(.ٖٖٛلبُح أثي ِت ايث يه، ألث  ج  ب أُشُ ثن شُشُ احّنُ ن )ت -ٔ
  د(.ٖ٘ٛألث  شُشُ ي ا  ثن احشب ث ن احايباف  )ت، أثي ت ايث يه لبح -ٕ
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ألثددد  ، قُاددديُل عددديِن احدددذ ِب شدددن ش دددُِن جددد  ِب األُِب فددد  عسدددِم شجددد  اِت اح دددببِ  -ٖ
  د(.ٙٚٗ)االعسم احلنقشب ( )تداحش ب   ث، احُج ج ي ا  ثن اسيش ن

، ألثدددد  شُشدددُ عثددددُ ا ثددددن  لدددد -ٗ  م األنادددد ب  قلسددديُ  احلدددد ا ُِ  قسلدددديُ  اح  ائددددُِ
  د(.ٔٙٚ)ت

شن ثددددددن أثدددددد  ثكددددددب احاددددددي ا   -٘ ُّين عثددددددُ احددددددُب لددددددبُح لدددددد ا ُِ احشغندددددد ، حجددددددالل احدددددد
  د(.ٜٔٔ)ت

ُُ احقدددد ُب احثغددددُاُ  )ت -ٙ ُ  عثدددد  ددددد( شددددن ألددددهِب عسشدددد ِء اح بثّيددددِة فدددد  لددددبِح ٖٜٓٔ ُيَ دددد
 : احّل ا ُ،  حه ف  ذحك

حك فيددددددة حسب ضدددددد  ل انددددددُة األُِب  حددددددب  حثدددددد ِب حادددددد ِن اح ددددددبِب عسددددددى لدددددد ا ُِ لددددددبح ا -أ
  د(.ٛٛٙاالاقباث ُ  )ت

 . لبُح أثي ِت شغن  احّسثيبِ  -ب
ّيِة. -ج  لبُح ل ا ُ احقُّ ِة اح ُب
 :   ن ك شؤح  ٌت ألبى ا قّشت ث حقا ئُِ احشله بِة أ  احشجش ع ِت احّل بيِة،  شث حه  -ٚ
  د(.ٖٗٓلبُح احش ضسي ت، ألث  شُشُ احق ام ثن شُشُ األنث ب  )ت -أ

ألثد  ثكددب شُشدُ ثددن احق ادم األنثدد ب   –احقاد ئُِ احّاددثِع احاد ال احج  سيدد ت  لدبحُ  -ب
  د(.ٕٖٛ)ت

  د(.ٕٓ٘ألث   كبي  يُ  ثن عس  احقثبي   )ت، لبُح احقا ئُِ اح لبِ  -ج
حاددالح احددُين لسيددل ثددن أيثددك احادد ُ  ، احغيددُث احشاددّجِم فدد  لددبِح الشّيددِة اح جددمِ  -ُ

  د(.ٗٙٚ)ت
 ّيِة.لب ُح احُ ا يِن احل ب  - د

ًِ   خ مسةةة :  ِِ الّن  ّيةةة   دددذا نددد ٌو  لدددُب ِشدددن احكقدددِب احّق سيشّيدددِة ا قّشدددْت  كتةةةبا المسةةة ن
ث حشادد ئِل احّنُ ّيددِة احشق بقددِة  حددم قسقدد ْم ثاددُب ش ضدد ع ِت احّنُدد  شددن أ ِحددِه إحددى  لددِبِ  عسددى 
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ّنش  قن  حْت كقُب احشا ئِل احّنُ ّيِة  دذ  شلدكالٍت نُ ّيدة شق بقدٍة ال  عالقدة شنه ٍج  اٍُُ  ا 
ّنشد  كقدُب األشد ح  احّنُ ّيدة جد ٌء  حسا ثقِة ث حالُقِة  احُّم أّنه  حيادْت شدن كقدِب األشد ح   ا 
شنه .  أّ ُل َشن اثقكدَب  دذا احند َو شدن احقّد حيِ   لدم  ابيقَدُه أثد  عسد  اح  بادّ  فد  كقدٍب 

ذا كدددد ن ادددديث يه قددددُ ُبن احجشسددددَة  احقبكيددددَب احنّ  َُ قسيددددٍل  ا  ُدددد ّ  فددددإّن كثيددددبٍة اددددنذكُب   ث دددد
لددل فيهدد   اقددقَُم أادد اَب   اققُ شدد   ُقددى  اددَل إحددى احكسشدد ِت  اح  باددّ  قلاّددى احجشسددَة ُ 
ُ   ددذا أّ ُل ُلدد ٍل إحددى  ف  ضددَح غ اِشَضدده   أعددبَب شلددكسه   فّاددب ظ ا َب دد  احغبيثددَة،  ي دد

شسدة. احجشسِة اح بثّيِة ث ُ أْن ك ن ُينظُب إحى كسش ِت احجشسِة ِشن احل بِج أ : شن لسدل احج
فشثال  ا قّشْت  ذ  احكقدُب ثدإعباِب )ُشدُا ( ِشدن ق حن )ُشدُا  ِ( أ  إعدباِب )أ دال   ادهال ( 

فدإّن شثدَل  دذ  ا عباثد ت  دُُفه   (ٚٗ)أ  إعباِب )لالف  ( ِشن ق ِحن )لالف   حسكاد ئ (   كدذا
ُّابَن احّنُ   شق ّسشه ا عباَب  شِ  ن احشؤح  ِت احقد  األّ ُل  األليُب    ق سيشّ   ُي بُِّ  اح

 : قن  حِت احشا ئَل احّنُ ّية
 كقُب أث  عس  اح  با : -ٔ
 . احشا ئُل احليبا ي ت -أ

  .احشا ئُل احثابي ت -ب
 . احشا ئُل احشنث بة-ج
 . احشا ئُل احثغُاُي ت -ُ
 احشا ئُل احُسثي ت.- د
  د(.ٕٗ٘األش ح  احلجبية ألث  احا  ُات  ثة ا ثن عس  ثن ُش ة احلجب  )ت -ٕ
  د(.ٙٗٙألث  عشب  ثن عثش ن ثن احُ جب )ت، أش ح  اثن احُ جب -ٖ

 كقَب لدب ِح ،  نقاُُ ثه  كقَب ق ايب احقب ِن احكبيمِ  الكتب غير الّن  ّيً   س دس : 
 غيددَب ذحددك شددن احكقددِب احقدد  حددم ُق ضددْع حقندد  ل احقضدد ي  ، احُددُيِث،  كقددَب اح قددِه  أادد ِحهِ 
احّنادددد َ  األاددددسيَة  احبفي ددددَة  قُقدددد   أيضدددد   احقّ ادددديَب  احّنُ ّيددددة.   ددددذ  احكقددددُب قشقسددددكُ 
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   كقٌب ق سيشّيٌة فيه  احّل ا ُُ  فيه  احق عُُة : أ ،  احقلبيَت حكثيٍب ِشن احشا ئِل احّنُ ّيةِ 
اباه.  (ٛٗ) ا عباُب  كل  ش  يُق ُجُه ا حُب احّنُ  ُ 

حشؤح دد ِت،  دد  كقددُب  ألددهُب احكقددِب احقدد  ا قّشددْت ثدد حّنُِ  فدد   ددذ  األندد اِو شددن ا
احق ادديِب  لددب ُح احُددُيِث احلددبيِ ،  اح قددِه  أادد حِه ك فددة،   دد  ش ب فددٌة  شقُا حددة حددُى 

 احث ُثيَن  احُابايَن.
ُّبااددة احّنظبّيددة عددن احّق سدديِم احّنّلُدد ّ  عنددُ احقددُاشى نثددُُأ اآَن فدد    ث ددُ  ددذ  اح

 ب ّية(.    كق ُب )لبح ق اعُ احُثا، قباءِة اُُ احكقِب احّق سيشّيةِ 
حو(:

ّ
ت يف الن

ّ
صروي

ُ
 قواعد الب

ُ
 )شرح

ّ
 يف كتابٍ تعليمي

ٌ
 قراءة

ُ  كقدد ب )ق اعددُ احُثاددب ّية شددن كقددِب احشلقاددباِت فدد  احّنُدد   (ٜٗ)فدد  احّنُدد (ي دد
شن ثددن عشددب  ثددن عثددُ اح  يدد   اح بثددّ ، أّح َددُه احلدديُخ لددشن احددُين شُشددُ ثددن عثددُ احددُب

  دد  كقدد ٌب اققاددَب ))عسددى ذكددب شثدد ُئ ،(ٓ٘) ددد(ٔٚٛاحقبلددّ  احُثاددب ّ  احشقدد فى اددنة )
ِ  احشاّسُم ثه  ُ ن شن قلة، فج ء شققضث    شلقابا  جُا  حياهَل ُ ظُه شدن  احّنُ   ق اعُِ

. (ٔ٘)قثِل اسثِقِه احذين ك ن يُبُاهم ف  احجد شِع األشد ّ   فد  شاد جُ ُشلدم  شُابِاده ((
َُُن احشلقاباِت ك فة قذكُب احق اعَُ احكسّيَة  حياهَل ُ ظه  كش   ا ن    قثل   ذا ك ن ُي

، أ  )لدددبُح ق اعدددُ احُثادددب ّية(،فه  حس الشدددِة عسددد  ثدددن احلسيدددل ثدددن (ٕ٘)قسيدددل. أّشددد  احّلدددبح
 د( قُ  اَ  شُققُده احلدبَح  أث اَثدُه ٜٓ٘)ت (ّٖ٘ل )اُشُ ثن ا حم عالء احُين احُثاب  

))عدد حَت احشؤحددُ   ددذ  األثدد اَب جشيَ هدد  ثابيقددٍة اددهسٍة  اضددٍُة ل حيددٍة شددن : احّنُ ّيددَة فقدد ل
احق قيُِ  شن لالف ِت احّنُ ييَن  ق  يالِقِهم  ق سيالِقِهم فج ءْت ادهسة  شَيّادبة   اضدُة   قدُ 
اشق   احشؤحُ  ث ّنه ك ن كثيبا  ش  ُي بُب األشثسَة احق  أقى ثه  حق ضيِح شاد حة نُ ّيدة، أ  

َُ احكق َب أ شّية((. ثث ِت ق  (ٗ٘) عٍُة ش ، شّش   ا
ُه فقدددد ل: ))فهددددذا ق سيددددٌم  أّشدددد  احلدددديُخ عددددالء احددددُين احُثاددددب ّ  فقددددُ  اددددَ  لددددبَُ

حسلديخ اح الشدة ، شلقاٌب عسى ق اعُِ احُثاب ّية احشلقشسة عسى ش اضع ِشن عسِم اح بثّيةِ 
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شقِدددِه  اادددكنه فاددديَح جن –لدددشن احدددُين احُثادددب ّ   قُدددل  ثددده  – قِدددِه قغشدددُ  ا ق ددد حى ثُب
ددب فيدده   ثددذا فددإّن احكقدد َب عسددى شدد  (٘٘)إْن لدد ء ا ق دد حى ُّ  َظهدد ...(( –أح  ضدده   قبغِّ

ُّابن حسق اعُِ احّنُ ّيةِ   . يق ُحه شؤحُ ه شيّاٌب حسشق ّسِم  اح
ُّشدددِة  يثدددُُأ ٓ٘( اددد ُة  شنهددد  )ٖٕٛيقدددُع فددد  )   الةةةاا الكتةةة بِ  ( اددد ُة  حسشق

( قثددددُُأ ٕٕٔ(، شددددن احادددد ُِة )ٕٕٓنقهدددد  ث حادددد ُِة )(،  يٜ٘شددددن احادددد ُِة ) احّلددددبحَ 
 (.ٖٕٛاح ه بُن اح  شُة إحى نه يِة احكق ِب ف  احا ُِة )

ُّشددددٍة  ) (شثُثدددد   شددددن شث ُددددِث احّنُددددِ .  يثددددُُأ شؤح ُددددُه ٗٚ يقدددد حُ  احكقدددد ب شددددن شق
ُه حسشث ُددِث شددن (ٚ٘) أنهدد ُ  ثشثُددٍث عددن )حّشدد ( (ٙ٘)ثشثُددِث )أقادد م احكددالم( . يلقسددُ  لددبُُ

ه  شثددددددل شث ُددددددث )ُددددددب    ُيددددددثُ  احاّدددددد ِل  احقاددددددِب فثّشددددددَة شث ُددددددث أادددددد َل فدددددد  لددددددبُِ
، أ جددددددَ  فدددددد  شث ُددددددث ألددددددبى شثل)أقادددددد م (ٓٙ)، )االاددددددقثن ء((ٜ٘)، )احادددددد ة((ٛ٘)احجددددددب(
 شهش  يكن شن ل ٍء فإّن احكقد َب حدين شبقثد   (ٖٙ)، )ح ((ٕٙ)، )أاش ء ا ل بة((ٔٙ)اح  ل(

بيَن إحددى ي ِشندد   ددذا. فهشدد  )ادد ُب احشددقن، عسددى شدد  عهددُن ُ  فدد  كقددِب احّنُدد ييَن احشقدد ل
 اددد ُب احلدددبح( يدددُبج ن )أقاددد م احكدددالم( فددد  أّ ِل احكقددد ب، ثدددّم يندددققالِن إحدددى شثُدددِث 
)ُب   احجب( ثّم شث ُث )احش بفة  احنكبة(، ث ُ ذحدك ثقسيدٍل نادققثُل شث ُدث )احق اثدع(، 

اِن إحددى احشبف عدد ِت، ف حشنادد ث ِت، فدد حشجب باِت، ف حشلددقق  ِت،  ينهيدد ِن )احكقدد َب ثددّم ي ددُ 
ُه( ثشث ُدددددددَث عدددددددن ُدددددددب ِ  احش ددددددد ن ،  شددددددد  يق سدددددددُم ثهددددددد ، شثدددددددل: )احقنددددددد ين(،   لدددددددبَُ

 .  ) شين(، ) ش ة اح ال(.  ذا    اح اُ  اح  ُم حسكق بِ 
حو(:

ّ
ت يف الن

ّ
صروي

ُ
 يف )شرحِ قواعدِ الب

ّ
عليمي

ّ
 الت

ُ
 األسلوب

ُ  شدن ققاديِشِه إحدى شد   حك  نقشكَن شن ُبااِة األاس ِب احّق سيشّ  حهذا احكق بِ  الثد
 ي ق :

إّن احل ا َُ احّنُ ّيدَة فد   دذا احكقد ِب شدن احقدب ِن احكدبيِم  قباءاقِدِه  الح اىد   أ ل: 
 احُددُيِث احلددبيِ   األشثدد ِل  احلدد ا ُِ احلدد بّيِة كثيددبٌة عسددى احددّبغِم شددن ِاددغِب احكقدد ِب  حددم 
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ّنش  نج ُُُ  يق اُع ف  االاقله ُِ ث حلد ا ُِ يكقِ  ا ُُب  ذا احكق ِب شن إيباُِ احل ا ُ  ا 
َُ إحى انة) نبى أّن اد َُب كق ِثند  (ٗٙ) د(ٓ٘ٔاحل بّيِة فث َُ أْن ُُُّ احّنُ ي َن االاقله 

 ددذا ياقلددهُُ ثلدد ِب احشقنثدد  حياددقُل  ثددِه عسددى ُلدد ِل )ال( احّق بيددِ  عسددى األاددش ِء قدد ل: 
 :(ٙٙ)احالم أّ حه كق حه)احشقنث (أْن ياسَح ُل ُل األحِ     :(٘ٙ))) شن عالش ِقِه أيض   

ِا َ الَبْيَداءا َتْعِرهاِني             السَّْياا  الرُّمحا  الِقْرَ  سا َ اْلَقَمما  ِا َ الَمْي  الَخْي
ال   . احشقنثدد(ٚٙ)((فهددذ  احكسشدد ُت احاددثُع أاددش ٌء حددُل ِل األحددِ   احددالِم فدد  أّ حهدد 

 اح بثّ . ياقلهُُ ثل ِبِ  كش  ش ب ٌ  حُى ُابا  احّنُ 
ُّبِن  احلددبِح شددن  ُُُ  ُيكثددُب شددن احّقشثيددِل، حُي ضددَح احددّن   احددذ  يقن  حُددُه ث حدد ثددّم نجدد
ِه حذادددش ِء احش اددد حِة ))احدددذ : حسش دددبُِ احشدددذكِب كق ِحدددِه ق ددد حى:  ذحدددك شددد  ف سَدددُه فددد  لدددبُِ

ِم َ َاُ َم ِثِه ﴿ ُْ ُْ َادِشَع ﴿:  حى احق : حسش بُِ احشؤندِث، كق حده ق د(ٛٙ)﴾َ اح ِذ  َج َء ِث حاِّ قَد
حُدددَك ِفددد  َ ْ ِجهَددد   حسشثندددى احشدددذكِب بف ددد   كق حددده ق ددد حى: :  احسدددذان(ٜٙ)﴾احس دددُه قَدددْ َل اح قِددد  ُقَج ُِ

 احسق ن: حسشثنى احشؤنِث بف    شثل: ج ءت احسق ن ج ء أث ُ ش  (ٓٚ)﴾َ اح َذاِن َيْ ِقَي ِنَه  ِشْنُكْم ﴿
: بأيُت احسذيِن قد م أث  شد .  شدببُت ث حسدذيِن قد م حسشثنى احشذكِب جبا   ناث  ، شثل:  احسذين

أث  ش   احسقين: حسشثنى احشؤنِث جبا   ناث   شثل: شببُت ث حسقين ق م أث  ش .  بأيُت احسقين 
نقدبُأ فد   دذا احدّن ِّ احشادّ ِل لد ا َُ (ٔٚ)ق م أث  ش   احذين اام حجشِع احشذكِب اح  قدل...((

؛ حق ضيِح احق اعُِ احّنُ ّيةِ قب نيٍة  غيَب قب نيٍة كثيبة    ذ ن   ثكثبِة احل ا ُِ  . ا ش  أُب
 كشدد  ااقلددهَُ ثدد حقب ِن احكددبيِم ااقلددهَُ ث حُددُيِث احنثدد ّ  احلددبيِ   ثثدد ِت أُكدد م 

))ُبّب ك ايٍة ف  احُني  ع بيٍة : نُ ّية ق ل عن )ُبّب(  ُبّب كق حه)اسى ا عسيه  اسم(
ُدددددب  شدددددن ُدددددب   احجدددددِب فددددد  أّ ِحدددددِه   ددددد  اادددددٌم حدددددُل ِل : فك ادددددية .(ٕٚ)فددددد  اآلدددددبة

 (ٗٚ).  شثل  ذا يقكبُب ف   ذا احلبحِ (ٖٚ)((ُببّ 
ُُ   لدددددُيُة  فددددد   ، إال أّنندددد  نجددددد  شددددع ا قشددددد ِم كقدددددِب احّق سدددديِم احّنُددددد ّ  ث حلددددد ا ُِ
االاقله ُِ ث حّسغ ِت،  احاثُب ف  ذحك ي  ُُ إحى ا قش ِم  دذ  احكقدِب ث حق اعدُِ اح  شدِة ُ ن 
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فد  حغدِة  (٘ٚ)ايالِت  احلالف ِت. فشدن لد ا ُِ كق ِثند  عسدى ذحدك: )) شقدىاحُل ِل ف  احق 
 .(ٙٚ))ُ ذيل(،    ثش نى ِشن االثقُائّية،  شن كالِشهم )ألبجه  شقى ُكشِّه...((

َُ ف   ذا احكق ِب ثل اٍة،  احكقِب احّق سيشّيِة ث  ّشدٍة حدم   أليبا  نق ُل إّن االاقله 
َة يكْن ِشن أجِل ققُيم ُجٍة عسدى ق  ُ  عدٍُة شل ح دٍة حسق اعدُِ احّنُ ّيدِة اح  شدة، أ  حق كيدُِ اد

ّنشدد  جدد ءْت  ددذ  احلدد ا ُُ حقددُل  عسددى احق عددُِة اح  ّشددِة  عددٍُُ شددن احق اعددُِ غيددب احشاددق شسِة  ا 
 .   ذا شن األُحِة عسى أّن شنه َج  ذا احكق ب ق سيش ا 

ُُ   فددد  كقدددِب احّق سددديِم   ث نيةةة :  اابةةةراب  ددد  ظددد  بُة إعدددباِب ظددد  بٌة لددد ئ ٌة نجددد
ال يلقسُ  –احل ا ُِ  األشثسِة احق  يذكُب   شؤحُ  احكق ِب احش ض ِو حسّق سيِم،  ذا ا عباُب 

ُّكق ب عسد  أثد  احشكد بم: ))إعدباُب احّناد ِ  احّسغ ّيدِة  –عسيه اثن ن  ق سيشّ  حذا يقد ُل احد
ا عدددباُب شدددن حُدددِظ  إعباثددد   ش ادددال  ادددشٌة شدددن ادددش ِت األعشددد ِل احّق سيشّيدددِة حشددد  يقضدددّشَنهُ 

ُُُ  ثلدكٍل  اضدٍح فد  (ٚٚ)اح الق ِت احق  قبثُا ثديَن احكسشد ِت فد  احجشدِل(( .  دذا األشدُب نجد
 كق ِثن   ذا.

حَددْن َنْثددَبَح  ﴿فشدن ذحددك إعدباُب  يدد ِت احقددب ِن احكدبيِم قدد ل فد  إعددباب ق حدده ق د حى: 
َو، نثبَح:ف دددل شضددد بو ))حن:ُدددبُ  ن ددد  حسشادددققثِل ينادددُب احشضددد ب (ٛٚ)﴾َعَسْيدددِه َعددد ِكِ يَن 

 ندددددد ق  يبفددددددُع االاددددددَم  يناددددددُب احلثددددددَب شنادددددد ب ثسددددددن  عالشددددددُة ناددددددِثِه فددددددقُح  لددددددِبِ ،
 ااُشُه:ضددشيٌب شاددققٌب فيددِه  ج ثدد  ، عدد ك يَن: لثددُب نثددبَح   دد  شنادد ٌب  عالشددُة ناددِثِه 

. قدُ أكثدَب شدن (ٜٚ)شق سم ث د ك ين(( ج ب  شجب ب: ألّنه جشُع شذكٍب ا حٍم، عسيه ؛احي ء
 .(ٓٛ)اآي ِت احقب نيةِ  إعبابِ 

 شن إعباِثِه حذشثسدِة شد  ق حده فد  ثد ِب االادِم احشنقد ِ ))... شثدل: جد ء احهد ُ  
ف دٌل شد ٍ   احهد ُ : ف عدل  اح  عدُل شبفد ٌو  عالشدُة بفِ دِه ضدشٌة شقدُبُة :  احُاع ، فج ء

:  احُاع عسى احي ِء شنَع شن ظه ِب   االاقثق ُل ألّنه ااٌم شنق ٌ ،  اح ا  ُبُ  عاٍ  
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اادددددم ش اددددد ٌ  شبفددددد و  عالشدددددة بفِ دددددِه ضدددددشٌة شقدددددُبٌة عسدددددى احيددددد ء شندددددع شدددددن ظه ِب ددددد  
 .(ٔٛ)االاقثق ُل((

ُُ شددن احقثيددي  نِ  قددُ يلدد ُب ا عددباَب ق ضدديٌح حقيدد ِت احقب نيددِة  األشثسددِة   ددذا ي يدد
ُ  حالادِم احش اد ِل أيضد   شدن حقسك اآي ِت  األشثسِة ق ل ف  ث ِب )اسِة اح ادِل(:  )) الثد

ألّنده شثند ا حلدثِهِه ثد حُب . قق ُل:جد ء احدذ  ؛شُل  شن ا عباِب بفدٌع أ  نادُب أ  جدبٌ 
ُ  حدده شددن اددسٍة  ع ئددٍُ  شُددٍل شددن  قدد َم أثدد ُ  فجدد ء ف ددٌل شدد ٍ   احددذ  ااددٌم ش ادد ٌل الثدد

: ف ددٌل شدد ٍ   أثدد  : ا عددباِب )فشُسدده شددن ا عددباب(: احبفددُع عسددى أّندده ف عددُل جدد ء.  قدد م
اددسة احددذ   اح  ئددُ)احه ء(ف  )أثدد  ( ِقْن :  ٌ  إحيدده  جشسددة قدد م أثدد  شضدد: ف عسدده  احهدد ء
 .(ٕٛ)عسى  ذا((

احشالُظددُة احقدد  نسُُظهدد  أثندد َء ا عددباِب فدد   ددذا احكقدد ِب  دد  ظدد  بُة ا عددباِب 
احاهِل احيايِب ُ َن احق غِل ف  احقّ ايالِت ا عباثّيِة عسى ش  بأين  ذحك ف  األشثسِة احق  

 ذكبن   .
ًا ث لث :  قُقّدُم احُدُ ُُ احّنُ ّيدُة ))اد بة ذ نيدة حسشاداسِح احشدباُ  ال د دا الّن  ّية

ُّابِن ُ َن أْن قِقددَ  عنددُ شجددُب قشييدد  احثدد ب احّنُدد ّ  احددذ  ُياددق شُل  ق بي دده فدد  عقددِل احدد
.فشثال  ُُ  )احش   ِل ثه(  د  احاد بُة احذ نّيدُة حشاداسٍح اادشه (ٖٛ)((احشااسُح حه أ  فيه

  كذا فيش  يل   احشااسُ ت احّنُ ّية ك فة.)احش   ل ثه(  
 احُدم  أّن كقدَب احّق سدديِم احّنُد ّ  حدم قق غددْل كثيدبا  فد   ضددِع احُدُُ  احّنُ ّيدة حشدد  
، ُقدى  فيه  شن قكثيٍ  ف  احّسغِة،  بع يٍة حسج انِب احذ نيدة  اح ساد ية حسش ضد ِو احشُدُُ 

َُ عسش ْن َ َج  ُء احّنُدِ  فد  كقدِثِهم احّق سيشّيدِة ُ جدة  إحدى قك َن قسك احُُ ُُ ج ش ة  ش ن ة .  ا 
 : احُُِّ  احّق بيِ   ض  ا حذحك ُُا   ق بي    شيابا   اهال   ِشن  ذ  احق بي  تِ 
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أ  –احدذ  يدقم  فيده  -أ  ج ُء احجشسِة االادشيةِ  –   احج ُء  :)) احلثُب:(ٗٛ)ُُ  احلثبِ -ٔ
قددددد ئٌم فقددددد ئٌم: جددددد ٌء شدددددن جشسدددددٍة   يدددددٌُ : ثدددددذحك احجددددد ء اح  ئدددددُة شثدددددل: قددددد ئٌم، ِشدددددن ق ِحدددددك

 .(٘ٛ)ااشيٍة((
))  دد  احج بيددُة عسددى َشددن  دد  حددُه؛ أ  احقدد  جددبْت حقثددّيَن ُدد َل (ٙٛ) احادد ُة احُقيقّيددُة:-ٕ

))   : (ٛٛ). احا ُة )غيُب احُقيقّيِة( (ٚٛ)احش ا ِ  ن َاُه، ِشن ك ِنه ق ئش   أ  ق عُا ((
ُدددد َل شق سددددم احش ادددد   ال  احج بيددددُة عسددددى غيددددِب َشددددن  دددد  حدددده ؛أ  جددددبْت حقثيددددين

 .(ٜٛ)شببُت ثبجٍل ُان غالشه(( احش ا   ن اه شثل:
: ))األشثسددُة احلشاددُة  ي ّثددُب عنهدد  أيضدد   ث ألف دد ِل احلشاددِة،    (ٜٓ)األف دد ُل احلشاددةُ -ٖ

أ  اّقاَل ثه  ا  ، كل  ف ٍل شض بو اّقاَل ثه أحُ  االثنيِن غ ئثيِن ك ن  أ  شل اثينِ 
غدددد ئثيَن كدددد ن ا أ  شلدددد اثيَن،أ  اّقاددددَل ثدددده يدددد ُء  –احددددذك ِب  أ  جش عددددةُ  –احجش عددددة 

 .(ٜٔ)احشؤنثِة احشل اثِة((
،  ك ندددْت  ُ  احقددد  قشثسنددد  ثهددد ، قدددُ أاددد  ت كق َثددده فددد  فهدددِم احدددّن ِّ ُُ أّن ُدددُ َُ فنجددد
دددُه فددد  كدددلِّ احكقددد ِب  َُ ق سيشّيدددٌة أكثدددَب ِشدددن ك ِنهددد  جشدددال  شكث دددة   ذ نيدددة.   دددذا األشدددُب نسَش

 .(ٕٜ)أيض   
َُ  ددذا أْن نسلدد    ضددَع احُددُ ُِ احّنُ ّيددة فدد   ددذا احكقدد ِب  أليدد با  يشكددُن حندد  ث دد

 ثل ّاٍة،  احكقِب احّق سيشّيِة ث  ّشٍة عسى ش  ي ق :
 . احّسغُة احّاهسُة اح اضُُة  أاس ٌب ش ه ٌم شيابٌ  -ٔ
ِه  نسشدُن عكدَن ذحدك فد  احكقدِب احّنُ ّيدِة غيدب -ٕ  احقا يِل ف  ابُِ ش ه م احُُِّ  لدبُِ

ُُ فدد   ددذ  األليددبةِ  َُ فدد  عددُُِ احكسشدد ِت ، احّق سيشّيدة، فنجدد احكث فددَة فدد  احّسغددِة،  االققادد 
 احش ض عِة حسُُِّ.

ُُ ف  فهِم احش ض ِو احّنُ ّ . -ٖ ُُ ث ألشثسِة ف  ُالل احُُِّ شّش  ي ي  االاقله 
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 ًِ ِا الق ابِد الّن  ّي ُّشِت احكقُب احّنُ ّيدُة احّق سيشّيدُة اح  رابع : تسيي َُ احّنُ ّيدَة ق ق اعد
 : ف  لكٍل  اضٍح  ش ه ٍم،  نسشُن ذحك ف   ذا احكق ِب ثا ٍب شق ُُة   

شثدد ل ذحددك ، اح ن اندد ُت: َ َضددَع شؤحددُ  احكقدد ِب عن اندد ٍت فبعيددة حسش ضدد ع ِت احكثيددبةِ  -ٔ
فددد  ث ب)اح  عل(. عن اُن))كي يدددة ثنددد ء ف دددل  (ٖٜ)عنددد ان ))اادددقق ُب اح  عدددِل  ج ثددد  ((

ثددد ب ))ثنددد ء األف ددد ل حسش  ددد ل((،  عنددد ان ))جشسدددة احاددد ة  جشسدددة شدددن (ٜٗ)األشدددب((
 . ف  ث ب )احُ ل((ٜ٘)احُ ل((

ُُ فدد    ددذ  اح ن اندد ُت اح بعيددُة غ يُقهدد  قاددهيُل احش ضدد َو احّنُدد ّ  احشاددب م  ق يدد
 . اح قِت عيِنِه فهَم قسك احش ض ع ت

ُّش ٍت  احشث لبُة ث حش ض ع ِت: نجُُ شؤحَ  احكق ِب احّق سيشّ  يث لبُ  -ٕ احش ض َو ُ َن شق
ُّابَن احشددق ّسم، شثدد ُل ذحددك شدد  ق حَددُه ادد ُُب كق ِثندد  احددذ  نُبُاددُه:)) ق ل:  ال قن ددُع احدد
(     احشا ثم حسشثُِل شنه احشا    حه  )احثُُل( عسى أبث ِة أقا ٍم:ثُُل )كل  شن كل 

 . ن ُع احشق ّسمَ . َنجُُ أّنُه ث لَب احش ض َو شن ُ ِن شقُش ٍت ال ق(ٜٙ)ف  احش نى...((
سيددِل(،  -ٖ احقّقادديُم: فددّبَم عددٌُُ ِشددن احثدد ُثيَن احشُددُثيَن فدد  احّنُدد  ثدديَن )احقّقادديِم(  )احقُّ

))فدد ألّ ُل يكلددُ  األجدد اَء  ُي ددّيُن أن اَعهدد   شق ُيَب دد ، ثُيددث يكدد ُن شجشدد ُو  فقدد ل:
. أّش  احثّ ن  فإّنه ياد ى الك قلد ِ  اح ن ادِب كشي ِقه  يا    قش ش   شقُاب كشّية احكلِّ

. يشكددُن أْن نّ ِظددَ   ددذا (ٜٚ) األادد ِل،  ُيُدد  ُل ق ددب   اح سددَل  األاددث َب  احنقدد ئَت((
ُّباادد ِت احّنُ ّيددة األا اددية  سيدل( يلدد   اح احدّن   حادد حِح ش ضدد ِعن  فنقدد ُل إّن )احقُّ

  دددد(،ٕ٘ٛ دددد(  )احشققضدددب حسشثدددّبُ )تٓٛٔاح سشّيدددِة، شثدددل )احكقددد ب( حاددديث يه )ت
ندد  إحددى  أّشدد  )احقّقادديُم( غيب دد .  ُّباادد ت احّنُ ّيددة احّق سيشّيددة، ف حقّقادديُم َيق ُُ فدديل   اح

ق ضددديِح شددد  ثدددُالِل احدددّن ِّ لا اددد   احّناددد   احقددد  فيهددد  أحددد اٌن  ألدددج ٌب  ِشدددن 
)) االادددُم  احقّقاددديش ِت احقددد  نسِشُاددده  فددد   دددذا احكقددد ِب، شددد  ق حَدددُه فددد  ثددد ِب )احّندددُاء(:

:   دد  شد  حدديَن شضدد ف    ال  احشند ُى ااددققّب عسدى أبث ددةِ  ُُ  : شندد ُى ش دُب أقاد ٍم: اُدد
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: شثدل، شلّثه   ثِه كش  ي ق  ش بفة قثَل احّنُاء شثل: ي  إثبا يُم أ  ش بفة ُ حة احّندُاء
ِة.   د   شثند ا عسدى  –أ  احشند ُى احش دُب  -ي  بجُل.  ي ث ُب عنه  ث حّنكبِة احشقادُ 

ُُ  يد  اُشدُُ  احّضمِّ أ  ن ئِثِه. ف ألّ ُل كق ِحدَك: كق ِحَك:يد  شُشدُاِن :  احثّد ن ... يد  شُشد
 .(ٜٛ) ي  اُشُاِن...((

ُّشِت احكقددُب احّنُ ّيددُة احّق سيشّيددُة  -ٗ اال قشدد ُم ث حش س شدد ِت احشهّشددة ث حق اعددُِ احّنُ ّيددِة؛ إذ قدد
احق اعَُ األا اّيَة ف  احّنُِ  اح بثّ   حم قهقم ث حل بُِ أ  غيِب احشاق شِل. فِشدن ذحدك 

َُ ث ُضدددُهم شددد أ  ث دددُ   –  ِقيدددَل فددد   دددذا احكقددد ِب عدددن احجدددِب ث حشجددد  بِة: ))...  ا
.  –احّنُدد ييَن  احجددَب ث حشجدد  بِة حسشجددب ِب   دد  لدد ذا  ذحددك فدد  ثدد َث  احّن ددِت  احق كيددُِ

 دددذا : -أ  اح دددببُ  –ف حّن دددُت كقددد ِحِهم  –أ  عادددُ  احَنَادددِم  –قيَل: ثددد ُب اح ادددِ  
ُ  احجدددب  (ٜٜ)) دددذا ُجُدددُب ضدددب  َلدددِبٍب...((: ُب ُ ش ضدددُع ضدددب  َلدددِبٍب.  قددد ل غيددد .ف ددد

 ث حشج  بِة ل ذا  ل بج   عن احق عُِة احّنُ ّيِة األا اّيِة.
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ُ
 اخلامتت

ًِ المت اضعً ت المن  إلى النت نِج اآلتيً   بعد ىذه الّدراس
 َفَاَل احثُُث ثيَن شااسُ  )احّنُ  احّق سيش ( )قيايب احّنُ (. -ٔ
َُ ثددد ُثيَن ق ادددَل احثُدددُث  -ٕ إحدددى أّن )قياددديَب احّنُدددِ ( َظهدددَب فددد  اح ادددِب احُدددُيِث  عنددد

 حدم يكدن  دم  احقدُش ِء ِشدن احّادسِ  قياديب احّنُد  ، شُُُيَن ا قّش ا ث شِب قيايِب احّنُ ِ 
 . ثل ك ن  ّشُهم ق سيم احّنُ 

ُّبااُة احششي اِت األا ايَة حسّنُِ  احّق سيش   اش ِقِه. -ٖ  َ َض ْت  ذ  اح
ُّبااُة قاثيُم احقنظيباِت احّنُ ّية احّق سيشّية عسى  اٍُُ ِشن احكقدِب احّق سيشّيدِة ُ    -ٗ حِت اح

     )لبُح ق اعُِ احُثاب ّيِة ف  احّنُ (.
ُّبااددُة ِشددن لسددل احّقاثيددمِ  -٘ عسددى أّن عسشدد َء اح بثيددِة ا قّشدد ا ا قش شدد   لددُيُا  ، أّكددُِت اح

  .ثق سيِم احّنُ   قاثيق ِقهِ 
 واحلمدُ هلل
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 اهلوامش
 ٚٔٗ/ٕٔ، حاددد ن اح ددددبب ٕٔ٘/ُٕيدددد ان األُب :  ينظدددب، ٖٛٔ/ٖجشهدددبة احسغددددة ( ٔ)

 )عسم(.
قد ثع اح دب ن ، ٖ٘ٔ/ٗاحقد ش ن احشُديا :  ينظدب ()عسم، ٚٔٗ/ٕٔحا ن اح بب ( ٕ)

 (.ٕٗٙاحش جم اح ايا  )، ٖٚ/ٖٖ
 )عسم(. ٛٔٗ/ٕٔحا ن اح بب ( ٖ)
 . ٕٗٙاحش جم اح ايا   : ينظب( ٗ)
 . )عسم( ٙٔٗ/ٕٔ ن اح بب ينظب: حا( ٘)
 . ٕٙٗ/ُٕي ان األُب : ينظب( ٙ)
 )عسم(.ٛٔٗ/  ٕٔحا ن اح بب : ينظب( ٚ)
ات أح  ظ احقب ن   : ينظب( ٛ)  . ٓٛ٘ش ُب
 .ٔٛٗ-ٜٙٗاحش جم احش هبن حسقب ن احكبيم  : ينظب( ٜ)
 .ٜٕٔا بة احثقبة /( ٓٔ)
 .ٖٔا بة احثقبة /( ٔٔ)
 .٘ٙا بة احكه  /( ٕٔ)
ات أح د ظ احقدب ن   ش : ينظب( ٖٔ) قُ دة األبيدب ثشد  فد  احقدب ن شدن  ،ٕٛ٘-ُٓٛ٘ب

 .ٛٛٔاحغبيب  
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓاحش جم اح اف  ف  احنُ  اح بث   : ينظب( ٗٔ)
 .ٛٚا بة احنُل/( ٘ٔ)
 .ٖٚ/ٖٖق ج اح ب ن ( ٙٔ)
 .ٓٔٙاحكسي ت  ( ٚٔ)
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،ُاددق ب اح سشدد ء ٖٔٗ/ٖكلدد   اادداالُ ت اح ندد ن : ، ينظددبٔٔٙاحكسيدد ت  ( ٛٔ)
ٕ/ٕٖٗ. 

 .ٕٗٙاحش جم اح ايا  ( ٜٔ)
أادددددددددد ن احثالغددددددددددة  ٕٕٔ/ُٖيدددددددددد ان األُب : ، ينظددددددددددبٖٓٗ/ٕجشهددددددددددبة احسغددددددددددة ( ٕٓ)

احقدد ش ن احشُدديا  (،)ياددبٜٕ٘/٘،حادد ن اح ددبب ٕٙٔ،لددجب احددُب  ٖٔ٘ 
 .ٕٔ٘/ٗٔ،ق ج اح ب ن ٖٙٔ/ٕ

 .ٖٕٛ/ُٖي ان األُب ( ٕٔ)
 .ٖٙٔ/ٕاحق ش ن احشُيا :  ينظب ()ياب، ٜٕ٘/٘حا ن اح بب ( ٕٕ)
،احقددددد ش ن احشُدددددديا ٜٕ٘/٘حاددددد ن اح ددددددبب : ، ينظددددددبٖٔ٘أاددددد ن احثالغدددددة  ( ٖٕ)

 .ٗٙٓٔ،احش جم اح ايا  ٕٓ٘/ٗٔ،ق ج اح ب ن ٖٙٔ/ٕ
 .ٕٛٛ/ُٖي ان األُب ( ٕٗ)
 .ٕٚٚاحش جم احش هبن ألح  ظ احقب ن احكبيم   ينظب:( ٕ٘)
ات أح دد ظ احقددب ن  : ينظددب( ٕٙ) ،قُ ددة األبيددب ثشدد  فدد  احقددب ن شددن ٕٜٛ-ٜٔٛش ددُب

 .ٖٜٕغبيب  
ات أح  ظ احقب ن  ( ٕٚ)  .ٜٔٛش ُب
 .٘ٛٔا بة احثقبة /( ٕٛ)
ات أح  ظ احقب ن  : ينظب( ٜٕ)  .ٕٜٛش ُب
 .ٕٓا بة احش شل/( ٖٓ)
 .ٜٛٚاحكسي ت  ( ٖٔ)
 .٘-ٗ،قجُيُ احنُ   ٘ٔنُ  احقيايب   ينظب:( ٕٖ)
 .ٖٗ-ٔٔقجُيُ احنُ   : ينظب( ٖٖ)
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 ضد ع ت فد  نظبيدة احنُد  ش،  شد  ث دُ   ٖٓفد  ُبكدة قجُيدُ احنُد  : ينظب( ٖٗ)
 .ٚٚٔاح بث   

ثقُقيدددم األادددق ذ عددد  احدددُين ، ادددُب احكقددد ب عدددن   ابة احثق فدددة  ا بلددد ُ احقددد ش ( ٖ٘)
 . مٜٔٙٔاحقن ل  ثُشلم انة 

ادددُب احكقددد ب عدددن   ابة احثق فدددة  ا بلددد ُ احقددد ش  ثقُقيدددم األادددق ذ عددد  احدددُين ( ٖٙ)
 . مٜٔٙٔاحقن ل  ثُشلم انة 

،احشااسح احنُ   شن ٜٛٔ-ٖٙٔسغة  احنُ   احقباءات  أثُ ث ف  اح: ينظب( ٖٚ)
 .ٖٚٗ-ٔٚٗ/ٔاحنل ة إحى االاققباب 

 . ، غيب  ٛٗ،ٗٙ،ٗٚ،ٜٚشقُشة ف  احنُ   : ينظب ف  ذحك( ٖٛ)
 )احشقُشة(.ٕٙاحسشع  : ينظب( ٜٖ)
 .ٕٗٚ/ٔأنث   احب اة :  ينظب، ٜٙٗ/ٔثغية اح ع ة ( ٓٗ)
 .ٜٚلبح احُب ن ف  احنُ   ( ٔٗ)
 .ٖٛ-ٖٚ/ٔ( ،لبح جشل اح ج ج  )احشقُشةٕٓٔ/ٕثغية اح ع ة: ينظب( ٕٗ)
أّن األشثسددة  احلدد ا ُ فدد  احكقددب احق سيشيددة قسيسددة  ذ ددب األاددق ذ ُ شددُ احشددؤشن إحددى( ٖٗ)

 نددبى أّن احلدد ا ُ كثيددبة  شق ددُُة  ان بأى احث ُددث احكددبيم قسددة احلدد ا ُ فدد ن ذحددك 
ينظدب احسشدع ، ة احكثيدبةي ق  شن ُجم  ذ  احكقب ث حشق بنة شدع احشادن  ت احنُ يد

 )احشقُشة(. ٕٚ-ٕٙ 
 )احشقُشة(. ٕٚاحسشع  : ينظب( ٗٗ)
 .ٕٙلبح شسُة ا عباب  : ينظب( ٘ٗ)
،لددددبح لدددد ا ُ احقُ ددددة ٚٔقُبيددددب احلا اددددة فدددد  قيادددديب احلالاددددة  : ينظددددب( ٙٗ)

ية   .ٜ٘/ٔاح ُب
 .ٖ٘،احشا ئل احشنث بة  ٖٜٕ/ٔاحشا ئل احليبا ي ت : ينظب ف  ذحك( ٚٗ)
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  ش  ث ُ  . ٔٙٚ/ٕاحشااسح احنُ   شن احنل ة إحى االاققباب : ينظب( ٛٗ)
اددُب احكقدد ب ثقُقيددم احددُكق ب عثددُ احهدد ُ  اح ضددس   نلددب فدد  احشجسددُ احلدد شن ( ٜٗ)

 م.ٜٚٚٔف  اح  م ، علب شن شجسة احسا ن اح بث 
 .ٚٗٔ-ٙٗٔ/ٓٔ،ش جم احشؤح ين ٖٗٓ/ٕ ُية اح  بفين : ينظب قبجشقه( ٓ٘)
 )احشقُشة(.ٔ ية ف  احنُ   لبح ق اعُ احثاب ( ٔ٘)
ن ثقُقيددم:ُ،ع ام عشددب ( ٕ٘) اددُب عددن شؤااددة احبادد حة ثثيددب ت /ُاب احثلدديب ثدد ألُب

 م. ٕٓٓٓاحلجبا   انة 
 .ٛٛ/ٚ،ش جم احشؤح ين ٕٙٛ/ٗ،األعالم ٗٗٚ/ٔ ُية اح  بفين  ( ينظب قبجشقه:ٖ٘)
 .ٕٛلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٗ٘)
 .ٜ٘لبح ق اعُ احثاب ية  ( ٘٘)
 .ٓٙلبح ق اعُ احثاب ية  : بينظ( ٙ٘)
 .ٜٕٔلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٚ٘)
 .ٙٙلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٛ٘)
 .ٜٗٔلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٜ٘)
 .ٖٛٔلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٓٙ)
 .ٖٙلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٔٙ)
 .ٜٙلبح ق اعُ احثاب ية  : ( ينظبٕٙ)
 .ٕٛٔ اعُ احثاب ية  لبح ق: ( ينظبٖٙ)
 .٘/ٔل انة األُب : ينظب( ٗٙ)
 شن عالش ت األاش ء.: أ ( ٘ٙ)
،ثب ايددددة )ف حليددددل ٜٖٙ/ٖ(  دددددُٙٔٙي اندددده ث حلددددبح احشنادددد ب إحددددى اح كثددددب  )ت( ٙٙ)

  احسيل..(.
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 .ٔٙلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٚٙ)
 .ٖٖا بة اح شب /( ٛٙ)
 .ٔا بة احشج ُحة /( ٜٙ)
 .ٙٔا بة احنا ء/( ٓٚ)
 .ٜٖٔ،ٕ٘ٔ،٘ٙٔ :  ينظب ،ٙٛبح ق اعُ احثاب ية  ل( ٔٚ)
،ادددددددددُيح احثلددددددددد ب  ٘ٔٔاحُددددددددُيث /( البجدددددددده احثلددددددددد ب  فدددددددد  كقددددددددد ب )اح سدددددددددم( ٕٚ)

،ادُيح ادنن احقبشيدذ  ٜٕٙٔاحُدُيث/-( ، ألبجده احقبشيدذ  فد  )اح دقنٓٗ 
ٕ/ٗٚٗ. 

 .ٕٚلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٖٚ)
 .ٚ٘ٔلبح ق اعُ احثاب ية  : ينظب( ٗٚ)
 .ٓٗٗ/ٔ،شغن  احسثيب ٛٙٗحُان   احجنى ا: ينظب( ٘ٚ)
 .ٔٚلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٙٚ)
 .ٖٕٔق سيم احنُ  اح بث   ( ٚٚ)
 .ٜٔا بة اه ( ٛٚ)
 .ٓٗٔلبح احق اعُ احثاب ية  ( ٜٚ)
 .٘ٚ،ٔٗٔ،٘ٗٔ،ٙ٘ٔ،ٓٙٔ،ٚٚٔ : لبح ق اعُ احثاب ية ينظب:( ٓٛ)
 .ٜٔٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٔٛ)
 .ٖٔٔ : ب، ينظٜٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٕٛ)
 .ٖٗٔق سيم احنُ  اح بث   ( ٖٛ)
 .ٜٚلبح احُُُ  احنُ ية   ينظب:( ٗٛ)
 .ٕ٘ٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٘ٛ)
 .ٜٔٔلبح احُُُ  احنُ ية  : ينظب( ٙٛ)
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 .ٜٗٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٚٛ)
 .ٕٓٔلبح احُُُ  احنُ ية  : ينظب( ٛٛ)
 .ٓ٘ٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٛ)
 .ُٓ٘ احنُ ية  لبح احُُ  : ينظب( ٜٓ)
 .ٕٔٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٔ)
 .ٖٔٔ،ٛٚٔ،ٔٛٔ،ٜٙٔ،ٜٛٔ، ٜٚ،ٔٛلبح ق اعُ احثاب ية   ينظب:( ٕٜ)
 .ٖٗٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٖٜ)
 .ٖٚٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٗ)
 .ٜٚٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜ٘)
 .ٗ٘ٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٙ)
 .ٗٔ  احقُسيل احنُ   أا حه  أُحقه( ٜٚ)
 .ٕٗٔ، ٕٙٓ،ٜٛٔ  : ، ينظبٕٕٓلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٛ)
 .ٜٛٔلبح ق اعُ احثاب ية  ( ٜٜ)
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 املصادر واملراجع
  القران الكريم 
ُاب احثلديب  -ٔا/ –ُ.شُشدُ  ُادن  ع  حدة –أثُ ث ف  احسغة  احنُ   احقدباءات  -ٔ

ن –  م.ٕٕٓٓعش ن /األُب
قُقيددم  - ددد(ٖٛ٘لددب  )تألثدد  احق اددم شُشددُ  ثددن عشددب اح شل–أادد ن احثالغددة  -ٕ

يم شُشددُ   - دددٕٓٗٔثيددب ت /حثندد ن –ُاب احش بفددة حساث عددة  احنلددب  –عثددُ احددُب
 م.ٕٜٛٔ

 م.ٜٜٚٔثيب ت –ُاب اح سم حسشاليين  -ٗا/ –ليب احُين اح بكس   –األعالم  -ٖ
حسدد  يب جشدد ل احددُين أثدد  احُاددن عسدد  ثددن ي ادد   –إنثدد   احددب اة عسددى أنثدد   احنُدد ة  -ٗ

شاث دددة ُاب  -ٔا/ –شُشدددُ أثددد  اح ضدددل إثدددبا يم : قُقيدددم - دددد(ٕٗٙاحق ادد  )ت
 م.ٖٜٚٔ-ٜٓ٘ٔاحق  بة –احكقب احشابية 

  ددد(ٜٔٔحجددالل احددُين احاددي ا  )ت –ثغيددة اح عدد ة فدد  اثقدد ت احسغدد يين  احنُدد ة   -٘
شاث ة عياى احثد ث  احُسثد   لدبك    -ٔا/ –شُشُ اث  اح ضل إثبا يم : قُقيم
 م. ٜٙٗٔ- دٖٗٛٔاحق  بة 

 ب احقددد ش ن احاددديُ شُشدددُ شبقضدددى ثدددن شُشدددُ احُادددين  قددد ج اح دددب ن شدددن جددد ا -ٙ
-ٔا/– كبيم اديُ شُشدُ ، عثُ احشن م لسيل-ُ: نلب  – د(  ٕ٘ٓٔاح  ثيُ  )ت 

 م.ٕٚٓٓ- دٕٛٗٔثيب ت /حثن ن –ُاب احكقب اح سشية 
احشناددددد ب ألثددددد  احثقددددد ء اح كثدددددب  -(احقثيددددد ن فددددد  لدددددبح احدددددُي ان )ُيددددد ان احشقثنددددد  -ٚ

 م.ٜٙ٘ٔاحث ث  احُسث  ثشاب –لبين شاا ى احاق    : قُقيم- د(ٙٔٙ)ت
 م.ُٖٕٓٓاب احش  ب  ثشاب  -٘ا/ –ُ.ل ق  ضي   -قجُيُ احنُ  -ٛ
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ي يدددُ عشدددب ثدددن احشظ دددب ثدددن احددد ُب   –قُبيدددب احلا ادددة فددد  قياددديب احلالادددة  -ٜ
ثيدب ت –ُاب احكقدب اح سشيدة  -ا/ –ُ.شُشدُ ش عدل لالاد  : قُقيم  د(ٜٗٚ)ت
 م.ٕٛٓٓ- دٜٕٗٔحثن ن  /
- ددد(٘ٗٚألثدد  ُيدد ن األنُحادد  )ت–حقددب ن شددن احغبيددب قُ ددة األُيددب ثشدد  فدد  ا -ٓٔ

ثغدددُاُ –شاث دددة اح ددد ن   -ٔا/ –ُ.لُيجدددة احُدددُيث  ، قُقيدددم ُ.اُشدددُ شاسددد ب
 م.ٜٚٚٔ- د ٜٖٚٔ

شؤااددددة  -ا/ذ –عسدددد  أثدددد  احشكدددد بم -(ق سدددديم احنُدددد  اح بثدددد  )عددددب   قُسيددددل -ٔٔ
 م.ٕٚٓٓ- د ٕٛٗٔشاب  –احشلق ب حساث عة  احنلب 

 ثيب ت. –ُاب ا ُب  - د( ٕٖٔالثن ُبيُ )ت –جشهبة احسغة  -ٕٔ
 - دددددد(ٜٗٚالثدددددن أم ق ادددددم احشدددددباُ  )ت–احجندددددى احدددددُان  فددددد  ُدددددب   احش ددددد ن   -ٖٔ

ج ش ددددددددة –شؤااددددددددة ُاب احكقددددددددب حساث عددددددددة  احنلددددددددب  –قُقيم:ُ.ادددددددده شُاددددددددن 
 م.ٜٙٚٔ- دٜٖٙٔاحش ال/اح بام 

حسق ضدد  عثددُ احنثدد  –أ  جدد شع اح سدد م فدد  اادداالُ ت اح ندد ن ، ُاددق ب اح سشدد ء -ٗٔ
ثيدددددب ت /حثندددددد ن –ُاب احكقدددددب اح سشيدددددة  -ٔا/ –كددددددب  عثدددددُ احباددددد ل األُشدددددُ ن

 . مٕٓٓٓ- دٕٔٗٔ
ُ.اُشددددُ : قُقيددددم - ددددد(ٖٓ٘ألثدددد  إثددددبا يم إاددددُ م اح دددد باث  )ت–ُيدددد ان األُب  -٘ٔ

 احق  بة.- شاث ع ت شجشع احسغة اح بثية –شلق ب عشب 
ح شدد م اُشددُ ثددن عثددُ احندد ب احشدد حق  –بادد  احشثدد ن  فدد  لددبح ُددب   احش دد ن   -ٙٔ

شاث عددد ت شجشدددع احسغدددة اح بثيدددة  –ُشدددُ شُشدددُ احلدددباا ا: قُقيدددم - دددد(ٕٓٚ)ت
 م.ٜ٘ٚٔ- دٜٖ٘ٔثُشلم 

شُشددُ : قُقيدم - ددد(ٜٕٚحسُد فظ شُشددُ ثدن عياددى احقبشدذ  )ت–ادنن احقبشددذ   -ٚٔ
 م.ٕٕٓٓ- دٕٕٗٔاحبي   –شكقثة احش  ب   -ٕا/ –ن اب األحث ن  
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ُاب  –شُشُ عثُ احج اُ : قُقيم - د(ٖٔ٘ألث  احايب احسغ   )ت–لجب احُب  -ٛٔ
 م.ٜ٘ٛٔ ب  ثشاب احش 

قُقيم:ُ.ادد ُب  - ددد(ٜٙٙالثددن عادد  ب االلددثيس  )ت–لددبح جشددل اح جدد ج   -ٜٔ
ج ش دددددة احش ادددددل/اح بام -شؤاادددددة ُاب احكقدددددب حساث عدددددة  احنلدددددب –أثددددد  جنددددد ح 

 م.ٕٜٛٔ- دٕٓٗٔ
ُ. كدد  : قُقيددم- دد(ٕٜٚح ثددُ ا ثددن اُشدُ اح دد كه  )ت -لدبح احُددُُ  احنُ يدة -ٕٓ

ج ش ة احش ال /اح بام –عة  احنلب شؤااة ُاب احكقب حساث  –فهش  اآح ا  
 م.ٜٛٛٔ

ألثدد  شُشددُ ادد يُ ثددن احشثدد بك ثددن احددُش ن -لددبح احددُب ن فدد  احنُدد  )احكقدد ب( -ٕٔ
احقد  بة  –شاث دة األش ندة  -ٔا/ –ُ.إثبا يم شُشدُ اُشدُ : قُقيم - د(ٜٙ٘)ت

 م.ٜٜٔٔ- دٔٔٗٔ
ية  -ٕٕ ُ.عثدُ : قُقيدم- دد(ٖٜٓٔح ثُ احق ُب احثغُاُ  )ت–لبح ل ا ُ احقُ ة اح ُب

 م.ٕٔٓٓ- دٕٔٗٔاحبي   –شكقثة احبلُ  -ٔا/ –ا ثن عس  احلالل 
قُقيم:ُ.ع ام - د(ٜٓ٘حسليخ عالء احُين احثاب   )ت–لبح ق اعُ احثاب ية  -ٖٕ

ن شؤاادة احباد حة  -ٔا/ –عشب احلجبا    ثيدب ت /حثند ن  –ُاب احثليب ثد ألُب
 م.ٕٓٓٓ- دٕٔٗٔ

فد ئ  -ُ: قُقيدم- دد(ٙٔ٘ألث  شُشدُ احق ادم احُبيدب  )ت–لبح شسُة ا عباب  -ٕٗ
ن –ُاب األشل حسنلب  احق  يع  -ٔا/–ف بن   م.ٜٜٔٔ- دٕٔٗٔابثُ /األُب

 –ُاب احكقددددددد ب اح بثددددددد   - دددددددد(ٕٙ٘ح شددددددد م احثلددددددد ب  )ت–ادددددددُيح احثلددددددد ب   -ٕ٘
  د.ٖٔٗٔثيب ت/حثن ن 

ديم اح د ا    –ف  ُبكة قجُيدُ احنُد   قياديب  فد  اح ادب احُدُيث  -ٕٙ –ُ.ن شدة ُب
 م.ٜٜ٘ٔثغُاُ  –ُاب احلؤ ن احثق فية اح  شة 



 
 

   

 

ى ىالتعلوميُّالمنهُجى
ىراِثىالنحوييـــيىالتُّــف

ىحدنىظاهرىاللهوبيخضرىد.ى
ىســـــــاىمرزاىالخامـــد.ىووخن

  ٕٔٔٓحزورانىىىى(7)ىددــالع

  777 

 

 جملة آداب الفراهيذي

–عددد حم احكقدددب - دددد(ٚٔٛحشجدددُ احدددُين اح يدددب   اآثددد ُ  )ت–احقددد ش ن احشُددديا  -ٕٚ
 . ثيب ت

 - ددددددد(ٛ٘ٔٔحشُشددددددُ ثددددددن عسدددددد  احقهدددددد ن   )ت –كلدددددد   اادددددداالُ ت اح ندددددد ن  -ٕٛ
ثيدددددددب ت /حثنددددددد ن –ُاب احكقدددددددب اح سشيدددددددة  -ٕا/ –قُقيم:اُشدددددددُ شُشدددددددُ ثادددددددت 

 م.ٕٙٓٓ- دٕٚٗٔ
ألث  احثق ء أي ب ثدن ش ادى -ية(احكسي ت )ش جم ف  احشااسُ ت  اح ب م احسغ   -ٜٕ

–ُ.عدددُن ن ُب يدددش  شُشدددُ احشادددب  : قُقيدددم- دددد(ٜٗٓٔاحُادددن  احك ددد   )ت
 م.ٜٜٛٔ - د ٜٔٗٔثيب ت /حثن ن  –شؤااة احبا حة  -ٕا/

اب  - دددد(ٔٔٚالثدددن شنظددد ب )ت –حاددد ن اح دددبب  -ٖٓ ُاب اددد ُب حساث عدددة  احنلدددب ُ 
 م.ٜ٘٘ٔ- دٖٗٚٔثيب ت  –ثيب ت حساث عة  احنلب 

ُ شددُ : قُقيددم - ددد(ٕٜٖألثدد  اح ددقح عثشدد ن ثددن جّندد    ت–بثيددة احسشددع فدد  اح  -ٖٔ
احنجدد  األلددب   –شنلدد بات شنقددُى احنلددب  –شاث ددة اح دد ن   -ٔا/ –احشددؤشن 
 م.ٕٜٛٔ- دٕٓٗٔثغُاُ 

قُقيم:ُ. ُادن  ندُا    - د(ٖٚٚألث  عس  اح  با  )ت–احشا ئل احليبا ي ت  -ٕٖ
ية –كن   الثيسي  -ٔا/ –  م.ٕٗٓٓ- دٕٗٗٔاحششسكة اح بثية احا ُ 

ُ.لدددبي  عثددددُ  قُقيدددم: - دددد(ٖٚٚألثددد  عسددد  اح  باددد  )ت–احشاددد ئل احشنثددد بة  -ٖٖ
 م.ٕٗٓٓ- دٕٗٗٔعش ن –ُاب عش ب حسنلب  احق  يع  -ٔا/ –احكبيم احنج ب 

دددة ُكقددد با ( -ٖٗ ي لنددد  شدددب ا  -احشاددداسح احنُددد   شدددن احنلددد ة إحدددى االادددققباب )أابُ 
سيددددددة ج ش ددددددة قكبيددددددت /ك–ثإلددددددبا  احددددددُكق ب جش ددددددة ُاددددددين شُشددددددُ  –لدددددد شن 

 م.ٕٓٔٓ- دٖٔٗٔاحقبثية/جشه بية اح بام 
 . ثيب ت –ُاب إُي ء احقباث اح بث   –عشب بض  كُ حة –ش جم احشؤح ين  -ٖ٘
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ُاب  –شُشدُ فدؤاُ عثدُ احثد ق  :  ضد ه –احش جم احش هبن ألح د ظ احقدب ن احكدبيم  -ٖٙ
 م.ٜٛٛٔ- دٛٓٗٔاحق  بة  –احُُيث 

ي ا  جشيل ، يم احُشُُ.عس  ق ف: قاني  –احش جم اح اف  ف  احنُ  اح بث   -ٖٚ
 ُاب األف م احجُيُة /احشغبب. –ُاب احجيل /ثيب ت  -اح عث 

 -ُاب األشدددددددد اج–  لددددددددب ن ، ُ.إثددددددددبا يم أنددددددددين: ألبجدددددددده –احش جددددددددم اح ادددددددديا  -ٖٛ
 م.ٜٜٓٔ- دٓٔٗٔثيب ت/حثن ن 

 قُقيدم:- دد(ٔٙٚالثدن  لد م االناد ب  )ت–شغن  احسثيب عن كقدب األع بيدب  -ٜٖ
اهدددبان –شؤاادددة احاددد ُم  -٘ا/ –  شُشدددُ عسددد  ُشدددُ ا، ُ.شددد  ن احشثددد بك

  د.ٖٛٚٔ
ات أح دددد ظ احقددددب ن  -ٓٗ ادددد  ان : قُقيددددم - ددددد(ٕ٘ٗحسباغددددب االادددد ه ن  )ت –ش ددددُب

 –ُاب احقسددم /احددُاب احلدد شية حساث عددة  احنلددب  احق  يددع  -ٔا/ –عددُن ن ُا ُ   
 م.ٜٜٙٔ- دُٙٔٗٔشلم  ثيب ت 

عدد   :قُقيددم- ددد(ٓٛٔحلسدد  ثددن ُثدد ن األُشددب احثاددب  )ت–شقُشدة فدد  احنُدد   -ٔٗ
  ابة احثق فددة  ا بلدد ُ  -شاث عدد ت شُيبيددة إُيدد ء احقددباث احقددُيم –احدُين احقندد ل  

 م.ٜٔٙٔ- دُٖٔٛٔشلم –احق ش  
ُاب اح ش ن  -ٔا/ –ُ.  يب غ     ا ُ  –ش ض ع ت ف  نظبية احنُ  اح بث   -ٕٗ

 م.ُٕٓٔٓشلم /ا بي   –حساث عة  احنلب 
شاث دددة  – ب احجددد اب  ُ.اُشدددُ عثدددُ احادددق –ُباادددة  نقدددُ شنهجددد  ، نُددد  احقياددديب -ٖٗ

 م.ٜٗٛٔ- دٗٓٗٔاحشجشع اح سش  اح باق  
 ادددش عيل ث لددد  احثغدددُاُ  –أادددش ء احشدددؤح ين  أثددد ب احشادددن ين ،  ُيدددة اح ددد بفين -ٗٗ

 ثيب ت. –شؤااة احق بيخ اح بث   - د(ٕٛٗٔ)ت
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 جملة آداب الفراهيذي

Summary of Research 

This Research aims to differentiate between two terms 

used generally ; these two terms are ; teaching syntax and 

simplification of syntax. this Research emphasized that scientists 

, specially fundamentalists they never included in their curricula 

the simplification of syntax at the way that we understand , in 

modern time. The research wanted to apply this on one of the 

classical teaching book which is ; explanation of Bussrayia 

grammar in syntax , for the scholar Ali bin khalil Al- bussrawi 

passed away in 950 Hijri. the research divided in to two parts ; 

first ; theoretical study about teaching theory , the name was (the 

teaching course in the syntactic heritage – Reading in the book of 

AL – Bussrawyia grammer explination in syntax 
 


