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 تــــــامللذم
 

؛إر أنه أحدذ افاداتي   ألدبية النص ىنا تجعيذ عنوان الذعاء    

الهامددددة هددددن  هددددغ الددددنص   ددددا مصالييدددده؛ رلا ب ددددن  الددددنص ىو  دددده 

 
 
 تحذيددددددذ نوعي دددددده  يددددددذ  دددددد   عددددددوالغ الددددددنص ل عددددددي ش    ت ش عددددددا

لذعاء الظ يجال الياسيء  ت  ينه من الاى ذاء فا تض نه ع وم ا

مددن مى ددس يجعددذ ع ددب الاحعدداط بدداأللغ لايددذنمام ألن الىنددوان 

 كاألظغ ل ش يء به يىشف .

 م ددددددا تجددددددذس ن دددددداس  إليدددددده أن دعدددددداء النذبددددددة أنادددددد   ع دددددد  تنو دددددد    

مددددددذىع     ىذديددددددة ىاب ددددددة  بئلهدددددداس الهددددددذف مددددددن إسظددددددال  نحيدددددداء 

 دددُ صه ب  يددده بدددزكاء  عيا دددة عاليدددة ع ددد  الجنددداء  ال صدددة   
ُ
 الشظددد    أ

 قددددذ ب ددددل دعدددداء النذبددددة رس تدددده هددددن ىددددزا افي دددد  باددددي   ظدددد اهام 

 ةىددذم مىش ددة مكددان نمددام مددا افكددا ت تجىدده ببظدد وا النددذاء إيددز
 
انا

 ع دددد  اذا يدددد  ؛لددددزا بددددذأ افنددددادي ب ددددش  أدا  النددددذاء يا  
 
صال مخايددددا

ل كدددون الدددذال اليدددا ت هدددن  ظددد صاعة لصيجدددة نمام  اددد     ش ددده 

 هدددددددن ب يدددددددة ندددددددص 
 
 م  ولدددددددا

 
الشددددددش ش ليذ  ددددددد  ا  داتدددددددان أنض احدددددددا

ادا   الددذعاءفا لهددزين  داتددخن مددن تددواب ت   ىددان   ددا ال شدد  ها

تشى مدن إيادال افى دس اف  دوا  ىدو عدذم مىش دة مكدان نمدام  
ُ
أ

 قددددددذ أناددددددد   افي ددددددد  افدددددددذس ط هدددددددن بحينددددددا ىدددددددزا مدددددددن نذبدددددددة نمدددددددام 

افهدددددذي  ا     ش ددددده الشدددددش ش  ع دددددد  الدددددذعاء ك ددددده  يدددددذ ميدددددد  

ن ايدددة اف ددداف   مدددا  جددد ا إليددده  هدددود  ت ددد يا   نحيددداء  أىددد  
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ُ
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  لصدددددددددددددة

 
افجحددددددددددددد    ل  ت يددددددددددددد  باألن دددددددددددددا   أظددددددددددددد وا  ظددددددددددددد اهام  أ شا ددددددددددددده ةشدددددددددددددك  مخ ادددددددددددددش عغ ةىدددددددددددددذو   أجددددددددددددد الحا
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الذعاءبدددددددددده عددددددددددغ  ن ددددددددددا  الادددددددددددوس ة   استجددددددددددا  ال  شاس  أظدددددددددد وا اذ ددددددددددزف أما افجحدددددددددد  اليال    ي :أظدددددددددد وا النددددددددددذاء

 ألظ وا النذاء عغ اذخات ة  ن ابج الجح  .
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بتركخز كجخر مدن أ د  إلهداس  الجيا  ع ح غ العالم    كان أن حا 

ال بظش  ال وعة لايدذ نمدام   اد     ش ده الشدش ش   ح د  

دعدددددداء النذبدددددددة نضعدددددده ت ابيدددددددة  عددددددد ج   اليدددددداسا  الدددددددذا ن  بنحدددددددو 

افع صي  اذ ابش الالبز باناء بيية    عض      لا  ه بالىتر  

 تاهلل عض  دددددد    تج يددددددد   نحيدددددداء  افشظددددددد خن    هددددددو افدددددددالر  تخدددددددر 

لزي ي اب إليه افض ش بد  الدزي يجدن أن ي ادب إليده هدن كد  حدخن ا

ألنددددده إمدددددام صمانندددددا  ىدددددو مدددددني يدددددشص       دددددشاس الاظدددددغ أين  يعددددد ذ ن 

بو دددددوا نذبدددددة نمدددددام   دددددذ  أذذ دددددا  ع ددددد  أن ندددددشاو  لدددددزا  دددددذعاء 

النذبددة  ىددزا افي دد  بالددزا  منادد   لكدد  صمددان  مكددان إ دد  تددش   

 مدددش بالدددذعاء يدددب ت بدددبمش    اليدددابغ   م دددا تجدددذس ن ددداس  إليددده إن

ن  جه
ظدددد ب

ب
ُعددددو ت أ ددددُغ أد 

ُ
ُت  قددددالب سب  عض  دددد   بيولدددده هددددن ظددددوس   ا ش   ب

دددددددددددنغب  هب   ب
ونب

ُ
ددددددددددديذته  جددددددددددداد ت ظب دددددددددددن عه هُر نب عب عددددددددددد  ه ينب يب ل دددددددددددغ إن الدددددددددددزه

دددددش نب     ليكدددددون ةىدددددذىا اذخ ددددداا افجا دددددش  ددددد ن بحيندددددا ىدددددزا 1داته

ه  تييدددددة قولندددددا  يددددده أين بييدددددة     ال و ددددده هلل   عض    بجيي ددددد

حجيجدددددده مح ذ جدددددد     ع يدددددده  الدددددده  ظدددددد غ    هددددددغ ع ددددددة الو ددددددود 

مح دددددذ  مل مح دددددذ  جددددد وا     ظدددددالمه ع دددددح غ أ  ىدددددخن   إنندددددا 

نجكدددددت   ع اددددددشأ  نندددددذا مددددددن أ ددددد  لهددددددوسو  مدددددن أ دددددد  أن ي ددددددزل 

الادددي  نلودددي  الشح دددة لىجددداد    قدددذ  سد دعددداء النذبدددة هدددن عدددذ  

   كدددددزلا هدددددن بحددددداس  مادددددادس قذي دددددة  مج دددددا افدددددضاس ال جخدددددر ل  شدددددهذي

 نددددواس ل  ج  دددد ي   هددددن ماددددجا  الضابددددش  نقجددددال باألع ددددال ل عدددديذ 

ع ددن بددن سددا  ط    خرى ددا مددن افاددادس   اع  ددذنا هددن بحينددا ىددزا 

ع ددد  ال  دددخة افنيولدددة هدددن ك ددداا نقجدددال باألع دددال اذ عدددنة  ي دددا 

 إنندددددا لدددددغ نجدددددذ دساظدددددة 
 
يى ددددد  مدددددش  بالعدددددنة ألبدددددن سدددددا  طة  ع  دددددا

اء النذبدددددة   قدددددذ اق ادددددشنا هدددددن بحيندددددا ىدددددزا هدددددن حذييدددددة تنا لدددددا دعددددد

 اددد  نذبدددة جددداحن الىادددش  الضمان  اددد     ش ددده الشدددش ش  

 يىهدر بده 
 
 أجديال

 
  قذ   ذ  إن أظ وا الاظ اهام قذ  ك  منهرا

افؤلش عن الاجيىة   لغ لايذ نمام  عذم   ودو بي ندا   فدا 

منددداص  يحدددوي ىدددزا  ظددد وا مدددن قدددو   أظددد وتية يجدددذ  ا ل دددنص بدددال 

 مددد  أظددد وا الندددذاء الدددزي يدددب ت هدددن افي ددد  اليدددا ت ل نذبدددة  إستجدددا  

 توعدب 
 
ىزا  ظ وا بالذعاء إظد  ا  أن يضديش ا د  الدنص م اقدا

ظدُ ا ه  ىدزا افي د  باالظد اهام 
ُ
عالقت ا بالنص  ج ت ا باذ يدا   أ

 ب يددددددددذ سو 
 
 عاليدددددددا

 
كونددددددده أظدددددددد وا  ىجخدددددددري ي   ددددددددا معددددددد وى  أدابيددددددددا

ناىددداال   الندددواص  الزاتيدددة  ليدددذ اظددد  هغ ال  يدددش مددد  مخ  دددش الا 

افجددددذ  مددددن أظدددد وا الاظدددد اهام م اقددددده ال صو ددددة ال ددددر  ل  ىجخددددر عدددددن 

ال وعددددة  اذ شمددددان مددددن عددددذم سر ددددة نمددددام  اظدددد  شاس أمددددذ الصيجددددة  

 كدددددان افجحدددددد    ل  ن ددددددا  الاددددددوس ة لالظدددددد اهام هددددددن الددددددذعاء : 

 اظدددددغ الاظددددد اهام مددددد  اظدددددغ الااعددددد    اظدددددغ الاظددددد اهام مددددد  اظدددددغ

ة هدن الدذعاء    يده  افاىدول  أمدا افجحد  اليدا ت :ال دواىش  ظد وتيا

تنا لندددددددددا ال  ددددددددددشاس  اذ دددددددددزف  عددددددددددغ افجحددددددددد  اليالدددددددددد   كان:إظدددددددددد وا 

النددددددددددددددددددددددددددددذاء  إستجا  الددددددددددددددددددددددددددددذعاء بدددددددددددددددددددددددددددده عغ  ن ددددددددددددددددددددددددددددا  الاددددددددددددددددددددددددددددوس ة 

 يا النددددددددذاءم  -2 يا النددددددددذاءم    دددددددد  ال  عددددددددخر -1ل نددددددددذاء  ت ي ا:

ا النددددددددذاءم    دددددددد   ي-4 يا النددددددددذاء مدددددددد  افاددددددددذس -3نظددددددددغ افاددددددددشد 

افؤندددددد  العددددددالغ  ةىددددددذو اذخات دددددده  ن ددددددابج الجحدددددد   م نء أظدددددد وا 

النددددددذاء ةىذأظدددددد وا نظدددددد اهام باع جدددددداسو الشمدددددد  ال ددددددي داس  ع ح ددددددا 

 عغ اذخات دددددددددددة 
 
نذبدددددددددددة نمام ع يددددددددددده العدددددددددددالم   تاألدا  أين  حادددددددددددشا

 ن ابج الجح    م ا ىو  ذيش بالزكش أن من  ض     ظجحانه 

 إ   اليوم افوعود .      ىا    أن يجيى ن 
 
 مذتشا

 
 مام حيا

:
ً
 مذخل: الذعاء لغت

  دعددو    لدده      
 
الددذعاء: لصددة: دعدداو جددا  بدده  اظدد ذعاو أيضددا

   أجددد  الدددذعاء س دددن الاىددد  دعدددا يدددذعو  2 ع يددده أدعدددوو دعددداء  

   
ب
ددو 

ب
ت دددشب  ب بب دددن  أد  ُعو مب دددذ 

ب
   أي يبتدددزو بالىدددزاا كبنددده 3 هددن اليشمن  ت

 تاالن  نادي دددددده   دددددد ا بدددددده 4يددددددذعوو إليدددددده  
 
   5   دعددددددو   النددددددا

ليغ ع   مى دس الاديا    إن دا ىدو الندذاء قوله:  دعاو: جا  به  

    عددد ي افعدددبلة 6أي نددداداو     عددد ي أبدددن  ددداسط الذعاء:معدددبلة 

 قدددددددال :   أمدددددددا الدددددددذعاء  ال  دددددددن  يكدددددددون فدددددددن  دددددددو  الدددددددذا ن 
 
:س جدددددددا

   الادددددش  بدددددخن العدددددؤال  ال  دددددن  إن العدددددؤال يكدددددون 7 ال الدددددن  

 أمدددددا بال عدددددان أ  باليدددددذ
 
 بالاىددددد   اليول  العدددددؤال يعددددد ذ ن  وابدددددا

 ال  ددن قددذ يا يددش إ دد   ددواا    قددذ ال   كدد  ظددؤال س ددن  لدديغ 

  
 
    اش  الى  اء بدخن الدذعاء  افعدبلة بيدولهغ: 8ك  س ن ظؤالا

 الدددددددددذعاء إرا كدددددددددان هلل  ىدددددددددا    هدددددددددو ميددددددددد  افعدددددددددبلة مىددددددددده أظددددددددد كانه 

 تضدددو    إرا كدددان لصخدددر    ددداص أن يكدددون مىددده   ددداص أن اليكدددون 

يدددده  الدددده  ظددد غ أبا  هدددد  إ دددد  مىددده رلددددا كددددذعاء الن ي جددد     ع 

نظددددددددددددددالم لدددددددددددددديغ  يدددددددددددددده أظدددددددددددددد كانه   ىددددددددددددددذى ىددددددددددددددزا الضددددددددددددددشا مددددددددددددددن 

الذعاءا إ     ييال دعاو إليه  هن الضشا   ل ا الجاء  ييال 

دعددداو بددده   تيدددول دعدددو    ب دددزا  التيدددول دعوتددده إليددده ألن  يددده 

  لددزا  الددذعاء عجدداد  ي ىجددذ   ددا 9مى ددس م الج دده بدده  قددودو إليدده  

ب   ددددددددددا افؤمنددددددددددون     ىددددددددددذا الددددددددددذعاء مددددددددددن أ ددددددددددشف النددددددددداط      خ دددددددددد
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غ  
ُ
 ب 

ُ
ب جب ى     ما يب

ُ
الىجادا   أى ها ع   نسال   ليوله  عضَّ      ق

غ    
ُ
ال ُدعارك و 

ب
ت ل ثب    .10سب

:
ً
 الذعاء إصطالخا

 ي  ددددن  يددده الىجددددذ مددددن    
 
ىدددو ال ددددالم افو ددده هلل عضَّ  دددد   حادددشا

 دددن اليجدددول ىندددا ستددده اليجدددول  الصادددشان  اذ ا ددده المدددش  ري بال   س

   ىددو العددؤال مددن 11مى  ددذ ع دد  تو دده الىجددذ  تخادديص ل ددشا 

ن   جه
ددددددددددددددددددددددددددد ب ظ 

ب
ُعدددددددددددددددددددددددددددو ت أ دددددددددددددددددددددددددددُغ أد 

ُ
ُت  قالب سب   باأل ابددددددددددددددددددددددددددده ليولددددددددددددددددددددددددددده:   ب

ددددددغ    
ُ
 

ب
   أنواعدددددده  الددددددذعاء بدددددداذخخر أ  الشددددددش ل عدددددداب   لصخددددددرو أ  12ل

ع يدددددده  ع دددددد   خددددددرو   ىددددددزا ع دددددد  ع ددددددوم مى ددددددس الددددددذعاء أما الددددددذعاء 

 اف خاددص الدددزي ن نا لددد
 
ه ىندددا  هودعددداء نذبددده   النذبددده إجددد الحا

 000هدددن ندددذاء اف اجددد  ع يددده لايدددذو أمدددا حيييددده  
 
 أ  يكدددون ح  دددا

   الددددددذعاء مىددددددش ف   ددددددزا 13بددددددبن ي ددددددزل افو ددددددود م زلددددددة افىددددددذ م  

 فى يدددا    ذانيددددة 
 
ددديا  حعا

 
الن دددور  افحدددذد   هدددو ي يدددد  ان ور دددا

ام تددددشاء  باددددوس  أ ددددكال كالميددددة لهددددش  ب ن وددددس الجال ددددة  نحكدددد

 تب ضدددددددد  الىجدددددددداسا   الك  ددددددددا    حددددددددو  مياجددددددددذ   ش ة ع  يدددددددددة 

 دي يددددددة ساقيددددددة  عددددددذ  ال اددددددوس  بوددددددس بددددددخن الىجددددددذ  ستدددددده  إمددددددام 

عاددددددددشو  إستجاسدددددددده بدددددددده كوظددددددددي ه ي و دددددددده بدددددددده  ع يدددددددده العددددددددالم هلل   

 لدده مددن  يضدده  مندده 
 
 باضدد ه   ظددؤالا

 
 لدده  عش انددا

 
عضَّ  دد    دد شا

 ع ددددد  يجدددددش  اليو دددددة بدددددخن الىجدددددذ  تا
 
ليددددده  ع ددددد   دددددىش   تبكيددددذا

الىجدددذ بدددخن يدددذي عجدددادو الاددداذ خن  تن  دددب ىدددزو اليدددوس  الش حيدددة 

الىاسمة هن ىزا الذعاء ل جذأ بجز   من ال ح ن  الاظ ى اف عغ 

تادددوس ح دددس ي هشالىجدددذ ناحددددا  الو دددذان الاددداد   إنددده  نددددذ ا  

 ال  عدددا ةعدددج  النجدددا  ال دددي  دددشعها   ل ىجددداد   كددد  عجددداد   

ن عدددن عجادتددده  د ام  تادددال بحضدددشته مدددزنجون ميادددش ن الىدددو 

   ىشف متش ن الذعاء ببنه إقجال الىجذ ع       نقجال ع د  

   ىددددددددددددددددو س   الىجدددددددددددددددداد    الىجدددددددددددددددداد  هددددددددددددددددن الصايددددددددددددددددة مددددددددددددددددن ت ددددددددددددددددب 

   ال و ددده إ ددد    عض  ددد  من أ ددد  س دددن الشح دددة 14ن عدددان  

يكددددددددددددون ببحددددددددددددن اذخ ددددددددددددب إليدددددددددددده  ىددددددددددددغ مح ددددددددددددذ مل بي دددددددددددده ال يجددددددددددددخن 

 غ  ىدددددددددددددددددو نمدددددددددددددددددام افهدددددددددددددددددذي  ا     ش ددددددددددددددددده ال ددددددددددددددددداىش ن  تجييت

 .الشش ش ي و ه به إ      عض      ىو نمام اذ ا ش الصابن

 م اتجدددذس ن ددداس  إليددده أن  ليادددة الدددذعاء تنحيدددب مدددن قادددذية    

الذا ن  عالق ده بدذالال  الدنص ؛م دا يضديش إ د  الجنداء  ظد وثت 

 ىدددو ظددد ةالذعاء ال ذا ليدددة لدددزلا؛  يدددذ  دددش 
 
 مه دددا

 
الدددنص  قيدددذا

الددددددذعاةت ع دددددد  الجحدددددد   تددددددز ب ددددددن   ال شددددددش عددددددن  ىدددددد  ال ددددددالم 

 ع دد    ددود ظدد ة أظدد وتية مخددز  الج ددس الولابايددة 
 
بوجدداه مؤ ددشا

 هن النص ع   مع وى التركين  الذاللة .

  أسلىب الاسخفهام وأغزاضه بشكل مخخصز :  

الاظدددد اهام ن دددد  تشكي ددددي مددددن اذا دددد  ن شددددابية ال  جيددددة   هددددو    

    ىدددو مشددد ب مددددن  س دددن الى دددغ عدددن
 
شدددد يء لدددغ ي دددن مى ومدددا أجددددال

ه  بيولدده :   الاهددغ 711مدداد    هددغ     قددذ عش دده أبددن من ددوس   

مىش  ددددددددا الشدددددددد يء بالي ددددددددن    ه ددددددددا الشدددددددد يء : عي  دددددددده  عش  دددددددده   

 ةىددددددذ شدددددد يء 
 
  ا ه  دددددده  تاهددددددغ ال ددددددالم :  ه دددددده  ددددددي ا

 
  ه ددددددا  النددددددا

 اظدد اه ه : ظددبله أن ياه دده    قددذ اظدد اه  ي الشدد يء    ا ه  دده 

ه     اظددددد اه  ه 276   قدددددال ابدددددن ق يجدددددة   15  ه  ددددده تاهي دددددا  

    االظدددددد اهام هددددددن أجدددددد  ال صددددددة ىددددددو : س ددددددن 16ظددددددبل ه ن هددددددام   

   ل نددده 
 
الاهددغ  كدددزا هدددن اجددد ال  النحدددو خن   س دددن الاهدددغ   أيضدددا

   . 17ه :   س ن   هام  911عنذ العيوست    

 
 
حيددددد    لالظددددد اهام أد ا  م ىدددددذد   مخ  يددددده هدددددن تاددددد ياها أيضدددددا

تنيعدغ إ دد  حددش ف  أظدد اء  لدش ف   ظني اددش هددن دساظدد نا ىددزو 

ع ددددددد  ال دددددددشف  أيدددددددن   ىدددددددو يعددددددد ى   ل عدددددددؤال عدددددددن افكدددددددان   ىدددددددو 

أظدددددددددغ  إن    دددددددددس ىدددددددددزا افي ددددددددد  مدددددددددن دعددددددددداء النذبدددددددددة   دددددددددزا الاظدددددددددغ 

الاظدددد اهامت ىددددو مددددا د ى ددددي ل خددددو  هددددن ىددددزا الجحدددد  اف وا دددد    

 إندددده قددددذ تخددددش  جدددديل الاظدددد اهام عددددن مىانح ددددا اذ 
 
ييييددددة إ دددد  ع  ددددا

مىددان  أتددشى   تاهددغ مددن ظدديا  ال ددالم  قددشابن  حددوال  مددن أىددغ 

 ىزو افىا ت ما ي ن:

ال يش دددددش:  ىدددددو ح دددددد  افخاسدددددن ع دددددد  نقدددددشاس  الاعتددددددراف بدددددبمش قددددددذ 

أظددد يش عندددذو    كدددزلا  مددددش  النودددي   ال عدددو ة    الاظدددد  ناط   

 ال ج يدددددددددددددا   الت و ددددددددددددد     ال خو دددددددددددددش   الاظددددددددددددد جىاد   ال اخددددددددددددديغ 

يغ    ال عاددددن   الددددت  غ    ال ددددخش ة   الت ذيددددذ  الوعيددددذ  ال ى دددد

    خرىا .

  يدددده مددددا يعددددبل عندددده   
 
 االظدددد اهام افجدددداصي  يكددددون العدددداب  عافددددا

ل ندده يياددذ  يدده مى ددس مددن افىددا ت افجاص ددة  ال ددي ياه هددا اف  يددت 

مددن العدديا  ال صددوي عنددذ تبمدد  الددنص     يهدده    ظددهر مددا ي  ددن 

ظدددددددددد اهام ين ددددددددددوي ع دددددددددد   ضدددددددددداءا   ساءو مددددددددددن مىددددددددددان  أظشاس    

م والددددذ  الظددددي احخن ي ى ددددب  مشتددددال  يت    الياتدددده ألن العددددؤال 
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حجدد  لصددوي مشددذ د بددخن سشهددن العدداب   افجيددن أي بددخن جدداحن 

الدددنص  م  ييددده الن العدددؤال كدددنص الي   ددد  إال ةىدددذ أن يجدددذ لددده 

 
 
أ  ع ددددددد   قددددددد  إالعندددددددذما يحدددددددش  أ تددددددداس اذادددددددواا هدددددددن -ت ييدددددددا- وابدددددددا

  دد ن ال ددشف يتددش 
 
  دداعال

 
 أ  ظدد اعيا

 
 قشابيددا

 
  االظدد اهام محشكددا

معدددددددددددددداحة ال  يددددددددددددددت  ليددددددددددددددذا  نغ افؤلددددددددددددددش العددددددددددددددؤال هددددددددددددددن اذا  ددددددددددددددة 

 ظدددد اهامية  ان واع ددددا ع ددددد  افى ددددس افددددشاد  ىوعدددددذم   ددددود مكدددددان 

مىش ف للمام نيادذو  يه لدزا   د  افؤلدش  ظد اهام ىندا مدن 

ابدة ح دس لدو كدان أ   ال بعخر باآلتش  أ شاكه هدن دابدش  اذ خدر     

 ل   يدددددت هدددددن 
 
 ما وحدددددا

 
ىدددددزا العدددددؤال بدددددال  دددددواا  ل نددددده يخ دددددب أ يدددددا

مناتدددددا  م ىذد  ليددددددذ أك  ددددددز  ظدددددد اهام قددددددو  كامنددددددة هددددددن ال   ددددددي  

 عددددددددن 
 
   دددددددداس  مددددددددا يضددددددددياان مددددددددن  دددددددد نة بال يددددددددة ل صددددددددة  أنض احا

 مبلو ية  اع يادية العيا  هن دعاء النذبة . 

ل ا  ددة الاظدد اهامية لددغ   هددن بح ددي   ددذ  إن الج يددة التركيحيددة   

تدددددب  ع ددددد   عدددددب  احدددددذ   بددددد   ددددداء  ب عددددديخن م كوندددددة مدددددن اظدددددغ 

الاظ اهام م  اظغ الااع    م  اظغ افاىول هن ال عب اليا ت   

 ع دد  اذا  ددة الاظدد ية  رلددا إن ىددزو 
 
 كددان قددوام الجحدد  مى  ددذا

اذا  دددددة هدددددن أجددددد    دددددىها تايدددددذ عجدددددو  الوجدددددش فوجدددددو ه   قدددددذ 

نمدام  وددي ليعددا جداا   ق يددة  خددر ت يد  ىددزا هدن  عددجة جدداا  

عاب دددده  يدددده   بدددد  هددددن مو ددددود   يدددده ع دددد  الددددذ ام بجيابدددده الشددددش ش 

افيددذط    ادد     ش دده  ظدده  مخش ه   ىددزو ظدد ة أظدد وتية 

 أم اص بح ي  ح ا هن ىزا الاا  من نذبة نمام  ع يه العالم  .

 املبدث ألاول :

 ألاهماط الصىريت لالسخفهام في الذعاء : -

 غ الاظ اهام م  اظغ الااع  :اظ – 1

  ىدددذ ىدددزا الدددن   أك ددددر  ن دددا  ال ادددوس ة  إر ب دددل عددددال     

 عشددددش ن مددددش  هدددددن ىددددزا افي دددد  افخ ددددداس مددددن الددددذعاء    اظدددددغ 

الااعدد  : ىددو عجدداس  عددن جدديصة تختددزل هددن سيا  ددا عناددش ن   

 ى دددا اذ دددذ   الدددزا  الياب دددة بدددزلا اذ دددذ    ي ج دددي ع دددد  

 دددددددددة الذالليدددددددددة  ىدددددددددذ قش نددددددددده ىدددددددددزين الىنادددددددددش ن    ىدددددددددزو اليي

 هن ال ىشف ع   ىدزو الاديصة 
 
  اعال

 
مىنو ة    عهغ إظهاما

 يح دددد  ىددددزو العدددد ا  ح  نددددا ع يدددده 
 
    ددددس مددددا   ددددذنا اظدددد ا

بالااع يددددة    اددددال مددددن  جددددول افجددددشد  ع دددد   صن  اعدددد    

     ي دددا صاد ع ح دددا ع ددد  جددديصة افضددداس  ب ددديغ مضددد ومة  18

 نه لا يه ل ذاللة ع يه .    هن قش 19 كعش ما قج  يتش  

  ىددذ اظددغ الااعدد  مددن الادديل ال ددي تن ددوي هددن تشاكيددن ال صددة    

الىشتيددددددددة  إمكانا  ددددددددا اف نوعددددددددة هددددددددن مجددددددددال ال ىجخددددددددر عددددددددن الددددددددضمن   

بالاددددددددددديل الاى يدددددددددددة افجدددددددددددشد   افض دددددددددددذ    تالتراكيدددددددددددن    تدددددددددددجى  

 ظدد اء  مج ددا اظددغ الااعدد   هددن  أيددن بييددة   ال ددي ال تخ ددو مددن 

قن أي :مددددددا أبيددددددى    ىددددددا   الىتددددددر  الهاديددددددة   الجييددددددة ب ى ددددددس الجددددددا

    تييددة اظددغ مددن اظدد ابه الشددش اة   النذبددة ل  يددا  ال ددن 20 

افيدددا يندددذا  ال دددن الصابدددن يندددذا   تييدددة اظدددغ تددداب مخددد ص 

بادددددددداحن الىاددددددددش ىددددددددزا الاظددددددددغ   ل هددددددددن  ادددددددد  نذب دددددددده  ع يدددددددده 

العددددددددددالم    ددددددددددغ يجددددددددددب مددددددددددن كدددددددددد   نحيدددددددددداء  افشظدددددددددد خن   مددددددددددن كدددددددددد  

 صدد ي  ك هددغ مددا تددوا  ق  ددوا ألددش   124ألددش ن ددي   124  جددياء

 مددج غ  ىدددو الجييددة الجاقيددة بييددة   عضَّ  ددد َّ  
 
لددغ يجددب إال  احددذا

 يددب ت اظددغ الااعدد  هددن قولدده الهاديددة :أي بييددة   الهددادي للمددة 

الدددددزي ال ي  ددددددن أن تخ دددددو  س  مندددددده  لددددددو ت دددددا ظدددددداعة لددددددزىن 

الو دددددود  ا ىدددددذم   كدددددزلا هدددددن قولدددددده دابدددددش هدددددن افي ددددد  أين افىددددددذ 

مدددش لي دد  د
ب
دددُش   ابه

ابدددش ال   دددة   الددذابش  جددد    قدددال أبددن ُبدددُشص  دب

ددددُش اليددددوم  مددددش  ُدُبددددُشو متددددشو   دابه
ب
مددددش متددددشو   ُدُبددددُش أأل

ب
متددددشو    ُدُبددددُش أأل

 هدددن محادددي افي ددد  0 21متدددش مدددن يجيدددى مدددج غ    دددنء هدددن متدددشىغ  

 أيددن محاددي مىددالغ الددذين أي ب هددوس اليددابغ  ع يدده العددالم   هن 

ي ددد  أين قاجدددغ  دددوكة افى ذين  اليادددغ قاجدددغ  افى دددذين اف

ادُغ كعدش الشد يء 
ب
دغب   لهدشو   الي اب

ب
دب  الش يء ييال ل  الغ ق

ادددددغ 
ب
دددددغب  تي اب

ب
اددددد ا  اني

ب
ياددددد ه ق اددددد ه يب

ب
جدددددخن ق الشدددددذيذ ح دددددس يب

 
 
ددددددشو كعددددددشا   هددددددن ىددددددادم افي دددددد  أين ىددددددادم أب يددددددة الشددددددش  22كعب

 
 
 النادددددددا    ىددددددددذم: الهدددددددذم إظدددددددديا  الجنددددددداء ييددددددددال ىذم ددددددده ىددددددددذما

   هددن مجيددذ افي دد  أين مجيددذ أىدد  الاعددو  23مددا   ددذم   الهددذم

 أي 
 
  ُ ُجددددددددددددددددددددددددددددودا

 
يددددددددددددددددددددددددددددذا حيددددددددددددددددددددددددددددُذ بب ددددددددددددددددددددددددددددادب يب  الىاددددددددددددددددددددددددددديان  ال صيان  بب

ددداب 
ب
  اذمددددام    دددا الااظدددديخن ال يتددددر  لهدددغ باقيددددة ب هددددوسو 24:ىب 

الشدددددددش ش افجددددددداس ؛ ألن دددددددغ تجدددددددا ص ا اذ دددددددذ ب صيدددددددان غ ألن مى دددددددس 

  شدد يء  ددا ص ال صيددان الددواسد  هددن افي دد  :ىددو مجددا ص  اذ ددذ  كدد

صا 
ب
  س

 
افيذاس  اذ ذ  الىايان  هو سال   أسصي ه  ى  ه سا يا

   هدددددددن حاجدددددددذ 25العددددددديُ  أستاددددددد  ح دددددددس  دددددددا ص اذ دددددددذ هدددددددن ال  دددددددر   

افي ددد  أين حاجدددذ  دددش   القدددن  الشيا    حادددذىغ بالعددديش 

    اذ ادددددددددددددددددددددددددداد بددددددددددددددددددددددددددالا    ال عددددددددددددددددددددددددددش ق دددددددددددددددددددددددددد  26أظ بجددددددددددددددددددددددددد هغ 
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ذبت إلامام املهذي)عليه السالم( 
ُ
 أسلىبا الاسخفهام والىذاء في ه

 

 اددداد   رلدددا إن نمدددام يع بجددد هغ مدددن  دددز سىغ  اذ27الدددضس  

 شدخر إ دد  ك ددر  ىددؤالء   شددخر إ دد  قددذس  نمددام الىاليددة فحددوىغ مددن 

 س   اليضداء ع ددح غ مدن  جدد     دب ت اظددغ الااعد  ايضددا هددن 

ك  ددددة سددددامغ افي دددد   أيددددن سددددامغ معدددداس الض ددددل   ىددددواء   مى س 

   هن قاس  افي   أين قداس  28ك  ة س غ :إصالة  عش بافحو 

دشمه مدن حجاب  ال دزا  الا تراء      دضاء اذاه
ب
 ةىد  أ

ُ
 دُ : إباندة

ب
الي

 ددددُ  
ب
   الي

 
 وعددددا

ُ
  ق

 
يىددددة  ه

ب
  ق

 
ُىدددده ق ىددددا

ب
ىدددده يي 

ب
 

ب
 ق

 
ةىدددد    ضددددال

ددُ  
ب
ددُ  بال عددش مددا ُيي 

ب
ي     افه

ب
 

ب
  دداني

 
ىددُا اذ جدد ب ق ىددا

ب
 

ب
ماددذس ق

ىددددده  أق  ىددددده  ددددداني   
ب
    اظدددددغ الااعددددد  هدددددن 29بددددده الشددددد يء  ق 

ددددددددادب   إرا  مجيددددددددذ افي دددددددد   أيددددددددن مجيددددددددذ الى ددددددددا   افشد   تب
 
حيددددددددُذ بيددددددددذا يب

   الى دددي ىاىندددا ماددذس ل ى دددو  ىدددو ال  ددشد هدددن الىاددديان 30ى ددا 

  دددددداألك ر 
 
   هددددددن ماددددددشد  مع بجدددددد  31 قيدددددد  يجددددددذأ بدددددداألك ر  شمددددددا

افي ددددددددددد  أين مع بجددددددددددد  أىددددددددددد  الىنددددددددددداد  ال ضددددددددددد ي   نذ ددددددددددداد   

ااسب 
ُ
  ال 

ب
ىا 

ب
ي ب اظ بجب ب ُ    نُه قه مه

هه  ب ى ه ببُجوله
ب
 
ب
 اظ بج  ه ق

ى
ب
ي أ

ب
 أ

 
ُهغ   يىا

ب
 

ب
    افىش ف أن الىنيذ ىدو الدزي ال يبتدز 32 

بالناددديحة  افوع دددة بددد  يبتدددز بشأيددده  ىدددواو   ىدددذل عدددن سش دددب 

اذ ددب  الاددواا  ليضدد      ددذ هددن ديندده  ليددب ت اظددغ الااعدد  هددن 

ماشد ددت مىددض  مددزل افي دد  أين مىددض   ليدداء  مددزل  عددذاء الىُض 

ددضُ  دضب  الش ىددة  الام نددا   هدن  جدد  اليدو   الشددذ   الص جدة  الىه  الىه

ي لددددده 
ب
دددددض   لشظدددددوله  ل  دددددؤمنخن أ دددددض  هلل  هدددددن ال  زيددددد   هلل الىه  الىه

دض   الص جددة ظدجحانه    أمددا الدزل  هددو نيدي  الىددض رل يددزل 33الىه

لددددة  هددددو رليدددد  بددددخن الددددزل  افزلددددة مددددن قددددوم 
ب
ز لددددة  راللددددة  مب   ره

 
رال

الل  رالء  أرله  ره
ب
ة يدزلهغ   بعذاء الدذين  الشظدالة افح ذيد34أ

نمدددام اليدددابغ عندددذ لهدددوسو   هدددن ك  دددة  دددام  افي ددد  أين  دددام  

الك  دددة ع ددد  ال يوى   اذادددام  من أظددد ابه  ىدددا     ىندددا  إ ددداس  

إ دددددد  تاوجددددددية مددددددن تادددددددابص د لددددددة نمددددددام افهدددددددذي  ا    

  35 ش ه الشش ش  هن تجش ذ ن عان مدن   يد  الىجوديدا   

  افي ددددددد   أيدددددددن  كدددددددزلا يدددددددب ت اظدددددددغ الااعددددددد  هدددددددن مادددددددشد  اف اددددددد

العددحن اف ادد  بددخن  س   العدد اء   لجيددان مى ددس ىددزا افي دد  

نجذ أن  العحن اذ ج  الزي يادىذ بده النخد     ىده أظدجاا 

 مىناو أن   000 ظ ي ك  ما ي وج  به إ   ش يء ظحجا  000

 ىدا   أتداو مدن كد  شد يء مىش دة  رس ىدة ي وجد    دا  دبتج   احددذا 

 اظدددددغ الااعددددد  هدددددن مادددددشد       دددددب 36مدددددن ت دددددا  ظدددددجاا  
 
ت أيضدددددا

جددددددددددددددداحن افي دددددددددددددددد  أين جدددددددددددددددداحن يدددددددددددددددوم الادددددددددددددددد    نا ددددددددددددددددش سايددددددددددددددددة 

ددددد ابة  الهدددددذى  افى س ىندددددا   ددددد جه ي ددددد جه  ددددد جة بالضدددددغ   ب

بدددالا    جددداحجه عا دددشو  ال ددد ن   ددد  الاددداحن ميددد  ساكدددن 

 أمدددا نا دددش سايدددة الهدددذى 37 سكدددن    ددد اا   اعدددة ال ددد ن 

يدددددددددددددده  ملددددددددددددددة أي ب ى ددددددددددددددس  ي شددددددددددددددش سايددددددددددددددة سظددددددددددددددول   جدددددددددددددد     ع 

  اظددغ الااعدد  هددن ماددشد  مؤلددش افي دد    أيددن مؤلددش 38 ظدد غ 

 دددد   الاددددال   الش ددددا  ىنا ألاُا الشدددد يء  ملاُ دددده ب ى ددددس  احددددذ 

  مدددددددددددددددبلوف  ملادددددددددددددددا ال جددددددددددددددداء الشمددددددددددددددد ب إرا 
ي

لضم ددددددددددددددده  هدددددددددددددددو مؤلدددددددددددددددش

  هددددددن ال الددددددن  أيددددددن ال الددددددن بددددددزحول  نحيدددددداء  أبندددددداء 39ألا دددددده 

تدزو  ال ه جدة مدا  نحياء   ب ت  ال  ن محولة   دذان الشد يء   
ب
أ

 الدددددن 
ُ
ن ت

ب
 الجددددده بددددده  اف الجدددددة أ

ُ
دددددب  ت كدددددان لدددددا عندددددذ متدددددش مدددددن حب

 الجدددددددددددددددددده 
ُ
 بحددددددددددددددددددب لددددددددددددددددددا عنددددددددددددددددددذو  التددددددددددددددددددضال ت يا دددددددددددددددددداو  ت

 
إ عددددددددددددددددددانا

  اذمددددددددام ب هددددددددوسو ييددددددددبس للنحيدددددددداء  أبندددددددداء  نحيدددددددداء فددددددددا 40بددددددددزلا  

تدشى م دشس  
ُ
 ىش وا له من الي    ال ىزين  تب ت مادشد  مدش  أ

افي ول ب شتالء  ىنا س ن الدذم أي  هن افي   أين ال الن بذم

س دددددددددددددن اليدددددددددددددبس  الدددددددددددددزي ي  دددددددددددددن بدددددددددددددذم نمدددددددددددددام اذ عدددددددددددددخن  ع يددددددددددددده 

العالم  أى  بي ه من أعذابه ىو  مام افهذي  ا     ش ه 

الشددددش ش الن نمددددام ىددددو الددددواس  الشددددش ن للمددددام اذ عددددخن ع يه 

   .41العالم     ن بذمه ببمش من    ىا    

 اظغ افاىول : اظ وا الاظ اهام م  -2

يدب ت اظد ى ال اظددغ افاىدول بالذس ددة اليانيدة مددن حيد  ال  ددر     

هددددن ىددددزا افي دددد  مددددن نذبددددة نمددددام    رلددددا ال ددددترا  اظددددغ الااعدددد  

 اظددغ افاىددول الىددام خن  افجددشدين مددن  أل  ع دد  الددضمن اذ ا ددش 

أ  افعددد يج     دددذالن ع ددد  الدددضمن افا ددد ي إرا كاندددا مضدددا خن   خدددر 

يدددددددذل اظدددددددغ الااعددددددد   اظدددددددغ افاىدددددددول الىدددددددام خن  عددددددام خن   كدددددددزلا

 
 
 افىددش خن  بددبل  ع دد  الددضمن افا دد ي أ  اذ ا ددش أ  افعدد يج    يددا

ل يشابن العياقية  يذل اظغ الااع   اظغ افاىول ع   ال جذد 

 اذ ددددددذ    تددددددذل افشدددددد يا   تددددددشى ع دددددد  اليجددددددا  يو ددددددذ عالقددددددة 

ا دل الاظدغ    دئر42 عيية بخن ال جذد  اليجدا   الذاللدة الضمنيدة 

افشددد ب ع ددد  ال جددددذد  ئنددده يادددد ن ل ذاللدددة ع دددد  الدددضمن افا دددد ي أ  

اذ ا ش أ  افع يج    إرا دل الاظغ افشد ب ع د  اليجدا   ئنده ال 

يادددددد ن ل ذاللدددددددة ع ددددددد  صمدددددددن مخادددددددوب   إن دددددددا يدددددددذل ع ددددددد  م  دددددددب 

  أي عجددددددددو  الوجددددددددش فوجددددددددو ه  لددددددددزا  ادددددددديصة اظددددددددغ 43الددددددددضمن 

ة مددن رلدددا ماددشد  افىدددذ افاىددول  تدددب ت ل ذاللددة ع ددد  عجددو  الادددا
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افي   أين افىذ لي د  دابدش ال   ة  اذعدذاد جداة عاب ده ل مدام 

: أي ىيبتدددده  أحضددددشته 
 
   هددددن 44ةشددددك  ق  ددددن    أعذدتدددده إعددددذادا

ك  دددددددددددددددددددددددددددة افشت ددددددددددددددددددددددددددد  افي ددددددددددددددددددددددددددد  أين افشت ددددددددددددددددددددددددددد  ذصالدددددددددددددددددددددددددددة اذادددددددددددددددددددددددددددوس 

 الىذ ان    الش اء من  م  نيدي  اليدبط مب دذ دي سب داُو يشب دوُو 

  س ددداءي 
 
  سب دددوا

ي
س دددا    ب

ي
مش دددا    ب

ي
   ىندددا إ ددداس  إ ددد   مدددن 45 س دددا  

  مدددددان الدددددزي يحادددددد  ب هدددددوس افو    ادددددد     ش ددددده الشددددددش ش 

 ظه  مخش ه    ب ت اظغ افاىول هدن مادشد  افدذتش افي د  أين 

افذتش ل جذيذ الاشاب   الع ن   رتش: أجد  الادتداس إر تخداس  

 يشددخر ىددزا افي دد  46ييددال رتشتدده   إرتشتدده إرا أعذدتدده ل ىي ددس 

مددن الدددذعاء إ دد  إن اليدددابغ إرا قدددام بدداألمش ي جدددب نظددالم ك دددا ندددضل 

ع ددددد   دددددذو الشظدددددول  ع غ جددددد     ع يددددده  الددددده  ظددددد غ     دددددب ت 

 هددن ماددشد  اف خخددر افي دد   أيددن اف خخددر ذعدداد  
 
اظددغ الااعدد  أيضددا

 ب ددد
ب
ددد    قدددذ ت

ب
: الشدددش ىة   اذا ددد  مه 

 
  اف دددة  الشدددش ىة    افه دددة لصدددة

  قدددذ أت ددداسو    عض  ددد   كونددده مدددن 47  ام ددد : دتددد  هدددن اف دددة  

مل الشظول ج وا     ظالمه ع ح غ ا  ىخن    كدزا اذ دال هدن 

لا ة افؤم   تح   دالال  رلا الجىذ الالهن افش و  هن مادشد  

افي دددددددول يدددددددب ت اظدددددددغ الااعددددددد  افي ددددددد  أين ال الدددددددن بدددددددذم افي دددددددول 

بس   الددددددزي ي  ددددددن بددددددذم نمددددددام ب شتالء س ددددددن الددددددذم أي س ددددددن اليدددددد

اذ عددددخن ع يه العددددالم  أى  بي دددده مددددن اعذابدددده ىددددو نمددددام   ادددد  

    ش ه  .

 هدددددن مادددددشد  افنادددددوس تدددددب ت جددددديا ة اظدددددغ افاىدددددول افي ددددد  أين    

افناددوس ع دد  مددن أع ددذى ع يدده  أ ترى   أع ددذى  ددالن عددن اذ ددب 

ن مىندداو  دداصب عددن اذ ددب إ دد  ال  ددغ  عدد
ب
 اذ ددبه كددب

ى  اع ددذى  ددو ب ذب

   ىدزا الدنص يجدخن بدان النادش 48عن  مش  اصو إ    خرو  تشكه  

ظديكون ل مددام  أتجاعدده المحالدة  تددب ت افاددشد   تخدر  الذالددة ع دد  

ش الددزي ُيجدداُا إرا 
ب
ضدد 

ُ
اظددغ افاىددول ك  ددة افضدد ش افي دد  أين اف

عددا   مى س افضددد ش ىددو ن عدددان الدددزي أحو دده مدددش  أ   يدددش أ   دب

   اذمددددددام 49يدددددام إ دددددد  ال ضددددددش  إ ددددد     ىددددددا   ناصلددددده مددددددن نددددددواصل   

 ظدددددددي  نا إ دددددددد     عض     ثشدددددددااع ه إ دددددددد    ظدددددددجحانه تي دددددددد ي 

 اذ وابج .

 املبدث الثاوي : الظىاهز ألاسلىبيت في الذعاء:

 الخكزار: - 1 

يا دددددن ال  دددددشاس عدددددن تشكخدددددز دال ع ددددد  أى يدددددة اف دددددشس   اع ي ددددده     

 هددددن دعدددداء ا
 
لنذبددددة هددددن أين افكانيددددة ل ىهر نيحابيددددة   نجددددذو حا ددددشا

عدن ماديج نا ال هدرى  هدن  يدذان إمدام صمانندا  عدذم   دودو بي ندا 

  ىنددددا تددددب ت  دا  أيددددن ل كددددون الي ددددن  الشكخددددز   ظاظددددية افىهددددر  

عددددن ال وعددددة   لددددغ لايددددذ نمددددام  مددددا ي جشعدددده افددددؤمن مددددن  اددددة 

 حشددددددددددش ة الاددددددددددذس لايددددددددددذ ال  ىددددددددددة الش دددددددددديذ   الصددددددددددش  اذ  يددددددددددذ  

شايددة الن ددي الاكددشم مح ددذ  جدد     ع يدده  ملددة  ظدد غ   اذ ام ددة ل

ليدددذ أحدددذ  ت دددشاس  دا  أيدددن  عدددش ال جخدددر ع ددد  اذاواندددن الذالليدددة 

   ح دددددد   دددددد نا  إيياعيددددددة أد   لياددددددة   اليددددددة 
 
ل ددددددنص ع ومددددددا

  ظي ة إ   إعشاء افوقش   د ز الشدىوس إ د  حدذ الهداس الاجيىدة 

هددن مددن  ال صددة النهددر   النذبددة  أظدده ا  دا  أيددن هددن ىددزا افي دد  

الاوتية اف  خدز   إر إن الندون مدن  جدوا  افجهدوس  اف وظد ة 

    عندددددذ الن ددددددب بددددده   يى  ددددددذ سددددددشف 
 
بدددددخن الشددددددذ   الشتدددددا   أيضددددددا

ال عدددددان ع ددددد  أجدددددول  ظدددددنان الى يدددددا مددددد  ال يدددددة  ييدددددش الهدددددواء أ  

يحددددددددحغ   ددددددددنخا  اذ نددددددددا ال ددددددددخن  يدددددددد   ن الهددددددددواء اذخدددددددداس  مددددددددن 

سش دددددددددددددددب  ندددددددددددددددش  تزبدددددددددددددددزا   تددددددددددددددداس الدددددددددددددددشب خن مدددددددددددددددن افدددددددددددددددش س عدددددددددددددددن 

   ددددزىن 50الاددددوتية  
 
     ىددددذ النددددون مددددن أحددددشف الزالقددددة أيضددددا

ةىددددد  الذاسظدددددخن إ ددددد  أن دددددا  أجددددد ن  جدددددوا  قاسجدددددة ل  ىجخدددددر عدددددن 

    دددددددددشى أنددددددددده  لوالىدددددددددا مدددددددددا أى دددددددددذى 51مشددددددددداعش  لدددددددددغ  اذخشدددددددددو   

     دزلا 52  عان إ    تدش  نداقوط يدشن   ال إ د  نداي أ  ك دان  

بالنصغ الش ن الزي  ىشيه  رن  تشتدا  إليده  سج  جو  النون 

الددددددناغ   ليددددددذ  ددددددك  جددددددو  النددددددون قي ددددددة إيياعيددددددة قاب ددددددة ع دددددد  

ال ندددا غ  الا  ددداام الادددو ت مدددا  ىددد  النذبدددة ىندددا تدددب ت ببظددد وا 

ال ددددددا  مددددددؤعش  مشددددددىش هددددددن  الوقددددددا ناعدددددده ببى يددددددة اذ ددددددذ  الددددددزي 

تاوس هن الزىن  الزي ت  ن هن الدناغ    م دا ىدو  دذيش بالدزكش 

 لدددده اليددددذس  ع دددد  اظدددد ج ا  إن 
 
ت ددددشاس  دا  أيددددن ىنددددا  ددددك  مناتددددا

الزابيددة اذا اليددة    ددزا الان  ددام اف  ددب   أي عددذم   ددود  جددو  

بددددددددخن افكونددددددددا  نيياعيددددددددة  لددددددددزا  دددددددداء ت ددددددددشاس  أيددددددددن  ىنددددددددا ليددددددددوق  

 نحعاط هن أناعنا بايذ نمام ع يه العالم  .

 بدخن ميداس  الدذع    
 
 م  يدا

 
اء  تدخن ك  اتده  أي إن ىنا  ان  اما

 ىزو لاىش  أظ وتية هن ىدزا افي د    لىد  عدذم ت خ دة الن دام 

 دات  ىزو افن ومة  هن  ج ة الىالقا  التركيحية  الاوتية 
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 هددددددن  
 
  ىدددددداال

 
 توص دددددد  ال  ددددددشاس هددددددن عنايددددددا ىددددددزا افي دددددد  أ  ددددددذ عناددددددشا

 أظ وتية النص الىام ل ا  ؛ جى  

 ال   دددو   يددده   
 
  اوددد ا

 
فدددا  يددده مدددن انض دددا   مدددن ال  دددشاس م  حدددا

عن افدبلوف  ال  دشاس الن  دت   أ  د   ال  دشاس هدن بدذء ىدزو النذبدة 

ا أيدددن بييدددة     كاندددا  ح دددا  عدددجة نمدددام هدددن ك  دددة الجييدددة  ىدددو 

 لاداا  ىدزو الجييددة 
 
العدحن لنذب ده ليدب ت ةىدذىا ال  دشاس م عدوتا

الجاقيددددددة  ىددددددو نمددددددام   ادددددد     ش دددددده الشددددددش ش   كان افا دددددد   

 لكدددددد  الادددددداا  ال ددددددي  دددددداء  ةىددددددذو   كددددددان الوقددددددوف عنددددددذ  امىدددددد
 
ا

مادددددشد  الجييدددددة تندددددذس  تح ددددده جددددداا  م ىدددددذد    رلدددددا إن  افى دددددس 

اف ددشس اظدد  شاس هددن افشدداعش   حاظدديغ ال ددي أعاسىددا افوقددش   ل 

أ  ىدددددددو  ىجخدددددددر عدددددددن مشددددددداعش أع دددددددب لدددددددغ يعددددددد    افوقدددددددش   ل أن 

يددددددذ  افى ددددددس يح و  ددددددا أ  يادددددد  إلح ددددددا  مددددددن ىنددددددا يددددددب ت افوقددددددش اذاذ

 باالناىددددددددال  ي عدددددددد  ليشدددددددد   دابددددددددش  الددددددددناغ ك هددددددددا 
 
اف ددددددددشس مشددددددددجىا

   ص صددد  إ ددد  أع اقهدددا  يعددد يش   دددا أ  ي  دددون ببحاظيعدددها   ادددج  

 هددن  شدد ي   عدديجها  
 
  فددن يعددخر 53 ددضءا

 
   ترظددغ ل يدداسا مج ا ددا

هددددن سش دددددب الهذايدددددة  الاددددال    ىندددددا نجدددددذ د س ال  ددددشاس هدددددن ت اظدددددا 

و الوظدددددددي ة :نحالدددددددة ال  شاس دددددددة الدددددددنص  ي  دددددددب ةىضدددددددهغ ع ددددددد  ىدددددددز

  ت  يدد  هدددن ت دددشاس لاددد  أ  عدددذد مددن  لادددا  هدددن بذايدددة كددد     دددة 

مددددن   دددد  الددددنص قاددددذ ال بكيددددذ   ىددددزا ال  ددددشاس هددددن لدددداىش الددددنص 

 بخن أ ضاء النص ةشدك   اودن  
 
  يشدك  ال  دشاس 54يان  تشاب ا

 هدددددددددن الدددددددددذعاء ؛ألن ت دددددددددشاس الدددددددددذا ن جددددددددديصة 
 
 أظاظدددددددددا

 
 بنابيدددددددددا

 
عنادددددددددشا

 فشداعشو ىدو بزاتده  الاظ اهام
 
را  الو و  الع  ن ي ي  من ادا

حددال دتولدده بددو ن الددذعاء محضددش اذ ددب  ظددجحانه   ىا    لددزلا 

ي ناظدددددددن مصدددددددضى ال  دددددددشاس مددددددد  ندددددددو  الدددددددذعاء مدددددددن تضدددددددش  أ  عنددددددداء أ  

منا ددددددا  أ  قنددددددو  أ   خرىددددددا   كددددددزلا مدددددد  سددددددول الددددددذعاء الشدددددد  ن 

   نحدددن نجحددد  عدددن إمدددام صمانندددا افصيدددن   شدددكو لددده
 
حالندددا  أظددد وتيا

 مدددا  دددشى ةشدددش ى نا  دي ندددا   مدددا قدددام بددده ال دددافون مدددن  رى  ان 

ال  شاس بذالل ه الا اس ة هن عنايا الع وس يشخر إ   اذ ال اف  شس  

لددددددذى اف  يددددددت مددددددن حا  دددددده ذمامدددددده  ت ددددددشاس الصيجددددددة كدددددد  حددددددخن مددددددن 

يحدددايخن يددد ك غ اذ دددال ب عدددانه  ي دددشس  أيدددن أيدددن أيدددن   هدددن تاددد ن 

ه ار  جددددددداا ىدددددددزو ال ا ددددددده امامددددددده مددددددد  لكددددددد  حدددددددال يعددددددد اهغ عنددددددد

الالاددا  ال ددي  دداء  ةىددذىا  دلددا ع دد  افناظددجة   ذاللددة ال  ددشاس 

ع ددد  افناظدددجة هدددن الدددنص الدددذعاةت ي يددد  قي دددة ال  دددشاس هدددن تحييددددب 

ننجددددداص  أعدددددش  داء هدددددن قدددددو   ىددددد  ال دددددالم  ىدددددو أمدددددش ي ى دددددب ب اقدددددة 

خن هدن الذعاء الش حية هن اتااله ةىالغ الصين  لج ول مشاتدن الييد

 ل حييددددددب إ ابددددددة 
 
  ددددددن الددددددذا ن  إر ي يدددددد  ال  ددددددشاس مى ددددددى أظاظدددددديا

الددذعاء  إنجدداص الهددذف افش ددو مندده  ثصخددر رلددا ال يادد  الددذا ن إ دد  

 مج صاو .

 الحذف : - 2

مددددن  ظددددالين الجال يددددة ال ددددي   ددددذف إ دددد    ال خايددددش مددددن عيدددد     

ال ددالم  عددنء اذ ددذي     اددت اذخاددة ت ددا ت  ددن الجال ددة   عدد و 

   قدددذ  ت جددده 55ال دددالم   ح دددس ياددد  إ ددد  قدددو  ال ددد ش هدددن ال دددبعخر   

اليدددذماء  ع  ددداء الدددنص افحدددذعون إ ددد  د س اذ دددزف حيددد   ى دددوو 

ه اليده اليدذماء أيضدا  ظي ة من  ظاب  ال  اظا النص ي  ب  ت جد

   دددش  56 أ ا ددوا هددن اذ دددذي  عددن قي  دده الجال يدددة  الذالليددة  

 مدن 
 
اذ زف أن يكون هن ال الم قش نه تدذل ع د  افحدز ف احتدراصا

  ييدددددول عجدددددذ اليددددداىش اذاش دددددا ت مهدددددرس اليددددديغ الذالليدددددة 57الىجدددد  

 الجال يددة ل  ددزف  ىددو بدداا دقيددب افعدد ا ل يددش افبتددز  ايددن 

 ش  ئندددا تدددشى بددده تدددش  الدددزكش أ  دددن مدددن الدددزكش  مدددش  دددحيه بال ددد

 الا ا عن ن اد  أص ذ ل  اد   تجذ  أن دب مدا تكدون إرا لدغ 

 إرا لددددددغ تددددددهن  
 
   ىددددددزا مددددددا يضددددددات 58تن ددددددب  أتددددددغ مددددددا تكددددددون بيانددددددا

أظددددد وتية   اليدددددة تجىددددد  اليددددداسا ي ىدددددن الن دددددش هدددددن الددددد ص ل يجددددد  

س افىددددا ت اف ش قددددة هددددن ىددددزا اذ ددددزف    شددددذ مددددن أن جاىدددده   ددددافى 

إرن ىددددددو اف اددددددب الددددددزي ي ا ددددددون إليدددددده هددددددن تيددددددذيش افحددددددز ف    ىددددددو 

اذ  غ هن إمكان اذ زف أ  عذمه     هش استجا  ال يذيش بدافى س 

هدن ا دتراسهغ الدذلي  ع د  افحدز ف  ك دا ي هدش رلدا هدن تيدذيشىغ 

   ىنددددا هددددن بحينددددا نجددددذ أن الااعدددد  محددددز ف  ىددددو 59ل  حددددز ف   

غ افاىددول   ىدزا فدا يددو شو نمدام ليندوا عنده اظددغ الااعد  أ  اظد

أظدد وا اذ ددزف مددن أى يددة ل  ؤلددش مددن حا ددا   نيددة ت  ددن هددن 

تحييددب الذاللددة هددن الددنص  مددا ياددنىه مددن توا ددب  اظدد جابة بددخن 

افجددددذ   م  ييدددده عددددن سش ددددب إعدددداس  ان جدددداو اليدددداسا  ت شددددي  تيالدددده 

 رلا ألن اف  يت يجذ م ىه هن تحش ا حعه لي شش مدا ىدو  خدر 

قددددداسا ؛ لددددددزلا  ددددددبن اذ دددددزف  ظددددددي ة مددددددن  م شدددددوف بو ددددددو  ألي

 ظاب  الشذ بخن الياسا  الدنص بئ دشا  اليداسا هدن ب دول مدا يدشاد 

إبال دددددده إليدددددده    ي يددددددى إليدددددده ةىدددددد  ال ددددددالم     تددددددر  لدددددده اذخددددددو  
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 الجح  عن الجداقن    قدذ ا د    بحيندا ع د  حدزف الااعد  بدذءا

 من م  ىه ح س تات  ه .     

ة يددددذت ها من يددددة الشدددداا ية ك دددا إن اك  ددددال عناجددددش الاددديا     

 إ دددددد  النددددداتج الددددددذال ن   ددددددال 
 
ال دددددي يعدددددد  ي  اف  يدددددت اتتراقهددددددا ظدددددش ىا

تحادددددد  ل ددددددناغ لددددددز   الر   بددددددادسا  افى ددددددس  امددددددا اذ ددددددزف  ئندددددده 

يددددذت  الج يددددة دابددددش  ال يا ددددة  بحيدددد  ال يخترقهددددا اف  يددددت إال ةىددددذ 

 باك عددداا ال ادددوس  خدددزداد 
 
مىاندددا    يكدددون اك عددداا افى دددس  دددجح ا

  تددضداد الددناغ لددز  ك ددا إن افحددز ف إرا ب ددل ن ايددة ال ددال 
 
م حعددنا

أ جا ه لغ  ىذ ىنا  حا ة إ   ركشو لالك ااء بالااا  الذالة 

ع يدددددده   كنددددددو  مددددددن ني دددددداء إ دددددد  تاددددددشدو   ددددددا   ددددددئن ا   ىددددددا ىددددددزو 

ال واحددب الذالليددة  الناعددية  كددان ال ددالم هددن ق ددة بال  دده  بحيدد  

هدددن مج دددو  الج دددس اذ ز يدددة   إن اف بمددد  60يادددخر ل دددناغ لدددزو بددده 

يدددددؤدي إ ددددد  سدددددش  قضدددددية الاددددديا ة   ىجخرىدددددا عدددددن الا دددددش بواظددددد ة 

ال صددددددة  حيدددددد  ينجددددددض الا ددددددش ناعدددددده بالددددددذتول هددددددن أ ددددددكال  ىجخريددددددة 

 سكخز  ا اذ زف .

 املبدث الثالث:أسلىب الىذاء:

ي يددد  الندددذاء لددداىش   ش ض دددة   ظدددي ة لالتادددال   ىدددو بددداا مدددن     

الصدة هدن اذخ داا   ت  دن أى يدة أبدواا ال نحيده؛إر إن لده أى يدة ب

كونه أظ وا يى دذ إليده اف حدذ  إ د    دن الان جداو  التركخدز ع يده 

  جدددددصاء لددددده  هدددددن رلدددددا أى يدددددة التن دددددش      يددددد  افى دددددس  ظددددداط 

ل نذاء هدن تنحيده افخاسدن   ىيينده    ىش ده أبدن العدشا  هدن ميدذم 

 دا حذييه عن النذاء  يذ أب ذأ حذييه عن اذ ش ف ال ي ينادى  

  إال أنددددددددده 61 عدددددددددذىا ت عدددددددددة عغ قال:  ىدددددددددزو ي جددددددددده   دددددددددا افدددددددددذعو 

أظدددددد ذس  ةىددددددذرلا  يدددددددال:   أجدددددد  النددددددذاء تنحيددددددده افددددددذعو لييجددددددد  

    النذاءتنحيدددده افددددذعو ح ددددس قيدددد  :  النددددذاء ىددددو تنحيدددده 62ع يددددا  

   كددددان ىدددددزا ال نحيددددده مدددددن أىدددددغ 63افنددددادى  ح  ددددده ع ددددد   ل ادددددا  

 مددن النحددا 
 
م ددن ك ددن هددن النددذاء  تادابص النددذاء   غ ن  دد  أيددا

أى دد  ركددشو  هددو عنددذىغ أجدد  النددذاء  حييي دده ع دد  أننددا نالحدد  

ىنددددددا أن ال نحيدددددده افياددددددود هددددددن النددددددذاء ىددددددو ميذمددددددة لوجددددددش كددددددالم 

 ذيددذ   كدد  نددذاء ىددو تنحيدده ل عددام  أن يعدد   ماةىددذو مددن كددالم  

 لهدددددزا يىدددددذ ن ل ندددددذاء مىدددددان  هددددددن أ    دددددا تدددددذل ع ددددد  ال دددددبعش افاددددددا   

 افياود بالنذاء .  ل  ياب   ىو افذعو 

أمددددا حددددش ف النددددذاء  وددددي عنددددذ ظدددديجو ه  مددددن تاةىدددده ت عددددة  يدددددا   

    عدددددددد ى   ىددددددددزو اذ ددددددددش ف لدددددددداىش  64 أيا  ىيددددددددا  أي   لش  

 ا يددا ال ي مددن داللت ددا تنحيدده افددذعو 
 
 ددئرا حددز ا قددذس عج ددا   يىددا

     هددش هددن حددشف افددذ 
 
 كددان أم   دديىا

 
  ددش اا

 
 كددان أم ةىيددذا

 
قش جددا

مددذاد ل ادددو  ينادد  عندددذ إسال دده ذيادددال الادددو  الددزي يخ  ددده إ

إ   العام  الجىيذ أ    عان افىش   إن ىزو اذ ش ف لدغ ت دب 

مدددددددن  ى  دددددددام ماليي ددددددده يا  وي أم الجددددددداا  هدددددددن افىدددددددول ع ح دددددددا هدددددددن 

ال يددذيش عنددذ حددزف اذ ددش ف إ دد   خددر رلا  لهددا أظدد ى االن   ل 

اء الياب ددددددده هددددددن افى ددددددس اذ يييدددددددت ل ددددددذعاءإرا كددددددان افدددددددذعومن   ددددددي

ل ددددذعاء  يتشىو مددددا يخددددش  إليدددده الددددذعاء مددددن مىددددان مجاص ة  قددددذ 

 سد   يا الندددذاء هدددن ىدددزا افي ددد  ب  ر  جددد ا إ ددد  إحدددذى  عالعدددخن 

مدددددددش  د ن  خرىدددددددا مدددددددن أد ا  الندددددددذاء  افالح  أن  يا الندددددددذاء هدددددددن 

  
 
  هددن ع ددوم النددذاء    لدديغ 65من أك ددر حددش ف النددذاء أظدد ى اال

ه   قد  ع د   395  إن أبدن  داسط  66 يدا    هن ال  زي  ندذاء ةصخدر 

مى ددس  مهددغ مددن مىددا ت  يددا   ىددو الددذعاء   لددغ يشددش إليدده أحددذي م ددن 

   لتركخزىغ ع   افىدا ت النحو دة  الجال يدة 67تحذَّ  عن مىانح ا 

 هدددن 
 
    يدددا

 
ال دددي حدددذد ىا هدددن مؤلادددا  غ   ىدددزا افى دددس نجدددذو  اوددد ا

 لنذبة .متن بح ي مو   الذساظه هن ىزا النص من ا

 إرجباط الذعاء بإسلىب الىذاء:

  رلدددددا أن الددددددذعاء:س ن    
 
  عييدددددا

 
 بالندددددذاء إستجاسا

ي
الدددددذعاء مدددددشتج 

الال ادددددددا  بالندددددددذاء   لدددددددزلا عش دددددددوا الندددددددذاء ببنددددددده: دعاء افخاسدددددددن 

   الددددذعاء ع دددد  ىددددزا كددددالم مى  ددددذي ع دددد  نددددذاء  68لياددددقن إليددددا  

  إن ددددا ي
 
 كددددان أم قاددددخرا

 
 سددددو ال

 
 كددددان أم   دددديىا

 
شددددتر   يدددده  ددددش يا

أمدددددشان أحدددددذى ا: اليدددددول  يتدددددش الندددددذاء بيادددددذ   لهدددددزا قدددددال أبدددددن 

 اسط: الددددددددددذعاء أن ت يدددددددددد  إليددددددددددا الشدددددددددد يء باددددددددددو   كددددددددددالم يكددددددددددون 

   قال الشدددد يء ألن الددددذعاء يكددددون ل ىاقدددد   لصخددددر الىاقدددد  69مندددا  

 فددا اليىيدد  الج دده   الددذعاء هددن ال صددة مى ددس 
 
كدداذ يوان   كددون أيضددا

ندددادي  الدددذا ن  حعدددن م زلدددة  دددام  ألمدددوس كيخدددر  حعدددن قادددذ اف

افندددددددددادى  افدددددددددذعو  ىنا ن  ددددددددد  أن بدددددددددخن الندددددددددذاء  الدددددددددذعاء عالبدددددددددب 

مشدددددتركة  الذعاء س دددددن  ل ادددددا  بالندددددذاء أما الندددددذاء  هدددددو تنحيددددده 

   ددش اب  الا ددترا  بددخن النددذاء 70افنددادى  ح  دده ع دد   ل اددا  

 الددذعاء  اوددد ة افالمددد   دددي  ن أن ييال:ندددادى مدددن ىدددو مدددن ر ي 

 مدددا يكدددون  الى دددغ  أي
 
  ددده إليددده اذخ ددداا  دعددداو ل دددن رلدددا  الجدددا
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   ندددددادي الىجدددددذ 
 
 مددددد  س ددددد  الادددددو : قذ يكدددددون الندددددذاء تايا

 
عالنيدددددة

سته عض     يذعوو بئنوا  الدذعاء   نادي   عض  د  من  داء 

   الندددددذاء ىدددددو تو يددددده 71مدددددن عجدددددادو  ي يدددددت إلدددددح غ ةىددددد  ال دددددالم 

ية أما اذخ اا ل  نادى  دعارو حاج  من مدذ الادو   اليادذ

 
 
   دددزلا يشتدددن ع يندددا أن ال عددد يه 72قوله قدددذيكون الندددذاء تايدددا

نددذاء بدد  دعدداء ألن النددذاء اليكددون إال مدد  مددذ الاددو   ع يدده   نددا 

أن ناددش  ىنددا بددخن النددذاء  الددذعاء ل اددش   اذ اجدد ة بددخن افىنيددخن 

  الندددددددذاء:  ىدددددددو س ددددددد  الادددددددو  فدددددددا لددددددده مى دددددددس   دددددددالىشثت ييدددددددول 
 
لصة

لدددددددددددددا أندددددددددددددذى لادددددددددددددوتنا أي أةىدددددددددددددذ لاددددددددددددداحجه نددددددددددددداد م دددددددددددددن ليكدددددددددددددون ر

  أمدددددددا الدددددددذعاء ف  يكدددددددون بش ددددددد  الادددددددو   تاضددددددده ييدددددددال 73لددددددده  

دعوتدددددددده مددددددددن ةىيددددددددذ  دعددددددددو    هددددددددن نا دددددددد ي  ال ييددددددددال نادي دددددددده هددددددددن 

   قذ يكون النذاء ةىالمدة مدن  خدر جدو   الكدالم  بد  74نا  ي  

بئ دددددددداس  تن دددددددديء عددددددددن مى ددددددددس:  ىددددددددال  ك ددددددددا إن النددددددددذاء اليعددددددددنذ إ دددددددد  

ُعو إه دد  اذانددةه   عض  دد   بخددالف الددذعا ددذ  ُ  يب ءقال عض       ب

ددددش ه    اه
 
ص
ب
اف ُعو إه دددد  داس العددددالم   75 ب ددددذ  ُ  يب    ع يدددده 76    قددددال:   ب

يكددون النددذاء فددا  يدده س دد  الاددو  ل  خاسددن الجىيددذ أمددا إرا كددان 

 اليددددذعو افخاسددددن مىدددده لش دددد  الاددددو  أعندددداء 
 
 قشتددددا

 
افخاسددددن قش جددددا

   مدددن النددددذاء كددددون الددددذعاء حذييددده  ع   ىددددزا  الددددذعاءأعغ  أ دددد

يددؤ ى بددده ل يش دددن  الجىيدددذ  إن ىددزا ال اش دددب اليى دددي إلصددداء يجدددش  

بدخن الندذاء  الددذعاء الج ده  رلددا أن دغ يىش ددون النذاءببنده:  تو يدده 

الددددددددددددددددذعو  إ دددددددددددددددد  افخاسددددددددددددددددن   ت جح دددددددددددددددده للجصاء  ظدددددددددددددددد ا  مايش ددددددددددددددددذ 

 ل  ذحه ل مام  ا  77اف ك غ 
 
   قذأظ ى   النذاء ىنا ع وما

 ش ددددددده الشدددددددش ش  ألن النددددددددذاء ي ى دددددددب بالصا ددددددد  أ  العدددددددداهن أ    

الجىيذ  أميال رلا  قذ أظد ى   الندذاء هدن ىدزا افي د  ل ى ديغ 

افذعو  أظددد ى   ذلهددداس الاددداا  ال دددي ي ادددش   دددا نمدددام  ع يددده 

العددددددددالم  ال أحددددددددذ يو ددددددددذ ع دددددددد  ظدددددددد    س  ي اددددددددش   ددددددددا كوندددددددده 

نحيدددددددددددداء الشددددددددددددخص الوحيددددددددددددذ الجدددددددددددداقن افن  ددددددددددددي إ دددددددددددد  عتددددددددددددر  تدددددددددددداتغ   

مح ذ جدددددددددددد     ع يدددددددددددده  ملدددددددددددده  ظدددددددددددد غ   من مل بي دددددددددددده ال يجددددددددددددخن 

ال ددداىش ن مدددن رس دددة ع دددن بدددن أثدددت سالدددن   اس دددة الضىدددشاء  ع دددح غ 

 العالم  .

 ألاهماط الصىريتللىذاءفي الذعاء:

 ك دددددا أنادددددشد   دا   أين افكانيدددددة  ددددد ن أظددددد وا  ظددددد اهام     

  ددد ن أظددد وا  بئن دددا 
 
جدددوس ة  نجدددذ أن حدددشف الندددذاء يا  أيضدددا

الندددذاء هدددن نذبدددة نمدددام افهدددذي  ا     ش ددده الشدددش ش  قذ اء 

ن ا  جوس ة م ىذد    هن حعن ما  سد  هن الذعاءكاآل ت: 
ب
 بب

 _)يا( _الىذاءوحمع الخكسير:1    

 قجدددد  ال  ددددش  إ دددد  الادددديل ال ددددي  سد  ظددددن نا ل  ىش ددددش   دددد     

   مخ اش :ال  عخر باوس 

:إظددددددددددددددددددغ ذااعددددددددددددددددددة الندددددددددددددددددداط  اذا دددددددددددددددددد  ماددددددددددددددددددذس 
 
  ددددددددددددددددد  ال  عخرلصة

ُىدددددددددددده ُ  ددددددددددددو   قولا:  ىددددددددددددا الشدددددددددددد يء  اذا دددددددددددد   افج  ىددددددددددددون   ب  

 كاذا    قددددددذ أظدددددد ى  وا 
ُ
ىددددددة ج  ب

ب
ج  دددددد   اف

ب
 اذا اعددددددة  اذاب يدددددد   اف

   اذا دددد  هددددن 78رلددددا هددددن  خددددر الندددداط ح ددددس قددددالوا   اعددددة الشدددداش 

 ل  عددد ي بج ددد  ال صدددة نوعدددان   ددد  ظدددالمة    ددد  ت عدددخر أما   

ظالمة ألن افاشد  يه يحا   ع د  عدذد أحش ده  تنابده  أما   د  

 يادددين بنددداء مادددشدو   قدددذ دلدددا 
 
ال  عدددخر  عددد ي بدددزلا ألن  صيخدددرا

 من مىناو ال صوي 
 
    79افىا ت ال صو ة ع   أن له نايجا

 حعزيف حمع الخكسير في الاصطالح:

خدر  يده بنداء افادشد إظغ يذل ع   أك در مدن اعندخن أ  اع  دخن     ص   

 يكدددون هدددن النيددده  
 
 ع ددد  ب يدددة الك  دددة أ  ميدددذسا

 
 لددداىشا

 
 دات يدددا

 
 صيخدددرا

 لدددددده ب  عددددددخر ينيددددددة    ا إن ينيددددددة ت صخددددددر 
 
  شددددددجح ا

 
 ظددددد ي ت عددددددخرا

جددوس  ا حين ددا ت ىددش  ل  عددش ع ددا كانددا ع يه كددزلا افاددشد إن 

ب ددددددددي ع دددددددد   صن مددددددددن أ صان   دددددددد  ال  عددددددددخر  ئن جددددددددوسته التجيددددددددى 

افاددددددددددددددددددشد إن ُب ددددددددددددددددددي ع دددددددددددددددددد   صن مددددددددددددددددددن أ صان   دددددددددددددددددد  ع يه كددددددددددددددددددزلا 

   ال ينحاددددددش رلددددددا 80ال  عددددددخر  ئن جددددددوسته التجيددددددى بدددددد  ت صخددددددر 

  ألن ال صيخدددر 
 
ال صيخددر هدددن ال ادد  بحعدددن  بدد  يشددد   الذاللدده أيضدددا

هن ىزا اذا   يكون هن ب ية افاشد إج  ن ع يه افع شش  ى ري 

   .81  يع اذا   الذات ن  

 صياغخه:

جيا ة     ال  عخر هن الىشتية تكون ب صيخر ما يحذ  هن بناء    

افاددشد افددشاد   ىه  ىددزا ال صيخددر الينحاددش هددن مجددال  احددذ يكددون 

 ع يدددددده  بدددددد  ي نددددددو     اش    ضددددددغ حدددددداال  مخ  اه  قددددددذ 
 
مي اددددددشا

 ىددددددددددددد  ةىددددددددددددد  النحدددددددددددددو خن رلدددددددددددددا ال صيخدددددددددددددر ع ددددددددددددد  عالعدددددددددددددة أقعدددددددددددددام 

  ال صيخددددددر هددددددن سبيعددددددة  هن الض اد  هددددددن ةىدددددد  اذ ددددددش ف أ النيص أ

 0 82الشك   ي  من د ن ص اد  أ  نياان  

 هىعاه:

نحا الاش يون هن حذيث غ عدن   د  ال  عدخرأن ييعد وو ع د      

 لذالل ددددددددددددددددددددددده الىذديدددددددددددددددددددددده   ى دددددددددددددددددددددددا
 
  ىا الي ددددددددددددددددددددددده :نوعخن؛إظدددددددددددددددددددددد نادا
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   ظدددد س ظدددديجو ه   ل بددددبد ى الىددددذد  تخن أ صاندددده هددددن 83 ال  ددددر   

  هن لددددده هدددددن  جدددددد  قولددددده:  أع غ إن ألد دددددى أب يدددددةهن مخ ادددددده بددددده

ُىددددددد    بب يدددددددةأد ى الىدددددددذد
 
دددددددن :( نحدددددددو  أ 

ُ
ىدددددددال    أكُىدددددددن  أك 

 
   أ 

ددددددجه  اه
 
شهته   أن

ىه ه نحو: أ  
 
ذال   أح  ال   أ   نحو أ   ال   أع 

وو    لذو :   
 
يه    ه يه   إت دددددددح  ى  ه نحو  ه  ه   جه شهته    ه

 
  أ 

مدا عدذا   أي 84   أسثىة أب ية   ا تال ىزا  هو هن  ج  لالك در 

  حذدالى  اء   د  الي دة ب دا  85 ت ا   صان  سثىة يكون ل   ر 

  86 د ن الىشش   ال  ر  إ   ما الن اية 

 قددذ  دداء   ددد  ال  عددخر ب  ددر  ةىدددذ  يا النددذاء هددن ىدددزا اذاددضء مدددن 

نذبدددددة نمام  اددددد     ش ددددده الشدددددش ش   هن مى  ددددده ميددددد    ددددد  

غ العددددددالم   ال ددددددي ال  ددددددر  ال ددددددي مي ددددددا جدددددداا  أىدددددد  الجيددددددا   ع ددددددح 

 الدزي  سد ةىدذ  يا الندذاء 
 
 اء  ةىدذ الاظدغ افندادى  أبن مجا دش 

  هن بذء افي   قوله:

 _ ياابن السادة امللزبين:1

 العاد     ت عخر ع    صن  الاى ه  يذل ع   ال  ر  ماشدو    

ظيذ  ىومضددددددداف  ثىدددددددذو مضددددددداف إليددددددده جددددددداه فوجوف   ظددددددداد 

العدددددؤدد  ىدددددو افجدددددذ  الشدددددشف  هدددددو ظددددديذ  يعدددددود ظدددددياد    ظدددددغ

س دددددب رلدددددا ع ددددد  افدددددوا ن لشدددددش هغ ع ددددد  
ُ
  ن دددددس ظددددديذ  بالهددددداء عدددددغ أ

دددددشف  ييددددد  ظددددديذ الىجدددددذ 
ب

اذخدددددذم  إن لدددددغ ي دددددن لهدددددغ هدددددن قدددددومهغ  

 ظيذته  اذا   ظدادو  ظدادا   ص   افدشأ  يعد س ظديذىا  ظديذ 

   جدددداء    ال  ددددر  87اليددددوم سبيعددددهغ  أكددددشمهغ  العدددديذ افالددددا  

 
 
لهددددددددددزا ال عددددددددددن  العدددددددددد و الش ىدددددددددده ال ددددددددددي اليضدددددددددداىح اس ىه  ى ي ددددددددددا

  ظ وع   مش ال اس خ .

 _ ياابن الىجباءألاكزمين:2

 النججددددددددددداء ىندددددددددددا   ددددددددددد  ت عددددددددددددخر ع ددددددددددد   صن الاىالء يدددددددددددذل ع دددددددددددد     

 هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 
 
 نايعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 
ال  ر    النجيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن:إرا كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددان  ا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

   اليو ددددددددذ أحدددددددددذ ع دددددددد    ددددددددده  س  88نوعدددددددده  اذا   النججاء   

ء    ال  ددددر  فناظددددجة افيددددام الددددزي أ ضدددد  مددددن أىدددد  الجيددددا   جددددا

 سد  يددددددده مدددددددن حيددددددد  النجابدددددددة  ال شامددددددده الىاليدددددددة  الاش دددددددذ  ال دددددددي 

ي اددددددددددش   اأىدددددددددد  الجيددددددددددا  ع ددددددددددح غ العددددددددددالم  ب ضدددددددددداميج ا الىاليددددددددددة 

  اليذظية افح ذية .

 _ ياابن الغطارفت ألاهجبين:3

الص اس دددددددددةع    صن  الاىال دددددددددة   ىدددددددددو   ددددددددد  ك ر    الص ش دددددددددش    

 ش  قيددد  الص ش دددش الا دددس اذا يددد   قيددد  العددديذ    ىددده الص ددداس 

  ىنددددا يددددب ت   دددد  ال  ددددر  فوا يددددة 89ىددددو العدددد ن العددددشي الشدددداا  

الادددداا  ال جخددددر   الى ي ددددة ال ددددي ي اددددش   ددددا أىدددد  الجيددددا ع ح غ 

العالم  اددداا  غ مدددن ال دددشم  الشدددااعه  ال دددخاء ليعدددا  ق يددده 

بدد  هددن معدد  ش  هددن كدد  حددخن  صمددان الت  وددي  التنضددن ؛لددزا  دداء 

ر  لييددددشا افى ددددس   ى يدددده هددددن ب يددددة الددددنص  ىددددزو ظدددد ة   دددد  ال  دددد

 أظ وتية هن ىزا افي    تاياة مالصمة فتن نص الذعاء.

 _ ياابن ألاطايب املطهزين:4

 كانددددددا ماددددددشد   0 سايددددددن ع دددددد   صن   اعدددددد   ىو   دددددد  ك ددددددر    

 سايدددددددددددددددددددددددددن  ذيش بئيادددددددددددددددددددددددددال النى ددددددددددددددددددددددددددس الدددددددددددددددددددددددددزي أسادو افؤلددددددددددددددددددددددددددش 

ا  افوجدددددددوف  هن مدددددددن ل ياسيء بالمنددددددداص   ال يجدددددددة دلدددددددا ع ددددددد  ر

 الااا  اذ  يذ  ال ي اتاش   ا أى  الجيا .

 _ ياابن الخضارمت املىخجبين:5

ع ددددددددددددد   ت عددددددددددددخر   دددددددددددد   ىددددددددددددو تضددددددددددددشم  ماشدىددددددددددددا  اذخضدددددددددددداسمة:   

 مشدددجه بدددالجحش  الى يدددة ال يخدددر :اذادددواد  صن الاىال ة   اذخضددشم

:تضددداسم  اذخضدددشم  ىدددو كيخدددر افددداء  قيددد  العددديذ اذ  دددول  اذا ددد 

 .  90 تضاسمه  

 _ ياابن اللماكمت ألاكزمين:6

غ مددن الش ال:العدديذ     الي اق ددة:   دد  ق يددام  الي يددام  الُي دداقه

   الي يددددددددددددددددددددددام العدددددددددددددددددددددديذ 91ال يخددددددددددددددددددددددر اذخخر الواظدددددددددددددددددددددد  الاضدددددددددددددددددددددد   

  كان     ال  ر  يناظن افيام الزي ركش  يه .0 92اذاواد  

 _ ياابن البذور املىيرة: 7

ل   د    ُىو 
ُ
  ك ر   ىدزو جداه مدن الجذ س   د   بدذس ع    صن   

جددداا  أىددد  الجيدددا ع ح غ العدددالم   قذ ميددد  ىدددزو الاددداة   ددد  

ال  عددددددخرد ن بدددددداقن انددددددوا  اذا دددددد   تددددددشى  تادددددديص ه الذالددددددة ع دددددد  

 ال  ر  لع و ىزو الااة  تاشدىا هن أى  الجيا د ن ظواىغ .

زج املضيئت: -8  يا ابن السُّ

دد    ددش   ل   ددر  ع دد   صن الُاُىدد    العا ددش    دد  ظب ددجاُ  العُّ ا  شاُ  افه

ُ ن   
ُ
اا   ك اذا ُ  ُظُش ي مي :كه ب    .93 ب

هب الثاكبت:-9
ُّ

 يا ابن الش

ددددددددددددددددهاا ت عددددددددددددددددخر ل   ددددددددددددددددر  ع دددددددددددددددد   صن الُاُىدددددددددددددددد    قددددددددددددددددال       دددددددددددددددد   ه

ق ادو: الشددددددددهاا كددددددددالى ود مددددددددن ناس  عاقددددددددن م دددددددد يء كبندددددددده يييددددددددن 

بضددددددددددددوبه ييددددددددددددال أعيددددددددددددن ندددددددددددداس   أظدددددددددددد يين الندددددددددددداس إرا اظدددددددددددد وقذ  

   .94عاقن أي م  يء  ش ش    أ اء   منه قولهغ:حعن
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 يا ابن ألاهجم الزاهزة-10

ُىدددد    الددددنجغ    
 
 
ب
 نجددددغ   دددد  نجددددغ  ىددددو   دددد  ق ددددة ع دددد   صن  

   ىنا  اء     الي دة رلدا أن 95الكوكن  اذا   أنجغ  نجوم 

الن ددددي  جددددد     ع يددددده  ملددددده   أىدددد  بي ددددده ع ح غ العدددددالم  ىغ ع ددددده 

 ال خددددددددددرىغ هددددددددددن  ق ي ددددددددددة ىغ أسثىددددددددددة عشددددددددددش  ي  اليو ددددددددددذ ن خددددددددددرىغ

 
 
الاددداا   الىجوديدددده ل خدددالب  جدددداء  جدددديصة   ددد  الي ددددة موا يددددا

 . ذ ال افوجوف  تاشدو   زو الااةهن الع و  الش ىة

ُبل الىاضحت: -11  يا ابن السُّ

دددددددددُج    ددددددددد  ظدددددددددحي   ىدددددددددو ل   دددددددددر  ع ددددددددد   صن الُاُى   ظدددددددددحي :     العُّ

   .96العحي  ال ش ب الزي  يه ظهولة    ىه ظج   

 عالم الالئدت:يا ابن ألا -12

ل   ظد ي اذاجد  ع  دا    
 
ا ىب

 
 
ب
 عدالم   د  ع دغ ل ي ده ع د   صن  

   الاعددالم الواودد ه ىددغ الشظددول  أىدد  97لددزلا    ىدده أعددالم  

الجيدددا ع ح غ العالم  اليضددداىح غ هدددن ىدددزا أحدددذ  جددداء   ددد  الي ددده 

ليهرص ىزو الااة اف  ي ه   غ  ي   ذ   هغ الشظالة الع ا  ة 

 الع حاء .

 يا ابن العلىم الكاملت: -13

ل  أىد  الجيددا     الى دوم   د  ع دغ ت عددخر ل   در  ع د   صن الُاُىو 

 ع دددددح غ العدددددالم ىغ ح  دددددة ع دددددغ   عض     مدددددا  جددددد  لندددددا مدددددن 

الى غ ىو عن سش يهغ م  ك رتده  ظدى ه ىدغ ال دزين ح  دوو   لدزا 

 لهزو الااه .
 
 كان     ال  ر  موا يا

نن املشهى  -14  رة:يا ابن السُّ

ددددد      ىب
ُ
ددددد ن   ددددد   ُظدددددنه  هن العدددددخر   ىدددددزا اذا ددددد  ع ددددد   صن   العُّ

ت عخر ل   ر   ىنا إ اس  إ   العد ن نلهيدة ال دي  دش  ع د   مدغ 

 العابية  وي تجشي ع    مة افح ذية .

 يا ابن املعالم املأثىرة:  -15

غي   افى غ: عش يعدددددددددددددددددددد ذل بددددددددددددددددددددده ع ددددددددددددددددددددد     
ب
ى   مىددددددددددددددددددددالغ: مادددددددددددددددددددددشدو مب

   .98ال ش ب  

 يا ابن الذالئل املشهىرة: -16

الددددددددددددذالب  ماددددددددددددشدو الذاللددددددددددددة    دددددددددددد  ت عددددددددددددخر ل   ددددددددددددر  ع دددددددددددد   صن    

 ىابددددددددددد   هغ  دالء ع ددددددددددد     عض  ددددددددددد    دينددددددددددده مدددددددددددن الىادددددددددددوس 

 اف   ة  إ   ين اليضاىح غ هن رلا أحذ .

 يا ابن البراهين الىاضحاث الباهزاث: -17

  الُهرىان اذحاة الهراىخن ماشدو بشىان ل   ر  ع    صن  ىالي   

 إرا  ددددداء ب اددددة قاسىددددة ل دددددذ 
 
الااجدددد ة الجيندددده ييدددددال بددددشىن بشىنددددة

   .99اذخاغ  هو مهرىن  

 يا ابن الحجج البالغاث: - 18

  ال تو ددددددذ    
ي
دددددة ددددد  ماددددددشدو: ُ اا ىب

ُ
  ددددد  ت عدددددخر ل   ددددددر  ع ددددد   صن  

 اة ع   الىجاد أ ون  أب ل من الشظول مح ذ  ج     ع يه 

 ع ددح غ العددالم   كددان   دد  ال  ددر  لى دديغ  ملدده  ظدد غ  أى  بي دده 

 م زلة الشظول  أى  بي ه  ج وا     ظالمه ع ح غ أ  ىخن  .

عم السابغاث: -19 ِّ
 
 يا ابن الى

دد  ل   ر   التو دددذ  ى ددده     ىب ىغ :  مادددشدو:  ى دده ع ددد   صن الاه ه
الددنا

ع ددددددد    ددددددده  س  تضددددددداهن   دددددددود الن دددددددي  أىددددددد  بي ه جددددددد وا    

ظددحي نا إ دد     عض      جدداء   دد  ال  ددر   ظددالمه ع ددح غ   هغ 

 لهزو النى ه الى ي ه ال ي التضاىح ا  ى ه .
 
 م يال

 _)يا(الىذاءوالاسم املفزد:2

  ب ت بافشتجة اليانية ةىذ     ال  عدخر مدن حيد  ال  ر   لده      

 أسث  جيل هن:

 _ يا ابن الىبأ العظيم :1

جددب إظددغ ب ى ددس اذخهددر  ىددو ماشد   ا      اذخهددر  اذا دد  أنجدداءي النَّ
ُ
جددب لنَّ

  
 
ي تهدددددرا

ب
 أ

 
دددددب جب

ب
نَّ لادددددالن ن    ددددداء  ظدددددغ افادددددشد لي يددددد  جددددداة 100 إه

أىد  الجيدا  ع دح غ العالم  تضدىت غ الجييدة الجاقيدة هغ أ د اا 

ال  ددددن العدددد ا  ة   حاديدددد  الشددددش اة م ددددواتش  مددددن الشظددددول إ دددد  

 الااحن  ا     ش ه الشش ش  .

 _ يا ابن طه واملدكماث:2

سددده إظدددغ مادددشد لعدددوس  مدددن ظدددوس اليدددشمن ال دددش غ  أي جددداحن    

ىددددزو العددددوس   الىددددالغ   ددددا أ  ان ددددا حيدددد  نضلددددا هددددن مذحدددده أ  مددددذ  

   ىندا  داء  ظدغ افادشد ليىهدر بجدذاس  عدن 101مبابه  عدن إلح دا  

تاوجددددددية نمددددددام   عددددددجه اليعدددددد  ي  أن يضدددددداىيه أي نددددددو  مددددددن 

أتدددد ص   ددددا أىددددد   ظدددد اء كوندددده معدددد س  آليدددددة مددددن الددددزكش اذ  ددددديغ 

الجيدددا ع ح غ العدددالم ال خر  كاندددا ىدددزو العددد ة  ظددد وتية ل دددنص 

هددن  س د  ظددغ افاددشد كوندده أحددذ الشكددابض ال ددي أظدد نذ ع ح ددا الددذعاء 

هن نذبة نمام هن ىدزا افي د  بالدزا   مايشظدغ مدن تادشد أظد وثت 

 النجذو هن نذبة  خر ىزو النذبة .

 يا ابن يس والذارياث : – 3
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غ ماشد لعوس  مدن اليدشمن ال دش غ عن ظد يغ بدن قديغ يغ إظ   

 ع يددددده العالم ييول:سظدددددول   جددددد     ع يددددده 
 
قال:ظددددد ىا ع يا

  كدزلا ىدزا  ظدغ ميد  مخدز  102 مله  ظ غ  ياظخن  نحن مله  

أظدد وتية  ش ددذ  مددن نوعهددا بدد  ت يدد  مدد  مددا قج هددا أجددالة أظدد وتية 

تشى كون ا ت ي  أظ س مشات
ُ
ن ال  ال ب وظ ه التضاىح ا ماشد  أ

آليدددا  الدددزكش اذ  ددديغ  دددال  دددا هدددن عدددود رلدددا ع ددد  نمدددام جددداحن 

 
 
  مخددز  نددادس   ددذا

 
 قاسىددا

 
الىاددش  الضمددان   ليددذ قددذم  ظددغ دلدديال

 هن  عن نمام  أجالة  ض ه .

ْىرِّ والعادياث : -4
ُّ
 يا ابن الط

سه إظددددددددغ ماددددددددشد ذاجدددددددد    ىددددددددو إظددددددددغ لعددددددددوس  مددددددددن اليددددددددشمن    
ددددددددو 

ُّ
ال 

  سد عدددددددددددددددددددن ن 
 
مدددددددددددددددددددام الاددددددددددددددددددداد  ع يه العدددددددددددددددددددالم هن ص ددددددددددددددددددداس  أيضدددددددددددددددددددا

العالم ع يا يا جاحن افعاضا  000أمخرافؤمنخن ع يه العالم 

 العددددددددددددددددددددددددددالم ع يددددددددددددددددددددددددددا يددددددددددددددددددددددددددامن نضلددددددددددددددددددددددددددا هددددددددددددددددددددددددددن  ضدددددددددددددددددددددددددد ه ظددددددددددددددددددددددددددوس  

   كانا  دا   يا قدذ منحدا الدنص تاجدية 103 000الىاديا  

إظدد وتية النجددذىا هددن أي نددص متددش أ  نذبدده مددن حيدد  تاوجددية 

اذخ ددددب  لهددددزا ك دددددر ركشىددددا   ىددددذد هدددددن  افنددددادى   شادتدددده بددددخن   يددددد 

الدددنص لادددشاد  افندددادى  ىدددو را  نمدددام ال دددن الصابن  ال عددد  ي  

تددددددشى ان  شددددددص  ىددددددزا اذ خددددددز الددددددزي  ددددددص  ه يددددددا النددددددذاء  هددددددن 
ُ
أدا  أ

 مجيئ ا م  نظغ افاشد هن مي   النذبه ىزا . 

 ولم جزد لها سىي صيغخين فلط هما: : واملصذر )يا(الىذاء-3

 : يااْبن  - 1
 
ين بِّ

َّ
ذ ه 

ُ
ةِّ امل

ر  ي  خِّ
ْ
 ال

اذخخر :ماددددددددددددددددددددددددذسماشد ل اىدددددددددددددددددددددددد  تخر  اذخخددددددددددددددددددددددددر  إظددددددددددددددددددددددددغ مددددددددددددددددددددددددن    

   بىدددددددددددددددد  الجيددددددددددددددددا ع ح غ العددددددددددددددددالم ىغ تخددددددددددددددددر    104أذت يدددددددددددددددداس 

  عض     .

يمِّ :-2 لِّ
 
ْسخ

ُ
زاطِّ امل  

 يااْبن  الصِّ

دددددددددددشا     ه
   الادددددددددددشا   الاا

 
:مادددددددددددذس الاىددددددددددد  جدددددددددددش   لددددددددددديغ   ىا

 مدددددددددددن الىجددددددددددداد افعددددددددددد ييغ ىدددددددددددو الدددددددددددذين اذ دددددددددددب الدددددددددددزي الييجددددددددددد   

 105 خدددرو  
 
دددشا  إنض احددددا ه

  حييدددا يددددا الندددذاء ىندددا مدددد  افادددذس الاا

 خددر مددبلوف ل شددك  إظدد وتية  ش ددذ  مددن نوعهددا كددون   ددود أذمددام 

 ىو   ود لذين    عض     .

 ســىي -4
ً
)يا(الىـذاءوحمع املنهــث الســالم:وهىا لــم جــزد لهــا أيضــا

 صيغخين هما:

زاثِّ -1 عجِّ
ُ ْ
:يااْبن  امل ةِّ

ْىُحىد 
 
 امل

  افعاض: مددددددددددددش اذخدددددددددددداس  ل ىدددددددددددداد      
ُ
افعاددددددددددددضا : ماددددددددددددشدو افعاض 

   .106اف ابب ل ذعوى افيش ن بال حذي 

ىاثِّ :2 ِّ
ي  آلياثِّ والب 

 
 _يااْبن  أ

آليددددددددددددددا    دددددددددددددد  مؤندددددددددددددد  ظددددددددددددددالغ آليدددددددددددددده  هن تاعددددددددددددددخر ع ددددددددددددددن بدددددددددددددددن    
ب
أ

قدددددددددددددددددددال ييدددددددددددددددددددا  أمخدددددددددددددددددددر افدددددددددددددددددددؤمنخن   ب دددددددددددددددددددة ع ح غ 000أبدددددددددددددددددددشاىيغ

ن ع ددددن بددددن ظددددو ذ العدددداةت قال:ظددددبلا الىجددددذ     عدددد107العددددالم  

الاددددداذن عدددددن قدددددول  :رلدددددا ببنددددده كاندددددا تدددددبتح غ سظددددد هغ بالجيندددددا  

   .108قال:الجينا  ىغ  ب ة ع ح غ العالم  

 الخاجمت وهخائج البدث :

الدددذعاء عجددداد  ي ىجدددذ   دددا النددداط      خ دددب   دددا افؤمندددون هلل -1

هدددددا ع ددددد   عض  دددد      ىدددددذ الدددددذعاء مدددددن أ دددددشف الىجدددددادا   أى 

 سددددال     ى هددددر دعدددداء النذبددددة مددددن  دعيددددة افىش  ددددة ال ددددي لهددددا 

 قدددد  هددددن الي ددددوا    يدددده نذبدددده ألىدددد  الجيددددا ع ح غ العددددالم  عددددغ 

 لااحن الضمان   ا     ش ه الشش ش . 

إن اذاانددن ال دداس  ن الددزي ظددشدو لنددا ىددزا الددذعاء لدديغ لدده  -2

غ   جياء ن خر ةىذ اليشمن ال ش غ  منز بذء اذخ يية إ   تات

افهدددددذي  ا     ش ددددده الشدددددش ش باع جاسو افخ دددددص الوحيدددددذ 

   مىيدددددددذ الدددددددزي بيدددددددى س دددددددغ انددددددده مصيدددددددن    ىدددددددو رس   الشظددددددداال 

 .الشش ىة  الاشا  اليو غ

نذبددة نمددام هددن افي دد  الددزي ت ددشس  يدده اظدد وا الاظدد اهام  -3

ةشدددددك  م  دددددو  باظدددددغ الاظددددد اهام ؛ ليىهدددددر عدددددن ال وعدددددة لايدددددذ 

نمددام  مدددا يالقددن افؤمندددون مددن ال  دددغ  الددو ال  ةعدددحن  يدددذو  

 اليو دذ  خددرو مددن يىيددذ اذ ددب    دد يغ مددن ال ددافخن   ي ىهددغ 

عوستدددددده مددددددن دابددددددشىغ د ن أن تكددددددون ىنددددددا  بييددددددة لهددددددغ أي  ألن 

 دام ة كام ددة  ليعددا  ضبيددة لددزلا  هددو  مدد  الوحيددذ اف جيددت 

 ل نجا  . 

أت ب افؤلش ع   أظغ الااع   اظغ افاىول إال إن اظغ  – 4

الااعدد  كددان لدده الناددين    ددش  دلددا إن مددن م خزاتدده دالل دده 

 ع   اليجو  أي عجو  الااة هن را  افوجوف.

الامددددددددددام ليدددددددددذ عهدددددددددر  جدددددددددديصة اظدددددددددغ الااعددددددددد  عددددددددددن جددددددددداا   -5

افهددددددذي  ا     ش ددددددده الشدددددددش ش  افو ود   يددددددده  ال دددددددي   دددددددا 

 يؤدي  لاباه أعناء قيامه  ع يه العالم  .
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؛  ددددئن  -6
 
 جدددادقا

 
 راتيددددا

 
 توجدددش أظددد وا الددددذعاء ح ددد   ىجخدددرا

ساق دده ال ىجخريددة ت ناظددن مدد  ع ددب الاناىددال  دالل دده ؛ يكددون 

  عش الان جا ن ىو افىادل افو و ن ل زا  .

 هددن تدددذعيغ   قددذ -7
 
 بدداسصا

 
أدى ال  ددشاس ألظدد وا الاظدد اهام د سا

ال  اظددا النصدد ي   تددذعيغ الجندداء الشدد  ن  لددزا  ددك  ال  ددشاس 

 هددن الددذعاء  عددذ اذ الددة الناعددية  الصشتددة ال ددي 
 
 بنابيددا

 
عناددشا

 يىيشها افؤمنون لايذ إمامهغ .

 الحىاش ي:

 . 60 ا ش :  -1

 ين ش:الىخن:اذخ ي  بن أح ذ  -2

 . 14/257   ن ش:لعان الىشا:2/221ه :180الاشاىيذي  

 . 2افىاس : -3

 . 3: 1421ه :395الاش   ال صو ة:أبوىالل الىع شي   -4

 . 258/ 14ين ش:لعان الىشا: -5

 . 155الااح ي: -6

 . 157الااح ي: -7

 . 287معاغ الاش   ال صو ة: -8

 . 495افاذس ناعه : -9

 . 77_ الاشقان :10

 . 207_ين ش:ما ا  الاال :11

 . 60_افؤمن:12

 ين ش: ال عان ماد  نذا  .-13

 الذعاءعنذأى  الجيا ع ح غ العالم :الشيخ -14

 . 13مح ذمهذي يجات:    

 . 12/459ين ش:لعان الىشا:-15

 . 360أدا الكاتن  البن ق يجة الكوهن الذنيوسي :-16

 . 294 الل الذين العيوست: تيان هن ع وم اليشمن:-17

 . 327/ 3  ى   الهوام :6/85   ش  افاا :202/ 2ين ش:افي ضن:-18

 . 2/202ين ش: افي ضن:-19

 . 267 ش  دعاء النذبة:الشيخ سحيغ الاض ن:- 20

 . 269افاذس ناعه: -21

 . 283افاذس ناعه:-22

 . 283_افاذس ناعه:23

 . 285افاذس ناعه:-24

 . 285 ش  دعاء النذبة:-25

 .  286افاذس ناعه:-26

 . 286ناعه:افاذس -27

 . 287افاذس ناعه: -29

 . 289افاذس ناعه:-30

 . 289افاذس ناعه:-31

 . 289افاذس ناعه:-32

 . 290افاذس ناعه:-33

 .290افاذس ناعه:-34

 . 293افاذس ناعه:-35
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Abstract : 

  Al-Nadba prayer carrying characteristics 

are rare in style, So the title of the research: 

the method of questioning and Al-Nadba 

prayer of Imam Mahdi (peace be upon 

him)- Study in the characteristics of the 

method - the research included:  

Introduction and then boot, the definition of 

the supplication language and terminology, 

the method of questioning and its purposes 

in short, then the first section, represented 

by the visual patterns of question in 

prayer,and the second subject:such as: 

Stylistic phenomena - and include: 

 The method of repetition, and the method 

of deletion, and the third section, such as: 

Then, the visual patterns of the call method 

cracker, and the conclusion and the results 

of the research .          

  


