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 يهخص انجذث 
رحسػة لمعػالسيؽ السبعػؾث الربلة والدبلـ عمػ  الحسد هللا رب العالسيؽ و 
 . أجسعيؽسيدنا دمحم وعم  آله وصحبه 

 ٔثعذِ
فػنف ذػ ا البحػل الستؾاتػػث عحػدث عػؽ ععميػة التدػػسية فػي كتػاب مػػ اح 

ذػ وقػد 0106لبيد لكذف معش  الق آف السجيد لسحسد الجاوي الستؾف  سشة 
خػػبلؿ كتابػػه  الجهػػؾد المغؾ ػػة لمذػػيو الجػػاوي مػػؽ زعشػػ  ذػػ ا البحػػل بػػ ب ا

مػػػ اح لبيػػػد أ كسػػػا أنػػػه كذػػػف عػػػؽ العبلقػػػة بػػػيؽ االسػػػؼ والسدػػػس  والػػػداؿ )
عػة  والسدلؾؿ والسبلحظ التي مػؽ أجمهػا وتػث ذػ ا االسػؼ لهػ ا  السدػس  وج 

ومؽ زماف عبلمة عميه كسا وتح أف األسساء عختمف مؽ عر  إل  عر  
بعض عادعػػه وعقاليػػدو ك وعبلقػػة الشػػاس بعزػػهؼ بػػ إلػػ  زمػػاف ك فمكػػة عرػػ 
اآلالت والشبػػػػات والجسػػػػاد والحيػػػػؾاف وأسػػػػساء األطعسػػػػة و وأسػػػػساء األنبيػػػػاء 

وغي  ذلػ كسا بيؽ البحل أف ععمية التدسية يعد صؾرة مػؽ صػؾر  واألش بة
حقيقيػة أو متؾذسػػة وقػػد  اشػػتقاقيةحيػػل كؾنػه معبػػ اع عػػؽ عبلقػةع   االشػتقاؽ

ديهؼ ومػشهؼ كبي  ل ة وحغيت باذتساـله و الغاذ    فظؽ عمساء المغة القدام
 دذػ أ  وابػؽ در ػ876 –ذػ أ وابؽ قتيبة ) ت 071 -الخمية ابؽ أحسد ) ت

ثػؼ بػيؽ البحػل األسػساء ذػػ أ 188 –ذػ أ  وابؽ األنبػاري ) ت 180-) ت 
المغػػؾي لمذػػيو الحػػ   فػػي كتػػاب ) مػػ اح لبيػػد أ ووتػػح ععميػػة التػػي بهػػا 

 ة  عػؽ عسهيػد  ونبػالجاوي مؽ خبلؿ ذ ا السؾتؾع ثؼ سػار كػني بحػل عمػ  
 ععمية التدسية ومقدمة وعدة مباحل وخاعسة وفهارس فشية .
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Research Summary 

Praise be to Allahك the Lord of the worldsك and 

peace and blessings be upon His mercy to the worldsك 
our Master Muhammad and his family and 

companions. 
And after him 

This research modest talk about the explanation of the 

name in the book Marah Lapid to reveal the meaning of the 

Koran to the glorious Mohammed al-Jawi died in 1316 e This 

research was meant to highlight the linguistic efforts of Sheikh 

Jawi through his book (Marah Labeed) also revealed the 

relationship between name and nameك It is clear that the names 

vary from era to era and from time to time. Every age has its 

own customs and traditionsك the relationship of people to each 

otherك the names of the prophetsك the machinesك the plantsك the 

meatك the animalك the names of the foodك the drinks and so on. 

Sue Images of Derivation in terms of beingك expressing a real or 

imagined relationship derivative has a high-end linguists 

veterans of this phenomenon and has received considerable 

attention to them and their son Ahmed Khalil (c 170 e) and Ibn 

Qutaiba 

(T. 326 e) and Ibn al-Anbari (T - 328 e). Thenك the search of 

the names that are explained in the book (Marah Labeed) and 

clarified the linguistic induction of Sheikh Jawi through this 

subject and then went as any research on a prelude and 

explanation of explanation The labelك introductionك several 

terms of referenceك and technical indexes. 

" By Godك I ask him to write for him acceptance in 

this world and the Hereafter" 
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 املمذيخ
ه ك رب العالسيؽ ك أحسدو سػبحانه حسػد معتػ ؼ بهزػمه وآال ػالحسد هلل 

عاجز عؽ الؾفاء بذك و ونعسا ػه ك وأصػمي وأسػمؼ عمػ  خيػ  خمقػه وصػهؾة 
أنبيا ه سيدنا دمحم أفرح الع ب لدانا وأحدشهؼ بيانا ك وأقػؾمهؼ خظابػا فهػؾ 

(  أ أفرح الشاطقيؽ ك وأبمغ البلذجيؽ وعم  آلػه وصػحبه ومػؽ سػار عمػ
 .دربه واقته  أث و إل  يـؾ الديؽ 

 ٔثعذ
اإلطػبلع عمػ  كتػاب ) مػ اح لبيػد إلػ  قد وفقشػي  –عز وجة  –ف هللا ف 

وذػػؾ كتػػاب فػػي ك لكذػػف معشػػ  القػػ آف السجيػػد أ لمذػػيو دمحم نػػؾو  الجػػاوي 
التهدػػي  لػػؼ يعمسػػه الكويػػ  ك ووجدعػػه قػػد عحػػدث فيػػه عػػؽ عػػاذ ة ) ععميػػة 

ععميػػة ) التدػػسية أ فػػنردت أف أقػػـؾ بعسػػة بحػػل فػػي ذػػ ا الكتػػاب وسػػسيته   
وععمية التدسية ك عاذ ة داللية عكذػف عػؽ  كأ التدسية في كتاب م اح لبيد

  األسػ ار فػي لغتشػا ا أكوػمػس  مؽ أس ار الع بية في ماتػيها وحاتػ ذا ك و 
كويػػ ة وعغيسػػة عػػ ك   م  ك قػػد بػػ لؾا جهػػؾداع اك وإف عمساءنػػا القػػدأ0)الك  سػػة 

مهتػػاح كػػة ألنهػػا فتذػػك  مػػؽ أجػػة الحهػػاة عمػػ  لغػػة القػػ آف الكػػ  ؼ ك وذلػػػ 
وجسعهػا ياف  والقهار بحوا عؽ المغة في م ابزها ك ابؾا الهعمـؾ الديؽ ك فج

  أ8)عها الرافية يابمؽ يش

ػػ  بالكذػػف عػػؽ العبلقػػة بػػيؽ االسػػؼ  والباحػػل فػػي ععميػػة التدػػسية ي عشف
والسدس  والداؿ والسدلؾؿ والسبلحظ التػي مػؽ أجمهػا وتػث ذػ ا االسػؼ لهػ ا 

                                                 

 د/ عبد هللا باز  .  0ععمية التدسية في الكميات لمكهؾ  صػ (0)
 ععمية التدسية في كتاب جسه ة المغة  السقدمة . د/ عبد رب الشبي .  (8)
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ِعة عبلمةع عميه ك واألسساء عختمف مؽ عرػ   إلػ  عرػ  ومػؽ السدس  وج 
وعقاليدو ك وعبلقة الشاس بعزهؼ ببعض عاداعه زماف إل  زماف فمكة عر  

اء واآلالت والشبػػػات والجسػػػاد والحيػػػؾاف وأسػػػساء األطعسػػػة نبيػػػك وأسػػػساء األ 
العرػ  الجػاذمي مػوبل عكذػف األسػساء الكويػ  مػؽ  يواألش بة وغي  ذلػ فه

شػػنؾف حيػػاعهؼ  األسػػ ار عػػؽ حيػػاة العػػ ب فػػي إقػػامتهؼ وع حػػالهؼ ومختمػػف 
 وك لػ في عر  صدر اإلسبلـ وكة العرؾر وذك ا . 

وقػػد عشػػػ  عمسػػاء المغػػػة والتهدػػػي  والحػػديل وغيػػػ ذؼ مشػػ  وقػػػت بهػػػ و 
وابػؽ بؽ أحسػد الخمية    الغاذ ة وكذهؾا عؽ الكوي  مؽ أس ارذا ومؽ ذؤالء
ي وأبػػؾ حيػػاف والق طبػػ وور ػػد واألزذػػ ي وابػػؽ جشػػي وابػػؽ فػػارس وابػػؽ سػػيد

أ الجػاو  اذ ة عشايػة كبيػ ة الذػيو )ؽ أول  ذ و الغػسوم أ0) ذؼ وال اغب وغي
وقػػد ورد فػػي ذػػ ا أ مػػ اح  لبيػػد    )دمحم بػػؽ عسػػ  نػػؾو  الجػػاو  فػػي كتابػػه

الكتاب عدد غي  قمية مؽ األلهاة التي كذف فيها الذيو الجاو  عػؽ عمػة 
 التدسية . 

 ٔكبٌ يٍ أعجبة اخزيبسي يب يهي :  
ومشهػػػا ععميػػػة  أ مػػػ اح لبيػػد)  مغؾ ػػة فػػػي كتػػابالالغػػػؾاذ  إبػػ از    أٔلا 
 التدسية . 

ذػػ ا الكتػػاب مػػؽ الكتػػب السغسػػؾرة الػػ ي لػػؼ يدػػسث عشػػه إال إف    ثبَيــبا 
 القمية . 

ععميػػة التدػػسية عػػاذ ة دالليػػة عكذػػف عػػؽ سػػ  مػػؽ أسػػ ار إف    ثبنثــبا 
 الع بية . 

                                                 

 د/ عبد هللا باز .  0ععمية التدسية في الكميات لمكهؾ  صػ (0)
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ا كسػا أنهػ ك ذ و الغػاذ ة عبػيؽ العبلقػة بػيؽ االسػؼ ومدػساوإف    ساثعبا 
لػػػؼ يكػػػؽ  وأنػػػهعبػػػيؽ حكسػػػة العػػػ ب فػػػي إطػػػبلؽ األسػػػساء عمػػػ  مدػػػسياعها 

 وإنسا كاف لعمة عمستها الع ب وجهمشاذا . ك عذؾا يعا

البحػػل عمػػ  مقدمػػة   بيشػػت فيهػػا أذسيػػة السؾتػػؾع ذػػ ا ذػػ ا وقػػد قػػاـ 
 وسبب اختيارو . 

ك السؤلف ) ندبه ك نذنعه ك ووفاعه وقد اشتسة عم    ع جسة  وعسهيد 
 طبعات كتاب م اح لبيد أ . ثؼ ه ك ومؤلهاع

ك والدراسػػات ومبلحغهػا عحػػدثت فيهػا عػؽ ععميػػة التدػسية  َٔجـزح : -
 .  قدماء والسحدثيؽالدابقة التي عحدثت عؽ ععمية التدسية عشد ال

  -ٔعذح يجبدث :
 . أعدسية الذيء بؾصف فيه  ) عحدثت فيه عؽ   املجذث األٔل

 . أية الذيء باسؼ وعيهته عدس )عحدثت فيه عؽ   املجذث انثبَي

 .أعدسية الذيء باسؼ عسمه ) عحدثت فيه عؽ    املجذث انثبنث

 .  أ عدسية الذيء بعبلقته بغي و) عحدثت فيه عؽ    املجذث انشاثع

 . أ عدسية الذيء بسا يذبهه) عحدثت فيه عؽ    املجذث اخلبيظ

 . أعدسية الذيء باسؼ مردرو) عحدثت فيه عؽ     املجذث انغبدط

 . أعدسية الذيء بسا يؤوؿ إليه) عحدثت فيه عؽ     املجذث انغبثع

 .أ عدسية الذيء باسؼ سببه ) عحدثت فيه عؽ    املجذث انثبيٍ
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ععميػة التدػسية فػي   عحدثت فيه عؽ ) مته قات مػؽ  املجذث انزبعع
  أ . كتاب م اح لبيد

 ذػ ا ليهػاثؼ ذيمت ذ ا البحػل بخاعسػة وفيهػا أذػؼ الشتػا ي التػي انتهػ  إ
نعؼ السػؾل  )خالرا لؾجهه الك  ؼ  فهؾعسم  وهللا أسنؿ أف يكؾف ك البحل 

 أ.ونعؼ الشري 

 ) الباحل أ   



 

 

613 

 متٓيذ
 . ( 1)رشمجخ املؤنف  -

 َغجّ . أٔلا : 
ذؾ   دمحم بؽ عسػ  بػؽ ع بػي بػؽ عمػ  نػؾوي الجػاوي ك ولػد فػي إقمػيؼ 

 . الذافعيِ ة أ ك وذؾ مهد  ك مترؾؼ ك مؽ فقهاء  ا) اندونيديبشتؽ 

 َشأرّ . ثبَيبا : 
نذن دمحم نؾوي فػي أسػ ة إسػبلمية ػ أبػؾو عسػ  الحػاج كػاف خػادـ إحػد  
السعاذد اإلسبلمية ك وأمه زبيدة ام أة صالحة وذؾ مؽ ذر ة الدمظاف حدػؽ 
 الديؽ سمظاف بشتؽ أحد أبشاء سؾناف كؾنؾني جاعي ) ش  ف ذداية هللا أ ك 

ة مػػؽ عسػػ و عمػػ  يػػد أبيػػه عسػػ  لخامدػػعمقػػ  العمػػـؾ الديشيػػة وذػػؾ فػػي ا
القػػ آف الكػػ  ؼ واألحاديػػل الشبؾ ػػة ك واألخػػبلؽ ك والشحػػؾ والرػػ ؼ )ك الحػػاج

 .وغي  ذلػ أ 

وفي شبابه ععمؼ دمحم نؾوي في السعهد ال ي عػ أس ك وبعػد أف ععمػؼ فػي 
ذلػ السعهد حؾالي ست سشؾات ك رجث ذؾ وأخؾو إل  ق  ته وعمؼ ودرس في 

 .  الحاج معهد أبيه كياذي عس

                                                 

 109ك  108يشغ  ع جسة الذيو في   األعبلـ لخي  الػديؽ الزركمػي الدمذػقي صػػ  (0)
ـ ك 8118أيػار / مػايؾ  –ك الشاش    دار العمؼ لمسبلييؽ الظبعػة   الخامدػة عذػ  

 –شػ    مكتبػة السوشػ  ك الشا87معجؼ السؤلهيؽ لعس  بؽ رتا كحالة الدمذقي صػ 
بيػ وت  ك دار إحيػاء التػػ اث الع بػي بيػ وت ك السؾسػػؾعة الحػ ة ) و كيبيػديا أ عمػػ  

 الذبكة العشكبؾعية . 
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 ٔفبرّ .ثبنثبا : 
 ذػػػػػاج  إلػػػػػ  مكػػػػػة ك وعػػػػػؾف  بهػػػػػا ك واسػػػػػتس  ذلػػػػػػ التعمػػػػػيؼ سػػػػػشتيؽ 

فه ) عيسؾر أ بعالؼ الحجاز . 0898ذػ / 0106سشة   ـ . ع  

 يؤنفبرّ . ساثعبا : 
أْث في الذيو ) الجاوي أ السكتبة اإلسبلمية والع بية بسؤلهات  عديدة  في 

 مشها عم  سبية السواؿ ال الحر     ك  شت  العمـؾ اإلسبلمية والع بية ك ن

" بهجة السدا ة بذ ح السدا ة " رسالة جامعة في أصػؾؿ الػديؽ  -0
 والهقه والترؾؼ لمديد أحسد بؽ ز ؽ الحبذي . 

" نرػػػا ح العبػػػاد " شػػػ ح عمػػػ  الستشبهػػػات عمػػػ  االسػػػتعداد ليػػػـؾ  -8
 السيعاد لذهاب الديؽ أحسد بؽ عم  بؽ دمحم بؽ حج  العدقبلني . 

لبيد لكذف معش  الق آف السجيد " أو"التهدي  السشي  لسعالؼ "م اح  -1
 التشز ة"ك وذؾ عهدي و . 

 " م اقي العبؾدية "ك ش ح لبداية الهداية لمغزالي ك ف غ مػؽ عنليهػه  -4
 ذػ . 0889سشة 

" نؾر الغبلـ " ك ش ح قريدة " عقيػدة العػؾاـ " ألحسػد الس زوقػي  -5
 . 

 ف " . " قامث الظغياف عم  مشغؾمة شعب اإليسا -6

 " قظ  الغيل في ش ح مدا ة أب  الميل "    -7

 " عقؾد المجيؽ في بياف حقؾؽ الزوجيؽ "  -8
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 " نهاية الز ؽ بذ ح ق ة العيؽ " في الهقه .  -9

 " ش ح فتح ال حسؽ " في التجؾ د .  -01

ك ش ح " سمؼ التؾفيق " البػؽ طػاذ " م قاة صعؾد الترديق " في  -00
 ذػ  0878الستؾفي سشة 

 . ؿ الديؽ والهقهك في أصؾالشجا " ش ح سهيشة " كاشهة الدجا في -08

وقػػد ذكػػ  بعػػض العمسػػاء اإلندونيدػػييؽ أفل مؤلهػػات الذػػيو دمحم نػػؾوي 
 مؤلها .أ 99)مؤلهاك وبعزهؼ ي   أف عددذا  أ005)الجاوي بمغ عددذا 

كتابه في التهدي    م اح لبيب التهدي  السشي  لسعػالؼ التشز ػة ) انتهػ  
 ذػ أ  .  0115مؽ شه  ربيث اآلخ  سشة  5اء في مؽ أليهه ليمة األربع

في سبب عنليف كتابػه " التهدػي  السشيػ  لسعػالؼ التشز ػة "   فػي   وقاؿ 
مقدمػػة ذػػ ا التهدػػي    " قػػد أم نػػي بعػػض األعػػزة عشػػدي أف أكتػػب عهدػػي عا 
لمق آف السجيد ك فت ددت في ذلػ زمانا طؾ بل خؾفػا مػؽ الػدخؾؿ فػي قؾلػه    

ْد أفْخظفنف [ ك  ] م ْؽ قفاؿف ِفيْ  ابف ففقف ْ آِف ِب فأِيِه ففنفصف في قؾله   ] م ػْؽ قفػاؿف ِفػْي و الق 
و ِمؽف الشفاِر [ ك  ْقعفدف ْميفتفبفؾلأ مف ْ آِف ِب فأِيِه فف فػنجبتهؼ إلػ  ذلػػ لئلقتػداء بالدػمف الق 

في عدو ؽ العمؼ إبقاء عم  الخمػق ولػي  عمػ  فعمػي مز ػد ولكػؽ لكػة زمػاف 
عؾنا لي ولمقاص  ؽ مومي وأخ عه مؽ الهتؾحات اإللهيػة عجديد وليكؾف ذلػ 

ك ومؽ مهاعيح الغيب ك ومؽ الدػ اج السشيػ  ك ومػؽ عشػؾ   السقبػاس ك ومػؽ 
   أ0)عهدي  أب  الدعؾد " 

                                                 

م اح لبيد لكذف معش  الق آف السجيػد لسحسػد بػؽ عسػ  نػؾوي الجػاوي ) الستػؾفي    (0)
 – / عػػػح . دمحم أمػػػيؽ الرػػػشاوي ك الشاشػػػ    دار الكتػػػب العمسيػػػة 0/5ذػػػػ أ 0106

 ذػ . 0407 –بي وت ك الظبعة   األول  
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 طجعبد انزفغري :  خبيغبا : 
ذػػػ ك والجساليػػة سػػشة 0111مرػػ  سػػشة  –طبػػث بسظبعػػة عبػػد الػػ زاؽ  
 ـ أ .0885/  8السع ب ذػ ) معجؼ السظبؾعات الع بية و 0189
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 َجزح
 نزغًيخارعهيم 

ععميػػػة التدػػػسية أو مشاسػػػبة االسػػػؼ لسعشػػػاو   يعػػػد صػػػؾرة مػػػؽ صػػػؾر 
 االشتقاؽ مؽ حيل كؾنه معب ا عؽ عبلقات اشتقاقية حقيقية أو متؾذسة . 

ومعش  ععمية التدسية   " أف يكؾف في الذيء السدس  ممحظ أو صهة 
ذلػػػػ السمحػػظ أو الرػػػهة ذػػؾ عمػػػة مػػا يكػػؾف االسػػػؼ معبػػ عا عشهػػػا ك فيكػػؾف 

 . أ8)"مؽ أجمها أطمق االسؼ عم  السدس  بياف العمة التيك أو "أ0)التدسية "

ؾ عيؽ السمحظ االشتقاقي الػ ي مػؽ و قؾؿ د/ جبة   " فعمة التدسية ذ
 .  أ1)جمه سسي الذيء باسسه السعيؽ " أ

سػبة االسػؼ وقد ذك  أحد السحدثيؽ ف قعا بيؽ االشتقاؽ المغػؾي وبػيؽ مشا
لسعشػػاو قػػا بل   " وذشػػاؾ فػػ ؽ بػػيؽ االشػػتقاؽ المغػػؾي وبػػيؽ مشاسػػبة االسػػؼ 

أف ععميػػة التدػػسية خػػاص باألسػػساء ) أسػػساء األجشػػاس أ لسعشػػاو و وذلػػػ 
ببياف أخ  االسؼ مؽ معش  أو صهة أو وعيهة ك واالشػتقاؽ أعػؼ مػؽ ذلػػ و 

 .  أ4)ألنه يذسة ال بط بيؽ استعساليؽ أو أكو  بسعش  مذت ؾ " 

                                                 

مجمػػة كميػػة المغػػة  4ك  1ععميػػة األسػػساء   بحػػل لمػػدكتؾر / دمحم حدػػؽ جبػػة ص  (0)
 ـ . 0991 -ذػ 0401 –العدد العاش   –الع بية بالسشرؾرة 

ذػػ 0419دار الهك  الع بي  9العز ز صمدخة إل  عمؼ المغة   د/ دمحم حدؽ عبد   (8)
 ـ  0988 -

 . 1عمية األسساء   صػ ع  (1)
أبػػؾ عسػػ و الذػػيباني ودراسػػة لغؾ ػػة لسنثؾراعػػه فػػي دواوو ػػؽ المغػػة   د/ وحيػػد زايػػد  (4)

 .  89صػ
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وقػػد فظػػؽ عمسػػاء المغػػة القػػدام  لهػػ و الغػػاذ ة وحغيػػت باذتسػػاـ كبيػػ  
 فقد أشاروا إلي ذ و الغاذ ة في مؤلهاعهؼ .  ؼل لديهؼ ك ومؽ ثف 

ػػػ:   دؽ العشػػق . وسػػسيت مكػػة    ذػػػ أ   071قػػاؿ الخميػػة ) ت    " البف
ػػا فػػي الظػػؾاؼ ك أي   يػػدفث بعزػػهؼ  بكػػة و ألف الشػػاس يبػػػم بعزػػهؼ بعزع

ا  باالزدحاـ . و قاؿ   بة سسيت و ألنهػا كانػت عبػػ أعشػاؽ الجبػاب ة إذا بعزع
 .  أ0)ألحدوا فيها بغمؼ . والبفْكبفكفة    شيء عهعمه العشز بؾلدذا " 

ذػػػػ أ   " البػػػدر سػػػسي بػػػدرعا و لسبادرعػػػه 876وقػػػاؿ ابػػػؽ قتيبػػػة ) ت   
ك تبل هالذس  بالظمؾع كننه ي عجمها السغيب و قاؿ   سسي بفدرعا و لتسامه وام

ػػػْدر" ػػػ     أ8)وكػػػة شػػػيء عػػػؼل فهػػػؾ بف ػػػ " قسػػػ عا " لبياتػػػه ك واألقفسف سف ك وسػػػس  القف
  .  أ1)األبيض ك و" ليمة قفْس اء" أي   مزينة "

شا ي السمقب بػ " كػ اع الشسػة ") الستػؾفيوقاؿ عم  بؽ الحدؽ ال   بعػد ه 
شػػػاس كػػػانؾا يذػػػت وف اإلبػػػة وسػػػسي السؾسػػػؼ مؾسػػػسا و ألف الذػػػػ أ   "119
 .  أ4)"ؾنهافيدس

ا و أِلْنلػه  يجػ د 180وقاؿ ابػؽ در ػد ) ت    ػ ادع سػسي الجػ فاد جف ذػػ أ   " وف
ا "  مْيهف األْرض فينكة مفا عف
 .  أ5)

                                                 

 ) بكػ أ . 885/  5كتاب العيؽ    (0)
 .  88/  0أدب الكاعب     (8)
 .  91/  0نهده    (1)
 .  688/  0السشتخب مؽ غ  ب كبلـ الع ب    (4)
 .  446/  0  كتاب جسه ة المغة  (5)
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سي الجؽ    جش اع و الستتارذؼ  " ذػ أ188وقاؿ ابؽ األنباري ) ت    . وس 
 .  أ0)"ك وِجش ةو لتؾار هؼ عؽ أعيؽ الشاسوك لػ سس ت الع ب السبل كة ِجش اع 

ذػ أ   " أصػة السغازلػة مػؽ اإلدارة والهتػة و 117ت   وقاؿ الزجاجي ) 
ِمْشه سسي السغزؿ و الستدارعه وس عته فػي دورانػه ك  أِلفنله  إدارٌة عفؽ أم   ك وف
ػػػْس  الغزالػػػة و السػػػتدارعها  سػػػسيت الذل سػػػسي الغػػػزاؿ غػػػزاال و لدػػػ عته ك وف وف

 .  أ8)وس عتها " 

ػػا لتعميػػة التدػػسية قػػا بلع   إف كػػة وقػػد وتػػث د/ دمحم حدػػؽ جبػػة قان ؾنع
ػػ ةشػػيء سػػسي باسػػؼ فػػ ف فػػي ذلػػػ الذػػيء عمػػ ا ولػػي  عمػػػ التدػػسية حتسع

 .  أ1)  " إف وجؾد العمة مث التدسية يفظ د وال يشعك  " العك  " ك و قؾؿ

-  
ّ
 انزغًيخ :  يالدع

 ذشاؾ مبلحظ كوي  لمتدسية نؾجز أب زذا فيسا ينعي  . 

 ظبيعيػػة التػػي صػػشث مشهػػا أو عفكفػػؾف عدػػسية الذػػيء باسػػؼ مادعػػه ال -0
مشها ِجْ مه ك موة   عدسية القؾس قزيبعا ك وإنسػا القزػيب فػي األصػة ذػؾ 

 غرؽ الذج ة ال ي سؾ ت مشه . 

عدسية الذيء بؾصف فيه وذ ا الؾصف قد يكؾف خاصػاع بالذػيء  -8
بسعش  أنه فيه أساسي كتدسية الذس  باسسها الجتساع الح ارة فيهػا وذػي 

 أج اـ الدساء فيسا يح   الشاس مشها . خاصة لها بيؽ 

                                                 

 .  188/  8الزاذ  في معاني كمسات الشاس    (0)
بيػػػ وت ك الظبعػػػة    –عػػػح / عبػػػد الدػػػبلـ ذػػػاروف دار الجيػػػة  08/  0األمػػػالي    (8)

 ـ . 0987 -ذػ 0417الوانية ك 
 .  14ععمية األسساء    (1)
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وصهاعه في  عدسية الذيء باسؼ وعيهته ك أي عسمه أو بخؾاصه  -1
مِسػػه أي   كذػػظه عػػاذ  الدػػظؾح الظيشيػػة  عسمػػه كتدػػسية القمػػؼ باسػػسه ِلقف

ا .  ْه اع أو نفْقذع  والحج  ة التي كاف يكتب به عميها حف
ومػػؽ ذلػػػ  عدػػسية الذػػيء بػػالشغ  إلػػ  عبلقتػػه بغيػػ و وندػػبته إليػػه -4

 أسساء الق ابة   كاألب واألـ واألخ ... إلو . 
ػػػبؾح والقيػػػؾؿ ك  -5 عدػػػسية الذػػػيء بسبلبدػػػه زمانػػػاع   كالغػػػداء والرل

حؾر .   والعذاء والدل
 عدسية الذيء باسؼ جز ه ك كتدسية العبد رقبة ك والربلة ق آنا .  -6
بدػػػبب كتدػػػسية  هعدػػػسية الذػػػيء باسػػػؼ مجػػػاورو أو مػػػا ذػػػؾ مشػػػ -7

واألصة أف ال واية البعي  ال ي ع ْحسة ك ك وعدسية السزادة راو ة االعتقاد قؾالع 
 عميه السزادة . 

 عدسية الذيء بسا يؤوؿ إليه ك كتدسية العشب خس عا .  -8
 ة عدػػسية الذػػيء بسػػا يذػػبهه كتدػػسية كػػة طػػ ؼ دقيػػق إبػػ و كػػ ب -9

 فق ك وإب ة الشحمة وإب ة العق ب ... إلو .ال راع وذي الظ ؼ السحدد لمس  
أو اسػؼ  اسػؼ الهاعػة الذيء بالسردر مقرؾداع به معشػ عدسية   -01

رع والشب  ت والكتابة ك بسعش  السزروع والشابت والسكتؾب . االسهعؾؿ ك كالز 
 عدسية الذيء برهة عحؾلت اسسعا ك كالعبد ك واألسؾد لمحي ة .  -00
التدسية بالشقة عػؽ اسػؼ مدػس   سػابق لعبلقػة ك وقػد عػ ؼ ذػ ا  -08

واشػػته  القػػؾؿ بػػه فػػي األلهػػاة اإلسػػبلمية  األسػػمؾب لمتدػػسية مػػؽ قػػديؼ ك
الدػجؾد والرػياـ والزكػاة ... كالسؤمؽ والسدػمؼ والسشػافق والرػبلة وال كػؾع و 

 . أ0)إلو 

                                                 

  وما بعدذا  د / جبة 84ععمية األسساء صػ (0)
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 لانذساعبد انزي عجمذ يف ْزا اجملب
قػػد عشػػػ  عمسػػػاء المغػػػة والتهدػػي  والحػػػديل والهقهػػػاء بتعميػػػة التدػػػسية 

 -  سبية السواؿ  مشها ومؽ القدماءأذك  مشهؼ عمذهؾا عؽ الكوي  وك

فقػػد قػػاؿ  " االسػػساء كمهػػا لعمػػة خرػػت العػػ ب مػػا  بػػيابػػؽ االع ا -0
 01" خرت ك مشها مؽ العمة ما نعمسه ك ومشها ما نجهمه

ابؽ قتيبة فقػد عمػة عدػسية مهمهػة بهػ ا االسػؼ فقػاؿ  " مههمهػة  -8
مؽ ذمهمت الذػيء إذا رققتػه ك وقيػة   انسػا سػسي مهمهػبل ك النػه أوؿ مػؽ 

 8أرؽ الذع "

ك فقد عمة لتدسية القػ آف السجيػد بػنـ الكتػاب فقػاؿ  " زمخذ ي ال -1
سػػػسي بػػػنـ الكتػػػاب ك النػػػه االصػػػة الػػػ ي اثبتػػػت فيػػػه الكتػػػب ك مشػػػه عشقػػػة 

 1وعدتشدو عم  رفيث الذنف في الكتب ك لكؾنه معجزا مؽ بيشها "

ك فقػػد عمػػة عدػػسية الػػزوج )حمػػيبلأ بقؾلػػه  "  ال اغػػب االصػػههاني -4
كة واحد مشهسا غزارو لآلخ  ك وإما لشزوله معػه ك الحمية   الزوج ك إما لحة 
 4وإما لكؾنه حبلال له "

                                                 
 105-104\0أ والسزذ   8-17ي صػ يشغ    االتداد البؽ االنبار  0
 179ادب الكاعب البؽ قتيبة صػ  8
 816\4الكذاؼ  1
 858\0السه دات في غ  ب الق آف  4
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 وأما مؽ عمساء المغة السحدثيؽ مسؽ عشاوؿ ذ و الغاذ ة أذك  مشهؼ  

فػػي بحوػػػه ))  -رحسػػه هللا –دمحم حدػػؽ جبػػة  \االسػػتاذ الػػدكتؾر  -0
 ك العددية كمية المغة الع بية بالسشرؾرةمشذؾر في حؾل –ععمية االسساء أأ 

 .–العاش  

السػػػؾافي ال فػػػاعي البيمػػػي فػػػي كتابػػػه ))مػػػؽ  /االسػػػتاذ الػػػدكتؾر   -8
حيػػل عػػ ض فيػػه لسبلحػػظ  أأععميػػة التدػػسية))قزػػايا فقػػه المدػػافأأ بعشػػؾاف 

 01التدسية وانته  الي أف " قانؾف التدسية يظ د وال يشعك " 

كتابه ععمية التدسية في نؾر حامد الذاذلي في  /االستاذ الدكتؾر -1
  1ـأ 0995 -ذػ 0406االولي )\لسشي  ))عنصية وعحميةأأ طالسرباح ا
 رابث عذ   -4

فػػي بحوػػه السدػػس   " عبػػدهللا أحسػػد دمحم بػػاز  /االسػػتاذ الػػدكتؾر  -5
ذػأ مشذؾر فػي حؾليػة كميػة 0194)ت/ ععمية التدسية في الكميات لمكهؾي 

 1ـأ 8101المغة الع بية بج جا _ العدد ال ابث عذ  )
 

                                                 
 1 67وما بعدذا إل   56مؽ قزايا فقه المداف  0
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 املجذث األٔل
  م انزغًيخ ثٕصف فيّرعهي
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 متٓيذ 
 عٍ املجذث األٔل

قد يدس  الذيء بؾصف فيه ك وذ ا الؾصف قد يكؾف خاصػاع بالذػيء 
ك بسعش  أنه فيه أساسي ك و تحقق بالرؾرة السومػ  كتدػسية اإلبػة باسػسها 
ذ ا الحتهاعها بالساء في أبدانها  أي   اجتزا ها عشه ال ععظػ  ك إذ عرػب  

  ؽ يؾماع فكننها عختزف ماءذا في أبدانها ومؽ ذلػ عؽ الساء أكو  مؽ عذ
ػزفأ بال طػب  عػؽ السػاء ك  –أي   الحذػي  الػ ي ي عػاو  –  أِبةف الؾح    حف

عػه   امتشػث عػؽ ف اشػها ك واإِلِبػة   الدػحب التػي عحسػة أوأبة ال جة عؽ ام  
 أ0).الساء ك وفي كة ذلػ اختزاف لمساء 

1-  
ُ
خ
َ
اجِف

َّ
 انش

ُ
ف
ُ
ج
ْ
ش
َ
 ر
َ
و
ْ
ٕ
َ
  ي
 أ8) چۓ  ڭ  ڭ      چ  قاؿ ععال      

قاؿ الذيو " وسسيت الشهخة  بال اجهةك ألف الدنيا عتزلزؿ عشدذا 
 أ1)وعرؾت ف ف عمػ الشهخة ذي السح كة لكة شيء"

 رعميت 
مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف العمة في عدسية الشهخة األولي 

ية الذيء وذ ا يعد مؽ باب عدس ك ابها ظواتبال اجهة ذي عزلزؿ الدنيا 
بؾصف غي  أساسي فيه كو ؤ د كبلـ الذيو ما جاء في عهدي  مقاعة بؽ 

                                                 
بحل مشذؾر بسجمة كمية المغة الع بية  86يشغ /ععمية األسساء د/دمحم حدؽ جبة ص 0

 ـ.0991ذػ _0401السشرؾرة
 .  6ؾرة الشازعات / س  (8)

 .8/599م اح لبيد   (1)
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في التعبي  كفقاؿ " وذي الشهخة األول  وإنسا  ااختبلفع سميساف كإال أف ذشاؾ 
 أ8)كوبسوة ذ ا قاؿ الشيدابؾري أ0)ألنها عسيت الخمق كمهؼ"و سسيت ال اجهة 

جهة يدؿ عمي الح كة   فقد و جد أف لهظ ال وبالشغ  في كتب السعاجؼ ك
ْيء  قد ذك  ذلػ ابؽ در د في جسه عه كو واالتظ ابك  فقاؿ " ورجف الذل

ِديدا ورجهت األفْرض ِإذا  ي جف رجؾفا ورجهانا ِإذا اْتظ بف اتظ ابا شف
كفة  كأ1)زلزلت" ة  األْرض عفْ ج ف  عفتفحف ؾ حف ف وفي الته يب " ال لاِجهف
ة" ِديدف  أ5) أصة ال جف الح كة واالتظ ابكوقد جاء في المداف أف أ4)شف

ومؽ ذشا يتبيؽ أف الشهو ما سسي بال اجهة إال ألف الشهو في الرؾر 
يـؾ القيامة يزلزؿ الخبل ق و ريبهؼ بال عب والجزعك و ؤكد ذلػ قؾؿ هللا 

 أ6)}ونهو في الرؾر فرعق مؽ في الدسؾات ومؽ في األرض{ ععالي  
هة ذؾ عدسية الذيء بال جوعم  ذ ا يكؾف سبب عدسية الشهخة 

 . بؾصف فيه

                                                 

 .4/574عهدي  مقاعة  (0)
 .81/070يشغ   التهدي  البديط   (8)
 .0/468الجسه ة   (1)
 .00/10الته يب   (4)
 .9/001المداف   (5)
 68الزم     (6)
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 نيهخ انمذس  -2
 أ0)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قاؿ ععال    

ألف هللا ععال  يقدر فيها ما و قاؿ الذيو " وسسيت ليمة القدر ب لػ 
يذاء مؽ أم و إل  مومها مؽ الدشة القابمة مؽ أم  السؾتك واألجةك 

 أ8)وال زؽ وغي  ذلػ"

 رعميت 
بػنف العمػة فػي عدػسية ليمػة القػدر صػ ح  قدمسا سبق يتزح أف الذيو 

ر فيها أم  العباد حؾالع كامبلع مؽ يؾمهػا إلػي يؾمهػا د ِ قف أف هللا ي  و به ا االسؼ 
 كاإلنداف ومساعه ةفي الدشة السقبمة كو ذسة ذ ا التقدي  كة شيء في حيا

يمػة بؾصػف ولعة السمحظ في ذ و التدسية ذؾ الؾصف كفقد سسيت ذػ و الم
وقػد ععػػددت أقػػؾاؿ العمسػػاء حػؾؿ العمػػة فػػي عدػػسية  كالتقػػدي   فيهػا أال وذػػؾ 

ا  ذ و الميمة بالقدر ك ػْننهف فقاؿ عياض " لفْيمفة اْلقدر قية سسيت بػ لػ لعغػؼ شف
وق  ػػب مػػؽ قػػؾؿ الذػػيو قػػؾؿ الهتشػػي  كأ1)وفزػػمها أفي ذفات اْلقػػدر اْلعفِغػػيؼ"

أو لعغػػؼ ب أقػػدار الدػػشة وأرزاقهػػا وآجالهػػا فيهػػاك الكج اعي "سػػسيت بػػه لكْتػػ
ػػأ4")قػػدرذا ؼ فيهػػا كوقػػد اقترػػ  الزبيػػدي  عمػػي عدػػسيتها بػػ لػ و" ألنهػػا عقدل
 أ5)األرزاؽ"

                                                 

 .  0سؾرة القدر /   (0)
 . 8/651م اح لبيد  (8)
 .8/071مذارؽ األنؾار  (1)
 .4/809ر األنؾارمجسث بحا  (4)
 . 01/178عاج الع وس  (5)
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وأما عؽ السهد  ؽ فقد فد وا العمة بتدسية ليمة القدر به ا االسؼ 
قشدي " إف اختمهت التعبي ات كفقاؿ الدس  و  بنقؾاؿ ال عخالف قؾؿ الذيو ك

ي عمػ الميمة ما يكؾف مؽ الدشة ألف هللا ععال ك يقدر ف و"سسيت ليمة القدر
القابمةك مؽ أم  السؾت واألجةك وال زؽ. وغي و و دمسه إل  مدب ات 
األمؾرك وذؼ أربعة مؽ السبل كة إس افية وجب  ةك وميكا ية وممػ السؾت 

كوقاؿ مكي " وسسيت ليمة القدر لتقدي  هللا فيها ما شاء أ0)عميهؼ الدبلـ"
ا لفْيمفة  عفْقِديِ  وبعبارة مقاربة يقؾأ8)مؽ أم و" ْدِر أِلفنلهف يفْت لفْيمفةف اْلقف سِ  ؿ البغؾي " س 

شفِة  ِدِو ِإلف  الدل ِببلف شفِة ِفي ِعبفاِدِو وف ا أفْم ف الدل ر  َّللال  ِفيهف دِ  ـ ك ي قف اأْل م ؾِر وفاأْلفْحكفا
ْقِبمفِة" اْلس 
 كوقاؿ ابؽ عظية " سسيت ليمة القدرك ألف هللا ععال  يقدر فيهاأ1)

 أ4)اآلجاؿ واألرزاؽ"

 "وسسيت ليمة القدر مؽ عقدي  األمؾر فيها أو مؽ ر  وقاؿ ابؽ جز 
 أ5)القدر بسعش  الذ ؼ"

 التدسية ذي   عدسية الذيء بؾصف فيه .    ما سبق عكؾف عمةوعم

                                                 

 .1/610بح  العمـؾ  (0)
 .08/8166الهداية إلي بمؾغ الشهاية   (8)
 .5/881عهدي  البغؾي   (1)
 .5/514عهدي  ابؽ عظية  (4)
 .8/511التدهية لعمؾـ التشز ة  (5)
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 يكخ أو انمشي -3
ٱ   ٻ  ٻ         ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ قاؿ ععال        

 أ0) چٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ

وألنها و ألنها قبمة أذة الدنيا و قاؿ الذيو " مكة سسيت أـ الق   
مؾتث الحي وذي مؽ أصؾؿ عبادات أذة الدنيا فيجتسث الخمق إليها كسا 
يجتسث األوالد إل  األـك فمسا اجتسث أذة الدنيا فيها بدبب الحي فيمـز أف 

 ا الدبب سسيت يحرة فيها أنؾاع التجارات وذي مؽ أصؾؿ السعيذة فمه
 أ8)مكة أـ الق  "

 رعميت 
مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف العمة في عدسية مكة بنـ الق ي ذؾ 
الشغ  لعبلقتها ببقاع األرض ومؽ يعي  عميها كفهي قبمتهؼك وذي مؾتث 
ـ  الق   "  الحي ومجتسث السدمسيؽكول ا قاؿ الظب ي "إف مكة سسيت " أ

مها أماـ جسيعها ك وجس ما سؾاذا . وقية   إنسا سسيت ب لػ ألف  عهايلتقد 
 أ1)"ِحيفت مشها فرارت لجسيعها أم اع األرض د  

ومسا يؤ د عمة عدسية مكة أـ الق   ك عسـؾ لهظ ) أـ أ لكة ما كاف 
أصبلع لغي و ك يقؾؿ الخمية   " اعمؼ أف كة الذئ يزؼ إليه سا   ما يميه 

م اع " ف ف الع ب عدسِ   ذلػ الذئ أ  
 ك  أ4)

                                                 

 .  84سؾرة الهتح /  (0)
 .  0/111م اح لبيد  (8)
 . 0/018أ عهدي  الظب   1)
 .  8/486أ العيؽ 4)
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السهػػ دات   " و قػػاؿ لكػػة مػػا كػػاف أصػػبلع لؾجػػؾد شػػئ أو ع بيتػػه أو  وفػػ 
ـ: "  وعمػػػ  ذػػػ ا فتدػػػسية مكػػػة بػػػنـ القػػػ   باعتبػػػار  أ0)إصػػػبلحه أو مبد ػػػه أ
 البمداف السجاورة .عبلقتها بغي ذا مؽ 

 انميبيخ -4
 أ8) چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کچ قاؿ ععال    

 أ1)" قاؿ الذيو " وسسيت القيامة بالداعة لؾقؾعها بغتة
 رعميت 

نها عقث في ساعة ال يعمسها إال هللا ععال  سسيت القيامة بالداعة أل 
 هل مل خل حل جلمك لك خك حك جك مقحق مف  خف حف جفٱُّٱ

فعمة التدسية ذؾ الزمؽ والؾقت السعمـؾ ل ب العالسيؽ ال ي عقث فيه    َّجم
 وهللا أعمؼ . –

ي عدسية يـؾ القيامة بالداعة مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف العمة ف
مؽ باب عدسية  د: عف عنعي بغتة عمي حيؽ غهمة مؽ الخمق كوذ ا ي   اهأن

ْقت اللِ ي عقـؾ ِفيِه  الذيء بؾصف فيهك ول لػ قاؿ األزذ ي " والداعة  اْلؾف
اعفة ْمق   واْلِقيفامفةك سس يت سف اعفة ففيفس ؾت الخف ا عهجن الشلاس ِفي سف أِلفنلهف

 .أ4)كم:هؼ"

                                                 

 . 80أ السه دات لم اغب 0)
 .  808ك  074ك  001ك  85سؾرة البق ة /  (8)
 .  0/401م اح لبيد (1)
 .1/57الته يب (4)
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 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ لي وابؽ سيدو في عهدي  قؾله ععا

ا اْلِقيفامفة ففم فِلػ ع ؾ أفف ي ع ؼ أفي  كأ0) اعة اللِتي عقـؾ ِفيهف قاؿ " يفْعِشي  الدل
اعفة فعم  ذف فا" ساعفة  ِذيف ففِ ف سسيت اْلِقيفامفة سف
 أ8)

وقد جاء في المداف " الداعة اسؼ لمؾقت ال ي عرعق فيه العباد 
ه القيامةك سسيت ساعة ألنها عهجن والؾقت ال ي يبعوؾف فيه وعقـؾ في

 .أ1)الشاس في ساعة فيسؾت الخمق كمهؼ عشد الريحة األول "

مؽ خبلؿ ما سبق مؽ أقؾاؿ لمعمساء عؤكد صدؽ كبلـ الذيو وعبيؽ 
لسمحظ في ذ و التدسية عبيؽ أف او الدبب في عدسية يـؾ القيامة بالداعة 

أشار إلي ذلػ كوي   وقد وذي الد عة السهاجنة في قيامها. كذؾ الؾصهية
 ومشهؼ   مؽ السهد  ؽ ك

 وغي ذؼ. كأ7)والشدهي كأ6)والق طبي كأ5)وال ازي  كأ4)الزمخذ ي 

                                                 

 أ مؽ سؾرة ال ـو . 55مؽ اآلية ) (0)
 .8/115السحكؼ (8) 
 .8/069المداف  (1)
 .8/081الكذاؼ   (4)
 .05/481يشغ   مهاعيح الغيب   (5)
 .  6/408  الق طبيعهدي  (6)
  0/688عهدي  الشدهي  (7) 
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5-   
ُ
 ط
َ
 يٕ

 أ0)چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئائ     ەئ  ەئ  وئ  وئچ قاؿ ععال    

بالذاـك وذؾ عشد الظؾر بيؽ أيمة  قاؿ الذيو " ط ؾ ع  وذؾ اسؼ واد  
 .أ8)ت عميه األنبياء"لكو ة ما مذ« طؾ  »ومر ك وإنسا سسيت 

 رعميت 
أ   بظؾي )تبيؽ أف العمة في عدسية ذ ا الؾادي يمؽ خبلؿ قؾؿ الذيو 

أف األنبياء مذت عميه حتي انظؾي لهؼ عحت أقدامهؼ ك وذ ا يعد مؽ باب 
 عدسية الذيء بؾصف فيه .

ػا سػسي  و ؤكد ذلػ ما نقػة عػؽ ابػؽ عبػاس " }ط ػؾع { اْسػؼ اْلػؾفادي وفِإنلسف
مفْيِه اأْلفْنِبيفاء"طؾ  ِلكفوْ   فة مفا مذت عف

وقػد  كأ4)وقد نص عمػي ذلػػ الهػ وي  كأ1)
وقػػد ععػػددت األقػػؾاؿ حػػؾؿ العمػػة فػػي عدػػسية ذػػ ا الػػؾادي بظػػؾي كفقػػاؿ ابػػؽ 

ا   عاشؾر " وفالغلاِذ   ِعْشِدي  أففل ط ػؾ ع  ػيِ قع ػِة يفك ػؾف  تف اْسػٌؼ ِلِرػْشف  ِمػؽف اأْلفْوِديف
ْظػػػػػػِؾي ِ  ْشِزلفػػػػػػِة الولػػػػػػْؾِب اْلسف ػػػػػػسل   ِبسف ػػػػػػِةك وفاْلِبْنػػػػػػ   ع دف ْظِؾ ل ػػػػػػاْلِبْنِ  اْلسف ػػػػػػاِ  عا كف أفْو غف

كوروي الظب ي مؽ وجه آخ  عؽ ابؽ عباس أنه سػسي "طػؾ " ألف أ5)طفِؾ ما"
 . أ6)مؾس  طؾاو ليبل"

                                                 

 .  06ك  08سؾرة طه /   (0)
 .  8/611م اح لبيد  (8)
 . 0/511عشؾ   السقباس مؽ عهدي  ابؽ عباس  (1)
 .10/79عهدي  حدا ق ال وح وال  حاف في روابي عمؾـ الق آف  (4)
 . 06/098التح    والتشؾ    (5)
 .8/764الباري ال وايات التهدي  ة في فتح   (6)
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ومسا سبق مؽ أقؾاؿ العمساء   يتبيؽ أف عمة عدسية ) طؾ  أ به ا 
 االسؼ ذي ) عدسية الذيء بؾصف فيه . 

ثِ   -6
َ
ِٓيالا ك

َ
 يجبا ي
 أ0) چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے  چ قاؿ ععال    

 أ8)قاؿ الذيو " وسسي الكويب كويباك ألف ع ابه دقاؽ"

 رعميت 
مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف الكويب سسي كويبا باعتبار وصهه وذؾ 

 أف ع ابه دقاؽك وقد أشار إلي ذلػ كوي  مؽ العمساء.

نحؾو كوبا فانكوبك أي  نو عه. وسسي قاؿ الخمية " كوبت الت اب و 
 أ1)الكويب لدقة ع ابهك كننه مشوؾر بعزه فؾؽ بعض رخاوة"

وقاؿ األصسعي " والكوب واحدعها كوبةك وذي ما انرب في شيء 
فرار فيهك ومشه سسي الكويب مؽ ال مةك ألنه انرب مؽ مكاف فاجتسث 
كاف فيهك أي حؾلته ال  ح مؽ مكاف إل  مكافك فرار في ذلػ الس

 كأ5)كوقد نص عمي ذلػ أيزاع القاليأ4)مجتسعاع"

                                                 

 .  04سؾرة السزمة /   (0)
 .  8/576م اح لبيد   (8)
 . 5/150العيؽ   (1)
 .  0/54الذاء   (4)
 .0/645يشغ   البارع   (5)
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وقاؿ الجؾذ ي " وكة ما انرب في شئ فقد انكوب فيه. ومشه سسي 
 كأ0)الكويب مؽ ال مةك ألنه انرب في مكاف فاجتسث فيهك والجسث الكوباف"

 أ8)وقد نص عمي ذلػ أيزاع ابؽ مشغؾر

الذيءأ ي مي به وقاؿ الؾاحدي " قاؿ الميل  الكويب  نو  الت ابك )أو 
والهعة البلـز الكويب يشكوب انكوابعاك وسسي الكويب كويبعاو ألف ع ابه دقاؽك 

 كأ1)كننه مكوؾب مشوؾر بعزه عم  بعض ل خاوعه"

 . أ5)والشيدابؾري  كأ4)وقد نص عمي ذلػ أيزاع ال ازي 

وعم  ذلػ فالكويب سسي بؾصف فيه وذؾ انكواب بعزه فؾؽ بعض 
 أي نو  بعزه عم  بعض . 

                                                 

 . 0/819الرحاح   (0)
 0/711يشغ  لداف الع ب   (8)
 .88/176التهدي  البديط   (1)
 .11/691يشغ   مهاعيح الغيب   (4)
 .6/181يشغ   غ ا ب الق آف   (5)
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 املغيخ -7
 أ0) چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  چ قاؿ ععال    

قاؿ الذيو  " سس  السديح  كمسةك ألنه كاف أم ا عجيبا لؾجؾدو مؽ 
 أ8)غي  أب"

 رعميت 
ألنه كاف  أ و كمسة هللا) مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف السديح سسي 

مساء حػؾؿ العمػة فػي وقد ععددت أقؾاؿ الع ك أم ا عجيبا لؾجؾدو مؽ غي  أب
 عدسية السديح كمسة عمي الشحؾ التالي  

لسا انتهث  ألنهقاؿ الجؾذ ي " وعيد  عميه الدبلـ كمسة هللا سبحانهك 
به في الديؽ كسا انتهث بكبلمه سس  به. كسا يقاؿ  فبلف سيف هللاك وأسد 

 أ1)هللا"
ػػة  هللِاك ألنلػػه  اْنت ِهػػثف  وقػػاؿ الهيػػ وز أبػػاد ِمسف بلِمػػِهك أو   " وعيدػػ  كف بػػه وبكف

". ِمسِة "ك ْؽ" مؽ غيِ  أب   أ4)ألفنله  كاف ِبكف
قفؾله ِفي ِعيدف  كمسة هللا وروحػه أفي خمػق بكمستػه وفذ ػؾف  قاؿ عياض " وف

ؾنه بذ ا  111قفْؾله كؽ مؽ غي  أفب سلاو  كمسة ليبذ ذا أفوال ِبؾلد ثؼل كف قية سف وف
ساو  كمسة ل فِلػ ِإلف  قفْؾله كؽ ففيكؾ  أ5)ف"ففدف

                                                 

 . 45سؾرة آؿ عس اف /   (0)
 .8/819م اح لبيد  (8)
 .5/8184الرحاح  (1)
 .0/0055القامؾس السحيط  (4)
 .0/140مذارؽ األنؾار  (5)
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وقاؿ أبؾ البقاء الكهؾي " وفِعيدف  الشلِبي كمسة هللا أِلفنله  وجد بنفْم و عفعفالف  
دوف أفب فذابه البدعيات اللِتي ِذيف مؽ عفالؼ اأْلفم "
 أ0)

وقاؿ اله وي " سساو كمسة ألنه كاف عؽ الكمسة فدس  بها كسا يقاؿ 
 أ8)لمسظ  رحسه هللا ألنه بال حسة ما يكؾف"

في عدسية السديح " كمسة " ذي التدسية بالدبب في وجؾدو ك  فالعم ة
ْؽ".  وذي كمسة " ك 

 أَفبلا مسيذ األَفبل   -8
 أ1) چ    پٻ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ   قاؿ ععال  

قاؿ الذيو " وسسيت الغشا ؼ أنهاالك ألف السدمسيؽ فزمؾا بها عم  
هللا ععال  زا دة سا   األمؼ ال يؽ لؼ عحة لهؼ الغشا ؼك وألنها عظية مؽ 

وذ ا يعد مؽ باب عدسية الذيء بؾصف  كأ4)عم  الوؾاب األخ وي لمجهاد"
 وقد ععددت أقؾاؿ العمساء السبيشة ل لػ عمي الشحؾ التالي  ك فيه

سِ يت الغفشا ؼ  ة عم  األفصةك س  افف ِز فادف قاؿ األزذ ي " الشلهة والشافمة  مفا كف
م ؾ  ؼ الغفشاثؼ"أفنهاالعك ألف  اْلس دمسيؽ ف زِ  اِ   األ مؼ الل يؽ لؼ عفِحة  لفه  ا عم  سف

 أ5)
وبسوة ذلػ قاؿ ابؽ مشغؾر " سسيت الغشا ؼ أنهاال ألف السدمسيؽ فزمؾا بها 

                                                 

 .0/756الكميات  (0)
 .5/0650الغ  بيؽ   (8)
 .  0اآلية مؽ سؾرة األنهاؿ /  (1)
 .  0/406م اح لبيد   (4)
 الته يب.  (5)
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عم  سا   األمؼ ال يؽ لؼ عحة لهؼ الغشا ؼك وصبلة التظؾع نافمة ألنها ز ادة 
 أ0)أج  لهؼ عم  ما كتب لهؼ مؽ ثؾاب ما ف ض عميهؼ"

سسيت اْلغفشفاِ ؼ أنهاال أِلفف هللا زفادذفا"وقاؿ عياض  فقية "سنلؾا  كأ8)" وف
كانت عشزؿ نار ك عشها الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ألنها كانت ح اما عم  مؽ كاف قبمهؼ 
ول لػ سساذا  ععافتح قها فنحمها هللا ععال  له و األمة عهزبل مشه وعظؾ 

ظ  مسا ال يجب عميه و قاؿ أنهاال ألف أصة الشافمة والشهة ما عظؾع به السع
 .أ1)عشهمت بالربلة إذا عظؾعت بها"

ة عم  األفْصة  افف ِز فادف ْيء كف ة نهة وكة شف وقاؿ الحسيدي " اْلغفشفاِ ؼ اْلؾفاِحدف
انفت  كف ؿ وف بلف ا ِمسلا زفاد هللا ذفِ و اأْلمة ِفي اْلحف سسيت أنهاال أِلفنلهف ؾف نهة وف ففه 

وؼ لمهارس وال اجة"م ح مفة عم  مؽ قبمهؼ ونؾافة ا ْلسفْع  
 .أ4)

ة كف فامفة مؽ هللا عفعفالف   ا ِز فادف وقاؿ الدسعاني " سسيت اْلغفشفاِ ؼ أنهاالو أِلفنلهف
ؾص" ِ ِو اأْلمة عم  اْلخ ر  لهف
 .أ5)

مؽ خبلؿ األقؾاؿ الستعددة لتعمية عدسية الغشا ؼ باألنهاؿ عبيؽ أف 
 . الؾصف السمحظ في ذ و التدسية ذؾ 

                                                 

 .00/670المداف  (0) 
 .8/81مذارؽ األنؾار   (8)
 .0/088الزاذ  في غ  ب ألهاة الذافعي   (1)
 .0/086عهدي  غ  ب ما في الرحيحيؽ البخاري ومدمؼ  (4)
 .8/846عهدي  الدسعاني   (5)
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 عُخانه -9
 أ0) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ قاؿ ععال    

قاؿ الذيو " وسػسيت المعشػة عؾنػا ألنهػا إذا عبعػتهؼ فػي الػدنيا أبعػدعهؼ 
عؽ رحسة هللا وأعانتهؼ عم  ما ذؼ فيه مؽ الزبلؿ وسسيت رفػدا أي عؾنػا 
له ا السعش  عم  التهكؼ وسسيت معانا ألنها أرفدت في اآلخػ ة بمعشػة أخػ   

 أ8)الجحيؼ " ليكؾنا ذادييؽ إل  ط  ق

 رعميت 
مؽ خبلؿ قؾؿ الذػيو يتبػيؽ أف المعشػة قػد سػسيت بعػدة مدػسيات كوقػد 

 .العمة في عدسيته ب لػ   وتث لكة مدس

وبػػالشغ  فػػي قػػؾؿ الذػػيو يتبػػيؽ أف السمحػػظ فػػي ذػػ و العمػػة الشغػػ  إلػػي 
 وقد ععددت أقؾاؿ العمساء لقؾؿ الذيو عمي الشحؾ التالي  وعيهتهاك

او ألنه جعة بدال مشهاك كسا يقاؿ قاؿ الؾاحدي "وسسيت  المعشة ذاذشا رفدع
 .أ1)عتابػ الديف وعحيتػ الذتؼك ي ذب إل  أنه بدؿ مشه وواقث مؾقعه"

وقػػاؿ الخظيػػب الذػػ بيشي " قػػاؿ قتػػادة  ع ادفػػت عمػػيهؼ لعشتػػاف مػػؽ هللا 
ععال  لعشة في الدنيا ولعشة في اآلخ ةك وكة شػيء جعمتػه عؾنػاع لذػيء فقػد 

ت المعشػة عؾنػاعو ألنهػا إذا أعبعػتهؼ فػي الػدنيا أبعػدعهؼ عػؽ رفدعه بػهك وسػسي

                                                 

 .  89سؾرة البق ة /   (0)
 . 0/507م اح لبيد  (8)
 .  00/544التهدي  البديط   (1)
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ال حسة وأعانتهؼ عم  ما ذؼ فيه مؽ الزبلؿ. وسػسيت رفػداع أي عؾنػاع لهػ ا 
 أ0)السعش  عم  التهكؼ"

ألف الوانيػػة مشزػػسة إلػػ  و وقػاؿ البيزػػاوي " وسػػسيت المعشػػة عؾنػا إمػػا 
ألنهػػا خػػ الف  واألولػػ  كػػالعؾف لهػػا فهػػي اسػػتعارة أو عمػػ  ط  ػػق الػػتهكؼ 

عغػيؼك وكػ ا جعمهػا عظػػاء وجعػة العػؾف معانػا وال فػػد م فػؾداع عمػ  اإلسػػشاد 
إف  لعشػة الػدنيا مػدد لمعشػة اآلخػ ة حقيقػةك وفيػه   جػدوك وقيػة  د  السجازي كج

 أ8)نغ "

ْؾنعا  ألنها إذا عفِبعفْتهؼ في الدنيا و وقاؿ اله وي " وسسِ يت المعشة عف
ْعهؼ عؽ رحسة هللا ععا ل ك وأعانفْتهؼ عم  ما ذؼ فيه مؽ الزبلؿ. أفْبعفدف

او أي  عؾنعا له ا السعش  عم  سبية التهكؼ" وسسِ يت رفدع
 أ1)

ألنها إذا عبعتهؼ في  ووبسوة ذلػ قاؿ الظيبي " سسيت المعشة عؾناع 
الدنيا عبعتهؼ في األخ  ك لتبعدذؼ عؽ رحسة هللاك وععيشهؼ عم  ما ذؼ عميه 

له ا  -أي  عؾناع  -ؼ وعسههؼك فدسي رفداع مؽ الزبلؿك وعسدذؼ في طغيانه
 أ4)السعش  عم  التهكسية"

العمة في التدسية بالسردر ) عفْؾف أ ذي أف السقرؾد مشه اسؼ 
السهعؾؿ أي أف المعشة في الدنيا م عفانفة بالمعشة في اآلخ ة ك وأنها سسيت 

ا ك ألنها م فؾدة أي مدهؾعة بالمعشة في اآلخ ة .  ِرفدع

                                                 

 . 8/78الد اج السشي    (0)
ا  (8) اِوي حف مف  عْهديِ  البفيزف اِب عف هف  5/011ِشية  الذِ 
  01/881عهدي  حدا ق ال وح وال  حاف في روابي عمؾـ الق آف (1)

 8/088فتؾح الغيب   (4)
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يِيِ  -11
ْ
ث
َ
 . تانز

﮲   چ قاؿ ععال     ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ 

 أ0) چ﮳ ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸   
 

ألنها ثابت أي رجعت إل  بيت  وقاؿ الذيو " وسسيت الويب ثيبا
 أ8)أبؾ ها"

 رعميت 
مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف الويب ما سسيت ثيباع إال ألنها ثابت أي 

أصة االشتقاؽ ك ألنه مؽ ثاب إذا رجعت إلي بيت أبؾ ها كوذ ا يعد مؽ 
العمساء حؾؿ العمة في عدسية الويب ثيباع عمي  أقؾاؿوقد ععددت  ك  رجث

 الشحؾ التالي 
قاؿ البشدنيجي " قاؿ أحسد بؽ عبد هللا بؽ مدمؼ  الوليِ ب  عشدي منخؾذ 

 أ1)إل [ ك ا إذا رجث" مؽ ثفابف ]
سِ يت )ثفيِ باعأ ْطء" وقاؿ األزذ ي " والو يِ ِبك س  ْطناع بعد وف ا ع ؾطن وف  أ4)و أِلفنلهف

ا  وقاؿ عياض " وفالوليِ ب اللِتي عزوجت ووطنت قية سسيت ب لػ أِلفنلهف
ا اْلؾفاو عم  ذف فا  ع جث وفأفصمهف ا وف طنهف عؾطا م  ة بعد أ ْخ ف  ففكفنفنله  ع عفاد ِإلف  وف

 أ5)مؽ الولْؾب وفذ ؾف ال :ج ؾع"
                                                 

 .  5سؾرة التح  ؼ /   (0)
 . 8/548م اح لبيد  (8)
 .0/065التقهية   (1)
 .05/001الته يب   (4)
 .0/016مذارؽ األنؾار   (5)
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 أ0)ويب ثيبعاو ألنها عؾطن وطن بعد وطء"وقاؿ اله وي " وسسيت ال

سِ يفت الوليِ ب  ثفي ِ  س  طْ وقاؿ بظاؿ ال كبي " وف طفن  وف ا ع ؾف ك  نع بعاك أِلفنلهف ْطء  بفْعدف وف
وفابفةع ِلمشلاِس{  أفْ   يفْ ِجع ؾفف ِإلفْيِه مف لةع أ ْخ ف   ؾٌذ ِمْؽ قفْؾل ه  عفعفالف   }مف مفْنخ 

ثفاِنيفةع بفْعدف أ ولف  مؽ خبلؿ األقؾاؿ الدابقة يتبيؽ أف العمة في عدسية  أ8) أ)وف
الويب به ا االسؼ ذؾ رجؾعها إلي الؾطء م ة أخ ي بعد أف فارقت زوجها 
كولي  رجؾعها إلي أبؾ ها  كو ؾتح الق طبي اله ؽ بيؽ االثشيؽ قا بلع " 

وْ  ا رفاِجعفٌة ِإلف  زف بعا أِلفنلهف يفِت الوليِ ب  ثفيِ  سِ  ْي ِِو ِإنلسفا س  اك أفْو ِإلف  غف ـف مفعفهف ا ِإْف أفقفا ِجهف
ة:  ك أِلفنله  لفْي ف ك  ح: ا. وفذف فا أفصف ْ هف ا ثفابفْت ِإلف  بفْيِت أفبفؾف ِقيةف  أِلفنلهف ا. وف قفهف ِإْف ففارف

" ْوج  وبسوة ذلػ قاؿ الساوردي " أما الويب ف نسا سسيت أ1)ثفيِ ب  عفع ؾد  ِإلف  زف
وقية  ك أو إل  غي و إف فارقهاك  زوجها إف أقاـ معها ب لػ ألنها راجعة إل

وذ ا أصح ألنه لي  كة ثي ب ععؾد إل   كألنها ثابفْت إل  بيت أبؾ ها 
 أ4)زوج"

 العمة في التدسية راجعة إل  أصة االشتقاؽ وذؾ ثاب بسعش  رجث . 

                                                 

 .0/111 الغ  بيؽ  (0)
 .0/850الشغؼ السدتع ب  (8)
 .08/094عهدي  الق طبي   (1)
 .6/48الشكت والعيؾف   (4)
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 را انكفم -11
 أ0) چڍ  ڍ  ڌ        ڇچ  ڇ  ڇ  ڇچ قاؿ ععال    

ا سسي ذا الكهة ب لػ عم  سبية التعغيؼك فيكؾف قاؿ الذيو" وإنس
ك وتعف  ألنه كاف له تعف عسة األنبياء في زمانه و الوؾابالكهة كهة 

  أ8)ثؾابهؼك وقد كاف في زمشه أنبياء عميهؼ الدبلـ"

  رعميت
العمة ذؾ قؾؿ الذيو أف السمحظ في ذ و  مسا سبق يتبيؽ مؽ 
وم جث الكوي   حؾؿ ذ و التدسية كولكؽ قد ععددت ععميبل العمساء  كالؾصف

خؾاصه في عسمه كوذلػ عمي الشحؾ  مشها أف التدسية باعتبار الؾعيهة أو
 التالي 

سِ ي ذفا  ْيوفؼ أفنه قفاؿف  س  قاؿ األزذ ي " وفأفْخب ِني السش ري:  عفؽ أبي اْلهف
ةف بسنة ركعة  كةل يفْؾـ" الِكْهة أِلفنله  كهف
ء وقية  ألنه كاف يمب  كدا أ1)

 أ4)كالكهة"
ػافف »قاؿ مجاذد بؽ جب  "  كف ِبيمػاك وف لفْؼ يفك ْؽ نف ا وف اِلحع ج بلع صف كفافف ذ و اْلِكْهِة رف

ػػػػِسيل ذفا  ِمػػػػ فِلػف س  ْؼ ِباْلعفػػػػْدِؿ فف ْيػػػػشفه  ػػػػه  وف فْقِزػػػػي بف ػػػػه  قفْؾمف ْكِهيف ِبػػػػي   أفْف يف ػػػػةف ِلشف عفكفهل
  كأ6)كوقػػػػػػػد نػػػػػػػص عمػػػػػػػي ذلػػػػػػػػ أيزػػػػػػػاع ابػػػػػػػؽ أبػػػػػػػي حػػػػػػػاعؼأ5)«"اْلِكْهػػػػػػػةِ 

                                                 

 .  85سؾرة األنبياء /  (0)
 .  48. وصػ8/59م اح لبيد    (8)
 .01/041الته يب   (1)
 .00/591لداف الع ب   (4)
 .0/576عهدي  مجاذد  (5)
 .8460/ 8يشغ   عهدي  الق آف العغيؼ   (6)
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 أ0)وأبؾ البقاء الكهؾي 

ِة »وقاؿ أبؾ مؾسي األشػع ي   ػبلف ػةف ِبرف هِ  لفِكشلػه  ك  ِبيمػا وف لفػْؼ يفك ػْؽ ذ و اْلِكْهػِة نف
ػسِ يف  ِم فِلػف س  ِعِهو فف بلف ةف ِبرف فِ يف ففتفكفهل ةع ففت ؾ  بلف ـ  ِما فةف صف ْؾ ةِ  يف مِ ي ِفي ك  افف ي رف ة  كف ج  رف

 أ8)«ذفا اْلِكْهةِ 

ك عكهة لشبػي  قؾمػه وقاؿ الظب ي " )وف  ذفا اْلِكْهِةأ قاؿ رجة صالح غي  نبي 
أف يكهيه أم  قؾمهك و قيسه لهؼك و قزي بيشهؼ بالعدؿك فهعة ذلػػك فدػسي 

ةف ِباْلس ْمِػ"أ1)ذا الكهة" سفيل ذفا اْلِكْهِة أِلفنله  عفكفهل كوقية " س 
 أ4)

ة بنْمِ  أفْنِبيفاءف  فخملرػهؼ مػؽ القتػة  وقاؿ الزجاج " و قاؿ إف ذا الكهة عكهل
ػػسِ يف ذا الِكْهػػِة" فد 
فل  أ5) ػػةف ِبػػنفْم   ففػػؾف ػػسِ يف ذفا اْلِكْهػػِة أِلفنلػػه  عفكفهل وقػػاؿ البغػػؾي " ففد 

 أ6)ِبِه"

س:ػة  وااللتػزاـ بػنم   مػا ثػؼ إذف العمة فػي التدػسية عشػد الحػاوي ذػي الت حف
 ك فكانت ذ و صهته ك وعمػ وعيهته . الؾفاء به

                                                 

 .يشغ  الكميات   (0) 
 8/1910/464عهدي  عبد ال ازؽ   (8)
 08/519جامث البياف   (1)
 06/178جامث البياف   (4)
 4/117معاني الق آف واع ابه   (5)
 5/149معالؼ التشز ة   (6)
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 انصجخ  -12
 أ0) چمح  جخ  حخ    جحيث  حج  مجچ عال    قاؿ ع

 أ8)وسس  الربح الرادؽ فج ا ألنه يتهج  مشه الشؾر"" قاؿ الذيو  

 رعميت 
العمػػة فػػي عدػػسية الرػػبح قػػد بػػيؽ الذػػيو مسػػا سػػبق ذكػػ و يتبػػيؽ أف 

عدػػسية الذػػيء وذػػ ا يعػػد مػػؽ بػػاب  الرػػادؽ فجػػ اع أنػػه يتهجػػ  مشػػه الشػػؾر ك
 ساء .وقد أكد ذلػ كوي  مؽ العم كبؾصف فيه 

كوقاؿ أيزاع " أ1)قاؿ األزذ ي " والهج  سس  فج ا النهجار الربح"
ْج  فج اع  سِ يف الهف ه. وس  ْك ك وفذ ؾف بفْوق  ِمْشه أ ِخ ف فج   الدِ  ك وف ق  ْج   أصمه  الذل والهف

ْبح" ارِوك وفذ ؾف اْنِرداع  الغ:مسة عفؽ نؾر الر:  أ4)النِهجف

 أ5)قد نص عمي ذلػ أيزاع ابؽ مشغؾر

  أ6)سسي الهج  فج عا النهجار الربح" اؿ أبؾ الهزة البعمي "وق

 أ7)وقاؿ السشاوي " قية لمربح فج ا لكؾنه فاج  المية"

                                                 

 .  80سؾرة ذؾد /   (0)
 .  0/61م اح لبيد   (8)
 .0/50الزاذ  في غ  ب ألهاة الذافعي  (1)
 .00/16الته يب  (4)
 .5/47يشغ   لداف الع ب   (5)
 .0/77السظمث عمي ألهاة السقشث  (6)
 .0/857التؾقيف عمي مهسات التعار ف   (7)



 

 

644 

وأمػػا"الهج " ف نػػه مرػػدر مػػؽ قػػؾؿ القا ػػة "عهجل  السػػاء  وقػػاؿ الظبػػ ي " 
يتهجل   فج عا"ك  إذا انبعلف وج  ك فقية لمظالث مؽ عباشي  تياء الذس  مؽ 

قهؼ مظمػػػث الذػػػس "ف دو عمػػػيهؼ بظػػػ   ج "ك النبعػػػاث تػػػؾ ه عمػػػيهؼك وعػػػؾر:
هؼك عهج: ف الساء الستهجِ   مؽ مشبعه   .أ0)ومحاجِ 

 .أ8)وقاؿ ال ازي " الهج  إنسا يدس  فج ا ألنه يشهج  مشه الشؾر"

ػاِر ِمػْؽ  ِة عفِؽ الشلهف اِر الغ:ْمسف ْقت  اْنِهجف سِ يف ففْج عا أِلفنله  وف س  وقاؿ الذؾكاني " وف
ـ " ك ة ِ  ْؾ يف

ػ ف ِبالتلْذػِديِد م بفالفغفػةع ِفػي أ1) ر  ففجل كوقاؿ ابؽ عاشؾر " وفالتلْهِجيػ    مفْرػدف
ق:  ْؾءف يفذ  بفاِح ففْج عا أِلففل الزل سِ يف ففْج   الرل ِمْشه  س  . وف اع  ق: ِباعِ دف ْجِ ك وفذ ؾف الذل اْلهف

ا" ا طفِؾ بلع عفِ  زع قم الغ:ْمسفةف شف
 أ4)

 .أ5)لذاطئ" قية لمربح فج اع لكؾنه فاج  المية"وقالت بشت ا

وقاؿ اله وي " وسسي الربح الرادؽ فج عاو ألنه يتهج  و شتذ  مشه 
 .أ6)الشؾر"

 إذف سسي الربح الرادؽ فج عا لسا يقث فيه انهجار الغمسة بالشؾر .

                                                 

 .1/518جامث البياف   (0)
 .5/871مهاعيح الغيب   (8)
 .5/586فتح القدي    (1)
 .05/817التح    والتشؾ     (4)
 .8/086التهدي  البياني لمق آف الك  ؼ  (5)
 .1/068ال وح وال  حاف حدا ق   (6)
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 ثكخ -13
 أ0) چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  چ قاؿ ععال    

ألنه يبػ بعزػهؼ بعزػاك أي يزدحسػؾف و سسيت مكة بكة  قاؿ الذيو "
 أ8)في الظؾاؼ."

 رعميت 
مسا سبق ذك و يتبيؽ أف ممحظ التدسية ذشا ذؾ عدسية الذيء بؾصف 

 العمساء  .  فيه و ؤكد ذلػ ما قاله 

لشػاس يبػػ بعزػػهؼ بعزػا فػػي ألف او  قػاؿ الخميػة " وسػػسيت مكػة  بكػػة
زدحػػاـ. و قػػاؿ  بػػة سػػسيتك ألنهػػا   يػػدفث بعزػػهؼ بعزػػا باال  أيالظػػؾاؼك 

 أ1)كانت عبػ أعشاؽ الجباب ة إذا ألحدوا فيها بغمؼ"

ذفِلػف أفنهؼ يتباكؾف ِفيِه  وقاؿ ابؽ قتيبة " بكة اْسؼ لبظؽ مفكلة وف
افف بفعزهؼ يْزعؼ أفف بكة ذ ؾف مفؾِتث اْلسفْدِجد" كف و زدحسؾف وف
 أ4)

نهؼ يتباكؾف فيها وقاؿ البشدنيجي " والبػ  الدفثك ومشه سسيت بكة أل 
وقاؿ ك اع الشسة " وسسي البيت الح اـ وما حؾله بكلةف  كأ5)أي يتدافعؾف"

 أ6)لتباؾِ  الشاس ذشاؾ أي ازدحامهؼ"

                                                 

 .  96سؾرة آؿ عس اف /   (0)
 . 0/040م اح لبيد  (8)
 .5/885العيؽ   (1)
 .0/475غ  ب الحديل البؽ قتيبة   (4)
 .0/601التقهية في المغة   (5)
 .0/668السشتخب   (6)
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ؾؿ  سسيت مفكلة  بكة أِلفف  افف بعض أذة الم:غفة يفق  كف وقاؿ ابؽ در د " وف
ْيء ع اكب فقد عباؾ" ا أفي يزدحسؾف. وكة شف  أ0)الشلاس يتباكؾف ِفيهف

ػاِب فة  بف انفت عبػ أفْعشفاؽ اْلجف ا كف اؿ  سسيت مفكلة بكة أِلفنلهف وقاؿ األزذ ي " وف  قف
ا"ِإذا   أ8)ألحدوا ِفيهف

وقاؿ ابؽ فارس " عباؾ القـؾ  ازدحسؾاك وسسيت بكة  الزدحاـ الشاس. 
والبػ:  دؽ العش قك قالؾا  سسيت بكة ألنها كانت عبػ أعشاؽ الجباب ة إذا 

 أ1)ا بغمؼ"ألحدوا فيه
ػػا أفي  ػػسِ يت ِبػػِه ألف  الش ػػاس يتبػػاك:ؾفف ِفيهف وقػػاؿ ابػػؽ سػػيدة " وفأمػػا بفكلػػة فد 

ـِ أ4)يتزاحسؾف" ػا يفْت ِبػ فِلػف اِلْزِدحف ػسِ  ك وقاؿ الػ ازي " وف )بفكلػة أ اْسػؼ  بفْظػِؽ مفكلػةف س 
انفْت عفب ػ: أفْعشفاؽف  ا كف يفْت ِب فِلػف أِلفنلهف سِ  ِقيةف س  بفاِب فِة"الشلاِس. وف  أ5)اْلجف

ػاِ    وقاؿ أبؾ البقاء الكهؾي " } مفكلػة  سف بكة{   مفكفاف اْلبفْيت الذػ  فو وف
سسيت مفكلػة  ا أفي يزدحسؾفو وف مفدك سسيت بظؽ مفكلة بكة ألفنهؼ يتبكؾف ِفيهف اْلبف

 أ6)الجت ابها الشلاس مؽ كة أفق"
ة بسا يقث فيها مؽ بػِ  الشاس بعزه ة بكل ا أي إذف سسيت مكل ؼ بعزع

ا مؽ الزحاـ حؾؿ السذاع  السقدسة ك أو بسا يقث فيها  دفث بعزهؼ بعزع
مؽ بػِ  أعشاؽ الجباب ة ودؽ  أعشاقهؼ كسا حدث ألب ذة الحبذي ولسؽ أرادذا 

 بدؾء قديسعا وحديوعا .  
                                                 

 .0/58الجسه ة   (0)
 .9/140الته يب   (8)
 .0/001السجسة   (1)
 .4/006السخرص  (4)
 .0/19تار الرحاح مخ  (5)
 .0/851الكميات   (6)
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 عهغجيالا   -14
 أ0) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ قاؿ ععال    

 أ8) عميهؼ في الظ ؽ" سسيت سمدبيبلع وألنها عدية  " قاؿ الذيو 

 رعميت 
 ذك  الذيو عمة لتدسية عيؽ الجشة بالدمدبية ك مسا سبق يتبيؽ أف 

وذ ا يعد مؽ باب عدسية الذيء  وذي  أنها عدية عميهؼ في الظ قاتك
وذ ا يتزح في قؾؿ الزبيدي " قاؿ ععال   عيشا فيها عدس   بؾصف فيه ك
ي المغة  لسا كاف في غاية ك قاؿ الزجاج  عيؽ في الجشةك وذؾ ف" سمدبيبل

الدبلسةك فكنف العيؽ سسيت لرهتها. وقد موة به سيبؾ ه عم  أنه صهةك 
 أ1).وفد و الدي افي

بقؾله " سسيت سمدبيبلو ألنها عدية  و ؤكد ما قاله الذيو الوعمبي ك
عميهؼ في الظ ؽ وفي مشازلهؼ عشبث مؽ أصة الع ش مؽ جشة عدف ال  

سل  أذة الجشاف عم  ب د الكافؾ  ر وطعؼ الزنجبية ور ح السدػك ومعش  ع دف
وفي عمة  كأ4)االسؼعؾصف ألف أكو  العمساء عم  أف سمدبية صهة 

التدسية يقؾؿ الؾاحدي " أنها سمدة عتدمدة في الحمقك ل لػ سسيت 
"  أ5)سمدبيبلع

                                                 

 .  08سؾرة اإلنداف /   (0)
 .  8/588م اح لبيد   (8)
 .5/860كو شغ  معاني الق آف 89/880عاج الع وس   (1)
 .01/014الكذف والبياف   (4)
 .4/411التهدي  الؾسيط   (5)
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بِ  ْمدف يفْت سف سِ  يلافف  س  اِعة  ْبؽ  حف م قف ا وقاؿ البغؾي " قاؿ أفب ؾ اْلعفاِليفِة وف يبلع أِلفنلهف
شلِة عفْدف   ِفي مفشفاِزِلِهْؼ عفْشب ث  ِمْؽ أفْصِة اْلعفْ ِش ِمْؽ جف ِؽ وف مفْيِهْؼ ِفي الظ:   عفِدية  عف
ِر ِح  ِبيِة وف طفْعِؼ الزلْنجف ْ ِد اْلكفاف ؾِر وف مف  بف شلِة عف شف فاب  اْلجف ِإلف  أفْذِة اْلِجشفاِف وف

س ِ  اج   س  ة  ِفي اْلِسْدِػ. قفاؿف الزلجل ْمدف ِة عفتفدف سف بلف ا ِفي غفايفِة الدل ِبيبلع أِلفنلهف ْمدف يفْت سف
ِبيبلع  ْمدف مف  أففل سف ف  أِلففل أفْكوف ف اْلع مفسفاِء عف سل  أفْي ع ؾصف ْعشف  قفْؾِلِه  ع دف مف ْمِقك وف اْلحف

ٌة الف اْسٌؼ"  أ0)ِصهف

 أ4)والظيبي أ1)والخظيب الذ بيشي كأ8)وبسوة ذلػ قاؿ  الق طبي

ومسا سبق مؽ أقؾاؿ العمساء يتبيؽ أف عمة عدسية } عيشا عدس  
بة عميها سمدبيبلع { به ا االسؼ ذي   عدسية الذيء باسؼ  طبيعته التي ج 

وذي أنها عدية في الظ قات وفي السشازؿ بظعؼ مخرؾص ور ح 
ة في الحمق ك فتستاز عؽ سا   العيؾف السخمؾقة  ِمدف مخرؾص ك وذي سف

 فدبحاف الخبللؽ العغيؼ .  –بتمػ الظبيعة 

                                                 

 . 5/091عهدي  البغؾي (0) 
 .09/041عهدي  الق طبييشغ   (8) 
 . 4/456الد اج السشي  يشغ    (1)
  .     06/811يشغ   فتؾح الغيب  (4)
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 رعهيم انزغًيخ ثبعى ٔغيفزّ
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 متٓيذ 
 عٍ املجذث انثبَي 

  عسمه أو بخؾاصه وصهاعه في يدس  الذيء بؾعيهته ك أي  قد
ْذِظه عاذ  الدظؾح الظيشية عسمه ْمِسه أي   كف ك فالقمؼ سس  ك لػ لقف

جف  ة التي كاف يكتب به عميها حه   اع ونقذاع ك والكتاب سس  ك لػ و والحف
ف ك " والدبؾرة " سسيت وِ  ِتبف فيه ود  ْب  ألنه ك    ك لػ لمتدر ب عميها مؽ الدل

  أ0).التج بة واالختبار 
 فزي يٕعي   -1

 أ8) چائ  ەئ  ەئ  وئ  چ قاؿ ععال     
يؾشث بؽ نؾف بؽ أف ايؼ بؽ يؾسف عميه الدبلـ ذؾ " قاؿ الذيو   

بشي إس ا يةك وإنسا سسي فت  مؾس  عميه الدبلـ  وكاف يؾشث مؽ أش اؼ
 أ1)ألنه كاف يخدمه"

  رعميت
العمة في عدسية يؾشث بؽ نؾف قد بيؽ الذيو  مسا سبق يتبيؽ أف

عدسية مؽ باب  د  عف كاف يخدمه كوذ ا ي   هبهتي مؾسي والعمة في ذلػ أن
أو خؾاصه في عسمه وقد ذك  ذلػ كوي  مؽ العمساء  الذيء باسؼ وعيهته

 مي الشحؾ التالي  ع

                                                 

 .88يشغ  ععمية األسساء د /جبة صأ 0)
 . 61سؾرة الكهف / (8)

 . 0/654م اح لبيد(1) 
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]الكهػػػف   چائ  ەئ  ەئ  وئ  چ قػػػاؿ ابػػػؽ سػػػيدو " وقؾل ػػػه ععػػػال   
ػػسِ يف ففتػػاو  ألفنلػػه كػػافف 61 ػػث  بػػؽ  ن ػػؾفك س  [ جػػاءف فػػي التلْهِدػػيِ   إفل ففتػػاو  ي ؾشف

ِليم ه   أ0)["68]الكهف   چٻ  پ  چ قؾل ه  يفْخِدم هك ودف

 أ8)ه و"ألنه كاف يخدمه في سو وقاؿ الزبيدي " سساو ب لػ 

افف الزمعا لفه  ينخ  عفْشه  و قاؿ اله اء " وإن سا سسي فت  مؾس  و  ألنه كف
 أ1)العمؼ. وذؾ يؾشث بؽ نؾف"

قاؿ الؾاحدي " قاؿ اله اءك والزجاج  )وإنسا سسي فت  مؾس و ألنه و 
كاف مبلزمعا له ينخ  عشه العمؼ و خدمه"
كوقد نص عمي ذلػ أيزاع أ4)

 أ5)الذؾكاني

ـ  وفذ ؾف يؾشث بؽ نؾف بؽ  وقاؿ الق طبي " اِد تف  ِفي اآْليفِة ذ ؾف اْلخف وفاْلهف
ـ .  بلف مفْيِه الدل اؿ   ذ ؾف اْبؽ  أ ْخِت م ؾسف  عف ـ . وف  قف بلف مفْيِه الدل فف عف إف اثيؼ ابؽ ي ؾس 

افف ح  م  سِ يف ففتف  م ؾسف  أِلفنله  لفِزمفه  ِليفتفعفملؼف ِمْشه  وفِإْف كف ِقيةف  ِإنلسفا س  اك وفذف فا وف
" تف  وفذ ؾف اْلعفْبد  ـف اْلهف ا ـف مفقف سلاو  ففتع  أِلفنله  قفا ِقيةف  ِإنلسفا سف ِؿ. وف ْعشف  اأْلفول مف
 أ6)

تاو  »وقاؿ مبلحؾ   "  يؾشث بؽ نؾف بؽ اف ا يؼ بؽ « ِإْذ قاؿف م ؾس  ِلهف
يؾسف عميه الدبلـك وذؾ ابؽ أخت مؾس  كسا ذك وا وأكب  أصحابهك 

                                                 

 .9/588السحكؼ(0)
 .19/818عاج الع وس   (8)
 .8/054معاني الق آف لمه اء   (1)
 .04/67التهدي  البديط   (4)
 .1/158يشغ   فتح القدي    (5)
 .00/00عهدي  الق طبي  (6)
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ك وذؾ مؽ عغساء بشي  - عميهؼ الدبلـ -ي ش  عته بعد ذ وف وخميهته ف
إس ا ية وسسي فت ك وذؾ ذشا بسعش  خادـ وعبد لقيامه في خدمته ودواـ 

 أ0)متابعته له وكو ة ععمسه مشه"

                                                 

 .4/091بياف السعاني   (0)
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  إدسيظ -2
 أ0) چڇ  ڇ    ڇ     چ    چڃ  ڃ  چ   چچ  قاؿ ععال   

الكتب وسسي إدر   لكو ة  قاؿ الذيو " وإدر   قد صب  عم  دراسة
  أ8)دراسته"

 رعميت 
 ذؾ الؾعيهةمؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف السمحظ في ذ و التدسية 

 وقد أكد ذلػ كوي  مؽ العمساء عمي الشحؾ التالي  ك أو خؾاصه في عسمه
ػػِتِه   -جػػةل وعػػزل  -كتػػابف َّللْا لقػػاؿ الهػػارابي " وسػػسِ ي إْدر ػػ   لكوػػ ة ِدراسف

"واسػػس ه  أفْخشػػؾ  وابػػؽ  كأ5)والػػ ازي  أ4)كوقػػد نػػص عمػػي ذلػػػ أيزػػاع الجػػؾذ ي أ1)خ 
 أ6)مشغؾر

وقاؿ الزبيدي " وقاؿ ابؽ الجؾاني  سسي إدر   لدرسه الوبلثيؽ 
 أ7)صحيهة التي أنزلت عميه. ذ ا قؾؿ أذة الشدب"

إنسا سسي إدر   »وقاؿ الدس قشدي " عؽ وذب بؽ مشبه أنه قاؿ  
 أ8)جة والدشؽ"لكو ة ما يدرس مؽ كتاب هللا عز و 

                                                 

 . 56سؾرة م  ؼ /   (0)
 . 8/59م اح لبيد    (8)
 .0/878ديؾاف األدب  (1)
 .8/987يشغ   الرحاح  (4)
 .0/011مختار الرحاح يشغ    (5)
 .6/79يشغ   لداف الع ب  (6)
 .06/67عاج الع وس  (7)
 .8/178بح  العمؾـ   (8)
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وقاؿ الوعمبي " ذؾ جد  أبي نؾحك فدس ي إدر   لكو ة درسه الكتبك 
ؿ مؽ خاط الوياب  ؿ مؽ كتب بالقمؼ وأو  واسسه أخشؾخ وكاف خي اطاك وذؾ أو 

    چ       ڇ           ڇ  ڇ  چ ولب  السخيط وأوؿ مؽ عكم ؼ في عمؼ الشجـؾ والحداب 

 أ8)" يعشي الجشة أ0)چڍ  ڍ  ڌ* 

ذ  الج جاني " سسي إدر   لكو ة ما يدرس كتب هللا اؿ عبد القوقا
وسشؽ اإلسبلـك وأنزؿ هللا عميه ثبلثيؽ صحيهةك وذؾ أوؿ مؽ خط بالقمؼك 
]ونغ  في عمؼ الشجـؾ والحداب ك وأوؿ مؽ خاط الوياب ولبدها وكاف مؽ 
قبمه يمبدؾف الجمؾدك واستجاب له ألف إنداف مسؽ كاف يدعؾذؼك فمسا 

ك -ميه الدبلـع- اختمهؾا بعدو وأحدثؾا األحداث إل  زمؽ نؾح رفعه هللا
كوقد نص عمي ذلػ أ1)ة وخس  ستيؽ سشة" ورفث وذؾ ابؽ ثموسا

 أ5)والبغؾي  كأ4)الدسعاني

عز   -وقاؿ الزمخذ ي " قية  سس  إدر   لكو ة دراسته كتاب هللا 
ؽ ألنه لؾ كاف أفعيبل م و وكاف اسسه أخشؾخك وذؾ غي  صحيح ك -وجة

الدرس لؼ يكؽ فيه إال سبب واحد وذؾ العمسيةك فكاف مشر فاك فامتشاعه 
 أ6)مؽ الر ؼ دلية العجسة"

                                                 

  . 57ك  56  ؼ آية / م  (0)
 .6/809الكذف والبياف   (8)
ر  (1) ؾف رر في عفِهدِي  اآلِي والد: ْرج  الد:  .1/0078دف
 .1/111يشغ  عهدي  الدسعاني   (4)
 .5/817يشغ  معالؼ التز ة  (5)
 . 1/81الكذاؼ  (6)
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وال ي يغه  جميعا مؽ أقؾاؿ جسهؾر العمساء أف عمة التدسية ذي 
ممحظ االشتقاؽ مؽ الدراسة لمكتب والرحف وعمـؾ الشجـؾ والحداب ك 

 فدسي باسؼ األعساؿ التي كاف يزاولها . 

 األٔربدري   -3
 أ0) چچ  چ  ڇ    چ قاؿ ععال    

ػْؾفف ِذي اأْلفْوعػاِد  سػسي بػ لػ ألنػه كػاف يعػ ب الشػاس  ِفْ عف قاؿ الذيو " وف
ذؼ بنربعة أوعاد مظ وحيؽ عمػ  األرض إلػ  أف يسؾعػؾاك وقيػة  لكوػ ة و ذهد  

 أ8)جشؾدو وخيامهؼ التي يشربؾنها في مشازلهؼ"

 رعميت 
عػػد مػػؽ بػػاب عي التػػي ذك ذػػا الذػػيو العمػػة األولػػ ومسػػا سػػبق يبلحػػظ أف

وفػي القػؾؿ الوػاني يعتبػ  مػؽ بػاب  عدسية الذيء باسؼ عسمه أو وعيهتػه ك
عدػػسية الذػػيء باسػػؼ وصػػههك وقػػد ععػػددت أقػػؾاؿ العمسػػاء فػػي العمتػػيؽ عمػػي 

 الشحؾ التالي 
قػاؿ ابػؽ عظيػة " واختمػف الستػنولؾف فػي قؾلػه  ِذي اأْلفْوعػاِدك فقػاؿ ابػؽ 

ػ ألنػػػه كانػػػت لػػػه أوعػػػاد وخذػػػب يمعػػػب لػػػه بهػػػا عبػػػاس وقتػػػادة سػػػسي بػػػ ل
 أ1)وعميها"

" سػػسي ذا األوعػػاد لكوػػ ة جشػػؾدو ومزػػاربهؼ التػػي كػػانؾا  وقػػاؿ الػػ ازي 
 أ4) إذا نزلؾا "يز بؾنها 

                                                 

 .01سؾرة الهج  /   (0)
 . 8/611م اح لبيد   (8)
 . 4/495السح ر الؾجيز  (1)
 .10/054مهاعيح الغيب   (4)
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أي ذي الجشؾد الكوي ة وكانت لهؼ  چچ  چ  ڇ    چ وقاؿ الشدهي " 
بها كسا  مزارب كوي ة يز بؾنها إذا نزلؾا وقية كاف له أوعاد يع ب الشاس

 أ0)فعة بآسية"
 چچ  چ  ڇ    چ  وقاؿ الخازف 

سسي ب لػ لكو ة جشؾدو وكو ة  أ8)
 أ1)مزاربهؼ وخيامهؼ التي كانؾا يز بؾنها"

وقاؿ الهي وز أباد " وفِإنلسفا سسي ِذي اأْلفْوعفاد أِلفنله  جعة أفْربفعفة أوعاد ففِ ذا 
تل  سفا ع ب اْم فأفعه آِسيفة  غزب عم  أحد مدو بفيؽ اأْلفْوعفاد فيع به حف يفس ؾت كف

بشت م زفاحؼ"
 أ4)

 وقاؿ الخظيب الذ بيشي " واختمف في عدسيته ب لػ عم  وجهيؽ 

ــذًْب أنػػه سػػسي بػػ لػ عػػة كوػػ ة جشػػؾدو ومزػػاربهؼ التػػي كػػانؾا   أد
 إذا نزلؾا. يز بؾنها

أربعة أوعاد يذد  إليها يدي ورجمي مؽ يع به  د  تِ أنه كاف يف   ٔانثبَي
عؽ ابؽ عباس رتي هللا ععال  عشهسا  إف  ف عؾف إنسا سسي  وعؽ عظاء

ذا األوعاد ألنه كانت ام أة وذي ام أة خازنه حزقيةك وكاف مؤمشاع كتؼ إيسانه 
ما ة سشة وكانت ام أعه ماشظة بشت ف عؾف فبيشسا ذي ذات يـؾ عسذط 
رأس بشت ف عؾف إذا سقط السذط مؽ يدذا فقالت  عع  مؽ كه  باهللك 

شت ف عؾف  وذة لػ إله غي  أبي؟ فقاؿ  إلهي وإله أبيػ وإله فقالت ب

                                                 

 .1/619مدارؾ التشز ة   (0)
 .01الهج  /  (8)

 .4/485لباب التنو ة   (1)
 .0/501عشؾ   السقباس  (4)
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الدسؾات واألرض واحد ال ش  ػ له فقامت فدخمت عم  أبيها وذي عبكيك 
قاؿ  ما يبكيػ؟ فقالت  الساشظة ام أة خازنػ عزعؼ أف  إلهػ وإلهها وإله 
الدسؾات واألرض واحد ال ش  ػ لهك فنرسة إليها فدنلها عؽ ذلػك فقالت  

ت. فقاؿ لها  و حػ اكه ي ب لهػ وأق  ي بنني إلهػك قالت  ال أفعة صدق
ذا بيؽ أربعة أوعاد ثؼ أرسة عميها الحيات والعقارب"  أ0)فسد 

دِ   وعم  كة حاؿ فالعمة أنه سسي بسا اشت ه  عشه في التع يب مؽ الذل
بيؽ األوعاد ك أو بسا اشت ه  عشه مؽ كو ة الجشؾد ال يؽ طغؾا في الببلد ك 

 كؾف ععبي عا مجاز عا .  في

                                                 

 .  4/510الد اج السشي    (0)
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 شٔحان  -4
 أ0) چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  چ قاؿ ععال    

ألنه يهيد الحياة مؽ مؾت الجهة  وقاؿ الذيو " وسسي الق آف روحا
 أ8)والكه "

 رعميت 
مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف السمحظ في ذ و التدسية يعد مؽ باب 

شار ل لػ كوي  مؽ أو خؾاصه في عسمهك وقد أ عدسية الذيء باسؼ وعيهته
 العمساء .

سسي ِجْبِ  ة  ـ  -قاؿ أبؾ ذبلؿ العدك ي " وف بلف مفْيِه الدل أِلفف و روحا  -عف
ْ آف  ِلهف فا اْلسفْعش  سسي اْلق  ْشتفِهع ؾفف ِبِه ِفي ديشهؼ كانتهاعهؼ ِبال وِح وف الشلاس يف

 أ1)روحا"

ة لمقمؾب ألنه حياو وقاؿ مكي بؽ أبي طالب " وإنسا سسي الق آف روحاع 
 أ4)والشهؾس لسا عري  إليه مؽ الخي  بالق آف"

ببا لحياة  افف سف ْنِجية وفِإنلسفا سس  روحاو أِلفنله  كف وقاؿ الدسعاني " اإلِْ
ْ آف روحا" ل فِلػ سس  اْلق  م ؾبو وف  أ6)كوقد نص عمي ذلػ أيزاع الك مانيأ5)اْلق 

                                                 

 .  8سؾرة الشحة /   (0)
 .  8. واآلية مؽ سؾرة الشحة /  8/178م اح لبيد   (8)
 .0/011اله وؽ المغؾ ة   (1)
 .6/4880إلي بمؾغ الشهاية الهداية   (4)
 .0/016عهدي  الدسعاني  (5)
 .0/056غ ا ب التهدي  وعجا ب التنو ة  (6)
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حيؾف وقاؿ الجؾزي " سس او روحاعك ألنه يحيا به الشاس كسا ي
 أ0)باألرواح"

سفا يفْحيفْؾفف  ْحيفاِء الشلاِس ِبِه كف ا إلِ وحع سِ يف ر  ِقيةف  س  وقاؿ أبؾ حياف " وف
 أ8)ِباأْلفْروفاِح"

ا لسا يحيا به الشاسك وذؾ  وقاؿ الدسيؽ الحمبي " وسسي الق آف روحع
پ  ڀ  ڀ     ڀ  چ  سبب في الحياة األخ و ة السذار إليها بقؾله 

 أ4)كوقد نص عمي ذلػ أيزاع االبياري أ1)["64 ]العشكبؾت چ  ڀ

ا لكؾنه مببعا لمحياة  وقاؿ اله وي " قاؿ ال اغب  سسي الق آف روحع
م ؾِب"أ5)األخ و ة" يفاة  الق  او أِلفنله  حف وحع ْ آف  ر  سِ يف الق  كوقاؿ دمحم الخزي ي " س 

 أ6)

م ؾِب"  أ6)الق 
ا لسا يؤدي إليه مؽ ح ياة والغاذ  أف الق آف ) أو جب ا ية أ سسي روحع

 وذؾ ععبي  مجازي . –األرواح وإخ اجها مؽ الكه  والزبلؿ 

                                                 

 .0/518زاد السدي  في عمؼ التهدي   (0)
 .4/041البح  السحيط   (8)
 .8/080عسدة الحهاة   (1)
 .8/810يشغ   السؾسؾعة الق آنية   (4)
 .86/067حدا ق ال وح وال  حاف   (5)
 .0/871اج في بياف غ  ب الق آفالد    (6)
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 متٓيذ 
 عٍ املجذث انثبنث 

  عسمه أو بخؾاصه وصهاعه في قد يدس  الذيء بؾعيهته ك أي 
ْذِظه عاذ  عسمه ْمِسه أي   كف الدظؾح الظيشية ك فالقمؼ سس  ك لػ لقف

جف  ة التي كاف يكتب به عميها حه اع ونقذاع ك والكتاب سس  ك لػ و  والحف
ف ك " والدبؾرة " سسيت وِ  ِتبف فيه ود  ْب  ألنه ك    ك لػ لمتدر ب عميها مؽ الدل

 أ0).  التج بة واالختبار
  يٕو انفشلبٌ  -1

 أ8) چ  ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  چقاؿ ععال    
ْ قاِف أي يـؾ بدر سسي به له قه بيؽ الحق قاؿ  ْؾـف اْله  الذيو " يف
 أ1)والباطة"

 رعميت 
 وة في عدسية يـؾ اله قاف بيـؾ بدرمؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف العم

وذػ ا يعػد مػؽ بػاب عدػسية  ذؾ الته  ق بيؽ الحػق والباطػة فػي ذػ ا اليػـؾ ك
مػػة لمجسيػػث أف فالشرػػ  يػػـؾ بػػدر كػػاف بسشزلػػة عبل ك بػػنخص صػػهاعهالذػػيء 

وعبػيؽ الهػ ؽ  ذشاؾ فنتيؽ مػؽ السقػاعميؽ فنػة عمػي حػق وفنػة عمػي باطػة ك
 كبشر  هللا فنته القميمة  في العدد عمي ال يؽ اعبعؾا الباطة مث كو ة عػددذؼ

و ؤكػػد ذلػػػ كويػػ  مػػؽ  وبػػه سػػسي اله قػػاف ك ك فكػػاف يػػـؾ بػػدر يػػـؾ الته قػػة
 المغؾ يؽ.

                                                 

 .88يشغ  ععمية األسساء د /جبة ص أ0) 
 .  40سؾرة األنهاؿ /   (8)
 . 0/486م اح لبيد  (1)
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وأحػػػدك فػػػ ؽ هللا بػػػيؽ الحػػػق قػػػاؿ الخميػػػة " و ػػػـؾ اله قػػػاف يػػػـؾ بػػػدر 
اؽ  يفْؾـ اله  قاف ذ ؾف يػؾـ  بفػْدرك ألفل أ0)والباطة" ك وقاؿ األزذ ي " قفاؿف أفبؾ ِإْسحف

ػافف ِفيػِه ف  قػاٌف بفػيؽ اْلحػق وفالباطػة.  ػا كف ػز  أفعهػ ف ِفيػِه ِمػؽ نفْرػ و مف هللا جةل وعف
سسل  هللا ع س  الهاروؽف  نحؾ ذفِلػ قفالفه الملْيلكقفاؿف  وف قِ  عم   وف أِلفنله  ت ب ِباْلحف

ِديل ذك و" انه ِفي حف ِلدف
{ يعشػي   يـؾ اله قػاف وبسوة ذلػ قاؿ اله وي " } كأ8)

 أ1)يـؾ بدرك كاف فيه ف قاف بيؽ الحق والباطة"

وقد ص ح ب لػ بعض السهد  ؽ كوبقؾلهؼ يتنكد صدؽ كبلـ الذيو 
 فيسا يمي  

ٹ    چـؾ اله قػاف فػي قؾلػه قاؿ الؾاحدي " وسس  هللا ععال  يـؾ بدر  يػ

ألنػػػه فػػػ ؽ فػػػي ذلػػػػ اليػػػـؾ بػػػيؽ الحػػػق  و أ4) چ  ڦڤ   ڤ  ڤ   ڤ
 أ5)والباطةك فكاف ذلػ اليـؾ يـؾ اله قاف"

وقاؿ الدسعاني " سس  يفْؾـ بدر  يفْؾـ اْلهْ قفافو أِلفنله  ف ؽ ِفيِه بفيؽ اْلحق 
له قاف ألنه أوؿ وقاؿ الدسيؽ الحمبي " وسسي يـؾ بدر بيـؾ ا كأ6)وفاْلبفاِطة"

 أ7)يـؾ حرة فيه اله ؽ بيؽ الحق والباطة"

                                                 

 .5/048العيؽ   (0)
 .9/98الته يب  (8)
 .5/0441الغ  بيؽ  (1)
 .40األنهاؿ    (4)
 .8/585التهدي  البديط  (5)
 . 0/81عهدي  الدسعاني  (6)
 .1/888في عهدي  أش ؼ األلهاة عسدة الحهاة  (7)
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أ ة التدسية في ) يـؾ اله قافومسا سبق مؽ أقؾاؿ العمساء يتبيؽ أف عم
 بنخص صهاعه وذي الته  ق بيؽ الحق والباطة .  عدسية الذيء ذي

 لغٕسح -2
 أ0) چٺ  ٺ  ٿ  چ قاؿ ععال    

ْت أي   رفة   أي أسد سسي ب لػ الحس  ِمْؽ قفدْ   قاؿ الذيو " فف ل ألنػه و ؾف
 أ8)يقه  الدباع"
 رعميت 

مسػػا سػػبق يبلحػػظ أف الذػػيو قػػد ذكػػ  عمػػة التدػػسية فػػي القدػػؾرة وذػػي 
 حيل إف األسد مؽ وصهها القه  .  ال جؾع إل  أصة االشتقاؽ

ْهػِ و ألففل  رفة  ِمػؽف القْدػ  وفذ ػؾف اْلقف اِؽ قفْدػؾف قاؿ ابؽ أبي زمشيػيؽ " ِإفل اْشػِتقف
دف يفْقهف   الدبفاع"اأْلف  سف

 أ1)
رفة  قاؿ  ذؾ بمداف الع ب   ْت ِمْؽ قفْدؾف وقاؿ الوعمبي " عؽ ابؽ عباس فف ل
األسػػدك وبمدػػاف الحػػب   القدػػؾرةك وبمدػػاف فػػارس  شػػي ك وبمدػػاف الشػػبط  
أر ا. وقية  ذؾ فعؾلة مؽ القد  وذؾ القه ك سسي ب لػ ألنه يقه  الدباع 

 أ4)كم ها
ؾرة األسدك منخؾذ مػؽ  القدػ ك وذػؾ  القهػ  عمػ  القد وقاؿ الؾاحدي "

 أ5)و ألنه يقه  الدباع" ك سسي ب لػ الك و
                                                 

 .  50سؾرة السدث  /   (0)
 .  8/588م اح لبيد   (8)
 .5/68عهدي  الق آف العز ز   (1)
 .01/79الكذف والبياف   (4)
 . 88/460التهدي  البديط   (5)
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وقاؿ ال ازي " ف ت يعشي الحس  مؽ قدؾرة. وذك وا في القدػؾرة وجؾذػا 
أحدذا  أنها األسد يقاؿ  ليؾث قداورك وذي فعؾلة مػؽ القدػ  وذػؾ القهػ ك 

 أ0)ألنه يقه  الدباعك "و ب لػ والغمبة سسي 
ْيػ   و  بف ِعيد  ْبػؽ  ج  رفٌة قفالفه  سف ْسع ه  قفْدؾف جف ر   ال لاِميك وف ْدؾف قاؿ الذؾكاني " وفاْلقف

ك قفالفػػػه  عفظفػػػاٌء  ػػػد  ِقيػػػةف  ذ ػػػؾف اأْلفسف ك وف ػػػافف ْيدف ة  وفاْبػػػؽ  كف قفتفػػػادف اِذػػػٌد وف م جف ػػػة  وف وفِعْكِ مف
ْعشف  اْلقف  ْدِ  ِبسف ففةف ِمؽف اْلقف . قفاؿف اْبؽ  عف ف بفاعف"وفاْلكفْمِبي: ْهِ  أِلفنله  يفْقهف   الدِ 

 أ8)
  إمػػا جساعػػة ال مػػاة الػػ يؽ يترػػيدونهاك أو  وقػػاؿ الزحيمػػي " فالقدػػؾرة

 أ1)ألنه يقه  الدباع"و األسدك وذؾ رأي جسهؾر المغؾ يؽك سسي ب لػ 
ْدػ  والغمبػة  فعمة عدسية األسد قدؾرة مبلحغة أصػة االشػتقاؽ وذػؾ القف

 الس كبة في طبعه .
  انضاسع -3
 أ4) چ    ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇچ اؿ ععال    ق

 أ5)ألنه يغظي الب ر بت اب األرض" و قاؿ الذيو " وسسي الزارع كاف ا
 رعميت 

مػػؽ خػػبلؿ قػػؾؿ الذػػيو يتبػػيؽ أف العمػػة فػػي عدػػسية الػػزارع كػػاف اع وألنػػه 
عسمػه  باسػؼوذ ا يعد مؽ بػاب عدػسية الذػيء  يغظي ما ي رعه في الت اب ك

 وإليػ بيانهؼ عمي الشحؾ التالي     مؽ العمساء ككوقد أكد عمي ذلػ كوي

                                                 

 . 11/706مهاعيح الغيب  (0)
 .5/411فتح القدي    (8)
 .89/844التهدي  السشي    (1)
 .  89/  سؾرة الهتح  (4)
 .   8/494م اح لبيد   (5)
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ر اع  كػػاف قػػاؿ  ألنػػه إذا ألقػػ  البػػ ر فػػي  األرض  واألنبػػاري " و قػػاؿ لمػػزف
ه ار. قػاؿ هللا ععػال    ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ        چغظ او بالت ابك وجسعه ك 

 أ0)أ ك معشاو  أعجب الزراع نباعه"81)الحديد  چ

ػْ رف السبػ ورف و لمػزارع  كػافٌ   وقاؿ األزذ ي " وفاْلعػ ب عفقػؾؿ ػ   البف أِلفنلػه  يفْكه 
ػػه" ػػا مالفقف مفْيهف ػػ ل عف ِفػػي األفْرض ِبت ػػ فاب األفْرض اللِتػػي أثارذػػا ثػػؼل أمف
وقػػاؿ ابػػؽ  كأ8)
 أ1)فارس " و قاؿ لمزارع كاف ك ألنه يغظي الحب بت اب األرض"

اِف عاو أِلفنله  يدت  الْ  وقػاؿ  كأ4)حب  ِبػالت: فاِب"قاؿ الدسعاني " وسس  الزلاِرع كف
ػقل  ػبل ِبػالت: فاِب وفاْلكفػاِف   يفْدػت    اْلحف ػاِف عا أِلفنلػه  يفْدػت    اْلحف البغؾي " وسسي الزارع كف

ؾِدِو." ح  وفي التهدػي  الؾاتػح " سػس  الػزارع كػاف ا ألنػه يدػت  البػ ر  ك أ5)ِبج 
الحػػبل   غظػػاو  فػػالكه  معشػػاو التغظيػػة ك ومعشػػ  كهػػ  الػػزارع .أ6)فػػي األرض"

 وست و بالت اب .

                                                 

 . 0/009الزاذ  في معاني كمسات الشاس  (0)
 .01/001الته يب   (8)
 .5/090السقايي    (1)
 .0/45عهدي  الدسعاني  (4)
 .0/64معالؼ التشز ة  (5)
 .1/609التهدي  الؾاتح   (6)
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 يٕو انزالق -4
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې   ې  چ قاؿ ععال    

 أ0) چى  ى  ائ  ائ   
ألف األرواح متبلقية  و قاؿ الذيو " وسسي يـؾ القيامة بيـؾ التبلؽ

وألنه  وقؾف فيهك فيقف بعزهؼ عم  حاؿ بعضوألف الخبل ق يتبلو لؤلجداد
 أ8)الدساء وأذة األرض"يمتقي فيه أذة 
 رعميت 

 مسا سبق ذك و يتبيؽ أف الذيو قد جاء كبلمه مؾافق لمعمساء . 
قفؾله عفعفالف    وفِإنلسفا سسي  يفْؾـ  چى           ائ  ائ     چقاؿ ابؽ سيدو " وف

سفاء ِفيِه" التبلقي لتبلقي أذة األفْرض وفأذة الدل
وقد نص عمي ذلػ أيزاع  كأ1)

 أ4)ابؽ مشغؾر
ِ ِق ِفيِه"قا بلف اِء اْلخف ِؽ اِلْلِتقف سِ ي يفْؾـف التلبلف س  ؿ أبؾ حياف " وف

وقاؿ ابؽ  كأ5)
 عاشؾر 

ْؼ  بله  ْؾفف رف ْمقف ْؼ يف ؾفف ِفيِهك أفْو أِلفنله  ْمتفق  ْؼ يف مله  ِقي أِلففل الشلاسف ك  سِ يف يفْؾـف التلبلف س  " وف
عِ  ْز ف اِز ماك أفْي يفِقه ؾفف ِفي حف اءع مفجف ـف أفْم ِِو م بفاشف فةع ِلقف ا  أ6)" ِه وفأفمف

                                                 

 .  05سؾرة غاف  /   (0)
 . 8/145م اح لبيد  (8)
 .6/515السحكؼ  (1)
 .05/854يشغ   لداف الع ب   (4)
 .9/844البح  السحيط  (5)
 .84/019التح    والتشؾ     (6)
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وقد ذك  ال ازي ثسانية وجؾو لتدسية يـؾ القيامة بيـؾ التبلؽ فقاؿ " أما 
 الدبب في عدسية يـؾ القيامة بيـؾ التبلؽ فهيه وجؾو 

األوؿ  أف األرواح كانػػت متبايشػػة عػػؽ األجدػػاد فػػ ذا جػػاء يػػـؾ القيامػػة 
ػ اليػػـؾ يػػـؾ الػػتبلؽ الوػػاني  أف صػػارت األرواح مبلقيػػة لؤلجدػػاد فكػػاف ذلػػ

الخبل ػػق يتبلقػػؾف فيػػه فيقػػف بعزػػهؼ عمػػ  حػػاؿ الػػبعض الوالػػل  أف أذػػة 
الدساء يشزلؾف عم  أذة األرض فيمتقي فيه أذة الدساء وأذػة األرض قػاؿ 
[ 85ععػػال   و ػػـؾ عذػػقق الدػػساء بالغسػػاـ ونػػزؿ السبل كػػة عشػػز بل ]اله قػػاف  

ه فػي ذلػػ اليػـؾ فكػاف ذلػػ مػؽ بػاب ال ابث  أف كة أحد يرة إل  جزاء عسم
الػتبلؽ وذػؾ مػنخؾذ مػؽ قػؾلهؼ فػبلف لقػي عسمػه الخػام   يسكػؽ أف يكػؾف 

[ ومػؽ قؾلػه 001ذلػ منخؾذا مؽ قؾله فسؽ كاف ي جؾا لقاء ربػه ]الكهػف  
[ الدادس  يـؾ يمتقي فيه العابػدوف 44عحيتهؼ يـؾ يمقؾنه سبلـ ]األحزاب  
آدـ عميػػه الدػػبلـ وآخػػ  ولػػدو الوػػامؽ   والسعبػػؾدوف الدػػابث  يػػـؾ يمتقػػي فيػػه

قاؿ ميسؾف بؽ مه اف يـؾ يمتقي فيه الغالؼ والسغمـؾ ف بسا عمؼ ال جة رجبل 
وانهرة عشه ولؾ أراد أف يجػدو لػؼ يقػدر عميػه ولػؼ يع فػه فهػي يػـؾ القيامػة 

 أ0)يحز اف و مق  بعزهؼ بعزا"

و ػػػ  " وسػػػسي يػػػـؾ القيامػػػة بيػػػـؾ الػػػتبلؽ ألف وقػػػاؿ محػػػي الػػػديؽ در 
ك  وقاؿ الذيو طشظاوي " يػـؾ الػتبلؽ  يػـؾ القيامػة ك أ8)عمتقي فيه"الخبل ق 

ألنػػػه يتبلقػػػ  فيػػػه األولػػػؾف واآلخػػػ وف والسؤمشػػػؾف و الػػػتبلؽ وسػػػس  بيػػػـؾ 

                                                 

 .87/499مهاعيح الغيب   (0)
 . 8/468اع اب الق آف وبيانه  (8)
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والكػػػاف وفك والغػػػالسؾف والسغمؾمػػػؾف.. الكػػػة يتبلقػػػ  فػػػي سػػػاحة السحذػػػ  
 أ0)ؼ بقزا ه العادؿ."فيه -ععال  -ليقز  هللا

والخبلصة أف يـؾ القيامة سسي يـؾ الػتبلؽ ك مػؽ بػاب عدػسية الذػيء 
 باسؼ ما يحدث فيه مؽ التبلقي أيعا كاف شكمه أو نعقه .

 

                                                 

 . 08/870التهدي  الؾسيط لظشظاوي   (0)
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 متٓيذ 
 عٍ املجذث انشاثع 
إليه وذلػ أسساء  ك وندبهقد يدس  الذيء بالشغ  إل  عبلقته بغي و 

   كاألب واألـ ك واألخ ك والعؼ ..... إلو . الق ابة
ولكة مشها معشاو السعب  عؽ ذ و العبلقة ك فاألب   يغ و واألـ   ذي 
األصة والسبدأ ال ي ولد ك واألخ   ربيط ي عبط بنخيه ك بانتسا هسا إل  األب 

. و مؽ عمػ العبلقات واألخي ة   الع وة التي عذد إليها الدابة ..أو األـ ك 
الشدب الق  ب والجار وأسساء السكاف األماـ والخمف . ومؽ عمػ العبلقات 

  0الشدب   كالهشدي ك والسذ في ك والقداس لمديف  .
  انصبثئني  -1

 أ8) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     چ قاؿ ععال    

اِبِنيؽف  وذؼ شعبة مؽ الشرار   ػ قية سس يت ب ل -قاؿ الذيو " وفالرل
 " . أ1)-عميه الدبلـ -لشدبتها إل  صابئ عؼ نؾح 

 رعميت 
 

قػػد بػػيؽ العمػػة فػػي عدػػسية  -رحسػػه هللا  –مسػػا سػػبق يتبػػيؽ أف الذػػيو 
فبػيؽ أنػػه ندػبة إلػػي  بهػ ا االسػػؼ ك –وذػؼ شػػعبة مػؽ الشرػػاري -الرػابنيؽ 

و ؤكػػد ذلػػػ مػػا جػػاء عػػؽ الخظيػػب  صػػابئ عػػؼ سػػيدنا نػػؾح عميػػه الدػػبلـ ك

                                                 

 89يشغ  ععمية األسساء د /جبة ص أ0)
 .  68سؾرة البق ة /  (8)
  .8/68م اح لبيد   (1)
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يؽ{ وذؼ ف قة مؽ الشرار  سػسيت بػ لػ قيػة  لشدػبتها الذ بيشي " }والرابن
إل  صابي عؼ نؾح عميه الدبلـك وقية  لخ وجهؼ عؽ ديؽ إل  ديػؽ آلخػ ك 

 أ0)وإطبلؽ الرابنة عم  ذ ا ذؾ السذهؾر"

 -فقاؿ " إنه كاف لستؾشمو  وقد جاء  في عار و الظب ي ما يبيؽ ذلػ ك
الرػػابنيؽ بػػه سػػسؾا  وقيػػة إف -ولػػداغي  لسػػػك يقػػاؿ لػػه صػػابئ-جػػد نػػؾح  
 أ8)صابنيؽ"

 إلػػ ثػػؼ يػػ ك  السدػػعؾدي قػػؾليؽ فػػي ذلػػػ مذػػي اع " أف الرػػابنيؽ ندػػبؾا 
صػاب   إل صاب  بؽ متؾشمو بؽ إدر  ك وكاف عم  الحشيهية األول  وقية 

 كأ1)بؽ مار ك وكاف في عر  إب اذيؼ الخمية عميه الدبلـ"
لتدػسية يكسػؽ ومؽ خػبلؿ األقػؾاؿ الدػابقة يتبػيؽ أف السمحػظ فػي ذػ و ا

 في عدسية الذيء بالشدبة إلي عبلقته بغي و.

أما بالشغ  إلػي أذػة المغػة فشجػد أف أكوػ ذؼ يختمهػؾف فػي ذلػػ كفيػ وف 
وإلػي ذلػػ كفقػد أشػار أبػؾ  أنهؼ ما سػسؾا بػ لػ إال لخػ وجهؼ عػؽ ديػانتهؼ ك

ا عبيد القاسؼ بؽ سبلـ إلي ذلػ فقاؿ  " وفالف أفعؽ الرابنيؽ سسؾا ِإالل مؽ ذفػ ف 
سفا ِإلف  ديؽ ثفاِلل" ؾا ِمْشه  خف ج  ارف  وف ؾد وفالشلرف ألفنهؼ فارقؾا ديؽ اْليفه 
 أ4)

ػْيء  ػاِرج مػؽ شف ػاِبئ اْلخف  إلػ و ؤ د ذلػ ما جاء عؽ ابؽ در د " ففنفما الرل
ؾِديلػػة والشرػػ انية  ػػؾا مػػؽ اْليفه  ِمْشػػه الرػػابنؾف ألفنهػػؼ خف ج  ػػْيء فسهسػػؾزك وف شف

                                                 

 .8/548الد اج السشي    (0)
 .0/071يشغ   عار و الظب ي   (8)
 .0/79التشبيه واالش اؼ   (1)
 0/845غ  ب الحديل   (4)
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انفت ق  ف ْ  كف مفْيػِه وفآلػه وسػم ؼ وخالهؾذسا. وف اب الشلِبػي صػم  هللا عف   عدس ي أفْصحف
ػباة" كوقػػد أشػار إلػػي ذلػػػ األنبػاري أيزػػاع فقػػاؿ " الرػابنؾف " قػػـؾ مػػؽ أ0)الر:

الشرػػار . قػػؾلهؼ ألػػيؽ مػػؽ قػػؾؿ الشرػػار ك سػػسؾا  صػػابنيؽك لخػػ وجهؼ مػػؽ 
 أ8)ديؽ إل  ديؽ"

يؽ { بهػ ا ومسا سبق مؽ أقؾاؿ العمساء يتبػيؽ أف عمػة عدػسية } الرػاب
 . وندبته إليه االسؼ ذي   عدسية الذيء بعبلقته بغي و 

 دضشيٕد -2
ألف صالحا حيؽ و وإنسا سسيت ب لػ « حز مؾت»قاؿ الذيو " 

 أ1)حز ذا مات"

 رعميت 
مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف العمة في عدسية حز  مؾت به ا 

السشية  فقد وافته ك -عميه الدبلـ -االسؼ كذؾ عبلقتها بسؾت سيدنا صمح
ما وقث فيه وذ ا يعد مؽ باب عدسية الذيء بالشغ  إلي  حيؽ حز ذا ك

 مؽ مؾت صالح وقت حزؾرو إليها .

-جاء عؽ الزمخذ ي " رو  أف  بن  نزؿ عميها صالح  و ؤكد ذلػ ما
مث أربعة آالؼ نه  مسؽ آمؽ بهك ونجاذؼ هللا مؽ الع ابك  -عميه الدبلـ

 .أ4)ف  صالحا حيؽ حز ذا ماتوذي بحز  مؾتك وإنسا سسيت ب لػ أل 
                                                 

 8/0184الجسه ة   (0)
 8/805الزاذ  في معاني كمسات الشاس   (8)
 .8/76م اح لبيد   (1)
 .1/068الكذاؼ   (4)
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وبسوػػة ذلػػػ قػػاؿ الػػ ازي " وإنسػػا سػػسيت بػػ لػ ألف صػػالحا حػػيؽ حزػػ ذا 
ك وأمػ وا عميهػا  وثؼ بمدة عشد البن  اسسها حاتؾرا بشاذا قـؾ صػالح مات ك

حاس  بؽ جبلس وجعمؾا وز  و سشجار ب وأقامؾا بها زمانا ثؼ كهػ وا وعبػدوا 
 كأ1)وابػػػؽ عػػػادؿ  كأ8)أبػػػؾ حيػػػاف وقػػػد نػػػص عمػػػي ذلػػػػ أيزػػػاع  كأ0)صػػػشسا"

 أ6)والظيبيك  أ5)والخظيب الذ بيشي كأ4)والشيدابؾري 
ومسا سبق مؽ أقؾاؿ العمساء يتبيؽ أف عمة عدسية } حز  مؾت { 

بسا وقث فيه مؽ مؾت صالح عميه الدبلـ به ا االسؼ ذي   عدسية الذيء 
 وقت حزؾرو إليها .

 يُيخألُ بثانمشاءح  -3
 أ7) چں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڱ  ں  چ قاؿ ععال    

ألف القارئ إذا انته  إل  آية و مشية قاؿ الذيو " وإنسا سسيت الق اءة أ  
 أ8)رحسة عسش  حرؾلهاك وإذا انته  إل  آية ع اب عسش  أف ال يبتم  به"

 رعميت 
مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف العمة في عدسية الق اءة باألمشية أف 

سة عسش  حرؾلهاك وإذا انته  إل  آية ع اب القارئ إذا انته  إل  آية رح
                                                 

 .81/811مهاعيح الغيب   (0)
 .7/581ط يشغ  البح  السحي  (8)
 .04/001المباب في عمؾـ الكتاب يشغ    (1)
 .5/88يشغ   غ ا ب الق آف   (4)
 .8/557الد اج السشي  يشغ    (5)
 .  01/511فتؾح الغيب يشغ     (6)
 .  099ك  والذع اء / 08ك والقيامة / 45ك و اإلس اء / 98سؾرة الشحة / (7)
 .  8/77م اح لبيد  (8)
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باسؼ ما يقت ف به وذ ا يعد مؽ باب عدسية الذيء  ك عسش  أف ال يبتم  به
 و ؤكد قؾؿ الذيو كوي  مؽ العمساء . ك مؽ األماني 

قاؿ ال ازي " قية إنسا سسيت الق اءة أمشية ألف القارئ إذا انته  إل  
آية ع اب عسش  أف ال يبتم   آية رحسة عسش  حرؾلها وإذا انته  إل 

وقاؿ  ك أ4)واله وي  كأ1)واأليجي الذافعي كأ8)كوموة ذلػ قاؿ ابؽ عادؿأ0)بها"
وقاؿ الكج اعي " والق اءة  أمشيةك ألف القارئ عشد آية ال حسة عسشاذا وعشد 

 أ5)آية الع اب عسش  الؾقاية"
{ ومسا سبق مؽ أقؾاؿ العمساء يتبيؽ أف عمة عدسية } الق اءة بؤلمشية 

 .  باسؼ ما يقت ف به مؽ األماني به ا االسؼ ذي   عدسية الذيء 
 ثكش -4

 أ6) چې  ې   ى  ى  ائ  چ قاؿ ععال    
قاؿ الذيو " وسسيت الع راء بك ا ألنها عم  أوؿ حالتها التي خمقت 

 أ7)بها"
 رعميت 

مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف الدبب في عدسية الع راء بك ا أنها 
 ها التي به خمقت فمؼ يسددها رجة مازالت عمي وتع

 أ8)ول ا قاؿ الخمية " والبك   التي لؼ عس  مؽ الشداء بعد"

                                                 

 .81/818مهاعيح الغيب  (0)
 .04/009يشغ   المباب  (8)
 .1/65يشغ  جامث البياف  (1)
 .08/194يشغ   حدا ق ال وح وال  حاف  (4)
 .4/684مجسث بحار األنؾار  (5)

 .  68سؾرة البق ة /  (6)
 .8/548م اح لبيد  (7)
 .5/164العيؽ   (8)
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" وقد يؤكد كبلـ  كأ0)وقاؿ البشدنيجي " والبك   الجار ة التي لؼ عهتض:
الذيو ما ذك و الساوردي بقؾله " وأما البك  فهي الع راء سسيت بك اع ألنها 

وابؽ  كأ1)وبسوة ذلػ قاؿ الق طبي كأ8)عم  أوؿ حالتها التي خمقت بها"
 .أ4)عادؿ

                                                 

 .0/151التقهية  (0)
 .6/48الشكت والعيؾف   (8)
 .08/094يشغ  عهدي  الق طبي  (1)
 .09/814يشغ   المباب في عمؾـ الكتاب   (4)
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 متٓيذ 
 عٍ املجذث اخلبيظ 

قد يدس  الذيء باسؼ ما يذبهه .. كتدسية كة ط ؼ دقيق إب ة   
كػػ ب ة الػػ راع " الظػػ ؼ السحػػدد لمس فػػق " ك وإبػػ ة الشحمػػة وإبػػ ة العقػػ ب وإبػػ ة 

  0مداف وإب ة اله س ) ما عدتدؽ مؽ ع قؾبيه أ .الق ف وإب ة ال

 انطبغٕد -1
يب جت حت ختمت ىت  يت جث چ قاؿ ععال    

 أ8)چمث
قاؿ الذيو " الظاغؾت ذؾ كعب بؽ األش ؼ سسي ب لػ لذبهه 

 أ1)بالذيظاف في ف ط طغيانه"
 رعميت 

فقد بيؽ الذيو أف العمة في عدسية كعب بؽ األش ؼ بالظاغؾت 
وذ ا يعد مؽ باب عدسية الذيء بسا  لذبهه بالذيظاف في طغيانه ك

 وقد ععددت أقؾاؿ العمساء عمي الشحؾ التالي  يذبهه.
قاؿ الؾاحدي " قاؿ الكمبي  الجبت في ذ و اآلية  حيي بؽ أخظبك 
والظاغؾت  كعب بؽ األش ؼك سسيا ب لػ إلغؾا هسا الشاس ولظاعة اليهؾد 

 أ4)لهسا في معرية هللا ععال "

                                                 
 .11يشغ  ععمية األسساء د /جبة ص 0

 . 856سؾرة البق ة /  (8)
 .0/816م اح لبيد   (1)
 .8/66الؾسيط   (4)



 

 

666 

" والظاغؾت عم  ذ ا ذؾ كعب بؽ األش ؼ وقاؿ الخظيب الذ بيشي 
أو ألف التحاكؼ إليه  و له ط طغيانه أو لتذبيهه بالذيظافسسي ب لػ 

 أ0)عحاكؼ إل  الذيظاف مؽ حيل إنه الحامة عميه"

سِ يف به إلف اطه في  وقاؿ أبؾ الدعؾد " فالظاغؾت  كعب  بؽ  األش ِؼ س 
أو عم  التذبيه بالذيظاف والتدسيِة باسسه كالظغياف وعداوِة رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

عة اختيار  التحاكِؼ إل  غي  الشبيِ   عم   -صمل  هللا عميِه وسمؼ  -أو ج 
 أ8)التحاكؼ إليه عحاكساع إل  الذيظاف"

ف اطه ف  ؼ سس  به الوقاؿ أبؾ الهداء " فالظاغؾت كعب بؽ األش  
 أ1)"ألجمهو ؤث   الظغياف وعداوة ال سؾؿ وف  معشاو ومؽ يحكؼ بالباطة
سِ يف به وقاؿ العميسي " الظلاغ ؾِت ذؾ كعب  بؽ  األش ؼِ  و إلف اِطه  ك س 

 أ4)في الظغياِف"

وقاؿ الحجازي " كعب بؽ األش ؼ سس  طاغؾعا إلف اطه في الظغياف 
 أ5)والبعد عؽ الحق" -صم   هللا عميه وسم ؼ  -وعداوة ال سؾؿ 

                                                 

 .0/108الد اج السشي    (0)
 .8/094إرشاد العقة الدميؼ   (8)
 .8/811روح البياف  (1)
 .8/046فتح ال حسؽ   (4)
 . 0/198الؾاتح  التهدي  (5)
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 ركشا انمشآٌ : -2
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڳ   ڳ چ قاؿ ععال    

 أ0) چ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 أ8)قاؿ الذيو " الق آف سسي ذك اك ألف فيه عشبيها لمغافميؽ"

 رعميت 
قد بيؽ العمة في عدسية الق آف ذك اع أف فيه مسا سبق يتبيؽ أف الذيو 

وذ ا يعد مؽ باب عدسية الذيء باسؼ جز ه ال ي اشتسة  عشبيها لمغافميؽ ك
العمساء حؾؿ العمة في ذ و التدسية كفقاؿ  عميه كوقد ععددت أقؾاؿ

ْ آف  ِذْك عاك ِلسفا ِفيِه مؽ ال ك  كسا سسي ال سؾؿ ذك اك  سِ يف اْلق  س  الق طبي " وف
مفْيِه." ْشِزؿ  عف افف يف الف ال ِ ْك   كف
 أ1)

وقاؿ ابؽ الجزي " وأما ال ك   فدسي الق آف به لسا فيه مؽ ذك  هللا أو 
 أ4)مؽ الت كي  والسؾاعظ"

وقاؿ سعيد حؾي " وسسي الق آف ذك ا ألف فيه ذك  هللاك وألنه ي ك  
 أ5)اإلندافك وألنه يوي  فك و واعتبارو"

                                                 

 .  085سؾرة البق ة /   (0)
 .  0/594م اح لبيد  (8)
 .00/841عهدي  الق طبي  (1)
 .0/01التدهية لعمؾـ التشز ة  (4)
 .1185/ 7األساس في التهدي   (5)
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سِ ي الق آف ذك اعو ألنه ي  كِ   كة مؤمؽ به  وقاؿ اإلماـ الذع اوي " وس 
ة عميشا بالسشهي ال ي عدي  به حياعشا إل  خي  الدنيا  باهلل ال ي عهزل

 .أ0)واآلخ ة"

3-  
ُ
ك
َ
 ِإَغبٌ  ٔ

َّ
 أي عًهّ م

ُ
ِ
َ
 طبئِش

ُ
ُبِ

ْ
ي
َ
ض
ْ
 َأن

 أ8) چ  ۀں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ قاؿ ععال        

قاؿ الذيو " سسي نه  الخي  والذ  بالظا   عدسية لمذيء باسؼ 
 .أ1)الزمه"

 رعميت 
نداف مؽ إل ادسية أعساؿ قد بيؽ العمة في عمسا سبق يتبيؽ أف الذيو 

باب عدسية الذيء بسا ه كوذ ا يعد مؽ الخي  والذ  أنها عمي سبة التذبي
 .يذبهه

الظاء والياء وال اء أصة واحد يدؿ عم  خهة الذيء "قاؿ ابؽ فارس 
س عةك ومؽ ذلػ الظي   جسث في الهؾاء ثؼ يدتعار ذلػ في غي و وفي كة 

 أ4)ومؽ الباب طا   اإلنداف وذؾ عسمه" ....طا  ك

لذ  طا   لقؾؿ الع ب  قاؿ ابؽ مشغؾر " وإنسا قية لمحظ مؽ الخي  واو 
ك عم  ط  ق الهنؿ والظي ة عم  م ذبهؼ في الخي  ج   له الظا   بك ا مؽ 

                                                 

 . 7018/ 08عهدي  الذع اوي   (0)
 .  01سؾرة اإلس اء /   (8)
 .  0/609م اح لبيد  (1)
 ) طي  أ . 416ك 415/  1أ السقايي 4)
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عدسية الذيء بسا كاف له سبباك فخاطبهؼ هللا بسا يدتعسمؾف وأعمسهؼ أف 
 ذلػ األم  ال ي يدسؾنه

خي و  أ  عسمه)بالظا   يمزمهو وق ئ طا  و وطي وك والسعش  فيهسا قية  
 وش وك
 أ0)قاؤو وسعادعه"وقية  ش 

أنه عاممه عاني  أراد بالظا   ما قز  عميه وقاؿ الوعمبي " قاؿ أذة الس
في ما ذؾ صا   إليه مؽ سعادة أو شقاوةك وإن سا عب  عشه بالظا   عم  
عادة الع ب كسا كانت عتهاءؿ به أو عتذاءـ مؽ سؾانح الظي  

 أ1)كوقد نص عمي ذلػ أيزاع السغه ي أ8)وبؾارحها"
 ازي " سسي الخي  والذ  بالظا   عدسية لمذيء باسؼ الزمه وقاؿ ال

كوقد نص عمي أ4)[08]ي    قالؾا إنا عظي نا بكؼ  ونغي و قؾله ععال   
وقاؿ الخظيب الذ بيشي " سسؾا نه   ك أ6)والقاسسيك  أ5)ذلػ ابؽ عادؿ

الخي  والذ  بالظا   عدسية لمذيء باسؼ الزمه فقؾله ععال   }وكة إنداف 
أي  وكة إنداف ألزمشاو عسمه }في  أ01شاو طا  و في عشقه{ )اإلس اءك ألزم

 أ7)عشقه{ ال ي ذؾ محة التز ؽ بالقبلدة"

                                                 

 . 4/500لداف الع ب   (0)
 . 6/89عهدي  الوعمبي  (8)
 .5/481التهدي  السغه ي   (1)
 .81/118مهاعيح الغيب  (4)
 .08/885المباب في عمؾـ الكتاب   (5)
 .6/448يشغ   محاسؽ التنو ة  (6)
 .8/888الد اج السشي    (7)
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وقاؿ الرابؾني " استعي  الظا   لعسة اإِلندافك ولسا كاف الع ب 
يتهاءلؾف و تذاءمؾف بالظي  سسؾا نه  الخي  والذ  بالظا   بظ  ق 

 .أ0)االستعارة

زمه ما يدؿ عميه وذؾ الظا   إل  جهة اليسيؽ ك فالخي  عشد الع ب يم
والذ  عشد الع ب يمزمه ما يدؿ عميه وذؾ الظا   إل  جهة اليدار ك 
فكبلذسا أي الخي  والذ  طا   أو عسة الظا   ك وذؾ في الحقيقة عسة 

 اإلنداف لكشه جاء عم  ط  ق االستعارة . 

 انشٔح -4
﮲ ﮳  ﮴      ےچ قاؿ ععال        أ8) چ    ﮷﮵ ﮶ ے  ۓ  ۓ  

ألنه  و سسي بال وح - عميه الدبلـ -قاؿ الذيو " فال وح  ذؾ جب  ة 
  أ1)".به نجاة الخمق في باب الديؽك فهؾ كال وح ال ي عوبت معه الحياة 

 رعميت 
 بدب  ا يتمؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف جب  ة سسي روحا باعتبار م

أنه سسي بسا يذبهه مؽ وذؾ أف به نجاة الخمق في باب الديؽ كسا  ك عشه
ال وح التي عوبت معها الحياةكوقد ععددت أقؾاؿ العمساء حؾؿ ذ و التدسية 

 عمي الشحؾ التالي 

                                                 

 .8/041صهؾة التهاسي    (0)
 . 87سؾرة البق ة /    (8)
 .8/059م اح لبيد   (1)
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ـ روحا أِلفف الشلاس  بلف مفْيِه الدل سسي ِجْبِ  ة عف قاؿ أبؾ ذبلؿ العدك ي " وف
ْشتفِهع ؾفف ِبِه ِفي ديشهؼ كانتهاعهؼ ِبال وِح"  أ0)يف

ألنه كاف بتكؾ ؽ هللا له مؽ غي  و روحاع قاؿ مكي " وسسي جب  ة 
ْشه { ]الشداء   والدة كسا سسي عيد   ملسو هيلع هللا ىلص وٌح مِ  ر   أ8)[070روحاعك فقاؿ  }وف

روحػاعك ألنػه يػنعي  -عميػه الدػبلـ  -وقاؿ أيزاع " وإنسػا سػسي جب  ػة  
 أ1)بسا يحيي به العباد مؽ الؾحي"

سي جب  ة ر   اوقاؿ الؾاحدي " وإن سا س  و ألنه بسشزلة األرواح لؤلبداف  وحع
 أ4)عحيا بسا ينعي مؽ البياف عؽ هللا عز وجة مؽ ي هدف  به"

ِلسفكفانفِتِه  ا ِلمفظفاففِتِه وف وحع ـ  ر  بلف مفْيِه الدل سِ يف ِجْبِ  ة  عف ِقيةف  س  وقاؿ البغؾي " وف
م ؾِب" يفاِة اْلق  بفب  حف ْحِي اللِ ي ذ ؾف سف ِمؽف اْلؾف
 أ5)

بال وح   - يه الدبلـمع –ل ازي عدة وجؾو لتدسية جب  ة وقد ذك  ا
كفقاؿ " اختمهؾا في ال وح عم  وجؾو. أحدذا  أنه جب  ة عميه الدبلـ وإنسا 

 سسي ب لػ لؾجؾو.

  أف الس اد مؽ روح القدس ال وح السقدسة كسا يقاؿ  حاعؼ األٔل
عشد  الجؾد ورجة صدؽ فؾصف جب  ة ب لػ عذ  ها له وبيانا لعمؾ م عبته

  سسي جب  ة عميه الدبلـ ب لػ ألنه يحيا به الديؽ كسا انثبَيهللا ععال . 

                                                 

 .0/011اله وؽ المغؾ ة   (0)
 .0/148الهداية إلي بمؾغ الشهاية  (8)
 . 7/4501الهداية إلي بمؾغ الشهاية   (1)
 .1/011التهدي  البديط   (4)
 .0/040معالؼ التشز ة   (5)
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والسكمهؾف ك يحيا البدف بال وح ف نه ذؾ الستؾلي إلنزاؿ الؾحي إل  األنبياء 
  أف الغالب عميه ال وحانية وك لػ انثبنثفي ذلػ يحيؾف في ديشهؼ. 

  سسي جب  ة عميه ال ابثسا   السبل كة غي  أف روحانيته أعؼ وأكسة. 
 أ0)الدبلـ روحاك ألنه ما تسته أصبلب الهحؾؿ وأرحاـ األمهات"

خمق مؽ ك ألنه روحاني و وقاؿ الخازف " سسي جب  ة روحا لمظافته 
 8)الشؾر وقية سس  روحا لسكانه مؽ الؾحي ال ي ذؾ سبب حياة القمؾب"

و  سِ يف ِجْبِ  ة  ر  س  ِس وقاؿ الذؾكاني " قفاؿف الشلحلاس   وف د  ا وفأ ِتيفف ِإلف  اْلق  حع
ة   دف ْيِ  ِوالف افف ِبتفْكِؾ ِؽ َّللالِ لفه  ِمْؽ غف  أ1)أِلفنله  كف

                                                 

 .1/596مهاعيح الغيب  (0)
 .0/59لباب التنو ة   (8)
 .0/089فتح القدي    (1)
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 املجذث انغبدط

 رغًيخ انشيء ثبعى يصذسِ  
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 متٓيذ 
 عٍ املجذث انغبدط 

قد يدس  الذيء بالسردر مقرؾداع به معش  اسؼ الهاعة أو السهعؾؿ 
 أ0). بسعش  السزروع والشابت و السكتؾب  كالزرع والشبات والكتابة

 رغُيى -1
 أ8) چې   ى  ى      چ قاؿ ععال    

ه  ِمْؽ عفْدِشيؼ   أي وما يسزج به ذلػ ال حيق مؽ ماء  ِمزاج  قاؿ الذيو " وف
 عدشيؼ. 

سسيت ذ و العيؽ بالتدشيؼ ألنها أرفث ش اب في الجشةك أو ألنها عنعيهؼ مؽ 
ا ا ب  ِبهف ْيشاع يفْذ ف ب ؾفف  ك وذؼ أفزة أذة الجشةك كسا أف التدشيؼ فؾؽ عف ْلس قف ل
 .أ1)ذؾ أفزة أنهار الجشة"

 رعميت 
مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف التدشيؼ عيؽ في الجشة وعمة لتدسيتها 

ْيشاع  ا ب لػ ألنها أرفث ش اب في الجشةك أو ألنها عنعيهؼ مؽ فؾؽ عف ب  ِبهف يفْذ ف
ب ؾفف  لجشةك وذ ا المهظ يدؿ عمي ال فعة والعمؾ  كوذ ا ك وذؼ أفزة أذة ااْلس قف ل
 و ؤ د ذلػ قؾؿ العمساء. ك بسبلبده في السكافؽ باب عدسية الذيء ميعد 

 قاؿ الزمخذ ي " سسيت بالتدشيؼ ال ي ذؾ مردر سشسه إذا رفعه 

                                                 
 .11ععمية األسساء د /جبة صيشغ   0

 .  87سؾرة السظههيؽ /  (8)
 . 8/601م اح لبيد   (1)
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إم ا ألنها أرفث ش اب في الجشة وإم ا ألنها عنعيهؼ مؽ فؾؽك عم  ما 
 أ0)متدشسة فتشرب في أوانيهؼ" رو  أنها عج   في الهؾاء

وقاؿ ابؽ الجؾزي " أف التدشيؼ الساءك قاله الزحاؾ. قاؿ مقاعة  وإنسا 
سسي عدشيساعك ألنه يتدش ؼ عميه مؽ جشة عدفك فيشرب: عميهؼ انرباباعك 

 أ8)فيذ بؾف الخس  مؽ ذلػ الساء"

ل ي وقاؿ الشدهي " }ِمؽ عفْدِشيؼ { ذؾ عمؼ لعيؽ بعيشها سسيت بالتدشيؼ ا
ذؾ مردر سش سه إذا رفعه ألنها أرفث ش اب في الجشػة أو ألنهػا عػنعيهؼ مػؽ 

 أ1)فؾؽ وعشرب ف  أوانيهؼ "

وقػػاؿ الػػ ازي " سػػسيت بالتدػػشيؼ الػػ ي ذػػؾ مرػػدر سػػشسه إذا رفعػػهك إمػػا 
ش اب في الجشةك وإما ألنها عنعيهؼ مؽ فؾؽك عم  مػا روي أنهػا ألنها أرفث 

أوانػيهؼك وإمػا ألنهػا ألجػة كوػ ة ممنهػا  مدشسة فتشرب فػيعج ي في الهؾاء 
شػيء عسػ  بػه وذػؾ عدػشيسهك أو ألنػه عشػد الجػ ي  ععمػؾ عمػ  كػة اوس عته

التدشيؼ أيزاك وذلػ ألف أصػة ذػ و الكمسػة  ي   فيه ارعهاع وانخهاضك فهؾ
 أ4)لمعمؾ واالرعهاع"

إذف العمػػة فػػي عدػػسية العػػيؽ بالتدػػشيؼ م اعػػاة الجهػػة أو السكػػاف الػػ ي 
 وذؾ الهؾقية بالشدبة إل  أذة الجشات . عنعي مشه

                                                 

 .4/781الكذاؼ   (0)
 .4/407زاد السدي    (8)
 .1/607مدارؾ التشز ة  (1)
 .10/91مهاعيح الغيب   (4)
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  انٕالعخ -2
 أ0) چڑ   ک  ک  چ قاؿ ععال    

ث دػػسِ ي  الػػ ي  قػػاؿ الذػػيو " وإنسػػا سػػسيت القيامػػة واقعػػة لذػػدة صػػؾعها
ك فقػػػػد عمػػػػة الذػػػػيو لتدػػػػسية القيامػػػػة بالؾاقعػػػػة لذػػػػدة أ8)الق  ػػػػب والبعيػػػػد"

فػي كتػب  وبػالشغ  ك بسػا يقػث فيػهصؾعهاكوذ ا يعد مؽ باب عدسية الذػيء 
فقد و جد ععدد أقؾالهؼ حؾؿ عدػسية القيامػة بالؾاقعػة  عمػي الشحػؾ  العمساء ك
 التالي  

قفعفِت اْلؾاِقعفة  يعشي  قامت القيامةك  قاؿ الدس قشدي " قؾله ععال   ِإذا وف
 .أ1)وإنسا سسيت القيامة اْلؾاِقعفة  لوبؾعها"

 .أ4)الذدا د"وقاؿ الساوردي " وسسيت الؾاقعة لكو ة ما يقث فيها مؽ 
انفت  چڑ   ک  ک  چ وقاؿ الدسعاني " قفْؾله عفعفالف    ْعشفاو   ِإذا كف مف

سسيت اْلِقيفامفة وفاقعفةو أِلفنله  الف ب د مؽ  اْلِقيفامفةك وفذف فا قفؾؿ عفاملة اْلس هفد   ؽ. وف
اؾ  حل قفاؿف الزل ا. وفاْلع ب عدسي كة متؾقث الف ب د ِمْشه  وفاقعاك وف ق ؾعهف اْلؾفاِقعفة  و 

قية  سسيت اْلِقيفامفة وفاقعفةو ِلكفْو فة مفا  بلف ق. وف ة لسفْؾت اْلخف ْيحف ذفاذ شفا ِذيف الرل
ا عقث عم  غفهمفة مؽ الشلاس" ة. وفعفؽ بفعزهؼ  أِلفنلهف ا مؽ الذدل  أ5)يفقث ِفيهف

                                                 

 . 0سؾرة الؾاقعة /    (0)
 .  8/480م اح لبيد   (8)
 .1/191بح  العمؾـ   (1)
 .5/445ف الشكت والعيؾ  (4)
 .5/140عهدي  الدسعاني  (5)
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ك وقاؿ ابؽ عادؿ " أ0)وقاؿ البيزاوي " سساذا واقعة لتحقق وقؾعها"
وقية  لكو ة ما يقث فيها مؽ  عة ألنها عقث  عؽ ق بكوسسيت الؾاق
دا د"  أ8)الذل

وقاؿ عبد الك  ؼ الخظيب " وسسيت وسسيت واقعة ألنها عقث فجنة   
كوقاؿ دمحم عبد المظيف الخظيب " وسسيت واقعة  لتنكد  أ1)عم  غي  انتغار"

 .أ4)وقؾعها"

إل  ما يقث األعه  مؽ ذ و األقؾاؿ أف القيامة سسيت بالؾاقعة ندبة 
 اك يق ىق يف  ىف يث ٹٱٹٱُّٱفيها مؽ األذؾاؿ لقؾله ععال  

 .  َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك

                                                 

 .5/077عهدي  البيزاوي   (0)
 .08/170المباب في عمؾـ الكتاب   (8)
 .04/714التهدي  الق آني لمق آف  (1)
 .0/661أوتح التهاسي    (4)
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 املجذث انغبثع

 رغًيخ انشيء مبب يؤٔل إنيّ   
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 متٓيذ 
 عٍ املجذث انغبثع  

 قد يدس  الذيء باسؼ ما ينؾؿ إليه كتدسية العشػب خسػ ا قػاؿ ععػال    

 أ0). 36يوسف: چ  ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋچ 
 ٔفصبنّ ثالثٌٕ شٓشاا  -1

 أ8) چ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺچ قاؿ ععال    

قاؿ الذيو " ولسا كاف ال تاع يميه الهراؿك ألنه يتؼ به سسي 
 .أ1)فراال"

 رعميت 
مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف العمة في عدسية ال تاع فراالع ألنه 
ت يميه الهراؿ كوذ ا يعد مؽ باب عدسية الذيء بسا يؤوؿ إليه كوقد ععدد
 أقؾاؿ العمساء حؾؿ العمة في عدسية ال تاع فراؿ عمي الشحؾ التالي 

قاؿ الزمخذ ي " والهرة والهراؿ  كالهظؼ والهظاـك بشاء ومعش . ف ف 
ة ال تاع ال الهظاـك فكيف عب  عشه بالهراؿ؟ قمت   قمت  الس اد بياف مد 
لسا كاف ال تاع يميه الهراؿ و بلبده ألنه يشته  به و تؼ  سس  

 أ4)".االفر

                                                 
 .10يشغ  ععمية األسساء د /جبة ص 0

 .  05سؾرة األحقاؼ /  (8)
 .  8/418م اح لبيد  (1)
 .4/118 ي عهدي  الزمخذ  (4)
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 أ8)والذيو الظشظاوي  أ0)وقد نص عمي ذلػ أيزاع ال ازي 

يكؾف بهرة الظهة عؽ  إنسا ألنهوقاؿ ابؾ الهدا " الهظاـ سس  فراال 
فظاما لمرغي  عؽ ال تاع  أيغي و مؽ األقؾات  إل  أمهاالغت اء بمبؽ 

سا  ْؽ عف اض  ِمْشه  ا مؽ الؾالديؽ ال مؽ أحدذس أيقبة عساـ الحؾليؽ صادرا عف
 .أ1)فقط"

وقاؿ الظيبي " سسي ال تاع فراالع عدسية لمذيء باسؼ ما يؤوؿ 
 .أ4)إليهك كسا سسي السدةك وذي  طؾؿ اإلمهاؿ باألمدك وذؾ االنتهاء مجازاع"

 صجغخ اهلل  -2
 أ5) چ ۀڻ  ۀ   ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱچقاؿ ععال    

ربغ أوالدذا ألف اليهؾد عو قاؿ الذيو " سسي ديؽ هللا بربغة هللا 
 .أ6)يهؾداك والشرار  عربغ أوالدذا نرار "

 رعميت 
قد بيؽ العمة في عدػسية الػديؽ بالرػبغة أف مسا سبق يتبيؽ أف الذيو 
وقػد  ك ري يرػبغؾف أوالدذػؼ بسػا يػديشؾف بػهالستديشيؽ به مؽ اليهؾد والشرا

 ععددت أقؾاؿ العمساء حؾؿ عمة التدسية عمي الشحؾ التالي 

                                                 

 .88/05يشغ   مهاعيح الغيب   (0)
 .01/090التهدي  الؾسيط   (8)
 .0/165روح البياف   (1)
 .1/417فتؾح الغيب   (4)
 .  018سؾرة البق ة /   (5)
 . 0/48م اح لبيد  (6)
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ْبِغ  قاؿ الهارابي " ك وأفْصم ه مؽ صف ِصْبغفة  هللِاك أي  ِديؽ  هللِاك جةل وعزل
ؼ" ذ ؼ في ماء  لفه  ِقيةف   كأ0)الشلرار  أفوالدف وقاؿ ال ازي " وف )ِصْبغفة أ َّللالِ ِديش ه  وف

ْؼ" ذ ْؼ ِفي مفاء  لفه  دف ارف  أفْوالف ْبِغأ الشلرف أفْصم ه  ِمْؽ )صف
 أ8)

 

  إنسا قية صبغة ألف بعض الشرار  وقاؿ ابؽ مشغؾر " قاؿ اله اء
كانؾا إذا ولد السؾلؾد جعمؾو في ماء لهؼ كالتظهي  فيقؾلؾف ذ ا عظهي  له 

 أ1)كالختانة. قاؿ هللا عز وجة  قة صبغة هللا"

ارق هك  ْمزفم ه وال ي هف وقاؿ الؾاحدي " إنسا سسي الديؽ  صبغةعو ألف الستديؽ يف
. والع ب عقؾؿ  ك إذا  كسا يمـز الربغ  الوؾبف فبلٌف يفْربغ فبلنعا في الذ  

أدخمه فيهك وألزمه إياوك كسا يمـز الوؾب الربغك خاطبهؼ هللا في كتابه بسوة 
 .أ4)ما يع فؾف في لغتهؼ"

سِ يف ِصْبغفةع  س  وقاؿ أبؾحياف " ِصْبغفةف َّللالِ  أفْي ِديؽف َّللالِك قفالفه  اْبؽ  عفبلاس  وف
مف  يِؽ عف ؾِر أفثفِ  الدِ  مف  الولْؾِب"ِلغ ه  ْبِغ عف ؾِر أفثفِ  الرل غ ه  اِحِبِهك كف   صف

 .أ5)

وقاؿ محي الديؽ درو   " )ِصْبغفةفأ   بكد  الراد مردر ذينة مؽ 
والس اد بها ذشا الديؽ وسس ي صبغة لغهؾر أث و عم  معتشقه"ك صبغ 

 .أ6)

                                                 

  0/098ديؾاف األدب  (0)
 0/078مختار الرحاح  (8)
 8/418لداف الع ب   (1)
 .1/161التهدي  البديط   (4)
 .0/655البح  السحيط  (5)
 .0/096اع اب الق آف وبيانه   (6)
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صػػبغة لغهػػؾر أثػػ و عمػػ  العامػػة « الػػديؽ»وقػػاؿ ابػػؽ عويسػػيؽ " وسػػسي 
تديؽ يغه  أث  الديؽ عميه  يغه  عم  صهحات وجههك و غه  بهو ف ف الس

عم  مدمكهك و غه  عم  خذؾعهك وعمػ  سػستهك وعمػ  ذينتػه كمهػاو فهػؾ 
و وقيػة  سػسي صػبغة لمزومػه كمػزـو  بسشزلة الربغ لموؾب يغه  أثػ و عميػه

الرػػبغ لموػػؾبو وال يسشػػث أف نقػػؾؿ  إنػػه سػػسي بػػ لػ لمػػؾجهيؽ جسيعػػاع  فهػػؾ 
 أ0)ؾ صبغة أيزاع لغهؾر أث و عم  العامة به."صبغة لمزومهو وذ

وأر  أف صبغة هللا ذي الهظ ة التي فظ  هللا الشاس عميها مؽ اإلق ار 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱبؾحدانيته في عالؼ ال  ر  )
كة مؾلؾد ) ولقؾؿ ال سؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص   َّ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 نه أو يشر انه أ . يؾلد عم  الهظ ة فنبؾاو يهؾدانه أو يسجدا

ظ ة الدميسة التي خمق هللا إذف سسي الديؽ صبغة باسؼ الزمه وذي اله
 . عميها

                                                 

 .8/96عهدي  الهاعحة والبق ة البؽ عويسيؽ   (0)
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 انثبيٍاملجذث 

 رغًيخ انشيء ثبعى عججّ     
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 متٓيذ 
 عٍ املجذث انثبيٍ   

قد يدس  الذيء باسؼ مجاورو أو ما ذؾ مشه بدػبب كتدػسية االعتقػاد 
ػػْه  واألصػػة ذػػي الظعػػاـ نهدػػه .. ك قػػؾال وعدػػسية وعػػاء طعػػاـ السدػػاف   س 

0وكتدسية الشبات ند  و ألنه بالشد  يشبت .
 

 ثصبئش -1
 أ8) چ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ قاؿ ععال    

بِ ك ْؼ أي جاءكؼ آيات الق آف كا شة  ك ْؼ بفراِ    ِمْؽ رف قاؿ الذيو " قفْد جاءف
مؽ ربكؼ وسسيت عمػ اآليات برا   ألنها أسباب لحرؾؿ األنؾار 

 .  أ1)"لمقمؾب

 رعميت
مؽ خبلؿ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف الدبب في عدسية آيات الق آف برا   
ا ألنها ععد سببا لتشؾ   القمؾب كوذ ا يعد مؽ باب عدسية الذيء باسؼ م

ك وقد ععددت أقؾاؿ العمساء السؤكدة ل لػ فقاؿ الخازف " فمسا عشه  بدب  يت
لبرا   سسيت كانت ذ و اآليات والحجي والب اذيؽ أسبابا لحرؾؿ ا

ْدرفاِؾ أ4)برا  " ْبِد َّللالِ ال لاِزي:  اْلبفِري فة  اْسؼ  اإلِْ كوقاؿ أبؾ حياف " قفاؿف أفب ؾ عف
ا  اِ  ف ِإالل أفنلهف ا بفرف ْت ِفي أفْنه ِدهف مفة  لفْيدف دِ  ْمِب وفاآْليفات  اْلس تفقف اِصِة ِفي اْلقف ِـ  اْلحف التلا

                                                 
 .84يشغ  ععمية األسساء د /جبة ص 0

 .  014سؾرة األنعاـ /   (8)
 . 0/119م اح لبيد   (1)
 .8/044عهدي  الخازف   (4)
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ا ع ؾجِ  ِ هف بلف جف ا وف ِعهف ؾل ؾِؿ ِلق  انفْت أفْسبفابعا ِلح ر  اك ففمفسلا كف ففهف اِ  ف ِلسفْؽ عف ف ب  اْلبفرف
" اِ  ف يفْت بفرف سِ  اِ ِ  س  اْلبفرف
 أ0)

وقاؿ اله وي " والس اد بالبرا   ذشا  اآليات الؾاردة في ذ و الدؾرةك 
والب اذيؽ أسبابعا لحرؾؿ أو الق آف بجسمتهك فمسا كانت ذ و اآليات والحجي 

 .أ8)سيت برا  ".. سالبرا  

 . يتدب ب عشها مؽ الهد  واالستقامةإذف سسيت اآليات برا   باسؼ ما 

 انغبعك -2
ڃ     ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ قاؿ ععال    

 أ1) چڃ  ڃ    چ        چ  
قاؿ الذيو " ومعش  غدؾؽ القس   امتبلؤو فؾقؾبه دخؾله في 

شهابك وإنسا سسيت  الخدؾؼك أو مؽ ش  شس  إذا غ بت كسا قاله ابؽ
غاسقاك ألنها في الهمػ عدبحك فدسي ج  انها بالغدق ووقؾبها دخؾلها 
عحت األرضك أو مؽ ش  ث  ا إذا سقظتك ألف األسقاـ عكو  عشد سقؾطها 

 .أ4)وع عهث عشد طمؾعها"
 رعميت 

مؽ قؾؿ الذيو يتبيؽ أف الذس  سسيت غاسقا لج  انها في الهمػ 
بعسمه كوقد أكد ذلػ ال ازي  أويء بؾعيهته وذ ا يعد مؽ باب عدسية الذ

                                                 

 .4/617البح  السحيط  (0)
 .8/501حاف حدا ق ال وح وال    (8)
 .  78سؾرة اإلس اء /   (1)
 .  8/688م اح لبيد  (4)
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و بقؾله " الغاسق  إذا وقب ذؾ الذس  إذا غابت وإنسا سسيت غاسقا 
 .أ0)ألنها في الهمػ عدبح فدس  ح كتها وج  انها بالغدق"
فقػػاؿ " الذػػس  إذا  وفدػػ  الشيدػػابؾري الغدػػؾؽ بالذػػس  إذا غابػػت ك

عمػػي الشحػػؾ اآلخػػ  فقػػد و  كأ8)غابػػت سػػسيت غاسػػقا لدػػيبلنها ودواـ ح كتهػػا"
فدػػ  عمسػػاء المغػػة الغدػػؾؽ بػػالقس  وعممػػؾا لتدػػسيته بػػ لػ فقػػاؿ األزذػػ ي " 

قفاؿف القتي قفػبف  بيك ِفي قفْؾله عفعفالف   وف ِمْؽ شف ِ  غفاِسػق  ِإذفا وف  [  1  ] الهمػق وف
ػػْ ذفب  تػػؾؤ و ك  ك أفي  يف ك فيفْغِدػػق  ػػف  ك سػػسي ِبػػِهك ألنػػه  يْكدف . الغاسػػق   القسػػ  

"وف ف  د:  أ1)ْدؾف
سف  غاسقا أِلفنله  يكدف فيغدق  وقاؿ الجؾزي " قفاؿف اْبؽ ق تفْيبفة سسي اْلقف

أفي يدؾد وف ْغمؼ والغدق الغمسفة"
 .أ4)

وقد نص عمي ذلػ ابؽ مشغؾر أيزاع فقاؿ " قية  الغاسق ذ ا المية إذا 
دخة في كة شيءك وقية القس  إذا دخة في ساذؾروك وقية إذا خدف. ابؽ 

ة  الغاسق القس  سسي به ألنه يكدف فيغدق أي ي ذب تؾءو و دؾد قتيب
 . أ6)وبسوة ذلػ قاؿ الزبيدي كأ5)و غمؼ. غدق يغدق غدؾقا إذا أعمؼ"

ةف  ِديِل عفاِ ذف ِفي حف ِذي ِباَّلللِ ِمْؽ ذف فا »" وف سف   عفعفؾل ا ونفغف  ِإلف  القف قفاؿف لفهف
قفبف  اؿ   « ففِ نله  الغفاِسق ِإذفا وف ؾف غفاِسق ِإذفا أْعمؼك ي قف ؾقاع ففه  قف يفْغِدق  غ د  غفدف

                                                 

 .18/174مهاعيح الغيب  (0)
 . 6/618غ ا ب الق آف  (8)
 .8/18الته يب   (1)
 .8/056غ  ب الحديل البؽ الجؾزي   (4)
 .01/889لداف الع ب   (5)
 .86/851يشغ   عاج الع وس   (6)
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ف أفْو أخف  ِفي السفِغيب  ساو غفاِسقاك أِلفنله  ِإذفا خفدف قف ِمْومه. وفِإنلسفا سل وأفْغدف
 أ0)أْعمؼ."

ألنه إذا  و القس  غاسقا -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقاؿ اله وي " إنسا سس  رسؾؿ هللا 
 .أ8)أعمؼ والغدؾؼ معشاو اإلعبلـ"خدفك أو أخ  في الغيبؾبة 

والغاذ  أف الغاسق ذؾ الغبلـ ك وال يكؾف إال عؽ مغيب الذس  
 والقس  ك فهؾ مؽ باب عدسية الذيء ) الغبلـ أ باسؼ سببه وذؾ السغيب .

                                                 

 .1/166الشهاية  (0)
 .4/0171الغ  بيؽ   (8)
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 املجذث انزبعع 
 يزفشلبد يٍ رعهيم انزغًيخ

 يف كزبة يشاح نجيذ
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) يشاح نجيذ ( يُٓب ٔلذ ٔسدد أنفبظ أخشٖ أشبس إنيٓب صبدت 
 يب يهي : 
مػػػؽ حيػػػل إف اإلندػػػاف  هللا ععػػػال   وسػػسيت العبػػػادات سػػػبيبل إلػػػ  -0

 .أ 0)يدمكها و تؾصة إل  هللا بها 

  أ8) وسسيت أوام  هللا مؾاعظ القت انها بالؾعد والت غيب  . -8

ؾراع أي عبشؾف مػؽ سػهؾلة األرض قرػؾرا  -1 ؾِلها ق ر  ه  عفتلِخ  وفف ِمْؽ س 
مؽ ال ذص والمبؽ واآلج  لمريف وسسيت القرػؾر بػ لػ  بسا ععسمؾف مشها

 .أ 1) لقرؾر الهق اء عؽ عحريمها وحبدهؼ عؽ نيمها

وسػػسيت الهػػدايا شػػػعا   لتعميسهػػا بعبلمػػػة يعػػ ؼ بهػػػا أنهػػا ذػػػدايا  -4
 . أ4)كظعؽ في سشامها وععميق الشعاؿ في أعشاقها 

سيت باسؼ جدذا ك وذؾ رـو بؽ عيرؾ بػؽ قبيمة وس ؼال ـو   اسو  -5
اؽ بؽ إب اذيؼ ك وسسي عيرؾ   ألنػه كػاف مػث يعقػؾب فػي بظػؽ فعشػد إسح

خ وجهسا عزاحسا ك وأراد أف يخػ ج قبػة أخيػه فقػاؿ عيرػؾ ليعقػؾب   إف لػؼ 
أخ ج قبمػ خ جت مػؽ جشػب أمػي فتػنخ  يعقػؾب شػهقة لهػا ك فمػ ا كػاف أبػا 

 .  أ5)األنبياء ك وعيرؾ أبا الجبار ؽ 

                                                 

 .  87/  0م اح لبيد /  (0)
 .817/  0م اح لبيد / (8)
 .  188ك  180/  0م اح لبيد / (1)
 . 78/  8م اح لبيد / (4)
 . 884/  8م اح لبيد / (5)
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وذي قـؾ ذؾد . وسسيت أولػ  لتقػدمها فػي وفأفنله  أفْذمفػف عاداع اأْل ول   -6
 . أ0)الزماف عم  عاد الوانية ك التي ذي ثسؾد ك قـؾ صالح 

ػػ ف ِميوػػاقفك ْؼ أي  أي شػػيء يحرػػة لكػػؼ غيػػ  مػػؤمشيؽ بػػاهلل ك  -7 قفػػْد أفخف وف
والحػػاؿ أف ال سػػؾؿ يػػدعؾكؼ لئليسػػاف بػػه ك والحػػاؿ أف هللا قػػد نرػػب الػػدال ة 

ؾؿ فقد عظابقػت دال ػة الشقػة والعقػة ك السؾجبة لقبؾؿ دعؾة ال سؾؿ في العق
 .أ8)وسسيت الدال ة السدتمزمة وجؾب القبؾؿ ميواقا ك ألنها أوكد مؽ الحمف

األعمػ  ك وكػاف مػؽ ندػة عاد اسؼ قبيمة ذؾد سػسيت باسػؼ أبيهػا و  -8
  .أ1)ساـ بؽ نؾح

سيت باسػػػؼ أبيهػػػا وذػػػؾ ثسػػػؾد جػػػد ثسػػػؾد اسػػػؼ قبيمػػػة صػػػالح سػػػو  -9
    أ4).صالح

                                                 

 .  468/  8م اح لبيد / (0)
 .  491/ 8م اح لبيد /   (8)
 .054/  8م اح لبيد /   (1)
 . 055/  8م اح لبيد /   (4)
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 اخلبمتخ
هلل رب العػػالسيؽ ك أحسػػدو سػػبحانه وععػػال  وأشػػك و وأعػػؾب إليػػه الحسػػد 

وأستغه و ك وأصمي وأسمؼ عم  خاعؼ األنبيػاء والس سػميؽ سػيدنا دمحم ) صػم  
هللا عميه وسمؼ أ وعم  آله وصػحبه ومػؽ دعػ  بدعؾعػه ك واقتهػ  أثػ و إلػ  

 يـؾ الديؽ . 

 ذـــٔثع
 البحل . فه و أذؼ الشتا ي التي عؾصمت إليها مؽ خبلؿ ذ ا 

قػػد اشػػتسة عمػػ  كويػػ  مػػؽ أ مػػ اح لبيػػد ) بػػيؽ البحػػل أف كتػػاب  -0
 األلهاة التي اشتسمت عم  ععمية األسساء . 

وتػػح البحػػػل أف اإلمػػػاـ دمحم نػػؾو  الجػػػاو  قػػػد كذػػف عػػػؽ سػػػ   -8
 التدسية في األلهاة التي اشتسمت عميها . 

أثبت البحػل أف الذػيو دمحم نػؾو  الجػاو  قػد أخػ  كتابػه ذػ ا مػؽ  -1
ات اإللهيػػه بتؾتػػيح عهدػػي  الجبللػػيؽ لمػػدقا ق الخهيػػة لدػػمساف بػػؽ الهتؾحػػ

يػب الذػ بيشي ك عس  العجيم  ومهاعيح الغيب لم ازي ك والدػ اج السشيػ  لمخظ
 ك ومؽ عهدي  أب  الدعؾد كسا قاؿ ذلػ في مقدمته . ومؽ عشؾ   السقباس

أنبن البحل أف مبلحظ التدسية التي ذك ذا صاحب م اح لبيد كانػت  -4
ولها  ما يؤ دذا مؽ الكتاب والدشة وكبلـ الع ب ك وذ ا مػا يػدؿ عمػ  دقيقة 

 مع فته بالمغة الع بية وأس ارذا . 
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ة الع ب في إطبلؽ األسػساء عمػ  مدػسياعها فمػؼ سكأثبت البحل ح -5
يكؽ إطبلؽ األسساء عم  مدسياعها عذؾا يا وإنسا كاف لعمة عمستهػا العػ ب 

 وخه  بعزها عم  العمساء . 

اسػػػؼ الكتػػػاب وطبعاعػػػه والدػػػشؾات التػػػي طبػػػث فيهػػػا وتػػػح البحػػػل  -6
 واألماكؽ التي نذ  بها . 

 قدـ البحل نب ة عؽ ععمية التدسية ك ومبلحظ التدسية .  -7

وتػػح البحػػػل أف ذػػ ا الجانػػػب مػػؽ جؾانػػػب المغػػة وذػػػؾ مػػؽ أذػػػؼ  -8
جؾانبها يحتاج إل  كوي  مؽ الباحويؽ والدارسيؽ ليبحوؾا و شقبػؾا فػي بظػؾف 

ج مبلحظ التدسية وعممها ودراستها دراسة واعيػة ليقهػؾا كتب الت اث الستخ ا
 . ذ ا الجانب السهؼعم  س  

وإف كانػػػت األخػػػ   فسػػػؽ نهدػػػي ك ذػػ ا وإف كػػػاف مػػػؽ عؾفيػػػق فسػػػؽ هللا 
 .وحدب  أنشي بذ  والذيظاف 

 ) الباحل أ  
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 س ٔاملشاجعاملصبدأْى فٓشط 
ػػػمفسة بػػػؽ م ْدػػػِمؼ العفػػػْؾعبي -اإلبانػػػة فػػػي المغػػػة الع بيػػػة - السؤلػػػف  سف

ػػحاري  د. -السحقػػق  د. عبػػد الكػػ  ؼ خميهػػة   د. نرػػ ت عبػػد الػػ حسؽ -الر 
الشاشػػ   وزارة  -د. جاسػػ  أبػػؾ صػػهية-د. دمحم حدػػؽ عػػؾاد -صػػبلح جػػ ار 

ذػػ 0481الظبعة  األولػ ك -فسمظشة عسا-مدقط -الت اث القؾمي والوقافة 
 ـ.0999-

السؤلػػػػػف  سػػػػػعيد حػػػػػؾ   )الستػػػػػؾف  -األسػػػػػاس فػػػػػي التهدػػػػػي   -
 ذػ. 0484الظبعة  الدادسةك -القاذ ة-الشاش   دار الدبلـ-ذػأ0419

السؤلػف   محيػي الػديؽ بػؽ أحسػد مرػظه  -إع اب الق آف وبيانػه -
-شػاد لمذػنؾف الجامعيػة الشاشػ    دار اإلر -ذػأ0411درو   )الستؾف    

-بيػػ وتأ ك ) دار ابػػؽ كويػػ   -دمذػػق  -يسامػػة ك )دار السػػؾر ة-حسػػص 
 ذػ 0405الظبعة   ال ابعة ك -بي وتأ-دمذق 

السؤلػف  ناصػ  الػديؽ أبػؾ سػعيد -أنؾار التشز ػة وأسػ ار التنو ػة  -
السحقػق  -ذػػأ685عبد هللا بؽ عس  بؽ دمحم الذي ازي البيزاوي )الستؾف   

-بيػ وت –لع بػي الشاشػ   دار إحيػاء التػ اث ا-دمحم عبد الػ حسؽ الس عذػمي
 . ذػ 0408-الظبعة  األول  

السؤلف  أبؾ حياف دمحم بؽ يؾسف بؽ -البح  السحيط في التهدي  -
-ذػػػػأ745عمػػي بػػؽ يؾسػػف بػػػؽ حيػػاف أثيػػ  الػػػديؽ األندلدػػي )الستػػؾف   

الظبعػػػػػة  -بيػػػػ وت –دار الهكػػػػ   الشاشػػػػ  -السحقػػػػق  صػػػػدقي دمحم جسيػػػػة
 ذػ.0481
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محس د بؽ محس ػد بػؽ السؤلف  -عاج الع وس مؽ جؾاذ  القامؾس -
ػػب بس عزػػ ك الزلبيػػدي )الستػػؾف    عبػػد الػػ ز اؽ الحدػػيشيك أبػػؾ الهػػيضك السمق 

 الشاش   دار الهداية-السحقق  مجسؾعة مؽ السحققيؽ-ذػأ0815

السؤلف  أبؾ نر  إسساعية بؽ حساد -عاج المغة وصحاح الع بية -
-ارعحقيػق  أحسػد عبػد الغهػؾر عظػ-ذػػأ191الجؾذ ي الهارابي )الستػؾف   
 ـ0987-  ذػ 0417الظبعة  ال ابعة -بي وت –الشاش   دار العمؼ لمسبلييؽ 

عح  ػػ  السعشػػ  الدػػديد وعشػػؾ   العقػػة الجديػػد  »التح  ػػ  والتشػػؾ    -
السؤلػف   دمحم الظػاذ  بػؽ دمحم بػؽ دمحم الظػاذ  -«مؽ عهدي  الكتػاب السجيػد

لمشذػ   ذػأ الشاش    الدار التؾندػية0191بؽ عاشؾر التؾندي )الستؾف    
 ذػ. 0984عؾن  سشة الشذ    –

ع جسة األعػبلـ  لخيػ  الػديؽ الزركمػي  الدمذػقي . ط / دار العمػؼ  -
 ـ . 8118الظبعة  الخامدة عذ   –لمسبلييؽ 

 ععمية التدسية في الكميات لمكهؾي  د / عبد هللا باز .  -

 ععمية التدسية في كتاب جسه ة المغة . د / عبد رب الشبي .  -

عؾد   إرشػػاد العقػػة الدػػميؼ إلػػ  مزايػػا الكتػػاب عهدػػي  أبػػي الدػػ  -
السؤلػف  أبػؾ الدػعؾد العسػادي دمحم بػؽ دمحم بػؽ مرػظه  )الستػػؾف   -الكػ  ؼ
  بي وت –الشاش   دار إحياء الت اث الع بي  -ذػأ988

السؤلف  أبؾ الحدؽ عمي بؽ أحسػد بػؽ دمحم بػؽ -التلْهِدي   البفِدْيط -
ذػػػأالسحقق  أصػػة 468لستػػؾف   عمػػي الؾاحػػديك الشيدػػابؾريك الذػػافعي )ا

أ رسػػالة دكتػػؾراة بجامعػػة اإلمػػاـ دمحم بػػؽ سػػعؾدك ثػػؼ قامػػت 05عحقيقػػه فػػي )
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-الشاش   عسادة البحل العمسػي -لجشة عمسية مؽ الجامعة بدبكه وعشديقه
 ذػ 0411الظبعة  األول ك -جامعة اإلماـ دمحم بؽ سعؾد اإلسبلمية.

 ذػػة دمحم عمػػي عبػػد السؤلػػف  عا-التهدػػي  البيػػاني لمقػػ آف الكػػ  ؼ -
دار الشذػػػ   دار -ذػػػػأ0409الػػ حسؽ السع وفػػػة ببشػػػت الذػػػاطئ )الستػػػؾف   

 الظبعة  الدابعة.-القاذ ة –السعارؼ 

 السؤلػػػف  دمحم متػػػؾلي الذػػػع اوي  -الخػػػؾاط  –عهدػػػي  الذػػػع اوي  -
 الشاش   مظابث أخبار اليـؾ-ذػأ0408)الستؾف    

 بػؽ عبػد هللا بػؽ أبػؾ عبػد هللا دمحم السؤلػف -عهدي  الق آف العز ػز -
ِشػػػػيؽ السػػػػالكي  عيدػػػػ  بػػػػؽ دمحم السػػػػ يك اإللبيػػػػ ي السعػػػػ وؼ بػػػػابؽ أبػػػػي زفمف

دمحم بػػؽ -السحقػػق  أبػػؾ عبػػد هللا حدػػيؽ بػػؽ عكاشػػة -ذػػػأ199)الستػػؾف   
الظبعػػػة  -مرػػػ / القػػػاذ ة-الشاشػػػ   الهػػػاروؽ الحديوػػػة  -مرػػػظه  الكشػػػز

 ـ8118-ذػ 0481األول ك 

ؤلػػف  أبػػؾ الحدػػؽ عمػػي الس-عهدػػي  السػػاوردي   الشكػػت والعيػػؾف  -
بؽ دمحم بؽ دمحم بؽ حبيب البر ي البغػداديك الذػهي  بالسػاوردي )الستػؾف   

الشاشػ   دار -السحقق  الديد ابػؽ عبػد السقرػؾد بػؽ عبػد الػ حيؼ-ذػأ451
 بي وت / لبشاف-الكتب العمسية 

السؤلػػف  أبػػؾ -عهدػػي  الشدػػهي )مػػدارؾ التشز ػػة وحقػػا ق التنو ػػةأ -
حسػػػد بػػػؽ محسػػػؾد حػػػافظ الػػػديؽ الشدػػػهي )الستػػػؾف   الب كػػػات عبػػػد هللا بػػػؽ أ

راجعه وقدـ له  محيػي -حققه وخ ج أحاديوه  يؾسف عمي بديؾي -ذػأ701
الظبعػػة  األولػػ ك -تالشاشػػ   دار الكمػػؼ الظيػػبك بيػػ و  -الػػديؽ ديػػب مدػػتؾ

 ـ0998-ذػ  0409
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السؤلػف  -عهدي  حدا ق ال وح وال  حاف فػي روابػي عمػـؾ القػ آف -
-ألمػػيؽ بػػؽ عبػػد هللا األرمػػي العمػػؾي الهػػ ري الذػػافعيالذػػيو العبلمػػة دمحم ا

الشاشػ   دار -إش اؼ وم اجعػة  الػدكتؾر ذاشػؼ دمحم عمػي بػؽ حدػيؽ مهػدي
  ـ8110-ذػ  0480الظبعة  األول ك -فطؾؽ الشجاةك بي وت لبشا

السؤلػػف  دمحم -عهدػػي  غ  ػػب مػػا فػػي الرػػحيحيؽ البخػػاري ومدػػمؼ -
ِسيدي أبؾ عبد بؽ فتؾح بؽ عبد هللا بؽ فتؾح بؽ حسيد األ  زدي السيؾرقي الحف

السحقػق  الػدكتؾرة  زبيػدة دمحم سػعيد -ذػػأ488هللا بؽ أبي نر  )الستػؾف   
الظبعػػة  األولػػػ ك -مرػػ  –القػػػاذ ة -الشاشػػػ   مكتبػػة الدػػشة -عبػػد العز ػػز
0405 – 0995- 
السؤلػػف  أبػػؾ الحجػػاج مجاذػػد بػػؽ جبػػ  التػػابعي -عهدػػي  مجاذػػد -

السحقػق  الػدكتؾر دمحم عبػد -ذػػأ014  السكي الق شي السخزومػي )الستػؾف 
الظبعػػة  -حديوػػةك مرػػ الشاشػػ   دار الهكػػ  اإلسػػبلمي ال-الدػػبلـ أبػػؾ الشيػػة

 . ـ0989-ذػ 0401 األول ك

السؤلػػػف  أبػػػؾ بذػػػ ك اليسػػػاف بػػػؽ أبػػػي اليسػػػاف -التقهيػػػة فػػػي المغػػػة-
الشاش   -السحقق  د. خمية إب اذيؼ العظية-ذػأ 884البفشدنيجيك )الستؾف   

-أ 04إحيػػػاء التػػػ اث اإلسػػػبلمي )-وزارة األوقػػػاؼ  - ػػػة الع اقيػػػة الجسهؾر 
 ـ.0976عاـ الشذ   -بغداد –العاني  مظبعة

السؤلػػف  دمحم بػػؽ أحسػػد بػػؽ األزذػػ ي الهػػ ويك أبػػؾ -عهػػ يب المغػػة -
الشاشػػػ   دار -السحقػػػق  دمحم عػػػؾض م عػػػب-ذػػػػأ171مشرػػػؾر )الستػػػؾف   
 ـ8110الظبعة  األول ك -بي وت –إحياء الت اث الع بي 
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السؤلف  دمحم بؽ ج    بؽ يز د بؽ -جامث البياف في عنو ة الق آف -
السحقػػق  -ذػػػأ101كويػػ  بػػؽ غالػػب اآلممػػيك أبػػؾ جعهػػ  الظبػػ ي )الستػػؾف   

-ذػػ  0481الظبعػة  األولػ ك -ةالشاشػ   مؤسدػة ال سػال-أحسد دمحم شاك 
 ـ8111

السؤلػػف  أبػػؾ عبػػد هللا -جػػامث ألحكػػاـ القػػ آف   عهدػػي  الق طبػػي -
أحسػػػد بػػػؽ أبػػػي بكػػػ  بػػػؽ فػػػ ح األنرػػػاري الخزرجػػػي شػػػس  الػػػديؽ  دمحم بػػػؽ

-عحقيػػق  أحسػػد الب دونػػي وإبػػ اذيؼ أطهػػي -ذػػػأ670الق طبػػي )الستػػؾف   
-ذػػػػ 0184الظبعػػػة  الوانيػػػةك -القػػػاذ ة –الشاشػػػ   دار الكتػػػب السرػػػ  ة 

 ـ. 0964
السؤلػف  أبػؾ بكػ  دمحم بػؽ الحدػؽ بػؽ در ػد األزدي -جسه ة المغة -

الشاشػػػ   دار العمػػػؼ -لسحقػػػق  رمػػػزي مشيػػػ  بعمبكػػػيا-ذػػػػأ180)الستػػػؾف   
 ـ0987الظبعة  األول ك -بي وت –لمسبلييؽ 

اِتػ   - سلاة  ِعشفاية  القف اِويك اْلس دف مف  عْهديِ  البفيزف اِب عف هف اِشية  الذِ  حف
اوي  مف  عْهديِ  البفيزف اية  ال لاِت  عف السؤلف  شهاب الديؽ أحسػد بػؽ دمحم -وِكهف

دار الشذػ   دار -ذػػأ0169 ي الحشهػي )الستػؾف   بؽ عس  الخهاجي السرػ
 بي وت –صادر 

السؤلف  أبؾ إب اذيؼ إسحاؽ بؽ إب اذيؼ بؽ الحديؽ -ديؾاف األدب -
م اجعػة  -عحقيػق  دكتػؾر أحسػد مختػار عسػ -ذػػأ151الهارابيك )الستؾف   
طبعػػػة  مؤسدػػػة دار الذػػػعب لمرػػػحافة والظباعػػػة -دكتػػػؾر إبػػػ اذيؼ أنػػػي 

 ـ 8111-ذػ  0484الشذ   عاـ -والشذ ك القاذ ة
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السؤلف  جساؿ الديؽ أبؾ اله ج عبد -زاد السدي  في عمؼ التهدي  -
السحقق  عبػد الػ زاؽ -ذػأ597ال حسؽ بؽ عمي بؽ دمحم الجؾزي )الستؾف   

 ذػ 0488-الظبعة  األول  -بي وت –الشاش   دار الكتاب الع بي -السهدي

القاسػؼ بػؽ دمحم السؤلف  دمحم بػؽ -الزاذ  في معاني كمسات الشاس -
السحقػق  د. حػاعؼ صػالح -ذػػأ188بؽ بذارك أبؾ بكػ  األنبػاري )الستػؾف   

-ذػ  0408الظبعة  األول ك -بي وت –الشاش   مؤسدة ال سالة -الزامؽ
0998. 

الدػػ اج السشيػػ  فػػي اإلعانػػة عمػػ  مع فػػة بعػػض معػػاني كػػبلـ ربشػػا  -
لذػػ بيشي السؤلػػف  شػػس  الػػديؽك دمحم بػػؽ أحسػػد الخظيػػب ا-الحكػػيؼ الخبيػػ 

-القػاذ ة –الشاش   مظبعة بػؾالؽ )األمي  ػةأ -ذػأ977الذافعي )الستؾف   
 ذػ. 0885عاـ الشذ   

ػػػاِفعي ِ  - السؤلػػػف  عبػػػد الكػػػ  ؼ بػػػؽ دمحم بػػػؽ عبػػػد -شػػػ ح  م ْدػػػشفد الذل
السحقق  أبػؾ بكػ  -ذػأ681الك  ؼك أبؾ القاسؼ ال افعي القزو شي )الستؾف   

ػػد بكػػ  زذػػ اف رة األوقػػاؼ والذػػؤوف اإِلسػػبلمية إدارة الشاشػػ   وزا-وا ػػة محسل
 ـ8117-ذػ  0488الظبعة  األول ك - الذؤوف اإِلسبلميةك قظ

الشاشػػػػ   دار -السؤلػػػػف  دمحم عمػػػي الرػػػابؾني-صػػػهؾة التهاسػػػي  -
ذػػ  0407ألولػ ك الظبعػة  ا-القاذ ة –الرابؾني لمظباعة والشذ  والتؾز ث 

 ـ0997-

حسػد بػؽ عسػ و بػؽ السؤلف  أبؾ عبد ال حسؽ الخمية بػؽ أ-العيؽ -
السحقق  د مهدي السخزومػيك -ذػأ071عسيؼ اله اذيدي البر ي )الستؾف   

 الشاش   دار ومكتبة الهبلؿ.-د إب اذيؼ الدام ا ي
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السؤلػف  نغػاـ الػديؽ الحدػؽ بػؽ -غ ا ب الق آف ورغا ب اله قػاف -
السحقػػق  الذػػيو -ذػػػأ851دمحم بػػؽ حدػػيؽ القسػػي الشيدػػابؾري )الستػػؾف   

-الظبعػػة  األولػػ  -بيػػ وت –الشاشػػ   دار الكتػػب العمسيػػه -زك  ػػا عسيػػ ات
 ذػ 0406

غ  ب الحديل السؤلػف  أبػؾ ع بيػد القاسػؼ بػؽ سػبل ـ بػؽ عبػد هللا  -
ذػػأالسحقق  د. دمحم خػاف الشاشػ   مظبعػة 884اله وي البغدادي )الستػؾف   

 0964-ذػ  0184الدكؽ ط  األول ك -دا  ة السعارؼ العوسانيةك حيدر آباد
 ـ

السؤلػػف  أبػػؾ دمحم عبػػد هللا بػػؽ مدػػمؼ بػػؽ قتيبػػة -لحػػديلغ  ػػب ا -
الشاشػػػ   -السحقػػػق  د. عبػػػد هللا الجبػػػؾري -ذػػػػأ876الػػػديشؾري )الستػػػؾف   

 0197الظبعة  األول ك -بغداد –مظبعة العاني 

السؤلف  جساؿ الديؽ أبػؾ الهػ ج عبػد الػ حسؽ بػؽ -غ  ب الحديل -
تؾر عبػد السعظػي السحقػق  الػدك-ذػػأ597عمي بػؽ دمحم الجػؾزي )الستػؾف   

 الظبعػػة  -لبشػػاف –بيػػ وت  -الشاشػػ   دار الكتػػب العمسيػػة -أمػػيؽ القمعجػػي
 0985 – 0415األول ك  

السؤلػػف  أبػػؾ عبيػػد أحسػػد بػػؽ دمحم -الغػػ  بيؽ فػػي القػػ آف والحػػديل -
قػدـ لػه -عحقيػق ودراسػة  أحسػد ف  ػد السز ػدي-ذػأ 410اله وي )الستؾف  

السسمكػة -بة نػزار مرػظه  البػاز الشاش   مكت-وراجعه  أ. د. فتحي حجازي 
 ـ.0999-ذػ  0409الظبعة  األول ك -ةالع بية الدعؾدي

السؤلف  أبؾ القاسؼ محسؾد بػؽ -الها ق في غ  ب الحديل واألث  -
السحقػػق  عمػػي -ذػػػأ518عسػػ و بػػؽ أحسػػدك الزمخذػػ ي جػػار هللا )الستػػؾف   
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-بشػػػافل –الشاشػػػ   دار السع فػػػة -دمحم أبػػػؾ الهزػػػة إبػػػ اذيؼ-دمحم البجػػػاوي 
 الظبعة  الوانية.

السؤلف  أبؾ ذبلؿ الحدؽ بؽ عبد هللا بؽ سػهة -اله وؽ المغؾ ة -
حققػػه -ذػػػأ195بػػؽ سػػعيد بػػؽ يحيػػ  بػػؽ مهػػ اف العدػػك ي )الستػػؾف   نحػػؾ 

الشاش   دار العمػؼ والوقافػة لمشذػ  والتؾز ػثك -وعمق عميه  دمحم إب اذيؼ سميؼ
 مر . –القاذ ة 

ؽ أبؾ طػاذ  دمحم بػؽ يعقػؾب السؤلف  مجد الدي-القامؾس السحيط -
عحقيق  مكتب عحقيق الت اث في مؤسدة -ذػأ807الهي وزآباد  )الستؾف   

ؾسي -ال سالة الشاش   مؤسدة ال سالة لمظباعة -ب ش اؼ  دمحم نعيؼ الع قد 
 ـ. 8115-ذػ  0486الظبعة  الوامشةك -لبشاف –والشذ  والتؾز ثك بي وت 

لػػػف  أبػػػؾ القاسػػػؼ السؤ -الكذػػػاؼ عػػػؽ حقػػػا ق غػػػؾامض التشز ػػػة -
-ذػػػأ518محسػػؾد بػػؽ عسػػ و بػػؽ أحسػػدك الزمخذػػ ي جػػار هللا )الستػػؾف   

 ذػ. 0417-الظبعة  الوالوة -بي وت –الشاش   دار الكتاب الع بي 

السؤلػػف  أحسػػد بػػؽ دمحم بػػؽ -الكذػػف والبيػػاف عػػؽ عهدػػي  القػػ آف -
عحقيػػق  اإلمػاـ أبػػي دمحم -ذػػأ487إبػ اذيؼ الوعمبػيك أبػػؾ إسػحاؽ )الستػػؾف   

الشاشػ   دار إحيػاء -م اجعػة وعػدقيق  األسػتاذ نغيػ  الدػاعدي-عاشؾر بؽ
 ـ.8118-ك ذػ 0488الظبعة  األول  -فلبشا –الت اث الع بيك بي وت 

السؤلػف  أيػؾب -الكميات معجؼ في السرظمحات والهػ وؽ المغؾ ػة -
بػػػؽ مؾسػػػ  الحدػػػيشي الق  سػػػي الكهػػػؾيك أبػػػؾ البقػػػاء الحشهػػػي )الستػػػؾف   

الشاشػػػ   مؤسدػػػة -دمحم السرػػػ ي -اف درو ػػػ  السحقػػػق  عػػػدن-ذػػػػأ0194
 بي وت. –ال سالة 
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السؤلف  أبؾ حهص س اج الديؽ عس  بػؽ -لباب في عمـؾ الكتاب -
السحقػػق  -ذػػػأ775عمػي بػػؽ عػادؿ الحشبمػػي الدمذػقي الشعسػػاني )الستػؾف   

الشاشػػ   دار -الذػػيو عػػادؿ أحسػػد عبػػد السؾجػػؾد والذػػيو عمػػي دمحم معػػؾض
 ـ.0998-ذػ  0409الظبعة  األول ك -شافبي وت / لب-الكتب العمسية 

السؤلف  دمحم بؽ مكـ  بؽ عم ك أبؾ الهزػةك جسػاؿ -لداف الع ب -
-ذػػػػأ700الػػػديؽ ابػػػؽ مشغػػػؾر األنرػػػاري ال و هعػػػ  اإلف  قػػػ  )الستػػػؾف   

 ذػ 0404-الظبعة  الوالوة  -بي وت –الشاش   دار صادر 

ؤلػف  الس-مجسث بحار األنؾار في غ ا ب التشز ة ولظا ف األخبار -
تلِشػػػي الكج اعػػػي  جسػػػاؿ الػػػديؽك دمحم طػػػاذ  بػػػؽ عمػػػي الرػػػديقي الهشػػػدي الهف

 -الشاشػػػ   مظبعػػػة مجمػػػ  دا ػػػ ة السعػػػارؼ العوسانيػػػة-ذػػػػأ986)الستػػؾف   
 ـ0967-ذػ  0187 الظبعة  الوالوةك

السؤلػػف  أحسػػد بػػؽ فػػارس بػػؽ زك  ػػاء -مجسػػة المغػػة البػػؽ فػػارس -
دراسػػة وعحقيػػق  زذيػػ  -ذػػػأ195القزو شػػي الػػ ازيك أبػػؾ الحدػػيؽ )الستػػؾف   

الظبعػػػة -تبيػػػ و  –دار الشذػػػ   مؤسدػػػة ال سػػػالة -عبػػػد السحدػػػؽ سػػػمظاف
 ـ0986-ذػ  0416-الوانية 

السؤلف  أبؾ دمحم عبد الحق -السح ر الؾجيز في عهدي  الكتاب العز ز-
بؽ غالب بؽ عبد ال حسؽ بؽ عساـ بؽ عظية األندلدي السحاربي )الستؾف   

الشاشػػػ   دار الكتػػػب -بلـ عبػػػد الذػػػافي دمحمالسحقػػػق  عبػػػد الدػػػ-ذػػػػأ548
 ذػ. 0488-الظبعة  األول  -بي وت –العمسية 
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السؤلف  أبؾ الحدؽ عمي بؽ إسػساعية -السحكؼ والسحيط األعغؼ -
الشاشػػ   -السحقػػق  عبػػد الحسيػػد ذشػػداوي -ذػػػ[458بػػؽ سػػيدو الس سػػي ]ت  

 ـ.8111-ذػ  0480الظبعة  األول ك -تبي و  –دار الكتب العمسية 

السؤلػػف  ز ػػؽ الػػديؽ أبػػؾ عبػػد هللا دمحم بػػؽ أبػػي -ر الرػػحاحمختػػا -
ذػػػأالسحقق  يؾسػػف 666بكػػ  بػػؽ عبػػد القػػادر الحشهػػي الػػ ازي )الستػػؾف   

-صػيدا –الدار الشسؾذجيػةك بيػ وت -الشاش   السكتبة العر  ة -الذيو دمحم
 ـ0999ذػ / 0481الظبعة  الخامدةك 

دو السؤلػػف  أبػػؾ الحدػػؽ عمػػي بػػؽ إسػػساعية بػػؽ سػػي-السخرػػص -
الشاش   دار إحيػاء -السحقق  خمية إب اذؼ جها-ذػأ458)الستؾف    الس سي

 ـ.0996ذػ 0407الظبعة  األول ك -بي وت –الت اث الع بي 

السؤلػػف  دمحم بػػؽ عسػػ  -مػػ اح لبيػػد لكذػػف معشػػ  القػػ آف السجيػػد -
السحقػق  -ذػػأ0106نؾوي الجاوي البشتشػي إقميسػاك التشػاري بمػدا )الستػؾف   

الظبعػة  األولػ  -بيػ وت –الشاشػ   دار الكتػب العمسيػة -شاوي دمحم أميؽ الرػ
 ذػ 0407 -

السؤلف  إب اذيؼ بؽ الد ي بػؽ سػهةك أبػؾ -معاني الق آف وإع ابه -
-السحقػػق  عبػػد الجميػػة عبػػدو شػػمبي-ذػػػأ100إسػػحاؽ الزجػػاج )الستػػؾف   

 ـ 0988-ذػ  0418الظبعة  األول  -بي وت –الشاش   عالؼ الكتب 

لف  أبؾ زك  ا يحي  بػؽ ز ػاد بػؽ عبػد هللا بػؽ السؤ -معاني الق آف -
السحقػق  أحسػد يؾسػف الشجػاعي -ذػأ817مشغؾر الديمسي اله اء )الستؾف   

الشاشػػ   دار السرػػ  ة -/ دمحم عمػػي الشجػػار / عبػػد الهتػػاح إسػػساعية الذػػمبي
 الظبعة  األول  -مر –لمتنليف والت جسة 
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الحدػػيؽ بػػؽ دمحم السؤلػػف  أبػػؾ القاسػػؼ -السهػػ دات فػػي غ  ػػب القػػ آف-
ذػػأالسحقق  صػهؾاف عػدناف 518السعػ وؼ بال اغػب األصػههان  )الستػؾف   

الظبعة  األولػ  -دمذق بي وت-الشاش   دار القمؼك الدار الذامية -الداودي
 ذػ.. 0408-

السؤلف  أحسد بؽ فارس بؽ زك  ػاء القزو شػي الػ ازيك -مقايي  المغة-
الشاش   -د الدبلـ دمحم ذاروف السحقق  عب-ذػأ195أبؾ الحديؽ )الستؾف   

 ـ.0979-ذػ 0199عاـ الشذ   -دار الهك 

د في المغة )أقدـ معجؼ شامة لمسذت ؾ المهغيأالس- السؤلف  عمػي -شفجل
شا ي األزديك أبؾ الحدؽ السمقب بػ )الستؾف   « ك اع الشسة»-بؽ الحدؽ اله 

عحقيػػػق  دكتػػػؾر أحسػػػد مختػػػار عسػػػ ك دكتػػػؾر تػػػاحي عبػػػد -ذػػػػأ119بعػػػد 
 ـ.0988الظبعة  الوانيةك  -الشاش   عالؼ الكتبك القاذ ة-قيالبا

السؤلػػػف  مجػػػد الػػػديؽ أبػػػؾ -الشهايػػػة فػػػي غ  ػػػب الحػػػديل واألثػػػ  -
الدعادات السبارؾ بؽ دمحم بؽ دمحم بؽ دمحم ابؽ عبد الكػ  ؼ الذػيباني الجػزري 

ذػ 0199بي وتك -الشاش   السكتبة العمسية -ذػأ616ابؽ األثي  )الستؾف   
 محسؾد دمحم الظشاحي.-قيق  طاذ  أحسد الزاو  عح-ـ0979-

السؤلف  أبػؾ الحدػؽ عمػي بػؽ -الؾسيط في عهدي  الق آف السجيد -
أحسػػػػد بػػػػؽ دمحم بػػػػؽ عمػػػػي الؾاحػػػػديك الشيدػػػػابؾريك الذػػػػافعي )الستػػػػؾف   

عحقيػػق وععميػق  الذػػيو عػػادؿ أحسػد عبػػد السؾجػؾدك الذػػيو عمػػي -ذػػأ468
تؾر أحسػػد عبػػد الغشػػي الجسػػةك دمحم معػػؾضك الػػدكتؾر أحسػػد دمحم صػػي ةك الػػدك

قدمػػه وق عػػه  األسػػتاذ الػػدكتؾر عبػػد الحػػي -الػػدكتؾر عبػػد الػػ حسؽ عػػؾ  
الظبعػػػة  األولػػػ ك -فلبشػػػا –اله ماو الشاشػػػ   دار الكتػػػب العمسيػػػةك بيػػػ وت 
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