
عله اإلىشاٌ مامل , احلند هلل الري عله بالكله

.  احلند هلل الري خلل اإلىشاٌ علنُ البياٌ, يعله

 والصالة والشالو على الري ال ييطل عً اهلوى 

إٌ ٍو إال وحي يوحى                                                    أما بعد 

 .ألىُ ال خيشى اهلل إال مً ناٌ عاملّا باهلل

 

 

.إال مً ناٌ عاملّا باهللوال يعسف ما أىزل اهلل 

 [ :٦].   

.ما أىزل اهلل إال مً ناٌ عاملّا باهللوال حيفظ 

.  [٤٩ :العنكبوت] 

.وال يفَه ما أىزل اهلل إال مً ناٌ عاملّا باهلل 

 

.وال يعنل مبا ىزل اهلل إال مً ناٌ عاملّا باهلل

   

  :فإلي طالب العله وقاصد الفَه

ٍِِل اِلِعِله :َفَكاَل:ُسِئَل َبِعُض َأ

َقاَل َبِعُض 

:اِلُبَلَغاء

: َوَقاَل َبِعُض اِلُحَهَناِء

ُُ اهلُل :   َوَقاَل اِلَشاِفِعي َزِحَن

()

()

()

()

ُُ اهلل    :َقاَل اِلَناَوِزِدي َزِحَن

َوَقَاَل اِلَحاِفُظ اِلَحَهِنُي 

ُُ اهلل  :َزِحَن

 :اِلِعِلُهَو

ًِ اِلَصِسِف    :َقَاَل َصاِحُب َشَرا اِلَعِسِف ِفي َف

                           
    سموت غاىوة ألهنا غنوت بحسنها  الغاىوة اجلارية احلسناء  (1)

 

. اجلامع  (2)

اخلمر  (3)
 

 . الظلمة: الُدجى(4)
 

()

ُُ اهلل ٌَ َزِحَن ًُ َمِسَوا :َقاَل َعِبُد اِلَنِلِو ِب

 َوَقاَل 

ُُ اهلل :اِلَناَوِزِدي َزِحَن

:  َفِباِلِكَساَءِة[١: العلق] 

                           
.واألرض, السامء : السامكان (5)

 



 

  [١٩:الرعد ] 

:َوِباِلِكَساَءِة

 

  

:َوِباِلِكَساَءِة

 

ُُ اهلل  :َقاَل َأُبو ِإِسَحاِم اإلِلِبِيِسي َزِحَن

 :اِلِعِلُه َف

ُُ اهلل : َقاَل َأُبو ِإِسَحاِم اإلِلِبِيِسي َزِحَن

()

ُُ اهلل ٌِ َزِحَن :َوَقاَل اِلَشِيِكِيِطي َصاِحُب َأِضَواِء اِلَبَيا

َِهِ , َيِصُف َحاَلَوَة اِلِعِلهِ   .َوَلَرَة اِلَف

 

()

()

()

                           
رُ (1) دْد ُ : اخلِخل رَر . السِخل ْد دْد

,  إا  الزت اخلِخل رَر ٌة   .وجارية ُ َردَّد
 

الدل الشكل    (2)

رداءه  العقد زن الدر تتوشح به املرأ  أي تلبسه كام يلبس  (3)
 

الكمي الرجل الشجاع سمي بالكمي ألىه كمى ىفسه   (4)

أي كم قتال ( ) إا و هي أي إا سواد  )(بالسالح أي س ها

  (شجاعاًا سوداًا 

()

()

()

ًُ اِلُزَبِيس :َقاَل ُمِصَعُب ِب

ًُ َجَبٍل  َوَقاَل ُمَعاُذ ِب

                                 
ُل ويف احلديثِخل  (5) هْد اُل )اجلْدَر ي الْدُس َر

اُء الْد ِخل فَر امَر شِخل ىَّد
( ِخل

 

(6 )   ُ رَر ُ  : املَرهْد    .اللحوفُة,  اررٌّيس ز رَّد ب واجلمم املَرهارِخل

   ثقول الفهم    (7)

زا حول المء زن احلقو  واملنا م : واحلريم يف األصل (8)

  وزنه حريُم الّدارِخل 
 

 

 

حادي الطالب 

لعله 

 الشية والهتاب

 العنازي  حمند بً أمحد 

 موقع املؤلف على اإلىرتىت



 لربيد لإلنرتوىيا

 
إٍداء 
  املكرمة مبكة املكتب التعاوني

mailto:Alammary4@hotmail.com

