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 انًهخص تانؼشتٛح

ػِٔحء جُٔىٌْس جإلذح٤ٞس ك٢ جالؾطٜحو جُلو٢ٜ ك٢ ٞٞء جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس ٣ٜىف ًٛج جُركع جُّْٔٞٞ: " ئْٜحٓحش 

جألٌذؼس" ئ٠ُ ئذٍجَ جُىٌٝ ج١ًُ هحّ ذٚ جُلوٜحء ك٢ جُٔىٌْس جإلذح٤ٞس ك٢ جْط٘رح٠ جألقٌحّ جُلو٤ٜس ٖٓ جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس 

ٓغ وػْ  أٝ جُ٘ك١ٞ أٝ جُٔؼؿ٢ٌٔٝضّرٞج ػ٠ِ يُي قٌٔح كو٤ٜح ْٞجء ًحٕ يُي ك٢ جُٔٓطٟٞ جُٛٞض٢ أٝ جٍُٛك٢  جألٌذؼس

أٓحّ جُوحٌب قط٠ ٣ط٠٘ٓ ُٚ كوٚ ؾٜٞو ًر٤ٍز ٣٘رـ٢ إٔ ضظٍٜ  ٜح٣ٍٟ جُرحقع أًٗٝٛٙ جُٔٓحتَ ، يُي ذحألٓػِس ٖٓ ٓإُلحضْٜ

 جُطٓحٓف ٝجالٗلطحـ ج١ًُ ضكظ٠ ذٚ ًٛٙ جُٔىٌْس ذٓرد ضؼىو ٓٗحٌذٜح ٝػىّ جُطوٞهغ ػ٠ِ جًُجش.

 

Abstract 

This research is tagged: "Contributions Ibadi school scholars in jurisprudence jurisprudence 

in the light of the four linguistic levels" to highlight the role played by scholars in the Ibadi 

school in the development of jurisprudence provisions of the four linguistic levels and 

arranged a doctrinal judgment, whether in the phonetic or morphological level Or the 

grammar or lexical with the support of examples of their writings, and these issues the 

researcher believes that great efforts should appear in front of the reader so that the 

jurisprudence of tolerance and openness enjoyed by this school because of the multiplicity 

of its walks and lack of self-confinement. 
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 ًٓٛذت

ال٤ْٔح ك٢ جُوٍٕ  ًُجضٚ ك٢ ٍٓجقَ ٓطوىٓسُوى ًحٕ جُركع جُِـ١ٞ ٍٓضرطح ذحُى٣ٖ ٝجُؼو٤ىز، كِْ ٣ٌٖ يُي جُركع ٓوٛٞوج 

ٝئٗٔح ًحٕ نىٓس ُِ٘ٙ جُوٍآ٢ٗ ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس الْط٘رح٠ جألقٌحّ جٍُٗػ٤س ،جألٍٝ جُٜؿ١ٍ
ٔ

يغائم ٤ُّٝ أوٍ ػ٠ِ يُي ٖٓ 

 .َافغ تٍ األصسق التٍ ػثاط

ضطرغ ًٛٙ جُٔٓط٣ٞحش ئ٠ُ ْؼ٠ جُلوٜحء  ؛ُٝٔح ًحٗص جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس ُٜح وٌٝ ًر٤ٍ ك٢ جْط٘رح٠ جألقٌحّ جُلو٤ٜس 

 ػٍذ٤س ٍٚكس. ٢ٛ ذكٌْ إٔ جُ٘ٛٞ٘ جُط٢ جْط٘رطص ٜٓ٘ح جألقٌحّ ؛الْطهٍجؼ جألقٌحّ جُلو٤ٜس ٜٓ٘ح

ٝػ٠ِ ًٛج كوى جٛطْ جُلوٜحء ك٢ جُٔىجٌِ جُلو٤ٜس جإلْال٤ٓس ذحُٔٓط٣ٞحش جألٌذؼس، ٝهى أْْٜ كوٜحء جُٔىٌْس جإلذح٤ٞس  

ئْٜحٓحش كوٜحء ٤ْٝط٘حٍٝ جُرحقع ك٢ ًٛج جُرحخ س جُط٢ جْط٘رطٞج جألقٌحّ ٜٓ٘ح، ك٢ ئؿ٘حء جٌُطد جُلو٤ٜس ذحُٔٓحتَ جُِـ٣ٞ

ٔششح كتاب  انضٛاءـ ً ٓؼٍؾح ػ٠ِ أٜٓحش جُٔإُلحش جُلو٤ٜس جإلذح٤ٞس جُٔىٌْس جإلذح٤ٞس ك٢ جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس جألٌذؼس

 ٝؿ٤ٍٛح. اإلٚضاحَٝثاس انجْٕش ٝ تٛاٌ انششعٝ انُٛم

ًًُٝي ال ٣ُػْ أٗٚ ٝهق ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُٔٓحتَ  ،ًطرٚ جُلوٜحء جإلذح٤ٞس ك٢ ٓٛ٘لحضْٜ ٝال ٣ىػ٢ جُرحقع أٗٚ قٟٞ ٓح 

ػِٔح ذإٔ جُرحقع ٤ْوق ػ٠ِ ٌُٗ ٤ٓ٣ٍ ٖٓ ًٛج جٌُْ ٖٓ جُٔإُلحش جُلو٤ٜس جُط٢ ال ٣ٌٖٔ قٍٛٛح ٝال جُط٢ ٠ٍقٞٛح 

ؼٍذ٤س ُِ نىٓس ك٢ ًٛٙ جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس أْٜٔٞج ج٣ًُٖٓؼٍكح أػالٜٓح ٌُٝ٘ٚ ٤ْوىّ ٗٔحيؼ ٖٓ ًٛٙ جُٔإُلحش  ،جْطوٛحؤٛح

، ًٝٛج جُركع ج١ًُ ًٛٙ جإلْٜحٓحشػ٠ِ ٘ٔحيؼ جُ ذؼٝ لحش ًاّل ك٢ جُٔٓطٟٞ ج١ًُ جضٟف ؾ٤ِح ك٢ ٓإُلٚ ٓغ يًٍذًٜٙ جُٔإُ

ك٢ جالؾطٜحو جُلو٢ٜ ُىٟ  جألٌذؼس أغٍ والالش جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس٣ؼٍٞٚ جُرحقع ٛٞ جُلَٛ جٍُجذغ ٖٓ ٌْحُس جُىًطٌٞجٙ "

 "وٌجْس ٝٚل٤س ضك٤ِ٤ِس: جإلٓحّ جُٓح٢ُٔ ك٢ جًُٔٛد جإلذح٢ٞ
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 : إعٓاياخ انًذسعح اإلتاضٛح ػهٗ انًغتٕٖ انصٕتٙأٔال

ّْ كوٜحء جُٔىٌْس جإلذح٤ٞس ذحُٔٓطٟٞ جُٛٞض٢ ًػ٤ٍج ئال ٓح ٗؿىٙ ك٢ ذؼٝ أقٌحّ ضٌر٤ٍز جإلقٍجّ ٝجُِكٖ ك٢   ُْ ٣ٜط

ًٛج جُٔٓطٟٞ، ق٤ع هىّ ضل٤ٛال ك٢ جُرحع جأل٠ٍٞ ك٢  َثاس انجْٕشُٝوى ًحٕ ُِؼالٓس أذ٢ ِْٓٓ جُرٜال٢ٗ ك٢  ،ضالٝز جُوٍإٓ

ق٤ع ئٕ ٓإُلٚ ًحٕ ٣طٔف إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ جغ٤ٖ٘ ٝػ٣ٍٖٗ ؾُءج ُٞال إٔ جألؾَ ٝجكحٙ ؛ ج١ًُ ِٝٚ٘ح ٓرطٌٞج ًٛج جٌُطحخ، ٗػحٌٙ

،ك٤ٚ ضكو٤ن ٝضىه٤ن ٝٗوى ٝضٍؾ٤ف ٝضٛك٤ف ذؼِْ ؿ٣ٍُ ٝجْغ ٞجكحٗحُٝٞ ِٝٚ٘ح ُ ،هرَ ذِٞؽ جألَٓ
ٕ
٤ُّٝ أوٍ ػ٠ِ هٞز  

ك٢ جُِـس ٝؾُجُطٚ ك٢ جألِْٞخ ٖٓ يُي جُى٣ٞجٕ جُٗؼ١ٍ ج١ًُ ْطٍ ك٤ٚ أٌٝع هٛحتىٙ جُؼالٓس أذ٢ ِْٓٓ
ٖ

ٓـطٍكح ٖٓ ًطحخ 

،ح أِّٛٚ إٔ ٣ٔطِي ٗح٤ٚس جُؼٍذ٤سٓ ؛هللا جُؼ٣ُُ ْٝ٘طٚ ج٣ٍُٗلس
ٗ
ـ ئال ٍٖقح ُ األصْش َثاس انجْٕش فٙ ػهى انششعُْٝ ٣ٌٖ  

 ُإلٓحّ جُٓح٢ُٔ. جْٕش انُظاو

جُرٜال٢ٗ ك٢ ًطحذٚ ٗػحٌ جُؿٍٞٛ ٝجُط٢ ُْ ٣ؿىٛح جُرحقع  جُؼالٓس أذٞ ِْٓٓ جُط٢ ٠ٍقٜح جُٛٞض٤س ٖٝٓ أْٛ جُٔٓحتَ  

جُٔٓأُس ك٢ ٝ ٖٓ ًطحذٚ ل٢ جُلَٛ جُػح٢ٗ ك٢ جُوٍجءزك ،جُكى٣ع ػٖ ٓهحٌؼ جُكٍٝف ك٢ ذحخ جالْطؼحيز ٝجُوٍجءز :ػ٘ى ؿ٤ٍٙ

ذ٤ٖ  ،كوى يًٍ جنطالف جُوٍجء ٝجُ٘كحز ك٢ ػىو ٓهحٌؼ جُكٍٝف ؛ذ٤حٕ ٓهحٌؼ جُكٍٝف ضكى٣ىج جُط٢ ػٜ٘ٞٗح ذـ: جُػحُػس ػٍٗز

ٝهى قىوٛح ج٤ُٗم جُرٜال٢ٗ ًح٥ض٢: جُؿٞف، ٝجُكِن: أهٛحٙ ْٝٝطٚ ٝأوٗحٙ،  ،ْرؼس ػٍٗ ٓهٍؾح ْٝطس ػٍٗ ٝأٌذؼس ػٍٗ

ٞهٚ جُك٘ي، ٝأهٛحٙ ٖٓ أْلَ ٓهٍؼ جُوحف ه٤ِال ٝٓح ٤ِ٣ٚ ٖٓ جُك٘ي، ْٝٝطٚ ذ٤٘ٚ ٝجُِٓحٕ: أهٛحٙ ٓٔح ٢ِ٣ جُكِن ٝٓح ك

ٝذ٤ٖ ١ْٝ جُك٘ي، ٝٓهٍؼ جُٟحو جُٔؼؿٔس، ٝٓهٍؼ جُالّ، ٝٓهٍؼ جُٕ٘ٞ ٝٓهٍؼ جٍُجء، ٝٓهٍؼ جُطحء ٝجُىجٍ ٝجُطحء، 

ُٞجٝ ؿ٤ٍ جُٔى٣س، ٤ُْٔ ٝجٝٓهٍؼ أقٍف جُٛل٤ٍ، ٝٓهٍؼ جُظحء ٝجُػحء ٝجًُجٍ، ٝٓهٍؼ جُلحء، ٝٓهٍؼ ُِرحء جُٔٞقىز ٝج

 ٝٓهٍؼ جُه٤ّٗٞ.

ق٤ع ػىو جُكٍٝف غْ  ؛ُِكى٣ع ػٖ ٚلحش جُكٍٝف كؼٔى ئ٠ُ ضر٤ٓطٜح ُِوحٌب ذحُؿىٍٝ جُؼالٓس جُرٜال٢ٗ ذؼى يُي جٗطوَ

جالْطؼالء ، جال٠رحم ٝجالٗلطحـ، جُٗىز ٝجُر٤٘٤س ٝجٍُنحٝزجُؿٍٜ ٝجُّٜٔ،  ػىو ٚلحضٜح غْ ذ٤حٕ ٚلحش ًَ قٍف ٖٓ ق٤ع:

جُطله٤ْ جُـ٘س ٝ، جُٛل٤ٍ ٝجُؿٍِ ٝجُطل٢ٗ ٝجالْططحُس، جُٛٔص ٝجالُٗالم ٝجاليالم، جٌُٕٓٞ ٝجُوِوِس، لحٍٝجالْط

 ،ٍٗـ ًٛج جُؿىٍٝهحّ ذ غْ، جُٔى ٝجُطله٤ْ، جالٌؾحع ٝجُطله٤ْ ٝج٤ُِٖ ٝجُؿٍِٝجالٗكٍجف ٝجُؿٍِ ٝجُهلس، 
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، ندوة أقامها ادلنتدى األديب بذكرى ادلرحوم أيب مسلم البهالين قراءات في فكر البهالني الرواحيانظر: زلمد صاحل ناصر، 4
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م ذ٤ٖ جُظحء جُٔٗحُس ٝجُٟحو جُٔؼؿٔس ٝق    ٍّ ٌْ ٝيًٍ ذؼٟح ٖٓ آٌجء أَٛ جُِـس ك٢ ئذىجٍ جُٟحو ٚحوج أٝ الٓح أٝ جُؼٌّ غْ ك

جُٟح٤ُٖ"٢ جُوٍإٓ ال٤ْٔح ك٢ جُلحضكس ك٢ "هٍجءضٜح ك
٘
،  ّٛ جُهالف جُِـ١ٞ ج١ًُ ٣إو١ ئ٠ُ جُهالف  جُٔكون جُه٢ِ٤ِ َٝهى ك

ٍٓ ك٢ٜ ٝئٕ ًحٗص جأل ًٛج ٝهى ضٗىو ك٢ طن ذحُظحء ذىٍ جُٟحو ال٤ْٔح ك٢ جُلحضكسجُلو٢ٜ ٝأ٠حٍ ك٢ ٌّو ٖرٜس ؾٞجَ جُ٘

ضؿطٔغ ٓغ جُظحء ك٢ جُؿٍٜ ٝجٍُٛٞ ٝجإل٠رحم ٝجُؿ٤ٍْس ٌُٜ٘ح ضهطِق ػٜ٘ح جُٔهٍؼ ٌُٜٞٗح ٤ُٓص ٓٓطط٤ِس ٝجُظحء ٓٓطط٤ِس 

.ٝجُٟحو ٖؿ٣ٍس ٝجُظحء ُػ٣ٞس
ٙ
 

ٌّٖ جُٜحء ك٢ "قٔىٙ" ٖٓ هٍٞ "ْٔغ هللا ُٖٔ قٔىٙ" أٝ ّٞٔ  ٝيًٍ جُؼالٓس جُرٜال٢ٗ أٝ قًكٜح أٚال  حٜقٌْ ٚالز ك٢ ْ

ٝٗوَ ٌأ٣ح ُِلٍجء ذإٔ جُٜحء ال ٣هِٞ ٖٓ جَُٞٚ أٝ جُٞهق كل٢ قحُس جَُٞٚ أؾحَ جُْٟ ٝجٌُٕٓٞ ٝك٢ قحٍ جُٞهق كأؾحَ 

،ئذوحء جُٜحء أٝ قًكٜح
7
ٍ  ٝػ٘ى جُوطد ئٕ ْٞ جُٜحء أٝ قًكٜح ال ضلٓى ٝضل  .ئٕ قًكٜح ٓى ػ٠ِ هٞ

8
 

"ْركحٕ ٌذ٢ جُؼظ٤ْ" َٛ ٢ٛ ْحً٘س أٝ ٓلطٞقس ٝهٍٞ جُؼِٔحء ئٕ ّٖىوٛح ألٕ ذؼٝ  ًًُٝي يًٍ قٌْ ٣حء جُٔطٌِْ ٖٓ هٍٞ:

جُلوٜحء ٣هٍؾٚ ٖٓ جإلْالّ ئٕ ٖىو
9

ٝذؼْٟٜ ال ٣هٍؾٚ ٖٓ جإلْالّ ٝال ضلٓى ٚالضٚ ئال ئٕ ٖىو ج٤ُحء ٝكطف جُرحء ٝٛٞ 

.جُٛٞجخ ػ٘ى جُوطد
ٔٓ

 

ك٢ ٓى ُٛٔز أًرٍ ٝٓح ٣طُٞى ػٜ٘ح ٖٓ جالْطلٜحّ  ضٍووش ك٢ ٓإُلحش جُلوٜحء جإلذح٤ٞس ٢ٛٝ: ٝغٔس ٓٓأُس ٚٞض٤س 

ّٚٔ ٝيًٍٝج جُهالف ك٢ ٗوٝ جُٛالز ذًٜٙ جُٞؾٞٙ ػ٘ى جُ٘طن ذٜح ك٢ ضٌر٤ٍز  ،ْٝٞ جْْ جُؿالُس ٞٔح ذ٤٘ح ٝػىّ ٖ

.جإلقٍجّ
ٔٔ
َ جُؼالٓس جُٓؼى١  ّٛ  ،ٚلس جُ٘طن ذطٌر٤ٍز جإلقٍجّ انذأ٘ طشلٓا انٕعٛؼح لايٕط انششٚؼحك٢ ًطحخ  ٝهى ك

ًًُٝي ٓح ٣٘رـ٢ ّٓىٙ ك٢ ضٌر٤ٍز جإلقٍجّ ًحألُق جُط٢ ضٌٕٞ ذ٤ٖ جُال٤ٖٓ ٖٓ جْْ جُؿالُس ٝٓح ٣ٌٍٙ ًا٠حُس جُلطكس ٖٓ أًرٍ 

                                                             
، 1، )مسقط: مكتبة مسقط، طنثار الجوىر في علم الشرع األزىرالبهالين،  انظر: أبو مسلم ناصر بن سامل بن عدمي5

 .243ص -334، ص2جم(، 2001
م(، 1987، 1، )مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة، طتمهيد قواعد اإليمانانظر: سعيد بن خلفان بن أمحد اخلليلي، 6
 . 85، ص5ج
 .401، ص2ج، المرجع نفسوانظر: البهالين، 7
 .162، ص2جم(، 1985، 3، )جدة: مكتبة اإلرشاد، طشرح كتاب النيل وشفاء العليلانظر: زلمد بن يوسف أطفيش، 8
 .400، ص2ج، المرجع نفسوانظر: البهالين، 9

 .161، ص2ج، المرجع نفسوأطفيش، انظر: 10
، 2ج، العليلشرح كتاب النيل وشفاء . انظر: أطفيش، 208ص -206، ص2ج، نثار الجوىرانظر: البهالين، 11
 م(،1984، 1، )مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة، طبيان الشرع. انظر: زلمد بن إبراىيم الكندي، 128ص -126ص
 .83، ص11ج
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ك٤ٜح ًٔح كٍٓ ٚلس ٝٓح ٣رطَ جُٛالز ًا٠حُس جألُق جأل٠ُٝ ٖٓ جْْ جُؿالُس جُط٢ ٣طُٞى ػٜ٘ح جْطلٜحّ ٝيًٍ أهٞجٍ جُلوٜحء 

.جإلٖٔحّ ج١ًُ ال ٣لْٜ ذحألٚٞجش ٝئٗٔح ٣ِكع ذحُ٘ظٍ
ٕٔ

 

ٝئػٍجذٜح ذ٤ّٖ ك٤ٚ جُٔؼ٠٘ ضٌر٤ٍز جإلقٍجّ ٤ًٝل٤س جُ٘طن ذٜح  أجٕتتّك٢  ُِٔكون جُه٢ِ٤ِ ػ٠ِ ْإجٍ ؾٞجخ ٝك٢ 

ٝهْٓ جإلٖٔحّ ئ٠ُ غالغس: هْٓ ك٤ٔح ٣هٙ جُكٍف ٝٛٞ جُؼىٍٝ ػٖ ٓهٍؼ  ٝجُِكٖ ج١ًُ ٣وغ ك٤ٜح ٝٚلس جإلٖٔحّ ٝجٍُّٝ

أٓح جُوْٓ جُػح٢ٗ ٚٞش ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ جُٟٔس ضطرن  ؛جُكٍف جأل٢ِٚ ئ٠ُ ٓهٍؼ قٍف آنٍ ًٝٛج ال ٣ؿَٞ ك٢ ضٌر٤ٍز جإلقٍجّ

ض٘طرن ك٤ٚ جُٗلحٙ نٞكح ٝجُوْٓ جُػحُع ضو٤ٍٛ ٞٔس جُٜحء ٖٓ جْْ جُؿالُس ٝ ،ذٚ جُٗلس ًٝٛج ال ٣ٛف ك٢ ضٌر٤س جإلقٍجّ أ٣ٟح

ك٢ جُٛالز نِق  جُه٢ِ٤ِ ٝهى ٖىو جُٔكون، ٖٓ جالْطٍْحٍ ك٢ جُٟٔس جُط٢ هى ضطُٞى ػٜ٘ح جُٞجٝ كًٜج ٛٞ جألَٚ جُٛك٤ف

ال ٣و٤ْ ٓهحٌؼ جُكٍٝف ك٢ جُٛالز جإلٓحّ ج١ًُ
ٖٔ
. 

ٝجْطىٍ ػ٠ِ يُي ذوٍٞ جُرؼٝ: ئٕ جُكٍف أْرن  ،ٝهى ػًٌ ج٤ُٗم جُٗٔحن٢ ٖٓ ٣ّٔى كطكس أًرٍ ذك٤ع ٣طُٞى ٜٓ٘ح أُلح 

ٖٓ جُكًٍس كوى ًحٗص جألُق أْرن ٖٓ جُلطكس ٝجُٞجٝ أْرن ٖٓ جُٟٔس ٝج٤ُحء أْرن ٖٓ جٌٍُٓز كحُكًٍحش ذ٘حش جُكٍٝف 

ٝهٍٞ جُرؼٝ: ئٕ جُكٍف ٓأنٞي ٖٓ جُكًٍس ألٕ ج٤ُحء ضطُٞى ٖٓ جٌٍُٓز ٝجألُق ٖٓ جُلطكس ٝجُٞجٝ ٖٓ جُٟٔس ئيج أٖرؼص 

 جُٗحػٍ: ًوٍٞ

ٖٓ ق٤ع ٓح ٌِْٞج أوٗٞ كأٗظٌٞ       ٝئ٢ٗ ق٤ع ٓح ٣ػ٢٘ جُٜٟٞ ذ١ٍٛ  
ٔٗ
 

 ٝهٍٞ ج٥نٍ:

جُٗح٣الش ػوى جأليٗحخ       أػٞي ذحهلل ٖٓ جُؼوٍجخ 
ٔ٘
 

 ،٣ٛف ئٖرحع جُلطكس ك٢ ذحء أًرٍ ًُُي ٝئٖرحع كطكس جٍُجء ك٢ جُؼوٍخ ٣ىٍ ػ٠ِ ؾٞجَ يُي ٝ ،كاٖرحع ٞٔس جُظحء ك٢ أٗظٍ

ًًُٝي جُٟٔس جُٜحء ك٢ جْْ جُؿالُس جُط٢ ضطُٞى ٜٓ٘ح جُٞجٝ
ٔٙ
. 

ك٢ ًٛج جُٔٓطٟٞ جُِـ١ٞ ئٖرحع ضحء ًِٔس جُطك٤حش ذ٘حء ػ٠ِ هٍٞ ذؼٝ  ششدّ نكتاب انُٛمٝهى أٞحف ج٤ُٗم جُوطد ك٢ 

،"ٝض٘كحضٕٞ ٖٓ جُؿرحٍ ذ٤ٞضح" جٌُٞك٤٤ٖ ذؿٞجَ جإلٖرحع ك٢ جُٓؼس ٝجْطىُٞج ػ٠ِ هٍجءز:
ٔ7
كْٜٔ٘ ٖٓ هحٍ ذلٓحو جُٛالز ذًُي  

ٝػُجٙ ئ٠ُ جُٗحكؼ٤س ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣طٓحَٛ ك٢ جُـلِس ال٤ْٔح ػ٘ى جُؼٞجّ ٌّٝو ًٛج جُوٍٞ ئ٠ُ جُٔح٤ٌُس
ٔ8
. 

                                                             
، 2جم(، 2010، 1، )مسقط: اجليل الواعد، طأجوبة المحقق الخليليىـ، 1287انظر: سعيد بن خلفان اخلليلي ت12
، )مسقط: وزارة الرتاث القومي قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة. انظر: مجيل بن مخيس السعدي، 143ص -142ص

 .222ص -196، ص19جم(، 1988، 1والثقافة، ط
 .142ص-141، ص2ص، أجوبة المحقق الخليليانظر: اخلليلي، 13
 .239ربية، د.ط، د.ت(، ص، ) دمشق، مطبوعات رلمع اللغة العشعر إبراىيم بن ىرمةإبراىيم بن ىرمة، 14
، 9ج، المعجم المفصل في شواىد العربيةالبيت بال نسبة لسان العرب ومجهرة اللغة وتاج العروس. انظر: يعقوب،  15
 .111ص
 -84، ص2جم(، 1983، 1، )مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة، طكتاب اإليضاحانظر: عامر بن علي الشماخي، 16
 .85ص
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جُِكٖ ئ٠ُ ٗحهٝ ٝؿ٤ٍ  جُوطد جُوٍجءز ك٢ ؿ٤ٍ جُلحضكس ئٕ ُكٖ ك٤ٜح كوى هْٓ ًًُٝي أٞحف كوٜحء ًٛٙ جُٔىٌْس قٌْ 

َّ ذحُٔؼ٠٘ ًاْوح٠ ُٛٔز "أُْ ٍٗٗـ ُي ٚىٌى" ،ٗحهٝ كايج أن
ٔ9
ٝ"أ٤ُّٝ ج١ًُ نِن جُٓٔحٝجش ٝجألٌٜ ذوحوٌ" 

ٕٓ
كوى  

جٗطوٟص ٚالضٚ ٌٝنٙ ذؼْٟٜ ك٢ ؿ٤ٍ جُؼٔى ٝأٓح ؿ٤ٍ جُ٘حهٝ كٔ٘ٚ ًٍٓ الّ جُؼح٤ُٖٔ ْٝٞ جُٜحء ٖٓ ال ئُٚ ئال أٗح 

ٝكطف جُـ٤ٖ ٖٓ جُٔـٟٞخ
ٕٔ

ٖ آ٣س ٌقٔس ئ٠ُ آ٣س ػًجخ أٝ أَٝٚ جُٔؼ٠٘ ئ٠ُ ْ كَٛ يُي ذٔح ئيج ؿ٤ٍ جُٔؼ٠٘ ٜٓٝذؼٟ

جٍُٗى
ٕٕ

 ًٔح ٛٞ ػ٘ى جُؼالٓس جٌُ٘ى١ أ٣ٟح ك٢ ٝجٗطوحٜ جُٛالز ذطرى٣َ جُٟحو ظحء ك٢ جُٟح٤ُٖ ٖٓ ٌْٞز جُلحضكس

انًصُف
ٕٖ
. 

 ؼِن ذحُ٘طن ج٤ُِْٓك٢ جُٛالز ك٤ٔح ٣طٖٝٓ ٛ٘ح ٣طر٤ٖ إٔ جُٔىٌْس جإلذح٤ٞس جٛطٔص ك٢ جُٔٓطٟٞ جُٛٞض٢ ذؿٞجٗد ٓؼ٤٘س 

  .كو١ ألُلحظ جُٛالز

 

 : انًغتٕٖ انصشفٙثاَٛا

ق٤ع ًطد أُل٤س ك٢ جُط٣ٍٛق  ؛جُٔكون ْؼ٤ى ذٖ نِلحٕ جُه٢ِ٤ِ جُؼالٓس ٖٓ جُؼِٔحء ج٣ًُٖ ػ٘ٞج ذحُٔٓطٟٞ جٍُٛك٢ 

حٛح  ّٔ ًٝٛج ٣ىٍ ػ٠ِ ٌْٞل هىٓٚ ك٢ ػِْ جُِـس  ،ك٢ ٣ٌؼحٕ ٖرحذٚ ُْٝ ٣طؿحَٝ جُٓحوْس ػٍٗز ٖٓ ػٍٔٙ يمانٛذ انتصشٚفْٝ

،جُؼٍذ٤س
ٕٗ

،ذأِْٞخ َْٜ ذ١٤ٓ ْػِْ جٍُٛف ٓح ٣ط٘حْد ٓغ هىٌجضٜ طِرسُِإٔ ٣وىّ  ئ٠ُ ٝهى ْؼ٠ ٓإُلٚ
ٕ٘
 ٍأ٣ٚٓغ ضأ٤٣ى ُ 

                                                                                                                                                                                           
طبوعات ، )الكويت، ممعجم القراءات القرآنية. انظر: عبدالعال سامل مكرم وأمحد سلتار عمر، 149ة سورة الشعراء، اآلي17

 .323، ص4ج ،م(1988، 2جامعة الكويت، ط
 .181، ص2ج، شرح كتاب النيل وشفاء العليلانظر: أطفيش، 18
 .1سورة الشرح، اآلية  19
 .81سورة يس، اآلية  20
 .18، ص5ج، اإليمانتمهيد قواعد انظر: اخلليلي، 21
وانظر:  .140-139، ص11ج، بيان الشرع. وانظر: الكندي، 147-145، ص2ج، المرجع نفسوانظر: أطفيش، 22

، 19ج، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعةانظر: السعدي، . و 156، ص2ج، أجوبة المحقق الخليلياخلليلي، 
 .365-361ص
، 5جم(، 2،1989)مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة،طالمصنف، انظر: أيب بكر أمحد بن عبداهلل بن موسى الكندي، 23
 .97ص
، زلاضرة ألقاىا مساحة الشيخ يف ندوة تكرمي ادلرحوم العالمة احملقق قراءات في فكر الخليليانظر: أمحد بن محد اخلليلي، 24

 .14-13، ص(م1994، 1ادلنتدى األديب، طسعيد بن خلفان اخلليلي، )مسقط: 
، 1، )مسقط: ادلنتدى األديب، طقراءات في فكر الخليليانظر: إبراىيم الدسوقي، مقاليد التصريف دراسة مقارنة،  25

 .33م(، ص1994
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،ج١ًُ ٣ْ٘ ػٖ ٓ٘طن ػ٤ٔن ٝكٌٍ ُـ١ٞ ٝجْغ ذحُى٤َُ جُوح٠غ ٝجُرٍٛحٕ جُٓح٠غ ٝجُكؿس جُرحُـس
ٕٙ
ٝهى ض٘حٍٝ جٌُطحخ ٓٓحتَ  

ٝٓٓحتَ ٚٞض٤س  ،ٝٓٓحتَ ٗك٣ٞس ًحٌٍُ٘ز ٝجُٔؼٍكس ٝأْٔحء جألكؼحٍ ،ٍٚك٤س ًحُٔؿٍو ٝج٣ُُٔى ٝجْْ جُلحػَ ٝجْْ جُطل٤َٟ

.ًحإلٓحُس ٝٓهحٌؼ جُكٍٝف
ٕ7
،انتٛغٛش فٙ شٙء يٍ انصشف انٛغٛشٖٝٓ ٓإُلحضٚ جٍُٛك٤س:  

ٕ8
 ُْٝ ضوطٍٛ نىٓطٚ 

ٍُِٞٚٞ  ٝهى أػحٗٚ ًٛج ،ٔؼؿ٢ٔٝجُ جُٛٞض٢ ٝجُ٘ك١ٞ جٙ ئ٠ُ جُٔٓطٟٞذَ ضؼىػ٠ِ ًٛج جُٔٓطٟٞ ككٓد  ُِٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس

ك٢ جغ٢٘  ذ اإلًٚاٌتًٓٛذ لٕاػ: ، ٜٝٓ٘حج١ًُ ٗؿىٙ ؾ٤ِح ك٢ ٓإُلحضٚ جُلو٤ٜس ذَ ٍٓضرس جُطكو٤ن ئ٠ُ وٌؾس جالؾطٜحو جُلو٢ٜ

كل٢  ؛٘رح٠ جُكٌْ جٍُٗػ٢ ٖٓ جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس جُٔهطِلسطًٝٛجٕ جٌُطحذحٕ ك٢ جْ ،أجٕتح انًذمك انخهٛهٙٝ ،ػٍٗ ٓؿِىج

،جُٔطحذوس ذ٤ٖ ُلظ٢ جُٔأضْ ٝجُؼُجء جُٔٓطٟٞ جُٔؼؿ٢ٔ ٗؿى جْطؼٔحٍ
ٕ9
ٌٝو جُطك٣ًٍ ٖٓ  ٝجإلَجٌ ج١ًُ ًِٔس جٍُٓج٣َٝٝ 

،ئْرحُٚ
ٖٓ
،ٗؿى والُس قٍٝف جُؼطق ك٢ آ٣س جُٞٞٞءٝك٢ جُٔٓطٟٞ جُ٘ك١ٞ  

ٖٔ
 ٝوالُس جُالّ ك٢ هُٞٚ ػ٤ِٚ جُٛالز 

،ٝجُٓالّ:" أٗص ٝٓحُي ألذ٤ي"
ٖٕ
ٔكون جُه٢ِ٤ِ ْٝؼس ػِٔٚ ك٢ جُِـس، ٝهى ْرن جُكى٣ع ػٖ ًٝٛج ٓح ٣ظٍٜٙ وهس ج٠الع جُ 

 ئْٜحٓحضٚ ك٢ جُٔٓطٟٞ جُٛٞض٢.

ًِٔس  ٖٓ ذّىٍ ؾٞجذٚ ػ٠ِكٌْ جٍُٗػ٢: ك٢ جْط٘رح٠ جُ ك٢ جُٔٓطٟٞ جٍُٛك٢ حُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞسٖٝٓ أٓػِس جٛطٔحٓٚ ذ

ألٜٗح  ؛غْ ضأض٢ ُٛٔز ٓلطٞقس ،جُط٢ ٢ٛ ذأُق جَُٞٚ ٓغ الّ ْحً٘س ُِطؼ٣ٍق - "ْركحٕ ٌذ٢ جألػ٠ِ" جألػ٠ِ" ك٢ هُٞ٘ح:"

ألٗٚ ٗوَ قًٍس جُُٜٔز ٓغ قًكٜح  ؛كوحٍ جُِّْؼ٠ِ كٗىو جُالّ جأل٠ُٝ - غْ ػ٤ٖ ْحً٘س كأُق ٓوٌٛٞز ،ك٢ ذحخ أكؼَ جُطل٤َٟ

ٖٓ ٠" ٖٝٓ هحٍ ُؼ٠ِ ذاْوح٠ جُُٜٔز ٓغ كطف جُالّ أ٠ُٝ ٓهللس ٖٝ جٌُُِْٜٞٞٗح ٝجْطٜٗى ذوُٞٚ ضؼح٠ُ: "ػ ئ٠ُ جُالّ ٓغ ذوحء

 ّْ .كحألٍٝ ٛٞ جٌُٜٔٗٞ ٝجُػح٢ٗ أهٍخ ئ٠ُ جًُٗٝي ٝجُػحُع ؾحتُ ٝػ٠ِ ًٛٙ جُٞؾٞٙ ال ٣هطة ٖٓ ٗطن ذٜح غَ
ٖٖ

 

                                                             
، 1ط، )مسقط: ادلنتدى األديب، قراءات في فكر الخليليانظر: زلمد الوزير، اجلانب العلمي يف شرح مقاليد التصريف، 26

 .217، ص(م1994
 م(.1986، 1، )مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة، طمقاليد التصريفسعيد بن خلفان اخلليلي، 27
 م(.2015، 1، )مسقط: ذاكرة عمان، طالتيسير في شيء من الصرف اليسيرسعيد بن خلفان اخلليلي، 28
الداللة اللغوية وأثرىا في توجيو يمان ادلعويل، . انظر: سيف بن سل45، ص6ج، أجوبة المحقق الخليليانظر: اخلليلي، 29

 .51م(، ص2015/2016. )رسالة ماجستري، جامعة نزوى، كلية العلوم واآلداب، الحكم الشرعي عند المحقق الخليلي
الداللة اللغوية وأثرىا في توجيو الحكم الشرعي عند . وادلعويل، 317، ص6ج، أجوبة المحقق الخليليانظر: اخلليلي، 30
 .55، صحقق الخليليالم
مسند . أمحد بن زلمد بن حنبل الشيباين، 132ص، المرجع نفسو. وادلعويل، 106، ص7ج، المرجع نفسوانظر: اخلليلي، 31

، رقم احلديث: 385، ص6جم(، 1995، 1أمحد زلمد شاكر )القاىرة: دار احلديث، ط :، حتقيقاإلمام أحمد بن حنبل
6902. 

 .157ص، المرجع نفسو. وادلعويل، 114، ص7ج، المرجع نفسوانظر: اخلليلي، 32
 .36، ص5جانظر: اخلليلي، متهيد قواعد اإلميان، 33
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ز جإلقٍجّ كو٤َ ٓؼ٘حٛح هللا ٍك٢ ٓؼ٠٘ ضٌر٤ جنطالف جُلوٜحء ٖٝٓ أٓػِس ئْٜحٓحش جُؼالٓس جُؼٞضر٢ ك٢ ًٛج جُٔٓطٟٞ: يًٍ 

 ًر٤ٍ ٝجْطىُٞج ذوٍٞ جُلٍَوم: 

ذ٤طح وػحتٔٚ أػُ ٝأ٠ٍٞ      ئٕ ج١ًُ ْٔي جُٓٔحء ذ٠٘ ُٜح  
ٖٗ

 

؛"ٝٛٞ إٔٛٞ ػ٤ِٚ" ػ٣ُُز ٣ٞ٠ِس، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ ضؼح٠ُ:ذٔؼ٠٘ 
ٖ٘
ذٔؼ٠٘  :أ١ ٤ِّٖٛ ػ٤ِٚ، ٝهحٍ جٌُٓحت٢ ٝجُلٍجء ٝجذٖ ٛٗحّ 

 ٝٓ٘ٚ هٍٞ جُٗحػٍ:  ،ذًٜج جْْ ضل٤َٟكٜٞ ككًف ٓح ذؼىٛح  ،أًرٍ ٖٓ ًَ ٢ٖء

ٍْجؼ ُ٘ح ئال ٝٝؾٜي أٌٗٞ     ئيج ٓح ْطٌٞ جُر٤ص أٌن٤ٖ ُْ ٣ٌٖ   
ٖٙ
 

  .ذٔؼ٠٘ أٌٗٞ ٖٓ ؿ٤ٍٙ 

.ٝيًٍ ػ٤ِٜح ٖٞجٛى ٍٖٝقٜح ٝذ٤ٖ ُـحش جُؼٍخ ك٤ٜح ،ٝهى جْططٍو جُؼالٓس جُؼٞضر٢ ك٢ ذ٤حٕ ٓؼح٢ٗ جأليجٕ
ٖ7
 

٢ٜٗ جٍٍُْٞ ػ٤ِٚ جُٓالّ ػٖ هٟحء جُكحؾس ضكص جُٗؿٍز يًٍ ٓٓأُس  ٖٝٓ ئْٜحٓحش جُؼالٓس جُٗٔحن٢ ٝجُرٜال٢ٗ 

جنطالف جُ٘كحز  ،"ٖٓ ه٠ٟ قحؾطٚ ضكص ٖؿٍز ٓػٍٔز أٝ... كؼ٤ِٚ ُؼ٘س هللا ٝجُٔالتٌس ٝجُ٘حِ أؾٔؼ٤ٖ" جُٔػٍٔز ك٢ هُٞٚ :

ئيج ُْ ضٌٖ ٓػٍٔز ق٤ٖ ٝيُي ك٤ٖٔ ه٠ٟ قحؾطٚ ضكص ٖؿٍز ٓػٍٔز  ؛ك٢ قو٤وس جْْ جُلحػَ أٛٞ ُِكحٍ ٝجالْطورحٍ أّ أقىٛٔح

ًٝٛج ٣وط٢ٟ ػىّ  ؛أٜٗح ُِكحٍ أٝ جالْطورحٍ اإلٚضاحهٟحء جُكحؾس أ١ ك٢ يُي جُكحٍ ٝهى يًٍ هٍٞ ج٤ُٗم جُٗٔحن٢ ك٢ 

  ؾٞجَ هٟحء جُكحؾس ضكطٜح ٝئٕ ُْ ضٌٖ ٓػٍٔز ك٢ جُكحٍ ٝجْطىٍ ذوٍٞ جُٗحػٍ: 

١ ُِّ َّٔ٘ص ذَ ٠َِٞذح ٖٓ جُِؼورحٕ نحتطس        ًأ٢ٗ ئي ػَىٝج ٞ
ٖ8

 

ّٝ ًحُؼوحخ ٖٓ ٍْػط٢ أ٠ِد ج٤ُٛى  ،ذٔؼ٠٘: ُٔح قِٔٞج ػ٤ِ٘ح ًأ٢ٗ أُرٓص ْالقح ٝأٗح ٓ٘و

 

 : أ٣ٟح ٚٝهُٞ 

٤ِرحضٍٟ ُؼظحّ ٓح َؾٔؼص ٚ          ؾ٣ٍٔس ٗحٛٝ ك٢ ٌأِ ٤ِٗن
ٖ9
 

رَسَؾ٣ٍٔس ٗحٛ ِْ ل ٝ، أ١ ًح ٍْ ٍٔجل ٖٓ ٖٔح٣ٌم جُؿركَ ِّٗ َوى، ٝٛٞ جُ٘حٛٝ، ٝج٤ُِّ٘ن: جُ َٞ ٤ِد: جُ َّٛ  .َ. ٝجُ

كوٟحء جُكحؾس ػ٠ِ ٌأ٣ٚ ضكص جُٗؿٍز جُٔػٍٔز ال ٣ؿَٞ  ؛ًٝٛج ٣ىٍ ػ٠ِ جالْطورحٍ ،ٍ ذؼىطِ كوحٍ: ؾ٣ٍٔس ٗحٛٝ ٝٛٞ ُْ ٣َ 

.ك٢ جُكحٍ ٝجالْطورحٍ
ٗٓ
 

                                                             
 . 489م(، ص1987، 1، ) بريوت، دار الكتب العلمية، طديوان الفرزدقمهام بن غالب الفرزدق، 34
 .27سورة الروم، اآلية 35
 .347، ص3ج.انظر: يعقوب، ادلعجم ادلفصل يف شواىد العربية،  البيت بال نسبة يف األزىية وخزانة األدب ومهع اذلوامع36
 -71، ص5جم، 1995، 1، )مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة، طالضياءلعوتيب الصحاري، اسلمة بن مسلم  نظر:ا37
 .76ص
الشنقيطي، )القاىرة:  زلمد زلمود :، ترتيب وتعليقالشعراء الهذليونالبيت أليب خراش خويلد بن مرة اذلذيل. شعراء ىذيل، 38

 .133، ص2جم(، 1965الدار القومية للطباعة والنشر، 
 .133، ص2ج، المرجع نفسوالبيت أليب خراش خويلد بن مرة اذلذيل. شعراء ىذيل، 39
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 : انًغتٕٖ انُذٕ٘ثانثا

ذٌٍٟٝز ٖٝٓ جُؼِٔحء جُلوٜحء ج٣ًُٖ جٛطٔٞج ذحُِـس جُؼٍذ٤س ْٔحقس ج٤ُٗم أقٔى ذٖ قٔى جُه٢ِ٤ِ، ٝهى ٗحوٟ ْٔحقطٚ  

ض٘ر٤ٜحضٚ جُٔٓطٍٔز  كٟال ػٖ ،جٍُؾٞع ئ٠ُ ُـس جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ًٝالّ جُؼٍخ، ًٔح ٗٓٔؼٚ ٣ٌٌٍ ك٢ وٌْٝٚ وجتٔح ًٛج جألٍٓ

جُِـس كأ٠ِن  ػ٠ِػ٠ِ جألنطحء جُط٢ ض٤ٗغ ذ٤ٖ أْٝح٠ جُٔؿطٔغ ال٤ْٔح جُٔػول٤ٖ ْٜٓ٘، ًْٝ ٣إُْ ْٔحقطٚ ضٍجًْ ًٛٙ جألنطحء 

،جٌى ُـس جُوٍإٓ ج٤ْٚ٣ٌٍُكس ئًٗجٌ ٍٝٚنس جْط٘لحٌ ُطى
ٗٔ

كوى ضكىظ ك٢ ًٛج جٌُطحخ ػٖ جألنطحء جُ٘حٖثس ػٖ ػىّ ٞر١ 

ٖٝٓ أٓػِس ٓح يًٍٙ ْٔحقطٚ ك٢ ًٛج جٌُطحخ: جُهطأ  ،أَٝجٕ جألكؼحٍ ٝٓٛحوٌٛح ٝأَٝجٕ جُؿٔٞع ٝػىّ جُطُجّ هٞجػى جُِـس

٤ي ٝؾ٤ٍجٗي" ٝجُٛك٤ف "جُٓالّ "جُٓالّ ػِ وٕٝ ئػحوز ُكٍف جُؿٍ ك٤وحٍ:ُؼطق ػ٠ِ ج٤ٍُٟٔ جُٔطَٛ جُٔؿٌٍٝ ك٢ ج

،""٣ح أ٣ٜح جُ٘ر٢ قٓري هللا ٖٝٓ جضرؼي ٖٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػ٤ِي ٝػ٠ِ ؾ٤ٍجٗي" ٝٓ٘ٚ هُٞٚ ضؼح٠ُ:
ٕٗ
كٜ٘ح ٣ٌٕٞ جالْْ جٍُٔٞٚٞ  

ٝجْطىٍ ْٔحقطٚ ٖٓ ًالّ جُؼٍخ  ،ٓؼطٞكح ػ٠ِ ج٤ٍُٟٔ جُٔطَٛ ك٢ قٓري ٝٛٞ ٖٓ ذحخ ػطق جُٔؿٌٍٝ ػ٠ِ جُٔؿٌٍٝ

 خ: ك٢ هٍٞ ػٍٔٝ ذٖ ٓؼى١ ًٍ

ِّ ٖٓ ػؿد كح٤ُّٞ هٍذص ضٜؿٞٗح ٝضٗطٔ٘ح    كحيٛد كٔح ذي ٝجأل٣ح
ٖٗ
 

،"هَ هطحٍ ك٤ٚ ًر٤ٍ ٝٚى ػٖ ْر٤َ هللا ًٝلٍ ذٚ ٝجُٔٓؿى جُكٍجّ" ٝٓػِٚ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ:
ٗٗ
كحُٔٓؿى ٓؼطٞف ػ٠ِ ج٤ٍُٟٔ  

ططٍو ْٔحقطٚ ك٢ ًٛٙ ٝهى جْ ،انثذش انًذٛظٝػ٠ِ ًٛج جٌُٞك٤ٕٞ ٣ّٝٞٗ ٝجألنلٕ ٝأذٞ ػ٢ِ جُِٗٞذ٤ٖ ٝأذٞ ق٤حٕ ك٢  ،ذٚ

،ُِْٔ ؾٞجٗرٜح ٤ٌُٕٞ يُي نىٓس ٌُطحخ هللا جُؼ٣ُُ ُِٝٓحٕ جُؼٍذ٢ جُٔر٤ٖجُٔٓأُس قط٠ 
ٗ٘
ًٝٛٙ ٢ٛ ْٔطٚ جُـحُرس ك٢ ٓإُلحضٚ  

.ٖٓ ق٤ع جالْطٜٗحو ٝجالْطىالٍ
ٗٙ
 

                                                                                                                                                                                           
، 1ج، نثار الجوىر في علم الشرع األزىر. انظر: البهالين، 16ص -15، ص1ج، كتاب اإليضاحانظر: الشماخي، 40
 .246ص
م(، 2017، 1، )مسقط: الكلمة الطيبة، طصيحة إنذار وصرخة استنفار يا أمة القرآنانظر: أمحد بن محد اخلليلي، 41
 .10ص -9ص
 .64سورة األنفال، اآلية 42
 .217سورة البقرة، اآلية 43
رلمع مطاع الطرابيشي، )دمشق: مطبوعات  :، مجعوشعر عمرو بن معدي كرب الزبيديعمرو بن معدي كرب الزبيدي، 44

 .197م(، ص1985، 2اللغة العربية، ط
 .161ص -151ص ،صيحة إنذار وصرخة استنفار يا أمة القرآنانظر: اخلليلي، 45
م(، 2016، 1، )د.ن، طسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وجهوده الفكريةانظر: سيد أزىر حسني الندوي، 46
 .171ص -167ص
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،ٖ ٚحّ ٌٟٓحٕ غْ أضرؼٚ ذٓطس أ٣حّ ٖٓ ٖٞجٍ كٌأٗٔح ٚحّ جُىٍٛ ًِٚ""ٓ: ًًُٝي ك٢ جُكى٣ع
ٗ7
  َٔ ِٜس كحُكٍف غْ ال ٣ل٤ى جُ

َٔ  ،ج٤ُُ٘ٓس ضر٤س ًٝٛج ٛٞ جُـحُدٝئٗٔح ٣ىٍ ػ٠ِ جُ ٍُّ "ُٝوى نِو٘حًْ غْ ٌٚٞٗحًْ غْ هِ٘ح ُِٔالتٌس  ٝجْطٜٗى ذوُٞٚ ضؼح٠ُ : ،ِٜس جُ

،جْؿىٝج ٥وّ"
ٗ8
ٓغ إٔ أٍٓٙ ذحُٓؿٞو ْحذن ػ٠ِ نِوٚ آوّ ذى٤َُ هُٞٚ ضؼح٠ُ:" كايج ٣ْٞطٚ ٝٗلهص ك٤ٚ ٖٓ ٌٝق٢ كوؼٞج ُٚ  

،ْحؾى٣ٖ"
ٗ9
ضر٤س ك٢ ػطق ؾِٔس ػ٠ِ ؾِٔس أنٍٟ (غْ)ٝذؼٝ جُ٘ك٤٣ٖٞ ٣ٍٟ ذإٔ   ٍُّ ،ال ضأض٢ ئال ُِِٜٔس جُ

٘ٓ
ٝجْطىٍ ػ٠ِ  

ٓح أوٌجى ٓح جُؼورس كي ٌهرس أٝ ئ٠ؼحّ ك٢ ٣ّٞ ي١ ٓٓـرس ٣ط٤ٔح يج ٝ "كال جهطكْ جُؼورس جُِٜٔس جٍُضر٤س ك٢ جُؿَٔ ذوُٞٚ ضؼح٠ُ:

؛ٓوٍذس أٝ ٤ٌٓٓ٘ح يج ٓطٍذس غْ ًحٕ ٖٓ ج٣ًُٖ آٓ٘ٞج ٝضٞجٚٞج ذحُٛرٍ ٝضٞجٚٞج ذحٍُٔقٔس"
٘ٔ
ئي جإل٣ٔحٕ الذى إٔ ٣ٌٕٞ ْحذوح  

.حخ""ٝإٔ ًٛج ٍٚج٢٠ ٓٓطو٤ٔح كحضرؼٞٙ .. غْ آض٤٘ح ٠ْٞٓ جٌُط ػ٠ِ ٓح يًٍ ٖٓ هرَ ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ:
ٕ٘
   

ػ٠ِ ئؾٔحع جُلوٜحء ك٢  َثاسِٖٝٓ جُٔٓحتَ جُط٢ يًٍٛح كوٜحء جُٔىٌْس جإلذح٤ٞس ٓح يًٍٙ جُؼالٓس جُرٜال٢ٗ ك٢  

ئ٠ُ كٖٔ هحٍ:  ٠ْٝرد جُهالف قٍف جُٔؼ٘ ،ِق ك٢ ونٍٞ جٍُٔجكن ٓغ ج٤ُى٣ٌُٖٖٝ جُه   ؛ك٤ٍٞس ؿَٓ ج٤ُى٣ٖ ٝجًٌُجػ٤ٖ

ٕ ذإٔ جٗطٜحء جُـح٣س ال ضَٗٔ جٍُٔكو٤ٖ كِْ ٣ٍٝج ٞأٓح جُوحتِ ،ئٕ ئ٠ُ ذٔؼ٠٘ ٓغ أكط٠ ذٞؾٞخ ئونحٍ جٍُٔكو٤ٖ ك٢ ؿَٓ ج٤ُى٣ٖ

،ٝؾٞخ ئونحُٜٔح ك٢ جُـَٓ
ٖ٘
جذٖ ذًٍس ٝجٗطٍٛ  جُؼالٓس ذٔؼ٠٘ إٔ جُكى وجنَ ك٢ ؾّ٘ جُٔكىٝو أٝ ال ًٔح ػرٍّ ػ٘ٚ 

.جنالٕ ٓغ ج٤ُى٣ٖذحُٗٞجٛى ػ٠ِ إٔ جٍُٔكو٤ٖ و
٘ٗ

 

س ٠ٜحٌز جٍُؾ٤ِٖ ٌُٖٝ ٗٛد ًِٔس جضلحم جُؼِٔحء ػ٠ِ ك٤ٍٞ: َثاسِٛح جُؼالٓس جُرٜال٢ٗ ك٢ ٍٖٝٓ جُٔٓحتَ جُط٢ يً

 ،ٝأٌؾٌِْ" ك٢ آ٣س جُٞٞٞء أٝ ؾٍٛح أغٍّ ك٢ جُهالف جُلو٢ٜ ذ٤ٖ جُوحت٤ِٖ ذؼطلٜح ٗٛرح ػ٠ِ آ٣س ؿَٓ جُٞؾٚ ٝج٤ُى٣ٖ"

ج ذحُؼطق ػ٠ِ ٓٓف جٍُأِ ٍّ ج ذك ،ٝجُوحت٤ِٖ ذٔٓكٜح ؾ ٍّ .ٌْ جُؿٞجٌ كو١ ٝئال كحألَٚ جُ٘ٛدٝجُوحت٤ِٖ ذـِٜٓح ؾ
٘٘
 ٝجْطىٍ 

                                                             
، )مسقط، وزارة األوقاف والشؤون مسند اإلمام الربيع بن حبيب الفراىيديالجامع الصحيح الربيع بن حبيب الفراىيدي، 47

 .70م(، ص2011، 1الدينية، ط
 .11سورة األعراف، اآلية 48
 .29سورة احلجر، اآلية 49
 .333صانظر: ادلرجع نفسو، 50
 .17-11سورة البلد، اآلية 51
. )جامع سناو دور النحو العربي في فهم النص محاضرة. انظر: أمحد بن محد اخلليلي، 154-153سورة األنعام، اآلية 52

 م(.13/4/2019ىـ ادلوافق 1440شعبان  7يوم السبت 
 .331، ص1ج، نثار الجوىرانظر: البهالين، 53
، 1جم(، 2007، 1، )مسقط: وزارة الرتاث والثقافة، طكتاب الجامعانظر: أيب زلمد عبداهلل بن زلمد بن بركة البهلوي، 54
كتاب . والشماخي، 43ص -41، ص16ج، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة. والسعدي، 245ص -244ص

 .70ص -69، ص1ج، اإليضاح
 .350ص -349، ص1ج، نفسوالمرجع انظر: البهالين، 55
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كحُؿٍ ٛ٘ح ُِٔؿحٌٝز ٝال ٓؼ٠٘ الٗطوحٍ جُكٌْ، "ؾكٍ ٞدٍّ نٍخ " :ذوٍٞ جُؼٍخ جايؼّجذٖ ذًٍس ك٢  جُؼالٓس
٘ٙ
ٝجْطٜٗى  .

 ِؿٞجٌ ذوٍٞ جُٗحػٍ:ُجُهلٝ  إٔ ػ٠ِ ك٢ جُوحِٓٞ جُؼالٓس جُٓؼى١

ٓطوِىج ٤ْلح ٌٝٓكح        ٌٝأ٣ص َٝؾي ك٢ جُٞؿ٠  
٘7
 

      ٝهٍٞ ج٥نٍ:

ٝػِلطٜح ضر٘ح ٝٓحء ذحٌوج     قط٠ ؿىش ٛٔحُس ػ٤٘حٛح
٘8
 

.كحُهلٝ ػ٘ىٙ ال٣ٞؾد جُٔٓف ٝئٗٔح ٣ٞؾد جُـَٓ ًُٜج جُٓرد
٘9
ػ٠ِ هٍجءز جُهلٝ  اإلٚضاحك٢  ٝجْطىٍ ج٤ُٗم جُٗٔحن٢ 

 جُط٢ ضىٍ ػ٠ِ ػطق ػ٠ِ جُِلع ال جُٔؼ٠٘ ذوٍٞ جُٗحػٍ: 

ٌٞ ٝجُوطٍ َٔ ُؼد جُُٓحٕ ذٜح ٝؿ٤ٍّٛح    ذؼى١ ْٞجك٢ جُ
ٙٓ
 

 كِٞ ػطق ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ ٍُكغ جُوطٍ.

 أٓح ج٣ًُٖ أٝؾرٞج جُٔٓف كطأُٝٞج هٍجءز جُ٘ٛد أٜٗح ػطق ػ٠ِ جُٔٞٞغ ًوٍٞ جُٗحػٍ: 

ْؿف    ُٝٓ٘ح ذحُؿرحٍ ٝال جُكى٣ىجذأئٗ٘ح ذٍٗ  ٓؼح١ّٝ 
ٙٔ
 

،ؾٜس" ٖٓ هُٞٚ ضؼح٠ُ: "كٍٞ ٝؾٜي ٖطٍ جُٔٓؿى جُكٍجّ"ٜال٢ٗ أ٣ٟح جُهالف ك٢ قًف ًِٔس "ٝٓٔح يًٍ جُؼالٓس جُر
ٕٙ
 

.أٓح ٖٓ هىٌ جُٔكًٝف ُْ ٣ٗط٠ٍ جْطورحٍ ػ٤٘ٚ ؛كٖٔ ُْ ٣وىٌ ًٛج جُٔكًٝف أٝؾد جْطورحٍ ػ٤ٖ جُٔٓؿى جُكٍجّ
ٖٙ

 

"كٖٔ ًحٕ ٌْٓ٘  ك٢ ئذوحء أٝ قًف ًِٔس كأكطٍ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ ك٢ آ٣س ج٤ُٛحّ: ػ٘ى يًٍ ج٤ُٛحّ ٜحءًًُٝي يًٍ جنطالف جُلو

،كؼىز ٖٓ أ٣حّ أنٍ" –كأكطٍ  –٣ٍٟٓح أٝ ػ٠ِ ْلٍ 
ٙٗ
 كؼ٠ِ جُٔٓحكٍ ،ك٢ ًٛج جُٔٞٞغ ٕ جُكو٤وس إٔ ال قًفئكٖٔ هحٍ  

                                                             
 .275ص -272، ص1ج، كتاب الجامعانظر: ابن بركة، 56
 .66، ص2ج، المعجم المفصل في شواىد العربيةالبيت بال نسبة يف لسان العرب وادلفصل وادلقتضب. انظر: يعقوب، 57
شرح الشواىد الشعرية في أمات الكتب البيت بال نسبة يف مهع اذلوامع واخلصائص. زلمد بن زلمد حسن ُشرَّاب، انظر:  58

 .312، ص3جم(، 2007، 1، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طالنحوية
 .60ص -56، ص16ج، نفسوالمرجع انظر: السعدي، 59
 م(،1988، 1، شرح علي حسن فاعور، )بريوت، دار الكتب العلمية، طديوان زىير بن أبي سلمىزىري بن أيب سلمى، 60
 .54ص
.  البيت لعقبة أو لعقيبة األسدي يف اإلنصاف وخزانة األدب 81ص -79، ص1ج، كتاب اإليضاحانظر: الشماخي، 61

 .217، ص2ج، المعجم المفصل في شواىد العربيةوسر صناعة اإلعراب ولسان العرب وغريىا. انظر: يعقوب، 
 .144سورة البقرة، اآلية 62
 .111ص -110، ص2ج، نثار الجوىرانظر: البهالين، 63
 .184سورة البقرة، اآلية  64
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ئٕ ٚحّ كوى ٝ ،كؼىز ٖٓ أ٣حّ أنٍ أنًج ذحٍُنٛس أٓح ٖٓ هّىٌ جُٔكًٝف كٖٔ ْحكٍ ٝأكطٍ ؛ػىز ٖٓ أ٣حّ أنٍٝػ٤ِٚ  جإلكطحٌ

.أوٟ جُلٍٜ ج١ًُ ػ٤ِٚ
ٙ٘

 

٣ٞس ك٢ هُٞٚ ػ٤ِٚ جنطالف جُلوٜحء ك٢ جُىالُس جُ٘ك ششدّ نكتاب انُٛمك٢ ٝهى أٞحف هطد جألتٔس جُؼالٓس أ٠ل٤ٕ  

،ُٚ ٓٓؿىج ك٢ جُؿ٘س" "ٖٓ ذ٠٘ ٓٓؿىج ُٝٞ ًٔلكٙ هطحز ذ٠٘ هللا :جُٛالز ٝجُٓالّ
ٙٙ
ٖٓ ج١ًُ ٣٘حٍ ًٛج جُلَٟ كو٤َ  

أٝ قًف جُؿحٌ ٝجُٔؿٌٍٝ ك٢ ٓٓؿى ًٝٛج ٛٞ جُٛك٤ف  ،ذكًف جُٟٔحف ٝٛٞ هىٌ ٓلكٙ هطحز أٝ ًٔٞٞغ ْؿٞو جُؿرٜس

.ُٚ ك٢ جُلَٟ ٓػَ يُي جُوىٌٝ ،ك٢ جُر٘حء ئْٜحّػ٘ى جُوطد ٝه٤َ ٣إنً جُكى٣ع ػ٠ِ ظحٍٛٙ كٌَِ ٝجقى 
ٙ7

 

"٣ر٤ٖ هللا  ْٝرد جُهالف قًف ال جُ٘حك٤س ٝٓ٘ٚ هٍٞ هللا ضؼح٠ُ : ،"ك٢ آ٣س ج٤ُٛحّ "ٝػ٠ِ ج٣ًُٖ ٣ط٤وٞٗٚ جُهالفًًُي أٌٝو 

،ٌُْ إٔ ضِٟٞج"
ٙ8
ذٔؼ٠٘ ئٕ ًحٗٞج  ؛كوىٝج جُكٌح٣س ُكحٍ ٓح٤ٞس ،ذٔؼ٠٘ ال ضِٟٞج ٝه٤َ ال ضكًف ئال ك٢ ؾٞجخ جُوْٓ 

.ْ ّٚٞ ؿ٤ٍ جُوحوٌ ًح٣ٍُٔٝ ٝجٍُٔٞغ٣طٍضد ػ٠ِ ًٛج جُهالف قٌ ٖٓ غَْغْ َجُص جُطحهس ٝ ٚ،٣ط٤وٞٗ
ٙ9
ٝهى جْطٜٗى  

 جُؼالٓس جُؼٞضر٢ ذًًٍ جُٗحٛى جُٗؼ١ٍ ك٢ كى٣س ٠ؼحّ ج٤ٌُٖٓٔ ٖٓ هٍٞ ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ: 

ُُٗطْ ٍُٓ٘ جأل٤ٞحف ٓ٘ح    كؼؿِ٘ح جُوٍٟ إٔ ضٗطٔٞٗح
7ٓ
 

ذٔؼ٠٘ إٔ ال ضٗطٔٞٗح
7ٔ
. 

 

 : انًغتٕٖ انًؼجًٙساتؼا

أْٛ أػالّ جُٔىٌْس جُلو٤ٜس جإلذح٤ٞس ج١ًُ ًحٕ ُٚ وٌٝ  إٔ ٣وق ػ٠ِ جُكى٣ع ذىج٣سٝك٢ ًٛج جُٔٓطٟٞ ٣ؿىٌ ذحُرحقع  

،ًر٤ٍ ك٢ ئؿ٘حء ًٛج جُٔٓطٟٞ ذٌطحذٚ جإلذحٗس ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ أٌذؼس ٓؿِىجش
7ٕ
 .انضٛاءٖٝٓ ٓإُلحضٚ أ٣ٟح ًطحذٚ جُلو٢ٜ  

ٝجْططحع إٔ ٣ٞظق  ،جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس ػٚ ػٖقى٣ ْٓٞٞػ٤ح ك٢ ٣ؼطرٍ ٌطحخ ٣ِكع إٔ جُؼالٓس جُؼٞضر٢ًٛج جُ ٝجُٔطِغ ػ٠ِ

 ؛ًٛٙ جُٔٓط٣ٞحش ك٢ جْط٘رح٠ جألقٌحّ جُلو٤ٜس

                                                             
 .178، ص5ج، المرجع نفسوانظر: البهالين، 65
، 2، )دمشق: ادلكتب اإلسالمي، طشرح السنةأبو زلمد احلسني بن مسعود بن زلمد بن الفراء البغوي الشافعي،  66

 .206، ص1جم(، 1983
 .234، ص5ج، شرح كتاب النيل وشفاء العليلأطفيش، انظر:  67
 .176سورة النساء، اآلية 68
 .389، ص3ج، المرجع نفسوانظر: أطفيش،  69
 .73صم(، 1991، 1إميل بديع يعقوب، )بريوت، دار الكتاب العريب، ط :عمرو بن كلثوم، ديوان عمرو بن كلثوم، حتقيق70
 .338، ص6ج، الضياءالعوتيب،  71
عبد الكرمي خليفة ونصرت عبد الرمحن وصالح  :، حتقيقاإلبانة في اللغة العربيةَسَلمة بن ُمْسِلم الَعْوتيب الُصحاري، انظر: 72

 م(. 1999، 1ة الرتاث القومي والثقافة، طجرار وزلمد حسن عواد وجاسر أبو صفية، )مسقط: وزار 
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كوى ُٓؼ جُٔؼٍكس جُلو٤ٜس ذحُٔؼٍكس جُلو٤ٜس قط٠ ئٕ جُوحٌب ال ٣ٌحو ٣ٍٔ ػ٠ِ ًِٔس ئال ٣ٝؿى جُؼالٓس جُؼٞضر٢ ٣ٓطو٢ٛ  

،ٓؼح٤ٜٗح ٣ٝلٍٓ جُـ٣ٍد ٜٓ٘ح
7ٖ
ضطلحػَ ٓغ جُلوٚ ٓغ ػىّ جُهٍٝؼ ػٖ جُـٍٜ كوى ؾؼَ جُلوٚ ٣طلحػَ ٓغ جُِـس ٝجُِـس  

ػ٘ىٓح  ُطلحش ئ٠ُ جُكٌْ جٍُٗػ٢، كٔػالجٝٛٞ جْط٘رح٠ جُكٌْ جٍُٗػ٢ ك٢ ذؼٝ جألق٤حٕ أٝ ضل٤ٍٓ جألُلحظ ٖٓ ؿ٤ٍ  ،جأل٢ِٚ

ذأٗٚ كؼَ ٓؼطَ ٌّٝو جُلؼَ  :غْ ضطٍم ئ٠ُ أِٚٚ جُػالغ٢ ػحي ٝهحٍ ،كؼَ ٟٓحٌع حذأٜٗ (أػٞي)يًٍ جالْطؼحيز أػٍخ ًِٔس 

غْ  ،ػوِٞج جُٟٔس ػ٠ِ جُٞجٝ ك٘وِص ئ٠ُ جُـ٤ٖطئْٜٗ جْ :ئ٠ُ أِٚٚ جُٞج١ٝ ٝٛٞ ئػالٍ جُوِد غْ جٗطوَ ئ٠ُ ئػالٍ جُ٘وَ كوحٍ

غْ ضكىظ ػٖ َٓحٕ جُلؼَ ذأٗٚ ٣ِٛف  ،جٗطوَ ُِكى٣ع ػٖ ئْ٘حو جُلؼَ جُٟٔحٌع ئ٠ُ ٤ٍٔٞ جُٔطٌِْ ٤ٍٔٞٝ جُـحتد ٝجُـحترس

 ،ٝجْْ ٓلؼُٞٚ ٓؼٞي ذٚ ،غْ أض٠ ذٔٛىٌٙ ٝٛٞ ػٞيج ٝٓؼحيج ٝػ٤حيج ٝػٞيز ٝػ٤حيج ٝجْْ كحػِٚ ػحتً ،ْطورحٍُِكحٍ ٝجال

ٗؼٞي ذحهلل ٖٓ " :ٝأض٠ ذٚ ُالغ٤ٖ٘ ُِٝؿٔغ جًًٍُٔ ٝجُٔإٗع، هحٍ جُلٍجء جُؼٍخ ضوٍٞ ،ػٞي١ ُِٔإٗعٝٝجألٍٓ ٓ٘ٚ ػً ًًٍُِٔ 

هٍأ جُكٖٓ "أػٞي  :ٌٓحت٢ هحٍغْ جٗطوَ ئ٠ُ جُوٍجءجش كؼٖ جُ ، ٝػحتًج ذٚأ١ أػٞي ذحهلل ٝٓؼحي هللا ٝٓؼحيز هللا ؛"٠ٝأز ج٤ًَُُ

،"ػحتًج ذي" "ذي
7ٗ
ُْٝ ٣ٌطِق ذًٜج ذَ يًٍ هٍٞ جُلٍجء ٝجُه٤َِ ٓغ جالْطىالٍ ذحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُكى٣ع ج٣ٍُٗق ٝأٖؼحٌ  

ػِْ جُوٍجءجش ٝجالٖطوحهحش ٝذحإلػٍجخ ٝجإلػالٍ ٝجإلْ٘حو ئ٠ُ جُٟٔحتٍ ػ٠ِ ػِْ جُؼالٓس جُؼٞضر٢  ، ٝٓؼ٠٘ ًٛج إٔجُؼٍخ

٣ٝ٘وَ ػٖ أذ٢ ػٍٔٝ ذٖ جُؼالء ٝجُه٤َِ ٝجألٚٔؼ٢ ٝجذٖ و٣ٌى  ،جْطٜٗحوٙ ذحُوٍإٓ ٝجُكى٣ع ٝجُٗؼٍ كٟال ػٖ ،جُِـ٣ٞس

،ًٛج ٣ىٍ ػ٠ِ ْؼس ج٠الػٚٝٝجذٖ كحٌِ ٝؿ٤ٍْٛ 
7٘
د كطف ٕٗٞ جُؿٍ ْٝر (٤ٖطحٕ)غْ ٗؿىٙ ٣٘طوَ ئ٠ُ ٍٖـ ٓؼ٠٘ ًِٔس  

ذٓرد  (ٖٓ)ٖٓ ق٤ع ْرد كطف جُٕ٘ٞ ك٢ جُكٍف  (ػٖ)ٝ (ٖٓ)ٕ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُكٍف ٌٝهح "،ٖٓ ج٤ُٗطحٕ" :ك٢ هُٞٚ

.ًٝٛج ٓح كؼِٚ أ٣ٟح ك٢ ضل٤َٛ جُطك٤حش ٝأُلحظٜح ،ذٓرد جٗلطحـ جُؼ٤ٖ (ػٖ)ًٍٝٓ ٕٗٞ جُكٍف  ،جٌٗٓحٌ ج٤ُْٔ
7ٙ
  

ُؼِّٞ جُؼٍذ٤س ٓغ ضركٍٙ ك٢ جُلوٚ ُٝٓؼ ٓؼٍكطٚ جُِـ٣ٞس ذحُٔؼٍكس جُلو٤ٜس ك٢ جالْطىالٍ ػ٠ِ  ٖٝٓ أٓػِس ؾٔغ جُؼٞضر٢

 :ك٤وحٍ ،أ١ جُٔوحذِس ٝجُٔكحيجز ؛م خ ٍ( جُورِس ٝجُط٢ أنًش ٖٓ جُورحُسجُكٌْ جٍُٗػ٢ أٗٚ أٌٝو ك٢ ٓحوز )جُٔؼ٠٘ جُلو٢ٜ أٝ 

،(الـ ٤َْٜ ًأٗٚ هرَئي )ٍٞ جُٗحػٍ: ْطٜٗى ذوجٝ ،هرحُس ٍُٓ٘ كالٕ أ١ ذكًجتٚ
77
غْ  ،ٝجْطورحٍ جُورِس أ١ جُٞهٞف ذكًجتٜح 

،ك٤ُِٞ٘٘ي هرِس ضٍٞحٛح"طىٍ ػ٠ِ يُي ذحٌُطحخ جُؼ٣ُُ "ْج
78
  ؛ٝه٤َ ٤ْٔص هرِس ،كٓٔحٛح هرِس 

                                                             
، ندوة أقامها ادلنتدى األديب احتفاء بذكرى ادلرحوم قراءات في فكر العوتبي الصحاريانظر: عبداحلفيظ زلمد حسن، 73

م(، 1998، 1طبا ولغة. )مسقط: ادلنتدى األديب،م، كتاب الضياء منهجا وأسلو 10/12/1995-9العوتيب الصحاري 
 .135ص
 .223، ص4ج، معجم القراءات القرآنية. انظر: مكرم وعمر، 97سورة ادلؤمنون، اآلية 74
، ندوة أقامها ادلنتدى األديب احتفاء بذكرى العوتيب قراءات في فكر العوتبي الصحاريانظر: أمحد بن محد اخلليلي، 75

، 1)مسقط: ادلنتدى األديب، ط، العوتبي بين الفقو واألصول واألدبم. ورقة بعنوان: 10/12/1995-9الصحاري 
 .67م(، ص1998

 .215ص -214، ص5، ج164ص -160، ص5ج، الضياء، العوتيب76
 مل جيد الباحث نسبة ىذا البيت إىل قائلو.77
 .144سورة البقرة، اآلية 78
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ك٢  ّ ؾِْٞح ٝٓ٘ٚرٞال ٓػَ ؾِّ ٣ؿِِ رِس ٝه  َ هِ َ ٣ورِ ألٕ هللا ٣طورَ ػَٔ ًَ ٖٓ ضّٞؾٚ ُٜح كٌأٜٗح كِْؼِس ٓأنٞيز ٖٓ جُلؼَ هرَ 

ٍّ ٝؾٜي ٖطٍ جُٔٓؿى جُكٍجّ ؛"ًالّ جُؼٍخ "كٞ
79
ٝجُوٛى ٝجُ٘كٞ ذٔؼ٠٘ ٝجقى  ،ٝجُٗطٍ: جُطؿحٙ ٝجُٞؾحٙ ُـطحٕ ،أ١ ؾٜطٚ 

 هحٍ جُٗحػٍ:  ػ٠ِ يُي، ًًُٝي جُؿٜس ٝجُٗطٍ ذٔؼ٠٘ ٝجقى ٓغ جْطىالُٚ ذٌالّ جُؼٍخ ،ٝجقى ٝئٕ جنطِق جُِلع

ٝٓح ضـ٢٘ جٍُْحُس ٖطٍ ػٍٔٝ     ٓرِؾ ػٍٔج ٌْٞال   ٖٓ أال 
8ٓ
 

 ٝهحٍ ْحػى ذٖ ؾ٣ٞٚ: 

ٚىٌٝ جُه٤َ ٖطٍ ذ٢٘ ض٤ْٔ     أهٍٞ ألّ َٗرحع أه٢ٔ٤   
8ٔ
 

   ٝهحٍ ُو١٤ جإل٣حو١ : 

هطؼح ًٍْٛٞ ُٚ ظِْ ضـٗح      ٝهى أظٌِْ ٖٓ ٖطٍ غـًٍْ 
8ٕ
 

.غْ ٣ٓططٍو ك٢ ٍٖـ أُلحظ جُٗٞجٛى جُٗؼ٣ٍس
8ٖ
 

ك٢ هٍٞ  ،ذٓرد جنطالكْٜ ك٢ جُىالُس جُٔؼؿ٤ٔس ٌُِٔس جألػ٘حم ك٢ جألؾٍ ج١ًُ ٣٘حُٚ جُٔإيٕ ٝٓٔح يًٍٙ أ٣ٟح جنطالكْٜ

،"جُٔإيٕٗٞ أ٠ٍٞ أػ٘حهح ٣ّٞ جُو٤حٓس" جٍٍُْٞ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ:
8ٗ
جألػ٘حم ٛ٘ح  :ٝه٤َ ،جُهطحخ ػ٠ِ ظحٍٛٙ :كو٤َ 

"كظِص أػ٘حهْٜ ُٜح نحٞؼ٤ٖ" هحٍ ضؼح٠ُ: ،ذٔؼ٠٘ جُؿٔحػحش
8٘
 ٝٓ٘ٚ هٍٞ جُٗحػٍ: ،ٛٞ ٍٞخ ٖٓ ج٤ٍُٓ :ٝه٤َ 

٣ح ٗحم ١ٍ٤ْ ػ٘وح ك٤ٓكح    ئ٠ُ ٤ِْٔحٕ ك٘ٓط٣ٍكح
8ٙ
 

.٢ٛ جألكٞجٙ :ْٛ ًرٍجء جُوّٞ ٌٝؤْحؤْٛ ٝٓ٘ٚ ضؼحٗن جُوّٞ ئيج جُطوٞج ذؼى ٠ٍٞ كٍجم ٝه٤َ :ٝهحٍ جٌُٓحت٢
87
 

ٖٓ جُلوٜحء جُرح٣ٌَٖ ك٢ جْطؼٔحٍ جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس ال٤ْٔح جُٔؼؿ٢ٔ ك٢ جْط٘رح٠  ٣ؼطرٍ جُؼالٓس جذٖ ذًٍس جُر١ِٜٞٝ 

 ٝيُي ك٢ جُوٍٕ جٍُجذغ جُٜؿ١ٍ، ،ٖٓ أُق ك٢ أٍٚٞ جُلوٚ ك٢ ػ ٔحٕ ٝٛٞ أٍٝ جُكٌْ جٍُٗػ٢،

                                                             
 .144سورة البقرة، اآلية 79
وجد الباحث نسبة صدر البيت لألسعر اجلعفي يف لسان العرب وهتذيب اللغة وتاج العروس ومل جيد نسبة عجزه. انظر: 80

 .367، ص8ج، المعجم المفصل في شواىد العربيةيعقوب، 
أمات شرح الشواىد الشعرية في البيت أليب جندب اذلذيل، أو أليب ذؤيب اذلذيل أو أليب زنباع اجلذامي. انظر: شراب، 81

 .163، ص3ج، الكتب النحوية
م(، 1998، 1زلمد التوجني، )بريوت: دار صادر، ط :، شرح وحتقيقديوان لقيط بن يعمر اإلياديلقيط بن يعمر اإليادي، 82
 . 81ص
 .6ص -5، ص5ج، الضياءالعوتيب، انظر: 83
، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، عمدة القاري شرح صحيح البخاريزلمود بن أمحد بن موسى الغيتايب العيين، 84

 .113، ص5جد.ت(، 
 .4سورة األنبياء، اآلية 85
زلمد أديب مجران، )دمشق: مطبوعات رلمع اللغة العربية،  :، شرح وحتقيقديوان أبي النجم العجليالفضل بن قدامة، 86

 .123م(، ص2006د.ط، 
 .58ص -57، ص5ج، المرجع نفسو انظر:87
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 ،حٓؼٚذٔوىٓس ٣ٞ٠ِس ك٢ أٍٚٞ جُلوٚ جْطـٍهص ٓح ٣وٍخ ٖٓ ٓحتط٤ٖ ٝأٌذؼ٤ٖ ٚلكس ٖٓ ؾ انجايغ ٖٝٓ نالُٚ ّٚىٌ ًطحذٚ 

،غْ ٌذ١ جُلٍٝع ذحألٍٚٞ
88

ٝٝظق جُِـس ٝٓىُٞالضٜح ك٢ جالْطىالٍ ػ٠ِ جُٔؼح٢ٗ جٍُٗػ٤س ذٔؼ٠٘ ذ٘حء جُكٌْ جٍُٗػ٢ ػ٠ِ 

؛جُِلع جُِـ١ٞ
89
ٍٖـ ٓؼ٠٘  ٖٝٓ أٓػِس يُي: ،جُٔؼ٠٘ جُٔؼؿ٢ٔ ٝجُٔؼ٠٘ ج٤ُٓحه٢ ذ٤حٕٝيُي ٖٓ نالٍ ٞر١ جٌُِٔحش ٝ 

،"كأضٞج ػ٠ِ هّٞ ٣ؼٌلٕٞ ػ٠ِ أٚ٘حّ ُْٜ" ٝٛٞ ُُّٝ ج٢ُٗء ك٢ ًالّ جُؼٍخ ٝجْطىٍ ذوُٞٚ ضؼح٠ُ: ،جالػطٌحف
9ٓ
ٝهُٞٚ  

،"ٓح ًٛٙ جُطٔحغ٤َ جُط٢ أٗطْ ُٜح ػحًلٕٞ" ضؼح٠ُ:
9ٔ
ًٔح جْطىٍ ذحُٔؼ٠٘ جُٔؼؿ٢ٔ ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ جٍُٗػ٢ ٝٛٞ إٔ جالػطٌحف  

٣ؼ٢٘ جإلهحٓس ٝجُٔٞجظرس
9ٕ
. 

 ذٔؼ٠٘ جالٗك٘حء ٝٓ٘ٚ هٍٞ ُر٤ى:: جًٍُٞع أ٣ٟح ٖٝٓ أٓػِس يُي

 أ٤ُّ ٌٝجت٢ ئٕ ضٍجنص ٤٘ٓط٢        ُُّٝ جُؼٛح ضك٠٘ ػ٤ِٚ جألٚحذغ

أنرٍّ أنرحٌ جُوٍٕٝ جُط٢ ٟٓص      أِوّخ ًأ٢ٗ ًِٔح هٔص ٌجًغ
9ٖ
 

،هى جقطؽ جذٖ ذًٍس ذٗٞجٛى جُؼٍذ٤س ٤ُإ٣ى ٓح يٛد ذٚ ٖٓ آٌجء ٝضل٤ٍٓجش ُرؼٝ جُٔؼح٢ٗ جُٞجٌوز ػ٘ىٙٝ
9ٗ
كوى جْطىٍ  

٢ّٔ أو٣ٔح كأؾحَ جالٗطلحع ذٚ ؛ذحُٗؼٍ ػ٠ِ ؾٞجَ جْطؼٔحٍ جإلٛحخ ذؼى جُىذؾ  ػ٠ِ يُي ٝجْطىٍ ،ألٗٚ َجٍ ػ٘ٚ جْْ جإلٛحخ ْٝ

 :ذوٍٞ جُٗحػٍ

د    كٍٛش ضهطٍ ك٢ ٗؼَ ٖٓ جأل وّهى ًحٕ ٗؼِي هرَ ج٤ُّٞ ٖٓ أٛ
9٘
 

ٗؼال ٖٓ أ وّ ٝػ٘ىٓح جْطـ٠٘ ٝضـ٤ٍ قحُٚ ُرّ ،كوى ًحٕ ٣ِرّ ٗؼال ٖٓ ئٛحخ ػ٘ىٓح ًحٕ كو٤ٍج
9ٙ
. 

ٖٝٓ جُؼِٔحء ج٣ًُٖ أْٜٔٞج ك٢ جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس ك٢ ٓإُلحضْٜ جُلو٤ٜس ال٤ْٔح ك٢ جُٔٓطٟٞ جُٔؼؿ٢ٔ ج٤ُٗم ؾ٤َّٔ ذٖ  

  ،ن٤ّٔ جُٓؼى١

                                                             
، ندوة اليت أقيمت احتفاء بذكرى الشيخ ابن بركة البهلوي يف قراءات في فكر ابن بركة البهلويالسيايب، أمحد بن سعود  88

م(، 2001، 1، )مسقط: ادلنتدى األديب، طاإلمام ابن بركة حياتو وفكره ومدرستو ، الورقة بعنوان:م11-12/5/1998
 .15ص
 .17، المرجع نفسوانظر: 89
 .138سورة األعراف، اآلية 90
 .152سورة األنبياء، اآلية 91
 .37، ص2ج، كتاب الجامعانظر: ابن بركة ،92
شرح ديوان لبيد بن ربيعة . البيت للبيد بن ربيعة العامري، 532ص -531، ص1ج، كتاب الجامعابن بركة،انظر: 93

 .171ص -170م(، ص1962، حتقيق إحسان عباس، ) الكويت: وزارة اإلرشاد واألنباء، د.ط، العامري
 اإلمام ابن بركة السليمي ودوره الفقهي في المدرسة اإلباضية من خالل كتابو الجامعانظر: زاىر بن مخيس ادلسعودي، 94

 .16صم(، 2000، 1دراسة مقارنة، )مسقط: وزارة األوقاف والشؤؤن الدينية، ط
 مل جيد الباحث نسبة البيت إىل قائلو.95
 .379ص -378، ص1ج، كتاب الجامعانظر: ابن بركة ،96
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ك٢ ٝجقى ٝضٓؼ٤ٖ  ٚؼح انذأ٘ طشلٓا انٕعٛؼحلايٕط انششًطحخ ٝج١ًُ ٣ظٍٜ ك٢ أًرٍ ْٓٞٞػس كو٤ٜس ئذح٤ٞس ٝٛٞ 

،ٝأوخ ُٝـس ٝض٣ٍٗغ ٝقٞجٌ ٝؾىٍكوٚ ض٘ٞع ذ٤ٖ  ،ٓؿِىج
97
ٝضرٍَ أ٤ٔٛطٚ ك٢ جقطٞجتٚ ػ٠ِ ضٍجظ ٞهْ ٖٓ جُٔٛ٘لحش  

 .جُؼ٤ِٔس جُؼٔح٤ٗس ك٢ جُؼِّٞ جٍُٗػ٤س ٝجُِـ٣ٞس

ف جُؼِٔحء ك٢ الجنط: ُٜٝح أغٍ ك٢ جْط٘رح٠ جُكٌْ جٍُٗػ٢ لايٕعّجُٔؼؿ٤ٔس جُط٢ يًٍٛح جُؼالٓس جُٓؼى١ ك٢  ٖٝٓ جُٔٓحتَ 

ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ: "كط٤ٔٔٞج ٚؼ٤ىج ٤٠رح" ي ذٓرد والُس جُٛؼ٤ىُٝي ،جُٛؼ٤ى ج١ًُ ٣ط٤ْٔ ٓ٘ٚ
98
إٔ جُؼٍخ  ئ٠ُ كًٛد هّٞ 

ٝذؼْٟٜ  ،ٝذؼْٟٜ ٣ُِّ إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ؿرحٌ ،ُٝٞ ًحٕ ػ٠ِ جُكؿٍ :ٝهحٍ هّٞ ،ضلٜٔٚ أٗٚ جُطٍجخ جُٛحػى ػ٠ِ جألٌٜ

َ ّٞ .جٍَُٓ جْطؼٔحٍ ٣ؿ
99

 

ٞٞء جْْ جُٔحء ج١ًُ ٣طٞٞأ ذٚ، ٝٓػِٚ  َٞ ٞ ٞٞء جْْ جُلؼَ ٝجُ ًٔح ضكىظ جُؼالٓس جُٓؼى١ ػٖ ٓؼ٠٘ جُٞٞٞء ُـس، كحُ

هٞو ٝجُٜ ر٠ٞ ٝجَُٜر٠ٞ، ٣ٝؿَٞ إٔ ٣ٌٕٞ جُلطف ُِٔٛىٌ غْ جٗطوَ ئ٠ُ ضل٤ٍٓ ٓؼ٠٘ ُلع  َٞ هٞو ٝجُ  ٞ َّٓكٌٞ ٝجُ ُّٓكٌٞ ٝجُ جُ

ٞ ٞٞء ج١ًُ ٛٞ ٖٓ جُٞٞحءز ٝٛٞ جُكٖٓ، ٝٓ٘ٚ  هٍٞ جُٗحػٍ: جُ

ٓٓح٤ٓف جُلؼحٍ يٝٝ أٗحز     ٍٓجؾ٤ف ٝأٝؾْٜٜ ٝٞحء
ٔٓٓ
  

ٝٓٔح يًٍٙ جُؼالٓس جُٓؼى١ ك٢ جُٔٓطٟٞ جُٔؼؿ٢ٔ ٝأغٍٙ جُلو٢ٜ جُكى٣ع ػٖ جُكٌْ ذ٘ؿحْس ٠ٌٞذس ج٤ًٍُٖٗٔ ذ٘حء ػ٠ِ 

،نالكْٜ ك٢ والُس ُلع ٗؿّ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ: "ئٗٔح جًٍُٕٔٗٞ ٗؿّ"
ٔٓٔ
كو٤َ ٓؼ٘حٙ ُلع ٖطْ ًٔح ْٔحْٛ هللا ضؼح٠ُ هٍوز  

.ٝن٘ح٣ٍَ، ٝه٤َ ٗؿحْس ٓؼ٣ٞ٘س ال ضٍٟ ذٔح الٓٓٞٙ
ٕٔٓ
  

ٝهى أٞحف جُؼالٓس جُٓؼى١ ذحذح ُطل٤ٍٓ أُلحظ جأليجٕ ٝجإلهحٓس ٝجُطٞؾ٤ٚ ٝضٌر٤ٍز جإلقٍجّ ٝجُلحضكس ٝجُطك٤حش ٓىػٞٓس 

 س ٝجُٗؼ٣ٍس ُٝـحش جُؼٍخ،ذحُٗٞجٛى جُوٍآ٤ٗ

 

 

                                                             
ىـ ادلوافق 1440صفر  25ادلنعقدة  ندوة الشيخ جمّيل بن خميس السعديانظر: فهد بن علي بن ىاشل السعدي، 97
 .349م(، ص2018، 1م، )مسقط: ذاكرة عمان، ط3/11/2018
 .6سورة ادلائدة، اآلية 98
والسعدي،  .8ص -6، ص2ج، نثار الجوىرالبهالين، . و 340ص -332، ص1ج، كتاب الجامعابن بركة ،انظر: 99

 .330ص -329، ص17ج، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة
ورد البيت بال نسبة يف ادلقصور وادلمدود أليب علي القايل والزاىر يف   .6ص -5، ص16ج، المرجع نفسوانظر: السعدي، 100

(، م1999 ،1ط، اخلاجني مكتبة :القاىرة، )والممدود المقصور ،القايل علي القاسم أبو بن إمساعيلكالم الناس. انظر: 
 ،1ط، الرسالة مؤسسة ،بريوت، )الناس كلمات معاني في الزاىر ،األنباري بكر أبو القاسم بن زلمد. انظر: 451ص

 .39، ص1م(، ج1992
 .28سورة التوبة، اآلية 101
 .198ص -191، ص17ج، المرجع نفسوانظر: السعدي، 102
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وٕٝ أُق، ًٔح ٗحهٕ أَٚ جْْ جُؿالُس ٍ جألُق ٜٝٞٔح ًٍٝٓ ج٤ُٖٓ ٜٝٞٔح ُالْْ أٌذغ ُـحش أٌذغ ذٌٓ  :٣وٍٞ ٖٝٓ يُي 

.جْططٍو ك٢ يًٍ جُٗٞجٛى ػ٠ِ يُي ٖٓ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُٗؼٍ انضٛاء"هللا" ٝجٖطوحهٚ ػ٠ِ إٔ جُؼالٓس جُؼٞضر٢ ك٢ 
ٖٔٓ

 

ٓطحذوس والُس جالْْ ُِلؼَ  َثاسِٓس جُرٜال٢ٗ ك٢ ٖٝٓ جُٔٓحتَ جُِـ٣ٞس جُط٢ ضهطٙ ذحُٔٓطٟٞ جُٔؼؿ٢ٔ ٓح يًٍٙ جُؼال 

َٛ ٛٞ ٖٓ ٍٖع ك٢ جُٓلٍ ك٤ٌٕٞ ٓٓحكٍج ًٓ٘ نٍٝؾٚ ٖٓ ذ٤طٚ ُٝٞ ُْ ٣ؿحَٝ  ،ن ػ٤ِٚ جْْ ٓٓحكٍٖٓ ٣طَِ  :ك٢ ٓػَ

جُلٍْه٤ٖ أّ ٛٞ ٖٓ ؾحَٝ جُلٍْه٤ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طِن ػ٤ِٚ جْْ ٓٓحكٍ ٝذًٜج ال ٣ٛف ُٚ إٔ ٣وٍٛ جُٛالز قط٠ ٣٘ط٢ٜ 

؟.جُلٍْهحٕ
ٔٓٗ
 

كوى ٍٖـ  ؛ك٤ٛكس ٝجٞكس كتاب انُٛم ٔشفاء انؼهٛم:ـك٢ ٍٖقٚ ُ جُِـس جُط٢ جػطٔىٛح ج٤ُٗم جُوطدٝهى ظٍٜش  

ٝهى جْططٍو ك٢  ،ٝجٓطحَش ُـطٚ ذؿُجُس جُِلع ٝوهس جُطؼر٤ٍ ٌٝٚحٗس جُؼرحٌز ؛ٝيًٍ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ جُٔطرح٣٘سٝٝٞف ٝٓػَّ 

،أق٤حٗح جُٔٓحتَ جُِـ٣ٞس جُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ جُوحٌب جُٔطهٛٙ
ٔٓ٘
غْ  ،ٝٓط٘رح أق٤حٗح ،ٓٞؾُج أق٤حٗح كٜٞ ٣رىأ ذٍٗـ جُؼرحٌز 

  كٔػال:  ،غْ ٣ر٤ٖ جُىالُس جُٔؼؿ٤ٔس ُِؼرحٌز ،٣وّىٌ جُٔكًٝف ٓغ ٌّو ج٤ٍُٟٔ ئ٠ُ ٚحقرٚ

ٝ ّٛ يذف أٝ ٗكٍ ًحٕ ٍٖػ٤ح أٝ ؿ٤ٍ ٍٖػ٢ أٝ هطَ أٝ كحٌهطٚ  َ ك٢ ضؼ٣ٍق ج٤ُٔطس ُـس ك٤ًًٍ جُهالف جُِـ١ٞ أٜٗح ٓح٣ل

.جٍُٝـ، ٝيًٍ آٌجء ذؼٝ جُِـس ك٢ يُي ُْٝ ٣ٍضد ػ٤ِٜح قٌٔح ٍٖػ٤ح
ٔٓٙ

 

ك٢ جُ٘كٞ الذٖ ٓحُي ٝ  ٔتغٓٛم انفٕائذالذٖ ج٤ٌُٓص  إصالح انًُطكٝهى أكحو جُؼالٓس جُوطد ٖٓ جُٔٛحوٌ جُِـ٣ٞس ج٥ض٤س: 

يشاح األسٔاح فٙ ُُِٓه١ٍٗ ٝانًذاجاج تانًغائم انُذٕٚح ُِل٤ٍَٝآذحو١ ٝانمايٕط انًذٛظ ُِؿ١ٍٛٞ ٝ انصذاح

.الذٖ ٛٗحّيغُٙ انهثٛة ُِل٢ٓٞ٤ ٝانًصثاح انًُٛش ألقٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ ٓٓؼٞو ٝانصشف 
ٔٓ7
 

ٖٓ أهْٓ ػ٠ِ ػىّ أًَ جُِكْ َٛ ُٚ إٔ ٣أًَ ٖٝٓ جُٔٓحتَ جُط٢ يًٍٛح ك٢ جُٔٓطٟٞ جُٔؼؿ٢ٔ ٌٝضّد ػ٤ِٜح قٌٔح ٍٖػ٤ح: 

٣٥س كحُٓٔي ٓػال ُكْ ذىالُس ج ؛ف ٓر٢٘ ػ٠ِ والُس ًِٔس جُِكْٝجُهال ،جُٗكْ أٝ جٌُرى أٝ جُىؾحؼ أٝ جُٓٔي أٝ جُىٓحؽ؟ نالف

""ضإًِٔٞ ُكٔح ٣ٍ٠ح
ٔٓ8
ٝجُٔطؼحٌف ػ٠ِ جُىؾحؼ أٗٚ ُكْ ًٌٝٛج ك٢ ذو٤س جألُلحظ كحُكٌْ ٓر٢٘ ػ٠ِ ٓوط٠ٟ والُس ًِٔس  

.جُِكْ
ٔٓ9
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؛جُهالف ك٢ والُس جُٔكحهِس جُط٢ ٠ٜٗ ػٜ٘ح جٍٍُْٞ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝيًٍ  ًًُي
ٔٔٓ
: ٢ٛ ًٍجء كوحٍ أذٞ ْؼ٤ى جُهى١ٌ 

ذ٤غ جُػٔحٌ هرَ ذىٝ  :ٝه٤َ ،ٝج٢ُٜ٘ٔ ٛٞ ذ٤ؼٚ هرَ ئوٌجًٚ ،ئيج ضٗؼد جٌُُع هرَ إٔ ٣ـِع ْٞهٚ :ٝهحٍ ج٤ُِع ،جألٌٜ

٢ٛ جُُٔجٌػس  :ٝه٤َ ،جًطٍجء جألٌٜ ذحُكد ٓطِوح ٜٓ٘ح ٖٝٓ ؿ٤ٍٛح :ٝه٤َ ،ذ٤غ ٓح ك٢ ٌؤِٝ جُ٘هَ :ٝه٤َ، ٚالقٜح

.ػ٘ى جُؼالٓس جذٖ ذًٍس ذ٤غ جٌُُع ذحُكدٝ ،ػ٠ِ جُػِع ٝجٍُذغ
ٔٔٔ

 

ٖٝٓ جُلوٜحء ج٣ًُٖ أْٜٔٞج ك٢ نىٓس جُِـس جُؼٍذ٤س ال٤ْٔح ك٢ جُٔٓطٟٞ جُٔؼؿ٢ٔ جُؼالٓس ٓكٔى ذٖ ئذٍج٤ْٛ جٌُ٘ى١ ٚحقد  

جُؼى٣ى ٖٓ هى قٟٞ ٝ ،كوى ذِـص أؾُجؤٙ أٌذؼ٤ٖ ؾُءج ؛ًٝٛج جٌُطحخ ٖٓ أًرٍ جٌُطد جُٔإُلس ك٢ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ،تٛاٌ انششع

،جُط٢ وّػٔص ذٗٞجٛى ٖؼ٣ٍس جُٔٓحتَ جُؼوى٣س ٝجأل٤ُٞٚس ٝجُلو٤ٜس ٝجُِـ٣ٞس
ٕٔٔ
ٝهى ظٍٜ ذ٤ٖ غ٘ح٣ح ًٛج جٌُطحخ ضٔحَؼ ذ٤ٖ  

 .جُِـس ٝجُلوٚ

ٝه٤ٟس والُس جُِلع  جُٔهح٠ِد ٝجُٔهح٠َد ٝجٍُْحُس ه٤ٟس ٖٝٓ جُوٟح٣ح جُِـ٣ٞس جُط٢ ظٍٜش ه٤ٟس جُٔٞهق جُط٢ ٗحهٗص 

غْ ٣ٓطىٍ  ،ٝٛٞ ج٤ُٓى جُٔطحع (جٍُخ)ٖٝٓ أٓػِس جػط٘حتٚ ذًٜج جُٔٓطٟٞ أٗٚ ٣وىّ جُٔؼ٠٘ جُٔؼؿ٢ٔ ك٢ ضل٤ٍٓ ًِٔس  ،ٝجُط٤ًٍد

"جٌؾغ ئ٠ُ ٌذي" ػ٠ِ يُي ذحٌُطحخ جُؼ٣ُُ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ:
ٖٔٔ
  ٌَ أهحّ ًٝٛج ٖأٗٚ ك٢ ضؼ٣ٍق ٌٝحٕ أ١ غرص ٔكالٕ ذحُ خّ ٝ

.أْٔحء هللا جُك٠٘ٓ
ٔٔٗ
  

أٝ  ،ك٢ والُس جالْططحػس ك٢ جُكؽ َٛ ٢ٛ جْططحػس جُلٍو جُٔطؼرَّى يجضٚ وٕٝ جالْطؼحٗس ذـ٤ٍٙ جنطالكْٜيًٍ ك٢ ًٛج جُٔٓطٟٞ 

ػ٠ِ  ٝذحُطح٢ُ ٣طٍضد ػ٤ِٚ ٝؾٞخ جُكؽ ،أٝ جُُجو ٝجٍُجقِس ٝٗلوس جُؼ٤حٍ ،أٝ ٢ٛ جُُجو ٝجٍُجقِس ،ئٕ جْططحع ذاػحٗس ؿ٤ٍٙ

.ٖٓ ػىٓٚ قجٌَُِّٔ 
ٔٔ٘

 

"،"ٖٓ أ١ْٝ ٓح ضطؼٕٔٞ أ٤ٌِْٛ ج١ُْٞ ك٢ ًلحٌز جأل٣ٔحٕ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ:جنطِلٞج ك٢ والُس يًٍ إٔ جُلوٜحء  حًٔ
ٔٔٙ
 :٤َوك 

.ذَ أكَٟ ٠ؼحْٜٓ :ٝه٤َ ،ٛٞ ج١ُْٞ ٣ٝؼٍف ذطؼحّ ػحٓس أَٛ جُرِى :ٝه٤َ ،جأل١ْٝ ٛٞ جألكَٟ
ٔٔ7
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ٝهى جٛطْ  ،ٖٝٓ جُؼِٔحء ج٣ًُٖ أْٜٔٞج ئْٜحٓح ٝجْؼح ك٢ ًٛٙ جُٔٓط٣ٞحش ج٤ُٗم أذٞ ٗرٜحٕ ؾحػى ذٖ ن٤ّٔ جُه٢ٍٚٝ 

ضٍجظ ج٤ُٗم جذ٢ ٗرٜحٕ ُٝألْق ُْ ٣ٍ  ذٓرد إِٔرحقػ٤ٖ ُٗظٍج ُأل٤ٔٛس ًٛٙ جُٗه٤ٛس ٝأل٤ٔٛس جُطؼ٣ٍق ذٜح جُرحقع ذٜح 

،جٌُ٘ٞ ذؼى ك٢ ؾُء ًر٤ٍ ٓ٘ٚ
ٔٔ8
جػط٘حتٚ ذحُِـس ٝئوٌجًٚ ألغٍٛح ك٢ كْٜ جُط٣ٍٗغ، ٝهى ٗوَ ػ٘ٚ ٚحقد  ٖٓ ٍؿْػ٠ِ جُ 

٣ٞس ٜٓ٘ح: ٓٓحتَ ضطؼِن ذحُٛٞش ًحإلوؿحّ ٝٚلحش جُكٍٝف جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔٓحتَ جُِـ لايٕط انششٚؼح

،ٝٓهحٌؾٜح
ٔٔ9

ًًُٝي ذ٤حٕ ٓؼح٢ٗ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝػٍٜ ٓؼح٢ٗ جٌُِٔحش ٓؼؿ٤ٔح ًطؼ٣ٍلٚ ُِّٛٞ ٣ٝٓطٜٗى ذح٣٥حش جُوٍآ٤ٗس 

.جُوٍآ٤ٗس ٝجألقحو٣ع جُ٘ر٣ٞس ٓغ ٝٞٞـ ك٢ جُِـس
ٕٔٓ

 

 إٔ ٤م ٗحٍٚ ذٖ أذ٢ ٗرٜحٕ جُه٢ٍٚٝ ج١ًُ ٌأٟٖٝٓ جُلوٜحء ج٣ًُٖ ًحٕ ُْٜ ئْٜحّ ٝجٞف ك٢ جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس جُٗ 

أ٤ٔٛطٜح ٖٓ ٍؿْػ٠ِ جُجُِـس ٛٞ ج١ًُ ٣كٌْ  جُط٣ٍٗغ
ٕٔٔ

 ،انتٓزٚة تانُذٕ انمشٚة، ٝهى أُق ج٤ُٗم ًطحذح ك٢ جُ٘كٞ أْٔحٙ 

ٝٛٞ ًطحخ أُلٚ  ،يثتذا انكشف فٙ ػهى انصشفًٝطحخ  ،ٝٛٞ ٍٖـ ُٔ٘ظٞٓطٚ "جُو٤ٛىز جُط٣ًٜر٤س" ك٢ ٝجقى ْٝرؼ٤ٖ ذ٤طح

،ُِٔرطىب ك٢ ػِْ جٍُٛف ك٢ ْرؼس ٝػ٣ٍٖٗ ٝٓحتس ذ٤ص
ٕٕٔ
ٝجٖطوحم أْٔحء  ،ك٢ أذ٤٘س جُلؼَ جُٔؿٍو ٝج٣ُُٔى ٝهى ؾحء 

،كٔػال ٌأٟ ك٤ٚ إٔ جُلؼَ ْ٘رَ ٌذحػ٢ ٓؿٍو نالكح الذٖ ٓحُي ،جُلحػ٤ِٖ ٝجُٔلؼ٤ُٖٞ ٝأْٔحء جُٔٛحوٌ ٝج٥الش
ٕٖٔ
ًٔح ًحٕ  

يثتذأ األعفاس فٙ تٌٛا ٤ُِٗم وٌٝ ُـ١ٞ ذحٌَ ك٢ ضوؼ٤ى جُِـس جُٓٞجق٤ِس جُط٢ ٣ٍٟ جُرؼٝ ذأٜٗح ػٍذ٤س جألَٚ ك٢ ًطحذٚ 

ٝٓوحٌٗس جُٓٔحش  ،ٖٓ ق٤ع ضٍض٤د ٓلٍوجش جُؿِٔس ٝٓوحٌٗس جألٚٞجش ٓغ جُِـس جُؼٍذ٤س َثزج ٚغٛشج يٍ نغح أْم صَجثاس

.جٍُٛك٤س ٝجُط٤ًٍر٤س ٝج٤ُٓحه٤س
ٕٔٗ
  

ك٢ٜ ػ٘ىٙ ًأُلحظ جُط٤ًٞى  ،ذحُطرؼ٤س الْٔٚ ضؼح٠ُ ،ٝقىٙ" ك٢ هٍٞ: "ال ئُٚ ئال جُٚ ٝقىٙ"ٖ آٌجتٚ جُِـ٣ٞس: ٌكغ ًِٔس "ٝٓ

.أٖٜى إٔ ال ئُٚ ئال هللا"جألكَٟ ٝجألٚف ئظٜحٌ جُٕ٘ٞ ك٢ " ٌٝأٟ إٔ ،جُٔؼ١ٞ٘ ٗلٓٚ ٝػ٤٘ٚ
ٕٔ٘
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جُط٢ ال ٣طٍضد ػ٤ِٜح قٌٔح ٝ ،جُٔٓطٟٞ جُٔؼؿ٢ٔٔٓحتَ ك٢ جُٖٝٓ جُْٔٞٞػحش جُلو٤ٜس جُط٢ ضٗطَٔ ػ٠ِ جٌُػ٤ٍ ٖٓ  

ًٝٛج ذحخ ٖٓ جُؼِْ ج١ًُ ال ٣ٌٖٔ جُطـحكَ  ،ك٢ ٌكى جُِـس جُؼٍذ٤س ذحٌُػ٤ٍ ٖٓ جالْط٘رح٠حش جُِـ٣ٞس أْٜٔصٌُٜ٘ح  ،ٍٖػ٤ح

ًػ٤ٍج ذح٣٥حش جُوٍآ٤ٗس ٝجألقحو٣ع جُ٘ر٣ٞس ج٣ٍُٗلس  ػ٘ٚ، كٔػال: ػ٘ى ئغرحش جُِـس ك٢ جُطؼ٣ٍلحش جُِـ٣ٞس ٣ٓطٜٗى جُرٜال٢ٗ

ف جُوؼٞو ٣ٓطٜٗى ذوُٞٚ ضؼح٠ُ: ٍّ ،ج٣ًُٖ ٣ًًٍٕٝ هللا ه٤حٓح ٝهؼٞوج"" ٝأٖؼحٌ جُؼٍخ ٖٓ يُي ػ٘ىٓح ٣ؼ
ٕٔٙ
 ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ: 

،"كحيًٍٝج هللا ه٤حٓح ٝهؼٞوج"
ٕٔ7
،ؼَ ك٢ ضؼ٣ٍلٚ ًٍُِٞع ٝجُٓؿٞوًٌج ٣لٝٛ 

ٕٔ8
 ضؼح٠ُ: ٖٝٓ ٌٚٞ جْطٜٗحوٙ ذحُٗؼٍ ك٢ هُٞٚ 

،"أهْ جُٛالز ُىُٞى جُّٗٔ ئ٠ُ ؿٓن ج٤َُِ" ضؼح٠ُ:
ٕٔ9
كؼ٘ىٓح أٌجو إٔ ٣ؼٍف جُىُٞى ذٔؼ٠٘ جُـٍٝخ جْطٜٗى ػ٤ِٜح ذوٍٞ  

 جُٗحػٍ: 

قط٠ وٌُص ذٍجـ ؿىٝزًٛج ٓوحّ هى٢ٓ ٌذحـ    
ٖٔٓ
 

 هٍٞ جُٗحػٍ:  ؛ٝٓٔح ٣و١ٞ ًٛج جٍُأ١ إٔ جُىُٞى ٛٞ جُـٍٝخ

جُٜحٓحش ٝجُوٍٛ ٓح ضىُي جُّٗٔ ئال قًٝ ٌٓ٘رٚ    ك٢ قٞٓس وٜٝٗح
ٖٔٔ
 

 ٝهٍٞ ي١ جٍُٓس :

ٓٛحذ٤ف ٤ُٓص ذحُِٞجض٢ ٣وٞوٛح    ٗؿّٞ ٝال ذح٥كالش جُىٝجُي
ٖٕٔ
 

والُس ًِٔس جُـَٓ أضوط٢ٟ جُؼٍى  ٝجُط٢ ٣طٍضد ػ٤ِٜح قٌْ ٍٖػ٢؛ ٖٝٓ جُٔٓحتَ جُط٢ يًٍٛح جُؼالٓس جُرٜال٢ٗ ك٢ ٗػحٌٙ

 ًوٍٞ جُٗحػٍ: ، أٝ ٓح ٣وّٞ ٓوحٓٚ ،أّ ٣ٌطل٢ جُـحَْ ذٛد جُٔحء ذال ٓٛحقرس ٤ُِى ،أٝ ٓح ٣وّٞ ٓوحٓٚ ،ذح٤ُى

ٝٓح ػِٔص ًل٢ّ ػٍجًح ُٔـطَٓ      ش ْكحخ كحؿطِٓ٘ح ذوطٍٛحكؿحء
ٖٖٔ
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  انُتائج

 : ٖ ُ٘حٖٝٓ نالٍ ًٛٙ جُ٘ٔحيؼ ٣طر٤ّ

 .ٝجٍُٛك٤س ٝجُ٘ك٣ٞس ٝجُٔؼؿ٤ٔسقؿْ جإلْٜحّ ج١ًُ هىٓطٚ جُٔىٌْس جإلذح٤ٞس ك٢ ًحكس جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس: جُٛٞض٤س  .ٔ

ٓح أوجٙ ًٛج جُهالف جُِـ١ٞ ٖٓ أغٍ ك٢ جْط٘رح٠ جُكٌْ جٍُٗػ٢، ٝٓح ًٛج ئال ؿ٤ٝ ٖٓ ك٤ٝ جهطٍٛ ك٤ٚ جُرحقع  .ٕ

 .ػ٠ِ ذؼٝ جُٔإُلحش جُلو٤ٜس جإلذح٤ٞس

 ػ٠ِ جُط٣ٍٗغ جإلْال٢ٓ ػحٓس ٝجُلو٢ٜ نحٚس. ك٢ ٌكى  ٜحضط٤روحضجألٌذؼس ٝ جُٔٓط٣ٞحش جُِـ٣ٞس أغٍ .ٖ

 

  انًشاجغ

 (. ٓٓو١: َٝجٌز جُطٍجظ ٝجُػوحكس. ٔ. )٠كتاب انجايغّ(. 7ٕٓٓجذٖ ذًٍس، أذ٢ ٓكٔى ػرىهللا ذٖ ٓكٔى جُر١ِٜٞ. )  .ٔ

 (. ؾىز: ٌٓطرس جإلٌٖحو.ٖ. )٠ششح كتاب انُٛم ٔشفاء انؼهٛمّ(. 98٘ٔأ٠ل٤ٕ، ٓكٔى ذٖ ٣ْٞق. ) .ٕ

(. ذ٤ٍٝش: ٓإْٓس ٔ. )٠كهًاخ انُاط انضاْش فٙ يؼاَّٙ(. 99ٕٔجألٗرح١ٌ، أذٞ ذٌٍ ٓكٔى ذٖ جُوحْْ. )  .ٖ

 جٍُْحُس. 

(. ٍٖـ ٝضكو٤ن: ٓكٔى جُطٞٗؿ٢. ٔ. )٠دٕٚاٌ نمٛظ تٍ ٚؼًش اإلٚادّ٘(. 998ٔجإل٣حو١، ُو١٤ ذٖ ٣ؼٍٔ. )  .ٗ

 ذ٤ٍٝش: وجٌ ٚحوٌ. 

 (، وٓٗن: جٌُٔطد جإلْال٢ٓ.ٕ. )٠ششح انغُحّ(. 98ٖٔجُرـ١ٞ، جُك٤ٖٓ ذٖ ٓٓؼٞو ذٖ ٓكٔى. )  .٘

(. ٓٓو١: ٔ. )٠َثاس انجْٕش فٙ ػهى انششع األصْشّ(. ٕٔٓٓ، أذٞ ِْٓٓ ٗحٍٚ ذٖ ْحُْ ذٖ ػى٣ْ. )جُرٜال٢ٗ .ٙ

 ٌٓطرس ٓٓو١.

، ٗىٝز أهحٜٓح جُٔ٘طىٟ جألوذ٢ جقطلحء لشاءاخ فٙ فكش انؼٕتثٙ انصذاسّ٘(. 998ٔقٖٓ، ػرىجُكل٤ع ٓكٔى. )  .7

. ب انضٛاء يُٓجا ٔأعهٕتا ٔنغحكتاّ، ٌٝهس ذؼ٘ٞجٕ: 99٘ٔ/ٕٔ/ٓٔ-9ذًًٍٟ جٍُٔقّٞ جُؼٞضر٢ جُٛكح١ٌ 

 (. ٓٓو١: جُٔ٘طىٟ جألوذ٢.ٔ)٠

َذٔج آفاق دضاسٚح يٍ دٛاج انشٛخ جاػذ تٍ خًٛظ جُه٢ٍٚٝ، ًٜالٕ ذٖ ٗرٜحٕ. قى٣ع ذؼ٘ٞجٕ:    .8

 ّ.ٕٙٔٓ/ 9/ٕ٘، ؾ٣ٍىز ج٠ُٖٞ، ذطح٣ٌم انخشٔصٙ

س ج٤ُٗم ك٢ ٗىٝز ض٣ٌٍْ ، ٓكحٍٞز أُوحٛح ْٔحقلشاءاخ فٙ فكش انخهٛهّٙ(. 99ٗٔجُه٢ِ٤ِ، أقٔى ذٖ قٔى. )  .9

 (. ٓٓو١: جُٔ٘طىٟ جألوذ٢.ٔجٍُٔقّٞ جُؼالٓس جُٔكون ْؼ٤ى ذٖ نِلحٕ جُه٢ِ٤ِ. )٠

، ٗىٝز أهحٜٓح جُٔ٘طىٟ جألوذ٢ جقطلحء لشاءاخ فٙ فكش انؼٕتثٙ انصذاسّ٘(. 998ٔجُه٢ِ٤ِ، أقٔى ذٖ قٔى. )  .ٓٔ

(. ٔ. )٠تٍٛ انفمّ ٔاألصٕل ٔاألدب انؼٕتثّٙ. ٌٝهس ذؼ٘ٞجٕ: 99٘ٔ/ٕٔ/ٓٔ-9ذًًٍٟ جُؼٞضر٢ جُٛكح١ٌ 

 ٓٓو١: جُٔ٘طىٟ جألوذ٢. 

 (. ٓٓو١: جٌُِٔس جُط٤رس. ٔ. )٠صٛذح إَزاس ٔصشخح اعتُفاس ٚا أيح انمشآٌّ(. 7ٕٔٓجُه٢ِ٤ِ، أقٔى ذٖ قٔى. )  .ٔٔ
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ٖؼرحٕ  7. )ٓكحٍٞز ك٢ ؾحٓغ ْ٘حٝ ٣ّٞ جُٓرص دٔس انُذٕ انؼشتٙ فٙ فٓى انُصجُه٢ِ٤ِ، أقٔى ذٖ قٔى.   .ٕٔ

ّ ٖٓ 9ٕٔٓ/8/ٕٙجالْطٍؾحع  ّ(.9ٕٔٓ/ٗ/ُٖٔٔٞجكن ٛـ جٓٗٗٔ

https://www.youtube.com/watch?v=4dUNZ7DiWzw 

(. ٓٓو١: َٝجٌز جُطٍجظ جُو٢ٓٞ ٔ. )٠تًٓٛذ لٕاػذ اإلًٚاٌّ(. 987ٔجُه٢ِ٤ِ، ْؼ٤ى ذٖ نِلحٕ ذٖ أقٔى. ) .ٖٔ

 ٝجُػوحكس. 

 (. ٓٓو١: َٝجٌز جُطٍجظ جُو٢ٓٞ ٝجُػوحكس.ٔ. )٠يمانٛذ انتصشٚفّ(. 98ٙٔجُه٢ِ٤ِ، ْؼ٤ى ذٖ نِلحٕ. )  .ٗٔ

 (. ٓٓو١: جُؿ٤َ جُٞجػى.ٔ. )٠أجٕتح انًذمك انخهٛهّٙ(. ٕٓٔٓجُه٢ِ٤ِ، ْؼ٤ى ذٖ نِلحٕ. ) .٘ٔ

 ػٔحٕ. (. ٓٓو١: يجًٍزٔ. )٠انتٛغٛش فٙ شٙء يٍ انصشف انٛغٛشّ(. ٕ٘ٔٓجُه٢ِ٤ِ، ْؼ٤ى ذٖ نِلحٕ. )  .ٙٔ

، ك٢ جُ٘ىٝز جُٔ٘ؼوىز و1221-29فؼانٛاخ ٔيُاشظ دصاد أَشطح انًُتذٖ نؼاو ّ( 99ٗٔجُىٌو١ٍ٣ جُطحٍٛ. )  .7ٔ

(. ٓٓو١: ٔ. )٠تٛاٌ انششع انجايغ نألصم ٔانفشعّ، جإلٚىجٌ جُهحّٓ، ٌٝهس ذؼ٘ٞجٕ: 99ٗٔ/ٓٔ/7ٔ-ٙٔ

 جُٔ٘طىٟ جألوذ٢.

(. ٓٓو١: ٔ. )٠لشاءاخ فٙ فكش انخهٛهٙوحٌٗس، ّ(. ٓوح٤ُى جُط٣ٍٛق وٌجْس 99ٗٓٔجُىْٞه٢، ئذٍج٤ْٛ. )  .8ٔ

 جُٔ٘طىٟ جألوذ٢.

، قٛحو جُ٘ىٝز جُط٢ أهحٜٓح جُٔ٘طىٟ جألوذ٢ جقطلحء لشاءاخ فٙ فكش أتٙ َثٓاٌّ(. ٕٓٓٓجُىْٞه٢، ئذٍج٤ْٛ. )  .9ٔ

أعهٕب انطشح فٙ ّ، ٌٝهس ذؼ٘ٞجٕ: 99ٙٔ/ٕٔ/ٙٔ-ٗٔذًًٍٟ جُؼالٓس جٍُٔقّٞ أذ٢ ٗرٜحٕ ك٢ جُلطٍز ٖٓ 

 (. ٓٓو١: جُٔ٘طىٟ جألوذ٢.ٔ. )٠َثٓاٌ يؤنفاخ أتٙ

(. ِْط٘س ػٔحٕ، ٔ. )٠ششح انًٕعٕػح انشؼشٚح ألتٙ يغهى انثٓالَّٙ(. ٕ٘ٔٓجُىؿ٢ٗ٤، ٌجٖى ذٖ ػ٢ِ. ) .ٕٓ

 ج٤ُٓد: ٌٓطرس جُٟح١ٍٓ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ.

 (. ٓٓو١:ٔ. )٠انشٛخ َاصش تٍ أتٙ َثٓاٌ انخشٔصٙ فٙ آثاسِ انهغٕٚحّ(. 7ٕٔٓجٍُٓك٢، أقٔى ذٖ ٓكٔى. )  .ٕٔ

 يجًٍز ػٔحٕ. 

(. ؾٔؼٚ: ٓطحع ٕ. )٠شؼش ػًشٔ تٍ يؼذ٘ كشب انضتٛذّ٘(. 98٘ٔجُُذ٤ى١، ػٍٔٝ ذٖ ٓؼى١ ًٍخ. )  .ٕٕ

 جُطٍجذ٢ٗ٤. وٓٗن: ٓطرٞػحش ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س.

(. ٍٖـ ػ٢ِ قٖٓ كحػٌٞ. ذ٤ٍٝش: وجٌ ٔ. )٠دٕٚاٌ صْٛش تٍ أتٙ عهًّٗ(. ٤َٛٔ988ٍ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔ. )  .ٖٕ

 جٌُطد جُؼ٤ِٔس.

(. ٓٓو١: َٝجٌز جُطٍجظ ٔ. )٠لايٕط انششٚؼح انذأ٘ طشلٓا انٕعٛؼحّ(. 988ٔجُٓؼى١، ؾ٤َٔ ذٖ ن٤ّٔ. )  .ٕٗ

 جُو٢ٓٞ ٝجُػوحكس.

. يُٓج انشٛخ أطفٛش فٙ كتاب ششح كتاب انُٛم كتاب انؼثاداخ إًَٔرجاّ(. ٕٙٓٓجُٓؼى١، ٠حُد ذٖ ػ٢ِ. )  .ٕ٘

 ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ، ؾحٓؼس ٓإضس، جألٌوٕ.

ٛـ ٓٗٗٔٚلٍ  ٕ٘جُٔ٘ؼوىز  َذٔج انشٛخ جًّٛم تٍ خًٛظ انغؼذّ٘(. ٢ِٕٓٔ8 ذٖ ٛحَٖ. )جُٓؼى١، كٜى ذٖ ػ  .ٕٙ

 (. ٓٓو١: يجًٍز ػٔحٕ.ّٔ. )8٠ٕٔٓ/ٔٔ/ٖجُٔٞجكن 

https://www.youtube.com/watch?v=4dUNZ7DiWzw
https://www.youtube.com/watch?v=4dUNZ7DiWzw
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، ٗىٝز جُط٢ أه٤ٔص جقطلحء ذًًٍٟ ج٤ُٗم لشاءاخ فٙ فكش اتٍ تشكح انثٓهّٕ٘(. ٕٔٓٓج٤ُٓحذ٢، أقٔى ذٖ ْؼٞو. )  .7ٕ

(. ٔ. )٠اإلياو اتٍ تشكح دٛاتّ ٔفكشِ ٔيذسعتٌّهس ذؼ٘ٞجٕ: ّ، 998ٝٔ/٘/ٕٔ-ٔٔجذٖ ذًٍس جُر١ِٜٞ ك٢ 

 ٓٓو١: جُٔ٘طىٟ جألوذ٢.

جخ، ٓكٔى ذٖ ٓكٔى قٖٓ. )  .8ٕ ٍَّ (. ذ٤ٍٝش: ٔ. )٠ششح انشٕاْذ انشؼشٚح فٙ أياخ انكتة انُذٕٚحّ(. 7ٕٖٓٓ 

 ٓإْٓس جٍُْحُس.

 جُو٢ٓٞ ٝجُػوحكس.(. ٓٓو١: َٝجٌز جُطٍجظ ٔ. )٠كتاب اإلٚضاحّ(. 98ٖٔجُٗٔحن٢، ػحٍٓ ذٖ ػ٢ِ. )  .9ٕ

(. ضكو٤ن: أقٔى ٓكٔى ٖحًٍ. ٔ. )٠يغُذ اإلياو أدًذ تٍ دُثمّ(. 99٘ٔج٤ُٗرح٢ٗ، أقٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ ق٘رَ. )  .ٖٓ

 جُوحٍٛز: وجٌ جُكى٣ع.

، ضكو٤ن ئقٓحٕ ػرحِ. ج٣ٌُٞص: ششح دٕٚاٌ نثٛذ تٍ ستٛؼح انؼايشّ٘(. 9ٕٙٔجُؼح١ٍٓ، ُر٤ى ذٖ ٌذ٤ؼس. )  .ٖٔ

 َٝجٌز جإلٌٖحو ٝجألٗرحء.

 (. ذ٤ٍٝش: ػحُْ جٌُطد.8. )٠انثذث انهغٕ٘ ػُذ انؼشبّ(. ٖٕٓٓأقٔى ٓهطحٌ. ) ػٍٔ، .ٕٖ

(. ذ٤ٍٝش: وجٌ جٌُطحخ ٔ، ضكو٤ن: ئ٤َٓ ذى٣غ ٣ؼوٞخ. )٠دٕٚاٌ ػًشٔ تٍ كهثٕوّ(. 99ٔٔػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ. )  .ٖٖ

 جُؼٍذ٢.

 ُػوحكس.(. ٓٓو١: َٝجٌز جُطٍجظ جُو٢ٓٞ ٝجٔ. )٠انضٛاءّ(. 99ُ٘ٔؼٞضر٢، ِْٔس ذٖ ِْٓٓ جُٛكح١ٌ. )ج  .ٖٗ

كح١ٌ. )  .ٖ٘  ٛ ِِْ جُ ْٓ  ٓ َِٔس ذٖ  َْ ضر٢،  ْٞ (. ضكو٤ن: ػرى ج٣ٌٍُْ ن٤ِلس ٔ. )٠اإلتاَح فٙ انهغح انؼشتٛحّ(. 999ٔجَُؼ

ٍٝٗٛش ػرى جٍُقٖٔ ٝٚالـ ؾٍجٌ ٝٓكٔى قٖٓ ػٞجو ٝؾحٍْ أذٞ ٚل٤س. ٓٓو١: َٝجٌز جُطٍجظ جُو٢ٓٞ 

 ٝجُػوحكس. 

 . ذ٤ٍٝش: وجٌ ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢.ػًذج انماس٘ ششح صذٛخ انثخاس٘ جُـ٤طحذ٢، ٓكٔٞو ذٖ أقٔى جُؼ٢٘٤.  .ٖٙ

 (. ضكو٤ن: ػرىجُوىِٝ أذٞ ٚحُف. ذ٤ٍٝش: ٓإْٓس جإل٣ٔحٕ.ٕ. )٠دٕٚاٌ ر٘ انشيحّ(. 98ٕٔؿ٤الٕ ذٖ ػورس. )  .7ٖ

 (. ذ٤ٍٝش، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس.ٔ. )٠دٕٚاٌ انفشصدقّ(. 987ٔجُلٍَوم، ٛٔحّ ذٖ ؿحُد. )  .8ٖ

. ٍٖـ ٝضكو٤ن: ٓكٔى أو٣د ؾٍٔجٕ. وٓٗن: ٓطرٞػحش دٕٚاٌ أتٙ انُجى انؼجهّٙ(. ٕٙٓٓجُلَٟ ذٖ هىجٓس. )  .9ٖ

 ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س.

 (. جُوحٍٛز: ٌٓطرس جُهحٗؿ٢. ٔ. )٠انًمصٕس ٔانًًذٔدّ(. 999ٔجُوح٢ُ، أذٞ ػ٢ِ ئْٔحػ٤َ ذٖ جُوحْْ. )  .ٓٗ

ٓٓو١: َٝجٌز جُطٍجظ جُو٢ٓٞ . (ٕ)٠انًصُف. . ّ(98ٙٔجٌُ٘ى١، أذ٢ ذٌٍ أقٔى ذٖ ػرىهللا ذٖ ٠ْٞٓ. )  .ٔٗ

 ٝجُػوحكس.

 (. ٓٓو١: َٝجٌز جُطٍجظ جُو٢ٓٞ ٝجُػوحكس.ٔ. )٠تٛاٌ انششعّ(. 98ٗٔجٌُ٘ى١، ٓكٔى ذٖ ئذٍج٤ْٛ. ) .ٕٗ

اإلياو اتٍ تشكح انغهًٛٙ ٔدٔسِ انفمٓٙ فٙ انًذسعح اإلتاضٛح يٍ ّ(. ٕٓٓٓجُٔٓؼٞو١، َجٍٛ ذٖ ن٤ّٔ. )  .ٖٗ

 (. ٓٓو١: َٝجٌز جألٝهحف ٝجُٗإؤٕ جُى٤٘٣س.ٔس ٓوحٌٗس. )٠وٌجْ خالل كتاتّ انجايغ

انذالنح انهغٕٚح ٔأثشْا فٙ تٕجّٛ انذكى انششػٙ ػُذ انًذمك ّ(. ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓجُٔؼ٢ُٞ، ٤ْق ذٖ ٤ِْٔحٕ. )  .ٗٗ

 . ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ، ٤ًِس جُؼِّٞ ٝج٥وجخ، ؾحٓؼس ُٟٗٝ، ِْط٘س ػٔحٕ.انخهٛهٙ
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(. ج٣ٌُٞص: ٓطرٞػحش ٕ. )٠يؼجى انمشاءاخ انمشآَٛحّ(. 988ٔ)ٌٍّٓ ٝػٍٔ، ػرىجُؼحٍ ْحُْ ٝأقٔى ٓهطحٌ.   .٘ٗ

 ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص.

، ٗىٝز أهحٜٓح جُٔ٘طىٟ جألوذ٢ ذًًٍٟ لشاءاخ فٙ فكش انثٓالَٙ انشٔادّٙ(. 988ٔٗحٍٚ، ٓكٔى ٚحُف. ) .ٙٗ

. انهغح انشؼشٚح ػُذ انثٓالَّٙ، جٌُٞهس ذؼ٘ٞجٕ: 99ٗٔ/ٕٔ/9ٔ-7ٔجٍُٔقّٞ أذ٢ ِْٓٓ جُرٜال٢ٗ جٍُٝجق٢ 

 (. ٓٓو١: جُٔ٘طىٟ جألوذ٢. ٔ)٠

 (. ٓٓو١: ٌٓطرس ٓٓو١.ٔ. )٠أتٕ يغهى انثٓالَٙ دغاٌ ػًاٌّ(. 99ٙٔٗحٍٚ، ٓكٔى ٚحُف. ) .7ٗ

 (.ٔ. )٠عًادح انشٛخ أدًذ تٍ دًذ انخهٛهٙ ٔجٕٓدِ انفكشٚحّ(. ٕٙٔٓجُ٘ى١ٝ، ٤ْى أٍَٛ ق٤ٖٓ. )  .8ٗ

ضٍض٤د ٝضؼ٤ِن: ٓكٔى ٓكٔٞو جُٗ٘و٤ط٢. . انشؼشاء انٓزنٌّٕٛ(. 9ٙ٘ٔج٢ًُُٜ، أذ٢ نٍجٔ ن٣ِٞى ذٖ ٍٓز. )  .9ٗ

 جُوحٍٛز: جُىجٌ جُو٤ٓٞس ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ.

 . وٓٗن، ٓطرٞػحش ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س. شؼش إتشاْٛى تٍ ْشيحٍٛٓس، ئذٍج٤ْٛ.   .ٓ٘

(. ٓٓو١: ٔ. )٠لشاءاخ فٙ فكش انخهٛهّٙ(. جُؿحٗد جُؼ٢ِٔ ك٢ ٍٖـ ٓوح٤ُى جُط٣ٍٛق، 99ٗٔج٣ٍَُٞ، ٓكٔى. )  .ٔ٘

 .جُٔ٘طىٟ جألوذ٢

 (. ذ٤ٍٝش: وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس.ٔ. )٠انًؼجى انًفصم فٙ شٕاْذ انؼشتٛحّ(. ٣ٔ99ٙؼوٞخ، ئ٤َٓ. )  .ٕ٘


