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Abstract 

Arabic  has many characteristics that are not shared by 

other language in this world. The verbal noun (ism fiʻl) is 
one among some words that is able to replace the position 

and the meaning of verbal (fiʻl). Nevertheless they are 

different in giving the meaning, in te sense that the verbal 

noun is more compact and more firm. In the holy Al-

Qur'an Al-Karim there are approximately twelve verbal 

nouns. Each has a distinctive role in forming a meaning 

which is to deal with in this article. 
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 جمهيد :

م هالم هللا حّالى الزي الجىلطخي عجاثبه والجدصخى وحٍى بعجاٍص  فاللشآن الىٍش

وال ٌؽبْ مىه الّلماء , وللذ وان, والًضاٌ مىز ؤن هٌض به الشوح ألامحن ِلى كلب ظُذ 

ى  ً بلعان ِشبي مبحن, مُّىا الًىمب وبدشا الًىفذ, َو اإلاشظلحن, لُيىن مً اإلاىزٍس

ف  اٍِم هبراط ٌعخطخئ به الذاسظىن, ويهخذي به اإلاىّخذون, ول كلم ولعان ًِ ـو

ببذاُ َزا البُان الخالذ ِلى مّش الضمان والّفىس , جالوجه ِبادة وجذّبٍش َذاًت, وفى 

فت هشحر مً الّلماء والىبالء العّذاء مً  الّمل به ولُّ ظّادة ولهزا ِجي ببدىزه الؽٍش

ً, ومّا فى سخمخه  . وخبه وسلاٍ –ظبداهه  –اللذماء واإلادذزحن وألاّولحن والاخٍش

م ؤٌو ؤـل مً ؤـٌى الخلُّذ, وفى سخاب الحفاً ِلُه واهذ وؽإة  واللشآن الىٍش

وللذ سؤي الّلماء ؤّن الىٍش فى بِشاب اللشآن مً ؤكىي الىظاثل بلى فهم . ِلم الىدى
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مّاهُه وكشاءاجه . فلامىا بالذساظت خاله, وهّشظىا حهذَم لخذمخه, فإلفىا فى بِشابه 

عش.الىشح  ر مً الىخب, ختى ًدعّجى للمعلم فهم اإلاّاوى بعهىلت َو

وؤخاٌو البدث ًِ ؤظماء ألافّاٌ واخترتها ِىىاها لهزٍ اإلالالت اإلاخىالت ألن 

ؽبه الاظم  –هما ِشفىا  -اظم الفّل  ً َو ؤهه ٌؽبه الفّل ليىهه غحر كابل للخىٍى

لً هٍشا لفّىبت مّشفخه ليىهه غحر كابل إللحاق هىوي الخىهُذ الخفُفت والشلُلت, ور

شفا, ولخىاء هشحر  بال إلاً له خبرة ظلُمت ًِ ِلىم اللغت الّشبُت وكىاِذَا هدىا ـو

 مً الىاط فى جمُحز ؤظماء ألافّاٌ ومّشفتها ألنها مدخملت ِلى الاظم والفّل. 

م هشحر مً ؤظماء ألا  ، فّاٌ، منها ما َى مخفم ِلُهفلذ وسد في اللشؤن الىٍش

 مخخلف فُه.ومنها ماَى 

فلذ سؤًذ ؤن ؤحمْ َزٍ ألاظماء التي جىازشث في هخب الىدى والخفعحر مبِىا ؤساء 

ر ؤزىاء هخابت اوشوختي ورلً وحذتها ِىذما ولّذ هشحرا في هخب الخفعحالىداة فيها 

ورهشث آلاًاث التي وسد فيها وّل اظم مً َزٍ ألاظماء مبِىا ظىستها وسكها . الذهخىساٍ

 فيان منهجي فُما ًإحي :  ها.وآساء الىداة في

 ؤظماء ألافّاٌ.: ولمت مىحضة ًِ  ؤّوال

م,  زاهُا   ،حّاٌ ،ؤولى ،ؤف ومً رلً ألاظماء :  : ألاظماء التى وسدث فى اللشآن الىٍش

 وي.   ،لهيهاث ،َُذ، َلم ،َاث -،  -اهً َا ؤو َا مي ،ِلًُ ،خعب  

 : الخاجمت زالشا 

 

 مقدمت

مخاص ًِ الفّل باإلًجاص اظم الفّل َى ما هاب ًِ  الفّل مّجى واظخّماال ، ٍو

شد بمّجى ألامش هشحرا هدى :  واإلابالغت في ؤداء اإلاّجى الزي ًذٌ ِلُه الفّل .  "ـه"ٍو

 "َيهاث"و "ؼخان"وبمّجى اإلااضخي واإلاماُس هدى :  بمّجى : اظىذ واهىفف . "مه"و

 بمّجى : ؤجىحْ وؤجطجش . "ؤف"و "لٍى"بمّجى : افترق وبّذ ، و
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مىلٌى مً ٌشف   ومىه مش ججل ولْ مً ؤٌو ألامش اظم فّل هما ظبم .  ومىه

 ؤو حاس ومجشوس هدى : ِلًُ بمّجى : الضم . هدى : مياهً وؤمامً بمّجى : ازبذ وجلذم .

ذا ، ؤو ؤَمل فّله هدى : حله ذًا. ؤو مفذس اظخّمل فّله هدى : سوٍذ ٍص  ٍص

زٍ ألاظماء ظماِ ُت بال ما وان منها ِلى وصن فّاٌ مً الفّل الشالسي الخام َو

وهي مبيُت ، منها : اإلابجي ِلى الفخذ  اإلاخفشف هدى : خزاس وهضاٌ بمّجى : اخزس وؤهٌض 

هدى : َيهاث ، واإلابجي ِلى الىعش هدى : هضاٌ ، واإلابجي ِلى المم هدى : آٍ بمّجى ؤجىحْ 

شاب ِلى ألاصح . وحّمل ، واإلابجي ِلى العيىن هدى : ـه ومه ، و  ال مىلْ لها مً ؤلِا

ِمل الفّل الزي جذٌ ِلُه ، فةن وان مخّذًا واهذ مخّذًت ، وبن وان الصما ، واهذ 

الصمت ومنها ما ًيىن مخّذًًا والصمًا هدى : َلم ، وال جخلذم ِليها مّمىالتها بال ِلى 

 .1مزَب اليىفُحن

 

م أصماء ألافعال   التي وردث في القرآن الكٍر

ّف  .1
ُ
 =أ

م هي :   وسدث َزٍ اليلمت في زالر آًاث مً اللشآن الىٍش

وكطخي سبً ؤال حّبذوا بال ؤًاٍ وبالىالذًً بخعاهًا بما ًبلغً ِىذن “ كىله حّالى 

ماً  ظىسة ) الىبر ؤخذَما ؤو هالَما فال جلل لهما ؤف وال جنهش َما وكل لهما كىال هٍش

 (00ؤلاظشاء : 

ظىسة ألاهبُاء ) “.حّبذون مً دون هللا ؤفال حّللىن ؤف لىم وإلاا “ وكىله حّالى 

:34) 

                                                           

1
، مدمذ مخي الذًً ِبذ الحمُذ دلُمج ،ؤوضح اإلاعالً بلى ؤلفُت ابً مالً ،ابً َؽام ؤهٍش 

ت: بحروث) ً الذًً اإلافشي، 63-51ؿ. .(اإلاىخبت الّفٍش ذ ؼشح ، ٍص ُذ ؤو الخفٍش ذ ِلى الخـى الخفٍش
، ؤبى الّشفان 031-163، ؿ.0.م(، ج0333داس الىخب الّلمُت، ، )بحروث: بمممىن الخىلُذ فـي الىدى

مدمذ بً ِلي الفبُان الؽافعي، خاؼُت الفبُان ِلى ؼشح ألاؼمىوى أللفُت ابً مالً، )بحروث: داس الىخب 
 034-161 ، ؿ.0 ج.، م(1664الّلمُت، 
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والزي كاٌ لىالذًه ؤف لىما ؤحّذ اهجي ؤن ؤخشح وكذ خلذ “ وكىله حّالى 

ذ هللا خم فُلٌى ما َزا بال  لً آمً بن ِو ما ٌعخغُشان هللا ٍو اللشون مً كبلي َو

 (.14ظىسة ألاخلاف : ) “.ؤظاوحر ألاولحن 

كاٌ ابً مىٍىس : ألافف .  . 0، وفيها لغاث هشحرة  وهي اظم فّل بمّجى ؤجطجش 

فٌّ ،  الطجش ، وؤف : ولمت جطجش ، وفيها ِؽشة
ُ
ّفٍّ وؤ

ُ
ّفًا وؤ

ُ
فُّ وؤ

ُ
ّفِ وؤ

ُ
فَّ له وؤ

ُ
ؤوحه : ؤ

ْف خفُفت مً 
ُ
ت  وؤ ى وؤفَّ ى مماٌ وؤفَّ ّفِ

ُ
ما" وؤ ض "و ال جلل لهما ؤف وال جنهَش ل الٍّض وفي الخجًز

 0ؤّف اإلاؽذدة.

 = أولى .2

بّنها اظم فّل ماك مّىاٍ : دهىث مً الهلىت ؤو كاسبً ما يهلىً ؤو ولًُ  كُل

 ؼش بّذ ؼش.

 وكذ رهشث َزٍ اليلمت خمغ مشاث في زالر آًاث هي :

لٌى الزًً آمىىا لى ال هضلذ ظىسة فةرا ؤهضلذ ظىسة مدىمت “ كىله حّالى  ٍو

غصخى ِلُه مً ورهش فيها اللخاٌ سؤًذ الزًً في كلىبهم مشك ًىٍشون بلًُ هٍش اإلا

 (.03،01 :ظىسة مدمذ) .1اإلاىث فإولى لهم واِت وكٌى مّشوف

 (.02،  01ظىسة اللُامت : ) ؤولى لً فإولى . زم ؤولى لً فإولى.“ وكىله حّالى 

مبخذؤ وخبر ، وؤولى اظم للتهذد “ : فإولى لهم “ كاٌ ابً ألاهباسي : كىله حّالى 

ُذ لهم ، وال ًىفشف  ألهه ِلى وصن ؤفّل مّشفت . وكُل : بهه “ ؤولى “ هإهه كاٌ: الِى

ى :  ى ؤفّل مً الىلى َو اظم الفّل، فلىلهم : ؤولى لً : اظم للاسبً ما يهلىً ، َو

 . 2اللشب ، ًلاٌ : جباِذ ِىا بّذ ولى ؤي بّذ كشب
                                                           

لها الشماوي بلى حعْ وزالزحن .كاٌ ا 0  لعمحن : وفيها لغاث هشحرة ـو

 
3
 0/111)ؤكف( ، اللامىط اإلادُي  1/62اللعان  

 ˓˓ .فةرا ِضم ألامش فلى ـذكىا هللا ليان خحرا لهم ˒˒ . . . ، وجمام آلاًت  01و03ظىسة مدمذ  1
ت الّامت للىخاب 2 ب بِشاب اللشآن ،الهُئت اإلافٍش  145 – 042، ؿ. 0ج.  ،البُان في غٍش



Alfaz (Vol.2 No.2 [Juli-Desember] 2014  ISSN: 2339-2882) 

[120] 

ذ والتهذد ، ؤي “ ؤولى لً فإولى “ وكاٌ ابً مىٍىس : كىله ِض وحل  مّىاٍ : الخِى

فإولى “ اٌ سّلب : مّىاٍ : دهىث مً الهلىت ، وهزلً كىله حّالى وك الؽش ؤكشب بلًُ .

ى اظم لذهىث ؤو كاسبذ .“  لهم  معي :  ؤي : وليهم اإلاىشوٍ ، َو “ ؤولى لً “ وكاٌ ألـا

ؤولى “ كاٌ سّلب : ولم ًلل ؤخذ في  .كاسبً ما جىٍش . ؤي : هٌض بً ًا ؤباحهل ما جىٍش

معي . . . . بل“ لً   .3خؤخعً مما كاٌ ألـا

 = حعال

ذ .  كُل ؤًما : بن َزٍ اليلمت اظم فّل ؤمش ، والصحُذ ؤنها فّل ـٍش

كاٌ ابً الصجشي : ًلاٌ للشحل : حّاٌ ؤي جلذم ، وللمشؤة حّاَلي ولالزىحن 

ولالزيخحن حّاَلُا ولجماِت الشحاٌ : حّاَلْىا ، ولجماِت اليعاء : حّالحن ، وحّلىا الخلذم 

ألن اإلاإمىس بالخلذم في ؤـل ولْ َزا الفّل هإهه وان  لشبا مً الخّالى وؤلاسجفاُ ،

كاِذا فلُل له : حّاٌ ، ؤي : اسفْ شخفً باللُام وجلذم ، واحعّىا فُه ختى حّلٍى 

ى فّل الجفاٌ 4للىاكف واإلااشخى . . . بلخ . وكاٌ ؤبى خُان : حّالى : جفاِل مً الّلى ، َو

ت به ، ومّىاٍ : اظخذِاء اإلاذِى    .(5)مً مياهه بلى ميان داُِه . . . بلخالمماثش اإلاشفِى

ت  ذ ولِغ باظم فّل الجفاٌ المماثش اإلاشفِى وكاٌ العمحن : حّاٌ : فّل ـٍش

م هي وكذ وسدث َزٍ اليلمت في  .(6)الباسصة به . . . بلخ  :زماوي آًاث مً اللشآن الىٍش

فمً خاحً فُه مً بّذ ما حاءن مً الّلم فلل حّالىا هذُ “ كىله حّالى 

اءها وؤبىاءهم ووعاءها ووعاءهم وؤهفعىا وؤهفعىم زم هبتهل فىجّل لّىذ هللا ِلى ؤبى

 (.31ظىسة آٌ ِمشان : ) الياربحن"

                                                                                                                                     

 0/13اظم دهىث مً الهلىت .الخفاثق ˓˓ ؤولى ˒˒ وكاٌ ابً حجي : 
 )ولى( 3/1600اللعان  3
تابً الصجشي، 4   14ؿ. ،1.، جاإلاجلغ الشامً .(داس اإلاّشفت للىباِت واليؽش: بحروث) ،ألامالي الصجٍش
 140 ؿ. ،0 .ج(، داس الفىش للىباِت واليؽش)بحروث: ، البدش اإلادُي ،خُان ى ؤب5
 100/  0الذسس اإلافىن 6
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كل ًا ؤَل الىخاب حّالىا بلى ولمت ظىاء بُيىا وبِىىم ؤال وّبذ بال “ وكىله حّالى 

فلىلىا هللا وال وؽشن به ؼِئا وال ًخخز بّمىا بّما ؤسبابا مً دون هللا فةن جىلىا 

 (.31ظىسة آٌ ِمشان : ) اؼهذوا بإها معلمىن "

ولُّلم الزًً هافلىا وكُل لهم حّالىا كاجلىا في ظبُل هللا ؤو “ وكىله حّالى 

ادفّىا كالىا لى وّلم كخاال الجبّىاهم َم للىفش ًىمئز ؤكشب منهم لئلًمان ًلىلىن 

 (.134آٌ ِمشان : ظىسة ) بإفىاَهم ما لِغ في كلىبهم وهللا ؤِلم بما ًىخمىن "

وبرا كُل لهم حّالىا بلى ما ؤهٌض هللا وبلى الشظٌى سؤًذ اإلاىافلحن “ وكىله حّالى 

 (.31ظىسة اليعاء : ) ًفذون ِىً ـذودا"

وبرا كُل لهم حّالىا بلى ما ؤهٌض هللا وبلى الشظٌى كالىا خعبىا ما “ وكىله حّالى 

م ال ٌّلمىن ؼِ  (.131ظىسة اإلااثذة : ) ئا وال يهخذون "وحذها ِلُه آباءها ؤولى وان آباَئ

كل حّالىا ؤجل ما خشم سبىم ِلُىم ؤال حؽشوىا به ؼِئا وبالىالذًً “ وكىله حّالى 

بخعاها وال جلخلىا ؤوالدهم مً ؤمالق هدً هشصكىم وبًاَم وال جلشبىا الفىاخؾ ما ٌهش 

اه م به لّلىم منها وما بىً وال جلخلىا الىفغ التي خشم هللا بال بالحم رلىم ـو

 (.121ظىسة ألاوّام : ) “حّللىن 

ًإيها الىبي كل ألصواحً بن هىتن جشدن الحُاة الذهُا وصٍىتها “ وكىله حّالى 

 (.130ظىسة اإلااثذة :)“فخّالحن ؤمخّىً وؤظشخىً ظشاخا حمُال 

وبرا كُل لهم حّالىا ٌعخغفش لىم سظٌى هللا لىوا سئوظهم وسؤًتهم “ وكىله حّالى 

م   (.2 ظىسة اإلاىافلىن :) معخىبرونًفذون َو

 

 =َحْضُب 

حن ؤن َزٍ اليلمت اظم فّل بمّجى : لُىف ؤو اظم فّل  رهش بّن الىدٍى

ماك بمّجى : هفى ، وُسدَّ رلً فُما ظىزهٍش بّذ رهش آلاًاث التي وسدث فيها َزٍ 

 اليلمت ، بر وسدث في زماوي آًاث هي :
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باإلزم فدعبه حهىم ولبئغ  لّضةوبرا كُل له اجم هللا ؤخزجه ا“ كىله حّالى 

 (.033ظىسة البلشة : " )اإلاهاد

م “ وكىله حّالى  الزًً كاٌ لهم الىاط بن الىاط كذ حمّىا لىم فاخؽَى

 (.140ظىسة آٌ ِمشان آلاًت ) “فضادَم بًماها وكالى خعبىا هللا ووّم الىهُل 

ٌ “ وكىله حّالى  كالىا خعبىا ما  وبرا كُل لهم حّالىا بلى ما ؤهٌض هللا وبلى الشظى

م ال ٌّلمىن ؼِئا وال يهخذون  ظىسة اإلااثذة آلاًت )“وحذها ِلُه آباءها ؤولى وان آباَئ

131.) 

ظىسة ألاهفاٌ ) .“ًإيها الىبي خعبً هللا ومً اجبًّ مً اإلاامىحن “ وكىله حّالى 

 (.31آلاًت 

ظُاجِىا ولى ؤنهم سلىا ما آجاَم هللا وسظىله وكالىا خعبىا هللا “ وكىله حّالى 

 (.26ظىسة الخىبت آلاًت ) “.هللا مً فمله وسظىله بها بلى هللا ساغبىن 

ذ هللا اإلاىافلحن واإلاىافلاث والىفاس هاس حهىم خالذًً فيها هي “ وكىله حّالى  ِو

 (.35ظىسة الخىبت آلاًت ) “.خعبهم ولّنهم هللا ولهم ِزاب ملُم 

زم ٌّىدون إلاا نهىا ِىه  ؤلم جش بلى الزًً نهىا ًِ الىجىي “ وكىله حّالى 

دىاحىن باإلزم والّذوان ومّفِذ الشظٌى وبرا حائن خُىن بما لم ًدًُ به هللا  ٍو

 ٌ لىلىن في ؤهفعهم لىال ٌّزبىا هللا بما هلى  “خعبهم حهىم ًفلىنها فبئغ اإلافحر ٍو

 (.5ظىسة اإلاجادلت آلاًت )

شصكه م“ . . . وكىله حّالى  ً خُث ال ًددعب ومً ًخم هللا ًجّل له مخشحا ، ٍو

 “.ومً ًخىول ِلى هللا فهى خعبه بن هللا بالغ ؤمٍش كذ حّل هللا ليل شخيء كذسا 

 (0،  0ظىسة الىالق آلاًت )

 خعب : –ؤي مً ؤظماء ألافّاٌ  –ف كاٌ ؤبى خُان : ومما فُه خال 

مان ، ف م الجشمى ؤن خعب في مّجى ألامشجلٌى الّشب : خعبً دَس ، ِض

شاب والممت في الباء لمت ب  “.ىاء ، والياف خشف خىاب ال مىلْ له مً ؤلِا
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  ما كٌى الّشب : خعبً ًىم الىاط.وكاٌ في مىلْ آخش : وؤ

ى اظم ظمي فزَب ؤبى ِمشو بً الّالء والجشمى بلى ؤن لمت خ عبً بىاء، َو

 ، فلُل : مبخذؤورَب الجمهىس بلى ؤنها لمت بِشاب .، والياف خشف خىاببه الفّل

 .الخلذًش : خعبً العيىث ًىم الىاط، و مدزوف الخبر لذاللت اإلاّجى ِلُه

ى  ورَب حماِت منهم ألاخفؾ بلى ؤهه مبخذؤ ال خبر له ، بر مّىاٍ : اهخف َو

 .13اخخُاس ؤبي بىش بً واَش

وىن خعب (، 033ظىسة البلشة : )“فدعبه حهىم “ وؤبىل ِىذ كىله حّالى 

ؤي وافُه حضاء وبرالال حهىم ، وهي حملت “  فدعبه حهىم “ اظم فّل خُث كاٌ : 

 مشهبت مً مبخذؤ وخبر .

ألهه حّله اظم فّل ، بما “ خعبه ”  فاِل ب“ حهىم “ ورَب بّمهم بلى ؤن 

، ودخٌى خشف الجش ِلُه بمّجى الفّل اإلااضخي ؤي : هفاٍ حهىم ، ؤو بمّجى فّل ألامش 

 واظخّماله

شاب ِلُه ًبىل وىهه ان خشواث ؤلِا  .11اظم فّل ـفت وحٍش

 خبٍر .“ حهىم “ مبخذؤ و “ خعبه  “وكاٌ العمحن 

وكُل : حهىم : فاِل بدعب زم اخخلف اللاثل بزلً في خعب ، فلُل : َى 

ذ به اظم الفاِل ، والفاِل  ل مفذس ؤٍس ى في ألـا بمّجى اظم الفاِل ؤي اليافي . َو

خمادٍ ِلى الفاء الشابىت لحجملت بما  َى   حهىم ظذ معذ الخبر ، وكىي خعب اِل

اظم فّل ، واللاثل بزلً اخخلف   فلُل اظم فّل “ خعب “  كبلها ، وكُل   بل 

ماضخي ؤي هفاَم ، وكُل : اظم فّل ؤمش ؤي   لُىفهم ، بال ؤن بِشابه ودخٌى خشف 

 .10الجش ِلُه ًمىْ وىهه اظم فّل
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 = عليك

في زالر  اظم فّل ؤمش بمّجى الضم ، مىلٌى مً الجاس واإلاجشوس ، وكذ وسد رهٍش

م هي :  آًاث مً اللشآن الىٍش

كىله حّالى واإلادفىاث مً اليعاء بال ما ملىذ ؤًماهىم هخاب هللا ِلُىم وؤخل 

لىم ماوساء رلىم ؤن جبخغىا بإمىالىم مدفىحن غحر معافدحن فما اظخمخّخم به منهً 

ً ؤحىسًَ فٍشمت وال حىاح ِلُىم فُما جشالِخم به مً بّذ الفش   ٍمت بن هللافأجَى

 (.01ظىسة اليعاء آلاًت ) ِلى وان ِلُما خىُما

وكىله حّالى ًإيها الزًً آمىىا ِلُىم ؤهفعىم الًملشهم مً لل ؤرا اَهخذًخم 

 (.132ظىسة اإلااثذة آلاًت ) ىخم حّلمىن ؤلى هللا مشحّهم حمُُّا فُيبئهم بما ه

كل حّالىا ؤجل ما خلشم سبىم ِلعىم والحؽشوىا به ؼِئا و “وكىله حّاٌ: 

الىلذًً ؤخعاها وال جلخلىا ؤولذهم مً بمالق هدً هشصكىم وبًاَم والجلشب الفىاخؾ ب

اهم به لّلىم ماٌهش منها وما بىً والجلخلىا الىفغ التي خشم هللا بالب الحم رلىم ـو

 (.121ظىسة ألاوّام آلاًت ) حّللىن 

هللا اظم فّل بمّجى : الضمىا هخاب ” هخاب هللا ِلُىم“في كىله حّالى ” ِلُىم”ف

 ، ؤن ِلى هخاب مىفىب ِلى ؤلاغشاء بّلُىم  والخلذًش: ِلُىم هخاب هللا ؤي:الضمٍى

ىن  زا ِلى ساء اليىفُحن خُث ؤحاصوا جلذًم مّمٌى اظم فّل ِلُه اما البفٍش َو

الىن آلاًت ِلى ؤن هخاب مىفىب ألن مفذس، والخلذًش هخب هخاب  فُمىّمىن رلً ٍو

  .10ولم ًٍهش لذاللت ما جلذم ِلُههللا ِلُىم ، وؤهما كذس َزا الفّل 

مىفىب ِلى اإلافذس بىخاب مدذوفت دٌ ِلُه كىله ” الىخاب“كاٌ ؤبى البلاء: 

م هخب، وكُل: اهخفابه بفّل مدزوف ( 00ظىسة اليعاء آًت ) ”خشمذ“ ألن الخدٍش

: الضمىا هخاب هللا و  َى ألاغشاء واإلافٌّى ”وكاٌ الىفُحن: بغشاء .“ ِلُىم “ جلذًٍش
                                                           

ب ؤِشاب اللشآن  04،  معإلت سكم 002-1/005ؤلاهفاف  10 ، اثخالف الىفشة 1/015، اإلاهان في الغٍش
01  ،02 
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. زا ِىذهاغحر حاص ألن ِلُىم  وبابه ِامل لُّف وفي جلذًم جفشف . ملذم،َو

 .11ؤلخ.

فالجمهىس ِلى ؤنها اظم فّل ؤي: ”ِلُىم ؤهفعىم“في كىله حّالى ” ِلُىم“وؤما 

مً ؤظماء الفّل بمّجى: الضمى بـالح ” ِلُىم”كاٌ الضمخؽشي :  الضمى ؤهفعىم.

 .12ؤهفعىم ولزالً حضم حىابه

مىفىب ِلى اغشاء ، ؤي : اخفٍىا ؤهفعىم هما ” ؤهفعىم”ألاهباسي:كاٌ ببً 

ذا ، و  ووان ًيبػي ؤن ” ِلُىم“في مىلْ الجضم ألهه حىاب ” ال ًمشهم“جلٌى : ِلًُ ٍص

في كىله حّالى كل ” ِلُىم“وؤما  .13ًفخذ آخٍش بال ؤهه ؤحى به مممىما جبّا لمم ما كبله

 حّالىا ؤجل ما خشم سبىم ِلُىم . .

زم ابخذؤ ” سبىم“: بنها اظم فّل ِلى ؤن ًيىن الىالم كذ جم ِىذ كىله فلُل 

ذمه .” ِلُىم ؤال حؽشوىا“فلاٌ  جىص ...كاٌ ابً ألاهباسي :  ؤي الضمىا هفي ؤلاؼشان ِو ٍو

ؤي : ِلُىم جشن ” ِلُىم ؤال حؽشوىا“زم جبخذت وجلشؤ ” سبىم“ؤن جلف ِلى كىله 

واظدبّذ ؤبى ” ِلُىم”هفب ِلى ؤلاغشاء بفي مىلْ ” ؤال حؽشوىا“ؤلاؼشان ، فُيىن 

زا بُّذ لخفىًُ الىالم ًِ ٌاٍَش ولّفه العمحن فلاٌ :  14خُان رلً فلاٌ : َو

زا لُّف لخفىًُ الترهُب ًِ ٌاٍَش ، وألهه ال ًدبادس بلى الزًَ  .15َو

 
 =َمَكاَهَك 

اظم فّل ؤمش بمّجى ازبذ. مىلٌى مً ٌشف اإلايان، وكذ وسد رهٍش في آًت 

 هي :واخذة و 
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م حمُّا زم هلٌى للزًً ؤؼشوىا مياهىم ؤهخم “كىله حّالى  ىم هدؽَش ٍو

م ما هىخم بًاها حّبذون . لىا بُنهم وكاٌ ؼشواَئ  (.05ظىسة ًىوغ ) .."وؼشوائهم فٍض

مياهىم ؤهخم “كاٌ ابً ٌِّؾ   وكالىا : مياهً بمّجى : ازبذ . وكاٌ هللا حّالى 

ِىف ِلُه الؽشواء ، فهى هلىلً : ازبخىا  خُث” مياهىم“فإهذ الممحر في ” وؼشوائهم

 .16ؤهخم وؼشوائهم

ىن بازبخىا فُخدمل لمحرا ، ” مياهىم“وكاٌ العمحن :  اظم فّل ، كعٍش الىدٍى

ىف ِلُه ” ؤهخم“ولزلً ؤهذ بلىله   .03”ؼشوائهم“ِو

 
 = َها أو َهاء

َزٍ اليلمت جيىن فّال واظم فّل ؤمش ، ومّىاَا في الحالحن : خز ، فةن واهذ 

اظم فّل ففيها لغخان : اللفش ِلى ؤنها زىاثُت مشل   ـه ومه واإلاذ ِلى ؤنها زالزُت 

اب   مشل   خاف َو

فإما مً ؤوحي هخابه “كىله حّالى  وكذ وسدث َزٍ اليلمت في آًت واخذة هي  

 (.16 :ظىسة الحاكت) بُمُىه فُلٌى َائم اكشئا هخابُه"

ومعماٍ :  ،مى بها الفّل في ألامشـىاث اإلاعكاٌ ابً ٌِّؾ   اِلم ؤن َا مً ألا 

ما ، ومنهم مً ًجّله زىاثُا مشل : ـه ومه ، وجححله واف الخىاب  خز وجىاٌو وهدَى

اهم  ما هما للمشجى اإلازهش واإلااهث ، َو ان ًا امشؤة ، َو فُلاٌ : َان ًا سحل ، َو

اهً ، فاإلظم َا وفُه لمحر ًدعب اإلاخاوبحن بال ؤهه ال ًٍهش رلً الممحر ،  َو

شاب . . ، ومنهم مً ًلٌى : َاء بهمضة بّذ و  الياف خشف خىاب ال مىلْ له مً ؤلِا

ا مْ اإلااهث . . ىعَش فخذ الهمضة مْ اإلازهش ٍو اب ، ٍو  ألالف ًجّله زالزُا هخاف َو

ائم . كاٌ هللا حّالى  يىن فُه لمحر معختر ، فةن زجى ؤو حمْ ٌهش هدى : َائما َو ٍو

                                                           
 41/  1ؼشح اإلاففل 16
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زٍ ؤحىد لغاتها . وبها وسد الىخاب وفي حماِت ” َائم اكشئا هخابُه“ اإلااهث : َائن ، َو

ض . . بلخ  .01الٍّض

دا، ” َائم“وكاٌ العمحن :  ؤي خزوا . وفيها لغاث . ورلً ؤنها جيىن فّال ـٍش

، فةن واهذ اظم فّل وهي اإلازوىسة في   خزوجيىن اظم فّل، ومّىاَا في الحالحن

مت ففيها لغخان   اإلاذ واللفش ى ” َائم“  فلىله كاٌ، زم آلاًت الىٍش ًىلب مفّىال َو

،   حّالىاخز ؤو اكفذ . وبةلى بن وان بمّجىًخّذي بلُه بىفعه بن وان بمّجى ” هخابُه“

ا في ًىلبه ؤًما” اكشئا“و    واخخلف في مذلىلها 00وؤِمل الشاوي” هخابُه“، فلذ جىاِص

هي ولمت  :ل  حّالىا فُخّذي بةلى، وكُفاإلاؽهىس ؤنها بمّجى  خزوا  وكُل  مّىاَا

 .00ولّذ إلحابت الذاعي ِىذ الفشح واليؽاه . . بلخ

 

 = هاث

م و هيوسدث َزٍ اليلمت في    ؤسبْ آًاث مً اللشآن الىٍش

وكالىا لً ًذخل الجىت مً وان َىدا ؤو هفاسي جلً ؤماهيهم كل “كىله حّالى 

اهىم بن هىخم ـادكحن  (.111 :ظىسة البلشة) ”َاجىا بَش

اهىم َزا رهش مً معى و ؤم اجخز“وكىله حّالى  وا مً دوهه آلهت كل َاجىا بَش

م الٌّلمىن الحم فهم مّشلىن"  (.01 :ظىسة ألاهبُاء) رهش مً كبلى بل ؤهثَر

ؤمً ًبذؤ الخلم زم ٌُّذٍ ومً ًشصكىم مً العماء وألاسك ؤبله “وكىله حّالى 

اهىم بن هىخم ـادكحن  (.31ظىسة الىمل ) ”مْ هللا كل َاجىا بَش

اهىم فّلمىا ؤن الحم “حّالى وكىله  ىا مً ول ؤمت ؼهُذا فللىا َاجىا بَش وهِض

 (42 :ظىسة اللفق) ”هلل ولل ِنهم ما واهىا ًفترون
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، كاٌ ابً ٌِّؾ  ومً كُل   بنها اظم فّل ؤمش بمّجى  ؤخفش ؤو ؤِىجي وهاولى

ىجى و   َاث الصخيء ؤي ؤِىىُه -فّاٌ ألامشؤي مً ؤظماء ؤ -رلً  ى اظم أِل هاولجى َو

ه مىكْ ألامش، وهعش إللخلاء العاهىحن  ألالف والخاء، وكاٌ  ى مبجى لىكِى ما، َو وهدَى

ى وكُل .(01)، والهاء فُه بذٌ مً الهمضة . . بلخبّمهم، َى مً آحى ًااحى   بنها فّل . َو

 الصحُذ .

وكاٌ  .02، وجلذًٍش ؤخمشوافّل مخّذ بلى مفٌّى واخذ” َاجىا“: كاٌ ؤبى البلاء

زا َى الصحُذ ؤخذَا: ؤهه فّل اخخلف في َاث ِلى زالزت ؤكىاٌ:: العمحن ، َو

ت الب : ؤهه اظم الشاوي .03، َاجحناسصة هدى : َاجىا، َاحى، َاجُاالجفاله بالمماثش اإلاشفِى

ؤهه اظم ـىث بمّجى َا التي بمّجى  04: وبه كاٌ الضمخؽشي الشالث فّل بمّجى ؤخمش.

 ؤخمش .

زفذ فالخلى دشللذ الممت ِلى الُاء فد: َاجُىا فاظزم كاٌ: وؤـل َاجىا

 .05: ولم ما كبله إلاجاوعت الىاو ، ففاس َاجىاظاهىان، فدزف ؤولهما

ًْ َمذَّ َاث مً ؤظماء ألافّاٌ . وكاٌ : بهه فّل لىحىب  وغّلَ ألاؼمىوي َم

 .06اجفاٌ لمحر الشفْ الباسص به

 

 =َهُلمَّ 

حن ، وفّل ِىذ الخمُمُحن ،  َشْث في آًخحن مً اظم فّل ؤمش ِىذ الحجاٍص ُرّهِ

م َما :  اللشآن الىٍش
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كل َلم ؼهذاءهم الزًً ٌؽهذون ؤن هللا خشم َزا فةن ؼهذوا “كىله حّالى : 

م بشبهم  فال حؽهذ مّهم وال جدبْ ؤَىاء الزًً هزبىا بأًاجىا والزًً ال ًامىىن باآلخشة َو

 (.123 :ظىسة ألاوّام) ”ٌّذلىن 

اإلاّىكحن مىىم واللاثلحن إلخىانهم َلم بلُىا وال كذ ٌّلم هللا “وكىله حّالى : 

 (.15: ظىسة ألاخضاب) ”ًإجىن البإط بال كلُال

ه : في باب )ماال ججىص فُه هىن خفُفت وال زلُلت( : و رلً الحشوف  كاٌ ظِبٍى

لم في لغت  ه ومه وؤؼباَها ، َو التي  لؤلمش والىهى ولِعذ بفّل ، ورلً هدى : بًه ـو

ا للىاخذ والازىحن والجمْ والزهش وألاهثى ظىاء .  ؤَل الحجاص هزلً . ؤال جشاَم حّلَى

ا  وكذ جذخل الخفُفت والشلُلت في َلم في لغت بجي جمُم . ألنها ِىذَم بمجزلت : ُسدَّ وُسدَّ

ًَ . والهاء فمل . بهما هى َا التي  ْلُمْم ََ لمى و لما َو ي واسددن هما جلٌى : َلم َو وُسّدِ

 .03ألالف لىثرة اظخّمالهم َزا في هالمهملخىبُه . ولىنهم خزفىا 

وكاٌ اإلابرد : في باب ) ما حشي مجشي الفّل ولِغ بفّل والمفذس( : ومنها : ؤي 

خه  -مً ؤظماء ألافّاٌ  ًذا برا ؤغٍش ًذا ، ودوهً ٍص ى كىلً : ِلًُ ٍص ما ًخّذي َو

ت ، ًلْ َلم فيها مىكْ ما رهشها م ًذا ، فهزٍ اللغت الحجاٍص ً الحشوف وهزلً : َلم ٍص

فُيىن للىاخذ وؤلازىحن والجمْ ِلى لفَ واخذ هإخىاتها اإلاخلذماث . كاٌ حّالى : 

جّلىن الهاء ” بلُىا واللاثلحن إلخىانهم َلم“ فإما بىى جمُم فُجّلىنها فّال صحًُدا ، ٍو

ت ، وبها هٌض اللشآن .01صاثذة . . بلخ  .00كاٌ ابً حجى : وؤِلى اللغخحن الحجاٍص

لً ٌِّؾ بّوكاٌ اب ى اللُاط، وبه وسد الخجًز ، ذ رهٍش مزَب ؤَل الحجاص: َو

ن وبهما وان َى اللُاط ألهه كذ كامذ الذاللت ِلى ؤهه اظم ولِغ اللُاط في ألاظماء ؤ

، بهما رلً لؤلفّاٌ والزي ًذٌ ِلى خشوحه مً خىم جخفل بها ِالمت الممحر اإلاشفُى
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بةٌهاس الخمُّف : اإلام لىا للىاخذألافّاٌ مخالفتهم مجشاٍ في لغتهم، ألن لغتهم ؤن ًلى 

م ًٍهش ، فلبه خشج ًِ خىم الفّل، فلما سهبٍى مْ غحٍر وظمىا هدى: اسدد واؼذد

 .فُه ِالمت جشيُت وال حمْ

زم كاٌ بّذ رهٍش مزَب بجي جمُم : واِلم ؤن بجي جمُم وبن واهىا ًجشونها 

الفّل فهي  فاثذةمجشي الفّل في اجفاٌ الممحر بها لؽذة ؼبهها بالفّل وبفادتها 

، بل الترهُب والمم، ولِعذ مبفاة ِلى ؤـلها مً الفّلُت كِىذَم ؤًما اظم للفّل

ْدِبْ ًخخلفىن في آخش ألامش مً اإلاماِفوالزي ًذٌ ِلى رلً ؤن بجي جمُم  ًُ ، فمنهم مً 

نَّ با َِ لفخذ، ومنهم مً ًىعش ِلى ول خاٌ، ومنهم فُلٌى : ُسّد بالمّم وِفشَّ بالىعش و

، زم سؤًىاَم ولهم مجخمّحن ِلى فخذ اإلاُم مً َلم ، ولِغ خذ ِلى ول خاٌمً ًف

ا وال ًممها م الفّلُت وؤخلفذ ؤخذ ًىعَش ، فذٌ رلً ِلى ؤنها خشحذ ًِ وٍش

ىذن ذن ِو  .00اظًما للفّل هدى : دوهً وسٍو

ْكِبْل .
ً
ْخِمْش وَكّشِْب ، وكاـشة بمّجى : ؤ

َ
كاٌ ابً  وحعخّمل َلم مخّذًت بمّجى : ؤ

 .جيىن ِلى وحهحن : مخّذًت وغحر مخّذًت -ؤي َلم-ؾ : وهىٌِّ

 

 = َهْيَذ 

حعخّمل َُذ اظًما للفّل اإلااضخى تهُإث ، واظًما لفّل ألامش بمّجى   ؤكبل ؤو 

  .ورلً بدعب اللغاث التى وسدث فيهاحّاٌ، وحعخّمل فّال بمّجى تهُإث ، 

  وكذ وسدث َزٍ اليلمت في آلاًت واخذة هي  

ساوسدجه التى َى في بُتها ًِ هفعه وغللذ ألابىاب وكالذ َُذ و “كىله حّالى 

 (.00 :ظىسة ًىظف) لً كاٌ  مّار هللا بهه سّبى ؤخعً مشىاي بهه ال ًفحح الٍاإلاىن 

ِذ لً، وولها كاٌ ابً حجي: فيها لغاث ُْ ََ ُذ لً، و ُْ َِ َذ لً، و ُْ َِ َذ لً، و ُْ ََ  :

ه وبًه في رلً. ومّجى   َُذ و بلُت ؤخىاتها ؤظماء ظمى بها الفّل بمجزلت  ـه ـو
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ْئُذ زم كاٌ: و ؤما .ؤظُش وبادس َِ  :
ل، ًلاٌ فُهبال 01 ّْ ْئُذ همض ولم الخاء َفِف َِ  :

ِهُئ  02
َ
ؤ

 ُْ َئًت ؤي: تهُإََ ُْ ِجُئ َح
َ
اُء هِخْفُذ ث، وكالىا ؤًماَئًت هِجْئُذ ؤ ََ َ

ْئُذ، ؤ َِ َخاُف، َزا بمّجى  : 
َ
ؤ

ذ هِهْئُذ لً،وؤما. خز ئُذ لً ففّل ـٍش ُِّ ِحْحُذ لً، ؤي: فذوهً : َ ـْ ُ
، وما هلىلً: ؤ

ُذ هخّللها بىفغ َلم لًلالم مخّللت بىفغاهخٍاسن؟ وا ُْ ََ َذ و ُْ َِ ِذ و ُْ ََ َذ و ُْ ََ  : ،

ْئُذ فالال سادحى لزلًوبن ؼئذ واهذ خبر مبخذاء مدزوف، ؤي: ب ُِّ ْئُذ لً َو َِ م ، فإما 

َحْحُذ لىزافُه مخّللت بالفّل هفعه هلىلً ـَ ِحْحُذ لىزا و ـْ ُ
: وكاٌ ؤبى البلاء .03: ؤ

 :فُه كشاءاث” َُذ لً“كىله حّالى 

اء بُنهما، والشاهُت: فخذ الهبخذَا لً بال ؤهه ًىعش الخاء، : هزاء والخاء ٍو

: : اظم للفًممها، وهي لغاث فيها، واليلمته : هزلً بال ؤهوالشالشت ّل، فمنهم مً ًلٌى

: َى اظم لؤلمش، ؤي : ؤكبل َى خبر مّىاٍ: تهُإث، وبجى هما بجى ؼخان، ومنهم مً ًلٌى

ل : ححر، ومً لم مً هعش فّلى الخلاء العاهىحن مشل، و م، فمً فخذ ولب الخفتَو

ا لً، واللشاءة الشابّتى َزا للخبُحن مشل التى في كىلهؼبهه بدُث، والالم ِل ًُ : م: ظل

ى ِلى َزا فّل مً َ مضة ظاهىت و لم الخاء، َو اء يهاء مشل ؼاء ٌؽاء، بىعش الهاء َو

هيء مشل: فاء ًفيء مخّللت   تهُإث لً، ؤو خللذ را َُئت لً، والالم إلاّجى، واٍو

ْئُذ لً، والعادظت ُِّ
َُ وفخذ   بىعش الهاء وظيىن الهمضة بالفّل، واللشاءة الخامعت  

الخاء، وألاؼبه ؤن جيىن الهمضة بذال مً الُاء، ؤو جيىن لغت في اليلمت التى هي اظم 

ى  للفّل، ولِعذ فّال ، ألن رلً ًىحب ؤن ًيىن الخىاب لُىظف ِلُه العالم َو

” لً“، وبهما هى تهُإث له، والشاوى. ؤهه كاٌ ؤخذَما  ؤهه لم ًتهُإ لها فاظذ لىحهحن :

 .04َئذ لى ولى ؤساد الخىاب ليان.
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 = َهْيَهاَث 
ا في اللش "بّذ" اظم فّل ماضخي بمّجى آن ، وفيها لغاث هشحرة ؤًما، ووسد رهَش

م مشجحن في آًت واخذة هى ذون “كىله حّالى  :الىٍش  :ظىسة اإلاامىىن ) ”َيهاث َيهاث إلاا جِى

03.) 

: سوٍذ ّل في الخبر، هما ؤن سوٍذ في مشلكاٌ الفاسسخى: َيهاث اظم ظمى به الف

ًذا  ما ؤظماء ظمى بها الفّل في ألامش.ٍص لًُ وهدَى  ِو

: َيهاث ؤن ًيىن هزا، شاب الاظم الىاكْ بّذَا في كىلهم: فإما بِزم كاٌ

شاب في  يهاث وىن هزا فشفْ بإهه فاِل ، فإما َيهاث هفعها فال مىلْ لها مً ؤلِا َو

ذ وكام ِمشو، جّلها ٌشفا، هما ال مىلْ للىلىاكٌى مً لم ً : رَب مً رَب ٍص

ل مً كىله  َيهاث “والاظم الزي بّذَا مشفُى في اللىلحن بإهه فاِل، فإما ما في الخجًز

ذون  ففُه لمحر فاِل، ورلً الممحر ًشحْ بلى ؤلاخشاج الزي دٌ ِلُه ” َيهاث إلاا جِى

الخلذًش: َيهاث َيهاث بخشاحىم، ؤي. بّذ رلً وامخىْ ِلى  05”ؤهىم مخشحىن “ كىله 

َذ بخشاحىم لى هدى ما واهىا ِلُه مً بهياس  ُّ َم البّث وؤلاخُاء بّذ اإلاىث: فالخلذي: َب

ذ ِىذَم لم ًىً صحُدا . . بلخ  .06ِذهم ألن الِى

ؤٌّذهم ؤهىم برا مخم وهىخم جشابا “ : اخخلف في كىله حّالى كاٌ ابً َؽام

ذون  ٍاما ؤهىم مخشحىن. َيهاث َيهاث إلاا جِى فاِل، وكُل  ، وماالالم: صاثذة فلُل” ِو

فالالم للخبحن . وكُل َيهاث مبخذؤ . محر معختر ساحْ بلى البّث ؤو ؤلاخشاج: الفاِل ل

ما كُل في َيهاث بر  11َزا وكذ حمْ العمحن .13بمّجى البّذ . والجاس واإلاجشوس : خبر

ذ ِلى ألاسبّحن مما ًمُم اإلالام ًِ رهٍش .  رهشوا فيها لغاث هشحرة جٍض
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 = َوْي 

م مشجحن في آًت واخذة اللش ، وسدث في اظم فّل مماُس بمّجى ؤعجب آن الىٍش

ىإن هللا ًبعي الشصق “ كىله حّالى  :هي وؤـبذ الزًً جمىىا مياهه باألمغ ًلىلىن ٍو

ىإهه ال ًفحح اليافشون لذس لىال ؤن مً هللا ِلُىا لخعف بىا ٍو  ”إلاً ٌؽاء مً ِبادٍ ٍو

 (.50 :ظىسة اللفق)

هلىله حّالى  .بفخذ الهمضةكاٌ الؽُخ خالذ: وا، ووي، وواَا ولها بمّجى: ؤعجب 

ىإهه ال ًفحح اليافشون“ : ؤعجب لّذم فالح ، فىي: اظم فّل مماُس بمّجى“ ٍو

ه ً َزا كٌى الخلُل وظبٍى  .10اليافٍش

: الياف وكاٌ ؤبى الحعً: وي بمّجى: ؤعجب، والياف خشف خىاب، وكُل

لًوكاٌ الىعاجي .لدؽبُه بمّجى الًٍ ، فهما ولمخانل كاٌ  .10: وي مدزوفت مً : ٍو

ً ؤِلم ، وفخذ ؤنَّ بفألاؼمىوي: فدزفذ الالم لىثرة الاظخّماٌ ّل مممشهإهه كاٌ: ٍو

. .ؤنَّ  ً ألن ، والصحُذ ألاٌو : بن وكُل وكاٌ كىشب : كبلها الم مممشة ، والخلذًش ، ٍو

ىإن “   .11ولمت معخللت بعُىت ، ومّىاَا : ؤلم جش؟“ ٍو
 

 الخاجمت
وفى نهاًت سخلتي فى َزٍ اإلالالت خٌى الحذًث ًِ ؤظماء ألافّاٌ فى اللشآن 

الٍُّم التى حمّتها  وفّدؽتها فى َزٍ اإلالالت اإلاخىالّت ًمىىجي ؤن ؤظخخلق بإن 

ل بلى ازجي ِؽش ولمت  ؤظماء ألافّاٌ فى اللشآن  الٍُّم التى وا ن ِذدَا كذ ـو

ت : منها  ألاّوٌ  ما َى ٌعّمى باظم فّل ماك وهي ؤولى اهلعمذ بلى زالزت مجمِى

م وَخْعب بمّجى هفى وسدث فى اللشآن زماوي  ورهشث خمغ مشاث فى اللشآن الىٍش

يها ث  00مشاث و َُذ بمّجى تهُإث وحاءث فى آًت واخذة فى ظىسة ًىظف آلاًت  َو
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ا فى اللشآن مشجحن فى آًت واخذة فى ظىسة اإلاامىىن آلاًت   04بمّجى بّذ وسد رهَش

ى ؤّف بمّجى ؤجطجش ووسدث زالر مشاث  وَوْي بمّجى والشا وي اظم  فّل مماُس َو

والشالث اظم  50ؤعجب وسدث مشجحن فى اللشآن فى آًت واخذة فى ظىسة اللفق آلاًت

ا فى زالر آًاث  لًُ بمّجى الضم وسد رهَش ى حّاٌ حاءث زماوي مشاث ِو فّل ؤمش َو

ا فى آًت واخذة فلي فى ظىسة ً ا ؤًما   05ىوغ آلاًت ومياهً حاء رهَش اء حاء رهَش َو

لمَّ  16فى آًت واخذة فى ظىسة الحاكت آلاًت  اث وسدث َزٍ اليلمت فى ؤسبْ مشاث َو َو

ُذ بمّجى ؤكبل  15وألاخضاب آلاًت  123رهشث فى آًخحن فى ظىسحي ألاوّام الاًت  َو

 00وحاءث فى آًت واخذة فى ظىسة ًىظف آلاًت 

 

 املصادر املراجع

م .اللشآن   الىٍش

، مدمذ مخي الذًً ِبذ الحمُذ دلُمج ،ؤلاهفاف في معاثل الخالف ،ابً ألاهباسي 

ت :بحروث)  .، دث(اإلاىخبت الّفٍش

تابً الصجشي،   .(داس اإلاّشفت للىباِت واليؽش: بحروث) ،ألامالي الصجٍش

مدمذ مخي الذًً ِبذ  دلُمج ،ؤوضح اإلاعالً بلى ؤلفُت ابً مالً ،ابً َؽام

ت: روثبح، )الحمُذ  .(اإلاىخبت الّفٍش

الىبّت ، مفىفى الىماط دلُمج ،اسحؽاف المشب مً لعان الّشب ،خُان ى ؤب

 ألاولى.

 .(داس الفىش للىباِت واليؽش)بحروث: ، البدش اإلادُي ،خُان ى ؤب

، اثخالف الىفشة في اخخالف هداة اليىفت والبفشة ،ِبذ اللىُف ابً ؤبي بىش ،الؽشجي

 .(ِالم الىخب: مىخبت النهمت الّشبُت) واسق الجىابي دلُمج

 .(داس الغذ للّشبي) ،الجامْ ألخيام اللشآن، للشوبيا

ت الّامت للىخاب ب بِشاب اللشآ ،الهُئت اإلافٍش  البُان في غٍش


